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azı mıntakalar 

u vaffa ki yet le 
boşaltıldı 

iDARE YERİ 
N~am,e. No. 8'l t.tantıııı 

Taıaııd. YENİ SABAH lstaııbal 
• 

.Almaıılann talatel- llaNJ iaıparafQrrJ 
babJ.r uglatı çok Adla - Ababaga 

b il g il il. gelJ-go r 

Aknanfa ... en meşhtir ~!standa son ltal-' 
tahtelbahir kumandaN ye.n mukavem&ti de 
gemisile birlikte battl kırılmak üzeredir 
Londr&, :!() ( ıı.a.) - llalter': Londra, ıo '(&.&.) - Lo~ 
Bugün irad etbği bir mıtulrta matbwıtı: 1 '\.4' 'ug · 1• vya -a.,.=:iij-· - Almanların müte-

~ - ~Yl'~Y!::~.ı~ ~ alt lıilcumlan biJ
u~; .. nığı fel etyue:'J: yük zayiat/arına 

Bahriye Nuırı. B. Uff:sander Timeıı gaoe'rsi, Bal'cm b6J. 
'"U 100,, Alman d-rizaltwı o. d' 1 

1 mi göWıı ~ 
maııdanı meı,ı>ur Schepff'ı:ıiıı <»- mımra diyor ki: 
dliğfuıl1 .e denizalbmıııı. da "O Y akınŞal'lmı diğer harp ııaJi. 
119., ZUll yaı:a.- pttlitui söyte- ' mminde h Hj ! ' E J daha vazill, 
miştir "U 99,, mn kaptanı Kret 1ıir ~ alm&lrtadır. Jıılısır 1-1 
e"bnCT' de ....,,tr btr 6enizalb daduna varan Alman zırhlı t&
kunhı olup fimdi fngmdtrin ' mmmlan 11eya müfre2lelezi daha'! f 

- . • 

PREVEZ 

c-· •""' & - • ıı.ı cao.ı • • .,1. • -... 2 dcJ J 

General bıı. ııözleri J. _ l 
anda tıntını &.ı _ Seın;p O uyor 
abisine ııııtıep olan Atma, 20 \&.&.) - Yıına-

bulı de teQriA etmiş nlstandald lngiliz kuvvetieci. 
ıanuınl lıarargiüıuun tebliği.: 

. ~iç en ene! Yu- hnparatorlıık kuvvetleri ~ 
ının ltarıPmndaki t:lbı cepbedıt c;arplflilalı:tadu

. .gayet nisbetsiz !ar. Diıılman zırhlı alaylan .,. 
illinde ""''m•~- şe - ptya.desi tarafından =pı.lan "'-',.u. 'i~~t _,,. ,-,...,....,. oldu- detl ,_ ....-

1-----
Eğer Rorr a 
bombalanırsa • .,... ~ .... ıyor v ..... a. .. ı taaırwdar geri pili;'-"_.....' 

gasla · · --.~ Yu- ~- ltEFALOrJYA A. 

il 

PATR~:--· -;:,~~~~ 
Seriinin 

bombardımanı 
lıklı urı muazzam ve hazır- müştttr. Düşmandan bir QOlı: e-
ınnk• • yaya yalnız beııı.na ıar &lınımetır. 

m~t etın~ · hnlr I);işma~n r.:a.yiatı. bliyükttir • 
bğı~· evv~ldcn bU.filL;;;;Bns~· Alman emrler arasında biltıa. 
ledLK ..,.,,_ 80)- il& A~ ...... ·-· h::yııı ·..,.....! ın"'üd~ tere( Vl' ·~~,e.lılann maneviyatı 

,.., .... --'-ad golt lıcmıHvr. Bunlar U"""-. harp r. .._.... ivle JJ--

larıru u.t etuw111to oldÜk- r-----'-S-On:J S3yfi' 5 Co tun ~ " 

bu aııiı ve ~Qr. Sırp ınflletinin -- -- 1 
keti. bütün diı~ ~~hare- y E N i il 
tebrik lıi.'llcri · ..._ -.uı· ve 
Ancak, bir ıni.ll ~tır 

.. 
ı ,., ~ 

• KrLLtNI ~~ 
• 

~ KAUTSA 

o-m•s:>w 
'DIA'10UCA SP.AQTA ...... ~: '..,, 

Bir Sooy.et gautest ltalganlar da Vali-" 
}ngillz hava hü- kanı bombalıgara 
camlarını çok te- bunu /ngilizlere is

airll buluyor mul edeceklermiş 
Loodra, 20 (a.a). - hıgiils Loodn. 20 (&.&.) - O!i .. 

ha.va ı.unetıent anı tından Be,.. janaı bildiri}'or: 
lloo yap.Jast 110D hücum emıasın- Düşman lruvvetleri :Mısırla 
da Almazı bilkftmet merkezinde Libya anısınd•ld hudut mınt.. 
balunan w fimdi 1 .ishooa geı- lrwındn durdıırulduğu bir an
~ olıı.n bit' :ı:at. Daily Mail gıv da Mıııır ha.lkının maneviyllh
.,tesinin Inhm muhabirine. en m kırmak w içtimai ve siyaıııl 
)'E'lli lngilb bombalannın tah · milşkilller çıkararak İngilizlerlıı 

hayranıı· etin bu derece y fedakar~ ııayan amıinin ve u n a n 
ıniık&.fatı b•~~--_IAYik olduğu 

.JÜl:AMATAı --
d!lir ~•uwnasına esef e K b • • 

. Yugosla.v ınllleti. b- a ınesı 
~ kolmıııtu! ~~ 
fa.ı:la. beraber, llldeıı daha 

lllukavemet ·· 
llliştir ! Çünkü Y güı!tereıne
dıiau çetin bi ueoalav or
~ ve ha r dilijlDa olabilir
ta.billrdi. Yı>lı.nı Çok ı-halıya ııa-

Kabineye bizzat 
Sa Majeste Kral 
riyaset ediyor 

... (NlôİLi2 Yiı YUNAN 
i:EP.HESİ 

1 
rip1cir teairlerini anlııtnnşbr: 1Uifeaini ~\eııtirmek içla 

Bombalardan bir tanesi. bir (Sonu .. ,ra 5 si.uan 1 do) 
apartmıanlar blokuna tam i8& - ~~._~..-.. 

~:=:=~= Folkra r 

_.._ Yugoslavya ır,.,,dietn
,_.... haklı Ol.aralr !.... L 

u.a.ınt m\lkavcın ti ~ıeıım 
te~!nedl. ! e -ı. göe-

Loridra; 20 (a.a.) - .a.n.al---------~Y~n~M~' ~h~ıd~M1~~8oa~~-~·y~EJB.~_:Gl~~~illt~Ull~ftııl~~H~ .. rita~'.._--------' 
ti !IOO ımtre ilerlerde bolun - i' _ --'===== 

'.Buna generaı '"-~ . n;.;· ~ver 
...gı cevap §Lldur- n;"== .. -
cwnu beklen.mı · ~ .......... ııın hu-
•- Yordu• y 

~yoıııı Y"'2i Yunan kabjnesjıw 
biz:ı:.a.t Krıı.l Jorjun riyaset o
~ni bu &kşam bildimıiş-

Hitler 
•V ııcferbe liği · ugos -
ll'lamiyle y~pı~e tahtidatı ta- Yııııaa donanmıun genPI kur- Yıldönu .. mu·· nu" 
katin bundan · ıımıııtı. Ha.ki- may lıeşhnı amiral Sakellaey9 

RESMi 
==HARP== 
TEBLİGLERİ - . • 

tiıphe yoktur 
1~ Gld.ıığunda ~ m~vi4liğine ve har -

~~:ıı. erdireq;'mııek wve~ tir. ~tayin edilmit - D3SJI kutladı? Yunan( remi!) Wıl!il 1 
dil.r. y ~ lıiru ııı.ü§kill • Kablmain ,.....__ Atin&, 20 a.a.. - Dün Uş&m 

nsiltere 
Muharebesi 

tekrar başladı 
MlnD& ~IUlllı Oçıei- Mi- lardır: -- bıaı ftlll - ~ 177 nnmaralı teir 
kfııııet darbeııi ıı-Dıe bir bü- ~ nuırı r:-raı Pa.- Merasim Balkanlardaki Amavuthılrtalri lntııstımı• Londraya yapıtan 800 

ketlerini ltu~ ınemle- nagaı.o., hava nazın gen.eral Alman cephesinde mf!cadelekrine devam ediyor - akınlar buna atb-
ntanpeı •erlerı ~uı Sırp NikoJ.a.idıa, miinakaliit nazın. yapıldı !ar. AJmanlana. kıırııa Kakedon-
CUlnttqu aıuha.kkak hil· ıeneraı. K.onıe.s, hariciye. mBli- yadaki Jıarekit neHı:eehıde( ~ lunuyor 
lemeıi ldıııeı= N Htetlıe bek- Y'1 ve mlllt ilrtı.ıat nazırı Çud&- BErll1l. 20 (a..a.) - D. N. B. navutıtulı:ta bııhınan kıtaJan • Londra,, 20 (a.&.) - &mday 
Dzınin ki"'-. UJonal Sosya.- 1"08, dahmye ve umumi ~~--.... ajıınsmın fEwh!Ade bir tebliğde - d;knno.n ·--#-.L..... '-'•~ ~ Tlmes gazıet•inin hı hk mıı-
~ ..... "'il l:Unll'u böyle bir laztrı VerıiNhkiıı, ~..- bildirdiğine göre Hitier 52 inci dıJme1<=-m-:v:::;;:;eW ""YıJ; habiri diyor iri: 
~ Y~~ Kabine'- aaat 17.15 de yıl döııömünn Balkan harp.ah- ricat manevraaı yapDılllardtr ·I Perşembe gecem Londr& 
...,._, ~ harid . ~.ınti:m' ~ bunu müteakip '!':':!: ci::ı!f ~_!tlmdaunan Düşman Jııtalraımmıı harekll.t>- i üzerinde yapılan bi\yü bo.va -.uıı ~;;;,.,.;..:.~-

111
Y-.. ""' ıç aktedilmiştir. __ .,_ na. ın8ni olmağa teşebbHıa etili<- hücumu geçen sonba.lıarda y .. 

tt.ninaıı-n;-ç.:.~~ dair 1r;;;;;;;;;;;;;;;i;~~~~;,;;;;;;;;;;;;;;iiii;;;;;;~ı;•onzu; .. ?.y;ı~·;s~·;"'~";"~&~d~•~•i _ Jıııvvetıerimiz d"--''-'-..., pılan gtindiiz a1wı1an esnasın-D:ıanın ...._ U9ıııazdı. D~ - - - ,... ~...,..... b~ ı.ata ~umuım beklememek ÇOK MÜHJ:W ·~la-T•'E"'F_'R_ 1. KAM1Z ~~~reu ~ ~!fc',:y,!::ıiğe ~= 
P<',lr,. Ti ·~ bu hatayı l I - esn•smda bilhassa iki &layımııı iizerine arkası kesileıı. Jngilt&-
leı'llli-, llUrett. lldemilJ- ! L tema.yüz etıniıı ve MDCaklan Ol'- re muharebesinin yakında baıt-
~ 1 • - du güıılW< eınrln.de ııilucdil - lıyacağı hakkınd.ıı.ki. sair al& _ 

u-a.ıı.~ttdik~.~= K o ı• TA c 1 ~edonyada.ki harekilta ge-1 =e· bir delil daha ilt..e et-
~dıf:.~'\,,ıhnnnadı~k b~ lince A!manlaruı bu 1D1Dt•k•d& Harbin Balkanlar ve orta 

ııebepierjooeıı birim2_ bir Ueri hareketi bildirilmekte _ p.rktaki med ve ceziri ne olur· 1 
rinQ , eh . r. Bil nokta. üz di.r • ııe. olsun ha.kiki neticenin İn-

Jlllllltur. 
Geçen 8)'lüldeki ım.,anlar -

_..c1a Lcmdrad& bakınu v-or -
dam. Fakat Berlin iba'iM ya
pı!aıı h&mn. dehfet ..mcı oı,.. 
muştur. 

Berlinin en tıüyilk A.lıidelerıniıı 
Dobmdnğu merkez bölgesinde, 
yangın bombalan tufanı birçolı: 
yangınlar çılamnlftır. MUM.?AD1 
infilak bombalan abbnış v& 
'bwı1ar yerl aarsnwıbr. Bir çolı: 

{&onu •yf• 15 sütun 1 do) 

Japonya Almanyaya 
harp namisi 
verecekmiş 

Londra, 20 (a..a.) - Vliııtak.11 
l'ransız ajansının Şanghaydaıı 1 

aldığı bir telgrafa göre, B. Mat-\ 
suoka'um Berlini ziyareti esna- 1 

ınnda Almanya ile Japonya anrl 
sında aktedilen bir anlaşma nıu-ı 
ciblnce, Japonya, Alınanyayıı, 
tayyare Ye harp ma.17,emesi mu
kabilinde, bazı deniz cüzit.amla.rı 
devredecektir. Sanıldığına ~öre, 1 

bu deniz eilzitamlan. iki ?Jrhh 
kruvazörü, üç kü~ük krm·azörii, 

1 
dört ve yahnt altı toıı>ido muh
ribini ibtiv& edecektir. -----e esntniyetli "'" A ş ı ı İngiliz resıni tebDğ,i giltere ft Manş üseriııd& iırtihsal ~ın"'- ::;:dır. Ge~'~llr- • · Kahire, 20 (a.&.) _Orta şark (S.nu sayfa 5 alltun 3 del 

' ın··t ~ - 11 11 lııgiliz kttVV'etleri umuınl kıı.rar-
ri ve mlleııııir u:ıkleriıxıııııı ae- y ....... "lil resmi tebligı-· : SABAHTAN SABAHA 
lneıie hükı lındo.t bekle - M d S t ..,, !! _..... ~~ 
y•-'--, __ ,vare mıydı .. ! Bu azan: ura er og,•,U Yunanistanda,Yunanvelm- " i ı;~~ tınek IÇlll harp- (Sonu nyfa 5 ıutun & dti Bu harpte et ce 
ılın ne Y~;ıevre eıonasın- Makedonya komitacılarının heye._ HARP ;;e::rı:: ~ıuı::::u~ 

1
1 . -"" ehemmi,•et Atlantlk 

'fab haıuıız oıur can ve dehşet dolu hayatlarını VAZ YETi 1 J1 
~~=~~ tasvir eden fevkalade bir roman 

1 sırası . harblndedir 
dıulatıyor Ve diy ııu ııunıtıe ay- MotlJre ve zırha 

' "M.ltttefikıenn:. ki: Ytılıww!a ııı.eşre ~-s.lıya.cagımnı. • .. lN. eııerdmı. baş!ıa ~ b ulan Ü tifr askeri l.aııkil" herb.aog; ıumııza buyük 1ı ag . an 'mitler 
tı~Sonuna kad ..._ Y&pılmamıv- ır surprn daba huırbyonrz. •:---:':-::-7-:------ı• 
Betin. e ho!rı. kaarı:.tan.flık siya- •----~ - ..., YAZAN: b -- it - --.._,_.,,.""' ,,..__ ~,,..,Jeli Gen.,..I 
-~·!>;birliği hakkında VZusu. il~ dafa.a tertibatı vücuda get>rnıek rar ittih&• ,., -·":mı-'"'1" .... d'."

2

"'": -ll2a.ket-elerd he,. twfo · · h. b. ·· k . ~ ._,,.,._," ş •rr ıı· ki Kemııl Korer V en tevakk; ıçın ı~ ır ı;11.z.ı . creyt• girışnıi- icap eduı yardmu ha:oırl .,. 
· alanpcı·ver y ettik." YCCl'k dere<:ede muhteriz dav- labi!. ;n, anmış o- Dakikada 1100 mennı atan 

makineli tüfek karşısıııda 
zırhla:ım<ıdıh:;a s.ıldırmak ırn 
kiinsızdı. Binlerce topun 
günlerce devam eden ateşi 
de müdafiln siperlerini hücu
ma el verişli bir duruma geti
remiyordu. İngilizler icat et
tikleri tanklarla silrpriz yap
bkları anda, Almanlar, top
rakt2n ve ateşkn kuvvet a
lacak bir vaz;yette idiler. 

ltümetinin U.tifade ug061av hü. raıunı~lardır. llu ııcrait tlaire-
klsa bir ııaııııuıı ~bilcıccği ııi.nde. harp patlar patlo.nıaz. Yu-
caflet ic;inde . ne. -b~yiık bir ııaıılılann lngilizlcrin l,rnJile -
ra biz- f • h.geçırdıgın.ı bu fık- · · d ~ ecı ır suı·ette. rıne ım at yclı<lirebilıııck·rine 
)'Or A~ı-. 1"8.h ed. · • ...._ılıyvr ki onlan ı- nasıl intizar erlelııliı-lerdi? lın-
bir üınıt ınalıvetı:niJJ . s:ılıte d~ denilen IJCY radyo mesajı 
a:ıit te ~tiklft.lleıinı tir. Bu il- değıld_ır, aake1'lir, tanktır, tay- 1 
lıayaiyetlerini r...ı..' fel'ef . ~ yaredir. Bunlar hazır olmak 
Almanya ıı. dostane ~ın ve çar~aLuk yetişmek lii.zı.m- ı 
betler beal.,,.cb~ ih .- dır. H~uki Yugoslavlar mtlş-1 
tı;IJ1l ~ ohnıı.lanndıın fb: ti- terek bır hareket temjn için Yu
tir. O de:ttıedo lı:i ~aret-ı nanlılanı. Ye İngilizlere miira • 
Yı 1n>nh!:ıria mÜŞl.crck le 'l1'e cutl!1r hiç bir arzu izhar et.. J 

lııir mtı- ınemı~ler, hiç bir müşterek k .. 

G~ncı·...ı f'iuıvvic;ın bu sözl,;ri 
~.unanw,.,,-ı., lnb'İfölc•ri her 
türlu m«Jdi ve mnııevi uı<'Suli
ye:tte:n kurt.arıyor V(' hat ııııı en 
ağırının Sırp hükıiıııc ; to.ra
fındaıı i~lennu.:ı , ld , , •.• te
nyor, Maa.tteesoüf ' '" ıv dev 
!e~ adamlyı vatıı~ ,,, . kleri 
ıyı myetleri ile L~ ii.ı n ,.... "ı_-~ 
siyasi '!irayet V<> arkDri basiret 
esen göst ermeınişler ve ceza- . 
ıı:ım çe!mıitler demek oluyor. 

liilse,vi CahiıJ y ıU..ÇI.N 

Hat ta.biyesi, yerini kademeli 
(Sonu uyfa 6 ıı.itYft 1 de) 

Geçen 1914 harbnin fu;üncil, 
dlirdüncü ayıaruı.d. Alman or-j 
dusu bütfin savı.etme raimen 

-

kat'i neticeyi aıam:ıyınca lı...zı 
büyük rical harbi kaybettikleri

(•••• oayia 4 oQtall 4 11.ı 

89S ( B·) 
Yazan : U! 6ünd!iı 

Alman imparatorluğunu ku
ran prerm BiHnıark Kayzerıa. 
gözünden dttştti. Diplomasi tah
bndan indirildi. Tarih buna bir 
çok sebep gösterir. Yalan şar&
!ılar o sebe,ılerin hiç birine e
hemmiyet vermezler idi de ken
di bildikleri bir sebebi öncı.ili 
görürler idi. O d& Bismaıkı şu 
eömJesjdlr: 

(Şı.rk rneııelesini Pomeraı. alı 
bir neferin kemiğine dı·ğişmcİn.)1 

Bisınark, bu sözle ($arklar) 
da gözü olmadıi;ıııı bildlnniı"tir. 
Halbuki bu bildiriş c. devirde ki 
Kayzer Almanya.sının milli ıde
&lleri arasında en mühim.mini 
teşkil edeni redi!etmekti. Hattl 
o idealin çürük olduğıınn ih~aıa 
etmekle aşağı y:ıkarı hakaret 
b!le sayıldı, 

O devrin mUJi ideali ise şu 
iki kelimelik parola idi: Şarka 
doğru. 

Bu yol beli! ba.~lı üç iııtika -
metten geçiyordu: 

Riivcyşten, Od~sadan, ve Beıt 
"B .. den. 

BiHınarktan sonra l\'elenler lın 
Beş "B., yi milli idealin ü~ yo
bmdan Pn kısası ooyarl:ırdı. 

Git gide "şarka doi;;ru., P'ro
la.'11 yerine Beş '·B., yeı leııti, 
"B .. !eri !ll'.yalım: 

1 - Bl"rlin'in "B .. si 
2 - Bl"lgradın "B., si 
3 - Boğaziçi &...!or·1" 

"B,. si 
4_ - Bağdadın 11R" si 
5 Baıuıınır "B., gl 
Bismarka B~ı; "R. nin kuı ha-

nı denil:;e hata o!P•az ve halef
leri -lht!mal kurban olınaııııı.k 
J,orl:u"ıından- bu parolaya &Vlık 
kaldılar. 

1!:118 <1t~ Kayzer i1r.parat()r: \'ll 
yıkılıhkt.1n r.o; ,,.,. hir takım e· 
şitli rı•jim lıiıdi~c'eri n!dn. Bıı 
arada milli ı a.-oıa d " •• 
mi, fl"'i"imnt.:di n'? B:' 
meı. Y~.1n17. bilinen qudt1r ı 
şuurlıı millt'tlerin milli irka ileri 
şu reiim1e. bu şahı si~ ılt"ği~r,,e ~ 

Akla g<'liyor, ne l"' klıyayım, 
<liyonnn ki ar.aba hu sPfC"r "B,, 
Jer onn mı çıktı? MP!'.eliı: Bi -ar
ta. Binf!nzi. ·BRıani. Roıırcfıı,.:-ı, 
BPvrııt.. Ba~ad. B:ıtıım. Bııkıı, 
Bn<ııı. Bingale falan 

FU:i.~t altlı F,''len bir tarnP.ı 
olmamalı. Şu da akfa grlırıel; 'ti 
B!iyiik Britanvan•· eh hi' mi 'i 
ideali"" bir parolası v•roır; im· 
paratorlıı~ h ,. n nahası•' a 0-

luzııo. olsun müdafu etmet. 
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. L_i!iYORKt: 

ANLATAN: BiR GAZC::TEd Mekteplerde. 1 Hal."evleri 
Belediyer.tn 

nazan dikl.atiI11 

28-
B!llh, bana, her zamanıhıı Tuıpet içinde eokap nna-

!ula emniyet l"el1Ddrt.e;rdi. ~ dun. 

kiığzt 

tasarrufu Dün sa a.1ı Bak!rkö;J kaza
sında mur; aJJLa.kıgetli bir 

tecrübe yapıl ı 

atış 

müsabaka [arı 
fta kafamı toplı&w:ı.k ye astlwm! Caddedeki eczahaN'Dİn Ö
J'&tıştırma.k içın dolabl açıp m1ndcn geçerken biçare Bah-
konya.k ç.ı.kardını. tuonın vuıyetini &<l<'lll3k ak- ~1aarif Ve~aleti 

Ostüat.e iki k&deh içtin. lıma geldiği içın hemen eczr.ha.- _ • • •• 
Konyak ıçımı yaka.rak, beai neye gıriP hastahaneye telefon muhım hır t.ebLg 

biraz kendime getirir getirmes ettim. 1 • 

o··n net"celendi, 
bh inciliği Kadı

köy kazandı lMmıen yerinıdeıı fırladım. Bahtasorım halinde hi~ bir ne-sı cttı 
Zira Halıta.sonw. aiıe:;i1:mlerdele değiliklik olmadığuı.:, hilitti_d&: Maarif Ve::.aıet!:ıden gelen ~:anbulunlm-~uht1elıf lhta=la - ~·~~l~n. yaııfn~at ~11::;: Dlln sabıUıleyin Şeref ııta -

o müthış ve esrarengiz ö ·· ":1 uy.ku.sunda devam e gını bir ,~;.ı,.;. ile Oi<.tl w..ıd..rlerı ta- nnua Y'Lpı '1Ata o an ava ta- ...,, ı a.ıye e mı en " dinda atış poligonunda C. a 
lllcmedeıı erm, · tıpkı benim suylediler ..._... ek arrı.ızlaruıdan koru•;ma ve par&r söndürü!n.uş ··~ hasara uğrayan • 
<ribi oo·yıe L•o..oı. -~-•--'- -·- Bunun·.....__,_ bir otomobile le:ıe.Ierının Qinu,iWeıı gele.! - ••t w· k 1 , d verlerde· ı· enkaz tem!zıen~i· partisi vene! aekreterL.,'l tara -
•· .....,.... """"""- J- ~""" - --·--•- l· •><•ıt lıusıısııuda clahıı. ş:.ı ç ere arşı muca~ıı eneme- . ......, H 1 ---·--'- •-h•·•---· •-•·-- ,.,_....., ___ .,. atla __ ,_ K "l< I'UilS """"'""' ......, - lerin d am eililm l ·ed· \ ve gazlanan nıntakalurda li · ı fından alkev eri ""......,.._ ..... ~ 
lrpe
u.. ..... rmlltiu.um.ccaı... _...,,__ .y...-.....a 1Jl3' Tapu J m··'-•-ı·~ •..• davranma!sn lı..:ıt, e ev e '• ır. ti. --'"·- "" "·-'-'- lanna ,.,_..__ ..,....., """' zım gc'cu U!dbır1"r aJ.ınroıştır, P =• a..., m.......,,...a 

ye..,........ 1 • kında Jumuşmıı.J&r yapmalıı.n lY;n de Ba 'arkoyiinde bir ko- . deV11lll edilettk ııeti"Clf'IUJliştir. 
A~ kalktım. J'a.k&t pero.. ~" -· C•"kerm bıldirilmelctedir. Filhakik1. ııon. nınma drnemesi yapılmıştır. 1 Bomlnhr bilhassa y.ı'.ğ ve Sıokiz Halkevinin iştirlk ettiği 

leri agmıy.. oesaret ~ ködtl1 =u:n~djğim == :.
1 

ııeue!erdelt.ı ticui ııarUar. kiıgıt Denemede seferberlik nıüdü - bez f.ı.br'h.aiannll dü.,«mliş ve Ye- müsababda b'rinciliği Kadıköy ®!: __ 
0 
• ....., gel!- lı:i ___,_. ~ ıçerı .-- ithalini gücleş"JrcLı:ı gıbı fiyat-- nt Ekrem. pasif ko.ııınr:a ko- nı mah:ılı"ye de .·angın bomb:ı.-

:caoa J~ .r-- ....,.. _,oruu. bir 61 isabet etmlştir. Booıbardı- Halkevi, i!;Jııciliği de Bakırköy, 
pencerlerdeki stor.an ~ * Ünivwaite)-. Qeormı ettiğim ~. aa.;;ki ~~re ouaraııB h mutanı. vil!yet paaLf korunma man •·vva-l•rinl müte•kin llalkevi kaw.ıınuştır. Bu sn • 

__ , _ _._ Cali'- · · -•- ._____ '--- ""' dö·rt ..._,, m yııxıır:.ımışur. u u- komisyonu i.zaları ve B1kır - "' • ~' ~ • ret! C H p G ! -~te..li"' 
m:ız ~........ ""'~ nıoe.n-' _....... wu.ur.um ~ "" ausatı göz önünJe tutan Jıılaa.. par:uıuteti ·nakliye tayyareleri e · · · >ene ~"" .,. 
h mı! Oh bu esrareugia emııyil gilnllnll o lrara ....ınç ve ":"'det-- ı rif veaaıe·· aynı zan,anda ta.- köy kaymakamı .Bahir ôrtraJı: görünmı.ı.ı ve bunlımn lneirli tarııı;ından. tertip edulınilen müsa-
~ktim. le geçit'diğtm, Cal.ıl:ıe ile nıhayet ı..ı-... ,_, "'ıar· ır. tema 1 bulunmuş ve ekıpLı faaliyeti , .. ·mrkl . h lıer eril bakaıar nıhayet b uştur. 

. !mı! Cani!_ nişıınlendılrta.n ııonrl. bana rü- ~k.,.. nr-. ~~! ını <:<> lıecek sene tetkik olunmuştur. mev;uıııe ı ı en a v • Ha.lkevl . ıı.ruındl. tMtilı 
ffrdcııbire lmltıı- _........_ -ıft- eennetı ..n.ı ..;;rüneıı u an........ ... ge diğinden alitkadar ekip!.,.. tara.. I dil .mı;.lı~ir s hareke~ 1 

_ ga r_~~ r-:·~~ "''- 0 -. kendi ımııfbrml. geçecek olan Deneme tam saat 10 da veri- flndan derhal nıuh:ısara olun- .. m. . . JlOl' • 
l _ yret ettlğmı feY• gilı:lerimf bu tnrın. hiilyalı, yeşfl agıu;Ja,. arka.da.şlaruı.!n ~~ine yarar bir len alarm işaretleriyle başl:ı.mış, muşlar ve :ı;ar:ı.nnz bir hale get.i- buyük hır rıtı;bet görnıftş ve 

açtığını zaman, pencerelerdeki nn kanatlan altmdl. boz renk t · tte bulundurmal&ruıl ıa.. düdtikleri işiten halk sıg· :nakla.- rilmı'şlerdir 1 ııon derere m mtuam bir ll&' ~--'--- ·-··" .. __ _. __ _,._ ..,_ _,...__,_ ...,.-~., uyu-[ vuıye . , , . . , _....= __ ,.... ....,..... .....-1 .,.,. 5w·~~ ,,.._..,,, etmelı;tedir ı re çe cilıni!Jt Ala · kilde icra edilmiştir, Bu mOsa-
.... ,, bir m1n~•ııı· --'·"-- """- "'"" kx..ı. '"mdi '--• korkun<;. aıye · . A-"'-'" ra ve ~ve · ır. nn- Bu-''- Adaht.rıb alarm bakal·-'ıı. Em·",-"-u·· H•. lkevt ~ .,-~., ---.- .~ J- . """"'..... ._ • Ayrıe1. her maarif muo..ı=~ dan bıraz sonra d:ı tavv-.ıreler "ww ""' ,...,.. • 

nışüm oldu. müthış, harıkullde esnı:".:1gız j ğün' •• ,__,,,, oo·ı~-·ııdeki ilk o- '----- "--'-de go'·r·' uş·· m;L t.eerlild Yl.Jl1hyor """" b;'""cı'li'·. <>-yoiilu Halkevi Ha tıe .ııaate ı.>rtım· O 11 bir ea.niler tağı gibi gorunil- un ~. ...~~ . mıu••n ..,..,....., 1 'llil ~ .,.,., ~w· "' ""'" .. 
~~-' __, K"-kün~ __ ..._ •"""1a- kullar müdiir!Uklennın kend.ı o- teaddit vorll'!re rıPfruz yan"1n, Bngün öğleden sonra Ada - de lıeıı biriııcililı: it~ • 

OD ~~,rv<wU. rv•wU. ""' ~ -,,~, 1 kullan;..;., ·-•"-'""'• bildirilen '·h . bo lı '-- •-•a .__. b. •- übe. _, __ ,_..,. dır 
Yıldırım gibi gelen vııı'•cak, nnı, yeni kınımıYI. boya~ ı;ekllde ~zj'kita;ı;.,,..an k"' ...;:.gıı.z:;::_v_e:.__ .... _n_ı> __ m __ a..:""-.n..:atı_........,__::......_"_""_a_ı_r_=_r __ Y:..a....;p;._ .......... ___ ~._1 ·-----i>--~--

1!ir uykuyla bln!=b~ olda- ~ h~m görd~ za..I çar nüsha temin ooeblle<:"J<J.eri.. B!:L:=DIY::oE POLI T E ·- b 
gum gı1ıl, yıkıldıgım koltuğun 1 man, gayrı ıhtiyl.ri ttrperdım. . östennelt mtksadiyle .... ' yı.s ayramı 
üwrinde derh:ıl uyıunuş v. Bu hiss!ınde haksu ohnadı- ~ gıımıf ma.lıswı Jutabl lsim-
ıı.ııcak 83.bahın 9 unda tıyl.!I- tımı ıı.. ahtı;Me peıeıı. ıe- ı:; ~ ayrı ayn ya.- Eksik ekn:e t Sarho.,,lukla dü;üp hazırlık provala-
nuştım. 1lk ha~ wı olur dclıbiiş ettim. ~ zıl:m;!"': ınıretiyle birer liste tan- k f 1 y::. al ndı n tehı"r olundu o 1ıemen yeriıııdeıı fırla,.. Balı~ Jcnpısımn ~.,ını . ederü geiecek ders yUı ki- çı aran ın ar ·-
d.ım. • • ~er ~kına:. ic;er'.kl köşklln = lhtiyıu:ı temJn olunurken Bel~diye ır:abıtam memurlan - Aksa.rayda oturan Ahmet oğ- 19 MaYJl!I Spor ve C'.eııçlik bay-

1 _Zihnimde iti sös ideta bir paneunı arahkla.Dd1ktall ~ gt1s önilnde buhındunılma.k il- nın flnnlarda yaptığı. koc'rol 1u Ma.hımıt illminde bir ııahııı n.rnma hazırlık olm&k üzere bu· 
uğultu gibi yuvarlanıyordu: kapının a.c;ılmaınnı bekledıgım ~ ....,killiğ.! gönderi mesi Mas.- neticesi; Ka.ıımıpaşada Bahriye evvelki gece Beyoğluııda biras gün kız mektepleri l.l'Mında.ki 

Camıe, cani?· wııda, y1.n.ıı açılan behçe ka- rif V ..ı.<nı,;.;....._ bildirilmiştir cadde"ı· 99 sayı·'a h.ı-himin la •-Ayakta, }ı.müz -sm bir ptSl!ldan iQeri &dmım11 atarken -......~ • ~ u Jo ~ fazla~ ve Tarlaba9ındaıı g&- yaotlacak hazırlık prova n ....,. 
ha-'<l.e, gece gec;eıı. Mdllıelf:rl ~tlıe haylm:dığmıı unuta-- flruıında te1ıg!hdarla odastra çerken yere dil;µip ha.şından ya.- !ebelerin imtihanlara. hazırla -
te!ırar zllıııinKbn geçirdim ve mıı.m. k 81.klanmış bıilunan 206 ve yine railll!t:1IŞtir. Yaralı Beyoğlu na!>ilıııeleri içın 2' ııisUl& te-ııiznıji ne yapmam lbmı geldiği- Gfu:!ertın bani. k:aJll1l .ı:.çan Emvali metru 9 en ayni eıuldede 36 savırla ÜSJll'ln h•stabaneeirıe kaldınlnu;ıtır. hir edilmiştir. Bu provalar 24 

ni di'şllnıniye ~m. Hidise- küı;Ult 1ozm yft:ıüne ın.uıiş. 

1 
Nurinin f1J1nuıda 2:;. Jialif; Fe- nisan ı-crı;t:mlıe günll saat oııda 

~ey?a,z~~!;..~ ha~ ı!:\!:1yı~i~illt taksitle mal alan a- nermde Yıldınm cadde~inde 12 Arifi kolundan ?:ır: 8=~ ~~~~~p:; 
t&;ı Jıl.lıer venMll miydim? lı:mn, Nadire hannnın uykuda k ·ı üdd ti . ayıda hpironun {ınnında 166, vuran Sabatay ı proval:ınnı yapa,,a!d:ı.rtlır. 

Fa.kat, . ni""nhmı Dll!l - ve o..__._ ..ull lmyb- rın ta Si m P. ıırı l Bal.atta. Leblebiciler caddesinde' İkinci ve son prova da 16 ııı.a-
.,.. 0 -· .. ~ Halile ol- "' (j Zekeri f d j Be___..lıı.nd& Kule dibinde otu-

Calilıcyi mı ihbar edecektim! , olan kl)çük ""'1thğı ~ sayıda yanın ınnın a '""" yısta Fenerbahııe ..tacbnde yapı-
Bcnlm nişanlım, Calibe cani- 1 d ığunn ınllthq '*' bayntle 105 ekınek 'fednleri noksan gö-ı ran İsak Saba.tay evvelki gün lacaktır. 

nudir, diyece!Itim? gtinnü.<jtfun. Yİırmİ seneye t ıillerek ıııllsadere çd[Jınls ve fı- 1 
Kule dibindeki 2 namarab k&h-

C::libe, melek );izlfl Jrıs! O - l\ıs!. Kız! .• dil'9 kekel&. ldı nu sahipler! hakkında zabıtlar vede otururken vaktile kavga et-

İsta.nhulnn, belki dünyanın Halile önümde ..ı.eup bir Emvali :metıiıkeden mllza.. Belediye Umab- lnamo.••r ve eski hıu:uroet tek- a ey 1 
en korkunç canisi midir, diy&o tavıril. lı:ızal"lp bwıarııııık: yede ile tolrwrlJe mal l..lınıt olan- _,, ~ mü 
~~~~ya kadar haya.ti, ince ınaı; ;:-·!=~·Halile! Burada çıkarı . tııtııım"'°1r. :!C:;a~~~~1f':n~~;::l H Ik . 
cektim. - Bımıdaymı et-mı.. Qed1. ıanıı.. uıee'reıı. zira.at l.şlerinde na uymayanlara rar tazelenmrştir. k 1 d 

Tubıı.ncaını, artılı:, bir polis - Nami burada! Ne nkit- Jm!Jamlın arazi ve binalanıı. Yeniden kavgaya başhyan bu a an , a mu 
hafiyesi gibi yanımdan ayırmam tenberi? . taksit milddetlerinin yirmi - c e z a iyi delika.nlı tekme yııınrult !ri- ı J lik t . t 
imkiinı o\mıyazı L-ıbanCMU ce- - Den gün ~ elendim. neye fbllğı. hııltlı:ındl.ki kamı • Bel dl •·" t dık birine giri.'jtikl~ri sırada Ariften /J eVZIB IDB o 1an1 a' il 
.... ime ko-"•-. Evve1• am- - Kiım .,...~ ııerıi buraya! nun ta•'-''-'-- ber -~•~yet Def- e ye ... uma ın uyınıı • 
.., ,~~ - ~ .,,unu .........,., y.,.. lan .. ··ı 10 r··r 6 sandal .. -yak yiy ... AVini anlıyun Saba.· ba. landı ·-
b3eı beyi gönnek, ne olduğu- - KUçük ha.mm efendi! terdarlı.lt Milll Em1Ak ld&reııinıee goru en 8010 

' • ı "" . ...,,,-· - / 
1111 =!:un:ık, ha.cı bey eğer sağ 1 - Hıng:i ltiiıı;ilk bamm ! devam edlJmıektedir. cı, 2."i seyyar emıaf. 9 ba.Jıkçı tay lafldtğı bıçağını çekerek A- lspartadan bildiriliyor: 1 K l tel'~ 
ise ve tecennun etmemiş bulu- - Calibe bamın!. Bu gih( ma.I sah.iplerinden,. ço- lıakluında ceza zabıUan tutuı- ı rifi kolundan ağır surette yara- Son defa ithal edilen ve vııa.- u p a 8 r l n i 
mıyornn, onunla göril§ilp ilk - Calibe hanım -1 ğu, Milli Em1AJı: id.a.relılJI':' m~ muş ve tramw.ydan .ıı.tlıyan 5 lamı~ ve yakala.11mı•iır. Ya"l.l.lı yetimiz ~ıesabı~a ayr:ıtıığı bil- m e T <>• f mi cf /jfl 
ir; olarak. roı matb·aya. ne poli- - :ıııwt efendim!. eaııt ederek 1940 -- taksit ~n de~ biret" ımı para Arif Beyoğlu httah-n ne kal· dm n lkı ton ~vı vıliyet euın- u <J 

se, dl'ğıl, fakat doğru Calibenin KIZI ~ ıım.ııı:larmdaı bedelini iki c!efııda lıdedikten · j dinltnl§tır • ne .iapartayıı. getırilmıştir. U 8 p ı / d l 
Ercnkll~dclci <'VillE' gitmelı: tutup ııanıtmı.. K!io;{lk kız. sonra borçları::ıı tecil ettirmek· c:cwıı alınmıştır. iki yaşındaki ço~uk Çivi mıkuı.nnıu m:ıbdııd ol- ...ıtı-eıc•· 
kararını verdlm. beııl pekala tımmnştı. Fakat, tedir. Bu g'il:ıiJerin 15 sene ta&-l Para alıp bilet duvara çıkar mı? ması yuzıın eı. u . Lta ouıu - C. ll. P. ili ı;tn l r 

aıtat amc:uıa odamnda b& kcndısıni hiddetle tutup sarsı-1 llitli borçlanmn 20 ...;.,,ı;ır t&- vermlyen bHetçil~r R lihlsannda Serı; nan ve mutla.k ılıtıyacı olıuılara ta.rafıııdaıı il~vl ~ ıı 
l.amadun. Raca «la yoktu. 1 şımd:ın birdelıbll'9 ürkerek kıl>' ı cilden istifadeleri için kaııtııı ma. 1 . ume 8 90- 112~arı ıııuyııı; ıu;;~u uzeruul~n tertip edih?n l.jJOr mliı' ıııı.Iııali'"'; 

Himıctçi benim keMi.uni te- lnrmı.zı oldu. cibince 1940 ııend!i taksit bo1'9" Eyl1p Keretıtııeller battınua ış. kağındoa 9 numarah evde otu - ve ocleJiy, ten abcaıwı.rı vet'ııta nnda derC"e al n genç ""' 
lıi ç:ı,,"umamdan helecana dil - Piç! Di;ııe bağırdım. Sea ıannı (bir t.xıı tescilli olarak lıeyen otoblbılerden 3158. 3123, ran Hatice E!.m.'lSln 2 yn§ında- ile vcı-..ııu, ı karaılıı.§tırılmıı; muhtelif Ha.lkevlecintle 11)11" 

terek geldi. Teldşı.ından hay- buraya nasıl gel~! Sö.yle 
1 

ba.- iki taJaıltte Memeleri p.rtbr. I 3121 plfılta nunuLralt ôtobllıı bi- ki oS'lu Ari! Elm~ lxıhçelerin· l ve aşağıda yazılı ı;ekiide teYziat fat tevzi mera.simi ,_,apılıi 
k ,__ ı ~. aovle 1 deki duvar \i7.P.rine ıla ı ovnıı.- 1 •·" n te d!lşnilı; bir halde, Rnc•nın ayım ............ ..,.,.... • • " Daha evftllti emıeler bon;lanm Jet·" erinin bazı yo!cularc an pa. yap.imıııtu": "'-'-önu" Halkevôn·1e vapl"" • '--"-den •- .,.. makta iken müvıı.z~ k.ıv- k -·' ,,.,.,,.. ~" , 

lıah1;ade olduğunu ha1- Vet'- Kız benim bu .........,. .... - ödemeyenlıeriıı. de bo"=Jarını ö- n. aldıklan halde bıınlıı.ra bilet f 1 - l.epı;.rl.a mcr e.zı""e ye- rm>rasimde '"'··ta vali J;,', 
di. dehbilş ederek elini yilzüM ita- demeleri lbımdır. l4illi Eınlllt verıııedilderi görülm~ ve her hedere!~ diişmüş ve mulıtE-li nidt'U itl;jalt y;ıpan ve yapı işine Kırdar, Parti 'id:ru hcyeilC.!"! 

- Hacı tey cam.ie mi gtttt'! ~~·mıya bıııJ•d1 ,, __ ,_......_ mal satın •'-•a o- 1 yerlerinden a*1r surette yara - dcva.ııı cdpnleı verılıuc.ıı: lı~ere t 
__ _..__ JW1Ce<>WU<U ........., ""' otobüallıı -••ka)An almuak Jannııştır. Küçfil: yaralı Ş!sli Cümhurivet Halk :r.ı.rıw Diye hayretle l>UC....,..· Omı: lanla.r, yeni kanunun bahşettiği! ~ ,..... 100 kilo. ,,,..,,. 

Hizınetı;i kız benim bayz«ı. _ Sö}ie s6yle ,.eıriL m"·.-_ .. _.__.__ ~ .. memnun bu- bire!' hafta aeyı;lııeferdftl ı:ııece-ı Çocuk ha.stah:ınf"Sine kaldırıl · 2 _ Bğ:irdir. Uluborlu kaı..a.· mi müfetti§i Rf'.şat ,.,_...... 
_,_., __ ,_,,,~ ımı""""""'""''....,.. dlbn'•'erdir ~·..+·~ b bur! Ju hazır bıilunmuşUır. 

(il1llaralt ke!ıt:M:W.: Diye tekn.r ~-·~ hınmalrtadırlra. ÇünkU bu sn- ,.. • ......,~ · 11' ıyle Ata ey ve hcçı u D.:l· 
-- Evet!. . halde, çoeuğun, lmrkwrundanl retle uzun taksitle lıorçlanııı ------------------------1 hivule;.ne ıou er kilo. llall!evleri al'llsncla te;rtiP 
- Ha•-'!. artık bir cevap ...-ı!yeceğ:ini öd-;.. '-"··----'-!ardır. s b ır b ı 3 - Uluborlu belediyeaiuio len t.u mlWıb:ıkıtl ~-.ı· 

- - Sa~~ çıktı.. Camie anladun. 1 ~....... .........._..... ---- e 1 z 1 r 1 ....... girı§tii " i aı:t.a .;ıı.rtcdiluıek Ü· ğil bü}iik ı.lı.k ve 0 ... 

.gi tı .. i .ıiyieJL G&1lbıı. nama- Birdenbire, ilk ağmJa böyle • • r ~ 1 ' zere ••tıU l<ılo. lıallile bir ll ıtulı: f.Ö. 
za gitti!. heyecan ve şttphe g&ıtermenlnl Milli Şefın ımzalı ı 4 - Yapı ve ~atılarıtnmaıv- vali doktoc LOtfi Kın!&J' 

- Allah Allah! Haet ııe,a müthıl'l bir bati. (l!acağı aklı· • l . • 1 • k k J /; . lan mı.§ ın kteplec~ ven clt il- re.simde bulunanlr t 

ı hiç L'jitmeıı:wştim!. toparlamıya çalıştım. Elim tit· Milli Şef lımıet lııönllrıun, E- . Dokuma tA:zg•ihl:ınııa iplik Tertip edilen m· it 
~dı.~d.n: amm~ ~ gttti - ma geİdlği için, hemen kendimi• reınm en . Nihayet ı .:.l er e e ır 1 zere 200 kllo. h&l'aretlea!Y.lllııaııllfllr. """ 

(\yle. dedı .el~!.. rediği halde kızı olı:şamıya baş- minônü ve BeyoO:Çlu Halkevlen- k d n garalanmasz"le \'Cnlıli derece :U!uı Halkavi ine ~ 
- Ha~ camıe gıtroi§~ ladrm. Cebimden yirmi beş ku- ne imzalı olarak hediye ettik- Q ın l ıi. · 1ktını:t Vclıi.lcti emı·iyle SU- Mim.aroğlu vo vali t~1 / 
- : Bılmıyorum!. Onu ~ ruşlıık çıkararak zorla eliue ıeri fotoğn:flım Eminönü ve f • [ • f n:ıeıhanx ııı.tieeseskrın<len Zi· 12 kupa.nm te-.ı:ii merasJ"""' 

nıedı!.. 1 blrtım·. . Beyoğlu IJa!lı.evlerinde mera - ne lCe enrnış. raat Bankasına gönderilen ip- pılmı'1:lr. 
); ....,. Ağlama,. kız! Senınl<' ~akn simle duvara asıla.caktı:· .. Bu- liklerden bulıctl · i!ıtiya('ına te- Bu l2 lmpndım ~ 1ıı' 
~ ., ettim!.. Beııı tanunadın ıru? mın için gerek Emınonu ve kııblil eden 4. {i "'-' 8 numaralı ni Eminörı!i ve Beyoğlu ff!\ ~' 

1 

eni b h O•meı;ı, ba.~ladım. gerek Beyoğlu Halkevinde bir K!1S1tı.]Ja91.dl. CUthane soka- yoktan yere knvga çıkarıın iplıl:'.rin t(IVZİ:ı ' ~\'Yelce y:ı.!fil- !eri, .ı:ğer ikisini de Kadı~,, 
Halile başUt; kaldımıad:ın: merasim yapılacaktır. Bu me- ğın<la 1 sayılı c.>vdc Lvvelki ak- l 'aık ile k'1.l'ısı l~ " r, Sürcy- ınışll. Bakı;köy lJıılkevleri ııJı.:' 

A.OONE nrnıı:ı.t - Tanıdım.. Siz, siz be.nim rasin.tin. gllnll henUz tesbit edile- ş:ım bir kızık1< kı:uınet kop. ya il~ u,,~ dala~m.• . yıtparlar- Btı hafta l~iııde <le velnild.in dır. J 
TUrtc!y• E•neltl l.J\De!llİn abb:ı.bısınu! de<ll. 1 ,.,m!!!e'"'n"!'ıu;!""'!!tı'!!ı""'!"'~!-"!'!!'--'"-'!'-~!!! ·ı muH ve kiraı.!1kırd:ın ikj rkek- kcn her il:isi 1 irden l\:crlne gör:ricr,liği t,.liın:J t ıuı:cibiuce Bilhaııs:ı dört y gibi çttll: 

u UIK 1400 K,.. %71lO K,.. - Annenin mi! Nadire ha·'' le bll' kadın k:ı.nla ic:;ıudc 'B<:y- hücum <'l"ı.;ılcr ı· b·ı --,.ı ıuı- koop"..ratüe ıl.lıil t~ilıl ra 9 sa bir ~an<L'ı büyiili 1'111_, 
e .o.vL IK 7ı;o • ı.ı:o • 1UIDIJl ı:ıu demek istiyorsun? libe yukardl. ~ddiye. :m"yor- oğhı haEtahaooslne kaldırılmıı;- cadan d:ıy::ı1: )iye i;ı r ı .Y•Ul ve k:ı<'PCratif lıarici t"Z!f~hla.r:ı J giitıteren EnUn<in'.l •· 
1 AYL ı K 4 ~0 • -· • Evet .,,., ı dum? dedim. "'' e mı· !ardır. Süreyya et.binde.ti ;akt~:ıı çı- da G ~ar kilo lıı!ık verıuw:·Ur. 1 0

- - J - " Cı.lilıen.in kuru yüzlü, fakat h bu hareketi t.alcdirle kr. 
1 AYLIK ıeo • 100 • _Tabii! Hadi bakaluıı .. İç&- "''"'"t _" ""r dııl •--~-- o'··- . Polis ~rafından ya1pılahn. t:. • kaı~t'.Ut kcntdini

1 
ı.ü'1afaa ı:.t· Bund:ın ııonra gdccek iplı,fın 1 tır. Tevzi nıüka·fatı 1 · , Gül bak 0 ,,_,_ ,...... '" AJIWU ..,.... lı:ıkat.~ gore hu l:aıuı aı.ıse mege vıı rııo !:< e sav ·.ını;,ga miktarı da gbz ön:iııde tutula • _..,, 21 

Nlaan 
1~11 PAZARTESi ı ri

1 
~!iın. , Sö' 1 ıı.yıbmal.. :ı.- teyzesi: gayet garip ve ıısıl.6ız bir se- başlamı~tır. JJu anıda F, ik" rak bir nU~ti ınuay.•;cne il.zerin- davetill~r hıı.7!rlau"·l1 bUfev· 

24 Reb•Y evvel 13'0 n rr ..... ın ya. y c wyım, - Ah'. El.._.._ e·-'el. ~-"" ' 1 ki . .. .. .. K • ı ı dır 
h k da • - uu•uo v" UC\.U •• beplt-n çıkmıştır. ı::oy e : gQ...-unlin u:,tunden n evter den teYı.iin<' devam olıuıacak- gır ~ınıe~.:_~ __.. 

Gfin 111 , A: 4~
1~~ :;;~ K .. ,,,, - kilelik anımk~-~ k mı· 1 Ayol, o ha.•ta yatıyor!. 1 Yukarıda adresi mıı.zbut olan de lıilc!~İnclen ya,.alamr.ea im tır. ..ı 

O esıı.a.da Of}A••n apll!ı a- - Yabyor mu? ı evı·~. hır· odasında ltı·, cı bulu- d"' F ' k bı · "" 1-----::----:-----ıı c li"'-'- te . be . .. •• . .... a da aik '··"·~~ çaı;ı- , <:imdiye kadar ru.aı oıdııl<lıırı SJ·lah alhna =- ı . ..-, .. 
O·- "~ı. ikindi !:ıldı. ,a ,,,.,.....,. yzesı nı go- - İki ...ı;ftdür yatıyor!. nan Faı'k "·c·'ıı ı·ıe kansı lı ı 0 •• b ' .... ~·V'' w ...,, &- "" a W a !l O ta .~uıcyyayı 'ŞIO• a.nlaşı!Bn 312t) ad~t ı:alı tezgelı 

1'1.!0 1,20 9.116 l!ll10T rünce: - İki giindeınberi mi! Nedi- Kevser özcan; diğer kHacı dan ve elim!en yar:ıl~mış üçli !arı içlıı işçi kadııı;, ~a 53 funıle ö.\S':retmenJet 
• u 12.11 ıuo vo .. tı - ı\!.. yorsunu.a! Sfüeyya ile metre.~i ıırıısmda de k~nhr içiı:dc '>ltırn :V"rlfr~ 2611 p:.ık.et ve ı..o~ıxratife Jalıil 

... ,.... V•• lmNk Dıye l!e'Viııçli bir hayretle be.- - Alı.. Tabi!!.. ötcdenberi bir ge~iuın~lik bu- yuvnılaıımııılaroır. ÇUrüJtliye 5G9 dokun.a le7.g:ıl:ına 1112 Maliyt' Ve!ı:alclind'n gel• 
:ıııuo 1.39 8.31 E.u.,ı ı ğırdıktan ııonra: ~ SUıe bl.!ıerler, haberler üs- Junmaktadır. yeti';erJer ka ·g:ıdarı 1<yırmı., naket Ye koup ratı.o. Jıar" in<l. emirle saat hesablyl<' ıı··l'll 
ıt M ~ı 3.!!4 Vau•• ! yol Calilıe günfordenl.ıe- tüne! .. Ne matbaa, ne ev kaldı Bu evli ka.n koca; Süreyya ve poli3e haber vtr • leı 0r. kamn 770 ti'.1.ıo:!ı.lı. ıh 585 paket reti alan v:ınl.ı:ncı öııretııl 

DiKKAT 
.v .... ....., .. a e4nd.-flt"ll yamı.

ve evl"Mc •••d11cln ecUım..ı" a-dt 
..,..MU Ye buni•f'ıR kay~"'-*""" 

- 4ola)l1 tı19 ~ı. ,._llyet l<eob .. 

ri E•·~ arıyor! Dünya sizi an- aramadık!.. Nerelcrde8iniz !.. d . D 1 1 lı " d . ı·k ·ı .,.,. den "·"- VA rııan ·Ta · G. · · · ı · ile metresini ııedeıııre :ııın:ı ya- er ıa 1s "·'"l' " ayn ıp ı · ,·crı aıı,~ır . ...,..,,... ~ • 
Yor! ıledi. mr.nu:eı~crı)e ... Girııeniseiçerı!. lnı B '"'•" k • 1 k·'~ 1 aı·yıen·ı;;haltıM•'w::u· 1·~"' 

d • • · • girdim. drrgamaktadır . u ,. ...:...en a y r ı ogıc. n -~ · ..uın an l{a ağaç, Yalvaç · • ••• - - ..- .. Kııp ı a ne unıyoreunuz .. -• ı. ı Hayretle~; · · 1 k '· 1 cd · 1 nl d .. _ .. •- e..a I 
"- ki ha · 1 b' A"·"'ı Calibe d sıksık aralıannd& iıAv"a oma • .o.avgacı ar t ııvı a :n- E?.:·r; ·rde bulunıtn bil' k tc• .,ın a ,...,,~.., '1<' J:,. Alı' ..• .,..n va mıymış.. 1 - Alla. ""''· e- " .,•.; 

Hiç renk vermemeye rouiııııı·ı ıuek lıaata ha? Vah vah! Ra-ı tadır. mı,;1.~rdır. Polis tahi.,!:u ıı. b .,_ \ galılaıa d.ı dif.ı•r teı,..·ııı. a re:.li vazif i olınıvaııla.J'll ,, 
rak: hatnwğı ne acab;L? E\."Velki ııkııaın ceııe böyle bir lamıştır. vcrilfn ni:ıbet ÜZ('l"İnclt"!J ıı lik \ ker bulun lLıltlan m~Ud< . ~ 

( 
a-L-- ) ,I rt c~ktir. _., u6..ı 1-~ '""• 

-.A.fnden;iuiz! Kısca.ğıza Ca-ı ......._ -.v '---·--------------- ~ '"" ~·=-- -

• 
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'18" AY İta 1 ya n" ~~,,=na=~=;h b=a,~-~ ı•=iiliiiiiiiAZiiiiiiii:is=k~~-· iiiiiiiiiiiilimik=--···-. m::B:ma_h __ i_s_le•rii:iiiiiiiiiii.· ~=-=~ . imdilikB::u k=a;! 
İŞ g 81 İ 81t1 n d 8 IHitler Balkan'arda 

talya ve ha valisinden notlar 
~Yazan: Diiniş Remzi Korok I== 

-ırşılıklı fikir canbazlığı. - Biribir
"1ni atlatmak istiyoı·lar. - Bir kabul 
bir talep. - Yeni bir tarziye iateği.-

Simdl ne yapmalı ? 

Y ugoslavya Başvekili Ge-
ııeral Simoviçiıı. ıenç T elçaflar, Alınan Reisi 

~~~~~ Harplerde üstünlük sebepleri ~iErü 
bulır.uıiı anlarcla. memleketin hında ıdrik etmiştir. 
idare dizginlerini eline alarak Alman Devlet Rcıslniıı ba.. 
.koı-ltunç mesuliyetier yükıen • M ·ıı f • d [ d k • .. /ı ı • k zat Balkanlara gelişi, Balkan-
mekten çekinmemiş olan bu ı e ın amar arın a l oz ve a ıs an lıları yakından görüp tanıya-
memleketsever devlet adamı Lllınesini temıu edeceği için .\1-
aoıı .ıı8diseler hakkında beya • ,·ze . t ·kı ""/ k ··rr. et ve z fe kı manya lıes:ıbtna çok fayei.,lı 
natt& bııhmdıı ve ezcümle dedi ıs l a 1 U ıg a r aş ••• bir hareket olm•ıştur. .işte Al-
ki: man orduların:n Balk niard1' 

-40-
"- Milletimi:ı:, bu derece Bütün Devleıfarin harbiye r Yazan : ~ Yllk:mda saydığ"UI11.X hasaila bütün kudreti ve !liddeti ile h!l· 

güç §artlar içinde mü.eadelcyi mekteplerinde ve yilk:;ek aslı:eıi Ö j ilive olarak harp !lllahlarının rekete :;eç~indeııba, J5 gün oı. 
kaı:ıul etmekle bunun ııilıal ne- akademilerinde ho.rp fenni, or-Bahri ZDEN Z iyi ve seri iatim.:J.ı aynca üstün- du. Yugo:Javyanın inhidamı &-- Orada boııı.lıa .... dinamit 

mı! .. Demek Bizin biiyle bir 
<kn malUınatıııu var. 
. Malumatını yuk, IUXlll1Q Ü· 

var. Onun evl.l'.lde "·--y 
bilir. ~sc 

- &ıamafih bizi ~ı ....... 
• k • -..c;a na-
ıı.ııe ogdu yine .. 

- Çok iyi olmuş. Memnun ol
m, bay konsolos! .. BQyJe h:ı.l 
~.~ ka~ hep k~ 
• ___ .. iŞ gonnenhıden ·ı . 
ıyor. !!en 

;;-~· hakiısınıs Talat 
oı" ili.k' bu defa kabahat ve 

ec bende değil. Bizzat 
a.ı...daııda.. ÇUnlttı o . tedi 

T~~t içi ferahlallllf O:lltıı ı 
gülerek Marlri'nin yiizüne, 

:ı~:;::u bakışı. mlnal•ndı. I 
- · Yook!. Uedi 11,..._ 

alı yİlzllme ~ m~ 
edcl'im. Emin olun~ berı
~ikUi.rd~ beyan ettım, ne d~ 1 

e bulundum. " 
n kendi pirelendi. ...uman • 
-:- ,Pelci ne diye l>ana gelme

. Billyoraunıız ki ayn· . 
ben 8iz.İ burada 1...L l lf . 

·nı. H tta ""-~ """'kmclcte 
-n.ı....:.... ""ı.;uı ~eylere haber 
-~ ""!! ve bel:ıi bekledild 
abıu bile ~ l..-.L. . eri 

-.ıunııyoı- • 

- :S:n"'""~--İl ~ ~ PÇirm.eJt 

°d; Fakat d ilştlıınıed.lniz ın.ı ld 
hu!~ bey benim aleYbirn. 
. ~~~- Bu ziyaret iııinl 

. . P cttiğımı ve lıenl.ın de k 
me karşı fenalık . en-

iuğııınu dü.111n~ ... ._ peşinde ol-
t ııdaının --:~"'1". Artık ben 
111 enınıyetiJ\l kazan 

a.ın. Bıı:ıd~n sonra bu h a
nden uiç l.ı!r ~-...- uırusta 

llclisi,,iz. J -waı "llMJee. 

Marki i"aranti korktuğun 
am.ıot: .ıibayet Maam a 

sun neticede bö İ . afı.lı bu 
tıcağını da ;:._e bir. aa.rpaya 
•tıe ta·unin >'.~ ve 

Pl>ı'du ••,;nn- . ctınış bulunu-. .,_....,. l\ilil l3Qlrm 

lliı,A~;~rlen bu cihe.,~ adıd .. · lt "-'"t>iı için tevil ...,.., U· 
b kan<.1ırmıı.ı. çar:ı~d T~ 
~tı. Bu '"·--ı..... e ha
- .....,.,. """" dedi iti. 
Yora Canan ııls de çabucak ~ 

unuz a Tallt be ı 
"'lll'1ımda bir kel'e ~..:.. Hele 
- E" -...,p an ı 

de. b.ı ı::,. U:.::;;_ezeak v; 
o zaınıı.n. dostluğun ti! bıcuı 1 
1111~ ~cylnjz ~ .. ~e Y&rdı- J 

nıı amına. -.en. Öyle 
-. tyı una ~ _, 

-... hebızım 

~·Ytr .. Böy\e bir eey .de
taı!:dı y a1ııız hen de k.a
k~orum. Bu Yanlış 

oldu 11.nlata t•ıttu. Bakın na-
\'e M Yltıı. 
.~ Tailit heyiıı ~ 

Jl TUrk po~edon:'&l_ı Reınzi. 
lllıuı<!•n'--' e teslim etti"' 

. "-""" !leçen VUku '" j r "llQ.ıı11 . .n &)'Den ve tabii ı;t vek 
de kendine . <:o 1 

eri tlııtü k aıt olan 
lattı, neticede .apalı geçerek 6lt-

- CörU . 
. bu ,Jorııun.ın ya, dedi. 
6 ..,.erde ne da!ıliın 

• ~çuın var §iındi• Sovar, 
~ilde benı Ylııe biı;:: __ . ~a ı 

rlyor ve ~ ..... .._ sıze 
\aıt\ı • J"'Vllrlp 0 1. 1 
<11 uıtıyor Bu . Y-ar- 1 

up; Emin· be •ııe bir Çare 

ıkla.,tınnak iç~ ~n U· 

~ ~ Yardımınızı ~~:ındana 
~. diyo haber gt nca ecUyo
l.lntaslU°t'lf v tkU ~ertlyor. 

tıYU:ıca her ne.ie ı . lııı 8Özlcrt 
.ı.. zaaf esen ı..e ~ v~ naaıı 
' 11'1lYordu. -.. ""' yu-

·a 
11~.~al onıııı bir ••·• "d 

~ """'11 Marki F -...~ 1 ı işte 
•'-.ıeı~'- . atıınti llekil\i 
'-n ~· &ezmit lıuıundUğ 
oılyett,e b~ 2'.aınan sıkı;ıık bir : 
"\.f V·k·ı· un"" derlıaJ Mu•·-~ ı ıne kar -ı.r. 
-11• iıqhyor '1 Ya!Wcıt1t et. 
~ ve her ddl81nda 

fiındi deınuvarrı.k ~luyordu 
YUln •Ynl Pol.et.aa ile 

olnı~tu ~ıya muvak
ka.,..i ~al _o. onun .ıözl<>

...:::. 5'üat 1ıa .. k. 

.~ höyı • OC!aolos! Her 
">illlda- o Yt.pıyorııunua. lııin 
k°'llıy~ çık.am•~ea da b&ııa 

bi U&. Şıındi hen b 
Dı r tare buiayUn t una 
~ • .,... taratuı tıkir 
~lhaa ;_• 

?.eki ttaıyq balayordu iti ticesi hakkında hiç bir hay:U duların eevk ve idare ve tabiye _ _ lliğll. temin eden meziyetlerdir. nl olduğu ve YugoıUı.v<,;:ı. harbe 
dalı& ziyade hunmşaeın, daha zi.j beslemiyordu. Milletimiııı bu usCilleri tedris edild~ ıxıalU:n· İyi teş.k:i!At; aksaklık bilm.iyaııl ha=larmamış bulwıdağu i~iD 
Yade b1 • ..nnenıp de hemen her derece kuvvetli bir düıımanı dlll". J lO - Ruht metaneı.. sinir sağ., mllııakal&t ve sekteye uğrunu- burada ka:>.anılan z.J'er bittaot 
~nuı~;'inkit&yt etain. Bunun mağlOp etmek jmkinsı•lıgını Llkin bu çağa ve bu tahsili lamlığı ve nef:ıe itimat. yaca.it muhaberat; bol cephane, askerlik bakımından Alınaııy.t 
ıçın yuıe aşağıdan alarak yaı.. müdrik olarak, hürriyetini ve derecelerine gelmezden evvel ço- 11 - Biıtün vatand&flann ve tam !ate ve ilbas keyfiyetleri 1 lçiıı. bır şeref teııki1 edemez. Bu· 
taklığa devam etti : istiklalini müdafaa bahis mev· cultların ilk okul zamanlannda- kabiliyet, hamiyet ve kahraman· de ordu erl:ıriııin maneviyatları· nJn iı;b Alman orduları ttııl· 

_ Fa.kat azizim Mutasarrıf suıı olunca her ne tarzda olur· kl vaziyet ve taliııılerine çok e- lıklarından istifade etmek. nın muhafaza.sına. hadim başlı· vaıı 0 , dulan ile birlikte bUtüıı 
bey! Ne yapalım. Blhuswı ben aa olsun çarpışr.:ıayı kabul et- lıenımiyet vermek llLzımdır. 12 - Müdafaa, emniyet ve ca &miller sırıı.sında d:redilce- kuvvetleriyle yalnız Ynnanis-
ne • mek l&.zım geldiğini bilzyordu..,. O lrörpe vücutlar elô.ııtikl has- yardım teşki!Atına her suretle ğe şayanc'.ır. tana :1-iiklenıı:ılş s&) ılabilir. 
nry~ .. ~:u;.::;,.~v:!:~~-': * salarile her tarı.fa eğilmeğe, müzaheret eylemek. BiUwıı>:ı beteri ordularda ku- Ve ,.... klirük y =ıist:n 

-.<n.. ~ .. - •• ~= - s his 191' "'"-- büklllıneğe müsaittirler. O tue 13 - Matbuatın, yevmi ga- manda heyet'ne beslenen itimat ..,..., • 
ve ~~selt muavenetlerile §ura· KUçü.k ır tan -s "'""'' "'-·g·ıar, h·#.--'•• her nUmııne telan"n vatan,,.....e-"e ne~rıy· a- ba •-- · ı · · altı o.ydanberi kendisinden be.' da idarei tııııuru ._ _____ ..__. Harbinde de milll müttefikleri- ....,...,. ~"""'- ~ ..- · ·- ve !R1 Y=•n oozıPnr.e"" emır- misli daha kalabalık olan İtal-
Zl um. dnihn..ıu """'~~~ ni.n emrettigı·· istiltamette yü- ve örneği zapt ve hlfza. çok tı. !erine gö.;teriler. sadakat ve mu-

lıniz -...- ........,.. _.... ..,.. müsteittirler. H - Mentt pn>paganda. asıl- kabil hüsnü n•uamcle, teveccüh yan ordularını hezimetten bezi· 
m . var lı:i !. Hem olaaydı bi- riimüş, AVU3turya • Macuis- İşte vazife hissi daha ilk mel« sız ')&iya ve yalanlara ehemmi- ve taltifler zafeNı giden en unin mete sürükledikten sonra uğ. 
le S1% varken~ birine rica- tan imparatol'iuğunun tehditle- w -•---da t ek .. ı 
da bwıınmak "'enık.İr miydi rine ve ültimatomuna ,,......,.,.,._ p sı .. u ... nu genç dimağlara ye vennem . yollardır. radıı;-t bu ilJnci tecavu.o tarŞl• 
hl • • ""·-· ..- · - aşılo.nınuile '-·'ar. Vzife kud· 15 - Haklı haksız rencide e- Harekatı askeriye itibarile : ııwUa asla '""""''ı.. noötıternıedi ç._ ca -• .koymu!JTh_ Hatti bir . ~ ,,....,~ 

Talat bfttlin bu _ ı+nkhkJan aralık memleket tamamlyle 1 ııiyeti kalplerde yerlesir. dilmiş kalpler varsa o acıyı u- "rdu cennhlannı konımo.k, 

1 

ve topraklnrııu adım aJmı mü-J-- Cilret ·, ~ ........ - f·ed·'·'-lılc nutara.k milll birlikten ayrılma- ""ft a•-ıcriııden sakınmak·, dt\A. d ·••• -"-rek dö>ri;= -'-- et-anlaınıvn. d""''di. "'- ,__. bun- Jermen ve Bulgaı· isöliislilll ~-"• •9 wuu , - -v ~ ...,,_ """ ·......, ,..,~ ..... • 
lann ~ bii';aksadı~hsuıı- maruz kalmış, uzun bir miica· da vazife lı.issinden. ilham ala- mak. ınaııın (çevirme) hareketlerinde ti ve devam ediyor. 
la yapıldıihR• bildi"' halde on- deleden yorgun ve bitkin bir ralt çoğalır. 16 - Yalnız hlikıbııetçe ah· uyanık ve çevik bnlınııruık ve! 35 milyonlu.it Polonyayı 19 
la.n ,,_ o;• Zamıınla o lrllçrutler büyllrler. nan ted1'ir ve kararları şuurlu geri ile irtibatı muhafaza etm"k H ll&nda.. 

0 yaldWı ve okşayıcı ifade- halde çıkan Sırp ordusu, bü- Vatani hizmetleri aşkerlikleri ve nizamlı tatbik etmek. ve oeplı.e arkalo.rma ine<'Ck dü~- ırib.de, 60 milyonluk 0 

lerinin tesiri altında kalmaktan, '1 tibı Arnavutluğu ge<:erek Kor- gclip çatınca en Qetin işleri va- 17 - Genç ıılhinlerde vazife- man pııraşütçülerinfn köpri!Jero . Belçika ve Frans::ıAlyı bir ııyrla. ~·'" 
azamet ve gllrunınu okııayan bu fu &daslilll iltica etın!şti. zif h" ·ı !ar '--- •- · "ft••-·"" r· tutın telsizlere ve tel-~ teılu1n~·. 1 b:ı.,ına yere l'C[I manya. şmı. 
8Özlerde11 ııevk duymaktan ke:ı.- Lakin merd'1" d<>vüşıneyi Ş&- e ıSSI e yapar ; ...._,ır ... r yı ............ ~ oere ı yer ~ ~·- di ·10mılıonhık1Wyanın da ur· 
dini alamı•--'u. 1 refaiz y•••mıya tercih _,_ ve daha faydalı olurlar. 1 olmak. elektnlı: ve su teiJlsatma karşı dularile birlfü~e tilarru~ etti.;i 

~u·" ...,.. ~ Bugüne !radar Devletlerin as- 18 - Ve şerefsizliği kabul e- suikasdluma me·•dan verme-
Bile bile ve bir ihtiyarsı:dık Sırp milletinin kahramanbğı bo- keıi talimnameleri cüz't farkla 1 dememek mücadelesi yine genç . mek ve her tiir<ü teıoevvü~ll't"; 

1 

Yunanio<t:P.nılı iki hafuchuıb"1i 
ile bunlara. takılıyor ve yine on-1 .. gi~ed!: S~bis?ınm ? za. hemen biribirinin aynidir. Har;ı mefkOrelere hlikim bulunmak. hemen bertaraf Wııek aarttır. muk:ı.vemct görın~kt.eillr. Yu-
iarın fikirlerine imale ediııru. manki muttefiklerı harbı ka· lilAhla.rı ti& tesir bakımından 19 - Mili! kuvvetin selam~ Arazinin men.ıs.tinden, bilhıtb- naııi~tı..nn gösttınliğ1 bu har!-
bulunu}'Ol'du. ıııuıınca kUçük Sırbistan da. yine biribirlerine yakındır. O ve halas yoluuun yegane şartı sa ktyahk ve balkruı gecitl..ı in- ı ka Alman Devlet Rei>ıi.ıi derin 

Ancak biras en-el kenduı · dQ devletler manzu.ınesindelıi mev- halde barpienleki üstilııJüoiin olduğunu bilmek. den istifade yol ile iyi mukave • darin diişündü~ek bi~ hattiıı"-
tilndilren ve hiddete~ J>k lı:iinl, hem de daha büyilınli3 ve aebep ve imi!Jeri nedir! " 20 - En çetin da.itikal.arda bi- :met göstermek vo bul'.)lııl!ıı mü- dir. Bu. Avrupanın cenubu ı;:a.~ 
cihet vardı ki onu hiç bir zaman ~ kuvvetl~iş bir halde 1 - Milletin damarlanndaki le heyecan ve (panik) denilea eıısir ve 9Prl sillhı ve usulil bu- kfaiıtcle :~ayan milı.,U<'rin :ula 
affedemiyor, bwııın lııneını mu. ,.melen elde etmiş oldıa. öc V'e halla kam ve manevi kuv- ve cesur bir milletin şiarına ya- luno.n makineli yıldınm harple- cilçliy~ ye mul:a.p:seve gelmez 
h&ltkak lıla.rkideıı çılı:armayı i&- * veti. .kıfDUYan korlcu. ve telişa ka- rino karşı ga} ri ınilsait saha ve bir l·:ab . .-a.nanl.k ı::öskrebile<:·.ık-
Uyordu. O da kendine danışıl Bugt\n aradan 21 yıl geçtJk. 2 - Milletia istiklAJ. ve börri- pılmamak. ınıntak&l&rda ır.evziler almak; lerini isbat dınisf;r. fiitJer e;'!er 
madan, ııonılnıadan ve ~ 1 ten ll?nra. Sırp milleti }'miden yet aşkı.. 21 - Sofııkka.ıılıhtı elden bı· çöl, kar ve dağ manevralarile Avnıpanuı oenubıı şru:ki~inıle 
bekletilip atlatılarak Emin lı&-. feleğin agır bir darbesine he- a - lıHilete haa t&rlhi cen- ra.kınamak ve taribl şeı:aatimizi iklim harbine hı.zır bulunmak "·-ketler ···- r! 
yin eytne gı·dilm-' m-lesi ı"dı·.I def olmn• bulunuyor. ,.. __ ...._ n.;... k ,. yeni ..... ., ..,...a amıı;.s·ı , - - -. """" .,.,- pverlik llOCiyeııi. lekelememek. llst!lnl..,;c h.ii.dinı çc mııemıir • k 
Şimdi eline bir fırsat dllşmU., ~ ve namusunu ktırtannaıt 4 - Miı.Jet ve yurt ıığnma öl- 22 - Kaya ııertli~le Ye gra.. AmiDerdir. Yımaetnistanda göbrdügül !'::f :ı • 
ikPn bundan hamt tekı1de isti-j ~ ııervasıua dövüşe atılan bu mekten çekinmemek. nit resanetile tehlikeyi önlemek Adım adını takip ettiğiıai:ı vem ten ~oııra 11 P ·ı arını 
fade edecek ve hem Markiyi bir millet yenidea diişman iııtiliisına 5 - Milli \lfll'ef, mitU birlik .,. ?e korkınıım&lı:. bagilnttn büyilk muharebelerin- mutlaka yeni b&ıftaıı gö:d•n 
k~ gün üzüm llzUm ll7ecek vei maruz k~. Lllrln kah- toprak mı::habbeti. 23 - Tarihimizi ve oetleriuıi- de hayli şaşırtıcı k~r ml1şn- geçi.recelrtir. 
nihayet kendi lnıdret '" kuvvf? ~ milletin;o ı;estır bqvekill- 6 - Mllietin galebe 'l'e ııaff? zin Viyana kapılannda ve Tuna hede olunmaktadır. MURAD .'fı7RTOGLU 
tbıi ı;&ıterir bir .,ekilde her B.l"- lllJI ağ2mdan lşidiyoruz lti mem- re inanının berkemal olması. boylarında dalgalanll!1' \j&nh EBkl harplerde olduğu gibi bir 1 w••'" · ' = -=• w• .......... 

......,.u oııJ&ra )'a.ııtını.ealı:tı. ~~. lıaşma ~ fellket 7 - Her tnrlll tehlikeye ma.- sancaklarını ve savletlerini ha- tıuı parc:amm ııiper !dİp da elin- ~tı üstiinlük seb,.·plcddir. 
. Bu fikri verir vennez llark.i ZIDCUmin aiırhgına rağmen - - maddeten ha%ır bulun- tırlamak ve akel hreketlmlzle deki ııi!Vıile hudut ve ıııeınleket Zırhlara ksrşı sar~•ıtu...z Lh 

nın 8011 llÖzlerine ~ ola • Sırp milleti vazifeıılnf yapmış ma.81. utonmalr. mildafaa.!11 kabil deıWdtr. Yeni rl~tını mulıafm OOCT\ to;ı.'u-
rak : • ohnaktan mütevellit trir kalb 8 - Taltm. w terbcye ile ...,.ı. U - Ellıasl her mi\mıslle harp ilıllralanndan hava torrll- Juk nıüees:ir ve hizmeti ınakiıul 

- Petart.. dedi h~. iı:inde llmidlnj kaybet.- ı. kudııiyetinin aşılanması. her harelretimbıde itidal ve ee- leri, çelik biicum !'llrları; zırhlı bir :;ınıftır. 
De YtPınak isti 0 • 1'e ~~· ıııış değlldlr. 9 - Intiam ve diaiplln nı- ııaret düsttırıımnz olmftk gerek- tanklar '"' alev saçanlar gıl>i Bu ağır sınıfa mer.• ıp Türk 

Marki hiç ya) l"l!Un1l& '11D?i ·· A. C. SARAÇOOLU hunun köldlllfDleel. tir. tehlikeli harp lletleriniıı c;olt!u- (Sonu •yf• 4 ıü•un ' d•I 

tlni.....__.L. t&hlanışvuıy~ """ii;iii:öiii~diidiiiWiii._._.,iit;iijijj;jr.t;;R;iiiiiiiiiiii;;iiiiiiiiiiiiitili----~ii,if;ii~~~~~~Piii"iiiiti~~iiiiii~~~ .. ~td"~·~~~~~~~~lii~[!J -.wuauan devam etti: J 
ı.. _.,Emin beyin bw ne ııuretıe 
~9'Jadlğı Ye nasıl cenp verdi- Daha bir çok unsurların ve ~ - " ğer geniş bi~ in'.ja&t 1!~"112X1l 
6

' ma!Cımunwı. Kumandıl n:ı.lıtaria.nn bulımm•• 1lz&ı:n • u y tatbikine J..altsavdık Alılıa.'\· 
naplan bu ifi h.alUni. · n ce.. dır. yo.run bize yetiııııı.c&i muhtenıı:I 
:ek~~ ve rica 

9~y~~ Fakat iltlnciteşrinin ilk ~ deg'ildi. Almnnyımm de.:it. · 
,. ı u~ &n evvet Eınin be · la-inde zabitleriıniz artılı: mub· altılanm arttırn'> .ı biziın i-

teb ıtlerı, '4!hirden çı~ telif Alınan meaajlannın mana· çin öyle bir tehlike ;.eşkil ~<lr-
tahtı teınine alınmış oı.un 8l tllil1 anlamaya bafiamışlardı. eli ki b~t teblil.tyı bJ:iın çok fa-

Talit hey böyle bir teı.ııf kar-I Artık meaa!a: "Torpitolarımı • ( y E N İ S A B A H ) iN B 0 Y 0 K S i Y A S l T E F R İ , A d 1 1 ik bir de-ıfaa.i•ı kuvvetine s:ı.-
ııı.sın~ kalacağını; daha Marki- mı biri çekilecek ve ak.ı;am u.. • bip olmamı:- karşıô'yamt-:Oı. 
nın ı.llt gelifinde ııemıi§ti. Bu- at 8 de 7 inci muraNıııın içine •------~=-----------------------------::- G«:~n harp :ı~~Jadı.ı1ı z3r.:.a.t 

nını ı~ ~ karara da u girecektir . ., eümlesinden ne D E 1 z A LT 1 M u A R E B s 1 11<: İn;rillz amirıı.1\tğ-., :ıe Alman gun gorerek derhal dedi ki: ~ murad edildiği bUıce mal1Un • bahriyesi deni::.~:tılarm harpt• 
- Bu -~ ...._...,., du. gör~.;<; hizmet! takdir ec'%1C-.,-J~ """'~ bir i!'fi Faka bil bu .,. 

&mınL. Siz yine ııuyu -'"··· t tim iearetlerin ,_ ı...ı...ı ....... ildik 1n . y m· ---"· '-'r rnk mü"'·'"·--· ·ar mi~tir. Y:ıln,z harbin dt:U- hiz-:::rak .. rü~eştirmlş old-;.-;:: =:J!!~~:ıngolaııd. ~ ..... ~idille :i~ -:;:d;'h;bin ~vf _.; r azan~· ~ ~a ~inin l:ıri'.:ızıı. me'leelri '-. a~ısıl·t:tlaedi deııli~gun~ula-
nn '<:tu Şımdl Vaziyeti blru dllşınan tefldlatının ... ._.yuzun··wı -

8 
idaresi hususwıda. cıok büyük ğından bi' ~bahsetmişlerdi. Dl- nn D ere m•t • r 0 uu " 

:_~~~· tabıt haline getir- de umumiyetle vikıf"' oluyol'" menfaatler elde etmişlerdir. Bu ~ ç • • Ç •il ğer bir mesele de denizaltı in- far1'edebildık. BUyillı: dcniı;aU.ı-
. -..un. Bu da ancak biraz duk. VD.kı.a AlnıanJar iltide bir vasıta ile hıgilizler dÜftnanla· • 

8

0
8 

r 11 şaatınuı bir hususi ~irkete ve- farın sekiz, o:ı !"'.'".m, hi' ~ir ta-
vakit gecirmelde kabil oill!' ..ıç..,.ıerini n anahtarlarını d&- nnın gemileri en kilGük telsis rilmiş olmıııundan ıkıyordu. raftan yıo.rdını ı:;ilrmekl!i7.m. kve 

- Neden, ne gı"bi!.. • 9~•~ • ti erir ermez bu · Bu .;rket "ızım" • yeru· tecru"'bel~ mtirettebıı.hrın mukn,,mctı I· 
-"'-+'"'yorlardı. Fakat esas eli- ıeare v v gemı- .,.... '' ~ ı b·ı 

- Çiinkıı ışu dakikada Emin o;-.;;;' ....... !erin nerede bulunduğunu son re girmeııllr.e bile engel olma.it nlmakn.tzın denizlerde ka ı:. ' -
~artık bana bile emniyet ve mi e old...," için kıa bir müd derece kat1 olarak tayin ede- zaman, yani 1911 de bizim 57 istiyord.ı. 1912 de ami!'&I K'l- di,;ir.i gördii~. Artık her iki 
ıtmın.t ,__, kted det sonra gene sırl&nnı keş- . . . ··.~11 bir . d ·zaıtı --'·r [BıınJ·-'·- ,. ._ . ·ı b ...... 1 f'Joda d d ._,..•a- acı'" ·'·~ """"ememe lr. Benim fediyorduk. Harp devam ettik- bilınışlerdir. Bu,r".c deniz enı ını:ı .......... . '"'""""' yes m ..,.vı;ıyesı e u m'"'o.ve e- ı · a CC•""""" ":' ·" '.:": 
~~d~ ~ilhasso. şu aralarda çe işler değişti. Alınanlar ÇOk ~binde, bir~U:U~n uzak cü- A SlDlfı artık ihtiyarlamıştı. !eri yırtarıı.k serbest kalabil<l:k • 'li?.lerde kalcl•1'1ıırı mUdd>t sur· 

er .. angı bir teklif karı,ısında muhteriz harekete başladılar ve zutamlann birbirıle ~uhabere Diğerleri 11 B. 33 D Ye 2 D) Fransızlardan ve İtalyanlardan atle iki, hatta üç mislin~ çıkı:.· 
~at 1ren şüphelenir ve kabul -1 nihayet aldıklan tertipler sa • ed~emesl p acı neticeler ve- Almnnyanın is.. yalnız 111 deni% denizaltılar satın alarak bunla· nldı. Hava fena olunca Jimruıe 
b~ kımtlna eder. Fakat aradan yesinde bizim bütün tetkikle • rebllir .• .,, . . altısı vardı. Ancak bizim D Bl• nn usullerini öğr~nmiye çalış- dönmek mecbt;riyeti kalıraclı . 
~r aç hafta g0Çen!e ve ona sı. riıniz boşa gitti. Ancak bu i& • Fakat bir teısız ışa~ her rufı hariç, bütün denizletıları- tık. Hıttt! bilakiıı dc:ıizalt:ı':ırııı fır-
~u ziyaretini7.den b<.nim ha-' tihbar membaı elimbl~ buJım. zn.ına.n işe yaraınaz. B~_lakis in- m.a, g&.yet küçük ıneqnfelerde, H"ıllw, denizaltılarda te- tın:ılam dijer her hangi ıı~vi-

r olmadıl!ım d'l. bazı vesi- duğu müddetçe temin ettiğim is sanın önüne ~ mu~'ıiş b~ meseLl. yalnız ke'1ili ııahilleri • Mlkki son derece ağır oluyor- d.:-n t"em\k. -den do.ha mükeın-
lelerie anlatılacak olunıa ondan menfaatler çok büyllk olmuş •• ı;ulrur. a~. Çünkü hır. ~isiz mir.de hareketlerini tahdide du. mel ll'tlku\"l'.met ettikler! g/;riil· 
sonrası ic;ln. belki biraz lim'i tur. Alman reıııml tarihi şunu 1l?3retinı veren harp e;emısı. y&- mecbur idiler. Yalnız haşlannıı. 1914 hnrbi ba~lııdığı ?Am;Jll dü. 
dilebilir. • ""I kaydediyor: nnde dun:naz, hareket h:ı.luı • deni:..e açılmak şöyle dursun, elimi?.de 74 denizaltı vardı. 31 Zabit. nf'fer ve mnkincdler, 

F. aran. ti Ta.il .. - ke-"'-ın· em"- "İn'"I'· amı'-"ı""'-'- bu""t"- dedir.. . . hattA filomuza bile ref~t e- tane de tc.,~aıııard:ı. idi. Al- kil 
küJ un muıı "" ... ~ ULU 6""" wı 1 uk b"l Al hüla.«a bir ÔP!liza...'tıyı tcıı <.-

at çık:ı.rınak için <:alıştığını Alman Cryptogropique aist&- Alman ve ngılız de- dem~zlerdi. Buna m a ı • ın..-ınlarw 33 denizaltı•ı vnrdı. <I?ıı lıi.itiin c: at. .in""n c~.'Jaret 
anlıyor fakat ne yapınudı ki mini elde ettiği haklandıı.ki şüp - maııların 15 !eniz:ı.ltıdw 11 ta- Te~~hlarda 28 denir.~ıtıeı iıı- ve r.1'ıl<a\·eınetinin son haddini 
artık o.her ne derse hepsine bo- heler Petrograddan alınan &- nizaltı kuvvetlari nesi bızim D sı.ııfı daıiT.altıla- şa ohınııyo:-Ju. Fakat b:~im bu i~tfü.am eden bu hl.=e!.... telın-
Ek bü~p itaat eylf'mekte!l min haberlerle teeyyilt "tti. o. rıınıza muadil idi. 74 dcnizıı.ltımızdan anrak 18 JU:.Cle •.tıldılar. 
._., a bır Çare göremivordu. deneholm açıklarında Magde- Denizlerde harbin durmadan Mes'uliyet! yllklendiıfun üç t:ı.n~si 8 tane E. 10 tane D sını-

1913 
s~..ıeeini:ıı &0mmda Lora 

Yalnız uf&k bir itlrUda bu- burgun batması il7.erine gemi· devam ettiği 1915 de Okyanus- sene 7.arfında dznizaltılar sP.r- fı d~nizlf'rl a~nu:va k~Jı!liyetli Fichcr Alman .teniut.!tılo.r:nm 
lundn : de bulunan gı":.Ji evrak d<'nize larda Almaıılara karşı abluka- vi:ıi komodor Keyes tıro.fıııd:ı.n idi. Almanların ise 33 drnizal· 

•-- "da 9 2 d · · t d ., ı. ._,. tica.rd" 1-::ırŞı oyııryabilced<!eri • - ~a bir kaç haftalık bir döküimllıı ve bunlar RuF:ar ta- yı sıkıca takip etmek kararın- ı re ed.:lmiştir. 1 1 en ıtı- ışır an 28 tanesi :ı.~ılo Al"'''· 
llltizar fazla değil mi! .• Bu ka- rafından toplanarak müttefik- da idik.. Fakat bir ta.raftan rl:ı baren denizaltıların denizlere B;n•-entjevh vazivet Röyle idi: rol hıı.kkı.ıda meşhur mut.t!rn· 
~ zııınan çok olmaz mı!. lere verilmişti ., kendimizi muhafazaya mP<"bur ar,ılabilecckleri, Alınan liman· Mtihım tı~ dmi~:ııtı Jrnvv,-. smı .v=u~tı. Bn ""ııhlırada &· 

. - Hayo?" .. Bir kaç hatta bel- Bundan eonra, a.m.iral Oiiue- oluyorduk. Vakıa mühimmat larında dar ve dev:ımlı bir ab· timi::: meı•cuttu. Bn~lar ~:ıhil· mir:>J, Alma.::.lanJ harı:ı kanun-
ili. de &7.dır bile. Malfun ya E- rin fikri ile ağuetotı 1914 de ve iaşe maddeleri biT.e n~ı gibi luka hattı vücude g.-tirebile • !erimizi ve lima11!<trımm him:ı.- lan kapla.rınıı. t..vfikan yal..-ala· 
~m bey öyle pireli ve vesvetteli büyük mikyasta Rad!ogoniınet. Llrı.yordu. Btmunla beraber a· ccl<!eri anlaşılmıştı. Halbuki ye eclebi!irlerdi. Fakat bnnh;la dıklıı.rı r;erı,ileri lirnanlaruıa ge-
bır adamdır ki tabii bir vazı- ro postalan tesln. etınlıltik. Bu mir:ıllik ticaret filomuzun yeni bu işi n' torpidolar, ne de de· Heliıroı,,nd üıısünü ifn;r.,; ve tirt.nıeı1nce bunlan batırmıı.k..a 
Jette bile herkesten ve her ha- sayede. içinde bir telsiz telgraf ve bilsbütiln başka bir tehlike. niz üstü diğer gemiler YRP"- · tam bir sn,..,tte ablu'<a • 1tma te~ddüt etmiyceckleı-llıi bil-
reketten .Uphelenen bir adam- istasyonu bulunan bütün düş • ye karşı himayesi lizım gelmek ıruı.zdı. :ı.lırak kabl olama•dı. Deniz- dirmiştl. 
dır. Hele bu fevko.lMe zaman- ma.n genıi.lerinin ııeyrinl ve bu- mere oldu~u anlıyordu. Denizde dunı.bile<>.e-lr. hatta l<'r<IP hi7.i..,, 1<uvwtim;• 1' iman Benim tnli,.,ıatım ü•erine te) • 
iarda zek;\m ve ııüphesi bUsbü- lunduldan mevkii tayin edi • Alman deniwtılarının ilk ta- Okyanuslan a.ı;:ı.bııcccıc rok bü· denizaltı kııvvetine tekabiıl e- nik serviskrl ve ba!ıriyc lordla-
tUh'n faalivette ve umumi bir ma- yorduk. arnızlan başlamıştı.. Bu illt ta- yük d<ınizalt.)ar yapmıya karar demezdi. n bu muhtıra ıı.ıerlnde tetkikat 
ıyet keaheyleıniş bulıınmaırta,. Alman amirali Setıt.r batı- arzuların ve bunların neticesi- verdlk. Böylece E serisini, Harotqn evvel iki taraf yaprm~Jardı. 

dır. ratında diyor ki: nln daha iyi anla.şılabllme!'i 1- hattll. buna fıı.ik dii'er nenizal- Ne bahriye br'rlnel lordu, ne 
Marki tudi1ı: IMCbvriyetinde '1ngllizler evvelce de malik çin dahA evvelki zamanlara bir tılan vllcuc!e getirdik. Su hay- da farkında deği'di d., ben J.ord Ficher'in fikrine 

kaldı: ı oldukları Radiogonlometro JXlll ,.m. atmak f&Jdadaıı h&li de- ll mühim mt:ı..JctU&tı lktilıam. - ~ · - iştlrilt etınedllr 
- Doirmı.. tam bir komita- tatarım tekeınmm ettirerek h.. fnc!ir. etmekle elde edildi. Btı vaziyet bizi tatnıtn ede-

•t.- 1 ber alıyorlar. Bls bıı )IOBtalan Ben 'bMrl;J'9 nazın olduğum Böyle bilyilk denizaltılann cek mahiyette değildi. Fakat e-
V._ > ~-----------"'ftt?cv·-c _,. _., _. - - - ~ SU...U!WWWLJ...!..LL..LHL ._. ._, QııJ -.L- _. 
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U.'n CJ fena ü.nıfi Ed'.nelik
ric. p:ı.r:ım r: ...ue!<+= ziyc.dc çe-
t"ef "\'<! aıyetkrlıı. berl.ıııd a-
lçı-:: oL+..:ı::ı i i.i. 

Çi • r ·n:. il= ook ileri 
gi:le=ck OJ.o!:ıı. i o Gı !!!Üloüne!i -
Jer -ç"' Ka ,. ' 1 ı!:::.· çnlö. al:ıy 

ctm j l'.l'di. 
"'dirneliler, r.· i lir do baf;ı.· 

nycrlardı: 

ba.ftaüan . ret:ıjmı lı-a· ı 
pıi&n aer · ınüıoııha.ım · 
ıarı ırı.. Şcr..1: stadında yüzme 
luı. VUllJ. ıııalıald.o ya· ı 

- Adalı haydi.. pıld.ı. 

Edirec'lilcr, A~" •yı. ti t- lir·• I li Aimı<ı.tla Telıirdal-1.ı 1 
ellerinde r;dJ'vn•· ~ idJ. j · t" ~etini seyretnıek 

hı.ıca.uı.nç dolduran §- I 
l.fo ~:"!! 1 bab:ır; o'myup iiITü-ı yircil bu k~ aııJ(l.flla-

yordu. Fo.kat, Cazgır çok eın' m.ıyan IJi.r ı;ebeptmı d<ıla;ı yapı· 
fdi. l .. ır.ın, Ac':ı.lıyı m'l;;lfıp e- ıamamPRJld•n tatmin &ilikın ·t 
e&; ,,"n~ h:lknıetııı.lt,ti. dw, ı;w..eı, mah:ı.llındm ıı.yuk.l· ı 

Adalı, Mollanın el' ! m kur- 1 r. 
Netice'er : 

b·' -Mu çrpımyortlu. Alta ı _Subaşı köylll ?Je~mtt 
\'Ok n Xıadcle olm 'ı. A h, 1 Ç;ıtalea!ı r..cceıı, 5 dakikada 
gcru.- bir ini ba8kıın ile döılü-ı tuş! ı 

,. 2 - Kumk:ıpı!ı Nij-=i· 
,...., _,,,.,_ ye 10 dakikada. tuşla, l 
Uo.1 ı=•u.nu 3 _Dinarlı 1email Pomak, 

kaıııı kıızr.Jı. gelml;; · Gi lıbme:h 26 da~<ikad:ı. tuş) , ı 
ııyıtkta <;Qk ei:rn.edi. ,\ ·..ıı, :ın• 4 -ll:ı.njçalı l~ Ali Ça-
cı:ık bir dakika .k:!.du j-r.!:tll Jıa· talcalı Siıleym:l:J!l 8 dakil::ıd:ı 

tıuııa. 

ı 
5 - Paııı:ık P'.u·· se)'iiıı .Anka.""lllı 

l.tnlla, lı=.ınd;ur ayr-Jı • Salilıl4 beralı. ere, 
ıı(;yle bir ııa.a r.r.llı!dı: 6 - ?1;;"' C:"n snı~yr.ı.on 

- Hayda ";"\fcı;i:ll mal;"! • K= T:ll:ırıya. 20 da.kilia.r!:ı. 

~~~· "--·- , . . 1 ~ _ l.faDll;:tl• Gönen'i 
·"o"""'" L oarıısı ~dm ı IIamQ.i 1 !J ı" . ı tu.ıo., l 

cıI •. çı~ı:.z, basmır;.' o ilci.ilı!e s . Ka.-,,ı lli ile. J.füllyiL' 5() 
atilir...ıııı bil' ol..!u. Bır ·:alık 1::.ir çelri;:ıxvde::ı ı· ıı~ 
AL!a!ıya bir çam-az to. benı. 1 

M IJ.ıırun bu ç r:ı:ıt tı.."Vn tıür- q - '<' "ı ' AlıwMt llollı:.y:ı 
. 15 dakikada tu~la 

ınedi. Anc:ı.k Rltı adım k 10 - 'l' iı:ıiı4İ• Rilse~ tz. 
d..r ilcr' grtti. Ve hası:ıuıu bü- mir!i ';:lım 17 cıaı.:u<a· 
kerı:k :ı.ltıru. alili. j · gcldil • 

. A~ .. ı:-c.'le Moll:ın!n altına Gr _.;;n.,.,,_..,. . 
dı. ~ Fa.kat; im: co d . -
M"i idi. oLa, yapn.cağıı:ıı k.\• 
rar!aııt:.nxı.ıatı. 

, Jz.lıyı. altuın. ahr nlı!..u:, <lr>r
ba l 1.eı:-.ıneye gfçti, aya.klanın. 
ılikereıı: dw:du. V c, blr.ı.: OOll!'!!. 

biı şey dii.<Jfuımüş gibi dizlecli 
Çvlt ~ 1;;i'tlenhirc A~ ı 

ıl.ılının Mollanın kııcafrında ol-

~.er anı.a:ıd:ı. yapı
lan :;mto-rv11cn giireş mu~ 
kalı.et ::m nctice!eri • 

56 ICi1ıı : 
l - Ekran IGüreı_t). 
2 - '.emal (Kıııımıpaça). 

61 1i<ı : 
1 - t.an~ (Gat:>ta.~ır). 
2 -l=.a.il (Giınıı-). 
66 h!kı : 1 

S i ;ıl:Ji.l:ld:' miimt la.rmın 

Reııimli bah~ mil.. ~k -
mıl'!lll aon paııı:u;mı evvel
ce ~e!t hıtaına erıüJ. 
bu!uımı.:ı.kt:ıdır. Şimdi eliııiZ'

~ tmııına.ı:ı 40 parç:ıyı yany:ı. 
na getirerek heyeti ıun.ımı • ' 
yesind n t:clt bir resim vücıt
dc getirecek V" bnıı.u nisan 
sonuna dar gazetem.iz 
"müs3.baka D'lemur!ı.ıi;n,, aJ4 

re.::tne gönrl • · ;z, Blı -
nıı doğru olanı'< yıp!>bilen 
fiOO okuyucum= Hııt .... "<'fni ev
velce neşret.ti"'.1ı.ıb. ktv:-tıetli 

1-SX:iahattin (l<asmıp:ı.şa) 
2 - P.-.t Ur..al (Gİ!J'e3). 
7Z - lri!IJ : 
ı - mısnu fK:•..,mp..<tşn). 
2 - •Jımet (Kasmıpıışa). 
79 kff,, : 
1 nver (K1L'1:tılu.ı;). 

ı Jı:;iicı:ıı:zih c!ün se.bah Tur>! a.ın 
wı'·. li='inde l')O killJ!netrelik 
m~ yııpıidl. Y&n:J çok hc
yeo oi ". Net: Tcml<apı-ı 

1 l !it., t~ el r; • -ı· bi
rinci, H:ı.rçt:C!!'Ni;:u:i ikinci, Top 
Jı:arıcl Sıı.lır> d"' üçü;;cii :;'!diJ~r 

hccilye'.-eri tal im 

Z - Dıınnu~ < emıı~). 
87 kiJo : 
1 -1Şcl (Kruıımnasa). 
2 - ~rop (K\ırtnlua). 

C.-ln-::ek b::ıffu ayni yol üzerin
d!ı d'lrdilnci" ser: pisiicl'!t mü.ea
bakn.I:ı.rı l 20 kilometre 
de yııpı':ı.c r. 

Ne 
ç 

•• s b t 
bile 

-ı 
hl,; 

..,........ r.ı:x:tıın• <it-

ıimı ~ek' 
;vet, be"\i • 
Oz=ı i! d• 

Z!lll".:uınnınh. İl 
il~ hın ıı:: jT ' ~ 
ma.')lr ae;;.şt'nr gılıl 
t rrL :i'ten lt'l<lın 
.filJr e<li'lrr ~c vaJtıt 
lı:l.. ı' 

Hc;n de b ·~J. 
Vı"' cviit .. R'.:ı ~ 
n :ık itin if. 
S. • ctrrT K u rı 

'tf. ~ld 

,.,.~·· ,-,,~·"' 3:2 ıU • 
L'l!SinıcJi • 

D::.şk. bi •• ~ iti1'&1L etti: 
- Niçi.,-ı ;ı; .. n:ıc.-:t · ı.z? De-

ğil mi ki ı . ya. ka~ kn.· 
pıyı ha IGWen.i!il , 1ı.ı. :U1 itJa.. 
memiç!er .. 11 · ·de t..'l: dctil-miı? 

- Hil) biJ; llllL ~? l 
Kapı kil.itil olmasa cı .nJ.nllz ~-

Uıcliği z;. sıv ıı 6'. ı'iso .. 
Halbuki l:n.ııı · · i olursa: ni-
ııan. rnR· • j d ,u anUı 
sona ·n eye. kad yaı: m.Ulr.lm 
kımıld:ı;y:ım~z. 

Tabti., trt.. Lııt bwtl'1n 1-7. . 
·oll r.öy sözle · !<'·'fa{ 

bizim fi.de wı •· ® 
t:ım:wnen lıııl:ika:ttil 

çimizdc keı-!i feı · tık mit.var
dı. Eskiden, An<>dal\mıın. bü-
mem neresinclc· j;ı.nı:lı:ırma kn
manda.nlı.ğı y~. Mınt"kası 

hudutlar.. idndelü ::h:ili · tir1ıir 
titre1miş, gözleri kanlı, eli bı. 
ça.klı rorbaları uslruı.ı:lı.m: ' bi
rer- süt dü~ kc.:iiye d!in • 
dürmi\ş .. Bütün tunları kendl
si anlattı. Sfu:lermi ııoyle b:tiı:
di: 

- .Beni s:ı.yınıyım, ooı;ırJ 

""-"'=""" dik er''l.iz cu kad.ı:r.; • • ı 
:..c .• 

- IJevı- .., mıe imlciro Jıı. 
ı::ı.l..""ln.ıyozru • W •. S<)/:1'"ı;1ec.::!:'. 
lcr"min rl ':ıa ya · ~mU; 
değilim. .•. 

S1 ""r _ipruhrm 
•anuıWı. o ki; . liı 

ı.ı.!tlı b.cı: dcıill.: • ....lıycı 1 - ~ :wı.u: .ı iat ıımı 
l2e. d=iı:ı dclik::ıılı ., 

Dı;: .]<Q lı, Jcyaf.e l:w t)l 

btr eıla ile: 
- Ben. J i. !mal 

#';!;eğim .. ~n J;.w.ının.u Jm.!:k 
akı;.ru:r.dan snnra ven-
.dm. Anlı;raraı.ıL .. - ı: mi 1ôar 
yım• 

- Ii::vet, evet, 
lıı)IOCD • i'-..ı:~ 
clı n hckl>m<~:l.· 
dıım 

- E· :im l;:ıd;m halı' ~ b~ 
bir dü linMm yrk.. Milb..~ 
nıı!a$lr·'l12-!· lı.i. ruıh;:q;ı nnlata
"!J'L. sm.cll!ı evli~.cıu.,.. daha 
kcnı.Jl kax.ımı anlıyaııımlım.:. ( v
Ie K "'11'.TIZ b:r ,~y ki <lı.ırmadOO 
tabiat de<;i~c. Rı:..:ıııı. kuzu 
gibi u·-al, btıaıı ı. ı;ı:ı.-ı.l!lln 
~~v ~mi iıı.ıtçı ol ur· ii:3z:m 

. rlt. "llJI kjınae- yoktu. t'a. ---
kıt ="' Pi' kışi v.ır:d.ı ki el'.lll 
d:ş g_et:Tre:tn~l;l. 

'1'~-m ı!ü otur • :Jı. o z 
na ka r tı:· ç ko·~ "Inl!.yaıı ' 
koırnşn:ı.k ta iııt:mrediği d~ın 
b.~i .den ~ ·hn orta ya-'lli 
lfrd; Jj:rdcı:ı. b'rc ycrindhn doğ
rulilu. ~ ı:lll:ı. ,l::. y ·etle sordu·: 

- Kii:ırm~ (f lf 'yt? 
S • .t.b .i'l4"1 1 '".nl!\ ;- clh ·!, 

d'if'"' ı <.!· , .- :ı. l;..:ıclr.r •ek 
ccv0 :> verdi: 

- K"nr..m.!. 

r-~1 t .. rrı, .. ~ !.l ~r 

tep ~-ıa .. n da laytk ~u "lırrı 

~ "":-et yerıi:n:l'ed'.. 1 

'!': -.;tl'Ylll.:!Ull. ~ la.--ı. gr..;.ı!• 

k:l·<lcı. tal;: 11< diii'cr ~ Jm- 1 

L"':l(.l;ın.l.z..nmll: t.:a t t 

)tnz mm.~ 
ve jdare, mnv:ı 

z:ı r J t tlıli!ıi 

yt!cedlr: . ~ 
Efu· srr. o~nmııı ~ 

si' liırıı:. ra;1l=.J· 1'~ 
na. ve llmn • . n Jltl' "(,/ 
ITİ • - ~ ~ V!) tiu;\ıll 1/C 

maW=dır. ]illıh~ ffe; 
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1 Eğer onıa ' 

M ii>r ve zırlıa --
1bo , .. balanzrsa 

itler yıldönü- 1İ ngiliz Bahr ·_I 
baijl .nan ünitler jc==x~~~z:;~~ii~~~==-~:::;L:::::::.=:i~~=:.c:~~:C::Zd:~=~~::'ü~~~:i::c~~~&ii 

• (laı tarafı ı •~ &ayfa:t.a) 1 T h "'/ "' I •ı h 
'Ba1 tillHfJ 1 I~ ..,.t.-l 

düşman tarafından At:na ft 

Ka!ııreye hücum edil~ ta.kı;lip. 
do Romanın bonıbardıınan ~ 
leccğ:i hakkında 1nıtiiiz bafve • 
kili taraflJldan Alınanyaya w 
ltnlyaya yapl!an tehcLt tam za
ınaııınrla ve yerinded.r. Atınay& 
karşı hücuma gcli.ııee, ı;wı;i baz-. 
barl.ığının medeniyetin be.şill 
ol:uı ve hava ~ kıı.I1ll 
hazırlanmamış bulunan bu _. 
kin şehre hürmet h!derile Jıa.. 
reli.et ederek durmıyecatı zan.. 
ı.ı.edilmektedlr. 

~ te1.'b;ne bıralOIU§tı: h.ı.ı- o ru a a Il9'l tere mu a-
lııı.rc.bc, artık c •• he dcrınl.kıe-1 o 

rinde boJll.."tlla,ara ınilııcer olu- mukavem t b . t k 
Y.ordu. Yavan Uuıklar otomatik,! e re eSl e far 
sıst=atik a~Ierlc karıa.lanıyorl d • 
ve yere scriliyurl:ırc!ı. Bunıınla e zy 07 basladı 
berıı~, ınu!ıartbt ı:t!'lılıyruı ~ ı ' 
ona :tr..ı.) , stir'at \'eren, bu ateş (Ba1 tar"afı 1 inci -rf•·~•\ (Bat toırafı 1 lncl aayfada) 

makıneııinın arttınh!!:ı.mm. ve ileri ı;ıtıxıcğe t.eşcbbıis etr.ıcınl,'l- ecUlmek isteııildi~i anlaşıııyur. 
ınodeli;nin lht..yaca göre deırııu- leıxiir. Tobru.ku tutmak için Al- luı;.ıt.,re ımJ.Jw..e ~.ııı uır un 
n'mesıne ın bW'iyet etYeriyor- ınan.tarııı ve 1ta.ıy;ı.nlanıı bı=k- evvd bitirmek ı~ın d%.u.ı,ı_n 

· Dehııet =~ bu a.fa.can, ri- tıldarı kuvvet ne mik.ı.ard:ı. olur- yakında b-.yıık ı;:ı> ı eller b.ıutt 
ya.de için yalxtneı Ye onun ru- aa olsun k leriue pahalıya. uı~ı bekkıw.ınc .. ,"dır. 
hU:ıda müessirdi. Tank ~enisin.in. nıal0lan ikinCl ta.am::zdan son- Alnıanya ııınıı.li ~'ransız ü.s
de.A!nı~~ mağ1~\nde lmU ra müdafaaya çekilıııi:Ierı.lir. !erinde bulunan boınba.rdınıaıı 
~'--"iô'" ı~iraf edi -Yordu. Her ııi- Bundan Libyad:ı.ki Almanların tayyare m"vcutlunıı antırma.ı.
lfı.lı:ı a)'.':'ıl~ .~"kıbele etmek bir artık ileri harcl:etinde bulun • ı t.ı.dır. ı 
k:ıı_ e hukmıındey i. Alınruı kay. mıyncaldan ru5.na.sı çıkanlma- Perşembe gecesi Alman hn
nuk!an. aneak mübi,,,~~• " t' malıdır, Mısıra e-'·--·'· ve Sil- va kuvvetfonrun biıttin ·ag· ır tirı:ııiy .. . .. ,....... , e ış- '"'"'""' . 

. e .. o. myorlardı; Tank İ< it veyş knnalıru elimizden almak '.xıınbardıınaıı gece tayy.1reıerı 
lelen VUcude getirmek Al - Almanlar için o kadar kıymetli Londra.va '---.,, kulln.nılmıştır. 1 ııanayı' ,. . . ' man ...., .,. 

• e menabll!lin kud-t· bir ııey olacaktır ki naz! kumıuı- Muha '"-e göre lrıgı'liz ha-81gıEıunı tı. '" me ,,,... 
danlığınm bütün kuvvetini bu va kuvvetleri lngiltereye ya-

teş~~slbct, en btlyilk bir denı hvsusta lrulla=ı beklenebi- pı!a.n bombartlımnnlara tam 
1 

eder. Harp ııonu edebiya. lir. Maamatıh bugün öyle an- karşılık te€kil edecek bücum-
tı, bu realiteye Ceniş b.ir . !aşılıyor ki, Libyada. kullana - 1

1 

lar yapacak kadar henüz kuv-ayırmıştı. Alınan •·b· . yer b·u,. k 
nu bir rl~'--- w ıy,esı, mPm- ı.,ugi uvvetler evvelce talı - ,. ·•e'lr.>cm.iJ tir. Ve ancak 1942 
MlnU .. ; • ...., .. kuU:ınMnıı.sı u&11- min edildiği derecede bü ·ük ilkba.hanııda Almany ya misli 

193~~=-eyı unutmamı~tı. değil~. . } I ı:örUlınediği kadar sert ve C.e-
ıııeiıhf abı, zaafın gideril- lngilizlet" lehine olan bir çok rin darbeler indirebiWıl'flktir. ı 
m bil 

1 
ga;ye e1·nıui~ti. Her oto- unsurları aa.yan Tiroes gaze- Observer gautesiitin havacı-

obJ ın1ıeasesesı motörlü ve teai makales · · •"yle b tiri lık mulıabiri de v. eııi model tay-~;:ıl ı_\'llıı_,ıt<ılar imilin• mecbur ını,.... ı yor; 1 
"" v Balkanlardalı.i harlıiıı neti- yaı-e ve bomba kullanan İngi- .

1 

. mı. ı. Kara zırhlılan muht.ı> h liz 1 
lır rıarcaıan ~ok nıuh , r da .. ; cesı er ııe otursa obun şarki ·, ıava kuvveti rinin te<Jri-
"'.n~alarda. hazırlatılmalı 80nıı- 1 Akdeniz hakimiyeti ~e YaklJl cen artmakta oldııt'unu yaz • 
ıızlıce mon~~ edilmek ı;;.y~= ~~egı:k1. 1dzafır· . eri ora.da. kar•mlaca.k. makta ve miktarlan ile ateş 
do s:ıklnnabılıni 'ler<li Al kudretleri artan İn!(il.z avrı 
zırhlı orduıa.n bö 1 · !;"nn 11 • ...ı...... "---toru d' hain· tayyarelerinin gUndliz muha -
btılnıu•tıı. Y ece vucut ........._ ~ ...... ~ ' rebelerinde iistünliik temin e-

Dlğer ta.r:ı.ft , ı yı:. ~yor ti•>eek kadar l akviye edildiğini 
ilinde b·- .. an, tank tabıye- Londra, 20 (a.a). - Reuter ilAve etmekted;r. 
UL Mo•= t rakt:iler mcııhut- ajansına venlen bir habere g0re e>-----
ku\'ııetıer· ' .makıneli ve zırhlı Habeşistan imparatorunun Ad- • • 
g'nl ad,'.'.;. ıetılıdıımlartnda en. dis. Ababa'ya ıwdeti hakkında BE R l .. J { N I 

'·"":'r da atılnııstı. ı h 
Bıı harbın Bafhalarİ ta kı yapı an ::.zırhklar sür'atle iler-

muhıırebe meydanının k~h~- !emektedir. Son haberi re zıa;:a- bom bardı ma nı 
n.ı gıb. Uuııdı. Fakat hak'ıkatte ran imparator ordu.ımnnr başıu
tanlt bu kudret ·-L' da ve Debra Markos mıntaka . 
Çiiııl:a· e -...up olamazdı. s:nda bulunmaktadır. Bu saha' 

Sill.h, zır a kano d . Acl~s - Abal:ıa'.nın 17~ kilomet· 
de ek hakimdir. a a, denııı:I re şımalı garbısindedl!'. 

'ranktnı: . . heı eket ve ma- Tohnİğu Hind lalalan 1 
~ kabıliyetı lalop edi:ir Bu 1 nıiidafa e.ı!l,yor j 
"'-Okın zırh kalınlığını tak .d 1 
eder. Topun delcıniye,....;; b- Kahire, 20 ıa.a). - İyi ha
zırlı yoktur. · --b• ır

1
. ber alan mahfillerdAı bu!liin llÖY·ı 

Eğer Po.onyada, Fraıı- .. a Al lendiğine göre Tobnık'ıı mttda
man ttınkl d ı """" · faa cd.eu li:ıgi!u kuvvetlerı ara
mın ·· an e ineme llyııe, I:ıu-' sında zırhlı Hintli kuvı:etleri de 

.. lf':'nahını Y.anı ın Yürüdü- bulunn:ıak•~dır. Hm' t kıtalan İ<trlk e<k iy n gafiller "' 
d e.lidırler ve Alman or- bilhassa garp cölijnd.e Cebeli Ak 
ııau ııcf r 1·- .. _ darın garbuıd:İki he.rekatta te-

bildi'"' """'il- da herkesin '"'· . ~· "l• glal t . . ma, ~ etı:ıı.iştir Bııglln Libya:la 1 1 ~k ii BilAb, b bi 
1 

mi. ver 1nı tlerinin 
nı ifadA ede On r vaziy ti hakkında y .i bir h:ı • 

11:utesi ni di er 61! r. ~ btu- nlum:ı~tır. 
n , __ k . "'." ııı - Bu 

... ,'..., ha ıdı Gaf'li Habe:ş!standa unpa-
' i "13Jı!nıia · ı • ı nı.torluk kuvvetleri hem he-1 katçıla.znı.,,. . dal+~ıın n,,._ 1 
~ geli '~ 

1 
ıyo u. Halefi· ın ıı ..,.,,.,ie civanııa Yarmış lııı-

. nce, sa ıtıı. toı•una htı r ,.. lunuyorl r. Burası ~Ristand,ı 
vernıyc meebu ln ° u İtalya ı ı· d bıı' i bu t . . r o ıustıı. Hııl-1 .. o ann e ın e h. '.-ı s•m 
ıı. '. lU~r~~-&ıJ<leti '1:<' {'<'_!<e· mush•hkem mevkilerden biridir. 
t lr!Jı:ıı."li j . .,._ nıeruu degış- Habeşistıuıd.'\ki barekltın I:ıiJ. 
l r!lllı n hir v~ tan)( ıı'vlı:~ini bu..-:ı>'e tfraı y V11Şlıy:ıt"a~'1 

İngilizler, ye 
1
. Ye ı::cı-ekti.. &a.n ektetr . C'inkii bu r.ıın 

1 li :acı.~ 
1 

.. orduyu gll.ıılhı takıı.daki ıxıuht 'f lt yaı, ~·olla· 
ctı: r. Bu ıtoıc;~h~ etn.C''·te- nmn t.emizloomesi zarud g/5rllJ. 
':"-"·"t:U:ı, o ki hı "'1li da A ııı mclttedi __ ·_r. _ _,,,__ __ _ 
f :ı. Yor\ • zluuıı m11ha
bc , , i y~ ta rı>a.. bunun se • 
hu · : Y•ti"d nk dafii Bilalıın 

'akı·-·ı:ı e aı-attıahJır. ' .,e ı \'e .. hl o':-ı , b' ~r ı ku\•vetlerin ,. • ır ateş ki • 
Ya"atnı k k .. 81 et me kezı 
Trıa'an~e.a .:ıbılıvC'tin•l bul , . 

• u g•ırc bu ·ı . 2Uı· t v . • Ba\ -~tı aynı 

ingi i 
arel 
aı· etS •• 

• 

irnI·anıar~ 6j.'.d~:tıf kan;tlamak 
· kı l 'lL'ltın nıeılikçe •lar. Londnı, 2n (:a.aı. _ lngili• 

\"e delmerı nı_nııı ~il'llir. Girme hava ~zaretlnin tebli;ei 
•~-'-' - Y~rın•lc istihd~nı edı'\ DUn ""' ... ., ""'ut.la.• det ı;uOuuz borabardunn'> 
k · l ve ta..q ed lıilcC(oJt ta.yyarelcrlıniz Hnlionda sa• 
biv · g\l t~· nk da!ii 'Wı ta. teri. a~ıl:lt.rında. dü•m•- "'"~-k" ~ \l.r. Bu • talı 1 l .,.. .. _ .. ~ 
,.~ıı;ıı:". ot . ak dPfi "=~11.ri · mııe ~ biicwnlanııa devam 
~ıl:uııak J•-~~ade ~ndretile kar-' ebııif!tt ve bel} bin il· tQluk 

A · , "'-'ID g ır. bır ıa...., vapaı-uııu akaktan ll'}o 

ııa · • ltcıırnzı kac mak surı:tile bomhanluna.ıı ede-' 
ş~ ~ııı.tııd ihııı Ya.eı ~ı ~ batınıuşlardır. Kii ·iik Wi
ınu1ılLJ'p1:ıc huy~~] Ildır, k • ıcı.r halinde llerli}'f'!ı di ~r \-a
>11dedir. Tank !'1 ya ~tan pi- Puriara da t.e!adöf e<l..ileı k bun
Yaraı-. Fakat i, r•rer, deler ve lnr da bronbardıman edilmiş '" 
zil ve 80n.<ıu7~ ı.ı t bbüs IIH:Y- m~tralyöıı ateşine tutulmuştur 
~l ııı d JiQ Ur. ~fu o:UfnkıYl'I liri va_~ "tl".l haııara ıı...._dığı "'Ö·, 
l\ıırıuıın k r:ıhı, "l\ıı~ın:ı."' 1 _.,,_ tUr 5'4 .. 
dır. 'ah ıırltına •ıp ,, • '•·Pı ,...,....~ . ' 

( s .. tarah 1 tnct Nyfaia ı 
i:ıc:nlıe. Cuter'dc<ı Lindcn ci\•ar
larwa dilşmllşliir. 

Saat 3.30 da tehlikenin niha
yet hulduğu işıı.reti verildiği za
m.an, otelin tara cısına Glktım. 
Ufukta her tarafta vangınlı:.r 
vıı....ıı. Hnsthane R"ah:ı 1 ıırı ve 
itfaiye Rrabe.lan, durnwlan geçi 
yordu. Yardım el<:ipleri iıE'.r ta
rafta Galışıvor ve ;,kıcı rkip!erı 
faaliyete ba:;lıyordu. Ç\h'kü Af • 
rnanlar, bava h\icumlan:ıın bil
tün esttlerini derh 1 ortadan 
kaldırmah. (alışmak-t lır. 

D il M:ıil'in Llıbt>."1 muhabiri. 
Uzboııda n bir eri kalı
nın rl"•de oturan Alman ni
Ra!ll ., an aklıi!ı bir mektuptan 
da hahsetmektedir . 

HPr ha'rle sansüıi\n ıı:örii•Jrlen 
hl'Inıa olan bu ınPktuhun h;r 
k1Hl'.:ıın<\a, lma>ı ye c k••ı, tıı
J?füz h'''I. J\'•·M:JPrinlıı Bnrline 
hücrm ed~hi!rııcqi-ı.ılt.1?1 dolr~vı 

1 

h:o.y thü bildirme! te ve pi\:·'e . 
rine ~ıh-e d•<"•m etmektN!ir : 

-· İt"im«:- .--j~lı(ll p>İ"""p;;. h· s
hvnr. t tibaım, 1'A.ıl:---.ıl'.'ri., fn
gl .-re irin lvi !"ltm ·lrtc <>' tıı '> ı 
rr.• .. ·1'ez'n<kd'r. t~l"ili•'er, B~rti· 
";"' oii'2'1 '"""':t..he HP:."itıri"" mnc- ~n.t 
h~ "" vnk a ~ ... tirr,~qfi"rVH r 

BJıo SoT)'t't g:ı?,t>tesl:ııJn müt. lftLSl 
!l<'JskoYa, 20 (a.a.) - K17.1ıor

r!ım11n nruclri el'kArı (I<rnsnaya 
S•'e9!lı& ı g:ır.etesi hlY.iliz hava 
kuvv•tlcri taraflndan son >a-
111anlarda Alıııanyadl\ vücııde 
ı>:eUrilnı~ o!;ı.n tabriha.t hakkın
dıı. tar ı · t vermektedir. 

&\-yet ga•eteııi e ll'Öre İngiliz 
tavyarelerinin bir hür.umu PHn1-

111pJ·ı bir tersane ile lıetJ den' 21. 
tı ge.-niı;ıi lıı.l•riıı e<li!mi tir. i\V
n•• Krupp fabıika':ırının veri· 
mi bır ı ücıct t iriıı yilzde elll 
ni Jv.tlnde a1.alnı1c:t1r. 

( Kra.>naya Scvesda) İnf'lll7. 
tavyareı~rin!n he<! !!erine ı ·a· 
be-, te:nini hu"uı<ıında kaydet. 
tik>ri Pndahat ınhhatinrfoıı g[. 

vı ·' ı b.'l.hsetm kte ı·e mnkıı.l<'
l'inl tııgi1iz hava luı"'·~tleı ·nin 
A 1 maııy~cla ron:;i i•til>saliıtı lu>l
t~.ı "'nkt11 "e hr ıın r1~ i nıl hir 
korku !!!tında y~r.stnrnl<t.ı oklu 1 

ğu:ın siivlem«ktc<l'r. 
a1n r . .ınıı.n y 'llllll\"I ., a. ha &Ol\ra. hiJnaye altında İ Y ır. ı d ı k un . ortlıı&u ı li 

ııen İt.ııl\anlaru uvı-et• ,. 'ih-.,~' d'!_t YCll Yl'!!i bin tonillt,Juk bir, 1 .
1
. t Ol' 

dcrai öf,rct.nıişti rol<; Yerde l)u •men raşe vı.pıını gnrt'r.1u., nnı 'Z r ım os 
Yunan toıırııkİ 1 ve sc:ri bir hücum yaııılnt ştır 1§ & U tJ 

topraklar irin y atında ,.e bul B1;1 vapura iki i:\ab,t k •d. •1- dağırıdllfl çDkilı'yori r taİıklaıu b~ia::r,~la.!J. ~Waşlarıı IlllŞ Ve hy 'U erimi!; hUı;umıın (j ti : ! l 
uğra tı 1 uınıu~ri za.a ye.p ldı ; y rl rd·m aynlırken ı 1 

ı,lh. viyatı ,,,..,,.!Lnı . sı. \apunııı tınakt.a oldu,,"unu Knlııre, 20 (a.a). - Rcut~r: 
e ınu '

4

""-"' r gönn erdır Bura<l:ı iyi haoor abn mah ·ı 
o. lttır m il! ltiiııil· AkŞl.m ha\'a kaunriı:e ahi! fi_ll•'rd · l ndt.;ire ~öre Yıma-
..,.,._ t uı -• nışla:ıd:ıki ıı:ıuttcfil· ceııhc-,;i.ıfrı ı ~"- · ;_~. ordu•ıı, ~u-'•f•··· ~ . ı·ua t t-ıT tına mensup • 1 

""'ll ut - ... "" - ·~ ~ g~ ccım!ıııııfa buhın~n OJ:mpoıı 
lia il .,%._kıl tı 1 ~ 1!';t V· t ~·~e.rel r Rl"eilt d"nııı ~llne da'?t larıl~ler taraf,nı'la.n tahli-
hu, b r'~_,utıuı eOİ\'lr. !in~~ hti"'lm tmıı;lerdir "tıl:ın bom- ıı 1 t' n h . """r _, r- e· l n: ş ır: '.'u ar~ktt lnı;i-
}'adeııin dı m<'l!~l· Sı·'ir ''"' pi' 1-cıla.nn ht?' vuı cı pat. ız k•ıvvcth·ı-ırun daha kısa bir 
da takviy ~liJ\ı '_(;tr ,•;altlar!A ladı ı;<irulnuU.ır. F e :. ıt ı:·mine ~ekilı.,,~·i müu~e . 
"1ıretı ~n. ı nnc P\ f\. bıı ta lrtirJ,,k eden tay;y 1 ~ım•zin bctıie yııpılmıstır. ?>!cı·~uul:ı·hi;; 
~ıltı · 1 

''· lıorp r.i ~ ele hıı i li~e a , ılıl'. çekilme bar..lr• ti plAn mucibınce 
Su 

1 
a~r 1 •lü&lhlil • ~:""!"!'·-~~-=?'-~ ve tayyarc'e-10 zu-tılı otofl'ubil· I 

\ıı.ı . a dılcka ffiiz t • l~rın kuwc 1ı 1.ıir f ''i~ti ıııtın. t 
L &.ııı •~. ı cd•ıı U· "1 rdul&r, bu t & •i · vi sı·ıa·. ... d 
''" " ;J "~ 1 . ua ·~vnm •m~kt'!'dır. ll'V•t 1 b" ı ,.. ör'.". ~ek ltny B'i . tlırlar ., ı• 1 d ki •· ı 1, ır nteı, H .., u .mn ar a vaı:ıvel buı·ada 

..;lı , 'l'o ıı do ı;. eı- ı:ııukU h! • 'pr l:ınn,ı na- lıii_Ll rH-ı" t 'a'<ki e<t;ı'l: ktroir.' 
"'L• ' ı ı '''"' r ,-nıa.:ıdı '<t2dır . "' .._ ı • 1 ""' l 1 ıı. btı ,, L' ı..•:ı,.ıııa;ı Uı;rt.• ı•·ı m 'tlı.;ş 7.!lyi-" ı . ...r •ak&. ı:ırl' ..... :' hı:ı da . o;, 1• r '"' - a,a re rııen •. ro· •' '•ıeydanı-

ı , .. tı- n. 'Y ' }ilt. .:k vlyata ela- na kıtle 1'n ,,, iP ki' ı. r vkinej 
ı e vnndı 1na ph 1 de am odi <'" 

eni ııl 
u a 

.ı a Sil 
(Bat tarafı 1 intı N.'yla~.t) 1 

!erimiz tarafından yapılan ş:O
U-.!ı..JJ ta...ı..1.1-~ın U..&gwa...&.lD 

n:..ıne\•ıyatuu banıbğını so.rııı • 
l.JL.>;le, u..r. 1 

l: uruyılş halinde bulunan düş
man kltaları tayy-..r ıerllllJ"'O 
laarruzıı karşısıwıa ne yapar j 
t:aA.iarnu r;a.şırtlla;c.adırlar. 

UL!Şma.n cepnenıızın hıçbir 
na ta:;ına giremcıxuş ve ceua.ıı-
1.a.ruwz.ı çev ıran emiştir. 

Yunanlııar sol renahımızda 
kahnımanca harp ctm ktcdir -
lcr. Unla.r bu kıs:.ında lııırekii.la 
hikimdirler. 
İil iliz ga:retderinJıı göriişkıri 

Londra, 20 (a.a.ı - Oti ar 
.iaruı lılld riyor: 

Dün öğıooen ı;;onrayıı. kad•r 
Londraya y nışeb.rin düştuı,'1.i 
ve .tıll w.·in Olimpos dag:na 
yer! · .iği hakkında hiçbir ha • 
ber gelmernl§tir. j 

BununJ:ı beraber bu hadıse 
tahakkuk imkii.ıısız bir mahiyet 
anetınemekte ve yıkıu zaman 
da vukuu beklenmektedir. 1' • ı 
kat iyi haber alan ma.'ı!iller bıı 
hu;;usta hiçbir haber alına'-k • 
tan b.-ı;ka dün gcc;;ki mi.ısait 1 

vaziyetin devam ettiğ n! g&le
ren bazı amillerin elan mevcu .1 
diytlerini muhafaza etciıderi 
kan<!ntini beslemektedir. 1 

K~ıni bir ınuvıtff&kıyetin u-
1 mumı mru:ızarıusını d ·1,tırmoğe 
1 kafi gelıniycceği a.şlltardır. 

~:ı._amafih bu v:ı~yc.-tin eid'!i· 
yetim muhaflll:a ettigi de inkr.r 
olunamaz. 

Times gazetesinin askeri 
mu_Jı.a.JTiri vaziyeti şadece"dddi,. 
telikki etınekle kalmanu§ f,ıJ;at 
son derece ciddi olarak tavsif 
etmiştir. ı 

Bu görüş tanı gittik~ uınu
rnileşmekte ve bazı gazetecileri 1 
İngiltcrenin Yunanlstana as
ker göndenn inin manevi bir 
borç teşkil ettiğini ısrarla yıız-

sevketmektedir. 
~'llh~kik:ı müttclikımizin çok 

buhn.nlı \ vahim günler ya-
dtğı ink r olunam~ Lllciıı 

Bıılkaıı blokunun ıbğıbnası, Yu 
goslavyarun pelt geç k ndlne 
gelme.si ve Türkivenin harek t
si;::liği karşısında· Balkanlarda 
Hitkre askeri bir mukaveııwt 
tı...,el.ılıüsün •1n daha b' ·Jangıçta 
fkanıete ınalıkıim okluğu kabul 
edilmek lazım ;;el!r. Bunchn 
b&§ka bazı kimseler Bulgarla 
nn üıanetini de buglinkü va
ziy tte fun.il olmuıı tclAkki et
melıtcdirlc... Bu zevat Dobruca 
m'.'Seleslnde İrıd:•e cniıı Bul
garlara g(ist.,ro •ı ma.nevi mü- 1 
zaheretten dol 'ı Bulgarlann 
1ngıltcı-eye miit ·:şekk!r kal:!.e.ı· I 
ğını safdilıine bir ~clrllde ::anne
diyorlal'lı. Bunur.la ~r>ı >er lıu 
gibi dü~"-oN!l " kar ·. ı.u;ııan 
zoriuk}a;1J1 ııormal b" iz&hmı 
tcııkil etse bile hadis ı~ri cwel· 
d n keşfe çaiı.şınak fayd::ısu: 
bir harekettir. 

Alnnnlıırw henüı varmadık
lan ycrlero vardı lıırını idılin e-

1 den düşwı n propaga,ıı:iJıgı, mev 
hum m3ğlubiyetleri itir f eder 
gibi yapılacak !.er! ngı bir İn
giliz beyanatım şiddetli bir 
mukavemet gösteren kıtaları -
mızın maneviyatmı bozmak 
i<;ın kıymetli bir menba telakki 
~tıuek ve bundan i~t'facle eyle-. 
mek fırsatını k•ıçıınuyacakt.ıı·. 

Hadiseleri ancak haiz olduk
ları kıymetlerle ol ·en iliptoma
tlk mahfiller Yun nisbil'll bil
yük Akdeniz ccpheııin!ıı bir 
kısmını te§kil ettıg:ni ıııöylem.ck 
tedirler . 

Cep:ı.- ~:u-. ılmadt 
Lo ·,.ıra, 2{l <ıı.ıtJ. - Yunan 

re ıtbınt ııez.ııı-ctinın Atıııa rad
Y''"'' larnfından ne.ııc'di!(.'n hu 
ak ki bültenin '. bazı nok • 
t:ılİınnd. deği,•il•ll~ yapılmış ol-

a nı.ğmen . ttefik m.ild'.l
faa hattıınr hiç ' ı lmamış ol· 
dı.ı'loıı bildir'lr.,el·t"<lır. 

Biıl•endc Alm,'lların bütı; ı 
'un n V<J 'lgı!'. l!t"hC'leri b'l
ywıc~ büyü>. b·r •ld~t·e lıU· 
cuma de"ar•ı •tt,l·Ieı i fakat 
siir'atle ve k.at'i i'.'ir n .. tlc.~ aı-ı 
ıu.ık icin y9pıl~n bu :;ıı..:-rl'tl •riıı 
:\k;;u;ıçte u 'radı ~, tcb,; ıi.: etti· 
rilm<·U ><!i r. 

Yunan kralıuııı lıitalıesl 
ı,on.J:a. ZO (,·.;ı. ı - Yuıı:n 

kralı maje3te Yoı<>i Yunan mil
letine Atina ,-adyo 'ı ıle vaptığı 
bir hitapta C';.c ii:nle 6(iylc dc
m.ştir : 

- Mültelıit ve az kar kahı· 
ralr r~emleketın '' lı1U$ ve iat·k 
lıil ·,,ıca.deleti"nı· d· vam ediniz. 
Vatanı ~onuna kadar nıUdafa:ı 
etmeli}i?.. 

mün ·i nasıl ye nazzrının 
ku ladı ? bir nutku 
(B" tarafı 1 ~ı M)fadal 

tesit edecektir. H u~r yi.! du
DLi.1111.iLu:n J.f},İ.t;..:;llU abıJ U!nU .. , 

nı. 1<arıug"11 va.:ıi=ı gurr. • 
te olau h,_.sus1 b r 'UıtaJı 
vıtgonda, kıırl!!ayııu ~ ıl ed.:ı 
zcvaı..Ja beçjrm.ı:,ur. ıı.ıuru gL'\.-U 

yarısı Alman orüul rı b<i~u
nıa.ı.dr nı mare:;ı.-. ı.cn 1 k.sa 
bır ncıtıık s.>ylıycı ek dcu.ı~ı,;r 

ki;_.~ b".yük' ff ln 1 '-"'V'.O sene u ma•-ı a • 1 
yctier scucsi ol.muştur. 8on 15 
g.ın içinı.le Alman ord·ıları, yuk· • 
gek kumandwıl· nnın d ~ru • 1 
d~n doğruya emn altında o!a · I 
r&k, lugiltcre h auına çalı -ı 
§an yem b;r ha.<mıı P.zınİ !erdir .. 
Bu ortlular şiındi katmakta o- ı 
lan lngifu:lcri A vn.ıpa kıla • 
sındıın kovmak Uzercdirler. 

Mareşal nutkum bıtirirken 
Alman ordıısuııun Hitl i, gös
tereceği yerde muz:ı.fkr;we t.ıı· 
klıl edeceihııi resmen lemin et
m i~tir. 

Mareşalin nutkundan sonra 
Hitler kadehini ka'dırmuı ve 
zafer ı;ercfİl'le içmiştir. 

Saat bir buçukta son askC'rl 
rapoları dinlcdikte:ı snnra Bit
ler misafirlerinden İZlJl alo.ı ak 
çekilmiştir. 

a 
• 

erı 

~Baı t.ar•fı 1 hıcl uyfachı' 

f"l 'ne.le esır olarak bulunma kt,a.. 

u~r. 

B. Aleksande!' bu iki kum~ 
da'lı:ı Hitler t.ara.fmd.an, "Met!8 
)"dpra.ğı., nişanile t&ltl! cdilııtif 
olduğunu ııöylemiştir. .itler.kur 
nışan dooizaltı kcrsanlanna. tev
cib t'di!en en yüksek ni~ olup 
fimdiye kadar /nlnız üı: dena
altı kuma.ndanına. verilmif bu -1 
lunma.ktadır. 

B. Aleke:ınder .ooıerlne ,öyle 
devam etıniştir : 

- Takriben 2,5 milyon ton 
hıı.cnlinde düşman gemi i yaka
lar..ırıış, batirılmış veyahut ken
di kendc ('r 0 i batırmağa me«>
bur edili'" '!lir. Atl-..ıtlk muh&N\o 
besinin muvaffakıyetli ve mu • 
,·affakıyctsiz tarafi:ın vardır, 
Fakat size temin edebilirim ki. 
ne Alman denizaltıları ne de n~ l 
zun mesafeli Alman tayyarelen 
bu muharebede iıııtedi.kleri g. bi 
hareket edemiyorlar. Donanın&· 1 
rnızın sahil Sl'rvislerile i~birli'tt i 
arttııh nislıett<> düşın:ı.na verdır-1 
tl;"imiz zayi&t da artın:ıkta<br. 
Mııhr plerimizin adedi yüknC'l • 
d•kee düsman zayiatının daha 
ziyade ylll<•el~ci'ine ııllııhe yok 
ıur. Bu hal. Atlantik muharelıefli 
kaıanılıneıya kadar dlwıun ed&
cektir. 

gi ·rli t ·ıtereniıı elind eıdr 
bulunan Kretch>ıer'm Almanya
da "Atlantik kurdu.. hknbivb 
am\dı nı ve büyük bir ha)Tan
Jıkla ııevildiliini ııöyledikten ~-

,sa• tarafı 1 ı..ı HyfaıMl na B. Alekııand<'r eözii denızal· 
paratorluk ;;uvvetleri, dümdar tılarla Vll ılan mlıeadeleye uıılt· 
kılalannın setir "" himayeleri lederelc şöyle dem· tir · . . . 1 
altında geri çekilişlerine devam tti""-;• 

. rd' M-L· - GeQeD gün D<ll!N! <iU•~ 
etnuşle ır. , • .,ıra.ne man~v~ bültende Alman deıılı:altı mü-
vc nzmıli ııı.nharcbcler ntoticeeı -ttehatınd&n yU:ı:lere~ r.ııil' 
olarak dUnıdar kıta\armuı Al- • ~ k F'a 
nı•n ilerle"'·ini tehire ınuvaffa.k. etmiş ~ımuzu bildin\! ' • 
~ '"" kat bu eırirkrin adedindt'll dah:ı. 

olmuşlar ve düşma.na. a~r zayı· tatla <llişı:n&n Ö{:llİ.m\tı rnUrette-
at verdinn~lerdir. bııtı da bugii!I denizleri!ı clib'n .. e 

Libyıı.c1!\ <li\.ir:lan tıınıfından lıPlunuyor. Rizi temin edebılı-ı 
Tolli-uk müdafaasına kaMiı ya.· rim ki mulırln kume.n •rımız. 

kıyetle pilskürtliinıü'i'Ür.12 dıış- ""'"'derilen raporl&r lıakil<aün 
man tankı d•~ müdafaa batla - ""'' 

Latin Aleminin eelı:1 l!lfrkeri
ne k!U'tl yapılan tehdit iııe Al
ma.nlan nisbeten tereddüd• 
ıoevkcdelıilir. Çünki1 Romaıım 
bomba.tdımanma müaaadıa et. 
ti 'i takdirde Alıı:wlp. peşinıı 
taktığı v yudımı.ıu gördilğ1l 
kiınsclere k8r§l ne kadar ilkayt 
olduğunu lııbat edecelttir. 

1ngiliııler Roma.ya hüeu.m 
ettikleri takdirde ttalyımlarl.ll 
Vatikanı bombardıman eckıreit 
bunu tııgilizlft'e isnat etme;:. 
hazırlandıl<lıın hakkında cerh 
.. ıılmez malıimat ;ı.lınını§tJı'. 

tta.ıyan ı;aıııetıelııriııbı. . 
Roma. :ın ( a.a.) - Stefar.ı a.-

jaıısı bildil"'.yor: . 
lta!y~ guetcleri Churebilhn 

Romanın oombardıman edile 
ceği h?ıkkındaki tehdidini net 
retmektedirlcr. İtalya bu teh-
dit karşısırnla tıımııınlyle la-
kayt kalm; lır. Sivil lı~llua 
bombardıınıı.ııı hu;;usunda ilıti· 
sruı kıu:annıı. olıı.n ~Jiz tııy
yarecile inln barlınr uımlk:rl 
ltalyanlıınn kA.l'I derecede ma.
!Omudur 

Giorııale d'İt.'l.lia gueteai 1110-
lan yazıyor. 

Cburchlll Mihveri. Atin !~ 
bomba.r<lunan etmekten mt'r.& 
ça.hşıyor. Aııkert ?..aruretler iCf.P 
ettirirse Atina bombardıman ~ 
dill'Cektir. 

C!ıurclılll tarih! hmnel<:ri 
ihtiva eden bir ı>ehrin bombar
dımanı mesuliyetlni ltaly nla
nn fuo.<rine yUkliyc k Vali· 
kanı bombalam3.k içiu bak kır 
zıı.nmıığa ~yor. 

Ne olursa ol.l.un tta.lyanlıırla 
Alınanlar a.ı;k ri bakımdan fay 
d'llı adıl<'ttikleıi gUıı Atinayı 
bombardıman C". ~kler "e 
Cb ·rch "llin tehdl 1erin eheu 
miyet venniye<"eklerdir. 

pılM ye.ıı.i bir hücum muvaf~a- tıı.rafın<lıın Bahriye N . tli~eı 

d d"rd" tah dunundıı.<lır. nmıza ginn~erse e o u . - B. Alekl;:ınde!' Amerika tara- B Jgar h nt 
rip ve geri kalanlar tard~ L flndan lngiltereye verilen 101 ll , 

ti~~olluın mmtakaııuıdA ııcyyarı' salıil muhafu.a r;emı inden .... , meclisinin d vefi 
miifreı:eleriıniz ve kesif kollan • taylşle bahsetmiştir. &·fya, 20 (a,a.) - D. N. B. 
rnı:ıı ye11idcn dtişnıaııa ağır 7.&YI· • Bahriye Nazırı bilihare d bllviııyor : 
at venfrmi~erdir. Bir mikda.r lll{lkraııi ve hiirriyet uITT-unda bu Bulgar klli.-U nıh:u~t mec!L~ 
esir ehıımıııt•r. kadar hliyük bir mUcııdelc Y&· pıuıl:a1:vad:.uı sonra i~tlmııa <la· 

Ilab('ijbtarıdll, Deffiie üzerine paıı Yunan milJ...ti.ndeıı de bal\· vet edilm"r.tir. Mee!is, Make
vürümeiı.te olan kollarımız şimdi setmiş ve Ywıanlıları. "Rııhı:a· donya ı·e Tı·etkyarım IJıırtu!ıuıu 
İıetir vazifesi görmekte olan dfıs maıı millet., diye tavSlf eylom1'· ı tiz~rıne ı;ıka:ı mf!!l~leler bak
man mevzile,.ine yaklaı;t11ışlar- tfr. kı 1a mU::akerelerde bulunacak 
dır. :ıoo ~r ıı!ınnuştır. Mulıare- B. Alekıı&tu.ler ıııı.ıerint ;ıöyleı tır. 
be devam etmektedir. devam etmiştir : Jum nldui'.ıı il?• e ce hl 

Cenub1 Habesistanda ı·i t et- - Bu Un Alıııan V"' ttalyan M~lodrı" · il• Ohri < hrl 8 a :r 
mP.tıt <>lan İtalyan kuvvetleri - t~h1ye lotalarının T ,\bvaYa gön. mU<l<letl~ Blllgar I' ıtrlk'•rin ln 
nin takibine ı;ittilmı aruı.n Hıı.· •l ·-ı!ıll~ mini olamadıl!ı icin, merkezi o!.ın~t\!r. 'Sııl!!ltmta~ın 
beş vatanncı-.·erleriııin tl'Jlllne donanm~ıı:ın tenki<I t'<fldi<Hni kurtuluşıınnıuı ~r! O=manb' r 
i· iriiJrilp devam e.dilmcl<tııdir. gi\rmektrvim. Fıkat unu ırrnt· zamar.ında il~ e<''l~r u r· t· 

tta.ıy ttııımi tııbliği n•a nk l!ııımdu· ki Yıına.ni•~a. • rikli • r. yeııickn lmrul.mıı.ııı T""· 

Roma 2\1 ta.al. - ltaıyıuı or- a \' dimmiz. sözü tutma.it ıcm ııe ·81 dalma ınUt.a!ea v tel k 
duları ~ıuııı karargfıbıwn 318 pclt · \,vilk ınıktar-4 1'1' 

1; ·~c eflilegdmi ir. 
numaralı tebliği : vP t<'<'hi7.at'a h<>rnber blh<i\,• hır I l at._. \::" _ı., Ö <" 

Dün do.kuzııııcU VO O!l J»rinci ordt'YU )J11 !l'1CID1PketC nak!f'tn,eJtl ra aJi'lJJ JC'.-l \Ji n .,:. 
oıuuıarın fırltalan tıemen her ·'-"~ivt>tiııdr idik Bit. ~ö:H • Beyl'\ıl, 20 _(e..a ı: - D. N. ~
tarafta Arnııvut kırallıtının hu·ı mllz.? wd•k kalarak s~rpf·mı•ın Kudüsteıı verılen bır labe~ go
dut!ıı.nııa vaı·mışla.r ve yollarda ;ı·n!><,Wrdiöi bu nakil l••ni tam ı-e eski lra_lc naibi Emir Atxlul· 
bir çok maniaları yenerek Yu· lıir ""'nivr>tle ve aı•••k rlon•n • Jah 11 ·1 ııını ziyım:t tnıek üze. 
nan dümdar ırnvv.,tlcnnın anıı· mn.M•:zfa tE'Ptİn !'de itrl;ı;. n, tl re grdün'iiıı hUkiıı»el ınerke'<i· 
dane mukavemetlerini kırmış . cia:ı b:u<l<a Lihvarlslti f'..a.rııl•"''" ııe gidec ktir. F..ski lrak Ba ve
lanlır. Bir çok esir alınlllJ4, !annıı·.,n iıı.~;ni ve malZ<--nP kili ve> n r eiye> Nazın B. I' ııl 
ll!iibim miktarda silal.ı ve mal· ihti •~!al'lnı rlıı teMi" et:nı" Sait ve b;r co.k lı a.klı ı;iya.& ı,. 

... n hıı..;v.,•i<>de bl'hın v<"""lnl!'. si""'tl hl\kın Jı :ıan'd:ıdırla• 3f'me iğtinam olu•ımı .• "1'!r. , ~ -< _,__ • 
:>40 nv botnbardınıl\n va pike Oü maı . ·>iy~tı ~ <' "'5 •· ve 1l iri taı"'ın""" nıı• 

tayyaresi muhtelif filolıır halin- ı.,,ıi'"" ; · •Jl7J"'" ,.,,ı;,,,,..ı ır l'dilıııi 'erdır. 
de Uçar-'· nca· t etm ıı•- olan ooınllll 100.000 tooililt 1· P in- -----b-. 

...,. ... 1 ki' ·..ı ha tikten gruıra ııiW ıi.ııi şöyl ı-yun"· n ordwruna nıütcmarliyen ~A t lvan na. ıye -· · 
rd k timı!,tir ~ı ruz etm!:ılerdir. Kıt;Uıı.r t.ah- b 1 st ~ AUıuıtik ınuha 

a'ıdatına. b~rakalara, to""U. m.'V fl. hri\'(' Nanı• Yıı."!&nl ana 
~ ~' .... h •- d ı · k -nn •-t vam rdivor v~ bu 

si !&
tı.'r re beyi zll~rine ihllbüler Joı.yd~Jilmı1J, v11m;m "" nn !'< ' '~ "' • 

köprliler ve ~allar kesi im iştir. ,;;b.;ik~;~n,;.i .ı.,·i.;.r .;l<~e!!!M!!""'~·~,.,t'~!!·i!!'n!!:!!'ı·.t -~!"!h~ıı.zıw"!:'~ca!""ğız..~~!:"'"_..~:-;-'":'
Aaker ve m~lzeıtıl' ı:Ol!.lü yib " 
kad'lr rıakine!i w111alt tahrip e- t !n~liz hava kuvvetkrinllı 181 Tııila:.-·ıuıı lııgali e"llll.31ndı,ı ya· 
' ı · ti 1 Niııan ....,.esi Bcrlin'in eskı'.ıo pıl:m lı<rr • ıı !§tire!; etmı !er-
"' mış r. ...,- •u· •. Hava kllV\' tı.rimız bu ~'l Yanyada Ji:astika ha'-"& ıncy · l.ıılleleriııi boıııbardır. •111 et ·ı u k tal 
ı.\.\lllUl ıı-lç;.ı.l< u ıışl.u-rlu ta i"\I" ınelttine karşılık olıua" Al • çe ilm~kte •i•}l dii,"1lA ·ı a-

. k -•• · l" g ô r , .. k<".' '-r:ı& bor· lift ve tay· cdilmdir. ika tuvv~nı y 0 ıuar. 11i!V~ ·uvv ..... erı < ın t.'C~ y ""' • •
1 
... 

1 
ı 

YRkılmı tır. Prcveıe d ıiz ii ti Lo ıclra ii.ı rin.e ikı cı mukabil Y · 1 .:-nıe bıılıırııııı ı;a.ır 81 a,, ara 
b. b d ı·ın · t. ııı·ı,.ııml·'rl".ı --~.""' ıgl--'·-. Bıı hi!::um tıtmiil ve b r la)')'aro , ı .aı· ıman cı ı us ır. c ~ ,..,.... .. , ..,....., m "d••ınd Glrter • ·•nd O 

• J h ' •tl- · e nıP" "ticurıı:ı da vtl-ıe~<"" •~"'·are • - ,.... ,,. 1Ja11 ava ;cm·v,. ,-nn ~· •• . ..,..,,~ av•'.u tA"". 11 ·j tahri>• trni lcr • 
l ·'-'-u-·uer '!ı"l•:ı l hava tlr'k ctn''~ ·ve I nn 1ra üzerine, ' ,.. .. l' rı;,~... . ,. .. . ~ ~- r- dı'r. CAJ'('"Jl,ll eden ir h:ıva ı· 

1 \O •-'ta"- \'alJot • bUtl:n ac\ e H' s:ı:ıtla.r.-a bir ~dt ' • mey nııı - ..,.. .,.. - • .. l •reL- "aElndıı •' rfirı ıno-1 l '""mb·ın.l"'"" etı:ıııı· ı ,· ... t"ıl'.'· ,.e ,~n""n l:o ıbııJ;ırı. a- • "" .manın '"' •• -· · .. "• , • " (! li'ld<' bir lıı~ilıı ay~·· tny; ro.·-a, . J.inı~n lesİ:iatımı i,_aı,, 1 r tıJ ııştır. 
ni ôÜ ıiıiilmiit.t'i . k , ı •ilmi ... ve biiv:ık tw ı l'ıışnııa c~!:ırimn ..,.. • ...,.. ~ımali Yug<ı V}' d4 ıifll.d.ove 

bır aµ•Jr aqra Uğrl\ ıhnı• Ur, 1 ,\ı'tw·•( d"'"'.U'>n·'o. ~·el l .,., N>n 
~ '.TA '-"'- kil! 1.500 •' ~ a ~-....,,,..~ · 

r i1.all aı-ımızdan ırt "r • :ı•n." ' in!. •k n Yt ,.os)~v hartı esiri 11 vıhn.ıııttr. 
k ,, !;d•ni»<i< bir dü~ltJI nııılı· • lı,ı.t, fn.-i.!udes"n <l::(:bi~et , i"1all ,Afril< !W d.. ıuı Sol· 
r;b"ni lorpi!l ı:n' tir. "'-'r "kl 11 b:J y .,; k.· :!ık • lı h11tı' karvı ,ı ıı: y lıe.,·11 lm~-

~'.imall Afr k~d .. 'l't.bM.· ımn·ı cı; ·•mıın ll'ltİ ·irlıı"Yin' dılildir. ""t'nioi> Yll' .,. ı il<' yaptı~ 
l.Alm51ı:.la ton:ıı ve k C k '11 'l'c"'Y" va .. ında .\iman ~ı-, bikumılıJ 111; f• k çl·ı~' rcvı . 
fl fi,:,•ti olmuı:;tur t ·laı1 ın~·y ·.!ierindC' at.ıhıı1 In·l tJr Aln\a?l tav:varelt"· 

l)~W :ın tan·a.rrl f'i Dt " ıi ., v• ''"t:.ıı:ın kuvv .. ı .. rini ta· ri lH N;~3.,, ~ "' ~ .,. T<'h 
v~ 'J'ro~h1n~ıi b0r-1br .... ıın1a·ı ~t kıp rJi. )rl'!r. r'!r ir .~ tc ··sa•, ik· Qlt' nskc· 
ni ı.: 1 ~re ir. Niifus~1ı avi t \e ·· .. n ri 1,. ı '. r l.l .. " r·.ı >-ı··i'"if,. _..ap· •-t llir <x>'' 'i ·1n&11 ask ve c11~· .-. , "" .. , mı'; l1 Jıo •r·ıt Y"" ıır A 1 n\ı l r a•-ır • ....ı.r. Tot>ı '"" .. ml n Pi.1Uo"'l!I n ,... lP\tı T .... iT: llLJ \.U ~ rki /ı,fr '-<!: •:ı ,.,.., in, d" r f ' ,· tot.· r kaul Al·1~1ı• "0 L:<yt'ik hv -ı. AJn • lota .. r•n.a. "'l ...... """ .,, ~ • ~ 
n ıf ...., "lr ,,.rlir~ ( ... ~- y "ın r <'lk~"' ·j l ı tlj 1 fi· 

.\lı,lı.~n r."''"' ı -ı.r ·ı ,,ın u•'ardır. ll\ldar vul·ubuldıı.,"u ~riilmUs • 
Rt-ı in, 2f.. ı ı ı 1 Mulıare!J.ı t· vy:.rolerlle pik 

lehli~ . ;·•pıııı tşyyarder )'. şehir v tilr. 
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Ankara a yapılan 
milli küme maçları 

RADYO ISümerbankFabrika-1 
:r:B~~" ':~~M~ ları istihsalatı artıyor 

19.15 ~~ 

ASKERLlK iŞLER} ,,,,,1 

Fatih Askerlik Şubesinden : ~ 
YllUelt elıll7e~ ._ 1ı:ısa ...__ -erf!!clerine - · .ı1 

•-unların 1 Jıb:ıoo Nl tw11ı1nc1e y- Sd:ıoo:ı' <» , ,,_,,_ı'llP" 

~ -·~ 
Bu tenlb:l han td ıwh mıeosuplanmn..., Me m•ıwrrrlddiOl f 

Wmak bere pıbe;re ..... M etr 'art ft ielN .._ m.~ 
bim _,.. mzı oluns, 

Dünkü karşılaşmada İstanbul
spor Demirsporu, Beşiktaş da 
Gençleı·birliğini mağlup ettiler 

Ankara, 20 (&-a.) - 19 Ma-ı 
... stadında yapılmaiüa olan 
IDflli küme maçlarına bugiiıı 1s
tmıbulspor - Eskişehir Dcmir
tıp>r ve Beşiktaş . Gençlerbirliği 
lı:a,.,ılaşm•l:ırı ile devam edil · 
sdştir. Bugü~kü karşılaşmslar 
'5...000 i bulan seyirci yığını 
lnfuıde yapılmıştır. 

Birinci karşılaşma İst. spor -
llııkişehir Demirspor arasında 
.ıznwı ve lstanbulsporlular ma
JI 5-2 kazanmışlarrlır. Oyun, 
11Bşlar başlamaz, derhal cok sıkı 
'ile seri bir cereyan almıştır. Her 
lr:1 takım hakimiyeti ele almak 
için sen gayretlcrile ealışmağa 
lıqlamışlar v • karı;<t]ık~ı akınlar 
De rakipleri üzerinde üstün'ük 
temin <X'.;ı:ck hamleler yapmağa 
koyulmuşlardır. hte bıı rnkı a
kınlarından birinde Demirspor 
beşinci dakikada tst. spor kale
sine sarj ynpılmak suretile ilk 
ayı6'nı kawndırnııştır. 5 daki· ı 
ka sorra 1st. spor penaltıdan bc
rab.;ılik "ayı~ını yanmı" ve bu
ım takip eden dörl dakika SO!'lra 
da 2 nd sayı ile galip vaziyete 
r:ccmi~tir. Oynn bundan sonra 
dah;:. Sl'r1. l..ıir ccr·eyan almıştır. 
İst. r.porıın bo <;kısımlan 25 inci 
dak 'i<adnn itibaren Rıvrılmni'a 
muvafhk olan Eski"ehirliler 
Şendi! rir.e has ol:ı.n eıı<'r ji ilı.
wyunıı lı;t. spor msıf sah2~ına in
tikal ettirmişlerJir. Fakat pek 
llkı VC' a.yni zamanda sert bir 
eerevan almıs olan ovu.n esna -
anda hakem E!ki.;chirlilerin bir 
tyuncusunıı sn.hadan cıknmı:ık 
ı:nccburiyt'tinde kalmıst ır. Maa
mafih, 10 kişi ile oynamalarına 
ra~Mn Df'.mirsnorlular tesis et
miş oldukları hakim ovunu dcv
:renin sonuna kadar devam etlir
mişlerse de sayı cık.'lm~1anuş -
larclır. Dpvre 2/1 t<:t. sporun le
hine bitmiştir. 

lzmirde 

Altınordu 2 
Fenerbahçe 1 

İzmir, (Hususi) - Hakem 
Ilnr~ının idaresinde yapılan gü-' 
nün ilk karşılaşmasında Altın
onlu ile Fenerbahçe karşı karşı- 1! 
ya gelmişlerdi. 

İlk dakikalarda hlUrirn oynı -
yan Fenerliler hücum oyu.'1cu-I 
hu·ının beceriksizliği yüziinden 
muhakkak bir çok goller kaGır
mıslıır ve nilıııyet Altınordunun 
ani b'r h&umunda bir gol yi
yerek ilk devreyi 1--0 mağlup 
bitirmişlerdir. 

İkinci devre çok sıkı cerı-yan 
etmiştir. Her ne pahasına olur<"...a 
olsun galip gelmek isteğile oy
nıyan Altmordulular kar~ı~ınrla 
Fenerliler pek beceriksiz dav
ranıyorlardı. Fenerliler 20 inci 
dakıknrla Naim vasıtaile bera
berliği elde etmi.şlerse de 8 da
kika sonra Altınordulu Sııidin 
nyağile tekrar mağliıp vaziyete\ 
dıistiilcr. 

8.45 F:V Ju.dın.t 

* 12 .30 Pr<ıınrm 

12.33 ıfilz'.lı: 

12 . .lO 

13.05 
lS-20 

Haberler 
Müzllı; 

llJ.30 Habe~--ı._...,. 

19.~0 Müzik 
20.15 Radyo 

gudest 
21.00 Müzik 

21,SO Kon~ 
22 30 Ha erler 
22.45 Müzik 

Soıdaa M>ğa : 
1 - Bir ııııllet, bir rüzgar. 
2 - Ced, rua.Jeni cill. 
3 - Bir cins köpek, müsa

baka. 
4 - Bir ırka mc·nııup, hür. 
5 - Bir nevi koku, isim, bir 

nota. 
6 - İyi tavla oynıyan. 
7 - İyi. 
8 - Kapamıyan, gaye. 
9 - Vıkutt:ı. bir uzuv, Fnı..'l-

SlZC~ 11 1,,.cıngin,.. 
Y11knrıdtıı: a}O{/ılla: 

1 - Döşek, SııriycdP bir ~ hir 
2 - Bir ;pldız ismi, bir har-

fin okuruıru. 
3- Centilmen. 
4 - Bir sua 1 eclatı. 
5 - Su·>l erlatı, darlı. 
6 - B;r sayfiye mahalli. 
7 - Erkek ismi, mercit. 
~ - Ayaklan olan, yemek. 
9 - Kıhç, kenar. 

( EvveOcl bulmaea·'ln tıalll) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Fabril{a Müdürleri Kayseride 
mühim bir toplantı yaptılar 
Sümerba.nk p:ı.muklu grupu

na. d:ı.hil bulunan .Kayseri, E
reğli, Na:oılli ve Bakırköy fabri
kaları müdürleri bir kaç gün 
evvel Kayııeride Sümerbank 
Umum Müdürü Zihni Sanosun 
riya..'!eti a!Unda bir toplantı yap
nıqılw:dır. 

Toplantının gııycsi Sümer -
banka verilmiş olan vazife -
lerin en verimli bir şekilde ba
wı.masını Wninden 1940 ytlı 
ortaıraında bir taraftan banka 
ve müessesatı teşki!Hlannda 
~!etme tekniği bakımından 
yapılan tacLlıitta.n ve diker ta-1 
raftan da bu tadilit ile muvazi J 
olarak tatbikine başlanan yeni 
esaslardan elde olunan netice -
Jeri gözden geçirmekti. Kayse
ri toplantısı bu bakımdan fayda 
h olmuş ve 1940 yılı ilk üç ayı 
mrfında fabrikaların pamuk ip
liği ve pamuklu dokuma istih
ııalalınJa mühim terakkiler kay 
dettiği memnuniyetle görül
müştür. 

İplik harmanlarının ıslah e
dilroi~ olın<ı.sı, fabı ikalarda 1940 1 

yılı sorılanna doğru başlanan 
p:Anları bal..ım usulünün tat
bikine israrla devam edilmesi 
kararl~ılmıştır. J 

faz.la OOğlıya.cak verimli bir 
prim sisteıni liizumu tesbit o
hınmuş, diğer taraftan da yeni 
lşc;i evleri yapılması, bazı b&
taklık!ann karutulması ve iliç 
dağıtılması yeni talim ve terbi
ye kuralan açılması gibi işçiyi 
fabrika ile daha alfil<alı bir hale 
sokacak tedbirlerin deriıal tat
bik imkanJannın araşbrılmaaı 
kararlaştınlmıştır. 

Kay&Side lrorulıımk 

mekt.epler 
Kayııeride bütün pıımukhı 

fabrikalarına mahsus olmak il
:.ere merkezi bir işçi ve bir de 
usta muuini mektebi Jı:ıırulıı.-
caktır. , 

Kayııeri, Narilli ve Eı:eğlide 
önümüzdeki aylarda işçi evleri 
yapılacaktJr. Sıtmalı arazide iş
çinin sıhlıt vaziyeti ve lllzwnlıı 
mualece işleriyle bllh•...., ya
kından a!Akadar olııııMak ve bu 
aahalarda mevcut bıw batak
hldann da kurutulm.a yoluna 
gidilecektir. 

Pamuklu mevzuunda yapılan 
bu ilk toplantının vermiş oldu -
ğu bu iyi neticeler karşısında 
Sümerbank zaman zaman muh
telif fabrikalarda bu toplantı -
lara münavebe ile devam edil -
mesini ve ayni usuliln banka
ya bağlı diğer mii lere de 
teşmilini kara raltma alnuf;tır. 

Siimerbank bugün ithalatta 
gilndPn güne art:ı.n müşküller 
ve engeller karşısında piyasa -
mn mütemadiyen değişen ihti
yaclRrını karşı!.runa.k için blitün 
müesseseleri ve fabtikahıriyle 
birlikte lktisaden ııeferber edil
miş vaziyettedir. 

Bunun neticesi olarak Sü -
merb:ınk fabrikaları dünyanın 
bugünkü sıkıntılı devrinde da
hilin ihtiyaçlarını mevcut im
kfınlar nlsbetinde lmrııı!amak 
hususunda şüphem en mühim 
rolü oynam&ktadır. 

Fatih Askerlik Şubesindeft ; _ ~ 
1 - Blttan 1"1- - (...,, +ıtmnl 1 

.. ~ - ? 
,.....,~oramilllcı \ JOlı:' 1 • ~ - -
lllbaxaı .. _ .S•leı 1 il 

2 - tbttJrat 70kı. 1 

w •j' 1 1 ·-· b b .. ~ 
~ &6nienie - .... 'V ' • tt:ı .. (ld) .... ~ 
ııi1nla"de mOracaat -. - takttrde .... _ r n 'rill 'Pi' . 
tı& üncü ......ctdesjne tevftlaa eca g;· 'ti . .. 

28/11941 
19/4/941 
J0/4/941 

2/5/941 
5/5/941 
l/S/941 
7/5/941 
8/5/941 
913/Hl 

12/5/941 
U/5/!Ml 
H/51941 
15/5/941 
111/6/»41 
Ul/5/841 

IO/fi/941 

ll/5/941 
12/5/!Ml 
23/5/94l 
~6/5"/941 
27/5/!Ml 
28/5/941 
19/5/141 
JO/li/941 
2/6/941 
3./6/~ 
4/6/941 
5/6/941 
1/6/941 
9/6/941 

10/6/941 
11/6/941 

n/6/941 
13/6/941 
16/6/941 
17/6/941 
Ul/6/941 
lll/6/941 
20/6/941 
:3/8/941 
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Çarwamba 
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Çarpmlıa 

Peqembe 
cu
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İkinci devrede Demirsporlu
lar talumlannda eksilen oyıın -
enlannı enerjileri ile telafi et· 
mek istem'şlerdir. Fakat canla 
ı..ıa oynamalarına rağmen sa
Jll kaydma muvaffak oh mamı;ı
lar, buna mukabil lst. sporlular 
ll inci dakikada Demirspor ka
lecisinin hatalı bir çıkısından is· 
Ufade ederek 3 üncü· gollerini 
yapmışlardır. Bu "ayı Demir· 
11P<>ra daha büyük bir luz ver -
Jl:lol.ftir. Nitekim 2 dakika sonra 
lehlerin" kazandıkları penaltı • 
dan 2 ind ıı:ıyılarını yapmış!ar· 
dır. Ancak, tam kadro ile ve 
paırla oynayan İ"t. sporlular 28 
inci dakikada dördüncü, son da
tfka içindi' de 5 inci gollerini 1 
Japmakta güçlük çekmemL~ler -
tlir. Maç 5/2 lstanbulsporun ga
llbiyetile neticelenmiştir. 

Vaziyet 2-1 olduktan sonra 
Fenerliler oyunlarını düzelttiler 
ise de bir netice abmarlıhr ve 1 

m:ıe, 2-1 Altınorduııun ga le besile 
oonn crrli. ..,. ı 
Galatasaı·ay ~ 6ınA·M A•Z A1N ~ A 

Müteakiben toplantıda imalat 
programlarına standaıdizasyon 
yoliy~ daba semereli bir şe
kilde taaili. hn.ın madde ve har -
ı:ıan meselelerinin yeniden ya
pıhu tahlili tetkik ve tecrübe -
den alınan r.etirelere göre daha 
miista.kar bir hale ifrağı, plan
lı be.kını işlerinin azami itina 
ile tatbik:, h.ı.riçten celbinde 
pek büyük müşküllerle karşı
laşıhı n yedek parçaların fab
rikalarda mevroıt 11.tölye işleri
nin tanzirri sun-tiyle seri hn1in
d~ \'e mımyyen fabrika atölye
leı·inde imali, ame!Pnin terfihi, 
işçi, evleri İ!1"ası, iŞ(;i ve usta 
yetiştirme işlerinin tanzimi gi
bi e&:l.!llı meseleler Uzerinde de 
mClıim krrarlar alınıru.~tır. Bu 
ctlmk-<len olmak üzere bilhassa 
lmaliit lizcrinde pek mühim te
siri olan c!a.iırıi ve muallem işçi 
meselesinin t&ıızimi maksadivle ! 
bir taraf ...-.n işçiyi işine d:iııa 1 

Climhuriyet devrinin yapıcı
hk kuvvetine inzimam eden ile-
riyi g('rliş kudreti ise bilhassa !'ı----------------------~ 
ııu anlarda daha mütelıariz bir atmrliği satınalına kıımis1anundan 
şekilde temhür etın~kte oldu- :---·------------------";/ 

Alt ay 1 7 KAMA , 1, . R K 
ğunu bilha!lll& kaydetmek iste- 2; kalem havai ı..t malzemao.i aJ.ınacaldır. Paz.arbl<la : , 
riz. :M/4/1941 perııembe P& oaat 16.15 te Tophanede IR. llınirli~ ,..u 

Hakem Esadın idare.sindo ya.- 8 D _A.j"fArD' l!'i1 E '~ 
pılan Galatasaray - Altay ma- '~İ 
~ındn rüzgarı ve güneşi lehlerine 9 -~ M • 1 Z F. »~A.!L!J 
alan San-kırmızılılar rlah~ ilk 

1 
dakikaıarc1a Aıtayı sıkıstırmağa y·eni neşriyat 
başlarlılar. .._ ____ __ 

Neteklm 14 üncü dakikadaı 
E'<!ak, 18 hıci dakikada Blilent, ı 
21i ncı dakikada Sallüıattin ilç 
gol atarak Galatasarayı galip 
vııziyete getirdiler.Altayhlar bu 
ü~ gri~ 32 inci dakikarla pena!-, 
tıdnn ômerin ayağile bir gol a
tarak ceovap verdiler. 

PORTR.ELER 
Genç edebivatt·ılnrımızdan 

Hüsaınettin BozÔk "Poıtreler,. ı 
adıyle son neşretmi~ olduğu tet
kik kitabında Witbnıan, Hugo, 
Tolstoy, lbsen, ]ifaya hovski, 
Jack London ve HeJrn.m Oorki 
gibi garp edebiyatı'lın m~~hur 

alınacak •• us 
lstanbul Jel~trik tramvay ve tünel 
İf }etmeleri umum müdüı I üğiinde:s.ı: 

ı -- tdaremiı:. ihtiyacı için Amerikadan 25-40 otoL~ mektupla tek-
1i1 ~temc-k sutttile satın alınncaktır. 

2 - Tckli.1leriı1 ~v;u.ımdan paras:ı.z olarak tedarik. edileccğ1 ŞllT'tname

ye gore en tıe( 5/~.1 941 paı.arteSi günü saat 17 ye knrlar Metro H<lrunı.n 
4: üncü 1'.atındaki Lc:va;"...lm Müdürlülüne im.ı.n mukabilinde verilmiş ol-
ması l~ı:ımdır. (30til) :ikinci karşılaşma Be.şiktaşlıı. -

Gmçlerbirliği araı<ında yapılmış 
w Beşiktaş 3-2 !'.alip gelmi,tir. 

29 tıncu dakikada E~ra 1< sa
katlandı ve oyıınun müt<>l>Rki 
kısmını Galatasaraylılar 10 kişi 

şahsiyetlerini kendi ,;anut sii> ====·-=c====--..c.::=========:......::===== 
Ilu kaıı;ıla.şma da seri bir 

tempo ile başlamıştır. Her iki 
oynadılar. 

!kinci devrerle her iki takım 
takım da rakibinin müdafaasını 1 da baska bir ~ol yapam"rı.ı,ı,_ 
zarmağa uğra.qtığı bir sırada nndarı° oyun Galatıİ.sarayın 3 . 1 
llefiktaşın merkez muhacimi 9 galebesile bitti. 
mıcu dakikada şahsi gayretile ------------
Gençlerin kalesine inmi• ve hiç 
beklenilmPdik bir anda Be~ikta
llD ilk sayısını kaydetmeğe mu-

iz mirde Sıtma 

gecinden g~irmekkdir. Bütün 
edebiyat severlere uvsiye ed&
riz. 

r"Veni SabahJt1,, 
ilan fiyatları 

Kr. 
vaffak olmuştur. Bu golden SO!'l- Bas,!Jı; maktu olarak 75ll 
ra Gençler daha sen ve ~ıkı oy- lzmirden bildirilivor: Sıtma 

mücadelesi 

·ropı·ak mahsulleri Ofisi 
f.t:-~besinden : 

lstanbul 

Eb'edı d~ğirmenlerin hususiyetlerine uygun atmak 1&rt.ile kaput be
undcn mikset çuvaJı alınacağından talip olanları.o açık. paLarhb yaptlmak. 
üz.ere 21/4/!Ml puart...ı günü saat 11 de Liman laanı.ııdakl 00. binasına 
m!lracaatıarı. (8058) 

1 Devlet Demiryolları İl~_!lları 11 

namağa baı;;lamışlar ve dört da- mücadelesi için vilayetce alınan Birinci sayfa.da s:ıntiıı'i 500 
klk:ı. "°nra Mldan yaptıkları bir mühim tedbirlere ı>:örc İzmir ikinci ,. " 350 Muhammen bed•li (6.(){JOJ altı bin lira olan 36 kalcmd•n ibaret kro-
alonda solaçık :ı.ı:ustafadan de- merkezile İzmire bağlı r.ahiye ve Üçüncü • ,. 800 -rgan yemek \akımları 2/UI941 ı>azar!esi gHnü saat 15 de hpıılı zarf 
rln bir pas alan merkez muha- köylerde SU birikintilerinin, hat- DörcliiıMıil ,. ., 100 asuıu ile Ankarnda idare binasında satın alınacaktır. 
cim Alinin ayağı ile beraberlik ta bataklıkların kurutulmaıa i- &~inci ,, ,, 75 Bu l$e eırmek isteyenlerin (>!50) linlık muvakkat teminat ile Qııu-
11ayımnı temin etmişlerdir. Oyun çin küçük say mükellefiyeti tat- _,. tayin .ıtiiP vesikaları ve teklifleıiıııl llTD' ıun oot H .ı. !radar Xoml.ı-
devrenin ortasına kadar müte - bik edilecektir. Altıneı '' " 50 r>ıı Reis!,cme .ermeleri lazımdır. 
varin şeklini muhafaza etıniş ve Bu suretle senelerdenberi ku- oo:<TOR ımH•l'.I Şartnameler parasız olarak Ankar..ıa -- dairesinden, Hayds>-
bu arada Beşiktas muhacimfori- rutulamıyan 1rmir civarındaki •••=•• -da T .. efüuJl ve Sevk ti<illitlnden cıatıtılacakllr. (lllllllJ 
nin miltemadiyen ofsayda düş- bataklıkların kurutulması, sıtma HAFIZ CE"''l"AL • • • 
meleri, Gençlerin iBe isabebizl menh:ılannın ifTıa8ı mliil'kün o- 'l~A Muhammen bedeli (9600) lira olan 2000 Kg. bayvanl kıl (30/·l/1941) 
fittler çekmeleri yüziinden akın- lacaktır. Vali B. :Fuad Taksa!, L k 1 1 k' ~=ba g\inü saat (15) on beşte Haydarpaşada ııar blnaaı. dahilin-
lar nPticcsiz kalınnt.ır. F:tkat 35 bu mevzu üzerinde ehemmiyetle o ma n rı e 1 m doki komisyon ıurafından kopalı zarf mrulile satın alınacaktır. 
inri dakikarla v~ziyet Be>.!ktıu;ın durmaktadır. 
lehi'le olarak inkiRaf etmeğe Bir katı.ı mahkum oldu Dahiliye Müteh11S3ısı Bu ~ ginnok ist•yenlerın (720) lirahk muvakkat teminat, kanunun 
-..... .,,_ •kt 1 ] tayin ettiği vemi.kcılarla tekliflerini muhtevi zarflarını aTQi &(hı saat (l',) 
~lamıştır. n<:.şı a~ ı ar yavaşı ç~_·medn_ Nohud alanı me"·kı·· nıv· B·;ı•·olu ., d . l -. tb'k '-~ ·~ v -.. ,, • uÜr e kadar k.om1.s)•On re.ıs ıgıne vermeleri llı.ımd.Jr 
yav~s kcnrli oyunlarını b. 1 inde bir tar! ı · d ş · '!ıı•cıı:mıammıea.c:!lllmrı:.'!. Bu ;.,.... .. ;ı •·· ... •ıameleı"" k•·mı·syo••·- par .. ız 01

--

01

- ..ıı--..hı-- •U...•·-. efm('<Te ve bunun n~tic"sinrle ra- · a. m"se eınn en e:n- • ~ ... ...... - "' -....Ul lfıtl .... u. .. __ !.!.! _ .. ,.v.u 
kip!Prini sıkı ·tırm~"u kr_~-,ılmu.ş lı fı .. bı,:nk \'e la.e':ı yaralıyarak öl· r.a- DOKTOR ~,1"' __________ <2 .. Rm!7a> _____________ ,./ 

dur~ıı Nohud Yı!mnz ile kardesi " - Mıı 
!ardır r~· b·,, ~·lnsık \'~~ivPtte . r f'l Ak.f l Beı;:~·tasıııar 11 .ı,..m;n 1 ,.., 1 ~rine ' Y~ısur !e Ha.san Yılmazın şehri- ev ı c ı J •) ı;a { · Osniz Levazım S3li,al;ua komis,·fcnundan 

ID!3 Agır Ce7.:ı mahkemesinde 
Yerıi;l<i bir firıkil ten Hakkının cereyan etmekte olan mııhake _ Dahlll Ha ... lıklor MUtehasuı ı----------~------·---------.-JI 
~k kuvvrtli bır \'ı.ıru~u ile 2 inci meleri sona ermiştir. J BeyoOlu Parmak kapı 1 mam so· - Keşif bedeli <4600> )ira 40 kuruş olarak tnoa edilecek iki bina.-
ayılarını var·nı,c;;larrlı!'. Gen<:ler Nohud Yılmaz 15 sene 3 ay, kak ntunara 281 pazardan maad3 nm21/4/t94L pazartesi günü saat ıe da Kasımpuşnda bulunan de~iz ıe-
bu go](I' iki rl~klka sonr'l sa!!'dnn kard<Y.-li Yusuf Yılmaz 15 sene, .. at 14 • 18 8 kadar. vnun satın alma komisyonunda pazarlıkla eksiltm~, yapılacaktır. 
ya.ptıkları atıİ bir iniRlE" merke-7. H y l d b. b k Gece münı.ceatları da kiııbul 2 - Knt'i teıninalı c690.06., lira olup fenni ve hu:;usi ş;ıı-tnı;ı,mesı· h"'r 

h 
. Al. . k b. t ·ı asan ı maz a ır uru ay odıllr. T•lefon: 43905. no acım ıııın ~ı ı lT s11 u ı e h . mahk"' edilmişlerdir. ıüzı iş saati dah.linde mrlkUr koınisyondan bcdel!-ıl.7. alınıı.bilir. 

mnk~bele ~tmislC'rrlir. Devr~ son _ ap_~_ um 3 - lstekhlerin 2490 sayılı ı · .,nunun i.stediii vesaikle lıirliktc l>clL gün 
Calt11<a.ya k:ı.rlar devam .. a~n Si· .,. saatte ~dı gc;:en korruııyono müracaatlan il~n olunur. (3100) 
kı hlr ovımdan sonra 2 2 ben- Tahmil, Tahliye ve Fabrikasyon işlerinde ~ 
Mi!kle bitmiştir. Çalışmak üzere 

İkinci hnftayım h,.r iki tııkı· J İ 
JIDil da g-alibi:wt savımnı temin ş ç A L 1 N A c A K T 1 R 
~ e!l.-rji~ile baı<lıunı!'tır. Bu 1 - TahmlI ve Tahliye iJlerincle 13 _ 15 lı:unll, 2 - FahrikMYon işle 
haftııvımcla g<-rck BB~ikt~•lıl~r. r:nrle a i.ll 15 kuruJ s.ut Uctttl ....ıı-Jı:tir. 
~ Gençler AOn dakilra lara Taliplerin: NOtuo kAıtııh, hilmühsJ ilmühaberj - 4 fotnı?rafı ile Pop-
btfar devam M:t.imıiş olcluklan 1 bahçed<ı lıılılsarlar tçJı:ı tabrikaoı M1ldilrlfi.tüne m!rncnot •tmtlori. 
bekli •!onlarla bir çok fınıııt.. ••oiılı;m;mmmı;ım•m:::ız:;;z:::ı:z:::ıa;::=:;::ı;;;:m;:;;:;;=:~~:zıı.,; 

••• 
1 - Beher klla..una teklıf edilen 1050 kuruı Pli görülen 200 ili 14-00 

kilo süngerin 22/4/941 Srıh gi.. Jü saatl4 de Kawnpaşad:1 bı...lwım kom is • ı 
,.unda paz.arlıi:ı yapılacaktır. 

2 -- Şarınam .. i ber gün il ....ti mrfmda ~ bedcl5iz olarak 
ahıı>bil..r. 

3 - tst.e!illı.oı-in tel<llt edecekleri aUktıır ve flatbnı. göre yilzdo yedi bu . 
etıJı: ni&b<tınde ilk IEmioatlıırllo blrlikta bel.li gün ve ııaaıte kami<yonda ha,. 

nr bulunmalan ilAD. oluuur. (3042) 1 

bımisyoııunda yapıla<attı.r. Ustesi laımlı;yonda l[irühır. S7 k.ıeı",.ıi" 
me bir lalibe ihale edllobilec<!ti gibi ayrı ayn taliplere de ıruıle 

tekliloriı> katı ternınatlarile belli vakillıe lı:~ ıeJmeleri. 
• (3W - lOll2) 

• • • 
2.>00 kilo kehdir ipll9 almacaktı-. Paıarhlda eksillrne<i z4f4::1ı 

tembe günil s:ıat 16 da Tophanede Lor. amirliği satın alma k0f111 

yaprlacaldır. ~her klloowıun tahmin bedeli 390 kuruş kot1 t.,oıiı" 
lua 50 ku:noı;tur. Evwl ve numuneıi komisyonda ııı;rtillır. (Si~ ' ... ~ 

~c:ıda yazılı sekiz lı:alem mu71abi:ye pazarlllıiıi sab.n •1
1 JI 

llıa1""i 24/4/941 Pnl"!fllbe gilnü saat15,JO da T~e tst. l•'\1' 
li Satın Alına Kornı$yonunda yapılacakhr. Tallplerin ve-rebı~rl' 
.im en iyi cin~indf'n ntimuıwJ~ri ve kaM t.emiutlarile ~ili ~ 
misyona ı.elmeleri. 

2000 lııdl>t lınıar ""-. 
5000 Kıl koolaıı. 

2()()1 il 

2.00 ff 

5000 il 

5000 ,, 

5000 n 

6000 " 

2'Ancir yalar sapı. 

Maa siklı:e tıwla hal..a. 
KıJgebN. 

ip yular bı>fbto 
1p yu !ar ııapı. 

KJI ye111 -ı. 
••• 

oOfl _,ıı 

. "' 1625 kilo perıdroJ ııataı abnııcalı:lır. P.-Ja eksiltm.., . 
CUlna günü saat 14 de Taphıtnede LN. Amirliii s.tı.n Alma 
yapılacakUr. Tahmin bedeli 4225 lira Ju.t°t - ta! !in 76 
Talıplerin bellı vakitte Komioyona eeım-ı. (1()12-301

1 

' . . .. 
-tO kalem ecza ve mhhl malzeme alınacaktır. Ll9tesi X~ 

rülür. Pazarlilı:la eksillrueof 24/4/VU ~embe fiinü soat 14 dt ~ 
de Lv. Amlrliii Satın Abna Komisyoounda yapılacaktır. Heııoi"'ı! 
rl7 lira 94 lı:urllf kat'! -alı 131 linı 49 ıı:uru,ta&r . Talipleri" 
kit\e Komioyona ııelmeleırl. (1084 - 2017) 

• • • 
-rine 27§ kuruı talımla edilen 30,000 - kromlu tl!Y~ 

derisi alınacaktır. M'Oteahh1t nam w hcsabuıa pazarlıkla et-srrıw~tl' 
941 p."l>.artesi ellnll saat 14,30 da Tophanede t.t. !Jv. Amirltıti Si ~ 
Komisyonunda yapılacaktır. llk teminatı 5,275 !mıdır, Nüm;.....ı 1,r 
J"'ll<la göriUiir. Taliplaia beDi vakitte Jtomı.- felm"*'ri. (J 

• • • 
Ad(•t 

175.oOO galvan.lxli lı.öprli!O 36rgil. 

175,000 " köprW!Oz sürgü 
180,000 ,, kesı:o,e kanca. el 

Yukanda )"8.Jllı Uç kalem mclzeme 28/4/!Hl pazar!.<'•i gi.ln" 1j 
de Topha~e Lv, Amirliği Satın Alma KonıiSl'omJnda ?\1ttte11-tıl'l 1ıJ/ 

hesabına pazarlıkla S<'bn alınacaktır. Tahmin bedeli J.t,825 Hr1' 
natı ı.ı ıı lira 87 kuruştur. Taliıılerin belli nkiUA! Komi.Y"''' ./ , 
!eri. _ (~102~ 1091) _ _ ·:::::::::::{/ 1 

Marmara Üssübahri K. Satınalma kom~s)'oflı! 
Benzin i anı v f 

1 - Bir kilosuna \alım.in olunaıı fi,yatı 36 lrur111 olan JOdil 
ben.ıhı., d.ök.me olarak pazarlıkla autın &lmacakbr. ıttl 

2 Pnz:ırlığı 24 Nlıııuı 1941 perşembe gOnQ - 14 de ı$f1' 
rıe kapi ındaki Komisyon bbır .ırıda )'apılacaktır. ııd-'~ 

3 - Teminatı 2700 liradır. Weklllerin bu işlıerle ilJlili oJJ~ ' 
tıcar<-t vesllu.1arile blrlilclıe belli gün ,.. oaatte ~ /)' 
müracaatları. (21ot) ~ . 
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