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'h. 19.sını 

lSi.:ıt " tek'tertlir, ı 
_ Ankara Radyo Gazet"si 

!_~~~~in Caldd YAl,c;'IN ı,___So_n_d __ aı_k_ik_al_a_:r_d_a_al_ı_n-an_mal_ft-_J 
- mata göre Almanlar Yunan lılo-

~ &ikan Devletleri, klmiy7tinde olup Çan:ıkkalenin 
~ rınt.la mevcut ~ 160 kıloınetre. cenubu garbisin-

ragmen harici . __ a de buhman Limni ve Semendı> 
~m ilıtlınaUne 'ka bir .. hu~ re adal:ırını i~gal . etmişlerdir. 
birle'lelnediler ve k bı~lu 1 Bu ışgal keyfıyetinın hangi \!&" 
h oi de az ~ok f Iak en raıt tahtında vukubulmuş oldu-

, '~ltva \ ete Almuğra- tuna dair henüz elde hiç bfr 
~ı1 ·. em an I malumat yoktur. Bu hava<llim 

· Mılt.lı, hem top. ke.t'İ şeldlde t 'd edil . ~- ~ uhım bir le eyı mesı.ne .... 

Alman zayiati ağır 
Londra, 22 ( e..&.) - S:ılilıi -

yeti.ar bir kaynaktan bildiril
diğine göre, Londra.ya gelen 
b&berlerden, Yunanistandaki 
imparatorluk. kuvvetlerinin he.-ı 
len cenupta yeni men:ilerine 
varmış bulundukları <ığrenil -
miştir, Son hareklkt esnasında. 
düşmanın kayıplarının fevka-

(Sonu ıayfa & aüt•• 2 -•) 

Yapılacak merasi
min programı 
Bugün Ha.kiıniyeti Milliye 

ve Çoı;uk Bayramının senei 
devriyc,:iclir. Türkiye Büyük 
Millet :lfeclısinin Ankara<lıı. 
ilk defa açıldığı bu büyük 
günde Türk milleti mukad
deratını kendi ta vin etmek 
aallhiyet ve hak\annl eline 
&lmıştı. Ayni zamand:ı 23 Ni 
san, yann Türle milletinin 
tarihini yazacak ve onu çok 
layik olduğu saadet yolun
da daima ilerilebneğe ça
Jışscak lıugilnün kliçük -

Bl·r denı·z Ierinindebayramgünüdür. 

i.l'lı't 1 · em d,.L·li .__ sınııu imkan hA.sıl olmaınıstır. S 'ere "" 1Jıı:ı.ııl Adalannm mevldini ,.öst.enıa harl'llıı 
' ..uıı ıut..rg~a .. ------------ .., kıtaller dola.ynıiyle za.- - --- ------------------------------------! 

ı_ıı;o_ ~ı .. vya ·aı·na- H ı·tı er l"'"'"'vm1"~ __,.._ __,.._- -~ ----_ __, ~ ~ - - - ~ -7.V_.Y..L..ULL.WLL..LW>Vı _. 
t ı ıstıll.~ın.ı. uğradı, 

;:~~~;:~:~.~:~~Viya nada Türk kadınını 
'~ ttmi~~;?!'ış !r:;;nn- v ., d t 
~ ark~r!A~"Upaııın_~ ~~: Yngoslav topıak- azı eve ave ~ ııu fı. ır ıi 'letı ve o- l ~ 
de...ı:-:tail~ s~':ı.!!liyen diğe,.bir arının payla.yılma-
~ıı.ocrı'kli':ril.uİacte~~~\-~:rr-'çe-: sında müşkülat 

Bugün sabahtan itjbaren 
Türkiyenin hcı· t.arafınclıı. 

a k 1 n 1 
büyük meraaiınle kutıulana
cak olan 23 Nisa.n için vi-

# li.yet biiyük bir tören proğ-
ıngi liz donanması rann h&nrlamıştır. Proğ-

T ... ablusna Pp Meh- ramın en büyük kısımları sa-_. ' u · ı · y balı saat 10 dan itibaren Be-
rini ve limanını yazıt ve Taksim meydanla 

nnda yapılacak Beyu.ıtt~ 

bombardıman etti Valinin a<;l\l nutkundan son
ra muhtelif hatipler söz alıt anna · ıriu ga· ~...... 1· ı 

dakaılıklar "Ö {'.".:'tıer W. fı> çıkmış 
Ye . , " " e •. yor. Turkt-

• v -"'Yetın nrzctti •· · ı zu 'h 22 aizlik karı;ısı~da . gi emnıyet- n , (a.a,) - Re-uter: 

Şehrimizdeki bayanlar 
da iaaliyete geçtiler 

Londra, 22 (a..&.) - İngiliıı (Sonu ••Yh 5 aOtun 1 d•> bahriye nezareti tarafından öğ- ~--~;;,;;..;o,.~..,;.;;,w.,,_;..;.·.-.., ... ______ _ 
leden sonra neşredilen tebliğ: 

ncrlcr':crı a.sk i hır hıı~uk sc- _Yugoslav topraklarının Uç- l 
lcrinin f•"Srat~ ihtiyat l<~!tı'r-1 lü pakt devletleri arasında tak,. 
fedak.l.rıiliıarı arına, zahmet ve aımi meselesi bu memleketler ,.,. 
H.Juukı E<lllna katlanıyor. rıı.sında lhtil:lflar doğurmwı • 
leı;cbilmi , ,:ın. dcvıetlrrj L:r-, tın-. Bu husustaki haberler ge
,.,. k l'!'I ş nv

1
c. 1;:ı.rıd l.ır t'.'C<ıvÜ- ne lıu memleketlerden çılrınak-

. ı, ,.. hl 1 tad 'V11Puıl:ı g tıı-m · r ceI•he ır. 
di B:ı.tkanlar d ?!Salardı §İln- . Basler Nachl'ichten &_u.ete _ 
k ı '1, c ıııc~ Jt \" unyanırı en sa- ımun Bu~P.n aldıgı bir 
köş . · 1 l \ rah•t h.r habere göre Kont Ciano, Dal-

'n!rk kadınııu vu.ifeye davet 
hususunda Ankara yardım se
Yerler cemiyetinin neşrettiği be
yanname ve Bayan Mevhibe 
İ3met İn6ntinlln clirekti!leri 
U:ııerine htı hwıuııta telırirnizde 

de derhal harekete ge<;llmi~-tir. 
nk olarak bayan Doktor Lut

ti Kıdar, Bayan Reşat Mimar-

oğlu ve be.yan Hasene Dgazdan 
mUteşekkil bir heyet dünden 
itibareJı <li-.rhıtl harekete geç
miştir. Bu komite, Partiye ve 
Halkevlcrine bağlı olan kadın 
V&tandaşlarımıza dilşeeek olan 
vazifeyi tanzim edecektir. Ko
mite ilk txıplantısını yann ya· 
pacaktır. 

J)ün sabah şafakla beraber 
Trablusgarbın deniroen bom
bardımanına. ait şimdi daha 
mufassal malilınat alınmıştır. 
Donanma tarafından yapılan 
bombardımana hıgi1iz hava 
kuvvetleri ve donanmaya men
ııup tayyareler de iştin\k etmiş
tir. Akdeniz filosunun ağır harp 
gemileri saat beşde bombardı
mana baiılamışlardır. 375 mili
metrelik obüslerle daha ufak 
çapta obttslerın ııman ve liman 
tesisatı ürerine yağdırılması -tO 
dakika ıııUrnıüştür. Deniz ve 
he.va bombardımanınuı hedefi 
tozu dumana hoğ:maSl dol&yı
sile elde edilen neticenin tayini 

J stanbulda 
lJapılacak 
un stoku 

Ankara, 22 (Hususi) - ls
ta.nbulda un stoku yapmak üre
re belediyeye bir milyon lira 
1ı:red.i verilmesi haklruıdalri ka-' 
ranıame nf)Şl'olunmu,tur. Bu 
puanın faizi ve !18.ir masrafları 
belediyece verilecek, un stoku
nun idameeine lüzum kalmayın
ca zamanın icaplarınıı. göre ta-ı 
yin edilecek müddet zarfında 
itfa edilecektir. 

Afrika Düellosu 
Öldtiresiyedir 

B Ik hl t'' ccl krt.li. m:..ç amn ltalyaya verilmesini 
a ... nr .n r temi 1U&ltsa · 

Din ve bu Yiiz, ~~.mer.ıck•·i- la '!. .. iliyle \•e P..il:ıL.ınttop ı 
ko\:ıy t.ir •ik" .. du~an iç'n . g.oruşmek üzere Viye.nAya 
lerı"ıı' • r " ıcuda ""'tir~e- gıtım~tir. -n mee~ı • .. k" .,~ ... K ki Yugosla.vvanm Bana.t mınta.-
kiııılı re aitti i 1 ~ı ... ıme yahut 1 da ~Bu a dev_lcl Hırvatistanm kasını istemektedir. 
ta 1 . . >ı ~unkü h ·b· osnayı ıııtey ~«< '' ""' ya,.::nl,, ~ a ın hın e•·..,;• zanno - Journal de Gale'9'll gazete -
sr1ryı hü ·iik 

1
. elbette bu rnc- ld&k maktadır. Bulgarıstan. iJJe linin Budapeşte mnhabiri, :ı.ı:a-

rirlL ;tirın~ .• ,.~'" ınrrak ile de·' edonya DUntak!umu illı&k ev gazetelerinin Rumanyaya 
çılış.ı alıl:ı..ocf· ~_''<ltnlatıM•!a etınek ıuyetindedir. kar1ı gittikçe artan infialini 
<>lı i..ı • es '[ f:,, ı•ıiıki halde Başlıca ihtilif Rum:uıya ile 
tııi fı' 'b!l! :\;. v'.· kiif! rnalüma- =r;stan o.raaında whur et>- ~tmıt~ ~~ 
doğrıı; ııt~· •• nıilt~~~l ·n t:ı.manwn · Her iki memleket de (&ona •yf• , ·- 7 ••> 
«M...~ '" htiı · · a derr.ıc7ıın ~-----_..,. ___ ;;:;;;;:;;:;;::;;;;:;:;;:;;;::::;;:;;;::;,;;;:;:;,;;;:;;:; ts: ·Qku'r .uın vermeğe im- • 
m 1 ı 'ı>lınatlı~;;·'rnla~n .he;ısi 
ı,. kar ıla'tını •• ve bı;~ırlPri
kllt '\ u tQ . m c kça ışın ha-. 'ıı'ı· . ~ ın etmek kabil ola-J 

lıı;.z. \ınıdiyr k 1 • 
na ~ıbnış k a< ;ı,r m~\ da-

- • 1'u ~'1.k 1 t• ~' ı. (f.t;o,'I. b ı tn 1 ·re is. 

~
' azı t~-tleri t -

ı . ~nek 1 . . csoit 
' ~ tııh h . ' I t]ilr. Ru. 

. ı ki ~·~;1~. '1Yle bir kral 
h~··icinrlR t t·-n , etını lıa•bin ı 
~o~ııı . ınn u · ·"~ kabil olabile
ha ... i~t nıy'lrrlu. licr ikı' · "raf · mu-
Barf orok c:ı son gayretlerini 
liilr' r· bıtk:n hir ha.le d'"• R 1 ~11 lU u,. 

1tm va Prd~-· ·:ı taze kalmış 
mukatldoratı :::.ııc Avrupanın ı 
kc • t l" U-.ı rıwle bir h 

' tı O}"nay , a-
ıın3. ka ,, - auHmek hüıva. 

t 
., mı tı ııunı . 
ua d~vlctlcrd · anya bü
iic ur-a k en g~lebileeek bir 

ÇOK !tlÜHiJJf BlR TEFR/KAJllZ 
:ıı ,, 

KO İTACI 
.. ,, ·AŞK 1 ıı 
Yazan: Murad Sertoğlu 
Aiahedonga homitacılarının heye
can ve deh.~et dolu hayatlarını 
tasvir eden fevkalade bir roman 

E:a\kun ~iı muşterek bir 1 

lık•ine 1 · P ı.~, 1>-sis etxn k -~----------::_::__:_:_:_=..:_=..:_==.===-nr Yanoo adı c 
Yugo•Ia .__"m . lıüstr-n ba!vısYa1 boylc bir •···1>- si le~kiline muhalefet Yunan.is-• 

)t118 • "' ı mcısini b'l "'""" tandan gelmiyccekti. Türkiye 
1 

RESMi 
==HARP== 
TEBLIGLERI - . 

Yunan resmi tıebllil 

• 

Atına, 22 (a.a.) - Yunan or-

(Sonu ıayfa S .Otu" 4 de) 

Churchill'in 
dulan beJ1kumandanlığı ta..a. - • b f 
fından 21 nisan akşa.mı ııefjre - yen l ey an a l 
dilen 179 numaralı resmi teb-

llğ~uvvetlerimizin yen; muka- İngiliz Başvekili 
veınet mevzilerine çekilmesi ha-
reketleri tanı bir muvaffakıyet;. Avam Kamarasın-
• başarılmı§br. d 11 ıng111ıı nMııt tlılıUCi a sua ere. ce-
Kahir~. 22 (a.a) - Orta ~ark vap verdı 

İngiliz kuvveUcri umııml karar- Londra, 22 (a.a). - İngiliz 
-" h•n• n tebJigı-" : 6~ Başvekili B. Çörçil bugün 

YUllAll.İetanda: İmparatorluk Avam ka.marasınt.la işc;i parti
lnıvvetleri şimJi YeJliııebirin c&- Binden B. Lces Smith'ln bir su
ıuıbunda bulunan müdafaa mev- a.line cevaben beyanatta bıılun-
ıı:ilerini tutınuşlardır. muş ve d~tir ki: 

Libyada: Keı;if mftfrettleri - - Bugün, paskalyadan ev-
mizin faaliyeti kaydedilmiştir. ve! söylediğimden ve yahut o\ 

Habeşistan da: Dü9manın ağır zamandan beri gazetelerde çı
zayiat verınesile neticelenen bir kandan ileri, müfit surette yapı.- ı 
hareket ti.zerine cenup kolumuz (Sonu aayfa 5 oütu• 6 da) 

dün Dessie"yi setremeırte olan 
mühinı mevzileri işgal etmişler
dir. Şimal kolumuzun ileri ha
reketi yollann büyük mikyasta 

(Sonu aayfa 5 slltun 5 de) 

Milli Şefin 
re imBeri 

Almanya Tllrkiyeye 
karşı diplomasi ta
arruzuna oecmiş 
Loııdra, 22 (a.a.) - Tımesin 

diplonıalik muhabiri şu mütale
&ları ileri Rlirmcl<tedir : 1 

Alman he.riciye nezareti bir 
taraftan Lıpanyaya ruğer taraf
tan da Türkiye ile Rusyaya kar
" bir diplomaııi taarruzuna ge<;
miştir. İspanyol kabinesi son 
gll.nlerde müteadrut defa top
lanmıştır. Alme.n propagandacı
ları İspanyanın üçlü pakta gir
mek üzere olduğunu isae etmek 
tedirler. Almanyanın Sovyetler 
Birliği ile Tlirkiye nezdindekl 
büyük elçileri bugünlerde yeni 1 
talimat almakla meşguldürler. 
Alman propagandacıla.rı Alman
yanın Türlıiyeye, kendisi ile bir 
ademitecavüz paktı iınzalanıa
m.nı tekttf edeceıfüıi ihsas edi
yorlar. 

Almanlar Iraktaki hüku -

Yazan : kka Gündtiı 
Eakl düellolar Y• kılıçla olurdu ya 

tek ateşli ~!a. Şimdiki mUn!c
rid vuruşmalar da Oyledir ya 

O çarvı~m.:.ıların çof\,j. yaralan1ak. 
'J&ralanrn.'lkla örtba6 edilıroı. Çi..ınltü 
iki taratın phitleri gözleri f•nı.ınde 

facia h;tcme?le:rdi. Fakat dögüşenlcr 
öldüresiye için k;.,t'i k.ar~r alırlarsa 
phıUcre )'aparo.k iş kaLnaz.dl. 

Yeni dünyan;.n yeui düellosu şek ... 
!illi dc~tirdi. Kütle halinde knpı:;>
:r->rlar. Kılıcın yerine tayyar--. pıı
tovun yeriue 1.ıhlı tan>:: geçti. \"oı:lnıs 
boL'UI ~·nd~ ıteı·leme gcrıl~me 
harek.ctlM"i eskinin aynidir ve fakat 
mutlaka öldtiret;iyedir. 

Modern düelloların m şiddc:ilile

rinden ve en r•arlaklaruıd::ın hir ta• 
nesi şimuli Atrlkada oluyor ve şa .. 
bitleri bi..ıtun du.nyadır. Bu delışc>tU 
düellonun bariz ve mü!de:sna \'asrı, 
bire karşı iki ile yapılmış olm.:ısıdır: 
Loııdra X Berlin + Roma -? 

;Neden müssviden sonra meçhul 
ipreti? Bunun mti~Bvisi hesap kitap 
bilen şahitlerce pek~lfı. mahlmdur. 

Tekli taraf bir hc1.bahın ı:ılaça ay
dmlığlnda hürya etti, Bingazinin öte
sine dayandı. Bu dayan~ .. ı1 p&r• 

lak taralı beş alb kale, bulun ve 
meydan muharebesi vere kazana ola.. 
fUDdadır. Hesal)6ız pnimetier maru,... 
metlerde &• rni tüı ti.. . 

T•kli taraf sılfıbmı bir d•la daha 
yağlamak, bilemek, onarmak için 

ıeri aldı. Meydan boşalır_.. bo.,,c:alm:ız, 
hasım bu durur mu? Bu ı:>efer de 
çifU; taraf yallah edip yür1idü. 

unıhn" tit>-> .,. ı e, kor- ıııe Balk lh \ Dı tıkamak • ·~ rck_, kul:ıkıarı-ı anıarın su ünü ve bi-
yorılu Yı suretıvle karşı! taratlığııu temine matuf bir 
B , ıı:o•l•v ·ı ı- ittifal:ın lüzumunu çoktan tak-

aret ve kah; mı letiııiı, re- dir etmişti. 

HARP-- Ankara, 22 (a.a.) - Aldığı-
,.-- ' mız telgr.af'.ar Millt Şef İsmet , 

VAZ •ı y ETi 1nönünün im8.7.ları ile Parti vi- J 

dı. Üçünün arasına Bulgari&
tanda kuvvetli surette yerleş
miş, Yugoolavyayı her taııuf
tan kuşatnuş dü.<;nıaıı için bu 
Ü<; d<'vleti birer birer vurmak 
ka.bil olacaktı. Balkan devlet
leri mü§terek hareket imkii.nı
nı kaybetmekle şanslarını ken
ru ba.şlanna denemek mecbu
riyetine düşiiyorlardı. Bu tak
rurde de her biri mücadelenin 
zamanını, tarzını, §eklini sırf 
kendi mahalli lj>U"tlarnıa göre 
ayrı ayrı intihap ve tanzim et-1 
mek ıztu·arın<la kalıyorlardı. 
Bundan dolayıdır ki Yugoalav- ı 
ya da iı3'be iştirak ettiği hal
de . ne Yunanisbna yardım e
debılru, ne Yuıı,,ı;i:;tandan ve 
İn~iltercden y.u"dım görebildi. 
M~terek bir Yııı;o~l,;v - Yu
nan harp ve m\idafaa planı yar ı 
pılmış oL•ıı.y<lı buı;ün Balkan -1 
!ar bu va.zıyeta dii§er ıni~tli? 
Şımcli bile Yunan ve ln!!iliz 
kuvvetleri ad~tçe kat kat n,':'. ün 
Alınan kııvYCtlı•ı"İne bu kadar 
zayiat verdirirken aralarında. 
dört beş yüz bin Sırp aslıeri de 
buluıuaydı Almaıı!arın Ye 1-
taly:ınların hali ne olta"du? ı 

met darbesinin Tiirkleri endi~e-1 
ye di4<üreceğiııi ümit etmekte
dirler. Onlara göre Türkiyeniıı ı 
cenubu şarki hududunda bulu
nan İı'ak, Türkıyenin enıni'yetini 
tehrut edebilecek vaziyeltedir. 
lngiliz kıt.alarırun Iraka gön
derilın~si ile Ra.~id Elrevliı.nı -
ııin İngiltereye sru:lakat temi
natı v"rnıe.::;i Tlirkle.rin duy.ı· 
bilecdde.ri enruşeleri hiç şiıphe
aiz tahfif etn1i.c:>tir. Almanlrırın 
Türlı:~yeye kar&ı çevirmekte nl· 1 

duklrrı manevraları ve savıır-ı 
duhları tchdıtlcri daha zi,·ade 
teksif ctn1eleri ihthnali var hr. 

Neye yarar ki çarp_.,adt. Aplı 
yukarı kollarrru sallıya, aıalh.ra yu,... 
rikhL B:ı.şladıtı yere dör.lıp dayandı 
.,e Tobruk çevresind~ takıla kBldı. 

ki lıükümett~nıanlı~ı b:ı.şınt.la- +. .. b < Pek f .ı.~t.e BalkanWar fıı-,;o.tı ka-
.,an ulın~Ştıı cııa bir or- çırdıklanndan ve m~terek bir 
erkanına hain · ii nu hüklınıet cephe lruramadıklarından do
kat jıahı rı'·aıa' Yeıneyiz. Fa- la d k y "' rdı y Yl ır i Alm'.\n hücuınuuu ü-

aya ~ biı '. uı:"'3lr.v- zerlerine çektlcr ve Alman is- 1 

11;k Y~J>aınazıaraı. yt;; ~ir fena- tiüı.u~:ı birer bh-er h-urLm ol- 1 

tir iri .f/9.?ı./ hiikıiınet atta l;""dtip- dul~.r. En nihayet ~on hafha. 
Yapruı ,""\;'\ı~ra-1 ,'" . darbr~ini b••I dı "-'-t.I ...,. ı it • .,~ • »ıınovı.; ;-"' " . : vn .... a • ugır,lavya, 
gı ere' Vft 'Yuınn• t bıl" İn- Yunaıustan ve Türkiye kulım~ 
terek lbiw. ·· 1 "' an ile mıış· . tı Al anı ....,, 1 kon r• lllll< fan ç ; ın ar, Yugosla\'y3ya ve 

Uf-ıltllctan "ek· arelcıini Yunaıuntana hüc:ım ettikten ı 
ıuı ıU'""T' •· ' ınmış oltl -bu ~ cı,• eıljyor y Ub'U- Bonr:ı- artık ıo\i tPı-ek bir 0.,plıe 
• ~ ~ eı:_ınez ~iy~oslavya tesın. imkan . h ,.-, ·he ~ıkmış-1 

R c agır sur<-tt _ceza. tı. Ç; •. ::!•ü mıl~I cr·k <'<'[·he de-I 
.._ unıanya ve ye 'lE'kti. m0k r.1. uşteı-ek hır pl:i.n .;,'ıne.k- ı 
outluklan ııgoslavvanın tir t rek ı "' 1 . nıe•l·"· d la . .' nıııc; e . )İl k ırı. '"· J•, lıey--<>a k•n ~--1 t~l =.. . o ,,,iyle ... " 1 ~ "''" c eı ' eti demektir. 1'Lirki·c" ılııhi mu-
C&Vtize ka ının harici • c- h ıu gören rııyı yaı.ı.,ız kaldık!;;,_ :ırebryc iştirı1k etcı:ş ol::ı idi, ı 
hı .

1 
. Un•ıustan . . artık_, Yugosl..:..\"}'a. Yun:miz!.aıı, 

r ı ıtıyat •iyıı.ıı~ı- · · zarurı v_c. Ttl!'kıye kuvvcllerini l.irli'-<-
nayı all:ıtnıaj;,.. · '1 'Ç~de fırtı- tirip de mür.tcvliye !:arşı miica
de tnuhah~ktır ç.~·ış ·.Her lıal- tlcleye girişmiş bir lıluk haU-1 
kan devletleri ını! diğer Bal- ne g l · k J Uzıtk glirihlü d <te§E-bbla ve 1 e emıyoce ·lerrU . ı:ı~z h:-.ş-
ı._,_ . -. "Yranın.ı• 1 arına., bi=rure dar bir ı;<irüş I 
-uı IU;ı"terek Balkan~ "-~a- '"ın<l~ uo ..., h "" '• b·-aşan ayn ayrı d-:v • 

cep e- ı !etler nı.evkiinde bulunaca.k!:ır-[ 

!il.yet ka.ra idare heyet!Pri ile · 
Halkevlerine he- iiye etmiş ol-ı 

YUNAN To duklan fotoğroflann mer:ısinı-
P- le yerlerine knnulmala.rına baş-· 

RAKLARJNDA !andığını bild;r•ne•tcdir. Bu ve 
sile ile, BurJı:r. Kayseri, ve İz- 1 

mirde yap lmı~ olan törenkttle 
basla ~.ivil ve ash:c1· crkDn ol-, 
duğu halde !;er sınıf hal!ı işti
riık t:'y!cn1iş Ye '-J: ıi Sefc kn.r
şı sev;i ve any~1~~.1·1·-u bir t.lefa. I 
daha teyit etın!~ltı·dir . 

"!~-~..,.-,--,:------·· 
YAZAN: 

Ewıekli Geıı.,..l 

Kemal Koçer 
• • 
Haııı. bir milletin ~inir kuv

vetini ölı::en bir mi1.an ise, E
len m,ııetiniıı ;rade kudretini 1 
,u yarım yıllık kanlı dene 
içinde ö*renmiyen, takdirle, 
hayr::ın !ıkla kar-,ı la mayan da 
kalmamıştır, s::ınıyoruz. 

SABAHTAN SABAH.it. 

Ytınn.n ordusu, habersizce 
ve h"?.ırlıksız. b::ıakına u;;ra
dığı bir günde kati bir milda
faayı kabul etmemiş, hasmı
nın ruhunu gözd;, bulundura
rak, çok üstün kuvvetlere sal-

cao.nu uyfa 6 ai,ltun 1 .:le) 

llüse3in CaJıitl YAJ,('IN '-·-------·--./ 

~'V°VV~..,,.~ 

Malta'n~n 
mev~~!ne 

!<arşı 
İtalyanın harbe !''r<.Lı';i geçen ·ı 

haziran ayındou l:•:rl ı.fa!•a gün 
ı..,çmiuor ki bir, hatta lO:~ kaçl 

Sonsuz 
tayyare 
akır-siarı 

akın:ı maruz k:ı!ma..;n, Haziran
dan ilk te<;rine J;a<lıır dört ay 

(S~nu eayfa .ı .Utun 4 de) I 

Şu d~kikada t'--kli ile ~i!tli kal'll 
kaf'ŞlyB ve sUAh silahtı. c;arpışmakta.. 
dır. Bı1 eefer Trabtusun ~sine tiek 
ıüriip gitme ham.lesi teklinlndir. Çü.n 
kil avtlnfajı çoktur; Sa majeste den.İS 
doruırun•L'it, Son altes hava donan..r 
Jna-'I, Son Ekttlfını çöl donanm&a, 
;ıvn~ d~tüş sahasında mükemmel tf<'
riibe görmeler, ınalzcrne bolluğu ve 
malzeme yakınlığı, eritici sıC'aklara 
tahtımrnfıl kabiliyE>ti, yakıcı kum der 
yalarında nıanevra liyakati, kızıl d ... 
niz } .nu,.:Jl:ırı, Eritreyi temi7_\iyea_ 
Soın1:1lilc·i :-aklayvn, Ha~.ş illt"rinl 
hı:.klıynu ren.~~vtt yılJnlan, falı;ın ve 

f!löln ve:nire ... 
Çiftli t:-ıraf fse hayllca talihsizdir~ 

S!rilya kÖşt"~o;f, P:ın:.Slerya adacığı, ve 
L"1vrıUn kara suları gibi topu topu 
bir o\·,u1t.a.iı vardı, o da CebpJ;,ttarık 
konf!'raJlSlOdan bt..""li elden gitü. BUi 
ovnntlja karfl d:ı bir takın1 ı.o:rlulc..ıı 
J3r: J1etlinden k:ılkacak Misi.nn:rt aşa• 
C11k. Sidlyayt dnla!l?cak Vf"!'laire 

Yukarıdaki mul!ıd~lenin mfı.r::avt.iaıl 
bunun i~ ""'hlm dedlm. 
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i'F:NJ SARAR 

Cevabsız 
ANLATAN: BiR GAZETECi iı Memleketimiz- 1 

de kahve 
stoku 

ld ere İngilizlerin 
alaca klan 

mallar 

bir istifa 
-90- ...... -' blı:~-1~ 

-- - oı-k rifıa.YJll. ~ bu lı;adu al. 
- l:ıibal-1r l:V temiz yünıldilllda 
lutmou111. 8el'7lenlai .,. teUıııı. ıı.. 
.ı ttirv irkiltmifd. 

Aı!aba, hakilrpten; Ge1ic9 ... 
Jııelcr w evhama. diişn!lır. o gece 
"adın hanımıs eviDdıel1 çık:b-

ğını. sonradan tö9<lhwie -... 
ladığımı gördilgiim ha,...a srl. 
~ ve~ tesiri a1tmda 
Calibeye mi ben...tmk, handan 
dolayı pek vahşice w bıMiab.ea 

ihtimallere mi yürlimöştilm?. 
Bu köşkte, ı:ıariıı .,. ilice nı

hlle bir melek di,. bı.mdJtrm 
Calılıeyi, birdenbire, dlln:ııamıı 
en müthilJ bir oımiR slbi taav
vur ettiğim için içimde .ınıdl 
Adeta kendi kendime kartı ııld>
detii bir nefret b i 1 

'ılıa bat-
lanıı.ştım. . 

İşte karşımda çocuk eOerm lıı 
w-cık saçlarını bir ııtir k:&dar Ur 
çuk ve nazlı yilzütıe bptyank 
sessiz 8t'SllİZ ağhyan, bellı:I d\ine 
yanın bütihı cinayetlerinden bir 
haber bir masum genç km, fıdo. 
ta bir çocuğu en kortamç w m 
kirli cina~ bıııbqu. - • 
ha yyilı:'ıııis.. 

Asıl cani o! 11 Bn .kth;Cllt ,.. 
alçıı.k muhayyilemis.., dfjıe cm. 
filnUyordum o anda., 

trısımıann cinayedeı ini ,.. 
mllthiş eotrikalanm hayatımda 
lı:t'ndiınin de ilk defa gllrmem.. 
den gelme bir yeisle her ııeyi, 
herkeıı\ bu cinayetlere bulaştır, 
mış oluşuma ve daha köşke g).. 
rer girmez hakikatm bir cani. 
kıırşısmda iınb;tm gibi gaddar 
htr huşınıetle ha.relı:et edişime 
~mıli şiddetle nadim obnuştu.ıa. 

incecik parmaklan arıısmdan 
ynşlar boşanan zavallı C:ı.libe • 
run eıu;lannı ve yüzftnll. oıc.ar
ken, tey:ııe de kendini tutamıyar 
rak, seesizce ağlamaya, göz!&, 
rinden y~ sUzülmey<! b:ı,ş1&0 

ınıştı. Hayret içindeydim. .Bily· 
le sert ve kaba bir muameleden 
bile şiddetle incinerek derin bir 
bedbahtlılda sessiz eessiz ağlı
yan bu imıanlan, ben. acaba, kor' 
kunç c:ınile.- tasavvwr etmclde 
aml ciııay«:t yapnwJ olmuyor 
muydum?, 

Ayakta, ııaşltın bir halde, tey. 
zeyu Jöndüm; 

- Affederı:in, teyze!. dedim. 
Ca ı ibenin hastalığına ben inıin
pamıştım ! ,, 

Teyze birdenbire deı.tJe gi!z. 
.tr'İn; açtı : 

- Nıuııl ?,, Haatahğuı& in• · 
'hanıış mıydın? O da ne demek? 
ledi ı . 

Yaai., yanlış anlama 8ell 
de rioa ederim ! Onu hasta zan, 
netn; iyordunı, demek isti}"Ol'
d um!,, 

Teyze adeta ı;ıiddetle AinJrien.. 
miş bi !:&vırla omiızlannı sillrti, 

- Siz deli ınlsiniz kuzum ? _ 
dedi. Calibe ilti gilndenberi 38 
buçuk den!ceyle yatakta yatı · 
yor•,. 

- Hastalığı ne? 
- Her zamanki,. Griı>! 

Grip mi' 
- Tablt! 
- Demek Calibe iki glindnr 

biç bir :yere çıkmadı öıda mi.! 
- Şüphe yol< L. 
-Ya? 
- Nasıl ya?,, Ayol, biır onıı ba 

halde BOkağa bırakır lDl1IS lıi 
ı;ıksın? bız deli miyiJ: ?,, 

Hayn& Calibeye balı:ıyw • 
dum, 

o da, bmim bu auallerimdlll 
!!On derece hayrete dilsml\ş, ağ
lam•mm bile unutmwı, elleri 
içinden yüziinü çıkanı.ralı: ftN
kalii.de ruııztarip gözlerle şa"'3n 
)Ja.Şkın ytlzüme bakıyordu., Bir o 

dı•ııbıre ona dönerek 

r 
Yeni Sabah 
UNILHC 
• AYLI« 
1 AYLIK 
1 AYLIK 

'1'1 riclyo IEcftolll 
"400 K,.. _ ıt,.. 

JIO • 14IO • -. ,.. . -. -. 
28 - "41 ÇARfAllllA 

2t -•ı.-.ı ,_ 
te "*" 1157 

Q~a Hl, ~ 4, Y•I: M1 K•.,. M7 

cu... 1111. ·-
ıo·ıs l.l:I &,o, _., 

s.ıı ııı.u :1tJ10 v-
Ak- Ya-. 1-
12.00 uo 1,211 Eza1d 
ıı,ı;ı 111.16 a.» Vaaatt 

DiKKAT 
4Y..& IMıılıU a ıh•ııllNı ,,..._. 

" ~...ıc ...... dllal• ..ıı-. l.odo 
...... ve ~uftla,.la ._,........_.,, 

... _....,. idi "'• -·ıı,... lıaW 

- Canbe! Atfet!_ d!dlm. Btiy 
le tuhaf sualll!l' CB'duğmn için 1 

beni bakjkaten .affetmeni çok~ 
rica ederim ! , FMBt. kat'! suret
te öğrenmeye eon dere<:e ih tiy;:v 
c:ım var_ Hakikat. iki gündür 
köşkten Ç1 kınadın öyle mi? 

Calibe hiç cenp wnneden, 
dargın, ııini.r1i .,. ftiııı!i bir i>
lleti nOCis kiniyle yan yan yüzile 
- balayonlu. 

- Calibe!., Sana ~ rica &-
derim, tubatına giım.iııl. But 
mühim eabap var!. Omın için 
mııilak lllU ette ôğraımek iatiyo
nım !.. Hakikateıt ilı:i giindilr 
.,irap çıkmadıa Dil !- Ce\:"&(l . _...._, 
...... , rıca --3'--·-

Callbe lıiddeüe beııJım duvara 
dolru ~İldi: 

- Be:a. bir "'11 lılımeyorum!. 
Deli ıı. loccııqı 1 bilınU'<>ı 
nan ben!, 

Dedi, 
Calibenin tekrar *ıiıteneee

pwen telAta dllfflll ...,_ hemen 
atıldı; 

- A. yanoeuğmaL dedi Sen 
ahidaı &ldmı ıW ıftlıı mi y&
din, AllM aoıuoa r. &ıııı:ıa aöylil
ycrum ki çıkmıulı ! . 

- Peki!_ Tııb.a:f!_ hk&t, p.: 
lıl.!,. Bu iyi!,, Evet,. yalnız 

Teym b~ pek siııirleo
ıaıı, bir halde: 

- A!._ .. 8w;"""l)<llWWW sen 
lmzum!, 

Diye ha#Jrd'ı .ile aıı&,ıı!ll:yor • 
mn,anl~, 

- Evet!., Fla.klan ........ haklan 
........ teyza!, Kıwuw bakma! 
Saı;ınaıruna1t._. ııa._ mr tteY .ı... 
h& soracağım!_ 

Bırdenb!re camı. .açlanm 
laavad3 btr yelpua gibl uçura.-
nk slıratle dmıdil "'9 etle: 

Tasnifi tamamlanmak üzere olan Karadeniz 
/aş~ teşkilatı ı,:J mıntakasına nidecek ilk kafile 12 bin 

senelik stok U 
oapaca1z • olarak tesbit olundu 

Şehrimiııde hnhmarı iaşe ıno. ! İstanbul vilayetinde t,eııek0 bzalar vasrta.siyle gidecek olan 
teşarı. Şefik Soyer, dün tıetJdl<, kill eden komisyon dün öğleden vatandaşlar& tebliğat yapcıcak 1 
lerine dMam etmiş w mııhtallf aıonra devairin tatil olınasma ve vesikalarmı kendilerine tevD 
ziyaretlerl Jcabul etmi:;t.ir, rağmen mesaisine devam e~ edecektir. Bu vatandaşların ha-/ 

Şemı: Soyer, şehrimize l:eAıf!il tir, KomiaY'Jll, bugün de çalıp.. reket S&atlerl ayrıca matbuat 
gftn valiyi, ldarei örfiye ve Ml!r'ı ealrtır, ftS!tasiyle de ilAıı edilecektir, ı 
kez Komutanlarını. dyanıt et. Kanıdeob Hmtak-nıhı ..,ı... Karadenbı mıntakasına ilk 
miştl. İdarıııt Örfiye komutam• rimizden Pazıırcığa kadar gi- -kohınaM1klar:ın mıktan 12 
mızla 1stanbul mt'T'kes komutuıı. deoek olanlara ait beyaruıam&- bin olarak tesbit olunmuştur, 
dün, mmtalı:a üı;;aret müdllrtll • Iııır tamıunm tasnif olıınmuo, Bunlıırdan Zonguldak ..,. 
ğünde iadt:i ııtya:"etta bıı1ım • bunların ın:ılı:tarlan ft 1stan- 8amımn& çıkarak trenle iç A.0 

m~. •' lıuldıı.ıı Pıızarcığa kadar d""'3JD na.doluya ge<}eceltler iı;iıı Devlet 
Bundu ı..ıtı;a ial9 miiıd "* ı eden nuntalta üzerinde 1neceA: Demiryollan Hızumlo boluruuı 

Tlcanıt c6ıiııda ~~, !eri i9kelder teRbit olıınnıuş • blttiln todbirleri ahnışt:Jr. Bu is-
1,5 sene kahve stoku tıır, tasyoıılarda vapnrdan inecekler 
!ate teşınıttı ilk defa aı.rat Bunlar mıtrtııacak -k _. için huswd k&tarlar bulunacak· 

__ ,_,,~._ bir. bir ""'-·" - llllaılan da hazırlanarıı.k k&y - tır, 
llkbh;;' ~ ;,;;k etmek makamlara tevti olumnuştur, B'ıittm tasrdf işin.in bu bir kaç 
tecl.birlttiııi almıştır Halesı O- Bu hususta Denizyollan İdar glln içinde tamamhnrnası muh
"" ....._ ---""" ihti :........ ,_ __ ,,. resine de malfunt veri)mjş ve temeldir. 
f7'oı:u """;;p ~ t;,~ eetveller gönderilmiştir, Dem. DiğE"r taraftan ııehrimizden 
val k&lnııımDı celhi herırl>ğı llıt )'Ollan bu Yatandaşlarm sevki .Aııe.dolumm moh~llf muıtaka-
meşgı:ıldllr için vapur talısia edecek va ha- lanna kendi parasiyle ve trenle 1 

M:utebakt parti için dıe ııı11za.. reket edecek olan va.punm ha , 

1 

gidenler çok olduğundan vilayet 
kereler cereyan ef'mMrtedlr, • tı:lı: reltet tarihini vilaye~ ~ &- tnmle yapılacak ıncceani sevk1° 
iş oMt.rak Portııaitte bekleyen. 40 dıecektir, Bumtn. __ üaerlııe ___ vil_A,;,,,~ __ 7&D __ en_11001L __ bırakmıştır __ • __ , __ 

bin çuval kahveden 10 ar bia 
çuvallık Dr1 part1y;1 wıılelcıoa. MAARiFTE 1 POLIST E 
mbe geöaeoaldir, --

Mektep çocuklarına yar- Çocuk Esirgeme Kurumu 

Milli Şefin imzalı 
fotoğraflan 

dım cemiyeti kongresi menfaatine müsamere 

ıılnd8ll un. ue1. rt ~ 
..,pıa1r1 -*1Ubv. r 
mlfıtir• ,,,J 
Barlçtm. ımtib&na ııır;; 

Bu hususta alaka- *Maarif vueıetı eti' v 
riaat mlldnıttlğllııe, 2 .,. 

darlar temaslar rıninde, yani tam :-~ 
zamanınd& verdiğim _.,,_ 

yapıyorlar imtihanlar bafladığt "'-
1ıımir, lthalAt ve lbraeat; J3tr. hiUi. bir C898p alamarlJJI): 

ytl7:den bir sene daha "''f 
lDtleri nmıımf Utibi. Abf ın.ı, dcceğim. Alikadarl~,,, 
ııehri:ım2e gebniettr. zarı dUrJrstini celJ:ıedeP"' 

YENİ " .. ,. D'; .,.,.,,, Haber verildiğ:lıııe an... Atıf bıa ~, ,,,_ 
.,.-- ..L. ...... & ............. L,lrl<,ff 

nıda bul............ miiddılıt zarlnı,. ...... --J- ..-J'""- ........, 
.......,,..,- -'-~edlr, Okumak ~ 

da İngiliz ~ Kmporaııyon 

1 

';,'talebe için bu daflıC ıl. 
heyoeti ile ts.slarda lıahuMcaL yet ağırdır. AJ8.kaıısı'. 
tır. ıwıan djkketkırini oel 

Bun<i '\J1 evvel de Korporosyo • l ~ 
ımn Türkiye miim ııı ıın.terl U 
Krep 1zmire giderek a\lkadarlar 

ile temaslarda bulnnm.,.nı. &I t k 
temaıııann, 1ngiW korpora&}'O, O 
mmıın İzmir ve hinl&lan<hndaıı. 
almak h;tedlği takriben 4 mil of 
~liralık muhtelif emtia miib&-1 Şehrin muJıte, 
ya.atı ile alıikadar oidu,,ön anı... ger/erinde depD 
p1ına1<tadır, D~ 

Bu ctlnılaleu olanak hm.inle lesi• olunac ti 
buluna.o tahminen 4 700 ka Hiild'ımetin, 

kuru üzüm ile diğe.- ktını lll8)" cl1}'esine ~ ihtiyat ııP 
-.lar, zeytinyağı \'ardır, lnı yapmak ii2ıere bir 

Almanlar da, hmirden pala.- ralık bir tahsisat .., 
dtınltü nüshamızda 

mut hüiıi.'188!, pirina yağı satın Bu para ile Toprak M 
almak istemektedirler, Ofisi şehrimizde un st~ 

euda getirecek, buna 

i Ürakabe 
komisyonu 

belediye lıiildlınetin 
milyon liralık tahs~ 
fis t:ıı.rtı!ından vücud:i ~ 
un stok mukabilinde 
Ofise devredecektir. .ı' 

- Çok otuyor 8W1 lllllin& _, 

diye bağırdı, Bmıla:n ... diye ııo
rayorsun .en lnızıım!. 

ırınt eet kmet ln!md":ııftıı 
Beşikta.ı Hıın:evine imah .. 
rak hecll)>e ettı'l<.leri ~ 
bugün ~ 9,30 da ~ 
Ha.Jkevtndl menWmle talik o
lunacaktır, P112ar gttııll de Be,
oğ:!o Halbv:lna talik --ımJ 
yapıleeaktır. 

Her eene fakir mektep çoculv 
ı.ruın gem. bir yardımda buru. 
nan (Fakir mektep çocuklarına 
yardım cerırl.yetl) öoUmii.zdelri 
~ günil ııenelik kacfreeini 
)l&Jl3caktır. 

Bel!iltta~ Çocuk Esırgeme KUe 
romu meııfıuıt:ına 26 ı 4 1941 ta
r! hine milsadif cumartesi giinil 
akşamı saıı.t 21 de Beyoğlun,la. 
Fransız Tiyatrosund·ı yapılacıı.k 
müamerede Şehir Tiyatrosu sa- • 

Stoklar için şehrin tJJ-aı'• 
yerlerinde depolar 
rilecek.tir • 

- BILZI ııebebler ..... Callb9l 
Bu kongrede idare heyeti iD

tfbııbı ve 1-ap raporlan oku
nıarak tetkik edilecektir, BuJ>e 
dan başkR falı:l:r mektep coeukla
ım. bu sene daha genia ve da
ha farla bir yruı:lım yaptlması 
.kararlaştınlacaktır, 

-tkArlıı.nnds.n HAr;ıın, vasrı. Süt eselesini 
Bedia, Mahmut ve arkadaşları 
tarafından verUecck fevkaliide tetkik ediyor 

~~~~~~~~.,./ 
- Ne sebepleri 1, 
- Ne aebep!erl ! . Efttl 1 s. . 

beplcri ne• Affet beni, henils bir komedi i'8 Halken tarafın· Fı"yat "u-., kabe Komisyonu, 
dan IBay'--) V'8 (Göni.il mace- "' "' A...., şehrin süt iıılni tetkik ederken 

Kongreye davet 
lst.mbul O~retm 

deıı. Ctmıiydüıden : lll!ylly~mem bunu_ Daha doğ· S lih B ğl 
rusu ııöylemiyec*4iın! Fakat, a angao u 
Ya!.lahi C&lı'be, ya~., e1, A karay • di EminönO Ha kevinin 

neşriyat Sergisi 

ruı) nam ile bir piye!! ve kom&- g-.ı.ı ip bir hakikat il.ı kar\!ıla.ş • 
di verilerek ııeıı bir gece geçi- 01ıştır, 
rlleceği ıra = edenlerin heri TiM~et Vekftleli mllfettişleril 
gtın saat on eekttd yirmi bire tarafından ynpı'an lcftif;lrr netl
kıı.dar kişeden bilctltrini ala.- t-Çesınde mıvıdırada lıir kilo inek 
~ • ttn olun . ~itli, bi.ıtili:ı. ıtıa. ranarl.ıı beraberi 

Cetniyetimi:ı:in 1941 ~ 
gresi 26 Niııan 1941 c 
günü sa&t 1l> de EminÖllilr 
evi salonunda yupılacııJtt~ 
kada,~lann teşri fi eri 

.-n •, Bunları llğı - lhımt n . a gı yor 
- Neleri! htanlıal İthalat .,. lbr-1 
G:ı.yet siıdrli bir halde, bana Birlikleri Umınnt :ıntlbl. Salih 

alık ıı1ık ve Adeta llrlı:mflş bir Bıınguoğhı 'nca.r&t Vek:Aletmln 
hal<M bakıııt teyw ..... C.libeyel daveti il:ıer1M, bugün Ankaraya 
doğru yiiri\11ilm. gidecektir, Sır Uhiıı vııWeteıı. t.ı 

23 Nisan Çocuk Bayramı ve 
haftası m~aechE!tile bugiln E
lıliOOııfl 1r&fevi ııalonımila, E
't'tıı neştjyllt kolu tarafmdan ba
sırlanaıı u+: lyat sergisi saat 
lol,80 da merıı.si.mle ai;ı]acak , 
tı.r, 

.andıra s:ıhibinn 19 kuruş 10 nur, 
Belediye talimatına parayıı.,roa.J olmaktadır. Bu h&r ___ ,_!, ____ .-

riayet etmeyenler le nazaran perakende ınek sütil• - . eşekkür ederim. yavrucu kas işleri etrafında izaluı.t -
ğıım, Calibe dedim. Nihayet sa- ceği tahm8ı o.tllnvılrhdir, 

kin bir halde beıniın, belki s~ze Ticaret müdürlü· 
budalaca gelen, fakat benım 

fevkalade ehemmiyet verdiğim ~de inhalar 
bil suallere, aaldn, maJrol, uy • 
-• bir insan ..n.ı tılııirlenrled<m Hatay mınhkası Ticaret Jıım. 
- ,. • ..., diirlüğüne t.yin edilen 1stıınbuı 
cevap ~ il;la ~r &- Mınt.akıı. ---~ müdiirl"'"" ı. derim!, ı.....,.,.. ...,~ 

Cali._ '-= He ı daMnı portörkrind«ı c-det ile Mersin. 
ııllkti:"" _, - • --· Ticaret n:dldflr muavinliğine ta-

Ane yin edilen gsıe buradan Hayret 
- Fakat ne ~- tin Şillı:rö, ~ri başın& git-

byunı yorum ! , dedi. ıniı;lerdlr. 
- C','\libe!. Yavıuı::ıCWö!,, Va. Diğer tua:ftan, deıiiıJtirileceğ1 

laa ben 11eni yeni tanıınıyorınn !, yanlan lstanbn! fıy· at mlira.kebe 
Ail- 1· - '--~" htı'lwnı anneni 

~·' <=UUCU• -- bürosu §illi Huhsir. Baç'a dair tanınm, iyi bilirim!. Hayatını bu h """ bir ,,__ 

' 
..,,_. __ '-•• bilirim. · !, Senin lıa.- usnııta ...., · emir g.,..,.,., 
...... ~ .,...,.. _;,,,..., Vulnınrin, bu vazifede;.,,,. na ku,ı hiç bir ııttnn yoktur, • ...,,..... ...-
ol&maz! Fa.kat, lıBa cihetler ka edilecet1 uılıııpbna!rtaıjır, 
ft.I' ki o.ıan mataJk& anla · Sütçüier zam istiyorlar 
ımm li\zım!,, s ...... ._._ k 

- NeyrııiıJ o cihetler?, on ,,__ epek tiyatlan, 
_ Şu siJICle, şimdi, yeni gör • mn artma. ıı-iııe şebri:nizde

dllğüın bir küçük kızcağız var., ki si!tçiller esnaf cemiyetlerine 
Demin bana kapıyı açan? müracaat eıierelı: süt !'ivatlarmuı 

_ Halile uıi !. arttınl-•nı istemişlerdir, 

~de, bftt.1ln eserler, gaze.. 
teer, rııccmuı:ı.lar tc:;!ıir edile • 
cektir. 

Sarıyer Hatkevinde 23 
Nisan çocuk haftası 
&nyer l'Ialkevlnde bu ak0 

,pm eaat 20,30 da yirmi tiI m-
aıı Çocıık Hııttası mflruıııebetll& 
bir mera>tim yapılacakır, 

Bu ıııef9'!11mdc 23 Nisan Çor 
eak Bayramımn ehemmiyetin -
dm bahscdı1ecektir, Ve bu kODe 
feransı müte.a.lıip temml kohı ta,. 
nıfından <Kızıl Çıığlıyan) piy&
a temsil edllocektir, 

Dünkü ihracat 
Dftnkt!. ihracatın yekllnu 900 

bin liradır, Dün, Ahnanyaya p&-1 
mok çekirdeği. tütlin, deri, Jiin, 
distana Afyon. h-viçreye deri, 
Ramıınyaya ııobut, Slov&kyaya 
Wen tohumu sat:ılııııştır. 

Dün şehrimizde 9 ki•i tram
-yla.ra atlamaktan 10 çoför ve 
-.bibi muhtelif lc .. bahııtlerdeıı, 
3 kaııııp eliketJıis t't ıııı.ttıkların
dan muhtelif belediye ct>zaları . 
na çarptınlnu,'llaııiır, 

Yarış ıslah encQmeni 
faaliyetini arttırdı 

Yan• ve U.lah Encümeni 
tar&fmdıuı her sene tertip edin 
len at yarışlarının adedi bu 9&

ne artt:ınlmıııbr. 
Her ııene temmuz ayında 6 

hafta olarak tertip edilen yan•
lar bu sene daha erken 
başlıyarak on h&fta de • 
vam edecektir, Bunu nazarı iti
bara ıı.lan Y ıırış !slilı Encüme
ni bir tamim yararak ~aziyeti 
alakadarlara bildirnıis ve hazır
lıklara d~ b~lıınnıışlİr, 

Bunun "·-'- su"•-'"- cemı'-- Evet, HalUN Bu kızın """"u' """""' 1------------------------
ılİllde işi ııe?, yeti Fiyat U:tırakabe Komisyo.. 

- Yani._ Na"edeıı aldınız? Mürakabc Komisyonu ayni m- ,. __ 
- :-. e demek işi ne?. 1 nuna milrııcaat etmiştir, Fiyat 

~ vakit aldınız!., Ktm getirdi manda peynirin ti.resini de tet-' 
Çiftlikteki 

size onu?, kik edecektir. 

Calibe hayretle te,_m yU • ı AV<;ılar ve Atıcılar Ce~ 
söne baktı, Saııra telı:rar bana ti , to I t 
dıı.erek: ye nın p an ısı 

- Bu kuda De l'U', bir ııeY AooMıw ue Ancwr ~ 
mi Yar ki?, 

Ağa; kızını, evlatlığına verme
yince o da alıp kaçırmış!.. 

Dedi, Ülui8'l ,' ... 

- Yook, hayır!_ J'abtöğren-: 23l3/9il tnihinı!& yapıWı Bakırköy cıvaı10daki bir 
aeiı: istiyormn !.. sendık toplantıda ekaeri~t t&- çiftlikte garip b;r kız kaçırma 

- Acayip şey!,, Bu laııcağızı min edilemediğinden ikinci top- vakası olmuş ve yakalanan 
..., getirdim eqe!,, ı1. Jantı 2714/114.1 pazar günü saat BllÇlu evvelki gün Adliyeye ve-

._ Sen mi gd:trdiıı.!. 14 de Alemdar caddesinde Alay nlmiştir, 
- Evet!,, 1ı köşkünde yapılacaktır. KayıUı Dün ya.pılaıı mulıakemesın, 
- Neredm '., hanın ~eri rica olunur, de cereyan eden S&f&hata gö-

derecede hiddet rle "<liıı onu 
karşısından kuğm 'Jtıu·, J<akat 
sonuntl:ı bu jki g.mG araların~ 
da sö:clc~ıp 'kisi birden '·iftliği 
terke<tcrek kaçmı .,' ı·d r. 

- Vapur iskeleaiııde gördüm! ------------11 re bu bliyük 8'k macerası şöy. 
,Ağiayıp dıınlyordu. .Acıdım MÜTEFll:!!"RR/K le olm~tur: kıı:laı1!11ıı;lar, fakat yaslaıını:1 
lrim......; olma""'-• ""-ı"ua'.:. &;;; llllli\0 tt \' k•h ı•·"' b :ı:;;-- _.. ... ~ vı;•= ~ Bu çiftlikte yetişip büyüyen .;,,;- 1m" -0·u;ıa. , .,,T.ırı • ır 

İkisi ıle 18, 19 y~<ldrı.nda bu
lunan bu iki .... çvdJ "~c 'l'c;.ıun 
ağanın pc1,scıhban Uzc,ıinc yıı.-

_., eve ,,ç~~., M•llf • Al' , . d k. . b' d 1. ça6 -.a o a.sı o.uo '· c omna 
N ,_,~,-olu , 1 pıyango ı ısmın e ım.sesız ır c ı. teslim 1 .ım . ,· J [ 

- e .......,. yur ·· kanlı evlAtlı - bul duğu if1;.. .. ".<' tnıı1 cı 11" 
- Bilıı:ıA!Jlıı., DISrt bet gün o- Milli Piyangonun 23 Ni&ıı lik - T gı ~ ç Dunhı dun..şmııda bu va-

1_,,.ı "'yramı ı'.,.;,, tertip .....,;.-, f-, .,dndga.ıııtt.e beri~un ıktedirzını ,uzunA zivü tama.mile l •vazzuh elti-...,- ,., ...,. ..,... ..._, ~· mu c n sevme . · •· d, " ·k· · ı 
- Ya?,, kalada piyallg'O bugll.n Ankara- "-- "zel .__ E . d Al' gın ~n ma,ı<crııe ı ı ~- 'tıcI ı e 

T ...... , da """""""""de ~Aı..n~-, ı;~ın gu """" mıne e ı- serb~t bırakm»••a 'a ' •' • - a,,..._. - .. -·- .......,...,....,..., k k ilk yt bulunm ~ :c., < rar .ere-
- Peki, affedenin yine.,, Bir Çekilişe ıııaat 17 de ~ana. -ye k:a~ı pe a a.. rek bir ~.roda ~. \ııı kalnıaıua-

197 d&ha aoı:acağıın. Calibe!,, calı:, Ankara radyooıu -ı:i evm. ma ır, !arının kc".ldileriıw ait bir me-
- So~ den uaklea çekilişin bütün ..,.. . BıJ:ılar son günlerde yek- sefo olduğunu b, ı 'irnı~li~. 1 

- B"'1 hiç dikkat etmedim,, f&h&tmı ~, Çekillfll diğerile :ıaı&,ıp uyuşmuşlar ve },fohkeı.ıe<len hıı bir 
Belki de cmnmden lı:açmıııtır, fl88.t 17,30 da nilıayoet -.erllecelı:0 nlh&y« Ali ağ&aından kızı E- çok aracılar ıla !ıia i ıten tilri-

1 Senin bımi şu modaolaıı ~ekilde, tir, mineyi Allahuı emrile ist.emiş- yen To~ıın ağayı tcı::•;,. tmck-

1 

bani Fin modası,, kap8ııı:mun var Bn çekitipe 33.480 ınıın&raJ'll tir, Ze2ıgin çülik ağası Tosun; t,e ve bu iki l';eııci b~göz el- · 
mıdır!. Giyiyor mnımııı ?, 860.000 linJık ikramiye tevzi w!Atlığının bu teklifine sou ele- mek kin ya•ışlırmıya çalı.ş, 

_ K~ mn! ed.Jeceld:ir. :ır.n büyük iknınıiye ~ hayret ettiği gibi ayni makta idiler, 1 
CAdıuı 'VV) 50.000 liradır. 

nün kil osu şeb irde ancak 2ıs 
kurU!;a satılmak icap eder, Ilal0 

bııki hıı.len perakendeei siltçlil&-
rin r.attığı inı-k süt.teri 15 • 20 
kuruşa satılm tadır. Dh'kr ta
raftan kendisi"(> 19,10 Jmnıııa 
mal olan bir kilo inrJ< sülünü 
mandıra sahinl.,rinin !'llltçillere 
12 kurw;ıı sattıkları tespit edil
miştir, Bütüıı bu lıesa.plardan 
her manllıracının bir günde va
sat! 7 lira za r.r ctf.lesi neticesi 
çılmı.akt.ıdır. Hiç bir esnaf, za· 
rarına iş r.,örmiye:"~ğir.e n=ran 
Fiyat MUralmoo Komi"YOllU, 
k yfiveti bele'liyenin ne.zan mü
taleaııma ar"""1 ~'.ektir. 
· Bu,..dan bqak:ı h'fzırnıhha kıı.
mınu y lnız inek silti'mün 8" • 

tı!masİııı, koyı.rn, keçi ve mandal 
ııUtlerinin katiycn satılrnan:ıa.'11-
m emretm~ktcdlr. 

Slltten zehirlf'nen"'nı lıuıJı 
redbirler 

DiP,er taraftan her ııene ilkha
ha rın mavls ayında. ~hrimizde 
sütten zPhirleİıenlcrin çoğaldı -
ğı <:;ÖrİiJM~kte idi 

Edediyc, bu Sl)!le de ayni VU0 

1 

kua•ın öni~ne aer;L'Ile.or:ri icip ze.. 
hirleııme st>beplnrini tespit ede. 
rek kaymakamlıklara bildirmiŞe 
tir. Kavmakamlıklar, süt istih
sal, tezvi. ve toplama ~iha.zl&n
m sıkı bir l:ontrol altında bu . 
lundura~• klardır, 

lstanbıılda yapılan yol· 
lar hakkında bir izah 
Bir gıırrlcde bcleJiyenin yol 

ve imar hareketleri:ıe karşı çı0 

k:\n bir yazı;ıı dolayı,siyle bel&-! 
diyenin salfıhiyetlar bir azası 
bize §U i;.alıatı verdi, 

"- • !s,anhul yollarının taıızi... 
mi VC imar planl!!IP semtlere na0 

zal'an tatbikatı ;;ıralan mütend

ADLIYED~ 
Hırsız bir gars0'1 

yakalandı 
Dün, ustasının 

parasını çalan, ayni 
diğer bı r eve girmek jstl!J;'r 
lıır.:ız garson yakıılıı.nJJlıı; 

Tophanede kahvecili1' 
M:uha.rteınin kah vcsnıde 
sonluk eden Ahmet d:!: 
ve ve şekerin bittiğini " 
bunu ustasına söy!eıı:ıl}b 
harrcnıden, ııeker ve ~~.ı 
ına.k balıaneooi.yle annhP" · 
miştir, f. 

Od:ıya kadar gidip 'j) 
:a.maııın geçtiğini, raıcat ıl' 
din gelmediğini gören ?J 
rem yukarıya çıkınca od~ 
ll1Ill açık ve aııahı.aruı J,·,,.,ı 
duğunu görmüş, etrafı IY'J 
ayene edince de palto '18.ttf 

ni yerlerinde bula.znaıxıı'I" 

Muharremin müracaı>11 

rine tahkikata bnşlayıısı I', 
Ahmetli Bitpazannda. _,,,. 
~eyleri satarken yak~ 
ılır, Diğe.- tarattım &Jiıt 
Sütlücede Melek aduıcL~ ~ 
ılının evi de soyulmak 
Ye bunan da Ahmet 
yapildığ:ı aıılaşJ!ınıştu·. _,,. 

Suçlu dün nıahktıııı"r 
olunmuştvr. 

Cümhuriye• 
Çocukları 

Sizin bayramınız büt,i)l!,-ıı 
günlerinin en neşeli ,,e ıl' 
yizlisidir, Hiç bir bayrf. r 
sizin bu hafi.anız ka<!,'1#, 
için ümitlerle dolu aerı~' 

R,C.I~ 

did clefalar izah edildiği halde Bugün 
f;i L.:ıııe, .Azapkapı, Tcp<'be.ııı ve 23 Jlli 
r,iınarark önünün tevsi ve tan- Bayramı 
zimi dolayısiy!e bu sırada bey • 
lıud(' maqnıf oldunduğuna dair Ulus eğemeı:ıliğiııil1 ,;,,il 
neşriyat yapıld1. Bu yazılarda tarihi olan bu mes'ut r"C 
Beyoğlunun İstanbul semtine cuk Esirgeme Kul'll:;.ıJ" 
tercih edildiği yollu miltalealar Merkezi bütün va 
ela vardır, &:yoğlumın tıtan, kutlar, 
bula tercih edilip edilmediği 1 vvv""""'""",,..,.,"""""'.,,,,.,,-oı· 
muhtelif vc-silelerle izah edildiği zaruri oldulu aekhndO 
için nyni tafı;ilatı bir daha tek 0 olunmalıdır. 
rarlaıuayı faydalı bıılmuyo~ Ka.la.balık ııehirleı,JAı...,;ı 

Esaslı giizergii.hlann ve yol.. bu gibi temler bir nı-
ların bu sırada tı>vsi ve tan1Jmi umuııll mtınakalatıııDJI 
işleıinin tehir edilip edilmem&- başuıa bir yer: işgal 
si meselesi bilhassa tevili işi&- haJmnından böyle 
rinin bu sır .. da ikmal e<fllnwıj 1üıı:uınludur • ., 
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1 f~~d8a" -:Ya:=vro!;~.~h =DE IZCILI DA ISL 1 = --:Btr=d!~~=~e~r! .. 

1 

~nt~ 1 h I Bayram ederken T tirl<çede "Sel gider, i<nm 
• t. •• ya ve ava isi den notlar Bugün eevgili yavnılarom- MOkemMel bir deniz Fransız bulıındurıılaı. Jhansızderıi&Jnno.. kalır" diye bir darbt 

C 
...._ kuvveti Yeti neden ibarettir! Ve nihayet mesel vanhr ld bu atıılar "°""". - v. ,~n ,. A • ~ zın .... yraınıdır. 1 ınareşal (Petaln) hrudlmetinln ~ ..... 

- ' · .. ~ . .ultnış Remzi f{orok Dünyayı kasıp kavuran harp Yem Anupa harbi bqladı«1 d bugün elinde bulnndurduğn do - m.llzü Balkanh milletlerin bil-

H. at...,inin . feliketlerlnden uzak ıııralarda Fn.nıııı: dooa.ıımru31, onan mas 1 nanma hangi vihidl rarplerclen mel·>ri ve ona ı:llre hareket etr 
alk arllSll!da Dlll:Zİplı"kle ... - Cibinlik kal:ı:ııt ıoos'ut Türk vatanının A:vru~da,Büyük Britanyad&- terek.kilpediyar! ~ kendiloııri hegpbıng çolı 

n • ' her köşesinde Türk yavrusu gü- nız kuvvetlerinden sonra henı.en ne ha 1 de ? ırıunfıl< olur. 

l
eye yarar?. Nöbet~iıe rin l'Welinlilı le oyruya bayram ederken etra- bikır·in~~etti.~ elde cttn1' büyük Bilinen noı<talar Bugün Almaıt Oldulan Ru-
•ıyafetı i "' · J fımız.a bir göz gn.direcek olur- &uv• BUtnıı bu ııua1lere tam bir vu ınanyıı.vı, Bu.lprlstanı, Yugooı.-

er.-. Yapılan OfJUl? ar ve şey-, sakkocaAvrupakıtaaındaharp Bu hiıybetli deniz kuvveti snhlacevapvermekimldnsuxlır. lavyayıvelıir kımm Yunaıı.iır 
lanet le r _ /,eın i . l Arei.inden masun kaiın.ış talihli (Dünkctt.ı sınırı yepyeni ve ( 2) M ha b k Zira alakadar taraflar ve ma- tanı ıtnl altına almıf bulunu. 

• >r fil!( e do(jfif tflek te var ülkeler savısının bir elin bcs (26500) tmıluk iki; (Lorren) U re e ru- kamlar bu hııausta ifşaatta b:ı- yor. Bu milletlerden Rumanya 
"2 pannağma· inhioar edecek ka.dıı.i- : ~ı (22200) tonluk ~ ve (Pr.· vazÖründen yalnız Junmrunakta ve henüz harp el&- ile Bulgarist.ıı.n kendi 8l'Zlllarile 

- " - azaldığını görürüz: Türkiye, na) ıanıfı keza (22200) tonlUJl vam ettiğinden hiç ldm.ııe 1'u Alm.'Ul ordulıırınrı. memlelrnt -
O bir kenı böy! b" komşumuz Sovyet Rusyıt, İsviç- iki ki ceman (7) &affı harp zırh- biri Ve (5) zırhlıdan husu.qta kat'!: ve sarih bir ·~ Jerini lı>l:ili etmesine ve ıııroı· 

yaptık~ S<>nra nıuhe~k!r.~eyı &0lt.•~1u köşesinde y'.l!a.nr.ıktan re, Portekiz ve nihayet İsveç... hsıoı abıt hattına ~ürebilecek • • • ııöylemcmektedir . ..., lcaJ.:ı.r_~ I leketforinden asker gcçiril.me'li-
ki halk ·ı K..,;:tır bir nıa.nlı.ı tab;ıncası pntle.tarak Geriy41 ka':ı.n memıeketlerı'n birik. tida.nla idi. yıne yalnız bir tekı ... ~ ne razı hnw.lardır. F m1n"a 
•·•· 

1 e araaı açıhca.k ve ar- · ı iti """-. bir _ft,,_ ,.. '-ın bir ...-. tıunanıcn ki · gız ı:ondikleri yen!en vntın haliı,i hc·psmin UzerinJen ya. harp si • Agu- kruvazör bakım.mdan cır. • b' .,,..,.,..... ~-J- J..,. j bu mutavaattan evvel tqır:-.'cla-
~· O~n aonrı."~:1~rl~acabk1.: e.>yrccii;ı k.ıhkaha!:ı.rla !!il'.:!ıaş-I liı!dlri geçmiş ve )'alnı2 çocuk· Fra.nms bahriyesi bir hayli zen- ışe yarar ır :n!~fı~~·~ılAlı ~~ak- nndan bir kJ.qmını kaybetm~tl. 
zıoı ~17.e ı:c~eccktır "J'-!, h lcrJL ~nkii İtalyan nöbc~;i~·n · !arda değil, biltiln bir ülke hal- ~ndi ve (10.000J tonluk yedt haldedı"r m 

1 
mem ar ·ı Bulı:arf.rtana gelinre o Dnbnı-

her ıstediğimlzi bu a·dan• a hiı:t delı:ı tela.r, ve acele ile cibu li!ı.ten j kınd.ı rahat nefes alacak hal bı- agır lı:ruvu.ön, malikti Hafif t,anplı~-= ~~ !'ıfs:~Y~_ J eayı ilhak ettikten sonra '1ir:ı:ll 
nı;;ak""t •-- ld. ç myrılma,·a g:ı.yr0t eclu0• ha- km kruvazörlerle b;~:- ("'--'diye) J • •--- ·-'ulan >-· ~fın"· • -..., ""' <:t!""•ed•n , ' , rtt•mıstır; yahut da istila f&. ~ °"'"" 1c~- ve 1·-'-'er -'-'- ....__ ... •· .......,...., """' ""'" ""'' <:«, bır itiraz .. " ve ufak. kıkaler. <"iir\ü•_'Cek ve ı;iıı''ı·~k • bü•"'"'I""'"'"- bıre· r muh_..._ __ ,. YAZAN •• ~ "'"u """"' .,........ "' bi lw! Y la gornu:den d h 1 .,,... "~ laketine uğrıyarak ya.bazıeı iş- J ~ _ ... ....., ,...,,,,,..... un· k'--z der"ldır' . nenen r ım :gos v '"' 
tıracağız, ki bu =ki!dcrha yap I lıir haldi. gali ve çizmesi altında inler bir ltnıvazör cliyebileceğimi:ı; büyük """" '" Yunan tonraklannı da işı:al t-
blz!m için dalı "':". e arekd Hcl~ bazı haince olanlar; şa- hale gelmi••t>ıtlir. destroyerler mevzuu bahoohınca A. Cemaleddln Meseli 35000 tonhık P'ram!ıs mlş, yahut da~ ctMü lice-
Biz dalına ııcrd: a~ olandaca.ktır · ~:ırı bıraz da ileriye götürenler; Fransız hafif kuvvetleri ayni sı- zırWılarıııuan (Rişliyô) niln in- re buluıımalı1..ı.dır. Böyi>ılikl<ı 
cıı,,"ız ve dai ası kala- uçu dördü bir arr.yıı. toplanarak Sevgili Türk yuvnısn! MUsta- nıf İngiliz gemilerinden sayı iti- SARAÇOGL U patı heni!% tamamiyle bitmem.iş l Bnlgarista.n, eıı muztar;~ ve "" 
.vette 0 bulunıı:a,adkatımr esuı va.zi - ~rabcrcc nöbet-, inin önündoo kil ve mesut yurdunda güle oy- barile hem .. _.__ fazla hem cı. bir ha.ide bir Afrika llınanma. n.I ;"'!-'" _ _,_., _ _.. bu'-·-dı k 

""' nıy0. hayranı edeı·ken sana. bu """" .. m•nımmamı•a::•w tica ettiğini bı'r _·~'--• mnıı-~ 1 m..., '"' ....,-,"'""""0 'wı 1 
-Ku mandan bu sö

7
j . ~e<;erkcn biri ~.i birdenbire atılıp 1 1 daha. yollu idiler. • ~.,. .... ~ - - 1 lan bir esnada komııularuun 

loa v~ akı,. u en ınant.- cib:nli1;in ark~~ınrlıuı ç"kip bii· ekesiz saadeti. şerefli ve pil- Meseöii Fraruıız deniz ea.lname- m: denb. kuvvetlerinden bir kur ririn milşahed~e atfen "Yeni bir "- topnklar!Ll ~l eL-
Bunuıı için bir)1rl;'~ buluyordu. ı zerek uöbet.('.iyi ı;ırusıln bağian- 1 dzsilz sevinci hazırlamış olan· !erinde, ba.ııb hiç bir bahriyede mı Fransız Afrika mllsteınle- Sabah,, o zamanlar azt:ı; oknyn • mi.,ı:lr. 
rup di:.§ündük:;: et daha du- 1 ımş gibi yakalam:ı.kta, diğer ya· lara minnet ve şükran boreunn mevcut olmayan (torpido knı- Jı:elerino sığuınıış., bir kmmı cnlarına blldirmişti. Şimdi bir Bunu yallllrlten Bulgar hii-

Sonra: ııonra: raır.azlar da yapmadık!a.r.m koy j unutma ve bilhaesa. hatınnda Ta.2.ÖTÜ) olarak tasnif edilrııit ı ima. n. ı arına çeltilmiş n İsviçre gazetesi olan (Ga.zette ktmıet erltlnmııı Abnan VP. t-
- Pekaıt b mamakta idiler. Bunu t..ıkiben tut ki şu ııudu semalı cennet (Volta) mnıfı gmıilere (2900) bir kısmı da İngilt.erede mil- de Lawıe.nne,. iD 'v!.;i hükilmeti· t&lvan ordıılarmın gü:ıiin 'ıi-

di. Esas itiba3.;1:0bS<~oa l de- ~ep,.; 1~i!_ky;ı Yrulö~;ı :;ibi dağılıp yurdu una eksiksiz ve noksan- 1 ~ varan hacmi istiabileri ile cadeleye devama karar vennı, nezdindeki mul>nbirinin verdiği. rinde kendi kabtıkiıınna cekil·o
etnıiş sayabilirsini ~~~ı kabul aç~.,.,. en n .,.,tçi de birinden . sız miraıı bırakabilmek için bis btT destroyerdcn ziyade birer olan hür Fransızların şer; gene- haberlerden daha mııfueal ve cekelerini ve Ba.lkanlarda P.·en" 
deri.at tatbikatı · z ""111. Fakat binnı yaı:Iamak arzusile bey -j bab&lannız, atalarıru:ı; en kilçük lmıvv.ör denilebilirdi. raı De Ge.ulJe'Un emri altına daha etraflı mıı.Hlmat elde etmclc ııadeee Balka.n nıilletluô .. in 
nı değil. Hi llll ı;e<;mek doğ- ' hııde Y~re ciblnlilrten lrurtuJma. ağır fedakilrlıklan ıoeve seve Aynca bunların ııek!ıı:er ta.ne girmiş bulunuyorlardı. Mil~ kabil oluyor. ba,.Nwe Jı:alac•kl•nnı ruı.• . ..,1 .n 
lııt~ğinden 'i,;~h7t;"8!.... Talatın! ğı\!~~makta.-dı. Bu cibinlikli yüklenmefe, en korkunç ınah- (14) santimetrelik toJl]a ve ta- kenamoe Fransıs denh kuvvet- Bu muharririn. dediğtn<ı ı;tıre 1 ıızaktutmama.lan icap eda· Ba 
tarzıye v.,rilmeHctir • "" sonm nv · _er; cidden Ant.alyayıı. / nınıiyetleri güle güle karşılamı- ~anı ona.r adet bUyilk çapta tor- !terinin silAbt.an tecridini emre_ Fransızların hall ınşada olttp Al- j toprıık1:mla gene Balka.nlı ı.ıil
bdar da şekil ve · O •.amnn:ı bırer eğlence olmuşlardı. tık ı:a- ya dalına hazınz ve biz böyle pıdo kovanile teç.lıi:r. edilmiş ol - diyordiyııe de A.lma.n ve !tal- man ileri har!'keti lherine alelll.-

1 
Jetler beraberce yaşayacak!. r _ 

da sizinle görUşn İtttip haltkın j ın:ı.nl:ı.r devriyelerde geceleri siliilı el.de hazır bulunduğumwı dulclan ve sliratlerinin de saat- yanlar bir emri Taki yaparak bu cele tersanelerden d<'nize açıl:ın · dır. Bu v:ı.zivet karşısında ır.
yine şiındilik haıı::· bkonııı;ıuruz böyle dolaşıyorlardı. Fakat yaz.: içindir iti sen bugün bu lekesiz te (38) nıile vardığı ve boylan- mllkemmel, """"enİ ve b!lı: bir ' (35000) tonluk iki yeni sattı ı !arın kinini cclbcdeL'ek şr!<i\J<! 
lanıa.kııı. tl'...,,,.,,, ır.u: oya - ı dığı'llll': şu ı;iilünG val<'alar olun bayram ""''Mlerini ,_._. •- edi,........ n.ın (137) metreyi tecavil:ı; ettiği J-rJ ı harp zırbbl::ınnda {Rlşliyö) 1 
U!eoıelf>S! d;'.:'~ olu.nu.z. Bu idare ca ve tekerrilr edince onlar ci- •- _..,. , -- naaan dikkate alınacak olursa gülle atmadan libl bil hale gel.- n - Jıanıet etnderi Bulgaritümıı 
la::.ife<!ir rtık sıze ınevdu bir binHklerden sıyrıldılar ve bu sun. bu L>!ı:ı ehdn tam manı.slle ldl- r:r~~-yü~~ ~ t:~~~- , ~ Af~~!ıin~) t1:.' ~- de lehinde bir hareln.t ,.z. 

lf:ırk.i ·&evin • . ketene biirllnnıüş r.ıezar kaçkın- * çttcttk fakat ~k seri ve mükl'lll- .. ~ Bart) k Afrik da. (K b- ·-
bira.~ Talatı uzın' ıçkın.ı.. idi. Hele lıklan gibi kıyafet; s'1.dece nı>- Aziz ı;oetılı:! Yine ıımrtma ki melen ıırllııellah birer kruvazör- M-r Afrlk.ıı. limanları.na. mğınmıt ın eza a .._.,,. Elhasıl Bulpr ziınamdu.ı-
ıuı büsbütün e vok mn ?. O- betGiJere münhasır kaldı ve on- şu saadetli bayram günlerinde den baııka bir ~Y olmadıklaruıı olan Franaız geoınilerinin ya tes- lanka) •lına.ıımda bulımdııklan mnm bl:ı.lm meııhur "Sel gider, 

t ıııeıru:ıun etilli f far da böyle C2:iyetler içiw.ie yoksul ve yetim k~lerini se- kabul etme!ı: "".ruretl btııul ohır. !imini, yahut Amerikan sula - anl~hyor. . . lmm kahr,, darbı rnet•clini ıı
talyan nıü t- ·ış ı. • hır s,llril ıınkalar ve llti!elere vindirmek de senin ic;in yüce bir Dem:r:a!tı gemisi ba.kıınınd:tll rmda bitaraf bir limanda silah- (Mersel Kebir) h de lng.iHs obOs nutmaroaları, b'lmiyoru rı.a 
İ"·- •-'~- . ...~ı en 

1 

maruz kalarak devam edip gitti. vmtedir. Sen gruüp oynarken da. P"twıs bahriyeıı! eok ,...n,;n tan tecrit olon.masını tddi! etti- IC'M altında. ~tına alde hırp.o lan- liğremıı..ıed çok 1'-hleriade <>-
...,,, -wnerı a Şuram gayet tuhaftır iri bütün boynu bilkillı: bir kardeşine Baa.· balwıuyouhı ve söylenildiğine !er. Fransız amirali bu teklife ~ olan (26.500) tonluk meş - kır · 

lece Poletıu ida.._,.ında böy- işga~ m. üJd. eti.ııce ne nöbet'"'ıer l det ve eevinç hİ.88esinden mut- ...._ l" yıuıaşmaymca (Menıel. Kebir) bur (Dünker~) sattı harp zırh- • MURAD SERToCI U 
lne«ıE:Jeler ' re ve şahsi bu b 11 ı ~· laka '-'- 6 v'"' r.utıını denizaltı gemileri deki Fnınsıs zırbblan, tam amile b~ı ı;lyevnı bir Fransıs tersarı.&- • • 
hıwıklar .. ~~ındıı YapıJaıı can ı cı md' < en a.trca.ğa byabildi- u>e pay ayınıcakııııı. Bil- ~ deni7.e!Hlı: gerekııe muka - ;,..,. ya.r-.unu bir hale _,•ilme!< sind.- tamir edilmekte ;,,.,;.. Bu ~~""'-"' 
h•''- ile ttaı"""a.m ctnı·'-te "·en i er, ne e Antalyanıtı bıçkınları yliklerine l!Öyle; veınet ı.ıcu,.--... ..,,_V<mm en . .,.. ,...,.u . .....,,. t """ = uı. bu IAtifel · d ectil · """"'n "'"'· ;,.;" ·•- altına alınd1. B\rltaç bl!emlnin bir seneye yalrnı bir edlbııi,, (Parla) ile (Kurbe) .1-
d:ı. .. _ ""'k Yan 1'.Hkeri aı-..sın -1 erın en va.ı g er. - Beni çok ıte'rindlnnelı: isti- muva.tt.lr ~ teknelerinden -.- .......,. 
.... ~ "" çolı: gıUUn~ """'\ İşte böyle ufak tefek. vak'ıı. • bir yılı !ardı Fransu zırhhıı:ı battı, bir lıaylisi müd,iettenberi tamir oıdi!nıel..-te gilterede ve ağiebi ihtimal g . 
• ._..,ar, k,1mık hla'. ..~ı ne I !arla gelip ge<:en günleri sayan ı yonıanız Yoksul kan!eışi ae- ııay;a · haııarıı. uğradı. BOn siııtem(Dtin oldıığıı ııazan dikt.-ate a.lın.ırsa raJ de Gaulle'tin cmriııe gi'Çll• ı. 
>"lrdn. Bun! Meler olu - Antalv.·' 1ar k di Lendi! · vindlrin! de.. Sen T!lrJı: yaYJ'I). Fransa ... Ak erken 1---k) sııııfı bk zırhlı da ka• - aınb· r has.u-lara ":?rn~1a "'"""-- tir. Bu amıttaıı -ı ... ~ (ProY~n:. ı Det.çi Ye de artn en b8'11ntla OÖ- J""I ; en ft erıne dilfı ~ a.ı:ı· ~ ..., --. u-~ J~ 
lı:a!ar, lltlf:rıYelerıe Yapılan 118.- haşir, neıııir olurlarken ida.r. a- BUS;:: yanın en asil ve ytl- IAJdn 1940 yazında Alman maya muvaffak oldu. na hükmetmek llzım gelıreırt._ ııırblısı (Tulon lim:ınınd& b•.ı-
fek Ça"-

1
Yollu bazı u!ak '-"- ~lan da katdi düşünce ve :.ıma. ~ eo<:tı~. Tllrk yıldınm taarruzu başla.yıp ta Şimdi bir sual ha.tırs eehnek- dir. (Dü.nkerk) hı eşi (Stru- hınmald:adır. 

bunıarı-;;""C: ~r ~•. MeııeJl ın&.;;ı;adJanna göre bin bir dala- .r-•u, Z&Vw.ı.ıy&, muh- mareşal (Petaln) hlikfuneti mu- te<lir. Acaba b!Jtün bunlarda.n l bourgfise sapasağlam bir~ Bütftn bıı Mherfoı:Je.n aulıyo
lllca &nla.._,.,:_ıoıı1 .urııı ~ kı- vNi~h ~Yirmekle meşguldüler. ~ "'!:!,,~~getmııı, zaylte hasamatı durdurdukları Birada. 90llra bufihıkil Framıu donan · Vişi hükfunetinln emrinde buln- ruz ki. bugfuıt!n resmi Fr= .ı 

w"'= ını .1 .ayet hlru MrVcl clediğinın ...... ~. bu yepyml. mitt.ecanis ""' mual- ması ne baldedlr! Genen.! De nuyo Uf. (Lorren) sını1ı 22200 nııı e.llı:ıde, saffı harp genıi1'i oh-
Daha. ilk tefrika). gıbi Ta.lfitın istedi"" tarzi- Tilrk c;ocuğu cıidQPmı iııpat km deıılıl lmnetiniıı galibin e- G...:ılle'ttn emri altındJıld Fnuı -ı tonluk beş :ıı.ırlıbdan biri olan rak. •--lan henliıı lif.ama < ;- • 
o~ız gibi A arıruızda ""z- " rk' 6• J-:v _., __.., 1 1 11 . "·ft""I . ....- . ıı! ntaıyad ld ,~ oaa ı tarafından ancak nç gftn .. -·...- yavnı ·· Jlne dllfmesindeıı eiddl surette! ıııs gem er ı ._...,,.en- (Bretagn .. J batmış, (Lorren) ı.... ıruımiş olan (35000) tonluk ıl:l 
Yrislneı. bolluğu a 0 llk<:& ""'1ra mw!l>P.t cevap verildi ve A. C. SARAÇOOLU endişe edHmeğe başlandı. Fran- dir! İskenderiyede mevkuf kenderiyede ııilihlarında.n tecrit (BonM tltJM/tJ 4, 3Ütı<l'I 7 de) 

Yanlar iae hl.nalı· •ardır. İt.ıl • M:akedcınyalı Remziye İtalyan ijjw--iiiiİiiiİ~di---~--jiİ~------~i:j~~~---j:i~t$tj~~~jidiA~~~~~~!iitj~jj:iji~iiijiİd~iİıi~~-~~~~~j dememekte· ~ç tahanunttı e- karabiDcrleri ile bahri.-e sİllh ~ 
lan son ~ede !a,tııtuıınıık - enıfa ı ... _.. · 
lar. Bunnn i · ~~r;cı~aktaıiır- · zan "''""'.urıdaıı tarziye ve- HU!lsa bizim. ahtoka •• • kumanda.ııJJı ba.yr:ığı geınimi7,. 
la.enıf'll b ..... ~~ ~bınllk oularm rllecctı blldfriJdt. lrunetlınizin yolllllda. okluğıt. ele dalgalanıyordu. o.ı dakih 

lıaıunnyor, ha ~una ~larında ikinci t.a-ı"ye n.a da kaniydiJı:. D y A B i<;lndıı bu gemi, ltUllUUld<mııım 
ri l>fle clhiııJik .. &'ece ~obct~ile- ~.. AmiralllJrte 'llmD. bir miiza,. mahirane idal'elli altı;ıd.a 
ll)'Orlar<tı. tçlnde nöbet bek- merasimi keredetı sonra. Alman tah~ -(Dreadnoaght) .Alnı.a.ı deııizsl-
Namı• bahir tıama bindirdi.,.. d~n iz:Jtı. bi" 

lata ··· 1111 di~ ~ah Remsi· ~ gtlD- !eri tarafından batınbıa -.niye denhdm tırı.ıdı . Ora -
N~~ıe: · AJ.. :beri ve Türle polisi' tarafın. _ =. 0~:.:!:' !'~ .... ~ I f •ı man bunun (U. 2.9) olcluf,u ıv· loeıi k ıler lıaşıanrıa . d!lı: t...ıiın a.lındıkta" sonra mil-'- her..-.. -:-..... ,.........11e•·•..!!; ( Y E M S A B A H ) lN B 0 Y 0 K S i Y A S İ T E F R 1 .' ı\ S 1 rlllınllftll. Alınan denıı.\ltı •ı 

ka.J enaıiı ta.g klind~~ - Tilrk hapishanesinde bulunuyor- ""'"' .._.... ...,..,..wa içindekilerle birlikte cOOdt;-.-en 

Jl4k ~ın geııi,liğinde bie 
1 rP- du. Fakat o, diğer hapisler gibi ~. ,.. de karar venniıt- D E N iM z A LT 1 M u H A E B Es 1 ırı.ılara ~ömüldil. Aboukin, lıaiıu, &rik edereı.: bun!~ as-1 muamele görmüyor, hakkında Cresııy, Hogııe Jı:nıvıwrier i.ı::ıi-

Ve k nın 1!-zerinderı g""'- şap- aynca bir hususiyete itina ve Müdafaa vasıtaları zi ba.tırau a:iam b.ı S' . .ıretıe f.J. 
idi! enar İ1etilııde b;'" u.ıekte dl~t olunuyordu. Bunun için ve 
bu er. Bu kaenaklard ~k~ J h~ınden hiçte !llkAyetçi değil. wtr~ 'dıflklere maruz kal- y a l&nmıza girip çılmnş; buııtann dl!.. 
\'il ı:uk metre kadar a 

100 hır ! dı. o gün kendieine · yeni silahlar mıfhlı: ~ az n~· içinden yirmi bir tanesi bat.ınıŞ Denizai ılara kar~ı galebe 
aırıı~tr:ı t~.111 gibi yah~u1;1ıa tu;-Bugün size bb- İtalyan ıa. 1 '!.'uzak gmdlerin esası da ga.. tı. Tonla.nnın ~ıruw 66 bina -------- ----'--
racak .,..~ı; b~~n VÜ<..udU ,~:ı tarziye ver~,. Muta- Bir 1-e gayet genio mık- yet basit idi; bunlar 111 ııuretle ço·· rç·ıı baliğ olııyoı'du. 1914 de Almanların Paı·is ü-
Y0rdıı..Nııı~ cı~ınl\k tuı ııarkı- I ~!o beyden .emır aldık_:. Ögle • yaııta lrilçUk gemiler inşa et- •kıunıza gelmişti. EyltlJ ayı 

90 
Nisan içinde gene 1 hin ft.. zerine yilrüyü.fleri olduğu gibi, 

bu ~ÜHin altı~ı:ı:~Ue bııllkt.ı ı dan~ ~1; s!~=ca~n- ~ ı:;:!=:"~~ ! ::nııt!:::!;:=:ı,s~ f:"tı!~:~ş;içln~va~ :7~7!1~u!8~~~~ı~ ~; 
::,.zı~lnJ böyı~ ;n unu;oor ve ııı.nı:r.. • ı vma tahsis edilen bu füodan çUk bir ıoapur bir Alman deniz bu tecri1belılr ilerlememifti. D&- taıı'!Si bitar.ıf devletleı e aitti. harbi sona erd!receği ~ilyl~ııip 

YW< heyilıa · 'Yordu. BI- D..ıikteri zamaıt· başka Alman deniza.lblaruıa altısı untlndan top ~ine tn· Almıın denizaltı taarrUZWlun duruyor. Falmt ı;ıunu biirn<>: ~ 
~lannd-'-ı" o l'.ahut peıi - .... _.... k . • k "Birch n.. ... __ tta. ..... ·--- nize bomba a.tnıak aletim, cı... --~n"'--•-'-li"' b~' il d"- ... , 4 h·-·· 
ı:ıbı böyle b..,. ecimııt .. r t.aytaın "'1 ko~~k""""' çı &cagln& def'.!il: ~ · em.. ağlan ve bir ~~0~-:;:iral..,.,,.., '--- a.umWllAUumt" Dis içinde infilak edecek ma.d _ muv ..... •~s.......u; gı "' n ....- gerekti a.i • enız ve Y.a.ra ·~""' ) 
•ıyorlard; "~ı beyllflı dola- l'k h '"" malı.a.rnacılann tlııte- de tnzaıı: - gemiler vücuda g&- ...,... .... ~ UJLU deler tetkik olundu. Alimler, yaca malüm olmaya ba.şlamı~tı. rinin neticeleri ııra.st'1da büyük 
Heı 1

.: 
1 

• "\na tal">llye vereceklerine se tirdik. Bunların ismi harp için- meseleleri göri1ıımelı: ılrere beni ıo.ucitler ve dwizaltı zabitleri, Halbuki Almanlar bu ıısuiüıı farklar vardır Şüphe y.:ı;.. k; 
ııündet 1~beh•~ mahallennin ~ ~inıvdonııııh ·bJ:Iay taba.nB1zlar ha.y. de kısaca (Qgem) kalmıştı. &iyarete geldiği zanıım muhıv bahri . güzide ~, cezasını ela çekiyorlardı. Dört mesela iıir futbol maı·ı:oıl:ı i:n ~ 
ol•~,_ ·- .... a -uyum k r a a ır şey vapnuyayım Birch ·ıan '" ... ·- vere emıasında bana bu vapu- Y~ ~ la · denizıı.l.tıllll'ını tahrip etmiştik. ta.raf kuvvetlerinin mÜ:<:ıl'i d· 
ı· --· bir aşağı b' •ına !~in diye olacak her haide 1 pı1nıış, ~ :!tre !;;:;ğ:,~~ nnı meyvalar ve zerzevat anır ~;;r~:r~:e [.~ a;: Mart;n ilk. günü ~ir tı>.nC!U Dart dıığunu --.en bir seyin i He. n· 1"k adımJariJe ,iidiır l'Ukan ta:' Diyerek uzıı,, uzun kahka.ha- "di M mnda giı:ll bir topa olduğunu d iri ,_,A bir fikri reddet _ mout da bır aga t a lı: ı 1 ı ğırlığını bilmediği bir araoo -
fıı "<l~t.>r~ ı.n bir r:~gelrne;lcn larl3: hem k"!!<li gillrrıiis. h1>m de :.ın-a., = b=~bağtak:1: haber -..erdi. Bu!ıc!an istifade &- :::ın_a__ ...,. kalmıştı. Ert..n giia bu den~ ıun nıuk:aveınetinı tavin eclcmc 

s ·h~Vordu. zara teıf- E>nın ·yet da resindeki bütün • !anık çevriliyor, müııellah. Iı:ll- dilememişti. Faka.t tuzak _ g&- • altıyı su içinde bir infüll ır. :ıd. diği bir köprüden gt>Ç:~mi sey· 
n:y~n ~~<'rini bu cl~ede k murlan gllldllrmU..til. me çü1ı: gemiler bunlan go"zet&. mi fikri bu tecrilbeden. doğdu. lngitlz adalarının ablu- desiyl,. m;unn:ı.,tuk. Arııı •ün. reden mühendis aylli \ıeyect".::ıı } 
ler· ha !Uıkerterirı b 0 

• ( A ka6t ı rdu Bazı .Almanlar deniza.ltı harbini de Douvr'daki ağlar vasıtasiyle duyal"lar. Bir futbol marJ ile 
mı~~ıı.n r~eti 

11
ix;lki ~1~~~~~~~:: M .. r. ""'") , 1 ~ bir de~:=ıa t:= fiddetlendirmek karannı ver • kası başladı torpiılo muhriplerimiz (U. 8) büyük bir kara harbi bir iıeri 

~!e~~t,:~;~~~h~~~ki~~~t H nr'k Türk ~ece"'i =~ ettik; m.ilkeımnel :~~~krl tatbik eım. Dilşmanın ilin ettiği gı"bi: ıs =~e:ı~~~n~ı~;=: ~1;:&;:~ıı::~;~:· kr; 
hıreketti . Clln~~aıı_ ~ok fPna ı;1 ; azırlıklanmı b'tmediğin- Bu ağlaruı merbut 01...,h Şubat ~dahınnda benim fUba.t 1915 te İngiliz adalan • ra batırnıışl»rdı. Alıerden aGık- ?ilden gııç<ın ara.l>anın gitdeti ııi 
hında lliiratıe ~i~Aır nöbetei ica. detı dolayı geçen hafta tehir u"ö emrim 112;erine Alınan denizaltı· n.ın sözüm ona ablukası. başla- lannda hir denizaltı keşfedil- tında köpr'Jnün yıkılıp yıkıl -
at~ .. f'flrbil!'<'~'- b' hına ııarılıp edilen bilytlk Türk gecesi bu bir cam denize ba.taeak olursa, Janna lı:uşı tuzak hizmeti ı;<>- dı. O gün Manş denizinde bir miş küçiik filo:nuz bunu dört manwı: tesadüfe ba;;ıı ılPğil<lir. 
1hti r1' ır 1.cYakk r hafta, 26 4 94. yahut bir kalııiyum a.levi ken • recek bir çok küı;illı: gemiler in- İngiliz ticaret gemisi torplllen- gün ~uyun ilstünden taltip et - Ar::,baııın sikleti ile köprilniin 
eoı V•t idnde bııtu ll?. veı · · 1 tarihinde eumar- cliliğinden yanarsa bir denizal- il& olundn. Bunların çoı';ı Nor- di. O ha.fta sonunda on bir İngi- mişler; (U. 12) ismlnd"lti btı mul<Avemeti neticeyi tayine-
cı~~~~ bunların d~"::/ icap lesi akşamı 'Taksim belediye tının orada oldu.,~ anlıyor- vec: lıablrçı gemilerine benzi - !iz gemisi hücuma uğl'aıJll.\I, ye- gemiyi de l.ıabrmışlar, mtlttt- der. 
ları 1

1 erle Örtiilii ve llilAh yanı gazinosımda yupılaeaJrtır. ı dulı:. yordu. Bunların gizli toplan disi batmıştı. Fakat ayni haf- tebatını esir etmiş'eroi. İn8A11buiki6lçttyü bilmeyjn-
tl\ .;. a hurun iç'ndc h 1 

1
• kol. Küçük ti k .Ağ denizaltı -.....::.... va.rdı. Bir kapak a.c;ılır acıltııU ta zarfında. İngiliz ilınaıılanna Ayın 16 ıncı gflnü daha dik· eoı tAbi.t endişe duyar. Fakı.t 

ön 
1 

• F:<t~r bir ~nk'a u ~nmak- sana ar anu- . ' l'.1 ._,. .. yor ve ec. bu toplar faaliyete geçiyordu. giren çıkan gemilerin sayısı lt:ı.te d~öer bir hil.dise oldu: bir kere ~ köprilniln en t<>11:ı 
1ıruıi' bu "'lJinli~ kaltl~lııa ontnr nuna aykırı haroket aerıl'." pervanesın~ takıl!yordu. AınfraJlik bu fikrin tatbiki 1381 idi. Ertesi haftanın neti- Hollanda ;u:ıklann<h llç krıı- mütehammil olduğu. ha!buki 

anndnn rık rao.altlnr ett·ı • · d hk Ayru zamanda aga bag-lı olan b da btt·~''- b" d h · f ld Dilş U v•·"rilm""!"ı batırmıs olan Al- arabanın '-·- altı torıdıın fıızln 
silaha d~·-n ~r:ı•:ı.Jtlar. ı:0.,,..'. gın en ma emaye uzun bi ka.blo, efer a.ğ denizal- .u~ı:n_.. >.=1 ridır bte a ese-

1 
~ sıhilır 0 ~;. ına.ııb la ç ge-n "'"-' ~ ...,., 

Yan>n , "' 4 acaklartlı ,,, "ld" tı ile birl'lrle _.,_., .. 1 · k n 6...,......~ ve ı e e ı gem - mıye cunı e..........,, un nn. - ınaıı kırm=danı Veddigen., Al- s'kleli olmadığı anlıuOJl"ıea en· 
a?.ama, cibinli" · ooyle verı 1 lunıa den~ ij;Q;~nec;~ ~ ler deıın harbinin cllr'etkilr ve çil de kuıtnhnuştu. Giren çıkan rr.nnyada mill! bir ka.hraman <>- clişeye ma.hal k:ılmaz. Bn va J· 

::lh vı: kı:>ll•rı ile on~a kanşarı Son günlerde küçUk sanatlar denizaltının ne 
1 

k Yll:e! parlslı: mtrVBfialı:iyetlerini te- geınilerin sayısı 1474 idi. Şu- !arak tanııruçtı. Bu deninltı lı:u yette köpnlnün "az ke.lsın Y•· 
tli dt;tın~"" l•Mnde ~~ mev. kanununa aykın harekpt edenle-il bi7.e haber . ~~ aç ıgını min ettiler. batın eonunda artık mlldafaa ma.r.da.nı ce'!Ubl İrlanda sula - kılacal!ı .. lddiaıııııda bulunmak 

· ıtekım AlltalvR Pmez- nn fa?Jruaştığı görülmüştür ~ Bunlardan ba11ka dı>nizıı.ltıla- faal iyetimizin esasları sail'lam nnda top a~i ile bir ticaret abetlir: yen;.17.dlr. 
!~n t~~rle Yetl•en bir c:.ı;;111klİ'ln - Marangozlar cemiyeti tarafın : _ 1915 amesı ilk arJarında ha ra karııııt bet" türlü fenni ı<ekiller olduğuna. emin idil<. İngiliz ti- gemimizi de batırarak memle • Parisin 1914 senesinde de .AI 
n ~il arılan: hele bi,.,. ~" ayeı dan Macar taba.asından Beyoğ. aıı:Jardan 1600 kilometredeıı derin bir tetkike tAbı. tutulu - careti mutad veı;hile devam et. keti•ıe dörıiivnrdu. 18 rroort ııl!- manların eline bir tesadiiflc 
~ '"rrıls kahara buh• a VR."1 !unda Kallavi aoka~nda. 11 nu- fazla sipariş ettik. 13 911batta yordtt. mi~. Manş etrafın daki nakliya- nft ırırt de PanUand açıkla.rmda geçmrsi kabul edilse bile BU • 

~l'lhkJn., ııf•k tef,.k ~anlan m!lrııda oturan Yanaıısudl iıı- Kale boğazının 17 mlllik kısmı Uzak-relerden bir derıis tunız iıılotaa uğr:ım:unı~; her manPvrayapanfllomm:wıyoiıı- yf1k Britanya ba.hriy~sinin ku.l 
Cll ~Clbetrll~l'I "1Lyet ~I< alama mınde birisinin gizil ola.rak c:a- bu ağlarla çevril.ınl.ıt. İşte na.- altınm perTane seslerini Mt&- hafta istatistiklerimi:ı; neşro - na dUırttt. reti. denltaltı taan=Jnrına 
l ~·ne V&ziVJ!+lere 80ıo,,°"' 1k ve lıştı~ teebit edilerek: Beyoğlu zariye bu idi; fakat amellyey. eek lletler mikrofon ve hidro- ıunmııştu. Ertesi ay, ynni mazt Dördt!ncll mo ıuıılnı.l 8blr • O,. daima kahir olr.nı~tnr. 

-
1.-dda nll~Jnln huı"'1ıtrdı. Oçui\dl Snlh Ceza ınahkenıeai.- gellncıe çok ml1şldlllta ve mu • fon tecı1lbe ediliyordu. Fakat ta 6 b'nden !azla vapur liınıın- denin Jı:umandaa altında idi ft (Arku• •arı 

· undufu • verllm.iltlr. [111 ~ .. 
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~ l! ' •••U lı" de , k ' "'"'ıun nıl' k . . nız uv • 
.lı B r d'lr! ·. ı.ru a lıesı altında· 
f•·'·'" ,1. bi ;\~'ervu.nınıu ınuha
ı! kla ııırı::r' r. ct:nizi hovla • 
. 1 ta l'dilınışti. Yl'!li hi-

D•d•ı ti ı b ~d ve takirıt<'ki 
Haı..-c~ · yor. 

~ini """""8nd lu ordu -· ~ı.t 
a rd' . · ·- e · 

ka
BaV\ '" nhn ~~ış gibidir. Ma 

d r "· n.ıunıın Rim ı· • ol ""1Blrt0 ı1rakl fl)el 
ınnsı ve da _ arınn ttişıniş 

rın el.. ce-ıhe lı;a dl~r ktrvvetıe-1 
ına!!l mulıteı~ı ~kvıyc etmiş ol
or •muıı in ~dır. Yakında :Sil 
bckıencb!ıı· Yatıf. et.- alms..<ı1 r. 

23 Nisan 
'· ,_ı_a.ı ları ı ı 1 

e AW.C ve 1'&.k . ıneı .. Yf•d•l 
:bı.eraaim YapıU.:~e •kı aynı 
• kü~tıklcr de ., ve lıura
•Wır, -ız alacak. 
da Dite1: taraftaıı he 
. ' o lraz:ıda \:\ 1 r kaza. 
ilk okııl ı unan b"•" çacukl n " un 
~eydaıunda to~hurı-

• . acaJı.. 

~ meroıııınıer ya.. 

.o. Cocuk l':airgcın ., ,... her kaza e n.unınıu 
" ıı. ve nnhiye l:eşki. 

br ............... )'rt<.;& l!ıtıl'a!I' 
~ir~Mll "'M lcsbtt un . etını,.. 

lYtcr ~ lıahcelw 
rinıbtle brr ~ bu.."iin ch-
9 · nin r ~ocuk bab
V ali ve Bcled!y ı k :ıtlıın 
tor Lf.tfi Kırdr Re!.'!! Dok. 
dan v Nlarakt ar larafın-

ır, l?unJann 

Bir deniz 
akını 

.. ca.. br.rh 1 inci sayfada) 
~ olmı:~ da 6 nakliye veya 
ıar,e gemisiyle bir torpido muh· 
nbme isabetler vaki olduğu 
görülmüştür 1 

Karada, ~trol deposU etra
fında bir infilak vulrubulınuş 
ve büyük bir yangın çıkıruşt.ır. 1 Deıniryolu gan yıkılmıştır. İs
panyol nhtmıı ile deniz umumi 
karargahına, elektrik santraline 1 

ve askeri bir depoya da isabetler 
vaki olduğu görülmfu tür. Düş 
nıan sahil bataryalarının az çok 
mukavemetle karşılaşılroııı-<ıa da. 
ba mukavemet müessir olma· 
mıştır, 1 

Torpilleneu vaparlac 
Londra, 22 (a.a.) - Amiral

lık dairesinin tebliği : 
Akdeniz Basıkwnand ı, bah

riye tayyarelerinin Balkunla.."Cla 
düşman ·ordulannın levazım ve 
iaı;e nakliyatına son gü:n.lerde 
bır ııeri muva!fnkıvctlcr elde 
etmi~ o!duğu"u bildirmel:tedir. I 
Bu _muvaffakıyetler eraııınd&. 
tıı.krıben 10 bin tonilato hacmin
de ~'r petrol sarnıç gemisinin, 1 

takrı.beı:' 6 bin tonilato haşmin· I 
de hır ıa~e ge'lıishıin ve takri· ı 
ben 7 bin tonilato hacminde bir 1 
mü~immat gemisinin torpille: • 
mesı vardır. Mühim.mat vapu· 
nı, müt'1ış bir infilakla berh:ı· 
va olm•ış ve ateş s~tunları biıı 
metreye k dar yükse!ıniştır. 

Bu harck€ttruı bir bahri ve 1 

(8•• tarofı 1 - •)'fııda) !Bet tarafı 1 ı-ı .. ,.-ı 
tahrip edilmiş olmas yüz!indm labilecek hic; bir beyaBa.bm yok--
durmuştur. tur. Bir çok hareklt devmı et-

Cen up mıntakıısında, hareldt mektedir ve kendimizden gayri 
memnuniyet verici bir tarzda. başkal:ınnı dftşiimnek mevki.in· 
devam etmektedir. 17 subayla deyiz. Şimdi bir müzakere ya • 
549 aalı:er esir aldık. j pılınUllll tasvip etmiyorum .,.. ı 

Almaa resmi tebllıll iimit ediyorum ki A \·am kama.-1 
Berlin, 22 (a.a.) - Resm! nuıı, harbin idareııin.e memur 

tebliğ: bulunanlara karşı bir kere <!&-
Alman hava kuvvetleri dön ha müıiamahakar davraoacak 

Yunan k3ra suları üzerinde ce- •ve bir çok güç ve endişeli za. 
velan ederek Yunan toprakla- manlarda meclisin bariz vaeıf'. 
nndan ka<;makta. olan İngiliz 1 lanndau birini teşkil etmiş o
heyeti seferiyesini na kletmeğe lan ~i'ı:n _ye ııoğıılı:ka.nlıhk hu
mah.sus dilşınan vapurlarına h~ 1 letlermı dünyaya gösterecelctir. 
sus! bir muvaffakıyetle hücum Avam ka.ı:narasına vereeeğim Y'9 
etıniş~erdir. Evvelce dı- hillas.-ı- gfu:ıe haber, amiral Cunnlııgham 
ten haber verildiği veçlı ile mu- lmınaııdasındalri Akdeniz ınuha• 
harebe tayyarelerimiz cem'ıı." rebe filoı:> ••Un dün ~k nkti 
31,000 bınilatoluk ve iıısıMI• do. Trab!wır- rp limanııu 42 dakika 
lu 6 düşman nakliye vapuru ba- bombardıman. ederek ayı_ıı ZI\· 

tınnıslardır. Diğer bazı vapur • manda hem lımaııa hem lrman· 
l:ır da o derece hruı.'\ra u,,"ratı ı.. ~ gemilere, gecişlip bu da
rnuıtır ki hunlara d:ı zayi olrowı ~ıkada ~amile ma . ·::- olmı
naznrile bakılabilir. l'~ ~k .. agır haaar!ar •ka evle

Y=istanda Alman lntalnn dlgtdir .. Alln~Jıı.r,. Filon!-'n tay. 
Pindos da." sllsil · · . t' yareleri. Trablıısgarbe giderken 
kametinde~ geçm~ n~.;:'a'!, ı;t ı: be Alm:ı? asl:er rakii~e tay
llWICT ve vıınyana ve bu suret· yaresln! ~e~'.';ll'U!lar 'e. ~un· 
le de Yunan !tal h . !ardan dordumı alevler u:ıııde 
ele hnrp ede~ ve ~~~tC:bı:;~~I dtişüm~ü.şlcrdir "}. '<lrlnr Tay 
olan d'i'>m k ti . . ı yıırelerııı dolu mu yahut boo mu 

•. an m"tt erın•., ge- oldugifunu rlaha ö~nm-"' ~ere;;ı başlıca yola ·-·-•·~ ,., =rn. dır Vw.u~ • Pilo, ciddi t:ıei:ı:' ufl'llJ!laınış \'0 
· hiG bir gcıı.i 1 aybı kayd~i'>e·ı 

Yollarda tesadüf f'ciilen bir miçtir. 
çok ms.nhı.lara nı.ğmen Y enlAA- l ıb;, 1 •- lıtıtı!ardan sa.bılı 
birden cenuba doğru ilerliyen harbivc nazırı B. H·re-Belisha, 

1 

Alman k•tn•arı diil;maıı mukaw•· mümkün oldnğu ka '~r n'" '< 
metini kı.-dıkt3.11 sonra YeniAe- bı,r mümke~ yı;.pı ·ını ve 
birin cenubu ıııırkisinde kVin eger böyle bir m\izakc. ,ı n,~ 
Larnya schı ini zapt ve Volos li ·ı lıa?'ir.ivf' nnz:'1'1 B Eden'i 
rnanını ~al et.mişleroir. j c •1 " •ka yaptı~ ~on ziyaret 

Yun:ı.n c heshıde cerern e- 1tında t>eyqnaı.ta rul·ırnnast· 
den .. m"ll muharebeleri .-ıma0Jn· I nı • t .,. -,tir. 
dn dmıroan, Hll1'r<"ane Iorlelin B (' >rçı q{jıl riııc "~yi.· de-
de 11 tavym" kayhetmiştir A VıUn ('hT ;_1Hr : 
rinyon tayyare meydanına al· - . Alüzak~re mese•.,..ınc p~· 
~nktaıı urınak suretilc yapılanı lince vaziyet muvakkat hır ıe-1 
hücum esnasında da llyni mo- v~kl:uf safhasına 'cliııce, olup 
delrl"n be$ lngih~ tavvaresi tah· I bitenler hakkında -, ,,., kama· 
rip cclilmlstir. j ı~ ·ına tam bev1nat yapıl .. aJ .. 

ı;'imal! Afrikadıı Scllı 'a !lr EJıe~ . .-,ive•m• \'c az maliı· 
karşı ynNlan b;r diişmaıı " ıı· ın.'lt vermeğe gelincL, sarih sı..:· 
mu püskürtüimil; ve B:ı.rrlia'va rette ~u söyleme ;stC"r ki 
yapılan ilırac ter.ehbilsünıı miıni Yunanietand ki kuvwtle. ·miıruı 
olunmu•tur. Dü~man ağır 7.ayi· ve r.uadil har<>ket• ri l-.aJ kında 
at vermiı:tir. Bir ka<; esir sim· t:ım ve yahut ' ilı m· I•lınat 

le kad.ır suya gırmiıt bulnnu <'r mışt;r. Dü..."Elo.n zırhh tefekki.il- almakta m bi'y 'k ı;u ı kt..Pı 
!ardı. !eri toıraf•n•l:l'~ Tobnık'd" yapı· k:ırşı!aırt.ık. Bu l . .arek~t çok 

_!ııyyarmıız dör~ mişttr. 1 

Bu sırada ı.teşe bas!aynn lan huruç h.ıreketi muvaffakı· mul!dil mabiy .. tte idi v" tevku 
Bren mitralyözleri Alman -u- yetsi7Jikle neticelenmiştir. lftC'e bir ma!oarctle yapılmış bu 
kerlerini r'c rek r.uya yuvar· Pu·e yap~n Alman ve ttatyıı.ıı hınnıaktadır. Fakat b "at ini· 
lann~tır. 

1 
tayyareleri ı.lttıı iiç biiyük <1t!s • kfunet. harekette lmluran kı; 

AJnıanlar bu teşebbüs~n Va7. man ticaret vapuruna hücıım <"+ mandanlnrdan gilmi gilnüne tam 
geçmege mecbur kı\ldıkları 
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• iT' ı;lerdir Bıı vapurlardan biri meliıınat almamıııtır. l'ak .t htı. ı 

re besi 
Londra, %2 (a_a.) - :htgiliıı 

hava nczaretintn tebliği: 
A YCl tayvarelerindetı mlh'ek

kep keşif filolanıııazla ıliilJroruı 
tayyareleri arasıı:ıda dttxı müt&
addit boa çarpışına1an oı. 
muııtur. Fraw pphffta iı:ıdıl 
bir dllşınan avcı tayyvaıt dl}. 
filrilbnilştür. AvCI' ta~ 
ınizden biri össüne ~ • 
tir. 

Avcı tayyveleı:inıiz dfuı ge
ce yaptıkları muharebe kcşll 
uçuşlan esnnıunda şimall Fra. 
sadaki düşman U.yyanı Me1" 
danlannı oomb~ ehciş. 
ler ve dört motörf!i bir d mım 
bômbflrdıman tay-;areei dO :JJ-. 
mlişlcrdir. 

Sahil muhafaza teı>)cilltına 
mP-nsup tayyarelerimiz dün 
H:ıvre do!tl!lMJ!a hürum etmiş
lerdir. Rıhtımda inşa edilmek· 
te olan binalar ü=iııe bom!Y.ı
lar d" ,Uştür. Bu h:ırl'kita if 
tirii.k eden tayyarcierimiııHı hep
si !islerine ~lr 

Alman!3mı kii<ıwnb;n 
Londrıı, 22 (a.a.) - Bu gee&

lti Alman hava akınlarının baıı
lıca hedefini lngııterenin e&
nubu garlıisindeki Plvmouth 
vehıi teşkil etmiştir. Burnya 
yrpılan hücum çok !liddet!' ol· 
m..ı• ve alınan ilk r:a.porl:ıra 
gore bıL~nıri binalar bflyfil; ha
sara uğra" • tır. l..oRd!'<ı mınt.'V 
krısmda hu gece de kısıt bir a.
lamı \ ı-rilntl " de bomlı:ı aW
mamıı:;tır. 

Londra, 22 (&.a-) - Daily 
Tcl~graph !ng.il.t ordusunun 
zırhlı tırkal:ınnm yeniden ten· 
sık cdıldığini ve §İr"...di bu kuv
vetlerin çok kudretli bir harp 
vaaıt:ı.sı t- li::ıe gelmiş olup dil.fr 
manın ycııi 'n biyel.eki uşek -
)dillen L2 ça, p: .ıınııga mlll.-tedir 
bulunduklarını )u.maktadır ln 
gilız o r <l u a u n u '' ~dı
y~ k a d a r kullanmadığı 
kuvyettc yeni hücum baları 
inul cu;lmış oklııgu 1lllb•ss1 te
baru.. tctırı · ·tcdir. lililstakil 
ır oıfü t şııkkiillcr ııon model 
t,l'lk>.ırıa ce<:.h"."Z eı:Li'mıiş oıcıu
ğu gıbi bunı :.ra ınoWrıu tnpçu 
c uı.a._arı. •ayyôre def. ve 
l ol; d fi gruı:Jtrı, ıotihkfun 
ve ın .ı.;;.t muirezo: l n, ve karo· 
;ı-onlr.na tar ınan ı; yade kıta· 
1 rı ilave ec. ışttr. Bu fırka
ların ..:ıı tipik : p Blcti kru· 
' =r · Tank adı verilen yeni 
model bir hilLum arııbasıdır 

Bu , nk çok shr'atli olup e
pey· .:ı .:t.aklarda yar-ılan ke'lif 
lıa; e.k~Ien n · oosıııc.:e elde edı· 
len ın.ıı t ı::..;ıta goro ateışını tan 
r.. ec tı.im~ı. tedir . 

i 
e 

e:r 
rada neJıriıı suları kızıl bır y<ınmışbr 1 hıc. mr, suretle ~&;ekil.tın ccyri· I 
renk aiınlJl iıuhmuyordu. 1 A:ııharebe ta.yyru-elerinden mil nı >ka. etm =.;tır. l,;t. J.b ld~. 

Almnn pil.e bombardıman rc!·kep kuvveUi lıavıı filol.vı· malıall'ııcleki men.ra tlc e hairl I 
tayyareleri çekilme lınreketi- mı?. dün gece fena hava çnrtlP.rı gelmemek '!llrtlle kam! ıl .. ı·"'lı 
rnizi.n başlangıcında yer değiş.. altında. bir defa daha Pi>• rıutlı takdirde da.ha tam rl!porlaı· ' .e , tara 1 :ı uylıda) 
· t ı· k tal askeri limanına hü'cum ~tm'"-l- mamızı istedim. vanyaL. ı buy.Jı: bir kısıı:unı 

tiren ngı ız ı armı iz'aq euı- " "' ... yorlardı. Fakat bilahare yağ- ve iııfil!\k ve yangw boml:ıalaıı Har iC'iye nazırıııır seyab tı .MacanstR..na ver \i •JlUUl an· 
mur ve alçah-ta dollŞll.n kesif atmışlardır. hıı.kkında ya aleni vc v but gi:ı,- lcwnıasmın Uld r ci talep etzoo. 
bulutlar tayyarelerin hareki- Deniz iuşaat t~lannc!a h bir celsede bçyanalta bulun· sınuen dogm.Jn,dır. 
tına mani olmuştur. Aksi tak· ve antrepolarda büyük yangın 1 ma:::ına gelince, buglln için bun· ılier ·~-1 m:ııda. 
dlrde düşman tayyareleri ağır !ar cıktığı "" ~ fabrikası ci-ı ılan sarfınaı;ar c:ohmmasıuı tav· V yruu, 32 (a.a.i - D.N.B. a-
makineli tüfeklerin amansız a- vannda şiddetli infil!klar vııku 1 ·ye edeeı-ğhrı. Çünkil hfiktiıne- jaıı.sı bıldırıy()r. teşine kurbalı git.ınelı: tehlike • bulduğu habe1- verilmektedir. · tm -iııvaııınm Avam k:ı.n:ıır~ır.a j Hitlei· 20 tıisıı.nda, yanında 
· bul Gre:ıt Yarmou'.. limanın• ı,,· :lirilmesi için iüzıınılu husu- Almanya harici"" nazın Von 

sme .. maruz .. u~·ıııyoı iu. 1 ı.n " , Duşmanın muhlm bir köprü cenubi İngilctrede bt•lunan tay '. c tın sllyleniJnıeğe nazır oldu-! Ribbentrop bL1lund.1ğıı balcio 
üzerine bo~kıalarla yaptığı bil- yare meydanlarıns karı1n yeni· ğunıı 7.ıutnetmiyorum. 1 Vi~ıınnya kısa bir ziyaret ıçln 
cum teııebbıısu de akim kalınLŞ- den muvaffakıyctll hücumlar ya 'Muhafamkı\r m~hıuıü.rdan gelmiş oı .. n 1Lalyan harıcıyo n ... 
tır. Ç\ıc,kil atılaıı bombaların pılmıştır. Hangarlar ve Elğınak· Lıırd Wiııtertou, gizli ve yahut zırı Kont Ci3.DOyu ka.buı et.-
h;çbiri hed<'fc iaabet etmenüş _ lar yıkılmı,tır. alcnı hır cclsede, B. EılPl'in nıiştir 
tir, I 21 Nisan geeesi şorki lngil • "l.'.""ktaki vaziyetten ispanya ile Von Ribbcntropla yaptığı 

tere üzerinde ucuş yeı>a.ı.ı hafif ıuna. betıere kadar noktalara müzakereleri bitiren Kont Cl-
Cephedeki aak('rlerıını· ·.. Al· "" ·ı bul a o bug·· ... 1 ~-- l " ve ağır ınuhare~ uuyareleri- ,...ıı:ıı anan,, ııoıı &'yalıatiııin n un og eueıı sonra • 

manlara zırhlı otomobilıen· ı'- ' net'nnl · hakk a tıllyaya h•~k t ""-•şt· 
k 

miz beş l.'lyyare meyd:ınına oom 
1 

t~ erı -ııı 9. Mümkün CJ- ~v (. """"' JJ' • 
«;.inde olm::ıdı lan zaman istih- du•'" 1 d b·"- b' Sofya .,., n ) Bul k , balar atmışlardır. Şiddetli yan-j ,u <El ar çn "" ır beyanatta · -- .&. - g:ı.r .ı· 
faf ile be. ·ıyc:or.ar. Avu~tralya- gınlar çıkmış, y;!'rde sıralı hulu-ı bulunması nrzu,...ınıı i:ahar et- jcı.ıısı bildiriyor • lı bir grup parlak bir gen ha·' ta I •• .. . _ _,, miııtir Hırvat d~vlcti reisi .Ante r.-
reketi .Yaparak bi.lh• .. a tema· nan yyare er ._....np euilmiş. I B . ı· Bul ~0 tir. . . ç.irçil. şu ce<•abı vermİ\I· ve ıç, gas kralına l:ıir telgraf 
yüz etmiştir. Bu müfreze mü-' tir çekerek Fühn..ı ile Dııçenin td· 
himmııtını bitirdikten sonra Muharebe tayyarelerimiz dün . D · .. · grafla mu",,<·'·ı·ı 0·~t ''-·letı'nı· gec.e Bristcl Kanalında bir ka- - 1 ~ sıyaset w.ermde bir ~"'"' =• ... w.a 
yeniden mühimmat almak için file ile birlikte iler!MT1ckt" nlıı.n beyanat ooşka bir meseledir fa· J tanıdıklarını bildinnış, ve Bı.1-
hemen labıı.run.a avdet elmi• ve · kat B E•l<>nı'n son """' h ı· "'"' lıu"kum" etı'nu·n de Hırv,,t d ··• ~ sekiz bin tonilatobl< bir d'' •mıı.n; · ·· ·-, a a ı ~ · derhal gen donerek düşmanı t' t 

1 
, halı:kında bir beyaııat, fikrirıct', ı !etini t.ının:ı:ısını kral Boristı'n 

tekrar lıararetlı bir ""kiWe mı.re vapurunu ıatırmışlardır. I halen ,e Av•~ k · · n·ca ntıııı·ştı·r. 
"' Aynı tayyareler tngilterenı·n .... ' -u aıruınuıı ı~ın • istikbal etrni~tir. • ne de umu.mi f t · · Bulgaristan kral:, •-'-'la 

• ,, ... ~•··•·•·a kr• .... - nubu garbi sahilleri acıkların,Ja 1 . meu aa ı~.n iyi 1 ..._...,,,~ • .,..,,,... , -..... ~· • b · · k olmıyacaktır \'rıdiği cevaptn Bulgar lıüklı • 
.. ,ı~er i!y_;i bir vapuru aı'.ır I · . ooyallll~ ha.sara ugratını !ar ve bir ka- . B. Çôrçıl, Libya.ia.ki harekat m• unin ınüııt.ı.kil Hıı-v:ıt devlrtı· 
ak 

h•klı:ında ••hı'h mal·-- l · ... n· •·ııımo.""a karar verdimnı bil· 
Lı;ndra, 22 (a.a.J - Reuler r ol gemisini h:ıtırnııslard,,·. "' b. -=~ wu•a ıs..., • .... ...., .,. 

a" Orta ...,._ b' Avcu tay<·arel·.,..,.·~;z •·-Fın- yen ır s"""" cevaiıE'n demiştir diw.~tir. J~nsının • ıµ.tn..., ır yer- d 
1 

, ' '" ""'"' ki : ~....,!!""-.!""""!!!!~-....,."'!!'--'"'! 
deki hut;USJ muhabirinden. a'I ngiliz ad:ılanna korı;ı ya. Haber alındığına '!Öre Yııgos- pılan lıücumlarda Mans denizi 1ı: • Lilıyada cı.,ı1ar 1 klcında buslarındnn B. Shinwell de, B. Javyıı kraJı lkınc! Piyer Yugııs- üzerinrlc cereyan eden hav:ı rrııı. ı;c', sad ~h surette mal!lroattar Edenin, bittabi gızli bir celse-
la d yrıl 1 " har<'lK'leri em-:ısınd.• u"p clu"-. ·,ın u ;m ugumuz düstin e>;inde - de, mPbwnm fiknnce halk ara· 

vya a~ 8 aıgı gı.; millete 
1 

• • .,... ~"m. da ut diıı · l ed lıi b bi be a
"PU b' • sın mevc cı: evı ız:a e e-

ta en r yaruıame neye- • ıvyaı"Sı e ır sabit ba- Muh · derek ~en~lekete muz.aCfcraııe l"!ıı i~•lıa ...C'lmiştir. Mım.5 sa • ı . b" cltt>Jif lııı.rp ııahnelerinin cck mahiyette ,.azjyet !ııı.kkında 
dön k d h.ııı.E':"ndP_ re "'ıis•-ı BI.-!ın;ın 1 nın ı ıcmr.ıiyctı hakkında aoru be~ anattıı. buhmmam iizef'inde 
~ gune a ar nıücıı.dele- t d<- h lı -.:. "' '" ' 1 lan bi~ su le Ba~vekll.llı SÖ?..Ü i6I'IU' etmiştir. 

ye de\am edeceğini tem il' eyi•'· ~f'.'.' .. •r. ngihz tayyaresi .Jü- • ke ı:miş ve B. Çörçil ~ ı cevabı B. C"ôrçll, cevııben demiştiı 
nıiştir. Kral diyor ki: - ı şu.,--lilmuştur. 1 ''ermişti,- : iti ; 

- Üstün düşman kuvvetleri Al~''"~. toprakları iizeıine cliin, Brit:mya kuvvetlerinin - Halkın endifeSUıe gelince, 
kar~ısında milli topraklarımızı :1.:~duz n" d• ''ece ıllismıın 1 yapmakta :ıl hı,"'u tchlik~li var.i- böyle b'r e:ıdişeniıı buhmtluğunu 
vakıa terketmeğ~ mec,bur olu . J-- ı~dıuı ::cıı( yaµclnuımı:ıt•~-1 fek 'n ,.., başb mıılrtelif göımedlğlıni b:ldirmek ıneolıuri
yorum. Fakat mucadelevi bırak· , _ .. • . ·- - ı •' " mı ~l'"'llld• mııkayeııeler yctindeyim. "Alkı ., !ıııer !yt 
ınak niyetinde değtlim. · Bayra-j lort. mü&fıı ..!mı olan Sıqı, 1 yannıağa ba'llıvacai '11ızı zan . gıtnıadlği ıı::ımıuı, h~!k, btııi biz 
ı?nmzın şerefi lrnrtarılmıştı Hırvat ve !';loyrn r' teşekkliı· M -tnıiyoı'UD'I u Alkışlar., yapmış olan ve tarihimizde şini
Büyilk ecdadımı kendime ~ ctmc~te _ve nııllcu ı r.ıeımı roü- L•lıya hakkınd:ı h~r hangi hir diye kadaı· ı.-m·vetiınizl lelıkil 
ala>-ak Yue;os!.av ba\'1.gı· ı messıllcrın:n.teslı,.... c:olduğu SÖV· heyanatı'l bı •ijn z:ınıanı olduf!ıı 1 etmlş bulıuınn büti<ı.• itıttkrar ve 

- nı en lenılınemesı ıçin kralı h" 1dJ · 

t

son ~esime kadar ytlk!Y.'k tu- kü.'lletin Ycgoslavyad~ :rıı": 

1 

"C ha "rs.tta dııha bir miitldet soğukknnlılık hasıctıı.ırini göıs • aeagım. j ınış 
01 

..... r. bo • zamaııı ol gı düı:üııcczinde terir. 
rral. vahim :nı.larrla krallık·, tedir .._.mu cyıı.n cylem~.k- d 'ilim. Bunu miiteakip, A- Jtama,. • Miltcakiben işçi partiei m&- raaı. başka uıa.llere 11<mi.ıtir-
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Ba;ra 1 • tENI Smıl 

Erzurum vilaye· 
r=:::;L= S p O R _j tine fidan Askerlik işleri Ga}Timenkul Salış İlanı 

/çtanbul Emniyet Sandı{jı 
Miidiirliiğiindefl. 

F y ••• 

Dışarıda kar bllttin ş;ddet' 
w hızı ile yağıyor. A.7.ıp kuduran 
tabiata müt.'ıi) bir darbe indir
mek için azami kudret ve lruv
yeti;·lc arzın s:ı.lh!nı kamc;:byor. 
Bu vahr.ı •c~e bazan köpekl&
riıı çıkardıgı acayip sadalar 
ıla karışıyordu. 

Ocağa odun atarak çıtırda -
p.n dıı.ların karşısına geçip o
turuyorum. Ayşeye de yanuıı-ı 
4lııki yeri gösteı erek otunna.sı-

iıÇiıı işaret cdıyorum. Zavalh 
cenç kıı div, nın üzerinde du-/ 
nı..'1 ya.stığı düzeiterek yanıma, 
IBJlki yere yuvarla.nıyormuş gi-1 
lııi, ilişiyor. Yüzü çektiği ıztırab; 
Ye ı~kcncede~ k_a~a karı.şık 1 ~e sapsarı. Gozlen, goz kapak
b.nnın ağırlıf;'lm çekemiyormuş 
pbi yarı kapalı, Bakışları bır 
JtOktada israıh duruyor ve san-

1 ki bir şey arıyor. f;oluk ve renk 
iliz dud. klarının Hlmsında b&
,az dişleri birbirine. kenetlen • 
miş g;bi kapalı. Tel~la yerım
tlen kalkıyorum. 1 

- Na oldun Ayşe? Ne oldun 
brdı>,şim? ! Diyorum. Solgun 
renksiz dudaklıu-ı aralanıyor 
ye kesik kelimelerle inler gibi 
flsıldıyor : 

- Her zamanki 0 ibi.. Biraz 
1111· 

Sonra kalbini tutuyor. Ne ka
ıiar zaman biivle kaldığını tah
min edcmiyorıİm. Muhakk:ı.k ki 
kısa bir zaman ic;ine bu derece 
6lü ve tıf.lossiz saatlef sığamaz. j 
Genç kı7<la bir h;ıreket, bır kı -
ınıldanma güıiiyrırum. Güz ka -
fakları oyııuyt•r; daha mU~imi 
elini kalbi üzc·rindeıı çel:ıy•ır. 
Etrafta bir ~y arıyormuş gibi 
"başını kaldırıyor ve Mnra bcm 
:yanına çr.i;ırıyo. r. Gid<yorum.

1

1 

Yav~ça elini ul.'.ltıyor. 
- Biraz b"na yardım et' Di

yor. ı~·eüiklerinı yapıyor, .ı'.yşe- j 
J1 ib1.iraha' va>iyetinde yalın • 
yor ve yığdığım y':tıklaı-a. ba -ı 
JIDI koyuyorun··. :,o.ıra b:r ta
lıure alarak karı;ııııaa geçip o-'ı 
turuyoruın{. d 1 ·ı .. 

Bir... iç.. fks a o rn ov-
)ece s<'SSiz duruyor, nihayet 
tıcnuşuyonı m. 1 

- NMılsın A;·şc? Biraz ge -
Prdin mi kardeşim? 

- Geçti. Fakat bir kaç da -
lı:ika ııükünete ;hliyacım var. 

* " - Evet. art' k. şimdl lıer ~e- I 
Ji sallll anlata bilirim. H~yatı -

1 
Jıı.ın en kıymeti" zamanlarını ne 
için bu d<"rN'e ıztıı'ap ve sefa - 1 

Jetle ge<:irci; Cimi bilmiyorsun . ., 
- &n• , • !vorıım Ayş~. de

tllm ve ocağa yine lıir kaç odun 
attım. Vakit gece yıı....,sm• yak
Jaetyor, fırtına yine aynı ~'dJe -
tile dcvan1 edi.}C•rdu. Yerhnc o· 
turdu"" O:• rla .,ıatm:ı.sı iı;in 
laaret ettim. f' mcliyc kaMr yüz 
hatlarının bu derece tabiıb~tiği-ı' 
ili görmcmiştiı.ı. Bir n•Üd•let ba
kı~ları ocakta ~atırtlıyan odun
ı.rııı alevir.e dikildi ve nilrnyet 

1 kouuşmağa b,1 şl:ıUı: 
,._ H_nyatımın b:ı.şlan~çlnrı 

1 
tılan ilk uç seııeyı naaıl g•~·rrlı -
fimi b:Imiyorıını tabii. Anlattık
larına ve el ıa ftan işittiklerime 
aazaran bu scııder gayet ,:akin, 
-iz geçmiş; bab:ım be~ ve an- 1 
nem yarım ?enginlieimi~n or. 
-.ıında yaş:ı)ıp girliyorn·~=· 
İşte asıl lh·nim i<;in unııtulmıya-, 
cak kadar acı ve iztıraph gün -
ler o aıv1an itibaren ba.0lıyor. 1 
Sekiz y· ımın bütün cehaldi ile 
hatırlad :'tıııı o Raat!eıi hiç unut- ı 
mııy8ogım. Z:.,·allı annem bir 
tarafta J-aıı 'il1<iiriirken, ba - ' 
bam diğer l~öe,cdc ~aııcılarla kıv
ranıyor. Ber. iS<• bir lokma ek -
mek ir;ın sabaht m ıkş1 ma ka -
d::ır t!'""ııvor ve nihav"t geceleri 
günün ıztLrap ve iizüntü!eıindcn, 
daha çok. brnımın at;lığından 
bir avur l<eı:nik gilıi yatağa gö- I 
müliiyorıım. 

Ah: Ben bu mevsimkri hiç 
sevmem Bu 7.nrrıanl:u· beıılm ız
tırap "Ünlerimdir. Yınc böyle 'ı 
fırtın::iı k:ırl• bir havıı itli. P~.n 
IJÜilUn yorgunluğu. açlığı ile 
uyuşmuş. yata;";,r.ıın içinde uyu
ya kalmışım. S~tin kaç oldnğı.ı
JIU tahmin Pdeır.iyonım. Acı bir 
çığlık ile uyırndım. AllııJum o ne
mfi :b iş manzara icli. Aradan 
seneler geçtiği halde o gecenin 
heyecanını katiyen kaybctıni
;yeceğim. Evet yine böyle rüz -
garın ıslık çalarak esl:isi"i ve yer
den karlan havaya ııa.\'Urduğu 
köpek ulumalarile dolu korkunç 
bir gece idi Bütün bü v~t or
taamda yükselen acı bir ferya
dın etnıfta doğurıu:ağı heyecan 
Ye hareketi iliyle bir tahmin et, 
fst.e. ben, ~uş olan ben ya.. 
tağundan bir çılgın gibi sıçra.. 
tıııı. Gözlerime inanamıyar • 
dom- Hayır bu bir hakikat ola
mh. Zavallı aımem odanın CW'-

SOheyla UYTUN 

ta.'illlda laııılac içinde yatıyordu. 
Rengini, o geceye kadar sarı • 
görmemiştim. Kanla boyanan 
dudaktan elektrik cer~y:ınına 

tutulmtlf pbi titriywdu. Ne ya/ 
pacağımı §&Şlrmlşt.ım. Koş -
tunı. Kolımrla n tutarak rı:rstım. 
Her halde bayılmıştı. İşte o za
man aklıma ba!ıam geldi. her ye-

1 ri aı·adım. Yok! Yok!. Yme an-, 
&rn:!l yanma geldim ve yere diz 
çökeı·ek yüzünü, boğazım kh-le -
ten kanları sildim. U zerine ka -
pandım. "Anne<:iğirn, ann~ci
ğim,. anneciğim! ..• diye hay
kırdım. Dalla sonruını bilmi
yorum. 1 

Gözlerimi a.çbğ'ım zaman mu
hit ve şahısların d~tiğini hay-1 
retle karışık bir ıztırap içinde 
fark cttlın. Yanımda otunn l'.ıa
baının yaşlı gözlerile kar<;ıhşın- ı 
ca dPrhal hatırladım. "Anne!., 
dediğimi ve bayılarak ağlddığı-ı 
mı billyorum. Y-ıne bayılm1-

ııın .,, 
B<lrada nefesi 'ıtesiliyormus 

gibi durdu. Ellyle gögsiiııü sık
h. Diraz ııu içti ve konuşmağa. 
başladı. 

" - Uz:ıtmıyayım. Ben heyin 
hummasından yattğım müddet 
iç'" l<i' haham maddi ve . a ~{'Vf 
her türlü sıkıntıyı diişiinmiye
rek evleıunlş. Hem de annerı-.!n 
öliinıünden iki a.y sonra. O za -
man !ıeniiz dokuz yagmda i
rum. Üvey a.nncmle çocuğu o - ' 
lana kadar iyi geçindik. Ne 1.a
man l:i kendi oğlu doğdu. İşte 
bcn:nı için daimt ıztını.p glhlc -
ri ondan sonra başle.di. On iki 
ya .. ım;ı karl:ır mektebe gittiğim 
Z<"lll' a>'hr bile çocuk bezleri yı
kır,1~ lı ve daha bir çok ev işleri 1 

görmek bana düştü. Fakat bii -
tün lıu şeyleri yaparken içimde 
tub_f bir korku vardı; Beğen -
dirrıcmck! .. Kış geldiğini evet 
o nı.Dıut ~ geldiğini hic is
tem -:<lim, çünkü o z:ıman elleri
min raUamasile ıztırabım lıir 
kat uaha artıyordu. Bütiin bu 
giinJ;ik m~galelerden annemin, 
>.ava'lı bedbaht kadının Mısını 
unutmuştum bile. Daha doJru-

1 su bıı~a mecbıırdum. 
Nihayet yine öyle bir mev-

1 Rimele h·ıbamı da avnı w,b :ıol
cu ettik. Ze.vah adam kansının 
eziyetlerine ve hastalığını'! ız - f 
tır"bına tahammül eder.ıiyerek 1 

eıicli, ~tti.. Ben artık wtı:~tıa 
b:ı.~ başa k•.lmışbm. Ne yapa -
c.-ı!ıtım 7 Ellini uzatacak bir kim
se yoktu. Üvey anneme geiince 
beni çoktan unutmuştu. 

Bir seneyi beni tanıyan eh !.ıap 
l!\r:rrıın yanında sığıntı olarak 
ge~;rı:lim. Bu bir sene sonunda 
Gemlikten benim adresime ge -
len bir mektup karanlık haya -
tımıh parlayan ilk 119ık oldu. 
Gemlikte tawmadığım ve bil -
mıxliğim bir yengem nrmış. Be
ni vnn,na cai{ınyordu. 

Hiç tereddüt etmeden kabul 
!'tt =-ı. r.enır "in yolunu tuttum. 
Yen;;em t:ı.hmin ettiğim gibi çık j 
tı. İyi, ssf kadineağızciı. Fakat 
amcam yarabbi, ne asabi, ne f&
na ad:undı bu. Ev içinde huysuz 
luk yapmadığı gün hemen he -ı 
men yok gibi idi. Zamanla buna 
da alıştım. Yen gem dağda sürli
leri otlatırken, ben evde yemek 
piş •iyor ve ıztırabımla baş başa 
kalabiliyordum.,. ı 

Burada biraz daha durdu. Yi- 1 
ne bir yudum su içerek devam 
etti: 

"- Ilık ve sakin bir ilk bahar 
ııabahı idi. Çayırlar, ağaçlar vel 
hasıl lıer şey yemyeşil bir mas
keye bürünnı~ Ah! Bu yalaıı 
cı maskeler! 1 

Bir gün evvel yine fazla üzül. 
miiş o geceyi uykusuz geçirmiş
tim. Yengemden "bu defa kayını 
lan ben atlatayım. .. dıyerek izin 
aldım. Sürüyü önüme katarak 
çıktım. Koyuııları dağıttım. Bir 
ağ,tcm gövdesine arkamı dayı-

1 yarak oturdum. Sessiz ve sakin 
olumş yine sessiz, aakin bir ağ-ı 
layış takip etti. Gözlerimin önün 
de çıplaklığı, acılığı ile 16 •ene
lik bir mazi canlanıyor, beni en 
has.<a.s yerimden vuruyordu. O 1 
alc§am eve dönerken "En mes -
ut günüm,. diye diişilııüyordum. 
Meğer bunda )"lmlmışım. Göz
lerimin viştiğlni. görerek ~phe- 1 

!enen amcam bir çok a.ğır itham-! 
!arla beni yenldeıı bir uçuruma 
doğı u yuvarladı. ı.caınm ~eti~ I 
yi bıliyonıım Nihayet beni evuı
den kovmak a.lçaklığmı göster
di." 

Gözlerinde biriken yaşlan 
:ıııendilile aıldilrtc. soma sesine 
yine ya.nı i.hengi vererek devam 
etti: 
"- O gündea sonra aradan 

iki sene geçti. Fakat nasıl?!. 
Belki bir kıı8 kadJır çabuk, 

beliti de nMnılacak kada.r ~ 
1 

Beden Terbiyesi Ge- Er!!!'~~~!~0rvilay&-
I D• kt" " " timiz fidanlığı yalnız vilayet ne ıre. oruııun mülhakatınuı fidan ihtiyacını 

karşılamakla kalmamakta, ayni 

Beyanatı zamanda civar vilay<0tlerjn fidan 
il ihtiyaçlarım karşılamaya ~a.lış-

( ıtoı tıırafı 4 U"eö cayfodo) maktadır. Bu meyanda Erzurum 
yükünıl ilstline alrn.,;; ol:ı.n Kı.ı- vilayeti vi!Ayet fidanlığındım 
tat :ı.rkad'l.~III1l7' ''" cl''tcr ajan 2000 fidan istemektedir. 

~~aşlara teşekkürü borç bi ·ı El doku-na tezgahların·. 
Gençilk klübü faaliyetine dal- dan bir kısmı daha geldı 

ma mlizabaret ettiğ_!ui işitti~ 1 Erzurum (Hususi) - llrtısad 
ç~k kıJ'?letli HalkC'vı başkam ıle Vekaletince vilayctimhde açıl -
Hs.lkevı kollannı ldaı·e cJen ar- 1 ması tensip edilen el dokuma 
kacla.~lar~ arzı te~hkür ecterı:n. tezgfilılan için muktezi ev
Ve Elazıg gençlığlue tuttugu velce gelmiş bulunan 40 taue tez 
yolda başarılar dilerim. p.ııa iliveten yeniden 50 p~ 

I• lkb h t.esg!h ve teferrtiatına ald mal-a ar zeroenin geleceği W.ber alınIIUJ-
tır. Bu tezg!hlann da civar ka,. 

Beyoğju Yerli Askerlik Şube
slnden: 

Emekli deniz makine ön yüz
başı Sütlüceli 306 doğumlu 
Hasaıı oğlu Mehmet Kanklı oğ
lu (Dz. 1767) 

Yedek mükellef tabib yüz
~ Minas oğlu Anoenak 300 
İzmit (35755). 

Deniz 8. Smıf muamele me
muru Ahmet oğlu Mehmet E
min 304 (Dz. 331 - 17) 
Eı=kli 8. ııımf tüfekçi usta

m Hasan ojŞu. Şevket 310 ls
tanbul (331 - 11). 

8. Sınıf tüfekçi ustası lbra-
hlm oğlu 1IMaıı 301 Görele 
"{324 - 12). 

Yubnda adlan yaaılı 6tl'bay 
ft aa.n'atJ<Ari:ırm byıtlarm 
bıtkfk edilmek üzere çok acele 
111bemtze ıııAwt etnı'"'ıeri ilan 
.ııuıur. 

müsabakaları "" kazal&rımıııa Uwtilne başla.- ------~----

27 Nlııan 941 po.7.ar giinü icnı. 
ediJc.~ek elan ilklıabar rufüaba -
ka!arı için a.5ağıı1ı i~im!eri ya,
zılı hakem arkat.b,;11arın sabah 
sat (10) da K:ı.dıköylinde F&
nerbahçe stadına• teşrifleri rica 
olunur. 

Mübeccel, Jale, Hidavet, Adil 
Giray, Naili Meran, Tevfik Bö
ke, Hüsamettin Göreli, Cemil 
Uzunoğlu. Musa Kfızım Uzunoğ
lu, Firuza.n Tekil, Zelri Yumuk, 

naca.ktır. 

Sıvasta yeni bir 
gazete 

HALKEVLERI 

Meşaleli sokak koşusu 
o ~lcüdar lloılk ~ i 1 .... 

23 Nisan gecesi aaat 21 de 
.l!Mmiz önünde be.\ıla.mak l1zıere 
3000 metrelik bir me,aleli ııokak 
lıoşuııu yapıl'"'2l<tır. KQIU her 
aııete açıktır. Birden beşindye 
kııdılr dereoe alanlara nıllk8fat 
verllecektU. 

Dr. Nurettin, Zeki Gökışık, C. 1 L A. l'f 
Başaran. Sadik Ceylan, 1. Ba- Kapalıçazvıda ~ 
kır, Fethi, Na.dolski, smeyman, Yonca tohumları geliyor 21 numar&h dilkk!nda kilrk 
Mecdi, Şakir, Nuri l'>ı-s, H:ımdi Sivas (Hususi) - Vilıiyetimi- ticaretiyle i§l:ltal et.melı:le iken 
Saver, lbrahim Hakkı, R~ xln yonca ihtiyacını karşılamak vefat eden Tevfik Alt:ınbay 
Sezgin, Halilk H~!dmogLı, Hil- llzere Ziraat Vekaletinden mec- zimmetinde her kimbı alacağı 
mi, Mufahltam, ~oııyv:ı, K3.mı- c.anen 5000 kilo y<ınea tohumu Tarsa mezkf:r düklclııda ve!"es&-
ran Tekil, İbrahim, Mur:ıiı!ıam iııtenmf~ idi. !erine müracaat etmeleri ~ 
Elmen, tskender Sungur, Kaya lllll ııan uluntll'. 
Atakurt, Selim Duru, Yasumi- Bu ihtiyacı i<4f!!ıla.mak ihere ============= 

Hümıiiz, Der-n,. ft Fetlr~ w Ahmet A>Mu 514/1"348 b""'P le 
ıılle ıandı!ım .. dan a.klrtı (2400) lira,.. lı:ar1t lıidnci ile' ed~ tpot<I' ~ 
•ıtd...ıno. borcunu v~d..., hakkında y._ı.n takip Qzerio< ,;i 
No. ıu kamm.Ull 46 ncı. ml!ldc:li?Sinin matufu 40 lDıCl maddesiıDe r1r~ 
ması icabedao P'az!ıpaşada ltadııstro kaydında -rdlrek -b• -,1. 
Terzihane 90laıilnda tıdti 1A :r-ıi 22 kapı 231 ada 5 panel !(o. tıı 

1 
ıl ~ 

Nun Conktt 90keğında eo ;reni 3l5 kapı No. lu tlıılr ...ın ta""'':I, ( 
buçuk ay ınilddetle açllt arttırma:ra konnl\qtur. Sat>t tapu sid1 •fi 1 
göre yapı1rınlı:tııdır. Aröırma7a &lrmelı: ~ (-) lln 1"'1 ••çı I 
rec•ktir. Milli bankalarımızdan birinin tıomlnat - da ıcıob'' ı/ 
mır. Birikmiş bMün veı:ııilerle belecli;re reoıimleri w v.lı:rl lcııreo1 v• ı 
bedel! ve ltllWl;re riloQrmı barçluya aittir. A.- ~m.eol 'JI._.., 
taribinden - "etidir. - 1ste7.,ııere - Balnık ifldl ~ 
de açılı: bWuadurulacaktlr. fipu ıılıefJ ~ .,. lııir lilzumlu rP" -1 
pr1llamedo ... ı.ıctp do t vvct.r. ~ lhmll oıaol3'~ 1 
lan teiklk - ııatıbla çıb.n1ım ı~ llo!<kmda her "';si 
remaiş ad .,. te!Akl<t -· Birinci - ıeNMı tarilııir>' "'I_ 
pazartesi Caio'ntl<mda lııfıia hndı!ımnda - ıo - 12 ye ıcarJO' ıl 
.llıcaktır. llırnkltat - JO'lFl'labllmeol içla Wı:11ı1 edUecelt b«f<li" 1 
eımn -- lıctbeden ~eolrul mllkeüetl:Ye<llıe Sandık aıac•l<"' m......., _., .ıı.ası ...-. Abl lolr:dirde - orttrranın t.oJabOJ<! / 
- ..,.uıe 1/'l/'Ml '8rilıılae mösaadlt ..ıı ,-. oynı malıalde v•,1 
- acn aı11Kmaııı yapdacolr1u. Bu.rtınnada ..,...; menkul .., çolı 

' - a.tllDm Mrııi<ı!ao.ı.br. RU:Jon lıııpa aiıclllerile sabit oımıyaJl ~ I 
darlar ve lrCltalı: haltln ııalrlplerinin bu ha-.U ..., hususi]<, fail ', 
..tfe dair ldd!alanm illa tariltincko itibaren yirmi ffln içind< ı<l' 
IDGsbitel•rlle beraber dalr9Dbe bildirmeleri ltzımdır. Bu suretlo 1"' 

lıOıl!nnerniş olanl>u-la balan tapu s'dllerlle - omuyanlar .. ııı ~ 
lbıkı paylaşnumcUın har1' kolırlar. Daha fazla malOmat alm&I< ~;;..' 
:ı.rtıı 481'1"5 dott;ya No. .ıı. &ntlığumz luıltult: ı-.n ııerıılsia• "' 
+= ?eı t llaWıl llAn oıan.. 

••• 
DiKKAT: 

Eınniyet Soıııd.tı: i<ındtktan abnor> ıi•1ıiıu&Aılll lpoı..k ıtıst•";:. 
lılycnlere ...-,,.nlr>lerlmlzln lr:oyrmq okhlfu ~ ,. 411 " 1 n• 
.ın-nek ~ lhaJe bedellnln 7..-..ına kadar borç l'ennel< our•~ 
la;rhk ~Melctedlr. (S 193) _....::' -- . 1 
lstanbııl Elektrik, tralllfJay ve tiJıtffl 
işletmeleri umum müdDrlüğiindf 

1 - no ...O.k, 509 acı.t "A. :1.. C. armatürü için yarım oı>"1 
poı7ATlık tlOllllJe oatın •b'*'"1ır. 

! - Eaillme 3/$/MI. ,U:W oaat 15 de M.U-0 hawnın 5 IDd ı> 
7ap>lacaktlr. S k k ''"I k A d vekilet simdilik vil&yetimiz a.dı-di•, • a ala , ,,, e , n onyan, 

Zeynel Akandere, Da\'ut, Klopıı- na 750 kilo yonca tohumu gön
tok. Rifat, Sab:ıh~ttiıı Duraz, dermi$tlr. Bu tohumlar ziraat 
Nedim Aydmoğlu, Hü.ımii Can, ınttdu.ı:mğUnce zlirraa bıvzi edi-

ZAYİ - Stws vi!Ayeti Hafik S - Muvakkat -.ı-t 137 liradır. 
lı:a.zası nütua memurlağınıdan 4 - :ı.ıuııı.;,, _...,, oiaTak verilmekte olan ~..melen V' 

Cevdet. Fahri, Suat. lecektlr. 
aldığım lıilviyet clbdanımla. dan olmolıln ..., kanuni -alan ve muvakltal Wninatları ile ilÔ'1 

Süleymaniye yaba.ncı askedik i el1n ve salto ı.omı.yonda 1tıuH: bulunmalan. (2991) J' 
Dan yakalanan Ulaşdaki göçmen· 

fUbesinden aldığım terhis tezk&- --"'!'. ___ ...;.. ___________ _ 
~em~J::si"b.~ Ustanblıl L1Yazıııı imlrllği satııulma komis1onunda~ muhtekirler Jeı e aı-·azi tevzi 

Fiyat Mürakabe memurları 
tarnfından cürmü me'!hut halin- ediliyor 
de ihtikar ııuçundan yakalana- SivaA (Hususi) _ Ycnidoo 

yoktur. • - 1 5000 l!ralUt l:rl - portatif yozı ınalcin..ı alınacaktır. l'~ 
31{ doğumlu Hasaı oglu obiltrncoi :ıttVtKI salı ıı!lııli - 15 da ophıwede ı.. .. <\.mirl!li 5" ,1 

Mehmet Y ılınaz - Koınk-yonımda 711Pd it". 41clclilorin belli ıün Ye s..atle " 
rak Adliyeye verilenlerin ade • maş nahiyesine iskAn edilen 26 
di, son günlenle fazlalasmakta- hane göçmeni bir an evvel mil&-g ... .._ .. ,..,,...-----<--~--:~-,... 
dır. Dün de Fiyat Miir-.;kabe ta.lısil \ıs.le getirmek gayesi ile . 
memurları Kapalıçarı;ıda Eııver viliyetin emri ile maHye, tapu, <:!» , •• 

Kaya isminde birisinin mahara lskAn, husus! m!;Iba.ıı<'be kadı:o - l 'l 3 4 5 6 7 8 ~ 
zincirli makar ihtikiı.rı yaptıfrınıl !arından teşekkül eden komıs -
haber alarak suçlunun d1ikkiinı- yon bu mıntakada faaliyete ~ 11.l 
nd~ giderek makara istem ir,ler • çerek arazi tevzihıe ba.slanmı.- l ı--+--ı--i..._!--+---+--t--ı---ıı 

ır. br 2 l• 1 
Em•er Kaya makaralarin dil- ' 1--+--+--ı-+-•-'ı=ı-l•--+,;--'~I 

zünesine 65 kunış istemiştir. Vilayette pasif ko- 31-+--'r::.:+---t'"'";-r---;-;:=,.. 
H:ı'bulci Enverin mak:ı.ralnrın k J 4 1 1 -

dlişünesini {3 kıll"l'şa. almakta runma urs arı s•-~+=+ı-'-ı•-:-+-+:lrl:=-;-1 ~I 
olduğu görillmiiş ve h:ı.'tkında sıvas (Hususi) - Vilayet 

6 
• İ ı•ı 

bir ?.abıt tutularak Aslife lkin- merkezinde muht.clif mehalforde 1--+--+"""'"-+--'--+----;--;--t 
ci Ce3a mahkemesine verilmiş- halle için pasif Jrnnmına kurs - 7,=•:.ıl ...... \--r•=--+'m=.ı.\--ı\-ı,_. -ı 
tirE. Ka lan açıhm§tır. Bu kurslarda.ıı 8 ı•, 1 J \11[± 

,nver ya bu mak<ı!"llları ~043 kişiye pasif konınma esas- •--+==+l -+--;-;-1 -+=-11--ır-ı 
yine Ça :-şıd& fırancalacılık ya- lan lhıerinde çok istifadeli ame- 9 1 J 18 ,. 
p:ı.n Artin isminde birisinden ıı ve nazari dersler verilmiş ve a.. Soldan _.._. 
62,5 kuruşa sabn aldııi;ını söy·ı Jll<a ile kal'W'lanmışbr. Kunla.-t 

1 
y~ · · 

lı>.rui~tir. Bmıun üzerine ~ahit- nn aı;;ılına.sı.ııda ve ballnn i&- - • .~· 
!er dinlenmiş ve her ikisinin de !ifadesi cihetine gidilme~inin 2 - Hı;<-kesın se...aıği toprak, 
StJçu sa bit görülerek tevkif edil- muntazam Ye disıplinli bir pro • ağacın bır kısmı. 
mi~lerdir. gram tatbik etmekle bityülı: ça- 3 - ~~nota. 

Mahkeme diğer ~abitlerin cel- ıı.,ma ve faaliyetler gösteren i - Z,. gelse lr.a.-
mne kalmıştır. vilayet seferberlik memuru Sa.- ~ Y~.:._ ~~'-'-

Yine Kaya, MiiNkabe Koralı>- lih Botmönli1 her işte oldu~ " - ~......... -·-. - ,_ 
yonu tarafından Stıltan:lımettol gibi bariz bir vıı.rlık g&term.ış- ta.

6 
_Bir'--......_ okunn••, ir&t. 

askerlik dairesinin yanında fo. tir. wanm _.. 
toğraf<;ılık yapan Mehmet ia- .. .. d 7 - Bir nota, btt gm rengi. 
minde birisinin dosya zarflarını Çangar koyun e 8 - .Alaturka mwilride bir 
beş kuruşa satmıştır. J k h t J ki 

1 

fbıl, isim. 
Halbuki bu zarfların maliyet oyun as a ı an 9 - Meşhur bir ftlomf, alfa--

fiyatları ancak 60 paradır. Su<;- Sivas (Hmıum) - Kayadibi benin son harfi. 
!unun hakkında bir zabıt tutul- nahiyesine bağiı 9-.ngv k<ı,111 İUJıandlııa ~ 
mn.~tur. Ancak dUn ve b1'gihı koyunlannda. stronjilib! hasta - 1 - Sersem, bir nota. 
daireler tatil olduğundan suçlu· ı lığı çıkmış l8e de alına.ıı ted - 2 -Tamamlanmll1NI 
nun yarın Adliyeye verilmesi birlerle bastahlt önlenmiştir. 3 - lstikbol, bUyül<. 
muhtemeldir. M ı• "d . n. { - Saatin altmışta btri, bir . .. . . · · - a ıye varı at mu iıııkaınbil k6.ğıdı. 
Herkes nasıl tefsır ederse .. Bek d.. •• k J d " Bir - '- '----
çi kulübelerinde, ha.tta, ağaç - uru aza ar a ,, - n•.aam, .......... 

Jarında · eli-· ~-ı- 6 - Duvarcılıır lru.llanı.r, ao- · 
kovuk geçır gını 6~ Sivas (liuc:.t!l l.""-aTiye va- ntuı& "P" gelse futbolcular oy-
oldu. Artık ölmek istiyorum kar r!dat müdürü Reca" Balkır Şar-
deşim. Hayabma bu şekilde yol kışla, Bilenirdi kazalarındaki ~· _ Bir c;a1gı ileti, bir nota. 
vermek i<:in bir kaç kuruş kafi.. maliye işlerini gözden geçirdik- 8 _ Dilnya, bir Jı:ıaım halka 
Nasibinı bu kadar. ldµkaddcrat ten sonra Kangal, Divrik kaza- verilen isim. 
böyle emrediyor . ., lanııa gitmiştir. 9 - llll.kemmel, ~lenileıı 

Sustu. lztlrabına hürmet et • ı-------------
mek için ben de sustum. Tuhaf /KT/SAO f1>7. (Evvelki ı.uı...acenıR ı..111) 
şey!. yanağımdaki soiuk bir cis-
min temam ile titredim. lki dam- d 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Valiz fiyatların a 
la göz ya,»ı.. Şu uzun ve acı fer- l 1 y lJ N A N S A 1 M yadın fillzlerf!. ihtikar yapı ıyormuş _ * Fiyat mürakebe bfırosu, va- 2 A.1TiAl81E M AY~ 
Ayşeden aynldığınıdan on beş !iz satışlarında ıhtikAr yapıldı- 3 T ! A 1 . 1 I • 'lil 'M A Ç 

gün sonra, lıtr akşam üstü kapı ğını tesbit etmiştir. Bu çanta- ~ A 1 l •l ı. ıA-İ-. K-lil 
çalındı. Vaktin bu kadar gecik- ! lar, yüzde 25 . 30 lcAr ile satıl- • -
tiği bir zamanda kim gelebilir- ması llizımgelirken yüzde 60 S K E K BIA D 11

1 
L A 

di? ! Heyeauıla koştum. Açtı - kJi.r ile satılmaktadır. Failleri 6 il · 1 1 ' @ 
ğııu kapının arasından bir kutu 

1 

adliyeye vcıilecektir. T A V L 'A · C I • 
uzandı ve bir erkek seoıi avm u- Aynca kalemucıı, dosya zırfı, 7 Ş_,_~1Dfll 1 ;\ll. 'A'~ U 
manda duynldu · tını.~ fırçası, yerlikumn~ ihtikfı- 8 A. ÇIAIN 8 A "'''A C 

cekleri makinelerin kataıol. ea;aat ve k.lt't temmatııııatie Komi.<;:Y011.:z 

ınaleri. (J099-320S) 

• • • 
30W adet - ahnacıılrtıc. Pazarlıkla ebll'tmesi 2014/9

11 

c!lnti saat J.I 4a Tophanede Lv, Amlrllb Sat.o Alma Komisyonuı>d', 
Jac<ıırt.r. ~ tahmhı !l;ratı 85 kuruş kat'! lemill.k~ 382 il"' · 
ruııtw-. E-..saı Te nUn\llll<lll! ıı:omisyonda ıı<iriılllr. Taliplerin ııeIJi 
E.omisyo.,.. a:elmekın. (1190-3209) 

••• 
" Sirkeci Weoyonunda 50,000 ton _.. talunil w tablıym "'" 1 

_,. ve hoabma pazor!ılda eııl<iltn>, ye koıunuştur. lbalc.i 29/4;:;., 
ıı:lia(l 80•t 16,ıO da Tup~e !at. Lv. Amirliği Satm Alma Koır> ~ 
:P'IP1lı>eaktır. Bd>er looun tahmin b<dcli 4.5 kw-uf llk teminatı 1 ·ıl' 
IO kuruştur. Şartnameoi :ıı:omioyonda ıör\iıur. Taliplerin belli vaJI' 
ınis;yon• a:elıneleri. (1101-3210) 

• • • 
1. Af•tıda rniltları yuıtlı ...ı.z.ıerin kapah zarfla eltslltm.,Jeri ı• 
,......,,be &fudl saat 15 do Tophoned.e L•. lmtrııtl salınolma k•''\ 
tla 7apıiacaktu:. Rumeli - •7<• .,. Anadolu cilıeti ~ t:ilibe ııı• 
lılleceğ; gibi hepoi bir t&llbe de ihale edilebilir. Anadolu cihetini" ı:-
2951 lira 75 klttuş ilk temlllatı Dl lirA 39 kuruş. Rumeli c!hetinıP ~ 

bedell &325 lira 5 kuru1 Dk teminatı 474. lira 44 lcuru~tur. Toli~~ 
lllWd vt-ırikalartlıet• tekli.f aekt\lplannı ibala saatinden bir su~t f'V' f. 
~ vermeleri. ( 1057 -: d 

"-dolu cibeU RurotU 

Miktarı ciclt, Mil<~ 
11 ,000 1ı:lle 

12,000 , 
7 )00 > 

13,000 -
7,500 > 

10,000 > 
1)0~ 

8,DOO > 
10,800 > 

--- -- --:9,ıoD 
Taze balda. :o,ıO~ 
Semiz otu. ,,,. 
Bezelye. 14,00'l oD 
Enginar, 23, ~ 
:r.ıanıı. 21.ııeo 
Yetil salala. ,7.rfJD 
Dere otu. 10 oıı' 
.Ma7daı>OE. 20. ~ 
Taze solan. 14, 
• •• 

&ıı.riae :1'15 kı.mıı ~in edilen ıo,ooo ldet lcronılu ıuyl~,.ı 
- alınacaktır. Milte.ıobıt nam ve hesabına -!ıkla. eıwıtı• Ol'. 
Ml pazarlelli ll!nil saat 14,30 da Tophanede lst. Lv. Anurliğı 5'I ~ 
Iomi>yonunda ;rapılacakbr. İllt: te:r.mall 5,315 llradır. Nünıune<!l 1oı 
:rQQda ı;örüllh-. Tail~ l>dll vakitte Komiqoııı.a felıneleri. b' 

1 

iL AN "' 
B!rl!kl- lhtiyaa lı;ln -iı.dakl ev .. r ıla!ttsinde 102 ıcoıu c" 

De H binek beyatrl pazarlıkla •tın alınacaktır. Pazarlık haftanın 11 · 

cumartesi gilnlm1 yapılacalctır. lsleklllerin Ankara cadde<; Kahfol' j)I 
han ilçilncü kattak.i satır. alma komisyonumu& ıaüracauarı ....... 

OKOZ Evoaf< 

1 - irtifaı, 1,10 dan apjı olmı~caldır. 
2 - 3 ili B yoş arasında olııcaktır. 

S - ökllıler latanbulda möbayoa edilecektir. 
4 - llel! 6Drazdan .alla olacaktır. 1~ 
~ - Bat veteriner taratmdan her mübayaa edile 6lt.Ozler 

)"ltpılacok ve neticesi meı:ı!i :wlwr edecektir. 
BEYGiR EVSAFI 1 

1 - Boyu 1.38 den 3fllb olmı7acakw. 
2 - Yaşı 4 il~ 8 olacaktı:r, 
3 -- lleJi emraıdan !!lalim olacakb.r. 
-i - &ı vekrin« tarailndan yapıı.laeak mallelın 

calttır. (2922) 

- Bunu •ii1ıerilmek üzere I n yapan muhtelif muhtekirler . ' · "ı" S ,--1 
Ayşe hanım bıraknuştı. de adliyeye verilmiştir. 9 M E M E " B • . ••• 1 Deniz Lerazım satrna!ma koıııisyonund ın 
Hayata gözlerini kapadığı zn - - - -=. ------ ıJ 
mau hemen size getirmı>mi ten- 1 u- b S 1 · orı 
bih etm''!ti. Diyordu. Kü~ük ıru- Selimiye .Satınab1ul J've:isyoııundan Marmara ssü ahri K. atına ma komısY 
tm;un içiııdeki mulıııkkak ki bü- . Ciheti "-ikeriye ihtiyacı için 3000 t.ılo qıanolc, 3000 kilo puu., p enzİD ilanı .ııı 
viıklü. Acele ve lela~Ja sordum: kil •· "I ı ı ı --""" ,... 
J nı 1000 · o taze u~l\ a paz:.r·lı c a a 1:ıaco..j!.tır. ı _ Bir kJosuna tahmln olunan fi.)'atı 36 k\U'\lıf olan :ıouvv-

-- Ayşe l!ldü mü!!. 2 - Pa.arıığı 25/4/9~ 1 cuma guni< ••• ,t ı ı d. e Sefaı ydckl Satın 
1 

benzin, dökme olar;ık pazarlıkla sotm alıruıcaktır. ·"' 
- Dün a.kpm, çektiği ıztır:I'. , , k • .....ıı• 

.Alm.a Komlo>,Yonunt..a y.;;ıpıı.o.ıv:ı. ·tLF. :.z: __ Pıız.a.rlı.ğı 24 Nisan 1941 pcrıem.be günü saat 14. de ıı-··-
ve işkencelere tahammül ede 1 , . 1 m 15 ·-· 3 - P~rlık neticesi te.k:ırrur c,fL't:ek iyat. uz.erınt en /41 1.C"111Jnat ne kap:..s!ndakı Komisyon binasında yapılacaktır. -" 

1
,tJ1, 

yerek can verdi efendim. NiJıa,- alınacoktır, (3172) 1ste b 
1 

iJılll ıdu..- • 
yet dü~tüğü zaliın derdin elin • 11!1!!" __ _,_..,. __ ..,,., __ ..,_.,.....,_., . - 3 - Teminau 2700 liradır, klilecln u !; erle· o ıı•ı• 

den bu su.retle kurtuldu. ı Sahıbi: A. Ce:nalettln Sıırl;.oc;;" -:":t.~1 •y ... t ltüdürü: M.:clt ÇetJn. ticaret \'C!.ikilirile Lirükte belU eüo ve saatte Koı:n.Lvon 
Bühıt!tJll4 UYT~ auıfdıGı j'er: ~H. Bekir Gürısoyl:ır VI A. C.::~'ll::tt.11 8araço,lu matbaa11) müracaaUan. (2100) 


