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Yunanista-
mn vazr,eıı 

"Harp hud tlanmızdadır,, 
"Fakat yeni bir .imtihana çağrılırsak 23 rtlsanı 
Türk milletinin bütün kudretlerini ortaya atarak 

__ _J 

Yazan:~ Oalaid y~~ 

A ltı a~'danberi dünyayı 
~ harran bırakacak bir 

azan ve metıwoıt ile çok 
kal~lık d~-ınanıara. karşı. 
h~t-ve İlltiklalini müdafaa 
~ çarp!Şan Y11naniııtaıı. ni
hilyet bir yorgunluk eseri gös-
teroi; A tlukta. mağl{ıp v& 
icız bir te düı;ı:ııüş lta.ı-
)'aıı · ak iı;in Alman

• mütmu tazyik 
- ~rini gf:ri çekil-

~~· c etti ~ıne:.,~a: 
""" e ıs d_...ld!r B cidalin ...,. · u 
Yunan ı ve ııenıfini 
dır. h ili eb~l k şlar-
pliplerı . • danındakı 
lcbckrin~ . ~ga-ı 
İnsanlar ı u "'"k ._"''bor. 
histil' l'eh . . .'": ....... u ır 

· . vaıı !,'lb iı9akoca -
lnlln lıır nda.ınınt: ıçiik b' 
CUk ile hn..;.,. [\ 

1 
ır Ç?° 

YUNAN 
mukavemeti 
devam ediyor 
lngillz l1e cenubi 

Yunan cephesi 
sarsılmadı 

büt" --.,..,. ·"!,1 u erın 
le .un . muhabb<!( ~enm- (So"u oayfa 6 alitun 1 H) 

rı daıma zayıf do;hıı .d ----------

Londr&, :u (a.a.) - Reuter ~ 
Londra aakeri mahfilleri, ln

glljz kıtalsruıın y ımanista.nd.a. 
tedafüi mevzilerini tutmakta 
devam cttiklerjnj bildirmekte -
dir. İngiliz •ol cenahının çev -
rildiği ve yahııt yanldığı hak.
knylaki şayia, tamamiyle asıl -
rnzdır. Yuıı.ıuılıların İtalyan -
hıra değil fakat Almanlara 
teslim olma.sının minidarlığı 
tebarüz ettirilmektedir. Lond
r.oda Almanların Limni adasını 

Yun:ınielanda ü ' b gı r. 

C<>ltirülen Alt.uın s":ır!~~ T rablusgarbın 
rada daha evvel getirilın.i f· _ 

:.ıdcs•rıeri gurünce on1arı: b~r bombardımanı 
" :ı.. otıırm:ı!< istenıemelerı j 

itte böyle bır hissin İfadeııidi fs" l" 
Epır !eki Yu.1 ın ordusu, ';;_ ta } atı 

eat hattı kcsılıııce vazif . 1 
Yap.mış olmaktan ~ü•--•"esbıru Lon"- U (a.a.) - İnl!illil ltıııin, _ il iJ. ~..:wt ır ~ .., ~ 
ııa t"'"' e s ilılarıru d~a- bahriye nea.retinin ~bliği: 

---~J ISPANYAI müdafaa 
Almanya J .. .. 1 edeceğiz,, 

ve boğazlar Uçlu pakta 1 
girecek mi? :t'allh BıftıJ. AH.Y 

Almanya, boğazları 
kontrol etmek iste

diği rivayetler~ni 
tekzip ediyor 

Bertin, 24 (a.a.) - yarı 
remıi bir kaynaktan bildi
riliyor: Almanyanın Ça· 
na.kkale ve Karadmi.z Bo
ğıızlarının kontrolünü iste
diği hakkındaki haberler 
bugün Alınan harici.ye ne
zaretinde düşmanın bir şa 
ııırtma manevrası ııı:ıretin
de tavsif edilmiştir. 

Bir snale cevaben A iman 
Hariciye Nezaretinde de
nilmiştir ki: 

- Bu haberler, Alman
yamıı İspanya üzerine tas 
yiJı:. yaptığı neviden haber
lere dahildir. Bu gibi ha
berler çıkanlmakla, Yu
nanistandaki elim hMise
lerden nazarı dikkati baş
b. taraflara çekmek Te 
JIYnİ zamandıı yeni sahalar 
da. yeni kanşıklıklu ihdas 

j edilmek isteniyor. ~ 
~ ---------= ..$U UU~MUUUUP<U ~ 

Libyada 

Bu husustBlıi 
rivayetler yenüle.n 

taze/ ndl 

(Ulua) tml 
Türkiye Bilyiik Millet Mrıclisi, 

ilk defa, 23 Nısan 1920 cuma 
günü Ankara da topla.nmı.ştır. 1 
Dün öğledıenberi, yooi. Türk 
devletinin 21 inci yıldömnünil 
kutluyoruz. 

Bu devlet ~ temel ütıtiine 1 
Londra, 24 ( a..a..) - Time& kurulmllibır: Milli toprak mil

ga.zetesi, halen •imanların ıı h&kinı.iyet ve milli hürriyet! - i 
muhtelif memle.Ketlerde _ ve ~ 1 

Bunlar, ayni z.amanda, Türk 
dlmle İııpanyada yaptığı dip- milletinin ha.yat ve dev=ı ııert
loınatik taazruzdan be!WonıJı: lan idi, öyledir ve öyle lrehcak-
diyor ki: ' • ı br. 

İspanya, şimdiye laıdsc ~- Türkiye Büyük Mlllet Mec-
yaıı hacaletine ve Alman su- J:isi açıldığı vakit, istil& ordula
riilerini kabul eden cİlğS meın 1 n .Aııadolunun bağrında, lstan-

1 leketlerin &kıbetine ııehtt ol- bul dört galip de"."letin, . Ak -
muetıır. Alm:ınlar bu ıi!emleket ı deniz ve cenup vilayetlıeri, a.yn 
!erin kaynaltlannı ııömiirm ü.rr ~. iki devletin işga.li altında 
ı., hayatı maddelerini mllsa- ldi. Halife ve padişah, Babıflli 

(S<>nu .. yta a -· 4 d•l ile beraber, dilııman dikta.oı.na 

Japon meclisi 
Sovyet paktını 

tasdik etti 

itaa.t etmişlerdi. Memleket, ııun- ı 
di yeni niz.am, o zaı:ııaıı nüfuz 
>.xı~i denen hqat alıaııı l 
~ böiiinmüştll Mu
zaffer devletler, cihan kara>a.- ·, 
nna, cihan denizlerine cilıaıı. ha
valarına ve cihan ııennaşeieri
ne hakiın idiler. 

Ordu yorgun, halk perişan, 
memleket haraptı. Paramız yok
tu; silahımız yoktlL\ 
i' a k a t §WlU biliyol'duk ki 
böyle bir parçala.runa, yalnız 
Osmanlı saltanatınuı inkırazı 1 

Haraccı Kardasler 
1 1 

Ltd. Ş. lstanbuhuı ea..,.,... CJllll!I 

MOBiL YE 111ıou ..,. -, • 

llaloııbırmı her - _olıılll ....... 
tsUınbul, Fi.'leanalar, Bıza JillllA 

70kuiull9.81-D. ........... _ 

Milli Şefin 
üçük yavrular 

İltifatları 

ın ~l!!n etmekte mahnır gör-1 Pazartesi günü şa.fa.kla ben,.. 
~ı. Şımdiye kadar biiyilk bir ı her Trablusun denizden bom -
b ramıuııık ile çarpıŞillJŞ olan b&rdımarunın neticeı,i hali.kın-

u Yunan kuvvetleri şü he da.ki rapor şimdi gelmiştir. 
yok ki daha ıyi bir &kıbep te ı Bu bom'--'·---
latihkak k .... 1 rapor, .,....~ ev-
bir Cll...:lmişlerdl. Ufak velce zannedildigın-· den de fazla 

muvaffakıyet af 
vem t ·· . d.i veya ınuka- ınuv faki:petıi olduğunu göster 

Muharebeler 
şiddet kesbetti 

Tokio, 2l (a.a.) - Meclisi 
hasın Sovyet - Japon bitaraflık 
paktını bugün resmen tasdik 
edeceği z:uınedi!meltted.ir. Pıı.k
bn ehemmıyet1nc binaen bu 
meclisin bdtiln azası bu sabah 
toplanarak müzakerelenle bulu 
ucak!ardır. Müzake>:elıerin öğ -
leden sonra da devam edeceği 
talnnin olunuyor. 

demek değildi: Trakya ve Kü-ı . 
çille Asyada 84-0 senelik Türk ' 23 Mmıa mü:ı2....ıı6tlylf' Anbl'ıt lllı ":'t;i<teP talf>hı'i<'rı~-
çağının nihayeti demekti. . den 1ılr grup ÇıınkaJay& giderek Cünılıı•neı-;unlz . J.s_m.~t ~.o· 

ki c .. wnı olııaydı muhakkak mektedir. Havuzda bulunan öç 
dl. ~u~ devaın ederkr- n&lı:liye veya iaşe gemisine iııa
dilııma~ karşısın<Ja ~i betler olmllf Ye bu gemilerde cid 
~bol bol ien.t etm•· _ ..... _ bu- di ~~ar çıkmı~tir. B~ lnailizler Hah-;.,tanda 
ı .,.. -, .._.. dan bırının battığı gtiriilmüş • . ... ""'r° 
:,an kuvvetlerinin nihayet tar. Dörditncii bır ftpur mü _ bir şehir daha zaptettiler 
?ınd~: y~ ~;.1:'.'itı ohna~ ~t yüklüye benriyordu. Landra, :ı. (a..a..) _ Tobruk-
lir Te kendileri ~ daıyulalıı- Çllnkii ııu .. va~ 375 milimetre takt Avustralya kıtalan bazı 
IÖriilebili.r. ~ M.y'1k. in: bir obi!a ~bet edinc;ı inf1- huru;lar yapnıışlaıılır. BU ge<» 

Bu sabahki celsede ba.ovekil 
prens Konoye paktın mahiyeti
ni klsııca izah ettikten sonra 
hariciye na.rn B. Ma.tımob. bu 
husnsta tafsilat vererek paktın 
aktini mucip olan vaziyet ve 
IJ8rllan anlatacaktır. Bu iza -
hattan sonra mecliııi haauı reisi 
pMtııı. remnen tasdik edilmiş 

Şeref ve tarih sahibi bir mı!- . na MeYlıibe hıönü 'larnfındfü kabul f'&ılmışleıdır. 
!et, mukaddes vazife saati çal- l ;~U:,.ı.L8" ıeııim.br bu hSdis>den iki intibaı tesbit etmı-kte
dığı zaman, ne yapa,,,ksa onu f dir 

yaptık. Ocağımızı sönmekten \.~=-· -·---------------·-"" lrurtardık: ve yirmi blr sene, 23 • 

:ı.~n.ıi!'n~~~~ ~~~I Seyahat ves ·kaları-nin toprağı, hakkı ve hümyeti 
ile davahyız; ne de kendi top-ı • 1 ] 

•• ~ da.kikalarda "'--" Yıı- l&k eylemiştir. İspanyol nhti - içinde asgari üç mı-, yapıl -
_, orduııun "UUllUl ~ ya.nın~. demirli ~= ._ Fa.kat tngı·uz lataları ta lhıı etJaiıııi. un .eiliı.lılanıı.ı teıı- birbir 181;'6 gemı~e de ~ı ça. pta ~'.:'."'dan bu ta.rzd& hücumlar ------------
Pek. hM.isenin mahiyeti kaç obl!s isabet etmiş ve ""'"' - ,_ ~"""- ..,.-========:,<=---=• Yun IYi. aıılıışııeınıyordıı. Bunun dmiı.a.l lıe.tmı.,tır. Lim.aıı hari • yaptldıgın~ dou.yı. ~ or- R E S M 

(lonu aayfa 5 sUtun 7 de) 
~!ı~"."~~~~ı:;p~J~ nın tevzıne aş an(ıı 
stımüz nefes tuttukça, hızı 
malıkfım etmeğe imk!ıı vardır. 

23 Nisan 1920 meclisini a

________ , ______ _ 
lıa,oı ~landa dahili ııtr inhilal cinde Ka.rama.n:ı mendireği dulannın Lıbyada yenı bir iler-
~· gıcı 0l_masında.n lııorkula- ~da duran ~r ~ gemisi:~ leme yaptığı llSilllmamalt<lır. ~ H A R P ==:::: 
ktll· ı. Yeıu .!'abi.nentıı teşek - hıabet olmuş ve gemide ciddt General Blamey'İll orta şark TEBLİ>.LERİ ~ ~üf edil.mit gibi gö- Yaııgm çıkmıştır. Limanda bu- 1:ı&f kumandan mU&Wıl:lğine ta- \.Jı 

büyük bAni ve kahraman 
çan tarih' . ölmüştür. Kurtuluş ının 
bütün yıldönil:ınlerinde olduğu . 
gibi milli hiikimiyet güııft dahı 
evv~la O'nun ııdı ve hatırası ö-

Vilayet sevk talimatname
sini lıalka bildirecek 

'~ve~~. Yııııuı..ınu - lunan en aşağı ür vapurdan da yiıri ile ali.kadar olank. muh · - • 
"""•"- · . çözülınege başla- duman buhrtl:ırı Yukseldiği. gö- teHf İngiliz cepheleri anaaınd:a
i..~' endişesini ftreÜ!irdi ı rillm\iş f&bt bunun hasar neti- ki bilyük mesafeler ~e 

• nünde eğilelim. İlk Büyük Mil- Dünkii niisharnızda, liıtanbu- cak ilk kafilesinin bir mayısta 

--at takip ..,._ . 1 

ı:aılU. h."'pl ~n hah 1ıtr Şi- (Sonu sayfa 5 ıUtun 4 de) (Sonu ınvfa 6 .otun 2 de) 
lıı8tin rd.e "'ıkua ~ faa.. 

~ mahiye~.,;:, .-ı.:tnt ~ 
1 RraJ Ve hilı..._--ı;•nı s&Rerdi. 
~ ~ -umet. hiç Mn!!lmış 
liıXı . Yunan nıil!eıt:t kendi-

• en belı:!-etıen bl ııilk<ln 
~ içınde vatan ~11188.;~ 
111yan, ~ ve vuku& ııelen 

ln ']' ye çalışıyor ' 

Yeni Tefrikamız 

KOMİTACI AŞKI 
Yazan: Murad Sertoğlu ınl!d:1ı~ ~ Yunan kn~eril 

~heye ~kolay bsa bir 
kı1vveuerinin .,ıerdlr. İngiliz ı 

ııı.r gene c;J;nı 1<tra Yunan- Son derece büyu .. k bir merakla ediyorlar. ~a.lrta dıevam 
del.in.i 1ıtru ka h1lcuınu !P.d- okuyacağınız bu IU}k ve lıeyecan 
~ ~.~~~'\ romanını birkaç güne kadar neş-
-. dolayıdır ki i lıtte bon - re başlıyoruz. 
-tı a.rtılt -,ıbe 1lllltıı. hiikfı- -------------...~--------~ ~olan A~ pek Yak--~~~~~~~~~~~~~~~--~~ 
Girit Atlasına çJ'~eık>rek ee Elen ""'lletine Jı::arşı duydu- Fakat harp bitmedi. Gene de 
:::. btr lbti:l"lt ._.._._. itti~ iumuz hürmet ve hayranlığı- böyle olacaktır. Yunanistan 

il'. --. ııım. öyle '* harp içinde bulu- şimdiye kadar Alman istilfunna 
Atiıuirım • dile ımyoruz ki bunda ric:ı.tın, ara- maruz kalmış milletlere nisbetle 

~bl.lir .. ~·m ~ ~ zi kaybetmenin, istila altında hepsinden daha müsa..it bir mev- ı 
'-lllılar · d- u - ltalman.ın hiç bir ehemmiyeti kidedir. Çünkü Atina dii.o,man tl!ıi dr ' · Un~ bü-
....._ tla.rı lçm pek - Wr '-• )'Oktur. Harp bir beyeti mec- işgali altına girse bile Yunan A
_,,,, ~ etnı · tal:ılldır- ..,.,. mııa teşkil eıdiyoı. Bu umumi daları her zaman hür Yunan 

1 ~le l"llabeyt esik · B&. )wharun kııra.nlık ve felıiketli vatanını muvaffakıyetle temsil 
Glıxı.ezleriıı.ı '-L ::t)•Wloııtin en tarafları olmak zaruridir. Mü- edebilir. Ve şerefli mücadelesi--.. uow.ll<X!en AthınM•- ---'-1 'ha ~ bıı ldeaıl<·ri inlıtr ;;;" -= e ru yete <''"Illedikçe bii- ne devam imkanını daimu bula-
- ıneıııhebiı. iııuıta ııltı.n en tiln muvaffaloyel.tıizlikler ve bilir. Yunanlılar Beşcriyt~t ai
lı:ahnaaı her mütefekkir .. da mağlübiyetler muvakkat bir lesi içinde şeref ve h:ıysiy• tıe
~ ~ ~Ür!il -~ m'!u: mahiyeti haizdir. Asıl harp bü- riyle her zaman hlir ve n•lkta-
-..ıa uır J- a ~ yillı: denıokraailer yani Anglo - itil olarak ya.'<lUllağa layık ol-
Bız karı:let y · Se.ıı:eon!ar ile Cermenler.. arasın- duklarını ispat eWler. Bu;;unkü llla.leıninl çok d~~~ bu ela cereyan ediyor. Bu harp ne mücadelenin s ınun<l:ı bütiin 

tlından hl:ıııedcceğiz F :ın ve Yugoslavyada neticelenebilir, vatanlarını kurtumış ve daha 
l!lAk.,tl ne itiınaaını!ı.: ~u ne Yunanistand:t. Şimdiye ka- kuvvetlenmiş bir halde gene 
~11 olacaktır ne Unıf";_,_ rs - dar bir dfu:line kadar memleket dirileeekhrdir. 

~. ne Cenneıo. iııtlJlaı altında kaldı. Hüs.>yin Oahid YAJ..çıN 

' 

Y .. ~ J>eSmi t..ıJı"' J.et Meclisi hükiımetinin, Gc- ıu terkedecek kimselerin Kara- yola çıkarılacağını ve on bır 
- ~ -L-1- (Sonu sayfa 5 sütun 7 de) !:ıWna, ~ (a.a.) _ Yunan -~(S~o:'.'."~"'.:::~ll"Y~f.~a~S~Sii~··ı-~~7~de~)~_:d~enız~· ~is'.:t.ikametind~~~·~e:_:se~ .. ~AUJ.~un~a~-~--;-~~~~1:::::11'·-

~=aı:n = SABAHTAN SABAHA istanbul 
Yugoslıw cephesinin belden- Bayan la 1 
~~=~~:.::ıa~ Akdenizin Yeniden 
iledeyişi, bunun neticesi olarak 

!u~:ı=~~ ~ı:=:; dogv u ve batı tehdit 
bulunan kıtalarımızın arkadan 

~~ :a~ı:~ kapıları ediliyor 
(Sonu N,Yfa 5 aUtun 6 de) 

-HARP-, 
VAZiYETI 

-.~rARI~ 

Vatan hizzuetinde• 
Jıi vazifeleri 
tesbit ediliyor 

Ankara y ardnru;ever!çr C&- . 
mlyeti beyaıma.mcsi , c En.ya D 

(&.onu wyfa b sUtun 6 ı::a) 

-

Peynir fıkrası 
Yazan : Aka Gıi'ijJz 

AJıniUila.nn Balkanlarda şim• 
dilik i.ı.gnl cUik!cri topraklaıııı 
!.-azı caıfilla.rıru euna buna peş
._,, . kt·ı-1 ·-ı· l'C şwıun bunun ~ çe l\.\;1 ·w ... 
da or<llarn ;~:ttiklcri gor uyur. 
B ._ "n<li payıma bu bı~ırn bah· 

en >le d Ç" k .. 
i lere ka~wıı~un ır. un ·u 11 !;en Umumi Harpce de Mıöırı 

~nd.istanı; Iranı Turanı; Ba)-CZ 

Rusyayı; Kırmızı Rusyayı; ı;:;.rı, 
toz p~mbcsi, ma\'i, yeşil _Ru•~·a
yı; Fransayı, İı;lı:oçyayı otckıııe 
berikine bol keseden dağılıver
miş idik. Sonunda, cflnerdl~ 
gemisi \'crsayın ha\'UZllllda !i& • 
pa oturdu. 

\Sonu uyf• 5 aUtvn 1 ~e) 
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·ng'llzce 
muallimlerine 
kon erans 

11 B y 1 yet 
bandaj 

bulundu - Eftt.. Hani F1et9lr pııi, Onu, ııut:a haftıııde, bu asaııı 
tbdınlar giymiyada:r • a - "°" aceleci ııeJôlOt isticvaptazı 
ımıı? Beyaz kapllşon.. ve.. be - kendimi alııma.yı;pma bakilı:aten 

(yaz pelerin şeklinde pat' ... ,... nadim olmuftum.. Bu Jasa i&-
hut kap!- tıcvaban onun mJdbı-... de~ Me§!.hur bir inglli 

- H.a:yir!- Fııkat b ' e IİJi" 9llDl ve geomı ~ tama- Y 

JQ'!. Ben de pek beğa:ıt,cawww.!. miyıe ha.bsıdz oldııguıı göst&- prof etlÖrü. tara
Jatantıuıa. iner nın- alacağml. recek bir reııJı: aldıkça daha zı-

- Demek daha. q!mpbn! 7ade ~ 'ft mDşkiil va:Li- tından oerilecek 
- Hayn1!ıJınadna!. yette kaldı<]ımı gllı:aelt IJü&. 
- Ya?. _ bütün aial:riımiyordımı. . 
Calibe garip garip , Evet! Benim de ıdıılılaim ar-

bakarak mırıldandı: tJlı: talratinln 90lllma gelmiş g)-
- Ne demek ()ıs.) ! biydl. Bir atnir' bahıamıım ari-
- Affedenin!. - • 'nde oldııpnw hm de hieeet-
Cnlibe hiç ce9ap • • • mak1eydim.. 

1 gayet ka.ıım!rlı: - ,.. Q Bu kadar -. ~ 
ı.a.ıa ;itzftme be• pada. fe&attsrl& ~ Wise -

- Affeda'ııin ! diye tıııtırarı.. )erin mnb•lrerıııe kıııdret!mi fer
~.Blrşey daha. sırmalı: ki 

0

hh
1 ..ıı teraJı gE>Çt:iihri gördük~e 

Sen, lıaıim -- tı.a ,......... akin ,.. eıığıdı: brılı ııa.ıa,. 
lmnden bCaettiğhn .,. P - mm- imkAıı gümiiyorudm. 

' dlğl:ıni aı'!yiediğim mektep _. - Nrtektm, pnıt OJibe ve ge. 
bd~ Bahtuonm lıay1B ftÖ- nık te):ıaıiıı, belki ıı.Jch olarak, 

· desinin Bebekte. b!sim d"81'da fakat matlıılt bir aal:ıi}'t'tlıe Jıa.. 
' otarduğU evi bilir misin • · Dı& htlcum et!!Uw ini görünce 

Calibe incecik ıı:a.mw pta. ha!r!Jrafj yllııleıc:b:ı bııığıımamal'. 
rak beljllll mttı: için kmıd!m! ~ güçlük-

- Kim, dedin, kim!. le zapt:«tlm. Proı.6r B. B. Dam! 
Diye eordu. Ben blll fh!I Deri her tar ... 
M~ art=+ı ' Bll=hh- fındaıı dA::!lnmiıM ~or Ye Londra tlııi:venöeııi terbi,. 

ııonın kayın valldeıR NadiN ha.. bu derece._ aca;'i; nnıamma ve profesöril. 'N terbiye eııatitııall 
nrmın Bebekteki erilli meçhuller .......el• akıl ve mn- mümeııııili profeııör H. R. Ham-
musun?. '-'--~ ._..._ tutabllııı- ley tarabıwlan !ırtarıt.ıldıı bakr 

Bu sene jimnastik hareketleri yapıl
mıyacak yalRIZ resmi geçit V8 SpOr Depolara çekilen 

"kf 'f I k arabalar yakında müsabakalarile 1 1 a o una~a sefere çıharılacak 
Maarif V ekiletin-len lstan

bul Maarif Mildfirlüğiine gelen 1 

en son bir emre nazaran bu yıl 
19 mayıs &ftlÇlik ve gpor hay
amı. kız ve erkek talebenin 
Jeknesa.k: spor kıya.fetle,,-iyle 
~pacaklan bir geçit Iffiminoı 
'ftl spor mftsalıekıılanna inhi8V' 
edecektir. Stadyumlarda. jim
mııtik hazMıııtleri yapılmıyııca.k
tır. 

Bu itibarla mektep idareleri 
lıe:yra.mır. iP'tk edecek taleb&
leri bu - göl'e b&zırla.ya -
eaklardır. 

:Maarif Mftdilrlüğll. Vti!letin 
bıı. son karan iberine evvelce 

iAŞE 
müsteş rı 

)'llptlın&Sl _kara:"~ıla~. prova lstanlml belediyesi lClektrilr, 
yer ve t8rihlerinde tadilat yap- Tramvay ..,. Tünel tııtıı tııwılerl 
~. umum mtldUrlüğil niha,pet l:ıan-

16 mayıs cuma günü ~ daj ihtiy~ bir Jnıımmı ~ 
erkek okullarla liseler talebesi mamlayabilmiştlr. Eneke yaa 
-.at 10 da Taksim meydanında dığımız gibi gümr11ldsde bıı.
bulunacalı: ve sıut 10.30 da ya- lunan 50 bandaj, ya:pllan temas I! 

pılacıık umumi provaya iştirak !ardan sonra Tramvay İdare
edeceklerdlr. sine satılmL~tır. Diğer taraftan 

Ayni zamanda beden terbiy&
si öğretmenleri 2 mayıs cuma. 
günü saat 15 de Maarif .Mü
dlirlüğünde toplanarak provanın 
ve 19 mayıs gençlik ve spor 
bayramı töreninin yaptlma şek
H etrafında konuşacaklardlr. 

Urt 
stoku 

Rumanyaya sipariş edilen hen 
dajların da hali inşada olduğu 
ve bunlann inşaat.ının ya.kında 
tamamlanacağı öğrenilmiştir. ' 

Bu bandajlar da geldikten 80ll : 

ra bugün depolara çekilmiş bı>
lunan 40 tramvay arabagmm 
tekrar seyrUsefere ia.deel müın
kün olacaktır. 

Şimdilik idarenin eline ge -
çen 50 bandaj 15 kadazo tram
vay araba.sına takılacak ve bım 
!ar sür'atle &etere çıkarılacak
tır. 

- Nadire ıı-ıa 9"1 m • ~ - ~,~ nan :tııgilbıee hocala.nı>a wı ı. 
din?. ~ i8e .,uta ai- gilizce li-.m ile meggn1 oı-- T e t ili il 1 e r in 8 

- E9111L l!len hiç ""lıe.pp ~ ıı1r buhranma ramü: kalmış lara mıtbtue olmak ilare EııUıt. 
Bir milyon lira 
O/ise oerilecek 

Tramvay idal"eSl ray, hav:ı.t 
hat, tünel kayışı. ve sair lhtfyag 
ları içİn de bir cok firmalarla. t&
masta bulunm;ıktadır. 

g;ttın mi?. 1ı1r aaabiyet içbıde "fi, · u g<l& ı önü Halu.!nde 3 kooferw devam ediyor İdarerJn son zamanlarda mev 
kii tatbike va.zctt iği aktarma. 

?5 NlSAN 

- Ha.yu-!.. ,_........__ ı.rıe yüzüme bıı.Ja7arda. "8rileceği haber- ahmnı§br: Ticaret Veklleti iaşe müat& fetanbul Toprak Mah.sull,;ri 
- Böyte bir "" _,....._, _ Evet!.. Söyle! Açdt eöy- Profeıılıriln Eminönil Hallı&- prı Şefik Soyer, şelırimi7.deki atisi ile değirmen.clk-r araııın -

demek!.. lıe! .. Meıaınm ~ ' vinde -eceği konf.eranıılıınıl tetk:ıklerine dün de devam et- da bir buçuk ay evvel yapılan 
biletler çok rağbet görmüştür. ,_ __ _......,, .... ___ 
Aylık karnelerin gördüğti rağ
bet aktarına biletlerle kabili 
mukayese değilse de bunların 
da ya va.ıı yava.§ normal şekil
de rağbet görecekleri tahmin o

- Hayır!.. Diye tekrarladı.. günleri, .._nı.n Ye ıııeı ... Jlliştir. mukavelename müddeti bitmiş-
Tuhaf!.. O va.Jı:it, her ~ eYVel C;l,. n: .. dılln öğl' ede ,_..... tir. Ofis, bu müddeti, iki ayj Calıôe hayretle yCzlhıft lıDa l!bc · teekin el ııwtıiA mem ol- 26 N1-ıı. İngiftme llıııaııı, 2S Müsteşar, n ~ .. ..,., daha. temdide karar venniş -

çevirdi: dn ~nıı ~· Nisan hıgilbce okmna w ya. ~bul Ticaret ve ~yı 0-
- A.lf. ım! O da - _,,. ! ğı y-....._; 8lnirl nrn' 29 Nmn lncfljıııc& ı-1 ~ gelerek bır müddetten - ör. 

D•·-~- eruru>, ---. ı.'i burada cereyan eden halk lıfallım olduğu üzere bu mu -ı ~nra, ga)'1!t lıırçııı bir ta,. kuzum! ~~ede ...... tHisinin! dedim. S&- men. ~ tipi ayakkabılan faaliyetini giill kavele mucibince, İstanbul d&-

Tirla di7Jeriııdci<i ~ .,ı. !!~ 1~ ~ 1rı:_ Ç k den geçirıııişt1r . ğirmenleri bir bu<:Uk aydaııberl 
ftıp karyoladan indi. rar tekrar at · dllttim Calibe O C U Öğleden aonra tekrar Odıı.ya münhas&nııı ofis hesabına ça 

Cal.ı1:ıenin ~ iıı,,...ar Fakat, - _.... ederim. b&- ~ . Şefik S~yer, ~ ya- IJı.ıma,ktadırlar. HUkfımetin bu 
'--·- " tı..n ti~ı..- idi. _,_..... b ~·•·- '--'-vonı.ı ;,m-aına '---- Almoııma sebep, •h",.;n 
.,.. .. ..., •BD& ..._..., ııim yı.rimdeoı.m - hakika.- agramının ~ lllije ~":""- ... ~ ......... ---- ,..~. Kadro~u 1250 ye AğJr adnnlarla bana ~ ten çıldınrdm! .. 0 bdıır ga.ı-in nyaset etmiştir . eKnıek ve ıın ihtiya.cının tek el. ~ 
tı "- '-'- ~·"' .,.. ... •'"-- .,. den temin ve israfa mahal bı- k Jd . ........~ ..... ...,.._ - ... ~ teyler cett')'Ul edtrırı- .k . . .. .• Bu toplantıda ınııhtellf eşya- çı arı 1 1 
mağ& hazır hir halde titremek- !'lesiındeici tatl.ılığl. titriyen l lllCl gunu nın Atok vaziyetlrri ı>trafında nıkmadan stok yapılına.s.ıdır. 
te oWı jncecjk dndaklınnı mö& ııefl;ati ve bak!lrııtea derin bir görUşmeler cereyan ettiği aöy- Aynca bn maksat ile beledi- Türk Ha.va Kuruma bu sene 
hiş bir uabiyetle btıkerelı:: s::ı · ıyetle ösl\r dlledlğ'.ıni gö- lerunektedlr. -ye emrine verilen bir milyon ll- için büyült bir çalışma progra. 

- K~~i,. ~ne~~ ren Cıi.libe, ~hayli Yli- Dün eğl J' ra da ofise devredilecektir. O· mı hazırlamıştır. 
tiyonıun, ...,.... _,.es!!ll e. ..., mulj&Jlllstı ence 1 Aynca iqt tıeşkllitı ticaret fls, bu para ile, belediye nam Bu hazırlanan programa gö-
di. Hasta.1-ta beni del1 mi ed&-1 Fakat' ·ıılııirlillti tamamiykı ti ofisi umum müdUr muavini ve bes•hına 100 bin Quvallık re ha\'acılığa teııvik için ilk o-
cebin? ~ bu brnhla~ sual- l!"'Çmemlştl. Kirpllderini bay- geç Ha.yd!ll' da. dtin Limanlar ,.. bir un stoku yapacaktır. kul ve orta mektep talebelerini 
!eri _nıe di~ sonı)l'Cll'BUiı.. 1 retle nQP lu.payazalc: Dün Çooolk Haftıııımın ilda- mnm müdürll Raufi Manyası hı.ı.va gedil:liJi y~ti,tirmek için 
Cilıtwun bu halinden ı:-eı - Garip oey8' mi cereyan ci. günü ııehrimizde büyük bir ııiyaretaf~~ limya{Ulacak.~~- Fatihte pasif korunma nii kampının kadrosu 12:'>() ye 

te!A.rıa düşen teyze de karyola- ediyor? dedi Evet... Seni bu nq'e içinde geçmiştir.~ lar etr .......,. aıı - ........... - çıkarılai:Slkttr. 1 
nın başucundan a.t.ıldı: .kadar ınerhııroetelz ve şaşkın rinde, Çocuk Eeirgam Kunt- ::r,:~~~- &: tecrübesi yapılıyor Türk Hava Kurumu bl!tlin 

- Evet! Halıika.teıı size 
08 

görünce ben de lamdıı• esasen mu ıned:ezlerinde bir oı>k al. • -.tla Limanlar Umum Müdıu-. Bugün öğleden sonra Fatih, kaza ve vilayetlere bir tebliğ gön 
?luyor? dedi.. B1 u hareketinizi ffıphe etınedim !. ııamereler, lııınfenmlar ftrfl- komW luı bzası dahilinde pasif korunma ı dererek orta okul talebelerinin 
izah etmellııiniz. . <'··- omıı ' ietilıfa..fla 1 mi"""•. JDtl!nde bir de yon - hava. gediklisi yetiııtirilınek 

lıınma.ktadır. 

lnönü kampı 
--·--

o OUl.U"& .,.... • nıhn.,....,,. tecrübeııi yapılacal<tlr. · bild" · 
D o ğ r ll 8 11, Cllibeyl haııta ııilkti; H&lkevı..i 'ft Çocuk E- .... _.....!...;"":;_'~-·------:---::------------- için teşvik edilınesıni ırmış-

SSw?Zf ~ :ı!~~==~~:: ~r:~~~ HANGı·sı· ı·N KOCASI'·--.... , =~~~iE~~~~~l~i~ ~!:~::;.::.~ 
llbenm. .......,., ---"''"etindeııı büa- Dedi. 1

- """-"___...._ • Bir hafta içinde ~elırimiz da-
,..........__.., ...,.. s~--....~ k _,_,__,_ · Fiv..t mürakabe J<olfl bütün sarannış ve burun kanat GlllmiJ'9 ..,. ..Wm. Tey- .Ma.ksim ..ıoolarmdıa ÇCMllllı- hllindcld orta o u l lwc=..,nn- , -

lan titrlyen bu isyanJı::lr yllztiy- :ı:e ~: !ara bir balo tertip olun_.,, ık k d d k 1 b. den 500 kişi.tik bir grup bu bil- dün, mutad toplantılar 
le o gece mehtap a.ychnbğında - Garip fe1ier dediği ne o- Fransız tl)rrm••nıd• kukla, ?e j 8 tn arasın a a an lr rolara müracaat etmiştir. rini daha yapmı~tır. Bil 
b o a t a n duvarında. gar<m- 1acaJı:? Kwı!r•nc;hlttır! ciedl. Karagöz OJD&*llınıştır. 1 k k k b I I Diğer mektcplel'im izde hav... bda ihdas edilmesine Jc 
f\im yllzU. birbirine lcanştır- - Hayll', -gl!i teyze! Ha.- Emhıönll .Ballrerinde de 90- er e artSlnl U amıyor , cıbğıı kar.;ı büyük bir alaka ve rilen birinci, ikinci v~ 
dıkça., bu iki yüzil kat1 delil1erlrt yır ııevgili Cil.ibe, hayır yav- ctıklara 1ıulda ve K.an«llıl a,- 1 heves uyanmakla ve aza a<kdi sınıf mnğazalar ctrafırı~ 
J:rirWinden mutlak surette ayır. rucu' ::-- ! KJslrıınehlr değil! Ga- natılm•p de gitt!kç<' fazlalaşmuıtır. Bu su . til'~ 6~ ..,. 1 1 el t ı · .,., h ril.şmeler cereyan etını' madıkça, ons bir yalrmhk his- zetecilik filin da dııı@il! Seni t&- Pazar gtlnti, Gtın- .-r-, Dün aeliye ilı:inci ceza mah· tutan mahkeme dünkü karan ret e m • < ep.crımrnue ('men 
ııedebilmeme, yanında ııarnıal o- min ederim! .• çok clddL HatU. landa çocuklara parlak biri Jı;a:nesinde bir kartkoca dava.. ile altı ay müddet gcçfü:1en hemfü Jı.-ıvacıltk teskilltı olma- Ayrıca, bazı ihtikAı'. 
!&;ak . konllŞILlıilmeme imkb müthiş f18Yier cereyan ediyor! mli•mnen Ye eglenıııe pıogı-ı sının, dal-. doğrusu bir zina sonra dava açıldığından ve yan mektep kalmanus gibiıli;·, lannın evrakı tetkik::::--' 
.... ~·emı· ......... -. o _.,. _ ...... ~ !DA<h'-- '----~ =Pl••ına ...... ,p "'"'--"-. ""'"--- idd. -n.-•~--- gi ül' l '--k .. Tiir!< b~ı·a lmnımu htt vaz tatı- o J ....... ,. 3va.www ·-~ -p-L.Al.JAl9 A.lnn:.I.& ~ n.! LeJ:W V~ uu.usm:m t3SIDJD 8Qll 1RU.Uö..UUJ...L.l4 • fil { esep .lLö ffiUnlrll 7,'1,Dla~ 

~~~:=u~ ~i~~r.:;~~ ç~= 1:!:1~ ~ :1:":1 :!.ve mahkeme karanru bil- ~:ğ;fı~i~~~~~~~~~ ~~: ~;.!\i0·yta~~:;~m~,e~~~i, Kadın He ioı! .• 
dm, Cillbe değil ldlyııe, o halde bakıyordu: da muhtelif miieaMkeiar da Bu kanıra gön eea.a dava nnın bu yoMia olduğunu bil- nında ucurncaktır. } k t l 0JY, 
ben mi cinnet getiriyol'dımı? _ Allah Allah! dedi. Müt- yapılacaktır. IU idi: dirmiştir. Şimdiye kadar şehrimiı: iini- ~~klGın· ukOolopg·ı ac'- . ..,4, 

. Cıi.libe gibi ~ ~ ~ hiş ııeyler mi! :Ne,ımiş o müt- ------------11 Eyüpt.e Kuruk&"8k cadd&- Temyiz hakkı olup obnadığı- versite talebeleri grup halinde ı<U ~ ~ 
nile.:·ek nazlı. nazik n ııarm bir lllfŞ •evler!. MAARiFTE eınde oturan ve bir tütün d&- nı soran davacıya. Ye~ilköy tayyare m<'ydanına gı- ayın toplantısını Dr. /. "' 
geııı; kız, bostan duvarı iiııtün- _· Vallahi, Ctlibe! Evve!A - poınırulıı. çalışan Osman oğlu ~Beğenmezsen temyiz &- derek hrm tavv r ve binmiııl~r nur'un başkanlığı a~tııı 
de C°" göııe geldiğimizin ull.ki ,,Oyle ;ükıiııemıt topla da şu kar- (} • • d , ti- Şevki Hicer adırıd& bir lıa- debilirsin. ve hem d~ ke;ıdikı:ine havacılık tı. Bu celı;ede, azalıgı _ ... ,. •• 
fa kında değil İ§ gibi bu bdar yolacığınoL otur bakabın . Yo... nıversıte e ım yanla' on alb senedir evli bu.- Cevabı verilmiştir. Bunun ü- hakkınd>ı izalıat vedlmiştir. ' dilen üç mütehasr;ıs ud 

1 Sana k · ed lunduğu halde; kendi yanında. zerine Hacer: Bunların iyi netice ~·erdiğini !lll1 intihaplan yapıhl:lıll"'" ~ ~~~!· Telaş e6:e. ~det:! banlar haşladı çalışan i!\IÇi.lerden 29 yaşında- _ A .. Tabii tcınyia edece- gören Tfrk lıava kurumu isti- re., Dr. Hadi İhsan ~ 
Tamam!.. Şimdi konuşabiliriz! İstanbul üniversiteai mttht&- ki Ahmet kızı :MUriivvet ile ğim .. Hala bu kadınla ya.,'ilyor. yen mektep talebelerini w;ura- fındruı bir (gıı.zlı kaJll'ç_ 

Bıınu böylece ııöylllyordum lif faklllteııinde dünden iti-; beş buçuk ııenedenbeıi kan ko- Göz göre göre de olur mu ar- caktır. li intani) vak'aııı takıltll' 
amma. kendim kat'iyen Rnkin baren imtihanlara ~.ı ca gibi ysşamakJa suçludurlar. tık? İki çocuğumuz vsr. Bo- Şehrimiz '!'ürk bava kurumu du. 
değildim. . Hukuk FalrüJtain.in eleme imti-) Bu husWfta ljll.iısl dava açan yunlan bükük kaldı.. bunun icin de bir program ha-' Bu hastalık hakkıo<lt' 
Odanın ic;m.de bir aQağı bir banla.nııın ilki de dlin yapıl -ı Hacer. kocam ile kanunu nıe- Diye t.eznllüınde bulunurken urla.maktadır. miinakaşahra.: Prof. 

yukan dolqınıya ~adım. mıştır. 1 deııiden evvel nikAhlı olduk- kocası Şevki ise: -----o----- Tevfik Sezene!. Prof._-_.,,_ 
Sonra, birdenbire gelip Ca.li- İkinci imtihan 28 mayıe gtlnil larından yeniden mahkeme ka· - İkisinin de öliisiinü öpe- y • t h d Lfıtfi Varnalı, Dr. Anıı;;, 

Denin karpımda durdum: yapılacaktır. ran ile ııikA!ılarının tasdikine yim efendim. diyordu. Ben bu 1 enı e nar ID an Owr. Dr. Orhan Tıı.h 
_ Bana ne budalaca sualler uğre.şmış ve ilc;üneü sulh mah Mürüvvetle beraber değilim. k 1 Hadi Ihsan Gediz, Vf· 

di 1 rıAij'-- GedikJi Hava okuluna kemesi tarafuıdan bu nikAlı Söylesin işte kendisi de.. 1 asap ar Fazıl İlkel i~ırak etti.~ 80nlyonıwı, yoreun . ...,.. .,.,.. rağbet --'' k M "k k k b b d J 
Seni tem;o: ederim iti bu ııualler ta.ıdik ve karar ""uere ""ı eme ararnıa ço mem ' a er ar o amış Öğretmenlerin ,, buda} .... ~-..ı ... ___ dedim 5.5.939 da koca.sı Şevki ile nun olan ve bu sevinçle güliim-

aca .....,,,.., =!.. . · Şehrioruıde orta l)jru} ıı:ırezım.. -·-rilisi Müriivvet elcyhine siyen genç kadın: • Fiyat mürakabe komisyonu dikkatine 
liın~~ehn:~ituv~aJ:emrumı.tcıın· ~- !arı bava gedikli okuluna bü-' zina dav8Sl aÇnu~tır. - Ne münasebet!. Deıniııtir. gc~.en toplantısınila. et narhını • ....l 

uu ...,., .,.. yük bir rağbet güstermelı.t.dlr. Bu davada Şevki önce ni- Ben neden k8.I'L$ı olayım onun. tetkik ederek kilo bal}ına 5 ku- lna.""l!ml Ôifı"t:tıııMW'" 
wn! .. Eğer iç':: ~;'l.ydın Gedikli hava okuluna bu tedris' kAhı kahui etmemi' ve bıı ka- Hacer dP arkasından yetiştir rlli/ indirmiştir. d4m Ceıııiy~tin<len; ..ı·(/llP. 
belki sana ugum, 1 senesi için şimdiye kadar 1iOO edd '-'• . d "ki . h di derh-'-. v nı· narlıa n"""-" kıvırcık Cemiyetir.liziıı, 26. ·~'il ""''"P bul hidiııeleri uzun u- ""...., Hazırlan lı:ad ran r e......., ıse e ı ncı u- "" ' -- , . . ... "' ıöfl 
,,_. gen yan _r. an kuk dairesinin bir ilamı ile ya- - Ben de d"'iiilim. Tam altı ve daiılıcın peı<ıkende kil0&u cınnaı .esı ır.•mu ı•.nııı , zadın anlatmakta tereddüt d- roya göre daha 300 orta okul ""' " ~ ~· 
ını'yc.c·ektim'. ,.,,_,_, -...ı "-'-u"t- hnc Bu ...,, pılan bu itiraz kabul edilm&- senedir n.yrıyız. 70, karamanın G5 kttrWttur. evi salonunda top!:ın ·ııı~ 
mektert kor.;y::ıı!." "'"' r:::U;eıiıkJi";:"~ ~';"'~ yip nikr.h sahih götiilmüştür. Bir tlirlü karısı meydana Yeni narhın dünden itibaren dirilen, yıllık kongreSı _M 

_ Ürkütmelcteıı mi ? ginniş oı.caktır. Ancak bu arada yeniden çıkmıyan bu adam i.-e <lili dola- tatbik edilmıısi l.'ızım gelirken tan bul Kız !ıı;esi ıonıll'"' • 

- Evet!. Yeni bir araba vapuru 1 =a~=eı:~~~~~~n :~ ftr d~~~ ~f;~eek ~~;~~!~ 1 ~~;1~ı:.:,. .. ;ak~~~~ı1ü~ pılacağını sayın 
- Ha.. Onıııı içlıı ba.na. da,.. relcet edilmek lı1.zım. gelirken du. Hak;m c:Lıvanamı}'arak: bir kısım k•••pların ııeraken.le arz ve tewiflerı-i ricJ< ha beni ilk görür g6nnez (Sen Araba n.pııru haliDe ;stiri· ' ~ 1 

'---'--- ___ ki?) """' da.ından' len (Bağdad), ıo mayuta Ha - llic<·r: her naıııl'la bu vakti - Haydi! dcı.1 '. uzatınaym 1 eti. eski narh ile eattıkları ö- Şirketihayriye top 
....,......, ~ &~ ~·ı.-ı--.....,. · !!:.P.C Jı:tirmi~ ve k:ınımi mehil o- artık lıalrnlını .. Mahk ·me ka- riil .. t·· B "hat tem· n {• d;;.,,.~ bı·r .;;.. --~ettin 7 . liı;ten .,.,,..~~ 1 t mwı ur. u cı • w "' 1 - Şirketi Havriyenin " 
_, .. ~, "':..'~~.· ,-.;;"'"'; kor _ Bu yaz, İetsnbul · ile Yalova lan altı ay geçtikU::n sonra da- rannı l'erdi. . ş neticelendi. diğindcn, bugün ııehınleki bü- toplantısı y.:.ın ..aat 

1
o 

~.,...,., ""'"" v~~ arasında da aı· ba n,puru • _ V1I ikame eylemiştir. Üst )'3nıru bır.e dinletmeyin tün kruıaplar. perakende et sa _ ·r~ 
lcnhnıyaealı: tey değil, Cll.lilı;,> !. ferleri ilıdasıBa karar v~ İşte bu ciheti göz öıı.ilnde arW<. tışlaı,nı yeni narh üzerinden ya ptlaeaktır. Toplantı ıp 

tır. , ___________ _,, __________ ,_ pacaklardır. . kez binasında olacaktıt' 

r m 
mas· m rolli oynayabileeelt by-
nette, son derece p~in, ı:nalıtr 
ve kaşarlanmış bir mahhjk ola-
bitir miydi ? -
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Epir or -

Peynir fıkrası 
SUI ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~iiiı~~~~~~~~::~~~~ Yazan: Al<t\uUNDÜZ 

li • • ı• (Bat tar•fı 1 lft'N ..,.,.da ==-~i~:;..'Jl:.Libyad mu- Merkez banka-' is A Resmi harpı Fransanın vazıye ı ~~.ı:ı:; 
~y~:ı:ac:~ :ı harebeler sının 940 u·· çlu'' Pakta tebliğleri Bazı petrol stokla- il' ~~!in~~ mehfllleriııila 
Mt dest ı ıe .. tarafı ı ıncı ııayfad•l Almanlara kanaatlerine göre ha.rp aonwıa ~~~~~'. generaı ~=;;,~ ~~~ bilançosu girecek mi ? ::; ;:P~!~ı~r\!; ~~ n v~rilmiı ~~uhi;:eş~~~ I!: 

B cephelerde iken büyUk kararlar Ankara 24. (Telefonla) - C. nı.iştir. lar var.;mlar bır mılddet. avuıı-
- ,..;.,., ,.,.. """"""' bfr m~mı. - · -~ -~ =""" ,.,.. "" •m• , '"" .e,,., Mm= "'°"'"'""""""""'m ~ " {u) - DO ~ """"'- N• - ,. - _ Alman °rdusunun hedefi, Ego munu hlssetm~ olmasının pek saat on >--~ idare meclisi reisi dere etmişler ve halkı fakırlcş- Manastırdan cenuba doğru J·ansııun Fransız hn_d~und& nırı •·ar•. kıyılarını ele ~. hi" bir tabii ""'"""· tebarü:ı; ettirıhnelr.- ""'"' d ı · ·ı · hareket. ve bildiri · • 

. - .... -
1 

Nusret in riyaseti altın a tinn'şlerdir. . yaptık an sen ı en 
1 

bulunan muha.bai yor· Dostımıa hak verdim, ve ak-
.,,,," - mü> ""'· '°"MmoŞh•. 8" >o~M · ~,...,,_ öoOOOo dlğ~ °' ""'"''""" -..,;,ın M ~ .,._.,, ""'m """""" lım• '""" " ,_ ,._ -~~yu ~en kur.I Gmenı Wllaon, Yunanistan- tıya. bankanın yüz elli biı_ıe ba- yol daha vardır ki o da musta- nalurun başlıca ricat yo ınun haberlere gore, Tunus ile Trab-

da.ki ldanıde devam eyliyecek ·ı !iğ olan bi.ssesinden 106 bıne ya kil bir sıyaset takip etmek,_, İn: kapatılması burada buluruı.ıı lusgarp araı;ında Il!-uhteıif il&- l:ıtÇotıınk. ··nngın, fakat 

0 

n.i.sbctto 
A an ordnm• 8ı . cd h'----' 'ite kuresı kuvvetlerimizi d•<>lık mıntaka- !erde bu'·yük· benzın ihtiv..tJan ~ k L'-

d 
-... rp cenup tir. kın hisseyi ternsıJ en ı""'--uar gı •re ve ""'rp =nm .. ..., ,_ d · b r be ar '~-·• ""' 

er u h ,.,- ,- • bu et • •--- e cımrı ı ·~--.- . •sunu m•ı &rt!bclerde:n hariç Şarld Afrılıııdaki vuiyct halı. iştirak etmiştir. lçtimaa ba.ş - ile münakaliı.tını ve dostane mu ya teveccüh e~ge mec ~ • vücuda getırildiği ve .n.wwıı ve ucuzundan _ tabil buda:!.a . bir 

bO ~· "' "'"' ,.~ ._ y
0

• """'- """ O"""""'" ,_.,, ""-"' müt.,Jup ;..,. m= _b.,,,n,; ""'"' """"'"" " .u, ., 00 -w..ı. . «"~ IWyM """' " ı..w k•~U.. _, '""""· """ _,, " 
nan rırd su · • ccnaJıiJe OJıri f'unninghama bir mümessil gön !isi rıı.nonı okunmuştur. Bu ra- İberit yarım adı:ı.suıı har~in hareketi ve i:ı.şenın temini me., rinin bu stoklara vaz'ıyet ettık- mutfak masrafı gittikçe ka.b:ı.n· 
"'""' .,,..,,,__ ""'~m -m "' ~~ ""'" ; • ...,. '"""' ·,m.., ,.,;,..,. "' nn. "'•""" "'"""" ;,;, ..,..,,_ kfil< O. "" '"''"" ı,..; .,,. bo'~ . ..,_ m-1 yw. "' ""' h.Wm ,._ oJ. 
bu capııu;ık \·aziyeti hatırlatan vukua geldigi bugün anl!l'1lını' yet karşısında meroleketimizln le işbirliği halinde çalışmak • Epirde bulunan ~ıtlu~uzl şal Petainle aminı:1 D~lıın ar mı.'} su Sl.irahilerinden bİrine ı.,..._ '· "''"- ..,,,,. 

0

, u; """""' m- ..,.. ==< ,..,_ ""'" ""'m•. m. T<roili, _,. '"~' F= - '""""" ""'" ilti ~li · ~ruı. ""'"li bw m""""" '"'"="" _.. -da ti.baba davet ediyordu. ı ra.J Cunumghamı görmek için ziraat, sanayi ve ticaretimiz ve koya aittir ve 1ngiltercde <?e- talyan kuvvetine muzaffcran~ olmuştur. tan sonra kırmızı mumla m•J. .~en ordusu, bu mıntakadaj Hartuma gelmi' ve tam biı> devlet maliyesjnrle klering vazi- neraı Frankonun mubakemesıne karı,ı koyan başlıca kuvvet.l_en Mıı.re<ı'll Petain benzın stok- hilrlemı;ı. Bana bak! <lemlş ~· 
bütün kış milddetin~ k·'-·• ve teslimiyet iizerinde ısrar eden yetleri ve para piyasası hakkın- itimat olunmaktadır. General de umumi çekilme hareketine iarının mevcudiyetini V<' bun- !:.ın:ı., ışte s:ıııa bir. kilo ~r. U:llda.r~ manzumem-:ı, -;::.'"ıh· bir mesa

3 almıştır. 17 nisanda da mücmel ınalfıınat verilmiştir. Fran.ko çok iyi bilir ki İngilter~, iştirak etmişlerdir. Bu harekat lamı Alma.ıı ve Italyanlara tt'S ben e\de bulunma.aığlm zamantimalı gözde bulundurarak cıra.- müınesı;iJ yeniden eheınmjyetl Bankarun 1940 se.ııeııi muame İspanyanın menfaatleri ile telif/ İtalyan kuvvetlerinin anudane limııu kendisinden gizlediği içın !arda ekmeğini sürer, sürer ar 
da kurmUŞtn Hareket kabiliy~ dolay1Sile Romaya gönderilece- ıatı hakkında tanzim ve müra- götürmez niyetler besleme • hücumuna rnğm.cn intizam için· a.nıirıı! Dar!aru şiddetle tenkid fiyetle ycrsm ı . . ti h 

~ ğinde ..... ı.rı tah"'- bildi- kıplarca tasdik edilmiş ola.n mektedir ve ı·ki memleket ara- de tahakkuk ettiı ilmiştir. Kuv.- et ,.,.,. b ı üzc-.lStntnktne " '-·tıe ~o'- duu n .,..... - n ... ~ ukabil m..,~. Uşakca;,'IZ u mınva . • ~ 
olan bu oıı:Jı;;:;, ~ ~·n·'"'b~ır mu rilmesini istemiştir. İtalyan mil bilançosuna nazara.o bu sene sın<la şimdi veya bil9.ha.re suJ? vetleriıniz birçok defa m h . Vi<:hv'den alınan lıabcrlere ve ol.ınca sad:ıkitle peynır ek· harebe.-ıe onunla .,;;y Öır;;•emi· messiline, Romaya ıı:önderilmek mrfında 3.645.028 lira 84 ku- yoluyla halledilemiyecek hiç ı hücumlar yapmı~lar ve atta göre her ne kada: Almanya mek yemeğe dcvıım eder. Bir 

. ,_, ı üure şu meMj verilm~. ruşluk safi kar temin edildiği bir mesele yoktur. düşmandan esir bile ıı.lmışlar · ile ~irliğ'ı yıı.pmage .. tarı1:1tar gün Bayı UZL'nca bır seyah:ıte Y~<;>gi tneydanda.-Jır. o llf'beple, İ -nJyet ,,_llR.plen' m_...- anlaşılmıştır. Bu kiı.r adi ve fev- t . . dır. 
1 

olanlar bu harekeli muttefıkle- rıkar. do"·nup gel.ir. Bakar ki .. ' Vak1ıt vakit izah e<lildilti gibi, tı'nen~ol•rak ve,..~t•·ı.,,.-•--.".""'h: kaiade ihtiyat akçelerinin tefri. nglliz ga.>ıeteforiıruı.ın ' 
1 

Dig"er taraftan iz'aç edilme!<· nn Akdenız.de uğradıkları bir 'u.,.•i>ı y-ek -~--ınıu ı.-~·ı 
0

• 
cep ıede biı· örtnıe tl'rtı·bi ala- , __ .,_;:,.,., ... __ ,:.",·n'de-<U4Cbul"'unduk. km' den. on nra hı·-.--' arlara beheı mütaıe:ı.Jan sız' 

1

·n rı·cat etmekte olan kıt_a- • cdı .,...,. ·~· "'""" ......-

...,,. .... ~q~""' , ~ """" muvaffakıyetsızlik telakki . : nUnde birşeyler yapıyor. Yaplı-,..,,k biiyilk kııvvetlcı~le bir an lan tehlikeli askerl vui~ dola hisse için sa.fi yüzde yedi lira Londra, 24 (a.a.) - Timesin 

1 

larımızı ve geriınizi vuran Mih· yorlarsa cıa Darlanın vnzıye-ti ğı da belli, koltugunda.ld ekmek ~;1 "•ri,., b;, ,._,, ;.,;;. "'""· "'• ,.., .., """"'"'- ""'"" ""''•mkbo. •~•=bk ww .... riri, """'"' mm ooı ''" <wwetWri Ar· 
0

,,
1
'""'"'""'· mm""'"'~ bkm""• ..,,..... 

'" ' "':"' '" '"'" w,a,,, o> h~ """"""" ""'""' ~ td~ =•"""';" _,,, "' = """ ,.,.,. "'"""' .,_, M~tlok re"""""""" fo'" Am•'"""'" '""m' °"""'m "'' "'"'"'" m•l«~ '""""" 
> " m~Wrl ,,; "'""' bfr h """"""° ,.,..,,,,._ ı.,. '"ru""" """"'"'" «O.;;;,;;,. """"'"'•" '""'""' <eyH oo~ •~""""'" ""' -m Al· ""'~ ~ycl• '""~' "'"~ '""" ""'' "'""· . 
""'""'" m,;.,, oğ"'"""'" ;;, '""''"~: , ~•• "'"'""'" b, -• mOddd ='"'"" bfrhlo '"""~ h.. - ., lbd"" kowotlo•fa• '''~'""' '""" ""'m•mok" : ""'· ~ Y'ffif'-

1 
"""" P.~

1

r arazııı veni müdafaa • ıcv "Şarki İtalyan Afrikasındakl ı !eri hitam bulan iki mürakıplı- nilz Londraya gelmemış ol- karşı mücadeleye devanuru gilç dir. Fran. anın bilhassa ~ m:ı.u uş•.;.,na. U ğı ela .ekmek jlC'Y· 
z. rı~ hıt-a L 

1 ğına İzzet Sirmcnle Vahap Ko- du"un k d t ektedır ,...,.. · ,.e 20 nisan akşamı Af ·k d t k"p ett•g·ı· haltı ha- . ..,. · ' • 

1

' ' te '<..ılııy ola talyıuı kıtalan sillHılanr.ı tes- 1 " u ay e m · ....,.ırmış . n a a a ı ~ ıur yiyorum! de~ ıışa;ma. 
m,,.;, """" ~ '"'" '"• ·~ '""""'" "'"""· ı.,;ı,. -=• "'""'"'"""· BoOOM """'' Almw- ,...k~d• """"'M ''~"'n· ~•, """'"'' A.-., B~ ,,,,._, '""" """""" m"n1 ını l.esbıt ve t, np kudre- askeri kumandanlığı emrinde 1 Tafebenı·n beş Alnıa.n fırka.sının lspan~a-j mizln Alman kuvvetlerine tcs- L-.a.tıat istemesi beklen .. ~J...'te_d. • hen kapının an:ıhtanıu ccbimdt 
""• ~ do ""'~ • o 00 b,;"'M kow.Utt """'"'~ O .... ""'""""' '""""'' OOil • "mm; ;.,_, ......... Bo k" Ifutl"'ooh"'"~ ~;d> omo""''"'"'m. Aooh<w: -
<'ok tnuhim <:ayı'-ın t •ebbüeU şimdiye kadar işgal edilmİ.f! b!l-

1 •kk • mesini istediğine dair çıkBn: hl!: vetlerin teslim oldukları a.na .htilH çıksa dahi Vaş~on~.n ğinden ıcerivc ?akarak ekm<:~• 
''''' O '-ti. \ ku. '••• -· ''"~ m•;,,;;;., Mri<''''· lw · nazarı dı atine ""'""· H..,,;, Modrldo "'°" k.ıu İWyo• '°'~'"" y,. ru '"""" """""'' vmcltiW "°'"'" ,..,, '" , U... . -sı.nn elde edil arazınin tııra- yan vatand&şlaı mı hımaye ı<;ın hakkında dolaşcın ıivayetler de nan topraklarına girmepı mu anıa.şı.:makt.ıdır Bayına, miihürlü ~şcnııı içind(.-
k in ısı, •biyet uy nJırabiJir. ve bunlara vardım icin hic bir Ankara, 24 (a.a.) - Maarif henüz tet-yyüt etmemiştir. . vaffak olamamışlar ve kuvvl't- Di;'.;er tar:ı.ftan general Vey· ki peyniri yemege a.hştıku.n 
d• Pakat, ar:ııi}e !J:ıi';lanmak m su.ıyet k&bui olunamaz. Elle- Vekilliğinden tebliğ edı1mistir: Şimdilik muahkak olarak bı· !erimiz tarafından Arnavutluk· ı:;and ile amiral Darlan aııuıın·ı sonra analıtar deliğinden yem& 
Ç• k Yerde f 'ôik 'ler doo 

1 tı$ rimle!ıı büti.in kuvvetleı le, İta!- 1 - Resmi ve hususi liselerin !inen hir şey val"!la, o da lspa.n· ta durduruhnuştur. da Ja noktai nazar ilıti!Mı .. ?,I· zor bir iş mi• 
da metbu] de'.trı. Ustrıt•• su- yan ordusıır:a Pn biivtik ş.ı·d.ddle 1 birinci ve ikin_ci sınıf_ t_n.km·.ı.c.-. 1 ya hükümetinin Almanya ılel Al.ınaa resmi tıebliği j dugu anlaşılnıakte.dığmr. Bbut

1

un Fıkı~ buı--'- b"'-1' 

- t 1 F 1 · larının resmı" tek..;Pl"re ra en .. ' .•n· .,.~.,...,..,,,,.~.,,..,." ......... v..-"""1 ""...,..·,.......,... ...,,..... 

Yunun doğ un::ıa cernya.n eJeıı harbe devam etmek n;;ılız &.'1-ı rinden askerlık dernıııın HOZ u a anJın müfrit unsur 
0

, ( ) Alınan or - , _ _ 

' k • k d l 'f . · ""' k a· 0 ;ddeUi bir tazyikine maruz bu Berlin, -" a.a. - . I la ııey lıu degı-ık-nıuh~rdıelcrııı, btı rnkı.lnte ha- en uman an annın vazı e_,-,ı. imtihanlanna gınn~-..·en "" 1 .,, dul b kuınandanlıgı" nın tcb nıesi azım o . n . k ı s h t . k n n 
,, h b d t•k b k lımdugı· ıdur. ~·aamafih tspan- an aş lW \Ve~!!'tılldın c.ok miist<ı ya a llf Si an 1 ı~ket ~i gizi rk \•e müır;k in <lir ve mu arc e evıun et ı ~e o!:ııllarından ayrılıp ıuı a "e - • ., ti liıH: Yunan Epir ordusunuı~ -ı;ı ·~ V kd·ılıu it için yapılclıg"ı hı .. ~h~ bu "edefi mü: klillc tirecek hiç hırlere gitmiş bulunan talebe, yol milletinin harbe hararc e tes" ıimini bildiren dünkli husu~ı harekl't etmesi dolayı~iyle n.ı- u ' 

l ılıyo,..lu. Esasen 
0 and·.-bas·~·~- bır ye ıniisa; d, olunrnıyaca..lt- halen bulundukları mıntakalar. taraftar olmadığı da a.şikar • 'kte reııal Petainin mi istcdigı, Yok· t " b"ş andı 

'" Ur . daki liselerde bu dersin sö-.tlü dır. İspanyanın iaşe ve sıhhi tebliğini tekrar etti n ·sonra. sa Alınıır. ve İtalyanlara i lıi~· nvz11nu j dıYan ncatın b ;ı ~ı~ •nlmaeı Bı'r ve•- ı·kı' gı"ın ·~ı·a, Dltk ı mı· tı"hanl 'nna alınaraklnrdır. 1 vuikti berbatur. Bund.'Ul maa şöyle devam eylemcktedır: ef.k "· • muhalefet etti O 
a ~,. b·r m J d .1m ·~· ~ T-.. " b. taı~.,.-- mütt ı "Gl yapı.ması.ı. ;ıu·· 

1 
.. '-·-· (B•• taralı 1 ınc; Hyfad•l aw' e• "' D'A0st. ın c vabı gelmiştir Bu Bu imtihanlara ginnek iste- da giliz deniz kudretinin kıy ""' 1m:_~~ l k~ı '"""'ve diirer ğı için bu ı bır !." e e ııu '='" nıaın•a kadar bu i~in itmam o-

t .,aris da yı5-. ' k tal bel h. b' "k 1 metini' hakkı'v)n takdir eden ba- bas kum""""'n 1 arı " D l •--af dan nu ,_ ' !ırk v .,. ' yar>ı. CC\'a a, c:ı-nt\lllla an vaz geç- yen e erdım ıç ır vesı a , ,~ · y rdu knm·ı.nJa- leyen_ ... ar .. an ••... ""' ın lunacagı· 
01 

yazmı"''k n 'ugo lav c. d• · ~ ' · · b Jd l kt 1 · caJrt Y 1 '·! 1 zı •·panyollar h'" vardır. taraftan unan ° ' · d .,.... 
d· hı.J 1 

h<- • •• U· ~c.· ı ı ıri me e vr ngı - araıımıya ır. anız ..,, e- ..,, "-"' ru arasında Seliı.nikte aktedıl- ilen silrüldug-u ur. Bunlar için hazırlanan nakil 
k "..,., Rl <. ki n -·e"'-1.; ' ~- lı~lC' "' ,,.a]i altınclüi mıntaka belt>rin kazandıkları notlar fo - Bunlar, İngiliz · Arne>rikan __ ,,___ vesikaları bır kaç gün evvel ka-l!attiıt \~ıhvere iten.ayı! li. la.rrla bv)·az ırka mensup ahalı- toğrafiı bir kağıda yazılarak liarp iHlihsalatımn gittikçe art· milnşt:.';lız dümdarlıın_ Ue_ y apı_laıı za ka'•nıakantlanna gimdcril-
hl ya ''Jş~ı;ı~t~.dktı ümitleri niıı me:: ıliyetınin İngilizlere ra- mensup oldukları okullara ı,_oi\n makta olduğunu biliyorlar. çaı'P~ŞID&larda, arazı vazıyetı do lstanbul Bayanları miŞtı. ~Vi!Ayet dUn sabah kaa 

Al cı bı' duğu tehar üz ettiril· derilecek ve wkifliğe de rnalfı- Almanlann İspanya ile be-
1 

layısile hususi avaı;ıtajı. olan knymak:ımlanna verdiği_ bir e-) 

.. kb ırıaıı zır!· ı kuvv"llen bil· me'<te idi. mat verilecektir . 1 ıııber Fransayı da tazyik et T .
1 
roevzı'inc gtrmege ınu IB•• taralı 1 ınci aayfad•l mı'rlh lııı vesikala.rın sahiplerin. "lı ır SlK'et k ' mc!Pt·ı· :-os-ten"vor ki bıınların ermopı · · ·· " 

ffiC'r ezil ve mıi- Roruadan gele.,_ haberlere gö- 2 - Dunırnlan bu şekilde :: , 1 vaffak olunmuştur. Larisa . ılc lsnwt lnönünün direktıfhı u- tcHı ulunmasıru Leoliğ etmiştir. t_•~. ıt ~?lt:ıı-iıı <:en11iıa ~vec- re, Dük, bütün he:vaz halkın olan talebl<rln imtihanıı ginnekı hedefi f'.'ll'bi Akdenizi ~.?. ntrol- ole Lamia arasında 30 lngıhz zerıııe lslabııul bayaıılaıının '•'1.' Bu itibarla dün eab:ı.htan ıf:ibcı.-
c l e tıgı ırlıııl ·ı·d de Arnavut- mesuJı),•tının ehmiı.c g'"'·tig'ini Ü7-<"r" bulundııklan yere en ya- !eri altına almaktır. Dıger ta- u ,A

11 

hızınetınde vazife almak U· ren •Avk vesikalaruun sahiple-
luk h -~ -ft<ıt Alrn."niar u•rki Akdnni- tankı alınnuş r. - •·· -<·,ı esin'~ bo"""i• malar, söylemi•tir. Her balrte bu ha • kın lise miidürlüklerine hemen '" - " '" ' .. .. d.. bu gece hava ., .. 1~ derhal harekete geçı.m • -ı1e tc\·zı·ı·ne bo•lanıruştır .... e 1 "~ ' y •ı'n her ür sahilini harben ele 

1 

Dtın gun uz ve ' ~ ' • · .... h·b ılcr' ~r dı. Yı.luvorılu. Yeni berlcnu hedefini, e>-eı- hı·~""' miiracaat etmeled lazımdır. ,, ' km·vetleri, İngiliz tayyare mey !erini. bu ht"1usta liizıın gelen Vilayet, her vesika ı;:ıhibiııin 
lu , 'ı aııyayıt ılPr\iypn ko • lt.alyan halkına bir 'JeY olursa - ·--- geçirmeğe <::ılımı:ıktan da geri danla.nnı bombaı-dıman etrnı~. org-anizasyonu hazırlamak ın:ık binecl'ği vapur ve vap~aJd pır o.'dısıınu l xı··· . İngilizlere leke SİİIT"ek t•ıı 1 Yunan muka- kalmıyacak!ar. bomba ve mitıalyö?Jcrle yen!·· ~adiyle Bayan Doktor Lfıt~ı yerini, 8('\"k t:ııihini bu vı;silm· bıJ,lıriyorlar. ne ıgını ediyoıı:lu. -- "'•~ bir çok tayyarderi lı.aeıı.ra ııı;:· 1'ırdarın rı}aseti altında bır !ardaki numaralarla teebıt _et-Y•ı'lan onilll!unuıı h .. Sözüne oldukça inan.ılır me.m. 1 bJ b ı ratmış ve han6arhı-a baraka· komite teııJril edildiğini yazmış· mi•tir. Bu itibarla her vel'.iha •ı! n crişenıemiş ~Lı~~ı=~ balar<la.ıı ,ıiın:ın haberlere gör;ı vemetı" devam T ra usgar ın lara \'e mül.tinırnat depolarına lık b' sahibinin sevk için ne şekilde nıı •lahlarını bıraktığını iki Jimma tnıntakasuıda lt:ılya.n 1 tn'll isa!J~tler k::ıydolıınmuştur. Komite bugün vilayette ır l:.:ıreket edeceğ·i peyderpey mat giı" <•\"\elkı Al yerli kıtalan tvleri yakmakta d" b b d Giin~üz Hanvkh limanı ~sı- tc.• . .. yap-.ıcaktı. . . . buat ve kaza kaymakanılıuı 
Y v !ardı rnan rndyolan ve talan yapma.ktadır. Bwıunla e ıyor 1 

Om ar JffianJ satına, iyi n~tieele~. _alınarak l'"kat bu lıusustakı ilızarı tarafından a!akada.rlara. bildiri· lkılxoı· teyirl ~~~ aJanslar, bu a!Akadar 11larak. İngilizlerin bıı ı hücum edilmi•tir. Mııhım .. mu: ha7.ırlıkların henüz tamamlan· let•ektir. 

p mıntaka civarında kıtaları bu . •• .. ••rafı 1 incı .. yf•d• l f tafsiJa" İJ harebe tayyııreh>ri te.<l'kküllı>rı mıı.ın.ı<ı \'Ü2Ünden komitı> top- Karadc.niz sevkiyatı işine t&h· ·-~~,·~ ""'-'" "'""' " bmm ... ""'""' oU<ri;m<- - -~ "'' .,, .. , ... ~; ri;yo< """'" do """ p;, . • < h<0m ,..~,~; "'"""' """ •0 OÖmM 0< "OpW: _,,.. 
d • " ~Clnberin dı~ında kal dır. / ıdlkmektediı·. (B•ı tarafı 1 lnC' sayfada) m" otuh ham limanını boın_b.'.ıı•_lı- ...,, 1·1 11,_,"tır. ,_".ılılerde volculariyle bera • 
b.>rı;rı,na ve bir Çok n,,,··ı'--akız ha-· "'"'..._tüt. '-n'-· .,.....__ .,_ .._, _ _.__ Oaı-bi Trıık-.v. ;,_~ı • ,. fi k "' ..... o 

""' """"' "' "" ., .. ..., "'" ......,_...,. ,...., • .....- cesi mi yoksa sun'i bir dunıaıı ınan etmi~lcr ve bir çok ın ifa. 1 Uı"uı u .. r ki,oiJik faal komit~ ber hareket edecekler ve Ü!a· Prt,..ı;... v·h ... F ed'oriar ld - ' tın 1-' ' , 
I<o <ııt A'ı" 1• en, tnillte ıklerıle ıc Y = la.L) - ran.sız 1

Y perdf'Si mi o ugu te8bit edile· ve yangın bomh•6:1. a ıs arnır.I aw >ıtı<lan Bayan H:ısene Il· bit olunan iskeleleı:-de dııra.ra.k 
v a ant kanallarına da- ajansınm Alı;eı.irasdaıı öğı:-en., Sofya, 24 (a.a.) - D.N. B.: memi~tir. Vapurlara dnha ba.ş-1 İki r.;ece evvelki hucum esnasın ı;.. \'ali v;; ve Belediye . Rei'i 

0 

iskele yolcularını indireeekt.ı~-d.:;'~tıık 1'crmopiJd bır mü- diğine göre, Ark Ro.Y"d.I t:ı.yyare Bulgar kılaları Meriç ile Stru- ka hasarlar da yapılmış oldu • da <'~•för.tri müesseselerinde ve Doktor Lütfi Kırdan zıyıtrct j Zonguldak ve Samsun sahıl ~ıı· kmaıızumt'SJ lesi>! ettik • gemisile Re.nown zırhlısı, 5 des- 111a arasında.ki Trakyayı hemen ğıınıı. muhakkak nazarile bakıl· ı antrepo'arda ı:ıka.nlan yangın , ~ek ihzari hazırlıklar h:ık- i!'kelelerinde inerek buradan \Hi~'ı ~abıu,.ı etmek i~in d6 liınid troycr, 3 d<!nizaltı ve 2 ~ ı hemen kıi.milen iigal etmiş bu- maktadır. !ar henüz sönmeml~ bıılıınıı- kınd· •zahat vermiştir. Bu ha- trenle iç Anadoluya ge~eckle-
" ııııat im nakliye gem; ' Cebe!Uttanlı:a l:unuyorlar. Bulgnr lotalan' Liman tesi•atı da ağır· hasar- yo~du. Bu ha.ram. bilhassa i~k zırlıklarn nazaran komite şclı rin tren bilctlen de kendilenne Rıınıınıa lıer bege ektecıir. gelmiJıtir. Kava.laya bugün gireceklf.:1'dir. • im u .,7!i T t bombal:ı~ean sonnı yanm,,ga 

00 

,_ kt 
kt'Rlla b 

8 

r h\lkfıtnetın, T"'-.....__ .-·~'-- ,._ Jıılakedonyıı.da ilk ~-hale 0 • Jpra ugr~tı ış r. ' · mı ınıe • b . 
1 

la rimiz:n lanınnıı.~ 1 ._..yaruna tc\'di olunaca ır. 
raber ,,. ·~ ~-... •.......- ·-• re1.;k. obü~ salrnlannın hpıı.m_•ol baı>lıyan büyiik "'1?.lU 'ep~ · d.,r-tı""leı· go"nJ~rcrck buııf:ıoin Karadeniz i~tikametinde ha· \• '. ba k · ••rı-.ıe r:t>kilm0sı tıa.r...tetleıi 1ıarak tesblt edilen yerler· işgal · • h ı J ~·" 

0

' k 

ndan r nht:mına dilşerek dep<ılarda ve nnda yeni ciddi asar ar 1 ave paz.ı.rtesi günü yapılacalc top- rekct edecek olanların bincee • gını almad ın m •eaade • Kalııre. 24 ( · .ı -- lngilbdıır 1 olunmuştur. Gelecek günlerde bür01arda muazzam ctuman sü- edilmiştir. . lar."ıd, hazır bulunmalDıını ..,.. ]eri vapurlarda kamaralar; 

_, b<m~· ''"' °"'"''" • nı;;ffi. '""= •• T-ok ~.._ Plı<ooo. "'""'" w "- ;c "'"""' """~"''"''" ""'''"'•· a,~ "'"""'" ''"1' .'= · ,_""· P=rt"" ""'. '"' ....._ '"" = ,. mo,..-;~ 
il' ktedi etnıesı, dikkati <;el< katannda mahaUi taam~ hare-1 ga.I ıİ<liltX'.eknr. tu"r. Bıın. u takip ed•n on dakika nına da bıışka bir ınuessır hava 'te · tcşk 1 e- tahsıs· nl"hacaktır. Dig" erlen r. ketlerinde Bk ••

0

AbbüsU ele aJ. lllruısolinin hıbrikj ı ~uretlı• faal koını yı 
1 

ı ~· Pıı.p~aos tn · d ın~ '-ıJ - '"tad~ R ?( ( ) M"•OA1· · irinude orta çapta ohiislerin mil hücnmu yapıimışt.ır. . . decek l 00 bııyan parti mcrke- gil\"('l"te ve ambarlarda sey t 
arta kJ e nn eki ordunun .., ut unm.,. ır. omıı, - &.a. - ~ ıru, t~madiyen l.EpanyoJ rıhtımına Muharebe tayyareleri Wıckı~ zinde toplanarak İstanbul b:ı- edeceklerdir. ~ .h!~k~a~ıı;!ra~ı~~kalrııantınıııd-a g.!:'~P~To:::rh~~ı= =~':ta~~~n ,!~~a:: 1 

isabet ettim te0 bit olıınm~ur. cboenmubabunı·sadabebtirett=t~. {:a_~~- ~~ yanlarının vat.an hizmetinde gö-I VlL'iyflt bugün iznha.t ~~,,oek 
,•C:.'lt;• hak•··-da b , . kyaııı memnuniyet olmuş ve miAir: Bu rıhtım Trablusuıı bMlıca lah k t \ rcc'klerı ışin organı.za.•yoıu.nu' lstanbunl \ilii.}eti scvhn bne ~ ""' ıı •""- b ., li 1 t ıdır Bu'·vl'ık capta o ' troyerde yangın çı ınış ı_r .. · .. - ki d Eu lıı"suta \'ı k.ld la .. ı;,,.a daır u-.,..-y •

0

Vlentpk d '- -....., ır 0

iliz!Prin mildıı.faadıı. faaliyet. "Yunuan ceph=inde hareket ye n ım · · • · - da k b yap .. cı. ar ır. • ~ · şe ı <' yapı c.,.. ·• 
. ognı -'n/ri'-'' ~ ,ç .• al l ll'tn kaı d t berd•en'ı'n sarkında ı ı U· bel ,. ı· d" ı 1 . l t •e'· ı·e bu husus· . Pıı.ı>agoaun .-ntı· .,~"":><ıır. s'z kalmadıklaruıın bürhanını eden bütün silalıh kuvvetlere btıs s vo ar · -a an s · ' · tayet. p.utı ve e<:ı.ıye e uı '' giin ıza ıa \"!'re, •· . 

diye kadar ;_,". n '"'eV1ni •im vermiştır. Öğreni!diğine göre, mensup muharipler; ponval rıhtımına gid~n do.ı· yo-1 yük şilep has<ı.ra uğra1l1Imı.ııb. ı!:»le:t bütiı 11 yard1mı yapa«ak· t.:ı ~ıaz!l'lannrı tıılimatnameyı bl. 
o.,.llg>• gib' dUş b la düııtüPii ı:-örU:ıniistür. Val'- t.ır. Gece avcı tayyare• erı, ır ~ halka bi~ciirocl"ktir. iyili: bır ad ı, gene man. u huruç hareketinden Altı ay süren retin bir sa· · . d . I 1 dı·ı·,man tayvaresi d;>~ünn. üşte-- .,.,;:tı:;,r;.. _____ __, _____ _ 

........ ,;;: '""""~"' ,.,. f'""' "'""''"" ""'""""~ ~ -'" -· '°''"M """•"· :;;.,~:·~,;;· ;;., ::;;,.;,~~·,,:ı ,u.':G~ "'""" m7wuk ''" ""~-'"'" Japon meclisi ll'.ıeııindo ıııu1ıar:~. haı, <'nıima- aı:ı 400 ki.;iden ınür?ltk~p bir nı lllraktı. Billıae~a kara kuv. ~u•tur. Karamanlı m~ndire<nne •
1 

sıırette İngiliı limanlarına ma_)m Wifliz umumJ kt ~r -"ı~·nrı. ""Ye r~, •h esır 'tııpunıı, brzzat kendi aRker vetleri için valıim olan kanlı ., "'' d cd lm r tcbliğı Sovyet pa iDi nı n · bo b .. t · · Bu ı mlil"adrlit salvoları.ı rlüattiini konulmasına evam ı 1\'' • '-"tı".aıus• ,_ ,., kıtal·-.mız, • '" m ar .. ıman C mı."tır, fedaklirhkJanru7.] ?,llfer tet\'iÇ ' < .,. be t ~ " '<l.UU~ - • ta-dı"k ettı -~""::-v-.v-.v-.v-.,°""°""""'""''VV'' saı h 1 b görülmüştür. . . I Alman hafif muhare 1r · J 
1 

t nıı.s halm<l" •. ı ı: ·c~. urucu, vapı an ir elnıi.· ve bayraklannm yeni bir !tal ıke dün ı.ı.;ına.n a eı . · T., k ç k h yareleri ve Alınan, _}'an l'. k h' ı · '"him ""r ı (B•• tarafı 1 ıncf aayf•da) 
Ur Al o. urııc ıın en sonwıeusu • -nıa .,.dınl• ........... _. \'a•·nn hı"• ln il._•t"·e \Arıl- ~n bot""r 1 ı ı·di, fa at ıç ııı· mu .,.. · m 

d P. ' - "' ~ ... ....,~ "' ' ıı; ,.,,. , ' "' ~ ca tayyareleri, avcılar ııınay ın ~ olması i"in lıunıru şart olanım . • an ~r .. '!'t '',t.'l"u.,Iı:l.r esaknasü •nda. 5elı:- bır 7.arn.an bugünkü kadar sizin \'••ington. 24 la.a.ı - Ame d• d-un müte:ıd<lit d fa Tobnık- 1·1 m,ı olıranu.«Lr. paı·•toru' mecli<e davet edecek· t ~ııoı ' ·ı yo- o m ze- l 00 1 'ftı'h t ..... S d ! ....,, 1 ' t Lıb,·acl.ı, ~. ··brıık ve Soll~m ~ ~ ~ -· " e L ar c ınrnu~.ı. ., ıı an a • rika birleşik de,· etleri bahriye tn mahsur dii.'>tnana hiicnm " • , • lcaret anla masl 1'.sir alınmı. tır. tah.'P" milleti, Arnavutluk mu ba K t ·ı b _., •· mıntakala·ındot, keşif kollan tir. -H 
... __ _,_ ·~· nıı.zırı al Y nox. gıı~ ·~ı ere mi•tir. Tam isa et ''"en ""m · _ _, t. d ,.am tm.a~torun ta....ıilı:i a,"'"' n,.,, Adisababeda h ı....ı · ı öl k ı · ·r l m:ztn ııtrktli f...., Y~ 

1 
e •-- t 

· 1 ııre.,., enru e en ·~ ıraıuan 
1 

yaptığı bir görti'illlede, 21' Reri balar. dağınık tank lan mıı ·~ • Tokvo. 24 (a.a.l -- 8oV)'<' • -- •· IJI!d tı'l2rlatorhHa lh'kl,ela-·ivdenin av· evlntlaı-ını hatırııvor .,.,.onları torpitonu:ı ı~gillerl'ye teslim t'CL,, harici etmiş vo YDn!;1n•llr cı ıistir . J noıı"bı."tr·"'ık ruıktının buf • 
1

' azır ara e\··- ~ h la ı•-· v 1 "- 1 HaL, '"',t" ·la, ha·J::ırat daı· ... ... r-' ı -· ~ ey~mı se &1ıu1yor. e on a- edilmek Ü7"'1'<! hazır olduguııu ve cıkarmıştır. ToGruk lima.n ı. .ı - "'' 4 ~ ··~ Ja >nn imparııloru tara ~n •)imany"d"'n ec7~ ve d• .le kted r. 'ı nn lo• .. ı·knm,_, alan uız'. [ere de ~ j b Jk. J Jd • (l ~& ,ierı al ]· •iınlze C•l;'./>l Ol- "'l •• J b \ 
• " .... ~· ~~ ~ ~ bunlann ha en '' ·ı ue yo a hiı!a seyredebilecek vazıve · .-.u · d"'; • t•. ,

1

,.. c iMiği resmen ı • 
" 

1 

ı...... "k ı y b·ı · • h 
1 
ı-'"'" f>r.r b· "• Dessi_0 ;1lli ~ı- ",... " ·•&ozemey'ı sıhh"ıy• - - --o~ =u şu ra.n anru sunuyor. a· bulunduiiunu ı uirnıışt r. Bu bnlt>nan vapurlar ciddı ""'"r". ,.., ... , <ı:-ın'lmakto lir. Pakt v~rın me • 

,. kral ~ 0° b nr.ı1 v et nubunda ı:-ehır ınevzi· .,-
1 Ye 

• t • 1 ı:a.«ın • .,, torpitolnr saatte . ı.ı kilometre' ıı<?"ratılmıştır. B .. ımlardıuı ı ı ·ı rı' .+ "ıre• el.tir. a aca~ız nı ayın er j ,,. 
1 
. ., ....... , t. , ,, ,,~L- nıurut liarşı f'T'1 ~ '· ı, tınld ı;; Hı"tler am1'ral sürnte malik bulunmaktadır. b:ıtınrntır. Bu hucıı·n!ar ""'" - -- "'" 'sır· Alman zırlılı>U ba ı 

"--k 1 , 1 '--· • · h h tı.;; " aı•.an oı~ tazyik idcunc e- R t "1,::n n,.. 21 lllusııııt) - Aı. Ankara 24 (Hususi) - EHki- H th k h J • Bir Alın.an zır.ı '"' ..... -.anı ıııı;radı sında. diişınarı. hav,ı mu .,:•·. . d!imeKte-1 r. Bu.:: intiL.ıreı.ı cc- Lo'1dnı, ?4 la.a \ eu er 
-.ya ıle ara.mı... bir v:ı.J.i muavinli•;;ne Malat"" Ol' . y eftı Lonrlra. 2·1 laa.) -· Bahri!·e krinrle. 2 Bristol • Bk~b "'' , k t ,, aJ·ıınsı bild;riyor: .. 

.. . ~.ua üç tnilyon I' .,.... ,_ nezareti neşrettiği bir tebliğde muharebe tayyaresi ve .ı F~r n_p ı.ı;'>tlk lsı ıı!L ,, ırc c Brest Üzet'ine t !!illi tana.re: 
...... ~ bın li"lllık hir ·~·, 't'a 

1 muaw:ı.i f'~vıt, S~van ida.-ı . Budılp~ 24 (a.a) Macar k. rı'cane av": tıl\·•·aresi kaybet . den muhtelif ko!lanınız şayıı.nı Jeri tar·,fınc'•. n ·-pı an şiddetli .--ıı.te "'lı ı· ş n re heyetı n.z:ı.lı&'1na Oıyarbalor aJall!<ı bıldiriyor: diyor ı: ' 
0 

m=nuniyet tera.kkiler kay<Jcl~ ~ ·• ·~ il~ "' ır. Anla.sıno.ya \'lt.ı "'".tavını Orhan, ~ Macar kral r.ailıi emira.J Hor. Fevkalade yüklü 10.000 toni- mi.ıtir. Bir A!man ln-y~~esı mişlerdir Kıtalanınız )iaJıyı akınlar ran" ıncfa Alınanyıı:!ın bıaJ Almanyaya Ve"'<:efinıız i~·re .'-1h~ndan !sınai! Vehbi, ty lı<ıgiin B. Hitler tarafından latoluktan fazla bir petrol ge-1 kavbolı;rnştur. Malta ~!<'nni. ı~n-al etınişl dlr_. • Schamlı..,m e G ~iseı:an z:ırh • 
- • mukabıı Almanyadan Ti: elı Vali muavinll~ııe Bayın umumi karargiihınrla kabul edil. misi abllıkayı geç:o:ı~ğ~ çalışır· Hcırricanl' tipindm dt!!'t'r hır ·":\laJl··. Ha~ıst'lnın cenu~ıı lılaı-ın:ı. her ildsin': cic, bombalar 
... :."z ınaı

7

~·rn · 111.lıh,ye al~. ?ı vmakamı Reırzi Manisa miştir. ken tnğiliz •·urge rlenizaltısı avcı ta;'\·aresi dii>il,-\i "'"et •r garb~inde, Sudan h';'dudu cı- isabet etnıiı; oldugunu mmıet • 
--s• ı~:ı.r heyet nz:ılığınn tayin &- Amiral Horty Bııılap şteyce ta.rafından torpillenerek batın!- İnı;i!iz rrenü teıoı ~ varında btlyük bir şehirdir. tiı:ecek bir çok sebep!« ftl'dır, 

1 dildller. d•:>ıırnfiştür. mıştır. Kahire, 24 (a.a.) - O~rl[ 
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HAY 

ı-='~SPOR ~=t, BELJ?DIYEDE 
r.,..- - Yaz tarifesi 

IKTISAD 
DOnkO ihracat J Maklna ve Elektrik Müh 

Kimyager, işletme Mutıd 
ve Ticaret Şefi A~oaca 

l SUKUTU 
Yazan : SOheyla UYTUN 

Türkiye Maraton 
birinciliği 

lstanbol belediyesi İktırad 
MUdUrlUğüniiu hazırladığı gazi
no ve eğlerıce yerlerine ait yaz 
tarifesi 1 mayıstan itibaren tat 
bik olunıııağıı. başlıyacalct.ır. 

Dtlnktt lhraea.tm yekfınu 
bin lift.dır. 

Bir lı:atil asıldı 
25 mayısta Bursa ile Mudan

ya arasında yapılacak olan 
Tlirkiye maraton birinciliği 
4219 metre mesafe dahilinde hnıir Yeni ABtr ı-etildm.iz 
yapılacaktır. Altın fiyatı dün de yük" sel- den - Seyyar sinemacı Abdul-

Altun yükseliyor 

•-'-ı ~--mmUden öl ... '-"'"" i""" 
D 

.. d b" ...... . m.iştlr. Evvelki gün 27.40 ola.n ...... .....,, UUIUUfiY '<'" 
or Oncil ısik..,, sen Odemia ·""- ce7.a muhakeme -

müsabakası : =n ~:alı dün 27 lira since ida':: mahkfuıı edilen Ba 
Dördüncü bisiklet seri mü.sa.- ymdırlı HOııeyin oğiu Altmdiş Sllmer Bank Urnumf MOdlhtUQnrulf' 

l. Her tarafı karla örtülü geniş dan çok Jı:ottmn. Dl:zlıeri dı1>inde 
• düzlük ortasında tek atlı çok, pek ~ ağladım. Faka.t 
'araba. ile biliruniyen bir nokta- samanı geçmivti. Lö=msuz ve 
'sa doğru ilerliyoruz. önümüz- yenıiz hareketlerimle daha çok 
ie uzanan bu kar tarlası uzak, alçalmak istemlyOl'dmn. Ondan 
)ok uzak bir noktada birbirine aynlclım. İşte o gtboden sonra 
IU1laıı iki sevgili gibi gökyU- bu vaziyette inliyorum. Bir ya.ı
'lıııı. ile birleşmiş tabiat ve beşe- lıııunm cezasını ha.yatımı ver
lfyetin mevcudiyetine aldırmı- mekle ı;ekeceğim. Olmeden bir 
JVa1< sevişiyorlar. Biraz ötede defa onu görebilsem.., , 1 

bakası bu paraz To1,:,apı Silivri Muzaffer dftn sabah sut 4 de 
yolu üzerinde 125 kilometrelik Bir milyon liralık asıbıra!t c enı hay.tile M&- 1Jmoml Kl"Nııli\O' ndlıı _,. •r ~ ı,..ı 
mesafe dahillnde yapılsca.ktır. ı:ıiştit · (tlıüsas ıneftdi) dfPrt 260 llra tlcwetD • ~ 

Bu yarışların beşinci ve eo- manifatura fOO (tııu.a mevkii) tlı:ll soo er lira ı-... (lkW .. 
nnncusu da 4 mayısta ayni yol d DOKTOR -ıdl) ililıri makha mllhcıpdlıılfCI, "811 la 9'ıredl '* 
llzerlnde :uııı kilometre üzerin- f halatı __ .. 1 fzRı: mtllwıı•DıııGılf, ııtG Dra iDıııılll llı:l ' ?! P e 

de yapılaeak Bursa, Kocaeli •-•rden bil"'--''1y- - •--ır· HAFIZ CEMAL moha.'!ipUğt (llıiııl ae lhtl:IM me Pi) ....... ilıeNCI \ek ağaç geniş düzlük ortasında Birkaı; gün Handanı tanıyan- 1 ~elen yegane canlı varlık. !ardan adresini aradım ve bul
Jlu stik\ln diyarında kulakları dnm. Evlenmişti. Cemalin son 
.,!duran yalnız bir 111!6 var; A- ırfinlerini yaşadığını ıı3yleyince 
ııabe.mwn tekerlekleri altında rengi sarardı ve benimle bera-

bö 
ızmı ~u ,. !ZIII ™ mevkii) Wr ,, 8* _..., .,...._, r 

lgeleri de bu müsabakalara tthalrıtçılar birlikleri ~ mem- ,........,. • 
ı.tirak edccelderdir. leketıerden mühim mil<Wda Lokman Hekim rı.yiıl edlleoeklon JuJı:anda ~ bdıı9 Wndli&bııl8a1111111" 

Dört şehir Atletizm manif>tura getirtmek için te- blllnde 3658'"' 19G8 ..,-1m · -. 
birinçiliği ~slerde bulunm11Şlardır. ı.,. ikıleıüee verilecıe!dtr. 

ber a.,eleeegmı·. . ....A.>-tti. 
lnaafsızca. ezdiği beyaz ci>ıim- .,......, 

. ıotr ı<"m istenilen manifatura TaHpAeriJı ID!llllı M W .., -..ııaw 
Atıetızm federasyonunun An' "UMı bir milyon llr&ya yakın blarla 1.5.19'1 cuma gilDil -kpm- ıaı...r 

liklerin hazin iniltisi. • Handan sessiz adıınlıırla kar-
Ayağa kalkıp arkada bırak- ı yolaya yaklaşırken Cemal me

tığımız tümseğe son bir defa tanetini muhafaza ediyordu. 
lıLha bakıyorum: karların çev- : Genç kadının uzanan elini avuç
relediği me. rmer bir makber ve 

1 

lan içine aldı. Mukaddes bir 
~ aelvi ağarı. şeyi tutar gibi ihtimam!" tuttu. ı 

lı:&ra, Balıkesir, İstanbul, İzmir' kıymettedir~:·~·------~~~~~~~~~~~~ı~mıı=rn:i:.::M':ö~dör!=· ~liğ=· ~.,.::m:· ==•~ı~---------'J atletlerinin iştirakile tertip et- • "' '"' --&n. 

~n~ö~~':'~ ;~~~ir::t' llstatbul Levazım amirliği satıııalma komisyoııundaıı 1 lstanbul Defterdarlığından ; 

Dudaklarına götürilrkeı:ı ona sor 
Dini hll!lO. içinde eğiliyorum. du: "Miiaaade eder misiniz 

Bu günkü ziyaretimin son va- 1 Handan,, de-'.!i. 

~
. ifa ediyorum. Yiizbaşı 

sükunetini muhafaza e- Aradaıı yarun <ıa.at geçme-
konıışmağa başlıyor: mişti ki korku ve dehşet içinde 

yanıma koştu. Cemal ölmiiştil. 
"- Zavah Cemal, zavallı mü- Yarı açık göz J.-apaklan arıısın

lbim .. ,, diyor. Sonra bana dö- dan sanki Handan.ı. bakıyor, a
Jlel'ek Hive ediyor: ralanmış dııdaklarile ona gülü-
"- Onu henüz bir harbiye yordu.,, 

tıııeı-i iken tanıyordum. Sa- Adnan ııusuynr. Arabanın i
ım, sessiz bir çocuktu. M 'l.Ccra- c;inde bir matPm ha,,.., dalgala-
71 sever; bayatını tahayyii lleri-
ıııe bağlamııı bir romaııtikti. Sa- nıyor. Dışarıda yine o ııes de,·am 
8deti bulutların . üzerinde zan-

1 
ediyor. Rtiz:;:ar ve kar bütün 

lledıer, onun peşınden koşmak 

1 

fiddctiyle esiyo• ve yağıyor. 
lırterdi. Aı-aba yavaş yaVIM} yoluna 

Bir gün arkadaşıının tertip devam ediyor. 
ettiği top!antılard9. on dört yaş.-' Büyükada: 8~ Uytun 
ilamda tahmin edilen ufak, fa- ============= 
bt, çok güzel bir kızla bemher 
tlans ederken gördüm. Küçük 
Handanla yakından alakadar o
Jnyor, bakışlarını ondan ayır
mak istemiyordu. O zaman Ce
malin bu h::>.rckclini bir ağabcy
llı: wı zannediyordum. 

Halbuki öyle değilmiş. Cemal 
Handanı ünıiU!iz bir şekilde se
'fiyordu. Her gÜ:1, her gece u-
91lll mukaddemelerle istikbal-

ACACJl 
#5a iY 

12345 

1 

• 

14.30 da Fenerl>ahçe ııtadmcia L....! . 
başlanacaktır. 

Atletizm müsabakaları 
Önfunüzdeki pazar günü Fe

nerbııhçe stadında atletizm a
janlığı tarafından tertip edilen 
atletizm mfısabakalan yapıla -
caktır. 

Voleybol müsabakaları 
l!t<ııtb1il Brkek Mektepleri 

'J.'«1€1/bol Ug Heyet; &ı,,kanlo
ğtn<faıı: 

!:·'\ ::V / 1941 cuma günü Emi
nönü Hslkevi salonunda yapı
laca!< maçlar. 

Saha komiseri: H. Vural 
Hayriye - Ştşl.i Terakki. Saat 1 

14.3v. 

RADYOf 
BUGÜNKÜ PROGRAM 

6.00 PrQil"aıa 

8.03 Halıerler 

8.ı6 Mtizik 
8.45 Ev kadlnı 

1130 
12.33 
12.50 
13.05 

* Pı:oıırmı 

Müzik 
Haberler 
Müzik 

13 .20 Müzik 

* 18.00 Program 

19.00 Müzik 
19.30 Haberlor 
19.45 Konuşma 

19.50 Müzik 
20.15 Radyo 

gazelesl 

20.45 Tenı:;-il 

21,30 Konuşn1a 

21.45 Müzik 
21.30 Konuşrr.:ı 

22.30 llabcrler 
22.45 lllüzik 
23.00 Müzik 

1000 llrahlı: iyi cinlllen portaUf ,._ ınolrine.ı """-klır. ~a 
MA!tmes! 29ı/4/941 salı günil .. at U de opluınede Lv. Amir!il1 - Al
- KoınUy<ımmda yapılac.aktır. isteklilerin brili ıGn vo aattıo -ııe.. 
cekleri makinelerin kataloi, evsa! ve kat'! teminlıtıarile ~ le!· 
meleri. (10!!9-3208) 

• • • 
3800 add kantarma almacalttır. Pazarlıkla -..ı Jt/WNl salı 

ıPlnil ııaat 16 da Tophanede Lv. Amlrlltl Sahn Alim Komilyommda yapı
lacaktır. Beherinin tahmin llyatı illi kurut kat1 tembuıtı S82 lln llO ku

~r. Evw1 va nömuneoi Komis:70DA &6riililı. Tallplctn - -..kitle 
Komi>yooa celmeleri, (U00-3209) 

••• 
Sirkeci iotuyonunda :S0.000 ton evo tahmil ~ tahliyeııl ..ate.hhi.d 

nam ve hesabına pazarlıkla eskiltmeye konmuştur. thaleoi 211/4/Mı oalı 
Pinti saat 15,30 da Tophanede tst. Lv. Amirliti Satın Alma Komı.ı.-anda l 
)'aP>lacaktır. Beher tonun tahmin bedeli 45 kuruş Hlı: teminatı M87 lira 
50 kuruştur. Şortnamesi Komi-')'onda g<lrClltlr. 'hllpmla belli wlı:illıo K.o-
miayQlla gelmeleri, (1101-3210) 

••• 
!leberlne m kuru:; tahmin edilen Je,900 adet lcromlu ttıylll koyun 

derisi alınacaktır. Müteahhit nam ve hesabına puorhkla eksiltmeııl 28/4/ 
941 P"'•rtesi günü saat 14,30 da Tophanede isi. IN. Amirliği Satın Alma 
Komisyonunda yapı!acaktır. ilk teminatı 5,375 Hradır, NUmunett lComis
yonda görülOr. Taliplerin belli vakitte Koırılıyona ceJme.!eri. CS--109&) 

••• 
10 ton motorin yağı ahnacaktır. Pazaiıkia - 28/c,IMI. pazar-

1ml günü saat 15.30 da Tophanede LY. tmlrl!ll ..tm almn k~nda 
,.a.pıl~ca.ltbr. Xat'i teminatı 195 liradır. Taliplerta beU1 vakitte b:md!yona 
ııelmcler!. (1102) (3225) 

• • • 
1500 adet çatal, 1:!00 adet kaı;ık 1500 odet .,.._ .-caldır. -!Jk

la elcr.illm<!Oi 30/ 4 1941 çarşamba günil sut 14.SO da Tophanede LY. tmlrllll 
.atı.n alma Jtorr ~on1ında yapılacaktır. İsteklilerin befenilmC'k i>Rre ~ire. 
cekleri nümunf"leıi ve mallarnnn tutarı Oserindell " 10 kat•t temtnatıarlle 
Mili vakitte koınisyooa ıelmcieri. (11CIS) (12l8) 

• • • 
1 - MWaıvva ve ~tllt betl m!ltealıhide alt elmak ve .ıtım' Jö-

mmhı olan lı:Ağıt ve koplılı: k~ğıt 4mirllk ambermca V«ilmelc !!zere 

ieki müşterek hayatlarını anla
tıyor, muhayydcsinde zengin 
dekoru ile teee,.;,;üm ettiriyor
~- Onunla meşgul olmad,g1 bir 
tılln hatta bir saat tasavvur e-
iııcmezdi. Bütün benliği ile o-
11& bağlanmıştı sanki. 

Vaziyetin garipliğine bakın 
ki, Hımdan Cemali sevmiyor, 
'lıelki de ondtn nefrct ediyordu. ı 
.ller~i ilk hareketleri bu fikrin 
llısini ispat ederdi. Fakat onlar' 
ııoc~ca tcmayiillerdi; ruh ve 
dlnıag olgımlMtıkca tahas.·<iis
ki değişiyor, Cemale bir ağabey 
nazarile bakıyordu. İşte nefreti 
kından ileri geliyordu. Bunun
lıı. beraber Cemaklen sevgi>'iıu 

ihsas edecek bir kelime dahi 
cluymuyord!l. He,· ikisinin his
ıı..1 bu çerçeve dahilinde coö-a-

SOLDAN SAÖA: 

18.03 Müz.ik 
18,SO Müzik 23.30 Kapanış 

1 
muhtelit dD8 defter ve oetvellerden 18 kalcmin:tn tabı ve etlttl; : tle bu 

1 
meyanda 19.800 varnk alay yoklamamıııı )Jalnız dktlyeal yaptmlacaktı.r. 

Askerlik işleri 2 - ihalesi S0/4/941 çarşamba liln!I - ıs• Tophanede ı... llmri-11..------------- llll satın •ima Jtomlsyonunda yapılacaktır. 
1 - Bir •Y lsni, ~de buluttur. 
2 - Cilm.le, bir s.aytbe 

ı -- Yuva, -at. 
4 • - Yülaelt mektep. 
6 -- Feryat, genişlik. 

yeci. 
Ileyoğ.lu Yerli A&kerllk Şub&

sinden: 

3 - Bu işe .ıt hususi ,.,.uarla tabı ve cildiyeııl ,.mpılacak wnılc:ı ınat-
ıı.ı.am n!lmuneleri ve aDlbudan m!ltealılılde verileoelı: maı- -
~nda göTi!IUr . 

4 - Hepsinin tahmin ~li 475 Hra kat'! -tı To:ıfi -· Ta-
plerln belli vokltte komisyona gelmeleri. (1*) (3Z2T) 

6 - Bioaları tutan destek. 
7 - Bir gön isrn~ faydalı bir hay-

van. 
8 - Fasıla, iııamıı. 

Emekli deniz makine ön yüz
başı Sütliiceli 306 doğumlu 
Hasan oğlu lılehmet Kavaklı og· 
lu (Dz. 1767) --;;"----·---------""1------, 
ba!ed~~n=~er ~~':u. Y3~ 1 İstanbul Belediyesi İlanları 
İzmit (35755). '•· ___________ ....;;._ _______ _._ 

• o 

lır ve ateşlenirken ben vazife ile 
başka bir yere tayin edilerek 
eularda.n ayTildım. Cemal ise bir 
talih tecellisi olarak orada kal
dı.. 

9 - Yanar dağlardan çrltar, çalgı. 

YUKAllDAlll Aµil.IYA : 

1 -· Yalvarma, suda yüz.et", 
2 - flindlde vardır, bir renk. 
3 - AUoı.ta.n, akıcl maden. 
4 - Edep, çocuklara bekar. 
6 - Memnun. 
1 - Bir kıt'a. 
7 - M«rit, en aıaP,. 
8 - Sayfiye yeri, dik.en. 
8 - ince, sarı iopralt. 

( Evveffırl lto'"°'ac.a'"" halll) 

ı 2 3 4 5 6 7 8 9 

Deniz 8. Sınıf muamele me
muru Ahmet oğlu Mehmet E
min 304 (Dz. 331 - 17) 

Emekli 8. B1nıf tüfekçi usta
sı Hasan oğlu. Şevket 310 İs
tanbul (331 - 17). 

8. Sınıf tüfekçi ustası. İbra-
him oğlu Haaan 301 Görele 
(324 - 12). 
Yukarıda adları yuılı sub1lY 

ve san'atkirların kayıtlan 
tetkik edilmek ilzere çok acele 
eubemize miiracaat etmeleri ilan 
olunur. 

• • • 

Sonra Cemali hıırap ve peri-
1&11 bir vaziyette buldum. Ara
ctan dört sene geç:ni.şti. Biı'ibi
dınizle karşılar;mamız gayet tu
Mf oldu. Ben onu evlenmiş, bel-
iti de çocukları olmuş zannedi- 1 A.'N 1A D 'O L .Ul• 1A 1 Kadıköy Yerli .A .. kerW.: """ 
:pordum. Ha11w.:i yanılmşım. 2 VıAITıA N BıD AiL beaiııdcn: 
lavalı Cemal ı>.tırabından eri- l 1 1 I Şubemize mensup 336 ve bu 
miıJ, bitmiş bir ııc'"ılctc k:ın·,,ıa- ~ AiT K rl M. LIA doğumlularla muamele gören 
4la yatıyordu. Doktorlar h:ı.s- 4 N1AI•; İ ID AIRIEl!S yüksek ehliyetnamelilerle ehli-
talığıru verem diyorlarmış. 5 AiT.f. f iK.•ILl•ü yetname.sizler Yedek Subay o -

Son günlerini yaııadığı mu- 6 K A • A 1 K A 1R:111 F kuluna sevkedilecckleriııden en 
llakkaktı. Berıi ;::li"Ünce ümit et- -- geç 28 nisan 941 günihıe kadar 
m.ediğı bir sevinç hıu-P1'Pti yap- 7 ~ ~:J ill A\miE\L!A •ubeye müracaatları. Bu ilanın 
b zı 8 F F.a RIA S·T18IA D davetiye yerine kaim olduğu, 

· Sonra gö· crirıJe biriken yaş- icabet etmiyenler hakkında ka-
lan göstermemek için başını 9 AR t 1 S·Tıo:•lz E nun! muamele yapılacağı ilan 
JIUla çevirdi. "Bir yıı.nlısın ce- .- oluuur. 
ııasıru çekiyorum Adnan,, de- --------------ı============== 4i.. •. ZAYi 

Perde arasında kalan bilme- 8 O R S A dtğiın şeyleri kesik ciirn lelerle Taksimde Fikri Tevfik şoför 
mektebinden aldığını 1166 nu-

aalatmağa uğraştı. Ben nr:ıdan 24 Nisan 941 maralı şehadetnamemi kaybet-
a,ynldıktan sonra Hanedanla a- tim. Yenisini çıkaracağımdan 
ralanndalı:i mün:ı.sebet ayni şe- Açı1<9 n k•P•••ş eskisinin hülmıü yoktur. 
:tfldeCemaldt:vaı:n ediyN muş. Niha- Londu 1 Sterlin !braJıim Urcan 
Jet c . genç kıza h?Sledni i- ~-·-- 5-~4 r- .... tirat edebilmiş. f'akat Ha!ldan Nevyorlı: ~ 112.20 '1' 

msmuş ve hatta «evglsine hür- ~::r· ~; Frc 0.8~~ "Veni Sabahın,, 
met etmeden oradan wıaklq- Madrkl Pueta 12..9375 •1,. f" ti 
ımş. lıleğer bir b~ nişan- Belzrad Dinar 1 an ıya arı 
lı im.iş. Valt'anın bundan son- Yokohama Y- ILlS 
~ bana. göyle anlatıyordıı: Slokholın ,.:;__ ~ 75 Ilı. _....,. ~ I0.145 

"- Hayallerim ııuJmt etmiş, E8HA• w TAHViLAT 

brtinefıı!m mahvnhnnştn kar- 1818 iJu:aml>;lti 20.-

.._uıı. APmı bir genç lı:ızııı • ]i;rpnl 19~ ~ oırancak olmıı~tu. Gerçi fi. __________ .;;;.;_. 

• da haklıydı. Çlinldl. ima biç 
mpbıceni Ye lıattt 8IWgiml 
eııaa el11ıeınlallm. Neyi bekle
f '; 1 im acaba r _ Solll'& arkasın-

\,. 

Sahibi: A. Com•lettl• lanço§lu 
!fep-!yat llGdllrll: lhcle Ç«lıı. 

.... ldtOı y...: <H• a.kl• GDleoylar ve 
A. Cemalettin hnııoil• -uoı) 

Başbk maki:o olara..1< 750 
Birinci ~ santimi 500 
Jklncl " " s:m 
Uçüncü • 
Dördiindt .. 
Beşinci .. 
Aliınct .. 

.. 
,, .. .. 

soo 
l!)f) 

75 
50 

Ketlf bod. ilk toml. ------
JO!lll,37 

llllUI 

Karıı•inç mües- sabt aeb>u ile A-.0 ara
sında bulunan il W9'd omm, ttt' ttndeki k..mdıl: ya~ 
wılacalc tesisat. 
Hadımk6yi!nde !~!ar lıba ' 1 tahta lııılkıoTında 
bulııoan binanın tam.iri.. 

Keşif bedelleri ile ilk teminat miktarları yukttnda ya•~lı tJ)er ayn ayrı 
~ eksiltmeye konulmuştur. Keşif ve prtrııerneleri Zabıt ve KuamelAt 
lıfllclttrlüğil kalaıninde g6rülebilir. ihale 2/5/941 cuma ctınü aaat H de Da
imi Encüınendıe yapıL'lcaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz 'f'eY• mek
iupları, ihale tarihinden sekiz gün evvel (Hadımköyündeki it teiıı vil6.yet 
ııafia ve dller ~ lı;ln Belediye Fen işleri mlldürlüğüne) müracaatla olacak
lan fennt e.hltyet "Ye 941 yılına ait Ticaret odası vcsikalarile ihale eüuil 
muayyen saatte Do.im! Encümende bnlunmaları. (3024) 

Tahmin 

bedeli 

216,00 

288,00 

2177,70 

lCIS,15 

•1,30 

80,88 

ilk 
teminat 

16,20 

11,60 

1113,33 

12,38 

1,10 

2,ll2 

• • • 

Kapalı çarşıda Divrtk sokağıttda 18 numaralı dQkUnın 
sabşı. 

Kapalı çarşıda DivrUt sokağında 21 numaralı dilkk~nın 
sntı!ilı. 

Fatihte Muhtes.ip tsltendcr mahallesinin Fevzipaşa ve 
Mevku1at.çı sok.ağında 104 üncü adnrla 217,77 metre 
murabbaı sahalı arsanın sat.ışı. 
Kumkapıda KAtip Kasım mahallesinin KA:tip Kasım 
camii sokağında 11 inci adada 54.65 metre murabbaı 

sahalı an;anın satısı. 

Fatih Şelu·emininde Denizaptal mahallesinin Vefik 

patn cadd-.!Sindc 203 üncü adada 82,60 metre murabbaı 
sahalı ar:::;.ının sabşı. 

Fatih Şehremininde Denizaptal mahallesinin Vefikpa
şa caddesinde 2'13 üncü adada 81,76 metre murabbaı 
aahnlı arsanın sabşı. 

Tahmin bedelleri ile ilk tcn1inat miktarlarL yukarLda yaZJ.lı işler ayrı 

ayrı açık artbrmaya konulmuştur. Şartnameleri Zabıt ve MurımelA{ Mü-! 
c:IO.rlüğü kaleminde görülcbı'ır. ihale 2/5/9·11 cuına günü saat 14 de Dain1i 
Encümende yapılacaktır, Taliplerin ill.:: tcıninat nıakbuz veya mektuplaril 
ihale günü muayyen saatte daiıTıi encümende bulunmaları.. (298Ş) 

797,82 

1 1906,59 

"" teminat 

59,84 
143,00 

• 

Florya Nümun.: köşkünde yapbnlacak tamirat. 
Karaağaç nıües.:;;.esatında yaptırılacak tesiEat ve ta-
mirat. 

K~~;ir bedelleri J.c ilk icmın,lt mıktarları yukarıda yazılı işler ayrı ayrı 

açık eksiltmeye konulmustur. Kı.~if ve şartnan1cleri Zabıt ve MuamelAt Mü
dilrlügti kaleminde gfırulf'i "hr. lhale 2'ı/4/94l p;ızarl.csi günü saat 14 de da-
im) encümende yapılaı.; .~ T p~-::-1.1 iUc tenlinat ınakbuz veya mektup-
ları; ihale tarihind::-n 8 c. "l Belediye Fen işleri ınüdürlıll'Une mü.ra-
caaUa alacakları !ennl c· r et \ ... 941 yılına ait ticaret oda5.l vesikalarile 
lba1e gilnil JlaWIJ'Yetl sao le d mi encümende bulunmalan. (2890\ 1 

lltiyakdere Nuar.blı: So. llf Xo. lı 1 
ar. 60 M2 ._. 
Btiyükdere Nazarlık So, 1. ar • 

.l4ll f5 No, lı -· 
Çakmalı:çılarda llüT(llı: Yeniblın oria 
katta E. M Y. 116 No. oda. 
Be;yoglu Şelılt lluhlar Mm Ka

pıuıca So. U •. ve 61.ll. lı!2 """'· 
Befiktaş K~ tmaınoade So. 1 
No. lı e'rin 1/1 Jmsesl. 
Kltip Kasap mah. Satıdıltbanıu .._ 
10 No. lı -..ın 1/5 ~

Samatncia Yalı mah. Y. Kumsal 
oo. 113 No. lı 19.6 m2 arsa. 
Kdirne kapıda pcrakE>ndeci kasıma..
::'> mah. Cuıti so. 26 No. h eYin I/• 
hissesi. 

Saraç IMk mah. Değj.rmm oo. 1. h 
evin 1/4 h.isse:ı;i. 

Beyoğlu Kal;yoncu kulluğu Kordell 
so. 71. M3 ~ 02 No. lı onanın 1/2 
hJssesi. 
Fener Katip •uslahattla -b. Ki
remit so. ~2 No. lı arsa. 
Tahtak:ı.lc Rüstempaşa 111ah. Balka
paııı hnoı.nda 12 No. h zmağr~cıwn 

45/:170 hi>seııi . 
lbrah.iınpa,.. mah. Uzunçarşı cadde
sinde 137 ııo. h dükJdrun 50563/ 
228096 hi:;seol. 

tbrahin1paşa mah. Uzunçarşı cad
desindo 140 No. h dükkAııın i/I 
Ws.*si. 

.lbrahimpaşa mah, UzW\ça?'ll cad. 
desinde 69 No. ıı dükkanın 50563/ 
2Zf096 hissesi. 
Dayahato.n mah. Kürkçü ban birin.. 
el kat 44 No. lı k!rgir oda. 
Samalyada E, lmrabor Y. Ha
cıevhat mab. 1ki yüz1ii c;Pşnıe so. 
H.56 No. h f!'V, 

llahmutp~a Ha~körek ma~ 

lttirkçü hao ıı.t kırt 9 ••yılı odanın 

18/ 48 lıissesl. 

K.umkapıda Rüstempaşa mah. Azim
kir 'so. !12, 4-0 M2. F.: 39. Y· 1 s.:ıyıh 
arsa. 
ltadıköy ~rağa moh. K::ıbuk.lu ce 
Yiz so. 9, 10 No. lı evin 2/10 hi!:ses:L 

Ahıçelebi mab. Limon Js.k:elesi sa. 
4~ No. lı odalı dükkArun 5/120 hls
sesi. 
He:ybeliadada Yalı mab. KuyubalJ, 

oo. 3 No. lı evin 7/32 hisııeei. 

J'enerde Tevkii Cafer Dl9.b, Unn.ı.r-

ea 90, -4,g. M2 11 No. lı arsa. "' 
l!liylil<df>re Nazarlık ""· Sil No. lı 

ana. 
Yedikule lmrahor l!yeobey Mah, 
İmrahor caddesi E. 166. 188 Y. 180 
No. 1ı 315 M2 arsa. 
Beyoğlu Kamerhrı.tun mah. Fe.sliğen 
so. No. ıo 26, 50 M2 orso. 
Kadıköy Calerağn !ilah. Cem ao. ı:, 

ıs Y: 13 No. h ev. 

lCumkapıda Muhsine hatun mah. 
Telli odalnr so. 1,3 No. lı ev. 

Ye:şilkö.Y lCöyl('i n1an. Muradiye 
so. No. 17 73. M2 arsa, 

K.ınalıadada Çarşı 

72.,5 M2 arsa. 
so. U No. ve 

Beyoğlunda pangallı m:.ıh. HaHls. 
kAr so. 41, 43 No. lı dükkAnı müşte

mil kfirgir evin 2/8 hissesi. 
ttsküdnr Altunizadc m:.ıh. Top:.ıhene 

!ioğlu so. 55, 57 No. h bahçeli evin 
senelik icarı. 

Sultan.:ıhmettc tapu dairesinde Şer

betı;-ilik m~halli (scneHk ican). 
Cerrahpaş.:ıda Hobyar mah. Bol..,'lCl 
olara so. 5 No. lı e\.· (senelik ic:lrı). 

t.Mlnm 

HO ıo.ııo 

rı 

• 
• 
• 
' 
' 

11 - ıs 

IO 

212.11 

170 13 

114.114 

320 

23 

660 

840 63 

1235.21 83 

108.0 

10 

fO 

70 

ın:ıt 7 

ps 

1960 14? 

100 7.5' 

J20 26 

1775.50 169 

180 

125..50 11 

Yuk'.'lrıda yazılı gnyrimenkull~ri'l satış ve icazı &/t/9-41 
nü c.o.ıat 11 de MiUi .l!>nU\k l\TU<lür\iiğünde toplanacak oıan 

ayrı ayrı yapılaC'aktır. Sabş bedeli d..ıMen ve ~. 
Fazl:ı izahat için Pı-fillt Eml~k 4 üncli kalemine müracs-'" 

Beykoz Askeri Satınalınıt 
Komisyonundan: ,; 

ı - Aşağıda cins ve miktarı yaııh Jmreste J,11119fl ııüJ>ll 
pazarlık.la satın alınacaktır. A 

2 - Takarrür eden fiyat üzerinden % l 5 ıeminat allJl . 
3 - Evsaf ve şerait her &ün kom.İl:iirond~ ~· 
Adet Eb'adı 

500 
800 
500 
400 
ıoo 

4.00XO. 20 X O. 03 - 12.00 ll.J 
4.00XO. 20 X O. 05 = 32.00 
4.00XO. 10 X O. 10 Ol= 20.00 
4.00XO. 12 X O. 12 = 23.00 
4.00XO. 12 X O. 1.2 = 8.00 

> 
> 
'6 

• 


