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G-0NL0K SiY ASI HALK GAZETESİ 
Her yerde 5 Kuruş 

Amen.ıca · · · . . . ışın ıçıne A:en-
ıfum; 6u k«a~ ·•;tn 
sonra Almanya(~ s 
imkanı luıt'i•• k-• ~ 

~ n ..,.~...,ştır 

ı r ı 

l"uaıı B"-- · 
1 

· 1 

-=-- ~=--~-.:::l~~~-~li.jij 
tro.. ~ ... . arda 
~ ha,;bın bıtnu~ Bayıl· 

ceguı; ~. . 
Bununla ll<ı >/ . · • 

. L -.as~ 
narv· değildir. <;ıiıJl· 

~ hi~f ~tinve Yun.a.n eeph 
• · ayı ınildafoıc; 
gıni göz!{'Jiınizle ._7; 
Alman kuvvct!eıi Atin , ruz. ' 
e~ler bile Yunan~ bi 
nıhaycle A-

~dnez. Ancak büt .. 
Elen U:ıprakları Matalıan un 
n una kalla r ,. • . bur-
radır k ı... _ \;lgıJen<lil:ten son
m· 1 

.. ., .. .._.,. harbi nihayete eruJ &ayı!abılır. Fakat bu pa•lak 
ka u·den sonra da Almanların 
k rşısına her yenle kend'l . . 
anılay ı en111 

v • an ve oııl:ııın galebe 8. 
azelcrınc bir t. zyi! ısbgı" il -

i .T) ere .. ece--• 'il ':'o muthiş küıus gen" 1 ır: Deniz! j 
h ' .. ~ .~en iz Almanların 

· ">bu~uııdc h 
'llnd k • er muvaf-

e endilerine mey<lan 
n tehzi bir tebes-

.. arı knrşılamış veııil
llllantlır, Aln1aİılıı.rın 1 
de.nıze miinlehi olu
<la ~ır hezimete inkı-

. · Denız Alınanlara her 

A 

• 

t 
1 

• . . 
SULHÇU UZ 
Lakin icabederse 

hep ·birden 
sahlanırız 

1stıklil müca
d ,h .. ~ine ka .. 
rar verdiğimiz 
guu ne bol si .. 
lıi.hımız vn -
dı, ne ıneb: 1 
malzemem ız. 

Buna ?ag· • 
--. mt-n yt·J' ii~, 

Günkü yenıneğe •ı<metnıi .• tık. 
Bin hir derı'den su getirerek 
bozgunculuk cclen, ma , e 
erlı:inı hıı.rpliğ:i sata'l tepe. 
den tırna!;'1na kar1.nr Riipheli 
imanSJ.zla lca~ılagi..ıgın r-:ı.
maıı vereceğin c~,·~ıı sade · 
ce şu olmalıdır: 

I< im senin bir karış t<ı'"'
rağıııcl;ı, gözümüz yok. Su! 
sevC'riz, iıısa.nlık severiz. fa
kat her şeyden e"'·el yur lu
muza ve topraklarım:zı L • e
riz. B1?"!2.tn&leyh bir 1rıl!1~ 
toprağım11,da gÖ'.·~\i ola u 
topumuzla, tüfeğinıi.?.le ve 
bunların hiç birisi o a~'ık 
elimi7,e geclll(l'Z...".;c tırnakları-

erını ve nihai m iYJ. bi a.., u 
1 r eden amansız bir 

.rillıifııl4iman !ar tahtelbah irle

Hıı.rp OemiRi SlkGCMl tonluk Prens Of Welleı; Dritnotn mızla gözlerini oyarız . • -- . l H 0 f • 1 Boz"ııncuya, im~nsrna \'e 

1 ngilizler zzm~ e gı~enı Moskova Taksı·ıer :~'.11~l:~ h~:::ı~'.l:t~r. ıı!"r:ı Amerika ıızkrin altında dola- ı 
ı'Yareleriyle denb~ 

' dckr silkünu ililiı.l 
' akat lngT 

!arı m:ıvi Ve köpUkr ı ız zırhlı-
koynunda bir i\.şılcu vdalga!arın 1 

Zl)vk ve gurur; le .. e .. hakim 
kelcı i l~tihfaf YA~ butun tchli
zaf l . ""erek Alnı:uı 

-------
Sesini yeniden 

yükseltiyor 
er erın!n muvnkk t ' 

~iz b;r hüıyact:ın i~ ve cıeter- Amerika hariciye 
CUnu ılan cdi orl -et . oldu-
kl orduJ"rınıy m~~ad'knilebiJir ve bahriye nazırla-
muv;ı,ffakıyete .... akıyetten ,, , 
Yar diyar dol Yl!rüterek di-ı rının muhım 
her fethettiği ~ Almanya 
mcvkiinde kal~e ~ mahpuaı nutukları 
Nereye gitse, gını hıssed.iyor. V&.fington, 25 (a.a.) - Ame-
zin ve · .... _muzaffer başı ac- rika devletleri hariciye nazırı B. 

llll""'ıBtzJıih ka 
Ç>lrpıyor! Onu"' n ya.,ına, Cordel.ı Huil radyo ile ı;ok mü-
dairı:ıa müstehzi bn kııl!Ü'larında him bir nutuk söylemiştir. Bu 
etUğ i bir sual zahr scsın tekrar nutkun en geni' bir tarzda zap
dakfırlıklarının metlerinin, fı>- tedılınış suretini ~ya der -
linin kat'i in~ mahrumıyetıe- cedıY<>ruz: 
'ta sonra? ını ihtar ediyor: 1 B. Hııll aöziiııe "Büyilk Bri . 

Evet, bu işin so ı tanyaya yapılacak yardı•ın ye-
' br' Bu akıbet; nu ne. olac_:ıJc- 1 rıne azami miktarda ve en sü -
A.ııı\ll·ikazıın !k·~ ne olabikc<>gini I'!'Ui bir fjclı:lkle varmesı için 

•• Velk! g~ ıııd 1 evle~ adamı ev- lazım gelen tedbirleri bulmak 
Ya hitaben . Yoda butiin dünva- icap eder., cfim!esi ile basla _ 
nuJ.ukllll'-'- ıhrat ettikler; mühim maltla beraber bu tedbirlerin ne 
Alın "" eı:_kese bild'-''ler· ·b· ı '--i~~" nı~lup ol•-•~.'.'..~B' · ~ 1 

'l"Y er olacağına dair hiç ~ "lllefik o. '""""'"1'. .r- bır şey söylememiş ve valnız 
AlbQ Rno a ·~hriye Nau~ı bütün Amerikalıları mrt:tın ktıv
hal.eme edi~:zıyeti !liiyle mu-1 vetk.-n1.- dikilerek birlesik rlev-

t-~lte letıer hiiküınetinin mil.dİı.faasını 
le ~'b' re İçin h--· '·---~ j k v~ ~r- harp en at'i bir surette temin ve 
lerinin 1~1~,.iiycc~ mad<:le- teçhiz etmek için telt bir adam 
lnasına, Alrn · Ye Salimen var- azınile işe ııanlmağa davet et . 
nıez. ÇilnJrü any" ıniisa.ade ede- miştir. 
Mlbiyet <lemeıc~ onun için mağ- B. Hun bundan sonn mihver 
Ve Dladd(>J . r. Bu levuıının 1 ~vl.,Ut>rinlıı dünyaya tahak _ 
l'1lıa A~ yolda batırılınala- kilin etınek projelertne Ameri
Çi\nJc;i btı 1 ınu.<ıaaae edemez. kanın da muhakkak Bllrette da
lfıbiyet <IE'm,.:ır1ltere .için tnağ. bil olduğunu temin etıni• ve nut 
Anıenk•n•- btir .. İngiltere ise ı ~: ~u auretıe devam etmiş -d.. - ... , ır ılen ı ...,. 

unyaya hikı mevziidir, 1 

~k'l ınilletlPr m. 01 ınaJı: isti yen, 
1 

.- Bu muazzam harpten k:i. 
ıstiklal h.alı:k lÇJn hayat ve , mın galip çıkacağı meselesi bi
kuvvctıcre k 1 tanımıyıuı. askeri 1 rinı i~in hayati bir ehemmiveli 

Almanlara ağır 
zayiat verdirildi 

Yunanistandaki 
Alman ilerleyişi
nin yavaşladığı 

bildiriltyor 
Atina, 25 (a.a.) - Alm~n kı

taıan bu sabah saat 5 te, ~ak 
kalenin yakınında bulunan ve 
1eVk:uJceyş ehemmiyeti olan 
Yunanlılann Limni adasına. çık
~- Piyade ve polisten mü
rekkep olan küçük Yunan gar
nizonu milltecllere kU1Jı dört 
aıı.atten fazla harp etnıistir. Da.
ha evvelce Semadrek adasını iır 
gaJ etmiş olan Alınan kuvvetle
ri Linıııiye taaruz &meden ev
vel bir iiltiınatoın YerJni'1erdir. 

(&on"M .. )'fa 5 Mi'bln 4 de) 

Atina valisi 
İzmire geldi 

Ankara, 23 (Telefonla) 
Şehrimiuı gelen nı.alfunata na
zaran kral tara.!ından kendisine 
başvekalet muavinliği teklif &
dildiği l:ııalde aslıttl bir kabine • 
nin knnılnwruu temin için bu 

teklifi kıı.bnl ctmiyen Atinaı 
valisi ve dav let nuın bay Kcıç
yas 1zmire gelmiş 'llC Çeşmede 
Türk topraklarına çıkmıştır. 

Ba.y Koçyasl'l, bugünlerde 
Ankaraya gelmesi beklenmek

gi!terenin ın~::.ı~~ Bi~r. tn.) (Sonu aayfa ı alltun ! del ı 
kanın m•-'h'bi u ıyeti Aıneri- l!!'rl'•--=---------------.. .., ____ _,,. ~:~r ~ld~ ~~t;fu~n8;~~ ı• u u=Y~·7T•...,.•ı• ••.k....,.._, 

tedir. 

llll!.nıak iıı~;'\!"'mak ve ku- enı e rı amzz 
::Bae~.ır~ç~~=·~il~~~~: KOMi.TACI AŞKI hriye Nazı . •rınışlerdir. 
de buluııan Aın tı ıle ayn; fikir
Nazın da in ~1~ika . Hıı.r!dye 
etme.;; ve lun g . ,erenın galebe Y M d S t ,.. 1 
l'llden hiçbir~k~ ~gilte-1 azan: ura er onıu 
llıeınee; hi~uıntı~r eeırge - ~ 
derecede kat~ ~ ilanda ayni S d b.. "k • 
nıyor; her iki ve •rnanıı davra-' on erece uyu bır nıerakla 
y 1 lqı de t .1 ,_ v 

~P~ ~k :.onrclıının · ~i:reve 1 OıtU1}acagınız bu aşk ııe heyecan 
atı olması !Uz · tnm 0 d • • 

fa ediyor. lkı ~~ nıiida- r manını yarın an ıtıbal'en neş-
adaınınuı hö ınıibım de,·Jet b / 
nabtım l Yle bU' lisan kul! re aş lYOTUZ, · 
katla t: erı ve kanaa.tıer· . ba- -·--•"'=-=-="'•_,,,. __ ,..., __ ...,~.;.;----------...C 

r l<;ık sıırr-+ , •nı u ---.---:------.--~----------...:__.::._..:_.::._.::._:=_ ~:_ıe,., içın l 'ıı·•.· e iklzha,- edeh;ı. yı k k t k .. l d 
.,,,,.ı • "'! A or u ma şoy e u un bil- g.· a muvs.f. . fak olı;a bile İngiltere 

· elinin h<,r ilıti · ";<Mka ii.kis tehlikenin ciddıveli ve Vll· ıle h l kt A 'k ınk ·~ <•lrna..1 iean ~ım'lli gozc ol- h , . ..'~ ı "' m,n·ı anın yeliş-/ 
eııtirdiklC1'j " "er. G<ıı:ıkrine ameli hakkında Aıuerikıuı. cf- ~re<oeı;ı harp n, rnesıy!e boy ı 

bir &ebep ol ınl "mleketl"re hiç 1 kJ.ı:ı ı·rn~miycsiııin göz~nıi aç -ı olçı>şeııwz. J:iıvıik uemokrasiler 
d ıııoc R.rı harp ·ıa rak hu. umeti dıı.ha ce-aı tedbir- eks .. iki.erini taı;.;ınılıyorlar ve 

en Almany0 il. lt·' 1
• 11 e. ler •im·•~~ ·k tt• bu d tlı Atııcrika ta:.'.,,c l •uya Bırı, ik ~ ~.;B " ·v e ı ve a :ınu 'Ş bir kara urdusu da ha-

ı..,,_ h ''"''"' ın tak· Mihver devi tleri hesabına bü- zırlıyorlar. Alman anneri bu 
da nttı harckc•tb k· 'P etli- yük" b. ha.ta ı ı """' 

, '"" b ır o< u. tehlikeyi .,..k iyı· bili'yo•Jıı.r. On-r nabırlı ve t·L ':.~· u k'l- A "k "' ' ""M- .u.:nnmwrn I •11erı a işin içine kendisini !arı bu 1; 8,ıu sinirli, mütcraviz -unıık ;,.._ kenct1·ı~-· u d·\- bu k··'- tt kla Alnı Ve illi ""'" """lll Jıek • . uuar a ı n sonııa .ruı- ve taarruzl:ınnda insafsız dav-
te oıni:J: :.ı~~~ h~;~~ ya için galclıe inıklnı kat'iyen ranm5.ğa ııeviu.-<letı ııey işte bu 
llakuıın altıli ıı,,.1' ırik, Ccı •r .Mi- kalm:un.ıştır. Almanya bütün akıbet korkusudur ve limitsiz.. 

ş Aıııerıka-1 Avrupayı tanzim ve tensik ede- ilktir. 
rek 1-wdi hesablllA çalı§tırtma- ! Hüseybı Cahid y ALÇIN 

gen d Z tehlikeli. 
l en l Tiiı ı, ll.7J11etti mi yener. ~al 

de v i Mühim bir siyasi if- Hakkında mevzu tak- ~~;'!~:\~~i:;~~ın
1

:~~;.~;·11;;: 
ğar, nasıl ki boğdu da 

İngiliz donanma· şada bulundu yidat hafifliyor \.~~~~ 
sına katılan Prens Aknan!ar Sovyetleri Oçın Tek ve çift numaralı 
Of Velles Dünya· Pakta davet etmişler 1 taksilerin hergün işle· 

1 1• Sovyetler reddetmiş ı yebilmeleri muhtemel 
nın en ;ı, uvvet ı Londra, 25 (a.a.ı _ Reuter Ankara, 25 (Telefon.l&l 

Milli Şefin Teşekkürü 
Ankara, 25 (a.a.) Riyas~ti 

Cüınhur Umumi Katipliğin<lc'l: 

gemisidir ajansının dipWm:Wk muhabiri I Benzin taııanııfu için kor,,;lan 
]PIUIYOr: takyidattmı a.luı11J1 neticeler 

Londı:a, %5 (......_) - lteut.r ....,u ....-f• • outwo 3 ... ) 1 (Bono ""yfa 5 oOtun 7 do) / 
ajansının, ana.vat.an .fJlosuna 
mensup Prens Of Welleı! mh· 
hsında bulnruı.n hususi mnha -

Milli HiıkiDliyet Bayr;unı ve 
Çocuk Haftası miıı.ıaseb.,tıyl\? 
asil ve necip d11ygular1 havi o
larak vur<:lun her tarafınc!an 
aldıkları' tebriklerden mütehas
sis olan Reisiciimhur İsmet ln
önü, teııekkür ve lra.n;ılık tcb • 
riklerin.iıı ibJiigına Anadolu a
jansını tavsit etıni~h-rdir. 

biri bildiriyor: 
Prens of W el es :urlıhm o tars

da inşa edilmiştir ki batmlması 
mümkün değildir. Filhakika su 
sızdırmıya.ıı bir ııiztemde tertip 
ed1lm.iş oı..n bölmeleri ira.l!.ı 
mümkün zararlann tesirlerini 

iSTANBULDAN ANADOLUYA -, 
• 

GIDECEKL.ER HAKKINDA Mareşalın Teşekkürü 
Ankara, 25 ( a.a.) - Gem·! 

<•onu sayı. 5 alltun 6 ••> 1 Vilayet hareket günlerini ve' 
• 

Kurmay Baı;karu Mare>;al Fev
:d Çakmak rnu~al Egemenlik 
Bayramı münasebetiyle almış 
oldukları tebrik telgraflar•na 
ve bu ve.,;ile ile ordu ve şahıslan 
hakkında izhar edilıniş obıı iyi 
temennilere karşı teşekküı kıı
nin ibliiğına Anadolu Ajansını 
tavsit eylemişlerdir . 

sıra numaralarını bildiren 
bir tamim neşretti 

- . llatanbnl v:iliyeti, ııe]ırinın.deıı aevki için Denizyollanna liste-
._...... reıımi ........., gidecek olanlar ait beyan - ler gönderilmiştir. Bu ııevki-
._....., -- namelerin tasnifi hemen h«nen ye.tııı da yalanda be.şlayacağı 

Kahire, 25 (ıı.a.) - lngiliz or- neticelendirmiştir. tahmin olunınalrtarlJr. 
ta şark umumi karvglb.ınnı Tasnif neticesinde, şehrim.iz - İkinci beyıınname için henüz 
tetıi.iği: den Karadeniz istikametinde gi- vilayete hiç bir emir gelmemiş -

Yunatıistanda. İmpuatoriuk decek olanlann biletleri kaza tir. Maamaf'ıh yakında ildnci 
kuvvetleri, düşmana ciddi zayi- kaymnkamlan tarafından ken- beyannamekırin de letanbuldan 
at verdirerek, intizam dahilinde dllerioe t.eYzi olunmuşl:nr. Kara- gitmek istiyeııl.ere doldurnlnı!\k 
yeni bir geri c;ekilme hareketi da>ize gide«ık olanların sevk ilze!'e tevzi erlileceği taJıııtin o-
ya:pmış!ardır. işi ı mayısta başlayarak 11 ma- lmmıaktadı.r. 

Libyada dii\llllan, dlin Tob - yısa kadar devam edecektir. Viliı.yet ilk lı:afileyi teşkil ede-
rnlı.un dış müdafaalarına karşı Diğer ta.raftan diğer hatlara, cek olanların hareket saati ve 
ymi bir hiiewn Yaptnlfbr. Bu 1 yani Marmara ve Ak.deniz mm- Urihleriyle binecekleri vapur -
hücum, düşmana ağır kayıplar tıtkııııma gidecek olanlann da (&rıu uyfa 2 .Otun • da) 

(8orM.ı aayfa 5 sütun 6 de) ----...:::..--------------------

,_HARP-, 
VAZiYETI 
·ı--~-:-:-~-;:~::----~ı· 

YAZAN: 
~meleli G•-1 
Kemal Koçer • ı--;.:::;;----'-'C..:..:--1. 

Ateş kuvveti, ha
reket ve manev-

ra kabiliyeti 

SABAHTAN SABAHA 
~~~~""'.,..,.""""""',,..,.,""'""'"' 

ırakta Basra , 

ateşsiz yolu ve 
bir cidal Türkiye 

Petrol fıkrası 
Yazan : Aka Gün~iz 

Şu yeni hıı.rbin yeni fütuhatı· 
na baktıkça P"trol hiidise"i ak· 
lınıa gelıyor. Size <le ~nl~tayım, 
BİZ de iki üç dakika ne.oekni
niz · 

Epeyce za.ıruuı önce memle
kete - dana merc,kı gibi · l i:
petrol merakı &.ırmıştı. Sinopta 
pctı·o: var! ·rekirdağın<la petrol 
çıktı! Ankarada petrol lıul'"'1-
du ! Tah"l!im ba.hcesinde perol 

1 frnkırdı! ve.ıa.ire .. Hı:-rkesi bir 
~trol IJ'<"raJ<l sanp sarmal&mı ,_ 
tı. Ben o zaman Anadolıınun b'r 
şehrinde yaz geçinyordum. C.a· 
yet saf, iyi yiireklı btr dostum 
vardı . 

Bir gün bayanı kuyudan sil 
çeker. Bir lroku ! Ne olaki ?, 
Petrol kokusu! 

Hem<>p bı>.yı.ruı. k.or;ıı.r: biziııı 
kuyu J>C' rol dolu baycatızım, 
petrolu dolu! 

Birkaç kova dnlıa çekerler, 
gerçek mi prı;ek ! Kuyu petrol 
kaynağı! • 

_ Aman bııyaııcıgım ! Sakın 
kimseye ııöyleme. Ne yapıp yu· 
palım bu evi sahibinden satın 
aJıı.lım. 

Kadınc.-ığız küpesini, bileziği
ni, takısını neyi satar sa· 
var evi Rat.ın ahrhr. İyi aına 

Alınan ordulan, z.-ıferleri
ni, ateş kuvvetme, hareket 
ve manevra kabilivctlerine 
boı-.;ludurlar. Büyiiİt ha •bin 
mevzi n1uharcb~l,!>ri, ni ~ 
kuvvetine dayaııma'da be
raber, kat'i neticeye götüre
memişlerdi. Her iki Laraf, 
bir teslihat yaıışma cıkmış
lıı.rd.ı. Sistem değişmisti. Ha
reket harbinde muvaffa.kiye
ti elde edcceklı:-rı:ıe inanan
lar aklanmışlardı. Ateşin şi<l 
deti arttıkça, konunna tcd-

...__ _.., sağdaki komşunun arsa"' c :ı. 
B5snulan TürHye~ ~11 !!nııe.&.lltf'ri ve hak .,.,....,. var, onu dıı tezelden almak ~,.. 

lm~·ulaı-mrn yerini göo?M'\r harita 1 rek. Hir alay borca girerle o-
Afrikanııı "İm" lint• Alınan 1 met darbesi oldu. Öteden heri nu da ·atın alırlar. f:ııyu kim· 

motörlü kıtn' ırı har .k ·te gcçE_'l'/ Irakta koyu milliyetperver ce-J ya .. ~•ra glitiirllrlcr. Pe' rol ya· 
geçer geçmez Irakla hır hiiku- (&oou payfa 4 aütun 4 d•) <•••• .-yf;ı 5 htun 7 ıle) 

(-Sona Nyfa 1 eOhrn 1 de) 
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YF.NJ SARll!I 

ANLATAN: BiR GAZETECi Ev kiralar~ 
sebepsiz 
yükseltiliyor 

1Fatihte dün Alarm1 

tecrübesi yapıldı 
1 esik 
Kollar a:J

~ Şhııdt cımbe tuhst tııt.ı '6- - 1Dlııııt, &ığı rn iater

f ilime balı:ıyor, bir ~ocuk gülü
. le giiınmsi)lel'ek. bn sr.ıe -

• ı:lmle Jıaı& kendimi affettlrrneğQ 
nğrqtığııııı wnnediyordu. Bir
dıııııbir~ 

- Aıı!ıy.orum.. ..l.nll'.1cnm.. 
eledi. Şimdi Yuııat yavıı.t belli 
dıe kor katmaya. çabv.)OlSBll ! . 

\ - Hiç değil!. Bil~~ 1ıır;ır 
Jı:utma.ınaya çalışıyonım!. 

~ - Ciddi mi .ıöytit;yonım ! . 
- Tamamile ciddt, Calibe!

Biliyorsun ki bn dilDJlllL yiizilnde 
obruyacak şey yok! .. Şu inaaD 
oğlunrum her şey betı:JenirL 
Hatta .. Biliyorsun .. Ileriııeıı in
sanı basit bir hayvan :m rmetti.. 
ğı bu aı;ırda .Amerikalı bir doli
tor (İnsan Bu me<;hııl!.) iJt. 
mı.A yazdığı bir eeerle ortalığı 

1 alla I< bullak etti. Evet, muhalr.-
1 kak ki insan oğlu henüz bir 

m chuller boJuruına, bir uçu
rum gibi karanlık bir şey .. Ah! 
• ın bu sozleriındon alınma.!. 

- ~e munasebet!. 
- E\·et, ne ıailnaaııbet!. Doğ-

ru' Hatta, Jll<lSE>lii •• EYet_ böyle 
i<:Yler bile olabilir! .. 

- . ·~.,;ıl şeyler•. 
Nasıl ııeyler mi? .. Çok ga.. 

rır• yler ! Mesela.. Sevdiğiniıı 
w la hakkında en ufak bir 
utivne bcslcrncdiğiniY. melek 
ı;ıbı bir in.'38.llı, birdenbire esra
rengiz, çok eerarCllj\'iz bir cina
y~t , bir cınııyet şcbekeruııin 
irmde .•. M·:ısclil.. rovdverle bir 
gece yansı kovıı.lıvorsunuz! .. 
H ıttiı., gözgoze geliyorswıu.:ı !.. 
Cal11>eye bütiin dikkatimle bakı- j· 

yorum. O, karyolııra oturmuş, 
biı· taraftım pc k mera 'clı rılduğu 
lüle ' ·le sru,;iarıw bir ı.;ıirü bigu
dilerle nizarra koyma)'R ıığra,şı
yrır, bır taraftan saçlarının sar
kan imsiyah lüleleri altınc:an 
yiôzuın~ lxıkP.rak beni dinliyor· 
Cu Rir bi!!lıdiyi dudakiannm a.
ra.qına ıkıştınm·tı. 

T m ben bu misali manidar 
bir ı<ekil<le sö ·!ediğim zaman bi
guc" dudaklanndan dü.ş1li. 

O vakit titrediğimi itiraf edt>

~? -
- DoğrusunD. ista&n.. ea- GiJvde ile l;aş yapı-
~~~::.,:: Suçlular derhal T .. b 1 d ht l 'f 1 lan araştırmalarda 
ledim~mi! .. Ba_Bt:lın'> Müddeiumumiliğe ecru e er e, mu e 1 yer ere bulunamadı 
~cın..y,,too.ınu?. verilecek konulan hakiki bombalar patlatıldı Beşiktaşta bulunankestkkoı 

- Hayır! .. Fakat 'ricdan~ •~- n lıa.ca.klara ait ceset ile boş 
ana kup mllcrimim!.. .ı.ıouuıbul belediyesi ve vi!Aye- bütihı tahaı riyata rağmen he· 

- Neden?.. tine yapı.lan muht.elif şikayetler- Şehı'imizin muhtelif kaza- havagazi borsu patlamıştır. Dilz bnluna.mamıştır. 
- Zir&, Bellin ha)rkuyia olını- den ev kiraLannın S&lıipleri ta- laruıdi. yapılmakta olan pasif Dünkü ılenemede hakiki olan Suç altında bulunan Boya _ 

,acak delice güplıelere diıştilin!. rafından sebepsiz olarak ~, korunma ve havaya karşı mü- bomba ve yangınlardnn ba..'lka batlı KİLzlm ile kac.ıaı Ayşe 
Cilibe kaı')ııolada tekrac doğ- seltildiği anlaşı!ınıştır. Belediye dafaa tecriibelerinin yedincisi Fatih su kemerlerindeki boru · bu vak'a etrafında fazla .ıııa-

ruldı.ı.. ve vilii.yet bu husu~ta tetkikat dün Fatih kazası meı-kez nahi- nun patlaması da hakiki olarak lılınat vt"rmemekt.e ve esas ~ 
_ Ştıphelenı mi!. yapmışlar, bu husustaki Koor- yesi rlılıiliııde yapılmıştır. lta.-1 yapılmış ve keıneı-brin üzerin- set ile başın nereye gömüldliğü-
Dtye ııorou. dinaııyos:ı karannın !<aralıatine tih kazasında yapılan tecıiibele- den tamir yapılıncıya kadar ve-- nü ..öylememclctedirler. Ayşe 
- Evet! .. &mazı iıçiıı. aeuderı 1 istinat ederek fazla kira ta.lelıi rin hususiyeti knllamlan bom - 1 liie gıbi su akmı.ştır. ise hi~ hir surette itirafta bu-

af diley~!.. 1 karşısında kalan kimselerin po- ba.Iann hakiki olmasıdır. Fil - Denemede p~tçü tecrübe- Iunru m;ı.kta. ve ınalr.tul Ma.h-
Calibe bırdenlıire ~ arı lise ve müddeinmıımiliğe mliz'a.. hakika a.larmda.n evvel beş tane si yapılıruunıştır. Fatih kaza- mudu taruınadıı,"ını IÖylemek _ 

kaya attı ve gayet sliırirli bir eaa.t ctrr 'etini ~ büyiik bomba kazanın muhtelif smda aynca bir par~ütçülere ledir. 
kahlı:aba ile gülerek: mışlardlr. noktalanna k;:-nmuş ve alarmın karşı müdafaa tecrübesi yapıl11- Suçlu Kazım İrlll esas mes&-

- Sen b8.ıla çocuk nazariJe Polis bn gibi ihbarlarla. derhal devamı e.~nasında patlııtılmışt.ır. ea.ktır. lenin henll)ehri bulunduklan 
baloyorııun ama, gaUba çocuk alAkadar olacak ve suçlulanm Aynca. evvelce bir mahalle bü- ı Denemede vil!yet seferberlik lllabmudun. karısı Ayşeye göz 
-.sin! dedi. koordinasyon kaz-arına istinaden yük tahlala.r getirilip gazlan - mfalürü Ekrem, Fatih asker- • koymuş olınuından çıktJğuıı 

Fakat o eıınadı bizi demin- derhal mf!ddeiumnmiliğe -• 1lllŞ ve hakiki bir yangın çıka- lik şube reisi yarbay Zi)'3 Er·! iddia oyleınekte..!iı-. 
denberi '1ıayretı.e ..ı'w..,,ekte <>- edooektir · ~tır. Yaııgın çıkarılacak ye-. lruç, Fatih kaymakamı Rebtt Kazım Mahmudıı evde öldür-
lan teYJ19 atııdı: 1'e bir tahrip ve bir de yangın\ Karetekin emniyet llmiri Halid, düğünü ,.e ce>ıedı bütün bir 

- Calibe, Iruıım!. LA:fını kes- Petrol stoku- bombası konmu.ş ve alarmı mu.. vilayet pasif ko..-ınma konıisyo- halde dışarı çıkarmaktan ko .... 
me!. Bırak da söj1esin söyliye- tealdp her ilcisi. de patlai:ılmı~ • nu halan ha.zır buhınmuştur. karak perça parça doğradık -
ceğini! .. dedi. tır. Fatihte yapılan tecrübelerin tan •onra, gövdeyi bir yere, 

- Mersi tey.ıe!.. Bak;katen muz çog" alıyor Sa.at H.45 de ikaz emri veril- diğer bir hu hususiyeti de Patih baı;µ diğer bir yere gômdüğ;ınü 
mtithi~ bir kabus geçjrdim !. Fa- miş \'e tam 15 de de aüırın dil- seferberlik müdürü Celili •ruga.ç söylemiş ve bu kol ile ba.~aldan 
kat, f!imdi, kat'iyyen eminim ki, dükleri ç-.iliıııığa ba.ı;lallll!itır. tarafından haı;arat vukua ge-, ~ gömmrye ı:-ötLrdüğü sırada j 
İstanbulcla Calibeye harilrulıide Bir tanırfta.n n-.-.~ ile Bundan sonra alılmun devam ~ Y".f'lere ekiplerin hemen de- hır ~yak s '" duy;ıp koıi,ması I 
benziyen bir kadın vardır!.. ·~ ettiği yarun saat müddet z.ar- gıl bır kaç zaman sonra sevk tizcrıııe parko. ıttıguıı ve k&Qtı-. 

Calibe birdenbire tey>ıeye ~ '"' möştakatı . . . fında tayyareler vıısıtasiyle a- olunması ıısııfönlin ta.lbikidir. j ğını ilA,v". etm~.~tedir. 
1 döndü: Yem bir mukavelename udi ıçm şağıdaki yerlere muhtelif cins Bunun ..ebebı ise mesel:i. yruı-, HıJbukı _Yar n. . bu _kadaı: 

- Sua dlyoıaın ama, dedi, ~ı;zakereler cereya.n ederken, bombalar düşmüş ve hasarlar: gın ~ıkan bir yeri düşıruuun · sorgnya ~.ı:;ıı~ 'n b:ı-~ ile ~ovd~yı 
baksana, ne diyor?. lstanbulda ~ taraftan da cenuptan 'Yllkua gelmiştir. ı yangın lxuıladıktaıı sonra bir nereye. f';'l'·ıdugllnu hem17. soy
bana beııziJ"llll bir kadın var- m~~ petrol ve benziııı. Fatih 13 iincii ilkokul karşı - müddet daha koııtrolü altnıda M!mellUJ!tır ... Her d,,fasınrla bır 

1 

m~! .. Halbuki lıeın kendiıni yer getirilmesı kanır al.tına ılnnnış-J smdaki kauçuk fabrika.<una yruı tutarak bu tiUrt"tle or,ıya gelen başka yer go~t. ımekte ve oı~la· 
yüzünde eşsiz 1!6Dlyordom!.. tır · 1 gın bomba..<U, Fatih camü avlu- ekibi imlıa etmesi tehilkesi<lir. rı kazılarak ''"'· bır şey bıı ,Jn-

Teyze, Calibenin - c1ereee ~ ot1ııi nıınımr. ceııuptalt f ımna patlamıyan bir bomba, te- .. . . . nıamalct dır. Dun de bu suretle 
i.ııtihza ile söylediği blı ~öze si- getirilecelı: bu mevadı miiştail&- lefon ve telgraf tellerinde ha- Şupheınzacele yardım ıstıyen gö~terdiğı tam ou bir yerde k'.L-
nirli sinirli gülıni.ye b.ı~laınıştı. Din nıı sam.ıuı ve hangi tarik ile sar, tramvay tellerinin kopma- vazıyetler bundan mtistesnadır. aı yapılın• "C il<' bı.•, ne gövrlf' 

- Şüphesiz, muhterem· ba.- sevkffii~ malilm değildir. 81, elektrik telinde anza vel • • 1 görülmclI!i .• ir, 
1 

yan Calibe! .. Zekinız ve güzel- Ancak, l'llrilm malillnata gö- tamir, su kemerlerınde bir bo- B p • .. 1 niğa- tnr?.ftan ilerletilen tah- t 
lik itıbarile fl(ISİZSiniz!.. Fakat, re nıenmıbalıis mevadı ınilşta.- nınun patlanıl!Al, kaza kayma- eyaz eynır 1 kika~ ~le bu katil·!e suçlu Kİi· 
latüe bertaraf!.. Görüyorum kaiıı. :Musııl isb1ısa!ihııda.w k:amlığı önünde iperit gazı • • h " . ı zııııa yarffim etrnckte ok'uğa 
ki, sözlerimi ciddiye almıyol'- olduğu w Porteaitte beklemel.- derhal tenıizlrıımi;ıtir. 1 IStl salatı . ;ılaşılan Divrikli ~id r.dıncla 1 

ııun, \',ıı.libe!. Halbuki ben kat- te bulunduğu anl•şılmekhıdır. Aynce. ~'atih tramvııy du- bır uınclc da-'ın zann~ltınıı ah -
iyyeo yanı.l.mış olamam! .. İstan- Birtüo ha lıaberlenlen, petrol rak mahallinde yaralanan bir 1 Beyaz peynir futilısalıl.tıw art- narak r.orguya ~ k•lmi~"' lıa.1 - 1 

bulda sana müthiş svrettP beı:ı- ofisinin memleket ihtiyacı olaa. yolcu ııılıhıye ekibi tarafından tırmak ırıaksadiyle yapılan U!- Iaıımı ;tıı. Tahkik:ıt anbeaıı bu 1 

"6 NtsAN 1 

OKUYUCU 
DiYOR Kl ı 

Bandırma 
pu•larının b 

talebi 
Bandırma b&plı;h 

ınahtelif ııuçlıırd;ı.n ~ 
ta. olan llebmet Kııtlıır, 
san Özen, Arif Erez, 
binı Türlı:er, Huliı!!İ 
iınzasile bir mektup 
Çok enteresan buld 
bu mektubıuı esas kıSI 
nı aş~ğı.da aynen \'eri 

"Bııglinkt1 buhranlı 
simin tevlit cdeceğı ted 
lıktan vat..n ve mı!le1 

rile asla, ve aslil. fcragl'1 

miyeı:eğimizi. uzak ve • 
atalanmızın mlaalleriıt 
kes bilir. 

Devlet1miz.in her 
neşir vıısı taları. bi.ıl<' 
ima ediyor ki ist.iklı\lillljj 
rundR l>lec~ğiz .. Kımsı:~~ 
yun Ci,'.ıniy~gız. Bfü 
rimizin her tfüşlin \"t1, !erini minnet ve ailkrllrt 
lıl.kki "" va:>lfelel'ir:ıiıi 
gibi RCvin~ ile ifa ecleef 
şüph...,·'zdir .k 

Yalım; auti baba c;olt 
çocuk sahibi bulu,'1u*'1 

ve eıı«v zanıancian ~ 
ret cektiğimir. dr t.ıılı ~ 
lunması itibarilt'. bU 
ve lştiyalnmıuı hır k~ 
evvel kavuşmak ve ~ 
mek suretilc h'l.kiki t.1' 
de katmerli oo\·in ·,,ıie 
min edilmi~ olur ... 

YE 'İ f;ABAH S~ 
tubu alakadar 111ık•111 

~'lrı dikkntınc aff.C 

---
Altın fiyatları J 

tad hiliıfınıı. hi~ bir h 
<iedilmemil;tir. Düıı. tııf 
fiyatı 27 lira 70 kurt•• 
nı:.. kiil~e altın fi.1-aLI• r 
'-üklülr göriilıhw;tür 

Dün külçe altının 

359 kuruş idi. I'iilçe ıt:= 
rülen tmezziilün }{~:ıd~ 
tınısda ela kendini Jöfl 
kun-etle tAbntln ol 

Tirn. 
Fnkat C..a libe akabindP ~ayet 

eakııı bir Ş<>kil<le uza.Np b<gudi· 
yi nl<lı, telaııı· dudaklan ura.<Una 

ziycn bir kadın va.-!.. Bıına nMWaddı möşta.ileyı ıtlyadesile derhal kaldırılmış ve tedavi<>- şebl>iısler müspet netice ver - esrıı.r . ini kaldırma.lıtadır. ı 
i!Üphem kalmadı!. tıımine muvafl&k olduğu tebey- Iunmu'!UJr. meğe başlauı~<.br. ., . , -----------------

ha c:~tı~ tekrar ııealıf bir lıabk.a- yen etmııktedlr.' Bu hal.~· .e-I Posta ve ~f id.aresıncie Hııle~,,ııchrimiz<le. ve ~emle - lD 
sıkı · rdı. 

C vakit ferahladım. Zira, bu
nun bir tesadüf oldnğwıu he
men enlamı.ştıın. 

( alıbc. liilel+>ıini silkerek tek-~ 
rar saf bir hayreti•• yüzüme 
baktı. Duda~mda bigudiyle ko
n arak; 

- Cinayet mi dedin'· 
Dıye sordu 

. - Evet, Calibe! • Böyle ge.
rıp tesadtl&r ve karşılaşmalar 
oluyor'... &ını-a, inrutn, bu ol
nuyacak te..atla r ka rşıgıııda o 
kadar hayrete dli:ıüyor ki, böyle 
bır "Ç"!l.ıİyette R:ı lim bır muJıake. 
nıe kudretini muhafaza edebil-

me imkan var mıdır?. 
C'ı.libc tir çocuk gibi narm 

omuzlarını sinirli •inirli oyna
tarak güldü: 

Korkanın ki sen şimdj de 
pofü hafiyeliğine men.k ettiıı.!. 

De<li. 
-- Değil ama, Calibe, böyle 

garip bir cincy~t Şehekesi içinde 
cldu''uından .,,üphelcniyorum ! . 

Calibe bim nb,.,-e durdu. 
Hayret dolu gözlerle yüzüme 

baltnıaya başL'lll.ı. 
- Ne dC':!'n? Ne dedin? .. 
Diye sordu 
- Bir cinayet şebekesi . Oa- j 

.ıip bir iş, garip bır dalavere 
diyorum 8&1la, Calibe! Hem ga'. 
rip hem müthiş!.. Doğrusunu 
istcnıon ... 

r y • Sabah enı "'l 
~NE BFlDELt 

TUrklye Ec-1 
HNELIK 1400 ı..,. !700 K-. 
f AYLIK 760 • 14641 • 
1 AYLIK -• 800 • 
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DIKt'AT 
c'V .. f l•"•h• e 11,ul'ırHerı yuıı.,. 

ve eYr•k nqrtditein edHMeeln I•• 
1 

•hu\mıu ve b.t.ıl\ •rta Qybolmaaı.rı~ 

ıllla" doteyı "" r ....... nyet iı<aiad 
MllM<L 1 

,, 

_ Ru sOOlerini nasıl ~;,ı.:ı;.,- sasen bol olan ı:nevaddı mii§taiie muhaberı>nin ıııkıtaa uğı'l!ması ketın. dı'!ec. ye:lenndeki ~ 
~~_.,., dunınıumum bir kat dıriıa t.... dolayısiyle derlıal ~a nakl • ~~ll ~tihsalatı ııorı:ıı~ \e 

alırım 1- dedi. Zira... kodranm.. Bin edeeektlr . olunmuş ve buradan gerilen tel ~ı.ı ilıtı~aca yel~-cck v~zıve~Le v 
beni bırakıp onunla evlenmeye 1llc parti olara.lı: oenuptaa <i, VllSltaııiyle emniyet dahilinde ıse d~ ulakaclar makamlar, _tq· G 1 GE LER H 
kali'.acak•ın!.. 5 bin ton -.ldı mfiştalle gıe- muhabere imkAnı elde edilmi.ş - tihsalatuı aı-ttırılmasınd:ı hıı;ou-

Oo! .. Bu busUtıta hiç me- leceği ııöylemnelı:tedir. tir. Yangın Saraçhane baıımda ınaluur gormeımştlr. 
rakın olmaaın, Calibe! .. Sana<>- çık:mll! ve iki malıalle ekibinin Bu maksat ile, dün mıntalı:a IB•ı ,.r, • lnoi •»f•d•l 1 
nun bu cihette rakip olabilm&- faaliyeti yangının derhal BÖndü- ticaret m~ürlüğllııde bir .top - tarın i~imletin.i bir 1.aınlm ~:ek · 
ııin" imkan yok!.. Konservatuvar rühnesine imkfm vermedi:!inden la.ntıya Çtıgınlau mandıra sa - ı !inde .lacı etmı~tir. Bu t:ımuııi - Niçin!. " ._, 

_ Çiirıkil. 
0 

bir cenidir!. Fatih ıtfaiye.ıinden bir hiplerine ve peynireilcre istihsa- , aı,ag ... a aynen •eriy()rtız · 
Calibe ba.ıııı yan yan baktı. vak'a mahalline celbo~~ liltının .arttırılması tavsiy~ e- 1 

_ • 1 ~t.uı viliı.)·ı indcu tehllğ e-
0 ha hl beaim taka ettiğimi zan- konseri tur. Burada enkaz altında ka- dihniştir. 1 dilmlştır: . . . j 
uediyordu Başını tuhaf tubnf ~ bir yaralının ıncfnız yarası P".ynirciler! bu t-a:vı,iyeyi ta- 1. Koı.cadeı}.ız l8kt'le ve :s-
ealladı ve alaylı, fukat sinirH lstaniıal konservatuvarı moo- &,,"lr "iduğıınd.uı sıhhiye ekibi mam.ıyle beıumsem rdır. t t:ısJonl;ı.rma ı;ıdccek beyanna-
bir tavırlıı.: suplan 29 ni.<ı.an salı günü aJaıa.- ilk tedavisini y&pınl§ ve derhalj Fiyat müraltabe büroşu meye tiibı yoJcı,Jam.aı1 ılk kafi· 

_ Teşekkür ederim büyük mı sıı.at 21 de Muhiddin Sa.dalı: cankurtıı.ra.u otomobiliyle has - ham ck>ri fiyatlarının sebepsiz~ ı.:yc- ıUıl 1 ıl olanların .harcı:ct 
k idaresinde bir orkeıatra Ye kmo tahuıeye kaldırılmıstır. Bun - yere yükseltildiğini haber alllll3 gwılcrı 1-..ı aatk r: ve .b!ncı:e~ -

nC:.n~l~~t~ kadıı:ıın bir koııııeri vcrccelrtir. lıırdan be.şita emniyet Amirliği. ve tıüı.ibata. baı>laıruştır. leri - rıhtımla ııeccklen ısk~lclcr-
Koııseriıı programını aşağıda 1 a.:ıagtya yaa:ılmıştır: 

cani olduğnnu da :ııüzüme karşı nriyorwı: 2 _. N· k~iyata ı mayıs P4l 

ııöyt\l~~~A~~~~ Calibe!.. Bun Chriııbfı.;i!~i~~~ Ark da ş l ık s 8 v g ·ı ~ 'ı ' pe~~~~~~g~~~ 1~1 ;~~-ı 
dan dolayı &f dilerim!. Evet. Johann Seiıasti•n BACH U t puru Galatatiuı 45 <len 144 (da-
böyle bir iılltaya, delice, bııda- (lıll85 _ 1700) bil) No. ya k'.ı.t,•r Z·1nguldağa . 
laca, ahmakça bir hataya düır F' 1 l" alıül hım t ı;:, 
m.ü.ştlim!. Bunu sana itiraf da Frııucrik~S()~YDN Once sinema sonra içmeye gö- kt~r."~c.n..İ2}~lu. ('paşa, s-
ettim ! . Fakat. l:J<>nim yerim<le 1 t 11 te T h 
kim !.sa böyle bir deliliğe düıı- Johannes Brahma .ma}ı~ ~Jl ır an 
ma~csı· kabil "-"'<t.ı:r.. (1833 -1897) ro·rmu"şler Ve nı'hayet SOymuş1ar f vapuru Galatadan. 1121 deo ~· ~~ :vRüfZ _ JOZEPH HAYDN • H21 (dahil) No. ya kadar lne-

Cle.Iibe tekrar kahbb•larla (l7l2 _ 1809) boluya. 
gülmeye başladı. 2 t 1 • te \ ı 

- Hakkımda bir cinai roman- UVERTUR Fatihte otura.o Ruhi adında rakoluna koııarak ~ndan ge- mayıs saa ' ı muıra 
lar muharriri ~bi dil"'1tıdiiğiln "İphigenie in Aulia, bir delikanlı evvelki gece kah- çeııleri anlatnııştır. vapw·u, <lalataı:laıı 1422 len 
. . . -•r tim' ..,.,,, KEMAN KONSERTOSu vede oturmakta olduıhmu gör- Polis derhal takip ve talı - 1821 (dahil) No. ya kııdar .lne-
ıcın seru .., et .. vıuu mu!. Mi lıılajö'r ,,- boluya. 
Şimdi rııhıı.tlıyabil.irsin!. dedi. düğü aıic•da,lenndan Mwı- kike başları:wı ve Jün sabııh 3 Hakikaten de Cah'be hakaız a.) Allegro tafayı: Mehmedi yakalıyaralt müddei- o;.ayı~ saat 18 de Aksu va-
değil . Cali b) Adagio _Haydi gel. sinemaya gide- umnmiliğe teslim etmiştir. puru Galatadan 145 den 692 
çalı;t~~m ~~: ~::;:;fe c) Allegro aıısıri liın. Sorgu hakimliğine verilen ba (dahil) No. ya kadar Zongul-
ciddi olarak en ufak bir ali\.ka SYMPHONİE Diye kaldırarak yola çııu.ıı.- vefakar arkadaş yapılan sor- dağıı.. 

Do minör tar ve yolda da Ruhinin diğer guyu ınüteakıp tevkif edılıniş- Alkar:uıca, Kursunlu, Somun· 
göstcrnıiyen ı,;rarını gördük~ a Allegro modenı.to bir arkadaaı 1.!elunede tesadüf tir. cak, Günlüce, IlılIBın, İspa.rı, 
içime hakikaten büyük bir fe- b ., Çankı D · ı ) Andante edilince sinemadan sonra bir Sı,,. ortain olan Ru;ıiye ~ .. - rı. enızyo u. 1 rahhk "elmi~ti. "'> ,... ~~ ~ t 18 j Ak 

V•J..1i: Calibe lienim bütün ha- c) lrrMnettxt de ..ı;arapçıya uğrayıp kafayı lince o henüz el<' ge<;irileme . " mayıs saa < e "•·su va-
d) ViYace tiit8ülemi•lerdir·. miştir. Polis büviik bir eh~m- puru Galatadan 69.'l d 11 890 

yatım baştan aşağıya bildiğimi ı ••tE ' , ,. (dah'l) N k ' z !<l Nıu~ Olduk~a ı•irilen Mustafa miyellc asıl mü,,,.vvik ve fail 1 o. ya ıu.uır ongt> a-
zannet.tiğim, en z.iyade, gayet ınr k .._ 82 ' ' r- g·.. Ça.nkın T" y L'-'-· 'k .... oro "" nr es•••· op. bir hayli sarho~. olduğu için maka.mınrl:ı. bulunan Ruhiui a- '"' • ıme· • =·• • 
gôrgillii. son derece zeki ve mu- LA '""'11.,.,ESTA , Irınıı.k 

',.., ·•r " b\l defa da: ramaktadır. Bugün (lıtttn da · bitinin Aıfüik!f'rinden nefret e- ''K Ork 5 t 11 de T h oro ve estra,, Şöyle Sultıl.nahmede yakalanıp adliyeye teslim etli- mayıs sa:ı ır an 
den yilk!lt'lc ruhlu olmak gibi doğru uzanalım <la e.çılalın1 leceği kuvveUe ümit ctliln•~k- vapnnı Galat&lan 91 den 1121 
:;nı::~veı:c1t!fe 0Y~~~ Büyük Tü'rk ge""esl diverek Akbıyığın tenha yer- tedir. <~,i,1> N<>. ya !tadar BM"tın. 

,., ]erine ~ 1ctar gitmişlerdir. O _ * 10:.2 dc·ıı 1859 (tl:ı.hill No. ya 
genç ara.ımıda onun hiç ~ır- ra•laki hali arsa ve viraneler 9· k k 'b" kadar Am sra, l"urur.ıışil, Cı-
mad&n, hiP soodc!erncdcn ve e- Büviılı; Türk gecesi bugun·· ır o uyucunun tc zı ı d A k 

~ ' ara ındun ge.:erlerk~n b n!en- e, yancı · 
le alınmarlan narin ve incecik 26 '4 '941 tarihinde cumartesi bire .uhi ile Mehmet tabanca- Gazeteni1.in 1!l nisnn l!Hl 6 nıayıs ~aat 18 de Ank ·a 
tipinden hiç lıeklenıııiyccek bir ak4amı Taksim belediye gazi - larını çekip: tarihli nüsha..<:ıuııı ilr >ıci ıııı· vapuru Galatach.n n6ı den 2413 
irade lmvvetil<" herkese hürmeti n~sunda yapılacaktır. Salon sa- hifcsfode "İşin ic yüzl'., baş. (·1-'ıil) No yak -'·ır Samsuna 
ettl.rdiğ"ı· cı'ddiv. eti beni b"' '-'ittin. . . - Kıpıı-dama, Be!; rık:ı.nua u•u . u, • " """" j hin ile ~ahsımı alllkadar e- ~ m t 18 d A'·-at 20 de açılacak ve programa yakarız. Sökül bak:!ltm para- ,... ., " ayıs sa.:L c "'°u va-
haynın Ptm~i. la den bir yaz1ya tesadüf etti ı. pı:nı Ga>ata~ıın 1J.i6l d n 2160 

Şüre, inzivaya QClk meyleclen ise saat 21 de ba~lanRcaktır. rı. Mf'S te<le bir snitefeh!ıiiın (dahil No. va k:ıdn Sinop, Ger-
bira?. vahşi bir ruhu olmıu, cnun Ckmişleı ır. Bicmr 116- me~(' t .ır. Çfüıkü gördüöU- ~a. 
glW-lliğini, birl;Ok gözlerden bebek gibi gördüğüm anlarda t:ı.•~ korlcu an !ıtıiynek nüz "ıi hen ne mevkufuın ~ 9 rna.\1 s aaııt 18 dP 'lirhnn ,.0 • 
..;~ı · t· lıı'r-'-nbıre' ruhunda hiç beklen cel:>ı ı »ld 22 lir• i!P •ltın ı ıt · M &~emıı ı. "" - - ne c e >~r n IDC'n 'lm. at - puru Galatpdr.n 2H5 t!en 2580 

Calihenin F..renköyü gibi bir miyen yetişkin ve ta.şkın bir ze- bu ' • .. :111 l'n m:ıddPi mah (dahil) N'o. y:ı. knd lr Sam una. 
inziva yerini, h=cn daima ta- kan:n ııimşeklerini gördükç~. bu .. ,., Bli ı i ' m yavJnın 1 Liidlk, Havza, H cıbayram, A-
tanbulurı harlı h:ıy:ıtm:ı terrih tezatlar, beni gittikçe ona doğ- "' ayııı · ı ı d ı tekzibini bil - m;ı,,ya. 
etmC'!!i, onun ruhunda daima es- ru yuvarlıyan bir fıtınıı. halini m t r, h~ • ,. cd<'ı-im. ı \ m:ıyı.~ saat J8 de Aııkarn 
rarla örtülü bir tarıılı hulunma-ı alını~. nihayet bu kızda hayatı- Bı · ı takibt'n mıiterna·rıer B •ı ı-'>r< la sokak 1 ,-arı rıı Gal:ıt:ı.da.o 2581 <len 
Rlnı temin ediyordu, Beni cez- mm kadınını Jı:esfettiğime kani cırt 'h!! ımvu:;mıışlar<lır<. '·lug. Y · •· · -•".:l.~t•nıın No. 1 2f!t8 tdahil) No. yu kadar Rıun-
beden de asıl meziyeti idL 'Olmuştum. ta~a i_ ~ civıı.roald Akbı.11'• 'kıı- 1 r,.t l'l ı']ol suna. l-fa:vz:ı., Turhal, 7.ile, Yıl-

Onıı c;ok defe bir çoc tk bir 1 (Ark.Mı var J "-------------~--- _ ~- J 1 clıZ'.'l'. :ırs:ı.ınba denizvol 

IGideoP olaalanu riayet 
e.;AAla.r 

Bu \'C Lundan 11or~ 
lerde ru;ağıclakı hu.-ıısl 
yet "'Ulccektır: 

3 - Her :ıllcyc kari!. J 
kırmızı ve deniz yolıt 1 

mavi biletler lıazrrlaıılll1 
rcr de Vt!Sika. n1ınınta..;ı' 
tir. ' .. \_>Sika n111n~trclafl 
lup biıtün muamele! r ~
ra ile ynınlacaktır. ' 
t5.bi a'lcledn t!nveti dv

4 vesika numarası ile Yl~ 
tır. 

4 - Her aile elinde1", 
riiı •a§ıdığı vesika nıı_rJl 
nın dWıil olduğu kafıifl 
vet günune gcı .k !.a};; 
!arın y::.p'.lca,;ı tl>bF?,-l~:ıJ' 
rek gazetedeki ilanLııv 
remneli \'C o gün o saıı ıt' 
hemı>h:ıl Galat.-ı rıht.Jlll 
ya ve yiyocıekleT;_vlı' 
hazır bulunoıalıdırl:ı:.:.ı, 

5 - Her aile ber.t 
verdiği kazaya mürııc4. 
letleri!li hemen aıacv 

6 ·- Her ail~ go' i 
yanm başka e:;yaLııltro ;· 
masını temin içın d.:11 ~ 
sandığı ürcrinc bi!-:U~tİP. 
sika numarasını okt 
büyük rakaml!ı.rla ~-·~"'r ~• 

7 - Yolcular k~ t 
te Y<'k UGU gıbı 6eY 
ceklerdir. Kamanı!af~ 
ile de olsa yolcu al.ıl\ 11 
tır. Kamaralar Yo ~ı·1' 
hastal.ıa ne olarak J<ll f 
ve gemideki doktortıı~., 
ııa.zaran lııısta oıartlsı~i' 
v.;ya enızikii ka•IınlBS' 
lara meccanen :ı--crl 
tir 

Yolcular sey !ıııt ~
L"C yiyeceklerini 1$'1~ 
berlerim!c götiJrc<.clı 
punın k .ııtin""dc roC'bı 
e<>klerden para roıılc· 
tifadc erfobileeıY.c ~tıı~ 
bir ıncak c:orba• nııil' 
mak Uzer<:- im tan ,ıı. 
teyenlere licretı Jll 
çorba 'erilehilir 1{ ı: 
tınlan h'lStnlarıı 1' · 
mukabilinde ciokl '~pf.I 
edeceği yeme';<! r fil 

8 - ZonguldakttLil. 
su11<1zıı tı"Cr.le 'Cl_Jıi!~ 
cuhr lc;iıı lııı liınııııl~~ 
salatları gün-ı ı;J t t 
!er tahdk ettiril · 
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'' ''1 
işga 

Ay it lyan 
li altında 

!Her -
1 
1 

1 ~=Sabah 
Birkaç satırlık ha-

r-- ij FELSEFE ve EDEiiv T ~ 
1 Bir şe~in bir yere akseden gölgesini doğru, 
1 hatasız tasvir edebilmek pek güç bir hünerdir 

/ 
Resmi ve hususi is 

yerlerinin t ~ftişi 

\. 

A 1 ntaly 1 herler karşısında a ve ha va isı·nden notl_ar D Unk:U gazetelerde ~yl& 

--l Yazan: DilnisR•nz~ı· Kıo .. ,.h 1 ~·pptı·. bir lla.va.dia gözi.ime YAZ.AN' l . <> - • , ,,_ On dokıwıncu as."11l meşhur gider kalırdım ; bu 7.&tın güz.el 
IJ-Jıi l Mussollni dedi ki: heyetşinaıı (Astronomal ıarıoı- F ı• L Q z Q f san'a.tlarda pek iyi anlayışı, doğ-ra ay Şef lk B i Ü Yunanislanın l:ıe!lni kıraca- dan Pa.ris ras:ıthanesi müdürü ru görüşü ve fıtn bir zarafeti 
Antaı d J eu n m daha/esi. - ğım.ızı söylem4tim. Bu vad ııe. müteveffa (Camılle Flammari- vardı. Bilhası;a. musikide, re -

d ya a ııgiliz mümessili. - Bur- ay sonra yerine g~tiri!Ji ve on) riyaziyundan olmakla bera- RIZA TEVFİK filmde, heykelıra.,lıkta. \'e şiirde uru b•g I t Yunan ordusu önümüzde diz ber Pair doğmuş, karib'\SI geniş, zevki müseliemdi. Yeniköydeki 
y a eşebbüsü. - 11-lüthiş silah çökerek mücadele bar.l"i kaldı. hayali pe!; parlak bir edamılı ve ya.luıında, kabul odıısınd& pek 

seste ri. - Müsteıı iller kapz dı~arı .•• .,:-em.kaserşi•.sı(nRodamı~ti~rafo aeden hlim~ h~; en parlak (Um.') muharrirler-' - 18 - takdir ettiğimiz büyücek bir 
y ,... de."ldL (Üraııi~) ismiyle bütüa (yağlı boya) tablo va.rdır ki 

hayretten dona. kaldık. alemde şöhret kazanmıs olan e- Bu lWrlkt h:ilı:ay~. fil bahsi - -engin ve mümdüz bir Jrwn !!Aha 
- 45 - seri, -ben henüz gen~ iken- füı:k- nıizle çok allkadar oir mlıhim sının orta.sındıı. pek açık san bir 

.. Enıin beyin ılll \e'fltitj * çeye de tercüme edilmişti. Bu tecrübe ı.ıılsalldir ki -bir inııan hecin devcı<i.ne binmiş, müselliı.h 
gtın ve nıenfı .,;;""'-- ! . . ııUr- rargilıl~rnı.. bir ba.skııı yapma- ~relret versin ki pzeteıer kitabında ,,., ___ -no· n tuhı.f bir çehresinin (El'tprcsııion eda) bir bedevi resmini arzediyordu. 
ral•o-'- . ı· .. v_,. •kligı 81· 1: h·'·'· avnı ııernam in al..___ r ....WWl . . t 1 lt· İ·"" .)ler_ı ~kıılliyı:l halle il ;,ı·ı ua mu ...... aktı. BOyle bir ta J"' en ....... şu sa- vak'a naklediyor: sıru, yanı manevıya ını, nı tunu Bu tabloyu yapan Fnınaız ar-' 

a l aıı. clbtl!<'2i ,._ ı e · arruz veya. baskın Julinde ille tırlan sıralamışlar: Kendisi, 
0 

vakit, Paris nı.ııat.. ifade ve resmedebilmek kabili- tıst, Jrızgın g11neıı ıJyıuıı aıtınd• 
zllmre; halka ka.-.7byan diF;er kendılerini müdafaa edebilme- Berlinde illa şöyle deniyor: hanesinde mUdur" bulıırıan bil- yetinde (aydın - gölge) hüner- gözler ka.maşt.ıran hoş fezanın 
aızlığa kaUu~nı;r.~atrıı.z ~fiil!· !eri müşkül ol~i<tı.. Hem m.ev~ Ylll'1an ordusunun teslimi Al- badığının, ne büyük bir rol o;;- '1 
çok ııilzm "-· .,.. bu ~ ti man ileri h•-keti'nı,1 sevkul • yük kaşif ve riyazi (I.eveITier) d _ . .._. ed (Exp 1 havanın ve ince kum sa.hraı;ınuı 1 .. •mişti Çünir." h ·u :.u-ı az; hı,m de tanıanıile - ~ nin maiyetinde ~«>:oır bir genç na lf~ını ıs.,..., eı-. ress - rengıni, ıssızlığı.:ı. ;·e korkunç 
oıu:e biraz nıutasa.rrıt~. alk ilk maı:ıeviyatlan bozuktu. Bunu.n tir~.şi vaziyetinden ileri gelmİ§- imiş. Çalıştığı odak. masanın orı) bahsindP., bu cihete da.lr t:ıf- Tahşetini 0 k&dar 'l'uvaffaki _ re aayar oJ,tuklarında.ıı. gı sever ıçı.n aüratle_ Antnlyaya ve mer-ı üstiincte bir ('Üraoıil llı beykdi silat vereceğim ve gösterece- yeUe ifa<le etmişti ki, ta.bloya 
e etmi"or, !!i'""'ltU mukaııe.. kea ka.,.,.""""'"" go"nderilen -. * g'im iti eskı' arti'stlA..;_ ""'k '-- b ı t ,_ ben B - ... , o-u •'----.. --.. ""'~ •G varmış .. Bıı heykelin çehresini nw• "" ,,.,. a ( ıKÇ3, . ogaı.ıçının en 
;ıeydan verın.iyorlardıçUUWil;II\4 ı>vrla Buruıır halkının İtalya a· ' Hele &kşam ~elerinde Çt· pek J:ıegenen genç FJammarion, ı ceremedik.Jeri marifetl<!rden biri dilbeı noktamnda bulur>rluğumu 
t alatın Eınuı bey· I< • Fakat foyhinde bir isyan hareketine kıın. ve (Vişi) den ....ıeıı bir il• -geceleyı·u- .,.,,, ıa·mbasını eline de buydu. unutmamak i~in ara.sıra etrafı 

.Anlaı.re., 25 (Telefonla.) - v .. 
killer Heyeti, devlet, vüi.yet ve
ya belediyelcree dcğ'rııdaoı doğ
ruya iıılctilm mU~ n 
memlekl't müdafaasile ali.kah 
.İl yer:eriıım ll'İinlkabe ve tefti• 
lj.İne dair hazır:ht.naıı. ni2ııııma -
meyi ki.bul etmiştir. 

Devlet, viliyet ve;vıt beiediye
lerce işl..t.ilen bilılmum fabrika
lar, atölye ve iııı&lAthanelerle, 
trııın\'ay, otobiliı, '!İllıeodifer, 
me>:baha. ifleri, ot.el. lokantıı, ti· 
yatro ve pl!jhLrla bwılıır gibi 
ekO&tomik bir kıymet ve mahi
yet aM"eden bllttln resmi ~ yer
leri ve hususi şahıslan. ıı.ıt 
olup ta memleketin -.niyeti 
!<:in liir.ttnılıı ınaddeleı· yapıUıni 
diğeı· fa.bl'ik& ... inıa.lıl.th&ntkri 
alıik.W..r eden bu nfaamnanıe 
bugiind<'!l itibaren meri}'l't.e gi -
ıni~lir. 

-

Büdçe müzake. 
releri başlıyor talyaıılar· .__1. 

1
• endi eliy. le ka' .... ·'·'· ..,~. o~ B" "'··"' 

h ~ ...., ·~··-' ~..,,.....·mı ve silihJanar:ı.k Jatı8 telgrafnaınesl var ki yu- alıp o kU'""· heykelı'n etrafında ır ......,..a tilrlü gölge llleRe- ma da bir göz gezdiriyordum: 
. alkuı hük" .......... M som·a l hu···u~ g~mek uzere" bt.ilun· k dak" ha ' ~~ •--· d da d T . Ank·-· 25 (HU"""ı·ı "·' UJnt>t la ' "'~ ~~ an ı ksızlığı büsbütün dolaştınr, ve zıyıuıın vaziyetiy- ....,,ı e var, o ~ ur: a.svır- t.ıbloda zerre kadar bı.•lnt görün m&, ~., - ,,.,. 
ıtiınadı k·· lma ıu 1< t'lltiİne de duklarını bıldı·-;"'erdi. Büt' un·· ta.nıı'r edı'yor: 1 h de yerı· y · ·· t ·ı yı·ı·k 'filet "ecıı·sı ·O ınayısa " llWj .. .,.... e, eykelin çehresine akseden 1 erınce, gos <>rı mezse, meJiği lı&lde güneş de görfüınıü d ~ "b" t "' .. •k ~ . bıı 
~a tıuu bir İeı;ekkü~e ~ sıralar- kwnanda!'\ık merak ve heyecan Almanlar teslim olan Yunan gölgelerin şekli ve :uevkii değiş- yapılan tablo, tabii manzaraya yordu. Gilne•'n ta8"ir ·edilme • 

1 
o;:rukt u <;e ;ura. ereRın~ ~: 

::'"ecıt.n"•rrıdaki Büy~li~<;Jete- lçınde gecey; geçirdiler. Burdur· Kumıuıdamna itibar gö..te-:-d iler tikçe, çehrenin an;ıqında ne tevafuk etmez; o '1a bır şe~·in, · in cİ 1 k ıyauı. ır. ec ısın raurl.t'>ll. 
k ueı ve Anadoiü<la m .w <16 ise gece yansından, hatt.A Ve Alman mtimeRSili Yunan tilrl!i tebeddUller vukua <>etir - yere durgun suya ve denı:&e ak- ~ı~~a~ :;etl~un~,;::t ~~~ 1· glinkıi toplantıl'tnda vakıflar 941ı 

117.anmaf':'a 1ıa.~1ıı. zaf~ı r yatsırıan sonra bütün silih ses- Ka.lıranıaAlııjını sena. etti. d1ğini zevk ile mi;talna ed~rmiş. seden gölgesidir. Bunu bir talı- ti . ·c ~ bn'" o!m'..k ka&d' 1 - biitçesile silep Tlirk anonim şiı·• 
fuya llilti114d ed&ny:::Iın ~lllı or- len kesilip her "6Y bir silkiına. * O cimit, cansız çehre -istikame loda göstermekte elzemdir, hal- gli~ı ı .a ; ıq 'it' ıy" ketinin mütebaki hisselerinin ,.,'\ 
er,.,'.'Yanınıştı, ar<,ket- bıirünmü.ştü. tini değiştiren ziyanı~ tesiriyle- bukı, çok gliç bir hüne•'dir: çiln- neşı m susan ve ı ızamcn tın alınması içiu denizyollan 

d •••te~iaı yino en Kıyapı.nardalriler de hayret Her S&tınnı ajans hıı.ber!erin- bazan düşünür gibi bazan bü.~- kti bu türlü gölge •le. ız-ün~in resm.etmdeyipı!~bloyubı~i=li bir idaresine 268 hin lira ltaluıisat 
.:ı~~hükünı..ti ~=vel .. Ana-, ediyorlar, fakat erte.ıi sabah kı· den aJ.lığımız VP bir tek kelime bütün dalgın, baz;ız; da mahzun vaziyetiyle şeklini yavaş yav~ nur ıçın e gı1p r ıştır. verilmw hakkındaki 1 ylhalnr 
daJıaı •ra.Iay Şe{ıJt Bey :.,uıııeıı- .ı.ılca kıyametin kopacağını mır bile il:1vesine Jfuruın görmediği- görünürmüş. Bir gece, (Lever- değiştirir; hatta, 1.amanı tayin Bu fikir ve niyet~i açılı:ea _isbat 1 kon~uJacıLktır. 
ğii V:ı. etauş, buradaki gö::::~- ~1<kkak .. olarak bekliyorlardı. ~ ruJ<a;ıdaki satırlar vaziyeti rier) birdenbire bu odaya gir- etmek için iead e<';l"1İŞ olan ( gü- ı. eden ııey ~· deve ile ~devı .. artı- 1 
v 'v .w;luklar kendi . u- unun ııçıı bütün gece uyuma- vrr edıyor. Ka.ldı ki, Yunan miş, gen<; şakirdinln- hesap L·le- ne~ s:ıati) bu esas üzerine ya . bın, ~um ~r:enne aksını göste- Meclı"s- gelen 
fı.ıuı.ıta.sile .bütUn dUv nıe'"c.ılerl n~r. gece nöbe+~a,.,.;n: _ _..___ ordusu belki kahir, ezici bir !lllyı rini b k ta,. t k llı , . · k 1 . 1 ren golge)dı. ""' 

ka"" '"'l eli awtte-- ..,..... __ .., • ..,.. ll.~tllnlüi!U önilnde •ebun dti•- ıra ıp tiran h"Y e .. n pı.mış,ır. yere a ~t'<IE'n gö genın . ("'- "-L -''·'----.._) 
ı:ı~~~ .. ınlırıiııti. ~ıa;~u. ınüş ilkin kimaenin Gönliıı.de db etrafında lamba dola.•tımıakta · en doğru şekill.::ri'll ve vaziyet- ""9.n ""'' ............__ I layihalar 

kıimeu ~zerine İngiltere h" V a uki ertesi sabah da oldu. ı:öknıeıniııtir. olduğunıı göıihıce: (~:ı.ir misin brin.i zapt;eaen elbette fotoğraf . Dr RIZAOü"~v.,..,, 
llkadar o~:a ile Yakıml~n ~: Jr.Kı: ~rdur_ ~dı bir i HUl~'<a· Ct!l!la.ttti ancak eesur nesin? .. ) dıye suratını aıımış makinesıdir. Bır ressam cl'l tıvl . • ... .,..... va:a~~a;ea ~~~~le~o;f.~seıe~~ 
İdures··"ı. -. VP İtalyanlar b opmaga · Fa- talrdir edebili~-~--"'~..:.... h•- imi8!... l 2l biıı.t manzarala.nnda.,ı bin'nı·n, I ~vvvvvvvvv··""""vv 
1 .. _ ı''"" !eri; Anta ın u sesler mavzer ve t.abaucR. Belli .. ~ ·• -~m ~ T k kM 1• nin idare ve işletmeleri hakkın-
d.:İc· talyan tesir v~ ~~yapı- değil .. büyük bir neşe ile c;alı· lizıden asker anlıyor. . [1] UmntlB, lıizim qt;~ınj,. ancak bir anda arzettiıh hali tes Opra Sl'Z Oy uye kanını Jıl.yıhıı.Aile, lstiklAI Ilarbi 
~rineı akııı ~hüra.t <ierhaı=~.n- nan davul ve :zurnaların ya.yga.. ____ A_. _c_._s_A_R_A...:Ç:....:O...:Ô:.:L:..=.U ztfl etra/ııı'1o. dihwm b11.1feek bit edebildiği için bir seyin ye- t k ınalO.llerine venleeek para mü -
fı Ç&l'para,k ~l&ı- goz. ralan idi. yWlızla.rdaıı biridir. YwlRn mi- re veyahut suya akseden gölg.;- opra kafatı hakkındaki kanım llyih« 
d~ıan,nıı· rı;ami bir mUın-"'.' ta._rna-_ Çilnk_ il o gün bayramdı; ve Bornuvanın kesilen içme tolojisiııde (Umnit.M) gökler.,

1 

sini, o anda gördili(li şekilde Anke.ııı., 2( (Telefonla.) sı Meclise verilmi.<;tlr. 
·• şt, ..._.. go evv lk .,..,_ ,_ resmeder. Bu hadisenin kanun- Milıt EınHlk müdilrl".<ii tevdi Ayrıca Türkiye ile Alınan"" 1311 zat· e .1 "."':'_de Kurban bayra..- suyu temin edildi nıenat,p, -m ifade edM bir " J-

lıuıurıan .o ~':~\it Burdurd& illi arifesı idı. Mutad olduğu Ü· lııımirde y . Asır . . keZiTMdir, 1"' aynca da, (aatro- larıw bilmekle pek mükellef arazi komiı;yonla.rını <;oğaltıua- 1 ara~ındaki mtlbadelelere mtitc-
na 'e "'K>lte..., hlikfl aıere halk tabancalar atarak ba enı relUtimiz- •ıomie =heyet) ilminin Olu,. değildir, yoksa ~·ere .ık'l('(fon blr

1 
ğa karar vermiştir. Topnıkwz ' dR.ir hu..~u.ef anlaşmaya baı'tlı pro 

feıı.il!Una··~keri koıru_.uk metı bayramı karlJl)ıyorlardı. den.- Bornuvanın Çam.içi kö- 8e. = Mtlz =Peri) mdir. Ytı.tıa- 1 gölgenin :ıe ~kilde olması lazım köylüyil tııpraıı:la.ndıracak olan tokol müddetinin iki &y daha U• 

y~~~~-en "Yüz~ ş.. vıw- Bu hakikat meydana. çıkınca Y:li cıvarında BomuYa suyu geç. nıoe zıaten (Uranos), gök, (sc_. geleceı1ini ka.t'l bir surett.e tayini bir mübrem teşebbüs pek yakın zaWmaıa hıı.klrmdaki not::ı.lar da 
6 ••-' ""-ıı, _hUkiı~-· _"::·b•dı. but.ün İta.lvo.n kuma.ndanlıgı' yı·-ı tiği mıntakada beyelin vukubt.il ma) ,, __ ,...., ("- ,.:.,t b' d dedi f tasdik edilmek ihere fe<.,is T117o u-.ı& a.J ~... .....,. U ,_ maktadır '""'""~-.r; .>nP.~A•n = !'.,. eden Ul!W Ve kanun V&rdtr, $özli il 7-&nu.n Q il . azJ&lafjtırt- ı 
ilurd~ıgı bir emir Ü7.eti a- ue mahcup ve nevm.id vaziyeti• War . . B~ sebeple Bomuva- ki Hind) lin.nında, ayni '1114*1!/I' kısa. kesmek için bir iki ıisal l~ak olan tevzii acazi komi~ - namesine alınmıatır. 
"''" ı ha.rekcUe Aıı•-• ane re diiştüler. Yüz""·ı "•vr ise ı . bırkaç gUn su aıkınhsı çek- ifade e~ (Varünd) ki!zmdaıı' ı •··IJ '"" · B l d" l • 
~~~ Yer~ ve ..... .....y Ya olanları işitince ~-Z k l tikten sonra. belediye tarafından ge!mu ol<fuıı.. muhaklroktır.ı a.r?.M.erek, keyfiyeti kolayca t&- yon arı vası....., e uiltun mem - e e ıye e rıv 
""""'müh · · . '"'resmi ln-' tıı s.....,.,..•en "" "'---• •-'u... .., ~- ·r -'- · 1 k t •~~·ı dil kt' '"'---den a.ld :.:_•eaıııtı yıne lıiikunıeı ı . arak raporunu yazıp gönder. uuuuuu ...,...,....ıer alınara.k tesi- Hind 1'3atirinde (Vdnlna) Ytı - rı e .... yıın: e <> e ...... uı e ece rr. v11•= 
i.şg •.,, cnıu·l~re 1 •n-

1
. di. Aldığı ceva ta· sat tamir ettiril.mi§ ve su temin ıtanltlann (Z8Vıı), ve Rmna1t1a- Be:ı. b:r müddet MıNrlt prens dığimtze göre alınan bu ka.raı1a. teftitİ için 

,ı.., ~~~VVetıen it:~~":" "Miitte(ıJ< dJ'vıetterin galibi- edllmiııtir. Bıınunlaberaber he- "" ( JupiY:r) ded#JI 811 mı11;;14 Said H11.lim m'!rhuına denı ver- bılhaıısa silı1h •1tında bnlunaıı. Ankara. 25 (Hııauel) ... VilQ 
d~rek l v~ ınüıı~ ı.es· ıgı ~ ve şeref ha.ltlanwn muhafa-ı JCl.ln den.m ettiğinden daha Alltıhtn lomıdl..WW. j mele .hb.metiyte, hafta<la üç gece köylü &ilelerine verile<>ek &razi- 1 yet ve belediyelorre doğrudan 
lıı.gi!te ııon. lıç, beş ayı~ e- za ve irae edilebilmesi gülilnQ bllytl]ı: zararlar ınelhuz bulun- [!] Leııer7Yr Vranila yı!d1- -----------·- ye ait muameleler st1ratle ne .t dognıya i§lctilen mti~lor·l' 
ıneın1e1ı l"l'.ııın. direkuncriııc göıla vaziyetlere d\işiilnıeU:esi için !"•ktaitır. Bornu.:"a belediye r&- 2tlttK t""1ırekinde bir farf11k'ık a..ı-..n~y ve oıJas"'da 'Jı~- ticelendiıilecek , . ., arazi taksi- ı memleket müdafa.a..<Ule il~ili i• 

Yiizb·etı i<lal"e. ey~ re Antalyada tam bir saWıiyetle 1 iııllği Nafta Vekiletlne mliraca- oTduğw.ı.ı. ~ etmiş, btı hô- .wıbat iU o yıl<U::t, ve bir 111uay-ı min.00 sl!Ah altın:laki köylille • yerlerinin mürakabe ve teftUıi-
meeııT ;u;ı tlavr'ın 1.ııgii· · .. resmt İngiliz miinıcssili ve İn I at ederek heye!An sahasında tet- diııeııin bl;yak bir 'Yıldız YPn oolcitte hangi ıMvlı:idr old- riınir.iıı arazi lhtiyacları herkes ne ait niz&mruımP heyeti Yeki· 

· t.ıya1 
'. <>1'.ra\c Buıuu~ ınAııu- gillz koıniııeri olarak bt.ilunına: kibt yapıhnMlm iııtemiftir. ~fiden 'il.eri geldiijfoi ca,ifıııı kr,ıı/etmiştlr. ten evvel k&1'9ılan~aktır. 1 lece tasdik edilmiı;tlr. 

Ilı. il Ya gel~;llQ ~. • ı sına. eatir eril·"''' b' . . . iıı= lf':=--::::--::::-::-::-::-::-::---------:=-:=-::=-::-~-----:---:--: ____________ _: _____ .:..:__.=..:..:_ ____ ,;_ ___ -:::: 

Ouı bir hi..Wıe ı... Çok ko- d v. .....,.,, ıldiriliyo"' ... .- - - - - - ...,_ - - - - - - - - - - - - - - - .-,-~-u da le 'k ~ uvp olmuştur ut_ .._~ 9"ALA.L.A.9/-LUWlLAJL,.<ı>...LPL<vW..LKJ.l..V...,,.~ .,..Eirl 
liirirkeu n alurı •7.t aoııa u~ ~.~ bu suretle bir bayram Avcı cemilerin sllnUeri, m&- •• • bUyilk nakliyat yolu nisan a-
~ eğJ E;ıır l\<lı; ıı.k.ı.ılendirıneyi ııenliği; Yftzbaşı Şavr'ın Antal- todlan milcadele sıraaında mü- u yında h:ıkiki bir 1ngiliz ticaret 

ltaıy.ııı'k':li buluyoruın. ~Ya. ~tmeaine ve bUtün yur· temadlyeıı tekemmill ediyordu. A H R B 1 gemileri mezarlığı halini al-
JŞgai.j 11 VVet.leri Antalyayı un ıstikW ve kurtuııış bayra- Bir kere denizaltı ı>enrwlerınııı ı..ıl.'ltı ve her gün ba aalılldcn 
" ~iler., d~';:r.ı YlTaş yavaş i- ::da da İtalyanların Antalya.. ııesiııi d!l>'an ıiJ•tler de bilyük 20J mil açıkla büyük g<>ı.ıiler 
l'll~ ve su':..ı •lorıa} yelten- ~lmp gitmelerine nev.aretıııe bir tekemmille varma.ya başladı. p batıp duruyordu. 
ru •la u uı tarafıng, d - 0 uştu Gerek bu Te gerek diğer vası -
~'akat b •ııruıu:ğa b&<ıJaın.M Ni:teltim Ankara hlikfımetini:n talar!& desıizaltıyı m11ntazaman ,. j j { 1• Nisıı.n ayına ait yapılaıı he-
ağı1. ~ hareketi taycı a 'hr kazuyıığı ıniltevall zaferle!' ve ta.kip etmek imkinı elde edildi. ( Y E N S A B A H ) iN B O Y O K S Y A S T E F R i ,\. A S 1 sepalar, o ay zarfında liman.-
kuVV\'t Y tE?'.'rlaı. Birdenıifl'e m\ltevaH muvaffakiyetler so- Eğer denıvıtı görünmeden su- "-----------------------------------:::- lardıın hareket eden dört va-
Yııvaş "~ _d 1'1lıeku.n lae a.v n~ yalnız Antalyadaıı değil; yun ilstüııde çıkarak acele a.kü - • purdıuı bir tanesinin geri gel-
tti k ncı, ~ar azar &ak.er :ev:ı. butt_ın me!l'lekete yayılan mJla. millltörlerini doldurup tekrar D E N ı z A LT ı M U H A R E B Es ı roemiş olduğunu göstermiştir. 
Yııde uy .Y'.uıetlcı uıe daha. zi. ~ylıler bırer birer çekilip git· dalacak olursa takıp devam e- Denizaltı, son derece büyük 
lıiiyte k:~1. 1_, __ ~luyo.rla.rdı. t.ı. mhiıplşleı: ~bu hür vatanı, hür.,.. diyor; lıattA otwı altı saatten bir siinı.tle yalnız Britanyanın 
&'lrınek, or.:-~~en bu; Bunı~ e;ııı.e teelim etmekten baJı.. fazla bu sıesl dinleme lletlert ri insan! bir ıınrette ötilmline Va z a 11 • V11&1tlsi 4-09.000 tonu bulm~ş- n.ev.,udiyctini bıı.ltalamıvor, 

di, liaıııi~~~ kadar ~imişler- fed refli gllnler §iı,ndi biltUn Yur· yordu. harp emsalsiz ~ır gayız ve kın v ç •• .
1 

~i 5 milyon ton kadar bir şey.. üslerini de yıkıyordu. 1918 se-
~ !Caya Y1 tşg&l etnıek Uze,. ka bır çare buhunamışlardı o vasıtasile imhıı. mümldlıı olu • sebep olduğu için bu şekildeki ,-- • --1 tur. Yani senede bunun vasati- ayni zamanda nıütU-fiklerin 

ılı.a bu nokt~ ece alıştıra alıştı- unV ~ büyük gunleri olmuştur. Denizaltıya karııı ikind silab. uyandırdı. o:emzattılann harp o rç 1 Mayısın !IO.n~da di~le bu- nesinde bu llsleri ta.nıamilc kay 
UVVeti bir·,~ R ~·a.yılan lakerl e ıııte bu b•ynımla.rdan biri ince ağlardı. Bunlar deniz bo _ g~jlerine hilcumu,. çok nıüt- • lunruı gemılenn kral!ıgımızın bet!C<'C ·ıınizi .nı:ılıak.ak ve acı 

lnr V'l.li.ı\nc Çoğ:Utılınca Bur- ""c· Aııtalyaıun kurtuluşudur. yunca ve dar geçit yerlerine hış a~ıbetl~r ve tahn~ler husu- ticaretine \•e iaşesine hasredi- bir ihtimal olarak gömıeğe 
Dlllunuıı;"B'J~ınen mül'acaatta . •ilzel Anta.ıyarun hürriyet ve yer!Şlrillyordu. Bu ağlar deniz le ıı:et~.b~e usıile, nızama mu 93 len kısmı a:tı milyon tondan başlıyordum. 
~,kl °:'ıi ve vaJ'.'"u ~\ eyliye- mtikl&line ka.vuştuğu gUn. li.stilnde yuvarlak camlara bağlı ha.lif değildi. F~at bahri me- 1916 nisanından eylulüne ka- ibaretti. Asker! ':'e bahri

1
_ihti- Hı\dbel~rin bıı makiıa teza. 

~~ını . İııl.enı~kt'n lıuna ınUaa.. S o N idi ve vazifeleri içinden geçe- bafil ticaret gı:ru 1erinin,. hele dar vasati aylı!; 'lllyiatınıız 131 ) ı<;la~~ tahs!s edılen, uı,a., de- }'•i• aııti:-ııl?iğin blby~ ve 
"'-'lrrnı:;.Jerdj olduldanw cek denizaltıyı sanlıp hapset- hastahane ~ilerının, bıtaraf bin toca çıkmıştı. tlk teşrimkıı nl~ münaka.IAtı yapan veya ta- teşkilatı iiurindıe t.e.;irlerinı 

Ytın!aıın nıatiıınBu hareı.et ıtai: Derı• fı•yatJarIDI mele, yahut pervanesine takılıp vapurlann hucuma maruz kal- şubata kada.r ise gene aylık :ıa· mirde buJ~n -~cmıler _bu ra- g0stcr<L. Deniz erkanıharbiyc-
Perverliği ve ve maruf sulh- siirükletmekti. masını bir barbarlık ve h-orı>a.n- yiatımız 275 bin tou~ b·ılmu:,- k:ıma da!ııl. deı,'lldır .. ~ger za- si:ıde, b'l.!ıriye birinci lorcilu-
IZaııaıdandı 0

' ~LlıııeniikJeri ik. Pervan& elaıeriya. vazi- !ık addettiği için mümki.in olan tur. 1916 sen""ı souhı.rına ka· yıat aynı nısbet da hılinde d~- ğunun, wnirallık meclisinin sa-
~eı-haJ cevap v\ alı . hıı<!i.lerine sehepsı"z yere feııinl görmekte den.m ediyor. her ~asıtaya mUracaa.~ ederek dar müdafaa siH!umız, taarruz v~m edece~ .olsa ve eğer dE'nıZ lahiyetlerinde tadillere seıı.,p 
.tanbuıa bi eremıyecegıni ve Fakat bir kere t&kilan ağ deniz bu ~ucumu yı<panları mıha et- silaru kadar tev~ı•Pniil etme - a. ı.l•nn hucu~uım maruz ka- oı.ı,,. Amirallıkta gen~ zabitler, 

bildıre;;:;i i r. k~I'~ danuıacağını yu·· kseltenler üstünde nöl:ıet<;i gemilere ha<ti- meyı haklı buluyordu. mişti. Kayıtsız şart•ız deııızal- labıl~ek gemilerden muhtclı~ mühim salahiyetıerle tevm "" 
Çekilip m. ~ın Y•ne tıezaketıe seyi haber vermiş oluyordu. O Almanlar 1 nisan 1916 da tı hücu..'llu asıl oubatta basla _ k~tegoıılere ayrılanlar ayın dildiler. 

B ""ını~lenll. zaman "-'--'tının taıı:ı'bı' ko- kayıtsız .anrtsız denizaltı taıır- " · ıus'"·tte b ta k l d ınıo 
1• UD.d~ y;;,h... y 1 ~ .,.. llllŞ ve bu tarilılc Aıman deniz '-"". 3 Cll • O s~y ~ • .> 

1unıattar olun~• Şavr'de ma.. ı . ~pılan ilk tahkikat ham de- laylıı.ş.ıyordu. Bir <;ok noktalal'- ruzuna karar verdiler. Fakat altılnrının sayısı rı<>k ~oğalıı.ış- S<'n~ı ba'}lnda ticari ıhtıyaçla-
ıye ne nı" b ıııuıırnuş ve va nlerın ewelce yüzde 25 kar ile da bu a~lara bomba!&" bağlan- birleşik Aıı;1erika d.e;:letleri, bu tır. rı1J1ız için elimizde kala<:al: ge-
~ ~ir mj~J;;~ıı:~t"' ıne de men: llatılırken son zamanlarda bu mı., deruza.ltıların a.g& dokunur karar tatbık edildıgı takdırde 1916 senesi ikiı.cibi.nunıın<la ınileı·imi: bq miiyon tona iü-

a n17. o d b u unrna.mışb 1 rusde 00,~n yüzde 50, hatti yüz- dokunı:nu bombala.na patlama Almanya ile siyasi münasebet- batırılan nıu"ttö.·'ı·k v·c İnailı·., nıış, yıı.ni 1917 senesmde b .. -
rıı l' · " u v · > ilZe çıktıgı· anJa•ılmıştır. I sı temin edilmişti. !erini keseceklerini bildirdiler ,._,, " ~ 
1 e ille bı'ldı'r k 11.Zıyetj h"L' A _, .. __ "" . gemı' kaybı 181 tan-'eıı ı'baı···t t.aa acınil~re ıniisavı· bulunmu~ 
l:a" ederı •ne ;; __ e 0 ""geceu- yrıca, koınıs· "On val'm fi. Denizaltılar için toslanmak ve Almanlar aynı ayın sonunda "" ' " ' 

" - -.on· ' ~ iken şubatta 256, maı·tta 3''-~. oJ._r~ ktı !;&Jet ••P<>runu h . )'llliaruıdaki ihtikii.r vak'alannı diğer bir tehlike idi. SUratıcri kararlarını geri aldılar. ~• 
I;>n\ .. t h Kııırhya.. da te. tkik etmekte idi. Yap·'·- hafif, görüş kuvvetleri zayıf Amiral Şer bu geri alma u·· - nisanda 423 olmuş, ton olarak Geç<!ll J,arpte, Amerika Bir-
_,. ç bu tahki ~ •-- d · ikincikinunda 298.000 iken ~u- !esik devletl~rinin bizim l,.;tra-llı dı. Çiitık. U tana nıeydan kal. kat sonunda valiz satan o....... eniza.lblar harp gemileri- zerine fcvkaiii.de hiddetlendi ve 

!'atına· ın ortalık k ~ aatıcılann sebenmv y~ nin, kruvazör ve destroyerler, bütiln denizaltılarını Atlantik- batta 468·000· martta 5-00 
'Burdu~a ~~!i:'ı bir 2aırıa.ıı~ tUrihtikira saptıklan ğörillınu;: batıl ticaret gemileri!lin nagi- !erden geri çağırdı. o zaman bin, nisanda 84&.000 lona çık-

lııruzd;\ harbe girn,PSı de bu 
khdi•kar vaziyetin lehimize 
diiııme:ıi.uı sehey olamadı. A-dcbııeu; sure~te ışbü.bi.r silah ııeııı Ayni zamanda port&tif bani baakuıı ile ü1.erlcrine bin- bütün hareklt yalnız Akıleniz mıştır. 

~llc yayıla b. Yl;IYen ve sü- karyola ihtikarlan da sabit 01• dirilerek imha ediliyorlardı. kıvılanna inhisar etti ve deniz Zaman jlerierkırn m~rik;ufaıı cephelere o kadar 
su duYulroa n ır aıWı gİirüjt" muştur. Muhtekiri r adliyeve 1 ~ihayet deniultılann, gene altılar Fıander sahillerine mayn sabırsızlıkla bekknerı yardı-
~ Ya başlandı, u- Verilecektir . · denızaltUar tarafından. imha e- dökmekle me.:ıgul oldular. Geçen son harjftcn qonra eli ırun gctidlmesi yine İn';lliz 

.l'aıı~pınar nleVkiind ıı:.· l T t "f dilmel.eri de mümk~. oluyor· Fakat lngilterenın nefes a- mize geçen vesikalardan anlı- denizcilerine büyük gayretler 
ıneıııı ön~ bunu pek ~ 1 

W- ren arı e}erinde ?u. Bır tlc~_ret. gemısme topu !ışı pek kısa stirdU. Çtinkü Aked yoruz ki, Alman bahri crkfutı- yüklüyordu. Manş sahilkrimle 
<Itır iıı'Jic!.a:rıdt ".son gı~,;~~ bir de""i,.iklik ıle ".edeniz nstünd~ bticu.m <'<ien nizde Alman tahtelbahirleri harbi, İngiliz deniz Uc~ı·ctini ve İrlanda cenubunda nöbetı;i 

lllr. , _.. l.<: Y den1Z1.ltı: .baııka bir denızaıtı • tarafından. batırılan vapurlar ayda 600.000 ton imha ederek gemiler ikamesi ümit edilen 
Jer.iı~ hlan ve bUJiiye~ ~ila.~ lı;J. Devlet Demiryolla.n 9 uncu. nın tıırpılı ile batıyordu . çok arttı ve amiral Seher şimal tllgiltereyi beş ayda teslim ol- neticeyi vermedi. Bu nöbetçi 

•ii"hk1~ndiJ.;~n UJ. a;._~~ınr1a.~ına. ~=!r t~~Pf~::-1. tıı·n~. eYbea.zıw· taride ._· i Kayıtsız şartsız hücum ~zindeki filosuna ~ . tekrB:" maya mecbur edeceklerini ümit genıilcr, yalnız sayı olarak az 
~ a uk b- •un er f , .., - hilcuma geçmesı eııınnı verdı. etmişlerdir. 1'"akat yalnt7. ni- olma.kla kalmıyor, ayni zaına.n-

ikı..~ abele ~tnıeye k ıne eye_ nazanuı Kır!tla.rehnden emri Bu za.ınan zarfında açık deniz- lllln ayı zarfında batırdıklan da. görfuıdiikleri noktalarda 
İll to ""'"10e hanıJed -•- arıu- eehnıxıize sabahlan 9 20 ° "··- Al d nizaltıl akli ~~~nıışlaraı, çı!~ b8uüı;~ ~ _21 de, t.tıı.nbuldaıı. • Kır.._..klar. !erde harekete geçebilecek Al - g;ınıilerin tonu 489.000 gibi llllln e arına n yat 
~ VVl1r _,.., ,..... ......, bıe ~ ticaret ?.emi- man denizaltılarının sayısı 47 korkunç bir rakama varmış. yollarımızı haber vermeğc de 

Zafer kazandıran 

t~dbirler 
İşte f'!fkıinıharp heyetindeki 

bu vc-ni te-şkiJittır ki, drni7~1tı-
1ara kAıl!I muzaffer olmnı:ıız 
imk'inını yalnız ba.,.na temin 
etmi~tir. Bu teşkilat olmasay
dı diişüniilcn tedbirler tatbik 
olunr.ınv.dı . 

Deniz ı.ltı tehlikesin~ karşı 
abnan tedbirler ilç esasa isti
nat etmiştir: 

1 - Biiyilk, geniş mayn tar
lahn viicude getimıelc . 

2 - Mnynlerin, deniı:altıla
r'l atılan gren:ıtlıırın ve scıı 
d!nlPyiri aletlerin CHidrofon) 
tckcmmill ''f.' imali icin sarfe
dilcn gayrcUeıin arttınlması. 

3 - En parlak netice veren 
tedbir: Kafile ve himg,ye usu
lüniln, ~;,.;, bu suretle blltiln 
ticari nakliyatın bir elden 14a.

B \'9 lıldd<ıt İçin.] lan S&bahlanS.5 da, akşaın- lenne hUcum etmeleri. bir cok den 93 e çıkarılmıştı. Zayiat' . tır. Nisan, mayıs ve haziran yarıyorlardı. 
urd~ ~ b Ur, 21 do'l treıı hareket edeck • yolculan:n. l'e mttrctteba tın gay mız şiddetle çoğalıyordu. nylannda batan gemilerinıiı.in İrlanda cerıubu..şarldsindeld (Arkam vw) 

~~~------İAlııı~_,..,.~~~~----------~t~~-----~""'----~~---w..~ 
mııl. 
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AD IYEDEN RÖPORTAJLAR 

ugün T 
kadar crörlHen • 

ffhnlerle ırurk:ayese edi• 

le_miyecek k4ltiölr heye~ 

canlı ve nnrakll bir film 

dıl:ır. Onun üzerine pyabındo 
m:Uıkc~t'ye ama J, r 

ildi. 
Demek mahkemeye ıgpıme-

.di, cdi h.ı ... 
l' t gclmedi. Gelmedi 

bu <ımm suçoıuu ·· bü-
c '::lan 1 rdı. ~n 

--'-"'1Z;; c; ti ı dıgmı nevı-
i kı-ar • oldu. 

.ı. ik.0000 ... 
k~;~..:Ji. 

1 

:cı;:ıdcn -:lı:allrt' Arnkat. 
ce! •.nt!Jtt:ıx.I "rürken: 

• lfui ç.rğmyor-

d::n bo ~ lcijb'l bir ~ 
!'tL:ın kan;ılıgı olarak relıl · 

~ 300 lira. • e:-iııcı. 
tı'. ı;an bir mantonun .uui 
rasınd "lhibi bn' -ı:ı !. 
nr ya küçük "'lmC'li uzrrl' 
Jcyhinde en,, byr tı su t°"1 " 
\•ası açılan ;.ra j ı !"' 
nun: c ılı vukut mar et' 
l<.n ctkik:...tta işbu a t 
mantonun b::ızı vcrlert~' 
ıu sından kum • k -;ıp ı~ 
b'l ve bu suret<' :':"ta o~~ı 
rt! kıyınetind!-n tlii. .n; · l 
~ b<:r sahibine <le m'Jl'I 
b vıı..ziyete gcii'"liı:,i "teb -1· 
t.'tmiştır. Dinlenilen 
ifa.delen ile 1>! li \'ııkL.' 
nctninc ·ıre sabit göriiJelt 
niyeti suı~ tbmıl suçundan 
yt Nikonun h:ırckctinr 
za Kanuntmun m.:ıddc-i 
ırası muobinı::c iki uy !l. 
hap.ine ve davacı is 
1.50 lirr. t:ızminat 6d 
dav:ı.cı n.Yııkatrn yU;.-iine 
\"l' mu;lu Nikonuıı da f:I 
acık ol::.nık okunup anı,.tı 
karar Ycrilct: . ., 

1Jı •.r•ı ~Jktyordıık· ~ 
h !de .ı ~er kara!" 

...k :ıı m"t"l:mın et 
cnlt• ı l:i ·at121w_:ı: gı 

- C'"irfüiniiz mü? .. dC 
k:ı:zandık. 

- iyi 
y. tf 

ı.ld zat . 

nuı.0 •• Bu 
y aok. ~u< 

' AIJLIYE:DE 

Lt 'lhul be. · iy i Kıı.dıh"y 
istımlak ar annda11 Sfr';ütıü 1 

< · le ".lH v Aıt~l - d" 
27 bin~uı·n istinı!Vk muame1~i-
L r. 

Yeni yolcu salonu 

-
Balkontlan 

ö ı d:il 

• .ıb±.ı L \":ıniuc.İl"Jc 
tik Özavcı · b:r ır·:rrı 1~ libın. aı·ka Leı.iJırien 1 
ı.;almış \"C· poJL, tar-si 
la.•ı takibatta :ı; . t 
:ıdliy r teslim cauaı 
fik yapılım sorgıı::ııl' 
J;ıp U; kif~ t . 

Sokakta öle. 
kadın 

S inemas ıı'd" 'f!. 
·ruar' ·.ıı 

.. ı ı/' so 

b
.. ··k i ) -•-tc,jf· 
uyu ı:ııuvaff s.Ipyetk rl" ö ilin.,... 

1 ı~ " sa.at . ·<> - 4 • G.15 ı;c .8.liO ''" 



e{> J,u::Jveti 1 a-
k , 

et ve n• "eıı-
ra ~a ili eti 

--

l.k M skova mu'"-1 n ·ıizl ~r 
~esini yeniden him bir if şada --

yükseltiyor 1 bulzındu Almanlara ağır 1 

!:ı , (Baı tarafı~ ine• uyfa~a) 1 • lla• ta.af• 1 ine .,yfa<•) zayiat verdı"ri di 
aızdır Çünkü bu b\kd.rde de- Alroanyanın yakımıa gar11ta A 

nız hakim yetini elden 1;ıkar • y~pmak ı~k'Clıbı h.ı.rekcLerı t.:- "' adre<~·~ !oral• J ••e• aa>1•••l. 
mı, olarak dünyuda kalan son yın ve lesııite yarar.ıası mu'l o- <:>em 1 • ._:ası Lımnınm 3\1 mı! 
ulkeıeri yalnız kcndı kuvvetı . el olan bir takını m!ızakerel r ~ımn:ı · arkıs.ndedir. 
nıı.zıe dort kıı.aya karbl Mürlafaa Parıs:c cereyan ettiğı b;r sırac·,ı , Bı.. ' ~le hakk n i:ı ~eyro.u • 
etmek zaruretinde k 1z. Di ll Von Ribbentrop şarktaki sı- 11 

·
1 rcsını. yunan deklarasyo • 

"~~ takdirde ise, nizamını mu- y:ı.'ll ve belki de "2keri taarruz nunda dcnilı~or ki: 
h~faza eden bir dilnya i~in•fo hnkl:ında Almany·ının Moskova SeınLımnı vahsi I'nramencanis. 
kendı mevkiimizi biz de mııha· ve Ankara büyük cicileri Von . arlrektekı Alnıan valisinln 
fua ed~ceğiz. ı\moril.a birleo.k ~c":ulenburg ve Von Panen ile Lın:nı adasının teslimi11i L.nıni 

ev Jetleri blitıin milletler iÇiıı ·~tı~areler~~ b~lwımaktadır. Sov ~ 1 •• am~tına ernı.ettLmi Yunan 
,.<'vkala<l ağır ve tehlikeli olan yctler bırlıginın tııtacnl!ı vol .1 .. 

1 
•• uıl1ctıne bıldirmrştır. Alman 

h r d vreyi yaşam&lı:tedır. Çün. Alınan pı··rlr.rı üzeıincıe'sc~n d ,_ ıılt~atom.ı 5ar~amba ı;inü ı:~~ı 
· bütün Avrupayı ve .Afıvayı re<.:' mUc ;;ı· olacajhnrln siipl c ce Y~rısı n_ıhayet buluyordu. 
kıına boğ~ bu -harp lı:en<i·lermil yok.ur Bu itibarla l!osko' ın A nıan~nr, Lımni t'lası musliha
RlU7.affeı· ilan ·ed fenıl;k kuv. tak!+ı tıncsi en ziyade mu' <' _ ne t~Tım ed:!ıned:ği tal·dirde 

tlerini..-ı kendi haklarını mu- ı 1 r .uı sıyasi lıarek t hattını bu 'lda~~ ,cebren isgal edecek' -
haf aza etmek ve hUrrivetlerile a.1lı~ abilnl'!c icm SO\·yetlcrin ~ı l'teb~u•rd~ bu!"'1DlU.~la .ı.ı~ 
ya mak i iyen. ıuı~ dVCmet ""l so!1 za n!ınlarda ·apt.ıkları rl'S . a 

1 talım. ıste<.iiğı zurnan Yu-' 
~'l ve ~cndi!eıini milda raa ey- r.ı beyanat ile b:ızı hareketler' ~an~tanın çerefi ır· bı olarak 1 
hycn ınıli<ıtlere kanıt barbarlık go~dcn g~çırnl'l: lazımdır.. ı ta,. csını yapmak emrini almı~ 1 devrinin bütUn usıılleriııi ku1'a- &>vyctıer birlif,i.nin AlMnııva 1 

• ' 
D:Uı bir tas:ılliıt harbidir. Bul il 0 'lktetti~ t·lffi;i tecav\iz pak- Bu sabah saat 5 d~ tııyyare
muzaffer k hramanlar esa~<'t tı~ilan sonra yaptıi''l l'n manirtar le~ n h•nıaycsindo Bumiya ti -
:ı-ıtına. dih;ürdlikleri her illetin 1-.a."Cl.-,,t v.,cı,:en ikincit.eşrinrle m~nı~a _gelen askeri nııkliye g_ 
ne.r luı:lrlanı, arıııisini. hakimi . karşılıklı bir yıı.rdım paktı ya • m:,~rın•,cn asker kıt,lan ~tk'l.r· 
yetini Ye emlfıkini \lt'rine ıı;e- pı mas; hususunda Bnlıı:ar! ·ta":ı ~~ -.a başlamamıı;tır.Almnn nıya] 
cırınek filtrile hılreket etmC'k • YllJ.>'1UŞ oldıığu tcklifl .. ~iosl r.- e '~ !><" ı· t 'l mürekken ltüçük 
tedırier. Bu cihangiri..,- ellerini' vanın, b .. yl<:' bir ınuahed~ ak -ı ı:anıızo;ıu sa.al 9 dan sonraya 
:?;eçırdı kri her m ml· kl.'tin bii tedil:mediği takdirde, Bulgaris- kııdar .;"'?kavemet etmiştir. Yu
~. haliııinı esirler Llerect>.sine h .n hazı iktı~tli :vılamnal r nvn .~ükı; E'tinin ~-mıi mucibin 
ındırerek oolann hiirrivetini mukalrlitıde tel< ta.raflı bir ga- ~"'1 butun Yunan memurları vazi 
haklarını, k&llunlannı ve ·din:e:ı r ti V('rmej:·e hazır buluodu<·u e ~rı başında bulunuvurlar. 
nnı Yok etmek meltndedirler. j rn,.v~uk lı:ab~r alan mahfillerce unan ~:ıhiliye ve emniyet' 
Onlar hayatta ·•kttk ve güzel iL i sürülmüştü nazırı ':'f:ı..'lıa•lakis, Lim"i \J.lisi· 
11:' \'ll hepsini rnuavvcn bir Bu;gariar bu ıki tekl'fe de kn- nı: ~ ~gıdaki telgrafı gooder -

ı d ilind yıkm !ıla müf- <"ll"l&k!ı b:rcr ce\· p Yoermişler· mıştır: . . ! 
tchirdirler. Urun t'ttiibe • dir. B:ılg-.tr hükunı ınin martta Lımnının zayıf kuVVl'tl....-ıni 
ler bır ııey isbat tmi• ·r ki 

0 
..Alman lntalannın Bulg:ıristana Sl'f_erıı.;r ettığimze v~ •ayyare -

da. eşkiyalarla dolu bir ııehi.rclc gırmesi hakkında veı-iliği karar Jcrın hımaye ettiği mii : evlilere 
~ ıgin bir adam kendini nasıl Sovyet'eri oldukça <ıinirlendir • k~r:ıı muharebe yapbg-ııııza d:ur 
"'1rruulan ma8ıın ad fedFme :se l:''J ve Moskovn hükümcti Al _ goıı?erdig niz rıı ·or tütün Yu

her ne erle bııh ursa bulunsun ma.'> ~kerleririn toı>raklarından 1 nanıstanı derin oır tsızda ıııu
.,ıç bir m · tiıı de bu mü aı· . tm'lsit sıı.ı::.t._yle g~-çmesiııe mü-' ~e~a.'>Sıs etıııiştir. iki i111parat<>r 
mların hucum.undan kcıtdisinin 1 s:ı.ı.<lc ettıgı ıçın .!ıfar:ır hükiı • uı:a karş.ı harp eden Ş!lnlı Illctn· 
ın ~n kalllC:ıJ:ını dilşümııc"'e metini de takbıh etm4stir. leketıu:ıızın milli menkibesiııc 
hath olmadığıdır. Düşünıneı Bunu mütcakıp. Yugoslavya- Y<;Il1 ?1r ea!Lifc ili'ıve ediyor ve 
kabiııycti olan her s:ı.hıs bu ci- nın ıstilfısı 11.ı-ifcsiııd(' bu mem • Li=mın müd 'ilerini şerefi 

ı ümul taarruzların kurban- leketle bir adfı:ai tecavüz paktı ct.'ııyor. ~~ tel rıfımıı.ııı müda-
ları listesine bak:ıralt bunl~nıı yapılmıştır. So~-yetler, Yugos • fıAl~~-~blagını ! "" erlerim. 

1 bırer esır mel'U'besı indiril _ lavyroun yaptı:;ı hartı nıcşnı ı °'._ ~ k· tı y-.t.va.5lamı; 
~ oıduğunu görd·· kCCc umumi 1 b!l' hıı.reh-t oliırak teı'kki et . , Berne, 25 la a. J - Ori. 
~ıd r bu c.hangirl::Mı mağlü- mektedirl~r. ~u. memleket ~lan 1 . ~('ue, Zurcher Ze!tun~ l?~te-
ıve d başka bir ,'.C'Ve isti ., So\'yetlerın butiın teveccühünü s:ını:ı B~r~ın muha.bırı lııldırıyor. 
~ em

1 
ıyeceğini -ı r!ı:iı bkrlir• mvhııfaza iyor. Mevzuu bahis Yunam~daki harekat hak 

-e r. steA ustuna, Çekosio- muahedeııın akdindcıı bir müd- kında Benme gel~u haberlere gô 
vakva Polon~"a, N !'ft<;, Dani _ det ı;.,,ce Sıwyettcrle Türkler a • re Alman krtıı' ·nın ileri lı . 
marka, Ho· da. Belçi'rn A.nıa rr-" nda bir "karsılıklı bitaraf kc temposu muvaklr:ıteı1 y-.ıvae
nıtluk, Uik&. bıırg, ~~nsa lık ve cornpreheıİsion .. paktı i~ ~a· .~r. Jiarekatın uğır!aşma ı 
~umanya, ~~ . ri.ııtan, Bı.;ı, aris'. zalanıın.~tır. Bu pakt, iki mcm- ngılız <fiit":d;ır kıtal:ı.rın•'l mu-

n ve Yııgoalavya hu umn kur Jek('tten birin;n bir tecavüz ka kavenıe.lermı arttırmasına V<' 
banlated' r Silsilesini ıl etm-•- • $1Sinda si.lrükleneb'J~c;; b' .~ heı· şeyden evvel es:ı.ıırn müna . "" • --~... ır ıntı k l 11 •t'b . l • ır. d:ı.faa harbi ihümali ddpiş edil a 4 Y? an ı ı 2r!y c . akir ol:uı 
de~duU ~lha~in U'!:ıııı miid- rek yapılmıştır. e ~!.l da•olık ~ınt.:;! adeki haı-ekit 

~um etmem ılıtimaliııi ısa Bütün ban ardan baska Sov _ uzeıdenwde ınııns1 1sır. 1o1an VP çchil-
ret ettıkt<'n ııonra adalt't ve enı- yeti'!~ ilrıncil.e!jrinde üı;ler pak m~ . evve. ngı_ '" htalannın 
~ıyct mdhumıa.nnuı ~•h:ı.i za- tıııa ııtibaka davet e..tildi,;i ve ıuuhıı~ tııhnbal ~.apnus olm . 
. er temin edeceklerine kıt'i bir bu teklifin reddoftınduğıı d if- nıı at edı 1mektedır. Ne olursa 
ıt~anı olduğunu sl\yleıniş, bil- şa edi'ıniJıtır. Bu m~in ~ _ ol ·ın &-..rlm sevkıı!ccv11 b k.ı • 
ün dınl7_Yi:!ilerini muvakkaten ı;ı keyfiyetinin Almanların çı:;ık medın~!'1.uta.hmmum~ vat:ıı\·l'l:ik n dd:" ryn musaıt hatıerler geldikce' ClllllU! sıktığı zannedilmektedir, m JglllJ Jn e A tedir. 
· lıı.y, kolay limitsizlil?e düş • Bu hidiseler Sovyetlerin, mih • l. ııııamo;ta.ııda ŞlddcıUı 

memete. dın~t eylemiştir. ver devletleruıin hoşuna gitmese mııharebeler 
ta ~ı>rilrn. birleşik de,·l~tlerinin I de. daima miliıtakil bir •i•·aeet Kahire, 25 (a.a. l - Retıter 
~ 1tek.ı yüksek mevkılerini an takip ettiğini göstermektedir. bildiriy,,r: 

~\--ı:hlikeler'biiyüctak('e v<> mllş Sovyetlerin bu yolda devam ede- Bu ak~ Kahireye geloo ha
~ rttıkça daha az.imkiı.r ol-' celderı ve şimdi Almanya tara- berlere. göre Yunanistanda ı·ok 

na medyun bulundukla -ı fından lıllzı huırusle.rda iııtimzıı.~ eı<ldetlı muhareb~lere rui!nıc'fl 
rını kaydeden Hull, nutkuna •u edılecek . olurlllf"8a verecekleri İngiliz kuvvetleri Alm~ı.1r:{ 
surctıe. doYıuıı. etm,~lir· · cevabı yme münhasıran S<>vyet kar~ı hatlarını tamamile muha

H&disetcı· İ<; bir ıoüpheye menfaatleri bakımından kıırar • ~aza ediyorlar. Bı~reda biliııdi- ı 
:~~~!'trnkmıyac~k surette la~tıra~Jarı bedihidir. &>"yet-' gıne nazaran tngılızlt•rin sol ce-ı 

. • ıştir ki oo yıını:n kü- ler birl ı1l"1111n vaziyeti hakkııırla !"ahı Yunan cfüii tam lan 1 !;:;0 ve bu m lel<eün emni • ye.pılabilecek en doğru tahmin ile lerıası rnulıafnn.ıa dı'
cirlı' ::uka_venı<ıtin ::iyade t"I budur. vam cc1iyorlar l'lgiliz hat
met &algı y~·lerd mu.!(avP • . Avrupa 1f!1ntalauu. haricinde tına taarruz ed<'n Alman 

glisterilmeain bağlıd•r. l ~ Sovyetlerın Japonlarla yaptı- kU\'VetJeri. Epirdeki Yunan 
he~~ . hir~.reye :vardınını 

1 

gı bitaraflık paktı vardır. Ja • ordııs1ınıın teslim ıılmaıfa rıec _ 
ka . gı ınut.eoovi?i Ameri- pon ~erinin bu p:ılct kar . bur kalması ii7111·iı;ıe 15..''': .- ka-1 
ma Bır~-~e~letlerine hüeu- \Usında ıl.k gilulerde ~erdikle- lan kıtalarla takvıyc eılilmi +ır 
bahia. e """"egi ~ttmıı lini c14 n hareketi muhafaza etmeme!,._ .,.; 
lı:i: mevzuu etınuı Vt' demiştir ri dikkate değ-er bir nolı:tadı~. değildir. Yolu kapatan, İngıliz 

. . . Sovyetl~rin, sil:l.h verilmesine deniz kudretinin ve !ngitiz si· 
leş IW;bır mıllet~ Amerıka bir- devam olunacağı hakkında Çine lahlannın azmidir. Eğer mıılro
. •k "devletlerine r-ırf kendimi- verdikleri tem.inat 1 apan gazete-• Vt'lllet eden mili :tler denizler 

zı müdafaa et~elı siyasetimiz • lenndelct ağız dô!!i.kliğini az hakimiyetini kaybed.,,.ı ... rse At-
·b- doJ.ı.yı hucum etmiyecei'i ..S::,k ı7.ah etmclı:tedir. hintik bir mini d~il. fJk:ıt 

f..'1 1• sırt onu te"kin 1 ~ fat'h · · be do>. b ğımır.dan dola.yı da e bı.zı·ı;a '!:hra- kele g~çirilmekte<lir. 1 ıçın gar '!(ru liyük bir 
bu"&krnıyacaktır. , • at Heı~uz hür bulunan rnemle • yol olacaktır. F'a ketlerın k Hull, .".ulhün :;ım<li yapılmMı 

tıhleriıı. feıs.-.resinde h" 1 . en lt>a zamanda en faz icap ettıgını ~oyleyenlAriıı b• 
C1;1ll1 her •lciaımı•la kola~ ub: a silalı!Jnm~•ıınııı ve nıevcıı ·' fikri etrafuıda mU.talcahrıııı 
ı;ozllktiigil ~er yerde ve onl:,'.ı~ d7etleıını mudnfaa için t..'<ibır- ' bildirmis ve demiştir ki• 
IŞllle ya.raı:ı .. ı her vak'--'- h k k nnı. a_Ima..ının zamaıu Gokt.'Ln' n "-k·· 1 d •. "' """ a • gel şt H - • uunun muıu un olma ını 
1 ır. .ı.ııtilil oroularının gird·-· mı_ ır. er yeni isUIA, mü-' arzu edenm. Fakat d ğiştirıl~. 
htt yf'Ttle, evler berhava 

1 
ıgı ~vı1.ll'nn emrine, lı.ilii hüı·, • 

ta, nı eler yuvalanndano ~ık- ınılletkrc.ka--şı mücadelede kul- miyecc..l;: bir viıkın boyle bir hal 
makta vı> acık kalın•k" a : !anılmak 112ere daha büyük kav sı.ıretine mflni olmaktadır. Ta-

lle n w. ve Si nakJ raflardan hır esı bl1.inı dil-
1 

\'! . r tarlalarında öldürulmek: ar vermektedir. . şündüğiimüz tarMa. bir sullıü 
tedır. _Mu. arobe bitince. m" • 1!ull Almanların • lanşi geç- yalnız arzu etmemekle kalma • 
tevmerm ıdari'Si hırbır yard~ ~~.,.e ~uva_ffa.k eolamadıkları makta, fakat kelimenin tam n.ıiı
da _ bulıınma.ınalrtndır. Ocaklar ~çın __ Atlii.ntıgı geçemiyecekleri nasiyle sulha inanmamaktaJ.ır 

Slt11 
iğ 

hap .. 
1 

(8a$ tarafı 1 inc:ı aayfadıa) 

ve:ct!rilerck püı;l:ürtülmüş ve bir 
mıktarı Alınan olmak üzere 2 
subay ve 125 nefer esir abnmıs-
tır. · 

Sd> ...ı. ı:ımtakasmda keş f 
kollarıı.ıız, ytııiden lıtıcumlar 
yapm!Ş:ırdı • 

Hah: .,istruıda De~ ie bölgesin 
d , i _rt harekelimız yeniden de-1 
vam etmektedir. Diinkü harekat 
esnasında, düııınan a 'hr ka;' ı
lar kayd~tmiş ve şimdiye ka • r 
700 <len fazla esir sayılmı7•ır. 

Add.is - Ababa:un şiınnli g r-j 
bı '~de. yakından takip edil -
mc kte olı:n di~r bir düşman ko 
lund· • .ı ba.şl.."ll 112 erir alınMış· 
tır. 

Da" ceıı upta düşman üzeri 
ta ;.k biltiin bol.,.cl rd ida e 
cdill"~kt~'tl•r. 

.l\lru an resnı i tebliği 
Berlin, 25 (a.a.) - Alman 

ordıılı!n başkumd.llw.nhğı ın I 
tebliğ •. 

Yunan.istanda, çevirme ha-
reketıyle yapıinlı bır 1 .ıwm 
neticesinJe Ternıopil geçidi ış
gal J,Jmiş ve düşman, unın 
znruil.lldanberi hıwrlanmış, Lı l· 
haıı:.a kuvvetli bir mevziden ko
\·ıılmuştur. 

:Muharebe U:yyarelcıi, Yu -
nan kara~ulan•ıd:.ı mıiçtemi \a- ı 
purLıpa birbirini takıbeden hii· 
ı,,-ı.mlar yapmı~tır. l.Hi.snıan. Jün 
de a.ı','lr kayıplar kaydctroiş'ur. 
fermia .ıcla.sıııın garuında uOOO 
to~' lıi.to hac. Jinde bir tica. ·t 
gc::n.ni Wır . cwlmıştic. llaşltıı. 
uokt.'l..llrt.la. ı•ç büyük vapura 
tıaın ısabc .er kaydedilm ,tir. 1 

Hu u3İ bir tebligle bıidirildi -
tiı gibi, A 'nı~n hava kuvw lcrı. 
b Jıdaıı ~a, 23 niııaııdn ccu.an 
21.000 tonilato hacminde beş 
nakliye ve malzcntL' nal<•OO< ıı ,. _ 
p11r hatırm•;ıt.ır. Biri dt•3tı,,yer 
ve iki-::.'i muavin kruvazör t' .ak 
Ü2eı-c diğer 11 \'apur o dl'lC'tC' 
hııs~ra uğratılmıştır ki b1.ıı lar, 
lııJiliz sefrri kuvvetinin tahıııı
linde kullarulıı.ınıycakatır. 

Argos tayyare meyıfanuı a 
yapılan hah\ hilcuınları esna
sında ıkı dilşr ıaıı tayyaresi <.lü
r.Uı ulmi.ı:, ;-e 38 tayyar..• il~ mıi
tc~1dit '< ı.myon verdc tahrip E~ 
d;lnııı;br. Salillllln adası !i..-u:ı
ıunda dört mutörlii bir lngilı, 
denız tJ.~ , resi va kılm.ı.ştı r. 

l){·niza..."?1ru1Jo lı:ıreka.ttn hu· 
!.uıan ve şimdiye ka.:lar 2'l O J 
tanilito hacmiııde lalıriu~t 
yapnıq olduğu biktirilmiş olan 
bir Alm!lll harp gemi3i, yenici •r 
t,'Cman 30.000 tonilato hıırnıinde 
d;işnı:ı.n genıiFi ba1.ırmı§tı.r 

2-1 nL"31ld.a İngiliz adasını • 
geniş mıntııkaları üzerinde y -
ıdaıı silahlı keşifler MQDSIDG 

gem;; harekııt sahalı bir kc\' , 
t,,.vyaresi. Spilf're tıp;ndc bir 
İngiliz avcı tayyaresi düşür -
Dl .i~ti.ir. 

Gece, Alınan sat ıış tayyare -
leri, Lir kere dahH PorUımouth 
askeri limanını mu,·affakıyetle 
boıııb:ırdım•ıı ·tnıiş ve in.til.i.k 
v,• yangın lıombalırı ıitmıştır. 

Liman tesı.satuıWı yeni tahri
bat y pıluıı:; v" büyuk yaııgııiliu 
çıka ,·ılınışt.ır. Diğer taarmzlar 
lngiltercııin şark sahilin..lekı as
keri hedeflere tevcih edilmii- • 
tır. 

Roma. 25 (a.a.) - İtalyan or 
duları umumi karargahının 324 
numaralı tebliği: 

Yunanistanda kıtalarıınız şı
rr.ali Epirin işgalini tarıuımla -1 
m:ık üzerc'<iirll'r. 

1 
Hava tt'<"ekkülleri Girid ada -

sı.nda Suda limanında d<'mirli 
bulunan deniı cüıiitamlarmı 
bombardıman etmişl~dir. 

Dün sabahın ilk s:ı.atlerinde 
rtıişmaıı t.~yyareleri Roılas ada· 
Kini bombardıman etmi~!crdir. 

<ıimali Afrikada T'.lbruk cep
hc-..ınde ke;;if kollarımız faa.li • 
yelte bu'ıınmuşlnrclır. 1 

2.1 "~ ~ nisan gecesi dii mıın 
Trablus üzerine yeni bır " ın 
y:ıpmış ise de insanca w.yiat ~ <'k ı 
tu . 'fJasar:ıt hafiftir. 1 

Şarki Afrikada OPSSieniıı C!' -
nı bund~ <' ·man şidd ,ı, muka
bil tan.nı2lnrr-ııı: ve tooc1·'""":11 -
zun t~i,·J.., aı?-ır ,.-.,avif!+EI t 'Pro. -
mıştır. Gambelaıun şarkında t·e 
göU,...r mınta 'iisı..,da lc!.ı~miı:ctc 
cereyan l'den mv::ar"b."lcr ol 
mı tur. ~a edilmekte. :l'leler rlağıl ~~~cesını reddetmiş ve demiş O taraf iciıı, sulh ilan c<lılm ,.,,ş ~ ••cwzzım • , 

4 ·= •• 
a
ma ta, kili3eler kapatiJmnkt · .. ı: bir halde icten içe yapılan "-r"· 

ır. Yivecek ·ı a • '":ı.n..."'n ge<;ilmemcsic. be · "" .,.. hemen İı · n menıe.kte ve tnailizlerin M k •0 se .. P: devama pıatık Lir !""rde.lir ve 
ruhnak emen l'Saret ıejimi ku- m,';'haia.uı et arışın. ontr?liinti bunu ~-ransa ve dal-Mı bir ·ok 
ct ti tadır.. ~s~eıi harbin manca muk mderıdir. K · r:ı - milletler, ker•'ı f,1'ıkclk-rine o-j 
nı edilnır !,ent u.e sivil tedhiş ika- kir 40 milyo avt:ıt edAen azım- lare.k, göriip . rlaı"" '•"dır . 

• ,,,, dır 'Frrdi tedhi 
1 

n ııgı ız, dalarını B · Ih k il · · ı,· ramctnıclr ve ş e muazzam bir müsdliıh .. h . u su <' •mcsmın ;ını.ayesi 
,; yeıu tec:ı. z:ıp~lllen arazi- ne ?~tirınişlerd· · us ah- altında o tal"'f tın v... nlfok 
l':lbı ıtuU:ı vtlz!cr ıkııı için üs ovıc b'~ üs ~r:· ~mağa caıı· m0 ıtt 0d r. o tarat 
Usane z 1n~ak mllk~adi:vl ib- chn.•l:ı.l__:..·,_r ho!:~da du_mıa • sulh balindP lıulındufu mrnı'. 

ıı nıun orgnn· 
11 

ı;•W< ~"= demz ,_ ı 1.~• · d 
0 

· "utlhı ıı:.-uı k ıze P<. . m ~ havıı k•ıdr,..tı vaıı tal " e.ıu·uPrı, o r J 1 a r ı n esa-ı 
ve aynnklan h~re- m.,..kta.ı·r y <hı k 1 an cık.· . ret a 1 t ı n a aı '.\1< l/ıini 

apatan dcn.ız k o 1 a y c a bitirincıy kadar 

ZoaJo'ıfla.tmak i<:in bütün C'ltonrı • ı 
ın;k hikum, ifs1t Vt' mahalli kar 
ga.şalıklar ,·c•ıt, I· mı kııllaıı
ma.ktadır. \naı ·i Ye nıill0Ueriıı 
en iptidai bııkıık•ınn rıayrteizlik 
karşısında \"0 ki: k"ylıedilcınez. 
Hııll sti?J~r ıi ~yl· bit.irmiR • 
tir· 

Hiirriyet, adalr 
yetin yeo.idaı tefev\ 
min edeeek nihai ııafcr::: ,ı 
vardır. 

ni 

~--

Pt1f rol Fı · ası 
Yazan: AKA r.ONDÜZ 

(lli•o tarafı 1 inci uyfad•• 

hu! Vallalıi bıUilhi petrol vaı 
bu ~uda! 

Arl:ık lınyla bıı.ya.nda kl'yi.t 
pupa. Petrol lruyul.an açılacak. 

(S~ tarafı 1 ın.. savf:nta) 

tahclıt edec;ck şı. k 1 e yap~ 
t.r. Bu Fa. zu hlının pııı:ıwrı., 
;;5.000 tonluk sıruftaıı imal t'<l.i
lcn ilk :aı'hh olan King üeorge 
5 ın pwn1ı.rından da dalın gizlı 
tu.uhnalnooır. Prens f Welleı; 
dtlnyarn.ı en mlike:c. mel tertiba
tını ha\ ı ve "'' kuvvetli zırhlısı
dır. 

1 Sifonlar liyecek. Tlıaldar do
lııcak. \' a pnriara yüklenecek. 
Bcrçlar iideneook ve bank ;Jar
dalG h.ısı i k:ısala.r dolacak. 

A>ı.ı ımı~ın terakkıyatı o kadar 
sılra e ilerleme tedır kı t.eclti-
7.atla tamamlanma tanlııen a.ra
sı.ıJa çok az bır ~ı ge<;IXllf 
olma ll1a mı.men Pr'll.~ ot W el
lt:~ Uc.; L'ı.. h'lg Georgu Ll inkme tıa~ 
:o.ı.r~.ı lıır çok ycwı terti Mt vaı·
dı.r . 

Akd.enbe gelen Wr lagt1d 
fil ...... 

La l..inea, 25 (a.a.) Oiı ' 
lngııtererun Ark Royal ve Ar-' 
gt.s ""YYilre .,o::rnueriyle Renovn 
zı.rlılısı, !>lıcı r .e • .J ı<ruvazOriı, di
b(..T bıı· kru\·..ı...:ı.or, hır· torpıdo fi
loliha..~l ~'1..' ü.~ U0llı~t ı <..e6Jelut
tankwıı Akae ıu ı.st.ik.ıı.ıııctmde 
lıan·k~t etıa.~tır. 1 

DığCl' taraftan C'ehelutta.rı.kta 
mL1 yene lÇ.t!l buhınma.kta olan 
ı.,pa11yanın UruJ;; ve Marıvicıı.ı- ı 
:rı:ı. vapurlan da denize aı:".ilmış -
brdır. San .,cb: tıeıı vapuru 
İngiliz ~ ;.U "",ı.rafmdan ıı
hl<onulınuştur. 1 

Gcminüı P•·salı 

I..aodra, :15 {a..a.) - Hizmete 
gı '" "t'~ns of Weles mrlılısı en 
son ı.'::ıt....ı.em George .> ZJJ"'hlısı st
ı,;ıf ındı.uıdır. Ayni sınıftan di
gcı· Uç zrrhlın.ın d1 m~• l.m 
' wc bit.eccı•tır Bu uç zırhlı da 
··ııuke of York., 'Ytılhcoc,. ve 
"J,e,.tty" dir. 

Prens of Welles zırlılısı Geor
g~ 5 g!bı on tane çok kuvve ı 
y€lli tipte 35 santimlik ve 16 
t:i.ııı: de uaha küı;Uk çapta top
l:ırla nıücehh~'7.cUr. Bu toplar 
.ekız kı:;c iç.Jıiiedir. 

Al,cff.::ılzd~ telılikeli aı.ınıaka.br 

Lond:-a, 25 (ıı.n.l -· Amiral
W. dair<'..;;i, Akd tizJ .- yrise
laın içiu tehlikeli mıntalmuw. !!C 

ni~lctiltııiş oldıığuıı.u bildil'rnok
toclir. 

Scyıiser in için teblik lı nıın· 
hl:·ı, ~di, Libvn ve tısır sa -
hôlindc yeni mıniııkalcn ve 
'l'faldye. 'unani:::tan. Arnavut
luk, Yugodav ve ita!Y'd sıı'"ille
ri .aeık\ar:ndıı bazı muaY.)-erı 
mıntakahn l:htiva <'tmekte<Jır. 

1{\meı·ika Bahri-
~ 

}'e azı..rının 

nutku 

Bu SE:Vinı:!e avunurlarlrnn bir 
.. ~ wıuttt;kları oold:ki Jı:o -.u. 

laıı çıka gclır ve soyle<'e yanıp 
yak • A başlar: 

- Ah, be:,ıma gelenleri or
mııyını.z. Benim evin sizin ku
yuya bitışik mutfağı var ya. 
İşte o mutfağın bir köşesinP nı 
olur ne olmaz c' iye b • t.enek l •t 
rol koymuşt 'll. Nar.ıl oldu bıl

mcm. se~ahııttruı dönünce orta
lığı b!r muayl'!lc ede, ::.ı. dedim. 
:lofo ""-a girince .: göreyim? 
Petrol teııel.('l;i hel' ııroensc d<>
liıım1' bütün P"SZ sızmış bitmiş. 

Bir teneke petrolün elıemmıyetl 
yok ama, aeaba BiI<ın Jruyuyn sı· 
zı,, sı.ıy-~11.:ru kc>kut:tu ınu ko
kutmadı mı Jiyc merak edıyo
ruın. Bunuı içın iloşa koşa gcl
dıın ! 

~'ıkmnın .ı.lt tarafıı:ıı getinp 
bitinuej;'i. size bırakıyorum. 

---~~---

Salih ozok 
vefat etti 

Ralıeraldııf..mıza göı-e Bile
cik mebusu Bay Silih Bozok 
ditn sa.balı s.:a 5.30 da Snadi -
yedeki köşk1111de \Wat etmiş. 
tir. 

Salih Bozok l.ıir miiddctten
beri anJin dö pual.ıin lıastalığm
dan mustarip · iliınuyordu. Bav 
Salih Bozok, kurta.rmak için 
yapılım bıiUin tedavi w iht.; -
r <11na rağmen mı:sap bulundu· 
g bu lı:ıstalıktım kurtuJamı. 
yarak vefat etmiştir. Salih Boz
oku.n cenazesi bugünkü An
~ treniyle Ankııraya götü
rulecek ve cenaze merasimi onı.
da yapllarak defnolunacaktır. 

Bay Salih Bozok Büyük Ata
ttirkün hiç bir zaman vanından 
•ıynlınıyan bir arkad:ıŞıydı. E· 
bedi Şefin yarattığı büyük in
kı lıip tarihinde ve harplerinde 
d-ıima vanında bıilunmuıı ve A
tatUrkün vefat ndan sonra bir 
çok hatıralarını yazınışt1. Mer
hume rahmet dUer, kederli ai
lesine en samimi ta;)yetlerimizi 
sunarız. 

1'! rhumun ıeı-rihaH 

S:ı.lih &>;:..:>k 1881 senesinde 
&liniktc doğmuştur. Askeri 
Mektebe ve mıit ıkiben Mekte
bi Harbıycye intisap ederek bu
radan mezun olmuş ordu y' 
jandarma hizmetinde bulun • 
mıı~tur. Bay Salih Bözok Milli 
Mücadt-le esna.cım,ı• • tatİirkün 
baıı yaveri olmıış ve bu vazifeve 

Vaşington, 25 (a.a.) - Arue- Büyük Millet M r!isine B;ı.,.:ık 
rika lıalı.nyu ııa.zırı Knox. per : mebusu oluncıyJ. kadar devam 
şem1be al<şanıı Amerika ;aıe .1 etmiştir . 
loc.i eri C<1'Jniyctinin ilan.at lt13ınt - __ ....., '""~---
~~fmdan ver len akşam yem<.~ , • 

gıııde bır nu~k soyieıniş ve bu Ta Sil r h~'·'rında'·ı 
nutuk radyo ıle biıtilıı Amcri • il \ . 
kıı.u '1llkt.ıne nq.di~ir. f 'd f f'fl , 

hn.ox. dünya w.zıyeuııı. ta- a 'YI a , tılı'yor 
manuyle ob.ıelüif ~ ha.kikatı 1 

acayan hır o~le tetkikten oon
ra, "v•wyeti böylcı.-e hul.:ısa 
ettikt.cı' ııonra şım<lı daha ilen 
gıtmeınıze ıuaııı yoktur" ılı; erek 
nı.ıl.kuna ~ su.rt..:ll df.~"WU.11 t.'ıot.nuş 

tir: 
- Hitkr, gönde nigımız harp 

ıe,·a»Jrnının \'C gıda ·-•.ddeic.i • 
niıı !ı.ıgilkreye nrmıı.sına ınu. 
sna1.ie et:ıcm ktedlr. Biıylc ha· 
reket clJı:cz..: ırağli,.ı ol:u:a .n· 
da ııüpbe yo1rt;;r, Biz de bıı eş
yı~lann Allintik d ızındc ba· 
tırılın:ıslüa miliıaadc ct.ıneınc k 
mecburiyet~ ıeyiz. Çiinktl bi>y 
le y~ pma.r.s:ı.a biz <le mağlup <>
luru~. 

Bizl"r İngltere)'<' y,ı.pt gımv: 
nıııa\'eııct '" l ı • ; . ' .'.Ctıl • 
meğe r;; .,,,,..~... z. ,...- u. \'AZ.fcmıZJ 
sonuna kadar ~ Jf .cagı:ı:. iin
kü bu yolda lı re ' bızım hem 
şimdıki hem ılc mliı;"w.ı:bcl .,mni 
yetir,ıız iç:r l:ıı.tiyı:-n J.1.7.>nu · 

Bu h . p bizim t " ~ 
Aın<W'i.kan ı: ı' cti to• 1 t . ıııil
letk rin g besiyle ., 1111 bn- i 
~ket g'"'ıf.' •. 0 · 1·cı .. ke .ttğj i~iı· 
dı. ki bu::u 1 t: ıı tt <:imız Bl· 

yr. .ete ~'- r•ıı:ık \.ıu""f" ittPıaz 
.,fmiş old •i!'u \il: "t tedl:,r
kri 6',ki nir ' \ ile kr bul 
ctllUştir. ı-:., ., ı üi......_n fe.uc lı , ; 
ıı;ıtlclıesi ı ınııruzı, be ıı. 

yetin h Ür>ı '- tınc f kinı.ıır 
nıe::buri) i, bir a3lr müd
det insanlar ansmda mi!sava 
"' ınil'ltftıit bir adalet fi n 'l 

CB•ı t;ırafı 1 inci qyf•d•l 

hakkında memleketin her ta
ıııfmdan gele" normal zaman • 
lardaki sa.rfıyatla, takyidattan 
sonraki sarfiyatın miktarını ı;o• 
teren rakamlar ı=inde tetkik· 
leı· yap ktndır. 

Büyült hirleri:nıi7.de vesaiti 
nakli~•p sıkıntısı doğunırı bu 
takyidatın kaldınlnıası i~in bir 
Nık müracn:ıUnr \·.ıJ<i olduğun· 
dan benzinden büyük bir tasar· 
nır yup:lınndığı on~ecs.k o
lur.ro bazı kayıtıa.-ııı !;aldın -
lac' ı sövkn,.., ktedir. 

1 ılh ta' si<.'• kı n~nılan 
otoroubi · priı1 n k. du b< n: ·n 

rf tt.ığ'. ar. tırılmakt!ı ve 
ncrm 1 zam uıl rda aradaki far
k ıı biıyük olınıı.Jığı anla. ıla -
c:ık olursa t"k ~C' <iıt numar:.ı· 
l ı 111 ayn vrı f!Ünli'rd,. c tlıs
m ı u uJ1r., nihnvet verilc\;l'-
ği lımin ilnıektiıdir. 

____ .. 
g".ı.J besin<' (;[.'MUUl!Jk l'denkre 
lrnışı t:ıkib~Um•zı ııid ('Ue i!§n 
cJ rk n krnU LliH tc·in '(iok C''ln<'lı 
U:Ukki <-tt ;:-· ıiz bu &" lf!heyi 
elde eım 1: ., r.. hc-r tıirli' 
d JJirlıkLı" ('(')dnmeme!eri ~·aı
mz ı rl ı'i.l be":! ek · gi
bi kork "•ık ve ıı.h!llksı lık d ''" 
L h <l"l t 1,..,..1 ihtiyar edl'
ım•y ı. BL 'nı ~kekliğimiz \ e İZ· 
rcl.ı l\<'.f bu ıuinı yükt n 
bir lr. dn blliın yillı:lenm k 
li.:; ml7J 1 p etmektedir. 
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llayf9 f • YENi SABA.il 
ı:z -- t -----

m
1

,-K-İRA MSE~isitDEN 
lstıranca Eteklerinde Kadıköyünden Pendiğe kadar hat boyunda, sahilde İç E

ren ltöyünde muhtelif kô~klerle Boğazın muhtelif semt!e
rin•le yalılar ve Adapanrında ve ~irin köylerinde Saban-

Yazan: Süheyla UYTUN canın çok gili:el köylerinde mesire mahallerinde bağlı bah-
• ========.,...,,=====• çeli evler kiralıktır, istical ediniz. 

, ;ı'' 

, . . • <hlata.!lllnw kı:tl";ısında köşe aparlımaııı No. 6, 
Mehmet dalgın bakı~ıannı vıltılarıle ~olu hır pawr .. sabahı , 1'~:\IL}i.l~. 'I!eı: 49010. 

karşı tepelerin sis li zırvelerinde arkamolı suvarı kostıunum , ya- ı j.j.Qıam11El!ll!:'E:ı::.llbl:li:l;llmı:ı:lr:ö1•El&i.5S::GlllSlr;r 
dolaştırdıktan sonra güliimsedi. 1 nımda atım olduğu halde onlar-

Kar~ı;,-ında oturan arkada§ının la yine orada, Istıranca etekle- 1 ist~nh•ıi lP"37Jm a'ffi'ı. flı' ·ri' Satınalffi3 k~IDİSjORUOdan J~ 
yanına yakh .. 02 ı ak sordu: • nııde karı,ılaştun. Bu defa • ta l_'.; .ıı ilU • ı ' • s _ 

. . 
w.RU ll!I fllliN 
IKRAMİYEl..i 

"- Dizirıı i:<.<livac:m.ı.zın içyü- binmişlerdi: Yanlannd_a ru: ihtı- _________________________ ...,. .. 

zünü teşkil etlen vak'ayı bili- yar bır ınıralay, yanı baoala ıı Adet T. iş BANKASI"\ 
yor musun?,. dedi. Arkada.~ı 1 vaı·dı. T.ıı.nı.."'Ill~ gayet. kol.ay 1 i75 ,iioiı-ııoı,..,..izli köprü](i sürgtL 
beklediği tu sualin karşı:;ınd;ı 

1 
oldu. Gunden. gune bırı_?ırımı;:e 175,0ılO ,, ko,>11..,iiı •üı·eü-

memnuniyet ve sevinçle cevap karşı olan :ı.k'ı\camJ.< çogalınaga 1 160,000 " kesme kanca. 
Küçük tasarruf ! I~ 
hesapları 1941 i ~vlet verdi: ba •l '.J.t.iı . H:ıtta bl!.zl a..1<•a!" ları Yu; örıda ya: .ılı üç kalem malzeme 28/4/94ı pv.artosi göoü soat 14,15 

" - Bilmiyorum. Faki.:.t öğ- evlerine gidiyor ve ktzl::ır!a be-\ de Tophan~ T.,,v, Amirliği Sabn Alma Komisyonunda ?lıTüteııhhit nam ve 
rerunek ve fın;atuu bulup sor- raber at ge-,.ı;intilf"rine çıkıyor- he&abına pazarhi--la satın alınarak tır. Tahınin bed~lı 14,825 \• ra ilk temi-
malc istiyordum.,. dum. GiinJerim ö1çilsüz sn.adet natı ı,tıı lira 87 kuruştur . Taliplerin belli vakttte Kornieyon.a gelme-

\
' içinde geçiyordu.,. lcri. (3102-ı091) 

1 K RAM IY E PLAN 1 Mltbam•. m• en--bed-e•l•i -(~--) -ı,-.... -ı,.f..an-ıiOOO-•R-uı_o _tu_v_al-et_k_Ul .. rıJll'::'cıı "f. 
cuma gUnu ~aat (10.45) ooıı kırk ~te H•ydarp;.l§•da G<ıU" 'b• 

deki koınisyon tarafınd.ıı1ın açık eksil~me tu1ulile •tın alın~ K!ŞI DELEA : 4 Şubat, 2 Mayıo, 

1 A.Çuctoı, S 1 kinclt~ırtn 
tarihlerf nd ı yap ılı r. 

akit ak~amdı. Güneş yavaş Hikayeyi bitirmişti. Kapıya 
yavaş çekiliyor, sivri tepelerin d<>ğru ilerlerken H .. 'ive etti: 
arkasına gtimiılüyordu. Berabe- " H di •ı d" · d. t k 
rinde gündüzün lıütün gürültü- - ıı.y " ec '· şını ı ar 1 

' 
aımğıya, onııA yanına inelını.,, 

stlııü de siıriiklüyor, tabiatı gece dedi. 
nin se.asiz kucağına fırlatıyordu. Büyükada: SüheyUI. l ' ytun 

Genç adrun bir sigara. yaktı -~ ..,, ..., ,,,,....,.....,...,..., ~~ """" "" 
ve komınmağa bıışladı: ( Gönüilü hasta bakıcı 

"- Talısı limi bitirir v:ızifeıye b ) 
bıı@la.hğını ilk seneyi İstanbul- ayanların Şahadetna· 
da geçirdim. o zaman meşgul me te ızi merasimi 
olduğum iş ycı-altından artezi- Giilh:ıne, Haydarpaşa ve Gii-
yen kuyusu vasıta.sile su çıkar- muşsuyu hastahanelerinde r::uh
mak üzere araJltırma yapmaktı. telif Ta. lerJe gönüllü hasta ba
Bu itibarla civar semtlerde bir- kıcı kurslarını ikmal e<.l n ba
çok gezintiler yaptım ve iyi ne- yan !arııı şahadetname t~vzi ıne
ticelerlc k3rşılaştım. rasimi nisanın 27. p?zar günü 

Mevsim bahardı. Her yer ye- saat 15 de Beyoı;lu Haıkcvi sa· 
ni yeşillcnmeğe lıruılıyordu. Ben lomında yapılacağından bu ba -1 
tam bu sır.ılaıda (ehemmiyetli yani 11n mezkıir merasimde bu 

1 

bir vazife ile TrJkvava tavin c- luıımaları ilan olunur. 
dildim. I..tırarıca" 'ewkl.:.rinde 
su anyacaktnn. Uzun bir uğra§- .,,.....,_ 
ma netices'nde tahminimrlen 1 ti 
çok ı;eylerl•' karşıla.'ll:ım. \'c he- 1 .....::;__ ~; ı.lııiii-.5:zii~crii:c:i 
men ben de dahıl ~im~ şartıle l 'l 3 4 S 6 7 amelelerle çalışmaga oaşladık. 

Bir akşam ili,i;ü giinün yor- l r-- 1 1 ıı,ı 
gımluklannı dinlendirmek W'.e- 1---·::-'--t--::=':--c~---ı 
re bir ağacm altına nzandım. 21_..::1 =,+1--.!l_.=!....I _.:...I ....!.---1 
Ormanın esrarengiz. uğultusun ı ı 3 1 1 J ~) 
Bethoven'in bir sonatını d!ı;ler 4 r-7~'-;-, -,1 -::ıı;~~-"=:7:zı::1 1 

gibi dinledim. Aradan yurım sa- 1 ı 
at geçmemişti ki arka t~raftan 5 D iDi 1 
gelen kahkaha ve şarkı >esile 61 ; 1 1 ı 
\ı:uıımı o yana ~ev'rdim. Bu ses- 'ı 
ler bir genç kız sesine benziyor- 7 1a.r. 1 

;; ' : ı' 
du. Taze ve ahenkli idiler. 8 1 1 1 

"'---·-d an im B' ---==--.,.-----=..,='-_:_;ı':J U<Uu.ı.ım :ı y ı aınışım. ır- 9; ı w 
denbire kaı~ınıda bir çift genç ~,..;;;.;_:... ..... ....;;;;.......;_ 
kız gördüm. İkisi de harikulade SOL DAN SACA: 

güzeldi. Üzerlerinde gri süvari ı - Hor kıt'a i.ınıi - isim. 
kOBtümü taşıyorlardı. Kurşuni 
kasketlerinin altından siyah dal
galı saçlan sarkıvordu. 

Ben yerimde d,;ğrulurkcn on

2 - Hır rakam - Yüksek bir meınur. 
3 - Jfr.rkestn sevdjgi toprak - Suda 

yu~er. 

4 - Fı:Jence - Bir nota, 

lar irkilerek durdular. Ve bir 1 5 - 1 avor - Bir nota.. 
hayret nidaöı çıkardılar. Sonra 6 - Ummak. 
fQ.llkın bak1'jhnnı bana çevire- 7 - Alfaberuo son barfi - Sual edatı-
rek gülümsediler. Bu sahne ne Rabot edatı. 
kadar zam'ln hövie devrun etti?! 8 - Evde kadınlar yapar. 
Bilmiyorum. O~lann gülü.o('rCk 
ilerlediğini g<;rdüm. Ne \'~pa
cağımı şaşırmıştım. Arka.İann
dan koşmak, haykırmak, bir 
ıeyler yapmak ist.iyordunı. Ben 
bu hislerle mücadele ederken 
onlann dönerek !ıana baktığını 
ve sonra benim bulunduğum ta

9 - Rır t>mir - Dud<'lık. 

VUKA R I DAN AŞAC I VA : 

l - Bır meyva - Başka bir meyva. 
2 - tşaret. 

3 - G~nıiler takip ed<;t,- Aslı;.,.! me!' 
kez, 

4 - Lütut - Bir nota. 
5- D~st.P. 

• • • 20.000 ~det j üt çuval alınaC'aktır. Pazarlıkta eksıiltınesi 30/4/941 Çarw 
ıanb u. ·ü saat 14 de Taphancde Lv. Amirli i satın alma komisyonun
da yapıl ... ~tktır. F.eherinin tahmin bedelı 75 kuruş kat1 teminau 22~ li
radı r. Evsaf ve nun •uo.esi komisyonda.görülür. Taliplerin belli vakitte ko- 1 
misyona gelmeleri. (1098-3207) ı 

• • • 

t 941 İKRAM İ YELERİ 
ı adet ZtoO Urahk = 2000.- Lira 
3 > 1000 > = :!000.- > 
2 • 750 • = ı5CO.- > 
4 > 500 > = 2000.- > 

ı - 100 ton bakın tst. Lv. Amirliğinden aynen verilınek üz"re aşağıd3 8 > 250 > zc: 2CCJO.- > 
ctn~ \·~ nüktarları ya~ılı k eüemde bakır kap ~ı..arlıkla yaptırılacetktır. j 35 > 100 > = 350G.- > 

50 
20 

• 
• 

=- 4000r- > 
= 6000.- • 

2 - Bu kapların cin5tnc göre her birine ciheti askeriyece müteahhidine ; 80 > 
ayrı ::ı.yrı ücret.i lm aliye verilecektir. Bu işe ait ı;artname ile yapılacak ı· 300 , 

kaplar1n ntimunc ve evs::ı:fları her gün koınisyonda göriihir. 1..-------------.ı 
3 - fslı-klıler bu şerait ve evsaf dahilinde bu bakır kaplarının he-r 1 ,....---·- ----- --- - -; 

blrine i>Leılikleri ucreti imaliyeyi bir teklif ,elı:liode 29/4/941 salı g\mü jl R A D y o 
acı.at 1 i de Tophade tst. Lv imirliği satın alına komisyonuna vermeleri. 

4 - · En ucuz ücreti imflliye teklif edene ayni günde ihalesi yapıla - !..,.----------·--....,_, 
bilecegındf"n taliplerin kanun! vcr.ai.k ve ilk temi1.laUa.rlle beraber konı i s- J Bl1GÜNKÜ l'I-\.OGJ{A.M. 
10na gelınf'lel'i. 

ROyük kazan. 
Küçük kazan. 
B:ıyük süzgeç, 
Saplı tas, 

Kepçe, 
Yağ tavası. 

Karavana. 
Bnkraç. 
Bakraç, 

A det 

300 

518 
608 

2777 
9356 
3942 
S663 

(1095 - 3147) 

• • 

~kabı. 

aş kabı. 

aş kabı. 

aş kabı. 

aı kabı. 

• 

Adet ----43.207 
20.128 
66.797 

8.476 
9.ı4:'. 

1.00 Pruınım. 

8 .03 Hal.>e-rler 
8.ıa 

8.45 

12.30 
12,33 
tı,50 

14.05 

MtiZik 
Ev kadını 

* Program 
Mü zil< 

Haberler 
Müzik 

14.~0 Müzik 

* 18.00 Proı.ram 

18.40 Müzik 
19.00 
19.30 

Kon.u.ma 
Haberler 

19.4~ Konu~a 

ı9.50 Müzik 
20.ıs Radyo 

gazet.esi 

20.45 Müzik 
21.15 
2 ı.:ıo 

22.30 

Konuşma 

M üzik 

lUberlor 

50,000 çift kundura bağo alınacaktır. Pazarlıkla eksilim••! 28/4/90 pa- 18.03 Müzılt 

22.50 Milo!k 
U.8'1 Kapanı~ 

zarte:-ti i!Unü saat 15 de Tophanede Lv. ftmirllği satın alına komisyon unda ı!ll'.llll:llmmmmsıammmıBll•._ 
y~ıpıl.ıcaktır. Tahmi.n bedeli 1250 lira kat't teminatı 187 lira 50 kuruştur. (, -, 

Nünwncsi komayonda görülür. TaUıılerin belli vakitte komisyona gelmeleri., Kelepir İrat ı 
( \697 - 3149) • • • 1 

Süv..,.i Binicilik Okı.lund:ı mevcut 398 çift köhne fotin ve 80 citt ka.ıc;'!:~n!:~~ 
ker 1uz çi:z:me nıUteahhit nam ve hesabına "atılacaktır. Paıarbkla f>ksilt- ! 

1 

zerindeki 9 odalı kargir ev 
mest 28/4/941 pa~:artt!,Fi günü ~aat 14 rlf" Tophantt!e Lv. AmirLği SRlın Al- Emniyet Sandığı tarafından 
n1a Koınısyonunda yapılacaktır. Hepsiftin tahmin bedeH 67 lira 70 kuruş- 5 mayıs pazartesi günü 
tur. To.ı.liplPrin fotin ve çi2m<'l ,.. ri Süvnri BinıciJik: Okulunda =örmfll~ri ve mUza.yede ile satıla.ca.kbr. 
17 lira 70 kuru.şktk. mal ... bedeli ile Komisyona ıelmeleri . ( 1089-3()(19) 

• •• 
ıo ll•n motorin yağı alına<"aktır. Pazarlıkla eksiltmesi 28/41941 pazar- ı A ı. ll J. • I i 1 

t..;i ftinıi snııt 15.30 da Tophanede L\', Amirlljii satın alma komisyonunda Sner fi ış er. 
yapılacaktır. Kat'1 teminatı 195 lir3dır. Taliplerin belli vak.itte komisyona L--------------
t•bnel,,.i. ( 1102) (3225) 

Nafia Vekaletinden : 
5.5JM1 Pazarte~i günü saat lô da Ankarada Jlafia V e lr.l leti binası iı;in.

de malzeme mı.i:chirltlğü odasında toplanan maheme ekailtme 11.o~nunda 
112636., lira '137,, kuru~ muhammen bedelli Ankara çub uk barajında yaptırı
lacak ıırantral ve tele!on ~iaatıntn ıarlnamesindeki ehliyet veırikuı kaldı rıla

rak yeniden açtk ektiltme u.o:;ulü ile eksiltmesi yapılacaktır. Eksilb:ne şart
n amesi ve teferrüatı bedelsiz olarak malzeme müdilrlüğü.nden alınabilir, 

lı.iuvakkat teminat "197,, lira "73 .. kw-~b.Jr. 
!stekl~ muYakkat teminat ve prtnamesinde 7aulı "Yenik ile birlikte 

aynı ırün saat 18 d:ı mezkur komisyonda hazır bulunmaları l~zımdlr. 

Fatih AalııerWı: Ş'Ubeainden: 

1 - - Yedek aubay h&kkıııa 
malik lise ve daha yöksek mek
tep mezunlarından henüz asker
lik ödevini yapmamış olaxılard&n 
yüksek ehliyetnamelilerle ehli-

1 
yetnamesizler 1 mayıs 194.1 g,ii
nü sevkedileceklerdir. 

2 - Bu şeraiti ha.iz JDe3<lllla 
rın sevk muameleleri y&pllmalı 
üzere ' imdiden , ubeye müra
caat etmeleri. 

Bu i:;e ıiı'Tllıek i.ıc:tiyenlerin (105) hralık: muvakkat tcmi:ıı:1ıt;;.
tayin ettiği veujk.le birllkie eksilbne -'ünri •atine kadar kot" 
ca.ıüarı hl7.ımcbr. 

Bu ise ait ~ komisyondan parw •ı.nk d ...- ,,/ 
(1156) ~ 

Ankara Valiliğinden 
1 - An.il.ara - Haymana yolunun 6-t + SOO - 76 -+- sOO ;I 

ın.etrclert arasında l::? kı1ome1.Telik yeaidıen yapılacak mak&1d4'1n _..., 
imaıat ve tesviyei türab:iye işi 12/5/941 tarihine raethyan Pa.P"._·...ı 

saat 1~ de vilı'\yct daiıni Pnctrmcnin'ie iMlesi yaptlmak ozcrt ~ 
usulileo ek~iltmeye konubnu.ştur. 

2 - ll:eşif bedeli cal5735> lira c4Qo llll!".ı:ı ... 
tl203tıo lira c77> kunı$!ur, 

3 - Tatıplcrin: 

a - Muvakkılt teminat mektup v.,.a ırıakb'6Zlannl 

b - Ticaret odusı vesikasuu 
C - En az 10 bin ıtralık bu kabil fOl9e işi yapm.lf o1duk-laf1pl 

cek ve~:ikalannı, talip mühendis veya fen n1eınuru olm.adığı tı 
kabil bir fen adııt"'nile i.-- 1'\ nihayetine kadat'" te-~riki mcseti ed~ 
noterlikten musıtdd0ıık ve9fkalann1 bir istida;va raptederek ib;ilt 
en az üc gün evve-1 \'1l&y~te müracaat i~ bu vesaike müsk'flrd~ 
~not ehliyet veeika~1nı tı3:milen ihale ~inÜ t 14 de kad~r 2.fı 
nurı huktimlerine tevnkan hazırlıyacakları teklif mektuplarını 

men riya~ine tevcti etmelert, 
4 - Bu ~ ait keşil evrakını Ye p.rtnaml'lm her ,::ün AP 

lj ,.,.r;. müdiir](iğünde 86rebilecekleri. (2278 - 3219) 

Kayseri Belediy e Reisliğinde 
Kay~eri tehrinin m8k:On kısmırun 1/5000 mikyasında ve ~ 

• &Yri meskUn sahal~ırı mecmuu olan 950 hektc~rbk kısmının ı /~ .. f 
ve l/WOO mikyaslarında tesviye nrünhanili muntazaın harital (lfi' .. 
alılnl. İii kapulı za .. t usu.Jile eksiltmeye çıkarı!.nnstrr. 

Eksiltme 23/Mayıa/1941 cuma günü soaat 15 de K QM-ri 
toplana('ak olan be~lye encilmeni tarafmdiln yapılacaktır. 

Muvakkat teırunat 1206 liradır. . ..JJ 
Şartnan ıaler bedelelz olarak Kayseri belediye mühf"ndıc::~ 

Ankarada belediye1"r imar heyeti fen ıet'litmden a11nabiliı'• 
•raliplerin toplu olarak rrıeskün ve pyri mesktın mec.rnlft.I 

bek_tar~ık bir şe~ir bari~sı .yaptığına dair. Nnria Vek.Aletind~O ~ 
ka ile ıhale gtlnönden lkı ~n evvel belediyeler imar heyeti 
mürac•at ederek i.nUrAk \'~ikaat almaları Uwn:dır. ~ 

Haritanın kwnen ten.imi için 085XM5 eb'adında ve 1 rııi1 1 I'! 
lıiında 54 pafta ve aynı eb'add" 3/4 milimetre kalmlıAında 4' ~ 
k i ceR'lan 103 p&ftn alüminyumlu vatman kfi(::ıdı alınar11k '*.~ıtı 
Aeyetinde mahfuzdur. Bu kifıthıırın bedeli, bedeli ihaleye :rrıa.w;-
ür. (3118) 

TÜRKiYE COMHURIYETI 

ZİRAAT BANKA5fl' 
s:....ı.., ı.ild: 1818. - Sermayesi: 100.090.00Q Tilrll J,irııB'

AJans adedi: 265 
Zlrat Ye Ticari her nev i bank• muamoı..+erf• 

P•r• bfrlkttrenlere 2a800 lira ik ramiye v.rl>-°"' 

rafa doğru tekrar yürüdükleri- 6 - R 'r spor - Satma, 
ni gördüm. Bu defa şaşkınlık 7 - isyan eden bir lllUV. 

ve hayret sırası bende idi. Yap- 8 Mükemmel - Arabistanda 
1 (2168 - 3032) 

b ;r f ___ oa_ni_z _L_av_az_ım_sa_nn_aım_a_ko_m_isye_n_un_d3_n __ ] .. 

3 - İşbu ilan dU<etiye ma ka
mına kainı olduğundan müra· 
caat etıniyenler hakkında asker
Hk kanununun 89 uncu maddesi 
mucibince bekaya muamelesi 
yapılacağı ilA.ıı olunur. 

mak istediğim şeyleri fiile ge- ~elur. 
Girmeden genç kızlar gC"ri dön- 9 - Lisan - Bir rokam. 
müşlerdi. Büyüğü birkaç adıın (Ev v elki buknacanın halJI) 

ileride duruyor, küçüğü ise yu
nıma yaklaşarak elini uzatıyor
du. Yerimden sıçradım. Bana 
doğru uzaııan bu küçük ve be
yaz ele sevinçle sanldım. Demek 
ki o da ayni hislerle muhattı. 
Demek ki o da beni sevmisti. 
F akat ellerimizin ilk temasında 
soğuk bir ci;;nıin dokunması ile 
titredim. Avt:°'larımııı içinde 
bir genç kız eli değil, ufak ve 
parlak bir yirmi beşlik duru
yoı·du. Bu ne demekti 7 !. 

Bakışlarım isttıniyerek tozlu 
ve topraklı gömleğime, ütüı<üz 
ve çamurlu pantalonuma r,evril
di. Şüphesiz bu kıyafetimle be
n i ormn.aın bir kenarına ~.:ağın
mış dilenci zannetmisleıdi. E
limıleki mad,•ni cL<ınt kulakla
n mda korkunı · uğultular bıra
ka.rak vere dii.,tii. Ben ise he
men oraya y;Jıldım .. , 

Suııtu. Rahçede ayak ı<eslcri 
duyuluyordu. A; af;a k:ılktı. Te
rasın bulıını:luğu t rafa: yti""iirne
ğe başladı. Dudaklarında o e
bedi telıes.;iinıii n., güiüyıırılu . 

cı_ Bak Mecdi:.,, dedi. "Or
man kenarına sığ1..nmrn bir dilen
ciye para verecek kadar iyi -ve 
temiz kalpli genç kız şimdi bah
çede oturuyor.,, 

1 2 3 .. 5 6 7 8 9 

1 N İ ı S I A I N • C 1A N 
2 f BIA R E IBADA 
3 Y ' İ ·v ·• Ş 1A 1M A IR .. A K A ID E 'M t • 1 t 
s Z E! N:A LE• E IN 61• K B Dl t IR E K • 
7 SA L l l B İ 1N E !K 
8.A ~·A ' f1 ' tı:ı K A N I t 
9 ı. ı\ v :~ s A iz ll 'L 

' < -
ı "Y.eni Sabahın,, 

1 

1 

' 

ilan fiyatları 
Kr. 

Başlık maktu olarak 750 
Hirinci sayfada saıı.Umi 500 
lldnci " 

., S50 
U~iincü 

" 
,, 300 

DördÖllCÜ n ,, l Ofl 
Beşinci n n 75 
Altıncı .. .. 50 

DOKTOR 

HAFIZ CEMAL 
Lokman Hekinı 

1 
1 

1 

Yine sustu. Bah•ları bahçe
nin bir noktasında ısrarla ciuru
yor, oradan ayrılmak istemiyor
du. Karısı bir mimoza ağa.ı ının 
aan gölgesindeki kÖ!tuktn o-
turmuş kitap okuyordu. Siyah Dahiliye Müteltasaı~ı : 1 

aaçl:ın muntazam kı\Tırnlarla Diva.nyolu 1 

dalgalanıyor, etı..'lC'dİnde toplam- llJı•••••••••ımaıı:• I 
yordu. O başını çevirmeden de- '" 
Tam etti: 

"-Bu vak'anın üstünden btr 
hafta geçmiş ve ben her ~am ı 
ayni yerde beklemiştim. Kuş cı-

Sahibi: A. Cemaletti n Saraç~hı 
Nqrıyat l'wfüdürü: Mac tt Çetin, 
Satıldığı yer: {H. Bekir Gürtıoylar ve 
A . Ccmalttti n Sarn.çoğlu nıatb.J.?;;,) l 

12 Dllzüoe çataı 
12 > Kaşık 

12 > Bıçak 

200 Adet Düz tabak 
100 • Çukur fabak 

15 
500 

> 

• 
Tevzi koı?:pçesi 

Kınlmaz bardak 

Yukarıda cini ve miktarı yazılı .redi kalem eşya 28 niaa:n 941 pazarlesj 

tunti aaat J4 de pazarlıkla alınocakbr, 
İsteklilerin belli gUn ve s:ıotte Ka••umpa.ş:ıda bulunan komisyona müra.. 

coalları, (3238) 

Ankara Valiliğinden . 

* Bakırköy As. Ş~: 

Şubemizde kayıtlı yedek pi
yade teğmeni Mehmed Stıphinin 
acele şubeye miiracaati. 

~ A 
Ziraat Baakasuıda lttımbaralı ve ihbarsız ıasarruı' !Wd"b ., 

az 50 b.- bulun..mları ıerıede 4 dda çellilecelı: kur'a il' 
pliua göre llı:ramiye daiıt<-'-<alı:llr: ~ 

O Q K T O R ..., 4 oded 1.000 Llnlık 4.000 LIPO ~ 100 adod IO Uraıık ~ 
M 4 • 1500 • LOOO ıt 120 • 40 ıt ~ 

fevfik Akif Ayışık 4 • "' • 
1
.000 • - • 20 • 

40 » 100 » 4.000 » ~ Dahllf Hutahklar MUtehauı ıı ti":~ 

Bey oQlu Parmak kapı im am IO · DiKKAT: Hf'saplarmdakl par.:ı.lar bir sene içinde :10 ll 
kak numara 28, pazardan maadı dllfmiye11lere ikrarni)re çıkb.fı takdirde '% 20 fazlasiyle v 1 
oaat 14 - 18 • kadar. Kur'alar seneıle dört defa 11 Mart, 11 Hazinıll• ıJ 

Gece mUraoaatf•rı da k•bul if 

ı - Ankara lstanbul yolunun ı 07 + 000 - 125 + 000 kilome~leri ::========--===========lüJ="'=v=e=ll=B=irin==elk&n===un::.=tıı.rihlcrinde çc!illee<"~kt ' arasında 18 kilometrelik bir kısmın esash bir surette tamiri i~ıi 12/5/P-41 ta-J ı,.•11d.i l•k•.•Tll••'ı•'•
0•"•'•4•3•90ıiı~ii'•nımma'I •-

rihine müsadif pazartesi günü saat 15 de vılAYet daimi encümeninde ihalesi j rm 
yapılmak ti.zere kopah zarf usulile eksiltmeye konulmuıtur. 1 

2 - Ke~i.t bedeli •2S0322• lira t24> kuruş ve muvakkat tem.inalı 12?86 
lira 11' l:.'.l~tw-. 

3 - Taliplerin: 
a - J..tuvokk.:ıt temin;ıt mektup veya lnakbuıtlarını 

b - Ticaret Od~ıı \•esikasını 

r. - En az 70 bin liralık bu kabil şose ···i yapmış olduk:lannı iebat ede
cek vesikalarını ve talip mühendis veya fen nlemuru olmadığı 

takdirde bu kabil bir fen adamı ile iSin nihayetine kadar teşriki 
mesai edeceklerine dair noterlikt.en musaddak vesikalarını bjr 
ist:daya r:ıptedcre!..: ihale gününden en az Uç gün evvel vilayete 
müracaat ile bu ves;,ık ic masteniden alacakları fenni ehliyet vesi-

smı 

H~n1il~n ihale günü saat 14 de k:ıdar 2490 say ılı kanun hükümlerine 
tevfik:1n hazırlıyacakları teklif mektuplarını daim! encümen riyasetine tevdi 
ebnel{'ri 

4 - Ru i~ ait keşıf ve şartnameleri her gün Ankara vili'ıye1i 

müdür~ütünde ıtlirebi1ecckleri i1tin olıınur. (2276) (3217) 

lstanbul Hava mıntaha depo 
iimirliğinden: 

' 

nafia 

ı - 100 adet 150 - 200 admoslere müteh.ımmil 6 1143 lik oksijen tüpü 
satın alınataktır 

2 - Kat'i teminat olan 1200 lH·anın Ba,.kırkoy malmüdürlüğüne yatırıla
rak makbuzlarile blrHkte 6/5/941 salı günü saot 14 te Yetilk:öy h~v& 1.1ın-

taka cJc.-po fı.mir~i satınalrna komisyonunda buluomaları , (3~41) 

Istanbul 

Mürur zamanlı 
He. No. 

5ı 

68 

18 
55/1 

119 
6 

24 

66 

Mük. ad ı 

llakkı öncemeo 
Sadettin Zorlu 

Cemil Oüngör 
Hüt;eyin Kaçm.u 
Ali Osman 
Sırrı Akpınar 

Ha»ıtn 

Yusuf Perçin 

Köft.eci 
Lastik a 

'°akk.-.bı t. 
Dok:UJJ:ı~cı 

Man.rıv 

.M6.ırango:z 

B..ıti<al 

Otçu 

Muanıelc 

Ukib<·isi 

Defterdarlığından : 
• 9 3 7 y 1 1 ( 

M•h. lo. No. Ko. 

Llpçıncılar l ı 1.72 M. r\~kı 
M. Aııkı Dür iye 15. ı5.92 

M. A:;.kı Ku·kanbiır l 24 .64 
A. bey köy SHithtarag;,ı 17 1.1:16 
M. Aşkı Sı.nan<;c~rnc 16/ 1 23.GO 
wıu.eciler Babuhay- 34/ 1 3.75 

dar 
Nişancı M. ı 2 5/77 
paşa Sam;.ıncılar 

H. Ç9VUŞ VodiHQ 166 5,58 

Buh. 

0.34 
3.18 

4,92 
0.37 
4.'10 
0.75 

1.15 

1.12 

Ceza . 

o.aı 

1.04 

4.24 

• 
• 
• 
• 
> 

• 
26 Mrhmet Çetin Maı--::ırıtoz H. 1-luJutün Dratman 49 3.83 0.88 0.57 ' 

102 .. Muhittin ı:uba~ ,_Ktn:~ ~.'r&_cı K . ~\I. P. K.M.l'. 58-"0 16/M 3.40 _ ' t 
Eyup rnalıyc wtıbesı mulc:rll,•fıerındf'.'n yı,i{arıda adı: i.$i \'e tic;ı ref'!<ih aılr~i yazılı sahıs1ar t.e-rkl ıJ 

ad re! lerini bildirnıenuı; Vf' 1cbi!lliuze .sal'ı.i"iyetli bir kim~f" gö te• rr.cını~ ve yn,.ınl:ın ar<.ı tırmada da ~t.l~• 
duKia•mdan hiza!:-u,nF..:ı l(Ostr>P en yıll~ra a•t kazanç ve huh ı ~n vergil~rini ve zamlarını ha\'i ıtı 
hı.r.zat neru.lilerıne tPbEği nıürr l; •Jn oJmarnı.,b... rJJ' 

Keyfıy~t 3602 .sayuı kanunun 10 ve: 11 inci rıındı l ı nnC' tc-\thkan tehlii yerine geçmek w,t•te 

(3250) 


