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t:::::==------_l ·HER YERDE 5 KURUŞ GÜ?'~L ÜK SiY ASI HALK GAZETESİ 

A~:::,~~~~~~ -·-y · -iS-TANDAKI so--HARP V 11YE'TI Ve 
iELEFON: 20795 .. 

Parolamız 
Balkan m•cera... niha

gPt~ ~rt>r ... e, burada1e.i Al
~an kuvoet/eri tekrar ten
sık edilir edilmez, ~ir.ıdi hü
cuuı ne tarafa tevci.h edi. 
lrcek? 

AD ARIN iSGALi i GÖSTEREN TEMSiLi HARİTA Azamı teyakkuz ve 
hassasiyettir 

ş ~ır~~ ~.~lali 
ğine ih 
rakı t•b i 
Nasyon ·' , , . 

- • •Yalı 
mınkıhE'<!<ık! ~. 
bı, ılannı bir .. 
yerden d;ğ~ 
kadderat lara.f e m;:-
dilrni~tir. Mıldan m~~m e- ı 
Almanya hlHH .ınaz. I 
mokrasileı; tar e ı;-a~ de-
~ıldığııu b" ~ a-
ınc kle lx:r~~~araf. n iddia et
ke,,diHi harb: h dıger taraft:ın 
mek vı· dür ı r·r tarafa götür
ten hali k tyayı 'lle:ıe vermek-

. , ıt t manuştır. Bunu Al-
1 ınde Çok fena sevki 

lunctui;ı_ın:ı hamlet
ImRz. Alm»nya va
tuttıığu hattı hare-
n çırpınmalara. bu 

crwüz1ere ken-
. .;ııriıyor. Çtinkil 
ouaı . Sosyalizm 1 

~· • • L • ı·. Harbin ba.-;- J 
;-,:_ <L, r · tfi. rtaJa 

Ain.Lın ,:·c , • o rınıla 
Y l~· .k.ınlara tec-a-

-'lcn hııhscdeıılcrin 
te ilıın·,t~ızlılıla 

· Re 1ltanlara ge-1 
nili>o··l;# ( yapacak? de- 1 
l:tr·,• · ill«ı nnın Balkon. . • c-H .• • . b' 
olınıy- · · ıç ır fayıhct 
de ek . 1 • l "J"n tiehllcr 

" e" ' E ı· l')L•tıva~ 11 1 \'Ve a, Al-
ın: Aı · 1.;~ 11 t1 va•dı Rf'r 

ma ııozleıine A 
ll'laııy.1 Raik 1 d ~ure, l-
lı:ı.raz. t ,n ar a sulhun Mu-

• aı aft•ı·d . Al 
Ya lı:ırbi b 1 •• ı • m:ı n· 
:!<et <'tlı. ~"'.':. t ·~nara s;rn
ha bi, rc•k t ı~,cnı Y<rdu ve da-

So ' rnurat 
ıır:ı, rn l'tılı 

-----ARrJAVUTl llK 

• ' 1 

Alm lar 
f'1idilliye 
çıktı la~ 

VODİNA. 

Amerikan 
yardımı bır takım rc.;ı-ı/ 11tmat eden 

lhlkaııJa 'd'l.lı ., . l~r Almnr,y;ı 
tı ve iptıf(nj .IJer k madrldc
Rir harp 1t.~,., <l kr alıyordu. 
>.orlukbı::ı çı .~~a-~ b,u huausta 1 

"!1alc~':ı. Alm /·1bı ırılı Biıı"-ı 
}~ Balk.ınlmıh sUİı~r ·n rn~nf· '· Bulgar a§keı·leri 
l!ztı!l'> ı:oot •· r un devamına 

ek~ı.ikı _;J .11ıi.~. ~D~ır'.:.i .. 611.11er "c 1 girdikleri yeı·lcri Pittsburg, 26 (a.a.) -:: B. 
" ., • "' u Willkic gazetecilerle yaptıgı bir 

harp 11.ı,;,ıuı~ 1 :ı;k~ıa~ hır 1 yağma ediyoı·lar konuşmada demiştir ki: 1 

Villkie hinıaye usu 
lüııe şiddetle 

taraftar 

yt ere . ......, · !rrinı çd n - .-ızuıcı t•ı 

1 

. Ankara radyo gazP.tesinin ;s- Eğer Amerikadaki istihsalii-
aı; 't"' ,. .. agıtnıayı in- t hb tını Ok dib" d t 

le Aı.r... -ı·.~J, kı a_'llara gelme'.•- 1 a•atına nazaran Alınanlar ız yanusun ın e ya a-
"' ~ " b k ' Linıni'den sonra Tasoz ve Mi- caksa istihsalatı h12latmak, 

!"•z•lı.., ı! ,!; · ı •tzanmış ol- dilli a<lalarını da ele e;eçirmiş- hiçbir işe yaramaz. Hükümetin 
1 ıstin;:t- ),dil ~-ttn bıı dclıl!c lerdir. · harekete geçmesi zamanı artık 

!:lıtı . , , • Alnıanyr..rrn 
b'1 ı 1.e' ı~a· > hazırladı-. Yt'ni İn~liz hattı gelmiştir. Hükümet efkiın u-
Cl!l'ht, ·, ,.af:,ı . ıddi: !ar rE'd ve 'ı Kahire, 26 (a.a.) - Salahi- mumiyeye tabi olacak yerde iıla-
k "" 1 t (Sonu aayfa 5 out"n 2 de) 1 (S fa 5 · t n 3 do) 

--

Cenubi Af:rika 
kuvvetleri şehre 
2 k. m. mesafede 

Kahıre, 26 (a.a.) - Cenubi 
Afrika kıt'alan şimdi Deseie
nin birkaç kilometre uzağında 
bulunııyorlar. Dessie, dük d' 
Aoct ordusunun toplandığı son 
nokta olur Adis · A hebanın 
225 kilometre şimalisarkisinde 

(Sonu sayfa 5 ıütun 4 de) at. \ek:ıyi ~t' ~ n 1 yordıı. Fa- ... onu say au u 

rna.,ıtık ve Si ~ l' .te. bu gii::-rJ ... - q • __ -• 

o Pa~lal{ ve y. :;et hiııalar•n1r 4 
·u ""• .... wıw·ıwr.-usııu uftıs awn ,...._ ......_ ~ R E S l\'I f 

natbrıııın ,. ·u·r'.'. krai Atman ter,,.': 
ctt. ' rıı ol·' - a a A R p ı. Çıink" uugunu i•pot IB u G u N - ff == <kn kaoıYr ~' rn '"i:ıı;Jı amil göz-

1 

o::. %4 

MIDILLfA • 

Şeker fiyatlarının yükseltileceği doğ
ru değil - Halk tipi k11ndcı,ra imliitı ya
kında başlıyor - Halk tipi elbise inıa-

latı için de tedhikler yapılıyor 
Bir haftadanberi şehrimizdej da bır arkaı:laıµmıza eu beya

bulunan Ticaret Vekaleti İaşe natta bulunmuştur: 
Müsteşan Şefik Soyer, dün de,, '"- Son günlerde bıtzı kiınae
Mıntaka Ticaret müdürlüğüne J lerin, fazla miktarda !!<?ker sıı
gelerek tetkiklerine 'fovaın et- tın aldıkları, bu suretle şeker 
miştir. 1 satışlarının normalin üç dört 

Müstesar, dün, şehrimizdeki J misline çıktığı öğrenilmiştir. 
bir haftıİ.Iık tetkikleri hakkın- (Sonu say!• 2 &ütun 4 de) 

Af illi Ay;';ef in 
ilt~f atları 

Ankara, 26 (H.'l.) - MiLi ı;ı·f 
t~rnı.;t 1nönii. Çncı:.k I-t.:!\+ta..f'ı 
münasebclıyl.: Çocuk Esirgeme 
Kurumu Ba~karu Dr. Fu. t U
ma.ya :ışa~~tlalri t.c1gra.fı aön
dermişl~r<l ir: 

nın •ıuıı O el Alnı j ~ İ 
1 ) lh t d. n anya. TEBL GLER 
;;~~~r~JU ~~~~~.~;~n;:~:krı:~~ 1 Komitacı ~ Yugoslavyada ı 'I . . . Adliye Vekaleti zabıt 
1~u.;UJ>ı e1rnc~vip".ııı.,ı r Alnıan ı A k "k" h Ad" • K hlag~' rec:"'ai)tebliğiln· .

1
. katiplerinin terlihlari es· 

),,, nnı l . ı e ne Yapsın'' ş 1 J } a lSefiJfi a ırc, ~u . • - gı ıı . d' 
l< \'Vcıı nin

1
;''•: ·turup lngjıtcr 5 umumi karargillıının tebliği: babını temın e ıyor 

sı. • • ~acy~ ka•lar bekle- ~ b" h Yıın;ınistanda geri çekilişimiz Ankara, 26 ('l"elefonla) --

'rı~' "'klı-ın·ııyot~aı.l - SosyaJL_., J Makedonya komitacı ' ır a tırası J I ·~~~~- _e<_tms _• _n~~ _ı_ .. ed!_,ı.r.: _•u:·~~-5-d _-_ı. Adliye Vüal~ti yaptığı tetki-

Mahkumların tam 
sicilleri tutulacak 

Karadenizde 
iki vapu~·umuz 

çarpıştı 

11Ço1.:uk l ıftası 1nüntıf ctçti
le kul'unıun lı~kk.ıındu iıhur 
et.tiö-i necıp duygulara te,;ek -
kürleı ı.nli ve veı·ını!i çaL31,1ala.· 
nndan dulayı takdirlerimi bil 
diriıinL" 

Yaralanan demir şilebi Başvekilin 
şehrimize gelerek teşekkürleri 

~n Ooiia.ıtan 
1

.ıı- 1 tere tarafın- vv~~~~vv::. v• •v"" vvv::.v kat sonunda rnahkümiyet sicil· <l 0ırı kt• . ~~a.,.ı razı olmak J larının heyecan ve deh- !erinin munt.ı.7.am bir surette 
havuzlandı Ankara, 26 (a.a.) - Buşvckil 

Evvelki gece, Karadenizde iki Doktor Refik Saydam. Milli 
vapurun çarpışması ile netice - Hak,n.iyet Bayramı ve Çocuk 
!enen bir deniz ka.za.sı olmuştur. haflası münaBebetiyle ,·urdun 
Çaı·pıııma netıce"inde her iki her tar,ıfından aldıkları- tebrik 
gemi hasara uğı·aınışsa da in- telgrafiarından dolayı teııckkill'· 
sanca zayiat yoktur. , !erinin Ye kai'Şllıklı tcbri:<!erı • 

nı, kıl m' ktır e1m<!k tcslım ol- şet dolu h Yakın tarihte cereyan J ı HAR p tutulmadığını görmüş, cürüm V0tı·1 ·· 11 k 0 -'a k ayatlarinl d b , ' tSonu •·'Yfi' 5 aıltun 7 d•l ' goz"'ke ~· r uv- e en azı acı siyasi ı ~ 
gtın ••I.1İı1nr ı~1 ~lrı"nyanın l,jrj ) tasvir eden meraklı ve ha"dı"sel~r hakkında J· I VA-., ·:ı ETi •ın lıiikr~ııne t ırnkıp <liişm-ı. ) h I · N 
ırıi<Jir• n· '"Yun <'1:'1rıesı k b 1 ) eyecan ı bir roman , ıfşaat {.,. 

hckknı•y~~~~~1,.y1ı'.' >.ima~y~ >Yazan ~~ S t v I . y ---------
~1;~'.1;;1~iltc'.'::.~.~" 't:;.rmı?~t:;~ı [ : 1 ar og u azan: Aka Gündüz Hava hareketle-
akıkaya k· 1 :ı •tır, ta B<ın 3 •" ... .tr; d riı;a'e güçlül•:ler 

dı.Iinı>, çırp~·a~t ~böyle didine ncu Sal•wamız a ve kolcl<Ihklar 
~.:larip. m!it he ı')11na. nar-ır '~ - - - - - - - - s .., 
lı&•·nsac=:tktır Vvır Ve(~Uii. - - - uıwınw,..vw ...,..j, ~ ""~,.,,~ • • 

Al YAZAN, geı•ınimy':.C".&nanitngi\feteye gelip n•mına en saliihiyett..ır ağızlar gedktirınektcn ve tesrti··fiın Emekli Gcr:cral 
ın -.. "<klan bir kaç güne kadar !ngiliz Ada- 1 talihin akla ıı:. dmiyen bir Iı"ıtfu' • 1 K d ıştır. Geçen h,,,'.' aııla- 1 \ Kema _o_çe_r __ : enjzj k -ıranda M at;!'ın istilasına tcşelıbüs edile- nu beklemekten ba,.ka yıı.ıııla- • _ • 
hil! ti . ıyıJaıın<lan lngı·ı: · ıış ce_gını v_c on iki gıiıı içinıle ln- cak lıir ,,·e,- kalmadı. k 

nı ız ı . AYrupa batı '·' ıiarının c-•c ıızaHn:ı · ~- gı terenın z.ıptolunnngır.ı biz- Binaenaleyh. llalka.n m"".e-
'Yrc dnI 1 • · acız icin ı ı... 1 ~ le geçirılme"i. Alman hava Qcı h . ' ll,'1 dakik•-'- 1 e zat uı>na temin ede.:ek kadar rası nihayete erer>'C, bura"alti ki 

,_ •kıknt" 'ı . """nberı bı ke d ı · d ı·tı . A u kuvvetleri sı et me~kezı-
•at biiyfik 'b'.' rıık etmi"tır Pa- n ı erın e mın ve e'1,nıyet iman ku,•vetl"ri tekrar tensik nin Br:tanyaya doğru kay-
<I•· b ır t~ '"ı... hissediyorlardı. htıla kııcblıfuü edilir edilnınz, dmdı· hı·ı·ctım ne · k" ~1 u n · ....... ruue Ynr f ı '" "'* dırılmasınn. ım an verıniş-lU czıni ken r k ' ·rna- i hakika vukun gelJi. l>'n•:at ln- tara.fa tevcih l'diI~cek?. diye · 

raf t'<lcrn<'zd · ' 1 '!'ndi iM ~·u ta 1 . . ~ tir. Bugünkiı mcog:ul mem-
retı" b'" ı. <:anıi l:' z yyare erının galibiyeti beklemek hizırndır. Hücum bize leketlerde tesis edilen hava h · ııtiin tc ı · '1r ı:o \'- ngilterenin ·ı· k f · ı k ~.,. JJ.e.vi h ı arıklı'tini gCi:~tJu - -- ~ .s erce en zay1 'ı nıı o acB tır? .SovyPtlcr Birliği- meydanları, aetayı kavra~ 
f'l.:ılivet . l_l?.ırla<iı. lln hiıınrn 1• ~azbıtlıkça en geri bir d;ıkiEasm- ne mi tevcih edilccektit·" t;•ıan- yıcı bir tertiptPdir. Galais 
ıı. 1 • ıçını1~ hendi! · . ' l • u müthi~ tehlikeyi ortadan ya tarikiyle Simali .\frikaya mı aı· ·1 D k 
d '"n emin t ıı k . erını gale- kaldırdı. tşte ond•n e~nra -"- ·ı , nin işg ı ı e. oııvru; ı-~ı.il<a hr!'ıl· ki rttikleri bir • ~ "-' gc;• eccktir? F'ransız iım311Jan yılan top ate•leri altında 
rı,. o rlcı ''' e~tl. J{uvv<'l'erı- mnny:ı. için nihai zafere h;ç bir mı ele gl'Çiıilı-cektiı .. ' Burasını bırakıldı. Yakın hava iisle
cııı<l· -ece cmın lilor ki :ı:.a.rdımı olanuyarı ı-, son mağ- a:ıc::k ~'ührer bilir. Bizim bil- ri de çok yakın yoldan Bri-
b.•ı iitı lıiicuınıı u· ık · 1 Ya;ı~- lubıyeti hiç değ;ştirmivecck bir <lig"inıiz bir =y varsa o da Al- b • 

e lilzum -. gız cmr.::e takı . ' ,_ tanvayı bor.ı a yagınur.ıra t..ıİbuida Alı:• vcrbrdı. !~. m. •erguzcıı1lcrc atılmal:tan, nmnyamn muharcbesiz dura- tutİn.tktadırlar. 
nıan nı·ona~an.., ?.e·.,·1 h ri ku:-ta.rnıakt.:ln, feci a- mıyai'ağındn.n ibnrettir. / (Sonu NYfa ı aıütun 1 d•) 

ı, kıteti müınkün olduğu kadar! Hüseyin Cahid YALÇIN j\.,.., ______ _____ J 

Von Papenin 
Berliııde temasları Zonguldaktan kömür yüklii nin iblıiğıııa Aııadol:.ı AJ:ııısı· 

olarak limanımıza müt.evecci- ru ta\•sit eylemişleıxlir. 
Berhn, 26 ıa ,,.] - Yarı res- b tonluk Ak ------

mi bir kaynaktan bildiriliyor: hen hareket eden in - ---
Berlinin siy:...si J1l:!hfilerindl~ ____ ı_so_n_u_•_•_v_ıa_4_au_· 1_"_"_6_d_•_l JE:' 0.1 R;:' .5\ 

beyan edildiğine göre, Alınan-. ]fitler r B ~u ~ 
vanın Ankara büyükelçihi B. 
\•on Papen dün B.::rhde bu!u-ı Yugoslaııyada k 
nu~oı::;~~ Papen'in hefta "onuna Marıbor "Yugoslavya.. 26 Salih Hozo 

...::~an::a::d~::.~::~::i::l;ı::.:::.or::._B_t_·r_li_ıı_d_c'_ı_m_'_a_. a_.:_ı __ ~~'_zı_~~-· '_ı._ı:_a_r_i!,_·_r H_·a_it-'~'-·~_ln._~_iı~_,k_·ün_._:ı._ıı-, Atat ii r k' J kavuştu 
~~~~ 1 Yazan : Aka Gündüz 

Yak n tari ten ... 
Öteki harpte Talat Paşaya ait, 
bugünkü vaziyette bizi tenvire 

yarayan bir hatıra 
1918 de. yani gc<;m harbini 

dördüncü Benesinde güzide bir 
memurumuz tedavi edilmek ü-

zere gittigi İsviçreden döndüğii 
zaman, sadrazam Talilt ııa>y-ı 

(Soqu aayf• li •ütun 4 del l 

Azi7 arkıulaşnn ve hemııch• 
tim H·ı lih Bozok için (öldü~- de
mevccı-gim; en y:ıkıı;ırıru soyle
yreeğim: Salih Bozok Atatlll' 
ke kavuştu. 

Dostlarını ve çocuklarmı 
mahzun cttın amma. SalilıirQ
ne mutlu sana! Bu türlü ve bil 
gnı.Joyu bulduktan sonra (O) • 
na kavuşma.ğı kim istemez? 

Salilıin ne kadar çok ad• vn" 
dı: Salih Selini!<, Erkek Salih 

{Sonu .. wf• i aütun 7 de) 
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AN·LATAN: BiR 

R 
IYOR! 

GAZETECt 

Türk ~atbuatı~a 
men~ao 

1 ' r- Bayanlaır o 
iaşe teşki· 1 r. il • ~iz ooı~!'::n=ğl 

34 - latı için • .., be on Tlir~i~~dınırr:::~a::dine 
k r vazifeleri almak üzere 

ıtn:ı~e~~~~ek:~~~!= :.:ı~:ııu~Ju~ğ~!,lıya ~::: bir pro1· e 1 ç 1 inşaat işi yan teşebbüse iltiha.lt 
duğu gibi, vakıiı, Calibe hakkın- den arnlannda çıkan bir kav- rlni konuşmak üzere 
da da sağdan soldan birçok ileri ga üzerine okumakta bulunduğ'.ı . • ! -- Aza olsun olmasın ~ 
gt'n st;zıcr sı;yıcnmcrniş değildi koııejdt'l1tı_ tek -~!'~70in. d •. ' - Esnaf tel(lekkli//e- ılzmirin ihtiyacı için de lzmir tiiccar- Bu 'ııısustakı· "'a- myaeckmı·tauaıP arncşıdaedyeazn '._,ıı. 

Bilhassa Calibenin babası hak ı ya ~ç gı, oı....,.. ı egıJJ- Y l k l / k Ö •1 k 1
' Y vv, 

landa, Jı:i, on bir sene evvel öl- tirdiği, .haydutluk. eu..gi h. u.ı.- rinden de istifade arına o ay ı g sterı ece /ılflınalara hı<9' te ve mecmua . ııll mfiş bulunuyordu. uluorta ~ 1 hayct S. i<'ransısko şehnnde j d •• •• . l" li" ,,.. herhangi bir v&Zifcsi ol 
hayli acayip şeyler ileri sürülü,. ~ cdL.~iği dahi rivayet edi- UŞUnU ugor TI.cıı.rct Vekaleti, hariçten de- tadır. Zira, yapılan tetkikler-' veriliyor tün bayanların nisa.D'n 
yo,..lu. lıyordu. taşe teşkilitında. esnaf teşek- ri ithali için yeni bazı tedbirler den memlekette 19 milyon yaş cu salı günü saat L7 de 

C:iıya, Calibenin be.bası O. Çıılıw böyle bir kardeşi oı-' küllerinden. de istifade edi.llııesi, almı.~ ve alakadar birliklere ak- koyun derisi bulunduğu anla - Bir kaç gün evvel Yüksek Mü- Basın Birliğinin BeJI' 
1 küdarda, Abdülhamit zamanın- dugu~rn hıçbır zaman kabul et- düşünülmektedir. roditif açın.ıştır. Vekalet, !a- şıl.maktadır. Bu. her vat"ında- hendis Mckt.ebı salonlarında yar IAle Sineması k 

da Miskinler tekyesi denilen meı'll~tı. . . ı Filhakilıa esnaf teşekkülleri ı tanbul deri ithalat~ılarına 75 bin şa bir adet d~ri isabet ettiğini pılan bir toplantıda demirsis merlrnzine gelmelen ~ 
rekyerıin hademelerinden imiş. Velhasıl, son h&diselenn f!'CI ve esnaf cemiyetleri halk!& doğ sterlin ve 125 bin dolar olmak göstermektedir. betonanne mevzuu üzeriude gö-ı~nur;;,:;::.;,·------
Gayet fakir olaıı bu adam öli1 ve müt.hiş tesadüfleri karşısın- nıdan doğruya tema'.sta bulunan ürere iki kalem akreditif ver -j Koyundan başka, diğer kıi- rfuımeler cereyan e~. .J 

1 yıkamakla geçini.rıniş!. 1 da Calibe hakkında olmıyacalt ı yani müstehlike meva.ddı gıda-! miştir. İzmirddti deri ithalatçı- çük ba.<ı hayvanlar da memleket Yükı;ek Mühendisler Birliği, p i ya s p 
Bu adamın gayet fakir oldu- şuphelere duşmeınde bu cıhet-1 iye ve saire satan son elletden !arına açılan akreditif mıktan te az değildir. Koyun VP. diğer bu mevzu ile yaluııdan a.Likıırlar 

ğu halde sonradan ErenköyUnde !~in btlyük bir amil olduğuna mürekkeptir. ise 150 bin dola.rtlır. İJ;tedin 1 hayvanlardan çıkarılan deriler, olmaktadır. Birliğin Ankara can 1 111 
olduk~a büyiilı: bir köşk satlll §Upne yoktu. ı B tı-•-- . edildi- !izerine açılan akreditifler 1n- dahili ihtiyaca yettikten baı;k& merkezi ve .lat:uıbul şubesi bu ,_ 
alması da birçok garip rivayet- Onun içindir ki, 'KRdire ha- _. u 8!I """"• organıre .. giltere ve İngiliz li!'a.sı ~ahasın- mebzul mıktarda ihraç e<lilmek- 111"vzu etrafında tetkikler yap -, 
!ere G~bep olmuş. Gilya Calib&- ı nımlann evındeki müthL, hadi- ~ takdird~ halka, fiya.t muııv dan, dolar ürerine açıl!lll akre- tcdir. ı maktadırlar. -- • -
nin babası bir gün Karacaa.lı- eenıu ertesi günü soluk soluğa l.abe koınısyonunun kara:J&n ditifler de Amerika ve enter.ıan- Deri piyasası, da.ima normal- Malum olduıru üzere ha.ı;ı ihracat maddeleri 
mette bir mezar kazarken bul- Calibenin evine dönmekten ve ~şında ?'al ahnamak vazıyeti jabl memleketlerden yapılacak dir. Ancak, yeni bir muahede dolayı><iyle inşaa.t demiri teda.-

1 

du~u define ile bu köşkfi satın gayet sinirii bir halde, hasta ol- ihdas edilmiş ola.cakbr. Esasen ı ithalatta kullanılacaktır. İstan- imzalanıncıya kadar Almnnya- riki müşkül meııelelerde:u biri talep gittikçe af 
alı ' imiş!.. 1 masına rağmen, k!7.cağım mer-1 pazarlıksız satış kanunu ~~ bul ithalatçlları, orta Avrupa- ya yapılan deri ihracatı durdu- haline gelmiştir. Her ne kadarı Bugün memleketim'" 

Vakıa, Calibe, hayatı etrafın- hamctsface hırpala.maktan ken- halkın aldatılamaması tedbırı <L>n ezcümle Macaristan fu.erin- ğundan dahitl piyasadaki fiyat- Karabük fabrikaları demir is- ihracat balrnnındıuı 

( 

da birçok garip dedikodular ya.J dimi alamamıştım. 1 evvelce .. ~~ edilmişti. Son ol&- den deri getirtilebileceğini söy- lar biraz düşmüş, buna mukabil tih.saliı.tına devam ediyorsa da inki;>af etnıış bulunttn 
plldığuıı bildij;'i babasından bah- Fakat tekrar Calibenin maRu rak duşımüle1;1 şekle nazaran. lemektedirler. de stoklar kabarmıştı. Son za- bu, muayyen ihtiy.ıçları karşıla-\ Bundan dolayı. 
scdilınesini hiP .Mvınezdi. "'ak•t ıniyeline başımı P•rpınca vic- her esnaf cemı.yeti, mensup. la - Deri ithalatı Vin bu tedbirle- manlarda, Anl<arada imzalanan maktadır. Bmıclıın tlol&yı, mü- 1. b' k ıı:ııt' ' ~ "· ~ .... f t ürak be k ' h .. , .. 1 b' ""' ,,_, · · t menşe ı ırı;o ına 0 

bütün bu rivayetler, sırf, gayet damının derin bir nenıadet ı•e nna, ıya m a OIJU8yo- rin alınmasına sebep, diğ"r bir ticaret muahedesi hükümleriM enu . .s er ır"'6-' ....,,,.,rsız ınşıı.a piyasadan gittik'" aı tııv 
kibirli bir kız olan Calı1ıenin ıstırap duyması gayet tabii idi. nunun k,?yduğu . v_e k?Y~ çok mallar gibi deri ihracatı - istinaden Almanyaya deri ihra- imkiı.nfan üzerindeki çalışına • lep ile karııılaşı!ma?<:tııo 
kıymet:ni düşürmok için uydu-, Cali beye meseleyi na<ul imb ~eşru kir hadlenru bildirirse mızın da fevkalade artmış bu- cına başlanmıştır. Sade ,\ lnıan- ı.ınna. hız verecektir. ce fiatlar d& yüJtiCİ 
nılmuş çirkin iftiralardan baş- edeceğimi, kendimi n:uııl ına- ıaşe tı;olkı!A~nın kontrol .faali - lunma..:ıdır. İhracatın fazlalığı-ı' yaya değil. diğer bazı meınl··ket Denilebilir ki, ınracat 
ka birşey deii:ildi. J zur göstere<'.eğimi bilemiyor-ı yetı, bızatihi tatbık edilnu.ş ola.- na rağmen, deri stoklarımız e- !ere de ihracat yap>lmaktadır. Dol abahçe yolu ~ caktır I mız, hiçbir zaman bıl 

Zira Calıoonin babası, haki- dıım · henımiyetini mnbafaza etmekte- Bizden deri ithal eden memle - "h l d• d• 
kette Üsküdarın meşhur mü- ~ce Nadire hanımın evine A;ı:nca, ihr~catı kont.r<?! d.ai- dir. ' ketler, ı;unhrdır: 1 a e e U l ra.retli ve kur farkl• 
ezzinleriııden birisi, fakat ga- giren ve rovelverle kovaladığım relcrındcn de ıstifade ~uş~ill _J Esasen. memleketimiz deri 1 Almanya Macaı~ırta.ı. Pin- DağC1lık kliib",-d~n Dolma- men bu kadar canlı " 
yetle inzivayı seı·er bir adam- b~yaz kapüşonlu esrarengiz ka mektedır. ~alilm old~gu uze-I istibsa!atı bakımıhdan cok el- lanc!iya, !taıya., Çekya. lsviç- b'1.hçeye gıüen yol ihale edlhnr.t- Hariçten gelen tale 
d:ı. Bundan dolayı halk arasın- dının Cali beye bcnzcyisi de, lıa- re ~'11 ti dairelerde ptyıısa . iç veri.~li bir vaziyette bulunmak _ I re, !aveç. tir. Evvrlcc yoluu keşfi yirmi tikçe çoğalması ne~'.:., 
da hakkında. olur olmaz nva- kikate:n, İstanbuldıı. ona pek ve ş carct mensup}ll'.1 !Je bin lir olarak yapılmıştı. tııale racat eşyaını"111 ıcı,.-
yetler çıkanlnu~ olması gayet lıenv.etilen bir kadının bulundu-) yakından alikadar ııe.l3.hıyetli ı• •• bu fiyatJn yü7.•lc on noksan•na artmaktadır. 
tabii idi. ğundan başka bir suretle izaha. mrummlardır. a ş e us t e ~ a r 1 n 1 n yapılmıştır. Evvelce, bazı 1 

Calibenin annesi ise hak:il<a.- iınk~n görmüyorum. 1 t::'I -0 sırf dahili rekabet 
ten melek gibi bir kadındı. Fa- Yani, Calibeye bunu söyler-) y u o o s 1 a v va ve .!t bazı Türk nıallarınııı 
~~ ~~t~~~yc:;: ~i'\:=~:ey:im:a~~~a~~:. y . ~ d gaze·te 1·ze beya 1 Sin,ifvi ve börekçite- ~~~::1:..1~ =~ 

Kocası öldükten altı sene son- libcnin o derece korlı:unç bir c.1- u nan 1 s tan a .iı diişürülmesinin öııilJl8> 
ra, yani tam kendi annesinin ni olması ihtimalinin ortadan rn fln faıızı'ı' Odası müdahaleSl 
muayyen y~uıa geldiği zaman, tanumilc kalkın.ış olması.na da k 1 ıı~ (Baş t•r.fı 1 inci sayfada) ı senelık kahv1.: ihtiyacını ı;tok U Uil llfi lunmaktadır. 1 

felç gıbi biitün vücudünü kap- o kadar sevinmiştim ki, onllII aıan ma anınız Bunun için ciddi bir sebep mev etmiştir, ctenilf'bilir. ı'ç'n '~-1,1' b.'ır USlAll ı Son gün! nle vaJİ)/e 
lı~n bir şifasız romatizma il~ nihayet saçla.nna düzen verme- .zuııbahis değildir. Ş..ker fiatla- Rumanyada b•Jl:.ınan ~trol :!J mile her akis olın 
yarı mefluç bir halde yatağa ye muvafafk olup da benim yıı- Harbin Balk:uı.lara sirayetin- nna yeniden zaçn yıımlacağı, heyeti, ten1aslarını ıkm.~I etmiş ki, bazı ihracatçılııl''~• 
düşm' tü. nm )amalak anlıı.t.maya ~alış- den evvel yola çıkarılan mühim yahut şeker satışının vesika u- tir lı;terıilcn eckilıie bir anla~- Sıınitçi, börek~i gibi unlu gı- evvelce mutabıl: kalUl"" 

5 Renedenbcri e''in içinde, tığını hadiselerle hlç alakarlar 1 miktarda ihracat emtiamısm ı<ulüne tabi tutnlacağı yolunda- maya v~rılmı.şhr. Mukavele bu- da madesi yapan esnafın muh- rı, mı•hteli( ihrac ıilr 
penceren.in önündeki karyolasın bile •)lmaksıZ21100, sırf. ba.nf ~mış Yugoslavya ve Yunaniatenda ki şayialar kat'iyyen yalnndır. günlerde ıltl7.a!aıncaktır ta<; oldukları ııolann ofis tara- tamamlanıııcıya kad,! 
da yatalak bir halde yatıyor, olmn:ııaın mcs iyetile ırlat- kaldığı an;leşbnaktadır. Binaenaleyh, halkın bu madde- Ayrıca Hayfa yolu ile de 310 fmdaıı doğrudan doğruya. bele- "dd t da ııtı"' 

Y
erinden kınuldayamam- "'!& tığı kahkahalar karşısında ben Mal ııüipleri alakadarlar ye hllcumu ""'""İzdir. ton petrol beklenm<'ktedir. diye kooperatifine veril!'rek mu e sonun ;#, 

..,. d ki ka 1 f . h·~· .... de •~bb"-~-->- bul ;-~ \'er zarlı/: ra.Tmeıt. bcr· be.-
00 

ı b' t•- · j e, a um P ıyaıı eeı wıı- ntı.?.uın ....,... u ......... ..., w.- Yaptıgı-mız tetli:ik noelıcesınde Petrol Limıtedin heyeti u- tek elden esnafa ihtiyaçl&n nis- .,. .. 
· " . rma ır sure "" yı- scleri bira1. unu•·-" gu"lmey• rak bu eşyanın,, sevko!unduk- · · · ·' d · l k fiat intedikl<'ri gorı yıp ıçı•"- ve konuşuyordu. ....,_, 9 börek, bisküvi, si.rait ve ben- mumiye ıçtımaı yapıldı. içti- pctınue un a1ptı ması arar - Alıc"""• teklı'f cdı·ıao 
.Kaıho"~gız- hiç kımıldayama- başlaımştım. lan memle1tetlere iımiini temin zeri ini imal crlenlerın, unu matla ben de bulu· .ı• m. Petrol 1:ıştırılnu1;,>1:ı. 1 ..,_ ~ 

H tt · kary ı .lrla t · nda blıhm >.-.>. atları, hemen ııcmeıı dığl için yattığı yerde son d& a a, o ap. Y2 ş ım: rıcası mlJfı.muır. mutavassıtlarda.n değil, münha- Liınittdin stokları ile menkul ~~vvelce ofis unu esnafa ayn 
re<'.'e ııi<;maıılamıştı. Ah!. Calibe!. Bu kahka- Vaziyet tetkik edilmektedir. Biran Toprak Mahsulleri Ofi-, ve gayl'imenl<'ullerınırı 'li~e dev ayn daf,ılıyordıı. Haber alın- , bul etmekter!lrler fi 

F ltat, b betbıı.ht kad • halann dalına ruhuna lıeniın Yugoslavyada VP Yunanistanda ııinden ahnalarını mtinasip ..v;.. ri kabul edilntiııÜr. dığına göl"~ iaşe müsteşarlığı Bu S<'bcplerden (!ııl'~ 
a u ınca.gu, bir çiçek yağmunı gı'bi ~rpili-1 imlan· lhtacat' "'""""''Zi satın .. -- - bul ' · Ü l"k ı!ıf· gen<; kızının hayalı etrafın- = -.;- d!lk. Bu husus kendilerine de Alelumum kuru ı.-ebzeler ile unların ofis va.sıtasiyle dag1- şe,ırı 11: n u li 

dan s!nlinmeyi, ona bir gaile y-0\r; ~:1~~1.. ·zıerı h~ç~;n=.,e:ıerego··n'Fı:,~ bildirildi. Yahıu. bunların için- pbirınl' ~ f~tlannrla, nlııı:ı.n tcd- tılmasında >sror etmiştir. Bıına :;ın'~' t:! ~ıta·ıydon Iirıı. · 
olma ayı 

0 
kadar bibniıjti ki, <' '"'n.' ....,rce. ~ e onu, de ufak partiler halinde müba· ır er netıceııinde, fiat düşük - sebep olıtrak da ara.da mutavas- 1 e u ma ır. 

ev& onun vıarlığıru çok teyzenın ilk tavıııyeeme uyarnk. dir. bavn:ıtta bulunanlar mucut ol lükleri başlaml.iıtır. Bu fiatların •ıta veril<'n yüzdelerin un fiya· ---- -o--
herkes unuturdu aama.n ı · müstPrih bir vicdanla öpmeye Verilen malumata nazaran duğn için birleserek ofisten >m da yeniden yük>ıelıne"i muhte- tını yükeletmesi ileri sürülmekte D .. 1" e 

Bu bedbaht k~dırun 
0 

kadar da''l'andığım sırada birdenbire 1 Yugoslavyeda İsviçre için yola al; olarının kolaylık bnkımnı- mel değildir. 1 dir. Diğer taraftan ofisin esna- afU aceı 
hassas ve yUks' ek bir ruhu ,.ardı odanın kapısı açılın. ışb. İçen - çıkarılan yumurta ve saire PILl'- dsn iyi olacağında mrt.;i ık ka Ticaret Vekaleti delaleti ve fa unları teker teker dağıtmMı 6 Calibeııi ,_ L .. - h tileri ile Pirede, lskenderiye i- H · · V k·'l t' · h 1 j •• t kJ, Calibenin bütün bu yüksek y~ . n annesme ~ı ı - !mm.ıştır. ancıye e "e ının t:ıV'l.!lSllttı da ma zu•lu o makadır. Biıı.ıv ffiUS ırrıe 
1™!1.lyetJerini annesinden alınış tiyar hızmetçı kadın g~ı. Çin yola çıkanJan 14 bin liralık İstanbul 'rillyei PIDrİne tah- İle getiztiJecelt bazı madJeler- enaJeyh her iki m'1hZlırU da be~ aıı.aa 
olduğuna zerre karlar şüphe et-

1 
KA~~n eld~•timtu~~ 'dşeyta- ::1~c!:P ~:!f:!dı~ırtar BLı edilen bir milyon Jrralık le halk tipi ayakkabıların ima- t:ıraf ed~~·ek yeni b;r hal çarı>Si _ e-- _. 

miyordum. erı gonınce e......- ...., a e mehlıiğ He vi!Ayet, doğrudan !ine yakında iıaıılaııacakUı" Bu bulunınuşur. B I :f b O 
E Calibe . • donup kaldım: doğrızya, ofisten un mUbaya- halk tipi ayakkabılann 660 ku- Bu da şudur: Unlar ofisten e a ıye U ,.ıı,( 
~: .•. ye '~ baglıhklan- !htiyar hi=etçi elinde beyaz Tren le de atta bulunacak ve bunları !leh- ruşa. satılacağı tesbit edilmiE<- dağıtılacak ancak ofis per:ıken- nin tevsii için Y' 

: ı;:ettı~ım güıı_lerde, onun bir pa•desü ve Ftn modası ii:re- rin şimdi teslıtt e1ilm;" bulu- tir. İmalata önüm\l~rleki av i~in de mal vermeye<'ek, unları top- arıyor 
8 ?a donen dedikodulardan 1 re beyaz bir kapiiııon tutmakta nen noktalannda depo edecek- de baslanaca.ktır. · tan olarak a!Akadarlann seçe - ~ 

şiddetli mcı:ak buhraıılıı.rına dü- idi. ı sevk,.. at Diğer taraftan hallı: tipi el- ceklcri bir mutemide verecek, Da.rillaceze içirı ~ 
ııc;:rek, aıle n~yatlan ıçıne derin lhtivar kadın onları Cahb<.~ı tir. Fevka!Ade zamanlarda İs- biselr için de tek kmnaş bul· 0 da e>ınafın her birinin ihtiya- rosunda büyük bir ıJI 
bir mıret~ ?üfuz etmeye uğra.ır ye dokru uzatarak: b 

1 
tanbulun ekmeklik unu f'.r<n- mak yolunda tetkikler yapıyo- cın:t göre ke.ııdilerine dağıta _ ı yapılacaktır. Mtts,,..::.ilı 

mış. hatta ilk zaman~ Calibe- - Küçük hanım!. Bunları bi-1 aş ıuor le.ra buralard&n verilecektir. Bıı nı7.. İlk tetkıklrrimiz, halk tipı caktır. 1 rupada musiki~ 
nın ? az konıı.qan. daima esra- zim bahçede buldımı!. B~llwn- ' isin idaresini doğrudan doğru- elbiselerin 20 _ 25 liraya ~ıka- _ şehrimizin UırururtıŞ 
renı;ız tabıa.t ve 7.ekilsınclan ko- dan uçma.ş olm••n, ııir.in mt?.• Villyet tarafaından Deni2yol- ya vilayet yapacaktır. bilN'eği netlceı;i'li V<'rdi. Bu su- kızlan ve Şehir .,...,.....JJ 
c".nara.k bırçok şüphelere de Dedi. lan ve Demiryolları idarelerine Ticaret Ofisi çalı~a.cak hale• retle geliri mahdut aile MOT'F! FIERR/ K tistleri i!)tiri.k ed~t•·..,ı 
du;muş, fakat ııihayet bütün bu Korkunç birşey görmüş gibi Fntsedan Hopaya kadar ol&n gelmiştir. KadrOllll ikmal edil- yiiklet"inin hayli :ı?.altılacağı Belediye Darf:l:ı~ıl 
dedikoduların Calibe gibi muhl- bu bcyaz pardeeü ve kapü~ona 1 iskeleler ile JıLa.rmara havzası miştir. Yakında yeni binasına anlaşılmaktadır. ı illi Piyango etmek iıjn muııteJl. ~~ 
t.ind kuduz bir kı..<kançlık u- bakıyor, hayret ve dehşetim· ve Ma.nnarn havzasına bağlı naklolunaeaktır. Evvelce de ~öylecliğım ~ibi şünınektedir. Bu Jıtı!' 
yandıraoak yüksek meziyetlere den 118.rardığınn hiese<liyor- ı yerlere gideceklerin listesi Ofl"'·t· ilk iş olarak getirtmek iaşe te.şkililtı iç ve dıs piyanada- ı ta.Uhlileri ma ve tiyatrolarla':! ,ıf 
sahip bir ı:enç kız ı;.ışassım ka- dum. gtinderllmiştir. te olduğu 600 ton kahve yük- ki n&zım rolünli oynamakta de- 23 Nisan fcvkalB.de çekilişin-' !iye hissesinin tartı .. ~ J 
rartınak için icat edilmiş insan Fakat birdealıire teyze atıl-• P·\zartesi günü de Haydar - lenmiş, gelmek üzeredir. Ayrı- vam cde•,ektir' Memleketimiz- de (50.00llJ liraırı, biiyük ikra- riilac<>zeye t~rki ,~ 
Of:lunun zelil fi' neleri olduğuna dı: paşa.dan Sinoba gideceklerin !is- ca, yeni kahve tekl!Oeri de de hicbir nrnddt>nin darlı~ yok- miyeyi tam biletle Ankaracla nezdinde tel;<}hbiJ;;ler''-
kanat getlrmi~tırn. A' N · h ı o 1 •-.• n......;~ııanna gönd" en·•- var. Bunlar üzerinde temas ha- tur. Bı.l"kis bolluk vardır· .. , E •·k B k ı· "ted l f1 - ... a1IDC anım... nar """ ~=~v .,.. " ,m.a an a~ı yapı ınıı muo;tur. Ayrıca ı;e ı 

Muh tinin difı onu hicbir za- da ne? .. diye hayretle aordu. cektir. !indeyiz. Birliğin 40 bin çuvalı ta.şe Müstesaı~ Sefik Soyerin mühendisi Fuat Kazak kauı.ı- 1 carlarından vene •..t 
man Lıı:akruaını.tı Hatti:, Cali- Calibe de hayretle: Bu suretle 13 nisana kadar da kez.ı gelmek üzeredir. Ofis, 1 bugünlerde Anka.raya döneceği m>ştır. 1 için para topla~fil:L)ıtl,...,1 
J;cııiıı bir erkek kal"l<ıı:i de ol- (Arlmm var) beyanname vermiş olanların ve- daha şimdiden, memleketin bir söylenmektedir. 1 20.000 liralık ikramiyeyi 1 ,__ . ./ 
v;u. fakat. bah:ısırun sağlığında siksları tamamen hazırlanmış ol 1 Fethiyed,, Krciler kiiyünde Ali ~ 
g .. yı>t. ahliiksız ve serseri ruh- Turkiye Turing ve Oto- mal<tadır. ,,. • • h • k A ' Çetinkaya, (10.00•J) liralık ik- Sinemalti 

mubil KIObünün senelik verılikleri halde seyahatten va.z ' -., & ili Göziicuıu. Admıtda kundu- tefti.ıııı r Ba.z.ı kimseler beyanııame ~ .. ıra ı t 1 a ~ ı e ~' '""miyeleri Taı·su.i'ta tüccar Ce- • 

iyen I• ah umumi toplantısı gec:mek için vil3.yete müracaat rncı Ab liigııamecl, Ant:ı.kv~ı:la Bel~diye sinetnıl ,<t iJI 
Tü·rkı've Turı'ng ve Otomob'ıl etmektedirler. Bu gibiler ara - Ş d d k 1 k polis Ha~.1dl ve Tıırglıt. Anka- 1 hbl --- ' 1'm 1' e 0ntrat arına az 1'ra ra Bmniy<'t müdiirliiğümlc ikin- rı·çaı·nyatedn~oınu·· "vime .,laıt~p 

ABONE BEDEI,t KJüblhıün 19'!.0 senesi mesaisi- ~nt".d,ınbumldeşrua ,_~~~aolamı:}::1 · b dl" b" d k · ~ ~ .ı.ıs .. """"1ULUUw - cı şu e a ı uro a oroıser mu· 
ni havi rapor bugün Beyoğ - d _,,.._ ek di" rl . İs buhı k 1 aviııi Hik'111et YılJırım. 1 tebliğat yapmı~tı. r TU:-kfyı Ecnı~I 

aENELIK 1400 Krw. 2700 K,... 
8 AYLIK 76D • 146D > 
1 AYLIK 
1 AYLIK 

400 • 800 • 
110 • aoo • 

27 Nisan 941 PAZAR 

30 Re.b\.ile\l·,,.eı 1380 

14 Nisan 13157 
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darı d~'•yı hfç bır M•;.ıl!yet kabı,j 
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' """' 0 dı yeleri de I!~r:mrumdR !'tahin en e ye ' 
Mezkiır raporda bilhassa klü- r. ,, ··- Kö•klü ve arka<lnşlan Bavra· kadarlara son taJ!fi1' 
biin ge-:en sene zarfmda mem- Ecnebi musiki- Muhtekirlerle mlic:ı.de!cye kirasını 21 l:ra).ı tık rıııış, fa· ıııı·~ mu!,nsebei hu~•lfliye •-Jısil- ğat yapılmış, ;;ifl 
leket içınde tunzme' mu"teallık büt" 'dd t' 1 d anl dil' k t t - b lıkt ' "" , l un şı e ıy e ev c ı- a yap ıg1 ll pnz· r an darı H- ~n vı· m\irJdrat bavii icap eden tesisatı 
har.ı lıkları, hükfın:ıetin göı;ter- ŞIDaS ar ı yor ve her gün acE!yede sekiz ııoııra tertip edilen knnturato- hmait Giin lü, Emiıılaiida fıa- bildirmişlerdir. , 
diği kolaylıklar, tebarüz ettiril- Vilayet, ecnebi çe.lgıcıl&rdan 1 on ihtikar dava'" netkeleni- nun 15 lira üzeıindrn yaz;lctı- Jihler köyünde M.,hnıet. Mılhı La"' stı'k te~.,ı, 
mi~tır. Yüksek makamlardan konse.rvatnvarda imtihan vere- ! yor. Fa.kat buna ragnıt!n bü- ğı görülmüştür. Kira~ılar im- ,.e Sii!eyı~an 8t:ıraç. tnöııümle 
alınan leııvik ve t.e.-gio telgraf- ı rek vesika a.1mı.ş olanlardan ma- tün esnaf ve hatla ·.-v sahipleri nun sebebini Horuea: Pekin ~ah~JIP.Sinı\e :.encne~ Ah- Vllilyete ıa.;tıl< !t'ıJll 
ı11::1 o~unm~tu:. Klübün niaan adasının çahştınlımıma.eı hak: i bile kaçamak ~·0!,~r bularak - Ne yapayım, ben ınahke- met G;•ntlıı7. ve mutetthhit E- emir gelmiş, ilk . ~ 
billlenı'lde ıntişar ooeıı rapor kında atllı.adarl.ara tebliğattıı ' bildikler ni okun "ı:t-ı ılevam e- meden korkanın. Şimdi bir ilı- m;n ... c;.y!tnn Adana ı;arı kon- . la pazartesi giiJll' ıl' 
sureli haya dıı.ğıtıbnıs ve ayn bulunmwıt:ur. diyorlar. Ekser eıın:ıf ya fatıı- tikar koml.ilyonu varmış, i>öy- diiktöru Hüaeyın !~ kazan- müteakip tcv-.ôıı.(ilıltı 
ca he."'1.p raporları okunarak le yapanları malılıemcye veri- ı .. 

· -
1 
~ -- ra vermiyerek, yahut fatura- ınış ~ r. Ticaret Müdürl ~ 

kabul; idare ve hesap beyetlenı maddelerin tadil teklifile yük- daki fiyatı narha. uydurmak- )'<>rmuş. / / d 1 JP". 
iki sene için tecdit ve cemiyete

1 

"ek hükfunet makamlarına ar-' Diye kabalıatınden ı.;;.,iik KT SAO Bir sa • • • la beraber gene müsteridcn ~-v karşı samimı alaka göstererek zolumı.n ileride tatbik edilmesi fazla para alıyor. bir özür göstemıiştir. BWlwı ü- Köprü altından. iYji 
mesaisini teshil ve tesvik eden düııliniilen turimı programı u- B 'b' ş· 1 d k' b ..-ine kimcılar Uırnfından Dünkü ihracat lan kıvılcım ;~~ k 
İzmir mebuııu ve Cümhuriyet ınuml heyetçe tasdik edilerek uuun gı 1 ış i e ' ir a- şikayet edilen muhtekir c\' sa.- 3820 al >,. 
Halk Partisi İstAnbul MüfettJai cet3e.ve nihayet ve hazır bulu- partıman sahibi de bundan ev- bibi dün adliyeve teslim edil- Diinkü ihracatın yeldlnu --dallan~~- 1b1·rııt0 " dair 1 · ' 250 bin lira.iır. Dlin, Almanyıı., ~ , """""' 
ınıılıtercm Reşat Mimaroı(lu nan bilelimle azaya toplantJyı ı . ve! eaini 5 !ıraya kiraya miştir. Bakalım mahkeme hak Maearistan, Çekya ve Roman- batırınl§ ve sandalıııclo~ 
mü.' ~ıs azalıg":ı intihap ve k!ü- mütea""" Halkevinde bir "'•Y ıi- verdiği apartımanının bu defa kında ne kanır verecek! d · u · _,.,.,.., su~~. ı ....,, ,.. yn.ya en, t tün, baraak, zey- • ...,,~ v 
bün ana nizamnam·-.sindP bazı 

1 
vafeti verilmiştir. tin, balık se.tıhnıştır. HlllW'a yaka! 
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cı i saba h da iki hadi-
-r-~----lm:l-~~~~.:.Jb ~lemleketi ircsan senin bi. 

Yazaıı: MCTRAD kliJRRTOÖLU 

" Kon.ıitc cı1.:-ır, kolunda hilezik bulu· :an kadınların bunları almak için 
ollarını ke~~y ı 1 - ı· l 1 .. & or ar, a::upe ı .oi.IZ arın 

kulakla~ nıı -Cpar?yoı<lardı " 

şenlendirir 

Ç ocuk Bayrumının snyıh hatırası, 
günlerini, İstanbuluıı l,J 

ılık havalı ve bol erguvanlı nefis• 

bahan içinde ya11ıunaktayız.. Ya.kın ta .. ,·hte cere-
Kulaklarımızı bır daı<ika .. ' ' 

hudutlarımızı saran siliih yay- uan eden bazı acı 
lınılarına ve bomba tarraka- • 
larına karşı tılaı,yalım da insa- sıyasi lıildiseler 
nm en mesudu Mayııan çocuğun hakk da f'# l r efrika No. l neş'eli ve şakrak kahlraha.ları- ın 1 şaa 
nı dinleyelim. b ... Ko>limfuü ııı.buh!!. kar·! y k he . y r·· lin liiıısiz ve merhametsiz ta.- li_Sırpbnn beş yıllık talilısW-yü' fu aatll'\r ~Yim. Kan, •<ız.an ıi• h;r o yrurtı. ~<ıe ın"~'. . biat bile insan yavrusuna gıni gôwnüne getidp de .• 

.t~ uyl,uda ıdik. Tü ... fek lieSlb-1 ' . ra.s::po . \ar. • ...... ır, acıyor ve m€vsimsi.z bir yumu- reği sızlaınıyanın in.-an oğlu ol· 
~ı d~~ u~~ ;~; aıı.hwık. Zat.,.ı Moııkof tabuyetinde. Ona Mos şaldık icinde 'l'ürk çocuğunu Ü· ınadığına emin olalım. 
d"""ğç gundilı Yancr ın .,·v·ırdakı· kof lı•iln'\mctı knnşırnuş. Ha- a"tmed - .il b Yakın ve uzak tarihler içinde 

ı d , , p· \.- _ . . lI . ı ~u en gt e oyn:;ı.ya aynı.- S la anlık! 
duka arli ~ dol~ğını Juyuyor-' ıs .. ...,ı~yc Hirınce. oskof kc,1- mını kilit edcbilmeı;ıine sanki göa ırp rı.n uğradığı dii.şrn a-

. usmen agıı. ~ h ft aoln osu kcmerı vah pa'lf,nıu ya- yıumıyor. Unutmamak lazım rın binde biri;ı.e tesadüf edil· 
'lıir çift öküz 1 ıak . . ıı a 1 ma kO§muş. !stanbul:ı tel~·::ı.f dı k' h .. 'dr&k d JneZ. 
muz Bulı;ar ~ . .'1.. ıcı~ k?n'JU· lar y.~ğdrrnuş. Nihavet oradaned rikı enuz.~~bul 1 .e e- "~en·-- , •••• ..;.~--->- ba 
ınan oyune gıttıgı "'1· c"vap gelmi,. Yaııefi sall\"er· myüzd. dvkse lli"""' 1 un emlin:sanı ......., ~ ...,, __ ........,.. Romit'.:ın~ tn'ada çıl!atmıştu·. nıişler. 1 e o 311 pusu, n ve vak'alar;.n ikıs.ini kulaklarunl& 
ınış. Hitt/ıyY•cek veı iyorlar· Gene ",. b. . dondurucu bir havaya bürüne- dinlemiş ve ı;azeteme yazdığım 
b. &ne! ad•mlaril . ' mw-.!;lm ı~ey soyle- rek g""- bir mektubumda da açık~• bir ırknç ı:uce 6 m<'k ı~ter gibi bir harek .. tte bu- .,.,... · · ,,.. 
pııpaaın cvin~el köy~ ,;e~~~k lundu. Fakat oonra her nedensel Ilık ""'-~~ bi h .. d ~ ile artık Yugosl&vyadan 
llil.anı"tl •"- kahnıs mu.~. v»aec · Sö .. . Ahnı ve 6 .......,., r ava ıçm e milsbet bir :Ş beklemenin İm· 
ıatırken ;"" bunJan hize an- -., ,u. '"' yıne et ~a- yaşadığımız (Çocuk Haftası). kiuıııız olduğunu söylemiştim. 
yorduk ~z !'ek kulak vernıi- vuıı ~dı. . J 1 nın, hissedebilenler için, derin Sırbiyada. lıacariarı, ltaıyan-
la.nn b: . pt~ ~avuşu komita . - JY.lll<;~. efa.eında Yanefl bir mAnıısı vardır. Çünkü ço- ları ve Sırpları Almanlara jur· 
ıuu ızıın kt.y cıvannıı yalda- Yine hır koy baskınından son- ~-ulı: ;ı<ınndır Umittlr ve her nal eden rical çıkmış. Yine Sıı'

lf K<ı~kt'":::.ı_ aöyl"','l~ti. ı ra ya.'ı:aJadık. Üç zavullıyı ııehit 1;eyd!r. ' biyada Balkan antantının her 
tu SoM """i dakika ırus- c1mışlerdi. Büyük bir musade-

1 

Mem)eketi insan şenlendirir! çeşit konu.,"lllalannı İtalyava. 
ell~ni t.ı.n mosmor o1muş ~" oldu Onlar eııev ks'abalık cleı·ıer. Türk va.tanını da. tam satan rical bulunmuş. Ve yine 1 

turuu. S:be.y'.l l!Zahlrak. uğu.q. ıdfler._ F'akat ad•:ınle.Mnın çoğu miı.nasiyle şenlendirecek kuv· Belgra.dda son Balkan koruıer>-, 
le devam ~ ~ıc,. gıhı hır ses- kat;ı<bıldl. Yanel ay<ığıııdan vu vct yarınm nesli, yani bugünün ni bozınak istiyenlel'le bir h·trp 

- Kllyil rulmuş olduğu için kacıunıı.dı. 1 çocuğudur . . . vulruwıdıı düŞman!ık edeceklcri-
lı:ak ı..._ ııarm.,ıar, blitün 80· B .. u d»fa artık ııöz yoktlı. İlk, Sulh ve huzıır ıçinde kut.tam- n! &papa.çık söyliyenleri göz!& ""?l:u-ııu keem· ı rdi ,..... ğı nmle ··rd· la '8.rı 'Çıkan kuriıu ~~ ~ · ..,.. once bir ay hastanede kaldı. ı rruz bu masumlar bayramın- go ılın, kulaklsrım 
P-inı !"'lı: azı · nu :V•yordu. Bi- Kuı.,,ı:nu aldılar. Sonra yine i- da eıı ?.U~ . vecibe . yoks_ul, di;"edlnı. Ne yazılı: ki bunları de 
U~ Ry. evveı !:Uzda tUfHt vardı.! 'ın içine Moskvf kon80loau ki\· boynu bukük bır ye~ı sevm- -birte.kun diplomatik mecburi- 1 
~la.ıı t vaıı p:ı~t.Aın emrile M~tı. Yine va.Ji paııa.•·a. k st 1 dırnıek, umumi neşeden onal yetler yilı;Unde.rı. gazeteme yine 

1 
tı. llfllillf'rı toplatmı~- fstaı·'-·la t 1 _,. ' ·-""~ · u. da. bir pay ayırabihnektir. ima yolu ile Yazdım. 

. "'" e.g.,.,,ar '°"'urdı Y---' bil. . N l 
Röy!ünün aesi itti So"lunda );ne kendisini Rahver: w"ı_ınu .. erek, hissedcr_e_k e -0 nrdu, di~yada bir takım 

retleııiynrdu. Gö·•&' k~-e hara- diler. Yine .....ıdi "-· lıelıl.- Sl?V':'' bır Türk vatandaşı; gog-ı nezaket ve protokol icaplın ol-
feci hldıseyi kı;ıı Jlllrhyor, o oldu. "~ -.;mu?.a .unu gere gere: n,.ksızın bu gibi hlidise!er günil 
~Yor gıbi b:;" 1 Y~I baştan "~- •n•~-- . .. -- Elhanıdülillfilı, ben bir g~ilne ifı;a olunup ınünakaşa \ 

_ Ytean\anı)'Wdu: .. ";"''" m.......:uıı köylüye don- Türküm!. Diyen vatandaş, ke- edilseydi. Hem vaktinde tedbir 
-'- Çok acı Oldu bey·m l'" dü. B<JSinın· ıru~-ti, b"·•~" · viJs alınmıs olurdu hem bugünk' ü """ pek az k ı . ,oy- Sen . d' . _..., w" u~mın • " • 
biJd! 14i tanını lrıtrtaru- - .• ~nn ı grt =ıum. Bm 'ati nispet.inde Türk çocuğuna. siyasi dünyanın çehresi daha 
Çok k!:!adınıar ve toeuld>r ~e'tu~·vıl':';;.';te te!~fla va1.iyc- 1 yardım eden vata.ndaşbr. başka bir renkte görü!ürdiL 1 

ınıta 8\' ~P.!&n • .ıılar. Ke>- .. ırec<s•m. Kuwet ,lıp ta- Yardım mutlaka çok para ile Neyse.. Bu harp te bir eona 
lezigt 1;e gınyor, kolunda bi-

1 ~ıbe çıkacahm. Bu defa Yaneft 1 olmaz. Muhtaç Türk yavrusu- erecek ve inanalım ki, iyi bir ı' 
~p alı an kadının kolunu ır Yerde sıkıslıra.cak olursam nun refahı nıunuuı. verilecek şekilde erecek. Kuvvetle tahmin 
ola.n ıu,J0\~atında küpegj j her halde ayağuıa n~n almı- beş kuruşun, hatta bir tek ku- ediyorum iri, o zaman bütün 
du. Her n 

111 koparıyor-1 Yacağım. / ruşun bile bir kıymeti vardır. milletler kendi kendilt'rine inilı-1 
1-r, ~~~ ne vahla aldı . .Rnv'il ııek tatmin oollmis gö O miniınlııi tek kuruşlar birilı:ir yatif a.lacalclıı.r ve diplomasi de· 
111 zuIUınıe' ll<ıY<lular. Tür- ıımmüyordu: · j birikir ve binlerce TUrlc yavru'. nilen insa.nlık Afetlni ortadan 
olnuYlln i~tı· ct~er. Paraııı - huı>ıllah beyim ı diy~ mı-' suna huzur, refah ve neş'e yua- ka.ldıroeaklardı. 
ııuıı çıhreın d(ya; : • !>ara • ı rı."1a.ntlı. Yalnız siY.den köylü- tan ~ir çığ olur. . Geçen sene Maeıı.rishnda bir 
duJac. Burnun g erını oy. niln h•r ricası var Btse to 1 tı Türk yurdunu nwıııın tama- çok siyaul 1'11 içtimai şahsiyet-
~~ler. Bir yaıı~ d~kl&Mnı 1 lan tüfelderimüri ~ v~~ mlyle şenlendirebitmesi için ·--- -
""ıı ~vı ate.,e Vt!n 

80Yduk ı RültOmetin pek b' mnhtıu; yavnılarımızı, boynu Zaten Türk demek, zayıfa 
bıı.hieytn <k>folu Y<>:lardı. Sa- doinınamı or ıze Yn_nbım bUkülı: yetiınlerimizi neş'elendi- yoksula merhamet etmek, onuıı 
k~Ylin Y .. rıa:. ,_!) X'~dttierken tıı.lcibi Y .... :_~~ komıtanın relim· onların kuvvetin· gur·· blb imdadına. kOŞmak demektir. 
Güçlıe!A ate.Ja...,.,ıer ı~ınru. idi. le ne ç"'-" ! Hı<; olmaaa .. ve ,...,,;.kla.nndaıı lr.aıı da~ bir 1 Kendini bilen ıı. gl Türlı:, 
Birkaç •Vcikı köndlil"ebildik., 1:::7:~· <»c\JkllU'l11lıZlnl hıılde yetişmelerini teru:r için dedeler mirası bu efendiğjli nef-
llayatta lı.aıanıar bu~tar:ı.bıldik. onıyalım, küçilk fedak&r!ıklara katlana.-/ ame !Ayık görmez ki?. . 

Yugnsia.Y)1'yı s.otm..ğa b'kşe• 

B. Svtıtko~ 

!erle konuştum. Açık Ye samimi 
konuştuğum için bana mislile 
mukabele etmek ntt• keHni gös
terdiler. 

Bunlardan bir kısmı bana a
ııağı yukarı ayni çecçeve içinde 
eunian anlattılar: 

- Belgı-adclıı. birtakım adam
lar bizi ve 1lalyayı AlM.'Ullan 
g:unmazladıla.r.Va.zlyet ve mE'&e-1 
le şu idi :Heniiz A\'llSturya işgal 
edilmemiş w mihver kurulma· 
ınıştı. İtalya. Almanyadan kuş. 
kulanıyordu, bizim gibi... A· 
vıısturyayı birinci ~ tecrü
besi üzerine, ttaıy&nlar bir.;ok 
fırkalarını Brenere yığııra.k Ber
lini tehdit ettiği maliWndur. Son
ra işgal v&ki oldu ve endişeleri
miz arttı. İtalya bize Almanla· 
ra karşı teda!lıl bir anlaşma 
teklif etti. Bwıu memnuniyetle 
kabul ettik. Yalnız Yugo3lav
yayı Şl'-t koştuk. Biz henüz ha.
zır degildik. Yu"'OS!avya.sız bir 
anlaşma askerlik l».k:ıınınd~n 
zayıf olurdu. ım bu iQi Belgra
da açama.zdılc, elindeki toprak
larımızı düşünerek bize iııan
mıyacaktı. Bunun li'2rine Bel
gradı, ttıılya üzerine aldı. Bizim 1 

İtalya ile hakiki dostluğumuz 1 

ti o devirden başlar. İtalya bıı \ 
iş için bilyük gayretler sarfetti. 
önce muvafakat eder gibi gö-1 
ründüler, ııonra kaçama.klı k<>
nuştular. Ve ikimizden öğrene
ceklerini öğrendikten ııonrıı bir
çok meçhul ağızbrl& bunun Bal
kan ıı.ıı.tantını bcmmağa matul 
bir hareket oldığırıı yaydılar ve 
antant arasında birtalwn menfi 
hisler uyandııı:hlar. 

Ş i-·l''ıı'k ~ '''"w. •• 

-·.:-=-::: .. = Eu kada~! 
YAZAN: 

Aka Gündüz Amerika Vıt' 1·ar11 
A' rupa harbi ba .lıy~'ı 20 •ıy 

oluyor. Bundan 20 ay evvel Al· 
ve tehdidi altın la kaldık. Ber- manya ile Polonya aı a.."1ruh 
linin bize ııöylediklerinden ve ı vuku bulan çarpışma, o z;...wan., 
bizden lsted.iklerinden • ki Bel- dsnberi birçok muharip ve bı. 
gradla. konu.ştuklanmızın he- taraf devletleri yaktı; mıla,·ı da 
men hemen cümleleri bile ayni oiLııulü dahiline aldı. Eğer ha 
idi • öğrendik ki Belgradda ko-1 20 aylık h.trp bilançosunu tet· 
nuştuğumuz bazı kimseler bizi itik edersek daha on memleke
ve İWyayı, kendi milli menfa- t.i.n harbe karıştığını görlirils. 
atlerile ~aber Almanyaya sat- Fakat hfı.diııat ~· hakikati i11-
ıııışlRr. Bundan duyduğumuz a· ı bat ediyor ki, ha.ı'P daha ziyada 
cı ve inkinr pek lıüyüktü. Eğer genişliyecektir Daha birçok 
birgün ilk fırsatta Belgradla \ memleketler kendi ı=ılaM hilil
çarp1Şlr8ak bunun sebepleri a-

1 
fına clıı. olsa harbe kanşınalı. 

r.ısında ve be:lc:i en başında bu mecburiyetindedirler. Bu meın· 
Pcı ve inkisar fi\'eleceh"tir. İta!· leketlcrin en mühimmi B'rleıılk 
yaıohr i<;in de vaziyet böyle <>- Amerika cümhuriyetleridir. 
lt.caktır. Birleşik Amerika cUrnhurlyet 
Eğer o zaınan Brenere ve !Iİ· !eri dendi~ r.aınan bircolc kim· 

mali Yugoslav dağhıına daya- seler bımun ifade ettiği müthif 
nan bu a.nlaşına yapılsaydı, bu milnayı vehleten anlamaktan U• , 

gün muka.:deratunız böyle ol- zaktırlar. Onun için bu ıııeml<!
mazdı. Artık iş işten geçti. Mlh· l ketin harbe katıhşını:ı harp mü' 
ver kıını'du. Avrupayı görüyor· vav•nesi llıerin& oyntya.ea.ğ;ı 
sunıız. B;z iki başlı gelen bir ro!U ha.kkile kefıtireroe».Jer. 
dikta'nın icapı ınna itiat et- Amerika ne demektir? ı 
mekten başka birşey ya.pamıya.- __ _ 
c:ığı.ı. Sentetiyen tacını tekrar Birleşik Amerika t.ümhtırlyet 

1 başımıza geçirdim derken başo- leri sadece IJOll iatatistiklere ~ 
ı:.o.ıza nelerin geleceğini kolayca re 140 nıilyonlnk b'r hıtlk küt·' 
tasavvur edebilirsiniz. Transil· lesi demek değildir. Amerlkıı I 
va.nyııyı bile kendi sesimizle Js. demek, dllnyanın en müterakki 
temiı= Alaeak mı almıyacak ııana.yl memleketi, en zengin, "" 
mı? Haı p içinde mi, harp sonun 1 canlı ve h~lı milleti de
da. mı? Sornıağı bile tehlikeli mektiı". Umumi Harbi yakından 
buluyoruz. takip edenler, Amen"l<al'ın bar-

Balk .. n antantının gec;erı. haf- be ~rdiği zaman ve bilfil h11rp 
talı:i Belgr.ı.d konseyinde siz de ettiği Jnııa müddet zufında ne- ' 
or:ıda idiniz .Bir gazeteci sıfa- !er ya.ırtıihnı pek g!J'le! hatırl:ı.r 
tiyle n<'ler gördünüz, nel.er öğ- !ar. BuradA Amerikamn y"k· 1 
rendiniz?. l!ll'k kudretini pelı: veciz bir 'f,.. 

- Pardon, dedim. Dev~ kilde izah eden birkaç ra.kaw 
arası işleri objektif olamk gön>- ıdkretmelt isterim. 
~il.irim. bir şeyler de ~ne~- lnanılmıyacak rakamlar 
Jırım. Fıı.luı.t bunları soylemege 1 
kendimi mezun saymıyorum. Amerika. .. i~lı: bar;ıl~ Bor· 

- Hakbsınız. Ben sa!Alıiyetll deaux'ya butiln techiz&;ti~ aş&· 
bir mevkide bulunduğum için ğı yukan bir milyon kiııilil<. b.u:· 
söyliyebilirim: Konseyin da~ onln çıkarmıştı. Bu ordu ıc;ut 
dığı günün ferdasında Balkan tesia ettiği hasta.ne 1~.000 ya• 
antanının ilk gWıilnden son gü- bıklı idi. Ve. Avnıı>adıı; o zama· 
nüne kadar biltiln dosyaları R<>- ~ kadar "'1 yoktu. Yme Ame
m .. ya teslim olundu. Ve antant 1 nkan ordu~ mah~ olm~ 
kimbillr kaçıncı defa satıldı. 

1 
ttıere 100 lrilova.~ bır te!sıs 

Hatta Runıanya. Dobrııcayı Bul- ı istasyonu kurdu iti Avru~ . "
1 garlara iade etmeğe karar verdi zamana kadar bu kadar 1?tlylik 

ve bu karara Kral Karo! muva- bir U,lsiz istasyonuna ı:n~ık de
fakat etti. Biikreşten geliyorsu- )ffidi. Yine b? orrlıı ı~ın B1'~· 

daki rical ıılı:e bunu deaux'dan Parise kader huSUll! 
nuz, Ol'& • 1 ""~ di 
söylemediler mi? bir demıryolu ~ 1. 

_ Evet, ııöylediler. Ve daha Amerl'lı:alı ar a nmıı sade 
bir k ı ·· !edil Fakat.. ce zamwıın ell modem ve en 

ço ~~':_Y Ben~~ ne söy· mükemmel siıahlaril.:ı te<:>ıız ~t
lediklerlni pek illa biliyorum. meltle kalmamışJa:, o ordu 3 ı 

bili · iri vuife ı;ören ferdlenn de maddf 
Yalnıs a!z de IJllnU nız . - _. h tü li1 'htivadarı· 
kr'll bu kararından vazge<;nile- ve maı=vı er r . • . 
cektir Haricl bir tazyik oı .. cak· nı tam mlnsıılle karşılımııılar-i!ıııdıJa:· Yara! I u evlere ~ı- - ( Arl.w. tıM) hm. A. C. SARA ÇOÖLU 

Y &l'a.!arını 1 arı t'lpJa.dık. 
P\n Iı&r.~1 il'1.t'~ı~ Ze.vallıcıl:la- " J J'I 

• (Bon• Nyfa 4 &IJtun 1 dol dı. El2'Cfun)e bu Ord~da OO)~ 
tınlversite talebeelmn denılerıru, 
de düşünmüşler ve ordu ile bir 
ilkte bi~k üniversite pmfe"3r 
im de A vnıpaya r.rlmislerdi. 
Bunların içinde sed~ 5!) tane 
yüks?k riyaziye ıırofcsörii 'bn· 
Jnnduihınu Jraydedeeek ol11r•!\k 
bu ilnlvergite heyetinin kA.+rC>
ııunu kola.ylıkla. tahmin edebi· 
Jirı<inlz. 

Nihayet bir glln ve mrdenbirc 
Almanyanın ıriyıud bir tazyiJo 

lardı. 'ram o':°gı d tan donnııın. Ben, daha harbtn başında, • bfilesis 

:m~ ~~~nı~tu.
0

~:1~~1~~: Aııkeri lut'aların Okyanuslar- l51ll 11 r;;k~~ Yeiso H g&-

~ . ar-ıınız lI" ·" dan naklini temm etmek "~- B mı' batmı..+. ~it ,m_. u•v~~ """ 1ı.afU -~~ ___ ,,.. 
ııa.. ba-·a ı,_"..""ı' gö,ıu~de. Kö'"it! kıı- a ai8temini tesis etmiştim. kk' 

""11 -" ' O zaınan t-"''"- yıf T~~~ri:P:...:u:.:s:.:ü:.:1:.:le~r.-i.:.n_de_t_a_ra __ ı aı ~latn.aı.. 1 ......... '"'· Derdimi- . """"'""" za. ve •ü- _ e -.. wı l'lll!i Alnıa.n kruvıuıörlerinden Bu suretle bir tanı.."tan d&-latıı--~"nın~;ı.zn.ım, bü. tün bu an. geliyordu. Moduı ~eçmi§ bir • üd' af •--' 
tl -u ~· SlU bi ~Iılıarp gemuılnin, yahut ağır 1 1 nlı;altılara karşı m aa ..,,.... 
"ı>la dinıtyol'd r acı ve ıs- bir . kruvazörün +h~u a•....: ( Y E N İ S A B A H ) iN B 0 Y 0 K S i Y A S f T E F R İ ., A S 1 birleri tekemmül ederken bir 

l'akolcia ond.ı. u. Kii<;ük ka- demır; .. """"' ~ taraftan da denizaltılan tah-

ıu,i Vardı. ~~a g~ dllrt h"Uvazö=~o~ıa~~ • A R E 
1

,ii)i·p Es 1 rip usulerinde büyük muvaffa-hın Balkanlar-ta . meti- geliynrdu. Harbin baııında kı- D E ,-z kiyetler elde ediliyordu. Mese-
JneınUr f.ltJği b 

85
"Y1'1 tem.ine taat naklini de . ıa denizaltılara lngiliz deniz. 

~el~l'dcrıben ~ll~f rt it\ zaptiye, liyet sahaıanoo~h~~"e ~: altılarmın hücurm, bunların 
-.cıbiJe ın~.ııınıı an eı; ıva k~ deııtroyer himayeleri de lı:inci!Wıunuııd& amira.lhğın ka y a lünl1 bahriyeye şiddetkı tavtıiye Atlantiğe a.çılnmlanna mani 
bu eivar-ı ka b k ôldııkll\J'ı için vticu.de getirın••tık. H- 1.ki file hakkındaki resmi mütale- ı.-: a Z n : -1 eden ve kabul ettiren bagve.kil olmak üzere şimal denizinde 
en tıleıı!ıur rı' ar14 hillyorlar tedb d .., ~• ~-h-' ı. izah dilın',..' lı>.ı • ..+n• yol kesmeleri muvaffak oluyOI" ları1ı. Yalnıı ~1lo'.' 1 Rrı tıı.nıyor: ır e zayia.t verdirmem.işti ası şu ~.ar... e ..,~: •• 0 ,........ du. Limanları müdafaaya. tah· 
iten<; lllii" . ıernı Cevdet olan - F':ıkat bazıları bu ıısulü be: "Birı;ok gemilerin bir kafile 1 v. ~04 rç; 1 Muvaffakıyet b~şlad_ ı "'· edilen küçük c sınıfından y · "':tını da~a b getunediler. Şimdi denizaltılara halinde toplanarak denizaltıla.- il -
enı tavın edil t' u vtı.,.ıfey~ karşı geniş k f'I usul rın hücumu melhuz olan hava· 1917 -'----"· k-ı....·• ...,,,_n İngiliz d<>.nizaltıları şimal deni-aı oldu"'iı bu "'.14 ı Yabancı- d a 1 e ti vücu- ~ """" """"' zinde mühim roller oynamışlar 

den ra,··aı nıulııtt~ ce~yaıı"'" \getirilmesi tehlikeyi azalta. tiden geçmcei tasbip olunamaz. bu Ub"lll ile ilk kafile 10 mayıs.. ve l!ll
7 

senesinde 
7

, 
1918 

ae-
Iı-nuyottıu ~·~~ti/. bi~ln .. 1,,._ ~3. Yerde arttU"acağına kani- Muhakkaktır ki, bir kafile ne deki muvaff.aiyetin esası bu- ta Cebelüttarıktan hareket et- nesinde 

6 
denizaltı be.tırmı,"18.r-

"!in llÖ>:.lerİ l'Ti ıınk i~in köylij. ~~~e~ek_ ~ına giden bir Uca = ~k. ~~~~ket e- radadU'. ti. Sey:ı.hatini arl7.asız ikmal dır. Bu tehlike Alınan deni7.al· 
sır etınl~ti nı/:'' ken<li.Rine te- "' !Sının yolda karsıı;ma nız un ara mu- Di;er tanlftıuı d""troyerler edinr'.e 4 hazirandan itibaren tılarını uzun müddet su altın· ~hl · ""' u..nıı 1 ~ıkan bir denizaltı tar:ilindan vaffakiyetle hücum etmesi .,, kafil Yak'alarıı le ' ve er· b•ı b~tırılm.ru;ı niha vet !:.' " . şansı 0 kadar çoğalacak ve ka- bu koca denizlerde Berseriyaııe Amcrikadaıı muntszsım e- da seyahate mecbur ediyor, 
.._ M için n:•l.-•~ Şahit olduk- kavbııu ı'n•-- ...,..:... h .r ,,enu fileye refakat eden harp geını·- nöbet be:.llyecekleruıe kafilele- !erle harekete gec:tiler ve 22 böylece hareket sahalarını ve 
" Yd ldilar"""'. 'Ql •itin ve il- ... _;,,, ~ ~.,., ıılbulri bir - re refakat -"-rek yalıuz de~;"_ hAzira.nda Kanada limanlarına 

litllflı:iınv ~rd • ., , '."""ueye hucum eden deni7.altı lerinin bu hücumları evvelden """"' ~ takatlarmı azaltıyordu. 
- ~ üç beş gemi . b' d k•""etmesi 0 kadar gil•l~~ı... altıların hücumunu bekliyor· ::ı temmuzda da cenubi Anıeri- Artık maynler de mühim bir 

- Kiın bu y · j b"' yı U' en lı:ıtırabi- 9
• ~ ~ l:.r ve hüc'.llll& daiına hazır bu- k kafile uııuJü tatbikı em rol oynamakta idi. Harpten ev-

"°4? &zı.ef • Aıu...t ~- ıı::;. ayni zamanda lnı kafüeyi tir.,, lıınuyorlardı. Bu suretle kafi- r!rfudi. • ve! amlrallık bu silahın pek 
- A.;ı1ı bir k ,_,,_.Ye eden harp gemileri de, Fransız ve Amen_ ka bahri leye hilcıım:ı. hazırlanan 13 dHo A.ın "·- d 

1 
tle . 

80
··zu·· """'ec'°"'-e kani d~ldi. 

- Hiç ta om1tac1 lıeyiıo. """'ı toplu hareket edecek <>- m&kamla.rı da bu sısteme mu- man denizaltısı b:ıbrıJml'it;;' B;rıeşik en,... eve n· .,-, .,,.~ ~ 
lllı? kibine ~ılrılınaıh lan denizaltııara karoı mille- halefet ettiler ve 1917 şubatın-' Denizaltılar, kafıltıl~ıi gördük: nin harbe girişi Amerika liman Kanaatimizce zayıf bir düşman 

rı.. m 1 b h • ~ !arının kafilele<' için hareket ve filosu maynlerden is+Jfade ede-- .,.,kıln1117. 01 .e ır edef teşkil ede.oektir da toplanan deniz ~eti kap- !eri ha.lele etraftaki him,.ye ge- bilirdi; kuvvetli düşman filola-
j - Dt·ınek bir ur nıu beyim• diyorlardı. ' tıuılarında:ı müteşekkil konfe- milerinin ani bir hücumundan muvasalat noktası olmasını k<>-

ıirJ 1'1adınız hayd d ~rde ıukıştıra ~irallık eritiinı.harbiyesirwı ra.ns ayni ınUtaleada bulundı.t- korkarak: çok defa hücuma bile laylaşlınnıştı. Amerika destr<>- rına karşı kendisini bu vMıta 
il' .. ihtiyar ~avı~~ .. .. getirilen eıı. genç zabitler her J:ır. gec;memişlerdir. yerleri de Atlantik uakliyRtına ile koruyabilirdi. Halbuki kuv-

"atlar belirdi: )'ttzuııde acı gün artan zayiatımız karşısın. Şimdi bütün bıı saWıiyettar, Dediğim gibi haslıca bahri- yardım ettiler. \'etli bir filonun mayn~ ihtiyacı 
f - Sıkır,tırdık b<· · . ı da .bu kaf'ı!e usulünün yeniden ciddi ve mantıki iddiaların ne y., erkanı bıı fikre muhalif bu- 40 hatta 50 va.purdan mü- olal' .. ağmı zannetmiyorduk. Fa-
? ~iri rllri Yllk'\lad~~ tın ~"." ~ın.i istedikleri zam..n şid- kadar yersiz olduğunu müta.- lunuyordu ve biz?.ı.t ben de rekkep olan bu kafileJ,,re refa- kat harp uzayınca i~ler de-
'l\a İ"D l<o:nitacı U•~ktıı'.:;'rlı'<'nı, ..ictli ve umumi bir muhalefet- .ıe.. edelinı: a•'lli fikirde idim. Fakat 0 ta- kat eden filo büyük hizmefür ğişti. Harbin başında pek az ve 
tıa~dır. D~ gectrlinrl ~llb~- lı; karşıiaşuıar. Bir de vanu~ Deni.zlerin ııahıun 0 kadar b~ rihte bahriye nazırı değildim görüyordu. Evvclı\ kafile usu- tesirsiz olan İngiliz maynl,.ri-

••-
11 "'1ın atar A k en ınııa. l&rın btt. top ,--- .,;ıo+ı;.... ki b o ve nı~'uliyet makamı :agaı et- lü, İngiltereye g·•·- ..,.....;lero, ni ·hatta bir Alnıan mU~lea-""''ar 'Fakat bi .. 1 l\Rından bı. - ara.ya !anması, ço.. ... ~....;.. ' u kyanuslarda ~ _, .,.... e-·-

1 ka r YCtdo ınkı t gıınun ayni zamanda hareket tek bir geminin işgal ettiği yer- miyordum. Yalnız naz:ırlarls yani yüklü vıı.purbra tıJıııis &- sına gör~ '1ngiliz ınayııleri U· 
~;,, l"i';;;ı;;rı!t ~i sllAhiı bir şa'. etmesi, silratlerinin biribirine le bir kafilede hareket eden bir sıkı temasım V8Idı; ahvalin c... dilmi,'<ti. İngiltereden çıkan ge- munıiyetle patlanı!iZ,,· y&va.ş 
~ÇaınM1 acnıaıı.ıı bakar u!.'duruJnıa.sı mecburiyeti yu.. çok gemilerin işgal ettiği y&- reyanından daima haberdar <>- milerin ziyaı derhal çoğnl:lı. O yavaş arttırdık. 
- Pek; mı. t!'!lllnı olur. · Zünden vakit kaybedileceği ·ıd. rln farkı belli olmaz. Yani bu luyordum. ııaman 1917 ağustosunda Bri- Maynler vasıtasile Belçika 

tııldu? ehnlzden ll&P.ı.l laır. dia olunuyordu. Aynca liman- koca denizlerde hareket eden O andan itibaren, mtlea.del&- tanya s.dalarındıuı RÇJfan ge. sahilleriade bir baraj vücude 
'lı: - . Kıırtal"dılar be . !ar bu bir arada hareket ed&- bir geminin bir denizaltı tara- nin en ağır yükü birinci lord- milere de kafile usulil tatbik getirerek bu sahildeki Alnıl\ll 
lı~ıs;ni eliınle Uek;rm. ~ cek gemilerla dolac~Iı+ı. fmdan gö~esi ~.ne ka.; luk ınt>vkiine gele:'.1 şir C~n- edilmeğe başladı ve derhal bu- denizaltılarını abluka altına al-
di!ıı "'.'in" te&iın etti P hanıe- L dar varsa. bir kafile ıçındeki un omuzlarına ylikleıııniştj ve re.da da. muYaf!akiyet gö:ı:o dık. Bu baraj 28 kilometre u-

J ~Uı'!'fbn zaman y;:"' rrakat ehte Ve aleyhte 40 geminin görillınaıi şansı da bu sekiz ay zarfında batan ti- çarpıyordu. 1917 ikinciteşri- zunluğıında idi ve başında nö-
f arda lta"'ınıda ~~ yine henıeo hemen aynidir. Fakat caret gemileri bilsbütUn kot" ninde 1500 va.purdan fazla p betçıli harp gemileri bekliyor-~ liaplehaneden nıi 'lı: rmı. • mOtalealar bir kere bu kafile denizaltı ta.- lwııç bir ıni1ı:tara baliğ oldu. miyi ihtiva eden 99 kafüe dıı. Baraj konduğunun ertesi 

\t~ ıa~t~Ullıdme bu der:'%'!!; Bıı iddia.lan eak bHb , f::nd•n gö~ mi, kurlu- Neticede bu birinci lordun -. 10.656.000 ton bışımıstı. Bun- gilnQ V.B, 13 dmixaltım 00.. 
• Ye ça.Vllfu C..ap ver-ı ~bildi. ;' Ilıuki 1917 ır bir geınl değil, 40 gemi oı... ınanında a.hmıı tedbirlerle teb- !ar mWııt noktalan. alimem da ba.ttı. 

.. - _ _ 
8 

1- ınuş ofor. ~ lı:ati!e sistemin· like ıtl•hlc!ı Fa.kat kafile WIU· ı:elıniPr ;yalnu ~ 10 (Ar1coıa Nr) 

[1t.<Vz.~~~~~~-

İşte şimdi bu Amerilt.• ll~rbe 
yerrid<on kan""'a k vP t" :riliz 
lrııvvetlerlnln va.ı,.nrla •im:t'ki 
)!'ini lrı"1Tlen yari111»larile dr<;;J; 
bilfiil l'.atı1n maddi ve mal'P\'ı 
knvnaklarile yer abn::\l< il!<ı•re 
bubmuyor. 

Almanyanın vaziyet! 
Almıuıyanın billıa~,;a t<'lmik 

huırurıatta. ileri bir millet ol<lıı· 
Y,1 ve harp fennini çok iyi bil
diği inklr etmez bir h!lkiloıt· 

tir Bu itibarh 1nr,ilteN ""bi 
• • 1 

maZ?.am bir imparatorlu"!1\ ,(~'r'-
'1 asla ihmal edilm"" bir r:>.1°.' ı> 
olabileceği tA Umumi Harııte 
meycla-ıa çıkmı<rtı. Fakat bu 
kuVV<'tin yanıııda Amerika da 
yer alacak olııra.a b'ın" karnı !:o 
yRbilmek kenrl;~ ;,.in bih:ıbi.i.titn 

imk'ınsız olur. Simdi Hitll'r Al
manyam, hu mua•mm km":f"t· 
l<"ri yenmek, nhıtt 1a bi··~t 
Hitl<'rin dedi~ !!'hi l"T1 A'- bı'l 
~e irin sivn.!'iıet gahRfll"rln..'1 '-°f'e 

kilnıek mecburiv..tinclP<Hı. 
B'lkahm avinei devran ııe 

suret ~östereeek! 
MURAD SERTOÔLU 
~~~ 

fngiltereye dcı·t 
milyon Hralık 

ihracat 
tzmirden bildirili7"'or - lne:i· 

)izlerle yapılan yeni bir anta~
ma neticesi. olanık, lngiliz kor
porasyonlar mümessilliği mem 
Jekctimlzden muhtelif cins mah 
ırul satın almaı':a karar ver
miştir. Bu defalı:i mübayaa ge
niş mikyasta olecalı: 4 ıniJyoıı 
liralık mahsul satın alınacak· 
tır. Bu mahınıllerin hepsi İz· 
mirden olmak tlzere muhtelif 
clııa kuru yemiş, yağlı tohum
lar, ve yaıl relr0ıted.,. ııwıaın

cllr. 

• 

~l 

"' :ır 

ill 

•• 
ık 
lı 

... 
t• 

• 

.. 

• • 

.• 
ı, 

•• 
l• 

l• 

il 

n 
e 
e .. 
J 

l 

• 



t 

.. 
• .. 

.. 
( K EL' 

SABAHA 

Ya~un tari·hten 111 
(8at tarafı 1 inci a:tıyfada} 

ne g6ı:-il~mü1 ve sadra.mıııın ne 
• var, ne yok? ııuııJinc şu cevabı 

l!akik teıı çuı. g~edl. B'.rı 32 ı.;un?. venniı.;: 
itti el kapışmad.:n oonra, Mol- - Güre.-, tut be!· _ Amerikalılar, Almanya 
b da, tıpkı lı.tla! yr.ptığı göd yi güt.uı ur G... .;.y r mu- Eu, tiağutıl:ı.r üzermc Molla. m~lf.p edillnci e kadar .tnvl-
gı1ıi, eııs hn kol ıra k b:;:ı- &tın c.trafı ?. h:ı.srınn.dan biraz ayn!Jı. D:ı.vul tereye yıu:dıı:ı edi!<'.eklerini cüı::ı-

111111 _ ....... 

TeıP>eden 
""""'""""'""'""'""'"""""'""'""'""'.,.,"""' ...... """""'""'....,,.~ 

H 

• 
ı·şte m amm nm esası : Maliyeti 
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19 
lll!'!l IY.>yundm - 1ı - Evet. fak t, kııy . '.w.ın ~ zurnacılara eliyle işaret el- hı·1Tei.:ılıerinin diliyle teımıı· c-

Koca Adalı, - üt: ha!:mı- oorad:.ı." :t:.'Ptiy<-: -r d • v~ ... ti. ve susturdu. '-·kı rd cliyorls.r. 
mn knlu ::ı.ra~n .. ,,.rmi!jti. Şim Oedi. Herkes, Mollaya ..... yo ıı... s dr..z:ım, bunu ne.-ed"" i kuruş, 25 kuruşa satılma ! lii.zzmgel 
di sıra Mollaya gdro-;.;ı. hlol A l.ı ayaı;- l!f:ır .:u rnı:ız, O tahltt.a. Ees s:ıda. ;. 'lmişti · tiğini connıya lüzum görme -
ı , ooytı:nılurı!f,'Il yeni icat vuru hır a.o;ırma üe _ ,oJl:ıdan Qllsıha ..\dalı da du_rmu:,1u. den giilmtlıı ve: 
ym'dı.ı. Bum, bura, ~m:ı.~r !>',- b"· boyı.ınd= •:: aldı. Am..n Al- Molla! ba,,"ll'dı: _ _ P<.d<cr"c bir blöf vardır. 
lı:a:r gibi.. 1'.:?Ell!"tr.rı e ~i lıü- lalı! lfasm•:oı c u ·rece uzı:n \'e .-:- Ağal:ır, bey!~L. Gureşe / Bu da öyle bir blöf.. "Aklı kısn,, ile "Al;h uzan., 
küyordu. sür...k!i bof'Lic l::ı, herl< •i lıeye- mud~c etmcyınız.. . 1 D ekle iktifa etmi§. Hal'ou- ıı.nuııııda bu' koo ma: 1 

Ortahkbt b;r Jıaynıı.')100 ol-
1 

camı. ge'.inli. Dakfr.al&rca boğ- Dedik-ten sonıa, Adalrya hi· 1 ki Amcrikıın cümhurreisiııin - Evvelki gun ~'IU.elule WJ' 1 

hi ols'.t ha:mıma mtıkabele et· "··'·-'··. • -'· 1• d - c!Urüst mü· f '·- h 

te, halb !<:i 15-20 kuruşa satı ~ 
Yazan: f 

aacai SANAY t 
da. Herke;; MnR~ll!n hırksız <la- du. Gene r.,raftan bağırmalar taben: r E>ÜiZ:İİnÜ l&viı;ıwclri ııefirimiz ! ha.vadi:. olrudmıı; IHr- tliırlü a- 1 

.,........,. - ~ ogru haber vermişti. Bu ı. ... .,.yı :ı- kıl enlir"'II>Cdım ... 
mcsine 9e'rindi. - Hey! Bırak. l.. giirc ·eceJiz, yok~a btiyle mi ele- ıa d~vlctin güzide bir meınunı l - Sen de h.oc:b;r i' y' akıl er· ı bine 19 ~ 10 J;lQNYll mı mal l 

Ve ba.,,"ırmsya başladı: - O serıi lıii)'.e ııürekll mi vaır. edecf.>ğiz !. ohm doı;tmnru: anlattı ve blııe 1 dircuıe::sın! nlııyur ama'.' 
- Aferin Mollll!, ~du. Dedi. 1918 scncsmi hrtır!attı: Al- - Oyle d•me.. M.ıl eı·ecek - ~"et.. 
- Al hınt.'Dll!. " -Ayıptır , d:ıli.. Ad:ılı Halil ceYaı; verdi: nıanya d5rtsene mü~diyen. 1 şey ckgıl bu •.. Bı.k anlatayım - Bır kilo su~un fö\l ll<'!K:.-
- Nasıl Adalı, tıeııeıdin ntl · ı Ad:!.Jı, h~m epeyc ve u- - Alx>, gür~ k:ı.yd olur z:ıferd..>n zafere k~muş, Av- ean:ı, sm tlc bana ::ııl:.t da a.n- J.:u· tutu7 l 
- H&. Molla!. zun bi!· mü:ldct boğdu'<tan son-ı mu be? Tclıey~ .. l:;tcdi,.öiın. gibi J'lI!"lda. Rusya da d:ıh.iI milyon- l.ıyıı.yım... 1 - BirA.n~"i'~drıruuyun•?'. 
- Brat.ma.. Sık!. ?'ll. bırlitı. Falı:;.t, bu &cl'er de güreşirim be!. ı larea lı:ilometreyi em.'i ve iı;gali - Söyle bı\lralım ne imi\ı bu ....., ~ b neluır 
Ad:ılı, boymıdırrılkt:m kıır· oUa da hayır kalmamıştı. Deyince, Molla. mukabele altm:ı alnuştı. Çok kuvvetli IJirf muanı.Lm?" aı· tutar, diyorum! .. 

tulmak kin c- lı.~yordu. Fakat, Çiicl;il, A.daJı basmmı ept>y~ etti: 1 donanm:m vardı. Churchill'in _ E'iat miirııkal:ıc koınizym.u ~ Akyı bırak y:tlru. .. Suyun 
mümtün de-~ldi. l.loil:ını.n ~- ezmişti. EL"aftaıı. küfürleı: ya- - Pekal:.: Öyle ise ben de 'ı dün.ltü s:ıyınmclıı. çıkan hatıra- ~hrın aut 1 !ıi tctJr.il:: ~;:en 1 'Dal'aA olur mu. .. 
mm rah:::t ~ n es a!:ıl:ıi ' ;:;ti. I gcyon!:ı: sana muk:ıbel<' ctm...<>k meclıuri · lannckt ı:;5rii1dü,,"ii gıöi deniz. garıp, akhı. ,,-.;ım:u: lılr vaziyetle . - Alll 8CJ1 li:alm lıafulıılığı 

C:ız!o/• ımylen.lyordu' Ayıptır, :rez!Uettir. yetind .. yim.. dedi. 1 !erde mgilterenin ticaretini ve karsııa.~ ş bu•• • İ!lin ince!itine- bıraz 
- . l bey~ •. ben ~a · _ Adalı. vga 1111 ya.pıyor-1 (A•k- va.-ı dnn:ımnasnn köküntlen sarsa. - __'.:. ?mı ·~ t •ı erdir". Bir Rııyu 

cbırlı ol dcmalmı mı? !-------·-------------------1 yordtı. Bugiinkii gibi de<Jil, a.y- _Ticaret Vc:.ı.alcti müfettiş. lıaç panya it;iyoraım? 
Gilreşi scyredeulerin el.seri- •• 

1 
da 800 ·n ton gemi batırmakta !eri tar:ı.fmdan yapılan tetkU- - 40 paraya ... 

:reti Ç'-01::.k 1fo!In hre!Lan. Ql- U ç idi ve tngı.terenin en hı-fif U.- 1er sonunda, bir tiio inc!t sütü- l - Ent. lııbw'eııiıiıı. suyun 
ınaJtl:ı berı.ber halkın bir ~ok .. yıbı ayd:ı. 4 -5yfu:1ım tonn bulu nün, mandm sııhihina. bütüıı r bard:ığ;. (buzlu, l.ıuzsuz!) 40 pa.-

idi!<1;ı.ı:ııı ıh A.dclr H:ilil tanfwı 1 ycn"liu. 19'18 senesinde bu kayıp ma.."l:ltfları ile l:ıı!r;ıber, ·19 kı.ı..'"U!j radı.r_. O ~ "ııeyıın prıra.sı 
--------•-------- y u 12 milyon tona v:ırmq-1 10 pıı.r:ı.y:ı n:ıa.ı olduğu anıaşn. I pulu. olıu ıııa?,. dr.ookte m.ımz-

O r.ı!t.it!c- P.ttmcli ah::fü.i, • tıı-. ~- Bu he:::ıba ;rüre, ~cllir dr._lj n... j 
ben1cn heme:a 'ihlı idi. Ve eşiktaş [{ arbi 11eyi. l Slc ~ıı h:ırb~ gireli bir - hilindc iııclı: siitilnı.in ıuıcak 25 -, N~ lıw'.;,.oludeyru: -~~ 
martin tüfeği tl'.'j!'.lı'Oriardi.. A- - :;ı , ne o~u. Fakat bal& Al- kuruşa ~.atılmısı liızı:r.:ıı-clme le .,.ınn ... u t.:Ju.qJ ısı. 
ğa.!ı;.rn:, beylerin maiyct!crinrJ~ M k ;ı / ma>ıya. lutaya hfılrim, hali or-ı imiş. H:ılbıılt.ı nt:UJdırn hipk i I ıçine i;Ji su kııymaz a. .. Koy"" 
hep ~;IaJılı ııda.:nlar vudı. spor da . as es,~orugenai er duran :ıyaktıı. hilii hamı tol::, penkcode..-1 ı;li.J:-·" • sütün lroysa, ~r • ..f'.oı; suynuı..ı! .. 

lfoll:ı.mn baba.;;onı d4 m.-ı.i- - !V Ameriltarun bütlin yurdımları<a kiloımım 12 lrnrı~~ ~ Yetiyor- - Sm öy' ' dfl.,ruımıiyeock-
J"!".ı. vardı. Çünkli, .M.oll:ımn lı:ı- r i küme ~ dün Be.-,i~ kalesini. tehdide koyul ~ınen ~alip vaziyette idi. Ko- larmı.ş! Bu )ı rhıı göre de. ı !!:il. C!'.eie isi k!btbm1a:..:_-~:lufc-oo.n lllaiyctli !di. Yanı, bü- An! dul y '··-'·-·- . es Rus a bütün zahire am- her mandıra s:ıhı1Jini..,. <>'.inde 7 sınc!,. uydurnı:ı.;;:..ır. {;.uu.ıni lir ... .,,_ ~ ;.·~. ;ı,r .. m~ı, ·'"i. B..,., Şcrel sta :;ı. ar. a>~ yavaş ...... ,. ........... , Si- L-..&..-' •- •-· •-'~ ... 6- be... _.......,.. "·~ 
«.u - -- = ' ra i '5'..anbut takımlıırı ara- yııh \Jcyazlı4ır Harlı.iye ta.eyi- .,... . ._,y.., Auı;anyayıı ...,,... lir:ı z:ırnr etmesi ics{ı ediyor -· " .,._.,,,, J~'''-

K \' .,~~ Ql:ı_"n;;ı ~ _,_ __,., • H '-n'"""' k··.....,·'-";;... -~··•f~'- olurken Alman bahriyesi, İJ>-f ınus' V-"cn .... ~·'-• kayvcı,öyledii,ln: Birkilosı;· mn._ ~ ·am '''" . avıuıı::ı ıu ~u ~·........,;• ~·-.ı...,. ... .,,.... "" .. ,~ .... ......, =- d:m h• ~ qlt:ır~ 
'1ıe Y'.İ• i:d.. F2ilt, k:ı.vga.wn ö- çok glbvI o!ımaı stadı kalab..ı.hk oldular. Ve mukabil akınlarla gil -ye ka~ kayıtsız, ı:ıartsız. y:ımnda şehir dahilinde, pera- --. .. 
aöııe gcçmcl< için ai;..lar \"' lıes· bir scym:i kütlesi ile doldur- nkaı-:ı k:ılesini zoriamıya ha.~- ıınıal1lil>1 ilcn&:a.ltı ha.rlıini ilan kendeci sütç·· erin ·· fi 15·2{11 lıilt-yi:m ben ... 
ler · · idare ıtd;ycırlardı. . tik k&J'Şlb.ş.ma :lstan- l:ı.clıl:ır. Kaçtrdıkiım birçok fır etmiı;l1. Haber vermeden iste-' kuro'll! satmoJr oJdukl:m d:ı 1 F'.ı;r:ua on lı-1 bardak, di· 

ldo!l:ı. Aılzh:ı, &'!u bir boyım- !Jalııııorb. . Kaske!8p0r ara.llllda sl:ı.tlardruı sonr:ı ancak deı;rc- diği ge ı;yi lıatmruya başlıyı.... J Jı:aydediliyor! N=I :ıt.ıl ere~k yclım. Kırlıiığı mın~.p i)i ~ı: di.-
iturulcl:ı. cı\·altıml;tı. Hem ö)ile :ııapa)<lı.. nin 33 üncü dakikasında Hak· dn. ff~ ağır. iş~yen büyük !ley mi bn?. ! ~ lçtiğimız snymı. lif'.r :z:ın:::-.n 
bir <N~ lci. Adalm·n kalın :tının uzaktan sowrduğu Jn demolmısı makmeeı malı:emır:, _ Bımd:ı &ın! rrnıiy.c;,'ek 11'1' iyi 9U, yfiule yiiz 1yı >fil orup cıl-
cııoosi iki p:ını:aJ: iııcelmişti. lstaııb:@pcr f - llas~r 2 ,.;;ue galibi......, ulaştılar. Ve miHıimmat ve a•ker yetiştiriıı6 'll'al'... 1 nı. dığım iddilı iP:- ktı!a nasip. 

Molla, b&s.ımıu o kadar feııa Tnlı:uı:ı!ar: hlriııct devrcJb.:;' ~kilere siy:ili Y1! kad!ı JJmıınya r.ıfertlen m- - ?.. r olmadığı iı;IJl,. b.tı:~ak tcr-
llkıştı.r..aı~ ki, A.dalının kal- fstanbulspor: Filn:et; Riişlii, bevazın 1--0 üstiiırliiğü ile bitti. fere k~oştu.. Tal~~~ da - Ba.sft bir hesap mcalesi... t:os suyunn ''iyi ·., b.~.:fü·u·-
bi dıırmıııp;ıı. lı'üat, JdoJla, A- f~·. ~.~~~'. 'tkioci devre Harbivelilc.-in. b~u böyle gm-düğii ı<;1ll gül- - Bana kalsa, hn, he&'.!.?>• Jri. ~~ - malmır, lle de nı:ı.tıı. 

lı gibi uzun EÜftD bir boyun- bentlı<.'f'iiği temin için gayretli, n:ıış, w: . . ı taba sığar aey deS''.:! 1 'f~,r • Bm.,_,..ı.~yiıı ~ bar 
duruk ·---·.... JUaa re \'C- mıı::ı, G:ı!ıri. lıaınieleri ~·iiJiivordu. B""ll<-

1
' - Bliir. demi~. . - Ned,'tl. sıi!mc-t.>ın. canJDl 'ı da.k • eda: o:ıl.0ı kut · ~ •u.u•........,- Ma.ske.ınnr: Refet·, Osınıı.ıı.. - , __,. .,___ zaf le - B ... _ ._.,_ ,_,._...,_ . . b 

ci:I bir bo_....,,_,,. idi •- ~ kalesine yakla'2'1 toplar Beı .auu=ya.nın. bu er. n yar Hem, buırun ;,.;., m~ :Cirar unu ..,... ......., ,....,..,, a:;ın~ cc:;ı. 
Adalı. boT~ yedikten !ılcli.h; Adem, Ya.<;ar, .tbralıim~ ıµtaıı müdııfaıımım enerjik <>- mnda İngiltere ve ~UttefiJ>:le.. tein gibi lıirrly;;;y<"iliml olnu- etlinco sili olur iki. kilo." - 00,.. 

ZOllJ'& aklı b8l)1Da pimişti. ı.a- ı Kc:ran, Ahmet.. Refet, Celil, ı yı.ınfle umklaı;tırılıyo!'dıı. Ib- n ~clen:c. yalnız he2:imet kayd ğa ibtiY11<; yok. S:td....:c bu ı;iro;tl yet fian 19 kuraş oıı pan. <>1clu-
kin Molla hasmını bımmıla da önıer. bi~~r bil"',.rıl< ~ po7isy<>nJa.. ettiler: Gdlbaluya. aslcer çıkar- vatandaşl;;._"ln ~ "ka.· ğıına bu, d~r.hal yarıya. 
im-akımdı. Boy:mdu;.--.ıı,'u t • Hakem· Şı= Tezcan. 1 rım:lan istifade "edelnedıler. · - dılar; Dünkcrktezı çekildikleri ra etlmk,. :;i ku!Jamrıaıı: kati! l yam 9 li&ar kmı.ış iner L Va.. 
tıktan soıır:ı bir mm. salladı: Oyu?a lia.akeı;por başl:ıdı.' yalı beyazlılar ilrirıd de'rreni, 1 gibi inhizamla çeldlmcye mec - _ Nıı:;ıl kura cWnle imiş 0 ~1 ı:ilt, ırf.-te benziycn tara.fuıd:ın 

H dn ııwıa.11ab ı Top bıraz oıt..~ dola.,.otı.k-ı son daltilralarmda Şiikrii:nün at bur oldu!ıır. Balkanlardaki Ru- .Aklını cdi · · (re.-ı.~rnjm dern0k istiyor.ın.' .. } 
Ve, ıZ-a,,ı atıp ,,_.::...,,ı,.tan Wı ooııra ke_::~ı, AJ:..k:ını.d.ka- tığı ,;olle- oyıınu z.O v,al'ip bitir- ı:n.:ım~yı ve Sırbistanı Alınan _ n::~ y;· Senin ıı;,:ı;~ §"' birııey bybetm('.;I ... ' ~u,.._ lcsınd~ bu~"" .... gecıırnıc '· - mc~ muvaffak oldular. ~::afuıdm lmrtar.mıııdıla. (Bll c aklın · .. . 1 

' - V..J o·-- lı::ilcumı 12: 
ronra, haınınnn üzerine yi.irQ.. IUdir Sfilıe>;-ın•mdıın ~ "' iki hezün... Churehill'in tefri- Y eı:-raez.. . ~-. _..., 
'1ü ve &ıln lıi.r el ense tırpa.nı.& 1 :ıda mükemmel bir gol :ııozu;-1 A k ad •ııA k" ... ~ . . . . .. - Anlat da crıım. k . ııenift;l·ri takdirrlc k>ln 
iwetti. Adalı doğrnlnp ense p - · e r ·· ilk ar a mı 1 umu ka ettıgırntz esermde bır iki gu- - Bak ,.öyle bir heoıap yaııe· ıh yiın ~ f&ı:bı kazaaı.bf-ll 

.,_, bi Yr,--.. ~~~etti. .... ~,..t-, ne k:ı.dar ba.'!layacıı.ktır.) 1'.m: Eir kilo süt nıanı.lıra s:ilii· .liricr. A-. hı.kal.ı.ıJo; ıı..ı llad -
=e 1:,e~~ za: a~. :ı-- :r'hlrhlrin'i takip .... kerı bir c'an Fakat 1918 seı:;esinin YarıGI ' 

BoğJ.u. boğdu.. ve ht."'lllttı. ıı.-1 korner ~ Maslıespor kg,. l gec;mce o ağır, o vcırdum duy- y oslavya Hrl 
rnkır bı.ı:alu.ıaz da o praza <nr- ..,. _ • _.__ 2G '< ) ~ maz J!,'llrp dcvletJerinin yavaş 

" ....- lesi örıiinde hav•lnnan tep na- .<U&W• a.a. - ..._uu yavıı.'j biiyüyen, sel halini ıı.lan 
di. Şimdi Adalı, hasmının kol- dirin akı rutile ,Ank2rs, kale- 1 Mayıs stadında ruiUi kume miihimıret ve levazım. altını kar 
!arı arasında uçuyordu. sine t:il'di.. Bu gol Madcecp<ırlu-t ~ ~h- Dmıinıpm' Alntaıı orduları k di bir Adalı, :ıfallaııııı.şU. Mollll, hu- J:an hımrlandL S&rı siyah JııaJe. Alt.mordu ve Altay - Ge:ııçk!r Jı:ıııaı~ . kıl.._..__ ·çı ~. 
-.'1.1 sür'atle sürdü \"C :ıneyda- ııiJı,ı sıkı bir çember içi.'lb alma- birliği karşıl.:ı.şmaları ile devam ç;t_".;n ~~~ ~~e ı ı::ao tar rı S ünc.ı sayfa.,.) 'ıı.ıı Y!IJ*rU, , 
J1ID bir körsine, kaz&ıı dibine. ;;.,,. mnvillak oldular. edilmiştir. bı·ıt;;" '----~·'arım +-"-- et- j br. Karal'>Jm k 1-ıa aılcb=- ltc..'1. ., ;.,. vıtl!:.it. bi:r-

- .. - f>L Demi -'• - \llJI.-..- ...._.,, ..... -. u--..,_.e - "--ırha.lhl; .L-o.:..-;;.,. ...,_ ..-'f~ •-'->, .,_~. l;;ıı;;ı,mu Öllilııe y6kıı.ı. bir ye~ Safer bir ~riımuııı li- ...... karı}lla,ııma rspo..... tiler. ..,........ um ... , ~ ~:F' .....,..,,.~...., """,~ ..... <=>1'"1. ~ 

i'tJigellcyen:k lıalıbırdı. ııcrine Yuı.ıenerek. penaltı yap- Altınordu arasımla yaptlrıuş ·n * "anacalctlr. ~te Şil!be ait D=Ir ~ın 
Adalı, allak bulla.t oı.ı.tşta. tı. Fakat Aıı.lr.aralılar bundan De'11irz~. ~3 g:ı.Iibiyctile - Re1dzyooıznmn ,;ayda+· iLe ıt-~~ır. Dtm', fıı-

Ağzuıdruı köpükler :eöyordL illt.ifade ecJenwdiJer. Bir:a un- netice.l~tir. . Anrerik&h :cazırlıır bugün de ne aykırı dü:;meı nıi ~ ta.:ı!ıuld.m harek~t Cl'.lip &m,,~· 
Malı alta düşer diiı;ınea Moaa, ra Siilıe:yman .,.ıı..ı · gayretle Birıncı devre 3-0 Dem.rspor ~ söy!iiyerlar: - Dil;;mcz. Çih:ıltü D<ılır~ · ~" gilıııff.te iJi. 
llerlıal basınına ı.ı&nna'" tak _ tıtkı.ı,.nv. ikiıı.ci g<ılB de karnı.- lehın~ b.iteu bu ~an;~~şmad;ı El<,• _ lngilterenin mağlubiyetine n:.n ia<lesl lt:!rmnıd:ı.n \'1Z(\'e-;il- ı 

,. ·- ki eh lil ak l dm da ıa Falehesin mesi iki hec!cfliilir, biri TfuKiye- Kısa ar Jl:llE'.ıı=<Trudan. ııcnı-aı 
suştı. clmlı. S-tr.1 ile !ııerallıeı:' an ş .ırk er !;;;.:.~F ~:ın '. 1 ve Alm:ın~ t e mü- B 1 ·~ smdlıki dosUıl . . . t ...__. 

Mollanın l:ıft.Wı. ~·& iıı;ind2 a·-"' kalesi lıarJIJlı. AııJcaıralı- ene~ ' ve ,.~ .. 1r oyu:ı c,ı- f'Jla,d~ ecleıı:leyiz. ngiltereye gön u gnnı n ar& re _,, ft.Zlye ıı.=•~=rı:ıııırınlf 
idı. Oğlu, kendişin.e 0 Jcadıt.r ya- '~ ~Ulıuuıda fazla tııt- ~ş.!lrdrr._ ~a ım:ıkabıl _tz. der· i~miz mühimmat yeıine müna.~~bctleri ~ı ; diğ,!Li .,.., ik' l,mlİllin :ıslnıt. m'i-
kın idi ki, ll!lltığu duyuluyaınlu . &larmıian b' tliriii "t miriilerüı. bütiin ga)'Ntlerıne V111ırsa onlar mağliıp olacnk; de Dnbruc:tJ"? li:"Tldi el.hile Tı:> n Kı tr. M'ıic. ırn: 

Babamn ~i y~dı • ~ann:a ır ~yelerfue ~: ~en ar.ılarmd.a bir ruı.Dşına yolrla bata.=ı. biz mağllıp ola. - rı:;re!t Bıılgarist: ::t nmmel~- ~'tliletı· ..ımuır. Drıdı· ve Aktan 
Ell inı göz yiizilDe a.ça.rak dua laıpmaıhlar. Ve o• birinci tNııs ~~ maçı .o:aylıet cai:JZ. Bunl:ı.rm hııtmısmıı d:ı Jıgım e-lık etmclt... pıı~ yar:ı:bı:ı:m .L:.nJıl'. Ge 
etti: cletnsi 2-0 sarı ııiyab takım le-~ melennde ~Ui bıa.ııh iınil. ol-l müsaade edemeyiz. B~!grndd:ı!dkr giillüllli "'6 ı:ı:ıü-I ı n h:ı.lıe tDe... - ) in 

_ All:Unm --=- ~-ve l ,_, __ bitti.' m~r. h_.. SAFA hinı bir rol a.lnl!ŞPardır. ~ ma!tine dzinııil <.:iı~rınd.a. orta.-- """- ı ....,.._ . . M:>ç baş!aı· b:ışlamas Danir- .,v. 1 te vurrn:ı h:r:. bUDm· 
·-· ı tkieeı "'"-e bul_,,. , ... '--' . -'-·"' ~;.,. .._;,,_ 1•! .._._.,..,.,, dım·· =-- su:.d.ı.T• (Aktarıl ıud.ı.b:ışhııdas-

kt 

M...ıLJ .,.. .. ~- elde,.._;.., bir -··~.T ....- ııııoı· ..... om...,., 11erı .........,ar-1· - ~----- •. ,.,, ucu~ • ""'" ,_ ,-
vıw.. .,......_ ~ baş!~. Top orlala.rd:ı ~la.flr- la Altınordu kalesini eı.Jwıtır- rwı. ı;ıılilıiydile ııona ermiftir. en biiyiilt erııı!ıkll".rım. v~ralllJJJ lo1t1amQda ~ iliiığı aıı.I l -

ulan gibi hal!!l!lll& ~ • k~ S~ yakala.d$ ~u mıığu koyul.'lluşlar ve 13 üncü G:>nclerlnrl$ ile Altay a~- bir memlclretti'r. l!lıcmnt hzy.r ;m:;Kikti;a.~Jırm.miZ::;:X:;:;:;;:ij;:;;;:~~~;;;~~ 
~: ~:xu.;..e.ı~~lf! gil2l'!l. hır ~ ~~a agil- dakikada saldan yapWdaı~ bir sınd:ı. yapılan. ikinci !Xla<'.ı G<:ııç-- olınm. . r J 
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r , 

Hava lıarek ti -
rinde güçlü/, ler 
ve kolaylıklar 

--

Al anlar 
Mid~lliye 
Çıktılar 

11 İngiliz er 
Dessie 

Önlerinde 

esmi harp 
te:>li .. leri 

tkl'. :--- -

S lih B ı 

Lord Hafifaı ın i ~~~~~~~~~~ 
--

Bri f ... t.ıırafı l ı...,ı oavı..ı.,ı 

Alınan~ ha.va filolarının 
&kııı t.er!ıındına k sık 

ı Jlılın ~a.vışlarının en l"' i-
a.) Bu •- f\!Dlardır: 

dı 1 
( e., tarafı 1 inci ıayfada\ 

':"' etmelidir. Ingiltereyc yaptı
gı~ scvkiyatı himaye elme
mız lbımdır. Askeri ve bahri 
mı..ehassısl:ınıııızın en rniles • 
sir telıi.kki ettiklerı usule taraf
tarım. 

beyanatı Sadılc Salih Şen S:ı.li1ı, Tht1ı s.. 
Atlanta, 26 '8.a. ı - ,Wgilte ~h, Muharip Salih, Ahbap s.,. 

renin Birleşik Amerllmthıki bii illi ve Bozolı: Sa.li!ı •• 1er, ....,.,bblb cok zaman 
(ea, tarafı 1 rnci ıayfada) 

~etli mııhfı! rde beyan olundu
gl.ınıı. , İngiliz ordusunun 
dumdarla.n Terı opil geçıdi hat
tı.ndan geri QCkılnıeğe devam e
dıyor. Mevziler hakkında ise pek 
az mpliımat vnn.tır. j 

(Braf t•rafı 1 ıncl sayfada) 
Trablusgarpte, Tobruk mın

takasında d1.9mruı tecemmüleri 
ısabetli ve ı;iddcUi topçu ateşi
m z sayesın<le ınu\'affakiyetle 
dağıtılıruştır. 

bi IQ Jı:i 
tt tehdit eden ~UH taciz hat 
ha vaıa.rc1an ta h lla!enr. 
b kat 1 bır· l"nssudu V<' tahn

mecb · 

(Bıt tarafı 1 ıneı s.ayfada) 
kiiindir. Cenubi Afr.ka kıt'alaıı 
çarşamba giınü şe~rin rlış mü
dafaa batını sau .. ı bulanuyol'· 
du. 

yükclcisi Lord Halifaks, At- Balili lıüti1n hayubnda bet 
Janta barosunda söylediği bir fe'Y6 tam inanmış va t:ım bağlan 
nutukta, Yunaıııst.ana İngiltere nıış bir askerdi: Atatilrltıı, .ı. 
,ııin ya.ptığı askeri yardım n 1 met lnönü'ye, millete, vıı.tana. 

Vaz'J'cy bü .. k llti~ttir. Bu 
ta hayat{';,tr kuvvetlerin 

l~lgar iıP<lhJşi ml 
Hanya, 2G (a.a.) - Yunanı ltalya.ııJann tt'Slinı olı~ 

Alınanlar mani olmıı~ 

Solluıuan civnnnda devriye
ler \'e topçularımızın faaliyeti I 
nrttıı1lınıştır. Duşmana !:Ok a
kJr ny'.ıt verdirilmiştir. 

babsetıniş ve demi~tir ki: ı ve neo'eye. 
- Ywıanistanda. ıınanlann Atatürkün ölüıııiı 1 kik 

el ? {!:tliz ha mescledir. 
t l zıı.yıfbr ;n ordulan, nis
k ' ti , · · u ordurıun ana 

Ilı daimi 
a Yllrıld:ı tutula k surette 

Yuna gt'tll,ii.ğine ıv -j 
Atına, 26 ta.a.J - B:ışvrni.l 

nıli.ıvuı. e.ınir:ı.I Sa.kelarıu ve <la.
htiıy;ı nazı."!. Maıı.iadakis Yu
nan huı.fruıı:ti namına milli 
gençlik 1Rşkilı1.tıan ruıağıdaki / 
nıcsap gondenn.ı.ıılerdir. 

matbuat hürru:u . b!ldiriyor: j 
Almanların ıstıla ettikleri vi-

18.yet!erle Alınanların Bulgar • 
lara açtıklan vilayetlerde ce
reyan eden elim hfıdisclerlc ait 
haberler aktn etmeğe başlamış. 
m. Halka ait <'flya yağma ~ 
dılme1<te ve buna benzer hare • 
ketler yapılınakta<i'r. 1 

Kahire, 26 (a.a.) - İyi haber 
alan mahfillerdeki kana.ııte gö
re Almanların tazyiki nctioo
sındeı:lir ki Dük d Aosta lngi -
lız tekliflerini rcdd~tıniı;tir. 

Ha.J ·:ıtanda, Dessie şelıri-ı 
ııuı civarıııdn harekat devam et 
mekte-Jir. Cenupta şehre ııakiın 
olan m vzilere y.ni bir giriş 
yapılıru.;lır. Çok büyük bir ila
beıı \'alrnpervcr lnıv\'C!i şimdi 
bu mınt<>kada imparatorluk l,uv 
vetleril.e işbırliği ctmclttcdir. 

bire karşı ıı;önderoceklen kıta- da kendi kalbine sıldığ1 kıu-şu
ların sayısile mulcayese edile- nun ı:nAnasına bilrmet etmiyc
eek derecede kuvvet!nri birim cek tek bir Türk yoktur. O mii.
cesur Yunaulılanıı yu,-dımımı na büyük inanışların. bi:> jJı: 
gönderemiyeceğinızi pek a.Ji bi- baği.;:rlıların iilviliğını işaret e
liyorduk. Fakat b·ı h:ırp bir mu der. 

ır nııı karı: · emleket 
ınur ed el 1 tnı:ıeına ·e
dır. er l!z.ırngA!mekt~ 

Ayn; mahfiller göre bu rcd ce- ı 
vabı üze l'ine yüzlerce lt.ılynn 
kadın ve çocuğunun hayatı ı:eh
likeye ıııart:!.<lur. Çünkü harp 
eden İngili?.lerin sivil halkı hi· 
maye için bir kı.sım kuvvet .ı-

k:ıveınet lıarbıdir. Ve hürriyet . o. ~e~in duyc;-ıı ile değil mıdir 
davıı.sına bu derece ccsıı.rctle Sil· kı olurken Alıka.ı-a wpr gında 
nlıınlara vardım h•ı ı..'lin laki Conkbayın k"hramuu Nuri 
sevki tabiiden b:ı ·aca rr. ıda- Conker gibi kendinden ön n ö
Jıaıo .izı 1'aklı gösteren 'tc• i len ıırkadaşlarırun fi ına cro-

• •t B taııya hı . k 
(oav is'12't'i,:ı va. nvvet ri, 
mıır edilı , '- <'ll'rııvetine m~ 

eı Do ne ,,. ıler 
nanma t ~ adad:ıkl 

Ecdadınmın kahraman kanı 
ile ~ş olan mukaddes top 
rail'uxıu.ı nıuııtcvliler çiğniyor 
ve o~ zulüm yapıyor. 1 
.. Ma,,"dur mılletın iStıı<bali ve 
um dl '?lan siz Y unaı.ı gençliği 
CCSaretinızı ıuyııet.meyinız. 
Şanlı vatanımız, mustevıiler 
k ırg«ısıyle ilk dc:-fa kıuı;ılaıı
ı ıy..ır. 

Amerika cfkan umumiyM!ııiıı ı 
meyli 24 Nisan tarfüinde, Sudaoı 

nıiirhıfaa kıt'alaııncı mensup 
k'ıvvetler Mola kale ini znptet 
m..,,ıerdir. 12 İtalyan ;;abiti \'e 
yiizlerce miistemle.1<(' :ıelteri ~ 

va kuvveti ha
Dıuht 'r erınıu hıma)'eBine 

f) 1 ;yet .. 

Nevyork, 26 (a.a.) - Gnllup 
enstitüsU tarofından yapılan 
anketin veruı .i neticelere giire 
Atnerıkalıla!'ln vUzcle 83 ü ham 
bitmeJrn e\· ·cı Amerikanın 
b:ırbe gireceği fikrindedir. ı::u 
aııkete 10 nisan ile 20 ni an a
ra.sınrtn yapılmıııtır. Şurası d;k 
kak ~ · yanclır ki ayni mE"'de 
h~.kkıııda beş ay ewcl ya ıılan 
dıger hır ankette rey iştirak ~ 

1 

deıılerın = k vüzde 59 u bu 
fikirde bulıınmu~tıı. 

yıramlan mümk l-1 de· ~lclir • 
;ı-iı';o 1- sebepler le V!'.rı:h. Biz nıUire~ını vasiyet elti. " 
bıliy • k ki, Hitl Balkanlar 
•l:ın ~ ıptığ1 ıthalatın munta- Onu ellerimizin üstünde d.,.. 
znm gelişinı ınkıtaa uğrabnl'.' ğil. seven ve unutmayan kalb
rr .ık için Ba' '>rrls. cnrpıııma lorinı~ıı üstünde ta.~ı;rıp gö
dan i(tinap etmek istiyordu. mc cg z. 

nın ba a • mudafaa planı. 
k VC!' nı Je k nın tarruıo:dan '!-

<a~'Ylafih ci\13r mın . lıalar
dan gelen bir çok sivıl Adıs" -
babaya sevkedilmiştir. Ha.IY-...ş 
•e·nn İtalyan zulm'lnde inti
kam almağa teşebbüs ett.'rh~ 
hakkınd bir alamet yoıt,;.ı dıı 
yerli kıtııata mensup b:ızı ks -
çakl.cı.r çapulcu çctelen te.şl<ıl 
etmı~lerdir . 

Artı kara ., ılt ıcr ı r 
ııı lcr<ı. c 17. 
f ı n en kuvveti ıc n a 
O avı , 1. 

·r alınmıştır. 2 top ve cok mik- 1 
t..ırda harp mal:>.emesi iğtinam 
edilıni ;tir. 

Daha cenupta biltiin mıııta
k:ılarda harekat menı ·uniyet 'e 
rıcı bir tarzda inkişaı' etmekte
dir. 

Bu ithalat Hitler için fevlra!a- Salıh ıı bır vıısiycli deha vardı 
de <'hemmiyl'tı haizdi. nüşma- ki grn liğindenbtti tckr:ır J ;r 
nın bazı tcdb>rlerP te\' sülılen dıınırdu: Ç<ıeuklar! 1 ıdi, d, i
içtinarı etm»~i. onu o tedbirlere ma neş'eli olunuz. K:ıragfinlenı 
ı~vesli!e m c>ı r etmek irin u- nur, akgünle1e katmr·. ıcli ct-

ıı ı t m !J,.. d .e, ngJt ıı .. • . M ustevliler he1· şeyi ya.pabi
lır! r he. il y uıJlurLr. ;<'a • 
kat Yunan rulıuntı ınahvede-1 
m zı:-r Y mı:uıuıu:uıı ıııfis.'lhl:tn 
kurtarmak ıçııı onu ı ı.' l~ı iniz. 
de 8' k~amak iliz•. ,ıiLLll" Çillı.til f 
İ tU.amstanı ruban. fikren ve j 

dl
. ııava ııi . . t • 

ııtneklr.di yn ti 'akıbrni r. 
Al.im kalan bir taarnız U'iyuk nrit 

lıf 'ldaf • Y l' " ·ok mııh
lı 'a r ıl ~ ı ,.,.. t ı r. da 
t r 11' ' rı buluntlnı 1k z. 
t old ı !ıı • . cderuye~e k:ılbleı inizde kök 

İllgiliz gazııtt"lmnin tıermrıeri 
Londra, 26 (a a.) - Ameri- 1 

k~ bitaraflık dcvı·iye genıilerı-' 
run ~arp nlSlf kiiresinin nıüda . 
f~as.ı ne kadıtr ica.p ettirirse At
lantıkte_o kad3.r uıo:aklam gtin
U('Mleecgıııe dair Roosevclt ta
rafından yapılan beyanata 
Londra basını birinci derecede 
eh".llnnıiyeti haiz bir haber na-

Londra, 26 ( a.a ) - Bıı &t· 

bah öğrcu ildiğine göl'!" 1 Ni
sao sabahı ~afakln h~ralıer ·lii~. 
man piy~rl~i topçunun rla rnü
ı•heretile Tohruk mlidafaala
rına Ahorna istikametinde tıı
arnız e)lf'mci ;r. Tnarnrı, ':la-ı 
ha müdafaa hatlar"na vu.ıma
dan topçu ate"ilc kırlr.ıış ve 
birr<:>k düşm9n askeri ölınt. tur 
Bütün gün fa.sı!alarla mıidafııa 
hatlarının garp kısmına 'rn.rsı 
t.ıarrıızl,ır yapılmış fııknt bıı 
tııal'l"U• ar ml'Ynffak olamamış
tır. G~ı·c izUn dii. maııd"n beş 
subay ve 115 sir rı nınıı;tır. 
İngilizlerin za,·i:aU ··oktur 

Alman nısıni tebliği muruiyrtlP kiıfi hir ll"bcp leş- lere ta.h3runül, aa.d~llere ebe-
Berlin, ~(j (a.:ı.) _Alman ro- kil eder. Almanyaya 1-i'·~k:..ııı dilık veren tılı: m. neş'edir. 

duları başkumandanhğının teb·I pahalı ödetıl •'tir Miittefik or Son giiıılcrini bile - ka.rşısıııda 
liği: 

1 
clular Almanlara tllS!lnca ve kilere m 0 kmli gr:-len . bir neş'e 

Y•Jnanistanda, dağ kıt'alan maJz,•meCi' a ır zayiat VPrdir- icınde geçirdi. e<• r. ' goruimek 
salarsa lıiçbir şeyden perve.s.ı 

• ı J)e,,,, ı: ı . . 'rı 
ıtı, 1 ,. > ( b lilt- olamaz. I 

ve tank tcşekkiillcl'i sıkı bir iş-ı 111 k "izin bir brı~ tonra~ biler Ifü dizi harp meydanlanııda 
birliği ile diişmanı taltibr de- feda elmemi ler ir. Bu zayiat neş'c i~iııde geı:irdiği hayab ı. 
v ım etmişlerdir. Kıt'ala.n ~ız öyle nıeb<"''b' ıif"u 'ur ki, Ai- t .. Umün eşi(;iııde rle eş'eli ola
Termopil mevziini zorl~dıktı u manya.la iiğn n ıM ı <ıt lfl· nık bitirdi. 

m r C:i- Müstevlilonn bul:ı.şıklığı nı
huııttzun et ı: <{I ""'e kadar 
nüfuz edemez. h.ahnunan çocuk 
lanwn kalbinde sı&'ffiak bulmuş 
r:.ıcak kırl~nm z \ :ınıstan 
hUIT.yet gıln ı parladığı za
ınar tclmır bütünlüğü ile mcv
daııa çıkaca .. tır. Ruhunuz :i u-

1 ısır vr 
o, ı F 1 • 1 ı·eket 
do.... enırınJe "'- r "" . . R•"1ra İngiliz kıt'alan bu tarihi sir vapıııakt:ın hn • kahıııyacak Ona rahmet dilerueınıze lü-

b.,ga"ın ><arkında Melos civıı- tır. zwıı yok; 'rann. muhtıu; olduğu 
d 6" • ecnup A '" ıçı 

iz do:ıaıun vruoada ve Ak-
Alnıan nsı etnrmde. 

ı ında ,nıağliıp edilmi tir. Yii7.·ı T..<>rd Halıfıı.ks Mı ır"an bRh- rahmetlerini ona bol bol ihsan 
lcT~e lngiliz esir edilıni:,rtir. E- lll"der •· rlenı'stir ki. edoccJttir. G<:rci t ıyanl1ır, sc
liıni'e 30 c:an fazla tep gr~m'•· - IT 11' ii'r ıind~ Ö'"ı ·nt'Cek venler için de 'ndeil d~r'ııo ıneh-Y Ya, tek r~~ı r h 

9.pnın](Ja ku\ .....,. !e.' arpler 
ret- !erin ntih 'Vctlenıun liluhP.
leksı!ine mu rak noktnlannıfa 
kl'ıhki va . vafak olmuştur 'P·ı 

7.ariyle bııknıaktadır. Londra 
h:ııııı_u aynı zamanda tıır..ter . 
ye. ,tdi>eek harp ıııolzemcı;ı,.,in [ 
Atı· ntıkte batı: ~rn~, Bfrlrşik 
Am<'rıkanın mtieaade edemiye-1 

., zun ,,..,.aına mum tin değile • tir. Diifer J\ 'man kıta"tı Tcsal· lcri hl·· sey kall!'a ı ·ı!: a ",._il "- k .. k -

zıyet.e .. · 
""-hasına 8ov gore harekat 
A 'rtıstur·ya<Ja/"'t !!lnırları~aan 
doıtnıya ınel'k \'e doğruc n 
d rrııek fııı:a~n Cilolar gön
noınanya ve' ~ntıl bulmu.,'1. ır 
m "t!alar .. l;D.rıslanıiı 
~kı ıerı,.' m~ı:!tn gönderi rı 
tırunıa geti . ~ ,,,,,. ı ı 

\ •e llt'hak nlnti.şıet'dir. Mi 1 
hı ·Ün knYnak~eıı m<'mteket• 
ııı ~Ydanı arını, vaıııta• ı
~nıı kü~ad~rınbı hareket o. ''ı.. 
uır. Sıriıısta ulundumıu • 
h ıl''ll ietifadndaki il;ıJerdr•ı • 

I• rke> de v:nlinıkt nrliir. 
~•va or<lııları ~t;a.ı/~duları VP 

~r "UJ İfil fa,l~ < ıh. mPı "ıı· 
kııvvetıerını sav sınde, ha 

ta f't.•n d' • de kolav•a h' Ct>I: '"erı 0 ,. k ır 
k\; hır ihırıım l;ıd a.ydıral · 

,, !'Pı;:,ni'Jt ( • ı ·J."r. Bu ı 
dı l:ıl Viik havaıırJakı harekat•a 
v, ' Yetin ir.arıı a kuvvetler ·n 
d '"' ı anna l!ijre . t'h ·""1 n etını . . ıs ı . 

tnl! • ştır. 
l!:'e .:z • Yunaıı _, 

e, ı.,.,. 
1 

Onıulann 
va mey~ · • ,.z ı erloclik 1 ıuı """lnn b 1 c • • ı-
h re uı;.,..ımı ı u m~ kte g{ır 
~'n l:oıvveıı ş ardır. Raki ı ;J 1 111..,rı tıı1ı..r~~ın u~ıerıl 

!a arttırn"~tır B <l.1 bıı ~iclü
)(' .,..., Çok Uııtii~ u Ytl?.<fon, e-

d 
11ln hii"tım havR kuvvet 

:1faa uıııı uP.,, .. • 
dııt da ~rttı~ıı. btl8ıı~i1van mu. 
r',. "Volıırını tnk·· P mal 
k IJ kolları ın etlmı v{i 
ıp (lothı;n ~ın ve ,ı .... ni7. m.ev 

ııız it a "'il' za .. . . 
b • n1'1ıkıor \Jab. f''l 

erlere iııan11'~tba'ldııir olan ha: 
llııııda ı ır. 

Yetıeı1 ~!~ le, bu havo kuv
set e~ıı..,., nı1~ekı l•n• •k• 
~ k <: r • r• il ~ c '..ltd 

tn a (! el!ıtin; aı~"..,_ ıfava ~al• . 
.,., ıtinıa ti c,,_.;1 n rdı r ' ' 
oır kı ın v M edllmeİtt • 
eilya v .. ,u1 av: k" eti .. or /· 
'"1.n kstJl t't' • ._,,, ,, l 1 • 
k, ~ıl: r1n 

1 tfl}.;ıt·ıı· 
nı ılı ,., a1 rı ı. ·a 

4-"'"ldir. ku ;et•c 
"'-"•v A ........ ""'"'" ,... ""' 

llZafl/lJ. qii;1 .• 
te '"d u 

' 1 ed"l"'" 
1 ~YdDı· • 2fl . l ff I 
:a&• •• . ) ' •• \ 
;-ulc' "'Ar ı;Unu nJ;vİ' "A ı· 

\'Usttıı.l • c m1rut t·U-
nı~ıııl .. ketin tı/r l ha,.,. n:ı r ' 
L11 rııı tır. Ycııı lı ~r~fı,.aa te it 
te ııun HaJkanla ır Aıı1.ac ordu 
"· Oltluj!ıı hır 8 rtıo ' "rl;x>t \l'k 
''U k' .r,ıa t t • 
Olnı ne ı bavıııı~ t ıl n 
ın llııtıu·. :iyı.t ç. ı < hey ~nlı 
~tıl"llzj'11 e ınua7_,_.,~ ıle Varıılnn 
hıı. ~1

1 etınıııtır D. k~lnboiık 
h o lrti iıbi 1 . . ''l Balıah 
1 lllakL tc·d· '0 sının bııluı•du 
anara.ı A '" ı ki · l'! · \~ıs ,,,1 , '" lop. 

,_ne şUkran ı. '' nıuharip!e-
tet"cJir uor la•·ı ıı .. . 

• · 0 emış. 

! C..nubi Yeni : 
ı-a'%d Wakehurııt ~~il~ . \'alni 
... t rııUna. ı...ı·ı b mılh bay. 
•• 'ln . . ı e I' nut k . 
lc)ı, t.şlıı·. Jl('Jıi u ı-
tnı Uc en hirr<•k ZWj>rı menı. 

• lı 't"" Bunlar a.r ~~Jl1ıır gcl 
ıcın m~saJ·ı d · a ngili:a 

a vnrrhr. 

yadan harPket ederek Egriooz n -ı; \'. V('I 1 Am ı ! C'mmig- Fakat yara.Jaıınn kalblerimız; 
daRına gitmişler ve Halltis't en h ·mı' "'iikı vazivn ·•t azami t ıı ed ı 

tc ''raı· .. a. cıya a,rc.mi:'IJ. et·dir. i· •ıfa levi t~min t>deeckleri e ese ' . en F,U( ur: Ne mutlu, 
n ., Salıh Bozok Atatürlte kavuş-
'f.ı'-•oz \.'e Sen1adrek adal:ır1 F··r: 11 rı v.1ktıır. tu. 

nan '.tla meşbu olarak ;,ltıru • 
nuz .• e lı a hit, Mabırh ve ba
b:ıl:ınııızııı, kartle •·ı "lızın bü
tün y pt•kl rıv e v ıı=:at si-. . . ' 
zıu ~ar ılaarın• la i .. r ede-

ooJiııe dnır Ameri!rn haridye 
11;'.ım Hull ile ba.lıriye nuırı 
hnomn bey>ına' ıru da tebarü?. 
ettırmcktcdir. 

Barline · v~ni bir 
hava ı,~cumu 

bir bas~ın lıarcJ.:ctile 15 nhı.n· 1 Lorıl Halif:ı.x. ger~n harpt.aı--------· 
da ıııgal e<ı:'d·kten ı; ,nra A'.: miinhasır'ln genç t'rk~klerP in
man kıt'aları dJnanmanııı işhiı hisar e<len 1~1'' ıt ıle bu 1-al"pte k ve bu tün )Ullfara liıyılc r ı,,. / 

rıı.k lx>k!eyimz. 
UatJy TelC'graph di or ki: 
"(,ooıi k"fi derini him ve et-

li ';i ile Limni ad~mna çıl,mı · her ciıı.<rteıı ve her yn an in
br ve düşn•anın muk ve 1ctini '" ·ıların iilünıün 1 mucip ol:-n 
kırdıktan scnra aı.an"' a·ıılıi z3vlı!. ! mııkav~c rtw-• \1V bl~I 
eh'nııııiyetı olan büytik nokla 1 ml<'nali'::r h bıı harbin ıı; iletin lıa
!urı ll işgal etmişlerdir. I y'>trnda daha ·u, dErın yaralar 

~~P.mf .f' ,fte bol 
e~~za stoku var Çiinkti maglu~ e<:lılmc<li! . 1 

Ç" ltı ay müdd e dev 
gıLı t ı ırrıpa.ratoılunu ezdik \'e 
an"a •oo mılyon ı ıtfu Ju bir 
inı I t ı)!Zı ilrk ~ ~ Ul"-

n1."l{ İııg ı: 7 donanı"" ına tcr·~t. 
t ·::ı ' f" kt.: d•yam edece1<t'r 
M'l.amafih Roo~evcltin bey na
t: ''<>k mi. 'ındir ve Hııll ile 
R, r X" Şl( J tli ve ac 1{ ~Y'l"1:t· 
tın! ·!. d ·t ı 111>. ıı. Ya.f•tlı tır. 
Aıncııı<a m• tine hılabeden bu 

I..ondra X (a.a. ı İngılir. 
ha' a nczar n ıı;tilıb ırnt bı1-
rc:sn bi!dirıyur 

fJ1 "l ;:;e::e, hnvanın n·~k olıı
şı;. A' n dcıı'z L rhin.n oo~
lı bulu :ağı,ı denız ~'>lerint' k r
şı ~ngiliz boı.:ıbardıman tayy>-
ı r _,,·n veni b11"' tnarrtı.7At •111 

1 a01 i(:jn müsaıt bir vazıy -ti 
v~nnı tir. Kıclde clenızalu 
deniz iist<I harp gero•!c'rı yap. n 
"Deutsche Werkc ı·e Ckrm:ı-

Ankara, 2ti (Telefonla ı 
) p'. • m tahkikata nazanın 
m lekctte tıbbi ecza ı;toklurı 
olmadıgı iç:. ilac bulma im ·an 
sız: p me\'cct olduğu h:ı.ftkınd::ı 
ki hıl.ıerler taınamilc asılsızdll' 
Rhhut ,.,. İPtim•İ Muavenet 
\'• dilrti mcmleket'n ihtiyacı o
lsn 'Ve nncalt hari«ten tedariki 
k- b• ı olabilen h"r nevi illidan 
t ıcaret ınııalıedelcrine birçr 
nı%d" halinde koyd•ırmakla 
\"C buıı ları memlekete it'1nl c'lir 
IT'ektcd r. Nitekim bu 'lt.:retlf' lıo 

mı<:1ı e ~·ı.ı r..L [ ~la .,l't J c-
dümı d n muvnkk n r.cJ<i'wk. 
Çiln.1<ı.ı. :.ıv.zaın ve ku•I eti öl
çUl~ıcı bir ıınpaı 'lloı·:U;ı.;1 on
rı.ıı ıı bu!ııııuyrıruz. Ve bu unı,a· 
rat ırlıığuıı yaıl'bnı,,ınd1 kralı . 
rnı.z ıkır·r·i Jorjun id~tre:Ji altın -
da Sa\'al;.a ı.İcvam odıyorıız. l3i
rı. er ı leyh sahırl• ve '"lıai uı
f~rın. biziın olJuI:ru im<ıniJe fitt
l"'llzın \"C ruhunuzun ~ıL rrivc _ 
tın r .ıhafaza C· !iniz. Tek - bir 
ndam gıb1 müttehit ölunrı«. 

Ve lıiiylece ıı .luı.n 'evıesiı'· 
de . Y unaıı cemiyctıne yarılım .;_ 
d~z, cesaret vcriııiı-.. Yaııasın 
mıl et. ya.şıuıın kral . 

Aln !arın uğradıkları zayiat 
Loı dııı, :!6 (ıı.,. l Tim es 

g<.:>.t·l.esınuı Ka tire. mu~ ıbiril 
yazıyor: 

Almaıılann şimdı Yunanis
tarıda yapmakta oMııkla"ı ta
a~Tuzd.a iusan ve ın llzemer.e' 
ı.graılJkl rı zayiatı ltal'iyyenj' 
hcs"ba katmıycrkır ve sivil Yu 
l1'1.fl bıılkın.ı rçı m_rharuelııi: 
davı:·ııııyoı ar. m .. av tayyare· 
"I pılotwıun n !attığına aö~e ı 
tlman <1\ü ve yaralıları ya~mı~ 

klann ve tor naıı ruıarının 
arasıııd. bı,.biri ii>.erinr },ğılı
yorlar. Bcy;ın oluud•ı" na göre 
Alınaııhınn ın. ca V<'rdiklerı 
za .a Yun:ı.o'stımd ki bütün 
lng-1'• ku V1>tlerinin mecmuun 
d:ı:n fa :h r. Ve tahrip edi!ecn 
duşuı.ı.ıı top. ve ~nklarl'ıın ~ayı 
s~. rl:ı lngıhzler111 Y•Jtlanisfana 
gonderrlilcJt.-ri bütün tank ve 1 

ton ad ' 1 ndcn ilstfüıd'i•. AlııJ?n 1 

tayyareleri cepheden ııc:ık "a 
I" 'l'k , 1 ı mı>. af ede meydan-
ı~. ~•lduğırndıı.n coenh,.ye ve ı 
k~yl( rın Uz 'ıin gel i "'1'1 I' ve 
butıı~ hedefleri h'ç fa•!< gÖ>Rt
rııcksızın ~iddetle mitı alyöıo; a
t~~ı~e tulııyorlaı·. R11 ımula da 
ınınun lıer ııa tindı>. C'.<'bbels 
~lkaıılara yalan vn~dırıyor. 
Gohbels İngilı•lerin Avnstraı. 
Ya ~E'. Yeni 7..elan:l•Jıları tngiÜz 
ler ırın muharebeye 'char tt' -· 
n ö l" t c lgı ~-~ uvor şin irvüzlinfl bil-
dıgım ıcin bu yalanı te<>hir et-/ 
mek ıstcrin1. Yalnız rlonanma. 
n.n v hava kuvve ]erinin mii
rrt.tc':ııt h<'nıen lıeıt •n ınl'-ı'ıa
EHre.n İnf"ihz oldııkt9.n bı/~a 
tanklar..,, topların, cı•n e Jınt-
~rclaki frn ~kılatıııııı, piya-j 
ı:c1!11 ek ·en i de İngilizler 

00 
1 et: •ed.r. Yunar·istan 

Yl " A'" !arı imha etmPk 
R<'r ., .. un fnr.'Iizlcr pau)a~ 
mı ·1 1 r J 

1 

b..'yı:n ılta Am•'rikavı te:..ıı , •. 
den telılıke Eıya~i HiiZlede gizkn 
nıcnıi~tiı· Bll teiılikeyı yaratan
ların mahiy tı de kc:>.a saklan· 
n.aını~llt'. Birlıujk luneril::-anın 

bııgü.ıı 'elılikeyi ciddi olıu~ık 
gurdüklc•ri inkilr edileıınez. 

Times gazetesi de şö;le di
yor: 

"Rıı b<·y atın tazammun et
t:ği ıııfmat!an ha§kaea hürriye
t~· sonıiel'ı P·>Stnların• m'idafaa 
ıçın çarpışanlara kuvvetli bir 
~-.n?' i müzaheret reskil ettiği 
asık.iırdır. Büyük Britanyıınnı 
nı!IJafaıun Birleııik Amer:kruıııı 
ilk müdafaa hattıdır. Bu mütJa. 
faa hattı, sayıca yük:;sek kuv • 
vetleı· veya muvakk•tt muvaf
fakıyetler kan;ısındıı kaliyen 
gevşcmiy<>eek bir sclıatl:a tutul- ı 
maktadır .. 

Roose"'>ltin ııirneri 
Vaı;ington, 26 (a.a ı - Rei

sicümtıur B. Roose,.·n t. gaz~te
cıler toıılııntı•ında gazetecilerin 
Atlan tikten bn rp malzem~i ta
sıvacak gern•l<rin kafile ve mu
ı.a:aza altında sevki meselesineı 
daır sorrluhlan suallere kaooen 
müphem cevaplar V<'rınekle ik-1 
lifa etnıi.ştir. B. Ruzveltin bazı 
nıi'.l:"ıhazaları kendisıni dinliycn 
lerı Meraka sevk~tmis ise de, 
umumi intiba şudın: 1 "A.ınıari~ 
kan bilaraOık rl .. v!'iyPl~ri Atlan 
tıkt<,, dah.a uz• kl·ır:ı gidecek-/ 
!crdır Boyle bir tt•<ihit. ittihaz 
Nlilen . ha~lı .Iıarckclı' uygun 0. J 
larak .ııerı bır adım t~şkil ede
ce.~ nıhayet kafile ıtistenıine 
muncer olaraktır. 1 

n ia,, tc1.gAh!:ırı taarruzan b:ı.ş
lıca he<l 'flı::rini teşkil etrui r 
dir. 'f'. . lzun SGnun;ı do~itı.ı h 
yiik yar, .• nlar şidd tlc dev,uu 
ediyordu. Bu .vnngın!anı, ıı.ydın ı 
lığı' da t yyarccilerimiz cvvclkı 
akınlarda ta.1'rlp oluna'l mınta
kalan g-örmUş!erdır. Dihı g "" 
atıla:, y;;•-zcı.- infiliık hııır.bal • 
rı istih•laf olunan 11"1 takanın 
her tarafında pallam,.lır Şid 
detıi b1rap ate,•ine rağmen. 
bomba tayrarelerimiz ntP~ per 
de ini g-er~rek ooınba ham ·ı··I·· 
rini boşaltmı lar<iır. 

Wilhelr.ıeh".fcn 'e k~r" yapı
lan taarruz ti.ıha az ~iddetl fa. 
kat ayni nisbetle tesirli olmıı~ 
tur. · 

Dün gündüzun NoıvPr n;ıhi
lind~ bir pl'trol ır~ı" ·,., 'nır•r ı 
~·aµıLın rr.uvafakiyetU t.urı 117J•'r 
esnasında av la.vya~!C'rin11zin 
motörlerinden biri h;ıva cfaf• 
teşil~ hasara ıııh-a: ış fakat ı:ıı
lot kk motiiı!c cüniis ııt:ııs•ınu 
~r:ırı-n·ıa'{~ ,.e iiec.[inp {nme-<Yr 'l!U 

vaffok olmuştur. 1500 toı>ili!to 
hacminde obn J1<'tr0ı l!'M!lısı 
son g(irii!diii!ii \'akit ateŞ iı•iıı
de idi ve geminir orbtsınd"n ,_ j 
yah duman siilı•nları VÜ < lı
yordu. 

Londra, 26 1 a.a.) - tn~ilız 
hav:; nezRrfetinin t~bliği · ' 

Dün .gece bunııı·ı.rdım<ın Lıy
yareleı·ımız tardından vaııılan 
harekat r"on-"ın<la Kici· b; ·lıcq 
hedı-fi t('ckil etmi 'ir. Hir r k 
yan:: -l~"n dPııiz lezgalılaıı .. dı 
ve doklar nıınlnknsınıla çıktııh 
görülrnü~tür. 

!{eza Berlin, BremPrhaven 
Wilhelmsh~f~, Errden, ı,0 '. 
beck ve F•·ıdrıch&lad il<' Rottcr
danıdn petrol te.sisıı lı b<ıınb ır
dıman edılnııştir. 

YE'ni tip bir a\' tan-amsi 
k ~' .. 

ava kuvvetleri, Yım'.Ul su aç:ıcıı?,ı ümit cdik':ık ,'ffıni söy
lnrmda d"şınanın gem1 hareke• l.mt\i ve fü.mist•r ki 
lcrıııe karşı muı·ııffaklyctll ta· -- Hed nh·etiın;zin "'~shrı 
rruz!aı-da bulunmuşlardır. !? 1 kurt>.nlabılırne ~ il ı ı.- lkua 

Nisa.nda ceıı 'an ~.000 to ilô ı bilir. t•tn ~iz c tıpkı bLıiın rri· 
! ık 13 llcarot ı.-er.:ıHni batır bi b1< şeyleri a11la lığınız ıç d·r 
ıı.;lar ve diğer 17,·apııru d;ı i· l Vi hizim davarnııcı keııdi dıt·, 

di •ıasnra uğratmıslard•r. 2!1 Ni- \illlt7. yapıv<·rı·nııltt. 
s• .la da 3.oo:ı toniliı.ıo!uk b:r flt•niz en.li\.slri kudrcfo,;n 
•'".ret gemisi lmtırılmı~. uiirt t •kil ettiITT .iıaulanlan ~'.\~lSC'-t 
bı .. ,_ ti::ı.ı-et gemisi \'e birr0k d~ıı I..<>nl H1lifıı..x d~mi lir ki: 
~a> il d>ni" ııakl!ye vasıtlan ı Bu •ilaM ır s<"'•izcl' ve ted 
teşc verilmiştir. ne n iş gilrüyorlar. Fakat Al-

'icıali Afrik-ada, Alman ve m'lnvıvla iptidai m •ki leı· kıt-
tw. y1n kıt'nları, İngtlizlcrin l ·tıkça ve İııgilız hn·a kııvvt·t
ku•-v Iİ tank cüaatnml,n \'C a- 1 · Alman kııv\'eU•riııe ııl>lR· 
gır topçusunun müzaheret. k ve ~onra '=t'l re, tesirleri 
"'ol!ll!llun !"llrbiodc Csıpu•.m'ya ll"''lt ınadiyen artac·alttıı. 
ka!'liı leı;l(·bbüs ettikleri bir (e-t I..ord Hıılifıx m+ı rin ",ız•ıu 
vırme n1anevraS1nt nıtı\"'B.ffaki· vl' h..'l.vret verici zaferteı-rinden., 
yet.k / tarclctmişlerdir. Alman bı.lı«'dPrek Alnıunyada.n gelen 
v · İtlllyan pike bombardırınn hi•riin Jıab..,rl0ı'e ~ön• \iman 
tıyyarelPri İtalyan ~v tayyaı·e- ını!letıniP hu.· la,, ,,e,~nc duv. 
leıinin himayesind<' olarak f':o! d.ı0ınu ıhtil.ı\Jın bittiğini giir
lunı öniindeki muhar~beV<: i~lı- ını•ıd fevkalade a.n.ıı ettiğini 
rak el.mişl<>r, dü~•o ının kıt'a· «lı<'mmiy<'tle Jrnydetnıı>ı ,.c de
tarının tecernn1ülC'ri11i, otomo~ nu~t ir ki; 
bil '<ollarını da;;ıtmı~br ve hir , ;içın daha fazlı< evine 
cok tankı muharebe lısrici et-r göst"ı·ıuivoır! Çiinkii Hitlerin 
r.ıı~lerılir. Alman !'ll\'aj t:ıyyare hl'nıiz kat'i olah;lecrk lf'k bir ~a
leri . .lfı~ır huduıl!'ntın ~arkıoda fer 1rn·~arımaihğını hiliyor VP l>u 
İngiliz top mevzilPrine Ye bü- 1, , ka. nııı,ıra~oğı hL"'i \'arc. r 
yiik bir a keı- knrar<;at ına tam B' v.ık Britıınva imp·ıratorluı;tı 
is:ıbetle bomb:ılar ntmışlıırdıı·. iı7 "tDt., za.fer k!i7."nmc l·ç'l 
21 Nisa ... cl.a Tvbruk limanı tcqi. et• .. "r bii.tıir zn.f~r,~ri ı irt ;.. vt! j 
satma ta.lırip lavvar0 Ye sl •ıka yaramaz. Bı a~n:ılq 1ı Hıtl r İn 
tc:ıeklı:ülleri t.ara.r•ndan ) anılanı gilt~rc mııka\'t'Mt'lm; 1 ş ,1ı1,1a • 
ınÜcssir tanrruz}ard3 bü~·iik hir mart o)atl i ·C ti }>·1 hriv :ini 
gP:ııi h.~lırılmış ve bu sıradn k""1ll k itin bhUin ıı:avı.,.tini R~r 
Hurıirane tip'rıde bir a\' tay.va' fr.d;vor. 
re~i düşi1rii,miiştUr. Fakat ~i·~ bi··l okl·ıkra .s;'r'al 

Dün gece sava~ t~yyareleri JP. y:ırd11 ,1 P l0.bi!iı-Siu'z. liıUrrin 
hıgilterenin F~rk ~ahi!inf!t Sıın bıı ıı;ayrdh·ini akim bır:ı.ktı,,.,,. 
d, -rl~ml .hını:nı~ın aökcri hedcf- 1 mamamız iciıı lıicbir sdJ<•p vok
lcnnı muessır .hır tfrzdn be~ ·ı tur. r:r°'en lıorbin somıı d A
badıman etmu:;lerur. fnfılak · merika ct~niz tez~·, hl ırı in :u-t 
v, yan~ın,.. b~mb-:ıları ''Dept .. 1 bır ..- tf'İZı"' dc"e('e~i11 ,tc .. ttınrı1ş 
f(l>'d, t• .. ~ahl!<r.'.n<Ja "Hı•clst•ll, hr !ı \',, bi rnkil rı' ılav~ Nli· 
)fd.ı.rında buyuk hasarlar y:"l !in c A.!ııı ,1 •hrib ılının .. tii-

fnış!a. ' r. ne rık I· r lı. C'cç<'n h · ı.>lc 
İtalyan re-i t..h!iğ; yaı•ılaıı ı· h ,r "d<' ~ ınl ·lıilir. 

Rı>ma, 26 (a.a.) - İt Jyan 01 ... <' t ı, 1~ .. '. ?-h,•:1 :ıı ıat. 11!",UJ 
4lul:ı.n umumi kara~gAhlnın ~-l~;) le "Jt ııı• tr ·I tır Tl1nam • 
nnn1~ralı tebliği· - a!"\rl°' 1'<'" li r lf< ... n u kı ,... •

1 Şarki Akdrni.zde haYıı birlik- . sanız lıw ıl<' b·vre• ,,: \ece . 

r:;lr.ı.,~ı imkfını olCTI)'S:ı: hirçok 
tıbbi ecza fa7Ja 'ile mernkkc+ . 
rnize "thal cd1Jmı · h1·'11rn·•· .. ('l'~t1 
dır. Diğer taraftan memlcketi
m».de vaııı!nıakt& buhnnn ilaç 
lnıtla <lövi.z ÇJkına.ııııa mı1ni o
lunn1.ık irin hariı..;tcn rr ti,.,~ ,,, 
r"ktcdir. Alakadar m'lk mi r 
ilaç bulamama kcvfiveti L:ıl:
kındaki şayiaların · nıemlekctt, 
yavılan Harların yeriııe A vrııp11 
ila(!Jarı istivt.~nlcr ve rııpnıl, ,,. •t 
ililc.;Jarını t,·r<:ih Pt.lr'ivcnıl'.,. -ı _,_ 
rafından çıkarıldığmı uıh .inde 
bulunmakla• hrlar.' 

~ahkOmlann t m 
sicilleri tuf' 1 la~a. 

Reisi~ümlım· B. Ro'l6e\'elt. bi 
taraflık devnyelerini, vaktile 
~merikaya ilk g·pJip ver!eşmek 
ıstıyen kel'vnnlara verlilcrin 
ya.ltlaştığını .ha.her veıe öııdi-ı 
!e~ e. benzetmı~lır. Bu •uretle re
ısı(·umhur, Atıantikt~ dola. . 
cak olan Arncrikan h ırn gemi
leri Irıgiliz \'Sfıırrlar•na <liis
nıanm ynkla.ştrf,ını bil<lirecek
lerdir. 

NeYyor , ~ti ·' a.a.) - Ihııy 
News -:~azetc~ının ynzclığına ~j
re. "Rcpublic Aviatıon Coq.:; . 
ration., fabrikaları yıı.i'ıııdıt 
~?k kııvetıi yeni bir av tavvarc-1 
sı çıkaracflktır. Bu tayya,..., 13

1 
bin metreye kadar yUkseldıil•'
cektir. Bu av tayvnresi fövk.lli
de siir'atli oldufwHbn yılılıı ım 
tayyaresi divp em! ~ktıı-. T'.lV· 
yarenin siliUıları f:i1.li tutııhıyor. 
Ancak motörünüıı ik bin !)ey. 
gir kU\~·<'+indr olduğu söv! ne-! 
bilir 1 

ler_ıııiz Kruın kaııalınrb 1 ir ;:ıın j 
dijşrıLın kafilcc;!ı1e 1anrrl.14''"! c<l,· .... ~ =-_,.·: =- ·-. :a::• . =-
rek MHos köı fr·zinık iki bi tw bır kaı; ı,, b•t ltayd<;lılı'"ı~tır. 

(811 t.;ırafı 1 inci sayfada) 

İıj,.İYl.n cşhJ.tın yeni ruruın r 
i;le<:ikieri zaman c:abı , il ı ın 
tal!'ciki çok (i3küJ. b.,~ ııhvr.ı. 
de d~ imkiin·ıız ol• hığ·u kınP 1[ 

ı c \ar~c .. ır B: . ret! .A.v1ı." 
pai bir tarzcUı l!ir r>'&hkimıt•ıı 
sicilı t11tuhr1 ası t-sbabı diişi..iniil· 
ıııii;~. v~ ar tıııT-..ılara ba la·1· 
nııf)tır Tetkikh.·r scnc.-t Prı:.ıcP 
Adlı\'e \'ekıileti bütı•cfi~ :ye 
bır .. ~t\sıl ilciv ett1riJı11c-k SU? tile 
" ... ~tı.hkü.mlar .ı:;.ıcillı tutul C'.J.k v 
klleül·, büyük her n~ · ~ur 1 

U;liy n eşlıatl için •nıf~ a.I küıı· 
Y' leri ihtıva eden ı lcr tıı.nzim 
ed•lcc<'k ve mti~rim' rııı ~.aln
rı g\.ir,Fiktcn .ıoı:r~ ısla ı ' 1 · 
dı ctnıe<likl ·rı l akkınctll l<o ... 
!avca •ııJ.l~mıı• ;;ahiht ol 1 ık iru ~ ı elde cdilebileak ır Lıı
ğ, t ld.f an. bu · }1'-c ıiy ·t 
sıcıll ı i sayczindc ,.;ırwnlerı.ı• le 
k ı.1-rıu1dl• cü.rü:n işliy·e.ı.1ı. ·ere 
daha ~ıuJc"H (:.ezalnr vcrilebi· 
le ~ p;ibi bu kabil ;ahıslarııı 

Şu cihet tıımRmile kabul e-
diliyor ki Bahı1v Nızırı 
T<nnx ve H rıcıye zır Hull 
P<>~Reınb<> güııkti r ' ktarınd ı 
~afı'e usı:liinün lııtbik olunacal 
gını ı~ etmi,lerd;~. B. Ro
osevcll, _bir su·ıle \'Prdiği ce
vaptıı. Kııox w H•ıll'l\n keı:di 
n•-ıına ">>. sövle<li 'Prini l:a
yıtsı" ol rak kabul etmiştir. [ 

1 · n ·ı l>ı,~r Alın" ve l "-lvun Lıy ıık bır vapura tanı i~abH kav- j~ · "' ıı ı ·k ı 
Uetnıişlcrdir. ~ yarc. .. _i'rJ ... ~, ıır muı a ·asırı a 

İrı,.,.llı '4 ma1t..ı~ ,~.lslt'llel'ına. ve 
Şimali Afril:ada Tobruk cer> tonf .ır.na t ,.,,1~ el.J,ıi ff'riir. 1 

he";inde toprıı frdliyeti olmu~-. .\\'ırki Aft )<o b Ganıfıc•1,., 
tur. 24 ~ 25 nixn gJnleri 2'nb. şa..t· ııda kı ~ı., mız m ı.:a d 
... 1: ml.i!ita-hk ... .nı nıt·vkıi ve deniz mı v-:'erc c- 1 >i.ın dilranan 
lissü ltalyan t~l'} arel ri ve kuv • ·llPrinı m. m etmL•'rr • 
bir çoic A!n1311 hava filoları ta- dir Dü.'!lnn.rı p ıı ı \ ren 
n.f ·lıın 1"1Ütema.diycn bombar- el . sllıib v 'ıh m mikt ma 
•lım1n edilmi,tir. Lıman t.eatr:ı mnl.7.f'mc• teı k>.Yk·rek ür•l!el 
tı "'' demirli bulunan gemi! re 1 l::u-=>ıtır-

, • ._>iiikl-·ı i t.':..: ... ün !er"' gtiı c ıs· 
la lı• dere scvkı l kabı! oh
enktır Hah r aJ 1nıo:r.~ bi.iıe, 
Adl'yc \'e.ka ti, wı; r ;ıraft.ı·ı 
p-ak mohd t dan zatı _ kiıtilıi 
k·"~osun ı 1 g 1 k isti) 

>l;t <l'r. ' l· , •.m• Y.abıt 
kit pi ı'ı ,n •rfihi ı. dıi \İnÜl· 
nıektedir. 
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L DE 
Yazan: M. Ş~rif OKTÜRK 

18.00 
18.03 

YENi SABAR 
m 

POLiSTE 

Büyükadada 
ürken hey~i· 1:r 

Büyüka.dada 23 Nisan cad-
desinde 28 numarada oturan 
Süreyyanm idaresindeki 3279 

9.45 Ev kadını ·," vO Koııu<ma •· , sayılı yük arabası eşya boşalt -

9.00 Prowam 
9.03 Haberler 

9.18 I"lüzik 18.30 

r>royam 
Müzik 
Mtızik 

* IY ZJ Haberler makta iken beygirler ürkm~ 

:~:!~ :-~~kam ~!:~~ ~~ı~:ma ve olanca süratiyle iskeleye ka-

'Dcrin bir çıi;iık kontu. Sürek·• vcrek oda)anna eckildi'er. Be- 12_50 H•"·rı- dar koşup saat kulesi etrafın -li kabk hal b t ı · tm" 1 di, • d ~ "= " 2o.ı~ Konu>ma daki demir parmaklıklara çar-
a ar unu .a np c . ı- a a odadan ayrılınca Vedat, 13.05 Müzik 20. •30 Müılk k b al 

ye başladı. Bedia, az önce ab- deminki sözlerini ~enç kı;.ın 13.20 l\lüxik para ara ayı parç amışlar-
)~le tutuştuğu ili.deste yenil- . batın olsun diye ;..ıylediğini i· * ~~-~~ ~:::~ıer dır. Beygirler de yarakınmış ve 
mı.ş, bahsı knyhı>tmı,,tı. Sofra- tiraf ederek iadesi l:ıovnak is-ı 23 30 K insanca zayiat olmamıştır. 
da bulunan biltün aile, genç kı- tedi. Bu teklifi Nevin kabul ct- 1 · apan ş Ot h "l zın şaşkın hareketlerine, pek miyordu. Yeneceğini iddia cdipl ~~ OMO l ÇC.TpU 
çabuk aldanmasına hayret edi- glilü.şerck, şakaJ:ı..<;a.rak odaları- ( Gönüllü hasta bakıcı I ak yaralandı 1 
yorlar, gü!Uyorlardı. &aJa. bir na çıktılar. . bayanların ' Şalıadetna- Baheekapıdan gecmekte olan 
yandan yenı!menın verdıgı Rsa- Aradan birkaç giin g~ti'H .' . . ' 
biyet, diğer taraftan kcndisile halde Vedat, kansını aldatn.m~- me tevzı merasımı 12 yaşında.ki Ja.k, şoför Hasan' 
..ıay edilmesinin. r,etir·li,~i h_i_d- ;r,rdu. Bu işin böyle gitmiyece- G"" h Gü!tekinin idaresin'.ieki 2630

1 
d ti 

h k l d ı- ul ane, Haydarpasa ve Gli· S2.yıh tak'>_inin sadeur-siıı:ı ug· -
e e are et erın e te ıı~ gos- ğini anhyarak kurn:ı?.lı['a baş ınuşsııyu hastalıaııelcrinde mun- arak - -

teriyor, etrafındakilerin artan vurmıya karar verdi. Kansını telif Ta. !erde gönüllü ha•t• ba- ray eag ayaırından hfif ya 
kahkalıalarına canı sıkılıyor, s.u""phelcndirccek, k'.lrl<ııtacak k ra'anmıs ve şoför pJ,ahnarak 1 - ·ıcı kurslarını ilımal rocı:ı ha· aralı tE:dvi altına ,;Jınm kızmasına ragınen a.ra,ır:ı. ken- belki de ba suretle venebilecek· yanların şahadetııam~ tcvzı me- y ' ıştır. 
di de muhitin tesirlerinden kur- ti. · 1 · · · '>7 · · n • rammı nısanın _ . pazar gt;niı ı:.::tr <> !'8 ~ ~ "' ... • ... ,..... a. 'il 
tulmıya muvaffak olamıyarak Bunun ı~ın dairede 2i1'.lll saat 15 de Beyoğlu H.>lkevı sa-ı •· · •· · ' ~-~-- 1 
gUlüyor, sonradan tekrar hır- 1 plar.!:ır ha21rl:ıdıktan ><0nra ak- !onunda yapılacağından bu ha - 1 d ;\da I 
çınlaşıyordu. ~-r" iistü eve döndü. Kopıyı a· yanların mczkiır ın~:asimde bu 

Yemek, kahkahala" aras•nda çan Red·a eniRte~ini hir bu ec- Junmaları ılan olunur. Toplıne<le otunn Şerif Kı..ı 
pek 'en bir hava icindc- gc~ti. I kilde görmemişti! · / 85 yaşındaki Selime Savus, 
Oturma odas•na çek'lililer. Be- \'edat, suratı a"ı't. kasları Tepebaşından geçerken Feri-
dianın yenilmesi h:ıkikatPn çok catılmrn. aıı.'lb• bozulmus bit; hııl Şirketihayriye top!antısı köyünrl~ otıır:-..n \l! Conh•m 
güzel oh.yordu. Genç kıı, etraf· takınarak içeri girip hid:ldle Şirketi Hayriyenin ıcvkala- idaresindeki yülı ~-·obo,;ının sa· 
~ilerc eatmak, &'i~lmPlerine o.l:ısınn çıktı. 1 d•" hiss...-daran hey~,i toplantı- dem

0

sinc m~m• kahnlı yüziin 
mıını olmak ıstıyor. ,nlıal bu· Bodio.. telilRla mııtfo;m 1'.rup Fi, dün öğleden evvel ı;aat ıo den hafif~e yaraln·"'lıotır. Y:ı
na imkan görmedi•~i i~in bütiin E'ni•treinin va~ivetini ?hal••na cl:ı. şirket binasında yapılmış· ra!ı ted:ı.v; aJt·~ı. alınmış ve suç-
hırsıru . öfke~ini ablafiınrhn çı· haber v~rdi. • •evin, merd'ven· tır. lu yakah·muctır. 
karma_k istiycrd_u.. . ,. !Pr; acele çıkıp rıdasına ?.irince - - "' k }" • Nı>vın. l:arde•"ıı Y~"'1Tın len l<nrrlesinın dedi-"i g;h; Ve<Jatta - - - - · -- iita lJ~""ye e iDi 
o da rli~crleri )?ibi gülüyordu. hir başkalık oldu''unu a!llaJ.ı, r 
Genç kızın yerinde gülüo'i. flo-/ yaklaşarak: " _. _ ,.;;. • §u.- ~ .. ' "' 
diaya nisbct verir sek;JM acı - - Hoş geldin Vec!:ıt! Ne ol· ....::::_~.- . Ramide Cuma mahallesinde 
geliyor. bu. •ııret le 'laha ~ok du. neyin var? ı 1 :l 3 4 5 6 7 8 ';I Üç.şehitler caddesinde 7 numa-
hiddPt!cn"' ••;ne rPl>t'n olarak r-,_ _ __..,,__,_,..._ --. rad 0 oturan Ali kızı 14 vaşın-
ateş kf."fli!iyo!'rlu. Bıı harekpt. - Neden susuyorsun Ve<l.at; 1 ' 1 1 1 ~~- da }.foacide sağ elini dikis 

0

m:ı.ki-
Jere tahammiilii 1iikopen Bedia röylesene? 2 _ı 1 1 ::ı ' nesine sıkıştırarak hafifçe ya-
sert bir f'!'slp· Sert bir SE'S" 1 1 ralamış ve tedavi altına alınmış-/ 

- Abla. arlık vcter! Anla- - Soura anlarsın. 3 · \ tit. tır. j 

1-~~---'ll Askerlik işleri 

yabancı askerlik 

* 

İnh:sarlar U. !üciü~~~.!1~1 
Muhammen B. %7,6 teınlnat Ekılltme ~ 

ClnM Mik. L. K. L. K. Şekli Günü ~ 

Makine ipliği ıoo poket 725 ·- 54 37 A. ek. 8.V.41 ıs.3' 
Gocuk 12 odet 324 - 24 30 A. ek. 12 Y.941 ısJI 

1 - Nümuna ve şartnamele:ri mucibince ;rukarda cins ve ınikt~rı "'1'. 
zıh malzeme ac;"ık eksiltme usuhle satın alın.aeaktır. ti 

2 - Muhammen bedelleri, muvakkat &.emill3Uarı eksilbne şekli 
saatl~ri hizalarında yaz.ılıdu·. ' 

3 -- .~ksiltn1c hizalarıncio. yaZJlı gün ve saatierde Kabatoşta VJ"'. 
zım ve l\1~b<.ıy:ıat JUbesindcki alım komisyonunda yapılacakbr. 

4 - $artnam<' ve iplik nümunesi sözü geçen şubeden parasız nllllll~ 
5 - lsteklilerin ekeiltme için tayin olunan gün ve ııaaUerde * 

gUvenme ~ralarile birlik~ mezkür k.omic;yooa JJrilracaatıan, 

Lerazım satın alma 

2 - Kat"i teminab "10~ lira olup tnrlnamesi her gün 
alınabilir. " 

3 - tstek:lilerjn belli Jllin ve saatte kanunun istedtii vesaiklc 
tııttanbuldaki komisyona n1ür:..caat1arı. (32ı1 ) 

••• 
I - Tahınin edilen bedeli "326711 lira 04~., kuruş olan 2650 l< 

1 

nün. 30 Nisan 941 çarşa.n1ba günü saat 15 de pazarlıkla eksiıtmcf.1 

lacaktır. dık çok akıllı•ın. i><'ni venrlin. Diyip kestirme ccv lJ> verdi. 4 a ı 
1 

/B • d d"" -Yarın '-·a"rJnı alır v~ririm!. lfarrnınchn birkaç adım mak· 5 \ ~ eygır en Ul'mU~ 
diye b-,·' r<lı. !aşarak soyunınağa baoJadı. ~ 1 Samatyada 87 numaralı fı- 1 

- c;;;ı.,,pj, hakkım <lP;;il mi I\Pvin. kalbi ~arparak tekrar 6 rında çalL'r.ln Emin oğlu Bür-

Eminönü 
dı-n: 

ıı.sltertik !fUheslD-

1 - Muamelesi tekemmül et-

2 - X:at'1 teıninatı .. 490., 1ira "12u kuruş olup ı:-•utnun)et::i 1' 
1 konlisyond~n ahıuıbilir. 

3 - 1st.ck1ilcrin belli gi..in ve t'lltııtte kanunun isU..-.J · ~i 
miş kısa hizmetli yii.ksck askeri ıe ı '" b ldaki •• ehliyetnamclileı~ıe askeri ehli - s....,n u komisyonda hazır bıı1unn1aları. (".ı) Berlia? Dcnıi'ı v,,.m..ı.-to•ı i\..,cc koca,nna yakla•tı V? haline a-I 7 , fil ı han beygirden dü;ıerek muh-

zı.>ld\na ne ka.-lo". MiYı>ıı;,·or<hın, cıyarak ince se~ile: 8 11 ili telif yerlerinden yaralanmış ve 
yetnamesi olmıyanlar. L! 

2 - Askerliffeini tam hizmet-[ lstanbul Leıazım amirliği satınalma kDmis IQRUnd~, il olarak yaptıktan sonra ta>ı-1 _________ .....;. _______ ,;_ __ .,,.. 
şimrli yrnilhirı. tHJrrn,l•"ııı hn- - Ne oldu sıma bövle Ve· - tedavi altına alınmıştır. 
reket•er ho•n"'" giriivnr. 1';- da\? Toye canın sıkılai? 1 9 ! ! __ J 
.sans1 kar.'lndı;;.,tn irin n~~iJ. Pt-k Deminki ses aynı tonda ce~ı Yeni flAl]rİyat 
çabuk unutt•ıf-ı.ın icin giilüyo- vap vereli: Soldan sağs: 
nım. Sövlenecı>k cok scvler 1 - İndifa eden dağ. 

- Fakı<l. fa?Ja J!Ühnı•ı. bana var. Fakat roraRı il"fü. Bir.ah· 2 - Celtat, yemek. 
nisbı>t v!'rir a_ihi <'<''"vor ~n rl<> b'bım ~iiM'1İİ$. ın('!ctup :V""'ruk 3 - Bir oyun. 
benim y•rimile olsan ayni seyi lr•ni ika·' etti. Bund~n oonra sı- 4 - Bir nota., son iki harfi 
duvaenlrnın'. Y.ı bir takip vaıııp en kısa bir yerlerini deği~tırirse at yavru-

lki k::ırcl(~ ara~nd~ki bu mu· 7 .... 1rı,anda va:r.iyeti avdınlatacn.· su olur. 
haverevi iqitPn <»la"~l:iler. ken ğım.. • 5 - Bir silr.h, yemek. 
dilerin i !!iiln,elıf n m~"ı><l0mi- Ru f\Öı.lerden birşcy anlamı- . 6 - Alfabenin 3 üncii har-
yorJar"ı ~Pz'nt"'" tı?onmı• ohn yan Nevin. havretle: r fırun okunuşu, ter;< ceını Matı. 
Vl'd1t. bu v•-;vetin mii~ak:ı.oa· _ ı c t. kibi Ve<l.•t? 7 - Soy, ayag-ın altı. 
y:ı. do~,.,., i:ıki•af ettıi'irıi anlı- - Onu bana deiiil kendine 8 - Dair, nakit. 
var.ık Plir,rlclıi t?'l?Pt"'l'ni rli~hıe •or' ~ 1 9 - Zıplamak. 
bıralctıkt.arı ~onrr': ~·c-oar~.Pın~1un Gen~ kadın hev~C'anla doğ'· :Ynka..rıdan a..ı_:nğıya: 
bir nefe• d:ıha rekin Bediayıı r·ılılıı l·ocasına y:ıkla"1p ell.-ri- 1 - Tanıdık değil. 
dünerek tatlı '.'<'sle: 1 ııi Vedadın omuzlarına koya- 2 - İsyan eden, asker. 

f'rn nlrlırm" v~,.rnm ! ııık: ' 3 - Atlara takılır, san tor-
Ablan " ;ı• kmln·''"'"l· ir'~ ı-.~. - ~öderinilen ıı::ııcy onlasl- rak. 
t<'" '·~r~ ·rl vı ...,m•- Hi7 "·;1 mı""' l·i Nivr kızdın böyle? 4 - Dcllİ7.de olur, bir i~aret 
d>ii!i'nıi'- ";r.: ..,,.,. , da riilmcsi Y4!\·arınm 'i:edat. htırıu kann· edatı. 
tabii rleı'"i' "'i" dan n:cin •aklıvorroın? Ağa.be- 5 - Bir spor aleti. 

- Evet r'llm" P'"l·~tr. b2na vi:J>t' bir ·~v mi oldıı? 6 - Acemce feryat, hasta 
nisb0 t oel<"i•ı,lP ~Pl..-or . - - Ha\•ır .. Ölen fili<~ vok. yemeği. 

- Ovnmla i<l ı;. <1· kavl>Min Bu ;s .~rıinle beni alaka~r e- 7 - Bir ermeni İRmi, bir emir. 
cc kızılır mı V3\""UCıı·"·m 0 Bu ,ı;.,0r." _ Cebinden bir 7.arf r•ka- 8 - Bir erkeğin ismi. 

GtJLiSTAN 
Şarkın en biiyük fil-0ıor şniri 

Şeyb Sadii Şirazi'nin en meş
hur eseri olan Gülistan. memle
ketimizde a~1rlarca oJ<ıınmuş 
ve t:ınınm1~ hir kitaııt!l'. 

Bu eseri, Üstat Kilisli Rifat 
Farisi as'.ında:ı tercüme etmis 
Profesör Ali Nihat Tarlan el~ 
ı··r önsö~ ya=!ştır. Ahmet Ha
lit kitabevi tarafından basılan/ 
ve 200 sayfa tutaa bu kıvnıetli 
eser matbuatımız için bilyük. 
bir kazaııçt r. Tanesi 50 kuruş-
tur. ı 
= - ---~-~-

o SA 
26 Nisan 941 

siUerini li'e veya daha yüksek 
dereceye çık.artanlardan ye
dek subay olmak istiyenler. 

3 - Yukarı<l.aki evsafı haiz 
klsa hi?.mctliler ..evkedilet·ek-1 
lPrinden nüfus cüzdan ve mek
tep vesıkalariyle 28 nisan 941 
·tarihine kı.dar !jllbcye müra
caatları ilan olwıur. 

Beyoğlu yaba.ııeı askerlik şuOO-
linden: ı 
Beyoğlu ve Beş;ı,taş m'tıta

kasmda ikamet eden yabancılar- ! 
dan şubemizde kayıtlı bulun'n 
ve bulunmıyan yi.ik~ek ehliyet
nameli ve ehliyetn;unesiz Jnsa 
hizmetlilerin 28.4.941 tarihimle 
şubemize müracaat etmeleri 
ilan olunur. 

ı;ın n , .. ~Pr va-,., <on Bil- nn gö•tererek _ iflle arkada!'ı· 9 --- Sakal kesmek, bir mey-
memkı 'N'f>vin na•;ql nl<lıı rla ka- .... 11., """)nnerc1i"i mektnp! Bövlt.ıe va. Londra 
?;o.''Hl 1 .,. .tr ., <'. S<"nrlP'l rlaha hir hareketini beklemezdim (Evvelki bu~mıtcanın halll) Nevyort: 

ı Stt-rlin 
Dolar 

5.24 
182.20 

r"Yeni Sabahın °' 
ilan fiyatları" 

fazla ur \hndır V· "~mn dö 1'>ı·ın! 1 2 3 1 5 6 7 8 9 
norek . De1'il mi NPvin? ;>.«vin, mektııbıı alıp okumak ~ .., 

Dt-di. / ir!Prhrı korkak bir ""sle: 1 A...f_1i)-K A . A Q-
Koca~1n1n ~fı?:lenni biiviik - Neler vazıh? 2 y O "' İ 

bl" rlil<f< tle l'rl'ven NPvin bıı - YaptığÜı marifetleri anla- ı · • · "' V A L 
sual üzerhc Hraz kırılır a;bl tıyor.. 3 V A T AN f'!I S A L 
cılilu. B3.Şını iki yana sallıya- - Yaptıifım marifetler mi? 4 fj.~_J_ .. Y le S İ ı~ il 
rak: ~vle bMı dr bileyim Ve<l 0 t!. 5 

- Hayır Rililiğiııiz derecede Onlar nelermis? · A. ~ E D ~ · · M f 
nnnııtlnı.'"1 rl~"ilim. - Rırası değil dedim, haydi 6 {fMiT E T ~~ EK 

- ~;ınni "" km yPn~im eli ye a~ağı in! ı 7 - E 1Ur I ,... K ı· 
1 ı . k d .. . ". .~ · ~ L · "'· •• <C"' ınc n• a ar gtı\"ı>nıyor - - '•"TPnm.-urn !!l••emem. · - --
sun?• - Öv!P ise otur! 8iÜ T iJ~- M F. K lıi 

V.nlst ••ıi., .. ?Jprirı<1Pn te~l- Db·irı rh~~,., (•tl\tl Rii•·i"·' l)il"' 9 ~ ""i . s .. T ~ l. E. . 
Ji bıı!R Po ' .,, 1 kalkıp .ı;ratlP mrra·,·enlPri in<li. ('t .. ,._ -·--""'!'--- == 

Cenevre 
~ hna 
~iadrid 

Bel-.ad 
Yokohama 
Stokholm 

1sviçre Fı:c 

Drahmi 
Pezcta 
Dinıır 

Yen 
laviçre kroı: 

80.29 
0.9975 

12.9375 

31.1375 

31.0975 

ESHAM ve TAHViLAT 

grganı ikram.iyeli 
% 5 1933 19.-
Sıvas - Erzurum 
VII. 19.25 
'i'ürldye 1rı Barüası 
nama 

19.30 

9.25 --

Kr. 

7511 
Birinci aayiNla s·r*imi UUO 

1Jruıci .. " S50 
tJ~üncü ,, • SOO 
Dördüncü ,, ., 100 
Beşinci .. • '7Ci 
Altıncı " H 50 

SehibL A. Ceın;.ltttin Saı-QÇ.OA°.J6I 

Neşriyat Müdürü: ~Lıcit Çetin, 
Basıldığı yer: (1-4. Bekir Günoytar vo 
A. Cemalt:ttln Saraço§lu matba.u.ı) 

ort'\ :ıı~'<i r .,.,,n \·~ ı1Pn e-ele- nı? rwl::ıı:;ınn (l'"ir-.~i. ı·ıfi'lT'll"" il-~ 
rek <1 •ı,..c 1 11 '' ,,,. ,.,ı: iJ wrC'k· rinr1f"'ki mecmun.Vl ahp koltpn.a ~ık \.'e dii~ün·~eli ~chrelr>r, bir- ~iii:ilili&;ırılil!~i'!iilm~;.:;:; ... ,.ı;;,.::;illlllmEo;;.;:;z.;:;ıııu;;;;:ı::ıaı.:ı::l'iltııımz::ı.._ 

-Ahla· ei 'n hı t? c •ıa''- ~""·orak olnım•\·o ı·~·,,,llıı. den ş:~ımrnk, )Pııılil.,rini Ve- TÜRKiYE CÜMHU, iô.iffi ' 
MI'' ·e ~' h1rli ·n q:·nh slz ki °K"'.,...:'l.n~c1 lrnv·,.,~tı:ı ... 1 R~<1; 1 i- dadın t(".Firine kan11rdılar. O ıı: J 
h '·kı11c1r F.,kSl.t fr.'JVaff•t,_ \',..._ ('Pri CTİY"'Yıl~lpr h~,·rrtlp hirbirle-ı da k!thl·al·~larla noldu z ı· ti~ "a'n 1. J' " ' r ' • ·a ıl. ri~ hol•ı••oThr<'ı B..'•'ia, cniRt.sine e;ık~lup eli- R A A T B A N I( A s 1 
e~i t ""!li vr1 , 11 .. nıl~in "'. \~N:lat, bunların içeri girdikle- ni c:ıkr1ak P.!.ır~\tile Y~~ptığı rolü 

ff' nı f"ihi f\tıll da. rıni dnylhığu halde aldırı:J et- tı·!J :~ <·tliyc,r. Bu serer de ab--
Y 1f'rirn 0 1 n f'ti. .. ;nı·r · 1 "1ıa n1 c:mişti. Az fK'!nrn tel~'a ice•·i las;!c al~v ctniek sırnsı kendisi 
ivi <l J•a fazlaqi\e kendim<lfl giren Nevin. kime hitap etti,;i ııe gc-l<liğinden katılırcasına gü-
d•ıvuwı ,.., bçlli olmıyarak: lüyo-r'u. 

T<o,...a~1 ~11.,.,,İV"' b1slnrlı, alav. - N ı ı N • · ı· d ı · f ~ .. -~. e o uyor bu ak--aııı • Bir evıııın em c ·" zar yere 
lı l>ir RP"I~ el "'3.M c-tti: turlu anlıyanıadım gitti? dü,lü. Neye uğnu.lığrnı şaıııra-

- P '· ,..;;..,,ı ... Denivebiliriz? ~·eda.t. mecmuadan baHını kal ralc hareketsiz kalılı. Bakışla-
- Nrciı ? - rl1rıu tıiiamasının cebinden zar rından \tcdadın bu sürprizine 
- B"~ vcnilir•em hir "11•1·!i fı çıkararak: 1 kızdığı açık~a anlaşılıyordu. 

cora" ~ n venilirse., hir kra- _ t~tc beni h•kh ol~rak bu Ertesi gün Vedat tcVP. döner-
vat. K:ılıtıl eltin mi? Iı•1~ ~etiren en canlı ve"'kn ! kcn yenilmediği lıalc1° karısına, 

- E\'ct. b Nevin kocasının yanınn f>Clc- aldızına ipekli iki crır.op aldı. 
Avakta masava davAnınıs o

lan Bedia. doi'r 'ıl·t ve eni t.csi
ııin vanına girlerck: 

·- Eeniste 1 Ab'.amdan h '1im 
hıncımı siz almız. · Ah'" a . 
Ba.kalım, eniştem bana b ıncr 
mi? Kravatı yarın sabah derhal 
bazırl:ı.nıalısın !. 

Hiiliı deminki yenilmenin acı
S1nı y:::t..ıqatan bu RÖzler, tchrar 
gülmek it-in bir vesıle oldn .' z 
110nra odayı derin bir eessizlik j 
kapladı . Fasılalı saat sesi, on 
biri çalarak bu siikiıtıı bo "1ıı. I 
Hepsi yava~ yava.ş ycrlcrindPn 
kalktılu, Evin ihtiyarlan c~· i 

r('k dtırilu ve: Bu lrnr:ıazca harckclih emin ol-
- Vcdot. ver ~unu... Neler tlu,";u karısını hem bir daha r1e-

ya,ılını.ş ben de göreyim! nemi~ ve hem de vennıis o!u-
Deili. yordu. Hediyelerini sa.hipleri-

Yulnız işin aRhnı clrı'(ru- ne verdikten sonra l"ı.rısıııdan 
sıınn şövlersen ver('>iıi1irim? bir gece evvelki siitprızı ıcın 

- - Emin olabilirsin! tekrar tekrar af diliyor, yaptığı 
l'ıvle i"" al!. kurnoılıkla muvafakiyetiıri an· 

Titriyen PllPrini zarfo uvı!.ıp !atıyordu. 
;,.,ee parm klan ara.qırıa al•lı. Nevin, aldığı kravatı kocası
thPrini okıımıya lı'lalaılığı ı<ı- na w.atb, dün geceki vaziyetini 
rarla koca•ının her zamanki/ hatırlayıp manalı bakı~larile 
Rt'n lı:thk?.ha•ı vP tatlı •<'Si J<ıı-, parlak gözlerini, Ve<loriın se-ı 
la kh11 n,, rln1r. ır.111: vimli ve şen çehr~irıd"n ayır-

- T ~' "rl ' s... mak istemiyor, bu harcketile 
Ayakta neticeyi bekliy1m ıı· ! birçok geyler vadediyon!oı. 

Kurul"' !Ar;ııı: 1883. - Sermayesi: 100.0QO.OOO Türk ııra.ı. Şube ve 
Aj<ı":t adedi: 265 

Zlrat ve Ticari he,. nevı banka muameleleri. 

• 

Zlraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasamı? h~ablan.nda en 
az 50 lirası bulu.ıonlara senede -l dela çekilecek kur'a ile aş.ağıtlalti 

ploina göre kramiye dağ1L'ıııct.1<t.ır: 

4 aded 1.000 Liralık 4.000 Llrı ~ 100 aded 50 Liralık 

• 
5.000 Lira 

4 • 600 • 2.000 • 120 • 40 
4 • 250 • 1.000 • 160 • 20 

40 • 100 • 4.000 • 
• 

4.800 
3.200 

• 
• 

D 1 K KAT: Hes:ıplanndaki paralar bir sene it;inde 50 liradan aşaj:ı 
düşmivf'n1~rc ikrL\miye cıktığı takdirde % 20 fazla~;yle verile<:ektir. 

Kur'alar ııene<le döl't defa 11 Mart, 11 Haziran, 11 Ey
llil ve 11 Birincikfuııııı tarihlerinrle çeicilocektfr. 

60.000 kilo sıgır eti ahnncaktlr. P.ız·1 ·!ıkla ehillmı.:·~i 30 • 
4 

Çar.;anıba günli sant 15.30 da Tor.bun~(' t~t. Lv. AnlirErri s:ıtı;1 1 
nı "yonunda yap•l.~cl'lktJr.. T:ıhmin bedel: 23,500 lira, l::ıt'i teıı1in8tı 
liradır. Evsaf \C ~arlnarnı.....,i kunıisJonda görülür, Taliplerin t>e1!J6 •0 

komif>yona ıetmele:ri. (ııoe-,~ 
• • • 

10 ton motorin yağı ıltıoac:<.lhtır. Pa7.<•rl~kLı eksiltnl~İ 28/4/0 1
1 

lesi gunü saat 15.30 da 'foph;:ıncdc Lv, Aını·Hği s~i.;., alnı:_ı. ki> 
l·apılalnklı.r. Kat'i tcıninatı J9!"ı liradıı. Tc,ıl•plerin bı..!:i Y<:ıkitte Jt.J' 

ııelınekri. (1102) (32?5) 
• • • 

5000 liı·dlık iyi cin.'ilcn portatif yazı r k in~i alın:?.cnktır. 

el. . ..; ltıncsi 29/o!/011 ~tllı günti saat 15 de oı .r.ed~ I v Amırli J 

n1a Konüsyonunda yapı1:cteaktır. tsteklih;ri11 belli gtin ve s:-ıt\tte 

<:eklcri makinelerin lGıtaloğ, evsaf ve k.ıf'i tcmin;ıtıarih. Korni:-1oP' 
n•el (1099-3203) 

• • • 
.. 300~ adet kant.arma .ıl nacaktır .. p~~~rlıkla e-k~ilttn<•si ~gi4 1~ 

guın ~-.ıt 18 da Tophanf"de Lv. Amırlıgi Sııhn Alnı·ı 1"~01nlsy~-,:1\Jfl 
lacaktır. Beherinin tahr.ıin fiyatı 85 ktil'Uş k~ıfi temin.ılı 362 ı;r 
ruştur. Evsaf ve nümunesi Konıı~onda ı•·ıriJlür. Tulıı.ıcrın belJl 
Komi:c'yona J::!'lmet"ri. ( l 100-3?(19) 

••• 
Sirkeci istasyonunda 50.000 ton ·-:ıya t<ıhmil , .. e t;;lıliye">i J!I; 

nam ve hesabına pazarlıkla <":-kiltmeye konmuştur. 1h3ll.'::d 29/4/ 
g\.ınü s~at 15,30 da Tophanede 1st. Lv. Am.rl.ği Satın Alına l(oırıİ 6f 
yapılac:ıııktır. Beher tonun tahmin bedeli 45 kuru.ş ilk teminatı 1 

50 kuruştur. Şart.name$i Komisyonda görülUr. Taliplerin belli vııi'l' 
misyona ge1-leri. (llOı-3210) 

• • • 
1 - MukaV\·a ve ın~ellit bezi müteahhide ait olnırık 

zumlu ol:Ro klltt ve kaplık kflğıt Amirlik ~mbarınca vcı·ilfl1 
muhtehC cins defter ve cetvellerden lR k~\lcminin tabı ..-e cil(l. 
meyanda 19.800 evrak alıty yoklamasının yalnız ci1diyesi y9ptır 

ı - thalesi 3-0/4/'41 çaı·şambn günü o:;ıat Jfi de Tophanede J
tiği sabo alma komü;yonunda yr\pıL.cakbr. 

3 - Bu i$e ait bumsl şartlurlıı t .. 1Lt ,.e ciJdiycsi yalJılaca1' e'fff 
buanın rrftmuneleri ve ambardan mü'euhh.dc verilecek ruıol 
komisyooda görillür. 

'1 - lI<>pLinin t.:ıhmin bedeli 475 lir~ kat'i 
!iplerin belli vakitte komisyona ge-lmeleri. 

İL AN 
Birliklerimiz ihtiyacı için aşat:ıd ıki evsaı dairesind<" tOZ 1' 

ile 20 binek. beygiri pa:ıarlJkla satın alınac~ktır. Pazarlık haft;ı.tı 1 f1 
cumartc::;ı s~lcrı y::ıpılac01l~tır. ıstekliler n ~\nkar::ı caddcs1 J<<'I f 

hoı.n Uçürıcü kattaki ııatır. alma komisyonumuza mürac~tl:ıf1 

nur. 
ÖKÜZ Evsafı 

l - trti1aı, 1.10 dan aşağı olmıy:ıcı:>1'tll' 

2 - 3 iliı. 8 y<lş arasında oıacaklır • 
3 öküzler Ist:lnbuld..1. müba}·aa Nİ.i1ecektir. 
4 - t1f'li cmr:ı?.d<ın ~al;ın ol:ırrıkb r. 

5 - Baş vetcrıncr tarafından her mübayaa ecij.\en 
yapılacak ve neticesi menfi zuhur edecektir. 

BEYGiR EVSAFI: 

ı - Boyu 1.38 den .::ışaf;!ı obnıyac<.ıktır. 
2 - Yaşı 4 illi 8 olacaktır. 
3 - lleli enır<lıdan S<ilıın olacaktır. 
4 - Baş veteriner tarafıııdan )·apıl.ı.cak mallein 

caktır. (2022) 

Bt:ykoz Askeri Satınalma J,,-_ 
Komisyonu il 

l - r\~;.ı ıd;ı cin~ ve miktarı yazılı kereste 5/5/941 gi1 
de r~ıuı !ıhla s:1tın alınac~1ktır. Jı. 

2 - Tek::ırrür eden ri t üz rinden % 15 temin:ıt a1Jll.P1 J 
3 - Evsaf ve c-crait l.\·r gtin l.on·,:syonda ~t.iı ülLuHit,. 

Adet Eb'.oıdı 

500 
800 
500 
400 
300 

4.00XO.~OX0.03 

4.0oxrı.2rı"{O.O!: 

4.00XO.ltıYO.IO 

4.00X0.1-2~:0. 12 
4.00XO. l~. ·o 2 

J?.tıo !\U 
32.00 u 

1 

20.'JO ., 

22.f!O 

8.00 " 


