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Akıl 
ermeyen 
noktalar 

-T~Qili~'I' Al11_1anıarl Mili _,efin im
Başvekiid A~ın~ya za~ı fotografları 

.. k .• 1 gırdıler Dıyor 1 • · -·-- Dün Beyoğlu 
" . . Patras ve Korent Ş f 

evinde merasimle 

Harbın ispanyaya de Alman paraşiit-ı ere 
T.. k · çüleri taraf ındaıı . -----.. ------

talik edildi mahalline 

V 8Y8 ur ıy~ye9 B!~!a~ (~~ildLmanor-ICiönül_lü hastabakıc~la~al 
Rus.ya ~.a ~.enı.~le- ~~~rı umumi ka~arg&ltuun teb-1 da dı plomaları ver~I~• 1 

l'b,,JI Cl · o duğu gibi, haıp-
ll-ıJ tt! 'tehassısların 

. dil~i.ln'lişlcri ve görüşlc-

mesl mumkunour Kaçmakta ohn lngil.~z ~iim- Dün Beyoğlu Halkevinde M!lli l salonun etrafında dizılmış bu-\ 
,ı !9 dar luta.Jarma . ~arşı, on_cu bırl Şef lsmet lnönünün. B·"~ogluı lunuyvdardı. .. . . 1 

n b_:;şlrnaır, n:ı ten olmayan 
alelade, :uılayıRlan ı 
başlt'IJ4ı~·.. ssıslar y~lnı:ı: 
gaycS·ı gnz e tutarlar ki 
bu ~a gal~be~ minden iba-
ret~~-.· ~~ • çok mühim 
~ilrıııı'eıt c· ctleıj._ !ar istihfaf 
ıle telakki ;.~ . Böyle ol
ması Llruridir . doğrudur, 

zırhlı tumenıınızın yaptıgı şıd- H&lkevine hediye eitıkler• ım· Geileral Surey:ra . Hidayetin I 
"Fakat Hiller hiç detlı taarruzları miitealnp Al- zalı resimleri merasimle ııerefl hasta bakıcılığın tarihçe ve e-

l tt man kıtaları bu g:>-bah saat !l.251 mıı.~alline asılmıştır. Meras.inıdel heınmiyeti~d~n ?."ahı;eden kısa bir yerde ada e en de Atmaya gırmışlerdır. ôrfı tdare Komutanı, Valı, ls- bir hitabecını mut.ealup İsta.n 

Ya.hasını kurla- Akropolıın üzerinde gamalı\ tanbul Komutanı haz>~ buhın- bul Kıınıandanı General lslıak 
l>e·,•et a•lam arı ve µropa

f:.aııdn teı;kilalları ise bilhassa 
ımdiki harplerde, tduteha.<ı.~ıs 

haç sancağı dalgalanmakta.dır. muştw·. Avni Akdağ tarnfından mezun-
ramıyacakfır,, Pa.psgos tekaiide sevkedildi Bunu müteakıp gönüllü has- !ara teker teker eh!iyetnameleri 

Londra, 27 (a.a.) - tng,iliz ta bı..kıcı kurslarından mezun dağıtılmıştı'.. Eh~iyct.namelerin \ 
radyosu, Yunan başkumandanı olan vurdsever Türk kızlarına, dağıtılma tOrenının hıtamından 
general Papagosun talebi üzeri- genç - hemşirelere ~hliyetnanıe sonra Beyoğlu Halkevinru spor 
ne tekaüde sevkedild.iğini ve har teFzii merasimi ynpıhnıştır. I koluna mensup genç kızları. ta
biye nezaretinin başvekil Çude- Kurslar Gümüşsuyu, Gulh.-~ıe I rafından musiki refakatinde 
ros tarafından deruhte edildiği- ve Haydarpaşa. hastahaııelerı ol- ritmik dan81ar jimnastik hare -

~~~ · n ;i. ··k halk kiitleEinin Churchill Yunanistan ve) 
u n;ıyet vermeK Afrika harplerinin esa-~ 

vaz , e ır":ı.d etmek sını da anlattı ~ 
b et.rr.emck m~c- . 
ur~· ~ ı r. Harbi mu-: lnglliz Başv.-kili Churehill (Yazısı 5 inci sahifemizdedir) 

hak •ı • 
basŞ,di ulıır eordularınlL"b • I • b' 
zaufi-ıar • har;i~~~ü~~~ ı ya da yenııl spanyada ır 
mill ... tın 

~:~~k~~'·· ;trlıı i!:ı~ 0~~;~ bir Alman harp sahnesi 
~~~'1 t inedekat'ibir ileri hareketi olacak mı? 
1 
İşte bıı C.a m, an dii•ünecek 

~ ursıık, l:ıljg" ·" harpt~ miite-

a~ısıs ~:1 
•• k kiitle,inin Bazı noktalarda İngilizler Cebelüt-

er•ıtı ~Jiilr takım nok ı 
~~~k i~v 1 ;'iı~nu teeİim yapılan ileri hare- tarıkda müdafaa 

""!f' edPr, Mn'eha.«sısla- k ll • d d ld b• l • • ld l nn yalnız kenıli işlerini diieiin- e erı ur uru u tel ır erını a ı ar 
m kt n b•z<· rhrmmiyet verme
~1e ve. bııim zihi,,Jerimizdeki ıık- Kahire, 27 (a.a.) - Umumi· Londra., 27 (a.a.) - Bum.da
r den hal!rlnıeğe vakitleri yetle iyi haber alan mahfillere ki salfı.hiyettar İngiliz malıfille
Yoktur. F'ııkat bıınları istil•ba- göre, Sollwn'd:ı. denize doğru ri, İspanya vaziyeti hakkında a
~at \'P pr<.:ıaP'nnda 8"rvis'•rh- inen yamacın cenulıund:ı Şarka jans!ar ve gazeteler tarafından 
1 •·n yahk ut. lürkçe yeni icat e,İi_I doğru ilerliyen iki motörlü dii.ş- verilen haberleri biiyül: bir \h
~~1 ~ soP;ıık bir tnh.r ile "ıöz 1 man kolu, birçok noktada :Mısır tiyatla karşılamaktadır. 

cü,. lı rdeıı ll.oklcmtjie h•kk · -ı araz.isine girmiştir. Seyyar İn- Heyeti umumiyesi itibarile 
vardır ~ ımı:ı; giliz kıt'alan tarafınd:ı.n adım bu meselenin son derece nazik 
. lest-Ji\, k~ndimir.ce b" t" ı·· adını peşleri bırakılmamaktadır. olduğu kabul edilmektedir. Fil-ız;ı.} n muv k 1r ur u ll b 
bazı ti'ıct" ~ 1 olamadığınıız ~ri arekctin derinliğinin, de- hakika dii.şman propagandasını 
tırla• , rı Şurada !iisaca ha- nız<len itibanm 25 ilii. 30 kilo- önlemek, hadiseleri çok yakın-

,·ı.ıım' metreyi geçmediği sanılmakta.- dan takip etmek ve esa..,,;n çok 
r ~ - lı ili1Jcr ltıımanya J>et-1 dır ve hlçbir :;ey cenuba doğru ciddi olan bir vaziyetin daha zi-
g"11 •• ;~ı ı• çın ynkmartılnr? Bul- bir ileri lıarPket bahis mevzuu yade vehamet kesbetmesine mii.-

ıı nn ı •al ~- oldtıö- .. t ekted. B · lmak t• k d bu t . " . ve ıno.nıstanaı ,,unu go:; emıem ır. u nı o zanıre ı arşısın a -
b""'1.Vııı •· •lmı:ılen AVVPI bunu kolların kısmı A.zn.m.ını İtalyan- i Junuyoruz. 
ır eler ·ey .r.· •. , . . 1 t ki 1 tak 

d\lk ., . ' ~.ruar 11;1h ediyor- arın eş ·ı ettiı':i zannedilmek- Bununla beraber bu mın a-
i · · \ "- ·~•':' · •Utn:\ıty>y:ı gitmek tedir. Şimdiye katlar, bu cephe- da yapılacak bir Alman ilerle
!~~ bu ıkı "ı'rwınlekdin bitar·ıf· de faaliyet, Capu?.zo • Sollum mesinin İngiltere ve İrlanda 
ccki:'

1111 ıl•' ·· '1:mck lfızım g~lc-' mınlakasına inhi etıni,,Yr. miisfesna olmak illere, bütün 
tney~aıı: v ;ij<ı:~·~tıer .. ".ukuuna Vaziyetin, aşağı yukarı, g..-çen Avrupa sahillerini biiyül< bir teh 
kaıın .. em,,k, ıhtılaflar çı- eylwde İtalyanların Sidi - Bar- likeye maruz bırakacağına ~üp
niıı <i~·na ' n, lngilizler miicte- raııiye vardıklan >.aman mevcut he yoktur. Bu vaziyet bittabi A
rnillliı vraMbilırlcrdi. Fakat· bu vazlyete ben7.ed.iği söylenmekte- merikadan ziyade Inı:;ıtercyi en 
tr..11 ııoıı mahal kalmadık- <fu.· Maamafih, sanıldığına göre d.işeye düşiirınektedir. Bundan 
Yakıntı ~ lncn P~l"?llerini duşmanın mevcudu, o zamanki başka tehlikenin gerek Fransız 
Lond 1 ne manı vardı? ne nisbeten daha azdır. Geçen gerek İspanyol sahillerine de si-

ni bildirmektedir. mak üzere üç yerde a.çılrn1~tı. i ketleri yapılmış ve zeybek oyu • 
Yunan ordusu u.edeu resi.im Dürt aylık kurslardan mezun nu oynanmıştır. 

oldu! ol-.n talebenin miktarı doksaıl 1 

Yu~~~:ı~Iu~~a.lesıimEıı~~:~'. y~;;;~e tam saat 15 te Halkevi Beri inin son bombar-
nun sebepleri, Yunan harbiye salonunda. başlanmıştır. .ı.ı:era- kk d 
n~zaı;eti ~mumi müdürlerinden ~de Vali ve Belediye Rcısı Dr. dımanı ha ın a 
bırının dun radyoda. okunan be- Lutfı Kırdar, ô;fi İdare Komu-
yanatı ile ifşa edilmiş bulunmak tanı General Alı Rıza Artunkal, f3fg'ılaAf 
tadır, 1stanbul Komutanı General ts-
Beyanatın metni şudur: hak Avni ~dağ. Pa:ti reisi Re. 
Harbin bahtsız neticeru ce:;ıa- şad Mimaroglu v~ Gulbanc ha_s

ret noksanlığından değil, Yu- tah:ınesi baş hekımı general S~
nan ordularının 150 ı:nilyon nü- reyya Hiday"!; ve mümtaz bir 
fusa malik iki imparatorluk or- halk kalabahgı .bulunmuştur. 
dulanna karşı koymağa mecbur Gönüllii hemşırelcr mezun '!.!
kalmalarından doğmw;tur. Son 1 dnklan kurslara _nazaran uç 
nazik günleri Epir ordusunun grup halinde ~eras~~pıla~ 

(Soııu sayfa s ıütun 6 dı.) --
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• MAL.Afıı\ATA 

İrH>İLİZ VE YIJNAN= - CEPHESİ 

Londra., 27 (a.a.) - Ingilizj 
hava nezaretinin istihbarat bü
roıru bildiriyor: j 

Cuma gecesi İngiliz h~va kuv
vetleri Berlinin merkczıne yı~k-j 
sek infilak kudretini haiz agır \ 
·bombalar a.tmı..~lardır. Hücuma 
büyük bir filo iştiıak etmemiş
tir. 

Gecenin ba.şlıca. hücumu Kiel 
şehrini istihdaf ~iyordu ... B~ı 
hücum mühim bır denız ussü 
olan b~ şehre karşı 24 saat idn- ı 
de yapılan ikind hücumdur. 1-:1-. 
de edilen neticcı,.r kolaylıkla 
müRahede edilmfatir. Çıkan hir 1 

• • • 1 
çok yanıpnl~.m .. dumı_ını sıs .Y"· ı 
parak gok yuzune yııkselmış - 1 

tir. Yangınlar şehrin muhtdif\ 
ınıntakal:ı.nna ve kanalın iki sa
hiline inkisam etmiş bulunuyor
du. Fakat bilhassa dok!ar ve de
niz tezgahla.rı mıntakal:u-ındıı.ki 
yang;ınlar ehemmiyetli idi. Bu 
yangınlardan biri o kada: r.~r
lak alcv!Pr <;ıkanyortlu kı yıık
sck irtifada ucan tavy:ıt\'leri bi
le iderini aydınlatıyordu. 
~h~'l üzerinden son avrıl:ın 

pilotlar yangınların genişlik. ,.e 
l<e>:ıfet itibarile artnwk~a olan'; 
larıPı ıni:~ahede ebui.5tir. 

En Şaşmaz 
Rehb3rimiz· 

Yurdseverliğimi.z ve 
aklı selimimizdir. 

V &tandaş, ııen 
iri milli mü
cadele gibi
hesaba kita
ba gelıniycn, 
rakama, man 
tığa sığma
yan bir mu
cizeyi yarat

J \... ~ 

mış bir milletin ferdisin, "a
yet yeniden çetin bir imti 
hana çağrılacak olursan ne 
yapmak lazım geleeei(ini, na
sıl hareket yolu takip etmek 
icap eyliy(.'Ceğini herkesten 
iyi yine sen bilirsin. • 

Bir bin engele rag-.nen, 
yüz bin tehlikeyi göze ala
rak cins, cins; renk renk 
diisman tuzakl~nru ıı~mak 
suretile Anadoluya cephrıw, 
silii.h kaçırdığın zaman kim
den öğüt almıştın?. 

b"fll ku\'\'etlerinin valisı
nin odasındaki telefona. \'a
nncaya. kadar süngülü dii 
man nöh<'tçilerinin gÖ3!<'ri 
önlinde ~hirde ne kadar t e· 
lefon varRa bir ge(':e iein.l·~ 
toplayıp cepheye uçurur· 
ken kim sana. akıl öğretrni~
ti ?. 

O zaman da bir kısım u
kala gcc:inenler dretnottar. 

techi7.attan ve rakamdan ba.t
sc<livorlardı, tıpkı traıupct • 
Ji pike!crden ve zilli m:ı•a'ı 
tanklardan dem \~ıran b•ı· 
gii•ıün ?Rhirli dilli fa.kat kıı~ 
beyinli beşinci kolcuları g1· 
bı. 

Halbuki o dr~tn 1tlar, mii
cehl;cz ordular. bol altınlı \'C 

tannan nutuklu mc,·i7.el re 
ra'hn"'n yendikti değil JYi? 
Emin ol, iman et ki hi• •ı
arn.,.,a uğrar da yine kolları 
Sl\'f•tnaya mecbur k3lır ], 
yine· venriz. 

Yii~c Taun da •alıitU~ ln. 
aharın malınd:ı, topra.ı " 
zerre kadc• r ı;iriiınii?. yoktur. 
KC'ndi ,.amnı:ı-ı:ı kav-..ı luo 
ccnn<'t ~vurdıL~ · -ia cf<'' ilı 
ola•'k vıı.sarr.>ktan başka 
bir 8t~.Y iStrmi)•oruL. 

J~una rn~rtı t---:ırh" ,;ii -
riiklPnecck olur&ık 7öz kırp .. 
mad:ııı ölmek k:ıdrır k'vası
va öldi.irmeyi bilerı yl'k! re 
bir varhF oldu?tumnzu isb~ ~ -
ta z.crre kadar tereddiit c ~ •· 
Vl'CCfİz. 

1 
T·~n Haşmaz 

ynrrisevfl'?-liğim iı 
limimiz<lir. 

reh h<'1·im iz 
ve aklı c-

'-----=·--
lıarcJLt ~t ip Ikrlini bnın- (Sorıoı sayfa 5 at.tun 4 deı (Sonu ıayfa 5 ıütun 3 de) r' • ti "--'"·ren L.--:ta ısonu sayfa 5 aütwn 1 de) 
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~~~,r~~~i 01~1~:~~~a:~:~r~J z·f başında Vatan hizmetinde 
RESMi 

--HARP== 
ı:<-:ı,,[ı o!n tr ı .. çok mJ.him ve 1 V 
latı;ı i<l' · ~ \ ız,feleri bulunmak 
ha ka ~· .''ı ' ~slı işleri bırakıp 
hasııısıa/ 1' ~le u;'iraşı,1nk milt<'
di p ka~" maua.:n görülc·bi' r
e; ( r . hiç olm:ızııa bir ı'Jd 

TEBLIGLERI 

'~il} b' k 
l""t">ııy k.r nç taYYare ayı. 
y ı İ> İ ' :ıd:ır <la tnyy:ı.rc sa-

2 nr- .. ~a:ı ~akir mi idiler? 
P.rest ha:"1• ıkı korsan gcıni~i 
lrgiı"' 1 ~ uzl:ııında mkıştırılılı. 
on •:ı · t~nreıerı bu havuz' rı 

[; l ·ı •Jpf .. .;;. 
homı: • a olar1k en ağ1r 
lılıtr t,n ~s allınfo. hır•k-

:ı '11': .. <J 

V1t n ı., b ! ~\ zırhlılar l•n-
4•~),o t it <1·,.·ııvl"P'•~I ...., • ....., 'l'!:Vvnr h" . ~ '\ . 
ılG& >ıthlıl mhnhril' ,.,_ 
lılnı l. ınıdı~;"v~otmımam ir.ı
YD""C'•rl 1 '. ukıa Alman t:ıy 

: .. 'c bır tc~· 
l:eTısını Melta !" · Z tayvare 
lndıkları h•l ı haıma tnJa yu k;-

~ ı tırm • Vnffak "11::.rıır ~ 1 nga tr ı· 
l'lla' n lf'rilr l \ar. Gemi ı: .... ndi 
d ·hi! 1i ı~ııkat :ı "'?deriyeyc gi
kere hnmb:ırdon ar ynlnız bir 
ı-k· , ıman "a • 
·~ ·1n hv'ahildi!e ı ,•. rm a 

on h;r•nci hom~ n~Jı;,Je- i ·e 
Ya~tııar, y ~- k t~rı;aııhı ,, 
alnm • la 8 n ı bır n tice 
la n r il mııa•~- 1. r uı·~tt k ~u zır ıl· 
nizlcr., <l·ti~ ç· 1P ~:ı a<;ık d • 
rna turıır t olur.al"sa de ... ın 
dar fn..., l ~an Y'lltalanınıt?yR ·~ 
ccıtı"rdir ı H::J·cı. ı ok z:ırar ,·cre-

Rinncı;al ,.1 ik' 
l'lr·ı BrC'qtt J 1 ı Aln1an zırhh
ln•lt ı .. 'ıı ı:t>lam t cık'l'°'l.'a 
h·~ r~· ıı-,lcı· icin fı<letn hı "U 

<!~~~~~~~~!;~~~~ Ril~l~ ol-
hılıyorl·ır Pnk t llllnsl:ır da 
!eri h•tır~mıv arl "".} 'l hu gemi. 

C , ar. 
cçenle••lcu lı!ıraj ntcşlerı' ' 

• - • • 

Bugün vilayette büyük bir 
toplantı yapılıyor bu hususta 
derhal harekete geçilecek 

tta1y7aııcresuuı "t.eblitt.gıtı Kadınlarımıza da birçok vazifeler 
Roma, 2 a.a. - ~ yıuı or• 

duları umuıni karargahının 326 düşüyor. in g iliz kadınları en ağır 
numaralı tebliği: 

Şimali Arnavutlukta ve Eµir- h iz m e f le Fi a l z y 0 r f 8 r •• 
de yapılan tcnuzleıne ameliyatı 
esnasında bir çok Yunan ve 
Yugo:;lav askerleri esi.r edilmiş
ve mühim mıktardn silah, cep
hane vr, nakil vasıtası ele geçi
rilmiştir. 

1 

Bugün saat 16.30 da vilayette lnönünün direktifleri üzerine 
Ankara Y:ı.r<lnnscverler Cemi-j İstanbul kadınlarının cephe ge-
yetinin beyannamesi ve Bayan (Scnu sayfa 2 sütun 4 de) (Son'.ı ssvfı 5 •Utun 7 de) ı 

~O'-.J·~·--

p<>k müthiş ,.e miic dr olduğunu 
bi. yonız. Nasıl ki Ahıaıı tav
yarcleri de lng.liz zırhlılarıÜa 
rleLiZl<'nle bir şey ::apamıyor
la• Fakat ıienizd' hi:· gemiyi 
ynk~1:ımnk ba.şkadır, havuzda 
ba]'.ı bir gemiyi bc.:nbalr.ma1ı: 
bask ı<l1r. Ç'.inkii hnv1:1d3.ki ge
m"yi C'1 ile kovmuş ?,ihi gidip 
b·1lmak kabild'r Diy~lil!I ki ba
raj a.e,i hakika!Pn müthiştir. 
Fa:::ı.t b;ı :ı.k~i jstilıfaf edecek, 
ır ..!'i .. kkak üil'll · f'ÖZt:- alacal< ve 
kene'' 'i öl~c bile oombalarını 
zırl- ıların t\ iisf .. re ol bfü'r~k 
b yil" .. ı, y.:._ . "\ ·reci bu
lunrn ıyur mu? Bu ter' ıl<>lrhk 
o ik g ·miyi mahve•meğe değ
mez r- ? 

'ı tn~iliz memhal:ın simali 
Afrik.,ytı Almnrılarırı. 11rhlı ve 
mot>irlii kuvvetkr dP dahil ol
r"ak iizerc, 60 bin osker geçir
n- oldul·ls.r,yıı !ı-ber verdiJ('r. 
Bu ıt:ısıl kabil o'"l·!"li? Heı1'ini 
layY:ı.relerlc mi uçımhı!ar' ·~<o-

r1 · arabalrr. 2ırh l tomobi1!er 
koca koca tanklar r: h:ı.kkak ki 

gemılerle tasındı. Bir tek fırka- A R p 1 

nın bile ~iitün topları, cephane- ---H __ , 
lcri ve leva 'ım ının bir turafa. r ' 
nakledilmesi için pek çok g-emi- VAZı.YET•ı 
ye ihtiyaç olduğu malfımdur. 1 

Dört beş fırkanın lüzum ı;östere- 1 ceğ; gemiler muazzam bir kafile 
te~kil ederler. Vakıa bunlar hepi 
birdnıı göndl'rilmedi. 1''a.kat Si
cilya ile 'J'rablus arasındr ki mü
t~'Y!adi bir gemi akını uzun miid 
de; dl'vam etmiş olmak 18.zımdır. 

Dendl'rc ve bilhassıı. Akth-ııize 
hak;nı ltngiliı donanmaRı bu u
zun haftalar esnasında ne yap
tı? Keşif tayyarı'leri nerede idi? 
Alma!t!arın Fransız karasula· 
nndr..11 istifade et.tikleri meyda-. 
na çıktı deniliyor. Franrnz do
nanmasının Almanl:ı.nn eline 
geı:memesi için bu rlrınaıımayı 
tahrip zaruretini biivük h'r te-' 
essüfle göze alan İııgiliz dnn:ı.n-1 
ması Fransız karasularını 6Uİ 
istimal eden kaçak Alman goemi- l 
!erine karsı amansız dannna -
ma:~ mıydı? 

Amerikan 
yardımı 

• • 
YAZAN: 

Emekli General 
Kemal Koçer 

• 
Yunan ordusu a.na kuvvet

lerinin esir oJmaRı ~rine, 
İngiliz ve Yunan kuvvetleri, 
Atina ilerilerinde kanlı ı;ar
pışmalarına devam etmekte
dirler. 

Yunan ordusunun, vakit 
ge<;irmeden cenuba. k:ı.ydırıl
mamasım her askeri miinek

(~u uyf• 6 ıiJtun 1 .:Se) 

Hüseyin Cahid YAL('IS \., .1 , 

tnı:;ilreredc kadın yalnız hu.sta bakıeılıkta değil, f;()för, yıkıcılık, 
· ve ya.pıeıiıkta, Jı:.tta mii da.faa kıt'alanııda ç-a!.ı,.,yor 

Alıkara. Yardımsever Bayan
lar Ct!miyctı Türk kadınının. 
va.tan hlzınctine çağırdı ve bu 1 

davt't memleket kadınl:ırı ara
sında ciddı bir a!aka uyamltrdı. 1 (Sonu uyfa 4 ıut1.o1n 4 tfe) 

Yazan : f;ka GünHz 

Sırp Ordusu 
daima ş0reflidi r 
Beş on gün içinde kendi ken· 

dini dağıtan Sırp onlusu asker· 
tik bakımından buçlu değildıl' ve 
!]Crefınden hlçbir zerre ka~ bet
meruio,tır. 

Biiyük Kral Aleksandr'ın 
meml, keti bw;l'.ı.nbaş:ı \'e bt-ş 
yı!ılaJıberi her giın dii.şmaı.i:ı 
uğraşınL~tır. 

Siynsetiııin en mukaddes, en 
mahrem kararları ya ııu yatan
cıya ya bu diişınaııa se>tılıyor-

du. 
1 Son biiyük feruillk da Ol'< .ya 

karşı yapıldı. Geçen Uruıınıi 
Harple d;llcre de~ıan •>18!1 '.. 11:P 
ordıc•tı. bu seri lıalindekı ko~u: 
loild<."r yiiziinden kendi kend;ru 
dağıtıı. "Galip sayılır bu yolda 
mağlup ... 

!<"ırka. politikacılığı ilE> mille
tin goıierini pcrdeliycn h:ıinl~r. 
aıı laRilıyor ki, orduyu ihmal el· 
mişlcr. Modern silalıl:ırdaıı _ın3.h 
T\!DI bırakmUJl&r. Ne hazın<lır 
ki, buııu yeni Baş\'~kil .Gelll·ral 
Sin1oviçin ağ-7.ından ışıt!yo;uz. 

Cenupt:.ı küıuC"lennıe...:;ı 1~.ım
gek'ıı onluyu bir kast esen ola· 
~ak s.inıale yayn1~t;tlar: Hcz:. cı~ 
şit "-">:eri vL• idnrı .planlar ıklı· 
d:.ı.rd.·rı .1iişenlcrin ıntıkrun lus
]t'ıill' ı "v:ıya 8alılmıştır. De
polıu·. ,.·tih:ıt yollan, ~eyclıuı
lnr, lııl) lk hı!'!ıklcnn tabıyc t~r
tiple•i. topçu ve hava tah~ut-
1'-rı uıı! tası nokt:ısına balxr vı> 
rilmişt.ir. 

($c.nu aavfa 5 ıütun 1 de) 
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ANLATAN: BiR GAZETECi 

35-
- Bizim bahçede mi bul- - 1Uzım ! dedim. Bana doğ-

\YALOVA! 

dun? dedi. Getir bakayım!.. rusunu söyle .. Yoksa seni po-

Kaplıcaları 
açılıyor 

.thti..vııc kadının Calibe)l'e u- lise teslim ederim! .. Seni bu e
zattığı bu eşyaya onun büyük ve kim getirdi?. Ba.oa doğrusu-: 

!e~a~~~~e ~~ ud;;a i;:: nus:r~~~~ ziyade yümmün ha /(aplıca idaresi 
marklannın ucu ile kap~nu !inden fena halde korktuğu an- yeni tedbirler aldı 
kaldırıp baktığını gördüm. lıı.şılaıı Halile başını önüne eğ- .. 

Calibe birdenbire ainirli bir di cevap vermedi 1 Mayıstan ıtıbııren açıl.wak 
kahkaha attı. ·o va.kit müthis bir hiddetle olan Yalova kaplıcaları için Sıh-

- Olur iş değil~. dedi. Şimdi bağırdım: biye. Vckilleti bu sene geniş bir 
lnmdan bahsediyorduk!.. Ben - Söylesene! Bana cevap faalı)i'et programı hazırlamışbr. 
de ıyi olur olmaz lstanbula inip ver, diyorum sana! .. Seni bura- Kaplıcalarda bu sene yemden 
kendime yenigini alacaktım!.. ya kim getirdi! .. Niye Blll!llyor- eııaslı ıslahaJ: yapılmış v:.halkın 
Kesite şu anda başka birşey U.. mm, söylesene!.. ?aha uc~z. ~ır tarWa pla3Jardan 
~ymı~im ! . Bırdenbire teyre hcleeanla ıv ıstıfadesı ıçın yeniden bazı ted- 1 

F" .. Iı:at Calıoo, bana. btr şey tıldı: birler alınmıştır. 
eöylemck için dönüp de gözleri - Fakat... dl~ kel<eleru .. 

1 
Kaplıoo.lar idaresine bağlı bu-

yfuuıııe iliştiği zaman fırlat- 8öyliyemez ki!.. 
1 
hımın ve Yalova kazası içinde 

mak ilzere olduğu ikinci kalıka- - Ni~in !.. bulunn.ıı pilij da bir hazirandan 
hllSl lidcta donrlu. • - Çti~ o. za.valh ctilsiwtir!. 

1 
itibaren faaliyete ~ecektir. 

Berum yüzümün feci bir bal -- Dıl~ mı!... , Denizyollan idaresi de Yalo-1 
aldığını her halde deriuıJ farkllt - Evf't ... Dilaizdir .• vaya gidecek olan halka kolay-
mişti. - Fakat.. !ıklar österilın · için tedb- . 

T.-yze dahi hayretinden ide- Vahışt btr gft~ ~ye dö- !er a.lm~ ve b':hwruııta kap~-
ta llllln.i yutmuş gibi baka kal- nettk · _ ,_ · -
m" tı · _ __.. '-L ~· ..,. C'uar idaresile temaslarda bulun 

~ - • =n-arlhuı. 3°-.. '.uye Lınktadır 

YENİ SABAH 

ta Elmas ve Pırla 
fiyatları Jüşüyo 

1 

Fakat bu düşüş, alakadarlar 1 

tarafından g·ayri tabii gorülüyor
1 

Son günlerde elmas ve pır
lanta fiatları biraz düşmüştür. 
Fakat bu diişükfük kısmi ve bi
raz da gayritabiidiı. Elrnaıı ve 
pırlanta fiatlan harpten evvele 
nazara.D. derece derece yük.sel
ınişti. 

Bilhassa. sekizer ~·üzlü ol
masından dolayı Vit-vit denilen 

1 

taşlarla tek taşların fiatları yüz 
1 

de yüze kadar yükselmiştir. Di-

ğer elmaslarda da en. aşağı yüs- j 
de yüz bir yükseliş vardı. 

Harbin Balkan!ara intikalin-

tar düşmeğe başladı. 
Yeni vaziyet şu şekli 

tır: 

Harpten evvel 7-8 'ıra eden 
bir elmas şimdi 17-18 lırachr. 

Evvel~.e kıratı 55-60 lira olan 
vit-vit'lerin kıratı ~imdi 250 -
300 liradır. 

Oç yüz liraya satılan tek tıış-) 
!ar 950·1000 liradır. :).focevhe-

ElinM ıı:ıııkın ııa•kın kap~ ı...;;.,rılım. Ben ~ kapının ö- • T ""'D' B Yal ,____ .. den sonra vaziyet değişmiştir. 
ve pardPSUyü tutmakta olan lh- nünde onunla ~ ! .. Ne u sene ova ......... ının nu 
ti yar Naime hanıma gürlere&- dilsizi!.. fıısu c;ok artmış birçok şehirli Bazı kimseler, ellerindeki malı 

ratçılar, arz ve telep kaideı;ine 1 
uyarak bu fiatların aynen düş
memesi için hiç bir sebep gor-: 
memekiooirler. Çünkü, diyor-ı 
!ar, halkın sebepsiz telfuµ, diğer 
ta,<ılar piyasasını altüst etmek
tedir. Altun fiatlanndaki te-sine bağırdım: T vse bftemı ııa1Jadı: - Yan- ha.ll< k8.2.a dahilinde odalar tuta- ı;ıkarmak, bazıları da değiştir-

Avc lar 
kulübü 
top antısı 

Yeni idare heyeti 
toplantısı yapıldı 

Avcılar kıılübü idare heyeti 
toplantısı dün saat 14 de Alay 
kö.~künde yıllık toplantısını yap
mıştır. 

Toplantıda. hes:ıbat tetkik o
lunmuş, ve yeni idare heyeti in
tihabatı yapılını.ştır. Yeni idare 
heyetine doktor Atıf Potungil, 
Remzi Kanatlı, Ruhi Kıroğlu, 
Niyr, ıi Kızıltepe, Şakir Satkan 
intilııp olunmuştur. 

--O>----

Antakyada 
zelzele 

'.Antakya, 27 ( ıı.a.) - Bu sa- ı 
bah 7,50 burada 15 saniye süren 
oldukça şiddetli bir zelzele ol-
mu~tur, Hasar yoktur, j 

- Onlan ~ıraya hmlk!.. ı hşıııız var!.. rak eeasl:ı şekilde yerleşmişler- mek a.n:usuna kapıldılar ve bu mevvüçlcr de bıı lüzumsuz hare 
"'-> .. -•imi görünce ,_,,.....,.tün T""'"'"nı'n "- sa"""rı k-•ım;. dir. 1 '·"""'""" """""' -J- ""' ,- - • yüzdeıı yükselmekte olan fia.t-' ketıcrden ileri geımc1ttedir. t\DLIY _ or= 

afallayan kadıncağız: bir yUzle, ga)i'et asabi bir haklo, Denieyollan idaresi gerek yol --------------------~ 
- Ef<'ndim-. demin bahçe kapısı önünde ktn- culuın gerek otomobille hare- .. aro op!antısı 

a 
ekill 

----t•ıt---

Şehrimize A 
Trakyaya gldlf' 

Nafia Vekili Ali ,.,,,. 
soy şehrimire geıınişdt•ıl. 
bugihılerde Trakya)'S ,)i_.: 
bu mıntakada yapıl~l 
yeni yol inşaatını tetıır ... 
ve inşaatın süratl~I 
için alınacak yeni tedbP' 
kik edecektir. 

Vekil ~ehrimizde b 
esnada ve Trakya 
nüşünde şehrimizde dl 
yap~ 

lzmirde ceza ~ 
mOht<ıkirler 

1mıir' 'l:l ( a .a. ) _:.::..ı 
ve dükkı1nl.annda ,,,.,,-: 
duğu halde hiçbir Seııe!'~~ 
dan halka şeker tn~ 
tina eden 1!5 müesses•_.,. 
kif edilerek milli ko~ 
nuna göre adliyeye~ 

İzmird' bir 

Dün Fenerbahçe Diye kekeliyec<'k oldu. disilc düpe dUs Iroıı.uştuğıµıı ket edecek olan hwıtalann ihti-
Faltat hi~ şaka ~ötnrmivea btt evlatlık kızın dilaiz olduğunu yacını temin ve vapurdan istifa-

bir hıddetle ~rlerli!'iimi gördü: bu derece göz göre göre iddia de için elindeki yeni yapılmış 
Onaln şuraya hır k diyo- etm~i. beni kııdurdatacak de-1 araba vapurlanndan birini Ya-

lstanbul bar, •ı umumi heye- Gala~yla ı;ıeykot: 
ti evvdki gü.ı ö"lcden sonra •bahçe ıle Beyogluspor 
F' • . 1 - ~de b' hususi futbol maçları 

n: sa.na!.. reclere getirmişti. lova hattına tahsis etıııeğe ı.a.. r g z mıD< nu ' •- \'ın ırt oplan- Netıcede Fc rbablJ' 
tı yapmış ve evvelce aecilen he- lusporu 1-7, Gala~ 
yet.n avuk:ıtların adliye ıslilıa- kozu 5-1 mağlup ettilel' 

Kadıncağız ~kın Qaş.kın yü- Adeta hiddetimden titriyerek: rar venoıiştir. 
üry rek kapüşon ve pardes!iyil - Dilsiz mi? Dil.CZ mi'.. Bu 
kana.penin ürtüne bıraktı. im: dilsiz ha?- Fakat bu komed- &>--------

Odada. korkunç bir ı;ükiıt ol- ya ne diye?. Dilsiz lıa?. HALKEVLEP/ 
:ıı:ı~~ ~aşkın bir (',allbenin, gö~t ben onu ~eteyim del Şehremini Halkevinin Bugün vilayette büyük bir top.-ı 

tı işindeki rlüşüncelerine ait ha- 5.61. -jl 

zırladığı raporu müzakere et- Hususi futbol mW,,,ı 
r.ıişt~r. Aııe0 k top'antıda yeni 
bfP h~y~t ~il rek bu heyet tara 
fınrfan mporun tetkiki kararlo•
tınlarak 3 rnııyım toplanılmak 
üzeıe ıı~tima:ı. nih:ıyct. verilı:ni~

bir te~'Zenin yüzUn' • e b'.lkınakta Dıye Gilylene aöylene kızın ü- Edeb'ıy"t geces·ı } } b h d ' 
J ?.erm yürüdüm. Onu bileklerin. ~· t usta .::.r olan Naime ha'lıma ayni şekil- an l yapı IYOf U US • 

ıle: den t ·tup çektim. ~~~nın!~ı-~~cvına~~~~Pkşa.etmıti- ' • • j 
Bana bak, Naime hanını! - Kız!. Halile!. Sen korkma!. ....,,. w ı h i h k l k 

diye ba(;rdım. Koş; şu küçük Söyle! Sana istediğin kadar a- ği .. ~biyat _gecesi, .genç. ı:~sIİ;D a are ete geçi ece 
ev!Alhk kı"' buraya getir!. ra veMCcğinı!. tst!'.rseu ~eııi mumf'08ıi şaır v edıplenru bır ı · 

_ Ev Hlık kızı mı?. tekı~r N1dire hanımın yanına ar ya toplamakla bu mnhite (B•ı tu•fr 1 ıncl •oyfada) ' !erine müracaat ederek ımtihan 
_ Canım hani şu küçük göture' ~-im! .. Sana ne istetDen müstesna bir akşam yaşatmış- risinde yapacakları işleri on!'.a- !ar biter bitme-L derllal \'acile is-

kızı' alacagım! .. &>n varken hiç kim tır. nire etmek üzere bir top~tı j -tiyeceklı-rini bildirmişi rdk, Hu 
İhtıyar ka'.dınca:!:ız kekeledi: scden orltına ! ~öyle bakaynn!. Son zamanlann belli başli ede yapılacaktır. i.şlerde Üniversit li bayanlardan 
_ Halilcyi mi.. efendim?. 1 Sen b .nimle demin bebçe kapuıı biyııJ ınevı:ını olan ;oıU:. Cchi! Toplantıya, bir hafta evvel geniş mikyaata iı; ifade ;oclil&-f 

tiı-. 

me 

BeşiktaJ; Şeref st ....-~ 
li kiimc maçlarından e"";ij 

sim Gi'nçlik kulübü il~ .• 
arasında bir maç ya.P.1"" • 
sim Gençlik üstwı ~ 
maçı 4-1 kaZandı. 

1 

ın 
E t' nın on•.'1.de konuşmadın mı". ~ılaY;ın_kı;ndı nesl~r guniln ~ç- kuru~n faalkomite;reısı Bayan cektb'. 1-= P::i:·1 üçiik bey!. . Kork l yavrucuğuın! .. Kcrka· timaı h6diselerıne lı>kaytlıkla ıt- Doktoı· Lütfi Kırdar nyaset e- - --()., 'Va._ ın 

c:ık b'r şey yok! .. Ben sana ku;. karo eden kJVral: bır konferan -[ d 'k Hayan Reş;ıt Mımaro!Ylu j D • ""'ı • t 
.... Çabıtk:,: m.vo"Um!. Ben onlara kıruım.!. sından ~onra alkısla sahneye! e<;H.: • lig 1 b b h" · en Z Ci'' e 
- Gctrc)'lm efemlim!.. s · b - be - - ı "" 1 . ve a..<ıene az :ı. tı:a er ııe rı- yapan il e 
İl;tiyar kl!.diJl UdLtı SCildeJi• enm ~n &ga •yıntm ·- .,.,y o. -!aVCt edilen Asaf ~et Çelebi miıı ilen geJeıı 1(}() \ıayaııl iŞtİ• ok1> lunu iti a C J!' 

serha ~e na 
etçi c te .. ., ..... 

sene' H di yavrum, bıı.di kork- matbuatta ur.un dedı lı:odular rak ed ktir ı 
yerck ve 1 apıv şaşırarak dışa- nu' ,_. • ~· ı yar.an meşhur sıırlerini okumvş ece · Bıı St!ne Ortaköy, Yüksek Ti- r yasını g rmt''.;:tlii.:r 
rıya koııtu. Ha! E~er onlara lrendini dilsiz tut'. Tolantıva erkek olarak da caret Deniz okulmrilan mezuıı 

O \ kit teyzenin sap rı bir t ı md- b dan -'" - ·t Ge ı ımıtt a 9i ı un ç,,.ını- Bunu takiben ileri sürülen Gen ral Kadri Ra§ı , nem olan 13 gence '<!O ~ ıkındu m&-
1 

Yazan : Eahrl ÖZD?ENİZ 
vüzlc ona doğru Y rııdiiğünii yor n. biç zarıır )"Ok!. Seni ben 11<'\ll' S;ıbahaltin Kudret tıpkı Tevfik Sağlam, ı;ehiı: meclisi ~- r<LSinıle dip! - tewi olun:ı-
gfüdıi'll. 1 yal'l m<la Nadire haınmlıtrıı. tcl'.· "Oscar Wilde,, gibi sahneye rık· zasından kitapçı Halıt. Ya_şar_ og- caktır Türk mılleti, 1914 - 1'l18 U-ı 

B :ı l .,.sev c·ı rnck İ"in eı~ · k · - l ı ' R n • · I b tnı·ıı lzl" ~. -1
-I mı uza Fakat 'l<rt hir ha- rar goturme ı<;ın amaya. ı:e - m: ve şii~i okuyarak al • ıu, Eminönü Halkevı eısı r. :).ferasimih deni:& eı·k~ munu _ .ıar ın ı s• • ~ıucn 

dinı. Alıp götilreeeğiın. Onun mlıınm1~. Y.avu>ı Abadan iştirak edecekler-
1 
buluncaklır. - \'C dört;. ıfavam Pdcn k:tlllı 

!""ketle O"U i Jr<lurdum. · · b 1 rda k k .. ı 9~ ... -,~ ı:·b un .,;;. 1 • ~ -ıc 'l un.a n or ma, soy e rif Dino "Piem Afroizına,, dir. G' I' I b ,,_,. .a · un ....,ır ıgınuı.ıı \v 

- P.iea ec rm, tı>vz ! diye sen! Söv le :vavnmı, hadı !. Ha- tan:ındaki """'hur siirleriyle °'mdilik İstanbul bayanlann-1 ız 1 ça ışan ya :ıncı ı mahrumiyeti rinıJı.m kıırtnlımL? 
gurl ~ . Bir *'Y öyl~me'. d' l Had' ı -·-~ "' ,,,A...; d t b d - k" · ve me.n:'lhiiyt?timıze ve h&kimı-

- !•'· kı•, oi!lum.'. ' 1"• ı~ne... dinl .. yıci ııeviyeııini hayretlere dan p..sif müdafaa ~.n en e a an llÇ ışı t' . la _.. k ·· A-deta buh hal. "- .. J" ı dik tö'I ye ırıuz.e as y...ı;ı~mıyıı.ca e-
• "" rica ederrm, divo-ı rruı m..., •oyu- \•ermiştir. ~ dikiş me a ye ·, cezalandırıl ııaxti d . d n:ıde~ ı u;tıklilliını-

rurn! .. "' uı kts!.. · I yor, yalvany~r, kızıyor._ tekrar Ve nih&yet Orhan Tuğsavulıınl lennde çalıştırılacaklardır. Bu Yunan tebaastndan olup Kadı 2"' kıj.VU~tugJIUuz J Niae11 !J,W 
ta " nin ylı:iı lüil <rihi ol-

1 
k~'Tl~ım.ı tutu)or, kıza gölmcyı>, ıdylediği bir şiirden sonra ba.'l- itibarla şehriınisde mevcut eli- • N.k il d r •· •--·ı Cüml' · 

mll il. 
,,. j gulumsemı;ye .çalışıyor .• sonr.a lıyan caz -•-rı·rıen· o-iı'zel bı'r k:imhaneler tevsi olunacak ve köyiınde oturan ı ı o rt opu- e zıt er ... ıp ..... ı mrıye-

t k 1 b ı ki ~ ,,. h ı d t loa ile Nikoli Tutopulas küçük t.unizi ilfu1 ctt.iğımiz bir bahar 
J\ rvoı nın Uırt · <le, dudak- e -rn; ormır cıııp onu ı e enıı gecenin damııne dıı.vet etmiştir.[ ayrıca yeni dikim ane er e e- san"at'er kanunuııo. nnıhalif giz- gününün fecrinde hir taraftan 

J rı raralt. r '. 'ıı·a '--'r ı'svan den ~ddeUe sarsaliyordum. sı.. olunacaktıf. • . ,_~ ...,,.,_.. d -" '" H ı·ı k d bü'tü' K Iice •alıatıkları gorıiltlp ya ... - .,..~u,1 şıı.şaaı:ile güneş o:,at-.. d 'it U> f 1 a 1 c, ·anıım a, n gay- onser ()-'-·--"--" '-yan'-- ' • : ı ıcın c ı ı tT. ma. retlerime rağmen, son derce"! •u..,.,,.ı.ou ,_ ....- !anmışlar ve hıı.klıırın•la ceza ken çok gUzel bir tea<lüf .-c 
llu < • nı görrliim. ı;•, 'at o 1 ürkmüştü. Yüzü mOfilllor olmuş- Kadıköy llalkeviBden: Diğer taraftan İstanbul Üni- kararı verilmi•tir. m€'~·ut bir ta.ifa yardımilc ayni 

ıht' ar Nair"e hanım, tu. Bana korkudan büyümüş ve . ?8 Nısan 1911 ı:azarteai .ak- versitesinde tahsil etmekte olan Bunlardan mndu ayııi suçtan günde Yiğitler köyün<!' sabahı 
ı "' ·ı .rnnş 0 1• n Hali- gayet şaşkın gözlerle be.loyoı-- şa.ını saat 21 de Sureyya sıne- b&yanlar da bu iııe büyük bir e- dolayı Beyoğlunda Kuloğlu ı;o- ıniijdeliyeıı bülbül na"ınekri 

le\' ' 1 üniyerek odadan du. masında Eşref Antikacının ida.- hemınivet atfetmişlerdir. Bunlar kağmJa yine Yuı.an teb as:ından içinde, kımı:ızı ibikli baba ho-
ir ı ~ "'li ı Fakat cevap vermedi. resindeki (Yııylı sazlar orkest- bliyük • gruplar halinde Halk Dimitri Papa Yuvan ismindeki rozlarrn kC"...kin öliı:;lcri arasm-

el r !inı, e ·iarlım 1 - İş- tarafınd b ko ..__,__, - H lk h J 1 dı 1 t d 1 -' 1 bö' , .. O .akıt, adeta kendimı kay-I ra.sı) an ir nscr ve- nuu.bi merkezlerıne ve a ev- şa ıs a cezan rı mı" ır. a ve mra m:.rı-ıa arın gur-
bettim. Ço<'uğu delısetle sars . ı;Jecektir. Daveti)l'eler idareden---------------------------- meleri ortaı:ır.da Y .,il köyünün 

1 
tım v !il..rl .. rcesine bağırdım. alınır. N ? yc,il c:ı..'Tl-:u ıklarla ı;.-ınlı faki-

ha ı . .ı: _ Scııi sahipleri tarafından Yerler numaralıdır. --.. rane dacımın tek odacığı da 
ı d im'. ·u ~ı- lDlSlıl dıırdurulınnş kücük ki> - --~- -- e ., '\ ( "üçiil; • !0hınet) dünyaya gcl-

pek sc'li!. Vallah seni şimdi lut .-..,a biikmel.ılM'k liı.;«m geliyor- m··ti. 1 
,..-di 

c "" kın "8.--kın ba 1 

•k• 'aı. vı ırnııanı. 
ve dem hirkaç adı'll, 

t r "U "rkiitırı..,..,~k uıti
;· layir.ı bir cesle 

,,,.-
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DiKKAT 
.V..t &•Htt> • glftfMrllen yuaı.r 

Y• 9"111 ... iıc: fUJf'"O'd'!9'R NUM•iıt iade 
elu1tt1tu ve ~u .. ra Hl k9yb.ohrıiM',.. 

••• .ıcı.ı-1 ~it bir -•llyet ltab .. 
..ııı ... _ l 

tuf.uın ~bi top gibi yen< vurup du. Köyde derhal yayılan bu gü-
patlatınm'. Fakat kızcağızın korkusu, Ansızın batan motörün kın istin :r.el haber, biJyük scvi:ıçle kar>;ı-
Söyl0 rei<ayım, mendebur'.. dehşeti ve 93-'lkınlığı o kadar lanmıştı. 

Konuş, Cl'Vap ver diyorum Ga_'!&, hakiki ve ııamimi !di ki, bir an, valfı n 1 açık bırakan k ? 
yoksa Gebertirim, parçalarını esasen gece uykuria yürüme gi- çar ÇI · .. 
aeni ,![yorum, köpek!.. Hayolıı bi blr takını haııtalıkları olan bu 
ııöyle0 ne!.. kızca.Jızın mı:ııan mnıa.n gelip Bundan on ~ gün kadar 

Bileklerinden kavrndığım ve KCÇen bir nevi dilsi7Jik ve sa· enrel Haliçte havuzlar önünde 
fena halde tartakladıihm lo2 ğırlık nöbetleri.ne tutulması ihti bağlı bulunan "Kartal,, adın
yiizümün halinden de~ (n - malini d2 aklımdan g~irdim. daki motör bir gece kendi ken
şcr k hşettf"l büy'.imü göz-ı Kıı: o anda heyc;::mıınrlan tek- dine balın!§ ve bu arada motör 
forl,. v mülhış bir heye<'.an!a rar ilsiz keailm. ohbilirdi. de bulunan üç tayfn da boğnl
~erıesı.ııi oynattı. - Bu hal ise beni teskin ede- mtllilardı. Bililıan: birinin ce-

0 vııkit dili birdenbire ağzın- 1 ceği yerde büsbütün kudurttu. Bedi bulunmWJ ve nihayet mo-
dan lısarıya fırladı ve acı acı. Kızı elimle itip dehı;elli bir t.ör de çıkarıldıktan sonra di-

Halahula, hul1\!. -- ha)~tle ve sapsan yW.lerile ne ğer bir tayfanın cese<li el ba-
Gıbı gayet feci. yırtıcı bır aes yaptığıma bııknıakta olnn Ca-ı tan teknenin içinde göriilmıiş-

c;ıkardı. lib \'C teyzeye di:indilm. tü. Bu hidi.ııe etrafında tahki· 
Hayretımden, &dı>ta birden- Calibeniıı burun kanatl&rımn • 

bire ıhındıım. m!ithiıı bir kinle oynadJ~ ve kat yapan müddeiumumilik ve 
· kH poli>; ehlivukuf tarafından bat-

Biitıin tüylerim iirpermışti. dızıı~ı-rklgül3;'.'~y~le ___ •..._mı~~; ma sebebi hakkında verilen ra-
Zir:ı kızın can ha.vli!c konus - u ""'u ....,~ 
m&k ıstedi~ni, fakat tamamile görünce, ideta mora.rdım. pordan vak'aya bir ihmal ve 
dilm•let gibi çirkin bir sesle ba-ı Onlara doğru bir a:dım attım. dikkalsizliğin sebebiyet verdi-
ğırdığını görmüştüm. Ve artık bir fırtına ~bi birdem.- ğini anlamışlardır, 

Bır damla çocuk bu kadar bire patb)10&D bir asap bulmııu Bu işt.e suçlu görülen motör 
kinde: çarkçısı Rizeli Mehmet Kars-

maharetle rol yapabilir miydi? 1 hnal elki i1n --= 
O halde hakikaten dili mi - Güzel laımedya, fakat bu· -.. u evv g ....... yeye ve-

tutulmuştu ?.. dalae&! diye bağırdım. Yum- rilmiş ve Birinci Sulh Ceza 
Çocuk .ıon derece heyeea.ı»an nığumu mlithiş bir tehditle ha- mahk('ffiesinde sorgusu yapıl-

mış. fakat ne olduğunu, keneli· vaya. kaldımııştmı. aıı.ştır, 
sine ne söylendiğini anlamıyor- Fakat eDerim zanınr ııanor Riıeli Mehmet, batına hadi· 
muıı 6Pbi bir halde etn!JDa ııaş- titromel<Uydi. sesinin nıkua geldiği gece ne-

"- Ben o akşnm bütün işu11i 
bitirdikten sonra J;ıriatin valfı
nı kapattım ve romorkörü d~ 
havuzun bordasın'ı ınkı«a ba?·
dım. Sonra kaptanla hirTikte 
kaı;aya çıktık. Ertesi sıibah y..
dide tekraz, döndüm ve gcmıgi
miz uman tekneyi yerinda bu
lamadım. Ne olduğunu anlıya
madım ben de. Som-a n ilğ
rendik ki bizim motör kuıdi 
kendine batmış. !3eninı bu i.qte 
hiçbır suçum, kabnhatıın yoı:- 1 
t~. 13.!n valfı kapo~ı";'!ITlı ifiee ı· 
biliyorum.,, 

Halbuki diğer tarafı,m ehli
vukufun verdiği rapflrda ise 
"Teknenin kıristın valfı kap:ı· ı 
tılmadığından içeriye su girdi
ği ve nihayet pirinç sa pi ama tt 
deliğinden de bütuıı tekneyi ! 
doldurup motörUn batma ına 
sebebiyet verdiği,, yazılı id!. 

Bu ciheti dikkate aiaıı Sul
tanah met Birinci Sulh Ceza 
hiikimi Reşit, çarkçıntn tevki
fine lüzum görerek hal\kmda 
tevkif karan verdl. kıu şaşkın bakmakta oldı$ı Tekrar ~: ki' y.t .. t•;; nı ~yfe a'li~tmıstır: 

için Eiiylediklenmi de duymadı- , ........... var) ~--------------------·---'-"" 

Küçüle lleh~t. daha doğu
şunda <J01' giirbü?. ve güzel bir 
arslan , anu~u gibiydi. 

3'a yavru köyün bil· iin sevgi 
ve şefkatini üzerine CPZ!ıctmi.•
ti. 

Biitiln köyde kınalı mfü.ıf' k 
eller küçük Mehıncdi okşnyo•
Jar. Cand:ın diklt:ıtlerini ~,,,, 

seve ~ vrııeuğn h.ı..rodiyorlardı. 
Her sene yurdc!a tazelenen (Ço
cuk Bayram~) glinünd<' kiiy a
rabaları dağ çiçE'kl rile süsle
nıyor. Ana ar bayramlıklarını 

giyiyorlar. Sevgili kü~ük Hclı
medi kucaklaı-ınCa.n biran ayır
madıkları muhabbetle ve mili! 
ş:ırlularh ~ayır ~la. ına ve a
kar su kenarlarına ~.ötürüyor
lar. Çayda yıkıyorlar. Çayırda 1 

koştun:yorlar. Kavak ağaçları
DA kunılmuş salıucaklarda aal
hym-lar ve çeşit, ~ it oymılar
la eğler.diriyorlar. Ayraıtiar içi
riyor!al' ve piliçler yediriycır

lardı ... 
İşte küçUJc Tosun Mehmedin ı 

bı.htiyıu: çoc\lkluk hayat! böy-

--.;..~ 

le cg~iriyor. Sencıer 
yava; yavaş bJyı1yor· 
şem bir delikanli ol 
tün köy kızanları oıı3 
oln:ı.ll: için çırpınıyorıat' 

Nihayet askerlik <:l'ijl 
m u.u.cles hizmet 
mış, o ıırslanı.la da ;,# 
eesıne kn vuşmak he 
mwtı. 

Dağarcığı kôy it! 
hazırladıkları cevizli _. 
dolu olarak ve tarl3l:ll"'i. 
mış tunç yüzünde sı 
lanrnıs ter tanelerini 
dilen sırmalı çevrel~ 
hakiki yiı;itlere yal<::: 
netle köyünden ayrıli' 
askeri nnba.rtla c;ok 
zam elbise..ini gıymUI ... 
tebine sevkedilrni.şb. 

İ te yeni neelin all""_.;i. 
günkü ço<"uklan bu ~ 
nünü sev;nç ve lıu::ur 1!:1 
!arken t·e aldıklan ~ 
yclerle ııeşclE'niTkcn, 
basız yetim yavrulaf 
aile ~ocnl<l:ırı dı;vı~t 
(Kızılay); (Yurd S# 
!ar) bakımevlcri; ço~ 
cemiyetlerile ve H9~ 
eslrgı;me kurıımlari!C 

melerini ve harp t·d: _,. 
uzak kalma.larru oıılil'~. 

namus ve bek~isi 

köy çocuğ. u ( Küçiık -_,,, 
dün tes'it edilen <C'!"'-• 
ramı) gününde kii 
cultluk batmılarııılll 
ram güıılerinin tstlr 
ilk a~ hattmd~ki 
görmüı; o da ı;octıklıı' 
nını manen tcı;kııı ,:e 

mişt: 
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~..:uıcm==m,,~~'"""®";k·~nL-I H ~~ ~ a-b ah 
1-~-~ fi p ~ i K BAH~-~:-S~L~ER~l~=~-1 

1zz::::n===~:tı:2.Jrllt:l=~~~~-sr~:.ı:~~I 11ıi peııuvaıı IB n1! '9 
Y. l'ııl hikıigesi 

azan: .lf URAD SERTOGL u •. ki f.<'hllvan tnsaYVl\r edin it. 1 

-~U haydutların arolası "S!ohoda ı"Iı" ki b:rbirilc bir öliirn mücıı-1 
)Dl t y <lDlcs~c ~ri~nıi!]lerdir. \ 

k
u· - a hürrlye~, ua ölüm F Yalnız pchlıvo.nl,xdan hiri~i, 
at • J ,, a - irutiy::ızlı bir mcvkie sahiptir; 

'*:ai3'3 

ıcraatları en adi hn·sızlık ve kcb.y kolay crl3ilcrniyecek bir 1 
kulede otunn.ılct:ı.rlır. Beriki, 1 

.S O Y g U U C 1l l U k t U. her vesil.:xlen 'ı;tifade ile ınutla.-
______ ka sırtını yer~ gctirdi~ini kldi:ı 

1 Tefrik .... N~. ? e~tiği rıı.kininc saldıraea~;ı ycrd~ 
ll - ı:ol.ık <:JJr.ufa hü<;um etmekte, 

iilC:sa: j .- Biı:i t•ıı;(;a. diişi:rür. ıı,.;.ıi· ocl1rı hırpalamıı.!cta: ı 

Maı1evi vasıflarııı. teknik \:asıfları telafi ettiği 
çol~ görülmüştür. Fa!{at bozuk maneviyat mal

zeme C 1~~·;.'·ih•J:i, !HMç miilci.:i,., ~zt nıımt.ır. ~faliımya, komi- - Vay sen beni alkı~bm:ı-, 
• <t '':'"" lo.ımıın:Ja., lnJ.l:ıtıdıı-1 tal'.>;· hep bu kö>lercle ı;-izlidir- dın!.. j 

!l'!J l•.r !'111l<'l;r>'a g.?J.olY'k E-..ı- !er. - İ:ıtediğimi F,'inül m:a~iln l Lı.iıe';i V;<sıfla(: fyi bir m;u-
r c•l.ı~<:r:ıp, J·i'\if/ • . -- Tuhaf ~y! 'Nt'l?le:.."ri.!ı. h:ı! Ulil' ben Satı't eıı obnalc için sı.hhat ve bilgi de 

tı(fmı" 1ı.ı '"'"k;'!l-~ 1,,·, hıtlnı ~cJ;.. E göster:rimL 1 kafi ""'Jildlr. H.ıhhatli ve bilgili 
rrı"'r e u· · ıı H:'r ı>r- - · n aııağı yirnıi otu:ı: ki!;i [{.ıb'''-~ h' ı • - ı · h olıı~~ırı tabi! bulanım !;azı mil-.., ,""v·,: """ .!/lljJ<ı;ı l'"r.tf ,..

1 

()lmalıyr.z ki bi"° bit•cnv. ,.aplll.1· iuıKIOO l~ yo.t ... n ıır !l· 
"-· "' -· ' · ,_ # h2M i~ad'l ötclct ""rı·k· ı lc:.lçrc m~ı:ı:;;ıın. buiıınıın pilo-.Ia-B~ .. · ı·"*"-~'itl.r t..Jr konı.if-4.,,,"'dıı·. ga ce~c·t PJe:ruc3iuicr. ;A.'"" "" · l c 1ıc ,._~ ıııe 
-~" -oııuı.ıı-ı "!I· ,.,1• ~.~~ıırl·ı ı;:ı.Jdırma.kt;ı.dır. rı.;ı havalarda miib:ıro1.1<' sah'l· 
. _..... '?.rülizim C:-~·<kt acı •cı ->;;~;,, "'-· l 0 rın1 c ...... t •· J' d'k 'u.t P«oo·· ı·'ı J · • 1 " u...,,.~ .ı!.vet nııu rurtı yere ı;ctirilc-, " _avçaw« erı<e ı·:cr ı · 
lıınJw'jıı ı;.,. ~::~it· .. ;:_•il J,,.. dil. "Zıwah O,;man!; impar:ıt~r· cçk, pes ve :ımon dcrlirtil•>cek 1 !':krinıB. son ha:pt.; gör1~'t vefişit; 
ııayr~;uk, 1 ' u"1

'11/0l'
1
'!>' luğtı!., <liya dti.'jÜn<lii. Kendi ı-akin peh" öte' el dipd' · •l. • u vakıalara s:lıhı ;-~ cn:ıı 

t~, • ... ~ '!/<'."""'"' l•u"',·ıın•ı·f. topra'la el ' .ı· kö . "' uvan c ''' ve 
v ,_,•O • l '' • I '"· nn .t • .ı:cnuı yıeıinJc r•p•oog•to- k'· cJ • •· V:ısıflarkı. br·ı·ab,01• ~aJ,a, zi~.•acle 

~· .. :<:t he t·-' ,, "" ı :sı Oı.wıy.>n, ı.;.,zu ge<:mı- dır. Ayakta ılı.;rmı:ı: ne kelli'ci'. manevi v:ısıfl:ınn n~l~52nlı~1nı 
...:,,·ı c~',,ı"'. ,UI rtırkto f.r. 'f P'r'ı· Otoı~t . '- .. .. · ~ ~ =uı ay:ı ·.:.'l llrnl~><~l· ı · 
•r-ııl• 1•c B ' ııı"ı ıwci/;c {"•!,;.. ~a ·. bır. :m._par:ı. .. to. rluk ! fıro.ıttım buhlu, ııunduı•o ~,.tı'r- '°". ya hoz-• .ıhtvcl'dig"ini vöster'tlc';-
I·- l u.ga, kcıJfr, ini Cl!."· CJ .1: ,. 1 ı "'-' e. 1 t " 
•~ '''" • 'Nan "''~."' ""Y •ınun :ı.a cv-vd yüzü di r.ı.i, der~J,, :.Cp .. •c hu' ':um!~. ıı-. • uı,_, vcr'~'°'i".j ... ~ 1 , .•. ] . . .,,;v u 

C rı• ın"t;ı., .. ·•. ııçın:':·""~rıt'7.ıat.•ı..~cn.bak-f sı~ııııp ha.;nu.na. kcdmnç JR~-: .J.ı.:ıc\•i v:ıs'.flın da. tüyle lm-
IDC?ld<İ, 1" 1 ·

1m nuşk1il b<r tt~'lnt'. n:,,,n ,sw.l. nn-! ı:ı·1' i,1an- beler indiı·mckl.hlir. Lfık:in be-, Lh~ cd~biliıiz: 
~:üd<ı ~ •!l nııı,lı. f,ii:lünü:ı 1 ~~ct;ıpıuh .. ~S" ;rıı;:el aıılıyonlu. riki hilıi. çolıık rcıcuk pata:..h- a - Tan\ man~;Je ccsuriuk ı 

1 ela 1S;h. Fa~at <Jiğcr t.;..ıııf . ~oy ud.ı u ·11n:etc kaqı n1c-.·cut 
1 

makta, Rt:na bun:ı b;;Jt~ olma- ve sv.'ukb.ırlılıl· 
il! 1 k~ıııet'ı> kar:ı.nnı n:ı-J ı.una m k:ı.yoctrnl1ti Hi.i;.lımc- tatlır • ı "' ..., •· '· . . 

'"-"::lhılırdi' B · ti r.ade~ ıi..-ı.r vakitln•i b:ıouı ı ·, . . b - ~aın ve sarsılnıaz bu· lll· 
~~ii~·ct yük\>nı~~ o::ı~y~'; rnusatiaL ohn !İ')a.r ~ültC'.:i~lcJ. d 1:ı~lııul11 \•ak~.vc zam:ın kule- ;"tıt ruhu, müı;!ı:illııccccd nıe>ı· 
tini :~~baı·k't~ Mkılml'lin ı>ı::ıirı.,: '°!i-'ill::;silc l:ı.nıy.:ırdu. Bu nıültc-1 !·~alı~~~ .. ,~ ·k·;~nt_ın Gnünm. v-ı ı ;) . ,.,edan. 
~ı 1;trn~:t! • r.c tik ıı f :<ımkr de sa<l~ce k" •J" ... . '. :' ru •. !,:"r .. ıc "'' ır. n g.eç-ı c - Y'ılk..-.ek di·~erkônılık ve 

. ''""' ı:ti},li? ' " e. e 1 r.u. .. '. .. . ~ ., oy U} u soy- tıl.r:c benıu zayıflıy3caktır, k'lr':· urkada;ılık hi.ıei "' 
Uor mı;ıkı,: .. "' . ~_ .. tıulıı ~.ıtrilca4rl:ı on.lan vı:tten rl!ir.~e-klir ve nilıayct a-l ' .. · . · 

• C
1
••rt g;ı,, r:ı~-ı~ı;'.1n ,, Yh';ıi . rıkcn f ~Ü!fl·'~"' _r.ı"t l'.~~ fazl.ı monfıı.:.ıt mıııı ditercdltiı-. O, b :n!JrJan d ,- Aulrfınet, uyanıklık ı;ıbı 
a d; uı·~ın.J ıı; ·. • ,,,.,ı ""'ırt ~?pana~.ı:~ b:ıxıymfardı. Eııki- h'habo.,. lıi'ilii. oıt.ı.da d·)!füpyoı· ~·?;ı"'.le buııhr~n. ~~ yük. 

yük hı~}· r ~ ~-- ~ım\·~ı:ı_d8Jl },ü. ~'4~a ?"""J.Hlı.:~ h~kür!uıt orta·ian ,.C' gö~teri:-:!Pr :,·ar;yor. n.eı;.. ~ ı.~t:ın t~vgı..cu, ı_stı~liÜ .. aşkı, 
. M, .a.ı:ı. ,•l ~-iı;-ot«h -nybo.•ır~rd.u. l}ste!ik •li:nd0ki ·nütün lıun'ııı~ ~ .. ·~rnc~ l"' "ı- ,~,.ate her @P.yt!~n ilstilnduı· a·ı · !" Ul (~#0") V ~~ . ı kırk d"k"l ' •• • -C. ' .. M<U k• ]•l '1· 'ı: ~\ı!ı- ına.?Al• "'1. -ı.·vt,)~ .. 7. 1 

1 
. u u' c.J;-n.1-.:;.h, fitilli ta r...:lC'.ı-i }'(lb1~ .. 1ı:;tan HC}"Tc.J.ip hii· -< .. ~~ ·~r. . . 
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ile telafi edilemez 
--- Yazan:----..\ 

( !:mek!i Hv. Bnb. 

1 :S. CELASiN 
ı<nlin kurtulursa ;,una, se7inmez ' 
bilil.kia acırur. ı 

VazifoJe 0yb anl:ı...· olur ki, 
kr<ıtfüini ltoıılrol ede.:e!< b:ı.şlca 
kimse bdumnaz, şövalye ruhu 1 
t:ı..•ıvan u~uculn.ı· en• i Ye ilııa-1 
n ·o· sıra.da ynlnı.z vl ... danın<lo.n 1 
ıılır. Harpte yalıuz kendini dü-1 
siinnıcz vazifesini bil' grupta i
se o :;rupuı:ı Eellmetini diL~ü
nür. Lüzumunda vazifenin mıı
vnff:ıkiyet vo grupun selameti j 
için kenditiini feda eder. Bu nıe 
ziyetlerini yilksek tova;mJa na· 
n.lyesinde saklar. O yalnız m:ı.
neı>iy:ı.ta dn.yo.nır. Miletinln yük t 
sek k:ıdirşina.slığından eın:ndir. 

Meı:ılek hayatında ve harpler
de her güu ve h:ı.tta her sn.at 
gcı:an şey!eıi işitmek, öğrenmek 
n.nlatmaJr:: mümkün değildir. 
M:ıdde<len ziyade maneviyal.2 
ve k:ılplere hakim emir ve 
komutaıun muvaffakiyetlcri İS· 
tikiıal<? hakim olacaktır. / 

Manevi vasıfların ehemmiyeti
ni iz:ıh oderken burada yalnız· 
bir şeye iş:ı.ret etmeden ı;cc;emi· 
yceeğim. Cesaret vasfının nli
vesi değil asli cevheri milleti
J!Uin a,sil kanında meknıızdux. 
Bu milletin fodakar evlatları l 
vatanları i~in. şeref ve istiklö.1-
l<'ri için her z:ıman seve seve 
cı:ınlarını vermektt'n çeldnrnl'
diklerini ve milli kal:ramanlık I 
nıPnkıbelerile, haı-p tnrihl:ıdeki 
vak"alarla canlandırma!!: ve bu 
suretle s:ı.ywz fedaklrlık dea
tımlarını gençlerimize ve gcJr. 
cck neflle yadigar bı.rakınak va- 1 
::ifcomizdir. Bu telkinler :ıile, 
torbiyMinden ba..~Iamn.h, muhit' 
te.<irilc büyüklerin rehbı>rlild"'d 
amirlerin ir~tları ile tekamül 
etmeli ki, bunlar çok iıır.e ve nn-1 

zHr hususlar1 L~ına.s Ltm(:kt~~ 
dir. 
Şinı."1i h~v."..cılığ-a lıev,li gen~-

lcrlc lıa.sbihal edebiliriz: ! 
Cesur musunuz, h:ı.vııcı olu

nuz, tekamül cdeı.,.irJz. Ur:-tii
ğünüzü mü zanmxliyoreur.u.~. 
ya.!li tereddi!t mil cd!yormınuz? 
Bir teerubo ediniz, ~Jur oldu
ıQ.ınıızu güreceksiniz ve teretl
<lüdüniiz çabuk gc;;ec~k. Sıhha
tiniz yerinde mi? Me:.t·lc yok-

1 tur. H:ıvacı oL\bilbıi.ui%. Sıhlıa· ı 
linbbn şüpheniz v3r rnı? lfa
\'acı olın:ığa azmetlin vc hıizıs· ı 
.lli~ı:ıya. riayet" Jxı.şuyın. netioe 
d,~ sıhhatli olduğunuzu görc.:.-ck
ainiz. 

H:ı-:a.cılık ces:ıret ve ilim ve 
fon mesleğidir. Ayni zıım,uıda 1 

fedakarlık feraıpt mcsleğlrlôr. 
Ona ynlnız uçucu değil, sıra~ile 
miil1erıdis, u:ıta, i~~i. makinint, 
clektrikd, fotoı)·afı:ı r,ibi lıerkc
rıin kabiliyetine göre birçok e· ı 
lem.anlar Iazımdır. M~ltlk an
cak bu eleınanlada yiiksel'r. 

Manevi v:ı.ı:ıfl:ır•J.! :nuk:ıyc:;e: 1 
BunJ.ıı.n on bC'ş scfie J.:atfur 

evvel tay-;areciliğc inti::ıap eden' 
!erden ha"t:ılık ves1irc gibi sc-l 
b0pler lıo.riç y:ı!rın :.n.ı ve is • 
teksi1..liklc me~I~kt.::~ r.ynlan .. 
lar için n1cmleLc:tI,·ı· ara_;!nfla 
bir mukaye'le yapılrıı~tı. Bu 1 
rn'1kayeseelı> lıav,,cılı.~a blıul c- ı 
dilıniş ye okullara f;İrn~iş nrım
zı.tlcr arasın:Ja~ ~ırf k.cnJi arzu· 

1 

Dile çıkmak ıotiyenlerın rnıkt::rı 
yüzd~ nisbclil.' ne k:ı<L;;· a?. o
lurn:ı ona gör pıınn al!ntyor- 1 
d~. Bu roukaye-3Cdc nıenıı.. ket.i
miz de yüzde bir ile birinci de-' 
recede geleu memfoketler ara-\ 
sında icU. Şundan da anlaşılıyor 
ki, me:ıleğc intisap «lr!'Jcrdrn 1 
a.ynlınıı.k istiyenler h~men he
men. yok ::tibidlr. ye bu d9 pek 1 
tabııılır. fcıne gınp bu m~- 1 ı~~i scvrniyen yuklı_ıI". 

Iı"'enn1 're ruanc\·i \'lli,iıflart 

f ;.J,m .oayfıı. 6 tiU!i;ı .~ de) 
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''"V•I t>ıl:h~~ı ;:••ıııı•·l·'n lııı· "Y _ımanlarm Cfrafidda Qffi az :;onra patlayıverdi. Britaııyn 
biı.:, <.ıni. 1, .. ı. .... ı .. ııı,I( ı ·ln -----··• A b~:ı.r da kendi he:;npla.rına. 13 
0!7. r1ı.i.11iiına'·'~lt~t ~;ott.t1~,n : .. ·a:... ~yn Se3lari - y bin mayn dökmüşlaUi. Bu roa· 
,•unac,k Bul~ ~1 ·.Tkııtı cılahJ~ıı .. ---- "': .~· 't yınlaıı da istenilen irtüa.ıa t...-.,;-

'<1c u; ... r .;:.,9.1, ftı•ın, ~~ıtp i.:«iy fiial;,,l ve :\.fan~ d~l7.l·~rinJ,... bit kabil ola.mad1. 
X,:;; .. ı·u· 1 ' ll8C>•k dtnmi•U AL-n,.., ıl~ıi:uıltılann'1! ~a•ıı··"· Bununla b!'rabc>r ikt Alman 

~' Dtıllrj l · ' J-.. · ı · • 04 "l'-
- 1->,, ~°' t. • .. ıırun C:-ı.- 1 l·nc--:il'\i li.., , ..... ,,· 1;·, ·---- d ·-- 1 t131 Lu tarladan gc"cr-

:''"'~~ ~~f% l~~nı;i. Allaı,ta~ ~jıe::ı :.tf..,::y;,-o,. ~.'-F:ı!:;t 1 ( Y E N i S A 6 A H ) iN B 0 Y 0 K S 1 Y AS ( T E F R İ .~ AS 1 ., k:::'tahıip edilırll~. di;;er dör< 
\in k11l1 l <1 • 1 ~.n~·~?f~t..~ Ali.ı 1 rp.~n .:ı< J;.T"'f. f"'..1·'!.·1 rapoıJ~r· • tant..~i cle lı:ısara u:;~~n1tjtı. 

Şimdilik:=--=-:--
-==Bu kadar! 
Türk gençliği ve 

havacılık 

V crilen nırı.lumab gi;r~ Türk' 
gençlen aras:mh :çuc:ı 

of'rn.oğa. karşı nıcvct!.t ot:ı:1 hc·.res 
r,ittL'<çe artmaktarl11-. lllt \'O er· 
ta mektep mezunları :ır.'"811lli:ı 
bu sene hava geclik!i h.\zufaym 
mektebine girnı~k i~in y:ıpılon 
miirac:uı.Uu-, bu lı:ıl,ik:ttt C'll bu· 
~·iitt bclagatfo i'!ı:ıt etmekt,..]ir. 
Yalnız İstanbul viHyctlnd~ YU· 

kı:bufan milr?,callerin lıeij ytizü 
~!}lığı gö7.öniiııJe tutu':ıc:ık o
lıımıı, bu hc.kilr~t bütUıı avUğı 
il·• cıt::y:ı ı::ık::tr. 

Tarihte iık u~~n_~~~m-

Tüildür 

EV\"(:U~i ak~~:ı.m r~Ü.1/V &·:: 't~
f!İ!lde konu!j~n Nutf'd<li:ı Artaı~ı 
ti~tatlıınız b.ı nıca'•ıt h 1tliseyi 
J,3 vdaderke.-ı. tııdh :c i !< dı:.f L 
:ıdrunı.ıı da 'l\itl. ck!uğ"2'~1 n.;, .. 
etti. 

r.vct, filh...D~:;::;ı. Na.il"'l"":ı tari
lıind.- Dördi!ııcii Mun1d z~m. -
nıadıı. lıcz.ıırıfcn AJırr:ct Ç'lel.ıi 
i.:ım iruie bir Türklin ı-. rta! kıı· 
n~ ~Jarile u~tuğuillL ok~ı yuri.tr. 
Ilu 'Iürk mütef:·Pbb!:;i Olcr.~}~ Jı-. 
ıunda uzun mikldct C.•_;nı:.ık tec .. 
rlibelcri yapttlct!l.n SfH1ı-.1 glinUn 
tirlntl~ pcdi!;olha nıür~ca:t ~ t· 
der~!' tecrübeyi c,.:.ıun d:ı l~ulL\· 
ı.!o yt'tpına...lt: jğte<lijini r.fi;y·lt:nıi::. 
ve ı-ıtdııJı mü·xı.a le W.;:rinc Jıyl•~;
h bir lı3vada l;.ırt.ıl lrn· ,,,tı:::tih 
Ga!ata lrulcrimkn '1tL.nı;~. pıt· 
diş"h"' ve biltiin ht.n.abul .Jı:ı'· 
k:n1~ı gözü f•nürıflc l::ı:~aLı g-~
rei< Dsküd:ırda oo;; •. ııcı'a! •.:zy
cl!tn:ııtl:ı yere intrı.irt!.·. Döııliine l 
:l.foratl bu mulı:ıy-Jirülııkı.:I adanı 
d1:!l koıkmu.ş, her ne k.~flıı·· kt. -
c'i,i•ıi Wtif elnıi.,..~ <!I' de· lı~J 
.t\Jrikaya sE-dür,·r-.>k vrar1'1 öl. 
diirnıii.ştür. 

, Bugünün " Ahmet_ , 

Çelebi ., ~~i-
T!ugüul..ii l!llv~'ıl. 1'iiı !: gr:nr· 

r ;;ı bo.slııkl.'lra ;, ilkse lı.!.iı:;i z:i.f\l l'l 
t~~ a!"?r cı:,,·cı hav J:ıra ;iik :elftl 
'"h<'.7.=feu Ahmet f'-<.ldı!., nin 
nılıunu y:ırııb.ı.\;:nrın.l.ı d!lynu k 
fadu-Ja.,-. O ı.ıiib.'1.r.;k ifü h~va 
ı,dıidinin rıı.lm ,.,, h..ıtn-:ı.-sı "rürJ; 
f,!'caçliğini da!mn. yiik:~!rl~r·~ \t~t
l'n'.l~J, daima dWa r.lükıemrn~1 
t lilıunağa 3'An1lmez ·,';:: ""t'" in· 
t.Ü:~nn1~ bir kr:·.-\·et eılm·~ı"' ... t .... --. 
\'ik clm.c]<tcd'ı" \ ·~ dab" r;ir.1d'· 
<~n sayılan t;nlı.-rl a.}dn ... -( ... ı:ı 
hin t._•re }0akl:-ı~ail ~erıı: 'l'ü.ck 1'-~ •· 
t'.l.lları lıöylll ~·.,:lşlirilmi.·1 >rı'l ir; 
böyle bir ıu1ı t.a.nm.tkt·~!::lar. 

Havacıhğı!:_ Ş?ı~t! 

IT:ı· ... ·acılığ'ın c lJ~ ;0 L:ı ~~1 _ .. n 
~ .. ırlları JµJı._.i i·.d~;.k:1 rlJh, "Jrrıtı 
intikal \'e t: ... t r,n.!:ibi u: ı~ \k .. 
t~ ı~. 

Bu h:u;.letlcs. in Uir ~~r:ıd ... b1~l ~ 
m.n...c::ı diln.ra..""ıırt i~çb:r ~t r.ı~~;gi ... 
d-=' Tiirk ırkıntle c!d:1~.1 haJ" ·· 
l·ut-vctli \·e roiiJ.':(!nı_n1nl c,1 .. ırnltı. 
t )p1n.nmış bu1ra; 1 u::.ır..~:J!<Lıllı!". (). "Urda s!r·ı; ·h:r 0•11

Y•z? Hi•. r,-l- ~311 
!"'1!;0!117. ki b•ı <'!<:1:ıi-; ---------------------------------------;-• Rüyiik cehit ye g-a)Tet.in, bu 

ıın •ilihını ııı .n:''P LIÜ;l("'ıa- ~u.vn:ıakı raayu r.(<l!crin·l"n D N 1-z A lT ! M u H A R E B Es M dC'hf."'tli himm<'tin tamam:an-•oı. ~ltaJı ı-aa m.o~ olur ıw.ı' Bll- • ~ı:\1 • Alman ~·nırıJı ~xh"r'in , . M m'.1.l>ı Vo? netir•os'nin a!ın;nası 
h.<ıyJıı •la~ r.ı~ · 1 L!:•;.n :.r.ıJ;. doınfordcki <leııiz.. n:ı.~ip olmaılan müt:ı.rc.'te imza-

t.l .... ~k\J ft"'· ~ h l'C~/tk Qr:•ylc-r Sôy U,t t.aıı g<•ti C:JğU'nJll,..jlnddn ile- 19.T'P11~t1r. 
l
nun i"'in kısa Türk ha\·r1h~~ t.:ıriLi 
b::ı!•t:uı b~1 altı;,ı ... .-.WılfrJ~,ı.~ J,, .. 

ı l~!llUr. l{a.hl'J.Il1C:ı şelı1t Ft. thi \ ·"' 

1 

f.::vlıktruı ifikr~a rınıı:.ı! Ifrr 1 ı 
te olsnıı, htikl:.l lı~rbiıl<l~ olsıuı 
'i'iir;c lıav.:ıcıiu~ ı l)litiiq n-:cn 'ı 

lmaılıii (laıtJo.r.ı ı .. ı~mı:n Larika!.H' 

.... . ""'"l c·ı,, n fy ... ,.. z . lo ifo y:ıı:ıu idi. F'Ji.:at hunlar v z a. tamamiule ablok:ı. aJtın'1. :tim· • ·,ı'...t\n Yf:·ni l ,.. / Y t lPk.ipf"i· .,· u~11~ur. atC'n Duvr\l:ıki a il' J Ru ma:,r:ı t~rlalarlllllZ3. mu .. 
<'>ı~ >.alıit..ı l~_.ıu . t'<liin i~ cL;n' bu ?ara.ı yıı.lnı;ı bir kk Alman eh i'~ ;.;armc,ıru;a bar,Jr.ı:u.tı. ( • --, rnıştı. İki ay bu liman cleııj7, kah;ı Almıııl:ıi· da bir çok ına-
lıida..tilt.lrı ıülyn':!'-C.1 :\Untu. Q. ~ı~lf7.:tltısını batıra.lıitrı1i;::•i. eli. Alınan d~nizllltıl2rı di:inü~c 1 allılArı için girrı.1ek ve çılun::ık 'tın t.ırlalJ.n vücuda. getirmiş· 
lcolr,laıı ~ı!.lı~c :ııııl.1 üı ve kara· ;t;~rleriııın girip r;ıkma,.i,;a· da ~:lcli~ol:ı.'lıi yerine K,1La:;at bo- v ço•• i"Çİ ı 

1 

hmıusu.-ıda ::;o::ı derece tehlike- İuıli. l!)J 7 ele bu t:ırlalaı·cl:m 
( ,ı'ı•·, rncı~-.. · an-ıamcn ın·,·uıı· o!•ma·'ı0ııı g-.. l1..ııu :;cı:ınfyc r:ıccbur oldu .. • 1 li idi. 

--~ ~.v "' u o~ ı rıC'çcrlcen 123 g-eınimiz batmış· 1
• LJ lulıi;·. : ;':ı1 ı;:ıı ip bir ha- aıılırorırn. :-.r. 95 Bütün bu t.adhirk r ı.."1lmmi tır. ısıs seıı~;,,.ıe alm:m too-
il:ı lıt di~ı-ı~~e k;;lmı~tı. llü. Habııı ha:,ır,Jı:-ıberi İn<>ilb. ~913 yılı b:tşınrl.ı J:ct ga: ::a.fcre münakaş" götürmez bL.- biılerle bu yüzdrn h~t..a.n ge-

"t c• 1
"-' i \'' .. · rnayal . · " . ~ga.:;ncı da m-.ynl.ır rlö!uH • tarzda hizmet etmi~krdi. 1918 -

1 
0111 h:ı.k,·ı.- .:•· CJ~ 1 't"udik.. e'' u:ıu1 l~lct-r.ın1ü.lıi"!c uğı .:ı. ıı:r:ı.:.;mJa sıkı "oir n3betri gemi - milerimizin ı.:ayn~:ı 10 taneJC uclıy--- ,ı j .:ı.t d· °"'l . . . Iılmı· lıı· ... 1 .. dil. I· .. o!.:<A.t bu tna,'"n!cr' ne'z.c.t - ~ yılında lı'~ete gire·ı J\lır.~n 

" vtuq. !'. t>' lln·t> gibı · . ,. · ,. .ı ta. ınayn:cr an • !;<tf'1e!cri ilıda_,;ıııı ist<.ıdi!er. De- ~u • •· inıni~tiı· . 
bun, ·· n"' 1.-rı t · crt,.;. ır,ı~ b 1 ret etfı!f:"k lc:ıbil tılrrı .... _,•.ı. rl n· ıtııa~""l sa'""I "llO el k • k.'.. tu:ız v~ Dl~' ~ tl'i uiart', 1.,, "'ı ı' son -ı.ı.ır.u'l:l rnU- 1 nh:altıların su diplerine batma- (' l~!..' ~........... • u;' .. - nerıJz.ı.ltılJ.ra -arşı Liitün 
~r. unç r.ailett , .teı.c tı? I.:ıı ıı~ n. ınme ''r lıob ı;c!ebılnıi~ı w Kaıe boğazı:ıd::ı tluvn;· ! ı1'ın ı~tyıın üstünden ve mayn- duğu halde netice d~~i~mcdi. diğcı· mlkl:ı.f:ı..'\ r.H:i.lılarırr.ız aoıı 
G'izllnu .. ı. j a.'lcak 

0 z.ımRn "lı-Oynuzlu.. -- -- ---- bn kolbyarak ı;cçmekriııe kar Açık d:mizde bir .sed ! derece Lüyct:; tera.l.kikr k:!.y-
'c uııutıı~1 '.'·•U:ı.\c ~1t•hr iç!n. °\~Yııl<>.r•bn r:ol: cuktnrJ.! imal .K~.tııg;ıL1 1·J~l() r.o1:;n di.ik- ~1 ku.•;-;etli projektörler, hava delnıiştir. 'rayya....,,ler, deniz 
ıu,ıaıı P:ı\;~tm.1 l.uylül~r. ııa-' ~ ı.na'>_ ldı. M;ıy:ıJar<LU<i te . ınw.~t-..ık. B<t l:au:tr ıız:m mcsıı.fc fi:;:;!dcl'i ihdasını foktif ~ttilcr. Bununla beraber Iklig.,ıl:ın,:a it:~,de ses dinleyen iılctlcr, lııı-

\'a)" l<'t' i\lur .
1 Cdil~o" kadı·ıl:·r 1 J,cınnıulun ~:ı J,UV\'I'. a delili ele Alm:m mayıı hr:ı:.~rıları- Bu suretle görülmek u1ıhl:C':'i ycrlcı,ıtirilen n:aynlcri nihayet su~i lİf·!C ıruıynl;ı.r Alının··~-

l'llklar f;l"llı .1r_?-luııı1 ıııa'lur1 r·<.. ~tıclur: . R't \'asıt.:ı jl,, b:.ttı:11 n:~ hücu.:ı1 ct1n~k ve < 1 6!,Lüğü. kar~ısıncl:ı. deniza.lt.~.ı1r suya Almruı tarayıcı!arı imhaya mu ııizaltılarına ~ittik·~e ::.rLın 1u-
lıa;,o:..ı.1ı~r y;,'ı" •. l!ı)ıı•a hli~ün (ı, 1 I ~ıaı-p 1 " 1 :ıd~ 1 l düşnı.-ın <l~ni;:- m.ü! ııı:.yn!:ırı ı.ıııhafaza ir,in bat'\ca.k ve nıayoa çarpac:ıktı. \'af fak olclul:ır. ıı:mdi bu üssü viat vcnıirıniıı, l:H8 M'li~in· 
il. ı~ nı .,0 ~ruıı ka1•kıu11 keı.1 altı~ı ı,.wrJ.ık. !<'akıt bu 1 l in lc~ıı nuktur.!a <lC'Strnyere sahip Her ilci teklif d,• kr,but olun- dahn uz:ıkt:ın ·abluka ede • de dahiyane Liı' ıı~uı ile Fccı 
nıı;. ı..:u,,_"·.,~·;ıın,. kıı.for iııd\ı:-- ::rı~ak.~c:; l:ın;)Si l::ll7 c·y:üli'ıı- olmam::.!·'· ~i;:i yul:u;: U.:!i~o- clu: K:ıle boğazı gc.:ilkıi Lon- cek bir mııvn 1art:ısı vi.!.cuch dinleyici i•ktlerini ihtiva cc!eıı 
rnuı.ıoıııı,Lı tıır, 1 d~·ınc~l.uı. 0 • ll '1 c~,d b:ıtro.ış .,.. ı.ı.~J ıle ıu!ıfaya r.ı:cbur etU. clraııı kadar aydıniuudı. getirmek a·fu;ünülüyordu. Bu küçillc bir filo teşl.il ohı.ıın:.u~-
~d•portı~\· \·o e,~ı,bıı, coplcrinJo m·~fcl·gollanda (.'\lınaııbrın Buylcce l'Jıııp clti;;·imi< c!c- Buna k:ırşı Bel~ika ı·.ahillcrin torlnyı doğrudan dı;ğTuya "bii· tu. 1

• _ıma•"hırınr /a .uncı :ı:tıınıa- . 
11 ı.m:. "._"i' ÜS~ü) 1017 8tne- n~ltıbrı Ç•ıfr;ülı. TaJırip c- <leki Alınan destroyerleri bo- yük filo,. lıim:tyc edecekti. 

~;;ılık fi•,irı la. bınbır kH·ı 1., sıııd,• hı.ıOO mayn <liiktük uılmevcnicı· el" ycıl!arını uzatJ.- 1910 d·' dah:ı <>eni• bı'r proı·~ Denizaltılarda maneviya 
rılıı • er "ll.<ld · '-' 1 n ıs s · el . · ı·- •· ti. t il ;;:ız.-da. nöbctçi .. :;e. ~il ln!!iliz ge- " - ., .., ~ ın teık ıyuı'.d ıır komlt '· Y' l . .~nesır, e '"c ck:;tro- ~ fart> yo :uımıza varıu: ınılerıne uagınanı . lmskınlıır ori.aya ntıluı: Ta Norvcx:tcn ln-
. O. J, •. lıa'dc b ıı. 'J fr7' 21 000 m ı;·n r!ôk- ~{a. 'ad::r bo~una ::uman l::ıy yapınıya b:ışladılar. ı;-iJtereniıı şimalin..-, had.ır 180 
ıe •ıirUr, git •ı oyı•Jıl:ı• n l . , •a '-" çr ır. ~u ma::n dJkrnc i,i .mıye ve mahrul.at harca- Bımlar ta.!'>loluudu ve mil uımııluğunda. be:- rnayn tar-
ını~ '!k1i 1~nc ""ila 1, ""? Alıııan aeoızaltıbrııu rrnan • mıya mecbur oldular. boğazdaki takviye kuYVctle _ l::tEı v'.i.cuda getirmek. 
~·~t•&cak, kctı-Jı .halct.ı hi~v~r hı.mı.fa hapsclnı~k. ccnizlerc Kale boğazına döktüğümüz ti gittikçe arttı. 1918 EOnki- İn.,!riliz \'C AmClrihan b:ılıriy~-
~rlu zuıuın v~zf ~~raı L.rilı•Ia ~:~:;~.br-:~ ~il!'-'•'l olınalc için r;o:ıy-..ı!ar bura.dan deni•.allı · nunu i:<> mayıs arasında dokuz !ileri laıafınd:ı.ıı orta.va atıl:m 

·r oıiln he<l~ h e ~ '"tlE·re da- ı~
4

• ·-. ~r 1 e <Zm mayn gemi- !arın geçmesine mani olamı;ur Alman denizalası bo~azda t:ıh bu proje için srufcdikcek ııı.:ı:;-
Yar.ııııun:ı. k a t lrkdaı;Jarının t,nn:ızle Alm~nlann mayn du. Ayda en aşaj;'l 21 drnizaltı- rip oluımıuştu. Dört la.ııt>si de raf ve emek hesaba katılm:ıJı 

Pakat 1, o.~~caktı. - :r~~'?1 
G'?.'"ileri arasında ı;iel- nıu buradan geçtiğini tc.;bit et· i'ylülde imha. edildi. Zaten ııi- ve tatbik olundu. Bu UZ'J:l hnt-

olabilirdı? ~a ~:ıml nıuvarr k ~~tu bır nıucad(!leye yol açıyor- miştik. Büyük, kGçiik bir Al- fiandan itibaren Belçikadan tın ort:ı. kısmını A."llcrikalılar. 
n~rL'd"rı b e ~aprnaiı idi> ~ · ınan denızaltısına yedi sekiz hareket eden Alman denizaltı. bize ya.kın c;lau kısmını !ngi • - AJı aıılanıalı ıdı ·ı ' 00 

.Bu suretle z:un.ın geçlik~c gün kaz:ındnı}'ordu. dn"ilte- !arı artık bu yoldan iı;tifad·~· li.zlcr, Norveç sai iliudd<i kı;;· 
ha ·lauı ;et Cavu.~ı diye ııö • ~an denızallıları ı~in girip renin şimalindcn geçip Atkmti- den va:ı:gcc;mişlcreli. mını ise iki müttefik müştcrc· 
l\in g«Jnı~n . liikip n1üfr<.'ze•A z.e ~ı mak ?o0•lasıyor ve dii.~- ğe açılacak yerde Man~ deni- Buıldan sonra Alman d~- keu denıhde etmişti. 
gal' kıi"lhrı·':ı ~ekteıııc..ıeıı. B. urıl- mılan, dcıuz~lblanı'ı lirn:ındnn zinden j'.;e<;iveriyorlardı. n''·'tı'·n ı·,,ın· ı"ıs "'"m"lı'nı· go"· A 'k W h ıı· . '. Yo , ç nı b d • Ç <arm:ık ı~ı nl ı-. ""'-' ,.. ' ·~ - merı. a ar an.,,ı ı y~~· oır tUın. 'Ne d '.~ oL-ı;ımıı.k isti-1 gem·ı, t rf ~ 0 arı: .·r ~ok . Buna. karııı :;i<ldeUi bir ı.eJ. ren Belçilm lima.ıılaı·•run ablo- tip mayn döküyorlarclı. Eıı 
t - ~ er•ın? ı oluy~ ":i l! ~ hlmeg_c mecbur bır almak ıizere bi.ıtıiıı inı!;irn- kıı.sına. glri~ik. O Jıgrlıin dör- ma.yn.ı..• tellerine bir w.ııur ı:ar-
ı.~lfl'ar 1- 0lınaz derim bey' ı, r u. ta u JL;usı gemiler- lan topladık. İki sahil arasında. fliineü senesi.'lda yaplla.n bu i9i p:ı-rsa ıru:yn infi!W.: ediyordu. 
'""il Z«rıu'?Y1<';ine Bll<lıx-e <l~nıt ;ar ma.YI": .. rayı?ıl3;1·a: "baraj çok derinlerde yeni bir m:ıyn İngiiiz filosu tarihinde parlnk Arnedkolıtar 57.000 C:;n fazla 
-. ll!.J.c ı: 1rı-1ncz. or I s ~cı., ıs.'?' \fil'llın.işlı. Bu hu- tarlası vücuda getirdik. Bnzı. muvaffakıyetl<ır k~y<lctmü;fo·. ın:ıyn döktii!er. Fakat bu r.ıc1-

....._'n? • • u-_ g_:ınıerın ön tarafı çimeu- !:ırı bu tedbirfo birlikte ı;ahilJpr Bir linıan "c ı.,r,. rı·,u"J-'.•t'• 
j ,. ·'?'1..-. ~ _ _ _ _ _ _ -, ,,...~ -· ~ yuılann çoğıı döküldükten pek 

- --- -44\1..\V,,,i..QLlV~"""tL.~. 
.. . -,. 

Denizııltı lıari:ıiain son safha 
la~ınd-a nı1:.tk muhi:tr1p1cL in ro· 
lü dcji,,:nişti: Arlı!< l:ovuhn 
ticaret gcnıi.r.i d(•ğH, dcniı.a.ltı 
it:i. 

UI3 110 isimli Almr.;ı deniz 
n.llı~ının ilk sc:fcrir.~i.J baqına. 
gd<•.1 hildise bllliun bir misali
ni tqkil cdeı:·. 

Du cle~ıizallı:; hıı~iran lOIS 
de Zccbrurf;;c lima..-ııntl•n Gıl•· 
ll!l!)U. il.i tayyarenin hücunıu
ilU ll~rndı ve Bcltjik.ı ~ahilin
dcki bir lirrıana iltica etti. Bu 
cleuizalt:nın j:..ır.:ıa.J.ından <lğrt...oıı 
dığiruiz.:! göri! 7 ttrnn1u7_,dan 
itl~U"cn tl 18 tcaımum kadar 
ı>lrafında her gün :ırt~n mob· 
bıı.::ı.ı· pat:amı~tı;·. Tli.rn :>G bom 
b:?.."lL"l pntladıt;ını kay<kdiyor. 

( .. ir l~ası '!~;.r) 

j rr.tm1şlardır. Ülün1il hır t>UIJı· 
;,·c bile dii.,.fının'-'d~lı l.r'·~Jih.riH• 
en büyük tel:likf'l .. 'rL" .:::• •tı..JctJ.:ı 
çcXinmcmlş!tıJir. 

IIalbuki b1,Yün,-ji Tü.: ı· h:rv-:-· 
r.ılan çok mo<lt.'"rn ,·crıa;tı--' y~t ;'f.. •• 

t iJ;lınekkadirlt.'r. I-Iiiklımct :ı~ lıu· 
,-:t('t TW k ncn':li~in~ llyık olJu .. 
!iU bi.itün fcrlc:k.tr11kları ~~<>.-rt .. : .. 
rnc-!;i (ınlan h1-=ibütün \'t.~HIIı .. ·7, 

biisbütün rnükcn=~I Lir lıalJ~ 
lınv.l. ordumu.z:ı. lc-~tr.j~kt.ııhı. 
Oruıımuzdıı. bııtu:-ı~n cli;:ıv:ıı>'n 
0n r11ük<nımcl tn''\·ar~le1·i ·be·" 
kartallarımı7J'n !'mri..,tlcdir. 

Eğer ya;,n ... 

E.~·er varın bu ı;cn~ k rl.ıl!-ı· 
ı,intz3 göklerinıizi mü·)·1f~\a <:t· 
mek v37Jfesı terettüp t..'l1ocr.-k 0 .. 
!ursa, dünvn. h3.,·~1rı11k _t.aı·i!ı i 
~imliye kadar k;.n·Jc Lm6G,f..i h:ı 
dkalua şahit ~ıacaktır, T\irk 
ltav:ıCJlzn k\.'ndiler!n..:! \-criltrC'!c 
.. tan her vazifoyi en bü~ük yv~it 
H!,, en bü~ .. ük mLikcır.n1tliy._•tlc 
ifa edeceklerdir. Türklük ı·e ha· 
V::!cılılc ebediyen ''ckdiğerila 
kayııa.!}mış, r.~r,,·tlık kabul ı.!tınc~ 
tek bir mefhumdur. 

MURAD SERTOGLU 

Yeni neşriyat 

ÇIGIR 
Ankar:ı.da ~ıkın bu ilim va 

fikir ve saruı.t mccr.ı:ıasırun fJ9 
uncu sayısı da z~ngin w mütc
llC\""ı-i roündcrecatla. inti~ar et .. 
ıni~tiı. Ciddi ve giiz;:.-1 ya;:ı me
r,.Jclıl:ır;.na t.ı.vsiy.:ı ~tkrh . 
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n yı•·· A-1 Jı ist ..::··~im gi
bi gür.:- "-!r.t ı.~ıo;:, l"tı (.,,~o
non 1.~t~ · 1 t ıi ~L... ~--ccblın .. 
Riıı 1 t r m, k .n~m< .. 

I>cdL 
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b"' ! art~y 
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kulağına f,urşıın, o zamandanh 

1113·rn:w'1U. 
-- finyp·, rl-:.1 ::ıı. \"' 

t n'.Lmyoı'Uııı. 

Ya '" 1e otuı 
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~\anlB&] ÇccM~ Esurgty , 
t.ture,umı.~~lUt"U faa~iyetı 
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H ZiYı: ı i 
Amerikam 

kid Yb_(:!b. ~'.~ ~·~· 1 n il İZ ispanya da bir harp Libya da yenil Erilre harbi hakkın- 1 A ma n la r 
_ır 1.ta ol rak kabul e- h . 1 k w\ h . Al da tafsı'laAt At• a a ~ır. bi;~ ~h~~il e ki 1 i sa (ne.e,s •• ı .. ,o, 1ainc.a .. uyfm ••• ı) t ı . ır_ man .1 1 n ~k~uıı. t~ntırna: • l h eketı ı Kahire, Ti (a.a.) - Röyter • d·ı 

r.a mucehhcz bir orduva kar D .• o rı. . 1 rayet edeceği muhakkaktır. Son l er l ar S.Jansmın Eritrcde bulunan im- g 1 r 1 r f_ı, UZUn bır milddet muvaffakı- • gtinicrde Fastak.i İspanyol mın- (B.aı tarofı 
1 

inci gyhd•) paratorluk kUV\'elı.cri neulind& 

(Bat tarafı 1 inot Nyfade) 

>
1 
Ne savaşan bu <>rdu, elbette 1 takasına mahut t;('yyahlardan sene Sidi. Barrani'yll ilen hare~ ki hususi muh~biri bildiriyor: (B•ı torafı 

1 
ıncı N.vf•.d•l. çın bulunduğu vaziyeti her- Londra, 27 (Redyo) - İngi· bir h·ıyh gclmiştır. keti yapılm:u;ı için beş İtalyan Entre muharebesi Hint ordu- kAhnımanlan arasındıı. g ırdı~ 

Kc ten yi b lirdi. Bil r'ii ki. Al- ı z Başvekili Winston Chıırhi~ L~ndra, 27 . (a.a.) - . Lort! fırkası kuJlanılıuıııtı- sunun tarihine en bilyük mu- ğım için. cesur Yunan mlllotinı 
, ~an Ordu u büyu•t bır harek~t dün gece radyo ile aşağı<lıWri Gort un Cebelilttank mlis~- Düşmanın bu yeni ileri lıarö- zafleriyetlerden biri ol~ak ~": 1 temin ederim ki, bu ordun~ ~e 

1 

anevra kabiliyetin• haizdır nutku söylemistir kem movkı umumi valiligıne keti İn!!iliz zırhlı aralıa.larının 
1 

ç-ecektir. Kendilennden ikı mısli subay ve erleri vazifelrini bJ.yük, ~ ve do~ • ccııuba tevcih _ Geçen h:ı.fta ha.na eortlu- tayin odilnıesi İngilteı-enin h.ır- yıpı.'.atın';. tabiyesi Uc maddi ka· fazla l>ir d~manla dağlık bir bir fedakarlıkla yaprnJtlar ve) ı la.r~ler, felak ıer do-ı lar· bin bu nıınt.akaya sirayet elıne- yıplar kaydedilmeden yapı!ın.~ nuntaluıda 650 kilometre ile~li- memleketimizin askeri tarihine guı aktır. _:_ Harp vazıycti hakkında si imkinını hesaba kattığını ~iia değildir. E'lı !ngi:iz zırhlı cuzu-ı ycrek haroc<den İngiliz \'!! Hint yeni şanlı sayfalar ilavı> eL i.ş-
y --ın O!'\.lusu. Arnavutluk- halk arasında ne gibi hisler hü- terıncktedır. ,•'ransadakı !ngiliz 

1 
tamları, düşmanla teması mu- ltuVVC'tleri bu harbin en şayanı !erdir. • 

. .'nak bıı llle\'Zf ?ri" :ı~ı klim sürmektedir farkında ıru- kuvvetlcnniıı başkumıındanlığı- 1 haf:ıza etmekte ve düşmanın 1 dikknt zaferini kazanmı.slardır. Arnavutlu.,ifwı va~ ~a:,ın-

Ve yine General Simoviçin ~ 
eliği gibi bütün bu tomar tomar 
hiyanetlere rağmen Sırp Ol'do
su anıla.nca döğilşmilştllr. Şıın
ların dehşetli müsavi olmayışım 
bile bile vuruşan Sı·p onlu.su 
bin yıllık t1.rihine yııkış&r bir 
k&lırunanlık gört nnişür. A&
kı-r olan bunun de.; ıini bilir, 

<lir eder. 
Bir avuç 'un:ınlı yüıı o~ııs 

beş milyonla. göğüs ~' ıun
gü eüngilye Çar[>IŞmagl lerl'<I• 
diit~ilz kabul etti. ~1 ~nrnıa~ta u:tı ve ~•drlctll ve aınız? nı y~pmq olan Lord Goı:t Cebe- ilen hareketini ağırlaştırmakta- Muharebe esnaHında birçok mu- d:ı altı ay süren ~-elin btı" rauca

t.u anılı bır ta:ınıwı ı; ı 11ttık- Bu hislerin ne olduğunu an- Juttank Dl"<laf. asının ıstılımnı dır. ha.sar:. ve ~ürııtli. ileri hıı.rekct-ı doleden gonra bu coo~ede m~u
k n,. sonra, mukııbıl be'k "!c anıak için, büyük şehirleri, li- ettiği me;.clclcre etrafı ile. va- Düşmanın Si<li _ Barranly~ leri yapıldıgı malumdur. Sudan wfer olan Yıınan o usu, • 
I! atı bır taarruza gr><:-ıck üzere manian dolaştım. En ağır bir su- kıftır. Lor,! Cort geçen hazıran doğru bir ilerlemesi, Kahirede hududunda ,.;:a~~.ıa ve Galalba-1 gvslav ordusunun geri çekilmeci 7.ırhklarını ıkına:i etmeye ug. rette bombalanan sahaları gör- da Ccbefütlank'a gitmiş ve umumiyetle iyi habe: ~.lan m~h-j tın 7.:ıptını Eareıılu ve Agorda- iizcriııe. arkasından da lulab~:;"~1Y~'rdu. Buyük harp e ı 11>ı düm. Geriye hem müsterih gel- meşhur kayad:ıki istihkiınlıuı fıllerce müstebat gorulmemek-

1 
bu ..,.gali takip etmiştir Bunlar·! !ık ·. o!iirlü vamtal:ırı bo! w ço ~ 

• u.yıı taartıı.1;u için imanlar uç dim, he.nı de kııvvetimın taze- bütün teferrl!n.tile teftiş etmiş. tedir. Fakat bu malıfillcriıı te- dan sonra Keren muhasarası ya. kuu. ct' ı bir hava kudretıne ma~,. ~~~
1

:k yapmış!1.rdı. Büyük lendigini, arttığını duydum. 1 tir. CebeJıittarık'a hücum edil- barüz ettirdiği gibi, eğe: ıi~an ( pılını~tır. Agordatın ~ptı~dan lik olan yeni bir ordu ile' .ıpı•
zaman!la uıı kolaylıkla ve azı Büro havası içinden kurtula- diği takdirde orada ötedenberi bu noktava varsa dahı, V'llZlYet şoora vaJi boyunca ilerlıyen mak mecburiyetinde kaim >tır. ~iz. ' gezi çekiln1csı, '1Jp - rak cepheyi dolaşmak içimi aç- miikemmcı bir asker olarak ta- düşnan İçin geçen Be":'.ckinden ktt'alannuz dögüşc döğilşe ek· Bu ''aziyet karı;ısınd \ unan 

Bwıu milli birlikleri ve hiya
nete tıgraın:.unala.rı sa~ · n le 
yaptı. Sırplar ise binbir wyanc
te inat çarpıştılar. 

Demek istemiyorum ki kar ı· 
~mdaki Alınan ordıısu zayıft r. 
Böyle birı;ey killlSCl'!u aklına 
gelmez. Elb;'tte onun da kcııd_i
ne göre bir kuvveti \'llrdıı. Bır 
erkek ordu için en büylik . ~ 
kendisinden daha kuvvetıı bir 
düşrı.ııila çarpı$maktır. SıTp or
dusu da bu ;ıevki bol bol tatlı. 
Hem de sagındill'. 11<>lundaı:ı, ar
kasından -h!yane•lel' yetmezmıı 
gibi - siialıla ve ayıp tarzda du· 
rula durula tattı. 

y~ok g\;rtü. Diğer taraf- tı. Cephe diyorum. Bundan mak mnmı:; olan f.urd Cort gibi mü- <la.ha az müsait olacaktn-. Çun-

1 

~ya tiİVrİ tepelerin yamaçlan-J orduım dü.5manın devamlı ~ava 
va llgoı,.Jav ordusunun son saJ:m Londrayı, Liverpolu, d'tt'i ile knr ·ılaşılıc:aktır. Mesele kü düıım:uı kollan halen o k.a- ru çıkmağa mecbur kalmışlar, akınları altında w bu ~~1. ara ~il~ d_ aidatı ı İ• lı. Kardifi, Brist.oıu dolduran halk- yi iyi tc+ n etmiş bulunan yük- dar mühim değildir ve nihayet dlifmau hatlaruu sar 1 kal'llı hiı; bir miidafaa F.ılıiliınal 
to - c k Ol'Q • a · her karı• tır, ı sek rütbeli tıır İspanyol subayı Bundan ba~ka., tngi!izler Tob- mıı;lardu·. rıalik olmaksmıı y\b: tlli kilo-b ı ' müdafaa e ''rlar T1~ Acı . hncl r CebclütUırık"a karadan hücum rukta s"g"lanı' su-tte mevzi al- k b" nı-~tı·c• geriye çckilmıdfo mecburi ı e laarn. P ,. , " .. Kıt'alarımız bir aya ya ·uı ır nı kt dı a ı l'U\, " Buralarda çok ll('ı YRZiyetler- eu 'biln ek ic:;in Hitlerin en a ğı nıış bulunnakta ve diişmanııı zaman bu dağlarda harp etmek olmuştur. k 

1 

f 
d m r. _B,r avu" muılaf.ın, le k~rşılaştım. Bu mamur yer-ı lfi<!.000 ki lik bir ordu kul!~- cenahını tehdit etmektedir- m"cb•.·.ı·y~tinde kalmışlardır. B_u Yuııa" ordu.ur.un 8"vıuoe!Yl!tl ııt <>ı:!e d bu • 1 ğ . ı . t k ~ c ~ nıaksatl..-Ia yc;ptıgı sor ıarc C< , . ~cu . mey n ler bır harnbeve dönmüş !u- nıası lazımge <li ini si>y cmış !r, Şimdiye k:ldar, Tabru mı~_ı- ın•1ddet içinde ise ltalyan keşi! esıı·,ı-ııdıı h , bir aslcn:-iruz dü

9

• runuı p ,gcı;Ye git ~ za nuyor. Y-adın. ·coluk çocuk acı Hatta bu takdirde bile hücu- takası hariç, diğer yerlcrd<' du• müh"t'zeleri mukabil hilcııınl-ır m ha 
il ı rzabler, m ldafı er, Ko-j bir şekilde öldüriilmii~-tür Bu- mun ınuvaffakiyctslzlikle ııetı- 1 mlL!lın hava faaliyeti u olmuş- 1 yııhm·--•-tan lıa·ı·ı kalmamı•lardır 

1 
mana eııirr<'11' 01m;r"f .. octir:1 81 .~1 za. ıını •ut bıl k b" l te l"" t ., '"'-" ~ ı···k•tın t• a ' ı yl ır..ıı cc,. • t · 'C< • ır ııunla bcrab<:r vıthşi ıliişmanın ce enmesi muh me «tr. ur. Nıhaı" ht'ı'cum -'-••m ba

0

•:un1"- ' " • 
n- lı ı •Q' 

1~ YI n- en nok tahribat yıı,ptım yerlerde ·------,...,..,,.=..,.,..,,.,,.,.,_,....___________ giln H t ıp abllir!e- k wı.,,..... .,. v rn:ın bö"ıtu··n d ıyn lı•yrRıı kala-, ,., ı c rtlır .' 0
_, 1 ' '" • ır. O gece ve ert~i ' , t 

E Utı da b " ' nı:uıeviyat kırılmamıştır. Biliı- ! ·ı· · deleri düşmnn UI' r. ı t"ba Una miını ,. ti• k • halk h!ann yardınuı:.ı ko maktan g< daletaı demır pennesinc te\·dı & vt1 ngı ız pıya • F:>ir y, > • unun r ı • 

Kahramanlar kuhramanı ~nlı 
Hüda\"endigitrunla kahranıaııca 
harp eden Sırp ordu.su; yığltlcr 
yi!!iti namlı Beyazıdımla yan
y;'na silah al'kadaşlığı t'den Sırp 
ordusu daima şe"-efliıiir. re cıa Ya ~ " l 's sag•aıııc!ır. Buralaı-ın ı ' k h' ~uııı d lı k mıı.n 

ri kalsaydık bir şeref ve namuc dilecek ve biıtiın dünya h l' nın mev,jl,.rine tırnıanııra 1• tı k sıliıı(' or u ıı · l'. ., daha iyi bir alem ya· ıyorlar. Bu · k d · a ed v 
ro.orc tı oııc • ., ., fed ,_. borcunu eda etmemiş olacakt nefretine maruz kalacaklardıı. etmişlerdir. Hücum o a arın • d ılık'.:ı. t..? :u e · ın· 

' ırnıeyc •a m ı .., e lıas fer:ıı!llt ve a~:ır-,• f . Li . ,... 1 b" •• tle '~pıinıış'·- kı' t -'-~ ıı"ıı bomba 
' ~ Namusun ve şere in ıcap et- bya mnvııf eldyc ıı;-ı 'lI maz ır ruı·e ,... .,... c!ii .111 avyar,-n:. ·• . 

rr. '.l1 dır. li rın ıkı 1.: • bcnimsemişkrdi. Bana çok h · · k Balkanlar \•e Yun•- t n·bn tnhay..,t İtalv•n muk~ve.mcti kı- v • ı:rııly<iz at~•i altmd..ı ı eı;ı 
Yarın yıne kurulmak l~i~ R'm 

dilik yanmış, ytlulmıA evı ı ıno 
dıığ< :l'l Sırp ordusu 1 B ·ını dık 
tut! Hainler utan;,ııı .... ına ...,. 

1 
·m t ve sevr,t ı-:- tenlile<-. Bu tirdiSi kaidelerin ancıne çı • ~ , .. d' ,_ •. ~ ,,_ k 

1 

~ 
la m k u"ukr~-\llZıy tı aydın. itimada IS.vık olmak e lıize ve- mış oLqay•lık harbi kazanmak sonra Libyada da zararlı bır mu- nlmış ve ert..si gun ti<man "kıv m tcm•'l ;nıkitnı wı a maır~ • 

•r,

1 

nl ~' ril~n vazifelı>n sonuna kad·r midine veda etınenıız icap eder- vaffaldyetsi· l;Je ugıadık K.ı.r· ı vetleri le'>lerde hattı ricatları o tır "'.':ihıyet >hıaldcı v~ ~" · 
· arm ha,u ı u•m "· · di. j •ım·•a zan ve tahmı·n;~··-~nıı ua ~ilnıts binlerce asker lıırakar:ık .. ,.

1 
k.-,.. lisim sıkı .t.ıran ıln kuv-

1 

nııı de ı ' · • • "" 1
• vapmak i~in her g:ıvreti güırtr- " ~ ~ · =• k ı " d 

an1. <::, dPtli Y r hırı• e Ta- •. Bilt\in cihan lıize inanıvoır, ha bilyiik bir kuvvet çıktı. !tal- Kereni t •rketmcğc m<x·bur !'. , vetli ha ·~ı '" rou< arieleVL e· ili 
""k, l •ı, lıatti reılegı_zl.. .11 b 'k J.:'al bıti sıı.yıycr UtaııacaJc bir hn- yrıııJarı p. crişan , len kuvve11 ri-

1 

nuşlatdır. t \'llm imkansıtlığ. karııısınıla tes t 
' · larıııı • g" 1 e•r r ' ı ngı ız mı et Uj ıı va . ar- k b 1 b gl . . h rt d ıı·nı' m cbu~ ol mu tur. . • ıı < tt •-ı _ ft la dolu •;;lırctlı tanhımı> hiGbır 1-e ·~tte u ununca il ~ev ve mv.ın iç olnı:cz;.. mayısın o a- Sivil İtal»a11lıtra bir ııı · . <' 

1 
y '\y • "" -'' ' '-·! kt"k k ı I f t J b ~·unorı mille~< bu >C'ııklnrı ı o iti + r • 

1 
" e uırı.1- rd, dc--nde bıı k·-'-r m"'·iın bir &a.)'ı;•Yt Y"'"- ece ı . sıııa adar üü m ::ı i erı ıa-e- ı..ondra, 2; (a.n.' ~ s ı ı •- ' , 

- ....... ~----

"•! k ~... .....-.. ·"" A--'
1 

k t· · t h 1 ·ı ı· d ... -- atı<''"''~ iftihar edehi_l"r. Yı ı,ın ka tı A l y • buhranla kar•ıl•-ne.muıt r. Ko- ..... ,umnır.. mu e mı iL ıbilec . "" c.;a) ·ınıııı- ra nezaretini.ı bı or ıgme go- ~ l 
\l'P" r. "' >z. Y-'>rf k b~ ,-:-;:-1 

mek Bizı sav nliı.r ara.s-ııda Birle- tık. Lakin bu ,.:~veye taİısıs d- ,... dis·A1:ıeba'da otıırnn lt:ıl • oJ<cl; ıı M ··ı·~mmd J.ir ~ o.ret 
0 r • rı n la nur. ç'n ıı ""'ar sar- - ' . h. , J· ı•ıı et.., i \'e h lt ı lı '>n ' eti I• ,,, Akie~ ,,ı fettıı;ınıiz bırçok kı. ıetler ateş ! şik merikn ıla vartlır. Oky'l- miş olduğumu.; motörlii ıe. ıza- y.ın:Jra, hgilizler. ıa<lyo m11.- k 

ni) ık h .. .;; L em- ve ıbarun tar .• bine maruz nu;;lann öte tanfınJa bize bu- tınuzın bir kı~ı.ıuıı kaybettik . kt1.dcrinı r.ıuhaiaza etmek ''e n••ı bıle l•nyra~lıgı zanı ş 1 

919 tarafı 1 inci ııayfa J•) 

'i n ikd<': Tobruk cephane 
sinde luFmauın tıml; ve piyade 
t.ı:ı~ruzlaı 'cn,ı kuvı;<>tlerinı!ziıı 
n.t:. r ) ardımı ile geri. püo; 
k · rnlnı\i*tür. 7 tank Ye ~rk_aç 
zırhlı otonıobil tahnp edılmış· 
tir 

i "'11 ı el. iı<kle lıi' TıY>aku- ka' , tır. Ukir bu tazyikler glinkü karlar hayrnnlık a•1a hf,. Tobruk h:.Jtı mukavemet ediyor. 'Rc.r,ıa rarlvosu da dahil oldugu tı~. • 
n e ~ ,

0 ~n hA ~·- 1ı ~ı ~ccek y rde onun karsı '* lilmemiştir. Bir mııddet Ame- Hnruq hareketleri vaparıık esir lınlde bütiln ı·adyola.; dinlem k Patrasın 7.:ıptı 
'" ı " ~u k r · · ı..."·sbUtün la rık;:.ııı.n menfaat ve emniyetine alıyoruz ama cioişnıanı durdur-• nı;;o•adesı·n·ı • · eı nişlerdir. Bu B li~ 27 (a a ) 'im n or-• • !il• "A c. z- O} 'lSSını ,,..., can n- I -~ ' d • z... •·p-

1;, t -\ 
1 

acl ı ~r _ dırı:'ı. ait bütiin nazari~eler birbirleri· mak vazif~i Nil vadisindeki ku- mı.ı:.ıaade. ancak hatlı harck t- ılulan b:ıı\ kuuıan J "-ının'"" 
\V y · · •.. K) F <id••n 'ıarp d ruz ve kara le ı:arpı .ş.. netle de Amerika \'ayı k1illiyemizc kalmış•u· !eri basit lıir Yalaıı<la.ş sı.fııtilc li -i · 
• ı ktuı· • 'iaır ask rı arru ınd 1 1 

.',, bıtcrdi. t knr y,. zarar diişüııcrlerini bir Akd~niz harbi çölde, Ct'nl7~ şayanı ınu.lıaze olacak· kirru.e- '- ,ır mtıer ~af>tza layı 
1 ·m b"l Ut k' t• fı at•rak at li hır ru:im \"C de ve havada bütün şiddeti! r' leı"'•n geı·ı· alınabilecektir. pi ı'os'""l garbıwi ""1Jl ı ı'cıi 

25 r•san gecesi düşman tay
ya~ı-lN BLnı;azlvi bombn_~!ID'.111 
eL i IE'r lir. Biı mıktar olu ".e 
y'\ral· ve S"' ha.·~:1r ·"f'Tr. D~r 
düşm n tayyaresi havıı. nı~: 
< 1'eıı t1yyareleri tarafından clv 
süriil · < ir. 

ok biı, Uk bır' 1 :ı ı:-ı 'Y s.'\n 1 t '"' J örf · ~ i · t ka.· ı. 'ır ce ıh de •::;:, _ lıı 'c l leıı.n iı-~·l ıle ortaya atılmıştır. Bıı v•m edecektir. tnlv•nl3n az hir ~ har kPf!' l.!tras ' c ınıı v r · ~ ' 1 n°vı· azı'nı \'e kararlar fordleri zamanda temizled.k. Şin '" AJ. - • mı r:•rt zin ye !el •i zorlamış ~· '"' ı merk-nd-~ir Yı lı a"
0

- :ır ' d ,..;~Av Iııız ad0~ıza hu""Urr!"t 
·• ' ~ '"" """-"-" de, millet.:eri de maddi öır,ülerin maııları m~;"lıip rtrıek kalı r •' ""'" a ~· ' · , • ., moru'ya g•rıu tir 

• b· •n v ıt-ıı •ını v kn lı ı' .r, .-oc·ık !ıat<ıi oJH- u~tilne vükseltir. ki, ~ daha çetin bir vnzifo.lir. il-lıfa etnıiyeoc- 'ni, denızııltı gc- ~-.----~ ... ,.,.....,,.,._"'!"~ ı 
t 
1· 
\" . 

ır•;. E''yl' E·i .,.. e ler v hastalar ceprPde nskc rın . k B'"· mag"!Ubi.~·,.tl-·ı 
1
• ""'"r dı\•c• mi'cri v~ tayyarelerle gem il~ i- ,_ 

1 
A • l ya oınA- ml"'·d ı, "' okt<>n Yun nWarın muavtonelJne OŞ V• ' c ""'"~ • b"" ""k . st batırac c ı'<nrlılıla vaptılı.ları \' •ıa7 r a-

(' 

1 

v ~ "" ~ A 1 gösteıınek iddiasıncıa ııs! 0 .\ '"· nuz• uyu mıoya a • · · 'l ı ' ı ' ' ,~ "" ıı·l<ı "'"'' saft oolan,.. ma maK ieaıı eauıce ·,. ya ve " • .,_ · ·· ·· ·tı' N(ln'e" eı.·I·lart ham n1al2em ın ... ...,. -

l'l ti ' Tı-•b'usun den'r.den \•e h<ı\ıı
dan oomlıaı·d· ·- .ıaı net'ccsind~ 

L 1 

1 • 

• L 

111• d[i.; • k ,.. . . ' ' lı"e .. İt•, ly.-.nJPr.ı karsı o'd, <'ll'- gını ı..,rıyc surıııuş ı. ' 1 
1 • ruz k>l<Jıkl•rı tclılik"'eri pa,·la -.- l •il Zelarıdıı ılo m'ıı;:ıvcr~ Cr«C - " ' ' F k 1 d ı"stı' m:ı ı'· • !a"llfı'lda• oo• n !"' ıo• a 'ıı~" v ı .. 2ra- " " , 1 :':'. ·mı·z ko!,,y zaferi ın· ila ıı''-a· ve raıısa .,,, ann a onun • ı l 

' • 1•• !il· J c l ·t111 iftihar dU:'iUyQrlar. b''.!if-lU' k W kendi erin.• mar~z e~ devam etıuıy('(·c,frini ve ,~;il" f. <hı etınesi..lrlanda sahillerın- el ı le ~evirci ka'.a'rıi 'i" I,. 
+ ' ' İng-!liz tıırı•ıınirı. en viiksck kal:ı'C,ikJ, rı ri··ltoları a~ıktan a- , . 1 " ..,, don ise bicim i tifatle imkD.ııı Rund n e\:vet ;;~.' d ,.ıın bırl 
h r 
•rtir 
l 

t ı" :'!l.ı.rbk Vı:' lıl'~t deva- ~~ı;a izah ettik Onlar ela hizım, ınücadC>lc gi.ın erinin ergcç hu-, d k 
1111 

, '<ta d<'.ını ·tım kı: 
'<r · ti k tt· ıu·ı cdeceJ.ini biliyo....ıuk. bulanıama.m17 neticesin e açı . ı: •. SlYOru~. MticaclN nın s İı noktainazarımız:ı ış ra e ı- " '" . ··ıd'"ril ' R.zim ('}İ' i'<' aıet verin kı 

• B "- · N·ı d Ifarpte d"lma lıa'-Iaı· yaııılır. denizlerde gemıierimıze o u • ~ re 
0 

k<'r, sivil <>ı imada ler. unun w.crıne ı or usu · "' · ·· ı d b ·ıu ıabı"lm•l<te ı·s lJit'•c·lin- n" • 
11 

' ' z 

,rmİSL 1talvan 0!M:ı' Ü'erC 11'~ 
İn j ril - · tür. Yaralılar 300 kışı 
kadaril r - • ' 

İugili:: mmıı tcblıği 
hahlr '27 (n.a.) - o~tı ~ rk 

h 1.,z ı; 1 vı;ctleri umımı! lmrıı
,,.51.uıııı t( bliği: · k t hl ["t La·k·ın bu hataların kimi, r "·-- ~il nucunı ar a ıı ı •• • ok' rı <>r Bıitün bun ip,..:: n nuıı lıilyük bir ısmını aa 1 ı • .....,.. rl" Ati t'k m •·ıl•n muharc- ı;··r ıer•'nıc-si değil. elimize geç-f -•·--d ı Y • tından htıi<ıip edildıg-" · 'ıl»r,·dn •n ır. an 1 · c" •• b 'ır l ~ bır no'ıtli't't du\.'ll- !erimize i a m.....,..•ı e un n•,. ~· - ~ M ,___ dd tJ 1 clmektelir ml'Si !Azınıdır. Arıcı•kalıl:ır U· ·~· ' ' ' 'k G ı"~Jaeak•r. Yugosla""·a ı·ıe Yu- "'""ı sı e e ' ' ııı ' · "Nl' )nl n bu 6!ii!J' va·li~·•- taAa sevkcttı · ayeye en uy- ~"• · w ·, Dil uapacaklardır. 

i i ., kurt rrnak e kattındıkları. guıı kıt' ~Jarı ıntihap ed rken n ni.stıını ezip kan selleri ııkıt • i\tla.nl k ID('niaıı mulıarflıesl A'JJnlık nıııhareh,c, enk etin k ti · l ·ı· mak "'""ba Almanlar +..-fındaıı. • Gec~Ln '0-<'+os \C lvl'ılde h.ı· • ""•ın fedıkitıi : ırın h gitme"'le~i- bıı uvve cnn yansını ~<rı ız ·~· '""'" -,;"- olac t·tı·. Ve uruı• wireçektir ~,,,., • > t ci tem'-ı ykmrk lıed fi u":t;run- Ier<lt?n, diğer yarısını da Avust- irtikap edilmi' bir hatıı değil nu- ı va miıharebe • ıtle ".3fer ka~ı-ı Fakat iimıt'i lıir safl• ıya gire . 

l 
r 

' . 

L; ·v·unanistanda k•tu•arrm.:ı_•'n 
gı>r' çekilişi c!1'vam etm~kte><l •. 

J,ihvatl r, tı?ı•k ı>ıırt_ k •:ı· 

rla '" 'yett~ '"~ !Jir oc-:ışlkhk 
yoktur. _ . 

ı ı 1 
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k l J \....-..,.... "'" .1 n ~ ..... ~ l z ... ~ f-. .... ~· tiirlii \trLHJiolart e yare JTn •- ı'1nıdaki em- r 'JÇİJr. vvct ere ~rmış ~"ını aoıııav• oalı~nıakt:\dır. dornı bir şev midir? Hıı11L1rı bi- taİımH ve tahliye işt~ıiı•de hu u ">u.ıftı I ld • ı · ı,· ki ı· ·~ ' ,~ ' - ~ .. ı ı ı ı elm•kll'dirlPr • rulıd . • ı. .ır tanfı. o . .,.t muzun ııç ıı- mse a- Almanlnra İC"" eden cevrıbı ver ze önümüzdeki gilııler gi>slcre- ııanlar her türlu ·ava arı a wr f 1 . «lılnı<!$1 lnvı·ıı·z. \'ıkilc fa.r''!ıı<l d ı>·ıldir. Bu ha-. ...,, ş· d"d k hl.k . .. 1 k deniz Okyanusun iki tom ' 'a -ı 

&ıllunıd:ı cıı; -man mufrezclerı, 
cliın akıa"'l bir cok noktıuhn l·ı;
dudtı geC'mi. lı.'rrlir. ~C'V\'3r haf'~f 
ı·uv\·l'tlerimi~ dürmarı miirtt'"'· • 
l~rinin ileri horel:et"ni lur~•1 •
v ,rı k rlü$manla temas hnlınde 
k-1 lını.şlıırdı r. 

• ıf ,.. - .. m yı A traly:ı.lılara terkcdl - cektir. ım ı en aydecteb<liriın cin3 te .ı Pyı ı~o;:e a ara · - kıl'·,·eiı,.r lıic bir za"11" geri git ı ' '"'
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''''"•llenı c hü-ı \1llidcki haı·<;Jr.;ıtı;m:ıa hiçbir za- 1 ki eliırtizdeki taze kuvvetlerle !ere ıtcılan gemiciler vatanları . 
"J•lkl<lr teıuin ed~·- ıı:ıan ı"kı' fırk. ·'·n y•nı· '!0.000 yorıu. ı·ı l ha n'-· rni• " ""r. Jliktatlit-leı-m he ı· ııı Aıne•ık ' '"~~- .k" '-"' u -talı Balkaııhra sevlrettiğinıiz kuv şiddetle çarpı~nıak azmindeyiz. icın A!Jan 1 ' ffiC'Yl an m_u r.hue· mrtJ, 
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muhnklnkt•r. CinkU ili " • a nazırları- ışıden faztı bır kuvvet G v~.tı·n Almaııları c]urdur••ag"ını Akdenizin gaı blnd" L'ııs ve sine ist'rak <"lcıı fedakır mu a- , 
na '1 k et cd"k r-. \ b - - ' " b t 
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bii ' •le,..,_,kra,i bı na ınfı 0le -ı ık lılar f !ivııımatıı. ~kın- mi 

1 'U.:ıı r l V.wel. ize İı•ı ümit etmiyorduk. Lakin 0:,.-ıe ü- .lspanynda yeni cepheler açılma· ripl!'rdir. YnNırlnrı. a ırnıııkc rek •:untte l:arıır v ,. ;
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tir. 
v. n .,,,c gun -r Ya.ııattı. Fena gıinl•rde n>Jt liy muk ld biz Bıı.lkanlara sı .htimali varclır. kolay, Ilı.kin onları lllsı\ etme ~ ' '-'l.I d' .ıı : d de onunla bernbc~ olacagız. gidince Yıır.a taruıı. dl,;er kom- Türkiyeye ıeca, iiz edil.,,..,q ve korumak ı(.içlür. Biz dünya- Zorb:ıJıkl.ı miıcııde!A 

'P <l<'c '(tır Afrikadaki kuvvetlerini bu ka
1 ~laıı ela mücadeleye iştirak e- muhl:<-mddir nın her tarafı'i.ıdaki nakliyat için Dünya yiuiindP zorbalık ' le· ''ı : el l da.r diz'! bir kuvvetle peri~anı d.P.ceklcrdır. Şarkt:ı Tlirk•Yeye ve Rusya- ve ~arkta orduları'1uza n1'\l?cme rik· ın• ;g•ıl yet •ış milvoıı kac' ıf 

Alnımı l'MUT!İ lıt-.bliıli 
Beı-!ln, 27 (-ı .a. l - A_Iman nr

dıı la rı baş kunınnd:ınlıgı ın tc·b 
liin. 

· Yunani Ul'lda carıı1 ·an im!:! .ı 
kıt'l•rı. dil nı•nı takip r·rııı. m
da 'l'"h • Hnll·i8 lıatt•nı n · ,,. 
btı sah'.ılı n-ıt !' 25 t,; J.' · :.n 
varırı. laı !••. ('"i \ tk ~ b'r _ ı u
cunıla, rıara i!t,.{\let-, 2r, "'"'. ı 
sabahı Koı :1• ı·· rı 'mı '" h ·• 
"Jl Kc..,.nt , -ı,.; ıı.Iırı l r ·: 
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' '~V\ riııi Mı- ve esir cttıkt'n ve Bin;;azi saha- Vnı:o.•lav.vııwn i<ıtiliisı ya tecavüz ed' tnlıSi ve L'kı-ayna- yeti tirebilmek iclıı yfisi mi~- Aln. , rnrdır ki bunlardan b r t.ı ",,. ,,..' '
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'1\ııı" ı lt k- suı:ı. dayandıktan sonra ba§kaj Yugos!avyn a;.a!i; nihayet nın Kafkasyaııın ve Karndcnizinl İ:ıırıh vapur işletmek merbun- kısmını J.abili tedavi ı;örtlüın. 
dula n- "'ııı • ltaı.vaıı ·•r- yerde~ gelen bıı· ku•~etl~ •---ı- '! 
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· "ıınıın ı"rln At' ın•ık Bunlar bır ıak•nı c~l·i millı·tlcri rr v •. • • ' ""'"" vaz..yeti kavrıyarak lıiirriyet ve hikiıniyeti nam ve hes·ıbına dö 1 J'l'c nı ~yız. ,, • . . ~fü''';,llletlı..~ı·. B~~~e:_n,!_bılerı ı1 aktık. Bu davete iea?et etmez- ıstiltlaJlerini kurtaracak surette ğüşiilme$i de imkan da!ıilıuıie-j ll"Ayr1ıın mllhn•~h ı hw ,. -1 esaret altına alnı·~tır.KeııdilcrilP ;ı .oP•l"nı<'d(ki · .. ~~·~ ı· ı yıı.paıruu:dık. Bınaenaleyh hıl'!'ket ettiler ama memleket- d" mak deruht~ ettığimiz en ağır, zaf~r,• l<:ıdar 1.-0 •pışacağız. Ok· 

b) 'ıl orıı ı:tıduk davetin icabıııı )"ıire gdtrınek l~rinin ihg.ıline mani olamadılar, ı~akin dUşmanlarımız bıze heri nwııuliyetlerdrn biri ir. 1 vanus m•·"·ır<'"be>iııde rrnvaffak \. 
"
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!"" takvivesi, meeburiv. eti <le idik ve öyle yap · d ı lıa ı A ·ı. c- "l ıır ~laca~ı7. · ,,. v1kır<l:1 havıılar 
" ıı ı Ordııi3rını seferb r etmcğe ve ııered~ miıc~ e e aı:a~larsıı n~,,ın Bu iti r :ı mcn.:a 111 ı ı e .nnııı ii,ıJ ~ ız ''e 

3 

" 

1 

.• ;·., tık. ve harp meydanına göndermeğe !ar ınuncakını awılelırmz keııdı-ı rclo.irin ve "rnerika hnlkının ılii da kat'i :isti''1lük temio ed<'ce 'Yhırıı Şİdd tr'P k fil;>t~r 11

" Yıınanbiau h~t.ı vakit bula.ın:adan Ahııa.-ıların İS· !.erini bclıeroelıal t:ıkip ed~cek ve bL' bu da nıuaw>net lciJı . giz Bi· -ıı membclorımız rlııha YUinıaın . 
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lt!Hdıbu:ıı' kc.- İtalya Yunaııislaıı.a hücum et tilıi..:ın.ı ıığ~noı~ar. Bugün Yu- onların yakalarına yapış:ıc:D<tır. \ rdilıt,~i karvı mcmnuniycf1' g.-• i
0

tir Tliir»' bclt~n nıAmle-tı d) Tcbııık k.ıı~ i . tıği sırad:ı Hillcr bazı ülkel.:-ri go0:ov ordıı~ıınıın yabız bir kLq Alr.ıcuıya i~in iiınit k r. ,ı ci·k. ketlerin stihsal yekunundan faz 1 nıu lllUkabiI tr.. "ııretfelı'- zel, rleınPk \"eya afyon yutt.ur-j mı t\ağlarda müslevll ıle döğüş- Almanların lı:ırbi kazanmalu- Amerikan f:'fl3U, Amerika d · la edil: v, ııı· ıru7, c;.rnzı hırpaıa rnı:r.larla ttıü- ıııak sı.ı tı'e Marariı<lana Ru- ınektedir. n için !ngilteı!'yi istila etmcıe- nb: tııvy,ırC'leri Okyanıı~un gsr- f rr•· t 1;.,aı11111 ciifııetnıi;~e-
P iha.., t nıaeı, many:ıy-ı ve Bulgaristana nüfuz Yuııumslanın Aıııavutlukta ti veya Birleşik Amerika ile bıııda· dihımaıı kruvazörlerine ceğL. ( ır.,ar di'<• •tv-ıc l ra. ~un kat'i ıı;,.' ı. 1 ~el nrcıusu • etmişti. Ve B ikan mentfoketle- bılııııan ordusu ııyıı rJiL~lü ve Büyuk Britaııya arasındaki nıu- \l'c d~ni:a(tlarınJ kaışı karıı'{o! ki'lin _ •rni rlve -!v"ru ce • 

Itz.ere lıazırlıkfarc1a ıı:. ırecn k rı ara ·n<Lıki U!saniıt noks:ının- teslim oldu. C'-<ıriyc kals.?ı kuv- vas.ıl.ı.ya miinı olmak iiz.<•rc Ok- vnzıiisiııi ya"'". kl:ır.br. vi . mi c~ "ır. A\'tllli:ı•_l: Ti<ıbc Wotı<J.. ' 'ltması. dan ıstırade ile buralara büyük vetler bizimle birlikte dol{tise- yan us yollannı ket;meJı:ıı Iıl.zını- Bize d• k ı.di ııuhrını•za tla- Afrik h. A ı · l:ı" ır ' h~dı ·• Artııt 'Jilk A' kuvvetler &Ok k imkanını el- rek sahile doğru çekilmektedir· dır. ha yakın bult .an y 1 rcl~ vazi· ır~ uJ.,r-~ .,, .:..ı, •el'i! dük~:-lllukavenıet il UA~ nın ııon de etıı:. ti. !er. İn;{llterey_; hiltumun başlamak f' r,örı:: ~k 1 r:ok ır ı:i bu \'il- nwk C• ·ı " 1 i: • · ·r-c • ttı>'«r llımdanm's »ı-ı d~ br.•tata- Şimdi Yunanlılar bir cephede İtalyan ·likt:ıtörü Arnavutluk iizcre old•Jguııu çak vakittcnbe- z,ycüc den"-altiı.Lrına karşı ela· ıınıcl.r 1 • 1 ·1.ı.t l<:ı" ındı ı·~· 
teb. • n, bütU ?tırRkı nııılı•. meşgul bulunurken Hlt!ei şeri- taki zaff.ı·iııden dolayı 0 hava- ri "<>ylediwr. Lakin bu hıicııııı ha nıüc-.sir hir mucadcl nçacn. lıt' .,, "rlrıc.·•ıvız h g~, ı;u 1 lnl"ııı b~ra•l&l\an.' ll ı 1 

k_i cürmUne vard•nı maksadile tideki İtalyan ordusuna bir t~b- hala b&Şamadı. Yaku1 bır "ti ğız. r n v'lZ g •'ir<' ömi. t hl• P}er · Ouerı· · \ l?ı~h v r k_rn lı •ı halr!e ıun n!ıl:ıra ~rkadan hücuma. rik telgrn!ı giindermek garabe- de Jrnvacılıkda B3) ı bııkımındau ı\rur.rilt.'I lı. ı or I dPr v l ' ' t•· ımı• nıi'<.'di · ~u )iizd n ltaı° ını laca cını v., haı:ı.-ıanrvordu. tini gilsterdi. Bütün cihan lari- kat'i faikiyeti elde edcçe~. Bu Amerıka clirnhıırlyeti ve •ne• lfot1'ı :ı' ' • . 
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ınvııe tl' ıı·.ı ıkınn bıı· ,,Y~ıı kolrıııi .~in Binacnal<yh Yunanlılar bize hinde bu derc.c gülüı;c bir ha-, günkü va?.iyeti geçen yazdakı/ rık• k<'ıı;re ı '•ı rii, ni: '. G •.cP v 
1

" klıaıli ~ı~ı· li;Juvarıız. • •illa l:'irec ı nıUrac:ı.lt tt ki ı~ zaman eli- rek~te tesadüf ı>dil~ml'Z. Bu ça- vazıyetle mukayL'SC edersek düş hıııl r .ı I· '<'l •, rn!11u~ • a ·k <kıı' ' 
1
" " llaha nıil 

"""'-~ ınızdck; menbalaı· azalmakla be- kallar Hltıer kapla.nının yanında! manın yeni hazırlıklarını lıesa- aH.' '. 
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, ,, iM d•ı ı "l hiııı -
Bertin ·~""'-' ':'her_ on!~ 'ıayıı· liy~Jik. yaln17. haykınnakh i!•tifn etse- ba katmak ııartile yine haıudü d'iı '.! ı' ' " r "Y C" ·ı "ır °' n <;on bcı!T'ba~~.. Kenıiılc nne ; .rlıın eciereg. ~"i l!'rdi pek iyi der erdik. Lakin• senaya değer bir farka ı;.1hit o- Ona da lıi · •· c bi,. nı.:.lı- c.;· anı 'ı-akkın:fa taf .. i' t -·en'' 1 mN ık Yıınaİılı:ır- 1ı..ıı·:kat ortada dururken :ıafer !uruz. ı. , • <r ı Uiviik b". v 'l 

v·kur bir 
'e b•nfarıl 

t·ı R~ı ı 
• t ., 1 " a:ıı f 

lvn~d·' vı 
ık buq\k 0 ; 

tır an 

l"-'<ı muk veın t ve rnud~faa a•. hulyalann;ı kapılm;.chn dalıa Mücadele b,ış'arsa har<'k ti -.:ı c 
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!er l'r. c ,.. lı 
" mı o cerec "di ki l;,ı" yardunıa- Ktlluıır ıe olabHır" mizin 'Yİ bir he& "l'll ve ceği .. ~ ';iı ilıtıvnçl:ırı m ıına' o s k bi' ır ı· Alman Bıhii', 13Mta'!;a ve Birleşik Bun" i11rnmam0 k .ıta dur k,ı J,'\ı ,.,. ' 'üı· r: n 

tec v .un karşı knyııı·~ az- Aıvc:r• t " ::1 I <"'lap günü o . Jtil ati m, f,• ı' . J irııt f., de kuJi s;lı;hl;,r:-ırlruı wr· ni aı ır. trruşlerdı. Lakın hız Yunan- ı • liı L l L '" dikt törler a- ettiği ~iddctı: nut · ~c.ıan birin 
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miJlcrdir. Bu kadar Mı.vl: · {. • n 

n ı, ,r hl A ·ı 
1>it Tl r 1 tt 

· ı. • ... 1 tıDtJt ·e a · 
r. 0 lı y Lleı.nı tdır.r et-! 

J ir ç<>k l "'İliz !"'ir 0 hPmt§. ~;rı 
kal 11 lng•li• kıtsl· rı .. ~ nı •l'l 

do""ıı kar• •'c bir hal le ~·cııt el· 
n1istir. KorC'nt kHrfe?inın .rn~t
}ı 'ind<• Arlolf Hitler 1•'" ıaıız 

"dd ıı· bir ilcrı h•r. krt ,1 .·ıv• şı c • .. rf .. 
ll'•th .. ıesinrle. ı>ntr:ıs ku o7.ıaı 
c<rrıiı \for•va nynk b·.'11'fı• .. v~ 

f;.,r il· dli Mnnın ınukav ıct nı 
k;rc' ktaıı soıırı Pat l' anı·ıı 
alnıı•tır . 

y .. -ıan sularında ?.5 nı•an l~ 
ıı,1va '' vvd'e l <lii '11 a ' ~: 
cı: ,. \'apıır k •y rl .. 1 k~ybci ,'. 
mi • . FIH·n ku -~ ti ·ı. il '. ı 
lı!lvil'c nakl ve vapunı olmak li
., . re Jn ?.i b ' tonil · t·> ha<:· 
- İ'"ıl"' ti f aret ~ln t !l tı:.r .r 
m . . t T 1 Jcr·~ t"llıs ve bıı-kıı fı, re 
'. h . bal•rt• !ıp: , a "jh-atnı .. -011 or,, .. " 

tı~~·ms•· Afıi\ d' <'-0.r ı :'.".e , • ., 
l .J • ., ... 1: . , f ır.ı"li ;>' . .. n ıct i tc ., ı 'ı . . . 

1 1 ,{ ... .. . 1 ı 
1 uvtpi"t lt ıi m "• · fll 
' ' ' J ı ~ kUV'\ ·.. '1 
1 v oıl 1n 1 r r • 
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li;ı gamlzon ·-, n ın ' 1 ~ ı-
rı,~ tc:;elıbiıı. 'M akim kalmı,tır. 
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'Sayfa ı • ' 

ARDALOYUN 
,Yazan: SOheyla UYTUN 

işe çoktan p~an olmuştuk. A:r 
tık yapacak bir şey yoktu. Neti
ceyi beklemek !Azıındı. İşte tam 
bu sıralaxda ben, ~a bir yere 
tayin emrimi aldım ve oradan 
ayrıldım . ., 

Fuat Teııcan StıStu. Ve bir si
gara yaktı. Arkadaşlarının yüzü 
ne lxlkıyordu. Diğerleri ise neti
ceyi a.rılatması için istical gös
teriyorlardı. Ne yapsalar boşa 
gidecekti. Çünkü, ihtiyar mira
lay itiyat haline soktuğu bir 
şeyden kolay kolay vazgeçmez

Uçucunun vasıfları 
(BaJ tarafı 3 Uncü s3yfada) 

bağlanarak bu mesleği sevenler 
ise hissen, fikren yükselerek te

kAmül ederler. 1 
NET!CE: 
I - Uçuculnkta sıhhat fennl 

ve manevi vasıflar birbirinden 
ayrılmaz bir kül teşkil ederler. 

II - Malzeme kudret ve ka
biliyeti müsavi olan iki muhıv 
sıın taraftan uçucuların vasıf-; 

lan yüksek olan muvaffak olur., 

m - Manevi vasıfların fenni 
1 

vasıfları tel8.fi ettiği çok görül- , 
müştür. Fakat bozuk maneviyat 
üstün malzeme ile bile düzelmi- i 
ycccği muha.kkaktır. Ve hlidi- ' 
sat da bunu teyit ediyor. 

rEN1 SABA.il , 

.Altay ile Demirspor arasında 
yapılan ilk karşıla.şmayı Demir 
spor 7-1 kazanmıştır. Her iki 
devrede de rakibine karşı ha.. ı 
kim bir oyun çıkarmış olan Es
kişehirliler birinci devreyi 3-1 
galip vaziyette bitirmişler ve i- , 
kinci devrede gol adedini 7 ye 
yükseltmekte güçlük çekmemiş
lerdir. 

~ 
T. İŞ BANKASI"\ 

İDAIHSİMİ BİtH İ5 BAıntAS1ç 
IKRAMIYEJ..I HE:SAP ./' 

1 Harp Okuluna Havacı Subay ye 
rilmek üzere sivil liseden mezıl 

Maç 7-1 Deınirsporıın galibi- olanların kayıt ve kabul şartl 
yetile sona ermiştir. KEŞi DELER: 4 ~ubat, 2 Moy.., ı - Liııe olgunluk bntihanını venn~ bulunmak. 

Küçük tasarruf 
hesapları 1941 
iKRAMİYE PLANI 

Salonun bir köşesine çe.':ilmiş 
lı:onuşuyorlardı. Hepsi miralay 
tekaüdü Fuat Tczcanın etrafına 
toplanmış geçmiş günleri hasret 
le yii.<lediyorlo.rdı. Ev sahibi 
Şevket Bey misafirlerine sigara 
ikram ediyor, onları memnun 
etmeğe uğra.ı;ıyordıı. Şimdi hep
sinin yüzünde merak ve sabır
sızlık ifadeleri belirmişti. Bülün 
bakışlar ~'uat Tezcana çevrilın.i.s, 
onun bir hareketini bekliyorlar
dı. Miralay ise susuyor, yüzünü 
aydınlatan tebes~ümü ile arka
da.~larına bakıyorJu. di. Daima hikayesinin en entere .,..-..., .... ~~!!""'!!!!"!!!!"~~!!!!"!!!!!!!!j İkinci karşılaşma Gençlerbir- 1 1 Aiiustos, 3 lklnclteırln 2 - Aldıkları mezuniyet d.lplomal.anndalti kanaat notu iyi 

liği ile Altınordu arasında ya- 1 tarihlerinde yapılır. l;ri bulunmak, 
İçlerinde gençler de vardı. 

Bunlar ba meclisin dainli dinl!}
yicileriydi. Bilhassa Fuat Tez
canı tercih edenler, onun gitti~oi 
heryerde hazır bulunmuyorlardı. 
SenP.ler ve hiidiseler bu sevim
li ihtiyarı yıpratmanu~ ve bili\
lris, da.'ı& dir..ç ve ho~sohbet bir 
vaziyete sevketınişti. İnönü mu 
harebesinde sol kolunu kaybet
miş, göğsü üzerindeki Y" rayı 
Anafartalarda kazanmıştı. Bu 
haliyle iftihar ediyor, hiç bir 
mman kendini bedbinli!4f' sürük 1 
lemi yordu. tık görenin üzennde I' 
hAsıl ettiği tesir hürmet ve mu
habbetten başka birşey oh:maz· 
dı. 

İhtiyar miralay yava~ça yerin 
de kımılda<lı. Yanında duran 
bardaktan birkaç yudum m iç
ti. Bu hareket konuşınağa baş
hyacağını gösteriyordu. Artık 
hepsi onun her jestini ezberle
mişlerdi. 

san, en heyecanlı yerinde ausar 
1 

m~·'ıatabını bekletirdi. 

Nihayet sigarası bitince ko
nuşmağa başladı: 

"- Bir loş gecesi arkadaşım
dan gelen mektubu okurken şu 
satırlara raatladım. Naci "Yap 
tıgımız şaka, meğer, acı bir ha
kikat imiş. Zavallı Deli lqmail 
evvelki gece inliyerek öldü. Har 
dal oyununun bu derece fecaat
le neticeleneceğini tahmin etme 
mi~tim doğrusu.,, diyordu. O 
günclenberi büyiik bir viodan ! 
azabı içinde kıvraııınm. Hardal J 

oyunu hikayesini keder ve göz/ 
ya :;ı ile yfi.dederiın., , 

İhtiyar miralay konuşmasını 
bitirir bithmez ayağa kdktı. Ev I 
sahibinden izin istiycrek oradan 
ay;-ıldı. Sanki kendini kovalı-

1 yan bir tehliket!en kaçıyormuş 
gibi kaçb, gitti. 

Sühey IA UY'l"llN 

pılmış ve Gençler maçı 2-1 ka- ' "1941 ,. KRAMI. YELER! 3 - Olgwılult diploma tarihinden bir weneden fazla müddei 
zanmışlardır. 1 miş bulunmak. 

l'f1andayı Ürküten İkinci karşılamanın birinci ı odet ıooo Liralık= 2000.-Llra 4 - Sağlık durumu pllotlult hizmetine mUaait o1ma:ı., 

POLl.STE 

3 > 1000 > = 3000~ > 5 - Yaşlan en yultan 21 olmak. k devresinde Altınordulular ra.-
ÇOC U 2 > 750 > = 1500.- > Not: 

Halıcıoğlunda Bademlik cad- kipleri gençlerden daha düzgün 4 • 500 • = 2000.- • Bllılhare hava mua.rene heyeti taratından yapılacak mu11tl'r1' 
desinde oturan 12 yaşındaki A- ' bir oyıın çıkarmışlar ve 35 inci 8 • 250 > = 2000.- • lık durumlan pilotluk sınıfına müsait görillmiyenler isterlerse h• 

gop dün otlamakta olan bir man dakikada Saidin ayagile kaydet 35 • ıoo • = 3500.- > !unun diğer sınıflarına verilmek gıbi hiçbir mecburiyet.. t.Abi ıııt• 
1 O gali tam serbesttirler. Kendilerinhı arzularına -"re muameleye tAbi to danın ipini a!aro.k oynamakta tikleri sayı ile devreyi - p 80 • 50 > 4000.- > ev l•' 

iken bikğine dolamıştır. Fakat vaziyette bitirmişlerdir. 300 > 20 • = 6(t{)().- • Okul tedrisatı 15 MaytS 1941 de boşlıyacatından talip 01 • 0 

ürk-'n manda birdenbire çılgın, İki. lundukları askerlik JUbelerine müracaat edeceklerdir. Askerlll< ·ı~ 
v "nci deYrede birinci de~·e 1l•••=•mEıımım•mıı tır ki ıhh! ed tt bet netice alanlar kJ8rı 1 gibi koşmaya başlamış çocugu" canlı ol .. ._ yap aca an • muayen e m ı evra •) 

' nisbetle sahada seri ve - Kelepı·r ı·rat ' IL!olculuna. sevltedil.eceklerdir. (282• arkasından sürükliyer~k taşa' muştur. Bu devre ilk dakikalar-
toprağa çarpıp muhtelif yer:e • 'tib "ki · de daha 
rinden yaralanmasına sebebiyet dan ' aren rapı erın n lstanbul Lefazım arnirli"i satınalma komisyonundan 
vermiştir. Etraftan yetişenler seri ve sıkı oynamağa başlıyan Cağaloğlunda, Ka.pa.hfırııı 

1 
ı; 

Agobu ağır yarlı b;r halde kur- Gençlerin hakimiyeti altında karşısındaki eczahane ve Ü· 
tararak sıhhi otomobille hasta- ' geçmiştir. 14 üncü dakikada be 

1 
zerindeki 9 odalı kargir ev 

haneye kaldırmışlardır. raberlik sayısını "apan gençler Emniyet Sandığı tarafından 
Bir fırında çıkan yangın 30 uncu dakikada 2-1 galip va-. 5 mayıs pazartesi günü 

· müzayede ile satılacaktır. 
Si$1ide Halaskar Gazi cadde- ziyete geçmişlerdir. Bu sayıdan laiiiiiiii,;~iiııi.dmiU;;!iiiilia••I 

sinde 176 numaralı Artine ait sonra her iki takımın yapmış 

1 
1 

fırında ocaktan sıçnyan kıvıl ·ı okluğu akınlar semeresiz kal- Askerlik /'1/eri 
cımlardan kaplamalar tutuşmu., ştır V 

f k 
1 

mı . ,._ _________ _ 
ve ırın ısınen yandıktan sonra ı • 

20,000 adet jüt çuval alınacaktır. Pazarlıkta eksiltınem 3ü/4 . 
ıanba günü saat 14 de Tophanede Lv, Amirllği satın alma }CO 

da yapılacaktır. Beherinin tahmin bedeli 75 kuruş kat1 temirıstı 
radır. Evsat ve nümun~ kom.isyondagörü.Hir, Taliplerin belli "' 
misyooa gelmeleri. ( 1 

• • • 

Nihayet mütebessım bir çeh
re ile anlatmağa başladı : 

"- Bu defa söyliyecekl~rim 
her zamankinden çok bn•ka,. 
dedi. "Öyle tahmin ediyorum ki 
h'1.l'!' hikayeleriyle karL~an di· 
mağınızı F>izc n:tkledeceğim şu 
küçül< dram düzeltecektir.,. 

yeti~en itfaiye tarafından söndü Maç 2-1 Gençlerbirliğinin gıı.- Beyoğln Yerli Askerlilı: 11uOO-

A D V O 1 
~--'=ü.ş=t=ür=.========l=li="b=iv=e=til=· c=nih=·-=a-=y=e=te-=-=e_rmı=·=ştir=·=·== sinden: ' 

- Yedek subay, Güllıa.ııe, Vete: 

1 BL'GllNKü PR(~'{\M 1 I' TÜ~KIYE CÜMHURii~E;I ~, ~~JL~~~=ii~ 

60.00-0 kilo nğır etı ahnacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi SO -
çarşamba günü saat 15.80 da Tophanede tst. Lv. Amirliği sau11; 
misyonunda yaptlacaktır .• Tahmin bedeli 28,500 lira, kat'i te11\tl 
liradır. Evsaf ve sart:names.l komisyonda görülür. Taliplerin bC 

0 ltom!syona ıelmeleri. (JJ08' 
••• 

1 - 100 toıı bakın tst. Lv. amirliğinden aynen verilm..-k Ü~ 
cins ve miktarları yazılı kalemde bakır kap pazarlıkla yaptırıl-1~ 

2 - Bu kapların cinsine göre her birine ciheti askeriyece 1rı• 1 

ayn ayrı ücrtti imaliye verilecektir. Bu işe ait şartname iJC 

Hepsi birden "sizi dinliy(n·u~11 
dediler ve sustular. lııtiyar bir 
kaç kere yutkundu. Sonra de
vam etti: 

u_ Henüz yirmi beş, yirmi ye 
dl ya.şiarında genç bir mlila
zimdiro. Ana.dolunun teı:ıiz ve 

8.00 Prtırra,m 

8.03 Hal.)erler 
8. 18 ~.lüzik 

8..1.} E\· kadıru 

* 12.3•) Proçam 
12.33 Muzlk 
12.50 l{aberler 
ıa.o:; MJrik 
13 20 Nlti.ı.ik zengin bir kasa basında vazifr ile · * 

bulunuyordum. Benimle bcrn· 
ber daha birçok arkad~hrım j 18.00 Program 
da bu yeşil lmsabanın muva!<k1t 18.03 Müzılt 
ziyaretçileriı,dendi. Hepimiz ya-
bancısı olduğumuz bu muhitin 1 =-

18AO Münk 
19.00 Konuşma 

19,30 Haberler 
19.45 
19.50 ~!Uı.Ht 

20.15 R;ıc!yo 

gaJ'...etesi 

:P.'lüzik 

ııü·ı!k 

20.45 
21.00 

21.30 

22.30 
22.45 
23.25 

Konu-:ıoa 

Haberler 
MU:tik 
Kapanı~ 

içinde biribirimize sıkıca bağlan "'",....,,,_----------..:ıı;;ı:ır;: 

Z I• R A A T B A -p.,. y K A S } ı yazılı kısa hizmetli müslim ve l 'I gayrimiisliın yüksek ehliyetna-
meli ve ehliyetnamesizler iştirak 
edecektir. .&.mı!~ tarihi: 1888. - Serll'ayesi: 100.000.000 Tlirk iirasL Şu~ ve 

Ajans adedi: 265 

Zirat ve Ticari her nev' banka r.ı:.ıımelelorl. 

Parı blrlkt;ren:ero 2ggoc llrıı ikrzmlye veriyor. 

1 - Askerliğine karar veril- · 
diği halde herhangi bir sebeple l 
şimdiye kadar sevkedilınemiş o- 1 
lan yüksek aakeri ehliyetname-

il ı lil~ ~ Geçen sene vaktinde sev
~ ı kedilmedikleri için yedek subay 

okulu tarafından kabu 1 edilme-
' yip geriye çevrilen yiiksok okul 
mezunları. 

kapların ntirnune ve evsafları her gün komisyonda göriili.ir. srl 
3 - tstekWer bu şerait ve evsaf dahilinde bu bakır kaP1 

birine istedikleri ücreti imaliyeyi bir teklif ~eklinde 29/4/941 
saat 14 de Topbade tst. Lv i'ımirliği satın alma komisyonun:ı ... ~ 

4 - En ucuz ücreti imaliye teklif edene ayni günd(! ihalCSl r, 
bil«eğinden taliplerin kanuni vesaik. ve ilk teminat.laril"' "". ~t>t 
yona gelmeleri. 

Büyük kaza 
Küçük k.aZSD 

Büyük süzeı 

Saplı tas. 
Kepçe. 
Yağ tavaa. 
KaravanL 
Bakraç. 
Bakraç. 

Adet 

300 
245 

!036 
518 
606 

2777 
935'7 
3942 
366~ 

(1095 - 3147) 

as kab ı 

aş kabı 

aş kabı 

aş kabı 

aş kab 

ıl 

mıştık. O k:ırlar ki, yapacağımız 
bir şeyi digerlcri!"l<lcn halıcr>;İZ 
ifa etmezdik. Benıbcrce uzun ge 
zintilere çıka~. da.ğ dağ clola
§U" ve avlanırdık. Ah, o günleri 
daima hasretle anarım. 

1 2 3 4 5 Zir~a~ B;,.1kasında kurrb::ualı ve ihborsız tasarrur ııesaoıannda en 
37. 50 rraın bulu;ı.eınl:ıra sencrl~ 4 de.fa çekileceit kur'a ile aşağıdaki 

2- Askerlikleri"ni tam hizmet
li olarak yaptıktan sonra tah
sillerini lise ve daha yuka.ri' de-

o iniz Letazım satın alma komisyanund ın 6 7 8 9 receye çıkardıklarını resmi ve-1 
p1:1na göre ikramiye dağıı. '11caıcltr: 1 

!!'.' sika ile isbat ederek yedek su-
•---"-----,,~-',-- bay olmak istiyenler 1 mayıs -----------------·-----

2 (Y j 4 oded 1.COO Liralık 4.000 Uro n 100 aded 50 Llraıık 6.000 Lira 941 de sevkedileceklerindeıı Şİro 1 - Tahmin ed'len bedeli "7000,. lirn olan l adet 
Uzaltmıya;~m. o kasabanın R----,~----1--- 4 • 500 • 2.000 • !1120 • 4-0 • 4.800 • diden derhal şubeye mur"" acaat- hının 30 Nisan 941 Çarşamba günüsaat 14 de pazarlıkla 

bir de Dell. 1 ·maı·ı a·"11da nıcc- 3 ılılı fM • il • ı k'·-~ u.ı. 4 • 2so • 1.000 .• 160 • eo • 3.200 lan ilin Olunur. pı aca ı.ı.ı. 
nun çobanı vardı. Orada onu ta- ~ D 40 • 100 • 4.000 2 - Kat'! teminatı "1050., Lra olup şartnamesi her gün ~· 
nımıyan kimse mevcut deı-·ikli. ' -------;:-:--,,;-;IG~[.',, * alınabilir. ~I 
Yold 1. o ı~ra versek oy 1 5. DiKKAT: He.!ltaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan 333j"ı 3 ! '-itli! · bili .. tt k . .ı.-.a..:~- deJSi n e me n 'ü • Bakırköy A. Şubesinden: - s~ crın c ~w1 ve saa e anunun ıs~a• • ( 
narruğa ba~lar, ellerini ta,şı Ü- 6 düs1"'1iyenlcre 1kramiye çıktığı takdirde 3 20 :Caı.las;yıe verilecek.tir. 1 tsta.nbuldaki komisyona müracaaUarı. 
zinde birl~tircrck. oldu~ y"r- 7 ._., Şubemizde kayıllı yüksek eh- • • • 

""' · 1 ı.. Kur'alar senede dört defa 11 Mart, ll Haziran, 11 Ey· Ji tnaın w le hli tnaın · 
6
,, 

de clöne;:-di. Hast:ılt.'.<lıydı da. B m ye e er e ye esız 1 ı - Tahmin edilen bedeli "3267 .. lira "45,. kuruş olnn 2 · 
Günün bazı saatlerini yatorak ,.. lül ve 11 Birincilill.nıın tarihlerinde çekilecektir. kısa hizmelliler ve tam olarak nün, 30 Nisan 94! çarsam!;a günü saat 15 de pazarlıklo ek'1 
ge~Jrirdi. Sırtındaki gocuğu ve 9~.J,ı.. ___ .;:9;;.,'_:,;;;;, askerliğni yaptıktan Ponra tah-1 ıacaktır. e9 
ayağındal<i kahve rengi ~izme- ı ======-- silini yükseltmiş olanlardan is- 2 - Kat~ teminntı "190,. lira "12,. kuruş olup şartno0' 
!eriyle bir t.:uı kenarına veya bir Soldan sağa: tekilleri 1 mayıs 941 de yedek : komL•yondan alınabilir. .,ı~I 
kahve köşe~ine çekilir, sözde, is ıs b 1 b. t· b" Hu·· ku·· m Hu·· Iasası 3 _ isteklilerin belli gün ve saatte kanunun is!edilti veF , tırahat eder•li. 1 - tan u un ır sem ı, ır ı subayda bulunmak üzere sevke 1 

' ta te ı~tanbuldaki kontisyonda hazır bulunmaları. / 
no · tabidirler. =~;;;:;~;;;;;;;;;;~:,=;;;;;;;;;;:;,;;;;;;_;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;_.-c~"~· Başta ben olmak şartivle bü- 2 - Cümle, damarlarda do-ı H sıı· e mahkenıesı0nden 

b · l"k avza a Y • • Bu gibilerin acele şubeye mü-
tün arkadaşl3r ona ir mımıı ı !aşır. 1 t b } B ı d• • ı·ı" }" vapm:ık i.;in fı,-sat beklerdik. 3 - G:ıyret, baki olmıyan. Milli korunma kanununa muhali! hareketten maznun Udik kasabası- racatları iliin olunur. stan Q e e ıyesJ an P 
Ve buJrluı~uınuz her fı::;n.tı Ua 4 - Bir sebze. nın Yerdcami n1ah0Jllc~indt! mukim !sınail Hakkı oğlu 1322 doğurnlu bakkal!- ---===== 
elimi?.den kaçırnıazdık. [) - Bir yazı L5aret.L y k .ıp Diricanın Havza 'ls1i:ve ce:z.a mahkemesinde yapılan duruşması neti- ",l•maıı DOKTOR ••lililınDll 

Bir giin onun l\uliibcsi öniin- 6 - 1t:ln.l mülk. ce:s.indc 10/10/940 tarihındc azarni altmış kuruşa satılması ıazun gelen c;i- il 
den r.;eçcrkc, c•izmcler~n n kapı 7 - Ha.zır. vinin beller kilo~unu yüz kuruı:;t.1n olmak üzere yedi buçuk kilo çivi sattığı! HAFIZ CEMAL 
önünde unutl'rıu oldu~'1.ın v.ör 8 - Tatlı bir madde, yemek. sa.bit olduğundan 3780 sayılı kanunun d<.·~Lşcn 32 ve 59 -.- 2 in=i. maddel~ij L k H k 
dük. Den iki ıırk'1<laşınıla oı-.tda 9 - Hatırlar, dağlardaki o- mudbnce takdiren ikı yüz elli ha ağır para ve on beş gun hapıs cezası ıle. Q ffi an e j ffi 
bcklcrkC'n, c~ı. - l'rlcrı hardal al-, yuklar. mghkümiyetine ve b:r ay müddetle dükkllnın kapatılmasına ve hhkün1 hü- · 

• · ·ı ıa.s::ı~ının neşir ve il.§.nına ve neşir ma!'lratları ile bin yedi yüz kuruş harcın 
maga gıttı er. "ukarı"·.ın a~.-~~ı·.-: da h'"k" Dahiliye Mütehas31S1 .a. u "'"h -"- kend,.sirıden alınn1a.s.ına 2~/2/941 tarihinde"karar verildiğine ir u tim 

l'ir.ıdi h ıyı-. e& yc,::-sıınuz de- 1 - O.il: kalın bir ku:na.~. , hül~sasıdır (3281) Divanyohı 
ğil · mi 1 ! .. r:a •} c «ıın . 8 un 

1 
ar 2 - "K !ldn kt1.maş, ııgaç lıklı 1 !!lım::ntıcm"IZlm=ı:::ısım:ıs.amammı:ıııcmll'llmCiilill••ım:::aı' pır.mıı.z:mı::s:ı:ıa:ıımmm:mı•mEı!J hardalı ne yaı acakl"-r dıy~ce!C- yer • 

siniz. 3 - D~ğer, ıyı. 

Evet har<l.ıl geldikten sonra 4 Bir nota, spor sahası. 
' ı 1 ç· 1 · 5 - İle. ambaliiJ". hemen i•c baş •.Lı '· ı=e crı e-

lirob.e alarak 0 t· daıı iGinc yer- G Bir nota, senede on iki 
leştirdik. Ve lıeınen aradın :ıy- tane vardır. 
rıldık. Aradan yaıım ra.:ıt geç- 7 - Dir kuş. / 
mcmhti ki, Deli İsmail ı-aı-ve- ll -1fade ettiği şey, bir nota. 
nin öniindtı göründü. Bir t:ılom 9 - Kalkık değil, bir harfin I 
ganp harek tlerle ayn,~nı sallı- okunuşu. 
yordu. Der.ıek ki hardal tesirini (E•v•lkl bulala<:uın halli) 
gösiermeğe başlaımştı. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

'ylA'N AIR 1D1AIGlll 
A SIA,N:•,A Ş iiilT 
B t .L;AIR DO'l'!I R 

RADYONUZ iÇiN 

ALAKADAR OLUNUZ .•• 

Tamir edllmek üzere radyonuzu RADYO TEKNI K'e tevdi .Uiğinlzde 
~;) 100 yonı haline lfraQ edilece§lne emin olabilirsiniz. 

Çünhü RADYO TEKN}J( ..• 
Rekabet edllmiyecek bir ücretle makinenizi tamir etmekle iktıfa etme
yip radyonun Röntçıenı olan O 8 1 L O G R A F uyealnde lnıa ha
talarını bile taahlh ve ikmal eder. 

1 "Veni Sabahın,, 
ilan fiyatları 

Kr. 

Başlık maktu olarak 750 
Birinci sayfada santimi 500 
lkinci ,, ,, 850 
tlçüncü ,, ,. 800 
Dördüncü ,. ,, 100 
Beşinci .. .. 75 
Altıncı .. n 50 

Tahmin 

bedeli 
ilk 

teminatı 

5:c90:-:-:.0-0c:--4":"'.4.25 nh4 

202.50 

ttnkapan1nda f-Jarac-çı Kara Mehmet nı 
k tJI• 

saraltı sokağında 16 - 19 No. lu bina eo t 

Aksa.rayda Camcı Ali m;ıhallesinin Ordtl f!' 

üncü 3dada 81 metre murabb.;:ıı sahalı ~:-· ııl 

:s.ıs 

Tahmin bcdeJl~ri ile ilk tC'ıninat miktarları yukarıda yn:;: 
arsa satılmak üzere ayrı ayrı ac:-ık arttırrnaya konulmuştı.tr. 11 
Zabıt ve Muamelftt l\-1"üdür1iiıffi knleminde görülebilir. ihale • · 
zartesi günü sa.at 14 dC' Daimi en<:ümende yapılacaktır TaliP1c o 
nat makbuz ve-ya mektupl:ı.rile 1hale günü muayyen snatte 
mende bulunmaları. (3085) 

Elektrik tramvay ve tünel işlet 
leri umum miidürlüğünde~, 

Sil<lhta.r fabrikası memur ve müstahdemlerine Silühtard 
IS ücret tahsis cdcccgi yerde yemek ihzar ve temini paz:ırlıl . 

}o_;ksiltıne 6 ınayıs 1941 salı gii.nü saat 15 de Mc.-tro ll~ 111 

koınisyon<ia yapı1:ic<tktır. 

Muvakkat teminat 100 liradır. tırıl 

İsteklilerin muvakkat tcminatıannı idare vezne:-ine ~ 9 

gün ve saatte komi:.;yonda hazır bulunınaları il<in olunur· 
Bu işe ait şartnameler Metro han 4 iı.ncü knt J.•\'tı""trfl 

parJ:r<11..: olarak alınabilir. (3177) -·-- - ---'~===~ 

Dört beş gün, Deli lsmaili 1 

ortalıkta göremedık. ~'akat ak
şanı üstü aya~ıııda çıkan yara
lardan yürüytmedıği. haberini 
aldık. Artık beklediğimiz netice
ye vasıl olmuştuk. Hararet ve 
ter t.e.;irile kızı:;;an hardal to?.la
n zavallının ayaklarını yakarak 
kabarcıklar Jıisıl etmişti. Bu 
yüzden L~tırabı fazla idi. Yaralar 
her gün daha fenaya doğru gi

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

A!ı':llmıFIAD TYIA 
NmıBOıK•••AIS 
C I!. ll lRIE L lllŞ;u 
1 ,R K'g,T AIBIA'N 

( Mühendis ) 
R DY TEKNiK f(1 O O K T O R t::e.l;7i;1i\ 

'

f evfik Akif Ayışık lstanbul Hava mıntaka rleJJl~f. 
Oahllf Hastalıklar Mütehau sı ..... • ı • {![flf.' 

Bey~lu, lst:iklll caddeaJ No. 285. Telefon: 41264 Beyoğlu Parmıkkapı imam so· an-,lr f., ıı:: . 

(Hacopu\o pasajı karıısında) kak numara 28, pazardan maatl'.\ 1 - 100 adet 150 - 200 admOOere mütehaınmil 6 !\-t:l 1· 

P. Perrin ve V. Kornfilt 

diyordu. 

_ Biu gelince .. Yaptığımız bu 
8 
9 

B'A f ITl•PAIRIA 
AT LIA'M A K•ll R 

Atölyemiz her gün saat 15 ten 18 e k.-dar ziyaret -dPcbilir.~ - ~ uat 14 _ 18 e kadar. satm alınacaktır. . . .. ··ırl 
~4 '!: ~ ::<t;El3nii Gece mOracaatları da kab!JI J 2 - KaL'i L<"ınınat olan 1200 lirelrun Bakn·kOy malnıu<ıt 11, f 

Sahibi: A. Cemalettin Sar.::ço~ltı Nı...~nyat f,,Udı.irü: ~1 ... elt Çt.tın. rak mokbuzlariJC' birlikte 6/5/941 ~alt aiinti saat 14 te )!.~ ' edlllr. Telefon: 43905. eı.~ 
Ba•ıldıQıı yer: (H. Bekir GUrıoyla!"' ve A. Ccmalctt.n SaraçoQlu m~tb.aaaı) :m=:ı::!!~=ı!!::'!lm•••••l!ÜJ .. taka. depo Amirliği satına.ima komisyon.unda bulunmaları 


