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YAZAN: 

Emekli General 

l<emal Koç...::e:.:.r __ ı 
• 

Çörçil, şahsına has bir sa
mimiyetle, hadıseleri ve vazi
yetleri aydınlatıyor. Sirena
ikte Graziani ordularına kar
sı mu va ffa kiyetler kazanan 
imparatorluk kuvvetlerinin 
bir avuç olduğunu keslirnıek, 
keskin zckiilann da kudreti
ne sığamazdı. Bu kuvvetin iki 
tümenden ibaret oluşunu duy 1 
maktan uyanan hc.vret•er, 
200 bin kişiliJ.o:. asd vnı.ı ta ve 
sililıla mücelıh"z istHft ordu-

csonu &.:ı.yfo'l s autun 1 .~e) 

~·--~~--~·--------"" 

PORTEUIZ 

NUFUSU:1. 300 

Yalova Kaplıcaları 
1 M4 YISTAN 

itibaren açılıyor 

TÜRK KALBİ 

lstilaya uğnuııış Avrupa~ 
tutunuz ~imal Kutbunun ulcsı
ııe ve Cenup Kııtbuııun berısı
ne kadar, anmuı da çok . ..skcrl 
mtıharrirler vaınuş da kimscDlll 
haberi bile yokmuş ... 

Bu mütehassıslar Avrupa 
h:<rbi başlamazdaıı önce , nere
lerde imisleı"! Bundan dalıı kıın
scnirı haberi bile yok. 

Teker kırıldıktan sonra yol 
göstercr:ler o derece bolla.şblar 
ki ı;clamelle d~ilnnıe12ı!' ):_?1-
la.rını tık~ d:I ar. Onun içu! dıtn
ya neye lıı!J>ınedcceğiıti bır tW"
lü beceremiyor. 

l''ı:ansa neden mağlfıp olmuş! 
Kitapl:ır doltısu müt~lca ... 

Norveç niçin g:ılip . g?lme
miş? Sayfaları taşıran fıkırler_ 

Polonya neye dayanamadı ! 
çuvallar dolduran li.fla.r ... . 

İspanya ve Put"ı,;,ıc ı\ lnuınla nn C~L-emıtanka bt'ld<'nen 
t.3...1..Aı·tvt.ı:, :o_n i . (ilaınıeü 

Dak:ır hadisesinin cndirek 
endıht bakımından biı· sürü 
n;J' L'l! nazar salvosu .. 

Uclçikanın Holandaya hası1ı. 
darLı, t:ınk kollarının yoıılıuna.
nına girişiyle vukııa gelen nnlas 

(Sonu ~fa 6 tUtun 7 dı) 

Balkanlarda harrı bitti. Al-
manya bu i~i QOk .t1.cu:.·., ıl<l'!ta J 

bedava elde ~ini umaık.m, 

büyük zı;yirıtla başardı. Bu -
ııu:ıia beraber Balkanlaru el at- ı 

tSonu .. Yf• 4 •ütı.ıA 4 de) 
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NLATAN: BİR GAZETECi 

36-
- Güzel komedya, fakJl.t bn-' olduğum yerde Jı:aJ !' ırn Tey

d ~a!_ Beni tabiat fevkinde, zenın CWilıeyi ayıltmak için bü
J acık , srareııgız hAdi· tlhı gayretiyle nğraııbğmı gi>

c mi ~andır cağınızı. zaıı. l'Üyordum. 
n , > unu~ ? Teyze birdenbin doğruldu • 

~er, bu beyaz pa.rde- Delı§ctıe: 1 
1 ı... Bu eşuın, bu melun - Ayılmıyor!_ eledi. Oh. ayıl-

k~.,Ptişan B.ı..'l)ar bahçede bu- :ıuıyor!.. I 
1 uş 6yk mı? .. Sizin, hem de Sonra hışımlı ve lıiıı dolu göz 
L: 11Mcn sızıı bahÇede ! .. Bu !erle bana döndii: 
k •, bu yer cüeesi, hu fitne ve _ Ondan aynhııak .istiyorsa.
dalavere yumurcağı Kadıköy i• mz bu kadar zulümle hareket 
k sınde bulunmuş, hem de t&- etmenize lüzum yoktur! Cani· 

be
' .ll~öyle migfi? .•. ~··· ;a;~ ili<, cinayet.. deyip dumyorsu • 
... ım sev 1 JW!8Il m... nw:! Kızı hasta halinde deliye 

&.ıim yarınki karım, canmıın Ql!Virecek bir takım acayip şey
parı;ası ~hm! ... s.:1'· eanal !er. bir genç ku:ıı. karşı ağza a... 
Y!ılv~yo.rum.. C&lıbe .... ~ lınmıyacak, yıtk:ışmıylMlak r;ey
fım \i.ıc~e yem.in edemım. ler soylüyonıınıııı! Asıl cinayet 
ııenden şuphe etmek ıstemıyo- 1 budur' Çocuğım ytiraığnıe in ı 

•. Cilnkii bu, delirmekle mil di ~' • 
.ıav ir, m- vl olur! .. Fakat-· ·· 
Oh! .. Ayaklannı öpeyim, hana Dedi ve gtizlerlndm blmenbi· 
öyle ba~mıa!.. Çünkü tepeden re yaşlar. bo.."B.llllJ'ak ağlamıya 
tırn "a kadar beni ürperliyor·' başladı. titrek bir ııeslc: 
sun!.~ Çilnkü bu bs.kışu: Bos-ı - Halbuki o .. zawıllı.. Biç:ı
t duvan üstünde, mehtap ay- re, ahmak kız! dedi Sizi ne ka
dın!•'!ındaki bakışa ne kadar dllr d~ sevıyor ... 
benzıyor! .. Yarabbi!. Deli ola- - Beni .. beni al? 
cağım! .. Calibe, ayaklarını öpe- Diye keke!OOiın... 
yim, söyle!... Baııa hakikati söy Teyze yüzüme hakaretli na-
le' S ıin bir erkek kardeıpn zarlar fırlatvak: 
var, a:·yonardı Hani Ameri· - Evet, sizi ya!_ dedi. Has
hv !tiden?. Aklıca o geliyor!. tahğı da ben iki giln omı.n lıa.
"''-kü bu··tilıı. bu h'-'i~0le."İ ı...~ vWI ..... ,,_,.. 81lldaydıru. Uykularuıda bep 
ka suretle izah edemiyorum!... sizı sayıklıyor. Biçu'e, talihsiz 
İdı edildiği söyle!>...,P ıne rağ kıs! 

YE!'./I SABAH 

7 

• uldan · decek i k k 
ayısta are et e iy 

e 
Şimdiye kadar 200 

bin lira tevzi 
olanda 

Vapur seferleri tamamen tesbit olundu, 
Hükumet Ege ve Akdeniz mıntakasına 

vapurla nakliyat gapmıgacak 
!stanbu1 belediyeei mart a)'I. 

sonun11. kadar, mahtacı muave
net 5109 asker ailesine 200 bin 

len 100 kuruştur. Beyanname lira tevzi etmiştir. Bu. paranuı 
ile gidecekler, beher denk için 184 bin !ırası bu lıuııusta. taah-
25 kuruş vereceklerdir. Bir tek 

Vilayetçe ta&ıif edilen be- 7..orıguldağa varacaktır. Gemi 
yannameierin adedini,sıra nu- burada bütün gün kalacak, ak
marası.nı bildcrir son liste de, f s.ın 18 de tekrar lsta.11bula mü
dün, Devlet Denbıyollan işlet- teveccihen yola çıkacak, cumar
mesi umum müdil.rlüğüne w . 1 esi sabalıleyin saat 6 da bura· 
nlmiştir. da olacaktır. 

Tasnif işi blttiğtnden İstaıı • Füyük iskelelere gidecek va-
bulu kendi arzulan ile terlret.- pur}ar iı;in bu şekilde tarife tat

bil< edilecektir. Gemilerin !i
mek ıatiyeol ait nakil hıızır - mt.nlara gıindüzleri uih"aması, 
lıklannın ikmaline çahşılmalctı tahliye işinin kolaylıkla cere • 
dır. Bütfin hazırlıkl6r yapı\ını.ş- yanı içindir. 
tır. Marmara mıntakasına gide- Karııdeni7J' gidccelt ikinci ka
ooklcre ait program Yiinakalat M-•e Tırhan vapuru tahsis edil. 
Velclletince tasdik edildikten ~:r ı 
sonra bu hatta ait tarifeler de ıniırtir. Kar~eniz iske!Aııi, Ho
ilAn edilecektir. :ya ka<hr üç pıı.rtiye ayrılDll~-

Şimdiki halde Karadeniz mm! · 
t.ıkasının tarif leri hazır bulun- Akdeniz ve Ege denizine 
maktadır_ Bu hatta ~yük iske- vapurla nakliyat 
! kre başlı başına hır Vll{lUl' 
tahrik ecıııecektlr. yapılmıyacak 

valizin hamaliyesi 5 kuruştur. hüt t'dPnlerden tahsil olımmuş 
E.ı;ya biletleri de diğer biletlere diğer bir kısmı beledi)"e tarafın 
rapteılilecektir. da ı t viye ohınnıu~tur. 

-~~~~~~~~~...:....~~-''--~~~ 

Istanbul Baya arı 

dün o 1 
(B•ı tarafı 1 lnel HYf•d•) 

milııevver 100 bayana daveti
yeler gönderilerek dün parti 

1 
merkezi::ıde salonunda. y~ pılan 
içtimaa davet olnrunuşlardı. 

dınlannı vat,uı. hiz;,o,,tine aavet 
etti. İstanbıil b:ıya.nları bu 
Jrudsi sesin etrafinda milll mü
dafaa ışleriııde vazıfe almak Ü· 
zere toplanmış bıilunuyor. İlk 
iş v~tan mlıdafaası hizmetinde 
Şuurlu ve tesltiliitıı ı;alııımak • 
tı.r. 

O UY U 
LJ!IYOR lı, 

Mahpus at~; 
daılarımızııı 

talebi~ 
İstanbul. tevkiflı U 

adresi bi?.de mahf1JZ ~r 
imizden aldığunlll )Jı 
tupta deniyor. ki· . bil 

Ben ve benim " 
vatandaşlar baya~ 
sızbk.lannm saikile 
mevkuf bulunmakt~ 
bahatli veya ka.b:ıh8 
nüz bu nokta tas.Y~ 
miştir. Bu cihet ını ~ 
!erimizin intacile ,..: 
kararla sabit olaealı~ 

Esas mevzuu baJı,.,.. 
ilzerinde durmak 
nokta şudur: ,, 

Hük!ımetinrn: gör•• 
zum ttzerine vatıı11 

bir kısmını tstaııbııl~ 
davet etmiıılir. lı 
ra içinde çoluk çocu_.t: 
başında bu lunm fil"'· 
talihs~. efradı aile 1t 
bir te('J!Sllr vel'I\lckttl' 
ayrıca bu vazıyet li 
şaşırtmıştır. . 

Yanu uhdemi:ııe d 
tan borcumuzu a K • 
ile ba•arabilm le çiP 
mızda · bırnkaca"1rıı!$ t 
ailemizin bugi.irıkli JJlı 
rını l:{>min ctıuı-k 
Yüksek Clin huriyet 
metimizin bizleri bU 
him dertten l:urt " 
hic olmazsa b.lr ı :ı.d 
m~vkuf ve hatta il 
lım~.nlar:ı bir 

ır n ğ ohıp ta !rlanhu• o gel
m ol asın?. Zıra, bu bc.'1Z& 

yı bu hıi.dlseyi ha ka auretle 

ilk kafilenin hareketi Ege denizi ve Akdenize vapur, 
- Beni .. beni mi? hk vapur, 7.ongııldağa gide- ile nakliyat yapılmıyacaktır. Bu 
- Evet, sızi!. Clna,yet me- ce-ktir. Bu ıslı:eleye gidecek yol- hava!inin yolculan, Bandırnıa-

& ıçtimaa, dav~tlı baya.nlar ı 
büyilk bir arzu ile iştirl'ık etıniş
lerJ.ir. Toplantıyı Parti idare 
heyeti reisi ve İzmir mehusıı 
Doktor Ilcşat Mimaroğlu :ı~
ıı:uş ve şunları söylcmiştır; 

Bunun ıçin hazı:da.dığımıa sini yalvarmak 
prognuıiı ili:e, bayan Ha.sene •-=-.-.,.-,...,...__ I<' 

Ilgaz okuyacak~ır. • Kazalarda 11• 
ı;a <>d iyorum! .• 

h ıı !:ına, tey?.e!. Bir şey 
so. yin! Calib 0 ye bir şev SÖV· 
leyin!. Bana hakikati ııöylcsin ! .. 

O • kardeşi Ona hu kadar 
lıcrııiyen ancak o olabilir!. 

O aer tııtanbula gelmiş ise' 
ve her ne entrika, l er ne müt
hiş y peı;iııdP olursıı olsun si
ze yıılvannnı, barut hakikati 
ı«ivlesın! .. 

12 r aıı kendim ttum 
z·ra, Calibe J>ir'1enbire salla

narak ymnde hareke~ etmişti. 
Saclannı müth · ş bir asabi· 

yet " silkerek bana doğru yü
rii~tl 

C l libe:ım o • Jaki viızünü ve 
bak ı ~sıa ıP ::rur:ı"1. 
Z·~ ı;öz!eri iidetn <:atlamış 

hır bı' ir gibi kıvılcım kesil .ı 
mi ti. Dtırlakl:ın bembeyaz ol·ı 

must. . ı 
Ünlin;ı.e kadar "Pld. 
E •rı r.ılf'ln blr abiVl!tle. 

geriv.- atlı. 
l'ctık dı•daklart .titrıyerek: 

Btdala! 
")j rp 1'· v•nroı 
Ak•'t-in~" yfü;.. .ki söntlli, 
Baygın bir halde y('I'e yuvın"-

landı. 
Teyzenin. yerinden ıtcı btt 

feı:.-ya t!ıı fırla lığı ve: 
- öl<lü 1 

Diye ha.ykır 'ıı,•ını işidettk 
tıtrcclim. 

Bu rdşe lıenı !ıirder.bire keır 
dirne get,mi~tı 

Tt yzenin milthiıj bir teliişla 
Cnuhcnin \'zPrine atıldığını gör
<liim. Teyze diz çökmüıı: 

- Oh! Bayıldı! Bayıldı! .. di
ye iıdeta sayıklıyordu. Hasta 
kızı lildörecek. öldih'ecel< ! .... 
Koş! HruM. ı;u getir binu, k<>
lonva ... Koş!.. ı 

Filhakika Calibe yerde boytu 
boyuna uzanmış, parmaklan ve 
?i~leri kenetlenmiş. inlemekte 
ıdı .. 

Teyzıı başını kaldtnp HaJile.. 
yi ortada göremeyince yerin • : 

en fırlaynrak ilaç ı.işeleri ar:ı-i 
sıml~n büyiik kolonya şişesini 
kaptı. Calihcnin şakaklııruıı, bi
leklerini o~mıya ha>ılıvlı 

B.:n, iiyle şaşkın bir halde, 

r 
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rn.02 v .... t. 
hnMk 
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'1.09 V.asatJ 

DiKKAT 1 
cV••I Llbah> • g:lnderllen )'Utla, 

ve evrak net!""'dl!c.ln edl "'"' ·~ 
elu,.maz v• b.1nlır1n ,.... clmaeır. .. 
-.an tlol•yı lıı.lf b 1

,. rnM:J 1 et 1.'.ab:J 

Mllllmu. 

nıkbH nişanlısı muharrir be:vi ! cular, bir vapurun istiap haddi ya kadar vapur ile, buradan da 
lfaoona ı~"..z diyor ki: Teyzenin bu müthiş sen:cıı:şi, kadar ol"".;._dan Zonguldağa aktarına yapılarak tren yolu ile 

göz yaşlan içinde yüreği yırtı- kalkacak:~;;. yalnız 3ongu1 • nakledilecektir. 
lara1t söylenilmiş ııöderi, sanki, tlak yolcularını götürecektir. Yolcuların iskelede verecek • 
kızr;ın zehir damlalan yüreği • Bu hatta Aksu, vapuru tahsis !eri hamaliye navlunları da teıı-

"-Muhterem bayan1ar, 
Hayır davetine, füı.yırseven

ler Cemiyetin.in İst&nbu!thı açı
lacak şube-.;i d,1Iayısiyl<o> yapılan 
davete şitaban ol' , anızdan do

Kilro~:,e g len bayan ~ne 1 b•' rO 
ılgaz, Aukara Yardım Severler fa ama U 

mc damladılar. edilmistlr. ı bit edilmiştir. Bir yolcunun eıı-
Sid ietle mii:teessir olmuştum. Aksİı.. 1 mayıs per.;ıombe günü ı yı.ug, bir tek hamalın tasıyabile-

layı ~kkiir edenm. 
Maksa.dın:ııu biliyorsunuz, 

Ankafada bir müddettenbcri 
faaliyette bıilıınan cemiy,;tin 
lstanbW gibi büyük bir şclıircie 
de ~ubesini ncnıak. lstanbul 

Cemiyetinin lstanbıılda bir şu-

1 
oJ 

besinin aqılması ı.;in toplantı ya- rı kurul 
pıldı!ını, bu i tıbartı. cemiyetin 
niz:ı mnanıesiruu ok.wı.acağını ı 
söyl<'miş ve miltoaklhen nizam· 
nameyi maıiıle m•ddc okumuş-' 

l•'ııkat tep.e birdenhir'll ayağa mat 18 de lııtanbuldan hareket!' ceği şekilde ise 10 kurUR veri-
kalktı. ile 2 ınayuı cwna gı.inü asat 6 da l~ir. Denklerin tarifesi ha-

y ~Ü fecl bir dehşet hali al- ----------------''---·-------- tur. 
mLjh 1 S k K kesil~~~!. Ayılmeyw! Kaflkab şci sin rtası umum e ere arşı 

Di~~ k:~e:;~. · m!.dürlllğü kuruluyor gösterilen lüzumsuz 
yardım ~ ve vatan hi7.nie- :\3ayan Hasene llgıtz mutea
tinde nüfus ve hwıusiyetı itiba- ki ben Anlcı.ra "\:ar ıını Seven ter 
riyle birinci olacaktır. Cemıyet'nın şube::ı olm•L~ı dola - , 

Hemen fırladım.. 1 fehalOk 
Diz çöktüm .. 
Calibenin vücııdunu tuttum •. Hasta olan işçiye 

Sizden !jlmdilı.k bu ilk kongr<.! hısiylc .,t;ı.nbuld:ı açılı;ıuş olan 
için bir reis, bir reis muavinı, ~ııbcnin bu nizamnameye tabi 

k • k · · ı...... olacağmı fakıı.t fevkııl&de za-
hir atip ııeçere mesawızc ..,...... manfar dolavısile tsta. Jı -la 
lamwnızı rica ederim. Kongre 
"reısı· olarak hasta olın"sına rag-. bundan evvel. te<ıek'.-iıl eden bir 

Fak.ıt, o anda, tepeden tırna-
ğa 'rn.dnr titredim .. Zira, Cııli • yardım edilecek 
benın ı'ı.ninde tekrar o garip, lkbsad VekAletine bağlı yeni 
yıldıı~m düştilğü zamanla da işı;i sigortasını organize etmelı: 
hrı~da hisı;edilen o 090il koku- üzere işçi sigortası idarEei. ku • 
suna benziyen eeraroogiz koku· rulmsktadır. Umum müdUrlüğe 
yu hı ~tmiştim; Nadire ha • bağlı olacalı: olan işçi sigortası 
ıuml nn evinde o gooe duydu· idaresine bağlı bir büro ve bir 
ğum kokuyıı. tetkik ınllrikabe heyeti buluna-

0 vakit, tlrpeı:allş lıic haklo, caklır. f.t kanunu hükümlerine; 
dehşetle dDğrııJdmn. . Şllplie göN har ~ sigorta idaresine 
yok ki Calibenin iberinde de o tabi olarak sigortalı bulunacalı:· 
kolcu h!Ja kalmuıtı. tır. Bir işçi işsiz kaldığı ve lıaa-

Hemcn. kanapenQı ilstün.e Na- talanıp vazifesine devam ede • 
ime kadının bahc;edeıı bulup mediği zamaıılarda sigort.assı 
bırakmış oldıığu beyaz pard~'SÖ devam edeoek ve işçiye iJıçi si
kapii.şoM atıldım. Onlan eliıno gortasl tarafmda.ıı avans veriJe.. 
alıp knkladım. cektir. 

Ticaret Vclı:Aletııı.n ,eJırimiz. ~ k ·t · ı h · b. 
-'-- b J Iİıl}iY ınen ru-0 ~·~'a bulunan bayan omı 'Vlln t ~ '' gpıı.:i ır F ıg· ı ..., u unıııı en sa · ııttar.bir ~ ~~ '-'-'""'- ı, "·!! d -, D ktor J,\ıtfi Kfrdarı •"""'""k nnu 'ııazırı.uuı~ .,.. uıı uguuu, 
mümeıısilinin .. yle4iğiqe naza. · ~"'"• b ·· t •- b ık 

mllv"fıktır. Reiö vekili oJa~k . u program. a go,rc swn u a-
ran baıı yerlerde ra!kın şekere - ~ -- dınl ta.lrık ask 1 g6Bterdiği tehn<·üm tamamen bayan Ha.~enc Ilgaz ve hitabet arının ııas · ıcı, er 

vazfosi için de b:ı.yan Şaziyeyi 1 -sargı, Ml;cre diki~. pasif ko-
yerııU.dir. Şekere zam -yapılaca- teklif ed . 1 nınına, sığmak, karartma ve 
ğı ve sa""larda vesika usulünün enm .. , . '""' Parti müfettişinin bu sözleri yangın ı l••rıııde ça lışac:aklarını 
ibda~ edil,_,;,i yolundaki ~ia- l""'""~~,·ı bıı h ıı ~·A t~···· ~ı:> hazır bıilunan bayanlar tnrn - ·~'""""'' 11 ~... 'ı"' · 
!ar tamamen yıılımiilr. fından şiddetle alkışlanmış ve 18.t kurmak iizere s lıUıiyet iste 

Esasen bu hakikatleri, pazar bayan Doktor Lfıtfü Kırdar neccğini kaydetmiştir. 
günkü sayımızda da iaı;ıe müs- kongre reisliğine, bayan ILıı;rne Bu ı~ırtı müteakip celse 
teean Şefik Soyerln -beyanatına Ilgaz reia vekilliğine ve Q:ıyan 10 dakıku1· ,~i~ edc~!~~ifitlr. tren yıızınışbk. . • ..,..,,... 

. • Şa?.iy.e de kongre katipllpneı On .._,·ika •oh-·,ı b~ı'·- ı·ki-~ı· 
Dıger taraftan haber verildi- seçilmiştjr. u"" 0 •u ""' ı.an ·~ 

ğtne ~ iaşe teşkılatı kahve • Ba\lİn Ku'cbn kiirsfüle celse de riyasct ınevkiine gelciı 
den !llaada ham vo mamul deri, Konirc reisliğıne seçilen ba- bayan Ha.<ıenc Itı;a kendisine 
manifatura eşyası, ham kauçuk yan I.fıtfi Kırdar kiiı· • bir çok sualler sorulduğunu 
ve lastik de ithal edecektir. · silye' gelerek kendisine laı.r!;ı ' söylemiı;. «<: bunlıı.r hakkında şu 

İstanbul ve civ 
leriııde kira bed0 JlC!" 
sekliği karşısında ye 
alınmıı, ve Dahili)"' \ı 
aliı ka1ar makamiafll 
tir. ıJ 

Kazııfa~da beledlY~ 
lama bürosu ku~_,e # 
tini kiraya verece:"'~ 
ten gelerek ev kıı-ııl . 
yenler bu bürolaı·s ıJ1 
deccklcrdir. 

Onlarda da a.yni kokunruı sin· 
mış olduğunu, .kat't surette ~ 
rünce pardesü ve kapüşonu a
vuçlıırımla sıkıp yıldırım sür
atiyle geriye döndllm >'e birMn 
bire teyzenin ayakta egi.lmiş ga
yet şüpheli bir yüzle Vtı ya.ıı göz 
le arkamdan beni tetlı:il< etmek
te olduğunu gördilm. O vakit. 

gösterilen te\-eccü!ıten müte • ı izahatı Yenniştir : 
.>\. ·,.,., t Kartalda alarm şekkir olduğunu kaydetmİi; ve "- Türk J;adıııı bu . 
vm dare Komu- yapılacak sözlerinP şöyle devanı elmi.;;tir: güııkii düm·ı :ıh\•ali icinde 

t 
• t• "- Ankarada bayan lnö . Anknra YarJ!m Severler Ce-

Dönmemle beraber tabanca
mı cebimdElll çıkarmam bir ol-

1 

mınT!Jtbu te . - • .. 1 a anoayı ysemn g'Ogl!une . 
tuttum. 

O dclı.ııetten geri geri gidi
yordu. 

Zangır zangır tıtriyerek. 
- Ca.lıbe diln gece ı;okağa 

çıktı, değil mi? Söyle, geberti· ı 
rim ! diye bağırdım. 

Tey- şaşkın bir halde, el
lerini h:ı vadan oynatarak geri 
gerı yüriiyor, ben tabancam e
limde onu takip ediyordum. 

Teyze birdenbire bir sıı· ffuı· 
edecekmiş gibi: 

Rus, Allah aşkına. 
D;y" kekeicdi. 
Haykır.hm: 

- Krpek'. 
l<'akat ,o anda, şiddetli bir gii 

rültüyle .;eri sıçradım. i 
Tc z. bir dehşet nidası fır

latarak karyolaya doğru kaçtı 
Filhakika. benim (köp<. k ! ) 

diye b:ıg:rmaınıu akcbind", san
ki havadan birdenbire dü. müş 
gihi. :ı~o·.k od:ı kapısını birden 
bire sıdd tıe açılnuş, siyah bir 
köpek odanın orta:ıına fırlunış, 
o~anın !~i11cle ku;nığunu se
vırı~l Rallıyarak oradan oraya 
sıçrıımıy ı baı;Lım.•"-tl. 

Fak t bu o ka· •r ani olmu~ 1 
tıı ki, d ya f<i) ah bir hayı: •'lın 
atlıı 'lr b ~ cı de han ıadc 
de'ı ~t " gitnıi~. hatta 1 s~ · ı 

ı u kat en delirdi0 , • n •·. 
t k ko ~ h:ıy-.Uler g "Tııi e 

anımn zıyare 1 30 Nisan çarşamba günü Kar- nüniin riyasetinde bulunan miyeliııin nizaınn"ınesi içinde 
örfi İdare Komutaııı Korge •

1 

talda bir pasif korunma tecrU- Hayırseverler Cemiyeti bir be- mı v.ı ıy ktır, t nrruzda sıı-
nera.l Ali Rna Artunkal dün sa· besi yıı.pılac<ıktır. 1 yanname neşredt>rek Türk lca- al!cre n..ıru k ltyoruz. fiıınu 
bah vilayette VE" öğleden sonra --------------------------- !IÖ~Y"Yir ki Yvrdnn Severler 
belediyede vali ve belediye reisi Cemiy~t.nın beymu.ııresi gelme 

Doktor L6tfi Kırdarı ı:iyaret et- Panayıy a"" e • ' d<>rı O,,r lıi:r. h 1 tn lo.3.J"fl;:ete miştir. "il , geçmı<ı 1ı hnıı}orrluk. Daba ge-
!I. • • n is kJ.i · ha l>d" ;ıazırl,ın . Et fiyatları m . f.' k t bu !tin btmu yapa- 19 

t ·ı d"l k Sekiz kişiden dayak yiyecegu ini ~:::~;ro:2~~~~~ı~~
1

~~;~~~ 
enzı e 1 ece tirıın bir <ui.ıesini kurmuş bu 

anlayınca ikisini yaralayıvermiş !. ~~7:~~~ d~i;z~i h'!~~ b~era~~i Et fiya.tlan yeniden ten.zil e
dilecektir. Geçen hafta içinde 
fiyat mürakabc komisyonu, ka
sapların perakende et fiyatlarını 
kUo ba ına 5 kuruş indirmişti. 
Yeni tenzilatın bu miktardan 
daha fazla olacağı anaşımakta
dır. 

Toptancı kasaplar, yeni tenzi
latı mümkün görmektedirler. 
Ztra, son 1.amanarda ~ehire ka
sarıık hayvan müvar'drıtı art • 
nınu r. Dalı& da artacağı söyen
mı-ktedir. 

Tarife komisyonu 
Bazı gazeteler, tahsisatsızlık· 

tan dolayı İstanbul tarife ko
misvonunun toıılıı.nmad:ğını yaz. 

.,:.ırdır. Bu haber. yanlıştır 
hi :ı truife komis!-·onıı azası, üc
retsi;. '.l.lışmakt.ııd1rla,,,ro;.. __ ,.. 
-~ 1 -~ 

baı;ladığınıı zaıuıelmiştim. 

Halbuki akebinde köpeği ta
n cLoı. 

n:. hiş bir hayretten kendi
mi .ılamıya.rak: 

Raca!.. diye bağırdım. 
Bu hakikaten Raca idi. 
Iııı.ca, ismini çağırınca daha 

7j l iı!1ararak ,;cvinçle üze. 
ri"l ' 

Evvelki giln Balıklıdaki pa
nayırda eğlenmek üzere der
lenip toplanıp ge1meye giden 
dört aı-kadaş dün de adliyede 
hesap vermeğe geldll~r. 

Üçün. ü sulh cezaya verilen 
bu gcn·lerden Osman; ilti ki
Aiyi agır surette ve bıcakla 
yaralamakla suçludur. Mıİbke
medı;ki cereyan edeıı sııfohata 
göre bu vak'a şüyle olmuştur: 

Osman ve arlcud:ışfarı Balık 
lıya gidıp orada sofrayı kur
muşlar. "Gel git.~in, gel git-

. 1 
sın.,, 

Derken kafaları ol ık kca •ut 
muşlu dır. Bu sır.ıda d;·ı;rdaki 
bir ağ-.ıçta olgun cı '<'er gör<'n 
Osman derhal yerinden fırla
mış: 

ne görı· hazırlanmıştır. Biz bu 
- Ne yapıyorsun be'!. Ağa- günkü fevkalad şartlnrı dil . 

cın d:tllarını kırıyor•un di; erf·k !<iin~k tu ~'ekilde bir pro~ ı-am 
hepsi birden o~ıT'ana çul!· n· )'.·ı~ırbmı•tık. Türk kat'mını 
mak iste;r.i.şlerdir 8:ı.rhO'l k.ı- bllr,i;!llcii harpleıiıı zorluk ve 
fa ile müke mel hiı- dayak killf ·Ueriııe ha••rl"mr,k, hükü 
yiyecf'ğini •nlıyan o man ı '· ın~tin siy·s•t ve enıniyet icabı 
men ye ;nden :·ırl, ınıs ve bı . olarak lıa'k:ı yiik!ettip vazi"~-
müş olan illi iki l:i.-iy kaşı, !eri kolayl.:ı,,tırmak, h• ·ta.!ıal;:,,ı 
ça,;ını cek rek ıil:'-'ıin. yü. u. \'C l'l'ki0 1 urshran takviye \'e 
göz arası"Jda aihr 

8
, it ya- , yenil~rin· ·r"!lak ve p•sif koru•ı ___ .,...,..,, 

ı · · ' · - i wa, nakil, gıdrı ve l':U tcvziatııu derhal org-r.nir 
ra ayıveımıştır. Dı~r allı de- " · , ı• o•omob·ı b. 'k ıa·cıe b'r "'''ı"""" rk ı da t:ı 1 k ·· .. ,emm e. m. ' • ı ve ısı . ~ , ~ >w·• 
~·an 1 f.' or 1 a . '1•1 ]'orunce a Jet k•ıllan. n ka·lınb.rı tcsbit ye bu şekil·ic- hir çaJrır''ı 
ararı ırarn tcbclıl l•uerek· , . b n: ltı•ılı.rc 1 tif-~ ,.._ gündiizlü b,ı'.•'•'iil°. 'ı>, 1'-" 

Ad .. 1.,.. . 1 • p 1 ıca ın a n . ..ue "'' i .IJIY.J 
.. - . am o uu ,uyor_ar. .<>- mek. BıınLır h:r dild< halinde İılal'f' hrveti ıı 

lııs . .ıanJarmaaa. cıg!ıkw .. e Ank a mi!ı ltcı':ı" ~·· zılacak Jr. Tevfik S~ğıaJlll~ 
kacmaya b:sıamı;lard.l·: Gene. \ Dol<tor Tcyffü saı;ı..nı den sonra diğer bıP rı<I~ 

Yetişen 4·,ııdarr:ı ıkı Yllr'l· ıliy~r ki· söz aiını.7lar ve 
1 
~C". 

Iıyı süratle h:ıstah.,,ye kalcur- , • :ı.J·l· .:. . · "' iJarc heyeti ve f~. ı 
mis Ve Oo~a ' \n ya'-ala 1' Bt. .. r • ·, soz .tlHn .,enrrnl . tıı ~.ı 

Si•.e taze taze 
buldum. 

.,., n. '" " '" ~- T vf'k S -ı ı . t· 1 . tir ıbın l. gcr.ilmı~ • v-lardır • e ı · . ag m ı e ı. ~r cı: ı..t , J 
mezeler · " .. Bu is fonnalit~ıer, ve te- etine Bayan Do '' 

Dün alay malay arlliyeye gc sehb\;~l rd" i Jarc ol· n,,ı.z. Be- dar, B;yan S!fi!J ~ 1 
Diy<'rt>k ince dallı :ığaca cık 

mış ve ı:ıktığı dalı 'nrar •k 
kendisi de yere d üsm ü •Hir. 

Tam bu anda Hav'lr, Pur.ı
parsunı, Kirkor \·c Hi• 'lt ile 
daha rlört arkr. 1 i .ı ı M:!:Lc:i 
birdcrı C' 1ia .,. ... : 1 1 ve bu dc-
lika~!ıl .a par um: 

tirileıı bu kalal:ı:ılık üçürıcii nim fiitdın ı,-udur k. Ankarada Bayan Naile l'e"~(l".J 
asliyı> c-eı.ıı.da ~o-p:tıv<ı rd•llip, bu 11i•0 mrom üab.ıl•ııd lı:ı:re . Bayan Doktor Sgıı'ı 
~a'ıitl'r <l> din n<l.'.t n SOP· 11 

i 
ket o!L ı · k ister..: yıli. buırün Bayan Ha.sene 

ra Oc .• anın l:u ı;u~u <:.ı'IJi• ·e h,n: ıı:ır l!'I SRrmağa koşmoz- <lir. 
mı.:.' keme '.in me\'l>;•ıfcı de· ıa~.tL Bu i !eri formalite ,.,, Mlit<'akibcn die~' 
ttımır, 1 " um gönr:rı: LÜr. t">fYmaJ do,:'IU d-"'ıT,.iıdir. RuJÜ.n tıhabı dı. yapılınJŞ 
K ~il !1 •· · ' • 1.. 1le Osnıatı v~ .. t l" irıl 12.ır ve ~L•r<>fli bir \'a- · · k 
d ı l , ·F 1 . ·• - p~ cemıycte gırec ., 

er •a tev.<ı cc ilınıştır. zi "i"Ş'stndıı.J,,z .• ~tıl chırmak "i tıahhiitlcr ~ , __ ..... _.,.,._.,._.,.,. ________ • __________ .J.J .avk!"l h:ırekct etmek olur. !şi 1 ~h:ıyct vl'rll,,...v· 
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1 Şimdilik ==-=-
1 u kadar! 

li ar ===r=+a==-=-,.. 
ı..5'i!1•1selte göze ğru, 1

\ Yunaıı Jıarbi Jıak 
1, çarpar; pe"'1ıizle hatasız tasvir edebilmek pel< güç bir hiin~rdir /unda tiiişllnceler Yazaıl: !JfURAD SERTOÜLll 

Sabah 

lahana ı·ur.':!U 0 .. 1 H ~ <>ü 19 - B u~~t son ,ı. m!crini yap.• 

~
. d asan Çav~la iki neferin akıhe-' K 1'•",ttcn ba;k" lıJk ta-' Du gölge dev 1ni11 El . YAZAN: blr c~·-;1p Ve!'ebilm~kli! Hu<m·"ı <hı;ı l\Ub;,,l:ın Yuuan 

ll~·ıı. .. ekn he1·kes şüphe edivordu. lr.'a!...at muuy:rn, yumruğ-unım : ayakhruı:ı. -tai:ii- llitii;ik , "•' 1 F ı L o z o F h•h"inıi~de: 1f:.ıı:ı'attıı.1?ay~. ı:ı.~- i lıı<rhi t;ı:-ih~ kanşıtkm lıu kil· 
Dl<" • ,_ ., ıı.· ..... 

1 
sertliğine. lıtçai(ııı.n kcsidnli~ine, göl'dcsine pckı·:ı. kii(ük ve topla cak Utbiatı meı;k ittihaz cdl)rel< 1 t:,ük fa ut cesur milletin duydu· 

· ~ ımse atrlına gcleu ko k <1::ıy;ın:ırak Ö\'b.
1
H'a :a;;::ımayı' bir yer işgal ıovl•cek sur<lte 1\!6 RIZA TE l:'~ILJ t.'lklı·I etmekten ;·c yahut şelu!·ı ı:ıı <·I ~ı<' ve acıy~ iştirak etmek 

go
" tu'' 'h • • r UDÇ Ve m<:uilmiçti; ŞU m!lhta•Ul' \'' v Jı;' i le_'.-ini ktıpyn Clnlekten ibaret bi_rj h~l' Jı,ıldkatacvcrla ~:,ı.ıifoı<idı •, 

• U a SOY eyemsV(li'IWU Op.u s~ ·IOC n~"lt'[Hl. rc;,-ımnı, :.!ili<i! •· Ull<r W':, ca": -,ıer"c' f't\ Zl·ı un n lar lıl\kikal<en tarihleı-inot • ~mal• M l , ..J 1 fıdet edinen fcrdlc.- naı:.ıl 7.::ıyıfı,' t , kl' " . ıı ~ a ... 1 ı.. t y lı 
J ses.-;izi, marlı~mct. ôtcc ~zerken, Arabist:ın cöl!criııin .takriben'..- l y.ı.!e ha:-ıcı tabiatı taklı<lc (a- 1 l!yık lıir ıui!let oLiııkl.arını ,;ös· 

-- 1 kc11d'ntl<:u <l:ı.lıa kavi, daha 7-'.';.ali s.~at' bir sıı!nıı>•lı> nn:~~-ı - 9 - · lış~n ':"."".,nm} ı;_ve lı~y1<d1l~~- tcrmi~ı~roir. Belki bugün top· 
Tcfri!{a No. 
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cür'etli ve hele dalııı. :ı=ılı bir tıgı lıolı Ye ma•mır:tyı. tasnr br. hıııı·d ı ... yı ... ıyle gor~bı.ımş- ı~klc.ı·ı L""" , .. "lı ,., 1 · ı~ .. ·1 .. ı :-.1~ı ·· r,t.i!gel.._ .. ;4 iayı~il?- p-örüfı. :lynru 1 k •rı· i __ , b'lm' u- •o~!...l '-"' 1 ı • ?t"' ııı '\-- .. • 

1
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. ımtı.• " • . v»yclu.'~" M ;.,.,
1
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1 
•• ı.ptiyo nef,'rirıi k·\:;lin konıeusıı I an ~ı" a.ş nr arsa cvıe - 1 1 cıı 11a<;.ıca mıt .. ~'' ırn, "m < og-, 
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. u E. ıı· · ı kt.ıı.dı çu·akii })Cpiır.iz 1·ı~k i\.·i hiliriz ..:ı cıucnet." el€' l'cxprcssion) n,.sıt o- u un ·"" ı zanıau ve uı·tuıu 
''it I.

' -..' •1 ?r ı,·{ıtiftfn< ıı'•.ı·. J - • .,.,._r 1 J · ı / b"t"· k' k 

J
, , • • oın:t.ıc• ı:ıy.:i .m>Mr-ıl<ı .ır zs ı: ın ne 'ıya ı::-iriş.i der- ma r. , 1 ı 28 Nisana kadar 

/

' •• f"ısa;ıvrtııım l,ıimil 
1
,. • lııı.1 lı:r hcyN·au u:;a.ııdırdı. Zap- Bakıyorsunuz ki, günahı me- -me>;hıır ibııi Ktınalin ılcdi~·i gi- ltıbilir?. O,ıu gösl~rm~ktir. Botı ı nı:;Li :ııtietıeriniıı -şiıurliy<> ka-

v.:ı~ı·rl,• ,,.,·n l ·ı .. , . 
1 

tiye neferi: 1 salt"; sathiy""iru·n d·"'lıg· ı yn j lıi: (Arur ela <""mRiıı rlllı mcm - ı' r<ı, rcss:.uniık san'atında ( icr~sıı <lar 7.ıkir v tafsilaliv, !~ o~rlıcf ·' ?o • · · 1 .. .. ,__' ~ • ..ı •..; ("G]"ll -ı< .Olt'/tı'l' ıt ~ ~ ~ ··-- ....... . (l ...... ....n ıer;rın.hl .... 'Vot~ gtuıu ~.iuıtf ı 
.ı'( ıı.,,. ;.ıJ.xı.:ıt,.. NiJ"im< t. . - Buyunın beyim! diye ye- nüf•ısnnun azlığından ibaret . ducl olur! .. Yani ik!wl\ Y:l!<ti. g'J- i gü-~ hiinedcrucn biri 0!2.n l c tiğinı-: nokt~lard.ı v:• ıron'ıLtın lı•iy,ı ı'uı:ııın m!llelin .. lı.up 111111 

cıı ';•rt•ı,,·,;,;ı.~c!:,\:·ı;,-, Mii!ı:. TI!l·1'>..a fırladı. 
1 
nıüstukil lıir devlet bir gün te-1 neşiıı aksei.tirdiği gülgl' uzı.ııı o-• ıaccnurci) ııin. yıtni -evv<lcc tn·ı c~a:;iı saıt!Hı1.1ıd~ ·1-.ab.1 ha\llıı• 1 t".li ve Lu 10 milyonluk rııil!ctın 

"'"'ı ( ı:ı•ılet lı•r;._,,,1 takil•r. r . . • 1 Buranın kumanda.nı sen ı-..x!cn inme biı· tecavüze uğrıı.I iur.) 131 1 rif ctmh; oldu:;(um ve~hilc: ce11· ctmit> utJukhı.rıoı. misallerle İ.ıı· ordıllerı Anı:n~ıtıuk !mdudun•• 
•,1' U." J,'t·l~·,yr ı~,··;.'··rı'•ı' ·,, ·_ .r~'.~n•. yıv~rmı'c:tir. Bu ı·.-.tı'J'ııın sebe- 'ı B"' ·.1:- ")" ' ht:d{·n göı·ündüc;.ı·i nojbi t:lSVlrİ la.-, bıı.' ı . h 1 . ,_.ı ı·ı • ' ·>s • 1 -- " ·- ' ~ • ~ uWu bu teıılı:ııu nN-'uıaza,a- '"lll "elen bı·ı· ':e-,'.',·n ~,·vo-ı''°on'ni .. :ı cı. :c~pe ;Çtm;. a .. t• <'ıı:" • ::rç ı t•r. ,.rnu.ı..!l - mııaua <ıl• 

<J.f .. karauı• '"C"1/nr.j • Ha~"lr beyim, Ha.san ".~VP-::!. bitti, leca.vüzi.in nlahi.\·etini arn.- d ı · ~ b " .._ ... t> ıt. ı .t •" t • h ·"' t ll.ı · l ı v t · ""4 .1 nmız a o t~bJ,...nu~ı 111~,ta{ 1n \~ ltls..ı 1 csmetnıc~<· hünarinin '.- g'"ii}- •. ı~e~ t.·ru:·;t: .. v~ J
111
p. :'~J r~ a., ""• rı ~ uftr anı .a oy g~ır.ı~ "1 .. ıınu .. 

l 

ll.: ıl•;n!ıın meı-'oul .,. :~r. ı ıır. "'•r• l ? l )ili> I ROrmay
1 
ınız; y:ıhanda ela 

1 rcS-';;J.!l\ın hUnerıni h~k:.iyle t-.k· ı ,,e ..,"virin•l" misalini "!7A"lmek- ~t\de.ı ı.;fol, ,<!fek re ını.lcr kop yor . . J;u müd•lct zarfı..-ıda. kiklik 
'"·n hı r "t · .,\ r... I - ·' .... ,'"1..,.. o.. söyen1i..: cı.1."lt:.i:111nuz !!"illi ati:l d' ~ . .l f? ı..tW;) ~ ~ "" ı · d ''u ill 1.ı· l' ıı ·nıılr ı o.r ı ,. z t pf ~ ., •• ır edcbi'ııı.i., ohlugı;nHl7.u"n c- tir. Dnlıa ~oıu-a tlıı, o1izcl sı.uıal- ya ~<lıp ::nak.•lcl~ı· nra:llll 1 b~.< ' na;ı nı ~ '•

1
Y· ı 1 

' • • 

J,UDUn \".'ı•(o· ,••{A r.11ra.~·.cı_y.or, 1 ~l I)'~ U -~~l şa~\cl\ l)&.5k1n j günah zayıflık \'e Cciinuizlikt.e- mı' 'd'I }'k' b C'""nlı " ( l ' ' t 'd' .ı •. l 1 • '-''t" }"" J•~•I •u't' . . ..... e l~ ~rını Hl~c.-, lıakırııyorclu: 
1 

<lir .. - n ı ı"; a ın, :ıra a r •JIÖ.''"- Jara ai.l hir e3Crio hakkiyle tak· ırı ın A :i""'ıt\ .ai< tnı <;v~<.-gıal. ur u~unun ı.r..ı Wl 1Ut •. t..1ru '9&...,, 
':: ' rı~~ yl\dlüyorlardı. __ z .. t ımz C>!vdet bey d~l ı · * clevcııln gölgesini, k~ntli haya - dfr veya t·'flkitli ne kad,;r gli<: Cürı.yr pi: ,kt:rlrnüş, üı;telik harbi <lü:ı· 

l 
.B<ı h~.ıııııı ki;ykıt! ilk wr'- rroi İlliz? 0 

1

1 liode?ı mi uvdul'UP l'l ona hu bir ielir! .. Onu ~ulatınaJdır!... ! Dr. }Uf_\ Ttı;\'Ti.K m:m lopral<larınn ;ııli!:c.ı elliı· 
'1 \'-!.zıı ... 'l ... l · · ' I B kl , 'k l 1 • MU kilıı rn' t~ t.r ~ k •)bini ınwn· - Ev~t: 1 . u ı;oruşumuıü ispat lri..-ı >;e i Yerdi, yok:.> lıakı ı en, sıt- 1 Iloyalı renim, yani (pciulu-ı' IVYV.,,..,..,._._,,.~ ma;.:,~ muv~ff:ık olmuşuı. • 
r~ K. ~t b·

1 

T.i\l'Urn u~mlnınk.: _ Ha<ro.n ı;avu;: diin •fai fJı'- ı Birleşik Amerika DevlcUerutln at bir rı«idelerinde A.ra?ist.'."'ııı 1 re tasvir! sıuı'atındJ gölge.le· B"d .. • leacn, 1t"lfan kuvv~U~n nıı-
~ fılC.<, 7tirk ı;ruıut~ıımn mr!;: ll;;~r~ iki n;:ferle harekd ' ve Amerika kıtasında kiı.in diğer kızgn r,ölleıind~ d•:-.·c 113lwule ı ı·L-ı ne.renklere girdi~ini, ne ziya 1 u ce en"umnnı C~k İıl!!illl ve nuılı~ırı bll;rıfü 

; '1' ı;i;~ı~: b;~ t<,,,,.a~laıı l~rk~~ etli. 

1

21 d•wletin Amerikan sularında bir !>;,devinin r:ölge.;i taroamrn\ d!ye!r.l'i ı;ö::;terdigiııi ~:thkik el· t IJ ti z.ıyiatı gö7.c alarak .ı'. rnarut 
t.ır. 

11 
'~·:'l<ı•ı ıtıu<l olıl1a:.•ı. On- ;_Dün mii? Ni~in? bulunan :Mihver gemilerine el b~ı ~ekilde aksecl:-r• .. tliye llı\ - 1 meye, heuü.z girişmedim: rloğtıı· ı .. k t • lukl:ı. lıılııu,.bilmidlt>ı'di. llıLlL\ 

{Q ..:C!ıy~f~jı k , '.ıfi lıiı.lıt'ı;lc - V'lkUat o!Ju da IJira.z var-ı komılmast hakkındJlki kararla • ~llDUllce, buna lı.1' (~·;o Jl Yel'e· !<ti prk giı:i:~mek 1.P. \steMİJOt'UUI: .\. muza l ere er t ,\.lm.rny~ i';lin i~lne kart.)l»ol..<c1Y· 
K ,..,31 arılı. Ar:\l,,rı,ıda l.ı.:.J· <l!lll iJtivl'Cekti. • mıı iletiye sürebiliriz. medik. Çüukii bu uv:.ı.ıle:ııiıı lırn 1 ı;ok uzun ~ur;,r.;,k!. ~~atm u.öll u-· :.. ılı bdlı.i ılc Arnıırntlul< toprak 

ı tu~u v~ı ~eler l·iitih d!lğla -- N,; vukuatı? . Şerefini b:ılt:ılnva:ı bir mu:ı- d~ıze ve f':<ık ilim!criıı~ t11alliık 1 munıi l;niıRinüz, {•üh,it kliviou) j ---~ • --- lanıu lcd<dJ,l<'k ınf'd;uri:ı et:ıı-
<!_onva, ,ı:,:; ~~-llJ'J.kbir ":loı1akdc- - Komita gene civ:ı.ra geldi. lıedeye imza koyduğuna nadim cdc:ı huı<u!tl l;anunl.m. \'C ~ul me~lekinhı. e.iV.'1Al1' ııııması, ver Baıve:~al.Jt, Meclis Di· tl~ lıil .. blıv:ulı. 
'<"1<liltt1ıı,. M <:'I aım•') ar ı. beyim. Köyümilzdeıı Halil ağa- • olmuş lıir Yugo31avyamn bu key{ıyeti tahkik,.,. i,bal {'lmenııı giizd ;;:ı1<'allnıl:ı ııekli \'e m~k- vanı, Şurayi Devlet, r:LI lıard:iıt :!ı.. t~~ıinicn-~' 

'!n f'<l ' · aked<>nyı tlanL<ı· · ~'l kaaaba yolunda vurdıılıır. hareketini bir meydan okuma usulü, kaidesi var. B•n -maat· ~dı ııe ol:ıbilir?. ve bu gayeyi ıl~n ,; nc~aua •ı:ı.Jnı· böyl " 
e!"n b~~rl~~~~~:ı:.,~ıı sliıc1'. Unii Ote bc>ri aL.,-.1ğJ. gidiyordu. Za- suretinde telil.kki eden ve (Bel- tecııı>üf. mühendis u~/i! ını! .. N·: bir aıti.sl, ~•€rinde• u~ ~ın·etı .. , Adliye ve büdça!erinin 1 .,iiI\ı:l. O 1.ıı.·; :t·: 1 ıns. it• But· 
ı.lar t~ kil . h '"'"'r.t .crnı- vnllıcığı hrm soymuqlar, hem gradı) 

1 
hak ile veks&n etmek , olursa olsun. bı:ıııla:1 .c. v., .!kı -~~;!erebilir~' . 1 suali.ıe nia!iııl · . müzakare !eri bitti g!lı l!ıt.wı i~:;~ı etl n ,\lcun 

1 
.. u • ~tmı ıler, ecnebi me:n de o"J,11'-. "';.•!er. l'omı'ta kal•.ba- , • d 1 d 1 1 k• "ti r. <l 1 ·- "" ···~rı-ıl• -v. rcle:ı '!'·' ""'u., • " suretiyle o tali"'"ız' meml··l·,etı' ' o.<uzuncu makala I' ~"1''".11~ ' '·la "0 III·"ı ·ı "ı' · ~ 'vl'il ·' "' , -" ·• .. . " '"" l al lk ili . . . 1 "" ·" l r·ı .. (' .. 1 .·, .... ıı. r '-<> l~t:• - ,, ... , 1 _, l.t t 1 ·~-· 

1,t ı1 ... r .• 1 ~ ~,ı par· arı ı 11 ugu ıçJn takibe çıkmak cezalandıran Mihver kı~vvetıefi olJuğtım r,ib;! .. rcs·· nı. tah_ı:Lt.·, ı J,U u.~·l>kı l aıı,ı-erı r.;..ıl~h' .. . b ı • 1 l .. ıruırıllliJ.i.tl'lllt "l~ıı-ını.r.t lıl'-CLl.l ı.,..(.\l•n~T~,r.uı.< .ğ, ı.itıru,~k i';in <'lle- i~inı;;iz;l,;nl-·ardımistemWtlgı·ı .. I ta ·· d ...... JU' · ı ı \:. r. 1 r.ı1:::•) m.!il:c-Ui.'f'1'e'i, 1n~(:V1J.1-i- ' ı,ı• cı.:.cıJ...~ııı a.'jY~rt.\.e' ll't..'~'" j sourıı hüı..•un.._ g3(.:L
1

• Yunani.~-
l

•k•-
1 

.. ·- ıiı.ı.,'t»Ll~:i, haydut- ı1· ı'Jı'. "'" her nedense Amerikanın ha· gur Util.l JJt;< 
1 ~rı, :vn·\ trrı ·c .,;>_1, .• ,.,. ,.,_1,,.,·, .• , ;,,,.,. .. ~,_. 1,. (,\', ... ı~;.1 •• 7 ·_f ,rt,ı_v-ant, "' .• u.~yı devlet\'~ adUy~ ... "" " kiki mal . ~ l ,, - •un.... ;-.~-.u; lı ı 1 .. ı. • •. nı' t 1 t&ıı hij,, rs lıir cooar.:>l} ~ h1

1 lı .. 
~ J>rM c• • k 

1 
meydan oku arı ka:-ıı.ı- 1·._~ı;, (Ob1-, .... 1.-, .. ;.•J" (R'·'"•tJ' _ıı ~e_~_ımı•ı .mu.z_.~""'~.•<'ıını • , J 't'c.rl:ırtL. P " •Un gen a mı· - Düıı ne zru.ıı:ın mtti? S l ~· ,. · ,,, ... "• 1 ·t • _ .".•!·.•it \'Ük kıı»""·. ~ tl•.> l<ur;.ı .;<>) " • 

1 
· · ;ı oill"r ı "Si b d ' "' smda ;"ı· knru prol..,lolarla ge- [3] /"-. · li."e-· I, 1ıiritır.i "·, •·ı· . .ı. ·''d L-"'ı•~'' c '• -r·ı·sı ıı·ruL;ı "" ;•,ncıı,..t·ıı "'.' " ıl 1t .Sru_· • a .. o o a -- Sabah namn.zhldan hemen Aa~ ... ,_, v.... ,,,,,. r- ;, .. ,,..ıwv ......... ,-~ -u~ıı ... t L. 11 · - \" k-ı h'tzı.ı-' l:u~ün YuıııaHiilla.:hLL.-i .. ı l 

lJın., :~ı.' ·'la hürriyet ya ö- sonr~.. .J I çi~t.ırmeğe uğra.'.llll:ı.ktadll'lar. Uln ScMm ıi~ı;rttıin e-ı• ?tır.eh1<r fır1';<.:a.ı hnkktrıı!..ı rtıığr.;dur.1 ~y.zat • aı-;C~Y" ~: ' ".ın 1.,,11111 1 h'ri1 ı.,,·iıı z.: ind gün;iıiür. \f,• 
ı:ı.ııru· "'.t •er•Athn doğ ha,._ ... - _Allah Allah en gec dün Bir tıır:üta azami hassasi et falcllı.i ( ?ft"li Ş~riat dliJJıi idi, ' (IJ;«ı;i.1t), (1Jiil,,i<'lclİ•>i<ıl), (e'l,,.I n:;l•> . h:ın•:ıy;· hul•'•" .. nı ,.. ı ~>ıii~t,•ı't'l< ;\!ıa~ıı - ltıı.lyıın b\· 
V•llı :ra'ı'ı)k'Oıılorını l:l'sti!deri zıi_ o,ırlevın varm••t "~•n• --"~' 1 ve alın~nl.k o"te ta fta ..Y -:ııırc ~ falifl.d-ı oor<lı.! 1: ':'<IJ}<(ll•\ ı'i)'C.'<Sİ<nıi.•t). r~cr.ılm/)~~) ı.ıeııdk etnı·~lır. 1 ,. •ı ıt' 'il J.' ı ·u· .... ·v M . ı t l ., ,. ·- "'-u ~.....,= .,~~ • ra mum- '-rf " k 1 " .. ,, ··ı·r~ ,,. . ı ı· 'I . 1 E 1 .. .. ı U li'r"ı"·~ "' <>-c. "c" '·,<lh .u~·..,.. ın,'""'°· ]·,ut; ·t.n' 1 <1j''lqt~aı::::1nn so3· Yoks:ı . 0 •• ı ...... , -tnua. ~ · }Uf/:'h '·'" '-· t 

1 lcr!ı!C 1'Nl' ;-:..S'4·/J 0~''1!> cıt J.~ .. t:nn ,u nwlaf;>f:, ;..! e. .t \ ·"-" • c·, •iıi"t~-· M .ek, fırsat dfuıür- idin olduğu kadar tahammül ve fütııT;ata mım>ff;ı/: ol11!J. f'~li !ıfrJ:ı_,~-,ı..,, laklit ılt(til. (W:iu!) etmd:} l.iliJıurici ,,,e;;~•deı· kı'dm'tLt 1 l.uıı Jtl•mİ'i iıııhrnıı:,c;rl '" \' 

! .
.. '.' 7.il"lf, ı.·u"•'.•'.,' 'l'ürk kö' Küçük köy karakolunu a....:ııı vurdı.ını duyma::lık ·~-M.. ı y ~cı m'"l .... 1 k .. ,, . 1 ··ıl ,·H'l·~•ıe ; ... !ı,, ,~ı1ı•'"lı'ı• ll· bu l('i;lll' ın:ll't :l-tih\'~I k .... r ' • - " '"" .. ,,...,w~a o aıı ,ıı;ıı..? " ' .. 'v- ı•c itil<'> ıı.euıı:ı ın..:ıı.:ar«ıaT1fl• ~ '" ... ~-- ~- ' • ·• · 

- ıııı •.ısın ,. ,_ ' .• - ve a~ı bir ~ilku"t kııplad.ı. Yti·.- ' "l 'L"!l .,•ıı "'. nı· 
1 

""Cftl ;;o \'~ ., ,, '""'llHtan ibaretti. •· Demı:k ki devlell~rin de •·-lu fl>tır.a lli r kii.r,ilk fa t'11 sii-.ııltı~i.~.- • .V;r_ji.!, o)ıl:ır"ı lıi.im ı:kd,111ınıı.- ' L d'l ] ~ " • ~· ., · ~"~· " ' ,. 
•. l f l~rde cn..iiso hatları bc!lird. lh UIJ aave 1 ece .., trr n1İH O.;.iyor. 

·~··iıı.lar ~ >ill'Rturıu;:, bütün bu .tiyarlardıtn biri yavaş bi;· ses~ fertler gibi lı;ısaa.siyet ve aİın- ' ti; •n.aııası buıfar: r .l: ~ınaıı ,;.. /:ı.ıMılr rıstiı..Z.i<ii Tır.~J"''fül "Oii 3 .. 
·ket.,iruıl:"~'t.'ı°;!• sa~r ve ha- ıe: ganlık .ö!~-üled kaNmm<fakilerinl içinde çol: i.1 yarımı.yl•. GiP.'leSİ 1.0u:/.ufi:ı- l:"ı' , . .,.,.·,,ıııı h>'Bl•lİ V<\ gÜmriikler 

ııannıo" h •n hl.il<!n l<Ul?ı vY· $ }: kU\'Vetı_ııe, ~apınıı, V~ bilhassaı (ıJO.r~ Şöhreti dcrrıek İ'il!fiJr!.) .~ıfo!1.>,"İ•//CJ /.it fl'/;li ifıt'1r ?' TC· 
YIJnWın t,'11· a1•.ıl nan feci 

0
• • b'-:-' a l ın savalhlann başına .4.le1!ı~lutnuıştu. O, il:iı•ıfi !iİ;ı•.•şi bi!mel~iiı·. Giiıiüe!-_qvr l.i lırr iki 

ltıl;ir. , llltlı e .; ;fılr!i. •r ıı; :;~ mecin? d iye rıurıldruı- =~:Ji~~';::' kudretine göre d~-! ( yi~>i!) idi. /kfoıli vııJ·ı i giixe- f .ri:fnm (<>ujti:ii:;i.•!'o le .>ıılı -
~· .ısıa l'1~;i .Cwdct Ahın et ~a- : d.ı. şi" ,ıJ.seltirdiği gii lge u :uıı, :.a· jekF ";,,11,,.;n .') !f"V~'rri Y.,r.l;;.•-

(}~7:iant"."p. l!tf:ı, Mart.Jul ~-:in1 , 
ı ük!,.~ in hı J19 __ 1irau ha~ı.,nr,ıc,11· ı 
dt!.n itjbartn l-1:-1"'.-eıiilM:eı~t J,.ther I 
:ıllHmlAlr. I 

1
• · ı (.1r1.:ast var) A. C. SAR.tÇOCLU ,.,,. ,.,da fa,'tfl olur.] , <i<r. ı 
>:""n, ki~y' · · 1 c .,ını: 1"l't Ya uı.z doiaşa-

- Y:ıkll nı ? :\ • w.~•ız lıe\-ı; • 1 · • m:ı.n ne diyor Bu d•"niwllı blitliıt seferinde 
- Yaı\:.rı;ı ·.. . 

1 
iki torpil ntabilm\,ı ve ilk tor-

>la~an-,ı:ı1 H ~ '""l.?C<' hır rehb~r pili bir petrol ı::emiRine imıbet 
<Ul\:!<•t ~'li er.ı de <!-'rhal yaı-ın · ctmiij, fakat ikincisinin te"i • - Y ıı. Y;~:,;ı;:ı· ı rini görmeğe vakit bulamamın 

- ı~. tı.ı · . tıı·. Çünkü ctmfındaki dcstrO: 
r .uı '! , oııun dn ı~ni hulu . yerlerin t>'ddctli lıücuml&rına 

•• ı'"2'&'-"7. ıou .... k· w • -· 

•• VA 
k ;ı vı· rnl.!•mıtır•ı., ilıtiF ı 
I· Ihı,;· "H'l,:~ur<lu. l~:ı :lıda'<· 
1nal:ıı· \C" ,J'J h1.t·i<;İ tP2h·lı~t 11i 
lı:.ıyd Uh1·1 H ,, Lı~ia ha~hc" 
~bel.ıini lt·ş~il t::l~ni1tiı'. 

Harici t~sirler ve 

hükümdarlar tLin bir lıar' "" •r nılürezc- ugram•~tı. / · O ., r;uııd~ıilr.ı . taıı7n eyvcı buraya ı 19 tenımu:od.'l tam bir ka!i- ( Y E N 1 S A B A H ) iN B Y Ü K S 1 Y A S İ T E F R 1 .< A S 1 
""' b~ ı ~d no .mluın yok. Ni- leye lıilcuma ha1ırlanırkt:!l d:ıl •------------------------ ----- - -------·----::,-• 
"' \l ' ~.· va.!;jt kaybetme- ma ılüt~cni blr Kano oto • DEN , .. z ALT ı M u H AR EBE s ı• l,\i~~~l·:;",ı~~;l·~i:.~';;'~~~~l~~'.~ 
1 

unrt rwua ... .. , 1 mobiltlt-n atılan bomb'\ ile talı t· · , ., · k 1 '-· '" ., k -,o ·net. s .•. utl tUrc-tk,"•r- r' oo·I · 
1

, ınt ,,;ı;.ı CılnC u,..~,n. rra.n."i:t 
~ a - ıp . ı mıh~.: tanı tıalnıava u".,·. 'Tiı l 

1 
f.o:,lf:'J·-.,~··k 1;·

1 
_ J ıh.! l~tL.:;yJntn .ı.yn 1')11 ıncnt'd.t'lt 

~ı aru"ord , """'t·Ken • ır de.;tro·,·er '"rn - y ı · J • 11 · ı- l' t•,
1
'l ~ 

1
. ı. .1 u. C~nç ,.c nt ._,... · Lü- kiy·etlcıi rnüten.kııı ay'-rd. \ ... !- tanla Ilulga!'jRla.nın u.v·ııı~ı. :.'.!t'!. ıuausı r-:nı.~ l'rı; -1a ıı:~n 

' • ı nt• k • ı'ınd,ın ınalmım:lanarak batı· "' < az an. . 
~, , " •rııct hısti bel' . . , rı r.ııı; r .• .;..,n ı;ünlerd"' artık - edilirsa pek <:abuk oll\lu . .jtur. l•~r lıü!<Cını~lle kc:ı·Jil•riıı 1:1-

Yu,ıJn J\~Uk:t\\,"1m•-ııti11i11 lı.i .. 
y ük1ü~lu~u ~~>·.1 hi!ı c k i\ ~ 
\1ınany4u11n :ı--nt>lı:?ı <l ~ ,-r ıu:. 1 

,,. 

] ... ti r,ö.t. öıı~ııJc b,.ıl ... :.! ...... ı.. ı 

1,.11,, ılt. ..\lı·1JJ1 r;:"\.hll" ı vaı 
l>.ı..ı!aı-ınJ. :r; ı •, .. 1u•• 1 1!r • 
:: ·}l 1 P. f\ ~l·il;J v~ i [vl! .n la. l 

lt) 'VL A\Tt.P~' ill. l.l., ' • 

)ı,.H\"'.,t1 fi k•·!. ... fl l · l .... r :.._ı~4, 
ıl·~\l:•l hulıın'.!n ' tu .... ı i 1L 
t.ar:\l;nda:ı t1..ı t'l!; ;,\.•~ t \.rı ~tı 

~°"'ini..! • ri.?n1:.:' rıl~nı hl r;ı:J,.· ., ı ·'< 
t·tr.:u.h•.;ıyı ~o bıJnd· "::i r· .ı r.·ıı,· 

t ı. 
~i.:..:·,_h ıyıU · L, ... ' at( ! ık 1 ~, ı 

bu~ .~ ... ,1.' h.a:;~rtiUJ.il•' ~ '~u;. "' 
ttıll LLi .... Li.liU.1 :\l ltltt.lıkl k \. 
d~n·' H.ı_ı~nu ;ı,,: ·' '·· t>tlh. 1 i · 
t ln<lu r,1ük\·n1r.İe! iL'i. r t.r- .tin t 
L~\tı;..•n ı.~urn. ·IH m_1yc a!ı!h İ' J • 

j.'l.ıın cn.·1.lul~raı1 1 tlı:\ ,, • ·ılı nı:rh ~ ar~ı i·~iııılc büyük ı tı , d<' cde:ncmi~tir. (' • -1 Y1mani3taıırnki ile ıwık:ı·:,,se lıiikımıctk:-i i•:ind·: ;!il~d,1--ri t·~ 
.,.,,~ l'" "apabiıı·rdi? ırrru:>Li. bı'r A'-aıı ı]Pnı'00 l"o• 011 an Umitler u-ç sene sonra . t 

<) 
~' ., 1 "" · ~. u.~ ~- v ç •• · ı Fakat lıep,;i ayrı av.rrı, :~ii?JHi· r.ıf:Jr p1rti1cri ",r-Jı. ngiile-

~J lchl•!:c . . . yalı:ıtten fnzla seyahat yapa- orcı < lı', onu ka;: Yldnaı;ı l anlatabi-ı mıyoı-. :Mutlaka tahrin olunu . doğuyordu.. . • ., uı mııziniıı ı<ı.l'ı;Ralı ılcvirler-iu<~ !'<', lıütfuı b•ı d.~vl~llerin itil:•i 
ıf'ı"i~bilird~;ınN'-11 nasıl Yaz: yordu. 4 dikiyor1at' '"""~hepsi ~c<:tni;~ o1nn Jı~Unıl.• ulın::ı.1..ııııı11 1L-:~kf::ıi.' 1~·· 

·vl.:i lı .. 1 • e- rle olr..::l ına-ı Erilanyal ıl!lr ' 'e ınüttefikh.\ri 96 o azauıo:·t deYr.inc a.it tı;1rihi haı• nıe;ıni ıı,~;)~;)r.1u. \'-ziy•·ti. r.:)_r 

dw-ıiyl-. .. ltı a:,-dc ... .;..,. : ı p •. 
ıı.n~h.l~ eı:.ııt, l_·l11. (.··~.nal ;iı \ ·· • 

1 
\'t!liıun ve. cn•ltjiui" 'JU.Ji \ l 1 • 
UlHıl k.1 yb,·l~11:~ t,ı;Jıt•ta. ( 

i ":,:onluk · kiiı it:...: l t;ıı ı1 J 
~r ' 1 '"'•'lVOrılu Fakat ".. • D.1im~ mütlıi1 bir m:;m bı>k- '. :tkrn d.ıılııı. bir~ok aylar ağır V(' hırını ileriye miriivordıı. E,ıı;. ](' yiiks:~t~n •:e ıc·:akl •11 Lir lıi-

• g\i (\ ,: . • bO~ 1 k "C-' ı· d bel B Ik , 7.abitir.iı .. , .. enç ve tccrübtsiz em;:- 'f:Oı:.u('n ve yard1mdan za ımane n.r ero marn~ kal- a an ve dan üol~yı bHliin bu B~1kan taratıı·~ güzct.!A1ekt.:-n ibaıLtti 
ı;· ılu" l. 

1

'.

0

_ ~.-.'.,il~(> ı_tlılmaruııa da uzak bulunmak, d,nizaltı grc- nnşlnr, Askeri gayrett,ri bu dev! '1.kri kenclikrlni. larilıiıı ıı· , f' • 
· • ı-1 k n ti ' il · ı.... • d:ı.rbeler '." ·-.,., uı"'1tlen ııı.·ıh<'ut ı,aı. 'Y."1

' .tl"I kın ııu ınc;., ekd <ı 1 ,, 11 i·i
11 

J·c.~u·"'I olamıyordu.' a armın ·t.:mes e. ııo..,.,t~ı .•- , . Ç kk } f'•ki zıı..~ıaıılnrın·Lı müna·:~b~ kı··'l iıilri•~Nl~··ı~ 11 •;ır.:rıııd;•;ı 
ti ·lı'~kC't:;in«le~ hı~Ult~ dar!ların ı f,'!milerin hilcumile, her [\n bir mıştır. Fakat nihayet mt1Z3f- a n a a e ile ellerin<' go<:ıni·} olan tof;r:l.!..... riya.-"'\.1"'."i u7 .. .,,-i~,li• y;ıtJılın tc· 
, "ab.ılııl'da, ~ ıy:ın kiiy Ye nısyn<" ~urparnk nı:ı.hvolmak fer olmak ümidi, her :ı.y nrtı- ların meşru sahibi :ırl.kdiyor- ~~..ı, ıi ,, 0 ınHJJh.ı:<a edini?- ;;;;. 

ıı, .kiili.t•-~ lm1:_1' ı şu bilcc~ii:il r;ibi tl'hlikekı· i~ind" <;ı>yahat yordu. hezı' metleri• l:ırdı. Bu \'Ütden .ırsilrınd t l:linıdud;;rı.ı loloıılar,_ 1 ,ılis:ı\ıı 
, .....,ı h:ıl ""tı•ı •· · d~niza ltılaı·ıı1 nı"ı·ntıı•hetınd·.\ 1917 soı1 bah•ı ı •ın.ı•n hı"ıl- · 'd~" ' 1 · 'l tat t·l°''" . -~ .. er. ıutedi. .... ~ u " ' \. ~. ~ rıı:ı t"wı raı11ı ;ma. nr,. 'll ·ıu tıı \'J ":"'\~I ,.c ~\l:~ı.:ın mtrnlt:..:ı.t~,·ı in· 

l 
,_ ıı.azır.t ~ .. ..ı~ı 1· bun o..s3bi lıir ihti!iil uya.ııdırma!c- ''alammı bi~ .,.,.,.ti~.i ve mem- t ·k ı ' ik ı n11•! 

.ı ı·n U;:..•ıı !irr:ı l• , Viı:i ' r-n· 
CD f;ı.zl:.ı z..ı.1 .~r~ '.'0 ~ '1'" 

, mı'°!.n•. \·\· .ı.\ ~!113.1\ l ;;. L'l 11 t 
l s.1lı 2.1 r:;Jn " 1 ı..ı i~ 
Jıl'.Ji(.ı.i.'t!.-Tl'l L.t~ıh· llJ r:- lı 
!f hfıJ.t <lc;;ar1 ı..;tr: 't ı.: 

1 
ı·. 

1 ~ll}a_Jr a•t .. \ ç !l la. . J t-o~..., l"• ---•--- rı a ar Cıi"~ u.lltll. ~ U • d~ akr~Ü3.! \rl ~. ·ıJ..Kı"\_\)l"f.hl. r!u11 
• ' ~ ı;;ı ~·okt·ı: ı t.'\ idi. Ba:,ls.nı;ı~i.a c.'>k yu"lc • lekcttc büyük bir emn;vet ve t · · - •a ı · B lk d ştt> bu n.ıı:.::ın d~vıetı,·nnın ·ia~ uu•11:;ı ·:nzıyc .ı.tima ı·ıııı-

~ , ('O· r 1
1
1? t·ıbah h::ırt;k~t ed~~ t:e mı~ o~:ın maneviy:~t 1918 d·' ~t!rurun. ca~i olınaya lı'-1ijtltı.d ı - a a n ev}etJerİ ıztırap!arınin .. atJaı11! 1 ·1 b~ı~lı· rı1 ·c •ro.: qr.;ı!:dı. n:z hirbıe ınu- J~l·' i!k Yu L?1.is~. nın .._· ~ • 

• •1 1 rnı ı bun•arı b k · bu kotkunc, l:ı,.,..,ik altın·!• ca- ~ı m~v~ımdı. O ~"ne 0 on"nda · ı bu ha\·-" h. rra - ta b~. J "... ... ·"7'1.- '"' ... d k ca sebebi.· ha:if ı~oL~~i n:tzarlar rr~n~z. mi cltlu~u ln.ı yLi ·.i.' rı ' ~ 
wı akkı d b 1 1 acak •üıüııu.-2'.- ba~lıı•lı. 11,·•. tyani harbiu ii••ünclİ ı•e:ıt•in • araSill a ISkanf'- l · · · l l .t .,_. • ~ l:omi . il a Ve il - ' .. " ·· Q ' T B:ıııl3r<l~n -"1'1"JJ1 ıoı ı·•z~~ l~:ı v, n,,'li,: !rvlot "'' ı' •n· l'lc,.ı• .,,., r r,;J, •lH'

0 

• • 

\!
·' Uıcı 'iancf "trar ~ ~Jra ıı';rarruı.:.:rn b r cok de- del artık ınahvolnııyn,~.ihmıı.ı iık •• Balkan ı"i:!ı"fa- t ı ı·ı ı· • '·'·lı' t -~ı • l .. " • k". l \' . t d D ' ,L l ı u.nı.at'"cr.' .... ~n· .. ~ . . . dk B · 're e11\C!'IUSu.aA '\.~~n ~•~ı·· n1!.ı4>ı nrpL-,;_~tı:<aL:..ı;G~<i.:t uıı:iL--~ u~ ı. l'.ıtrt!".•"- J 

' I r._ııı:.ltıl.lt'ln r.:1:...-niı-.c r!~~nlP~i V•' anı.ı.yor u . ıınunla bora • k ı.. ı ··ıd· ·ı ı · • • • b ... ~ .... ....._ ı b' <l l ması ow1y ( cgı ı; ~·;1, ar,ı ı.r l~;ı1!· Jn ihtihifını h:ılletnu;htcn ''· şı;c:ı 1 kP..i!in ·ı b l 1n ... ' 

\
r 1 ıı· çokl:ı.rım·ı hı:.fil >a"o!arını "'r tnr ın :ı ıa uzurı ~ıil'<'bi· kının k" } t - . l b ı t• .. ' e ert~· •--· . Jcc·.Zı· de nıulıakk,·,ktı. ]',·ı.rn, Rll' arı, - opraga aytı: a•·nrns < 'ınııı•l· UJ!Jld.! "''ur !ıı. }1i:ul<i:· l•l"lla<' l.& ,,Jl'1 l.<t llll'.•L~ 

oı".t.ı ,... ·~1 ı s:ıbnlı cı·"-"~ .. 
0

,_ ı ..:ı.uır b~hancsıı., hurcketleı ia- -- • ,. ı " ~o"rı'ı'nmu"vorclıı Dal"••ı ' ı ·· r .. un; ta .. ... .... u~. j ~&!, ri~n pek az 70.man sonra liman8 Ljrleşik Amerikanın biiyük Fıi'tına Sırh~sta· n· tlıll " . . r..ı c~oı~ <lcfa 'l:r.il;•feı·it ,.("; rr~iiterr<l· ~c·.,~(·..ij l ! 1ny1r. - "'" 1naa 
F..t. ili liltr "r,ti.ndt:I'h:'ri fnsııa. 1 d lcayııalcluı·•., A\·.upa lı."rp rııe~: .. lle-;:Jetlerinin her bıriacl b!ı·'-'ok ılit ıni'.·Ltlı .. ll·~ır . ..-]e lJitn·rinı· ı1i· ı.ı ,•,r~1 C"' .. -.t:-·ı~ı\ urıı, lıtı ··v ·ti· 
1 , etle ,_..aı"' 1 arın.o.. Ot~tislt:·ri d~ ~ö::ıt~ri"\.'O'!"· ·• ~ d ·ıı· t 'ı "il ı · · ' ın.ı tJ,,_ ·•• ~·ı <~r o 3'1.- el k ,.. , d 1 d 1 . a k t mı 1 c.~r·ı-; m er yanmc ~. st.•,;l- 1 1 d ,,,. ·.·.,ık, t.o. ·,.okl•ı ,, 1!!11\ 

!
. . -;-uıu tu \nrJ . b u ·ı l!lZ.1.n mukavcn1etinin ha al\ arın a :t:utlinı .·~ö;:ıtetin - op u.. (t'' ., .... j ...... 1 <"l' ,.... "}'1\·r.r13.rd1. '/ ... v. "ıt<;ındc idi .Do~ ... r Ot"l oyu· duthırı a.ı;ılnu.1lı! ceyc ku.c.lnr r~ıt·bilirdi. Balkanların lıır!stı·y·ıı cl·'\r8 fi faa.liycJer, partiler ve kilıl~r i1Ü·~·~<';~ ·~\\:~rn •lc -·l lh.:rl do.) \iic~ı~n. d·i J.:ı;. ~.ır.ı:1 t'l. 1.1' ,., 

n:rı...t.l!ııı.,ıı-' nl,!..-nta.·ı i~in. 
1910 

,. ... va.rdı hi bıınlnr l.\ivlc l~ü(ül~ l,, .. 1 ,, ,, l I ,1 . • 0 ,.·,·.·n' L',· 01 ,',·.•, ,.·.1 tez"~-.·,,,, .. , l. 
at, p tilt:ı._..I "~ı· .l} aa~lraış olan. .4.lma'1 tl .. .:\·let :~tl..ıml."!.Il hC' . ,") ~nesi otll..sınd~ clenlz lPUeri tazyik ve ihtilal ıçindc d·:·\·!,·Uc!'l dc~iJ, hil.viik hir in1· \L~euıı: Jı.11 .. J'l l ·; ~· .. ,._.ııı c, .... . . k .. \.___.1~ 
Y 

.. ıı. atı • U ti . , n;: _ ... k " :ıı .. tı lı.ırb_t truua.mil,.. 'U'--" dı"ıe· . tJ,1gn· ın~!uı·dıı·. Do"rt •. J;·,.,, ""'l"dı'r .. ıniilhi:ı. h~ıtabiy.~ oı~ı Jl·liv ..:~:t !.>:ı ol~n azıtn \"" ır.~ rını .. ı n-
or Uza1'1 nı. e ilcrli ~· :ıy:"':z, şart~ız J~ııi?.altı " o" ~ _,... J ... ""' ~ par:-.!odıw,u lıile J;iikeiıu!c·l !>lrS . E ' ' ıi.i. •&.rtt·"lı lıcrnb r...i t.J\_aıı.·uzuna knr:ır ,.:~--•. ·ıı'o]erdı· tü. Hatta.. batırılan ~ıt:niıaltı. Ti.irk lıilkinı.lyeti alltn<l·.ı ,•asa- 1., .. ·ı· l"l·lk d 1 ;.urett.' l:uı~.~ı;(J~ı ıJi'.L tıl·ı 1·ıı·i(·L.ır. .:asrn ii!.rtUl cı. ''11 ııe, Hodor ti ~I ' y.ı.zı;v-ı k _.," ı · maya ""'uı...,.ı.·:ı,-, •v.ot:ı- \'ahimbi:·ble _,,•ı.nk,anb• ıl .•~.Jikç-rı!\1,tl •. ·topral:lc n'l. 

, • .,ı aiıyor•l ~ lt!"ına do~ül ·ı Rurı;-a<la ~ıl,an ihti:~J üıı· arın .. yeı·ıne )·cnıleri yapılmış mış~a~. Y_alnız Gon a.sır"iı;~np <1~n~;,;:rı iktidar mrı.v'<;in·" ".,e"· - h" U . l " • ,_; u. ı""ol·'- b ~.l.. I· " .. ·ı · ' oltlugu halılc burıla t f d ~ ı f ·· "'i ka i)r ~ ... v "'-"~\1·n11_, .. orl~ rU: .: \'i? urri,,·~ eııne : .. •r. ı uJ..' z-:-ı 
.r:ı EOn Türk k .. -~ l1 ht.\•aiıtle· ... 8:1 ı:ı ur.nı suı: \~yc· 1Jcriai de- . . l"'lll p ra ır.ı enır (} ccı muea.Oclclc·r SGnltn ınek İı~jn karı >'

1
{, tchEltrli ve ~!'- ... r 

<:d[ ve ah m uyuııdcı mola \'Ei'e- gıstırdı. Fak t bn ke.ı Jr bir sar~ıı tehlıke \'C ınü-:-ettcbnt ı;,ı tla lıüıTiyeUcrini drlc el tiler ve fc·:i:al:i ı.- lıilclc•. hı.:cl'alarla r::ıı·ıı: ;h bcralıer r.-.iıttefi!d~- ynde mÜln!:·ıp v~ ~' :;~ ~· 
kl>yüne \'a ıl ~1<laı;r:ı ili: l3ulgar taraftan tla bir'c .. i:: Am~~ikJ.· bozul<ın rnane\'ivatı faaliyet bu ağır mücarlelelcriıı i?.leri ba tloLı yotlor,b•l ~c-;·ı••y·' ne~- rin başlıca ı.ıenfaatlc"İ H~ Jh'- !l" o!uyorh:. Nıtekim n;. 
lıimscyi alnı ::cakt!. Y:ınıMI nı!1 ~:nrlıc gör :ı.cini intaç et- mhalaı·ı.nı ~yıOattı. Al~'an millrtlerin ruhımd:ı yer elti. E- bu.<lcı. Du kliGjk ~ıillctkrdcki !.:>il ı,railıklsrı µ;:kali'ı ~- if cdi- mellnııcmnıın tl·ı ı::>ık

1

'l "" P • 
Yarac.~·;ı 'ff aın .. ,lı, li{:le vakti mı.;;tı. 120 mil;t,-ı nüfuoil<ı bü- lıarp r~ı.ckrıııuı o k;ı~br palı:ı- ,_,...,,devlet tc~l:ilatı w hükiiın· siya"İ lıc.<.F•cıl..:r . ,,: :er l;üviil< ]efj;Jir VP ~at!c bir ><i~· ~ t'•' l:i- ı•l'."n"· 1 ·i tclôkl<il"ri l 

Zltptiyt• n f~r~ 1k~~Ü,ıılo dört yük lıir millcli't ingifüler ta. lı eli.er.ne ;!;CÇ<:n f<ııah. gen• Jarl<'ll bu §erait :ıl!ın•h dıığ- devlcllcrd.ı g'ôriileı·ı(..-,ı,.11 ·rü!: lll3YC <·l~ııalıilir<li. Du D:ıi'rn..-ı bt0ilk.f:>::cl"r ..-cıdır. ı;; 
mi.ti. fca ~J' '.ı.0 unu i.lğren. ra! lUa ~ ,Jı, 1 tiral<i tam Al- cllerıııdc kı,ılıyorılu. \rtık tlu. Halk fakir, ale•!i n' rna"'- daha ri.hc1!i ve lı?+l leli. mı· ı:1cvldlerinio iht'rn~!nrı •ıü kom Jy !·':ıli gelt'll bir lıa0li 
rir>i y.ıl•uf iki<ı~sı; httnl:ı.rtlaıı lıi. m·ınl_an.ı "ırıı.ı.'l:m; '.1-~aizol!ı ıınln.ı;a l:or~l~rını ö..l'nı.o!ct<ın rur i•li. HlikiııneUcr' :ııalrınud~ çok mü;kiUiı.tla!! \'C rnii• ade- ~u imıumt0rlui(nu alı "'ıinc \'c ~nrti.ı it:in öl'imii hile · 
laLilir.li. umı t.:fak .. liae '" Jıarbııw b~..,l.tdıl.ları .ıy içiııd~ '"" kı:ı ve !{C."'-'l!ıl;.ı kırşılauııu .'::.ns<ız ıhlirnslann, rı•k,,b(otlc- lclc!·<leıı so•ır:ı mevki·• f,'·'W • nh:ı1n topra;;ı il~ tatmin edil- un·:ı.b:lot.Ok bir clıc·r.ımi~·~ ı hu. 

Hiıı:ırlı ki' .. o!.ı.,;.;..L~-. ~'abt Alnlnııyn 
0 

1! 1~,ııc:ı l~'.r lıusunıct <IUnya>ıı rin derin ayrılıklarını tışıyor- politika aJJ;r.ını mn1J:ıl:,t ılii.·:- mck ıniimkUndü. Türk ve A\·us d;ıLilir. 
1'1.'lllen •lana'YUnl! lalı.rııin c-tti,'li n.on.:ı ':'>~n,J.ı cld

0 
dti~i nıu . önı.ı11c •C:•lmel;tcn La~k:ı ç:ı · lardı. Bunlar, bütün bu hn,·ali- ·ıı~nlar ve rakipler ilkin cd~ı._ tur,:ı. imıı~raturl:ıltl~.ı·ırda bil· Yun:ıniıbr, •11' lılur<:1 bn bl 

<le ol a lııı 'V gcc v:ı:ılı. Kar, n~ vaıfııkıydt.:re, batıdıi\ı gemi- re talmi>'orJu. yi bir zamanlar işgal rtmir. o· di. Bi>ykc~ ~aşlı,ı lıh· lı".lılc> tiln l:iw:ı dan toprak!:ır, iutıü 1 3·iik ve mii•tcı nu h"~lct ııi cı 
•i, miir.i ~c· .. ın 1~tır:ı.1 tli git'll

0
. lcı-,} l..:1'8.büı c,focci: n!uv:i.rfo . 

1 
i•',ı]t~L, .Adlı~ıa.r,'.ır lı~nı:~ ::;eıi· l:m büyük bir imparato~l"gun yorulıı.:ı d.ıvltt aJ,-.nn her z;ı. fa,lası lıi!o) ,·rırdı. I ?nna bit' defa tlıılı .• ; pal ctro· 

· ~ır•· r·ı~~-!,i~~~~~~~~~~~~i~~~·~=~e~rr~~~-;~~r~··~~~~~-R~~b~0 ~;1;n:d~a~b=u~ıu;n;n;~~u~;=.n~·~J~1.~S~ı,:b~8·~-~~ın~·~ı~ı~k~~~-i~~~e~:ı~n5.Q.~lkp;ıtn~·~:ı~r~ı~h~~~;~ti~-~~~-~-~~~~~1~r~ktn~~~ıl•~·-Jm!k~~~AD~m~ry 
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kc.r .. r.:kat, Moll:ı. nı!.'lt 1. lf.<:f 
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ri nıe\~uutt~ı.r. f mnnlıınll Sil.inil: şc.ü.'irra y..,.Y. 

!tde~ho.n· t Bı;.~r.m;u·) O.:J1c~~~;ir. ! l~mal:.rı iizerhıa hii. 1iüc rm~.s .. f 
<kı = h!ü :sultan AbdWıİamİ-ı m~:;a_ . ve _:.:~ın:;ı,J ... ın~~·rl.ı.r:ı.j 
ı.li". ~ıvnl<.knt _menf11.Sı ol«n (A- geuı d.uıı~ lırn::m treı.rıı.tı. k"P· 
Iatı.nıt Ko;J!rlı.nl~ kıti·"1r oofu;cıl rlıltr ve:· ·kr·t·; rı ! hiyc..WY..i l:-l:- 1 
C:J'-... anıig \ıf°L..İ ~:a.bft<lu nır1nt~ı f liin vc-..aıt.a.J",_·, Y ullCiJJ:lbJ'lı' kt-::· 
buh·,;rfar v.; ($qu;ı.ı-) bı- " cfr ( ;lııriylc horll:ı.rn ~rtilrn< tfr. J 

u umi 00-t •1(.;r yapllcnı -! , .. c ~ ~v11. Jı.ı.7.İ1\ rn~1t :ue~,' ü.ılı = 

~d.n~:n h.ı .. bci'·rinılr Jnf2"1e-.ıi 1 ~rlt\ (};,·1'"4-nJlil G biu ~rnft~u, 
n1aro.urcl"'!' yül;:s,.J~~i.·.ı.i;. 1 F.;1,..-_ \le ~aff6··1o~..,., 1.~ıntn Cf• 

S:ılı:kı d,.gr1t (O!i.np,,el mey- <lııları; <li>;~ı- :...J~ll.... Alr,ı:ıı: 
c .... ı.lL"i<la L.iJiJJ;:: bitalıa.ü ı ,. k·-t ve lt.uıybT asi ori t!eTt · ]~ri. __ 
l:ui· otc:!t ... • tc.:;i.:ıi. eırr1rı;r-: ve ıı"h- t7'sınuı AJ.tı1a.ıı ıı.ı; r~;şa.Ii (f~i~t) I 
ı:.ıu lı·;~Lil :J. ü.'•enıwel ııa.-Iar iıı ('f~t•<') nrhıı.Ueııind~l!i i1:o
ı-~r~:ııı' ,,nl ı· ,.a Jokant~L ... r .... ~ ır.'"-tgi ıı- ol:ıi.n (\-L.Il) d.i 23 ni· ı 
ı ~t:· - m~·· ·azi çek urnnt">..•m :-.an 1'.1(1 ele i~~xı1t ı• • ı 
J?rp ~. f~ .t ru· 1tl·•iç:- i~~yr.z kll· ._ 1l:ıhri o; Jrf:~~j_;tı 
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1ç,., :er - Oı ~arıd · gördükle~irn .. 
ç cukiar ı .. !Jıl o J. naşıyor lav? .. 
!<lar· - ( ! ) de. g·~ıı ogdu - ~s ti_çı· 

o 
"\y ıu_.e - o 

.ı ıayet .. er es memnun!. 

C(tCU.1 i f(i..c!J~ l \ o ı~l .• •.' 1 

t\ııP;,1 bu r. ·~ıi: " ~ 
ben. Ue. fı ~ :l t;.Jflı 
b• ~ü·,.~ııJtrd.e ı .. _ 
tıı j t.ıJ;...t. 

'i' ;wGf..ı.. • i ı ;" .'f.p '[;ı ,,{ 

lr";.i, ;' h: 'l.b:rJ ı.ın .n·l 
de to.ı.'-'lP · • \, yl.! V.lY?r~:..· k, 
l .... ıtıı ! ":>tlı J c cu ı . m.t ,,..1 
~ı·;1 u.G ... t hlr 1' t•iıl:ctn c. J. :.\.ti:! 

lar. En • i":ıt:ılarn ı :.ınula:IB:u 1' 
l:jnu :;.,te rı.i .. :<irni t.ı ·:-chL1) '· 
!-.lfıli a~.tla., h.iıni tle amı:c! . Han' 
lar.:.n ar l~dı: tcy .. :l-1(1\ tc! tL;_ • 
d.'. y;;;. de;~ . !Pak:ıt h p . gi, .. 

1 li, kü<.:..ım ı t&r'..i tmıe ouy::..nl~r. 
'l'abil bahçrnin keıı:ı.r l•'IIT.U 1:-1 
!ıkbr.n:ııı ı.ıcrnfıııı <'.1', ıı~ı k:ıldr-1 
!iL! tla ak3d.&\lll ·. at~!lde ui.l
<..el lrir }ı.i~-aı-;:a yr. i o;· iP. 1 ~<C'r'u: 
iht.iy:ıı~ orta l~lı lı-.yl ı· bi.· " 
t.;ı.gı, 11'8 yil!~~: ır.t;.k k •l.ol~u -
yoriar. 

Arabaiaıuu.:.. }ı :n,d 1 kimi u··ı;~ 
ll)~Jl, lriı:nr~ .... l.y ~j{ ı .. ı- it 

!:~tek: ıl(! ı.ı: ·· in orta.'!lndl\. 
OJ."Wl~arınc. -d: -11 hr 31.ıt'li ı. n 
\'C ';u.Ur çocukl:tı• h~ kt.'f'!rh. ~ .... I 
lemi • ;ucit lıır. • · ;-,\tt ı ve tıonu ·ı 
1 ah(jZJ..:--, t~ it' l . s:ı 41.t:. ı .~ 
;x:d: ve ~C"'"..:urt;. cı.y=-~ 1· , 
gt llı~li.~·orl~':. 1 

Du <;...acukl. ıı~ t.;\.:rdilt·ı · u • ~' 
lir-· lıaL"'L..,Jn k~ .. rın. lli.-.• J :n 

1 
f;.e:J\} ru\iı.~t:\Jl i~ıi,ı_•i? \'e,)' ı ıJCük 
b.,,,~\H .. llarl <l..ı. J.~ıl. kiii. . .,ı~ vrlllll'':

l<;r, Ki;n bili. btll:i ,ı • "!lııaplı .ı. 
ITuroda yeni yeni c-lm•l'iar. r'ı-1 
~ fv~l k" ı..ıW1UJ'P ~r• U$.iyc.•r~:...:.·. 1 
Oıılutın cin n&~l bi!• H.i• . i \:-.r 
._:,.cAh;-" ~- Qı:.r.sın1 /\~l:Jı_ \...,~h.·. 

Yaşi;c:ı. lıir Eı·ım:ni lı >ru11 '" 
"" :;..el l:ıWı ~ ·<ı-.er<.'k hi 
~\ ~<.· k.ı;..Vn •. .,. &: c:r.:.i,lf'l': 

- J\an . 1 .;n.uı:ı H~v'p. 
Hl;OŞ. Btt knd•~l' <U. ıılı.ıooor?r 
Kocau g:.:mi:-otiiir, ~:o"": .. ,: ... l.Jtk.l.,,lı 

• 
Onlll.U:;. 1 

Gı!ı:_ k.!.d.n ürıiliıd< ki u. 
iQnd·~n..ışıt n'··~ıI 1 vııyıu1 tom. ·11 
b . ~i ,..··m erek paı n~a~ını. 
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.-e k<J""'-1:1U~"n!·!~ ~ :1. Ütı+ 
(•"< .a\ <"l!""fl ,. rdi. 

llıırtti gt'I gi ·I 
];.-1~;. 

tık 1.omıı;;ı.11 1ı:;,~" h~>t'<li·, 
1 !TJ:,ü'-U"ül~ c:;.....;.:::y:ı. ::.rnı~u 

lı.ihi H:.-·riiıınt - <ledi. A· j 
y, 1 lıi:T. <_-ucttk lnlt\ il"! 

- M:&ıi,:ımkI ! .ir-. •.Jkıycı el~ı 
IJ<,ttc Çocnk ı::ı.. ·ılıtt:ıı. H~m y -ı 
şın n~ baş.n ne j·i :' .. 

Y,~'ll'.!rui.:1 peJ·ü ı.-ıt t ı Lir ~\.J 
;~,~-:,: kGıllıanist <lvrhc .. \ ·~.,..e ı<a ı 

•:•f.•-'· 1 

- _!,P. da süt 1 "l!tıyoı ya.v- 1 
ıue.u~wı. .D::tluı bcb.; • yıln-. 

Jkı·<ı birden ılöaüp-, il<1si bi.--1 
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-- !\_ TL'llıiyesi<. 

"" dedml çocıd<:- balu·rsinc 
'.l:LJ,i:.br ve a~J :.l lih.. o tu~r 
OlYE:.'<IZ de! 

Oı.:ılln !hın . bal! h: hır-.k". 
ra~ blma ilerı im. Y;>ııJı iki 
k.ı· ! 1

"; cllcri ı.,,; - tı..ı.tiülitnı msr 
l a, f:ı.rpnk bıı.c:ıklı, maşa lmdıı.ı 1 

L:uı~<ur:: k:ıln >.; Lımr çocuğı.:' 
f.:\U llV\l silrüyt" yüriı!.!iıit:Tlt""U 
kut '11 • )"Wl:.ırtl : 1 

~- .Unaı:ı ne i; i o! , . ;,,.ı ı 
<;r.tl('J. ! t,.qa l :n ~-.s:'lll:. w.ı. 
~ 111.1.-eağı b.i.h.&1.ue ".tLp bt.Kı. ~ 
h.!:r h~va alı.}'(:,mıı. ~::;. 'i1rcı rı~ 
ilirll ""'A-"· 1 -rı.'•)"" t U 1 "'.;Wjov • t 

\) . ·'. . ' •• ~ •• ..c ocnu"-.;.ı"'!. \.:1.. ı... ı .::...<la.J. lloi.r.İ 
!:· wtt> .flni'.L- <;o~ .,iJ!.i· t i.1lcrıjJ or;I 
~ıç-w-:tıt ısmı tı çv~u Hah<;~i. 

'~lcJ:i kinayeli ve ı ,,.1 lJ. J 
Ct İ 1 <' <.iiiaiip lıı;.Hı · • 

llıi.lıi Zc-hı:a I..:..mm ! detli 
lı; ' l.ıinm <l:· QOeıı.lti :.n farkı; 
n• r:ü.;:. hldı ı. i ~11 'ı u ·ı::ak
Jıı.r l:ÜÇİik ÇGC' ı;. J .. ,.. lıilyli!GI 
':..'°" , " ~ Heın i d"Ütl üı:t\-t 
il .. 1 1 

I~ i u~ f?fl arlu c-,.t~J"f lüU :.
1 

,: ...::' 1 ı lx:raber, kaP-~ t,·ntb:.."!'. 
ıı;; · i!ıtiyar ılı giü« güle 00.-' 

•ıı:.ı ı-• .l'-}l:lr<l'.!: 1 
- D•ı<fru.. d0~ı 11 • Htıkkn . 

\.,r kan lrar~ım'. 
•• r. 
ijni.;:ıdf'll st; ıhu-a]{ iiı· ı·' 
l!ır;r e .:kleİit.. ur· 

st:ktikl .. ·riııi görili'._~· 
, ~uı w 

-- Fak.at b~ır:~: ra d., 111 .. ,,, 

;'<• Ayıp debili mi eo ı•ı, h J -
l Plt-rinde böylfL yP.t~1 in ı.:ı.,.latı. ı; 
r nı .. ~m,1ları a.. k•rdc.~! B . 
h.ı ;;~ 1ken ı;oluk l'L'C I< '""il·ı, 
' lttP'!i-; gelinlc:-cıik. io..:lirni.:nt ı 
C V C f"Vi~-irdik. 

- Ar.ıı.h.. Dl~~ i<,iui (t·~1 _.J 
G ~li o ı;ilıılc-r ~- ıl: :,<,. !hn: 

~undt onlar l'U ÇOC' lar<ıtın' 
,:. AA «ıto'llık sayılı) orta:". LlÜ."1' • 
n .... ~a.rıa, her şe}:- ü?Ja.rt!l Wu. ·i\ .. 
c!r.ta bugün1erdo l'l-ı: olar~ ..... ge 
l»«iii,'im-:- üW.li.iyç uııı. N \, dı 
sanki o kadar o.o. !r. cucc.•k. Diy.,, 
•:.:ı lcıı iyorwn. l<c::u:li kendim~! 

-Anı.an ne tu.lı.afsı.ı k>!rJ .ı 
~Lm! H:ua o cıakı r.·c..("I "'l ı\ı~ .. 
hl • TUl;;ı. o eski ;Jayc:lığm: ' 

- 'nlbii al~oJ. J.i:l:tr- (iyl~ cı! 
ıımsa.ydun. Şimdi ,..,_ vm·a.ı.ırc:ı ı 
v-ı., eder ı1e hıJ.~::ı'er le gu; . 
lll~ ~ıkar mı illi ": .ı\Ull., ~-, 
;mı ııHnıı~. i.-tim tiıLllli ; dAlı" 1 
vo:ır· taze yn. :ı a r.na. lllllf 
h~r:ımı. iqin beıt lıi;ı ıc;~n(!hıril'!'İ"'' ı 
k HUY nım. Bu <lcvirlecıı e; 1 

li.z yeliı;se itlik kim ı.;ur ıı ~ ... , ' 
ı.J!t:iF", bfr avaı. Ü•iiliıd. D" lı ti;.!.. 

Jfi\.ı:'ll;'tltırdık. 

&Iı~ .. yi .;,-mgıral.'ı lıiı t-:2u "'. 
l'.'c nir~luı.~t snrdı. Bil .vıışlı r._,J 
lük:ar tt.c.Uı taUt gi.:liifitif'l. ı·k\ ı 
})~ha ileride rle :ırlı.ı".<Lı..<;:nm lı 
'j..l!i.•· t..&sJa Yutup )-'flı)?;ıJ,.;ınk -.,.{ ~ 
bl:Ol'I diğı.1' bir ı.fıık {et.uı;ı·' 
l~lı~~ı kaı;tıı. ,.ı -;ör" y~: 
'-'un. 

Hü.!li&a: H<>ı.- iL rnı.; Jn f!:'. 
kru:rorıaruı. 

Hem. kü~-ük. hfm ıl.> Liiyiil:, 
:>wh ~oculı:lar! Vt ım ;·)r"1a 
.m~ı ayrı. b'r :ıümr,. 'ıwJı l.ı 

ı.ıılar ela :;ctı<:lertlı: Hfü~ !ç'crir.
.n ı;ocuk bahÇelcriud•- !(l'ıJne> ııı •. 
zul»ıı yo.na.n yeni 'f'tir-i'l1 ı.:1.:t 
lt:f'lı.ırla. yeni yetil<-. J.Jık~ıılı
J-.1ı ! .. 
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t~ gOti~rı~p i.jnr".".t. f'rii~ r: r - ı 
- Sı:s ol ~·J~ ' ı>tıs ol.--'- SPO 1 r Yurtta .. vaı·: !i 

r .ı l: ne giizctil'1 do u y'10f:r r. H.i • l - ıCiJ! 1 
di buruı k _ ı· ır'!. · 1 -l j Z 1 } ., 
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"' "°' lıafif ha.üt. :ıy..l.la.: ını - 1 
l.um h ar.alı.; I:;hç Yf' )!! • e:>m8,fjfa'irirdn 
cli:!~4Jl:l2Ö"e \t~l~rl Plll1l ~!.iıw.k· ., ~ . 1:ı 
t rı IJ1l9 kvi'lruy • uoq,ılı~ ı!t•dc f,"Jfazı/nıl ti.ti. lllll 
yip n •<:hu l!f,lnyur Puı'U11!~ 
yüzüntl.._ blisblıtii;,ı ü~rin • iı.ı:ııct· 
ynµan i.el; Hıı:ıil •oT~u~ k..ıı :.:,U. 

dı;c-f.~hl.ırını a' ı·r:.~k \,;İ. ·i~, ı ıü- ı 
~ii1"' dir~li aW.ıo· · ':i~·ı, :n c it~· u 
J :ı.dKı· f:':.C'ı hnli, ı ikutıc ,.;it· i!l•.· 
d \"~dyuı-. 

- ne~ . m .. " ll\"U m. A ıı· I 
r:nJ .. P'°U 1J"i\. kru·---1'~. <:U-1,ı...:ıu ır-k 
h7..ıntı;ı ,,1;m;sLı-. 1 

lio...Yı:t ... jo::} itir~z ı.: \1l ~o \. c ~ ;,: 
rj fı~ltu:ı~ıcı .. c~vap , ... \"-·: 

- Bırr..z btklct i~ı. · !U: t .; • u;· 
:ki~.. Kr-.. ::ı.r ,.,,_ lta ıı l ;?· r · ! .. 
Bıra 1 < kl kıı.!.-lır::' ı.lu J tc . ·;. 

J ~blll Atı--~;,.nr .-t.,r. 
d~ıu: 

rar görenlere 
yeni köyler 
yapıli~ror 

1:ı&1ir {Yeni AGA:. t 1"e-fı;J:1-.i~
ılrıı· Ill.irilk: ? . .drc:l,.Jc ı vleıi 
~'dolarak Y~""ar tiÜren vata l 

:i:lJjiara yeni k(ı~-~ .. in·,a. l tf:i .. 
ri +.iıeY..fbL•·ı" .. 1r~n: :l ..... ptlmr.::. 
!. olan Beı..,.'lm u 1 O·~ ·ı'· 
·, (' D"Viliııüı J(t~ > 1 ".;;:,~;. 
.ı·. atı hazi~"Pn ~-'"' ,.. t l;2r .. 
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i Galipler v ma~hf 
ıac~~a~~~~::::::::---=l=a~r~l ~~~~~ı R~si:aimmm:~ar~Pml ~m~:&:rmi ~a:iii:ii! lar için ihi kakikat 

çe i yu 1 nu u 1 tebl"ğleri hareket v-:,~,~~~. 
ıaa, taralı 1 

ioo• uyfad•l r bedb~~; ta=~~;c:;;::t _ M;~·~·ı~:n:;;~: geçt•ı , :ş:un =·~rkalıya müııul 
ret V<' tediye ruu.:ışmalaruwı ta- mişlerdi. Bugün ısc B. Churctill sının hafif wısurları ycnidetı 1 13elgradın üatline - Aınerikaa 

ıı el() ~ 
k ~ .ı det~r= temdit edil bu ayni insa.ıılar tarafından, düş::ıanla temaa tıali!ıdedir. bezi Amerikadan henüz yola 
melerı~e ait kanun layihaları O a• t rafı 1 '""' sayfada) faz.la nikbin görülebilmek tehli- Habeşistıı.ııda, cwn:u1:esi gii- (Bu torofı 1 ın~ı • .,,ıaıla) çıkm9.d ;';ından ötürü - yeri 1 
da b· ınmakta idi. saplamadıkları §el'alt altında. kesine maruzdur. Çünkü o za - nü. mühim Dessie merkezi, ce- tuttukları aeni% yolund:ı · ' ·• &a.laşpıırlarla tente gerilseydl, rııstladıı,_'\ ~, 

ı~r in ır n 
J.Ubuu k< 

Yun 

fedis bundan sonra devlet çarpışıı:ı.. k mecbunyetinde kal man, "Wavel harbi kar.ınmak • nuptan ilerlemi.~ olan kolwnuz Y" geo:iyorlar. Bu gemıl d~ o elim .ayyaı-e f '"ke<" ln önüne 
' Deuizyollan lşletıne Müdürl'i · m~klatarr davo _ nı:,petcnh. muazt, zamt tadır .. diye duşun" • enlerdir ki bu- tarafın elan işgal edilmiştir. E - harp gemileri de iltih:ık edeeck· geçilirdi .. 

,...., ' 940 b"tı; · d """i··~ mı · ııuıan, mu ıronı:ı op -•·•··-da f · ded - ·b· 
" "n u csın e ~., ,.~ gün Almanya Balkanlarda. ve sirler ve ganai!TI h=ıuu ta Bt· tir. B. Churchillin igi l't1 1 Tunanın boyunca hattı v· a-.ı ~rtlaryapwnılıuum ... maıüd_ tıır .. k~.~1~ ... H~ tank ve tııyyare h&rcamışlac - Libynda harekete geçince az !at ben üz 1"'1e\•Ut d.ğildir. Bütün bu Amerikan gemileri. hı:ırp ı..ıuı. tisine R• ınınya kal~ı cın 

ın 

....,~" dır. çok şaı;ırımı; bulunmaktadır. Ni- diğer mıntakalarda, harek!t, şa. takası haricindeki sahada mu • tahta perde Ç('k.·cterdi Lct n a ı- 1941 bü~inin müzakerei<ine İngili:L, gazetdcri."ıln miitalfıalan hayet Balkanlardaki muvafafki- y8nı memnuniyet bir t'iı-..oda de· hariplere aic deııizaltılPrın v ya orduları Bulı;a.rLt..nıı ge~'<' ..• 
ve geçm.iştir. ı..ondra, 2 (a.a. l - lAnJraı yetsizlilı.lerin ve orta şarktaki 

1 

vam etnıiştir. harp gemilerinin ınevcudı_yd.in-. !enli. 
ı- VaJnflar ıımıım müdürlüğü g .. , -e!eı" Ballmnlal"la cereyan tehdidin bütün geni li~ini gizle İtalyan reouııi relıtiği den bütün raamlcket &e\ rıae!iU-. K >Ca Naı,!'CdJ.ıı Hoca s; ya 

bü esı ıizcruıde siiı alan hatip- e<lcn harekatın ~on safh'JXı meğe ~alışmadan B. Churchillin Roma, 28 {a.a) _ İtnlm•n nini hah<•rı:lır edcceklerc:ır. J ;ünderJi•'i kızın' n·ırıe , '" '" le: evkaf idııreıunin mehaisini hakkıııda gelen haberlere ve mü d" tcb .. - 'b .. 1 , -· Lindberg attl h " ' 
uıı aruT. ettirdigi gı : mııca- ı orduları umumi ka.rnrgilıuun oı'ced n pat.ak« n-.. mı.·, dt> tiyi ka• ,,, v ba..<ı.·ı.rdıgı eserleri takdirle talealara bır çok sütunlar tah- dde •arkta dei!ıl fakat garptel Nevyorlt, :.?'-, (a.a.J .r _ huri larrJ, 

11 
sonra a.ıl:ıcak d . a-

iş: ret ederek bazı temennilerde sis ederek adetçe on d~fa ilslün t· 1 " ı lt · 327 ııwnaralı tebLgı: · Lln · gl r ıeuııı • 
ne ıce enccektir. Ve ngi ere ıs · h tavv.ırecı mı<' 1 · - g"ı11 f .~u..>•ı mı olur• buluıunuşlardır. Bu ararla Re- bir ctuşmana k.ı.~ı imnaratortllk t·ı· Hava t~eküllen ve sıya n~--- 't b' mel.ti p , ~ 

-~ ı·- ı aya nh'amadıkca ve Amerika b .. hur B '""'""' ~ <' 1' Avruna neye moP.Jup fik "'-vket lnce ecdat ile va- kuvvetlerinin dümdar kıtaları ·ı .. 'k gömlekli milfrczeler bu sa a-, k ·ht t t ıre su ı:-· ..., 
.,.. , ı e munakalatnu idame ettı çc 1 el ., r,-C. H're ı v.. ıvv • Neye "!'ı:ı.:ı.n ol" ak, l;'&n n ıl ıırıısıud;ı irtibat te- tarafıııdaıı ""'stcrilen şiddetli ı-· b' k t Korfuyu işgal etmiş r • "' - b 

1 
•-- · t r eım•slır ...., 

c1 u? 
bunu .,v ıç ır~y aybo!m:ımış ır. ad bu Pro :ıy 16'1nuu.u ıs ' a . . . t'! 'yecek ne var? aıs &len bu müesseo:enin müze - mukavemete işaret etmişlerdir., kineli bir piy e ta ru Lillbdgh, geçen ., !'ta kendı 

lf'r \"e arşıv d ırcleri tesıs ede - ' Gazeteler, Yunan r.oilıetiuin u- Nutk'ltn Amerika.<!akl ııldsler vezeyi işgal etınişt r hakkında söylenm baııı sözler M.ı.ğ!up olaıılaruı hiç bir' de 
rek evkafa ıut but- ı-ıilesscs:ı- 1 zun ve kahramanca mukaveme- Va .-ıgt..ın. 2: (a.a.) - B. Sirenaik'te Tobruk cephesiD- dolayısil bu karan vf'r..tiğini ne 1:.ır (m'"l f) vardı, ne de 
• <•vrak ve vcsaıki muhafar.a tini ve Yunan Mü~ümctiI'in ada-! C'hur-.l'i!lin nutku, A ~kan de d\?nan tanklar'. ve piyade blldirmektt'<hr. bir fı;ıJ.lı birlik). Bunun için 
ıususund.ı go.~terdiği alakayı lanndan nıUcad~.eyc devam et- r llcti üzeriııde kanaat verici ve kuvvetleriyle bir kere dara ta- Lindbergh tayyaı-e:il,ğe t&- ma'ililp old,,!ıır. 

it vk vı Türk hayırper- mf'k kru·annı ıJkı~l!ımak busu- tc ı:ı edici bir tesı r yap- aruza tt~cbbüs etmiş ise de ı:a- !ebe olarak girmiş ve 1>!21- rie Ve l r, ılti kere iki dört eder 
verligıııiıı vP Türk iyasf idare- su ±ı mUttefıktirler. ııru tır. İngiliz Ba~vekili ha yiatla geri pllskürtiilmü·tur. yüzb:ı ıJı~a ve nihay~ !bayı~. dah:ı: Hangi millet bir tnulll 
~. '1 bin•r .csikıu:.!' teı;kil edc-n Olıserver {!}l.Zctesinin müdürft kik.ati giz!em"' e iyle ta • İtalyan ve Alman pike bom- 1 ğ8. terf' tem.iştir. Lınd . g\110 birlik) kunuazsa ve bir (möill 
vakı&nameıer y!l.Z;l •mı ilende B. Garvin diyor ki: rundığı •çin sözleri her za- bardıma.n tayyarelerindcn !"Ü· infiraU;l düşünceleri d< 'ly'I ile -ı<fJ in clrafınd:ı yekpare ol:!ı it 
okuyabil 'Cak mütehd.Sstslar ye Ne İngilizier, ne Avustralya- man hed ~e varmaktadır. Alman reKkep te~killk•r Tobnık cı- gc<;en l'ııına gimi< rc'sicunıhur, toplıınnı..tzsa., o, roağlüp olacak
tı •ıı:-rncsi ı.,mennısinde bulun - !ılar ne de Yeni Zelan,lahlar ta- !arın Libyada lngilizler\ bezime- ~rında diismau bıı.tarvala · B. Rooııevelt g,:: ·..eteciler topla•ı· t<r. 
d· • tur. aW üLJerinı if ı et•iklerine t. es-. te •ih-attığı lıakkmda itiraf ka- nna, makineli vesa.itiı c ve tı :11:' ı Llr.-itıeı·ı ~i 'Çopp· r- Alt tttrafı lifı.i güzaf .. 

Feridlın I•'i.cri, ı~::ı<>oll de sii etmiyurl r. Attı ay mükem- dar :lf'>ırdakı askerı yaz'.y t hak kamplanna taarruz etmişler - head diye tavsif tmıstir. <.'0 '!'- ..,.. ,,., .- . ,v ~ ,,. , ~~ 
• +-'-""'' d h" · ı mel arp ~tt k• n "'nra t: •ın· l k nia \'erdi!! te iııat da iyij dir. 1 ""rhea' d, Amer•k2.la en tenli -: 1 

.. ..-..... r c, 'Y ca.mı er-ı ,. ~ kar•·.!, 'mı .. t r. N 'ııa."ct hn\·a ve ,-- ·• 1 l B 
ek .c .ıf c.tt ,i n >k.ıa.nlara ı:.,a •ıl .k Mec • · • de I· ·n y • Ş:ırki Afrikada dilşmanın keli bir yılana vcrı. •n at ı' · · 
r e\I t..r. Vunan kU\'\ tlc··, ·ı'<kındz. l'ri d'ııı kuvw erin'. arttığı ve tnzyiki ve kıtalarımızın kahra - Rom: <elt. ayı:ıı g•zctet'i~er 10P-

z; · Gev .. r Etili Yc•ilca~ üril'ı-cc' bır kayet go·,, t·- vn-yt ı gcc 11 ·nzd.ık kadar manca mukavemeti devam et- !., t ıııda Lirıt'· '11i:h ıı si~ sS 
v t tamir mr el • le :,oktur. Yt•" 11 hiil· ~.eti Ati ·: '-Zik ch>clığı hakkında ya tı- m<'ktedır. Dessie tah!iy~ edil- ·!üsUnceleri dolap : ' fifi_hiT. -

ı-k b· mir iş- 1 Gır ' · e ruk - ı;ı beyo :ıt ~eri " !arı tatnıı il'.!. tir. .-,etA çağ!'ılnıadıgını l:ı soy! -
kk 1 ı 1 c< ı.,..;; tir. Giı n :ı.z. et 'ştir. Am riı tıla.r srtık bi- AL.ı.,-ı· ~t •----·-da dü :nan mı· ti lı t i ' asıs < <ıv · 'iyorlar ki "1ticadcleve ; i < .. · • """"" il -'·rle~:... 1 aran mı •·e Lar-;••kıde Cer_ - rcini~ efııanev'i k l ıdir. •-·-·~lan t"rd-~ilmiştJr Amorik& ııı. ram.- fll"-" •' 

' , eı,, işferdır •e ede• '•' re! • ve ......., '"~ u "" >" l 't fa k m• hur k<'rvrmara:l'1n G ıldevedı-",r-ıdıl rd Yuı ı Deruza!Wıınmızdaıı bıri At- Nevyork, ;,o fn.a. - ~e · 
il. ı· ist k m 'cai<'lc vnl>im ve l-ıüv · ·tlir. ı: JJ "man v· < r •:zeritı- nan n- ıvctperı:er ı~ ve • li.ntikte 10 bin toııluk bir d ·,_ rı 

cJ r k bu tı.-ıhı c:ı rin bir lalı İn1'1iz •lenız km'V<'t!erın•nl Kanad ıLki• 11'r man muav'ıu kruvazörünü ba- De1!' >kr'.!ıriler l!'rin·le nıü~de 
1 \/'\'el !<mir odılme!:ıni iste- mt:c ıFaa ctti·~i mınt.1ka dahilin- Ottawa,., . B. Ch· r., tı le etIT'clr .n m,lyarderlcr, Rıo-

u 

de 
1 

1 d • k tırmış r. -. c"-lt'ııı ta-Lfını ı'ltızaın l'lmo.:k-- nıi. ı - ed;r. Millet!ne layı bir kral 1 c'ıillin mıt' ı iin K ,a da ~ n· .. 

~·ın va H · ı · b olduğunn i~bat ed('n Y'.ln:uı krolı < k bih~\k bır alaka ıı.vaııdır • ı Alman .....,mi robliğl tcdırler. Bu cümleden olarak 1 nl-ı~r•e tıp erın ıı l yaııatını ta- J . .11_.. d ti k 
28 

( ) Al 
1
, ckf 

11 
N w <'ork Tim · 

.. • k. n k ·ı :.ıye 6 len Maarif or:ı mı nıne ve s <ırına ar mı•t·~. Resmi mnhfi'Pr nutuk B...:lin, . a. a. - nıan -,.o " ~r. • ' 
ılc~lediği \ ckilı :11· 11 Ali Yücel Veka- Si kusursm bi' diirUstlük gös - hakkında müı. ıe.1 vuriitüycır - ortlulaı ı ba..ı; kmi1andoılı,, n gr.ze..e ,i nlıibine bir ın kt '' 

( B•ı tarafı 1 inci ıayfada) 

dis - Ababanın cenuou ~rbisin· 
d .Timmadır. Dessıect~ki Italyaa 
kuvvetleri ~iır.di. Fraruu soma
!is; istikam~tinde sarka doğru 
rı• ate teş.:.bbüs edcceklc ' ir. Fa
hl bu ricat hattı, ·~r1'ı'lan ke
b;ıınek tebFkc~inc maruz bnlu 1-
ınaktadır \eya~ cıt bu İtalyan 
K~·~vctleri., D .. · -..1in samali ı:: 

f, ·n yolda kac;ı:ıaı l"n~ d am 
ı ı~~cklerdir. Fakat bu yol d~ 
t • bİC tcıı 300 kilom• -.re r 'll 

1 
' ·'nı. t - le \ . , ;: bf'nin tamiri işi!el termi..tir. !arsa da ba:velıil B. ı c~enzi~I tcbıiği: goı; rl'reı milletı R '"" ,.,ıt.n 
~ 'chi>ı-- ı )' ı!.m b'r •· ~ Lıi r 8evyotkım: f;;ı~ h n<;' ı- " ır diste harp hak- H'lra Kt.ı-vetlcrı. kısl!Kn ı-.u u etrafıl'd t' · '1 "lf,•l -

r "" m ıl ~-ı ha.~lac -,nı ışa kında be.- a atta btılunacnktır. si ,eb!iğl~rle bil<tırilnıi~ oldu u t re. ııı bat ti kazanması ·"ın nl) 
re b 1 t · ıır ı•r ?5 en,, ön Moskovıı, 28 (n.a. ı - Kızıl B. C" "ıllın : t'- l'arb·n mu ve<,hilo>, Pil'\' ik Girıt ,_<lası ara- Jüzımsa yapm~ga tlavet ~tm. · 
n. 'llF olan taııı'~ndenl ort :ın organı olan Krasnav'l zııff•r v tle 11 •; ",.-;"ık. sında.lo (enızmıııtakası. da !ıh- tır. 
lı;_ '. de=. tır kı: ~vezda gazel yor· • 'nnd2 t.,n; iz1erır ·'lict'iı;:i 'ra- şit edilmiş <•lan ve cep bede mag- M Iyud.r, •ltıgrü 1 • lııgruya 

Yunan hezimetı .e ragmen rıaa• ,. t '".i' zkrin <>sardi icın ı·- ı İlne-il z kıtalar nın n ., ine ı.·. n ·ıua.ha',y icap ct,,re k 
•
1
Z Ziy:ı l •h r rka.ch İn!''°İ?. ırnwctı ; Q<_rki Ak,le hır' ilJh•nı ''" -. ola-'·tı 0 . · · · 1 · "·'"ı c:' :ı 

001
: k fıl J· r<ne h b • ·• • '-'""' tahsıs ciilmıs b tınan na ıv . u= ızyı. 1 

W res nı e'<.l 6 y.-l \'8.ziyetlen ı rk ak ac·l v~ ıvet m~ • - levazım ve himaye ıı:emı Pr ı• gilız · mani. ın· ksu r ıı:fu · 1 
r ~nı .ıw t ~ lir r , nı I..'U\'\' ti• ınuh .z;ı. etmekte I '" ıyet ' ı.. b r kaı ı ta rip lkumlar y pmuı ed. t lıf tı .fo<i:ı· 
t.m le su v.e d' J. dirler. ar , n ~~kı~ abcr ı dl r l ti 2fı d y· ı e ıe indeki cer yan ituk· e - l .., • ~'-• ır. ı sıı'.re e, - > • :san a, u- ,,. 

mm .n ve s •' 1 
" .;ırcı »--1 ı·d~:, .. ,,__ c:"ınf>< in ort d·1 Tıır ııeh n "> l d 48 000 tn. tAvı•etıcnme1 ttı"lir. . , ,_ ......, ~ n.ın s.ıa rın a, er..an . ~ .. ı .. -

' ı l nur etm ,.,, ı rii' • e<!ir. V ,. ' ~ • • ~ l~tı bacmirdc 11 gcnıı ı.ıa•ı ıl İ;ıgiüx ı;tw..'tl'' riuin mtit:ık•.,...., nım yımızt ~ ~unu • ~ g L, ~: ~ (a.~. > v~ 11,~ı;: ve h ırrk<>t ı rıp ~'" ııı '·tr-liı 
1
,.. tır Bundıın b ıcn, G.ri i l ır -a - ~ ( .a l >< Vl 

- P ıg. - - ~--- -- 1 ... , Clıom.cle ı!ivor l i: 
L mc k. On ı ıın ıt.ı. ı.nnııı ıio r 'lt:> ı arc>t Prı"linde bir ngJiu krı;v ri>ı-a Bu harlıı kaz•n111a1t iıı .. Jı:ırr 

~ 'lnı ı; ' }'l m. 1 'L' ettikten ronra İngıill:ıcrın ka- Türk Al . a' tı·c~ret \' liğer l'l g<'mi hasııra. r tıl IPalzcrııe. i iatil.SJ.linrl ·' •0:. 
ınıııı riv tııvie v , ı( r.,,ı" ıığrac..><ları nıı.;v fakı- - 1 ~ mışt•r. Bıı gemilerden biı ın-;' lari tc.oı Alınacv:ı. 

1 
nı,,~.a,ı 

ııı1 nıım ~bay Nıh" 1ı cta • n )• li~ 11 selıcplerüıi llr.lŞtırı talı• ip ~- miş lelakkı olı.. ı · ,. tr _.,, ~ı ·kı:n:Uıyı, Eti .. _ ;;ı 
. ı k ~ ıu ...._ 1 c yorlu. an ası 1_, 27 nisanda, va kuvv 1-ri. r '-et ' ' ci bir J:'.rlitc •1" A-. 

t c mur r ..ı<ı ese.·. ri iı· n Sıınday T' ::ıs dıyor ki bL tn ~ ?ÖZ ü ve bE bin t" il n> r'· !llII, Aınerik-ın Jı 
1 

., mnl-
,ı t.uı Ü ·ıı bir & c .ebe . müttefilt 1 va __ e-- ? to hacmımle b·r •.c'lrr.t ''mi•~• ?. • İl1·rı A\r·paya nı.kli ca.e· 

om... b hai< •!'la :r kuV\·ell· un kifa.ye . 'r. 10milyon liralık tı'caret lrı.tırınıııv.,d•"ı· ık kru.c.zor ıo• bulnvık \•.ıo ıAi Rco ~·iti 
ı r h .ı:ır Nır. t.: r ır nı Bu kifayet ırlik Yıııı. nist .nda iıc 12 tic ret gcmisını ~"k c•ddi , 

1 
d 

11 
nlı '~" "ı lıhı..' r. 

ıı ı bıı 1(, ı~kac t ı oı ı k-.dar hm-iz bir !!<'kiloe anla'iması parafe edildi sun tte asan ıı'.;-ratmıst r. , rıı m I< ıne k ı n b -ı · · 
:ıa <la ıktıı,. e me, t 1 C:: •anı et• !i nuiddet<;e 1: - ıı 2o (H 1 Yunanıs,tı;.nın "e !oranın mt'r 

1 
olm~ a·r. B. R ,o ' ltiıı 

k " ,__ Ankara, . " usus) - Ti.~- ! 
<' ::-1 n b bızun mt mle ır.ıne ba.- ıs me\'Z' u ououuıız: ke1.inde kalmış mıııt• ka arın l b wdii>ı bi•araflı! k ı· l f 

N. · "" k ı .-ı ._, kive - A;.'llanya ar:ısıııda ı>V\d· · Al d " 
1 

b. • < =le e;.ı>ıK tnıiş \'C k1•' ıçın mın·aaa. o atllii..,ı,.. · 3 miı:'cnmesi içm n:~n or m;. ~ ti, ı .. rivo do'."rıı atı • · , M aff k ı ı ce parafe edilen ınilvonlıık an- k 
1 

· 1 t .:t ı.k.i bUyuk dit yazını,., ı:o U\' a o ııma ıgıı!lı= s , kı !arının hare ·et e"ı. cvve cc "' bir 'lO!l'l"lır. 
g unw; hu mcsaı.. ndcn h.ıber be i Yugosl vy nın yıkılması J.a.şmadan ba•kn çoktıınberi mii tesbit edilmiş p!h r.mcibnıcc · nai!y T · "!'aph ; ,e: <'2i de 

1 k zakcre edilen 10 milyon liralık A ı • dı.r ıı ı ,,, ız ~'ran.,ız prufcso- ve Aman tar ve pıyadesırun a "'""-··· devam eylemektedir. 'man ıa vnı fi-k,l"!cd;r, Bu ~t~ diyor d t .. fuıl · - .. · ld bir ticaret :ı.....,.,,.u.,;ı ııa 1fe e· ı · ıı · "" · nl :aon e >U l'aporu , ıster- e ~·· ust ugu <legi ir. Bun- va kıvvetleri le'je>< <u ·n, • ,.,. k 
la d l ' ' b' ' dilmiRtir k j " i • •Jık. Ondan da ayr•ea bir r.ıpor · r ıı crazının ır gcbinii Al " · polid~ Argos mınta · Sl!lt a ' • Am ~ika birleşik chwletlerı. 

al<iı.k. Bı.. sL tlc ı , tatkıl<at manya lelıiııe meylettiren ıi H ... k• M- dd mnn kmn·etlt>riııe mi!~ssir • ıret g;++i: e ,falı ziyad i. tihsal va-

t 

f 

r. 

f I· bıi, ük Ambaalag\ tabii ka· 
ı ";"""r~'le Uı.z~;ik 1 rİ"~ icN c· 

ı • ' 111 ı..ı n ;ı,.ıiiyPn İııgl
ıı• motor!U kuvv'f ri t•rafın -
d:v tch !it ('(i:lm l'fl'•. 

D ie hal<k•n•.,, nıalümat 

Londra, 28 (a a.) - • aliıhı
vettar bir memba lan ö?ı· ildi
Wnc g~)re, ltatyp,·~1·ır1 D <.:~ıe 
ınevzıkriJde üç a.·"' yi c k 
ve mülı'ımnat tor . " .1 ı. 
Hc~ırin alınm:ı _.ı it_- i~i 1 .,ı, di .. 
ıf.n bu 1 ·rıL".1'.'m ,..j 11''' t rı hak· 
kında hrr,Uz r" 'f'r t h "T:'a, .. 
"'~ tır. Dessie. nar"' 1 z a 
6 bini kıly:ı t olmak ;· "re 36 
bin n'ifıı -ıu bir ~ehirdir. 

Adlsebabada hıı:ıırlılJllıl' 

Adis - Ababa. ~8 a.a. ~ Re
uwı ajan--ının lı.P0m i m habiri 
bilıliriy r: 

Bir tara rt411 im· toriuk 

t 1 ınr]-,,rı 

safh-.. ını bitirdik Bu ;..; bittik- miller arnı<ındadJr. Fakat yalnız a ım Ve U e• te hiicum etmiştir. pan ve nııtlhrını le 'li"ı~ rrittik -
ten soııru çu rin c:.ki çini kul- baiJın:ı bıı .iımHler tera_.ı:iyi Al -

1umumiJer ar sında Siıııali Afrikada. Tobnıkla r~ -!aha iyad• aı:re· tmı~ bulu -
1 hain lc.ı k yerlenne konulması in manya lehine m('ylellırcıue;;lerj ıJe manın yartıih ileri lıar<'hl- n:ııı bir t : • .,e<Jir. Bu urctle, 

l:ıh·vetleri srın dü•m ' ı kavo
m t me• ke •k!rini mııh ~ e
derken di' ,,, laraJ'hn iını:w.ra -
t.ır Ha'le &ıliı<İY• in payitah • 
tına a\'<l<•ti hnmr!ıkları ikmal c
c!ılmek iizcre•lir. r;;vı ri ı bir ç~ 
gu imdiden Hahc'l \ıayralıl~n
le J<ın.•tıl.mştır. H~be• cenga • 
\'erlerine mensnp kuı·vetler .;im· 
eli Adis • Ababa tavvar<.> mey 
d:ınına hakim olan kaleyi ltınıı 
almış bul,unuyorlar. 

\!'. 

t nı. 1 ıJ, 
mnn el 

t n" e! 
,. \ bt.~ 

·e iti:! ızlığı,u guninLc evkıı.fla t di. Muvaifakıyetsi7.ligırııızin Ankara, 28 (Telefonla) Ad- !er kırılmış ,·c diişmana ağır za ir "p • ıı '<'1'. endi\ ~i 1--R~"· 
mas ettik. Arz :.iğim gibi ev- yegane izahı şudur· Müdafaa e 1 !iye Veklleti hlkim ve müd lei· viat verdirilm• tir. Alnıan \'il akt rı mü .ık"l-•a<'ılilm,. -ı n>" 
velce yapılan L:: -.ııı.ta kullanıl den hraf mahalli hava i.;füUn wnumiler arasında g•'nİş mik - !tal an pıke bo!'lbard·:xıa11 tay h • ir ·rti ist'h• ı end'i trisi 

olan çiniler:leıı btifacle et- lüğünü temin edemezı;e, yaşa- Y· sta becayiş yapmaya ka.rar 1 yareleri, 27 n;sa.,·ia avcı lay - ve ı r miiddet sonra f'le elma -

bır 
1 

r \ aı mış, "ı'tan satın al dıı',1mız modt>rn ş:ırtlıır i~:ııde vermi~tir. Haz~;ıanmakta olan 1 yareleri himay ""1,,_ Mer,··ı. . cak !:· ı,5.1.;"'ıveti. sar<"ı-in bi 
·ı- d:k Şim~i ta.. ll"'la ""' .an;,_ _ karıda hiçbir c::rıhet.!e tutu • kararname bugunlerde Ali tasdi- Matruhad:ı tn"iliz toı;cu mr·vzi- zi'lı 0ı lıı1'\lllU bi.,c ,. •anti et -·~i nl ı ı ,. Bu• ·mı'rat ark. daşunın , .. _,._ nulmak imkinı yoktur. ka iktiran etmek üzere Ba•v0 .I , · 

1 
t -•·• 

- .... - " ' !erine hilcunı c,mı• er ve am m,,.; t r. ni'1lfr. ': h z b l· d.,; ., bi bozuk bir Y<'n ıı!c' ,. ,fohaıcbeyi Alnıa.n hava kalete verilecektir. h;abet eden bombalarla iki ba . 
v •İIP. ('q. lak ,_ .. Al•-ı'k u~tin-'- d•g"ı'I ku\-vcUeri ka.unn:.,;ıtı.r. Bida -=-- .._ ,.,_ ı rdı 

H ~~ "' ~ ·~ ,.., - - tarya:l'1 su •• urmm• a f. 

1
. 

o ' 
lı-ıo' 

Bu arada cephe! deki ha
rekat memnuniyet verici bir '!&
kilde de>am ctınektedir. Dcssi· 
eye gid 11 yola hi\kiın bul ınan 
rumboç.ı geçidinin cenubunda 
İtalyan kıta.lan ile muharebe .. c
ıl ıı Ct'Oltbi Afrfüa kıta!arı u~. 
kilvmefrc cl:ıha iJcrlcıniı;ılcrdir. 

' vi 
n 

alının 

ı, ,, 

tıh f re •.abıri mahsusu ile rt!Storc etmek l tte Almıın lıa\·a kuvvetler• -pindeki avcı tayyareleri karr.ıJın 
o ~ .. pı yani ilk y ıpıld ğ, zaman, han B··lgaristanda kıi.fi mıklı ıfa da dayanaman '<ta•lır, Tayya- Tespit edilen iki 'ı 
~ if <'d: gi nı.-na.i vasfı lı::ıiz ise e' ~.z .,wa ınel<'-ınl:ırı huhmadıklan relerimiz aynı seyi Yunanistan 1 

rı <fc, &<"ldiğı ka.Jar cld. , müte- :çın -;ey müşki.:.lt'a karşılaş - dıı neden yapma.dılar? Çiiııkü, Adli İçtihat I m 1 , 1' ıısı~· ın"J fikirlerinden istifa rr.·,'larJır. I"akn• bir ay "abır YJ11anlstanda J,i,. avuç tavya -1 
ı; d ed re!-' u tarzda ıhyıı etıne·c la ~ah~>Rrak kat'i aıı >;chıC<" o remiı vardı. Yunar.isla;:;da cc 

bu )o Jn. nyız. T mire fi'len has k,, la fa!lı lnyv'lre ~urabiHi royan C'den 11n~'ıarebe!cre şalıit 

·, r C\ 

\a:ıtı 1 
lıa 

1 ınrntır. !er kı. bunlar her }'(·r le ı·en- olan hı ı-,at gEçcn haftıı demi~ 
rU:c •ini g-ö ;lerer<'k ıııiıs'ahkcm tı ki: "100 llur-ricane tayyare

. M ı.ırıf V0ck lıd LıK ~n kür me\'zikn ve ılağht'dakı toı>Gu mi~ daha olsaydı dii an, mağ 
r. J.ıye den · llıan "nv >ı l'lu- mcnılt>rinı ber!:ıava.. dar vaclı- lüp Qderdik.,. Bu lıclki bir ha-

.,; c ınvaı Bur> ıln Y• 'I l~ı·de tanklır. ııa!Jiyc· kollaıı kikattir. Şayet 100 yerine 200 

' . 

c um v ır inin ,,uıııri sanı~- nı lxııP.lıarc'.:ıı1'\ll ~e dunııadaıı avcı taY)'2reBi daha göııd"rc -
n ctrnf~ · m.hımat vermiş mü.1ak:ılatı, r~ıc:- de'X>lar• tav bilrn.~ olsa~·dık belki Yugoslav 

v~ bu • 1•nır1er csn.uıınd:ı yapıl- ys.re meye !arını, !im nlan ve yanın da bır kısmım kurtara 
nııı; o n hataları rılm:ıdc ·k clcı1iz nak!iy,.tuu bomlıardıman !J;;;

1 
dik. 

bunlann ı !ahı ÜP 1' · e !ileri- etmiıjlerdir. ı Gaz.,te, havacılık ~alıa,cwrla 
n ll'l:n .r le ·ııi is • >isi r. 1 D" t ı ' b 

A.bd ~ u~man avvart" ""i bizi ve :}teni Ye muaz? . .am !r gny .. t 
un-alım 'il Demir- Yuıı -ıl 'ıırı 1'· ı:.n bil ııiıat bı- sarfcc!'lrlr · hususunda ~'rar 

dat (~;oası Dıvı- tekı büyiik raltnur~,i:ı ·. Buuun iiuı·;ne •ııcak h _,_. 1' lXJ '· U 
camıin tamir hw;usumla ev- " " ~ ve ~· vın an~n • "' gayre er 
k ~ re rı re ~ ~ir~J• ~il- bsıh ~ 1. kur .. n ·bile e; ne 
d f •ll:ı:r n g,~ •dıg lakıı- 1 hpL-ıku Allılalı boınb.ırdıman isar t "de• h ~ -ri'< nı., rnp-

a rıınl_a. b·h _ltikt ıır:ıu t ysa.'f'l r· 11 'lizh - J; 
' ıııun buyuk hır 1 ı- le lcı·'nı'n Sıı t ' mı·. ı tıgı o ıı ' .'n -., ı,ıuniy t e 

' v ! c ti hahselmekt ıdır. v ı ır l unla ta r cd ·•:nesine ...-
' k• ·"u~n· bwı mq'ltuL 

bıı-.ı.k·.lmL1 oJr.;· • u \'akı1lıır :ı~ 
... ..ıı • ..:;ı. 1 

ın"' ıerle ma- ıi h.ip.r, Ye'>!lc:ı.. , ll'İrinde 
bul::ıun.ı,.ıııdan ı!e- yapılı:: "l u r ı ,lıkl.ı.n tet-

eıığını söylemiştir. - - , 
n v 

r c nıt 

n "'C'1 ıni 

Aıık111-a, 28 (Telefon.:>.) - Ir-, (Boş tar>fı 1 ine' ıoylad2) 
En. taarruz maksa:lile ke.eırılıruık ·yanın Alm:ı.ny.ı. ile !ıemlı.ıdııt o
fatenilen bir k:ıdınııı ölctürülnıe- l•., mıntakals.rda bir ta: ım ted 
si halinde sııelu h1'kk1111lıı ceza b.ıler nlı-.ıakla beraber dıırli
kanıınumın 4'>0 inci ma.io:leo.ı 7 lik harbe üı iikleum<'k i •eme 
in<'i bendi~ııı tatbik ed leceği VP <l .~aıi, 1 Jk .t ,;1ltip ettiği ·iyn
h ?metçiniıı gayri mı'Ç.,ı birse- sete tıal<'lncak olursa g>ı}<;;ımn 
be ılc yapacağı <lav<'t kabul ede- y ni ilıti!;W~r <.,k~ımcl<tan 
rck e\'e gi•rnlcre mesken ma U· b~ka bir ><:\' oh'1~ca,;uıın an
niyetıni .Jıliıl ctmis ıuadle ba- luşılın .. kta ~.ılunduğun·ı teı.& 
J.llabileccği \YO bu sureti(\ tt:'tz.: ı tiz 1.·ttirmckl1.-dir. 
ve nltilenlcri lılzım gcl~ı..:o:?~i Tt"'ll 
~'İZ mahkemesi tc>ed:di ı• tılıa ı -
ıuıımi heyeliıı~c kar-ııla"tırıl 
mı~tır. 

ithalat için ten;c.ilat 
Ankara, ::' 0 (Tdcf·,nJu ı lr

l\daı ı r-lı!eltı leıai'.it çctv li-

T i<. c.ss ajn11sınm Roıuatlruı 
"", ı ı Jll nırı.kaJcnin bazı 
~· ı·, llaTA 1 vic·rc gaZllC·Lcı·i 
tal'afııı<1~1 ikLıl.ıas e<lılmi:;tır. ı 

h-Jyan nıecn:uası şwılnrı ila· ı 
\'C mekt<"illı·: 

ı t 

ıı 

ıı a · 
it, 

ı 3 aüylı'!lıış ı hı:~ -ı kik t e<!<.'<~mı , 'ıa r en 
ı _ n1ı.l' n bıt v zivctin hat- bü;;le hı~ f ı 01 " .. • ıüJU--ı 

Bu izahatı mUt..akip heyeti 
umumiyesi üzerindeki m iizl?ke 
re ki.fi görüler k maddelere 
gcı;ihniı; ve !\abu! olunm!Jitur. 

.nidcn ba .ı ıla\'<.'leı· .ı·ıı.p!J · 
r. ı • •• ı -~ ·t~claıı mamul l S.· 
s• < t_ mukevvadan m • 
m.ıl ı..tt· !ar • IG, aımpara . c~i 
için de .,; 10 t Jılat kabul erı ' 
miştir. Bu ınadrlclcr yııkıuı !& 
yv.ılın ye?.zilat ııi~iıelilc i• hal 
cdilebıleccklerdir. 

ngil~ ı14 lciye nazırı Edı:ııj 
ık 'ovy< tl<ır Birli;;ınin Mo;ı • 
k ı lıüı uı, el i'i M:Ualıy w-a 
ı;uı Ja 61k ·...k vuku i<ulııP miila I 
kalJalara f..:J, bir ~hem i:ı<. t 1 

ntktm•"cl< b'k 24 martta 'l uı·, 
il)C ı•c. •V .!er Birlı_i :ıraı 

•ernlm • men11 rlc bul m 1 d" b~ 11 1 ı · b ıu.ua •
1 

Meclis gclooek içtlmaııu ~ar 
r,nrıha gilnU ynpac, .tır. 

ocl' akdolun~n ,.e T!irkıyeıı. 
b<:y>:clrnilel hir ilıti!a.f lıaliııdc 

Cenubi ~rbide, Debrama.rcos 
mınt alt .. s.ıı~da iki gün süren "i<l
d~tli mulıal'cbdr, deıı sonı·a ~ 11 : 
dau kuvvetler; ~· ta kak ını 
zaptetmi,lerdir. " -.. · Ahab. nın 
Rimaliude Fichc: ı ıutaka~·ııd ı İ-
taıvruılara karşı harnoo•ıı di_ğ"'.' 
kuVı·ctleri de <lilşmıını" motoı ıu 
v. 31taJarmı Lıl-riıı <" ü ler :e 
1t.ılyıı.nları dağı;ıra iltica eUııeıre 
m .Cbur etmişlcruir. Bu mıntaka 
da ciij man takip edihııekt.,;lir. 

Sovyet Rusyanııı bilaraflığına 
giiı· ıı-•lıik~C'ğine mfitedaır hl! 
lunaıı boy·uınaı.1 nin 'nlrkıyeyı 
horn yolunda :cşri eden bir e 
Her oıdvğtın& fıllphe yoktur, 

Oggi li ni!ı.qn tarilıli Sovyet 
• Yugoslav dostluk \le ademi 
tecavüz pıWıu da gayı'İ müsait 
mütalea.larla tefsir et.!ııekte ve 
So' y Ucı-in .A iman ıut.Jarının 
B naa girmelerini ıe.e~~ kar 
Pılamış oltlıığunu lıabrW:ırıakta 
dır. lt>t'mua. yHıf!U nitıayet 
\er rk 11 Sovyetlerde göriilea 
ııullı tem:ı~iU<'l'lnln &adeoe ııaze 
ri ol<lut,unu kaydetlllıllktedir. 

• 
• 
• -

• 

• 
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Nişantaşında mukim Bay 

rnNI SABAH 

lzmir Nazill !e Aydın l!&.~AC.A:i}! 
t lefonla baglanıvor ı 2 3 4 s 6 1 s ~ 

lzmirden bildiriliyor: rT'i 1 1 ! 1 ! : fli 
' i ıU .• , 1 1 

ı = ı \ili 1 1 1 ' 1 

1 ' 1&3 1 1 1 ı:ı. 1 1 

1 

19 N1S~J 
İstanbul hava mıntaka dep0 

amirliğinden 
1 - 30 ton otomobiller için vakum y •. ğı rılınacalrlır. .. rtıf 
2 - Kat1 teminatı olan (1665) liranın Bakırköy maımudlı, 

tınalrnk rnakbuzlaı·ile birJikte <S/5/941 salt gün:.i sa!lt 14.30 da 'rf 

va m1ntaka depo ~n1 irliği sabn alma komtiı;yondn bulunmaları. 

İstanbul Lovazım amirli~i satınalma kamis JJ:ı 11 ~'.· 

y~zan: Aptullalı '' TAY.ıllAS 

Abdi Dural ismindeki yurtsever · 
ve lı~yetli bir zat bu!ıdan bir 

1 

kaç gun evvt-1 kızırım n~an me
ra.simi münasebetiyle evinde 
toplanan dostları arasında Ha
va Kurumuna yardımda bulun
mak maksadiyle teşebbüse gi
rişmiş ve müzayedeye çıkardığı 
bir püro sigarası elli sekiz lira
ya yükselmiştir. 

Aydın ve Nazillı istikametin
de yapılmakta olan otomatik te
lefon tesisatı ikmal edilmiştir. 
Nazilli, Aydın ve İzmir arasın
dald tc!~fon göriişrnelerine ba· 
zı küçük noksanların ikmalin· 
ilen sonra başlanacaktır. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
I! 
9 

j 

m. 
1 1 

l'J 1 

ı ı :e il i I 
ı m ıa ı ı ı 

60.000 kilo sığır eti alınat.:a.Ktlr. P;;znrlıkla ek siltın~l 30 ~ 
çarşamba C\llı.U saııt 15.3-0 da Tophanede tst. Lv. Amirli~i şılı 
misyonunda yapılac~ürtır .. 'Tahmin bOOeli 28,500 lira, kat'l ıe;,,ı: 
liradır. Evsaf ve ş3rtnamesi komisyonda görülür. Taliplerin o6 Belli başlı bılginimi, F. Köp

rülü mekteb inJc:ı yctışen genç 
tarihçi B. Akdes Kuratın "Top
kapı Sarayı müzesi arşivinde
ki Altın orJu, Kının ve Türkıs
tan Hıuılarına. ait Yarlık (lı..r) 
ve Bitil.ter) adlı bir eseri çık
tı. B. hw at u:ı.ha 11J37 yılınua 
gene Topkapı ::iarayı ar~ıvm -
den çıkararal<, (Kazan hanlı
ğını kuran Ulug .Muhammed 
han Yar· lıgı 11 l 2 .. nı ne~rey1cmjş
ti. 

Altın ordu ve Kırım Hanla- ! 
rınm kcudi yuıtları içinde ki
mi eşbas:ı. venliklcri tarhan
hk (muaf yet - exemption) yar
lıklarmd:ı!l ve kımı Rus Kruaz 
(beylcrı) no ve eski Lehistan 
kral!ığı hükümdarlarından ba
zılaıına göndc~<lıkleri, kimi dip
lomatik yazılardan ki bunl:ı.ra 
da "Yarlık., denirdi.) az çok 
malümatımız var id1se de, anı
lan Wkeler hank rının Osmanlı 
padişahlarına gönderdikleri dip
lomatik belgelerden falla bilgi
n.iz yoktu. 1 

İşte, bu kab!l tarihi vesika
lar üze ind 'n arşiv tozlaruu 
ailerek, onbn ayuın:ığa çıka
nn B. Kura!. gerçekten kut -
!anmalı ve alkışlanmalıdır. Bu 
&llretle bu genç tarihçi mem
leketimizde tarihi e< iebiy3t ala
nında adet a yeni bir çığır a.<;· 
mış bulunuyor. 

Dugün b,ıhis mevzumnuz o
hn eserde 10 tane v..sı ka orta
ya korunuştur, ki bunlardan bir 
numaralısı (yani Uluğ Muham
med han bili~i) evvelce ayrı bir 
risale şeklinde neşrolunmuştu. 
Gcıiy<' kalanları, galiba, henüz 
yeni, glin yü.zügiirmektedirler . 
Diivc olarak, "yarlık,, m:ıhiye
tinde vesikalardan olup ta, 
ba.ııka yerlcrrle ç' ~"n ve ince-
lenen Toktamış ve 'l'imur 
Ktluğ hanl:ırın yarlılarının 
transkripsiyonları d·ı konmuş
tur. 

Eserin ilmi bakımdan cl'iı.ülü
Şti iyidir : !l[iiell'f ilkünce vesı
kalan tasvir ediyor; sonra a· 
rap ıı.~rflcriyle yazıl'.Ul vesika
ların metinlerini okıınaklı mat
b-aa herfleriv!e koyuyor: on•ın 
yanına vesikaların 11 tr'lnskriptii
yon,, unıl yazıvor; sonra vcsi
kal<ı.rı dil ve liıgat yöni\nden 
"izah,. OOiyoı-; on• 1n arkas!n,lın 
vesikaların bugiirıkü garp 
Türkçesiyle tercer.:esini yazıyor; 
n·in.'·"i Vf' ik.ar ı~a ~ı 1;;ırı }!e

~en kimselere dair tarihi mal.i.
mat veriyor. 

Kitabın scmuna vesikaların 
asıllarının tofog-rafları da ilave 
edilmiştir. Kitaptaki vesikalar 
3 kısma ayrılmıştır:I. Altınorda 
harılan tarafından Q3manlı 
Türk padişahlarına gönderilen 
bitikler; II. Kırım hanlarına ve 
büyüklerine ait :varlık ve bitik
ler; ill. Türkistan hanlarının 
bitikleri <Burada çokluk şekli 
kullanılmış ise de, bu kısımda I 
tek bir vesika vardır.) 

Malüm okluğu ÜT.ere, Altın 1 
orda ve Kının hanlarının bun
dan önce meydana çıkan!'Ul 
yarlıklariyle en çok Ru" mü- ' 
ellifleri mcş~I olmuşlard ır. 1 

Bunda salt bilgi ve öı1'rcnme 
a.~kından ba.~ka bir mülaha?..a 
d:ı. var<lı': Vaktiyle bu devlet
lerin bulunduğu Wkeler Rus
ya dcvletin'n içine alırunış ol
dıığund.ın, l!ur.Lı.r bu gibı vcsı
kalan bir b.ılumdan kendi dtv
letlerinin tarihine aıt veHıka
laruan sayına.kt.adırlar. "Türki
yat Mecmuası,. nın Il inci kita-

1 bında Sahip Giray han yacll\~'1-
na d"tir yanlıf,ım bir teı k'ktc ' 
yıızdığım gibi, "bu yarlıklar fi
loloji cihetinden gayet biiyük 
ehemmiyeti haiz oldtı lthrı gi
bi., "Altınorrla (Kıpçak) devle
tinin siyasi ve iktısadi hayatım 
(dahili k•ınılu~unu) öğrenmek 
için de pek kıymettar vesikalar
dır. 1. Berezin ve G. Sablııkov 
gibi Rus miiellifleri bu yarhkla
ra istinaden Altın Ordanın si
yasi ve iktısadi kuruluşuna, 

[1] Kitap 16X!4 biçiminde o-I 
lııp, ıwo ııay/ado.11 ibarettir ve 
An.kara Tarih, Dil tıe Coğra/1µ• 
jokü'tui neşriyatımn tarih M
rl.!inin 1 inci k'italn okırak çık
mıştsr. 

[2) .lfüclli/ bumda "yarlık,, 
a6zünü 1cul!anmı.7 ise dR, şir.'ltli ı 
karıştırmakta oldı,,iıwıuz kJita-' 
bın "Giriş,, 1.."tSmtndn r.etıdisbin 
bi=t '""~dığtrıa glire, "Altın 
Ordu hanları tarafından o .... nan
ıs Türk pad~arına (löwlcri
len mekNplıar ııııarlak değil, bi
tiktir ... 

dair oldukça mühim tetkikler 
yazıruşlardır,,. (Türkiyat 111ec
mua:;ı, II inci kitap, S. 79). Şu l 
halde bugün B. Kurat tarafın
dan neşredilen "Yarlık ve Bitık
ler,, de biz m dilci ve tarihçi 
miidekkiklenmize qok istifade
li materyeller V1lZifesini görebi
lirler. 

* Gazete sütunlarında, hele şu 
sıralarda, yazılan kısa bir ına- 1 kalede bu değerli e:;eri gereği 
gibi tahlil ve tetkik etmenin , 
imkanı yoktur. Bu i§ ilmi mec
mualarda yazUa.cak olan etraf· 
lı y>..-,ılarla ancak başarılabilir. 
Öyleyse de, şuracıkta bir iki 
noktaya ~arfet etmek yerinde 
olur. 

I. Müellifin (transkripsiyon) 
diye kııllandığı yazı hakikatta 
bildiğimiz miiııasile bir trarıs- 1 

k ri;,;; iyon olmayıp, düzce vesi- J 

kalann bugünkü Türk harfle· 
riyle yazılışından ibarettir. 

Her hangi bir yazı bir ka~ ta
ne kınıntılı (n) ilive etmekle, 
elüette bfr transkripsiyon ola- ı 
nı:ız. Müellif bu "tr:ırıskripsi- ı 
yt·ıı,, unda B. Atalayın D. L. T. 
tcreemesinde kullruıdığı (x) 
i~aretini bile fazla görmüştür. 
Doğrudur, ki bizde tranHkrip
siyon meselesi bir türlü yoluna 
konmamı~tır. Şöyle ki, Tiirki- 1 
yat enstitüsünün kimi neşri 
yatında kullandığı transkripsi
yon i.şaretleri ba.şkalaı'l tara
fından (dıyelim T. D. K. u ta
rafınlan) kabul edilmcme'!itir. · 
Bu kurumun bazı yayınlarında 
(Mesela, D. L. T. terccmesinde) J 

tatbik edilen transkripsiyon işa-

1 
retleri de çok noksandır. T. D. 
K. unda bu transkripsiyon me
selesinde, nedense, bir nevi sa
kınganlık ve çekingenlik görü

Bay Abdi Dural toplanan bu 
parayı kurunıun Beyoğlu şu
besine götürüp yatırmıştır. 

Bu muhterem yurttaşın ve 
onun teşebbüsünü memnuni -
yetle karşılayan diğer cömert 
vatandaşlarımızın bu hareket -
!erinin nişan ve evlenme mera
simlerinde gözön üne alınacağını, 
şu suretle m~mleket havacılı • 
ğının inkişafına karşı mevcut 
olan alakanın daha çok artaca
ğım iimit ederiz. 

iKTiSAT 

Peyr.ir narlıı 
halhtc 

Fiyat mürakabe komisyonu, 
dürıkü toplantısında ka~ar ve 
beyaz peynire mevzu narhı kıU
dırmı~tır. Yalnız, halen mevcut 
ve gittikçe azalma~a bn~lıyan · 
eski mahsul peynirler na ı ı üze
rinden satılacaktır. Yeni rekol-
te, narhsız fakat rue><ru fiyat -
!arla müstehlike arzedilecektir. 

Bir deli harısı ile 
oğlunu gara/adı 
İzrnirden bildiriliyor: 
Bayındır kazasının Kurt kö

yünde Osman Konur isminde 
bir adam ansızın delirmiş ve 
eline geçirdiği bir balta ile ev 
halkına hücıım etmiş ve bu a-

. rada kansı ile oğlunu ağır su
rette yaralamıştır. Yaralılar 
hastahaneye, deli tutularak ad 
!iyeye tevdi edilmiştir. 

RADYO 
BUGüNKü ;:· ROGRAM 

8.00 Prorram 
8.03 Hal1erler 
8.18 Müzik 
8.45 Ev kadını 

* 12.30 Proı:ram 

12.33 Müzik 
12,50 Haberler 
13.05 l\füzik 
13.20 Müzik 

* 18.00 Program 
18.03 Müzilı: 

18.30 Konuı;>ma 

18.45 Müzik 
19.00 Müzik 
ı9.30 Haberler 

19.45 
19.50 
20.ı5 

Konu~ma 

Müzik 
Radyo 
gazetesi 

20.45 Müzik 
21.30 Konu:Jma 
22.30 Haberler 
22.45 l\.tüzik 

23.25 Kaparuı 

1 

Du kararın alınma.sına sebep, r ''Y . s ' h 
wni peynir mahsulünün fevka- _ ,, enı a.".a ,1n,, 
ıaae boo0~:;:~hil itan fiyatları 

lastikleri Kr. 
Başbk maktu olarak 750 

Yeniden gelen otomobil lastik °'riıı~• .. yf~ santiı.ni 500 !erinin tevziatına dün başlan . 1 .., -

mıştır. Tevziat listesi, Ticaret ' lldııci " " 850 
Uçüncü " ,, SOO 

Vekaletince tasdik edilerek ala- ı Dördüncü " ,, 100 
kaclarlara gönderildiğinden tev-

1 Beşinci " .. 75 ziat bu liste ilzcrinclen yapıla · ı 
Altıncı ,, ,, 50 

caktır. r-~..-... --~------~---'1 
yoruz. Bununla beraber B. Ku- ========================== 
rat burada "transkripsiyon., ta- 1 
birini hiç kuııarunamalı; yahut 1 Oeniz levazım satmalrna kDBlisı~nun1 ın ; 
achm:ı.kıllı ve tam transkripsi-
yon i'lUretleri kullanmalı idi. Ba- . ıı-----------------·---------
hıısııs ki eser bir ilim müessese-! Marmara Üssüba!ıri ,<. satınalma komisyc:ıundan 
si tarafından neşrolurunuştur. T k "J 

n. kitapta tetkik edilen 10 oz §'e er ı anı 
vesıka ıçinde dil ve lügat cihe- 1 - Bir kilosuna tahmlıı edilen fiyat 47,75 kuruş ollA 20.0()() kilo 'toz 

1 1 1 1 ! 1 l ı •ı 
1 1 1 l•I l 1 l ' 1 

1 1 jliı 1 1 l..l.!J 
Soldan ı;aGa: 

1 - Bir şehir müessesesi. 
2 - Bir rakam. 
3-Çağırma. 
4 - ffa _ Bir vapurı.ımuzun ismi. 
5 - İnce ri.emir levha. 
6 - Bir eğlence yeri, 
7 - Işık verir. 
8 - Bir isim - Bir çift~i aleti. 
9 - Bir göz rengi - Bildirmek. 
'Yulmrıdaa a.~ya; 

1 - Gişelenk \Uilir - Bir mes-
lek erbabı. 

2 - lıave . Satıcı. 
3 - S2 - Bir göz rengi. 
4 - Bfr nida - Yeni d~ğil. 
5 - Bir oyuncak. 
6 - Kaldımıak • Artistler ya-

par. 
7 , Rabıt edatı - Bir i<;ki, 
8 - Hane - Seyyal. 
9 - Köpek - Erkek. 

(Evv•lkl bulmacantn hctn) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 L·AIL·E IL , i lGM t 
2 t BiA 1R E A 1KAiN 
3 SIA Y l1l rn F IA :N J f 
4 ~ı lı§ P A ı N ı A IK 
5 NO,KIT IA·m A 'B IB 
6 ifa 8 1A IKIAIRIE !T 
7 AıMiA ID,E \ l\i li1 1E 
8 B A I.lUIT'AiAIM.B 
9 A N iEBI :.mı 1 

, ' 
EMLAKiŞ 1 

İstanbul şubesi mamulatını 
da Beyoğlu merkezinde ted

vire ba.şlamıştır. Başka 
yerde hiq bir şubesi yoktur. 
Gal:ıtasaray karşısında Kö
şe apartmanı. Emlaklş. 

Telefon: 49010 

Z AYI 

komisyona gelmeleri. (11 

• • • 
1 - Mukavva ve mücellit bezi müte0:hhide ait olnu.k ,-t ~ 

zuml:ı olan kağıt ve k3phk k.1.ğıt amirlik ambannca veril'° 
muhtelit cins defter Vl':' cf'tVC'llerden l<S kaleminin tabı ve ~ 
meyanda 19.80() vaı-ak alny yoklarnasırun yalıuz cildiyesi yııP ı 

2 - ihalesi 30/4/941 carşamba günü saat 15 de Tophanede! 
liği satın alma komi..s:yonıın-1a yapılı:ıcakbr. ., 

3 - Bu işe ait hususi s<ırtlarla talıı ve cildiyesi .)'1!pıl:K"fl1' ~ 
buamn nümuneleri ve ambardan müteahhide verilecek malJ 
komi<:;yonda görülür. 

4 - Hepsinin tahmin bedeh 475 lira kat'i 
liplerin belli vakit1e kom?syonu gehneleri. 

temiruıtı 70,Z5 ~ 
(1104) 

• • • ~tıf 
15()() adet çatal, 1500 adet kaşık, 1500 adet bıçak alın•~ 

Iıkh1 eksiltmesi 30/4/1941 çarşamba günQ sııat 14.30 da TO bti' 
Amirlı;i satın alma komisyonunda yapılacakttr. 1ste1tliM!f'iıı t 
ilz~re gf' tir~kleri nü'.Tluncl .. ı·i ve ın:ıDarırun tutan üzertnderl 
teminatıar!le lıelli vnkıtıe komisyona gelmeleri. (U03) 

••• 
Seherine tahmin edilen fiyatı 22 santim olan on beş miJ.YO~, 

veya madeni çinko dütme pazarlıkla satın alınacakttr. thale61 
zarlesi günü saat 14 de To~nede tst Lv. aınirliği satın aJJll' 
nunda yapılacaktır. tik ten1inatı 2475 liradır. NümunPlf"rl ve ::fı 
komisyonda gör-Ulür. Taliplerin belli vakitte k.omisyoıuı ıeJJ»el 

(1105 - 3288) 
• • • 

Kuleli Askeri lisesinde mevcut 46 cilt harici :lotin, t616 ~tı 
tin, 324 çift terlik, 100 çi.ft lastik ayakk•bı, 12 çilt koşu al'91'~ 
gtıreş foüni, 277 çift er ktmdurası pazarlıkla sat.tl&caktır. tşt.eli 
fotJn vesaireyi okulda görmeleri sarttır. ihalesi 6/5/941 ~ 
14.30 da Tophanede Lv. ~ınirliği satın alma komisyonunda 
Hepsinin tahmin bedeH 306 lira 50 kuruştur. Taliplerin belli 
bedoli ile komisyona gelmeleri. (1110 - 3304) 

• • • Aşağıda yazılı bakır kaplar pazarlıkla sa.b.n alınacakt.ır. ~ 
pa7.aı1esi günü saat 15 de Tophanede Lv, ilmirliği satınalm~ ~ 
yapılacakt&r. Her kalcıni ayn ayrı t.aliıplere verilebilı:-ceği g:bl t 

nliktarmdan de daha ~ ve partiler halinde mubteW bayııert 
1stekUJeriA belli vakitte koınisyooa gelmeleri. ıtt:" / 

Miktarı Tut3ir• ,..~ 

Cinai 
Bfıyök bakır kazan. 
Küçük bakır kazan. 
K~ravana. 

Kapalı bakraç. 
Kevgir. 
Yağ tavası.. 

adet Lira 51 
500 42.000 ı.. 
3()() 18.000 ,. > 

10.000 50.000 
10.000 
1.000 
1.000 

.. . . 
80.000 
3.000 
4.000 ... " 

c11•· 

Maltepe Aıı;kerl 1!st?sind,. ınevcut köhne 300 çift haricf, 1 ıtf 
164 cirt er fotini satıl3caktır. Pazarlıkla arttırmast 6/5/94 ı ssı 1'~ 
de Tophanede } .v. 3mi!'liği s:ıtın alma komisyonunda yapılscfl · 
rin ınalları okl da görmeleri şarttJr. İsteklilerin hepsinin tııta1"1 

ra 80 kuruş ile belli vakitte komisyona gelmeleri. cııOS "' . . . ~" 
20.000 kilo kirec k.aynıağı miltea~~. n~m ve hesabına ~ 

aluıactlktrr. İhalesi 5/5/1941 puzartcsi gunu saat 16 da 'l'ı/ı 
Mnırliği satın alına komi..~onunda yaJ)llac3ktır. Evsaf ve ş&f J;t' 
yonda görülür. Tahmin bedeli 7400 llra ilk teminatı 55~ lJ'• 
belli vakitte korru..<yona gelmeleri. (1109 - 3300) 

tinden en ziyade istifadeli ve ieker pazarlıkla satın almacakur. 935 senesi'lde Hayriye lisesin-ı 
meraklı olanları Hacı Giray 2 Pazarlliı 2 Mayıs 1941 cuma gilnü .aat 15 de tzmitt.e Tersaııe ka- den almış olduğum as'teri tam 
han yarlığiyle tnuğ Muharn - pısındaki komisyon binasında yapılacaktır. ehliyetnamemi 7.:lyi ettim. Me... 
met han ve Sultan Ebusait bi- 3 - Teminatı 1432 lira 50 kuruilur. lııieklilcrln bu işlerle ilgili olduk- kür liseden kayıt sureti alaca-
tikleridir. Bunlar t>an:ı "yarlık,,' larma dair ticaı·et vcsikalarile birlikte belli gün ve saatle komisyon baı· ğımdan eskisinin hükmü olma- ti 
isti!ile yazılmışlardır, ki bu ba- kanlığma müraeaatiarı. (3330) dığıııı iliiıı ederim. Aşağıda miktıın yazılı sebze!.,,- pazarlıkla sabn •lın•cp 

• • • 
ktmdan da ciddi incelenmeye de- =========================-=---= Hayriye lisesi 935 ~enesi me- 5/5/1941 pazarlesı günü s.ıat 14.30 da Topb•nede Lv. ftınirb. fi' 
ğer mahiyettedir1er Ancak T k h il • Of" • f b l Zunlanrıda 437 No Ju komisyonunda yapılacaktır. Hepsi bir tal'be ihale edilebitecdl ..;y,; 
kitapta vesikaların . bu bakım- opra ma su erı ısı stan u Şükrü oğlu nNuretti>ı Sayaıı ciheti ayrı ve Rumeli ciyeti ayrı ayn taliplere de ihale ed•:,;;.. 
dan "İzahlan,, oldukça zayıf- Şu besinden - ~- cib•tiniıı ilk teminatı 116 lira 54 kuruş Rumeli dlıetinin ' 1,ıır 
tır. zaten müellif kendisi de fi'- O O K T O R 7'1 lira 82 kuruştur. Evsaf ve şartnamesi komisyonda görülür. 
(Ön söz) de bu vesikaları filo- Afyon ihraç sandıkları ic;;in ~ubf!mizde mevcut nümunesi gibi 100 - 150' vakitte komisyona gelmeleri. 
loJ'i bakımından Zi""'de tarihi bin krampon yaptırılacağından tal:!>le•in 30/4/941 çarşamba R{lnü saat f evfik Akif Ayısık Ana6olu ciheti: ~I 

el 
.. J... 15 de Liman h;;;ıtı-.daki merkezimizde yapılacak açık pazarlığa ı..omrak et-1 Dahilf Hutahklar MUteh~eMoı Miktarı Cinsi 

bakımdan ine etliğini, onlaı'ln --- .:C..------ ---,-
dil cihetinden tetlrikini Türk meler!. <3283> B,Jyojilu Pormokk•pı imam ••. 8000 Kilo Taze bakla 22.4()() Kil<' 

· b'l ·ru · b - kak nwm>1ra 28 pa:z:ardan maad~ 7000 Adet Y.nginar. 11.100 Adet 
dıl ı gı enne ıraktıgıru söy-

1 
1 ' 16.400 Kil<> 

:tn!~;:r'J.~ ~ıun J;~~n~~ıı:~ İnhisarlar U. Müdürlüg"' ünden: .. ~; :..~~;.~;ı:~· .ıa ı.abuı ~~~ K
1!0 

;:;.;:~e~tu. 1.0()() ı<i 10 1 
"İ?..a.hlar,, ında satlıi bir ba- edHlr. Telefon: 4390!5. 2250 D~met Dere otu. 5.750 D("ftlc 

••lillım••r:z:Dmım•ıı- 5()()0 Adet Moru!. 12.250 Adet 
kışta bile bazı eksiklik ve dü- Muhammen B, %7,5 temloot Ekolttnte 5000 D ııı<' 

.. ak dı Clnıl f GünU Saati Sahibi: A. Cemalettin 6araçoOlu Demet Maydanoz. 11.000 e 
şüklükler goze çarpın ta r. Mlk. L. K. L. K. ekli 6000 Ad t Y ·1 1 ta 14."00 p.det 
İddiamızın kuru laftan ibaret N..,iyat Müdürü: Maclt Çetin. e e;ı •• a · ' ~,,,el 

- b Makine ipliği 100 paket 725 - 54 37 A. ek. 8.V.41 15.30 BasıldıQı yer: (H. Bekir GUrsoyl•r vo 6000 Demet Taze soğan. 8.500 .._.... 
0'"':ulıgını azı misallı;r gös- Gocuk 12 adet 324 - 24 30 A. e.lı:. 12. V. 941 15.30 A. Cemalettln Soroçollu matbaası) (illi - 3305) ,/ 
~rm~tl~ıs~t etme!< lazı:;ıd.ı • ı _ NQmune ve ıartnamelerı mucibince yukarda cins ve miktarı ya,.. =====================================Ç 

nca n an geregı gı 1 ın- .. zı1ı malzeme açık eksiltme usulile satın alınacaktır. -- / 
celcmek ve gösterm"k için arap 1 2 _ Muhammen bedelleri, muvakkat le:ninatları, ekBiltıae ııekli ve P::S--:t' 
h"rfleri de kullanmak icap et- 1 saatleri hiıal•rında yazılıdır. ft 
mektedir. Bunu gazete sii-ı 3 - Eksiltme hir.alarında yaulı gün ve saatlerde Kabatafta Leva-
tunlannda yapamayız. Onun 7.ım ve Mti.bayaat şubcs:ndeki alım komisyonunda yapılacl\kt.ır. 
için şimdilik sözü burada kPS· 4 - ŞartnamP ve iplik nümunesi sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
meye mecburum. 5 - tstekl!lerin eksiltme iç:n tayin olunan gün ve saatlerde %7.5 

Aptullah Tayın.ı.."C güvenme paralarile birlikte mezk:Ur komisyona müracaetları. 

f,.1JJ.ARIFTE 

Üniversite 
imtihanları 

Dün İstanbul üniv~rsitcsinde 
hukuk ve iktısad fakülteleri ele
me imtihanlarının ikincisi de 
yapılmış ve elemelı>r bu suretle 
hit• ama ermiatir. Şifahi imtihan 1 
lam avın sekizinde başlaıııak 
m ıim kün olacağı zannolunma.k· ı 

(3293) 

Nafia V ekaletin<len : 
5.5.1141 Puartcsı günü saat 1' da Ankarada Nafia VekA!etı binası için

de malı.eme ml;dürlüğü oda~ıncla toplanan malzeme eksiltme komisyonunda 
"2636., lira "37,, kuruş muhammen bedelli Ankara çubuk barajında yaı>tırı
lacak santral ve telefon tesisatının prlname.slndeki ehliyet vesikası kaldırıla
rak yeniden açık eksiltme uaulil ile eksiltmesi yapılacaktır. Eksilbne şart
namesi ve teferrüatı bedelsiz olarak malzeme mildllrlüğünıden alınabilir. 

Muvakkat teminat "197,, lira 1"73,, kurııştur. 
tsteklilerin muvakkat teminat ve şartnamecind~ yazılı vesaik ile birlikte 

aynı elin saat 16 da mezkur koaııiıyonda hazır bulunmaları lA.zımdu·. 
(2168 • 3032) 

tadır. =====================:....::= 
Profesörlerin ta.shih ve not 

atma !arı biter bitmez taleb""" 
derhal ilan olunamamıı;ı ve P,ifa· 
hi imtihanlar başlıyacaktır. İııı· 
tihanlann 18 rnayıste nihayet 
bıılrnasına calışılmııktadır. 

Liselerde lise bitirme imti 
hanlan devam etmektedir. 

Dünkü ihracat 

İstanbul hava mıntaka depo 
amirliğinden 

1 _ tki adet elektrik grupu teferrüatile satın abnacektır. ı 
2 - Kat'i teminatı olan «615> liranın Bakırköy mal mfidürlüiüne yatı. 

tmlarak makbuzlar.l»birıikle6/5/11141 de saat 15 de Y04ilk6y hava mıntaka 
depo Amirliği satın alma komsiyonun~ bulu.nmalan. (332ti) , MARVIN İsviçre Prestz:yon saatleri alb.n - Meta! 

L U X O R radyoları - z E T havagazi ocakları - A E G 
eleklrlk Metleri - Bisikletler - Avizeler 

Dfuıkü ihracatın yekfuıu ili 
bin liradır. Bu meyanda Slovak- QS M Art ŞAKA R v e Şki 

~~PARA 
HA\'4.T 'YAlll~ININ 

KEŞtDELE .. : 4 Şubat, 2 Mayıs, 
1 A§ustos. S tktnettevl:ıt 

t•rlhlerinde yapılır. 

1941 iKnAMİYELE;~İ 
1 adet 2000 Liralık = 2000.- Linı 
3 > 1000 > = 0000.- > 
2 > 750 > ::"."::: ) 500.- > 
4 > 500 > = 2000.- > 
a > l50 > = 2000.-- > 
S5 • 100 > = 3500.- • 

80 > 50 > =4000~ > yaya fındık, Rıımanvaya mühim~ 
miktarda pamuk, zeytin aa.tıl • T A K s t TL E s AT 1 ş :::t ~"':~:~k8y 300 • 20 > = IK'OO~ • 

mıştır. ..~::öiiiidımı:&Cllllml!!=::ili ....... ımıiiaııiiıiiıiii:Dzt~~~::---------------.... 

I 


