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Bunlar, etr& • 
fnıd•kilere ken '\.. J,, 
.di kafalarına .......... _ _. 
've görüşlerine 

göre telkine.tt& bulunurlar. 
Yok falan kararın verilmesin· 
de isabetsizlik vann.ış. Şöy· 
le yapmalı; böyle hareket et· 
ıneli iın1'! 

PORTSAIT '-

Bu tipte buluran ve bu ne
vi telkinler yapan adam, Y1l 
hain maksadlııra hizmet eden 
ıup.ğılık bir casustur. 

Yahut da bir manyak Te 

bir sersemdir. 
Her iki halde de orac..~ dur· 

ma ve uzaklaş. İlk rastlıya • 
cağın resmi memura da va -
ziyeti anlat! Bu adamı ya ha 
pishaney<', yahut dıı tiMar · 
haneye göndermek hükiime· 
tin vazifesidir. \,, _______ J 

Bn. Alf evhibe 
• 

lnönü'nün 
telgraf farı 
Yardımsevenler cemiyeti rı!ial 

stfatile tstanbul Valisi Dr. ı.ut
fi Kırdarın refikası Bayan I-:Cay
riye Kırdar !sm.et lnönünün re
fikaları Bayan Mevhibe İn.önüne 
bir telgraf çekmişti. 

İsmet !nönünUn eşi bu telgra. 
fa aşağıdaki cevabı vermiştir' 
B&yan Hayriye Kırdar 

:Lit&nbul yardıınsevenler 
~u aaklıyamıyor deni!ebi: R 
Glıuı~ İGİn ~ ait M \ llanis•---Uııi tatk.ık edelan. Yu· -==· :,~;,~e~~~~~~ ..... -~\ ~ 
bı; ~ ~ıer ~~~~~~B~~Yi.jAii.iiiiiiiiii·ii~iiii~jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-iiii·(-,~--~'~.!::.~, ~;;~~~"--"'"~~'==~~~~~~~~~~~~~-r-~-~ 

cemiyeti reisi • 
Telgrafınızı memnuniyetle al

dım. lstanbuJ şu~lmleki han 
tirelerimin hakkımdaki samimi 
hissiyatına t<-.şekkür eder, millet 
ve memleket işlerinde kendile
rine büyük ba~anlar dilerim. 

1'11111 Barih surette . Bu- ı 
dil-. Mr. ChurcJıiU nı&liım değil- --

~~ Afrikada Cibuti Hür Alman~a!'ırı Şeke fiyatlarında 
:;~·~ı:;~iae~~;: şiddetli Fransızla- tehdıdı •• k kl.k olmıyacak Sovyet Rusyaya 
hllı • gıru 1ı1r. cııuro- A yu Se l k y goslav 
.,,,._, ·' gıne gore ......... bu- h 1 • O Almanya merı" - açan U 
~rnı inden_ y~?""';:;. ne arp er ra geçıy r ---------~Hi4 ~ bıleceı,>ı tahmin ı kan vapurlarını tayyaı·ecileri 
~~~Y!':.iz~~~-c •. iddencap ~ki,~llAI . . d batıracakmılôl Bu hususta rivayetler yaratan Londra, 

29 
(a.a.) - Londra-

,...g_ ı..... ..,. ... .,,. ma l L b B husustaki "11 ya gelen haberlere göre 27 Yu· 
AJirlıaı ~Vekil; bile oılim'ın n ar l ya a U Berlin, 29 (La..) _ Reuter: '" b• b h " d t • gos!aV tayyare subayı ile diğer 

.. nınd_a~_. ~y~~~l~~blıahu-· Sollum'a kadar ihtimaller çok Deuesche. Allagemeine ga- ve sun ı ır u ran vucu ege ır- bir kısım tayyare müıettebatı 
ıştir ---.......... l8teııi Amerikanın lngiltereye • } k• d"}" Moskovaya gelmiştir. Bu tayya-
te-· At-._ ........ ·- geldiler kuvvetlendi {S~U sayfa' .Otun 1 dol mek ısteyen er ta ıp e l ıyor reciler Savoia tipinde Ü~ bom· kQ 

1 
~uaıı -..-ına be.rdı~an tayyaresile ;;elmişler-

• unan!ta!ac a. ğ ı n ı. bildi- R E S M l Alakadarlar, ellerinde ııeker re memlekette kat'iyen bir şe- dir. Mostaride'1 kalkan tayya • 
ııenC<.lcnbc:ri .. Yardun u;uı ıki Dessı'e de 2000 Hllr Fransız kararoaA bulunduğu halde "yoktur,. ba· ker buhranı mevzuu bahis d&- reler Bulgaristanla Rumanya • 
kuvvet hazıı·;:ıt•hun ve klfi bir • === ff A R p == ha.nesi ile satmak istemeyenlere ğildir. Bi!Akis, şeker boldur ve dan ge~erek Moskovaya varmış. 

~~~ ~~ruı~~a::rte:ı ~':; ltalyan es'ır Oldu TEBLİGLERI ~:ı~ .. :::ı= şe:~ rı~ıı:= '""' uvi• s ""'"n 
1 

dol ıarc1ır. ınak icap e<I ı,. bır ~ ol- hının resmi tebliği 1 • - • bir mücadele açmışlardır. ==~~~~~==::=:..~~~ 
lla hiçbir y..,.!;·ı!UMu...~ yok- IWı1redıe memnuniyet Londra, 29 (a.a.) - Bugün -~glliz ~ hıbllii Dün de beyan ol~uğıraa gö- Bay Go"bbels' ı' n oda- re o kır c§l ına.ınak dalı d _ v bulun- Kahire, 29 ( a.a.) - lJessienin sa.lfı.hiyettar mahfillerden ögr&- 29 ( ._ - - U-
auıı ki Y a .ognı olur. Bahu. d!işmes.iK.ahir~askedmahfill& nildiğine göre, seyyar .tn.,~ ortateb!Kija.h:;~e,um~-a~ut1~1 Mec[ı"s Parfi --- -IIIC!ıj iÇin ~=~na l'Vd.ım et- rinde büyük bir memnuniyet U· keşif kollan tarafından hlrpa ·ı ~. cısının yamag~ına veren Yunan milleti için· en 
Jan. ınııştır ln . ~tereyi zor-

1 

yandirmıştır. Dessie, Addis . A· )anmakta olan Alman ve ltal- Yunanistanda geri ~imi% d hafif imalı bile olsa · hiç bir 
~Uun\ vadı~ıinu~il~~ b~: babaya giden büyük yol üze. yan kuvveUeri, dün cwnartesl devam etmektedir. Grupun a acık mektup aözdinlcmem!Romaiçinkonu:;r 

o <lıığu görül"" e e rindedir. Bu şehir ayni zaman- günü, Mısır hududu mıntaka - Libyada Tobrukt& kayda de- mal< yasak! 
yaya c Yni lenıiru uyar. Ruınan. , da şimalt garbiye doğru Gon- smdaki harekatta hiçbir terak· (Sonu aa)'fa 5 autun 4 dol ı Senin ustaların, patronların, 
0 da bundan »t verilmişti. Ya dara b'iden yolla şimali ı;arkiye iti kaydetm~lcrdır. &ıllumun ~~ • ' """"\ Yazan : Akd GünJjz efendilerin ve bayların bu emri 
dını;ı muhtaç a~arca evvel yar- ısonu uyfa s aütun 2 dsJ , ~or.u ••Y'• 5 aütun s 1aı HA R p •V !Hariciye Vekilimiz vermeğe . mevkileı"i icabı - te-
eayctı ne olat'akt ; rnevlı:ide kal- _, • h t d · ı nC?.zül etmezler, etmiyecekle,.. 
teıuıonra. y ı. Aylar geçtik· mak bizim için İngiliz dostluğu il zaman, -ne olursa olsun buna ' uzun 17<' a veY l Sayın bay odacı yaına;;ı! dir haklıdırlar. Fakat bu ya.;ak 
ı.a:l!Jl y:;:~8i: ~~'kt.eA.fi ve ittifakı namına bir borç teş- ıştiriıke bir mulıedena.ımı ile \ VAZı'YET•ı Ankara. 29 (a.a.) - C. H. P. Bu açık meh""tubumu ekselfı.n· en~iru Berlinin en rütbesiz va,. 
buıı:ı ~"Y4'a hiçbir ~m: kil ederdi. Demek ki bizim ih- mecbur bulunmamasından dola.· Meclis grupu umuı:ıll heyeti sınıza 2.<ikerliğin şerefini, kah· tanda.~ sıfatiyle ııeıı. verebiliı:-

narnıyacaktı tiyatkiirlığunız İngiltereyi daha yı· birçok nokWarı derin bir 1 bugün 29.4..941 günıl sa.at 15 ramanlıh'lll değerini, insanlığın . 
• Xı!I stana demek oluyor. zor bir va.ziyete dil.şınekten kur- surette hesaplaınağa mecbur , Karcı/aşılan de reis vekili Trabzon mebusu manevi vasıflarını korum.ak ve IUlSayın Herr Diener! 

k:ılrrlıu nıu"'daha.ı Yardıma ltoşıır. tatmıştır. idi. Bu hesaplann neler olabile- Y '-'-··-- Sakanın ı·eıs"ü-inde top- onlara hürmet etmek ıazuu gel- kf -•-y E •- n== ...,- Dünki" ·.; bugünkü, ve yarın 
IUlıirınt bır' 

1 
, • ..,. unaıı kom ğer bir Alınan hücumu tak- ceğini .ı.nıy~:~~z ba.şvekill saıa. gu''çlu"kler la.ndı· digını·· · diınya= bildirmek için -• <!fSH--~ . dir" ıl y · hi · ' - dün•·ad<ı. herk•sin söz söylem& 

!Dı>billılte r. Chu~~-~~kJe. ın e unanıstanı.n komşuları ·yettar · · generalleriııdeıı tık defa Hariciye Vekili Şük· · yazıyorınn. "e hnkkı vardır. Yalnız Roma. 
mele lçın um -....u ola- muharebeye iştinlk otmcği bir öğrenebilir. YAZAN, • riı Saru.çoğlu söz alarak son iki .Başta 8Cll Wınak üzere, bu- nın" hacır! Aala!. 

_,.. va....ı __ evveıl lıendı yapa- muahedeııaı:ne ile taahhüt etmiş Balkanlarda müşterek bir haftanın asken· ve sı·yasi hare- ·· k" arından sonra .,,,ı.,_ ' ~·,_......,un hl.__.- olslardı b "' "L 1 hi bi h •=kili· l"" bu Emekli Gene,..( gun u ve y ..... _ Senı·n en bu""yük" patronun Yu• ..,udıı.edebilecek ~met ve itimat u mll"'-'ıaza ann ç - cep e ..._., uzumunu SÜ- kit ve hıl.disab hakkında mu • cı-k nsırların tarihi Yun:uı mıl· 
•. ID&8ı icap etın~ bir !!lçtlde ol- ri viırid olamazdı. ~'akat ne Yu· tunlarda çok müdafaa ettik. Kemal Koçer !assal izahat verdi. Bu mcvzua lelir.in namus ve şerc<ıni hey&- nanistana kalbinden ve düny& 
:~l"da YUJlanlıl!I~! Komşu- gosls.vya ne Türkiye böyle Fakat Balkanlı koınşularunıs bu • dair söz alan hatiplerin müta· canlı bir surette tasdik edecek- önünde hürmet ederken, Re>m& 

ebtneı.,. bulunın:~ ll8kerl yar- bir t:aahh.Ut altında değildiler. tekliflere aldırış bile eLnıediler. FranSaillll çöknıeıı;yıe Bri- leatı ve sorulan suallere Hari· t balkonlarında Yunanistan a.-
cut olaaydi bi;' an:ııau nıev-{ Taahhüt yalnız lngilterede var- Sulh zamanında hazırlanınııs ~Y'Ç!6ıd'~~gı~-=teşkil ed~ ciye Vekilinin cevaplan dinlen· ırSayın lıııy odacı yamağı!. lcm.yeshı.innde: zafgıı.fle~u:a~/~~,t' ı::; 
-.... tarzda t-~ --•- dı. O da bu taalıhüdiinii kayıtsız müşterek bir plfuı olmadan harp - dıktcn sonra ru.zna.ıneye geçil - Snı .. dcn Runu ;,ti'conım ve ·~· .,.. IDlidalı.aıe.ı~m.e.= _ _.. __ "- b . d tit t--'•;.. ' , y ~ , ~ •• ---~ ederse" 

~ O 
•-·yu ve .-_ ~ ...,.ya mec urdu. Yu- . üzerinde Türkiyenin rasgele özerın e renen '"'"'6..;_,, ana- di. • içı"n bile olsa • nıu:,-......_.e ~ 
- ·~ •·-· k ı d · tı:.-0.igı" ·mi hemen yapa.eagına &- tuk uıannın ki~ y ııebep ohırdıı. Tür- nanıs~ on;ışularuun yardi- kavgaya atılması askeri vaziyet vatan or us_u .ınsanca ve mal- İkinci mesele olara.lı: Diyarba _ minim. Senden Romayı sustur- bil ki Roma nu 9. . 

~ h una n ı 
8 
ta 

11 
lehin ~~ tahrik lhnidıle gelecek d&- 1 b•lomınclan kabil miydi ve ne zeıneee agır zayıat vererek, yf.• 5 <u tun 1 d•> mevkiine düşersin. Muttefıkln 

1~~ .. -~ b ., . nıil<l•hale edince. ğildi, bu ümit hiç olmasa da im· fayda temin edebilirdi? Bu nok- adaya silfı.lısız dönmüştü. AB- ~ · manı istiyorum. değilim, otnuyac~ da, __ fakat 
--.;u""" bizitn zasına hllnnP-t mccburiyetile g&- 1 talar lahliJ. edilmeden Türklerin f kerl mecburiyeti kabul etme- Bir (Günhlk emir) ver. De ki seni öyle bir mevkide g?rmek 
lı&iiJe lştirtır )'8•nmızda da l~ktl. Binaenaleyh, harbe la- hıgiliz limitlerini boşa cıkardı· 1 yen memleket, yeni ordular s b h t s b h Romanın hl<; bir balkonundan, istemem. hısanım, askenm ve 
idi. Fakat Yakın ınedı.ıriyetinde tiriik etınediğiınjzdcn dolayı bİZİ ğını işrab etmek tngiliz. efkarı ( kurmakta zorluklar içinde idi. 1 a a an a a a hıç bir komedi sahnesınde.n. Yu- yiğitim de onun için ... 
kanlara gönd~ri.le~ .~ muahazeye bir hak olabileceğini umuıruyeainl Türklerin m üşt&- & Hava kuvvetleri, zafer ser· nanlıls.nn aleyhinde hiç bır nu· Bay Göbbelsin oıJacısının Y.,. 
~ iki fırltıı.lık butUn r.a.nnetrılYQnlZ. Yugoslavya m- rek davıtya sadakatinden şuph&- ! mestisi •'ÜZÜ!lden, zayıf bir . · tuk sbylenıniyecektir! Ya.sak mağı!. 
'Waveı ortı:ısund&.ıı a Gen .. raı ten kendisi istiliı.ya karşı koy- ~ sev~yl~k olıı_r ki, bıziın 1 duruma du~üştü_. 1'.5 eylül· Yazımızı 2 ıncı sayfamı- ı ettim! Balkon kapılarını kili~· HU13.sa: Yunan ınilletine, Yıı-
Pıtrçnya lnhısar ~ac~ maJ?a meşgul bulunurken Yu- gosterdiğlıniz ııamlmıyete, azim de Londranın ışgaline manan· zın 7 inci sütununda ~ ~yatroin~~~rın;,:,,~e':: nan siliihına ve Yunan yüreğlM 
IUnr.~ İngiltereyi 1ı1zo .... J'.öru. nanıstaııa tabiidir ki, bir yar-l ve ciddiyete karşı büyük bir !ar olınnştu. bulacaksınız permusue c1,r:ın ~-r. ile, ·kahraman. hllrmet edilmesinin farzold~ 
ahlıoollııll ifa ~ ~ ... ta-j dını yapamazdı. haksızlık teşkil eder. C&oftu •)'f• ı -·" 1 4•l .... , __ ."'.'L~....,::-: 1 .,.. o. 1a1ıaaıı mı ilin et. 

mokıxı.. !l'lhtiye lıııe bir harbe abla._ },lilııeJln C&hl.i YALÇlN '---------- ~-~ 
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• 1 Matbuatta 
İki ada diiıı1' 

' 
hürriyetini 

gazı gazan kurtaracak" 
~A_N_L_A_T_AN~:~B_IR~GAZ~TECI 

3'l --
ı~= ~eııbinı teııeetıeı ~.~~:sepek~~= M tb ·· t · 1 · b" b k l k Baganlarım ız -ba~b~a:= = ru~~~!l~~=~::".:.~tsiz ve! .. a uat mun esıp erıne . ır a 1?1 e': yapıma "Harp, hatal-1 
gelmişti Ayni hfid .. wıin oldu- keder \'erici olan her şeyi gizli- uzere Çubukluda Beledıyeye aıt hır arsanın y t hayal inkisJJ1' 
ğuna. üphe yoktu. Yorlardı. ur hizmetinde -'"" 

İrkilmiş bir halde. hemerı di). ttinf ederim ki. Calibeye kar Basın Birligı". ne terkedilmesi istendi va ... ı·fe alacaklar dotu btrşeuuv:..:J 
nüp kapıya bııktmı. ısı zlfımın hiç bu ka.tlar derın ,,.. Biri Avııınonın batı JJll#.,,i 

Fi!h• 1•• 1·- odnnın -~ .. duran' üt' ..,. ı ••• ,;.,"' " k r- ub ~"""" - vem ...,, o._- 0 gune ·ıı.- lstwıbul odıir mecliai dün sa-j lenderhane sokağı, Bahariye!' maddelik bir esbabı mucibe gö. Diin saat 17 de !ırtanbtıl basın de, diğeri do!hı. ccn - ..4 
kapısı önünde birdenhıre, am • ı dar hissetmiş değildim. at 15 te ttııı vcki!i F..rukı De·ı caddesi ile sahil araı;!lldaki termiştir. b!rliğirıde, basın birliğine men- ada, Avrup:Oın k,U::ızı:;j 
cam hacı bey belirdL Beni &- Belki de geçirdiğim şiddetli,' relinin riyaseti altında tvplan • abideler mınt&kaııı tarih noktıı.i Bu itibarla nafia ve muhtelit sup olan ve olınıyan faknt mat- kim olan Almanyaya Jl"'•ı 
ilinde tabancayla ve Calibeyi bp buhranı, onun luıkikaten ır ;'lır. Uedis müz.ıkerderini 1 nazarından ha.iz oldııöu ehem • I encümen Ayıwpaşa ve Dolma • buatta yazı yazan bayanlnrtmız nuna kadar harbetııı!' .. 
yerde gurünoe, kapının önün- bir cani ohnaııı ihtimaıwe kar~ı \'aii ve Belediye R'liııı doktor 

1 
miyete binaen ve bir çok tarihi bahçe yolunun aynen ipka.~ını bir topla.ntı yaparak vatan hlz- ahdediyor!&r. Biri B~_';t 

de, ayni sabit ve korkunç gös- duydugum müthiıı korku ve is- Le lfi Kırdar azaya malısus :il· layn1eti hail: şaheserleri ihtiva istemektedir. Ba?.ı mllnalm1)8.lar- metinde görecekleri vazifeleri tanya, öteki Girit ~ 
!erle yllztirac bakmakta idi • yandan ilerigclın.işti. ralardan takip etmiştir. etmesi ha.sebile aynen mu- dan sonra bu mazbata aynen ka- teoıbit etmişlerdir. Toplantıda Yunan hilkllmeti ~ 

Daroioo vı:~,.. Zirıı, Calibe aapsarı bir halde Mecliste bazı tckı.rıer alıi.ka- hafaza olumnuştur. bul olunmuştur. bayan Neriman Hikmet, Suad lamnıştır. Yunan ~~~ 
.....-• nişan yllzllğünü parmağından il encümenlere havale c-lundult Hükumet mahall08İ olmalr ~ Dii!er İIDM' pliıılan Derviş, Muazzez Tnhsin, Nezi- bir çığ gibi inen ~ .... 

r'a.lmt vchnwı diişmilşt:lhn. çıkarıp atUğı 7.llJnllil, dUnyrucn tan sonra İst.anbul Elektrik. zere biri Kurukavakta biri Ba- ., he l\fulıittin, Mua..zez knptan • karşısında o derece '-' 
Hak. tte Hacı Bey tA evden adeta başıma yıkılır gibi oldu-

1 
'I'rarovay v~ Tünel hletmeleri bahaydarda biri de Eyüp i ·k&- Bunu mlite;ıkıp şehir meclisi, oi'iJu. R'Zzan Ahmet Emin Yal- bulunuyor iti Yunan 

Er.:ııköyllne uyuyarak değil, ta- ;;,,nu hissed-k ,_,,_,_,_, .. ettim. Umum Mlldür!Uğll. talimatruıııı&- 1 . d lmak .. ü iuuı.r ınüdllİ'lüğü tarafından lıa· . birer ik•~ • •-an''llJl~UI =le uya.nck ve aklı ba:ıında o .. - ~·~ ...,...,. ... _ ' . . ,._,_ , . , tır' esı yanın a o uzere 9 zırlanan, nafia ve muhtelit en .ı ma;1, .Oıyarbalor mebusu Hay- 1 .,..... ~" , 
· Calibeye her şeye rağmen, mnın m.._..eresıne gec;uını~ · saha aynlmıştır. Surlıınn iki cümen t&rafıııdan kabul olunan riye hazır bulwımwıtur. tal:l'.anm bile eline ge

1
N;,,J 

!arak, sırf ben.im heyecmtlı bırl hata bır' canı· .,.,'--'·-Mu. ->·'-·l Bu talimatııaı.n~e namnı.ıı u-; tarafından takriben :ıo metre fu gıhi bır adayı İta-~,.• h::ılde Erenkoyilne gı'ttiğimi öğ- "' .-"""'~~ .....,... "dür!"''"- _,.. . Boğaziçin!n Anadolu sah'linde· Toplanbda hayırseverler ce • • t··rt 
old"('1UIU bilsem dlJıi, ı.."Jılıın. r.ıum mu uo~ yapa....,;• ın • kadar yeı:ıillik bir saha ayrılmış bul B k p be.lı ç nıiyetmin lstanbııl •ııbef!İlldeın gaj edebiliyor .. K.or ,,,..Jil. 

renmcsi ti"erine gelmişti mın"C>kcıpmıyacağuıı ~er~k şaıı.t, teaiaııt ve tevsistı ıalıi.ha.t br. Eyübün ilıerindelti Bahar!- bu~~n~~' ~~olu~ ~- vazife almak için ınflı.acaat ya.- Adnya.tik clenızını bu~ıı:;• 
heı:ıdisini Na.ime lı:ardın pen- kendi kendimden korkmuştum. ve tecdit i.ıeM her sene umuınt ye sırtlannda bulunan memriık im ka 1 ştırılmı tı 1 hiden bir İtalyan liJll9., 

cerc<Lın görın(iş, knşup bahçe ,.,_ '"-- ,,.,..:;_ -"-•---"e bem' bır programla tesbıt ve belediye !ar ipka edilerek bu kuımın hat· nkö' KanBdillii Vbeaı;iköy~,_ Çel ııgel- pı ~ koydugı.· ı gibi,', I<';ge d,--... 11 
kaplSllll açm~ ve hemen Hacı """"""" .,......., -=• riyasetinin t lbine .,.,..,ııma.- b b"J" kad h •·-tı . y, ey er y:ı s ..... n arının al edil ·-'·' da lll5"':. 
Beye benim deli gı'bi bir halde delinaiş olmakla, kendisinden <:aktır. 11 aya ar er ...... agaç- imar planlarım kabul etmiş ve ı• •• g .

1 
• en "'""'il'. . k ~ 

lan<lınlacak bir taranan ı;ı".hl aşe musteşar' muı>rıne bu denı~ olduğumu haber vermiş. O da ayrılmam için alçakça bahane- Talimatname azalar n-~"da . -••ıu "'" diğer ma. ddelorin mii7.akerelerl ·ı • • b 
1 le k k ,__ !ı.r ı-"t e~-•-•- itham etmekte ·~~ vaziyetın ı.,... ui,;e.- taraftan ne """""İ"""r. dır. Ancak Yun.: ıı 

acc e acc yu arıya çı ·mış, .,.,. ı'di-. ~ ~ lı:u:· füraz ve münak~ara rağ da heyelilı h.ldieelcri durduru- .,_, ... '"' dilnj>;ü nutkundan ani~ 
ni eliınrle tabanca ve Calibcyi t • men aynen kabul olunmuştur. lacaktır. Bundan oonra meclis ikinci A k "tt" ,, G' .t ·"·· u}ı 
de yerde görünce hakikaten bir l\endisine hiçbir müdafaada bir celse yapm111 Ve 30 imzah) n araya gı ı gore, ITI P-"""'l !U 
delilik "aptıgı" mı, bir felaket ol- ı Eyilbüıı imar pUm Ayaıınaşa "8 Dohmıbah~ blr takrir verihni. tir. Jace

1
ktir. Girit .ı.r~-"'-

- ' bu unmadım. Zira benim yerime """'p ve civarının imar plhı de ngiliz donıı.nın ,._. · 
duğ• 'lu zannederek kap;nın ö- Hacı Bey müdafaayı mükemm 1 ~:1~ Müteakıben Ayasp~ v~ Dol- Matbuat mtıut.e!i.ipleriae 

1 

10 giiı)denberi şeb.rde t:etkik- ._._ 
.. d d "·~t · · d do kal "·-- rd B lanıım milııakere&ine geçilmiş • mabahc,e mıntakaaının evvelce ler vnımn İ"•e ın" te•arı ~efil< nete:ı almasına dah-. nıın e ell9" ıçın e ruıp ·ı sıırctte i"""" ediyo u. l!nu.n· tir. Bıı plinda heyeti uı:nımiye- 1 Dalumevl ,...,. __ , -· T cak, .Yıınan~"'lın 

llllijtı. !aberaber, Calibenin annesinin si iti berile e<ıa.!l<'n mevcut yallar tadil için nafia ve muhtelit en· Bu takrirde Çnbukluda. lstan- Soyer, diuı ~ Ankar.ıya git.. ı rikaya uçaı>,nk 11 
Filhakika amca.mm bu gclişi yanında,~ ~J!? gôıiişı::telıı· lll\lhafaza olunarak ihtiyıı.ca gö- eüruene havale olunan planlan- bul belediyecine ait bir arsanın mi~tlr. rinin gerisini daim 

her ltıb:ı.rla fevk·"de bir isabet rının netıcesını müthiş bir me· ,_ __ , te sl • __ ,,..b 1 ıun müzakeresine gcçilmiıJtir. Şefik Soyer, dlln de şehrimizi k'' "'"' U ı"· 1~•,. """ re .,..,...aıı v ve .,....,ı o un- nh li matbuat m.Untesiplerioıe blr b:ı- dek' tet'·"·l . de .... . ce ur. ıJ<ı m ı_... ..,...., 
oldu. Bir defa yerde bayı;uı yat- rakla beklemekten kendimi ala-ı maka ve bazı yeoıi yollar açıl • Nafia ve m te 't encümen loınevi tesis olımması icin basın , ı ,, ,'.;"' çTW.-.e vam .,,_,'llış- mükemmel deniz ve ~ 
makta olan Calibenin bütün vU- ı mıyorduın. maktadır mazbatasında kaydoluııduğunn' birliğine terkolunması teklif o- tır. Muz.cşar, öğleden evvel vı- ri{ıe sahtp•;r 
cud · k k k "-' •-· ı · · mildi · t' .... lıi.yete gelerek Vali •e &ledıye ; w • K..ııt umm as atı ·.;suuuş ouunr Nihrıyet Hacı Bey, i.deta kan Sahil kısmna geHııee, Balat- namra.n; ımar nye ı ~=ır lunmakta idi. Tc};Jif bugünVü Re:si doktor Uılfi Kırdarı ziva- Churchı\I, ewellti. ~ 
sını nyneu Balıtasor'a gelen hal ter içuıde oda.dan çıktı. Hemen tan Ayv8118&M1ya kadar takri • meclisinin arzuBuna tevfikan celsede ıı:ıii7.a~re olnnnıak üzş ü b , . kunda Balkan he=~ 
Z<'Ullletm;şı..m. Baht..o-'«>r da bu beni çağlrtarak, diğer bir oda- ben 24 bin ıııetre mnrabbaı mahal Gilmü.'lSuyu yolunun Alman se- re alakalı enctlnıerıe -sevkoıluı • re e urada bır topl:ıntı yapıl- ı - · kaçık izal tti: 
""'kild bayılıp kaskab kesildik ek" bana bir hi .. detl kü' ü!' · A. dan• farethan·-'-~- "ühcndis mek- m•-tur. mıştır. Topu tı<la B lediye Rois enm ~o ! ~~r "'" e ya ç w ve ·• e: ~ ' sanayıe, yvaıuıaray eawu~ "" ,,.., -muavini !,fıtfi Aksoy ile 8ell!di- tere, ı:dalanrun 111 '"",,. 
ten sonra Dang hastalığına ben - Kuzunı, ·'--'' sen h:ıki.:ra.. Byıübe kadar 52 bin metre mu- Uıl;>ine kadar 15 metreden iba- "ec>li 0 btı""'"' nisan devresi Ik ayırdı<~ kuvvetl'ı·e "' 

...,...., "" ~ 0~' yt> tı,.;ı<J Jıfüdiirit Saffet Sıız,en ~ .. ~· · " ·t 
ziycn o derin ve müthiş uykuya ten delirdin mi?. Kım, biı;are rabbaı mahal. de orta sanayie ret olan kısmın 25 rııetreve ibla- i<;tinıalı~nın sonuncusunu yana • ı dl! r.a;;ı!' butunmuııtur _ t lngı,liz- .~alıi.rı ~l' ~fi! 
~~ıtı~eyin ne de ol• doktor j ~;~~~~_:ı>'~i=~iti,; t.a~~:=~J~nden Ka- f:'d~~ll~ıla:ı~ıiı oe~1 ~~ yaz tatili devresine girecek- B_ıır.Jaıı 1bııs;.1<~, '1'i~ıiret O~ :~;~~~~~· ~~~ili 
olması ı.ndada yuti'lIDişti. Cali- ~ rrk_adaşın, olaıı Bal;ıtasor un 1 SIM4'l yapı.an bır top,antıda !.ı- zaferıni elde .. r ni fit. 

benin bcnım tarafımdan ö1dJl.. ugrıılıgı feliLketlerde!l dolayı sta !' S'ıl'ıvr'ı Ekmo!:rfer'ı s 1 ah ~nu!bul_, Tic~ct TMüdürü ('\~~t Alın:ınya~n ~nı't<ıl'tl r: 
rülıniiş d ·'il bayılıtıJŞ olduğunu gcçırdiğin buhrıut }ilzünden • ul\ • . lw'I ~per. ıle ıca:~t ':"'"':':'' mu tehlikesi lte.rmsın~"11 

anhyınc..ı. he'.ınen onu ayıltmak- yapt~ğ.ını,. bunuıı bir . az:ka<l.aş wuunıı katıbı Cernt N ızamı Dil-! nist:ıum yardıma ıhtl 
le meşgu. oldu. Filvaki o da, eevgısı. ~naleyh iyi bır VIC- na 1 e oto bozuk çıkmıQ ·m e i. ke zenli!· wr hu!UP'!'' !ardır. Bu :iince bu :ı:ayıf kuvveti-_..., 
önce Calibcrun bu baygnıbğtm dan tczahunı olduğnnn anla- y ~ ~ı>laııtıya !A,stık, ac-entalan dal kısmını :ıyırmıyn rneer"..I 
Bahtasor'un baygı:ı!ığuul ben· ı tıncı;va ve yüzüğü ~ kabul Silivri fınncılan 'lıiüiiıbul ı ,. ışt,irak etl!llş;erdir. mu.~, Yunanista.na gönı:l 
zeterek tci!.ş etmişti. Fakat son- ettınn('lye kadar gôbeği.'ll çat- m O b i·l I e f İ • Toprak mahsulleri ofisinden, ( n I r) Haber verildi cine. göre toplan Afrikeyı ilını:d ctmışt!riİJ 
ra bu hJlin baygınlığı muı-Jp o- !adı!. ·- afisin İsbırılınl;,.t verdiği unlar- tıda l'stiıt tevziatı tı11:fıııda ko hatadır. Fak • Cnıu::e"...,ı; 
lan Şok'ıın şidiletinden ileri gete-1 Hacı ~y bunu bOyük ~!r dan bir kısmuı; almaktndır. Hi· ·ı • o -.-- n.u · · a.,ır cerl'yan etmıı \"e ne- l tayı bile biliı yııptıkııır...-., 
ceğiııi anl:ı.dı. Filhakika epeyce hıddetle soyledikten sonra goz- Jhti ı. l livri fınncıla •ıwı son aldıkları · t\ce<le halı:ııı acen der ellnde kli Yunaııİ$taıuıı böyle~ 
uğraştı!;- 3n aoıı,..,_ r.alioo ayı.ldı.ı ıeıimin içine zapteıtımıediğı bir yacı narşı aya- ıwlardr.n ima.! oıunan ekmek • Tafsilat planları buıwıa,, razıo. otoınobiı ıastikto- dım oımaaa bile m. uı·:ı-a 

Fakat son derece bitkin bir merakla bakar~: . CBk nisbette ı. normal çaıniden çok e::mıer p f f f rinia Ticaret Vekalefoıce ı;.-ıtın rarını ken<lllerinp bildi 
haldeydi. Uzun zaman kendine ,- Yoksa, d_edi. ~ b&iııı. ı:1a v ıırıı lezzetsiz ohnuôiıır. l"OS BrB lll an j alımn"5.l görlişillmüştür. Verilcu !atıyor. 'İngiltere !'tı 
geleıııcJi. ı şuphe g~lmedi d~ ... Y?k~'.1.. ÇOgalfı/tgOr Bu itibarla Silivri bel...-liyes! hazır/anıy r 1 karara ııawran bu Jıl.s•ikleri iaoo yo.l'dımı b r ııeı· r ve. 

Taın:ınıile ken<linc geldiği za. Sen hakikaten. Calibe gıbı mısll bil ekmeklerden bir ııümune il.o v te11ki!atı sabn alacakbr. , ~cselesi ruide!.?ru"'..e~1~ 1 "" 

man ise kıyamet koptu. 1 bu!Ulll)'l9.'.':_.belıim de_ evi~ a.n lırtaııbul belediyeııi mhhat it-- bir ıruktar un nüı•nmcsini lıo- Şehircilik miltehlll!1Wll Prost A'Tıce. deg-irı:ı•~ci!er de mil&-. rıeatı o.lmazdı, logi.W: 111!J 
Cıılfüe kndil~rinc yaptığım çok se\'dıgını ve beğıendiğinı bır len müdıırlügü hasta naltliye o- tanbul belediyesine göndererek Sirkeci ve Sultanahmct ııalm- teşa~ın nezdinde" bir toplanb Yunaniatana ge<; l.eII 

bu müthiş muameleden S<>nra kızdan aynlmayı mı kafana tomobilleri kadrosunu tevsie U.. bunlann tahlil ettirilmt'Sini is- larının tafsilat p!aıılar.yle meır yapm••l•r'·r ınanın r\a ~·l ol~ 
artık yil~ilme baknuuyacak!&rı- koydun, .nedir!. · rar venniGtir. Müdürlük, §im- temiştir. Bu talı,lil netice.sinde gu1 olmakta.dır. Sirkecide, Sir- -, ~ "' · lann Siı.iiyad3.n 1wJ"ŞI},. 
nı, her r<'vin bittiğini scı" ·yerel< O v

0
akit ~-·BeyeZe : 

1 
dilik 4 kişilik tenezztih otomo- alınacak unlar haklmıda Silivri keci garından itibaren Giilhane Ye.,,ilay gec;mc!<'tjpi tıımtn ~rilı~»J'• 

~ü iade etmeye kal - tur, •= y, llÖY e ev- billı_ıı:i k&roserlerinde ;ırapılacalı: belediyesi toprak mahs'!\leri o-

1 

parkına kad~ iıııtı<Jat euen sıı.- • Chur ill l!On nutkU'""'.,.1 
kıştı. velıi. dedim. Sana çektiğin zah· tadilii.lla. bwıun miimkun olaca- fisine müracaat edecektir. bil kısmı, vapW"larlll yan < .ısı U.tel'esı le söyledi: tı'. 

Teyz,,., hUtlln bu gürllltlller es- m~rden dolayı teşe~kiir :ete- kild~ nce~~~:'™n iki~~~..!~aki H.aslahanelerı"n bir için bir nhbm haline ifr:ığ olu- ~fomkket genç!iğıni ıçki ve .. _Harp hatıı.lıır ve . ıl 
ıuı.ııınc!J yalnız sapsarı bir yüz- nm .. F":!'at, mesele hiç bildıgm ,...,,,,,. nacaktır. Bu mıntakada tren h · ki.:ıartırlyl~ doludur... tlfl'J 
le saııki o da birdenbire dllsis pııı dcgil!.. Benim aynlmak otomobili ~ çıkarılmış ve lik •ht • B"lfl l hattırun diğer tarafı antrı-po ve uyuştııı ucu ec ırkı in tnhriba-ı Churclıill, meııh.ur 
k~i!miş gibi dola..')1.)-ordu. Fa.- ~ayı:lmak düşündfiğUm yok.. tecrülıeleroen iyi netice alınmış.. sene l lfl ~ I depolara tahsis olunacaktır. tınc1"l,n k1>rumak i~m aydı lat • bu hatalar ve hay~ , _.Jııt~ 
kat onun benim yilzüıne, ~ bilakis!.. tır. Sıhhat ioleri mUdüriliğünün Delediyo sıhhat işleri müdiir- Sultanahmclte vücuda getiri- mak ve zinde bir nesil yetiştir- ~n harpte de ne k"":I 
bakmayı3Uldan ve heyecanından! -;- O halde bu )l8pbğm rezalet elinde bu İf için 6 bin lira kadar Hlğü İstanbul belediyesi hasta- lecek Arkeolojik park Giilha- mek f!l!Y "e ilmin sıırsılma:ıı çok kar,ıı!a.::;tıklrrını 
Adeta bitişmiş olan dudaklıırile -ıir?.. bir tahsi•t vardır. Bu para ilej hanelerinin yeni sene ihtiy'lçla.- ne parkından Sanayi mektebi' düşturlarına dayanarak yirmi Yeter ki hata, 
fena halde SOtnUrtmUI yüzün- - R~et mi?. ~ var, fiti hasta nakliye otomobili alı- , rmı tesbit etmiştir. Sıhhat ıı,.. mıntakamna kadar uzanacak \'O bir yıldır çalı~an y eşi kıy her se- met temelini yıkmasın. a 
den ben. k dis' aptığım Hacı Bey ... Valı:ıii yaptığım şey nabilecek w tadil edilebilecek ·, !eri müdürlilğil, UAç ihtiyacı için bu mıntakadaki tren ...;; 7,crgıi.- ne olduıtlı gibi bu yıl da •1 ına- bu hntal,r<fan dcrrJcr . 
f~.' mu•:_•leden dınelA Y __ , -• bir rezaletten başka hirııeY de-J tir. Diğer taraftan yeni sene pi·-00

"· yapbğı tetkikat neti- hı •-·ir oluna-'ctır. ,.- yış par.ar giinii "1ll<ıt H.30 rja Be- her h!lta \'e hayal iıı~· 
-ı ~ en o ayı ..... a ... - ğil' ' F·'··• benim d kinı biit 'ııde de bu. . . .._, __ • :t~ ~... ...,,, 
fetmiyeccğini anlıyordum. Za- ıs"" b1i ~b' b~ e b' 4'111 ış ıçm ta,,,,;,,,... cesinde çok bol nııktarda ilıi.ç tmar müdürlüğü ayni zmrw.n- yo!'lu lo'runsız tiyatrosu bina • muktwemeti art:ı.rak 
vallı nmcamın Calibeyi yatıııt;ır. o .a Y ır . , ve asa ı- mevcut olduğundan haziran- bulunduğunu tesbit etmiştir. Bu 1 da Catldebostan ve Suadiyenin sında bir ınüdatnerc verecektir. zatmış .düşm. n ınu 
:mak, t.eskin etmek ve bilhıuıaa ye~n aala kendini kıırtaraaıuz. dan itihıarm yeni hasta nakli o- suretle bir haziranda yeru se- de imar plılıılarıru Iıazırlııyanık ~ - • o tini bu yolda ~~rm~·,. 
nişan yilzliğünü tekrar kabul dı... tomobillcri alınacak. bu s.uretıe ne ilıi.ç ıhtiyacı, derhal Mtu; a-' Şehir Meclisıne vermiştır. Bu B ı· r k "' İngiltere B..'1.ll<alllll-'~ 
ettirmek için adeta ana.~ından - Fakat neye!. takviye olunan hasta nakil oto- lınarak hastahanelere tevzı o- I muıtak el b .. k" . t 1 ı Z C a g l Z deni7.de bazı ya,n1*_'.'..hjiı'f 
emdiği süt burnundan geldl - Neye mi?. Bını JICn ml mobilleri fehrinıizin ihtiyacını hınacaktır . a 3 .ugun u \'azıye tı. Fak.:ı.t gene Chlll"V". 
hiltiin talak ti."'11 k !anma dil- aonıyorsun ?.. Sen Ilııcı Bey, karşılayacak bir nisbette artmııı . 1 'ı heyeti umumıyesıylc muhafaza 1 suali oek dikkate C.eftP' ._ 

_ a u ya, Sen dahi bu garlp işte bir rol olacalrtır Paksimet nümune eri olUDllcaktır. T il d k l _ Almanta.ruı yun~.:.. 
!er dokmeye mecbur olmuştu. a"''" bilmi cl'ba' • İ .. Şefil: So - ren [! ln ll 8 a• bitV'I 

Beni dışarıya çıkarttı. 0~. __.c:ımru h ~~:.:'..ı ba·~ Sıhhat if'eri müdürlüğü şeh- aşe müst.eşarı yer, 1 met ı•Umun!'.'kri yapmalarını is- ırosla\' topr klarında ·~ 
X dJs • ,,_.ıı a,,.~ :1~~ rin Anadolu yııkıumııo da bu ~mizde bulunduğu esnada I temişli. B1.1 nümuneler yapıla • rak pa "('ltf andl kin nehri alutm '· sı~re> 

onla~ te!k~~cr:ı~e u=gr ..... }128dıya kıyor~u_:1 mil' N _,... ded' hwnl3taki ihtiyacım nazari iti- bul fıruıcılıı.ruıd:ın ~ı • rak nıüı;t _.va verilmiştir. 1 o;;n • .,bah Sı'rkecı'ye gelm-'·- hata i•le:vin i•lcm i.ld 
'Ih a.,w. - """ • e ""'" 1 ı. bara alanlı: eliude mevcut oto- -· ~~ =- ınan göster~'.::_~t 8 .~ 

, Fı. akika bc1:' bu ~ Ca- - &n dün gece I:ıeninı odama mobillerden birini Anadolu ci-1 te ol:ı,n koı:ı-•all$ly net uat 7..15 """'~' il'' 

lıbcnin aımesınm yattıgı bahQe girdikten eonra, her halde, Na- hı:tiue göndenniştir. 1 - AN o LE M· E K T u p l o .1 - de Park kapı örıUndeıı. geçerken ~ r Uzerındeki odruıına ka.dıncağı-
zın hıı.tırını sormaya gittim. Fa-- --.. 
Yeni abah 

- . 

ABONE BEDELi 
TUrklye Ecnebi 

SENELiK 1400 Krf. 2700 Kl'f. 
6 AVUK 750 • 1'460 • 
3 AVLIK 400 • 800 • 
1 AVL1K H~O • aoo • 

30 Nı..n 1941 ÇARŞAMllA 
3 R&blullhır 1160 

17 Niun 1a11 

Gun 1 20. Ay 4 Yıl: ti41 - KMtm 174 

GOnet ()Ole tkindl 

1 V/18 5.08 859 Ezan? 

5.0U 12.11 ıe.oı v ... u 1 
Ak~"' Vıtşı lmNk 

12.00 1.43 8.01 Eı:attf 

ID.Ool 20..7 3,05 v ... u 

Dt )[ )[ A. 'f 
«Yıml Sab•h> a göndet"llen yazılar 

ve evrek nq,-edilain edllme.si.n iade 
ohınmaz ve bunla ' -r n kaybo mıııaın 

hiç bir lllM\lllyet luıbul f 
J 

dire lıa-·-1--- evinde go·'rdu" r • Eyli11te otUl'lln \'C Alurkapı İn- ,.,d. 
•uuwum • Bu suretle Anadolu ci- DEfc!/ ZLF...Rv.J:!I"" 

ğüın ışıj;'l anlamak için oraya hctindeki hoota. nakliye otomo- hisarlar İdaıesi tiitUn depo-
koşupş~ithti~ hatırianıın. , billcrinin ııııktan Uçe ibliğ o- sııııda a.ı:zı.'•lc!ik ~'den Naciye K fk .. ,.,,,··~ .... ._. = tyı~p.:.ız.be .. n •• ".eve gı·r- luurnuştur. Yap· ılan bir ihtikarı kapamak bird~ııl>ıre trenin önüne çık. e en .... 

_..., _ mır ve tren geçerl:3n ct.ıği ta- kaza J. 
mlyeceğimi söylediğim halde • • bu kurnaL ... lıgv 1 b 1 ı kılıp tr= altuı;ı u~üı;. bn sı',I, 
&irdim!.. Yarın Bahar ıçın u muşıar suretle 10 metı·e slir4J< ndi. Cumarte.ıi gocet:i j{.";111. 

-k' Ya!. Bundan haberim BB''JTBffll ğmJen b.~are kız<!ağıl dbn-'"s· de Kefken önleri.<ı ~ 
70 ... Habe . . k' Arnm ı:ı Geniş mikyasta ampul ihti- lan u;tca!."11 -anole 111<,ktupları- tür. I DomJr i!e Aktan '1lP Jı 
yaptın h• ~':11 ıJy°ı..' s- son~ Bu ~=la B~ün =Y':~ kıi.n yapan Salanıoıııuı mtıha. göndererek y<ı n 'P il ·i geri Mak:U' ;t yapılan sorgıısnnda vatiyetini tetk.il< ~ir 

.., •u kemcsiııc evvelki r:ilu a :ye aldık. .' lıut fiy t f •rld rı!lı ii- ''d''""• ı rd b•~ı. bir feu heyeti il !"~ 
ra tam ben "'·'-•·-- od ı~mı· m'irı eseler bir gun" e mun" ., U"Ui( <;a ıvo ..m, """"'" na- rilar, ""-'ı'kJArı' ,.., JOI' ~ · ,ow.,.....,..nın Jsı· - ikin~i ceza m:ıhkemesi&dc cıe- dedt!t. Bu h:ı.rekctimız bhm ih· ı sıl oldu, göırn ım, ben dlidük ' '·'" ' ·~ 
Jl1 araı,1.ınrken Na.dire hanımın luı$ır olmak üzere tatil edilecek·ı vam olundu. Bu tüccar 130 11 • tayı bir 'rlenue yül;.l•\ 

· lmedin ., ti' ti!.•ı:..r ynp!lrak f:ız!n b•r J>:'ra '·aldıktan Ş(J. nı a kızın yoldAıı le•. A',."ı , · ıı ı • 
evınc ge mı... j r. satıiınası lılzım gelen Y' "• r·l- t k k 1 rı lro ~ • """' • ,tı• 

-- Hayır!. !erin düzilııesini 32;. kıır sa, C~l'' "1ın~ , 1 ~~· ·'-" ıı 0 a- çekU ğini z uıcWm. Hack:eyi p\tır bo~tnıaz (en 
- Naaıl hayır!. Fakat, şimdi zıunan da gayntabıt bır haldey- 167 ku~usluk yuvarl.ıkl-.rı i .o dıgım•:ıı !7.'.X.-cc 11"'. Bı .:.ıs ·l~~ at,.şçi A~urıct göı'lUİİil, bana feruıi tahkikata ır.ı.şl/'f" 

ha.k 'k ten ben d ı· ld • d'.n! .. Uyuyordun!.. kuru•a ve' 12'.J. l·.·ı·. ~, u-ı .. ·, g·u"ııı~ .. · har·!, b'lz b!zı zıyıı.n"I lıue f sö•·Jndi. l.Jc•rlnl fren vaııtım dır. 
·ı a e ı o ugunıu U , . ··' sok 1 .,,,ı;.-. · . . • • · --------~ 

kahul edeceğim! .. Sen birdenbi- - yuyor muydum?.. pii!crinin düzünesini dl' 1 '<1) ,, Tr~. ı:,,~-;.ıw ıoe>3l!iede d•ırwıış- •• R ~J 
re ocıaya geldin, ve bana garip - Şimdi b~od;ın şilphe etmi- kl!ı·u,;tan satmakla s~luJur. Avuk:•lı ~.~~ krz ur.lı.f"a.sı- ~ tıu· ... de- : •. Makinist ı;er • MUTE F"7 ~-
bir şe~1er söyledin!... yorum, Hacı Bey!. Sen de uyku- Bıı suçlunun avukntı bu<::~. ua karsı ~~ua e ıımu:llJ nı.1ıa•;ı. il•·•• l>•J't.\1' Jrnı "· \'(' 'l/acıyen;n -F _ • ~· ~ 

Amcamhayrctlevehaldkaten da yUrıiyordun! .. Demek bana çen duruşnuıda ınüdııfaıı.qın• ~i:ı:,ln~~ ~·esıu.ai 
11 

b0~Y;;1bYıJ.'rcnıııaı:ı: rJ·~?~c rö!lat ~crilı · · '. ~ rama a·~· ~ 
aklırudan şüphe ediyormuş gibi wylcdiğiıı ııeyleri hlç bilmiyor- yapını, ve ezcümle d. rd:;ti r b: -~ v " • - ~ 
beni siizttyordu: sun ha.?.. - Müvekkilim Gabny d va- nı, ~,iiLı;ıss:ı ıı.• ' mel• ı •;ırı I K"rl T talebemiz g 

K t'lyyen böyle lıirırey bilmi- Hacı Bey, gayet acı bir yüz.. smc':>.n dolayı mPvkuf bulu, tr· yazılması işic 1 \;r ılıtil;.::r kaş { .::__, -- <<iP 
yorum!. dedi. ben, sen odantlan le müstehzi bir ~ gülmeye 'I ken yapılan bu satı !arda ihti- dini _!<:ıp:ıt.n~:ı~ ga,1 m<ıtuf 1 •i"l •· ") t kaf~!=i~~ ID~~'kı/~ 
~ıkıp gı'ttiktcıı son,.., 1tanapuye bM!amı<t kar oldugun" u bilmi\'Ortlıık. Çü';n oldugunu b.lclırınlıj \'C SL l ı . I' "" . . J r . a 1 ktı,.. ' --. ~ 

1 

~ ,..... • ')" ... ·• · mek üwc yola. (1 ıı;· 
oturup ~ni beklemeğe ba..,,la- -· Çocukluk etıne!. dedi Ben kü v.ami satı'! fiyatı ,, lıa- ııun t• ziy s.i:ıı ıstroı' ~" Mu: j . il.ilı.u l'lr" tılııı Y~~ıın~ı 1:!.0 mıı.nraya ge!diğı Y~• 
dını .. Uyurnll§um!.. bu y:ıştan sonra uykuda g~e- berdar değildik. F'nkat talrliye hakaınc !tarar i n bn,;un aaat , bm l '.'il u-. D • c,ç,0ubı A.frık:ıya 1 20 k:şideıı ibııre~ ~. 
~-Ha!. Tamam işte'. Zaten ye mi bovJedım! .. Olacak iş mi!. kararı alınca biıt.lbı satı~ yapı.- l:l.31) :ı k:ılm• r •j :k,ııııı le~;\!~~ ''at~ bal;k tıtlc&c !.;ıı:fıleSt, ôliıl 

Bahtasor'un odasına gıeldiğin • (Arlıaaı vv) _ :/ sıı.tı!ını~tır. j ~elnıiştir. 
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1 Şimdilik ==-
Ş 1 Afana~ms!~t!.~. L Avrupa' Harbinin Gizli Kalan Tar narından J FrBRSBn~u '!~~~; 

1 

cı 
••••a••••••aı:z:mc:ı::ıı:m~~ı l l A,,.. l Bir İngiliz mecmu;ı.sı, İngilte- B • ı • 1 • ruz tckli!leri vo buluşları dalına 
~n : MU mız a_ımgeen reninbıritO§csın11etesıseuıımi~ lf. nglwlZ iyikar§tlaya.cağıx. sigasetl n w • 

RAD SERTOGLU bir kelime: Lüks ".lan Alman esırıer .. maıısw; oır Yapa.cağmız haklı ve yerinde o'abllir '.>. 

t tuıera kampı hakkında tafsilat • • e ra kam şikayetler, maka.mı a.idine ya.- , , 1 aın kalbinden vurulmue.tu. H ükfımet halkta. truıarruf Yennektedır. US • pılınak ııartiliı, d:Uma. ııa.zarı Almımy& nihai :. ıferi kıı• 
ia 'i: fikrini kökleştirnJek, mil-i Mecmua Almanyada temerkllz d h t dikkato alınır. Ancak çocukça zamnalr yolunda "c;al.Jillr• 

Jl Sızan kanlar da bütün Jeti, bütün dünyanın yoksuJJuk•ı kamplarında Ve estrler karar• pı n a aya ve sırf birşey yapmış 6lmak ken, k~sında İngıliz Jntıkaveo 
.,. v içinde inirıı inim inlediği şu ııı- gan ... ruıcıa mevkutlara. J>ar§J ic;in yapılan yersiz şikAy_etler~e ini ah • de 

1 - Yagan karın tesuı·le c...... ı'llda. fıdcta cinayet olarak t:ı.v-J bıranmane bir 5ıdcıetle hareket 1 ? bizlere vakit k:ı.ybett.irirsen121 met d a. zıya can 1 ve ye 
~tıe b. lik .... - sif edilebilecek, ismflan koru- edilmekte olduğunu söyledikten nası geçer yerinde ve haklı~kiyet·i :ı::.ı~e~r~~~~~ 
· ır t:e doaımuştu mak nıaksadile cfkfın umumiye·! sonra 1ııgiltcrecieki üsera kamp- leıinizin de J aka y dan e deıı şö·,le bir mesaJ· alacaktır: 

yi tenvire çalışıyor. Ankara rad- larmda esırleı:in ~irdıkleri ha- kamlann isteklerine tetabuk et· kar ıı ı ı an m a. s ı te!ılikcel - uAzlı:im mareııal, 

' 
Tefrika No. 4 yosu da dahil olduğu halde bü-1 yatı fotografilerie tesbit etın<>k- meli, sonra da bizzat sizlerin le lcarşıla.şabiliıııiniz. Kampa "Amrlardan b>-ri Avrupanın 

ilin neşir vasıtaları seferber' e- te ve bu hayatın ne kadar in· rahatınıza ve mUmklin olduğu yeni geldiğiniz zaman, sizlerin kan b" . ._ d. 
•
1
sa • ı dil · Ti" k t d• ;ı elindekı· sani oldu.-untı anlam,•. k 1·çuı· e· •-"- edebil "" mı emen ve utıw ıınyayı 'tı • erle k~l&.\'i]l:ı.yı, keııdilerile mış ur va an ~r . o- '·' niııbette saadetinize tevıı.fuk ey- de takdir ve """""" eceı,;ı- kendi hodgıbı mcnl"8ti uğrun-

.'cı>det 11•e.~ıır ko- kon".-'ı!n.ayı çotr i~tiyordıı. malı son haddine ltaclar Jrulla.u- sırlere kareı kam.p kum:ı.ndıı.ııı !emelidir. niz gibi içtinabı iınkıtı.sııı nok- da islfoınar eden İ::ıg\Jte"!'iCyi mağ 
~iıı ~~~ ol- Vakıa bu harclretiuln bir <:ok maya, bir pirinç ta."le.•ini bile zi- tara.fından. neşredilmiş olan e- Burada geçireceğiniz kapalı aanlarla karşılaşmış olduğunuz- hlrı etmek w il:crine koomus O• 
.ı...ı bır I:ulflcr T;J;. U,lllikclcr ar'11111ebtleceıh de ha· yan etmeıncğe davet cdiliym•. mirn~meyl ~ynen bıısmaktaılır: hayatln kabili tah:ı.m.mUI bir dan korkuyorum. L!IJn ?.aman· lup kiffesini kendi nefı;i nefis!· 
~ ~ııuı (litnıe1..-ie- ~~~dllJ?- ç~1?ruycrdu. Kim bilir Zııtaı aklı başınıla birrhllktinl Kamp kunlllnd:uıı bu beyan· hald& kalmaaı ve devamı için la bütün ilıtiyı.çlannızm temini- ne hnııretmiş bulundıı,:;-u düny'1. 
a. ">1'07'<ia l>iT ~"!,: """ et'tar oır T"urk zııbitiui yat. ya:P3-cağı da bundan bıı.şka. bi; naınesind~ !l(>yle demektedir'; ben, lr..endi hesabıma elimden ne samimiyetle ı;ıalışıklığını ve ııimetlerinden hakkımuı olan 
ış!~kle, Tiirl· mz b:lflna aral:ırınR. girmiş gö- şey değildir kL Bir za.manl<l!' fe-J ''Centilmetılcr ' geleni ya.paağımı hüsnü niyet- elden geldiği kadıu' rahatınızın kıtımını alabilmek icin s~ teı:~· 

.ıl".P ııoıtm<ı_ • kladı1', 1" ı J't'Cek olan Bulgarlar ne ;apa • yiz Hl beırcl<eti ile meşhur Fran- Kumandaııı bulurulu'hını §U lo karar vermiş bulunuyorum. tam olmruıına uğraşıldığını zan·' riki mesıtl teklifinde bulunuyo-

.ç ıhtııııaı zih"ın>--· Cll.'tlardı? Hele eğ~r Yanef de sa. bnı;Un h:ı.lkına bir dilim ek·! cırirlcr kampırun idnesurl temin Burada geçireceğiniz ita.palı ha- nederaem sizler de itiraf etmek rum. Birlikte hareket etı:ıeyi ka. 
· otıniııu. t-ı ... ..,_'.'-deTı ı bu köyde ise, mesele büsbütün m.ek temin edebilmek için kıv-ı c?e~ ta.limatı ncŞredip sizlere de, yat, zaman geçtikçe, yorucu gö· merdliğiııi götıt:ı>..ı".ı'Siııiz. bul otti~i.s takdlrdo size Al· 

"' alıın ""'ııc mu"- , -=--' .. a'"""'e...,..ti. dun:·· ya ticaret bend~rL-.-'nın' k"_ı ıt ,,. b 1 riinecektir. Yuv= ve aiu:a""' '' b·~ ~- ""'" ..._ 

k ........ ·uı 1 n:ızık bir""·-~-- __ ,, ~·· . ra.nıp durm&ktadır. Kendisine. bıldcrn:ı.ck Stıretile kunıandaml' , __ ,_. "un" di bu""tü"n fiikirlerımı" . ö;;.....u. oaa - Loren ·1·'-il ol"· "u halde 
. oldu. ıfe~~··d 1 l• e.kat hala K.uıçular köyil or· - =• --, a ın""' u unan zabitlerin ve • ben de babayım, hem evim, miş bulunuyorsunuz.. Şayet bu bütün eski to:-rak ve müstem-
.ıleti tcaı · V'-,• en ta1:1 görünmüyordu. Erken ge- pılarım al'dıwı, kadar ıu;ık bu- neferlerin herhangi birinize kar- hem ailem var ve bu itibarla hususta. Bizlerden samim1 bir lekelerinizi iacio ve garanti et• 
Ydu: cın etmcl< 1-uı k~ ak~amı yavaş y:ıvaş yol- lunduran Büylik Britanyada bi- şı hasmıane vo mlitee.rnza.ne biı· hissiyatınızı ~~k iy~ anlıyorum- yardım görllrse.ın blitiln va.id- meğe hazırını. C<..'VtıLınızı dos· 

_- belki dl• h••'-· ·"1". karartmağa baı;la.ıuıytı. Mü- le yiy~ek maddelerinin bir ço~ tavır ve ha..-e.ket takınamıya.cak- arayacaksınız. Lakin gerek ben, !erimi tahakkuk ettirebileceği- tum Laval vasıta.a.ilo bildirme • 
;r:unak pı ... ~- !iti ~~. <::evdet aynklannın lti&iz vesika usulüne tabi tutulmu.ıı- larını ve hepinize karııı rahm ve gerekse maiyetimdeki zabitler me eminim. Bin.aenaleylı ıılıval nizi rica oderkn. 
ır. """"'llnı< <;>tı_g1;1u duyuY<>rdu. Bi:tt dıi.ba tı:r. Bit~raf olmasına rağmen ııefkatle harekEt mecburivetin- bu ağır yükleri hafifletmek iı;in ve şartların müsaadesi nisbetin· TakdirkB.rm. 
e hiı; ltinıae in6~-. 'Lır ıkı Mat ~ k4laeak olur apa;ıyolun ~lıktan nefe;;i kok- de buluııdukla.nm sizlere ~ nn-. elimizden geleni yapııcaıPz ve de bepi:ni?.iıı hilsnUnlyeUnc isti· Adolf Hltıer,, 
~t gene hen"ı· .-... koyc vaaıı olamıuııa. geceıey;,; makla, peynir memleketi Bul- !atmak istedlın. Her halde bil· rahatınwıı temini için yapa;ıağı na.t edebileceğimi umuyortllll.., 1 Al ğl 
.ıy ~- ~~~~ ö~ ihtinıali yüzde ~r. peynire lusret çek- menizi arzu ederim ki, mukabe- He e manya ma up 

!1ı~·lıa.kıu.ı.ı . :r_'Tu.~ bu mrada epeyce ileri • Bu umumi yokluk ve yolrnul- :~r~!ci~cı: ~ birtn.,~ TiC2.ret Vekile-! Arazi tevzii ıhr't tla ne sına.o ~k ba.,.<>ııııı. iJ<>rliyen bir at- luk karşısında cennet yurdu· :ıccıye.slne asla uymaz. • 
;folqıyor, Y·~·n~-ı lı &?ı·du. AUı da ayni i~likameli m14'"d&, hamdolsuıı, bol bol yi- Maahaza., malWn.un.uz olması • • b• k k 
" ~ "" tlik,ııı. et:nıekte clduğu iciıı keıt- yip hemen hem.en normal bir la~ı:ıdiği veı_;~. kampın i-, tinın ır ararı an unu 

; 0;· Bulgaı· k-Oy.
1 

.<lıı:ı~ın dı: Ifu.'l\;ular köyi~ !?it. i ömür gC!;iriyol'U!I. <laı•esmı b.ıı.zlııı ıçııı ı:abıt ve ra· ı 
<öyd.ı? • · ~ ı:ıı6t~e olUIJKu ku\'ve+Jıı muhf'.. • ı Buna. mukabil hel' ibüm<ıt~ 

1 
bıt ve disiplin ihtiyacını sizler Ankara, 29 (Telefonla) - Ti 

\a.:·u..,. 
1
. ııı~ Uuluıı~yordu. Millazinı Cev-1 kar.jı ba;:ı tcdbirlet· almamız, bi- de takdir eder-siniz. Birçok kim-/ caret Vekaleti, 1 ağustos 1941 

o.ıWıt;m C; ·_,,ı: dht keı1dl~ne yeti..ıebilmek için raz daha ihtiyatlı da.vrr..ıııuaml!4 1 selerin bir arada. yaşamal;:ın tarihinden sonra yalnız s:ıJamu-
!Jl_1:n:ıyı iıcııt"'.'t,..:!, g ~. behl ılerkmıekte olan alını 1 . elbe~ faydaaan h8.!i değiltlit·. He- mecburiyeti histi olunca her-1 rıı. derilerle, meşin ve lüks deri
ıyu iJi. ~ ~,. Y•'llıd.,., ve bütün kuvı·etilc malı 1 h: !!iks e<ı:;adan, lükıı yaııayı~-· k.sin keyfine, L~teğine ve arzu. ! nin uzunluğu, umumiyetle ve 7-8 
Y<l.ı kıuııkoı .. -uzl :u~ı. Bh.ı uarbeler karşısında tan ttundnn kaçar gibi ka~m:ılı-I suna göre. talimatname yapıl·ı' santimetre olanlar içinde istis-

- j ., mu ıtJıtlldı. Dört beş dil- yız. En mlıreffehimiz bik, hiç muz; btr tek ta.liınatnaıne vil- nai olarnk 10 santimetreye lı:a· lınull7. vuı- ~.·~~ sonra da lllli:hul atlıya ye- olmıı.zsa eı.raiındakilere fena ıni- \ cudc g~tirilir ve herkes ·o Wi-. dar His buhınan ve yüz adedinin 
yok. :ıınına, 

1 i •., . . sal ~l etmemek için. ays.fınıj ınatnameye itaat eder. j ağ1rJığı 230 kiloyu geçmiyen dl" 

1 
k- kııurun ~YÜLÜ ve :ığr.ı burnu 1 wnUL"l g;&şe uydurmalı, şu ara. Ekseriyetini Almanlann tesiri! rilere ve el•'"'ının uzunluğu ay-

ı v:ırdı ..., , "~alı _oldugu için yektliğ<'rlerini !ık :<lippclik değil, beliti cinayet 1 etti. · ı;i b_ i_r kalabalığa bitap ctt·ıgı· • · - nı· eb'adda 'o-la.n ve yliz adedın· ın· ı . · ••a,,at Hun- Vd'Llıyorl 'dı ' 1 •~tıılc~ tük· "'-· -~ bil Vll!ı par.aya 'k• I j-.. . . . . :ı< · ..... e.;hnl :ı.tlı ken sayı.,. " .....,,ı, i~nuLlll mı ıyonım. Memleketinizle agır" lıg"ı 250 kiloyu geçmlyen Z,..,,.... · ;ı ıı- c ı:rı:u gorunce. Bııl~n~·~ "'·--'-·. rekinm~lidir. memleketim h"'rp h·"-" --"-!er ....,,,ıycıc 1 1 D " ·~ .......,_ • ~ <>UUW.'1.UC • tuzlu kuru c\ı>rilere ihraç lisansı -ııxı. do• u.rn arlsti- n: ohh'.'O \ uçer ! Vaziyet bu merkezde il<Pn 1s- Liılciıı harbin doğurması tabil verecek re bu hıı.ll~den fazla a· 
" ~Yortıır ,,'Y~ . ıt.ap e~ti. truıbulda, lıem de ba.ııta beledi- olan düşmanlığın bu kampın hu- ' ~· 'c~ d~e~~nvdcl'd1 L 1 rn.;ctliliJ>:ııu Cev.uc< BıU.,~cıı 'Jil youıiı< buhııımak şartilco lıuı n>3- <lııtlarını aşıp buraya. kadar so-1 ğır \'e ı~zıın yap~ .derller!n ib

• Yok mu ıru kö~:~ 1 <lı. •gı :;;ın Turlrçe cev&p ver- mi mak:ımlaruı (iüka mağıızıı), kulınası için ben kendi hesabı• rncına lısanıı verilmıye;:ı:~~~ 
' 1 :_ N .. ... (lüks bnh~eı, (lüktı eg1euee ye- ma ortada sebep göremiyorum. işe ait kontrol her pıırt nın .. e. 

l~im. 1 Yııı·ıı ~ııo~•uyor.:oun anlıya:ru • ri) gibi b'rmevkü mall.'lllil talı- Kampta tatbik edile.Jek ni- tayin yerlerden alır.n.cak yiicle 
;im 0 ı:~ "'.~• köyde M~u.ı i.llı; .. r ı~ı.,m S.-ll? sisi eıır~ile (lili) e yer ayır.! zamlar evveli beni bu kampın, on miktarının tartılması ve bun 
rı:ıh <'ttı F:: ın· d<l af.!ı hıı· l~ ılakika.[ mal:ınnı yı!.lnız umumi yıı.ş:ı.YliJ' bGşına getirmiş olan resmi ma-ı lardan yüzde birini a.'jillamak U-
'!:11. ~;d<leti~ y=~ ıe:: ~~c k:Wblni t~k ettik- nizaım~n ck>ğil lıclki kafa-,---------- zere en az bir balyasınm açıla-
'· Bu \'ıı.tiv~t k.ı ıııı.ı,tu; 3 

" ııefer Türkçe ko •
1 

!arıınızdan b. ifo .. silip atmamız gelmektedir. Nerede kaldı ki res.. n.k birer birer gö?.den geçirilip 
~ bııköyüıie git:Jn~: 1 - ıııv~ Bul >eap edeu w Oükıı) kelimesine• mi mak~mn.___ .1 muayenesi suretile yapılııcal<tır. 
. ...,. kundan tcJı 'l"w-ıc~ ırarır~. D<:ıneı.: sjz sı::ıki bir meı:a ın.iş gilıl biı· paye! • Us.dyoda (lıdı:s) den llt'9lı:kı Bu itiba.rla 1ağustca1941 ta
~a kadar Ha.s:u- ı ""' lcılıMu.u ~ .. de kalpağın• ?.a vermelerini =lıyıımı..ı;orıu. edelinı _diye h~_ykınrken be'.ediyo! rihinden sonra deri ihraç ede-
»tr hııb,,,. ı: .ı .ı,- 1 1 f :ıı.kersiniz de ~ ohm;ıı Bugüıılı.ii dünya şartları i~in- t~...,.nde (liik& bah<ıel nm Y_e-

1 
cek tüccarların lisa.ruı talebi için 

Aakarıı. 29 (T~lcfonla)' - A· 
nı.d tevzi kanunundal<i lııı.zı mad 
delerin bugünkü ha.yat aartiarı
mıza uymadığım gören hliki'ımet 
bu kanunu zıımanın icaplanruı. 
göre tadil etmeğl kararlaştır • 
mıştır. Hazırlanmakta o!a.n bıı 
kanlll\, toprakmz köylülerimizi 
tamıı.men toprak sahibi edecek 
bir mahiyettedir. 

Hile ile bina kira-
/arını arttıranlar 

Ankara, 29 (Telefonla) - Fi
yat Mürnkabe komisyonu biuıı 
kiralarının muhtelif şekillGrde 
bilhasııa. mobilyalı evler ismi al
tında ıırtiırıldığım gö:-ülmfü; ve 
bunım önline geçmek için b'.itiln 
Wı,.~i.tını harekete geti.rm~ -
tir. 

Kiraları ıı.rttmnak için bu 
kabil çarele.re milraCM.t eden • 
!er tecziye edil~erdlr. 

mallarını hazır!.ıdı klarınıı. dair 
izahat ve.rmele:i lılmıı. gelmek • :dıyordu. ' 

1 
e · ı · de Türk v.ıtan<lll41nın (iülı:s) ili-ı rı ol~nrnz, olmaması lazım ı:-elır. I ;vapacaklan müracaatlarda yıı-j 

~Ilı sab.'liı büyl<' ol- fil (.l rkcaı ı:a!,') ye bir şey taııııru:.ması lauın A. C. SARAÇOGLU kandaki esaslar dahilinde mal-

L..ırı cu lı~y c·ıva· j m 
<I •r ı~ • ıo 

;r~ı~"b~r ~';.c,;1"{1 Türkiye ve A•ıusturya ll'HB " • Fakat reıek başka türlü yn.z-

tedir. 

kntbi 
1

~ '·vdet 11,. 

1 
mlfl. İns:ı.nlıı.r, içine atıldık!Jln 

ok\u.~·ı~11 •·uruı:ı.r aleyhine... felaketten o kadar ç:ı.buk v .. 
r don~ en •o l•.uı- ~W!):a,Fraru.a ve W"'ill.ero • · • · ~ ucuz lrurtulanuyacaklarınış. 
' Uerh,3 bu .ıı<laııu nıuttctık imparatoı·ltıki~ı"lllln Meğer v.afer l:ıtze, hezimetten 
:e ı·" " laııutı. Bıı nıenfaııu Balkan h"'·"'metı . pek az farklı olaeak bir ha.lrle, '~•ıııc k k ni b "k" ....... erı- d no haJı 1 1 
. r eı,iıiv.ı.aı "' a ko~a ol u 1 ı imparatorluk aleyhıne • • son ercce ,,.... ya ma o a-
~1 hah.'!.· n:ıı ~y 1 acı cepb_e...ıe toplamaktı. Arıı- ı ( Y E N İ S A B A H ) iN B 0 Y 0 K S i V A S [ T E F R i .~ A·S 1 l caJrımş, hatta bu zafer galipte-
, deii!di ver,u kvy 

1 

~nııdn bir ittifal: yapsııh;rdı re huzur vo emniyeti bile bah-
a ı::rn• ~b L 1 ~1~an clo;,·Jc·tleri lıer i.ürhi telı • ııetmiyecekmi~. 
-;~lilnüc r~; Çok' 0~<'<1~ ~aaııu bulun:tt:ıklardı. B 1 k k 1 h • t i • Parl:ı.k ümitleri, tatlı :ı.rka-
tuıde •·:uıl gıbı L. k?ti~k UPifletle 'Lirlcsince a an ve Çanak a e e"'t me erı daı.ılığı ve ı;crcfli cliretlcri her 

~ " mı il ·!' h""!C · ~ millet için hay:ıl inkisarları, bit Ya;•tıı.:1n17ı r.· \lii "" la· , ıt ııı ·uınctkr kendikri- kinlik ve halsizlik tıklp ettı. 
n J,ir "İkiıv ,luı . ··'cb·..,ı:~ o an toprakları eld~ elen) sonra İıF"'i• Fr•n•ız v& y -'-tanda. Stanbulislti Kral Fer 

'J c,, . ~ Vtu·- .... 1 .r,erdı Bu hük• ti . ı-.~ .. -~ ~ azan. . "' MilleU~rin ıstırabı ve fakir!aş-
:" .'ı"'·'.l Olıuıı kü. İnıı;Utor.- ile .ınütt-"'kl"~ erın Rus hükfıı.1et:P.ri l3a!konlarda r . . -ı dina.ııdın hiddetini celbet:miıı, mooi art.ık harbi ortadan kal-

IJ <• ılhritı .. d ' ""' <rı )'anın takip ed ' ' · · tte ·w 1n üte ile Rusyaya taraftar 'ıııın · ,. n.u., oı. " 
1
'-'trtkete gE<:mcsi T'lrlt" ece.-.en sıyase 1 

• L • ı g re -
1 

dırmalı, mıı.ğlfıplann hnrap ha-
' ı.ı:: aueıu N(j. ile Avustun.-.,,'. k· le 'bu ıye fıı.ı, c<lebi!f'e!PrUi '"' c.,.or bu hü- v ço·· rçı ' lığından dol.ayı hapishancy " u h "'"·" yı .. rıı. • su- k" u Ba.Jk ' b" · · ,,_ 1 da lD.rca k ı ll, top seslerini boğmalı ıcli. iltd,ı,.~ i .,... l'C e arbi cilrotıc ınıı2;..frera. un~ er .. m~l'lr.ı. .. n·dıncı ""'-ı • boy ~ ora a.Y " a. Fakat ne gördillı:? Geçen harp-

&1> L· "•cııvı ı::ö- ll<' sona eı-dir~N"l·t• H' b" . rc..-c c mumOOBı gon ercre ı: mı,-;tı. ten sonra. kinler olıluğu gibi 
~nn 1~~~<:;.t~lruı: ' 1 mlikemznet ;iaııt~~tlc~r :;:,~ Bakıll<an ~~etıerpc açık ve 97 Yııruınistanda Venizelos bir· kalınış, ihtilıl.fla.r hiçbir hal <;a-
' in . : 

1 
"'Ye ını. mı~tı. ikmanva 'l'ran ·ı. RJ csv.:ı=r ıızcı-.ıl'ı.:ı anla;;nm~ B lka alıcd . . mukta çok mlişküllerlo kıırştla.ıııyo'" re.;i olmadan muhafaza cdil-·"l.lıı <lıtıı.u;< w. ı yı alacak· <·11 lıista sı ~Boau~- olsalardı cıı ~i.i:-Gck dcr<'<:rclu :ı .di°: mu esının • akla gelmiyecek güçlükleri ye- m'"" '· 

' flcr,,,,,o -! ..., n sn<ı bı·r pl"n" 0 Y'''I'"~' •ı· · l,u··Uc zası 1 · kil li •--·-· h şe '9~ Vdtt ·-~e, nıı·nıtı.;;ta D ima ~ u~ en ~ ~ "ı - ' . .__. "Ik nere er yor, vawuw..u er • Sil:lhlann temin edebi],H.>i , ıl:ılıa •,ı • Yan. 'fan , -·- ... ~ 0 !'-' :ı ç halinde lııar.~kct :mümkliıı olur- _Sırbısta.n _'(geçen ~.,.e 1 • b. ""ddet.. 1 ur ...., ;'. 1 lfıi l'Ll.rıı b ~~ t .:,. u;u,.., ·""""(.ln:ı el uza . . _ . .. .. hucuma. uğnyan memleket\ ye ragınen tr mu ıçın ' za.fcr!;ırin kat'lsı elde edildiği 
tt1 ll' .'

1 az.ı · t :-"lı. Bulg:ırı:;tıu:ı ise Edir- d.ı. Bılllkfa bu '"-UYC.lc gunu , "-'-l'k · · "· yalnız k6n<Ji tarıyordu. halde bu Avrupa mu.adele;-Jni ır " 11 ~'·" l ı·~ ı'e M" • ,.,.__ ·· · t lb" ı l uk '-·! umı..,,ı= ıc;ın....,, = ~ıı \"arı - <' 1• · _ 
10
/a -_"-"O<l lısttJnR. sa- gunıme !:>" ır.cr e m "'"" e menfootıcrini düşünerek körü Gel I' 1 ' it 'f Qt h&Jledemcmiş harbi do'hıran 

' lı~vılııtJ il.lok ·~ ill 1
1

1
1
P ü

1
«UU<; \: uııanis'-- 1..,,..1" etmeye çalı.ştık v;;, k1i-şımıza Jco··rnn .. -e ho.rn ed"ıyordu Bunun e ım ngı ere 1 e m - ' 0 

· · ıı :lr.:ılns '" h'ntcrı lı · ~ ""' ıv.,ı.•, ed k 1 · discl 1 tı ·-ı· · tehlikeleri izale edenı=işti. 
'',"<l•• Ön!İtt.' <•

1 

o
0

J tj B;ı "" nzıtlı ı'ı ı~g.ll ed3Cek- 'f·::,':'~;.' · lbalil":- •!tr kJÇ~·J< '. neticesi Çok feci oldu; bereket tefjk lerİnİn Vaziyetine 
""'ll'«rd· eh'· · ~.re e h"rnsi h•ızur ve "u.,,_,.ı,...,~ın un t' ıl erı k. nı·hal f nun bü•ün fe- • ·• • Harbb i r çıkmazagirmişti! .. . • "· ııe•-vete ~ " t • . ve tcdb" 1 . b' d d ""! ı za er o • 'Uı ı.,., l . · • ·'!\ •e c nnıl olacaktı. ır ~rı ır a.ı: a cgı • !Al-etlerini önledi ve zararları- 1915 senesi (yani geçen lıar-

"•lu. ı.;;~ı..' ~ t,ıt 1 Du iı;tifarl"1~ri lcmı,1 <'debil- parça parça. birbirinden ayı~ nı 'ta.zıııi etti bin ikinci yılı) mlittefikleıin 1911) sonunda. muhari!Jler 
l,:n.,nııı 1,n:•cı k: il· r.ııı;<, Eo!kan JıiikCr"etlcıinin orUıya n_tıldığı iı;in ~ok geç lrol- R • n · b Aln . d.. . · 

1 
garptc karada olduğu gibi de-

• ''. "·•ıl<-1 ,,, 1~"'!,'Y•' 1lı:"Wrle:-:no kc.rn ıh h~zı f·'"""· mı')tı. Eger hellf:mi bir hamlroe . '~man:r~_baştıuık .. kün~şade laıı davası ve bütiın unya.lıçın pe' nizde bir çıkmazın içine girmiıj 
""ı ' • e• 1 1a-1 ·nrlık!o . . "'-4 ortava t'- ·dık ı t h. 1 ışgalıne gı,.,,, >trj o n ":lr- felülte!.li olmuştur. :;lenilen 

' a~ı..<lı '1.ıı l w ~rır.ı ıcaıı cdı\'oı·d·ı. Ru- a ·"'l' m:ı.<sa ası ıldı H be · ·0 k r hatalar hı:.rbi tahdit etmek ü- bulunuyorlarc'!ı. Alınan filosu 
· · ı:ı:: nıa;y:ı DoLruc~yı Rıı!rıırif\lu. olurdu. 

8 
·ed ar ~c: t~~~ milleıini yok etmiş; daha zi- müstahkem linuınlanna sokul· ~;·n .. ke ı ı na. ı·ı•J,: edıobifü Sırl.ist:ı M s,,Jkan "'•nn::ndasında 101!:i verm en evve ço 1 ·ı:- ·raııı· bun! 

' - 1 UÖfıt- kc ı - E ·' · ıı a- . '' etmis birçolt pazarlıklara gi- ye.de genişlemek lıd..iinlanııı muş, ngı...,. aını gı an 
' "" •al •ı· "<al ' ':;)~ya ~•:..garhırın'\ hürriyet- ııencsı oo.;ıııdnki ~iyvt kadar rış" '-';ti B" . l hiınize bir k· h=rla.mıştı. deliklerinden çıkarmak çare-

'l(!... lıe:.'ıtll .• ın. '".r.~t '~ı·~UıHıt.li. EtLcı!\ muka - müsait bir V3Ziyeto mlıLtefik mış -' ... ~zını e . ~ . C!;- • ... •• 
t.ııı.:ıı litı. 1lmı~ bil ) unauisl~n da !{avala dip•oroatları aslasalıi olamaz- rur verdı~ zaman çok ,,eç ıdı. 1915 ııenc;;inden itibaren hiı- lenndcn malu;ını k~lmıştı. M'!" 

j 
t~rlo;ı;tnı li iJ,'· nıilv · .'!:' ıarı:ı Eh mmı·· ~·' E.d b.. Tanı yıkılmasının en kolay ol- diseler gayet geniş bir mik)ıas- tahkem hatlar Alplerde:ı dem-

• "7R.neyı ...,.. . C y.,,.. (l <"" ar U• d • .• ,.__ tt" t b""t. • t J" .. ze kada~ n-•n•yc V } ·ç b" \ · . nıın ll'Jn Kıi:ır13 rııhısı dn (Yıı • yilk olan bir ınücadcl ı in !it- ugu anı. !nLUw.p e ı. . . a, u iııı iru;an ı<on ro unun • ~" r e ~ . 1r 'llı:ı ıleı·lıy~lılıyo ı•.:vı~-t11n lehine) iler· ü .. 1 b tcfikle b . . t· e t?kdr;n Bulg:ı.ruıtan hcnı mazısme dışına yayılıyordu. Hlikün:ıet- manevra, lıı~btr har.Jcet ımka-
')"'uV~!N, nıut ıtiadr lirdi. o;ıarı ıncınıv,'" sc r·~ececkı· demedrı·ıe u .~~tzı.tyefikı ,,:_ 1 'tr e- hem atisine ihınet e:forek bir- lcr ve şahıslar bıı faciayll ııı vermiyordu. Amir-alların il-

e 1 r .. · · .ı• b"k ...... q ~ r . .aı.u e 1 \.UJ': (": ıe.- k -' .- k · "tl · "' k · · 
u;12 Lll'~ı.;r. ka :ı-1 .-' ~ ~u.ı!'alar ve imkanlar da daınl.ıırınııı muvakkat tedbir nl· ç? ga.yreUe ..... e!' sonı:_a. m":!:~ aya uydunnw;lar, ~aresız nıı e:ı a.;.u .ada. ıdı. _Gen~-
k . durdugunoa- ~ot c.t-;;-ıldı. Bilylik Brit:uı<-;ı. nıa1<tan b•oka eli . d b" luplann harp .. ver akıbetinı bir şiddetle, doğrndan doğruya ler bır yıpratma hıı.rbı ;e duş-eıı.ind" b 1 ~ ıu ı·'" ak! ' ""' enn en ır- ~- ,, " •-- rd' · ti b"" · d '"' h · b. ·· "dd ili ı 11 ı1nı111 • ., ı .:ayrı arından buna mu- şey gelmiyordu t.aki f k . o.a""ııne ..aı-..r ve ı . . ccmıyc ıı wıycsın e .... r as- ınan cep. esını tr ı;un şı e 

. ıiıı!tr kaç defa 
1 

kabil .o lıwalide kı;llnrulacnk den mahrum, · muteı!ı~tr~; Yunanistan, son d:ı.kıka.cla, ze rın lııapatamıyacağı ya·-a.Jar ?ücıımlarla. yarr.ıak ümidinde 
rli ...,""dıı. 1''alı.at ı.sk~rı kuvvetlerıkn Lah'll"tmSt da uıa dcğL';e bir . t. ki ve cesur devlet adamlarının açnır.ktan, belki bütün bir nıe- ıdiler. 
• 1.:. ,.. 1 ı.ııüyonun. Bundan • ~ sıyaııe . i.r:,desile . kurtularak lıarp1'.<'n deniyııli y,knıakt.aıı çekinme- Dilny:ıil~:ı hiçbir harp, 19Hi 
ın;~:m; hir fın Ka.n;ılık!ı meııfnat birlikleri- leıi e.flı:iırı ~~gary:ı. millet- pe~ a.z zıyanla çıktı ve _ı;alip- meye ba~lamıı;lardı. Bununla de tee.<::ilfuı otmıı; olan ceplıe ile 
ktı. BSlı>'orJu., Ora ne ve ~im.izde ı:;ı'.: biiyi!k ha • 1ı:a:ı hük.üınetı ,; .Y"".~.? Bal: lerın safında yer aldı. Fakat beraber, 1915 ikincikaıııınııılda mul;a:;cııc edileme~. 60~ ~JJ.,. 
•r ı;e unu bı!rnıy0,._ rckcl ır.ıkinları olmasııııı. rai- tarım hemen eil{.ı, hukumd3;1'. kaxa.ndıklarını mu?afazayıı. belki lıenil7. buhranın öııünc metre ıızuııluı:twıda sıperler, 
b"r lıl~n ovvcı, no j men he~ai rııuvaffalı:ıyeha.zlikle do· d...a;ı.<:- '8.m ctmelcrı muktedir olamıı.dığı ı~.uı lı<'p- ı:e?tnek mümklirıdli. Biz doğ- inkıtasız bir ımrcttc milyonlar-'~Vı;ıı"f;ı .oraya var- ntlırclendi. gru - .. ~. ı>ini kaybett.i. rıı bir zaf~ı·ıe ditnyıı. henüz bi.t· ca iıısanlı;.r tarnfınılıuı, binler-
: iıla 

1 1~ 1 • Bu ı::ıem. Etier 1915 ııubatıruıa .. Ruman}ıı. kralının tero?d~ü- Halbuki ~lll.'Pl:cn ruıııra. Ru- kin bır hale gronedon, impara-
00 

top t.a.rafınd;;.n muhafa:ııa o-
ın b;ınl,':1 otuı-an 1 hatta Tıirkiv<' bize ha~&.!:l'!_ ı~- Byulga.r kralının ıneııleksız. nwıyada. bır Taky.:>nesko V'af· toduklar toz gibi ~ılmada.n lunuYQr; lsvi~re lıududandıuı 
ldeıı'~ .. ır niınetiu'. c·t<.ikt,en (yani 1911 ilkk'flri

1
. • h'!l:;, •. ,_ıınan kr:ı!"11:11 sahte. vo dı. Her lf'>Y1 dDğı-.ı. ve acı!: ı;t;- bu faciaya niha.yet verebilir- !limnl dcıınıin~ kadar uzanıyor-

"" a'ı ktJt lU. • "bn- - - - - - ·-~ ....... hareketi bütibı bunlar ren bir doviı!t &damı. Bulga- dik. du. ' " ''"'" vor) ~ 
- -lL<t.V.V.ı>...L\LU..~~-tu:TD:ıJt.JCI""~--~ - --:aJll....-_"-..~----_-_ _,.&!ltl_~JUllıııf 

hissederse ·- -~ 
olacağın ı 

Hele Almanya 1.nı;-ilten> kal'" 
şısınd& mağlup olacağım lıiısse· 
a~k olursa Hltler bıı defa ih· 
tiyar maı-eş&le !l\l me:ı!de iki!lcl 
bir teigrqf Ç<'kmekte a8l:l. te· 
reddüt etmivcccl<tir: 

"Muhterei.ı ıı1arf'.\ <l. 
"lnsanivctııı dü.qm:uu. dünyc• 

nın baıı lwlit&, ~yuf'lmilel ya· 
hud.i kaniı.ali.,,masının vuva...ı;,;ı o .. 
lnıı !ngiliz ~'illi 18.i:ıini hil. 
ile yeluı&ıı e< mek i.;1'1 Frans:ınm 
donanma>.ına ha.va kuvw!l~riııe 
yiğit sııbnylanna ve bilhassı. 
cesur v~ muharip ıwkedcriue ılı· 
tiyncıın vardı:. Bıw:ı muvafa.RaL 
ettiğiniz takdi!'de mlişteı'l!k gıı
libivetlmi:r.den :;onr3. Fransaya 
büt.Jn eski t.opr..k ve mü.ı'.emle
kelerintlen bıt..~a İngiliz somali· 
riııl, ~ılı impar::.tol"'.ınuz Na· 
polyon Thı:uı.partııı i;;ıı:al ümi01 
oldu"u Mısırın bır Kısınıuı va 
}ı;foııul ~trol inıtiy;:ıruıın yansı 
bir Almıı.n finnA>ıınd'.l. k:ılm~ 
ı<:ı.rtile !rakı takdioı üıı,eğe ha· 
ronm. Ayrıca. Hlnt ya~ı \·e Hin· 
distan cevizi ilımcat:n<la Pran• 
sa i~in hu:ıusl bir gümrük tari· 
fesi kabul ~·nwğe li.m~ıı.;,yim. 
Cevabıru::a ~ilıan ~mile mıın.. 
tu:ıruıı. - Hayrankiiı·nıuı 

Advl.f Jlitleı·,. 

Fakat... 

F;ı.kaL öyle goriliıüyc.!· !d bir 
a~ra ya.kl,ı;.'\n ıuım !ı.ı;oatı miid· 
detinet· f~lc.~:a Liit bi~· çcıntJo. 
ı·in<len r.:;~~nı~~ oL~n ihtiyar rna
l'e.ş.il bütün hu nli".,,lj!<.ra l'1Ü~· 
bet e<•vap wnnc•J..-t.'l!l dai.ır.a ka
c;1na.c.ili.ır. IIer d.efac:uıJa :ımi
ral Darl:ı.nın A!nıJ.."l\"& ile teı;
riki mesajye taı-q_{t~r oldu\E'u 
iılılia edii<ı~·ck. fah::<t ma:-~.şal 
Petainia ıni~tıı .. l!kc r;-artları dı ... 
!;ında lıeıfüu.,;i bir angajmana 
r:ıy.ı c.ım .. ıl:ı:; ı>Övl~nece!:. böyle 
Lkle \'ichyde "~iddeUi ıuwıaka
~a .. 1>ivesi tek1·ar vaz'ı salın1ıı e--. 
dilerek muv:.tfaldy~Ue tem.;-il C· 
dilecek tir. 

Fransız sivası:ıti -
Bitnraf !ıiı· kafa il~ ı1'i,;üııc

c~k olursak. l;ıı~öııkii l·,r..·'-i.::,.'1.ı 
f;ıv&.3<...Uni ~ şekilde iıWJ.sa ede 
tııiiri1.: 

Jo'nınsa vak;t k=::!l.ağa ça
lışıyor. 

Cüııkü bugüııkil haldP F'rıınr.a 
«.1-flN~>rı u~nu:niy..:~"'ir.i.ı Pk::;eriyet1. 
!larp ıı::.~dık~a Iıı<,'iltn~.ıiu g>\· 
l!biycti ihtiınaliııi d:.ln kıt'!Vetli. 
bulmakt.<ıdır. İngil~rc g;ıılip ge
lerek olursa Fraıua. eski top
rııkl:ırını tamıı.mile geıi alutile
C'eği ~ibi üstelik -~,,;.ruJl")d:ı asır-· 
lık düşmanı .Alnıa11ı.-,,.vıı da lı>!
ki de bir dah;ı. bu;;üakli kuvveti• 
ni a.r.H\ ikti••P ed,,nıiy~c<'k ka. 
dar km-vr:ii bir ılarbe vm·a~•1!'· 
c~ğ\ni. 2 yni 7~n1A•1..L1 Akd~n!7;Ge 
ke:ıılieine rakip :,-""len ftal~ılj'l 
da ebed;_v~ b,;rla.raf cd~bi.cce
•<ini b:ıiyo~. Sonı;nda bu h.dar 
biiyilk meııfırıtlcr \•arken lıaTJgi 
vatauper'\-er F'ransız 'b.rpten tn
giltıırenin gıııip rıkm.wını iste· 
mez'! Mar~I P~-tai'l kadar a
ınira 1 Darlının d:ı., La·ıalin do 
ve Alır.'l!I t,.raftnn tıuunnn di
b'llr blil.ün Fran~ız rical!ni~ . ~9 
?:(\{':'"" ,.,.i;.,,:ı;;.,. 1-,...;1;~ o:-!"lt,...rı ır1n 

d'un etmekte olduklarında :ıslıl 
~ilphe etmemek liizınıdır. 

va fngiltere yenilirse? 

"'""'~t ya blllün bcs;ııp!arm 
(LksİnQ ~rak İngiltere yenile

flc"u U)'fe rı aüt:an 7 dt) 
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1 Deniz emniyet 
kapı arı 

'azan: Bahri özo:=: 'İZ 
Boğ;lzl.nrırı:amı coğrafi dm u-

ınn '!'ı; lı!l.! . larıınızdn.Jil ~ rrü-
e ııev.o:. ço,Timıil} nazar-

~ ©l!k@ cdf eğD 
~~"VVVVVVVVVVV'v ....... -V.""°""'"""""'"'' 

____ . ______ ... __ _ 
\ 

~ oUtı; o dei kavi -çc sırını ]Qr iıib0 nlo birdcnlıire ikti"'lodi 1 
gibi bi~ pclı.livandı ki öyle boğ - \ -c ns!r(!t"i mııhiyctlcr:;: artım iki 1 

Arl:Jmm n!lıııda kü ma=I ,c:mıelerleyoiag~lenta· b".ıı.r rd::, gumın en ha.r:u1'ilil 
r-'- · 1 :tik tep rribi d,.....,,,.or· l ım n değildi. 

1 
v •• uııdur. 

.. __ , ba d "l:!::-c,, Yımmı a.dtl .. n 
Hiç b'.r tarııfmd= o:;'tli! al· Fakat, .ne ık olsa. ba. , ura- ~ 

r.:ııık kııhil değildi. nn ordu. KIL.'rcdiyor, ooyleni - tıili <lerecedı' bı..!.ıınmı ( ı· tJOsJ 

-- 135 Hem de •• o: ~c o .ıı. ..... 

.. ,.. 
neva 

sak asın, 
Alla_ kem n 

gibi bir 1' ay parçası 
dili yok; g:· ·· B u ttl.ıı Adıı.lı, kurt kap,. yordu. Bir arnlı'<, Cn7::,•r-a bağı- \" <&m.ııd:rck) ad~ ıı.nruh.ns:ı.r· 1 A.ğzı .. :vı 

•• 1 • a ' var, 
gtti 'i. g • ' ışın 
ııLı.y o!Jıı,,••umr ~yn:ca: 

- Yzl!\! ışir:lz k:ı :mza1 m '. 
ı: .. , rı;t::!'SlI!l' ....... 

-' """ ,.._ • ı nr vibi W''*ım: fn,, ILımai) c l~ıiiJilli)niı l nınııgcçmcgi u ı:ı. ıııu ..,,..;: fJ'1•• ... u..+.:'. ı--••n "'" ıAı Alman har kıt'"' rı taraf = 
ın,,,.,ıı - o- ne o~ .ovY u "' P•~u· rriinü SUI !llllımet par-

.... · .,.;·,,...., -· olıu".'· ·· i alı i ve ·· uır.lx;füucınJJl E· Adr!ı ham:ır.i:uı ~ r.yıın ., .• ..., ~ . kıWL gimı· ;tim. BU'! bulduğum 
--~·,, tcl:!U.:eli gör··rcıruu. Bd- Cazgır, silkÜUQU.:ı mııkabel" gc <l"n\ziıvle c~vel:im <,,'Olt c:ı.l<<.ı lıir kanl'pCye r.ıumum. önWıı
ki Uolla, OT." bir tııraft::ın kıi- cifi; l dfüJmt \'C h&izi eh ' mıydtir. Of gelip f! enleri S<'JI'CtrnC'ğO 

r Yazan : ' 

J'ıyr> b::;; ı.."!?l , bi:ı: ı.le: 
!'flk M Jl. ~ .;;;ın 

~:" hey 1:-..b..!:. 
"1- tıklJyan·k l'tlüğlup ır li~ilrli. - Be)bah'ı, bırak'. . teral< et- .Ad:ıbr 1~nizin•le diğı:ıı: 12 :ı.- ba~adı.nı. o ;n~aı!ıı yaşı e!'iden 

Nite.h."im, Seliaıik ~~inde nıc .. b~ı· Ş Y olınaz... ~el&. hl:,ıa oı~u eliE.~ hu- fru:l.a ilıtiyrr Nrlı~u gelip y:ı.-
D lr.c cttiTr... o .. 

ııU) ıcnd". 
.__ YrJ: , ne diytı'=""-.. ı..-rı~z?J 

1/ ~Ü h<:.:ı:: et .. CO""~-eri::ı, h ... , 

J;ıkük bir kıl~'!k mnııcvrıızile - Lter oizım, i~t~~ olınıısııı I Iııııma.~ı bu J<!irdi !uıtmerk~-1 nımr. İ.lii'ti. Ko~"11Urııian mi za-
ğl' ohve:mişti. Hele, Molla bu rcz:ılcttir - tinnel<tediı". :rnlliıuıll9. (Midilli) ınan iııl biı.- t:ıt;alöa. c;ıluu:d!. 1n-

brn ı;ilrf indo ba.jıı.ı1a gı:'.lei1 ha- güreşi böyle.. yüreğinıi2i ~..mu eTl mühim ve kendi Jr..erufoıe bin;~ ııurıl-
ıuıı . 'tına dü~cıl A<lalı, Sıınşa _ _ Ne yapal:m!. a herifin ı ı<d~n karıı.ımlarırnıza bakan ve eecik hiı· ı;" C..':l suılr. fiunm 

1 eketin bir da.lıa gelmemmi i~m - Yn!Talıi. bu sc:ı :;üreo;i~fr. uıaınur ıırlal:u •ıt•Ylır. d:ı.narnk ıuıtr.m.ı.ğ:;» haş!no:lı. ü-
TI. uı.. h· m::nı hçası gibi r tc c..:.ı- Eiı" - •I ~·ol!a~'1 Aclıdı ılc gu - Çımal:&ı.le bc··:-:wmmn g&ıcit zerind:ı IC\ırit lml;ı..ma nc:ı ba-
~,Iol!~ ı ,,_ l ~ ~·yo . ı""'ltir .. ~~- ı \'lt:ti.L"e!!ini vör "İınro;o.. s.ılıu;ı - ,,,.J11· d';.. ı 

( 

• , ı:.n,..... ı .. · ııni.I • ı.- 1 ·~ ruu. 1 •·' " - .. ~ 
ıiJ,: bir! ~ k iç 1 sabah: Aıl.dı Halil. hl.:Jla.y.ı. JnırLkJ.· - .8..'U re.'lin yer:,ı::de olanı da. m cul " :2lar ara uda kal- - Ateşini miiııcad.n cıleı: m!-
k: r bet yaı;aı- ld •:umı TlllllllU vurdnkt:m sorırn, ezm~ yüz 1·cre g'lı'e!;tiririiıı. mı~tır. sin. e\~wm.? 1 

.,;,11 :Moln::At pch!ivıuıın :ığ- ı; • b -ll!Ağ& b~dı. F:Zfa<lcıtgcf Dedi. Bu il< l1a" IJOı~ıWar, 'arma- J) '. Artık :ıtm. ğ:ı. buır)r'l· t 
ı:ı ı: <Lı~.l<:ci.· ·~. olla.yı ôldı.il-eu;J;:, kol:ınu, ~!raftan :;r.rültüh'l" c:o-. ı . .tı. ı m ve RMıl tHzie wiq biiyiik d.ı.'; m ~-anan >igar.ımı uzati:ını: 

~.:,okuya, .Iı:Jl:ı. i!:fil bir şey a .:,ını kırncııku. J h• nnycrı~: · \ ıtt-r.ir.l<lt'ie: ıtrafi) i yani deniz -B'ıyu...'"lln haıımıı. toyre! 
ıiL::lıs. ,uıır1 . Ada!i. çok \ah~jynııe hareket - Aymn giireı;i - miin l.ıı.li.tı bu iki miilıiıo ac:la: Dcdiın. !"igarıwm yaktıkt<>n 

_ ~ soif•!.l.nnlı mı iıJ" ~. cdiy ı.ı. H=ru.n ı;ır1fa[,ını - A ~ , nıağlfıptr.,·. . . ' özı.lerinden '*' <ıe ~re- 1ııı aa- nra, izm~·<ti i~dc etti. Ben d< 
_ r, k:ıl~d, ~· ğu.kl. nlı id;. l . .; b ile Sat aı~ ...,m.ı uc kilit- l>el.cı:ı, re-1dırıur. eh oop1'.1• a\te ~ iz oldııluuı el:ıe..'>llitifu;ıc 

1 
llndffi a '1l' y..ıre attım. Bir a-

G:: t !ıic t • glis ~ :ı.- I : :ş bOJğnp <luruyoı-tlı~: t ~ k~ Ka''.?:ı:11.ckl.il«trJ1 y;rr~-~ ı;iiı • ıı iki adadan haldtilo · ı· yağ>..mla. iiz!!rin<'! bastı . 
~I etme::: sinirl nmezdi. E'ı . .'.eda \"e boğarak, aua<le lıa.ı;- cfu. H~uıun u~erına F,Jirn,u!., .ıel!11ek ~wr. Pek dii~ül. ~<:".itli lıi•"!lt'Y oldu· 
ıseıx ıetın ki, clı;.illl.'l l< 1- ı ll11W ııiu ~i. l<'ak:ıt, ~ı hlr k:ı.~ dU:a.ulı. (;.nmta cıu- I.lmııi = Lııma«;;,wb&ı 1 ı~'ll yüzünd<tn. :ınlaıl!lıın ihtiy;ıı· 
n. t,,'Rl"f g%rdi. lt:u-ekeli peiıli~.ınh~.:tı yalnf;mı - 1 b<l ~ıı. ı. Bu ~ Alll!ıınlarm Hjgal et· kıulııı, si~·~nlliım bir iki ııe- ı 

)} di. yacak hir r,ddJ<le itli. Vaziyot cicl<lileJ.'11'şt.i. Fııkat, li.lı.1e.i U..iani) Yunıı.n ad~u. fre ~ı.>kt.ikt ~nura tel= blona 
Sr. ·oıw.u· n 'i l~ gtiı:ı-, 1 Ahali yine ~bıımzlıuıınaya AdııJı, oı:ıı.Ja"l'la; u._,-;· .ti. M:ı:n:ı- eeki Cczair Bıı.Juirufit adaları· döı ,;ü. Karsıki kamı.pede otur:ın 1 

tlhı, h=i ha.y Unda el" "' t 'c bağrışma.ya baııladı: "'"· nctk:esiz ha1;1)11.r ., boğup du· l»..tl':•!ıı.n olup; Ça.wı.kknl& 00F:= Ye birbirl<:"riı:ı;c biı:şıykr söyliye-! 
- akL. IJir stı.ı:o4yet inlii- Ha.- -A;•ııtır, rezalııltir. ruynrrlıı. JYK'dhaline kill".bWetı 71) mil ol- rek fıkır tıl ı~ ı;illilı)(' iki gcıır,: 

yııiı <l..:ma. "'1iııt v mim aJ.tııı. - DGi!l u gün~ /w::Jı.... L;aptiydt,r, yino mc:vJena uğ- nuw hv rhlle ve Akcl.;11i.i:i.ıı bu- ~ ı;i:iıı cı-e:'t'k dtrt ~ ıınınağt' 
,ı!.> gcçcrm" ... Bıı. 1 .k;ı. 'iyyerı. - Oiıfürürüz ~: • ra<lı. ::iilldıl~ile ıu}'d3.nrı uğrı- ı;ünkii rnlü.mle.- seı11i<:ukeyı; bakı- bm;ladı: 
Jlll;>!Ilı bı.nık!llllJı?>ll.,._ &•i.re" eıin miitlal ı~ iı;-iı:ı- :o,-anJatı :ııerl"7.'iııe diaiettiler. 1''a- mınrlen b:iyi.i.lıı e-aeınııil~uU ha- _ Göıi-0 ml!SW2 ev>admı, 

u;r, M?>!l.ı.ıuıı. yaııdığrırı

1 
•le <il · fü Ü>: ~;izlen tl dolaş - İmt. lmymaJ•uı kızmıı,lı. Elin- iıodiı:. şu nnıane kızlaıım Kulhrmı, 

bu ··n.-;ini n:ı:.!a.1.1.J. J,<:n· ı 'ia. aı:nl.l;'tı. :& iyi aamet de lurbaç ile meydana. r,eltli. A- ~" ad • h\r 8aı: (bfın:ihl .. ~~ baca.lılarını aÇ!ll!.'.jhu·. btııı.ro ka-

1 ~ w g<a ı g&m • •. . il ıl111. cJaW::ıı:ıo ha;ın:a d.ildlerek: bsğlı il.-ı ~ilıfö ceıı.in<ien ııı:u c- lahalığın i_~ giilüı;I:ıı du·rıı· * Caz::;:r, ııakiu dw:ııyonhı. O, - Ay.ptn- pchli;;.c __ Eıı na- ~ldtildir. yorw·. nl!&nn yli!,qrula i-ı 
, IWil. bUt"" ·· i">lt.ü!t- ı biı)y(llclU ki, A,ı lı, ~ ilııJ sıl güc ?.. l.~alW. 1111.üıiyesi.; UO kilo· kC'' aJlal!Ri.11 dhi dil:ıiıldı;u ayı'11-

:m.eJ yin • att;"lm 1 :.' dl.lyı1 hi<: bir fJf1Y yap•11Wı!ılı (.irlM.o;ı t"'7") ıMtre mval1lı:n olup ;<rızalı '"" manlıı:n. Y"' Uıııeo ~I!' <·ıimk b1>..k· j 
-ft""""mero'""'' Birlre<' dali.ıka ı. . j J;ıı.yalık eruiJll'ıı, nroıını .L.'-e tı mı"I'. dı utancı.ın"'1.ıı """''"ırm:ıı 1 -~..,,.., _... · · - münbi, lusımlımia.n ,.,, ]Jağ .... r- ~,,-
~ • ' C!UW yine \ılı- "" ur;-,• S dul ılof;mttiı. B~ri üs. i~ ~ 1 . l.L\iilll. ' 

v: •• uuiun.ı~ &.ltlra.k. M .. o. lfa ı oo. ,ğ- 1 Llı.f alı.un <livc: 

' 

clt·a il'lt" ı;...ft~~ mıı.liktir. · ı ~ ..., ..... ·:Wı* c, ·tıooru::t(.ll:;c..ırı '-' ...... u:u..- - Aldı!'ıca bnn.n.ıı t.eyZl', c f'-"d _________________________ _. Bil iyj !in."" "~m» .. dur . .!im. Oıo.ta. f ·lık:. olmııiitl•-

, tı. k •• ~>Vt-1~ ~ bn ada lıa.kiıniytti 1 
"'" !-&ıhı. giie • ·' boy nrlurulııtı:.."l ~ v • tan roura: i!r.;er~ '<'t=k :;~z-

At!l't, B:ı ızı:~ <la Mali%, gen ug11 •, 11ıı ... K<in bi~lıı ııMi.ı:a.delcla: oU.:-,- WıJ.,r, Bllk, hıınıda; o kadar 'l .. 
"' .:m· 0 - ...,.,....,,.,,,,. '·"'!""' t~- U .lı. A IWl tUl'. kek t'l'.ı·,· bi.viri.'il 0mı cmirip 
.,,.,~ı v e--- ~ """"" ., Sın:ı ile Yt.lf'.ıınlılaıa, Vctıc- .,.... ·-
y:mıluruğıı ..:w O üa, h:wı:.ı d ;ıere. ~ '" &~yet ı d<" bakıyo,. mn? 
clüU.-csiye iıoğtlll. e ş H78 atihintlz O~mıu;iı devi<,. 1 Çtıl<n:< ~mı1i larp;. ıra l:ır c rı tiyo:'.' ki güı.cı} lıiı.i>i.-'.ni · pıstmı.. . .aümc b kf:ı ve "ııenlj 
bGbtın" ':ı gµ;iy~r<lu. ll. c.I . tine inli l effiliı..."tir. 1 cı:ı.plı:ıa 2enL-, der :;ibi ma:ı,-Jı t 
::Ur • u~ ıı:&adı. ıJ, YarWAillJ. ı> "iıKi dei'ecedel' kıınlıı&un hu.-l:ıttaki müd:..Caa j Elye:vm :ı.ı1..da (3Cı.OOO\i mii- ıa3.ır.Jı g· ··: 

'1 -'-ı ... · k --•- _,,...,, h ~. · d. ı •-- llm t<=riz ı;i" Vllrdır. 1 - Ta'"" cvlf.ılını. tnloJ._ On · ı ıı. wu.:•a .... u r,rum-, .. llll g ..... ~r· a...,n 'l'm rye <2.ı.uu.· ~ cı- AiULıwı Jtü~.. ~aro.iııown .hl- ._ 
Elt iiQ t: r.· ıJ miitc~ı1if IDl'k. olı;ımlartıı:nu.U< \'e llilltiil- 1~ Ye ~'tnıiyreclt cti~2ııın ~~. 1 ... --,:: .... ,, ·et•-·i~ illirt sa- l:ırnı 1ıa. lıa.lı.x :ı;ezip tozmalm:ı 

... iiriiıtill.er, mıada.h ·ler old mivt'ft k .u ~ete kadaıı 1111 mırtin en cığlanı l:ı:&ttıdır. ·~~ "'"""" ...,., ~ ~ ı ırlzln i inize gcii;·o:.'. Nicin gidlp' 

.. _ ......... • •. ,·r'"irl · · · • atıik bir muk ~-e!llflttffı P.Onrn ,., ı h ed ~- -'· natın; t .............. dl.. " .., ıı:ı. liktiirııumck içio<'lir: Brn i . Tiirk'fın l-;;'f'DID et- 1 J.Ml' v ,, <3ilu!Tılll:f0l'rnıll w 
M;Tdlikır. Bot;iine kanar diinyaıııa tğf- rafımfa; hepimiz bitiıJ:iz veci2.a- t <Aınwıtur. lıur ':ı 11turuy-0ıımr_ H-ı.yıü, ce-

IGüreş tt7AYJP duruyorcl.u. 1 i mecliği l>:ı.~ını yarm da, öhüw j ina d;ı.yı:nıuı (Melunet~lı: hat- llliôilli A.dll.~ı ' I V<'l'üe gi.tı·,•ırir..ı ı.eui... 
... 1.·ı1·u·n .... ,,.,;:-!erini iırpwlarl:ı., .. _, . .._...,........_ ,__......._ tın)-'-- Ym ~hlorclr.n Almıınlann il"' - U;m,,.. kıı.ln·.,ıerdıen <ı.ıJı::. 

.._ •• "' ~. h lı 1: ::""' ., .. , ~ "'J'~u.- ..... ""'u"" c- uu-. lin& geçma hu..ıille elı """'.i.fe-
.,,,yunüurulılarla u·pa ')'O• ~r· gııtmeı k içinrur. s.m., fAl.iıı·ac.<ıkl:ır o ·n hi<;bir tı· oı·t"·ı l>U ,0·~, Ad'ıli• dcmzııı- iy'.. <l~ r.,ılıhı mxt:u:ı .•. IIem 1 
.ı T • t"t t ·· :; ·· ·· k·· '-11 ı ı · · - ~ " - lrahvckırlo iıı:;o.m ht.Java otu'.1:-.. ı. 1 .opr:ı l ı re on y.ıruJ l>IJ\01· ..w" " ,.·>zıı amıyacsgına, en- deki Ceza.irin en büyüğü \'c eni 

Gi\!'('Şin fu;.. .;r.3li 'kor .u ve cı .. h sat,·eti arttırrıı.ak, öhli!rrı:.~- yemiye~f;'.ne r,imci;yc k<ıdar yııp n . , :udırı:. Ada nilillllOJ.: 100 nıu.cliil· ki... ! 
hııyec:ın ile f:l)ÇÜ. 1,•.,ı~ı.ın <la., ır;ek i~r. &'!lrhu<>~ ytL-ıfuı:ıı tıklan vısız tecrübelerle iııan - :-•n boır:'ıı.n benim J,illi>I'.ı· 
A .• ,.ı. H 0 1llin <!c cnnel.rı, t~ = ı...'"l '"' - • d-"- 1 m·~•nr.._.·, ·.·n Tur"' l• clma·.ı lı--- bin, eski inmi (Lesbos) dı:r. -•·t >:: - 1•• b d beda =u G • •• """ ·•rı.e:ı g.u1e<;.2n. ..,,... ·e- ..,._ • ..,.. • ~ Çruıakkaleye ı;a mil nıeı;afı:tir rna P...,... ....• n...ıı nr;ı a - 1 
:1am.oı ;~;ede ıcu.. . • . lüıı, da11a parLık Jul.:!~lru'.ııalaki 1 iıı.d~i ımh~:ı. nl:l:ı ma:utı- Ye ıE<lreınitl k~ ınl'<llıa.l va. mı utıınıycrıowı? Bnlı, öniliili 

Ik.i •ıehlhan. \ı,rbırl~ı ı kır- h.ırlrcli ..rttınr.ak ir,indir. ğıı. sığm. ak lmrikıtlal" yaratıt- ı fı•tıl: k.abi!kllll'ite dvLlıırr.:.u~mın. I 
ışludl. ı\;Jtlı li;;li!, Il'.ü~m~ tl:'kcrı istikF:li·~ &öz koyan- r-.ıl: her :ı:ımaıı. bu i~anc;farıııı Ruhı.rı dııhilincle lııılntınl2sı iti- Iuht•e<l<', kahve• iye ,·eı. ~ceğin 

giiı;:ı i yıı.ptığındıııı '"~ .g> ~· ~ lıı.r.a giiı.lı>rir.i oyup l·ıkımıcal·, biı· kat d:Jıa arttıracak J;ııJar barilc askeri ~~~ ı;-yı;ıeııj bf., kuru._u; 1:ı11r tla fi.;tıkçıyıı..l 
_girmed'..!:!ı:ı<lt"!I Molla, tır türhl bnW'ını kalbura çcvillce:t, si.il- lı:ı;:ır ve kt·ırv9tlii00.. lııısu 'yele mııill:ıtir. vcrnıışıı.in. 
Jla~~'"l ;,.,. ,.,_,.. __ '·•ı>!t•,a • ....,. ___ dah h . k ·-' . _., J Bu a.clayı dr, iki hiili.im dağ "' f , . 1 b ki b 
-- uu ....,,........., "'- - h~ı. k~•atır.ı; ır.:, "'= .. Hu cc\· c·rııü ne .,, .... ,,. ı .,..r-

1 

silsilcsi ioota ettigiudeu mi.iıis.- - ..,u ıs•ı.: m u arını fn 
mıyordn. .. ,,_ • = . lmıireUi daha tuı•nıf:E kıı!lau - ~en millctiıilı.ı de yurdunun <la faa teşkili ı.um d:ı. müsaittir. at1nc.d'.m ld .. : . , 

F. '<at, g= n<> .... <•1r ·::"" ın= Hnı.llr. o kıı.Uıı. = ı:;t.ivm.< w gtJrttru T"hlciın edildiği surette bu su- - Gl'l de ?°'7~~1" b _ B,ı~.-=· ıra lmrc:ı.:ct Moll:ıd:m 7~· Onların hı! yr..•'li'.l M" ;iuMım- artar. u · d b"" ük 1 k l~.ra bı.Khl· acli!!l dffiıezkr göı; 
,,~,,n Adalının aı.~,ı.mde uıül.ıb'll .. .... lard.ı.ki ro <:"rı " uy o aca ·- · ' . ,, ... .' 
.,,.....- J thu, Ziefıritiııdw, l!t'cin TaFıl'l Haf tltla yap:ıcağm dürt saat- tır 938 rakımlı tepeleri ,.e or- c!eı k-ı·. B"n, ıma.'lln yn.zunden 
ı:i-1~~0• ı-dJı:ı. h.aJ.l'.: dı:roiı: gi(>! \"ergl; i olan ,.e d;;nyaru:ı lıiı;blt" 1 lik ber eu !ıaı'ek'ili.na !je'.'kle he· rn~ltk yerleri de varılır. k~lbiııi_ okar,ım afün-,;Uah ..• 

1 
1 

<:wği:ıjı:ı. iNiye11A.'<1if'i t>ipeı· yaµ- ı v ~le k< , ıwı"li <;!i!;~l ~ru AJ.· c.ruıı (Kuluni) limanı vct - Ko, rıuf!'Cllk !'s.~lra !)ey yok 1 
iOL I·1a.kat, Atlultnnı -o ınru~t tığm ~i:i~!l.nü bir kal daha ~crt· ı • -e:ne-, ~.oo at.ike-r C!~ld.Mtn, ı te ·· .,0 yıı·,,..,, . .,,,, ı =ili•·ı1rdu. &;~;- (Mulva) kaeabaııı lllO.l.'lıf m:ı.- mu ıauım yzc-: 
• -- ~.,. l<..,tirınel~ idııdir. s.e-ıı >ıMit c,g-lıııaun, sen gıımi yav- · H ı -,. ·· ._ bil,. ·'c Adalı, ~~ol'ır.c'1 e=l-: \.'1!:!C· 1ı,.ııeriı..1u·. - e e eu>-uı· u .... = cuıı ... 
u -"" , rn .li.r lıiitü u(•tt inımcuı.:ı nıansını. E<.-dadimız en retın -·• c A ı k-' 
b:.ı~e\{ bir vil ı..,, t .. föiv~.u kıır> Midilli u.uas - ihan Hıı.r- mroa, 'au:ı crmn ,,. u.ınrn.!'ın 
~ b" • ., bıı;v'itıc filulıır ıııı:ıu. kı;ir edenl<l F.artlar altında. yapılmasına ftoı~- r<o '·•-· h'" d \'al •t · ·" ·· 

nı' ....... "'-'buk', dnk.·· .lar ger.-. , , .. _,c, . bi.nJo ,,_na .t-fencı;m e en ya\TUtn. u g~sııı u,yc soy-
.,..... nzu divsc, RCU duıı:fo.ı•ı. U:ı;ir et.ıe- UCI!, ma.n:tıkll.n. imkan go~w~ırn- · ·ı· r· d ı· '-· • I" .ı, '-·· 

l'~ '-· m'ı- Uı.lıı"c •. ı J:cıı.<tı • h diiveli ıti auyc onaıımasuııı. l l)'orıım ı...:ru.ı..rı .... ~em u.) ... n, 
.,~ "u .,- ..., " mi"e- ·;ue sı:mı im:· ı rmal:: is- l~ ııX: , iP,leri birlik:. vu lcı . '-U·-'- 1 ·· •• ı bir .... ... a1"1'hinde. •lli edi)orılu. 1 ' J (Üll) -.ı:;.ru.ıt ''"' ......,....ll.st.ı. Yllrf'gı yanıt .ı..:,.,,2ım. 
Mol:a, gil?'C-'lin ü&ilııı.:J sruı.tin- tiyenlerc bwm inarulırmak içm- çnl~ l:ııışaı..ını.<dır. B!ıgilıı 3Jesııh;ıi Ratl.iyosi: 17·:1:9 kilo- ı - Ccı;mi ol:mn, U:r l:nz..1 fa-

·'- '-'~t.., wL.ı zt""~ <lir ya.ııae:ıi:ıu spor ~.':ıt; yamı sar.:ı meot~. murabtu.<l.ır. 
1 

J;:u mı r..tlattm"! 
..... n bOntJ,_ ,...,...u( , :. l Ç'ıl:'""'n:uıd:ıki yı:ı!'g1Jn!nğ-.mıı Ha.ktını!.ık i.sl...fyen!o:-rin ı:ırbh u-
sıkışbrmag·ı b:?..,-".clı .. ~ ~ı;t 

1 
:ıroltmak. e\'i!'T' ki, ta.rlaııd:ıl<l, tomobillerini, ilerl.-mc!:: ifıtiy~n Zoı·ht işg.ı.l _ kilı".<.-tleri l::urn· ı - Dalı~- frııa, dıı.lı::. forıa ... 

bir 5;..pıu ;oııJ:ı.clı ';'~~ur,~•·. . bagm<l:ı.Jd, hahçcııdtlti g· )T('«· j ta;ıltları:ru, ucan c .. ·!il< kalelerini, laıda tutuıı d4.?a ııımmfııl: ol-ı - Yl>lrıoa bk ı.=:ı. lı:ıber r.::i 
Koca Aualı. ırı~~uan ~cnı; ııi arttı..'"lnak, vüz"":ıii giildül·e- o yılmak wroıyi;, az.ıniıtle y.:-, uul<ifll'I talaildc de llııpıiz. nıı.L:l~yc :ıl, ıı? 

lıannaııby~I• u . .ı.rıı~uuy. ~c c~k l\:ısatmı <~oğaltıu. k içinılir .. lncı ,.e 'v1kr-ı kuJroti.'llC en a;: gcnıilaı·ı ,in ~ doı;rn - Hsru "s•1i~tll:C heni d2r-1 
laf uı!'b~uclt. ı,ek1.1,=llll bır c ' G.ü.ııc;ıJ.cn :Ddı;;m ;:,ıı;;_ r~in.i 1 hir zııro. n~h mah1·~tınek. i~iıı t ıııuı~;, .... t"~ıa. yollan ke.ıilmiş de-! Cir.ı bt.iyUltt.ı;r., <l>:<'c bh· şı;ı'.<ı 
Viil1 lJıll ~. \ "n ,..1.. 21 ·-~ --' 'I 1 !J •-'•tJ V N ''f.U"{{U'. f~f'DL}l dat"ldt Q da. })ija 

1 F kat AıJ:ıl ı .ıı. · ta ·~ • unr .. J .. ·• ~- ı•:h""' •1=1· Y~~ r. A··•- 1 -1·~ vukııtıılıuı bu: sı.~r:ı· a. 1 • nı .. mc w· i • ı-.,.ı.ı:-- em i.<\K'İıl &n i,;;...J:·ı;cn i.%.cros:;,ini ctıl: .....,.. , :ruk cla·thuı v:ıı C'. hlciım • .Al.i<t-
r~ <1ı'"ı·af.dan ::ı' ~ ·~ 11. Mol ... ~·nı:.ı ~n. ru~ı~~: ~, . ~ .:ti .. yıs.lıı.r, i~e:al ('tiıl.111 Gnrbi 'i1r.:-.ic.. 1 · · · ı ı· ··-

• ~ , .. 0 d•tıu Yerdi"' ıre• e ılo m·J<)lı j i_ı.f lil".•r.iıı, B(;ni lıt.ınıııı i~in z~ı~ ııu unı:ı, l'·l)l'g>ımıııe~; ""' l , .. 
l:nwı 8.ltill& ~ttı. l'.L 11.., Adıı.lı· '~ .. .. ,,. • " • ' ·• - ya \·o- W lııik k ,mım.is.rmı ele- b" ı ,,,... 1 •.. -

:ı. ... 11-- -ı,•'ı. yu;:~ıı sı.·n dıu>:lukl:.'J., 8211. Y"'i"- liJ.: kdiibüııc vığırıyoıiıır. Oı;,. ,_. ..__ ıı· ... ,;m.,;.u;.:ı çı' wı ,;.,.;ıc•.!,"l· y. ,,tu~ ....,.. 1 ı ı.. ..... ,, • llİ.7..den ve u;..\·&.u.:-n.1 cmni.•rc::t al~ ~ lJi' lıa.._?ailz eUeLils.e.n.ı ..• u -'" /.J:ı.lın :ı.lt.!n:'ı. alil"" al f ıhke". ba:•:ıracaıii .. m. in_~-dclti mı- da.ki ii~ ·dro<>.nin E:rJn = ilk '"'•• ..• ~ • .:;..,, ,._, b.ı ,~"zıı·IM•'ı"'. "' 
.m......u. - .. tı 1 ı:. 1 J • J " ' l l l.-Uı.c. &:.ı.u~... ~....-~ ......... ~· - ya. ... }).-·mük se.uiu kı ..... ' 

nı:ı.z clerft-1 . .aınıa. :l( t! V• r.:n.ı. l:ill. n·ııG.K l~ı.r:cu.·. tonıu...<.n~n :<~ ~.:;,ıı vo lf.!m donat:.n1itl&ı1nı yrl'!.~ııSNiıı:lllanıa~ '':J.r. 
Ulrui:iıd' v·ôll.J.nın t:il ı:cl'c-rkı 'uY.d~·,; de !Ul..'l.ı.1<.'~. s.:ınirr ,.ıı sendcıı ;;~- t uıt.ıf ı~l..ıwr: H , .. ·',,. ı 
.,_ÜJ .:k~i ,j0i; idi. A.da!Jnln kal . ~t!c bıt ıuc ... i,;ı;tlf:l'İn bcpui 1 l~cckI i.ıı \.,.C yurdını, i.~jn. l}alt~. - ~ln · t ~11 ~ ·c C-,>t...ıü.r•" ,. 

~},~');, d!i!i;l mağa ç. ·m-·.rdıı. vnr. !3ıum. ~n cliC;;,.uun dvrt. :.ı?r.urn e\"\O::'. gelenlt:r <l~ .ı:cnin Meuliidu Ne evi Afüh kem ı:. ~t:d;Uı ~!siı:sı·~. 
~o'la ciiı-yü Adalıvı d. ~ıt- °b\IC&,!; nd:t r.:p:tt att1r: .• ıuı~. 11:!& ıçm '<.! bu ;;-uze! }'1.ıro::ıı ıııın s.1- M( i·ıH•' /..li Rl7.-.. !tfı.J.n;11eınli< ~ p:ı.n:= ı.t\ui bir !=n·. F ı<ı-ı-1 

b. ıJ~; lll<~:ı.lı.ılid:rı:.-ı;.:'0 t:ı a~ ~;rıe..ı ;!;11ndo ~i h5!21ıır. n. mernrin. ;;t'n ces1'r- ,,,,.,,,,, ;r]oe>ı' ı.lurıu,~k ii>:.:ı:..uK.ır \ <.-"! <le lı ·• ıı> '"cl.ir •.. Soi.;;;...lı: y;:.. ı 
~ıa<n~· f..'T!"G• ;;.z f,'.'Ji,i ı :n •· olm..ı, l:ı-ın.~ ~.··= b\;y!.;1~ lnr • -ı n, ı;cn k:ili~<ım.ı.u eıglu kahr.;.-[ <lıköyüude 0.;ı:ıı::..ı.~r::ı. cısroii .,,..

1 
:..ii. rtdh: ll:l.ır~~- A~ 1':?r, dili 1 

lİlJlcliiş\i''C··1ıJ , bll+.ı ~e ı;:tıy:ıtfa ı idare c- muısır.. &-ron yv.:rı.ır neler ya-1 rifln•iJ?1 ""'"'"1!''11 t•ı-' ,.,.,._ ,uır· gülil.v.><", v;ı<•r.i y.·c ... 0- 1 Ad.JJ.ı: bı~~..;ıne ..,.oliriı> •"il:. deııti'tm my. ı.:et.me: i~=~ on- rllta.ı:ağı::-?-. b:ıg~ct.eıı .. i~eınuz . ~diif c<lfil j'>{.->·:,<'ınb- gü.ı.ıii. (;giej ııu a3'!.<:ub c-ıkdı:, lı='!i Ll"' · <'Y· 1 
ya lıU, sa ~nt 8.~~- Be;~·- ltiıT Cb. ~ı~u ~·: lttıleri de, 1 \"'al'. Klunı:n SC!".t..• ımıli mr yu-j 11ama-.mıı ıı.iite:.kın rı"ln!udu nc.··ı n:=a lı~!c=hııı. a·.-~c-nı;ş 1 
.fer, Al lla alt!.&. le?. Ada.il da ı;.ı>.rt rmdı;kı a.ei.! ~ :ı.bt< \•;m, Yııxlıgmla tü\2C"ek bi~ oc:ı- lıevi Jıır:uı.t Wu.ı.a<;c;.~ıııi· ~ ıner- gilı.i <.ıhır. • 1 
il e çıkm::;tı. ralı: bu illW1ımz Ill"";yctleri'l~I ;';mdır.O~-..y y..ı111.!7. h:ıf'reillı.<lii~1 ı hu.mu. tııtJıy<.ııloı.n tı•şrjfl ,; ıi- _ Bi>yl... knı. vl .. mr.r .ı.,roi o-ı 

Adalı, F.ay\-ı:nt -ile. vıı... ı .,pM!a, t.ıı_ıırır.lla. bım"anl11, saat ~ııı:ı.k it;in d ... gii, her boı;ı ru. eılıımıı:. hu· mu ha.ıe ı:.1 f~zc·: ,.,.lrt.i ;,a, ! 

Muharreııu Zeki 1 
KORGl:JNAL 

sayılır. Daha otuzuııa blle gir
ml'~tr. 

Gillnıemek için ılııdıı.ltlanmı 1 
ıs ırmağa mccbw· kalil:.ro: 

- 8il.bldeıı de uf..Janı.'< • Ili<, 
olnı~,a ctuz be;.~ r~b merdi
ven d yamalı ki... 

- nu gidi\'k g:ılib.-ı kırkını 
boylıyac:ık ila yuı" hir l:ıamet
Jiı;l <;ı!rmıyacıık. 

- Anlıyamad~;,,-n hir noklıı 
\-:U. lııırum teyze... ?• l~ · ı..-Jip- 1 

!isi ~ıkmıyor? 
- N111lll !)lk!i!Iı ev hl ım? So

knk.larda. lll:lk sa l~ g<-:•~ or
tada koca mı b:ı·ıJ:ıyorlllr ki. 1 

lıcrke.a ovlerdeıı. kız ara.em. 
,- O halde sen de luz:m 1:okah'1l. 
çıkar. 

- Çıknra:ııa.uıı. Y" '-nım. 
- Niı;in çıkaramı~·or ın ? 
~ El.imd6 değil de oııo.m. 
- Babası mı nızı ohnRz. ı 
- Baba::ı '.rı rlfl Iılıına g~; 

di. Rahmetli ~frrulim kapılm"
dıın mim.azdı. ı \llı1 bıyıldaı-ını. 
kul&lrlAnnı:ıı a • ımı dııf;ru lu
Tinp bir defa k p<hn ~•;an c;ı~:
tı mı herltee bir arı'! gidiy,.., 
z~ Knnı'1\t lru.clmls.rı. 
onun bu gidif·jnJ gD.eb; roek i~in 
dal:il:nlırca lw f '!!! t:rf.tl !;ırıucl:ı 
reıtıcı ı,.,ro.ı. 

k&"\·r- .. ~t ~.o.!; olri~ n.~h :· 
- 'lirmi sene~ '.i fuia olu. 

!··-·. (} mman n·· &!leciğim se· 
ltiı:, d<:ltıre )'ıı.'jllldıı bir' bebekti. 
Dr.:.lın de büt~""1 ~"Dt;!iğim, gü· 
- . ~ ;:. iilsimdlı- i i. Tam kır1· 
giin. ek gı-r.ı• :ığ"IWurı; f,"Örl.!~
ıi' :., ya~ ycı J, ıı.ıı düktam . 
d• f .·lıUcet kiı ı .. ·Jmiyurmuı: 
~ l,; ili.i ICThl s •ml\. c .... Dünlanc_ .ı. 
,,·.:·:~ lıir }'.! l <>~ll. 

:ıtasını lmıt=~tı. Üi\t><lt- !İns- kür("..;inJe yı.ı.tm \·!'.'. kovdun. Bu kaldığın zanı:ı.n git. Her ı;eyiıılc .~vır.. ,;;ıı;. ,.ııcs; n:' ıı~ ~.iiı,.ı~ J • r.:ıw liiF 
lllJ., a2: kalsuı ~lvp e-'~ı:cld:. r.;ı.~~tlt tarihine ı:ıı- elim> r.:s1" bu ocal<uı caıılıı b:ı.ı~l.:ı -:ılik.ı.d.ır A .... o:"''zm.· 1.ı.,.•-m K,"rsu 

11 

t;.iiı:Ur.i ~ıJ;;:;;·. 'ı - Hangi l•Unh\uP. '!' 
BA~cket w.n;!n ~oı.: ktl.l.: vıı- m s llı."<i.; ı'l'..ııtJan;ı.c:ılı:.o'.ıın ~ıı:n- olcak, selli din.li"c~ek her d.ıı·· u ·" ,_....,. .. .,. .. . . .1. 1 - -s.•;-, d~ rı;!: ınıtıt1tımı:ııı:ııı111 

..,., i7 l - ~·mhJ~tr n~.ıJ~lr <).s..mru ı r;v-ı a IA'İ·' •. J}Qn;} ılıeı·i ku..ım-
"~l.a oiıın l""olla. Ao.ı.lımn ma. - lı s:ı.yli:t!a km.fun. d.iue dc.=n olııeP.k :ı.~y!erll1 acı lyôl' ~- ı;:, .;,, liri ııüııü D.i ~u:rı.:c i , 
w·n5Bıuc1:m kurlııltliı. ı · ·ain bi;e "imlı.-b. 1 ,.el ret =n j \•ar. Seni dü.<;:ü:ııeulcı- sa:1<1-liizım ! ,, ., ,J;ii/. Br..i~·,..~i &':;.<>:ır-..:;:,,,. I ~.glı.~"l' lluı·uyN'. lJ.ıhsctr. ·y,;;: 17·•'yum? 

AdııI:. :Mollayı altın::ı. :tlır ti!- nili.ı:ıa • !ta~ ku Lıııdığm ı.o- olan her ııeyi cmchı l=lıı.d1lar. ıbm: _ ::;,ı.kt:> ·' ~ • .ıhrr ülr.ıv·:u 7 - Af!ed•' ,b, 13.D", Dür 
dertml krnı~ g ti \'c JJıı.. Pn keeklıı;: };iliçtlı11 <lPJ:ııq ~en yalr~ çnlışrı>ak üıtiyur- Atl~liarı hnk<'m kı.ıı:sn 2,5, ı·.:;i üe bruı\..-n hlı- I= sandım 

ı · ·· · · J ç~ı-.t - f-•~ı .. - :..ı::, ... ~tr---... kv.uaı: f"..rk12l\: '.,-U- i ..... ı.· , ., o·· , __ ~ l!ıekle<ligı ır.t . pa• cısıuı t.• ·= kncmr nmlcil'- ::.r. ~..ı.(juı ..,,,.,!:ula. otar- 941 CU>l•U> ı;iiı.ıf ıı:::.t" IS c.!c Liil- ~~~- c!3. ... ı-~.ı, ne c~.n ::U&UC-Y". 
,. ·ı oJ.mw1iu. c.lir. :;er.in tJ.t, şır. i kuv• Jı::ğ,ın. semtteki gı:ın~li,.: klil.ııJ<ri .. ~e mcr•• · irıu{'t ç~Lrcı..Jctıi·. t- zı gii.n:rrau' l;i, : •m aliıuı1' rı,:nı. .ıl.I. !mı lir ıııı!<ıı.1 1 •'" ml geldi? 

'-'-! d'. ı· ..... ı· "t ,.. ufaüik ulr "'" n !'_·~· ! ·l ı:ıtJ h yo f;-eçetı , •• ua ı. lıa.ıı u 'l'8:ın:ı p .. ·· - -·"?lİ """ :yo,·, gc :ı.;r.:, ... na olan siınlcl'ini i<rvılttilreıı natn!<eU.e- ~, , ı -Kcı;ke öyl.:ı <" ydı. Derir, 
numn i.l~rin.c ~:ilk.kncrclı:: bir- törl · n dLlıa iliitı.i.!ı t lı{~ ··l:..~~ı.l!'..n sana. l:~:ıa burcunu riu ~ .. ultnnda y~ .... ..iı ~,im ve~. bilir? Q lıor::l~ra oknlUI", i:iflotfr Jc.u:rt1. 
•lanhiru J;ı;rt .k.lıı; ına. atıld1 · · ır. ~b •· ıı"'!' · , ;; -· ı - C"-01. ıı , le.. 1 rıı:< vrı<cu:;n; .. 
l!•tll.:J.J1t J.:u.rt t:npantnı tuktı. ~e11:n in::.tı ·;11, lı~~aı.lı :;1; ~ıı: .. , lli;"li OZC.ı::· iI:!."1 olü,11:. -- C-0!~ ufak fle~~l .ıunma t:i.J;. l -· l~ liurtJ.!"mı_c~ın ya? - , 

• 

d.1<e 



Karşılaşılan 
güç/iikleı 

, (Baı tarafı 1 inci ıayfada) 1 
Dtinkerk'te blr k6 . .. 

oynayan dun Prli rolu 
:tiyette de .ınma, bu çet.!l va· 
kuvvett· Ü d~yanıJ.an b ik 
zcııı;inc~· st~n hava filolaıı, I 
teşlttıyıe m kun bölı;clcrı a-

il flll.nnyor, kı lar · 
~ en hareket hedefi yı -~ 
luyor, dcivülliyordu. erı dovu . 1 

Aylar geçti, 
cuma eh-eı. ·li gerçekt~n hU· 
tak. !ııı-Ja ._, (Slurnırcit) ırun
kıitıe t.ıaı-ru=landı. Fakat, 
va ':ı al • §İddetli ce
•- ' r ı,ı: ~rdu. Bir gWJdc 189 
"'Yl o d• "ür\il ı·· •.. Britan -, . .t !lll"U g0rüldü. 
h Yı:.nın ıstılası U"bk b" 

ayal oldu. ır 

Zafer yolu Lıındı:v.dan 1 
Yo llu. Bu on kıııa geçı. 
Çvk dikenİi idi ş· • YılZ'.k ki 
aoB '!tanmüş gibidir: A:~~ oB .. m~~ 

n yııya kudr • uy...._ 
t·1>r knynakı et ve hayat ve
&<lanın aç v~!' ele gPcirilmesi, 
da gay "e ul ıttaap bırakılr- ısı 

J aş ırabılirdi 
Yedi y • .. • 

lLq Ç4Jı .gı gc !gede bırakan 
mctıcrd;n1aları, b:uıl<a iı;tikıı,. 
AUfıntlk =luhed ·fler içindi: 
deniz ha , ket.ilecek,, Ak
•.ak har~ı~t t daman . kurutula.
[; re, kL csır dtıır<>si uza.lc 
gc ctil~ek~trç"llannı. doğru 

'BugUn Bo-
kını bulunan e kıJ ' n da ha. 
bu :, aı. ;~i.nd A 'nı n o dusuruın, 
nı ı için e lı ~bi cc na crdir
dcc~i •ı'· ~ elerc tev cüh e-
l .' " L ll l'll müh" • 'ır C'h ım mese-
d ı ~ .ur~h~. tıarnız or
Bu ) llrtiııur Y<J!lar ,.._,., 

YOll:uıian I' .,....... 
~· ılgilendi ı;tanyıı.yı en 
ıst' met" re.nı, Cclıe!iittıu,k 

UlC ıl iı 
c belüt ı;c< d. ka tırık bu ndı laııı.Yan 

sıaır İs pa an bir kaya parçn-
d~· P<ınva t ı>raklannd 
ra ızebu dogııı fırlavan ~ ,,,:;nk 1 

n tw "··' . e • .., ı . 
1 ra oturr- ":"6 lıu.,"Uıı, kara • 
ıle gene ~ bır • rhh hey"etı 
Kıı.lt:ııtn cc z rlan cekm kted·r 
dı.. Si1'11ıın ~ t. . fı dt'nizlnde
<luğu rlr k•dcn~li ı;eb · ?'' li ot
·tc l rd k ,e ı '"n geçit 

... urtu,an:uy•n·c ... 
1 agın Yilk~ckr .• -

ınctredir v k dört ) jz 
tı"cıa 8L' • t aya bloku ver .ıl
t n , i~ Cı1;1:ılcr vUc . .da l'e-
B 1 /ı. muınkUıı kılın !tır 
ın .. uvı-.ge her •·rar u )J at '1 w a en 

•e 1 ~s açabilirk n, 
'1dcrk mu•-17 A ...,. r 

1 •"n r • 1 
':lı ıı ıar~i 

n ' ı . k' Yr~ 'll Un 
ı: \ >tı isn lı .1' ~c leTiııın 

' De . t ırdır, , nı~ · 
U,Kılvev<10-

ve hav ' kuvv tl ru.e 

!\ r k a aya +ı~ mı.k 
\ t\ • ni? ' • 'n 

nıurnk n l nnu n « ;:ij • 
ı "Uero,n m!lkab:l f.a.rüı ya-

ıe, L;panya U o a-
) •calıı ' . .ıt iht.latıara 

bı ük 
d· ın•lda!ı 1 . kllV'ı • 

r. a ını <ta.vet e· 

l· s k 1 
?' n e, Af .~na hU ::nıyet sa-
.. n bo r~ a ş._ .ıı ve batı 
,. Yunca lıa rd- -,. . _ , 

l; b ""' Ki· . ,n h • ' :...u i. ~bL..!Jj, 
lı . ·' >o..:n uzak \'Cya h d u vl le 1 d arp 

ı . rı :tk r A " alakad:ı.ı· C· ı 
l< ·Y~ Yııkl' ita ı.n Aıo -;. 
Bıır 1Ya t ~c. ~.ıu bir üs•·Udur, 
harı,., karı . c~ uh, A~erikanm 
tı r "" nı ını tnc c -" 

"'6°U 1 'ik ~· 
t:ıııc ı c ~ amctımıe gc ş. 
~il; n nıı:ı . Il3ız kolo"' nnrı 
sızı:uın tak';' ınt.~ç cd ·r Frau
ket hattı • P edC<.~kleıi hare-
laetı • <.ıu macera k ıır veya .. 

1 
yı lay • 

C~lı<,llllt.ı.nk guç eıstlrir, 
dün- "-' > u~ zaman > 

- '"clııJır A mu. 
gk ' ko~ ocak biltwı bir 

ava E<ı•·- m ı ve ~ ""'-hi:JÜd· ,.uııı"nın 'll J•-
ır Ve bUyUı <'il 1 ÇC·k mü-

m(' ılaıı Vt'tt•t k uc:;d ı 1 N 
~ny•nııı duıı tır Hoır.;11..ı ta-
rı b ır , ımıı da biıyıik le-

Alma 
n ın teh 

.,.,,.,,.., 1 

a lYunJ istand3 mü a-; Irak Hariciye 
ŞI detl İ ~.ıla hala devam nazırının sözleri 

ha rpl cd'yor i Irak kon şu/arına 
Loudra., 29 (a.a..) - Reuter k l J 

(B•o Urafı 1 inci uyfadol a, t bıldiriyo,: arşı mevcut 8 8 1-
İngilizler tara.tından ciddi zo· ln ı,'i..z ııskeri sözciisıi lıtı ak· l.c•u' tlerı'ne sadık 
rette mlldafaa cdilıııcmekte bu- • dal<i 
lun. dugu. • ve Sollumun kaybına §a:n ~gı beyanatta J:ıu. 
h. b 

lwunuştur. Baa.,"dad, 29 (a.a.) _ lrakta 
ıç ır hususi ehrnır.uyet etfedil· Y · •---' ki h mediği tebarUz ettiriln:ehtcdir. 1 ıa unanıs..wua arekfı.t hA· hilkClmet değişikliğinlıı memle-

• .d~vam etmektedir ve tebliğ ketın harici siyasetine dokuna· ı 
- ~ > ır ,,..y soy ye • mahiyette olup olmadığı . Bu~Un Sollum etrafmdakı" ,... harıcınde hir b" .., - le cnk 

zıyet, general Wavelın mukabil mem. / hal:lnnda Ihvas. Ofi ajansının 
hücumillltlan cwcl İtalyanlar Anıstm.ıya BıiŞ'·ekSlet 'ftkillıılıı mu'ı.abiri tarafından sorulan su· 
ilerlerken mevcut bulunan var ı . beyanatı a e cevaben trnk hariciye nazın 
zıyetin aş;ığı yukan aynidir. Sydırey, 29 (a.a.) _ Başv&- B. Musa Şabandar denıistir ki: 

cl
Tobruk etra!ıııda.ki vaziyete kalct vekili B. Faddcn bug\lıı a- - !rak herk-,,_ mümkün ol-

g ınce, d~ Avustralyalı. ••ii"ıdak" be t bul ~ !arın harekatını tahmin ettiğin • ,,...., ı ya a.ıına wım~ duğu kadar iyi münasebetlerde 
den d.ı..lıa kuvvetli bulunca, ci- tur: bulumnağa durmadan devam et-

d 
- Yıl!'anistanın tahliyesi d&- miştir, Cayıanı-' hu .. k'•Meti !rakı 

var a tedafüi mevriler ;~ et- vam t '--d· 1m ı -.... ,. ....,... eme,...., ır. parator uk haı .. -ntcn m~~·" tu. 11-ı.. irıo· bu"-
mı.,..... > Tobrıılrun muhuM- ~ k tl . d"" .. -~ - .... ' 
d

"lm ~- ~ uvvc on uşmanın şiddetli tı.ın ..... yretlnpı"nı· sarfo.decektir. 
ı . iş. bir kale ol"'•"•,.. tebaril& t "k" ,__ d biivil ı ,,.. ~ -ettirilme.. ktedir ~~' Wer azyı ·ı .... n;ısın a · k bir Geylil.ni hükfunetinin en mühim 

veı. • dUŞmanın ~~'; hır· k_alıra.maıı'ıkla hal"'l ediyorlar. nok.ta olarak telakki ettiği şey 
d 1 

Kıtaatımır.dan bilytik b·r kısım 1 İnı!iltere 1·ıe İrak -~•nd•kı· an-
ı :en teşkil etmesi ıı;ı·a, onıda dil'"" ·ı · harek · - ~- ~ ah ..-anın ı en etme anu . la.şmamıı harfiyen ve ruh&n tat-

m sus kıt:ılıır bırakmıştır. d!U'e. mukavemet ettikten sonıa bikidir. 

çıktır ve karada dllşman mevzii 1 bulunmal:taılır. fa.alet'll'f iruıan- Dığer auall::-nı cevap veren na 
Deniz münakalatı daiina a- ııuxıdı Yune.n\staııdnn nyrılnuş l 

tamamiyle çevirememiş buJUA- ea 1.ayiat:ı rniini oluııamıyaca.ğı zır ş_u beyanatta buluıunuştur: 
maktadır. anla«•lmaktnJır. Buna inti?.ar et 1 r Hint kuvvetıerinın Basraya ge 

. !:u ""?.ada Lu.ıdrada öğrenil- meliyiz. Mümkün olur olmu ı- ışı, muahedenin tatbikinde la· 
dıgıne gore, Dessk:nin zaptın • millete tam bir ,,.nor verilecok- gilizlerl,. İrnk arasında anla:; · 
~bn. ~elki harekat esnasında, tir. :ı.nı~tin c:eııaret ve azimle I mamaz!ık çıkmıç oldn~unn dair 
.ngıliz kuvvetle. , dii<:manın kon buna intizar cdeccğıni biliyo • d?laşan şayi:ılarn bir cevap teıı· 
tr l 

.. alt ela rum. kıl e•ler. Bu transit muamel~ 
meydruılarından bi ini tnokil ~ Atina ru., bomhn.lamnadı mıı:ı edeye uygundur. Bu mua· o u ın kalan son tayyare 1 h 
d """ ~- hede mucibince lrak hilkıimeti 
~n Rombolciuyu ; ga.l etmişler, Berlin, 29 (a.a.) - D.N B. Bıitanya kıtaıarına Akdeniz hav 

bır ~ok ~ir alın• ..:ar ve 5 top ajaruu bild!..."lyor 
ve lıır çok otomobil iğıinaın ey- İyi bir kaynaktan haber alın· 2a8lna yani Filistine criı;mek il· 
lcm!;lerdir. dığına nazaran bütlln Ba.lkuo znre transit milaaadcııi verecek-

lngi!iıicrin 112 esir ald:.klan ııeferi esnasında Yunan hlikü. }ır. Muahcıie.~'n ahkamına göre, 
VA 50 top ı.;+ -JJD ••'-ıen· Ti- met m-kczıne· ne b bomba rak İııgılt.enıye ta.kyidat koy • ,. ..,_ ..,., ~· ır ne maksızın kuvvetlerini traneıt ola 
c.;e DlIOtakaBlDdaki harekAt. ilim de ııütralyözle tek blr kurşun rak geçirmesi iri" bil tün kolay . 
dı, yolsuzluk dola} urtvlc nakli-! atılını.,ıtır. Alınan ham tııarruz- ı kla ~ ., -•· lanrun ycgao· e hedcfimı' Piro 1 ı n temin ede-ct"ktir. 
ya..ın ancak katırlarla yıı.pıbl • N bi!ec'?ği arazide \'llktıa aehnelı:· limanı teşkil etmi~tir. Bu liman . ~zır BÖ".>leri'li §liyle bitir-
tedir . b Atiruı.dan kilometreleree ııznk· mıştir: 

C
.b · 

29 
tadır. Bu Iiın:ıoın 'M or--'" d~- İrak siyasetinin ba•!ıca e.•as· 

ı ım, (a.L) - Ofi aiAn.. -· ....,.. ~ ı ıı ~ 
81 

hildirvtr· .,-- midi_ bt!lunan bir ~ok nakliye ve arı erkcale d t!ıık ve iyi n· 
ö İngıliz ha"!> gemileri dolayısiyle Ia.ııı:ınklır. Su·idi Arabil!taua bir 
ğrc · e göre İngiliz barız askeri bir mahiyeti var- fl'.İi.\lterek anla.şm:ı ile, Yeml'!ıe 

mot ııfü kıtalıı.nndan mCahe ., dı. bır ıttıfak ve kıırd lik ıııuaho-
ret ı;ö_ren general de Ck:ıullc kuv- Churclıill'in y .. ~_,....___ desile, Tilr!>iye, tran ve Efgaııis-
vc:.!crı Fransız S. 'llisur.n c~ ha.lıkın, ~-- tane c!a sadru< t paktı ile bir!e.ş-
nubUııda bilh;ıssa ('"buti ıle A· Wl ~n mış bıılunr.n tra~ Uikfuncti her 
di l; ba dcnıiry< •,. nnde K Londra, 29 (a.a.) - Avam ı,ıeyd~n evvel mtl!i hı\kinı.iycti 
d ı ı . •rın l"n unara.sını;ıa hır takım muhafaza etme!: ve mUmkün ol 

b'a ~ide,, yolu. ti. a.k nok· sı.a :er, huk_un:.et teşkilatının~ 'lu'!ll. 1:.adar m rıılekeün dlinya 
l" ırda bıtl · ~makt. dır. ycn.lf~eı tan:"ınıi m leııivl u- har" ,e sürilk enmesiıw mani 

I>lıso>kı<!e ml!ml vazıyete dıtlr yakında '"&• "*ygısında<lır 

Yeni İngiliz 
1 

lıava akınları , 

. l"llir edlle.R lkılyaıılar pılaook panfuncnto miızakc;c • , -----o---- -
Naırob~ 29 (a.a.) _ HE'hoıi len hal:kmtla küçUk bir mUna· ı 

teb i:,. ka ya sebep oı!:n ştur: 
De JSicııın lmparat.orluk kU\·· . Churchill em~ d Jt.İr 

vetlerı tarafından zaptı emıa . kı J 

smda :! bin ltaıyıın ve 100 yr-r- -:-- Nazik ve tehlikeli hareket
i '·ker esir ediJıruı,tır Bir rnik· tı:rın ın ıvaffakıyctlo yapıldığı 
• r top, kiı.myon vo tec:ıiuı.t da bır lnda kuvvetlerimizb maruz 
ıgl ar ,,;, ıunuştıır. Fian·kat bulu~duğ>ı t.ehlikelcri arttmı.c" k 
f ~ uı ." dLJmailtlan bu· çok ~yctt.e askeri malıinı.atı, 
kışı ölmu~ ve yaralanmı§t• Bi- milktııı istemediğine k•niiın. 
zlın. ka;· ul.ırıillJZ çok h fu ~- Bcı beyanat ~ıddetli alk• ıar-

K.~arımıı:, dtişnın.r• , De; . •e- la kar~nmıı,:tır. 
Y gideo ve Dess• 1 an B Jei<!l m\i7.akcrelerin pıır
yoL:ı.rda y ptı;;'I tahribatı s~r- laınentonun bu haftadan sonra 
atlc t mir rtmeıctedır yapu: ğı ilk toph.ntıda 

BıitUn bölg !erden. ·,=pcr· kUn olabiL;cği~i bildiır- Lır. 
vcrterln mımı;ffakiyetle tctev . Clıurchıll, !<:derun bu miaak ıe
nı eden faaliye•ı bildirilmekte- leı e mllltiJ:rı sıırctte i;;tirtık etu. me~,nin muhtemel olduğunu Ja 
1 il.beş >ıeferi 80n ..ıı-mc1a Söyleııüştir. Miızakereler Chur

Londrn, 29 (ll.-a. 1 _ Dai!y chillin okuduğu aşağıdaki karar 
Td grn1,ıı yaı.ıyor· suretine milstenidon cereyan 

l' 'll!ierun zaptı ile, genenıl edecektir: 
fuı~~6Lilm, Halıeşistandaki t • -· Avnm Kamarası. h!iki'ııne· 
tal.yan mukavemetine pek m\ ı tin Yıuuı.nizlnna yardım ı;~n • 
te!D<:l olarak son da.rbcvi indir- d -~~ sw·cLiylc takip ettiği ııi-1 
mı tır. Belki bir n ürldet. r;erılla Y~·.ı a.ııvıp ve Orta.şark ve 
<;ılrJ'i.şma.Jarın~ devam ed<'l:Jile • dıger harp ı>ahnelerindeki ha • 
~ği muhtemeldir, Cenubn ı::·r· rekiıU da en büyük şiddetle ida· 
bide iki mukavemet ~erknı ha- mE< edeceği hu.qusunUa. kat"! iti· 
nç, şıırki Afrikada esas S(:for 1 madını teyit eder. 
~mda nihayete erE<:ektir. • Avu:ıturalya başvekili s. ı 

.~mes_gazet i diyor ki: M·•nzies ayarında devlet ac!ıun-
Şarkı Akdeoi?. rnürad<'h- ı· brııırhın tc 1<;1 edılecck v na.

od~ bır safluı.ıarun ~lı"vetc e • zırlık iı;lcriylc uğr41ınıyac.'.!k 
ıg• ve yeni bir 8 rıı.wlln:ın baş 11.>vlc a.ı.;mııaruıdıı.ıı mürekkep 

laı:- ~ıcta olduğu sarihtir. u.-:ı.~- btr kuçUk harp kabinesi teşkllı 
~ kabul etmek 13.mııdır ki ta . n1 eı=ıü,ı tetl<ild h kkı.ndali 
bıatuc bı.ı y i saflı . fırsat dıiŞ teklifi Churchill rede! tmiştir 
tU~çe mahalli taarruz lıarek .. t . 1ur1'.k"Cnit1 lklp·.;.t tılçisi

0 

1 

len ile bernher, todafiı! ·malıi-' ıt '·' ııııl:ırın ~lind.-
y~tte olacaktır. Orta.µrkta, ,·im Runa, 29 (a.a.ı I'ic:colo 

Londra, 29 ı a.IL. l - Bu gec·e I 
!wliz bava kuV\'etlel'i tara • 
fuıdan Breste yapılan hücum 
geçen carş:ımba günü avni li
mana kuvvetıı hır bombardı • 
m:ın fılosunun yaptığı büyük 
ıuorun mabadinı teşkil etmek • 
tedir. Ça."Şamba gunkii hilcunı 
da .A!m.1n ınuhnrc~ kruv . 
zcirl ri Gueiseu:ıu ve Sharnhorat 1 
\J cı-ca hedeflen tc kıl ediyor . 
du. Havn ne.ıııreti bu «e"niler· 
den birine bliy • çapta i;ir boro
ba isabet ettiginı geçen hafta 
bildirmişti. 

Yeni tip bir tayyare 

Nevyork, 29 fa a.) - Ycııi 
Cobra. A'11erıı.:an vcı tı.:yyaro
sı.ıın ılk ~rubclc~• yapılmı ı 
tır. Bu tnyyıır.)i ııı:ı 1 P<.len fob· 
rikanın miilırndl>ıkri C•llıranın 
tcl: m örlil bü ün n v tay.ı o.re . 
l rindcn daha ~Urat!i r,Muğunu 
söylcmi~lc-rdir .. B·ı tayyare l! 
bın GOO metrtyı ı:ııu,eca\1Z bır ir 
tifaa c:ıkmı~tır l'ok·ız bııı ıı·,et 
recen f~a ?'r ırtifıl:la ve sıfır-! 
.Jıııı M gı goo ere bır lmva tıı.
ba.knsı.d. yamlan top ve mit • 
ralyöz tecrübes• mu· ır.eınnı ı neti 1 
cd · vçrmiştir. Oıbı-anııı b-r 
topu ve altı ;:: ilı alvtir.ü vardı~. 
Elde edilen s.ı. l :ı.tte 6J J k . 
lornclrcyi gf'<"mi.<~lrr. ı 

dı, cvv~lce »lduğundan <'Ok faz gazct.es.ıruıı !Jlllaruyettar bir 
la bruııretı c·ur'etkô.rlık!İı. telif '?1-ynakt~ öğren:! 1 'ıne göre, 
mecbllriyctindeyız. Al::J nlz fi. ti nısar.t ın.bcri h:ri k .disın • 
Io~unun ve lngiliz h va kuv • den liabcr vl:nm=ış bulunan 1 
vetlerlnin her ikisinin karşımn- İngilt.ercnin Belgrat d · i Sir 

A --~ da güc \'8:r.lfeler vnrdır. Ron:ıl<l ~am il, küçtik bır va-
1~lnıanya A .._ • Fııknt Y =istand·ıkı sefc- pıır· ı Girit! adaımıa gltm .. o te-

HR~ ran nı' Jyetindp A.ı~wrikl 
oı- ·u ıınun tamaınıyle ::ırhlı dôrt 
fı .ı ı clacalttır. Amcı ikan g .• I 
, ı kur ~.ıy baskanı {en •nıl 
}.fa ıı~·ı b'" f• ~:o.rın kıs:ı hir 
za::· "'da S<>kı:e w lıatt:"ı 
ona ı::ı· • eclılebilt"'.et;'ini sovıp. 
n.1: •ir · ,_A.. A"l.-.ue rl• rln rıhav~c'!In -si bunlara çok 'lıLus ııderken AdriyaL!k'de 

~ Vapur} ı yfil ek ııır derecede har ket L,r t.ııı>"·n torpido.,.ın~ al 11 _ 

b t arl.11.tda serl-cst ~rinl verecekti: Bun·. mıst.r Sir Roııald ile bercıbcr, 
a lra caknue larm. y rıJınl "e kurtarma Vazi t:1gıl z ataşcmiliteri yarbay 

(
n 'S' felf'rı, yakında bıı· Clarkt• v~ Nevyork TimC"Sın 
"'•• tırıfı ı ı re da.ha 1 n b . .A Ya.rdıınlnrı ncı HYlıda ı d ana tlarbekr ınc • ı ı ırı merikruı ga tecisi 

leııin nın hı::In•ıtmaa zır, ine tııhavvül e<l -:ek~~' va- j !3r"c:k d:ı ltaıya.n toıı>idoı;uııa a-
l ." d tr V:U:ılıı,'l bir ını _1:'.~· I' ak rkta uş m~~f ıa- nnmı~lır. 

!yor kı".• .....,.. l.ı ~ıza geri çekıı,ı·, Kara, <>-
r. " · '•ı ı 1 ~ ~" lıa:·a kuyvct!crıınn vazi- 1 Sovyetlerin B rlin Elçı·5•1 

. 'ek c n fi an nıı:. r!lk "1• • "'!Uık kaııun•ıcvvel L'\· u 
~ A ' ' ı ol alır, ı:ı~ .çın , it gellncıye kad", faal ıw.oskovad' 
atı,. rı n ,. p• l ın !'!"' u gıbl başlra blı' ta rn"" Moıık'>va, 28 rn \ - . Ber!in 
?ı4ı, hakk k ol bntı- ?:,_ .)C , •• Y tıınz ~ <"!ilmi ve ~oı·ye• ckısl Dekanozov ı rna-

"' . """ ı ' ır bır milel; r: 'd •-
j 

evi • _ a aa ı an1eı yıs ua~TtUnıru gerirmek üzere 
• emek .... ., b _ 1 • 

. uırun ~ ıruxıızc ıre.ıui ştir 

'··~ ·>cıc aşın:;,on. ~. ı..a.) _ r !ar- ı 

bh·e ru 4-ll'd 'rı Y•· i ııcı1 'Ji.i • 
~~e göre B!rl ik Anı": ıJ·"" 
se •ı::-de 80.0Nl .u: ·' ; '~,. 1 " 

iroa.li.'. · dcrpı. L +mc}·t Ui . · 
Parunıenlc. ' Lu ... Hn nı · !.ı

k reye!:' 1 ı. b bı!:e G 
nıılynr 574 ı ~' · 1 U5 bin s:~ 
dol•rlık lı u:i.al ı , ,ı<•l 
tedır Bu p. • hım .ıır 

ki ı bü>·ük ' n r::• ıf 
bomb:u ~.ı: a.. . ıcıennın a· 
tın alıomasıııa tahsis edilmistir. 1 

• z 
Resmi h rpıCibuti Ur 
tebliğ eri ra nsızla-1 

( B•t tarafı 1 htoı •yf1ıchı l 
ğer hiç bir mühim değişiklik 
yoktur. 

Solluı:nda dUŞ!D8n müfreme
lcri, hududu geçtiklerinden beri, 
yerlerinde sa.bit kalmışlardır ve 
keşif kollanmız ta.rafnıdan hır -
pal anmaktadır. 

Hnbe'.'.istanda, Dessienin zap • 
tile neticelenen harekat eıınıuıın
da !otal:ınnıız, iki bin İtalyan 
ve 400 müstemleke askeri esir 
ıılmı~lar ve bir mikL.r top, ka.m 
yon ve bilyük miktarlarda harp 
mal?.emes:i iğtinam etmişlerdir. 
Dessieye varan ve DcsHieden 
çıkan yollardaki hasar, süratle 
tamir edilmektedir. Diğer mın • 
takalarda kıtalnnmı1.m hareka.. 
tı muva.ffakiyetle ioki~ eder • 
kerı, vatanperverlerin faaliyeti 
de süratıe bütün memlekete ya
yılmaktadır, 

Berlin, 29 ( a.a.) - Alman or-
<l• !arı baş lruıııandan!ığuıın tel:r 
lığl: 

Ywıaıııstandıı.. Moranın te
miz!cnm,'Si isini yamnaktıı. olan 
Alman kı taJıtn Tripolisckn gt'
cer..ı, cenuba doğru ileri hare . 1 

ketlerine devam etmislerdir. Ha. 
va kuvvetleri. dil • Yunan sula-, 
rınrla Cl'man 18.600 toniU\to ha,.. 
mlnde b.'~ tiearet r ,.misi batır
mış ve bir miktar dahıı küçük 
vapur hasara uğNtırıetır. 

Alır':ın sııvaş VP pike hombar 
dı :t.P tavvareleri, dilıı geee, ye
mden ı:- ıes ir bir sun>tte La 
Valette ' ro •nı bomoordıman 
etmiştir <'ok abr ~apt~ hir bom 
ba, Soı:tham. ptmı sınıfından lıirl 
kruvaziirlln ortasına isabet et • 
mkıtir. Bir heıı'ı" deooou ve br 
t.icnrct gef?U!li valnlmıe vP b • . 1 
bonıboı.J.a~ ..ı-.vıet tez"'Ahl rıırn 
\'I' nhtıı tesis:ı.tına kı.bet ı>tıni' 
t,ı. nr""r ~,;r Alman se.vnş tııv
y i teıı·' ·JctUü 1!1ile· ;.. l:>ir 
~urett.e Ve.,ezla tıı.'•vare mevda-
nınn hücur' pyJrmi•tir. · 

'mali rikada, Alman Afri· 
k:ı ko!U11a =ı.enırun kı•• lar•" '1• 
man h~"1:ır•!la yant1c;.1 bir jl~· .. ıe~ 
vıı. S'lll ·"' mırt~kıı.sın~-ı dii. 
mn" k• '!Vetleri~cle hi•sed'!ir 
ye~i ltayıplarn sebebivet \'<'r • 
mtd'r. 

fn...fl\7 ı! 11 c"nA kn_Mn VQF)JI~" 
sav ;!arda, Mk htiyillı: 'Aırn:ı" 
+ \VVare · '~~·et1 .n.ri, lvi riiyct 
aı11"n İlinde ?8·29 ni'.llln gec 

'' P ymonth h•rp i'manına lı"i. 
rı•m et~,;qtemir Bi• rok hi\vi.I'< 
vcı geni:-; yang1111ar ç1kPnln1 V" 
w!ıri'.ıııt vukn'l. g~tirilıni. • 
Rınd' l b 0 <tl;" Pr·'at - Vn...-•011 !> 
li•ı" ">d k havuz. lsho,.,·anın 
·ırk '" 1i iiıcrindP bir fabrif a 

->t:Prh""t"ri ,,_t,.,t,.Jı;:ıcıoında kö 
r İAke! 1

( d '"'"iM'Olhır 't' 

rageçiyor' 
( tsa.5 Wrafı 1 lncı eayfad.a} j 

Daouenle mıntakasında. toplan • 
mışlardır. 

De Gaulle kuvvetlerinden bir 
kısmının da İngiliz Soma.llslıı • 
de Zcilaya ilınu; edildıkleri ~ 
lenınektodır. Bu kuvvetlere men 
sup wuıurl&r bazı Fransız ileri 
koUariyle tema.. etmeli: istemil
lcrse de muvaffak olamııroı§L.,.. 
dır. De Gaulle kuvvetler~ men 
aup bir ~ Fraosaya ait 
topraklar üzerine beyannameler 
atmıştır, Beya.ıuıam. şarld 
F rarıs11; Afrika.suuıı csk i bnıı • 
k ... =daru general le Gentil • 
hoı .• mc un imzasıw taşımakta -
dır. General, I•':·ıı.ıı.'IIZ Somalisin
de bulwıaıı Fransız kıtaa.tını 
toplu bir halde ve mühimına.tla
riyle beraber Daouenle ve Zei
la'daki de Gaulle kuvvetlerine 
iltihak etmeğc davet etmiştir. 

Halihazır şartlan altında ,.,.. 
hilde bulunan halkla ıı.çlıktan 
korunması ve sıhhati l:ıoo:ulan • 
!arla yaralıların tahi'ycııi ba.kı
oundıın Cibuti de ryolwı.uıı is· 
tifade e<lilecek en iyi vasıta 
olduğu gtiz önünde bulundum-' 
lnrak bu Ha nokta hakkında bir 
ıınl!lŞlllaya varuıa.k ıW>re mü
:ı:ııkereler cereyan etnıesı müs· 
tebad değilse do müstcmlekemi· 
zin 'W!1 Y.uwetlerlc münııse>bete 
girmesi tıahis me\'ZUU de:;il<lir. 
J<::S.'l.<ıen Fransız iıUkiıro~tı rufuı 
temleı.t• valliı•ne bu hususta lı\
zımgckn talimatı vermiş bu
Iıınmaktad!r. 

Uıir fo1'ıulsrz ~
tebl.Ji 

ı:&hınnı 

Lonrlrn. 29 (a.a.l Hür 
Fransız kuvvetleri uıuu01i ka· 
rargii.hında.n tebliğ edilm iı;tı!' 

\'ichy hüklmeti. hilr Frıın • 
sız kuvwtıerinin İngiliz l:ıta • 
1 nnııı da mili:ahı-retiyle Cibt:tl 
Frnn..<;JZ müstcmlckc~ıne karşı 
hwcmnlanm bildiren şayinlar 
yaymıştır. Hür Fraıı.~ız kuv
vetlerinin Londr0 ı.'. kı umumi ı 
karargii.hında bu h usta hıç 
hır rualıtmat mevc-.. ~ -.;ıdir. 

Umwni kıır11rga!ı. V·chy ta,. 
rafıııcb.ıı ortaya atıd.11 he.beril> 
ı m bUyük bir ihtiy tla kar~ılan. I 
ması icabedcccği kıına:ıtinde • 
dır. Hıs.~ı~·atı h:ılkw lıisaiy tı 
g'bi ıızwı =·ın<l ınb..'n l r 

rnru: :y ~ k mÜ!ıaıt oian C'ı
buti Frıınsız garnizonunda 
k~ııdilı;;inden vukubulan bazı 
hareketler mevzuu lıal-ig olsa 
gerektir. H. tırlaı;d:ul!r ki, r.:- .ı
tarek nin ~l di esn ı ıl <"bu· 
tı muk:ı.vernct iı;'.:ı:ı mCıııcr..at ıo
d o ilk • nwıı~ toprıı:lıla.nnJ •n 
b n olmuştur. ı 

1r'·~ri knnırta,. 1'rın1ba.rdınınn t • 

ediJ'l1İ•lİr t"~i!i• 11..t "ın rP r..pan.~a harbe 
f1 ..,'lrb"""İ!'1'1c d:;~ruınUl gcM .., .1 
t '"'are me-v· "1"'rında bir rnk • • ? 
rlı',ma.P tıı.VVo>W;ine bmnb·· 1nr gırıvor mu • 
tam iaa Ucr ı·,,t·k·ttııi~'t. •tnı. - J 

La Linea, 29 ( a.a.) - Cebe
tüt' a ta gooe ınan6'1.Tal:ırının 
nıu-••ye;- bir plan mucibince c~
reyan ettiğı anlaşılıyor. Cc'>e
liitt:ınk kapkaranlıktı. Taarruz 
Manevi"". .ını yapan tavvarcl,·rlıı 
re •ür gür~itüleri, ıITi&alyözlc 
.-ın havıı d'.lfi bataryalr.nnın \'e 
Akdc-n.,;e dog nı atış yapan aı;ır 
toplnrııı sesleri ı idillyoı dıı. 

~rT., rd9 Ve 1'?'1' 11 'irı-·n rıt 'aPf)()la ~ 
rı':lci't varı.&ınl::ı,. cıkar1 !m1ı:;tır 1 

S3VPct t,ı~."l''f"l(·t·i, Dıınd.eeııin 

enrkırı·l 1 \e I .. o'\l."!'Stcftnn rf'nU~ 
bi ~rı.rkiein<lı> Ci'rnan 10 hin to -
ıııla•o hıı.c "nd~ iki ticaret ge
mw tahrı e~ !erdir 

ltaı 'ıııt resmi tı-lıliği 

RD~.ı.. 29 (a.a. l - - İl-tlyan 
)rdulan umumi kara.rg".Junııı 
321\ num ralı tebliği: 

n i• n güuüo ilk s ' 1 !erinde 
İtalvaıı ~yy~rderi pek alçak· j 
tan uçmak ~uretiyl<' Maltaya 
t.ı:ımız ederek harp ına lwnıcsi, 
Jep J!annı t'lhri p etmiı;lt rdir. 
Alıvnn hıwa kuvvetlerine men . 
Sil'> tayyareler Calafr'1.11a dc'liz 
tavyvrcleıi Uuü c'°varıudn "Run 
lcrl:uıd,. tipinde iki İngiliz de-

7. td\•yıı ":'Sini mitralyöz atcşi
ıa• tutnıu~lar ve y:ılmıı.şbrdır. 

29 nlsrn {:l'Cesi, Alinaıı h:ı.vu 
kuvvetlerine mPnmıp bir çok te
şekküller :Maita d•niz ve h:va 
udcrirıı bombard:ınan etmişler· 
Jır. Yan"ınl:ır cıkmış, infılfıl<

ler ··uku bulmu~ ve bil' diiş
man kruvazörüne bü}1ik ·ıp.1 
t_ı bonıb::ılar isabet cttirilıriş
tır. 

Şı:: ali AFrikadıı. Tcbrı. '<in 
lt ly ı.11 ve .. -\.1 1 "":ın tayyaıc.ı .. ri 
&Lt!hl-;nı,.!1L.fa VP b~!.aryalara bir 
kaç iffi ı:et ı~ etrni~ler \'C: 
yel"'! Du w ' •ır" t ınare- l 
erini ,... "' · \ ?. t~ine tut· 

l"lr . 
~· ll'Jm m•n.ıık.ı." .da lLaly. n 

Vt> Auno'l k şif müfn. ' ri dilş 
m.ıhsiıs z:ıyiat vcrJlımiş-

1 ·r hr. 
~ki Afrikad:ı kayde deger-1 

mühim bir şey olmamı§tır. 

M' e\'l'llla• J: lkııln mulıtdif 
se' kulccy:"' nı>k~•annda bütün 
!ıaft devam cdocelrtir Cebel" t
tarıki:.ıkı t iıL. :ıı '1V\'"\'t..>tler nıa .. 
ıı.evrnlara ışL a.k ı>tm ktcdır 

1 :ı:e..ı lı.arp ı:ruuil ıi 

La !.in a, :.l9 ( a.a. } - İki 1 
tayya ~ geuısiyle iki ~ıı·hlı, tır 
kruvawr bır torpıdo 1 t!otil!ıbı, 
bır çok denızattı ve iki muavın 
kruvazör bıı ı:;:Uıclı Ccbo~lütlarık 
limanın 1 ı; mi; tir . 

ısıı.uı;-~ı w harp 
Londı-.ı, 2'J (a.a İapanya-

ın ' "ye~. hakkı ı<ia Ir dm 1 

g t rının mi.ıtaleaları ulı ·' 
tclİ.Lw•. 

im ga:z<:tcsır - di lo>n tik 
'Uuhaı-r ne gö , Al=oya~ııı' 
ıdd t'ı t .) "kin • !lyasl f 

neral Fraııe<ı. ,.,, i •na!ı.ul al • 
atw.n :ı rb ·" rerre mılletııı 

a '1kta..n ··ıece;mı · '" k su 
ret" "?.ki •. k1-:aı:: ., ~r. 

H ~lti ~,;.ıs t . · .... · l" ve 
Dailv H • ,:.;. 1 gııze. ' irin Liz- j 

1n ~t qt, l ri!ıe ··r"' •.,.~an .. 
ya ·. !lı · •·e iltihakı ıı ık Iıiı 1 

...;·n m P:- "Jtr 1 

Ne'W' ... \ "brun·roıt mu1ıab'r! di .. 
y r kı: 

t µ..'\ , 1 .r·.cıve ı.zır1 B. ,u-
u ~. 1 .,. • • • rokcs ır.'b·:rrin 

·~ l< ·;r < ' C' b lJtt rık 
i.'l.!'rindc ı 1 l rd · bulunmak n-ı 
zere son hazırlıkları ynpınakta
<lır. 

(B•t Ur:ı:fı 1 I~ aayfa~;ı) 

lor mebasu general Khını Sc 
vUktekiniıı tayyarecilig' ail 
aaekri men:uatımıza dair MIU 
Müdafaa Veklletine tevcih edil 
ınİi sual takriri okundu MiJJ 
~iidafaa Vekilinin ve diğer h, 
ti,>l~nn ayni mevz:;ıa mllteallD 
beyanat ve izahatı diııJendiktcr 
V'C sorulan hlr çok .suallere :ı.m 
il Müdafaa Vekili tarafıni!ııs 
icap eden cevıı.p!ar 'i'er'lldikta 
aonra aast 18.10 da ııelaeye ni 
ha.yet verildi. 

Şek r fiyatlann a 
değişikli olmıyacak 

(Bat bıratı 1 inet aayf'aı:tıl 

Şelıer Şirketinin l.staobııl nıfil' 
kezi, ı:ıtcyenlere, istedilderı kıı. 
dar şeker satmaktadır 

Binaena.leyh, bazı b.ıkJ,allaMJI 
§irketten şeker alamadıklan 
yolundaki iddiaları da yalandır. 
Bu yalanın derecesi, şu rakam
lardan dıl anlaşılmakt:ıdır 

lstaııbulda şirket, her ~ 
100 ton ı;eker aaw en evvelki 
günku talep ·182 tonu bulmı:')o 
tur. Son tıeıı gıiıı içinde ht.'Ul• 
bıılda ııirketten satın alllı.u 
şeker mıktan ise 2 bin tondur. 
Halbuki, norma.! satışlara naza. 
ran bu nnıctann 500 tonu gcq 
nıemcsi ıcap etmektedir. 

Vaziyet böyle iken sun'i l!lı 
şeker aılontısı yar.ı.tmak is ~ 
yenler §iddeUe cezaln•dırıla
caklaıtlır. Bu cümleden o!:ır~ 
Sultanahmette Akbıyı.k c!ldd • • 
sinde 7 numaralı dilkkiind:ı bak· 
kallık yapan o=. dilkk:i.. ·n
da 10 sandık şeker bulun lugu 
halde satıştan imtina ettigı 
için adlıyeye verilın.iştir. Os. 
man, dün ıwliye ikinc, cuı 
malıkcmeslndc 25 lira para 
ce:::ı.sm:ı ç:ır;ıt.ır.· :.ıııtır. Ayrıca 
O"manın dtikkii.nı Hl gün kap;ı, 
lı kala<;aktır. 

A n.!ra.runıa 

Ankııra, 2!l (a.a.) - Şeıter fi. 
atiarıwı. zam yapılacaguıa da.ıı 
dolaııan şaylalann esassız ola 
ğu yaptığımız takkikat ne' ce 
sinde anlaşılmıştır. Böylo ııa 
zam m vzuııhahH değildir. 

ud Kostik 
i vziatl 

Ankara, 29 
Vcldiletind~n 
lir 

( a.ıı. ı - 'l'ica.rct 
teblig ediJmış. 

Mcml kettekJ Jrtıyıı.ı; ı;ah;~ 
len ,ırasında tevzi ve takslm e
dilmek ..:... re vek letimbce, Zı· 
ra.'lt Bank il vasıta: • :~ h rıç· 
ten su'1kostik cel · lir. 

nu mallann m r~ ayı I"• 
r· d'1 ihtiyaç ipL .. ~ ~ d!iPl· 
Wmıı:a kar tir t ~:ım!ll <''du· 
ğıı O<.;Ul, SuJ: • ;h Cltiyacı ba 
Iw\Mlann uilıayet :.il mayıs 9' t 
tarihin?. kadar Ticareı Vtk"Je
ti ıa.."<· umum mildürlrığüııe ınii
racaal cd rek ta.lep rttiklc-i •uu 
ko U,";in mıktarını ve ne n.ak· 
sat için istenllınekte olduğuov 
bildirmeleri Ifız.ıındır ____ _, ___ _ 

r nd~ • 
ır 

Tıılıran :!!.l .a. ı - stefnri 
Şehinşah refak:ı.t:nJt> ve!ial'll 

oldıığu lıalme bu.,<1in trnıı. mn J 

lan serr ini ac ' .;tır. 

şi IK 
UKADAR! 

Fransanın hakikl 
s iya:;et i ne 

olabilir ? 
(B.ı; tat"af 3 Un;oi s;ııyfa.C~\ 

cek, bu hıı.rpt.en roağ iıp çıkacak 
olursa! 

nu takdirde her şeyden V\ ı 
Fra yı ve Fı mzhğı kıırtur· 

mak lii.zım r. llcridc belki bi ı 
gün diı il bilmesin • bilyük biı 
lruV\'et ikLisap c:c!ebilm in<' çıı._ 
ısd vcrcb:i!!l.ek i :ı Fraru;aııın 
\' rrn• J ıın evcudıy ti hi· 
dr.cı · rtt.ır. Bunun ·~in eğt r 
f~ı(İlterc Aruetıkall yar<Ü.'llUI 
r.ı. ;mPn, ın ~lüp olmak Cha· 

d"" 1: olursa ·;e Frn'. Y.· 

ı ..- !ngille oin arti•·i k Jbeı
tlio e ka.ni 1" ol.!lrl:ı.rııa. o 
~ı Frıuısaı:ıın · !'"i1terey. bır 
~ ·~ y ,erm . için Al· 

llUill\ aya bütliıı kuwe•jle yar· 
dı .. ><lcc .v ııd esef vilPh • 
etmemek ii.= &eJ.ir· 

MURAD SERTO(;LU 
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lkyfa 1 • 

ÇOCUKLUK 
Yazan~ E. SOruri TANKUŞ 

Kelepir irat 
Ce.ğaloğlu fınm karş1'ml

da asfalt cadde-ye ııazn ecza 
bu.ne ile üsfünıleki Üf;t"r oda
dan üC katlı daire aatılıktır. 
1steklil"rin mayııım dördün
cü pazar güııli akşamına ıaı,. 
dar a.,sğıdıaki a.dreSlere mii
ncaatlan. 

1 - Taksimde Ştohit Muh
tar caddesinde Demirkurt 
apartmınnında (5) numara
da merhum Rifat Zühtl.ı 
bey ııev.-i b&yaa Salihe. z _ Yaka.cıkta A.yazma Sahib~ A. c ..... aıettl• Soroçoıjlu 

1 

.. 

R A D y o 
1 BUGüNKO l'R<X;RAM 1 
8.00 Procram 18.30 Kon u:.;ın.a 
8.03 Haberler 18.45 Muzık 
8.18 M!WI< 19.30 Jiabe.. -
8.45 Ev lı:adıru 19.45 Kon~a 

* 19.50 Mtlzik. 
12.30 Proeram 20.15 Radyo 
12.33 ll!Uzilt gaz et.esi 
12.50 Haberler 20.15 MUıılt 
13.05 Milı:ilt ı • ma 
l:i.20 Mtuüı: 21.25 Müı:ılt 

* . ' ••" 
18.00 Program 22.30 l-iaberltt 
18.03 !.lüz..lı: 22.-15 1-'Iü.%.lk 

23.25 Knµaru, 

1 1 1 1 fJ 1 1 

1 1 \D! 1 1 1 1 
1 1 1 1 \81 ;;: 
ı•: 1 1 1 ı•ı J 

' 
1 1 1 ı•ı 1 1 1 
1 1 1 ••• l(il ,. 

•I 1• 111 •• l 1 1 

1 1 1 1 1 1 llJ 
1 ! 81 111 il LI.!· 

Solchuı aağ&: 

1 - Bir spor, bir hayvan. 
2 - Kraliçe, hazır. 
3 - Bir erkek i.smi. 
-i - Bir rakam, bir nota. 
5 - Şahsi, şef. 
6 - Bilgi. 
7 - hım. 
8 - Y apı:na.k. 
9 - Ta.hının. 

'l'ukandıuı ~ğıya: 
1 - Tartma iı.leti, yer. 
2 - Kraliçe, merak. 
3 - Bir isim, zaman. 
4 - Çok bilmiş. 

1 

5 - Bir isim, evlerde bulunur 
bir alet. 

6 -Namus. 
7 - İstikbali keşif, eski bir 

ııerpuş. 

8 - Bayram, bir böcek. 
9 - Temas. 
(Rvv .. kt bu~maoa"ın halll) 

EMLAKiŞ 
fsfanbul "3beııi muamd~tJnı 
da Beyoğlu merkezinde ted· 
vire ba.J)aınıştır. Ba<ka 
hiç l:ir yerde şubesi yoktur. 
G a 1 ıı ta.sanLy karşısında EM
LAKtş. 

Telefon: -i9010 

YENi SARAn 

. 
Çamaltı tuzlasının 

kanalları temizleniyor 
; mı 

EMLAKİŞ lzmirdl"!l bildiriliyor: Çaınal
tı tuzlasında yeni bir istihsal 
dPvresi baJ,jla.nııştır. Tuzla ka • Kira servisinden ı 
ııallarının temizlenmesi ve silin· Fenerbııhçede konforlu mükemmel mobilyalı vtU& 
dıraJını takip edecek sıyırma ve Ciftehavuzlarda köşkler. 
büyiık yığln işier;ıe _iki~ci silin- Feneryolunda konforlu mobilyalı köşkler. 
dirai ı~in 941 bmncı kanun ayı Hatboyunda muhtelif evler 
b,Lqlaymcaya kadar her. gün iş a Mevsim aebebile kiraya verilmektedir_ 
verilmek ibere müstahdemJer Gnl 
alınması kararla~tırılmı,tır. ' atasa.ray Ka.rşısmda E n L A. 1 Ş Telefon 49010 

Cir katil dav:ısı son 
safhasında 1 İstanbul Lerazım amirliği satınalma komisyonundan ~ 

Şelızadc~da tatlıcı Al>-..._ __________ ..;.. _____ _..;;_ ___ ..,. 

dülkad.n öldü~en arabacı Ha- Behenne tahmin edilen fiyatı 22 santlm olan oıı ~ mll:ron ..ıet ~ 
cı Mollarun mul1akemesıne dün veya madenl çinko düı:tne pazarlıkla satın aıu..c:Uıır. İhal'5I 5/5/1941 P" 
devam olunmuştur. .Müddeiu- :ı:artesı günu saat 14 de Tophanede lst LT. lmlrutı - alma J<oıni'Y; 
mumi muhakemeye bildirdiği nunda yapı.lacalctır. 1lk teminatı 2475 liradır. Nilmuneleri ve prto'l"' 
ic!Jıanamesillde suçluya 18 sene komisyonda ıörülür. Taliplerin belli vakitte kııımiayOll& c..ım.ı.rı. 
ha.psi müstelzim 448 inci ma.d· (JJ05 - 3288) 

Emlnl5n0 AL Ş. deft: 

Yedek Lv. Asleğm. Silleyman otlu 
Ha.<nn Tevtilt Alııtay (18196) 

denin tatbik olunmasını iste • 
mı"tir. Muhakeme mt!dafaa ve 
ka.rara kalmıştır. 

Beş'ktaş katilinin ifadesi 
Beşiktaşta Ayasa.ğa. parkı 

1 
clvannda bulunan iki kol ve iki 
bacak cinayetinin faili olarak 
zan altına alına.n Mehmet dün· 
de cesedi dcnıze attığını ııöyle
d • "inıl-·n Be.~ıktas "" 'da de
nize dalgıç indirilmek BUJ:etiyle 
taharri yat yapılacaktır. 

BORSA 
29 Nisan 941 

Açıl•ı v• k.Jpanıı 

Londra 1 Sterllıı 5.24 
Nevyork Dolar 132.20 

Cenevre tsviçre l"rca 10.29 
Atina Drahmi 0.9975 
Madrid Pezeta 11.9375 
Belgrad Dınar 

Yokohama Yen IJ.1375 
Stokholm lsviçre kroı: 31.0975 

ESHAM vo TAHVIL.t.T 

• • • 
ııı• Muhteli! dnıı .... kuhet!>t 852 adet manometre alınacaktır. PazO! 

la eksiltmesi 6/5/1941 sah günü saat 15 le Tophanede Lv. lmirliii 58~ 
alına komisyonunda y•pı.llıcak1ır. 1stelilerin vorebllecel<leri __,etre!-:;i 
den birer nümune n l<at1 teminallarlle belU vakitte k.omlqoca geJıılel 

(1111) (834.2) 
lif • • 

Adet 

175.000 Gemın1zıl k6prü!Q ıriirgü. 
175.000 • KöprOıri.iz sürgü. 

180.000 > Kesme !tanca. ~ 
Yukanda yazılı U. lca1=ı malzem• 8/5/1941 peı-zcmbe gllnQ .. at 14 

Tophanede Lv. 1.mirllği satın alma l<omlsyonunda müteahhit nam "fe h.-; 
bına ı>azarlılt!a satın alınacaktır. Tahmhı. bed.U 14,82ll Ura lllt ~ 
illi lira ırı kuruştur. Nümuneleıi ve şarlname«i l<omlsyonda &6rlJIOr· 
llpleıin belli vakitte komlsyona relmeleri. (1 ııs) (1348) • 

• • • 
. Behertne m kurut tahmin edilen so.ooo oıdet lı:romlu ~ J<0r:ı 

dttısi alınacal<tır. Müteahhit nam ve hesabına pnarli.l<la dgdllmesi 8/5/ 
perşembe fQnll saat 14.30 da Tophanede Lv. lmlrlilf •tın alma k.,..,ıs1"' 
nuoda yııpı!acal<hr. 1lk teminatı 5375 Unıdır. Nl!mune ve saruı-.. i )>' 

misyonda ııörlllür. Taliplerin belli valdıte komlqoııa pim ' · 
(1115) (3S45) . . . ~ 

Ankara şubesınden yedek muha. 
bere As. T,m. Hayri ot. Nahit Ora.n 
(31470) 

Yedek P. Yıırbay Abidin of. ZI- Ergani 19~ 

KO~eee istasyonundan ımbera ve anl>oırdm lqaqona ısoıı ,p 
yem ve 300 ton erzak n:ıkllyah yaptını.acaktır. Puarl.ılda elaıllbne<İ 1)11' 

1941 cuma CllnO •aat 15 te Tophanede Lv. ~mlrlli!I oatm alma koml<Y0~ ıQ 
da yapılacaknr. Beher tonun tahmin fiyatı 50 kuru: ilk WniıWı 87 Jir:,ı,-

1 kuruştur. Şar1nam.,sı komisyonda cörOl!lr. Taliplerin belli Vlllıdtıe !<.O 

-.er (3t8 • Oıt). Anadolu Demiryolu 
Kayıtları yapılmak 0-e nüftuı ~ 60 luBse 22.80 

/ 70na gelmeleri. (ll14 - SJH) ~ 

hüviyet ctıulnn.le birlil<te ıtUbeye I Sıvııs • Erzurum yı. 19.30 
müracaatlan. T. 1ş Bank. bam1h04 9.40 - 1 ı Dıniz Leyızım satınalma komisyenunda ._ ________________________ ..;.. ______ __ 

J(ayseri Belediye ReisliiJinden 
Kayseri şehr rtln meskün kısmının 1/5000 mikyasında ve meektbı ile 

1 P.Yri mesk.Un sabalan mecmuu olan 9ı:ı;o hektarlık kısmının 1/1000. 1/2000 
Ye 1/5000 mikyaslarında tffvlye mOnhanJU muntazam barltalatuım yeniden 
alımı işi kapalı zart usulile eksiltmeye çıkartlmı~. 

Eks itme 23/Mayu;/1941 cuma güoll saat 15 de Kayoert belediyesinde 
1ıop1anaC'ak olan belediye MtcümenJ tarabndaD yapılacaktır. 

Muvakk.at teminat 1208 liradır. 
Şartnanıeler bedelsiz olarak KaJWl'"1'1 be.lecliye ınO.hendiıltl'ftda:ı "f'eya 

Ankarada b ledfyeler imRr heyeti. ten tıefi,tınden alınabilir. 
Talipleriı toplu olarak mesk(hı •e- ıayri meskC:n mecmuu en az 500 

hektarlık bir ş~hir hantası yaptığına dair Natia Velc.lleti.nden abmnış vesi-I 
ka ile ihale gtinilnden ilo ~ evvel b•lediyeler imar heyeti ten fdllli"' 
müracaat ederek intirAk vesikası alm.1lan l~zımdır. 

Haritanın kısmen tersimi için 06SX0~5 eb'admda ve 1 mU~metre kaho
btında 54 pafta ve ayni eb'addR 3/4 milimetre Jtal1nhğında 49 adet pafta 
ki ceman 103 pafta alüminyumlu vatman k.tı.ğıdt alınarak belediJ~ler imar 
heyetinde mahfu:ıdur. Bu ?-;.le-~uaruı bedeli, bedeli ihaleye mahsup edilecek-

tir. (3118)================= 

~-----------.... ----:...---, 

l Devlet Demiryolları İlanları f 
MUhammen bedeli (14UG) lira olan 5000 Rulo tuvalet kltıdı (9/5/941) 

cuma &un_ü saat (10,45) onu kırk beşte Haydarpaşııda Gar bUns.ı dahiluı
dek:i kom.uıyon tarafından açık. eksiltme usulıle s~tın alınacaktır. 

. Bu işe girmek istlyenlerin (105) lırahlt muvakkAt te:mtnat V9 kanunun 
tayın ettlğl vesaik.le bırlikte eksiltme gtınü sa.atı.ne kadar kom 
caau ılı ıayona mw-a. 

an 1.Jmdı.r. 

Bu işe ait prtnamell'.r koml"""-'.'1.ao peraaa; olarak ..ı .. a•tı)m•ktadı 
(3155) ..._.. r. . ~ 

T•knben 32ga ton pi1Cn Zonırnld•ktan ve 2000 ton p~- ~ d d K .. ö ed uun J"UıY arp aşs-
an ostenceye ve K sten'~ e bu'· ::on t.Rkri~ 1136 to band · 1s 

tanbula nakli 8/5/941 tarıhinde perş mhe günti aaat 15 d n 
1 
t..~ın. -

edil kt· h 1 . e pazar ı-uo ..ııale 
ece ır, Bf..her ton amu cnın naki) ücrC'ti .1f'<li Hra tahmln edil · · 
T r 1 - . ..,..\ k rnışUr. 

a ıp _enn aynı "'"'" ve saatte anunt sıevUcalarile birlikt.t- A k d 
umumt mtidürlük binasında malzeme dair~inde t.-.r.l'lna•ak k . n ara a 

· - .... · ... ornısyona mü-
ncaat etmeleri ıtızımdır. 1 

S-.rtnamf'ler para<ı1z olarak Ankararta M"ll7.eme d••--: d H 1 
d 

- ~~n e 'f'e aydar-
paşn a tesellüm ve sevk şetl ğinde_ d:ğıtı.lmaktocbr, (J.ll.3) 

1 

Ankara Valiliğinden : ı 

Marmara Ossabahri K. satınalma komisyooundıırı 
Toz şeker ilanı il' 

1 - Bir ı.n-ına t.ıımın edilen ıı,,aı 47, 75 k""1f - ıo.oeo ldl0 

oel<er pazarlı!cJa .. tın alınacakhr. tıY 
2 - Paar!ıCı ı Mayu 11141 cuma .rünil -t ış de tzmıtı. T......,., 

ptSındaki lıxımlsyon binasında yapılacaktır. ııl'' 
3 - Teminatı 1432 lira 50 kuruştur. tstel<lilerin bu işlerle J1ııili oJd ,r 

larına dair ticaret vesikaJarııe birlJl<te belli Jil.n ve .aatte komlsY°" b 
kanlığına mürac:aaUarı. (3330) .:;::::::? 

Müdürlüğünd~ IInhisarlar ~ 
Muhammen B. %715 teminat Ekalttat• 

91
, 

Clnol Mlk. L. K. L. K. fokll GOnO~ 

Makine iplli! 100 paket 725 - 54 :n A. ek. 8.V.41 ı::ı 
Gocuk 12 adet 324 - 24 SO A. el<. 12. V. 941 1" 

l - NOmune ve şartnamelert muctbince yukarda clns ve m.iJ<tııt' 
zıh malz.eıne açık ekailtm.e usulile satın alınacaktır. (1 

2 - Mubammeo bedelleri, ınuvaltkııt teminatlan. ek:siltm<ı i~ 
... uert h!zalarmda yazılıdır. ,.,-

3 - Ekalltme ruzala,nnda yazılı gün ve saatlerde Kaba!a,ta ti' 
mn ve MObayaat ı;ubesmdeki alım komisyonunda yapılacaktır. bj]!I· 

4 - Şartname ve iplik oümunesi sOzti geçen şubeden para:sız: ıılı!l9~1J 
5 - tsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve natıerde ' 

penme paralarile birl11<:te mezkür ~ münıcaatıarı. 

==============================(====3~ 
Ankara Valiliğinden : !"' 

1 - Ankara btanbu! yolunun 107 + 000 - 125 + 000 Jrllolll•ı:ı rl 
arasında 18 kilometrelil< bir kısmın enab bir surette tamiri işi 12/5/9? 
rihi.ne müsadif pazartesi .unu saat 15 de villyet daiml encümeniDde ~ 
yapılma!< ilıere kapali urf usulile ekalltmeye lconulmuııtın. ıf'' 

2 - K~ Jedeli c:%3-0322> Ura <24> lı:unıt ve muvakkat tmılJ>l'tı 
lin. 17 kuruştur. 

3 - TllUpleıin: 

a - Muvakkat teminat mektup '"7& makbnrJannı 
h - Ticaret OdHl -1ltasını ,1/. 
c - En 8% 70 bin liralılt bu kabil ııose işi yapmış olduklıınnı ıob•t ~ 

cek ve&ikalarını ve talip mühendis· veya fen memuru 0~~ 
takdorde bu kabil bir fen adanu ile ~in nihayetine ıı:adat ıl 
m...ai edeceklenne dair noterlikten musaddak ves!l<al•rı;;;jl. 
tst.daya raptederek ihale günHnrfen en az üç gün evvel \i ,.F 

mllnıcaat ile b<ı 1'<6aika mil.<lıonlden aıa.oaklan fenni ehli1ct 

suıı .l 
H~milm ihale günll saat 14 de kadar 2490 sayılı kanun hil]Cii"'\l 

tevfikan hazırlıyacakla.n teklif mektuplarını daim1 encümen nyasetit'e .!J 
etmeleri. fJY 

4 - Bu işe ait keşif Te prtnamele:·i her rfin Ank~viJA1et1 
müdürlüğünde gürebileceltleıi il~n olunur. (2276) (3217) {I 

. . ~ 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlaııI~tı 
Kıymeti Pey akçeal Clnıl 

1 - Ankara - Haymana yolunun 64 + 800 76 + a~ ü 
t - 'iV nC'U kllo-

me relert arasında 12 kılomc•rcl 1 lı; yf"'nıd~n yapıı.dC'ak nnk•d L. K. J 
• JA . u am şose sına.l 
ıma ;;.ıt ve tesv.yei türabıye işi 12/5/9ll t.."l.rihine rasthya . ' .. .. 15 _ r ı-a 1.50 _ Enkaı _..,,m 

t 1~ . . .. . n pazu-rtt"Sı gunu - JJU' :ıv-Y 
"~1 de vllAyet daımt encumenınde ihalesi yapılmak üure kapalı urt 1 Altımermerde Hekimoilu Ali pa~a cölmH ciTan.nda Yolgeçen c ıJ" •~ 
ua e ek~Utnıeye konulmu,.tur. 1 yık.ık ıoinare taşları 2/5/941 curna ~nü saat 11 de mahallinde paı:ırJ11"1' 2 

- ~eı.t ~lı c2 l 5735• lira c40. kuruş "• muvakkat teminatı ret:lc satılacaktır. İsteklilerin mezkür saatte mahaUindc bulun:A°"~ 
c12036• ltra c77• kuruştur. ? ra müraca.atları. (3321) ~ 

3 - Tallplerln: ~"""""" 
a - Muvakkat temjnat mektup •eya makbuzlanm t 
b - Ticaret oda~ı vec:ıikasını 

C - En az 70 bin liralık bu kabil şose işi ya•)mı~ old•Jkla · b 
cek: vesikalarını, talip ml_'ihendis veya f(>n mf'mu~ olma~ <J rılanıkdıs. adt ede
kobiı b" r ' ı.,.ı ır e bu 

Istanbul Belediyesi llinlatı;;, 
:r en adam:le işın nihayetıne karl::ır teşri~i m~,i ed ki · . 1 

ııote t•kte dd k ec~ erıne daır r ı n mus.'l a veslkalannı bir istıd~ya raı,ted, ··nı. 'ha' ·· .. d 
il . . · · .... • .e gunun en 

en az c: ıün evvel vıl§.y"!te nıüracaat iP lıu \"r.snike m,;.,, 'd 1 f t .. ....~!ıı en s acak ları 
t"nn ehliyet v~iknsını nilmilen ihale cünü S."lZt 14 d~ ı d 2490 ı 

nu h .. k.. ı ' ar :ırayıh ka ı 
n ~ um _erine tevfikan hazırlıyacakları teklif mel<tuplarıru d t -- = ı 

men rıya ttıne tevdi e~elerL aım encu 
1 

Pasif korunma sıhhi teşekkülleri için yaptınlacak 390 adet ~ot ~O~ 
açık cl<s itmeye konulmuştur. Mecmuunun tahmin bedeli 4387 w;'ıaı 
ruş velik teminatı 329 lira 6 kur~. Şartnam• Zabıt ve MuaJll ,r 
durlüğu kalenunde gorillebiliıı.. pPl'7ı 

Neşriyat Müdürü Maclt Çetin 
t;!~ ..::;)ti~ B..,ldıOı yor: (H. Bakir GDrooylar ve 

L~"'=;';;iİl!lii;:.ıııi;M;;;i;;;;iılie•ıl ı A. c ...... .-. llaraQOO!u matbaaoı) ı•-----------·•I ti na& mudürlUeüOO. •ü<ebilecek!erl. (2278 - 3;19) v ye-
4 - u işe alt keşit evrak•nı ve $tlrtnamelen her (Ü Ankara ilA 1 

ihale 8/5/1941 perşembe gunil .. at 14 de Dalın! encümend• 1• ,11",ı 
b.r. Tnlipleri.n ilk teminat makbuz veya mektuplan ve 941 yıt.ın8 9

0
41 

ret Odası veslkalarila ihale günü m,_,..., oaaUe Dalm1 Eı>C°"'c 
lunınalan llzımdw. (3175) 

•• 

, 


