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Balkanlar· 
da harp 

r-r--
4 lmang• lı:•rşuındc lı:ii

çük te olsa hayatlarını ,,.,, 
lıalı satmağa a:ımetmiı ilci 
millet bulacaktır. Bu cen-
6Ôuer cesur ve vatanperver 
kavimler memleketlerinin 
•n sarp noktalan- 991cile
relı: orada düfmcna karşı 
ko!.'ma~ta "" ker karış top. 
ragı duşman kanlari le su. 
lamadan bir ndım . . ~ ı•rıg• 
gıtnıemekte 1ı:.._,. et . ..,Y•ceklerd" tr. 

Harp 
başladı 

·Almanlar Yugoslavya 
ve Yunanistana 1 

hücum ettiler ----
Yunan hudu
dunda Alman
lar durduruldu 

Almanlara 
büyük zayiat 

verdirildi 

, GONL OK SiY ASI HALK G-AZETESI 

Ntn '+"iye, Mo. M 1ıP ' t 

'1'elpr.f: mı s •=en tat• ' ili 

Her yerde S Kuruş 

YUGOSL VYA VE YUNANISTANA ALMANYA 
ve ltalyanın hücumunu gösteren temsili harita 

Ankara 
radyosu 

Almanlann hücum 
istikametleri hak
kında malumat 

Berlin, 6 (A. A .) - DNB: 
B. Bitler, Alman milletine a

şağıdaki beyannameyi neşret

miştir: 

harekatı 

YAZAN: 
Eme/eli G•n•r•I 
Kemal Koçer 

• 

• 

--
Almanların ilk 
hedefi Niş ve 
Belgrattır 

"Harbi Balkanla
ra ~lilıver 

getirmiştir,, 

Parti Müfettişi Reşat ./Jlimaroğtunun 
dün verdiği mühim konferans 

:Lıtanbul Parti idare heyeti re
isi ve İzmir mebusu Reşad Mi -
maroğlu dUn saat H.30 da 
Sanyer halkevinde "Dünya. ah
vali karşısında Türkiyenin vazi
yeti,, mevzulu bir Jıonfenuııı ver
mi!jtir. 

Kalabalık bir halk kütlesi ta
rafmdan büyUk bir alaka ile ta
kip olunan bu konferansı.na ha
tip şöyle başlamıştır: 

"- .A rkad,._.,lar, 
Bugtin sizinle "Dünya ahvali 

karşısında. Tlirkiyenin vaziyeti,, 
mevzuu etnJında bir konuşma 
yapmak istiyorum. 

EvveUI şunu söy liycyim ki bu 
ha.! bizim için d~ündürecek ve 
korkutaoo.k bir durumda değil -
dir. 

Bu görüş azimli ve imn:ılı bir 
gör~ün netice:;idir. Harp başla
dığı zaman daha korkunç ~eyler 
göreceğimizi zannediyorduk. Fil 
vaki bir çok sürprizler gördük. 
Fakat bunlar nihayete ermiş gi
bidir. 

Bunların en sonuncusu ~udur: 
BUyilk bir orta Avrupa devleti 
adeta komşumuz olmu 1tur. 
Bazı De\•letlerln Cl'banet , .e 

Dalaleti 
Fakat bu garbi ve şarki Avrupa 

run küçük devletlerinin vP ya -
kın kom~u devletlerinin c!'lı:ınet 
ve dalfıletlerile olmuştur. Niha • 
yet bu dost, bugün kurt ve kuzu 
hikayesini hatırlatır bir tı>.rzda 
Yunani~t.ana tecavüz etmif,tir. 

(Sonu uyfa 5 ıtıtun 5 deJ 
ı-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~ ~,__J İki Alman 

diretnatu J 

yaralandı 1 
1 
1 

İngiliz tayyarele- ı1. rinin mühim bir 
akını J 

Londra, 6 (A. A.) H•wa 
nezaretinin neşrettiği tebliğe 
göre dün gece Rrc<' lınrnnında 
Alman muharebı• kr"' "··teri 
Scharnhor~t ve G11e! cııc..u'ya 
karşı yapıt.ııı ha\Ph l·ücuın...ı e:.-:
nasında tayyarel~riıııiz l..><ı ;:;ılıi ! 
hedt~iiere şimdi) t Al\dar atıl-' 
mıyan en büyük çapla boıı.•,a.ı 

}arı kullı~nmır.;Ja t\1~r. J.kaıa 

kuvvetli bir hava filo u iştfrak 
elmıs ve her nekada hücumun 

{Sonu uyfa !lı aütun 4 de) 1 

SABAHTAN 

5 milyon 
askerden 
200 bini 

SABAHA 

Şimali 
Afrikaya 

geçer mi? 
hazırlığa bel bağlanarak vade
dildiği anlaşılmaktadır. 

Yalnı?. şunu d'l hatırdan çı-
{Sonu sayfa 5 aütun 7 de) 

Bir tarafta koca imparatorlu
ğu devrilirken öbür tarafta Bin
gazi şehrini Almanlann istirdad 
etmiş olmasından dolayı İtal
yanhu- pek memnun görUnmck-
tedirler. r Müsabaka.::-ı 

sona erdi 

Dörd~ncü sahifenıizin 
birinci sütunundaki 

tafsilAtı lütfen 

Vakıa bu ilkbahar mihver 
için, bele İtalya için 1ıck Pğur
suz girdi. Bundan dolayı kiiçük ı 
bir muv:ıffakıyet, bir zafer pa
rıll.s• husule getiriyor. Bir ay 
evvel !.lay lllussolini yds i~•nd() 
olan halka ilkbaharın, ıyi giinle- ı 
rin geldiğini haber vermi~li. Bu okuyunuz. 
iyi günlerin Şimali Afrikadaki 1 ~----------
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ANLATAN: BiR GAZETECi 

-16-

Yoksul ilki 
okul ta/ebele-

BiR ŞOF l Hamamcılar K~ope
ratifinden 

zam şihAyet 

Sonra amcam laıa 6di. Be.. 
ııııl. tlrkiil.mı ı;aya vahim bir 
yüzle: 

- Soma da.. dııd1. Sm bml 
dinlttren, he.men gidip yat!. 
lt=zetmek~ 

- Fakat niçin? 'Berıjpı ,...... 
cak vazifelerim ... 

Kat't bir hare&.öo ı!llıdim6. 
keren amcam~~ bir ı:.. 
vırla: 

- ::sana git biPILZ lJ5lll diJ'O
rum ! dedi. Bunı.ı yabm amcan 
ol&rak değil, bir dDttoı .iJlank 
söyıtı.yorum ! HqdH Ben llielı:l 
~cri halleder:im! .• 

Dognısu iirkı• ım:n"~ıı'ptiiiD:rrııı..ı. 
Etrafıma, zav&!h JlladiıM-'iı""''e ha

nıma. betbabt ~ eon 
hır nazar aLtıktaA 90nra. ayalı:ta 
son derece amirane bir vaziyet
le durup gitmediğimi anlamak 

istıy.-n amcamın ıııuıki iradesin
dekı sidrletle i pnoti.96 obnuşum 
gıbı oradan ııallana wJlanıı c;a.
kıp ,!oğru eve gitum 11e yatağa 
el. tlııu. 

Uyuyorwn mu, bqa"'1m ım, 

bilmıyorum. 

Fakat uyandığım zıı.ınan za,. 

vallı Nadire haııımın, ııon 111& 

r:ısimi yapıldığını ve Bebek 
sırtlarındaki mezarlığa, betbabt 
kızının yanına gömülmüş oldu
ğunu öğrendim: 

Yani bir gün sonr.a, tam 17 
ııaat uyuduktan sonra uyan -
nuşi.rm. 

Öğrendiğim şeyler lıOyleoe bir 
JJerİ kara ha.berler o~. 

Fakat gen~ en garip Bııiııta-
ı;ora alt olanıydı. 

Zira hasl.alıanede biçare Bah
tasora. henil.z kat'i te\ıhiıB ko
nulamaı:n~, fakat (Dang) hu
talığmdan şüphe edilmekte idi. 

.Filhaltllı:a Bahtaııor deriıı. bir 
uyku haline g ıııiş, mtltemadi
~n ter dökınekteydi. 

Biçm-e terden o derece llll'

sıklgm otmuştu ki, koğuşta ii&
tündeki ~ı ac;trklan zama.o. 
vücudundan adeta buha.r çıkh

ğııu gördüm. 
Hastııbakıeılar, bu yeıine gıv 

rip haetalanna dehııetli gözlerle 
ba.lan.'l.ktan keodıleriıı.i alamıya.
ııı.k hayrette: 

- Doktorlar dediler, eğer 
Dang hastalığı ıro bu ujlku 20 -
25 giln eilrer dıyorl&r!. 

• 'adire h:uıımııı o zıwallı gar 
rip ~vlA.tlığı Haliledm ise biç bir 
iz bulnnarvarn14b. Onun i<:in 
polis merkezine uğrayıp kızın 

amnmnsıru rica ettim. 
Ayrıca., gazele!eri merak ft 

dikkatle takip eden okuyucula
rın pek güzel hatıri&yacaklar 

glhi, gazetelere de rica ederek 
(Gııip bir kız çocuğu arandığı

na dair ı sarih eşkAl ile hiç bir 
netice çıkmayan bir ilin vet'

dm. 
Geç vakit e\'e dllDdliğüm za

man, gayet kederli, bll%unıuz ve 
sinirli bir halde idim. 

r.eoe kitaplanrun il.emim 
dalmış olan amcamm yanına 

çıktım ve kentlisine Bahtasor 
ha.!tkında Dang h...talığıodan 
~üphe edildiği haberini verdim. 

Amcam gözlökledni gözlerin-

Yeni Sabah 
ABONE BEDELİ 

SENELiK 
6 AVLıK 
3 AVLIK 
1 AVLIK 

Türkiye EC1Mb1 
1400 K,.. 2700 l<rf. 
750 > 1460 • 

400 • aoo • 
150 • 800 • 

7 Niııau l!H 1 Pa:tarteııi. 

1 
lO JtebfüleVVl'I 1880 
25 Mart 18.'i7 
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GUnet 

10.54 
5.34 

Aktam 

12.00 
18.40 

ö,11• 
5.37 

12.16 

!kindi 

9.16 1!aani 
15.55 Vasati 

Y•taı lmaak 
1.34 9.10 Fı.ııani 

20.13 3.50 Vasati 

DiKKAT 1 
cYenl &ab•h• a CJÖnderflen Y•zalar 1 

~• evrak ntfl'~dllsin edHmnln JaC:t 
.ıunmu ve bunlar"ın kaybolma.sır .. 
•n dıolayı h ç O•r meealiyet kıb .. 

dm alnınıı kaldırarak yüzüme 
gayet müstehzi bir gülü:jlc bak
tı ve aadece: 

rine gardım Bir adını y·· ·· •
1 
istiyorlar ~=::is::: 

lediyeslnln bir kooperntifi 

-Danghastahğımı?Za.nnct.. Birlik yartlım nu- ı•ı•ıet e d Yeni ilcrefl1tr ha- vardır tıtıraı1a •atı~ peo:ı;n ~ 
meın ! dedi. karne ilOOir. 

- Vallahi bilmeın, öyle söy- imJıı1nlnl mam/arın Slnlf fa- Bir de elimizde l>e>ı liralık 
itiyorlar! Hayatı içiıı bir tehli- arttıracah ted- rına göre tesblt bir karne ile dükkirna girdik 

ite olmasın dn!. birler alaca L K d. . d 1 tr . . olunaca L öteberi aidıktan sonra tl'irt 
- Bilinmez!. H en ISln en ayrı an me esinin " kilo şeker almak isWlnı. Me-
- Peki, kuzum &.es bey! Bu tık okul yoksul ÇOcukların& !stanbul hamamcıları, bugün- rnurlardan bir ıat "efendi 

çocuğun haetalığını mademki lıi- ydearki~ıınmubh~~ ~:~~~~ ! g Üze ili gv ine ta ham m Ü 1 edememiş kü :ıartial' içinde belediyece ko- ~ liralık karı>e ile dört kilo 
liyoeun? Baııdeıı. niçin gizliyor- ....., ,,~ nulm~ olan hamam ücreUeıi. - .ş.1<er alamazsın" ııneak iki 
aım? Bunu aıılamıyonmıl. sek.seninden fazlıı.'<ına yardım et- . nin idare elmediğini ileri sürerek buçuk kilo şeker :ılabilirsinir. 

Amcam bana pek hayret v~ mdrleclir. Bu yardıınuı temini OOn Beyoğlunda htiklal Cad- förün gün gün kıid<anı;lığ'ı art- belediye ~nde bir teoebbiiste bu tıımı•t.a ortaıla bizce oy-
. b yü ı desinde "E~en" mahallebici•in- makta iken dün ııkai bir tMadüf j ren ganp ir IWotl• yanyan - maksadı ile geçen sene z:ırfmda bulunnıağa ve ?..anı istemeğe ka- ıııınnuş bir rol yok bize mli-

zt1ıne> baktı'~-n sonra, adctal _2856 "- h -·--""·- •··--k, de bir yaralama vaka"1 olmu~- olmuş ve güzel metresini lsti1diil' . l--"- \ """ ı 1.11·a a.~ . .lU>UI. rar ver~ cn.w. • düren emri eğer ~özünüzde 
tehhkeh bir gillilale gt11üınsedi · bu para ile temin edilen tur. Rahmi oğlu Halil GU!man caddesindeki "F•~n" muhnl!~ İstanbul hamanılan. eea.ı;lı üç i'fıı.r ederileni'Y. nıüdurden kA-

- &mu öğreaip ıuı yapacak- netice kifi görülmemekte, te- admda bir Şoför; kendinden bieisinde otururken yakalam~- sınıf& ayı·ılınaktadır. Bu sıruf-1 ğı alınmıtt ve ôyle veririz" 
aın? killtın geni!jletilerek mclrtep _ &ynl111ak i&ieyen Mur.affer Al- tır. Bir rivayete göre de Mnzaf- le.r hamamları birbirine kıyaııen d"'1!. 

Deıti. !erdeki muhtaç talebenin yüzde tan adındaki metresinin jiletle fer mıısaıırnda yaln11. değilmiş? lirretlerini tayın ile teşekkül et- v~ benim evimin a.rlık se-
- IDç! blbnek, emin olmak yüzüne yardtm imkBnı aranmak- }'ÜZÜnil parça P&l'Ç8 etıni~lir. Bu hal ka~mnda k\~a.ıı~tı mişlir. Şehirde bıriııci sınıf ha-1 ker ihtiya.cı farzımahal dört 

için! Meralı: ediyonaıt!. ı tadır. Yaphğımrz tahld!kata göre mam ekseriya azdır. kı'lo kooperatif bu karn-'eı·ı· ve hiddeti be~,ıine vuran bu "' 
Amcamın bana ilk defa şüp- Mekteplerdeki fakir talebeye hadisenin evveliyatı ve edası Ruıılarda. banyo ve dıl4 t.erli-ı .._, __ '"edav• dagı" '-•-oı· •1·z na-.._ 1 • be sevdalı genç cebinde taş,ıdığı ........, ~ ~..,. , 

.. e i gözkıde beirtJiıı:ıl n o yardım işi, ilk defa olarak haf- şudur: bau vardır. Şehirdeki hama.m- , 11 bir bakkal d!lkkinma 
anda. gördl!m. tanın muzyyen glhılerinde gıda- Şişlide Silleyınan Nnif So- bir jilet ptÇağını çekerek: lann ekserisi ikinci sınıftır. girdiğiniz 1,aınaıı bana beş ve-
ba~:~~:ylW!me öyle<>e sız talebeye 'yemek vermelı: kağında Belm& .Apartımaııın- - Sen bu giizelllğinc ırü.,e- Hamamcılar, ek .. cri.ııinin ma- ı ya 011 kilo ~eker vedniı de-

retiyle 1929 da l:malarvıştı. tık d& oturan Şoför Halil Giilmnn; ıriyorsun değil mi~ Al öyle i«e.
1 

den kömürü, bazHanmn da o- dijı;niz an bakkal bila tered-
- Her_,, ......__,...._, dedi, yardım ,__.,,busun" - -u·, HiliJi~h- d " 1'· ..ı~~ ahruk l f' 

..-J ..... - ~ -·-·-- bundan bir baçak Bt'ne kadar Demi'! ve gen<; kadnmı yusüıwı un .. ıı. .. m"""'ını, m a ı- dUt tartıp veriyor ben &! ko-
Bnnu '"'ıwmet bllhaıw senin mer ,.._;...,.+,; •~ ...... uı. -'••yet ..... ,. b" yatı arttı!!\ takdı.rde hamamda vı; ..,.,....,,_ .1"'8111> •ua ıt:ukaddem N1ısret kııu MUZllf- ..,..,.ru ııavura savura tt' 0 · op<'rntife o s•fatlıı girdim. 
için caiz detfU merkezi )'apaııvtı. yık.a.nma ÜLrctlerinin de bir 1 

_ Cıliz .......,~ Amma yaptın .fer Altan adında genç bir ka- talıt&.•ı ııibi uzun ft derin çW~ . d . . • Mii.,..ıCT!lf:tla hr(!ılııştını belki 
-..- . Bwıdan ._.. 1931 de ilk ın'ler ....ı,,,.; ti Bu a:r da . ·ıPt mspet alıılınac arttırılması la- bl d ha il . ·•-- d' hl 

h:ı.,Hactbeyamca!Od&neden7 -a•.+-ı-o.. hlma- he· .... ......: dınla tnn14IDIŞ ve cidden çok .,......._~ r. a JI · zım eldi"·. "yl .,_, __ ,. 1 raz a erı gı...,.,y ım ç 
~-.-~- "- "c~.. .....·--f# k d. lini de et g gını ;;o eme.....,,,.ır er. ala !ldaıı d" lcti Y 

Amcam, birdenbire kqlannı ~l.edilmlıltir. l93T de bu hey- güzı-1 olan .....,.... ıerle lı<>raber en ı e parça paı-ca - m onece m. o 
çatıp başını tehditli bir ..ıı.ayış- etler, Kızılat" ve Çocalı: ~ JaŞ&maya ba.~lamışlardır. mi~ ve luı.dının feryadına mu- Veremle m - cadele satış keme ile de ondan mı! 
la ııa.llıyaralı:: me knrlımJal'ııım da iııtidki . Fakat !\On }(Wtlerde metr~i- ~l:ri<:inin i•timdadına yetj- \'erP..mle • ücadele Cemiyeti, N~ln fazla şeker vennedlkle-

- Neden mi? dedi. Banu bil-, (İlk Okut Yolanıl Çocuklanna niıı halinden ve omın başkaları ı;tenlerle polis elleri kan ~00. :reci bir mücadele programı ha- rini !!Ordum "efeDdhn ,şeker 
men eeııin için teımlı:elldil' de no- Y--'·- Bir'"") k .. -ı.-...... ~. kalıu1 suçl•rnu yakale.mı..ııı. r ·, ıııriaımııtır. Bu progra.ma naza- bize bir kar temi1ı etmiyor o-

iUUUJ& "6' uı..........,~ ile de diı~p kalktığın~an şilp- ""' ıc· te zl et-
dan 1 öniim!Ddelti ders yılmda bu belenen Haın; Mu1.afferi ara yüzünden kanlar fı~ır&n genç 1'811, Cemiye«- mkısup doktorları nmı. .ın azar a.zaı: v 

O anda, arvcamm bu söztt, birliklerin d.ııha fıizta raııdunaJı. sıı-a takibe ~ıuışt:r. Onull kadını da Beyoğlu ha~tahanesi- mekteplerde ve halk arasında mek nıeeburiyetıindeyiz." A-
beni tepeden tırnağa lı:adar ir- verf.'bilmeııi. iıınldhü8n ar.ımacak- ne kal-'·-••ı..rdır. halka ve çıx·u!d1!.l't. veremle mü· caba koopera~if daha başkıı 
kilfü. tır. ' .. l'Ü'f,elliğine gilvendiğini ve bu ~....,... cadcle Dlfi'ZUU ~afmda konfe- kar yolları ara~·ııi şeker tevzi-

,,_· · · .............. _ ·, yiiE<ll!:ı bir gün k<-ııdisini ter- Tah'-''-a•- .._0~m -'-m~"- 1 -.....ı.l--' atını düzelt.se olm:ız mır• 
- .,,,,,ım ıçm _....,mı. - IUA - ""'~ ""'u .,.. .-aos ar ''~"''-= ."""'ir. Progra • '------------' 
- E~t! Çörıkti-S - ·ıı de M lİy V- '-~ı • deeeği!li dü~n~n ~vdalı ,,;;.. tadır. mın tAt ''dne yakında 'Da.'>\tına-ı 

tehlike var!. a. e eKC! etit-----·------------- caktır. Moda Deniz Klübü 
- Bana hastalık geı;mİf! <M· b o Gözluk satışına dair 

=~k ~~~mali tıabmdoığuııdan do azı · eşya r V e Y 8 n 8 • • .... ~anunbuanşıata0td.bit 'kine 1 Heyeti umumiye 
Hayır' Bu haııWı1ı: mıkrop ·satıyor j toplantısı . müna-

• ~;ıae:.'.. ------ ki aylık damadile bir'olup ! kü~~ıh~:ı·~C::~~~ k~!ı=~e· ~:g"et~e 
- tklim hutaıığıdır!. ~ Bunlar tarihi kıy- k d .. .., .. f ' · t~tbik iuhkiine ~irmı<~tir. Bu 
-1Jdimmi? i ol . b ızını ogmuş • ı lla.ııUAAgÖI'<' it rgwlül.:cıi, !:'lthhi değif!fl 
_Daha doğrusu.. Dlinyauın mef JnlgBn , aZl ye Vek:•let ıo birer beyanname Dün Moda deniz kulübti Mo -

m meçhul hastalıg,.! eşyadır Böylesi dünyıı.ıun hangi t.ıı.ra- evde yoktu. Doğru odamıza Gı vt-ret·ek sattığı gözliilderiıı ev- dadaki kulüp binasında senelik 
AIM8Dl, tekrar ayni çekılde Mııliye Velı:ileti, lııiı.ziııenin fmda göril.lınilş bilmiyorum. kardı ben de aldım, kaldırdım. ,,ruını. hususiyetlerini bildire - kongresini a.ktetmiştir. Kongre 

gu"lli.ınııedi: ıne.li olup tarihi bir.,,..,.,,..,.. ve Va.kat ben asliye cenı. mahke- Sonra unutmuşunı. Yemeğe cektir. Üc ay zarfında beyanna- çok miinakaııalt olmuş ve müna-
~,. ·~ kaı!alar neticesiuıie e..-kl idare 

_ lliın -~ bi!eıııez!. De- mahiyet ıırzetmiY<m bir takım mesiude böyle bir hadiseye şa- inerken hiç aklıma gelmedi. me verm~yenler, ticaretten men heyeti değişerek yeni bir heyet 
di. 1''aJtat ben yanılmıyorsaın zinet eşyamııuı muhafaza1!Tlıhı hit oidwıı. Çok genç, gii:ııelre Tam ııofradaıı kalkarken ~e E'dilecektır. intihap olunmu.,'<lw'. Bu lwycte 
Senin bu hast&lığı bilmeı bil~ bir ftıide görmiyerelc ~sa bir icadın. Henüz on dokuz ya- Rasim habılattı. O zaman vay 1\lfathuat Teknıs" 

1
•• Necmrodin Sadak, Cclru Sofu, 

· tılm•e•0 a karar va:m::i:ştiı lWL Hid Fuad •r k "'aJ•--ha.'184 ş~nin iç.in tehtikelidir!. ! De!terdarlılı: hir heyet~ şında ya var, ya yok... Davacı efendim vah .. Sen misin tatlıyı ayet , " aşu .n. """' 
Amcam buna kat'i bir tavırla tile tesbit edilen ve 44 takım yerinde ayakta dıınnlll. dava- indirmiycn? Anneın bir ağız 1 yenle i topla hsı ~e~~~un_ Tırlnıı:,,~e~~aTa.n r,~ 

- 131 -'-ttıe .. __ ..__ bu .,,,, ,,_, tat açmaz mı• N" kah.....ı;gıı-·m kıİ.1- D" · H ı;~ ,.,,.... ,,,.,,., ııöylcdikten sonra gözlügiinü . aı.r u i.,,...et oaıu evya- aını ve şı ..... ye"""' an 1yo~. ı~~ un F'.miHöntl <LlkElll'inde mat ·w v th it· ..,. -• ı h•--- . . ., __ ,,_, .,_...__ dı N . neı·a;m ....._b.. ben bua ek . !eri . JVJ • ve ı o m.wnap vo.unmUJJ 
tekrar gözlerine indirerek, baş- Y1 ~ ...... .,....,_ ıçın ~ ~ Yanında 28, 29 yaşında bir · e çmge ı.,. .. '" ıı t t nısyen senel•k kon- !ardır. 
lıa izahat vermek istemediğini ~:ııne venııış ve bunlaı:a loymet genç ockek oturııyor. Onun sa- de sus~cak değilim ya... grelN"ini aktetmişlet· ve kendil~l -

.. t b. h--1-J.ı... ı-a.- .. konroııştm:.. Sabşa. bugün ba.ş - ,,_ b _ İsteraem in<liririm, ister- rini •lılkad•r eden meseleler hak 
gos eren ır ... _ -.-1 0 - !anacak ve her parça. ayrı ayrı ğmda da henlls 35 y8Ş111ua i- kında güıii."ınüafordir. Kasıg" ndan "'ak• 
nündE'lri kitaplara~· satııacıııktır. ı. göriinıniyen; cicili bicili gi- sem indirmem. T<ocaınııi malı •-y 

Belki amcam hacı bey, bana Bu eşya arıımnda !l&&tlel', yü- yinınl§; sürmüş, aürüştlir- değil mi?. Na~ıı isterııı:nı öyle Türk Nöro • Psihi- la yaralamış 
esııırengiz kitaplan e.nısında bir zülder, bilezikler, lllUl'88llll çan- miiş; a.llıldı, pudralı, sürmeli yaparım .. Mecbur ınuyıını saııa atri Cemiyetinin ı::. ndalya t:lnıirciliği Vllp•n 

. b. ("'--·~ı 'bi talar veııair murassa eşya var- bir taze kadın var. lkide birde yect;rmeye? licdiın. • • • iki kınti dün Fatihte bir iş nıe-
eıhirlıa.z, yahut ır ....... , gı dır. Bir kısmı albn hurda eşya., ti .. 
gônlnmek iııtiyerek, suf bir la- pırlanta ve elmaslı klldm zinet manikürlü pannakl:an ile, ri- Annem de köpiirdü: RÇ maı selesinden kavgay-ı tutu., nııı•• 
tife yapmı.ş olmak istiyordu. eşyas•ııdaıı ibaret olan bu e§Y'll- melleri çok bol gelı:niş olaıı kir- _Sayemde koca bulı.lun, sa- Tıirk ''oro - p,.ihiyıı 1 ri cc- !ardır. Bunlıınlıın Raıııw.aıı og· 
Belkı de, beni heyecana düşür- !ar ara-qında çok kıyınettileri de piklerini dii:a>ltıniye çalıı;ıyor yemde oturııyorsun. Ben ol- nıiyetı mut.nt ..-. iık içtimaını lu Sadullah üzerinde ta(! ~ı 
ınemek için böyle müphem har&- vart!ır. Ve muhafazaları için San ve baygın b~ etrafına b:ı,. masam 0 seniııle 7hl' oturur. Bakırküv akli_ \'e a.•abiye lıa$- lıı >-"ıııı cekerek Atleın oğlu Ap.. 
ket etmeyi muvafık görüyor .1 dal Bedeırteninde icap eden ter- kıı»yor. Bereket ki ben idaı ediyunını. tabııe "ııde !'rol, Fahrettiıı, tul!H!ıı çok tehlikeli surette 1<a-
du. t!ba.t alııımışt:Jr. Gözleri davacı genç kadına Dedi. Bu oozlere biisbiiiün Kerim G<\ka:-'ın Ha~Mlıib al- sığınrlaıı ,varalanıı~tır. 

Fakat bana amcamın da (Be- du. Gösl!lğünü t,ekrar alnına sür- takılınca; cimbizle çekile çeki- kızdım. Rasime de: tındr, yap mı tır. Ynralı Cerrahpıt.,,a haslaha-
aim tehlikede olduğumu) işaret dti.·Hayretle: le kibrit <:öpil kadar kalan kaş- -·Ya .. Öyle nıi' Aklı.ve lloçcııli Dr. il '!lınj 11e;ıiııe kaldırılmı~ ve suçlu Sa-
v• ihsas etmiş om- beni ce- _Ne gibi? Diye 'JOl'd:u. !arı; iki fileks gibi sivrilip kö- Diye haykırdım. lşte o t•ıra- Şükrii Ah 0 l: Tc .. riL etnıi< ol·• rlullah ,vskalanmıştıı., Tahki.ka· 
reyan eden o mr&rengiz vak'a-1 _ Yani.. bir iııs&n irad!!tiini şelenerek çatılıyorlar. Belli ki da ikisi de üstüme yürüyüp be • duğu yen• bir Meııingoencep!ıa.1 ta de,•am olunmaktadır. 
l&rdan sonra, yeniden lllU'llMağal radyo dalgalanııın man;yatik ıe. haıA hiddeti ve kini gec;n:ıemiş. ni dövdiiler. lit~ vir(isi hakhı ıda tebli1rntta! Parmaklarını 
kaii geldi. siriyle usıı.k meu.felel'e sevkede. Delikar.lı ise baııı önünde, _ Peki bir anne kız•nı na bulunmuş. ha' >-;rnlar liıeriııde k d 

Onun i,.;", binien'-'-, bu"tün" bı'lı'r mı·•. hiG bit· t:ırafa bakmadan ~erli· ynplıgı tecriibelne ait prepa-I Opar 1 .,,.... uu"' . sıl döver böylr biı· r.clxple? 
vukuatı !!IN8ma ııalı:letınck, Amcam, be:ııu bıyıklarının u- edilen davayı dinliyor. Dot·a- _Efendim · ııiro öz ııneın raı.,vonlar gö.· <.el'ıniştil'. ... Çubukluda gaz depo•u oııu:ı· 
baştan bap anlatmak ihtiyaci· cunu, mutadı veçhile, ısırarak cıda anlatıyor: değil ki .. Ben ,iG y'l,;ımda iken !Jr. K~ııan Tiik~ı. Prof Feh-

1 

de demirli bulunan Salkım vıı• 
Je bir an mücadele ettim. Fakat, I hayretle yfu:üme bakıyordu. _Efendim biz henüz evlen· annem ölm'i~. Ea.ba.-ıl lıir dJha !'eltin r~rim Gl1hın· ile takiJ• ve purıında Ah~ılık yapan l-i~lı'11 
bıın<lan vazgeçtim. 1 &ınra güslerini lrırpL11bra- dik. lk ay ya oldu. ya olmadı. evlemıa~, bayanı a..-ııa. 0 be- teııu,·i ettikle ·i hir (IV) zev~ı Aiılba"; geminin \"incine sag • 

Niçin ve hangi saikle vazgeç- v'.lk Fakat daha evlendiğirni7iıı haf- nim iivey'iln: r.ıd . On nlu SE'- fo'ci ,.,. t.. to:w ue ı\raz gü~tc- lini .'lktştırmı~ \·e parm·kl rı 
tiğimı de tam bir lJUUrla bilm.i-, _Bugünkü müspet ilimde 

1 
tasında bizim evde kızılca kıya- dir onıı anı•~ bılnim, ö:vle RE'- ren <ligeı· bir ·ak':ı t.1kciiın et- kopır ştıır. 

yorum. kat'i olarak k&bul cdilmi.ş birı· met kontu. Amma heo annemın vera ~ ~'a' k v;,. r. 'lı.ı- rn,.tir. Ba~gııı bir hale gelen A .;ı 
Yalrus odanın içinde uzun bır şey yok! ı!etli. Fl\kat,,. yüziin.d?n. Giıya ben onu ko- hı nlh>yet .•enJ; söywcli. ~1e- Oıı"utol' l!vnıi Dilek. Akıl HAyclıı'"'ı: • ' ~·ı ı~ hast. .. 

siikiıttan sonra, hacı beye fU :ra- 1 - Fakat! camdfill kıska.nıyormuşum ğer beni otı.un ·~in <lin"rrtü.s, 0 _ lı-< u:larmııı )·u•tukları, cat.ıl, 1 ye kıı»dırılınıştır. ' 
dar bir aual sormakla iktifa et- .... Fakat, bir taraftan insan-! - Buraları geç hanını! A- nun 1,; 1 koc«mla 0,,. <"lml~'. kM,:<, ı;iui ~icW:lerin onların --- --- •orn' 

tim: hr üzerinde f~daki yıldızla- ı;ıl vak'ayı anlat.. -Ş.;hıtlcnıı, r mı·> p 3 ,.11 k mı • ,.e har>al..lnr,ı•dan cık rıl 23 Nisan Çocuk 
- Haet bey, dedim, damdaıı ı~n nıany:ltik teııirleri araııtırıh_I \,nı vak'a buradan başlı- yediği•ı•'. m:ılar• '~ .ıllcr;•ıi i~ah etı:-'•- Bayramı 

düşme gibi gelıecek amma. E'en. yor:. Bazılarına göre nıhuınuz yor efendim. MüsaadP ediniz ı:.c Var ciwdiıu.. l:iiz· =~il tir. • ııt.cl'~öan vnk'alar go. t•: 
ki Hmdistaııda. Arabistanda fa- ii:ı<>rimle fe:r.adaki mıknatıs cc- anlı .ayım.. kızla babam gördül{'l', F'akat mi~tir. 
lıııı ~ok bulunnıwı ve hakikaten re •aıılannın Mk büyük teeirleril y~~ h.a.ııını! Seni dinleye - babam çok ihtiyr.r ve inmeli- Dr. Faruk Bayülken: Hiı· 
bir 0 ok tecrübeler go .. rmü~, g·~ i ... , .. r. 8onra!. Bir eok doktor - ek ı,....;ı.. ak k--'-- myruıtheııie vak' ası t.aJulim eı.-~ ·~ ' c '~&~ya ııama. """""' dir. Mahkemeye geleme1: ki. 
çiılnışsin .. Sana bir şey sr.rnhilirl !ar , o alimler v-.ı.r ki gerek bey- Esa.~ meseleye geç. Seni D8 va- • • • . miştir. 
miyim• nmı ~,. vr gerek kalbimizden kit dövdUier.. - Pek&li .. !'(lkıila. im icabı- Doçent İM&n Şükrü Akse!, 

Ve tekrar hayretle doğrıılqrak AJ.:ktı ·k intişar ettiğini fotoğrnf - Evvelki gece. na bakarız. Rahmi Daman, Prof. Fıılırettln 
yıu.üme bakan hacı heye şunu farla l('Spit elrıektedirler ! Elek- - Ha.. Anlat bakn!ırv nasıl Diyen reis icabuıı d · ündll Kerim Gökay, Fahı·i Celili Gök-
sordum · tik o!ttn yeni:: mıknatıııcereya- olduf ve miiddelıımumJ muavin.inin tulga. Dr. Rilştü Recep Duyar, 

Radyo dalgalarının manya-ı 01 Ja v:ır veya olabilir demek- - O akşam Rasim (kocMı- inzlmaın eden talebi ile de ııa- Dr Rasim Hatipo~bı aöz ala-
tık eereyanlariyle ms:uı ruh<111un J-' mn Wni olaca:lı:!l eve gelirken hltlerin celbi için mnlıalterı:ıeyi rak enular etrafmda kendi 
bir münasebeti olalıilir mJ? Ya! biraz tatlı getirml~. Annem başka bir güne bıraktı. fikı~ ve ın~elemı.I blJd1r.. 
Hacı hey bird nbtre dof.rııl-1 (ArkMı vuJ mi{llerdlr-

Bı.1yranıda Yavl'ulanıııı.ın 

Ba~ 1'anılıklıırırıı lıazırlnrkeıı 

Milletin yardım ,.e şeOc~ıtile 
y:ışayan Ço~uldarı da seviıı
dirnırk için Çocuk Edirır me 
Kururnunu yar ;\Oıtannuta 
k u vvetiend iriniz. 
AJJıll' kanile yıı.raUıb Ç-ocu
iunıı. siitile be.'ilemen, ylim
i;i!n se\'İp baknıah ! 

Çocuk Esirgeme Kuruıııu 
Gen<>l MeTk i 
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ntalya ve ha valisinden notlaı 
==!Yazan: Daniş Re nızi If oroh I== 

fih. Beyiıı raporu. - Raporda unutu
l cıhet. - Enıi11 Bey, iJlümtleıı lıolı· 
ıyor. - lı.Jutasarrıf vekili, kendisini 

mazur gösterebilir mi?. 
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-::=Sabah· 
Yugo
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Ordunun 
kuvveti 

Saya. : • 

Şimdilik ==::
--==Bu kadarı 

SUSAN 1 

2Je~~a;ö~~~~~,~~J~~~:~ Tecavüze uğrayan YugoslavyanJn tam Jt:tf &~f:tfs:. 
lan .lngiltereyi illtıla p!:nuu bir i do1f meml0ket S11fer"1 kadrosu ı"kl :r~~~":!."i'>ı:! e:~ 

Bir facianın 
iç yuzıi 

yana buakıp BJ.lkanhr<la tıarbe \ >1 '1 r; 
girişmeleri, bitaı af bir görüşle gece aempatik ha.llı: ha.vala.rı V4I 

~~ra1~,~~i~~;,:fa~e~:~ı hakkında malu"maf m·ııyon k"ış"ıd·ır ~ s!~ı;:: ~ ı::::il 
lir. 1 o!ma._'t üzere bir çok dillerle ne~ 
Alınnnya n.için Ballt?.nlara gel- Bugünkü Yugoslavya harbı Almanya, İtalya, Yunanistan riyat yapan bu güzel radyo mer-

~ı? Onlardan emin mi ·'eğildi? umumiyi müteakıp Avu~turya- ile olan kara hudutlarının mec- ke%i artık konuşmuyor. Üzerin-
Iııgiltereye karşı giriı;eceı';i mü- Macaristan lmparatorlu<«una 3 056 kil t hil de dolaşan radyo mW,'irleri kötl 
cadele csııa.ııında arkasından vu- " muu ' ome re ve sa - bir parazitten l:ıa§ka hiç bir ses 

•-- k k k -~ ? ait arazinin ve Karadağın Sır- lerinin ııaıınlumı 1 590 kilomet- -•-· ruuua tan mı ar uyon.ıu. ,,- • ....,,.yor. 
Bu suallere katiye~le "hayır.. bistaııa iltihakile vücud bulmllf redir. Bu, Arnavulluğun İta.iyen h;). 

ı,-,,ıııuatımıı. göı,; ltıı.lyan.l" ı· ı 
iki 7.atı Antalyad~n tebid e
ekler, ağlebi ihtimal bir ada
düreceklermiş. 

cevabını verebilıriz. Bu mW,ahe· bir krallıktır. Yugoslavyada 20 yaşından 50 cnmıma uğr:ı.dığı zsmandanberf 
ye de ı0ranıııa pek boşw1a bir demiz.in doğru olduğunu isbat e- Yuıroslavya adı d:ı "Cenup ye kadar olanlara askerlik mü- susan kaçıncı istasyondur. Gay~ 
gayı·et " · cagı· aulatılamadıgın· _ den şey, geçen seneki muazzam Si 1 " k Ynr:o-;!a,ya Başvekili ri ihtiyari Tiran r&dyoounun is-
<hıı biitüıı gece mutasarrıf ve- vah.ulır. Gecen sene Almo,.,ya av arı miınrunna gelme te- Genen! Slmov.iq kellefiyeti mecburidir ve nak- till günii yaptığı zehir gibi aııl 
ki bütün ortlııla;·ile Belçika, Hollaıı- ı .dir. di veya şahsi bedel kabul olun- n~riyatı hııhrladım. Spiker 

!utaurrıf vekili bu husu.ata 
im de rey ve mütakaını .;or-

li Talat ve dii'.er bazı arkııda...~. - Y 1 l · ll·a ve Fransaya yüklendiği za- ugos avyada muhtelif un- ayrılı:rak Yugo.,lavyaya ilti- maz. Seferberlik ve !ıaııı m- ağlar gibi bir sesle İtalyan istl-
lamJ>n ısranna ragr· uen Emın· ·. ı -n. ı d ı h. d h" 1 b 1 " hareketini. la.. ·· man, ·•u.o.an a" :ı a ey ın e ıç sur ar u unm.:ıkUıdır. Ekseri- hak olunan bütün unııurları ıruı.nında, ihtiyaç hasıl olursa .,. an ,.yor ve mwı ... 
beyi fiı-a~a razı edebilmek im-! bir hadise c-·reyan etmedi. Üste- 1 yet umum nufw;un üçte birini toplayaı-ak kuvvetli Sırp nüfu- 18_20 Y~ araaındaki goençler de tevli kuvvetleıiıı Tirnna yıildaıt-

N d .. b kanı bu1ıınamamı4tı. • lik Cel<osloYakya ve bilhassa Po- · •~kil eden Sırplardır, mütea- . . d h 1 H. et üd tığını. düşman t.'<yyarelcıin;• 
- e _eı-aını,. unJan tt·~lim lonyada bir takım l{ar•sıklıklar ~> zile mücadeleye çalışmakta. ıdi. or uya a nır ar. nm m - şehre bombalar y•~ırdıgın· ı dut' 
ak do ' Emin bey, mutasarrıf vekilin· e "" k be k toı ·k H ti Slo- b -..~ ~ gru mw~ur?. vardı. Ne de oh:a buraları yeni ı n a ı ırva ıu· ve Nihayet 1928 de bir Karadağlı: deti kara ordusunda 18, ava madan anlatıyordu. Sonra bir-
ı-~· T b"" diyordu ki: ı 1. İk t:uı. a ıı derlıa! red cevnb i~gal edilmiş mıntakalardı. Buna ven er ge ır. Raçıç, meclis içinde ta.bancasını ve denizde 24 aydır. ck>ııbire susmuştlL i gt'm ~onra 
dinı. 1 

- Neden bu katlar ısrar etli· rağmen hiç bir Balkan menıle- Ayrıca Yuıroslavyada mık- çekerek Pnvle Radiçi ve bir ar- Yugoslav ordu.qu 16 piyade Tiran radyosu yine neşriyat.. 
-: ŞUp!'e.riz ki hay1r Hem yonmnu~ <:aııım ! Ölüm, ölüm, ketinde tek bir sil8.h bile patla- tarları sırasiyle Alman, Macar kadaşını öldürmüş ve Stephan ve 2 süvari tümeninden mö- ba.ııladı. Ancak bu radyoda artık' 
11.mlerı n d. k bit vlünı dP·~il 1ni? O nerede ol- madı. Alınaular garpte harp e- Arnavut ve Runıen a·kallı·yetle- · Arnavutluk değil, İtalyanlara e ır i, !>iz onları t. ...., ılerlerken Balkan memleketlerin IU~ıcı ağır surette ya.ralamış- rekkeptır. ııa.tılmı.ş bir Arnavut koııusuyor 
:e.uıara te.ılim c.Uesiniz. sa g<>lir .. Aradığ!nı bulur. Bu- den petrol, yiyecek ve her ncvı 1 rl vardır. 248,665 kilometre mu. tır. Piyade 53 alaydır. Taburlar du. Baldlti Tiran ıııesinl kaybet-
u sırada Marki Faıaııtin;•ı j nun için tel~a •·e nıeraklannıı- hruu maddeyi bol bol ithal etmek rabbaı araziye malik olan bu- Bu suretle feci bir mahiyet 8, 4 veya 5 bölüklö. alayla.r 2,3 ıııişti. 
iye sürdüğü sebepleri i?.alı ya lüzum yok. Eğer benim ka- te devam etti. i günkü Yugoslavya Harbı umu- alan mücadele sonunda Hırvat- veya 4 tııburludıır. Suvui 10 <&onu -'• 5 oüt"" 6 d•l 
'.Bu sabah "1kan ""~a•-··u1rla. derimde bu Yarsa nerede olur- O vakit, yani Alm<ınl:ırın kar- miden önceki Sırbi•tanııı hemen k 1 . 1 1 d T 14 b. !"ki d MURAD SERTOCLU .. ~-= c ~ısında Fransa gibi büyük bir lar Zağı-ebe çe i mış er ve ar- a ay ır. opçu ır ı eT en !"'!"''!'!'"~!""'-!'!'!"""'!"'!"'!!!!!!"'!"'--'""'! 
~ bey İtalyanlar vc i~g11 ı n- s:ım ohyım: muhakkak öltirüm. kuvvet mevcut olduğu bir zaman hemen üç mislidir. Muhtelif tık meclis milzakereleriııe i~ti- mliteşekkildir: harp tayyare..•inden 111!1~1.:il-
ıın<k ç.ok hakaretamiz )'im- Büyle oltlllğıma göre \'ersın be· da Almanya alyhiııde hiç bir unsurlardan l;eşekk!ll eden Yu- rak etmez olmuşlardır. 22 Tömen topçu alayı, 11 di. Ayrıca 238 mektep t&yyıırc-
neşretmiş. nı kendi ocaı;'lmda, keudi buca.- menfi hattı hareket ta.kip etıni- goslavyada Büyük Harpt~nberi Nih11yet, 1929 da YUl'oıılav- müstakll tümen top~u ıı-rupu, si ve depolarda. mrktarı meçhul 
unu duyunca ; ğımd~ gelip bulsun. Çoluğumun ! yen Balkan devletlerinin. Fran · ı bir çok fırka milcadcleleri ol-; lanıı çok şey borçlu oldukla.rı 5 ordu topçu alayı ı knle al~yı, yedek ta_.-ya.re bulunmalı:ta idi. 
-_Öyle İlle d""'---. y,· ,~ 

0
, ,; rru"ı>,'1l1Un yıuuncla yaka.la.sın. sa ortadan kalkbktan ve Alman muş bilhassa s H t ·· • 1 9 • '""'" - ~ I kuvveti Avrupada. rekabetsiz ırp - ırva mu-ı Kral Aleksandr o senenin son 1 hMsa to~u a ııyı ~ suvan DeniM orrlW!ll: Ylli'oıl!av de-

:ık e.lerler ve bu zevatı ister- Mutaaamf ise: bir hale geldikten sonra İngiliz- cadelesi ~imdiki harbe kadar' kilıununcla teşkilatı. csa.siyeyi topçu grubu, 1 ağır toıı<:u ala- · niz kuvvetleri ~u gemilerden 
3 onlara ''nıııdenıki bunlar - Size ölümden bahseden kim !ere alet olmasına nasıl akıl e- devam ederek zaman ?.aman tad1J ederek; proğı-amı: Birlik, yı, S ağır topçu ve 30 hava dafi müteşekkildir: Dalmaçya krıı-
u~urlar. Mademki ~ı,,~ kal"!!l \ efendim! diyordu. Sadece bir rer! dl\hıll gerginliklere sebebiyet ademi merkeziyet ve idareyi 111- t.opçu alayı. Yekunu: 57 sahra vazöril (2360 ton), Dabrovnik 
-vih ve hakar,•tte bulunmu•. _ teslimiyetten ve sürgüne git- Bina.emı.leyh bu muhakemeden vermiştir. Bilhassa 1926 da. '"h 1 b. kab. · · b bata "9 d • b ta 57 f"- .11, 1,_, __ . ( 67 A l ) 3 

0 1 ııu ııarurl neticeye va.sıl olabili- "' o an ır ıneyı ış a.•ına ryuı, " ıı.g a ryuı. uutı ., ,...,..1 ı ,. on , y&-
ır. nları tecziye imek b~ IIMlkten bQşka hiç bir mesele 1 riz: Sırp - Hırvat gerginliğinin had getirmiş, bu suretle Sırp _ Hır- obüs ba!Aryaııı, 8 tı'..Rln batar- ni muhrip (1210 ar tonhllı:) ay-
ır ~e bu llUrelle si.Z(' de hü- yok ortadL. Biz de bunu isteml 1 İngiliz mukavemeti karşısında. bir safhaya girdiğini goruyo- vat mücadelesinin önline ı:ıeç- ya 15 ağır batıırya. 4 süvari ba- ni tipte iki muhrip ..oe 2800 ton
•etımiz resmi bir t.niye V9r yonız işte. Sizi buradan alıp sil- tam blr muvaffakiyetsi.zliğe dü- ruz. Bu tarihle H'rvat köylü tiği gibi 1931 de de yeni eAas tarya, 17 batar.)'11 (bölük) ka- Iuk bir filotilla lideri ~halin-
bu!unur. rccek.ler. ~ar olan mihver devleUeri, endi- partisi şeflerinden Radiç eski kanununu ilan ve parlAmento- le top~u•u. 18 havıı defi batar- dedir. 8 buıe U>rpiJobot (Z40 
.ı her şeyden ziyade bi?;t> dü- - Ya tefılim olmazsam. ııeye düşen ve memnuniyetsizlik Avu!turya İmparatorlufcundaıı nun hayatını iade &tmiştir. yası iki~r bölüklü S ı~ıldalı: ar t.onlulı:), ikiai t.-.:ıralıtı\ 6 ta-
bır vaztre<lir. ,. imar etmeğe başlıyan halklarını -L 

- O 7.llman bir lıRdise çıka- avutmak için kendilerine birer milletle altı y~i ~ydıuıbeı: i hall ICral Aleksandnn ölümüyle grubu, 1 ölçme alayı 3 hava de- ne denualtt rem4<i, 11 m:ı.yıtt 
~· F.ııaseu bu lıeyu.,Jıni- cıı.ktw mutlaka .. Çünkü sizi tev- zafer ha.pı yutturmak mecburi- harpte bulunduğuna göre bir Sırp - Hırva.t rekabeti ~rnrı fi makineli tüfek -bölüğü olmak dökücü, H hileum botu 4 nehir 
aide~o ve kanunlara da kif etıneğe kalkaeaklıı.r, evini-ze j yetinde kalmışleniır. Bu hap da hayli yıpranmış olıı.ıak icap eder. canlanır gibi olmu~sa da rns91 lı>lere 196 babtry:ı., 17 Tümen. gambotu , 1 deniz altt a.n11 ge-
U: .bir ifade cılıır. Zann»cle _ askeri bir müfreze g3nderecek- ancak bazı küçiik devletleri sin- 1 O halde yaptlacak bir;cik hare- da bir çok mühim dahil! mea'- İstihkam: Kazmacı alayı . 2, miıi Ayrıea Yu.-oslavyanın 50 
ki ı~rar edemezl.ır. Ak~i tnk- !er, ~arae11.klıu' ve belki siz de dirmek.le mümkündür. Avrupada ! ket bu iki memlekete hücum ve ele tamamen hallolunmu~tıır. köprücü alayı 2, demiryolıı ala- küsur deniz t.ayy11re.ii mevcut;. 
~ mesken mikiuuıyet·ı .b. t 1 k ,__,_ ed---•·-· . kendilerine ink.iyat etmemiş altı bunları istili. etmekten ibarettir. 1937 v yı l, muha.bcrn "layı l, telrnik ... r. 
•n r· r;ı ı, a eşe mu au.m: """""ınız ve devlet kalmıştır. Finlandiya ile l İşte mihver politikasının haki- . sııyımına naz:ırım ı u- ~ ~ "" 

~ tınyıının hürnıetkar ol- i~ bay.iyecek.. lsveçe tecavilz etmek istememek Jtt veçhesi bu basit stratejidir. goslavyanm nlifusu 15.000.000 ve ll'iivcrcin taburları biı·er Yugo.<lavya umumi ııeferber-
b;r nıetıııuna · . •- 1 k K <> k l!Jni . na.yeı el.uıı- Emin bey dü.-,iindü ve: te, ıspanya.ya da cesaret edeme- Sözlerimi Ankara radyo gaze- kişi idi, bu suretle kilometre Bo a ot-0reka. v~ .,ibenik dr iki lik ilan Prlince 4 _ 8 ırtın i<"inde 
t n Ye Zekı beyJ.eriıı ev. _ Bütün buıtlaı-a meydan kal- mektedir. Türkiye de yolunua ı tesinin eon eilıxı.lesile bitiriyo- murabbaına 62,2 kişi düıınıek- müstahkem mevkii olan Yııgos- 250.000 ki~iyi siliıh altına :ıla-

:rıo:srrtı>I •e l< •:avuz.. kaı. mu, diye ccvaıı verdi. Yarın siz çok uzaklanndadır. Ve pek sarp- ~S -'ebe daim h. klı. tedir. la.vyanın 19S7 de ~imıli hir lı!iy- bilir. Seferberlikte 1,200.000 
. · reaınen )lt\ >L'llto ed~ı· be tır. Geriye kala.n Yugoslavyayı on "~ nın a a y -' •'- nl ki ı l --'t "ın kabul ed b·ı •· · 1c· · t ta · hı· ı 16"""" 

adl$~yi büyütürsünüz. ' ui ıesmen davet edersinlz. I esaseıı biltiln huduUa.nndan çe-ı daima doğru tarafta olnıa..~uu ugo.'<ıavyanın .,.,u u llr ı "" ıg ı e ı ec~ırımı1t ışı u n ı ı!>'a mı <>.wv 

H ıb k 
._ Fakat yarunızda "arki veya.j virmiş ve Yunanista.n da kendi- dlllyellm.,. sıraııfyte Macartstan, Rumnıı- 120 tankı vardı. ki~ilik hau•r ordUilUtıa il:"ıv~ e-

" u i llltanbul lıöyl b. """ C SARAÇOÖLU B 1 . ta A ti k H d 1928 l 484 
külliyen ınuhalit_ e ır kıırnaııo:lnn da bulunduğu bir 

1 

;;;sminflid~en~y-ed-ijmısiiij!· ~li~kiİala.dibii;a-lıijkijiib-irj ___ Aj."~·--~~~-ij-Ajya •• jiju~r:~aPrİıiıs~-niİ, ~Rijrn~a~v~u~uji,~~--avğia-o~r--uijs~ıı~~~~c~e~~-~dc~,b-ijlitr~. ~jii---~jtijiWjjji 
lli><im !st!l.ııbuı v .. İtlta zam~ııdıı. çağırtuuz. Gelip ora- f •p 

&ki hükiımetJ,, al .• , n - da keıırlimi müdafaa ederim. 
• a;yırnız M 1 .Uı· Tacat bey. Jbn .'k An.•-ı et"am annı ve nıak&adlanııı 

' · , • anlamış olurum. 1 "-" va.,.n için : •• . LJ'I . 
ı JQ\.ill_ a ırııı 

~·~ ınill!. tnÜC."\hldleıin , ,;,ı.J Talat; bu hali daha çok teb!i- · 
·e<ohı Reıı<i Mu,t..ıfa Kfmal keli görüyordu Emin bey için. .. 
.nııı bir ınl'rnunı .. . . Çünkü ne kadar kuvvetli bir . , muıu~-:xuli 
ıylo söylliyorunı 1: bı hatip te oba söyleyeceği sözler 
hıtreicet e<liııiz, · ceV:~ır.: netice itibariyle Marki tarafın- 1 

ııdum. ' dan '<"C kendi i'ine geldiği tarz.. 
ııi rleıi mucibine!' hüt" da tercüme edileceği ~in kumzn 
lfın1 tetk·k · un dan tnrafınnan lam manasiylo 
~ t· ı ve milsah~dc-
ne ıcesi budur ,,_ · mcramJnın anlaşilması imkfuıı i 

. .,.,rayı ıne.- 1 t .ha •t an:ohınur. " yo < u ve ru yet gene koosolo-
lik beyin vt!fd iH b sun meramı yerine gelmiş ola.· 
~ ı., u ınufu caktı. 
' P<>ı-.la Yaln1.7. 'İr cihet vok- M r·h . d .,_ 
, o da konııyt 1 • aama ı eınn e ""' sonunda 
min beYiıı ~:~~ı. B~ . da ve Emin bey ka.Çmayı kabul! 
<c:mlU\ı cihctı· 

1
. 1. ~!ulkı~leşıı- etmedikçe, İtalyanlann bu iki I 
"'· °" 1 o- ~-- t !im alın . ~ye bu tneeeı a•u1.mı es alan bır emri 

·~·yle d .t' ac~lsaydı, E- vakiydi. Muhakkaktı Madem 
~ o gfü··· .. . 
ikna eder . uşur onu kaç- ki bunun sonu böyle bitt•cekti. 

dı · Başına da :ı. N di · · gürül. •• t•• ·a göreeeğ· . - e ye ışı uye pntırtlıya 

""<li. •ınız felaketler boğmnlı idiler. Emin beyin dedi

e bun~n i~inrlir, lı:i Şefik 
, Vfllnnt.tı. olduğu l>'1 muf~ssal 
da bahl!('tti.;,· 1 ··t·· c lll un ısra .. 
ve yaptıi?ı tenhihat• • 

Talat ~ rag-
b. k bey İtalyanlara 
ır açıtmıtk yolu bul

"l muvaffak 1 efik be ~ :ıınamı~tı. E-
Y. l'nuıı ve Zek· be 

A~~~~'.~'rtlek:ı~ırılmaı~rı ~ 
.....,~ "" n h '.lbel'tlar e

l ve o da bu Yold- b. 
.~. ıra.z 

•et sarf etmiş olııav, b. 
.. C..L', lÇ 

ııltıya meydan v~rilnıerlnn 
s~ah İtalyan İljgal ku-
1nlıgına: 

İııtediğiııi~ ııdamla.rı arat. 
!u~amadım.. Tahkikatııt!a 
• ki•ı birden Anadokd~k i 

.ata ve o b" • 'K . zarnanın ta u ine· 
ema!istlere,. iltihak et

üzere dün ı:ece kaçmL~lar. 
•ermek bUtun bu ın~lcyi 
miş olacaktı. 

ıat o heyecanlı gün ve sa
'l arasında ; gene c:ok he
lı bir şekilde yapılan bu 
nül!katta bu bahis ınev
ınmadığıııda.ıı w Eaıin be-

ği aibi hareket etmeli ve isin SO· 

nunda bir aksilik çıkarea ve o
nu tevkif ederlerse . ki böyle 
olacaiı aşikar1ı Talat için -
kendisini peki.la daraya çekebi
lir ve: 

- Ben ne yapayım. Emin be
ye o kadar yalvanp yakardı . 1 
ğım halde o mutlak bu suretle 
hareket istedi. Biz de öyle yap . 
tık Fakat evdek; ;:ıa.z:ırlığı çar
~ıya uymadı işte. 

.. Diyebilirdi. Ve harici bir gö
ruşle kim bu lakırdılan işitse ve 
meseleye zahiri görüııilqiyle va
kıf olsa muhakkak m.;'tıısarrıf 
Wkil~ııe hak V.?rir, onu bu L']te 
a"llYn mes·uı olarak görürlerdi . 

H 1 lbuki hakikatte lıic de bö -
le d ·· ıdi · · y 
F. egı. : Zıra Talat bey Marki. 
,ırant;nın "-k· E . ' • = ı ve nun beyler ı 

hakkınc\a]c·1 k t•• . . a ı kararım çok 
ıyı biliyordu Oııun b h t ki . · u u.~us a 
:;u.Jtılerine yalondıın vakıftı. 
ınaenaleyh Emin beyin 0 gayet 

merdane ve bir Türkc a ı .. '"ır 
tarzdaki ·· ·· Y ..,., 
tele.lif" . yıız Y1lZe gelip konu.şma 

ını duyduğu zaman: 

(Arkası var) 

İşaret saıı.t 5.47 de ve- Bil il dince (Otranlo) da saocaı;a 

rilmiş, amiral dili;manın cep - D u VA H açıldı ve muharebenin vukua. 
hesinden ıı.ylm ı geçmek üzere gelmek ii7.ere olduğunu göre-
keşişleme rotaamda filosun& • 

rek kendisinin de iştirak edip 
rehberlik etmekte h•tlıınmuştu. 
Bu esna.da. dü~an 12 mil kadar etmiyeceğini kumıındandan 
uzakta bulunuyordu. Fakat (Ot • sordu; bu suale mua,yycıı biı· 

ranto sefinesi 14 milden fuJ:ı. ( y E N j 5 A B A H ) iN B O y O K S j y A S 'i T E F R j , ) . S 1 ı ceva.p alam.tdığmdwı ve sefi-
süratle seyre muktedir olmadı- ne zaten muharebe kıymetini 
ğmdau, anla.~ıldığına göre, a- • " haiz bulunmadığından (Glad-

miral (Cra.dock) seyretm<>kte AtlaA ntı• k Meydan Mu ha rebesı· cow) sefinesinin saııcak oınuz-
~~~u~d.:~e:ğr:teı::ı;:!1k luğuuda açık biı" m~ki intihap 
saat 5.55 de sancağa doğru ve böylece aradaki m"safeyl y ve mahalli hücum 37,. 30 arzı etti ve orada. kaJdı . 
(K. 20 K.) açılmışbr. [l). takribe 18000 ya-'- Iınak .. ,,.--- azan: --, ccnubı" 7' 00 tuıu·· "arbi ola- Şimdi güneş fırtınalı ufok-
İngiliz filosu için bu kadar açık n '"'" 0 u- f ' • .... 0 

bir rota intihabı bile kifayet zere idame ettiler. L v ç •. .
1 

1 rak verilmiştir. (Bu verilen ta _grup ediyordu. Almanlar 
etmediğinden İngiliz amirali Vaziyet hıgiliz filoaııruı. işte 0rç1 mevki amiralin hakikaten bu- kesif bulutlardan, zaten azal-
müvazi rot<ılıı.r üzeı·inde muha- böyle görünüyordu. Neşredil- _ • . 

74 
lunduğu noktada 50 mil cenu- makta olan ziyayı büsbiitün 

rebeye girişmekten baska ken- miş ol:ın Alınan hariı::ı.sına gö- ba tesadllf eder.) k.a~yan kesif yağmur sağ-
dileri için bir tarik kalmadığı- re Amiral Fon Spee'nin bu Bu telgr~fı saa\.te 10 nıil sür naklarından bahsediyorlar. 
:t~a~~~la~~l~i':ıa~~~~: esnada 3 kerte harice dörunüş mana teeşebbüs ettiği gibi kısa at.le ııimale seyrel:lııekte olan Fılkat garp ufku büyük bir 
rini verdi. Amiralin bu esnada olduğuna. şüphe yoktur. Fakat bir şekil<le yaklaşmak müm- (Canopus) aldı ve mevkiini şwe içinde idi (İngiliz ı:abitkri 
nasıl bir maksat takip ettiğini .Amiralin, hıgiliz filosunun ha- kün olmadığını anlayınca tak- 41., 10 arzı cenubi ve 76,. 20 .ı\l.manlarııı mevcudiyetinde is
a.nlamak pek kolaydır; Pünkü reketini vazihan farketmiş ve riben beş dakika 7.arfında tek- tulü garbi, rotasıııı ise (Y. 10 rar .ttiklcı-ı bulutlardan ve 

~ rar kıble (miknaU..!) ye yol yavmıırlard·~ bı·r "" ·· filo yeni rotasında baş tutar yahut tngilizler tarafından B.) g&<terdi ki: Bu halde me\•- ., - .,.-y gorme· 
tutmaz amiral düşmana yak - kendisini muharebeye icbar verdi. kii lındiseden 250 mil CC'nupta. diklerini beyan ediyorlar.) 
!aşmak için açık bir teşebbüs- için bir teşebbüs yapıJıııış oldu- Bununla beraber düşmanı dtmekti. Güneş meşhut olduğu müd· 
te bulundu. (G!ascow) kruva- • an1 bulund _ muharebeye icbar fikrini ter- Bu esnada (Drnr.denı kru _ detçe ziya hep amiral (Gra-
zörü Sir zabitinin raporuna gunu amış ugunu mu- ~o 

d ketmemiş idi. Yahut Amiral vazo··ru·· Alman hatlı harbuıa dock) a muvafık ve müfit bu-nazaran saat 6.04 de .!ugiliz filo Un bir emareye esteres ola-
su heyetı mecmuasile dört ker- mıyoruz. düşmanın istediği şeraite gö- iltihak etmişti. Bunun ~ine, lımuyordu; fakat bu şera.it ai-
te (düşmana) döndü. Bundan Amiral Fon Spee, kendi be- re mubnrebeye başla.maktan amiral (Gradock) un düşman tında muharebeden Alm:ınlar 
maksat düı;manla. ya.kın meıızi- beyanabna nazaran diL~manın istinkiif gayri mümkün olduğu- üzerine yol kırması üzerine, istinill ettiler. Gfuw.:,in guru· 
le girerek gruptan evvel onu kendisiyle sahil arasına .pr- nu görmüş, binaenaleyh ziya- kendisi de o miktar İngiliz • bunu mütookip Almanlar mü
muharebeye icbar etmek idi. mele ve rüzgar iistünü kazan- nın vaziyetine göre İngiliz filo- !erden açilnuıı olan amiral fon sait vaziyete sahip oldıılar; 

f ik ·· d li b. s b. çünkii Almanlar şark ufku-Bu maksat hasıl olursa tngı·- mak üzere yaptığını zannettiği su a ve musaa e ır mev- pee, rotasını ır kerte düşman 
kid ·k b. · ··'- afın aldı nı· ih nun zilali içinde adeta kay-liz filosu vaziyetçe büyük bir bir hareketi akim bıraktıktan e ı en ır çaresız mı.ua.re- tar a : ·ger c etinden 

k beyi yapmağı kurmuştu. amiral (Gradock), iki Alınan bolmuş bir hale geldikleri ha!-
faikiyet kazanıyordu. Fakat o sonra ve bu hare ette kendi fi- de, Amiral (Gradock) filosu 
1 ld fil ak! ı k ileris· ·t · l Şimdi iki filo pek hafif biı· kruva.zöriinün de hattı harbe ıa e omuz grupa y aşan osunun ço ıne gı mış o - arkadaki Fjlllei guruba karııı 
gun.. esl d'. fil d • da dig· er ge · ı · · meyil ile yekdıg· erine yaklaşan vasıl olduğunu görünce - ihti-' e u;<man osu arasın- ugun ' mı ennın keskin kütleleriyle görünmek 
da kalmakta idi. Fakat Alman- 'yakl~asını beklemeğe baş- rotalar üzerinde cenuba doğru mal (Otranto) yu himaye et- teydiler. 

u il h d. seyretmekte idiler; 6,. 1l! de A· mck üzere - sür'atini altı mile lar birbirini müteakip iskeleye lamıştır. ,..,uma ey ıyor ki: 
miral Gradock filo sür'a.tinin 17 tenkis eylemişti. Amiral fon (Spee) Je bu ne-

hir d<ıvir yapmakla muharebe- "Düşman bu hareketimde be- mile çıka.rılmıı.sını emretti; ba· tice için uğr~makta idi. Ra-
ye ginşme tek.lifini reddettiler ni taciz etmiyecek kadaı eseri Amiral elan (Otranto) ya porunda diyor ki . 

( 1) Kaptan Lgos resmi ra
ponında düşmanın - iıarel 
fJ~rildizi esnada- kıbleye dön 
diiğiiail bildiriyor; fakat neş. 
rola11an A lnum lıariluında o 
esnada Almanların ellin lo
dos rolıısma segnlt.ikfiln aö
ral .. •kledir. 

zaket ·· te d. (Ant. alı dehu amiral sefinesinin hareki- dOn sür'atile hareket etmesi ne gos r ı.,. ır n "Ben güneşin ooni iz'aç et-
h • b. mektubu d Al tına gayet dikkat edilmesini iç;n tekitlerde bulıınu.vor ·, ususı ır ıı an. - memesi için manevra yapmak-

h ·ıa.s d ln ·ı· r·•- tenbihteu sonra rotasını bır (Otranto) sefinesı· de prova man arı ın a gı ız ıw- ta idim. Ufku şarki üzerin-
sunun döndükleri gösterilme- kerte düşmana doğrıı aldı. denizlerine karşı fazla sür'at de bulunan kamer henüz bedir 
miştir.) Alman an1iraliııin bu Ayni zamanda ( Otranto) ya gösteremiyeceği cevabım ve- haline gelmemişti; fakat ge
beya.nab o esnada muharebe- son aür'atle ilerlemesi bildiri.1- riyordu. celeyin oldukça ışık vereceği 
deıı ictinap etmiş olduğunu nıişti. Gene bn esnada telsiz- Maaına.f"ıh (Otranto), (Glas- anlaşılıyordu; muhtelif ci
söylemekle müsavidir. Diğer le (Canopus) a di!.,'Vllana hüciim cow) üzerine doğru gelmekte hcUertle de yağmur boralan 
cihetten Amiral Gradock düş- etmek üzere olduğu bl.ldlrilm.iıı ıdi; amiral yolunu tenkis &- vardı.,, ( Arl.-ı uar) 

-~~. .. -- : ,. ,. . ~ ,. . :-- . ~ - .... - . .. ' 
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A~ l. 

Hitlerin hai''"P 
beyannamesi 

(Baı ur~tı 1 irıcl r;l}'fadı) 

· hnan !"Iij ti , 

... ,. 
ar 

o 

n 
:Ad< !: · yatında bu icada ' -
~işti. D,,.ydu.,"ıı ııı:-

t.ırnim. c hesabı yoı.tu. 

13 
Alla.lı, Mollayı bir kuvvetli 

~aprula ııartınp a'lta rak k&
paııa. taklığı zammı Mollanın ba
bam 'tclr.rar heyccawı d" i';ıtü. 

l -B3k t r, 
şimJi~ 

t, n~ ola.cak 

• olabilır wrt.a? 

İngiliz .. -rrıılizırıi dlinya
nı fe bin ~ık~ lıberi, , vrupıı.- -
yı ~ A rupa ·ııc ı rhıi da;nıa 

~ cr.i Ju: ı: c iJ 1ikl meı?e ve 
bu uretL ifl t:na.ra ç:ı.lış
mı ı. lıtgill ere, bu s rt. le ha
rek t ccleı-h~". çok defn, mem-ı 

Gece döl üslerinde tram derdt - 1-Iar 
- Loyundun;.'.;tı, ,ç:ı.prazda l 

ne oW.\ iee öyle olaeak ! . ı 

:ı;:·· · 'Moili!, keııdisil)i mııs-

Mrti eylcmi:;ti. bal•k. - ermek-Almak. - Çoc ıl lar ne yaps 
ku 

da djğel' bir gazeteye g Hele, Moll:mın son aynlr kıl-

1g1, ke=esl Adalıfı d i ~i\'n· 
ııe c . Ne çupr , n., kıe· 
mıuıe<i, no da1gısı lıi; bir şeyi 
rcını. etmemışti. 

Adalı gibi adam:n Jrurtkap • 
mnda. :lnırtulm:ık k:>lay del.ı
Gi. ZavnUı wba, oğlu ezilip 
biL.-üldükçe L·1:ır:.p duyııyocdu. 1 Ve, bu oyundan 1111.stl ohıp ta· 
!:1u<tııJabilecofö.ni düşünüyor • ) 
d~. 1 

-- Amma. bu kurt kapa:u te! 
Na.ıaJ 'e ııeretlen ı;J.:acak be ! ,, 

- Şin:di ı;örüsUn? Bak na
sıl çıkacak? 

le1<etH>nni düYJv·ı tnlıa "münü Gece c'-"nı.ışlerindo y 
istihdaf e.n lııgiliz d.\'asmınl tram.ay derdi ~ azan: '\ 
emrine k,yac~k derecede !ıt<rü Evi lstıınbuJ yak~ olu,> Rac~i SANAY l 
köriiııc :ıh•:d<SI'~ devlet :ıdarnla- da l'!k sık Beyo;;ıu tarafı .dn ---- ı 

Aili.l!, bu ııc.!er çok auııı ıı'-l 
<ı. ll \'C yağ ~ fıeUıılıl· 

de antili olaıı lı:wltlcQP.ıtına. ı 
ıılmağı wrdu. j 

J.Jah, h:ısmııı ne yapıp ~ _ 
r· p tekrar bast:llacnktı. zaten, 
yakta.ıı Mollaya g~ ydn

r·a:::!Scı:'du. Ters ~u. 
Mo ıl:olpolanna dısnm edi 1 

;ordn. rr.ğlı, 1'Ullu el eJt9" ve .(J 
~ylelw>ıruııı dağıJ.ıuğaJ 

'P<ı18JY•Ordu. 1 

İhti}-ar ~" ~·lkün içCıde 
idi. ;~ h8)-.ııcaıu }'O tu. KavLll 
oıjl.•ı .Koca İllı:ahimle Kel ~ 

gW!erini ~ dikmiş 
4ikkatle b:ıkıywbrdı. 

1'el llııo, x. ... 
k: 

ııit iiyotsun gii.-

- Hay A1la1ı razı olsun lı~n
den.. <l<'mck, MoJ!a, kurtulabi
leeo,,k oo • ı,, Hem lat'1:ulacak, 
ht .n de e;·vcl A!Wı Adı:.lıyı bir 
manevr.ula altımı 8 lncak,, 

- u .. ta 1ıun " ııaRJ inanabili -
rim~ Hiç biJ;le~y olur mu? 

- Olur,, B- t,'Ör .. Sa!::ırh ol .. 
:Mollaııın oyunı:ıııu 'V.kip et, bak 

rı ve ha hat.pi. ri btıimu., tur. sinema ve tiy 'Qya gitmek ı'.i-
AııırlardanLerl, yük<ıek yahudi '·--'- _,__ · 

ya~ ......,LJ ıat .ndnş ııra-
serınarecilC'!'i, İngi!tc'"Cnin yap- smda bir dcrtleııı 
tığı bu fütuhat h:uııl:ırınm <' __ Amim, Bey '{tlnrnla ( .... ) 
lıüytık mut ne!fii olarak gö- e~emas.ııd~ fo''''aHidc ~'ize! ı 
zükmü~tür. lJemo!cr ~i ır.a:ıkeııi bir film oynuyor .. Bilm.m .;,.. 
nltmd:-. ha..,. ı-t ed bu emı:ıeor- dür. mü? 

1 
yaliznt ve hr,pıtn1Lım guP s.t.t, H t n. te•---> 4 

- a.. Cl\'e .. ,iQll!t "'""ue o- . 
tliinyaya Ye ı · haııea AV\11paya, lc:udum, amma gOOıııudim. 

şimdiye ı.,,,Jor l'>yle nıaru:•= ..,.-yı ~ il: il:ıtlar gP!ırmi,,ıtir. - Ya ... Hallı••lı:i hu son ha.ft:ı.-
g-ördüıı mil? Bu kuv-;etı r, 1!14 de, t!l'lci Al· sı f,,,n kaçınr.~..ıbiı :ıınma. Na. 

Dedi. mun. aya hı!cınna ve ken<lisi:ui ııı1 ,.,,, 00· le• 
'!',...;? • ......u y • - • 

...,. mG ... -ıddı:ı,ı c icbara muvaffıı.1. A bıt -... :.ıc 
Deyince, K1.vaaqğlıı .ll:ıca 'riw Cazgırra lıi.fı heniL~ bitmişti. - mın aau.&m, ı;ı...., 

cılla, &ha. çapra..oo\arına iia-ı ı:l1ierck: ?.follaıun kolunu hasııuna kurto,- rılınu•lnrd•r. Bunlann hede-'le· 13eyoğiıı tar&fuıa ıılııomaya ı-;t< 
lnn ~ınanuştı. Bı-r tralık, A· _ . '·e. -· .. ,. ., .........___ ._ __ ri, Ahn,ır. dconomisini mr.hvet- moığe tövbe ,,z~m ga a ... 

~ ·" - ~.._ ,. __ .,_,..., nıralı: keıacii altına -el~ göriil· ı , l""-
v'..ı.Jl(-a hw.yla "•>ll,,yıı gir· • m·""· mcm aı.etin ek.onomi ku - _ Se1ıep? 

dü. Ve, c:lleô:ıi lı:ıeudi kasıitlannıı. t' · "°' ı eli. • -.Baka, bu Juaan ııökooek gi- doğ'!'ll gijt'llr\lyOıl'du. e ı·ıı .,...ma - ve bu hedefler - Tranway meeelc&iL 
Arlruı, c.aıuııt ~ ta ,şt_ı, bi görüyorum J.ııpıını!. mucibince mudr.fn~ vasrtalarnıı - H~.. Geoo niiıı ııoı.iuğu 

Mollayı ne yapıp yapıp bastım- - Ben de öyle g'N'.iyonım A.- Cazgır, M;ıllaınıı .Jrarektll:e V'- alın.ıktı. O zaman mtıcarlele,, değil tni? ~. ıne.,4Je 
cal:tı. Hakikaten dı, btr (;apraz hço 00 ! manevra;~ başladığım im- N·.,yol'1l] - S<my.:ıliııt üçünell benim c!e gô'Almü yılt 

nı •rmal olarak devam etJnesi ta
bii ve • ~vd def;ü midir~ 

~iarp ve balık 
- BWJl-Or musun aklıma ııe -- .. ,. l;<=ü. 

- Nege!di? ' 
- lI<Jp ve balık mı:sefoııi.. j 
- lhrp ve balık mı? Ne rı:.ü- 1 

nasc:ıet ?. ı 

- Camm, bilm::z ııu.mı, ôtc-ı 
denbri ninelerimizden, anneJıe
rimiZ"en ve diğer büyülı:luimiz- 1 
den imde geldiğimiz bir 1;öz vaı· I 
dır' B:ılık çok çık:ınıa harp o
lur, d::ırter! 'Yaı 'ru rivayete gö i 
nı hangi yıl balık şöyle denııt!cro \ 
döktllecelı: kadar bol ve fazla çı
kars:ı, bu h2rlı\> tl•lAlet cdtır-1 
miş ! Halbuki bu !!Özün ,untli 
tamımıen aksine şahit ahıyoruz. 

- ?.. •• 
:;ıyırm:ıciyle hastnllll çengcllı')!İpı Dcıııi:;ti. Mol:-mııı balla2ı, t.e- cebllıııya. <iö.ııerek: , Rayha karşı ğil fak:ıt lllei- u -1 twz slncına'tl~, Bey-
&!';ru:ı &ldı. lil:şt& idi. 1htzyar Cazgı.nıı sli- - Di.kkıı.t et, b<!ybnha.. ü ve dnnoıtrat Almıın Federıt. qğlwıda. Jw:ıgi ir ~ce yeri-

'l&:cll..., alta dılemü;;.tü. Te(ik kiın iı;inrle bulıınıısu :ıııu h~~ - N-e olu"f'Or? Devletine kat'şı :\Ç!lmı~. AJ- - ptip te saat.-, •kide :.but - ~ ya.. Harp gooişledik-
<1U!"ll}oniu. S.ı.ğ e.yıığua ~ te di;ı:ümıüı;tü. - Göreı ·)'Or lıloll.ıı, JAan ckoııomisinln e Alman ocı ikiye -d:ğm rqıt ıli81l 110nra I çe ,, -~yor, yangın b.ı.e.lyı <ya 
ı.< 1 ay~ğı iliıerine nla..'"llltı;;1:u • C=.,"1l', tahıının l •Ja't'J, , ellerini ;,Jc welerir. 41:ıal:iirü hayalının geçirdiği ım beş ae- bu eğ!,etl«!llin burrıllfldan fitil ai dmı yı1) lllt'dıkı;ıa sarıyor, 1 

dirmekte olan kıranta • dıı 
§Ula uönd\i, birdenbire 
esen bir şeyd,m öfk 
inaan haliyle: 

- Olur şey det;il .. 
D ye mırıldandı. 

y 

<! ... tunun öfkesini an}amall lu 
EP Liy!e !ıe.şuu gazete:iı:ıdl#' h 
:-rdı. Ak 

~ -- Payro'·. ?. llf'I 
- ~:ı Tfirk~ ~ILQet' 

b·r hal Jdı vesselilm.. na 
şöyle b'· rümle va y 
"Kr ord:u~ ;;yon lı~yeti ~ gu 
rarlıı.r 3ld: . ., "yalınt, bir 
ma esnasında: ''Yakmda dı! 
için ka.t'I ka..'"lll"llnl ;da 

dlyorla•'. Canım, 'kl gözilıll "' 
c1jr, , bizim bildl~'imM 
karar alınma~ wribr. 
bu iki kelin·P b,rbirinin t-' 
ılı: Almal; ~ -;ıı;=z'c! 

;:e;~~::ı fı!ıri?,~ 
mizin csa.0 •111 :ılt Ust ed 
~dt" '4moda ! ıt oldu. • ... J!J.I_ 
bir baı-.yu alJı,.., ! .. •11aç 
"Bir !im@ata alır mısmıl 1~ 
} a. neler! lJaJ'nki l' ;ıim 4f: rı; Bu ~ı; .k.açık b'- :ıar "elli. T.am. t'iin~ c.D.U tc:;ı;l!i etmek iç'r: ı ;t«? • nelik menfur bir inhitat devre. fitil gelmem9Si mümkün degil. cepbelerde bıı gövdeyi glltür'~ 

Adal.ı:-un ı ··~vaziyetti. -Beybaba,neoluyo -' g;&-1 -Oudan.neçıhr!D&Jıa.feıt:l sinden ııoı:nı Nıı.vonal - Sos.. li:b, oonin giU bekiır •Dam. bir )'Or .. Bunarağmeu balık! {!na- göre: "Ban: -yaptmı., 
Adalı r>4lil, hamn•nın bu ılu- ne? Telfil)larm:ı.!. 1 ys.pıyor,, Haıımuuı. ı:nfl!"h;n hıra.. yaliı;t hartıretinin Alman mil- dereceye kadar çe!.ilir.. Pa)u(t, aınin! gömen ayboldukça olu • tim, ya.'ıut ~-.n:tuın,, "Bit 

ııı'S'ınfön istifade edı>A"Ck bir - - Ayet, n:ısıl teMşlznmıJlll-j kıyor., !etini k&kl-rınRğa ve yeni bir K-Orojlu ile r gidince ı:ı ,-cır, tıHrıi, eteğtıu, suyunu <;ak- nata i<:er mbinlz"., deıııt' 
.deıı bire üzerine çullıuıdı. llı:& - yım ! Görmüyor musun? ' {Arkası. '\'ıı.r) intib:ıha doğru yttrtttmeğe b"'f" blisbiittın dcj;ig!yor .. Gece.ıı ge- t!kç. çeidyw! ceQl!Dlerde ua- etmez mi? Yoksa bıı. çeşit: 
mııun luıllıırıru, koUariyle çır-ı'------------------------- IRrbıı.~lamaz, i~te ayni kuvvet- ee, on llı:iden yonma ktıdar a- kumrumm kilosu yüz kuruştan mı. p_cemJ bir ınittrrcimin 
pıırıJc kurlkapaııma gi li. 1 

1 
1er, müstal ·ı ve tam terekki ha.- yn!dannma blılde.'l'le!cten kam ~ şahit t'l:::ıuştuk. çeye, F-rı-nkçeden tercihııl' 

l•dahnm yüz otuz okk.1JJk göv-, - -__:: O _ !inde bulnnım Alma.ııyayı bir au indi de İstanbul ı:arafma bir Şimdi de, aı: ·da, !llrada ... b'llık- ması gibi acayip bir ~ 
deei llarun sırtına. biıınıi§ti. ı- kı•n• daha · etmek ol:ın eskıi tranıvfl.y geltnt6. Niha~ bir çı tablaJamun bir kcoarcığında Öyle ya P'eaela pı'endre ı_.,_ ~ 
lııloDayı uzattı. he lcl'lerini yenide11 illln eyle- oiQbils teşrif eyiulL Bckıeyıeıı ~öyle bir göz lw.-pıp, gece "per .. = eebt ve gayo-et etmek r 

Ad.alı Halli hasmım Jı:.ı.paıın D u" n u" n o 11 111 K u·· '} e 1 nıi~lerdir. Ve bir kere dah:ı, pa- yüz lı:işiye yıılmı. Otobils abr dei r.isyan,, a çekilaiğini görü - "ga~ al:lllak!,, ıı'. ,, 
ge<;irip mattıktan sonra, lı.-u;mı- . j1 • ; a ç a r 1 ra ile tutulmuş kuvvetlere mtı- anmS y'=ti beş ldı;ıi.. .l!len tııh-ı· ;1Unız! Bu v.a.Uyct karşısında, terre = lfaraya <;:ılmıalt 
nın tek elini alt:aıı aiaralı: gırt • t , t ed ~.le hu ihtilAf'ı çıka· ıniıı et e;,:ml:~!11.. sen, halılı: bollu,,.Tu He haro aa- "kara, topr&k lmak!,, 
ıuklamağa başladı. Heın ezi)CI' :rabilecelcleriıııi lwsap ebııl.,;I,..._ - Geı:e.leri Be~ ~n smda bir n.ünasebct olduPına plili>= aeımıılı:, mertıd 
vemmdetersçe'l'irip sırt •ı.ı.tü•ı·st b 1 D , Be kt dir. .İstanbuliıallruııa .. · natbl hfilil inanahilir miain? melıyeme''merlıam 
gctirm~"e ı;alıı.:ıyordu. l an U SpOr emtr<'p0t 1 İ aş l'o!mıy,,, '!taldı sebebler ol- :re kadar muUaka Yall> eder.. - ? ! ! ... !mı diyeceği??!. Vermefi-e 

Adalı, lı:ısırunı ezmek ve kır-'d G 1 b' ı· u. , v ı ff'f ,.nk;.ızın Aim<>ııya ile bir kuv- Eh, herkeıı de -otomt>ııil'e döae- Vermcık-Allll"\k j o i'ıyle: "!!fendim. ıııif,t; 
'Uak için fll"S:'tı buldumzannt>- a enç er rr tgını magt 1 e 1 ei" ~ ç.ıkıtrJMk ve dO':ıtııııe ı.tlir!i- mez ya .. 0 halde ırlılt biıe ka- R'.ıı-,.atJıao:-de gazl)tcsini oku- met VCRfü.,!., "Size bir/_ ı 
..tiyordu. '.Kiiı;ı:clik Mollın kurt Milli k;;.,,.c ma-ı •• ,,,0 ,,,_._ Be- mı·v-"·-'nı· '-"--'-ütün' .. _ _..·-.ın ği yol" ile n.akul bir anlaşma dar tramvay goeco l'tll'lliı.:l ·iniıı yan yaşlı başlı zat, ayni m~a.-j vereet<ğlın·!,, Tü•·liW}e tl 
l d -· .,....,_ UUU ,..._. "'-"'" .,.-...,. L!!!!!"!!!!---'!!"'"!'Jl-'"'!!'!!!!!!!""'~~!"""-""!!!"!~!11!'!!!'!',_,"'"!:'!'!!''!"''""""""- "uapılıı ' ' •\,,.\;fir., amJll" ( :apanın an kalkmasına ııt>klın şilıtaş f" ,f Rtıı!lırda kalabalık Sl1n • Siyahlılur Demirapor ka.- temini gayretlerine cebir w i ' == 1 J ~ n 

~-- ....,.. ~ .,... . ... ..,..u •. yası eme ı o mıyaıı 'ile aynı za- t ü 'bi 1 "d tır' <l <>:nındıgı", f'ıltri."lde idi. bı,,..-u;~" lrü.' 1-i oııiindc devtıJD l••;ndrn ck.ııilıucı: oldular. Bü- aı,'ddetle cevab vermek i";" tııv- ınumi Harpte .01 ~ .. x... '"bı', biri · ., ·~!.- ı - . . . - rilın•-.:., -ki .. Bu da tıpkı j-

Holla, bo;-undurulJaın, ke- edildı. :tıL miisab&.k.ı. ls'· :hul - tün g.ı.,ırreUer ne ı;are ki boşuna zif edi!mi•ttr. Bu suik:ıst, bu garanti tekliti ile cvvelil Yvna- m~ncla müdıüaa edilecek husu- eı: """ .? .... etnan _,_0di h 
mıı.ı:clere, "'"Drazlara. blreı- mu- sporla DP.ınirspor 'l.ra&nc' yapıl neticeleuiyor. Sruıtrelıaf 1" rılw· ar-.ıda yari\ lmrn. oluı üçüneu" ııietıını k d' . l.. • 1 --~--••-- perne., ı ıı..u."ll -verro..,. · 

.,.. dı. Ça)c jık bir oyun çık& - birdaıı ve kısa pa8lar .. uı en ııııne "azamnnga s nı"""'""._.-ı da bulunmıvan lı 00 ırı 1 kıı.bi! oyan buln~uştu. Fak ' D .unpo=lular ancak ilk ortııdan ~teklemesi AAnsınzlık-1 ll-nyb'm genç ·dıısıına çarpa- ve bilahara kati ırur~tte lc-.odi 1 bir mıntakııda hedııfi, bW';lıon :en " p la _Y ıyor ~: 
kurtkııparu gibi her tıuııitan Iı.afta,ym ;-ıidilıleri tek golle aaha tan golle netlceleneıniyordu. Ya- rak, lıir l«ıç aonra mu-1 lıo l in emelleri i<;in ııaiistimak! ı başka ne olabi_lirdi ?. Y_ u ;Mln,,-., ri;:::"1ıa-~ ~el<~g. _ ıı 
b"':I= bir ~yuna r..n->JI muk:ı- dan maWiıp cynldılar. çın son dakikalarıııda. Demir.ıpor vaffakiyeu.izll~ uğr.•ı:ııştır. mı.ynfı.ık oın,ııştıu'. Bugün yayı Alınan 8ıy3'1etının r.alde mort -J~diirınek "' riıı' ~ 
l. hııbbilccekti. 1 T~KmLAR: lular büyük bir ga~·ret ııarfilc İs- İngiltere, o zaman, Ahmm n~rerlilen llelikalar, İngllizl ve i,.t.ikbıJJp ale,·hine olarz'- ., ... 

1 1 
d , '_;• ı 

1 ı 

c 

~. oyuı:mndım yikıl 1 bcılspo : Nen.at Sefer, tanbultır r tuyilriııden kurtul - s~ğ cenahına karr.ı Norve.' u~ meııfaatiıırı i"'n ..... .__ ını'Jlg[.1 "-'-ö b' , :ını vern.:::.t.,, en· ,,~ 
yuz emindi. Fakat lıl<>lla bıı.. ~) .ı, ıu..... er. an~• .,., ,.._ \'e ..... ıımı nnın s=asıaa. 1 1 b' h . d b 1 . , . . .. arım ışı ır 6~ u ( H , • · J.I--·-•r T ı. Cel". -·'- ,__ la _,_ ,~- ,. .,...,.... . 

1 

rnw.u.o. n ır t:ıbav•illünd ,_ . . b' ....._ b d 
• ~~"'Lin K·d·r "ük~~ 1 ' . tıd·"'· .. t u • e ır licı.ım a u umnnğa ıeri -ın~tınn:.ic ve öl~!lrmck ko_ rımıaa_ ı ıcabettiren her tütfol ~"---"''·- ve Fr--~• nun i!ar, cı"-..J- 1\e ft"nuuıt10r :~,,. ' ı ' "' ,.,~--. yereşm 'ıs ..._..m gos ereli a- •G•wrm0<uu- aw>" 

n= ~ Cüıııt, tınnet. kınJ·~-· ı-·u"be .. t,·ıer. "'-'---t teşebbüs etmiştir. Bu teşehbüs, Juı•uswıiaki ananevi İng_ iliz u- hls••vatta kı armak ;,· ,,. ı 
•---~·• N-"· rdJ? -u~ '~' ""' ,.,...... ·~ '" · ..,ın. ı u- "'"°"' T"•kçeye ~""en U · 
.ar-. ""' va · Dem!rsnnr: Ab<lülka•1ir; tııı:cn- bunlu da nctie<} \•ermedi 'l"e o- yalnı:.ı l:rir kuı; saatJık biı 11.rk· aulilnün_ anlruımw.ııını ıınimkü.nl w·-'·v devle· .. b>rl·e"n ~-·" ~ GJ- t !' __ .. ,,_ r•;, _,_,_ .,.,,.,.. " ~ ' ~ IDPŞ!"' r'1>ed:ler <ic yuüan vo lı 

G • y..g gureşin-_,., ne ka- ı.an, I uri; .u.<1Wim, ...ıri, Ce- yun 1 - 'l :lstnnbulsp.orım g&lfü;. la önleıımi~ ve bıı da P.afıaJur- lulma.ltadır n:faatJ , __ 
r _._,___ .. _,_ ı~ı· İsK~n,,,_ '-m-'l '-'-~-' .,._ t· ·ı rd' • . me . nrını ;ıazarı dikıw.~I Iıı-,<lun ''İ" bir Fy --'ali' , 

, ..,,...,..... OJ""'4r Wlt"l!a .. , ~ ""'• 111 "' • ~J ~,, ""' ye ı ı e JIO!Ja e ı. ea süre:ı 1<r hrıımanca mticade- B ı -•.. k ~ ~ "·"' 
h -h M"-" 1 11 · k n, ,. ..... ,. u nı;iliz uı;ulii ile ... d h-ı-' -"ra - mı.;;tcı·elc ç· lı,<m• yı <nlh • 1 ,..,__,_.. , • - l 

mJşt Hakem, Ahmed Ad~.nı. Geru;lerbirli;,-'i arasında, oldu. fofon &<nı"ll JO 
1 'ştir. Al- !inde, ben dair.aa _a,.<>nğıdalu iki 'e l!lükün içind <ıry:ıoize etnıak "turrvay aldım!., , ·•ol"' ~ 

bi. ·~,, ' mnl:ahil ic .,1,- 1 :ını ' ;..,,,,,, l unci "Tl'<' aıırııa ıx:ç.,_...._,... k ed'lıni gız. ~ .. "~ ·ı, ımncıı:,. _ ~ 

M\ • , 1 Oyuıın 1stıuı" '.1!p<Jr ba.~ladı ve TA~rMLAR: ..man 8!kerlui, Kirkens ile Al- ıl<lkta üzerinde i.ıırar ettim- pı·enııibin• ıiadU< iı· '-<•r~da Av- alllıru' !atlarını eh ;,l s 6 ıı, yag giıreşinde r.e kıı. ·ı · n...mı·~, __ ,_ ___ a O"ru-· '°··0_U,-tn~.· "•hınet Ali·, Ya'"'Z. man k'"'-"' arunıdnkı' bütü'n Al ·ıı ı· - y ıo•-·-- · tiki J: 
dar ' . m-ı. Ja _._,.. ' "'> """"""-' J ....,_._, _, -~ •u "' ~ man mı C.ınm unaıı mil- nıpa """u•l IR • ıJde JiClli- '---·\ • '·· ı 

ezıcı 0J-r \'lll'.C.'\, on ı·J ı mcı'kı:z .. tleüni inıikal et· Fıwzi, Ahroet. Halil. Yani, "ilk- mı .... -kalQrı elinde tutmakta ve ! """ -.,·"'l _,_,__ .. J '' Uut g Jetine karşı hiçbir ln:stMUıe hı~ den tall7.ime &zmetıru, hu dOV· 9,.ı n nıu,....,. """" mlll!a:lir ı-e nlıa tirdi. . rü, Hakkı, ·,., '-'-ercf, "'•ı•"'· b Al .... '"'oc,.Mar ..,,. y ,r 
" """ u sur;,t!e • 1 ~ ,...yaı. &aha&- siyatı mevcut dei!llılir. F~ '•ı.t, u- 'ı Jetler gr .üıum ith.,le c lı~. tım. I \. b .• ,:..." a...'.'." ·'· d ut•: . ·li manivdfilı oyu.ular Cihadın <;Ok brirs.Jc, !.sın.etin f'rl'nçforb.iı-" ... : Halil. Ah et, nı hiın:ıye eiıncktedir. ., ıın • - • ~ "" 

icat~ l lıcceriksiz, Aff- er.emin de atak Mehmet Öıcıer. Halit, Keı;fi, 3e- mumi H~rbte olrluı{u gi. •• v.a-
1 

Bu hedefleri giid~rken AinıC<n-j _Ah, kanleııım <l4 criP" 
M·"~, b'"-"- ..,.,_.,..., ~~aı::- olın;,.yıın oyunları yı'tziındm bir lim, Rıza. Ali, Muslııfa, Suat. Bu maf(liibi;•l!tl'l!', (;!:mrchnt'i manı gelınce Yun:ınıst;JJJ i.is,ün- ya ve İt.alyıının v ya.,ut A:m ın- d 
=~ """"" ~ .... ~ - 1 71"'.:k h roı GeçPn gw 

türlu netice aluırunıyorrlu. Hak- Hal:<:'m 3an.ih yeni imltllnlar aram~;ı mecbur den AIM~yıu .. n hayat sah!ls1- ya ve Macari&'-:ınııı \'u v-lannd:ı taııtasınJa hılnnan ıı 

oyı keııdi:;iıU Jı:ıırtanr ~·e 

h" • • luı.yret!E'.ııe dil~ürilr-·1 

dil. 1 
Biuaaı:ıl.eyb Mcillaııın ı;aata
da, kwtlı:ap;ınınn mukabil 1 

1 aı;ı1'1lllı:"l111 oyun T l'(jı, 
Bu, nynnu, 'skiıp glir"'linde tat

ctmişti. 

kı ma :ıkkak ""! olacalc :ı:aune- Ovı.ınaB'"!!lkta.0,"'1-slaclı ve he- efoıiştir. İ•te bu ııurctle, n,ı. ıı· d b-' · z~i~ ~>ayordu: Çocnlı.lafl 
.,- , u.-.., v na ''r arbe indinnek icin bir yaya wen veya ıotıkhaldc ıı:- maıar :ırtı . hiç , . nyaı! 

dilen iJr. mühira po::İ11) onda bu a.- racn hir faY•.ıl karandı. Iiıkin bu 1 landa ve İngı'I ı ~ 'ın ııııı"' 1·ı- 1• k ti ,,. · · d · · b' 
S u.. '" ... uvı·e n ı = arazı!ml e y r-l r• mu.savı ır muamo<ı~ yapı,,,_ Ç ,,, ,_ • ·j roda l:..ybeılilıniıı oklu. San - • i- vuıı.>ştan .sUfad~ edilemedi. Fc•·- ıq.. -o u r.ııı.nn ,, 

y. lıl.ı.:~n ciddi tıu:yil, ıuıcak 29 zinin ara 51 ı 'Mehmet Aliye lıi.- Bel~ika yvlu ile AJman <>kono- le~m03i '~ hiçbir zaınan nıfüuı- sından r,ıek;neıı Yugo laTlan 1 ._ eli 
•- lb·nı •-!·" d meh• etmı·y~'k"r. 1 d' 1 · b "'yor ye· uncu dal:ilmda k< nJini gösterdi. zums 7. ı-.u;l;t.'\ az kalsın gole! mısı ı ırn ı ...., uı e eıı n ._. -,,, en ışe enne u ur;1<. e ~ İ\ ~- t d __,_ d __ , - tu ·ı ...... 1 • - ..... ve-, en e ımtl uv-Kw.r Cihadın yo!ladıın bir ara ınal l'.uyordu, c beıı dakikalık Ruhı'a lıadar ı - ,--,emek proje- !ngilizfori, ~imal cenıı ımız·, bir tıı.r.da cevab \'e,·diğ-inıi · Bı• y .. 

1 
hef 

r-ıısıı·ıı gilrel hir qckild< istimal takımla.ın birbirinin denemesi ı si kur fo,.ıll, ve bu proJ·e bir ka- dan süpürdu"k. Cenubt" d," bo"v- nryorurn Ben bun·ı Fr n• - ' 
1 1 

gmr.' 
- '· lü' B D 6 " • 1 . · " " ' [ i«t.."rlio~i bir • ey_ Fakııt, eder.,,; go yaptı. u 3' yı c - ıncı dakikn.dan itib:ıren hakimi rar mıılıi.vetiııi nlmı•tır. :ııu de- ı b' t ı ,, 'd .. h t · k ı nd bild' • · uı 

mımp nu lıarclte'.e getir·'i. O - yet ibr~ini &'Şiktaş lehine çe- ,. e ır e ıu 1 e rııu•anu a e me- vesı ";.~ı ~n •ırmiz fi >i, çocııklar için ne de o!NI ı>" 
yunun oon ı:akıkalnrını ha.kim vkmiJJ(.i. fa, mücudeienin esa1 sik Jetine meğ~ sı~.'nf'~ lcnıiJı bulıınu~·orı z. Yııguıılııv devleti ve ay11 i za- lence idi. Boş 7.1.kitloriDde 
oynamıılurrn:ı. ra~ onlar da Halı ve IT.akkı mühim iki f•r· tahamınu )çin Fıan"'1 seci!- Avrupaııın hııld·d b'r tar~i- · maııd:• Yunoıı rlevlcti zimmı- vakit g~ orlıı.nlı. 
gol çıkaramadılar. Bu şekilde aa.tı :.açu-ırken bır anda snla mi~ti. Alm~n orduları, t.'lrinte nine vannak mıtl<Mırih•l<ı, ikti-1 dın-l~nnın iJıUr roi_lmP_z bir _ Amma,Y ,,,.;;..,.,_, baı 
devre 1 - O İstaıtboiııoorun IPhi- ge~iru. . 'Pri topla hücuma kal - mı'slı' oln bı'r• •• rA_rler sı'l- d .. ' ı >- .. • b ı ı •- ~ -'- d '- ı ı- ~,;·~~ 

n· 
k 
ö 

thtiyer Cazgır, Mollanın bazı 
oyunlarmı ve a<:mnzBrını 2"Z· 

mJ ti. un!an bildiği için, Mol· 
h, W>mtıya girdiği zan,an hi<: 
te te1Aş etmi,1or<!u. 

, ,,. 4"-"' trıı. g~·ıınnı ı.uı" ~""""rı, i. ...,rz.,3_ gam "nıo.rast erı ırb- med•'lrl-' 1,-'--·yord"'·· ne bitti. Eu -<!en-ede m''ter.ddit kıın Ank:ı.rı.ıılar Mehmet Alinin hli ------~· "-"'" ~ 
defalar Mt'kerr..-.,n _ ltatlanar:ık hatatımdan i~tit'ade ile ilk golü silesi ile, bu ctrıru da muvaf· ha~sa Yugo~laY:'fa j), •it• do•tıı-j culannm 1 e'lfıuıtıaı-ına hhmet _Evet, 0~ öyle .. i h 

'll1 a)"l'11C1. yap ııar. fakiyetr'ıliğe nğynlmı~ ve yar- ne miııtıı•el:rcfle-r t--•i iııe ~~ıı,. etmelerl"le raim~~ y:ıp :n. 2; "Xııklar ne yıı1>S'J'. f 
l!iliı.i d.vreye Dcnıirıı,xırlu - Selim ay.ığ:ru. (;'elen topu ha· bf Avnıpayı lngilizleı ' 1 P>ı 1emiz.. tını. )!uidc Al ı a ile · r-1 M_ıırt l~ı41 de -Y U"''>'.l_avyan.n cuklıonn eğiı'!neeeği eğloııı 

hu: a'lladıl'll'. Ui::ıfir' "r takını- fifçc ıtr.ıck suretile ta.1<ımııu ga- lem;ştir. bistmı araııınııa olım hilen her ~?·anada ııesı-.Y!n Ü~lu pa !eri '.Yf>İ< gibi bir ı;ey .. ~-.J-,, 
lıırmd:ı. :ıfak bir t~i1at yaparak lip vaziyr-te ge~di. 1 - O ilk ıııağ o man Churchill, benim ye-j ŞC)., bile bile 11n.ıHnın. B 1, iltihakı vukubuldıı. Ren ve lıii- te y·,..,.,·, "ı>hrin mM,_.,e"' 
lııkenderi ıııı; ige 3Jm .,!ardı. Bu l(ibiyt;ti Beıılktaşı büyük bir e- """-'' ç ..on. u> 
d gı~ · b' a& ~rini g'7'ıter •. ııeı-ji sanına ~ıu· etti. ni sulh tekliflerimi red eden>k, Sırı p,iJfotiııe ya.lnız Ahnaııı tün Alman mm..... buıııl n rindryqocuk bah<;elori ~ 

a dt -e ilk beş daki};a Ed<!!)<:.!lfrli-) H;-,,kkınınmüJa.fi arllillldan İngiliz !mpar:ıtorluğı111t1n mllte. milletiniu cliııi ııut \la bl-İ ırw.mnun olclıık. Çünkü bu i]t;.j Van> ediyomııııı. 1nııaa,tı j 

ler ciddi bir ııek'l le bammların. .;•yrıiarak ~;ı.pt.ığı auk mesafe h:ış~id kuvvetlerini ltalyaya madım, fak•t ayni ımnıanda, 1 hak-, harlıın _BalkıtlUiOl'a •eııi~le-ı füilPn çocuk ~1.hçeleri 23 ~ 
Ruı'm!i bahar mllsab:ıl,a- tahdit ettııer. tc.~ıının ge.."İ3ini karmakarışık kıırşı tevcih etmeğJ ve her ~ey- Yugoslav dHieü ile Alm' ny ı-1 mesıne manı olr.ııışa be'lziyor da aq-laetıkmış. Bak bu co 

,,. <amız 1 
kında ı 

"-'-" Ee:;inei dakikd.rl&.n sonra a:;ı - itti. Bu arada •<Mfi terı< bir vu- den evçeJ, Yeni Zelandalı ve nm m:ittefi' i nlı>n J azı millet-, ve kkn_ içe ma_vcut ihtilafa heri Amma 1. 'fı' .....-..1, "~J; nmın son p~ı d;;.uu.ı nüs· lan 'l'e l>üııuma ~en Lıtan bul - ruşla kendi kale ine ilk golü Ya<l- - -~ ~.-.• ça<" 1 
hamı -la intişar etmekle re- sporlular IJ!'n•n•Iılr:t bi~ çok tı Bu golden h:ınen iki ıi1Lkika Avu~tr .. Iyıılı k1taların yardımı lerle mevcut biltUrı g;;ı;Jiıklerini j şeye '.'8<l'~~n i>ır )ıqJ ~nreti bıı- tne.'l~l edecek daha b? . .,ıı• in 
aim neşri hitama erır.i hu- ~!er kaçırdılar. B:.=·ı direğe soma a,1 'Eşref şandellediği topu ile şin~ali Afrika sahilini ele faaleye yardı1'1 için namusk~r 1 J~nabıleceyı hiikkıı: .a_. rrcl< 7.'lül !er d\\ruaii' ..ıeği gibi, oul.f 
lunmakl.ııdır. Şimdi eluıiııı.k oazan da rnldpleı-i.ıe Ç3rptırdık- içeri so tu. Vaziyeti 2 - 1 olunca ~irm ğe karar vermiştir. Bu bir matav sıt rolth•i oynaına- 1 om •lcla berabeı· nmıtll•r veri- nenuıd:ın bfuobütUn ma;,ııı 
~:e:ı. ~e-~?~ı!~;!s": lan taplıu· bir türlü kaleye girme Beşitt.şlılar biisbütün °arJan • teşebbü.• de, Almnn ve İtalyan ğa da çalıştnıı. n iı~erine, j yordu F-.l<at, p~ı.:tı im,.ııltty, , nıc..., k ;<;in "!" c ,ı fi!mıeıi· 
den tek bir r~im vilcude ~ d,, 10 tıncu dakikada ka..-.di hare dılar ve rakiplerinin kt.1csine -a. kuvvetlerinin işbiı·liği sayesin- durulmaz ir h:n-a yerine ger- 'lazırlu Belım;.ıi'a <lönn dı•ll--ı pılma.lı ve halt.anın 1111&' ,?-: 
. kct'erinde ciohyı Ni?:amıxldinlD dar kıllı yerleııtiler. ~rin- ff · ı· · t- • · 1 l ü•-- •· h'". Jıl' ıç; tirecck ve bunu nisan sa:ıuna CeUili hake'D vyullilan çıkardı. "i!krünün çok fena bir günle • de, ş:nıdideı.ı muva akiy tsizli- gın ;~ın o:ul'lt"En a1.ıı ıı ma••ra mez, ~ ""''1ıı.ııy~m '""" ""t gil:ı'cr'n1e.sinemnl•rtla "'' ıi 

kadar gazetemiz "müsab.:.ba- Sarı. Siy:ı!ıWarııı iıftün!Gğü her ·inde ınaları ber an gol olmak ğe ıığramı~ teleklı:i olun. 1i!ıı. ve Y lmz aske•i d .... ;ı fa t tıer darbeler• org:ınıze -ede ı hıı ,1R- ı~r ~®erilmeli! Y'obs<t ,,.. 
ka memurluğu., ~ne ı;ön- ıı.n şiddetlenı:::ı ek deva:-: et"ll<:-si - il:.timıtlini a •nltıyonlu. !Şerefin !ngiltf.re, 'ıarbın bid:.y~in- ~eyden evvel elcoooınıı. <.t ıı " ~ 1 keri ziimreni-rı İng ı redP.n ııa- f~anlan z::: tmclc biııll 
dereccksimz. Bunu doğnı ola- - led b' .. _ _, ··-· ı 1.ı· H 

1 ~"il 500 ne ragmcn ac:c c ı ıı ,,•ın ev- cıuen ve gw.cı ırpa.sı, ak1'ıya deııberi Bıılkanlnn bir arp li bir irbirliğfoin h ~l a r. ı- rı alan nrı.~urlo ı, yıın.lm1", 0 • k•'"1'\" ..ectirir! 
ra!< y&,...u en okuyuc'I! • vclki yo:-ı:ıınluktan mü1 evellit 11:ııat ole' ı. .' · · ~ ,, ,. ~ 
m ı. list.eeini evvelee neır-et- l ırayı cık:ırılması kahil olre'1yor _ F . , Gen , r mUıl!lfaamnm sı ı yap"'.~k ıcın gayretı;-r na herhalde muvııf!11!dyct ha.•11 lan· l:ıoz.ııc.~k bir harrketı' teves-ı _ 'Dofr,ı .. o ,.,,k, bu 10 
tiı{imfr kı~trPtli hediyeleri - dı• . lSlnı hake. penaltı ile tec _ Su ... n1ar. f rw olmnmı~tır . Pıl-ı olmuf(ı;r. :Cilhakik!I, Alm,,nyt-; güJ ehniıı!erdir. Alm.•nya ile cuklar ne yapsın? ~ 

._tak;;;;:;;:di;;;'m;;;.,;.ed:.ec~~:=-c:, :::..------ :>_yunun sonlarına dogrıı bil.ki- ı Sonu: ""- ,ro c, Sütun 1 de) 1 lıaklka, fo,,,iliz diplomasisi. u- nın hic ~ir arazi emeli vcy~ ~':.., ;&vrıı. Mıhife 6 aiU'kıı 3 de) RecaJ. SA-"' 
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LIB YA 
Harelıiitı 

. 
1 

kısmı (Baı taralı 1 inç Gyfoda) 
run lüzum gtirünen harp 

- ~I 

ı~~~~~~~~~v~~~~~~~~~! 
P 1 Bağdatta 1 İki Alman 1 Dünya vaziyeti[ 

karş sında 
Türkiye 

NK 
r d 

aahnelcrindc istihdamı imkl· 
nı elde edilir, 

B l Viıkıa çıkarın kar-
f!l kuvvet tefnkı zaruridir 
Fakat, bugtuı olduğu ,ıbı 
dl =aııa karşı da mühim 
ıvvctler tahsisi met':ıundir 
C) İngiliz Jıına.nmaın ııaıdm-j 
·, ıkannalan :::ıt.ı.I edeb • r, 
D 1 Ha bP.slenmeaen t lX'" 

!=esi kolavwr 1 
ı:; Bu " o ıın.:ı le i<ıgnli si· 
1 e, emmıycu haızctir 

~ J Dcnız usılala.nrun Trab-1 
' l.ıyıl:ırından bıtıfııdeler im
"nsız bir duruma gıreccğı.nd 
kdenizıle seyrüseferde nisbi b~~ 
ı rıesti tt'nıın edilir 

f' 1 Y rlil rden ve 
0

koloni ka.y. 
klnrından ıstifade edil' V . 
t 

lr. llZI· 
<' •cıct buhran ta.anı. . .. . • ızun ileri 
Or..Uruıır tn rır' •t d .ki A ·ıegıi 
. Balkan Ct'Jllı· i tnklli 
meli ıdı ye e 

• 
B) r!'abe ıst· .,.,. . an ~erının h 

a .:ır ınusaıt .k . ' a
·1ı ı en, h ıtnnııı erai-

ne::;ı mecburiyeLerı vardı B 
~cbu~ıycU ,. dünkü Ylal<:la: u 
ııınişt.. ı.ı:ah 
Alman • ttaı Yan kııvvctlf'ri · 
"\rruza ~e\ kwen ebepier: nı 
' ) lngıı·.z k 'VV<''°'T' . 
glamak , ını vraya 

Ba.1< n.aı ıı ve H be 
~tarw. kay na an · 
B) Vactcdildi<>ı m :ıı- :nek. 

t•lvan ord "' l"tbı maghıp 
u~ak ıuıunuıı !'n>slıJın. ko-

cı A"n.1<a y.ıka~ın u· . . 
asrJUna kapurın•--•· ı ussu, 

ki '""""' Yarııı t IÇlU bir köprü IJ K• 
ek kullannııUı:. a ı ola 

i'rt.1ıl CSrdusunun Ring•zi do. 
ıınnua m . ' . gu 

1 r 1:;;u~,. vzııuıdıgın; "jan 
h 

""-'uucr. n motö ıs 
eı, <;dl! r 1 r tı.ıınnda 

< c, ıncd ve 'l:C''~ı r tıe• eb aı..ı- er aa-
n n ilir Mahır b' \"e c.. c da . ır '*'YI< 

. una ın lıinayı L 
eoJir Dır ... ab 1 

t ~ • DJ.Zl)~ ile i 
• bıraz daluı öte! • ' •ıs. uat 

l..ı ıla 'ta.ı • e ,ıdı , nra 
Yan oı-.ıu.ııun 

''ldugıı 13.."-l h . ıJn \ t:rn1i 
' . • ın t"'ın g<'rı lir . 

o..ldı B· •·ır d 
k vvett,: . d n ııı.ı W l 

•il n t ı 1 ı;;. 
l ıl:re\C bi:ınd jl.~:-
t ' • • • •u"9lt. Şıı ıdı bu = -ı:ı,er. A uva üz ' 
dL~. Aba . · ııııuo A 
Tı' • lııı.ya \ uı uır.c te<t rler 
l ıı c -:wadan batıyı Lcvccculı 
'' ıı ana kuvvetıı r , AJ" c 
ha 1ı;ı:ı uo k . ' "' • A· 

.ı...~mct""' ~·ük ,, 
ıına varn1ı· .ı1 . , · a
<-.n< • '<la Sıreııaikada 

Y il • :.ıfreıe Ha°" 
l\. llllmın "'.ılX't ş rar-
m Kızıl d . "ll ık tıre-

C'fll;t c i{ 

bağlı ~ 1 Yr~k-
1 

rıvtır 
( • \ ~·(·nı ıii.ı.n . .arı. 

bu . i lltı lal ka \" 
' -.ıl:k ııneı e t .. 

"'' k Üzcrcdu 1, p· .·cüh et. 
r Habe .r U<l 1ct on 

"l tanrı ki . "il r' . 

aş ad 1 sük net diretnotu 
( Bq t•rafı 1 lncJ aayfada) Bağdad, 6 (A .. \.) - frak 

tanla Yııgoslavy ıy. a t•.ğa ve naibinin, hllk etin , · • na· 
do •ne ir anla m ya sevki list lideri Ra.qid Ali tarafın· 
cin çalJ.?ınıştır. J<'akat bütiln dan ele g<'Ç;r,tm ''2erine Bas. 
avretler tıo<ıa l' tml tir Şim· raya gı'tiği l:ıi!.'lir'lmclrtedir. 

d• 1''1Jhrı>ı· Cl'vab ve-eırtır. Bul R · ı •ı· T ! · ' · .. ~ aşu .-- ı, ıın.1 ~ ım nın 

sabahtı ><'r: Alııı.ır kıt.'\ları' gerginliği izııle husu unaaki 
lng 1 tereye İcab en dersi \·er· 1 gayretleri akim knlarak istifa 
nıek ıçin yurıiyü< hillı·~ıedı'r. 1 

' ~ ettikten wnra harexete geçtigı 
A za. il zarft'l a B. Churchill bildiriliyor. 

lııg ltt•renin kıl1 üzerinde va. ~--.... ----------
p.:.e.ıgı hiç ·ir işi nl•nadıgırı 

kıttı •r tte anlıyııe:ık•ır." 

N otaaın Mctııi 
Berli ,6 ıA A)-D .• '.B. 

Aıans J ldirivoı·: 

• A mr.n hukıinıeti 
Yunan sefıtretine 
notayı vernıi tır; 

Ber!in"deki 
~ğıdaki 

Alman,·a. lngiltere ile Fraıı

sanın harp ilim ettikl~ri gihı· 

denbeı·i ilıtıl fın muharip mrnı. 
lekctler 2razi"1n• maııtıagıı· ve 
hilha.-.n ho.lkan yarını ad,,,.ıııııı 

lıaıı' d'qt rla lrntnıası hususun· 
cl&ıd ııı-zusunu ilan eylemiştir. 
l nr: :iz ~ fer kıtalıınnın i1"1ıa-
ıııdan ve hu kıtaıı.t bakiycsin n 

Nl)rver ve Jt.,ransc.~l\n teh'idirı

de. nıır.ı Avr• pa kıtası İngi· 
lız kıl l'•ndaıı 14'11.'\mcn tııl· 
hır d mi r. Bn uretle ve 1 
ar'ık h bir İngiliz a•kerhin' 
A \"tıpa kıtasınu ayak ha ına•ı· 
ili\ imkan bırılnlmama.~ı ııl't'· 

lnlc hü•ıır ,\vrupa dcvl. llPTİ 
Avrupa ı ·uu "'Hl t>ll C'mln ıı

nı~ lll ide t'lmek o:ilıi mu fp. 
1· k hı· tnf .. fıa ırn1in etm's

lerriır. 

lu l ' on \' ı an hiıkiı· 

r 'Xf İfl n n . r .ı"' ıtı terk erlerek 
bi a•ı>th ~ ı•.l'r" ,.e fakat ;on· 
r.ıı g · • d.ıhn ç J.: r . ;ıret- ı 

te \im nJ .:ıı du t•ıları Ya-
ni vv ! m rde lng terf' le1ıin
J \ 'İ • ~ ı n H .-ın .~1Imnz bir 

paktı .ıı.ı.:detıt1i~leruı !taıyıı, 
eııt-rilralsrın ku ba ' oia'"llk çe
kilen Başvekil ::ıt.y.1diııo\ ;ç'in 
sukutundan soıır~ d bu pakta 
sad•k kalmı('tır Adl'lyntik sa
hıı:nııd;ı ılhun bozulmıımasıııa 

mani olan ltaly11'd1r 
Yu~la\•.va, 2.S mart 1941 

de üdii pakta ı<"irdı Viyana an· 
la maları mucibiııce, S~lunik 

Yugosluv olabilı•cek.. Fııkııt 

mıızijm r..uvvetl~r lııil'"'"kE"te ){ı.:Ç· 

tiler ''" herlı•ıi üçlu pııkta ilti· 
hakı oln•amı~ ~ibi tel .. kk. e•tir
ıııck ,.e mihver d~tleriııe kar. 

"' m·ıha.iım bir 
tutmak olan bir 
!ar 

lıuttı t-:ırekrt 

rtıim Xurdıı· 

Yıız ... ılavı·a'da ft.a!yıuılara 
,.e ,.\lmanLıru talr;tı ~biı· ve 
ş dd•l h .. reketlen vapılnuş ve 
Yugo•lan·a. İngiltere ıl~ Anıe
rika bi •le•ik Jevt LIP.rinden yar· 
dını i~ lfni.~tir 

1~ııgosl·ıı.·ya. 27 mart g~esi, 

mihverin dü.~rnıını de>leti<'rin 
yanı h:ı.~ın•lıı yeı· almı~ VP tngi. 
liz kuvvetl<•ri i~iıı bir , .. ueket 
iı~~ü hahnr gclmişt'r ·· 

J'~e I><-ıü1.i H:ıklundıı .\bnan 
Thb "*1 

Ro" 1 i.ı, il (A. A ) - O. ·n: 
Rı "1hm bildi rildiğın~ g•ire 

\"' wnani.slaııda cert'y~n Pde ls ... 

ke•i har J..•t do4'yısiyl~ .rkı 
Akr" n I (! \' l nı,8. Vt! 1._, ·rı .. rlf'· 

yaralandı 
(Saf tarafı 1 lncı s.ayf;.d.a) 

ağırlık merkezini bil' Alman 
c• harabe kruvazöt" nün bulun
duğu ravuzla diğer bir iman 
muharebe kruvazöril•ün y;L'aŞ· 
nıış bu!unduğıı rıhtım tôkil et· 
mişse de bu milhim deııi~ ibsii· 
ııüıı diger kıs.ımlarında du agır 
hasar vukubulmu~tur. 

Üı<siin Uırpito ıııuhribleriPc 
mah•us rıhtımdıı petrol stok· 
lan yakılmı~tır. Yangından ~ı·j 
kan ma kırmııı ale\·ler<len k . 
,.jf bir siyah bulut la lıaka"' 
vük.•c ıni8 •r. Bir çok .ın<repo.l 
lar.n d-. ~.ındıg. haber verit.! 
nıek!:i"'1ir. Bomba isabeti 'l"aki 
olduğu tahmin <>dile . bir petrol 
g;-ml-indr·n çıkan y rngınrl •. n u· 
tuz metn' yiiksekliğinıle ale\·· I 
ler yükae!diğı görülmüştür. Al· ı 
nı..'1n rnuha ... ebı: krc·,·aıt)r!erin· 

dPn birinin h~n1e11 vakıııınıfaı 

~iıldetı: yangınlar ~Jk~l{'tır. Bu 
yaııgııılar denizden ı~u kilo
metre me.•afedeıı göriilnıü~lür. 

A'nı ıı nıulıarrbe kruvazör
IProııi sernırk gtk olrluğuııdan 

tın· ·are\e, ımiz ha~a <·kleri r.t· j 
mı•!. rd r. Fıarp ·Tonıi er nin de 
is iri'ık P~tiğ bura ı ate< ne rag
r~n tnvv:ı relerim ;zJPn bazı ı. rı 1 
300 m •tr<'ve kadar iwı:ıi•lrrdir 1 

pilot'arınıızdan biri hır ıam isa
hrt kP_ı·dcth•iıı' ve bazı luımbR· 
1nrıııın dtt genıilerin :vakınıntt 
dilstüğiinü haber vermi~lir. 

Diğc,. hir t~synrn lıc .. bala
rını nlılıl!la b,.ıj-Jı bulun:ın mu· 
harclıe huvaE<irü ürerino :ıoo 

mr re akaktan ııtmıştır. Rir 
tan ~ro'lıizin arka torc ı~ mu· 
hıırt•be krm-azörünıl n zrı.::o 

ıııetre yük,•hJ,ğindo n:e,·leriıı 

rıktır-nıı Ye alPvlPrin ~onra,lnn 
r. 

ll ı 
·ıl ,.. . • nı .... i (lt' ~r ltiıt.H i ıı r f l.1- atılnn lır-"" 1ıala""ın n~rPvc diş-

, 1. nı:o:;tan n 1r1!1~1 t • 

l 1 
· .._ ntPSİ la;ı;ın ır Sr tıuı ' ır· kı1.t 1ug1'?' ~··izli\"ttf"k l(nffar ~ f t 

.... ı vlet)e.rir ıı i- · •• firarı rlt-n• ru .. kf1~11.r111 t hl l ·• len igı 1 .·övlenıi~ti · 
_ r n · kabyl Lm;ş ol- ,ve okınLı.st\ır. 0 ~ ~11ııt•k ~ · • 1 - 0 ı; - ~.. Rir ı1ilotu11 bl'ya.natına rı·iir(' 

• '1 

~' 0 m ı"1u~. R.ı •e-, ıdd"'·ek vaıııırl.ı ·ııı, mavn \P.,a· l • 1 1 ,..... ı. il l) ... ~ t~ı-\""i:ıieıı..·vE"li•ııJe _nı \aınr a caktan atılan l.>01"" ... 
• ti ır 1ı ı~ Vı1t,-,:i.la•:ıı ı .iP nha eı1il~ b~\lnr ..:.a.vt>t n1·1 1·.1rPlıe 1 rtı\·,•1.ı'ı'· 

l P pa ık .!1 ~0 11 "t ,. n ll I 1 
• " ' n . ft m•ı... tP k'""~ H• n1aruı.durl·ır. rl.ı'll' i.nl-el ~tp-vmişse hıı lı·ı· 

l .\lil· ''('ll1'•- LJ Atm;ın hukll'nct. 4 ::;, lıa l~ 11 lı katen lıiiı·iik hir- tali e .. ,.,· ,,],•. 
ve ııüdl t avn .. n~ 1· r.! h · " 

f·nda ~nk lan . 1 r•·. •ar iııd~ lt~J.v n 'ıiıku•n ti 'a· c:-ktır. 1 
rafııırl,ııı t.. 'lıi ı! v (u ı ed il 

:ı" .ı "'i in uzat m • , , ş Jllute:ıkib~n ,. daha ı ük~r'< 
l 

L11.ttııı şarkı ı,t ı~l>ct eıfen 111 , 11• 
n-11 1~ o M. .. l •\ tt hilr n,J•. ı'r fala 1 ) apılaıı 1 1 ~ taka\·ı e\rİ.•~faııı içiıı tehi·~ li re. ı \ ı~cıını ar 

. i·· 

.A~ni ı· nl'ınJa, '1"1 " hııku· 

vk1 Ke:ı iR lan Yanan 

mın~ ı., 1 etnııAtir Bu mı . .,,n• nıia bir çok homh .arı 
laka E~ denizı ık dııh'I oldu- muh"reb•' "a · •lerlni<J hu-
. ı l". 1 lundıı~ıı yere diı~' ıl,Jeri görül· 
g• ı.a"" 'urk hiliııe ı-.ıııı 
'I' ı. mu~t ür. 

ı.ır .. iye kara ulanııa kadar '!""_;....,..._...,..,,,---._......,_,,__, 

o u 
9q tarafı 1 inci aayfa<W) 

bu Euigaristanın Alman· 
lar tarafmıian işgali uzerme ol • 

( B•e tarafı 1 ıncl eayfada) muştur. 
Baika.ıı1arda. Harel..,,t Kolay Değildir Almanya., İngiltere~'e yaptığı 
"-Arkı:.d~~lar, hava hücmn n muvaf ak olma· 
Balı.mnlarda harc·ket o ka.ct.:ır vı~ ııarka dönmüştür. AJman • 

kolay değildir. Her hnrı-k~Ln ya bu e uzuu :ıiırecek bir 
bır makuliyet haddi ve bir man· harbi kabul !'imek mecburiyetin 
tık bardcti vardıl'. Bütlin bu mülı\. ı:le kalmıştır. Ve şimdi bu uzun 
hazalardan so~ hu mnntık h :rtı için üsler temin etmeğe 
ve bu makuliyet yoksa ve istila çal maktadır. 
peşinde ko>;ıanın ulu orta bir ı;aı. 'I'ccaYilukn bir kaç <ıAat evvel 
duışı vaki ve bundan Türklere hact<li z.atlnda hemhudut olma • 
de bir hısııe c·ıkaca.k olursa bu • yan Sovy('t Rwya ile y,ı.,.osl:w
gün dovüşmeğe h zmı. yamn bir ad,.mi teeavüz I ktı 

Biz istiı..lal ;rurtarmanın tecrü imzalamaları Sovyet R•ısy:ının 
beli eri nyız. Hürrivet~niz içııı Y•ıgo~l:l\'j'llnın istfldalile alaka-1 
de di;vüşmilı:< insaıılanL. sız kalac3mıya.-ağmı go t.ermek 

Arknda lar, 13alkanlanls bir 1 tedir. Mosko\•a ı·adrosu Yugos· 
cenah daha teşekkül etmiştir. lavyaya vuku bulan tecavüzden 
Ve zannolunur ki istilacı ev .l b:ı.lı5"<iC'rken ·u~osLavyaıı:n ka· 
vela buna hücum edeccktır. De· 1 ti karar.· J1 hılr,>ten ka~ınnmk 
min de söyled;ğim gibi bıı dağlı le 1 w '..<tiklAlini muhafam etmek· 
arazide hareket c;ok tehlikelidir ten ibaret aldı ·~unu h~lbuki Al· 
ve neticesi acıklı da olabilir. ıııanların tecavıizüne uğradığını 

SuUWıııuzıi Uıını Etnw.k söylem~tir. Bulgar radyosu Bul 
bu~ .. ııler \'arsa gadstanın lııı.rb dıııında kalaca· 1 

Bizim programımız yurdda I ğuu ve hadi;ıeleri diki< ıtle takip 
sı.ıllı cilıcnda sullıtür. Bunu ihlal edt'ceğini. aN-alc kendisini müda· j 
e<lculcr vaı 3a bunda bizim dalı·\ faa.ya. mecb~r kaldı.~ takdirde I 
!imiz yoktuı-. Bugun dünyayı Is· Bulgar ordu 'unıın ~Mıha sartla
tila ıı.te§İl0 yakanlar vardır. Bırn-1 cağını sö.vl••nuştir. 
!arın at 'ni bwm sulh ga~z H:ırekAt kısmına gelince. Yu-
cöndUremcz. ;\'•lSlavyaya y .. pılan taarruz öğ· 

Biz ~ulhü bize tecavüz gös- reni! ~ınc giırc Uç nokt.ld!lll vtı· 
te,.ilnıek istendiği anda hnrblc ku buhnuştLır. Sı>fyada tahıışşüt 
temin etıneğe ahdetmiş bulunu • eJen asıl Alman kuwetleri ·ış 
voruz. Bizım suUıümüzün en bü· u tikametind~n Belgrad üzerine 
Yuk gayesi toprak bütünlilğümii· toarı-ıı.,. r;eemi~rd·r. Diğer tn· 
zil v' istikliilimizı temm ('<iccek nrruz isl'ka <>ti 11imalden \'idet 
b; 1 sulhtür. rııııtukasın<laıı '~ne Belgrnd Ü· ı 

Bir yeni nizamın ımlh fikri ve zerinPcltr. Üçi.iııcii te<-.avüz mrn • 
sulh kariltRtilrü bi7,den uzak ol- tRklli<l <'Ski A\'lısturya hududun· 
sun. ılın hağrcp iırtikaıneliııde vuku 

rnr Gün Hartı Zuhu EJel'St' hu' uştur. 
t:ğer lıir gün harp ıwhur c<lr·ı Bundan anlaşılcuğına ı:öre Al· 

se güven noktalarımız çoktur. n•aııl.ıı böykli'·le Bele;rad. N R· 

I ;ç rııi lıi~ bnr d~ilir.. Zat en Osküo demir yolun.ı hakim ola· 
boş dan peşı.nde koşanlard. ıı da rak Yugn ı~ -yayı ikivr bölm~k 
d~ğiliz. Neleı~ıııiz varsa hepsini \'e Yug0 >-~l.ıv ordu:<uıı•ı iye a • 
az çok ;<İz de bilinıiniı. yırııı'\k iskm('kledırler. Yugcıs· 

VntandrJn.r, Türkün an'a ııM i lav gen•• 1·'.rnı, vının hunu da· 
kalır man!rJı yar. ha c·\-V<'lUeıı d:1 ·~nfıp ona r-!~rc 

N ce silah Ye a.ded üstünlük· h ?Jrl:md•<;ı m,.ı. ılı kaktır. rn er 
lcriue kaı ,ı pen'&lllz hareket ve C<'J>hekı-J••ıı yapıian ta; rruzlıı.r."l 
ı;r..letıeleri var. ehemmıycti yoı-tuı-. Ycgoslavya 

Bı'-;iinkii vaziyette oıtlııııun T .. na \'('"lava n<:hirlcıinin rrıııı· 
ila . ;nın da adl'<linin rl~ h. t•rı huna. bu d'l. olmazsa Jaha cenu 

sayıl~~ak kadar iistünHiğü var- h:. kilecek cıJU""&.;.1 k r· ·sini r"ıl 
l' ts·mızdıı yüksek illm'i \•Ük· tc '"'Z'.' karst n" 'U •faa e<lcb'liı. 1 

ıw:r tt'Criibeli ''e milli cıd1lde YıınoniRhn · ı'linc<" Aln> •ı 
Türkün ımıkiıs talihini yrm"ııı l·ı11'\•PtlPfrıin bıı;

0

:ı,hlcı ta:arnız 
kahraman ''i''i Şı>f :;ihi bır ba.0 i ik ımet ı,.ri S\ nıma \'a'li0 iv• 
bu<'umuz var, ı :dNı &oı'P' ·lir. F.ı kat bur l 

Nihayet.. lca!ıronı •ı k ıııan - Alnll\ıı' nıı r! tir&ibı ı vcçh e 
da" vn e!'fcril~ yenilcşmi \ e c;r· htivı;h ı..~ Yn ı:ın nıııkm·em<'ti 
!iki Tilrk ordııs ı var. i'c k•rr ıln m•slar ve Aln1an <' •• 

lhlip st"zleıini şöyle tamamla <\; erliveme.,ı•~tir. 1 
n1 ... 1tır: ""r d;. h9 ~ · ·•erken tC'<' vij ~ 

Baı;ta da söyledim. Teslim ııgrıy n ~ · ı 1 rin krn !ıh'• :ıı 
olan milletler dai:.ıetl • knl:ınl r nas 1 müd fa' ede<'<'k"rini rl'ln· 
dır .• flist·\l! <!işmanl:ın mü. v~ ~ire'~·: 
rii,··vet bc'4;1ı.vcn ~! r'.".lol rdir. flıı- ~ F ~ lE'"""''!"f,!'l ri ima 1ı '' 'E" 

nlLıl acı bir ntl:.;aLni dahn •' n ı1 ·m <loğı- +. a,f't ]ı l nı 

._:ı...,j ı.. . o) 

Baş tarafı 1 inci ııyfadı)' 
karnııır.ıak Jizımdır ki Binga.. 
zi, hattfı Deme Ye Tobruk gtt.. 
zcl bırer lıme.n olmıı.kla berıı her 
buraları J ııgılı.zler alırken ya
BI bıı.şında on bind aşatı d 
ntiyen bır ir katil n:: u: 
m" ıınm t., hatti tayyarevl, 
lınttA ticaret g<mılcriyle t hrip 
edilmiş ve bıralnlm!'I har[ gemi· 
Jeıiui ele geçirnıişleıtli. 

Şimali Afrikada bu belli baır 
lı linıanlann ?.aptıadaki kıy· 

met, bL lann ltalyanlal' •aı: • 
fından -.iddctle mUdafaa edil· 
mesinde vP kalelerin zaptiylo 
bc•aber !tal! ~ ordusu.nıın hır 
ter" eti daha QÖkınÜş olmasında 

idi. Halbuki Bingazid • Atman· 
lar hgimk'rden eser bulama • 
:r ~lardır 

Şimali Afrikada baeJ~yan bu 
hareket daha çok inkişaf cd~r 
ıııi 'I Alm uılar büühı .ahi! bo· 
.'- .;n~a İngilizlerin vaktiyk- ele 
ge<:'r 1 ıkl ri yerleri zapta kal· 
kaı·a_~~ar nıı? 

Bu, Almanl.uııı Şimali Af· 
ril:ayn görderdikleri kuVl'elııı 

ı>hı mıniyetinC' bakar. Sicilya ılo 
'l'r h ıs arasında 120 kılomet· 
rdik bir me'3<1.fe nırdıı·. Bu me
safe bİı:' gpce içinde vapu.rların 
~ee0bill'Cl'ğ' bir yoldur. Almıı.ıı 

,.e ltalyıınlar İngiliz donanma • 
sına r· ';men bu mesafeden şi· 

mali Afrik ya ııs.kliya.t yapabi -
liri Alma.rı or~ ısunun E'!inde 
aJ<L.-cr de ek ·k değildir. Bir isla· 
tk;tığe gore Almanya bel; mil
.vo:'"-ı~ f•,ıa askeri sil5.h nltın· 
d' tut ııvor. F·,lmt \A bunun İ~in· 
" a l r ki yi.i· hın ldşivi a;1r
m k d0~1!, o büyUk ordayu de· 
nize hfı.kım e>lmadan çölde besle
yebilmek onun mühimmatını ye· 
ti<tirmektroir. 
~imdiye k ular Simali Afri· 

kııdaki tnalTllıun motôrlii lcUV• 
\'t lrrle y:ıoıldığl .anl sılmak • 
ta r. Yani Alm:ı.nlar yük•.e ha· 
r·r. hah. da aıbr vesaiti,, iş gör
ınck i'!frmi•lerriir. E ~ bunun 
arkaJ ı ll'lhim kara kuvvet
le i ev •sa taarruzun f,nkl • 
[i \ : ın cl~meklir. Fa.kat 'JU ,Lı 
var kı G r. n.l We\·e!in yüz 
b· l• 1'<' ki~is arki AfriJ;n·faki 
jşJcr'ıııkı' kurtulmııl<t.·.d•~tı:.r • 
B·m' u r: dı:. ·'<'re lıiıki o nn 
bir i •un hiına,ııe.>il'<i l!:irna • 
li Afrik va ı:>•lı' ı;ü~ d J. 
111,, kı~ bir za.m;ır ~ "dir. 

; !ı t S.U' 

" <ılan 400 bi ını •· 
( k n lu n me,c u' c.r
ılüııU·te il _, ııı ol,lırr u halılf' 

'i ınıaa:- v - Tr ' 

~ "lİ in .. r<tıın• ı" iktidar 'ı 

h kunıe ı <!.ha 'k <laldh
ıla, Tb.ıre~ \:.(hük 'lir mikv:u
dahilinck lııgi1 ·1. •y;ı<etinc bug
uuuıığını go Lı>l"e'1 .-ı>Hikalanı da 
nu:ılik huJunn1aktutln·. 

lıM:.ıoı ~rkı Akd 0 1lizi ihtirn e • sell"m etm slr · 'r ilk. ı,;ğ·!iz 
mektcd r. Cere;· ın Mrll'kt~ 0 • tanare!Pı·i . mdiden Yuı:oslaY · 
lan harekl\t dol..;,.'-'IBiylt'" hitu.raf' ~\·a~·a gelmi::: lıu ınıQktudır. 1 

g~rri.ıefain. 'fıııi.: karu ·uları ,. Ati•ı:ı. 6 (A. A.) - F.u sabıılt 
inhi. ar f'<l<'<"ektir. Almll hükli· ""nt lıe•i ceı rek g P Alman el
n1eti. yuku: .. da i~yin cJilen ha- rı;-;i Ha~vr-kil 'i\:or-ıis'i zirRret 
rekat nıınUıi<aı<ında •yr~faln' ederek Alman hılkumPtinh no- 1 

tanrim etııı k h •kkıru muhQfaza Uı•ın tQlıliğ etr i"tir. B. Kori.l 

M c2ristandn ı;ördük. N yazık ,ı' '''im 
ki bi. intihar ye''i lıımu tamnin -
edemez. 1 ~ f D

0

LİK ı 1<.·\t tıiz ne d&lall'H••yiz il'' ıttı I • • 
korka,;':;ı~. Hıllikınuzı miı.tnfaa --

rnavu•11 ıkta .Gi 
1 Yun n iL i har .'·~t 

s. .arını i· . ~bl. ~ 1ı.,. 
): ' '' lı~f•ve f ,.,iı bilı!'; ,\fr k ı rsalları 
llln il<let a nıulıarebeleri. 
d nıerkez'rı i """" 

r Vf' Rab U '"'" n. eR r ı ı. 
om:>. Jııparat rl ııtarnilc 

deıı ııar ılı 0 uğu d" •emelin· 
. nı c 'a.caktı 

Avrn ııa ""' . • r. 
V . •J• •kı ··usuııua. 
a~yet n. zık b • 

ini ·ti. L'zla.,ııı , ır Wbava 'r· 
?'bi idi Yu~ " · "1kan hlm•., '" 
f 

,_,oııl:ıvya --~u • 
erberlik · ·" mı e-

h 1-uvv~ıf "r·ını.ııur. \lm~n z.<ı·h· 
.. "lnın de M . 
W:eıinden c acanstan 
ta oldukları n~!.ha 1 ka\'dınJma.k-Y• ........ la aşı nıaktadır. 

0 - vya ow • muhare\ u~un•Jn k11t 1' 
IC\' ı h •h ~· 

kabul od~'-"'iı .-... ı mıntakada 
... ~ ıı uz za~a 
ogrenmek mlinıkUn - sonra 
Bir ı. ;m ara:: . olacıkLr. 
bir :un bı:>a ,,,, - -

c ri tabiıo r. · ~sı 

Dünkü j:ın t , tn~ı-
\'etl · · S · • ız kuv nnın eırım ,. c:-ıkaı,Jrn,,. • 
duklar•nı yaytılar Al ol-' 
sı da Uı · rn~n no a ' 

. • raç kL \'etlerini latihd · 
ediyor; Hrı lı~lde taar"'••- ~ 
l'lY<uı B lk ' . .._ uı; 
da.ne a a ..' r cıırtlarını ffil'!' 
da "·h·· :!dara .. Pdt'rken, ı-il ıtna 

·?< ~ın•t .ı~ 1 ' 
<lir rıı erı Ve""Cekler-

St>lô.mı!,la Vli.<li 
!manya Yugosl vy hakkııı· 

da Il<'Pt'e tigi resmi dekli rasyo . 
nun ı~ ' yana paktını mubU,vİ· 
yat:nı bıld'rmi ·r. Bu m•ıht,.vi· 
yat şudur· I 

1 - Yugoolav devletinin hü
küı:nnnlıgırun ve mUlki tamami
yet• t''I i' çiti pakt azası tara.fııı· 
dan tanııım ı, ı 

2 -- Yug lavy d n bu h•rp· 
te arn~"'inden vker ~mek 
vey:>._nakletmek tal bi yaNlmı
yacagına ve herh:uıgi J:;ir askeri 
~ardını yapması i ·leıulmiyellt'
ı; nA eh r mihver devletlerinin te. 
ın~na ı.. w esi. 

3 ': ... !'. i Avrup:ı nizan".! <'1:'r-
""""'"e i ic: ~ ·~. '\" ,.,.n3l3V'/anın r.:. 
lT~ d ıimı<le bir nıalırf'Ç elde ede 
c '!"in~ d · r tt't'l 'nat verilmesi. 
Bu · • Yu slav hükümetı· 
nın u• ı t bi rn:uil:;n c ra-
ı:.- bala• .11 lan ~lı\nik r· \ h .. ' ... 

. ~ lltt ;'.! Yt• av htkı ' 
"'•wtını ıhtıva ed<'Cf'kti. 

k 
~\1 çok mıllıhı tcmı ta mıı· 

'1.uı y P !-:tv d 
1.ı.. o v nid t evi tı, ' ~ı-
.J v, • . ' .. nzım n A\Y. "1Jl 

. d rı r m ı1'•t b'r "' l;'r . 
.-t n ,,.,. " "lcı < hir .,,.v t :ıhlti'• 

1 
nuvordı • 

ngilizler d.. ltııı, nın il· 1 • 1 un akşam Ad is 1 l'om F a.rıı kkt r:ı~'" ıuı 

. A~!?~~~' ;:~~ile 1 ra ; 'u'. l ly~.~ ~ 1 
• 

.~k .. v.·ır,uı·l,ıı rı k .. Yf•da) 1 va kal' ' .' ı; > Ha· 
il 

..ı ııt 'JJ ıl ili ... k' 1 • 
. ""' 1 l' • d -- I' ti 
"•' t«cmn-~ · 1 r f; d . \ """' rna m '"ir onu ı ·:f•Qrt"t-

ııı 
• ı IH1U DlR1\.0l"t. 

1 n• \[-~ır u rık.ır 'r. ll· 

•dan • ıır 'iz k .. fi't' - 1 

1 '<" 1 tUt(l:lla\ l 

'ıht m•!Jır. 

R n 
11 

"1 . 1\ 

lel..l.ır '" <>nda 
kı: 

(' un· 

~ Yu •o·ı, .,.a. 1937 
l•v ıl ııı r · hıı ,.. 

k h;r d • ıık • 

totmt~i 1ıad"• w tıll•~~~7.. 1 
Bhe dokıı nıııılar lıi>,<k ıı kork

suıılıtr. 

e<ier. zi~ elçiye ver 'ği ce\·abtA Yıı· 

Rt>l~:-a!lın Romhardımtını ı•an hiıkünıetiıı n r'ıv.er Lıarnız. 

Yugoslavya ile 
Sovyet Rusya 

al' asında 
B;>lgraıl, 6 !A. A l ~ l:lu Ra da olr!ıığu giu. bu ~-r-ni ta rnız 

bııh erk.-n \lmaıı ;ıç ı filrıh\rı karşısın<' ı da k•ııd ni ıniıdafaaı' 
(Baç tarafı 1 ınci a.ayfad11ı} 

Re~ senenin hil0i111ında mua
hede kendiliğinden hı· 7 s~ne b· 
ha uzatılnw; olacaktır . 

Belgrad. .şelırinı bombard man eıkcej(ini lıild'rmi~tir. 
elmişlerclir 

t 
A•nıan kıtaları Trllky,. ''"' 

!k ,\ fmaa l'ebliği 'ı r. Maketloııyıula Yunan lnıdud·ıııu 
.erl:n, 6 (A ı\.\ - n. '\, R. tec2~uz etmi•lir. 'ıınan ı ·tıı·I 

ajan•ııı• üildırildiğ• '" g<irr. Al. atı rldıP,m c~··e tev'f l·. •ı ı•laııl 
mıın ha\'8 l;:•Jvı;.-tı ·ı hu salınh da,i•·e<;ıırk ke>Fiil İni nıüd:ıf,.ı 
Yu:: >'ila\-yava lmr, hare' ~ı a ell"'lok!cdirler 
'1''"1!! ~it'J'dir . .\folt.ıro\J(' )a\YH· 

ı · ı " Hiitiin Yııııan!•taııdı. fe\ ka· 
' •rı :-;tn"'ı'lar ,,ı rn\ire'<-

:\Jad·le: 4 - Moahede imzanı 
n1lileakib ıncriyet nF'V"kiiu,~ gi
recektir. Ufuahedt." imkan Jldu
k ı !:adar Hüratle la'<IİK P<lile<e ·k 1 
\'e mu>•ıldak ~uretler Belgraıl

da lıı.ati eJi!ecı·' tir. 
'faılde: :ı - l\JualıPcle bıri 

k ... •· t" h !rtdf• tıi_,,; lıı r· Jli Jıe,e• ,ıı 
P.1• "u,·vc '' :na~ ıbrı, k,•, J'u• !" · ~ '! t " tal t varılır Atıı· dıt, Sela "k'J ' ça ( werı ... ır,>·l ırva ' I· 

a r "l, A\ Yar(' 1'1€'\'l .ılar r• '\. ' nıncla \'e h(lr ik;~i de n1l!tc1Jer 
VP ı ..:~ i'l t ho~ nıı'v tı 

0 
l. Jı'· \.·e dig~~· bü uk hirlerıfe aha~ ,- " , , o!mnk ~•zere ii;:i nür:ha ol•r.·ık 

... i hil\ l11 J! T · ·J" ,,. •r' - " 
g•" n uht ·J f h ·<l~f. 're lııic ı- • t ' "'1 . . " k tl · f ı , 1 anz,m e.uLruı!l\ı.'r. 
etmıı..:~ tLlir e'·ı.ıı :-,rıu nr "' erı .r.H ar -.:r. • 

)) 
,. H n1t1tl:ıf~01 euet"'.ekı:ı.rini ılun c .. - miı;tir?-i: 

. ·'· . Aıır ına Pr!'n lk 
h 

ıııek "'' r!er. 'ıuıani lan, ı·cndi toprıı1:!· rı· 
ah ·?l• r<' gôrt• \lm~n nv\·.,rt•· !\.in J Yu~osl.ıv_,.,_'<L h ıür ld•lıir ııı, • ıanyaya l:ar~ı. ta ;-q"q 

<' 1 j T:r.1grflll :-ine \ 1 ;.ık .. karşı L!tl110ı ~ibi rr.ücLıfa.a ec:.c· 

1 
ha 1

) r nh""'"' ~ıa •. ı tır ..... ·· ı ·ı 'rn•lnrtl ı fe,•; ·~rit• rı •J· cektir. J,fürumhı bütiin tl'<h'i'i 
Tioın~, G ta: ) - O ı: t 1 • ı 1 t " • v:t t"'ak:y •lif'!" ';u lflf.Hi-ll~l ·rfıı·. r er J. J.ı.-'ni'"' ıı-. .;ul'Til.1i" t 
Alı~ ıı ,.c l.•-:'liz k· \ \' ·tleı·ı· ,•,. h ı · ük' • U .. · Ş ' r ci1:'ll ttlda bı -ınnıı t•\·ı· ,_ .... --- a l!?rı s un\; e ogrcnm.' .Ur " rfltli.d.:.\ t mas, bugü"1 ~tı n1a T"ral·n1l7..a i!in1ad;~~~1 .. vard· ıı·~ 

re rne) el. ı1l 1riy\.P htshıl~ r ı~ lıu vadisin(• \"Uk'"tia geimiC"'t r. zi bckli.)'(''l z"Jet·lnıi ~.. t!rız. 
m .a11rla ıJ'ı3. .. t7 l.ı '., t~ ı· ~_!'1lt!a t!-iu(·..i.Al::ın G-.hp g'C!.cu.:Je \"' mcınlr-1 1ir:ı· 

l 

n1:ın ıiii 1h~t r 1 0 lıı 

yar . ; d r ıl u t.,. 
l:ık tngiıa Ta~ri 

l'uıı;o·-1. '"'t'tı.da 
"oyfa. 6 1 A. ,l .. ) F.mi~ hir 

t'!"enU den lııı 111 ~R )ÇI'} re "Ö

re İngiliz kı .. \l Jorı Y · n .lw 
hav 1mV\·et erı c ısı.tını le· I 

T:ertııı, ı; ( .- ı - I• · . H.. biiyük bir memleket c•a ,., 
AJcı.·1 .... ~ ıv, ~~ r,,, 1 1· il ı J e.zm "lmiı; bulı.ıtUyoruz. 

den onra r.~ !c;t n i ' i 1~c i~in.. Strumeda , lr13nlv It; nl •r • iı1 
ci hiı· hi'c ., ) ar " • ı "c cJ. Atin:ı., 6 ı :ı. ı 1 i"id ı ı. hıi 
d.i t~~ '1 .. !' ~ .. J-'~ni{ hnn ,..,J.D':'Tara rğıncn, m:·htr ~r.1 bır 
as! €M eht=-mrniy t!c te--;U tını suı c-tte nıt lı:ı ... ebr ed:•n } ı 1 "'" 

bonıbardıınan ctm· tir. dn u, bütün 1 ot üzerin·le Al: :an 
\:·1.!Jt..an .. )p:-k Jtln Söz.I(•ri taarruzun tutcıag.ı. mn.r ... fı 1

{ 

Alin • G ıa.a.) - Atın r<id. ohmL'rtur. 
yosunun pp:k,.ri. Alınan • ıwü- Struma<la, diişn:ıaıı, r k '"-üviik 
zii haberini verdikten sonra dE'· zayiat ver ı.i;lır . 

BU KADAR! 

Sus n şehirlar 
f'a. tar~' 3 ı.lneJ uyfatla) 

Ayn· f ıa sıra ;ıe Prag \C 

Var,.ıvn -radyolarında da tcker
riio etli. :-onra g("\Ün lıiıinde 
Ü>lo ı·aıl, :u da &:sıni k ybettı. 
lk ı • klS'l fasılilalarla Bcük:ıel 
ve AmRt rcınm ve nilın:ret l'a· 
riı::> .. Cy • ıı t ı ıki11 etti. Bükrcş 
"'' .'~fyn "lld oları da lıusulE> 
ı:-01•·11 t:ıh .. ıV\ ;ıı daha ba ka şe-~ 
kil.!r· oldn. Ö!-:i\r nır•nl~ketlt'l' dış 
tan hu n1eın1ekctler i~t.: 'rt~ıı vn
rı lmııslar<lı. Radvo tnkunını.lan 
g1b r·a r..n .,a.Eı. farl, e\Tcllti 

1 

rD •I' t ıstasyonlr.rnın lı'•tfuı spı 
krrlerinitı d g;:,tıri'm .i, Bukro 
ı ::; •ya radyr,l:ırınuı i•e d· gis
nı ,re inden ıbarettı~ Bir gün 
,., ·:et lrral C ı <'1U gi:ıki re <;ıka 
rnn Bükr~ t.ıkcıi, tesi günii 
nyni ııalı"ı kın ve borb'rinı tut 
mn • cümle le r..-m etti: lıir gün 
e,.,. Bulr: ru:' n ı·uıı:u ı.ılan 

l y' ı. ·'~ b'·· s•.vası ıv :ıa Iİ.· 
le l 0 ıl~ 11 >li' ilnki1 Sİ)a· 
; vnz t ı Hulg r l elleri ll"• • 

hir 1 ı. ı. ~ ı P.,rniv ·t';;.:,i hay .. 
1: r· ~ f" a ı )d,·c r trn, crlrr 
i g _rı.,· d r ' 

0

Vı r _ ene ncn1i~ 
t-ir ·1 1 t-ıl le ;ı r.-ı.il ... i ıl 

M1 
• ıl 
l 

.. .L:' r Y-: 1 1 l' '1· 
: d ın kt --L.:r"" kek !ive 

r-c, .. r~ hr l r ı:lyo·~u ıst \, 
.... ~ ,., h· .. , ·\•er 

1~ k .. n' :- t, .. ı'l ı.. c:- k 
,n 'rıır ınvl·ill 

ne :ı~ · uıl 
] E • c 1-.. 111' 1 '1 n 
· d ·a ,ımızı üınıl 00. yor v .. 
bım ıı "" \ z. 

.'tfURAtJ SERTO GLU 

<A. Al - Atina 
r"d)'%il matbuat il" ı:ırnın u 
br~\·:tnatını nefl t rt'i, r 

( ClJhPden a~ınuu ,n clJraf~ 

la ... , kalın 1 · har .,ato !ol i-
ç ,.1 cetc ·an e Tt:ıı i ,ı r 
sl ' r ,ı, rit, ind<'n , rı 
'\"L.ntıııh'arın '!-~m;ııi \.ı- t\' '

luk cephe i ;zerinde _ O<l(ı m • 
re j ,k, J·!»'ııd bi" lt' > i<
gal el · !'İni t ::lir,.. k 1 r. 
Bıı c<'phe 

hat .ıılarca 
(lz~r.ind(. ~ 

tlfl: .. , nı ttdl•n 
lı r L 

l-

nl1tten .:-11,ııı·a 1 "'kr t'" c 
tır. Rn harcKa. ı .. ıılc 

nn ., .. . -
tu tarır1ınrl1t.11 nıü~ ,, ~k 1 ' I· 

rette y:ı.p1ln11 +ır t '1'TI 1 ''\ 
k n·etl i bir tc n !.arıt· nJ n 
~ı.;;·.ra dt:r.. kR'' t~ La1 

11 

n1r.n pi:vade hıı •ırna g:ıı n r. 
•reı t'Ye ,... htelif t •ıı 

~·apılaıı lıarcltii.• trın r ..,u. 
vaffakiyelle netice eı f · 

iuılyanı .. r bır re~d.let r. •ııi. 

da"le bir surette m·c:."" o n .•• 

fnkat ._ onU"lc1a ... v il:ı.ır 11 ' • 
•ini gördüır:eri ıçin •e \ ı tc k 
ederek alelarele ç< kilnı Jc~d r. 
l{üçlik dÜ!lilllhn l!'~i'rezl~ı -in :n 
arka.<ı re\ ri •rek bir ltıılyun 
'Ub!l\ ı ve Cifi nı ""er ı;:ir ..:el mi~· 
tir. ito·,, ' · rı· -'m miı·d r· 
ıta ~ itr h J·n.ı,> topu, o o· 
mat.. _, ."it., ~ \ 1"('1\ '("e n11ih .... 
mat bırııkını. lurdır. Yunan 1 ı

yadeleri hu mu •:ıhkP,l' m t'z'i 
i al ettik! ri zam:m Yunan 
topçtt>ll tarafından U:hrı P 

di rıis ~ırn ım ol dike".lli tel hat· 
lan bıılmu~la ı- dır. 



_Bayta : ' 

Dünkü Milli Küme Maçları 
lstanbulspor Demirsporu, Beşiktaş 
da Gençlerbirliğini mağlup ettiler 

(B•$ tarafı 4 li-neü ıayfad•) 2 - Selma: Beyoğlu Halkevi: 
zlye etti. Ne y.·~k ki Yavuz bu 1.15 
güzel fınıatı gole tahvil edeme - 3 - Fatma: Beyoğlu Halkevi: 
dl. Beı:ikt:uıhlar üçüncü bir go- 1.10. 
Jü de böylece kaybettikten sonra 1000 metm ı inci kategori 
h9.kiıniyetleriııi büsbütün arttır- 1 - Rıza Fenerbabçe 2.41, 
cblar. L8.kin acele ve bazan da 2 _Ahmet (Hataylı) 2.44. 
soğuk kanhlıktan bir türlü gol l inci l<ategori 20 Om~trc 
yapamadılar. Bu arada I3cşikta:-; 

1 
_Gören 

24
. 

kalesini ziyaret ed0n Gençlerbır-
llği forvetinin de bir iki mühim ~ = ~,1~~ilu 24.6. 
fırsat kıu;ırdığını ~öylemek la- 1 - l<lıad 50.18, 2 - Kara ü-

zımz!:e bn şekilde 2 - 1 Beşik- züm 48·28· 
taşın galibiyeti ile bitti. Bayanlar gülle: 

:tkiıici devreye Gcnçlerbirliği 1-Hile Beyoğlu 8.13. T\irki-
~adı. Feyzinin ayııl;'lnıla fazla ye rekoru. 
top tutması her iın kendi kalesi 2 - Selma Beyoğlu 7.95. 
için bir tehlike olııyordu. Şere • 
fln volesini Selimin >'iddetini ka- 10000 metre: 
leciler tuttular. Beşiktaş baskısı 1 - Artan Bef;iktaş 34.13, 
bu devrede de devam ederken 4.10 
Şeref nihayet üçüncü golti de 2 - Konstantin Robert Kollej 
yaptı. Bu sayı Siyah - P.eyazlıla 37, 9, 4, 10 
ra büyük bir hız verdi. Devrenin 5CO kategori 1-13, 6, 10 Mal ' 
ortasına kadar hakimiyetlerini te:pe lisesi, 2 - Recep Kule!; li
devam ettirdil~r. Bu. arada sıra ! sesi 1,18. 
ne Il'lkkı ve $eref bir mühim 500 metre 1 inci kategori 1 -
fırsat kaçırdılar. Rua Fenerbahçe 2 - Osman 

İkinci devrenin 25 ınci dakika- Maltepe. 
sından sonraki zamanlar Beşik - 10000 metre 1 - Artan Beşik 
t:ı.~ kalesi icin çok tehlikeli oldu. ta~ 34, 13, 4, 10 

2 - Konstantin Robert ollej-
. llriBafirleı: . bu . dakika~an 37 9 4 lO. 

itibaren hakımıyetı ellcrıne ==·=-==·=·=======-= == 
alarak rakiplerini mii~kül va?.i -!,....--------------; 
ye•.kre sokm:ıkta gcdk.~ediler. I R A D y o 
Nıtekim Suad ıkıncı golu de ya- , 
pınca ,·aziyctin ehemmiyet keıı -
bettiı!; i ni anhyan Sivah - Beyaz- '-r,-B-.-u-c-·ü,,....N-h-.Ü,,..-P_R_OG~J-{.A_:ı._!-ıf
lılıtr btı vazıyetten lrnrtulmak ve j 
galil:'yeti g-arantilcmek için çok 8.00 Program 19.15 Müıik 
ı,ıalı•tılar. Fa kııt Gençlerın hızı 8 03 Haberler 19.30 Ihbcrler 
her ;,n artıycırdıı. ı 8:18 Müzik 19.45 Konuı;ma 

Oyun Gencl"rin beraberlii{e 8.45 Ev kadını 19.50 Mii>.ik 
nla.';lllak için •arfcttifri r,ayrftle- ı * 20.15 Radyo 
rin RCU'eresi•lııh içimli' geçerken 

12 30 
p gazetesi 

a 2 B 'k'"" alib. t· · ı ' rogram . - . cşı ·.....,ın g ıye ı ı e; 12:33 Müzik 20.45 Müzik 
bıtti. 12.GO Haberler 21.00 Müzik 
Elazığda yap1 1an altın 13.05 Müzik 21.30 Konuşma. 

· .,. Ati t' 13 20 Müzik 21.45 Müzik 
Ç!Vlıl e ızm ıs: 00 Program. 22.30 Haberler 
müsab:ıkaları 18.03 Müzik 122.45 Mw.;k 

El8.zığ, 6 (Hususi) _ Eliızığ- 18.40 Mwjk 2.3.25 apanış 
da mevsimin ilk atletizm hart! - - --
ketine bugün Altın çivili müı;a.- ı 1 
bakalarile başlandı. Askerlik işleri 

4 kategori üz.erine yapılan bu ._ ____________ _ 

müsabakaların birinci kategori- YOKLAMA TEHiRi. 
sinde 200 metre ve vüksek atla-
mada Gençlik kulübünden M '\İl· 
mut 500 ve 1000 metrede z;ya 
atlet güllede Mehmet üc adımda 

Falili Askerlik ŞulıeHinden: 

Şübece devam edilmekte olan · 

Ali birinci oldular. 10.000 metre-! ihtiyat erat yoklamalarımn 
yi Ahmetlc Bakırcı ayni zaman- 5 _ Nisan - 941 den 20 - Nisan 
da bitirdiler. ı 

Üçünci.i kategoride 300 metre J 

ve uzı.ın atlamada Zevki yülu;ek- ı 
te F'a.hri güllede Hüseyin dör -
düncü kategoride 100 metrede 
Nuri yüksek ve uzun atlamada 

941 e kadar tehir edildiği, ve, 
hangi doğumluların ne vakit ge 1 

let·eklerinin ayrıca gazete ile 
lıildirileceği ilan olunur. 

Esad birinci oldular. 

r"Yeni Sabahın,~~ 
ilan fiyatları 

Altın çivili Atletizm 
m üsaba1<aları 

Altın çivili atletizm nıüsaba -
kalan dün Fcnerbahçe stadında 
lıı:ı.labalıl. bir merı.klı kütlesi ö
nünde yapıldı. 

K.r. 

Ba.5lık maktu olarak 750 
Birinci aayfada li&lltinı.i 500 
ikinci .. " 350 

'lclmik ıı<>ticder: 
80 Dl<'t.r" bayanlar: 1 - Maide 

12, 2 - Nermin 12.2, 3 - Selma tJçüncü ,, 
Dördüncü ,, 

.. 300 
100 

75 
50 

12.8. ! 

" • Yüksek atlama: ·i Beşinci .. .. 1 - Sara Beyoğlu Halkevi: 1 
1.15. 1 Altıncı .. 
-

[ Istanbul Belediyesi llinları 1 
!l.'ah. Beıl. hlı Tem. 

707.15 

568.50 

1299.00 

53.03 

43.54 

97.42 

Bebekte Rumelibisan caddesinde 16-18-20 
numaralı evlerin yol istikametiııde kalan 
kısımlarının hedim ve tahassiU edecek cn-

1 kazının satışı. 
Rumeli hiı;arında Rumelihisarı Bebek cad-1 
dr~inde 3/1 numaralı biııtının hedim ve ta
hassiU edecek enkazının satışı. 

Rumeli hisarında Refikbey caddesinde 87 -
89 numaralı evin hedim ve tahassiU ede
cek cnka7-1nın satışı. 

Tahmin bedelleri ile ilk temhalı miktarları yukarıda yazılı 
üç parça enkaz satılmak üzere avrı aY!" a.c;ık. .~~aya konul
mustur. Sartnameleri Zabıt ve Muamelat Mudurlugu ka_le~rn_de 
görülebilir. İhale 14/4. 194.1.pı=r .ı:si gün~ saat 14 de Daımı En
cümende yapılacaktır. Talıplerın ılk terı;ııll!lt ma.kbuz veya mek-ı 
tuplarile ihale günü muayyen saatte Daımı Encumende bulunma
ları. (2113) ı 

Kalorifer Malzemesi aranıyor 
Yeni veya müstamel Kalorifer bo· 
ruları, kazanı ve Radyatörleri aran
maktadır. Elinde bu çeşit malzeme 
bulunup satmak istiyeı::lerin Gaze
temiz idare müdüi'lüğüne müraca-

atları rica olunur. 

Hitlerin harp 
beyannamesi 

(Baş tarafı 4 üncü sayfada) 

sulh istiyen hükilmet diişiirül-

YENi ısAJJAA 

Kaşeleri 

müş ve bu hükumetin Alman- BAŞ DIŞ GRiP 
yaya karşı gösterdiği hattı ha- ı ı ı 

reket sebebiyle bu tedbirin icab N E Z L E 
1 

ettiği sarih surette ve alenen 

bildirilmiştir. Bunrlan başka, RQMATl.ZMA 
milletlerin hayatında bir ha-
calct teşkil eden ve Al man Ray-

hı gibi büyük devıetin rıasif bir , ve SOGUK ALGIN-
vaziyette yapılmasına miisaacle l L/ı.r,INJ DE'RHAL 
cdilcmiyecek bulu nan hadiseler U . 
vukua gelmiştiı·. Alman elçi•i K E S E R 
tahkir edilmiştir, Alman ata-' 

~cmiliteri hiicuma mnruz kal- DE' 'A Kaşelerı·nı· 
mışlır, alaşcmilitcrc yardım e- , r ..; 
den bir "ilbay yaralanmıştır, '}{er eczaneae oravınıı;, ! 
bir çok memur!~ rıı . Alman fır- "============~~~o<.~~·===~~~~~~~~~ j 
maları miimessillPrine ve,aire- = 

İnşaat ilanı 
Sümerhank Birleşik Pamuk ipliği fi 

Dokııma Fabrikaları Müeaseseai 
Müdürlüğünden 

1 - Eı:eğli bez fabrikası üstüpü pamllk ambarları inşaatı ... tıııdl 1 

yat e:Easiyle ve kııpalı zarf usulile eksiltmeye konulıoaştur. 
İşbu inşaatın n1uhammen keşif bedeli 25.625.ıto liradan ibarettir. ti 
II - EkslUtrrıc evrakı iki lira mukabJllnde, SOınerbmık hfnasmda 

leşfk p::ımuk ipliği ve dokuma fabri'-cal&n rrıı6essesesi mQdQ:d.QfQ:nden ' 
nabilir. 

il! - Eks;ıtnıe 14/4/941 tarih"" ınllsadi! pazartesi gllnd 118at tf 
Ankarada Sümerbank B. P . 1 Ye D. F. m0e•""90Si ıuüdürliltdnde 1•v' 
taktır. 

IV - Muvakkat teminat miktarı 1.914.40 liradır. 

V - İstekliler tekili evrakı meyaruna, iimd.iye kadar yapmış ~ 
ları hu kabil i~lere, bunların bedeU~rine .,e hanCi ban.k.elarla muarrtfl" 
bUlundu.k.larına dair vesikaları ko,.a.'.!Kla:rdır. '

VI - Teklif mektuplannı havi zarl!ar !tapalı olandı: ihale C(lnd 
ıs ıe kadar makbuz mukabi)lncle ı\nkarada Silmerbank B. P. !. ve l1 
~i müdllrlüt!l mubaberat ıefiiğlne teslim edllecekUr. 

VIl - Posta ile gönderilecek teklifler nihayet ihale s&!ttin1et\ 
Dat evveline kadar gelmtıı ve zarfın kanuni ııekilde kapatılmış otmeSI 
zımdır. Postada vaki olabilecek gecHmıeler nıızarı ttlbara atıJ1JD:l78C81td' 

Vlll - M-e bu lbaleyi icrada ııerl>esttir. (1805) (2554) 

ye so<aıcta ren:ı muanıcıcıe~ .,... Başvekalette Müteşekkil Anıt-Kabir ===================7 

dilmiştir. Alman sergi yerleri, Komisyonu Reisliğinden Maarif Vekilligı". nden 
mnğ;ızııları, ti<"arct binaları ve Ebedi Şet Atatürk için Ankarada Rasatıepede inşası takarrür eden 
firnıalar! \•e aynj zamancla rnPk- Anıt .. kabrln nv~n projelerini haıırlamak üzere Türk ve ecnebi mimar, 
tepleri yıkılmı~ ve yajpn.~ edil- mühend;ı ve heykeltraşlar arasında s<rbest bir mU.abah •l'llmı,tır. 
mi~. aralarında Alman etnik Müsabaka müddctı 31/ J0/941 akşamı ltitam bulacaktır AlSkadarların 
grııbıına mensub bir çok ki~i de müsabaka dosyasını alabilmek için şımdiye kadar vücude ıetirrni~ olduk-

ları eserlere ait ve.saikle tohr~rcn komisyon re.isllğine müracaattan. dahil olmak üzere kadınlara ve 
(1836) (2814) 

erkeklere dayak atılını~, bun-~-•••••••••••••••••••••••••' 
ların dükkanları ve anartrnan- Ü 1 1 
ları kısmen yağma edilmiş, Al- TÜRKiYE C MHUR YET 
man etnik grubuna menrnb bir

1 
z • T BANKA S J 

mikdar kişi katlolunmıı~tur. Bu J R A A 
hadi•eler, evvelce 1914 <le Sa- . 
raybosna suikastı ile dünyayı 
sonsı.z bir felakete atan ayni , 
mahlüklar tarafından yapıl-

mrntır. :P.fazide olduğu _ııibi, bu 
sefer de, bu caniler hızbı, En- 1 
tellicen• Servi• tarafından ma- ı 
li yardım görmü~tiir. Fakat 
hii~i •eler 1!114 d P.kiniıı ayni o
larak kalmı• i•e de, vakıalar 
değişmiştir. Hiicıım edilen dev
let, eski Avusturya değildir. Fa-

K'ID'lılnr tarihi: 1881. - Sermayesi: 100.000.000 Tlh1t lirası. Şub41 Ye 
Ajans adedi: 266 

Z1rat ve Ticari her l'tevı banka muamefelerf. 

Para hlrlktlrenleıre f8800 llra ikramiye veriyor.-

kat bugiinkü Almanya'dır. Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbamz tasarnıı: hesııblonnda en 
Yeni Sırp Jıükümeti, umumi az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile -ilulakl 

1 pli.na ~re ikramiye dağıL"Qcaıctır: seferberlik ilan etmiştir. Tiü-
kfınıet, bu tedbiri, daha bir çok 4 adod 1.COO Liralık 4.000 Lira 

1 1 
.. • 600 • 2.000 » 

100 aded 50 Llrahk 
120 • 40 • 

6.000 Uta 
4.800 
1.200 

giin evvel gizlire almış o dui!u-
110 • ıo • 

• 
• 4 • ta.o • 1.000 • 

ıııı itiraf eylemi~tir. Bu "" ' - 40 • 100 • 4.000 • 

le, Sırp hitkumeti, Almaı• \ ' ·· DiKKAT: Heoaplanndakı paralar bir sene içinde 50 liradan aşalı 
sulh müna!<ebetleri yerin~ lılÜ- düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasi7le verilecelı:Ur. 
••lliih kuvvet ikame edeceğini Kur'alar senede dört defa 11Mart,11Hazirall,11 Ey-
AAndığını gö•termiştir. Fakat lül ve 11 Birincikanun tarihlerinde ı,ıekilooekür. 
silah altına ç..~ğırdığı kuvvet, 'll•••••••••••••••••••••••••••• 
şimrli onu mahvedecektir. ı 

Alman millPti, Sırp milletine Lıtanhııl Defterdarlığından : 
kar,ı kin hi••etmemektedir. •uha.ounen 
A iman milleti, Hırvatlara ve bedel Temin.&tt I 
Sırphıra kar'! niçin mücadele Lira Iba 
eıiecegı' ·ne •ebeb görmenıel:te- · 1 

Çubulı:lıı ga.z deposunda mevcut (MOOJ hurda 1650 124 
1 dir. Alman milleti, bu ınillet- teneke (beheri 30 kuruş hesabile) 1 

Jrrden bir ~e.v i'lc·miyor. Fakat Yıldızda polis mektebi bahçe duvarının enkazı. 120 9 
Alm~n milleti, şimdi, Balkan- Yukarıda yazılı emval ve enkaz; 10/4/941 perşembe günü ' 
!arı bir defıı d•ha Avrupa sııl- saat 14 de Milli Enı!iLk Müdürlüğünde toplanacak olan komisyon
huna kar~ı !nıri!iz •nikaRdı cm- da açık art.ın~1a ile ayrı ayn .ihale. ~itecektir .. ~~ş bedeli ~
rine küy:ıbileceklerini •M:ın ten ve peşindir. Fazla izahat ıçinınılli eınl!k 4 uncu kalemıne mu-

1 Belv.rad'dnki caniler zümrcııi- =ra.c=a::U=:arı:=·====(2=2:c~=-:.')================== 
nin h~:ıbını pörecektir. I ' 

Rir doR!lıık viirııda getirmek 1 D J D • )} tı "' } 
ıçın sekn •enelik gayretlerin ev et emıryo arı an arı 
faydasız olduğu tecrübesini bir 
kerP. daha yaptığım için, Av
rurıının bu kısmında da, dürüst 
münasebetlrriıı ırk pren•ibleri
ni nazarı ilikk11t..o alan bir ni
zam kurmak maks.~diyle ve 
miiltefikimin fikirleri ile hem 
ahenk olnrak, bugünden itiba
rı>n, Alman menfaatlarının mü
dllfnMını, bir kere daha hııkkı 
ve mantığı himayeye kadir ye
l!'iine v11.ıt..~ gibi göziiken kuv
vete tevdii kararlaştırdım. 

Bu sabah, Alman İmparat.ır
lıığıı, Belgrad gas>blnrına kar

Muhammen bedeli 2070-0 lira olan üç adet bava şahmerdanı ile iki adet ı 
mazot motörhi kompresör 18/4/941 cuma günü soat 15.30 da pazarhk uw. 
ıın Ankara idare binasında satın aJlnacaktır. 

Bu ıae girmek iırtiyenlerin kanunun tayin ettiği vesikaları hAmik~n 

eyni gtln ve saatte komisyon reisliğine müracaat etmeleri lizımdır. J 

Şartnameler Ankarada malzeme dairesinde ve Haydarpqada tesellüm. 
ve ıevk ,efügoode görtllebilir. (2588) 

• • • 
Muhammen bedeli (170.000) lira olan 10.000 ton çimento 

24/ 4/1941 perşembe günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile An
karada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istivenlerin (9750) liralık muvakkat tentinat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 
H.30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şart.nameler (300) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerin-
1

. 

de sablmaktadır. (2718) 

~ı ve !ngilterenin Balkanl ı:.. la----------------------------: 

Avrupa sulhuna y<'niden hücu- İstanbul Levazım amirliği satınalma komisyonundan 
ma atmaji:a çalı~tıyı kıtalara ::..--·-------------------------1 
kar~ı rnüca.rleleye ba~lamu;hr. Beher kilosu 7.5 kuru~tan aakeri evsafta 22 ton kuru ot alınacaktır. 
Alman ordueu. bıı mıntakalar- Pazarlıkla eksiltmesi 8/4/941 salı ııünü saat 14 te Toph•ncde LY. fimir!it; 
da, ancak Belgl'arl :;uika~tcıla- satın alına kOJnisyonunda yapılar.aktır. Kat'i teminatı 247 lira 50 kuru~tur 
"' hızbın:n kati •ıırette maji:lfib (1043 - 2636) 

etmedPn ve ııon lngiliz kıtaRının • • • 
hu kı<mınrlan çıkmadan, sili\- 5086 metre 3,5 sanUm en;nde şerid kolan müteahhld ruun V• hesabına 

hını bıral<mwnc11ktır. Pazarlıkla satın alınacaktır . lhale5i 8/4/941 salı günü saat 14.30 da Top-
hanede Lv. Amirliği satın alına komisyonunda yapıl:'lcaktır. Tahmin bcdc-

Temenni ederim ki felaketle li beher metresi 17 kuruş 95 sanbm ilk teminatı 68 lira 20 kuruştur. Ta
rözleri kör olmu s milletler. bu- lplerin belli v~kitte komisyona gelm elerL Nümune ve aartzuımesi ko- 1

1 
:nıı, :v:ılnız, .Avı:upa kıtn:nnın mi.yonda göıiilur. 1044 - 2662 

:ıno senedenberi ve halen en fe- • • • j 
11 a "do~t 11 nn., 1nv·iltert'Yr med- Beher kilosuna tahmin edilen .fiab 20 kuruş olan 55.000 kilo k0tclar 

1 kuru fasulye paz.nrhkla satın alınacaktır. th<.ıl~:~i 10/4/941 peqembe günü
1 .'·un olduklarını :ınla<ın nr. 

sa~ıt J5 de fophanede Lv. A~irliği Siltı.~ .. ~.ma komh;~onunda ,t~pılac3k~ır. I 
Almnn mill e ti İ ~ P, zimamctar- Nünıune ve şartnamesi komısyonda gorulur. tlk tcrnınatı 825 liradlr .... a-

1 
1ar1r1n hu hr~ o:ı.·ılaşmaf!~n kur- l?lcrin belli vakitte komi~yona ge1nırleri. (10~-2701) 1

1 

tn rın k için iktidarlnrınch o- • • • 
}fi~ l! "r ~eyi n1.imkUr hir ~uret- Beherirı.e tahmin edilen fiyat c5> lira olan «500.t adet tevhit ~·emPri 

Bir ecenbi mtitehessuı ile btrtBcte çalışmak üzere, mütehMISUI mut" 
sıfaliyle, inı:Utere \'eya Amerikada ~ elıı:üıı bir Ti!rk y(lksek ırı.ı 
veya elcl..-trik mOhendi•I ahnacakbr. ~ 

tsteklllerin, ~arttan anbtmalt üzere vesikalarile birlik~ vek.lllik ~ 
kt ve teknik tedrisat umum mtıdfirlillüne müracaaüarı. c1811> c>" 

========================================='::::-
Üniversite Rektörlüğünden : 
Fen fakOltefilıde amonomi doçen1liği açıktır. Namzedlerin yı'ol 

dil imtihanları 6/Haziran/941 tarihinde yapılacaktır. tstekli1eı"io sıbh•t 
pocu 5 fotoğraf nufu< tezkeresi ilmeği ve ilmi hüvl}'etin\ gııeteren m" 
11.fişler tedris isleri kalemffiden isıe.necektir.,, 

2/Hazirao/Ml tarihi akşamına kadar rektörlüğe müritcaatıarı 
0 2852., 

İstanbul hava mıntıka 
amirliğinden: 

depo 

1 - 4~ Mt. nıik:\bı 400X20X20 baltalı •fmnlı veya lnmı> gür~n ~~ 
l>l sabn alınatük.b.r, 

2 - Talip zuhur etmediij;indrn ikinci de!:ı ilAnın.a lözwın görüln::rilştiU" 
8 - 372 liralık kat1 teminat Bakırköy MI. müdürlllğüne yatırı!' 

makbıularile birlikte 10/4/941 per5embe g\ınü saat 14 de Y 
hava mwtaka depo Amirl:ği satJn a1ma komisyonunda bulun 

(J 

Fen Memuru yetiştirilmek üzere 
memur tayini hakkında ilan 

Maliye Vekaletinden 
-1-

S/9/l 940 tarih ve 2/4.605 nunıaralı resmt gazetede 
17/8/ 9.JO tarih ve 14177 nwnara!J kararnameye batlı toprak .ıe~ 
limaln.:ımesınin tatbiki için teşkil edilen ve edilecek olan komısy 
da istihdam edilmek tiZere yE"ti.;irJlınek iı;in tapu ve kadastro U. 
durlitğil Fen Ta~bik.at mckt-;>binde litajları temin edilmek ü;ı..cre 
mur alınacakt1r. Bu memuriyete talip olanlardan aranan p.rUar 
Vetıaik aş:agıda t:Öitrf'llmiştir. 

-n
ARAN&v ŞARTLAR 

1 - Yaıs1 <f.0 dan fazla olmkmak; 
2 - En az lıse 10 uncu sınıfa. veyahut bu dereceye 

bir mektepte tahsil göı müş olnlak'. 
3 -- Halen rt'SD:ıi bir dairede müstahden1 ise, inlikflk itin mu' 

kat almıış olmak. ve sicili itibiWile kendisinden istifade ectileceji 
plm<Jk; 

-m
HtmACAAT ŞEKLİ 

yazıl• 

Mali1t 
Yukarıdaki şı:trlları haiz buluııan taliplerin, asaiıda 

kaları bir istida ile en geç 20 Mayıs 1941 tarihine kadar 
kAlt.>ttne •Milli Emlük • göndereceklerdir. 

1 - Nüfus hüviyet varakası «itsh veyahut noterce veya re'1'11 

mekaınca mu :ıaddak sureti> 
2 - 6 kıt':ı fotoğraf «altı buçuk doku1. eb'adında> ~ 

3 - Mektep tasdikname veya şehadrtnamesi cash veya mu. 

sureti• 
4 - Memuriyette buluruou~ ise, ta!idiklı sicil karnesi veyabLlt 

lundui:u memuriyetler ıc:in ayn ayrı vesikalar· 
5 - Sıhhi duruınunun köylerde ,.e htr iklimde vazife if .. sıntt 

rişli olduğuna. do.lir bir hükün:ct veya b<:1ediye doktorluğu ra~ru,İ 
6 C. h.Itiddeiumumıliğinde mahkiııniyrti olmadığına daır ~ 

clstido. ı.irine müddeiurnwrıilik~e ta~dikh ıneşruhat verilmesi kA 
1 ·- Jlüsnühal k3ğıdı; ıl 

R - A~kerlık vesikası cNufıJS hüviyet varakasında varsa ~ 

is~nleZ.> _ I 
q - Talip olan şahıs re~mı bir dairede mt.istahdem ise, ayr 

~ında mahzur olmadıgına daır vesika -.talebe müteallik istida ve 
butu vesikaların o daıre vasıtası He 1'Öncierilmesi halinde ayrıcı 
vafakatnameye mahal yoktur.• ~ 

! O - .6ı.şağıd., yazılı şekilde taahhütname; cbu taahhü.tnn 
mütesel~il kefilin resmi dWrcle;.·den veyahut ticari, m;:ıli veya sın,ı 
ess~selerde mü.;;tahdem olması şarttır>; 

NOT: Bu k<'fatelname note.ı:ce resen tanzim olunacaktır. 

-IV
TAAHHtlTNAME 

!.1aliye VckAletince toprak tevzi talimatn.arocsinin tatbiki içio I 
edilecek kcmi~yonlarda istihdam edilmek üzere, fen memuru 
yeti~tirilmek için bir v~_ziteye tayin edilerek talim ve st.ıj ~ı/ 
ile tapu ve kadastro fen ınektcbindc talim ve tahsilim neticesı 
m~ktepten mC'1.un 0L1maz veyahut ml'ktepten mezun olduktan 
b~ s~e müddetle hizmet if;l etme:: \·eyahut istihdam edildiğiın '' 
den istifa eder veya ıdare hiznıe~in1den memnun olmıyarak ,., 
nihayet v<'rirse hem cezat saı"t ve hem de tazınin mahiyetinde ~ 
üzere, yedi ytiz elli lir;ı ödemeği; ve bunun i~in hakkunda davn Jr. 
sine ve ilüın i~tihsaline lüzum olmadan bu taahhütnamenin icra~ 
veyahut h:ızinrdl!'n alac:ığım v~rsa bu alacağımdan def aten tak; 
mahsubu, ve yine hu ta.alıhlıtn::ımeden mütevellit her hangi bir 
ic-in dava ikaınesine lüı.ıun hasıl olursa bu davanın Ankar.1 ffl 
melerince rüyetini kabul ve taahhüt ediyorum. 

Adres: 
Nüfus hüviyet. varak3.sındaki hüviyeti~ 

nin cezai şort olarak lruıhhüt ettiği yedi yüz eıli 
44 ,. J yni şartl arla mi.it e1o:it ke!iı o1arak kefalet ederim. 

Kefilin meslek ,., ... ::ı.dreoı l: 

Nüfus hüviyet \'arnka.<:ıındaki hüviyrll, tl" v:ıpmış olduğıı nu miiclrik o- fc;;kelcti müteahhit n~m ve hMabına paı.arltkJa satın alınacaktır. İhalffli 1 
1ari1 k, bu tnüt 'l rl eleye girebilir. 8 / 4/941 salı Y.\.ınti saat lfi de Tophanede T..ıevezım :lmirllğ i aahn alnıa ko- I il 

m syonunda yapılacaktır. Evsaf ve nilmune:ci komisyonda gi;:ülü.r. 'l'cıl ıpl ·•- Kabul edilecek taliplere, mektt>pte her ay devam ecıeceJC # 
Bıı sııatt.~ iliihi mukadderattan rin belli vakitte komisyona gelmeleri. (1055) (2729) müddetince aylık 50 _ 80 lira ücret \'C mektepten mezuniyetirıl oO 

-V-

rlilC'C'rimiz. mazide olduğu gibi, ============================ kıp liYakat derecelerine ve te3dül kanunu esaslarına göre 1 
askf'rlerimizin yolunu koruma-- Sahibi; A. Cemalettin 8araço,11u Neşriyat Müdürü: fıı.taclt Çotın. lira aylık ücret verllecektlr. •1638> c2211> 
Sl VC takdis etmesidiı•. B•aıldt~ı yer: (H. Bekir Güreovl•r ve A. Cemaleıttin SrtrAçoğlu nıatbal\aı~ ,:ı:z;:s!İiCSlllZlö::ı•ı::sı•mB1mıl9llmliBmmBIBlll1l•-'"" 


