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di:::::si l~~!.-:;:-:~v 
,___tekniğ_i ---. 1 Belgrada , 

Hitl•r diifm•,.,__. •• A•man hav 
kedar fena ~gl•r atfatmi1- • a 
u onları• h•p&iai b.disi hu··cumları 
t..tbik etmiştir. B. onua 

r 
Ankara radyosu 

Almanların Yunan 
müdafaa hatlar• 

önünde bocalamaları 
Ankara radyosunun verdi

ği malfunata göre Almanlar 
Yunan - Bulgar hududıı.ndald lt<1r rne•' eleO. lıııU..Jıjı 

loir tdbiy•dU. Yugoslav/arda bir ilk zayıf müdafaa hat1annı ge 
çe'""k asıl Yunan müdrrfaa 

Y çok Macar ve batıarırun önlerine va•ıı oı -
~~~ Cahid YALÇIN I muşlardır. Nevrokop ve Stru-

~ lmanya Yugoslavyaya ve Rumen şelıirle- matla Almanların bu batta 
~ Yunanısta.na harp ilıi.n rini bombala- yaptıkları hücumlar püskür -

et? Neşredilen tebliğler, ı tülmüş ve on Alman tankı 
orduya _gonclerilen emri yevmi- dılar tahrip edilmiş, bir çok esirler 
!er, venlen ültimatomlar Alınan· alınmıştır. 
dıplomasisinin artık mahiyeti ı.a.. Bir habere göre Almanlar 
nranı~n malum bulunan köhne A ti .., Gümülcüneye girmişlerdir. Bu 
tek~ıgtrun bir leken-üründen iba mavu uga rivayet doğru olsa bile bunun 
~.e.ttıı:- Dunk~ ı:azetelerde gürdü-! h stratejik bakımdan ehemmi-
ı;unıuz rcsmı Alman vesikaları u•• CUm başlıyor anhlar h_er ~eyden evvel Alınaıı. diploma yeti yoktur. Zira Yun 
sısının bir yalanını isbat edi çok evvelden bu mıntakalart , 

HALI{ GAZETESİ 

Alman • Yunan 
cephesinde 

--o---

Strumada 
şiddetli 
harpler 

lngiliz avcı tay
yareleri Yunan 
cephesinde beş 
Alman teyyaresi 

düşürdüler 

Sotya şiddetle 
bombalandı 
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llatırlarclaCU,r ~i Yugoslavy~ı';; Berlin, 7 (&. a.) - dnb. bil-- tahliye etmişlerdi. Buraları -
Svetkovıç hükumeti Viyanada üç dlriyor: nm askeri bakımdan eheınmi-

Atina, 7 (a. a.) - Yıman 

basın nezaretinin sl'wıcfuıü, uan 
akşam harekllt hakkında 00.. \ 
miftir ki: 

Şiddetli bal'plerin roreyaıı ettiği Stnllilll. ınwtake1ı1m göı.!Nen b3J'ita 

~er ınısakma iltihak protokolünü Dün YQll'OSlav tayyare mey- yeti yoktur. 
ımzal l • danlarına yapılan hilcumlardan Asıl Yunan müdafaa battı .. ~ :ı.c ıgı zaman, Almanya ha- olan Metaksıuı hattına benilz 
rıcıy" uazın Von Ribtıentrop mi- [ başka, :Hostar'da askeri tAbıı.ş- hücum vaki olma.mı...«tır. İtina. Kıt&larınıuı yalniz iki saat 1 

tutunacakları tahmin edilmit Üniversite Rek-
Raka gı~neyi biZ>.at; Yugoslav- 1 ııütlere ve kışlalara tt ayni za.. ne vücude getirilen bu müda-
y_anın t _cp dmiş oldu~nu tas- manda Luibluaııa civarında ha- faa hatları çok kuvvetli olup 
rıh v~ ı"'ın etınişti. Vak'ayı tet.-kılt e" rken, bu ııütıınlarda Al· va dafi bataryaları ve ağır top- <- •"1• ı .otu• • da)~ 

1 mar·lfarıeiye Nazırının bu söz- çu mevzilerine hücumlar yapıl- "-,__________ -

olan yerlerde, 12 eaat tırtun- j· 
m~ 'ar ve bundan başl<a on de
fa daha fııik kuvvetlere karş:ı 1 

Meclisin 
toplantısı 

Yedek Subaylar Mart 
aylığını da aJacaklar 
Ankara, 7 (Telefonla) - Boı

gtın Reis vekili Mazhar Germ&
nin riya•etinde toplauım Büyilk 
Millet Meclisi soygunculuk yap. 
mak makBUdile kamyondan sıktı 
it tabancadan çıkan kurşunla bi 
rinl öldürmekten masnon bir 
mabkfımıın ölürn ceza.'llna çarp
bnlmasına ait layihayı mttza
krre erlerken mebus Mithat kür
eiiye gelıni~ ve ölüme mahkum 
olan adamın l:>ir kast üzerine 

törünün natı) 
(Sonu cayfa 6 •Otu• 9 de) 

lerı uzcnnde durmuş ve Yugos- mıştır. Aynca, gece Belgrad'a --,~-------
lavyayı kendi kendiliğinden bo- bundan enelki öç hiieumla mü
y~ıluruğa boğazını uzatmış gibi aavi muva!f&kiyette dôrılüııeü 
gost creı Pk aynca bir hareket fiddetli bir hüeum yapılmıştır. 

•• 

y:ıııılmı.; ve Yugoslav devlet a,, Arnavatluk Cepbe!dnOıı 
daınlıınnın d;ı bu hakareti ~ Sofya. 7 (a.a.) - Ofi (Ha -
Çtkırınadnı l ~:ıı::ı eylemiş \ vas) bildiriyor: 
ları,ın ~er~c kaydetmiştik. Yugoslav radyosu, Yugoslav 

Dün top~anan üniversite 
heyetinin imtihanlar 

hakkındaki kararları· 
~~l.ı ıı_ . f,BZ<:telcrde "Alman topçu kuvvetlerinin, Arnavutlu
ıuklımetının Yugoslavya hakkın ğa hücum hazırlığı olarak Yugos 
dala re·~ :ni d~kliırasyonunun met [ lavya - ~rna~uk hud1;1dunda 
nı. ılıy,· Alınan resmi istihbarat ateş açtıguu bıldinnektedir. 

•• 
Universitede dersler 19 

ta Almanyaııın Yugoe!avyaya Nisanda kesiliyor RJRilBU"..Uan t İlliğ edilen telgraf-~ (Sonu ıavf• 5 sütu• 5 dtl 

k~ _ne kauar alicenabane dav- Habeş·ıstan 
ıar ••ınna b>ı delil olarak ·· 1 'in t'f'lb . ~çu 

kamyona tabenca aıkınamııı, o- tlniversiteyi alikadar eden lll 19 nıııan içinde lıitirilıni.~ ola-
radakileri korkutmak makM- muhtelif meııeleler bilhassa ta- ca.ktır. 

vlaıı d.'l•et,, gösterili;~:! v~ 
oncl:·n sonra da davetin Alın • 
la l"\I n geldiği tekrar olunuy: 1 

~;....,-. ...... eenu. oldıWııpu. ıeleıı harihleri il°'7":_·~t1eango~!l'r'~~~u··- 5 - Gelecek yıllara devam&< 
"t' .,.. ~ ...,....- decek derııier içiıı.~)'n bir trobir 

ı.ke-ten bu noktamn anlıı.- ııere Aıikara.ya giden Rektör Ce- a.hnağrr Jiizum yoktur. 

Bı.'. l..':1ı ada bu yalanı göstermek u o u n d a 
ı., ı~tıfa edcteğiıı. Alman di 1 ~ 

<-• ooyfo i oııtu. & 4•l mil ~•--• dlln -ı...o~ıze· "3--=iit<-- - tllr. 0 """' ...... ~ """"""-·~ FaJ<at bu sene bitirilen dersler 

m o o · Üll PO-
-ısın.o m ıeyyiz VBl!ıflan ar-, J 

tık anıaşılnuQ oldııgu" ;,.; .. . \ H
•• A için müınkiin ise bu de :lcrdcn 
Ul 1llaVUt• Onivenite Rektörü dün bir saatler alnıacaktır. Fakat nor -

muharririnrisıe Ankara temaslan ' mal saatlerin tedrisatı normal °" I 
\'& l!nhıenıite imtibulan bak - !arak devam edecektir ... d ~ı . ..,.n uzerın- D b 

e IR~ara liizum görnıcyia; e ra Markos zapt 
Iıuııku makalemizde Al _ Al J 
!un kcntlı.sıni mazur göı<i:e~k 1 e~ldl 10000 tal-
ıçııı ~-.ne bir takım veıı·kalar i l d 
"keı!. eceğini l.a.hmiıı k~bilin- yan es r a ın 1 
den soyl<·mıştik. Kahire, 7 (a. a.) - Adua ve • l:lun~n doğnı çık- da ge- Gcndar yolu üzerinde ricat e-
clkmedı. Çüııkü Alman elen ltalyan kuvveilerinfo ba- Şiddeüe bombarduma ecll .... 8otyadım bir --eıı;ıa,. 
mi tebliği Fransada ele :n kiyei süyufu durmadan takibi------------------------

mahut vesikalar ar881llda Yu- edilmektedir. Kondar garnizo- Yugoslav I ngiltere Peş
goskıvyanın da suçlu <>lduğunu ı ııunun ve K- müdafileri-
ı~bat e<.!cnler bulunduirnnu b"ldi . s k • rıyor!_ ı\nl:ı lıyor ki Al~manı d i = Dl takviye eden lıir kısmı.ndaıı ovget pa tı te elçı•sını• ger 0 

lor.ıası lt'kniği ile biraz ülfet eJ:- D1ürekkeb olduğu aanılan bu l 

ların matem 
•• •• gunu 

ltalyan işgalinin 
yıl dönünıil 

Arnımıtluğun ltaıyanlar tara
fından işgalinin ikinci yıldönll
mü münasebeti ile dfuı şehıiıniz
dekl Arnavutluk eefaretbıde bu 
hazin hat.ıra matemle anılmı.ıı ve 
bu maksatla bir toplantı yapılr :ıı·sc tnzı :th•:ılde ne gib; teker- kuvvetin, yolda veyahut bizz'lt etrafın da çag<J ırdı 

:~;,·.lcre brrş vuracağını evvelden Gondar'da mukavemete teşııb-
Londra, 7 (a.a.) - Reuter... mıtır. c., ırını·k geyet kolav bir iııtir büs edebileceği &anılmaktadır. :Moııkova, 7 ( a. &. ) - :Hoııko

ndaki Yul!'06iav el~ei B. Gav
riloviıç "1 be7anatta bulunmwı
tıır: 

jensının diplomatik muharriri- Arnavutluk teba.asında.n olan 
Din öğrendiğine göre, İngiltere ve yüz elli kişiyi ge<;en bir Juı1a.. 
hiikftmeti Budapeştedelti elçili • balık sefaretbanede bulunmll§ -
ğini geri aJırı,ağa karar ?ermiştir. !ar ve bu matem merasimine ük 

u.{lıt!erin Almrrn mÜlet.ine hi- lt.aıyanlann bu bölgede son bir 
gc~~·. neşrettiği beyannameye pyret yepmalanna imkan ..,._ 

ı::e. bunun da doğru mana- k ı 
sını .~nlıyab'!nıok için basit bir rece ma zemeye malik oldultla... 
ıısutı tatbik etmesini bilmek ll- n söylenm~ir. fakat bu şe
~":ı<lır. _ liıtler düşmanlanna ne hirdeki kıtalar, Matemmadan i
l ". _ar lenı ı;eyler.aUetınişee on- lerliyen İngiliz kuvvetlerinin ne
ar'.''. lıep<i ni kendisi tatbik et- ureti altındadır. Tahmin edil

- Sovyet - Yugoslav dostluk :tngilterenin Budapeşte elçisi önce plakla çalınan Arnavut mil-
-ve ademi tecavüz muahedesi 5 B. Omalleye Macarietaa bugün tt marşile başlıı.nmış, bunu ikin-

ını.ştır. Bu onun her meselede 

nisan tarihli yani harbe s!lrilk- müttefiklere karşı hareket üssü c1 olarak kral Zogo marşı takip 
leııd.iğimiz tarihten evveldir. caonu uyfo 5 oütun 4 d•I etmiştir. Her iki marş hazırunun 

ayakta dinlemesi ile bitirilmiş, 
k~!ll•uıdığı bir tab" edir . eliğine göre, gemilerin kaçması. 
duşmanlannı c ıy · Hitler \ na vakit vermek için İtalyanlar 
Pusl.ırı1a.ıı d ı n çok hangi hu- Husavva'da mukavemete teşeb
biinıclidir k~ ~~;::u.~~ ederseyıf bUs edecekler gibi gözükınekt&

Fakat harp esnasında da dost- HA R p bunu takiben A.rn&vutluk bay-
luk münaeebetleri ikinci madde ---. rıı.ğı bir mat.>m a!Ameti olar!lk 
mucibince devam edecektir. r ~ yarıya indirilmiş ve matem ha -

n•ıktası odur Al ~'?'n ~ za 
!erin ve t · eyb!ndekı tariz- dir. 

enkidlcrin ııahad Adi bab 

B. Gavrilo~, B. Stalin'le"B. VAZİYETi vaBunsı ı;a.lı.dannmıııoş:a· Arnavutluk ee
Molotif'a ve muavini B. Vi~ine-
ki'ye dostane hattı barekeUerin- firi Asaf Caculi önce ıırnavutça !l'Clecet;ni b" . 0 a.n &-& anın sukutu, pay • 

ınek hn keılidr. ve bunlan önle- tahtın •imali "arbisinde Debra-
' n ı yaptı" f v " 

A v:R UP:A ve sonra tilrkçe bir nutuk irad 
den dolayı pek ziyade minnet- ederek ezcömle demiştir ki: 

rekı·fü.rin en b"" .. ı:ı ena ha- M:arkos'da faaliyetleri hrua bu 
gibi davranır ıtyük aleyhtarı 
ketlı>ri düşman~c bu ~ena hare- mıntaka üzerine nazarı dikkntı 

tar olduğunu ilave oylenıiştir. cenup doğusunda - Yurdumuz bundan iki yıl 
Pakt Alınan taarruzundan • evvel İtalyanlar tarafından hak-

}I;tleıin bu b= ıs1111d ec;ıer. ı;eken Habe~ Vatnnperverlerine 
IO'Cn iz beyanatının haıy_et.ını bılır- büyük ce.>1aret verecektir. 

bir kaç seat evvel imza edilmi~- YAZAN: sızca tecavüz ve işgal l'dildi. Bu-
t!r. Emekli Gene,../ giin o topraklar iki a.ydanberl yi-

• Pd -.... B. GaTrilov:iç şunları ilave et-sıru , kolay b"ır •ifre ha!kikl ı man_ a.-ı Hü•ı.ı.. Bir Sü"rat Kemal Koçer nC' bir harp sahası olnıructadır. 
Fakat emin olunuz ki son ve 
kat'i zafer bizimdir. İstiklalimize 
kavuşacağız.,. 

ı-ahatça okuyabilirııin" ; gıb!, Kehire. 7 (a. a.) - Cenubt ıniştir: 
Alm3n milletine -•-~;. csela, <& Balk--1-~ iki" mi başlitrken "İngiliz ~eın~~al~eğe ~~:'.""',:;0;::":".,:•:•Y::_:1:,•.;5:_1::0::;ıu~n:.!3 ~d~•!.,1 ____ !,;< S~o:::,nu::.,:oo~y~fa=..;.s,:o~üt~u~n~5.;d!,:•:!.l • ~ .. n me eketi, 
d"" ~-·, ızm· t ·ıt • · Yugoslavya ve Yunanlılar da 
,,".,nya CeUıine <·ıkaiı"·rı· d" 1 nrı ere alP.vhinde şu ı"tl·.a.mı' d k" h ık"k ti · b k d ta" Al ..., ' "' y d 1 ır ı < ı a erı u a ar g- nihayet, man ordularının 

ku llkgiri~iyor. Biz bu ..• .:1'nr·ı' e. ser ·~_liy,or: _"A. vn_ıpnv. ı w Avnı- yı"r etmekle h"r ç k" t r en atık - ı ·· ·· "'''" ~ o- pa mıllttlcr ı . , n ı , e ınmez. n- tecavüzüne maruzdur. Yugos-
ıniZ<l.en d~ ... f::U umsuvnr ve içi- 1 , .... , ını ~ :ııma yem ,ıarp- · giltcre hiç bir memleketi harbe .1 
ya r th·uııuııuyoruz: "Evet, <'Jn be~c ~ururlkmegP. çalıısıvor,.. Bizi sürüklemedi. Bütiin harpleri lav ve Elen mı Jetleri şeref ve 
-~mae 

0 
'ı"ne. _çıkmış biri vardır , . sozlcrt ukuyıınca, elimizdeki Hit1er çıkardı. Bir çnk menıle _ mevcudiy~tlerini korumak i-

~· gtl (,h~tPr·ı ı"st· d · k 1 ğil, Al ız emperyalizmi de- . · · · ına en anlıvoruz kı etleri harbe Bitler süriikk<li. çin, kan arının son damlasııu 
man ırkrı' - 1 · lI•tk·rin ı ··t'" ' - · n··t·· ı ·· Buuüıı nıızi Al' :1mc ır diyoı·ıız . y~ ' • ": ''n :l'.~-rtı.c:ı_ ve lıütün · u un < unyanın gözii önünde akıtmaya ii.zimrlirler. 

n . manynnın en mil-· ~m~a çulrntwı ınarıfet A-·ru- cereyan etmiş_ bıı ink~r kaJ;ıul ı Almanya. Avusturyayı iş-
ıneyyız ya.!<fı dünya r.ıikiı niycti- fayı <laıma yeni harplere sürük- etmez hakıkatın kendı aleyhın- ld sonra Yu 1 .1 

il ele gcçırınck hırsıdır. Hitler bu Ye.'"'.:ekhten ibarettir. Hitl•r Alm·~ d l . t . . t d"' ga en ' gos avya ı e ~ tan.rr • .,.., ,. ~· e met enıyP ve ınsanıye un- Mnribor VE' Lijııbliana mınta- •, 
uz, istila ve tabıuıkünı idea- a er Sl'vden evvel fikir ve yasının elinde en büyu""k bir ·t I' 

in
. · b matbuat 11·· · 

1 
.·k l<l • 

1
_· kalarında kom 0 u olrnıı•tıı. ı_n miışchbas ir mlsalidı·r. Knn urrıyetini ortadan kal . ..., v , dırmış ld ıam vcs· ·ası o ugunu bilcligi İtal Fi Tri 

ıl11inin bıı en büyük ~ehını ise teler: 0 ~itu için, b!itün reali- içindir 1 i bu cUnnU dilşmanları- yanın um_c ve ycs-

• 

Sefir bu SÖ7Jcre Çörçil ve Ro
oseveltin son nutuklarından al
dığı parçalorı iliıve ederek bn 
büyük ya,-dımlarla bu 1,aferin 
k~t'S oldu~una işaret rvJcmiı:ı -
tir. Bıı sözler alkı~larla· Mna e
rerek bu merasime nih:ı.yC't ve· 
rilmi~tir. 

Milli piyan2"0 
numaraları 

---·-

landa !l'l beymatta bulunmut- -----------
'tur: 

" - İmtihanlerın 15 mayısta 
bıltirilmiş olm.a.ııı yolunda.ki karar 
msltımunuzdur. Bu kararın üni
versiteye tatbik şekli bugün top 
lıuiiil lhıheııılte heyetinde ince
leomilfl:lr. Vanlan neticeler ŞUD.
lardır: 

1 - tlnivenıitenin bötiln fa -
kWtelerinde dersler 19 nisan 
cumartesi gt!n4I öğleden aonra 
keı<ilecektlr. 

2 - Yine bütün fakült.elerde 
imtihanlara M nianda baıılana
cakbr. 

3 - İnkı!ip dersleri niııa.nın 
dokuzunda bitecek ve 1!5 nisanda 
bu dersin imtiharılanna başla -
nacaktır. 

-i - Dil de&ltri imtihanları lô 

SABAHTAN 

Balkanlar 
harbe 

girince •• 

Rumanyanın 

protestosu 
Btıkreş, 7 (a. ıı..) - R;1Jor a. 

)anın bildiriyor: 
Romanya hükumetinin Yır 

goı<lavya topraklarında hııkları-1 
nı mildafaaya mecbur olduğu. 
bir çok tebaası ve ırkdaşı mev~ 

eut olmıt&111a rağmen Roman~ 

yeyı Yugoslavyaya kar~ı yapı

lan muhasamata hiç bir sııretla 
i'tirak ettirmemiş olmasına. 
rağmen Yu1")81av kara ve hava 

(Son-u .. yf• 5 aütu" 7 de) --
SABAHA 

Ayrı ayrı 

üç cephe 
kuruldu 

~ ; U'..lııı~tre hudu<ln olan Yn11;o•lavyn ta.rafında. Yunanistan 
n.u,;.:.r hududunda ve Ana~utlukfal:.. .iç cepooyl göstnir harila 

lza~ ettiğimiz psikolojik ma!O!i'. gilıı~ .. vc vakıaları inkar ed'-"rek na atf<'<l •rek dünya vicdanı kar-; te sınırlan 200 kılomeu·e ka-
~!'~ <!_olnyısile, ba.şkn!arına isnnd k .IJ:?e ge<'e demc·k imkllnın• !>!Sınd~ki mesuliyetinden kurtu-

1 dardır. 

'
~öı.e11e.-;e çalı:;ır. fo+ft b•ı tarzda endınde bulıır ve kimse tarafın-· lac ·• nı ümit ediyor. Beyhude AJDJ11nlar Macaristam benim-

h •• ı. .~ dın teh:ip cUr'et· ös , . b" h"'l ı 

İtalya Yunanistana beş buçuk ! nnniRtn.n önünde sade gcri!'miş-
Kazanan nuın ıralar ay evvel bir gece sabahıı karıııl tir. Diğer t.arnft.m Sliv<yŞ<' y\i-

4 üncü sahlf-.nıi..,,dedir. harp iJfuı etmişti. Bu beş buçuk rüyccek olan !t'llya şim~li Afri-_.,yan Hitler arkasından,· •· . ı g tcnlmıvt~e; ır ıı ""· (8onu •yf• ı o11tu. 1 aoı 
gıne eının olabilir. Ondan doİ:ıyı- ( Uli8eylıa Oeldd YALÇIN ./VVVVVVVVV" • ..,,.., .... ~~ ay içinde koca İtalya, küçük Yu-1 (Sonu uyfo 4 oütun 4 d•) 

- • .... ..ı ~ 

• 



OKUYUCU 
DiYOR 1; 

lstanbul Beledi-
ANLATAN: BiR GAZETECİ Kauçuk ve IK Ç _nid n 

las
- tı• k yeslnin nazarı 

fl- ol çlve dikkatine 
r - ~:4Jhe ~ H!'..eimıı
- Evet, niıekinı.. 
- itekim? Seoin ~ 

ıtıın Bahta.sor_, 
- Bahtaaor !_ 
- ~. Bıııtıtwıı- Her 

1DC ise!. t1st1iWL lıattında ~ 
'lılıı bir h:ıstalığa tnhı!m...,.r. 

Müthii bir ha:yreüe • ım• 
;yllzüne bakıyordum: 

- Evet! Üııtiivıı. haf lı•"' tı:t 1 
biiyfilt milmatisS eereyımlan gel' 
Jnelrte olduğunu t.ec:rübeler lııtıat 1 

etmekte dır. M 12bterneldjr ki lılı 
lıaRtalık ta banın tAıblı:im ,.. 
pışmaaı ve uzun zaman 1l;Yka 
gibı bir hal içinde kendiui .ıı:a,tı&-
diş, i~e bu Ostüvadaki giıdıW:ll , 

~Us~::J lir' 
- Mılma.tıs swln ' i mi.! 
Bu suali b~ o 

dehı;ctle sormuştum lı:i amcamı 
hayretle gözlerini açarak y;;m.. 
m~ baktı ve gayet gerip bir ta
vırla: 

-· . Hayrola? Bıınlan niçin ao
nıyorsun kuzum? 

Diye sorınıya mecbıır oldu. 
- Hiç! .. 
\' e hemen mu.b.a.vereyi loes&

rek, gayet einirli bir halde, oda.
dan çıktım. 1 
Doğru iiııt kattaıki odmna çılıl- I 

tını .. 
Sal ndaA geçerken. gözüme ili 
~n l'l' d)·oya, {ı.d~ta tüylenm ür
ııererek bakmaktan ltendimi ıv 

1

1 

lanıarnışt.ım. 
Odamda hemen sandığı açtım. · 

Rovelnrimi çıkanp cebime 
koydum. 

Bahtaııonın o garip ııiizleri' 
ilimdi dimağımda bermutat &- ; 

hemmiyet almi§la.rdı. 1 
- Kıw;! aç! Buradan kaç !_, 

:rrhlıke sana gelmiştir! Kaç!. 
Fakat ne garip ve ne esraren

giz tehlike~ Ve anitie hi!'S21.ti -ı 
ğim hıu,yctle oda.ırun peııccrele
ri.'li ıııkı sıkı :V.padım. Tuban-\ 
canu tekrar muıı.yeoc etti"1. 

Fı>.k~t birdenbire B&:ıta.qorı.ın 
allesinden .bü~ün o gece y~j 
garip ve mtlthış nlumalar\a <>
lenlerin hepsinin de böyle oda
larının kapthrını ve peneereleri
ni sıın s.ıkı kapamayı itiyat e
dinilildprini hatırlayarak iırper
dinı, Pcocerltri tekrar açbm. 

Gc<.'.('l'l hldiseleri, büiüu lıun
ların evham ve hayallerden iba
ret olup olmıyacaldarını, tek
rar düşünmiye ve mııhakc~ı 
koyuldum. 

Vikıa Bahlasonın iddia etti
ği şekilde, ta cenubi Afrikııda t-1 
talvanu dersi venın bir kadının 1 bir radyo canavan ndama a!d. 
olarak, lsta.ııbulun ı:öbeğimie 
böyle garip vem~ cinayı>t. 1 
ler yaptırabilecegini bir tiirlil 
ltabııl edemiyordunı. 

Fakat. BahUuıorıı o gece, oda
aıuda maaııl'lnda n biri devril
nUı!. radyoeunun dibinde, yüzU 
ölü gözü gibi k::ırkunç, bumwı-1 
ıilan siyah kan çi7;gilcrl sı.zg..1 
-:ak yatan.en Rari . kat'i mu-ı 
baltkıılı: sllt'ette görmemiıı miy-. 
ılinı? Ayni Sllch zavallı Nadire 
hanım görünnıiyeıı. bir dchşe -
tin tesiriyle ölmemiş miydi! j 

A~1b.-ı, radyO':la cenubi Art. 
n'1 adan ı;:ıbalılan o tatb soıdle 1 

1 lv-;n dersi veren kadın -Bah-' 
ta&>run iddi-.ı; ~ca bir zsrenn c>-ı 
nu,1 net !"'s'- radyoların birbl-• 
rinP knr ıpna.smdan istifade ed&
bile 1 bir caninin hakikaten rad- 1 
yol<.r V<'ISrtaslyle masum inaa.o- 1 

!arı bir<!l' hirer i.1.:1?.rtt~ bir 
c~n···ııı· olabilir miydi? j 
Eğer bu 1">.:hn vcy'ı hu adam, 

biı;arc Bahtru·oru böyle elinde' 
oimadan ve ;ırf e~rareugiz ip-' 
notinnalariyle etr:ıfıua. ölüm 1 

,.-
Yeni Sabah 
SENıtLIK 
6 AYUK 

1 AVLIK 

T~rkiye Eentbl 
1~ K ... 2700 K .... 
750 • 1~50 • 
400 • 800 • 

1 A'(LIK 1S.O • 300 » 
1 N...., 1'41 Sl'.LI 

11 R•blütevveı 1MO 
2' l1art 1867 

GÜft M. A'! 4, Ytl~ '41 • Ka&ffll 1M 
ı--.~~~'--~--~---..;..aı 

Ciu..., 

10."' 
5)14 

otı• 
U7 

it.Hl 

Ilı.indi 

9 18 
1U6 

~ bir ha.le koyablliyora, 1\- t • t 1 im... Wıl l#l..Pym K-
caba Bıı.htaaor, benjmde mi ay- evz;a 1 s ge di a(Ja.ç ltk• ~· makinMl-
ııi akıbete duçar olacağımı an- • tandard nizamnamesı• bugu•• n 1..-itıdM n.-_ lJellia~ 1-
lıotmak istemişti? Onımiçinmi~ Mıntaluı ticaret b•k 1 b 1 llUile ıııı lMkt.ıh aldık. 

- Kaç! Kaç! tat } 0 Ullffiag" a aş lYOf [(al'abükdt, "Sayın ~aııeteni?Jden De'l'-

Diye yalvardı? müdürlüğü tevzi· bir çivi ı~ ücretli memur! rın da 
Fakat, eğer ha!rikaten dün- maaııJ.ı nıeııwriar gıtıi ihli-

yada böyle bir radyo canavan a ta de r lı al İktisat Vekaleti çorapçıların nizam- I a b r i ha B ı yarlıkt.a \ekaütlükleri, ölüm-
-· yeryiizönüıı her yerinde ba•lıgor l • l lerindP de atieM>rini korumak 
milyonlarca radyo bulundukça, Y nameyi tehir talebini kabul etmedi esıs o uııugor 
nereye k~ ıntıınldin olabi- Mıntakt. Ticaret lıiüdürlüğti, ii1.ere bir e1mıek ır.ırasiyle 
lirdi ki?. Yeni ipekli kadın çorapları 1 Çora....,ılar, bu hususu arz ile Son günlerde şeb, inıize 7MOO taltif edilebilmeleri esbabını 

kauçıık tevziatı.na derhal başlı- "" kilo çivi gelmiştir. Bu çivilerin 
Böyle bir şeydeıı ka,çnvık miı- yacaktır. Bo. husu.sta icap eden standard nizamnamesi, bugün- yem bazı diieklertle bulunmak korwnak ll•ere bir komi.qyon 

DB8IZ ve imkiıısız değil mi? 1 haaırlıkl::ır yapılmıştır. den itibaren tatbik mevküne gir- ü:r.a-e bir kaç def& Anlı:araya tevzii için Ticaret Vekıileti alA - ~il edildikini ve bu ko-
~ ben~ı.ııı:i Baht,~::_ gi~i Aynca 2600 adet otomobil mektedir. Şelıriınizde bulunan gitmışlerdir. Son ole.rak çorap - kadarhra. emir vermiştir. Bu miııyonun da ücretlileri ~r-
~ıma .....,,..,ııl -re mK.....,, o- 14 ,. ~p fabrikas bu bah'·- .. ı..~ h . hususta hazırlanacak tev""-• "- """ ...__k "-·-e 1·.vı' netı'Ml"'-
llmler saçan bir hale gelecek-! !Astiği de tevzi edilecektir. Bu ~oı ~ ı. sa ....,, .,..~. ey-?ti unıumıye halinde ıoo· bül.. .....-. ihL.- ur ~ ... ......., ..-... • ... '· 
tim! Bütün bunlar mümkün listikleri ~partiler takip e- itibaren yeni nivımnamenin em- Ankaraya gitmişlerdir. lkt.ısad ıne, un .r~uun tiyıı.cmı re vannakt.a olduğunu i>ğ-
mii? Böyle bir feY9 maddeten decektir. rettiği şekilde çorap yapacak - Vekıileti. çornpçıların arzularını Jrarş.lıyacıı.k paylar konacak - rendim. Ben bu a-ün orta sa-
..,. akılea imlıiıı dişünülebi- 2600 la.tik, b!ttün viliyetlere lardır. Yeni nizamname yalnız, dinlemiş, fakat ni?Amnaıııenin te. tır. Yalnız, İstanbul<IM. 181 ton· yılan bir tahsil yaptıktan 
lir mi? lpekli kadın çoraplarını istihdaf biri etrafındaki tekliflerini kabul• çiviye talep vardlr. Alikadar ı.roura ~anata heve· ettim ve 

İbtimalld .iı:ıte bu nevi fthim- ihtiya~ nlııbetiııde verilecektir. etmektedir. İktısad Veka'letini', makamlar, bu taleplerin çoğu- sanatka·r oklıım. Bir zöoıan ı.e "''""'-''ı-..ı.+n. ki ""-'' birci Dığer taraftan Mıııtaka Tica- etmenıi~tir. Buna nazaran nizam · u ııa:y,;t'"' ~-~ ret Mücllirltiğii, her nevi teYzia.tı böyle bir nizamnameyi isdar et- name de 8 nisan 1941 aahaJıııı..1 Dllfl mübrem ihtiyarlara ait olma· ueta ve ııat& 1>aııılık ettim ı 'I 
sırf bu vehimlerle bir g6n deh- icap ettiği surette yapabihnek meğe sevkeden iimil, ;pekli kadın dan (bu sabahı itibaren mer:iyet 1 dığını wı.ıarı dikk9.W .ı.lnrak ta- ı>eı>eclir de makini<!t olarak 
aetleriııden lıeodi kendilerine öl içUı .)'elliden takviye edilccclrtir. çoraplarının çürüklüğü etrafında mevkime girmektedir. 14 kişilik ı tanbula. şimdilik yıı.lnıı; 20 ton çahşı:rorımı. 941 senesi a-
melerine llebep olanlr. ortadan SOylendiğine göre İstanbul& ait sık sık yRpılan ııildyetıeroir. QOl'11PÇtlar umuınl heyeti, ııehri- çivi tevzi edeceklerdir. ğustosuııe. kadar ücretli o-
kaldırıyıoriaı:ııh. her nevi eşya tevı:iatım. Mmteka Filhakika, yeni nizamname ile mize avdet ~tir. Bunlardan ~ka, Karabük !arak para alıyordum. Barem 

O taMirde, za.bıtaJIL mliraca- Ticaret Müdürlüğü yapmak~ ipekli kadJn çoraplarının sağ - Yeni nizamname i~ ipekli ka- demir ve çelik fabrika.lal'! da çivi kannııu tatbiki tarihinde 
!.~ istimdat etmeli miy- re hazırl.ıklBra başlanmıştır. lamhğı tem.in edilmektedir. An- dın çoraptan ile tip~ aynlmak _ fabrikalanna, çivi imal etmek 36iG No. lı kanunla para a-

Fakat, get""1ı: Behtuorun b&- cak, fabrikatörler, yeni nizam- tadır. Bu tipler, Ralon, inee ve ilııere 300 tonluk bır clemir (11- !anlardan olduğumuı ıçın 
ber vcrWği ~ bir ölü ara- h • • • Vekili namede tahdid edilen bazı denye gündelik ile aınlacaktır. !3im- buk ~i v~iş~ır. Bunu, ay-\· ba ve bentrn gibi olan ma-
yan ve ~ bütilD dün.- I~ adedi ile ipekli kadın ~orabı ya.p- diye kadar ille 9!1 tip ipek- m mıktarda bir parti daha takıp kinl!rtler barem harici bıra-
ya üstijııdelı:i cereyaıılanndan AJpalluya gitti mağa, iplik ve iğne noksanından li kadnı çorabı doiaı.ndugu Hiy- edecektir. Bu çiviler, reami da.i-j kıldık btı gün bir.e iicıetli 
istifade eden garip ve yeai ııe- Bir mtıdıSettenberi ""'-'-'-Aa dolayı imkan görm, ,işlerdir. lmmektedir. reAelıe tahais edilecektir. 1 müstah<km diyorl:ır ~alıştı-
kilde 1:".r canini.o, gerek alelade ..,...~·--------------------------- A ı- baı... bir c:.ınayet oe*wlteainin lıJi ol- bulunanlırtınıtVekillHüsniiÇa' f?'lCll, "ara"""' bir de çivi; ğun yerde mıı. <lı nıakiniöt 
ııun, ortada esranmgiz ve mütr kır leOl\loMle Jıııhııımak üzere ..... Gazı· no Katı· ı fabrikası t.esisj,karar'Ji,lftınlı:nış-. de var keza Deniz Yolları ve 
hiş ölümier olduğuna göre, her ~ gitmiştir. Vekilin ıw- br. Projeler hazırlanmıştır. Ya-' İnhisarhırdaki makinistler 
iki ihtimalde de yalnız bir nok- d.ı:tc tel<raı- ..ıımm- geleceği. kında faaJi)"l't:e geçileooktir. 1 kanuna eklenen bir tefsir ve 

ta tam:ımiyle meçhul kalmış oı..I ııöu!eo= 'rt-41ı. ta rı"'fele rı· 1 K 1 b t ... 1 kararnmne ile yeni ücretli 
mıyor muydu?.. - ~- ., j 'rı · ~~·~%~~0 CUMWI.-....,... • 'n.:!.-.. -_-ı_::.-.. -01.-lu--~-aıc--a-t MAARiFTE '.:'~ ~~~~.:~ı~~i~~: :.-::. 

di caru:er oısun, bu adun1aruı uuua.• Beledi~ umumi Biı,gün polis tar11- .. İlk _ıiıektepl~ 1 c'le<>hımıme, dahil ve oir yenıe 
bir ölü aramakta veya~ - - Dttnldl iı'ınm hıı yekfuıa 700 1 is. J>11ı'(•mcieıı hariç Denle 
giz şekillerde imıan öldünn.ek- bftı. liradır. Diin, t- .... :ıtereye......... ' bir formül ' /ından adlig'1,11e tati! tarihi Yblf!rı mıWciniıİtl•ri riahil o-
te gayeleri neydi! ___ ,..._ ~LL :!.:"ı., =•:...~.::'.. · .t Vilbet tedrisatı iptidaiye meej lb.ror rla biz nedcıı harir ka-

Ben, uzun UzadıyadügitndÜİ• •~.r-- ........ U<WA .,......., İ , hazırlHUJCBh ı~e..H"""""r • ' ...,,- ..... ,,., !illi dti.ıı. k>plaıımMitır. Mecliıı ilk' Jatmı ~" ,"aaedı'r ····ı··t v· mn-
ten S<>Zora, vakıa her ihtimale ek!ll erik, Amsikaye. deri ııatı1- _, ·= - ~ ç ~ 
karşı evdeki radyonun elektrik mıştır. İstanbul belediyesi, yu -- , fatihte Kang1iı:nrillct Kara mek~ imtih$11lan lıekkın-ı· murlyet hayalım var clörd!i 
prizini kopanp çıkaıdım. Onu simi dolayı.;ile açılacak olan eğ- Hayrettin- mahallesiQde oturan dıı. şu k:trarlerı \'<'l~: . erkek ve öçü k12 yedi çocuk 
dünya ile her türlü irtibattan a.- h lır lr f k lence ~rleriuin tarifelerini tetr sanda.iye iırüaiiler!nden !opti Ar · Eutüq ilk mekteplerde niaanm bsba1;ı &ir ~ adamıyım. Ç~-
yırdım. O .... ~. h·"'ld ...._ -'""- a n a u" it~ ...,,__ '--ı ...... Sö' ı diği · •.......... """" ... - - - '5Q• ........, u..., •m,...r. yen ne dem oğlu AMıı!la.h ile sadullalt 16 amda kapaoıocalı:~. Kvaelııir !.,uaayacıık bir hale gPkıı 
yet ser.IBi bulunduğuna göre 1 imtihanları gore belediye bu seneki tarife!&- iıı yüzünden luwga etmi~r; Sa- 13 · ıtiaarıda vertlnıiı; olacaktır. , 0.-n ve ben.im gibi!erin hali 
Bahta.soıı.uı ela gayet ırJsli ıııaı.- A"' ~ ! ..,,, sallarla bu ciııayetlenle mühim Hukllk M1llteı.iııde eleme im· ri bıtkik ederken fiyat şer;ı.itinde dullah ltamMllU çeker••k ıxılı - ""'mektı!p son ~fl.ı.ıt hAdi~ ne cılnr. · 
bi1' ınn.k.:ıat takip etti&iııe. beni l tihanları ~nisanda başlıyacak vuku bulan ~ nazarı !ahı sağ k:ısığınclın ağır surette !eri 29 nis~nna VPrilecek ve 18-14

11 Öliinıek yavn;larımıza kim 
de akıl durdurucu esrwen~ 

1 
ve 

26 
nisanda bitecektir. Sözlü itibara al:ıcalrtır. yaral.amıştı.r. Yaralı kaldırılmış mayın kadar Ja imtihanlar ta.·: l b;.< lokma ekıMI< verir. Ru "iş-

entrikalar içine yuvarlayarak or
1 

Her kaymakam kendi mınta _ alduğu ·Gureba basieha"8iade mamlanm~ ole.caltbr. j le mu•gnl ol&ıı muht~.renı ko-
tadan w.a.kiaiiırmak iıd:ectiğine imt!hanlan. 8 mayıat.a. begl=m Jı::ıısındaki gazlnolann tarifelerini i1ün öhniqtür. Suçlv. bugün adli- misyonun naun dR.'kl'tlcri-
hUkm~ baalıı<lım. ; caktır. Bu W'l!tle iki eleme im- ı Vıi.kıa, Bahtuor, ca.ıöe ken, tihanı arasın.da bir giln fa.sıl! -n itibara alarak bir tarife ye,. 'Verilecektir. Miili piyangonun ni ırazetcnizle celp etmeni>d 
tii isteğiy6e onelcmzın, ııniatl} _ olduğu plıi elemeler ile ııöslll. im huı.rliyaeak ve b11 tarifeler nisa. 23 . k . d . sanılarımla tlilerinı." 
~;:_.~.1.~~ >:9.!:ja~~~ tihanlar ft yine her sözlü imti - nm ooıına kadar belediye ilı:tı - M" him bi nısan efl esı 1 nı:Nt SABAH - Karimi-
__..,.~- ...... ..,-- ......., sat müdür!"""'- •-·di olun--·'- U r Millf Pip-o idareei 23 Nisar:' ziıi .,İka,l'etlni ltıtanbııl Bel~ 

ı.lm ' 
1 1 

handan - faıııli t.ıhmecıak- -- ..,. -..- ~,. dıM ay _e .ı ı tır konferans Çocuk bayramı ınıinaııelıetiie ııeın' di,1" ri~·asetm.in nazarı dik-
I<'e.kat. ePı- ıııurı-s11111•nıı ded$l tır. · gibi, yani bu bir üstlivabeetehğı ·----------- Bundan sonra belediye tarife 91411941 çarŞ8Jllbe. a1<ııPllllı gin ve mütenevvi ;kr:uniyeli :te.-tu katine arz ediyoruz. 

idiyae. o lıalde Bahta«ırun bu Jl komisyona toplanarak im yaz saat 20.411 de ~ü hnlkevi kalade bir piyango -:.et-tip etli!~ ı 
ikliınden geen ..-:•1 ~nıar-! amamın tatbik olunacak tarifelerin umu- kooferan.<; Ralonwıda İngiliz pi tir. Bıı ç~kilişe .. ıt_ bi!etler yaı·ın- • Mü ra ka be 
le. sıkı hir teması olduğuna bu 1 mi hatlarıııı ha:arlıyacaJrtır. yes mııilarririe<'İndEll Bav Derekr dan ıtibaren satıl.ıga çıkanlacak-; 
deş~r:~~=!:d:~~..:.._.._ para 11-ekme- Potmoretara.ôııdan(tngilizara- tır. · ı komi~yonu 

......,...._ Y Altın fiyatları wı 
beyhude ve olrrııyacak evham ile; • • / mı ve An~ - Sabon tiyat~u) BE LE DlY EDE 
aaiaşılmaz bir hale koymnş ol- 1 cesını ça an Aftın fiyatlan dün biraz düş- mc'V:rulll bit' korıl'erans vcnl~ek 
mıyor muydum! Veya, meçhul. mü.ştür. Dün, bir altının fiyatı ve Jıalltevi temsil şııreı:ıi (Saa-
canilerin bu ~ ııietem - 24 lira 40 kunış idi. 

1 

!eri c_lin~ ben de bir oyuncak I>ıiin. ikinci. sorguda ı-------------de_t_> _P_ly_c"1n_·_i_te_'1Dl_..ı_ı -ode«!ktir--. • 1 

rnenzıl.Wne ~it olmıyor ı -, 

m.uCı~~Je bunlar 9WMe vev&I tevkif edildi sı·nema ı·ptı•]a" Si geni~ mıkyasta bir ııaıj..u'n- Fatihte Kıstafınds, Bergama &- f \ ı 
bk çeUıel, yahut bir gisli ka· pıı.ı-ta.uMıda otuı-an 338 doğuın-

1 

<;akç1!:Jt idRre eden id! -~er- ı ı. A bdn!Jeb oğlu Selimi; evvel- Bı' r b 1 

dl~ım.;~~~Me&,llim=~~ ~ııeceFaöhtehir_1wnemagi- genç U yüzden hırsızlıkla 
ve "nları beyhude yere teliı.-a dip yıkamıuo; çıktığı sırada kim 5 h dl~ınedf'.n, her ihtiırıale karşı senin bulunmamasuıdaıı istifadeı ay apse mahkum oldu 
tabancamı almak için Me uğra- ederek meydanda duran para, 
mı.;slıl·u, ııadece amcamın uka.liıca çelmıecesiııi çalmıştır. Tahkik•ti\ 
c~mıpları yUzlindoo. . düştügüm neticesinde ya.kalan&u Abdullah Sirkecide Şemseddin adında 
bu v"hur.lerden kendi kendııne ·ıu 

8 
:O . poliste .. .. ... · i birinin dükkanında çalıljan Ke-

11.d<!tıı. ıılanarıık !ıemen elbisemi "il' 1 "'' curmunu ıti- mal; diin birinci sulh ceza mah 
değiştim. nf edet'elı: adliyeye verilmiııtir.' kemesiııdc hırsız!ıkl:uı suçlu o

Bcyol?;'ıına cılmııya, biraz fo. Dün ikinci ııorgu hruı:imlif,'ince 1 !arak mevkufen muhakeme e
rahl:ım:ı.ya, geceyi rıurndıı., bura- yaplla.ıı ~ müt:Mkıp hak dildi ve hakkında mahkiııniyet 
~ ger,,rı.atye ve şayet tarudJ - Jı:ınd& tB9k.it kararı verilmiştir. karan v'·rı.ldı·. 
gım zabıtıwa. mensup dostları- ' 
ma mst g-elirseın lııidiseyi evve- ------0-- Vak'a çok ibı·et veıid biı' ma-
il onunla milnakatıı ederek, Malatya ağır ceza reisi hiyctte olduğu için kı.;ıaca ba -
icap ederse resmen mllltayı ha- lstanbula tayin edildi şmdan sonuna kadar anlatıyo
rekcte gcç.i.ımeye karar vermiş
tim. lşte bu k:..rarla büsbütün Malatya ağır ce~ reisi Hasan 
av<!« etmiş olan iıııap sükimeti Hashi Gölquruır l.stan!ıul ikinci 1 

içinde sür'atle giyiniyor, bir ta.- ağır oeu reiai Bay ll<!ınzinin ve
rafta.ıı da odamın pencelerinden, fatı ti2ıerbıe i.nlulil eden 1stan -
URkta. yokuşun tepeeinde çam bul ikinci ağlr cet:ll mahkemesi 
ağ>\<:la.n IU'IUllDda ııimdi kapka
re.ıılıl<. metriı.k duran zav!Vlı, ·:v riyıuıetinıı tayin edilmiş ve dün 
dire hanımın bu maimıli evine yeai w.:::if · hael•mıştır. 
lir.ide birde bakarak, kendi ken
ıfune, ııem acıyor, ı- c1e gii-1 M(iTEFERRIK 

ruz, 
Kemalin suçu; çalıııtığı diik

l<anrlan 200 lira kıymctind • bir 
fotoğraf makinesi ile 300 lira-
bk bir top kumaş çalına>ıdır. 

Bu sucu da inkar etmemekte 

girmiyor» basta olu,Yor, bır yer 
lere il!ğamıyordum. Halb• ki al
dı!iım para kafi gclmıyordu. 
gündeliğim ~ .. etit·1riyordu. Ben r 

de ilk üııce bir !..:.t ;ı ıır ?!laki
nesı çal-lım ,.e o!lu satt:r:.1. Bu 
para iie her gün sint'l?!n, ı;inc
rna dohştım. Yanımda bir film 

aevdalIEı ark:ı<laşım U.1ha var· 
dı. Onunla gürme<lık film bı

rak.ıııı.ı mluk. Dcrkrı par t'i
keudi . c hu .ı.:ı.nı.an., ~ı.! ır l;im .. 

ıte b.!ndcn ııii lıelenm,.di. Bun· 
dnn f'C!iar1.; ~ a!Jın1, !>:ı ~'er de 
kumcu; topunu ltaL.r .lım. 300 
lira.ya <la onu salO. Fak·lt sı- 1 

n..m: •. rn <:itnıeyl• vakit kr.ln1'ı • 11 
(~n ~yıı_k~lun·l~m. Ne yapayım j 
blinı ı(' • ~.ı. Sınema ipliliısı bc-

Fırıncılarla 

mücadele \ 
tiddetlendiriliyor i 

!lon ~nleıı:le ')t'hrin muhtt>lif 
yerlerindeki fırınlud.. belediye, 
sılıhat i ıleri müfettjeleri tarafın- i 
dan yapılan tefti.ı;ler neticesinde 1 • bir çok ekmeğin lıaınıır veya' 
formiile u:·gun olmadığı tespit~ 
olunmuştur. ' 

Belediye Sıhhat t~lel'i Miidfu.. 
!üğii ııaikıu bu en mühim gıda 
maddesinin üzerine belediyi! ri
y:ıMtin:n nuıı.n dikkatiııi celb
etmi•,tiı'. 

Bdcd•ye r;yascti bu vui~ 
önkyceck tcdhlı!eri derhal a
l:ı.:.:ı!<~r. Bu !.ıı.::;usta derhal ka
za kaym'l.kaml.ı.rıııa tebHğai ya.
pılnıstıı-. 

:Ky:ıı~'-'.IJll.I. r, fırınhrla ırıU
c:tdt leyi iık safa alacakhrdır. 
na lıı.ı;u.'<t3 lakAydiı..t-i görülen 
ınenıurb'· k~hal ~dmla -
caklzrdır. 

Di. · ··r tarafl:ın belediye 1 
mıı'ı( ,ı;- J:a;:a!:ı.-tlaıı 15 ı:n.'\rlia 
~() ;a:1r ar;·;;.aıh alının ekmek 
n • ·ıc.!criııin mıktarını iııtc
ı.ai~lit·. 

Unculara oerilen 
kar indirildi 

l<'iyat mürakahe kumi.sy,1ııu, 
dön, Vali musvini Ahmet Kını • 
km reiııliği altında topianmrntır. 
Düııkü toplantıda komisyon 
mutava.5'!ıt un satıcılarına ve.ı·i

!en nıeııru kar ha.ı.l<li üzerinde 
göıiişırıelerde bulurunu~lur. Ne -
ticede komisyon ev"el~ yiizlle 
6 olarak l:abul emlı>.n bu lıadd'n 
y;nde ilçe indirilml?'fine kurar 
vermi~lir. Şehrimizde, ı..·nu ıl·•
ğirnlııınlerden alıp ekmek, bi~kiil 
ve fran<'ali iınal edenlere satan 
bu gibi mutav11S111ll.'U'ın adedi 23 
dir. Bu 28 adet mutavassıta ı;ün 
de 200 çuv...ı un verilecektir. 

Aynca komisyon. dünkU t .. p. 
lalı.1:Jsında tulaa.fiyecileı:tleıı bir 
kımımı ça!1Jrarak krıı.Yat. gllm
lelı:, çorap gibi cşyarurı satı~l~rı
na l.oouulın&k is1,e,<cı:ı roe.Şru lrilr 
bAd""i .k&rşısuıda ne di."1iindiık
k:rıni sormu.ııtur. Tııhafil<ıdl~'I·, 

kom;syonun bu iŞP kar~,un:., -
31nın eh.ha muvafıl: olduğu fik -
dn! Heri :ıürmi.işlerdir. Koml.•yon 

Dc;riıl.aı:ezede tehacüm bu gibi tııhttfiye eı.ya.sına maktn 

AlqM> 
ıs ... 

v .... 
l.:l4 

IJ.lyorduın. 
lm•k Tum bu esnada idt iti odamın Ekalliyet 

mekteplerinde 

fakat kendisini belki mazur gös 
terebi!mek maksadile wy"hut 
ta ciddi bir acınma ile mahke
mede şunlan söylemekte idi: 

- Evet çaldım. Başka türlii 
yapamazdım. Çünkü sinema 
merala bende ideta bir illet, 
bir ha.stalık olmuştu. BUtiin yıl 
tldan o kadar iyi tanıyordum 
k; hangi bir tııtınlerini gönni -
)':!Wk o!Ul'BU1 püme uyku 

ui hın.·-: d:ı.. et.ti i"-te. 

Jlcl'~'· : 0 z ie bir rvcuk yuvası sıı.tıı; had!.:;ri knyın,.k fikrini t.a
ı ·d r. Bu yuvaJ:ı çocukJarıı. 1 mu· cdec·ektir. 

mnlı.<ru'.; yatak!• l!l nııktvı JOO: .. • 9'11 F.zaftl pe<ı~ercsinde Nadire hanımın 
, __ ıs.;.. '°---•-·.1~ __ ;.3.;.50;....v;.;•;.;;Htl~~, ağ••lar arasında bir ke.raltı gil>i t 

D 1 K K ft. T gör'.i..:c; e'inde, bir<lcnb!re. liır 
ışık yandığını görerek ürper- l Ekalli,a mektepleri bu ayın 
dun. ot•mıucu gilıı.ii akşamı tedrisat-! 

• ·-''- 1 ı . f . ... • 1 •. ~.uue .ıarum n e•.-ı ? OC! """ J. ı'n• nih 0,yet verecekler ve 
isedcn ııoıını. t:amaıııı!'le b<ış- • • ....., ... ~, -~ u d im 1 

H~kt?l1 R~it bit '.t:r"'" üu~rine: 
- Öyle hıe dedi. ~İnl'lllaRI~ 

bir yer& ~i>nd.m?lim Jıl.ııcıı, o- • 
rad., ~ll\v! tHtınn.rn. 

V" ı-,.,.t<>crrdıı fı ay 25 giın m.ah 
ır~\~·i)"•.:t }~anırı vcı ·il. 

cYenl ..._h• • gOnc! .. rilen Y•tıNl,. 1 
va ....ek. """c'iiWıt cd.lı--. '-* 1 
.... ·e• ve bu.niarın lr.ayl.o0ımaau-.. 

- _,, hi~ bl.· _...ı,y .. ı.u.ıj _.u...,... 
tu. 1 ına) ·.ı:ı on....,.._. ı;un e . 1 <- •••) tibanlara ı.alıyacaklardır. l '-' __________ ..;_.;;_~--..;..--,1' 

diı·. II IL· ki ~nn zamanlarda' BOyukdere ve Suadıye 
fazfa. t~ ,. Em vüoü"lden bır kı-1 nin imar plAnları 
aımda l ~ c;c··u't h:trındınlm:ık-: :bta.nlınl beiediyesi imar mD-
tarlır. 13a.zl'n Lı mıkt.•rın 1110 al dürliığü Büyiii:öete 99 SuaoiiYo • 
ka.J:ır çıktı~ ılı olın;l!<:adır. ı nin i..-ıııır pllnlarııu tamamı~ 
Bdediy~ L;.ı vaziydi ünleyecelı: tır. Yakında ııablr mMli.Wıuıııwl' 

tıadbirler alacaktır. olunacıolrtır 

En 
An 
Ya 

o 
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AY 1 ta 1 a -- s a b a h · ___ Bu kadarı 
iş g a 1 i a 1 tin da Bizi i ecnu' ed·ı.'ln meseleyi iki protesto 1/111nıadıh taş ~~ • J Yugoslav tayyareleri eneDıS 

.ntalya ve havalisindeı1 notlar baş Y~'lı·ar ; raz d 8 8h1İ1 e m e 1 Y Z ~~:::::::n~u::= Fıkra ma.lil,,.ıdur: Ha.ni :Mollıı· ili ._... 
nın yatağım pencereden atmııı- ___________ ,, 1 takalannı bombanlunaa. etti. Be 

=J Yazan: Daniş Renızi J[orok I=== 
r:mın Beyin evi muhasara altında. -
lntalga !imanında lngiiiz gellıileri. -
'asefaki - Yusufaki. - Ey muzaffer 
Romalılar! - Türksiiz ziyafet. -

JlarkiFaranUköpürüpor. 

!ar da plşkın l~'llo: 1 YAZAN: pek tabii olan hidise ~ 
Bundan ıstisl:'.11 çıl:ar.. de- Buna - bir dcı·ec2ye kadai' - F ı• L Q z Q F ve fitre.ten b\Tfak bir ı •m 1 Sofya ~ Bılkr~ iki ııiddeta 

miş, Almanlar da tıpkı fıkranııı muvaffak alabilmek için, olsa mizaciyle doğmuş bir ad:ı.n.d.ı!:l protesto sesi. yükseldi lieğer Y• 
mollası gibi Ame...'"ikada gördük·\ Türk edebiyatında eıns•hmz goslavyanın bu hattı harekeli . , __ , ofaa, bu adnmların hayatında İ 
Jeri istiskal üstline htıs....... en mühim vak'alar:ın, en bariz RIZA TEVF K portreler ve tabl~lar ~pıp !»-- Bulgıırlı;taıı. Ye Rwnaııyaya kazo. 
karŞlSlnda: / safhalanndı.uı ancak biı er 2c-:ı.:ııım~;ım111iıi1i:rıaııaı:smr:ııııaııV rakmıştır. Fnzuli, Nef ı, HA.- · dootane bir hareket.mil 

B'ı işlerin tek".!nüril hayra a· m.id, Ekrem, Cenab. ve h.ele Ne- 11y,,~ıavya '-·-·· vanmakla hu,. lii.met değildir, gibi mollanın (enst-mt..9.neı manzara arzcde - ı _ 13 _ -..- .,....,.. ,...,-
pişldnliğıne taş çıkartacak bir/ b!lmek suretiyle yiız, yüz elli diın e:nsalslz ta.sv.ı·lerdir. J...ıkıı düvele muhalif harekette 
vurdum duymazııı-ıa işi g~'>iş-1 tahlo yapıp, bir biririnin altın": ifade ohınabilir şeylerden değil Nedim ötekiler gibi, ya.lnı:s bulunm~ Yugoalavyanııı. bun• 
"'"ln"k istiyorlar. ı;ırınci, ikinci, üçüncü... di~ dlr; halbuki bir ressam bu man- bir insan portresi değil, (L&le yapmıığa hakkı yoknı~ 

fa A111erikan limanlarındAki ı.ıumaralar Jroym:ılıtlır ki, han- zara~ın pek beliğ bir surette devri) dcnilea. o endişesls scla- Bu harbiıı garip ve gülü~ ha· 
g~ilere el konduktnn ve Vn- gi vak'anın lıa.ngbn;len evvel it'ade edebilir. het.~vrin';? <!tı en ~oğrıı,. en diselerindea. birini de bu protre• 

-27-
luıı hll Enı.irı bey! Böy

seyi bana teklif etmeyin 
de aklınıza uyup onlaruı 

a çıkarak beyhude bir 
ahi müdafaa.ya kallaşmayua 

il ben Markinin b'"" .... unma.1c. 
dını iyice biliyorum. Siz elle. 
ıe geçti&iniz takdirde kat'i su
te sürüleceksiniz. Çünkü sizi 1 

yada yaı;atnıak istemiyor-
. Vüeudunuz11 har zaman 
. tehlikeli görüyorlar. Meıı&

E° asıl lıaldka.ti, rengi budur 

lnem.eııi ve bu <;ok vatanperver 
arnı ikaz elınesi Lazımd•. Fakat 
utasarrıf vekili bunu yııra.ıadı. 
~· Yapmak istemedi. 
iki onun fikrine ,,. o devrin 

· e göre en "YPn hare
le bu idi. 

~ ~ı:~ nı11lae:ıırıf doğ
~ ııoylomUJ olsaydı belki de 

bey . ııırarındaıı vazgeçer-
0 takdWde ayni ~~; ~ 
~ yı terketrniı olurdu. Fakat 

gUn bun!ar olmadı u • ..,o k 'k . • ......... ço 
· elı ve netıcesıa bir teşeb
olciuı;u ~ ..,_,_ Be . 
• """"" yın 
gı ~e mubuıa.rrıfın da bilil-
kıı.'Luı ettiği "da.vet, icabet 

lconUŞmaıe.ra,, bile rneydan 
~ Ç\lnkü ertesi sabeh 

ikıld.ıgı zaman iı;gaı lı.llJnan • 
Ca;ıo Ale!->.&U>dronu.n emri

Enun beyin hemen ltaıyaıı 
.. ı-gaJıının lca..ışı ~eki 
~ evi bir i:ıge.l miifre-.ceııi la-
........... ··-· - uını, bulunuyordu. 

Ernln beyi evinde tevki! 
götürmek üzere, lru· 

ndarıhğın bir de l'\briıi eı:ı>ri
taşıYorlardı. 

çırılan silalılar 
• . beyin o sıı.balıki tevkifi 
a.<u.ndaıı evvel ona tak:ıdd üm 
~ce de kurııandaln birden· 

e böyle hir tevkif eınri ya;omı. 
tnecbur eden biı·kaç ha -· . wse 
. geçını.ştir ki en ıııiiltim vo 

zamanda en dikkat; Çeker 
r askeri o.oksan olan bu h 
lan • tevkif hadlı~ı·yı ~ 

·····- ~ ey ... en wa""cJar oluııuıı m" 
·ı ıına,a.,. 
ı e de . kaydeylemek icap ~ 

O .gı>ee .Aııtaıya körfezine d&
li bulunan bütün 1ıı .. 
eri h.. .. gıliz gc-
k . uyük bir ~ehriayin gil';i 
trıklcrle ve renkli am~·'I l 

nalılnuş bul ı·~ er e 
. unuyordu. Bir yıl 

~ ı;ece.ıı Y&.şay;.ıı kabareler 
cazlı, ba.nclo!u aalonJ.ınJa t 

Yan deniz ve kara b 
1 

-
Ant BU ay an 

aly;tnın eka!liyru. .. 
e "' zunıre-

. ml'nsup olan Ruın, Er-
nı, museVi tabakanın kadın. 

kucak kucnua da d' . -., nse ıyor • 
• YlYor, içiyor P<7•--· , 

. ' -..,«:Uryor.ı.ar-

Aııtalyada hiı.F 
. a · 1D&altue~ -

• bır mevki -·Jıv 
ari, iktısaw ittıh·Lctı ı dbuluııan; 

' a a olduk. rol OYnııyabilen b. 
ın et _. 1 . ır kaç e. 

Y &.ı esı o gece l .. . 
blrl.k' ~" ._ .. t..,lyanlar. 

ı .c o.ue..,. du ~'ii 
n tl~ı n..:k 

pıyol'la!'dı . Bunların h 
d'"Y ena-a ~a usııfaki,. ile 

0 
•
1 

ontof,. ve bütiln aileııı b~ u 
Yordu. ,,. 

Bu arada Ant .!yadaki •ine. 
ın sahibi bultıııan ve askn 1 

r. ltalyn:ı. yah:ıdi.ıi olan "No. 
ta,, ali" ;i .,_ d 
l "" ' ar ı. taly:ıuıu 1'1n •. .. .. . 
... 1 cun1busune ı,Ş-

rik ed••n.erın <laııa b' 11 
"- ,, ır r,o ·. nn 
u.w. ve ma.zutıt. f.ılmakla b.~ra-

r YU-lııız bu iki aileyi i·'ı 1 • 

1 

:Ou.:rı
te.,hir elr.1clrl'~ım bir q. 

t -ı-u-
olduğu ir;iıırtir. . 

Cünı:u daha ileride bu11Jar 
~kınaa ye~li Tiiı·kler taı-afı'l

YapıJan b,w hıırckil ~n 

ın "bttiğiıniz sırada okuyucula,. 
~ u .. 
ıneı .18~"tin yabancı gel

~ıını ve Türklerın bu 1ıa-j 

şingtondalti Alın<'.n ataşenııvalı· zuhu~a gı:lmiş oh.luğunn anlat- Hüli\ııa hıır san~tlliın faali- belig ve mükemmel J:P': (~bıol-; tolar teşkil edecektir. Ruınany• 
reketlerine sebep olan böyle a- nın g·eri ç~ğnlm:ısmı istemeğu ı mıı.k münıkün olabil--m.·, yani, d . ·~• ah 111-'<iur. Bu kudretli arı..ıııtin beş B lg ,.....__ ... ,..,, __ ,__, k k 
cı bir kaydın hatıralarında. bu- kadar da dıktan ecıııra bile j yeti, bir ·..;re ıçı .... ""e nı sur-- ve u ar .......... ...., """"'' or u • 

be ~~.:' . zamanı ifa<le edebilsin!. Hasılı, dur ve 0 ""'~eı.·er.'o. !:'!"'.nı·Qrıg·ı· bı·r ' on beytiyle tarif ve tasvir l't- .
1 

k pıl·--lnn I" ı ö .. rikiler h..,,a: ...__ "" .,. . ki .. 
01 

__ • hi bi - ııu, iltin' cisi aı-..rusn ı e a ~-nıasını uzum u g ruyorum. • __ mekan ib alakası olan sım'at- m•Q o ug·u o ı..wwı ç r m~ 
Ac:ıl:ıe. bundan Birleı;ik ""'~ değildir. Şııiriuki hepsinden ....,, . . . • Alman ııskerlel'ine aç~ar, Al-* rika Devletinin maks.tdJ ne ol· larda (tahkiye) kabiliyeti hiç g"nictir, 0 bü'tün" bu ma"""~:ı.l·- veı"rihıraız ve ressamımız h~ 

1 
h .. 

Sonradan. nv,.,,"ildigrn" e gi<...., ktur' Re ım· ı·ı hik. na"'~ ~ ..., ~ - •--'• manuanın Jlıııllaın.ara aroı ge--o·~ v•~ sa !?erektir? gı'bi pek tıı Brifane yo . s e ·llye ~~ -~ebil' niiz o muvaffakıyetle ....,;,,, ve . , . y la ve ''Un"-"lent.i •. rı da k·ılen,\yle resm .. 'U ır, ti vva ı ~ o gece eg ·devam etbği. sıra- sayılarnıyacak tecahüllerle sav- dilemez!. Mimarlık ta böyledir; b' •--vir c<knıc!>l:...+;... (İnanmak 1 rmesıne, u,,o0s '. 
daıtal,~ft•·- tarafından Antal- meseli: !ııtanbuldaki bü""'"I sivrisineı;i de!. Hı:.ttaoowı ıze """ ,..,~ · tanah" t eıciizerektr« .r~- saklsınalarlıı vakit ı-eçirmek· ~ ~ ihti;a.cı) ünv.ı.nlı manrumeein- nıs ucum~ m · 
yalı lı:a.lka karşı c;ok büyük iz tedirler. (Ayıısofp.) camisiıı.in, ve Pa... verdiği emyı da tarif ıre tas- de ise, Fikr.;t, şairden b:ı...<ıka di topraklannı üs olarak kullan· 
v~ ikramda bulunınu§; bir g&- Halbuki Anıcziknda bu kadar 1 riste ('Iuileries = tiii'n"i) "' -a· ı vir edebilir. hele tahkiyede em- hiç bir arti>ıtin yeth;eıniyeccği ma.ı;ııu s.ebebiyet veı·mı')l~r:lir .. 
m.ıde her ne yapmak ml1ınküruıe anlayışaız, bu derece deryarlill yının, nasıl biııA. edilmiş oldtik· ı salsizdir; çlınkü vaı.ııta.i ifadesi, yllk:ıek bir mertebede hüner, Bu ıniisaadeyı veren Bukre~ı11 
yapılmış ve hepsi İta.lyanlarll davraıu:nlar hikmeti hüda Av· !arını, ve yaıLgınla. ha."llp oiduk j fmu...,yyen bir fikir, bir şey, bir göstermi~tir; çünkil bütün in-' ve Sofyanlil mesul adc.mları el· 
karşı. cezp ve celbedilmeye rup:ıda gayet has"!\ötırlar. Yu- tan sonra, ne BUretle yetı:den bal, bir sıfat miuuuunı taz:ı.ın- sanhnn ıniilirem (ve sırf mane-, bette ki bunun avakihini de d~r· 

....,.lavyanın son dakikada lM; ,.,_ · l"·'·I · hk bi k k lim ,_ · h · gayret edilmiştir. Kafalan tu- "-" yapı"""' ru-411 rrumar ve reoı- nııın eden) r çı; • e • e..,,. vi) bir ihtiyacını, {dinın 7..U u- piş etmişlerdir. Belgrad, A.ın~yı 
bn ııampanya kadehleri arasın- ret ve na.musı;nıı kurtaımaı{& ııamlık bize bir hamlede bir tek dir; onlarla tablo da yapabiiir, runa yegane s&bep olan bir he.- bombalamak üzere Ruınanra nt matut mertçe ve erkekc;e bir ha· eserle anlatamaz. 
da "Yusufaki,. (1) Sallana sal- reketinl harp vesil·3&i sayacak portre de yapabilir; he-le· nefes leli ruhiye~i!) cidden gi\ııel. tas-ı Bulg&ristan hava meydıınların: 
lana. &yağa kalkınış ve İtalyan derecede baas11Btırlar. Demek ki Heykeltraşhk, daha bile ı\ci> · a.lmııdan · hikaye söyleyebilir. vır etmiştir. dan kalkan Alınan tayyareı.,..;..nı 
kumandanına ve bütiiıı işgal ha.ssa~iyet de mevkie ve lkllme d.!r; çiinkil mevzuu ve hlincri i Şiir, zamanı da mekilnı da ilı- . Böyll'. mauevi baletl~ri, fıl't;a bulunduklıın veya bulunnıalan 
kuvvetleri zabitaruna '-•aıu göre değişiyor. insanın ve bazı büyük hayvan -

1 
sas edebilir. Büyük aıınelerifi'i- ilikin: ~ht!mal~mek fhet: . tuıkllibirı?':- ı1 muhtemol olan her yenle bomba ~, lann aı:..;ak bir tıı.vnnı temsıl , vft 1 • -"' .. , " hoş !medi etrcişti.r, Evet amma bir tarafta yor· zin bize, kış g·eeeleri ın::.sal söy- •'- u w•-· ··· ı !:ı.m.:ığa ~bbm etmek Yugos • 

ganı •-cereden atıl>u Mollanın etmektir. Pirenin ve sivrisine - 1 .... ( d ) .. """ la y ·sı n en "'··-u ._ .. ,.._ __ Rum - Erm~ ..-- • h k ·" e,~en, evvel ııaman 1. •••• w-
0

,_ .,,._..,, • • b ka vyanın ve unaııı anı ........._ .....,.,.,... ~ ~ vunium duynııu:lığmı canlan.qı- gia. ey .,U pek muteber bir n<r ın.......wue!'\e ıçııı u - .. 
ni patrikler, haham da parlak nrlı:en öte tarafta "ynğınur ya. .,ey değildir. Belki d'! hıfzııı::i1h::.t ye sÖ?.e b:\şlamaaını, ve bir fii-1 d.ır tafsilit kMidir, !anırını! meşru, en mukaddes mudafaa 
mıtnklar irat etmiş!erdlr. En zl- ğıyor_ değil de sadece havala- talimatı için - pek ziyade bü) :ı- Hunki.r peri kıruıı. tasvir cdt:r· I 'l'iirkiyede beni, pek yalımdan lıakkıdtr. 
ya.de taraftarlık gösteren Er- na. kapalı gittiğinden balı.se • tlllerek _ bu muzır ~atıu. ken (güldükr,e gülleı· P<;ılır, nğ· 1 t:ı.ruyan ii<; beı;ı saıninı.I d~um lngil1en1 dahi BulgıLristana lra. 
menilerle, yalıudiler olmuştur. denlere: heykelleı-i yaptırılabilir (3) ladıkça inciler a;;ılısrlL .. ) diyeı \tl\r; (Filorof, gene heyecanı· pılarnıı Alman ordıılarma açına-

Nedense Rumlar İtalyan if- Yagmur yağınca göl olnr, göl· Sakarya derem ve hav.:~'11, • iki kelim.: ile yaptığı, (oon d&- nın akıntı~ına kendini ka!'tıra • dan evvel bu hareketiT·in doğura-
gıılinP. alttan alta kızıp köpür- de de ördeıc buhnıur, biruı.ena· siı.li hi» d<filiz me.nzarl\Sl, Fatih rece şairane! hllyall poıi reyi 1 r.ı.k ipin ucunu lau;ı"\lı !) de- c"ğı vnlıfın hidise~-i haber ver
mekte 't-e sinsi ııinsi İtalyan a- ~h ~iil~ J:;:!~~~~; yangını, Boğaziçinin eski nwh· h:ı.tırlayııu•; ve ıi~ünil~üz ki, 1 ınesiııler; mevzuubahsıınız ol:ı.n miş, Alınan ordulan El'.ılgıırmta. 
le.fht&rlığını kaynatmakta bu· da kimeenin gözünden kaçıı:ıa- tap eğlencelel'i, Modanın koyık hall(:i ressam, haıı~ı ırumar, ve meı;ele!eı·, (saıu>tta sübjekti- na gi:"diği ta\1iirde Bult;ar top
lunnıuşlud..r. Belki onlıınn da maktadır. yıı.rışla.n ve daha enımı.ll gibi hıı.ngi. hııykeltre.ş, bu şeyleri viznı ı, {t. hiatı talilid) ve bun·' rırtJar;ıtı h.ı.rp L\Uıt:ıkası a<l.de-
kendilerine g6ı-e bir "Kegıılo .Amerika.da azaınt ihtfyat ve manzaralar, heykel .turetinde ifadeye kadir ole.bU:r? ! Bizim, lara ait teicıTilat idi. de<><'~ni blldirmiı>ti. Bi.nauMleyh 
idea,, lan ola gerektir. teeınl, Balkanhırda lu ölcilsü.z en pıı.ikolog müverrilıimiz · Ha- Onlara birur ba.lmıın•u. yıı.pt~- • ui:n bı,. 1ca~ Rumen ve Bulgar 

"Yasef-ı .. , nin ...-.ı.nti -~e- bir ataklık. Bu olsa olsa kendi (3) Lmıd>'!loo 'l.>iri>ol; mii...-clor ı,.pli _ (Naima Çelebi), bir tırm~m. Bu ıııeselclerııı mı\. . ili• ..__ lr'· ,.,.. 
_.., ....... ..- boyu d ki ih 1 .... k .. __ , .... . tıki ..... -~l'l'lC d fjen uum ,..,..nn ya: . ,_ .. , di. tk k n " va.ıı ara .,.,yun e- ııa:-dt1',' t.ıilıi ta'l.>ii ııtüzeeinin ... •-~ın, k'~" :ni••cınt, mur- z:ı~ .,.,ııı . ınan • "'" za. ~ Bulg . t b" 

llll<u:; soy;e ""nu u ço §il.Ya- d . 1 k•· lan .....,,.~ uu.t - ...ıo ocumaııya v,. an<ı anın ..-.,. ııen, aıma aça .... n a kaba- >.ı;,.;;Jı: ~, wtıı "erde j elim ruret saıi~3 ...,!) (empreıısio· • • · . • · .. 
m diklı.attir A bu memle ~...,,, " dar nuı.ncvıyatiy!e, iki k · ey- 1 .. ... h-ı-" biitlhı pet . yrıe& ; - dayının bir karı~. ÇOCllldara bll- "'~'""t iri bir fil Ü6, onun "·"' nı nızm), (~an'atta ifade = exp- tun as,..,rı ,,....,.,en.ne • ke"n ve bu ...... nı.-•;- '"'··ı· 1·,.;,, " ""..... ..,,..... ·•- le! .. o kad~ ivi tas'~r ediyor ki · d ı· tJ ( , rol k '"''"' un·· ·'-•le ..... na "" ~-.,~- """' ,,... börlenmeslnden ibarettir. li'akat başuıuo - tak,..,..;ı l>ir iki 1/ik' ·ı· ressıon an;; c; , penpc·K· ı u3 .....!"m:ı., m r .... ~ ,- • 
de üzerin® durulması icap e- el< ~lu bu, belli olınıu: bir de ba- ~re büyı;J,; yapılıol!., - bir de 1 (seclyye tasviri = pehıture de tiv, y:ıni resimde mPJuln t?-sviri) nnıı. kll}.ı>. ;;!erine, liman tesis.>t· 
den rnUhim bir me.ıelcdlr. lrersını.: iti 0 boysuz Jxıssuz yu. !!!!!('!!"bt!;!'·t~)~l'!!'ıe'!!!y!!k~el'!!!i~wr~d•r. cAmctere) hünerinde, b.ıç bir, gibi mevzulara si.'rükleyeceğini ı : ına. )(,ş!a, ta.yyare meydıuıı, 

Bu :ı.danllıl bir sarhoş •'"" mıırcak inım.na: Tilrkiln utııiaoii't~-id•ü"!r'!!!: !!' .. ~ .• '!"e• ressam bu mertebede hir mnvaf- : pbek .!r~.~~'.rliğ~:~ın1, . Ş:~~ a.~k~rı ru;; • ._ ve r~rikabn • 
. -..- Am Allah de.r t' H . raı..,yct ~ :;stcı-emez diye iddia u ....... ,,.,....... ""' uım ''• ~C·CC"-'-. • . .. • omJeket!eriıı 
ile 'IÖyledikJeri §unlaniı: "Ey - a.a. . ır ır. ~ı Umnudık ta.~ baş yorar dt:r· " 1 maka.lcleıd" siiyle!·~im s~- ııa p5aea.cı .,,. k n..c 
lllW<&f!er Romalı'·-•. • -talya- ~u ııab.~hın saat il~iliııle verı- • . 11 • etmekten ~ek:inmem! Benim en ler Y'•nll>i.' ı.ıı1~ı1rna.sın!. biltün sanayi mınt:tı..t:•ırının da 
ınıza ııeref ve sevine ,,~~ti'n'• u me. - a.ş ıyan ve csır da Tevfilc 1''ikret • ki, belig· bir Ctlnye tıı.b.rip edi!eceğ1 tabildir. 

"" ....,, len "iti tomla b l ' . ı ler \'e galiba adam nk• ı ya.rack j kıymetli dosUaı-.md:ın, ID"'rh•ırn ~ 
-· - vennoce müsabakası ili' ncti<'e· ... ,... ,. . ,.. 

Büyük zevkler vo !'ettı.i'etler ~()- J,>ııen Arnavutluk seferi g'.ıb!. A. C. SARA..,,OuLU ı ıtuir olmakla. oorabe!", esasen lk RIZı\. Tt;VFlK MURAD SERTOuLU 

tırrnnız. Bız Antaıy,Jı~miuı-.ı~~dii~9itiiiiiiiid--~~~~İiii~~~~ii;it;i~1"~~~~~~~:ij~~~~~~~~--~~~~~~~~~iii~i.ii~~~~~~~~~~~ rin J,ütün temenni ve dwww:; 1 ~ 11.i 
Bizlerin bu ülkede eb '<il b'.r saa
det ve ıteviııç ile hi.1cım olarak 
Y11Şt\manız ve bizleri de getirmiş 
olduğunuz saadet ve bahtiyar-! 
hklar i~inde yaşatmanızdır, 

Y aş&8ın büyük ve tarihi Ro
zııa imparatorlu~; var olsun 
hıuımetll İtalya ve İtalyanlar!.., 

İşte bu sözleri söyleyen An
talyalı bir mwıevi idi. Ve onun 
bu şakla.baıılıltl= alkışlaya.ıı
lı..r da, gene Antalyada doğup 
büyümüıı ve o memleketin ve 
memleket sahiplerinin ekmeğini 
yemiş olan bütün bir ekalliyet 
zümresi idi. 1 

Gemilerde büyük bir sevinç 
içinrle yapılan şenliklerle tetviç 
ve ~it edilen bu işgal hadisesi 
ı;;iirülüyor ld diişınanlanmızı 
ı..',;ıığu kadar; o zaman& kadar 
doat bilerek içimizde besleyip 
h: ~ üttügümü.ı ve koynumuzda 
öğ'"ettiğiıniz insanları da sevin
dıı iyor; memnun ediyordu. Bu 
k<ıynumuzdaki yılaııla.n ancak 
ıx;yıe acı tecıiibelerle 4nıın4 
ve •eçıniş oluyorduk, 

Körfez böyle bir hay ve huy 1 

ile, bir çengü çegane ıçinde çal
k.uııp dururken Marki Faranti 
de için için köpürUyor, küplere 
b~niyordu. Çünkii bu eğlence ve 
zı~·:ıfet davetine bir tek yerli 
Tü k gelmediği gibi mula.sarnf 
~~kili Talat bile icabot etmemi'i· 

(J) Asd lamı "Yaııef,, tir. t.._ ı 
~ "1r"1arnıda "1{ '"~Afaki· •I 

··-~ " o -llıu1'& .. 'Milli Mi.İcadt>le sn-:ısıııda 
;:~.Yadan lt.al) ııclar çıkrn- 1 

YtLSufaki,, Y '' dönmüs ve 
Y&Vll."J Y•Wat ''Y . ! . ' • 

t • .. usı, " " iııkililp 
~ mı,ar. Fa.1-at ~·• . h"·· ıJ d u.~ ..... ~ı P:r, ve 
evre Y<'Ô<jenler; bıtgi.lnkü koyu 

l'iirk·;ii ''YUSut un 
~'l ''YSbefaki " ~Jeu Df8.. 

l "-'· .. ,_ " oldu"ıınu bil ı ı,....n ... .., ''Y ,.., · . ...., 11.<ouf,. dem~ye dil-
~;' vanna.makıa, fakat ha.hr 
ıçaı oüu.ıı. "Yıı.'<Ufakl, d·~·'-t 
ılll'le..·. ' '~""" &-

Bu Ziya şeraiti allmda. 
ve düşmana müteveccılı baş 

omuzluk:la.nnda büyük deni.ı:

ler vurup çatlamAkta olduğu 

halde, harp için. ta.vzif edildik 

leriadenberi nizami top ta- r . 
timleri yapmağa vakit bula- ( y E N j S A B A H ) iN B 0 Y 0 K S İ Y A S J T E F R İ .•. ~ S 1 .1 
mar!l1' olan eski İngiliz g&- L.--------------------------------
nıileriniıı, A!man donaııması-

?~rind~ vaı. .hatı ~~iJnmı 

dP.fleriııe d:ı.kilca.da ~ !:ı:.iiğ o
laıı isabetli ::lalvo a.teı;l.eıi yaı>
mnkta devam ediyoriard.ı. Bu 
a~in iMonmouth) üzerinde ha 
sıl ettiği tesir gôcülebilirdi. 

~'7!,~;~ ~tç:e :~ Atlantik eydan aı' bes· 
top kuvvetince faik bir filo· kada baş kaıısresi tutuşmuş· y leyh ood.ı.ht cta seri yapıl&n:u- (Leip:Ug) de :-.te., ke;ıti ve mev-
sıına. karııı UrnidJ muvaffaltl- tu a Zail: --, yardu. S. 7,14 de sefinenin mt:V· ki !erini (Dr~•ılen) ile deği,tü:-
yeti ne kadar az idi! 'cLeipzig) dıı (G!ııscow) a. r kii nıııh~usuııdıın geride kalmak· !eri ıamıedildi. 

Kıç t:ırafı11Ja zuhur edel'. ar 
t~:;i bartırnı:ı.&a muvafhl ol
muştu; fakat a. 7.25 de birde:ı
bire baş lca;ar~i tekrar ııJevle~ 
ar ..,,nda '·,alara.k bu ateş beş 

dakika devam .?lti. s. 7.30 da 

Sllat yediden bır iki dakika ateş ettiyse de, meaafe küçiik v. ço•" rç i i ta olduğu aııJa~ıldığınd"n sUr· Fakat biraz sonra her ılcisi 
ııonra güneş batlı ve bu anda toplarına. nazaran pek fazla ot. at tezyit olundu. FakaL S. 7,19 de (G!a.ecow) üzerine ate.,e 
amiral fon Spee takril>Pn 12 dnğundan isabet vukua gelme. 75 da tekrar tenkis olundu ki: Bu ba:<l:ıdılar. Halbuki (Gl&BCOw) 
bin yardadan ateşe bı\şladi. di. Bu esnada İnbili" gemileri esnada (Lelpzig) den atılan 4.1 _bu' iki gemiden hiç birbiri -
Hatta bu esnada bile All"ıaıı de ateeıı bnşlamı5laı-d1. (Otr&Jı- ,_, 1 d kJ ----•· pl!Jll.ık bir hı:mbaı-a pati.amal;. nı· göremi,·oı-du. (Glascow) hattı harbi sureti l&ziınede teş- to) sefine.;.inden maada bütün harebt.rye .,.,ş a 1 arı =ı.au~ , 

~--' me~ut olan şero;lı' '" .. ·ı· nıu" sızın süv:ıriı:in prc•va kamara- anc·'· ınu"phcm .r.urctte dilol'l'o- .. kil edilmemış· ti. İn••"'· gemi!~ ~İliz ı.7emileri dilşman hattı "' ~ ""'' - """ • 
.. ~ ~ ~ ıde te yiit" t k~ d' E" sınd,\ki lanıısut kd::si mcsııe· nın bü·.;;ı. knıvazörlerini gör-ri RrılSında muntazaman iki•er harbında kendlleıine m•.ıkabil sa za. e me .e ı ı. u· d' t J ~ 

• ed' ük' biı ük' d ' • t--·liz ın<ı c:arp ı. mckte olup b;•• t!üa. " u pus· goınine mesafe oldu~· halde oLuı- nunı:ıraya at<--} ıyorlar- Y Y · a:ga.ar ""bı n "dd"' --'- d (GI .., 
~u Jı " " u mu ''" ;"""un " as· lukları ile (Şarnhorst) üz.."t'i-Alruaıı hattı hurbında (Şarn- dı. (Otranto) mı areheniıı topçulaı'lllla. ylizuııe p:özıme ser ) r· . di • 'k' b'· .. k 

ed·ın · · ·ı rd t 1 1 C<NI se ıııesı, ger ' ı uyu ne a•~ ediyordu·, hatta birı...·~ borst) ile (Gnayzenav) arasın- çok uzaktan icra ı ıesı do. pınlı er ~:;,çıyo u; c es cop- İngiliz krtıvw..öriiriin _ şeraiti """ 4 "'< 

da beş goınine, (Lil.yipzig) ile layısiv1 :- zaten müessir surette !arın h:ısai rüy"U tenakus g.ıyri müsaid~ hlıtınd:ı müezsir men .. -ı.i isabet ettirdiği V!! (Şarn 
(Dresdeu) arasıııda yedi gomi· müd~lıeleye gayri mukte'1ir etmiştı ve l..uzayüi eoen zulmet surette mukııbdeye muktedir borat) un baş tarafında yangın 
ne mesafe Vardı. Aynı, zomaıı- ı' ~~. arasında İnziiıE -:zemilerinin <;'l-

~ ur - - ol!lillaksızın - dü.~manın şedit nıiiı;ahedıı edildiği de beya.a. o-
da bütün sefain pek fena de· (Otr:ıııto) ııun kaptanı, sefi· mıklıklarındaki (spoter) !er ve aı;ır ateşine hedef olmakta lıınma.kta.dır. 
ıuz. !erle ,,1'ddelli surette Y"'·'"' ntnin cesim bir kiit!c.ye malik (yani endalıtın sıhhatini mii- b .ı d . 1 .. •. 1 (Gl ) 

6 1 
,_ k , - ,,.~ ·1,u,, u" arını goruyoruu. aııcow un pusu... ıç etmekteydiler. oluıo sın3 mııkabil hHmil oldu. l'ak.<lıc edenler) ınermiyatın 

ku '"·'· k (ıtfounıoutlı) kruvazörü h~ttı tı;pla.rı (Gn,1yzenav} a Levcih O· Halbııki·. Buna ragm· •·n top ğu topl<'rınuı nedcrece.. vı:et- <l:::;ınana ne ....... ar uza veye. 
' · • t ı k d" t".. " ·· • t haı·pU<ki' lll<"Vkiinden apıl:ır:ık lurunur vo düşmanın kıç tarcti-a•-:;ı· iptidayı· emı'rde nıük' ·enı- sız "ldu;;tü' .. u ııa,:uı mu .a.eaya y,ı ın uş.ııgıınu gı,rmem.,.t e ~ ., 

""• ı t 'd'l sancak Uırafına düşmüş ve bir ne bir (lidit) humb:ırası ihalıct rrıel idi. Alınan amı'r·' .•efı'nesı'· a 1r~k du. şnwn•ıı. ıı c~ını oya. ı ı er. ,,.,_ 
"' k ·~ ·~ J{ tl' k · ı .. - daha mevkii 18.zımuıı fomami- etf!'ildi<.,:oi d>' beyan edilme""" nin ilk mermiyatı u"ç topun sal· lanrnktan_ uaş ·a wr "".ye Yıt· uvve ı eş•ş ~I'ıe ruzgarı ., 

- ıJ "' • '-- ı .. d bul Ahı ~'tcı·ı· le alm,,.::·a muvaffak olamamı~ bulıınınuştur. vo ateşiyle atılmıo" ki·. Bıınlar r.ımıyac•gııu aı :ıc11, e ."'"":-' t on e unan ıı;,n ge .. u - ..,, ,, 
v"' h k 1 h• laıaı• · el ııl lı •l'ı haı·pt0 n lı. f>rı t,•r,•li·ııı ~t.alarl birbiri-(G d H ) f' . are ·~,, _ı.~ ;eyıe .. .>. , '"e ıııı1 uma arını ~ c .. • .. •v 0 0 0 

P e ııe llH'sı'.ıe de (Gnay7.ena•·) prıwa kiiıırli a'j.-ığ1 dı:ığru süruck sıl; sık Bu geminin kıç Jasmında hir ne yc.kla.ştıkça yeltdi~erin; 
500 yarda k~lınca. Pa~ı bah~· üstünden ilü menni aRınnca ·: (Leipzig\ knıvaz(.rl:aü (Gl:ıs- yar.gın daha zuhur etmiş ve müteakip du~ınan 'Y•lvolau.ıa. 
re vuraz:~ bir_den ınfil;ık ettı- bir salvo Rancak 0:>.~ om11~ıu- cow) un riiy~tındrn >'t'lredi~or· II'es'lfesini kaybdmeğe başla· hedef olan !Good Hope) e ge. 
!er v~ guzel bır manzara tevlıt ğund.ın elli yarJ;:, cii:1ı·ri d · K!~ du ki: Z~ten top~u -ıtc~i hak· mıştı. (Glascow) ""finesi lince, o şimdi yeı!c<!ngiz, gÖ'.:dPn 
eylediler. taraftan 150 yarda U7.:tk bir kın•la t:ıfJilii.tlı malumata ma- (Monmoulh) un c.teşine mani çıkmış bir halde idi. Mııharebe-

(Şarnborst) un üçüncü sal: ııoktaya düşünce (Otrnıılo) ı;k buluııcl "°1wnıu: Yl.'e:ane lngi- olmnmak, ayni zame.nda (Mon- ııin başhngıcın<lan beri bu ge-
vosu {Good Hope) un bıu;takı nun k:rnt:mı heme;ı lrnttı harbin li:ı sefinesi de buJur. th) tıl h b· 

1 
d bul 9.2 pusluk topuna ~.bet .. clmi~ arkası~a gcçPrek gnrp taraf· Bummla beraber diğer !n- mou a a ... "n um ar-: ar an : ~~i~~ J'.13~n.~c::u~ son ~~y~~~-

oldugu anl'.'§ıh;yor, çunlrn (Ot- ta ınuhareheyc seyirci oldu. giliz sefaiııinin şeraiti -le bun· sakınınak _w.ere onun ı~kele rek S8.><t ZArfında Fon (ı:';-.:e)-
r.ınto) sefınesı u,7.aktan, (GO?d :Muhnrebe ''abucak umuıni- !ardan iyi ot~.mam.ık l"zım gelir· k•~ omuzlugıında. ka.lmıs ıse de 
Hope) un 6 pu-ııuk kazcnıı'lıne . , - . (Lci' . . • 1. . c d _ müahharen genye çekilerek nin Yll•'ll.Ş yavaş '1çılm.nsma 

f . Je,tı. S<ınt 7.10 r!.ı pzıg), c ı. (Glascow) S. 7,0a eve me (Cood Hope) ile (llfonmouth) rağmen. ar:ı.<laiti mesafe 5500 
Y.~.J.:ın pro~a h.ı.ra,_ı,nd.~ hır alev (Glascow) kruva.z(künü bir safe 10000 yarda tahmin O· . yaıtlaya inmişti. Bu halde.~· 
sıılunu gormu~, uıiyuk top ba· . yagm· unıne. tutnıuo 1 d • da • b 1 un rotalarmın vasatınd.ı lıır lıı' (Good Hope) kruvn:oril, de muhar lobeııin de, .. ınuu nıermı ~' un ugu esna n~eRe !'!~ am1ş... 

ııuı , . c . . ' • (Dre3den) de (Gla.scow) scfı. tı. Daha iptiJ •,dan m~rmile- hat üzerinde seyre b!l~la1mştı. son bır gayreti meyusane iJc 
cu Meş edılnıenu~lır. nesine ve ihtimal (Otrarıto) ya rin nereye düştüÇünü göıeme- Alman gemileri ~imdi hemen canını du~rnana. pahalı sat. 
(GııııyzenaY) da (Monmnuthıa ateş ctn,ekte bulunnın.~tu; iki nıek ve hedefin'n pek mii!'l<n."l ben:ıen görünmez bir lı.ı.lde id.:- mak lstiyoruı•ı.J gibi, ;•kel .. ye 
~alvo ateş etmekte olup, büyük Alm!ln krurnzörü da surette meşhut olabilmcşi !er; bunlara ateş etmek i~in ~I· <itlr-:nana. doğru rota değiotiri
{Moıımouth) sdine:.<i bo:,-n"1z (Good Hopc) ve :Monrnouth) ile (Glascow) kruvazörü topları- d~ toplarının ale,•inden b'1.'lka yordu. 
ve 3hşıı.p aksa.mı Pa.vri mev- muharebe ediyoı1ardı: ye her nuı. ümidi. is~be!:fni. dereci as- nı<ıa.ne ve rehber yoktu. ~~-
cut olmakla beraber üç daki· rlakika İngiliz gemilennın mu- ganyeye ındirmişti. Bınaena.- buki Almaıılar ııfKu garb1 U· - (Arkası var) 



, 

yor 

Dedi. 
Hattll, 

l'ekctetm 
:tılml§tJ.. E'.a•· 
hlme d" erı:: . 

y 
• dildaıt et.. ne 

ru61?retJe. he.· 
l ct A Uço d:ı. ı

·ru ~!bm 

- TJata., uen bu 
bir palılivım. ı,'ii 

bak J...urtkap mı.yapıyor? 

- Ya, kollanm ~ !lÇa -

eeğmn altımı. top! Aılalı, 

IÖY' bJr döiı
00

P' koltıık<albJ:ıd:ııı 
lıı.natl" :!! fıı>' olur;; 

Thıdi... 
Aliço da: 
- F.vtıt, yUlk blli Jazıw.. be! 
D."'<li. 
:Molluun balı.-ısı da ~lti peh

:&vaııle '<lan okluğu için. ayr.i 
yi <tlişünüyor.ın. Hiç böyle • 
1111.t.ı.z şey olu~ muydu.1 

lı!.ollu, ııllerl •le biıdcııbir&l:eı:ı-
dl pac;>ılıır tuttu.. Adeta, t ... 
ının paç \ tuta:ı gibi PQi.'· 

ma!darım ,ırdi. 
Adıı.lı, Jıasın;ıııt> lı. eh paı:alıı

rını tuttı.:ğt :ıu görtiııcer birden -
bire hamlooini yaptı... Sol .kolı:ıyla 
)lollanın~ sal kolu altnıdan bJr 
kanat taktı. Ve. bü - gövdesi 
Je de luı.sruın.ı. :ıcğa. clo!;ru yasJa
ııııağ:ı. yclteruli.. 
• işte tam Adalımn b·.ı ır.&ne9'· 
r:ı:::ı ında lı.irdcnl.ıire Mo!l&nın 

r..cli paçalarına is• inat ederek 
kend.\ııini Ç?kı.lğ;l ve yilzükoyun 
uzarunıı.; ikeıı bu çc~e kıçı

nın havalandığı ve W'al; mr !aç 
lalçığlyle Adalının lı:J\pa.ııd?.ıı 

aıyrıhp bir ço Wı: ı;ihl M"Uanın 
aniine d~ g(ıriildü. 

Bu. manevl'a o kadar illi. ô 
derece ijeri ve ç.-ıl&k olmııııtu ki, 
kıışla göıı: aııı.ıımda den~ hnl· 
de idl. 

Ada!l, vıızıy<!l:ini boza boarı•?: 
Molla da anI eyu.ııı.ı:aıı. tatbik 
etmiı;ti. 

Şimdi Kolla, iWJ:: _ J...dali Halil 
altta idi, 

M.ılla, hasmı öni ~r 

cltlşı: ez, derhal t ıı.ıııle ederek 
b.çınaaın diye 1~..i.ııia arka 
)asnağından yap'ŞIDJll!::ı.. 

Adalı, kaçm y~t$.llll.i ı.ı. 

l'akat, Çolak Mollanın yet.iı;llll'

ai, ve kauı.:ı{;'ından tu'Jn:ı.ıu 

olduğu Y\1I"de ~ kafi 

.. 
AM L 

1.ı4 ı 1Lağa korklı'f: u, kimisi, Mokl 
la, ı;akküııt:csı de al d.ıluı.ın 

adamdı. 1lı = Ali;o. şaşıp kolay' kl.:ı. s1ikeceğim Wıcist 
kalmıştı. ili~ h.ı;Ylc kur ' :ıp:ıUUl· • ' 
,, __ ku..-tul .. . ti de, daba ıı r: gYlerC'k eı,'1i!r Mok 
........ uş :;ornı.ınnr, . la, ,_.,_, __, n ·~·n ,__ Ad 

G" tin bi tte de ır ... .......,..,. --. o..... a-
ııreııedi, ordçe M•ıollsı•ı:__ • lı kc;] u litmcağrm düş" ·• 

vam y u. . ......uı.ıru 
-'t tii. "" ma alJıkta.u aonr<ı. tı>krıu" 
sarmıya ~çti. 

!hti./ıu· Cazgırı ı;aşn1:a.ıı. tek 1 
bir t"-'Y vaı-dı. Molla, neden. A· 
~ ~ıık.\ı"~ntesi girmiyordı'. 

ÇUnkü, Molianl!li cu kuv-ıcUi 

ve iyi .:ıyım;ı şakküıı.t..si idi. Pa .. 
lı:a.t, güreş baııhyahtı....i Aı!alıyı 

bJ> ltaç ke e altına aldığı luı.lde 
bir km> dalı' olswı. p6!riiııtesj. 
ııe girmenıişti. 

C.~. dllı;iiooısi doğru 
ıdi.. lık-t, oımn dikkat etmedi· 
ği bir vardı. 

Ada.:rm karn.ı yı.:: ·,ve lıüyillt. 
til. Kispetinin k• • karnı 

:...& .. ~bir '!.ıal ~-

B:e!e, Adalı u.lta düşıip toplan" 
dı.gı zıımıı:ı kispetinin ön ka~na. 
ğı karnında luı~lp JcııylxJı.ı 

yordu. O der ece B1kı idi. 
lşte, t.u relıepten. dolayı:, Aıh

byı .-&' .:ilntcai.u almak ~ 
değildi 

Sonra, Adalı, faz!a.::a lwıık· 
h ve ııağ-'ı old - an kıaa 

ko;.u ıu..ı.o;:r.a, ~::.::.mt i al -
malr c:r(lşlı:i:l ol~ıı. 

Yolla, daha il l"e!lte hs - . 
nm hı çaplJll •e vaziyet:ııi keş
fettiği için ona şakl<iintesiyle 

yrınaıımıyordu. 
Hatt•, ?.1olla ile. göreten Ça • 

• r, Çlı:.ıg:ıne, Hehıa ... "I, K:intecı 

ı :..ı .• pehlıvaıılar A.dah ile Molla
- · · dikbtJe seyreejyor-

:ı.. Bn :ıı:.r da :Mollamn ~ \ 
lrur O)<un:nın ~dalıya neden 
bilt- etme.~ - 'ha.~ etmtı! 
eli. 

Bu roo.'tv:Jn '.ı.rda. ~ gibi 
illi~u~ H 
r.,yrı. ayrı rafııı& Vtnıli$i.. 

Ebıı.i, ~ şaklrilnteei al-

A 

1 
dü a 

Fo k.'lt , hıç biri.,'inin dediği 

oo;; <Vığildl. Molla. işi L-eşf<t-

mİl) blllumıym-du. 

ş,yanı hayrettir ki, Molla, 
bütün Adal1 il<> ola.a gü."CŞ!e.:in

de biı;, bh· va.IW: meı;hıu: l}akkü.o
:ı9'1ımı. kullannıaı:aıştı. 

G altta. iki pehfü=. bir-

bir~ vaki uriica.dele.&iyle ge<; 

ti. ( lla., 8a.ı:=d.:UJ. ki:.ııteye 1 

kiintede'lı paça kıısna:;a. ııaı;a 1 
ks.sna.h::ıın iç kazık ş;.ıueye, i~ 

kıı.'ZJK şit'Z.ZOOen ters kepç<' ye 
gec;i~o;-, hasmıao nefes <Jdır. 

m.ıyordu. 1 
Adalı dS;. hllim1uırn. oJllll.laı=· 

dan lrurtulınıık 11,in r= diııi· \ 
00 tak~ habre um~ crdıı; 

- 'iha bin ıWl iıiô.tla: A • 
dalı bir teı.'fl ..ışle llolla:un il 
altmdan .k- "'11blldi. Ve, dsriıı 

bir g &ldı:. Sülük git yepl· ı 
i!lcthasa. y~tu. 

7.a1clt; k: dom ~l-
laııın ıı.ll:mıı di Adalıd1 ubk 
t!nli:t Jtıılmnmı~~. 

Adalı =!ol ta llh&ı2-lllJLl1J1 Dll. i 
kurkap;ın mdşa; kartolauğlmıı. 

bir tiiriii nlııl dirrnl.flmieti. Bu, 
olur ııey değildi. Bu, mı.ıııl ~
tu? H1181Xluın bund:ı.n sonnt "l!e 

biçim OJtt1l t:ı.tb!l. ede-.elıtı? A· 
dıılı, hen hayret v hem de lZl:t
rap içinde i 
G~, tekr:.r ayakta baş!<ı· 

m$. 11aı çolı' keyifli idi. 
Hatti; hasın alttan l·u-t.ıtlı:n 

ayağa ull.~ ba.Jdıe bnd.isr bir 
n'ra atmt 

Ha: -
be!. 

(Arims var) 

v 
ıy· 
• 

Ba. "ıanlar harbe 
• • 

gııııı.ce •• 
(Ba;; !arafı 1 inci ıayfat:a) 

' varını yoğunu. kaylıei:ti. 
Habe • nda ise iıııparatorl.ığu-ı 
nu d bul uyur. Bun
dan sa= bir. de Yugom•rycyı 
elil;.d n kaçı ~ yetmi o~ g.l>i 
mü tc ikler c:cı.ı);.ıısinu il · :ık ~t-ı 
mi.~ ol>ü · kar r.rla ;;ördü. 

Gerek bınılar, erek Amerika· 
ru ı h:u-bo. ıQrL,i A 1 mııny:ı.nın 
bütün pl&ı:ıiarmı alt iist <>Ui Ev· 
deki besa ll:ı..ı:::ı. hiç biri çarşıya 
uymadı. tık bıtııı: i;in umu!.m 
ve bekle enin uk:!4 zuhur etmeye 
b:ıı,la.di. Şlmili A'=ya bir iki 
lru<,iji! muvıüfa ldyet ı indeiih'. 
Biyta ve. pqen ıittefildnin 
yardıı... ı.na lti..-:;wıı.k Yııgoslavya 
ile Y• ;ıanisi mıı mağlup etmek. 

6 iıı&n ııa.hnhm ber Al-
ınany 1'> ~ >-u ,, • !.ı:..rı> etmek 
z"ru 'ı:i;J kalmışt: .. Hnlhuki o 19-
411 da Pc !lya •ı !>endikteıı •onra 
J:ıi:iyJekÜ.,"i.\JI .iSel'k m J olma• 
ma~ a, ahdetıımıti. unl r geQ<;n 
t!n6 lıa.rbindo Ludendo fua ha
ta t ı id'- Doyçlaml re:ııni Af. 

en aja.cgı bi.iyle söylüycnh: 
"BiZ Lud~ndo.-fuıı. ialediği \a

t:ıl:ırı iş!emi:1 eoof,iz. Bi.d.m ;in 
bir ilı.glliz köyü ve llıoanı uzak 
ii!kelerin za.ptıı:ıdan daha mü
hiftldir . ., 

Fakat !rıgifu. köy\l ve llm2.nl 
za.pj;edile-mcyincu iş ~& ıu fay
dıı:ıız w lıo.rbin netle üz"'rin
ue hİ1j bir tesri obııa.yacak umk 
sah:Wara; h~ffeyi c!eCil. Al· 
:ınany· yı yorace.k, yı.pratacak ı 
Aahala.ra intikıı.J. etti. Tıpkı 191-i 
te ol~ gibi. . . . .. 

Atı ay 
yek"'nu 

zaı fında 
r pert ·var z • g 

ula 
Jiğini ifade 

B:ı.y Se!Lııı' öedesin. Şehir! e - "Bul :na>: uşak,. ı ten- ge~er. {Aptal)· piyc:;ıııil 
Ti~-atros:ı ve ı.m csn mfü ase-ı kid enler birinin·• 'a!c-1 ne b:ıy Seıl~ i{ ı · • 
bct\;'k evvelki 'un' Alq:un ıer .. i dahi t.ı:nkid eJen z.ıtıı. y-! görrl'.iğü fev4Jacla '!ı 
da Y2 7 '

1 "ı yazı doh.)k iyle: ni olmam ,.e Ba'>an Cahide) i ~~ .ınl, Liyalnıda onll' bil' 
a - Şohlr Tiy tro Uli' .. !t·j zııımuı. !Ji."iıule · "klere di" ."'"i lar dalıa :;eyretmek 

d 1 f !-~~ ' gerın- şanlm·a birhirlerıııi B 
ay zarfında ıpu '.:ıpu 13 piyes "~ı;r c~ . ır .......,~ ; m ·, melı: fL.""9'L':ttı v 'fil 
vermesi bir rcpcr't'.ıı 'U"':>:en{!inlı- lı .a.;ayı ıtiyı:tt ~tn.ıiıı vJJUl silv"' kayda :7ıl:"J&..r'ır. 
ği de' ldir. Biliı.kis repcrt \'lll' nnın ki1h~1Anıoı ha attı. önümi1.zc.ie · .ı.ıııı iıı 
fakirli-.ıdi . Çünkü; dı!ny run., <... A - biıirrı kır ut öyle bir vnrı adı- .:c ve ;eyifyet 
hiç bir yeıınd~ devlel veye bc.;.e- ıl•ırımd'r k', ~:ırkta k °' . zengin olawktır: 
d.i • •~' · -• ı· , ı k d' · . g - Ve g.mc tlmit ve y :\len ...... SJS.'u, aı.ı:ı ıyacrociU'ı arsınıı eıı 1lll3ı g·u:pt& btu•U'· ederiı; }'.' " l ,, 1-
'k- • • 'ed '"''" ) l e mıın ., ..., ,F.yeıııı w c. va ....w -:kı- ıııınuz.... tır t~, R_.,il"Ti 
ta .?~·~smuJar. cı uyt.trolann ... B - A:ın irade< mu· . daki ~ t~r iııl 
vaz.uesı ;rımlarını ner .e de- ade et dcı oırti; ı;eış:ıeak y.,· :.aJ.. ır ~ ·ıı- cd rı a.'"tist.ler, o 
ğişt.irıne.lı: :> lJlla J.ıalka, u' e- ııın.) evvel '\l G<l!lr! bu•ıı.me 
· . . f B fi lerctc süJlemcl<te o 
lif eserlen al'7.e-lerek: hDPıet .- 2!- P• yası- şurlularıa ntllrnaree · 
meldiı.!lina6nalerlı.Şehir Tlyııt 51 pıymlcri a21 istih.ul olu- &?t~ ole aı hal.da 
rosunu..ı bu geçen kış m&Vl!imi = ha.sUr.h;jJ,; öl~mü .gi1ıi göıı • J ~ıu kıa biac yem 

teı:mesi raf~ bbi sanıl;aL re" fıı.aliyeti aı:zetmes.i i 
~ di;;i 13 eser bir <fc- !?· ~vir ett;iğ~ ~iıı te'lCkküre ve1

1 
bulunlU'lar. 

dakfirhk) ta de:';ildir. Btlkı bi. aynı me~sımm ı·epcrtuvarınaa 
tcmbclllğh hic&blı:.ı yi}kloo-ı----· 
mek b. '?il])daıı bir fedalı:&r'.ık
tJ; fakat iftir.:ı.r ve itiraza de
ğer fedakarlıK değild~. Zanr.c
derim bu noktada r. y S::J.eele 
birleşiriz. • • 

b - Ot:ello ru. 1ımı üsliUıu, D n 
hem ~u. hem de umsfü w-j 
ğeuxnekte ·(gene ifa.dsme =- la 
ra.ı) Blı.y 'e;Rn yalnız kalı'rn, 1 
di ;e.- münekkitlerin · .:ş:lie-1 

ır."si ) çok :1nlklı olduğu ;r,an
nında ha 'ULduğunu ;şrip eder, 

B.ıllı:aıılaııia.. ~mdi ü~ cephe ya.b.ut hakm:lığıu.aı. öll;üııi'2lü
ter.okklil etıniiıiir. Bir kısmı AJ. ğUııü .ima. eder. Buraaım •ııeJı:
man, müteha!Csi İt9.JY&n hududu kt.llel!i!ı ~ · l!t!~n 
üreriııile ~m ccııhcııi (ki bu le<in tak~ bıralı.ıyoıı:ım. Zi-ı 
~20- kilometre- ıraunlağundadlr.) ra ben görmedinı. 
Rııı en • YugoslaY • B\llgar ve 
Yunan hudotlzırı i:ııerinde şark c) Bas Seaesiıı d bakt· 
cepb. sJ (bunun rlnız Ru:ııcn ve hr8a., "Bir An:ı.;, isnıindeld pı.ye

Milll Piyang0111.11 6 inci ter
tip 3 Uncü <;cltili~i dün A arıı
da Sa.at 17 de Sl.'trievmde ya. 
pıhr.·ş ve 848ğıdaki n\l!J'.lftZ'a]:ı 

ikraıniy" lrau.nmı.,tır. 
20.00(1 Lu-a ilo:amiye kaıı.a-

nıın nullJll. alar : 
00l.IJ4&, 61,2!)() U3,996, 
-~1. 9, 227323, 2"...36" 

279, 7 4-0 287,32ı\ 
e:n müneldı:idl.cri arnsındıt kıy

Bulg;ıı: hııckıtlaıı 1050 kiloo:ıc.trel metıı ~ııtr.cnk.lrirlnn'rııız· d4" v~ .. 
ka.d:e.rdır. l Bir d!l ArnaYUtlı.ık - "'• • = 
cephesi. ~ Nfl.ı:OOdiu de yalnız .kalı: uştır. 

Yi:.kUmı:tlç·binkilome:t:reJi. bu· Bn keyfiyet de Ba.y Seliııni 
lan iı.udutlan üzerıııdo Yu~v- hzetin ''Otello., da ye.lnur kalı
ların bir taarnız hıırbı y:ı,rrnr.- gı,ııda.ki m8.ııa. içine. girebilir. 

s, ow im k.azaııan 1lUllU> ra
lar; 

00.-4,812 36,629 48,lllJZ 
llıl),9 l ,660 146,lil7 

lt>l>,OS8 244,5ll8 
2 000 1 ira. ka an ımınıın. 

laı:: 
l\3A,796 048,331 t• ,.2C5 
10:1,619 109,.::;16 l<s4;!l66 
15!),148 H3.078 204,SGl 

276 700, 
1.00 l.ü-a 1'.azau.aıı ı IDl.llr .• 

lım 'abil uetildi.r. F :rt garp Şu fark il~ ki, Vıl .NQteddln 
hudı..tl rında z:ı±en " <·~ i bir mun v mü ına ·yen 
halde buluran ItalyaııLarı A:r- tiyatro tenkidi peşine takı.l

ııwut!uktan atmnk üzere Yu- mışlardan ve hemen hemen her 
Mnlıl!ıl'la birlikte hamle yap- piyesi methctmia' -den ol:ıındı· 
:ıu.aları çok mi!mkiindilr. Ve eğer ğı için elbc& d..ıha çok milı:t..'l.- J 

'!im re eıer· ilen mukavemet kil;.. daha az miisamr.lı:ıldi:l'dır. I l 
in kl.nını bu'urlr.rsa Adriyatik Bunu yaıalao iF.pat:.;Jiy~r. 8,7\>t 14,.f, 4 nt,368 22.401 
üarinc1~ki l'.manl.:ırından İngiliz d 26.8:5 2ıi,tı:ı2. :i3,3G~ 3t>.770 
hıtrıı&ı 'ari!ıeüsv~..Z'r'kAc.'.ı"· - ( yıı!t Takııu ... l isınin·I Q•~=3 ,,~Q•~ 

deki temsilin "Otcllo .. dan SOl11'2L =w• ,,.,........ ..u;:·;ı 4'ö,·U7 

1ir1 ,. 

'Joıı dört r:ıkkıımı ( 
· mlıa)Ic.t bulau 30 numa• 
llra, 

S-ın dört r,ıklmmı ( 6 
'hayet hıılıın 39 numati 

Jra, 
So dört- r famıı 

nihay,.t bu.lan ::ıı ım:1"fll.1' .. I 

gel dl. • 
MolLuıın, bu son ve f~'" l skende .• F alir. ttin Serlel ... 

ynti' !t.aıyıınları atmaları İli:· 49 033 Ga.960 '"' 15!f 66.600 
ten. bile rı)may.ıcı:ktn-. Bllllun'a tiyatronun dram lrnınunrla en ~ .. 
bentl.eı- bu üç c:ıphe "c:er'.nde b\iyük hiilise c arak k:ıydom - b6,9 2 6S,'l66 72,1 " 75,234 

!in,; ' 
Son dört :-akkııırıL ( 

niha,:ret b'Jlall 38 nwıııır' 
lira,. 

de mahirane. olan .ı-,ıı&"oa&.i<.t.ı on 
blnlorceseyirclyiçi <:U:ınr- dün bir kon/ er.ans vet:dı 
C"..sııın beye.:ua d~'inııırll 
~!erin bağırtı.lan 

bugi.iıı. yaı ın iyi hAlıer!eı değil, ması lemhııi b&sarda ~ · i.er • i&.(lM 77, 71 n M,89:: "O,t;63 
fen:ı.lıabC!' 'rbel:lı:ruek.IA>Mıdır. düde dilşürdil ç ı.nlrii: bu piye· !l2.517 95.D21 !'!J.73!l !:9,fi23 
Alın.ınya, Rumany:ı ve Bulg:ı.- si iki sene evvel berı de gönnii&-1 < 811 1C0,2.J6 1'13,0 32 l.ll,563 Sen ört rzlı:kımıı ı 

ııarın ufukla..'"tm ~ <ıtı) o.r<lu: 
-Yaıııı,.Mıılla! .. 
"T AfeFln kıza.'1 be!. • 
- Pelıli :muıtm be?. 

-Yaşa!.. 1 
Kel Aliço, oyunu talı:if} dnıı.._ 

ti. mı~'unun da giizündaıı. 

k::.t;?ll:unı.jtı. Kel <\.!.ii,ıo, iri elini 
dizine \"\U1U'ak · 

- Abe, btt kmı.ıı ne ~ be? 
r·ye !ıağmlı. 
Ravasoğlu::ıa dönerek; 
- İbro.ru göniUn mli Mol'Ayı 

be? Tchcy, hepten pehlivan t.e?' 
- 'BUa! Hiı; görnwd.iın hu u

)U':JU be!. 
- Aııe, kım göroü be• 
-Arna.vut oğluıuh d:ı bu nıt-

mar.ı. yoktu be!. 
D!ye söyı :ııip dfll''ular. İhti· 

18.I" Oı:-.gır, ios kıs. gia~ . 
du. Aliçoya seıılendi: 

- nsta, nas:.ı Molla~ 
- A be, çocuk petıli\ran 

1ıe!. 

- Tclıey! Ti>vbeffır olAm. A
yea<ımOZ o:nu be! . 

Dedi. 
4ollanırı lr.Jıasıııın. seyincine 

J yan yokt:ı. lJcWı birJe Caz.. 
pa hitaben~ 

- .Allalı ııerıdeıQ, ıwı oı.., 

•ta!. 
- &sı lıUıllaJt iyi •nlmmll""' 

w.ta!. 
DQyip 9uruy0Tdu. 
Cazgır da: 
- Beybaba, da.ha Mcnada 

ileler var.. Adtıh onu kolay ko· 
Jay, meydandan Çllraram=. 

Dedi. 
Cazgır, balrilraten Mollayı 

p iyi taı.tnııe ft an'•ınıa lir 

Evvelki ak§am tarihçi ve uru-'[ yayı iatilfı hevcsıno dÜ31l1ilştür. r' da ay! ~ · haorlruu- 113,46'. 116,?90 llG,99~ 11'' 0-ı". .,_ _ __, k ı1 t ' d F t ·b · "' b tüın. Ve itiraf cdf;r:im, giiGlükle - • " ,, 
LULCc•r aı 2 :ıınız s en eı· &ita. tarı eötıterir..;,. u müs- yordu. Onıın biltJ~ . "---.pları 11"0 9 Fahreddin "' telli. Eminönü ~vlılerin hi bi1.'ll3i, iatil& ettik- ·~ """"' sonunu bekleyeiıil:ztiııtim: J:ııt. "" • • 121,.~0 12. 2~12fi ı , 

Hall 
·--'-nıın"-('••""lıır'lik ı . yapnuşold11ğmmşU~he~ k.Vô.- rek 1 ·?""3"1"1671"72"1'~""' 1 ......., ......, ... ,.. .eri~ ülk.eleı'de kenJi u·....,w el::';iz, cansız. ~salın Yİ o.r- • -·~ " ... ,, .,.,, J "· J"" Son üQ n>.kkamı {~ 

ve dünya. vaziyeti) haklnııcfa lıir lann. ya.şatm:ı.ğa muvıı fak .ıh: kıd re! har~in h·~Y: uı;ıı.miyesin· zediyordu ziı:a.; Bu nışüın- ı;;~.~ 61 1 b~.653 163,l/23 170,4J' }.• .. et bubı 300 ııumPf~ ... _r__ ~;,, ve Türlri mam•otır" Napolyonu ·""'•on" un" e e le.!, ,..an ya ış çıı<tı. Ve Al· l"'> °'" .. ~· 8 M5 A.U<U.,.._ ·~·- ·~ · ,~-" de aen"leree oturd • is-. ... ,.,.. 4 •• 1 • ,135 177, 'O "-~ 
r.iim1 •;'etiniıı. A.\TUpada ~ getırelim ~ manya daima böy!P umumi he- .u.ı. -"'- , • "~- ~• be . .._ _ _,_, a .... ıa-..ı- aldanır =•·at bö'yl ten geli•imin medlııı.li ' ıru- l ·<~,132 l. .. \"~i 191.3!!2 UH,~,, So ı"ı<; _ kımı• (""(' 
..... gıuvı•·n t • "'"0"' Na~lyon, Rusya •Af~r;ne "l· ~... <Ull • ..,,,... e .• 'n • '" ' uu ~ • - ~ ·ı h 1 ..ı.- k .... _ "'"-· 205,~·W :nı '4" 218,'>2& 219 "'·"' siy&"..._ inde dc'.:;l;;mez bir esas lmik n (RU$Yaya Fraııısız me mevzı arr onun. aınansız =• yo muuw., ,,....,,_,orıım. O 1 " hayet OO!l\JT ano nun>"-~ 
kabul ettiğiıı.i. y:uıi yurdu sı.ıJh,. den.ye ve l<'ransı:ı uula,·ım olduğııus d:ı şüphe yold:ıır. Ge- piyes bene&- çok r.ıut'ib ve !'~.Sl'l 224,7~3 '28,ö49 2:!'1,429 r 
tan aır·~ıam:ı.ğa c;alıştığını ve götürüyorum..) demiı;i.l. Napol- o;en büyiilr: h tütün S1rbis- miiz'içtir. 229,!).J2. 2.~~.827 _JA,!;87 234,986 .

1 

1r;: 
fakat bütün btı s ıit,per vt"t liğimi- yonun Ru.qyaya g;itiirdüğü taw i . etıni~~~; harSelfi.ııih';jn şi-, -----------------·------- 'ııı. ôn J:::rı ,A00ıa".\ı.u~• ,-, 
ze rağmen, el.ine ~ btte u- Fı annı: ınadeniyeti ve !.< <ıız malit.de m verıp bin ııenu-• il l: /;! "'' ... 
zak görtınen hı rici tehlikenin niz."ımlarını Rus mojiği, Fratır nu bllrada.i k etmişlerıil A:vııi· U7 a uan .ir: 

k.-ıpımıza ya'.::laşpı'mı söyledik· su' nn yüzüne çarptı vp Napol· hataları i~lecl\kl<'ritı iJIUıl~n;aı., ..,...,,._ .......,.,~ 
::,i;~ sözüne !l()yle devam yon ordusiyle mağlup ve peri- J ayni a1" bete ayni ye '!ardalı yü. • 
~ ı;an ob.rak döıuill. Evueld he- riW.eloın ;;ıes•ene Bir. · 1 

on bir 
r~ct l : 
ırr._, 

".Aııa yurdu dliFnan iıotila s ı;t ç.vııyıı uymadı. Bl>Jıı:et s..ta 
IQdan koruma.it içlu, Türk mil· &Jgiin, bir kaç küçilk de·.·- ~..,.,,,_~ 
Ie.ı !\yaktı durı;y.:ır. Yuı·dun be;·f Jetin, yeni ni7.aınlarıı. boyun eğ- f alyan lsta&:sti 
köşesinden ak<> den birlik seıı.- 1 diğini görü.yonız ve onların ne .:a 
Jeri, göğııilmüz!i ,alıa.rtacıı.lı ka· gibi ahval ve şerait altında bu Ensti üsünün. 
i' ·z u}vjdi,., Bütfuı yurtda31a,., l nizamlara boyun eğdii{ini de 
\.illi Ştfintizin. etrafıuda imanlı billyol'\11!. Harbin bıı.şladığ"ı gün- İı' talebi 
ve vuurlu bir ordu halinde toy. denb<ri bütün A vnı •ayı keıı-
ıuı - b' 'k ,,_" ...;;..,. d.i hegem<>nyıuıı altına almak 'van orallığı JE>'\ız istatis-

ugımu ır ore ....,,a bu~,er- .... '"h 1 • . t"· ''- "ts;ır:ı~·;tü·sı.1· İs"'·nbul '-·'ed· 
mi§tir. Yurdun ııer k~ind.m buren ~ vercı enn ıs '"' ı.,,. ~ ~ .... """ ıyc-
a~ 'ti l8i dı.Y'ıvoMU:: '.T'enli'k~ sa, rcsı, ~ugune k~ar bır adamın siac miir -:a&t ederek, ta.nbıJ 
e.ti çalc!;iı dairi~ ıına yur. ı>r.rmağly~ ıııtenı!en ;yere ~ev: 1 edi:,reei tııra.fmdan şimdiye 
du mli!Lı!""-ya v~ bu uğurda öl- rılme~t.Jliir. Bu ıbrenın ~efı I kıtdar neııro '!lan içtimai, sınai, 
m

2
,::<' hı.="U: Türl:lerin gö• nere&1 olursa olatın; Tttrk milte- zirai, sıhhi, t.!l" . ·evi mııhiyet

terdiği in; S&Mılm?.z birligı"· lıiçf ti, YaY.ıne:ırl<ta yar.._tılJl'ak ~ tc iatatı.atiklerd<ın bi~r t>ını> ;o. 

b
. k t lhlil' _,, B' tenm şı.ıı;ırtıcı ve uyuşturuc" bir temi<jt.i?. ~lediye bıı talebi 
ır oTVe • <>•f'Dleı', ,., o tn f · · · d"' · ı. • kabul etınl tir. Bu istatoiııtikler 
"' ..._ ki d d ·-• a ıvs ruı ıçme ruımıyece,;tır. 

1"".li ,._.,.. • ıPln ım ...,.,maz ve TOrk, yalnı :cendi çiziliği. kendi derhal enstitüye. gönJerilecek • 
d?"'.'"'~""' sarp_ ~awlar-ı henı&- J.:,Jrd:o,ığu ni7Jlllllara boyun eğen tir. 
d :5ınız ka.ia~', ıÇ'.n~eıı do! Wt"\Jl· bir millettir, Yıı?ıancı niz:ıın.. l '!!!!l!!!!l!!!l!!!!!!!!'!!''!"'"!l:!--11"'!! ... "!"!'~ 
maz ve Y~"lılmeyu:, Ba dava. tar, Türk toprıı.klannıı., ve hele 
Tllrk ın.:lleti lçh, ei:ıedt istiklal. her zar wkinden çok dıtha sağ
ı,ffl'Cf ve h'irriyP.t dava"ıJır. lar.ı ve ıüte«uıi;ı<>laıı Ttlrk bün
Dil,"U'.W'.uı, topnğrnnza ay-.Jc ba- yeeine lıiQ blr zaman n\ifuı: ede
sıı '.'3ğı güne kadar, nııfııimize ıneısı v& et:niyeee!rtir ,, 
itimat ve siikfuıetle parolamı- 1.zmit,. (Rus ) - Şelıriıro-
zu beldeyeceğiz.., zin en gilzıcl seıxıt.i·olıııaQIDa rağ-

tsıı:ender Fahre<Jd.in ıı men, 'ır.diye k..dar en ihmal 
sor t::ırihten örnelıler J!'iisl:e • edilen yeıt olan sahil kı..aıw, ~ 
rcı~. "Ve'li Nizam., üzôrinde lediyemizin enerii! bit hareketi 
du17'1UŞ ve dbleyiMlr.in bi'yük Ilı> i~ edilmeğe baelanmı!fl;ır. 
biı· alaka,.• merakla takip ettik- tiri seuedenberi dPVam eden 
ı .. ri bu r.ıiı aUeroc:ı birind şuıı. rıhtım inşaatı. bir hayli ilerle -
lan aöylr.ıni0lh:: mis "hmınaktadır ı 

"- Bir ~"1k 1il er:tpeM":t hU- Rıh• "l•n birinci .runm 1.npa-
kllmet rCleri zammı. zaman ailıı tı bitir' .imiş ve ildnd kıımu da 

başlanmış bttlunuyor. Bu l=m
lar İzınitin en gü?..el ve mute11a 
bİ.rel' mevlıil halin~ iirağ edil
mek~o.dir. 

Yf:K yapılan H'alkevi binası 
bu sal1ada yliltselmistir. Hallt
ffi'ltimı harnen biitün in atı 

tam -ID!ıf gibıdir. Şilnd.i 
möblesinin gelm ine intizar o-· 
1 k ın 1zın 'Lt'. yeni ve 
giizc!' Ha~ br • nın bir an 
önce U<JlmMını l ·yor!ar. 

Çünkü, Uç vıl e. :el baş!a.nı • 
lal'I in t mütoa.lıh' leri!l göze 
c;a .ihmaller; de yıa:· yle ge-
cilmıill' bnluımyor. 

Şehir Mima. eni ç"zdiği 
iliy plana göre tanzim e 

İzmi1 belediyeei v ... hususi g"nçli'< vadilnr.ind. k!:ndisinl 
mı .o •L· hır ı;clötda. gil;<!-ı.r 

tir. I ğıt falırikarumı• temel!i.
rr Millt -erimizin uğµrlu elı~ıi ~ 
at· rk<'n, f~it ve modeı.a. ta:-z-

Smı bir r~kkam; \7) 
yet bulan:, 30.0.GO nu • 
lira ih:ımiye :ılır 2(\.GOO 
c ört pn rço.sı fst.mıı;ul. 
parças: ila Ak• l ır. l• 
?urum r;1 • .,ğlJ Rar~d " 

5.0tiO li.rnııı' !ört P' 
tnııbul, bire~ ]Jarçatı d 
A fvon, r: rı.ı-~k&y Ad 
nırma, Bart'n, Yal·.,. 
R'tfnt. ve Aaı\..l!r..a~ ır 

ı::ıu.he.sct.>&ii. ııl'ü.ım sa.ııasındc 
bulunan cb!riy t>d istiml3k ede
relr yıktırma.ktadı Şimd!l'' 
~'alruz H •evi b:n nııı OU· 

lunduğu sa.11 ı tau%iın ve istim· 
1 cdi!m:•tır. ı da :tene bir ev 'O l · yok gi- ·---------·· biydi. 

tleride gümrül: ııira.sınd .:.n 
b:ı.~lı :-ak, ti hapfo.l=ye ka·ı 
dar olan geni~ lfr ~ ı_ı,n i:JI 'm· 
!il.le Herek h · kiki hr:ıitin ve<,;·. 
hesi t1J1yyii•t cdecd ti:. 

:Mruilınd · ,. ki, t ınititı p!ı\ıııl!I 
mmıar Yansen çizmiştir. Şehir 
bu pliha göre imar ' · tanzim 
ed:lmei.ı..edir. !{ağıt ve ::ıeımı 

~ iıv., ş«lri, bu hin 'ar
dan binlcrcc.;i ~ii.3.cmektedir. 
Evvelce ucı ~ ııehir ola• ..k 
tanılan hı:: •ttc ll':ıgün hayaun 
olrlu!q;:e pw.i> olması+ ı.ı şa

hinle ~ni L:ışl.ı~"Cll ticıı.ri haya
ı.Ju. ü1lumc'1 ve nilfuR lı:eaaf.etini 
"rih:n Cödtm-ir. 

Fa.l>rika; şc.'ıird:ıı ve- vilayet 

VEFAT 

Fatih eamüm'lanı kal " 
Mlc\·lt. ralmıet eyliytı· 

sar d.Yİİ mücsııet::tler1tıin k..' u 
tuşun< an sonra İzruıtteld La
ya. şı•l:li çok el~ ;·'J!nİ.'il v. ta
havviıllL< gös.crmi!<tir. 

~ vreeinde i~ vırf ndaş da 
bıralmıaımş, onları; ğrtçı!ılt 

gibi yc'1i bfr saıı'.lt: ııu~inrle --:---------~ 
ih'isas .,.'tibi e~. Bugün Fa.rrike.lar kur ; • ı:d:ın ön

ce 14 bin küeıır olan lzmit'n it Fab · sı, bu . 1i i~
ncfai niifu•u lı-ıg-iin :<il bini bul- lcriu olinde olvak ç;ıJıtmalrta -
muştı.ıl' F'abrika şehre yepye-1 dır. 
ni hayat'yct ,·ernıistir. ı::u ha- Scllüloz sa.:ıayii ınüesse~clcri -
yatı\~t iç~;·uai. i'-bsı.dl; zira.I ve n!n İzmite verdiği i.n.ltİJ!llfı lıüla
k:Ultilr sal:ıalannda, spor ve aıı e".mek uzun sürer. Şu k..dar 
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cenup dogusu da 
iBq tara~\ 1 lncı tayfada) J 

ııeylnce V'e Rum::.nya ve Bwga • ı 
ristana kuvvet k y lınnca, Yu
goıılavyuıııı bıitun §IIllai ve do- . 
ğu bı:ıdutian Alman teruhdi al- ·. 
tında kalmıştır. 

Romanya ve Bulgarist.andaki 
Alman orduları, il.et merkez
lerııe 'Ytı;: vya yakıniannda 
buluııııyorfardı ve Belgıı-ad bU
künıeti · kli.,~n onc-e da, 
en btiyttk kuvvet, mubtelif kay
ııakla.nıı v dit! ~ ta g<inı 
Bul~ 14 tJmenin ~ 
Ytik kısmı, Sofya cenup mınta- ı 
kasında idi. 

Bu kuvvetlerin ın~uu ~ tli
ır.enden ıb:ıret butıınduğu tah
min edili,Y'Ol'du 

Yugoslav ~ un 30 u pi-[ 
yade, bin suv "I, 3 ü nıotörlli 
olmak i.lzcre 34 tÜln<!ninı sefed 
:+ıbe koydui!u bı1diriu ..... 

J~r. 

L? kuvv tlerının, kanıya 
çıkUğı ve · le aevkcdildiği ve 
Alman radyosunun "ylediğioo 
gor bu ana kadar 200 bin kişi
lık bır ordunun Makedonvaya 
geldiği anlıuııhnaktadır · I 

Yugo,ıJ,.v - :\lacari~tan, Yu • 
gos, v • Runıanyn hud t 
kıı: u mınta . 

arı di.lzdi:r. Yugoslav - BuJ.. 
g~r ~ududu dağlıktır YO müdafa
ası nı betle kolaydır. . 

d' Alınan ordusunun Struma va. 1 
1 

' b<yuuca Ve büyilk bir kuv-
Vt•Ue t&amıza ı;eçeceı?; . imek 
t-''- B . .. sezı 
ÇYI!', u ınınta1cac1a ik. ta af 

ku tlerinın ı r 
y ' · karşılaştığını ve 
Unanlıların kahramanca nvaır 

tıklan haber verilmektedir. ln
g..ız kuvı ı · d bu en e mıntakaya 
ul ı la ır. 

y la 
' !arın çok geniş hu -

duUamu arazi fcdakirııgı· t 
m • rtil e me-ı:,ı sa e ıniidafaa e<leceklcri-
nı d ::iinlllt'k do :'nı ct~··ıd· .. An cak ~ 'Ç Jl. -

· nıcnı.Jelcetin ccnub böl · · 
neve m 1 1 gesını, 
lr a 0 ursa <•Ü;,ın. elden çı-
darmamak bır Pl'eruıip '"'"'-1es· 

ır. --~ ı-

D· er t ' :ııraftan mernkk t şı. 
ın lınde miid;ı.r k ,_ T 
\•e • ouı1.y una 

1, taatT\ı~ ontu-
t; . !Azı d 

.. - .. dD!'dnnıınıa-
ıım ınunıkun kıla k~ I'. 

y 
ugoslavyıuıın hava urd 

(ı(ı{l l usu, · Eyynreye maliktir 1 . 
h ;ı kuwetıer· . • · ng:.·z 

ının 'ııgo•Ja, .. a 
h · n d 1 " ı . • '. ıey l.1 arında l'r aldık -
1 emın C•lılmeh.:dir. 

'"'an ordııs" '-- k ... t t w. ~1&.va ;ıv\•f.1,l~. 

v· .'8fınd ·n desteklenmektedir 
h·'Yıı.c,;ı radvogıı •ruına vacııs: 
ar<"katını:• ., vatfaıı lıe 1 •. 

n, ''e n Irı-:ı1 ı end:gı-
a 1 N';;mi mües -

o ı 'll" Üo•inc·u defa tah ''"'- t 
)' r ı '""" ııua -,-.ı yayıyur. 

H'1· ı 
' ıselcrin .~!<i:;afını bekle -

nı İ~a :çın Vakit lı •niiz cı K<:nuir. 
:Yllda, bu k rv;uıa kana -

• K ıstenıış. ec,ıı.b\ Yu"osıav),a. 
!Jehırlerini v~ Ros H 
bazı hed fle . na • ersckde 

e r• bombaiamak ma
rıf, tını gô.' errnio[' B . . 
A ·-. •r. u ıştırak, 1 

' 1 •V :Jthıktaki İt ] d 
ııı•c ·k"be yan or ı•·u. 

k : ' " ı tini tayinP vesile tes -
"ede ekt· · ır. sanıyorum. 
o~)·~ıı . .\fr~kat)o ~ 
1 • q. 

k . nnıııghanı or•lusunıın, as-
,.,, •ıhanın n bü·~"· 

eı-lbe:len d · . J"" takdirini 
,_,_ ıııamızmıu' çok Par
...._ brrrı· ı ı Ii ...... dt', fogıırlicia _ ı 
nı' ;arkllzetinden. günde 50 kilo. 
,.. • .'re atctnıek ı;:ı.rtilr. hem de 
,_IU'1rak d" 
Abr.ı.... ' un nks:ını, Aclis -

uıovn varınıu;wı ~ 
Grazi · . ır. " rnn V'!s 
ld .' ,;nı Ordıt.•unun fetih gÜn·: 

ı. "" 1"1lı t .. u 0 renf dn Üb tarih, ıesa ı·r · g.ı a. o 
' u edecek! - -----

r_- -~ 

1 Müsabakaınız 
: hakkında 
\ Resiınü baluır 'llİisabnka
~':· i(>Q parç.ı;;ı CV\T{']k.ı gtiıı. 
l "' lıaın,, ... ıa wtı, n r elın<>k. 
e resıırı n~ . h" 

bulunm k rı :tama <>rmiı; 
de bıılu~a tadır. ::$imrti eliıı;z. 

. n ıo Par~ıı.yı v nva
na gBUrd erelkr h~y .. ti umı~i -
Y~uı en te hır r~•irn \'Ücıı
de getır!l('ek ve bunu n.san 
Qo~una kadar ı;:uetcmiz 
ın!h'ab~.ka ınenı trlu.ıfo., ad

t"81ne gonclert-eek ;iniz. nu . 
nu dogru olarak Yapabilen 
ı600 <ıkuyucunı= listerini ev
J:eice !lelrettiğ,m;z kıymetli 

ı.::ediseleri 1.ıı.kdim cılecr.ğiz. f 
~, 

' 
Alman 
Yunan 

cephesinde 

I-labeşistan İngiltere Peşte 1 Alman 
1 

f" ı d elçiliğini Yugoslav 
ltas 

11~~.n!~"~~.d: geri çağırıyor cephesinde 

:ı Ankara 
1 Haberleri 

a.., tarafı 1 lncı .. yfada) Af'rika !atalan, iki günde 160 (iM• tarafı 1 lnel saı,f...S.) h 
1 tam J k L-f (Baı tarafı 1 ine.; uyf•d•) ..._.__ R - T bU.... nmızı o ar:: muuu a- ıcilc.ınetreden faıla katederek, nınusu "'61l1! e ..,.. 

za etm l d" haline geldiğinden oradan çekil- Bcrlin, 7 ta.a.\ - Alınan or-er ır. . . d"-, Ha""0ı"stanın ~nr ezi A-' ·ı ·şı· 
'"' .,.,., .. ~ mesi için taliınat ven mı ır. dulan baş kumandanlıgmın teb -. Alm~nlıu-_ın hucum ıı;ııı tah- 1 d~-Abeba'ya girmiş'ir. Bn •u- Diğer taraftan Macaristnnın r--. 

şıd ettik!erı muazzam kuvvet- retle ııarkt ACrikadaki imparıı- Londra elçisi B. &rc:ı:a. da bu-ı ıgı Cenubu "3.rki cephesınde. hü • 1 

ler, çok ml.ith~ bir ateşle laı.rşı- torıu'k kuvvetleri. "yağmurla 1 gUn öğleden sonra hariciye ne- cum. anud:ıne çarpl!'lnalarla., 
laşnıışlardır ı :ı::ıretine gelmiş ve Büyük Britan-. me odik bir sun-tte dt'vam et -

· yarışı, kazanınJ.\l}ardır. ya hükilınetinin bu kararından! mektcdir. Alman havn kuvvet • Y~ni ~~t..ıanda tnıtiliz ~keri .ııözcüaü, d!in haberdar edilmi:}lir. , !erine mensup çok büyük teşck-
l.oııdn, 7 {a. a.) _ Renterl ıkı;ıam dcm.ıııtir ki: -============ 1 killler keşif hareketleri ile ve 

ııjnnsının parlnmenı.o muhabiri :1ılus9ooni'nin ~riö Afrika gı köprüleri tamirden sonra soıı ı dü~m~nın kollarına, mevzilerine 

1 k ve miinakale hatl:ırnı:ı hücumlar yazıyor: imparatorluğu ı>ona erjyor. Bel. engel olan Ava.• ırmağını yü - la ordunun ileci hareketine mü-
Gooenıl w u'ell. orta ':'&l'k İn- ki G-Ondar, Dessie ve HBıbe iai.a- sek bir hızla geçerek Aıidis ·ı zaheret ctmişk;ılir. 

gili.z kuvve l rinin ~ kuman- nın cenubu garbbinde bir kaç 1 Abebı<; a varnn~la,.dır. Evvelce bildirilmiş olilu.,"ıı veç 
danı Blfatile, Yııııanistaııa ih- münferid garnizon mukavemet Kahire, 7 (a. a.) _ Orta 1 hile, Belgradda mii.>tahkem le· 

edi l " ayd ı sk;at-. ve harp bakımından ehem raç lmış lan ngiliz kıta la-, edecektir. Fakat k o unan sark İngilir. umumi kararga- k 
miyetli diğer hedelferc c;ok uvnnın b114 kuınıuıdanlıgını mu- lnır,iliz mavaffaki.vetleri en bü- hının tebliği: veUi Al.nan mubarrlx tayyare-

hafaza ede(:ektir. Gönderilen· rük nikbinliği haldı kılmakta- Hal>e. i!!Utn'da: Debra Mar-ı leri teijekkfılleri tarafından gün-
ilk kuvvetlerin adedi ve ehem-' dır. ko' sehri elimizdedir. Bu mu- düz bir Gok defa. tııhripk!ir bir 

· ti d · Y B · · mücssirlikle hürum f'<lilmiştir. 

-- --Meclisin 
toplantısi 

mıye C!"IM'~ı anan ve n- Cenub'ı Afrikalılar. AddU. - zafferane harek 4 tin bü.vük biri · 
' Bilha sa Belgrau mnkez demır tanya ırenel kurmayları araııın- A.baba'ya ginnelcle, ruıkerlik a- kı.mını Habeıı \"atanperverleri yolu ista.wonuna ve Belgradın 

da kararlaştırılnu<ıtır. Ve der- rihinde mi•li bıılunmı,·an bir yapmıştır. Habeş vatanperver- şarkında Tuna Ü7RrindP bir tak- ..ı.· 
· dil 1 ili rd b ·ık ki" Bundan !IOIU"a. rumanl<!dc.,_ı. pış e en lllf 1. ya ımı u ı zafer elde etmişlerdü-. Habf>.!!İS- leri düşmana binden fa7.la ölü ma köpriiye ve bir ka~ nR ıye k 

•
1

-d "b t "~"·ıd· trenı·nc ~,·,·ıd·ı. tam ,·5 atı.-tler kav. di"er maddel•re ge<:en Bü,·ük 

şıldığını, binaenaleyh mahkQ
ına ölüm ceusı verilmemesi !A
zını ~diğin i ~ö.vlem iştir. Bu
nun üzerine C<Ö7. alan adliye en
cümeııi m&Zbata muharriri Şi
nasi, Maznunun pusuya ya.ta.
rak ve ~·gırnculıık ka.qdik> Ri
lah a" ıgmı. binaenaleyh bu 
rürnıün lıir kasıt eseri olduğu-, 
ıııı, mıl'lmer e zabıtları tetkik 
edi!ecPk o! r~ bu clhetin ania
Rılııc-.aı;rını övlemi.< ve verdiği 
izahat hfıfi göriilerek ölilm CB-

1 

za•ı Mecli• tarafından ta.evi!' e~ 
rlilmiı<tir 

UV\twn en 
1 

are """' ır. t t'hi M 1 ve ,varalı verdirmi>,lerdir. Dü~- ' ' e 
Y-i~ t.,;lllz Haft. tanın talyan fa 

1 
are<a dolunmuştur Bir Gok yangınlar Millet Meclisind~ sıra ihti,,·at 

Orcı.- Badoglio, iL.atı yukarı hiç mü- mnn cenuba doğru yaptığı ri- &lgrad knlesin~ dördüncü bir zahitlı>ri kanunundaki tadilata 1 

I.()ndra. 7 (a. a.) - Reut.er · dafaa.qız ir millete kar. ı harp ca'.ta yakından lılkıl>Pdilmekte.\ '>ücum yapmak i~'n ~Pn Alman ait livilıayı müzakere.ve gelrligi 
ajal1$ının hava.."'lhk muh&rriril ~ttiği halde. paytaht.a be.' ayda dir. Bu mıntakada da pek r.ok uharelıe tay. ·areleriM, gece yo r.aman lfilli Muclafıuı ene ıme-
yazıyor; varmı.tır. General Cunning- harp malzem"'1i alınmıştır. A- ltı f~ı;~~~i~~.~'.~· _ lngiliı. ha- ni rei•i (;en~ral Kiııım Sevtlk-

Yuııaııi.taııdaki yeni ,,..f~rt i ham'ı~ a kerleri ise. motörlü ve disababa'ı,ın i~g~li üzerine ha-, va ktıvvetleri karargahının teb- tekin söz alarak kür,; üye gPlnıİ!j 
heyet, m•ıhlın hava kuvvetleri· mod~rn kuvvetli bir rırrl~yu lO rekat ~ehrin •imali garbi , .•. li~i: ve Elifcfimle •unları söylemiştir: 

M)l&: 6 

ında Ha--p ha 
LondranıD 

tefsirleri 
Londra, 

ajansımn 

yazıyor: 

7 (A. A.)- Reuter 
diplom:ı.tlk muhabiri 

Almıın kuv\7etler nin Bulga
riııtanıı E ir<liki dalc' kada IDt!el'
in c.'J üne in'n 1 ;rlliz dala
rından ziyade doırıı - eenn Av
runııgında bir tru:rr ·a 1 e•eccıih 
ettiğı ~ikir hale 'elmi,ti 'Ilt
ler buna belki r..z oıı: da ~ h-
ver ortağının üm ' ':?: vnziye
tinden dolayı mecbur kalm·.tır. 
Fakat karnnnda .. a~ aklarının 
iişümüş" olmasının da mü <ır 

olduğııııu zannetıireccl.: mü· m 1 

sebepler mevcuttur. Rtl r do
ğu _ cenub Avrupa 'TJ .. ~c ı

ha • .üyllk bir ınik) as•a · r •r
güEeşt ta..•&\'Vıır Pdebilmi •ir. 
Y11goalaV)a çe>riimi• b luııu

vordıı w Dulgaris'anla Roman
.va gib: Yuııaııiırlan da •urnt e e
z ."<"ekti. Bunu tak'ben ıra 

'fürkl~re gelecek ve bir ke re 
Tiirklerin mW<avemeti kınlrnc:ı. 
hir Uı.rafüm Libya iizerindeıı ·ii
ger faraftaıı dıı Suriye ve F :,_ 
tiıı üzerinden M1'ıra hı<rl!1 lıü

yük bir harekete g,'Çilcce\ıi. 

Belk; lliUer. Türklerin çok ~~
tin bir ce~iz olduğu sabit oldu
ğu Llkdırde, Ulıranyada ınii<

nıir ;\itubatta lıulunulıı.rak llıı

k(ı llf'lrol ~abalarına bir yol ac
mak miinıkün olacıığını da du-

nin yardımına mazhardır. Yu-ı ha1'tadan daha az bir zama:ıda renubuııela inkişaf etmektedir.· Yunan _ Bulgar lıu<ludunoa ı _ Şimd.ı tetkik lıuyuraC'1\İ(I· 
nıın ordusuna. Y"rdım ıçı' 'n ya- tahn'b 4 .tmi• ve düşmanın yıktı-ı lO hin e"ir alınmıştır. k ı- 'L- ,.akt'n h 

1 

Jannı·• ~ c • Rupel boii"azında devriye g<'?:en ııız anl.in ayı ....... •ını • B zen ~n ıyı av. r • ., pılmaJ.:ta olan genifı mikyaııt& ==============~===:=========~ Hurricane av tayyareleriııd~n darlığı dolayısil" daha evvel projeler de Uırsine tahakk"Uk •-
harekat devanı ·il,rkf'n Balkan. Balkanlara, muzaffer ~il or- yani köyü bombardıman edil- mürPkkep ufak bir tP<ekkülii- ytlk..ek hey~inize arıederdim. ! cin. Yugo.<la\")"R Httler'in gü-

~ün Ü.'- ordu. 

lardaki lııgiliz lıava kuvvelleri dllSu kuvveUerindeıı mühim bir miştir. Hıı.sar ciizidir. Drama muz eltin ")le"-<er.•C'h'1ıit" ılıi~- Ht sene h"<bclicap ihtirat za- vendiği ibir muti alet olmaıhır•-
de takvi~e edilmi.ftir. İngiliz kı•mının nalcledilmiş olma•ı 1- bölgerunıle JU<ICburi iıı;s yapt1n maıı :ıv Ül\·yarcı<ini dü;;ürmliş. zillerini 4.5 aylık bir tahsil dev- nı İ<bı1t etmiş ve T"vetkoviç 
n""u tayyareleri vaktiyle Frırn- manların Libva'da •on lcş!'hbiis bir Alnıaıı tay.varesinın i~inde-! diirer lıiı· Nıkları~ı ha•ııra ıı~- resinden .<oıırıı nıeztııı etmPkı hitkfımetinin devrilmesi Hi•
snda teşkil ettikleri ha'."a fi-' etmiıı oldukla.rı ileri har ke.tiıı ki iiç ki~i e.~ir edilmi~tiı'. . ratınış ve kendisi 1ı;,; zayiat ml'<''>uriyetinrie kaldık. Ve kı- ]erin tarifesini en az Gn kıy-lolıırından daha kuvvetJı fıl<>-1 •ebeplerini izah ed-k biı' key- 2 - Seroz •ehri bornbardı- vcrmcmi~t;r, tal11ra ~~vkNtik. Bu zabitk>rin nıc'L gun için geciktirmi•tir. 
!arla Arnavutlukta keşıfler fivt'tlir. Filhakika Bingazi'yi maıı edilmi."e de ha.<ar ~·oktur. Ruılape.ôle, 7 (a. a.) _ rl. n. b. ni,an ny!ıkları'lt alabi'meleri i· Bundan d lıa miihim olan ir ~apmı lard.ır. .Bombardıınanlta.hli."e ettı"""'mı"z vakit h'ıı· ı;ok, İkı· k0dın. ı·ı·ç rocı.ık \"e bı'r ı·hıı·- · · b' l'kl · · 31 rt ""1 o ' · 1 H"'lcr 

• "' u ' Milas . ehri üzPrinde tı~~ıı ııır çın za ıt ı erını >na .,.. • cihet i• • '\ L>go'1av arın '' -tayyarrlerıne gelınce ıt0n . 2:"" lng:ilizlerin kafasında hu•ule yar ölmü.; veya ynnılaıımı~tir. Yııgn<lav tayyareııi düşı.;rül- !arak l:ısdik etmenizi rick '"'"" in sirir lıarhı ve zırhlı fırkııla-
ma. nlRrda . goıtderılen muhımı gelAn akı.de, banıınla ı"zııh --"1- Srez'de Provata ko .. ~·u" ı"I• ~'ki- k" 1 · 1 k d ·ı ıc 

' ' '

111 

c ·
0 

mü('tur. f~ill('IP bulunan ılört ·ı- nm. rı örün< e zerre ·a ar egı n -mıkdardakı bom.barduruın tav- · lın ld d y kıa I "bva i tonni. :J.fonokili<Ria ve Kako po- General Knzıın ~e' iıkteki- mı·· bıılu"~•larıdır. Yugo lav-ı . k ti b ıh . mış o a a ır. a ..ı - ı •i ölmü~tıir, . ' ~-
''are •'l'l ııvvl:' ' ır yar nı o- çöllerinde Alman taarnıw~u ııa."a köyleri d« mitralyöz a:e· BudapP•tP, 7 (a. a.) _ d. n. b. nin beyan:nnclan ,o.ıra reıs ı.ır : ıihfaf <.'dilecek lı ~mı d~-laeaktır. P.und n buka Yunan- d l k . . .1 · tı'nıa•a · t t ı t f k t • ·ıat ·ı· '·f 1

1
· e lıerhaııgı" J,ı·r ,, lk ı _, ·v· . • · un urma ıçın ı en a • , şıne u ıı mu• ur, a a z0 ı Bu sabah iki Yıırll•lav ta,·- v · ı ı, "ec ' ' yiller.•ir >"c ,,a an an..ıa <"a ı lılara yard·m ıçııı aaır bombar- k . . l ki'-- '" ka h kt ı -~ k · aı· •da bulıınurı J,u]tı"nıa- 1 k 

d ln&>I • .. . . nrar vereceırımız ıa ""} 0 

- veya a~ar ,rn· nr. yare.i Pec.•'e taarruz .... ere nıu .. a. · " mulwriı> Riihretine )ıakh o ara· 
i!elcki .ı.: . ınden ~Ut6- dar - ki bu dııkik~nın ırelmi~ ııl- a - Siderokastro •ehri bom-! tayyare meydanına ııl'ı lımııh:ı d·ınnı ROrdtı ı:u 7"' na:ı 'ıfıin. nır.lilrt'rle;.. Yugo•la\" ask ri 
rilm .~bıt f,~klh'f• 'il rkdla gdonrie- dugu 90n t~!ıı"raflardan ani ıl- bardıman eclilmi1tir. fi çocuk, :ı atmıştır. Bir cok ki'i yarnl3ıı- ııınbul'l»r lep bir aJl;ızdan ba- korku ııedit• bilme?.. Son kun;ıı-

.l. ···ır. '"
1 ım mı <ara ı.n-ımak•-~ır - au.k~[4 rt'm'ı•"ı O'•rı" k d b" "htı"var nı·ıl 0 n 'f luı d f" b l rnrnıı"Jardır· 

..,.. ·' ~ c • ... ·a ın ve ır ı • Y ı .. - mı~ ır . ., acar va ı 'ır- ~· ., ' · ı nun.ı kadar muhareht ede . ~ıı-
1!"' ız w Ame-rikan tayvar.,:er.ıı- çekmf'k iplıdai bir se,•kul- mı~tır. 2 e,· yıkılmı~tır. ,-alan lı11 iki tayyu .. yi dn•nr- - Hayır~ ba\·la er arasındaki ıırlrnda 'ık 
de» de orta aı·kLı hir verılr bü- k "d . . . ahatııııl"n ,·aı· . 1ı··ı . 1 k 1· ' B ti ·ht' ·at •:ıl•;•]nı·ı·· d d d' 
• k . . . ' . cev" aı r.•ının ıc .. • -! - Kilk ı~ o gesı111 e ı ıp- rnti, •rıh'. ıı sure e ı ı.\ · .. ' " " r•Jhıı isti,nai bir e·~ce c "" l u hır ıhtıyat stoku t.e.}kil ,._ · b" · ·b " . d• h· 'ı"ı k•ııdı' _ · ı · ı · "• l 

el"! · . ız unıııı .ı ora R " • < .sidriyo kövünde bir Alınan fay. Rudıı,pı·~lc. 7 la. a.) - d. ıı. lı. ıncmurıycte ıtJ 111 erı ... ,.. ,. !farı• zamanında, Yu lav ı mı~tir. Büliiıı kı~ Girld h:ıt- : . .. .l ı~k ""ra'ıt •l- I k k b J 1·1 · • 
ta y 1 

• .. 1 • d mızı en mu"aı ııe c" ~ " ';-aresi ale\'let" içinr!e di, mü~tür Bir Yııgu..~•a,- bombardnn::ııı 941 o ~ra · a u e< ı ır.'" ve nı- kuv\·rı.J,.ri 16 piyade fırk:ı•il" ıııaıı' ;<n U< e•ın e ynpı- tında kabul Mmr.k hııgıı ıınu ~Tür~ttehatından iki sulı y kö- fHo." h<ı • ıhah Sıe•e<! ehrini >an ınaaş!ar•nı alabilm•leri i- 3 •ti' ri fırkasındırn miı•ckker-lan ke. i' fliulivetin .<İınıli •Pnıe- i . · et . 1 d k d k I" ·ı 
. . . · · em n mış "~·or u · mıir hı:lm" gelmiv• bir pilot mu- bomharJınıan etnıi tir. Şdıir ii- ~in icap e en aııun .. ~·ı' •1 ti~ Tam ~eferbe•lik halhıd~ ıı re:<ı ır!nık edılmektedir. Rııra- -'Jın··n;•r B.alkaı'larıı nak- ' h " ı· k • ı ., n "' ... Vıni ag·ır yaraıı olarıtk kurtu'· 7.erincie ,-~kul; l~n h11.va rou !l- .ı."lrc.ı~:..en Çl ·nuş~ır. rnkkamllr iki mi~]' cıL.ıı·- :10 IH-ıır:ı kul! v~tli harp malzeı:nı?:,i ·. . . · ' . ı 

idd•'- .. cJilmi tir lettıib"''' kuv,·etlerın mılctarı mu,tur. :'ebe i r<ııa ıcrla Ma~ar avctları Bto nw· anda F.rzin~.m ~. a r•<''e iı•kıı.sı, bir muhafız f .k.ı-
ln ... liz kıtalarıı;ın yunani<',;ı- ha'tkıııda hııvadi" toplamak i- 5 .\ntiryo bölge~irnle bir 6 Y~gMİa\" lxımbsrdını1<u tav- kPt1-edel~rine \'arrlımd.ı bulu-, sı, ': d mıi!Rharı·jk Prka. Hır 

na 'hracı, ı\llaııtik!R Yril•Pfa- ı in azami bir tece iis g&;ter- Alman twrare.'i ale ler içinde,, rnres;nj dü;lirmfi•lerdir. nım b'r ke !m mıılıktiın".ı"ln da mil on 2~0 hin ld•i~·i muht"rr l 
ini~ lıima\·e edilınet<i en had mi•lerdir. Buna rağnten (',..,.,~- dü•mü.~tür. '.lfiirette~ıahn'.L·· ikij · Yugm.lav Ordmıanun \'aziyet; baki.ve cez~'lll' affeC· 'a- ıla .. -.ı harp meyd:ının'I ın.·k ,-. 
saftı.Ha girdı.g'ı bir ana isab<>• ral Wav~IJ kenrlilerini tam bir kişi :;annıı,, dıger ıkı kı 1 ya-, Ne,-york, 7 ta.a.l - Anıeri · llll!l lay'lıası da ;\Iedi.·n l&ov·- ,ıebil'r. 
ett ginden her iki ıığıı· va•ife- lınl,eı 'zlik 'rinde hıraknı•. tır. rlllı ol~rak kurtnlnnıştıır. ~~8:" {u8:J.'j':~ı:'~~~~~di:~~~~ bi:ıden geçın',tiı· f':u son hadi•PIPI' kıını- "'ı 
llı·n -'- ı"f• -•ı·lmı·· olmı<•ını ı·n-1 Yun.ıııi"tan Alman kuvvetleri- p· b b · - " ı k t f y \! d· h'l'nde'ı" ak•u"'larr:' 

...., " '"" y 6 - Jl'C gece om arnırn~?ı tl'rketnıege w· ı ugos.av ·uvvc - Al 1 . r. l"Vü ·' ı ı " • 
«iliz dnııaıı lW•ıııın gayrPtl~rirıe' nin tasallııtuna maruz J<alnıi(ı edilmiştir. Rir Şilep. bir hangar !erine Sava nehnnın ~enubun - man arın . nan li lıi...nıPk \.Dk en\.ı'ressıın olur. 
medyunuz. ı vakit kenrli~ini müdafaa ıcın ha<aı·a uj!ramı,tır. İkaınctgiıh-1 daki müdafaa mevzilerini aldtrt-

1 

d f h 
1 

Alnı.~;ı nı!lletin<> hu kadar ,,ı-
bwili7. Kuvv.~ Yonaniııiaada kahramanca bir karar ittihaz b k "k h 1 · maii;ıı karar vermi~lir. m'u' a aa ıaf arı 1 ,J, dı"'"n b:ırıs v. er ne .-.im.li "ki 

1 nnılra. 7 (A. A.J - RPulPr ed;ııce. bizler rie kendisine yar- ... .. ·ı 1 a" d b" .. 1 ' - h· r lerı'rı k ıclı i ,.. lıı.rda da :ııı 11 ıı a-.ar arı Yine ö>h-enildiğiııe göre, Yu - ı · 
~ vahıır. :sın a ı ·ı arasın a ır go~lav Jı:ıva kuvvetleri, Mac:ıri~ d h 1 CPP ıN ~ ı-eııı a · ' -

hildiriyDr; : dım tea.hhüdünde bulundıık. O kaç ölü veyıı yaralı ,·ardır. tarnlD ve Rumanyada bır ~ok o"n'u'n e o~aıama an '1i '>el<le<Hgi b'J,IH! ~ ı· •. 
Riitfın d'iva efki\n umumi- vakH Yunanhl nn ııeferher e- 7 _ Alııınn tıı.ryarP.leri ::; ,_ stratejik noktalara hlkunılnr il v Jhna mukabil milletin '" 
· 'h t f t debileel'ği lmvveilerin rır.aml ~·•' d {B>1 tuıı. 1 ineı sayfada) • 

yes. nı ayc nı:;iliı mpara- l!nik'de Pandraıaa köyii ile Ka. yap .. ...,.ar ır. bu mıntakalarıfa cok idd~tlı lıu fena haberi 'el:i.fi ic ı~ 
torluk k~n·et1erinin Yıınaııi•- haddi kendisine n. kcrlt·rinıizle, rn':l hölıre,;ine ve Gümtilcünely l S ve ltmılı harplere inl.2: ctnu:k l"ıir •ey lıulnnmamakt 'ır. 
tandH olduklenııd.uı resmen ha- zırhlı fırkalurımızla. tar,·are- bülıresinrieki "e uni ko.vüne ugos av- ov- liuıındır. İki günlük h ıp, u-
.... rd l t [) ·ı b·ı· k. l ·m;-• vA bu'"'u .. ıı harp le,·071 k ııaniıl0nn Metakaas . attında ...,. · r o "'1:1• ur. <>•ıı e ı •r ' erı .... e • • • ·~· - propaganda be:.annameleri ili- t t " R 
Yıı.,·rni•tand:ı buLınan bu k:ıv- mıntıı.la yardım etmenin bir za- ı d ye pa ) büyiık n:mvaffakiyetl 'r '1,ôstcre-ı UmanyaDJf) 

mıs .ır ır. bUC'Ceklerlne delildir . " t!Pr U"u··n '-- .. 1r harp . "'' rureıi kati.ve oldu.i!unu i•hat et- f d rl · ' 
. " ' '"'• · '" ·- Atina. 7 (a. a.) -- Resrıen t a M. anı:ıfilı l>u lı-ıttın a gerı- t t 

yetinde ve <'Ok mfıhim rnıkLn- ti. Diir:•r taraftan Ytı>:o"lav~aya İngilizlerin de ,arcl;mı ile lıar- e ra Jn shu • Yt•!l!llllılaıın bunJan da pro es QSU 
dAdır. Hu hel. k l\VntJcrinıi~in da lıir ,eı halindP <i!ith VP diğ~r. d " (Baş ta.•fı 1 inei uyfada) kU\Yetii nı "enı bir müdafaa d l 

1 

bin ilk safh&.~n1 a, ~nakcdoıı.vı- (Bııı tarafı 1 Pnc &ayf,. · haf ıılarrlanbrr; Y ınani tanılıı yardımlar gihıclennek m<•<'!ıııri- Mfı,.ıık~reler Yugo b\ t"- h::ıti_rı d:<ha vardır. Almanlar kıı,~·~tJ 4 ı·ı· ti ni,a~. tfü 'lıiı. ıe 
:vı i,tilii etmekte olan Almeı.J;ı- b" · k u· h tt b •r-' oldııkl. rı ıı ve m<>mn ıııi,·~· W· yetfncleyiz. l'ebbüsü üzerine başl<ınFRtır. ırnın. uvw ı a an sonıa u , "'- ·:ır ,.., 
ra eok ıığır zayiııt Vı•rtlirmi~'-'ı·- mı'"' bunun <la arkasm<la lı<:'psin l>orsavıı, Ara .. ve 1 ıım" · -

rici bir tarzı\· lınzlrlanrhkları- Her hulde Balkan Ifarbiııılen dir. Yugo.<lav h•·yelinin ~fo5kova'ya den kun· tli ü~üncü biı· hattı h•rlcrini homlınI"dın:aıı Ptn · :· 
ııa bir d»"lılir bah•edrn mü•terıkler mzhad!i -=~ ınava alatıııdıın sonl'a mu~hede gt'<'mek me<cbı;ri,,~tinöedirler. ı.;. ler üç 1<;,i iildür ·r~K :·g • uç lmııar:ü rluk kııvvd!Pt'İnin bunun güc, ıı,ğır \'e tehlikeli hir Atina. 7 (a. :ı.~. - ~tina he 1-1 üc ı,riin zarfınela ııktedilmi~ \·e g<'r Yug()Sl:,,·bl' \'ardar n-ınwka k:,.;nin va;-:tl~nm:ı.<ııı:ı .w "· .. • 
y "'İ>bına ı akı; hii<lı"'"'i bu harp olrluğunu d iş'inmeı. <' \"e kını; heyet·anlı nıını. ,.ı leri bıi- p:l?.ar g<'('~'i gece yarısınclın lıi- sıın ivi nıilıhf:ıa ederler.;., bu hat , .. ,,.mı<l;,r VP şehirlı·rde ııı ! • -
h '·hin 0'' i · kl:ınm1" rl hak kuvvetlerinin '"'üııı kııv- tün glin .ıc,·am tmişt .. -. i\gle- ıı;z s•?nra imza edilmi~tir. lnı- !arı i"-çrnek Almanlar i'ın fev-ı .arlar hu ule getirnıi J ,dir. 
".ıın ırini tc_. il el• liı. vetle.riııe galebe ~alacaınna iti- ~ , ' •' • ,.. • 1.ı· . den ~1111 .. a amele guru:ıları ilt• "''ı nıer.·ı" ... ,·nı"ııııl,. ~·talı'ıı ıle h"- _.!' _l'_ıdc_güc ola!:aktır. . . -:--::~ 

. ,, n .ıı. a ı.- 1. ma g,,, enne e ;r. Ilunn rı.• men oııları .... t - t k• d' gen~lik •abıırln rı. önl~rincle >nu- ı zıı· btı.'• ır.1uştur. 1 ~ 
ta oı'ık rnc·c d' ,1 . \t' ıika olduğu halı!" lıa~lıc;ı caJ- l'•n~- ..... ı·Aı·..;~ıAr t h" ı Ü M-d·• ı- " - d • ., · u ı~ •en • ııuı- Anwrilı.anın Yardımı ~ ..,_ ' ' ' f Uf ugun e 1 

· r .,lr Pğe ve ~'Ok f l bira- y~ iııg•on. 7 (A. A. l _ A- rlelerden gcçmi ıer ve umu i ].()rdra. "i lü. a. 1 - SovyPt- n JSar .ar o Ü 
6 0 

ta <"miHtere mal;~ ol~n \! 1 .. I?lı..I .. ka Kı":ı!ha"ıınn rei i B. (Ja~ k~ıraı·gdh Oııiirıd~ Elen v..- Jn1i.. It•r J1ir:'.ği ile '"ugo-davya ,ır:ı- - s""" 1 

Cins1 ~1ı~tar; Eksiltme t~kli G~·" ı rı dwı tu1· noı"'gr ·.ı~ln •,;+t.lıi v: • ., '\;arını mil.\·on ılohır kıınıc- Iİ7. uıhitfı·rini uzun uzıdıya al ... sında hir aden1i t~ı.::.avüz paktı _ ___ ---w· -k 
J ')ık eli ~;l'!ır k f'al Paı.ıtlık 15/ıf/!ML ·a~nı·ı'Ul n·ıL b t• 1 ·ı· b tl ' • 1 1 .ıs.lmn•,.·ıar•lır. Nıırııa.'"' !'il"r, i.,.,, ec'lmb.· olnıa<ı, Alman kı-' . ı n •a u .ta•e- ım r ı aç ve a ıınıyenııı ı er- " ' ı;.,,;, ı.~yoz K:ı 3800 od~t 

nliJi·er bırı l..i.'".ı~tım·.,.u r···-::ı- lıal ,~ngoslnvy:ıya günrlerilnıt·Sİ İngiliz, ı·tıgo.-la\, 1'ürlı.. \"P ı\-; L . .:ların·n A\•l·uııanın C<'!1n•ıu 
ni t- .. na viir••dl~\}, ,~, l 1,., ~· 11 . icin Pınir vcrmil':'tir. nv;ri'{nn ha:;.ı·r~klnrını t· ~vor-, 
ınkq!ara .ı ,,.,,, ·ı , , Ta • laı·dı •·p 1'.ırz1k", bu mn. ıl . •t-. ~·:na ı e ru .. , ·x l'· .\iman • l,\'!ırelrrinın ' 
et. "l :ıt·ıkad·ır olm 1.,, ; • l l ı, llonıharlhmanl'lrı Jt•ri'l mi!Ji mar .... JclT! 1 ıı c· ·ıvt .. ıil'. 
,\lnı~nları~ lı ~. 1 .ı.mc· . · 11 • .\tina, 7 (A. ,\.) _ l·>n i et P~lk, bir cok lng<Jiz ah;!,-· ı 
ele<!.: 

1~ri •"bi ı· .. k · ı ı· d ı · omuzlarınna lru 'Y<lr~cı.. 1 . • . · ı 1 ıı ., \' t. nezart"ı ı EtrH .1 :ın ı un ot ..ı.rr 

.' 1nın ~-."'vcudiv-ı ;ni ·'' ık nC'~redi ~n rfl::-en1i tPhr~: 
ın.d~ k ! 1 rı:.~ oi ı, '11 ·1 ı·ı vp _\ln1nn ta~·v.arelc·r· ,., ~~ı:: -

'nı un 1•• • ıte ·ı " 1n l 1>il ttt".lr"'11- · .. \lma·1 harbinin i" .ı c}an 7
.n gcç•ik' ..; Jair ol •ı idJfo- bug ,n nıenılPket ·I ·· ~ ' -

!arım rüni' ct>k kuv.-e'li bir gıdaki h. rekatı Y"''r " ·· . 1 
del'lrlıı. j ı _ Dnuna büll• .: c Adri- J 

Sofra ,.,;,ı.ı.,tıP llorn lıı!'.ldı 
Kaıiire." "i laa.ı - r.· n 

bildirildif;inr göre. Sofyatlıı.ki Al 
ıaan tah:;idatı ıc ~ ·ır., vadi~!<l 
deki Alımın mat<irlü rnıiliy;: ko-1 
lan şiddetle bombardıman edil -
ıniştir. 

::-nı·:.;.iı::ınl! 

endi.~.:-1 -i 
ltı r. 

yayıln1a.-.:ınrlan do~;::ın 

ı:rider;r gilıi olm'1~·. 

1...o t.l."3 ;y;.;. ..... i Vı" diı•1onwt·ı, 
n, b 1 • ... "1İr: ·,ıib.aına giir.:• Tı.i 

11:ık ın 11 -; ka tr.~irj ~furl<i\l"

n. ' . ,1 Pgi hatlı hRr< 1 t 
n • ı!t r .ı ,,ı ıı bunun .ır 

v :<:.: •. :ı l; :-ıuu+ ut.lua: u, ııclo,1H-

fi ı .... 
B · .ır.: .u f.ı 111;.ıs.ı 

Sı.v~ıtl sn ... uoLı ı 

.·~L;..:t>l ı :.cJJ 
ı~ol .. fı cısı 

l\!ı.: :• 

4'.S l.olı>r. ı 

il ·. 
•ı Tıı..;.,, )'1at 
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!'iO 
•J-0 , 
20 

2'i.·: 
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rv 
rac lgI haAk.ın. 'furkb.~eyi ikna, Mıec.k.lcrı f.,y. t ,, r.ntit-n 
etrne-k of.·- ntı'f. ı ırusyona mi.ıraCB.dlL.trı. 
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Sııyfa t • TI:Nt SAnAB. 

HIKA YE--·-----
Kızılay Cemiyeti 

ur.tUMI MERKEZİND _Nı 
AÇll< EKSiL TME SURETILE 

15.000 ADET YÜN ÇORAP 

1 1 K 
YAZAN ENVER N. GOı<Çt:N 

v 
Ona acnnazdım; kızar, güler-ı 

di.m. İyi bir koca, evcur.~ıı bir 
erkekti. Fakat karısının yanında 
mevkii b'r vekilharç, bir kiuıya
dan pek de farklı dc{;ııru. Günde 
12 saat uyunıah..an, kuf kuf gıil
mekk.1. manalı manasız kc .ı uş
ı..ıaktan yüzüne, gözıine surünüp 
slislcnip gezmekten başka bır 
ınaı:ır.ıfı olmayan bu kadına kul 
l<o«ı oluşunu kılıbıklıgından bıı.ıı
lıa bir şeye veremezdim. 

Ayni apart.manda oturduğu-ı 
muz için onun bulun sırlarını ya 
doğruU:ın dogruya, veya.hnt ta 
bızimkılcr vasıtasile öğrenmiş
tim. I 

ı:~nsının pek tembel, pek 00. 
teri:tsiz, pek "'Örgüsüz bir ~ey ol
duğu mulıakk ktı. Sabahlan ko
cası gittıkten sonra kalkar. Üs
t.ün.körü biraz iş gördliktcn son
ra va l!ll bcnlız doltlurmuş olan 
c;oc"u;i .ıuu kucağına altlığı gibi 
solugu komşulard_. alırdı. Onun 
kafa ınu .A. zıyaı-et zamaru dcnHen 
bır meJh .m yoktu. 

O, neden lıu kadar aile şah
eiy~ti olmıyan bir insandı!. Ka
nsını çuK scvd1gi Ü!ın u1i ona 
nkalun vemıi~t.ı ! Bu ka<l ... r ha
kar-.;t, payıanı~t , ter:slc ı,n1eden 

1 

eoPrı in!'<nda sevgi kalır mı bil- 1 
miyorunı. ı 

Mul.akkak !ti komşum efend,
nin rahwıda b<\ .. -. u..ıht insan~arın 
duydı...ı, . ı s<ır_.ntı, kafasında kü 
çulmti;ler.n a~~ı var l•r. 1 

İşinde çok tcı-ı, çok <:ıddİ bir 

kanmnın işb\ görmesi oldu: 
yaptmlııealcttr. ihale 8/4/~I tarihlne mil.:ıdi! salı günü saat 15.30 da 

Km!ay deposu direktbrlüğünde yapılacaktır. 
"S ... n ne secıycsiz a.tlamsın! 

dcdım. Ka.dıns!l.11 ıstıfa ~t de çe
kil, evde iş g"r ! Y a.zık senin aldı 
.. 1 Nön:ıunc ve şartnamesinı görmek istiyenlcr Yeni Postahane civa-
gın paraya.,, ı 

1-Ianımı sen gezmeğe gönder, nnda Kır.ıJay deposu direktörliliüne ırıUraca~tları ilAn olunur. 
daireden erken çık, gel, evde U:Zır.:::ııCZii:ii':ı=ii.iliiE:ııii:GiDıiiiiiiiiiiıiiiıiiiiiiiiiiiii:Ciililiiıiıi:ılıiiiiiiiiiıiımmımiii 

:=:ap!. Görüyorsunuz ya 1 İstanbul Levazım amirliği satınalma komis1onundan O daha ltimbilir neler söyliy~ :.,. __ , _____________________ ...; 

cekti. Fa.kat bitişik odada yatan 
çocuk ya.nm yamalak: 

- Baba oturağı getir! 
Diye ba~)rıııca sustu. Hepimiz 

kahkahalarla gülüyorduk. Anne-
si hemen odadan fırladı. Çocu
ğunun yanına gitti, belii.ya davet 
elti. J,akin küçük itiyadınm te
sirile annesiı:ıi yadırgamış olacak 
ki: 

- Sen dit, babam detirsin!. 
Diye tutturdu. Balıaaı bize te

vil etmeğe çalL~yordu: 
- Çocukcağız hasta! Krizden 

ne söylediğini bilmiyor. 
Olacak gibi değil! Çocuk gemi 

azıya aldı, yaygarayı basıyordu. 
Babası, gitı::ıekten ve mini mini 
yavrusunun &l'ZUSUilU yerine ge
tirmel.t.o:.,. ııaşka çare bulamıı.dı. 

- IL.staya dadıWc etmek ko
lay ;,, değil!. Allah şifasını ver
sın de .. 

Diyerek yürildil ... 
&>nim gilıi kimse de ona acı

madı. güldü ... 
Onu iş başında görmek arzu

mu bu gece kısmen tatmin etmiş 
oldum .. 

Beheri kil~u 6 kuru~t..ın 3570 kilo yataklık kuru ot annacsktır. Pazar
lık."1 eksillrn.,,;i 9/4/941 <;a1"1"mba günü saat IS de Taphanedc Lv. &mirli
ği satıruı.lma komisyonunda yapılacaktl.r. Kati teminatı 32 lira 13 kuruştur. 

Taliplerio belli v ekitte konıisyona celmeleri. (1045., - 2863) 

••• 
FH·ınJar it;ln 357 .000 kilo kuru ıtıra:en odWlu alın3cakbr. P:ızarlıkla ek

siltmesi 10/4/941 per~embe J!ti,nü saat 14 de Tophane«e Lv. AmirJiği satın al
ma korni<yonunda yapılacaktır. Beher kilosu bir kuruş 70 sanlımden ili< 1"-
mlnatı 456 lira 18 kur~tur. Evsaf ve şartı.,ar.1esi 
ltplerin belli '1&kitte komisyona gelmeleri. 

• • • 
komisyonda görilltir. Ta 

(llK6 - 26414) 

Kt-Şif bem-li 614 lira olan Tophanede tst. Merkez K. ~e'Yinde yapı
lacak elektrik t.eı;isabnın pazarbkla ekııilbn""i 10/4/941 per~mbe gilnU 
ıtaat 14.30 da 'l'oı;.haned.e Lv. A.mlrliğt satın alma komisyonunda yapılacak
tır. Kati teminatı 92 lira 10 kuruştur. Keşfi komisyonda görülür. Taliplerin 
belli vnkit~ komieyona gelmeleri.. (104:'1 - 26GS) 

••• 
100 adet hamam bo1·nHzu alınacaktır. Pazarnkla eksiltmesi 11/4/1941 

cuma. günü sa.at 14 d~ Tophanede Lv. Amirliği satın alına kC'misyonunda 
yapılacolttır. Tabının bedeli 400 lira Ok teminatı 3{) liradır. Ev.af ve nilJnu
ne8i komisyonda görülür. T~Hple.tin belli vRkitte kornisyonn gelmeleri. 

(1049 - 2723) 
10.000 adet b•kır yemek tabağı alınacak1'r. Pazarlıkla ekslltmeııi 

11/4/1941 cuma tünü ı-aat 16 da Tophanede Lv. Amirliği. satm alma ko
misyonunda yf\pı]acaktır. THhmin bedeli 7000 lira ilk teminab 52~ liradır. 

Nümunesl komhıyonda görulür. Taliplerin belli vakitte komiııyona gelmeleri. 
(1050 - 2724) 

adam .ncuju E .ylenirdi. Kalıbllll "" . ,,..,~ • • • 
500 çift çizıne alınacaktır Pazarlıkla •ksiltmesı 10/4/941 perşembe gilnil 

saat 15.30 da Tophanede Lv. 5mtrllği. satın alına korm.syonunda yapılacak

tır. Tahmin bedeli 7000 lira flk teminatı 525 liradır. Taliplerin belli va
kitte koc:nl.$yona gcln1eleri. Evsa! ve nümune.:>i komisyonda görülür. 

gOrcn h;.ıkıkatC"n onun c<..-:.t:r, 
mcrıJ, pc!"va;u.z bir adam o!Ju
ğunu ' uıırdı. Dairede maiycuıı-
0.ekı m, ııı .;rlnr on<lm lırtir tıt
rerletdı. Ualbuı<i o, cvinııı kap-ı 
smdan içed, adır.ı ını aLı.r atmaz 
pısırı ·, rcr,k.;iz ·nr ma.hllık, atlc
t.ı t u' di oluveı·ırdi. O babalı, 
hırçın ı.ı<'r.den c-ccr kalma:dı. 
Şun ı ı il3.vC' cdc:ıim kı onun 

Jnlıbıkhgını bilen pek az kımııe 
1 VJ.r<l1r; başta ben meraklı. 

Adalar Sulh Ha
kimliğinden : 

940/19 
Ölu Mihai Etremotlu üzerinde ka-

yıtlı bulunan 
ı - Kruıırnpaşada Ca.ıniıkelJir ma

h:dtcaınde ee;:ki Tersane yl!ni l\lum -
hw-.1"' ~kağında A - yeni 71 nwna
r&11 t:.UO lira kıymet:nde 14 metre mu 
rabbau1da k&ıap dükktnı, B - 77. 79 
2700 lira 178 metre murabbaında seb-

(1051 - 2725) 

••• 
Süvari binicilik okulunda mevcud 3~8 çil\ köhne fotin ve 80 çift konç 

ıw. çi7.:11e müteahhit nam ve hesabına pazarlıkla satılacaktır. thalesi 
11/4/1941 cum3 günü sa<.ıt 14.30 da Tophanede LT. Amirliği satın alma 
komi,yonunda Y•ı»lacakur. Hepırin:in 1ahm\n bedcli 250 liradır. Taliplerin 
fotin ve çizmeleri Süvarj bınic-llik okulunda göt"meleri ve 250 lira mal be-
delı Jle komisyona ge)mcl., ı. (1052 - 2726) 

• • • 
zec! du.kk.iru ve arsa. 5000 kilo sirke muteatıhit nam vtbcsahma almacaktır. Pnarlıkln ek-

Onu, bır heykeli andıran vü
cudüııü, yüzün.n ccliidctı.: ı ı;or
dill<~e g:ıy,1 i 1Lıyari b.ı- gwum -
~ıe ~.}t• beni. 

\'e on·~ ço!! beı;fış se -
IAmlarım. DudaJ·b.ı· .. .,ı;ı takındı
ğl tehcs.'lıi:m ~~t~rbıt~ıe;i -ıl raf &

dc1 ı111 ki- ı ı;;Lı hurmet.m<lcn, 
aevM.rnd~n d ·oıl. duyı...ut:,'"Um gız

2 - Emınönti Rfistempaşa m:ıhal- siltmesi 11/4/llMl cuma günü S8ölt 15 de Tophanede Lv. hıirl.iiti satın aL 

ıcsı Asmaaltı caddesi yeni S, ve 7 ma kom i•yonunda yapılacaktır. Kafi teminatı 63 lira 7S kuruştur. Evııatıl ~ ---·---------..,,, G" • k M haf G el Ko J , 
kapı No. lu kadastro te:,pitine naza- komisyonda görlil!lr. Tallplerln belli vakitte komisyona gelmeleri. R A D y o ımru u aza en • • mutan J 
""' 386 ada 30 parselde kayıtlı 40.00 (1~3 - 272T) • stanbul Levazım Amirli~ Satuı 
1\:ı \ı$:tünde iki odası kArgir tan1amı ============================== ı ı A 
nıı:ı l.r• nıalı 3600 kıymetinde iki t b ı M. 1_ T" BUGÜNKÜ PROGRAM ima Komisyonun an stan u ın·:: .!!i.a ıcaret • dıi.\l.:\o>n rusıl his<cleri. a.oo Procram 18. 41ı MIWk 9/bli:;an.'941 Ç&llanba glln\i saat ıs de 24.600 ıtıa muhammen ı,ed,,. 

!i istı z:ı.dıı.rıı.h. 
K:ı.rısıwn y ,gane zeki. es.!rİ 

gö · tJ..;rı.L,_;ı oukt:ı hJ~asuıın kuı
blıtlıgmı har.ce hızla iw.•etur
wezdi. Uı<ın ı:,t:hc:!.r:ı.t•ma na- j 
~-.ın o ev e e ... ~ i~lt.:ri do gOrü .. -
müş. Runun tıadoini, tl~rcC"esıni 
bılntiyonım. GordU)jıi i.~lill' ney -ı 

3 - Eminönü esk; Çômlckçilcr ye- Müdürlüğünden a.os Haberler ıu.oo Miitik n ltapalı ııarfia 3000 çift .,. kundurası alınacaktır. ilk lıeminotı 184~ liri~ 
ni Çanakçılar sokağı.oda ye"-#7 kapıl 1.18 Mllrllt 19..30 Habei<s- dır. Kumııne Ye ı;artıımMS! her gün komisyonda ~lir. lsleklil". 
No. ll 344 aı.in 13 parselde k8)"ıtlt ta- Türk - Alınan husust tic~11-et 2n1a,zııast dahilinde TQıriı:iyeden Alman- 4.45 Ev kaCna 19.45 Xorı.uşna bunınt vesaikini havi kapalı zarllarmı eksUt.me .uatinden bir saat eV' 
ınnını 950 doku< yliz elli lira 9/20 Y"Y• tu"1u ve taze baltk. peynir. keten elyafı ve yonc:ı tohımıu ihraç etmek * 18.50 ı.rth:llt DO lradar Galalado. Mumhane caddesinde ibrahim ntat hanındaki satın 
hissesi 427.5 kıymetinde 32 M2 kilrgir arzusunda bulunanların 1938 .. 1939 ve1948 scn&rt zarfında yaptıkları ihrtt- 12.13 .MQziJc 20.15 ~o ma komJ:Qronuna wmıeleri. ~171., 
Ut..-porıun 9/20 hi~l. catın nı.i.ktar ve kıymetiııi ve son stok vaziyetini &österir beyannamelerle 12.50 Haberiw gaaetesi 

4 - Ayn; mahalle ve sokakta il 11/4/941 cuma efuıü saat IS de İstanbul Mıntal<a Ticaret Ml1dttr:Ulğünde. 13.05 Jliizilı: 20.45 M11ııilt Beykoz Askeri Satıualma 
Komisyonundan: 

nunlarah 3-M ada 13 parsel kayıtlı ki j~timaa gelmeleri ve evvelce ayni maksatla verilmiş olan beyaımamele- U.20 llftzik 21.SO 
l1..fl5 
:ıuo 

rtı, n~l"'rd;? 
F:ıkıı.t ~ok merak edCl"<Lm. O

nun dcVd. .ı vUeudile mt-..t..Ll so
ğan ayıl.i:ımamnı, k,.Jıve o<avur -
masrnı. sofra lıazırlanusıııı Lrr 
f;Ün;c....,U.:ın~ .• c~ · ılı nı~ ~nın 

b:ı.şınd.ı hıd".!et ve ciddıyet ka
sırga':ı.rı yar.ıtnll za .ı mnhtcre
rom evin<lc ncdeı. h:zmetçı bulun 
ma.tl.ib'..nl sOylcrı1etı0 bı,Jı~ .. ı.o ıu

33 M2 1000 bin lira kıymetinde bir 1 rin nazan itibara alınmıyacaii'ı ildn olunur. (2755) 
k3ı-gir deponun ta.mamı. !!!!!'!!'!!!!!!!!!!!!'!!'!!!!!!!!!!!!'!!'!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!'!!!!!!!!!!!!!!!'!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!! 

:; - Eminönünde Rüstem p&;sa ma- 16, 2 numaralı 1750 bJn ~i yüz elli A - Blrioci katta eski ve 7eni 8 
IAl.00 
ı.8.03 

ıa.:ıo 

* 1 - ApCıda cins ve milttarı yımb malzeme U/4/941 gtıniı l'aa\ ı 4 ;< 
pıua bkla satın alınacaktır. 

hallc.:.nin Asmııalb caddesinde eski lira kıymetinde ahpp iki dt!k.Un namarah 500 beş yüz lira kıyırıetln-
1 ı yeni ıs kapı numaralı 139 kutük, bir ahır ve babçenln taırnınu, de bir oda, 

ll - (lerlname "" pysa/. her &Un me<kür komisyonda ııı><ulcb1liı . 
1 S - 'l:akıtn1!r eden ıı,.t itterlrıd"" ?" 16 tcmın.at alıruı<"ktır. ~· 

386 ada, 2'1 P""'el 20 M2 4075 dört il _ Em.inön.O kazası Kema1PB1a B - Ayni katta eoki ve ;reni 9 nu.. 
bın yetmı,, beı Ura kıymetinde Ustün ır. ıhalles.lı:ıin Mahmudiye Ç"llTlesi ..,_ maralı 450 dört yüz elit lcıymetiruje 

Adel Clnei Kirahk aparhnan 
de odosı bulunan kArgir dükkilnın kağmda eski 8 mW<crrer yen; 16 ita- bir oda. B..ı-. Al<areUerdo 47 oıumara1a 1.5 Jr:llometre 1.5 

apartmanm 3 tlDctl ..., 5 lncl wı. h 100 lı:ilometn. 3 
m/m kutrunda bag telı 
m/m galvaniZli çıplak W 

zum var mı? 
Hülisa o ço!< korkak, taban

sız biı adam~ lı. {jün<-&.hı hr...na söy 
byenl<':"!n boyuıına arıı.<la ııffada 
kat ısından daya yediği <le olur 
mUij. Bu, olur nıu? de..ııeyin. Bır ı 
knrt b;r deve ıçın ne derece pa
ralayıcı ıse lıu d:ı öyle... 1 

Hen koıru;um cfcndıum taham 
mülüuc (dah~ dr.ğrusu ıµ.'ısi;et-

.ı,~ .re, h~yret etmekle kal -
marn ondan tikBi'lirim.. Çiınkü, 1 
o korkaktır; kalıbınıu adamı de
ğıldir. Üzı;rinJekı kaba ve sert I 
tt:ıbc;ğun içinde nasıl korkak ve I 
pısırık bır sedyenin ruhun giz- 1 
li bulu'1Juğunu galiba evvela bu 
ı 1 • kaıLn keı;f etmiş, ona li.
yık olduğu n1uan1elı. .. yı yapuıanJ. 
başlamıştı. 1 

Oııun ıki sahsiycti yoktu. O,' 
lıep evde'.u ş.'ılısıyel; n 3'l.hıbi ıdi. 
~ hayc,cında da oyle idı. IJaıta 
nıakan11 1 mevkii kr:n<lh;.ınc t.<U:ıak 
kllm t!<lece>k, onıı >{oJlgede bıı a -
l<acak kada., dairede öten, hı- 1 

tan1amı. 

6 - Ayni mahalle ve sok.akta yeni 
6 kapı numaı·alı 173 kütün 387 ada;\ 
182 ,_; <.ı.'"".el tamamı 3000 üç bin lira 
h,iS$cs.i 750 lira kıymetinde kArcir 
dükkanın 1/4 hiS86i. 

7 -- Eıninönü Ahirçelebi mahallesi
nin Bah'.<paun caddesi Balıklulnc 
ve meyhane sokağında eski 2, 4, e. 8, 1 
10 yeni 2. 2/1, 4, 01 8, 80 numaralı 
73 küyük 4a2 ada 4 parsel 52 1.12, 
iki icattan ibaret üstünde dört odası 
bu1uı.an tamanu 19200 on dokuz. bİn 
iki yüz lira hi .. esl 8800 lira kı;rme -
tinde biri bakkal diğeri kunduracı 

dli.n.kfır.ı olaTak isti.mal edilen kArgir 
lki dükkAnın 55/120 hissesi, 

8 - Haslıöyde Plrıpaşa rnahalleııi
nin Kumbarahane caddesı.nde: 

A. - Yeni 121, 123, 125 numaralı 
ı 500 bl n bco yüz lira kıymetinde öC 
od.ah ve bLr iUa.iye garajını havi gayri 
mfflkulltt natamam iki kaüı ev (ze
min katında bi.r antre ve itfaiye ga.. 
ra:ı birinci katta 3 oda, 1 sofa, 1 he-
Jü.-J vardır. 125 num~rası: Nata.manl 
iki kat bölme ve döş:em .. ıen. yoktur. 

B - Yeni 127 numarah 300 üç yüz ğıı;m o d~i~ ın. ı.s ·ı i<u.. j 
• • • lira kıynletlndc bir ahır. 

1 
Uir akşam oı.lara ~oluk çocuk! C - Yoni 129 numnralı 720 yedi 

nusafir giltlk. D.ı.ha bac.ı{a c.a.nı- yüz y: ımi lira k~ym!!tinde zeın!nde 
dıklar da vartlı. E,· eıtlııbi 1~ı.tı ı o<la ı helA 1 mutfak birioci katta 
mulıt.crcrn ~an · i ıu~·Mkcs yü.r.w:e tılr of'l:l ı sofa bir ev. 
karşı:· 1 •Kılıb l<, k·' l.JıH. !:, c: ye E - Yen· 131 nun1aralı 900 drık·ı1 
haykırt,}'u nıuş t;.ı.J ı s oz•j e\'ırıµ ~·iız lira ktyrneti:ıcte zeminde l oda l ı 
c..-evirıp };,:ılıbıklıgın ..ı.lcytillıde r..uy h• 1;\ 1 rnutraı.. birinC'i katta 2 oda 
lcmcğc_ hai.ıf:_ıdı. . • 1

1 
b~r !'Ofa, bir ev. 

_ Efenttinı, dıyordu, anla- F - Yeni t:\3 numı:trah 950 dtıkuz 1 

marn, evrle katlııı \3.lkt.'l.l n(~ ,., ye y\17 f'l' ı Fr<i kı)~etinde zı:ıminôe birj 
ış görür. \ft..'"'Çt.ll g·lıı nıenıur' rını ~.. he1~. ı mutrak. Birine! kalUı I 
dan bıri rl:ıiı·crıuı ha.dl"ınesını evi-ı .2 tda hir sofa, hlr ev. 1 
ne çağırmış, karısı nJ.: !.l - n .:ı 1

• ıy Y<":-ıi.n;ıh;ılle ın Trm 
.. ___ llaydi sen gidccernn Y"'re "llu;. c:ı..dd~irıtl1" 55 nıııu ıralı ı :ts M2 ı 

trt, ben temizliği yaptınrıra !,1 1 C 1150) bLlı yıi7 el]I lira klV!Tit:h:•de, 
demiş ve zavaUı ndan1 paçaları~ ..... h<' li biı· b11 1·uk lr..~th P. h ~uıp l_.fr ev İ 

oı :iıv:ımış, c\rin tozunu, liriliact:- j 7. ·n kal1.a bir tatlık ık : r · l blrj 
tini aldırnuş filan... ın•ıtf""·k bır heli bir odu nluk ve bir 

Ertesi gün 1'· tl •ıc.e- h3n::ı. şı1~.l.- keı ı urlütO varrhr. Osl katt.-ı bir S{)fa 
yet etti. Mt•, rıı c;aJtl"'l"ı~ı . ba- Oe orta b r hel~ vnrdır 

ğ:ırdım, payhrlıM. Ea<lcmcyi hu
susi işi iç!n k•ılkınına..ı ne ise be
:ıı.i asıl ainidcııdıreıı nokt..L e• de 1 

JO - Y..Adık?ıvt:nde Tt:ı~anı- ~$a ma-

Mllerl Kuroa~ahrlere cnrlr!r-si Nabi.
.a<!o BDkak -"' 14, 11, ı6/ l yeni 14, I 

pı numaralı 948 ada 5 parselde l<a- C - lldna kal.ta 1 numaralı ~ 
yıtlı 133.00 M2 heyeti umumlyeoinlıı ' dört )'1l% elli lira lo,yme\!nde btr oda. 
lo7ID<'ti 2520 iki bln beı yilz yirmi D - ~ btta 2 ownaralı 500 bet 
ı:ıra nısfı. l~O lira kıymetinde olan ,.Uz Ura kıymetinde bi roda. 

ri ıcır..,. - I>6ı>dıos- oda '" 2ıtlOO 2 ICo. lt fincan ve clew ~"" 
milftemilAtını url l<onton 'ff -- 20 Ataç burlU•U 
ret1 k6mileyl lıat2d!r. 00 4 takım palanga taltmıı 

Kira bedeli sabıltuu baldlltu ve SOO htibat b«usu 
ahşap bir evin yarı hissesi (cephesi 14 - Enıinönü Çanakçılar ıolwğın.. 

doploye lle klrcire tah\'il edil- metal da 10 numaralı 710 yedi yüz Oll lira talipler teaddüt ettii:i takdlsde buıa-ı=1=ue==Direlı:=·==-====· ="'=öo='"==========--:::~ 
!ar ..-ula kura çekllecekUr. ı. . 

miştir. Binanın z.emin katındA bir kıymetinde bir depo. 
ta.ııhk ikioda bir mutlak blr belli, bl- 15 - Eminönü Kadıoj!hı sokağında 
rlocl katla bır eofa üç oda bir ban:ro H numanılı 855 oelciz yü:ı: elli bet 
2 heli . lira lnymetinde bir depo. 

tek1l1erin 15/4/941 oab Slln4I saat ıxı 
~ kadar ~ikla§ta Aıa.retlerde 

54 numarada miile'vellJ ~kamh
itına mUracaat eneleri. 

tkinci katta btr aofa dört oda bık Medeni kanunun 591 inti mıaddesi-
hel6. nln ik:incl lıkrnın.na tevfiken •abhna-J===============i 

t)ııtü çatı arası olup kabili iııtif:ıd&- ama ve müzayedenin m6nhaıııran va- D OK T O R *i\ 
r11r. r1s1 ... ara•ıncı.. ıcr••ın• karar verit - Tevfik Akif Ayışık 

12 - ~lwıda Ş&hkulu mahalle oılitlr, 
ai.rıiıı Galipdede ııokai;ındo: Te!Mliye ihale pulu, yirml senelik Dahli! H-•r MOteı....-ı 

A - 619 e.ski 621 yeni numarah taviJ: bedeli müşteriye aittir. Vergi ve 1 Beyoğlu Pertnakk•pı IM&m 90· 

28S ada 13 parsel 101 - 101/1 numa- belediye rümm.u bedE>li ihal~en ten.

1

1 kak numara 2' paul"'dan maada 
ratajh 4,SO metre irti!aından sonra zil olunur. Müuıyedeye tştırak ede- aaat 14 - 11 • kadar. 

' 

Beykoz Askert Satınalma 
Komisyonundan : 

Adet Cinel 

450 Bakraç 
Kuavana 

7'I Küçük kaza& 
4 Büytlk luıun 

1 - Yukarıda cins ve miktarı yazılı bakır kaplar pnr.arhk suretHt 
layıattırılac..ıct.ır. 

2 - Taliplerin pouır!ığa ~ak etmek ilz,..e 10/4/941 perşembe 

ııaat on dörtte mmisyow.ımu.zda hazır bulumıwarı i1An olunur. ( 21ı 
üst httkkı t2 parsele ait tamanu 1750 oek varisler hi8selel'i nisbetinde ı>e7' Gece mUracaatları da kab'.11 
bin yedi yüz elli Ura kıymetinde aürebilecek. üst tarafı için yüzde ye- Miilfr. Telefon: 43906. 
k!riir rfükltAnıo 8/18 w ..... ı. dl buçuğu ni•betinde pey akçesi ver. 

İzmir Vilayeti Daimi Encümeninde 
B _ Ayu.i mahalde eski 621, 823 melen veya milli bir bankanın t.enti- r b h 

yeni 625. 627 numaralı 103, 105, 105/ :'.'.'!.dir".'•.lttubunu ibraz etmel•rı mulc- "Yeni Sa a ın,, 
l numaratajlı 284 ada 12 parsel No. ~ 
ıu nıaa bodrum dükkanlar üzerinde Birine! artınna 28/4/941 tarihine "IA f" tJa 
dört oda ve bir koridor bir mutfak müsadif paz.artesi filnü saat •• ten 1 a.n ıya rı 
,.. belhı alt katta kömürlüğü bulu. 18 ya kadar mahkeme koridorunda ıı:r. 
n•n bahçeli yarı kiirgir 6770 nltı bin icra olunacaktır. Birind artırmada 
yedi yüz yetmiş lira kıymetindeki kıymeti muham.menesinin yüzde yeL. 
evin tamamı. miş beşini bulma~ en çok artıranın 

Başlık maktu olarak 750 
Birinci sayfaıia ı;ıyıt!mj 500 

lkin.ci .. " S50 

" 

1 - !'~ sahil cadd..ınin Bpsta.nlıdan Bersam• yolu lltisal< 
luma kadar olan 4,5 kirometrellk ltısmuun bet.on lı:aplaına ~aatı ı/4 

tarihinden itibaren 17 cOn müddetle ve kapalı uıd1a ekailtmeye çı1' 
nuııt&r, 

2 - Tahmini koşi:! bedeli c9e062> Ura 13 ltllroflur. 
3 - Keşif evrakı 470 kuruş mukabiliode turisül< yollan rnüdi 

IQndell alınaollir. 
4. - Muvakkat teminat miktarı ceo53> liradır. 

C -· İstekliler ihale tarihinden en az sekiz gün evvel 
mmtaka müdürlülüne müraC'aatla ek.siltme ş..1rtnamesinde 
vMikaaını almalıdırlar. 

8 -- Eksiltme 17 Nisan 941 tarihinde perse.mbe günü ı;;;.at 11 de t 

C - .\yni mahalde eski 62S, 62'1 taahhüdü baki kalmak üzere on gün 
yeni 629, 631 nımıaralı 284 ada 10 par daha uzaulıp ikinci arttırma 7/5/941 
sel 107, 109 numar:ttajlı dört kattan tarihine müsadif çarşamba ıtiinO ayni 
ibaret ve yanrn~ ve 4500 dört bin mahal ve saatte icra ve en çok ar
be.s yüz lira kıymetindeki maa dük- brana ihalei kat'iy;:si yapılacaktır. 
kAn evin tc.ı.n.ann (4 kat n:uhterik İpotek sahibi alaC"~ıklılarla dl,l:er alA 
h~(nin birinci ve ilünci kalının ü- kadar1'1rın ve irtif.1k lı;:ıkkı !·.1pleri
uri• S."l~·la örtü.lu ardiye h.::ılinde ve nin gayri menktıl üz<'ı·inclf•İı:i hakl;.1r1-
d!ğcr ıki k<ı.tının üzeri sa(·la örtülü nı ve hususile faiz ve nıa:.;rafa r.ıir o
ardiye halinde ve diğer iki katının lan iddialarını evrakı milsbitelerj ile 
t.ı.rateynin duvarları mevcuttur.) birlikte ilftn tarihinden itibaren ni -

Uçüncü ,, 

Dördüncll " 
Be~inci .. 

., .. 
soa 
100' 

75 
50 

1 vil.iiyeti Daimi EnC'ünıenl odasında yapılncaktır . 
1 - İstekliler 2490 ~ayılı kanunun hükün1lerine göre hnzırlıy'1c ~ 

zru'flarır.ı ihale gününde saat 10 a kadar vilflyet makamına makbul J'l'I 

D - Ayni mahalde Garpdrde so- hayet on beş gün zartınckı bildirmele • 
kak eski 631 yeni 633 ada 284 par. ri lA21mdır. Aksi takdirde hak1:ın 

SP1 9 numaralı 111 numaratajlı iki tapu ıiCilHe sabit olmıysınlar satış be-, 
kattan ibaret dilkk~nın ve 3000 üç delin.in paylaşmamndan harjç kaltr • 
bin 1~: ... kıymetindeki g.:ıyri 1nenkul lar. D;.ıba !azla malCtmat aln1ak i~ U
birinC"i katı dükk.An üzeri ardiye ide- yen vari,lerin i.lAn t._ı.rihinden ilibar<'n · 
linde n"m Jdrgirdir. 20 gün ;r.arfında acık bulundurulacak 

ıs - Eminönü kazası B<yazıt ma- artırma sartwımesi.le 940/19 numa
b.:ılleırinde Çarpk•Pl caddesinde Se. ralı dosyada mevcut vesa!kJ görebl.. 
petçl b.:ını nam.ile maruf banın: leceklerl il!aı olunur. 

AlbOCJ H tt 

r---~--------------• ı 
bilindP t"vdi ctınelen hlzımdır. (1244) (2646) 

as a 
·-- oo;<TOR mıı-•i"I- ,I''™ 

jt 

Malzemesi aranıyor HAFız cEMAL Kalorif 
Lokman Hekim 

Dalıili:;e Mütehassısı 

Uivanyolıı 

Sahib~ A_: Cemalettin SanÇOill" il 
Neşrıyat !\.!uduru: Macit Çetin. 
BaaıldıQı yer: (H. Bekir Güreoylar v•: 
A. Cemalt:+tin Saraço§ılu matb3ası) 

Yeni veya müstamel Kalorifer bO' 
rt•laıı:ı, azanı ve Radyatörleı·i aratl' 
u: a" iadır. Elinde bu çeşit malzeıJJe 
bulunup satmak istiyenlerin Gaı:e' 
temiz idare müdürlüğüne müractl' 

atları rica olunur. .....,__ _ --·-- -- ....__ -


