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Türkiyeyi 

tebcil 
• ., .. 

Türk Hava uru-
mu 17 yaşında 

A !manya Balkanlara gele
~ cek mi, gelmiyecek mi? 
""1~k ise maksadı nedir? 
~-Siri.nci suale bugfuı a...-tık 
~t kalmamış gibidir. Çünkü 

t
·"'llanya P.a !kanlara çoktan 
1~İş bulunuyor. Rumany:ıya 
~an "talim ve terbiye,. heyeti 
ı:r'~ bastığı dakikada Balkan-

Hükômet hariçten de 
ithalita. karar verdi 

Bulgaris!an, .~~- Bugün bütün yurtta havacı
goslavya ıle gorüş- lık için toplantılar yapılacak 
melar yapıyoruz 

Ilı ıçin Alman mesel;ısi başla- • 
ı.. 1ş demekti. Zaman ge<;tikçe [ l •k • l ""f 
~talim ve terbiye heyetinin p l ım a a l 
h iyeti kendisini gösterdi ve d d J • 
~gUıı Rumanya art\k A.lroan Q Stan ar l• n~fİI i • • b' L---1• t U-..<< 

lıai· eınes ıçın ır ııan:ae """u 
ıııe geldi d •1 • 

~auıgarlstan Almanyanın a&- z e e l l yor 
tiıı . istilasından evvel diploı;ıa
ti ıstilam altında kaldı Ye u:e
~e yapılan propagandaların da l Yeni kararname 
bi tıhınile Almanya dipıomatik 
ı.I' hakimiyet elde etti. Yugos- Ozerine şehrim:zde 

"Ya için, başvekilin ve bari- f . . 
~ nazınnın son ııeyahatile aahyate geçıldi 
lı bir hazin devre başlıyor. 
lı. ~ Vaziyet karşımnda, artık Ankara 15 (Husu.si) - Hükft 
ııı\ıııanya Balkanlara gelecek met yeni bir kararla meınleket
ltıaıı &caba? diye dllşünmek pek tıı büyük buğday ve un stoklan 

asız olur. TI!cude getirmeğe karar vermiş-
.\hnanya bu kadarlle iktifa tir. Memleket dahilinde mevcut 

~"'el,: mi? diye belki bir i'ın atoklan bir kat daha takviye et 
fi'n tereddüde düşmek kabildir. , 
h;ı.lıat Alman ihtiraslarının ma- mek ve en kötü ihtimaller kar-
QıYetini ve genişliğini bilenler ııuımda bile memlel,:ette zengin 
t ôlsyonal sosyalimı politikası bir stok bulundurabilmek için 
~~ "bir şey ile memnun olup bu maksatla hariçtc·n ithali.t da 

tifa etmek., kabil ohnadığını yapılacaktır. 
~kaıa takdir ederler. Nasyo-ı 
h~ı sosyalizm bütün dünyaya Memleketimizin yetiştirdiği 

Bir · lngiliz gazetesi 
vaziyeti naaıl 

muhakeme ediyor 

Londra, 15 ( a.a.) - Timesin 
diplomatik muhabiri neşrettiği ' 
bir makalede, Yugoslavya ve 
Bulgaristanla görüşmelerine de
vam suretile yapmakta olduğu 
sessiz faaliyet dolayı3ile Türki· 
yeyi tebcil etmektedir. Muha
bir, bu diplomasinin ~ckingen
likten geldiğini söyliyen Alman 
iddialarını enerjik tir surette 
reddeylemekte ve "11 ciheti te
barüz ettlrmekWir ki, halPD 
yapılmakta olan Türk - Bulgar 
görüşmelerine Almanlann ima 
ettikleri gibi, Alman talebi üze
rine Bulgarlar tarafından de;?il 
fakat hatti son dakıkada bir 
eey kurtanlabileceği Umldi ile 
Türkler tarafından başlanmış • 
tır. 

İtalyaya inen 
paraşütçüler akinı olmadıkça rahat ede- buğdayın esıı.ııen ihtiyaçtan fa~ 

~eı. Şimdilik ilk merhale Av- 1 la olması.DA ve ihracat da yapa· 
·uPa, Afrika ve bir kısım As- bilmemi1.e raı:'I!lell bükfunetin 
~dıı-. mnaena1eyıı A!many:ı 1 a.ıcıığı bu karar, halkın. en birin Bunların elde ettikleri 
Utınavacak ve azami derecede ci gıda maddesi olan cknı~i 1ıer 

tetıiş!cmek istiwcektir. f tlir!U şerait altında bol ve UCU2 Oeticeier henÜJ: 
<> • 1 olarak tedarik ..d.ebilmesin i U. <ıarp ba.şlıyalıdanberi, Alman bellı" degıv ·ı 

i"1ın Balkanlarda sulhu muha- min edecektir. 
~Ya taraftar olduğu Berlinde Diğer taraftan yeni bir kaııır· Kahire, llS, (A.A.) - İngiliz 
.,

1 
ın edilip dcrdu. Almanlar ııameye göre Sümerba.nk ve di- 8 k l D k mnumi karargfilıının tebliği: 

•• lh patlam•dan m·'---tlanna ""- humısi fabrikalarda imal e- "ŞfJ" i 0 lor R•f ik Saydam -..._ • "-""" .- •• Libyada: Bingazinin cenu -r.
1
hck imkanı olan nnktalarıln dilen ipliklerin istihsal hacm:ııi mııdlınetın, buğdaydan ziyade bundaki muharebede, 103 sah • 

1:' akik:ı lüzumsuz bir harp çı- miktarım, çeşitlerini lktısat ve- un stokıı yapacağı anlaşılmak- y 1 ra topu, iki hava ağır dafi to -
htına~lar. Çi.inkü istedikkri l ldUeti tayin edecek, bu iplikle- tadır. Bu stoklar, yurdun muh ugos avya pu, 20 hafif hava dafi topu mU-
!J b:ıı p için harp yapmak d~ ri yüzde muayyen bir kar ile t.enı yerlerinde yapılacak ve üç ııadere edilmiştir. Esirlerin ve 
Ilı~ nıuayyen gayeler ultnın •laı mUbayaa ederek icap eden yer- dört ayda bir devrolunacaktır. ne yapacak ? iğtinam olunan barb malreme-
b CRdclc etmektir, b1ı hedeflere I !ere tevzi edecektir. Bn iş için sinin sayı!ınasına devam olun • 
li';'1zca erismek kabil olurs:ı. na- bir milyon lira tahsi~ edilmiş- Bundan maksat unların, çürü • maktadır. 
~ YPre kanlarını niçin dök- tir. Bu işi SUmerbank yapacak- yUp acılamnasına ve eskiyip Eritrede: Keren mıntakası· 

lcr• tır. küflenmesine mfuıi olınaktır. Londra Yugoslavyanın na doğru şimalden ilerliyen kol 

81 
~k~lcvi yalnız harp zavfye- Şehrimizde Şehrimizdeki değirmenciler, bir Alman taleblerine muka- lıınmız tarafından şayanı mem 

bı~<len mütalca etmek bf1j kıs- l lca.ç gün evYel valiyi ziyare~ ede vomet edeceAlne kani nwıiyet terakkiler kaydedil 
l1l ııurette doğru neticelere gö- Şehrimizdeki değirmenciler, rek bu hustıııta ıcap eden direk- 1ı1 miştir. Bizzat Keren mıntaka -
ıı.:;0hilir. Onun idn, Almanya, hazırlıklarına başJ.aııı.ı.şlardır. tiflerl almışla.rd.ır. Londra, 15 (a.a.) _ Reute- sında, düşman takviye edilmiş 
ltıııı.k:ınlara gelmekle harp bo.kı·ı------ ---- -------·------! rin diplomatik muhabiri yazı- olmakla beraber, tazyikimiz art 

<lan ne fayda '•'llin edecek yor: maktadır. 
llüseyfn Cahlcl y ALÇIN Bu·· y u·· k B a h r Neşredilen zayıf resmt tebli- (8-0ııu sayfa ı .r'-'tun 5 de) 

~,1 ______ a - ~~=~~i~~=~.:--Y-u-n-=a=n=l=ıl=a,_r-ın---ı 

~ S T E Ti K m Ü Sa baka m 1 z ıd~:=r==H~:n== muvaffakıyetleri 
dirler ve daha kUc;ük ve daha 

Bugün Türk Hava Kurunıu ı lışma.sı bugün semalanmızı._ 
on altıncı yaşını tamamlamak- çeldik kanatlarla örtülmesine 
ta, on yedinct y~ına girmcktir. ı vesile olmuştur. BugUnkü har
Bu münasebete kurumun vata- bin yegane ba.El:ı.n81 biııJe~ 
nın her köşesindeki subelerinde .. . - . . 
toplantılar 1 k 

.
11 

ti u~ak Türk mılletının sarsılma~ 
yapı aca mı e n d azinıl' dımil 

vatan severlik, göklerimize yar cı:.n an, ve ı . yar ı • 
dı h. ı · den k t al k Türk semalarında çelık kanatla,. m rn enn uvve ara . • 
d ğ Tür. k h kunım ı rını bır anda açınaga ha7.Jr bu. 

o an ava unun ı 1 bugüne kadar gördüğü i.~ler 1 unuyor. 
hakkında konuşmalar yapılacak Türk hava kurumunıın heı 
br. Vatan mUdafaıu;ında çok gün artan verimli çalı~n\asih 
mühim rolü olan Türk H:ıva ku Türk vatandaşı huzur ve ratıa. 
nımunun enerjik, verimli ça- tından ne kadar emin olııa azdır 

FE 
Kazanı patlayan romorkörün 

bır taifesi parçalandı 

A 

Dün öğleden •onra Azapkarı romorkör ve mavna pıa-,.:ılan· 
önünde bir deniz kazası olmu~ . dıktan kısa bir müddet sonra 
Mehmet ve Kemal adında iki batmıştır. 
klşiye ait bulunan "Başa!,, ·o- Romork, Runıelihisarında, A· 
morkörü arkasında Liman şir- li Pertek sokağında 18 numara· 
ketinin 704 numaralı mavnası da oturan Mahmut Cemal adın
olduğu halde iskeleden hareket da blnsine aittir. 

az kuvvetli devletler üzerine ya
pılan devamlı diplomatik taz -
tikin tesirlerini tecrübe ile pek 
iyi bilmektedirler. Esasen görüş 
me yeri olarak Berchtesgadenin 
seçilmesi de oraya giden yaban
cı devlet adamlannı nikbinliğe 

ettikten sonra kazanı patlamış, (Sonu sayfa 2 sütuıı 3 de) 
lng'liz tayyareleri hare- ---------------------

Yüzlerce okuyucumuza kıy
metli hediyeler veriyoruz 

--------• 
(Sonu nyfa 2 sütun ~ d<!) 

kata müessir surette 
yardım ediyor 

Manastır, 15 (a.a.) - Reutcr 
ajansının Arnavutluk hududun
daki husu.si muhabiri bildiriyor: 

Arnavutluk cephesinin şimnl Miisabakamızın en büyük hususi-
yeti, tevzi edilecek olan hediyele
rin her eve lazım havayici zaruriye
den müteşekkil olmasıdır. Bu suret
le "YENİ SABAH,, okuyucularına 
hayat pahalılığına karşı uf ak bir 
hizmette bulunmuş olacakhr l 

HA R P ucunda Yunan Jutaları Pogra-
r~-- --... , deçin garbınd:ı. Şkumbi nehri-

nin kaynağı yakınında Malina 

VAZ.IYETi köyünü zaptctmi.şlcrdir. Se..-kul-
ceyşi ehemmiyeti haiz olan köy 

~ 

~ilozof Rıza 
l' evfik'in yeni 
~akale serisi 

ım-- 1 

- Müsabakanın esası ı 

Yunanlıların yeni 
büyük taarruzları 

j
• YAZAN: 

0 

E.nekli Gen•r•l 

___ K_. _M-'·---ı. 
Anıtıwtlııkta : 
Günün en mühim hadi•-i. 

OH•tflni'ztıı blr kX,.-·1-de her .... ıw btiyük bir -•n ~" - - v,..,... .. - ıumu Yunan ordusunun 130 kilo-
mııntuam kı...uııla.ra aynlınış parçalannı DCŞredeceğiz. Oku- metrelik bir cephede taarru-

"" yuculanmııı bunları toplayarnk bir ..,.ya get:ireoekler ve r•~- za ge<;erck İtalyan ordusunu 
r l::NI min aslını teşkil cdoceld~rtUr. Buıın muvaffak olan o!m;·ucu- · tm dır 

CU SABAH., bir kaç l:ırunız Noter lıuzıı.nında WıJılt edilecek ve kenclileriııe {>V-.-d- g~ğıa:'vadiler ve sular, 
~ııie kadar bOyUk f;lo- oe bıiyük ma.,"az~ larda teıılıir edilecek olan müki.fa.Uu veri- bı: cephede orduların gruplar 

Q~ ~rı bu mevzu etrafın- ~~lıaka.:rı kn.zaııan taşra o1rnyncu1arımua mHki!aJJ ... 

1

\ 1 ~!':tı~~ti~~~~f~ ~~~ 
~1 arı son yazdıOı çok mwı bedeli posta ile gönderilecel:tlr. taarruz da bu grupların nıev 
li Yll\etıi bir makala seri- . ! zil teşebbüslerinden ibaret 

~,-~-· ne~re başlıyac11ktır yarın yeni tafsilat vereceöiz il ohnak !Azım gelir... 1 -.ı. .J 1 (Sonu aayfa 2 8Utun 6 da) ·- ---1Y"'....... . \... J-----<... - '-------------------··---'..., I I 

şiddetli bir muhe.rebederı ve Yu 
nan topçusunun şiddetli bom
bardıınaıundan sonra zapt.edil -
miştir. 

imal cephesinde TreboBinden 
Moskopolise kadar Yuna:ı top
çusunun çok şidılctli bombardı
manı , İtalyan toplarını su.stur
mwıtur. 

Alçak bulutların mevcudiyeti 
sebcbile bütün cephede pek az 

(Sonu sayfa 2 ~futı 5 de) 

Vekiller heye
tinin iki kararı 1 

Ankara., 15 (Hususi) Dahi -
tiye Veki\letiııin kırtasiye talı -
didat.mclan is tisnı;..qı ve kibrıt 
fabrikasının g ii nde üç >~:ıt faz. 
la mcs:ıi yapab:l.!.aı.ıi Heyeti Ve 
kilece kararla.ştırıluıışur 

SABAHTAN SABAH·: 

Akdenizin 
başlıca 

hava üssü 

Sicilyada 
Alman 
pilotları 

Akc!eıılıiıı ş:ı~l<mda vrı ori::ısınd:ı tnı;ilir, Alman ve İIB!y:ıa 
lamı eılindeki başlıca, deniz, bava üsleri. 

Bir habere göre Almanlar Sicil-, 
y:ıda vücude getirdikleri üs-
se d.uta büyük bir ehemmiyet : 
verece-!{ İngilizlerin bütün Ak -1 

deniz nakliyatına bu ü.~tPiı k8.l'o 
şı. koynıağa ,aıış..~r •.kahrdır. 
Alnıaı.ı.L'\r b·:ndan k .ık ı:-Cn ev· 

(&ınu suşfa 4 f>Cİ 4 to) 

• 



YENi SA.fto\H 

Wl ""l*RW 

Hekimbaşı Abdülhak 
Mollanın Hatıraları -SEHIR ~BERLERI 

Cerrahbaşı ile bir piya:le çavuşunun rüya
ları - Rami Kışlasında her gece T evhidişe
tif okunup ordumuzun zaferi için dualar 
ediliyor - ikinci Mahmut hemen her gece 

·Otobüs 
• 

için bir 
1.L8silk tevzii ne 1 A~saragda 

Bır Rande1Ju 

Tevhidişerife bizzat iştirak ediyordu.. 
latinah eden : REŞAT EKREM KOÇU 

Anlaşma yarın başlanıyor Evi basıldı 

-3-

Vali ve belediye reisi doktor 
Lütfi Kırdar bu sabah tramvay 

=~r!~a~ :er~ Lastik mevcudu ihtiyaçtan çok 
bya riyuet etmiştir. Toplantı- ld ~ dan t • t •• d 

11 _ 11 ~ 1118 Allp olmduklanada VU1181Wl H~.,~~i~~~mr~ az o uga'l evzıa yuz e 
Pm-§6Mbe ı>e cuma. düşman eline düştüğünü öğre- U.l&.l ~QI ""' p& .. ıı;wg- ......... 1 ) • • b d ) 

Bugi1ll haY& su.idi. Saltu nip ga)'flt lamuşlar. Sıruzi zadt- ~J! ~~W::: ;~~~ 1 e 1 n 1 s etin e yapı a c ak 
~ =.:a~~ ~ ~:: ~gı-· __ ,_,~ := ! rik ve tilael idarelerinin. ihtiya- Malfım olduğu üzere hükft - Vekileti bu raporu tasdik et -
a-~ ... -- J- cı olan m•fteme mc ela ve ay- met bundan sonra mc..mleketimi _,.,~;~. Bu ı'ti"---•- ı=--tik tev -asker kap18UU ve sarayı hüma- ziyade mükedder olmuşlar. Bu · da tek aktarma bi- ~ ua.c&& MM 
yunda Hırka.i Şerifi ve ecda- keder ile kıflaya geldiler. aım- nı 7.aJl1&ll ve ae gelecek otomobil lastikleri • ziatına pazartesi gOnilnd• iti • 
:L::.L.w MpWnnın tlltbMeriai lemis......_ ve mat.ml ~ıır (1) letıer.~esi de menuu bahill Din tmmı..ıı viliyeti ta.rafıadan buen hatl•mcaktır. Ancak lb -edip üp.m Jaelaya dan- ıt".mriftcitqN _..,.j~ - Evhhni~ir. • ' tevzi olWT-CUl kararl.aoW-- tiJt temİJl etmek Uere yanal-.-

f~ 18U Bugun Ankara~ gidecek ;. mıştı. Son günlerde İstanbul !'..._ 
diler. Ertemi cuma~~ cuma P-...... ...a-m .w-Aa. ---1l.. lan tramvay müdürü Blllki .. n ... ...;;.~ 5 bin to bil 1~ müracaatlar yüzde elli nisbe --·wu BJ""6 ~9 • .:.. ..,.,......., 6- _,_ '86" ren bu maeleleri Vetilete an: "'-~ "'6~e. 0 mo as • tinde is'af olunacaktır. Tevziat 
mjlnde kılındı. Ba eandde mah- mur yağdı. Çamur olda. Sult.an edecektir. 141 gelmiştir. 
fell h'tr ı• obMcbjmdu bir Mahmut ve Seraater- Paşa tev- Olaaaıüıa ..... ....._. mi! Memleketimim !istik ihti- IPa llıutrtam listede evftli 
mahfU yaphnuı ferman 1N- hidi terifte bulundular. Padişah Diğer tan.nan öğrendiğimi • yacı on ~ ~u~ bmıla. - remal deıvaiıin ihtiyaçlan nuan 
yunaldu. Varna,a ı:iyade keder etmiştir. ~ göre elettirik, tramvay ve nn tevzi şekillen etrafında vı- itibara alınmıştır. 

18 - .... -V4wltıu.. ~-. --~ t-mmni buL.-adı. n... .. ado' ... ._ ... 1.._.. · .... ow~ .uHIO, - ------- mu! .u&& tünel ialetıneleri umum müdür- liyette teşekkül eden komisyon an~u 0..-.U yat'uw tevzi-
eı..n.ı - Po2ıılr. gece teYbitte ~ 7.1de luet Jiian Seyla.od isminde bir lngı' • bir rapor hazırlıya.rak Ticaret at, Anadohadaki llstik ba·rL 

Cumartmi günil bava gamll Molla ile Eminbey a"8 Kadri ı~firıname otobüa satm ahnak Vekiletine bildirmi.fti. Ticaret · leıine gönderilecektir. 
3

,... 

~ Pazar gDnt1 de ziyade BeY de Yardı. hust--" ~ .... .,..,. ilmala- ----------------------

:~~=".::!? ~~.:tr~~~ :U-Wr:~~=· Haıı·ç şı·rketı·nı·n Bir :taç cin ene& Cernhba- ma .ı•mlJil orada oldlL Tw- .tlnn •nleşmenın taarJikinda 

Ahlik zabıtası memurlan, 
bir müddettenberi mJn bir taras 
sud altında bulundurğu, Cemal 
ve karısı Zekiyenin Taşkasapta 
millet caddesindeki 195 numa • 
rah evlerini ini olarak araımo -
1ar ve içinde 5 - 6 kıala bazı er 
kekler münuebetsiz vaziyetler
de yakalanmışlardır. 

Cemal ile ~mıhı mun ar 
mandanberi bu evde randevu • 
culuk yaptıklan anlaşı)awı. ev 
:mühtirleaerek k.War ... ,.. -
Je g&ıderihnil*ir. 

Diğer taraf'tan ahllk zablta8I 
Eon bir hafta içinde Galata, Zi
l:. w: Abanozdaki ıımumhan~ 
Jerde yaptığı teftişler eonwıda 
otuman !ula küçük yqta ve 
vesikasız çalışan sermaye yak& 
1amış, buqla.rı muayeneye gön
dermiştir. 

Bu yiz<len altı umumhane 
kapatıJmıt, llahibleri adli)'e)'• 
verilmiştir. 

HARP VAZiYETi 11 Blbk Oanaa Efendi ı9J'a- hldi .mfdm llOllra P..tİllÜ ha- ilk parti olarak derbal JİnDİ ~ 
anda taa ..,ın ili Dtnml bir aiııedar uataya teşrif~- totıtla vereeıektir. Bu e1epw 
zat görmU.. BMI Ollman ~ lllr. Cenatıt Hak RVkint _.. da Hulki Enıa taraflDdaa Kil- vazı• yetı• Y UDanlılanD yeni 
dl:pe "Var bmıtm ILtim,,... clıld. c:lftıpnanlanm berbat eyliye. utreltt VeHhtiM lıildirilecıek- bu ... ~; ı, taarruzları 
1& 8ellm eyle. Sultan Me,,,_,. Cmnarteai gO:d. han, cim- tir. yua 
.,,_ın ve .._ eylmbı. vm - lllniz gilıi ~ Sablk Dm- -------- (Btlf tarafl 1 inci aayjada) = =:..~ .!i =- ~~~~=Damadı tarahndan B l J• .. k l A ni,y;a~::m~ 
bnmu alır .. demtpır. Merkum -ra. 'bOlltana p..- talaı' O. e e I g e m UR Q Q at (1...,. - """' nerelere kadar ilerilediğiııi bil-

~!;?"" .:t.!-:: =~•-====yaralanan kaynana le tine geni teklif /er yaptı ~aı:~·n::a1ı:-:: 
Oerralıt 1' plip biradm' elen- Jlmet ihwa ~ sir, bir ~ siWı ve _..._ a.-

:.=..a ~ı:z = ~=Ee:.Sa~h~~e'!!.!1!2 :: .. ~:.~ ==== !EıE..a~ 
gaYUI pce mat Ddde '• -... m-,.. laet Melmlılt hlıı· Yalçıner admda blıilıi. bir ~ da Haliç §frkethrln ftZiyeti tet- dea ya Hatiıc vapurlannın ya • ya. ordusu kumandanlığını d~ 
dela llt ile ge1irW atı MIR dan tatar p1di. Kapa ...._ gUıı enel tayw Eııımayı kik olunmuştur. Şirketin milş • km eahIDer aervisleriyle birleş- ruhte edince. ilk ili. iotalanna 
""'"" Hemen yunnda bir ._,.._ SaJait Wwti w' Ilı iMian kanımda yaralamJt. kadın kili vaziyette ~ nold:ai na- tiri1mesiııi Ye yahud da Haliç biraz maneviyat apl.ımlat ibe
tiyar eclaı.B ı&1tl> -xortana o- .............. n t.ak- Beyoilu hutıbaneeine bldıni zannı ileri san. lirket mldiSr belediyeye devir olunduğu tak - re, taar:rmlar ve mukabil bi
jul.. v m o1ıdunas.. diyerek dlm etmlıt. v__.. ...... n mıo, akhndan zoru oklup an- muavini 11 d "3' in tı. sene det dinle Kadllt6y - Haydarpaşa va cmnlar msretmek oha\l§tur. 
atma 'l:Ba• 'ı ...... ~ eBae 1eçtii1 tüıabk etti. laeııen Bdl Yüçmer de bblıl yarduıalmda b*•m~ d'i - pur senielerinia de belediyeye :&güne ki.dar ttalya.n. ordusu. 
büarJ1m ~ caw.. Kaymahm ,.._ Bwwwa .,..a. adlillit P!!ftpbedit aMma ·Mm~ ğer tarafta tlrMtin hiç olmaz- devrolwmıumı istemiştir. Ve muhtelif noktalarda, 15 defa 
8elleı" ~ .pya Birader nencH. Kedlada bey tl. 1 • zanr dll · i temin et • kilıe.tia kı teklife mukabil ce - taarruza geçmiş, fakat bu taar-
ifadl, o da gelip müeynl b&- w Reis Efendi "" 'f1lllll Bey Karmndım a1dliı Jaıa ağır. mek eabwl7.. bul tedbirler vabı l>etlemnektedir. ruıa.r her defa da mwalfaki-
mayunda hikaye eyJedL Cftm)~ ft Şeybulisllm efen.il huzura olan Dmıa clibı sabah lıeet•n& aJınmp91111 iılt-·· Ba tedbir • ., = , yetsizlik)e. karp~. 
mis t&wt 1p ettik. 1labbim tu- 9)tblar. Bir kaç mt mep&"et de ölmilştlr. Bö;Jlece ftk'a bir 1er arasmda .-.... rekabet ~ I ~ Büyük Harpte, 
& eJliJe. etWer. S.... eftmWıl SilUıtar cinayet ID&hiyet.iDi alDut. ka.dl- dıeıı H~ Gtıolıl' iıeiıa tama ·r talyaya meıt m•ria da ba bMl ı 

!O _ tı Bitillcit•ı w. J8l8 ...- yamaa •HDr· llwblJI.. ma ._... ...,. dı*tmll :Nwl ~ ~ • ~ parJu:üçu-ler yapmı1Jlardı. Bu tfidimnelerl 
..___-z _ s.ı.. ..._ eteneli •--..__ ııııitti. Beller tarafiDd&D morp. kaldı -

1 
bahistir. Be1ec:Uıpe )lıl '8.Uti kıt... -Y 'g"' tto w;.ı takip etti 

~ hugftn bir ~ c;ık- O gece. 'I'evtaidi .... ~ ~yb rılmıştır. bu1 etmiştir. H&li~ idana iı~ • (Baf tarcfı 1 i.ci sayfada) ş:~ va1::·~ biru ~ 
madı.. Haseki ağalık rtıtbeli Şakir Efeadi p yanak tir dua Esma öbnedm .,,,.. w.rdiğ1 yacı .karşılamak üzere Eyübe Ba~standa: Ye§il Nil böl· kine benzemektedir. Bir farkla: 
kalktı. ŞeybUhl'm efendi t. ePdM)ar. C>=w '+ aihöa'v. if~esinde demiştir ~: . k~ doğru 1111 lilr'alli seterler ~ Keisaıı, S~ milda • Panik yerine, bir~ meıniler-
glzı bqma tal sanı> 'b8ttln ~ ( ......._ ,_) - Dwmecbm, im emm,at t"elda edecekt!r. faa kuvvetlerine mensup ctlzü- <'», çe1ri1ftıw. vardır. 
ma bq]anaa .ı audllv. a. .....,,...._ hplqııjıy MI \m 11-- ~ taraftan ~ tamlar ~afmdan işgal edilnüş Ym•hkr lıol ~ta.. ,aahil 
pce~ ~ yağlmr ,.. (1) ........ ......_ ,_... c&;. tamı ~ iGin ~ llılr _. göre ~ bt'. f118l ~ tir. Diğcl- taraftan .Asoranın ce- boyaca, ilerliyenk Avlonya· 
ilP ....,.ı. .._ ..,.... v/d tefek k11WJG ~ par&JI lreacfisme ._, m idm 1 m • ~ rMıYBllt e- nublı ~arbisinde bir 1~ mn 6 ülcmetre yakmlann& e-

lalı ginö - aeC8li .,.. ~ ~ Mile v .. ııua ~ ~ ıca...- da .. demiyeceğini Duan itı"bara ala.- müırwısi. besJrma uğratııarak r~- Artık bulmıyan 
,.pıur ~ K..,WU dört --.... w .,.iatlat ,aa.. b- yüden okla.. geri püskürtülmüa ve büyük za Yunan topçummua atel)leri altnı 
bir tarafı ıuk olmakla si.,ade ~ 8"'aıı& r--1 ı-... il9 Fakat artık ı.., • ba f!.- Y ~ta uğratıımışbr. dadır. 
çamur oldu. Çadltlar ile ~ı lwt ...... ,...... cı.nze-:. lAketi -·~....,. lmalayal ugoslavya ne tta1v:m Somaıstnde: Sah gtt- TepedıMen iatibmetinde J&• 
mat ook _. olduğundan ~ rillde tdş/ ollııatü pM a .ıam ~un. Dl Afadmnuıa apb tberine plan hareketlttde muvaffald-

=nda astsdai bir pc:9 ......... ~ W .,. llw Ji)gnanm .~~-- 8ll'feUlll yapacak ". cea..,~ ~LU ~1 ~ yetıe inkişaf ediyor. Burada da 
otus Jedi 1ıuta ~kmıştı. /eryat w ~ 0CJJW ~ ~ ~ .. :;., Par.,a Kmlaya r Dl~ ~ ~talyan ~ Yunanlıların aynca .00 em al-

bir aç ~ zarfında cOmlemmn Nıl.,, diye /eryaM htl aSfler. venıu. • ~· <Bat tarafı 1 inr.i •yfacla) nı i§ga.l c~~'!lı:· Bu bö~g~ dıkları gelen haberlerden anla-
elfw mtlyeınr olmıa,tu. Bagh IW ga.. '°"""" ~zae Facı hır kaza -ted~~ ~ _ ... .._... ~a- to.p18!· tanklar -~ edilmiş, şılıyor. 
olan çamur takat pliT şey de- v.,.. teaHM ~- .,..,. ~ _.. a ....... , ..... &.._...r V4: bır ~ esır ahrlmıştır. A.rnavutıWıta de.un eden 
fildi. ~erin lmJJa içine~ V•- t1111hr11 •-• RMA (Baf tors/t 1 IRoı ~ •J DlfJIDektedir. hbt. -. q Kiımıapu limanında tayfası ta· ynğmurlar. bir yaııdan gU.çlük • 
al iktb:a etti. Ne bal iaP.. asket". ,_. dom,...,..,.. ... ..,,., gemt.- oba: MJAI cesur Y~v mılleti~m. ~ rafından --ış. bir Taper ler çıkaı-ıyordu. Yunanhlar, bU-
c;1adırlardan kışlada mevcut ~ ı.r ~ ~ tritale- =~.~ ~ l"C)o batkir zıhni,.eti. tam M!' mkı- bulunmuştur. Diğer öç vapur vilk himmetler sa.rffle, yoDa.n, 
dalara taksim olundu. Ba°1Aa ..ıı. ~ ....,.. bu - morkörde b tlunan atelçi Abdal- yada yaJdapn herhangi bir şe.-1 hasara ~tılmışbr. Fakat ~ köprUleri tamir ve lshth edert'k 
Rldular. Her gece yat:Alda mu- ı..a.ı ~'"" lCAmldenize lah ile tayfa Hamdi. rom.orkö- yi düştlmneğe müsaade emıe - vapurJ~r hala ba~ va.a • ta.uruz harekatına imlli.n ver
llib um.ti t;allnmü Adet okta __,.it*' bir 90~ •ltı1er iıollu- rün motörllnü işleterek hareket melrtedfr. !Weaı Berrinden ge- yettedir. iaşe depolan 18& aU. diler. Obi.\r yarıdan. da.i!larda 
Ba gece bnRtana mminalan ........ ,.._, donH-. il-• ettirmek istemişlerdir. len haberler de mttsbet netice!er almlf bulunma~~· Muvaf • gf\n içinde b:ı!,Jlyan ~ 
bitap olduklanndan, llMlea wa lııM11•11 d re, ~ ._ntt•• Uot6r tıins çalıpn•pe da ar- beklenmemesi dl§ifncelerinj. te- fa.kıyetle tetevv~ç eden bu hare rin cef)hc derin\il lerinde ilerile-
lllmayml ahJanadlm olu mu- w .. ıadtl •AIMıırn sfi911tte kasından müthiş bir infillk vu- yid etmektedir. ket, c.~ubl Afrika ~aya_~ • tiJ.neeine müsait bir dıınur. n gi-
llkae'!lar aJnııam n3betini ~ldıı- dejiWi Don••- 11trr· ' W. kua gelınit w tayfa ile &tefçi Neler &irililJmiil! vetlerı ıle çok sıkı ışbırlıgı ha· rince.. tc hbfü•n P' ' ieımek za.ma-

16 

ilim Köıesi 
r ..... 

Pnf. Sdt Mm --
Keşifler, ihtiral 

Azotun tesbiti 
Siyanamld Dev.il• 

uaullari 
-11-

.Aaetilen ı&mbalaruıda 
nılu .Kalsiyum korbilıil 
madde ince toz halinde 
dükten sonra 1100 derecede 
azot havaaıncla kavrulur. 
bür ile uot birleşerek KalBD'llll! 

karbon ve amtu havi olan 
yum siy•namid adb bir c 
baal olur. Bu mahsul sun't 
re olarak lmUuıhyorsa da 
münasip bir madde d....ı....-ı 
çnntil· kotu. pek çirkin 
ğu gibi fazla vsffine D 
zehirliyebilir. Elektrik ark 
ıtıne nazaran pek ikb8ad! 
la beraber bu 
dolayı ~ - itlblll"!!' 
detiJdlr. 'Oçlncl '" fimdi 
miUWll olan ameliye n.ır1D111111 

tecrilbelerine iatinat etmekU 
lup hidrojen "" uot 
lerek amonyak iBtiha1 edilir. 

tki veya ctaM myade 
birleştikleri zaman 19 
hami ederler wya abdılr. 
vada kömlr ,andllı aman 
raret ftlrir, .._ mllka!ıü 
jell molıMllll'I ,.. molleP 
1:elkil etmek .... 
zaman hararet aıartar. K&ı~ 
müreklrebab deiitımemelr 
le bir gram a..ı teşkili için 
llijenin alc:bll hararet te 
ttr. Bu halde kimyevi N!ıa.ldlll"l" 
mı 1Jmunla ~k olan 
rant tahantmerile kcıntral 
debiliriz. Bu asrın baetnda 
rojea ile uot anemdiüd 
siymm bil ~ pek . 
yonta. Yaaı. mAlblata. 
eda ~ .. Qll 
uot De hlıılrojmin 
tem-in b&rmo diaamf'lr 
m\lıdan bbll ~ 
ectiJıcırlarda. Alman lli'ilPJıtll"'l 
den Nenut De Jest • 
yariden tetkik ettiler ve 
l:ıU.JmdllD lıu ..ıe.ia m 
oldlığun• ı.Jdnlar. Buaua 
rtne llll1M ..... 
H&ber ametiyemn kmty& 
JBllldaıı tetkiki n.rindıa 
araıttımalara bqladl. 

Haber ile arkıdatlan 
mııs ve sı11n§bnlmıt uot ile 
rojelli havi olu. bir kaba m 
yen 'bir madde kcınd\liu 
biriepte süıatinin arttıtmı 
dalar. n.; aili'* bilvte 
lere kaisdiırt denir. Bu 
terin bWumnul llltnyalla 
yeni meaelelel' çıbnnuttıP. 
gihı katali.tıerln roBertne 
bir iki yası yuaeafıa. tlc; 
bidroiell V& bir imam azot 
ill 900 atmosfer tazvik a' 
ve muayyen k&Wisti havi 
bir kapta 400 ill 700 
kadaı' ıstııırsa yWe s na 
hidrojen - uot mahhıtuınlll 
kin t.arikile amO"'vah 
ği g&ilJmu,,tilr. J:t.1 usulfm 
oesini yanna bırabyOrus. 

Japon - Sovye 
ya1unlaşması 

lar. Yat9t nöbeti yine bo«tancs- ...,.. ela l..ı P..,. 90*-~ llakal 2'J metre havaya fırladık Belgr&U;. 15 (LL) - Reu.ter: tje yapılmı§tır. · . nmın geklif.ine 'bal1 kumaadan· 
ı hhsis olundu. Husrev P. ~ l~ • ~Hltcr' ta Malio- tan sonra denize düp:ıfillerdir. Belgrattaki dip1AJ111atik malı- ı:a~~lat~- lık kana:lt etmi17tlr. Tokyo, l6 (a.a.) - 'Rlılı.,,_11! 

rf nıtdan btrt ~dl -- bir~'*-.. ıo,1a. Hamdi hanya fırlama ve deni- fillere göre. Bercbtasgadende t Areti ğıdaki tebüit Muv ffaldy tin mikvasmı, Kebwsan meclisi b8tı;e ~ 
"Oephf.den baylt tebPrat pttr. ~ ~ H.,.,._ Pa.§a :ıııe d1ilme ~- ,.,... Yugoslavya bepekili ve hac· 1• ~..:nliştir: qa mllteakrp harekltm in~- m.,_u hUlllNiildıt. 
eti. Aliş Paşa Varnaya ~ 1 tMM/ Bttt. FaJoat suihd alır~~ parc:a olarak ö~ Abdullü J9 ıuuan Be miinekaıp edilen Son zamanlarda. cenubi 1tal· rilc t ' ·u edebilecei?i:ı.. Eğer buhman bariciJe Ullft 8. 

ff B~ 18t.B. I~ l~ yasthrk_ ise ağır surette yaralanmıştır. DıOtta!ar paalaıdar: yaya. paras utle, tanınmış aske- İtalyanlar yeai meni~rinde iMi euob Japenya ile Sowyetllt: 
,,_,,,_,, bt.ı. tıe ~mnayu do 7,__,.. bey '' 1nfiliJr YUJıua -a.ııı.&& esna- ~ ile E bvemct <!'derlerse, lra.nh ~t.,_ lilf &ftllladald mi\aaıletMllll!: 
v-·y-"' de kırJkı-ı..A. . cmo.l:t .,-..5• 1 - Jılmw A.Yftll& .et' ri üniformayı labis ankcrler malar bckl~etıilir. Aksi halde, sallh .. nhdeceği hakkmdlt 

Sultu Mahm.t. .ıa. on ah- ~ ~~ ı d.ı. romorkörüıı yanında bulu- &mm ~·ki eNS yoltt -- indiıihaietir. -~ 
Jıf.,._ ıııhıle w 'P P l!l'B-1 nan mavna da derhal batmııııs. idi eden -.e SeliniM ~dm Mo- Bu askerler bu mıntaırada U- Kavaller<> blyGk bir arui kıs- ~ "-viGG&m~' 81 yaya, m!hıi ath ofvalr »!-

rikapı arasında olan F..ahabı K1r 
:ramı ziyaret ettiler. Yolda ad-
ruamdlln telhis gelip T'lllltlua1t. 

&eni Sabat-" . , 

' -.-.u T91 .... ..... 
HIHH.IK t4l9 K ... iNi K .. 
1 AYL1K 770 • ,_ • 
1 AYLIK 400 • .. • • 
t A'YLIK , .. -• 

ti .... 1Mt PAZAR 

I• " .......... tllO ...... ,. 
oa.••~•Vtl: .... ~ m 
Q .... Glle ...... 
ı• ,. ... .... 

1M JUi 11 .. v..., ...... v ... •-1r 
ıue ı.a ıuo .... 
1L40 I0.11 UI v .... 

DiKKAT 

011ktı donatm1a g6~n-1 içinde bulunan fnebolalu. Bekir ebri .A1ma.n mını, bir çok sil8.h ve malzeme ... _. - ~ .,_ ;,.r~ cdiua, rava • J">lu ile as- manl"'ra ait bazı hedefleri tah • sini feda ederek çok gerilerde aa,temilffr: 
RebiilWı... ~ gü 1 ise 10 metre havaya tırbyarat terlerinin Yugoslavyıulan g~- rlp talimatı verilmişti. Bu hare- ! mils.talu:a.r m.M:7.ilere, himaye 
. R ~ ._ f'C!'Gr 1 diğer bir mavnanın Ozıerine düş meleri haJrkn~dıa Almanya tllrıı- kibn neticeleri haJrkmda şimdi mevzııerine ttki1mek ıztırannda 

ttü w ":' ;:;;:- -'"""~ :müştilr. Bekir. bir tesadüf eseri fmdan bir 4'0k defa pim yap&- hiçbir deklaruyon yapılama fa. 
i':a 8iroaill Ytll'M/ Pr°:ı ıı"' eıtirl olara.k bu badfredı!lı sal alim lan2eskiA~~~·- . .,. kat~mask!~in buua ft&leri- ~Ş aylık tecrilbeler, !talyP.n 
... ..,,,,.:.".1 ı.-ı.......: , _,,,_ çıknu.şt•r. Civar mavnalarda - _,. ........ .ulllD UYll - :ne emı~. o~11.s-~- --'--··~ ruhunun 
~ r~n am--. . kan ve beyin parçalan buhm- prlstan tariki iltt ~tak- ~-.... ... ~--- ,r.1 uıuuu ...-u.a••'IC'llll":I'" 
/~ !'!el&met p,...._ tak~ mııştur. diri.nde Y...._v hattı hareke- zlfmı meydana koymuştur . 

f'Wi;: &wg~ Maı,yıl tnfillk o kadar tldcletli o1mmJ tinin aycbıı)abw•. bu b\ısns- Yynanb1ann Yunan onıu.ı tee. hasmını er 
.... .,., wwclia eeı& YUN/ tur ki iskelede bulunu AH ve tak' k Almanl tut:m - ff k" ti • meydaatnda iilqmck fırsatını 
.._ .1.:-'-· J arar, ann a muva a ıve erı 'batmakla da, hamlelerini tek-
• ...- o nıec~~ Mehmet adlnd& iki ealn9 da ni·_.ı-.. uw-.: :.. .. ~amete ı.. .. ;;.lı ~ 

W.u Milali ,.,., l..mt l ....., ,~--· -.- --n nı--.ıı ı aa-·,..aıia) rariıyacak, ve "Berat ... h
1
edefinl 

.,,,, .mat ge- yara anmıca ... r. j bulunmaktadır Kat'i surette au 1 ,..,..,. ._.,.. eld tmek i1zıe ileri kt 
l•d. Bfllôat u/ae ~mı! 1 VaTT'1lMn Mhibf 'Malmmt C".e- kanaat mevwttur ki Almanla- hava faaliyeti vuku bulmuştur. e e . ı-&, .eme e 
... Mıı. ~ .--~ mal. affeden bhu aonn ~ nn S liniki itPli. TlJ&CS'a\·ya- İngiliz Ü\~ ...._ _devam edecek~. _ 
qledl. Pi.7touu ~: A.l yemek fM!t ramorkörll b91rede- nın artık mtıalakil bir muka.ve- lan: n. bombalar atılmıştır. Top 
•mm• 9'Wa bni Mdlr. aon- re1r Mhi~ c;tbmştı. et ~ demeld" Atina, 15 (a.a.) - Yunanis - mevzileri çok alçaktan mitral • 
,.. bK t.lltrıroejia oı..ı •• Mlim.

1 
fnflJAkın neden vukua geldll!i Bu d~.. ı. Irk k ki yır. tandak.i 1n«Ws umumi brar • ~ ateıPne tntulm._.. 

'akat euu sfılell .ı..ll,ı W&rik adliye. r.abtta '" Hmencıa tah- goaıa =.:;:.;;. a k rl ~m tebliği: Diğer bombaJeclmwt tanare-
.,.,,.if. KıfltlMlcln ıı.,._ lifi·! ld1r. edflroettedir. ~ haüı ~ İngiliz hava kuvvetlerine lerimiz. refakatlerinde baftlnan 
riip: «BU uit' ~,. lırlleyi • tamim adla _.. MktaJı tef.- ı mensup bombardmıan tayyare- aTCJ tanareterl ~ hal-
,__ et!,... tl6yıe ~ Mı-1 E4 - lil lem!:H. ı ıen Tepedelenbı §imal mmtaka- de Tunu lnnovetJerinln ime • 
cwa fJffl1er,. ft B~ ma:ifnı tteııe Gtef t>CKO'l'lk ..... _. ... ey ...-. .. mıdaki düeman taJıeidab illeri· ktbna yardım ~. 
llllleyi ~! 8""' oma- ld1c ~. v...- • .._ 3 ~ y~..,_. idil pak ae diln bnt.thı gtın btiyi!k bir mn-etkt g6n Berat mıatab • 
- ~!,, ...._ Yu.ru/ TMdi ~ asrım umeye ta pnıa~ hah' + Allıwt ta~ muftffakı,etle neticelenen Pi·' SIDda faa1Qıette buhma,p bmn • 
PaftJ /alcw ~ noFcibi tpğtnp ,.. oMU. rwnt Altll .... le"- Dipl?••tik =+'R~ detli htıemnlar yapmışlardır. bvdmum ta~ -
-...... .,,,.,. eefcf t ._,er şe- ~ 4'-,. gffff. A-1 ~:-- MJle 1'ir ilti- Top mevzilerine, hareket ha - Machi tipinde İtalyan i'9el ta)J- gün aut 16 da K&d:.il!DOll!'!: 
lıit oı.., MiMi •fa ~ miNl wıil•••• Aaber gllll-1 --. .. umtanlArda inde bulunan motör!fl nak1tye Y'U"deri Ue ~. ~ Jngmz elçllıi. 

,...._ dmdir d"1e fetva •· DIJğifte ~: "11., •. ._ _. .,._ ..,. '* •Mr+ U. etüii kollarma, çadırlara, asker! bi • Cereyan eden ~ n~ ~ tai111z bllllOM~ 
,.. ""* 111••• 1• eıııı.-•lll-:..ı.rn fadel ,.,. iMlllk ..._ MwT 111/ a.. Ot; ,.W. '*"' ...,. '*ı •erı.ec1t doaWr • ..,ı911iTıe rat-! ulara. Buzi ile Gl&v ansmdakil sinde iki d~ tayyareai a - ve JDıilia lrelonilli 

................. 11.ı ... 

-, ...,. ltlt... ı Rsz .._. a.ıı • ..._. -• 'ı '* ,..... ,.,_ ~ -.tııill1 ......... u f? lM ..,....,_ lu'dakl l\:alıllD luuarlak1arı 111' tar. Bombenllllum ta111ft)eri- Jra dlplomattk --
... ...,.. w •• .... llıiwbı ı ._ .-r,e _.,,. auı .. ,_, .... ..,._ ~ ....,, ı .._, IDılllD 1'6tla "l\1ıplılu lııalm ~, JOI tlw"lnde ....... illl'i bat • .._ ~ dUılirlllmU. - De No~ Hollanda ve 

J t tr ,.... .•• a .aıına ..._, n·.~wıranwı ~ ..-•xH+. •=•• Wır•Wki bamllklı& .. mmten Udri danınmdetir. 
1 
ır+ew ... ._ .. ,, 
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iki ylldönUmO 
mUnasebatile 

....... ffayacılığın büyük 
'AZAN: TERCBllB EDEN: 

B ık 1 M k d 
ehemmiyeti 

Ti1rk Hava Kurumu bugUn 16 a an' ar a e onya Bugünkü dünya harbinde Bernard Newman 

Fakat ta oalarm klltle ha
lindeki caaualuklann& karp 
1eaml kamınlarla ve mu)Jerle 
lllÜQdeleye Jr&Jlmuyona. Bili· 
'-, biEim mukabil C8SU8luk me
lllurlanmız yirmi bet eeae ene! 
kendileri A vusturyahlara brp 
•Yni ciwı casusluğu yapan Jma.. 
9elerdir ! Yani ne yapl)mak ll
tllll geldiğini gayet doğru auret· 
te bilirler ft tatbik edilecek G&-
reyı de bulurlar. 

- Anlıyonım, bizim İngiliz 
darbı meselinin dediği gibi en iyi 
'"korucusu kac:;ak a~lardan 
olur. 
Tıpkı öyle. Bu pek doğııı bir 

t.eebnıtir. Bunu not edelim. Mu
•akkak olan bir şey var. Siidet 
.llınanları hiç bir zaman gizli
den gWiye bir harpte bizi mağ· 
lap edemiyeceklerdir. Bu genç 
llazUer ile yeai bq1arken bizim 
llıemurlanmız müteblUISIS kesil· 
llıişlerdi. • 

u - "' . . 

Münibden evvel, Çekoslovak
.iki aülJOD CUU8 .,. de
. ım ,,.,.,., Alman 

... .._ ~ (lelı:oalank -
,-~-~ llPIDe (! \•k ....,. 
._.WDI bir pil MiL ÇDnldi W· 

tunun arkası sıra binlerce ges-
1apo ajanı geliyordu. 

Pragda htlkUmette köçUk bir 
cltplomatik mevki llP1 eden bir 
dostum gestaponun ne suretle 
faaliyete başladığına dair eglen 
teli bir hiklye a.ııla.ttı. 

- Pragda beni ziyaret ettiği
lli3 vakit yaınmda bulunan biz.. 
laetc;l km hatırhyor musunuz! 
dedi. Bani erkeğe hem.erdi ! 
İtlitQa köylWer gibi gayet çaq. 
kandı. Bu km pek&ll hatlrhyor

Hiıc tereddüt etmeden ken
~111n1· tarif edebilirdim. Yüzü 

kı bir podnife bemiyordu. 
>atat.- QUV&1ı gibi bir çehrea1 
~ KIGük, aptal lıir Slovak 
l(;Yliili idi. Dostumun kanSl 
~mmınun görUJordu. Çlbı· 
"1 fN illerini gayet iyi yapyor· 
... BaHs lıir İIÇİ idi. 

~-· - Bir, iki hafta. ....... ... 
hap lıp1 ..... Kana 

.... nacııa bir ııeYecan e8eri bl t~ 
-. Biraz 110nra sebebi an'•ttl
"1. 8- MJUranh ona gez koy -
lllnletu. Tabiidir ki kanm bu ile 
~ ediyordu. 

Sehebi, her teYden evvel An
)'& ılAhdar olmuı idi. Sani

>eu, Aıma gıbi abmaJr, akılsız 
,._ _.. ... ,.,_ bir bd111a loık olabilecek 

~ ne oetlt bir inaaıı idi! 
Btltun bunlara ratJnen, An-
~ ile muagakada buhmduiu 
'-llhakkaktı. Çünktt Amıa her 

~. çıkbjı aktam pek miite
i:_'l'n'IÇ bir halde avdet ederdi. 
IJ'!!lalilndA qlan titreyİl.i pek göze 

. 
l>tınyada Annaya limdiye ka
hi~ bir erkeğin bir kere 

Ql'ririp de bakımı oJabil&. 
ihtimal vermiyordum. Bu 

olsa ancak onun aptal su-
bakıp eğlenmek için ola-

HUaeyln Cahid YALÇIN yquıa basm•ı bulunuyor. • tayyarenin oynadığı müm. • 
Türk vatanının semamnı çe- . tu ve hayaiJ rol meydandadır. 

il lımat AJına temin etti. O 81· lik kanatlarla korumak için 16 Öyle görUnfiyor ki, bu sihtrll 
ralarda fena halde tutkun bulu- yıldanberi çahf8D bu hayırh ve ıdli.h111 kıymeti gün geçti~ ar 
nuyor w bunu saklımağa hiç verimli teeekkW Avnıpa harbt- AA. h t ı •F J • l J k l h l tacak, neticede dünya mukad • 

bir~Umıhamleıyordu. v~esineoım'-! :n~1nn~:~=~=- 'rıu e ı aevır erae an ı arp e- ~~o~::~~~:L: 
ile ılıkadar aga de nihai galebeyi temin edecek 

bqlaması içinde canlanan yeni met ve ehemmiyetini misalle is- b l t kl •h başlıca unsur olacaktır. 
~~.!:'!": -:ı:~::,::~e:i:ır•mil- re ee ep o an opra arın tarı ı b .. ~.:rr::\.~!~~1~~ 

letlerin yürek!• aCISl misalleri . ..., ...u 

1eıiııde pek ~ hizmet ettiği hal- ortada dururken Tllrk vatanda· Balkan devletleri, 1914 U- - - - ----·----- nn devamlı mücadele ve kanlı dir etmisler \'e havacılığa icab 
de misafirlere kargı muameleli 8lnl var~ ve kuvvetile hat· muml Harbin ilAnına kadar bir YAZAN: müsad~melcrine cevlilnglh ol- eden ehemmiyeti vet"erek bu iş. 
hiç i)'i değildi. Kapr, çahnınc.a, ti kudtetinin (ıltkinde bir .gay- JBD&r. 4a_I gibi hali ~~ muştur. te yükselmeyi esu gayelerden 
kapıyı açar ve herA.i içeri alır- laulua1ui Ba•tanıu ve Makedon. D~rı· Ozdenı·z Makedonya, hudutlan daima biri addetmişlerdir. 'l'ürk ha • 

retle hava ıaıtıUmuna yardıına yadan çok ~izar ve muatarit "-' mütebeddil, içi gibi sınırlan da va kurumunun kuruluşu da o. 
dı. Bir çok köylü Jajju giJ; telli davet ellerken yapacağımız yar- idiler. ••••••••••-' hiç bir vakit uzun müddet ia- nwı için cumhuriyetin tees· fuıi-
§eylerin he(:&Dden korkardı ve dun sayesinde hem aletnnum le hemen hemen yaşıt bulun -

yurdun hem de kendi öz yuva- Balkan kayalıkları, Avrupa tikraı: görmüş bir illke olama- maktadır. 16 ıncı kunılus so -
telefondu bilh•ua ictina.p eder- kıtasmın cenubi blyük yarım MAKEDONYA mıştır. neAıi ilmıal etmiş ve 17 iılcı yı-
di. mum 8Dllliyetini temin etmek adasının 50 kilometreden 100 Evvelçe Makedonya sözü ı~i- Makedonyalılar haddi zatında hna basmıştır 

gibi muzaaf iki vazife bqarm11 kilometre genielikte Uç yüz tilince hemen hayalerde ellerin- c:ok karışık ve melez bir kütle - · 
Fakat qk, onda bttytlk bir olacağımıza unutmamalıyız. kilom...._" mtltecavis uzunluk· de bombalarile,. bellerinde ya. den müteşekkildir. Bava kunımunun bu gecen se 

değişiklik yapnıştı! Bir millafir ta d~· bU- dağ siJsile. tağanlarile ve omuzJa.nnda Cihan Harbinden 8onra Epire ileler zarfındaki faaliyeti ordu-
geldiği vakit Anna onun İllll1iDİ * sidir. (gra) tll.feklerile her fırsatta Tsalyn.dan; sahillerden ve ~a- ~iif:~::U~~~~:i 
meslek ve aan'a~ llO~rdu • Sabık Bulgar Başvekili Bay Tarih ve askeri balomdan es- köyleri basan, şimendifer köp- lardan gelen Yunanhlann da il- hava kuı umunun vazifesi git • 
Tele.fon çaJdJğı vakit, Anna ko- Köseivanofıuı istifasının tır.erfn- ki harplerde mühim askeri har~ rWerini dinamitle atan; rayJan tihakile ve medeni ahkam ve tik bU w 1..,n ak 

söküp katarlan uçurunıla.ra yn· nizamların peyderpey taammü- çe yümekte !~ agır'°'S'm· 
şuyor, ve beni telefona çağJr - 1 den tam. bir yıl geçmif bulunu- ketlere sahne olmuş ve derece varhyan ve büyük merkezlere mile bu ha.valide biraz daha in- tadır.. Bunun u~ın kurum. 
madan evvel, telefonu ~m yor. derece roller oynamış (Şipka) kadar sokularak ktındak~ılık tizam ve silk<Dıet teessUs ede • >:U:r. bini~ \aran azasın~ daha 
ismini öğrenmek istiyordu. An- Filvaki İstanbulu ziyareti es- geçidile. mtlsademelerile meşhur yapan ve ırk ihtirası ve gaye- bilmiştir. 1 nyade çogaltm~ faliy~ 

nasında Tl1rk. Bulgar dostluğu (Kaçanık) boPa: (Derviş) 1 · uğurun h tü lt1 f . h ·r sahada daha zıyade genış • 
nanın ilıJa acaba beni aıwlan hakkında Tllrk __ ... _ilerine: .Balkanı ve (Deliorman) dağlan en . a er r ecaat Makedonya -Tanh bakımın letmecre mecburdur Ve gen.il. 
doğma aptal ım zannediyordu a-- ibret hatlraJarile siltre pyaıı· v._e şenaati irtilrlp eden ~tlsel- ., dan (Fftip) ve büyUk (Alek- ıetecektir. · 

- Dostluk narin bir çeçiğe dır lih çanklı Balkanhlar, bır ta· sandr) tarın zamanı idarelerin- . 
diye her zaman dilftlnUrUm! benzer. Onu soldurmak değil • kım dağlı fedailer; bilerek bil· de Makedonya krallığı, yunanis . Bugün başta gençlik 01!l'~ 

Bttalli ne tecBıir aJmaJr U.. bil•t;. geligip nepünema bul- Balkanlar, cenuba doğru in· miyerek tahrikat& kapılmış· tam hilküm ve nüfuzu altına al :t!ava 1~~ 
biJ8e aldım: BOttbı dostlara \18 maaına çalltmak aizler için de dikçe daralmakta ve ovalara bqlki para mukabilinde viCdan- mıştı. Bilihare buralan Roma· tün ·ıı ~ o~~ ld - -
ah-p'-- benimi& m .. ,__......___ -- bizler i,.in de "-•.. -ı-. bir mDnkalip olmaktadlr. lan satılmış ve bazı mutaassıp lılann istillsuıa uğrayınca bu ardımıını e ın m ı· ~ Ceb-ugıı 

ua. 'llU-.. ---'° .~ ........ ~ ~ •- .._ Balkanlarda ı.... .. ı.ea Tunca, - miln .. ...ı.· -:-1--=- •-ır:ı et .. lk . d::-~ k bi . y yapması azıml.lll"" • va.ile olmaJJdır. Yolunda .. ~ ..., u:.mı nllDn:ıUll ~ - u eyı un.1e ayıranı r vı- le .. :-~~ hr.:.:yet -"nt 1 
derken dikkat etmelerini söyle • Meric:. Arda ve Kanuna nehirle- tikıeri komitelere intisap ebnil liyet derecesine indirmişlerdir. rmuz.uc ı.ın 1,;u __ an anım-

~te~ta" hle olmwa"~,~~ :=o~ ııie=r ~=-i;ı~ ri cereyan etm.l:tedtr. ~katı yürekli inean· ye mtni~kerdikles • olaı:a~ .. (Herab cl~b) ~:::~ı:n=.1b; 
zıyeaınm ... ._... ... &lllWI durm olan k d bq BallrımlıJar, fen ve medeniyet ısm v en ra.a.nas r fje ·ı' neler de bulunmalı .kazancmıı • 
yoktu. Evimbı içinde bir casus vekili ":eçen -m:"1111::~~ın 16 imdadlanna yet:ifhıceye kadar Eğer bu komitelerin aralann· rini intihap etmişlerdir. za göre taahhüd f:Wğimiz iida-
beelemek istemezifün ! Vaaiyet asırlarca sel fellketlerlle de da fikir ihtillfı; rekabet ve I Romalılardan sonra TUrk a· j tı gttnllnü geçirmeden &ıemeli 
güzelce anJaŞJhnca, Almayı çağır m~ll ~ v==~m uğramıllardır. şöhret davalan yüzünden biri- , kıncılan Makedonya.dan gec - ve bunu nrbrmaya ~: et • 
dım, lreadiaine yumuşak 'N na- üzerinden geçen 365 gün içinde Koca Balkan bllyük yanm a- biri~ .~. çarpışma!ar1:. ,.e i ti~lcri 7ADWl Romalılan tud meliyiz. Bunu yaptı tak -

dasının lhnal kısmmı kaplıyan yekdıgennın ımbalanna ugr&Ş· edip bu kıtayı zapt ve i§gal et· dirde bir gece yanaı bqım>n 
zik bir surette hitap ettim. Al- bir hayli §eyler oldu. Vlkıa dağ silsilesine mOsadif (Mak~ malan olmayıp ta müttehiden miflenllr. Bu suretle Makedon ı düşman tayyarelerinin yağdıra 
maıı ipinden 80llJ'8 aylıjımm Bay Filoftm da daha iktidar donya) halkı iklim ve ihtllAl harekete muvaffak olmuş ol· yanın büyük kısmı Türklerine. cağı bombalarla uyammyacağı
ualtıldığını, yanya indirildiğini mevkiine geçtlli andanberi ida boralan içinde yetipıiş ve eaydılar ika edocekleri tahribat Une geçmiş ve bilahare küçi\k JIU7A emin olarak mDsterih uyu 
söyledim. Bundan dolayı, yap- mesint tekrarJadıtı .. kOIDfU dev· nıefkflre cidalleri uğurunda muhakkak bir kaç misli fazla bir kısmı da Bulgarlann elle - yabillriz. 
ma tarzuıın fenala§lllw tabiJ ol· Jetlerle dostane mtlnasebet,, ~ kom§U umıurı.rıa aeneleree çar- olurdu. rinde kalmışb. Türkler, (~ll - MURAD .JERTOOLU 

litikasma sadık görllnmekle be-~ Bu komiteler, ilk çağlardaki nik) şehrinden Makedonyaııın, 
duğumı anlattım Bundan sonra • Rumanya, Yugoe. insanlar gıöi dağ ve m:ıfara ha- denize' açı!mıt en mühim bir !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
bnm ı-:-ı ~ ...x-...J..+; ral:>er eelet1 gibi "dostluk çlçe- ~. Bulgari8tan bir kıaun -~ı.---..: -ı--ı.. ~ı• ibarettir. (1912. 1913) Balkaa 
~ --.... .. .,._.._... finin,, aolmam•m ~ var ıruv Tllrkiye·, Yunanletan " Ama • yatı yapmışlar ve ömllrlerini ~ 'W"i&& i-U.Bde eyJo -

Onun için ona, unl muclbince, ftti .,..,, .. _ faidmiz ifna eylemlelerdlr. mitlerdir. (19H - 1918) Cihan harbinden 
bir hafta el haber veri Je çahştı5auau daha maddt vutlufu (Balku devletleri) na- Makedonya - Bugtlnktl Yn- Makedonya, denildiği vakit eonra Makedonya, halım Yuna-

en yor • Ye daha bariz bir tekilde teceı- mı aJtmda ein_.. a1mJt bulu- nanistanın şimaline milsadif ni· bu kıtayı teşkil eden arazinin nistan, Yugoslavya ve Bulgari&-
dum. Artık himıetimir.den çı- lisine Rahit olmamız pek şayanı nan bu gayri mtltecanis kıta ce mazlum ve masum kan.hırla neden ibaret olduğunu bilmek tuna aittir. 
kacağından kendisine ebtra bir arzu bir 18Y olurdu. m~esef mütecanis bir ittifak sulanmış bir kesme kayalıktan faidclidir. Makedony'l, Tsalya lla.kedonyanın Adriyatiltle a
haftahk Ucret wreoektim. Bir Şayet sel gider kum kalır bloku ha!lıe 'bir ttlrlft geleme- müt*1rkH bu topnk parçasa ile Eplre arasmdalri Pbıdua ve Wwa da pek sıkıdır. Yunan -
hflBnUhal phad......_. de ya- darbı meeell .Bulgari.tancla da mil ve birlik teU edilemeyince üzerinde nice canlar ve hanU- 2885 rakımlı Olimpiya dafla - hiann elinde bulunan (Sellnik) 
acalrtım. doğnı aayıhyora Bulgar kom- bu havali mJrtnı.t wımı ilen& maplar 8ÖmDÜf ve ihtllll ateoıe- rilt: ormanlarla mestur ve zil"-1 şehri yine Balkaalann denlr 

sel 4eifl kum olduğu ter hali ihtillfta blmJ.llar ve ri etrafı yalmuştır. vesi 2895 metre yttkaeklikte mahrecidir. 
Alma hüngür hllngür ağla- ~. mu- ~~~ ~~ ... d~~WJ:.eti: ihtir~crt:easlbövleceksenbeelP.rce bir c;ok Rhosopc yahut bugünkü ismile ~deSel1An91ik5).:a~1'1.tiumb .. ~m~~ 

mağa hleJadı, Bizden ayrılmayı A. C. 3.ARAÇO" LU "'"' uu.u-au .-w,,-.-. U""9ü1 ara, re a tlere ve ihti- (Despot ds.sb) clbal silsilesi uw uaı cwçy .ınw-
aJrJmdın bile geçirmediğini möy- =-----------l_erdir __ . __________ ı_au_e_re _ _..;şah;...._ı_·d_v_e_muh __ tellf __ ırltl_a_· ....... arasın __ d_alr_i ..;.Ba_•k_a_n_ha_v_aı..,isın..:..·_d_en;.:;;... __ ...;<:....B_on_•_•..:llY.:.:.fa_.:,.J_Mitwa _ __.;.._;..."8~) 

.lecll. .Da.Da ve karıma · pek sa- ,_,...__.._.,_t4M1-..-.ıı-.."'Mı•---.-M1M1-..111ııııı--.11Mllil!ll,.lllllllllllı.lllMI_._. __ - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ 
Alrtl. Aybğmmı kesiluıf8i bir 
feliket olduğunu pek a1l takdir 
ediyordu. O yanmnzda kalmak
tan ve bize bedava im.met et
mekten mesut olacaltb! 

Tabii, itiru ettim.. ll'akat o 
-- etti. Omı kapı chlan &ta
mamım. Çtblkil mevcut niam-
larda bir vesile bularak aleyhim l 
de dava açacaktı. Onun için. 
evde kalınamna razı oldum. Ar-

1 

tık aylık vermiyordum. İptida, 
aylık almayınca bizi bırakıp gi-j 
der diye ümit etmittim. Hal
buki hiç de böyle olmadı. An- ' 
nanın kesesinde cep harçlığının 
eksik olduğu yoktu. -Aşıkının 

iyi para kazandığını ve cö
mert bir adam olduğunu söylU-
yordu. Bunda hiç şüphem Yok· 'ı 
tu! 

Maamafih, vaziyete, taham
mW ebneğe imlin kalmamışb .• 
Temmuzda, Çekoslovakyadan 
aynlmak emri geldiği zaman. 
pek memnun oldum. Bwıu ati- , 
klr llUl'ett.e yapmak kabil de
ğildi. Iıebfstana hemen gitme-' 
ğe teşebbUa etmeli idim. Pek 
çok zorluklar vardı. Çilnkü hu
dut sıkı sıkı muhafaza ediliyor-! 
du. Her halde, en evvel Annanm 
lfisünden kaçmak iktla ederdi. j 

Düfijndllğüm çare baait ve 
mtlıeair idi. Kanın ile beraber, 

1 

bir iki haftalık bir tatil için 1 

köye, bir doatun yanına gide -1 
eeğimisi s6yledik. Evi beti• · ı 
nıek vazifesini yalnu kendisine 
bıraktığımızı Anna'ya anlattık.! 
Hi~ bir vesile ile hiç kimseyi 
içeri aokmamamnı tenbih ettik. 
Yazıhanemde mühim evrak bu· 
tunduğunu ona işrab ettim. Ta
biidir ki ltıaumu o1aıı feYleriıı 
klffealni enelden bldınıut
tmı. ÇUnkll Annanın yaJnpkJJ 
lelkını eve aldığından fllphel&
IÜ)Oft)IDD. 

(Arbm var) 

Böyle bir ihtilat 
dmizde ve ya1nu bahri lnıv
vetlerle haJledilememi. Bntiln 
kıtalarda yapılacak bUyttk mu 
harebelerle neticelendirilebilir
di. Btlytlk Brltanya bu harbe 
btlyüldUğil ve kuvvetlerile uy
gun bir niebette iltirak etin~ 
ll idi. Binlerce inaDI seferber 
edip senelerce bealemeie hazır
lanmamız IAzmıdı. lılUttefikJe. 
rimbe ve btıtün dünyaya kar-
11 deruhte ettiğimiz taahhüt -
1erin yerine getirilmesi i~İll 
başka çare yoktu. Bu sözler 
kabine azam tarafından siikil
netle kabul edildi. öyle zanne
diyoıımı ki, Lord Kitchner, u
mumi ve mecburi hizmeti tek
lif ederek, bunun icap ettifl 
anda meriyete konulıruumıı i&
tmıit olsa idi, derhal kabul 
edilecekti. Fakat o, bidayette 
gönüllüleri çağınp muntazam 
6 yeni fırka tetkili ile iktifa 
etti. 

Bu yeni gönülllileri kara or
dul~ kadrosuna göre teşkil 
etmek daha muvafık olacaktı. 
Bunlar billhare iki veya dört 
misline çıkarılabilirdi. Fakat 
yeni nazır bu sistemi iyi tanı
mıyor ve hiç itimat etmiyor • 
du. İsim bile ona iyi gelmiyor
du. 1870 harbinde Loire, batti. 
belki Maus muliarebeletine iş
tirak etmifti. Bu muharebeler
de esaslı noktalar Fransız kuv 
vetleri tarafuıdan tutuluyor
du. Bu hatlann delinmesi, tek
mil ordunun bmulmaaını intaç 
etmişti. 

Benimle olan münasebetlerin 
de, defaatla bu hidiseye isti
nat ettiğine göre bunun onda 
bir fikri sabit halini aldığını 
bilirdim. İngiliz ve Fransız 
askeri arasındaki bUyilk farkı 
kendisine anlatmak için boşu
na çalıfıyorduk. Fransızlann
kt askerliklerini ikmal etmek 
üzere olan yaşlı efrattan mi • 
rekkepti. İngilizler ise, canh. 
ateell ve orduyu son derece 
aeven gmçler arasuıdan seçil
miftf. 1l'abt o hepaini mUsavi 
görllyorda. 

.. r-. ~z...vı.~...v...vı.u:..ı.:4.J..,V . .V . .V--DU A ·, HARBi. ~~~~ 
..- biye ve nezaket icaplarmm ya-

pılmaamı temine c;alıştık. m. 

ı 
z:ı.t prens Lichno.Asky bile ken-

( Y E N 1 S A B A H ) iN B 0 Y 0 K S 1 Y A S 1 T E F R İ K A S 1 disine yapılan merasime llaret 

---------------~--~~---~----~--~-------~ etti.Onun tberindederinintl-
brlk 1 d Y 

balar b1raktJimı zannediyor-Fa a arımız az ı I azan . mizde bulunan membalar bu 

Bu meaele zaten insanı ür- ıv • ~ kadroları kolayca doldurmağa du_!~ey'a eefiıine iae ~
kUtecek ~ ağır olan itimi- v Ç •• • ı klfi geldi. Bahriye silihendaz daki mektubu yazdım: 
zin mupmltım bir kat daha • 0rç1 böliiğil zaten mevcuttu. Bu bö· 
~yad~ ~er olmak is· I , lüklerin, sevketmek üzere oldu- 13 Ağustos 1914 
~yenlerm yüz binlerce akın ~ 28 ğumuz diğer kuvetlerd: n da- "Tezkeremin himin bahriye 
tikleri bir sırada kadro teşki- ha evvel hazır olacaklan mu- . 
llb yapnala koyuldu . .Kitchner ~ v~ sopadan başka bir hakkaktı Denizde hizmet et- llÜS~ amiral Bood, ber tt1rfll 
ordusunun evveli altınca mtl· bir şeyımız yoktu. . . · .. esbaba iatirahatinisi temin. et
tea.kıben on birinci ve so:ı ola- Donanmanın ve amirallığın m~k. ıç~ can atan ~ye go- mek prtiyle ve arzu ettiğtniz 
rak ta 24 Unctl fırkalan teeek· levazımını soyuyordum. Fazla nilllUleri,_ b~ _vazifeyı biraz lekilde denizyolu ile eeyahati-
ktll etti. Bu hazırlıksız kuvve- gördüğüm 30.000 tiifeği aldım. memnunıyets12hkle fakat tam . . ' . . . 
tin ortaya çıkması, muhakkak Bu, cepheye 30.()(){) asker daha bir sadakatle kabul ettiler. nızı temm etmek için. emır al· 
ki asrunıan ea bi1yUk mucize- göndermek demekti. Denizde Heyhat! Bunlardan bir çok • mıştır. Şu 8ll'8larda sıze her
lerinden biridir. y~ ~ye silibendazlan lan için, bu, meş'um bir karar hangi bir hUSUBta müfit olabi· 

Mecburi hizmete karşı es:ı.· tüf eklerını muhafaza edecek- oldu. Bu kıymetli kuvveti tef- llraem, bunu bana bildirmen.isi 
aen çok ku;VVetli olan cereyan ~m1:a!1rl~e:!t ı=:nZ:~ kil edenlerden pek az.ı yaralan· rica ederim. Hidieelerin feci 

Gerek gönWlil mıktarmın ha- :1 t 0 
':: e• w bil madan kurutulabildi Oıılann seyri neticesinde, memleketle· 

ddinden fazla artmwndan ge- aseli!l di~asına vranmagı • ba@a.rdıkları işe gelin~e, kahra· rimizi ı....~ .. \r.ln eski doRtluk rekse techizat noksanından, kı- m Y · ....,_,, _ 

bir da, dah kuvvet B•hrıye askerleri ordu manlıklarla dolu olan bu dev- zail olmuttur; ancak, uzun ae-
sa zaman a • · tarihin. de - 1-- tulmaz lendi. Muntazam ordunun mü- hi t" d nu. Oıuac wıu neler devam eden phst temas-
cehhez bulunduğu nisbeten as zma in e hadiselerdir. 1arumzm husuJe getirdiği htır.: 
malzemeden başka hiç bir şe- Lord Kitchner yeni 6 fırka- Almanya sefirinin ve 8 gün met htslerl, İngiliz dostlanm· 
yimiz yoktu. Aakert kuvvetleri- sını te.~kile başladığı zaman, sonra da Avusturyalı meslekta- .zın kalbinden hiç bir zaman 
mizin azlığı ile mütenasip ola- henüz gönülltUerin adedi bü- §lnın memleketten aj'l"llmaları çıkmıyacaktır 
rak küçük mikyista harp mal- yük bir yekUn teşkil etmeden için lizımgelen tedbirleri ittihaz A wstury ·~ kendisini 
zemesi fabrikalarma. malik bu- kendisine bahriye fırkasını tek- etmenin bana terettUp ettiğini d ~ ""-~... ' ~k 
lun --2 •• ı.. Ne bir ihti t tü- hisaettim Bu maksatla., hah ogru ... u.3~ye • ..,.,_ ....... .., uyun&UA ya lif ettim; memnuniyetle kabul • • bi · · tedi. 
feğimiz, ne de fazla bir topu- elti. Harpten evvel, seferber· rl mUsteşarun amiral Hood'u r genu 18 

muz vardı. likte uzak denirJere göndere - 5 ~ sabahı ilniformaauu Uzun seneleırdenberi Londra-
MUtevazi mermi ve ceph~e cegı··miz herhangı· bir gemide va- libis olarak, Alman sefaretha- da yerlelmil olan ve cri· ... di 

mevcudum.uz, bq döndürücü f .. nde.rdtm. - . 
bir sür'atle dtrmana inkılap e- zile alamıyacak efradı ordu- nes ne go memleketten k~ak mecbur1-
dip havaya savruluyordu. En gihta banndırmağı dU§ttmnUş- Alman ve Avusturya yetinde kalan bir çok zavallı 
milkemmel · tedbirleri almak tUk. Binaenaleyh biri bahriyeli- Avusturyalıyı dÜ§Ünmeınizi ri-
şartiyle küçük mikyasta dahi lerden, diğer ikisi bahriye ihti- sefirleri ca etti. &-firi götürecek gemi-
olsa, yeni harp malsemesl vat gönWJWerinden ve donan- ye 200 den fazla adamm bin -
membalan vücuda getirebilmek _, _ Ahnan sefirifıi istediği gibi m · k rdi Bu 
aylara mtttevaklaftı Bir tü- manm dalıni efradından mü- . . ... . •. b. esme arar ve m. nu 
fek yapmak için ııu: t.op yap • rekkep Uç bölük teşkil etıneği ve.!:: ==mgö=ece -~. yapmak suretile, ~~ya.-un 
maktan daha UZUD. raınana ih- imparatorluk müdafaa komite- ~. ögrenmek iatiyord ~ vakan ile mfttenasip bır eekil
tiyaç olduğumı ilk defa anla- iline teklif ettim. Bu bölUklerin, ~-m- sefiri Alm m:· llnn de hareket etmif olduğuma ~ 
mıştık. Ve, bize lAzmı olan da harbin Dk saOı•smda, lngilte- Ml6- an ıL_•n Didim. 
tüfekti. Askerlik dairelerine nin müdafaasına ift;1rak ede- tahkir ve hüc:nmlan ile uğur
almı eden coatma tnunıama celderini dilfOnUyordum. Eli- lamrken biz, en derin bir ti- • 



Yani, ariu.ıilan öıı.:: do:;nı SolP
pa;.ıa.nıa._ B>;da.ma, e1 ile bu

l çer-~e, lıasının bcr 
, _,,,...,. bir oyum;ı:ıu kollarik elle 

dl<: bııdama.ktır. 
Mew!A; ııağ el ile giriletı bir 

tıclr çapnız; ııol el ile de Jıuı~ 
lrŞiUtl&nndıııı budama gibi. -· ı.. 

-
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1 
SA BAHT J DALDAN DALA: 

"f ~ .... 

SAB HA 

1 Akd nizin ş ca 
ha •• u 

(BiZ§ tarafı 1 inci ayftıda) 
ve İtaiyaya tayyareci gömler· 
m;<J. • ve Katanya limanı~daki 

Doğ u ·öyliy ni d kuz köyd 
have. & . .ine yerleemişlerdi. Bu 

~~~~am:~:nte_:i;~~lkovdukl rınagöre gel ı·n 
filcsıne tevcih etmişler, bı1· ıngı ' 
iiz kruvazörünü batırmışlardı. . 
Bu üsten Almanların diğer hti. - Biraz evvel a:r.: dclıı. eli •l· r Yaz<m : ---ıııı. 
cunıl:ırı kendilerine pahalıya den bir kaza çıkıyordu. 1 
mal oµı~ Çünkü İngiltere ıır • -Allah kon:ruuş.. Re~af 1 LEa 1 
tık ikincı bır lıaskınıı. meydan - Allah mallalı korumuş de· '5 
vermedi ve bir günde 80. 90 Al ru· bereket y XS:n h•rif lroı:k- ·------------=n · İtalyan tnyyıı~esi. düşür-1"' • c u• ~ 
dü. tu. • ğıı r;.-ığırmıı. H:ıtleınemiyiz, yok-

Akdenizde Almıı.nlartn mev • Yoksa kanlı katil olup ka..'"ll· sa memur mu! E\'Vcla. bunu an-
cudiyeti bir Süveyş taarruzu ile 1 kol .karakol eürüne<:ektim. laya'ım .. 
kendiı;ıfili gösterdL. Bu taarruz j _ Allah All~h, sen ushı beş- - Estagi:ıruUah ( •.. ) bey. 
da m~ bir netice ve~~ş h bir çuc:ilksun; u~ old böy· hademeye itimst edemiyece • 
olmakla ~her İngilizlerın 1 Je? ğim mühim bir iş için sizi çağır
çok lıaı:smı bir nokta.ama tevcih · 
edilmiştir. Süveyş kaıı::Ju:da - - Ben mi uslu başhyım; raı.i mısım da ... ( ... ) dosyası enüz 
ki ~,isat nazik oldı;,~ giiıi bu· Jahi kızdığım z.anı.m b!lb:ı.nu ta.- lkııuıl oililır:.edi mi? 
radan geçen gemiler de hi<;b~ mmam. Hele bugünk'i vak'a ·• l - Dıı.lıa üç gün ister, diye 
manevra yapamıyacl\kları ıçın Sen d 1 kesi aitıı;ı. 
kolay hedef te@kil ederler. Sü • Dairede 0 sanıktı k17.a_rsı_ 

1
n 1;;,·rah~,·: rtl Bu sefer o biraz -.. ~nir ""1. 

veyşe yapılan tamnız, buraya en ç · r:ı, şoy e ır ı;u .,. 

en yakın düşma;ı ils<;ü ol::.n Ro- tane çak.ıştırayıın dedim. Tezgah bi oldu: 
dostaıı idare edilmiş olmalıdır. ba§ını kaplamı.~ iri yarı bir he· - Yaı:ıııa kadar mulıillak 
Pek .mümktindıir ki Rodosta da rif ben daha içeri giı-eıken texs· ha.zır görme isteıiı:n. 
Alın:ı.n tayyareleri ycrleşuıiıı ol 1,...., Eı; • 1 • ~'-'·- . d· B" - O kadar acele iac nlın da 
su.ıı. Ancak .AlmanJ.ar Akdeniz .,...... r:ı; e a """"' "' "-,m, ır 

Me~hur fabrikatör -<-> nildJll' 
ınızda. ';lahit olacak.. Zaten 
diiil dayım olur .• 

* ' 
- Vallalıi lianımefundl 

idııre ef.me?-. Size t.aıı gibi 1ıllf 
ayakkabı veriyoı·.ım. .Hem .,, 

ı da gu; ınez, tanı beş 

gi!'ersiniz. 
- Hal.is ipclilidir beycf 

Hi~ merak E'imc,-iniz, ne 
ne rengini al.ar. ÖmrUı:ı:ıllz oı~ 
~a giyersiniz.. 

- Biriıı.ci ya,ğtlır.. ı~~ 
çiftliğinden hu 0 usi 
Tabii ~7. old.u.~u için ;mc-ak 
gilıi ititıa-lt, kil> r mü~teril~' 
mize saklarız. 

* <le göründükten sonra S-uveyıı kenar-• ili~. içmeğe ba_şladını. keııdiı:ı.iz yapın; dedim ve sura
ho' ·-' ·- ta.am.ıza maruz kal - 1· Fa.kat herif ;,,; azıttk~a azıtt . .Ba- tına çarpar gil>i kapıyı çektik • ........., ..,. , - Mıl,,kkilim masu '1Siıır, 
dı. italyanla.r sekiz aylık l:ıarb • i ııa -'An mcııcleri M.virtt. Kendi ten .sonra dıill.l'ı çıktım. Hemen 

bir _.,_ &~ "" beycfendı. O h:ıyıı.t.ı.nda oim 
leriıı~e bölfle uu-'et göstere- önüne koyduıttu. G-...ne boı; ver • şapkamı kaptım. Alkadaşlar k:ı.ılı>r tavuk bile öldürmemi$~ 
me1mn:Jt~- AkriMıi7"c ""•lı - dim. Bir aralık ıncyhAllCCiye yalvardı. A.~ağıdalri gürültüyül 

bu""""~ ----· ı:ı ""'• _ ··d··-ı d • k ki - Müekkiliın fih-a.kı· o 
C deniz Ve havn. :--•-~ lsk-"e kllfretmP.{;C başL'ldı. A.rt.ık bu ınu u ... ,e uymuş ow.ca ya· 

UbWC1 .,...... gel · H k · · · _,,_ mn.,tür, falc;;t miitl:ıfanı· riyede ıw. Yunıım,,t:m tecaı-ü - itadan kafi dedim. Çünkü herif ruma . . er C'lın ıçı .. ...,, -. -------
'--" cd ta · ,. B t1 1... 1 i,.;n öldürnmk _mecburiye · 

y_a.r _dinı iste) :ıı~ İngiitere_ G _~ dıı. lkn de !Jemen •·--tarlı 1 sal· de inadımdan w.zge--,.tım.. UWJ-

ze uğra~'lllca. vcı ~ter .en 
1 

ltllfrü dilbcdüz bana. s:ı.vuruyor- j rzıye \·cruı. u sure c ·~:n . k~r. Bwı.ıı da..en ,,....,, .. 

ndin Hanya limanU!&ı hır us I wuı. ' lil maktulü, kendi ta.ba.nc::ısi1• 
Çalar, basnmı tc!ı: ~ k.. vücude getirdi. Bu sw·et!e Ak - lat!1m ve aman vermeden gı~ • ' • • • ' öldilrmii.<; ol=sıdır. 

:nefes ~İl~!"!':-= denizde Rodasa ve dif;er !tal "j lağına eanldım. Ştrr.'.k IUTak Mitdi:rün oda:;uıdan dOllya - Filvaki taoonca mü<> 
,.ızverm!ıl'ti. - -J • yan Uslerine yaklaşmış oldlL bir ııağ, bir aol yanağına iki t.o- koltukta süklüm bük" num· '--"'· 
Wi=;;:nll<;tll. Çı:.larnı Mtıllayı al- g ) Derken Trablus tııarru.zu lııgil-. kat. Herif ney uğradığını ııa- ""'' ~ me ,,ıwr. Fa.kat. müeldı'ilim 
ftıııa almuı -ve luırekctc gcı; • tereye Akdenizin ortasında da- · Baktı k. b , _ lan, atan tutan bu yal:ıııeı peh- cak :ıJıı- t>.:hrike ıruıruz JrılJdi);• 

ha emin !inler temin etti. Böyl&- ıım;lı~ fuı.iı b. e u~- liva.ıuıı ta kendidclir. Fakat ne tan somıı ta.bımca kull· 
~ mlUilindi. Yol=, J.1ol1a ce Akdeırizde nıevkıi büsbUtün mıy ' e ce uıe daldırdı • elenir.. Y:ılaım kc.lan nınılmaz tır. Yol.-..a lıiç hir mınım. öl 

ızmydu ! .. Ohbilirdi. F ' sağlaınla.58Jl. İngiltereye Alınan anm metre boynnd.a bir bıçak ki.... • _...., 
Çnkır koca gövd ;.ile J.!oll&- • enarbahçe arş1ıaşıyor ya Sicilyada mukc.bele etme!: çıkardı. Hem n atılrlıın. Bileği- nll'k itin m:ıktulün yolunu ı.ıe--

s::ıı llzrine yUklencu. KeınatıA istiyor. 
1 

•- ni kıvırdım. Bıçak yere düştü. * memiştir. Bu işte kesit v t 
Dünkü ta1yan tebli-· .w- . • müt luı.t"iy n ın~u b dımn::.&uı k=e ile :ug maı;Arımn ildııci da9resi· biri şüphesizdir ki Beşilrta.~tır. """" ..... ül. • • Si gıil Bu esn;ufa herif Ubruıcru;ını Erltek basit bir 1mzanc .ııahi· 

~=, '----'"·-p ttı. Ve...._ _.._ . ~"'--nda ......... ıı yag·- U-Cra ı·......;...m.leki dedikodula - ,,~ paraşu .... ennın c ya. - ~ı..-- teti" d kurun 7 bi Fıık . maı: . • ~ ........................ ............,, -.- ...,... ...,....,,. ...--~ ...,..~ • .,~.~ ya in-'"·'·-'-', m·ühim· •--.:~~tı ,....a.< •• ıp .;e o . o.:: rnı • ... ·:ıt yalanı; dilinden baş-ı 
.......... ...., __ , __ ~ .. -''. ı::uırlar DCtkıesinde stadla.rın ra = s·ıyab be=" takım· =uu ...,......,. .,,,,.,_ ____ ,_ ı k '·"'- kal ... 1 - Filmld nıü kkil.im bir 
~ .....,.~ "'ınu. "' - ve su yotıaruıı kesmek istedik • ..,,.....,-... ""-LU.LUS c er c~ degı ny..... inden d dili icınelt 

• • .,.........__ g:;:yri va:ı:· ~eSin da emektar ve baba J.AY.abile l.erin" h ber · du. ı gilt • , lı:Şye r.;.ıı..1dulıi 01dn....,.,..,.· 
l.ı:olla. ""1"'"8. girml§ti. ~J·;. -dm lıcab edoıın tudbol te- anılan llusnlinUn yer alması ! a vcny~r ._.n .O: a~ma, naçar kal=, ben dehi·~ aev da .. Yani yo~, ---o 

lıeyecaı:.1a aya,."'"& kalktılar.. ~ buglhı J'e:oerbahçe ihtimali lwvvetlidir. Bugün· Ü" re hır taraftıııt Sıcily!' l.l!!lerıru :ı:ım eınektar <t.:=ti <;ıkıtr • füe ny~ uzatmı;yım, vıı.rını balıı ln-.:;;tir. F:ıkıı:t \"!lk'n 
!PJ..ıar, :ımmni.e efendi Jı:li. "" Şerd ıı:t.ad.!::ırın dıwam edi ı...~~Ui oyuncusu Şeref, HU~ 1 havadan döverken, dıgcr tııral'· ı dmı. ycı:!uııu i.i::tüne b • si tesacı..;fen ciııay tiıı i 1 

-J~ •~ ,_,_ tan paraşütçfilcr V""..._..'ta.siyle bu · " ' .ıınrca-, ycrtlc•ı "e<:mİr~r. Z ten ın· 
silk beyü!ı: moll.-ılar da tel!ııa lccelrtir. yin ve .wra.uiı.uden m:ı.lırum ola ilsbi ta.hrib etmek istemi" de- - Dr.ınmı. yan · · n.. Sev~ kız da, " ı 
Ci1ştllJer_. ~ Stadı: ı-ak sa.hayıı. çıkmak mecburiye- mektir. Bu tcşebb!i3ün ne dere- IJeri!iı:ı elinden i:.Jınnca düş- günde ECksen ~ dokuma ldlimin ° ı:: c çok neş'eli otdJJ 

Çalt;n:ıı .abme'".sizae ı.toııayı a:'"1=:,.;,ı,. ~ _ :::;a~~:ut=m~~l'ıfm~. ee muva!fak olduğu \·e olac,:ıt;ıl tü. Ben zaten 0 .u J L::rmak fabrikwnıla. ç:ı.lı>:ın bir işçi..... ;;unu, lıin-cr>al yh o gece ciıl" 
al1ma alması, yi.no cahmetııl'T4' ~ ııoııra Ilı .,mm • azalmış bulnnm.ı.ktadır. lıenüz belli chığıldir. Sal için değil, elinden tabancayı dU· Fakat o d:::. yal;)ndan yana er- yeti kmc;ı'c karar vermiş 
brtk:ı:panma taF=m hcrkaıe aıhığımu prmtiJe:yen Topka - Ji'c:ıcrbah~"'"- ·-•-.. aske, Beh!;A't' n şflrnıek i~in nişan ulııuştım. Ee- kckt.cıı yavan kalm:ık ııiye'..i.nde ·:~:-ıı nıüdafaıı ııahitleri;lc 
~der ~ Aklı lıas.nda ~"-;:"~ !;.;,..! f:ı:ai o1a.u Lebibi 7~ T "h reket versin sadece cli öıynlrc! . değil: pat edecc.;z. Şimdiye 1 
Kılllıı.ı- §<'Ylc ko:ııUŞllyorla.rd:ı.~ ~ ~~~- Zaten göre Siyah beyazlılara ıı=ran arı 1 ··sa ·eh si Herif korktu, mıılu.vli;lc &.;.,.. - B n fal.on 7.adelcr<l~nim-.. dinlenen şahitlerin hepsi 

_ Molla, kesildi g:iliba!.. , , __ ........ , bu işte gall;lcri cliz'idir. Maçın ğa fırlıdı. Ad.a.ıımdan iw. tum E. ·Wn (. ... ) r .. y!avı. t-----'lah '.ll•mdn knlmLSlar; doğruya 
DlllCI ?MRD38 1W' ~ va • ~ 1 

_ Çolak." Ez.:di "" bitti.. ~ laırtanmyacakla _ :neticesi ııe oluna olsun puan • __ .,,._ amma, yetişruı(;Wm ur: olu·· dUjlüııüı: ~eze vali bi!c gelecek. I lem ıniş.erdir. 
- Na oL:.;ı okknsız adam e:ı:il- nndaa. o,ımrm ..uız bir tajda bir dcği.,;.klik yapmıyaca- 8 >ya ise biz..nı ta.hane.aya oldu. F.fu-. - Ben de s<iz Ycriyoı-um,. 

111! · dlor;ıım lıir kaç ğ:ına göre her iki takrmda.n is • tarafı.J ~ ·· la.da) aımdaıı ark:lsıtıdan ürlat!Jm. 
-ı ta..-iızyle Beyoğl:ıapcırım gıı.- tMiğimiz son zamanlarda. hort-

- Xıınıa:ı ça!or.. Hasmım •- ............. ......_ hyaıı k.:ı.vgalı, dövüşlil fucllıol - fiklerin ha.rekatı askeriye ccy- - Be liradcr. ııı:ı =ki o k:ı-
lilıiyeô Jla aetheJ. ="'6' .....,. ta ene in en n fie f!mi 

~ öldilrdfi. bıüdir. den ııakmmalandır. Beşiktaş • helennden biri oJrnuı}tlL dar kızdın; tabaııcııyı fırl tıp 
l- - Yordn delikanlıyı.. !Uda- _Vefa liliır ve Fcnerb.ııhçr.liler teknik Daha geriye b:ıJoşımızkrla 141~ at.aco.ğma t~·.;c tlok uıuver - ı.-Jııı,..... 
ıaıı. gilrc;ıi yaptı, Çnı.di güreşe ~ ..... _ .... ,,_ ıneih"liıi-''" • ve güzel bir oyunla 940 - 41 tarihinde Makedonya ra ıgı ııeydin. 

~· - 11- n~ lan . ile k n..+ tahtına calis olan birinci (Ar-
pçti.. da coma Mifü KjlıpMerı uzak· "'6 maç m neşe a,,.... - chala.us) memlel.-ette 0 vaktin - . .Aşko1 un sıma yahu.. Sen 

d.;.n di!ıı Jaı:ıaı:ı Vebhlar için a maç _. sınlar. Şimdiden bu yolda mu- benim - ı.ı:oııa, bu kap:ı.n ya- tice<ıi et.enmiyetini lıaybetm.iş vaffalı:ıyetıer... icabına göre mcdenl. tensikat lıak.:katen kati! oldu'hı 
lmıtnlam:ı:ı:.. vazl)etlıııdir. Süleymaniye için ve t.eŞkilii.t yapınc.ğa muvaffak mumu ı:rtiyorssun yc.ks- .. Ben he-

- Yenilecek zavnllı. olJa.... cı., ilı.iı.ci kimle ı..ııı;ı.-; orta • Oğım Olluııy olmuştu. Vefatını ~fitcakı~. ~ ri!i ı;öyle ~anc ktau bir Jcor- ! 
Bütün blı. kul&lt ardı, konuşu- dan blJrtıJrt•n SQDr& bu mııçın /af4ıW1a BQLgeai .ttletU:m. kcdonya, yine ihtJlal te"ICbbusıle kutayım acdim 1 

mı sii-'eR rağmen ııedmı.- gayesi mtıra yıJı.Jaşımıı gib:idir. Aja"14ğındazı: bir müddet ka\TU duktan sonra ' · 
ı Bu -~' .ıki .... ,. •• ku- 23 "' ba.t !""' tarihi" d büyük (İakender) in b:ıbası ml'Ş * 
.. lıfoll& nkindi, ııcnn luııılı l"'"r- ••• ...n:'°"'b,_,_'-~~f--'- ._,.?-......,;,;" "'~- ,,.ft.:::, bınn· . cı~Jı'~ bur 3 üncü (Filip) saltanatı ele - Bu un·· b' ·· ·~ da.ır· n ınüdi" .. ,., 
idi. Sıu:ki .il.iç bir feY )'Olt imi§ ~-y:;a~-w:ın. . ..,..... ği'"Şi,ı'id; ~l-dinıırt.örıük almu,tı. Harpte ölen (İsken - ~ ~ 
gibi dan.--yardu. y • parkuru kaısuııund& yapılacak.! der) in t.xl. haberi üzerine ha- rline bir !j1k tı n a.:<iz.iın hiç sor-

• Fakat Çakır, tw:mım kap.mlıı Geçeı;ı pazar y ayı da yen • tır. ~~t· krııli azaları da katle- ma. .• 

J " D L 

• 

sn ı 

iPEK 
Sinema.~ r n~a nı tbJ 

ll,;ş Rollerde: 

.c 
\T, 

oxt.JiNAI, D ..ov. 
, tl IASI 

., ELEK 
bır muv:r.tbk lo r,tictcr 

Ayrıoa r.'OKS, dUny3 h:ıva..ı aleri, 
J'Cre "P"Zl'" 1mıtmıa, bir elbl- dikten m lig diinilhıcfisil.. <>- 2 _ Mü:;abakaya her klilüp B~ş~ ıı<ıan n r1i {Epir) kra d~ ~rcmrutınıratlı aksi mil· 

\ 8Bfe IWi vurur gibi hn!!!J1ımn ü- .larıık Jıı[ill! Kibnenin yeg-.uıe Ye gnıptaıı Oil1U' lr!şiderı fazla lının müdahalesi ve i1ar!l)'i uh - 1!2tı=!!!ı;;;:mm:::::2:Diu:.ia:;o;inc;~t~1;.1 ;;vea1 ::dı:ı• ii••::":,':;:'i;::tı:::ı ~"'i;;"';;::"•;;:;;cr~~~~ 
•mıo - "olla, p•mnıcli kalaıı İstıınhıı!ııpor VR· atlet "sti-'" -" - N"c z:ınn_ttin ya! Onun alc- 1' ya,~ . .s:.g e ... • ...._ . ___ ._.1, .. ~..ı. ;,.;0 Gala- l'l .-.... ••. .ım•cız. de~ine alnı.asından yadi ay son-

! ~-ı.ıım. ... _ \ .. ~ ır;-~ ..,..... 3 Kaz:uıa:ıi takıma bir lru (....._,,.._) '·-ı t ·-' d •- siliği bana sıjkcı·ıni hiç. Sen be-lam.,.._...... ..... lam ez:iyordn. t&aara.yta lık olmnzzsa bcra.lıc- - • • ra .. _ _,G a .. rn ı ar.um an "'! 
Amma Dem,. batnan~! .. ç.m,I " kalmak ~ecburlyetindedir. ~~~e!~~~ı:ı;.aıı atletlere ~~:!e;:,~==ı~~a!,~ :t:ı~~~n:~~~~~- r!: 
kliçllk lı!Dl1ayı eline böyle geçir- Şayet Sa=iyıılılılıır - Sarılar - ~o m·"''· (Tra.....,) kralı d:ı bir 
_,

8 
lk& l8oini scnn bu:aJt. ra ramı mı ~u nu nn ııu nnn 4 - M:isa.ba.ka ae.a ; ' d3 "'~ AJ ~ ne kadar da i te nları;-.ıcı tanın-
~ 1 mrzıl:ır& yenılcıı Beyoğlus:por bıı..~lıy:ı.cağından saat !.l.30 da müddei liOTlra tahttan indiril - mış isem d 6Ö7-" lıi~ tahaınnıül 

• • . da GaJııtssu11yı -·""'p ederse behcmE:hal cıı,Ji t."alllvay depo- mi~ ve ka.tlolummıştu. Yin< a· 
h....__ -~'"r dikkııtlo ""'- ,,__ ~ · hali bas ...... __ , ·h eden• m. T~m~mlaıımnınııı bir 
.......... ,...... --..· ' ı;u•.,. Lı::ıınroıs;u un bu M.llli Kiline smıda hıır.r bulunup numııra- nanu t:°0'''"'"~ ' nı a· 
takip ediyordu. Mollanın 11y. yolı.mt.alı:i pyretkrl bola çık • larını almak Uzero atleti=t .,.. yet memleket. (G ulois) lılann dosy için beni lıadcnıe ile oda· 

ta koı..ytıkla alta d.ilşilşUne bir o1-lıfır. janlığına ııı\u-:ı.caa.tlan limn· istillisına. maruz 1 alın1i tı. Dahi- sına çaı:;'1rttı. İşim \•ar diye git· 
- ~ti. F- . Be-Qıtaıı dır 11 muharebeler ve ihtilıi.l!cr beı.-. medim. Bir daha çağırttı. llade· 

Bıı nb3nm son 'fe haftanın 5. - """"bak& gUnu"" ~·t 10 devam iken hükwnot (Anibal) . . . de . .-------------! en mtınıssan ~asını ....__, - ile ittifak ed:!rek Romalıl:ı:> a· meye ııı.gar,t ıı;ıyormıı~ rı;uı: 
iıı---T~l~Y-A ... T~------ıl dan ı;oura "elen takım ve .. ~run.. 1 1 · tık! har te ib" dedim Q,,.;incfi d :ı olarak tek· 

1 F
--~" ..,_,,.._ ... pacııklar • " .. ey ııııe aç arı P mucı ı · ,,_ ı 
.,.....~ ..._.... ...... J- hLra numa:r:ı vcıilmi·-,,.'ı·. '-'- k h ı b rar ça.n,.•- te ttı B" 11------------oll dır. Blıgflııc hiç yenilm&- 1 .,~~~ 1 }u, eiu...-sulhu a. ucmce ur b-..,«·ıı 1 m a . ırc.z 

Şehir den haUa bile kahıı.a.· -ı olmu.şlarfu. söylenmek iı;in çcl k'HJı y:ıpma-

. 
• 

daıı l!g liderliğini muhafaza &- [ Dcvanılı isyan halinde bulu- dan od::ı;w;ı ı;irivcrdinı. Ilı>.' uıı•ı 
Tiyatro den...., dl!rt ııendir de lst.a:nbııl Bir mektep talebesi naıı Makedonya Roıııalılıın:ıı. bildiğimi ·jıı h(·mcn ser'.le.ud:ın: 

p.mpi,muımn d:ı.ıma. birincisi' kayboldu kat'i darbesile inlns:ıma uğrı-Tcmsilleri olan Siyah beyazlar, tıu maçtat yarak dört vilayet haline gt'ti· - Nedir bu, :ki <1e birde :ı,sa- 1 
t.'qı ' 1 'a Dram lnhD'lıeda 

:stJQml aoımuz - 15.30 ela • 
prtıJAGALoTrt 
aoN HAFTA 

11U AK.&.ŞA)ıf ı 20.::ıı aa 
pıtıJA GALOTıJj 

* 
SlJ(J(IN GO"NDOZ mt 15.IG el'! 

)[İRUJK ODALAR 
ÇO(JUK 01.-uNU 

"llt1 AKAŞAı.t = ıloı 
~ıwır.IJR ODALAR 

m.sğlfıp olalar dahi gayelerine Fatih kızl.aşı apartmanında rilnıişti. ---
uJapnlılardır. Puantıı.j tizerin. oturan ve P.ırtevniyal lisesi 9 işte Romalıların t:ırihi iddia-· 
de lıJc lııir değiş!kliği lıııab ettir- 1 uncQ sınif we~nden 332 NO: larınm masdar ve mmııb:u mn • 
miyecııık ba mü. ıibab. basit gö- lu Orbar. Ak t;ındAıı 45 gün ev- val·ka.t bir hakimiyet ve salta • 
rilnilzw de çok kuvvetli ve ezeli ve! evinden çılımJO .,. bır daha nat.ın tatlı hüly• ve rüvasıu -
rakib iki takımın I.:a.ıııılannası-1 avdet eınmeııı!ştır. Za.bda.ya ma· dan başka bir şey doığil ;~. 
na -mıi!e oJacaı,'uıdan Uı.ruftar- 1 !~at :V"rilmL'l ve bu gülle kadar I ::kedonya. btı 8Urol:le mkı
larmca lıaUa bil un ııpor seven- mümkün ol:ın lıcr tara! aranı! • sama. uğradıktı:n &onrn ııi
ıe:ı; ze\rld lırr&lı::ımından dığ: halde hiçbir netlco elde eclil-

1 
ı,, ııarı- mıpa.rato tı~u "~ Os-

ta.tmııı. ~ ~ fDk. mühim- em ın.iŞtir. ma.nlı de.vt>U g 1i 
Qlr. Bu çocuı; lı.ııyatta ve nerede tir. MıUOn:ı harnl sonm yi.1 

Yeııi ıiicll ta.ı.ım•tnamesinin olduğunu bll<lnleri.n yukarıdaki ne ı · re.'11 cık 1 
lıaldırı1:ıııas ve maırım olan as- adrcee malumat vermelerini in- ':ıkcdım yulmrı ' :?!'! , 
Jı:erin f;lvll kul pletiie llpOr yapı ııaııiyot namına çou reca ederim.. rll ett«limlz ııafhalıtn ,.,eçi-ı 
maJamım menedilmffilc nis - Malumat veren aynca nıem ·ı rerek ougllnkil. ııeklln ın a -
beten .zayıflayan ilii tak daıı - .nıın NlilC<'ektir ru:" t 'Vll.k:''llf ctm~ti. 

Bugün • sn 
'NİLLiArA POWEL -

:-.r-cl.Zp, l rj .A.STA ve ~· ini 11ABYN 1CK E r. İl 

'f. mltdnin en c;-iJjn3lJ olan 

i o 
."" 10.T.HEP. TM 1 N MEN) 

n bl. 

tOU 
~er de Lır 7ctlıl U>V!Jt etı.ı;n ı ccan 'c lıd<:<: a 

ı;eyl:: l ahkclla ile ııtil,lüriıy0<lar. 

l LAvc:rEN: r:o;cs JU-RNAL. co harp vo dUnya lıabc.ı.lert• 

n,gü.ıı at 10.:ıo d~ te.nzilatıı m•wıı~ 

,d 

BugUn Sinema ırıd' 

A L B E R -:· P R E J E A N' uı 
G."NETTE LECLERC ve AN E B. uı.J 

ile hoı- :ıer nefltı bir tarzda ysraHık arı 

T POL 
• 
TE 

(Hayat günldlr) ıııf' 
Hareı..:etH, halıuk.atll v~ .htlr.l!>lı bUyUk ~;k filmini mutlaka g P G ,,r 
rUnOr. Bu fi!,nde a . .ı:i P~ sin eunenglz oecc.k!'i.nJ ve ., kU1r1"' 

taıtı roica klard ı r. 

... 

" di 
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\14114,. --· L A K I ---..l 
i
l E M L A K l Ş 17 • 2 • Pazart~si günil lstanbul 

(lllıııfmôdlalıden devam) 

dQr.e düşünmek realiteyi tamar::, .. ••c'Wıpmaz:. .&Imanya. 
t.:::r." 8'liil1 wınenin ııaıcalt 
..._.... ıııleemı iatilfı. ile. ınilmkilıı 

şutıes· aç.y 

MERKEZ: Galatasaray Lisesi Karşısında No. 
184 E.Mı..AKIŞ T aJefo.n; 49010 

:.:... 'd ıpalı: ııci tıalcdir edıır; 
'."'."111111 llilt tamdllanı bunuı tııımin• 
"Ot 2 rlsM; dtğıııt taııaJ!lan_ b ·ı 

lstalilbul şubesi : Eminön~ Anadolu Hn.n o. 5 
ı..-----ıııııiııııEG~---------- Tslefo:ı: 2'4694--

"' bW 8ti t lıı8"'\1Pı ltacel: kal
~ Rıı.l!tanj!ım llo~ bA
lflil <ıliıbilınelt )l:ııııdlııjttib, umıt· 
llıt Qllmnı tatmin, atmıık.jpı: ııa,.. 
it lıııııııııv. ~ bıgilblreye. 
~ g4)tnak l>ir' nız Jrş•d' ~(f' 
~ i.qüıdm lllı: IJlll!ıııod <ia 
.._ A~ "y.eni. nizam .. a 
~ JbgilteN illt !Jlil>. 
~ devam edlırkcn &=ıııaı-
- nnama solmlıııası .Yani Ali
~ haltimiycı!t ellııe_. N!U'11Bl!IJ 
~ııüıı bil! an ıtv:a1ı mıtıııııı-. F ~ qlııl"'"" 8Aııhı 

!'y tK lCILAR 

~:b'!~~ a:=: 
ı. · olması. Jllıılltanll!J'l, ifttıiı.. 
... ~katiha, ~ bir ıniııfu; 
~~ 
ll..___~Yll.Dlll BU!gaı'l.slmL va 
,L!PBlavyayı mütoııiup ilk h'.t
~ 'llınaııi&tan olduğu aııiiı.ı\r
~Bil noktada Allııan ~ .ltal
?t:,oofaathıri bii::lıl!Pl' gibi gı;. 

k.t.edir. A;llnıııeya ınr an N Yıınanild!ına ~olmak. 
.... '-1 doııtıı: lllUıılıOlliıil!'i bir 

l'.I?' 1Blllllteıllıu. Isurtarıı.
Iaoaı. ~~ol
llF.ııııa-, Jkll!:ıpd!uıaı tama.. 
lıılıtim kesff!!Cektir: Alınan
İn&iltere Balkanlarda bir 

~111::ğe h:::a::~ 
~ et:ıııipa gi: haaıtuıdao bir 

-.; ~~tı;,n~~atmı~~~ 
~ ~8ı1!1lırtm. Ahnnn temi
\j: demek "tutulmlQll1Cllk söz
tı::. dam.ek oldui!u çoktan 
~et!lcra girmiştir. Faicat 
~tıleıışi'lf bir çok siyaset a-

1--Aırıııııııda bir mom!Oket. 
:t-Blr ~ teU8i - ÇUruk. 
3'-Adaln - 1':ılln kwnoa. 

·- sıız. • MWınrek ışık. 
ıt-Dmn&l'da, dolaşır • Bir nota • Eir 

haı:ftn okwıuuu. 
8'- arpına. 

7-Ced 
8 - Okıı.ınuş • c:-. 
11-- Al>n ~klllDııa talalır • S.00 

...UKARl-~IYA: 

~ -l!ir oyun -Cok ılll41L 
a - sıı,- uzu• • Klııun. 
3 - Bir sebze • Oyuk. 
4 - lsltn • Bir oyun. 
f- ıtamll<ler. 

, 

8 - Bır harfin okwıuşu - Emeller. 
T - Yerinde durmayan - Beyaz. 
8 - Yüzü çııtık • Kola yapılır. 
it-Bir yıldız isini • Bir uzuv. 

( ...... ki blı-ı.ı. lıtılll 

rının zill-.ıine !lal~ girmi· ============ ı 
• l\!nıan dltıl1'11'13Sisi bundan -----------1941 lrltAMlYmRL-e eder ve i~it>rlPn saf:lil- Beykoz - AltıntuO ara-

leahk:titııı ':ı gjilarse ısa . Sl8dd · _ _. • 1 adet 2000 Liralık - 2000.-Lira 

KAin bulunduğu mahalde in~aata 
ballımacaiı için alışap bir kan
ve dükk3:ru yıkılıp enkazı satı

lacııktır. Kiremit, oumlar, tah
ta kapılaı: ve !O)!ı:çovelar- .,.,. 
nidan kuJJanmll,fa müoaitıir. 

Bir mll<taı: tu41a da wırdır. is
teklilerin "YENi SA8AN,, !da· 
re mcmurlu~una her sabah 
ı;:aot ondruı on ikiye kadar mU
raacaatlan. 

ZAYf 
Taşımakta. olduğuın İstiklil 

madalyasını 26/ 121940 tarihin· 
de Bahriye dikim evine gjdeı .. 
kan.~ baygııılık esna
sında zayi ettim ve şimdiye 
kadar d!ı. hııstaıığımdan dolayı 
anya.ınadun. Bulanın insaniyet 
namıua Kasımpaşada Ml!ı!çit so

kafı.n<:la (5) numarada Kaıa 

B'atır.a namına göndermelerim 
rica edıınm. 

Kanı Fatma 

90 
seneden beri laviç_red.e 

b831 tutan: 

MARVIN 
~~·ı·Kadın • Erkek Kol 

llJUIDınııı.dl.u!? .__,.. T. iş Bankası 1 
• 

1000 
• - s000

·- • 
Aı- - y Lig maçlarının ilk devresin • 2 • 750 • - 1500.- • :""'18.llya, her halde, unanis 4 • 500 • _ 2000.- > 

,_.___ ...... dit ile yola_.,,_ de bir iki padıya.rak kUNatli ra- 1941 Ku" çu" k .......,. ,..... ı;•=~ lıilılıırıııı." • bile tehdid eden Albn· 8 > 250 • - 2000.- > ktir. Yunan dostlarımıs. 

'1Clilf Cep • Yüzük 1 

Osman Şakar ve Şk 
,ınüttefiklaı:imiıl mllbllııuıi, tıJtlula.ı: yağı eı:işen mum gibi I 35 > 100 • - 3500.- > 

• fakat h,.ıpkt bil' Tsalıra· pin geçtütçe kuvvetlerini kay- Tasarruf Hesablan s~~ : 50 • - •ooo~ 
halile vazifelerini yapmak· bettiler. Son haftalanru dai • 20 • - 6000.- > 

,g,.~, '·almıy:ıcaklar Ye liOntı· mi" mağlubiyeti~. geçir~n ~tın · : 1 ı ·'RAM jy E PLAN 1 Keşideler: 4 Subat 2 Mayıs, 1 Ağus-
liadar çarpır, aklaııduı. Jı,l,. tugluların enerjlk rakiblen Bey 1 ' tos, 3 lkincl!cşrin tarihlerinde yapıl 
Ya bu ıc~ebbiiııündıt -~hti;lki;;·r~ım=s:k:81!1j!B:;::·;ıı~ıı=·~b:ir:::!g~au~·b~i~ye~ı..~(-----------------------·• 

fak o•abiliıt. ~ ! llııı:ınıpııebu~ gp.ns eseri olabilir. 1 ======================== 
elinden gr.fmrl~ olln. Ik" U d V L ~ 1 t• d ley vardır !<i o da. lltlısııolliri ye v.e kaqaaı, yine Almanların Sa e.tM;Ue lll eJl 

~estijini. ReroJ! v• bapi.,,.._ kıılJıuğuıııı. ııığınan ve Alman 
"urtarmaktır. Btt ~ yaadlmilD YIUlanlıların pençe
oJınustur. Alinamıa. lüna- ııinden yakasını kurtarabilen 

yamıına ko~akla İta!- faşist İtalya kimsenin yüzüne 
tııııııtiıffnm ve ııerefmin ce- baıl!ı ..._ ll'lıılat faşizm o kadar 
llıeıasimh•~ vımmtR olacak- kollııır ve iN tilrltt ıniiliha7A • 
.\Jınan yarc1•1"'\ı ftalvanın lardlLn o kadııı> uzak~ıgtır ki 

a.ıdni 'itil h.icliıiini. blitün A!ınaıılann belki k:ızanahile<:ek: 
ıaaraı1nda.. ma.ıidl biı- ..- !eri ınwııı.fflıkiyetlııri benimsiye 

iııbaJı edecektir: Eğıır lh.. rek faşimıin zaferi gibi ilan et· 
ı._,e ufak bir izzeti nefis e- mek gııı:alıetiııi de gösterebilir. 
-ınış olsa idi yapacaklan Yunanistandan sonra, ahval· 
l\uıaıı harbine mildahale de ve askeri vaz!yette bir de-

i · 1n Alın u ğimltllk oll!llUJ!!ll, yaut l!ı1'Sll t 
~- t;_ ~y~~ ınünasip görünürae. SU1a. biziıro

lerini Lıgiliri- karşı diıt. Almanla.r bugün yiizümü7.e 
· de imdada. çağır • gillilyorlar, Ttlrkiyeve karııı bir 

'1JHI: kil ilk düştüler. Fa- davalan ohnadığını söy!Uvorlıır. 
lııç olmazsa karşılarında Ben, kendi hesabıma, inanmı -
"'-ııılllAn !tir !ngjltam v.ardt. ymıım. yaııluJ dilşüıımilş olma
lllilYoııtuk bir- ltllc;illt millet yı temenni ederim. 

bile korkudan titri- Hüseyin Cahid YALÇIN 

1 - VekAIJıtlmizcıt lıınir ve ödomısta ;ı<apl.tnlmokta olım 221•0• adet 
el dokuma tııızailnnın amlııillii t;i açıl< eksiltmeye looııulmuıtur. ı 

2 - c2250> aded el dokwna tezglhınuı talımin edilen a."Ilba!Aj bedeıl 
c4500> lira olup muvakkat temin~ u c3S7,5)ı. liradır; 

3 - ihale 10/2/941 pazarıe.ı gilniı sııat 16: de .tnıı:arada Vekfilet bl· 
nıımıdıı. IDpla!l80llk lıomisııonR ıııamibcaktır. '1'allblıııfa ıruızkilr Siln ve 
saate kadar temlnaUarmı yatırmaları llıımdır. 

• - Bu hususa mütııalllk şart...,,e ve resim vekillet lE!\'BZml mü· 
dürlüğü ile tstanbııl ve tzmir mmtaka iktısad mildUrHil<lerlnden parasız ol- alınabilir, (309 -4'12) 1 

49 No. Iu ilan 
lstanbal fiyat mürrkabe komisy.oeundaa : 

Sllerlnde mubtellf eb'atta lif vo çelik tel halat bulıınaıı taptancı ve 
perakendeci tüccarlarla hükmi ve ll!lkikt şahı.alarm bun!Brm clnaini nnkta
ruu l<isteron birer bcy;uuııımeyl l7/2/Ul4L l1'Wll'l8li akıı.ıımına kadar sır. 
kuel 4 Uncil Vltkıf Hlln 4 üncil K.111:' U No. da f!;rat milrakabe bürosuna 
geUrlp vemıoleri 29 No. lu milll t;orunma karamaınosiııiıı 6 ıncı. maddesi· 
nin verdllli saWıiyet& istinaden ilan olunur. cl058' 

llftlessesesinde 

6 TAKSİTTE 
satılır. 

Gala.ta: Bankalar Cad. 
47'/59 Tel: 41378 

Beya.zıt: Üniversite cad. 28 
Kadıkily: İskele cad. 3312 

BORSAi 
16 Şubat 941 

~lı#o -
Aıcp~ 

Lcmdra l Sledl&ı 

N- • Yorlı: 100 Dolar 132.20 
100 lsvlç. he. 29.9840 

AUna ıoo Draluni o.1111n 
Satta ıııo 1-a 1.8225 

Madrld 100 P~cba 12.d;, 75 : 
Belcrad 100 Dinar S. 175 
Yokolıama. lDO Yea 11.1375 

Stolııbcılm 100 IW1111 &:--mı 3.1.1197 5 

.Erganj 30.0S 

-
·~ 

Tavuk suyu ile mamul bir tek 

Çapa Marka 
Sebze ve llaaıdıat komtriıııesile 2!l saalılik 

KALORtNtzt TEM!N EDEBf't.J'RSlmB; 

Her büşük h&k.ka!işa mabzemnda bulunll1'. 

Maliye Yeki etinden 
Dantelsiz biır kunışluh:I nn ted.Yiilden 

kaldırılması hakk aia 
Dantelsiz bir kuruşlukların yerine dantelli bir lturuşlUklar darp vı 

piy8887a kllti miktarda çıkarıl."Tlı~ olduğundan danlıolai% biı: kurtıılukl:u'ııı 
31/Mart/941 tarihinden sonra tedavül 'en kaldırılması karadaştırılmışbr. 

Danlıolaix ltiıt ~!ar lL.ıııı.oi94l taııilıiııdıın. i.lilııR<mı m:tık tıodatıül eı
m/z ' ,.. bu. tuilııılıon iil>- - itil! ...,., m;ı • • ıı. ya1nm maı -
dı~ C'9=h11ri,. .. Markeıt &c'm·· ~ ,. Ciimbari)let 1'lılrb8 
Bankası şubesi bulunmayan yerler~ Zlloaat Bankası şubelerince kabul edl· 
lebilecekür. 

Elinde dantel.si?.: bir kuruşluk b'llunanların bunlan malst.nd1k.larile 
CllmhıııVet Merkez ve Ziraat Bankaları şubelerine tebdil ettlrmelen llD 
olunıa. c90Slla c1ıneo. 

•bm t ıı-u !221SO:) lll'a olan (15000) metre bariclıtak 1m'-I koh. 
!osu (2'IMll,111U F>J ' günlt ıııuıt (il) <>n )> rde !bydıırpq,aıla. Gar 
bi.._ t ' ,,,,,..... '1ımiıs:ı'.on tı>I'•~ açık cksilllne 1ll!Ulilit aııım alına• 
caks. 

llıL lllıt ...._. iıı~ln (1'811) Um ('75') Jaoıuallok. 111u.valllsat tıeml· 
nat ,.. Jranımup ~ ettı&l vcsai.ıtllo birlikte ek:ıiltm. dnll _...., kadar 
l<o~ mün~aal.ları J.\ı.unchr. 

SU. iQlt ait saı:inaınelirr lwnl'"l'Oııdaıı ~ o.lanl< t )'-!ıtı;ıc. 
(t-006) 

• • • 
ll!llıMılVDCJl 11'11diye w: l't'nl& O.ıı :J9<1i. bin. ~ alli) JUa. olaıı 

takrib"'1 :IQOO 1ııft maden ıtöııı.1lrfJnil:n Etoi!i kömür ıı.vzaıımiııtı takalde
run Jhnanıne naklett.irilm. . _ :t. 3/lHt tal!ihll pa c 1m1.ı da. Rat MI da 
Anı.arada ldw:e. biııasutda i<;.ıpab, :ısf usuJıl lJe Q)cslltmeı<e koaulınuşlur. 

Bıı. elı:ıtllm"7Q airm.elt ~ ll!lll,25 (Biu ilq _ ~ ot1.11; bir lira 
yirnli: beş ltwıUŞ,) ıınlık m ' tıımılnat i.le k;uuı.'1"11 ~in ettiill. v""ika· 
lan v,. tellllıJıırini Ol'Di ıı;a.- ili> " kadaı: kom ı;yon reisli@- "'1!r?llelerl 
!Azımdır. 

Şartııaın<ıllıt- paraaız oJıı.-a, Anl<;:ı:ada maız- ıfaiı'ıısımı.n, ~rııa· 
şada Teııellilm- , .• Slıvk ~deıı: 1tıiılnlpcak'ıır, <l!.ll'n 

- Zavallı Fredrihiı hokkphaz 
kasti. 

~~~ Bir çalgıcının seyahati 
t.ıııı. ~IIDl kasti de beıı mi farl< •J••••••••••--- 16') 

bcıı ııtımllıua. t:ı.ı dıı"fri.b ll:ıı! !anili. &pı;,, sın ı' ı· +i ~e-
lan y~ Bir lişeye~e ~ de 'AA l r dalınılj 

otıv:dllk. lçeDsi ~ kalal:a sine eheııııniyet vemııiyerek 
ltk ~ &u - biır cıambıı.z ııınhad.lıiııı:i se,m:üeriıı 
çıuıpnllı. ıat t QıdBllt tiıt U.. bulıwduğıı yeıdıs ayırıut ipin 
şe • iri ıik k ı'ı en ~ a!tmdıın, pçtlm.,iiti adımııiıı. g\i.l· 
kıı.tAa fllll*, .. bılın l!lWbu lellRia :yanma get un. Ilııımitleri 
~ !Fabl ııae ip. İhltİİll<it GIJ· ~ eUına af'dlm. Haki!Wft - de-edaııadim dcy& birden. bint ma· , 

111UW1ı üzeri.ndeıı. ~~ kıUkı • qocıııklamıdan Pavl hokkaıbaıı, 
'VQl'dlm. Herif. elindeki toı:ba,yı ila- benim altımda kalmıo boğuk 1 

ağauı. :ııukarı gezdirip; bir sada ile: 
- Fakat maraıı. etmey.in.iz, ı - öldüm, öldilm, kemiklerim 

kork.mayınız; mösyöler madam- kınldı. anneciğim! 1 

lar! Şimdi delikanlının başını Diyip dllrUJOldıı. Kapıda se- ı 
yeriiıe yaptpırııcağım. yirci davat edea. iri> hıııd! da bu 

Dediğj sırada kafam yerinde ın.,.Pııı: hokka!ıprın ~ lCQd·i ' 
oliiıqilı haidıı ayağa kalktığımı j'.iııi.. göı:ünı:e mııeuenetiııe kıoıı
gören seyirciler o kadar şıddetli ttı iae dil U.vp baı:tarııf olmu:J, ' 
bil' Jıabkaiıpı kopardılar ki bok- JıokJmM.z. Kanto.. yükaıık ma • ı 
kabu. !l84llriJ kaldı. Esbabını: bg,Dlne ~ ı 
anllı.mak \iz.ere başını arkaya. - F?apeiır. çııPwıJ Şimdi ~ 1 

çevirip ta beni aPl!ÜIJl:e elindeki: 1lİt J19liae tnlim. adeııeğµn. 
tombçL yare Jlr~; Dil'ııı:ludı. SBFcileı: elin 

- Seni gidi utanmaz çapkın! kııhk•halv illr pyoı:, ki.ınJ.; ı 
Sen. saaa örle: miı lıenbih ettim! -- Dojrıııııı; hokkabaz ıııiiQö 
idi. !leııi herkeııe rezil' ettinı ~. pıık JMbıset:li. biıı adlım 'ı 

-- QJı.ilıı. lllllt 
Dlyel'ell öııiiııcie dunıa iri. bı..J Khm::: j 
~ y.akaled!CJ g;bi. k;;J - Jılele, -us*hi ~ 
ailmiyelı başıma fırlattı. Kafll!ll 111ükeınınal idi. 
o kadar acıdı ki, can acısı ilej li).i:l_!Oriıi. l!9ııa .ıtnnızria eai! 
llımıeıı lıeııifla ibıer* aWarallı Puhı taılWı e:tınek ile mııeguf 
bir talımede yere yuvarladım. ~ Hpkkabaz al:J!il'" 

!lir dakika ka.tıut '-1 '-'ne çıkarak iyice yumnıJte. uil- hitelWı · 
taı...m,, ~ :pptıh- 1amağıı. başlaQam. Seııiftilıııı: -· - Mösyöls' madaml!Y"' Şllıj 

8ılPe4: :yuıı.ıt w111; - Jllıvo! ...,.. .Htte-ıı ! !lala ciddm ..t: ed6ti.nı. lıallıu 
ll!öııylbır, IlllPd!ımDır!' Diyarlardı. BU. boğuşma es- ti şu hayvaaı lıerlfin ba ınL lı 
YaPlıım. DtllliııııllJllJI~; ııa.ıııada lıiırll il• birlikt.e hokı- ~k *m 1 ' idim. ·~ 
~.!'8nm IQlltiabıde, lrabazlık yapmakta olduğu Bid kori•ııl!m•ı•n.k malı dı il&-
vunıunu. llekçe ma])a!deıı _seyircilerin t...,....... ; ı 11.l idim. 1!111'!17. 

...... ...aıııia ))ah. Jlııek, '.ifiıt· 

-- dmı vuıiıır. llu - adt!th 

D~or ise de kimse klllak. as• 
ıruyordıı. Seyircilarden. biri: 

- Sizin m.ehıu:etini2'4. bundan 
ziyadiı- göı:ıuje lıacet :ııok! Sil! 
başlı adamı iki ba@h ppıy,or· 
sıınıız; dedi. 
~ dakika zarfınıl& biitilıı ae

:Jiııciler kapıdan dıaıın c;ık.ı;tor
ıar. Bazısı ver.mil oldukları pa
ııanı.ıı_ iadesini. tn.Iep edil:odardı, 
lilu emıada. ben. de <;ıK:ıı.kJan al.ı!l 
çadıı:dlııı. sıı,ınJIPnn ll'll!ll.l can a.-
c:ısmdaıı elin ağJıyor, dükkii.n~ 
git:t.igJmiz va.kit beni babasına. 
fikayet edeceğini ııöyl~ordu. 
Arsız oğlanı susturmak için 
on fiiıikllk •ller almıığa meı: • 
bur <ıldUm. 

Bir müddlıt ötiedb beride do.-1 
Jaobktan sonra bir ç_a.dıı:ın ka.. ı 
pısı önünde yiruı: 

- M!Ssıöter madiı.m.!ar ! bri..
de ne ınarifııtler gprecıdtsiııiz ! 1 

Diye. bir pllıbm herifin.. dul'& 
mayıp muttasıl bağirdlğ:ını gör
cliik. Bakkalın çoouldlırı bııra· 
ya ginnek istiyorlardı. Ben: 

- Yakı daıitın> Ötıalııi qadır
dııılti maııifet:llllıi gihodtinüw yaı? 
Aırı: ... lPuıl: dlı.. apfımın affın 
dııı. flBİlll8llk llHı. Jlııpının öııünde 
hjı_. llwi&ıı aJatı qadıria 

- niz , •• 

Dedim. - .. stDna. v,ıı·'-1 • 

okuyuak: nı)!IKllllB. iılıjş.. ~ aia- Bci elimle bel.ima ka· 
- A.! Burası hokkalııır yeri I O ;m'Qndıııa pek ~Ilı ima. d'ar ~ lıu matla 

değil, cambazlar vaı· imiş. ' daracık fakat temiz. ve sırnıalı seyil"Ciler elWiıü çırparak: 
Oı.mbazlar öyJe şeyler yaııma~- bn· p:ı.ııtafQnla süslil. ko1su bil:! - Brave bıran! 
!ar. Bııiıı. mısimleri görmüyor gömlelt giymişti. Çtıraptarı ita- Di'yerelt bağnşıp gttlUşmeğ& 
musun? İp üstünde yürüyorlar. sıklarına kada.ıı llZUlt idi. Kaımt '81'acblar. BıL patlnh üzcrina 

güllş~ ke~a• ~~'--~aı:,ı:;mkaaoldıbni~I iki nfüayetlcrine birer gü1'e ııe- 1 cıımbazfardlın biri acele ile ko-
.,... ~ .... -~ _,.., çirilmiş uzun bır deınjri iki eı.ı.. 1 §.UP ;ıranıma pldi: 

yoı:,. 311 çocuk da ayağı yere- le yerden aldı, hav:a,ya kal<l.u; - Budaıla herif! Burada ne 
değıneden havada iki defa dö- bir iki defa yere indirdi, tekraı- yapıyorsun? 
nüyor imiş. yıdam kaldmilı. 1l>ecli 

,,._,,, rc~..ı-J..:_ '--ııif·. S · '-• demırferin .,..,. '·"-~ -.pMııLWi ua pın:ı u.-. ---- ~ auu - ~! Kacüntn leJ 'eJığı 
- Fiyat ta P!!k ucuz. Aıdlun sildetiuda eldıığııııtl Ü.7.eFİııdclti. deıniı:leı:iıı. saıue ~ o1med•· 

baıpmı on finik. Çocuklar b•. raknnırlaıı aaladığını sö~ tına baktım Y.-fih ağııosa 
flnik..'Haycfi mösyöler, madam- Kadın hakiltaten kuvvetli inıifı. da 250 kiJııda yGldııır-. 
!ar buyurunuz oyun başlıyor; 25i itila ağıı:l.ığındaki dcmirD. - Haşdi dııılM ;ııııtriıı.e-! Şimdi 

Diyordu. Hokkabazın ~ bir <tli ile de Wlirip ~ kobıııclaa tuiar ~ a.tarıaı. 
herifi pa1'. mesel&f!ind.m ba.b· du. Bana bir şüphe inz oldu. A- - Yavıut gel Bura.ya bedava 
setmed!ı:!lnden 'bedlı.va giri!l!c1!k caba dedim ki bu demirler sah- gi~. para vermedik. 
zannetmiştim. Burııd:ı öyle bir te olma.sın.. YW.. tıi.r kadıııı u - H«kes de para verdi. Bi· 
yııııfb#lP. mıı"1arı Jaıdbıadfı Ka- kadaı ağırlığı, hele bir el Ue zim işimize ııeruleıı başka kan· 
~ yamıştıım.. Biıı 11188Wun ii· nrllmki!o değil lraldlram=. pıı var mı?" 
nünda atıııııııa lıaı!f~ biıı &iiıı;ük. r'a.mbaz 'kadın bir iki defa Hokkabaz gjM bunun ile d• 
dÖl't küçük qocmkiÇiıt otu& fiiırik J gülleier!'e ıığraştıttin sormt sa- gırtlak g•rtlııb geıt<-~. ıra.. 
vmıdhn. İçeriye: ıFdilt İııEiai I vu.~ıu gittL Ben ipin ti önünde kat hıt sıraslıı. l'ıir c:ıngırak <fa. 
epeyce geniş idh Orta ymııie bir . 6ltiuğttm gibi taılmııı ~ ha <;alı.ndl, canıfıa&:' 
takım dimlıieı: dllıilıni!Ji. iplın-1 ~de l'ıo.na yabıı. Bnnıarın - Qı.bak ~. Oyun başft 
gerimu., y.eEda 1ıİı! kaıı: !l'iillP dır hokhtm: ıtiM hiletirlll- e- yaeak. Tola kanşmam ha! 
duruyordu. 0.111

• bll" lıaıwie I ~ etınedlıkltriM. tMta ~ llfyeret iır.eri- p:i+tt. bett dı 
mamMaııini •.. 'wjoJwr bnitı farını demir niyetine kaldınp her yewftft& geldtırr cıhrdUm. seyi~ 
~ -ıı- :ıımD- ~~ kesi kandırdık!annı anlamak is-l ciler elin ~1""ftlr, arlq 
mm ••u ııım. etııe#ı- JB.ıııı 'bir tiyonım. Etrafıma bakındım, sıradalrila- tıen> ~ i~iı 
ita ~-1"8 ,..ıı..m ..... ılıe Cambaılard ll l'leydanda llıtw __...... ?atlkıfollıaı•. 
llllDa !g % . ' Q ' •..... yoktu. oy~• (.AılllllH .... 
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.,,. 1. 
• Bir 1 
-IJ• ~ -- 1 Dünya edebiyatının en son, en! 

11 İ 1 büyük ve en çok satılan bir romanı 1 

! üz ar Bbi Geçti 1 
EE - - ~ I s = ı 
~ Amerikalı MARGARIIT M1TCHELL tarafından yıı.zılmış ve bütün medml dlllenı çevril;:: 
15 mlştir. Ba roman Amerikada % milyon, lngiiterede 1 milyon, Alma.ıı)"Mla da yanın milyon, ~ 
~ Frsosada 250 bin Ye bütün dünya.da üç, dört sene içinde 6 milyon nüsha -.blmıştır. Ah
~!iki, içtimai, felsefi, tarihi ve askeri bir roman olan ROZGAR omı GEÇ11 '8-heseriDID en § 
§ biiyiik mttlyetl okuyucuyu tamamen teshir veteslri altın.'!. alarak dalma ııevkle, ııee,e ile ='= 
F. heyecan ve merakla keniliıılnl olrulmıya aüriikleınesldlr, ;;,;, 
f§ Eserde pek canlı levhalar vardır. Sevmek, sevilmek, ııevllmemek, bayat ~ 
i ve aşk mücıı.deleleıi, milli mnharebeler, lııtiklil ha ·l l ııafhalan ıılba~bıiz ~ 
~ nıaıızara tasvirleri iştinmi mllmılaışalar edebi ve tarihi sahifeler ve lıuıı.lu U'D8Dlds tam § 1 

E: bir 3Jıenk. Olnıyam bıktırmadan lıeyecanlaııdıran. sevindiren düşüadüreıı "" ağlatan bir kl-6 ı 
lj tap ki lıo derece he)ecan ve merak ne s1nama.lanla, ne Uyatrolarda duyulmuş, ne klislk e - ;;:;;; 
§ .erlerde oknıımu :;tıır. İki, ttç ıırınedir İsbuıbul ve Anluı.rarun yiikııek aileleri içinde İngiliz - ~ 
= ce, Almanca ve Franı-.r.ooa nüshıllan elden ele gezen, mcdhü ııeı:>as1 lmlakJan dolduran HAR
~ " GAR.ET M1TCUI:rrL" in ROZGAR G1Bt GEÇTt romaaı bu kere krym<"tli eserleriyle :=ı 

~:' t.<'>ı·cil.ıneletile irfan muhitimizde tanınmış IIİLM1 Z1Y A tn.KEN Ye A VN1 İNSEL tarafın- § 1 
~= = 
:: - ıian büyük bir dikknt ve itina ile aslındaki letafeti muhafaza eder8ı ııade ve tatlı bl:r llsl&p- :.::: 
i : ı-. 'l'iirk('ellllze çıevrilmiştir. ll1LMt KİTABEVİ de eseri nefi~ bir ıııırette tabedenık l'Olllall - ~ 

~" , -. kollekslyomınua 66 ııcı nı >ıanuıuıı t.eşkll eden külliyat l{liı-~· e ......,,1ı,,.1şt1r. :::::;; 
~'97{ ,~ • ı:=: 
~,i ~· -~ Büyük bir rağbetle karşılanacağı muhakkak olan bu büyük ve muhteşem romanı silratle = 

16 Şt1ll&T ıtU ' 
ı 

HASAN MEYVA: 

z o ı 

N d~ <Jr"""'- b K d ? ı ı edinmek istiyenlerH1501.kuruL mMuka.lıİilindeKher l~taT~dAan al:ı.BbillrEler.V 1· i_· I Şış~. n:~ tşTt!:~~ ~ 
11e en u a ar ucuz ıı ~ ı ~;;~~~~hnu~fı~a :-~~~ ~=e ~a~= ~~~e 

Sorgularına cevabımız : ~mıınmııınmnmınnr;mnımınnııımm:•mnınnnınıınııın•ıınııınınıııııınıınınıııın~aıııım]Hlll11lllllll!DlilDlllDllllllllllll•fillW Şişesi 30 iki misli so dört misli ao kurıı 
< Obnot!lt btr aurl"\le b:mrlamın ÇAPA MARKA eort>ehk lmmprimele
~ te'YWl ettitı kolaylı~ kazandı~ı vakti, ayni ~manda nefaseti ve 
bkır1 k udreti ni muhta-em vatanda şlara tanıtmak n nkS.lld ile kilrSJ.% sat.ılJı "' 

' ıÇindir. Büyük bakkaliye maQJ11..Zalarında bulur.ur. 

Büyük Bakkalive maQ aza:nrınd"\ ' ui ı--ur 

SAZ Borsa ., . d 
hıraa nanesıu e 

Ner.ib b ir alle salonn dan ltıraal hanem;,..de her ...-zar -ı 2 Ml1 1 ,.. 
kadar kıvmetl. sana 'ıklırlar ua.ın dan seçilmiJ bay H ba7anlatdan 
aut.e:ş<: ;,;lt mükcmıneı saz heyetıni dinlemek fırsabnı kaçu-mayımz.. 

AyrfC ;ı 

Y• •• betekAr M• l••yah r tH .• i V İ dlnliy~rnnlz. 

Kütahya Vilayeti Defterdarlığından : 
lr•dı gayri 

saf hı.; 

Lira Kuruı 

800 00 

Kryrnetl ---60 00 

Tahm in edllen 
k.ıyn1etı 

Lira Kuruı Cinai 

8000 00 

IO 00 

cUn fabrika
•ı • c2 valslı 1 
e lekli su Ye 

icabında ıt$ 

beygJr kuv
vetınrle bu -
har!. mille -
harr!k loko • 
mobil He m[l.. 

cehhez ve yw-
m iy e. vasati 
ıo .,;uval muh-
telit cins ua 
çıkı.rır.> 

&bçe 

Al"'ftn Mevkfl 

1200 AJuıu 

Ar 

tlududu 

Sağı: Yol, solu: 
kayalık ııu hari<ı 

•rkaaı: Sel4msa 
oğlu lbTahim, ö
ni.ı: yol ile çevrili 

30 Aksu ve Şarkını Sell!msız 
yellice oglu tbrahim a

p b.<ıhçesı, p.. 
malen 701. ıar

ben ft cenuben; 
Tepe ile çevrili. 

• 

Kayden kimi" 
uhdealnde olduOu 

Sııray mahallesinden Sucuk 
oğullanndan Ahmed ocıu 

eeaı~ 

Sa1'11J' mahallesinden Su
cuk otullanndan Ahmed 

Emvali umamlyeye olan bor..-umı adenüy• n Yakanda adı yazılı mllkeilefln ca:rrı D1t!n1nıJ mah tahdllt ko
lllisyonu kararile satılığa çıkanlmıştır. 

1 - ihale müddelı <31> gündür. Birinci ihale 21/2/ 1941 euma günü saat H ele vilAyet idare beyetlnd• 
,..pılaeaktıc. 

2 - t.tekliler ihale saatinden ""'1d ıc. 15 nllb..tınde dlpoz!lo llmilJıaberlerilıı birllkle ndiraeul edecek-
lerdir. 

3 - tldnci ihale V3/ 941 cünü Japılacak ve birinci iholeyi mütealab bedeli pefin 
,...tıcılacaktır. 

4 - TelWlye vesair n1a~raflar müşteriye aittir. •750 

HER EC'LANEDE BULUNUR. 

l ==H=asan==d::e=po;;a=·::.:=Be=yo=ğ=l::un=a=gı=· ...:d::en=tr=am=::va::y=d::ur::a::ğı=ka=rşı=s::ın::d:::a::::.~~ ?----................... ,.. ____ -=-....,., 
TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

ZiR AT BAriKASI 
Kunıluıı tarihi: 1388. - Scrrou,yesi: 100.000.000 Ttlrk llrasL 

A.ıw"' adc'<ii: 265 

Zirai ve Tlcırt her nevi banka muamelel•rl. 
Para blrlktlrenlere 28(:00 llra ikramiye Wf'lyor. 

Zinlat Banltaınnda !rumbaralı ve ihba"'1>. taarruf hesablıırınd• tp 
az 50 llruı bulunanlart. senede 4 de!a çekilecek kur'a ile aşağıd>ııJ 
p!Ano ıı;... ikramiye dağı._ '<ıcaktıt: 

4 aded 1.000 Llrıhk 4.000 Lira 
4 • 500 • 1.000 • 
4 • 2'iG • 1.000 • 

40 • too • 4.000 • 

100 adod IO Urehk 
120 • 40 • 
160 • 20 • 

1..000 

4.800 
_l.200 

DiKKAT: Hesaplaruıdakl paralar bir -.ne iehıde 50 liradan 84', 
dllJmiyenlere iltramiye ı;ıktıtı takdirde ıc. 20 ~ıyle ftrilece!<llf· 

Kur'alar ııenede 4 defa 1 Eylfil, 1 Blrincikimın, 1 Hart ~ 

RADYO 
BU GÜNKÜ PHUGRAM 

--TR AK 
Türk A~onim Şirketinden 
Aşağıdaki işleri görüp konu~

ftıak ve k.s.rara bnğlamak ü1ere 
12/ 3/ 941 çarşamba günü saat 
16.30 da şirketin merkezi ida
resi olan 1stanbUl Bo.lıkp:;!:nr 

Mesudiye haıunm 65/66 No. 
Ju dairelerde hissedarlar ınnuml 
heyt"tinin senelik alclAde top
lantL:.ı yapılacaktır. Esas muka
velemizin "8 inci maddesi mu
cibince yapJJacak olan işbu içti
mada bulunacak olan hl ~scdar
ların esas mukavelen.in 59 uncu 
maddesi hükmüne tevfikan 
h.lss·~ sen4Wla.Un.1 hdm:ı bulunan 
hi ssedarların hisse senetlerini 
veya bunu müsbit v~ik.i içti
ma gününden bir balttı. evvel 
firkPt merkezine tevdi ederek 
mukabiLnde hisse Hnedat.ının 

l_A_s_lc_P_r_l · _k_i_~_ıq_r_i_,.ı ,ı ~

1 Maışıe~i~bv!uV:ıe~~~: ile inhisarlar U. Müdürlüğünde~ 
Şubeye davet • 

1 Hazira.ıı tarihlerinde çeklleoektir. 

9.00 Pıogı:am I 18.50 Müzik 
g_nı Habtrler 19.30 Haberler 

~lktaş Askerlik şubesinde ko- Cinai Miktar> Şekli &•• 
9.18 Müzik 

1 18.45 Milı.ik 
9.45 Ev kadını . 20.1 5 rv1üzik 

* 20.30 Kon~ 
12.30 Pr_,.m 

20.45 ~ınzJt 
12.50 Haberler 
13.05 M ilz.ik 

21.30 Müzik 

12.33 ~!fuik 
22.00 Mü7.ik 

13.25 Müzık 22.30 H aberler 

18.0~ Program 22.50 l\1 üz.ik 

18.0.3 Müzik 23.00 Mtizlk 

1 
Gt.NEL ACEN1,ALIGI: 
L tan bui, Bahçek~pu, l(utluhan, 1/4 

51 No. lu ilan 

li'""Veni Sabahin,, 
ilan fiyatları 

Kr. 

fst tl bul fiyat mürakabe komisyonun·Jan: ,...__ •--•· "5 adet ve nwnaralnrını mUbeyyin E ,tık ma .. ,... o .... ....,, •·O 
birer dühuliye kartı almaları. 

17/2/ 941 tarihinden itibaren ve yeni bir iJAno. kadar tst:lnbul belediye 
budut.ları dahilindeki perakendeci. k'lSaplarda kızıl ve beyaz k.a ram<ın 70, 
clalht 7~. ve kıvucık RO kuruşa ct:ketli olarak sablacaktır. Toptancı kasap.. 
ıar perakendectlere kilo başına 10 kuruş bır~kKaklardır. 

Birinci sıı.yf!Mb santimi 500 RUZNAME! MÜZAKERAT 

lk.inci ,, ' ' S.l-0 \ 1 - Meclisi idare ve milrokrp 
Uçüncü ,. n !00 tara.tından verilen raporların kı-
Dördilncö " ,, 100 1 raa J . 

Bu .i.13n:ı muhalif hareket eden tı ı p ta"lc · v~ya perakendeci kasaplar 
h•kkırvt3 mllli korunma kanununa göre takibat yapılacaktır. (1170) 

.,_ · · 'l~ J 2 - $irket mevcudat ve de!ter-

.,..;şıncı .. .. 1 
Altsnca " !M I !erile billnçonun kAr ve zar3r 

::= ====== === --• .. • ---·- hesabının ve temettü tevzii hnk-
--- - , ______ ..., __ 

t iLA. t klnd 'lki tekliiabn tasdik veya 
st. P. T. i . Müdürlüi!ünden: ·' 'ı t•di'eı' kabuıu. 

~ • Hendeğm Yanca. köy ünden ~ - Müddeti münka-zi olan 
tdart.ıruz mu:-ıbal~ tın• müsabaka ile ilk mektep mezunu veya iyi o1cur Kib:ı.riyenin, b2.bası ayni köy- 1 

yazar müveat alınacaktır. den Şevket Berako aleyhine aç- j mürakıbın tekrar intihabı veya 
tmtıh:ın 25/2/941 salı günü aaat g da Beyoğlu P . T. T. binaiınılnki kurs tığı, anası Zehra ile J , J -~f· 5<:!lC- • yerine bir di~erlnin tayini. 

salonunda yapılacaktır. sinde vuku bttlatı c\"lllık!t in in ._ - Mürakıbe verilecek ücre-

lmtill>= girebilmek ı<;in taliı: Jcrın a..""~ıdaki yazılı veoaikle birlikle en ve 1334 senednci<• rtf oc.~andrk· ı ıı.tianaı:ı:ı·ıyinl•·-·---lll•n•• 
ıeç 2·l/ 2/ 1941 paz~tcsi G,ı.inü akşamına kndar mi.Jdfulült idarj kalem mu~- lannın nil.fus Ei·.:"llin~ ı~ayd~ıt.ı. , 

yıUı bililmum ma!Ol suıı.y ve eral 
ile şehit yetımleruun aenelik yokla
malarını yaptırmak tizere 1 mart 94 t 
tarihinden 31 m art 1941 tarihine ka
dar birer adet vesikalık fotağra! ile 
nüfus hüviJ'ct cüzdanı resmJ senedi 
ve ıkramıye tevzi cüZdanlan ile pn
:ıartesi, çarşamba ve cuma gı.l nlcri 

aa..at dokuzdan saat on ikiye kad 'lr 
ıubeye m!lracaaı elmcll<ri ilin olu-
nur. 

* iLAN 
Beyoğlu Yerli Aa. lj. den: 
Şubemizde kayıtlı ve yalıll7. 

tütün ikramiyesi ıılan malfı! 
subay ve eratla şehit yetimleri
nin senelik yoklamaian yapıla
cağından nüfus hüviyet cü?.da
ru, resmi senedi ve tütün ilrra
miye tevzii cüzdanı ve malilller 
raporlarile birlikte 1 mart 941 
tarihinden 15 mart 911 tarihine 
kadar her gün öğleden sonra 
saat 14 den 17 ye kadar şubeye 
milracat etmeleri ilfuı olunur. 

DOKTOR-~ 

Tevfik Akif Ayışık 
D•hllf H•stalıklar Mütehanı11 

Beyotılu Parmakkıpı imam ao-

mıe!At kısmına bizzat mllr..ıcaat edtTek is1 -:ıl rini kaydettimıeleıi. iliı n olunur. mesine ka..."""8..r i~Jn d.aır elan 
ı - Talısil vesikası dik mektcp mczwıu o1ımyaıılanlan iyi okur ya- davadan dolayı M.a:cyhir rıre- 1 

kık numara 28, pazardan maada 
Hat 14 • 18 e kadar. 

hine müsa.dif cwna günü s;ıat Geee mOnııcııatıa,.1 da 
il. d.) mahkemede bizzat veya edlllr. Telefon: 43905. 

k•bul 

bir vekil bulundurması aksi tak- l'•••••••1111••ırı•ml 
dirdo muhakemenin gıyabında i ~ __ _ 
devam edeceği davetiye ve ayni Sahibi: A. Cemal~ddln S.raçoglu 
zamımda gıyap kararı yerine al- Neşriyat Müdılrü c Macıo Çetin 
mak Üzere ilftn olunur. Basıldı&J yer. (H. Bekir Güraoylor 

Dos· 1a No. 941150 •e Cemaloddln &Araç<>Glu matb.J .. sı) 

zaT olduğuruı dair vesika, sinde buJunmadı~1 ve halı .i dZ!r 
2 - Niıtu.• tezkercsı ikamelgi<.trın:n ıfu m~çhul oldu-
a - Husnüha, 1<af:ıdı ğımdan namına yazılan davcti-
4 - :1 •h u yclı olmadığına dair ve.ika ycniı. biii trbliğ iade cd ilmi~ 
5 - Aşı !clgı<L olduğunda.rı mu=ıaileyhiıı nıııha- ı 

7 adet !oloiraf. (1119) keme ,uıı.u olan 7/3/ 941 tari-
1 

İskarta çunl 7488 Kı. Pazarlık 
bkarta çul 8381 > • 
Mar!ca bezi 650 • • 

ı - idaremizin Alurlrnpı bııkım evinde me9rud yukarıda cins v• 
tarları yazılı iskarta sargılar pazarlıkla satı1acaktır. 

2 - Pazarlık 24/2/941 pazartesi günü bizalıırında yıwlı aaatıerd' 
bat.aşta Levazım ve Mübayaat ıubemiz.in aabş komisyonunda yapıla 

3 - Nümune her ıun Ahır_kapı b:l k.ım evinde ıöriılL.:bil . r. t 
4: - lsteklllerin pazarlık içın tayin olw:an ıü.D ve saatlerde ıeıcll 

ceklerl ti)'lll üzerinden ıc. 15 miktarındaki lemlnat paralanyle ~ 
mezkUr komU,.ona müracaaUarı, c920> 
~ ................................. ,,.. 

ODEON 
Yeni çıkan plaklar 

MÜZEYYEN SENAR 
Keman, Kanun, UI ıtri! 

270411 N GİRDİM YARİN 13 ~ 
0 : IlAJIÇES1NE - Tilf.~~ 

AH FADİMEAI- Bursa. 'fiil" 

MUSTAFA ÇAGLA.R 
Kemıı.u, Kanun, Klıı.nıet, Ut 1 

270412 No: K~~~ARAm ~~ 
ÇALDIRIP ÇALGIYI • S~ 

RE Fi K BAŞARAN 
Yalmz Cunı. ~ 

270415 No • GOZELtNYANAGI _130ıl 
• llAr.AŞ MARAŞ - Hıı.il< 

HALİL SÖ't'LER 
Kemaıı, Ka.ıımı, Klarnet 

270416 No: 
•• 

1 


