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Japo far Ca 'a' a 
dör tümaı 

asker cı ard lar 
' --00--- 'ço ·şöhreti haiz mi 

kil bir heyet An 
arlardan müteş 
araya davet e ildi 

Müttefik kuvvetler 
istifaya mukavemet 

iç.in hazırlamyor 
ve ab ratuvar a 
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Boğazlar -;traf md3 I Pro!,esör Peret fi f ri ka 'da 
oynanan oyun dun .ak~am 

--oo--

Bi rmanya'd~ 
-ı;.-

-!Bunlara :ağmenı- Cava- önünde 
t e d n s a f 1 yeni . bir deniı 

------

' 
r--- g ıftı TiMfMl'DE 

MUHAREBE 
YENi 

SAFHADA 

Japonlara durmadan 
takviye kuvvetleri 

geliyor Bu Türkl~re hic <1lmGna 

içindt! g.-1şadıgımı.: ı.ıa/.rın 
tarihi ho(ırlıyacak •01: ondan 
fıkanlmo$ı Iazım netfreif!ri 
6ulabileulı koda1 bir tlii. 
şiinme kolıiliyeli tckwmok 
lôa-.ınıdır. Onun irin Bc,ğaz
la1 mHeleai dıofındaki 
oyundan b.hıt!Jilirken onun 
ek~ik tawi1 •dildiğini gö
rürse.it Jlt'nı bir oy~r• karşı. 
~ındo bulımJugumu20 l.es. 
lire iliriz:. 

l 1 
Yazan : Hüseyin Cahid YAtÇIH 
fC5) U bır AJmrı.n gazetcsmin 
~ neşN:tt.igı bır makaley<-

konmufw. \"ld..,uırtlJ'. Fakat 
lJugun.kü hır pro1ı:ıgru1da fwı.li

yetını !;<1 ~ cnnlı bir ~un.Ue t. '· 
.sıf M.ti,ğı 19 n onu aym n ıktı
bas etmeyı ın uvaflJ; gordük. 

Ankara, 1 (Yeni S.ı:bab mu
}ı.abiri bildi1 ~yor) - JfJbe<li ~t·ı 
Atatilrk'ün aın~ W'abnne ~it 
projelerin 1 :mwn heps> Anlrn
rnya gelrniş1 ·r. Bu pro~"']er, 
B:ışvekfilettt hıı li:ıx.rnisyon t:ı. -
rafından tetıkili e< ıleceJ w~ ka-
zananlar te.sbit olu11.t'lı:nli1 ır. • 

Bunu t.cSbit için br.yndmJl<'l 
ı;ohrcll ha.iz mimarfın clan ınii -
l't'kkep bir heyet AnJmraya da
vet olunmuştur Bunlnr arasın
da bulunan Aln :myanrn t.t.mn -
mlf,l mimarl:u nd~ın ı•rnfesö:r 
B-Onnet, yann AnJmr:ıv: gı,l<'-
rektir. • 

Maruf Fr:ını ız ııwmııiı.rm
tlruı profesör PM ('11 bu :ıkşam 
lstr..nbuldan Aılkar.n: }ı;ırlk<:ı 
etııniıstir. · 

•••••••••••••••••••••••• 

--·---

Ranoon'un 
;it.ubt"'li11den 

endlş~ etliHyor 
ı A.A l• 11'1 n.fl;ırıı ,,J,,n 
hulfı .. < dılııuştb • 

E8iı ... taıs.ıı~·an bh• Dimlm lfolanda 1A•blift!nrle 
İhıl~. •aı; t .. ıemhd aponJann u noktndnn Cava 

tadasına asker çıknrdıklnn 
lınl lirı dı ırcsmr.n biJdirilmektC: ve Ho-

IA.A. tc-:lrı: fl .• rmoan ].u1da :W erlerinin düşman 
tı ı. . t·dılnuştir J 1 '1U~\:et1erirı_e karşı _durdukln-

ingıliz h;bUi',i udur. tı ıl:_ıve edılnwkü~ır. 
' Dün~U cumartesi gll.nil her Royta- muhabın d şu mn-

füı tarafta mıthim kPŞıf fJRli - ıu!ll.atı Y~·iyor· ' 'Jnponln.:r, 
yetJeıi obnm~tı ı. Mekilinin do- kl:çuk J:?UUefilı fılosuuun 
ıhı çe\frl?SinJeki hiiçiık bir düş- l~rıyretlerm~ rağmen (;_avnnın 

MANŞ 
ÜZERİNDE 

man koJu t:opçnmu~ tarafından ~1~~1. salulı~ ö~ naklıye gc
aıım·affa.kıy tı tı.t.."' tutulmuş- usım gebrmege muvaffak 
tur._ EPvEtlann f"enahğma rağ'. oJmuRJardır 36 saat ıfovam. 

. m ·n hawı ktı\ rctlerlmm kcşü c-den d ·nız nnrlırurobi".ıi esna-

! Jtı)llarıımza \ ardlma dev.:m et- smda 15 nakliyı K<·nmıınw 
µ'h-i-edir. •· • batırıldığı lıilihrılmcl{1 t dır. 

1 SO\fYETLER 
1 COK AGlR 
lı DARBELER 
ltNDIRIYORLAR 
r ~ 
.At1111an tftınenleı•tu-

den illi~sl böyülı 
zaybıta nğrad 

[A.A tclı.;tı.fl:ırıııd .. n 
htilfu. ('itılnı~1.J.r j 

Fithakik~ Boğ".ızlaı mesel 31 ! Alm.a.11 tl"bl ı,rin<l d<~iyor ki: )kan lmvvet,leı bıı k ç bi!ıle 
1 (Sorıu ı.-yf 3 cUtun t d:. ("' om_ı .. • ~ .. ·a .. s._s .. a ..... rıMiı) .. 

u ~ ~ ........... . ---

&ovyct tebliğlerine görl' Rus 
)ar yeniden iJerl ~işl<>.rdir. Bir 
çı>k mffihün yerler rı.lınm1ştır Ka 
linin ccph('Sınde Almanlar Sov
yet hrıtlarırı<ı. taarruz etmişler
se de bu taarruz sıdd ·tlo tar cle
dilmiştir. Leninı,'1·~,d k ·siminde 
t.00 esir R.lınmıştlr. M·~kez kc
tıiınlndt-ı Rmı hü,·uml..-ıJl şıddet
J,·nmişti r • .Almnnlnm dnrbclc:r 
mı;Mldığ'i hnbt>..r verilıyor-. C-t"
Jlll{lUı Jı:anh biı mih--~del bnl?lu.-

( Bmııı sayfa S mlt1ıt. ~ ı:W) etnı:fın< a et reyan ·tmokte o
lan bir oyu.n var kı boo :ıltiltn- 1 
d:u etmel ten v1..• u~·rı.nıR b11-
lunmakt.., haL bımkmaı , k i
cap ed r. 

llu oyunu Alrru1L E:":ll'..:."1esı 
na ~ın 1 -1 J<l4.::: wıhl 

tngiltere ve Alman 
tayyareleri iddetle - ::J H A ı P D u u M u 1---

« Ylı ne Hl. su etı 
dı.Y"t). 

Bog J,J.r tııRr dt: h:ıc;. D r u -
ın ... n de• şmıJı r-n ık btiyülı ar
zu mev<'llftur. Bır t.:ıra:ıL İn
ci (' ı. ·m~ıyec. cvk ya· 
lıu-t ınuttefüt devlet rufotilc Bo
ğaz • ı k'i lr<'>l altmds tutınak 
poll'tJlt:ihlrn takip eder Dığ"er 
t.m'aftan MosltO\. bı. bölgcyı 
Öt>niz üsı-ıt <)ln • k JrulJanm:ık 
ya ıut taım·..ımen ı P' ıJ etmek 
Ormlinı er 1ngılızJl'r 1917 
i~ llu.sınn pı; rı .u-ın:ı boyıın 
t grnı l• dı Çiinkü H ı: lan barp
ıt ı dl' <1m tf" k ·tnı"l znru-
1·t tındl dıJ r ~nııd" 24 sene 
wıınr o yun bıı 'tngiliz Har.a
' }t 1\ .. r . m: oy :rıı oymi

Aım~!!a:öre~I Mihverin_ hedefleri 
I ill

--+-t i' B11 lletlef lerin ha!.:ında Ohyanus yollarınıia enıniut>lsizlik, 
ııg - ayy.r. rt>- Y • ., 

l l"d ~· ".. 1 ııaral ınalı geliyor; AnglıJ - S."ikson deni-:t ku1J11eileri tlt> 
er n ~ıı ı1çu •· · 

110 iz du .. . /-" .. 1. h un a. n; ;.,, n ı <ı I nı: aya fa./ R ~ ı g o r 

:ynr 
1"4! Alımın &.zei.t."::> lfognz -

lar m< ~k~i nı lbı " re Jt"> vay,e
dı)i O • Fnlc:ııt, bir n ~ <>lr.yi ha.k· 1 
Jule knvrayab11IntJ. ı •in onu 
blhur genişli~1lc tnn ' douru 1 
ola.mk gozönundt- tutm~-,lt Ja. 
&ımgelıı l!~ksııı vcıbu~ Vfınlıı:ı 1 

iı.n tı: mt• w.eıint: · u ulac f~K bfr 
~t'tiliıl H: mütnleanın ms.'1.Dkırı 

1 

dalına lY.ık1kattt>n uz.~ nt>ıtı e · 
ı._. t> g)('tuı eceğı h~pnnizı m:ı· 
lunıuınuzaur. Onun ıçin dü- ı 
:;iınıınt>J ıc.ap f'dt ı k• Bogrızlnr 
uı.eriı d ılrı büyük devleti, h.r
hınnc zıd emeller ~lemtsı ta· 
J hın muayyen bır d vresı ?..ar

\•ren e llŞll r11 nUfıı 
R<-xlın, 1 · A.A.) - Cu.m&.n0-
~:i babı Me 10. u ıiı 4 Alman 

. Hı tayyaresi ?;fan~ civannd.ı 
u hl ken 20 kad: r Rpıtiıre lal·
)' nrı-silc karşıtaşmıslm·dır. A -
mA.n tayyarelerı ngilız teı.kil.· 

k d..:rhal muhaı dcy tut uıfıl u li-! 
lnrdır. Bu tefikıl ~'l.VJ ba'kımın-

d&n kendileıine '° d i; ihıturıdi~. 'ı 
Alman tayar{' ~ r. -ç<lk !;ll•ldl·tli 
ceı t. ran eden S'(l\ .ı }4n.Jan g: hp 
çıkmışlar ve 3 m.-'Qlftl ta,; yarc-ı 
sı.u denize düşilrmeğt rrı2ıv~1~ 

fok olrnuşlnı,"lır Bunun pz.e-r .ıı<· ı 
Alm:ın tayyare! ·~mım " ti d , 
<lığ<·r Spitfir( 'Jc.r Atlantık şah:-
1ı ıstıkam~tind yol a1rnngR ba 
lıH ı kta.n sonr. U lp11rıf di •ıı
m uslerCiir. 

B·t :harb ı. i.t\mıll ~ dlw1 Ok
yum~aı dan gı.; mcktedu ) m d· 
ı~...t t~i.arruzr. uğrayan Huı:ılar ' 
C..."ınlıu r ko:rımalıılnwk için•. l 1p 
J?irl< ıkm.ılt miiftelrnrdırln.r 

';Jna. Hnı •~ı uzun "fİrec k bir 
h ... ı om bıit.iin ihtiyaçlannı hit
mı k bılmiyf•n c alı~m:ı lariJ<" lrn r
şıhımayı diışmıru1iAln) dır. Fak:1t, 
l H· hakımdaı m.ıh .. rjp V<' iki 
winnberı. bütiin cf'plıelı·rık ~a

lıp bir oıuı.mnn ssıldır ı~lu.nna '"'az.. 
?.a:rııan ;,onr;\ nede! tesluJ erle
'drlcrinı sanmarnı ·Jar \ c bun
u:ır: l nrtulma~ ıçin oıt ayı<: t<'.~· 
'li 1\ t...r1.:ın1Mn dn ~eri dıırrr n
nu 1 .• rdı. ç· r ~ i-ıt.lİıı• e asırlan <ı 

Su testisi su yolunda kf rı~tr, 
:f ındc realitcyı uyrrnı. ol . bi· 
lt acaba nn<lı hıma b::ı.5kn a
JiUllt.r dE> k;msmı~ dt.g l n1 ıcıir" 
Yani BoğrurJnr tizf:ıind ('mel 
lıesleye:hılccelt başka bır htlyü·k 
devlet daha zuhur etmeMı~ mi- ı 
dir? Cihan lı.aııbiııe t.elmddüm j 
~<len yn.flnn mazıd n ba.'.'jlayarak 
ciıhan lıari>i esnasında Boğaz
lar iı.zerinde hayaller kuran 
bru-'k ibiı dt:vlet acaoa yok 

lcadiye Deresinde 
bir ceset bu un u 

------ ---· 
ınuydu? Mesd bu oovıot Av- ?O ilk ihl!JJ'Hrtıı J)inı!Jal'a pirlnre 
·~~~a~~-ıytım!;~Y~~~t- 1 giderilen 1:1 dtJki bnlgurtları deiJll, 
~:ı muttclih a~vı t bıfatne ha- n"'r-ln oldu.. l / 
1t miyet tcsıs ooiı> B:ısro kör- canı uo gll an BŞI IYOF 
fezine doğnı i11ınrek ve muaz- Kuı.guncuktn icndiye deresın-
zam l>lr mUat mleke kunmak e- de ve Maslal~ tabir edilen yerde 
illl<>line kapılmnmış mıydı? 1917 dün 70 YS§l:ırında bir ihtiyar 
de, İngilW r Rusları harpte yarı çıkla.k bir vaziyette ölü <r 
<devam et.tlımt:>.k z:ırurüti ile larak bulunmuştur. 
IBoğıızların Çarlar nüfuzuna Hadi ır dık c. ... ., ıtftbı olm rı.ıır• li.0 '.bul e~...:kleri seye a öy -·mm:.-

.... ... ı..t.• vinlcrinde.n B. Sıtıa. araltı el 
,gih' Tü kiJcyi pen~csi içine ala· koyarak tablı ikat yapmış ve 
ı·ak geniş Osmanlı İmparator- el • b-t'" ıJrJığil" rt 
luğunu eomürmeyı dü.c•ünen ve nıea cyı u un ne e o a· 

ıı ya koymuştur. 
anunla birl iktc dovüşen devlet Vak'a yerinde, yapılıı.n tahld· 
de Ru.ı:+yayı kendi ö'"smanlan . 
ara ından cıkaıma:k gnyesile kat e.snasmda. ~rgu~ çckılcn 
!Bofuızlan Çara. tcl lif e t.a.k- ~ny~ ffidayet ~e o~lu Fikret 
dim ~memis miydi? i<Jyle ifade Termı§lerdir: _ 

Biz Türldere hiç olmazsa i- ''Dlin gece ena.t 24 te kopek-
çmde ynşa.dJğımız ya.kın tnı ~ le.rin acı acı bağırma.sile yata-

aıttındakı deredt: lnr dw ın ye
re <'Jr~plak bır v zıyettc yiiziıko 
yun yatmakta oldu !unu gördbk. 
He nen bc-kç ~a.c'hgı haber -ver~ 
dJit.,, 

Bunun ttZC.TJııc Ölüniın bulun· 
duğu mahalle gid n müdcic.iumu 
mi ta.bibi adli B. Salih Haşim, 
Komiser Tabir .komiser mu. :vini 
Kel'lal ölüyü şu şeldldc bulmuş 
lardır. Ölü tnhrrı.incn 70 ynşla
nndadır. Sırtında yuJnız bir ce
ket vardır. Belind n n§a.ğ1sı ta, 

!ıabide v eı: as ı yn. d.ımıard.m ı 
da mnlırumdn 

Demokmm c 1ıbesm1 lı:w fıll
J .. r de.nizle:rdelı-ı bir 1 arn.flı Iııi
kjmiyeti('rine ltı.yanmlŞ olmak, 
hatalara dirnmüalordi, şimrlı. 
hem haz:ırla:nmak, lıen'ı de lrnru-

Fransıı sahillerine 
yapılan baskın 

lm ela yakalmıa.n ve csı.nlı:ı. bnz;la • , 
s:ıvaf;)an ıln ortağı, OkyıınuR yol- Alman sahil tnüda-
lannıla.n deotdtJemck ıtrt.oııı-.ın-ı .. .. v 

dndırlat. 0 SU•etJc, hugiin cıhan- f tlerl a·llglflldı, 
şiımul harlmı t.:ıhırıı ikmal yol- ı .. t ' 
lrırmın GmlllYet ve selfı.ıncti 1d· gemi Ve 110/Jllre/er 
ayylin etro:kt~lll", de:n~lebdır. üslerine do··ndüler 

A Has 01· :Yö.OUEIU, uır muhn-
·eb mt) ' Iıa.lıw rumJc;tı Al· -J.o•-
man ·a ~ blun· vo. ~ luk.ı Jlt; tt • ~ 

. p vcı-.ı ordı Bnianya.dr. 1" '\if'! N~·şıı•t .. dilen ınuşlc•-
1 H,mı ha~ ,..t hn.) t .ır altımı bir 1 
mıt<ti. 1m~.ı ıL< \, Ameıil\<'ll ":t· re Jt"' üllll81JI( ... 
m.yı \ e nH ı ba t;ı hı f'r bCtı.luK-' 
• .trı }t,.rhrn.ıy n el•bu• 'k:ıhm.8· 

• 
ımarı 

eu, ancak 
-o-

Mançıko :ıun 
taırakıtisi ·ıe 

ka 

l.,rnıdı a l (A A l - ~AUnırnl
İıı d.ur~ı,u harbıye nazıı·lıg> ve 

1 
; ıı.~· .ıı lı;.,rı p. ııudıt11iı1('J hl 

1'1·: rıs:.ı t'ıı ıal nhııme yaptıkln
almıa ,Jair •• ğııi.ıKı m i~tc

' ..rı. l>t"~Mını~u. r•y; ne~ı etn11şl••r
dn 

1)~~~:!1~.! ~::l<~ımn . muharebesi 
1nmnmen yar mnsiJc ne lrcl<'nea 
yangın tahkiJrn.tı d11vam ediyor. ı 
Ateı:ıin fızik f a.kültesindelf , ık
tı§ aııhışılmış oı.. kJa ix:t·a~ ı, 
yangınm sebehı hrniiz tf ~b t e- ı 
diJmia değHdir. 

Yangının b~J:mgıC'ınd rr ru i 1 
girenler &ob:,Jardan b:ı?..ıl:u mm 

)apor.l11rın 7.l 
krıırıczQrD ılt ··3 1 
forpifCJ mulır•l.1 

' horp horit:İ l> • • 
kılılı. 

r,öndüriılmenıii: olduğunu giir- A l , , 
'mü~Ieıdn-. Yangının lmnhmfan yrıca 5' ge.mınıo 
rucıayn.~ kıvılcımla.rdan ve~ - • batırddigıı da 
hut aynı bmada bulunnn FAlı bı-
yat faHUJt.efllD(-' alt L~~aJarlU t::· haberr veriliyor 
şınrnası esn~mda atılan bır f ı· • 
gaI'adan çıl.-mı olmASJ cok mııh 
temel gôriilmelrtcdır. Mii _<iJ ~<>e
nin ger.e ~kçileri istf('vap edil- 1 

rniı;ı, nez.:ı.r•"'t • ltınn ahnn ı !ar-
dır. 1 Sonv ~yfa 8 zütun 2 rlc) 

IOe•eeeeeSH ••ı•HIOH 

JAPO.ıLAR 
SÖYLÜYOR:, 

'Fok ·o: .. B•r . 
Anıc:ııı•fkan. b!ır dt> · 

A vwu!iilrai. 11 

kr il"'' :li!'...Ô ı· Ü baıl ...... 

\". ıu ~"' ·n l 1 !.. J.. ~ .fa. 
ıwınl.1.nn Mt•g~m l l"'l .~wu 1la 
~~ t o pıd< nıuhnbm1L ~a11a 0-
ııiımıE: h: rp lıarH l--· • ... lülılıg1 

---<t--- ı hn ba 'ı ı Hın l:tC>dı 

" Am~rikahlanı 
~ake'yi ei~ geçirme 
gayretleri boşf ur,, 

-VE-

",/aponfar ar/ıh 
Pat~i/iğe Jıiihin1-

dir,, tliyorlar 
'l\ı yo. l .tA:A.) ... rok<ı 

Şımbuı. gR.Ut:eı;inde runıı cıl n . 
gur~ J.JN rikal· J ıı'llı V ~ kt' ada
sına k.ıu~ y:~ptıkl 1 1-il•J ta:u -
ruz t.eSt.ıW~lerı hali Ul< a d -
~uı kı: 

A.ııwn'li ablann \': ı t · wl ı .u 
.-.le gcçırm .. k hu uMmıdnk bu -
tim iım•tk rı çı ııJ \~ 'ı: bo · 

\Scın'i: .. -.yra 8 a; tı..n 3 de) 

Z.·urnı"<J,}dıvm~ ~t•J • ıtııJ Ar 
nıc nk.m den~J 1 t_ ~illmi u~ 
Dogu<l ı 5 ,gt-mı k 1JllŞt.ır. M-'. 
nu.nk, n kı>Hl.·tlcı ••• ıı0nlar1ıD 
bu~ uk sa~ ı u..ıun)ıu·lc•rmu :ra!
m<n d n z:.ror ı:<>. ırn Ywt; bir 
lrnl ec ır. 

J.ıpıı.rı U\ \N.lro-- 4t.._ 'J-ı.l;llil'lHb 
mu <- k t ,, Bunl:l.J"1. mıeımı e
' t r. An (•11 .<.n ktn"\ JPJ'"l htı· a

' t> 5 H ııd< ııuth· 

1 rA A ~)JJ 

Maliyede tayinler 
Vekalet, muhtelif memurlar aırasın· 

da bazı terfi ve nakille" yaptı 

f Ankara muhabirımiz telefonla bı din)lm 

hatırlnyacak ve ondan çıkarıl • [ ğımızdan fırladık. Her taıı:ı.f 
(Son : &. 3, BU. 1) ka:nınlıkt.1. hiç bir eey ga.rem~ 

Hu O:ılı!~ YALÇIN dik. Sabah o!unca evtmızbı mır-

ınamen çıplnk.~ır.. ~j7Jc~inde,. Tokyo, 1 (A.A.) .:.. 1fançu
ba aklarında muthış bır duşme itonun tcsbinin 10 uncu yıldönü 
nin tesirilc hasıl olduğu anlneı- münü kutlamclt ıçin bugün Jn.
lan cizik ve bereler mevcuttur. , ponyada ve Man~ulroda bilyük 

Ölü, yüzükoyun dilşmllu, ba§1 tören yapllmı(itır. 
{Sonu s:ayfa 8 sütun 6 da) (Son:ı c:;yfı 1 eti'tun 4 de) 

:k. Jıny• nhı, ordunun •, ... Jıavn. 
• uv' Ptlcrının ayn d, l t etle o
ıılmt" v1.. tes. nudl ı cAJc · oyn -
d>I la.rı akın, Ilnvrc'in 2' l\ilo
meh e lt. dar ~ım...'ilind Bn no· 
val de kum din .,me H' lınbe.r 
v<>rıne nw..rk ı.zindeki ör.onli lm · 
lı üzerine icn:. c.dilnıuıtir. Al· 
tJay Sir Nıgel Noımn.n kuman
dasmdııl ı ingilız h. va kuvvı..-t
lnri taşıt ve bomba tayyarele
rlnden mürekkep biı: teşkil yar
bay PJOkru-o tarafından idare 
cdılercls: hlicwna ge\miştır. Ku
mandan Prost emrindeki bir 
pru aşütçü müfrezcf'i pa.rlnlc blı 
ay ışığında ve hafif pus oı ta
t:nnda tlüınnanın yaklaşırkeın al
c:ıktan uÇan ta.yayreler tlzeıinc 
tcksi1 ettiği tayyare knı'l}lkoy
ma topçusunun ntcışine rağm n 
hı ll'fe U7.3.k olmıyan bır nokta
da yere inmiştir. AvcJ ta.yyarc
Jcri aşırtma. hareketlen yap
mışlardır. Karadaki hareketler 
plfı.rı mucibince ve. dü~anın 
kuvvetli mukavemetine ra.gmcn 

(Sonu 8a a Sü. 4 de) ."4P0Ciiff'~:::otı~~~~-EICC~Ht ·~~ı€'eı~~·-~~~~ıi 
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DENİZCİLİK BAHİSLERİ 

E il KUVVETLERİMİZE 
RIŞAN YENi GEMilER;MiZ 
--~----~----~ ... ~---------------

llualar pnh deniz tarihimizde hangi 
oelvelell menkıbe ve hatıraları 

canlandırıyor? 
----~-----.... ----------

Eski "Muavenet,, neler yapmıştı? 

-D-

1 
Jlgiltereye ımıarlanan mermisi altı ve buhmduğmnuz 
"Sultanhisar" sınıfı ye- yer gunduz gibi aydınlandı. 
m destroveıleıimlzden 'l.urk denizcisi iş buşında 

J O zaman .. Muavenet" diiş-
A:incismin adı "Muavenet" tir. man 1!arafındaıı gonllclil. Teh-
1914 nwnara.lı Ciha.n. harbinde öke son derecede büyiiirtü. 
büyilk bir kslıramanhk göste- Beni gören düşman hemen işı
r rek .. Muaveneti Mılliye" ret v-rek 0 INY'- mahsus 
mıaduibiaizin ~mi VAQAtacaık -"' 0 --.,-.,,...,,.,. parolayı benden sordu. Bere-
bu )imi gemimizin de y.ıkında ket versin ki diişman bizi eY
ııurlu hila.Je kavuşacağı şüphe- veli kendi muhnplerinden bıri 
9izdir. zannet-ti.n gı'bi sahilde ~ ce..._ 
''M~ lılil.._.,. muhribi --e.• r 

.. r:> tıede bulunan bizim efrat da 
ae yaptı ki ismi yeni bir Türle bizi duşman gemhu za.nnetmış-
turp gemisiae veriliyor? Tür· ti. Bu yüzden bi&imkiler "'Ma
kiln ~bametli de.uiı .kahraman- av net• i bir yaylım &te41ne 
bklaruıd:uı birini teşkil eden bu tuttular. Bu ıyı oldu. Dil§mamn 
s~ kabartıcı bapnyı kısaca bizı kendinden 81 ornasım te-
aıfat&cağız: Çanakkale harbi- · tü. 

l• L-...a. b' muı e 
nuı en. ates ı ve avnr.wıç ır .Be.ıı de fırsatı kaçırmamak 
devresmde dllşnıan ka.hr~~ .içııı ~sürat! arttırdım ve 
Tiirk or~uaun .brmak ~m' dıltııwıa da beynelmilel ll&Cet-
gec~ ~!1Zlt1 ~op ateşıyl·e\ lerden biri olan~ 
mevıilenmm ~ İngı- - Har.uol' İpreü . nr l 
liz gemileri yarımadanın Ada - Böylece benden - ve~~ 
1ılır d•idne baba .byılan!_lı yen dU§lll.alU bil' 1ihu tered • 
•armışlar .. her brafa ateş yag- düde dÜ§urerek guya dost i
dınyorl rdı. Bu meyanda bir Blijılim. vazifedea dönen bir 
~ dlşman ~ (Mo~) DUılhripmişiaı ve keudilenne 
lim•PRMia ~ Y~ demır • miilum bil' haber vereceknli
liyerek {Seddillbahir) mıntaka- şlın gibi diilmam aldatmak ıs-
81111 koruyan Yevu Mehmet- tedim 
dderi k~ .toplaıiJle kısa me- h bu roltl bakikaten mil -
aafeden döVÜ)'W)ardl. kem.mel yapmlf olmalıyım Ci, 

·"!'ENi SABAJI 

1 ŞEHİR 
Denizyollarında IASE TESKILATI 

Navlun tarifelerinde 
~~--------~ ... --------------

zam yapılıyor Ş h d 120 k 1 k b k Öğrendiğimize göre. vllnab- e ri mi z e işi i i r m er ez 
lit vekili den.iz yoüannda ~ 
ya naıkliyatma ait tarifelenıı iaşe feşkilah kurulacak 
bı ay başuıdan itibaren yüu1e 
on nisbetinde arttırılmasına. ka- ls1lanbu1 Bölge iaşe )(~ ----------------
rarTu';~ mmma g6re, liio~un yeni teşkilat ve kad
ır-.-....+ w~~1e - -n~ 8l - rosu ile faaliyete g~e8İ IÇİll .... ı_. u~u - .,..__ emrin bugünlerde geJmeai bek-
nıfa dahil ~yanın en uzak me- lenmektedir Bu suretıe mu
safe~ naklinde &lmacak ••- valkkat .bdrolarla idare edil
luıı kilo başma ancak bet pua :mekt.e olan Bölge İaşe Kldiir-
kad~ ~ak:;. .ıa.1 lüğünün dahili teşkilitı. ft,.C 
emtianın kiloau başma düşen f murakabe. ve ~.ıhiyelerle kua
Zlm 'ise beş paradan çok aşa- !arda ~aaliyctte buJunan "kmek 
ğıdır. Bugünkü şartlara göre, ışlerını li ontr9l bUrosu ve ıaııe 
vapurların işletme tamir ve hurolan dognıca ta,.qe MU
.sair masra.flan gÖzönUnde tu - diirlUğüne bağlı bir tekilde ku
tulursa zamlann pek ehemmi- rulacaktır. 
yetsiz olduğu anlaşılır. İstanbul Bölge l:ışe Miidilr -
Di~ tı!raftan yolcu bilet lüğünün ehemmiyetli vasfı na

tarif 4:leriııde d~ ayıu ~betl<:r nra alınarak İstnnbulda l.20 
dahilinde zam ıcı'a.81 tçıa tetki- t,.; .. a:ı. bir ke& · +-ı.:u._ 
kat yapıluıaktadır. ~ mer ıa§e ~ 

b kurulması kararlaşmışbr. 
~~--..~-v-~.---~.~~-

Bu k1Jdronun en mühim ~ 
Beş ay hapse mahkum mını takip işleri teşkil etmek· 

oldu tedir. Tetkik ..._de takVİJl8 
Bir muddet evvel Bebek 

tram~la Basanın ce'biudelri 
cüzdanını yankesicilik .suretile 
çnlınağa yeltenen Hüseyin ya -
ka~ narak 8 inci asliye cem 
mabkea 211iae teslim edUmiftir. 

Suçbmun yap11an duruşması 
neticBnde beş ay yedi gU:n hap 
.me ve 50 lira para caasiyle 
mahkiwıyetine karar ven~ 
tir. 

Tramvaydan dOştoter 

edilecek ve ihtiklr 8UÇlularuun 
ımuh.a.kemcleri mevkuieıı göriil
diığtinden suçlulann belkleme
meleri i!in her ewak günü rü
nüne tetkik olunarak akabinde 1 
'8dll~ verilecektir. Bu suret- ı 
ıe yeni ~ilde kllt'Ulacak olan 
mahkemeler ilıtiklr daftlarmı 
ısüratle görebileceklerdir. 

Vail ...... •ellyer 
Vili.yet ve Belediye,. ait 

<işieri netice&Ktirmek içia Aıı -
kan.ya gitmil olan Vali Ye B&
la-li,e Reisi Dr. Ltıtfı Kırdarın 
~ fstuıbula döıımeai --
t.aıeldir. 

Dikkatsiz şoför 

Dün iki ay hapse 
mahküm oldu 

Bnnd.au bir müddet evvel 
Hasan Fehıninin khre ettiği 
otomobil, Aksarayda Kadri isim 
li bir şahsa çarparak ağır su
rette yaral:ımıştır. 

Suçlunun 8 inci nsliye ceza 
m.aMemesinde yapilan duruş
ması neticesinde 2 ay lıa.paine 
ve 66 lira para cezasiyle mab
kfınuyetine karar verllmiştir. 

Güreş kursu 
Adana. (Hususi) - Adana -

ve civar bölgeleri gürcşçiliğinl 
ilerletmek maksadile şehrimiz -
de bir gür~ monitörlüğü kur
su açılmışbr. 

Bu kursta, Denizli. l.parta, 
Hatay, İçel, Konya, Manisa, 
Seyhan, Niğde, Sıvas, Tokat ve 
Trabır.on bölgeleri güre§çı1eri 
gilnde 8 saat ameli ve nazari 
ders g&-eceklerdir. 

Manisa dokmınwılan 
kooperatifi 

Manisa, (Hususi) - Şehri
mizde "Manisa dokumacılan 
küçiik sanatlar .kooperatifi" 
na.mile bütün viliyetin doku
macılarının ba§hca1aruu içine 
alacak bir kooperatif kurulmuş
tur. Kooperatif'uı halea 650 
ortağı vardlr. 
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Beşiktaş Feneri 
1-0 mağlôp etti 

-------- --------
Beykoz Altıntuğla berabere lıaldı, 

Galatasaray - Sülegmanlge maçı 
sarı kırmızılıların gallbigetile bitti 
İkinci devre liğ maçlarının en na mukabil beş gol yaparak gaı< 

mühım kar§ılaşması dı.in Şeref lip geldi. 
f:ltadında Beşik~la Fenerbahçe Galataearayla SWe)'1D&JliJıa 
arasında yapıldı. Jnusabaka ne- kar laşma.smda maç 5-- ı ı O.. 
ticeslııde Beşiktaş kuvv tli raki latasarayın lehlııe bitti 
bini ı - o mağlup etmeğe mu- G~ lilnıl 
vaftak oldu. müsabakaları 
Si~ - ~ar ~. galib~ Dün Kumkapı gilraJ klilbl8t 

y t e lığdekı vazıyetlennı takvı- de grekoromen güreş mttsaı-
ye E:ttiler. .ımia.rı yapıldı. 

Maçın tafsil8.b: Alınan teknik neticeler §Uaııı 
Her iki ekip te saat tam dört- Jaıdır: 

te halkın alkıflan arasında sa- 56 kiloda: 
huya çıktı. 1 - Mehmet Çelik (Girel 

'J'akımlar ıöyle kurulmuı;ı~u: klUbu) ~ - Fahrettin (Güref 
Be~: Mehmet Ali; Ynn\, l:lUbU)~ 

Feyzi; Rifat, Hüseyin, Çacı; 61 kiloda: 
Sabri, Halda, lbrahim, Şeref, 1 - Manol (Kurtufut) ~ _ 
İbrahim. İsmail Akbulut. 

Fenerbahçe: Nuri; Muammer. 6ô kiloda· 
Murad; ömer, Esat. Aydın; Fi.- ı - İsmet Çengel (Galata), 
ret, Naim, Melih, İbrahim, Naci. 2 - Panayot (Kurtulq) 

Hakem: Şazi T~ CMılli 72 kiloda: · 
lu.kem). . 1 - Bekir Yolcu <Gftnt). 

Oyllll& ~taş bafladı. Top 2 - Muzaffer Çetin (GUf81,. 
bir müddet ortalarda dolaşb 79 kiloda; 
durdu. 1 - lsmail Topçu (Kada· 

Hakkının ileri pasını 2 Fener köy), 2 - Nari (Kurtuluş). 
bek; arasmdan kapan Şeref aılo 
biı• \luruşla takımına gUzel bir 
gol kazandırdı. -II•kMar 

•alkeTl••e Bu sayı sarı - licivertlilerl 
JuıMandırdı. Kısa ve yerden pa~ 
)arla &yah - beyaz kaleye yük-
lendiler. Nacinin ortasına sıkJ Saffet Şav mOhim bir 
bir kafa konduran Melih topu 
kale direklerinin üstimden avu· konferans verdi 
ta aUı. Top kaleler arasında 
durmadan dolaşırken birincide 
ı - O ~taşuı üstünlüğiı ile 
bitti. 

llün Oalriıdar Halkevinde Ray 
darpaşa Lisesi Müdürü Saffet 
Şav İstiklil Harbinin habnlan 

lldnci Devre mevzuu ümerinde bir kmıfen~ 
İkinci devreye Fenerbah~ ''enııiftir. 331 yılı .~m!1m 29 uncu düpıan e projdrtöıierinı yak

garşamba gunu binbqı Alımet b, ne de bu me kfık gemı iiıJe.. 
Sa.ffet Bey ıaq,tanın ~an- ıine ıateıt açabildi. f 
6ısı altmda~ ~uaverıeti :Mi!- Bu esaada gece saat biri on f 
tiye*' muhribimiz (•!ıforto) li- geçiyordu. Birdenbire süra.ti 
manında ya~ düşman _zır:ıilı- arttırarak düşmanın takriben 
.ı..mıa kıarşı b~ ~to hu~umu iki, ılç yüz metre açağJnd· n ve 

* Taksimde ParmakDtapıda 
7 numaralı evde oturan Böse -
yin, diiıı Mecidiyeköyüııe giden. 
tramvaya ıatlamak istemiştir. 
Trmınya tutunup athyamıyaa 
Hüseyin 10 - 15 metre kadar 
sürük! nerek i:ki ayağından ya
ralanmlfbr. Hüseyin derhal 
Beyoğlu bastahanesiDe kaldınl· 
.mıjtır. 

* 

başladı. Beraberlige ulaşmak Hatip sözlerinde biaat '81ıit 
gayesile bütün gayretlerini sar· olduğu ve başından . ~ ha.tı-

H 1 h 
11 , .. fodeıo san • lacivertliler ilk an· ra ~dan halka mili! DR!eade-em Suç U' tİU m guç u larda Be iktaş kalesi önlerinde I~"?- ~~ı~da mil~~ bU-

,~-- --... , bir ·ki milkemet gol fırsatı elde tünfügunu tebarüz ettmaıe ve 
• ettiler j Atatürkün çetin müeadelelerinl 

)'apHmaa amnı aldı. ~ya- BBnCak bq onuıalugu istıkame- * Samatyada Kadın Hamam 
aa en satvetli ve şohretli ~- tinden alabanda iskele ederek sokağında 85 numaralı eWe o
.,,._me mensup harp gemilerı- (15) saııy içi.iade vka arka- tana 13 pa11Maki Zihni. dlln 
se kvşı yap~ hae,ım çok ya. tiç torpil -attık. Aksara,- KUçUk Lanpda 
~fiketi bir ~: . . '".Mu venet'' devrini daha Yed'kule - Samatya tnmıvayı-

Yaphkları yetipniyorm111 gibi 
mahkemede talüde de sataştı 

Melih ortalardan kapp göti.ır anlatmu~. Milli ~ın gerek Mu
dU~U topla siyab • beyaz kale· danya mütarekesinde w l?'!ftk

ye yUkleOOi. Savuohığu şilt kale se Lozan m~~e~nde. unutul
direkleriai yalayarak aTlltu boy maz zaf crlennı tecrU~ dİJ'lo-

B . d Fik t matlann laa.rttsılldaki man.ffa-
Muaveneti MilHye o gun bitirmemiş oldDğu bır sırada na asılmış ve atbmak istemif- Ak.~m üzri eırlnln ekme~ fı-

..t yedide Çanüka.leden karşımı~ korlruııç patlama- tir. Şidd tle yere dilşen znım. rından aldı. Saat daha erkendi, bir 
k~ •e yhde dolman dokuz larııı arkasından bir ateş s tu- sağ ayağmıdaa yaralaDanıık ilci dost )'ilziı görür. biraz C-. ~-
..ıum ihtimaliam meft\Jt. oJdıı • nunun h vaya yi.Kcseldığ .i Cerrahpaşa haatalMlll.ine kaldı- 11i1 n un dOşuncesDe mallalle Db-
tu csunuıe lllcmn planını · d" Bir lı: ..:ı-k k · ·-..ı rılm" .. ır. ,.es·ne gırdı. Hakikaten bütün daA-
tatbik ba 1 dı Buradan öte gor lıllB. aç \Ml ı a ıçınue ""!l" 1Mı .___ ...____ onda ı...ıı A-

e a · ye (13000) tonluk o koca "Gol- ...,.....,.. ·~ -
bı ~kı~ cesur "Muaveneti yath" zırhlısının yerinde .,,, m<'kl rı bir k~ye bıraktı ve oa-
llillıye ye hanaad': eden ır h- deııU s hasuaduı balka bir şey Yangm başlangıcı Jann rwama sıökı:rek ..._.. 
raman Türk deniııcisi Ahmet .. m-.. d dr.ldı Bu smada civar meybaneler-
Saffet kaptanı dinlqıelım: gorwwuyor ~. ~.... Samatyadıa Yedikule lram· de bJr hayft kafayı tütııüleyen e.r-
•<V"...-.-- - - vay caddesinde 135 numaralı h ·-lnd-'·' •nh ta --·-..ıı-~ ""r""0 .yanm uat sonra Ben utık geri dönet k u ikı evde oturan Arifin dlin evde 811 

_,, -" bir ..... 13 
_,.._. 

Killdillbabın ciolqmı~ m yn dfo•""an muhribi hidis 'V 'nne bir şl~ ra 'yle kahveye düt\11. Şl-
~•1--- -"-.o-1.-... -ı-- "So- ~· . 1 yokken evinden duman çıkbğı 1 <=esile rnezc..<.lııi maıaıun Ozerine 
~ ..... ı-.uu.ua, GAUM._ Ul&ll • ı,~ u ve ceset RNmıaya. b ~ıa- ·· ·1 :;..t-ü De h l · eri gl "' 
ğandere ,e delaiJieaüttmı _,...... goru m'-49.. r. r a ıç ye • kcıydll, fakat ek eQi yoldu. Etntı-
'"'~ı •"' , ~--~-..:ı-1.: dü · dı. Takriben (20) mil süralle rilerek aıteş söndürülmtl§ ve nı ""'zden i""i di. Bizim za6'alh 
"YV ya- muuuuıı::&J şrnan uzak1ft"' d B · • t ı..... 1 taıbk.k başh st 6 " ~ .. _-.1 ~ iı\k&ek ,..., ~ıyor um. u sura u..ı· ı ta. nmı ır. S<ıııhln ekme.,lnl görd ve çakısını -u ısı ~ .. zıD ea r, . ıı"'- calarımızdan çıımıasına aehep ~------~~111111!'!!1111!1!!!~ rmeıt.a 

tMa olan AJçıtepe ~ hücum olduğu için bir 1lra süratiınizi yaklapnığa ba§)unıpardı. Bu- çı~ kimH'Je .seııcti n-
e~te _olan Fransı& ku~etle- on mile indinlik. Bu tnmda dilş- JlllJl iGill tebtikeli mmtata.ya ;;_:nıy~ ve:ı:a~ ~:; 
rınm BIC cenahına . müdafaa man muhripleri ışıldakhlrım bir kere daha. atılmak lAzm farlııaılen Salih cbtJm'ıDa •eda eUI 
1mkudi.1e dunıp , dilılemn<;f~ ya.kanık bizi arameya başla- ~ Jılayn pmandralan be- ~e ~ a1ma1a drnwlılı 
M.tlj:-teydi. IGo,ly&th ~ mıştardı. Fakat ben onlann ı- nne ileri11111ıekte olduğumuzu- 118nan ~ekmelin 7erlade pt
alv ı ~ JanB1D& şıt akmlan dışına çıkBll!dım. rada aahil bataeyalanmızın sal- kr •t:iini ...._ Jtabftlcl:Jw *11"-

4lew!- .. et.ti. oeWm~D zırhlısı )(ayn haUannm •lan~cı o - vo ateşine karşı duramıyaa I du w Burtuırua aJclılmı ......_ 
pro,Jektörle!1le tepeyı ve arada lan Soğanlıdereye sabahı bek- d-"'9n ıuhripleri ••Jdqtı- ~ yak1aıprak kımdbılne nt 
sırada denızı aydınlabarak ate- lemek ilzere sığınmış ve orada lar. Bb de istihklmbrnı hiına- ~ .aJmailı bakı olm•*ltm .. 
Pte .. ...._ etaııek•t!l)rdl 88.hilden gelen tebriklere tıe- )diri aJtuaa mğuadlk. • ladlt etmesini .eyledl. :eurı..ı lıa-

Böyle uyaıuk vt: .. mürett~tı ,ekkürler etmeğe b6şlamıltık. l.a )erinden kattı ve uvalh- •-
tıaıp. -~ dlJIN>Mın . ü- Llkin clitma• nauhripleri de ~) Ta cemUerlndzden Mrlula "'tına bir tokat .,uttı. Dratlıül-
zerme ~ Bekl~m. hidh!e yerinde beyhade oraş- i!mi de ıDmıirhisar• dar ve eski ler ~ tardı. Btr gürMll lııDp
Gece ~ ~ ~ ya- tınnaıardan 88~ bir teY e!de ''I.'emlrhisar., ın bu cesurane kaÇ1Şm1 tu. Salıh kendini .okala dlr •tb. 
pan duşman ge1111Sı nıftretteba- edemiyeceklerini anladıktan ve kahramanca altınlarını da mub- H.ırs m yenenuyeıı sarbot ~ 
~n uyku,a ihti~n Yal'dt. sonra boğazın iki sahilini tara- terem karllerimhe baaka bJı: sen gtrmetc istiyen bekçiyi de Mr 95& 
Günduz yorulm~lardı. BundaA ya Mra~ '-huwtağaJll yere alllataca!ız. 
istifade çn projektörleri tt&ner 

ı:ıatııklııdıktan sonra h~cn dUkkA
nın kepcnkleiinı çekti ve eline ge
~ ti soba dçmirile kahde,·eKi 
baf'dı.Jdarı fiııcanlan ve pencere 
cıunlar'uu ba ladı kırmala,. Vakıı. 

lnahallıne zabıta mernurlaı-ı yeti§
tıleı. pencereden içeri girerek bu 
az1'1 sarhoşu eaIY&ka tnerkeze gö
turdüler. 

Tutulan 7'.abıtla acflf7eye teslim 
edilen Blll'han uiiye üçüncü ceza 
ınaJıkemesinde yapılan duı u:pna
smda da hezcyanlanna hAlA dewım 
ro vordu. 

ıı elA şahit olarak dinlenen 
Zdn a Js·nindek.i bir kadın için pjy
le müdafaada bulundu: 

- Elendlm, bu kadın kahved 
Alinin dostudur, yalan 567li17or. 

Şnhıt. bu sözler .karsısında çılp
lla d' ndü. Mahkeme huzurunda ol
du~unu unutarak açtı ajzıru yum-

lndı. ıraz sonra a e ın k. t' · · · tle ·-"' 'k 
çok sıkı ~tiği firwği Mehmet ıyc .ennı mın_!le ,..., eUı • 
Ali giı~ükle kurtarabildi. Şeref- ten. ~~ra bu ugurda can Yecen-
le Hakkının geri oynayat;ak mü- lerı hurmctl~ anmıştı. 
daf aaya yardım etmesi Fener- Saffet Şav ın bu lı:ıymet!ı kon
bebçeWn bütüa gayretleriRl se- f!=ra.nsmı mii~ halken mü
meresis bırakırken maç 1 - O 1ı 0)'1Dlla.r ekibinin Ermnım 
Resiktaşın tlstfthMğü ile bıtti Bor oyunlan oynanım.ş ve tetn-

Diğer Mapw · sil kolunun büyük bir maharct-
Şeref Stadnıda: Şeref St dı. le. te~ttp ettiği piya temsi! edıl 

nın ilk karşılqma&1 İstanbul- mı~tır. 
sporla Taksim arasında idi. Tnk 18tiklil harbinin feragatle 
sim t.alı:ım çıkaramadığından ls- dolu hatıralarını gençlere anla
tnnb lspor hükmen galip nan tan ve ruhlarında ağabeylerinin 
edildl icdakirlıldannı canlandırma 

yolunda hizmet eden Oskild&.r Fenerbah~ Stadı~ 
Jle)ilMı - !. .&llııiMt - ! 

Fftsertlah~ Stadının ilk kar
ş1l:ışmatn Beykozla Albntuğ a
ra..c;ında yapıldı. Takımlar saha
dan 2 - 2 ben.bere aynldılar. 

Bunctan soınra yapdan mac;ta 
\'Efa Beyoğlusponuı iki sayıst-

halkevini tebrik ederıı.. 

lzmirde belediye 
intihabatı 

du _&0::o:eidt edepmis, rail herif I' ;;;:-;======·;;;;;; 
llfıDi! Daha ölen kocamın keferıı 

IOlmadL Utarırwyor musun böyle B...-etl ••sa 
Utlra etmete. Dav8C17D1l bu adam- oo 

bm·r, n·.ıuı1• -
riyaeetinin da vdile 
meclisi fevkalicle bir 
yapmıştır. 

Belodiye 
belediye 
toplanb 

Bu toplaııtmM ..... Bele
diye ~.imiJte 4 •Y kala bqb.n. 
muı hakkındaki kaaundur. 
Toplantı n<'tiıcesinde fmıir 15 
seçim daireeiae aynhrut ft her 
daire içm bir rWI ~ir. 
Belediye seçlıni 1 eylilde baş -
layacak ve 20 inrt~Bde alıa
yet bul~. 

dan hiltirn bey .. 

Neticede saçhman tevkifine ve 
vab mahıı.Wnde tıePf lcramna ka
nr verilerek dunJPQa b&§ka bir 
.... bualaldı. 

Bu tarihi romanı mızı 
bu~dan sonra OçOncO 

sahifemizde bu lacaksınaz 

SÖDIH& bea de deminmi ala- ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'~~-
rak, mhıl sırtlanmn kuytu ~---------..... 
gölgelen arasına sığınarak .._ uy: · Sabah" mielıl Ro gezintilerle ?.ahmetsizce ırktan - s b h 
dÜFJ™l gaı ine doğru ilerle- ........ ) ~ enı Dl mam adetleri, haUi zira.yet ettiği mil enı a a 
meğe bqladmı. --- --.ıuu .. n-:ı..- ........__ 1 s ·A v-A $ Jetlerin elbiselerini beııiımiyor- ._,..,..,,~,...,..,.~ D ·r ·• m ... 1plerilıin hücu- ... .._ w - ... __ du .... ABONE BEfte-• ı 

Mal'td Yorl&aka'.. k~...._ D h ıı..:- l • k "'.-u muna bqa i,ırmıtı.ae ~ğazl ~ a a ~z evve evın apt-
ba tan başa 'kapanmış, hatta geldi. Madd-.m ~ smda, Japon nezaketi iCMbı p:ı- Tlrtll)'9 &neM 
a...:.. .cık aıw i -wilder de .u- Jreediel1e ciı1ilmıek istedJttııl ..._ y, .--.. ..- ...... --'- ırı-:- ,.__ -• a.....11- _. ~iarıııı çlkarwat Wemhıti. MM K-. 110I .... 
-- .,..... ..,,. tlftvDverek brtau - wr.a.a.- ... :::ısE ıazan: "- .r~re ~~·= ... _ -·. ~ ilnll eıenranıa. _, 1 atı. Bo- ~,,-v· ~ -..,.... Fakat şimdı J'raw kelm·eleti· ıw • Mle • 
pa çıbnca)'& __. ttir -çok &tren)i'eke Ubal ıec1Mll alo- Ona enell IW'mhğı llitap edi. - J - Asya ile istilaci Uz.ak Avrupa, nin çınladığı bu Fransız salo- 411 • • • 
tebl'RR!'le kal P'*"' • Kendi • tıEAlke hlltlath. ......_ J9rdu: karşı karşıya idi nunda tabı1 ekzotimıln yeri ola- 111 • • • 
._.Pi .e -~ babp g~':!.,.~ ~ •~: -Bifle t.laçelmte, l9kler'" su evlerile Fiyordun k..,.._ Fela düşilnerek: mazdJ. 
gitmek de haritada )'IUlhJ4ı. n.- r:-- ._ ~ede ı.liıa bir fanted ilemi ki tehri aeyretmek ilzera iD8ID - Ha, dedi. Bu aMa Japon Jean Francois l'ebe Parist:e 

(Kilidülbahır) lbumundan esnada peaoenlerden 1*W ~ IU'iP tnen•na lraıdi- Leylekler tepeaindea bir P a- medmt)etini 'teWit eden ne Ll- }'aPtıfı gibi ejildl 'ft kmdisine 
.m..aalllllse) - kadar deftna ._ leı"8i bJ'el w laiç te ...ıa- tac..ak olursa, ah, o zamaa ski nievttch'in askerleri ne de Rod- uza.Wan eli öptü. 
,;;;;: Gıa ~ mntataıdau Hakiki bir Japon baeını: calt bir ,,., ... lctir. .Japoayadan bqka lalr ~ cGre yestwuty'ıWı pmillri dePl. &nra eY sahibini çabuk \'e 
bme.a ge:aek de bir aa- On metre uzmıluğunda, on bet KOglıclk ~ 1dlçlclt mez. Eski Japonya oralarda M ama itte bu._ YA.ni Vuslane .afi&, 1 e m göderüe inceledi. 
~. s.lılnn abntm metre pnilliiinde kftçieft bir bJa)ann blbaf gtilgı '• Jl'k· silinmiş, ne yok edilmişt1r. ~~=dertu ak· lladm Ycrisib'ma latünöe 
Jh1tıtdcm ya aı.,a otvın*, d5rt. kete-- Uç yllmek duftr ..._ MMmtle bakb. Çünktl vetıfr olsun, k6yler. *1 •- A~puıın fil )'iibek ter&ilerin 

GON 61 AY' 
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Şubat 

- - ~ --- dl- !:.,\ı.m,' ~ f· ... ~ ~ 'i::ı. ~ mabetleı: ~ tepııer • ._ ıı., • aaplanıyordu. wceeit, pr- ..., lıiriıliıa 4iktiğl elMoe ''"'°'-
_... bedlaft 91ıiilıt1J;lllut da ---~ ~ltfi!t·:~· iUktt La - .v''- si, esklıı~illiame,j lmktnw • t:ı, ı::_ıe~~ flbt tatlı ve bu e1'ıa.nm• d.5Ze çiirp1- .__--ıı 
~ J>11• ~ lar, onnmlar, ftltllıW, tılr llula-mt ehlr!_ dllıfl\ıl- lan d......., tallJOr ve bepil _Aham--... llhıl bu b- yoad1l. Çbıa bu arif Joyafet 
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~ ""111 tanaclclt le, bir aıeı. lamddar ._ 1ıll- llft dft9I. hüBd llemdm •'Jft1aul. sanki Sogmlana p;mif --.. • bek~ dolaJl • lri dDdlıait, mnkemeı biçilmiş. 
taıafmıtan g&llllp tml'C a- g-JıUIUyon1a. BltBıı 1-lar, ta- ~. ,...,_ AiıJaaa by. nına ait bazı eeld reaimlen-. bdaı- mahcubum! Wda Wr Avrupalı taratuaclall 
met. yahut da aenert tDrpile.. bit -küçilcftk- minya.t11r halin- boldulu bu bwn• NldtatJe a- ziyor, bir çok asırlar evel olmat Diye daldığı ~ ODll Aı'nlJIU kadınlv tc;in dilfUııW-
N çaıparak tııl.tmak ... Bunlann de. Bundan dolayı ağaç!v, ba- ~~~~hı: :ğ. ~ ~~ ~ 11Y&Ddudı. mU.s ve icat edilmit oldujund8ll 

~~:t~· torpitomm ~~~ aile )'lkılan, f-1Jedilen .-ı J .. rihindeki ghıllikleri babıtata- Markiz Yoriaka ~ri girmif m;nyon w çeli.uuia bir Japon 
4iipn>n a'bhıkasmı yarıp bo- Japonlar bilirler- yahut it~· ~yanın bir lltıeBI, bb" h&yaJl yordla. ft ~ 8-'9 elini mat- kacbnllllll Usti1nde fevblide bir 
jıudan ~ <•> gttndenberi cUk kiraz a1aç1arı._ .. Nianın ..xı gibı bir '87dl. Febe sesstsce. manzara11 • ..... hacim ve memmiJK alıyoreu. 
«>laa 4 çok sıkı bir 00.i oldufo için çiçek ~1'b· BunmıJa beraber eler davar- zmı uzmı eeyrettf. Sonra alona • • • Tıpkı avuç içi kadar bir resmin 
kontrol altına almılb- DiŞnan G5le gel nce bu, lıakWalne ben· .hum ttstnnden, etnrdaki k6~11a d&ıdft. tt1 mansara arumdal:t han ll'rancofs l'ebe ffleMf *8fındaki pyet kalın yaldızlı 
muhrıp erlnlıı blr anda kucağı- zetilmek içhl etrafına yeıtiDik· ftstttnden batılacak otura- E- tezat gözlet ine fiddetle çarptı. olftak iddiasında idi ve belki ~eı.r Jibi_ 'Ostelik Ma.r 
m. diifmak clbl mUJAha•larJa !er k81'8lar geirDmif kJnull Jer karlı kirazhk!arm, t:epeletia Pen~ biri bir tarafında. 6- kdrikatte o da hic.; obnaz1a btl· klz Yorisika ... -&DeD.in akaine 
+ m -.at cWup bir aıa- babklı bir bp_ 1iıltthıdeJd mabetleri, k6Jleri, teki öbtır taratımııa hm8s ı.. tin p.rplılar kadar filemf ola- bir saç tuvaleti ele 7&Ptmnıftı: 
ti& dtlpnan zırhlısı bir tenvir Felze hayretle g&:lerbıl açtı. esmerleıten ve mrrileeen •Jl· haklrlm a1tma ıinwnil Um ~ lrfeaell dlnyada ~ CAl1caa var) 

... 
l.JU .... 

15.JS v..tı 
Alqall\ Yatll l••lc 

la.oll 1.Jl 10.53 .... 
111.tJl 19.3'1 4.,64 "-" 

-DiKKAT-
Qu+ml• ~ 7Ul1lır 

lılll'ed1WD edilm..uı iade elıllt 
._ •• ~ mes'ul17et ki 
llalcMm& 



Boğaz r 
o an n 

(Bat tarafı 1 inci cayfada) 

mr.sı lUzıın n ticeleri b il~ 
ceıt kndn.r bır duşunm k bili
?eti ~ lazımdır. Onun 
ıçın, Bobazlar ın c i ctrafın-

oyundan ba.h ilirken ~ 
ıııun ik tasvir cdı ıni go -
l'tirsek yeni bir oyun kar-
"1sındn bulunduğwnuzu kestirc
bilirız. 
. llcl muharriri mesele-
~ kendi gorü: ·· g re vn.zet
ti~n on.re. şu suali irnd cdi
Y->r: 

"Acaba, Eden'ın Mosl ov"da 
~ğı m lüm muza .:ere muh
~vıyntının d 0Tulu na inan.-
lnayan, ıbütim kom mcmlc-
keUerin antncbn inm jnin 
~ ıyc içın ne d m k old~ğu-
1ıu t:akdır ctmıl n siya. 1 ve 
l'.lrıhi bil i sahıb' oır Türk t:ı
savvur ol nabılir mi?" 
. Görülu.} or kı, Alı nn gazete

aı muharriri duğru n doğruya 
b~ .;ı.'ilrklcri karşısıı a ataraık - fi0~uınuzu açmak i ti.}ıor. Sua-

!11. "Siynsi ve tarihi 'biigi sa.
~t.?ı" Türklere tevcih etıni!"tır. 
1 

oyle bir bilgi id · ınd bu-
unnıamakla her b r ti -
Y~t glinüud .. n b:ış.lııy r:ık \mıu
rrıı harbın sonuna kndur gc
~n ÇOk ehemmiy tlı tecrub lcı· 
ttVl'csi .. arfında bu maınlel\.e-

n muJ,adderatın v vekayıı-
~~ ~~!t yakından trmas etmiş 
. r rurk sıfatile Alnı.an mulınrl'ir· . 
, ının sorduğu suale cevap 
~ t'mck lilzumunu hissroiyo-
lUn. 

il Evveıa, losko\ ıdu .Mr. Jukn 
r. e Rus d lct aeflerinin başba
,, n 'er l onuştul:lnrını bilmi
~· Uz. B.ı konu nnl.ırda fo ... i -
~ liark e Nn mııu 1st nbul 
he Boğ~ •rı Ru lar vcrdi~1 ı 
k a ini rtayn .'\.lınnnl r <' -
b lil'dılar. Londra ve :t.""os'kova 

1 u h, beri kat'i bir urcttc ya-
linlad1lar ve fo ko\'a g<lrüş
:~c~lı1de bizden ancak dost 
~ li.3an le bahis g..: miş oldun· hakkında temin t: \'enliler. 
~ua mubaıip de' l tlerin pro
ll. ~ndn. maıksadile muhtelif 

.. rıyat a bulunduklaı ına her 
rın şahıt oluyoruz. Her propa
d 1!lda mnkiııcsin'n ort ya yay
~11~ havadislere elıl iz ve mu
l?J. et l'mesiz derh 1 maı ınağa 
ile tkü.n 'ar mıdır., Bu havadrn, 
r 1 liıı tarnfınd n ortaya çıka-
ıJıul§tır diye oı:ıu körüköı·üne 
~ıl kabul ede Jirız? Çunkü 
\'erl.in aleyhinde de Loudradaıı, 
\ llflıngtond n bır çok habeı ler 
i tılnı ktcdir. Bunlara dcrh 1 
lı~anır: :ık Berliııli do tl ru ıız 
1ıe ne derler? Biz m nazan

~lıda. neşriyatın bııbrünkü du- 1 
rn trnuna M kova mülakatı l 
cı:ascbctile mih\•er prop=ı.g w-
v . n_ın y pmıs olduğu h ye ruı 
r ertcı Mhaberlcrin hi · birisi doğ'
r:,t <le~ı!dir ve doğru olaıunz. 
t.~k~ Berlin 1n Uizlerc ~tfet
;'31 hıyaneti is at odebılccck 
tnn u~ak bir dclıl bıl göı:ıtcr
~-=ıııı tir. 
d~ liat~aki meselı..: n knd r sa
lcu'. Çu.nkü yine \.iman radyo -
fın~ V~ı Pnpcn c na1 ları etra
der akı son hadiJed n ba.hsc-
larıken s fiıin 1n nlı lerle nu.,
s \ n Tiı kiye ııl yhındeki ta
g '\•urlarına ait ço":.< mUhim 
v~1 

" sik.alan hnnul olduğunu 
k~UnLlazı dolayı kendısinc sui-

Y<lpılmak ı:stendıgıni te
ç.ck1 et..ıyorlar. ·~fır cenapları 
eli . U Ur AfiyeLtcdir. Ne kcn
bı erıne. ne eli rin l kı cuaka 
~ t r r gclm mı :ıtır Neden ı 
't ve .... ikulır ımdıye k.ıdar 
tn Utodk hükfınıetint! tc\ dı olun- ı 
ı/ 1?. Bu vcsH ..ıl n Tuı'lk hü -

um liue \erip onu İngiliz \el 
"" 
~ 0-;- Rangi Allalıtan bah edi· 
b tın Asyc? Mı ırda b ndı.;11 
tın ra Allah var mı 1 Bu c'ıy. -
y k Tannın b n d •ıl mıyım? 
lııan sen benim runnlığıma 

/\ l'nak ı tcmiy r mu un? 
k0c yrı <:cva.p \'CI medı. Çünkü 
bal; ıtsı {;ıbi kflfır d ,.,"lldi. Bu 
tno lt li7.erindc "'ırı "ği bir 
ta ~»aka .anın ne nctic doğura-

" ~ı lııliyordu. 
~hı: ıt bin Mus' p gill •ı ek bor-

~""-:' ~ p verımyoı un ye! 
len 1111• T. nrı ol<luğuma \Sck-

ını ı.nanmıvol'sun '? Butün 
l'~ r h Uunın ( odığı bıe e

e:n 1çin in:ınmıyo un ! 
trı;:;: Sa'la inanın dığımı bO)Jle-

'tınt l 

ı .. r:' F' kat innn.iı<!ı u da söy-
'""ed.Uı . 
h~rl o ,lem~ ı p c "Yl.ll ber 
~a s lerdım B ı l ı bırn
l~ın l .... şu f 

- liangt facıadan? 
tıı~ ytizlcrcc ~ u1un ana1arı
!ll f gozlcri önUnd bo~azlanma-

:ıcıa değildir d~ ncdır Vcliu? 
l'o;- İJıte bu hUt mund l ~ nı
l'ıtı~n gUzcJim E ı ~aban a-
Cl\j dilnya~ ,eı n b• yUl: 
l" l!rı rrı nınıın y m ıl'n 

Ydım, 
~ tı. Dü "n 

ııxı büyür 
1 Utlu·m 

(Baı tarilfı 1 inci sayfada) 

... Müdeiumumi Hikmet Or at 
dün yangın mahallinde tahkilm
ta devam etmış, aynca bir do 
keşif yapılmıştır. 

Ateşi ilk defa görenlerden 
Üniversite bekçisi l ... lısc) in, ate
şin bulunduğu odaya kostuğunu, 
fakat kilitli oldı;~ için girane
dığini ve tckfomın arızası yü
zünden itfniyey mnlfunat vere
meJi.~i söylemiştir. 

Nezo.ret altına alınan gece 
~leri de otomatik kcııtrol 
raatlcrinin anahtarlarının ta
miı de olduğunu iddirı. ctmişler
dır. 

F<>.n fakültesi dekanı Üniver
site t~ lcbe birliği reisi FahiC' 
Ycmc:ıy, diin kendisile görU:en 
bir arkadaşımıza. şunları söylc
mimir: 
"Ak.~ki yangından duy

duğumuz tcc.,,~ur de büyüktür. 
Uğrndığuıuz r.ııı ı d pek faz -
ladır. U un bır ç:ılıronnnın ve 
g yrctin nıa.h. ullcri )lir kaç sa
at kinde malıvolmu . h~ dene
cek dereceye inmi~tir. 

FakUltcmiz. mo.temntik, tec -
rlıbi fizik, umuımi fizik, şimi fi
zik, .iroloji ve F. K. B. kimya 
enstitülerinden yalnız sonuncu
sunun müştemW ı tam m n ve 
şimi fiziğin.Id ir..ıamcn talebe
mizin gayıetilc knrtnrılnııştır. 
Bul•ınmam güç 25 bine ys..k

hı.r.;nn kitapbrımmfan çok kıy -
mctl mccm•t kC'tleksiyonlan
mızdan, buyuk b r kısmı Avru
padnn gc>tirilen lii.bm ~tuar fılet 
]erinin kL• :mı fızamınd n maa -
lescf eser kalmamıfitır. 

Bütün bunlarn r men yarın 
(bugün) normal tedrisatımıza 
bashyacağız 3000 ne yakın 
tal bC'mi7 bund n s.:>nrn dersle 
ı inı Biyoloji en titfi<ıli, Univ r -
site konfor. ns salonu, eczncı 
mektebi ve ünit:ersite rasatha-
nesi bina! rırıda f?ÔrPc~klerdir. 

Uğrarlığımız maddi zararı 1,5 
milvon lırn kıd r tııhmin edi -
yonun." 

Ogrendigımize göre gerek bi
na ve ger •k liboı·e.tuvnrlardıı.ki 
aletl rl0 ldtaplaı Anadolu Sıgor 
ta ıı kdine sigortalıdır. -----* Va inglon - Müıncsiller 
derı:si hu· u undaki salnhiy tıe
ı ini tayiu eden hnrp saliihiyct
leı ine dair kanun projesini ka
bul etmiştir. 
Meclisi, hiikfımctin mnl müsa-* Porto Alcf!l c - Bir Ere-

1 &.ilya. yolcu tayynresi, Porto A
lcgr e<le yere dU ·Up pa.rcnl ın
ımş, 21 yolcudan 7 si ölrr.hştür. * ?..1.iami - Dille de Windsoı-, 
burnya g"lmiştir. * Sydney - Gener l Gordon 
B~ı tt, b r l"clcmenk tnvyare
sile A\•usturalya'ya gelmiştir. 

Sovyet pulıtiknlarının r.aı arla
rına ikna etmek gayet kolay
ken niçin bu yapılmı~ or da me
sel<' guzetelerdc münakaşa edi
liyor ve- bizden her Alman pro
pacı;ancla neş1 iyat1na gözü ka -
palı inanmak gibi bir ~nf.ıflik 
tbeklcuiyor? Alımanl, r ıddıala
ıını bir isn d olmaktan çıka
rıp ciddi bir ifı;aat haline ao
k:ıcnk ufacık bir delil göstere
bildiler mı? 

!lii tl in alıid YALÇIN 

lı muharebeler oluyor; kelleler 
·ucuyor; govdcler devrıliyor \'O 

nfhayet l:oca sır diyarının 
hO"D hUkümdan, hem Tanrısı o
lan ben, saltanata veda ediyo
rum; belki de dliııynmı dcğıştı
nyorum; s n dul kalıyorsun, 
peıiş:ın oluyorsun; daha fenası, 
Mısır llalln efendıliktcn kölclı-

ğe ıniyor: Beni İsrail balkı da 
l,ôl likteu efendiliğe yUkscli
yor. Ifoliisa, her ., y nksi olu
}Oı. 

Asye, ı lcdiğı cinayeti haklı 
g terıneğe çalı an zalim ko
casının yüzüne ne ret dolu bır 
b:ıloA daha fırlatarak ba mı ar· 
kaya çevirivcrdı. Ifü-avun us
mnk istemiyor, mUtemn.dis en 
koııuşmak aızusuııu duyuyordu. 
"\'.eııı bir ş y söylemeğe hazırla
nır 11 dl dan bir nyak sesi 
ışitt'. Bu ayak ae inden Ha
man 'm gcldıgıni anlnyaıalt o
<ln'ian çıktı. lfas veziri ile kul'• 
~ılaR ı. 
· Hliman, pek telfi.şlı görünUyor 
du. Muhakkak ki iyi bir. hnbcr 
p,etinnemişti. l..ıOŞ . kor~donla 
da.Ignlanan bir knndıl ışıgından 
istifade olunnrak yüziiııdcki en
di adamakıllı göri.ılcn Haman, 
fı'i <l\'11 llln sormasına. vnkit bı-

l·ınadnn: 
- B i mn ur gör devletli 

u tnnım, dedi. Mesele pe.k mU
h1m olmtıs:ıydı s zi rah:ıtsız et-

o 
•• yo 

( Uastarnfı 1 incide) 
şeykrdir. Gerci Vake, bir harp 
limanı d!?ğildir. Fakat ıd<!al ır 
hn.va il3südiır. Amerik l lar, bu 
hücwruı şu aş~rı 3 s hepten 
dolayı te ebbiıs etmişler dır: 

1 - Birleşik A:mer·ı"adaki 
efkarı ınnumiyeye tominat 'er
mek için, 

2 - Valre ndası clJc ol'ın:ız
sa.. Havai stratcjık bakımda 
tehdide manız bulunacağı için, 

3 - Vake adası, Jnponyaya 
karnı y:ıp•l cak olan hUcum to
~ebbüslt'rıni mümkün lulabile
ceği için. 

.ENi SARAR 

< Ba~ta1 /ı t nci sa1ıifed ,J 
icr;ı cdilmi tir. B mukavc t t 
hel.lenmıyor del'J'ildı. Zira, du 
manın dinleme ve haber vcrm..? 
merkezine \:erdiğı ön m malfım
du. Alman müdaf.lcrin bUtlin 
gnyretlerıne rai;'lllen dınlcmc 
tesisi tamamen tahrip cdilmi -
tir. 

av 
ya Ö t

00

men 
asker ç 1tar ılar 

(Ha~ t:ım.ıı l incld ) 
dbrt tümen nrnsındn. dcğiş
mektedu-. Mahaza. kat'i mık
d ı henuz maJfım değildir. 
hluttefil er bütün ı.uV\•e le
riJe istilaya mukavemet et· ı 

mcktedırler.,. 
Cuv.ı deniz muharebesine ait 

Felem nk teblıginde de hiıla 'l

hn deniliycr ki: "Y pılan dP· ı 
niz n;ıuharcbesi esnasında müt
tefik kruvazörlerindcn biri h rp 

1 d~ı k lmış, muhnp, iki lmı" -1 zör, batı.."l1ış, di.t.:;..rnanın \İt; ınuh, 
ıibi ağır hasara uğramış, bır 
kruvazö!'ti batmıştır.,, 

Londradruı bildi: ildigme gö -
re, Bırmany.tdtl .Jddetli muha

Afrika' da 
< b tarafı 1 inci :ı)fndn) 

"Şimal .Afrik da İnruiz dev
riye mtifı-eze1 ıi pil kurtülıml -
titr. Alınan a\ cıları du~ruıın 
rn:.ı.kin ı tükcflcrle mi' hlıez 
tank 1 arını dafrıtımışlardır." 

1~.lyruı tebl ğinde Timimi do
ğu cenubunda l eşif kolları a -
ra da tlı muh d>el ı yn
pıJdığl lı ber veri melrt dir. 1 -
taı, mı tayyareleri Aden tayya
re meydam üzerine bir akın 
y pmışlnr, yerde 10 tayyare 
tahrip etmişlerdir. Alın n lın -
va kuvvetleri .Malt:ıya yaptığı 
bUcuml ra devam etmiştir. 

İçinde bir çok b:riliz esirle
ri bulunduğu halde Lib)a)a 
dönmekte olan bit" İtalyan ge
mi i torpillenerek bntmıstır. 
I<urta.nn isine fena hava. şart 
Jıın mani olmaktadır. 

Bigure, düşmanın her halde 
denizden çete muharcocsine de
vam edeccğinı, faıkat Pasifik 
denizine artık Japoıılarııı ta-
mamen hakim bulunduğunu ve 
düşman d-Onanmnsı ktilli kuvve
tinin ta.hnbindenberi bu lıakı
miyetin Japonyanın eline g<.::Ç -
tiğini söylemiştir. 

l'arnşütçülcr düşmnna ağır 
kay1plar verdirmi !erdir. Bun
lar, 'azif elerini b:tirdikten son
r::ı. düşman ganıızonundan lıa
yııttn kalan Alman askerlerini 
esir etmişler ve bcrnb,..rlcrine 
nlarak hafif deniz ku~cUerı
mizin h'maye ateşi altında Bru· 
ncval sahiline doğru ilcrlemi~r 
!erdir. Bu hafif deniz lem vetlc- ı 
ri, kara hareketleri esnasnu.!a ı 
sahılc yakl, mış bıılunuyorııır· 
dı \C firkateyn l·aptaııı Cook'un 1 
bımandası altı ıdn id"lcr. Snhıl· 
deki Alman müd::ıiilerl gerici n 
parn iltçülcr:in ve deniz cıhetin~ 1 

den ihraç gemilerinin silahcn- 1 dazlarlu Galles kıtaıanndan mü 
rekkep efradı t.arnfınd! n hücu-ı 
ma uğraynrak zapt.ed'lmişlerdir. 
'l'ayyareler ve filoya mensup 
bii .. ün gemiler avcı servisimize 
mensup tayyarelerin refakatin· 
de arızasız üslerine dönmüşlcr
ılir. 

rebeler devaın etmektedir. J.L - -----------

Atina'da 

Ynpılıuı lıa.fri) :ıtta bazı 
ıkıymetli eserlt'r tıulundu 

Atinn, 1 (A.A.) - Yuna.nis
tanda Olimpiyad'a yapılmakta 
olan kazılarda bulunan eserler 
f:.rasmda bilhassa Jüpiter mabe-
dinin batı cephesinde duran ~ 
ki bir kafa zikrediliyor. Iu ın 
İJkteşrin başından Şubat sonu-
nn kadar yapılan kazılarda stad 
vomun batı turnfını meydan ı;ı
knnıştır. Burada kliu;ik Jüpit r 
r.rupuna ait pişmiş topraktan 
bir çocuk başı bulunmuştur. 
Hl39 da bulunmu.'.} olan bu grup
ta Jüpiter, Ganirncd'i yaknlnrua
ğa. hazar bir vaziyette tnsvir -
aıhniştir. Ve cseı· eşsizdir. Bu 
sE.1er bulunan baş Ganim d'in 
haı:;ıdır. 4 d vreye nyrılaıı Olimp j 
ku.ıiaı·ı 1939 son bahanndr nb,..ri 
fasılasız dc\ram etmekte idi. Ynl 
mz 1940 da İtalyan - Yumm har-
bi Esnasında kısa bir müddet i
çin iş sıla.ya uğramıştı. 

Amiral Kimmcl 'He alha.r 
Short ınalıkcme)c sevkediltlilt r 

Vaşington, - (A.A.) Havni
daki Amerikan filosu kumanda
nı Amiral Kimmel ile nyni ke
rimdeki Amerikan kıtalaıı ku
mandanı Albay Short'un malı
kcrneye sevklerini icap ettiren 
EPbep, "Vnzüede ağır b ta iş
leme,, suçudur. 

H11rbiye nazırlığı alb y Short 
un teknüdc sevkcdildiğini fakat 
bu muamelenin suçtan beraeti 
istilzam etmiycce~ini sonradan 

Rusyada 
CB r fı 1 lncld ) 

mıştır. Çarpışmalar gece gün
aüz devam ediyor. Almanların 
256 ve 85 inci piynde tümenlcd 
ai,'1r zayia tn oğTamıştır. Mosko
v a radyosu, So\•yetlcrin cenu
bunda bir Alman tümeni imha 
ettiklerini haber vermiştir. 
7500 Alınan olmilş, AlmanJarn 
göre, Ruslar, Kerç ynnm ada
sınci~ 4000 den f ~a ölü vennış 
1Pr1ir. Auı.k salıillerindc Alman 
lnr, 300 kilometre ilerleınişlcr
diı·. 

Rmıların zıı·hlt tanl-ı tahrip 
eclilmi5tir. Donetz'de de anlı 

bir çarpışıno:t baslamıstır. 

Ru ·Iar, }{alinin cephesinde 
6 meskun yeri i gal ctıuişler, 
bir Alman alayını bozguna uJ
ratnu~laı dır. 

Şarki Asyanın 
• 
ımarı 

(Baş tarafı 1 inci Hyfado) 

General Tojo, şarki Asyanın 
ünarı ancak Mançukonuıı tcrak 
kisile karbil olacağını söyleıni.ı;: 
yeni devletin şimdili'k fabrika -
lnrma sahip olmak için baş ı·
mak zorunda knldıt:'l güçlükleri 
anlatmış, v~ "Bu mürutüller 
başlıca İngilizlerle Amerikalılaı· 
tnra.Cından çıkarılmıştır'' demiş 
tir. 

albay hnklonda her tUrlü cczni J'V'~~ ........ .......,.,.......,.,..A.A.AA"""'""'""'~ 
tedbirin ahııabilcceğini bildir
miştir. 

Bahriye nazırlığının ifadesine 
göre Albay Kimmel'in durumu 
da hemen hemen bunun aynidır. 
Kimel'in tekaüde sevki, bugiln 
bir emrivaki olacaktır. Her iki· 
si halnndaki itham, hakim Ro
ber!s'in Poarle Hurbour tnarru 
zu hakkında. yapb~'l tahkikatın 
ııcticosindeıı doğmuştur. 

Bir açık göz 
----o-

Te.reynğ tt'ııe?rol rint Jınvunna 
dQ 1'-a!,'lrma'.k rerkon 

yaknhnclt 
Gircsuu, (Hususi) - Şehri

miz tüccarlarındnn birisı tere -
yağ- dolu tenekeleri kavurma 
tenekesi diye lstanbula sevkct-

ek üzereyken yakabnmLs ve 
adliyeye teslim edilerek tevkif 
edilmiştir. 

ponlar sayı üstiınlü~üne 1'3"· 
men mlit.cma<liyen takviye alı
yorıaı. Bılin ile St.ang arasıu
da knb.n !ııgilız kıt\ vd!eı i, 
St:ıng ötesindeki külli lttıvv t -
lerl,.. irtibat tesis etmi Jercır. 
Vaziyet neznkctiııi mtthafaz.:ı j 
etmektedir. Han;;onun un.yanıp 
clayaımııyacağı biliucmi} or. 1 

Japonynnın un1unu karargü
lıımn teolığine göre, 25 şuıba
tu kadar dcı.: am eden muh re
ler esnasında Birmunya cephe
sinde 2398 'Csır ve bir hayli mil.l 
zcme a.lıunuştır. 

A vustr~tlyada: 1 
Avustralya hava tebliğinde 

şu ınalUnıat veriliyor: "Cumar
tesi günü 16 Japon tayyaresi 
Port - Mcrcnniye taaı ruz et
mişler, ve bazı znrarl r vUcuda 
gctiıınişlerdır. ayyarcJcriın iz 
dlin gece ) ine Brıtanyayn hü
cum ederek mevkii bombaia-
mıştır. 

1 
Canberradan bildınldığine 

göre, biıtün şimali Avuıstraly 
askeri kontrol nltmn alııımı. tn·. ı 

Filipiııferde: • 
Amerika harb1ye nazırlığı A-1 

mel'ikaıı kuvvetlcrinın Jaıt0nln- 1 
rı Luzon adasında Obr:ı vadı
sini ta!ılıyeyc mecbur cttikl<.::ri
ni bildırmektcdir. 

Çiııd : 
Çunkingd n bilclirild:ğine gö

re, Çin çeteleri Jııponlcırın Hıü
nnn adasını. cenup liınanlnruı
daki hareketleri için üs olar k 
kullanmıUanna 1·ağnı n bu a
d nın mcrkezınde mukavem€t 
etmektedirler. Jnponlnrın Tai -
yi dağl rındaki Çin üssüne kar 
şı ) pt.ıhları imha seferi &kim 
kalmıı.tır. 

1( Yc:ıı Dclhi, Bu hnfta i-
~inde Hındislana geltn R::ı.n-j 
gon Hint tclıhye ko.aıitesi ü
ycl rindcn birınlıı bıldırdiğinc 
göre, Birmanyn hiikf.meti, bııi j 
Tadnng'dan Promve Aııynsa, 

diE:reri Hindistnn hududu üY.c -ı 
nndc Monivadaıı Rangon 'c 
Dimapura giden !ki kara yolu 
açmı tır. Mumailc)h, Bn'Inan
yadun aynln.nların bu yoldan 
geçtiklerim ilave etmistir. 

lzmir'de 
--0--

Zeytin bud:anıa a•r• u uçıldı 
İzmir, (Hususi) ·- Z0 ytin a

ğ:ıçlar.&nın fenni tar.lda budan -
masını temin maksaclile K rşı
yakanın Ornck köyünde bir zey
tin budama kursu açılnıı tır. 

Kurs on gün devam edecek 
ve muvaffal~ oj.. nlara diploma 
ver'lece'ldir. 

as - LS&&&LWM -
r=liAZRETf MUSA:iii:J 
>---ı Nakil ve iktibas hakkı mahfuzdur 1--..--
ınezdim. Cadılar gelmişler, hu
zurmıuza kabul buyurulmnlnn
m rica ediyorlar. 

Firavun, heyecanla. sordu: 
- Vaziyetleri nnsıl Haman? 

yani ağlayorlar mı, gtilüyorlar 
mı? 

- Ağlayorlar sultanım! 
- Ya!._ Demek bugUn ha.-

vaya bıçak sallamışım. 
- Ben kulunu1..a bir şey söy

lemediler, fııkat vaziyetlerinden 
böyle anlaşılıyor sultanım. 

_ 'Pekala ~dı lmllanmı 
salcna al. İ§te geliyorum. 

Haman, geri döndU. l{oşa ko
şa gidip cacltla.rı . salona ald.ı. 
Biraz sonra da Fıravun tcşrıf 
buyurdu. Geçip tahtına oturdu. 

Bu sefer öldürülüceklerini mu
hakkak addettikleri için pek 
perişan vaziyette bulunan ca. -
dıların yüreklerine indirmemek 
maksadıle güler yüz gösterme
ğe çalışarak: 

- Yine mi aldandınız ey be
nim has cadılarım? 

Diye sordu ve içlerindoo bl-

rısıne ayağa kalkmasını i~ret 
ederek: 

- Biç korkma, olup biteni 
anlat! Dedi. Hem oı Uıda kor
lmcak ne var? İyili~rim için ça
ll.{1tığınıza emin olduktan sonra 
sizi katlettirmek 'bence k bil 
mi? 

Firavunun ifial'etiııi alan ca-
dı ayağn kalktı. Bulunduğu 
yerden cevap verdi: 

- Büyük diŞnanamızın yıl
dızı gökyiizün<ien silinmenıiş 
sultanm1. Knnııa~ şudur ki 
bugün boğazlanan çocuklar a
rasında asıl ölmesi lfızıın gelen 
o çocuk yoktw-. Annesinin plil.
mmızdaıı ha'berdnr olarak ço -
cuğu getirmediğini, gizlediğini 
zannediyoruz. Siz devletli sul • 
tnnmıızn ve ulu Tanrımıza m -
liunat vcrmeğe geldik. 

Firavun, bu ha-herden lbittn
bi memnun olmadı. Cadılara. 
çıkıp gitmelerini · ret ederek 
ba._.'Ulll önüne eğdi. kalını eli
ne aldı. derin bir dilfJünceyo 
daldı, saa.tıeroo t~ "Vnzi~ 

ilcaldı. Sakalını elinden bırakıp 
başım yukan lrnldu-dı 'h zuman 
koca salonda lifi.mandan ba§ka 
kim ·eyi bulamadı. Kendisini en 
zorlu anında terkedip gitmiyen 
vefakar vezirine: 

- Kararımı verdim, dedi. 
Çok şiddetli ve meı hnmetsiz 
davranmak icap ediyor. Bu 
çocuk bulunup katledilmelidir. 
Ehnrim şudur: Beni İsrail ev
leri basılacak, iyice arnnac:ı.k, 
b ılunacak erkek çocuklar der
hal öldürül ce.k, bu çocuWarm 
'an ları, b balnrı da ketledile -
cek. YüklU kadınlar ağır iş· 
keııcelcrc tabi ıtutulncak, tn ki 
çocuklannı düşUrstinl r. Emir
lernnin yerine getirilmesine sa
bahleyin erkenden başlanacak. 

Hum.an, kendisinde itir. z et
mek cesaretini bulı:.unal!ı: 

- Bafjüstüne rotnnım! 
Demeğe mecbur oldu. Ert si 

güıı doğan güneş müthiş bir 
f ncin ile l·arşılaştı. Beni Israil 
evleri basılıyor, mukavemet ct
mc~e. L.atta sebebini sormaıfu 

Su testisi, su 
yo.unda kırılır 

(B tarafı l iııC'ide) 

tor.rnğa snplanm.ış ve burnu e
:;oilmiştir. ellerini, duyduğu acı 
ile l:nrnm:ı bastırmış ve iki b 'ik 
füm olmuştur. Ayakları çıpl k 
ve dızlerine kadar çamurludur. 
Cef:et dereye 4 metre mesafede 
buluıımuc:;tur. Ölü sırt üstü çev
rilmiş, bıınun beyaz sakallı, bı
yık an signradruı sararmış ve 
g1z :'lde ufak bir sa.katlık olan 
henüz hfü iyeti bilinmiycn ihti
yar bir adam olduğu görülmü.<;
tiır. 

Heyet, ce .. edin buluuduğu de
re ı< l'ris mte tetkikata bnşlanm. 
ö!üniin 100 metre kadar il rı
si dP yeleği ile pantolon ve do· 
mı bulu muı:ıtur. 

Y kk omuzlarından iki r>nr
çava, p:ıntnlon da lmvri miisa· 
\'t par<:avn nyrıJnustır. Panta· 
.iomın, yeleğin ve donun bulun· 
dııgu yer, tamamen suyla kap
lıdır. Arazide ölünün dii.tÜ"'ilnü 
J.,J'fi tcrir bazı izler de göriilrn 'iş
Hır Gene aynı y<>rde muhtel t 
b' •ri\kliiktc bazı hay' nn ayRk· 
Jarı izi \•ardır. PanW. lonumın 
~il dtl(' c:ekilcr\;k yırtıldı~ı \'O 

tı ı suretle nyaktan cıkanld1~ 
tnlımin edilmf'kt tlir. Cesedi'! Ü· 
zcrınde hfüriyetini isbata yara· 
yrıc k hiç bir vcsıka bulunama
mı!'ltır. 

Muhitin )aslılan (ftlğınlmı:J. 
kcndılcrind~n Jıuviydi meçhul 
ofan öliiyii truııyıp tanımadıkla
rı :orulımıı::iur. 

Bu llardan ba.zılaı·ı öliiniin 
mc:ıhm· tavuk lıırsızlnrıudan 
\·. , tan olduğunu söylem· l e 
de ( 0 t>din hiiviyetini kati) etle 
tr bite y rnyacak hıç bir işaret 
V•' dclıl l ulunamamı tır. 

•uayencsiui y::ı.pan tnbibi ad 
ll o ünün sofok tesirile öldii Mü
nli tesbit etmiş ve defnine nıh
s~t 'enni itir. Ölil!ıün bir foto~
r fı alınmış ,.e hüviv ti tr bit 
edi!mek üzer de parmak izinin 
tt:fbıf ne lüzum görülmüştür. 

Tahmin olunduğuna göre: 
Henüz hüviyeti tcsbit edılcmi
ycn ihtiyar o muhitteki evler
den birine tavuk çalmak üz re 
gitmış, köpekler tarafından tis
tii b::ışı parçalanmış ve ancak 
dereye kn lar kaçabilmiştir. lh
tıvur ornJa köp k!er t.mııfın<hn 
C'lİlif..cdeıı tamamen tecrit edil
miş ve bunun neticesi olarak da 
soğuk ve ~iddetli Jü~me tcsirile 

yeltenenler öldiınilüyor; kadın
lar çocuklar çığlık c.ı tık b ~rı
rışıyorlardL Bu işe memur cdı
lcn insnıılar. Firavunun en m r
ha.mcsiz adnmlanydı. 

E ·ki kitapların ri:yavctiııe 

göre, Fir.Lvı.ınun bizznt tJOğilz
ladığı çocukl:ırd .n ba,.ka o gün 
de binlerce erkek çoruk bulu
nup ölchirülruüş; bunların ana
ları, b balan da çocuklarını 
saklndıklnnndan dofayı katıe
dilii.lİşti. Masum Jcurbanlarııı 
mecmuu yiııni biııi buluyordu. 
Yüklü kadınlar i e şekilde 
çocuk düşürmcğe mecbur bıra
kılıyordu: 

Bir kamışı ikiye y nyoı lar, 
bir ucunu bıçak gıbi keskin 
ediyorlar, d'ğer ucunu yere ça
kıyorlar, sonra yüklii kadını, 
bu k.ınus:ıın ili tıine tutup baa • 
tınyorlar. Kadın, canının cı • 
ı:ıınclan, yUrek par~la~ ıcı f r -
yntıar yükselt ek ço u;'.:unu 
düşiirUyor. Bu şekilde çocuk 
düşürnıcğe mecbur edilen 7.a
vnllı analardan çoğunun zn'ba. 
dayruı mı~ arak öldüğiinü .}ine 
eski kitaplar yazıyor. 

Bütün bu şiddetli tedbirlere 
insııfuız kan dökmelere 1-a.ğmen 
Mus::ı.nın yıldızı hiila gökyüzün
de parlıyordu. Onu sondıirmek 
için b şvurulan cnreler tnma • 
men bo gidil ordu. 

1 

Emz' li l<adıniara bir 
fazla e mek 

Yann: A. C. SARAÇOÖLV 

Emzikli bir Türk annesi bir 
akı am refıltimizlıı idarclıruıesi· 
no ŞVUr ra.k d miş ld: 

- Bır a.} hk çocuğum var. 
Do· urdukt n nra her ıne 
gibı zayıf dü tilin. Çocuğumu 
cmzirdıgim içın endimi toı Ia
ana~ n. ' t bulrunıyorwn. Mu
t.cm diy ı acıkıyorum, 1 dn 
gimd lik ekmek payım :1- tıni
yor. Acaba eliyorum, ağır ı.şçi
lcrc old1 .Yu gıbı, emzikli ka
dmlara ela, mu y~en bır mfid· 
det için. fnzl.,. cf.onek v"'rme1 
mümkün olam z mı?,. 

Di.myaya bir C\ lat getıren 
nnn ya\ rusunu büyiıtmek, onu 
istikbalin gürbüz ve sıhhatli 
bir yurddaşı olarak yeti<ıtire
ibilmek için en ağır işlerle uğ
raşan bir isçi ~adar, belki da
ha fazl , kU\'\ et ve enerji sar
fcden T'w·k \•atandaşıclır ve bu 
ıtı"b rl ımcnıleketın ağır i ler · 
de calışa.n evlatlarından esir
gemediği "fn7Ja clnnek" hak
kını kendisinden esirgememesi 
icap eder. En ağır işlerde ça~ 
lış n bir i çi yurddaş nihayet 
ak lm.n adar kürek. kazın.-. 
sallar, en rji sarf eder. l<akat 
paydos di:iduı'.;;'11 -ttü mü istim.
hat artık ouun lmk:kıdır. Erte
si günü ~ nidcn b1ı:.layacak. 

.Af.'11· mesaisine intizaı en bu
tiln gece dinlenir. HalbLdd l'.Dl· 
zikli bu· ann hem giindüz, hem 
gece vBZıfe başındadır. Dünya
ya henüz gözler;ni a~c; kör -
pc Ttlrkü besle."llek için o, lurk 
sc\.iz saatin kırık setkizini d 
yorucu analık vazifesine vak
fetntl tir. 

F..ınzikli ruınlara, tıpkı ağır 
i<'lerde çalışanlar gibi, fakat 
muayyen bir müddet için fazla. 
ekmek verilmesi yalnız bir in
ea( icabı değil, ym zamanda 
bir memleket !borcudur 00.. 
Çünkü cılız \'e kansız bir ana
nın gümüz bir evlat Y"'tistirdi
ği n dirattır. Büyüklerimizin 
ehemmiyetle dikkat nazarlan -
m ço'kcrım. 

Cava öııünde 
(Baş arafı 1 incııtc) 

sıncla tutuşturulmuştur. ?l .. tltte. 
fikl r, iki kruva1.ör ok ybeimi~ 
leıdir. Bır muhripleri ba~ 
tır. Bu gooıilcrln her üçü dt 
Felemenklıl ıc aittir. 

Tokyo, 1 (A.A.) - İmpara.. 
torluk umumi kararguhınuı te1:ı 
liğnıde, bu suhah Ca\"R. açığın. 
da y('lli bir derriz mnharebeei 
yaplldığı hnbr v rilmektedir. 

Rir Amerıkan, bir AYu:>tral
y:ı kruvazörü batmıştır. Surn -
b ya sulannda d.::.ha evvel ya
pılan bır çarpışma esnru nda 
diışnı nın 3 torpito mu ribi 
batmış, dort J{t t vazor ciddı ha
sara u,:;rannştır. • 

Londra, 1 (A.A.) - l'zak 
§ rkt ki d nız hami lıaln müp
hem ınahiycttedır. Anlnsıld ğına 
gore, ın -ttcl'ik deniz km~ etleri 
J ponl.mn ıstila filo una men
sup bazı birliktcri piıskUr 
g muvaffak olnıu lardır. Milt. 
tefık k yıpl nUı.ıı bir. z faz.la 
olın sı mu1ıtemd hr. Tebliğe. 
na.zuraıı onlnrc.ı gcımi şimale 
doı;7u ç ilmeğe mecbur olmuu 
tur. 

ölmüştiir. l\f amafih, tahkikat 
henüz bitırilmcmi~ir. Vaziyet 
lıugün kati surette aıılaşılaca.k
tır. 

•· -
Kit bı 1ukadcs'in yazd.ığın 

göre: 
Mısırda ıkı Beni İsrail 

vardı. Bilinin dı Şifni. füğe -
rinm adı Pua ıdi. Fira\'lln, bir 
gün Şifra ile Py,a'yı ça~ırttı. 
Onlara: 

- Bnna bakın, dedi. Beni 
İsrail kadınlarını sız do.: ırtu -
yorsunuz. Sıze emrediyorum: 
~undan sonra doğurt.acağınuı: 
b:r kadının çocuğu erkek 
o ço uğu nasınfüuı alır alnın 
öldtire ek~inız; eğ r kız i do
kunmıyacak ınız. 

Ebel ·r, emre itaat edecek
} rini so~ lı~ erek huzurd::ın y • 
rıldılar. Fakat hig 'bir çocui:;'lln 
canın kıymadılar. Çünkü Şifra 
ile Pua hem Bl.!nf İttaildezıdi· 
lcr, h1..:m de Hazreti Yu uf di
ni Uz re bulunu~otlardı. Rendi 
mill tterme, kendi dindaşlarına 
fenalıh yapmnlanna elbette im .. 
kfuı )Oktu. 

1!1ra vun, ebeleri b:r gün yı.ne 
~.ağıı ttı: 

- Siz, dcdı, emrime itaat 
etmiyorsunuz, cı·kek Q0cuklar\ 
~ bıraloyorsunuz. 

Ebeler, GU cevabı verdiler. 
'*• -.. var), 



'fFA:t 

~c.. wct Çenge 1 yeııı;.ti. 
Rüntee . Çrnge.. yey'ınce ol
Jl,uğu gıoı sırtiletü kalıbı .kw
•ına yem \W clıı. Teneşiı-liği 
~~tıın,.<rt Göz! • g{ktekı yıl
~ı1r, saymı~,ı. 

Küntee~ H, c., .. , ('1~ f(na 
. • gıü dmu!<tu. Ayaktan 
f<.' .. rak .rt · tu yuvarlannııııtı. 
QıCaı rour Osmar da 1l'3lip g~le· 
ııııek Y orü'k Al • ., 'bı mey ~n an 
tıelı ilmi <ti. 

Yi.l'Ük Ali, baba..ına tlilc 
lif' { 

- B~L oldu nı.ı ?. Ifün e<"l 
l\ ·n:ı y nıklı. AIIE.h, böyk ın:ığ
iühıyt t Kll)li*')'C ·o~nÜ'.n .. 

- Ç' J· g'.izd bir c;apr.u-.w. 
- Kanlı ır bsman, ~Jıli\"an •. 

ıCl/ı<H•a '"'" ~ıh bofur <'aihz bıı 
bt"riflp · 

- O · İJıin.z d(; canb.>z. 
~ ... ,,]_, l<1n1 O\:n.atac~.k? 

- h;w:, Ç0parı cılıaramaz-· 
ııta k ..ı. lılll"Pıyıı kalınz. Alln.h 
lfenm. 

L't·dı. J u r,ırafaı·da 'K~ıa 
lfolım•'l de ha.sın.mı yt•n<lı. ü
t" ı bdlraiz ikı ~ift budala•'"' 
hı~u.p dııruyc.mll. Bunla'"lll 
~,Irk~ Kaıa :llfrbmed, e~yc~ 
ııt .6 ıli .·0:ındı. (~ ·pler üçh:.;.-mi~tL 

Ort:.da. iki <ift giirf:.S kain. ,. 
lı Çvp;: ,. T.:.,unk<•~·Jü K2• in. 
lııı f*·hli .. n daha ... f·ıp~ , d, · 
ba ı · 'iı T. nk~vlüve dav;;nı
J/i>rttn t]u s oo;?a\;alı iki' s..-
uti f:l>t Jll.;..,~i. " 

Tuf'.unk"yl J{anbur O. 
un da oı1ada.n c;ıktığını ~on: 
k-~ iıztUilU. Kt-ndisi bCiy!'~ J?;<~C"r· 
... t., ~ rp de g~lı:>i-- y·orgı;n ddi:ıf':
rf'-.k~ i. 

Rir ru Aİık, Çınr;t:r.C 
tHr:tliJ}' ~< zltıi1ıl ~ilmt k 
Qtzll'r fJt } ı~ kaçmıştı. 
lıald" .·anmı.ıtı. 

gi.1 (-~ 

iF:~t·c 

1'\·n~ 

Çinıce c m('yd:mı bırakıp ~"· 
~er Kf?'J, TOlıunkii;~ıu rr'$1n i<:'n 
:ı.xl<'tı. Er•Resin.,cn yapınarak 
ı..rta. ~,,. t' Bir ç;ngE>ne m~r· 
ıdıl J;E>t.4 mi ti. Ç-0ı-ara ,·criyor
ıln J{ Jrl mendıJi alıp y..-re •. 
U. HaKlıydı. Çiink\ı gıiı e lı • 
1 1".~n J{Jt ar:a uJU\'P!-dU. 

Yine tir . aralık, Çing .. e 
~c'zk nnı ı;ıim k !(in mevc , ı -
dan ,l'J;;ıM .• 'l'osıınköyl'., • l •h· 
"1ınJc gt-m. k,ı.zağmd:m '' 1~· 
le 1 (·fyti \tj ba~JMSI" 

- f'es et' ).1f'yd ... nı tt:':rHc.:.t
Wt: \ {ik\-

Rt•\;J'< ıler dt· t.ıı=,ı <iılar· 
- M~yılRnı t< k~\nwk Y• k 

p,,.,.j 
Ç'<-p .. rın J; ı lı.r .. )'il. GOO!e

·nnt i •ıcı 1y1:,. yar. k.~l:.Tn!~iı_ 
(iöıcTI iyorılu. f,.J'~l ı,özı ı.ı 
~ıln-.. .... l n"' glôp ('ı!~r, iı asrll1:~ 
dı 

T :..ı:ıY.tı.lu, ·t:oc~lc• o \o" • 

lrt..( dn.t ııti hrı~ınını t.Jı .cıt-n 
.H~1çn ır nuy-dı ... Ç11 b~ıu.~ kızd 
iJ11_ j!r.ır<~' ;,;_"lrch • .F'e~at ~fl2· 
!Prl L<'r < :allı. 

• YOriıu. A.L: .ı-.uv)t·n:=,·ür,.ı • 
- l ·r.ı., o · H bır..,ırJıır.;; 
e ı.hu;.k ' · nk' 7 Koruk' nı 

a<lr ı ye nııı ,,. toowm 
B.. , ua ..ı,. t.ffi,·oı d ı 

- Ha rl •!' flin dılşmuı; h. 
11'af.k mı' 

- N. ~ ı.; tm.ı ~ Ç-"uJ.ı 11 ··rIL ·' 
·ıkıı yPıımt-k u~taJılı ı.u· lıı.'"'' 

1 ı,asmı~. trm ve , l<ım vemıw· 
lid!r · 

Çt)p~ T v;ı..ıJ gorur ) ı ~,ır - 1 
oll•u 'aıdıl ıyo du B<;~ ı,ı ul<lw;; 
t.ıltl 'l\",. nlıo) b~ u tek ç. p

< az bııılayar,,k altoııı aldı Fa
kat, " tııı .. ı.zJa t Jl.ı ·ı.~ l[, 
1\ııdri bu r·a in J t• dônt'~('h 

l<elktJ. 
Gu ~ B\i.ilci yarım :-.<.<. t ka· 

·cfar .ı, h lir.fü Artık Ç<:.p. -
!"'Jn ~'<elı J.:e 11nirıl!. T\)"'ilnk ·~ıii 

D~<TH,:·YJ t(.: J,.cı;!J. j;itıı t:lir-
<lu Ki*'•fkJe\'Crt - b ;t.c:; 
Bekl!1 m en 8armaladı. Yine 
l ı.1,11; /,cd n kimtel li. 

T ki'ytıı ü tii.'<te Lı , k~t 
'~ J.} c r ı; ıtey. alı~ • hrar. 
:ıı lı ) ıne bezJ uneden •Jrtlı 
~opJ.r, e · ız ayaksız mal!!· p ol· 
unu" ıı T unköyliı, ı, .. o yet 
f t'ffiP'l ın bastı Fakat H n.1-
ınt. t n: .k "..ı. ' 1Juilu ytiz~ •. r,en 
' •. :Uı~ r , ktıs mf.y .. anı ter-

tt: :.r yı anck kül!istUr ft
lPr kalını ı (', zg.r. oıtı.ya çı
kı a vul zur ' n u t nıu. 
" .. b. .rdı -

Kiıç ı r, g • .liı;.le , y ~. 
rı a t ra !!UrCŞC b la~ a· 
lal< ' 

·o a an "1'1 S< y "'<il 
B yük crtaya g.lr oc.:> :

l<'J meyd na'. 
'yiıl a gure;;ırk€Jl kli-' 

ı; pkrı de ıire -
~ Yor Ali, i~ice .ıJı-

w. hu ..J< orta ı<:in ortıı· 
u ı:...r kalı.J 01'..ıyorc.u. 

Kar Mclını d, Y oıiik Ali, Kan 
'h r O an, 'Tosunkoyliı Kadri. 

K Mehmcd, iı:anbJ.Jard;uı 
fı .ı.ı;ağı pclılivandı. 
~ uııcr e o kazanacaktı. 

kurnaz Çazgınn Kara 
.,_.,h~,0 ~ n yorgun olan pehli

erecc'ii muhakkakb. O 
Tmu.n t ylli Kııdriydl. Ha

K d:r çdk yorr,undu 
un , O anın ü-I 

2 
' ·- ~ .... _.::~ .. _·--...:.~-'--·"' 

S!iJ~ ı~~:::ııı:ı:am:ıı::ı::::ıı:c:ıcıc::::ııı~;c;;~-, 

e-eaıe )'tlzde yUz rnağlilp olur-
du. ' 

Yanmamt J·adar sonra, C'az
gır .ıırtaya Çllrtı. Büyük c.ı · 
pehllvııııları güreşiyordu. Da
\ ul znrnalan <lıml ıırdu. :::{fi. 
çük ortaya gür"il ıı ık1 
foe1ılıVH<l berabere E.yırdığını J• 

lan ettı. Bu, pehliv~nların bir· 
nıl'lerini ye.ımesine irnk.'in yok
tu. Budalaca boğuşup duruyor
lar.lı. 

Ç{·pc.r, Kiinteci H .. ~an, QOk 
meyust11 lar. Bilhassa , ÇingenP 
baihnp el uzuyordu: 

- Et n j. ~!c r yen<l ·.• <1ôz.lprim ı 
l?'Or<l"~di, ben, o . gv.ı.-rirdım 

H'~'id:aH·n Çüpa ıın ıröııl<>ı·ıı.e 
ya;: kacmamı~ olsa\'ılı Tocan. 
k0ylil "nıı rn(·ydand,;.ı. olıara· 
1myaı' ktı. Çopar, bn ·til"r he:; 
rlı•' ... ıMfl.11 d• tın c.:e-tifi giu·t~ 
,·aı··Y'-' t ı. 

('<>re rın hagınBı i~ıtiln.ıyrn· 
dı Yöriil\ Alinin cıtunluj?ıı 
Y• < y, Jıınt1ı. Çalık baı m dt\n· 
mi }j bhktı ve: 'gükrek: 

- Yor ıK, Çıngc·nf"rıjn nğı
ıı: .... H_Jı ;;oru}·or mu:--\.n ~ 

Ht• ;~ haklı ... B~k w·:ılC· 
nr.<l<·n ~ ,J,.c,.tJ;yor. 

- İyı 'lıl)U, 
- Ama, b(,yJe cılnr•m1' <•l· 

ssıytlı Tusuı;köylu , mc} d;mdan 
<Jkô.J"flım,ı.ıdı 011.ı... Cür;fı\.., tifa I 

. T<ı ınl<iiyliıy•i B;tJJ.k·. k~ 

knlroı• j 
- ly~ ya. ~ize ~c·rnlii. '· j 
• - Ba,,Jım kiıı; ıhıı.< ~k' 

ln ..... ıllalt san. ' 
- Yen .. b n. u-vda K,.nl•ur.1 

J.<. tutUM'tftk ı"'tE'°r~ın ... 
- O r!:in:ı ~y; y • .• 

* J);ru~umclt. r oiltik1tn S<·fd ;ı ı 
Çıu;ı:;ıı- rt.ı.ya \!kıp i<iı..;ük nr -
tanın ı~ ... >ıliı ani· m .• sal•lırrn~ · i 
tı 

K, nbıır Osman Yörurl J".L ! · 

I< T-,,...ıı:ko~ lıi K"<ır· ılt' E«r~ J 

M'. ı.lec\k. k .. pı.•.:n,,sıa• rlı. T. ın 1 
hyt K .·ııı. t·.ilmıı,-t. Oluıl".· 
<":ı yerr~u~ i.L h .. ~t:r ... ı,._unkfylit 
Kaı:'1ıur O-mana ' hut 'u ük 
Ah e d ı ılş oıls".' ıL h <lı rm· 
rnr olurdu. Fı.k:ı.t ·ç,,:-.gır ıLti· 
)i<il" v uı,"'.; bir p«hı'vım uldu. • 
g • ıı:-ın t ~~-1 ... ·ı-rlerc uikk .. t ~t· 
ın""1D. oilirdı. Ye &'n bf;y l~ 
olr . d. lazımdı Br. ... J<; ... ' u • 

U"ek .. •t hr.:ktNz olur<ln . 
Ç<.lık E-Jıdi. ed yıJ:. j{a (,.,ı 1 

OsJ:ııcı.n1a )-ori.1~...ın t c.ım.As .. ı 
lkork "tu .. ·e d <ıb<o Yoıfüı 

1 

Alı l,.. yJrtı!n1urr ) ... o=r J'tt"h . 
Jı.aıı ı Kanl-1tt ~m, n i t <ı -

ı\ullı.;•. )irt.ıı.:ms ,~e biı '~l H rrır· ! 
Hb.ıh.1• gcmnit<'l ii 

Ç:\Jı1 l~z,::ıra • n d<nmİ.i\U 
Hi l!""ı:rt7"' ''forı. k Alı\'J Tt'-
fl n'k;;;iJye '<' ~ah!J · ;.r. 
Mffin.ıf>o~ \'t:'ı~,;.(·hvd,. 

ç. .. _y.gır, r..· ,}u{Jn · ~._,, •ıı. ~ t 1..ıı · J 

g- ,; .ıa Ç.ı))Jt'ın ) Lzülıii r"'· 
~~t:·flirı,t";)jJStJ. Sur~tı aı..:T!lJ ... , ... C' .. ı 
n'J ıı1ml dUI"UV(•l Ol1. 

CaL,~lr. sô.!-ı i.CMJa'i Ç· 1)k ·a: 
- -"lc<ı, B<' ddoı Ç'<.ıl<! 

- il ·o:r ~~· >, •k 
})t"H:~ j {'·(', , :-IOYJ( ! 

- ~f'! t J- l ·t::vnn :::.en flhrıa. 
Jl"ı T'i .,ı, .. -;.ra~ 

A dm.. F'a\.: t 1t ·l;o 

t r}U!"l...,: L .... ke.~lik u1Urt1J. 
t"\t:a fi:-.f. ... 12!.ık f ı}Bı.ll1'; 

Pdu<l• To,ur.ı;; vlüy bi.im f.ji· 
la:n;ı ' ~ t r .. oı11tJ1r '. 

- 0 oz. Ifr lıHı il.'.;;_ {· 

(]p· 1 
- }.;,m ı ı r . .ı ı<l <:ÜÜ bt.'? 
~ T.>>-un&oylü, cc' y >rpın. 

F & a ~ :res )· aptı h~rif , K:ıra 
Mt-1'ı'meı..lo t~ tutnı~<1an C-.. ı~'k:a 
1\. 1uE h, k~11'JIK l•lll.l"., 1 

- B rrl~ ftT..a y~ptın 'hı, 
ı şı •.• 

- Yo oıli:.ki< dclı:ı .yi J"!'. 
n Sen. nttiC'e)·-. h~i!. 
- l r.:ı:tıı'. k r!i ulu<lur .. 
- Ha:ır, bıl5.lı - .. Tura!· ::-u· 

r~- t ·z.t!)'ken. ,·~1_ 1r ı \·t~ı iık • 

J\ , bur vc.n· Ll"'. y· 
<.rnTc Jr,ı<iynıyu daha 11'1 1 

b c'.ıc ktı n.nn J,ycnm. 1 
- l:!;Jbt'• dt. 

Çı l. yanlış (:il:ür.üyoı. 
swı'l' vkllah! ~('lJ, ..r..aın~n 1 

- Hayır, bi.a k...l Em bıı112 . 
n: •ın. 

- Tosunkc.yluy:.i , Kar. ıırıı 1 
vermış o1 •vdım .. Ne dar. ı? 1 

Çnrç ... buk yPneceJ:tL Yörük, Ka
ra Mclımed;,. hiç olrımz"3. bir 
kaç snat ugrnşacakU '" yoru
lacakb. Sonra Yörük Kr.nbu -
ra ckmı kLK olaloakt:. 

- Ik;'İılC(' Çah'Ji. 
- Olsun.. Bir gıin 'i<lTLI,. gU-

TC'!ilJCcklerdi. 
- Knç gün sonr:ı. ohınıa. ol

sun yorgun dil~ccC'kti ya! Benim 
tuttuğum yal hem hak yolu ve 
lıem de Yörük Ali için en mü
nasıp olanıdır. lyi muhakeme 
et ve düşün •.• - ...... o. 

1 Devlet Deniz Y. işletme U. M. ilanları 

Baş, diş, nezl ,g , ro 
Nevralji, Kırıklık ve Biitiin Agrılarııuzı derlıal lleaer 

icabında günde 3 k<tşe c.lınabiıır, Her yerda pullu kutuiarı ısrarla is eyıniz. 

Mihverin 
hedefleri 

Kır.~ehir Nafia Jıliidiirlüğünden: 
l - E ıltn ~')<' K(1:).uıan 11: 
}{ v r volurıun k c.ınctrP. ıö7 f 000-?.70-T -000 :.ypı kBr-

JT• • ]4 lı ıt!re mı • m +:ış Jhı..-ı.ı·nb C'lup 27/2/912 <l<"n 

•• J <' t: lt.Jrv:oy OJ'll-=l\.t~l•l.. Tl.u ls.1 tr..._.d Wd('!J 
9:; ı ı hı ..ı <t ır 

(Bo t;lıoır.ıh 1 iı c.ide) 13 " ·'" ~ohJ<., : 
t..-:::'l t•ır 1' UVV~t t hgH, ('(](,n)ft'· - F.; 1 ıl ..;, tı. • 1 l 

"Jı11ı:-t ı _ 'Hat ı a ltadr< dı::l n<lf1 t:L.. '"- . t , "ı 
1 l::\P ı.Jf,ı.k r-lınt.-It~ıın if.:.tjhtfs ı- (. r d11 ı. ı"I<>ı ı r'e .tl • in , .. l -l 

n~ me< ııtıyt:t t>l t"n:rı i~·ı. Bu- D. - ~ _, ·~ l{oprı.Jer ıe..uı.t. ~tıanı .. ~1 
r.tıııln lnabı>r kayıplrr:ı k,ı!· H. - Hususi eartname 1 

};\nnı:tl{ znrurı ıdi. Kıı-:u1 huJiı 1 u F. - K4Şif bül:lı;a cetv(.>li rnc~ahl C'r.tveıll sc;J doPn V:i!;3:d nTc'sa.te ı 
\I~ rc.ru~oıC<ı t• lbirler. ittıll'IZl G. - Ora.tik 
za)·:ntın j\ı:tihaını t1r~ irrı~3n ve· ı f"yı nl-er ~:ırtn:ıınPJtı'i hf-rlf'l ·z ... 1:r 1> ı-:-•• n ... "'.JlUclullıığiındr ı;:tlrt:·lJili:-- ı 
11,ynrdu lfr 1'' rakın $1.U"{'I nl 124 . .Kuruı;ı lı , iJ J.._,l 11L 11 

.\tl.mt ol."yh1rı '{" • r.a. vur- J Lksı'itm 1 M ..... ı·ıh .. , ,,,, ı' ı •· ı· J .. ... ; .. ı ı "" ı .. t-.tıJr \iı ~-

dun ,.(j .ı\ 'kdt.,,nizın tiurunın, Bl1 ~ ~·· t ' a j' :Vi iılıır 1~11 ., .• . ·.ıııılP(;.kt t 
)'lih Bıı.tan)anın ônf-ınli denız .ı Ek!!ı ~ 11 t .. ır\' Tı· 1 ~k r- • ~\: 1ı1eıı· :~ıt,.; '·ı lıra n.u'\ı:ıkköıt tr-

J. UVV\ \ıtririJ b.ığ1arnı:-ıti. Bu. P:t- ı . "" •....,•\'!lt bt ıtl. rı ı. li:. 942 '\'"ıl. 'J a ıc1 t)d.ı. 1 v El;- ı 'f't tkt.ıltıılı. .,_ü
~if;~ı i11ma1 t•ttiJTiUiit . Bu )'liz.- nı11 rteıı •t.ı'lıl ı. 1.1 ,, h.tıJ~ ~ ı:. , ' \t.l l\ır, hı~ "']:",~clııııltı. ;ı J. a .. kları 
<i<h at- biıJJll'T dt ge<;iııjdi. E·l '~ \l"'S-..l:asıı-.ı t: .. ı. ıl ... p ttKli' Jt.-1-t pı,, ·lr: bıdıı..w \tr)ı~ lel.ı ,~ııttıı. 

J.t.lant1k blı y:ız d, ayni +f:i-t- - Tekli! Jıı\·ht ., ;ıl': )tı;: .. ''·';) L ·t·u rı'l. ıtrtt<lt :\-ilr."ı ~;"\.tıltt-ı. lnı ... 1;:ı! 
lıli{J ·.ri nJ7..t~ifC(·'-;ine r,örl .. , erı - • · • e c:tı dJr K11·""t:I• r Ll iııu b trııen ııy •. ,., ı.ıılt. ıııi.iJ..tııtt m~ı.....,.lıılınfi(: 
nj~~< t ı;.~f.(H·:'llla... 1r.c~ · a: tı ht."- t ft !ir. Posta ı Jl ·c .. 11 r 1(· ~·~ l .n .. uu\·ıı ın,"ldclt--d~- ;,o;.ızılı ş. ..... tc 
;cıhınp QM\~t~'.- , ) •: · !"tlf-r .t)!ll"tl kc J • ge nJ§ olınoı. t. th @ı ıı ııl ıııu ı ili l.'!H t ı..:, 11;.;t ıln ılş vl.ınnn 
l<Ultotb.ı <1 LŞ\H lı11112z.. P..Ju1enız~ J •. ıııc.hr. Postada ol:ı.( .. li. (l.{ k <.:ll .. k ı ı t:ı·1 ı JLıı.ı t ?.~09) 

dek n uLüı·t·bl f. ah. ftleri ut> 
<,un11igh:ım c n:.< da1 ;;l·ının kuv
vr•tli buıuntnLt'-'ln .. rYH:•(•burİ kıJc·r. 

~-::.........;~==========~= 

Onivt1 r.iliile Rek tör lügü11den 
~irıgapunll" t'<l'r~ t'1'm. ~ile 

Hıut Okyaııilf-~L. da yt-ni \€ fiıli t'h ,·r.rsiıe ktı ı:ft r T 

2 - Marttan 8 Marta kadar muh· 
telif hatlara kalkacak vapurların 
isimleri ve kalkış giin ve saatleri 

ve kalkacakları rıhtıaılar 
Ka.raden': tıattına 

Bdrtın 
h;.t tı~a 

lznıit t.at1ı11-. 
~, udan}la 
h•ttır.a 

Ei:.r.dınna 
battı na 

K;u i'hic-.a. 
h;.ttın:., 

tmrc.z hr.:~1,,,.:1: 

):tmır bır rı.ll 

ıU""'at 

- Pa:ı.oııt.eei l~.00 do (Akru) Peıo<ml. >7.1•0 d 
(K. ;;cııl::) Gofob nhWn ,,dan 

- l~uınarlcsi lC.C~ d~ (Anaf a) SirJ...«l r~htırrunı_ n 
~ot: l'.'arı ahire kad.:ır lıf!\ada b;r po.ı:t· ynpıl:ı· 
•<ı:< ve l u ııostı lneb<ılu a kadr.r gl<lNcklir 

,_ 1$":lrı alüıe kadar posta :vapıhnı_ ~c:ı -tır. 
.,,.... l'a..ı1rtc: i, snh 9.50 de Çaril\mbn, I"t>1f.:f'ml~ \lr 

cun.a lıi.OO ıld (.ı. Iaı-.:,kazl Cumart<>~ 14 00 tir 
<Ttnk) ç-e f:ı::ar 9.50 de tMarakaı) G:ıJ:ı1a rıh· 
1ınnndnn. 

,_.. r•nz~t14"r.i, Ç ... r~.mba ve Curr a 8 .. QO 
Galata nhhm1nd ... n. ayrıca Cumar 
'., llurs:ı) Tct"hnr~ rıhtım.nc1<:ın. 

ÔE' (Trül ) 
J 20. tıt' 41 

~\'ot: \:ıTiôltnba (.\İnleri Ntat 20.00 de 1sf-<ınl.>u1iı:ın 
Eançlur.::.r:ı ı k•·,}ıtmakta ı.:e Per"erııl:-e gü 111f'.ri sa
nt !.'2.30 da Ba dır,n::ıdan tı-:tanbula donırıcl4. «· ,,. 1 
Jnn ~=-·•lık re t:: ş'<trı ~.h· ·e k;"!da. Jilı:> «J.illlıİ!,ı~Jı 

- &ıl• ~ '· ')j) I~c f>a) ( tnlva \ 
J'ı 1•j-- 11\' JLtJJY ol.(,.ıl1 

- ~.11 ~.rn r;ı ~n1~lv<.) Tı'.>ph;ııır r,h11 ·•IHJ.u. 
Ni"lt l .. o. • itıı • ..._ µ t. ı.ıı ıstar.tuj, ·'• P.tmı 
s.ıl•.:ıl.ı ~ l •· \ ~ı. • ı- · ılk.ı\· kl. rıl 

- l,"" n .ı.Tıboı l llb rh \~ı ı o;jrl;ı t 1111 , 1 ,ı1. h 

1'lııt ('u • Tu• .• ! t.). ' }\,.ı·; .... t 
- J .r 1::ıı 1f) r'f 

0

(11. J •• rl 
.Not Vıli \.; t.: ovnt •t: l>- ı·L•ı>itı \t l~. ·~•.h ... .ıı,. ·• 
u:"·r:1yarr ktır. 

.. c-.ı: '1:.rrır ~c.jc1l('r1· hrıkkınd~ h ...... ti~tlLı n· • ı~n ·t ., .. i'1 · •" .-ı nı ••...; ( •• 

rıun1nra1:'lrı ~·a~>Jı .h.t'litı••cı • di"'.T' tıt;'"t"nıleL•ılır 

~aıata t:ı~ <! t~nteligıi - G. J;,ıı. t~ıı ıı ı i n 1 
1 llm~ını 

"'Iııduı11 ı;rı. ı ırı. ..ıt rcl<ı 

) - r;..ıl..t~ rı'·I nı '\Jıpt~ ;:ı L n 
Heı'"lı' rn ~ı ... itır.cl~ 

- Sıı l\C'", y~)J !l ;-,lonu. 

4~J:•? 

~?.'"141 

l stanbul P. T. T. ,,Jiidiirlüğü11den: 
Pı\yııl!: ı· ı · ı- tı.ınL OJn n.d;· A t;ı• ıı . ı ıı l"''ıi'ı ıw.n ıı..: \i H ıt.·J l , .,,.._ 

rı·,"h~PJ ı l~j l\OilC ; rıınr\C ~··ı t· .1 .. c .. ık t. 1 .. ('"JK 1 K ıl1 1 ~ ') .ı: ~-· ı. ulııll!ıjbU 

" ...... J. "'' 1.J/3 1!l42 4.,1 "ıı,l·;· n•·~ ı: .. \f ıt Hu::ı.uk ,..ıve1r.h.ır.1 ıııu.'.liiı LUitu·J 
ko-ııt:ı ul:ı1I 11-uaviı lJk ı rl.~ıı.ıt t,., ,.,:k ."a1 .1• S..'ıtım •·J nJ~vor.11nô: 

y·-p~ıro ıkLr, 
tcrlbirı._ .. rı ıstilu·ı.rn E'tTI"<?tir. [1A. .. H · ·rafından ctl" ı ı1ı f:'. ı ı · ' 1L-tun t· ll..f:nt ı'Loı ı;ı ı·uıııt l'ı.ılP-
'"ıfık nuh:trl•bf--)t:·rı. AYu.tura} .. !=Cr • :ar Osm;ın \ı ı lir T ıuııı l('dı .. ıı t- ..ıt ıulı .• ''""'ck·ıı l<t ıf lot·fı(li fı·I, hı~ I"., kucuc:: 1 .ı l:ıt ~c-1'1. • .. ı li ;.uin ı~ıcıdu,-
~'~)'J ~rtPn acltı)rll~ <_.trnfınrl~- <'t- 'r ı<Jt .k.l konie-ran.c: t "<•litr 1 ~ınit"'ra..-• .,,ı . ırn .- .•• •t Jf'Jlı ti. b, 1 ,1-tH'ı- ııı c• ı ..... •t ı ~<(1iJf ı..: r .... ı1 .nıı· 1 .1 f-1-ı ,. U\ Klr:ıt !f1THr1 ;:11 ı.ırını ye· 
r~) · i.I:' t-dı~ ur Bu •

1
dala.r e1tlc ktJr, (2?9"1) t11ı11.1İ'{ .ı ... tıt- ı:.;ıh ı. .• ;.:ııı \,. •lıt nıC·i' , .. ınürlr11h k ~d:-ı•I k:ıl<'n 1t>va 1 ua 

uultır.U.n, ldut, ı m\lddtt,t;• Olr· =~=========- --==----;:--=====---====:-:=' liı. f'!ır·r. " ' ı • ~ iııt ·c.: l ı .ı .. h.. c {i ı hk bu ·~'" bc-ı7<'r 1 y. 1 ,1tJ~-l:n- ı ı\3 
.__.f:\lRUll ,t: 111ır. lı!.mında t-n·ını- d;or ,d rı·) ~··ıı ıhn Jı ı l'ı·ıılı.l.,r '"" ıi·,.;'"Tü •: 11 ... ~ .. n ı .. toJ u 1 t·ıyt•tı J)l'I 

y€!"' n ~lıt:T! kulayd· ı . BF..~.JiJDjYJi .. ~C nııı:•«ı;ıtı. t'k ılin,t ı.: ;ni.\H·~ t;;ı111 '-'i:Oı!llı lıtı: .. ı:.ıirı ı:.•-..''ı!"'1 ,,Jı nni\ Ş t!b· 

k
• • ı•, . ..:, 4ı 311lın:. ~•1 .• < ,_>t ·"' 'f·ik.:ı< t m • , .. 1~· 1 ·, ı ,,,,,,,·.·,j ,.,,_,, -

Alnl t1 a1 dı·n.a.nn;cıı-.ır~. Paıu· .. 
11

,.. " " iıH1C L- rrı hir cmnlyc·t h<ı, .. ---.ı ~·;eh"ı r t:J"l ko l"J\onu iT dl~ ıı? •. rı. ;_ ı..31, 
)I• ıatm<dt 'azılt.:t-i tfrf."tttip ~di · '1 ·----------·---------
:i"' Arn~rıka, FOn r.nln§m~ya ıı- ili 11' ~ T' t •I __ 1 yaJ .ıl< At .. ııtık ··mniydıııtı ;, . aı p,,.;ıran: n l·<fk • ' 111 I' ıya rosu D ı tim~ ..ıı ... mpltlc b<r;<kr hıl)ii"· • ,,. ıı. fu !'4 ~ ""''1 ıilillll ; ev et Demir yolları ilanları 
Ok)'n.nn!o;t.a, d bil}U!l kU\: 'C'11er ı :'l'°Çtılnr dt-1 .ıkı. 
l \ıltındurm ktJ. id \-eni dura!'L... 'i 4fı ı j .. r.s lfl 11. ı lll &. T .. )..,l .. u.t:oıf'ldıt Dram hn..m.ıncla.l -

ı~ı..:• r.·.rr)-f"ZJllıfı. bu !:ıLıl ,ı ıı1. dil· h~lY.?ılflrf Cııı"tı ı,- -: ;ıd ~ !i,30 d;,"+- J\lu •.• ıll ·•n '"' ,ı; 1:._-. ıı.r u?.ln :<ı .it1ıı- lıtı toC'. lı.ık 1 uır111i ı.. Vt" 
ı.;ti1;·1rn(.sl UıI'Uff·tJf'rinı doğı~ı· f:_f•t• H.ıti! ~ıı Eıt Ii.k~a.ru ~ .. ıat 203( da, P.-n 112 ~ Jj4:.!) Jl" • .. \.~ guııU .-• 14) uı .1ortt( ll.ıyd.)1 1 .. .,.., . ı~. ( , ,tr 
mu~tuı. Bun...!nıa 'l:>f-r;-ıbt>r ~~tl;·n , ... r~.1lar ~· (' I" ABA. ı hın.ı ltlı1lı1td(·lu • l'-'' t • f· i' ~n; ("'}!' ntmt l'lı • Hi.ı1' ııt ı r.;_ı .. , 

t,1 iı·t.J~at1nı d2 t·rnn.!'VF-t!e ı 8.lJ rv!ıı saaU ~ı .. ~ c; ~ 1 
c .. ktıı 

] ... ıl'ı'}; ).ati bir tl~l·h!;rivc.ttir 1Zl1ı-ı l7r JTam ,f(ıt-ıııv··r z 't~ır.ı N<'<'Jf,FaLl KJ.a.kliıtıh f.>u ı•c .ı;ı ıı·-.·f. ı ,, fi•. ıt-11 
J•,· .i '1Ürı\l"r1nır k •. ra lf'}ıteı;. l;:.1. T1Jk\ılet 21,tof tu c.ı•ıı"n * 'l.'C. J; ;ııı•ınıın "• :ı.ın ı tlı 1 "' ·.ııklt 

nııS) ıı..,. _rıuı;, •• :111. r ıı ıı dır 

i ıa ;.o) k,ıru<:-J ıK n.l.,·~ 11 .. "1 h · ır . n.ı.• 
lıır1iKt<' Pk. Ptrr.e gun~' .. a:ıtır·• l•; • ıl.ıı W''"" 

rııır tı•iyuk ·ünı'twr bıı!'l:ır., .. k- :2. A. a ıs ·••'•' l til.L"•I ( ,. .ı Kom~.di it · uıındıı 
tnJ r R cPpheh;:rı. gcrılt·rinde- h t "'ılerJ :.> ı }iuı ,,,n (!tıı.ı tı.i ı:rı:ıt 15;1f• rl~-t. v< 
k LJ: ,_~ın ;n.....,n 1' H}TJ<ıkı~n }: es- 13 •ü T u 'tüler m~k:ııuı ıt ~ Ru d.JcHAJJı Mai ~O ·3 da 

cl ... r rt n(on 1 ~U""I rı ... ı.. 

lıh ı,,ıı I~· Anı a.1<. c1c,,·n' K bıl· 18.01 Prc (Ton\ • ' hr nh,. MllHA!i.tJ' ARANIYOlt 
,..~ıyfn Cf"pfıf';~r<ıt·~ı · sarfiy-cıtı !S.f\1 Tl ırs 

--~----------- İ : .. ı ,...,r.. .• ~ !.. ı ) ~ h('(ı) , l: , ı ıt.' ı... ) ._.. r 
1 t -ı::ı )~.ıt .. P. ı •.• uh .;ııı ı .ı s..1 1-=-.>r, t: h•r.-·l. rl 1sıh.ı ll 

'ıı ... 1 , ,, 

·\uc,_;_1r;vl.1 

1111 ... c·,;h. t l• 
o k .. tra .. ı ı..,rşı. amak ı ;ıı Ol<vıınıı" ) oılıı· o 1< •tr&Sl 

ı1r11~ CflTı,~uıPl ı.Ale aç1l;;: tulUiıtln - 1&.4~ 7 ..:.T ıt 2' o:.:ıı AJ.·~ 
rulmala 1 gt..rt>n. lidu .. ·ol ' l·rin a· ı .• k-rtml ı : 1l ılcrı 1 1

1 
d:ırf' u.rı.'i"'nda o •l. r,. c · '' u , ı. ı.,, .ıu • on , tır 

A~kerlik i~leri !~ı işt J.ı: ı nr.ı:o{ ı ... u.· .. ı.ı l .:\:; ... ı·k .Tı. 1 K.:.t t•· ·· ... ı . ı..; 1 nu r ıı• '1 

·-------------- 1;;.ıı1ı (lt ı j;j V('t: ı!- .ıl..ı \.t 't·l 1 ıı• it1 , .'"'1 ıll"I , . ı\ JJ. 1• J< •• • ı1:ıı . ı rlı , , .. 
r r, ı t• ni! ynn rf'islıru:f 't ı!lt>J ) _,r ılı: ~ı1 hL~fi, l•U ~·o1J~dc rJ!'JTJ! ~\ıt. t - lf. ~ F',15 l b ey{'U l 2~.4r: l'J ı ~rron 

~izhk yaratrrınl<lır. Anglo - Snk- lff.JO 1ı.;a s • '= 1tr;an ı t- l f"1 -. ı.ı ı rl;n.,ı.,; Arı. t ... ;,ıj "-' ~ Mrıf- r\ '"'. u· r }i·ı_,..ı ı.ı rı:ı~ 

s::. ·~n i'(':f.' l1lı m ' ' ${'vı. StfJJ~· ,ı t"n trın~r c•~ll11rr-
ı •.. f·1~ıllı :ı- ı ....,J 111.;:ıl,.r•ıı<l ll •'--

"r <rm demz ku -vl:l lffi dt bur.a 
mnni olmıya \tı1ış:-... caklarılır. 

H:-1.rp, dt':1ıı1.altı irrı;:-..line ve- ::.:JV 
le1in• bır ,_,.t çc,Jıerr.uni~ Ml>i· 
a.r Almanların kayb<'t ıkler·ı•
•lrn cok d:,r.a ft.zlrJ" .. ,111 fu~Jj"("· 
1~ gctırrı'li~ o1ma.Inı't k\l''ttlc 
n~ .>htt·m~lrlır. Bu va.ziyetf" gôr~, j 
•lcrıiz \·olJ,: rın: t,( minili' gii ... ·liik-, 
1eı c m"r.ruM kabnm~ c:ı dr bf-J.·l~- ı 
r.~biJlr. Btına rağmen, ele ,z yol· 
ltrmın S<1anı(c!İnl l:utl\l hir ôdn· 1 

bilen büvlık ılenız t.le' lule.ı bu 
1ığmda her fedaiır.rlıp .t"tre a-J 

1\ir luır4a J.:ı;.r1»Lı ~ura•BJlı 
K

1 
c:ı fi. Ö.ası, (Hu~.ıJ~lı J( .. 1 .... t· 1 

\.. dıJfıırı.ıc•rlı '\ ~ kl;.ı:ı._.. ır ,,-.-••••.-ı••B'.il••••••muım••••ımıı:ım!!'ı"" 
..,. ,fı::ı.. y:1zJh1 1l:?tıı :Mıı ~u·a)' .. ı:ôrl ı 
3•• • ·T• .:tJ;ıı .. ı,< l · l •nı u•"flJ ıl a n tıltıhur . l :mı;, ı.akinlerindrr. HıUt At"" ; 

nnm,ı- ıin bir'..sı k;ırı~ı Rukiyt'yı 
ek mı ı;: bıçağile ;. oğsııncl.er. ya . 
r; ln.rr,ış v e poJ~ tjJ'fı.lınJan ~:a
knlaıun:ıştır.. 

Rıı> iye, 1zmlr rnemlfll;:t"t nıı~-' 
tah•ne_,ilıe kalılmh ıştır Rı - 1 
z.a A1~.i;1n a;,a'hi biı )',;;..,taiıi[a 
rniiı.tc·ll' -0lduj:i.11 t;,J,\k,ht nc·lı · 1 

.ı. 

330 "t' lutlult 1 

e. .~::ı.rt ıl.(i (~ .. \~~ılı• lı. 

3:1~ ~27 l('•' l' l •ıılh ı it 

(3657) ' 
~1'- 31•·- 1 

lncnlılard:r. 

cesin<le oa:nlaşılorr.ı~lır ı :-vt.trt Y42 f'ı•ı ~·H t.ı 

L~z.~ 1i'l..'elliıt.lıt l • Lknıek Jranı•..; """"'' .. ' 
lkr'Tın1a~ · (Hn ... ~ıu)) - Kur. 1 r. L 

~4j' t'u r ıı.ı :!25-1 
! I'asififrın J~pon iı;tıliı.sırıd..ın 

:nta kalan <.ilalr.rı dr. fmıi:ı YC' ı' 
ılzerlennd kanlı ı;r.va~lr r mu· 
hak~ .<ktır. Bu mvafilar. bu de-1 
rıizlcı·l!eki .-mni ,•tlo ı!L ilgil!<lir. 
Diı;\r tar:lltnn, denız ,·oJ1,ın da. 
kora mulırir<·hdı-ri di•,ır.da bii· 
~iik tesiri biz oJrr,;,k J,olf.\1~ilr, 
Qnen11i gt_.zcü knvvetlerhJe gt-rıi~ 
faaliy"t F:'Iİ.tlan r.yırm. kt .ır· 

,., -"' .. ,, 1 3:t i tılıillıı 1<ı .. 
tı.ıtı,\' ır...,_. •ıe.. r.<1< C•t.uran Ha· 
"" ıı H ü~yin her. lıKJ.r.ı~ ait t<J<.1 * 
nlel;. 1-:arner:ıni J lıra rutÜ-;;1.b1lın 
d • ;ır Güler .. ımcı~ın şah , 
sat;a·l en yaktı.h nmı~ a.dli:•'Y(, 1 
veı·iln. i •tir. • 

H(' ı.tr ı "tl;ıZJl .. ıı .4.Yır·rl:- yopıl 
m.·k'. ('l;ın '?rt ı.;, tlı:ıy 'Vı•kh-,n.;ı , 1 
.;l• .,j J., ~ h iıH~J;ıuıı•: \•t M.ırtıı, 

it· ıııh .• yt•1 · hıd1t.1kı11 Ciı.:'lnı -

lar. Onun için, ış_ tıc~.ına <;.üğıt ı - ı ' 
la.., 1:..ı m dörtte üı lı t.:zg-:.h ba. 
hmd.ı ll'tn terl. doYmtY.trılirler. Fc.tır 

.,. ~-' 
* .ı.1. ı. erl" Ş i. •'t:ı,ı a cn. 

~, ........... _. .......... .-=ııc:Bl:r=m-.-~ 
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Zina J\QnkMl™'a kUn'ı.ban.ll n Ua.baraız tMarruı: bas blar.md:A en 
112 50 - bulunanlara tm.de .. ...,. çeJd1<. .. Ar'• 1l1' .,ai1ı!Ul 
IJ)Ano li)re lkraml:re dalı~~ 

~ ;ıı , ı~, Mu._.t_.f., Rl < l 
4 

1 

f :.tır t..ıı .. <;rlı., E.utt.:tı"d«-rı: 

'J ~··ı rt·ııtn ~ Bı ıiı t·Uir H..,ıTıi ' 
j (4:"'iıır.f; ~ıt.!bi"yt ınılr;ıc;.;;ti 

,....,,.,,..,, ,~ ...... ~V'V"/\-'"V"V"..,._~ 

r,,Veni Sabahınıı, 
ilan fiyatları 

K r. 

ıttahtn olarak 750 

ı.ayf ftantiıni llOO 

1Jdnci 
"Oçüııcli 

1 Dördünci' 
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" soo 
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~r. ş BA 
K"çük t.a . 
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iKRA ornt:m 

1 ~"el 2000 Llf:Jı !!(;(ı 

::J > ıocıc > ~,100 

2 > 750 > l,<JO 
3 > 50<! > 1>00 

4 ıt - ıt l.000 • llO • 411 e 4-GOO a 
4 • 1111 • ~.coo • 11G " 111 • ı.rco • ' 

DOKTOR •
iliJ!la:'.'ll ıo • 2 < • --''o~o. KE iDE~ER:. , 40 > ıoo • _ 4 oo 

1 

• 
• 4 1111..ı ,ı.- l.Jralık 4.000 Lir• ~ 10Cı aooı! IO UmlıJ< t.000 Lira 

- Taz.e taze Kaııiıur Osmania 40 • ,"° • 4-0CO • 
j' HAFIZ CEMAL 2 Şıılı .. t, ( Ma;'5 3 /li(W.u 2 lı<in. 50 > 50 > = 2500 

1 L k H k citczrın tarihlcr!ndt: yapllır 2oo > 2.) > :.. 5'l0l}. 
, 

tutuşması çdk iyidir. Ne yap:ı.- DiKKAT: Iiec:ıplıınnd.lkl paralar blr • .,., Kinı1a &el lir:ld:ın llfll4ı 
caksa yapacak? Galip gele- dilşmt,.eolere 1kramiye çı]rtıfl la]<ıllrde ~ 20 tnlaal71e Yerllecelrtlr. 
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