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okuyucularına 
bir hizmeti 

Aiti ayda, pratik 
Matsıioka, Alman "Japonya harekete geçerse V8 yani bir. USUiie 

ne- gazetecilerine fiilen harbe girmek 
Londra 23 (A.A.) - Hava ğ • ·ı· 

zaretlnin teblifi: h·ıııerı u _ beyanatta bulundu mecburiyetinde kalaca iZ,, lngl IZC8 
Bu aalbah Fransaz sa 
rl d -w _,, n hareketler esna - - ı_ 2 2 (A A ) C al I .. A R Tla 

7.e n e J~vua . . .mensub tay k 23 (AA) - D. N. B. Nevyor~. ..1 • • -T 
1 
ener Pro aor, • • ompıon 

8Ulda sahıl . .tervısınfmanmda top- . ~o~ CYV~ • • Huafı ~obuon, World • e earam ve lrlan Konrır laralıntlan 

Kira bedellerinin 
arllrllmaması için 

yeni tedbirler ahnd 
-

Mobilyalı aparllıanlar ıeuı 
hali sablblerlnln akla 
plan her ttlrltl kaçamak 
yollarına ••d çeklllyor 

Maç lstanbul lig şampiyonunun çok İİati-illlll 
bir oyunu ile cereyan etti, birbiri ardına 

ablan goller Fenerlileri ıaşırtb 

Galatasaray da i. Sporu 4 -2 yendi 

~reler Quıberon 1. l rfad&) bıldın~· 't kte olan Japon .azetesmde f'ınlan yazıyor. . L" in u· bil • l 
(Denml 8 inC •> Berlıne ıgı me k Moako- Artdt barbde olduiumuz bediht nı' g uce mıyen er 

____ ~ hariciye nazın M;ts~~v'iet bari - bir hakikattir. Vi.kıa henüz düıman igin hazırlanan ba der deri Betiktat _ F~ 111119 ....ı... MJeamla Wr ..a.. 
""'°'...._ı.-ı_ .... -11111ı .... ~ .. iıııı...,.-.~ıw-"""_..~--""-' .... ~",.._~~·'"'....._,.._1t:ı1~ vaya muvasala~ı~irtl Losovski ve la atıet taati etmiyoruz. Fakat bu- talri6 etlen alnıyucularr Dört kl .. b smda tertib edi - yük türpriziııi tetkil etmiftir. 

Bu sabah ge en ciye :rr efr~:rkof ve Uzakşark nu~ ıeb~bi, ~~rdi.lik bu r .. ddeye i mg alh ay zaTlınJa inıi· len husu~ ::çlann son oyunu G. Saray 4 - 1. Spor 2 
proto ş. z t kin tarafından getarmenm •~ı ne sıyuet o mama..lı lise. öjrenebiJeeelıJertlir dü Şeref .abasında yapılmıştır. 

h b 3 • ·• dairesi şefı, a 
8 aından ibarettir. Eier Japonya, Al- : • j n.1 büyü1' bir kalabalık bu- Galatasaray müdafaasının bir a er r u c karşılanmı~ ... tük elçisi- fnanya ve balya ile yaptıit muahe-1! Yakında batltyoruz ~~~e Fenerbahçenin Beşik - birinı bozması dolayısile D&fla 

f d .1 dstasyoa ela ·ı kinı. Alman defe iltinaden h~ekete seçecek o- i.. ,ti ıap :ımll&b olmaaı mevaimin bü-I (l>nuu 1 MI A>1ada) sa a auır ,ı. Japon ~çı ;-'~) (Deftma 1 ... ..,,..) "-"" 1 1 ..... "' ··-

w~..,,,~ ··" 



2 Sayfa 

Hergün 
Singapur etrafında 

\. Mwhittln Blrıeıı ..J 

SON POS'f A 

l STER i NAN, 
Kütübhanelerimizden biri 6 cildlik bir ede'biyat antolojisi ncş 

retmiş, antolojinin son cildi 1923 den sonra yetişen cdib ve şairlere 
tnl-.sis edilmiş bulunuyor. Fakat !hakikaten bir kıymet ve şöhret 
olan isimlerin yanında, adlarını duymadığımız, eserlerini görme
diğimiz birçok ta genç var. Matbaada münakaşası yapılıyordu. Bu 
sırada içeri /birçok eseri ve bir hayli de şöhreti olan genç bir 
muharrir arkadaş girdi. Kendisine takıldık:. 

- Ya'hu bu ne iııtir; senin birçok romanın. hikayen, sayısız ya-

= Peşinden verilmiş hiikiirnler .. -

STER iNANMAt 
1923 de.n soma yetişeııleroensin de seni antolo-zın var, üstelik 

jiye almamışlar. 
Arkadaşın haklı olarak canı sıkılmıştı. Listeyi eline aldı. Fakat 

isimlere •bir göz atmasilc de .gülmesi 've müsterih nefes alması 
bir oldu. Merak ettik: 

Nasıl sevinm.iyeyim, dedi .. Bu isinlk..ıtlen ai~klarınıu ara
~nda bulunmak benim için bir -kllanç değil, bir kay.ıb teekil 
eder. G<?nç muharririn bu .görü ünde haklı okluğuna: 

1 STER i NAN, İ S T ER. INANMAl 

Mart 24 

Sözün kısası 
iki sözlük 

~----· E. Ekrem Tala 
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TelgraS, Tele n Ve Telsiz Haberleri 
Makineye 1 Pulsuz istida veren ıc Sovyetlere göre )1 

ı d · Harbikazanacak 
Haricden gönderilen teminat 
mektublan damga resmine 

tabi tutulacaklar 
verilirken 

Yugoslavyada 
m_ihver aleyhine 
yeni nümayişler 

Ordu mt!vcud 
buhr anda kat'l 
rol ognıyacak 

istifa eden nazırların 
yerleri hala boş 

moessese er amua resmı olan esas unsur 
CBZaSJila tabi İUtUlacakJar gaz~:1f:~o~r 1t:bL baıiıR~v;ı~ 

--------- tında yazdığı bir makalede Mih -
• ·1 t b"l • ·· ı d ver devletlerinin muarızlannıı nis A k 

Ankara 23 (Hususı) - De\ e veren ı umum muesscse er am b 1 b' . bul d k n ara, 23 (Hususi) _ y b ldah'li d L··1t .. d . 'f iL 
• , , 1 . f da ''eren ga resmi cezasına tabi tutulacak - ete nasıl ır vazıvette un u me l k ti d T·· k" a .ancı ı n e nu mun en ıstı ade Pdı 

daırelerıne pu SU'Z ıs 1 
• larını tahlil edivor. ..m e e er en ur ıyeye tıcari mekte olmaaı itibarile reame tibi 

müesseseler kadar efrada da bu - }ardır. Efrad tarafından verılen j Bu n<ızete İnai)tere ile Amcri muesseselere ve bankalara gönderi 1 t t 
1 1 

.... 
1 

.. .. n .. 
kad adece istida~·a ilsakı lsuz · "d 1 · · · """ ·~ - len teminat kefal t k d' "f h u u ması e zem goru muştur. °" 

güne ar s 1 bed r . .. pu ıstı a ar ıçm ıse ceza t•su kanın maden ve petrol stoklarına 1 k 'bt e .b~ re ıtı ve a. malt.adla damga kanununa oir fdr.-
icab eden dbam~a t~ıu tuahm'ıle ,ı,ndh 0 : lü teşmil olunmamakta, bunlardan 

1 
dair rakamlar zikrederek bu ba - ~tiab:rı·f1eemtu.~hı"narı ~kıt 1 d mduhtcv:iyatı ra ilive edilerek bu '·abil e--L~ 

demek mec urıye .... . k d M"h . . .. "d l mı ar a amga res 111. n_.. 
mekte idi. Damga kanunun~a _ya 1~ormal .pul bede.lı aranması esası 1~ an 1 verın gayrı musa~ mine t~bi e~~~k resmi _dairelere ib. j 1:~~1öyed~ hükmünden istifade edll 
pılacak tadilfıtla pulsuz ıstı da ıpka edılmektedır. ~~~ıye~.e. G:>ulunduğunu yazıyor ~ e raz edılmedıgı ve üzerıne devir ve dıgı takdırde damga resmine tlbi 

ıı;r ı. k b'I Al t ciro muamelesi yapılmadığı takdir- bulunduiuna ve bu resmi hükmün-s 1 A • "' . Arnavudlukta 'it una m~ ~ t'1 
1'!:-:~yatn ı"- de halen damga resminden hariç den .iatifade edenlerin ödeyeceiine e anıgın gt ı afere:,:e nbıds e e ru...,ı' han 1 

1 oda~ kalmaktadır. Bu evrakın Türkiye! dair bir kayıd konacaktır ar ı, ııar en evve azır a ı,... _ • 

Y 1 a l· çı·n gece hu··cumları ıham madde stoklarının kamilen Bulgar Harb·ıye S hl___ .-.-upos avy eli al~ında bu~~~ımas1dır. Bu stok: lf ar teslımıyet 
-.ıı • • lara ışgal ettıgı memleketlcrdekı 

ehemmiyeti Atina, 23 (A.A.) - Atina stoklar da inzimam etmiştir. N ·· ı • ı h• d 
. ~~>:osu Mat?u~t Nezaretinin teb- . Bi;na~naleyh şimdik~. ~c.niz har azırının SOZ erı a ey !n e 

Londra 24 (A.A.) - B. B. C.. L d 23 (AA) _ Taymis'in lıgını neşretmıştır. hı nıhaı zaferde en muhım unsur 
Belgraddan henüz hiç bir resmi ha- uhonb.r~ b'ldı' ·~,0~. Bu tebliğde ezcümle şöyle denil Iardan biridir. Maamafih rnuhare Sofya, 23 (A.A.) - O. N. B. <Ra'1ararı 1 iııci !mvradal 
'- F k · lar m a ın 1 rı.ı · k d' L- • k k l A " b'ld' · terkecteoe~· · M"L. l b" l oer alınmamıştır. a at. &Jana . S 1• ·k limanının vaziyetinde me te ır: ut:YI aza naca o an esas unsur a- ıansı ı ırıyor: 1 . ,..ını ve ıuıver e ır et 
Arka arkaya haberler vcr~~ktedır. h el anı 1 k herhangi bir tebed İta~anlat, ~er~ezi Arnavudluk damdır. Nihai zafer en çok ve en Radyoda uOrdu saatiıı nin açıl- ~ış olacağını tebarüz ettirm~ • 
Yugoılavyanın Mihvere ıl~a~ına d~~ e g;ue;;slavya için yüksek cephesınde yenı bır gece taarruzu iyi mütehaSS?Sları olana aiddir. ması münasebetile bir nutuk irad tır. 
ınuhalefet halk arasında gıtbkçe 1 ıu nfun tl · ve L::rrı·yete 1,a~ 1 yaparak Ros ırmağının şimalindeld Bir tayyarenin imali 14 ila lG is- eden Bulgar Harbiye Nazırı Gene. Başmetropolid Gavrilo da, Al"'" 

.. 1 d·Y· .. rnc aa erme uu •• ·~· ·· hk y ·1 · h"' · · · · " t 1 · · artmaktadır. Soy en ıgıne gore, g~: b' t hd" d mahiyetini alacağı şüp musta ~m ~nan me~~ erıne u- s_ının bır sene çalı mo:sını ıcab et - l'al Daskalof, Bulgar milletinin sul- n:ıa.n. ~art arı~ın n:emleke~ın ıst ~ 
nel kurmay mevcud buhranda kat 

1 hır. ~· ı B sebeblc Yugoslavya- cum etmışlerdır. Fakat ıkı saat son- tırir. Alm-ınya uzun uımanlardan- hü sevdiğini fakat coğrafi vaziyeti lalı ıçın teşkıl ettıği tehlıke üz 
bir r~l oynı~acaktır... • n~ızA~~an;aya yaptığı mukabil ra bü~lc zayia~ v~rerek ~erişan bir ~eri .endüstrisini tavvare ve tank 1 d~layısile daima mücadeleye hazır rin?e ısrar. ~tmıiştir. Baş1!1e.tr"? ~ 

Istıfa etmış olan uç .nazı~ın ye~ t kl"fl d ·mza olunacak muıı.he hal~e ı~k mevzılerıne çekılmek mec ımal.ıtına hazırlanmıştır ve a'iam hır halde bulunmak mecburiyetin. polıd. Gavrılo nun kral naıbınt zt 
lerine henüz kimse tayın edılmemış- e .

1 ~ ed.ı · · · Akdeni e yega- burıyetınde kalmışlardır. ltalyanlar unsurunun ehemrnhetini tamami de olduğunu ve bu sebebi .. Bulgar- yaretınin manası, memleket tarih 
tir. Halkın, Mihver aleyfıine galeya- denm hen ~1 ~~ln d Se(:. ·k li-1 elde etmek arzusu ile tanklarla yap le müdriktir. ların sert insanlar oldukl:ırını söy. nin her nazik zamanında Sırb or 
nı haddi azamiye varmıştır. B~! • ne ınast ~ .~şd 'k.c hen f anı faat tıklan son taarruzda Cuma günü üç - - • lcmiş ve sözll'rini şö:rlc biıirmi!!tir: todoks kilisesinin oynadığı hususl 
grad.da vialyet merkezlerinde. ndd~ ~:iı;:i n:z~ndi~~atea~fn~a~cıfızıml defa .. hücuma geçmişlerdir, Fakat ltb 

1 
Bundan dolayıdır ki Bulgarlar v; ~at'i rolü bilen herkes için ~ 

mayışler vukubulmuştur. Belgıa .. 1 y• ıb"ld .. 1 . t' Al a bu hucum da Yunan topçusunun a• a iyi bir asker olmustur ve Bulgar mil rıhtır. 
talebeler naib prense telgraflar gon. , geleocgı ıb ırı mtşf ırt.l . mt a~"./k teşi karşısında kırılmış ve bir tank leti arasında askerlic;e kar•ı hususi Öğrenildiğine _göre dün akşa-
d y 1 f . mü- tarafmdan u men aa crın a:-ı-..ıı h .b d'l . . .. .. k d .. ..' 

ererek ugos avyanın şere ını 1 ed'l . y l siyaseti 'Ve ta rı e ı mıştır. • 1 1 bir istidad ve büyük bir ;evk var. ma a ar. musta'fa uç naıurın ,_, 
dafaa etmek kararında olduklarını ı memesSıl ugosfk9;.v . resı· p•ım er dır ri, 20 ilfı 30 Sırba teklif edih-:ia. 
bild . . 1 d' Hırvat - oven e arı umurnı.) J k d A f k t b 

1 
h · ._ ırmış er ır. . d t . h ı t' bT aponya arŞISI'' 3 a a un arın epsı nezaretıert 

Politika .gazetesi, dünkü maka - üzer!~ e esır usu e ge ı~e ! ır. İl Yugoslav l1u""ku" m~- reddeylemistir. 
lesinde Yugoslavyanın komşu mem . ~ıgıer taraftan Balkan uzıye: Ankara 23 (Hususi) - İthalat ~ Vaziyet bntık 
leketlerle dostane münasebatını tını~ son İtalyan taarruzun~~ uğ Amerı·ka muamele verJ?isinın matrahından • • • • Belıgraddaki muğlak ve kar ıı 
idame ettirece(:',rini yazmaktadır. radıgı kanl.ı a.kam~tle de mutees - hari~ kalmış olan i hal primleri - tının vazıyetı vazivet. daima her türlü imkan -

lnailizlere göre sir olması ıhtımalı .. vard_ır. Burada maşıuarı 1 inci c;ayfad'll nin matrah meyanına alınmasını Jarla doludur. Hükumette temsil 
Londra 24 (AA.) - B. B. ~.: zannolundu~una. go~e bır t<traftan lunıa biz de iki Okyanusta harbe t""'1in icin tecfuır alınmakt~dır: . jedilPn 6 partiden yalnız Mlçek .... 

Londranın salahiyettar mahfellenne !İtalyan hczımetı, bır taraftan da fiilen havlamak mecburiyetinde ka- Bazı memleketlerle olan tıcarı CBaştarafı l lncı s:ı.vl'adnl riyasetindeki Hırvat çiftçi partı 
göre, Almanyanın noktni naza~ı?ı Amerikanın son .yardım kanunu lacağız. Halbuki ancak bir Okya- rr.üıbadelelerımizde tatbik olunan giliz mahfellerince takd"r C'dilmek Alwan şartlarının lehinde vazıyet 
Yugoslavyaya kabul ettirmek. ıçın 1 Yu.goslavyaya yenıden cesaret ver nusa mahsus bir filomuz vardır takas sistemi dolayısile bu ırem - te ve bütün Yugoslav milletinin almıştır. Fakat Hırvat nazırlan _ 
aarfetmekte olduğu . m.u~nnı~a.ne imiştir. ___ Maamafih harb gemileri inşasını ~ leketlerden ithal olunan malların bu hareketi iyi karşıladığı kanaati nın dahi. Mihvere satılmış mulıa 
gayretler Reichin v.azıyetı:nn zafı • derece sür'atle ilerletmekteyiL ki bedeline ithal primlC'rİ de inzi - izhar olunmaktadır. Kezalik bu liflerinin mukav-emete taraf ar 

f · " t ktedır Bundan maa- Ü • • 1 •• •• •• t •v• h ld b · 1 · k hf 11 ·· Y 1 L"k• ".. .. ·· 1 k k f" · · · ye ını gos erme. . ·. M"h h k 11vers1te reıdOJ unun yakında bu husustaki bo§luğu tel&. marn e tıgı a e u prım eı a- ma e ere gore, ugos av :.JU u - ~orunmu.c: oma ey ıyetını ıs • 
da Yu?osl.~v nulletı~ın. 1 

.':er a .. a fı edeceğiz. nunda hüküm olmaması dnlayısile 'meti halkın hi~iyatını nazarı iti- ~i~nıar etmelerinden korktuklan 
k~ndaki ~unaferet hıssı tabu adde- Edirnede verJ.iği Bununla beraber milletten har- muamele ve~isi matrahından ha- bara almak merf:>uriyetindedir. lC\ll kabul taraftan j?Ö7Üknıi\o:; oı. 
dılmektedır. ı be girmesi istenmiş değildir. Bugün ri-c kalmaktadır. 1thaliıt muamele ! Yuıgoc;lav !hükumetinin nazarı dik m~Jan muhtemeldir. Stratejik se-

B konferans ı milletten taleb ve onun tarafınJan veııgisi~_d; dah~li .i~aliıtın veı:~isi katten uzak tutamıvaca[!ı diğer r~ı~in. Almanya ilf' bir har~ tak-b?line yeni Edirne 23 (Huauai) _ Oniver- tasvib edilmiı olan şey, ıimdilik lC' teadıulu temın .•çın m.al!n gum- noktalar da şunlardır: jd!r!n?e·. heme!1 hemen gayrı k~~ 
b O:r hu•• CU-- aite rektörü Cemil Bilael, bugün harbe müdahak He iktifa etmesin. ~klenmiş hal.de.kı be&Jının. ver - K·bna mülikah bılı ıçtınab ~ıı:_ SLIT'ette. Hırva~ıs-

.., - ..!.!.! Halkevi salonund a (Tanzimatın den ibarettir. Bu hal, bugün için gı~ matrah }ttıhaz e~ılmesı ~a l - Saraçoğlu ile Eden arasın ~anın en b!-'vuk kısmı!1ın terk~ 

Alma&ı radyosu halk 
arasında zayiat 

olJuğunu bildiriyor 
Berlin 2 4 ( A.A.) - Alman rad 

yosu: . 1• İngiliz tayyareleri dün şıma. ı 
Alıtiaııya üzerinde uçmuşlardı.r. Oı
ğer bir kısım hava kuvvetkrı Ber
line hücum teıebbüsünde bulun • 
muşlardır. Çok yüksekten uçan bu 
tayyareler infilak ve yangın bom! • 
ba _..:L • k · e atmış ar-larına ~ .. rın mer ezın .. 
dır. Yangınlar çıkmış, fakat suratle 
.. d"" .. 1 •• t'"r Sı"vil halk arasında son uru muş u • 

ölü ve yaralılar vardır. 

Arnavudlukta 
son vaziyet 

ltalyanlar Tepe:!e1en 
ön ·;nde siperler 

kazıyorlar 

bap.ramadıiı d ava) mevzulu bir harb iılanından daha faydalı ve mü- ru~ı ~ulundugu ıhalde ıthal prım - da Kıbrısta vuku bulan mülakat, ın~a~ edece4ı kabul e~ılmek•ed 1'. 
lonferana vermil!ir. Kalabalık bir esairdir. lerının .~trah ~evanı~1a al.ınma :IK'ahirede ve Ankarada tebarliz Dığ"er taraftan .Hı~a!ıstana yapa 
halk kütlesinin tak.ib ettiği bu koa- Japon Harbiye Müatepnnm ması m~llı sanayı ~leyhıne ı?ır \'azı ettirildiği veçhile bu müUi.kat İn-. lan Al.man teklıflerının. z~~.re_!> -
ferans aonun<la Cemil Bilselin l!ÖY· sözleri yet vucude getırmcktedır. B~ giliz ve Türk hükumetleri nrasın de ~rıh surette reddedıldığı de 
keliği heyecanlı ~zler uzun uzun Tokyo, 23 (A.A. ) _ Harbiye ":_laksadla .krınunda yapıla~ak tadı daki tam görüş birliğini bir kere rnalu~dur ••. 
alkıılanmıttır. Hatib konfiransını Müsteıarı B. Anami Diyet M«liai tatta vergı !11atrahı!1a d~hıl ı:.n_:rur 1daha müşahadeye vesile olmustur. İhtiyat aubayluuun proteatoeu 
f U sözlerle bitirmiıti~: ı Komisyonu önünde 

1

izahat vererek ıaı: arasına ıthal J?rımJ:rı d~ •layelİngilizlerle Türkler arasındaki bu 1Be~grad, ~.3 (A.A.) - Royteu 
- Bu ıuurlu aznun ilk Temzi bu.. Japonyanın Şan.Kay-Şek'e müza- edılecek ve bu prımlerın .:nalı ıt- temaslar İn,giliz _ Türk münase _ htıya~ . subayları . federasyonu. 

radan uzak olmıyan hudud larımız • heret için yapılacak bütün teıeb- hal ede~ tarafından b_eya.n ve ~un batını bozmak için Alman propa Kral Naıbı ı::re~s Pol a aıaiıdw 
da nöbet bekliyen Tür.le askeridir. büslere mani olacağını aöylemiş ve la'! tayın .ecien. merc.ılerın. verıka gandası tarafından son zamanhr- telgr~fı. çekmııtır: . • . . • 
Onun arkasında bu azız yurda is - şunları ilave etmi.§tir: ııarıle tevsık edıleceğı tasrıh olu- da yapılan teşebbüsleri akamete . M~l~ı ıe~ef .ve mıllı ıstıklalle ga,. 
tik.bal için emniyet veren Türk or. B. Ruzvelt ne derse d esin, Ja- nacaktı~ uğratmıştır. ~ka~ilı telıf bır a~latmanın akdi a-
dusu, onun arkasında fedakar Türk ponya Çin me)eleainin halline de- • Diğer bir nokta rıfesmde bulundugumuzu öğrendik. 
anası ve Türk babası, onların yetiş- ı vam edecektir. Biz bu hususta hiç Jngı•Jjz tayyare 2 _ Yugoslav hükumcf . .. B.un~ ~arıı .~roteato makamında. 
tirdikleri asil yürekli Türk gençliği bir ecnebi tehdidi önünde boyun · önünde tutmak mroburiı;~~ 1oz bız ıhü~at subaylan, . teıkilitım• 
ve n;hayet bütün bu'!_ların_ ~ep9inin eğmiyeceğiz. • 1 • f • ı bulunduğu diğer bir nokta n d~ feshetnu~e. kar~r. ~erdı~ ... Ayni ~ 
üstünde de dün olduı;-u gıbı bugün -- gemi eri l OSU İngilterenin Yunanistana da· 1 manda, ııuklilimızı, hükumranlıııa-

.ftih l Küçük ' f' f" · ıma mızı ve hududlanmızın ta • de gururumuz ve 1 arımız o an san at mua ye mm yaptığı ve yapacağı malzeme mü . . 1 .. maına. 
T" le millet:.nin büyük evladı Jmıet lllu•trı"ouı h. t h . d . a' yebnı canımız a mudafaa etmiye ,,. 

ur kald 1 .., Ü se'er tayyare gem i•i ımma • a•a ve enız yar ımı- milli an'ane ve idealle d ·ıh 
lnönü varch~ iri aC8QI m eSS8 . Riuariıi filo kumandanlığı- dır. Eğer yugosla,rya Alman hü-ı olarak Krala ve memleke~emU..d:k 

Faşist ideoloj"isi Ankara, 23 (Hususi) - Tuğla, na tayin edildi f1111~!1~A ~~ydaca1k ?
1
1.U

1
rsad Yughos kalmıya hazır bulunduğumuzu da 

kiremit, nebati mahsullerin ta'sir ve - ~v .. u ume 1 ~ ngı _ız er el? .er beyan ederiz. 
mektebi mÜdÜrÜ tasfiyeaile istihsal edilen yağlar, te- Londra 23 (A.A.) - Visamiral ~.rlu v:.~~ırn gorecf'ğıne tabıatıle Vatanperver te,eldcüllerin 

k-erden mamul maddeler, her türlü Boydun .tayyare gemileri filosuna guvene 1 ır. tepbbiialeri 
Arnavu-:llukta öldü türlü ıtriyat ve tuvalet maddeleri kwnandan tayin edilmesinden son 3 - Y~goslavra. BaU~anlar~a Belgrad, 23 (AA.) - Royterı 

imal eden müeuesel.erin istifade et ra bazı mühim inkişaflar beklen - açıla~ak bır tıarbın askerı t~hlı : Öğrenildiğine göre, batka va.. 
Roma 23 (A.A.) - D. N. B. bil- ınekte oldukları küçük san' at mua- m.ektcd'ir. Visamiral Boyd, İllus - kel.erı .Alm.anla:ı~ da ehemmıvctlıl tanperver tqekküller de ihtiyat q.. 

dfriyor: fiyetinin kaldırılması kararlaştınl- trious tayyare gemisinin kuman - tela~k~ cttıklerın_ı herhnlde fark - baylannın yaptıiı teşebbüııe mu .... 
Milano'daki cfa.şist ideolojisi> mı,tır. Bu hususta kanunda lazım- danı iken bir hnrb gemisine tevcih etmıştır. Bu tehlıkeler ltı:ılyı:ınla - bih teşebbüsler yapmıı1lardır. 

mektebi müdürü. Pavie Universi - gelen değişildik yapılacaktır. ledilen hücumlann en şiddetlısinilrın Arnavudlukta ve şarki Afrika Almanyanın Yugo•lavyaya 46 .. 
tesi profesörlerinden Nicola Gia - - :- - - • -- • ı tardetmeğ.e muvaffak olmuştu. da uğradığı mağlubiyetler dola - atlik mühlet verdiii hakkındak.i ~ 

Ati.na 2 ,. (A.A.) _ B. B. C.: ni Arnavudluk cephesinde Alp av Habeşıstanda hır ş1hır 1 Hatırlarda olduğu üzere Alman pi 1 yısile bü_:b.ütün artmıştır. berler, aanıldı!"tna göre, >,:alandır • 
., cı kıt'alarma mensub b.~r keşif d h d.'d" kc borrbırdıman tayyarelerinin Bu nnılfı;bazalar Yugoslavyayı Kabine mueleai 

Resmi tebliğ: A müıfreze5inin başında duşmanla a a zapta 1 1 !Ak~nizde. y_aptıkları 7 saatlik hü !gerek kendı menfaatleri. ve gerek . B.eg. rad, 23 (A.A.) - D. N. B. 
Topçu faaliyeti olmuştur_ 09 na...ntc::ırken ölmüştür. Profesör Gi k ı b Jd 

. d"" hucumu ...-•r..- 1 h d d (D-- f 1 • · f da ) ıcuma vısamıral Boyd'un kunıandaı omşu arının .menfaatlerı bakımın ı ırıyor: 
mıntakasında bır up11an " a- ani daha önce. ta~yan . u u unun ~tara, met s•:r a ettiği İUustrious kahramanca kar•dan Yunanistanla Türkiyenin hat Kral Naibi Prena Pol bugün saat 
Püskürtülmü .. tür. Düııman agır z d malı Afrıkada cere h k 11 d Ba k"l T k · 

" gari>ın a ve şı de iştirak ıEritrede: Keren mıntakasın~ şı koymuştur. Bu tayyare gemisi ,tı are etini takib ederek Alman . e. ıve ı 9evet oviç i kabul 
yiata uğramıştır. B C yan eden muharebelere muharebeler devam ctroli!ktedır. o zaman isabetler almış olmasına 'manevra ve tehdidlerine karşı me etmııtır . . • . 

Atina 24 (A.A.) - .. B. · ·· ~ ~tmiştir. Dün kıt'alarımız bazı mevzii mu rağ"men kendi vesaitile ve saatte tanetle mukavemet etmeğc sev ket ~a,vckil A&yası rıcalle son günler: 
Roytcr ajansının muhabırıne ~0~· v vaffakiyetler elde etmişler ve d~ş 20 milden faz.la süratle yol alarak melidir. dekı kon.~ımalarını an.latmış ve i8tl 
1talyanlar ııimdi Tepcdelen şehn o- Bulgaristanda yag m~n~ ağır zayiat verd!rmişler?ır. İskeı:~riyeye gitmişti. Almanlar Taymiae ıöre fa eden uç nazır!n yerın«: ~yin edi.. 
nünde siperler kazmaktadırlaB c .k t d"ld" ~lımıze yeniden 130 esır geçmış -,b': ?.ucum. l~n esna.c;ında o kada: Londr~, 23 (A.~:> - Taymisin lecek namzedl~n arzetmı.ştır. 

Atina 24 (A.A.) - B. ·. t: vesi aya rap e 1 1 tır. . buyuk zayıata uğramışlardır kı diplomatık muhabın yazıyor: 
S?n zamanlard1. a1 ço~ a~ırşi:;r~i: 24 (AA) -B B C.· 'Habeşistanda: Mühim Negeııı 1 bir daha böyle hır hücumu tekrara! Evvelki gündenberi gelen kımşılc Stoyadinoviç hakkın-
ugıamış olan ta yan arı d ki 1 Moskova . . d.~. · .. re 'B~lga~ şehri zaptedilmiştir. , cesaret cdememi-sJerdir. Amiral 1'aberlerden sonra Yugoslav kabi- d A . 
bi Lir sükun içi~?e bu~un ud~i:r:k Radyonun ?ıldır ı~ınt~ go., ~es.kaya Diğer bütün mıntakalarda ha - Boyd, Taranto'da İtalyanlarla ya nesinde mühim bir ekseriyetin Al. a vala 8Jansının 
ve bunun pek tabıı 1old~g~nu Yunan ristanda yag ve nEka 

1 
kag " 

1
rul +rekat lehimize inkişafta devam e- pılan deniz muharebesinde gö.:.ter manlarla yapılacak olan itilafı ka- bı•r tavz·hı" 

şaınki radyo söy emıştır. tabi tutulmuştur me 't yuguıkarı: diyor. diği kabiliyet ve yararlık ÜZC'rine bule mütemayil olduğu anlaşılmak-
topçusu, mütcaddid ltalyan batar - duktan 24 aaat sonra sa ışa ç Keren kapılannda terfı .c~n~işt~: Çörçi~ ve. Al~kc::an':i~r tadır. Bu itilaf henüz imza edilme. Belgrad 23 (A.A.) _ Eski ~ 
yalarını~stu_:~m~tur. lacaktır:,___ J!artum 23 (A.A.~. -~Keren C'e~ kcn?ısını. buyuk bır sıtayışlc yad mi~ olduğu gibi, belki esasları da goslavya başvekili Stoyadinoviçia 

F d 1 baŞ y d ahaf "ı hesınde haıibeden hur Fransız ku\ etmı.şlcrdı. sarıh bir surette tesbit dahi olun- Yunanistana gidişi hakkında 
ransız or u arı General eygan ın sey vetlt;r~. şehrin 6 kilometre simali mamıştır. Yugoslavya bir aydanberi ecnebi ajansı yan~ haberler 

kumandanı tefti~e çıkıyor R hat 24 (AA.) - General şarkısınde bulunan tepelere kar- • Yugoslav - Macar Almanya tarnfmdan yapılan şiddet ettiğinden Avala aj~ı, Stoya 
~ a dile Fas umumi valisi Ge- 1 ~ yaptı~ları tanrruz!-1 muYaffa • T.kt "' ·; k l ıı-" li bir tazyik altındadır. dinoviç'in kendi lste~ı!e ~ 

v· h 24 (AA) - Franaız or-1 WeygaNn d"' tayyare ile Ma- kıvetle ılerlctmektcdırlcr. Fran - ısa 1 mı 7~ ere ei 1 Muhakkak olan bir nokta şudur aldık! ve ~ne kendı ısteltle Y11' 
ıc Y · • ı H eral ogues, un l h"' mlannı Keren~en Cupl B d 23 (AA) S f · "tt•-'· • mahf-''-dusu başkumandanı Genera ut- n e 'e gitmifler ve mıntaka ku - sız a,r ~cu _ . . u apeşte, · · - te a. ki Almanya, Yugoslavya ile bir iti- nanıstana gı 16ı ~ . __.. 

z.inger Toulouse Montauban ve Tak ' G ı Martin tarafından ClL'P e gıcren volun şarkına tevcıh nı: lafa varmak suretile kendi kuvvet den aldı~ı mahlmata ıstınaden .,. 
TaN>~'te bulun~n kıtaab teftiş et- manda::nı ı:';:J:~. 1 et.mi~lcr?ir .. K:erendeki İtal~n Bir Macar ticaret heyeti dün ak lcrini Yunanistana e~ iyi şerait da.. yan e~mektedir. S~yadinovçia 
ınek üzere bugün tayyare ile hare ~ı karşıla { N uea, e>ileden sonra ,me\-zılerı damn su:ette tayynre şam Belgrl'lda hareket etmiıtir. He- hilinde darbe indirebilecek en mu- h.a:eketı. şa;t~~a ~aır bunun~ 
ket d Ltir• Gener.a ~ RaL.-..'a dönmü• _ ve topçu kıwvctlerı tarcıfından yet, gelecek hafta iktısadi müzalce.. vafık vaziyete koymak gayeaini ta rıcıındekı bütun tefsırler tamamı • e ece1t . . tayyare ıtc ~ .. 1 d"l k d' . 1 .• .J.-Bu tefriı eeyabatiııi Salı günü ba- I gene boınbar.Oıman e ı me te ır. relere ba~lwac:aktar. kibetmekted;r. 1 e esass&a&K. 
tirecektir. · ... J ı tUr. 
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staj görecekler 8 Man tarihli bilmecemi7ılc kaza - 1Sakib Şen kızı Ayten Şen. Çorlu 
nan okuyucalanmızın islmteri aşalı. Cümhuriyet okulu sınıf 5 de 257 

Şehrimizde, İaşe Musteşarlığına da yazılıdır. lstanbulda bulunan la- numaralı K~mal, Bursa Cümhu-

ılk Olarak yarın Meclis reis vekillerinden lhağlı olarak vücude getirilecek ye 1ra:ucularunızın .~edi~eı_~rini Pazar - riyct meydanı ~zpazar sokak 3 
l'Bfı'kaç gil'nde®eri Traicyad"a ni teşkilat yakında faaliyete geçe- tesi, Perşembe runıen oğleaen sonra numarada Fettu Yurtman .. 

tetkikler yapmaltta olan Müna- Şemsettin Güna\tay Üniversite konferans cektir. Bu teşkilatta çalışacak me ,htuat tda.rehanemwıen almalan ~- Muhtıra defteri 

d h . . d" .. t" M" 6 s:ılonU'!1(1a söz söyli\,Yecek Sta] gormektedırlcr. zmır Mınta- 1 er pos e ~~er ne gon e.r~. kalAt Vekili Cevdet Kerim İnce - mu;la~. şelhrimi.zde biir a_ylık bir z:ıd1ri • Ta.,ta~ad~_'!•1:ı1nıar~ dh~:: 1 (Son Po.sta hatıralı) 
ayı ~ rımıze onmuş ur. un - J ka Tjcaret Müdürü Mehmed Ali Birinci n iJdııcl ikramiyeyi kazanını Hendek Merkez okulu sınıf 3 

kalit .Vekili dü!1. k~ndisile :görü - _ . . _ • . Ed lst nb 1 İ K ise li v. ola.ıılar &'O'Uteye konulmak üu>.re iyi de 15 numaralı NE~cla Güney, Te-
ten bır muharrırımıze şu Jnyanat IM'eb'.u~~nmız ta.:afmdan, du~- ted?ı:Ierı .?e. Turk efkan umumı- ta ~~ olu~m~ tu~şe om r gıne çıkmış birer fototranarını vermeli - kürdağ pamuk kontrol memuru 
ta bulunmuştur; ya ah•valının .son ~unlerd: a~dıgı :esımn hukuı_:ıete ~lan ~l"Slhnaz 1 'J . ş • . dirler. kardeşi Ahmed Eren, Konya kız 

_ Trakya sahillerinde yapıl - vaziyet, hükum(•tı.n te~ırlcrı ve rmanını tebaruz ettırecektır. Şem Memlc~etın mırl?t;Iıf ~nta~a: • •• .. tatbikat okulu sınıf 3 de 53 nwna-
makta olan ve yap.lma 1 mukarrer wıtandaşların. "°' zifeler~ !hakkın. - settin Günaltay mütea.lc1ben Bey- la:.ına, ıaşe te~ılatını_n ışle:~!nı Bır buyük sulu boya takımı ralı Refia. 
bulunan iskelelerin vııziyetı ve da. memlcketın muhtelıf yerlerın oğlu, Eminönü, Kadıköy ve Şile mur;aka1?e ~~ek. uzere,_ ıaşe mu - Konya erkek orta okulu sınıf y I k d"" k I 
buralardaki inşaatı tetkik ettim. de verilme~e başlanan konferans- Halkevlerinde de konferanslar ve fet.tışlerı ıgonderılecektır.. 3-B de 975 numaralı Methi Halıcı. uvar 8 unya a emtraı 
İnşaat işlerinin te.srii için yeni lara deıvam .o~unmakta~ır. ı reccktir. Parti umumi idare heye- ı . Istanb:ıI?an başka izmırde. de Bir Şirley albümü <Son Posta hat.ıralı> . 
tedlbirler alınması hususunda alA- İstanbul vılayet mın aktısı da - ti azasından Maraş meb'usu Ha_ mşe teşkılatı ay başında faalıyete İ t lb 

1 
k t k 

1 
f 

1 
İstanbul Beyoğlu 9 uncu ılkokul 

kadarlarla ,görijştüm. bilinde, kon!feran'Slar verilmesine san Reşid Tankut da bu hafta i _ geçecektir. Şehrimizde staj gör - B ds a~ u ız ~r ~.0 • u ~l~ın__ı - t lebesinden. sınrif 3-A da İclal 
Trakyanın i>ugünkül ehemmiye yarından rtibaren başlanacaktıır. çinde Çatalcada bir konferans ve mekte olan ~en;urıa:dan biı: kı~- e. numara 1 ıgar ug. Kural, İs.tanbı.:I Beşiktaş A?basağa 

ti karşısında demiryolu işlerimi - fı~ ıko~ferans yarın saat 17 de U- ı recektir. • ~ı yakın?~ famıre g_ıderek, Izmır Bır maroken kaplı hatıra maballesı Selamlık caddes.ı 6 nu-
zin daima ve hiç ak2amadan cere- nıversıte konferasn salonunda, ID·~.. t ft b' 1 ·-'an ınşe teşkılatında vazıfe alacaklar- defteri marada Nuran Erkmen, Istanbu1 

B.. "k M 'll t M ı· · · ekille 1"= ara an me us aru dır E · • rt kul f 3 A da 165 yanı ve icab . eden istasyonlarda _uyu 1 e .ec ısı .. t'eıs v - sonra, Partili ,gençler tarafından .... :............................................... Ankara Maarif Vekaleti hususi mı:gnn ?. a 0 sını -
1ş hacminin .genişletilmesi için rınden Şeı:n-c;ettı~ Gumıltay tara- şehrimizin muhtelif Halkevlerin - • kalemde Hay<lar Hıdır kın Gök- Nedım Gunay. 
tetkikler yaptım. Trakya demir - fından veı:ılece~trr.l b k de ayni mevzu etrafında konfe - Z J R A A T çen. Boya kalemi 
~"Ollarırun daima istenen taka ıe $emsettın Guna tayın u on- · · · · • M kL hl" k 1 · • · 
J • • • • • feransırnia mülki ve askeri erkan, ranslar verılecektır. Partı vıla- . üre Ke ı a em Ankara Maarıf Vekfiletı rnuha-
~alışması ıçm lazım .'el~ t.edbır - Üniversite .gençliği ve halk hazır yet idare h€yeti bu konferansçı.la- (Ba§Uiraf:ı. 2 ncı sayfada) <Son Posta hatıralı) sebe müdür muavini Mehmcd Ali 
ler fl:lınacaktı.r . . ı:etkıkluı:nın n.e - bulunacaktır. n tesbit etmiştir. Hal:k.evlerinde zun 83 üncü maddesi de yeniden ya Ergani posta telgaf c:di Hikmet ?iHu Muzaffer, Bozüyük birindi 
tl.~esın?en, gıttıltım yerlerde gör- Şemsettin Günalfav bu konfe _ lmnforans verecek Partilıler. Şem i pılacak yollann kenarına bunlan Fırat kızı SeYim Fırat Adıva • ılkokul sınıf 5-B de 541 Vedad 
duklenmden memnu_num. _ rans:ında Arv:nrpanm -bugünkü ıü- settin Günaltay ve Hasan Reşid ~a~tıran idare~erce ~ğ~ç dikmesini man hususi muhaseb~ ı-ihsil Biricik, !sta:ıbul Kıadıköy Celal 

1stanbulda ~a1ı~ bırkaç gun. ka- yas'i ~ebresini ana hntlarile izah Tankutun konferanslarında bulu- ı amır bulun~ugu spbı, buralarda memuru Aiaettin Gülen kı r Muhtar sokagı ~ Sehna Anan. 
larak Vc-kaletı . iilakadar eden ışler edecek, Türk milletinin son ha- narak etüd yapacaklar. konfe.rnns m:vcud agaç]an da.. ko~.umakla zı Nevin Gülen, İstan - Albüm 
etrafında tetkıklerıme devam e - d'ı-1.... ka""ınndaki durnmunu larının ana hatlarını çizecekler - mukellef tuttuguna gore. ıkoy he - bul erkek lisesi sınıf 4-D talebe -
~- k .. k b A k d- ~ ""~ ·"~· ' ti · · ı b J dk' • ı <Son Posta hatıralı) Ul;Xe : mutea 1 en n araya 0 - Cürrlhıniyet hükumetinin ald.ığı dir. ye er~nın yo oy ~r~n 8 1 ag<ıçıara sinden 17 numaralı Doğan, İstan- _ . . 
necekım.> çok dıUat etmclen lazımdır. bul Hayrive lisesi sınıf l-A da 231 Eceabat Curnhurıyet c~d?esı 15 

-- Alac2k yUzii!lden çı an Ka.-lııılar i~in de Biraz evvel bahıettiğimiz CC7.a numaralı Nejad. numarada Servet. Al.~şchır ıl~okul 
Ka~ına laf attık ta 1 sonra . . - -. • ~ kanununun 5 18 inci madde~i. ağııç- Kur un dolma kalem lsınıf 2...ıB de 1035 .Be~ul Karadugen, 

'

. d k · f kavaa yaralama 118 halk bpJ ayakka bıJar lara. (hayvan sokmak suretıle} se - 1 lm Posta n:ıtıralı i lfstan?ul erkek lısesı sınıf 4-D ta-
PO !S 1 0 ?fet etmlŞ. " . . k bebıyet verilecek zararın ceznsuu K t k 1 f 2 A d lebesınden 1249 numaralı Yako. 

ne•tc~ lan.ti yapı'aca .. . M .k. . .. araman or a o u smı - a , A 
Rı N l · · d b' · Ik' · lJ go~eny~r: uta:z:arrımı 11 a~etı u- 336 numaralı Mehmed Atak, Adı- yna za a. ısmın e iTi. evve . ı . .. . I . .. . zenne bır seneye kadar hapıs ve . . 

a'-~m Fatıhte durak '-'erınde bır Kiı,.,ık Avasofyada Lımım cad - 1 Fıat Murakabe Komısyonu bu- ı 20 ı· d 50 ı· k d v vaman Yenıyol tlkokulu sınıf 4 C Son Posta hatıralı) ~ ,
1 

-. - J ıra an ıraya a ar agır pa. · l b . d 
7 1 S · 

arkada~ile birlikte dolaşırken () desinde 174 numaralı evde oturan gün yapacağı toplantıda kun'.lu - ra ceı.ası kesmektedir ita e esm en numar_n ı . evım, İstanbul Şehremini erkek orta 
ıırada tramvaydan Emine adında Halllk Öi'lkaynak isminde biri ile rıacılar cemh·etinin ayakkabılarını ı Fakat _ı_ b d. d k İstanlbul Senbenuva lısesı talebe- okulu sınıf 2-A da 11 Salahattin, 

• tetk'k - 'b ·· d" ~.. t kd" gerC'll. u ma e, gere or- sinden 322 numanılı Türkan :t t b l H · ı· · f 5 d ~ ve güzel bir kadın inmi~lr. avni semtte oturan arkadaşı Etem ı ve ~l;lnası gor U5U :. ır man kanununun, orman mıntakaııı- • · san u ayn.re ısesı sını e 
Rı:r.a Nal kadrna lfıf atmak ist•miş Özdöl bir alacak mescler.:indcn do de, ~}k tıpı ku!ldura1annın e''sa •a dahil yerlel"den ağaç kesenler Dıı fırçası 15 numa~alı ~.u<!_a. Tuğev, İstan -
~ g6ya .arkadaşına söylüyonnuş layı kavgaya tutuşmuc:lardır. fmı ılan edecektll'. hakkındaki ceza hükümleri ve ge _ (Son Posta hatıralı) bul Taksım Buyuk d_uvarcı .. sokak 
gib1: 1 Bu kavga e.snasında fazla hid-1 Eııkek avakkab1~ıı:ından sonı:a rekse diğer hueusi kanunların zey _ Ankara vilayet jandarma bi - 82 numarada N.urettın Agun. 

c- 5 lirnmız var, şövle bir Bey dete kapılan Etem bıçağım çeke - k~dın avakkabılan 1çın de halk .tı- tin, ceviz veeaire gibi bazı muay - rinci tabur komutapı oğlu Doğan Kıtab 
oğluna do~ çıksak da, bir gez- rek Haluk'u sa~ omuzundan ağır- pı _ayakkabılar rapılacakhr. Fıat 1 yen ağaçlar hakkındaki ahkamı bi- Tüzün, :&lki~hir Arifi ye sokak Kadınban sıh'hat memuru Ham-
me yapsak!. ca yaralamıştır. Hadise 1.abıtaya Murakabe Komısyonu ~u hususta zim yol boyu~daki ulu. aiaçl:ı aliı- 18 numar~~a Havali Gün~v o~l~ di kızı Halide Aknur, Gümüşha -

:Demiştir. Bu ş{)zü kendine «h-
1 
aksederek, suçlu yakalanmış ve yakında arar verecektır. k~~ar olma~ı~ından~ bu. yukarıda- Nev~ad . Guney, İstanbul Kandıllı cıköy Kemalpaşa ilkokulu . . sımf 

nan Emine de bu sıöziın cevabını ba.kkında tahkikata ba5lanmış _l • ....-. kt tzahatln ıktıfa edıyoruz. kız ~ıse.sı sınıf 4-B de 119 numaralı 2 de 395 Özcan, Bornova Fılız so-
hemen yetiştirmiş ve: tı Ortaokul mualhmhgı Şu nıu~akkak k~ yeni Türkiyede Melıha. • ıkak 28 numarada Sıdıka Özduran, 

c- 5 liran varsa ayağına bir r. • f'h · rasg_ele aııaç ic.esmıye karşı, mem - Dıı macunu Besni posta teltrraf müvezzii Kad-
cift pa~ ab t k • •V• • • ım 1 an arı nunıyete değer bir ~~ibah _müşa - İzmit mahalli idareler müfettişi ri elile Bekir Ayhan. . . Adl!ye zabıt ~fb ıgı ıçın ııede olunmakta ve cumhurıyet 1c.- ------

ınemıştır. Bu .surct~e ~adm~.a IBuı;tün Yüksek Muallim mekte- nunlan uluorta ağaç ke11imini çok 
~enç]er aras.~da ş~d~etlı bı:- mu- ihtıs~s aran~cak ,binde ortaokul matematik, 1abii - güzel ve kuvvetli hükümlerle önle.. 
mıkaşa 'ba ostermı~ır. Nokta po- Adl" V kAl t" dl' . 1 . ye, fransızca, almanca ve ingilizce miş bulunmaktadır 
llsi bu vaziv t karşı d . - ıve e .. e ı. a ıyc ış crı - ö • 1·>1-· • . b' . . 
d h ] h• e 'k:' smf adışe_t!lldu-1 mizde büyük rolü olan ve mühim ğretmen muavın ı,..ı. ıçın ır ım- Tarımman 

a e e ve er 1 ı tara ı a ı ı a b' 'f . -k! tihan yapılacaktır Lıse ve Mual- A 1 k 1 
ve .sükunete davet mecburiyetinde bır kv .. at:bı ley~ hsırkt:a:: ~~('~ za- lim mektebi mezu~ları hu imtiha- yva arın ema 8 
1'.almı~tır. Bu sırada. fazla hid - 1~; aİn!-a~rJüz:redfr. Şi~~lye ş~': na ~irebileceklerdir. İmtihanda gelmeden dökülmel3rİ 
d

0

tlenen ~ıza Nal polıs rne!'1uru- dar adliyeye alınan ?abıt kü.tib _ muvaffak olanlar 25 lira maaşla 
n ı da vazıfe sırasında tahkır et- 1 . ih kt d' ortaokullara muallim muavini ta- Bay Receb Dağlıya: 
mi-+ir erınde tı.sas aranmama a, ı - y· ed' l ki eli (A v 1 ki d 

"' . .. . fer memuriyetlerde olduğu ~ibi m ı ece er r. yva agaç arının yapra arın a 
Bu suçundan dolayı dun adlıye bazı rtl h . 1 ı ---.- - - bir takım lekeler oluyor ve mey -

ye verilen. Rıza, asliye 7 nci ceza 1mua?1_e~ kcit'b' ~al 8ı;: 1 aı; °eJ1= &:,: otomobil bir çocugwa "'arph vaları kemale gelmed~n dökülü
mah'kemesıntl-e yapllan <iuruşma - ar uııul 1 1 0 ara nym 1 

3' yor) diyorsunuz. Bı.ı hastalık ayva 
sı sonunda ı av müddetle hapse, ı'me~te idiler .• Hal~ki zab!t k3.~ibi 1 Şof.ör M~stafa oğlu İslamın i : lekesi dediğimiz hastalık olsa ge • 
30 lira para cezasına mahktim e- adlıyede !tınkımlerın kauıı vazıfe- daresın~~kı .1885 numaralı taksı rcktir. Fen dilinde (Stromatinia 
.dilmiş ve derhal tevkif edilmiş ~- lerine iştirak eden mühim bir un- 1 otomobılı Şışhane yokuşundan ge Cydonia) denilen bir mantardan 
tir. sur ma1lkemelerin bir cüzüdür. içerken Bedros oğlu Ohannes is - ileri gelir. Yaprakların boyunca ıer-

- - İşt~. bu ciheti naznrı itibara alan 'minde bir çocu~a çarpmış ve sol pilmiş toz manzarasında lekeler ya 
Nakil vas••aıarmın S"yımı VekAlet Zabıt kAtibli~ini ihtısas-,aya~ndan yaralamıştır. ıp,!1r. Hkem yı apralklardın, hem ayvd''a -

ı • _ _ .. _ • arın ema e ge me en yere uı -

b•t ·ı· llaştırma~ı du~nmuştur. Bu :SU - Ohannes tedavı altına alınmış, mesine sebebiyet verir. Buna kar~ı. 
1 rı yar retle :zahıt katibliği bir ihtısas ; i 5UÇlu şo!ör yakal.ana_nı~. hakkın - evvela düıcn mcyvalan her aene 

1stnnbul vilayeti hududları da- telakki edilecek, adlive ieo;kfiatı da tahkıkata geçılmıştır. toplayıp yakmak, ondan sonra çi -
hilindeki kazaJ~rda her cins can- l~inde d~receler üzerine .müe es ..... c;dkten evvel bir defa, çiçekten son. 
1ı ve cansız nakn vasıtnıannın sa bir sınıf haline getirilecektir. ı R A D y o r ra bir defa oım.:ıc. üzere (yüz kilo 
yımı yapılmaktadır. Vntıyetin bir j Adliye işlerimizde büvük bir 1 1 ~da h!r k_ilo ~ö.ztaşı. ve ~ir buçuk 
kwm kazalarında sayım işi biti- adım te kil eclec~k olan bu kenır kil o Jdre~m e:ıtılmeııle huıl olan) 
tilmiştir, diker yerlerde de av ba 'zaman ve imkAn nis0etinde tat - PAZAKTESİ 2'-3-1941 b

1 
ul~~ç1,,ıle dagac0ın.vher taraf fını u-

k d ~k 1 d·ı · l 1 b' ki· l 8 Sa 03 j s.- ri atma.- azım ır. IJl'l')f tara tan ay-sma a ar ı ma e ı mış o acak-, ık mev ıne konu acaktır. : a.t ayan, 8 : A ans aa..berle , 
1 

• ı · · f 
1 1 

.. 
t1r. - 8 18: Hafit parçalar (Pl.). 8.45: EY va ann pıç erını, aza ve ~u'?'1suz 

1 
dallarını ayıklıyarak rutubetı gıder-Muavvon müddet zarfında el - r kadını, 12.30: Saat ayan,, 12.53: Ha- k .. .. . . k 

• J ·' ' • • • me . guneş gonnetrmı artırma ve 
Jerındeld canlı veya cansız :ıakıl Dünya muharrirlerinden tercüme- fıt §&mılar, 12.50: trjan.<ı haberlerı, h L •• d.-i K b 1. ı 

• - ı • ·~ . er .,ış gov .. ,, . ar o ıneum a v~-
'Vasıtalannı ya:zdırmayıınlnr ... ·~ya ler tıeriı!i namara: '44 13.05. Halk turkfilcr" 13.20: Karı.,ık k' 1. g·o·ı.ta,ı) .1 b d . t 

J' • "'"''"' 'PJJ · ya ıreç ı ı au ı e a ana e -
,anı~ yazdıranlar hakkında ce - Mak.rim Gorki ,m ........ ' • 18: saat ayarı. ll.03: mek faydalıdır. T. 

Transit Yolu Erzurum Mıntaka Müdürlü
ğünden: 

ı - A~n_Van yolu üzerinde Küplı::ırnn ve Tutak köpriilerinln a.hşap 
olarak inşaatı kapalı zarf 1lSUlile ek.&atmeye konulmuştur. 

Mezkür köprülerin ke;ıi'f bedeli • 66245 • elli alt1 bin iki yfiz kırk beş 
lira «46• kırk altı kuruştur. 

2 - Bn işe· ald evrak şunlardır. 

A - Ek.c;iltme şartnamesi, 

B - Mukavele projesi, 
· C - Bayı.ndırl.ı.k işleri genel şartnamesi, 

D - Fenni şartname, 
E - Huı:;ı.ısi şartname ve ihzr.rat Tahidi kıyasi fiyat cetveli, 
F - Keşif hülasa cetveli, 
o - Proje, 
İsteyenler hergün bu evrakı tramit yolu Erzurum Mıntaka Müdtırlil. 

ğiinde göreblirler. 
3 - Eksiltme 7 Nisan 1941 Psuartesi günü sae.t 15 de Erzurumda tran-

Bit yolu Mıntaka Müdürlliğünde mü~e..,-ekkil komııyoııda yaJYllacnktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için i.Stekliler:ln «4062• dört bln altmış iki 

lira c27• yirmi yedi kuruşluk muvakkat teminatı mal sandığına yatırdık
larına dair makbuz veya şayanı kabul teminat mektublnrile ihale gü • 
nünden en az üç gün evvel transit yolu Erzurum Mıntaka Müdürlüğil. 
ne ebiltrne şartnamesinde yazılı referanslarile birlikte müracaat.la ala. 
cakları ehliyet vesika.sını ve 1941 yılına aid Ticaret Odası vesıkasmı 
teklif zar~nn kc>ymalan lıizunclır. 

5 - Teklif mektubları üçüncn maddede yazılı saatten bir snat evveline 
kadar transit yolu Mıntata Müdürlüğüne getirilerek eksiltme koonis
yonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecek ve 2490 sn.yılı kanunun 
tariflerine tamamen uygun olarak tanzim edilecektir. 

Poısta lle ıönderilecelc mektublann nihayet üçüncü maddede yazılı sa
ate kadar gelmif olması ve d14 zarfın mllhür mumu ile iyice kapatılmış 

bulunması llzımdır. P<>itada olacak gecikmeler ka.bul edilmez. 12016• 
sat hUkümler tatbik olunacaktır. Raoqyo cu orkestra.ı;:ı, U .40: Sola -------·-------

Benim On:vs ... s·ıelerı·m . okayuc.ular, Ul.lS: F'ılm muait~I (PlJ. ( T 1 y AT R o LA R ) ı o . . A E p K • d 
Lise Te orta olıı:aftar Pertembe Qunn: ıs.ao: 8a&t •11.n, n ..ıana haberleri, • _ stanbul niversıtesı . . • omısyonun an 

19.'5: Zlrut takvüni. 19 50: Radyo Edebiyat Fakillı..i bina.sının 104U6 lira keşini tamir işi 27/ 3/ 1941 
ıabahı açılıyor HaH• Ali Ediz ince saz hey•ti, :.Ml.15: Radyo r:aze.!eai, ; Şehir Tiyatrosu Pertembe rünil saat 15 de Ji.ektörlilkte açık eksiltme ile ihale edilecektir. 

İkinci kanaat devresi sonu mü- l'i - BO ı· 20.45: Müzik, 21: Dinleyici iatıeklt>rl, İstikliıl caddesinde ietetJaerin 711 liralık muvakkat teminat makbuzları ve bu gibi i~er yap_ 
nasebetile tatil yapmakta olan or- REMZİ KİTABE V 1 21.30: KonU§Jlla, 2U5: Radyo orkes_ komedi kımıında tıklarına dair İat.anbul vililyeUoden 1000 liralık vesika almaları ve 941 
taokul ve lise~ Perşembe gabalu 1 t.ruı, ~2 ao: 8Aat ayarı, ajans ha - Akşam :saat 20,30 da. yılına aid Ticaret Odası kltğıdlarını cöstermeleri lflzımdır. Keşi!, şıutna-
açılacaklardlr. ber!eri; bon;a, :1:2.4S: (Pl.). D A D 1 me, mukn~le projeai hergün Rektörlükte görülür. •1877• 

Pazar Ola Hasan B y Diyor ki: 

- Hasruı bey bil -
mem gazetelerde eözil
ne illeti ml?_ 

. . • Pahalı ve çeşid 
utan ınaia1.a1ar.,. ---

... Bundan •onra vit
rinlerine (4>Uras, lüks 
mağazadır) }'azılı bir 
levha koymak mccbu -
riyetJ12de lml§ler .• 

Hasan •bey - Eh, de
mek bundan sonra bu 
mağazalarda hep ka -
dmları göreceğiz. 

..----------------=---.~----------~:..-, Şarkın efsanevi ihtişamı._ Zengin sa.raylar... Aşk,.. Mn<tiki... Lüks ... 
BALIKÇI GOZEU ... ile ... ŞEHRAZAD SULTAN ... 

nbirinci G'ece 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

Musiki ve yeni şarkılar: ÜSTAD SADETTiN KAYNAK 
YE.~l ŞARKILARI SÖYLİYEN 

MÜNiR 
NUREDDiN 

. BALIKÇI OS AN 
Taklidli ruükilemeJerl yıLpan 

FERDi TAYFUR 

Prenses ŞEBRAZAD'uı 
ynnJ şarkıları 

MÜZEYYEN 
SENAR 
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I Hadiseler Karvısmda 

o 
Meraklı geldi: 
- Gene merak ctmipindir. 
- Sen merak etmedin mi) 
- Merak edecek ne var ki) 
- Gazete okumadın galiba .• 
-Okudum. 
- Tek bileti. 
:-:- T~amvaylarda tramvay bilet

lcnnın tıyatroda tiyatro bllctlerinin 
Üzerlerinde yazıJı olanları okumalı: 
hiç adetim değildir. 

- Anlıyamadın, tek bilete nid 
bir havadis var, merak ettim .•• la. 
terscn bir kere de beraber okuya -
hm. 

- Sen oku, ben dinüyorum: 
Okudu. 
<1Elektrik, Tramvay, Tünel lı -

let.mea umum müdürlüğü tek bilet 
usulünden tpnra yoJcu ve varidat 
yekünunda eskisine nisbetle ne gibi 
bir değip1dik olduğunu tetkik et -
tirmişti. Tetkikat ikmal edilmiı. bu 
hususta hazırlanan r por beledi -
yeye vcrilnü~tir.:o 

- Bunda merak edecek ne var, 
bu kadar az zamanda tetkikat yap. 
tınp l}cticcaini bildirmi~ olmalarını 
mı merak ettin~ 

- Buraya kadar merak edecek 
bir cihet yok ••• Hele arkasını dinlf'. 

«Belediye yolcu adedinin :z.alma
sı yüzünden umumi varidat yeku -
mında hasıl olacak bo~luğun telafi
sini düşünmiyecek. 

- Banu mu merak ettin) 
- Yolcu adedi azalıyor demek .. 

Yani tek bilet yüzünden halk tram
vaya binemiyor, aonra varidat ye
kununda hasıl olacak boıluğun te-

1 

)afisini düşünmemelerinin sebebini 
de merak ettim. Bizim belediye yÜ· 
künü tuttu do ufak tefek zararlara 
ehemmiyet vermiyor mu) 

Hele daha okuyayım: 
«Her te:Yden evvel tramvnyda 

halkın istirahati mevzuuhahs oldu • 
ğundan nridat i§i ikincj derecede 
s:elmektedir.> 

- Merak ettim, tramvayda yol
cu az:Lğı halkın istirahati demek mi
dir} 

- ÔyJeymi§ i_şte. 
- Yolcu azalıyor, y ni halk gi • 

deceği yere yaya gidiyor. 
- Neye yaya gitsin) 

~. - Gidcccii yere gitmiyecCk dc
g~l .ya. tramvaya binmiyoraa yaya 
gıdiyordur. 

- Belki 
- Bu hal halkı düşünmüı ol -

mak. onun istirnhatinj temin etmek 
sayılır mı~ 

- Merak ettim, ya halkın isti
rahatini şimdi olduğundan doha 
fazla düşünseydiler ne olacaktı} 

- 1!11111 
- Öyle ya, tramvaylarda tek 

bilete beş kuruş, yedi kuruş fiat ko
yacakları yerde yirmi kuruş, otuz 
kuruş fiat koysalardı o zaman bir 
tramvay arabasında ancak bir tek 
yolcu ya bulunacak, yahud da bu
lunmıyacaktı. 

- 11!1111111 
- Halkın istirahati tamamile te-

frıin edilmiş olurdu da ... 

rJ~M~t )Lu.lU..rr. 

C unran biliyor mu idiniz ? J 
Öldüren ağaçlar nerededir? 

Öldüren ağaçlar yalnız masallar., acılık hissederler. Eğer fuzb. yenil 
da değil, tabiıltte de mcvcuddur. miş-se hemen veca başlar. Yaprnk.. 

Cavada yeti§en, upa dediltlcri 

1 

lannı ellerinin iç.ind;: uğ'Ufturanlann 
ağaca konan böcekler ve kelebe-kler ellerinde yan:ır, egzama yaralanna 
telef olmaktadır. benzer yaralar hasıl olur. Ağacır> 

Panamada yet!~n bir nevi ağaç altında bir müddet oturanlar ~d
ise daha tehlikelidir. Elmaya ben- detlj bir ba,ağrısı Aissederler. Y rr. 
zer meyvası o?Jt. Bu mcyvadnn ta- liler bu ağacın dallnnnı keser ve u
danlar az zaman sonra ağızlarında sarcsile oklannı zehirleıler . ......... -................................. ····-···· .. ················-·······••&.a••·•·········-······ 

Fakirin aşkı., 
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[,_,_m __ e_11_1._l_e_k_e __ B_a_b_e_leri 1 
l Bn n k t • ı •ki ı d ı 1 B l k • d (Baştarafı. 2 nCi sayfada) da» havale etmek istedi. Cemi 

DeniZlerde harb 
Nazillide 
Bu yıl içinde bir 

orta okul binasının 
inşasına başlanacak 

Yu Zey in ı er e O U a, 1 8Slr 8 kafileye mensub bir tsveç gemisi i~a dü, topları ile ateş açtı. 1ki ~ 
ret bayraklarını çekiyor: 1 5 2 lik obüs Alman gemisine it' 

Tek tip ekmek çıka· «Tam önde .•. Harb aemisi gö • etti. 

k .. çnk b • kas b ründü ..• » diyor. Kafiledeki gemiler bu sırad• O ır a a rıfmaSl için belediye Hiç telif edilmiyor, çünkü Atlan den iyiye dağılmışlardı. Alın• 
tik Okyanusu ortasında bir deniz • kafilenin en büyük gemisi olan F 

tecrübe/ere karar verdi üstü gemiAi muhakkak bir Jngiüz gitilciye J....irkaç obüs havale e~ 
Edremidde bir milyon 900 bin agv aç var, mev- . (H • . gemisi olacaktır. mişlerdi. Fakat bundan vazgeÇ 

Nazı11i (Hususi) - Yakın zama- Balıkesır ususı) - Bahkesır Edward Feıan gemiyi teıhiı et - ateşlerini Jervis Bay'ın üzeri' 
na kıadar Çocuk Esirgeme Kuru • cud sahanın onda yedisi zeytin ağaçlarile kaplı de fiat milrakabc komisyonu vali mek için dürbünü ile tetkike ko - toplamışlardı. Takriben kırk 
munun himayesinde bulunan Recai Gürelinin riyasetinde be - yuluyor. ı •ı ı dakikac!anberi muharebeye de 
corta mekteb pansiyon kısmındaki z • 

1
. k h·bı • • k • k• lediye reisi Naci Kodanaz ve ti- Birdenbire havada bir gürültü ediyorlardı. 

yoksul talebeler> kaymakam Feyzi eytın I sa 1 erını emıren sa ım caret odası ba.şkitibi Ekrem Ça • koptu. Kafilenin biraz sağına dört Jervis Bay'in kahramanca ö~ 
Akkorun buraya gelişinden sonra vuldtır'un i#itirakile toplanmı.ştır. obüs düıtü. Fcgan derhal işi anladı. 
kurumdan alınarak yeni kurulan b• ı·· k••k•• k t ı 1~timad.a vilayete gelen beş Esasen dürbün ile düflllan gö .. Artık Jervil Bay batmağa b• 
cOrta mekteb koruma cemiyetiı.ne ır USU un Q U uru U uyor çuval kahvenin muntazam ve bir rünüvordu. Takriben on bin met • mıştı. Kıç taraftan sı..ya gömiil 
devredilmiştir. Feyzi Akkor, mem elden halkla kahvecilere mı1ayyen redt bir harb gemisi vardı. Graf yordu. Sular kazan dairelerine r 
leketin ileri .gelenkrinden bazı ze -.- miktar ve fiattan tevzii ile çimen Spee sınıfından 10,000 tonluk bir mı~t~ Ateşçiler, makinistler ken' 
v.atı toplıyarak böyle bir cemiyet to, makaranın toptan ve pe~ken- ceb znhlıtı ••• lerını yukarıya attılar. Biçareler 
kunnuş ve bu be~tin başına Sü· de satış fiatlan tesbit edilmiştir. Kafile tahtelbahirlerden çeki: • lamı~ olan buhar borularından f 
mer Bank mensucat fabrikası ope- »vvelderlberr Balıkesirde b i lo- yordu. Tay_ re hücumlarına intizar kıran buharlar.a yanmışlardı. 
ratörii doktor Şe-vici reis yapılmlŞ ~iı:ıci v_e ikinci nevi olmak üzere ediyordu. Fakat talih karşılarına bir 1 mide çıkm1_1 .o!an yangının alc' 
tır. Bu hayırlı müessesenin ku • ıkı çeşıd eymek çıkmaktadır. An· aaffı harb gemisi çıkarmıştı, ~er tarafı ıstıla C'dc:n suların t 
rulrnasından mak.!ad yoksul orta kara, İzmir, İstanbulda olduğu Öl" d w ! ıle ıslık ça:arak sönüyordu. d 
okul talebelerini barındırmak • gibi Balıkesin!e <ie yüzde on beş . ~ ~~ Jerviı Bay'in snğlam kalan tr 
tan !başka yeniden bir orta okul oavdarlı tek cıns ekmek usulünün Jervıs Bay suvarısı Fegan kuv - topu balit ateş ediyordu. c 
binası yapılmasına da dayanıyor. ihdası bu toplantının en mühim vetlerdeki nisbeteizliği ti\kdir etti. Kahra ·· · Ed d f b 
Ralih rd ki k 1 

" ---ı... F- ı. 'f · k fil . h f man suvara war 
azı a orta o u uç y~uu me-vzaunu teşkil ~tmiştir. Buna ~at vaZJ esı ~ eyı mu a aza ve garty Feg .. n kanlar içinde idi. ~ l'ı 

ve ayrı ayrı çatılar altında çalış- göre fırıncıların bır kısmı b irkaç mudafaa etmektı. 1 d b ~ . . . k' makt hı · ...,~~ b ' .. k D h l . . . . ere oyun egmış gemınm ter ı 
a o p gayrı rnunll<UAlm • ır gun tek ekme çıkar~caklardır. er ~ kafıleyı tcşkıl eden gemı. ı kında emir vermieti. Gemide 

haldedir. Okul binası cemiyete Bundan alınacak netıceyc göre lere dagılmalarını ve duman per • 1 oemici kalmıcıtı g · k g"I• 
girecek azanın taahhüdat ve teber tek ekmek çıkarılıp çıkarılmama.- desi arkasına bürünmelerinı bildir • j b 1 d h "ff ır l ı~md! ' 0a ıu 
rüatı ve müsamerelerle top1ana - sına rar vıerilecektir. di. Gemilerin hepsi birer tarafa da- al ~~11 nk a 1 kyabr~ 1 1 ıd. 1 e 
cak olan hasılat ile meydana ge - ğıldı. O ıırada Fegan dü~anın a. açı a 1 ece anca . . ır san a ve k 
tirirecektir. Akhisarlı füfü!;CUler teşini üzerine çekecekti. sal kalmıştı. Cemıcıler sandalıı 

-n · M if V ~ · · F • .. . sallara çıkmışlardı. 
oınanın, aar ekcıletinın ve· d 1 • egan ın kumandası uzerıne J er- . • . 

receğ~ tipe göre bu yıl behemehal . . .. - H .. aras·n a yapı an müsabaka vis Bay düşmana doğru saldırdı. Jervıs -~ayın k~hramanca , ııı, 
temelı atılacak ve onu müteakib Edremi<lin umumi f10"'1'tt.'f't' • • . Makinelere daha fazla sürat ka - daf8:ası. d~şmana bır saat vakıt ~ 
de inşaata germi verilecektir. Bu Edremid (Hususi) - On bir i Seneteyn ustilünün bilhas8a . ıA~ısa~ _Çius~~ı) - . İn~ısarlar zanlara daha fazla tazyik ~erildi. bet.tirm~_tı. Bu bir sa t içinde k• 
bina, icabında lise haline ifrağ bini merkezde olmak üzere Edre- Ayvalıkta bugün tamamile sırıtıp ı~esıb' tütu~ ı:;u~s~~rı ara. - Bu ölüm yarışındn gemi adeta tec- leyı teşkıl eden gemiler birer ta 
edilebilecek tarzda yatılı ve elli midin umuınl .~üfusu k_~rk bine~ batrnnkta.o_Id_u~u ve m~~tnh· jti~ .~ ır .. :~.aa a .. e ıbf~tm~~ rübelerdeki süratini elde etmişti. Fn dağılmı;şlardı •. I?üşman onları )1 

yataklı olacaktır. yaklaşır. Bu nufusun yuıxle dok- sılın beş on kışının avucu ıçınde t' i· u ~~r· \ e~ ~ne~ ~ e f e kat düşman obüsleri çok geçmeden kalıyabılmek ıçın açıldı. Bu ar• 
Cemiyet. faaliyetine şimdiden san beşi zeytincilikle geçinir. E- bulunduğu üade ve binlerce ağaç ..;J .. ı;::: k u ~ncı.:. er ış ı~a ere~'. hedefi bulmuşlardı. ortal ık artık iyiden iyiye kara rı: 

başlamış ve ilk iş olarak pansiyon sasen Edremid <h!ninee akla zey· zeytine malik bulunan adıımlann İ d ~~l 8 ~ ~gu.1.!, ·yıapı;ış vt fı· Bir salvo kumanda köprüsünü u. bulunuyordu. 
kısmında barınan ve yakın za • 1 tih ~li.r. /Mdvcud sahanın onda buıgün tek ağaca hasret kalmış ve H!\ e[ A~ mı".ır.. h" ayml a 9:!°1 çurdu. Kumanda köpriısü .ile bera- * 
mana kadar Çocuk Esirgeme Ku- yedisi zeytin eğaçlarile kaplıdır. başkaları hesabına çalışmak mev- d'~ ~ .. baakn ve ın ısar ar ~u- ber Fegan'ın bir l· olu da koptu. Fe- Süvari F~an"in ne suretle < 

h' 'nd l k 1 B S'ahada b' il d k ·· k" d~ ·· ld kl te · ed'l u.ru ırmısa aya nezaret etmış- k rut 
1
mbeun

1
un. • ı~ayesık e o a!1 yo ·su b'u ~ ırd m y

5
on do u

6
z .1rız8 unkteedi~şmuş o u arı mın ı • lerdir. Birinci gelene elli lira mü- ~.an a~~~a k:ı! ıp üst güvertey~ indi. v~r?i~ini bilen olmamıştır. Onurı 

a e erın yıyece ve gıyecekle- ın agaç var ır. ene e ı a me r. 1.~ t ı.. ·ı kt" K b" Olecegını bılıyordu. Fakat bır tek mıaı ıle beraber batlıg-ı sanılma~ 
· · · .ko im · k'l ğ ist. · ı..-~1· k IB 1 Edr "d k · .:ı- r.ı.ıı1a ·verı €Ce ır. azamın ır ı rını temıne yu uştur.Bu çocuk mılyon ı o ya ıı~ıne arşı \ u USU. , eını mer eztnuıç h c. k .:ı- •ı A 1 k arzusu vardı Bunu gemi ikinci•i e dır. • 

1 k · t' de 1 ı . . . A alık B- . ...ıı.. • k d t a.ıı~aya auar ı an o unaca tır. · .. n ı ar orun_ıa cemıye ın n a ı:,ı : muhıte 3-4 mılyon lıra safi k~t 
1 
~ .. ve ur~ıanıye a .~r a • kısa cümlelerle söylemişti: Düşma· Gemiden kurtulabilen altmıt 

Ço~uk E~ırgerne kurum unun yu~ girer. Merkez ye nah~yeler ve , a~u!ll ~~m~~ d~ koyle~e Manisa Halkevinde çayh na 4000 metTeye kadar yaklaş _ kiz kişi beş saat soğuktan titredıl< 
~afıflez;ıı~ VE! onda~ . asıl r.ay~n.ın köylerde 28 faa1ıyet halınde fob- ha~lı ılerı. gı~ışt!. B~lhass~ koy: , mak ... 152 lik topları ile düşman Sandal ıu alıyordu . Tayfalar 
istihsalı imkan dahılıne gınnıştır. rika vardır Bunlar daimi surette lerın şaiıstyetı manevıyelerındekı top anlı gemisinde gedikler açmak d d · b 1 l• 

Key.m;akanun, memleketin bu işlerler • zeytinlikler, seneteyn usulile ki • M . (H .) H lk 1 0 b d k"k d be . ·h' b d d urSaldak.cıren .'~{ud 0~. t!rd 
ciddi ihtiyaçlarını derhal teşhis i' ~dden başka Bür-haniye ra~ verilirdi. Kaymakamın bu y rc:nısaSo lu-suk slı V-1 . . a Feyk n ,/' da ı Fa an rb. k 1 e- ı. da ·· ı° ~- ~.~mıcı er en uçu ~ 
ederek cevablamıya başlayısı. halk ve A rvalık kazaları da birer z~ • muzır usulü derhal menetmiş ol- ' ~ m ~a o u a umz ~ı vam e ıyor .. u •.. :.e~~n . ır o unu, ara ~ o muı u. .. .. ··-.. .. ı bu 
arosında büyük bir sem ati husu- . ":! 

1 
k .d. 

0 1 
d d Kz iması ile köykr istismar edilemez ~-re ve refı~a~an;ıın ve. rne~lcket 1 k.uı:nanda kopru8unu, nışancı eri~ _- J:?u!fmanın go~undugunu _Jer tin 

le aetirmı"ştı"r P j tı1nbr:;de~. e etı ır. ra ar at. l~kgl hale .aelmiştir muneV1Verlennın ıştirakıle bır top rını, toplarının yarısını kaybetmıştı. Bay a haber vermış olan kafıled kat 
h • • a a ı.- ı,;ıne uzanan zcy ın ı er ?> • lantı ya 1 d t · · · · · 1 • · k b h il "' hu·· 1 . f Bir misal· pmış ar ır. kıncı hır salvo gemının kıç tara- sveç gemısı te rar u ma a e " 

1 'it f 1 f ı ı ~~~~vf'f~n h!fk~{~n~:ı~i~e tşrd Körice kÖyü, şahs;veti mane • . Top'J_antıda 23 Nisand~ f~~ir v~ rına isabet eyledi. Dümen hurda -
1 
lerek sandal ve saldaki gemicıl Ay 

zmı e u Un sa iŞ arı çld ğu h' .. ş . yu viyesindeki reytinliklerinin her kim.9esı~ çocu~ların gıydını:xıesı haı oldu. Jervis Ray, sağlam kalan kurtarmağa ve onları Kanada" •aaı 
İzmit (Hususi) _ Şehrimizde lpa~si 0 b.u yt~ını ~~or. dört senelijtini 2500-3500 liraya ki- maksadıle 5 Nısanda Halkevı sa- makineleri ile dümdüz öne doğru 1 

bir limanına götürmeğe muvaff rn· 
tütün satışlan hararetli bir şekil- hemJd~ ~~r 1~e ı:lkını~s~~~ ;aya verirdi. Bundan rnenedilince ~o~r;nda çavlı bi: a~le _ toplantısı y~l alıyordu. Fegan açıktan açığa ' oldu. · ıco 
de davem et~ktedir. Fiatıar 30 reffeh olduğuna hükmed ileceğine ılk senede, yani geçen yıl yalnız e bıne karar verılmı~tır. guverteye çıkmıştı. Deniz harbi tarihi her h•I, k~r 
ile 75 kur.uş arasındadır. Zürra ' şüphe yoktur Filhakika ben de bir ~nelik mahsulü 2500 liraya Havran br.!le' d: . al Tam o sırada son bir manevra- .kaptan Edward Fegcarty Fegarı de 
vaziyetten memnun görünmekte- böyle bahayyUl ediyordum. Lakin ~tıldı. Bu rakam dört senede on ., • J8SI Ç IŞIJOf ya baş vu.rdu. Geminin kı~ını düı • kahramanlığına geniı1 bir yer ayı"- irıt 
dir. ıİııhisarlar başmüdürlüğü, ,da.ha Balıkesirde iken vali Recai bın lira edeceğine ~re lehteki far Havran (Hususi) - İzmir, Ay- mana çevırerek ona ıon bır «bor .. cakttr. * * * 
müstahsilin işlerini günü ~nüne Güreliden dinlediklerim. bu hav· ı kı tek kalemde gösterelim. %65. valık, Bürhaniyı:-f.dremid ve Balı - ·c J A 
gördüğü için zürra daha fazla se- \za hakkındaki tahayvüllerimi alt Bugün evvelce hiç bir eser ve- kcair toacai üzerinde bulunan Hav- Dörtyolda bekçiler kursu 
ıvinm<!ktedir. Kocaeli mıntakasın- üst etti. Hakikatte bu büyük istih remezken bu para ile bir senede ran nahiye9i, BalıJceşirin en mamur 
da takriben 6 milyon kilo tütün sal mıntakasmın kendi Ölçüsünde ıbeş smıfiı muazzam bir mekteb kıaaabalanndan biridir. Güzel bir 
vardır. büyük derdleri vardır. inşa etmiye mırvaffak olmustur. bele?iye bina~ı •. hük_umet konağı, 

• Bu derdlerin başında ~ Scneteyn 
1 

Şadan Altınok Edremid köyle- Partı :ve Hal~~Vl bınalan vardır. 
Adana Halkevınde U'SUlüı. diye isimlendirilen an'a - rindekıi bu muzır ustllü o/0 85 nis· Oençltk tt:fkılatı, oy~n ıa~aları ~a 

• nevi bir isti.cımar formülü göze betinde a218.ltabilmiştir. Merkez - muotazamd~r. Beled1~~ . ~!lı s~~el~ 
temsıller Qall)maktadır. Edremid, ge~ ve ek-ki halk da tenvir edilmekte ol· haya~a ~atik ve bugunku butçeeı 

dirayetli kaymakamı Şadan Al - jdu~ için seneteyn şeklinden ya- 40 bın lıradır. . . . 

tın k' -~~..:ı-'-al 1 'l t..... d vı:ac. yavaş kurtulmakta ise de bazı Kasaba dahıliııde bdcdıyece on 
0 'Un Uaru.a-11 ~ efl e oun ll0f -r • ÜÇ ltilo t nl"- l '-a}d unl 1 klırbllnu ı..~,;ı B'" • yıllar zeytin mahsulü verimli ol- .. . ~e .r- uc Y~ &. •

1r ara 
ya ~·amışsa da urha -.:ı - .. l ba do§ehlmıştır Son aıstem bır arazoz 

niye ve Ayvalık için müdahalede maul'g'lna gore gıene patron ara ş k' · · · ı f t 
epeVN> <H>t' kalınmı"••r Bundan vunne.k mrunda kalmaktadırlar. ma bınehııı, yenkı ybaptırı mbıı baenn 

J...... """"" ;;rw ' Bu 'l • · l b'l k mez a aııı, aııa ayı aştan şa 
zarar Mren tabiatile hakiki müs- na tamamı e manı o a ı me t . d 1 ' .• . H b 1 d" ,.,~ vt · · · 1 envır e en e eietnı.p avran e ~ ı.. 
tahsildir. ~" l'TJk~; ınct' ının !l'a ınktı paktro'2.un yesin.in ilk ihtiyaçlar üzerinde ne 

Sen ...,.. l" ·· t hs"l" nnı ıve ıne :geı;ırme en urt.:ar-eı.cyn 'USU~. rnus a 1 ın k .• . z· Ba k 1_ l derece hassas davrandığını gösterea 
levtinli~ni bir sermaye SBlhibine ,ma ıcın • ı~t ~ ası ruına ın- eşerlerclir. 
birkaç sene için kiraya vermesi da~ ~USUS'l bır kredı açılması 7.a· Bdediye e!yevm kasabaya içme 
demektir. Bu ustıl, ya sermaye sa- . rurıdır!. suyu isalesi için faaı:yettedir. 18 lıci-
hi'blerinin zevtin sahibini zııman- Bor kazası C"Za ve hukuk lometre mesafed~n ve 850 rakımlı 

· la bo~land.rrank elinden malını o tepelerden getirilecek olan bu su· 
Qekip alması ile neticelenir vevıa h~k· I""'' yun mikyasi 3,S tur. Havran bu au-
u~ .Yill~r. ~şk~ının mal.ınd.a~ ·m 'QI ya kavuşunca bölgenin en iyi sula- Dörtyol (Hus~si). - Köy, kı~ ı cud h!_lUm.um bekçiler için . 
bır dığerının ıntıfa eylemC'sı ~ıhı Akhisar (Hususi) - Salah iyet- randan birine sahih t>lacakhr. ve mahalle bekçılerıne meslekı renk uzerıne muntazam elbıse 

~dana. (Hususi) - Adana Halk havadan kazanç mevzuu olur. le olmak üzere vekaleten Bor ka- Ha,•ranın çalısknn belediye reisi bilgiler vermek üzere kaza mcr • 11 yaptırılrnış ve .giydirilmişlerdif· 
evı temsıl k~~u gençleri cZehirli fBu va:ı:i:vet, orta tabakayı trışkil zası ceza ve hukuk hakimliklerine Zahir Emre, ıu işlerile bizzat ma • kez:inde açılan kurs devam etmek Resim, Dörtyol bekçilerini lt ....ı 
kucak:. adlı dört perdelik bir facia eden zeytinciyi, hakiki müstahsil ta:;in edilen rnüddeiumurnim'.İz hallinde alakadar olmakta ve mnd- ted.ır. Bunlara yalnız nazari ders- makam Şevket E!ker, jandarw 
yı oynamışlardır. Gönderdiğ'im re- olmaktan çıkararak z.amanla işçi- Zeki Şahinoğlu, bu vazifeye asa- di müşküllere karşı koymaktadır. ler verilmekle iktifa olunmayıp komutanı ve emniyet komiser ~ 
sim bu. «:.msilde m1:1va-fiak olan li~ -Ooitru düşürmiye sebrıb ol - ileten atanmış ve kendisine tebliğ Su işleri için ilk hşifler ve tetkikler günün muayyen saatlerinde talim mensub,ıarı ile bir arada göster 
gen.çlerı ~stermektedır. maktadır. olunmuştur. devam etmektedir. de yaptınlmaktadır. Kazada ~ektedır. 4 

«Son Postaıı nm tefrikaat: 60 ne'in mak,adını bilmediğinizi bana kabul etsin. Bu teklifmie ne diyor • ha yakından ve iyice okuyabilmek rası tamir edilmeden kalmıştı. fJ' 
isbata kalkmıştınız... ı •unud 1 için biraz doğruldu. Böyle acayib pencereyi dışarıdan açmak kola)'el 

Mis Mac Reay kızardı: . .. C_~nç kız melank~lik bir tavırla bir ani.aşmayı v cesar~t~~ kab~l ed:_n k~bil ol.uy~rdu . İcabında burası .~ 
_ _ - Siz o zaman çok kızgın idinı:ı, guldu ve cevab verdı: . 1 bu narın çocugun duşuncelenne ha- zım lehımıze kolayca kullan ılauılı 

-.- --= sonra yanınızda başkası da vardı. ı - Kabul ediyorum. khn olan ıefkat ve muhabbet hisle· di. • 
!"1'3~Jl!&iMıı~• ı:•ı.."""aıl'P\,,,. B 1 JZ-B R..-A-M İtte böyle bir zamanda sizin zihni-

1 
- Mükemmel: ~imc;li .~~~a. ~~ - rini hiç bir ~adın hissetm~mişrir. j Bu planı daha önceden r1' 

Genç kız fafirmıf bir h.alde 
rarladı: 1 

-- ni:d karıştumak ve lüzumsuz yere ltontun odasına nıçın gıttıgıruzı ıoy· Floranın, delıkanlımn euallerıne bn tasarlamıştınız~ 
y . V al t" W'll" bazı şeyleri bozmak istemiyordum. 4.iyecek misiniz} Bu, odada cüzdanı ıitçe cevab verdiği halde, onun ba- j - Evet, mektubların o od•d: 
a~. en 1~ ı ıamı Sonra, va:dyet böyle olmakla be _ aramak içindi, değil mi? 1 kışları altında yüzünün renginin de- bulunduğunu öğrendiğim zaman d 

tek 1 zıhanesınd~ uzun muddet k~.lmış ?l- raber, bu i~ tamamen şahsımıza ta- j - Ev~t, fakat babamın bun • ı iiştiği ve hafifçe kızardığı görülü - ı şünmüştüm. ilk ö~c.e Vikontu fi!~"' 
masıdı r. Sıze evvelce de soyledı - ı il-'''- d h • b' d" B b dan hab&ı yoktu. yordu. nun yan tarafındaKı koridor üstuıı' 
• . "b ' I d .. b ' b ' h a uıı; e en ususı ır şey ı. a a • ı D k · . .. d B d b k k b' · ' gım gı ı, ara arın a mut ış ır sa - k bl d I l ld - eme sıZJ oraya gon eren o j - un an a!I a yapaca ır açılan dairelerden birine yerleşııt 

Stephen kollarile genç kızın o- ne cereyan etti. Onların bu müna - ~a, mb tu a.~ ~ ne ~r. yazl 1 od u· değildi} şey kalmamıştı. Elimizdeki son koz miştim, fakat Mösyö Berg dostıl 
Z"?uzunu sardı ve sözüne davem et- kaşalarını sona erdirmek istedim ve fguknu ban.af 80

1
Y e~elsını ~a vbar :~• Flora müstehzi bir şekilde gül - 1 bu idi. Babam endişeden bitkin bir binbaşı ile M·· ·· B ld" .. · .,9 to" 

- Babam mı} 

tl. · . . d ' \''k l d . b" a at enı az a soy etmege ıraır. • d '" h ld 'd' k d ' . h kk k osyo o ını nın ,. • , ıçerı gır ım; ı ont e ın e n1avı ır d d h l dd . u: . 1 a e ı ı ve en ıs.ne mu ıı n 1 da kalma! · t d '•• \li ' _ H" b" · ·. · b 1 d .. d d k d 1 ma an er a re ettı .. . . . .1 k 1• d B ı.! arını ıs e ıgı zaman . ıç ınmızın u mese e en cuz an tutuyor u ve arşısın a, I · j Aklıma boyle bır fakrın ge- yardım edı me azım ı. unu aum ko t d · · · d -· t' k i~ 
dolayı kendisi hakkında kötü bir yaz.ıho.nenin üzerinde iri bir meşin - Hüla 0 mektubların muhte • lebileceğini sizin de bilmeniz lazım yapacaktı} Ortadaki müphem va • ~ uln b · aırbsı~ı b tgış 1je dufl" 
fikri~~ yoktur: E.ier bu tnt'Se-1 çanta vardı. 1 viyatını bilmiyor musunuz~ dedi Benim Vikontun odasına gi : zivete rağmen her tiirlü tehlikeye Ba u ır se d c k l muş 0 uh?~ et ' 
le yuzu~den hır hata yap~aı:nıı.lı:., uE.ğer isterseniz mektubları ıize Genç kız başını hayır der gibi dip cüzdanı getirdiğimi öğrenince atılacnk adam ki~ olabilirdi} Bun- u arzu~u a 

0 ay~~ tat ı k•' 
yanlış bı~ a~ım atma~ak ıslıyor. veririm, fakat bu size ~ok pahalıya ~ k.aldırd ı . ve ?errak bakışları Gar - çok şaşıracaktı. . .•. . . l l~rı. dü§ünerek Vıkontun odasına n::!ıa~:ı.I oldu. Bu ıyı fırsatı 
sak. hakikat.i bilmemı~ llizımdır. 1 oturur, on yedi bin lıra vermeniz 1 nsonunkıler ıle karşılaştı. 1 - Demek oraya gıttıgınızı baba- gıttım. . . ç . . , . .. .. • 
~~ cüzd~n.d~ ne oldugunu bana l~~ı?.'ı:: .~iyor ve c_ü~d•nı babamı.n - Hayır. her ne ~ekilde o_lursa nıza söylemediniz} .• ı ~~nç ~ız hu dakıka .s.ustu ve son· Step~en ?.~. elı n~ el~ g~ldur~ı,.ı 
soyler mı.•ı.nı_z~ . 1 i?~u onunde kendısıne verecekmış o~:~n. mek:ub muhtevıyl\tını ?ılme- 1 G~n~. kız başını re-ddeder gıbı ra sozl.-nne deva!" e t tı. • . . - Sız buyu~ ve zek~ bır e 

Flora_ ı~ını çekb, ate§e baktı ve gıbı ııa.ll~yordu. Sonra cüzdanı çan- ı dıgımı ~emme hazırım. Bana ınan • menfı bır şekıl~e. 11alladı: . ı -. ~u odayı d Arenne e uıtıyerek harbııınız, çocugun,ı. ~e~ı. ·ı,.1' 
ba~nı egeli: 1 tanın ıçıne koydu, çantayı kapadı manız lazımdır. - Demek sız sırf kendı aklınız· vermııştık. Onun orada oturması • - O, bu hareıcetımı fazla 1 

, 

_ Şimdiye kadar böyle bir fCY ve odasına g!tmek üzere dışarı çık:- Amerikalı tunları teklif etti: dan estiği için böyle hareket etti - ~ın bizim ic~n kıymeti o!duğunu bi- I edi~orsunuz:. Bu itde bana. 0u:.,.. 
yaptığını babam bana itiraf etme-- tı. - Haydi, ister misiniz, bu an • niz> lıyordum. Zıra penceresı fena ka - C;-? ın yaptııı yardımı da zıkre 
di. Benim bütün bildiklerim, onun, ı - Dün akşam görüşürken bun- dan itibar.-n her ikimiz de birbiri - ı Amerikalı, yanmda bulunan panıyordu. Romie yıllarca önce o - lıyam. ar> 
uzun müddet, Vikontla birlikte ya- ıarı bana söylememiştiniz; d' Aren- miun söylediklerini bilakaydü ıart genç kızın, yüzündeki bitlerini da • rasını kırımı, fakat ondan sonra e-1 "' (A.rk.aaı v 
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SON POSTA Sayfa 7 

-·-·-·-·-·-·- 30 Sene e,.,reı :.=:=:=:::=== --·-·-·-·-·-·--- .... -·-·-·-·----· -·-·-·-·---·- General 
diyor ki 
(Başt.arafı 1 Uıci saylaıla) 

T bl . len Er·ııreeı· Şimdi de Almanya, ayni rnak -ra Usa Yeni ge i sadı :istihsal içm, ayni kandırma ve 
tazyik metod ve vasıtalarını Yu -

t goslavya hakkında, ayni ısrar ve a· 

b"r " asker"ı ,, taburunun zımfe tatbik etmektedir. Neticenin aynı mi, yok.sa aksi mi olabileceği 
huıuaunda tereddüd edilebilecek 

l 
ı zamanın geçmif olması itibarile Yu. 

geçirdiği tehlike ı macer~ t~~~~= :E~~.F~!~hEi 

son Posta 
~ .ı; . : .. c .. .. •• : ...... ' • • .... ~ ~ • 

-Dün F enerbahçe 
Beşiktaşfan 7 gol yedi 

Y . E eki" General H. Emir Er kıl et ı gözile bakma~. daha doğru bir ha-
azan . m 1 . reket olur. Muzakeıder, pazarlık - M ı· . b ı ı· . .. 

b1 l lunan bu muhit .du~r adeta s,:m~ lar ve istifalar hep Yugoıılavyanın 3Ç Sfall U Jg şamplyODUDUD ÇOk ÜStUD 
iı~ f - s3 - • • bir iç kale mahiyetınde olup, ynl vermek üzere bull1'1lduğu kararın 
r: 6~abluaa yeni gelen Entrt;iı Zarada veb.2Id~ !1akı1:'ıb;:p~e?ı~k: büyüklüğünü ve güçlüğünü göste - bı·r oyunu ile cereyan etti, birbiri ardına. 

ır <<askeri» taburunun 6eçır j pıldıldarı 1 ırı en a rir. 
di~· hl'k r cera havzlardaa maada Bu-Melyanada, Balkan devletlerinin bir gün te - 'l F ı·ı . . 

B gı te 1 e 1 ma .. Sidi Mısri de, ıüvari kıılasının ~~ : ker teker avlanmalarını mukadder atı an gorı er ener ) erı şaşırttı 
l u ıene TTablusta kış musteana nubwıda ve garb ta~afta Gu:cı kılan, Balkan devletlerjnin kendi a.. 
~arak §iddetli olmuştu. Bu mev .. vahasının cenubunda vucuda eetı - ralarında bir tiırlü anln~amıyarak ~ .. .. .. ~ 
lıın. za~fında, İtalyanlar, :r~a~lu.a .. rilen tabyalar bunun. müfrez ileri ittifak ve ittihad edememeleri ha- . <Baştarafı ı inci sa_,·r~ ~l. Sefer - . Salfıh3;ttin, .. Tarık , Mu~~i- dun~ .golunu aglara takaıic~n c· 
~lu uım uk.eri kuvvetlcnnı bır kat tabyalarını teşkil e-d11ordu. Bun .. disesi biraz eaJdce olmakla beraber tehlıke çok devam etmedığı ıç~.n fer - Nı~cttın.ı Suleyman, Mu • had ıçın ar~k yap~lacak .bıı:_ lŞ k!' 
daha arbrmak iç.in Eritrede. Gar~-

1 
d b ka ''e bilahare vahanın şimdiki Balkan krizlerini doğuran oyun birdenbire İstanbulspeır mu- kerrem, Cıhad: lsmet. ~~~ş, tabu Sabrı de hıçbir mu 

trabluauna mahsuı kıt'alar tetkil darv an ·-~!ehasmdald Tacurada bir çok acı ve ağır hakikatin ta kendi.. dafaası üzerine yü:klendi. Hakem: Şazı Tezcan. kiilatla karşılnşmamıştı. 
bttiler. Bunların ilk tnbunı. 9 §U • ı v:gba:d:n Gargaret (Kırkkanş) et· ı s.idir. Sebeb ne olursa olsun, ma _ ı Yaptığı hücumların peşini_ bı - 8osiktas 7 • f ener~ahçe 1 Artı~ ;Beşiktaşın ö~ü~d~, Fene 

atta Carbtrabluııu limanına çıka : f d .. b dah" ı'nşa olun - demki Balkan devletleri manii ber. rakmıyan Galatasaray 12 ncı da - "', • bahçe ıyıce boyun egmtştı. Hak 
tıld · · d k ıf a ın a uç ta ya "' l" · k ·· '"kl di,.. tam b" · ~ ı ve evvela vaha ıçm e . e§ r ki b l d ltalyanların it - taraf cderdt apaıikar görünen teh- kikada sol açık Mehmcd A ının İki takımın bugün için en kuv ının suru. e F.ı '!e. ır. 1 • 
. relt49tlerinde, sonh da tedncen, m'j!~ k" - un~:, ~e en uzak müı- 1 Jike kartıaında vak.tile birlcşememiı ~ bir şiitile ilk gol 1aptı. tvetli şekilde sahaya çıkması oyun betl~ Saıbrıye. ~ğı top 8 mc 
1fgal ve. tahkim edilmıt sahalar 11dı : gahke~ ~o~alan te,kil ediyorlardı. !erdir; onların. günleri gddikçe tu- lstan):mlspor ~uhacım ~~tt~m daki ağırlığı -yeknazarda gösteri _ dakıkad!l ~ıncl defa F~n-~l'b~ 
llnda biraz dana uzaklarda oku a ı ta T bl 16 Km ka .. zağa düflJlelerı ertık muhakkak ve Galatasaray mudafaası uzerıne \yordu çe kalesıne ~ırmekte tereadud btlt 
tıılrn .. h l d Tacura ra usun ' k dd 1 d k · k 1 " · 1 h "' l · etmedi •ıra ao an ı. 

1 
iv- d v da b'lde, Ayn Zara mu a er o muş eme tu. o ayca mucssır o an ucum an I Hiç bir taraf lehine geçmiyen · . 

l ?itr~li taburlara. lıa.~yan ar ~e- dar .. 0 r-Km c:':ubunda ve Kırk- Muhakkak t~likcden. kurtulmak oyunun Galatasaray kalesi önün - 5 inci dakikada Şükrüye ya-eılan <Fenerbabıçen!1" bir ~Ücu..u. nusu.ı 
.erııı dıyorlardı. Bır gun. bu sahıbn 1 · 7 K kadar gar _ için, onların elınde bırleşmekten de ovnanmasına sebeb oldu. favul Sabrinin kafa vuruşu ile sakatlanan iBcşıktaş ınudafıı Ya 

]lcr Misrami - $iyar-:daln .baBakj • k~rJ 1:;
1
b usun J B~ 8uretle hal- ibaret olan tek bir ç:are vardı. Fakat ·Birbiri üzerine tehlike geçiren Bcs.iktasa ilk golü kazandırdı vuz 15 inci dakikada. oyunu terl 

~tından hareket etmıfl~rch.T".u~ ar ban e G %1uybj ar. hrine ilk de_ içeriden gelen bozgunculuk ı;ebebile Galatasaray müdafaası 24 üncü! Seki; dakika içinde ikı mUhim ve ~ dakika sonra tekrar sahay; 
d ~ Zara üzerinden Bir-et- u~ ye 

1 
y~nın .. a tr~ . ':k !dığı 5 Birinci- bu çareye bir türlü tevessül oluna. dakikada merkez muavin Tank'ın vaziyet elde eden Beşiktaş Cihadı Relcli. 

otnı ilerliy~cklcr ve ~nra: a • nız mufrezesmı "h. ~ 1912 N" _ madı ve neticede Balltan memleket çckti~i frikikle beraberlik sayısı 1 zivadesile tehdid eden 'şiltlerle Beş gol karşısında, müdafaa 
~'-Ya dönecekler, gecesı ora . ıe- 1 tetrin 1911 tan ın en 6 7 

1 
_ leri birer birer avlanıp gitrneğe baş nı yedi. \!Fener müdafaasını çok kork ttu dan ziyade hücum etme teşebbii. 

~Jrecekler, ertesi aabah d~, ııa~l -~oı aan ayına kadar ~~.~k a;ke:f k-Z:~ • }adılar. Y~oslavyanırı bugiin çek • Galatasaray hücum hattı hava- Topa vuruş üstünlüğü Beşikta · leri yapan Fenerb~, Beşikta 
hınca, şarka, Homs üzen~e yuru • fında, Trabluea .buyu v tiği ıztırab, kriz masının nihayet o- dan ve bu yüzden de bozuk oyna- tıa iken Cihad kendisıne a- ş şın soldan yaptığı tazyik karşısıı 
şec;ltlerdi. Fak.at bunlar. B~:-~odan· vetler göndermış olma~ın~v.ra~~n, 

1 

na da gelmiş olmasından başka bir dığı için, is daha ziyade müdafaa- zifcyi tam bir mükemmeli u!~ni ~~ da bocalarken Hakkı rahat bir Vl 

1 enhe büyük bir mola (küçük k'~ askeri iırgal altına alabıldıgı sa a ar şey değildir. hra d~cüyordu. jde ifa etmekten bir an g J k ı:n rusla 23 üncü dakikada 6 ncı ~or 
lı:~ ,Yüriiyü~ -~·~inde bulunan asa{. ancak pek ~~~d olm~ta. Yugoslavyanın Mihvere adapte Sol muavin Halilin bilh~ssa dı. e a a de kay~~rek_ ~Jn_mının yükDel 

'bt anın yuruyuıe başladık~an. t 1 Fakat goruluyor kı, İtalyanlar olması bu mmldtette Macaristan, fazla aksaması Galatasarayı bıran 1 Bu d B "kt h k jovun kabılıyetını hır kere dah. 
rı en bir saat sonra verdi~ı ~ırhçey- bidayette tchrin şarki istikametinde Romn~ya ve hatta Bukari8tanda ol çok müşkül vaziyette bıraktı. Fa· 'mek iç~ra da F oşı .:~n ızını es iSb_at etmiş oldu. 
~~.'k saatlik tevakkuf ve Jstirfa ?t~. havli ilerledikleri halde cenub ve duguv aibi belki de bunlardan farklı ruk ve Adnanın fevkalade oyun - kinleşt"ıı~eeg~ encbt n "f' <t)lvun • •• '.! Iyiden iyiye morali bozulmuş o 
ouy""k ı d .. ·· ·· e911 e8lnıD ,, '- k n • ,., e ve u sure e musa ı F h h .. u mo a a yuruyuş ın batı cibetlerinde uncall pe az me- ve fazla olarak bir takım sarsıntı ları olmasavdı ilk devrede vaziyet vatı t · ı d ~., rner a <'"' bu mudrlet zar 
YanBınd f 1 lındıktan sonra B ' emme ça ışıyor u. f nda b' 'k' f t k ladı · d an az ası a .. f ı kazanmı!llardır. unun se - ve kargıaşalıklara sebcb olacakur· çok ba ka türlü olacaktı ~ Yir · d'"rd'" .. d k"k k d 1 ır ı 1 ırsa ya a ıse r 
"erilen ve takriben 1 5 saat suren sa e er ~ kli ·ı A Za- vl b" ih · 1 · · k ' · mı 0 uncu a 1 ava a ar bütün usta oyuncular en acemi o 
öğl ... . ti" h' t molasına beblerini. vahanın ~c 1 e yn fakat ag c ı tıma r.ctice nynı a.. Galatasaray d...ııııvrenin sonların- devam eden oyunun şekli bütün b'I v h 
denir) vet.irlcen mücahldleria bir· radan a a cenu . l aca ır. da ihakımdı. Fa at o . a ar aı;,nı { iheybctıle Beşıktaş ıçın kat'i bir talar dolayısile takımlarını bı 

c Yemegı ve l!I Ta a 1 d h bda bulunan ara- l kt A • • • k k a d v 1 . . . . yuncunun 1 e yapamtyacagı a 

denbire ve bi~aç tarafntnan vuku- zinin bir kum ııahrasından f"~nrk~ lıtc bu şartlar altında, Yugoslav- ovnadılar ki sarfettikleri efonın avantaj halinde idi ki bu vaziyet nruşkül vaziyetten kurtaramıyor 
bulan baskınına uğradılar. bulunma!lı teşkil ederler:, 1 va ~ ya bir ta·raftan birç~k •vadlere, di .. mukabelesini ı!Öremediler. Bü1en- karşısında Fenerbahçenin yapabi- }ardı. 

hunlar derhal Ayn Zara istikame - Trablus vehrimn dış ~enar arın an naruz bulunmaktadır. Yugoslavya sonra devre 1-1 berabere bitti. ri yemekti. sihir vardı. O kadar parlak komb 
Ric'at hatlarının kesilmemesi içln ı Trablus vahası. ıarka dogrl ~nı ğer cihetten de tehdıd ve tazyıklere din kaçırdı,i?ı iki mühim fırsattan Jeceğ'i tek iş sıra ile yapılan golle· Beşiktaş takımında sanki bi 

tinde geri yürümeğe başladılar. Fa- ı 8 Km. kadar uzandıgı halde ~arb 1 müthi~ bir ~arar arif~sinde çok güç İkinci dev.renin üç dakika SÜ - 1 24 üncü dakikada Sabriden pas nezon yapıvorlardı ki 30 uncu dı> 
lt~t rnücahidler bunlara >:anlardan istikametind'e 3 Km. kada~ surer. I bfr kriz geçırmektedır. 'ren hir hücumundan r;onra Gda - alan Şeref, kafa sürüşünden son kikada Hakkı topu Şerefm önün· 
hucum etmekte devam edıyorlardı: Gürci ve Kırkkarış vnhalan ıse yek-ı Sovyet Rusynnın ona, Alman as· tasaray ikinci ~olü Eşfak'ın şütü ra sıkı bir şütle ikinci, 27 nci da- ıkoydu ve yedinci gol de bu sure 
~Yn Zaradaki. ltalyan kuvvet~~l~ ı pare ve .büyü~ .!rablus vaha~ının k.~rl_e~e yol .venn~n:ı~k şartile,. üç • .ile frikikten yaptı. ~i~.ad~. Şereften pas alan Hakkı ile yapıldl. . 
rrı~~ t 5 de vak adan haberdar J dışında bırer kuçuk adacık teşkıl e- lu ıttıfeka gmnesı ;çın tavsıyede 1 1stan:bulsporun sol acıkları va-1uçuncu sayılan yaptılar. Oyunun son <lakı kalan Fener 

1S erııde ide 
8
her n<"delnsEe . ya1! ıma derler. bulunduğu hakkında neşrolunan sıtasile vanmak istediğ"i birkaç hü 1 1Bu mevsim hiç bir takım Cı - 1 baıwc ldhin<ie idi. Fakat netice d 

o n1a ı ar. u suret e rıtre ı as - . l l 1 h he . hh . d . k . ,., ı.. d b k d k -ıı b"rb' . . . l"h 1 ke. "cahidlerle 6 eant harbe. Ru vaziyet dolayısıle, ta yan !lr a w• ~ sı •. at~?e e ınanma · cnız cıımu ko1av1ık1a ~ese1! ~a}atasa - ı.•a ~ u" a ar Sl ı şu e ı ırı ğişr-cden ~ı~tas ?-1 ga ı ge ~ 
d nle.r, mu I h 1 "h • evvtılli Trablus vahasını znpt ve ııı- degıldır; çunku bu haber, Sovyet ray oyunda iyi hır hukımıyet te- Uzcrıne uıç ıgol yapamamıştır. ITP · """"'ı buyuk bır sayı farkıl 

c ede ve ~ırpa anz ırpa ~n~ nt 
8

_ gal etmişler ve ancak daha sonra Rusya hükumetini bir tekzibe daha min ettiği halde Bülendin veri -1 '&.>şiktaş bu kadar güzel oyunla kaa mdl. ' 
{~t geceley1n Ayn ffa ks ldn lmev garbe doğru Herlemişlerdir. Runun sevk için ortaya çıkanlmıo olabilir. ne merkez mühacim gelen Nino - sahayı dolduranlara lig şampiyon Beşiktaş: Mehmed Ali _ Yavu:c> 
ııne varmnğa muva a 0 u .~r... bir sebebi daha vardır· ki, o da Türk Bundan başka, Almanyanin Yu- nıın takımm oyununu bozmaktaki 1 Iuğ.un~ .sa'!ki unutturmak isteı;ni- H iris;to - Sabri, Halil. Rifat - Sab 
Ayn ZaTa JemiTyolu ve allU ve yerli kuvvetlerin ~.erkezlerini gosla'?'ayı ~~lü ittifaka sokmak is~ rncllnreti yüzünden neticP alına - yor ~bıydı. w • ri, Hakkı, Saim,. Şeref, $ü~. 

B b d :..yolunun Ayn Zaradan sonra Azız1yeye nak- temesı, bu autunlarda birkaç defa - mıvordu. Her ~eye ra.gmen topu kendı ar FPTIPrbahcc>: Cıhad - Tacı. Le 
u muhare e, em.. ı T bl b l la · h t ... . · "b· y · 1 ·· · d" mek · · b':ı..K d · F"k Ö K"" ··• A. • <>ld v b" zama· letmiş olma arı ve ra ustan .. u- r ıza e tıgunız gı ı, unanıstan• Aclnanın sakatlanmnsile sarsı - zu an uzerc yere ın ır ıstı - ru- a rı, ı rret, mer - ucu 

n Yn Z8J~ya va~ıl. ltuYu i:r daha raya giden yolun da 6.yn Zara uze-, karşı nisbeten 1kolay ve seri askeri la~ Galatasaray müdafaası tr.ıplu yen Fener:bahçe.liler bir an bu va Fikret. Naci, Yaşar. Niyazi. Rebiı. 
c a tba uf etrm~tır. k a >:n~ d nur · den değil Kırkkarış, Gauzur ve harekata lüzumlu, başlıca istila yo· vapılan bir hücumu öylcycmedi. ziyctc muvaffak oldular. O zaman Hakeın: Samih (ic:tanbu'ibPOr) 
./}u a doğru are ·et ıçın \ k.- s:niyet Beni, Adem üzerinden ge - lu olan Vardar vadisinden istifade 1g uncu dakikada yapılan 'bu ka - Beşiktaşa bir kaç korner atmak Ömer Be.im 
1.

0 unu Ayn Zara~~ .var~aeın~ .. e .. k çi§idir. içindir. O halde Yugoıılavyadan Al nşık hücwnda Galatasar:ıyı bera- fırsatını bulduklan gibi Mehmed • • • 
~Yor ve hattın .bıtılıl~esıfe k ~ycl- H. E. Erkilet man askeri kuvvetlerinin geçmesin· berliğc düşüren fstanbulsporun i- Aliyi s:ığa sola koşturan şiltler de lklRCI kUm& maÇt 
":Yretler sarfedıyor ar 1

• ka d:layı- den . vaz.gef;il~ek §artına istinad «:-- kinci 5nV1st yapıldı. ~ekıı:ıek suretile Beşiktaş kalesini Taksim Genrlik k1iiıbü, Dawd 
.1 rda bataklıklar bulunma k"' . dccek olan bır anla~manın kıymetı. F k t G 1 tasaraı.. takımının tehdıde başladılar. ~ 

ıı e · d" d A Zara mev ıının, ,.. 1 Al . . 1 . a a a a ıY paşa ite Fenerbahçe sahasında ka 
lak' ~ım ı e. yn - )du~ gÖ· d kt günlük manya ıçın, ya uç yoktur vey~- bütün hücumJannı yaratan Eş - 35 inci dakikada iyi bir fırsat şılaştı 
tiild~n Bsıhhntınk-dmu:aı:rya hal - Bir o orun b~d daıl ~k9adal do~ru atılmı§ bır fak'ın ıl'Üz.<>1 bir pasını alan Meb -!'bulan Naci sıkı bir şiitle Fener - iM.a~ı 2-1 Taksim Genetik klüb: 
Ya l • u mev l e,. t a ıyor ve nottarmdan ı a nn an aret o aca tır. med Ali ?7 nci dakikada mükem-,b~enİn birinci ~O)ÜnÜ yaptı. kazandı . 
bun ar arasın~a .. tahrıbn iJ P tutula- Almanya, bütün kuvvetile asıl mel bir .;iltıe üçüncü golü yaptı. 'Bu müddetten sonra Fenebahçe e· k f 

sebeble buyuk kuv,•e ,.r , dü~manı olan lngiltere ile uğra§a- 1 B" l k isterlıkleri is- hakim oynıı.makla 'beraber iyi ça- fa lnl art maçı 
J'l'lıyordu A I nü-üller ak d B lk 1 d b d ır ara 1 oyuna il B "k "d f . B . A z ın ce- n 41 ~ c yeı e a an er a u erece Hkameti veren Galata!ıarayiılar 1şan eşı taş mu a nası önünde Galatasaray Beşiktaş B takın 
11U'hundan .ba~ka. Y.1! ~=~k kum Olgun vuı tecavüze.den ve alt- ! ~srarla ve kuvvetlerini az çok da- kaleve en yakın yerde şüt atama: işi fazla oorlıyam:ıdı. Hakkının lan Şeref sah~sında karşılaştı 

d undltkı arazı mut ••t kkil ı ,,_, bul gıtmalt pahasına olarak peşinde do- k .. '"nden büyük fırsat kaçır- mutlak bir gol kaçı:r<lığı sırada lar 
h~lga ve tepel;rin.d~n m~ eşİunu mış ile yetmiş ar~~~ .. 1 v~~~a~ ı laıtığı hedef ve mak.sad acaba ltaL ~r yuzu ıdevre 3-1 Beşiktaşın lehinde bit - Maç 1-1 berabere bitti. 
hır sahra oldugu ıçın demıryo ek a>azı kimSClerde an nuzu _ " yaya yardım mıdır ve bu emelle Yu uı ar. . . ti. -- -------
Uradan daha cenuba uzatmak p ı:ı.rına tes::ıdüf cdıyoruz. Nu~ul nanistanı ezmek ve mağll'ıb etmek 1 43 dakıka zarfmda hır defa kı-ı R } t bt•"" 1 

i:Ürtü B . "b 1 4 Birincikanun 1 '-Ad'"~...ı o•ur olmaz yapılan mua- 'd. ... T b"d" L· 1 k- pırdamağa teşehbiis eden Galata - Oyun başlar başlamaz y!apılan esm e ıg er 
' 

,. . u ılı ar a .u-... ~· '1 mı ır r •• a u ır ır;ı onun ası ma 

1 

. . N" d"" h"' ml l F h h tlak 
91 ı d ı f'yn Zara ce· ve o"lçül""de hu . hastalo.rın d b L 1 B ''- sarav merkez muhacımı ıno or ı ucu ar a ener a çe mu e zapto unan ., • . yene "'"' ea ı un .. r o mayıp, an.an mem" 1 t 2 1 d' · C'h d 

rıuL d v l k harekata hır k ,.oıı..•nda t"".-:yon yüksekliği l ı_ tl . . b' .. k _ı, 1 h' d du'"ncu" "'Olü yaptı sure tc go yeme ı ıse, ı a m (R•da.'t'afı 5 inei -""'at'ta) ,, ua ogru yapı aca pe ., 15 ... ..,,...,. elle ermın ır gun enu.ı a ey ın e ,. · • . . 
00

. . rde k .._.. - ,.. 
l.ia olmaktan ziyade Garbtrablusu 1 ni tesbıt ediyoruz. Hastanın .etra- birer üs olar.ak kullanılmalarını Mac 4-2 Galatasarayın ~alıbıye ke mı ye n yere ata&ı yap- T~yyarelcrimiz., bu mıntakad 
tehir vahasının ccnub cihetten fındakilerine evvelce tatlSiyoou menetmelr.tcn ibarettir. Onun bu tile bitti!. . nuş "01<!t1~ ku~arışla~~ ndır. düşmanıın çok iyi müdafaa edil. 
J'l'luhafazasına yarıyan bir ileri as - aldırmadığını sorduğu • gayesi aşikardır ve bu sebeble Yu- Galatasaray: Saım -. Faruk, Dördü~.00 dakıkada ıdık, F~~er mekte olan mevzilerini bombnrd 
~~ri mevki vaziyetinde idi. Onun ~:ı~ınan hiÇ ölçüİnıediğlnl söy goslavya ve Yunanistan dahil oldu.. Adnan - Musa .. ~nver, Ha~ıl - Mu~- b~~e n;u~a~n ~ıpıkı hızım man etmişlerdir. ~a~a. muharebe 
•çın buraya bir üçüncü ray uzat - lÜ orlar. işte bu yazıda arzet - ğu halde bütün Balkanları i<ıgal e - tafa. E~ak. Bulend, Salım, Meh- g!bı seyırcı k~~dı~p bır .. anda topu leri esna,gnda 3 Ingılız taY!'aye 
l'rı~ktan vazgeçilerek, Ayn Zara de- m!k iStediğimiz mesele budur. derek Balkanlılan ittHakma almak ıned Al~. . ~ren, çekecegı. şutc .gore ona .. şe- düşürülmüştür. Tayyarelerımız 
~ıryo)u, l 9 ı 2 Nisan ay~ zarfında, Şüphesiz ölüm :ııerkes için m~ 

1 

istemektedir. tstanbulspor Nevzad - Hayrı, kıl veren Sabrı. Beş1kt.aşın do)r - ~n ikisi d6nmemiştir. 
Piyade taburile birkaç fah:a to· l'd' Fakat :vıllarea mefluç Bu, onun için, yalnız bu sene r Dü·n yapılan yUrüyüs müsabakası Grula - ~idamo'da Dj~v.:no rnr 

llundan ve 149 milimetre]ıl. bır ba- .ıtadde ır. mak bir felaketten İngihereye l4arşı giriştiği ve daha \.._ ' takasına aırmr-k t,, e>hbu ın-lro ~ 
t~'Yadan ibaret olarak t~bit e - ::: b~ra.:Y değildir. Bu :ıebeble l girişeceği kat'i muharebelerde geri - lumnaş olan bir dfişman kolu pü 
11ılrniş bulunan Avn Zara askeri kuv btr yaşı tecavliF. eden yanını muhafaza etmek maksadile ikUrtülmüştür. 
"~in iaşe ve ikmal jşlerine yarı· ~~~~ üklerimizin sık sık ken- değil, ayni zamanda ve ileride büa- ---
l'lln ~ar bir hat halinde bırakıldı. b~1w~. ~uayene ettirmeleri ve hötün şarka dönmek zarureti husıı Hernu·· n 
C di enı 1 

• '-·-ber idrar tahlili olduğu zamanda sağ yanını koru • ._, Qrbtı-abluıu müstahkem nur tansiyon ile uc:ı ...... ,,t"' bunlarda B 1 al ...,. ı.ıı. mak gayesilc de lüzumludur. a .. 
hiti ve ileri taby ar ~:=~~ cıılib faz.lalıklaT kenlar Almanlar için bir gaye de-

~ ltalyanlar, diğer cihetten Ay-ıı ~ıünıe kan ta.hlai de yapt17 - ğil, ancak gayeye varmak için bir 
l llrada evvelce in~asına başladık .. go ebemmtyetıe taw;ıye vasıtadır. 
~rı halde şimdi kullanamıyacakları ınaıarını ~ ~ 

11P ) ln San- ederiz. · doktor 'rf -ta eı eri de yıktılar ve ya ız I Bu gibi hususlarda aıle . • 'L ~ 
~ ~ Barba tabyasile 20 Takım ı luğunun rolü büyüktür. Herkesı~ · _ • W{, 
f l>c:.dc yaptıkları blokhavz.ı ınuhva· her ailenin devıunlı ve emn yeUı :_'4 ettiler. Sidi Mımdeki agıT ile doktorları olmalı<lır. Aile dok-
. Plı bataryalar tarafından yan ate- a rıarı muayyen zamanl~rda . ef
r'e alınabilmekte olan bu tabya • ~dı ailenin umumi sıhhı vnzıye. 
dr, • Carbtrablusu müstahkem ~r : . kontrol al.tında bulundurur 
tıı.uhg~hımn ileri mevz.ilerinı ve ılen tını kt"nde icnb eden tedavi ve 

kı....... k"l d' 1 d ve vn • 1 tb'k eder ... atını teş ı e ıyor ar ı. . ·rey· t" · K b z perhizleri vesaı ı ,., .t .. k·.,· 
ıı. Uvvet ve imtidndı hergün ıra . uayene tıe evaıı. ı~ı 

~~:~~ Garbtrablusu müstahkem .. ~~- u~~k ~~ :an bO.Zl fetaketıere 
'" nı vücuda getiren e!ki buyuk muın.kii k-,mak bu asır için hoş 

cı a· ı · d" b' met- -•"'ll'Z u.ı r.. ıp_ r eri yerine ~ım ı, ır .. ,,..... ft~lldlr 
" Re l k - b"ır-~sürP~· ~ri:z_d::;co::,:~~·-=--:::;:-;::=;:-~lı.]· .. ~ış iğinde ve 3-4 metre yu 
,,....1R1nde, mazgallı bir muhit du - - CeTab ı.ıı1en oku1ueuI:ıruuLP 

to ·• Ya.pılmağa başlandı. Bu suretle el;auı:ll•tını rle" • • 
lti~Uau olmıyan mücahidleri t~vkif ~. pal:a~ taJtıltrıl• tstekkri 
e~ bu duvarların kapıların~ ınaJ _.1ıa...- k.&.a•lllr· 

\' k :rnalı:IMld. kafi Re:Mc.ektı. . _.... 
-..., •.rı. ateşlerile himaye olu~abıl -

~ırı ıirintili ve çıkıntılı ınta 0 • 

(~tarafı 2 nci sayfada) 
2.1rhUannı sür'atle ileri götürüyo· 
ve icabında bu sahada da mücade 
leyi kabulden korkmıyacağım göstr 
riyor. lngilterenin bu harb esnasın 
da gösterdivi """'R.n°t; ... ,..;ı., .,-,.. .. ' 
haynt 'ff ta1'.dir ile kaydedecektiT 

(Jlu h iti in. lJ) i rq elt 



8 Sayfa 

Japon Nazırı 
Moskovada 
(But•rafı 1 inoi sayfada) 

büyük elçisi ve elçilik erkAnı , İ · 
talya büyük elçisi, Bulıgar, Roman 
ya, Macaristan ve Slovakya elçile 
ni de hazır bulunmuştur. 

Yar.ın akşam Berline ~itmek üze 
re yollll'la devam edecek olan Mat 
suoka Sovyet hQ.k(ımetinin misa -
firlere tahsis ettiği binada otura
caktır. 

Bu akşam Japon büyük elçisi 
misafiri« ~refine bir ziyafet ve
recektir. 

Moeko..da ııiyafetler 
Moskova 23 (A.A.) - Reuter 

muhabirinin Japon mahle1lerin -
~n ö~nildiğine "öre, Matsuoka, 
,.rın saat 16 da Molotorla irÖrü -
teeek ve akşam saat 23.20 de Ber
ftne mO.teıvecciben Moskovadan 
hareket edecektir. 

Resrnf l'f'O~ama göre, Mat9uo
ka, ~· hariciye halk komi
eeırliJi meınurlan ve Mihver dip -
lomatla" tarafından kar'11anacak 
1ır. Bu aqam, Japon büyük elçi -
tiğinde Matsuoka ~refine bir zi -
yafet verilecek. bu ziyafette Mih 
ver diplomatlan ve di~er zevat 
hazır 'buluna<'aktır. 

........ '~anab 
Moslrova 23 (A.A.) - D •• N. B: 
Japon hariciye naınrı Matsuo -

ıca Moskovava ~elirken biraz son-
ra Japon büvük e}oçiliğinde Al
man basınının Moskova mümessil "' 
lerini kabul etmi~tir. 

Matsuoka bu seyahate ümidler 
dolu olarak cıktı~nı söyl"'miş, H it 
ler, Von Ribbentrop ve diğer Al
man ricalile tanıışaca~ından dola-
1'1 duvdu~ sevinci bildirmiş ve 
demistir ki: 

tBu devlet adamlari1e yalnız ta
mşmalh delHl. fakat ayni zaman
da onlarla daha sıkı temasa f;!ele -
cı>crimi tımid ediyonım. Bilhassa 
Üclü paktla birbirimize ballana -
Manberl Hitler ve arkadaşlarile 
iyrce tanışmaıt kendime bir va -
zife tela'kki ediyorum. 

Bu pakt, Japon harict slvasetl 

S01' fı'OSTA 

·Kansız genç anne! 
. 

YawUSUfMlft aDtana, ona ,.tecek mlkt•da, verentezl 
DEŞYEN kan kuwet turubu kanın nokHnını tama,,.. 
ledtkca herahn bu can keyneOından kendi sıhhtı~ 

kader ,.wveunun bif'icik gıdası olan süto de fayda 
glrilr. Aw 11..-...ell•nir, Yevru ge,bOzlenlr ... Bu,... 
va •••detil"" kendisidw •••• 
Emzikli 8ftrtelere. DEŞYl!N'tn ken kuvvet turubu. . - -

MIR ECZANEDl BULUNU•. RIÇUISal SATILfl 

J.çin. Japonvanın şimdiye kadal' l d ,. ·ı· 1 · •• dU 

T • 1 MOFUJ 
(Abdeat bozan) dediğimiz ba raak kurtlannın deva11dır. 

Bunlar •ığır etile yapılmıı paıtırma ve ıucukları yiyenlerde hasıl olııf 
Uzunluklan dört metreden .,.. metreye kadar olur ki birçok teb ' 
keli hutahldara yol açar. TlMOFUJ bu kurtlar• - INrin.i de 
dır. Sıhhat Vekaletinin müaaadeıini haizdir. i-ler eczanede bulunur. 

reçete ile satılır. 

Nafıa Vekaletinden 
41!'4/ 9t1 Cuma gUnii saat 18 da Ankara.da Nafıa VekA.let.i binaaı ıçı 

Ma17lettle Müdürlütil odUında toplanan malzeme eksiltme t.omis.YQO 
da İBparta vaAyetı Eğridir tazuı Diıwkine Devlet onna.nından k 
rek İ.sparta ~nunda teallm tartııe c132.00(h Eğridir istasyon 
teslim talttıe clH.000• lira muhammen bedelli TeJQ hususi mukav 
ormanlardan teaUmet. ve ana hat üserinde her hangi bir ilta.9j'onda 
lim edilmek şartae Te ıartnameye göre yıa.ptaoa'k m~yese dahUI 
ıa:4()()()(h aded normal ç&m truerainin ~alı nrf u:swile ek.<tltınesi 
pllacat.tır. 

Eksiltme prtnamMl Te teferrilatı cHOt altı yüz alt.mıt turuş 
mukabilinde Malzeme Mtldürlüttlnden alınabilir. 

fsparta IBtasyonu içtn verilecek teklinertn muwatlı:ıat. teminatı ıa:7 
Ura U:ridir i8tuyonu iÇin c8950• I:radır. 

1stetlilerin tetlJf mektublannı munkkat temınat Ye 1&rtnamesinde 
zılı vesait ile birlikte arni gün saat 15 e tadar meztft.r komisyona 
buz mukabilinde vermeleri llzımdlr. «1560• ı2138t iı!ftlrak ettilt enternasyonal vesi - on raya göre ng 1 iZ er ı n g un Z 

kalann en mübimmlni teşkil eder. k ı 
Bazı kimseler, Alınanyaya ve İtal (Bat tarafı 1 lnci aavfada) a 1 n arı K u ş T Ü y Ü N D E /V __ ... 
vaya şimdi ıı-iderken hUStJSf ni • ihtimalind-en bahsetmekte Ve yazısı• Q 1 r M 

1 • ldu:r..- :.:ı.:ı• d' (Bu t•ra •ı 1 in-i 1M1vfada) "YASTIK, YORGAN, YATAK kallinımak hem kesenlıe n hem .,. yet erım o "'""':u ıuuıa e ıyo: - na töyle devam etmektedir: ~ ' 1 O Ü 1 
lar. Halbuki yeızane arzum bu ıkl Naziler bugüne kadar Avrupa u bir halde bulunan Alman kış- ı sdıhatinize B R KUŞT Y YASTIK I l RAOIR 
memleketin şeflerile buluşmak ve kıt'a1tnda mağlubiyete uğramadılar. alannı tahrib etmişler ve Brest faydalıdır. . 
onlarla tam~aktır. . 1 Fakat timdi muvaffakiyetaizlikle civarında bir düşman refakat ge--ı Yastık, yorganları da pek ucuzdur. Adres : Istanbul Çakmakçılar, 

M k b h ti 'Al '- d B l'- misı'ne b"ır tam ı"sabet kaydetmiız- Bal.tollu Kuş Tüyü fabrikası. Te!efo n: 23027 atsuo a u seya a , man kaqılattnalan mümscün ür. a scan ~ ...._ 
ve İtalyan hükCımetlerinln daveti larda yakında beklenen çiarpışma erdir. ~,,.!:======~~~=~=~~==~===~=~~~ 
üzerine yapt1ğını. bunun kendi ar müthiş olacaktır. Fakat bunun bir Bu h areketlere iştirak eden bü r1 

zulanna da uydu~nu, bu vesile ıene evvelki yıldırım harbi olması- tün tayyarelerimiz üslerine dön- lstanbul Levazım Amirliğinden Verile 
ile Almanya ve İtalya hakkında na imkan yoktur. 1811 in muhteriı müşlerdir. I 
şah!Jen intibalar toplayaca~nı ve Naboleon"u gibi Hitler de istibdat AErikada Harici Askeri Kıtaat. lanları 
bu iki devletin zafere giderken na senelerinden ıonra kendi mezarını :Kah\re 23 (A.A.) - Ortaşark- '-------------------------.-ı 
sıl is ~roüklerine bakacağını söy kazmıya başlamış bulunuyor. taki İngiliz hava kuvvetleri umu 
!emiştir. n::..L!-eoin -~eti mi kararı?ahının tebliği: 

Çinlilere sön unu,- .-., Şark Afrika.ı;ında, ordunun ha-
Çunkinc? 23 ~A.A.) - Nüfuzlu . Londr~ 23 (A.~) - Ta~miain reketlerine yard ım i.çin şiddet -

J?azetelerden Takun~ao gazetesi dıplomatik muhabın yazıyor· .. 11 hava faali veti devam etmekte -
Cin maWfellerinin Matsuoka1nın'. Belgradtaki aiy~~ .• mü~de~e T.[~ dir. -
Moskova müzakerelerinden muıvaf kiye tarafından ~uyu~ hır . ala~a 1 Keren mıntakasında düı<:..man 
fakivetli bir netice elde edemiye - 1 tak.ib edilmektedar. Turk ·~>:a11 mah mevzileri müteaddid defa İngiliz 
ce~( kanaatinde olduğunu .yazmak filleri, Almany~nıo kendıaıne. der- hava kuvvetlerine mensub bomba 
tadıl'. bal ıevk.ul~e.Y!1 ~e~fa~tle tem~n et ve av tayyarelerinin hücumlarına 

Bu va?.ete yazısında şöyle de • miyen bu ıtılaf ıle Jktıfa edebılme.o UWamıstrr. 
moktt>dir: aine gayri kabil nazarile bakmakta- ıAsmarada demiryolu istasvonu 

Matsuoka SOVyetlerin Çine yar dır. Bu ~ehle Yu~oalavyanı~ bu na dün '5iddetli bir taarruz yapıl-
dımdan V821ı:teçme1erini temin jçin tarzda vuk.u bu1._e:n agır .Lale~len red mıstır. Taarruz esnasında, nvcı -

vl b " "hf l • ç· h'"kö fi dedip etmıyecegı ve bmnetıce mu· lanmız Fiat Cr. 42 tipinde bir kaç 
Ca~ e kı ı_ !~la . ın ud me ı e avenet talehetmek üzere müttefik-
ın omunı,..L erı arasın a mev - ı İtalyan tayvaresine hücum ("de -

h b . "ht:l. f d · · ·ı... • lere dönüp dönmiyeceği cayi aua 
um ır ı ı a ı mev<:u ımış gııu ı .. .. 1 k d" u_ h ld Türkiye rek 2 tanf>sini alevler içinde dü -

Beher çiftine tahmin ediien fiatl 580 kuruş olan 30.000 çift B . ~ 
kundura paurlıkla sa.tın alınacaktır. İhalesi 28-3.94ıl Cuma günü s 
ıı de Ankarada M M. V. Satın aım·a komL.'tYo'nu.nda yapılacaktır. ı<• 
teminatı 19,900 liradır. "Evsaf ve şartnamesi 870 kuruşa komisyondan 
nır. İ.9teklilerJn tanunt vesikalarile belli vakilt~ komisyona gelmeleri 

c2as _ :ısıı •• 
10,000 kilo gazyatı alınacaktır. Pazarlıkla eksiJ.tme.si 31-3.941 günü 

15 de İzmitte astert satın alma komisYQnunda yapılacaktır. DO 
halinde beher 'kilosuna 21 kuruf fia.t tahmin edllmiftlr. İlk teminatı ı 
liradır. İatetlilerin izmıtte tara ntın alma tomı.syonuna gel 
meler!. (2166) (2259) 

• JI.. 
13,000 tilo aade yatı pazarlıkla satın alınacaktır. Tahmin bedeli 17, 

liradır. Teminatı 2613 Ura olup pazarlığı 29-3-941 Pazarıtesi ~UnQ saat 
da Diyarbakırda astert satın alma komisyonutlda yapılacaktır. T · 
rln belli vakitte koma..yona gelmeleri. (2164-2257) ."1.....1. w 1 kt B l goru me te ır. r11Cr a e ...-: " 1 -.Jo• A · t f 'l 

f!U>~ermeıı:e ~a ~~.a ır. unun a k"d ld w ibi bugün de Yu- ~urmus Pıoutr. vnı ay:vare ı o-
lx>raber Sovvetlenn Uzaksarkta - eı 1

• en ° ugu g 1 ak olan bir su bir !!iin evvE"l de avni mmta ka 1 
ki menfaatlerile Çin menfaatleri nanıstana karşı yapı ac ·1 .. da Cr. 42 tininde diğPr 3 tayyare 

. . . f k t kted' B taarruz h~nde Yugoslavya ı e mut 
b rbırıne teva u e me ır. u k b . h k tt . t'nab etmiye- tahrib etl"'ict ir . :...-------------------------~ 

lstanbul lıanlan Belediyesi 
itibarla Sovvet Rusya, Japonya - tere . ır are e en ıç 1 

Bi" tffn yakı1dı Fatihte Çifte turşun Karadeniz Me M.9eSlnin tamiri aÇlk ek! lltmpye 
nın Cini istilası kar~ında seyir- cektir. Cibuti - Addis-Abeba demirv'l- nulmugttl!'. Kefif bedeli 5844 lira '73 kurut ve ilt teminatı 439 li 
ci kalamaz. Franuzlera söre J lu fü;er:indt' icliven tren1Pr cenı ıbi Keşif ve şartname zabıt ve muamellt mUdQrlülü kaleminde görlll 

16 N"-.da ı Clermont Ferrand 23 (A.A.) - !Afrika .,ava kuvvetlerine mensub ihale 37-3.Hl Pertembe cini .saat H de daimi encümende yap I:ıc• 
Moakova. 23 (A.A) - Japoa Avrupanın cenubu prkisindeld iskelesi bonfNl.rdın~n tavyarelerinln hü- Taliplerin ilk ~ makbm -..ya mKLUl'lan lha1e tariht"nden ı 

mahfifterinde heyan ohınduiuna vaziyet bugünkO gazetelerin baş- rmnlarına ıı~ramı~tır. Bir kaç evvel Villyet Nafıa mtldllrltlğtıne mtlracaatla alarulan tennt ehliyet 
göre, Japo~ Hariciy~ ~azın B. Mat bca mevzuunu teşkil etmekte • IBand1nna <ıı:usust) - Bura: bambaı:nn 1snbct etti~i bir tren 941 yılına aid t!caret oda~ı · · p ikalar le ihale günü muayyen saatte 
ıuoka Ber1ın<kn donu~ de MM- dir. . ve buraya 19 kılometre mesafe • ta-Amıle vanmıchr. enci1.mende bulunmalan (1912) 
kovadan geçecek ve bu dönüşte Actlon Française gazetesınde ~lunan. Erdek kasabasıncf:a yen~ 1 'f.,l!İliz h~wa ktJIV'\•ı>tlt>ri S?ar • ------......,..-------------------
Moskovada tevakkuf edecektir. B. Del®eccıue sunlan yazıyor: sistem bırer oturma yolcu ıskelesı b\ Yunani~llnnaki bir kanıko1a Harb silah ve vasıtalan 
Matauokanın 16 Nisanda Motkova- !Bazı Balk"'an devletlerinin vazi y.apılmaktadır. dü.qman tarafınnan vanılan hiicum 
ya dönmesi muhtemeldi~. O zaman yetleri daha ışimdiden kat't ola. Şelhrimizdekl iskele bir hafta - esnasında avcılarımız bir düsman Ban'at otullanndan cMplomalı olmat ve askerlikle ilgili 
Sovyet hüktlmf"t merkezınde ne ita rak tesbit edilmiş bulunuyor. Ro ya kadar ikmal edilerek suya o- tavval"(>~İni tahrib etml!ı]Pt" ve di üzere iti tornacı ve iti teniyeci imtihanla alınaeattır. 
dar \alacağı henüz teahit edilme- manva. Bulıgaristan, Macaristan ı turtulacaktır. Diğer nevakısı, rıor- ler birkac taV\•an>yi de a~tr ha ___ ı._ıc_tı_ue_r_in_hmı __ ı_te_t._o_m_ut_a.nııt __ musa ___ m_ıı_r_acaat __ etm __ e_1en_· ----
miştir. ve Yunanistan bunlar arasında -

1 
mal faaliyet mümkün olduğu tak- ' sar., u~atmıslarnır. 

•••••••-,.---• dır. Fakat Türkiye ile Yı.wtoslav - 1dinie, bir aya kadar bitirilerPk ı Bü ... -ük bir bnmb~rchman tayya 
-. _____ -. -. -. -. _ yanın .siyasetlerinde son dakikaya işlemive açılacaktır. re tesrkkiilft, dün Malta ada91na 

Toprak mahsulleri Ofisinden 
~~ kadar m~ul ve s6'pheli noktalar Keson usulil olan bu iı::keleler hü('Um etmlsse de. av tavyarele -

SEL AN 1 K 8ANKAS1 bulunacaktır. Tn::kiye~ln, icabın- Türk!iyıed'e ilk defa yapılmaktadır. , r.imiz tarafından püskürtülm~ • 
da B~azları ve ken.dı toı;>rakla - tür. Avcılarımız dü.şman tayya -
nnı müdafaa edPceih temın olu • .J...sı:c.:ıı t dl b d ileri relerine taarruz etmişlerdir. Av-Teaia Wihl ; 1181 

Bir buçuk ay mMdetıe miitue1e111c nam ,.. he1&bma tam randlJ1\ 
ifllyecet olan AyTamaray, Huköy, Kaaımpqa, Ayakapı ve Mwn 
detfnnenlerinde ha.sıl olacak tavuk ,.ni buldar - çevrenti toptan 
zarlıkla aa.tııa<:attır. Taliplerin 28.S-Ml tarihli Qarp.mba gtinü .sa•~ 

b ·1· L"k" Türı.·ıv·"" Yunanls- ı reuu.uu er ve eza ar un an ı 1 L.' • • dii' .. M na 1 lr. CI in & "'' }" j et 8Rl1lilln ıulrlnl ŞUren es • 
de Liman hanındaki dairemize mllracaatıarL 12163• 

tan bir Balkan devleti t~rafırvfan lge ıyor. serschmitt ı 10 tipinde bir düşman 
idare lılertezt : İSTANBUL COALATAl tecavüze uğradı~ takdırde bu «So.yel amammaau tayyaresi diğer bir tayyaremiz ta 

memleketin yardımına koşup koş Gerive :valnız Sovyet muamma- rafından tahrib edilmiştir. 
mıvaea.ğını sar~ bir surette asla sı kalıyor. Filhakika Sovyetler ba • ·- - ---
bildinl:!emi1tir. Bu m~hiın nok - his mevzuu olunca muamma tabi- Berı·ıne oo··re 

İ8TANBUL. Galata "N YenlcamJ tada şuphe devam edıyor: rini kullanmak bir adet olmuştur. "' 
MERSİN, ADANA Btıroau Yvgoelavya Rusya b~n Yakın ve Oı-ta~ark- az·ıy t 

Diğer taraftan Yugoslavya da Ca olup bitenlerle hazırlananlara y e 
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sELANİK _ ATı;;:- muştur. Milli birliği henüz tama- Rus menfaatlerile açıktan acı ~a Bugün i<;in beklenen imza, bir ................................................... . 
mile teşekkül etmemiş olan bu çarprşmadan nereye kadar gidebi- kaç ,gün sonraya talik edilmis gi t • 

8 me~le~ette bazan b irbirine mu - Ieceğini pekala biliyor. Daha ile- b i gözükmektedir. Fakat Üçlü !Mııı Posta Ma baaın. 
Her nevı banka mu., ... .. •~· .. - lhalıf lb~r t~kım cereyanlar. görül- riye gidebilmek için iki mcmleke lpakta iltihak kat'i ~ibi telakki o - . _ _. 

Kiralık kasala r servisi mektedır kı bunların kendı mev- tin arasının açılınasııu göze almak ' Iumıöilir. Yalnız paktın mukad - ~qrıya& Mudıuu. Selim RaalP Zmet 
~~ cudiyetleri namına telif edilmesi !Azım.dır ki bunu Berlin istemedi- demesinin imza edilecek metn~ uıwsu:&.t: S. RaKJp EMBQ 

----•·------- zaruridir. İşte Belgradm takib et ği .gibi Moskova da, diğer herhan- dahil olması l)ek az muhtemel go ._ &krem. UtJAKLlGU. 
ti~i pol itikada .görillen zahiri te -'gı bir memleket de istemez. zükmektedir. 
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