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1/tıtai~ Belediye. 
, ~~l"bıe gardım işi 

ıllı ~ef · ·· .. .. b ki 
ı1 v ınonunun uyru a-
el rı yerine getirilecek 

(ll, ~ ~ıuıu 
r ~tah rı Cücnhurreisi pılacak işlerle islbdikleri 
ı ~~ Heı:r~r verdikleri par<' miktl1rını sormuş ve 
1 'tle .~ ineeı dı~~lerin Juru · bu sorulara karşılık ve· 

~l'i~ııı ernış ve şehir 
~ ı ~Çill ı6t~i g-ibi inki· rilmiştir. 
~ ~t\:el ~gunku Beledi Şehirlerimiôn yapın 

8 41
l atııa:n1t· n yetmiyece dırlık işleri için sarf edile· 

~la.... ış ardı. cek parnnm ya Dahiliye 
"'Qnurı · 

~ııa 1Yetle haber al Vekaletince veyahut Bele· 
.. ~ 6?ôr". Dahiliye diyeler imar bankası elile 
•: ~il du~tay Hele-d.iyele temin edilect!ği anlaşılmak 

!Jf ~tadır. 

~jı·ı· -- - - . 
~ 112 futbolcularile Fenerbah-

bugün, G alatasaray ya-

~~ nn karşılaşiyor 
ı,ı "l'ıAr.,. . f 1 b 1 f , ~ -... ç.n 35 binaen az a i et satı Pı 
ı~ t ~·~!tara 6 
4 ~eı~ b'1l1.1 A.A.- Şeb 

1 ~b ~ futboı rırnakta olan 
ııd \ ~ tcık Cularile Fener 
oı )~ 'orıra'trıı bugün öğle· 

11:'1 t~ lıtıd11 
19 mayıs stad· 

l I~ kal 
l?.J llcı (' rşı aŞacaktır. 

~. ~tlc bi;aJatasaray Jn 
rııaç yapacak 

e '~'r i~· 
'.il' ~~~ , ı ına .. 
" ~l~ll b' \: ıçın S!lll· 

at içinde tamamen satılm1ş 
ve bilet ı. ~vcudu bitmiş· 
tir. Bu iki muç için satı 
lan bilet sayısı 35 bini 
aşmaktadır. Bu hal 160 
bin nüfuslu Ankara şehrın 
de lıüyük l:ıir rekor teş 

kil etrnf'kttdir. Geııç o· 
yuncularla kııvvetlendiri 

len Fenerbahçe için hüyi.ık 
bir ümit beslenmektedir. ~etler iki so 

'tır1~den Terbiyesi tarafından 
'ntıhaıebe atışı talimleri ve kır ko-

l~, ~i ~\>\'~ şusu yapılacak 
,ıı ~· llıı~ l~ önünden yapılacaktır çı~~ ~ eo,t1hi, ~ haber verdi-

~~b ~~ ~11~de1 Terbiye 
i 4 ~111(0&.~~ttir> Ş~anlığı tara 
L'~" •• ;~ i1:11

len ViJAyet 
,şıv '.'.fı~._~lıllıı.. . muharebe 
:.il llt "'tl y 
11~ M • arın yapı· 

,.~il ~~I'~ 
ıJ / tit'llit atltı talimleri 

~\>~ bir R\tnçler tara· 
ili!~ nevi rnanev 

~~ ~l\ı~ Yapılacak ve 
lı..'.' i~r~ karşı müca 
.~ıı.. ~-;·lde 
~ ,,~ bo Yapılacak 

:\..~ 'll~Q llıba talim 
~' atı ~•ndan bu 

~ ~1-q ~ın ~k en 
lı\l,:iı lilllaş!lmak 

\.. ~. ~ sa.~hleyin \. '~k· 6\11 bahçesi 
~ 1 

Sahada ya 

\ v~~tkuşusu da 
ll~et konağı 

Dün akşamki 
kar ve fırtına 
Soğuk dalgası de· 

vam ediyor 
<.;ünlerdenberi başlıyan 

soğuk dalgası dün akşam 
şiddetini urttırmış .ve şid· 
detli bir poyrazla ueraber 
mevsimin ilk karı yağma 
ğa başlarnıştır. Uu sabah 
yalaklarından kalkanlar 
her tarafı bembeyaz ve 
kalın uir kar labakasile 
örtülü bulmuşlardır. 

Kar yağması ve so · 
ğukların artması üzerine 
şehirde kUınür sıkmtısı 
Buşgöstermiş, Belediye bu 
eı kanlıyı önlemek için ge· 
re'<en teJbırl~ri al'llıştır. 

Belediye kendi elindeki 

SAYISI 2 KURUŞTUR; 
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a l•k•ndetUn mektuplan 

.. . DG•ndurma kutusu 
0 Il J de Geç•n mektupta, isken· giin. içinde krpılann~ ha · 

G . . d~runun ılık, güneşli hava veslı ve ateş_!~ gençhğ~ a· 
ergınllk ·ım överek sizi imrendir· çaca~tır. ~·~~r .. taraf~n 

1 d mek istemiştim. Fakat üün geııçh~ Klub~n~~ .Ida e 
aza m a 1 yaııırı bildiğimiz ölçüler- He~ell de de~ı.ştirı~d~. Hu-

Rus baş şehri ciddi den dışarı, bugünkü:şu dü su~ı ve .. r.~smı ışlerın~n C?k 
. 1 1. 1 1 d b lugu yuzunden kendıJerıne 

zeııı;ız ıa ı, lava ara a u . . . . bir tehlike karşısı:-.da 1 1 k 1 . 1 k d verılen vazıfelerı hakkıle 
aşmış o aca n, s ~en e b d len 

~loskova 6 A.A.-Tass run bu hafta içinde, bugü- akşardamlaz urulm~. ~:'·it 
aı·ansı bildiriyor: k d .. .1 . ar a aş ar, yer ennı l\. 

ne & ar goru memış so- 1 · d hus ·· ·t arkadaş il k 1 1 T l k · ~ . . . erı a a ın at • 
us ı a arı u 9 osı guklarla ta ıhklerıne ku· 

1 
t k tm k suretile 

mind-e Almanlara karşı dar titredi. Bülün yamaç . bara ~fr eı· et h v rıoi1.1 
hücum vapmış ve bu hü· . , u yem aa ıye e ız e ., 

hır, ta Joroslardan. Ama- oldular. Yeni idare Heyeti. cumlar muvxffakıyetle so ı ı h k 
na ermiştir. Düşmanın uo~ ara, ıattiJ ş.. rın ete Başkan Şükrü Halcı, Umu 

lerı.nö. k_:ı.:lar be~ az takke mi kfitip Fuı.ıd '-Ağanı;e, 
karşı hücumları püskürtül ı d ğl ı t 
müştür. J'akat merkezde erım gıyen 3

. ar a, eptt Beden Terbiyesi amiri En-
lerJe çevrelendı. .. .. .. ver Pusınlı, yurt müdafaa· 

gerginlik azalmamış bulun Gerçek,)Jen 0 ovuşum· h . 
1 

k tımiri Cttvad 
maktadır. d . h k d ğ·1d· sına azır ı a 

~fütemadi Alman hü 
cumlarına uğrıyan .\losko 
va ciddi bir surette telıdit 
ediJ mektedir. 

İngiltere 
İr ana yiy~cek yardı 

mı yapıyor 

Tahran 5 A.A.- ln
giliz sözcüsüne göre, bı· 
gillere hükumeti şimdiye 
kadar lranu 13 bin ton 
lmğday göndermiştir. Eğer 

Iran hükumeti isterse miit· 
tef ik devletler menzurne 
sine girer ve Türkiye, 
lrnıı ve Mısır gibi 1 ngil · 
terenin lfÖ ıdermekte ol 
1uıru yiyecek maddelerden 
istifade edilebilir.,. Yıl so· 
nuna kadar Irana 3 bin 
ton buğdııy ye 20 bin ton 
şeker gönderilecektir. 

Almanyanı 1 bir ya 
!anlaması 

e yıne a sız e ı ım. D hl D klor a a ibra· ..... d' b"l . t k l ı aıı, o z ~ırn ı ı e. ış e şu ?ar ı 1 . 1 1 h s·p vez · l ıım na , mu a ı ve 
dağları~.ortasmda, s~en · nadar Sabit Bö\ükbaşı ve 
derunu ovmekten gerı du- idare Amiri Ali Mercandan 
ranııyacağun .. Çünkü bulut t0Ş<jkkül etti. Adları geçen 
lar dağı.la~, sısl~r açılınca, bu arkadaşlar, bu sahada 
fırtın~ dmı~> denız durulun· uzun zaman çalışmış, bir 
ca yıne gu?eş açtı. Hava çok muvaffakiyetli işler 
ılıdı ve şehır,. _tıpkı evtrafı görmüş cidden değerli ele· 
karlarla çevrıı1, bugusu manlarJır. 
ü~t~n~e d~ndurmu .~:.ıtu~u Bölgemiz spnr hayat 
gıb_ı, yme 1ç açan guzellık ve faaliyetinde ötedenberi 
l~r.ıle, daha .cana. yakın, kıymetli bir varlık olarak 
'2trın. rahat ve sakın baha· ız':iz~ çıırp nı~ bulunan Is 
rma kavuştu. kerıderun g !Oyliği karşısın 

B~ ?1pc :rnlı,. çok tatlı da. Antakyalı sporcu kar· 
tablo ıçmde eksık olan tek <teşleriınize şirndid•m hazır. 
ı-se~, yamaçlam tıl'manan lannıak, hem de çok iyi 
dagcıların, kayakçıların v ... sıkı huzırlanmak dü~e· 
görüumeyişidir. Bunuııla cektir. Söylemesi benden, 
beraber, birgün bu da ola- günahı boyunlarına ... 
cak elbette, diye yarmlara * 

* • ümitle;, inanla, sıhhat ve Iskenderun, dünya duru 
neşe ile bakıyoruz. mu sebebile, rnı~mleketimiz 

• * * ticareti hakımındun çok 
lskenderunda çalışmaK büyük bir Önrlm kazanmış 

istiyen ve elden geldiği ku · tıt'. Ve bu önem, normal 
Berlin 5 A.A.- Alman dar da çalışan ~porcu bir durum g'!li.ıce yine şekli· 

ajansının diplomatik yaza· 
rı ya:ayor : 

Amerikan ajanslarııı· 
dan biri Iranda ve Afga 
ııistaııdaki Almanl~ra ln 
gilterenin yeptığı harekµ,te 
karşılık olmak üzere Al. 
manyaaın lsviçredeki In 
giliz tebaasının çıkarılması 
için teşebbüsl '!rde buluıı

<)uğunu bildirmiştir. Ame· 
.·ikan ajansının uydurdu
ğu bu haber münakaşaya 
bile değmez. 

bin ton stok könıi1rden 
baş~a diğer stoklara d ı 
elkoymuş ve halka kilo· 
su dört buçuk kuruş üze 
ı·inden kömür s lılmasını 
t 3miıı eylem istir. Uıı ara 
da şehirden haşkn yerle 
re kömür :çıkarılması ya 
sak edilmiştir. 

gençlik var. Kazanın bilgi ni kaybetıııiyecek bir yol· 
li, çalışkan ve genç kay dadır. İskenderun limanı, 
malrarnı Mehmet Yelin bu Tlirkiyemizin hemen, he· 
sporcu gençliğin başında • m~n tek kııpısı halinde bu 
dır. Ge:ıçlik klübü bu saye Iunuyor. Giı en ıe çık1ı1n 
de yeni bir faaliyet devre ticaret eşyası buradangirip 
sine daha girmiş bulun · ı;ıkıyor. Bu yüzden, :mem· 
maktadır. lcketin her yönünden, ta 

Şehir nüfusunun, eski· i<; ve uzak vilayetlerimiz· 
ye göre, aşağı yukarı bir den kalkıp buraya gelen, 
misli artmış bulunması, yerı eşen ve çalışm ağa ko· 
boş bina bulmak güçlüğü· yulım iş adamları, lsknde-
ııün bu yüzden artması runda artık c;oklukla göze 
Gençlik klül>ü için bugüne çnrpmakhıdır" Böylelikle 
kudcır öz~l bir binu teda· şehirde c ınh ve yeııi bir 
rıkine imkan vermemişti. hayal doğmuştur. 
): ine kaymakamın hinırue Fakat, bütün bu koşu 
ti t seri oldrak selıriıı ta şaıı, gelip ) erleşen, işe ko 
ortasında beş odalı, geniş ) ulan kalabalık arasında 
sofalı, bahçeli bir biıın bu birşey, bilhassa gözümüze 
lunarak Gençlik klübü de ?arpmaktadır. Antnky.r·ıo: 
artık yers.zlikten kurtul • ış adamları, varlıkları ve 
muş oldu. Yeni bina döşe bitgil,.ri yerinde olmak 
nip dayanarak şu bir kaç Lutfen sayfayı çeviriniz 
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Güzel ve öz Türk 
çege doğru 

5 
Merasim 1 - "Ceremonie,, karşılığı Tören 2- "Eş 

kal ve m~rasim .. dediğimiz ··formalite,, karşılıotı Me 
rasim. 

Misal : 1- Dün bir açılış töreninde bulunJum. 
2- Nikah merasimi uzun siirer. 3- Tasarruf bono 
ları vergi ve merasime tabi dE"ğildirler. 

'faalluk ve al8ka 1-'·Concerner,, karşılığı "ilgi· 
lenmek:, 2 -''lrıterass9r, desinternsse .. ,,karşılığı : ~la 
kıılandırmak, alakalanmak, ah\kasızlanrnak, al"'katıız 
landırmak, aiakalı, alakasız 
~tisaller : 1-Bu iş bizim daireyi ilgilendirmez 
(bizim daireye taallük etmez) 2-Şark seferi ile ilgi 
li meseleh~r (şark seferine müteallilc rLeseleler) 3-
Şahsen bu işle alakalı değilim (alakadar) 4- Yakın 

şark sulhu ile alakasızlanamayız. 
Osmanlıcada karşılığı bulunrnıyan ve yanlış ola 

rak "iktibas,. kelimesi ona da şümullendirilen bir 
"citation,, vardır. Onu ••zikir,, kelime~i .ile karşılaştı 
rabiliriz. 

.Misal: Yazılarımızda, arasıra, büyilk muellifl"'rden 
zikirlerde bulunuşumuz çok iyi oluyor. 

Haid -akın (hava akınları) 
Teferriıat-Ayrıntı, 
Misal 1- Meseleyi bütün ayrıntıları ile münakaşa 

ettik 2-Büyük bir iş adamı kflndini aynntılar 

içinde kaybtdemez. 
Ziraat, tarım, ekım- "ziraat,,i "agricultur~ .• kerşı 

lığı k'ıilanıyorul. Va'{tlle.,l>"riy ü ., d d ~i·n:z 'cn~~ur 
ı. ı 11- " ,, lliarşı ıgı tarım ,,ı kullanaca~ız. "Ekim,,in mar.aaı ma 
ltımdur. 

Misal: son seyahatımda Türkiye .,iraat voJitikasın 
da patates tanmırıa nekadar ohewmi)et verhıek lA· 
zım geldiğini bir daha an;adım. Eski~ ı-hir .tR.raflarm 
daki hu~· ay ekimini de bıı sene fena buldum. 

Makalt·- Yıızı 
l<a~ ;-nakale - başyazı 

Sevkiydt (askeri terim)- Yollama 
~lisaJ: lngil!ere şimdiye kadar Rusyaya h·~bir as

ker yollaıııamıştır. Yala~.t da askert yollamada bu 
lunmumıştıY. 

Marşandiz katarı - Yük katarı 
.Marşandiz garı - Yük garı 
Ceman - Toptnn, topyektln, topluca, toplu olarak. 

gereken tanınmış tüccarları, 
firmaları hala büıüldükleri 

· köşelerinde acaba neyi 
bekliyorlar ? 

8ilmem ki, bu sayın 
he~şerilere biraz ı çılmak, 
gf'nışlemek ve ginşrnek tav 
siyesinde lıulunsak ye 7. 

ve haksız olur nıu '( Unları 
buradaki her oluşu ta içten 
görüp bildn bir dost açık 
lığı ıle temin ederim ki 
gelsinler, ıı: ç ol!!!azsa bire~ 

Sonu var 

inhisarlar 
Hurda incir fıatını 

yükseltti 
inhisarlar idart·si ay 

lardanberi Vilayetin muh 
telii yerlerinde kuru incir 
satınalmağa devam etmek 
tedir. ldare şimdiye ka
dar hurda incirlerin kilo
sunu 6 kuruştan almakta 
id. Faka müstahsilin du 
rumunu göz önüne alan i 
da:-e buııddn sonra fiatı 

kilü başına 2 kuruş arttı 
rarak 8 kuruşa ~ıkarmış 
tır. 

BiR TEVZi UFISI Kl.ı 
• RCLACAK 

Ankara - Giyeetık ve 
yiyecek maddolerinin bir 
eldem dağıtılması için bir · I 
Tevzi Ofisi kurulacaktır. . 
Bundan maksat halkın ih 
tiyacını ucuzca t~mindir. 

TT 

Şeker fiatları 
Fiat Murakabe Komis· 

yonu Hiyasetinden : 
3,11, 941 tarihinde ve

rilen karar üzerine şeker 
fiatlarının 2:1şağıdaki şekil

de tespit edildiği iHin olu
nur: 

Toptan yüz kiloluk toz 
şeker 52 lira 42 kuruş. 
Toptan 50 kiloluk kesme 
şeker 27 lira 69 kuruş. 

Per1:>kende olarak toz 
şeker kase kağıdı ile kilo -
su .)4 kuruş, kase kağıt • 
sız 53 kuruştur. 

. Perakendt> kesme şeke 
rın kase kağıdı ile kilosu 
s1;kuruş, kese kağıtsız 56 
kuruştur. 

Japon - Amerikan 
gerginliği 

Vaşington 6 A. A. -
Japım murahhasları Ame 
rikan te klifiae verdikleri 
cevaptan sonra Hariciye 
Nazırı Hali ile 25 dakika 
süren bir görüşme y11prnış 
tardır. Murahhaslar notanın 
muhteviyatı hakkında bir 
ş~y söylemek istememiş 

yalnız şu bey '1alta bulun 
muşlardır: 

" Biı l"ı»· zam an lronuş 
mağ"a hn:.. .. rı7. Ne d~ ols:ı 
Amerika ile c.Jo&t lıir mil
letiz. 

Bir Alman su bayına 
suikast 

Paris 6 A. ~\ . -
Yüksek rütbeli bir A iman 
subayına su~kast yHpılmış 

ve ağır surette yaralanmış 
tır. 

Katip alınacak 
Dörtyol knzası Maliye 

tahsilat katipliğ·i için 8, t 2, 
941 pazartesl günü saat 
10 da ortamektep mezun· 
ları arasında imtihan ya 
pılacaktır. Istiyenlerin Def· 
terdarlığa müracaatları. 

Alman tebliği 
Berlin 6 A.A.- Resmt 

tebliğ: Cenupta düşmanın 
yeni hücumları akim kı\l· 
mıştır. Leningratta şiddetli 

yangınlar çıkarılmı:;ı, l\losko 
vaya muvaffakiyetlf '3uııa e 
ren hava akını yapılmıştır. 
Libyada Alman ve ltalyan 
tay , areleri Ingiliz topluluk 
larını bombalamışlardır. 

1NGILIZ T~HLIGI 
Kahire 6 A.A. - - lngiliz 

tebliğ i : 

Tol>ruk böl~esinde düş 
manın iki büyük taarruzu 
ağır kayıplarla püskürtül
müş üçüncü hücumda düş
man bır miktar toprak ka 
zanınağa muvuffak olmuş 
sa da bu topraklardan mü 
him bir kısmı karşı hücum' 
la geri al:nmıştır. 100 Al 
man öldürülmüştür. 

şulıe ile, l.>u yepyeni, bu 
capcanlı, verimli hayalın 
içine katılsınlar, enerjıleri 
boş1 gilrniyecek, emekleri 
ölmiyecek ve geçen emek 
!erinden, dönen paraların . 
dan hem kendileri bol bol 
nemalanacak, hem de marn 
lekete faydalar temin etmiş 
olacaklıırdır. Duran para, 
sakınılan emek, toprak al
tıııdaki gömülere benzer ki, 
orada kııldıkça bunların ki 
me, ne faydası olur ~ ! 
Memlekete borcu, memle 
kele hizmetle ödenir. bunu 
yapabilmek için de, biraz 

1 

eanlanmak. atılmak, a~·ıl 
mak ve çalışmak gerektir. 

Aile toplantısı başka bir ak-

* * 

şama bırakıld ı 
Bu akşam llalkevinde yapılacak olan aile toplantı

sı havaların fena g· dişi yüzünden başka bir geceye 
bıra~ılmıştır. Toplantı gecesi bilaht>re tespit edile 
cektır. 

ilan 
Antakya.Asliye Ceztt Mah 
kem esinden 

Kahvenin muayyen 
fiatını haklı bir sebep ol 
maksızın yükseltmek su 
retile Mim Korunma ki:lım 
nuna muhalif har ekett 
buluuduğıı iddia.sile maz· 
nun olup 28-10 -940 
trihinde tevkif ve 5-12- , 
940tarihinden tahliye edilen 
Antakyanın Şenbük ma 
hallesinden J\lehmet oğlu 
~1ünibeden doğma55yaşındu 
Abdurahman Miı:;ki hak· 1 
kında Hatay Asliye ceza 1 

mahkemesinde yapılan du 
ruşm a sonunda :sabit olan 
suçundan dolayı 3780 sa· 
yılı kanunıın 32, 59, 63 ün 
cü maddeleri mucibince iki 
sene Adanaya sürgün edil 
mesiue ve SJJ lir.ı ağır 

para cezasile rn:lhkO.miye 
tine ve mevkuf kaldığı 

müddetin sürgün ce1.asın· 
dan mahsubunun icrasına 
ve harç tahsiline ve hü· 
küm ilanına dai.· verilen 

6 - 12 - 94) tarihli karar 
mahkum tarafından tem
yiz edilerek üt;üacü cez1. 
dc..ı;resinin 5- 3 941 tarih 
ve 1608 savılı ıhlnile maz . 
nunun sattığı ~" .. hvenin ! 
Maliyet fiatı ve kar vi.izue ı • 1 

si tahkik edild!l{t,..n f:rrn.ıı 1 
satışta fazlalrk buluııL' J 

lıu\unmadığının le::,biti icab , 
eylediği ve kalıul suretine 1 
gör\'! 3954 sayılı kanunla 
tadil edilen 5uncu mad<le· 
si hükumleri naz'.lra alın· 

ması muktezi buluP Juğıı 
beyanil! bozulug iade 
edilmesi üz~r ine mezkur 
mahkemece yt>nideıı yupı
lan duruşma sonunda : 
Mıntak Ticaret l\lüdurlü
ğüııce 60 kuruş üzerinden 
tesbit olunan fiata raf!· 
men ınaznu ı ı\l>durahman 
~liskiniıı 28- 10- 940 ta
rihind~ kahvenin kilosunu 
200 kuruşa sattığı nal:ııt 
varakası, fıat ınur.ı~ube 
komisyonu r .J:s' iğinin cE::· 
vabı ve diğor evı-ak müıı 

dericatları, şehadet v~ ken 
disinin uçık itirafile anla 
ştlmıştır. 

ı\lazaunıuı 25 kiloluk bir 
zenbil kahveyi .Mersinden 
kilosu 185 kuruşa satın 
aldığı yolundaki mftdafaa· 
sını isbat edemedi&li gibi 
94) sen :!Sİ Haziran, Tern · 
muz, Ağustos ve eyılil ay 
larınd ı Mersinde kahvenin 
pernkend~ satış fiatınıa 
145 kuruşu tecavüz etme 
diği, Anlakyaya kadar 
naklıye masrafJm ıda dahil 
olduğu haldt! mJznun 25 
kiloluk lıir zeııbil kahve· 
yi 3687 kuruş.ı m~l ettiği 
ve beher kilosunu yüzd~ 

on karla 164 kuruş ve .yüz 
de yirmi karla 177 kuruş 
üzerinden satması icab ey-

şe· 
isken derurı 

b 
.. ı O' 

hir külü lJ :~ 
kantası A· 

gıı ~~ 
Iskenderuouıı ·s 1e~e ~ 

zel yerindeen. nefı bİrıc 
le- ile un bulmuş . 11tııd1! 
birinci sınıf l ''~1~ 11s ~ 
lskenderun yotc01: . ·ıı 
venle sağhk ve.rıı · 

ilan 


