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Her 1eıde S K""'t 
--·---

~velt,.ın RUZVELT 
_nutku____,ıD E D i Ki : 

~:iltiaeyin Caldt y~ 

" Amerika Demok
rasinin tersanesi 

olacaktır ,, 
l:ı=a ilhrer'in nut!mndıuı llOll- '"Diğer milletleri kazaya~· r r& Amenka aimlıur- . . .6' 

ıı..._ reisinllı nutku. Bu ild denen resmıgeçıt adırpıle 
~ın bu katlar kıa. bir za.: ezerek dünyaya tahak-
•.:- IÇinde yan yana gelmcsı kO ....J, h k ld 
;:"'Olleveıt telıinde büyük bir te- m etm"" ak ı o u-
~ addedilebilir. ÇUnlrii Hit- ğunu bildiren bir millete 
'sözlerindeki 7,ayıf no~ar dünyanın ihtiyacı yoktur 
ti .. evelt'in müdafaa ettiği.. t&- " 
..,2ıııtün azamet ve haşmetiyle Vaşington, 16 ta.a.) - Reis ;;;;e çarptırmağa Mmıet edi- Rooseveit, dün akşam, Beyaz 

· Saray neııdlne memur gazete -
t.-'l?talı! er ve mütelıaklıim re- ciler birliğinin akşam ziyafottn
~~rle demokrıu;,iler aramnda de bir nutuk söylemiştir. 
p;:tn eden muharebenin neti- Roosevett, Abnan işgali altın-

~ ,- artık taayyiin etmiş sayılar d& bulanan memleketlerin dil
.~ !ıııı' Şüphesiz ki kıtal az 90k u- leri de dahil olmak üzere 14. 
.,, \:: bır müddet daha sürecek : dil t!rerinden radyo ile neere<il
~ ı...: Pek zor ve heyecanlı daki· len nuilama pı elimle ile lıqlıt-

• i:'i'ı' geçirilecektır. Il'akat hıç lllJlt;ır: 
'"I' ley şimdi göze çarpan bu - Bugün bütiin ~}'OOllk-

-' ~Yi değiştiremez: Zorbalık· ı.im, harfi harflne tarihe geç&
~. ' İktidar mevkiine gelen bir cektir. 
•' ~kişi bütün in.sanla.n bir ma- Roosevelt, ıımııerıne ~ .-. 
&ti ... ~ gibi kııllanmak imkiomı ftrn etmiştir: 
~ ~rdır. Aıııerika.n - Bugünkli 1ııı.rp baglama. -
~ Amerika Cümhurreisi dan evvel 1 eyl:iil 1939 tari1ılıMM 
~ böyte ııöylüyor ve lııWtbal hakkında bir çok ldm
~akk:ak ki böyle olııcaktır. ..ıenien tazla ekser kirnııedoo 
~~diye kadar Almanya, U· fnla en.diııede idim. ffidiseler, 

~ ~ ..:' lletıelerin askeri ve ııiyasl benim lüzumu kadar endişe ctay 
2' Jf' ~lan sayesinde elde .. ~~ı- m«rnış oldağmnıı isbat etti. 
i '~olay zaferlerle kısa gonıŞ- (So.., -· 5 - ı MI AıoA&dlı:a COliıiııuııaı•mı mııımri ~ 

ı..."'Ul).ııelerin gözlerini kam&jtı· 
.;:ıt_ nihai galebenin kendi ta
LC"lda kala~ iddia edebi· 
~. Fakat Amerikamn attığı 
~ ıı.dıından sonra. bu iddianın 
' u kıı.lmaınıştır. Amerilı:P.. 
lııı hudut.suı:. yardmıı ile birle
~ İngiliz meııaLii için tüken· 

16 Mart şehitlerini 
dün hürmetle andık 
Eyüpteki mezarlarında bu mü

nasebetle bir ihtifal yapıldı 

"'1' \: ihtimali orta.dan ~ 
Jll".' ı.:· Deınokraııılenn gslelxwm

~. hundan sonra :ı:erre kadar 
~ edilemez. Belli olmıyan 
~ bu galebenin z_amanı ve 
~dır: çekilecek zahmet . ~e 
~Plann şekil ve del"ecellidir. 
..... -at .. hür in.sanlar ne . .kadar 
~<ül dakikalar geçınrleme Dtın, bundan 22 aene evvel lııtttUdııı wıti: "'8 bei li,ııt> rem. 
~!er, neticeden emin ?~- tıınbulun iıJgali faciamnda Şeb.· Dr. Lfttfl Kırdar namına bele· 
L'. her zorlup göğüs gerebilir- zadebaşınd& fehit düşen aziz~ dl;Jı9ııeisıxımMni ~Alı:· 
'it llilerimizin lıatıra..lan, Eytipteki _,,., örli idue komutam namma 
ı.._~k Amerika harbe kar.- me.kbereleri başında büyült bir YQriıu Rpstm' İshırlJtd medıes 
~· Bugün hürriyetleri uğ • kalahııbğm huzııriyle amhnsş ~nı namına ~ Ha • 
~ milc:ıdele edilen milletle- tır. ,_ - , - ı .ı.ı 

~~ Türk Kızılayının Yunan 
~:~ti.:=~~ K lh n v ı 
~~~~~r~i~ ızı açına "rmaganı '. 
~l:aıııret kesbederse -~erika 
~ da çekinecek değildır. Bu 

~~~!:18d~a~~ "Yunan zaferini kendi zaferimiz gibi kar-
~~ ~~~~ şıladığımızı kardeş Yunan Milleti de biliyor., 

ı ~ ııe istiinı ııeklinde yahut 
~ ~ lııillıaöğa netiı ı ıde kııl· 

~:l'c>nu. İnsaniyet Jı:urtııl: 
~. Çilnkli, Ctiın1ruJTelsi 
~o«t'ln dediği gıbi, eeret' etınekte olan harp Aftt!P8.· 
~ 11t veya bu hudutlarm tashi· 
~ ~ııli gibi. mahalli mabat· 
~ Vulcua gelen mDc&deleler 
~ değildir. Ortada bir 
~ oynanıyor. Bu Jı:mn&ra 
~ ııey bütün dtıny&mn tali
~· Abnanyanın ve İtalyanın 
~ rejimi a!tmda nasıl 
t_~at yaşadığı bir kere dö
~ · :tşte bu gizli zabıt& 

~. işte bu cawııluk fa
~eri, tabşit kıı.rvgihlan. 
~. hiirriyetsizllkler bö
~ ~ i,ete şimil almak t.eh- Hediye edill"n otobüsler faa.liye~ halinde 

( Yazısı 2 inci sahifemizde ) ~~i~~:;:!~ya ~ 
~ 'fennek davamndadırıar.1 !!!!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""""-!!!!!!!--"!2!'-~'!"-""-•. """-""-'!"-"!"! .. _ .__,,_""'!'~ 
~ llomeveltin dedlti gibi bu lebesi bütün dünya il7.erinde ta• i cccinde menabie malik olamaz. 
ti~ bir ııevdır, ııe nizamdır. ha.kküm ve istipdadın misli gö- Cesaret, kahramanlık, nikbin
~ iıdipdat ve tahakkilmü, rlllmentlş bir şiddet ve temadl lik, kabiliyet itibariyle Anglo • 
~ çok eski zamanlar . ile tesisini intaç edecektir. Bun- ı Sakson milletlerinin A!manlar
S11leri tanır. Medeniyetin gi- dan dolayıdır ki Amerikanın dan hiç geri kalır yeri yoktur. 
~ it>eenıen mutlak hüküm· müdahelesi Mihverin bebem&- Almanların muvakk~t ve zahıri 
t.~~'ve_:tenhürridi~- zulmlı:&"'~ hal mahvolmasını temin etmek muvaffakıvetler harpten ev . 
~ ,:::4~·!' r~ . ..,.. suretiyle beşeriyeti muhakkak velki hazırlık!nrwı'l mah<rulü • 

Ya dognı idi . .,......... Nas- bir telılikeden tam manasiyte dür. Şimdi İngilizlerle Ameri
• Soııyalizm ;-'i'aşiı:m Jnırtarmış oluyor. kahlar bütün kabiliyetleriyle S bu akışını tersıııe çevir- Almanya ne kadar kabili,.ei ça.lışınağa vakit ve imkan bu

~ 'le dünyayı tekrar karanlık sahibi olsa, Nasyoııa.I Sosyalizm lanca Almanlar için mukadder' 
!1.1._~ döndürmek hırsiyle mü- ne kadar azinı ve irade eseri yalnız bir 8.kibet vardır: Ezil. 
~ atılmış bulunuyor. gösterse birbirleriyle elele _. mek! 

:unı-r devlriı.ıriniıı ga.· ren demokrasi mfiletleri der&- Wlıııeyiıa OıııhQ; YALÇIN 

r ------------------,. 
DKKATI 

/STANBULDA 
BiR ÖLIJ 

ARANIYOR! 
İtalyadan İıJ!wthnk ~ 

-1ywnım aradığı iilü, bu
dan yüzlenıe -.e enet Ve
-Uklilfrie 'nirk ılmbo ?eri
Din ınııhanıbeleri cm unda e
tll:r edilerek Lcımbanlla'da ,.. 
pımş 1'llrk beylerine um,....., 
'lılr lı:adm ,..,,.. eırlcdı lb. 

Bugiia, !wıdisloden ..... 
berııiz olanık yaşa.mak1a olııa 
bu şahıs, lıütfhı dünya ioçjn 
hkikoınde ıııl!lıluı W 1eı.-

~. 
Bu 'lal; bu esran taıPWğın.. 

daıı. dolayı korkn:ıamalıdır. 
Çöııkii bu esnır kendisi iı:ill 
pyet büytlk bir sı-ıet teşkil 
etmektedls. 

Bu phıs belki de •jpln+ıı 
Jlattiı. belki de şimdi, iapıh
ğmız bo barikulMe emııııdaın! 
ha.lıersiz olarak, bu ..... "" 
okeyoftRIDllL 
Onun~ ''Yeni SehN\. da 

ı.etaıı apğı ~ olma 
tatsııan dlkkatıı., takip elmtık 
......,tiyle bu hidl8e haklrmcta 
ilam D'6len nıelA11 eh edlı •le 
olııcplısıım 

Zira bu mühim "" -"" 
ldıdiıie yakında ııaetaa ı-. 

"Yeni Sabab,, ta Wrlb 
olmıacaktır. 1 

,,_HARP-, 
VAZiY.ETI 
Yeni kava akın
larının hedefi 

• YAZAN: 
Emekli G.,..,.../ 
Kemal Koçer 

• • 
A mavu.tlukta: 
ltaıyanlar, bütün bir kış için 

de büyük hazırlıklar yaptılar. 
Seçkin tümenleriyle cephele -
rini takviye ettiler. Bu tü -
menler kadrosıuıdaki topçuyu 
artırdılar ve günlerce deva..'n 
edecek 11hücumu hazırlama" 
a.teslerini karşılamak üzere 
de inühimmat yığdılar. A.rtık 
taarruzun ba.şarılacağına ıti- ı 
m.a.t ediliyordu. Part. inin ileri 

1 

geleni.Eri de muharip safların
da yer almıştı. Bu siyasi züm-
re de kuvvet ve ilham kayna.-

( Sonu sayfa 5 aütun 1 de) 

J 

H I T l E ~ Pai'a$iil kJtaJanna·kafll 
DEDi Ki: . 

"italyaya yantnn 
etmenin i sırası 

oelmisti r " 
"Düşmanla çarpışaıı kah
raman askerlerimiz di
yorlar ki: Milletimizin mu
kadderatı , hürr~et ve 
i&tikba1i, ebedi surette bu. 

mücad8'eye baif&dır ,, 
Berlin 16 ~ - D. :N. B. 

bildiriyor: 
Buglin Beriİll aıkeri müzesin

de, Adolf Hitler, vataa için Olen 
k-ahramanlan amna meruim..in
de bir nutuk ııöylfımi9 ,..._,;m,. 

Saf'ıyerde yapılan pasif müdafaa 

tecrübeleri çok mlt'faifaktyefii okJo 

E dıemiştir Jı:i: Dün ~·apılan 
_Bugün bııradıı, milletimi -

zin ka.hramanlannı anmak · · 
toplanın .. balumı~ Bu k:ab
raınıuHara minnettartığıımm bH
dirmek için sözlerin namı ldf& • 

t.ıcriibrdo>:de zehirli gıı.zk:ri temizleme kol1111& 
wn-ı ...,rilirkeR. • 

Dün sab6h Sarıyer kaymakam 1 püması kararlaştırılan ha va la· 
lığı hududları dahilinde, he!' ka- anı.ı:&lanna ka~ı alarm tecrük'-
llllda mınta.k.avf bir şekilde ya- 1 (~ ~{o 3, siiLIMI 7 de) 

yet etmediğini bu sene ıııeıı:en- -------------------
neden daha ziyade anlıyonu.. 

Burulan on iki a.y enıel, ba 
rnııkadde6 yerde, kahramanları • 
mmn hatıraaım tebcil eda*eıı 
a;r!aımıma, Almanya tarafın . 
dan arzu olunm'78Zl fakat 1~4-
1918 büyük harbinin de mı L 

!eri olan a)lllİ k:uv'WJtler tarafın.. 
dan bire tahmil edilen k har-

Yugoslavya 
har bile • • 

sınır 

1 Arnavutlukta 
akim kalan 

yenilemedi hücıımlar 

bin muuüfe" ~iangı"1 -~ Yt.ıgoslavyanm üçlü pakta Musolininin bütün gay-
Bu kuvvetler, Alınan milletiııi . . ğ' k ,_ k.ld le . ır. 
en iptidai yaşnrnak halrlrınd•n gırmıyece ı at ı şe • e ret rrne ra6 men taarruz 
mahrum etrnoeği kımdüerine ıı... anlaşılryor nasıl muvaffak olamadı? 
def olarak &bnışhır 'l>e milleti - · 
mlzi,n intltı..hm•, ikinci 8-yhı , 
tazyik ettikleri zamanda oldutıı • 
gibi a.vni kinle ka.rşı looyarak 
daha Verailles m\IB.hedıS dev
rinde de ı\hnanyamn elı:onomilı: 
inhfüıtını yeni bir nizam dftstn. 

Belgrat, l6 (&.&.) - Rettter:. 

~ ~ıa:=· ~.;J 
(8oe• uyfo • - • ~ ı 

Mina, 16 (a.a.) - Atina ra.d- 1 
yosunun verdiği bir ha.bt.'re g-ö
" B. Mussolini son defn cuma. 
gllnl1 cephede görülmüştür. 11 f 
fırkaanın yaptığı il<; taa rru -
zun Babaha karşı. muvaffak c>la· 
IDi)'lar&k ağır zayiat verilm€si ü
arine o esnada. cephede bıılıı -
DUi B. Mu!!Solini general Gelo ~ 
llOdan bir gn.yret daha yapılmıa • 
llllJl istemiştir. 

{Sonu eayfa 5 aiitun 5 da) Yeni hava 
akınları 

A!manlu tarafından yapılan: 

dört haftalık sinir harbinden : 
aonra Yugoelavyanın iiçJü pak- · 
ta iltihak etmiyeceğine bu ak- 1 

ııaın Belgratt& muhakkak naza- 1 
n ile ha.kılmaktadır. Her ne <>
laı'M oiılwı. Y llgWlao )& ııılo bir 
bitaraflık wuhafaza ocleoektir . 
Birw>nalesrh Yugoslavya.ya bir 
ftltimstom Yel'ildiği veya Yu- ı 
gaııkı.vyQmn bu llltfınatnm klll'· 

Fıımdoı bo,ııan eğdiği bır!dıında --~-------
dolaşan ~ Jı:at'l olarak ' 
beırtarırf edilmek IAzunclll'. Yu
goslsvyanın Alınıtnyay& yapa
cağı azami tımzin tecavüz ne
-ten getirse gelsin mukavemet 
edüeceği bpjrkmda bir maddel 
8-tyle bir ademi t:ecaı..ıız. 

Lorlent deniz 11.asll
ne hücum edlldt 

Loodra, 141 (La..) - Hava 
ı:ı.ezarctinin pazar güntı tar.ll:ıli 
tel:ıllği : 

Ctımartıısiyi puan bağla
yan gece, kıta ti.zerinde gittikc;e 
genişleyen sia, dfı6mana karşı 
~ apl!mıştn' hkat 
bwıa rağmen, bomtmdımıın 
servislerimizde !Jı:i tee wıı, 
Dusseldorf ve Lorienta, vhnkir 
hücnınlar J8.Plllllbr. Do 'dm-' 

(&oo4' -'• 5 - 7 da) 

ı. ı emın tıııglr:i leıtec•oğine mu
ha\lı:ak nmn ile bakılabilir. , 

Ahrıan t.ııçilı:i ileride ne fi&- · 
idi alırs& alam Yugoslav lıü• 
Jı:funetjnin burıdım daha mü.ait i 
bir teklif yapmMI imkinı dii-
ııDnlilmelı:tedlr. 1 

OğreniJdlğine göre, Yugos
la:Pyanın vaziyeti vakurane bir 
tanıda kat't bltarafldı: prensibi
ne istinat .ttnek*Rdir ve Bel-

(9onu .. yf'a ö .Otun 4 de) 

SABAHTAN SABAHA: 

Feci bir 
safhaya 
doğru •• 

Havadan 
ateş seli 
akıyor! 

n hava taal'l'UZ!arını,ı hedefleı1 ve bir tayyan>~·e 
homhafar yl'.rı.ştirilntesi .. 

Cevdet Kerim 
İncedayı 

şehrimizde 

lılinakalıit Vekilimiz Cevdet/ 
Kerim İncedayı dün ak~.amld 
ekspresle Ankaradazı şeb rimi
.ı gelmietir. Vekil HaydarpaııaJ 
garında alikadarbr tarafmdanl 
karşıl•nmış ve doğruca. İstaıı
bııla inerek evine gitmiştir. 

Cevdet Kerim İnccdavı diiıı 
akşam kendisini gören bir mıı
harririmizc şu izahatı vermiş • 
tir: 

"- İstanbulda üç gün kadar 
kal&fllk vekii.leti alakadar eden 
muhtelif meseleler etrafında 
tetkikat yapacağım. Buradan· 
T:rıılcyaya gitmek niyetindeyim. 
Orada da Trakya sahil ~elıir -
lerinde hali inşada bulunan is
lııelelerin vaziyetleriyle demir • 
yoilarınd.aki münakale işlerini· 
tetkik edeceğim. Bütün l:ıu se
yahatim bir hafta kadar süre
cektir.,, 

Bu parçayı kesip saklayınız. 
Son parça neşredildikten son
ra bu parçalar bir araya geti
rilmek suretiyle meydana çıka
cak resmi, vazıh adreainizle bir
lilı:te idaremize göndermek bar 

Londra, ilkbahar ha.va taar- Mehtap bu başlangıca yol gos- Jıar müsab:ıkaınıza iştirak için 
ru7.lannın her iki tarafta da 1 !ermiş. İnP'ilizlcr Almanyada üç ı ki.fi gelecektir. 
baıılamış oldtoğunu ilan etti. j (Sonu soyfa 4 aUtun 4 de) , _________________ _. 
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~Yazan: Daniş Renzzi /{orok 1== 
işgale takaddüm eden günler - JJfuta-

1 
.arrı/ l•'iruzanın hataları - Davet edi
len bir ltalyan - Ona verilen devlet 

Müruru zamana uğr'a
mış vergileri tahsil 

ejiyorlarmış 

lzmir, Bornova, lşıklarkö
vÜ bakkal Nuri usta ım.zasıy
le bir mektup aldık. Kar~ 
bu mektubunda diyor kı: 

esran - ltalyan donanması geliyor. 
-6-

"- Sayın gazt!t.enızın 27 
Şubat 941 tarıhli nushasmd& 
ve "Her Sabah,, sütu.a.unda 
"Kralrlaı. zıyade krallık ta
raftarlıı;t.. acrl.evlıam altında
ki makalenı%1 büyük bir a.18.k& 
ile okudum. 

~ hidisesine girmeden ~ 
ftıl. İtalyanların bu mıııta karta 

böyle bir tasavvur ve tasnıim
lerine hemen hemen ön aya.k <>
lan o devnn bazı ida.real.I ida
recilerinden bahsetmek 1Aı:uıı 

gelınektedır ki bunların da en 
başında Firu.ıan adındaki AJJ.
talya mutasa.rnfı bulunmakta
dır. Umumi Harp sona erdiği 
111ralarda taksimatı mülkiyeye 
göre o zaman mutasarrıflık <>
lan Anta.lyarun en büyük millki
ye Rmiri bıılunan bu zat mem
leketi İtalyanların hırs ve ta
mahından korumak üzere ted
birler alacak yerde bi.IIıkis bir 
takını hareketleri iM!" bu hırs ve 
tamat:ı zorla tahrik etmiş, id&
b. Antalyayı İtalyıı.nlara peg
la!ş çekmiş gibidir. 

Bütün bı.nları bfilii hemen 
her Antalyalı söyleyip söyleyip 
gayz ve ILd<lctlerini ilAn etmek
te olduklarından ve bir ta.lom 
da tahrirat ve vesaik ile sabit 
bulunduğundan bu zatın kendi- , 
dini müdafaa edebilecek hiç' 
bir tarafı bWuıımamalrtadır. 

Zaten • ileri<le de bahııedece
ğim.iz gibi- gene bunun için de
ğil midir ki işgal hareketinin 
başlıı.yacağı günün arifesinde 
gene bir İtalyan torpidosu ile 
Rodosa kaçmıştır . 

V ekay1n sırasına avdet ede- . 
rek bu zatın yaptığı ilk hataya · 
geçelim: 

Mutasarrıf Firuzan bey, mü
tareke olur olmaz İtalyan bil
kfunetindeıı adeta bir resmi mü-' 
messil ieteınış ve bunu da doğ
rudan doı!ruya kendi intihap et
miş bulunmaktadır. Bu İtalyan 

bir rivay~te göre eskiden Sel&,. 

aikte bulunduğu ı.amaıılar mu
tasarnI Fiı uzanla t.anıfmııı ve j 
oradan ahbap olmuşlardır. Rir 

rivayete gore de lıu adam ı.ı:ar-ı 
ki Kan.ntı<lir. Yani harptoo e•
vel.ki gecLJ,Ji konsoloe olalı 1-
Wyan. 

Bu şahmyet her kim oluraa 
olsuP; OO):.. bir adamı, muta
mrrıfıu bizzat davet etmit ol
ması §Üf heaiz ki bir ibazıett-ı 
bqka tii'rlü mlnalandmlgmaz 

ft i11im vt:rilemez. Mut:aamf 

PJıınan bllıtU yaptıktan -
ci& bir de iizt:rine tüy dikmek g>
bt gaflet ve cehaletin, yahut ta 

Dıanet ve biyanetin diğer bir 
pheeerioi d:ıha yapmıştır iti o 

da bu gele:ı mlim m doğru -
darı doğruya mutasamflıJı: lıi

nuına alıp orada mutaııand o
dası ile biti~ik ve bir ars k.aııt-
81 ile de ırtibatı olan diğer bir 
odada yerleştirmesidir. 

ttaıyanlanı bliyük bir ~ 
yet ?e kıymet atfeder görlindü-

Yeni Sabah 

-

ğil Antalyıı.}'$. d& Sudmya tor
pidoııu ile gJDd.=lıği böyle si
yui bir ş.ı.lısiyeti mutasarrıfın 

kendi od.aaıyle, yanyana bulu
Il&!I bir odada yerleştirmesine 

bileınl)U"Ull ki 118.i.k ... imil n&

dir? 
Bnnuıı gilya o aıralard& fs

tanbulda bnhınan Dahiliye N&

urt Cemal Beyın muhtelif ve 
müteaddit emirlerile bir iyı 

geçinmek siyasetı takip edildiği 
ileriye Bilrillmesi ile bertaraf 
edileıniyeceği mııhakkaktır. 

Dahiliye nezareti İtalyanlarla 
iyi geçiwnek için .Antalya mu
ta.sarnfına tabii o nazi.lt ve has- · 
sas sıralarda emir verecekti ve . 
vermeli idi. F a k t hiç bir 
zaman bir dahiliye ll&Zlrı "ge
len mümessili izaz ve ikram et
mPk için behemehol mu~ar.ar

rıflık binasına alınJL orada oda 

tahsis ediniz,. dememişti. 
H:ı.ttl bunun .bha evveliyatı <>-
larak: "Antalya ya bir İtalyan I 
mlimes!'lili davet etmek fena 

olmaz gibi .• , Bir irşat (?) d& 1 

bulunmadığı mubUtkaktl. I 
Mutasamf Firuı:sn işte böyle 

iki bliyük hatayı yaptıktan son- ! 
ra bu mümessili lıemeo bütün 
kendi işlerinden, memleketin 

vaziyetinden ve bötün reemi 
muhaberattan da il!ltiyaek ve-

Çünkü ben de ayni mll8Jl>6-
leye ınarı.ız kaldım: Sabıka 
927, 928, 929. 9ZO senelenne 
ait vergilerden 21 liralık bir 
matlü.bu her.den cebren aldı
lar. Ayni senelere ait bina 
vergisi için de hacız muam&
lesi ile tebdıt edilmekt.eyim. 

Sizden rica ve istirb•mım 
budur: 

Vergilere ait af kanananun 
numarasuu ve yahut ta bir 
maddesini blldinnenizi rica • 
derim." 
YENİ SABAH - ~ a&

nesinde mevkü tet.bika vaz' <>
lunan ve 2656 numanı.I.ı "tah
sili emval kanunu" na ek ka
nunun 6 ncı maddesi şudur: 

"Hususi laı.n unlarda ve 
müruru zaman müddetleri ya
zılı olmıyan .ergi ve resimler 
ile bunlann munzam kesirl&
rinin tamamı ve taksitli ise 
her taksiti tahsilinin taallük 
eylediği mali yıh takip eden 
yıll:ır<la başlamak üzere beş 
yıl sonra müruru :ıamana uğ
rar. Borçlu yabancı memleket
te iae müddet 10 yıldır. Haciz 
konuluraa usulüne tevfikan 
:oı ünıru zam.anı keser.,, 

Kannnun bu kadar l!l8T8Ül 
ifadesine rağmen bu vat:ında
!llll çok ııeııeler evvel miinırlı 
zamana uğramış vergilerin 
cebren ve baa.ciz suretile tah
sil olunm••n• doğrwn1 hay
ret ettik. 

Alikadar m•kamlınn _.. 
ya istemiyerek b&beroar etmiş zarı dikkatini rellbederiz ... 
olacağı qikirdı. Hem bu su- L.:~~!!:~~==~~::....I 
retıe hareket edilmeBl tııe; ttııı- MÜTE FERRIK 
yan mümessiline; sadece mülki 
idarenin ve dahili işlerimizin ü Edirne Halkevinde 
~.erinde değil; ıı.yni :ıamıında 8-3-941 cumarteei gUnil ak -
bütün mahalli aa.lı:eri vaziyeti- eaını Edırne Halkevi Salonun -
miz hakkmdıı da u çok malfı - da S08yal yardrm kolu mımına 

ma.t 'll'erihnirj bulmnıluynrdu. verilen balo, F.dinıenin sayın bü 
Cilnkü mutasarnnık binası yükleri ve güzide balkının iş -

ile askerf kışla hemen yan ya-. tirakiyle neş'e ve müntehip siırp 
na ve ıı.rka arkaya idi. İtalyan rizlerle sa.at dörde kadar devam 
kons"1oırunun oturdutu penc~ etmiş, m uhitimiule yük.ek bir 
releri ise lru!lamn iç &vlueuna alaka ve derin bir sempati uya.n 
nRZlr bulunuyor. orada yapılan dırmıştır. 

bütün harekatı, hatta en ufai<ı-------------ı 
sP"lenmeleri, konusmalıın bile / 
biltün dikkat ve teyaklruzu ue PO L S T t: 
ı;iıiiı> işidiyor, yalmıd•n tetk!k 
ve hklı> ediyordu. Bir yangın başlangıcı 

O sıralarda Anta1yad& bir ~ eaddeainde 211 
tek alay vardı. O dı. kadrosu numaralı Ferdinanduı berber 

diikkinından yaogın çıknwı der-· 
hal itfaiye tarafından aöndil _ ı 
riilmü.ştilr. Dükkan • bin liraya 
sigortalı M;ti. 

gayet dar olup "alJ.küllihaı .. 
idare ediliyor. Me'fCUdunun çok 
az olması dolayısiyle mevcudi
yeti ile ademi mevcudiy--t.i he
mm hemen '!ltt!lmiyordu b' le.. !!!"'"""'"!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!"""'--""-'!'!--"!_!!"'_ •. "'!"!! 

sisteminin lrend.i elinden bulun -Fakat ne de olsa, harice kar~ 
dııünnn l:ıüdırdi. bu bir lnıvvet. ve mühim bir goz -..-

dağı ola bilirdi. N"rt.elrim İtalyan- Bun& rağnıea çok tedbirli ve 
lann biWıare yaptıklan itirafa basiretli davranan İtalyan hıi-

küınet.i birdenbıre işgale yelten-
g&-e İtalyan konsolosunun medi. Baıııd•n evvel ufak bir 1 
mut.asarnflık binasına ayak bas 1 tedbir hareketi olmak üzere sa
tı~ tarihe kRdar Antalyada ı dece AJJ.taly& limanına iki tor
mühim bir Tllrk ukai kuvvctı · pido muhribi göndermekle iJrti.. 
bulundu~: bnnnn ta kvive edöl-

fa etti. 
miı;, tıım ltthi7.atlı bir alav ol-

rd Bu aı.ıret1e hem Antalyayı 
duğu dilşllnülüyo u. Bunun kritik im.kln.uıı bulacak, hem de 
için de tas:ıvvur "" tasm.imlerı-
ni file çıkarmak hususunda 
tem kinli ve korlrahı davranıyor
l&rdı. 

Halbuki muta.sam! Finızsnın 

sokulac ......... 

•INELIK 
1 AYLIK 
1 AYLIK 

TDrtdye 
1400 K .... 

760 • -. 
2700 ,,.. 

1- • 
IOO • 

1 AYLIK 160 • 100 • 

bir düşman konsolosunu, vani 

1 

yan resmi bir casusu böyle id~- j 
rl te. kilahmızın taııı can e\"i ·.ı 
kfttlar ~tiril' sok>noış old' ihı 

Nitekim 1 Mart 1335 tarihli 
glinün sa.balıı Akdeniz ufuk -
lannda bır kara duman görlil
dü. Bu duman yaklaşa ya.kl&.ş& 
Antnlyanın tem.iz ve şirin lima
nına birer kara leke gibi sürü
nüp açıldı ve yaklaştı. 

l 7 Mart 11141 P AZARTESt 
18 Sefer 1360 
4 Mart 1358 

1 
\arihten sonrıı. bütiln hakikat 
İtalyanlarca öftrerıilmiş ol<l~. • 
Antalyadaki askeri kuvvetimız 1 

G1in 71, AJ ı, Yıl: 94 l - ıtumı 130 

GUn .. ııoı. 

11.57 8.o? 

6.12 12.23 ......... V•taı 

12.00 1.31 
JJ.18 19.46 

lkh•dl 
9.21 Eaanl 

IS.+l Vuod 
ı.....ac. 

10.18 Eunl 
4.34 Vaat! 

hakkında tam m8nasjyle ınallı-ı 
mat edindiler. , 

Nihayet öyle bir vaı:iyEt ha
mi oldu ve mutasalTlf bu kon
ao1osun o kadar t.csiri altında 
kaldı, ki Antıı.lyanm sanki ıniil-: 
kl amiri bu adam olmu~; 

O 1 K K A T • bütün idari işi~ de burnunu • cYeDI &aı..ha a gilnderıı.n yanlor SC·!·arak metbu nükfımetine ver· 
va evrak neıredılsln edlknesln iade 

9junnıa.z ve bunların kaybolmaaın- ı 
.la• dolayı hiç bir mesulbfet. kab11t 

t~ıım ... 

ilği rapcr12rla artık i! gal za- i 
manınrn gc!Ptiıı olduğt:nu, nasıl: 

olsa Aııtalyawn her ti!.rl :i idare 1 

Hüyeean ve oıerak içinde lı

manı seynıden bu dumanı ol
dukça bir tellş ve korku ile tah
lile çalışan AntalyaWar gördü
ler ki, bunlar İtalyan donan
ın.-uıı idi. Bütün bir harb müd
detince Akdeniz sahillerimizde 
hic boy göst.ermemiş olan o 
büyük ( ?) donanmanın ufak 
bir cüzütaını... "Reçina Alena., 
ve "Döviliyo.. isimlerini t3Ş1 • 

yan iki İtalyan muhribi. 
(Seım vıır) 

YENl SABAH 

• 
lilas tütün!erı 

Nisan ayı içinda yapılacak bu tecrübelere 
akUf müdafaa vesaiti da iştirak edecek 

Bu sene verimli çalışmalariyle 
yirminci yılını idrak eden <'.ocok 
Esirğeme Kuurumu Genel mer -
kezi bu yıl bayramın geçen yıl
lardan daha aeıiliJ ve fUJilüllÜ ol
ması için bu ilk yirmi yılda Ço -
cuk Esirgeme Kurumunun yur -
dun en mühim meselelerinden <>
lan Çocuk davasındaki çahşmala 
n ve alınan neticeleri tebellür et. 
tirecek şekilde şimdiden hazır -
lıklara başlanmasını bir tamjmle 

bütün kol ve merkezlerine bil • 
dinniştlr. 

Mart ayı içmde İstanbul vi -
!ayeti ududlan dahilinde bulu . 
nan bütiln kazalarda, h.,,- kaza 
hududları dahiline samil olmak 
üzere mıntakavi alarm tecrübe
leri yapılaea.ktır. 

Bu tecrübeler esnasında teıı -
kilatları tamamlanan (paraşüt
çüleri i.m1ı& ekipleri) de faaliye
te geçirilecektir. Her kazada ya--1 
pıla.cak alirm tecrübeleri neti -
celendirlldikteo sonra Nisan ~}~ 
içinde şehrimiı.de umumi mahi-1 
yett:e bir alarm tecr;i besi yapı • 
luakbr. Ba allrtn tecrübesi es
na.ııında pasif mlidafaa tertiba -
tiyle beraber aktif müdafaa ter· 

tib&tı da harekete geçirilecelı: -
tir. 

Nisan ayı içinde yapılacak 
a1Iı.rm tecrübelerinin muvaffıı. -
!ayetli olm&sı için her tedbir a
Imacaktır. Bilhassa bundan bir 
müddet evvel yapılan gece vo 
gündüz alilrm tecrübeleri esna. -
smda hakem heyetlerinin rapor
Iariyle tesblt ettikleri hataların 
sür'atle izalesi için tedbirler a-: 
hnacıık ve her kazada mıntaka-1 
vi a1Iı.rm tecriibelerinin raporlar, 
n da göz önünde tutulacaktır. 

İstanbul vi!Ayetl seferberlik 
müdürlüğü bu raporların tetkik 
işini tamamlamak üzeredir. 

Ankarı.da bayram ve haft:ısı
mn önemli bir şekilde kutlan
masına ve radyoda çocuğun sıh- · 
hi ve içtimai durumu, çok ç<>-. 
cuklu ailelerle ve iyi balrunla. · -------------
çocuk y~~~~i. g:Urbü.z y<>-1 IKTISAD 
tışmelermm temini, nüfusumu -
zun artımında çocuğun kıymet . _,w 
ve ehemmiyeti, çocuk vefiyatı- Bakla ıhracına müsaıt" 

Ka ve Yumurta 
sa şiarı- fiyatları 
nı kontrol düşüyor 

nın l:abdidi. ~i. ~ ve müt.e - verilmedi 
fekkirlerumzın ılıni konuşma- . . · 1# 
lariyle halkımızın çocuk da.va- Kun: bakla ıhr8:cı ıçın f 
sında ilgisinin artımına ça!Ujı- verilmege lıaşlandıgını bazı 
ıacagı" ve hafUı.ııın her ıninü Ç<r zeteler yaı;mıştı. 

. n ~ 
cuk sarayın<laki çocuk bahçe- Tahkikatıııuza nazaran iı1~ 
sinde çocukl:ır için terbiyevi o- ber doğru değildir. Kuru .ııj;I 
yunu ve eğlenceler tertibine ça- ihracına müsaade vcrildiğı # 
J.ı.şılmakta olduğu haber alııl- kında şehrimizdeki alaka~ ıif• 
mıştır. ra hiç bir maliımat gelm~ 

Fiyat Mürakabe 
Komisyon11 bazı 
kararlar verdi 

Gümrüklerde bekliyen k.'\hve
lerdeo 7-19 çuvallık bır partinin ' 
daha ithaline karar verildiğini. 
yazıruştık. 

Gazetemizin intişar etmediği 
günlerde bu kahvelerin ithaline 
başlanmıştır. Bu kahvelerden 
3-W çuvallık partisi İstanbul ~ 
Hinterlandına tahsis edilmiş -
tir . .Mütebakisl t&§<"a ve Trakya-
ya verilec.ektir. 

Kahve ve çay itballt birliği, 
İstanbul& ait kahveleri doğru -
dan doğruya kuru kahvecilerB 
vermektedir. Böylelikle, mali • 
yet fiya.tları yüksek olan kah· 
velerin mntava881tlar eline ge -
çerek. pa.hahlanmasının önüne 
ge.:mcktedir. 

Diğer taraftan fiyat mlirakıı.
be bilroııu, kahve aatışlarııu da 
kontrol edebilmek maksadı ile j 
birlikten tevziat liııta.eini iste -
miştir. Bu listeye nazaran, han- / 
gi kuru kahvecinin ne miktarda 
kıı.bve &atın aldığı aabit olduı;tln 1 

dan yapıl&""1< kontroller netice-: 
sinde stok yapmasının da öııüııe 
gec:ilmiş olacaktır. 349 cuval 
200 kadar lirmaya verilmiştir. 

---"t-"''--

Matbuat Teknisiyenleri 
birliğinin senelik 

kongresi 
Birliğimizin mutad ııenelik 

lı:ongreın 6 nİ.8&ll 1941 pazar gü
nü saat H te Eminönü Halkevi 
salonlarında. aktedileeeğinden 1 
lummn behemehal hazır bu
lumalan ehemmiyetle ricı\ olıı.
nur. 

Mıt:mıımnt ~: 
1 - He,et! idare rapornn.un 

kıra.eti. 
2 - Hesabetın tetkiki ~ ida

re heyet.inin ibrası, 
3 - Nizam.namenin bazı mad

deleri üzerinde tadilat ve bil
hassa içtiın&l yardım müddeti 
nin tahdidi. 

4 - Yeni idare heyeti intiha
bL 

Bingöl vilayet meclisl 

Sebeb ihracatın 
durgunluğu 

imiş 
lç piyasadaki yumurta fiyat.. 

lannda gittikçe artan bir tenez· 
zül kaydedilmeğe başlanmıştır. 
Yumurta ihracatııun hararetli 
günlerinde bir büyük yumurta 
sandığının iç piyasada alır:ı fiya 
tı 33 liraya kadar çıknrn;,ı. Son 
hafta içinde bu fiyat 22 liraya 
dÜflilü.~tür. Bundan evvelki haf
ta zarfında ise bir büyük yu -
murta sandığının fiyatı 18 lira
yı bulmuştu. Vaaati fiyat suku
tu sekiz liradır. 

Yumurta fiyatlarının dlişme
sine sebep, ihracatın durgunlu • 
ğu olduğudur. Diğer taraftan 
Anadoludan yapılan mevrldat ta 
gittikçe azalmaktadır. ' 

Mevridat o kadar azdır 
ki, bu hal'tarun sonunda an -
calt bir tclt ihracatçıda 40 büyük 
sandık yumurta bulunmuştu'l". 
Beher bilyük sandıkta 1440 adet 
yumurta bulunmaktadır. 

Buzhanelerdeki yumurtalara
zalmaktadır. Bunıı. sebep de A
nadolu mevaridatııun azlığı do
layısiyle şehrimizin istihlakine 
buzhane yumurtalannın arzedil
mesidir. 

Yumurta ihracatına gelinre: 
Ticaret Vek.lletı. İtalyaya lisans 
vermemektedir. Bir kaç gün fN
vel İsviçreye bir vagon yumur -
ta ihraç edilmiştir. 

ürk Kızllayının Yunao 
Kızllhaçına Armağanı 
~~~~~~~~~ıe--~~~~~~~~ 

• 
" Yunan zaferini kendi zaferl" 
miz gibi karşıladığımızı kat" 
deş Yunan Milleti de biliyor ,, 

Ti.irk Kızılay Cemiyeti, dof,t şanlı Türk milletinin ~f 
Yunan kızılhaçına yaralı uak - arasında asla sarsılmak b ~ 
!ine mahsus 3 adet otomobil he- yen rabıtaları ve bu ikı 1<3 rf. 
diye etmiştir. Bıı münasebetle milletin duyduğu müşterc!: t 
26 şubat 1911 çarşanba günü $e- siyatı her vesile ile t,barüı 
18.nik Kızılhaç cemiyeti bir me- tır!nek için kullanacağız. !., 
rasim teı tip etmiştir. Cemiyı,t Hürriyet ve istiKlaıı ıçtn ; 
merkezinde yapılan bu mera · pışmakta olan Yun.ı.niı!arıO, 
simde, SeUinik konsolosumuz B; fare olan itimadları k:ı delir~, 
İdris Çura, Makedonya umumı ra bu imanımız, kahrarnaJl tııl • 
valisi ekselans Kirinıis0 üçün - rularımızu • ces:ırctine ve I'/ 
cü askeri mıntaka kumandanı gilne kadar müteaddıd je~( 
general RaYengıuı ve kuman · ııııı.ııeviyabmızı yük.sel ten ,, ' 
danlı;{ın yüksek rütbeli zabitleri ı~r"'1.izi kendi zaferleri a~;? 
Türk . Yun~ cemiyeti reisi ve de.n ces~ır dost ve müt .. ~fı~_.,· 
idare heyetı azalan h1lzır bu -1 Ttırklerın yardımlarına dar 
lunmuıılardır. Kızılhaç cemiyeti' maktadır." '1 
reisi bay Zanas bu münatıebetle 1 Sell\nik konsolosumuz ~ 
irad ettiği bir nutukta dost Türk İdris Çııra t&rafın<lan bu ıı. 
milletinin Kızılayı tarafından aııa.ğıdaki cevap verilmişt r·f.. 
hediye e d i l e n otomobil!er " - Kardeş ve nıilttcf~ il 

Hem sarkıntılık etmiş için ha~r~tlc teşekklir etmi~ ve nan _?ıi.lletinin bugıiııkü cı~~ 
h d 1. h demi~tır kı: Selanık Kızılhaç ccıo 11;i/. 
em e po lSe araret "-Hürriyet ve istiklilimizc n:eml,,k_ctimizin_ Kızılay c~~ · 

etmiş kasdetmiş olan düşmana karşı tı tara.ımdan. vii.kı. bu. ya.ad& I 
Emin isminde bir bahriyeli koyan Yu.nan milletinin bugôin - dan mütevellıt scvıncı 1~ , 

dün karısiyle birlikte çadırcı - kil cid~Jinde var kuvvetiyle çar- ıı:eklc . son derece müte~~ 
!arda giderlerken arkaları.na pışmakta olan Yunan kızılha - nm. İlıı mı:ml.eket arasu~ı,Jt " 
Mustafa isminde birisi takılm1' çına kardt,,..;e yardımda bulunan bıtaların gı~k~c. sıkla.; f,' 
Eminin karısına aarkınblık ya- 'rürk Kızılayının bıı hediyesin • aı;da kalplerımı?n ~:ı-;ıl }I!,, 
parak söz atmıştır. Bunun üze- den mütevellit sürur ve saadeti- ';!~da çarptı~ ıt.ave 1'-.i 
rine polisler hadis •ye müdahale miz payantız<lır. Memleketimi - P za_ıt. addedenm. Zıra l, 
ederek Mustafayı karakola ge- zin hu hareketini fevkalade bir z:ıferını _kendı zafertuıi~ııı" 
tinnişler, Mustafa burada da şcrPf addettiğimizi ve bu oto l~ıl~dıgım~zı ~ardeŞ 
rahat durmamı, ve pollıılere mobilleri kahramanca çarpışa::ı mıll.tı.d~ b!l~yor. .. ~ 
de hakarette bulunmuştur. Al - !lSkerlerimiz ve hava taarruzla - Hediye cdılen bu uç ı:ı 
tıncı asliyede yapılan dur~ - rınd:ın dolayı yaralanan vatan - bilin kahrama,ca .rarpı!JŞ~ 
masında suçu sabit görülerek daşlarınnzı nakletmek frnıatiyle lı Yunan askerl~rının .~ 
derhal tevkif edilmiştir. memleketimiz.in Kl.Zllhaçı ile rını nakıl fırsatıylc tkı _ıı ===:.:·-=-====================== ket arasında asla aarsılrtl ~~ miyen dostluk, itılfo.k ,·e~ 

toplandı ,,,.---r Canını sıkmış ! " 
O da tavlayı kaldırdığı gibi 

kafasına küt/etmiş I 

de~lik bai;lannın ayrıca t P' 
rüne vesile olacağım kaYıl . .J 
isterinı." t ,p;J Bingöl, 16 ( a.a.) - Viıôyet u-

mumi meclisi dün yıliık toplan 
tısına başlamıştır. Umumi mec
lis valinin nutkunu müteak1p 
bir senelik mesaiye ait rapora 
ittıli kesbetmiş ve reis vekil
leri ile katipleri sc.~erek bu ilk 
toplantısına son vermiştir. 

Antalya vil~yet meclisi 
top~and1 

Antakya, 16 (a.a.ı - Vi:ayzt 
umumi meclisi dücı yaptı!lı top
lantıda 1911 yıh viliiyet bii'1ce
aini tasvip ve daimi <'.ııcümen a
za.lannı seçerek mcsaısine ni . 
hayet vermiştir. 

Vilayetin yeni büc\cesi 431,520 
lirıı. olarak tesbit edilmiş ve bu
nwı 14 7 ,353 lirası maarife, 122 
bin 400 linw nafıaya. ve mü~ 
baki kııımı da vilayetin rli,;~r iş
lerine tahsis olunmuştur. 

Kavga dediğin neden çıku, 
elinin köriinden <lerler ya; işte 
tıpkı b:iyle hiçten çıkan bır 
kavgaıun cürmü me.7hudu ya -
pıldı ve hem döven, hem de 
dövülen taraCTar mahkemede 
suçları s:ıbit olarak para ceza
sına ve üçer gün hap~e m:ıh -
kiun oldular. Netıcede malıke· 
mc riyaseti tarafları sabıkala
rı olmadığı~d'.lII bu Cl'zaları te
cil etti. 

Hadiseyi kısaca anlatalım: 
!staııbulun iyi bir gMino.-.ı'l

da iki arkadaş idt!ialı bir tavla 
pıı.rtisi yapıyorlııtn.•l!J. Her iki-

si de ~ok heyecanlı bulunduk
lar'ı bir sırada iir.üncü bir ar • 
kadaşları yanlarına sokulup 
oyunu takibe ve ikide birde 
ııÖylenmiye, oyun göı;ternıiye 
başlarnt\itır. Buna son d .rece 
canı sılalm;ya ba.~lıyan oyun -
culardan Liri.,in bı:Uiıı ihtar!a
n•ııı rağmen müdahal('j;inc ,ı -
vam Plkn arkada:;lan diğer bir 
oyunc'ıya partiyi kazandırmış 
ve lıidcletlentıı genç .ıe tavlayı 
kaptığı gibi arkadaşının ba • 
~ıı'a 1'ütktr.ıiştir. Biri darp, 
diğeri ıle tahrlkttn suı;landık • 
!arı için rrn'ıkiım oldular ve 1 
sona CC7.alrrı te<-il edildi. 

1

. 
J 

Çok alkıs!anan bıı r.ı.t 1 snnra ~fakedonva ıını ır·i, 
C'kselıl.ns Kirimiıı de ·il" ~ ı 
Yunan milletinin zafere o-_n 
rna<lını blr kere da.ha tc'bB'" 
tirmlstir. 1~. Otornohiller K•ı:ıl1':ır. ~ 
ti~le g'"nderildii!i 1'a1"~"'.t 
rik Kızılhae ~miyeti tA ~' 
a".'"'ca Kızılayımız da :lJ.·· / 
.,, •t•r. ~ 

lıa.,.. diy~ - k e ıtirdl 
r . . . ' ·" .;. ·ı . '! de fWpl 

RaBimp • ..,. ıles!J'ld~~ 
rılıkgeçe caddesinde ~C 
evde oturan Raife rııi tfi# ~·· 
h2.r-t:ı.lanmuı, rafta dıı....ıı ~ 1. 
diyotn, ilaç zanned->rel< ~..ıı' 
ba ka.,<'.!<jı ierni~ ve F?n~ ıJI",.( 
hir1enrr" b:ışla'nll 're cJe~, 
Hayclırpaşa nümune lı~~ ... e P"" 
··•e kaldırılarak todl>~..,..... 

laıunı.stlr. 
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Yazan : Eski Dahiliye Nazın Reşit Rey 

Garp Edebiyatına teveccülı ettik,· 
fakat taklit için değil ... 
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Hav kuvvetlerinin rolü 
~~~~~~----~~-eı~~~~~~~~~ 

Yalnız hava kuvvetleri üstünlüğü bir 
memleketi istila için kafi m·dir? 

Sahalı, şafüktan pek az ev -
ve! Abukir, tam saat altı bu
çukta bir torpil yedi. Yirmi beş 
dakika içinde ibtiya r gemi bat
tı. Kayıklanndan bazılan in -
fılii.k yüzünden p:ı.rçalanınıştı. 
Yüzlerce insan yüzüyor veya 
ankaza sarılmış dııruyv~du. 

Aboukirin iki arkadaşı b•.tan 
gemiye doğru koşmuşlardı. Bir 
kaç yüz metre ileride durarak 
sanJall:ı.rını indirdıler, deniz -
delilleri kurtaracaklardı. 

İşte bu vaziyette, bu iki ge
mi de, ayni tahtelbahir tarafın
dan -evvell Hogue, sonra 
Cressi- batınldılar. Üç harp gc-

Paraşüt kıf'alanna 
karşı 

(Baı tarafı 1 inoi seyftıct.) 

!erinin ilki yapılmıştır. Bu tro
rübenin bundan bir müddet ev • 
ve! şehrimizde mıiteaddid de -
falar yapılan tccriib~!ere ilaV8 
ten teşkilatlan ye~i tamamla -
nan (paraşütçü!;,ri iı • ..ba ekip -
!eri) nin de faaliyete geçmiş bu
lunmasıydı. 

Ak1rm başlıyor 
Saat tam onda Kilyos tayya 

dinleme postası Sarıyer emniyet 
mildürlüğünc düşmanın mefru.ı 
kuvvetli bir tayyare lılosunıın 
cenup istikametinde sür'atle 
yakl~makta olduğunu bildir -
di. Bu hab..'ri alan emniyet it -
miri derhal alilrm düuükle;-ini.ı 
faaliyete geçmesiııi cmretmi? 
tir. 

Alarm düdilklcriylc berab r 
Sanyer kaymakamlığı huJud • 
lan d~lıiliııde derhal pasif ko • 
runma teı;<killi.tı hart."ket.2 ııeçmiş 
ve bir kaç dakika içinJe herke~ 
en yakın siper ve sıf;ınak!a 
gizlcnmiı,tir. 

Saat tam 10,03 de BnhÇ<-köy 
tayyare gözleme postası mef • 
ruz 14 düşman ağır bomb r • 
dıman tayyaresinin cenup isti 
Jrnmc-tindo Sarıyor üzerine sü · 
mtle seyrettiğini, fahal hu!l!aı 
bava müdafaa. lm:·yet:ı:ri tara
fından iiç tanesinin <lJ..şürilldü -
ğl\nii ve Yerliköy çiftliğine tah
rip bombaları alıluı~ını. 9 ta
nesinin SanyC1' istikametinde 
llcrdiğini hilJirdi. 

Bunu müteakip Sarıycrde 311 -

!ar eaddrsine yangın ve talırirı 
bombalnrının düı,tü,1\l, yangın 
bruıladığı ilıbar olunclıı ve der -
h,ı.J itfaiye ve sıhhiye ekipleri 
kamyonlarla ve sür'atle o tar:üa 
sevkohmdu. Saat 10,05 de Bil -
yükdere iskele caddesine bom -
balar dfu,tü. Diğer bir kısım ~ 
kipler bu mıntakaya gönderil -
di. 

40 pa~çü indirildi 
Saa.t 10,15 de 20 tayyarcder, 

müteşekkil mefruz bir gurubıuı 
Babçeköy - Bilyük<lere şosesine 
40 kadar paraşütçü indirdi.!!i 
gözcüler tarafından bildirildi. 
Bunun üzerine, p:ı.raııiltçü iınh11 
te;kilatı derhal har<!kete geçe -
rek kamyonlarla bu mıntakaya 
ııcvkolundular. 

Bunlar derhal para~ütçülerin 
indi~ sa.hayı tarıyarak 40 ko.d~r 
m~fruz paııı.şütı;üyü kısmen im· 
ha ve kııomen l'Sir ettiler. 

Bu uretle aliırm için tel'tip 
olunan meseleler tımıaınlandı -
ğın<lın s;uıt on birde alilrm dii -
dükleri tecrübenin netieelcn -
diğiııi b!ldirdi. 
Alarmın devamı esnasında va 

1i muavini Ahmet Kunihın rıya -
seti altında garnizon komut.:uıı 

(Sonu aayf• 5 etitun 2 de) 

" • 

Du hadise Alman tahtclb:ı
hırlerınin te.~ebbüs fikrini, "e
saretini arttırdı. Menhus ;;t·
ınirin kumandanı \'eddigen 
çılgınlık hali geçiren bir halk 
t:ı.r fındau mil'i ka.lır:ı:ınan o
larak ilan olundu. Filhakik> 
1 00 kişiyi kendi ellerile bo ( 
mak insaniyet tarihinde huıım · 
bir fasıl isgal etmek demekti. 
Fakat o da k:ı.ranlık §Öhreti .. -
den istifade edebilmek için uzun 
zaman y:ı.şıyam:ı.dı. 

İngiliz amiralliği üzerinıle 
şiddetli bir tenkit fırunası kop 
tu. Tabii lıedcf ben idim. Diyoı·
lardı ki: 

" - t te, h1.hri harekatta. si
vil bir ~ bt >ye nazın bulıuı· 
mB.!:ll11ın inltizama miincer olu
şu, onul' Le ·r-ilbcli ve faal e.m.i
rallerin nı ütalealanna karşı 
istihfaf göstermesinin netice
si.:" 

Londrnnın nafiz mehafıline 
hitap eden küçük bir kitabın 
muharriri, bu ithamı açıktan 
açığa i!B.ndan çekinmiyordu. 

( Arka.n var) 
•• ,. .,. ,. - , , -;.. .. • ,.., .. .... ' - • • • f ..... 
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çimenl..?!ini yalıyar.ııtc uçtu, mrmıştı. an aOCacıgı •• İraz daha te dt" ... 
vt dun kadar lıurnııınla.dı. kalktı. Güç bal ile istemiyerck mın, ·e Ifavr. aı.;olulu Le- g.,,. r J u 
Nihayet, cı:runı dişine t:flı:sm4 lrucaW.-..,.tı c, aynldılar. ı Y da t k ti" kk b 
bi.n bir mil•kü!.J.t ile lı.a'.ll?lımn e• l'~ ·, ortalı~1 yıkıyor • =re k. ;atar, on para ahr.ıaz • • 1 a; : .., p aya a } çıkacak_. 
lindaıı kıırtult:p çg.pr.ı=ı ı;ıyıı:ta. C'.u. F.ağrııı:ıy~.rlar M<>llEyı lru • 1• &r.ı.~rc kıi.lm ıp bır • (El•• ta.of. 1 in« sayfada) ı M 1. 

, alta t.'tbi!Jl. birini n.ağlup edip orta ",1 k:u • büyük şchı ıa çızrlrgi bir wuı;el-' C" :vcnsiz, a:;ansörs8: çı!d.ı, 
c:,.:lıycrlard.ı. C'.ıı calıla.ı, fev - mış olsaydı Holla ile kozun.ı. ies "•'wlc çok gt;,'l.§ lıir .sahay•, otuLa :;ükscldi. $ımdi tek tıµ o-

:M ,na, yem ıl ~· düş- ' Uıidc meyus i<"ler. .kıra da pay ctmce:i li::ı.m..u. Hiı!ô.sa; ça- ı Almanlar da t.nı;ıJız sana. ı m~r- bp teker ır eker teln.ır aı;ı;ı.{;:ya 
z .bir §i 1. k 'atiyle ~c - aylarca h.1km1şl:ırdı. Hem de sı 1 ke"iccınc yüzlerce tayyare lk yuv.ırlar-ocaJ nış .. 

,_ •• 11. dı C , da tıil.lı bir i$ti. 11-i "'lıli->an dı.. n~ "'"n .. tını· '""dir. 1 Demek •Ptlk b~c··-···'- g0··r-
lw • ç..,_..,n ... aıur, lıU%tll'U i:i- rasm e t.;.\ınd<:.idi. F;J;:at n· . - - ~ ~ ..,,uuu.w. 
hiy iliz ökr:lÜ.'l bir milinin gi· tıtl o.m1ıııtu da :ıu halR gew.J~- yt>.pacai{ını ~ .tı. 1 Bczlil;ı. aylırrd.-ı.. · ·.i ilk, • fa· nıeğo alı.5:..ığırnız p~.pııçlar, çok 

~ H bol l d M lL.- '"'t h~"' b:ı ·ı""'1"H' . ').:! şilliUr t ('\itnrr avng:ı·· mızda g:ıcır-
bi dizlaıı. , ayak.l<.nru -altına t > ayra u u, o....,.ın , """ - u.r ~ ~ ı uv ncı ' 1 · · cl 0 fa ol •rak • • ·"rt'"a um-up'"' J d:ııu~ıbı l"41Czri edecekler.. zin m:zu ettiğiniz ~aı.:ı_.,, b'-"e 

tc 1 h 
• h - · ç gureşıni totmamı"tı. Kl•nwci, • ~ ~ • '-"- ~ . c;• ~~- ~ ~ mu P aıruş. uzııg ve uşug ·çın. a - .ablamı tl!ı U v,•n- tır. Bu ta.arrozlapda. lngi.l.Wer, Bımunla beraber ôy:.C körWıil güzel bir çift var. ArJwlnıımı • 

..... "ekli d • · ...._ k k •· ıJmı B Mollanın ne beli.. o!L.11· 1· tat · ··ıd·· cf .. ··u ~· ··
1

c1ı· b ~ .: ya, u. ' zıyauc or • .... -ısı yordu. • ı, I'lı.giubı}etel • ~ınıd~:·e katlar g, ,1.=, ~ il;! bir o urmc.<, s er g.mu er V'.u' -n...., gl uuun yaaıııila b"ç ka-
tuğu AioUr. "D k kün=i ;a•, ı;ö.ııHlei ı • de ı.mnm_ • ·tı . A- mıııtl. İşin çıl:ar taraı. olmadı· ş.ackt ve kuv\et guw<C•t::~· ki; pııp«c 1 alısiue bile olsa eC· J±r .. Şimdiy ·· kadar idmııcnin;ı,ya 
O, cyı.::ı:?. ı; mcmek J.azııntl.ı. ğalaı· birLi:ı . söyleni •. >tl.:ır<lı.: ğını mıtlyım Kürıteci, 1.;ir , d- dır. lliU:ı ett.Ucri ı:;•bi akınla.r& •il -ıub:.rlruı ;ı:aQa· ko•·kusiy\c, ~ında ıfo~n.mıştir. Demek 

Fa.J.;;ı.t, .Molln :ırarmı . rmi:- - A be! B 1 ı,;al.:!roa b;r ey güreştikten cm·a, HP~"aholulu-1 yeni tıııtc '2.yy.:ıre!cr ~liral.. et- r.pğ::ı iişiimre;.;e t~ncz::ül et • ılk defa gıymefr şerefi -size :ııa-
tl 
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[ .mı"llı J..unl&r haıı• ı ti•"~ t"Y ruh .~'ekleıcL.-. sıp olı>..ca!c. Y lmz fiyııtı birs:ı: . 1 
.• eı, çok.blı · llltl'etie l1a.s vaı ı '"'f"Wl =· ya pc.; uxı ,ı:nl dii: · ' · " """ ·• • ı - Ols "· y-.rc..ıı i • .Acab.ı. An:ıeiik.ımın * - un .. Çabuk -çıkar da ı;ö· 

~.nı kunl!D ~· . le :jjy - r y! .. he{ıte. gl'r~e- l~ünteci !;ıu, pc.;tcn <lu2n.yı iJir J Dl •.hı.u• u,;,111 kal 'ı:ll'! bu ıılanla· - Am'.ln kız .. Nereden aJ ın reyfııı .. Doğrusu rneraklandmı, 
:ı.ı bir yoı dıkta.ıı oonra kilitli dl bt•gfin ' te! ~ey kayht.tmiyc:-d:ı. Hayr:ılıôl'. ıu 1 r:ı ı UrııJ, etti Jl'll'! ll'ibnlyoruz. [ bu ayakk bıyı? Tezg&htıL· daha emnun; 
el!P.rini. kMıhları:ı.ıı. kıı.C!at· ; - l.llr §CY oldu hu kızaııeuza 
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yu m.:ı;;•Up etm.i<;> o!.s:ı <la yo .,,,, Y...ıru:ı ' rlinin s:.ı. illerce ve çol: - Pırlnnta kımdıım mağa ı -Buyıır'.llluz ... 
di. ı>:rdcııJ;.iro ho:smıaı ha bPl. m·gın M(,Jlaya karşı g'.ircş w . 1 :;t;~ towtıa.:ıırl~ ~~,t>:ırduna.n 1 ?.aGJndı::ı. • - ~ lı:~dar? 
dmiı : ·'"=, taraftan bir aga d:ı: 1 taco'·tı ü-te de> bir de .M' lnd . ~ınc gwc u ueta mes-.ı - Ç<>k 't>.iıŞUID:a gitti. Junm •a yrrml b\lŞ liro.ya bira-

. · ... ·nt ".l.n dc(!'ışmişt.r. Alınr-ı"1 tehll~i de~ ı - 'I'abii ~on mo n. · 

Rec-.at iLERi 
. Kocasının yüreginc bir S':l~ 

gırer. 

- Bizmı elbise taksi tlııi vaıı. ...... . . 
"'" mı. 

- Hay;,r .. Ha ... Evet vcrfüm.. 
:Vcı:e?ektim... Unuttur.ı. Y:ırmı 
vennm. 

- Aynkakı.ııyı kaça aldm ·• 
- Yirmi beş... Pardon.. (k: 

beş liraya. 
. -: Vall:ıhi bu ay da. tal11>it ~111 
tahsildarı kqpıya getirirsen Jıa. 
n§ma.m. Gfıya bi.z clbize..'lin t:ıJt. 
siti .bitsin de yine taksitle lıie 
ayakkabı alaJ,.!m diye ~ _ 
yorduk. iı.yagımdıı hiç ~~ 
Juı!ınadı. 

- :Aman yab.u .. Gıızctelm!if 
-okıımadı:ı l1ll.l. .. Yaluılda tek :tip 
ayakkabı ı;ıkAealmıış ... Beş linı. 

Çakırın kıçı 1 • - A be, y'.iz lira e2.J':caz ·oya zılgıt yiyecek el'ne de on para 1 ,10 ,,•~ t..v!t cdı. r. _ '•'ı'ya· ' . ·-·' •. - P.Jriıaa •uz. 1 nın be! YapınnJ ıir itldiıı:lı ... u.. _,. ., ' - ·"""' ya hatta dört .. al hamam bohç•qı gib, b gcçıniyecekt:. İngiltt!rcnm en ya!un rckta· - Tal'lil ıayaltkab= "<lıı:ı.. - Anımı. . .Harıı.mefeıııii te • ' · yuz tmış Jıııra... vermişti. EI:c:dwn uc jylc a.- l '1!. .llayt'aho.h!L ile giir~i .uzabp sınıl.:ı.n Bcr!ın :ıava '-WU~ıyle Eenin ı lu..i rm ş l'ra.. Ama he-- 11.şl:uuımyuıız.. Bn kalnn ~ ~ kadar satılacakı.nlş. §imdilik 
yaklar:nm ucları yenle idi. r ffiğMi de: k . ini yorsa. ve 'll\ıa~ ctt.e be- 1000 kilometre n esafcüe ..... r. liU h ~·ı o.laını •. Su içimle yirmi {ıyağıwza }<loak mı? ı l d~e ediver. UcuWırsa peşin;p 
Molla. hasznmı.-ı üzill"•" ..r~ez.. -A be, lY.!nılen de var be!. B un dı: de ıfüni1~nü ve Bcr· 1 1r:ı. eder. g311 oda. ow:ı= du - Ha .. l '!vet;.. Plll'dan.. Ttll • .~ile ahı-...ın .. NeJeıı boı;ıı.na..faa. 

"'' ~- Çatalcahla ., Çai<ırı "4oi.la ile rabre kPJs:ı1:ır ne olacaktı• Eiç l.n ~ıde ge~eı miiddeti t•e- ı üstelli< caba... m;uıı u~·uy·r.-~ Buyurunuz~" • 1 "' para vereeeksin . .Hem· taksiir-
lenıncsini b=.r l:ırJZUlc rıak hlin bir kere d:itıa g.;reşt.;nıc;Jı: is • Molla, ödiilU alıı.ca.'< yor;;uuJuğu ""'P etn.ı.ık ı~~-nch:-. Viilua en '* mi beş lir .. . le alacağın -ayakkabı sağlımı ·ça.-
tcsioo çol4k k«tTmJ yan.= kar kJ.la.c;ıJı:t.. ı !i:·~· tı.yya e i)ıı 2500 • S<r-10 _ Yahu*iikür Allaha.. Ayak- - Aman bir ayakkıı.bl aldım, k~ mı·ba.'ralım. Baksana !liı»-

k
,,_.. _, t·- .~ .. ~ tiyorlıırd.ı. Od..aya.da. para .oyu- H"'~- 1 Lc:.cctro y l '·'. .• ı'o-'- de- l hi~ so~a o l.o.1r- .• ... diye Jca.d:rr ~lHlkb~ .. A_ -""'"~ ~· =-··· y iardı. 
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ı ........ ı Kilntcci hasmına pes "" """u kabısız dc;';"ilsin ya. Yc:uıini a- " ·~ . ._ .,........ guz.ı,..ı., .·-:,,,.,., Q1 • lurın%tU. Çalm , 1 ın U!Al« :ını ar ederek meydandan ı; ".<llıncyi da ı ğ.ildiı · J.i ahı~ ı,ru::ı. ağır boxııba· 1 ıa•1 dr' a bir -ay olmadı. HCB_! 'Jlllldı_y~ ka.dar .kiılıımıliıt ril.k cıktı. ...ıf 
anı ' " t · ·· k * 1::.n yülrlctmck °"" bu yükü • - Fr k•t modası ge<!,tL N ıı,yağızıcia .gorülmemiş.. ,,n_.., .. _ _. 

ayınca, A"'1 ~yı s<>kıue - i~irı Riil'!eei ile Rayn.bolu1u.. J. lıa ınuvnfı.k i::ııldıı. En iyi.si d.:ı ti :ırlc g ııin, vald; de döı mck .-- ._. 
in • · -- • - 1 h-ıtin \Juglin y:ığırula so mu· • vra:ıro.;.ı;a on", 1' ,....,ın;rga lanın <;." rç:ı.buk Çal<= yeı:" ığirı· bt idi. Vanıu' H •• ·rabolulu i· · ı Jı;ııı fazla ıriir'at liı...."'Ul'ldır. • .u h bir -a:ıı ı· :.ıbı gördüm, doğ • - H 111 A lif 
başlndı. den dolayı kıılak.larnıa kc. ım)'\: zahmeti.Ü ç r. <k-di. i1 gcçoo 6 ' • l.üyya '~nn ı usu bayıld:m. Hem fiyatı .da il [ r\ J.\ .I ' 

.Çakır, ollaıun Jaısn:ı~o· """"· ka ' . 0-+·ı'· galip oJaı • '· h:uc:ı cL~!di \'C -geçen secıe Ser- U ''- ı..-. . 1 b-·c ,_..., - '"" (Ari:r.~ı WT) r 'el <o J " ,, k" cuz. vu ....., .... 

mış olan oiak pr,nçcı;ini 9;>.ğ e- !ı.;;~==:;:;;;;;::;;;;;;;:;;;:;;;:;;;;;;;;::;;;;;;==;;:;:;::;::;;;;;.;;;~==~ ·ne gı .-,u ..,.yy;J.reer UÇ ~e~ U• ··-Ucuz .mu? . a· b k D liyıe ktlvvet
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0
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.... ~ ... -. "-""'-~-ıgıı,"' ve -- VP eh-arı bir yar. ın acli .,:ıdo 
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'""' 
Jruvvctiyte bailklama ilan atı - .J<alınış, ıı:ıatl,.•·i! ' :> le- varını~~ ~~·~~il~~~ ava , Yaz- : ç.,.,;,,.,. : 
yordu. V&m etr.:ıiştir. ·llarul< k• .ari· alırız. Zira kasaba, bakkala enty A. p evost. Sa"'1· .. "~·:ta:r"'CJ·H.·S. 

Çü
·ru··u··, ....... ki.in" ,_......._ ...___ kal&r. 23.ll.:l"i;mı:lulletPti h<anba 1 \.. m .,.,.. -.~ "''"""'"" .n.ıu· _ ~ borç oldu. Hızmr ·, ayhk ister. ""------·---·-' 

•-•--·- b. · · ·'-'nd yagrr ı.:ru a.Ituıda kal ' · 1 Be'lim elb' · ·•in ı..ı.' ·sl~ı· var. · '"""'""""' ı·ıııc1 çar"""'' en "u İn0"'liz h•va t•an: ~"'D ~ " - Sefah t ., __ o A• ~ • ~~ iı. .ı:l.Lı"" ,_ ..,, , . a vee;;.=~.peşindc.Jı:o- .. hald .. _..__ 
biri de -bu hareJrnttJ. "'- yeniliği.. &va u;;i<lafaabllllll - ·· . '" o...,ır.z. . .uwiO §:ınTcğr:ıco G.t::ı:use, - -'"·•ye.•I gı:ın c, .... ,,.,,....n bu §eiWdıiı 

Fal:at, p: a efmiyordu. E:ir ...,-- ycnü;·:n de bir .,,, '.'de sdm do- I istcuro. Ve da.ba bir ~:. .ıi teh • $olnfu k-"'-·'· 1 'j:"" ........... • lıw.-ekc:t e..ııı.eai, .bira.:: ileriye pa;.. 

G S 'il 
"kl Fc h- 1 .., " didler, oi'il:ı..-u~ ·r, ,;ızJ:ıp·. aJar. ...., """"'"" 
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mışJr. &.ııne ek 
tlirlü, ·Mollaı.ıın kasnağa. ta.kılı • Cl'f. .n,J_J eş-:r a r.ı I. ,..,,_ tuz Allllil:D 14YJa."eliİ.n.i düşur- ö..,, bal:ı~ ziyar~tiru =la!Wı:ı- ın 1l<:"Viııden itli. En nlha.)IC 
olan çolak kol tıoşırlttımı • .. ıw.u fi P ıw-:. rııeltlc tezahür etm tiı·. Dil en - yle ise .. Bugünden tezi yor. zımı .açıp fikır.luimi ımlatıııııü' 

a l f. b l d l 1 
!.ayycrelerin bir 1 cmı io;;ın .ln· . )Qk. Ben annt'roe gid:yoı:um. Ma gel\ii'" 

yoÇrdaku.ır, "·'" ... ;r '-~'-"'"" ,., __ ''e -~ . an -:ı~ Sp"' 1'"'ır• • . :? ~- l• .07 g;uz maJçamlan (ba"ka """ıt..·' dem bu evde bcniır sözih.ı geç. "Mahzun ve ümitsiz..iıir lıald~ ~ gmi ıml:ıcln:ıı. uu...,. ..........., ,..., .,.,. Y - ~ t:4 v 11.1.~ !t! b'.HC. ıv. brla} ti'.biriıu Jrnılıı~ıyor. ı.-;ı.ı.i rniyor. Iforkcffin iı:ino modası pis bir şiltenin .l1ZCrine u•e~ "- Siı<e. Y'"nin ederim ki, a,.. 
denbire s j" eliyk Ç"'~• ın.,<; • Dıin :}ere.! Stadında Dörtltr 1 moo ~ayı kaydına imkan 1ıu1;ı. top ve avl!l ta ·areleriu<lcn 1; • 1 ecçnuq rczıı ~y ~kalıı·nr'a Me· ışlediğôm ka.bı:.hatleri ve• eaı~I lwı=ş oldu,;um vaziyal., taıııa~ 
naktılki eline eankr ., kuvvet.: tumııvaaınm ikinci h-ütıı.sı mü-

1 
madılar. ka vaııı!,:ı. n ir? Ora:ıı malum ı:li;ı{> ılilooc'si gibi r:ıknı .ıı.m. den .işittiği acı ,.sözleri ~ - n:ıen r,amjmj<l.ır • .İyi ııerait ııJJ:ıııı,. 

ıo loc;mın Uzcrine oaıruyoruu. sabakalanna devanı edildi. Ha.· ı 5an HkıvcttHlcrin 1'"1ünferit dcğ'.L Bunu ' ,,...!izler bir · • 1 Erkek ıuh .. 'l.yet mı ..., ır. mekte iken, kıtpmııı acıldığuıı .da .büyiimijş, '"' lrn•mış ıba'lııısı. 
,;.,.1, Jm • UCt mzlcy~ le ''r ->Mad;';.ınkJ 3.,'."0 '·':ab1 ı"•;D Bey a(ir•Pm Ba.'-- a•~- •A-·' L. 

Ç 
ı b l • ile van.ın ÇOI< ~ )5.Jn o 3.! uıa ..,....... h"' 1 d --'"' i • 6' ••' ruı . •...,,. ,.. ~ . . .,_. .. ~ .,.,,umar,.. nı.:ı emrine b::r :m. itant u....,..., -

amr, u ı:ıt .•• tı. olıa - • ...., ucum an evam c-Uerhc:ı, •• Hu"''-·- l . 'l" ' 'I. ' ·.·o •.uııç ., l '- B . hön-nin ı'çe,..;0;~ .... ..,,,, ·ı 1 -- -!ı.~ 3000 d f--•- ....,,.. " '""" ~ og.un~ Çl ~ "Jill'l. emm de el- v•~• ~~~ , uu.,._ 1er6' Jan bir O"'o"l,n• v·n•iye"-"'-. ,...,, • ., 
nın kolunu eznıeJc ve, lrosııalc • men ııa ..ua ~n """"' tanbulsı•o mlar da. biç hı-'•.rını bir ,,._a b '!adı Tah" · b yı·p '-- rt ı...n - ~ """"' ...,.... b ' . Lo. , •• ı "" ,,_..., a,; : np yarı· ı fac ~ ..,itini ('{ınnızı Uorezı A«pıyı se çc .......,atıverdi. Wı sıyutm.ak iııtiym·du. Hillii,... ır mCJ'l'...,,. uı..!esi .'ı.azır buiu· ı ka:;büıncd ıı ra1<iplerinin mu- şı. çirketın~ yıı~nver. Al sana ·ir· Bu ziyareti evvelden lıokledi • mızın en düzgün adamı olarak 
ııa; Çakır, baam!llm ııak künte- nuyordu. ı d:ı.fa=ı ınü$!.ill vaziyete ııol!.- • Daha bir ka<; gliıı. CV\. 1 1ngi· mi beş li .ı .. On lira taksit ie.in, ğim ve bunıuı Jiq <ııı;eç bu gün- :;eçinm.ek niyetinde-değilim.. Siilı 
ııin9.en kartalmak içiu ne kad:ır :FeaerlıahCe: ~ Jıotımbnspo.: l makta g'Cç'kmiyorladı. li.z lw.w. nazın 3öyle deınlştı. on be:ı lir:ı da senin ayakkabına. !erde vi..ki !ı\" :;mı .bildiğim ler.inire kendimi l.'\yık gör.iiyo -
kuvveti, ne ka'1:ır ınıı:h.aı:<:ti var- Fencrlıahçeliler C:ün ~ik • i Fakat Cih:ıdın ustaca bici "Harp daha feci bir safhııya * halıle, bıı §eeait.' .rı. Y.ı'!Ya ha- .ı:wn. Fa.kat J3fınıw Jıirn dildıd 

t.!u. taşh Şakiri de..arala.rma alarak lı gian •• < üz::rcdir. Na.<i Alman- - Evet iyice b!r :ıy•ld:abı ol- zu·lannıış bir vaı:\v tte idim. Bu- l't!nucnizi ve lıaa.,ı diiı:ı.v:::.ııııı E2l 
aa yap:yor lan ı:r = 1 gol oJmasınn ~- , yıı~ını ycnırıek kolay iş olnnya- B '"' ' 

J• ııa., h:vrra;aın bütl.\n gay • takviyeli bir şckilc!e çılınıL5lar· n. oluyordu. caktır. F· !cat bu miinıkündilr. ~·ın.. W"'.ar &riizel. Fa!:at ben, nunl~ beraber, ·o anda gı;çirdi- ~fil adamı .imis gibi ını.ıaulb -
d Jj'

,_,_ t <ıoı.· - ti . bil. us. 1 atmalı altı mantar!! isti • ::.ım .. eyecanı tarif.e•--•· '-'·o·•· le ye ....... •~ft••• 1'1M ed--
ı : rine galebe çahycr •e, bir 1• .... a ,,....;:ır ımu eıın a • Otuzuncu d::J.ikadan ııonra Bunu yap · Jil3ımdır, bu ya-1 ye .um Raııgi de "şey" olsun. ~ ..zdı:r N b :;"'""' ...... ~ 1 ·~- - ~·-
yanılan da hasTUllll ba.vıdıuıdı- fm.9. olarak çok fena bir oyun artan Fener akınları nlbayct P ıacah!r n• ı ,., i ne gri, ne '<lt> L"ıl'iVl'T't. Şöy- ~elim',. "'~ylcenm;.,.~ ekıro: •• b~:._ tcııı· 1<_· O kadar ağır sifat.lara bfu'il -

gÖISt.Cl'di. J Bu ··~'"llİll tltmda korkunç · ı · · ~ .,., ~~- ..,, vu 11ecek kcdar cb kl:çülınediın. J:a.. 
np askıya almağa sav ~or • Buna ecbep, bıır.e' kalırsa o- devre sonuna hir iki dakika k"" bir bak,'<~• ve ...;.ıi bir kuvvete ı;r•··~sdı e"::"~· /ı.rnaFpel ı k~yu J•emlcye olııruverdi.., liyoraunuz ki .. __ , bu vn-"y'•-

da. la gol ile neti l 
.,. F'kr t ,_ ,,_ 3 • _......,u.:sın.. n «.- ~ı- u... ""'"' -· ._. 

ce .ı. ı '· =r;ı> · nl.,et ve azim vardı. ~1 açık, r:ozlcri.m Jm~· 1 • ve 

t, 
"""'"t t ın d iki' ' A d • ver"'" rJn ...- 1, J-n•em.~m •f - .,..... duş·· üren, işledi!!'~ k·''"·"·tl,...;. Nilı.aye koca Çakır, fn.ya nun .,...,~ 'll.l" mm '~ j y ı n a güze bir pas v.,.. ı Bir kaç gı.iıı ıçin<le hnva nazırı· "- · ,.-_ '"= c~ .. ..ı.arıı • ayakla dıırdıı.,öunı h:ı.kle ~ ' _,_ """'""' ~-

..;.,.,,i. Bir pa a en-<ıl, bı<}llk ;il. usta oyuncunun arasınd:ı aı.· f"'r• .k gol yapm;uıına yard•m 

1 

nın süz! ~n · , ilk k.:.. ı ta!ıak· ~y y.;, ·t.. Tamam .. Bu güı;el.. hitaben: ye;;fuıe sebebi aş!ct.ır. .A@t ! Bı: 
~ gel<'!ll bir bçı';a gil)i füi ta- cak oynayaLilıııesı meı·kczin· ı e.tı. (D. 13) kwc etnıeyc ba:;,la ' ·. L;ir t;.raJ: Fiya• ı na9ır? " Oturabilirsin teğmen, otu- f.lııi i.h.tiras! Siz bunun nclerı> 

a _. nan ,,.... ... ~ - ~" Almıınya, ,,~fıı'rlen·, .••Myı· ~er- sız· on u"ç bupu•· ıır· a. · 1 
raf 
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"la r. """"""'' dedir . Devre de bu. 
1 

,
0 1 

• 
1

,_ __ 1 tan İngiltere, diger tardı:.av - Güzel h:ı.t.ırı:ıuz iı:in eziyet- r.abilirı>in! Yaptı.;,iın d 'iliı'1cr sa kadir olduğunu lailmiyor mıısıır 

bo 
ı l h , Oyuna ··~ • ·cı·v _ _.,.le ı... be b'tt' ""' ~~ c~ • ~ " • }v.ıındc bulıındunbihııı yeri ko - nuz? Ve sizin lka.ıunı:ı: ki kcniıı> 

ynıu::ıı.ny e alııa geçıni.'.) bir ~· ... "'wı r uu.'}· ra re ı ı. k~zlcrini, dcmiruoll:ır yakıp 1 - Istemem.. 1-~"·- B ak •---b ı. ı ' !ayca bıılabil.Wm. Cillıli kalma • 1 kinin menbaıdır, ııoaba duydu. 
hale geldiiind n yıtlnız, göz • ............-. u uı "'ı..an u.~por İkinci h~ftayma lst yık\ycrlar .in'.dı' ı u. lıfo iki ta- - Nedon b:ıy:ın? O kadar Jlll· 1 - .ı. '·' -··dar da .... ' d ~· .......,, Y~'.l oıuugun lıc>yatın ğuıı1 ateşlerin a""'""•" "'-ymu. 
!erinin korkunç lıarcketleri kal· mu aasın kesilerek muka- sporlnl.• r ba~ladıoar. Ve derhal , raf'.n taJ;rnız kuvvetle · ar'ISlD· ~ ~< •l.. bal · • • ı ,_ u., bil h" · tam d:ı bi ·· • · • b" .. 1 · -llajlll'. Pah:ı.lılığından de • sa.ıı:ı ıı;;ettiği yegane av.an· yor D'.lll? Aşk be.ui fazla ynmu-
llll§t.ı. ucuma geÇilJi. et da· F~ıı'l! k .le:,ı.nc aktılar. Tar•1• 1 'l' m.J,v:ıncne, ı;a •n ır mu· ;;.;ı_ taJ'dır Şo'bretc kavnosmag"o -•·-' ı.ı: !'• b ta · le ha ilk dakikada boş kaleye t.o- •.. "" va::cne evcuttur. Fa::-ıt • ...,... · ..,. ,.., ~ ı;ıat!nış, f..-ızla .il;ıtiraslı yap~ 

o ..., asmnu .ımmuy ._. 1 IS!llctin 1lr\.'1Sltll ş'lk bir dômı r ·rilmtıın yardım scli henU.' - Peki niçiı:ı beğenmediniz? yoichn gitmekle azmettin. I:.l.er- ve sc «lii;im l:>ir kadın isin, kıd-
tı. K anhlnr durur mıı, he= pu sokamıyarak mühıın bir fıı. Vhl" üe kı.. c havale l'tti. Fa· yüldı::clır Roo~~lt, bun bir J - Bon sı·,,d- ~-n mocla bı'r a- kesin gözüne girecek ve sana . 

t 
k ırdı C· kadın ı·· ı - - - retimck:n üstün ııeyw )!a.pıwı • 

hep birden bağnşıyorlaidı. sa aç · "" uzumauz k·ıt b!ı g:i.."'t'ı vuruş ya:kın mc çığ h· :u ' iııg · reye a' .ıye yaklcabı isti ,crwn. o-enlerde so;.ı zaferi temin <..·decek dıırağ-dr · lın ·• 
b

. . k•'-1 . •-L"'· k l la • d . , -~ b b. . .. 1 ına. Se.<ep o uştUI'.:..ı.ijte i~· 
_Haydi, llollo.! ır,ııarJı ,...,.,ru """""'oye B<l • s:ıfccl '.u havalna ı. / ,. clı,.r. u· yı.n, soyledi , bizim ar!ıodaş sizden oıı beşli- CJ, u <tirmelı. uzere Qııluı:ı.iu - ğim cinayetler! S.uti lıu.ro.da 'ıı&-
Hattô. bu gürültüye mey~n. tıı. Bir hç drıkiı: ı;onra da _ Bir kııç hafta VP ~c\, bir kaç raya almış. Öyle bir şey olsun.. ğw.ı yolun nihayetindedir. Alem f . . t' ..,_ k ı.;.. 

da 
.. H bo ul "'·- sı»->-hloMn ,.....,,_ı;;;..ı . •.. . F" ay sonra ne o 'leal ! 'fw.!'(3.htar, yaj'lı miişteri.uin o zaman karı;ın:ı geliıı istihkak re sız vnzıvc me ıreı.uecc ......., 

gureşen ay. l u ile Kün ,,..., 3~~ """"""-o~ cı •ıçı'k ı 3t'~ şall\ielini •t· Y~•a=~ ""· ı 'ip. 1.0-.1.- h bi ·· · S--"' •-- . ..._ dakik d _, . ...., ""~ .. - ıı:ıa ..... ,....,.,ı emen anlar: kcabettigı"n tema.~ayı .o--ri~ e· r şey-~otenuyorum. ~•5•u 111 
.... ~ide gureşlctiııi bırakarok ıı&- PD .._ aka ı::r "•ıam et· kı t:ır kaf vuruşıı 'e ırak•'e • ,...t .,,,.,... Anla"'· , - """""~ te~•· k0 ını· ,__...__ . · '-·-, f y- <?.<AS'.... - w.ır.:ı a:ı.ııııı:ıcfendi. • i· sirgemez, bundan em.in ol. . ~ .....,,, ı ..... ~=•gnu, ru:::e ,....... 

yır. ci oldular.. ti Bu müddet aarfında i.<'lkrctt .. 'l gönde·rd· i. 1' akat Ne,-,;at yeriı_;- ---~-- _; __ -"'=====..-..:;,:;.:..:......:::===:..::=:...:::. ı her t"•lu" onrt· t h" ti lirsin teğmen ... " ,~ ~a ve utmc e-
Çok heycaulı .bir aud.ı. Çakır beceril·sizli;;indcn Cihadın l<or- de r. udo..h le etlere t..ıpu uza::·/ sirgenıcmi.~ ve zanncttiğ'iniz Jı:J. 

1 
ı,ı..;,nd /!!!\ 7 Ben cevap vermodim. :Babıun 

için kurtu uş yoktu. MoUa, as.- ka.......,~ an ıarı siy:ıhlılar lıir 
1 

la.'lb. ı. Her i u ta ta si'rııl!ı ~ G. yine ayni eda ile uevwı elti: ' dar ı;eıcf ve v.azife.<oindcn aB1L 
Jı.ıda bir an için bekledi. türlü ııayı yapamad·lar. Fener 1 ve canlı oynama . a •ıığm~n ı " Oglwıu cıı.ncla.n .sevdilrt·:ın 1 uza.~am:ş, . oğlu=.uı,. lL. 

Bu, beklcniş pehlivanlık neza. muavin hattının yerden ve k ıa ne.tice ala."Dıyorlar. an W.:ivert so•.u-a, pnu .wı.muslu .bir ıı . .da.sı 1 beıl~aht _v:ı.zıy~Wıe acıy:uuz. 
keti icabı idi. Ol:ıbilir, lııımm pes paslarla oyuna h4lı:un olmaııı fakımın 1.-,tJan ıu.,.ıııılda sıl.ı 1 Y'*1U&kt.a, hiç bir §Cylni esir •

1 
.:~özli:rıın~ bir kaç ~ yat. 

f>der
0
k sırt iL-tü yere dlişmeııini gllç olmadı. Flkretin yerimle ve irtibat 7ok. Sarı siyah' '.l.r b~r 1 ~~-~!......_ mi11i lt"-eye gı- y . "'"'' '--'-' "'tım"" b. ......... · ·• .do4e-.ek ıillı:.yet .vw:dim. , ...... -A'. .,. .... u '"""' ~~ - epyenı ~Jeceıı.wıı.iz değil "' ~;~ ır ""'"'a ı~ın, cl6Cl'Pa· k·'b' t b' tm b" •• ı.. .:.a;.. 

.......,.......,.. lldtaca görüşleriyle sevk ve ıcla· I top,o çı.kL~ yaparak bü5Uk gay· recek kliıple aralaı 11J:ı bir mi? ıeııi-ml bu ı:cre!.sız v:ızı~·ctle lıul· ı ... ı ..... 'ıı. ır .,_,eser~ 
Fakat, Çaktr pes etmedi Ar- re ettiği hücum hattı, lstan • ret sarfedi)"lrl~ ·. I dörtler tur, ılV'.!Sl tcrt;p ede· 1 - Basit.. malr µa lı":,W.k bedbı<lıiık.t:ır!. !:. :-~~ ~=i ;:::: 

tık bekle.uek te doğru ıde~di. bulspor müdafaaınıu mü~kW Şakır 18 Q • ~isi içerisinde rel<, miisal>akıılıı.ra g..-çen pazar Şayet halro-n herhangi bir . !!153.Il varını_ , yokunu kaylıe • m~J""·"'-. Babam iti, 1• 0 'bı' "' • 

ti 
!'.eref stadında uas!e.mıslıır<h. 1 h rcl·e' te dol b' d •~·'" .ı..uı ~ """""" """' -

Gahtasaray . Feııe:bııhçe o- p 0 haclou çık&nr'ıa rarorun:ı. ha- b t . . un ır ercce e , ynp ı:a-Enııcsioo dokw:ııır dokunm~ vuiye ere sokmakta gecikJıw-J müthiş bir ısı-.._ ,geçerek gole 1 • · · ' ' n ayı ır oyuııcuyu ıııcc, ="'-"' ., ur, ve .113mllıl t" b' d d idi' t -
Çakırın sırt üst\i yere dl. yazık ettl. Cinat kendisine ka· yununda; -ekseriya ~ürdü•:ınnü.< diseyi ve 0 <>yoocu bölge ceza ~ acıy: un! u tb~dilir. Fakat her samimi itirafların tesiri al 
yuvarlanıp teneşirliğin.in Y"" Hayri ve bilhruı,,ıa Seferin a- / dar ıızonamıy.ın topları uyağı 

1 

ve arnk t:ı.bii buıuu;;tımaz hadi· heyeti vo~ılaııiyle tecziye edile • gun ç0<.;a an ır erde deva bul- kalmış, ve bu ~i giıiliyet 
re vuı'duğu görüldü. Ari.ık gök- tak ve enerjik oyuııları Fencı ile karfılıyor. seferden biri r.ereyan etti. / ede. Y3m en az a.5ıı;Jı iki a·• fut- nıaıı. ııe kad::ı:ı; mii~killse, ber tür memi~ti • 
teki yıl~ sayıyot'du. lehin k ...... "---'- • Vak'a malmu: bol oynay:ı:uuyac:ıl:tır. I lu şeref hıssınrleıı. mahrum ' bir ., 

e sayı ayw.......,,..,.~e ma- Top her iki kale -ııra!l1llda-0.:ı- Adnan Küçıik =•·_,,e tekme ı ., - Gel benim z:avıılh tc-;ı--Molla, dikildi .. Usulden fil - ni oluyord 1 ruu= Bu son usulde ise: (hdşifi 1 <-ı;-.nn vaziyetinden te~ bUI • nim, gel de b~n; ku··'·'- . .,_. 
doğu üzere e:ığ elini ki<tbetinin · u. l:ıı;ıyor. Bir türlil .gol olmıyaeak vurduğundan sahadan çıkarıldı. k'm ise) doğrusu zekiıaı in.ıdr nı:ık ta o .kadıu- zordur. Susu • ~ ~ ıu~ oy!uğwla vurarak gal!lıiyet 'W- Kaleci C'ıhadın eındine f!Wa ,gaHba... 1 Herkes bu ekarte işin'ıı ber za- , edilemez.) 1 yoı"l':UD, değil lOi? Bed.bab.t ço • lıanu:t hlsleriııı.i uyaı:ıdırmıı:ıt:a 

asını c ktı pvenmesi takımı .lıeu!nıııı tıir 1 24 üncil d~kikad.a Rebiinin J man -yapıldığı gibi hakem t..ır.ı· Eh takım kaptanı oyuncusu· ı euk ! ~u sinşi haline bakın; bu ,cecikmedin.,. 
mÇ.:kr, ~IU.p ohu~; ol - gole maloldu. Tanktan <>rtaya çalııit bir hücumiyle yUrüttü.,"'ü 1 fw~an vaki oh.u bir cmi.ıle ol· nu yaptığı hatadan dolıtvı mıı- vaziyetini gören eew ırJııııımı eıı DW,i. Ona bütü.u eevgi.m • 

el 10 
•- t · I< M"' ı t 1s . lspo al ·dugunu aandıl.ar. demki !!'.'hadan çılfarmışt:ır. ve ı' §aygıml:t sarıldım. Beni o kedılr 

duğu yerden sUklilm bUldllm g en pu .=ue çevır""" U· op -tıınou r k eeini kanı;- Galata.so-raylı Adnıın kendi hakem de iııe karışmamıştır. O naınusltt bir unsuru zannede - candan sıl<m1Ştı ki, ŞQfaatla -
kerıune bazırladL O da pek tırdl. Aydın yakın mesıi.feden tııkımı kaptanı tıırafmdan kasti halde 0 oyuncunun tekrar tlıc· cck."' ı lu ta::yiki, ka.lb.iıriıı içUı.de ı-. 

Ti YA TR LAR y:ı.kmdan ağlara takarak ilk bir kıı.fa . vuru,,"U ile ikinci .lt'ener br harekette l:ulunduğundıın ziye edilmesine Jiiırum yoktur. ı Bu sözleri kısmen baketti - lerin ~ercyanettij:i:ııi bwılcidll-
,,_ __________ .JI golü yaptı. (0.1$) golünü de atarak galibiyeti sı· -dolayı salıoo::m l: r ç edildi. 1 (Çünkü hata yapan <>yuncu -~~!'.!'!~~~~!'!!"!'~"'::!!il!!"'!!'! yuyord.ı.ım. 

-n.. EQyı "'·n P.-_;vertlil_; ha· gortal:ı.dı. Yoha hlkıım tarafından dır sahadan çıkmakla zaten ce-m- - - - --- -·-- ., ş· . 
Şehir Tiyatrosu 

Tems'lleri 
tstllW1 cadı!esirul.e komedi 

kısmında 
BU AKAŞl\M soat 20.30 1a 

PAŞA HAZRETLERi 

.,.. - '°"' ... . ğildi'!.. ı sını bulmuştur) namesini esas :ı.lırkoı:ı nasıl ır - ıındi nem ·bura-dası et • 
re!<ete getiıı:ll. Sağdan ve sol - Bu snyı 1Nanliu •porlulan büs- _ Bu da yeni mi 'Çlktı. . Binaenaley.h bun<la:n eonraki !ur da klti;::.ler ko.odi .aralarında J bırtmak için, nerclenı bııı;ı w -
dan inkip.f ett.irdilderi akınla:- bütün canland:!dı; Fenerliler - Y<C>kııa artık hıılı:emlenn, 1 maçlarda ta.biati ile OYnııYacak· kaideler iblaı';na anla&:mrJar ya- racağım•ıı d~lim. Bana ~ 
la bıımmlannın ıusıf sahasına ka.za.ndıltlan gali.:ıiyetj kaybet· oyuncu çıkarmağa salii.hiyetleri br. paralr. lerin nasıl cereyan ettiği".i, tıii-
yerleştiler. -Ş:ı.Jtirin beceriksız memek, lııtiınbulsporhılar da mi yok diy<ıcekain:z_ İyi anım.. Keyfiyet'n taınikini ve hi.di-· tün hakikatiyle anlatıver:• 
•e ,,..,.,.;" pa·'"ri,·le insicamını hi lın bcrabc k· ı...... ı. - Değil.. Teşkilat bile teknik bir çek selcrin · '"nı Füt~ol Federas- 0 . ek b . k __ ,_,_ • 

·-- , ç 0 ll28a • re OoUU4A Bu yem bir •USul. Böyle de- hususlar hakkında kararlar ver yonıı - "nd:ın i.etiyorıız. ıyer ' tını 11""'""'.ınagıı. lı.aybede:ı Fener f , rvetlcr: he- (Sonu ııayfa 6, s{Uu.n ı de) vam ederse taammüm edecek. mek için F. l F. A. nın nizam. 0 ,..,.., Gll.ı:ay ve titrek elleriyle okcamaj~ do-
b- ııam etti. .. 
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H • 
Yeni havn al..ınla- 1\ 
· nn be ef cm~~~~===~~~~~~~~~~iii!ii:iiMiiiiiiiliiiiiiiEiiiiıiil~~~~i2iii:::Ec:~:ZC~:===:.====:~•I 

1 
a 

ları 
( e., brafı 1 inçi •vf•d•l 

ta bir gece evvel hücuma * 
rayıı.ı:ı c>ndüstri bölgeleı1 bom • 
bardıman edılmiş, Lonentda da 
deniz altı gemileri üssü bom 1 
bal.anmıştır. 

(Bat tat""ft 1 inci sa1fa:hı) 16 1\ t h'"I • • ı el t i~ü~c~ı ~l ;1t:<>~~~~~ı:r"'dat ıı ar ~,. it an, 1 1 

beeliyonl.u. 'l'~J'CU kiıUesı, i>LI clu"n h'ir nf iP. arıdı 1 • ,- : lıilometre ge:qlig!!" 1ckı lıır ~n I ~ h .ı " hı .ı • 
takayı ateşleriyle sarsacak rı1 u· Baı ta••f• 1 ine• 11.ı.,tad.11! ( yt d ) 

r Daı tarafı 1 lncı •• .w a 
dafi sındırılacak. bu ateş· per- lil, emniyet ı.ıi.H.lürü namına Nail Amerikan mıllet., bu;;.uı ı..ı-
dsi. arkasında taarnu:, hiç d& Serdengeçti ayrıca r::mınocti ri'·ıı= yem bır sayfasını yazı
ğ:i.J.ee, yalan hedtfİL.e cı-ışocek Halkevı ttrni Ya\lu Ab<>darı, lr yor. 
ti. yüp Halkevi reisi ve azalan D•J haftanın büyük h :len şu-

Taa.mı.z çıkış yeri me:kez cep Haik Partisi meclisi idare ..,..-... dur: l..>iııı;a şunu o;;,ıendi ki 
besinde intihap edilmişti. Teşeh- ı;ından Hasene Ilgaz ve bıi;'Ük rnütt... t millet olarak bızı teh
büs, muvaffak olunca esasen bir halk kiıUesi /'azır bU:wınıu:r ilit eden telıL.kcyı anlıyoruz ve 
hasım cephesi derinhklerine doğ tur. bu tehlikeye karşı kuymak için 
nı bir çıkıntı teşkil eden, Vios!. lst iklil marşım müte:ı.kıp kü:r dcmokras=ı.z harekele gcçıniş
bôigesinde bir yarma imkaruj süye gden şehir mccliı;i n::a · -ur. I 
elde edilebilecekti. • sındaıı Me!L .a Avni çok heyecan Prusya ot.Gkrasisi fena idi, fa. 

Sevk ve idare edenin adını da Jı bir hitahr. ile 16 mart ~elıit · kat Nazızmın burıd:ın ç~k dalın 
alan bu taarruı, gerı;ektcn m leri:ıi anarak sözlerine şu cümle lcna olduğunu biliyoruz. N:ı.zi 
kuvvetli ve süıe .li et.eşlere da· ile başlamıştır: hUVVctlcrııı.u ıstedı0 ı, ırıüster:ı· 
)'anmakla beraher, Yunan az • - Tür'< vatanının ruhu. Tü.ık leke hıritalarında ve yahut 
ınine çarpınca ınldı. Ve viik • milletinin gÖı;il olan Türk as • jLnci derece cheı..ııniyctii Av-
aek emel de Vioııayn göm- lü. kerinin mane\İ hmrurunday:z." rupa hud~tı:ı.rında ~asıt değı-

Başarılamıy'ln tıısrruzdan Meliha Avni Türk askermin şiklikler dcğıltlır. Nazı kuvvet· 
sonra asıl mevzii ·rin de Pl•lf:n büyük ruundan bahsetmiş ve eri, açıkça, bizim kıtaı:uız da 
eokm:ısı korkusu \'ardır. G l~-.1 bilh~a 'Biz her "'ydcn geçe- <lahil olmak üzere lııltiın kıt<.· 
haberlere göre, ltalyanlar tirçok bilir onu yüreğimizden atalı· i • hırda bütün scçiıı.li hi'k~t 
ınvrilerind~n d ııul.nıışlardır. riz, ool<üp ataınıyacat:uruz tnr ·temlerinin tahrilıini !S<.İyur • ı 
Muharebe tertılıinde rüt?eY•' .;;;k. tek sevda vardır. O da hürrıyet l.ır. 
ıe yer tayin edil r ~'ark gozetm~ ve istiklaliınizdir." Nazi kuvvetleri, iktidan ce-
Bİ>lin ilk saf'ınr< '' -me, ıı.ncak .Meliha Avniden sonra Emı::ıö- bir ve kuvvcUe ele gcçırı::ıış bir 
ına.neviyatı ol"'!~.~ .. gc.regcn nü Halk Partisi reisi Yavuz A · a>·uç zimarndarın bi.ılün iıısan
vaziyetlerde luşunülıır kı, bu had kürsü~·e gelerek bır hi - lar:ı tahaıuuimli esasına daya -
~!er buhran!ıdi., elcmlidir. tab<; ir:ı.d etmiştir. Yavuz ı'..lıa· nan iıükiıınet sistcn;leri tesisici 
l.fancv"yat . illr'ak tertip cie- dan·. tar -ı:.r.yor . 
ği.Jtinn<'kle m· mı. n olsaydı. _ Aziz yıın!daı;;lar, 16 ı;nart ilu .ad:ımıar ve onların inno
fa.1ist bh'!ikJ rı dof('- 'darı ,ün- şclııtlerinin mukadcles hatıra. a- tizma edilmiş tar:ıftarlan, bun:ı, 
<knberi ne ren;, • ne şekle' e r·e nıu tatız için toplanmış bwıı • yeni nizam ismini veri~ ıriar. 
tertibe girrr Jı ·er ki! !anevı • nuyoruz. Bu kabramanhr bun· Fakat bu yeni bır ~ey deı,.iLlır 
yat! Bu ruhi 1 U\'\ U kisb! a · dan tam• mıi bir sen.aevvı'.'l lıu- ve bir nizam dı.;:rildtr. İüsanket 
Yanlar rcclitc ';.a ısı:ıd.ı •ıa • gü:ıU:ı mıbahında vatan u".Tua- fütuballa kabul ettirilen ve esa· 
Yal in!:i•:ı.rııı" 11 "Ta~!ar. 1'uha • la can verdiler. Vazife başında r.cte dayanan bir .ı;i.stcmi, daiırJ 
r,benin • r a'l Jc·~1 ~ safha yurt bckç!d olar:ı.k h:ı.lkc<lil · $Urettc hiçbir Zı!:nan kalıul et· 
larını ve bu.ıı-ı- l.:ı.n ı lı· ·r 1 ' miş bir i tirahattaıı, ı;;iz.Ierinı nıiyccektır. 
Yaııatmak ~ ı 'ilJ• bulun . yd: hir ıLıha bu aleme aı:ma;;n im • J!oosevelt, Avru;>a milletıeri
ınilletle• ar+ 1'1 yrı ü\.J kfı.n bulama.dan ebediyete i• ti • nin ve Arıerika Birleşik Dev • 
cesar<ıtini uo öl · m k dr •ru .:ı" r- kal 1:ttiler. Mukaddes yun' top- !etlerinin blılayette bu "rr. c'~ın 
dıı! taı<Jannı kenlanyle yo'{ı.ıran şe- tiranlar,, ın bütün demokrasi • 

•raa: ruz zamaıunı intilıaptıı WtJcr ara.ı:ı.:ıa katıldılar. len ortadan kaldırmağı lüzuı:ı-
basiıct ao<ccriJ:ın· ·tir. Y ' Onlar her zaman kalbimizde lu a.dd.ettiklerini aııla,·amamış 
ordusu, ~e_,i bir , .,•,_ye 1 v yaşıyacak o'an mukaddes )"'rt old•ıklarını hatırlattıktan son-
vet ayımıı~"u ı.ıccburlLL Tun· · \"C millet ş•h!tleridir. Sa<lc \'e ra sözlerine şiiye devam etrni~
rı.ızlnr, .:"'ulmbiı tııarnızlar bu göst<'ri ,giz, tam bir Tiirk kah • tir· j 
orduyu yor<>ıtış ve yıprat r:ımanına yaraşır bir sessizlik ~ Siır.-1.i bunu anlamış bulu
nuş o!acak..ı ,\ d r i yat i g l i •risinde dünyada en muazzez nuyoruz. Avrupa milletlerio'n, 
geçen kurtlar, tau: kuv • varlık olım hayatlannı teslim e- ortadan kaldırılınasJ, 1939 da 
vetlerden mürel l:Pp V<' asri va- derlerken muakkak ki ~atık ka~ ve 1940 ta Büyük Brilanyanın 
sıta ve silalııarla mıicc ı'" d lcr. larının altındaki tımç }".i"1eri mağlüp edilmez müdafilcıi bu 
Sonra öı.dN 'er de Fyni gaye u1- istikbal<> emniyetten d01ğan gi'.':li programı parçalayıncaya ka
nında ve omuz omuza rıa ·~şı • hir tebessümle aydınlanmıstı. dar bir plan mucıbincc dev2.m 
Yorlard' ~;ayı ıict\in·;·.ga al • Biz o yüzleri görmedik. Fakat etmiştir. j 
teme ,.., ;kem r•liyrtı. atC'1 tı~ biliyoruz. Görmenin yaratan'! • Demokrasilerin dil· anları 
fev\'uku, her eyi, m•J'.a ak.t • v'1.ca<!ı derin hir ic emniyeti il~ şimdi Lıliyorlar ki, dem<lkra.<ıi 
Yet vadcud:\J•ı i; a da bır duyuyor ve biliyoruz. Yurdu • daima demokrasi oUra.k kalabi
fark, planları 2ltü.<;t. tmıye ye· nun istikbali için seve Reve """ lir, ~ticelerden bıılısedclJilir, 
t~rdi. ı-;ıc~ı -r, frı ~..ıPt.i-rrı, mu· vor n her 'İ'lirk kahram&m ı;:'lıi. neticeler·e varabilir ve müd:ıfaa
knudes ülki;, .r için cr•r:şıyor- n'lların yüzlerine de Tiir~; knr- sı için icap eden şe.1<ilde silılh· 
11.rdı Her rye ~r. n. cih:ı.n· tuluŞUil''n tebessümd!':ll fecri !anabilir. 
dıı hakkın da gnLlıcsi • inan · doğmuştu." Müteakiben icar ve iAre ka
n k, sarsılr-..= ır ı...~·-vet temin Yavuz Abadan 1;Özlef'ini şöyle nunu hakkındaki müzakereler • 
edebilirdi !~ Y ııınr mı:ıva~ • bitirrniştır: den bahseden Roosevelt demiş· 
fıı.kıl'~tind~ en mü•,.~ fınıil' "- Biz yaıııaclıkça, Tiirkliik tir ki: 
D~oju .1.friktvlc.: 1 var oldukca, t<izin kıı.n1arıU.Wa - Ba müzakere bizzat Ame-
Ho.ı.ıemti•aıı el .,fınd1kı t- ı•e- yuğrulmuŞ topraklar sizin. r •• rikan milleti tarafııı · • tavsiye 

katta dikkati en çok çeken &c· dakarlıkl:ı.nnızla kurulmuş ıs . ed;JmiRtir. Karar bir tek :lda
bcti vadilcı·ı boyurıo'll Hanır ,.;.. tikhile hiç bir yabancı kudret mın öCsiyle değil, 130 milyonun 
likıı.metinde ve ... I:ıvi :Nil k yna- • parçalanmayı g??.e 1.lma<lan . tiesiyle ilfuı edilmi~tir. Bu ka
tına dogru l..>clır: :ı.ıarlt da,t dokunamaz. dokundurmaz. Hür rar hepimizi ilzam etmektedir 
\'e ı chir gcçitk~iuc l arşı t 'V' •h ve mUstakil yaşaınanın yegane ve dilnv:ı. artik bu!'.dBT' ~iiphe e
edilen d1rl:ı.leroir. Bll müte · ~ı. yerinde ve icabında ölnıe-- demez. 
ite bil ti"· '"'ı'i ı •r Aı'is • Ababa yi bilmekse, bunu Türk ten iyi Bu k"-rar meleketirnızde her 
ınerkezini istihdaf eder ve Ha· bilen, başaran ve dünyaya öğ • tiirlti yatıştırma teşebbüsüne, 
b"'iıstruıı ııuye ayın.. retcn bir millet yoktur." diktatörlerle anlaşmamız icab 
Eritrede Koroni ~enberliyen Yavuz Abadan'ı müteakıp ü- ed~ceği hakkındaki telkinlere, 

kuvvetler, Edtre garı.ironunu ııiversile gençliği namına ede • znlıim ve tazyik kuvvetleriyle 
İeı;bit tmektedir. Yolsuz. carp biyat fakültesi talebesinden Ha- kompromilere nihayet vermek
"" valı~i arnzinin diğer btr cuk lid Tanyal kiirsüye gelerek ates- tedir. !şte ~mdi lüzum müs • 
lıakt:ılarır,da oyalama _muhare- ı; bir hitabe irad etmi~tir. Bu ~ccldir. t.ti_!ısalimiz t.."m ,~. 
belcri mahiyetini r.~yen hP.· hitabelerden sonra ~~'ıitleı imilin -~~r.ıle ı31emege .ba.~la.dıg', zam_:m 
l"oket.ler de müdafıle.n çok "9- • ruhuna fatiha okunmu•, bund3ll o~nya demok~ıler~ın dilı.lator
eırtnıaktadır. sonra da .mat~m h~va~ı cnlıııa. luklere dı~ılerın ~azan~-

füitün bu yıldırım teşcJ;ıbiis: rak bir manga asker "trn·_;a}ıı iiç ya~aklrrını ıspat edebıleccklerı-, 
ı .. ı;, kuvvetini Habeş f'ltıhlen defa ateş etmiştir. Müte:ıkı • ne kuvve~c ınanıyorıız .. 
tı,:ı maneviyat zil ıınd.uı almak ·, ben hazır bulunan merasim !n • • R.ooseveıt, buraya g.ılince şu 
tadır. .. . · tası onu takip edel'f'k 300 ı··.dın vadi yapmL~br: . • , 

E~er, ltalya.nlıır yuksek bır ve 750 erkekten mürekkeo g';nG . - Verıne~ıze ımkan o~an Y:· 
lıaıeket kabiliy•'Une ve strate · tik teşki!ıi.tı, bir kıta po1iı. ,.c r,. n~ eskı bu~un tııyyf.ırcler,, bu
Jik nıeharete sahip olsalardı. bu ylip orta mektebi Uılebckri ı, 1,. ~ _-ı ıarp aletlerıı_ıı gonıkrtıce
tür'etk&rhklar katiyen yer bu- mandanların önüden gl""&''t g.ız: Bu aklıseliının sevkulcey-
1aınıyacaktı. I merasime nihayet vemıis!cr • şıdır. . 

1 
A "k . 

1n iliz sevk ve idaresi, has -ı dir. . Rooseve t .. m~rı :;ın sanııyı-
llıın ;aziyetindın ve ,.uhi hale- ınden ı~~ıhsalını :;mıdiden . c.ep-
tinden her zan:an istifade etmeltl p "t k f' 

1 
heye gondermesı.ı_ıı ~~temış~!: 

~kanları araııuştır. B'.I lopr.ı- ara su 1 a an na ,!'~sevelt buE~~u ., lı~n 
Rln vatanpl""rvcr ve cengi.ver sa~ 1 ;t: m azasını 1S1..1e:.1~ '..:; . .sc. • 
hirıleri, istiklal ve MirriFtlcri k a r ş 1 ne:.ı ~~.retle devanı et~ıştı\a 
lığrunda ölr!iinnesi,,i v~ ölmesi- ır gımız, prop~an a . • 
ili bil ·ih· kıı 1•etl _,.,1~ rafından tclıdıt ve ır,Tfal suretıle 

en mt tp \ w- Cıuı,. (Oa;ı tar•fı 3 Uneü u ... fada) J b" 'll t' b" 1 .•. 
l ,.,,, Af ı d•k" mu··him d ·ı· • ' korlmtu an ır mı c ııı ır ı ı 

~u n .. a ' ı '6 Hüsnli Algan, vilayet seferber- d -u,. l · b" im llıaiı. ku\•vcl.inin saf dı na atıl • e~- ~tır veB ıı~. ır .::ah mıın o ı-
lııas . . • ·e askeri ehem- lik müdürü Ekrem Gönenden mü ya..,,.,.. ır. ugun nı ayet gay • 
tlıiy~ti~tibsar~~:e' temi.Jemc plA- tesckLil hakem hey'ti tecrübeyi retiıniz_ kısmi bir ga:r-et deği!, 

• yakmdıın takip etmişlerdir. · t ek hır gayrettir 
llının ba.ııına ge irillT'~!i idi. Af- 0}~. un .• k • h"'-"" likad · .

1 1 1 
kl Muvaffakıyetli g~'Çen alarm · ve ıa.re ·anunıı w-.um-

lıi a yanın m. yon u 1 scçt· n tccrüOOleri esnasında p=oüt !erinin her nevi mühiınmat::ı ve 
.,: .orou:r' el~~n ~~kamıak, lal iınha ekiple1"i komutanlığııu :>a- bunların na.kli için icap eden 

ıçın bır f Plaket ıfndr eder... rıver jandarma komutanı yüz • bütün kolaylıklara şimil dclu-
bo Bu,ndruı sonra v:ıkhyle Do • b:işı Burhanettin, ve pa.qif ko • ~u bilhassa kayt ve işaret e-
1( no nun .. açİ!~ yolıian .Adua. • runnıa şefliğini de Sarıyer em· den reisicümhur, kanunu ımza 
lıaakaie uzerınd .n. de yeni hır niyete amiri Celfıl yapmışlar • eder etmez sevkini t'mrcttii(i 

reket beklenchılır. dır. bir çok levazımın lıal•n yola çık 
liabeş mesel ;i k:ıt'i halle doğ 1D1Ş bulunduğunu söyl<!miştir. 

1 ~gidiyor ve imparatcrluk hül- rarladılar. Fakat her iki taraf Reisicümhur sözlerine şöyle I 
~ !arı da bu sayede sona eri - ta henüz kuvvetine müracaat et·ı devam etmiştir: 
or, denilebilir. mLs değildir. - Burada Vaşingtonda paro-
lngiliz - Alman muharebe 1 Gece baskınları, büyük za • la sürattir, hem de ani sür'at .. 

tcına.~~arı yiatla karşılanamadığına göre. Bu parolanın bütün millet t ra-
"I.. lngi!izler Ruhr f!anayi mınta- bundan böyle de bimalıaha de • fından işidileeeğini ümıt ediyo-

1 ~.ında askeri hedeflere tehli- vam eaecektir. Yer müdafaa sis- rum. 
e!ı deniz ve hava Usl.crine; Al • temı henüz ihtiyacı karşılaya - Reisicümhıır, bundan sonra 

taıııar da bernıutad. Britanya. mıyor. Hava.J.arda müdafaa ka- Amerikan ıniU.,tinin bütün sı-ı 
Ilı.o llııUJelif şehirlere ve da.riıa • biliyetini ise, ııimdi:ik ölçmek nıflarma i.•tikbalde foıiakfu·Jık-

aalara karşı akınlarını t..ır • ; fırsaU bulamadık! !ar yapnıalan icap edeceğini ha-

Yugoslavya 
sinir harbile 
yenilemedi 

(sa, tarafı 1 ınei aayf•d•) 

ı;ratla Bertehesgadcn arasın • 
da cereyan eden diplomatik mü
zakcrc"crin her sa1basında. bu 
hattı hareket muhafaza cdil
mi~tir. 

Cereyan eden müznkerelcr şu 
suretle telhis edilebılir: j 

Bitler, Bertchesgadende Av· 
nıpanın sözde yeni nizamı hak 
kında Yugosl.aV}aya müspet 1 

tekliflerde buluıımw;., Yugos • ı 
lavlar da bitaraflıklan dolayı
siyle bu teklifleri vakti gelince 
tetkik odcceklerini nazikanA 
bildirmişlerdir. 1 

Alman kıtalannın Bulgaria
tana girmesi vaziyeti biraz 'ı 
değiştinni~t'r. Almanya, iki de
fa daha, Bertchesgadende yap
tığı tekliflerden farLli tahriri 
tekliflerde bulunmuştur. Yu
gosla,-ya bitaraflığı dolayı~;yıe 
bu teklıficri de reddetmek mec
buriyetinde lmış ve Hitlere 
arzu etti,ğ:i ·-::ı.'lil Yu~osla v • j 
vnnın bir "- 'mi tccavliz paktı 
imza etm('.:';e amade olduğunu 
lıildirmi~tır. ="""...,., __ .......,_ 

Arnavutlukta/ 
akim kalan 
hücumlar 

Hit er 
dedi i : 

{Bat taraft 1 inci sayf•dlı) 
görerek, kendi kuvvetlerim ve 

( Bou;: tarafı 1 inci sayfada) Alman kuvvetlerini hakiki kıy· 
Atina radyosunUn spikeri de- metleri ile takdir etmiyerek, ye-

miştir ki: ni Alına.n idaresinin azim ve ka-
- B. Mussolini, İtalyanlarda rar kuvvetindl)n taınamiyle ga

tereddüd fılemetleri görüldliğil fil olarak, milletimizi bir ikiııd 
bir sırada müdahale etmiştir. Bu 1 defa. yt>.re vurmak işin.in kcn~i • 
nun üzerine general Celoso saat lerı ıçın çok daha kolay olacagını 
on dörtte yeni bir hücum yapıı- j sandılar. 
masını emretmistir. Cesareti kı- Amenkalı general Wood, A· 
rılan İtalyan askerleri arkaların ~.erik~ ayanımn tahki!<at oo
da bul.unruı siyah gömleklilerin cıınıenı huzurunda yaptıgı beya
m.itralyöz ve tüfrklcrinin tehdi. natta B. Churchıll.ın daha 1936 
di altında ilerlemeğe mecbur e- da Al.manyanın b;_r kere naha 
dilmişlertlir. Hücunı o!Jlddetii bir çok kuvvetli o\dugunu ve Al • 
topçu aLCşiyle setredilmiş ve 1- manyayı yeni bir .~arpü;. mah. • 
talyan tayyaı·cleri gök yüzünıi vetm_ek ıcap e~·ledıgını .soyl~tş 
dodurmuşlardır. Muharebe gıin o~dugunu te~ı.ıı ttmıştır. T'.1" .: 
batıncıya kadar bütün şiddetiy- hı.ıı kaydettıgı bu vakı, bugunku 
le devam etmiştir. inkişafın m,C3uli~ctleriııi . pek 

İtalyanlar mütbiş zayiat ver- güz.el teba.nız ettirmektedir. 
m.i~dir. Çünkü cephenin bir İngiltere ve Frans:ı., harp is : 
nokt.a.aında toplanan diifman tiy?,rlardı. Filhaldka millctlerı 
kıtaatı YUlll.ll mitralyöz: ·e oto- değil, f~ arkasında forma j 
matik silabla.nnın naınl.ulanna sonluk ile eırternasyonal Ya • 
sürünürcesine ya.lda4arak Jrınl . hudilığin ~huıduğu politi~acı 
mışla.rdır. ve maliyecı tabakaları ha.rbı ıs-

Yahı.ıarıaıı İtalyan esirleri bi- tiyordu. Harbin bütiln bu me • 
tap bır halde bulunmakta fuzuli .ı;ullerinin ümidi, un:ıımı_i ~pte 
bir k.ıllianı emrettikleri için §ef. faydalı olarak k~n<lısını gost.cr
lerini terin et.ınekted.ırler. Eöir. mış bulunan taktıl;le, ·alnız har 
kor arasında 53 üncü si) göm • bi açabilmek için d".Oğil fakat ay: 

tırlatmış, karların daha M ver- lekli tabura ve altıncı lejyona nı za.n;a.nd~ Alın~ kuvvetlerını 
gilerin d:ıha yüksek ve iş saat-1 lruınanda eden 2 al.bay d· var • de d_a~t:ıbı!ınek ıç....1_ Polonya -
ı=ııııı daha uzun oıaca,,.ruıı söv- J dır. dan ı:ıtifade etmekti. Polc-ııya 
lemiı;tir. 1 lienerıı.i ı~osuıı emri ye ·misi sefcrı 18 gllı':?". bıttı ve m.ua • 

Amerikada 130 ı:nıtyon insan Allııa, lö (a..a.) -Atina rad- st'Dlarınıızın ıımıt~ne sen s~-
varsa lngi!tercde ve ciemokn· yosu, general Papagosun ıı:,a.- ret.te nihayet >erdı. Al~ mı! 
sinin büyük me~!csini baı·lıar-1 ğıdaki giinlük emri orduya ta- letı. 1940 .senı:stnde ıtımad ve 
bğm zulmetine .karşı kahra • mim ettiğini bildirmektedir; iftıharla ıp.rebilıyon.lu. 1 
manca kocuvan başka yerlerde Son yedi gün içinde clüşma • Maanıatıh Alman ordu~unun 1 daha çok İn$8.!1 vardır. nın ı;arfettıği gayretler sizi ye-1 garpta lıareket.ı geçmesınd7.ı.. 
~ba fitilinin ucunu diizelt- ri~zden kıpırdatamamı~'b.1"· e:'\·el, bu harhıa _bclkı de en mu-1 

rn=ı.z ve ş;ı;es:ni parl:ıtmamız 1 Duşmanın bu hamlesı mükem- hım karan, 9 nısanda :;ılınmış 1 

kili Jeği!dU:. Mcşa!eyi. y~ma.Pa mel olan sa:,aş kabiliyetin.izi ve bulunu~ordu. lı:.gılten:nıl!' Al • ı 
devam edebilmekl..,'IIlllZ ıçın da- bılhassa mncadcl.enın hakli ol- man mudafan kuvvetını ~una! · 
ima artan miktarda benzin çı- du,,,"u hakkında beslec.. :jiniz ima·, den gele~~. ~hvetmck tehlike •

1 karmamız zamanı gı:!miştir. nı evvelce de oWuğu gibi bir ke- lı teşebbusu, bı; kaç saa~ f_:ırkle 

Bu harekAttan bir tan
miz geri dönmemiştir. 
.Loudra mıııtakasıaa ~ 

hücum 
Londra, 16. (a.a.)- Hava 

ve dahili emnıyet nezaretlerinin 
tebliği: 

Düşman tayyareleri, dün~ 
ee, Londra mını.akas.na. hücum 
etmişlerdir. Fakat büyük ınık
yasta olmıyan hücum gece ya
nsına doğru bitmiştir. flir çolt: 
bölgelerde evlere bazı hasar ol
mUŞ, fakat sabahın ilk saa~ 
rinde bütün ~r söndü -
rülmfu,ıtür. Bir tek vak'ada aıı 
miktarda ölti kaydedilmiştir. 

Ekserisi lngüteren.ln cenu
bunda, cenubu şarlrisinde ft 
civar kontlukla.rda olmak ll?.er8 
diğer bazı bölgelere de bom
balar atılmıştır. :Mc~kezi !ııgil
terenin şark kısmına da bir 
kaç bomba dil'lIDli,,<tlir. Büt\m 
bu mıntakalıı.rda yaralılar fa. 
la değildir. Ölü miktan azdır. 

Ad is· 
y 

baba 
da 

Nairobi, 16 (a.a. l - Bu sa
b~ h rcITTDen bildirilmi,...ı.ir : 

iıı,.,niliz kıtalan, Mareşal Gra
ziaııinin vaktiyle Habeşistan is
tila edilirken blr zafer kazandı
ğı Neglıdliy, ve Vijigaya doğ
ru derinliğine ilerlemektedirler. 
Negh2Jli, o:;.ıdi!!cio • Adisaba· 
ba yol•1 üzerindedir. Harekata 
devam edilmektedir. 

Tahrip t>:illcn tayyareler. 
Nairobi, 16 (a.a.) - Resmi 

tebliğ: 

Cenubi Afrika hava kuvvet
leri dün sabah Diredauada ııe
kiz 1talyan tayyaresi tahrip et
mişl~rdir. Havada Cr. 42 tinın
de bir ve Cr. 3::! tipinde iki düş
manavcı tayyaresi düııürülmüş
tür. 

Demokrasi akim l:aldığı tak- re daha ispat etmek fırsatını akamete mı.lıküm edilmıştir: . l 
dirde söz, if de ve ilin hürriyeti j size vermiştir. Dört aydan fazla . 10 .:nıa!.'s .ıab~bı ~l:ı.ı;.ıbıl~r· 
memnu bir şey haline gelecek- bir zamandır yaptığınız muha-j di. ~u asken ve ~ya.si '-azı.
tir. Diirüstl.ük ve itaat kelime- rcbe naziri bul.unmıyaıı bir ı;e- yetımızı tedıd, edclıil.ecek teblı·' '!!!!!.,...,......,~!!."'!!9-"!"!"'~!"'!!!!!'!!"!"''!!:S!!I 
bri arasında çok büyük bir fark refin iklillerinc layık olınaı:ııza ke bertaraf ecıilm!~ bulunuyor-ı 
mevcuttur. İtaat diJ..-tatôrlükler hak kazandırmıştır. Dü~mr..nın du .. ~ta kati .mncadele başlı
tarafından elde edilcbiıir. zorla taarruzu tardedilmiştir. Azami yabilırdı. Bu mucaılc-le, evvelce 
kabul ettirilebilir bir şeydir, fa- Diz yenilmemiş ve zafer için tahmin edilmiş ola~ vaziy:ıtl 
k:ıt diirüsUük yalnız hi.diseler beslediğiniz iman her zaman • , a!dı :. Ft·a!'b"lZ - İng-ılız oepl'esı • 
kendisine olduğu gion gösteri - kinden ziyade kuvvetlenmiştir · J nın ınhılalı. Um1;1mı harbın 1 
len ruhlwda mevcuttur. Bu Merkez mıntakasıııda mükem • fedakarlık senesınde muvaffak 
hal btıglin hı~lterede, Yun - md bir surette temsil ettiğiniz ?l~mıy&n bu hal,. bir kaç l ~ .. fta 
ııistı.uıdn ve Cinde B; r 1 e !! i k' ve tari~ine şerefli sayf• lar ilil· ıçınde. ~-ukua geldı.. . . • 
A.merikada böyledir. ı ve ettiğiniz bütün ordumuz göğ İnphz. ı;ıl'~cvek!l~nın mı:na • 

Halen bir buçuk milyon ka· süııüzii takip etmekte ve yap- dan an fikı:Ien ~ilıtfına olarak 
dar Amerikalı yurtda.~ın silah tığUU7.a hayran olmaktadır. Si- 1 1~~0 senee•ı, tarıhe, k~we.tıer 
altıncla oldu;,';unu kaydeden Ro- ~i hararetle tebrik ederim. Ya- ı Il!uvazeuesı .. ctı: netı•:elen ı!-ib'.'-· 
osc,·elt b'.laların azınlııi takdir ~asın Yunan ordusu. nyle en mühım ve en k:ıti bır 
·ve tıı.zimle yad etmiş ve §()yie ' -= - . değişiliğin husııle geti~nı-; oları 
devam eylemiştir: ı ıan varoır, ATtterikadan gemiler bl! sene olıı.rak kaydedilecektır. J 

Birl~ik Amerikanın azmi, alaeaklHdır. Tayyareye ihtiyaç-! E:_::er Almanl'.3• 1?18 de, bu mu-
lüzumsuz ~rcvler, açıktan açı- lr.rı vs.rd."?' ,Amerikads:n tayya.- Yaffakıycllerın hır kı::mın: elde 
ğa yapılau sabotajlar ve gayri re alacakhmlır. Yiyecek mad -

1

. etmiş olı::ıydı. lıarbi ~rdı. 
meşru kftriarla haleldar olma- deltrine ihti:'ı'.açlan vardır, A- .. Adetçe ve. malzenıcce mti~ • 
m:ılıdır. 1 merikadan yıyecek alacaklar . kun olan en ıyı derecede taknye 

Müteaki~ Amerikalıların d:r. Tanklara.. topl.ı>.rak, mühim edilmi~ olan azimkii Alm:ı.n or, 
vaziyetteki fevkalade vahame- mata ve hel' türlü malzemeve 

1 
dwru, ~ugün bir dünya. kaıla r 

ti takdir ve teslim ettiklerini ihtiyaçları vardır. Amerikadan geruş bır Gahnda, bu tanlı! J!).10 
bildiren reisieümhur şöyle de- tanklar, toplar, mühimmat ve scnesincl~ baı;;l~ş olanı niha · 
miştir: her türlü malzeme alaeaklıml.ır. j yete. erdı;mce~e. luı.zırdır. 

- Bunda;ı -;\ol:ı.yıdır ki Ame- Cenlıede miıhteşenı bir azim Müttefıklenmız ltaıyan as · 
ri!ralılar, İngiltereye, Yıı=is-' göstermektedir. Milvoıılarca in· kerlerini dl' t.ebeil ~iyornz. On • 
tana. Çine ve vatanıan mııvak- san, milletlerin.in parçalanma- lar da, muhtelif mulıarebe ıru:Y· 
katen mütecavizin i•>?ali altında sma miini olmak üzere roııka- danlannda c:uılannı feda et:nış
bulunan bütün mlilt~ci hükü- vemet etıtl('ktcdir. Çin, başku- lerdir. Onların idealleri ve he • 
metlere derhal, kayıtsız, şart..'tlZ mandan Çıı.nkayşek vııs.ıtasiyle, defleri, bizimkilerin aynidir. 
ve tam yardım siyaseti istemı.ş- Biziın yard u ıımızı talep edi- D;i.,ya. uzun =an artık yal- ı 
!er ve elde etmişlerdir. Bugün- yor. Aın~rika,. Ç~ne,. yardınumı- ruz bir k!~ . milleti~ emrine a
d.::n itibar.::n bu yardım, kat'i zı alaı:agını bıldmnıştir. :ıde d "1idır. Z~!lgın mılletlt'r 
zaferin alınmaaına kadar dur· Memleketiınizi, milletimizin ve fakir milletler li7..erine dayan
madan fözlalaştırdacaktır. İn- olmasını istcd!ği gibi, demokra- "".!l.k istiven bir nizam, ancak. 
gilizle!' hiçbiı· zaman ôlmadık- sinin t~rsaıı i olacaktır. Mcm- tekir mil1°tıeı·iı~ ke"di akl~rın:ı. 
lan kadar kuV\·etlidirlet" ve bu leketimiz, ro1.inü tanı olarak oy hünnpt ettirmeı'e karar verdik
son on ayın karanlık günlerinde nıyacakur ve diktatürlükkr in- e i Z'.1.IY1Rna ka•lar nıutebcerdir. 
ve iztıraplı gecelerine taha.ın- hilal rclınce . Allahtan dileğim le:'i ::ıv'ıa" kııdar rl('\'Cllr ~!ur. 
mül kudretini veren muhteşem bunı.:n ;;imdi ümide cesaret ede- P.u h~.rp ölüleri gününü, an • 
bir maneviyata ' • "ktirıer. ln- bilece~en daha erken vu- ca.k, bizi tahrip için enternasyo· 
gilezler, Kanadanın, di;';er do-• l;ua gelmesidir • o zaman da, no l mııha~ımlar tarafından çı • 
nıinycınlann ve bütün dünyada dl:..:cyarun rcniden iman d2v- karıla nbu harbi kati bir Alınan 1 

lıi\.li\ hilrriyeti sc,·en gayri İn· rcs:nde mem,ekctimizin büyiik nr~rine inkılap ettirmek temen
giliz milletıcr!niıı tam miiz: he- rolünıi O}'nıunn.'a devr.m etmesi uimizi tehrarlamak suretiyle va-
rd ve yardımın'\ malilrtirler . icap eı.lcccktir. kur bir tarzda bitircbifüi•. 
İngiliz milleti, teşcbbii.:J ' n, Şun• in ~voruz ki diktatör- Bu Jn · eolı iyi çalıotık. Talim. 
önilrniizdrld hafta veyahut onu !erin t.n,ılan borusu, ve ırkla- !..'!"' ·ize biitü,;_ yenilikleri koy • 
mibdelli uy yapılsın, isti.laya k.-ı.r l'tnı L tüıılüğll hakkındaki Ö· mu} bulunuyoruz. Alma.ıı vrdu-

lan, şimdi tarihimizin en Jruv -
veUi vasıtası !,aline gel.mi~ir. 
Eğer bu kışın ilk aylannda 1n • 
gilizlcrin hücumlarının biltilıı 
şiddetine bilhassa rnüttcfikim.U: 
tahnınmül etmek mecburiyetin -
de kaldı ise. şinıdiden itiooreıı 
Alman kuvveete.-i bu yillrten hi:ı 
flf'lerini yenidı!n ll81'.aklardır. 
Dilryarun hiç bir kuvveti ve hiç 
bir .ınüzaha.reti, bu savaşın ne. 
tir.esini tle<{iştirmiyecektir. tnl • 
giltcre sukut edc>cektir. Mukad • 
dora•.ı ilahiye, sırf kendi altın -
lannın saltanatını idame için 
kan dükcnlerin muzaffer olma
sına müsaade edemez. Alman • 
ya, lngiltercd ve Fransa ·~n 
hiç bir ~y istememiştir. Alman 
ye.nın bütün feragatları, silah • 
sızlanma ''e sulh teklifleri boşu
na gitmiştir. Enternasyonal bir 
plutokrasi, harbi sonuna kadar 
götürmek istiyor. Bu,,daıı clo • 
!ayıdır ki bu arp, onl:ırın yok e
dilmesine varaeaki.ır. O nma.ıı 
mukaddecratı ili\hiyederı dil~i • 
miz, zencirlerinden kurtanlrmş 
milletleri dahil · 'İ bir nizama 
götürmek için bize iyi youl gös • 
termcsidir. 

Bu suretle gcı:= ~!ananı ni
lıayC>te erdirmek için, 1941 de 
sakin ve azirnkar bir araya tıop
lanacağlz. Hangi karada, lıruıgi 
denizde, hangi havada o!uraa 
olsun, nerede mücadele ederlerse 
t.~nlr, bütün Alman a.s"rleri şu
nu bilecelrlerdir iti milletimizin 
mukadderatı, hürriyeti ve istik • 
buli, ebedi surette hıı milcnd le
ye bağlıdır. Şimdi bu mücadele 
yi muzaffer olarak mtirmek, 
mazinin biltün .ka1ıra.ınanlanna. 
en lil.y• k bir ta.rzd:ı teı;ekkiir et
mektir. Çünkü, onların uğrunda 
öldükleri şey, Almanyayı. mille
timizi ve onun bliyük Alman im· 
parator!Uj;'<unu kurtanyor. 

şı koymağa hazırdır. j viınme'cri, baştan başa buda-
Bu tıu-ihi buhranda, t.ngilte- laiıktır .. Diı;r·r insanlara efen

re, büyük 'l."e p· :-lak •ı· ı;efe 
1 

cı;lik edec~k bir millet hk bir 
Churc·hill"e ınalık olmakla bah- ı ;;anım mc\t·ııt olmamıştır, ha
tiyardır. Fakat hiç kimse len mevcut deı'.:.ildır ve hiçb:r 
CJ.=cl-Jllden da.ha iyi bilmez ki zııman <la mevcut olmıyaealıtır . 
İngilizlere muhl:e<",.cın man~vi- Eııiboyu ve a:o·kcri kudreti do

Beykoz Askeri Sahnalma 
Komisyonundan : 

~··ı .. crnenin cinsi Mikton ----·---
yntı veren yalnı7. parlak sözleri • layısi~·le diğrc milletleri ve di- l'ortlmıt ç~tosu 
,.e parlak i .raatı dcii!dir. Bu ğer ırkları ismine, "k~ ayağı., 
manc,·:vstın cevhen. cs!r ola- dcneı:ı rPSmi geçit ad:mı ile "ze
nık ya:;amaktan j,•c hür olarak rck dünyaya tahakküm etmek 
ölmeği sarih surette tercih e- hakkı olduğunu bildören herhan 
den halk kütle! rinde mündemiç gi bir mıllete düııyunın hiçbir I 
bulunmaktadır. ihtiyau vok.ur. Şuruı .inamyo -

Ton 
Kg. 
3. M 

3,750 
1,280 
2,340 
0,880 
0,705 
l,928 
2890 

Bu millet, sivilı, deni.zclsı, tay ruz ki her nııllct, ne kadar kü· 
yarecisi, medcniyelin ilk hattın- çük olursa olsun, mlllct olarak 
da mücsdele ediyor. Bu millet, yaşam:..k tabii hakkına malik
btitü kıtaların, bütün adaların tir. Bütün t.arih;mizdı:-. Ameri
bütürı bur insanlnnııa cbedi"en kalılar, bu der~ce y:ıpmağa de 
iftihar ve ilham verecek bir ;er bir iş karsısında hiçbir Y.a· 
ces;::retle bu hattı müdafaa edı- man kılmaınıılardır, Ümit ~
yor. rim ki istikb3lde, çocuklanmız 

İngi.li.~ milletinin ve Yunanlı \? cocuklarumzın ÇO<'lıklan iz. 
mütte.filderinin g<!miyc ihtivaç- !eri takdis edeceklerdir. 

"'-"'w.l.°Cj~ kireç 
~e: e '2htası 

.• klrişi 

T .:ıvan tahtası 

Çatı alb tahtt.sı 
"-1:a·· Jlya kiremidi 

mahy~lık 

K ı» tokm:.tJ ır.e kilidi mentqe 
Penr;ere i~panyol<'t me:\leşesi 
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1 Yu&nrula cins ve miktan :rmlı malzeme 24/3/941 
t@ orrıi~yonumu7.C"a münak?Sayo konmuştur. 

2 Takarrür eden fiyat il ,.;nd• ı"I, 15 teminat almac;ılctı.r 
F,,-s."'1 ve şerait be:rgiln mezkllr komisyonda gör(lleb,Ur • 

250 
4 
8 
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11 84 
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(Bat U.rafı 4 li ncü Ayfade) 

iı;1n çok çalıştılar. Fakat netice 
"'tiı;medi ve maç 2 • 1 Fenerin 
plibiyeti ile bitti. 
Oalatasara.y: 1 - Be§ikta§: o 

Oyuna Galatasaraylılar baş

ı.ıtılar. Ve hemen Beşiktaş ka
laıine inerek ilk golü yaptılar. 

Semih sağdan inkişaf eden Ga
latasary hücumunda topu sol 
aı;ığa göndererek Mehmet Ali
yi kontrpiye d""~ıirdii.Ya.vuz ken 
dlııine gelen topu E!Ifaka p:ıs 

'Rrillek suretiyle lakınu alejjbi
ne bir pozisyon lıazırlıı.dı. Esfak 
ta ters bir vuruşla topu ağlara 
taktı. ( 1 - 0) 

lık saniyedeki bu gol Beşik- ı 
taş takımını müthiş h12.landır

dı. Yanın saat kadar G; lata-, 
111:ray kalesini o.bloka ya aldılar. 

Şerefin volesi, H:ıkkırun gı

riııleri. Sabrir. :ı sür'ati fayd:ı 

ıırennedi. Adnan ve Faruk btl
J'ilk ene~ji sarfiyle tehlikeyi u
zaklaştırınağ-.; <;· !ıştılar ve mu- ı 
?Sffak ta oldular. 

Yusarun bı'gıl' yer tutu,1l:ır1 I 
Şeref - Eşref k'>mbinezcıuPu 

bıızduğundnn dolayı Beşıkta.ş 

lııöcum hattınuı sol taı vfı aka
mete uğradı . Hakkı tor: çıkar

mak ~in gcrikrc lca,~al' sokul- ı 

dıı.,,"undan hücum h~'lıııın kuv-
9eti bfu;bütün sarsıldı ve sayı 
Jlll.Pl!amaz hale geldi. Devre RO· ı 

ımna doğru kuwetli Beşıktaş 
t:a:z.yıkından kurt,ılarak faali
)l'ete geçmek sırasmı kenrJil rin
de bulan san kırmızılılar d:ı. be

fır-

Halimin yaplığı bir hatadan , 
dolayı hiı.kem tarafındn.n çıkaı ıl 

masiyle on kişi kalan Beşik -
taşlılar Hakkıyı santrhaf oy
natmak suretiyle büyük bir 
yanlışlıga dii~tillcr. Nasıl olsa 
mağlfıp olan bir taluının bize 
Jı:alınıa büttin varlığı ile rakip 
bleye yüklenmesi icap ederdi, 
P'or hattının ve B~iktaş talu
mının niı.zımı olan H"kkıuın ge
ride oynaması hücumların ne
ticesini sıfıra müncer kıldı. 

Jsteklilııeıriıı 19/3/941 aktıamuıa kadar komisyonumuz·ı müracaatları 

IMn olunur. •2008> 

• • • 
l - Tlıbntin ..ııı.. bedeli <43,000> ıı.... olan •:ıG,000> metre erat yoıı:blı: 

elbisebk kıDmaul 19 mert 941 Ç81'1>lmba günü saat H.88 ele. pazarlık.la elı:-

- yapıl...ı.Ur. 
2 - tik t lıtAh d2%5> lira ahıp p_rl:nam~i her gl1n komi11y-0ndan 

dl6> kunıf bedd malaıbillnde alınabilir. 
3 - l•M•rtn .. ri• belli gt1o. ve saat te tslJnbulda bulunan komi$JOO-

da luz>r ~ cl842• 
••• 

••• 
T. bedeli ilk temirtdı Paz:whk gCıl.Mi v. ..tt 

L. Ku. Lira ku, 

tooo0 kilo ~ iiottipü 19336.- H50.20 !0/1/MI per...,,,.., Mı cı. 
40000 > HDkli > löl 76.- ıı:ıa.:ıo 20/J/1141 > 15 le 
1 . Me9CU.t eY1lld ,,. nömuMSl mucibince taı.nin edilen bedelleri, 

ilk tcminatları ve pezarbk gtinleri yukarıda yanlı ilti U.lem O.Wpüııün bi
:uılar da yazılı aaatlttde K-rnpo.şada bulunan Deniz Levazam oatın alma 
komı: vonunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 ş..;nam .. i her eıJıı İf saati dahilinde medtdr ~ondan be-
deWz alınabilir. 

3 - tılelcli~ 249-0 sayılı kanunun istediği v-ııue bırblrie adı ,._ 
çaı k:~ belli &:ün ve aaatte mUracaaüarı ilin olunur. c.1896> 

• • • 
1 - ~ auınunesme göre tahmin edilen meemuu bedeli 15184 li

ra olan 200: 1400 kilo sün::erin 20/3/B41 perf<'!"llbe cilrıü saat lS.llO da pa
zarlıkla ekoiltmesi y91)1lacalrtır. 

2 - tsteıdil..-, tekli! edecekleri miktar ve !l,.,.alaı'a &öre )'ii:ıde :rtdl 
buçuk ni&betinde ilk teminat vereceklerdir. 

3 NUm.unesini göcmek istiyenlerin her gti.n Ve pazarlığa iştirak ede-
Cf'klıerin de bellı rün ve saatte ve J.:an\mUn isted.lii vesalkle birlikte ta-
tanb~ldaki lı:om.iqooda hazır bulunmaları. (192'1) 

• • • 
Beher ldloounun 

tahmin bedeli 
Kr. Se. 

48,009 Kilo koyun etı 71.38 
23,000 Kilo kuzu eti ea.ro 

850 Kilo sıiır eli 48.77 
l - 12 Mart !MI tarihindeki kapalı :ı.ar! e1<..;ı- talip çıkmomamndan 

yukarıda cins, miıd.ar ve tahnlin bedelleri yazılı üç kalem etin 20 mart 
941 P<"•icnbe cünü saat 16 da p:ız;ır!ıkla ek•iltmeo! ,...ptlacaktır. 

2 - ilk teminatı '"3791" lira "7" kuruş olup ;ıaı1namsi her etin i• 
sutl~i dah.iliT..de 112M'' kuruş bedel mukabflindıR k.amisyoodan ah -
nabilır 

3 lst«kfüerin kanunun isteditl vesaik ile birlüı:le belli ıün ve aut-
ta Jşt.nbUld.lti kom;.yonda ~zır bulunmaları, (1937) 

1.,1 * • 
ı - Tahrrun edilen bedeli u ıs lira olan bir adet maa Wernlat "" 

mahalLine n1onta ~lınek ıart.iyle çamaşır makin.aaı a..lınacaldlr. 

2 Pazarlık el<Siltmesı 21/mart/ 941 cwna günü -t oo beşle ıraıu -
lar- •. 

Bu• aü lı:all 1-inat (212) lira (25) kurtıflur. 

::,-.r~4'.lmestni ıormek ve almak istiyen.let"in her gün ve ekailt -
nıeye ı.:"tırak edeceklerin de belli gün ve saatf.e kanuwın istediKi veuikie 
bırlık.tc lst.anbul.da bulunan komisyona ınUrncaatları. (2018) 

• • • 
1 - Tahmin edilen bedeli (&87S) lira olan 65 adet hwıusl tipte pli -

kanın 21 mart ll41 cuma günü &aat 14 te pazarlsk_la eksiltmeri yı.ıpı.la .. 

cak •.• 
2 - Kat'I teminotı (l03ı) lira 25 loıruş olup prtnamesı heı· gün 

Nitekim devre sonlarına. doğ
nı bu hatanın farkına varan 
Beşiktaşlılar Hakluyı fora al
dılar amma, artık iş işten gec
mişti. Halta bir anılık bir kor- • 

ııe vurıışundoı. Hlisnü bile I ·~lll!lll•ll!!·~~~ 
kafa atmak için Gal;ı,tasara.y 

kalesine gelmişti. Fakat bütün 
gayretlc>r netice vermedi ve 
eene başındaberi hiç yenilme
yen Beşikta.>; takımı, dün Ga
latasaray karşısında ciddi bir 
mağlubiyete uğradı. 

Sarı kırmızılılar dün bilhaS>IJ. 
ikinci devre çok güu-1 oynadı
lar ve galibiyeti hak ettiler. 

B. Takımlar maçı 

Galatasaray B. takımı, Be- 941 IKRAMIY[LE"I §iktaşı ı - 2; Fenerbahçe B. ta- ı.----------- 1 ti -
kıını lstanbulsporu 3 - O yendi- • 1 auet 2000 Liralık - 2000. -Lira 

ıez. T. iş Bankası ~ : 1~~~ : = ;~::= ; 
D A V E T • • Mo • - 2000.- • 

1941 Ku .. çu" k s • 250 • _ 2000.-. .Aıtıntı<ğ ııpoT birli~: 
Kulübümüzün mutat senelik S5 > 100 > - 8500.- • 

kongresi 2-~ mart 941 pazar gü- T ruf H hl 80 > IO > - 4000.-
nü saat onda kulüp binasınd& asar esa arı· 300 > 20 > - 6-000.- > 

. 
~bulli:~nlandenehaemmzamııyz:ı. n .. tıeha.-ri-1 iKRAMIYE PLİNI 1 KeşU!eler: •Şubat 2 Mayıs, 1 Ağıl&-
- ~ tos, 3 lkindieşrin tarihlerinde yop· 
ca olunur. 11------..... ----....ı:......;.._, ____ ..,. __ _. 

Kaseleri 

Marmara Üssü bahri K. Satınalm~ 
komisyonundan: 

Benzin ilanı 
1 - Bir kilosuna tahmin olunan fiyat M kW'Ut ..._ 1'1000 lı:llo lı:Mıo 

benzin cWkrne olarak pazarlıkla satın alı.na.caktır . 

2 - Pazarlığı 18 mal't 1841 salı Jlimll •at 14 le tzmrtte Tonaıııe lı:apı

lmıdaki koaı:i.syon binas1nda yapılacaktır. 
3 - Teminati pazarlık günü takarrür edecek ibale bedeli u-ındeo 

" 16 ııisbetinde dtthoı alınacaktır. 
~ - isteklilerin bu ijlerlıo ilgili oldalclanna Uir - ,.-..ıer;ı., 

btrllkte be ı gün ve saatte komisJıımıa mtiracaaUm"ı. (Uıl81) 

Devlet orman işletmesi Pos revir 
amirliğinden 

1 - Poo ornıaru iJıWAtmdan 70 - 100 bin p- .a..ı-a 9"fİdi .,.. .tıtıı< 
çap kerestenin su ile Tralı: der<8i ve Seyhan ırmaCmın bir lmml -
sile Eğner, U,as bogazt mevkileri arasına nıaktl ve m keoanna ilttfl ka
palı :uırf\a eaııtmeye kooulrnu~tuı. 

2 - Tahmin edilen bedel 120 detim 1 ! "" kaclm' betı« ~ 
için kırlı: Jcuruştur. 

3 - Eksiltme 7 Nisan Hl tarihinde - 16 • Adana da cı.orı.t -
ı,ıeım .. i Pos revir Amlr!ijli binaaıe da yapo}acalttar. 

4 - Bu il iÇjn nnıvakkat ıe.- 1'150 liradır. 
5 - Teklif mektuplarının arttırma rünü ft r f t- lrir eu4 ....... 

Uoe kadar komis,.ona verilmesi lAu.mdır. 
6 - Bu )le ait sartna.m.e ve mllkavelıename pı ıj la i Orman U1Dum. 

llödtirll!ğü, Ankara, lstanbul, Adaııa, Mennn çoorirp ~ Pııo 
revir Amirliği ve Alanya bölge ~ • lmnq badelle -.in 
edilebilir. (133! - 1763) 

1 İstanbul Belediyesi hanları 1 
Hneki, Cerrahpa,a ve Zührevt hastalıklar hat: · ' ederiyle Ze,.nep JCA. 

mil doğumevı , lstanbul, Beyoğlu ve Üsküdar 88rl lıutııblrlar rııiic&dele 

merkezleri hayv•natmın ytllık ihtiyacı için a!ıı k 11900 kilo IBlll&ll, 

8700 kilo ot ar,ı'< ekı<iltm"7e konulm\lllur. Mecmu•-o t.olımin bedeli 1216 
Jlra 50 kUMlŞ \'e ilk \enriDfıU 91 lira 52 iaınJltur. Şartname >alıot .... -
~!At müdürl6;ıtı kaleminde görülebilir. 1baı. 24/3/!Ml pazarleııi gü

nö aaat 14 te dalın! encümende Y•pılacaldır. Taliplerin ilk teminat malı:. 
buz veya ID<!ktupları ve 841 yılına ait licaret - ~ il:ıale 

Ciinü muayyen ıııudta daimi encilmende b"1wmıaları (1,M) 

Marmara Üssü Bahri K. Sabnalma 
Komisyonundan: 

Toz Şeker İlam 
1 - Bir kilosuna tahmin edilen fiyat 3'I .'Ui km"ut olan 10.000 kilo ""' 

..... pazarhkla satın alınacakbr. 
2 - Pazarlığı 19 mart 1941 çarşamba gtınü -ı 1A de tzmıtte Ter
~ kapısındaki komisyon btnftsJ.Dda yapı1lacaktır. 

3 - Teminatı pazarlık günü takarrür edecek lhtio bedıe1i. ibeind<>n 
~ 15 niııbetinde derlıııl alınacakbr. 

1 

4 - İsteklilerin bu lile tlg!U l'lcaret vesilı:olarüe birllldıe belli gün 
Ye ııaattc koınisJ"ona mllraca•Uarı, (1967) 1 

ltnhisarlar U. Müdürlüğünden :I 
Cınoi 

2 No. lu çizgili k3ğıt 

6 No. lu çi.zgi.JJ lı:Ağıt 

Büyük karbon kAğıdı 
Küçük karbon kft!ıdı 
Kererenaj 
Makine lastiği 

El defteri kilelik 
Kırmızı toz mürekkep 
Mu.ıııannif 

Zamk 
n fırçası 

ıstampa 

Cetvel t.ohtam 

Xbiltmo 
Mıktan ııe1t1i 

1500 top 
1500 il 

1000 kutu 
lbOO " 

100 top 
2500 adet 

1000 ,, 
500 paket 

20000 adet 
2000 şişe 
1000 adet 
500 il 

250 ,, 

Puarlık .. 
N .. .. 

Paz:ırl.ılr. .. 
.. .. 

Pa:ı.aı-lı k .. 
• 

1.IV.941 .. 
• 
• 
" 
.. 
" 
" .. 

3.IV.Ml 

" 
• 

Saati 

14 
H,30 
15 
lS,30 
16 
14 
H,30 
15 
15,30 
16 
14 
14.30 
ıs 

Cam hokka 500 " " " 15,30 
K~ıt zımba makinesi 500 " " " 16 

" kı•kacı 500 " Pıızar!ıJc 4.IV .941 14 
Püne-L raptiye 250 kutu " " 14.,30 ı 

ı - Şartname ve nü.muncleri muclbince yukarıda cins ve mild:arları 1 

yaı.ıh (17) kalem kırtasiye levazımı pazarlığa konmuştur. 

2 - Pazarhk hlr.alarında yazılı giın \'e saatlerde Kabataşta leva;ı.ım \ 
ve mübayaat iUb<.-sindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Ntlmune ve şartnameler SOzü geçen şubede görülebilir. 
4 - İsteklilerin pazarlık i~ın tayın olunan gün ve saatlerde teklil ede-

c<!klerl fiyat ÜZ(·rınrlcn %7.5 güvenme paralariyle birlikte 
me..:.kür komisyona mıır::ıc-a;ıtl ~rı. (2023) 

eykoz Askeri Satınaima 
Konıisyonundan : 

ı - A,ag.da cins ve mıkt•n yazılı .üt ve yoğurt 25/3/941 salı günU 
:saat 14 te p:ız:a·lıkl:ı satın ahı.rıcaktır 

2 Takır üreden Ciynt l.ı?erinden ' l 'i teminat alına<~aktır. 
3 - Evsaf ve şerait her gun rnf':t ı • komisyonda görülebilir. 

Süt 2.Jfıf") 'O 

Yoiurt 200.ı: ır (2013) 

Sah""l:l: A. Ce.rnalettln 8ara9oı;lu ·r y i\lıJc.iürii: M~cit Çetin, 

Bastldı~ı ye'"' tH. Bekir Gllf"loylar v ~ 1. C .,u~!t'n Saraço lı..ı m:'.!tbaası) 

17 SAM' lMl 

istaobul l8Y3Zlll amirliği saluıalıııa kmlisJelU~lft 1 
Bıe!>erioe 80Q laırut talimin edilen l• - - bıl _., •• .ı•ı.o...ııtı

tır. Pazarlıkla ekıılllmesi li/S/941 çar"""t.. ,_ ..ı K .. 7 zi • 
~- lmirtiti satın alma lı:omioyenunda • Dk :D -
IO ku.nı.@tur. T.aliplerirı blll.i vllkit&ıe kom) o=- i 7 , )Ilı. 

miJı«w!a PfilUr. (1189) (11181) 

••• 
ITS.000 ' u ~ siiqü. 
17S.OOO > lrilprııalz > 
MllMIOe > ı-ne k-. 
Yukarıda ,...,ıı iiç 1aılem ınahen>e ~1 ı:ııırı ha li*ı* -t 14.11 

da Tophanede LY. Amirtili. ..tın alma \rom;.,.,..nnnda mi;t ' ' 't nam. .,. -..a pazarlıkla ..tın alınacaltbr. Tahmin bedlli H.125 !in. ille -.,. 
nab 1111 lin. 8'7 Jruruttur. Nfimı=dııri ~ iJ<'ırilUr. 1s~ 

blılli vakitle ı..:auis;tua ..-.~. (llM) (H94) 

• • • 
Beher çiftine 1ıolmUn edUen fiJ'lltı ! ... ~ -. 500 çltt et<me al>< 

o nlrtır. Pazarıııı:ıa ı nı ,_ llG/3/941 ıııe•f<Ullıe Pi'* - 1uo c1a T• 

- Lv. lmlrııa; - alma komisy~ 1•1 1 -.Hır. 1llı: temina11 
487 lira SO kuruştnr. N° i lr.cmiayoodıt. ~. Taliıılo<iıo belli -
kitte koınisycna gelma..t. (085) (HIN!) 

• • • 
BelıeriM 20 lila ~ ...._. 2000 adet nlAMılı;l lıllJşambtılı alınacü.o 

llr. Pa:zarlılı:la eı..ıı- 20/1/Ml pe,._.ı,e ı;uın - 14 de 'l'opbaıı.,.. 
ııot. Lv. b•idlll aat>n ..- -,.onunda ~- tik tema.atı 30ll 
llndır. Nüm,_ ve ~ lr.omiayonda p;ı!Öl', Talibl«in bol!! valı:lt>t 

• lıoomis;fooa ........ l:eri. (1188) (1-.) 

• • • 
• W:ııl lı:mıı ot •h Uır. Paurlıkla -- 18/S/941 nlı ııU• 

mmt l?S de Tophanede LY. Amirliii sabna1ma 1'om;iayonunda yapılacak hr. 
Şar\Dlmıesı klımisyonda ııöriilür. hlek!Uerin belli ... tte komioyorıa gel-
meleri. d'l'O> elifi&> 

• • • 
Beher çifti 11 kuruştan 398 çift kölme ~ ve beh« çitli 10 ru.. 

nıttan 80 çift lı1!ln>e çizme aabı:ı alınocektır. lloızarlıkla arttırılmo.ı 19/JI 
IM.1 çarı;amba eilnü saat 15 de Toph.- Lv. lmirligi satin alına komi9'< 
)'ODW>do yapıl9calrtır. Ta~ 87 lira 'PO kUl'U8 mal bedeli ve kundum 
ile çir.melen A)'SUiada Sdvari Blnieilik okulunda göl'meleri prtlır. ı.. 
tekllirerin bcUi vakitte ıraeo·.,,oua gelmi!IM'i. (1193) (2044) 

••• 
Harp akademisinde bir mutfak ocaiı yaptırılacaktır. Pazarlıkla eksi .. 

.-esi 20/1/Ml peraembe ıünü saa~ 15 te Tophanede L\'. AmiTUli satın aJ.t 
- lroıniıly<ınunda yapl!acakbr. Keşif bedeli 850 lira kat'! teminatı 127 llıa 
le lı:\lr\lltur. Ketti komisyonda görülür. Taliplerin belli vakitte k,.., 
wiır; "" ploıeı.i. (1196) 1 (20fT) 

• • • 
- adet kaf\ron ve twlG a"et tahta ahnacaktır. Pazarlıkla ek.Ultm ... 

2D/3/114l ~ g\inü ııatıt 15.:W da Tophanede Lv. amirliği satın ahsa 
komisyonunda yaptlacaktlr. Eb'adı komisyonda IÖf"Ültlr. Taliplerjn k:ıt.'1 

~ belli wlı:ltte lı:oaıiayona gelmeleri. (1001) (20'>2) 

• • • 
59,090 - JQt un çuvalı alınacnktır. Pozarlılı:la ek.•tltmesi 25/3/~41 

Dh ünü sıaat l~O da Tophan.ede 1st. Lv. ilmirliği satın alma konıis
yonunda yapılacakbr Tahmin tutarı 38,000 lira ilk teminatı ~850 Hr<ıdır .. 

Taliplerin belli vaki~ k:omic;yonn gelmeleri. Numunesi koınisyond;ı tô· 
ıi!lllr. (991) (2042) 

• • • 
Tophanede Lv. mamul anhan içinde yapılacak ta:nirJtın pet .. arlıkla 

ftı:ııiltJneoi 21/3/Hl cuma günü ıaot 14,30 ela Topbenede Lv. aınirLgı >tın 
alma komi8yoounda yapıletcnkbr. Keşif bedeli 2497 llra 20 kuru~ ılk 

teminatı 187 lira >O kuruştur, Taliplerin beUi vakitte komisyona gelıı.e:lr-.rl. 
(994) (20..0) 

• • • 
906,000 adet kadar matra perçin çivi•i ile pulu al:nacaktır. Paz01rlıkla 

' fılımıiM:lneei 25/3/941 salı günü saat 15 te Tophanede Lv. ~mirliği SJU. 

alma komUyonunda yapılacaktır. Tahmin bffieli 9000 lira ilk teminatı 
8'fi liradır. Taliplerin belli vakitte komisyona gelmE"leri. 1'.J"uırıunc=~ ko. 

misyonda ııöriJl!ir. (1000) (2051) 
• • • 

Beht:-J:ine ta.tım:in edilen fiyrıli 1 l c·":ıntim olan on beş milyon nrlPt şirnşil" 

._,.. çinko madeni düğme allnac:.ıktrı Paz.:.ı.rhkla eksiltn~C"Si '?5/3/941 sa.11 
ıünü saat 14: te Tophanede tst Lv. cimirliği satın alma komisyonunda ya
pılacak.tır. Tutan 28,500 li~ ilk trıminnb 2137 lira SO kuru.ştllr. Taliplt>rİD 

belli vakitte komisyona gelıneleri. (992) (2043) 

TÜRKiYE CÜMHURİVETI 

ZİRAAT BANKASI 
Kuru!UI t.rılıi: 1888. - Sermayesi: IGO.W0.000 Türk ura..ı. Şube .e 

Ajans odc.di: 265 

Zirai ve Ticart her n12vi banka n~uam~lelerl, 
l'ara blrlktirenlc(e 28&00 llra ikramiye veriyo-r. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbar~ız tasarruf hesablannda eıı 

ın 50 lirası bulun:ınlara senede 4 deta çekilecek kur'a ile aı;:agı<!.a!J 
plAna göre ilcran'liye dağıL'qcaKtır: 

4 aded 1.000 Llrolık 4.000 Llro 
4 • 
4 • 

40 • 

500 

2IO 
100 

• 
• 
• 

2.000 • 
1.000 • 
4.000 • 

100 adod &O Liralık 

120 • 40 • 
160 • 20 • 

&.000 u .. 
4.800 • 
1.200 :t 

Dl K KAT: Hesaplarındaki paralar bir sene iç.inde 50 lirad~n a.şs.'1 

dÜBDli:renlcre ikr<ımiye çık.tığı takdirde % 20 fazlasiyle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa 1 Eylfıl, 1 Birlncikllnun, 1 Mart ve 
l Haziran tıı.rihlerinde çekilecektir. 

Telsiz muhabere memuru alınacak 
Devlet meteoroloji işleri Umum 

Müdürlüğünden 
Devlet meteoroloji işleri umum müdürlüğü met.1:-oroloii istasyonlarJtı"' 

da c.·alıştırılmnk ve 80 - 90 lira aylık ücret verilmek suretiyle aşağıda yo.ıııl' 
~rUaı· dairesinde 5 telsiz muhabere memuru alı.nacaktır 

1 - Türk olması 
2 - Alınacak telsiz muhabere mcmurlanru.n en az orta mektep t1'f' 

ya (irt..'l nıektebe muadil ta}\sil görm~ olmBiJ., 
3 - Askerliğini yapmış olması, 

4 - Ecnebi bir kad.Jn ile evli olmar.nası, f 
5 - Dakikoda ı 00 kelime almak ve 100 kelime vermek, dalcikada J , 

guruplu bir 'ifre telgrafını almak ve yazmak1 beynelmilel ın"' &I 
habere u~uı ve kaidelerini bilmek, te1siz cihazlan ve te!errii;,. 
hakkında ameli \'e nazari tun bilgiye maille olduğunu ispat e(IXl 

6 - En son çatıştığı müessefenin tezkiye varakasını hAmil ol.JJld 
şarttır, 

7 - YııpıL"\cak imtihanda muvnff:1k olmnsı. 
Müracaat isti.dalarır_'l bağlanacak vesikalar ŞUn]ardır: . ı" 
Nufus hüviyet cüzdc:ını, diplom.:ı, Vl'ya tasdikname, askerlik vcS1}c: ,,. 

polisten tasdikli iyi huy k~ğıdı. ~ahhat raporu, ~-içek aşı k~ğıdJ, evli oı.rı.ıı11 , 
ların evlenme ctiz.dar.ı ve en son çekilmiş 6 aded vesikalık fotoıra.fiar1 isf} 
en son 31 mart 941 tarihine korlar müracaat etmeleri (1247) (17 
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