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H r verde 5 Kuru~ 

Yugoslavya 
için esaret 

Alman 
tayyareleri 

Yugoslav 
Hariciye Nazırı ~ vie:~~:ırtda 127-.. iö-n~~~de 

ihtiyat subaylar ı "Ş h t . "G zinciri Yunan adalarını 'Son kabine i<:tinuı-
r--- --·-,bombardıman etti l ında Alman teklif-

Yagoslaoga üçler misa- At~na, 23 (a.a.) - Ymıan u- 1 leri11i fza/ı etti 
kını imza edt!r etmez A 1- mumı emnıyet nezAretmın ~b- j 
"'an efendileri irin çalışan li .. : J --o--
" •er/,, { toprağ" bağlı esir ~i.i:<man hava kuvvetleri, dün, 1 Ba k'I b f kl'ıfler'I 
köylü } /erden mürekkep Ki~ri~ya şehrini bo-1bardıı~an şve 1 u e 

etmıştir. Hasar ehcmmıyctsız -
haline düşeuktir. Yugos- dl · · ktur k b 1 td 
lauga için artık müstakil 1i{~~~~: :;;:~~~an. edil: a u veya re e 
düşünmek, istediğini yap- mistir. Sivil halk arasında öliı 

IUak halckı kalmıgat!aktır. ~r:y:ıralı vardır. Hasar pe'k az. müstenkif kaldı 
___ _J Epird~ ve Ciritte, Kandiye<le 

l'v.an: Hüseyin Cahlt YAl,ÇL'l kır mıntakalarına bombalar a -
tılm1>ıtır. Hiebir hasar ve za.-

1 Yiat y
0 

oktur. ~ ırp vataııpcrver ennin 
~ ne derin bir ıstırap Iforfuya yapılan hüeunı 

içinde bulunduklanıu Korfu, 23 (a.a.) - Düşman 

Londra, 23 (a'a.) - Taynıi
sin Belgrat muhabiri bildiri -
yor: 

Kabinenin son giirilltülü içti
ından sonra nasıl olan vaziyeti, 
iyi haber alan mahfiller şu su
retle hiiUlsa ttmcktooirler : 

I 

tasavvur ve tahmin etmek pek bombard>man tayyareleri cu · 
ltoiaydır. Çünkü Alman W,~k martesi günü öğleçlen $'0hra Kor 
'ie tehdidi kar:-ı ·ında Yugos • 1 fuya pek çok bombalar atmış
lavyanın ortadan kalkması en- lard1r. Hasar azdır. Birkaç ki
dişesi onları ruhlarının derinlik- 1 ~i ölmüş veya varalanmı~tır. 

. Yug?~!avy~, şıı_ndiye kada_r ta- . AJıwın teııliflerine karşı miis-
kip ettigı hat ı bıtaraflık sıya - tenkil !<&lan Yııgosla• 
se~, bir taraftan Balk~lar - Ba.5Vekil.i Svetkoviç 
dalti son vazıyet dolayısıyle rn 

lenne kadar sarsar ve mütees- 1 (Sonu .. yfa • •ütun s del 
•ir eder. İ:Ji snklamağa, mese-

1
--

leııin mahiyetini bilmemezli~e y d" ·ı 
iıııkan yoktur. Bugün Yugos- e l mi yar 

dii'er taraftan kendi coğrafi 1 ----ı 
v~ye_tini nazarı di~ka~ alarak T o K y o.. l 
de!"J.Ştırmek mecbunyetinde bu-
lunacaktır. 

lavya iGin mevzu olan mesele ya 
llılist"kil bir devlet 111fatiyle ı;oe- d ı d 
tef ve haysiyet içinde yasamak, o ar yar ım Moskova - Berlin 

---<>--:tabut hiç kimseyi aldatmayanı 
ıı<iyle böyle zevahir altında ec
nebi bir devletin tahakküm ve 
labiiveti albna gırmek me-

Amerıka Ayan Meclisi 
Maliye Encümeninde 
ittifakla tasvip edildi 

Kabinenin bu içtimamda ha
riciye nazırı :Markoviç, Alman
ya tarafından Yugoslavyaya 
yapılan teklifleri iwb etmiş
tir. Bu izahata nazaran Alman- Japon Hariciye 
ya, Yugoslavyaya Üçlü paktı · 

6eles'idir. 
imza taıebinde buıumnamış ve nazırı Moskovaya 
fakat haddizatinde, yalnız as- vasıl oldu Şu dalı.ikaya kadar Yugos • 

lavy:ı hükumeti kıı.t'i bir kar:ı.r --o---

veremedi. l\lilli şeref ve hayııı- Vaşington, 23 (a.a.) - Ayan 
~et ne olduğunu bilen bir mem- meclisinin maliye encümeni, dc
leket için bu tereddüdü, bu ıs- mokraRilere yanlım iı;in talep 
tırapıı ve heyecanlı dıı.Jrikaları edilen 7 milyar dolarlık krediyi 1 

labü görmek icap t'<ler. Çlinkıi müttefikan tasvip M:miştir. 
dediğimiz gibi f;ırpl\11' kolay ve Ancak, daha evvel, bu miktarı 
llıuvakkat bir zorluk karşısın- yarıya indirmeği istihdaf edm 
da buh:nmıyorlar. B1lgiln ata- bir teklifi reddeylemiştir. 
~!arı adımın onları ne müthl~ 12 ~mbardıman t.ayyaroı;i 
lkibetlere ve felaketlere sürük- daha wriUyor 
leyebileceğini pekala takdir et- Nevyork, (a.a.) -TllBll: 
tikleri şüphesizdir. A!>!,ociatı:d Pr!'l!~in verdiği 

Almanlar Yugooılavyaya bır h ber ofıilre, 'oruıoııted Air-

keri yardıma dair maddeler 
müstesna olmak üzere ayni pak
tın imzası ve pek ağır olan tek
lifler serdetmiştir. Bıı arada Al
manların harp lev=ıru, mü -
himmat ve mccrublarıo nakli.,e 
müsaade edilmesi talebinde bu-

( Scnu sayfa 5 sütun 3 de) 

Bulgar 
---o-

Harbiye Nazırının 
nutku lıarşı Rumanya ve Bulgarista- ra.ft Company firması altında 

tıa yaptıkları j!ibi davraruıuyor- 1 inşa edilen 25 tonluk ve beheri 
lar. O iki devlete bu derece ıti- dörder motörlü 12 bombardı -
ııa ve sabır ile muameleye hıı- ' man tayyaresi lngiltereye sevk- " Daima mücadeleye 
Cet görmemişlerdi. EsaJ!ı hi<: · dilmek üzere 15 şubatta Ame- hazır bulunmak mec-
değiştirmemekle beraber, 'lC- rikanın §ark sahillerinde bir d · ı d' 
ltiı ve zevahir itibariyle fed:ı- yere gelmiştir. İngiliz hüküıne- buriyetin eyız .,, ıyor 
larlık yapmakta Almanlar bir tini temsil eden bir zatın bcya- Sofya, 23 (a.a. ) ? D. N. B. 
llıahzur tasavvur etmiyorlar. : natına nazaran teşrinisaniden- •jansı bildiriyor: 
Çünkü bir kere esas noktada j Radyoda "ordu saati., nin 
ı,, k tini kı (Sonu MYfa 5 aütun 1 de) "ll' milletin mu avcme · r- ___ _..:..:.;_..;....;~.;__ ___ _;_ açılına.~ı münaııebetile bir nu · 
dılar mı, ondan sonra, zaman b tuk irat eden Bulgar Harbiye 
ile, o milletin biltün lstikW ve Afrikada har Nazırı General Daskalof, Bul -
haysiyet hislerini ezip parçala- gar milletinin sullıu sevdiğini 
~ıı.caklanna ve o milleti avuçla- fakat coğraft vaziyeti dolayısi· 
lının içine tamamen alacakları- ltalyanlar Kerende fena !e daimıı mücadeleye hazır bir 
tıa emindirler. I halde bulwımak mecburiyetin -

İşte Alınanlar, Yugoslav- vaziyete düştü er de olduğunu ve bu sebeple Bul-
lara kar'jı zevahiri mümkün ol- garların sert insanlar oldukla-
duğu kadar kurtarmak maksa- Hartum, 23 (a.a.) - İngiliz nru söylemiş ve ;ıi)zlerini şöyle 
d\Yle şartlarun biraz hafiflet- topçusu ve hava kuvvetleri, Ke- bitlrmi~tir: 
llıi(l gibi görüniiyorlar. Ma:ı- rende ve Keren etrafında bulu· Bundan dolayıdıı· ki Bulgar -
llıa!ih, Sırp vatanperverlcrini_-ı nan İtalyan mevzilerini durma- !ar iyi bir asker olmu.,tur ve 
Oİddetli muhalefet ve isyanlanw dan bombalamakta ve bu mü • Bulgar milleti arasında asker • 
tevlit etmeğe illi hakiki bir e- him müstahkem mevkiin zabtı liğe karın hususi bir istidat \'C 

sa.ret zinciri bu gfıya müsait için yapılan muharebe şayanı büyük bir 'J(!vk vardır. 
Qaı:tlar içinde kendisini göste- memnuniyet bir tarzda terakki _....:... _________ _ 
tiyoı-. etmektedir. Bu muharebenin 

Mc.;elii., gazetelc~-de ~tişar e- neticesi, bütün Erilrenin akıbe
deo havadisler dogru ıse, Al- tini tayin edebilec':"ktir. 

Alman - Macar 
münasebatı 

--o--

M'.oskova, 23 (a.a.) - Japon 
hariciye nazırı Mat.suoka bu
gün saat 15.30 da maiyeti ile 
birlikte Moskovaya varilll'Jtır. 

Na:ııı:- bu a.k~am Berllne 
hareket Cdlyor 

Moı;kova, 23 (a.a.) - D.N.B. 
bildiriyor: 

Berline gitmekte olan Japon J 
hariciye nazırı Matsuoka, Mos
kovaya muvasalatında Sovyet 
haıicive nazır ınua vini Losovski 
ve prÖtokol şefi Barkof ve U
zakııark daire.«i . fi Z<ırapkin 
taraflıidan karşılanın.ıŞtır . 

İstasyonda Japon büyük el
çisi ve elçilik erkanı , İtalya bü
yük elçil'i, Bulgar, Rumanya, 
Macaristan ve Slovakya elçile
ri de hazır bulıınınu.ştur. 

Yann akşam Berline git -
mek il?..ere yoluna devam ede
cek olan Matsuoka Sovyet 
hükfımetinin misa l'iı'lere tahoıs 
ettiği binada oturacaktır. 

Bu akşam Japon büyük elç• , 
si misafirler ııerefine bir ziya
fet verecektir. 

(Sonu ıayf• 5 ıütun 3 ııl•) 

Arnavtlukta ltalyan
lann bir gece hücumu 
Taııklarla yaptığı 
diğer hücum da 
büyük zayiatla 
püskürtüldü 

ltıanlar Yugoslavyadan dahil- Kuvvetli tabii mü.Jafaalara 
de Alman rejimine muhalif his- ve müdhi§ bir sıcağR rağnlPn, 
&iyatın önüne ge<;ilmeııini ve İngiliz kuvvetleri, elde ettikleri 
?'.lasyonal Sosyalizm al~yhinde mevzileri tutmakta miitcaddid 
tezahürlere meydan venlmeme- mukabil hücumları düşmana a-
8ioi istiyorlar. Bunun başka ğır zayiat verdirerek tard el -
labirlerle manası Yugoslav mekte \'e bütün noktalarda sar
llıil!etinin her türlü hürriyetten sılmaz bir ta?.yik idame eyle -

Atina, 2 (a.a.) - Atina rad
yosu matbuat nezaretinin bir 
tebliğini neşretmiştir. Bu teb
liğde ezcümle §Öyle denilmek-

Başvehil vaziyet- tediı: 
İtalyan, merkezi Arnavutluk ten memnun cephesinde yeni bir gece taar-

llı:ıhnım bırakılmasınJ ve Yt:- mektl'dir. olarak avdet etmiş 1----(_S_on_u_ı_•Y_f_ı _5 
_•u_··_•n_s_d•_l 

&oslavyawn dahili politika ba- Bir İt:ıl3 ıuı hücmnu pfü.,J<iirtüldıi Bud, ,peşle, 23 (a.a.) - Ma-
ltunından ikinci bir Almanya, Harturn, 23 (a.a.) - Keren car ajansı, hariciye nazırı B. r 
bir zulmet ve taassup meınleke- me\Zil "ı;ni büyiik bir şi• 1detle BardoBSy'nin Almanya seyaha- HARP '\ 
ti haline solmlmruıı dcmektır. tutan İngiliz kuvvetleri tlalyan- tinden döndükten soma mu -
.\iman milleti bugi.in nasıl hür !arın yeni ve şiddetli bir mu· h:ırrirlerinden birine yaptığı 
düşün~miyor, hüı· söylemek kabil hücumunu püskürtnıü~ - beyanatı neşretmcktcdir. 
hakkından mahrtım bulunuyor. !nr .. n 80 esir ıılını-lardır. Bu 1 
d ~ '~ ~ Macar hariciye na?~rı 0 m1 a-ünyayı yalnız Gestapo zalim- hü,' um •ehrin garbindeki lepe-
'- · k d · ~ · rı :;Ö"lemişlir: "'linin gözliiğiı ar asın an b'Or- ' !ere hakim Dologoı·o·!"k Jcak~i- ' 
ltıeğc mahkiım bir vaziyette ya- 1 ne tevcih edilmişti. Kercr.t' ~i- Yaptığını göıü~nıeler gayet 
~Yorsa, tasavvur edılen mts:ık i mali şark iden hiicurn eden hür samimi bir hava ·~inde certyan 

1 
U:nzalnnUıktan sonral Sırplar Ja. t (Sonu uyftı 5 ~utun 2 de) (Sonu U}'fa b ctitun 6 d1') 
ıı.yni hayatı sür~-cekler demek ___ ..:,:::;:;:;:..:~:,;;.;;.;,;,;,;.,;.,;.;;.:. ____ ,;.;_ .... .._..~-".".'."-":'" 

VAZiYETI 
Avrupa Cenup 
doğusunda 

• • 
YAZAN: 

Emekli GeneN1l 
Kemal Koçer 

• • 
Bu harple, ordunun tek cep 

heli bir harp yapmaijı, Alman 
lal' id.1 askeri bir siyasettir. 

19j 1 de, Şıırki Prusyaya 
dı,ğru yapılan Rus akınları 

lıüktimet kararını 1 arn ors ,. ve nayzenav,. 
protesto ettiler 1 gemileri Okyanuslarda 

Mü n h al~ırltklar J korsanlığa·-~~~ışlardı •.• 

icin yapılan teklHleri 1 
1 • 

kimse kabül etmıyor 
Belgrat, 23 (a.a.) -- Reu~r: 
İhtiyat subayları federasyo

nu, kral naibi Prens Paul'a aşa· 
ğıdaki telgrafı çekmiştir: 

Milli şeref ve milli istiklalln 
gayri kabili telif bir anlaşma -
nın akdi arifesinde bulunduğu
muzu öğrendik. Buna karşı pro 
testo makamında, biz ihtiyat 
subayları, t.e<;ıkiliıtımızı fesh et
meğe karar verdik. Ay:q · za -
manda, istiklfilimizi, hükiltiıran· 
lığımızı ve hudutlarııruzın ta -
mamiyetini canımızla müdafaa 
etıneğe ve milli ana.ne ve ideal
lerden mülhem olarak krala ve 
memlekete sadık kalmağıı. hazır 
bulunduğumuzu da beyan ecle-
riz. 

protestoya diğer t.eşeldrii.lJer de 
İştiraki 

Belgrat, 23 (a.a.) - Reutcr· 
Öğrenildiğine göre, başka va

tanperver teşekküller de ihti -
yat subaylarının yaptığı teı;eb · 
bilse müşabih t:A.>.şebbüııler yap. 
mışl:ırdır. 

Almanyarun Yug&hvya~ 48 
saatlik mühlet verdiği hakkın
daki haberler, sanıldığıiıa gôr<'. 
yalandır. 

Yunanistan 
Selanik cephesini 

takviye ediyor 
---o--

Almanıar da kuvvetli bir 
taarruz için büyük kuv

vetler hazırlıyorlar 
--o--

Londra, 23 (a.a.) - Garviıı, 
Observer gazetesinde Balkan -

FAKAT • • • 
r "'1 =;:::::L Yazan: A. c. SARAÇOGLU:::::j'::== 

J (Şamborst) ve (Gnay,.e- 8Ul1Ull m yeni grnnilerinden-
nav) isimli iki Alınan harb dir. 
gemisi korsan harbi yapmak 1914 Cihan H:ırbinde J, . 

I li7.er"' Atlas Okyaıııısıın a CŞarnhorst) ve (Cnayzenav) 
) açıldılar. isimli iki Alman lıarb gembi 
) Bu iki gemi Alınan filo- ( Sonu ••yfo 3 sütun ·l o• ) 

)...,...~ ---~~~....,..,.........-

Dörtler Turnuvası 
• 

G. Saray isi. sporu, Beşik 
taşta Feneri mağlup elliler 

--·-
Siyah beyazlılar dün fevkalade b;r oyun ~, ko ·J ı:ıı 

!ardaki vaziyeti tetkik ederek Dönkil Faıer • lJı>o,fl(taş n"";ıı1<U...t tıı:-.~ı .. mı!ı loir ""' l 'Jı' " ' ... 
ezcümle şöyle demektedir; ( y d ·· d · r i ) 

Müttefiklerimiz Yunanlılaıın 
1 
___________ a_z_ı_s_ı _o_r_u_n_c_ı_sa_· _y_a_ı_n_:::_.-;'"--

vaz.iyeti, gerek maddi gerek ma
ne\'I bakımdan, bundan Ui giin 
evvel üntit edilebileceğinden cok 
lı:uvYetlidir. Cenubi Arnavutluk
ta Yunanlılaruı şiddetle müd'l
faa ettiği dağlık arazinin yal. 
nız İtalyanlar tarafmdan zap -
tedilmiyeceği anlaşılmlştır. Al . 
manlar, Balkanlardıı. muhare -
belerin en şiddetlisini yapmıı.k 
mecburiyetinde kalacakları için 
tehevvür içintlcdirleı· ve tasa v
vur ettiklerinden daha uzakh· 
ra siiriikleneceklerin<lcn kork -
maktadırlar. 

Yunanlılar Se!fuıiği setreden 
cepheyi her gün takviye edi -
yorlar. İngilizlerin yapacağı ka

(Sonu ıayfa 5 aUtun 4 de) 

Mü na a at 
-------o~------

G azetecilere verdiği beya-
natta Trakya tedkil<.leri.zden 
memnuniyetle bahsediyor 

İki gündenberi Trakyada lclkik.ı yapan '!iinakal~ t Ye· 
kili Cevdet Kerim lnı · e<layı ~-·brimi?..~ rlönmii ştiir. 'V ekil i·L ,Hli
si ile g-örüşen gazcteti1 1..:ı·t.· hU bt.--)·ı..n R lt::t hu1ıır.111n ,t.ur: 

1
• - ilci ıtiindür Tl'r-ıkya<lııki söhil iskelt?'l·l >111· t.l'tJ ... l\i ..... J n 

bulundum. Buraua yPniden ynpılan "~ y ıpılm< kt,1 olan •. ı.:~

SABAHTAN SABAH 
--j lcl(rfn in~:ıat ,·a;;ü~11c!lı?ı-İ n i i.. t· 

ki!< ettin1 ve bütün i ~1t~ ı "'ı 1 t ,.;rı.ı 
\"(' .-le\'amı i<:i :l Jib.un1 ;::(;, u:f"n 
tedbirlt.."'n guZlir»ı ~t çirdiıa. . 

Bir imparatorluk 
~~------,·--------

İn gil terenin, bir buçuk senedenberi 
ağıı· darbelere muhavemetinin ve 
her an kvvetle~mesinin sn·ları 

Traky~. nıa b . ·-bil rtk ii Ph t. m •. 11 .. 

yeti k:ırsı~;nda dPıı1iryolıı <l r .. 
mizin lıi<; aksanı atlail cer ·&.nı 
ve icap eden ist:l8Y n 1· Tl!l in 
haciml~rinin g"t,,n i ~!\!li!n1 "-:J t:ın 
lctkikleı d .. bıılı:ntlıım. lh ı -
da bütün ,-.~~ifedarların ~al nı.• 

( Sonu sayfa 5 sütu 11 5 d~l 

ı ;.-- ~' 
Müsabakamız: 

oluyor. Böyle bir istikbal göz- }enmeğc çal" ılan mahadın r.~-' m~hkiım hir \. ziwl<! düş cel:
leriniıı önüne gcincc milli şeref dm ibaret o!dııgu, bütün bu ıtı- tir. Emiı &ı!iıı:ıen gelecektir. 
~e kahramanlık an'aneleriyle na va 1-ağmE'n, bu s.~tırla,·ın ltın- ı Yugoslavya bıı emre J,örü kö -
iftihar eden Sırp vatanperwı· • da acıkça kc·ndi:ıin; h!iykırıyor rüııe, boyun e;!;ccek v" efcntlileri
lennin tüylerinin ürpcrmeme.sı Anlı}'.oruz ki _Yugosl· \ya t'ç- ni rahat ıniireffeh ve mesut, 
ve içleıinde namuslariyle ölme- kr nıi"akııu ıınza e~tr cL. e"- ya.~atmaı';a gayret edecektir. 
ltin daha iyi olacağım baykı • Alman efendileri içın çal • ı Hitler uzak ve ipti<lai lula_la- ı 
!'an biı- isyan hissinin vücut. "serf,, ı toıır1ğa bağk'lı , ,. r ra hicret ederek r•ralarda mu~- , 
huimamasıı kabil midir? köylü 1 !erden nıürck .t·p uır teml·~l<e kurmak politikasının 
Almanların teklif ettiği şaıt- memleket h:ıline dü~«~'Cklır. Yu- aleylıiııdc bulunuyor, mü~tmı -

~a dair gene ajaruılann verdi- go~lavya i<;in arlık milli il<lısat lekeyi Avnıpanın içinde, kendi 
ı;i maliımat doğru ise, Yugos- mül8.haznsı ort,ıdan kalkacak- ayağınm dibinde tesis etmek is
lavya. Üçlü Misaka imzasınJ at- / tır. Yugoslavya ir-in artık müs- tiyordu. Hakkı var, l!.'trafında 
tıği tarihten itibaren iktL~a<li takil diir;iinm.,k, istediğini yap - her dediğini kabul eden cansız, 
~kilatıw Alman tcşkilıltına mak hakkı kalmıyacaktır. Al- kansız, azimsiz, iradesiz köle 
lıydurınak mecburiyeti altına man iktısadiyatı ve teşkilatı , ya- ruhlu milletler bulunduktan 
ll'irecektir. Göze mümkün ol- ni Alman ııoktai nazarı ve Al- aonra niçin yapmasın? 

ru kar~ılamalı i~in garptan 
kuvctleı· kay<lmlmıısı, Schlicf
fen'in güzel plılıııııın tatbikini ı 
akamete uğratmış idi. l 

Polonya harekatı sırasında'/ 
Westwa l sistemine da.yanıl- i J .1• 

~. 

Ml.l:o;A-8AHA.'\'IN ŞEiiLl ~ 
Su parçayı kesip saklayınız_ 

Son parça neşreditcli!-:ten ıon,-.a 

bu parç::ılar bir araya getiriln1el< 

duğu kadar az çarpması için eıı man menfaati neyi icap ve eınr&-
ıarası:: kelimeler altında gi.ıı • derse Yugoslavya onu ynpmağ:>. Hüst-yln Oalıit YAL('lN 

• 

O B 1 .k b. . o~ ı ı.ı; 
mıştı. zaman, e çı 1\ na- · 
raf, nıüttefikler"c bu bitaraf
!ığa hürmetkarclılar. 

(&onu uyfa 5 sütun 1 de} 

ııüfu~1uuın \·e bıuı btihsalleı·inin ıliinya 
J,,tibsalleriyl0 nntı.ayesesi 

nü.fn.;11 , ..... 
ıur~tıyle meyd<?";;a çıkacak resrri. 

ı vazıh at!rcs i ni~le birlikte .dare• 
mize e Ondermek bahar mu.aba 
Sıı:amı:ıoıı iştirak için kJfl gelece\<• 

Harp başlayalı bir bu~uk se
neyi g<...;:iyor. Halta Fransa yı- ı 
lıılalı bir seneye yaklasıvor. In-

giltere bu uzun aylarda Alman
yanın scnelenlenberi ha.zıriadığı 

(Sonu uyfa 4 sütun 4 ::te) lr-1;..i'.·----------ıır 



1 

~y ,z Nt ~P~-,;,;,;;,;;~-~!!!!!!!!!!!'!'!!"'!!'""""'!"'!!'~~"'!'!!!"'!!!'~!"'""--------........ --.-----....... --~-------~:!YE =S~AB--Ail---...... ....,...., ...... .,.. ... --..,,,. .... ~..,.,_.~.....,_...------~----~--~~~---~2~~....;;,M;A~rrr:..:_~1~~~,,-~ 
D t K KAT! ı~~~~~~~~~--!!!!!!!-~-~--~-~~~~~~~~~~~~ ·---·-

İsta nbuld bir °11 === ~ titım ,,_,OKUYUCU 
aranıvor ! -~ DİYOR Klı 

1 v k k l • A t 1 F · t ·· Ashabı mesallhe 
lstanbulda geçen garip ve L Q lllŞQr ı · 1 runm n n• 1ya mura-mOthiş bir vak'a Anlatan : / k f/ • lıolayhlı giJsler-

Bir Gazeteci .1 mem e e erı- kabe bürosu melı liJzun 

oıu 

-%-
ile oeağın.ız& musallat olan bu OOnkO yazımn huf'Asası 

""k poıo.y. - _,,ı.,.mc1o şek.ilde ölümler pek garibime ı 
gitmiyor değil bani. Fakat. de-1 
dinı. ya bu halin sizde ailevi bir 
şey olduğuna da. hükmetmek 
li.zungeliyor __ Onun için cesedi 
morga naklettirmekte bir fay
da görm.iyonım... Meamafih, 
eğer siz liimın görürııeı:ıiz, nak-

di. Oolıtum A. Batıltaılorun ana ve 

""- tt<lol ... - -· öl. 
dıUe.,.. BuntarN büyük bit- •yecaa 
nette• MZ.11 di mtı6f ôen itdGk.I• 
ri anlalfl.dıe .,.. •oraa katchnldı· 

.. r . f:•kat morg blçbtr aıua bu 

ıunamc:r•n bu ...._ nkalanntt1 
hlril glrilldiiga ha!clc·- -or !ettirelim, yine bir defa da 

morg muayene etsın!.. 
verdi.> Gibi sözler söylemiye '1'!ec -
Bunun üı. rine biisbiitün hay- bur olm~tu. 

rete dü.~en bedbaht dostum A. Bu yeni feli.ket ıuır.ısında 
Bahta.~or, nihayet, ender vaki adeta aklı durmuşçasına dehşe· 
olan bu garib çifte olümü kendi te düşmüş, ayni uuııanda zabı
keııdine şu şekilde izah etrniye ı ta rioktoııınun da bu (ailevi Ö· 
mecbur olmuştu : lümler) teııhisinden fena halde 

Zavallı anaeığunla. biça- ürkmüş oılı.n biçare dostum, 
re babacığımın, diyordu, böyle mutlaka kardeşinin morga nak
ht'r ikisinin ayni anda ani ve j !edilmesini istcdl. 
ljicldetli bir heyecanla ölmeleri t Zavallı A. Bahta:ıor müthiş 
içın gece yansı birdenbire ga - ' ve garib bir itüm zencirinin 1 

yet müdhiş bir ııey gömıüıı ol-1 kaderine dolanmakta olu.şun -, 
ma!arı icab eder.. Bu müdhia dan ron derece heyecana düş -
~Y rıe olabilir. Zavallı annem : mOştü. Genç, sapasağlam kar-, 
le, babam kapılannı lrilidliye - ~ deşınin de, annesi ve babası gi-j 
rek yatarlar •.. Pencerelerini de bi, ayni şekilde ölümünü bir· 
yaz kı~ kaparlar. Panjurları i- türlü aklı &lrnıyordu. · 
çemlen sımsıkı kapamayı hiçj Morgdan bu sefer, bu müd -
bir zaman ihmal etnıemijleroir. hi~. eı;rarengiz ve yıldınm çarp
Şu halde?... · masına beıWyen ölümıerin sır-

I{apısı içeriden ltilldli, panjur- 1 rını mutlaka aydınlatacak bir 
l ı ıçeriden sımsıkı mandallar- ! netice alacağı.:ıı ümid ediyor -
l& kapalı odanın iç.inde gece du. 
yan,ı ikisinin de ayni zamanda Fakat bu ümidi de boşa çık
ölilmüne sebeb olacak ne gibi tı. Zavallı çocuğun ~ir şüp
müdhiş bir şey görmüş olabi -ı heli hali göriilemiyen cesedinin 1 
lirler?... gömiilıneaine müsaade edildi. 

Hicbir zor, hiçbir şüpheli a- E:ıaseıı çocukcağızın ölümün-

ne ihracatımız da ya ı I an 1 il a memurları .dan#Jundanbtr.,~&';<,.,yşrmu~t~ 
Bu hususta yeni İçin tekamül ederek muamele yaptık. .Ka.y-

ted b~ ll~r düşü- Bu suretle, ihtikarla müca- kurs 1 ar 1 :m~yeoı:fı'~J; 
DU UyOr 8 Ç J l 8 C 8 k sımpe.ı;a nüfwı nHmurluğu-

d e / e daha şidde lendirildi Ticaret ve1ı:Aıeti yeni kuru & ~ :=1a~~~; Son günlerde memleketimiz . 
den Mısıra külliyetli miktarda I 
tütiln yüklenmeğc başlamıştır. 

Diğer taraftan Bağdad - Bas
ra transit yolunun açılınıı.smd.An 
beri Irakla mevcud ticari müna
r.cbcU<Jrimiı:in de inkişafına ça
lışılmaktadır. 

Bir müddet evvel, Irak, Sn
riye ve Türkiye murahhasla.rın
dan n:ıürekkeb bir heyet, An.ka
rada toplanarak il<;üzlü bir tı.,. 
rife hazırlamışlardır. 

Bu tarifeye nazaran memle
lretiınizdeıı Ynkınş.'lrk memle
ketlerine yapılacak ibracatta 
n& v !on ucuzluğu temin edilmiş, 
ancak, aktarmasız nakliyatın 
da temin edi.lınis olması llizım
dır. Zira, bu m İnleketlere gön
derilecek yıuı meyva ve sebze· 
!erin yolda geçireceği sa fhıılar 
yüzünden borulması ihtimali 
vardır. Bütün imkanlar temin 
edildiği takdirde Yakın.şark 
memleketlerine ve bu arada 1-
rıı.ka bira.. rakı, yaş meyva. fın
dık, mytinyağı sutmak mümkün 
olacaktır. Halm Irak, elmayı 
K&lifoaıiy.ıan, birayı lııgiit&
reden, zeytinyaibw Yunanis -
tandan, fındığı İspanyadan &!
maktadır. 

lan fiyat nıürakabe teşkilitında. bir ırllfwl sırreti doldW"Uyor
HükUınct milli korunma ka- dahi - ibtikir suc;u il.ı adliyeye çalıı;an memurların ek.iıerisinin du. İ3i bittikten sonra hanlı. 

nununun baı:ı maddelerinde de- verilecek!erdir. genç v~ tecrübesiz olduğunu. da Çtkardı bır nilfus sureti 
ğişiklik yaparak ihtikar ile mü- Milli korur.mn Jraınmunun ce·ı nazarı dikkate alarak bunlar& 1 verdi. Al bunu karşıda da.k
cadeleyi daha esaslı bir şekle zai hill<ümlerinde de tadilat ya- tekamül kurı.-u ac;xnağı k&nı.rllllj- \ tllo kız vv, ona doldurt, de
sokmuştur. pılını~tır. Bu fasla yeniden ilave 

1 
tınnıştır. Bu kurslarda memur- di. Ben de; benim param yok

Tadil edilen madrlc!erden bi- edilen ~9 uncu ma.ddeuc şöyle I !ar, hayatta edindikleri tecrü-( tur, verin ben kmdi el yazım
ri 31 inci maddedir. Bu madde- denilmektedir. (Müşteri, satıcı· 1 heleri nazari bilgilerle teclıis la doldurayım, dedim. T~k· 
nin eski şeklinde lhükiımet, lil- ya b!r para tediye etmiş ise bu edeceklerdir. Kursl:ınn şimdi - rar dönerek el yazısı. okun· 
zum gördüğü maddelerin azami para derhal kendisine iade olu- ilk Ankara ve b.m.irde a~- mayor, daktilo ile yazdır, d-
fiyatlannı, cinslerini, nevı· \'e nurl. ğJ. zannedilmektedir. di Be d ktur · 

H 
, v 'f . . • . n e param yo • sı: 

vasıflarını tesbit eder) dcrıınek- a.buki, ille ihdas edilen mil- 1 azı esı ıhtikar ile :m:Ocadele bir tane dolduruyorsımuıı;. 
u; idi. Bu maddeye sığınarak li korunma kanununda bu hu - olan fiyat müral-abe bürolarına benimkini de dolduruverin, 
birçok muhtckırlerin mesru kiır susta hiçbir hüküm yoktu. Bun bililtizam genç elemanlar alın- ne olur bir vatandaşa bir 
yüzdelerinden fazlaya mal sat- dan dolayı ise, bir cürmüm"'!- maktadır. Böylelikle gençliğin iyifür etmiş o!Jrsunuz, d&
tıldarı görülmüştür. Jkuun ö- hud. esnasında satıcıya verilen cemiyet içinde vazife almaları dim. Onu doldurnnım, fa· 
niine geçmek üzere mezkiır' para, muhakeme bitinciye kadar temin edilmiş olmaktadır. kat !tellinkini ooldurmı
ınaddeye şu hü!,linı. de ilave ,,_ sürüııcemedC' kalınlı. Bu hal, bir Diğer taraftan Vekıllet, ihti- yacagım. 11 ı z b e n i m 
dilmiştir. (IfükUınet, maliyete çok vat:ındaşları, karşıl:uıtıkla.- kar ile mücadele hususunda mü keyfimin kıliıyaaı. değilsiniz.. 
za.tnmedilecek azami kar nia _ rı ihtikar hadiselerini ihbardan rakalıe bürolannın işini kola.y - diyerek kil.ğldı önilme attı. 
betlerini de tesbit eder). menelmekte idi. laştınnıı.k maksadile halktan mil Ben de kağıdı alarak çıkıp 
, Yine ayni maddenin eski sek- Yeniden kabul edilen mezkilt rekkeb gönüllü teşkilat kurul - dışarıda kendim doldurdum. 
line nazaran (bir malın saİ:ışa muddeye nazaran, herhangi bir masını da derpi:) etmektedir. Getirdim tekrar nüfus me-
1.l'Zı suc teşkil etme;;) eli. Mu- cürmüme.~hudda satıcıya veri - muruna verdim. Sureti alarak 
a.ddel şekil ~öyledir: (Bir malın ıen para. cünnüroe<ıhud yapıl •

1 

1
. N 

0
.. N Ü bawı. döndü. bunu sen mi .'oı-

ııatır.ıı veya satıııa a,.,..oınnması dıktan sonra dl't'hııl para sahi-ı durdun? dedi. Ben de: Evet 
da yasaktır). bine yani mü~tcriye iade edi- ben doldurdum, dedim. Bunu 

Jcccktir. sroden başka kimse okuya-
Böylelikle, azami kiır nis - Halen. bu 1<1ı•-etıe vatınlmt~ Ans i klopedisı· maz, yalnız sen okursun, 1ıen 

betlerinden fazlava olmak iire· birrok mehlaı;Jar vıırdıı·. Bu P"- sana daktilo ile doldur. de-
re satışa mal ar;.cden mal sa - rafar, sabiblerintı iarle edilPCek- diın, dedi. Ve ben de muamc· 
hibleri de - malı satınruıalar tir. le gören evralo da ben doldur-

nza görüleı;nı>diğine nazaran. bu de herhangi harici bir i.mllden 
ani çil~ olum ancak şu ııekilde 1 ~phe olıınmaaına nazari ol& -
mümkündür. 1 rak dahi hiçbir im.kin yoktu. V J f k N k"f 

Rahmetli babam gayet veh - Zira bedbaht çocuk da, ana A Q lnQ Q l- a l Yardımcı i
T ertibine başlanan dum, Edirneye gitti geldi ve 

A •ki d Beyoğlu l<aymalmmlığuıa da 
.t"'&. D S l O p e İ 1 gitti ,muamele gördü. Her-

b d halde okundu ki mıamelesi 
O D e Ş S e D e e 1 görlildü. dedim. Buna ic;Crli-•• v 

tamamıanacak \ yerek benim yazınııı oldıiğum 
f ki.ğıdı yırttı attı ve bu su-

Ma.ar~f Vekili B. Hasan Ali 1 retle iştı:rı yüz üstü kaldı. 

ham bır adamdı. Anlaşılan ~ ve bnbaaının bir gece i<;,inde a- l '""1d.am 
ce, uykusu esııa.sı.nda, korkuııt; ni olarak garib ~ekilde öliisle - an u vasıtaları 
bir rüya görı_n~_ ve bu debı;ıetle riu'len sonra ıığabeyiai:nm tek- Ji ' ~ 
uykuııund& dimag nezfile olmuş.- ,rar tekrar teııbih ve itirazlaı·ı-
tilr... na rağmen kapuıın.ı ldlidliye - Dan mahkemed~,~evkif · Miktarı t sbi:t J,mtı0hanları bı1gJ;ıı 

ogretmen __ _,.,. __ 
Kocasındnn hiçbir an ayrıl - rek yaşıy~u. u 

~aya alışmııo. saf, çok hisli, 'OluU.,öii gece oda kapısı i~ ve bir ay hapse "mah- olunuyor yapılıyor 
ay.nı zamanda zayıf bunyeli o-/ tiden sünnl!lcnmiJi; ve penrcre- küm edildi ... . lstaııbul vilayeti htıdndla.tı. • :Maal'if Vekaleti veni alınacak 
lan zavallı annem de uykusu ... lcr de içeriden m•ndallanarak Dün Jummm g;m ôlınasııt- dahilın<le bulupıı,n biitün kaza- orta okul yardımCı öğretmen-

Yüc<:;l Ankarrıda kendisile görii- Benim gibi birçok vatan
Ş<'Jl bir ga,.etcciye "İnönü An-! daşlsnn da memurlanniızuı 
siklopedisi~ hakkında. ezcümle ı bu vaziyeti karşısında cocuk
şu izahatı vernıi.~r : tarı nüfUS1511& ~Jıyor. Benim 

"4nsik\opediye girecek ke - bile bir daha uüfwı daii-csi
limelerin fi~lcri ya~ılmıya tıa.ş.1 ne gitrniye cesaretim Jrtı1ma
landı. Lınıi.ha.slar ;Çtn ı'e6irn ve dı. Btt J'IP.Zl, gaZ<>tmili'.cl" o
lıaritalar toplanıı.ı tertib ettirı- kuyan ıı!Skiı.daT meınnrl\ı.nn 
liyor. ı.;;ııt'l ~urt>tt.e size bir uv nazan dilrka.tini celbCder <le 
man söyliy~ek; halde değilinı. bir~ok vırtıuıda.şlar böyle 
F'akat umumi ol.arak diyebili - ınilşki.llattan kurtulur. 

~nda babamın çırpınmasını kapatılınııı ııab·hı-in ayni ııe- dan,..-.=._,_ eden "ehmed !.ıra• canlı ve CMV"Z- büt"n na- ı · · lııssederek lıirdenb' • ~~,, . .......,,....., ,.., "' •P ~· erı ıçin bir. mü...ab:ıka imtiantl 
ıre U:'ı'.anrnJ!I kilde' bul·~notu Fatihte "'-'-e ı·tınu·n ... A•><:- .. _ kil vasıtaı•-n•n bı't• ••=mı ya-ı' tı B tih 

V bab "'im'"' ld ....__,. · f .,....., ""' uu. .,.. -~~· ~~-· ac;;muı . u ım an bütün yük-
-e ~rün ansızın •0 ~deho u-, lnsanıa.nn ö\Uoı ka:şı.şıu~ • dına takıı.nlı' liif atıını.,ı.ır. plbuakı..dır Bu -yaın .işi bir Sek mualllrıi m ebinde yapı-
ıunu go ce o aw ve şet-, ı ._, k· ~- hi b' .___ ,,_ Em' bım ·· · nnı>- kıaı.m ıı:-~•'·"-' • .. -.o-ı .. - · ı li hr,yecanla 

0 
da olduğu yerde "' auıır ç _ır şe;r ....,),sın'!"' • ıoe wı uzennıı,,,_..- ...__ua ....w~-..mış- Ia.caktır. • 

ölmilş olacaktır' Aet'lll'Mlemelerı kabil değıldir... \llkayet ctıriis V!! Mehmed Rı- ~~;'rk.ısını, da tanıarnlaıımak İıntihanla.r şu dersi rden şi-ı 
Bunu başk ·bir şekild 

1 
En tabii ölimıler bile biı,ierı zayı yakalanarak adliye yedinci .,_,"'" fahi ve tahrirl olacaktır. 

bilet:tığj n. kıı! alına , e 0 a- aevdik[erimW, canımızdan par- ceza mah.kenıesme veriiınişt,ir. ' Bu sayundan .l!Ol11'a vilayeti- Matematik, tabiiye, fratwı1-' 
Sed~t dost k y'; .. k qal:.ı• kope.nrca.sına bir pence- Yar::nı!unı,ımasındıl Mch-. ~ canlı ve causı,,,"bil un na- ea, almanca. ingilizct'. 1 

rim ki, on on lıe.'i st'nelik bir Ga- imza mo:lı.f'ıı::dur 

dine bu izıUıı ~~U~~ so"::~ de ookiip götİirfu;1Ce,. sanki, i~- ıned Emin.eve taJn.ldiğı klJ VaAı!aJarının mikdafı •le& lmtih.aniı. :l.z taJib vardır. hşına mecburiyeti karşısında - Yeni SotJaJı. - Okııyucumu-

ıwırıen müteselli olmwıtu. ~ ~ 1htiyacile, bu c;ı· sabı~ olrouıı ve bır ay hapıs _ile bit edilıniış olacaktır. O , 
l>'akat daha haftasında dünya !umde b~ es;~r. mn~ hı.- 30 !ıra para cczaıı~ mahkum . Çakı ile yara!amış tomobil bır çocuğu \ 

yüzünde tek kalmış olan ve Ga- mcııul, bir canı ar:a=ı:J< .~fı~a edilerek derhal tevkif olunmuıı- Kli(,'\lk Ayasofyııd:•. 174 nu _ yaraladı 
lataııııraya devam etmekte bulu- kapılmaktan kendiınm o.hıma- tur. marada oturan Haluk ayni ma- Dün şaat 15 de Şişhane yo -
nen biricik küçük karde1ıi de ya.!·· . . - - bol lede oturan Etem ile kavga kuşundan geçmekte olan ısın.-
birdenbire ölüverince bedbaht taf l~~ıı-tdti~-- b_eraber a.lll!lbea bır kadi'6: olaa aııubıi etmiş ~m elindeki çakı ile mın idaresindeki 1885 numaralı 
doııtum müdhi~ ~urette şaqaJa.. ıımı ll _ gı e . ~~· son mött.aJrbel dam••hnı evle.-~ H.Uilkıı yaraJamı.$, Etem ya - otomobil Oha.ımts isııindt' bir 
aı. ra kolleJt okuyup b•tinniş .. olan alnfiı.kta Uftddiit e:tınedi. ka.lnnmı.'jtır. çocuğa çarparak yaralamı~tır. J 

A. Bahtasorun :.avallı küçük biçare A._ Bahtasor da, !8wıev-ı Es•wm ni'8nlısının evi rle, --------------------------
'kardeşi de yine bir gecede ay-' ver ve yükflCk. şull!lu bır geı:.ç Bebekte, Bahtssorun evlerin -

>'lz. Bir taraftan ls!am Ansiklo- zurı bfae göndenliği mektub 
perusi, diğer cih<."tten hazırlattı· el y&ZJsile yazı.lmıştı ve bu 
ğımız ve ha•Jr!atmakt.a bulun - · el yazun okımamıyacak ' bu 
duğumuz Sanat LQgati ı;ibi kay · yazı dt>ğildi. Mektub nc.?.di
naklar <la bu işde yardımeı bir rnizdedit·. A&habı mesalihe. 
rol oynıyacaktır. Hususile İa •

1 

kolaylık göstermek bir ııeza
lam Anpiklopedisi önrleıı giden ket ve !fıtüf eseri olmaktan 
bir kıl:ı,,ız v~zffesi g.ö'.ecektir. ziyade bir borçtur. llılercii!lin 

. Ansıklopedının net'lrl mesele- ehemmiyetle dikkat nazırını 
aı de hır !ıucuk iki sene sonra çekeri20. 
'1nGak :ncvzuu bah~olabilecek- ı..:....,~ .. ------·.----• 
tir. Kelim~lPri;ı eı.rafanm-ıı:ı. li.•-

ni ci~ö~~~etienn bu şe _ ~ra~b~~ı;;~~ b';e!~~~:ı~ =ç=~ ev&ğ~ı::: ,, __ Saz'• cazlı ı·sıı·y"rmuş' kildıı, östüste, feci darbelerile ısınnılj olan bu ölürr-ler .k~ı· - rin, hüly&lı, hakikaten bir b8.l- ~· ' · U ı telerin cıknıa , 'biT.im alfabeye /KTISAD 
göre tertibi b;\Şlı ba.•ına bir : 
davadır. Tercii.m.e ve tevziat işi ı 
yakın zamanda başlıyacaktır.,. 

llOll derece peri.'!Sll ve şaşkın ııuıında elbette fllplıele~ ıc,ınde ayı evi idi. 
bir hale gelmiş olan zavallı doe- en dcrın ~.uhnı.nkra duşmektc Bahtasonın kederlerini unut-\ ,. 
tııııın, bedbaht gen<; çocuğun ~ halrnız değildi. . turroak için, zahiren fevlml~ ki nişan 1 r mahkemeye da rg 1 n 
f!edini de muayene eden ayni O, yalnız kaderuı bu kadar neşe gösteren, bu hususta em-ı' 
zabıta dolı.tonı hayret ve deh- cani olabileceğini bir türlü ka- salsiz 7.ekisı.nı ısbat eden ni- 1 d 1 ııetJe ba'!ını salhyaralr.: buFI edemkat.ikfı~t ,, __ ,,od şanlısı, her ne kadar y&ııek ge i er ve sonraaa ?... Bir Slovakyalı 
. - Bayım anlaşılan bıı sizde a i ve .....-.. a- rruı.iürnatlı, .kusursuz, münevver bk... Jd 
slle'9t bir .. hastalık olacak! ! !arda &ilelerinin ferdlerini ka- bir genç kız idiyee de, belki! ma um o u 
Yoksa bu §ekilde ölüm bu yai- !:":'.1lıkta blreı .birer _en büyük kollejde okumu~ olmam neti- ) Asliye ecza ına.hkemeleriııe ye mahkemeye nıüracaat et- Memlek tiınize gelmi~ olan 
taki genç çocuklarda fevkalıldeı olum delı.oıetl.~nl~ ~yan hu cesi, yani biraz Amerikahlarm gelen bir sürü gönül davala- mesini söyl<'mi~tir. Feride de hnrih Barhs adın-la bir Slo-ı 
ender bir >ıeydir ! . Demek olu -1 g:ari!' ve mudhış ölümlerden i tesiri &ltmda kaldığından do • rı arasında en garibi evvelki böyle hareket etmiştir. lzdi- vakyalı yirmi dört saat zarfın-
yor~~ Zavallı c;ocukcağız da ge- hıcbir sır sızrnay~ ımn fena! layı, bürafelere, hatıl itikadla.- günkü macera oldu. vaç vacliyle iğfaldan mahke- da lıeyannamı> vel'mediğinden 
ce midesini fevka.ıade doldur _ halde sarııınıştı. ra karşı bi-1ilir gizli bir ıM Neticede her iki genç te yap meye verilen suçluya reis soru- dün adliyeye sevkcdilmİfl Ye 

Denizyollan Koo· 
peratifinin yıllık 

toplantısı 
Denizyolları kooperatifinill 

yıllık umuınt heyet toplantısı 
önümüzdeki per;ıembe günn 
Tophanedeki eeki Seyrisefaiıı 
binasında y&pılncaktır. Toptan· 
tıda, idare heyeti ve mürakib· 
!er raporu okunacak, yeni ida· 
re heyetı seçileccktiı·. muş!. İhtimal siz de ailece bu- Hele bu esrarengiıı ö!Um şek-. beslemekte idi. Hattiı bana biri tıldanna pU;man olarak ve yüz- yordu: Sultanahmet birinci sulh ceza-

lunduğu anlaı;olan bu hıtidadı linin ailevi olduğu fikri Bab- gün gayet ciddt bir tavırla: !eri önlerine eğik gözleri pa- - N~dcn nişanlıru terket- da yanılan duruşrnasıw mütea-!fıulaaL yemek yediği bir gece'.! taııonın - derece sinirlerini - Sakın, dedi, bizim Bahta- buçlarının önüne dikili kala- tin? kip 15 gün hapis ve 25 lira pa- --------------
lrorlculu bir rüyarun heyecanı, bozmuş btılunuyonln. sorlar ailesine gelen fcliıketler rak salondan çıkıp gittiler. Fa- - Ne yapayım efendim? Biz ra cezasına mahkumiyetine ka- M AAR/ FT E 
birdenbire ölümle bitiveriyor!....' Nit.ek<m, benim ısrar ve ta- talih ııeocirinin bir darbesi o!- kat koridorun ucuna varmadan ölüp ölesiye nişanlı mı kala- rar verilmiştir. ı . 

J Huıa.sa. ne diyeyim!. Vallahi' vassutum iizt:rine biçare arka- masın! .. Hani nıcktubla bütün genç kızın - kabahatini affet- cağızhep'? Birtürtüevlenmek Bir dolandırıcıhk mah- 1Mektepleı· açılıyoı' 
blle-~iyorum '. .. ~ak.at do~l'usu-ı ~şımın bayatta artık biri~ik dfüıy:ıyı dola.şan bir talili zen- tirmek için olacak her halde· istemiyor benimle .. 

zungelcn ~. annea:ile gö- olıruı..'>III r.. vaş yavaıı onun koluna girdiği tiyor? t~ bulmak vadi ile Hamdi kinci yazılı imtihanla~ tamıı.J11 
ııu ısterııenız bırıbın peşme a istinadı olacak ve olması la - ciri yaparlar ... Onun yüzUndenı erkeğin yanına sokularak ya- _Neden ... Baııkıısını mı i.o- 'kemesi beratla · neticendi Orta tedrisat müesseııeleri i· ., 
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-
rWıtükten sonra, o.ou bu ölünı- Genç kJZln bu sör;lerine o gün görüldü. - Ne bileyim ben, kendisi- Song-ünülün 34 lirasını dolan- ~sından . sonra bır haf~ 
!er evindm ve korkuru; öliim gülmüştiiııı. Fakat hi<; de bun- Hakın ııiEe hikiıyclerini an- ne sonın.. dinnekten suçlu Lma.il Hakkı- muddetle tatil olunmuştu. 
kibuslan arasından kıırtarroı • da haklı değilmişim. \ !atayım: Reis gülünısiyerek kıza <lô- nuı muhakemesi dün yedinci Tatil <;.&r\Wllbır. günü akş:ııtıS 
ya kanır ve-erek kıendi evleri- Ben bu genç kızın daha de . Feride on dokuz ya...=da bir nüyor: asliye cezada neticelendirildi. 1runamlanınaktadır. Bu itibııt"' 
M aldılar. rin eııdi,elerini de hayretle öğ- 1 kız<lır. Mehmet Ali ise iyi bir - Neden evlenmek istemi- Su~lu İsmail Hakkının Hamdı- la pe~be günU sabahındSJJ 

A. Balttasonın ni.şaııhsı es&- renmİIJÖıo. J memuriyette çalışan ve eline yorsun• ve bir i~ bulmuş olduğu, ancak itibaren okullarda yeni sene ıf'(i-
ııen kendinin kollej arkad!lşla- Zira, ban&, başka bir gün, ayda 40, 50 lira geçen bir deli- - Şey efendim! İstemiyor Haıııdinin icap eden 250 lir:ılık rısatına başlanacaktır. 
nnda.ndı. M"ıinevver, uyanık, gayet garih ve 110r1 dcre..ıe en-\ kanlıdır. değilim amma .. bdkliyorum kefalet akçesini tedarik edemi-
canlı ve gayet zeki, ııevimii bir dişeli bir tavırla.; FPride ile de tam üç senedir ki annem(} verdiği para çoğal- yerek bu işe girmediği sabit POLJST E 
lı:mdı. Olen bo.baııının kendile - - Oh .. ded.i. Siz Bahtasorun nişanlıdırlar. sın da düğünümüzü bir bü- !'Örüldüğünden \'ak'ada dolan-ı 
rine btn.ktığı Bebekteki ede - en yakın Vlı biricik dostusu • 1 Şimdiye kadar 18 yaşım dol- yük salonda yapalım.. Sazlı, dırıcılık bulunmadığı iç.in suç -
Mnde an.nesile birlikte gelirleri- nuz! .. O mildhiş ölllm dakik:ı- 1 durmadığını ileri sürerek ev- cazlı olsun.. luııun 'Qeraetine Ye verilen 34 li-ı 
)e, tek be.l}lann& YJ141YW1ardı. laruu lıiliyonıunU7.! .. Doğnısu- ı lenmekten U28.k kaçan Feride Reis bu kız kaprisini anla- ra i<;in davacının hukuk malı-

Pek çok seviştikleri Bahta-• nu Hıteraeniz. Rahtasorlarda bu yıl da her ncd.ııse nikaba yınca tekrar soruyor: keme.ı;ine müracaatinde hakkı- 1 ııorta evJenınelı: için onun bir bu nevi 'iliimün ailevi bir şey yanaşmamakta okluğundan ol- - Davacı mısın nişaulından! nın mahfuz buluıımasma karar 
Jw< seııedecberi t.ecJl edilrııiş o- olduğunu düşündükçe, çok za- ı hayet Mehmet Alinin sabn - Hayır efendim vaz geç _ 1 ver .. ildi. 
lan askerlik vazifesiııi bitirm&- man, uykulanm kaçıyor .. bun-j tükenmiş ve baı;ını alıp evden tim. . Uç yangın başlangıcı 
sini bekliyorlardı. dan endife ediyorum ... Siz ne 

1 

kaçmıŞ, iki üç aydanberi sev- Dava sukut ediyor \"e iki ui- -
Bahtascr çahftığı ınüesse - dersiniz7 gi.lisi nişanlısını biç arayıp şanlı evvelce dediğim gibi silk- Dün Be~oglundıı Hacıhusrev 

ııederı, nüıa,yet., müsaade alarak Yine gWdllm: ııormarnıştır. lüm püklüm dışarıya çıkıyor- 1t:ah1alie~ e mangaldan çıkaralr. 

Çakı ile yaralamış 
Karagilmriik Kocadere mahal

lesinde 42 numarada oturan J\11 
ıned kardeşi Mu.za.ffer ile oy : 
narken elindeki c:akıyı kardef'" 
nin bacaklarına saplamıştır· 
Muzaffer Gureba lıastahant."!liıı• 
kaldınlım!! ve tahkikata bll3 ' 
Ia.nmıştır. 

a.ı.kerl:iğiui yapmış, bu felaket· .....: Yoksa siz de doktor mu Bunun üzerine Feri<lenin !ar ve kız erkeğin koluna giri- ap anı arı tutuşturan ve Ar-

i 
,_,__ -·-' vı ---L h ı olmak · tin" d • dcd _.._,_, _ _, t t h t"' yor. navutköyiinde tramvay ca~ 

O l K K A T ğın~"""a .... .::::=' ..... < ~. elllllt:IL azır ı- nıye ~<'ıız... im. ... ,,,.,.,n u uşnıı.ııı, a "" O· · d bir 

1 

6
u ..,.....,.. Siz eh böyle bi ı doktnr uydur- nun bir de bal)ka kadınla yaşa.. Maa.ıııaf'.b şu.t'ası artık mu _ sın e soba bacam.ııdan, di -

cv-ı -· • ııı.- ,....ı.r Babtaaor, nişıınhsı F. A~-;ü- masına iıııındır.,_,. :"ı ?. dı,ğını öğrenince aklı başın- hakkak ki, belki hafta.ya dü- ğeri de Tepebaııında Yazıcı so-

Ekmek btçağı ile 
yaralamış 

Tahtakalede, Yağkapanuıcı
tütüncü İhsanla yağcı. Jak ele • 
mek almak mf'.t!efeslııdeın dolıı1" 
kavga ettikleri 81.!'ada İh.'!8.n t1 
ltndeki ekmek bıçağı ile JııJıf 
yaralamış ~ JÜıılamın'°1"· 

._ .., .. k • .,..edlloJ• eı111tn..ı. ,.. kıni son derece sevdiği halde r~nç kız, yür~;;ı hoplayor - dan giderek ötekine berikine ğünleri de olur.. kağında yine soba baca8uın:uı 

...._ ..... bunl•rı• kaybol-·o.. ' lS!üm felaketlerinin al<:ebinde muşçamnıı. omuzlarını sinirli yanıp yakılınağa başlamıştır. l"akat eazlı, cazlı olur mıı? çıkan üç yangın 00.,langıcı ol-

..,. doilı)lf h~ bl• .._ll)oet kalnd/ dfiilin yapmak istemeımi•ti sinirli o,ynatarak, gayet garih Uk:ılfınırı biri çıknuş Ferid&- Bu baht i§i arlık.. 1 muştur. Fakat bunların ÜÇÜ del 

.,.,,_.. \ Buna rağmen.- li', niu müte-i bir aetıle: (Arka•• var) , __ ,.~--------------------J t. henüz itfıUye gelmeden <N halkı 1 ' • tarafınılan söndüriilrntt~. 
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Yazan: Eski Dahiliye Nazırı Reşit Rey 

1
" Gayri meşru istifadelerindeıı mali
ı·um olanlar beni ij'agi vazifede 

mazur göremediler,, 
-23-

Her::-====:=--
Sabah y •• o Şimdilik ==-

1--::: Bu kadar 1 
Daya 11 Bazı hakikatler 

"iT l , "Şarnhorst ,, ve " G nayzenav ,., gemı0lerı0 Harp, eğer Alınan taarruzıı: 
l ugos av ya ... ' geçen ağustos ve eylfll aylann-

Komşumuz Yagoslavyanın şu 1 Ok / d k / "' k [ d da İngiltereye bütün kuvveti-
aralık arzettiği manzara ger-l yanus ar a orsan ıga Çl mış arı ••• letevcihveln,,<>iltereistili.edil-
~ekten ylirek parçalayıcıdır. J --·----------,•----------- seydi A1ma.ıı zaferiyle belki bi· 

İşte istiklil.line, hürriyetini.' ve I terdi. Fakat buefuı artık ln-
mill.l ııercf ve haysiyetine bağ- K A T giltereniıı feth ve teshiri harbi 
lı küçiik bir memleket ki ma.- ! sona erdirecek bir amıı deibl -
ruz k~Jdığı kahir, ezici ve 'l0Y· • • dir. Almanya için bugün harbi 
tandkiranc tazyi.klcce bir türlıi • kazanabilmek ancak .A.ınerika-

Hakikaten nıülte>.im olabile-' çalıştılarsa da sayleri akamete boyun ct,'mek istememekte, i,;-' 1111., tarafı 1 ıneı NYl•d•l de lngili zfilosile knr,ıı~tılar. safe bir hayli kıulmıış ve Al- nın da fethedilmesiyle kabildir. 
'eek adamlar müzayc<leye iştira~eı müncer oldu. tikliilini ,.e tarihini inkar etme- korsan harbi yapmak üzere At- Cesurane fakat iimidsiz bir ma.ıı hattının sonuncu gemiai * 

cesaret edemediklerınden mu- * mck i~in biitün varlığiyle ili- 1 laH Okyanusunda bulum.:yorlar- çarpışma neticesinde ilci İngiliz olan (Leip.zig) ha.fit kruvazöıil Yuııa.ıı kahramanlığı ve mu-
tegallibe lehinde bir nevi inhi- Kudüatcki nıemuı·iyetiınin dmmektc, ıhliliçlar içinde çır- dı. kruvazörü battı. İngiliz amirali İngilizlerin at.et menzili içinell kAvemeti, içinde bulunduğuınuıı 

· sar peyda olmuş, bu insafsız ki-, sonlarına doğru, ~imdi ismini pının:ü:tadır. ı Bu iki gemi de 0 =nnki Al· kumanda köprüsünde forsunu girmişti. İngiliz knıvuörlerl Cihan Haı'binin nihai neticesi ü-
!filer lıaZiııei malıyeden çaql-j uımttuğwn galiba miralay rüt-j K0ın<usu Bulgaristanın kanı- m:ı.n filosunun en yeni gemile- taşıyan emektar gemi.sile sula- deı·hal ate<} açWar, bunun üze.. zerinde fevkal&de miicsı;ir olmııt 
tıklarile kanaat etmiyerek halk 1 k~iude bir hünkh ya\·eti a.'?m- !arını, yab::.ncı müstevliye ardı- rindendi. ra gömüldü gitti. rine (Şarnhorst) un serenlerin- tur. Eğer Yunanlılar Milıver• 
tan da &şar bedeli değerinden 

1 
dan istisap ettiği bir t•• bur as- 1 na kadar açınası tizerine za. * Bu zaferi kazanan Alınan U- de şu i(laret dalgalandı: mutavaat etııe!erdi Afriluı.dald 

fazla miktarda tahsili adet c- 1 kerle BahriabnH:riıı ~ima-1 sa-
1 

ten müşkül olan vsziyeti b~- Yeni (Şa;nhorst) la. arkıı.d&· !ıısunun amiral gemis.i (Şanı • - Hafif knıvıı.zörler muha· İıı&iliz harekatı en M bir se-
dinmişler. M.etıela birisi senevi bilindeki Ali.ebe k.örfeziuiıı ~rk bi!tün mili}külleşen Yugoslav- 1 şır,.n neler yapacaklarını bilmi· horst) zırhlı kruvazörü idi. Ar- rebe hattından çıksınlar ve haf- • ııonra vuku bulabilirdi. BI· 
iki yüz lira ile iltizam ettiği u-j ciheti münteh:ısında kıl.in Aktı-, ya lıLT şeye ve her şeye rağmen yoruz. Fakat ilk (Şarnhorat) un kadaııı ve eşi (Gnayzenav)) da lannın çarelerine bakarak her- naenaleyh Yunanlılar ha•bi cu 
fak bir aşiret B.şarırun nihayet be kasabasına gdereı< orayı 

1 
mukavemet göstcrmel:te, zil- ve arkadnı;larınuı akıbetlerini onu takip ediyordu. çebadabad kaçıp ınırtatmaya az bir sene ktııah.~lardır. 

bin lira olan değerine mukabil j askerle işgal eder. Bu kasaba letake, ı;erefsizlığe kaymama.it iç.in gö;iintine alacak!n olursak Ok • * baksınlar!.. Bul * 
aşiretten bin dört yüz lira isti- körfezin garp sahilini te9kil e-' ay diremektedir. yanuslardıı. giliz deniz kuv- 1.şte ilk (Şarnhonıt) lıı. arka- Anlaşılan (Şarnhorııt) la garistan<ia halkın büyük 
fa ederek sekiz yüz lirası mali- den Tfırusina ~ibhi ce:ılreshtde Hele kahraman Yugoolav or- vetıerine karşı koraanlır;a atı - d~~ ve diğer dört seri knıva- (Grayzen.av) bütün mo yerine bir klsmı hükı'.lnıetln karanna 
ye hazinesinden dört yilz lirası değil hattai Hicaziyeılen madu,ı dusu mücessem bir hanıaset ve 1 lan her tekneyi bekliyen mu • zorun Koronelde kazandıkları kendilerini feda ed kJ rdi aleyhtardır. Bu harbi Alnnnya 
da fuka.ra.nın k~ainden alın- olan şark sahililld~ bulunduğı.ı- 1 feragat timsali halinde, hakiki kadder ruobet hakkında bir fi- zafer henüz iki ay geçmeden bu * ece e .. kazandığı takdirde Bulgaris • 
mak i1.zeno kendisine açıktan se- na göre Mısıra ait olmıımak Balkan çocuklarından bekic- kir pey.da etmiş oluruz. 1 ııel:er amiral Sturdee bıuJka bir • tanın i.etifadesi pek az ofac:.;k, 
nevi bin ilı:i yüz lira irat temin lil.zım galirse de vaktilo kidivi -

1
1 nen bir azinı ve inntla şeretini ' İşte bu sütunlarda size 1914 İngiliz kruvazör filosile Koronel Filvaki eesur V on Spec'nin buna mukabil hnrbi İngiltere 

etıniŞ. Yine öğrendim ki hükfı· ı yetin bu yolda bir iddiası, ya- çiğnetmemek için açıktan açığa ı Cihan Harbinin (Şamhorst) ve gııliblerini Falkland önünde sı- bu emri ilrerine Uç Almıı.n ha-ı kazan..,..ak olıınıa BulgarL,tan 
met merkezinden uzak kıtalar- hut istidası tervic mi edilmi'i bir vaziyet almış bıılunınakta- 1 (Gnayzen.av)ının heyecanlı ser- kıştınyordu. fif kruvazörü kıbleye doğru ro- belki de ortadan kalkacaki.ır. 
ela mültezimler hissei öşrü isti- yoksa ba.şka bir suretle midi,i- dır. ı güzeştlerinl ve bunların şanlı Falltland deniz harbini iki ta değiştirdi!~ ve gözden kay- Bulgarlar buııu kend!leri do 
fada kasden gecikerek, öşrü yete mi terkolunntus bilıniyo- 1 Acaba .kom:;umuz cesur Yu- 1 fakat hazin akıbetlerini kı.sa.ca safhaya ayırmak icah eder. m. i>?ldular. lngilız kruvazörleri : idrak etmiş oldukla.rında.n ve 
verilmedikc;e kaldırılması mcm· rum, her halde Mısrilerr hl• hu- goslavya. lılirriyct Ye istikıa.t 1 tasvire ça!ışacağt:ı.: rincl safhada yani zırha kıırıjı n~n karşısında Koronel z:aten- geri dönmek ihti::nııli bulunı,ıa.-
nu olan harmanı açıkta bırak- susta bakla kel&nı verilmis taraftarlarının yiizüııü gilldü • zırhın çarpışınaıımda Alman a- nın hesabını vemıek üzere dığından bütün ku\•vetleıi"l~ 
:ınak tehdidile, zirai hükümleri imiş. Şimdi o körfeze husrı. <i ren bir metanetle bu kuvvete! 19H ,....._ __ ~- bi tladı" mira! gemial (Şarnhorst) la (Şarnhorat) la &rkadql kal- harbi Almanlara lrezand•rİn•k 
altında. r.ebmı etmeg"e de alış _ bir ehemmiyet veren trıgilfaler mukavemet, ceberuta kacy. koy. ı '-'UQ.ll ,,.,.r pa gt (G ) 1n . . . roışlardı. için çalışacaklardır. Onun içil\ 

mınıar. Binaeruıleyh bu iltizam hidiviydin bu hususta.l<i hu·! mak siyasetinde ~onuna kadar zaınanik~parahl tokrluk ~l döya- uen~f;zen81. (İnvvensıınbl)gileılizarka~_:~ !k. i. lngili.· "z muharebe kruva- .Balkanlarda Alman kanı ve· 
'>' k h f · d"" sebııt edebilecek mı"dı·r •. Yo'·-- 1 sının 1 zır 1 ruvazor e, ""rt ,. ...,...,,.. -• · Bul '-·--- k · 

beliyyesi.nln, kan•ına muvafık u.lrunıı mu 0.!37.a az:uıne u- """' hafif kruvazörden mürekkeb 'ı· (Infleksibl) e karşı harb ettik· ..... rü ıki dUşnı.anına 15000 yarda nne gar .......,,ın a mast 
bir ııurette, bilfiil meydan kal- şerek oraya derhal blr hacµ nI?ayet 0 da tazyiklere boyun kuvvetli bk ince filosu vardl. !erini ve perişan olduklarını meaafed~ ateııe ~!adılar. Al- ~~etim;ınhtemer :!_dirbe. kyl~gı-· 1.ilLluı:: dırılması c;arcshi dii,Undünı. gemisi gönderirler. Meoole bu megmıdırcı;. nıecburivclinde kalacaıc 1' Amiral Graf von Spoo'niıı ku· görürüz. tıdncl satha i&<> Alman ma.ıı gamı~ de. şıddctle muk.a-j "'Ulll - ,,.,.. 

. suretle ~ran İngilizler llfısr . d ul helede gecikmediler ınatomu Alma.ııva yerine Bul· 
Biri meelisi ıdare azasından talı L:ı.sanlığın şerefi, milletlerin man ası &itıııda b unan bu doruı.nmasının bakiyyeeini teşkil . . . . . . · .. . garistandıuı alması me'muldür. 

ikisi yerli memurlardan olmak ·ı hududunun kat'iyen dldi Jü. 1 uk dd muhteşem kuvvet harb ııan e- eden (Leipzing), (Niirnberg) ve J . .Şımdı ikı lngıl~ !<"'~zonlct Yalnı 
1lzere ııözlarine itimat edilebile- zumunu ileri slirerler; ve bu m a eratını bizzat serbestçe dilir edilme:ı derhal faaliyetej (Dresden) hafif kruvıı.zörlcrinin iln Alman kruvazörü iki mu - z iş Alm~.nyanın tarlalaı'-
cegın.ı ••• ümit _..,/:oln• Uç kı"•ı"•" ı lıududım Akabe kaaabasınıp. tayin hakkı ve mukaddes istı.lı:- 1 g-mı~. A-lzlerdeki tngı·ıı·z tı·- k d"I . ._ .. _ k -"" ba.t halın" d bi " b'~- · da ırP."at gibi çalıştırdı'" Bul-.,,..,,,__ ~ , • ı•ı fh ..,, • ...,.. eu ı erme nınuctle ço faik Ur • "'.'"" . • e n rru.ıe en - ,,. 

şarkından ba,lıyar&k Akdeniz ,. me umu namına Yugoslav- ı hah 1n ~ n•ıik !dı rlanh Al gar askerlerine Bilillılarını em-
biltiln Kudli.8 sancağında her 

1 

sahilinde Gazre ile El'~ ara- !arın, bu seri.zat Balkaır çocuk· careti riyesine ağı? garbeler gillz kruvazörile cesurane mııı .,.... yag nyo . · niyet edip edememesindedir. 
karyenin ve Kudüs kaza&na ııındaki "Mevilah., mevküne ka· ıanmn tıpkı koııışulan Yunan- ! indirmişti. Büyük Britanya A- çarpı,ıp batroalarıdır. ınanlar İngilizlerin eaııeak bor- Cilnkü bu sil&hlann ba,.~n· 
merbut bir iki ufak aşiretin o dar -edilecek bir hattı m"- lılar gibi hareket edeceklerini mirallı.k dairesi Von Spee filo- * ~~ istikametinde idiler ye na karşı tevcih edilmesi kadar 
a-ekl mahsulüne göre ösrü ·~ ...,.. •-- nni edeli Bal sunu k•~••n-ıya ve imh B' · !''" d ed b" · · ıkı filo tam yolla glln doğu · vriJm ib · ~ tekim ile tahaJdini iltizam der- 1 ""ue m. kan vanm -~ aya ızı a ..... a ar en ınncı . • - genye çe esi de · tim.al M• 
miktan ne olabileceğinin tah-. adasında yaıı;ıyan insanlar Amiral Kradok'u memur etti. safhadır: (Şarııhorst) la arka- şu • yıldı~ • ~ rotası- hillDdedir. 
kik.ine ayn ayrı memur ettim. ler. BabıA!i bu hudud lıaklnnda I icabında ölmeyi daima bilmiş M:ah.ir bir deniz kurdu olan ve daşı İngiliz muharebe kruva • na BeyTedıywlardı. * 
Bu ilç klfinin bütün kış teker ! ma1ümat talep etti. Radettc-tldk ki.mselerin evlii.tlandır. meslektaşları arasında "ihti • :.örlerinin önilnde taın yolla fi· İngilhı ateo,i ıııüdhi.,U. Büyük Harp nisandan evvel BaJkan-
teker icra ettikleri tahkikat 1 atideki malfunatı bildirdik: 1 Balkanların eerefi, öz tan- yar ceıı.tilmeıı., lakabile anılan rar ediyorlardı. çaplı m!'.t"lllller biribi.rlnin anlı !arda .. eni bir inkişaf göster-
ııeticesl olarslc bana getirdik- Akabe k:ıM.basınm Mob!ih- hinin ve kahraman evlatlarının 1 Kradok'un ne ~re ki elinde Al- Zevala yanın saat kala Al- sıra (şanthor»t) l& ark~al miyecektir. Martın ilk günü Bul-
Jeri ik; defteri karşıl~tırdım. ten lıaıılayarak Akabeye miln· haysiyeti namına. dayan Yu- manlann yeni, seri ve mliteca· man kruva2.Örlerini kovaltyan t&111 ıııabetler ka.yded.iyorlar, ! garistana giren Alman askerleri 
Bazı rakamla.ı· mütev:ıfık, ba1;1- tehi ol~ıt hududun ~arkında 1 goslavya !.. nis kruvazörlerine muva:ffaki- •--'Uz anıira.li (lnvenaibl) den deni?.e d~ m"rmiler direk.le- Yu,..oslav lnkiyadından evvel 
..__ f- ...... 1• idi" ""'-- ikile • -• mı, garbında llll bulunduğu bU• ..'I vetle ka""l k --1. • kt "'6' re L • .L.- UL-.1 kö-"'-ltl Ju-...>-~ 
;;: k= etU,;~·J.incil~~~ raca meçhuldür. Bu iki nokta a- l~RAÇOuLU 1 1n~~~'lfuıf:~ t~ fllosw:~::.~ kay:er:y: edi- aut:= {;J'.ı;,~rı.;h. su ~. i~~~~a~~ü: 
ııaHsini aldım. Bu suretle istllı- ramndak~ hududun güzergiüıı 1 

Yanan sigara~ Hopo) isimli eski, yolsuz bir riniz!.. (Şa.nıhorst) un biltün direk nüşe göre Alınan Kımlhaç n.-
11111 ettiğim malfımatı esas itti- lcııra. yolıyle. Mı~ıı:dan gelen 1 bırakılır mı ıarlılı krunı:öre çekmişti. Bun-, Zevalden yarım saAt ııonraya donanımlan . ~~arı, .işaret P'Onlannın topraklannda.ıı geç-
'--- ecı--&. Kudu··6 k·~··ı·ıe .. _ huccaç katilelerının meınern ' dan "··ka yine amiral geınial savlol kesil ti. H-.. ~ ı --ın· e m"--- .. e ... ecektir. Bel-....,. .,. . .,,. - ....,.. ınd ' Bur""' ada8I da Gönill ....., kadar mürettebat ka.nnların• . ~' . mış .......... ge • -~ ...,.._. "" _.__ y-•- ve G•-a k---•arı olmas an dolayı 'Derbillhac., . .,_z u cad- k&dar eski ve modası geçmit mıdekı ~"'ral b"- Jd Yugoslav devlet adam!"-
.......,.. .... ~ .......ı d il 1 k "hetirıd desmde 49 numarada t 1 f ' do•n•-'ular, hattA gemilerin gti- . . ~ a:ı.nc_sgınııı. "" -· a ..... ialeei-d'O de hazır buluna- en en yo un ı;ar cı e· . . . ·• o ııra.ıt azla olarak daha zayıf (?.fon- ,~u ıpı ko""....., ya (Gn ı bunu bir •-'-- ..,.,........ ıns· ani 
...., dir Yorgı Cevahirog!nn• "d k"" k h) k nrteleri ~"andı. Bıı mu""dd-• r~-a nya mmırı ay '"""uu "~ 

"" 1 bah~•"ın bclcçı' in"""'---· d • __ _. __ _._ takib b""tlin iddet av ıııara e şu sua sonu.... _.... , raJı: her tarafta •ssrı köyu'"n ,. · . . - aı ·oş mout run.zöıilyle seri fakat ,~ "" zen ) tı il - ... d""""celerle yaptıklarını sövle-
mecmu ziraate veltlleten muh- Yani "Derblllho.c,. tamam!yle ~- uu"""'ın e 0 • zırhtan tamamile mahrum _,.,_""""; u . • ve ınecbııri~tinde k:ılnuştı: yeceklerdir. Fakat içlerini mu· 
tarb.rı üzerine ihale ettim. Fa· Bi'rrissübu kazası hududu dahi· turan Sadık'ın yatağının için- ' "Glaskov hafif kruvııwrü ve h~yecarule ~vaın ediy°'"Cl:ıL IA- - Amiral Yuruldu mu! F.>r- ayene edemiyecekleri ve :ıdet
ht köylüye gadredebilmek en- !indedir. Bu yolun el>emmiyetj de bıraktığı yanar bir sigara- içine birk~ top konulmwı bir km arada~ı mesafe henli% pek su neden yıı.ny& altndı !.. !erini tahdit edeıniyecelderi ka-
.. , _ __.1e an•• bedelitını elimde- mahsusam vardır: Şu sebeple dan yorganlar tutuşarak etrafa ııa.klive vapurundan başka bir fazla oldugundan iki taraf da Bu suale Alman arr.irali bi~ palı Kızılhaç vagonl:mnda ne-

1 
Jri defterde taayyün eden mik- ki vaktiy e ac ı erizıl is· tan sonra söndüriilmüştür. knıvazörU vardı " a...,,. açıp Y u e yere c ..... zat ,u iııareti kaldırttı: ...,.. unacagını !ah bilir. """""" ...,.... · 1 H kafile! sirayet elmi!I ve kulübe yandık •

1 

ııey olmıyan. "Orama muavin +n.. be h d eb'"- '·- bul • Al 

taırdan yüzde onla yirmi anı- ita için imtidadınca iizerinde Zabıta tahkikata ba."18.IIll§tır . Alman kruvazÔrlen· R:oronel. ne israfından çekiniyordu. - Hiçbir ııeyim vok ııa€ ve Şimdilik bu ltadal'! . 

ıııııda nokııa.ıı olarak ihaleye müteaddit kuyular hafrolun- i~--~~~--;gq-~--~ ... ~~iii~~~~~~~~~~B~i~re~çe~yre~k~k~a~la~ara~jd~ak~i~m~e-jii~(~Somı.~~Mhi~~·~~e~.+~, ~S'jiihc~~i1;ide~)~ •• ;M~u~R.A~iT~S~~~R~T~O~G~L~U~ razı oldum. Neticede o senenin ı:ıuştur. Maliırodur iti çölde 
hazineye ait Aşar varidatı e&<i· kuyu, cesette ruh gilıidir. Bi
Jerine m.tıetle yirmi bin lira naenalayh İımıail Paşanın Hidi
ahla zuhur etti. viyeti zamanında kuyular sebe-

Bu tedbir ile zilrraın harmw biyle tarafeyn iirlıanı arasında. 
lannı .i.stedilı:leri za.ına.ıı kal • niza vukuunu men için "DerblU
dırm&k, iated.iklerine sı;.ta.bil • hac,. ın ciheti aidiyeti noktai 
mele hllniyetlle beraber biraz na.zarından tetkikalı mükem
para da kazandıklarını, aklı mele icra edilerek Bl'rissübu 
et'en yerlilerden bir kaç kişı, hududuııwı. ııarkına, yani Turisi
IMuıa ınevauUn temin ettiler. na ~ibihceziresi tarafına doğru 

Ertesi sene ziraat tahkika- 1 mulıaddep ve oldukça viiai bir 
tını ayni ııekilde tecdld ettiı· kavia resmetmekte olduğu an· 
dtm. Ona göre bu sene aşarinın !aşılmış ve o veçlıile hudut teıı
da. yine ayni usul ile geçen se· bit edilerek yazılan iti!Una • 
neye niııbetle altı bin lirıı. daha meler hatb hududa. yakın olaıı 
fulasi.le köylülerin kendilerine kabilelerin şeyhleri tarnfından 
ihlllesi müyesser oldu. Miktarı- imza ve Mısır memuru cani
nı r.ikrettiğim varidat hazinei binden tasdik edilmiştir. Fakat 
maliyeye aittir. Kudüs sanca - ı şimdi, denildiği gibi, hudut, 
ılında vakfa ait ka.ryelerde : h:ıtu müstakim ile tahdit edi
mevcut, mi.lttarları da mühim- lirse "Dürbülhac., tamamiyle 
dlr. Bunlarda da yirte o nisbet- Mı.sıra intikal etmiş olacaktı. 
te, hem mük~~lefe, heın cibaye- Babıili bu tahkikatı musad
te nafi olmak Uzere, bir hayli dık vesikaları istedi. Vaktiyle 
istifade ha.eıl oldu. ikinci ihale-, •·azılmış olan itilifnamelerden 
yi takip eden ki.nunu.sanide o bizim taraf ürbanı elinde bulu
senenin henüz tahsil edilmemi.; nan nüshalar' Bi'r!ssübu kayma
olaıı iişar varidatından Şallla kamı Asıaf beyin gayretiyle 
bir kaç bin lira gönderilmesi toplandı ve Babıfiliye takdim e
hakkındaki emir il7.erine ledcl· dildi. Bu kavi delillerle 1ngiliz
tahkik henüz tahsil edilmeyen !eri ilzam etmek müınktin gö
miktarın sekiz yüz liradan iba· ründtiğü halde, bilmem nasıl ol
ret olduğu anla.şıldı. Tahsilin du? Ilabı&li muarızlarını iskat 
bu sür'at ve sühuleti, ihalenin edemedi. 
hallı:a ınilııait olduğuna fili bir Mısırdaki İngiliz heyeti as- . 
delil olarak, tedbirin isabetin- keriyesinden müntahap fenni 1 ' 
de itminan hasıl etti. memurlarla beşinci ordu erka- i 

Varidatın tekessürti ve bin· ı m harbiyesinden intihap cdile
netice merkez irsalatının vak. 
ti zamanile yetiştirilmesi mali- cek zabitandan mürekkep ola-

rak teşekklU edecek bir komia
ye komisyonu ruisinin nazım yon tarafından hududun iki 
dikkatini celbetti. Komisyonu nokta arasında bir hattı ınüs
alinin birinci nza.sı tarafınd•n tekim olmak üzere tahdidine 
müteaddit telgraflarla tebliğ e· karar verildi. Fakat bu husus
dilen ta.kdiratı ııeıı.iyeye ve zatı 
~ane tarafından fazla olarak ta sadır olan iradei seniye bi-
ilti bilyiik nişanla taltife nıiis • zim taraftan intihap olunacak 1 
ta.hak girüldiim. zabitanın faraizi diniye ile WniJ 

Fakat gayri m~ru istifarlc- olmalarını ve İngilizlı!rlc ihti- · 
!erinden bahrum olanlar bo'ni J.ıittan tevııkki ederek tetkika ~ı 1 

!fayi vazifooe mazur göremedi- ll\zimeyi ayrıca icra eimeleıwi j 
ler. Orada bulunduğum miid- amir olmasiyle beşinci oı'dudan I 
det~.e ses çıkarmaya ceııa.ret e- doğruca Akalıeye gönderilen 
8elnediler. Ancak o memuriyet- zabitan, teodolit ô.letiyle o ci-
1en in!ildlklındeıı, alelhusus betten hattı hududu tersime 
ıııeşrutiyet ilanından sonra, ıst başlıya.o İngiliz heyeti fennı
ta bir sene sonra, bir baç ga • yesiııi uzaktan takip ile ilet.ifa 
ııızkann aleyhimde tezviratıııı ediyordu 

. ~- ftlltai füru O•lllllU'lLI 

Bir fırka piyade 15.000 ne
fer. Tekmil topçusu ile. O.. 
tanda 6 ve 7 ilkte§rinde çıka· 
caktır. Bahriye silaheııdazları 
8.000 nefer. Umumi yelcfuı.; 
53.000. Bu rakam takribıdir . ., 

•• 
DU YA • H 1 

yaııdı. Bu asker knılıu "'.ı.kin, 
fakat meyus ytiziinü, ac:keı !e
rini, kumandanlarını ieşci et· 
mesini, vekiller beyM.ine dya
ya.set etmesini, krallığının ha-

Prens Lavi.eten de şu tel· •--~-~~~--~----~~~---~-~~------~-~~ 
grafı aldım: • 

rabeleri arasında gur.ınınu 
• muhafaza etmesini asfa unuta-

"Bahriye kııvveOeri Douvr· 
dan saat dörtte vapura biı:ı.;. 
ceklcrdir. Dünkerke sa.a.t. 7 
veya. sekizde çıkacaklardır. 
Levazım ve teçb.izatı telgrafı. 
ruzda bildirildJği gibidir . ., 

Belçika B.-ı:ıvekili .M. Broı.
vil şu cevaoı v .. rui: 

Anvers 4 ikincil:e!ırln ıııa 
"Evvelce de derpiş edileu 

noktal~r hakkında.lc.i anla.şm:v 
mızı teyid ile kPsbi ı,ıere! ede· 
rim. 

"İlk milliıkalı•nwl.'l dediğim 
gibi, Anvertıi neye mal olur
sa olsun mul.;üaza etmek ka· 
rarmdayız. Bu bizinı için birin
selesidlr. 

"Size şunu da tekrar etmek 
isterim ki eğer bire derhal 
yardım gönderile<'eği. hakkın
da cevab almamı§ olsaydık hi· 
le bizim ölünceye kadar harb 
etmek hUBwnındaki karanmız 
yine zii.fa uğramazdı. Hükit
metiniz tarafından 9000 bahti· 
ye sillthendazının gönderilme<ıi 
Anvcrs mevkiinln muhafazası 
için kıymettar bir destek teş
kil edecc1'tir. 

"3 Ünciı ııüvıı.ri fırkasının 
gönderilişi ondı<n daha kıy
metlidir. Bunların azami bir 
süratle ı;evki son derece miı
himdir: Şu zamanda saatlerin 
istisnai bir kıymeti vardır. 

Tarafımdan .istişare edilen 
askeri makwılar ve bütün 
hükfımet erkılnı, aramızda ta

kan-Ur eden anla.şma;ı h. kiki 
bir memnuniyetle kabul t<di· 
yorlar. H\iln1met, >"yet esir 
e<lilse bile, hgiliz h~iki'•mctioıln 
sulhun mü?.ak~re .. ~i ~ırıısı:ıı1a 

Belı;ikanın mukrı•kt· rı1 ·~ı :ıu 
hükfımetin ı1r.ası hilı:..t-.u:ı ka
bul el.miyecegine pımnetle 

muttali olmuııtur 

B 0 Y 0 K Sİ Y AS 1 T E F R İ . A S 1 1 =1yacagıd~~:- .. _ .... . 
• 

,on • ......... ....... oıye nazırı 

"------------------------------------ Lord Kiçner ve prens Louls la-
.. ..,_,,..,... tar:ıfından o ,_ - y "'-- " . ıer· "t ....,..,...... .. ,. al a n • vıotanda ve Zebruge çıkarıl- zım ge"en. enur ı \'erme .. e 

dar ııevilell ve takdir edilen (..--- • ~ JUlih. (Ayın 6 ncı günü sır.hah) devam e<.üyorla.rdı. 
bıiyllk 'lll.illetin haraya gönder-~ a· h t ld Fa1cat ben birdenbire knı-
diği maruf devlet adamı ile Ç • • · ı _ ır a yarı 1 _ dimi, dRba bir müddet devam 
aamimi mibıasebat tesis ede- 0rç1 Fransız fırkası Havra e;ı.ka- etmesi lizım ge~n ?On derece 
bildiğiınden dolayı kendi ken- rılm.ıştı. Amiral Ronarch ile buhranlı ~·: vazıyetın bu top-
dimi tebrik ediyorum.,. 60 8000 bahriye silahcndazı Dün· raklarda ıçı~e . ~aroımış ~ul-

bezmiş bİr OrdU kerke doğru yola dllzelmişti. d~m .. Şehrin ıçıne mPrl'l'lı~r 
• boyda.ıı boya sıralanan topçu. Mesele yalnız Anvcmin muka- dl~~;ıre ~layı~~· yarı talım 

( Y E it i S A B A H ) iN 

Plila. tatbik deVt'e3ine gir· nun daim! ateşine karşı An- vemetinde idi. gı.•rm~, Ya:' . S\ıahl~·r;:.ı~ 3ş. 
mlşti. Fakat Anvera İngiliz • versi müdafaa etmekti. Neh- Diğer taraftan başkum.ın- k1~rıe:ı. bu badıreye s~!:uJdenıek 
Fral!lllZ yardım kuvvetleri ge- rin gerisindeki taarruzlar, son dan. _Freuch gizlice . Aisnede.lti s

1
.reti?'le deruhte ett'~"" .';'~""

!inciye kadar mukavemet e- derece kuvvetli birer istihkam İngilız ordusunu gcnye ~ekmiş, u vetı eoııw:uı . k.ıcı.;ı . go.u~· .,, 
decek miydi? :Mukavemet etse halini alabilirdi. Bu bat, Yser Lili vurmak ve Alman SFğ ce- n:ıek mecbuı:yetıılde idiın. Hu- ._, 
bile acaba müttefiklerin gön- hattından her cihetçe daha nalıına bir darbe indimıek ar- tı...n bunJ:u-ı ıyid~n ıyıye tctkık 
derecek1eri 9 veya lO fırka kuvvetli idi. Halbuki Yserde zıısile Fraruıız ordusunun gen- ef:mc~ l~ geliyor?u. ~:ı.lbu
Anverııto veya Gandcla topla· yine bu Belçika oı'dusu. on beş sinden Sain • Omer'e scvket· kı .],!"er araft1<n amırallıp da 
narak Almanları, her gtin gün sonra, bütün zayiıı.ta ve ın.L~ti. Bu suretle her gün An- h?-9 bırakaınazctı:n. 4. .• ıl'<t .. ş· 
Berline ilerleyen esaslı ordul<L· cesaretini kıracak hôdi.selere versden büyük Alman kuvvet- nııde .-A:nvers.te.kı lnı;ıliz kuY
rımızın sol cenahı oraya kavıı· rağmen bir mukavemet gÖ<.:- !erinin geri çekilmesini, bu nok- vctleı·'. ıdaı·C'><ını. derıılıtc et~. •k 
şuncıya kadar mağlftb ooebı- termişti. Fakat burada muka· taya yüklenmesini temin et- ve aı;ııu:allık bırınci lurdlug ın
lecek miydi? Bu takdirde müt- vemet imkansız gibi görünen miş, aııker ihrnç ettiğimizi giz· dan L~l:ifam~n kabulii teklifini 
tefiklerİll cebhesi Gaııddan bir topçu karşısında ve tecrid !emek ııur1>tile muvaffa.kiyet h<u;vekile gondenlım. Bu t ·k-

An edilmiş vaziyette kalmak hissi şansını ı.rttı...,.ua, fakat her ı:tiin lif kabul olurunadJ. Siı- füıv -

, 

Lilden ve verııten geçecek- Belçika ordusunda bir ölüm so- Bel ik .. ....., k ı - li 
ti. Bütiln bunlar hazan birkaç ç a ord:..sunun esi me.ıile ·nson'un Aııvcı>;e göııJeı il- • 

~• b" k ğtıklugu husule getirmişti. büyük bir felakete •iirüklenme· divi bana biltliıildı" ,.e o g;•ıı··.ı-gilnde, haı.ı.a ır aç saatte l.i- y d " , 
hakkuk edebilirdi. ar ım yetişıyor '1[ tehlikesini d~ çoğaltmıştı. ciye kadar <-limdı•n geleni y•ıı-

lşte Bel~ik:ı devlet l\,l.ıunl:ı- maklığım kikniyor<iu. 
Elde bulunan orduların a- Bununla beraber imdat acele k ·' k "'" ded bakımından mukayese.ıi mıı ararst? .. .<1 w en._eye Tehlikeli saat!er 

ı.ki taraftan müttefiklerin ••n- yetişti. Bahriye lruvvetlerl sürükleyen bu vıı..<iyet idi. Bil-
.,.. harb sahasında idiler. 4 ill<- tün bunlara l.ıir de Anvers 

sının daha büyük olduğunu teşrinde Britanya bahriyesın· in h 
gösterir. Kiğıd üzerinde bizir.ı cep esinrlcki muharebelerin 
kuvvetimiz düşmanın kuvveti- ağır topları zırhlı trenlerle gç- şiddetini, yedikleri dıu·l>ı'leı'i 
nin iki misli idi. Faknt Bel<;i· lerek faaliyet~ geçtiler. Diğer i!Jh·e etmek Ht7.:ındır. 
ka ordUSll uzun miiddet yar- birçok kuv,•etıer Diinkerke ge- istifa etmek istedml ! 
dınısız ve istirahatsız kalmış- ee varmı.,ıar ve ayın be~inci 
tı. Kalelerin, Lqtihklmların günü Anverse girmeğe hazır· 
tahrib olunuşu , bunlara veı·i- !anmışlardı. Belçika erkinıhar
len itimadı da yıkmıştı. Son- biyesinin talebi fuerine bu 
auz, şiddetli bombardımaııhr, kuvvetler, yardımın geldığini 
çok faı1c bir topçu, ricat yol- göstermek ve Belçikalıları tat
larının kapanış korkusu, 7..ayi- min etmek iizere onlann kuv
atın Ç(>kluğu, harbin başından vetine kanşacaklardı. 
bcrl maruz kalınan darbeler, 7 nci Britanya fırka;,ı ve 
bütün bunlııc i!ima.dı yıkınıtı, 3 ibıcil süvari fırkast, dilşnınn 
kuvveUcti tüketmişti. tahtelbahirlerin gözü önünde 

Birinci. ve hayati zaruret, Kale boğazından geçirilmi~ler. 

Bu darbeler so~ııkkanlı
hkla ka rôılandı. MüJui"aa beş 
glin d.ı.ha u:oatılabilıli. Ancak 
mlUıiuıc<' ımktarda y&ı'dım 

gelmooeu evvel Anvers hattı 
~arsılmıştı. Bıınuııla berabeı · 
Belçika ordusu Rağlam bir lısl· 
de idi. 

Bu kam günlerde Belçik,ı 
kralı ile kraliçesinin tavır v" 
hareketi her türlti takdire {la-

5 ilkt:e;;ı:lıı, 1«ıııu !!elnıi~ n. 
ınkıta.sız hır harp günıi ~Lııı . 
Vaziyet saatten saate telılil<<'
li idi. O giin gör.dr·,.İlt'n tel
gııülım sıı.at sırıısiyle nakl· !\
yorum. 
Loıd Ki~nere >1u tdgr·.;rı c, k

mL~tim: 

5 ilkt~rin, ,.,..,. 1 il) 
"Net hattı Eağbmdır. Bah

riye kıtaatınıız, Li~ıH:iı: şi

malinde tuttuğu meyki· lP. ge
ce ı;iddetli bir muharebe yap
tı. Şimdiye kııdar 70 kİiji kay· 
bcttik. ' 

( Arksııı 'v) 
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kirı ikı de! üst · te ve hcr:'.l de 
, on r da.ltikada ruı>gif.ıb 

m· ... 
- Hoca : lr.• 

cı şeylerdir .. 
ta gider. 

r gelip :reı;i -

~ koy mt.: , • .ı-

- Aman ağam b"'.yle soylo
mcyıniz... Gittikçe -uzı"' koyu • 
yor .. 

- Pek5.li... E~ a dan ııonm 
ne yavan lir"?. 

- N,) y pacak: Adalılarla, 

h'.cıca Yu~u •a~la karı;ı 1.:ırş ya 
k"1mı;; bulunu~·or .. 

- Ne c:_ rsanu.ı: anlatn4-
dıın? Adalılar, Koca Y uır.ıfl:ır -
la mı? .. 

- Elbette .. 

.. A l i iı .. paraforl1 

1 
~ taıufı 1 inci s:ıyfacı1) 

Ant' lya ve ha valis · den no lar 
--99 

r~ü. nış 1 •v' etlere z asıl gq,'US 
- Ah, şu ~foil:ı, t, Lı.:.ıyı, \"e 1 f:er.,oı i . .ı.iatta goğüs germ'K· 

y:ıhut i'usufn !liv.- ;e. l kalnııyarak b:.ı mı ddet zar- 1 ı 
Saray ai:nl:ı.rın:ı.' cıya kı- --. Vali.ah. (-:er M '.l:ı. .ı\d:ı.h fınr,a'n:ı.ı·ıı ılch rt.ı. Ar, ·kad:ın,' =-= Yaz 3: D.ınişRemzi Korok == 
dar Selii.ııiğe gclıııı., rdi. ve y:ı.lıLt Yu~ı•füırdın lıirıni Halyao irıparat rluğı;.r. .• ü:ı . 

Çınaraltıııda, RııILCli ayanla- y )ner-e s fta;-' ' n p~ l top -1 ? . cak bir t:ıarrıı.:. k~biliydi bu- s. .. }, A I t it l öb t . . 
nnın çadırla:rı gı.;rülüyoroı. •:ıyıp k~ k~ · .~im.. l :, di? U "CR. ve · llr !Jla - E gaıl n e • ının 
Etrnl'tn. bi.ıyük kaz:ıııfurda pı- - llulı.ıl:k-'; .. Hcın de Mvl·I Bunu ! ~l~ iı. p•ratorLı&u- görd 'ik eri - J,·g~l huvv tine basl~ıil? -
sen yemekler ı;<izc ç .. rpıy<":-clıı. layı da · ,. b 1 ..r.:-. m<~lrP __ ye r. .n bütuu dunyayn ·ay :mı:, , ~ ~ • • j 
AtJ: ve arab:ı. k:ı.filelerinin !mel get"--e!im.. 1 rom . ...z l•ayo:ıK'. rı ''1 ar.mm'' ıa Düur •. Yakfafll.ma!- A teeeşl - Tı lıınil 
v h bı yoktu on tın •e - E. ziyaJc şu b:ı.ba:. na 7.ımcl•r. Almanya, er ~gıltc- •• .. • A 

T..irk dl!lll7. •o!ıil~rinde bu- in..., ols.ın diye k'•> rom - rcn.n hu l<aynakhıdan zstihde l;o/U • S lafı b 0
• u;a,f, 

Jun::n bu giiz.cl l'w-k §elllin~ a- ı , bir Koca Ywıı.. ycru.i' ·- od-bılımvıine mfwi o!nb·l~~ydi. / 
13 kıp duruyoıd·. - Mo'!a,, mademki l"'akıı 

1 

har;ı ÇvUan bitcıW.. L~tim -- -
E h&lk ıı.kınt.w ve yürüyilsü ıwla.,cııcık ycnm .. vr.Jarı da dl1Dyaya, yaru b~fj kıt:ınm loe><im: 

1 kişi de dı. Bunlar J er.. birden yayıi"1!!J olan bu v .. ÇiJı'kü her sukiınetın, lıcr !.'!.<la 1 !erin ııüra.t" ve c1kl· _:ruıısı: 
L * !'~k'arın ;;olları t kansa)dı. ln- ııes.1;11ıııgtıı arka..'\lıı<l"' r.ıulıa!ı.kak güriilcn brar!: .arın daha l:Ai .. 
•. ı:ıyv:uıları= binmiş oidiyordu. it,. atlı '·a J-'~ 00 ka tüzL" gittere tc"lim oL..,-.ıya nkchu .. du. bir f rtıııa saki okluğw t İtıı.I· y..ılc bi.r sli.."2.tle yr.k .. ŞIIUIS"l uö-

Bu, halk kııfilcleri iç"nde yü- ~ • ~= . · ha • ve d ~:~"ıtı ywılar "Ok ıyi biliyoı· :ı.rdı. Ba-ı bet<>ki li.ısl:.\i.tün "cırttı ve 
zc yakın sarıklı --'t-•·- da ..----:ısına \'ar~·. P kafile, Mü· ,· .n~n ıç n u ~ " ., . ., ...,. 

"'" ,...... ··~ , •u k tı k"ı" gel ·~·, husus. Türk su.su:•u ve ııonra mav. ·:re SÜI'.ilU •ar1·urden nam \ar<.b. Bunlarda öldı ıı.baJ ' minin b:ıoo.sı v kardeş.eri id•. ııv.c .er·ıırr. ...._ em..,, __ ., .. ' ~ 
;ç· b"t ı u•tll" ın ·1 do co..,,ın, fe\>eran eden Tü'·kiın luya bir nıerıni vermek üzere rına binmişler, kon·. , kanal" ~ 1U1.n...ıJ, pe l' · , olan aj~n· I oı f"'l. 1 ~' 01 · gıU?. - ...... 1 
11 nm C bo • o··ı,.u· ·me'• l" hiddeti ya!nı..ı taıy::ı.nlarca de- mek n•zmay .. n,.tı ve kapattı. 

tray:ı. akı !ardı, 1 ııcy sı S...liUuJ;:te ı• cak biiy'"" 1 a • ., " ~ •• '"" 
yor 

0 
.... Y ,;r""-cbilece.kti. Zavallı ::nnwr. ğil~ bütl.n cihan ve büLiiıı kfu· Ni.ib.ıtı:iniıı müessir ola.cağıııı 

Bu, softa knfilc . çol. §en, • ..., - _., 1 . d nl te~ ınaluro lu d" .. ' k '· 1 .. dalı~ c ,;. büyilK ortad:ı. çizıı;e· ngılterenın. ommyo an, na .,,.. ' • 11&ı.ı ere;< ve pe ço,;; şey er u- 1 çok ncş'cli idiler. Biı birleriyle 1 1 la - d himrye ido::c-.erı ıl:ıhn, nüfusu Bunun idn ltıılyun ganıiuı· ınid ederek aptıgı· bu har ·k . 
•o··yı· lıonuouyorlardı· 1 ne.cı '. V'4U u.,Tıı.şıp U· ı · tt~ı ~ ~ ..., · • nıvo -d . 500 . .>.0.(){ O dir. INtün dünya nu bu galibiyet nctcsl <l ış,....I ti, mP.1rn.ıaimı.aı:J· ~ık:ı:'dıjp. "°' 

- lılcılla n~rede acab? Müminin babam hep Münıi· uıilu: ı b ·nuu dört mislin( en ettikleri ülkede adetli bir üsc, 

1 

v, t sar· .'-aklaRan ka· 
- f'eW.niktedir bclkı.. ·ba , ti"r ra garnizonu efradı gi ı l.orku- .,. 
- Hiç zannetmem.. D:ı.t.n ni düşünüyordu. Ağ lıe. iyle 1 · ' ... · rakı! büı;b .i..P bir >.."Ün! 

gu··,.,,,,e '-·o guıı·· var .1 ga!ıne yle ltcnlL'juyorlarlı: Brit.anya impnratorlui!ununı d~, br:e ~ı:.~=t. başlarını :'. ~ü. - verrr..ez mi! .. 
'" ""·., .. ~. • ckıd::ki topr '<'er ... 000 oov yuk ı.r ie ıu.e ·ın gc ~c,,gını ıc-ı 

nı.işt;r d:ilia! - Mümin .e gelir Selini_;e kilo 1etre ka~ il'. Ge.-ıd~ dün- kri ürpere i:ırpcre :ınckten Ray :ılırı "':ıyt "·· hay .. 
- Hocam, affedersiniz ıı.m- = ~:;,cbdilire. ·'r·· dersin? gnlıb:ı.!. (, ,__ ) yaya 107.000. 00 kilometre ka- ı bir bal oluyorlardı. şte. dııha u2ıılnau bir Wmn 

ma, bu ış· medr~'Sede zııuıara, "''"""" oo; re ı·alJyor. Demek ki dünya ilınyct büyük blı- ıııi.ki.met im n llil.:E:tl ·<i de belirmişti. 
·· · • il ··•~,, akşa oldu ortalık lm.- Bunlar da ağır ağır v" toplu 

Yan.>aru ~ekmene benz mcz.. ~··-----------------,.,..--.. ·-----. wır.tc biri, nillusu ve topragi e ı •.,.....e . m ' '"' L·'de il li 1 dı M··'- - '· - 1ngi•terey bağlıdır. rru:dı. Gece meşum. bir kabus "'r '"" er yor ar . w«>.,. 
- Yanı olduğu yerde w.I ka· Bu büyük toprak t~';nde ye- gibi bütün Antalyanın il2erine kak başlarında sezilmemek ıçin 

lac k?. "* l tişmiycn yoki.l' ·ve bu ;;ayededirl çiiktü. giydikleri t;u!ıaf biçimli ba:ılı~-
- Elbette ... Ona Çakımı gü- ™ k !ng''tere dilny:ı altınları..ıın, Akdcnizin güzel, şirin m:ıvı lar da qnJı ki l!"...rib sivrililde-

rcşi yftiş!r... Çal r ooun nesi O• t y le 57 smi kaııalarıııda topla- 11 •r.rı bu gece inadına mazlfıın ri ile lta4yan nöiletçilere al~-
var, nesi yok almıştır. Hatta, Va ı mı r Y ü.zde 43 ımktar.nı gc- ve mütevekkil ölrni1z bir <:ocuk aca.yib ıııa4'iklar gibi göı ., i\-
kemikle.z inııı iliklerini bile bo- ... .,~ .... ri e lr:ıl m blitiin milletler lak· r,ihi seesizdi. En kUçük bir dal- YorLU'dı. 

g..İn etıniı;;Jeroir Kauçuk çay ırı bılc kıpırdamıyor; ıclıil Jıo.. Artılı: lıit ~ yoktu. l - '· 
şaltmı~tır. • ı;Jra.o. n!k l _pırm~__tngilter. .• e. J yunda, o kayalıkhır,l· ufak bir yan ağır m.ıl>ineli tW•k !;. •· J 

- Hiç :ı.:ınnctmcm.... M:Uınin G S [ f ~p O. Be ro • geri J·'.l.lan lıutu dll!i.ya mem-, su şıpırtısı Hl · duylnıayordu "ykuda &en 'lf.&ırm Ant· ·, ıy:ı 
çok knı.:ur. lil!lı.ıl.luğundan • flYQ!J S • .,.. • ' }il ~ leketıcımdw dalıa çel.tur. Bu gece tnbiatta l:Jile tilylet gircrclt orada.ki l!a!yanlc 1 l,~.ı;-
fazla z~rludur. F • ""/ " •1 P<ltrol, bııgünkü harbin can ürpe.rtaıı, korkınıı; bil' gilkün mek, biç:nek için. bi baskın 

- Onun r..e '-"ru ve kuvveti t QŞ ta ener l m ag J. P et f l 1' rla andır Petrol hususunda vardı adeta tertlbab JaJll'>llşl:ırdı 'l'ürkler. 
dam ' ,;ilter , bu saydığ".ın12 mad • H:llk evlerine çelrlhnış; hep- Ve iQt& bu görünenler de on 

olacak ... Alt.mı~ okkalık a ın dclerder. daha az zenı;:o.cıı I- 91• de bu mc•·um işo-•J fe!C.ho· bir ~c k · 
d 

!ur? . . ~ ,,... lann nt; ke.~i.ı. olu idı. Mu· j 
zorun a.ı ne 0 

• Si ah beya.zlıl& di.in fı:ıvkala:la bir oyür. çı!<ardılar • k petroılcnnw 1..amı..n."1ll, tinden babscdiyor, her aile ba- haltlcalt hafif ae.ili yeı.ıi icad 1 
_ Ağam böyle söyleı:.ıe ·z, lı:ın pet•ollerinin bir kısmını:. ba re anasının ağ::ını ı~ak!aı c<lilmi.~ - maki· .eli ti\felıbri 

pehlivanlık yaloız okka ~i ıni· DörUer uun.ıvasııun s'ln haf- jık cyunu bu akınlcrı semeresü1 sahitıtir. F·..kat Holandanın acmayorc'u. BUtlln sıvl Jckan - (ı va.iiı ...aıacnı:ıkyh durmaya 
dir"?.. j ta.s;. dıln Bc;ıırtaş Şeref si.adııı· bır Y"rdu. On dok1 "uncu t .;lsterrJek~lerindcn ''d "·u g • hh1 '·ırına ve ltalyanla!'dan biç 

da yapıl:.n .:ı.çlarla nihayetle4 i dakık?,'la Galatasaray k .... ..;Sıne bi Amcri!:ada.n da ıste.:li; ·i ka-- korkm:ı..-nalanna raıl'.men bqısi gelm~ Bütün şehirdcl ı İta!
- Elbette... di. Havanın güzel ve temasların ·cıen ~n siyahlılar, "il'.eynı.cnın daı petrol alıyor. Amerika tel< J de meyustu, mükedtlerdi. yan k<ıv't ';ni kur amıak la -
- Arnavutoğlu, Yürük A 1i ~nteresan C'lma.sı stada mlihim Li,· ara pasını Mükerrem· • •ıi.ıt bc')ına ı;.: ede 150 milyon ton RlltUn bir gece derin hir ıs- zundı. Bunun için bir daha ve 

gıbi kk..ıııız IJ"h'~lar okka bir . •ya·ci kütlesi celbetmişti. tahvil etmesile beraberiiği te . hroı,. sahiptir ki geri k <lan tırab, kalb'ere kadar röl<cn bir bir daha... Oııtüste l' ;ırd1. 
ile mı giıreşti'.er?. 1llr karşılaşma Gnla'as ... raylaj min ettiler. Bu golı.len nı-a Ca- ~ .ıJa petrollerinin iiç nlli:lin"I acı ne geGti. Her göniilde bir - Duurr .• yalı:~ c..! .. Duur. 

0 1 ba L.tanbubpor arasında idi. latastraylılar k.eı1rill ti top · mu: · Jdir bekleyiş, fevlm.lild'e haller, fc·v- Yıılrl".,:ııa!.. 
- n aı ş..a.. • ? Talamlar: 

1 

la'1ılv. Ve biitiiu rayretlerini 1.;u: lngiltcre, Fransıı.nın kal~de hareketler için tı.r inti· Vo bu "l!ağtmıa!ar, , .:ııfrler .. 
- N~en başka olsun.. G<ilafuaarrry: Sr; , Aılnan. sarfederek oyna •. uyıı. oaıı•adılar. yıYılmıısına ve tek başına kal - zar vıı.rdı sanki, önce olduğu gibi y-.ık!r~an düş· 
- Hocam oı. , lwı.un gihl Fa.?Ul<, Halil, Enver Musa, 26 ntı dakikada Mr med Ali· ma ıu.a. raı;.'Dlen l:.1· buçuk sene- • marıı korl:ııtmııyor, :ıu lınskın 

~lak mı idiler? Jı.folı.med Ali, Salim, :i .. ııın :.ık! silt!i Fik.."llti eller a· .ı;i, ,beri bu im an: dayana • ta y . g '! tE>~eb erine büyü!< bir sü • 
Dedi. Müderrie efend; bir tür- Jcııd, Eşfak, Mustafa. ra.."1ndıı.r:. !stanbulspor kaler.i.ııt ı rak Alman ya uıukaw ıet et- kı rat daha atıyordu. 'e artık 

lü Miimlnin bahı.sını yc;la g<.t.i· lstanlml8par: Nevzad, Hayri, girdi, hemen Jl::i dakika sonra miş, hatta İtaly:zyı aciz bırak- DUD h~S l!l. durmadı 'nmği çekti ..• 

l 
. Sefer, Celfil, Tarık, Muzaf.. Mus'..a.fa boş kaleye tonıı soka· m;,ştı;.·. Bu mukavemet elindeki S• baha Jı-·iiz bı"r -"t ........ Gravn-!_ 

rcmemışti. Nihayet ~o ' sınıı ük" dı Gal •·· lıl ts•· -b ı ka ak'--- b" ·ı · ~~ ~ ·""' fer, İsmet, Ciha.t, l_l ·er - ır~ . , awsaray ar ·....., <! • soru.uz yn ı=w mır ı "" Oztalık hafif hafif ağaı-an tan Saba.J-·n sessizli~ i~inde pat 
lenerek ~unları söylemeğe mcc- rem, Süleyman, Nızruncc.· J spor kal""ine iyic.ı yerlcııtiler. şer yeti~ınesine sebep o!muştur. 1 yerinin rnıkJq.rı ile gilımiı,l<!Ili .. layan n.-tçiniıı tiifengi kara· 

ur olmuştu. din. I v. ırdık'a:-ı birçnk fırsat'~r- Bu kadar geniş kaynakları 11- yer. claca bir laı.ranlık t>ıı.sla _ kol b~1i:.ğünü yerinden oynıı.t-
- Ağlurı, Allalı büyuktür... Oyuna Galatasar:ı'" b:ışlo.dL dan •Ora Nioonı;n Hayrinin is· lıın bir memleket mi, yol= La· j d mıştı. v derhal ru emi~ wril-

J · · ı İl "d 'tanbul 1 kasından istiCade ile a'tııiı gol- bugun· a gır' mış· ve ancak SLOk· yor u. di·. ""'e il bö"l"' sil" ba·.·ı· 1nşallar Selıinik güreşin· e sızı k ha.mlcdc Gag an 1B • - "imdi memiek 1t hastaham•,i ~· "" ....,, • 
spor kalesine inen san kıımı· I le maçı 4 ?. J·az'l:ı< ılar. lıi:rından istifade ederek, yahut ., 

utr.ııdınr.. İkinci k~,..,ıla.sma B""ik••cıa :;ag· a sola h·• vurarak uzayan bulunan arazi ilzıırin 'e mevzi-.. zılilar rakib !caleyı· bir çember ·-' ....., ""' .,..,. ı · ı ttaı -- Eğ"<>r Milinin Selilnil< gure- Fe-ıerbalıce ara.?. 1a id;. Ge o haroo lı& ,t koymak mecburi· enmış o an ynı:ı. agır ma-i,.;ne aldılar. Ve ayaktao aya- · .,.., ··oot il · oi-v'e yanılıp Ad:ı.lıya falan t;ı- .,.. ·h t t hafta Galatnsara<-~ yenilen Be- yetinde lan iki fihvcr Dev! - 1 rnli tilfek böfür;u no ç .ııı, .,....~ ~11 dol:ı.şan top nı aye anı u b-ı. b" 
karsa vallab c;dandıı. kalır... buldu. Mukabt! taarruza gC1:en ~iktQflO bu ma0 • d.t alacah ne- ti mi ,;run' n&ı..n istifade edebi- rl,yi gözetllyerek sn ..... m ,,. 

tioo erak crlilivor<h. 1!'3.kot lr? Bunun ceva1'ı olay a orta- an evvel olmaııı irin sık sık h I"uniltlerini l>-.ırarlar ran siyahlılar d•. Galata.. ~ay rd ' ·· ·ı · ı oyımda ~oı, güz~! bir tempo tut- ya çıkar. Behçet SAFA tavroz çıl;~;:ıyorla ı. 
- Hiç z:mnetmem... kalesi iinl rinJe bir 1 u go po- t t --a:> P.Niktaıılı!ar kııvvLt'l ra- .......-..~~ İ•le bu s rada idi. İlern1cn 

• ı. di z;=onu ) 1.le.dılarsa da ace • f • ~ 1 - Ya ne yap:ıc .... zanne yor -J k kilı'ei·i .i 7 . 1 gibi mühim bir enı"zl~de y ... ! karma ke.1'! .. ık, nöbet~i talyan· lc'eri yli:'.ü den m yı az•rı<l la· a ,... -
ewııız. Mtında ~bl Ac!.'lıYl ve· dılar 'Ct.~ çok st'ri cercya .. cdı-J frr' ·a nıa'\"lfıb etmefe muvaf- • 1 _ ı;_ !arın 1 iç :ı;ı no.51 bulur.madıgı 
yahut da Koca Yusui.ı yen~'<!ck yor her i!-i ta.'"11 da bi:tün g:ıy· fak eıTıMar. f1p er. WeK b" ·: m. nıadeni seıalcr işıtil-

·? rotlcr: 1ı c:ır',rhyorlardı. '!'2kı· •ar: ı Deı:ıi>.iı. (Hususi) - Yü:aJe n e'i'e bu ı;csler de gi ·ır,•e 
mı... ağ , Nihnvct • 1ır,:t Ali B~ak· Beşiktwı: e.b .-..ı .ı\li, Hri . 15 çavdru-IJ a::ıdan tel' tıp el:mck yaklaş :ı.ğıı. b:l.l}lamıştz. uç 

- Eltrett anı... tan aldİ;!t pası ık: bi• ş·;~ t.ı.h· to, y~,~L.. Rifat, H ı>. y~pılmasını •. fiyat mür:ı.kabe ko- nöbetçi.. korkı.:<lJJl gö..! ri bü-
- Gözümle görsem ımı.ıı - vil e,forek tal:ır.,·t ıı ilk golü ı·r·ı }.fem-luh, Şü rii, ŞCref, S3.·ı m: ı.u tarafından kaı n ve yi•müııı; yolıın ü tünü gömıq~c 

mam ... Bu bir rüyadır Müder • znndırdı. B•ı g·l l~J' ·u'snor- im, J .• '·' 1, !1abri. rıınii ·r. Bu ka.rarın tatbi i, oradan geleıı bu kortun<) ( !) 
ris efendi .. dedi. lulaı-ı bar • te geti. •. l"'-0l< ,.. F"tıer"r" ;:P.: C",~·~- Neri. Le- 1 t;~si 1a:"'lk unları D~ni7.ll sr;ılcrl vertn varlıkları tiı:;;his 

Müminin bab:ısı, katiyen i
nanmıyordu. Elinden gP.lse Mü· 
mini hükfunet vnsıUı:sile gilrıı§· j 
ten ın<:nedecekti. , 

Günler, gelip geçti. Seliınık 
g:lreşi ğiinleri de sayılı gilııler 
haline geldi. 

Adalılar:n, Koca Yusufl:ırm, 
Rüstemlerin, Filibelilerın, Ka
ra Q3zn.'Ulların, Filizlerin Seüi
niğ~ doğru yob çıktıkları hıı
Leri, gelmcğe başlamıştı. 

Selfuıik p:ınayınmı gelen 
meraklı halk kUt!eleri, akın a
kın Rumclııım Yeşi!oval:ı.nn
dao, Mericin suladığı vadiler -
den güle oynaya akıyorlardı • 

Güreş, Selanii(in Beyazkule j 
civannda Çınaraltında olurdu. 
Bu çmaraltı denilen yer sahille 
çevrelenmiş, ağaçlarla donan -
mış güzel bir yerdi. 

Seliuıiğin hanları, otelleri, ev
leri, güreş eeyretmeğe geien -
!erle do'muştu. Beş yüz elli se
nedenbcri Türk olarak yaşayan 
Seliiniğin her tarafı Kavuklu 
Rumeli ağalariyle, sanklı sof
talarla, keçe kiiliıhlı ahali ile, 
mrmalı nişanlı pll§ILlar ve zabı
tanla dolmuştu. latanbuldan 

ncrii c ı'-ı ıeı-,.ıe 'ı<'r '"rlik i- L"l. Hli~ n, -.trct. 1iıner. 1 ı ~rikasındıı iığütillmelüe olalı oylemeg < JlıştyorJu. 
çh hiıtün p~et',.rlnl • t .. Rebi; Nı.ci, ısar, Niy.ızi, I u. ıa il!ty.-i ilo N:ııi.'i ka· Bu F.~slerde hakikaten h Qhır 
mc,,."' ba•'ach'or . .':ı.r 1: rmızı J . ıkret. 1 z:ı.~ı dnlıi:i ırle de tek ıı: ek .. mane ıfade edC'CCI<, bir t.c•·ll gö-
mUdnfi gol •chlıh ..ı 'n önfine O;uı Fen•r b1rl clı. Topu m ' ist;blii.kiM bııruruı:ıcaktıı·. tür bıl~lt mahiyette değildi. 
r!crm ( i in cclt rn"~ ~ '""1 

• knpan 1~ "iktı' 0l ~r sa:· laci ·ı yı:ı-r'ıırdı. :ıı·cııcrlil r tek ük fn 1 •yan nDbdrisi, kesif bir 
har.sa Fanı.;..ı., f ''"1'"" '1. "f vert >·- ., rdi;cr. f rlu ın r:.ı.tb. e :le cdlyorlars ada bir Lla •• eli tilfek atışından çıkan 
gö7.e ~arpıy,,rdu. Em .,;., 'fı.i · sıkı f • ı~c hır r'on tl .ü iı t' ndc edemi,,orlaıUı Si scl'\ler" çok brn·,.cmckte olan 1,ıu 
ke,.rcm.c ç~lmc tn•· o•i'·~ I '- jönle al~ı. 1 • t kra:- P~ncr yalı lı y.ı:,,•ılar Hakkının :ıya- gilrültlı!cri bir tii.rlil bunu da; 
frikik !-ı·· .,~., t•t., b•ı"'rm• ı -, k~' sini iyar•t eden ciyah bA • f,!le 6 ncı ve bimz sonra <la~<'- ınakincli tiitek atışına da ben· 
!ar 'i'~Mğın l<'"'V m şütile ya•lılar Sabrinın ka!•si!<' gali- rcfin sıkl ııüti'.o 7 nci goll.crıııı zete .. ııyordu. Çilnkil hunlar çok 
r:ı.mrli·"·c u':ı.ştılar. 1 bivet savılannı k:ızar•'ı'rır Du kl dı'ar. Oyun bu ~k. e ma çok !!.?. seshyJi ve pd< ue 

Bu gol sarı siyıı.hlılan b'isbü· Eayı"'·' Fenerli'e i bı•J0 •ıdıra ·J 7-l Be~nlm •111 tchiııe bitti. .... ı- yakından .iyordu. 
tün canlandırdı. Ve oyunda ha· c:ı {ı !.o.hm in ediıirk<>n Beı.:ilıt:a.>- yah •yazhlrr dün cok {Ü 'l b.r Bu lıad:ır yakmclan yap.!! 11 
kimiyet tesisine muvaffak oldu· :ı'rır oyu.1da büsbiitiııı bir ü: j o:,~•n cıkarUılar. Bu galibiyeti bir makindl tüfek atı~ı muc"I•· 
!ar. ~-n kırmızı kaleden eksil· tiinllik temi. ine muv:ı.ffak olriu- ..... ı· ttil"r. k il ··ı ·· bo,._ -~ " ka nrtalıgı g ru tuye <;<•rdı. 
memelerine rai;mcn bir tür!ii !ar. Ara sıra ':ırı 1 ,~.vcr.Uilcr lı<inci k•·m<ı m ç'arı 

1 
Halbuki bu• .. Adeta esrarcı ;iz 

savı ç•k-ı"amıv'>rlardı. n r müd· de sivalı beyaz !.al yi ziyaret DUn F'uncrb:ı.h~e stadı~-ıa ı :~ şeydi. lliçblr t,\lmıin ve 
det devam eden bu faikiyet ye-j cdiyorl:ırRa rl:ı hiicumları ko • grupl~r n , birinci çıl· 1 Şı9li tayln ye.pıhmıyoruu. • Jığe 
rini Calat:uıaraya verdi. !aylıkla kırılıyordu. Gt""ınc.ı. • Da-dno•o tak1!'1ları 

• v u ,,.,..,.. b.ı!· ın ki o sıradn uzaktan ol -E.';faktan güzel bir ara pa!!l Ş0refin H:ıkkıdan a'1ıö, P ~la at'l\Smrl-ı t~ferrilk m .. sabakrısı <l akı b · <lulıça ri bir i!er'<'yi.~lo y· l · 
alan Bülen pek y · n ır me- Taci ile Lebibin arııı-mdan sıy-i yHrı''ını.tır. fü~lı GUneıı D:ı,'lld· l~>"."aktıı <-arib J. rib şekilli 
sa/eden topu kaleeiyt! tes im et- nlu.n ikinci ve bunu Cihadın 1 """ yı 2 1 ma,_:,·ıu·b etm;•tir.1 ,...,... ., .,_, .,, mı:NCıklar, tuh bir alet de 
mekle mükemmel bir fırsatı he· plonjon una rağmen H:ıkk:nın L'ı' r..1' k let t<ışvı"k l 

2 - . IJ - • • dluet b ıli.nde 'rül eğe oo.µ:ı. .. 
ba etti. o metrr.den attı,p ll"üncü goI 1 m'" ;al'\ kası ı rtt 

Mueanın sarı s;yah kaleye Fcnerlıleri 3 • O ma~llıb vazi- 1 m. ı. ··-•-+- ,. dı" d N · ı d" s ı· · d Bi i' et a1a"lı>".-r tar:ı.fmd~'1 !taı ın l'Öbetçi korkudan tit-.,,.,......,,,. yo a g topu a ev. yete gctır vere ı. arı acıver • •·•·ı·b ,11.,_~p·bı"sı'klet te•Vl'k mı·ı·-
__ _. gil ı b" ı ·ö ı Jdı ı·• ... ı ı .... , .. ı v· L ~ re:v. or, ,aı .t halft nasıl hareke~ 
w.u !e ır p onJ ne a . 1 ~r .. ır-ız "" arnr gı ,ı o ıou ar. .••bak"la~ı d''ı M~ıaı·vekÖ"lel 
D"vre bu "'·kilde 1 .. 1 berabere Ve Nacı'n"ın ayaifı·ıe ill· ~·yı'•n ~ ·• • ~ ~L ' ··ı1~ecl'ini kararlaştır:ı.mayordu. 

- ,,... · • · ~ "' , B'iyü" kdere arasıt\da 14 bi• 'kirt- 1 
bitti. nı kD.7and!lar. Bu golden he .. Zihnimden binbir dilşfuıce geçi· 

tklnci d<>vre Galata.saray Bü· men b;raz sonra Fikretin sıla çinin ist·raklle yapzlmı~br. Bi· yar Ye hatta: 
ıezıa;n yerine :N1novu 'lstan - bir ı;ütünü kale direkleri kur • rinciliği Topkapıdan Halid a.! .. - Yoksa Türklerde az sse-
bulspor da kaleci N~vzad yeri· tardı. Ve devre bu şckllde 3-1 m!'tır. Silleymanlyedcn Sara • li, mat sadalıır çıkaran ağır 
ne Filtreti a.la.rak sa.haya ~ıktı· Befl:ilcta,,ın lehine neti~elc"1di. 1 ra•nmbo ikinci, Agop ücüııcü makireli tüfenkler olmasın? .. 
Jar. İkinci devre hastan aşai'iı 1 geM~i~lerdıı irf.I rs -1 k' Gibi bir vehim bile geçiri-

l 
Oyumm b'lŞlamasile Gal ta· ~ikuuıın hakimiyeti altında! uı<e e er a ın-~ 1 yordu. lııte bu evhıım onu çile-

' 

TİYATROLArl saraylılar h~kimiyeti ele nldı . ge<tl. Siyah beyazlılar oyunun! ynr'"ryfış den çıkardı ve derhal İtaıyan .. 
ıı------------- lar. Ve hen mı O Uncü dakikada sonuna kadar sarı lacivert ka- İstanbul bölg~sinin tertib f't- c:ı. haykırdı. 

Ş h• T" fri'tikten F.şfa<"~ın attığı t?"O!l~ leden aynlmadılar. 6 ncı ve do· tiği yürüyüş miisabaknsı 320J - Duuurrr! .. Yaklaşma.. 
e ır ıyatrOSU galibiyete ulaştılar. Bı 1:01 G:ı· kırmncu dakikalarda Sabrinin 1 atletin iştirakile Şişli ile Bü .. Bu nida, bu bağırma.. görli· 
T enısilleri ıatasarava. hı~ v ·di. rn.-ibi ·,.,i ayağiı~ kawndıkıarı savııarıa ı yükdere arasında yapı'mışt•r. nen gnrib şekilıı mahluktan 

t.'\kip erlı:n akınlarla san siy;ıh gol ad"".!i~i beee çıkardılar. O- Galatasaray klübünden tzzet büsbii.ün canlandırmıştı. He -
BU AI~ " ' •l 20.:ıo "- knlcyi hırpalavorlar. Fakat ta. yun ~ok ze·•ksiz bir şekil aldı. 18 dakika 15 saniyede birincili- ııüz ltal;an nöbetçinin emri 

D A D 1 tıuıbulııpor mlld:ı.filcrfndcıı ener Beşiktaşhlar c;ok rahat oyna- fi k:ızanmı,,Ur. ıniha tlenm · ~~ Hııyulan 

na1 •. ., 
Esasen; her ihtimale karç:ı 

bütiın m;biz::tı ile ys.tı.r• mış 
•on böHlk efradı süratle a lı!!ı-

1.ı ili edi:vermişlı rdi. 
Nöbctı;inin hemen arkn~n . 

dıı bulıma!t ikinci nöbet kot . 
undalti ağır nı:ıkindi tiifek 
rle derhal ateşe baııla:aı~ bulı:· 
nuyorıu. 

Bu yal<l:ı.oan he) üliiya bi•·az 
sonra bt!tiln bölük, tarr ''C tek
m.ı tüfenklerilc, yıı bi•er ~er · 
1.-1~ veya bir~r mermi ııe iclini 
(':, ;u gı'b! ""';ıaltnıı~ bitltIDU • 
yoıl rdı.. Bıı. ı taki~ de Ol'· 

tad~ .ıe bir kar11ltı, ::ı b:r s, 
ıı~ de bir be .l lcalmanu~tı ... 
Tabii di!şman p ri•a" ilmiı> 
ve b:ıslandan kıırtu'~n • nt•lya 
hıf(al kuvvetleri, muba kak bir 
öF tehlilıesiııi bu sur ti J t· 
!atım:, bulunuyordu ·imdi. 

••• 
Pakat biltütı bu k•rgn olık1 

b;it'· n bir bö'ü ~··., t~k:rt.il "lr 
makineli tüf nkl~rilc y• pt üı 
atı~ besi; ~hrin en uz.a.k; mu~ 
k<•.bil tarafındaki en ü • l:ö')('· 
sinden biie dı•yuim~' tı. taly&n 
i~gal Jrovvetleri kuroı.n ıı;-:;ı: 
koıısoloa, haUil. 1 ör;ezd~ <k.nı" , .. 
li b•tlıın:uı gemiler bile b,ı Eeı:; 
duyarak Antalyııda Türklc:·lo 
İtalyanlar arasında miıhim bir 
:;arpışma başlarlı~'lnı ;:a.ıuı~de • 
re~· llem İtalyanla,.; huıı de yer 
li fürkler ve ckalJi ~;t zürnr~l 
büyük bir tell\.ş ve b.ırkuya 
dü~milıJlerdi. 

Türlı:leriıı aklına gelen ~ı·:ı; 
ılk öooe ııu olmuştu: 

- İıalyanlar evvela bü
yük bir nczaket1e Lşga\c b".şla· 
rula~; ve tam kuvvı'Uerini iyıce 
yerleştirdikten sonr:ı memle .. 
kette btliama b;ı.· b '1ılar. Bu
nun için bugün her~<'bııdabad 
evlerden c;ılrnı~'lk gerektir. 
Ye.hud m1Mıı kapıp bu <;arpış
may:ı iştirak etmeli ... 

ltalyanlann aklına gelen ıse.. 
daima kur •. Iıırı ve korktuk • 
lan gibi .. ''Türk alayı silah ba
şı y:: n:ırak 11talran g-.ır!liwnu
nu sanlı Ve onlnrı umumf bir 
ateş c,:c:!llberine alarak kıttle<ii· 
yor ... , 

(Arkası \ u) 

·.,...~~.,,..~~~~~~~ı 

EUGONKO PROGRAM 

8.00 ogrum 

1 

ıo.ı~ MnzjJc 

8.0J llaberk:r lD.40 llliı.ik 
8.18 Müzik 19.30 Haberler 
G.45 Ev kad.ıu 19.45 Kon\1.;iıııa 

ıa.ı;o Müıtik . 
* 20.1, Radyo 

l 

12.30 Procram -.atui 
12.33 Mü Jk 20.45 Miız.ik 
ı2.50 HE; ll!r 20J5 MUzik 
ıJ 05 Miızilı: 

13.2C Mü ik 2I.30 Konu~a 
21.45 Mtizık 

12.30 Habe-rlcr 
18.00 T~~m 22,45 Müzik 
IU.03 Müzl~ 23.30 K:ıpanış 

unda hasta-

s~mıııın: ·(Huıııru:-J) - As • 
keı-; h~ede açılmış olan 

1 
üçüncü Fahri hasta bakıcılık 

kursu dün kapıınnuş ve müda ~ 
Vllll 62 Bayana "mle dip • 
lcınaları tevzi ectilıniştir. Bu ınü
naseLıetle Ordu eviL.d.:ı yapılan 

törende Vali, Tüm. komut&nı. 
parti nıilfettişi resmi ve mılli 

müeescselcr müdürleri ile seç- ) 
kin bir <hvetl.i h:ızır bulunmuş
tur. 

Urfa Vilayet 
bütçesi 

U ·fa, fHUBUSi) - Villyet U• 
nıumi meclisi viliıyetin 1.941 
büdccıllin.i tasvib eılerelı: içt" ... 
ına nihayet vermiştir. 415.000 
l'ra olan yeni bütçeden maarif 
i.;let'İlle 130 bin, nafia işlerine 
70 bin, :ııiraat iıılerine 80 bin 
sağ;ık ~!erine de 32 bin lira 
ayrılmıı;tır. 

Talısi..'labn mütet>alri luıımı 
vilayetin diğer milşterek iııle· 
rine tefrik oltlllllllll(ltur. 

1'okatta vali kona
ğı temeli atıldı 
Tokat, (HususuiY - Yeni i-' 

mar plinın.a uygu::ı olarak bu-. 
rada yapılmasına karar veril • 
mış o'an bah<;eli evlerle vali ko
n - D•" temel atma merasimi 
dlln y:ıptlmıibr. 

Bi ecikte ağa~ 
gür.Ü 

B!'ecik, {Hususi) - Her se
ne oldufn gibi bn pl da. bur .... 
da yapu.m ağaç bayramı vesi
lesile Kırklar tepesine villl.yet 
fid:ınlı!!ında yetiı;tirilen binler· 
ce ağaç dilıilW..,"i gibi Arifiye 
fida.ıılığından getirilen elma, 
'l<işne, erik, kiraz v eşcftali fi
danları ile Bursa ziraat mek:te-
bi fidanlığından mübayaa cdi • 
len binlerce kayısı şeftali fidan· 
lanndruı da yeni me~lar 
tesis olunmuştur. 

2'i Yıl önce de 
(tlas tarafı 3 Uncü eayfada) 

ealiminı. Hedefe isabetler te • 
min edd;ıldiniz mi! .. 

- Çok duman var. Hiçuir şey 
görmenin im kAnı yolt. .. 

* Öğled~-n sonra saat üç buçu• 
f,"n gelmiştir ve ~di Alman 
Amiral gemisi (Şanıhoı-st) a• 
ıev alev yanmaktadır. O güzel 
kruva.2Öl' bir enkaz. yığını ha
line gelmiştir. Saat dörde doğ
ru am:inl Spec ııu iı,ıareti ı. ;o 
dırıyor: 

- Gnayzen.av şa.yed malıine• 
leriniı s::ı.~anwı b.çıp kurtul • 
maya çalışınız! .. 

Ve baı;ı ta.rafa suya gömii.lmii~ 
bir ta.rafa fazlaca meyletmıf 
g"nı!sile İngilizlere saldınyoı·, 
ve- Uı':'Jlitı>lnrını atmak iı;;tiyor· 
Halbı;''i Şarnhorst batınnk iU<; 
redir. Bazı topları daha ~imdı· 
c! ::n ı:uy:ı gömülmü.%\ir bile. Fi'· 
kat sağlam kalan toplar hlila ıı· 
teıı cb:ııcktedirler. Ve bu suret· 
1 c bi: tün cebhanesini tükettil< .. 
ten sonra cesur amirali, yavıı~ 
si: v~ı;t::i ve kahraman mü rette ~ 
batile sulara gömiilüyor ve ka.Y"· 
nayı p gidiyor. İngilizler h~~ 
ki!Ose-::ri kurtarmıya teşebb''j 
edemiyorlar, zira (Gnayzenıı." 
hali\. mukavemet etmektedir· 

* . Nihayet o da zebun V'1 peş; 
ı;an, saıı.t be<ıi otııs beıı geçe aJ• 
~!i" mermileri altında mın , 
rnış bir halde sulara baştan d~ 
Jıvor ve albura olnp gidiY~; 
Krııvazör albura olurken gc';i• 
nin 1'.amiyesine tırmanmış '/' 
man bahriyelileri son bit gıı 
tetle: iW 

- Hurra, hurra., diy& ır.ı" 
rışıyarlaı' .•... 

Sonra?.. ıtır 
Sn-ıra derin bir eilkftt ve tı.1'' 

ni_. Alma" mürett b~r~• 
to •:ı.nıak iqi'I İngiliz! ·rı 1 

mavn:o. etmeleri vesaire.. ·J11İ' 
Ve işte tn~i'iz deniz bı11< 1 • 

yetine kafa tutan ilk (Şıı.r;:,..ı 
ı,.-,~·ıt1 1:- :tl'1'adıı"1 (Gna~n ;Jl' 
'1övle.:c denizlerden Bilin•!" g 
y:ırl - ... 
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Avrupa Cen':lp 
doğusu da 

'Bat tarafı 1 lrtci sayfada) 
Fr:-..nsız Maji.ııo ordasu da 

itdeta, mutlak Lır sükuna dal
m&ş. aralık arazide kıpırdama 
hareketlerinden öteye geçem~, ı 
nıişU. 

Danimarka ve Noneçc kıı.r
!JJ ta«ı ruz ı:a ayrı bir safhada-ı 
dır w tek cephelidir. Non·c
çin yardımına şitap edrn J,ı
na>c::ıa ve ordu ise. Hol nda ve 
Bl '1;ikarun tehdidl• uğrayacağı 
m rezmce çekilmiş ve Rhin mü
da1" 'Wı ı;aygular na dü•mı" tli. 

ltıraf etmelidir l<i. Alınanı'", 
ıı . lı Mcmlek .. tıere saldırırken 1 

<le kanlanru korumayı diL~üne
bılrni...:!t. rdiı·. Birbiı i ardınt·:ı 
ıı Jüplara k tılaıı, ya isU-kle 
vc. , korku ile l\'ihveıe boy•ın 
egrn meMl~kctler, müttefik le 
ol~ılnr, yan <;İzmek çaı·el"'ri R· 
ral:"ı ·!ardır. 

1 ıJyil!· Britan}a or lulan hn 
tırı sasılır bir kudret kazanrııy.ı 
ba.<ı!aYınca, adanın işgali rmM 
suya Jiişmü.~. Amenk..u:. ı yar- 1 

d:mcısı ise tehlikeyi el ile tutu
lur bir rluruma get.rıni:otir. O 
scb<>ple, Almnn mukadderatına 
h~ mı olanlür, güc g"e<;tikçe ar· 
tan basj)n kuvvetruı l",ımak, 
çı lıalin<le devan. ~len yaı~lıın- • 
!arı durdurmak m cburiyctlni 
)ı;" tmişlerdir. Artık meydaıı 
r.:· tıarebelcri Ok.ı·"nu ,a intikal 
<"lırtı\ tıı'. Korsan gemileri Graf 
ı;pcnin gönıiildÜ<."lİ denizlere 
kad~r u.za11n1a1\.tu ve oııu11 \."azı~ 
fl" ııı almakta, >U;tığı yolda ona; ı 
peyrev olınakt<ıdırlar. 

!{ ç ı.Jışnı !arının yaralt·ğı 
b<1tlar, gambotlar, hava ejder
ler., <"elik ve atcs bara1laı1 kur
nı.ık üzere, Anıerıka Britanya 
yo:ıınu kcsı1t'k r.ılüııii almıslar
<lıı 

öte yandan. Bri oyacım t..ın 
darıı:ırl:mııa karşı kiitl~ ta•rruz-
1" rı icra ~'<lilmekte. Anb o • 
Sakroıı maneviyatını baltalaın.lk 
gayesiyle de şehirler yakılmak
ta ve )'1kılmnkt0 dır. 

Bu muharebe larzı va kit va
kit ~ddctini arttırar.ık hu· bll
çıık yı!.:anbcri devam etmişti . 
l•'aJıat, bir yandan kuı•ı·et bu
lan diger cihetı~n Lu hayat_a <la 
al n hasmın uıaks·;da ı ame
dıler.ı:ycccği de nnlaı;ılmıştır 
Artık Brıtaııya ınıp r"torluk 

hava. kara ve tleniz kuvvet1en, 
'Yalnız tedafüi d ,;ıl, taarruz 
•~.ı. · • takip Nmcy<' c.okt.ın 
lnuıl oınıışlardır. 

Sırıa, Denizinin ve Mw"1n 
hunu11 çıkı~ iliıler; >lnıa.sı mı 
leıııeı, lıer noktası, tnarruzlar 
lev ih eden biitün hava mey -
d;., _,.,r ı ve harlıı bc.sl"y~n her 
b, iisnnaa, daimi bıı· atOŞ aJ
tıııe:,dır 

Hn savaş. ardı arası ke :l
ttıf den. zafC're kacU r c ı;varo. L._ 

dı ~ktiı'. J.cıdweleıın m :yetı 
d ıştırilerek efkarı ı....:ıumiye- ! 
·"' dııyurui ,a bile. bu istiknnıet
lerıJ. lıa::anılan muvaffakıyellcr 
1 a min edemezdi. O S<'beple bü- ' 
Yiık merkez devletı oruuıarının 
h·ııı fetih yolfarı da acrıı:ı.ııı :.:ı- j 
l'\ıri idi. HuHusiyle Akdenız 
f>tr:ıfında \'e ütel..:rin<l~ m~ıv f-
1akıyetlcr ararken. hezimetten 1 
hr.ımcte düşen t t l y a n
'·11 ın dcsteklenmooı, lmt'i bir 
llıecburiyet halini almıştır 
Artık iki cepheli bir harp, 

~Urt.uluş Y"luna gırmck miına
'ıııda telakki edi !:tcdir. Av
~upa yarını ariasım.ia bu kuv
~etlc-rin imhası, büyiik bir ka
Q.ıı,:tır. Bu yapıldıktan ~nnra, 
)arım adanın kıyıları, ihtiyaca 
tor( kuvvetler kayı1ırılmak sa
~"8•n le ve kolaylıkla müdafaa 
~ıle;;ıilir; denilm~ktedir. 
,..~'tkat. Britanya ile .Calai.s a
~ırıda bir top menzılı vardır. 

11~ıurı elde edilmesi, hüt!-lıı ar
"'VI yerine getuebılirdi. 
1\frikada bcsbnen istila &· 

~terine artık \'eıfa c~ek la
~ gelir; koca Roma ımpara
ı rluğunun seçkin yarım mil-
0nluk öncü ordusu, arlık 
llı>rıı; vapsinini,, ya.aaıııaktadır. 

} ı;1i1yar dolar yardı] 
(Ba, taraf~ 4 inci Nyfado) 

~ bu tayyarelnden İngilt~. -
~1'.'! ve Uzakşarka 20 tane goıı ı 
•ıımiı;tiı. 

ilk kafil,. lngilt<'redt> 
ı l.:.ndra, ::?3 ( a a.) - Öğrenil
~l;;inP nörc dört motörlü aske-
lııyy~relcdn ilk kafilesı At

~nlıJ!i g~çerek Amerikadan 
~hereyc g<'lmiştir. Bunlar 
\ t, mesafeli Lıberatör tipiıı
•~ı,."tır bombardıman tayya -
\.., l'i olup Kaliforıı •yndıı '>an

.,,,. "E'Jır;nde Cosol.it:ıted Air. 
~it <'orporation fabrikaları 
l,.t'lfmdnn imal edilmişLlr. Li
~l !r~r tayyareleri 20 metre u

Ugıında tek ııatıhlı tayyar&
~ ıt. Kar,at u~ları ara.sındald 
~ iı~ ı 34 metredir. Bunlar 1 
t beygir kuvvetinde 4 tane 

Witney motorii ile mu-

1 ~<lir 

-E~~~~~~~~~~~~~·Aııteri· nrn Fransz

i da \ Alman tayyar lari l Amerika artık 1 

harp 1 Yunan adalaı·ını 'ı harpte imiş 
!bombardıman etti 

(Baş tarafı 1 lncı sayfada} . F k t Ş' d'l'k b" 
Frnnsız kuvvetleri İtalyanların. . (B•ı.t>rafı 1 lncı sayfada) 1 a a ;m 1 1 !r 
muannidane mukavemetine rağ-ı Berlın, 23 (a.a.) - A!.man müdahale halinde 
nı1111 ilerlemektedirler. ordu~~n ba~kuma.ndanlıgının bulunuluyormuş 

Habooiııtandt. lııgiliz J;un·et - teblıgı · 
le ı ilP ffalıeıı t~ng.hcrleri 1 -ı Hafi bomha tayyareleri dünj 
talyıınları Debra . Markos et- Colchr ter ve Pekrhead limıın
rafında sıkıştırmakta devam e- !arı tcrisalına büvük bir mu 
diyorlar. Bu kıtalar simdi A<liliH Yaffakiydle taarruz elmi- ter -
Ababanın 170 ki•on'Ptre kadar uir 
şimali garbisinde bulunmakta - 22 mart günü ö~lcden sonra 
dıdar Debra - Markos civarın- hiı ;;maş te;;ekkülü a\u!arın 
da ıı.i\slalıkcm bir mevkie ya-

Nevyork, 23 (a.a.) - Gene
ral Hugh J olınson, World Te
le;;"am gaz.ete.sinde şunları ya
zıyor: 

lıılan hlic:ım. esnasında ılii•, mana 1 hiınayeı;inde olarak Malt.arla 
Valdtn liman:n· <ıombnlarla ~'U zayiat \'fl'rdiril!"ıi~tir. 

Artık harbde old,ığıımuz be
dihi bir hakikattir. Vakıa he -
nii?. düşmanla ateş trati etmı -
y,1ruz. P:ıkat bunun seb~bi, işi 
şim<'ilik bu rııddcye getirmenın 
akılii.ne bir siyaset olmamasın
dan ibarettir. Eğer Japoııy:ı. 
Alrmtnya ve italya ile yaptıgı 
maahcdcye i•tinaden harek~te 
ae~ecek olursa biz de iki Olı:ya
~uf:ta Jıarbe filen bn.ı;lam::.k mı. c 
bur<\'etınde kalacağız. Halbuh 
a-ıcak hir OI::y:ınusa n1aı--~~us bir 
fihmuz '\'ardır. :Maamafıh lıarb 
~mii .. ri it~as1n1 o dt:rece :::.i\ • 
rr •!• · ilcrletm 0 l:tcyiz ki ynkınıla 
bu 'ı.nsustaki ::ı 0 lu,;u tdafi e-

1 d ,ceği7. Bununla ber~bcr 1111ıı0t
ten harbe g!rmeHi istenmi~ de-i 
i'ı. für. Bugün milletten ta!~b ve 
o~u·ı tar:.:ıfından tas\;b et.~i'mLi 
oı::;ı ı;e " ~imdilik harbe mil<la
ha'e ile iktifa et.nesinden ib::ı-

' 

İt&h·ada miihln•mat ve yiyeoek 
. kıllığı 

Ncvvork, 23 ( a.a. l - Hiııdis
tanın tnı;ilterc fevkalı'ulc koıni
ııen Sir Firuz Han rli;ıoıer 
Trarısatlantik t:ıvyaresıvle h•ı
raya ge!miştiı. Bu tayyar<' <le 
gele: ı diğer bir voku da Anıe
rilt:...i.nın Roma deniz ataS(" yiiz. 
başı Kinkaid'di• l,[{:._,lı id·n 
ifade<Jne gi>re İtalyanın i~lcıi, 
son kı ayd:ınberı pek fena git
mektedir. 

Bıll assa mlil immat ve yiye
cek troar·:kı ~lındi ılaln zivade 
gücleçmi.tır. 

Nt>gel!i zart«l!ldi "" 
ıııu tın yan ııoıiri lllındı J 

Kahire, 23 (a.a. l - Orta' ~ark 
İn'.!lliz umumi karargahının tel>
liği. 

Libyada • Kaydedılceek hir 
!!<'~ yoktur. I 

EritreJe Keren D.' •akasm- j 
d·; ıİıuhar,:belcr d,·,·:ım etmek
te.Ur. Oiin kıtalarımız brzı 
mevzii niuv:ıffakıyetler elde et. 
mışlcı: ve dü>mana a - • za} ı.ıt 
'pcı : ~ c;! .. rd.iı F'lim iz yc1, • 
den 130 esir gcçnıi~t'r. 

Habelistım<la: M" ım Neı;el
lı r.ehrı Y.:pted;lınişUr. 

Diğer bl:'i 1n mmvkalarda h'1-
rı>kiıt lehııniu: ini<işııfa dev.mı 
edıy.,r 

36.ilOO ltalyaıı e-;iri 
Kfibıl 2:J ! a.a. l - Taıss: 
Civıi An<l Milıtı.ry Gazetti'in 

ve lit;"i bir h. f!ll"e göre tn~lız. 
\'!' Hıııd lıiiktF''Ctlu'l Ghızr'I le 
9 mil murabbaı bir arni üze -
l" nrlc ıayyarc da.fi tuıx·usu ye
tiı,'tirmek icin bir mektep yapıl 
m:ı ına kurar vermişlerdir. 
Aynı gazetenin bildir<liğinı> 

gore. Bhopald:ı İtalyan harp 
eııirkrı için hir komp inşa e
dilmcklcdir. Halen Ramghcın 

esır kampuıda 1 :ı.ooo. Bcn~al'> 
re esir kampında da 24.000 J. 
taly 11 harp esiri bulunmakta
dır 

Yugoslav Ha- 1 

• • 
rıcıye nazırı 

(Bat tarafı 1 üıci ıayfııda) 

lıındukları Ye Yugoslav mat 
buatı üzerinde ~ıı sıkı kontro 
lüıı tatbikini istedikleri anla 
şılmakto.dır. 

Bwılara mukabil Yugoslav
ya üçlü paktı imza etmi~ ol"n 
bütün clevletler tarafından miil· 
ki t;unaırılyetiııin gnrantisine, 
nail olııcak ve kendisine Ege de 
nizinde bazı artızi i!h• kı da v&d 
olunucaktır. 

Yugoslavyada açılan hüku -
met buhranının birinci derecede 
bir ctıemmiyer.i haiz olmasına 
ıntızar cdilebilır. l{abincde bulu
nan bütün demokrat Sırp na - ' 
zırlar Alınan tekliflaini kab•.ıl 1 

etmekten ise istifayı tercih et
miı;lerdir. 

Buna mukabil Hırvat nA zır
larla lınriciye nazırı ve Sırp
lardan Alman taraftarlığıyle 

1 
maruf olanlar kkliflerin kabulü 
leh ı:de rey vermiı;lcrdir. Şayanı 
dikkat bir nokta başvek. in, Sw 
ven paıtisi reisi KulmN; \'C rli- 1 
geı iki nazırın lehte ve ale:, lıte 
h<·r hangi bir rey derıııeyanın -
den ıçtinap etmış olmahrıdır \ 

Başvekili bu yolda. ıstinkfüa 

eevkcden nebep göz önünden 
uzak tutulruama.sı icap eden 
mühim bir iunildir kı o da o,... 
du ve halk :ırasında gittikçe bü-1 
yüven ınuk&vcmet fikridir. 

l' uı:or.lavyad :;erginli!. 
Londra, 23 (a.a) Taymlıı 

gazetesinin NevYork muhabiri 
bildiriyor. 

Bclgııı.ddan buraya gelen bir 
l<'l!""lf bütiin Yugoslavya dahi· 
imde vaziyetin gergin olduğu

nu blldinncktedir. Ordu ılc köy
lüler Alınanyaya verilecek bü
tün tavizata şldd tle muhallf
t:.-!..r. \lıfts. bidayetinde Yu • 

cum e:tıniştir. Vapurlara ve h'\·J 
va defı baL~ı-yaların·ı tam ;sa
l•et1cr müşalıed.e oluıımuı;tm. \ 
Il'ı hü um e>nasında vuku bt'
lan h:ova muharebelerinde Al 
mıın ıı<-rıları Hurricane tipin1c 
}'cr;.1 i11gtli1 nv tayya.re-~ini Jü. l 
~ü ,.ın i:ı;h·rdir. 

ı j~r.-.anın ı:iünkü hava zayı- ı 
atı 8 tavyn "lir. Bir Alınan 1 

tayyar.?si kayıptır. 

To yo - Moskova 
Berlin 

1 
rettir. 

ıe-. tarorı 1 inci ""'Yl•do> Va5iııl(1:on 23 (a.a.) _ Me-

Döt,ıi~ ~ene l\fo~ko;Mıın olac:ık busan meclisi maliye eıı~üme-
Mo::kova. ::3 (ıı.a.l -- Jaftm ni rds vekili \'oodrumun bc•

n1ahfi'1( d,.. bt:-yaı1 olunduğu.1fl vanatınn göre, bu sene •:e ge-
görc. Japon hariciye nazırı M ıt- İcc~k r.ene için ordu ve donan
suoka bcrlinı:.w dünü.şte de \!('..ı- mava t~hRis edilen p:>rnnın 

yekunu 25 milyar 183 milyon 
ko>'adan geçecek l'e hu dönüşte' tlolııraka bali~ olmaktadır. 
.Hosko\•ııda tavakkuC edecek - 1 'i milyar dolarlık fovkala le 
tir. Mııtmıokan:n 16 Nisanda mfulaha bü~çesl bu muazzam 1 
Mo•kovaya döameııi muhtemel- yeküuıı:ı dahil değildn. 
lır. O zaman ~ovyeet hükümct 1'ilipin adaı3nnda lıazı.rlık 
merkezinde ne kadar kalaca;';ı Nevvork, 23 ( a.a. ı - Ta.es 
lıcniiz t.cshıt ~'<lilmemistir. ı aj~nsı ·bildiriyor: ! 

tlnited Pressin verdiği bır 
habere göre Filipindrki Am~ 
ri ka fe\·klade komiseri ::layre, 
Filipin hükumetine. ad~larda 
yiyecek st<ıkl:ırı vücuda. gctiıil 
mesini \'e ·olların ıslah edilcr·-·k 
ha\' m'.!dafaasının t:ııızim olun
masını tavsiye etmı.ıir. 

Yuuanir.tan Sela-
nil{ cepesini 

takviye ediyor 
(Ba, t·raf· 1 ınci sa.yfa.J:1) 

rn, hava ve deniz yardımı ile 
bu c1'plıeııln daha ziyade kuv -
vetl,.neceği şüphesizdir. l\Iuh -
telif ihtimaller diiş(inülerck :.
lınnıış olan tedbirlerimiz mü
kemmeldir. 

Büyük 
Diğer tata~taıı Almanlar bü- zaman 1 

; ılk ktnvct!erle taan·uza geı;. -

kararlar 
gelmiştir 

mek içiıı hazıı l:ınmaktadırlar. 
Gan·iı', cemıhl Portekizın 

Napoleou'.l gösterdiği muknve . 
mcti hatıı·ıatarak Yıırı"nlıla.rın 
da buna benzer bir mukavemet 
gö;;iernıeleri ihtima,ind~ bah-

Balkan vaziyetinden bah
seden Mancister fırka
sında böyle deniliyor 

.'!etıcıekte ve yazısına •öyle de- Londra, 23 (a.a.) - .l.fan 
vam ctmı"ktcdir : chester Guardiaıı gazetesinin 

dipıomatık muhabiri bildiriyor: 
Nazıler hııgiine kadar Aı·•u - Yakın şarkta biiyük karaı -

pa kıta$111<la mağlübiyı:te uğ · !ar zamanı yaklaşmaktadır. Bü
ramadıl.ır. Fakat şimıli ınııvaf- yük Britanya, 'rürkiye ve Yuna
fakiyetısızliklc karııı.la.şm::ıları nistan Balkanlar istiklılliııı mu
müınküıı,lıir. Bıllkanlard1 ya • hafazadan ibaret olan g:ıyeleri
kın<la bekleııf'f! 'oıırpı. ma müt - ni şiddetle takib etmekte, Al · 
hi olacaktır. fa.kat bumın bir I manya ise bu istiklii.li ortadan 
sen<' evvelki yıldırım harbi ol-! kaldırmağa çalışmaktadır. Bu
masına imkan yoktur. 1811 iıı gün Yugoslavya hükumeti, p:ı.ı
mnhteris Napoleonu gibi Hitler : liı.mC'lltosu \'e milleti ketırlı is -
de istibı!.ıt scnel<'rinden sonra tiklitllerinı, Rumanya V<! Bulga

• b l 1 ristanııı vaptığ1 gibi, feda et · kE"ndi mezarını kaznıaga aş a- ' k 
1 mek \•eya etmeme ve Alman-

mı~ bulunuyor. 

go.,la>-y..:nııı en meşhur gener~I: 1 
leı·ıhdeıyrdördiinün azledilmis 1 
olması bu gerginliği daha ziya
de arttırmışur. 

Londra, 23 ( a.a.) -· Taymi
Biıı Ati na muhabiri bildiriyor: 

se:anik limanının vaziyetinde 
hu ·ple gelecek herhangi bir 
t<'bcJdJlün Yugoslavya ıçıcı 

yüksek menfaatlerine ve hürri
yete kar:;ı bii' tehdit mahiyeti
ni alacağı şüph!'sb.dir. Bu sebep
le Y ugo~lavyanın Almanyaya 
y&1Aığı muloabil tekliflerdi' im
za olunucak muahe<!Pnin ken -
di ı iı;in Akdeni1.e yegi\ne m:ıh- 1 
rec teşkil etlen Se!fuı ik limanı · 
s!.atümmdı:'ki hayati mcnfaatlc
riıu ıııuarı dikkate alması la -
zım geleceği bıl<lirilmiştir. Al -
manya tarafından bu menfaat· 
lerın t.asdilı: edilmcmf'si Yugoıı- ' 
lav siyaseti ve Hırvat - Sloven 
efU.rııun umiyeııi iizc·riııde teo ir 1 
husule getirebilir 
Diğer taraftan Balkan vazi

yetmia son İtalyan taarruZ"ı -
nuıı uğradığı karılı akametle de 
ıntlteesaır olması ih•ıınali var
dır. Burada zaoı;ıol unduğuna 

göre bir taraftan İtalyan hezi
zimetı, bir taraftan da Amcrt. I 
kıının son yarılım kanunu Yıı
goslavynya yeniden cesaret ver-
miştir •• 

ların, Yugo•la\ya_ için bıı- rnlit
tefik olan, Yunanı~1anı vurmak 
hu.<ruswıda.ki kararlannı kolay -
la•lırnıak hiya.'l.2tini yapmak 
veya vapmamak husu,,;unda ka· I 
rar vennek mevkiind<> bulıııı -
maktadır. Yugoslav milletinin 
ı>erefine muhalif bir lıar·•kette 
bulunacağı tahmin edi!ınem~k
te<ll!·. Fakat Almanlar tarafın -
dan yapılan tazyik o kadar ~r 
dır ki bunun altından kurtul -
mak için Yugoslavların bazı mii
AAadat.t:ı buluıımaları ve ge•us 
bir iktrnadi itilafta bir ademi 
to'("Rvüz paktına yana.;ımal:ı.rı 
ihtimal dahilinde gö11ilmPktc 
c!ir. Herhalde Vreme gazc
te~inin YugoRlavya t:.:ıı·ıfıntlan 1 
hastahane trenle:~niıı geçnıesi-ı 
ne mür:ıade edıldıgıne daır ver
diP,'i haber bu .dı>:l<ikaya kadarı 
teeyyüt etmemıştır. 
Tüıid)ı> ınüteyakbıı hulıınu;o~ l 

Londra. 23 (a.a.) -· Tuvmi
sin diplomatik muhabıri viizı - 1 

yor ı 
Bclgra ttakı siya.'<i mücadele 

Türkiye tarafından biiyük bır 
alaka ile takip edil:nckt.edir 
Türk siyasi mahfilleri, iman· 
vanı;ı keııdisinc derhal sevkul -
eeyl(!f menfaatler temln miyen 
bir itilaf ile iktifa edebilmL'tlıne 
gayri kabil n:uarUe bakmakta -
ı:lır Bu sebeple Yııgoslavya1'ın 
bu tarma vuku blılan $r ta
lepleri reOı.ledip etm!•·cct'ği ve 
blnnetice muavenet talep etmek 
Uı-ere müttefiklere dönüp dön
.Wyeceği ce.yi su.al görülmekte • 

Arnavutlukta 
İtalyanların bir 

gece hile mu 
(Ba; t~rafı 1 ine! sayfada) 

ruzu vanarak, Ros ırmağının ~i
malındeki müstahkem Yunan 
mewjlerine ı.:icum etmişlCrdir. 
Pak t iki saat sonra büyük 
zayi:ıt V('rerek perişan bir hal
de ilk mzvzilerine çekilmek mec-' 
buriye! indt• kaJınııılardır. ltal : 1 

yanlar pivadelerinılen daha ıyı 
netic~kr • elde etmek arzusu ile 
tanklarla yaptıkları son taar
ruzda cuma giinü iiç defa hü- ' 
cuma gcçmi~lerdir. Fakat bu 
hiicuıa da Yunan topçusunun 
ateşi lrnrı;ısıııda kırılmış ve bir 
tank t lırip edilıniştir. 

Cephcdl' ölen İfaJ)·an 
profesörii 

Roma, 23 (a.a.ı - D.N.B. 

Cebelüttarıkta 
tahşidat 

lst"hkamlara yeni 
toplar konuluyor!. 

Elcezire, 23 (a.a.ı - Ofi: 
Cebelüttar.kta bllyük bir fa. .. 

aliyet göriilmektcdır. 10 ticaret 
gemisinden mürekkep bir ka -
file üç torpitonun himayesinde 
Atlas denizinden gelerek mez -
kıir limanda ,fomirlemiştir. Li
manın mıidafaası için büyük 
çapta yeni toplar yerleştirilmek 
tedir, Kışlalar a.'>kerll' dolu ol
duğundan yeni gelen kıtalar 
vapurlarda yaup kalkmaktadır
lar. 

bi~'.k.:-daki "Fa>ıı.st ideolojisi,, Moskova - Budap0şte 
mektdi. müclürü. Pavie üniver- ı ı U 
sitesi profesörlerinden Nico - Ş h• "Ik 
la Giaııi Arna,-utluk ccphesin- e u· er arası l 

de Alp_ avcı .~!'.talann:ı mensuı) dogv ru tren buda
bır keşı( mut rl'ZCSının başmıla. 
d.~manla c;l'.rpışı.rkcn ölm.üş - peşteden hare
tur. Profosor Gıanı daha once 
İtalyan hududunun garpında ket etti 
ve şimali Afrikaıla C'ereyan e
den muharelıclerc de i~lirak ct
nılştir. 

Yunan k11tlı bir fa)·ya.r"'<'i~ 
ııio:;.'ln verdi 

Atina, 23 ( a.a.) - Yıınanis

tandaki lngiliz kuvvt'tlcri u-ı 
mumi karargiıhın<la.n dün tebliğ 
edilmiştir: 

Hava nıarcı;alı Sir Artlı ur ı 
Lon. g-more'in tavsiyt.-si üzerine 

1 
ma j._ 1te kral, 1 U gün içın<le 
yapmış olduğu hava muharc -
bclerind~ düşmanın ılokuz tay
y2.resıni tahrip etmış 'lian tay
.,are mülıiziıni J. F. Frasere 
"imtiyazh hava salibi., ni ih<la 
ctm'ştir. 

T::ıyrareci. bu dokuz tayyare
den beşini ~on hava harbinde 
tahrip etmiştir. 

inoiliz tayyare oe
milari 

Yeni filo kumandanı 
kahranıan!1kları 

ve 

I,ondra. 23 ( a.a.) - V isaıni
ral Boydun tayyare gemileri li
losum kumandan tayin edilme
sindrn sonra bazı mühim inki
şaflar lx-klenmcktcdir. Visa
miral Boyd, İllustrious tayya
re gemisinin kııınand:ını ilrcn 
bir harp gemisine tevcib edilen 
hücumLilın en şiddetlisini tıu
detmeğc rnuvııffnk olmuştu . 

Hatırniaı·da olduğu üzere Al
man pike bombar. lımaıı. t:ıyya-ı 
relerinin Akdenizde yaptıkları 
7 saatlik hüeııma visamiral 

Budapeşte. 23 t a.a..) - Bu
dape.~le ile Mo~kova araı;ında 
ilk dnğnı tren dün BQba.h bu
ra.dan hareket et.mi~tir. Moskcr 
vadaıı h&rekat eden trenin bu
gün Macar hududuna mu\'aıı&· 
!atı bel;lcıımektt-dir. Bu trenle 
Maco;r ordıınuııa lit 56 bavrak 
getirilmeklA.'<iir, Bunlar Lavost
le hudut L"tasyonu:ıda S.ı-.ryet 
mümessillnri ta.r-.ıJından 17 Mıv 
car "ubavından miirı>kkl'p bir 
heyete teslim edil.•cektir. 

Sovyetkriıı Budapeşte ala,.<ıe· 
ıniliteri ı!" Macar oubay heye
ti ve b3yraklar hu."ıısi bir tren
le Budap~şt•ve ge!<'Ceklerdir. 
Garda yaptlacak merasunden 
ııonra bayraklar q,:hlrıle dolaş
tln!arr..k a~keri müıeyP konu .. 
lacaktır. 

Tramvaydan düştü 

Tep.ebaşıoda vluraı:ı Mişon 
Şışhaıı~de tnıın,-aya atlarken 
düşüp bıµnd.ın yar.tl:ınnıış ve 
Beyoğlu has. taha.nes.i.ııde tedavi-, 
si yapıhnıst.ır. 

Alman - Macar 
münasebatı 

Başoekil 11aziget
ten memnun 

lara h .diyes; 
İngiltere bu iki un 
gemisinin getiı·il
mesine müsaade 

etti 
V 3.iJİngton. 23 1 a.a. ) - Hari

ciye müsteşarı B. Welles işga.l. 
altında bulumıyan Fraıısaya 
gönderilmek üzere ikı vapur u
nun hazır bulunduğunu bildir
miş ve dcıni~tir ki· 

Büyük Britanya hükt'iıneli. 
un hamulesile bu ılri vapurun 
abloka.daıı geçerek i.şga.I altın
da bıllunmıyan bir Fraııeız li· 
manına gitmesin emüsaade et -
miştir. Ama.k lngiliz hükiımeti, 
işgal altında bulunmıyan Fran
saya gidecek yiyeceklerin ve 

münhasıran bu mıntakııda tev • 
zi olun~a ve muadil yiye
eel<lerini iıığal altında bulunan 
l<'ransaya gönderilmiyeeeğın" 
dair ~an temil11lt iste • 
mlştir. 

V&pttrbırın derhal Amerikaya 
döneceği ve Amerika kızıl ha -

• çınuı ne7.areti altında yiyecekle-
rin tevri olunacağı İogiltereye 
temin edılmiJ;llir Mezkur iki 
vapur unu Birl~llı: Anıeı·ıka 

devleti Fraruıız milletine heıü 
ye etmektedir. 

Rumanyada 
yahudi 

aleyhtarlığı 
Bükref, 25 (a.a.) - Stefııni: 

Dün wrilen bır ksrar ile Yıı.
hııdileırin çıraklık etmesi men
eclilmi.1tir. Yahudilere evvele& 
verilmiş olan iş karnderi geri 
alınacaktır. 

Acı bir kayıp 
Gölcük den ı. 

fabrıkaları spor 
klübü kıymetli 
oyuncularından 

Hüseyin Ebret il. 
ni ba.stalanarak 
kaldırıldığ1 Cer
'r&hpu~a hai>tıı.
h:ınesinde ame-
liyat esnasında 
vefat etmiştir. 
kederli ailcsintt 
Gölcük fabri
kaları spor klü

L .ı ark&da.ıılıırı beyanı taziyet 
ederler. 

Boydun kumanda ettiği İllıc•- o/arak avdet ef mi,f;: ..,ı-• 
tı ıous kahramanca karşı koy - ·~ j • DO KTOR -;;;ı:;-. 

.Tevfik Akif Ayı. ık muştur. Bu tayyare gemisi o zat (Bas tarafı 1 ınt:I 911yfada) 

maıı iaııbetler almış olmasına etmiştir. Macanstıuıa ve Macnr 
rağmen kendi vesaitiyle ve sa- milletine kar;ı Alınanyada gös-

1 atte 20 milden fazla sür'atle terilen anlayışlı alakadan ~ok 
1 

yol alarak İskenderiyeye git - miiLeha.ssis ol,lum. Alulirnya Ma 
1 

Oah:li Ha.talıktar Mtıteha&sı.at 

Beyol)Ju Parrn .. kk.apı imam ıo 
kak nY"'4tra 28, paJ::ardan mıı;ad:a 

aaat 14 - 18 e k.ıdar. 
mişli. caristanın hakiki \•azıyetini tak-\ Geee mür•eaaıtları da 

Almanlar bu hücumları es- dir etmektedir. Macu siyaııe k•b·,ı 1 

b .. '"k · ta - ed iitr. Telefo": 43905. nasında o kadar uyu · zay:ıa tindeki isukrarla rnet.anetin vr llaım=mı::::::ml:!.::Z:ıt::ımıoım::'ll 
uğramış!ardır ki bir daha böy- makUl hatlı hareketin takdire- DOKTOR 
le bir hücumu tekrara cesaret didiğini mii.-;alıed,, eltim. Bu, j r•••• !lmıZEtı,~ 
edememişlerdiı'. memleketimize cenubi AıTupa- HAFIZ CE :ıAL 

Amiral Boyd, Trantoda 1- nın inkişafına sağlam l'e ~ercf-
t:ılyanlara yapılan deniz mu - ıriecbeikrtuirn.sur olmak fırsatım ve- ,Lokman Hekı'm harebesinde gösterdiği kabili -
yet ve yararlık üzerinde terfi 
etmiştir. Churchill ve Afoxaııdr 
kendL-;ini büy<Jk bir siL'lyi~le 
yadetmişlerdi. 

Bugün İngiliz ta vvare ge

Alma.ıı - .Macar münasebetle· 
rinin çok emin e::;rusiara ıstinat 
ettiğine kani olarak rr.emleke -
time döndüm. 

Dlıhlliye Mü~hassN 

Divanyolu 

mı leri filosunun kuvveti hak- =-=-- -
kında hiç bir malümat ı·eril
memektedir. Fak:ıt bu filonıın 
veni gemilerle takviye edilmiş 
veya edilmek üzere olduğu talı 
ınin olunnbilir. 

İngiliz tayyare gemilerindeki 
l1ava filolarının müstakbel mu
vaffakıyetler için daha mükcm 
mel bir surette teclıizi derpış 
edilmektedir. Gaye, bu kuvvet 
!erin dünyadaki herhangi bir 
muharebe te:;ekl·ülilnden daha 
mütekamil bır hale getirmektir. 

.1.Ünaka at ekili 
~ (Baş tarafı 1 nei sayfadı) 

vaziyetlerini de tetkik ederek 1 
döndüm. Giirdiiğüm ı;eylcrd~n 
ve tetklit>ruı neticesinden mem
ntmun1.,, 

Cevdet Kerim tnce<byı, ls
tanbulda bir iki güu daha kala- ı 
rak Münakalat V cklı.letine bağ 
lı müesseselerdeki teftişlerini 

bitirdikten sonra Aııkaraya dö-ı 
necektir~·...,~·"'!"'""°' .... ..,.."""''"""""! 

-dlr. H rhalde ··rurkiye - eskiden 
olduğu gibi bugiin de Yuııanis
tana karşı yapıl, eak olan oir 
taarruz halinde Yugoslavya ile 
milşterek bır hareketi"" içtioe.p 
etıni yecektir . 

linhisarlar !I.: Müdürlüğünden :f 
Cinsi 

2 No. hı çi:ıgili ..;..-lığıt 

6 No. Ilı (·ızgili k!J.ğıt 

Bı.;şuk k.ıroon kfı.gıd· 

KU.çi.ık k"'rbon k.ACldt 

Kerere.ııaJ 

1:.1 dr.!tcr kuc;iık 

K:rmtzı toz ını.ırekkt'p 

l'v!u.sanrur 
Zamk 
" fu ça.:.,ı 

lst.:urpa 
Ceh-eı tah 
Canı ho!<lu\ 
KA.gıt 7.Unlıa mJklne&i. 

" kı::-skacı 

~l.kl..n 

1500 top 
1500 " 
1000 kutu 
1500 " 

100 top 
z,oo odet 

1000 il 

500 µaket 

20000 Jdet 
2000 $tşe 
ıooo adet 
50t> " 
2~ ., 
500 ,, 
500 " 
5-00 " 

Fksiltme 
ıoel<li 

P=rWt 
" .. 
" 
" 

Paz:ırhk 

" 
" .. .. 

PazarU... .. .. 
.. .. 

Pazarlık 

Gunu s alı 

l.IV.941 .ı .. 
14 '~ 
~ .. 15,30 .. 

16 
.ı.ıv s.1 14 

" 14,JI) 

15 .. r ·ıo .. 
ı; 

2.IV.941 1• .. • 1,3-0 
• 15 .. 15.10 .. 16 

4.IV.IMI 14 
Püneı: r.ıpt.ye 250 kutu " '' ı UO 

1 - Ş.:ırtn:ıme v~ n.ımunelerf mUcibin<-~ yukarıda can VC' m .. :"ları 
y~zıh c 7 ) kalem kırtasiye le\"3zunı p:aarlığ3 'onr.:u tt.: 

2 P 7.Drhk hizala.nnda yazılı gfın \P saatlerde J<:. ~ ·t...ı ıc\ 
ve tl"übayaat şulx.-sındrki alım komisyonunda pılacakt.ır 

3 :r, Ut.;;.:le ve şı:: rtna.mcler s&ü gef'CQ subede c.: r~ı Ilir. 
4 - lstcklilerın paz2 lık iein tayın olun:ır pın e 4 erde tekil! ede 

ce!derl y ı'zerindcn %7,5 güvenme pvalarıylt birliklr 
m"2ltlh- . ooılsvowı mflra-llar· um> 

l 



p:ıff f K A YE -------IL__j~rtta Sabah-·] 
"İLK ve SON YILDIZIM'' Hareke Halkevlerinln 

fakir halka yardımı 
Yazan ABDULLAH IHSAN ŞENSOY İzmit, (Hususi) - Yeni açıl-

\., mış olan Herekc hnlkevi, ilk ic
r:ı.:ı.t ol:ı.ralc muhtaç ahaliye on 

1 
bin J<ilo odun tevzi etmiş, ilk 
okula giden yol su! çocukların 

defter, kalem, hokka ve mü -
rekep ihtiyaçlarını temin <"'lo-

Yıldızlı yaz gecelerinin koyu- rünmüş, b&şbaşa verdiğimiz 
; lıığunu taşıyan gözlerini gör- gece .. 
ınüıı ol.Jaydınız, onu ne için bu Ay, balkomın yarını açık ka-

; kadar çok ve candan sevdiğimi pısından sıynlmıq Meli hamın 
anlardınız. yüzünden benden önce öpücük- i 

\ Koyu k,:,stane rcnı;i saçlan - !er alıyordu. Dayan:ı.mad!m. 0-, rek iki falcirin ölücünü de teç-, 
biz ve tekfin eylemiştir. 

YENl SABAH 

Fen Memunı yetiştirilmek üzere 
memur tayini hakltında ilan 

Maliye Vekaletinden 
-1--

8/9/9{0 tarih ve 2/{605 nuınralı r...,,.,ı pzekde ınilnteş:ı-
17/ft/940 tar~h ve 14177 num3ralı kararnameye bağlı toprak tevzi ta
linıatn'1ınesinin tatbiki için teşl~il edilen ve edilecek olan komC,yonlar
da i~tihdam edilmek üzere ycti~tirilrnek h;in t..\pu ve J.:ada.-.tro U. lfil
dürlügii Fen Tatbikat nıektelıir1de stajları tcnıin ediln1ek üzere mt..
mur aluuıcaktır. Bu menıuriyetf! t:tlip olan1:ı.rdan aranr:n şartlar ye 
vesaik aşacıda gö,;t;,rilmiştir. 

, 

?4 l!>ll 

1 Devlet Demiryolları İlanları 1 
!da~ temin ~ıı milteolıhldc Yerilecek ~00 ton bl.lster balının llleo 

Mftk mamul halde ldoreye te!llml işi 2/4/1941 çarşamba günO ""t )Ş,30 .. 
J)8zarlıkla ihale edil••r.-l<tlr. Tahm in edilen bedel 210.000 liradı-r. 

Pazarlık Anltarada Hlare binası içinde Malzeme Dairosinde toplaruın ıı... 
sılııyonca yapılacakLr. 

Taliplerin •:rnl gün ve ııaatte tckli! ve lraını.nl v-..Jari!e birlikte kO< 
misyona möra~aat etrneleri IA.z.undır. 

Bu i~ alt ~artnameler Haydarp;ıpda Teoelllim Şefliğinde, Ankar.ıcla ,MııJ,. 
zeme dairesinde görü!cbUlr, (2109) 

••• 
1 - Muhammen b<>deli <10.000• lira olan <300.000> adet parke ~ 

7/4/94.1 pazarteei gi.lnü ~aat 15 de k.3palı ztırı usullle Afyonda yerli ne i 
ioletme n1üdi.irltiğü blru~ında sabn alınacnk1:ır, 

ııın ondüleli dekoruna güzelli - nu kollarnnın arasına çektim. 
ğtn hakiki mA.ruuıııu işleyen yü- Uzun bir hasretin dudaklarım -
iiRJ. kn'l.Şık...,z ahengiyle, hafif da yaratbğı harareti onun a
pembe rengiyle ayrı bir san'at teşli ve bir kaysı leuetini taııı
eııeri, uahi yaratılışın görüle 1 yan dudaklarında arttırdım. Ve 
cek bir hii.rikasıydı. b-11~iğ;miıı titredigı bır and<ı o, 

Genç kız ve kadınlar için de 
el L~i ve biçki muallimi tut.ınu~
tııı·. H'·r,\t' halkcvi. aynca köy
lüler ic;in parası~ "Jneına aöııtcr
meğe başlamıştır. 

- il -
ARANAN ŞARTLAR 

- Yaşı 40 dan fazla olm=ı.mak; 
2 - En az L~ 10 uncu sınıf.;. veyahut bu dereceye rnuadiJ. diğer 

bir mektepte tahsil görmüş olmak~ 

2 - Bu it;;e girmek istiyenleriı1 1125 liralık Muvakkat terninat He 
kanunun tayin et.ti~! ve-ik:alArla beraber tekli!1crini ayni gün r11at 14 

de kadar komisyon reist:ğinc vermf'f('ri 1izırndır. 
3 - Şartn3n1e1er par:ı~z 0J3rat Afyonda yedinci J}lehne müdürlü· 

1 
Dudaklarında bdiren içli bir bana soruyordu: 

lzmitte tütün satışları 
3 - Halen r~mf bir dairede müstahdem ise-, iıllikolk. icin muvafa

kat ~tlınış oınıak \'c iiCili itibatllc kendisinden istifade edileceği anla
şılmak; 

ğü~ alınabilir. (2100) 

==:...====-==========================;::::~ U:~ilın, bütü~ te!l'!z kal~lıli: 1 - Ben senin neyinim? 
,ğinın ve samımıyetinın ba . .ıkı Ay, kıskançlığ•n verdif;i hırs h.mit, (Hususi)_ Şehrimizde 
havasını yaratmak için kafi la bir bıılutuıı arlrn.mıa kaçmış, tütiln satışları hararetli bir 
gelirdi, sevgi denen kınandı - sedeften göz yaşlarını dökü - şekilde dernm el:ı:ıektedir. Fi-
rıcı ve istekli iç duyı;usunun yordu. yatlar 30 ile 75 kuruş arasında-
ınAnasıru bu tcbe,;ı;ilın de ruu-

1 

Ellerim, Melihaının bir kum- ı 
hakkak görürdünii?. rıı kadar 81ca1;: ve bir gövercin dır. Zürra vaziyetinden mem- 1 

Elleri bir kumru göğsü ka- göğsü kadar beyaz ve yumuk ı nun görünmektedir. İnhisarlar 1 
_. __ 81cak \"C b'r <"İivercin göğsii yumuk ellerini tutar ve ok~ar- başmiidüıfüğü, müstahsilin iş- 1 

....,. " !erini günü gününe gördüb!hi kadar beyaz ve yumuk yumuk- kcn, gözlerim, bana çok şeyler 
1 

-m-
1111.JRACAAT ŞEKLİ 

Yukarıd;ıkl ı:artları haiz bulunan talipleru1, aia4ıda ya21b ves!
k"'ları b:r istid:\ ile en geç 20 ?wiayıs 1941 tarihine kadar Maliye Ve
kaletine ,.p..filli l-;nılllk> göndereceklerdir. 

1 - NüfUi hlı'riyct varakası <aslı veyahut noterce veya ~ tir 
m .. k.~mca musaddak sureti> 

2 - 6 kıt'a fotoğraf <allı b~çUk dokuz eb'adında> 

Darphane ve damga matbaası 
müdürlüğünden 

1 -· Kıtcırı.'"\Ula bir kuruş tahnıin edilen a:r.aınf 50 ton matbaa bıç .. k 
artıl!ı kırpıntı Ulıdı idaremizde mütcşekltll komisyonca 2G/3/9il tar• 
samba günü scıat 16 da açık arttırına ile eatılacıtktır. 

2 - Taliplerin me:zk\kr &ün \'e $l::ltte' ~rninat akçe;ıe Jrorni~y1'ln~ı. :n] • 

raıeaatları. 

3 JC'.5.ğıt ı·l> şartnmıe her gün göriililr (1794) tu: öpülmek için yaı-atılmı;:br- v5.deden gözlerinde mırıldan -
1 

için zürra daha fazla sevinmek-
dı onlar.. dıırı: tcdir. Kocaeli mıntak:uıında 

3 - Mektep tasdikname veya şehadctııaınesi caslı V<."ya musaddak 
sureti> -----

Sevgilisinin yamnda bir cey- - Sen benim ilk ve son yıldı- takriben 6 milyon kilo tütün 
!An kadar munis durmaııını Ye zımsm Meliha.. 1 vardır. 
istekli olma.o;ını bilırdi. ı __ ::::....:=._:.;;========--'=-===-=======-=== 

Onu küçükken tanıdım. Za- j 
manJa ona olan hayranlığımı. 
artnıı~ ve içten bir sevgi halin! 
alınışb. Ifayat arkaJa~ımı inti
hap etmek ~ırası gelin re, i~ ak
lının gelen de o olmuştu. 

4 - Mcmuriyetv- bulunmu 1 !se, tasdikli sicil karnesl ~yüut bu· 
Iunduğu memw·iyeth.rr if;in a)T1 ayn vesi.katar· 

5 - Sıhhi durumunun köykrde ve ht:ı· iklimde \·a1ife il..sına elve
rişli olduğuna dGir bit· hükCınıe~ veya b(.•:ediyt' doktorluğu raporu. 

6 - C. Mi.idd~iumumiliginde mahkümiyeti olınadığlna dair vesika 
ctstlda zirine müddciumuınilikçc ~dikli ın~ruhat verllıncsi k.ifidlr.:-

7 - Hüsnühi:i} k8ğıdı; 
8 - Aı.keı:lik ve:ıikası cNüfUL> btiviyet vLJrakasındoı VRI'Sa ayrıca 

istemez.> 
9 Talip olatn tahıs rcsn1i bir dairede ınih>lahden1 i.Ae, ayrılm~-

sında ınahı:ur olmadığına dair VC>•ika c-t:1lebc ınüteallik i.stida ve mer·· 
butu v~ikaların o daire \.·asıtası ile gö.oderilıneı-ıi halind'' ayrıca mu~ 
va:filktttıınmcye m~h:.ıl yoktur> 

10 Aşağıda yaz.ı)J ~ekilde t:ı.:.-1hhütnamc; ~bu t.aahhiitnamedeki 

Darphane ve Danıga Matbaası 
J\iüdürlüğünden : 

1 - Madeni J)ar~ halitalarırun izabe.iindı~ h .. 1iınal ediltrıt-l: 07.t.·re !!~ 
ntmıara 150 ar:lct kap~ksu pota s0ttın .alınacakar. 

2 - Alınacak patalarda aranılan en bar!;,. veStt aı.amt 1~00 deret-ci 
hararette ve 3.5 saclı ZRl"fında haLtaların iza~ilıe ve her ı>otaıun asgarl 25 
veya iki pot..uun 50 dtıkOm yapınay;l. nlulta\' inı bulunnul.;)1 olup diğer uJJ 
~rait verilc...'ek prtnamel<'rde yazılıdır. 

3 -- Taliplerin 12/4/941 tarihine ~adaı ~klif ı:n.ektapJar ını nhı.di.riyC;t.' 
tevdi eylen1el<'ri. Uzundu·. ( 2112) 

lstanbul Leıazım amirliği sahnalma komisyonundan 

Uzatt.ı{;'ım ellerime. ellerini, o 
öpülmek i~in yaratılmı~ olan 
giizcl ellerini umtmoktan el!· 
Jdnmedi ve anladım k! sevgimiz 
kar~ılıklı i<li' O gün her rey ne 
kadar giıZl'l ve bcnaktı._.Ha~·::.
da, yerde, sııl~rda ayrı guzel!·k
lcr buluyordum. Tabiat naı:a- l 
runda b:ı.şkala.,,mı~ı. . 1· 

mütcsthill kefilin resmi dairt::lt:>rdcn veyahut tk:art, m.:ili veya amal mü
e&~.~eJerde mu~:tahdcm olması ·.,;.u t+.:ır>; -

Bir insan için h~yatta scvıl- ı 
• - l 1 

eliğini an1ayıp ~evın~ı<ten aa-
ha büyük bır bahtiyarlık ola- J 

maz. 1 

İlk defa onunla yakından a
lakadar oı:Oa:< fırsatını el<lc et-1 
ğjın, ni'jlU!l. n.!ığımız gece. o-ı 
na: 

- Beni f\CVcceksin? Sevı;ime 
ayııi ~vgiyi gösterccf:ksin de· 1 
ğil mi? Denıi~tirıı. 

Meliham, benim canım y«v -
runı, dalgın ve m::.hrup gözl~
rini gözlerime dikmekten ~ekı
nerck, önüne baka baka, titrek 
bir sesle bana: 

- Eeıı çocl' k değılim, demiş: 
ti. Sonunu diişünrr-eden ellenmı , 
aize uzatabileccğimi zanneder 
miydiniz? 

Uzatılan elleri öı:.crken roırıl
danmı:ıtım: 

EN BÜYÜK 51111/Jl! 

NOT; Bu kei::ıleinanıe notc,·i..e resen huıL.inı oluna<'-.ktır~ 

-IV
TAAHH1'TNAMJ~ 

l\Ia.Uyc VekitleUocc toprak tevzi talimatnaınesinin t.ıtOiki için leifkj} 
edilecek komi.ı;yonlarda istihdam edilmek üzere, fen ırıemuru olarok 
yeti-:tirilmek için bir vazi(f'y<" tayin ediJerek talim ve shıj makAAdı 

Ue tapu ve kadastro (en rneklebinle t.o.Jioı ve tah.ı!ilinı nı·tifetı.'inde bll 
mektepten mez.un olam<lZ; veyahut mektept.cu mezun olduktan sonrı 

bcw sene ınüddetle hizmet ifa ettncz veyahut i~tihda.m edildiğim vazife
den istifa eder veya ı<lare h;zn,c:imden n1eınnun olnıı)'c,11·:.ık '\iaziferr.c• 

nihaytt verirse hem cezai ~.ırt ve hem de tazmin 1nahi;ri"Undıt olnu!~ 
üzere, ;yedi yüz e1li lira ()<lenlt-ği: \"C bunun ic;!n hakkunda dava Utame~ 
sine ve ilinı i!tih.saline 1_üzqn~ olmc.tdan bu tathhütn;ıırjeniıı icraya vaı."ı 
vcyHbut hazineden alac~ığım va.r~J. bu alac-d~ıından dcfoien takas '"" 
mahsubu, Ye yine bu taahhütnaın~1en mülevı.·llit her hangi bir ihtilt.i 
için d3\'B ikamesine lW.wn hasıl olursa bu duvanııı :\nkara mahke· 
m~\.erince ı·üyetiııi. kabul ve t.uııhhüt ediy"runı.. 

Adres: 
Ni.ilu:; hüvi)et varak:~ındaki hU.viyeti; 
........ nin ce-LUi ~art ollrak taahhüt Pttiğj. yedi )lİ~ 

Jw.dar ayni şartlarla milieselsil kefil olarak kefalet ederim. 
Kc.fılin meslek \'C adre:::.i: 

Nil!"" h(h·iyei var~kn'1n<iJki hüviyeti, 

-V-

elli lirayJ 

- Mesudum Meliha .. 
Bu dakikada onunda ayni he- Kabul cdllecek l<ı!iplcrc, mekteple her ny d~•am «kcek ıtoilan 

yccan1a kıvr.ındığını hi~tmj~- müdJctincc aylık 50 - 60 Uru ücret ve mcktcı:ıten meıwuy~li.ni mütea 
tim. kıp liyakat dereı:elerlne ve teadül k~nu.nu PS3*1!"ına göre 100 _ 1.50 

Hayatın, mesut ol:ı.cak in.':'ln· ı lira aylık ücret veı il,tek\ir, •1638> <2211> 

ıara, gıp~ iletuh-~ı;k:ı.n1 çlı1ekr·d10y1uc- ===-=======----....:.:::.:.. . ......:.-===::.:.:==== ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~) meyeccgım - '"cı ve ı · --- .... _ __ _ _ ;: 

Y~elihamla, müstakbel cana- İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden Marmara üssü bahri sat1nalma komisyonundan: 
nıınla. nişanlımdığunızın crte~i 1 - Ke-şU bcclellerl 123"97 ho: 12 kuru:;t.:ıı: ibaret vluv kwnul.uı ıgı 

göstett<:ıeği bir mahalde ynptır1l~l·:ık: inşaatın pazarlık u,.;ulile ek.siltıı1t· • 1 
27/1\1art 1941 p<.~t·Ş(."rnbe gilnü sa.r,ı.t 14. de 11.mitte tcrs..ıne k~pısındaki kr; 1 
misyon binasında y;1pı.Jacakt1r. 

günU ayrıldık. 
Ayrılık, hakikaten öl~m ka

dar acıymııı. Ayrılık, denı'. gıbt, 
bir iz gibi hakikaten bitmez - l 
miş uzar uzarnuş. Bana, Meli
h~ ayn ge<;en giinl~r, ;ıe 
Jcadnr ıztı.rap verdi, bir çıle gıbı 
ne kadar dolambaçlı ve karm.<ı 1

1 J<.arşk göriindıi? 

<J::;man.i.1• telaiz istasyonu bina.;ında 1ııptırılaeak tı!t'Tiir~t kf-ş.ifn3lne5i 

mucibir.cc 3(lk eksiltme)·e konulmu~ur. 
Eksiltme 28/3/9~1 tarilı!nde cuma g\lnü s:ıa\ 16 da B. Poetı•h"ne bina

sı karş~ında Valdt' haru 2 inl'i ~~atta 23 No. d;l umumJ dt'po muha::ıipl;ği 

cxlasında toplanac:tk m~ilrllJX. alıın s:ı:tını koıni.syonun<Lı )'apıl;.ı.cak.tJr, 

K9';if bedeli 1731 lira ti kuı'uş muvak.k•t \ominatı 129 lira !7 kllnı!l

tur. Tal•plerl.n keşif ve ıart.namek.·ııni a;önnek ve muvakkat teminı::ı.Uarını 
yatırmak '1zere çalışma gilnler'.nde B. P<>t.1.ahane binası birinci katt&ı. ida.rl 
k:tlcm levaz.un ~ına t'kslltınc gi.ın ve .:!laatincie de en az bir ta.ahhü~ 
clOOO> liralık bu ~~ benzer .~ yaptığın~ dair idarelerir.dcn alınış olduı?'J 
'\'esikalnra istinade-n istanbul ;.·il:iyctine mUı·ac:aatla ck.&lltnıe Uırilıiaden 

2 -· Bu ~..c ;,jcl !crnti ve id:.u·i ~.art.nam,; plün ve hnı!fleri her guıi j 
konıiı;yunda görülebilir. M:u\·akk:.:.t teıninatı 929 lira 80 ku:-uştur. ı 

3 - Pauu·lı;!.a i~tirnk ed.C\:t:klecin, lıu gibi i:şleri y:.:.pt:kl~rın.a dajr n.-:
fia rııi..ıdürlük.ter:ndcn ,.e ticaret od..1laruıdun ahıcnkl.:ırı ehliyet ve-sika! .. -ı 
rım ve malıalli eııınjyet ınüdürltH·.h!ı-inden c,:k.:ırcıc..-kleirı hUsnüh:.11 v~r~ka· 
lannı \'C yuk.ln<la Mikdarı yuzıh ılk temirı'1t1uri1c biılıkt<' belli gün \., 
s.at.te koıni.~yon ba~unhgına n1ü.ı.·a·.·-.ıatları. (~236) 1 

tat..:l günleri hariç 3 ıııin evvel ahnn'-!$ e-hliyet ve 941 yılına ait Tica)·et ---- ---
Odas1 ve:sık.ala.rile nıuvukkat ten:Jnat m:ı.kbu;.larile bir!.ikte k..,ml~yona ı Sahibi: A. Cemalettin Saraçotıu Ne~riy,1t !ı.lüdi.ini.; Maclt Çetin. 
mfuacaauarı. (1901) BaatldıOı yer: (H. Bekir Gürıoylar ve A. Cer.ıale;tt n $3raço(;ılu matbaası) 

Ondan ayrılırken, son cleln 
gözlerinin içine bak<ı.bilmiştim. 1 
Bu balnş, gönlilınde fırtınabr 1 
yarat.mı ya, boralar koparnıay.ı' 
ki.fi gelmişti. O an, güzel olan I 
tabiate isyaukiı.rdım. ----

Ona, haflad~ dört mektup J .------.JI'."""",._'-.,,-/.d~,,...---""!'~~:o;>""."":"----~~---~ İzmit Haikevinin 
temsilleri 

. ' 
yazıyordum. Mektuplaıım, o- 1 ,,..._, • ~Ç~, 
na olan sevgimden bahsediyor- ,.,, .;:; 4:(-;;·~ 
!ar ve hep oınm cllcricden öpü
yorlardı. O ise, her gün .yazn;a· 
dığım i~in baıı,ı,. benı nıçın ıh-I 
mal ediyoraun, mye nazlanıyor-

du. ç· .. 'ld'.. . i 
Hakl•ydı. unku SC\"1 ıçını, 1 

~ok sevildiğır.i biliyordu. ı:.: vdi· 
gine na;,, yapmak hnkkıycJı. Nı
bayet o da ı:~'\·cn bir l::ı.lbi, gii· J 

zd gliğslindc taşıy nlu. 

Biı· aiin ;:-el:. Bitmiyen gün· 'ı 
!er bitti. uzayan günler kısal
dı. Ve or.ıınb cvl(.'ndik. 

B<-ıdc bir dek-r..·la ı;iisleıımi~. I 
k:ılbbrimbn bcyvJığına bü-

Yeni neşriyat 

Benim Üniversitelerim 
Büyiik Rus ediblerindcn Mnk

~n Gorkiniu dünya ölçüfiünde 
tanınmış olan bu meşhm· e..cri, 
muharrir arkadası.uıınızdan Ha 
san Ali Ediz tarafından Rusça 
aslından Tiirk(;emize çevrilmiş
tir. Remzi kitabevinin çıkarmak. 
ta olduğu "Dünya. muhnrride -
rinden tercilmeler serisi,, nin 
44 üncü kitabı olarak intiijar e
den "Benim üniversitelerim,, e
ııerinl, bUtün okuyucula.rımıza 
Jı.araı:etle ta.vııly~ ederiz. 
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~ DİREKSİVONUOUR 

__.,,-·· --

IDAR[SINI BİUN 
İKRAMlYEl..i 

1$ llANkASlliDA 
HESIAP AÇAR 

T. iŞ BANKASI' ·--==--===----~------ı 
/(iiçüh tasarruf l Deviet orman işl~tmesi Po!il 
lıesap~arı 1941 1 amirliğinden 

• revn· 

İKRAMiYE PLANI 1 

KEŞi DELER; 4 Şubat, 2 Mayı•. 

1 A6uatoı, 3 lkincitevin 
tarihlerinde y01pıhr. 

1941 İKRAMİYELERİ 
ı ><le\ 2000 Liralık - - 2000.· l.ira 
3 > 1000 > - 3000.- > 
!!. > 750 > = 1500. - > 
• > 500 > =- 2000.-- • 
8 > 250 > = 2000.-- > 
M > 100 > = 3500.- > 

80 > 10 > =4000.- > 
soo • ııo • = 0000.- • 

l - l"os ormanı iınald.luıda."1 70 - 100 bin parı;a AcL.i.na c.;esidi ve tiigcr 
ı;ap kerestenin sc. Uc Trak derc.eoi ve Seyhan ırmağının biı k.Jsmı v:::ısıta
sile Eğncr, İlyas boğazı me\•k.ileri ara..~na n;ıkil ve ru kenarına U.tüi ka
paJJ zarna eksiltmeye konulmu~lW.'. 
.. Z - Tahntin edil\:n bedel 120 dıe:sime\.rckfıpe kadaı· beher paı·ta. 

için ku·k k~lur. 
S - Ek.."iiltn1e 7 z..-ısan 94:1 tarihinde saat 15 de Adana da deV"let orrnaıı 

i~letm~i Pos re-.... ir imjrliCi binasında yapılacrlkt.ır. ı 
4 - Bu iş için nluva'k.kat teminat 3750 liradır. 
5 - Teklif mektuplarının arttırma günü ve saatinden bir s.:at c\'vı~

Jine kadar koml!yona ver ilin esi lhımdır. 
6 - Bu işe ait şa.rtnnrne ve mukavelen"1lle projeleri Orman Umum 

Müdürlüğü, Ankara, İstanbul, Adoııa, Menin çev!rae nıüdürlüklerlle Pos 
revir intlrliği ve Alanya bölııe eefilkleriııden 200 kurut b<!delle IAA\ln 
edilebilir. (1S32 • 1763t 

h.mıt, (.-:!uım~i) - Şehrimiz 
Halkcvi temsil kolu Kandaq•ya 
giderek Hasbahçc, İstik liı.i, 
Kafa Tamircisi iHimli e.;e!°lt•ri 
Halkevi sahnc~~n<le tt::rıısil e:-t -
mi.ş ve çok mm·affak olan bu 
tcm~illero biitlin lfandara h.:J
kı iştir~.k etn1i!;tjr, 

İzmitte kö}':uye sinema 
İzmit, (Husıı"i l -- Şehrimiz. 

lfalk sincrııası, İzmılin pazarı 
olan perşembe günkri l{ucaPli 
köylüsiinc parasız ~irıf'ma gii~
termektcdir. Köylül~rimiz lıll 
sinemaya akın akın dolnııı.kt..ı 
ve ~ok istifade etmektedirkr. 

füi/iÜye göst.:rilcn 8İnen1a 

bilhassa sıhhi, içtimai, zirni 
filmlcr<lir. 1 

"Veni Sabahın,, 
ilan fiyatları 

Kr, 

~k maktu olarak 750 
Birinti sayfada santımJ 500 
lkinci ,, ,, S50 
tJçiincü ,. ., 300 
Dördüncil ,, ,, 100 

Beşinci .. • 75 
Alhncı ., ., 50 

1 

Tutarı 

Lira 
Temlnıtı 

Lira 
Clno) 

Buyuk yarım :ruvu
lak halka. 
Küçük ,yarım yuvar .. 
lak halita. 

Mlktarl 
'8.det 

40.00Q 

280.oot 

Yuk:t1·td3 yo.ı.nlı }ı.,.lk,ll:ır müte-.-lıh.! nam ve .hesabına pazarlıkla ~tın :ıll" 
n""11ktır. ı.Mlesi A'l/3J94ı ııerıembe güna ••at H.30 da Tophanede L•• 
imirllği ~;ıbıı .ım·a koı.~ot:yonunda yai)llacaktı.r, TaUplcria belli vakitte l~()'J 

rııiayllna .. tlln1°1t"'ri. t1007 - · 2131) 

••• 
20UO kilo v;:v.e1ht ,<lın.a~·ttk1.ır. Paıarlıklo.t el<siltmedi 26/3/94.1 ~c1r:Jı.r.""·" 

ha günü !'aat 15.30 da Tophaned~ r,v. fımirliii s~lın alma koml .. yo11uııdl 
yapıla aklu Tohmin bedeli 4800 ı:ra, kat'! teminatı 720 liradır. •ralipl<\ 
riıı belli vakJ\tc lwn•i<;yona gelmeleri. (1010 2147) 

Kiıış <;ıı-.üı 

Tahta > 
Kadron> 
Bic;:-n.c b!'~&z 

T•hl<ı > 

• • • 
0.05XO, IOX4 50 
0.25XO, 03X4 50 
0.03XO, 05X4 40 
O.OBXO. tl4X4 30 
0.25XO, 03X4 30 

adel 
> 

• • 
> 

Kalao > 0.25XO •. 94X4 JO > 
Çember ıW<.ımio·) 50 kilo 
Çivi, 4 Sm. 1 sıımlık. 

Çi"i· 8 Sr:1, 1 > 
Çi"1, 6 9m. 2 > A 

'\~l!h.trıda y~ııiı .r,otlT,.Jut.~ler ı; .. ı. rlıkt.1 ı~tın alJ~4tCJ.«:t.ı.r lfl;.ı!cv 
31/3/941 par.art.esi &lt;ıi.J saat li le Topb.ıned~ L\·. aı11!rlfi,i sutın al.fi'' 

kn.:"ni ·yonu.ı.da )'Bptl~H"·o.:k tır. 1'ali;th~ı'in tf'l-1,f edt>Celderi fiyat tiıet i!'ldt.11 

kst"i h.'1nl ~;,.ıt1;uı!~ l:•~rr·i..:yona gclırv!· rJ . (1013 - 2172) 
• 

30.000 kiJo toz -.ei-.tr alınaca?~tır. Poızarlıkla eksilt.ın<"ii 28/3/1941 cU"' 
DlPI t,tünü ıa.tt 15 dt> ·roı.ıhanedr Lv iuniri...gi ~atın alr.13 komisyonL1 11,j.l 

yapda..:akt.ır. Tahıııln IJedeli J J.385 Ura kaft teminatı 1707 lira 75 kUrtı$"' 
tur. E\·::.o.ıt Ye ııfuliu"l~ i kon1i3y ,.hil görülür (1018 - 2220) 

• • • 
10.000 aılet i::ıoıl.ır t~iialc ;..lır,~x~kh:-. Tkhn1in bcJcli 7'4.00 lir;J ilk t,eıll~; 

natı 5J.l liı·~·dır. Puz.ar.ık.la tk !t •1..~1 ~-.ı/3/941 pazaı·tc~i ;cünü s&ıal 14 
do& Toı:ıh<ıncdc Lv. iımırhl!i t.atln ;.ılma ton~i~y,111unda yaµıLıcaktır. TalıP"' 
Jerirı bclll ''<.ık.itte hoıı11~,.yona gl!ltni..:l..:ı-L Nün1uııe!· koJJ1isyıJndJ. :orühlt· 

(1019 - 2~21) 

1 Deniz levazım satralma konıis1onuntn ·----------.. 
1 !{f'"!j! bedeli t4600) lir<.ı 40 kuru:;ı ül~ı·o.ı!c iıı~ edilecek iki bİ;;, 

nın 26/J/!)41 ~a~mb:ı ghnü ·t<Jt l l i e Ka.<!ımp..ışada bulwıau DerJZ 
vazıın :-:;ıt·n alm.t J .. f~ .li.YyoııundJ ~z.srlıkla ih•ılcSi. y0>pılacukbr, J 

2 l(u .. 1 t.ı:·:u:ııatı t.6~0.96 lira vlup !enı.i ve hu:ru::ıi ~ari.11~ 
her gı.. ı J.ıti d.Jlll!r:Jc- ınt:ı.~üı koıtıh:)ond3n bedelsiı; olınabılir. ~-

3 I-tckliler •. n 2490 ı>:ı.yılı \ .»tı:ıuıı iY>t.edıt:1 \:es~u~ ... ıc lnrlJktc 
gun Vf! -D.~ ... U? dı ~<' · .. iı kon~ :yr .. ırı.ı.r. r1.u.1t1Jı ı ilan o1uııur. t2166' 

,S.ll~m;Ql::mzıl:ın:Jllm:.~~m:z!lmıl~Rmil•lllll--., 

TÜRKiYE CÜMHURİYETI 

ZİRAAT BANKASI 
Kw:uluş !J.1 Jıi: li:!'o.:ı, - Et;.rllhı~ s~ı: 100.000.000 Türk lir&.31. Şube "' 

Ajans ::ıdcd!: 265 

Zirai ve Ticari her r;cvl banka muameleler]. 
Pö1.r.a t.iriktirenler., ~2ıBOO lira ikramiye verlyor. 

f>' 
Z.i.rru:t Bankasında kumb;.ıralı \"C ihbur::.ız t.lSOrrut hf:s0;il>latırıd9 JJ 

az 50 Jü·ası buJ:ın:ınlnra ~en.,Je 4 defa çekilecek kur':ı il~ ;ıp1ğıC;ı 
pl.m:ı göre ikr<ınliyc d<ıgıl.. '~c~S.tl!': 

4 ıded 1.000 Liralık 4.000 Lira 

•• - • 2.000. 
4 • 260 • 1.000 • 

100 aded 50 Liralık 

120 • 40 • 
11() • 20 • 

E.000 
4.800 
3,200 

ı,.l'" , , 
40 • 100 • 4.000 • 

DiKKAT: li~plarındakj ı;-.::alar bir .sene i~inde 50 liradan "J~ 
dU.şn:lyC'nlere ikrrımiye Çıkbtı takdirde % 20 tazlasiylc vcrilcı;cJ>:tif' 

Kur'alar ııenede dört defa 11 Mart, 11 llazinuı, 11 f:)'' 
lül \-'O 11 BiriııciWl.nun tarihlerinde ı;ekilecektir. 
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