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GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 
Her yerde S Kurut 

• ~"man 
Menkıbesi 

1Yunanis anda 
Alrns,.far kenıli-k-...,-.,.,-t--"'!yet ı• n iSi g o-s er., 

leri •lrafınds temin etmek r 
i•t•dikleri " menh'e . u .. ,,, 

son harp vazi
temsili harita 

·~ çok l<•r• ordularma is
tinat etmek suretigle te.-is 
•d.,bilmişlerdir. Abra f 
I . . an ı• _ 
erın111 A im _..._ an oru:usa etrafı" 

d• ~aratmak istedilcl.ri hu. 
r•fe "" menkıbegi Yanan 
e/z.,ı/arı kahraırı•n " -l . 1 sunza. 
en.y " parç•ladılv. 

!_aza.o.: llüııeytn Calıid YALÇ; 

fN.. lman!ar -ord~ e~~ 
~ ratında . bir "menkıbe,. 
ehe . Yaratıı.ıaga büytik bır 
Dal=. Yet verınışl<:rdir. Bu ili·! 
k an. nıuh~ebc l.aı-Liannda da 
endısını gosleriyor D" 1 1ar 1 . • UŞlnan-.. ına ıucum ederken Bank b .. 

~un dünya tfkıirı umumiy~i~~ 
~c:'.,~ .. ediyorlarmış gı' bi b' j gos_ ..ılen var . ı r 

muvaffak olm İı. Bır darb<'de 
amanııız sure~~ !'.1~ gibi 
'" .. "1ak · ti ,,_......,. ve """" ııı ·yorlar B " t· 
zırlıklarını bu . ·• u un ha. 
yet 1-:.- . anı muvaffakı-

·~•nı h11ı>ule t 
için yapıyorlar h'. . ge_ ınnek 
mukavemet; ktra cndilenn.e her 
nı ezen b n, her duşma-

' enıen hemen . . 
sanların üstünde saır . ın-
bir mahliık ııöh .• harikulade 
Y . . .. ret.i YllPma.k ga
esını gozetiyorlar a 

tayyare ile h.. · er ordu 
onlar tayyareleucum eder. Fakat 
dük! · rı06 canavar dü-

• en ve kaYDana ınnltııan 
bağlarllr. Bu masuın iletle 
ru gürültilden b"41<a bir r ku-
yapmazlar. ~'ak!\l bu gil ~~ 
alışılına<lık bir ııeydir & 
larrakaian arasında, . moo 
ri dolayısiyle, de"--· g&rabetl':'
vasıf alab'h 1 ...,.,. Vencı hır 
manlann ıter erh. Onun için Al
Wı rcı et.tikJeri bir . 

lııı.line geliyorlar sı-
Şimdiye Jı:aııar Aİ.ınanı 

a.rzuıarında ~ ar lıu ' 
ınu•lardır De "?k mıtva.ftalı: 0ı. 
Dük kaldıiar ~~r çok eö- l 
dılcr. Gizli gi.:dj f _gos e
hınaıı denizaltı '.'81i1, .. ~ette bu-

.. , Rl <UU c-o-t 
cur et, harikuladelilı: · ':"".""" • 
rcıncz. Halk kütıeı~nı ve-
~ayyı!eicrınde 0 c ın m~- o 
lahı tdiıkki ediim esur!ann sı- T A L d 
ise Al1.1:uılann ~z. Ha11alarda L A N on ra 
ba~J., , ıı. Daha J: ı.n,zı aonnı~e • . Hırvat 

devleti 

~ 1' "" ,, . 

--" 

-

BerDi'n 
bombalandı ~~~~~ııl~ür·e~c~nı=~i,~~ tı·care ·anla bombalandı 

tayYar<.>cılcri. Oldu:1"1' İ İngiliz m as" 
çol;luk ve kal r. nsanlar J 
e!r1 cuuen m:~;w sayesinde lngiltereye yeni- H d .... 1 l . Şellirde yangınlar 
zıya.ıc ferdi kah Yetlerden L Ü i u u ... ar mese esı ht b.. ..k h 
Va.'1,aziyJe '] ıliyet Ve cür'et • 1 •• d •ı k • o den m ess r akın- Çl 1 ve UYU a-
ilelere rneft~~ ~ gale- ısans ar gon erı ere ıstenılen farda bulundular pek ~~·~ataralı sar yapıldı 
kımdan 1 ·ı o ur . Bu ba- il ı or 
kıyas kabu~ı;ı ~· tayyarecileri ffia arın teslimine başlandı Lonclra, 18 (a.a). - hıgiiir. goru uy " . B~ı:lin, 18 (a.a). - D. N . B. 
de daJıa e ıyeceıı. der~e- . .. hava ve dahili emniyet neu.ret- Bern, 18 (a.a.) - _Ofı. bıldırıyor : 
nı~ıdır ç~'kkaseuıpati uyandır- Bır mnddet evvel, Türkiye i!e

1

__ _ - '---'nın· telıligı·· : Yeni Hırva~ devletinın hudut- ı İngiliz tayyarel<>ri 17/ 18 Ni-
t..~y} arel~ri. d~ çoga~:~ lngilız Almanya arasında Ankarada '"n . . !arı meselesı, Yugoslavy~ san gecesi hafif kuvvetlerle şi-
ıııan'ar İçin nıüth· . a ve Al- iınzahnan 21,5 milyon liralıkl ~ırta~.a~~ bu gece bo~ulıne.s.ıru~ b_aşlangı~~an~rı , mali Almany a toprakları üzeri· 
olrnag-a başladılar ış bir dÜŞınan ticaret anlaşmasına göre Al- yunan Başvekili cenup~ ı şe. ır_ erınden birine o .er.ece gunun. mcs _em n~ ı- ne taaruz etmişlerdir. Bazı yer-

Alrua.ıııar k . · manlar meml k t · izden . oldukça şıddeth bir taarruz yap- yetını almıştır kı Bedin, alaka- !ere infilak ve yangın bombala-
etı arıniJa lemi endi knVV'l!Ueri yon 200 bin ~ e ım _ 1 mı!- mışlardır. Taarruz gece bastık· dar ıruntakalar ahalisine, aske- rı atılmışsa da çok !!'en iş hasar-
leri "ntenkıbe n ~ istedik- ve hububa rahk yagh tohum Korı" zı" s ö 1 d u·· tan biraz sonra ba.tlamuı ve ge- rl ha.rekltın diger her türlü ~e~ !ar olmamıştır. Tayyarelerden 
ordıılarına u;;_.Yl en <;ok kara t satin alacaklardı. cenin büyük' bir k.ısmmrl · aelelerden daha evvel geldıgıru j bazıları Berlınc kadar akın yap-
tivlc t.ea· ınat ebneJı: Bllre- Bu mevadın tevziat listesi de --8 devam (Sonu sayfa 5 .otun 8 ia) \Sonu aayfa 5 si•lun 7 de) 

bakika, ~:~biJ.nıjşlenfu., Fil- huıria.nınış ve Ticaret Veklle- Londra, 18 (a.a). - Heuter: etmiştir . .Ahnıın halıale~ lıuıan· 
oı duian muJ'a~f~ Alınan tinin tasdikine iktiran tm. ti. Alina radyosunun bildirdiği- ca zayiatın çok olmadığı. hasa-
Valfukıyete Yıirü.m~ mu- Bir ta.raftan ihraç h~rl'lın- ne göre, Yunan Başvekili a rm da ciddt olmadığını göster-
kat avı.cık dikkat ,....,~· Fa- n devanı eclerken dig" ~ ta-•- Kor;.,,,. b"""'" vefat n""'"tir. melrtedlr. 
muvaffakıyet•- • .~ bu ~ ,.., --. ...,.~ ~ 

Şehirlerin tahribi 
kollannın ve...., ~ zırhlı l:a.n da fiyatlar üzerind<' pazar. (Sonu sayfa ; aütun 5 d<J lngilterenin biıııa- şark, 

m~tl~ri k:\dar lanldarırun hız- 1 !!~--~cs:.;o;,n;u.! .. ~Y~h;,!s,:.•~üt~u,::,n~ı . ç ,ı şimal ve şimali ı,ıarld üzerinde bl" v • Ö L d h •• ' ı:aııda.sını.n da bAlınaıı propa _ Alınan . • de düşman hava faaliyeti kay- Alman le ıgıne g re on ra ucu mu 
~'":ı~~tıliı: tine kı~~esiHa~ Din asker~asi o:::;~ ~ki~~~= : ~ ~= g= Ö:;~ (ll<>•u eayla 

5 
eltun 

2 
de) bir mukabeledir Ve lngilizler hÜCllm i 

ne. n •-• "'as erı gıbi. g"rü yetlenne güvenmekten ve za-1 ~0-1"-U.ı K HAR p / l d b v h -...erlerin kat o - feri bundan beklemekten zi- ,,...........,. · üçücük Yilllanis- e f m e Z er S e 011 ar 8 il agtr 8V8 
~;r~~m~~:1'.1'an !:~a~n::. yade istilii edecekleri memle- ~an ş~~e ~ev~t~!:n=r. r .. ~ Jıiicumlarını kesecehler demektir. 
tararından h~ua ve aja.ıııan ketlerde gizli gizli entrikalar aında yınnıye karşı bir kuvvet VAZiYETi 1 
man 0 r d u aıınnştır. Al- yaparak onların vahdet ve te- ile muharebe ve mukavemet e
zıra konnıuştus u idcta ha- 118.!ııitlerini, kuvvei nıaneviyele- dilebileceğıııj gösterdi. Alman 
o r d u s u her'· A ı m a n nnı kırmak ve ahlıiklarını boz- şeflerinin Alınan ordusu etra- DogvU Akdenı"z •·--•ta mak ~uretiylc ordularının ı'tı'nı· fın l t ak sı.n. d __ a temellen"nı· ..... k<ıı karşı- ı k 1 1 . ' :ı. , yara m istedikleri hu-

ıırt o o.y aştırmak yolunu tercih raf~ ve mcıılnbe.n Yunan cf- emnz"yetı"nde Ç~ruk bir binaya, __ ~'" Yemiş etı . · lerdir · k · · · · ~· 
tı B ........,uf t . ·'. • as cr!l•nnın ~up- zunları kahra.man .uı",..;;ı--'yle r. undan baoı.. e mış- besı• ol · ..,...,,~ • 

. , ..,. Al ı . ~ :.n mezıyet ve cesaretle- parçaladılar. vunanı"st Yası şefleri Alınan man si- Mni çetin bir imtihana maruz 1 ' an 
~I<; _bir zaman adetı;e ordulaı:ızıı bulundurmaktan lıo.~lanmamış Alman askerlerinin vatanı- ·~----::-:-·.--:::-:-----r ~t.Un dü.şmanıara ııa.l~dısıne la.rdır. Mesela 1ııgiltere A<lala- nı Be'.'Cn her millet askerinin YAZAN: 
ı tkıyat ve dirayetini oJA_amak nna geçmeği bir tlirlü göze a- m'!vaff~ıyetle karşı koyabile- Emekli Gen.,.../ 
ra m• rnı,,.ıaruır Alın """"n hı- lamamı.şlardır. cegı :ıle!Iı.de fani bir in.<ıan ol- Kemal Koçer 
her ıf. rdiğj • an Ordusu duğunu isbat ettiler. Yunanlı- • • 
evvelden hain~~~~tte . daha Balkanlarda cereyaıl etmek- ~rın_ kendilerinden on kere, Balkanfarci:ı bir köprüba-
nı """wn etti u te olan muharebe Alnıanlrrın "'~ı kere fazla, kendilen'nden 1 

. ıyctısizlen,· ahi••·- · <:ıa- 1 kend· k • ~-... şı. kur .tn 11.a ya, öz gölünde, 
dill ....,,•-•-- ı as erı satvetleri etrafın- so. n. d"~ mük· emme! surette h "k ' eri kazandı ._...ı, Raf- da - ~~~ Akdeıllzde a imiyet esasla-
~en. vata11ı:ınnı. n BuııJara ev\'cl- ı yaratmak istedikleri bu men- silahlı blr düşmana maddi su- nnı hazırlamak kaygusi"lc, 
1 .,_,____ kıbeye ilk darbeyi indirdi. Ve bu rette galebe edip etnıemeıen· da · 
ı gızlj kazdır -~ uu giz- da be de ktl Yunan istan · tiı;lcr tedariki-

ınd cmla leke_ tlcrd:!;-ı.r k~ı Alıu böyle , .ıa:; eldi. ·Bçik:ü.k Yunanistan- mevzuu bahsolamaz. On l ar, ni dü~Wımüştü. YWlan kıyı-
~" g undan yirmi a."1r A .ı m_ a n askeri kuvvet-u n bir hamıea her aıı or- evvel küçük Atina nasıl bü' tun" le de · larınlia ve Adalarındaki üs-

rişan eder 0 lieYi pe d!in nmn ale!Me bir insan kuv- ler SirenıUk ve Oniki Adada-
•·k göründiiJer Al • ya.ya medeni ve insruıi ha- ve. ti old_ ugun· u k· "--an kalble- • - erlerinin •• ..... · man yatın bedi ~·<Mll Jı:ilerle iş birlıgi edince, , .. 
"'-'yetJe,..;"Ae- ı..,._~t Ve " e yollarını QÇm\ŞSa n VC ımanlı g;;o;;.ı.~ ile ı'c,· bat merk_..,.A no· ~ • ....., n ....,,,me bu_giinkft Ytmani'"'"-- da •·"·'-- tm k _,.,_..,,.. " ~,~ gu Akden.•'-'" 

-
den vn">.Q etın'eğııCıesaretıenn.. .._,,_ D...... ..,,........ e C auretiyledir ki en büu;;ı, bulunan İngiliZ donanms..sı 

'-· ,....... "- L• awu ve lstipdat altında ~ki -•"n-~ ...,_ --• ,. ~ 
~~ıır, Ancak -.uı:ımız ı ~ ..._...n ....... ....,eri k•zanrnıg ol- tel:ıdlt eclilehllirdi. 

' pek DnpUr kl ;::man:~";1,1,-~aranlıklarına tek- d:ıılar. c-.. - ' - 1 ••> 
r gom....,....,k istenen beşeri.. llliııefln CalıW YALÇl!f 

A.finanLınn ha•a hOcuınu, 1 
geçen eylül ve hatta loş orWım
dak.i şiddetini kaybetmiş i.kcıı 

İngilizlerin gittikco artan ta.ır
nızlıırı karşııımda evvelki ak· I 

(.8onu Nyf.aı 4 süt.un 4 de) j 

_ .!O. .. 

Romayı 
bombalıyacağız 

İngiliz resmi dek .. 
larasyonu Alman· 
lara böyle cevap 

• 
verıyor 

Lendra, 18 (a.a). - İngillııl 
BaşvekAleti bu al<Jiam aşağıdaki 
deklirasyonu net;retmiştlr : 

Almanların Atina ve Kahireyl 
bouıbıHtlıınan tehditleri karşı

sında Büyük Britanya hükumeti 
şu cihetin iyice anlal;Ulmasını is
ter ki, bu iki şehirden birine V&< 

ya diğerine ta.amıı edildiği taıo. 
dinle Romanın muttant bir 
tarzda bombardımanına teve&
sill edilecektir. Ve bu bombal'< 
dmıan, bir kere de bsı;ladı mı, 
__ _ _!.Sonu sayfa 5 alitu" 3 de) 

Sovyet matbuatı 
"Almanya, g:.;ia ve ham 

madde mcnbalarını 
kaybetmiştir,, diyor 
Londra, 18 (a.a.) - Daily 

Telegraph gazetesinin Moskova. 
muhabiri yazıyor : 

Sovyet gazetı•leri d.iinkü yan· 
lımnda Yugoslavynnın istilaya 
ve harabiye uğraması üzn-ine 
Almaıılnrın başlıca yiyeC'elı ve 

(Sonu a:ayfa 5 •Ütun 3 de) 
·~~/' 'VV'V"V'V'V'V' 

IFDl!<lr©ı 
======= 

Vah vah dediler ! 
Yazan : Aka Günjjz 

~ -
Dara orduları İraııı , Turanı 

geçti. &ylıanı, Ceyhanı aşt_.ı. 
Mendresi, ggeyi dolaşıp Adrı· 
yatiğe ulaştı. 

- \'ab vah! dediler, her ~ey 
ve her i~ bitti. 

Anıma, hani Dilra '! Ncrde 
Serbas • Yeller escıı yerler inde 
yenı bir dünya var. Alem yine 
ol alem. 

• • • 
Kartaca kartalı binlerce ki. 

lometreyi bir mucir.eli obüs mer
misinin nıahrekile <,:tzdi. 

- Vah vah! tb.iiler. Avnıpa 
mahvoldu. 

Amma, nerde Anibal? Yeller 
esen yeriU<le en az yedi de\1et 
yaşıyor. 

• • • 
Hemşehrim ' 1 ;kedonyalı !9" 

kender ef~. birer ucu Mısırla 
H ;n t olan akıllara ziynn bir mil· 
Jet çizdi. 

- Vah vah! deJıler. Diinya
ıun üç koca !ut.ası artık h a pı 
yuttu. 

Amma, ne canibclt."<hr ol cihan. 
gir? Yeller e..en doğum toprak· 
raklarında şimdi yedi devlet 
boğa?.laşıyor. 

••• 
Buda - Peşteıı'n benimsediği, 

biziı ' Atill a ma»rıktan k:ılktı, 
mağrıp Gaskonyasında at. Ro
ma önünde ka rgı oynattı. 

- Vah vah! de<liler, mahvol• 
mayan kalmadı. 

Amma yatağanının k:ıbz,·si~l 
öptüğüm arslan Ati!l"-m ne Je· 
sin? Ben An karada;~m ve ci
han yerli yerinde. 

••• 
Suriyeli Bahadır bir dizgin· 

de Endüliise atladı. Tulaytilcde 
saray kurdu vo A \Tupn}, ts
pa.zmo1.a uğmt tı. 

- Vah \•nh ! dedıler, Afrik:ı 
da gitti. Avru'la da. 

:Amn1a. hac ),{usa. ıh""t·t1e, 
Tuıı k ve n ı.... ,1lılu ortalık? N. o .. 
lacnk. 01·ta1 ık yine o ortalık ve 
Na~ir oi>lu ~ 'u""""' yap1ı ı; ını 
motödecyapı ıaktadır. 

••• 
Rir Korsikab biili\n Anup:ula 

volkan lavı h:ı.\in cle 'lktı gitti. 
- Vah vah' ckıı:J~r. v,ıi ı;:ı· 

rlan B· ,·Jova . • " . kt"1ı 1 r
turna l·q'1ar 11 r ey e• ir ol lu . 

Aır.ı:.ı, ıuınl Napolyon., F'r '·~t 
Mı:" eh. A ,ı, r;. <ln. V• tcrln da, 
Loncln:. d1. y,•rl ycri n d~. 

•• 
Zayıf hl ' \' 'l.1 ,~ı.h ele ~ 'e r, 

nan~ier v 1 "!lı r / u lıv 1 m:ıd•~ r, 
'", ;ıı ı ~ kı ~ ı t nl.1r mi · .... t .. 
fer . ın illi h ılı c.- L< hııs r t· 
li ik \ .fl,_., vrJı: a ·la , ·oJ< (l)r111 _ r .. 
) ;"' •' 

Biz •.avıf deı;iliz. 
çakmayız. 

Valıvalılı:n 
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: ll Y1':NI SABAI• -
1 O'U 23 r- 4 

OIYORKt: 4 -
Vilayet ve Ço Es·rge- ,-- a ·h 
me Kurumu meras·m · Sultan 
programı hazırladı r . Mehme 

e c • 
1 Tic re 

ofisi 

lstanbul :niiftJ1 i< 
Direktörlüğü 
şikayete ceval • 

23 isan Çocuk ve Hikimi
yeti ?.Ulliye Baynımınm kut • 
ianmesı için hazırlanacak proğ
ZBml tespit etmek iizıere dün 
~ilayette bir toplantı yaptl
JDJŞtır. 

Toplantıda tespit obman &

llMltıra nazımın bu sene mera.
sim Vl!i)"et namına Beyazıt ve 
.'l'akııim meyd&nlarmda. yapda
caktır. 

Beyazıtta merasime ıııı.st 10 
& başlanacak ve bir resmigeçit 
y.qıı}aca1rtır. Taksim meyda
nı ııda meIUim ıııı.t 11 de ı..şlı
yacak ve burada da bir ~ 
geçi.t yapılacaktır. Aynca şehır 
ve gcnçlık .namına nııtultlar da 
ven•occktir. 

Diğer taraftan her bza kay
maicımlığı kendi mıntakası da
hilinde bu!ıman bir meydanda 
aynca bir ıncrasiın yapılacak
tır. 

HalkevlEri d.e 23 Nisan gfuıü 
ve gecesi için merasim proğ
ramlan haarlaJnl\lla.rılır. 

Açıı.oak parklar 
İstanbul Belediyesinin inııa 

ett" • · · park ve çocu.'ı: bah-ıgı yeru - . k'" 
ı;elerinin bir çogun un l"PSilll u-
ı:ıad.ı 23 Nisan günü yapılaca.lı:
tır. 

!Jecmk ~ Kw-ımm 
:aı-rlıklan 

l stanbul Jllerke'.:i < 
23 Nisan perfelllbe günü sa· 

a1 H de Beyoğlunda. Frarunz 
T\vatrosunda büyük bir müsa
m(·re tertip etmiştir. Bu müM
ınf're günü çocuk!ara pasta, 
sıuıdoviç, şek!!!" dağıtılacaktır. 

Adalar lcaaıı k-Olv. : 
23 Nisan abahı Büyükada 

(,'umburiyet meydanında yapı
lacak törenden sonra ç.oeuklara 
§fficder dabtıla.cak. alcsam sa
at 17 de Büyülrada İgkeJe Ga
z\aosnnda bir müsamere tertip 
olunacaktır. 

Reybeliada tıalı.iye 1«illL : 
23 Nisan günü Cumhuriyet 

meydanında. yapılacak tören -
df'n sonra, \Ik okulda, bır tale
be mllsa.,.eresi tertill olımn~ak 
ve coeuklar arabalarla gezdiri
lecektir. 

BaltM küy kaaa lı:oltı : 
23 Niı::uı münasebetile kendi 

ınınlalcası dahilindeki ~ocukla
ra Halkevi, vahut Bakırköy Bez 
'.!.l'atrlkaSl salonlan!'d'l eğlence
li bir müsamere verNelrtir. 

B· yoiilu ka.:ıııı lrolv.: 
n Nisan ünasebetile, 60 

1u11. l\O erkek olmak iiM>re 120 • 
çocuk bastan ııı;ağt giy<liril~ek 
İ"{iindilz Maksim s:ılonunda biri 
çocuk bal06u verilecek, çocuk-' 
1 ra hokkabax, kukla, karagöz 
göatttilecekt'r. Ayr ca, aynı 
günUn gecesi yine M3.ksim sa
lor. lannda müessese proğı-amı
nıı. i!8ve•en Oümbölltt İaınail 
tarafından bir g:ıce eğ! cesi 
~ olnn&e&ktır. 

~işli ı:alliyc 1wlu : 
23 Nisan günü Pıuııı;albdt 

Tan sinemasında robalı sant 10 
daa beşlıyarak 14 d.e laıdıı.~ ~ 
cukla.ra bir ı:rliııanıere veril.r 
celrt.lr. Müsamerede kara."!öz, 
hokkabaz. kukla varrlır. Şi~!i 
nahiyesi aynı zamanda gürbüz 
<;oculr müsa baka huı 1 91 r aın.ış -
tu. llfüaııbakada kazananlara 
hediyeler verilecektir. 

Tokaim ~ ko1M : 
23 N lean günü kendi mer!res-

Yeni 
"'\ 

Sabah,t 
ABONE CEDELl 1 

TUt"t<lyo -eM HNtiLIK 1400 """ %100 ıc,.. 
e A YLll( 7IO • 1440 • 
I AYLIK 400 • - • 
1 AYLIK 160 10 -• 

18 N ..... 1M1 CUMA 
21 Reblü'-vet iMCi 

5 Nloan 1a97 

Glin 108, Ay 4, Yı~ 941 • K--. --aun .. CA!o lkl..ıl 

l0,ll5 S.23 9.ıo ""-' 5.21 12.14 15.St v-

""'""' YMııı ı-k 
ıı_oo ı.ııs &.37 Ezani 
18.52 20.25 3.28 v....u 

DiKKAT 
ev ... a.uu • a'"del"''- yarııa .. 

-, Mütehassıs Prost'un muka
!erinde 50 çocuğu ba.\ıtan aşa,ğı 
pydiriceklerdir. 

EmiıoOtdl kaa Joolu : 
23 Niaa.ıı. günü, aba..tı eaat 10 

da nahiye müıness.!leri ve be
raberlerinde getirecekleri ço
Cllklar, Divanyolu çocuJı: kütiip· 
hanesiı::de toplanacaklardır . 
Daha. sonra kütüphane müda

Belediye lstıuı
bul Falil;inin 

bir büstünü 
dilli yor 

vimlerile birlikte Gülbanepa.r· Vali Konağı karşısında be
lana gidileoelı: ve Atatürk hey- lediye tuafından yem tesis 
keline bir çelenk koııa.ca.ktır • olunan çocuk balıçıesi, Fatih 

ög"ledeu ııonra, sa&t 15.de, Sultan Mebmed.in lstanbulu 
fetheder!ren İstanbul 'boğaÇanıtkapı Çocuk Di.ıqıe.Iıserının zından h. - gemilenni Halıce 

ve Alemdar "'~" Yuvasının ~,. 
resmi ~~acalc ve indirdiği ııaharun tam ortası
saat 16 da da Di"11llyolu Ço- na ta.adil! etmektedir. 
cuJı: Kütüphanesinin altıncı yılı Bu itibarla İstanbul beledi-
lmtlanaca.Jrtır. yesi Türk tarihinde çok DU-bu 

yük kıymeti haiz bulıµıa.ıı. 
Aı-dtr -1ıiyıı JlııoQı : hfutisenin cereyan ettıği sar 
23 N"ıan günü akşama ~ baron ort&"llla tesadüf eden 

çocuklara hokkabaz, kukla gos- ve çok mükemmel bir çocuk 
terilecek ve monoloğlıu- söyle - bahçesi haline getirilen yerde 
necektir. Aynca 20 kız ve 20 Fatih Sultan Mehmedin bü
erkek ıçocuğu da. giydirileccktir. yük kıtada bir heykelici dik· 

., __ _. _., ... ~ : meğe karar vermiştir. 
~,,..- ,,_ Bu hususta Dahiliye Ve-
23 N"ıan günli c;oeuklara !10'- kll.letinin nokta.i nazarı 80rul-

ker ve kuru yemiş do.Vltılacak, muştur. Vekilet muvafakat 
aynca a.ltmJş çocuk da giyd\ri- cevabi verdiği takdi.-ıle bele-
lecelı:tir. 1 diye, burava dikilecek heykel 

EmiMIMI *lhiye 1colK : ı..:içuı!.:.::..:b~ir..;m~üsa;;.;..,;.b_•_k_• -'açacaktır. 
27 

Nisan pazar günü. Gülha-· /.lkokullar neparkında çocuklar için eğlen-· 

.. • 

velesi temdit olundu 
İstı:nbul Şehir :Meclisi dün 

ııaat 15 de bınnci reıa vekili Fa
ruk Derelının riyasetinde top • 
~tır. KuuıanıPı.C mevcut 
bazı maddelerın al:ikııdar encü
menlere hava.Jesuı~ n dH;er ba· 
zı encümen mazba l.l!'ımn ka.-
bulünd"n sonra taısola.t plan-, 
lannın yaptırılabilıne'll için mü
telıas.:ı--ıs ProsU.n mu ka ve!enA.· 
mesinin temdıdi uyı;un görül- ı 
düğüne daJr ka.vanın eııcümeni 
mazbatası okunm.ıştc:r. 

Mazbataya ıınz:ıran 11 - 6 -
936 ta.rihındenbcrı • • riınizde 
çalışan beynelınılcl kı}-.eti haiz 
§ehircilik mütehassu,ı Prost, o 
tarihtenberi lıtanııul ve Bey
oğlu nİLzlln planlarım ikmal 
Kadıköy ve tlsı "<hr niizım 
plinlariy le, Marına. ı:ı, Boğaziçi 

Anadolu sahili, Eyup nııntaka
BI ve Büyilkadaya ait niı.zım 
p!Anlan da hazırlamJi, Boğaz

içi - Rumeli sahili ılc Bakırköy 
va Yeşilköye aıt n.1zmı plinlarJ 
da hazırlanarak ınutehaS8JSIZI 

tetkikine anoluımıuştur. Bu 
itibarla mütebassı:,ın ııeiırimiz
de daha üç sene kalmasına ze.- ı 
ret olduğu kaydolunınaktadır. 
Mazbatanın okunmasxı miıtea-

kip 'Bzalardan bazıları müt.4 : 
hasmsın bir senede bıı 1şıcn 
bitirmesinin kabil olduğunu bi
naenaleyh mulravelcnin bir se
ne daha uzaWmasının mu
vafık olacağını ileri sürmüşler
dir Vali ve belediye reisi dok
tor. Lfıtfi Kırdar bu noktai 
nazaran doğru olmadığını kayd 
ederek izahat vermiştir. Vali ve 
belediye reisi demiştir ki: 

"- Mütehassıs Prost, !stan
bulda ka.ldiğı müeıdet esnasında 
ııehrimize çok büyıik lıizmeUcr 

yapmıştır. Geldiğim gündenbe
ri Istanbulun ımarı hususunda. 
mütehassısla sıkı bir surette 

1 

temasta bulunuyorum. Kendisi
nin şehrimıze büyük bir mu
habbeti vardır. Bunu, memle
ketinde yapılacak daha büyük 
işler olduğu halde 1.stanbulda 
kalmakla ispat etmektedir. Bu 
itılıarla kendisini takdirle anar 
nın. Eğer mütehassıs razı ol
sa kendisinin on sene ııehrimiz.. 
de kalmaauu teklif ederim . ., 

Bunun ti.zenne meclis, müte
lıassııı Prostun mulravelesini üç 
sene temdit eden mukaveleyi 
kabul e~ ve perşembe günü 
toplanmak ü::ere dağılmıştır. 

lstanbulda çallşa
call olan ofis f aa

Iİl/eie lıaşlıulı 
Ticaret Vekaleti iase teşkıll

tına merbut Ticaret Ofisi faali
yete başlaıruştır. Ofis, İstanbul
da çalışacak ve itha!Rt ve ih
racat işi ile meşgul olacaktır. 
Ofisin gayesi iç ve dı, piyasa
da ııAzun rol oynamakta İaşe 
Teşkilatına faydalı tedbirlerle 
hizmetle bulunmaktadır. 

Ticaret Ofısi Umum Müdihil 
Ahmet Cemil Conk il~ muavin
leri şehrimizde bulunmaktad.ıl'o ı 
ıa.r. iaşe 'l\'r,k ·ıatının diğer iki 
Ofisinin de pek yalanda filen 

1 
harekete geçeceği haber alın -
mıştır. 

Albn fiyatları 
Altın fiyatları dün biraz da

ha yükselmiştir. Evvelki gün 
27.40 lira olan bir altının fi
yatı dün 28 lira 20 lı:uruş idi. 

Dünkü ihracat 
Dünkü ihracatın yekfuıu 250 

bin liradır. l\lmanyaya ve di
ğer memleketlere mutad mallar 
ııahlmıştır • 

Hovarda aşık 

veriyor d 
s.ta.bul Wiyetl Nö.fıd- Ş. 

rekt.örlüı,'ünden ~ğıdıdd ti } 
lııereyi '&Idık: 

Gueteniziıı U/Mart/ " 
tarihli nüshasında (Oku~ k 
muz eliyor ki) sütununda ~ 
redilen şikayet nıektnbU 
rine tahkikat i ra edileli. 
sımpaşad& Ye.hya ""''"'~••• 
mahallesinde Hava sokJJJı. 
numarada ikamet etmekte 
hıp yedi yaşına vasıl ~ 
cuğunu kayıt ıve 'teıscil 
mek üzere :Kaamıpaşa 
dairesine müracaat eden 
teki Nazif lruılıının aile 
Edirnede olması ınünasc 
nahiye müdürlliğiince , il.' 

celi bir müsamere tertip oluna
caktır. Aynca 20 erkek 20 kız 
çocuğuna. elbi8e ve kundura da
ğı tılacaktı.r. 

K mnlOllJ" ıtaMyş koı.. : 

muzesı 

ve vukuat defterine tescil~ 
len doğum ilmühaberi ö :.ıa. 
nin Edirne nüfus mUdürlil""'. ı 
ne <!'Onderilmesi icabetnıit ıırt1' oıı 
evrakı müsbitenin ir ~ ~ ı 
çıkarılarak ertesi a-ünkU c 
ta ile sevkedileceği iş ~ ' ..k 
ne bildirilmişti. iMuamelt ~ • 
hibi bu suretin derhal I! -,t e 
rilmesinde israr etmiş ve ,-A o 
fus dairesinde tıir çok iP"'"". 1 
caat sahibi ayakta be!<I~ y 
bunun derhal bir surct.iniJI _, 
karılması mümkün oıaıııl 1. . 
cağı, şayet pek cele ise d . 'l 

mun bir suretinin v_e ., . 
matbu ilmüha.bere ken~1 1 'lı 
rafından ~ılmrılması WU"'~ J 
dildiği ve y8l"ISI kUQun . 
miyle, yarsı mavi boyalı~ ıı 
lemle çıkardı!;ı örneğin e_ ":.lo \ 
müsbite olarak k:ılıul edılel""' • 

M 11.ARI FT c PO LI S T E yeceği söylenmesi Wıe~ine, "· 
Memleketimizde ilk deta ola- o Para vermigen 7eterıire ~iki'ıyette bul •I 

rak açııması 1ı:ararıa.,tınıan (ilk n ive r s i t e Bir yangın baş- melr esir in yü- ğu ıın!aşılmıştır. .f 
23 Nisan günü CinC'i meyda- Okullar Mfuesi) nin ..,tın- haftası Iangıcı Kevfiyetin gv.eteniziıı..,. 

nında muhtelif eğleoreler ve Kadıko"'yun"' de, •ıo•·-'- ~ıek- zLı,Ü kesnıiş sütununda ta!<rih ve tıı~ oyunlar tertip olunacak, çocuk- m!zde •çılmuı kararlaştlnl • Bu sene üniversitede t00ri - "' """"' " ni hürmetlerimle rica 
!ara şekerler dağıtılacak, ayn- ınıştır. Bunun için de g&-1 satın erken bıtmesı üzerine her tep aok~'llld:ı Aımstas Yu\8.d.i- Taksimde oturan Ahnıet kızı rim. -~ '1 

ca 50 ı;ocuk giydirilecektir. çen eene okul sergiler'ndeıı sene eylül ayında yapılması se -ait 30 numaralı m:ırııngoz 
1 

Sabri)'{'; bir müddcttcnlıeri bir- İ.ı;tanbul valisi nall":: 

1 K~ ~ A:olK : alınan efY&llID Niş:ı:ıta.fl 15 tekarrür etmiıı olan üniversite 1 dükkiinında yaıı:gın .;ıkmış v likte yaş:ı.dığı ır yin ile geçim .AJım.,t ı 
23 Nısaıı. ufinü .,;.,...;..;lecek. inci ilk mektepte, illı: ted- haftasının :.ı5 mayıstan sonra 1 bir kısım talaşlarla dük • si&lik yürunden kavga etmişler; , ______ ._. ___ __ 

...-- ,..:t~• yapılması kararıa.~t:.•iınıştır. - da 
çocuklarla nahiye hudntlan ı- risat müfe~lerinden bıı.y Mwı- Bu seneki ünıv~mite haftası Di- bir pençeresı n :,'llDclıktan ve isteı:l'gi P=Yl vermeme-
çi-ıde b>r yürü}'ii4 yapılacak Vtı' libiddin idaresindeki kom.isyan yarbakırda olacaı;t ic;.n Diyar-, sonra yet.şen itfaıye tarafından sinden mııı;öer olan Hüseyin 
akşıım da gençler birliğinde bir tarafından tunif edilmesi biti- balar valiliğine malumat veril- sön ürülm~tllr. Sabtiycyi dil., jiletle yüzünü j 
mül!amere verilecektir. rilmiştir. llllzenin ııe•Iac:ığı yer mış ve ct'Vap gclmıştır. liaf ya dört yerinden kererck y:ı.rala-

Eyilp loıJaa kolll : etrafında yapılan uzwı tetkik- iftirak edecek profcsôrlerin İterek ·· Ç- rii p nu' ve ya.kıı.I nınıştır. Sa:briye-
23 Nisan aabııhı, ynpılaeak !erden sonra merkezi va~yette isimleri ve haftanın ı•rogramı ] · ralan hafif olup tedavi al 

900 bu hafta içinde ünn'Crsite pro- y;- ı ş nm ya • reRınİ merasimden ııonra, olına.Sl dolayısile Cağ:ıloğlu B;- fes"'~Jer ---ı'·ın· de te.bit edi- tına alınmıştır. • k ·ı------' •·-'p olu ~ ua:wıo Samaty&da Sulumenasbrso-, ____________ _ çocuga ır eg..,...._ """""" · riı:ıci ttk okul binasında aeılma.- lecektir • 1 
<'Rkt lı:ağında 3 sayıda otunuı 1sl4""1k • naSak~rhavu~mda oyınılar ter- 81 muvafık görillm\4tilr. Müa&-1 Ge~ Bene Ernırıı.-nda yap~-, Vardan itmek lıle düşürüp M0Tt::F6ER tl·p oluıı.:ı.cak, --·ı.•ara fınchk nin açılma men.simi 19 Ma- lan unıversıte ha.ftasıtı<la. ven- beh' . . 

.,.,......... ı konf Jar yapılan an bau•ndan "3- alaıımıısı'la ı;e ı- B" yu·· k Tu·· rk gecasmm U .. zfun -'·"-tııacak, aynca 900 ....... Vali ve Bele<iiye Reisi en .. crn:ıs • . ·' .,.... , u _/" 
"""' 1 

3~ . ket ve etiidlerden al.ıruın netice- et "'-Jkpa da Pıyale t h. · J ~uğa peynirli pide tevzi o u- J.iltfi Kırdar taraf!Dıhıı bızzatl ler hakkında bir b,.ı~;ır hazır - y veren '-""" e ırı ---------~ 
naca . yapılacaktır. lannıalı:t.dır. Broı;ilr on güne 19.4.1911 tarı ıne musa B-=Lf.::Df Yf:Dft 

KıuiııJdjy .m. 1wl1' : kadar !lleşrelun cak;ır, Nob:u· Y kalanın tır. cıınıarteı;i akşamı Takswı Bel&- -

ktır 
SOkak 74 yıda oturan Garbis "h' ·· ddfl 

23 Niııan giinli Fener atadın· !'----------------------~----, diyıı G&zmoounda yapua.ı:ak <>- Belediye Talımatıol 
da bir toplantı ve tören yapıl IKT-ISAD ı· . .. .. lan BiiyilK 'Iurk Gece.si görülen 1 r 
cak ve <;OCllklann bayramları --- Ş )• J Ç y Z U •. ' liuruın uzerine şımdi.ik tehir e- riayet etmeyen _e. ~ ~'!:"~~v~m:!s;; İngili:ıler 4 milyon' f du iği ve ikinci toplantının ta.-! Belediye talimat ve nı,-J' 
mekteplerde yapı~r. Hafta lira ık mal ---.---..::!'..-~:..------ ri.hi ayu~ ililn edileceği dave- na riayet etmedi.deri gii~ 
içinrle bazı kaza ilk mekteplerı Kadını elde etmek isfjyen bir tiye ııamıııerinin mnıiıınu oı- \K>İ<il', 1 otomobii sahibı,~ aaıonlannda ve ~!toprak alıyorlar mak üz.,re ilf.tı oluuur. mıı.l, 35 muhtelif esnaf -ıJI 
Halkevinde çocuklar ıcm kara- 1 f ~ • f f • f d:ı ocza :.oa.bıtlan tululJ!I~ 
gör. ve kukla oynatılaoaktır. E- ' lnP'\liz Şark~ ko~ tercümanın ycp 191 mart ffilŞ • tramrnydan ıı.La.dıkln.rı g{rJ 
renköy ve Kızıltopra.k nahiye- rasyonu. lmur hintcr.andı ADLI '/_t:ı.:.E ı' 
lcri de aynı şekilde ba.reket ede- takriben 4 milyon liralık ~ 13 kişirlen de peııin bırct 
ceklerdir. Bundan baaka Eren- sııtın alacaktır. Bu .. ı•k·~~ ilP Sahte pasaportla. ıaı:mleke- A!fride Ecıg<>re polis müclüri- Gizıi ker-.ste bulunduran para c.:7.aBI alır.ını.;tır. 
köy nahiye kolu tarafından 50 temaslarda bul~ı~ ıı&re tiınıııe ~ ""111 ıoda mü- yeund<! terc"1!'lnıuıK oo n Bü- b - hküm 

0 
UU ............ ~ 

Çl>Cll:;a. elbise dağıt.ılacalı:tır. korporasyonun l'W:;;ıye ı:nı:.- te§e&kıl .Ko e11 kalpazanlık lend adında hır m ıur göz ko- ;r tuccar ma ' ı t/I 
" kolıı m._ın Crebb lzınire gıtmiş - şebekesine m=up Olilı.ıkl.ıırı yarak onu e;Je ctıuek lÇİn or- Gizli Ye r.ılıntiyesiz. Dukmıın 1 Hal"çte batan mo KıırMl kıa-'11 : tir. ve piyasaya sıoJıte ıstcılın sur- taya bayıe bır me:ıele a u. Bi-

1 
kerestete-rini c!ükı:..wmı:!a sak.a- Ç!karıldı J 

23 Nisan günü Bllbah saat 9 lng'Jizlerın ııatın alacağı bo. meleri giiJi iddiaW'"I" once zı yakaladılar. TcrCÜJ?1anı1ıkd c: tlıgı sıradıı ıuı l::afaıa ça- Evvelki ..;;" snsı:ruı fl':.I 
da vanılacak resmi t>ir merasım 4 milyon liralık eşy& araıı:.Ada mahkemeye v>ır:i!miş elan Af- deıı Bı.ılcnd old~u ;çın :e11 ı ı vuş:arın.ınn Fuat ve urinin a- .. -
ıle hafta aı;ılacak, ve hafta i<:rn- yııı(lı toh~. susanı, k~. )'.~ fred &yım, Arnolııt ua...ntag istecljği gibi za ... 1tıar tuttur- kala batmış ol.:ln ~ rtal roın 'l't 
de 150 çocuk için Yakacıkta mil; ve yem ınAIMıulden tütün Culyos Verntır, Jal."Op Vayıı, ru"~· ô:ı: ne bileımı. Or:ları bi- raşwınaları nctı ya · dün denızdeı> tyktı.nı ~ 
bıİ .. k bir kır eğlencesi tertip bulun1uğu da söylenmektedir jozef Vu.nzer, Ant.on Rap, ze ırnza da '1;tirdilcr. hıbnyet n:ın keres cci Artin i\dli.'eye vuziar MudıU-.ycti önıinC 
olunncak çocuklara yemek ve. • Tcm:ı.slann müspe• sahada I Marten Ral;ders, Rod<'lf Bud- tevkii edl.dık, Btmdan istifade verwnırtir. Suç ayni ızamautia ıstı 

~ .. ı. 1 t m' r. rilecektir. Aynca 30....,.,..... gıy- deV'lm ettiği haber al:nrııştır. ner, Alfride llerger, ill onya enen Bulend; ,~,re mı Alin- F"Wlt \"e Nuriye lı er lira rüş- Romorkör ta -r larındall 
dirilecektir. h f 1 Budner ve Alıs \'PN~ı· adla.- deye bir kııç m~ c-.ıp l'Cııder- 1 de s.ıı.)udur. 

,..,_ .;;ı t Gümrük mu aza gane ~-'·' b. "'~itil< bir suç- ın"·. "c:!.cr Jxon.iııı ile "aşa-a- ıl tafa, ehmet ve 'ıır.in~-t (İstanbul ve =i<,.,.u sem ·ı 1• ' rınu=.ı on ır...., . 1 . .., ~ , , Dün ::lek.zınci A.ıı,ye Cezada ı~; 
1 

litl'P" 
!erindeki btitiin sin~lar b~ı komutanı ge ıycr . ıu_ ~iloolıı~ mıı~ınc erınn~ c_ak olurııan buttiıı ıırluı.dafila- il yapılan muhakem .. noticesin _ tadan _,.....,-ı:n:. arı 
seanslarını Çocuk F"'1rgeme Kn-ı G"-~''" '·![u!ı-,' a·• Genel dn11 ıkincı·agır ce;:aLUı. başla nw ve metresini haı .:en kur- ı zar<fan uzak , t ıruyatıı1' 

wıuWL " "' - t d • a ~--runı de bu sı.ı~ıar sabit olrıı.u ve .Ar- !ı-'- ~r •··•1" rımıu.na tahsis etmişlerdir. Kıı- gWılerde şehri mıştır. _ arırun... ''Ye ~.ı,,ç ·~ -
1 

• tırma yııpı n<cn ı• l!S~ 1!11 

dahilhtcleki mektep çocıı!ı.lanııın ı geleceği hııb'!r .........,ıştır. buulard:ın dördiınün pa.s11.port-
1 

Alfride kabul ctm ·nce i3i 33 !ıra para ceZ9.0ına mahkilıni- morkfuiliı içinde c; ~er nJ, 
rum ııubeleri kendi mıntakııları Komutanının bu -•·-- • ı Muhakeme saftk'dıuıı gore; ru ve kw;tini anlııtm!ij. Ta.bil . tinin bır ay 22 ı;ün luıpsiue ve ' ceset buJunınw;tu. Dilll 

intimmlı bir surette ve bir -::-ı;,nutan, balen, cenup mwuıfa,. !arı sahtOOir ve fn!ı&dr e~:r~ büsbütün bü "ttli. ..U ırer yetine karar "'~n1miotir. din de bulUA ,.

1 

ümit 
proğram dahilinde sinemalar -

1 
xıı. teşkil&bnı tefi.iş ebJektedir. sorgu lıikınıligi~ . " 1 . krup:wın yaptı, çıktı ı;ıin ıçın-

d · •ü~ temin ede- bulunduklan gıbı dün de aynı den. l''ab menıllta: ,t<t.le duy- Uçurtma u-;:urduğu dıı. ~ c!!:ıe~r.ı Tuccarların Darülacezeye şekilde itirafia bu1unmıışla.r duk ki nihııy.,t onu dı' aka - c..ıvardan düşmüş Fakat \nmlardan a.ce 

lzmir limanı tanzim 
olunacak 

Yardımı ve: mışlar ve sorguya ~ekip tevkil ""·'kı,._.,._ Kılıcaiid.e San-r bulunmuş; mğerloeri bU!ıl 
Tica: t - Biz oradan kurtulmak etm'~•-. Artık ııı· meydana çı- ,.,._,,. __,... JV • 11' 

,....,_ ""leden ııozıra. :'!! k B "'"'' cadd · ~ • t 7 mış'cır. MUdııclmnum_ ı nı _, uwı ..,.. için bunu bile bile yaptı · aş- kar Umit ediyorum ve UJılıye- · esı "" .s< yı::ı:ı -O uran ya- ta " 
Odasında yıı.pilan bir toplantıda ka çıırcmiz yoktu. ..,irkiyE-de miz.i rica ediyorum. 1 şında.ki Aptullah oğlu Adil Ser- rillcle Orhan t.:ıhlüka 4? 
D ıiliicezeye yart!ım işi görü- mevıc~ ol8;lılk yaşarı.ayı ter- Alfre Hayimin hu sözlerl ter cıvarda i d.ıv:ırl:ırda.n biri- muş ~ bulunan ce:wl edil' 

Limanlar Umum M"üılürlU<1i ülm" tiir Hazır!an&.ıı hııtede cih ettik, diyorlardı , • . ne çıkıp cçurtrna uÇ1Irttıığu 
81

• dold:orluğunca muayene • lzınir limanının modern bir ha- il ~ · . ~-"· Sahte para sürmelr meselesi, birer bıı er z.ı·pta. gcçlı ve eli- • defnine ru.'ısat verilmiP· 
le aetiri'lmesi için bir proJC· ha- ı ı.: mleri yuılan tacırler, ..,........ . 1• Ar--' Hayım eli- ğer tar fton bizarı de yııpbg1- r:ı<la muvazenc..in: kaybo:ıderek ot) 

• •-ı.--'1.>. ı...h,n~ • .-.. lime ge ınce ""-' "-•lık"k ta ., t zırlamıştır. Prope, M"ılnakalat lcezeye """"'' .,.__ ~..........,.. yordu ki: ~z .':" .. "ı_, a . gu~' c-~nıye dfuımüş ve kanımdan yaralan - Bir çocuk otom .ıA 
VekJ.letine gfüıderilecelrtir kabul etmişlerdir. _Bu ııılerden ve J.:alpa?.an muclurlu·•ıııı<l. kı llu.e,,din bu ~tır. Yaralı Ço.uk HJldtaııooi- _. '"

1
01" 

d " bek · de Jı' · haber ve me8".e len dol, yı snrguya ~e- çarpmasınvan o' . • t# Ofis irmik satıyor Dış ticaret mü ur ır.ua- !;.k esın nkt ıçoır Ancak ben kiı.1iği ve tevkıf olunü:ığu an- ne kaldınlmlJltlr. Dün Beva.,tta recı bir Jl""ı 
. • ...,. amız yo ur. . 1 ldı ,-

İstanbul Toprak Mahsulleri vininin tetkıklerı Milanoda bulunan I"ohenden aşı · Köylüye tevzi olunacak nıuş 5 yaşınd:ıki ~ııunıe 
Ofisi l-akkallara, bir çuvaldan Ticaret VekA!eti dış ticaret alıı.caklıydun. Bunları istedim. Anca:c dünkü duı;ışrnada çıkr tar ih!'ana r otomobil -"'""""' ~ olmıı:m:ık şartiyle ırmik da · müdür m~avi.ııi Sürey- Zarfa koyaı-ak posta. ile gön- tahkl at tammn.ıyle bıtıri!ıne- ]ıınuŞtı!· "",J 
aatınağıl baııllUlWJtır. '~umur, şehrimizdeki tet _ derdi. Sonra bum rın bea di:rinden talıliy~ _talcp!eıi red: İlrtısat Vekiıli'ti f~tanbnl M"a-l· ağır surette yııru 1~ www """"'! ~ r'..ııe devam etmiştir. Sü- sahte olduğunu nnlayınca po- edılı-.ek aort klii: hakkındaki raııgoil:ı.r Cemi)etin.a ,k5ylü~e Çoculr ~Iaı.tancsinc ıaıllill"':.ıil 

wwwvvvvvvvvv- • rey:a., t.illıaasa ihracat birlikle- Uı.e haber erecelrtim. Fakat pa- mevkufiyet :.."klı>ılcrin;n <lı; para.sız olarak tevu eclilznek u- lbııaıı iki ra.at sonra 
Yazımızın çokluğundan 1 rinde meşgul olnı:ıı.tadır. Bu snportıunu:ı sa.'ıtelii'i meyda- vamına ve rn~ = '·ey. gelmı- zere sipariş cwm:ı;i ~!).~ det: Aaliye doktıını. F..ı~ı.~ 
ölü tefrikamızı t<oyama- j a'·sam Anka.raya gltmeri nıuh- na çıkar ıliv~ korktum, mUra- yen suçlı'larııı <'Cib:r.ıe karar ~e 

1 

iplik bllJ..me ı;ı:klrığı vs!im 'tlt _ cesedi muayene ıle ~:Jııır 
., • .vrak • .,....uı.ı .... ıı .... ı. , ... l d k Oku ucularımızdan ter.ıel olan Süreyy~nın Tıe4ret caat edemedim. , rı:ıerek mufı• lt me t.allk ıxü1- m!!;ôr. Vekilet ~ide"'! ll50 a- ııat vcrmr,lir. Suçln lf'.-eıunmu ,,. bu..ıarın kaybol.., ... ,.. 1 • .. Y . • "Veltale'.lııe izatı:ıt vere< ği an- _ Bu SJnı.4a. metresun ol.an ıli. :;;.,:llY' .... lnr -..- kab" ..... ~z!!; _;i,!! • ~~ J INjılmek'adır '-lıı,_,,. ___ ,, ____________________ "'9 , det çıkmk sipariş ettirmiµ. 'kalıullnı:ıur 
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1 '' Ay. i ta-1 yan 
şgali altında 

1 Her:=::=-
-:=:Sabah 

-----.. lngilizltJrin 
!al h asıl kuvveti 

ya ve ı avaüs~nden notlar nerede imiş? 
--l Yazan: Dli.n'"'R . f== Deni•dP ve kanıda, çölde .. _,,,"" -ı ~ emzı J(oroll ~ Çeün ve amaıw:z bir harbe lir~ 
• f B inli olan llliilizln mukavemet lı:\ld • 

ı eye haber verilmiyor. - Ani bir retini dtlşroanıan ııa takdir edb'orlar.I 
ş.;_,- Hele şu külilhı çıhar Faranti ,_le1ı!:::;:- v!:17.:'u. =:_.:;: 
ı ontof a verilen acı bir ders ıı& ~-u prtlle sutierce .u-

""" düşman b.wa laarnu.lar:,... &ö -

- 38 - ı"" ~. 
kar~ ·· rlne . • Yalnız baıma ~e ind!ll 2""1an 
~ Cano AleJ.~dro ~: lbllc!eyiei sôzl.cri karşısında ttaı.lb!le sutna sınoldnini ıreı;ircewk kadar 
.ıa•yeli eı·k&nını top!amış Yıın. ~umandaıılığının siyasi mü-1 ıtnımeslne ve rulme poreslile ballı 
nka ı~ tercümanı Olan ta·:ırı son deı·eced" hiddet et. lnırw delı'kanlıa tehlike ipretini a- 1 

.ualti,, nin ?ğhı "Y ontof,, u nıcl<!e beraber; fevka!Me malı- hr almaz sırt•rub pijaması. ve dudak-
1 

~ Markı Fa.ranti de bir çup ta olmuştu. Derhal hiddetini rumda AnglG.Salaıon ıni%ahı .,, ya..! 
dog• A Emın beyin evine ~~n hır !'l~ket ve O'Clltilmen-ıkın lliln&#a ıecirtirlı:en acaıı. hanıı;I 

")lerdı. gayretı ile: kuvve\ ona bu kalp '"lıatıru, lıuzur ve 

.ı; Uz .h:.tır~ardıın c;ıkmanıış 
1 

-- Affedinız Emin bey! Faz- •ulı:Qncii veriyor! Denizleft h.lkim 
ereı< ır ı Emin bey ve .a heyecan ve vnk'aların verdi- lnııiliz fllolan mı yol<sa cın.ı. piyua
erk!i.nı b'-! sırada muta ~ u:ıutkanlık beni bu n~ktt- lannda fennanfeJ'lna lngiliz oennaye-

f Vekilinin göndermiş 1" ııizlıhe bılmiycrel scvkctti. Tek ..ı r.U! 1 

ha.her üzeriııo "hu""~ ot. re.r lekrar a.ff d·ı · j ., ....... ,. e - . ınızı l enm, Belki lıütlin bunh.r, Rton kollejiain 
~e ~~ukbctkblP,mekte bulun Dıye ba.,."llıdaıı melon şapkası- ·e Okııfort darülfünununun çeLkten ye 

.. · ... a a ırdenbire ka- nı çıkarmış bulunuyorı!u. Bu hal ttştırnıe uoullerile birleS<re~ İngiliz va. 
onünı! İtalyan klUllanda- dve hareketler; hu sözler kuman taodaşında btlfün dünyar.ın hayı'~' 

' Ma ' Faranti ve · e.n ...... Al '-- dro ~· nının k ınaıyet . ';"""' e....an nun da olduğu o ••••ılmaz metaneti yanıtmaı... 
ıreketi ~~l:itadı~ını gôrünce nıaıyetindcki Uç subqy ile Pon· ı tadır. 

. u sarnf vekili-! !;ofun ilzerinde de ani bir€.T •o-} Likin asıl ı..·---t emb . t cendısıne oynad·f~ t• guk su han ,
0 

le:!. . y .. ~ .n ın anu n -
~ telak~i etm'i~ti .• r ı~ik~ 

1 

!ardı Y su ~l!'l yapmı.ş-,g1ııece Harb1ye nazuının 90n nu!kur.J 
Ve dogru unu 00 1 j · . sık~tırd"'1 eu cWnlcde bulabiliriz: (1n-

o~:rııeb" hleerkak!m ol•ı~ro~~ bu ~~~~;;;ft~: ~u~~ '. gtll.' vatan~aşı hRrWn bir lngiliz za-
~Y bul ed b ~~k "ve nıcrd r 1 • kil ti . kar a lerıyle neuc..leneceğine iman etmi$-

le dfü;'J.ıü.r.du". Fa'-aetr ~uı·."u- ~ ıare e en r- Ur ) 
" • " şıaındz kalınca b!lıJıiltün ı:öT.iinü · . . yanı te<'SS\ıf bir haldir k' aı;a'.'Rk, lU bir 8.n .wvel bas göz Kanaabmızce asıl bu kuvv•tli ve a.

1 !'!~ V<'kili de Mdıt he; etm~k için en ke..~tirmP. ':e'kı,; l~U !nanl!;br ki lngiliz vatandru;ının 
~'hu~~b~~:ın olarak Marki yoldan g:tmeyi karıı.rl:ıi/tırarak düşman tayya,.,.Jerinin bomba y:ığmu-1 
ktP balıınuy~";detıni bek tercfur.ıı.ıı Yontofa İtalyanca bir rıma tütursıuca gil~ gerdmıektedlr. 
•ıın bev ,_ 1 takım sı'lz:lcr söyledi ve Emin 1 İngiliz vatındaşı vatanının zafer:ne 
1 • mu_'<.a'!arrır vek'ılın· ı· oove t•-" ....... . . ed k l> d . ~ ume •..;u.ılesJ.ni bildir 1i. 1nanmı,tır ve bu yat•ıan in.ın•şın ne 

.-. · .ır uruında "ldu-1 Ernın bey bunl:ın tamam''\ sn demek oldu&unu giz Tilrkler herkesten 
, rrondcnnış lllduıfo ce 

1 

1 1 1 
lıdirmiş bulunctuı?;u . v.ap .;mış O ına.kla Jx:raıx..,. b kirdi. iyi biliriz. z-ra ayni imon ve •Y'll ı-1 
' k mand.\nın nı i ı_çın '. ontofuu ne şekıl ve ne suret- nllruf bir zam:uı bizl<-ri de bütün bir 
•rabiıPr, ne de bah~t"tınd.ı 1 ~~ kendisine_kll;-"!ll bu söz! 1.ri ter ı dü;man dünyasına karşı ~ötüs ııerdir-
\da.zlarıııdaı.ı mü .!.ek•~'il· ıne edecegını meral< eı1ıycır - nüı; ve kollanmmn anısına zafer pe- ı 
•ir kuvvet .. -,,.. .. 1 du. r!.>iai atıv~rmisti. -ııa e gc,rnı•mis ol- n h l d dedi. 
f "il yapı!~.ak 7.iyaret;n "Yua.a. ev:"e. e. ~miz gi~i A. C. SARAÇOÔLU 
'lln~~~,.,;~ıın::adı.~na TUr:'[al~;.ı~~ °fJ:~::: ~ '"' ' "" ~ ...... · ~"""' 
>u ziy t• k Çama- e.ı .. rck Omnaub Ba.nkıuruıın An- Meclıste müuıkere 
>l!ıyor~~~ 1~~l ~~~t~~- talya ~ulx>slnde vazife verilen dil k 1" "b J 
~Ceai d'1ha vardı •r bu mu..e\•i bu i•gal mralanndn ece a YJ 8 ar 
lr rnf vekilinin co~e 1~~ İt:ıl:'?'an dMtlu~ ile ve oııların Anltan. r (Hıısus!)- Antak-

bulıı, ve dU.'!lir.ö til. tercu_~an•ı2'! ile l}i)hret ka't:a.n • ya ve Lıkendenm elektrik mü-
~nı~•-.ot"ıkkia:g. &.!;alık. ai.wı;n~a- ırKış bir vatanda.. bulı:nuyordu. eııııeeelerllıin mahaır beled' 1 
• """ " umıuıılanın ıı(lzlerini avnP.n ve 1 ıye e-
Tal!} ,h«_Y ·hana bu habP.rl gayet aert bir Hsa.nla F.İni~ 'be- re devri liylhasi!e Türkiye, ts-

• e, bıt.ım k ~- Ye ,.ayle krctime etmi...ti. ·: viçre, Türkiye İsveç. TUrk;ye, 
UŞ oid • Clh1"i il~ İ 

o.an ve .,_uguk_ ı:ılell% glLl ku- On~. t&lya devleti fahimosinin Holıuıda., Tlirltiye, İngiltere a-
.ruır ı ı )'ila yüze . ikı adıı. ve Antalya havalisini rosındaki tlcuet aı:'qmala.n 

açık açık konıunı:ıaın ı~gaı eden kuvvetlerine kuman- haklon<la teati olunan notaların 
b~tı·.1 ~1t tnakııa<lı olsa ';e- Kadan!ığı ıle tere! ba.Jııı mil'a.lay tasdiki l'i.yi.lıalan meclis nızna-

c.ı . hnna emniyet tel. vallero Cana Alelı:sandro oe- meeine alınmıştır. Yannki Meo-
' zi rk ı~ın ve bir 'nirkün 1 n.a.Plar~n size emirleri ve tav- liste ınilzakereleri muhtemeldir. 

Sayfa ı 3 
__ ı:: --- - ZL2 -

= __ ._ • ,..._su _____ S!l!t 

,---- j FELSEFE ve EDEBiYAT ~ 1 Şimdilik -·-~
-=:=Bu kadar! 1 Resim ve tasvir ( yağlı boya, sulu boya.. )Sanl ~tlannc!a yanlış görüşler ve zaruri hatalar 
Çalıçan kadınların 

evler.meleri 
eklr erkekler gibi, ev-
:lenmemiş Çalışa.n kadm.-

KalemJe ya.pl!aıı resimde ve
yahut (tarama) da birinci de
recede mühim şartlar mal1Un
dur. Evveli. ııekll koııye edilecek 
olan şeyin, mesela bir inBSnın 
veyahut ha.yvamıı, şeklini tayin 
edecek ve heyetini gösterecek 
çizgiler model ittihu edilen şe
yin şekline aynen benzemeli ki, 
heyetini tesbit etmiş olsun! Res
ııaı:u ve mus'1vvlr bu birinci şar-
il yerine getireb;lirse o adamın 
ve)'1l hayvanın ~ andaki- tavrını 
da hakkiyle zaptedip göstermiş 
olur. Sonra o insanın veya hay
vanın (1) azasmda görülen 
tabii tenasübü, kusursuz olarak 
gösterebilmek için, artist, res

mettiği çizgiler arasında da ayni 
tenasübü bulabilmelidir. Bu hü
ner zan'1cdfldiği kadar ko!ay j 
biri~ d<!ğlldir. Biz, bugün bile 
ayalrta duran bir adallım fotoğ
rafını almak için, ayni (seviye= 
plan) da bulunmalıyız· ondan 
bir (merdiven basımıa!rl aşağı
dan, yahut ynkanc_an e.lımak, 

ya. belden yukarısı, ya aşağısı 

hali tabiisinden kısa çıkar, çün
kü o vaziyetlere göre vü -
cudün bir kısmı hakikaten 
kısa görünür. l>'a.kat o ıışai;ı· 
da iken, biz balkond:ın fotoğra
fını alırsak, resmi tepeden tı r -
nağa kadar yamyassı g,frrünür. 
Ressamblı: ıstılihında, frenkle
rin (le raceourci = lö rakkursi, 
yani, luııalmış) dedikleri (bAdi
ııe) budur. Buna ııebep (perspec· 
tive lineare = perspektiv li-

(1) Burada ~ı yalmz 
iftııa" ile lıayııaoa t.a.9viriıwı l>a.3 -
~ eıtk4 - re.tııamUı:M
'"" lıatulcınr.dıı.n bahaedecek oı... 
d~ ötiinıdiir. Bsk4 ru-
samlar OOtt6 Yun.miler bile 
(Puy~ = Peyzaj), manzara 
toa"'1ioti pek ~ güç edinmemiş • 
1erdi. Bu CİM tablolar, kunıntı 

W8'i>odtı, tıcıaoı'Jcınmış ve son de
wlerde ,,.. aıur'ann ba!Jltoa mev 
zıılarw:lon biri olmuştur. 

YAZAN: 

FİLOZOF 
RIZA TEVFİK 

-16-

!Uındur ki, biz üç (buudl in bir 
Uem içindeyiz. Bn llemdc ._..A
nın ve mek&ıı içinde bu.ınıan btl
tün (mevcudat = varlıklar) m, 
uzunluğu, geıtişllğl ve derin -
llği vardır. (Üç buud = !es. 
trole dimensioruı) denilen de 
budur. Ressam, mutlaka dtt.z 
bir satın üzerinde ça. -ne«) şekil (2) dir! yani bir ei&

me, bir şeye muhtelif zaviyeler .. 

!ardan de. "l'ergl ;,hnmaBJ hak· 
kındaltj knnun projesi hakkın. 
da Nezihe Güng<i<' irnz:ı.lı mek
tup sahibin.in filr:i!ierini dün yaz
:mı:;tım. Mektup sahibi, umu
miyetle çalışan kadınların, genç 
kızların kendi istekleriyle ev· 
lenmedik!eri iddi:ısını reddet· 
mekte, bü:ı.kis erı<c.derin ça.
lışan genç kızlarla evlenmek · 
ten kaçındıkl..ınnı. bu yü.ı:d"fl 
çalL':uı genç luzla.<"lll a raıılan 
hiliflll3. evleı:mediklerini, bba
enaley h buubnıı 7.aten az olan 
kazan~lannrla.n bir nuktar ver
gi kesilmesinin doğru ola;nıy a
cağırıı söylemektedir . 

Baynn Nezihe GUnvor, bu 
husust:ı tamamiyle haklı ol
du;;unıı idclia edemez. Filhl\ -
kil'.a evlenmek isteyen bazı er-

den ve seviyelerden bakınca, ha.- lışır; ya duvara, ya bir kl~t li
kild §eklini tayin e<lcn çizgiler zerine, ya bir (Toilo = bez) ö-1 
arasındaki sabit nisbetin, bozul- zerine tablo yapar: hattl yu -, 
muş (ve mesela boyunun kısal _ varlak bir şey (mesela, bir kilp, 
mış, eninin d~) ribi oldu-1 bir vazo, bir testi ve saksı) u-j 
ğunu ihsas eden bir (~alatı ril- zcrinde.-esim!er yapa.r; fakat o
yet = yanlış görüş) tür, ki, na lazım olan e.ncak bu şeylerin 
(resmi öyle bir vaziyette yapıl- dilz s:ıtıhlandır; onların derin- 1 

ma.sı lazım gelen) bir ._ eyı·, hak- liğiyle hiç ~likası yoktur. Hüla· ı 
s kekle.ı."in, bizde 11.:ıı!e lu7.ı,, t:ıuır 

kiyle resmetmek ve o vaı.iyetini sa, ona ancak iki buutlu (yani e<lilen ve hançte çalışmayıp 
de olduğu gibi göstermek için, enli ve nzun bir dU<lük) yeter. ta C'vinde ot.ı. ran kız.'arı krcılı 
reıısam bize o (hayal = illusi-1 Böyle olmakla beraber bize tas- ettikleri bir lL~kikattir. Fakat 
on) i, 0 yanlış görili;ü ele re.'<ffi&- virin! ve her türlil wziyctini Ye c.rkdtleri bu tcrcılıe e~vkeden 
debilıne!idir. Ben buna, bile bile tavrını arzcdeceği şcylPrin hep- am.ılerden biri:ıi d~ bi;:;at ;;eı., 

si de Uç buutludur. ani hepsi- kızlc.rıınız yuratın.J.i<tadırlal' 
(yanlış görüş) dedim. Halbuki Bı'1· çok dhfalar şahit olnıu-
h . .. le el "-''d' b' · ı· nin de derinliği var<iır ki buna • 
ıç oy e;;u ır, ır çoıı: emsa ı şuınJur. Bir bankada, bir 
'b' k tab'" b' h"d'sedi daima., (üçüncü buud) d<;l'!er. gı ı pe u ır a ı r; me-, devlet miicsses,.,3inde, yahut ta 

sela: Durgun ve şeffaf bir suya, 1 Bu keyfiyeti res1laID ve musav-ı hus.ı.~l bir mlİell>'esede çalışan 
eğri bir vaziyette C:a!dı.nlsn dü.z vir, nasıl düz bir satıh ürecinde kadınlar buralara girerler veya 
bir değneğin, suya temas ettiği gösterebilir. buralardan çıkarl11rkeıı o kadar 
noktadan kırık görünmesi ka _ (Sonu Salı nüshaıııızda) 1 süslenmi;ı o kad .. r boy~nnu;; l:ıı: 
dar tabii bir hadisedir, ve (her "''-: hrJde bulunuyorlar ki insan 

v......,v vehleten bunların bir iş yC'l'in-
orta tahsil gören talebenin bil- Dr. ~ 'l'c\iık den çıkuklarm:ı iıı:ı.namıyor. 
diği gibi) bunun ka.nunu vardır. Halbulci evlcnın~k uıyetinde o-
Artist bu gibi fizik kanunlarını ,.,,..,,.,,.,, .. ~vvvvvvvvvvvvvvv lan bir er1<eği en Z:yaı:le ürkü-

bilirse, ne fila! Fakat -artist ol-
1 E:rgani istikrazı ı ten şey bu aüs, bu zinet, bu Jiiks 

mak haysiyeti ile!.- bilmesi mut. • • ' ipLil&sıdır. 
laka zarurl değildir. o, ancak! tahvdlen ı Ondan svnra çalışan kadın-
gördüğU şryi, li.yıkile görüp ay- Ankara, (Husntı!) - llall- ~u'ııim ::~;:ı~r;ı~g~u~~ 
nen resmetmekle mükelleftir., ye V elıi.leti ynptığı tamimde Er 

1 
ni ve çok para. k~anmalanm 

Esasen bu bahsimizin mevzuu gani istikra•~ tahvillerinin 16 ni isterler. Kendilellyle mibavi 
da, (acaba, eski zaman artist · sanda billül oden 8 numaralı len mevkilerde bulunan k.ldııılarla 
!eri buna muvaffak olmuşlar mı, ı Avlenmeltten çekinirler. Çünkü 

ponlannın tediyesini ve üç nu- . L>'-'- ,__ . 
olamamışlar mı?) Bu meseleyi erkek evinın wuuıui o"""'yı ıs-

maralı kuponlarında bugu"nden t "·- k .. , .· · dır tahkik ve halletmektir. 1 er. """'ısına enu!.>'\\ll say -
itibaren müruru ZNnana uğra . mak için ond:..n fazla kazanması 

Bu (perspektiv) ıooselesind~n 1 

maada bir de (clair - obscur = 
Kleropskür) meaele9i var. Ma.-

(il) Bıınmı türkçem yok; OttUll 

için bu l«!yfiyetin makiyetir.t 
tıa.rif mu!fıwtı.}"tlle ta/sikita gi- I 
~m. {Jfüıkü im r.ıal«ıleleri 
MT'kes için yc;:ıyonırn!. 1 

dığını bildiM""iş.tir. ve mevki ve malüm&t itibariyıe 
karısına üstün olmıısı lazımdır. 

Yapağı fiyatları Binaenaleyh ben ~u kanaaı.t.ı-
Y apağı alım fiyatlannı SU _ yun ki, çalı.,a: kadınlar bira.ı 

merb:ınk mıntakalara göre tak il daha mütevazi oLqalıır, lükse, 
sinemaya, cğ'lenceye biraz dar 

sun etmiŞ.lr. Silmerbanlı: tura- lıa az iptila gösterncler, biruz 
fından satın alınacak Ytı.P'L(.'::ı-ı dahn realist obalar çok çabuk 
!ara ait bu fiyat lliıtesi, allka.- evlenebilirler. 
darlara t.ebliğ edilmiştir. MURAD SERTOGLU 

Yad~ onur ve kı:ınıetin- sı.ycl~n şudur ki: Siz ve bütün 
nerek beni onların ıı.v,,;,n ı aıluıız yirmi dt.rt saat zarfında ~ :J 

eyjp onları hen' ..,,,. a AntaJy yı •-k 
1 · rm &:'f'"ı a ...,.-. etmclisiniz. Bu- İşte ·~•ı.a-ı.: sebep•- dolayı · ·· d ek 'di ım e<vime gön~ - .,.,; -. radan çıkıp gitmenize &it olan ~~uu "'m •• m avin knıvawr gon erec ı . 

~Ot, ntlllJ b\ı. aoL-- ' • amirale ihbara hacet gÖnnPmU. u Amiral (Stuıuec) biu.at diğer 
A b -·-n aızın ve ayn e.yrı ai!~·ı·z ......., 

ç . unun l:eııiri ile !na ı efre.dııun her tılrlil maıırafl.ırı tutLuğu gaııilcrln mahiyetini iki akıncı kruvazörle uğı aşa-
~ nefsi \'e 'I'tlrk!Uk ınen İtalyan devleti f:ıhimesi tarafın- olan kaptan (Feıışav) iki sefi- caktı. Ve bu malrnadla. fil"6u i· 
JY~ana gelen Eın· gunı. dan derhal tesviye eclileooartir. neyi garkettikt.e.ıı soara (Ma - kiye ta.ksiın ouııaca.kl.ı. Amed-
hı~. bir tl'db!r ,,,. i~ti bey 1 Bu Yolda hareket etmek sizin kedonya.) sefinesine esirleri kanın cenubu şı<rkl a&bili için 

1 gönnedell det'lı 1 yata, ve aileni.ıin mal ve canlan ba.- (Port Stanlı) ya götilrmesini 

1
_ 

1 
(Karnnroua), (Gla.scowl ile iki 

~rını aı:tırnıı~ bt~ evinin 1 kıınıııdaıı hayım olacaktır. enırOOerek kendisi amirale mil- ( y E N 1· S A B A H ) iN B 0 y 0 K S i y A S l T E F R 1· A ' 1 ya.rdınıcı kruvazör, ami..-a! 
a.tıJe ziyaret.' nılsa. Emin b.. !&ki olabilmek üzere saat y&- · ' _, (Studdart) ın maiyetinde bu -

•ları . bütiın bi~f!!.ele.ı bu · Y Yontotun tercüme- dide \l&l'ka doğru seyre başla,. = lwıduk:an mınW<:ı.da blacak-

~n ıcap ettırd'"· 18&1'irpe!'- ~: ~!~ ~=~m:f~ dı. Yarım aaa.t sonra ise mubıır Ati A t• k M d M h b • !ardı. BUtill: diğer sefa.in şima· 
etle kabul ~~::ket ır,öııtenneden, hatta ufak bir he- rebenin neticesini ve bu kadar an 1 ey an u a e esı le hareket edip (Ca.n.'1.,.'>as) 

....,evveı kumandan \ .,· Yec. ana. bile kapılma.dan dı'nle- luymettar levazımı harbiyaııiıı ı;;efinesi de (Albatros Roks) da· 

.... let"cüına .,._,.ki •-L"-· !"-- , __ .._,.._, ... ki karakol vui!esine avaet ede 
"'""'ı n Yon•-• ·ı ını~ti. B't ııözl ........ ta.manı olunca """""'11a ~ o ......... ı;_ og- Stanlı") - .....,_ele uze-re ~ım· a- y •-- so-- fı'losunu (D--1en) ı· ' 
"""1 ~r ve 11:rni ...,. çe- te Miın ""' ~iştl ,-ı;~~- ~ azan. ...,.. -- l-=« t'ekti. Buray biraz.-ıonra. (ımid 
rı, iki de "" n beyte o- " - ıı.n Yontofu ~ıdan yu.. le gönderdi. Kendisi ise iki mu. ( • ~ aramak üzere üç fırkaya taksim burnulldan (Dartmavı-.) kruva-
!ar.ııı ııeı•:'.alınıkı odtarafından k~nya kadar e:ı:er !Pbi, Qi~er Muzafferiyet haberi (Bris - harebe kruvazörü ve (Bristol) etmek idi. Bu fırkalardan biri 
ar. Mai -u a.ıuna a.- gı.bi; korkıtııç bir hakaret b:tkı- tol) kruvuörüno şifreeis ola - sefinesile lodos istikametine f v ç•• •ı (Tiyeradelfogo), diğeri (Mon- zöril d~ gelecekti. 
>ir kum~~-~rklmndan :ın- şı ıle teoeden tırnağa 811zdü ve rak bildirildiğinden firar et- doğru ve (Staten) ada.aıııa mü • orçı tevido) ya kadar şark salıilini, Pakut ertesi gilnli 0 2 klnu-
.şı ve bir ~ ya~eı; ile hi• IOl'.ıra alayh bir -ı.ı. türlu;e o- mekte olan (S&ydllc) vapmu teveccihen bir tarama hareke- tiçüncüsü de (Brezilya) s:ıhilini nuevvel) • (Dresden) hı bulu -
od"-':'ll l!'itınis ... ~~\'tn&kam bırU:· 1 da bu haberi ayni zamanda al- ti icra ediyordu ki: Bundan 86 anyacakb. Ayı.n ıı inci günü namawğmdan 1olııyı talimat 
Diı'e~ bir eü ·nı.ıtnınvor • " Bu "'-'-'- - dı, u.ten biraz ~ (Baden) maksadı, (Dresden) Horn bur- ise amirale bahriye nezarctıoı- tadil e d i 1 d i. Bu husus-

rü ka.J ba ::- ..._..,ıae, daha doğru- bL"" tti • · de bul !An den h··k .. 1 .. talim ta İnt'iltere suları için hisse-ııokak k · a lık &U &tm ... nd•nın bu •• m .... kten •efin..,,indeu de dig" er iki kö - nunu dönmeğe teşe uwo e gi rınm en. zıya nnm• ,_, a tür u at gelmiş-
ti Rtıı.sında lu at ,....,.... ha k 'd' (.,. ubt el ld - dil .. a. ti Bahri dilen aıütezayı't bir endişenin e avh""-- k••-·- · &- ınamnaverec-"'-cevabısona mür gemisinin yalc.ı.landıgını· ldeyolunukesme ı ı. nent) m enı o ugunu şunm..., . ye nezareti ıDresden) ..... ....... ...., ..... '-·• L._ ""~ h .. ·di t_ b "tal ·ıe .. k ı...~,, de dahli vardı. Ami, ıl (Stur-
•w. U\llllAu - wr<ıkalun da. fl\'Vell ııana annu işibni§ olduğundan bütün süre.- ile Nürenberg) den enuz bir ı . ~te umu ea ı ve uç in urtuldu6~ henilz sureti 
• 7 - haber ı f- '""t (Gl · · · 'stisb be ı d k t'' ed ani bul dee l ye, maiyetir. ie!d iki rnu-hk o<hcı.na ııoraynn Yooıtor! dedi. Sen ne tile cenub rotasına sevretmek- a amamıştı; ....,. as- gemısını ı a n yo una e- a ıy e 1yamamı9 unu- harebe kruvazörünüıı biiyük 
~daha hiç• b. ,_,_giri!lp te zant&ndanberi tı:a.ı~nı.. ... n•. ve te idi. Maamafib bu...;.,., de ya cow) ile (Kom Vol) ün (Leip- vam etti ve ayı.n 9 uncu günü yordu. Bahriy 2 n-·-tinin bu 

ır ..., ah J........,.., .,- tırdıkl 10 30 d (S ) -"--" ~~~ donanma için ılcüen lıizım ol-ere ilişmeye nL•rıee, hi~ Y .. ut ue =andanberi l•-ı.... I blanm&kta.ıı pek güç kurtul • zig) kruvazörünü ba. arı- saat . e. t:ı.ten ~a talimatında, amiral Fon (Sppc) d • ~. bildi 'J' u B' 
"'-L be v....,ı kt.Iına- lınk!im.:tt ·-'- ~-vteti fah':'"',....I mu•tu. Şö'yle ki·. Saat ııe'-'-~-- nı ögr" enince saat 11.25 de bun- elli mil kalıncaya kadar ya.k - · fil b b ı ugu ua ı-ı ıyor u. ınaen-
.::'.ı.uı\. ~y m. Utad tit'-'i"' ld ' u.. ....._ uc ımen y ~ 1 tı B da L. kad nın oıınna mer ut u unma - a!,yh amiral, müiehAki bütün 
-" ti .,.. .,. 0 U ........... Söyle ba.kayun '· -· biraz sonra (Saydli~l, gayet !arın (M&cellan) boğazına ha- aşlilll} · ura ..... va 0 ar """ halde el' an cenubi Ameri- · -.ıeti ...,,,._._ ~ olan _,_, bo uld k dı k' Daha ~ seiıı..inın kumandasını • (Dres-.. ~ ... :ıaaı <>h\raıt ~'" Biru_ ,,.,,_._. Yont.of -vap kesif yı;.ğmur aağııakian ara. reket etmelerini emreyledi. Bu z u ve apan ı: ka sule.nndo. i ... · ' ... '·' t ~ ) . , .. . 1 llll ,· •l...,,.ı...e ol "-- u~ u.., - d b' k (Gl ) 'ki fazla taham'yattan hır' faı'de tiki . 'ti ad edil Ü ., uen ı :ıram~ ıc uzcre- amıra , • ..._, ...,... \>ermiyor. Kımnp bozararaıc (i. I ııın a ır harp ııefinesinin ya- emre ~ı ascow , ı ge- erıne ı m en ç .n..ı • .. 
<"'8iz!Hıten dola dııtıı bir nilne bakıyordu. Emin bey hl ı v~ yavaş atet etmekte oldu _ minin de hemen bütün mühim- hasıl o!nııyacağı a.nlaııılarak ve man sefinesi, y;-.u_, • , ., •• el (stu;;cı;;;;_> dn bırak:ıc'.'k, ve bu-
lllİŞti. cıın1tu M.l:iıenkit e- aldın, etmiyerek, sanlci bir ... y" ğuııu işitti; ~dört mil kadar matlannı sar!etmiş olduklarını Alman ilserasından hafif kru • Fredrih), (Karlsruhe) vc(Kroıı ntın -a . 11 ~ı; gclmclıkten 00.11• 
Yabarırı eve gı,.,1;"" Fanı.... c.lm&mıf ve söylem"~;. gibi: .... j uzaktan ve borda istikametin_ ve (Korn Vol) ün ancak 250 vazörlerin Amerikanın cenubu " Vilheı ) kr .. 1 . ra ~emıler <lı·>"Cr ıkı krın·ıı7vr-

:ır odaııına kad··::"'· hattA . _ Şimdi' bunu ,, ........ eç. "'-L- "- den geliyordu. Bu sefirei ha.r- tonluk kömürü kalmuı oldugu· • şarki sahiline gitmek üzere e- pıınç .- · .m uvv,0r erı le uğr:ıııınalı: için şinınle hare-
!!. 'aMe Jıall b - ke.buı e- ., ...,..... ..... . a.ldıkJ d yul rak . aleyhine tit.tb~ o.lunaca~ hare- ket edec.?klcrdi. B•ıl'.hian bı.ııJ<a 

ı.sını ~ı..~h ın._ rido ııenınle hesaplaşacağı.z el- biye aon t»plarıııı (Leipzig) il- nu bildirdi. Binaenaleyh anıl - mır an u a gen kit pl&unı ıhtıva. edıyordu. (Avu.stnraly:ı) knn=örünün . 
ıy -~--..uun.., b bet. Şu andıı.lli . . . ..__,_ zerine ııo.a,Jtmakta. olan (Gla.s- ral (Sturdee), gemilerin Port dönfildU ve yıldız kara yele Bunlardan birincisinin (Valpe- Panam• ke.n,ohndaıı ...,,_,,ive-

1· Eroin bey lı"I!~ u- Y ıgıınue ...... alım cow), yahut (Korn Vo!l idi. Fa St&nli) ye gidip kömllr alma - doğru geniş bir devir yapılıp ~ .. "-"'-·' 
lcızııı•• · k d' ll<lll lıifı?!oıC!_ Haydi şu ainyorlara; kat fn .. m. 1aıı-~o"rlen' etrafa 1---· ı'htara mecbur oldu·, ken- henfüı rorünmemis olan (Brls- reyzo) eiYa.nnd& olduğu •imdi ede ka·lıı.< biiyUk olması basc-

lr -..ı. .... ~il ıainc kar- ----- kumandan Kavallero l!i~ ·- ""'uu - rı&IUın idi; (Ka.rlsruhe) nin i.- bLlo (i<'alklanr11 •- ., . ._ 
k &ret mana.ııı Çlka~dı • ~~ Alekaandro cenaplarına. ~eıc+.e olan k:ı.ra.nlık içinde disi de (İnfilkaibil) i yanına. a- tol) eefinesine de ~imale çıka.- in beti heuilz malfun olmamı,,U. tereye geleceği bildiriliyordu. 

ed "!ti Pek hnklı oıar:j tarafmıdaıı. de lı:i firari Alman vapunınu göre- !arak yoluna devam eyledi. Bu rak (Falkland) takını ada.lan· Üçüncüsünde.. ise, (Montevi • Aynı' zamanda (, ,,. , , ı...~o 
T, batta biru da •·k- da L'l '--'- · : Şu an- modiler. 'SaydllP) batıya döne- --"- (Bristol) a da yeni bir nı araması telsizle bildirildi. d ) il d • ~de ..., "' e ""1Ull1 evımin sakafinde rek b d ..,,__ Y =u4U& eo ön n e, (Korntitrn) v:opu- raltaya ınuvasıU •• < ıııdaıı son . 

•tat.nu.'ltı: M&rki Flll"a.ııtiye Olıll\rın ~özüne llifıı:ıiyen koeko- ' uz a5....-• a.rasuıda bulun- emir verilmediğinden (Maeel • Mezlcür devir ve tarama be.re- nmu batmhktaıı. sonm haber ra ı Azor) adnla.nna gitmesi 
F&l'antı ı ....._, C&man bir TUrk bayrağı dalga - maaı mümkün olabilecek köşei lan) boğa.zmda hiç bir İngi- keti yirmi dört saat devam etti alınmamıştı. (Prinç İte!)• ~mrolunm~ iken, şlmtli alelis-

b · ~nma ı.~ idin. bulanıyor. ÇtinkU bu ocak ve bu ııel1meti aramak lizere uzak- !iz gemisi kalmamıatı. Muah • ise de bir netice elde edilemedi. (Frodrih) ile <Hrı:ı:ıl: uuhiti At- ti~:ıl ve talimata muntaur ol _ 
iz lleniııJ ....., ge caı. ""'-'-"- la~tı. h ledi"' h'l B' 1 h y· ... ••i,,.ı._ e }>ek !'Skiden- ""''- • .._.,.un yurdu, Tllrkiln (D aran izah ey ·gı ~ ı e a- ıııaena ey ayın onuncu gilnil !ut düveli müttefike füosu -"- mak üzere (Bcn:ıodo.) ya gi-

~ ~~ ve 'birbiriınizı -:."'ve her hangi bir Türk bu resden) kruvuoöründen ntiral vaziyeti şöyle telAJdti ey- saat 10.00 da amiral (Sturdee) r&.\lae2.ktı. Bu filodllll y~ decekti; nlnkil: ahiren (Karls-
Oldu.;.,_ rhı.ı. Seıı b;r Avrıı- ~;;anı !!kırdı ile. kuru gilrültü hiç bir is bulunamadı. (Gne.y- lemi'1i: Amiral o zamanki ma- taharriye.ta hatiıne vererek şi- (Avugtralya) kruvazörü Pana- mhel nln. ~1;lı~a?'~l at!aları.n-
1lği ~ &ide ve bu eve' ile lerltedip bırakmaz. E" eli aırıa.v) batar batmu ami - lftmatına göre düşmanın iki mal tariki vasıtasile (Port mn kanalı vasıtns;ıe Bahri Mu- da gôri11düğii ıııtihbar edllın.lf-
~t &n 'lllPka çıkarmak cn~en~Yonıa., gelebıliı:; sö~ ral (Stıırdce) kruTUilrlerinden laııvazönlnlhı kurtnlnm, oldu- St&nli) Y• avdete te§ebbüs etti. hiti Atlislye geçecekti. Dii;er ti. . . 
'uıhııı Ye terbiye multtaza e ""°' kuvvetle, cebirle bu fOreffdıeoı) nereye gittiğini an- ğunu zannediyordu; elinde ise Biraz sonra (Port Stanli) ye aetaln, yani (Niyok"811l, İdzo- Bu atlimatın irsa!indeıı bır 
<111 "-~ bdaildiğln lıalde eı·~ memleltetten çık:araınlar da ......_ ialllağa telıebbb etti. Ayni za. ancak "A aemt bulundugun" dan (Kent) sefinesi de gelerek (Nü- mo), ile (Asama.) dP.hi (Kala - ııaat katlar sonra (Ponta. &re -

...... n l.!ıı>ty reyim "- da tma .. ~ manda ("--·) ~--=-'•• '"". ""-) 'babrdı" et 1ıı ----' -'-- L.L •eı TttXıfrde , orııun. Be- Bund · yuııU unu kt. .........._ u.nnazurn yalnız mahdut bir sahayı arı- ~~& ı gını rapor - pagos) adalarından cenuba doğ nas) l!iliz l:Ull""'OS\ın'-"'W uw.n 
on<t._ 9U ltlUMuıu çı - an ııonn evime yaklaşacak cenuba. doir1l gelmekte olan - yabileceğini diiştirunfüıtil ti; fakat &mira! (Dresden) den nı bir ta.ama hareketi yapacak- riye ne7.a.tttine vasıl olan nıüs. 

~Ya ~-~yal•-ııel~p ~er İtalyan mnhakkak ııilflı ve kk kömior ft'P\JnUlun ı.ıellmeti- muharebeden ~el Alman tıı': ancak iki glln ııonra bu haberi ıar, Amiral (Sturdee) de (Şili) tacel bir hat-er (Dresden) in 
•lıı h~~- -· tırşunJa karı,nJan&ca.ktı.r. Bunu ni temlıı hususunu da derpiş &- aunun (Tiyera Delfu'\'O) da k6- alabildi. sahilini yub.rı doğru tanyaralı: ora._da. M~) boğ&zmda ol-
'11 k~ bu aert ._ ter. ~ aynaı böyle söyle. Ben ıpura- derek Kat l!.30 ..ta (Karnarovn mllr e.ldıkların1 da bildi~ ci - Amiralin malaıadı kömllr e.1- onlara millf.ki olmak üzere dugumı. bildiriyordu. 

P1'et m&ıt.ııııı ._ ~bir adım bile atmam. Mlflnealnl bunlan bulup (Port betle kaybolan d!lsmA.n 17eın!le- dıktan ve haaaratı tamir ettilı:- (Kent) kruvaz.örile bir de mu- (Aıtıaııl q:r) 
(Aıtııı.ı ) 1111- - - - - - - - , "' -.LU™K.LKL.L~~~~~~ 
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Acı.ılı gibi p ' li v böy-ı 
fe ı;;.;.nru; lac. basmak kolay is 
~" di H. t.ta, r Yusuf bJc 
Adalıyı böy u: +.. 

Ca ır kc"llll kcnd.. e sıiylen-

~:· hakil:~tcnl 

- P:'Nt 811. "Il 

ı 
• 

t 1 i 1 1 HA 
1 

~ hirJ rin t ı ri i 
{ Ba~ t:Jıra '"ı 1 inci a yfadııı; 

e:!.Ill Londraya SO!l derece şı<l· . 
lıcyltc'i dikile= spor-1'-':ınınız-ı etli bir Al=... ı...:rruı:u yap:l-1 
dan bıı idir. mıştır P taarı halı.Jwıı::.ı Al-
Adalı Halil de:ı p gC<'meıncli- D1'ill teblıgi e· ylo c.., ar: j 

tl.r' AdıJıyı Tc.ı kiye imparator- 'On ni>ancıa lnı,ilizlerhı 
Juğu "evr..nde yenecek pehlivan &rline ya 11'1 n hıicwnlara 
a... .ndıın d ı;...,amıştı. n cl olınak ü-wre .. ,. 

wr h.ıtır :-dadır ı.a ln~ 

B 
'- " ı·ocn Y=ıf bile Adalıyı iste-- .,...., :ta ..;enni saatleı-ceı 
ı;;,ı, ıım-tlltı; •• mı lıir """''" . • "· • · · · K ı _ usta ne 

0 
yoı T. ~~- ... ı ~ıllı yenememiştir. oca b~ -1 .,0 y3knıı§larclı. 

m:.,."lı 1 

ıı=.d;r Ar-..d:l ahmış 

Jı: oldu ı halde o~ 

=== b,. ı;a~a vardı. , yeni 

• Görır.'l;or musun ;:eytıatıa oyn<.tıp d ıruyor- I '-'!Ulun Adalı ile birçok güreş- nu hiicu."Yluıı deh :et ve şidıleti 
o1ıı.cıı,!o, • .. Koca lıenı baıııı ı dı ·Adalı, fe k.ı.liı.de ı;vup, sı· !eri vaıdır-. Her biri kavga ile so -:!d:ın r,rlrıı lı "crkrocn an-

aath!.. 1 tirli, ı.ıııı :ı bir :ı.dam oldu;;.c.ı- uibay<':.lenmi.ş, wyahut bcrahe-J lJ.Şı!U.l. Bc.,liıı bilyük operası 
- Amıruı. naı;ıl old bu?M d '<"la ile başa ,.,.kmak Hn gibi bir çok bln·l.:!l nı ve ;,atta. ~- ~ re kalmıştır. 
-. Her halde Molla.ıım yeni "'"' .!l ı.. -cuc.Jyetiai ort:>ya koy-\ ı.ut."l btt mal1All

0 

ni oldl!ğU biı,> icat '\'C CJ'.ll!lll " 1 mn•tu. Ve, ~nyanı di!tkat ola!" ta.ıııfl 1 g 1 keyoetmi.."l:.ir. h:ı.lbuki İn· 
"'·-·edin -· _ .... , -n" ..,, Wı. Adalının E0<a Y:ısnfJa gU-1 gıll= h:ıv t.aarruz!:ın bund:m 

fmı ?.":"'·~ = """"' ,,..,.... F at, elden ne gelir, bütün !eri hep beş ı.. at, altı s:ınt ıb:ır<'t kalınıı;or, gittikçe artı -
- Fark edemedim 1 3.rlıklan. b'1tün iruıtlan, b - ı.tirm;,btür. yor ve Alman =ayi mei·kez· 
- Aya;;mdan tı..tu. tUn kuvveti ve mahareti iki dir- Dl' linr.ıeli ki, Adn.Jı Halil, lm-1. dc;.ı ve h :va üsleri Ba.'.lt· 
- Ev t, orasını ben de gtir • hcı.ılik 'o!Ja• .n öniin<le kayıp M 1 !erce lr:,:: :iz t yyu leriui.n 

dll:n, fakat, naı:ıı yani.•~ l "yardı:. o lanın karş;sında y=m saat m ..lııruıa. m...nız kalıyor. 
da."' ·:ı.n bir J"'...J:ılıvruı halinde A.u.ıarı t lı0 , uzun müd-

Ben 
., 

1 
,,__ ~-"-· AJalı. elin~n g ı ~ ım ı • ' d t T - ı - ··-'· kıs - ., a amauc.. av-,;nr- :a mı,. ır. c """ ,ı .ı.ıcwll.<4rını a 

m bu Molh çok korkıroç bir b!r çapruda sıkıp ~gn l..c-1 EL:ı oimyueıılanm e:;z; ve ye-' kestikten ı;mır-, büyük bir 
ICY ın!klerini lnrac:ık, onu sırt ü.stü ni rl 1 in pehlivanlan. ı;.rasında taıırruzu ''mu1'::ı.helc,, olarak 

.ıre ~eden c!aha ayakta b f ki ld - l izah etnıe::.i şu dcr.ıcktir: 
- Bey b:ı. Al1ıh Molla}t canını alııca.'<tı. ne :; ar ar o ug.ınu ır·k • "Eğer lngifü:I c hücum 

lıa.ğ! tupla ı,onıycrlar... Bu mektup- etmeselerdi, bız d9 .. ıııkra bıı 

ı::1edl. ~ = ~ ~ak~ . o;J:uıa~.!~dinden lartia m~.sela: Aliço, Adalı ile[ derece şicHetlc taarruz etm·ye-
Adab, gllç bel:., do?"rn!.abıldi. a e;.ı, m ~ ' oyun gliN! mır olsaydı (gem;lif;inde) cektik . ., 

;Faka.., yin~ ı;rum:uım iç;:: mııııevrahn Ad-lıyı §'?'!lrtıyor • ., ne Glurd· ? .. ldcılla, AJ'ço ·ıe kar- I•'akat tebliğin bu sarih ifa,. 
le... Nihayet, iki pehH sar • d.ı. Her ne ry• alı::ll;ı o!:::ı, h:ın· ıl bil· 'di · • · de:ıine rağmen İngiltere artık 
~n ulasarm:::y birbıri ılıerıne ~oyu: a r;lrr.w; buluD.sa mıılıak- ~i.: - ne Y• na n . ilii.h .. gı- ı t~c;_.~irhataaıalrıard,ıro:ınkkorktlmıyd·~~ 
.. r.. kak bır llUUlC\Ta ile .veni icat ·aw1r v a uve <m ıgını 

-.. _,.,_ • "'•" bı'r "ol b·~ Bir ohıyueınn da mel:tubo.n- g'>~tcrdi: I..ondrnyıı yapıL•n son 
·• ~·....,,... =• ~ ~ ~- akla gclr.:ıu mıWarct!'!rlc ka""l· tıs.ile donJp gi.ıq bclô. sarmadan! .,, da ~tiyle ya:ı:ıyor: Kocı.ı. Yusuf hfü:umu İngilizler derhal iade 

Jw..'1:uldu v" .!' ;a J..ütı. hşı,'C'.""hı. Aliço, ile l.arşıla.şsa ,,e olurdu? etınişl<'r ve ertesi akıjam Ber-
Faka Ada>lda hcl k<.ı.a'!laJlllştı. Mcııa, Tar!< J!Pbli\'lmlık tari- 'RW1l9rn verilecek cevcp sadel ·lini tekrar ziyaret etırişlcrdir. 
Oldub;ı mühim tclıLkcler &tl::ı.t- h :ıtlr; eıı ı;üz.ideıeri meyanında- ~ dı Bcrlin ve Londra yalnız iki 
mak!a. bernuer, YCf. ı!e ezil ·ı dır. G ~müddeti c;ok ffiirm,,.. veK:ıea r. büyi:ı'< dihnaıı•ıı merkezi d~. 
:mişti. .. oca Yusuf Alıço, ile ihtiyar- 1 büyük sanayi t".crkezleridir de .. 

Molla · e diı- fu ıili. 1 mış bru]peblivanlığa. dahil olduk- lıgında karııılnştığı halde beş Fakat btt mcrkezl~re yapılan 
Habuki, en ço.t e:ıll!;a.'l ol· tan ı:=a ancı.k ~ altı sene saatlik glireşi.ndc bir rıey yapa- blkumlarda sanayi mıntakala

Ja o!mtL'}Ut. Adalı, rlaiına mü • sürmüş, ?.;- yıldınm sür'atile memıştır, 
1 

n hesıh:ı. k:ıWamamah1:a ve 
d::.fo . .ıda ka.lmııF Gıir>' tekrar gel!p geçmiıı liıl:in, halk beynin- Eğer, Koca Yusuf; Aliço ile bon:bıılru: rast gd!! aWmakta-
1.y -ta-

1 
~Iaba.illb . d de ve en hlu:ra köylere varıncı- gP.llrJiğinde r,;Hrcşm1' ole::!.yıll. ı dıry. . h 

lfol .mın ası, he ecmı nn :va kadar zlhinl~r.w., silinmez 1 1 :ı.nı ~e irler ve ml'f'e'!1iyetıer 
talbi dışarı fırlıvac&ktı. hı 'var mt :,·eu dayan:ıma.zdJ. Ada.lı da t.ı.hrip ediliyor. :CU tahribat git-
a.zgırla tekrar !Ufa daldı. bir v.ı • lr y:ıra.tınıştır. Molla., böyle.. (Mk""' vor) ti!-.:'.! artıvor ve ne zamana ka-

- Usta, ı;u oğlanı çok kal- dar devam edccc,-ini kimse bil-

bi J..-mlım d~ mi.. Meclist müza- _,_ -~PQR miyar. . - Hem pe!' ııo c • I _ ===! Yı.Jnız gözle görülür ve elle 
- Ne in:.it im he'. k d"} k l tutulur bir hakikat var: Ge-

dik J;~ sana o v:ı.kı ;ylenıe- erı: "h ılace ·(!11· Bnyonliıspnr ~ ~..!e ~~ım~~uk~ 
- Ne hileyi:~ b..'n bır ı;ey ya yı r IJ li IJiU U h•I bu sınıe iki dii.şman hava 

pamıu zannetmişti.~?. a a 1 "ar~ı ~rııı kuvvdi arasında bir müvazene 
- Gördün ya • Ankara, 18 (Htrsusil - Bii· ı' . ~ '/ 11 ı..YO r teessüs etıniye başlamış gilıi· 
- Me';erse sa ı p~livanm!Ş.. Ti k d!r. lngiıtere Balıeşist:ında, 
- Oyle amma, ll~ dlirt SCnıl y1lk M ;et eclisınin Jl""'111.esİ • ır Hava Kurumıınun Jroy- Şimal r Afrlkada, Ball'8lllarda 

baba ocıığındaD cüda düştll za· günkil toplantısında hükull"cti-' dugu kupayı müteaddit def:Jar hava tefevv ·unu diişmanlan· 
yajJı mizin muhtelif Devletlerle ya- ~aber~ kalarak payla§ıı.mıyan na kaptırmamış i.k.eıı Britanya 

Sus, 
. 

1 
Ha iki ezelı rakip Beyoğlusporla • Adalann , 

- s<iy eme ıı-;ta tı:r pılan Tic:rret aniıı.il!l'alarınm Şi§li yarın saat 4 30 da Ş ef dan bir taradan i~g:ı.l 
b.dıkç.ı. yure" ğim 1117Jıyor , t--~'ki il 1 h h • er altındaki topraklara 'le Alman ......., e memur ann er an- ~tadında karnıla'lUC&klartlır. Her 

- E!_. O vruıit epeyre gü- . ,_. tahsil ilti cltip " hu n:ıa~ta ecn.'bı' ._ toprak.=a fasıl.ınız hücumi:lr 
naha !!irdin! ~ u.r müc!E «inde ta- "" ~ - ...,.. yapabiliyor, diğer tar:ı.ft :n Al-

- l:lylc, All!'lı affetsin. Fa- !ebe olarak bulwı.ar.ııyacakları- be:ıJ.ı futbolcıılanm da oynata- man lıucınnlrnuıı gitti:.çe ı:r
bt, onun iyiligı ıçin hm ıket et-ı na ~ Antakya • İskenderun bik'Ceklcrinden e.sas kadrolann tan bır ii"ddctle defcd.iy Jı'. Se
:mi8tinL • Bilerrıeı;lim elektrik tesisat ve i ıı.resine ait ~~t~ceı. t1i g~r-.'.lt sahaya çı- 8'ıı sıir'aJne y l.ı.r süratle 

- Beybaba.,_ Ad.;lı Halil ile, [ layiillılımn ıı:ıilmk~ yapıla- tepeden inen meehur stukalar 
Xoca Yusuf bile bo~le oyru a- Bugün Ü Darü~';lclaka ayarında lnailiz tayyareleri, 
mıyor, değil oyn=sı. böyle gil- eütır. H ydarpaşa maçı ile Bcrline kndar gidıp gelen 2000 
reıı düı,ruremiycr , t 1 kiloındre stir'at.i ~öze aldı,;ı 1 

_ lluhakkak... ı ( dcla ı:;ör • meı. epı r şampiyonu halde bir çok mba t ~ıyat::"'u I 
oılm güreşlerini DİVersİte CZUD• bef!i c!acak v.: Ahnanl 400 J.:uometrelik 

- Koca Yusui, daha Adalıyı l Maarif Müdürlü,,liii tara!.ın- bir ~uya.haile Londraya yap-
,.m=embtir. armm devlete dan tcrt.ip edilen mektep nıaç- tıklan ta.hribatuı aynini i&.de 

- Evd ta. • lan bugünldi Şeref stadında eden İngiliz lıa,·a. kuvvetleri vü· 
- E, Mollz Aclalı~'l :;ren..-ı:ıiş- yapılacak olın temaslarla ıı.E:ııı.- cut butınuşt.ur. 

tir_: Dogr" .. Bu sene Üniversiteden m= yclu Precektir. Günün en çetin ş;mdi Alıdın h:ıva kuvvetle-
~ ı---"' talebe · k 1aJ ıJ da riııe yetJ~ lııgiliz hava kuv-

N 
~--· ı· ••• ,,;:;· ı· ""· o """" nın DcYlete takrli- arşı şnı;:wı ıay rpa.şa ile b' k - e == ,.,_..,.,.. "'' Da "uo f ı ---·-"· vetı..,rinin ır aç ay son.-a ve 

lryorsun de'"I mi?. ~unclln mi merasimi Mayıs imtihanlan- ruı,-,a a """'"'"""dır. Maç- ld '" - <• lıı;nn ılk h:ıftas ·'--'-- · hele gelecek sen. e e c edecı' leri 

n~. ••~a K~ y,, ... ~., go.li- nı müOC•'·'p yu'1, , __ ,...__, "era- . . . ·ın""'"""" puvan· ·'·" •--.· a -· ~~ ~"·" ....., ""'°'._.. ""' taJ ıtıoo..oyl .. safı muh fuikiycti t:w,.lUl ew.=k gu"ç dc-
yor_. sı'mde u--'( \' .. '-"' =···- Alı' ~· e en on a -,...., •• ., =.ili """"""' f «! ğildir. F.ılınt ~·aba o zamana 

- !nıraallah !. Yücel de bıılıma::aktı:r. Mera-1 l1z:1 ~n H •yrlarpar,a geçen kadar iki t.:ı.r&ÜU da g'.izel me· 
Dedi. hafta G:ıhlasar:ıyın Kabato~- <lc:ıiyct mcrkcılc.-i ne hale gele-
S n Şa.bı'1. g'.ireqi, cidden • cim günü H:ıyısın sonlann:ı la ocralıere k'l.lm:ı.s.iyle lılisbU· cck? 

rlcr meyanına gi ecek d~rc-I doğru iıntiha:. nc~leri iI.1.ı ..... tü:ı r...ı<:psi:; Lalmıc.tır. Bugün-1 nelı!):t s.u>A 
1 rereyan ediyordu. Bıı. gii· ı dilir edilmw. belli ola.eak ve ku m tn ~:ılı dan nıağJ.Up ol:ı.- ....,..,,_..,.,.~._,.,,,, 

re b·r gün .. ~ip Tiirl· clıl;- :ı:ı.rlıklara başla.ııaı:a.ktır. ruk oıyıılı:a da!:ıi !l40 - !\41 mck- vilerd~ beden t~biyesi müdür-
~ tc r ~pıyonlu3°"ı.I k.azsna. - lLlJ*lirrdo su sporlo.n aj:ınına mü-

~a :k tari.'ıinde yer alacağı mu-ı Ünhre-sitede iki seı1e. caktır. 1 rac:ıatlr.:rı tebliğ olunur. 
ıı.ktı. dön~n ta ~be .!.li t'üma r11~a 1• ı T crubes~z gür~şc!ler 

>J:olla, yeni türemi.~ ve birden Ayn! sı:ııfta iki seıı.ea•· t.ı.lı.!ıe Mılli kllllle maçları~ b•ı hıa- m ·;saba!tası 
biı-r parlıyan bir yıld:zdı. Il0!1 ta Ankara ve İzmir bö!:-elı..Tin-
Mol a gibi Türk pehlıvanhk aıe. olup da ilci.nci seue yıı!ııız ilii.~ü de devam edilecclrtlı-. L~iJul I( reş ajıı.nlığmdan : mizanı dolduranı .. ,,,;;, ıç m ' An Tecrübesiz güref)çiler arasın-
ın! cıo -!ip geçmi.q birçok yu"k· ...._.. ın u-ı karada: 1 G "" ·-"ak ı ı tal '-· da tcrtıp edı en 'rekoromen miı· 
aek pelıl:vanl·~ --'1. Arnavut- v...u. o:muş sı:.yıınusan ,,.,.,. 19.1.911 cum"rll>.si Gc-'rr • 4 ~ v=u . u• s~.bak:ıl:ırı 20 .941 paza: f'Ü.'lÜ 

oğlu. Yörük Ali tıpkı Molla gibi ye yeniden bir imtilıar hakkı birlifri - İst.ınbulsJl"r. Demiı-.ıpcr.I Fatih güreŞ kliibü sc.Jo~:ınndo. 
ri ük okkada pe!ılivo.nl:ırdı. 1 verilmesi için Maarif Vel;:ıiJeti· • BP.!)ikta~. yapılacaktır. 'rartı saat 11 den 

Yct.ı::tlş okk 
1 

bfr a~--- ne müracaat edilmôşti. Bu mc- ~- 20.4.941 pazar De1'1irspor - 12 ve kadıır yapılacak ve mii-
w.u·~ sel · ,___ Ü - -._ u.tanbu!spor. Gençlerbirliği - eabaka 13 de başlıyaca.k:tır. 2 

Adıılı ı;ibi haşin ve g:: lar bir 'yı ...... uş:ın ruveı sı.x pro- İstanbu!zpor. kilo Tolerans vardır. 
fetıöı:ler meclisi bu gilıi talebe- :lzmirde: · · ..,.___ ı ı fikr' ··orkiye maraton 
nın uu;oua a mma an ın- 19.1.941 Altınordu • Gal:ıta-
de iltlfak etmiıılerdir. saray. Altav • J..'enerbalıçe . birincili! leri 

Böy • • gördünüz •• ? e ını mu • 

k 

Eski<ien cık sıl:, h n her --- Yaz 
gün di bilirim ; g:>.1.llte. ri;ı po- f 
li.s vıikuatı =ındn t sadlıf e
derdik. Bir ka.~ k~ .3.ı " z ~ >ka -
lanıp adliyeye verilir ve ceza
landınlırdı. Artılr son g~-ılerue, 
ilama allah ardı ark::ıı;ı kesildi. 
Ayda yılda tir lıere -o da pd< 
na.diratk"- para ile 1 ğıt oynı
yaıı ar yıı :ı::ııCığuu ~ -riip işiti
yo,. n:. 'Ve en ko.b:ı.dayısı da bir 
iki ıimyı geçmiyor. ı 

Ben d işte 1ru glkünilşe, bu . 
vuku tr;ız.lıı;a hqulıın!artlan bi· \ 
ri olacağnn ki her gazete oku· 
ynı;ımıda ve ber polis sütıınıına 
göz attıih mda: 

- Hele şUlıiir .. Yine hi~ bir 
kumarbazlık vak'a.sı yok. Ni' -ı 
yet şunun öni.ine g.ıçiltli. 

Diyip duruyordum. Meğer ki 1 
yasa<;1n şidd.ti arttıkça, hurna
nn d:ı görünü.:ı ve oyw.ı şekli 
defişmiş; daha korkunç, daha 
müthiş bir hal almış da lıabe -
riın yok. 
Bımu es i :ıtn•clı<'lm ve im • 

marbıı.zlığına kı:zdığım bir ar
kada.şla konuşurken si\z arasın
da öğrendim. O da bir hiddet 
saikasile boş bulunup ta "yle
di ya ber ne ise .. Fakat sonra
dan: 1 

- OJ•1u olacak nı-tık.. bari 1 

söyliyeyim de yazacak ll!cn bile 
adam alullı yaz. 

Diyerek açıldı: 
- Kuma~ ke.;il,li diyors-.ın de

ğil mi?.. Ha.ni bu kad:ır yıllık 
kumarcı olan ben bile kwııan 
bıraktım .zıwnoc:uyorsun öy,e 
mi? .. Nah! .. ş:ı..tanm S(:n.in ak· 
lına. Bu kumar öyle b:r şeydir 
ki yavrum! Bir korc elini ver
din mi? .. ı;oıunu da. kurt.ara. • 
m:ızsın artık. 

- Peki amma bu kadar yasa
ğa, sıkı kontrole ragmen nasıl . 
oynanabilir?.. Balı kah\ ·er® I 
iskambil, tıqla ile oynayanlar 
bile ya.!cal:ınıyorlar. ı 
Arkadaşım bir kahkaha attı: 
- Onlar kuınnı· <lır.,ril, ı;o:uk 

çocuk eğlencesi şeylerdir. Bu-
gün kumar dediğin oo1uıın <lik • 
katini çekecek şeylerlıı oynan· 
maz. 

- Ya nasıl oynanır? 
- Gel de bak .. san:ı göstere • 

• • yun. 
B;rdcnhirc içime bir korku 

girdi. Beni gizli bir knmarha . 
neye götilreoo1c zannettim. Son· 
ra. orad:ı bir bruılnna fal.1'1. u ··
mrı7. d!ye 'ıiç gönlüm ~çltmedi 
uog-· ::su. B~r ınru:erct uydurmak 
için: 

- :Je taraftı bu lmmarhaı:ıe? 
Diye sordum. O gillclü ve: 
- Itaugi kumarha:ın y hu! ... 

dedi. Sana kumarlıaıı~d n bıılı
zcden kim? .. 

Hayretle yüzüne baktım: 
-_Dana Y;ıı1i k~ _oy. ;::ırı-\ 

m ır,ost~r<.>ce.t d, 1 mıytlm ... 
- Evecct .. g5::ıtercceğim. Fa

kat hususi bir kı.ımıırhane falan 
yok ki bu iş için. Her !'af, lınt
ta şu konı:ştu.,aum.ız k !dırım 
üstüncl~ bile bir kııç dakika oy
myabJiriz i'>tJI'l!cn 

G:ttikı:e lıayrotint a..-f ·or:'u. 

ver en. Beni ~en it 
li§"'W"l<'akıııu .. 

Arko.u:ı.ş gfudü. 
- ı-nk caıtım s•hjdcn değil 

• akadan . Sonra yine alının ı>e!l· 
J~ :n. Hmıı sen öğren :.;tn 
diye ~ apıyo r.'I. 

• ara nn...;;e ne l,..~.wıı ı 
v . Sade~ t. • 

-- o·:ı:az ki tadm. eyeca-I 
nını :ı 1mnııaı'1... Onu clı t ki 

1 hey.. ~ ,•e tat da bu-
lunSll.'l. ı 

- &:n onu bl.'Uıt lo. bıışk a bir 
oyun sôy le bak:s.lmı. 

- Gel ş .. g..mtoya g;reıım de 
bi~r kahve içeri. . nnJ arını. I 

- Ifuıı 
siıı.ek ko'n:ı.;: o 
bir li ·'laaıı 1.ut bin 
k~ac 'r. 

c~ ' iı7.erindeki gıızinoya 
gi.rtlik. '!\mı ınanın önünde 
bir boıı maııa b d:;k. B'tıl2 son
ra k::.h'l"elerinıizi iı;erken o anla- :,:_

1
• be , 

t:Jyordıı bmı:ı.: = 
- B 1· c imdl. Sağ •1 •1ok' !!tl;ı. 

her otomobil i,hı om Il .-ı.; u vcıi'!!Ci:J: 
dan gel~ 'çin ek oonıı. m::.mı:;tım. 
birer lira ~iz. Çı ><:ır "• - Be d:ıl ı~m 
ra paketini. Ark::ı.ı;ma sağtl;ı lcen o: 
soldan di .,. yazıp e.lt.ına rak0'.'.'11~ - KııhvC"Jcrin r · 
lan c;ck. lfaM ~rimiz lritinceye\ r,lıı ::ı.rtı'"'·· He -t· 
kıı.dur ne tuUı-alc bak.ilım. porla.J ke.:.andı ., 

Cıdden 1'k etmiştim beni Diycı:dı: "ille e ··eri 
de azdım. Kahveleıo nilince gitti " · 
lırsap ettik. Ben.im tuJ.·:ıfmıdan \ --vV.VYYVVV..,.,,._,.,.. 
28, nun ta.rafın elan 35 tane oto "'· 
mo il ~c~ti. Neticc<le ben o-l1 • ... ni mahalle ' 
na yedi !ıra borq J. rı ktıın. b.. ıeri 

- 4te d" ·. E.ı da böyle 0 • :O •s üc et · 
lw'. Bunun g'bi ~r ı;eyi he.sapı yap:ldl 
edebiliriz.. :M.e!; ... 13. inga.ıları, trom. 1 
~ayları, hatta bUllllu ievkaiide.. 
likleri bile olur. 

- Ne ;r,ibi ?. ı 
- Ea'.weve g !ip otururuz. O 

gün h.-uı.';imfa Lr.:.fından bir a
raba. gelecek oıunı.'l cift atlı.sına 
10, tek atlısına 5 liraya kumar 
oynıyalıiliri.z. Şimdi ar::ı.l:ılı.lar 
nadir olduğu için bu ç.,k heye . 
canlı olur. 

- Pe'd p:ıral:ın nasıl alır 
verir' r? ' 

- Itall;ıp giderl·en, tıoreu ka. 

da ç:ılı~an otobilS 
lediyeye miiı-'..ca:ıt 
aervistc çalışını o 
let üc~ tleri~ Uç ıı 
tem!slerdi. B.Jeılif' 
kik ~e !:.ıhul euni.tİI' 

Bu itibarla t.;ı 

ren bu hatta bil 1 

3 kuruş zam cdl1" 

lan ci' z·Ianını ÇJ!uırtır. smen 
verir. Kim ne anlıya.c:.k ki? .. .---------:, 

- Y:ı ve=azı:e?. ' Aslıerlill 
- Kurn:ırb:ızlar borelıtrmı ve r-------~ 

rirler. Vcrnıenıt'k olmaz. 'f 
- Yıı, vcnMzlffRe canım?. DAVC. 
- Biı- d~lıa kinu 0 onunl:ı oy- ,, .. .. A ,_,.,./;; 

n.'lmaz. B!ltUn kredisi mah,•o • """·'"'""" 
8
""" 

lıır. don: 
. - PeVi runnın ~i'n ı,. 1 ye- Lise ·ve daha :ıril 

nı o~ hl" icat eden ki'".l • zunn ı:ııuunıel<$i 
- ı-u,,..aı· yo.9:'-'ı. Es.1<;, C.'I miş ol:ı.n kısa. ııi 

b; .. - (lo 1rCfh+'a. 7arla nvn~ ~ıc. elıl;yotnac~i olıl!l 
r::· ·di bö le oynuvoru;. Hde "' 
b

. sek ııskeıi ehli""'~ 
ır t~ <'<'i vr,rclır liı pek me~ - ' 

hurdur. !ar. 
28}r•ı 91 

del< s· o.y oıruJıı~ 
ceklcri ele: • dl 
gelerok I; !l~ ı 

!arı miycnlCI" ~ 
nti".'li tahhat yaP11 

lunu.r. 
O bunun farlruıda olarıık 'ns kıs 
glilüyordu. l!erid n gclm bir --------------------_.,. ' 
tramvayı h.' a eme · et etti: u·· M~R i 11 

- Giirtiyor musun! Şu gelen ~'Cim ı P 
t?'amvayı? 

- Evet görüyorum. Ne o!a- Yıltlı.zl:ınn tn şık, en zarif ve en güzcU I 

::~T~r.ltkt~~~~se b~;r~!: 
1 

• R A R s T n ~ y c K 
Gözüm fal ta.')l ~i hi ılrnıç

tı. Haki!: aten beş lirayı vere . 
cekmişim V~'Yahut a laca!anışım 
gibi bir hey= ile titriyordum. 
Araba yaklaştı. Y aklııştı ,.e bak
tık. 

Nomarnm 135. : 

Holivud'un en gii~sı keJdnlannın işlirakilll .• t 
H JRV F ffiA ile b:;rz.ber ya.~<l,_,· 

-r Müsabakamız 
hakkında 

Rekt.ödük de müt:ı.le:ısında 20.4.941 Altınordu • Fener- Türkiye maraton bir.incilik . 
karann tatbikine ~tar oldu· bahçe, Altay • Gal:ı.lruiaray. !eri im scne 25 maY'.sta. Bursa-

- İşte dedi. Ben kavbettinı. ı 
Al bakalım şu beş liraY,. 

- Git suradaıı .Allabmı se- t's;ıı;:ı:mma Bugün a.ae ı ıle tecızilDtlı ırn:tlw ğunu bildi.nııist, ir. Kendisine Takımlarımız bulundukları d:ı. udanyailc Ata.tü:-k heykeli ı 
bö·ı ı d •··· •• "'alu arıı.ıındaki mesafede 42.195 met 

tekn.r miıracaat olunan talim ;:;c er en pa.zar...,.,ı ......., ııehrimize hareket edeceklerdir. re üzerinde yapılacaktır. 1:9111ilill& 
Soocnin en ,,.;;~A• 2 bu",·ük· --•-.•~. "-- -- -- ---&~ J .ıııılJ..i.G\.lt;u u.w.u·lanan m.ü&:fw;na ··-..,.. 

Resimli bahar rn :iMbaka
mızın son parçasını evvel· 
ce nEl!ll'edek hitama. erıni§ 

ve terbiye heyetinin mii.epet ka- Yüzme muallimi Bu mübakalara Ankara, ts-\ 
rar varceegi zannolunmaktadır. tembul, İzmir, Brırııa. Balıkooir 

alınacak bölgelerinin atletleri il}tiri\lı: e-.'.... 
bulıııımakta.dır. Şimdi cliniz. f _ 
de bulunan 40 parçayı yanya- ınönü Gezgİ!'İ 
na getirerek heyııl:.i umumi • Tablın kışlası ahuında, ge-
yesinden t.ek bir. r~im viicu- çit trihllnil öııfuıdc !J."ak.aim bah 
de ge:tiıecek ve bunu nmnn çaıine lmdar iıntidat edecek o-
sonuna. kadar gıu:ctcmiz 
.. - baka url - ad Wı 1n ııü Greisinin la117j. muaa mem 11gu,, .. 
reııine göndcrcceksıııl:ı:. Bu • nı.iıe mc;ı;ul olan komieyon top-
nu doğru olarak yapPbilen la.ntıı:ınna devam etmektedir. 
500 ol.."tlyncuınımı. listeııini ev- G~ ııahasında bele<lıye tara· 
ve! e ne:;retU~mi:ı: kıymetli fın mu:ı=m bir k.itapsaray 

._ı .. c .. d.iy;,,e.ı.crı.·.t.ık-.. d-im-(.-i•er•e•fı-·• ... ,,_., ~J-::ınıaca.klır: 

lstanbul 1111 sporlan :ı.jaıılığın-, deceklerdir. 
dan: Mektepli maçları 

Su Hporları federasyonu tara.- latmıbıd Erkek ,U:ol....tepleri 
fında.n yilzmede geri olan bölge Futbol Lik Heı;eti ~'kıo.t'llti/ta· 
yÜ7.ileületini çalıştirnıak. üze.. ®" : 
re Hazirandan itibaren dlirt &'/ 19nv /1941 Cumartesi gıinü 
m üddctle 3 mu · nn yüzlicil o.-ı B ılttaş Şeref staduıdıı y:ı.pıla
lınacaktır. Bu vazifeye tayın o- cak olan maçlar : 
lunae k gençlerin antrenörden I ha fonıiseri : N örs. 
ders görmüş olması ve iyi yüz- Haydarpaşa. L •• De:cüş'1afa-
me bilnıesi ıı;ırttır. Talip olıı.n-ı ka L. saat 13.30 da, Muallim 
'ann her ~ Taksim Sıra;;eı-- M. • Tak.sim L. S:ı:ıt 14..45 de. 

Bug'"'n iL AL~ de 
1 - Aş Uyanırken 2-Ölüın Y~~ 

lsveç'in Veni 
ASSIA 

ETA GARBOSU 
o ıs 

Bu filmde aşk iı; gö:z;ya.cıı döken.. Saadet 
için ıztırap çeken her krılınm ümitsiz hülya
lara kO§an h r- gencın hıı.yat roma.mm yaş:ı.:tı , .ı 

İ1 v en : En s gele ....,.~-·- -E 

FRED MAC MlJ~ 
ANtJ SHERIDAN'il' 

Vak':ıWdıı.n esr:ıruu. Cesıı.rC·~,ı' 
Kalıramil!llı!rtruı atcı;lol 

büyük fiL."lllcri 
~ ........ 

Bug n saat 12,30 da tenzil~th mafne 
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Arnavutlnhta Kli-' 
sura ve l!,rşelza . 
talıliye edildi 
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sila ılannı 
teslim etti 
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Aım~ lar işga 

hareki.tını bitir
ı.. ek üzere 

Berlin., 18 ( a.a) . - Resmi 

Tobrukta /ngillz 
kuvvetleri ita/yan: 

nıeozilerini ele 
geçirdiler 

( Bao t .... f1 ı inci sayfada\ 
mış ve lıunlarda.n ancak bir ka.çı 
ha va ın:Jd:ıfa:ı.sının baraj ateşi· 
ni geçebilmiştir. Evlerin bulun
duğu mah o ilerde blr kaı; yangııı 
çı.lrllllştır. Bundan başka kültür 
m ıi sscscleri yeniden haııara uğ
ramıf'...ır • .Akın esnaınnda ha'" 
da.fi bat:ııryalan üç tayyre dü
Şİirl!lüşlcnfu'. D~ iki tayyare 
de Bertin civarmda alevler için· 
de yere dıi~. 

Londra, ıs ta.a). - Oarşa.ın
ba geccı;.i Alman hava k :vvetr 
!eri Londmyı bombardıman •• 
derken 1n...tlız hava kuvvetlel"i 
de Almanyadaki iuşsat tc;<;ah
lıınna yapıla!'! hücuro l::nn eu 
şiddetlisini ll m . .'' tev0 ih e
dilmi:; bulun.ıyo~ · ·'. Ayri ce 
1 ~iliz bava kuvve .,.,.i Wilhel· 
mslıııven, Cuxh&vcn ...., 'Veser
mımde'de de h~um r.tmiıı' rdir. 
Hilcum bes saat ııünniistü... Ge
ce çok karanlık oldıı,.,önndan el•J.e 
edilen et ie niıı :.;efornuıtım trs
bit etmek mfu:ıkün ' =• ·"" 
d:ı Bremen şehrini!' :reri.'li '-aıı· 
lıyan isten kı-ııl l' i 11.1· 

sayesinde tngffz :pi otlan arş -
ına.'1tn maruz kaldı~ .. ~nı.r ı-ak · 
kınıt.ı bir fil:ir ed.inebi · .. Jrr. 
ılir. Pilotlar evveli .., ~s r çı 
kararak yı n' en aydın 
latabllm · ıer >.'e ondıın sonra 
boınb.ılamu ııtıruıılardır. Çıkan 
ya ıı::ınlo.rıu 0eııio;11'<liği göriil • 
müstür. 

Atına, 18 (a.a.) - Yunan or
dulan \ıaıı kumaııdanhğuun dun 
akşam neşrettiği 175 numaralı : 
l'eSOÜ tebliğ: : 

Garbi Makedonyada, vaziyet
te mühım bir degiı;ıı:. k olına
ınıştır. 

Arnavutlu..1< cephesinde kıta
larımız, kendilerine cnırolunan 
bazı çekiliş hareketlerini iz'aç 
edilınekslzin yapmı~la.rdır. bu 
hareketler neticesiude, Klisura 
ve Erşeka tahliye olurunll§lur. 

Almanlar bir g"Çicl.i aldılar 
Londra, 13 {a.a.) - Atina 

raıiymm dün g~e yansı şu 
dekliıraHy,nu neşretmiştir: 

Ordıımuz ve müttefikimizin 
ordusu nnudane mnkavemet et
mekte ve milli toprakları lı:arış 
karış müdafaa eylemektedir. 
Her tarafta çok şiddetli muha- ' 
rebeler olmaktadır. Düşman,! 
kuvvetlerinin üstünlüğüne rağ
men. ağır darbelere uğramış
tır. Saliı.biyetli kaynaklardan 
alınan en ı;on haberlere göre, 
müttefikler hattının Kateri
niden Serfiçeye kadar uzanan 
sağ cenahı Almanların şiddet
li taarruzuna iyi mukavemet 
gö:;termektedir. 1 

Ahnan hava kuvvetleri bü
yük bir faaliyette bıılunııyor ,. 
Fakat ağır zayiat vermiştir. 

Garbi Ma.kedonyada Aliak
mon'ıın yukan vaclisine giren 
ve dün Greırena mıntakasında l 
taarruza uğray:ıu Alınan kıta
ları Kalaınbaka istikametinde 
ilerlemek gayretlerine devam &
diyorlar. 

Bütün gün F-rgiri mıntaka.· 
smda Progonative karı;ı \'e Dn
nos llf'.hrinin gıi:rbına tevcih e
dilen İtalyan taarruzları pil.9-
kürtülmii~tür. 1 

U,bliğ : 1 
Hususi bir haberle bilr'irildi-' 

i;i b"ibi şi!:.ldiye kadar t.ilalıtan 
ıecr;t edL.nk!llİŞ olan bıitün Sırp 
kuvvetleri 17 Ni!<Rn ak.<ıanıı si
lahlarını teslim C'trr:i. ;;rdir. Bu 
suretle Yı.u;oslavycd.aki rnuha-' 
r~beler 18 Nisan öğlı-yin bitmiş
tir. Alman kuv\•etlerinin eline 
düşen harp esiri adedile harp , 
malzem~sinin mikdan baklan
da ibatti Uıh=nini rakP.mla.r bil-. 
dinnel< şimdiye kadar mümldln. 
oıamamıı;tır. 1 

Srrp topraklarının ııon kımm-1 
lannın işgali bitı;ıek üuıredir .. ı 

Şinıa ıt Yunanıstanda arazı 
güçlilklcrine, fena hava şartlan
na "il yolların kapatılmış bulun
masına ra*,nıen carnısmalar vu
kubulmuştur. '27 hinden faila e
sir -alırunıs 25 i aiiır olmak üze.. 
rP müteaddit ton iğ-lina"' w- mit
ralyözle mücehhez 12 İngiliz o
tomobili talırin edilmiştir. 
lnı;iliz ab!o'msı Yunoı;lıwyaya 

da tblk olıuıuyor. 

Ka.bire, 18 (a.a). - Dün Tob
ruktaki harekat tamamile lngi
lizlerin lehine inkif,af etmiştir. 
İngilizler ltalyan mevzilr:rin gir-, 
mişlerdir. Bu harekit kat'! ma
hiyette teliıkhl edilmeae de Al
man taarrıımnun akinı kalma- i 
sından sonra İtalyanl&nn uğra- i 
dığı bu muvaffkı~·etsi:ı:lik Tob-j 
ruk'un münferit bir ı:aziyette 
kaldığı hakkındaki Mihver iddi· 
alannı cuhetm<;;e kii.fidir. 

;Jilk d'Aosta'nın Hıı.bcşistan· 
daki İngiliz karargilı.ına gön
derdiği mümessilin va,.jfesi hak. 
kında henüz yeni maliimat yok-, 
tur. 

Halinea 18 (a.a). - Ofi bil-, 
diriyor : . i 

Dört günden beri 0-belütta-. 
rık'cta bulunmakta o.lnıı tngiliz 
büyük elçisi B. Sam•1el Hoarc 
diln Madriıi'e dönecekti, Fakat 
alınan bazı lıalıcrler> göre, 1n
g ıtereııin deniz. ka.ra ve hava 
erkanının akdetmekte o1dukları 
çok mühim toplaııtıy'l iştirak 
edebilmek :için Cebelilttank'da 
bir kaç giln daha kalacaktır. 

Hırvat d vJm 

Loııdra, 18 ıa.ol. - İn"''''' 
hal'a kuvvetleri nün ~ece Bcrliıt 
iiz<:>rine bu harbin 39 uncu • ı · 
nını Y" pınışlardır. Bundan c·v 
''clki ııkın 9 10 gecesi yapılllllŞ
lır. 

D·."ili cmni·ct mızın B. Mor· 
risC>n bı ~ ~ nutuk söyliye
rck deın.i~tir ki : 

1ııgıliz bava kuV\·e11.-r·n veri
len son derece kudretli yeni 

(BH tzT'afı 1 inci ~vfadı) bombalar diin .gece Berliu ÜZL"-
ve askeri harekat devam ettik- rlne atıı . ve bun!ou- ,,..;,ı 

siyasi mesL • .. ın 'talik olun- merkezinde patlamıı;hr. Biı.im 
ma.;ı icap eyıeuıgmi, bir çok de-/ de plılnlarımız ,.,,r. 3u ııı.i r 
fa ~ıatırlatma:k lüzumunu hllı· tatbik edilecel:tlr. Eerlin bir 
setm.'ştir. pili.na ted'ikan bomb.:ı.rd·~an e

Ba, ter Nachrichten gazetesi- dilmiştir. B. Hi ler bilmelidir ki 
nin Bertin mulıalıiıine göre, J...o:ı !rayı ne t: dar br>"'lbardı

li.hiycttar Berliıı mahfillari- \ l!ltın etmetc 'hakkı varsa b"zim 
nin beyanatı bu mm kczdcdir. de Berltui bvınbardım'iu ctm ·ğe 
Dıı muh:ı.bir, Hitlerin Antc Pa- o kadar J,aklumı.z n.rdır. 

İslanbuldan 
gidecekler 
halckında 

Kliaura mıntakasında da di-
' ğer lta!yan taarruzlan p '.is -

kiirtülınJştür. Fakat diişmıuı 
Apsosun ~!malinde devamlı bir 
taarruzdan 8<1l1l"ll ve mllhim 
kuvvetler kullanarak Kiafök'.la.re 
bogazını ııi' ay<'t ele eçir - · 
meğc muvaffak olmu.ştur. 

Londra, 18 (a.a.) - Reuier: 
!Bu akşam, İngiliı: ticaret ve 

ekonomik harp nezaretlı>ri. Yıı
f!:OSla vyanın dlL~man isgali a 1-
t;~,ia bulıınıuı bir arazi tel&kki 
edilmesi ıcııp etti,!ini ve ıiii~ -
manla ti-~"tret ve ahlukıı kıı'l!ı
nunurı Yuı.,"USlavyaya tatbik olu
nacaihnı bildinni•tir. Binnetiro. 
Yugo~~<tv araıisinıifl' bnlnnan, 
iıer hangi bir kimse le veyahııt 
bu kimse hesabına. tirar!, n::n!l 
vl'v-i ut her hangi dii!ı-r nıl\na• 
ıı:ebetl.-rde bulun,....ak, ema.t mü
~'leri i bettirm hir •Ç -
tur. E d • ba•"ıı bı•ı;ln'·ii cu
ma gfrıiindPn itihıı.r<>n, Yıı"ns
la '\'a lınıı> kac.a"ı hakm,,rırlan 
d3 cns:man 'll<'Vr'di tplôH İ ohı
r :cak ve y,,tm~''lV ,... .. "'1n·eç1i l'-

ıa., \•m·abrıt Yra"~l :v1 T'? ,.·t 
1'uhr"':.:ı., hi\+.Jin nlallnr. müsade
re e<li1e<'ektir. 

velic-e göndermi~ o1dıığu tel- nu baklnmız1n isliMaline in
grıı.fında başka türlü ani~ - ti1.aren ş· di Londııı ··,,.•ntle 
rn:ı.m.asıııı tebarüz e: • ın ı,t~ esl{i lıalıni bulmağa ve Londra 
dlr. Bu telgrafta. yeni C · Jetin halkı her günkü tabii halini al-
hudırtl:ın mas · lizeıin · Al maktadır. 
mımvamı:ı. milli .Hırvat bilkiı- - _;..... __ _, ........ ___ _ 

mcuYle ~e uJ&~mak az. ze ~ık-maktan meııeyleyecek -
mini lıildinnektc idi. BuL« n d.ı. tir. 
aıılaşıl:ıcağı veı;bile hudut !ar: Bu gazete, 11 rı::xın tarihli 
z ıcselc.si mııallAkta bu!wımak - · nib!ııısında, bu hususta ~ -~ ,. 

:BeyaM ne elerin 
tasnifine ve tet· 
k" re devam 

ediliyor 
An kara, 18 (Telefon ı l 

Şehrjmize gelen malümata göre 
İstanbul ve Tralı:yadan Anıulolu
ya gitmek için verilen b<cyanna
melenn tasnlfiııe dcve.m edilmek 
tedir. Hangi mıntAkalarn daha 
kesif nüfusun gideceği tesbit e- ı 
dilecek ve ona göre v2sait temin 

1 
olunacaktır. Di~cr ta.raftan gi
dilecek mmtakafonn iaşe kud
retleri de nazan itib-ıra alına- 11 rak ahali ı.vkedi\ecektil'. 

Hiikfunet Lıtruıbuldaki niifus 
kesafetini kabil oldu~u kadar n-ı' 
'Zll.lttıktan eonrn ahsa'P mahalle
lerden mtthim bir kısmını Ann
d:ı!uya aile nakl,....mek keyfiyPtl 
biraz da ietimlil:lero"'n sonra 
doıfucak m-ısk('n ht>hr:mınıu ô
nilnP ":t'~lT'~k •rin lir. Ha1;1rlan
mıı.k1 :ı olan hu ;~timlvk proi~i
ni mUJeaKin l rktw""ct Mec-Jise 
bir kan•m t~klif f'dl'rpk vanıla-. 
c::ı..h: vc.,i il""f trn~lklc·r irin. tahsi
ga\ i,..PV~ l •ir. · • 1 

Ark•M.. ıı; <'I' lPf,,,.,h) 
}.f:ı~rif 'TPkH'r{inin bnnihı VPr
rı1i ~ ü1rhırı1 hir har:ıra oöre R- 1 

dil r•·ir hnt"'T'llln ,.~ pnH,; irrıti. 
lıanl:ırı ı tıı•·rm.-nıöıo ,..1.,, nrta 
tfl"'"'·tP'l vr. lh=:ı."' ~Pki ~an11, f'!'\t1. 
p1'Mıler inıtih:ırı1 '~ l nMiCP ;rıi 
h l<:lı C'~PTI va:-ift:Jerini. \'Tk~k 
:!f1ı;: ıcl·ı..~1:;:11ın:ı a~·~· "'''"'" Edir
nnlı-n ayr "h'I •'<'kl~r1ir. 

~ovy t Matbu tı 
(D.:ı; ta.rafı 1 nci sayfada) ı 

illtıdai mat!dc ın ' rını kay-
1kt'IIİŞ o!J11klarını ileri PÜnnE'k- 1 
tcdirler. 

Sov~·d gazeteleı i, Yugoslav-
J<!~ıu hlicum cd-.n !ac:ır:Fttaııın 
battl ha.relr.ciini tenkid etmekte\ 
devam ediyorlar. 

Ayni gazeteler Mihvere ait 
vapurların müsaderesi üzerine 
Berlin ve V~ngton hi.!kilmet
leri arasında çıkan ihtililtnn da 
b:ılıselmektedirJer. M ezkiır ga
ııetelere göre bu iblilllfta Ame- · 
rikalılar ağır ®maktadır 

Alımı.nlar, Olimpos ı;c'!1diıd 
aşama<lılar 

.Atina, lf ( a.a.) - Reuter a
j:uısınııı Y unımists.nda ngiliz 
kuvvetleri nezdind ki muhabiri 1 
bildiriyor: 

lngiliz ve imparatorluk kuv
""tleri, Oliı:ı.pos ~:;ma luı:rşı 
hemen hemen fasılasız taarruz
lar yapan :A.lnıan piyad~- :.nin 
müteu:a :li dtlg"1anru siı1detle 
harlıederek pü: kilrtnıüşleruir . 
Bu ~>2tuiart yw.dığım anda şi
mali Yun&IOOtaıu müdafa.a eden 
ve müttefik ordı lıır'tl ;r ~P
'Jlahmı te~l<il eden lngil\z hattı 
iyi tutuıı..-.uıktad.ı.·. l. na.,,.;t:m 
büyük meydan muhareheslııiı:ı. 
ba~ındaDl.ıeci kıta larnu zızyiata 
katiy.:ın bakmaksıZJn ateş hat
tına süren Alınanlara azim 
zayiat \'erdirilmiştir. Tiattın 
bir mmbı.kasını tut:ın 1'. vnstral
yalılar bilba;sa şıddetli ta:ırru
za Ui:'l'arr:ışlardır. Meşhur 0-
limpos geçidiuı ye, i Zel'n 
hlar müdilaa tmek"'ctir. füm
diye .kııd0 r düşman er.:ıa lngiliE 
hat!•oda hiç bir · rıl. vti.cuda 
getirmeğe nıuvaff:ık olrun.ı.nuş- : 
tır .. Fakat düşınıuı.ıı sol ceıu. ,,. 
taki ilerleyişleri İngiliz hat tmuı 
da tashihiı:ıi kıta edehlliı. J 

llfalmdeııyıııda mt-yı2aa mulıa • 
rel.>N>I dc\"aııs "'li)·or 1 

Atina. 1& (a.a.) - 01' b;lW-

YUNA 
Başvekili öldü 

ta<lU".
1
' ı.~ lilııyettaı- menbaı teşkil 

Diğet· taraftan, mctalibat ve c-d Mae&r huku a siyı;siy,,:i 
itld · ::ı.lar şimdiden t etı e- mu,ibinee, Hav.ıt:..tan nıur. ı 
ğc ba.şlamışlır. Bunları ı c·n ult: ıd::ı. 11114 !.rn evre! Bo· '1.• 

( Bat tarafı 1 tncl sevtad•' ...... .r-..r• 1 · d kıı. d tmek ı·c~ıı eden metalibat tc t.il e, leınek- ;ııı arazıyı " · Y c • 
l .ülıiumıi Dalın"""'"" istı.·daf ı He.sek ve Dalın;ıçy:ı diye anı-

'4tiBa, 18-{a.a.) - At:ina rad- . n-1 iğini bi.ııl'"IIiliitir. S::ı.liıyı-
'YOOU, BaV\·dtiJ Kmizi!<in, üç ıry- ~~yıuuıı Adriya.Wı de izi _ ~· Mac:ır m01Ifil!eril'~· Lu 
dan az bir müddet raı.ıfe<le b!- nin şark .sahili ii:lenııdcl..i c- ı., ı 1 [;iri h:ıfiflikıc ileri .ınııı 
4ıktan f!Otml btıgıir. l'ii !tun "'·Heri ın31Unıdur. Bumın en cim brı mu~.:.en.cl degidir. 
vefat ettiğini lıildirnı:·• ve bu su- son tezahürü. Dalmaı;ya tt.-ıl • B;,ın<Ucc tahmin e<Jı···bid it>. 
ret.le üç a·· içinde iki b~kilin. ıınlarllUJl Mussofaı.i)" ımıi~ Bo na ve Herse ".iıı isimle.:. Mıı 
bütun kn\-veilcıfai mcmlclret - olduğu telgraftır. J3u .L ."!' f- I ta> ıar t;ıs. , .• a,, ).!ihverle tlll'• 
leriııiı:ı. .hizmetine tahsis Uik iıı. Su.saktan Arnavutlı:.ıı lıu- &i..Jstna lnilinde, Hırvatistıınııı 
ten soııra öldüğiuıü ilive et · duduııa kadar bütii.n Dıılın·~ya deıı'.Zc- he:ı ~r'-"' mahreçi uıuh-
miı;tir. 'li ._ ·, İtal»a t. n ı da il- h:md olar. • luıyhelmosine mu· 

fbtırlıı.rdaıdır ki or:~. ,.e- lııı.kı tak b edilmektedir. tıa_ı . , ka.l.ıil hir nev; taviz gibi ileri si~ 
neral Metaksasııı v··fatı üzennt• y 1 n matbuatı, bu talep ;ah-.ıı- ı rC'mfü;tür. 
29 kammusanide lıuşvP~ illiği de dl'.' lıcııiiz vaziyet alıuamu,tır . J)almaçya b(:st'.lesinin men· 
rıılıtc etmişti. J.'aka.t ;-ıeue Zühclıt'I' Zrituıı-1 faatlnrııı glrift.liğine bıı cfıık 
Atına radyosunun spike:"i, pek gun Romad;ı.ıı ii ";rı:ıru:L.f, · , bi na:: ıı.la ın.._ '1aUıı h'. ·;ük mu· 

yakında yeni hük\iıru'Liıı te;ıki-, h• •--etı., '"'t:ılıeret ~ııgınde dıUı.";ini uöst ·nne.ruwr. Bu 
imin bildıriloceğini de sZiyle - ' ı<üplıc yok1ur. l sebepten duhyı Bertin, halen 
mişı:ir. I Halbuki, Adriyatiki.ı \ıiit<hı ft rine ei~a.s· ondişclcı· ıı., • 

1885 de Poros ada•ı:ıd-ı :!o - f< rk t 'tlini T -ıJva t:.ırafın • malı istemeıl'ği W>keri harele~ • 
ğıuı.Roıizis, Atina unive~citcsin- 1 

don istenmesi. dü!er tru üt.uı, tın teı;kil eykd:ği esas C'nd; 
ae lıukul tahsılini \ ıat.n Hırvatistanı, ~nss.k ·ı .. ~,.~ ı <I ıı kurtu'<'Lıkta.n sonradır ki 
sonra, 1003 de Yuıın.'l milli lıall ımısıuda Hırvat r.l k vde- hu husu•tıı sozu.ıı.u söylemek 
kasına intısap et.mi~ ve .burcdıı I dilen sah!! mmtak"llsında deni- aruzsuııda.dır. 
"arlAk vazifele;; go=llı!tüı·. --:::-::_-:_:::-:_--:-: __ :::-:-. ----:_ -==--· ~ -:::======= 
11128 de umınn ıu'idilr mua ":ıi 
ve 1939 da ıunuı;.ı mıiı.lür ol-
muştur. K ... riz.is, ~tras.~ iç;n ~l)Jc 
favrlalı kr ... iiler sü;temini kur-

c· ıl ğı l!Smefe 
e:rg·ieı'İ take7 

Şefliğinden 

ve 

mlli;tur. Cener:ı.l Metıks:uı, ik
tiilar .ı!'evLline . gel<liği 21tıı:.an, I 

riyor: li:ot"~ıse eıhhiye ıw-.ırlıg:ını 
Gubl Makedoııyad:ıki son tevdi etmi.•ti. j ,. allefin 

aslreri inkişdl:ır neticesl!Kie va- Kcrizts, bi'lıluıre l!J33 den 936 \'C 

7j et !.er :.al e da'.ı& > •• yade ciJ- vıı kad~· m•':ye ıu.111rıığı, bun-. 
d'lcŞ!llİJtir. Mııariıafilı ·azı nıa.'ı dan sonra 193~ a ka·'ar da :çU-: R• rtn 
fill~r vaziyetin d!iz<'ltileccğuıi mai muave~t n:ı.zırlığı yapmlf- P. 0' ' 11 ~ 
ürni cdivorlar. ı w-. 

, z "ıer.btnlllıuı evvcllı.i gün- lc•int.ı.i muıtve""t r.anr••~• · 

l 

k .ı.a ~run . ' Tı< .b.i N~ ı :tzAIIAT 

llu~ 1137 yı-
h.."111 ait deJRrlerı
ruri. ve- evnııkı mU.S.. 
lıl~ lwm.ia· 
yrma ibraZı H. 

y ,lı 41,..,n n ırcuctln Uini terKd. · i ve ım::nh .• ler<k c' luğunds.n d:ıha az nik - ıınsmda, Yunant<ıtanda ilk defK 
bindir. ~eler =-eyan etmek ol;ııııJ.. ı;osyal yükselme t k -
te ol.Jln m ·ydan ııuıharebeQiLin külleri si.nemi kı,rmuştıır. Ko- · 
netıccsi henüz twlyyün ~tmedi- r"zis, harpte i>len erlerin !le
ğiru ~.,. !n!giliz - 'Yuıımı ku"''et· !erine \'e ""ı~,.; hııva hlicumla-

1 lcririn ha be devam .e";:ikl~rınl rı neticesinde h .. r1n cılan 1-im -

~. ı .. ..ı ı ..... 1-- ır1 o1.makh :i No. !·1 ·tı .. • ı.g ,,p l·:.ıı ;.ır.i -. w.. .... ~ 

y•ı.ıınlln"'- -~' 1ih, c 247 .. yl ı. ·- muc.binre 
, ~ i. nıd:c 937 aı,.ne · e Rit d t'teı:lerini ve 

·i,u h.o v "'a ~ key!iyeı 1592 sıyılı k:ıı unun 

yıızıvoıiar: ' sel 're büyük meblağ r tch<'rı J ıo """'' "'"d - -
Gcae ga.zei.elcr Yuuanifitanın elolh~tir . i-:-- -- . ..._.. -- - ;;;;;;.==· ----- . , 

('o stına«.r ı ·Jl!!'O"I ı.ebliK olunur. '(:t0G3) 

muııhaze götünnez biı tarzdu l{ '""is. lı:ı.rbt:' d .,.run ıı.-ııı;ni ı ı = =-- ~ ll 'I " 1 
harck~t ettiğini, DH•ınlcketin bu- J·kil(~ dcğı§tirmcmi~tir. . • ..,,set D miryo ar1 .• 1. n,aıı 
ııenf ve istli<l3.Iini iki kuvve1Ji ~ol: hüyük lıir i-la.r~ arı mı ..ılan I • · ,:~;_..:;:._~~~-~;...---~---:-"'."'"""'.':"' 
imparatoclı.ığa .kal'şı Eilithla ol- Kor;.,;~, rıvnı &ımnııd;ı Ct'k ,_,,.,,,_~ 
maktan z.iyadc ruhıyle ınüda- vüloek bir hatinti. 6 ıı roıt•fa 1 -~ .. , • c-.ı ~e<lcli <~ ~\ n tı b 
faa ettiğini kaj:ücdi)'Or.tar. A.l;nanlı"a, hi1cuma ba: ~dı4 t n ır.a :r,:E•' ' ıo tabml J 2-''·1 ıı>-ıı ua 

Bil!t•oo• ecnel•! _ .. yolan ''R• .._.,." .. "' " l• • rr ıJ•- t usuli! <\r r. b ld re b1n nda s.• . . . ~ ' n;.u sonra. ı-~· .Q '••· ..,, - ru!I< i3tt'.,v nt.r. (~ ) li n "J'kad to:u·.zı ile ·•-
sıtasiylı> vllZiJ;e'tten habe•·dar ' ti# '"8Jllllll, Kor=.;;. A" ' el· B, Lal r lek !1er-~ı "'. gun at 14 de t<adar Konı -
olunl!.11 halk soğukkanlılığı ta- ~e şu asil ve =~r r {;('\alıı 1 IU'"1 • y. '""' ~ ım \ . 
-" . ·le ~·-'n· • "erm· ti·. '.~ .. • c l.t"1"'?1lcl i Ur.ın.ı.dı!· .. 1 
~ ,...,.. • lll ,_ d · 1:ıen Haydaı-

b 5 • • J•.r u:. •;ı<r.ı.- ıı .. k Ar. .arada .. cl.ı...t c •ır.L:S~ • Halk tel "Y ı:ınanist>ı.n bütün ı unı- . -··" ı 
!ara mukavemct C'füx:ek'l.ir. • ..... , ı:, . ı ~ . S..k ~ o ğinden dHittııa.':llt.u.·. ., •• 
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1 

lkyfa ı • 

Yurtta Sabah 

Anasını gözlerini 
oyarak öldürdü 

Ala.şehirden bildiriliyor: 
Burada çok feci bir einayet 

*"~· 
25 yaşlannda Soğukkuyu ma· 

Nafia Vekaletinden : 
5.5.941 Pazarteııi g(lnQ saat 16 da Ankarada Nafia Vel<Alet\ binası ~ 

de malzeme ınöd{hi_\llil odu.uıda toplanan maJ~e E"ksil.tme komısyoIJUnda 
"2636" lira "11" karnf mııbemınen bede-Ilı Al'ltara t•lmk bar.,Pnda yaptm
lacak santı.ı ve telef"" tesisabmn :;artnar,,<"rlndckt ehlıyet vesikası kaldırlla
r ... k. yenidc:o a(1k eksiltıne OBU1fı il..ı r.ksılt.me:si ,J&Pılacaktır, nsntme fari
namesi ve teıfcn:Uatı bedelsiz ola!"ak m-a]L.~ mtidürtöğ\btden abnabikr. 

Muvakkat temmat "197. lirır. '"73. kUruı;t.ur. 
tsteklilena muvakkat ternln::ı:t 'i"e ş..u-t.nomt:ıdnde J';':ttlt va.aik ile bk1ti.e 

IL'Y'l1 gün IQM 10 da mezkur Jı:omlsyonia rutzır bulunmaları l:kımdll'. 

RADYO il 
BUGÜNK(] PROGRAM 1 ı 

8,00 Pr--
8.03 Haberler 
8..1& llllÜ71Jlı: 

9.00 ı:. kadmı 

* ?3.SO Program 

18.03 Mflzi.lı: 

ıuo Müzı'k 

lD.00 
lt.ll 
ltAi 

19.10 

hallesinden bir genç ihtiyar ana. ====----,-::-=-=-=- __ 

ana elindeki bıçakla saldırmış ,...--------------------;------: 

(216H • J032) 1J.S3 Mdl:ık:. 

13.50 Haberler 
H.05 Mımıt 14.20 Mllzi.k 

:ıo.ı~ Radyo 
gazeteoı 

savatlı kadını bir kaç yerinden ı ,. f b 1 l · · ı·-· • j k · d 1 
wrouktan sonr:ı. gözlerini de S an U 8'3Zlffi amır ıgı Saıına ma OmlSiORUR 1D 
pkararak çok feci surette öı-j::..------------------..... ------•ı 
diirmüstür, Hadiseyi müteakıp Aş:>:><ıa yaııb bakır k• plar pazarlık~ı s•1l, almacalctır. thoı.,,,, 21/4/IMl * 

22.~ 

22.50 
ıs.ao 

18.00 Proıırom 

kaçan 8.na katili polis tarafından P"u.rle.>ı gü.,G '""t 14 de Toph<ınede t st Lv. lr!ıirliği. S..bnalma komls-
derlınl yakalanmıştır. ıronuada ya:ııl4cak!,,r. H..- l<nlemi ayrı a~n taliplere verılcb<!Pceği gıbl berlır---------------ı 

An lemin miktanodan daha az ve partiler halinde muhtelil baytl··~·ı:den ahna.- Yeni neşriyat 
Malatyada soğuk- bilir. ı.ıe1tmcrın belli vakitıe ı..omı.·~o!\!l gemıe!eri. (18'11 • :ı989> 
ların tahribatı amı ı.ı:ıktan Tutan T.:_t İslam - Türk 
Malatya, 18 (a.a.) - Soğuk

Jann meyvalnruruz üzerinde yapı 
tığı misli !!',örülmemi~ tahriba
tın derecesi hakkında Ziraat 
llftdiirlüğünün yaptığ1 tetkikat 
aoğuk dalgasının vilAyetimizde 
bir 8.fet halini almış olduğunu 
göstermektedir. I'-.aşta kayısı ol· 
mak il7.ere şeftali. rl ut, ki nz., 1 
elma .. armut ve bütün meyva 
mahsullerini yüzde doban be· ı 
flııden fazlası, üzilm mahsulü
ııün de yüzde ellisi zayi olduğu 
ve afyonları tamamen yandığı 
ve mPrkczdeki zarar miktarının 
11c milyon liravı teca.diz ettiği 
tahmin edilmektedir. Ka,alarcJa. 
ki zarar yekunu da tesbit edil • 
mektedir. 

Taslıilı 
18 - 4 . 041 tarihli nüsha-

mızJa münteşir Sümerbank ;ıa. J 
nının yapağı cinslerin.i gö~-tcren 
(1) numaralı kısmının Trakva 
malları zirinde ve (1) numara· 
h memleketler hizasında bu· 
lunması lii.zm gelen (7"() ra· 
kamının yazılmanuş ve (2) 
nunı:ıralı kısmının üçüncii. sa
tınncla ( fazlası) kelimesinin 1 

de (fazla) ~eklinde dizilmiş ol· 
duğı.ı ta.~hilıan ilan olunur. , 

Büyük bakır kazan 
Kil çille bakır kazan. 
KAra•ana 
Kapaklı bü::ra; 
Kcvıir 

Yağ ıa,,_ 

• 

acıet lira 11ra Ansiklopedisi 
500 42,000 3150 
300 18,000 13~0 12 inci sayısı int~ etmiştir. 

ı o.ooo 50.lı-OO 8'150 Bu niisha aile hakkında nrilhim 
ı C•.OOO 80.000 ~ bahisleri ihtiva etmektedir. or-, 
l 000 3 Oou 2:!5 · ' 

337 
.,, siye ederiz. 

1 ,(}()() 4,0QG ..,. 

• Harun - ur - Reşit 
İ!l~nbuı dah111nde muhtell1 mahaU<>ı·d"'fl cem'an ycklın 3119 ton kadar 

kara n.okliT1ıb yaptJnlacaktır. Heps:ınin nnıin tut.an 10,795 lira kat'l temi- Abbasi saraylannın muhteşem 
natJ 1619 lira 25 kuruştur, Pazarhkla ekt:ilt.Jnecri 21/4/941 P:lz::ırtesi günü korlan içinde yaşa.nan tarihin en Dü.
saat l 1 de Toph::ınede Lv. Amirliği Satınalma konıi..~t)t1Unda yapılacaktır. yük aşk ve et:ı büyük facia ıabeeeri
Bu nakliyat münakasasına bu işlerle me~gıı.l nakliyat firnu~ları ancak ci- dir. 
rebılirler. Bunlar dn kanuni ves.ik.alı:ırile kornisyona gf'lmeleri. Bu nakllyat Hanın-ur.Re,ıit kız kard~ini, 
işine 4'it şartnaıne komiayonda görV.lUr ve istenilen tafsilat alınabi1ir. runlarını ve vıezfrini kuaphk k0'7\ID 

(1087 - 3052) ilbi doğratıyor. 
• • • Bu kıymetM e9er bugün 

Beherine e; lira tahmin t'ciilen 500adct tevhld aemf'1i iskeleti müteahhit Matbaqı tarafından .. tıta 
nam ve he....abı:ıa pnZBrlıkla ıatın ahnac;;ıktır. Pazarhk.la ek.sıltm~i 25/.t/ Karllel"fmlze tavarye ederiz. 
94 Cuma günü saat 14,30 .da Tophanede l.v. Amirliği Satın Alma Ko.. j=======-·======== 
rni.:yonunda yı-ıptlacaktır. Ntimune ve evsaf ve şartnamesi Komisyonda &'Ö- ı·--------------. 
rt.ili.ır. Taliplrrin belli vakitte Komisyona gelmeleri. (1080-3013) 

••• 
A$0ıt'ıda ya7.1lı Rekiz kalem muytabiye pa:ıarlıkla SRtın alınacaktır. 

İlıal~l 24/4/941 pereembe fflir.ü ~<ııtt15.30 da Tophanede 1.::t. Lv. Amirli
ği Srıtın Alma Komtsyonund;\ yapılacaktır. Tsliplcrln vereb:Jccekleri ma.. 
Jı c"l iyi ci11s..;tırh.'fl nümune-leri ve kat"i U>minatlarile belli vakitte Ko~ 

rrıisyona gr]m('leri. 
2000 Adet tım:ır fı~·ı;ası. 

5000 ,, Kıl kolan. 
2000 ,. Zincir yular ııapı. 

200 " Maa ~ikke Lavla halalı. 
SOOO ,, KıJ gebre. 
5000 ,, tp yular b~ıf1ıi 

5000 ,, tp yular sapı 

5000 ., Kıl yem torbası. 

• •• 
(1<181-3014) 

1 BORSA 
18 Nisan 941 

Londra 
Nevyork 

Cenevre 
Aüruı 

Madrid 
Bel&rad 

Açılı1 •• 
lc•pa!!!!__ 

1 Sterlin 
Dolar 

İsviçre i"rc 
Drrıhmi 

Pezeta 
Dinar 

S.22 
132,20 
ı32.10 

Yokohama Yen 31.017 
Stokbolm lsviçre k:ro< 30.6275, 

ESHAM ve TAHViLAT 1 

12345678~ 

ı[IJ 1 1 1 

1625 kilo ~ridrol satın alınacaktır. Paz.arbkı:ı. e-ttsiltm~i 25/4/Ml 
cum:ı günü ıaat 1" de Tophanede Lv. Amirliğı S~tın Alına Komiı>yonUDda 

yap1l:1caktır. Tahnıin b('<_ieli 4225 lira knt't tem:nrttı fS33 lira 75 kuruştur, 

Taliplerin belli vakitte Koınisyona gelmelf"ri. (1082-3015 

S1V AS - ERZlffiUM I 19. 15 l!USI 

• > rr. lg.00::1:0:.1:0'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::'.'.::~~~~~~~~~~~~~~~~ 

;I : ili, ı •: 
4 1 ı•; 
s ı• 
6 p ~ m=.---""---'-ı _1 
7 l I ı Gf-
8 il 
9.a-ı....-..:.;;;;.ı.....,ı 11!. il!. 
Soldan sağa: 

1 - tstı.nbulun bir semti. 
2 - K~-der, sinir. 
3 - Bir harfin okunuşu, us.. 

lanıntyanlara atılır. 

ri. 
4 - Bitirmek, bir eğlence ye-

5 - \'ermek. 
6 - Genişlik, bir nida. 
7 - Budalalık. 

8 - İlave, kırmızı. 
g - Trakyada bir mevki, clağ.

1 !ardaki oyuklar. 

Yuka.ndan a.sağı: 

••• 
40 kalem ecza ve ııhht malzeme alınacaktır. LLc;t.Mi Komisyonda 16-

rülür. Pazarlıkla eksiltnıe.sf 24/4/941 Pf"rscmbe gür:.Q !!!aat 14 de Tophane
de L'\." Amirl1ti Sntın Alm:l Komisyonunci:-ı ya.ınlacaktır. Heµslnin tutan 

877 li.- 94 kuruş kat'! teminatı 131 lira 69 lruruştur. Taliplerin belli va-
kitte KOID.İSJ'Oca e~lmelcri, (1<184 - 3017) 

• • • 
357 .000 kilo kuru gü:-ııten odunu alın:ı.caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 

21/4/941 Pa.za.rtes1 i!,Üoü ı;:ıat 16 daTophanede lev:\zun anlirHQ,i 5-abnal -
m.l komisyonuncta y~pı1w:ait~ı::', lleher kilosunun ahmin beldeli bir k:uruş 
seksen sant .ın ille temin:ıtı 481 lira 95 kuruştur. Taliplerin belli vi!.kitte I 
Komisyoca gelmeleri. (3023) 1 

• • • 
tk.i adet otobü..ıı: t:ımir etirilecektir. T~hınin Ciyatı beheri 1230 Ura ikisi

nin ilk teminatı 187,50 kunı~tur. P<tıarhkta ~ksHtmesi 21/4/941 pazartesi 
günlı saat 15.30 da Topbaned"? ı~v~ A rtı ~·ı 8i Satın Alma Komisyonunda Yll
pılac:akt.ır. Şartnamesi komi5ıyonda otrılıUsler Topçuatış Okult:mda görülür. 
Talıplerin belli valutte Komioyona gcJ.,..,Jed. (lcıt3-3068) 

••• 
Süvari B1nic~lik Okulunda mevcut 398 Mtt köhne fotin ve 80 çift 

konçsuz çizme müteahhit nam ve hesn*'l:na ıttıl:'ır:-ıktır. Paztırbkla eksflt
mcsi 28/4/"41 pazartesi günü aaat 14 de Tophanede Lv. Arnlrlıii Sabo AJ. 
ma Komisyonunda ynp•J::ı.coı:khr. Hep inin tahmin bedeli 67 lira 70 kuru.J
tur. Tallplrrın fol.in ve c:ianeleri Süvari Bini<·ilıK Okulunda "!Örmeleri Vt> 

67 lira 70 kuruşluk M:ıl bedeli ile Komtey-r.na gelmeleri. (1089-3069) 

Maklna ve Elektrik Mühendisi ! 

Kimyager, işletme Muhasibi 
ve Ticaret Şefi Alınacak 

Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden : 
Umumi Mildilrlilğüınüı.üıı muhtelif ııervİ.!ıll!rinde biri 400 

(lhösas mevkii) diğeri 260 lira UcreW iki kim agerlik, biri 
400 (İhti..<;a>; mevkii) üçü SOO er lira öeretn (i:: ilıtisas 
me,·kü) dört makinıa miihendisliği, 260 lira ücretti bir elek· 
trik mühendisliği, 300 lira öcretll iki mürelııı.ssıs işletme 
muhasipliği (lki!ii de ilıtiııas mevkii) ve Sjij) lira iiczoetli (İhU
saB mevkii) bir ÖCIU'f't şefliği mönhaldlr. 

Tayin ~re yuk&nda yazıh kııil.ro t.hsisatlan da
hilinde 3659 ve 3968 sayılı launulara .mı.a:anıı alabilooeliıleri 
ücreüer verilooektir. 

1 - Çocuk konur, bir meslek 1 
v•kitte komisyona g~lmeleri. "3080., 

erbabı. =::==:::.:::=::==================== 

15 ton un 1ğtl<'adayoı: scvkedılece~Ur. Paıar1ıkl;ı ek~iltmffi 21/4/Ml 
P~zartesi günü ~ı:ıat 14,15 d~ Tuphanede l!'v~;:ım amirliği ~atı.n alma komis
yonunda yapıl~c;ıkhr. Toliplerin bu işe elvf'rişh vas?t~ları olduğuna dair 
;oııntaka liman ReisHPinden alacaktan v~ik ve kLıt'i teminatl:ırile belli 

Talipleri.a. mesleki tahsil ve uxs Derini 
kalarla 2.5.1941 omna günli al;I"""'"' Jı:ııdar 
ınonıi Müdürlilğe mliracaatla.rı. 

göstmir veııİ· 
Ank&rMk U-

2 - Değirmenlerde vardır, fstanhul Defterdarlığından : -------------------1 
genişlik. 1 l<tanbul BnşveHlet Ar~;v Dairosinde yaptmlacnk 528 lira 92 ku~ OJniı LBYaZlm satınalma komisyonun~ ~n 

3 ~ B:r harfin okunuşu, ezan keşıO; t.ımir ve !.adil •'1; 5/5/941 p•z1rtesi günü saat 15,30 da ;\'illi Emlik •·-----------------------------.11 
okunur. J.füdürlütünd( toplann<'~k c.ıl::ln Komisyonda acık eksiltme ile ~halı: edile- ı _ Mevcut evsll.[ı :rrıucibnce 5000 il& 35-000 kilo arap sabunu ab-

4 _ Yarchm. cektir. Muvakkat 'k>minat 40 l~ra<Ur. Keşif, prtnnme ve sair evrakı Milli nacaktır. Beher kilosuna t..ıhmin edilen fiyat 40 kuruş olup 21/4/941 pa- 1 
EmlAk 4 Uncü kalemjnde gö•·ülebilir, 2artesi günü sat 11 de Kasımpaşada bulunan Deniz Levazım Satınolma 1 

5 - Mükemmel, bir rabıt e- b. t hh.. 500 l' alık b h · pd • 1 1steki1ilerin; ~ t\7. ır .aa ntte ır U işe cn1..er ış ya ı,..ına ı Komısyonunda pa:ıa.rlıkl:ı eksillemeai yapılacaktır, Şartnaml'Si her gün 
dat.ı. dair idarelerden alınış ol<luklnn ve'4'i!ra1ara lronnden i:;tanbuJ \ 7illlyPtine Konü yondan alınabilir. 

6 - At yavrusu, ean•ız bir 
sinema yıldızı. 

7 - Siıtirli. 

8 -Latife. 
O - Canlılarda vardır. 

(Evvelki bulmacanın hıltl) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

mUr;1caatla ek.c.ıiltme tarihinden (tatil günleri hariç) üç güu evveJ alınmıe 2 - İE>"tekl,lcrin vere·: .... kleıi mllldarlara göre kat'i tem.inatlarile bir. 
ehliyet w Hl yılına atit Tic:aret Odası \·esikası ibraz etmeleri ll7.nndır. likte mezkCı.r Komiayonda belli ~ ,... aatte hazır bulunmaları ilıin olu 

(3075) nur, (3006) 

lstanbul Defterdarlığından : 
ttskiıdar Valide bağındaki sanatoryom binasında yaptırılacak 3534 lira 

37 kuru~ kCŞ:fli kanalizasyon illi 5/5/9·11 pauırt"'° günü saat 15 30 da MU. 
li ErnlAk M.üdurlüğünde toplanacak komisyonda açık eksiltme ile ihale edi
lecektir. f.fuvak.k.at etmlnat 266 lir.ldır. K~it, şartna1ne ve sair evrakı Mil
li EnıWc 4 ü.ncti. kalentinde gürült:bilir. 

1.steklilerin, en az bir taıı hhütte ::\000 liralık bu işe ~nz.er iş yaptığına 
dair idarelerindE>n alnuş olduklan vesikalara istinaden İstanbul Viliiyetin• 
nlürataaUa eksiltme tarihind~ {tatil günl~ri h..viç) üç etin evvel alnım11 

ehliytt ve 941 yılına ait Ticaret Od:ısı vesik.a.c:ı ibraz etmeleri lhım<iır. 

(3071) 

• • • 
1 - tbtiyaeunız olan 1000 metre u..zunluilunda içi laatikti 60 hl< borlu. 

mun 21.4.941 Pazartesi günü saat 10.30 K~'UJlpaşada buJunaa deaiz levi
;.ını satın alına koınisyonunda pazarlıgı yapılucaktır. 

2 - İsteklilerin belli gün ve satte mezkO.r komisyona müracaatları i-
lln olunur. (3066) 

••• 
1 - Beher kiloswıa teklif edilen 1050 kuruş a:ıilı gt;rülen 204 ili 1*9 

kilo i\ngcrin 22/4/941 Sa1ı günü saeU4 ele Kuunpaşada hli.ıuuun koma: -
yanda pazarııtı yapılacaktır. 

2 - Şartnn.mesi her gün iş saati %Ol:rlında komisyondan bedelsiz Ôlarak 
ahnabiEr, 

3 - İsteklilerin teklif edecekJeri miktar ve fiatlara göre yüzde yedi bu _ 
çuk nc;beünde ilk teminsUarile birlikte belli etin ve saatte kooı.isyonda ha-
zır bulunmaları ilin olunur. (304.2) 

SÜMER BANt' 
UMUM/ MÜDÜRLÜGÜNDEN: 

Kara.bükte Türkiye Demir ve Çelik fabrika.ları mtı 
için hariçte çalışmamak '<aydile ve 350.- liraya ka~ 

ret verilmek üzere barem harici 

BİR MÜŞAViR AVUKAT AlltJACAK 
!n~liz.ce bilen ve hukuki sahada tecrübe sahibi olan 
!erin 21 Nisan 1941 tarihine kadar Aııka.ra.da Sümer 
Uınumt Müdiirlüğüne ve !stanbulda Sümer Bank şıı 
müra.caatla.rı ilan olun uı·. 

İL AN 
BirlikleriJn'.z ihti_yacı için a$ağıd1ki evsaf dairesinde 102 k~ 

ile 20 bine-k. be)·glri pazarlıkla satın alP1acaktır. Pazarlık baftautD 
curuaıtest günleri yapılacaktır. lsteklllerin An1ıi.ara caddesi Kahl"stPIJI' 
hnn tlçüncü k111ttak.i sa~ alma komiayonumuza müracaUarı ....... 

ÖKÜZ Eva.~ı 

1 - trt;faı, 1,10 dan a~agı olmı.yacaktır. 

2 - 3 ili 8 y~ araSJnda ol:ıcakt.ır. 

~ - Ökü?Jer 1stanbulda ınübayaa edilecekth\. 
4 - lleli emrazdan ~im olacaktır. 
5 - Baş \"eteriner t.araCından her mühayaa edil"'1 ö1dbler 

J'&pılacnk ve neticesi merı.ti zuhur edecektir. 
BEYGiR EVSAFI• 

l - Boyu 1.38 den ~ağı olıruyacak.tır4 

2 - Yaşı. 4 ili 8 olacaktır. 
3 - İleti. eınrazdan salim olacaktU'. 
4. - Bnş veteriner tarafından yapılacak mallıein ueııcesi 

cak\ır. (2922) .. --==================~ 
Harp Okuluna Havacı Subay ye 

rilmek üzere sivil liseden meı 
olanların kayıt ve kabul {artl 
1 - Lise olgunluk imtihanını vermiş bulunmak . 
2 - Aldıkları meı.uniyet diplomalarındaki kanaat notu i;ri 

iyi bulunmak, 
3 - Olgunluk diploma tarihicden bir ııeoedec fazla müdd,ı 

miş bulunmak. 
4 - Sağlık durumu pilotluk hizmetine müait ohu.ak. 
5 - Yaşl:-ırı en yukan 21 olmak. 
Not: 
BiUhare hava muayene he-yeti btrAfından yapılacak • mu'' 

lık durumlan pilotluk sınıfına müsait göriilmiyenler iı;terıerse ıs 
lunun diğer ın.ı:uflarına verilın"k g·hi hi<:bir mecburiyete t.abl t~ 
tam serbesttirler. Kendilerinin aı·zularına göre muameleye t!bi 

Okul tedrisatı 15 Mayıs 1941 de başlıyncağından talip oıı.f1 
lundukları askr.·rlik şubelerjne ınüracaat edr-ceklerdir. Askerl' 
yaptıracaklan sıhh.j muayenede müsbet netice alanJar evra.ıtlaf 
okuluna scvkedilet"t'klerclir. (2 İstanbul Defterdarlığından : 

?ttuhamrııen bedeli Teminat --~-===============================I======-=-==--=-=-==~-~ .. ----==-~-==-=-=---==----~, 

DOKTOR.--. 

HAFIZ CEMAL 
Lokman Hekim 

J)alılliye Mi1teba1Ja191 

Divanyolu 

Sirkecide Ankara caddesınde 132, 
132/l, 134 Ayılı dükk~nların 1/2 his
se ·i 

Lira Lira 
----~~---7662,5 582, :to 

Yukarda yazılı üç dükkôn Kapolı zari U-'ulile 5/5/941 tarih.ine müsadif 
Paz.u:lesi g(lnü saat 16 da Mlllt ~.mı~:, ~h:dürliltfindeki Komisyonda peşin 

par:ı ıle satıLlcnkbr. Bedel ikinc:I tertip t~sfiye vesikasilc de ödenebilir. Ta
liplerin teklif mektuplarını ~aat (15) e kctlar Komisyona vermeleri lizımdır. 
Fazla malümat için Milll Eml5k 4 üncü Kalemine mür3caat. (3074) 

Sahibi; A. C1Mnafettln SaraçOi)lu Neşriyat Alüdüril: Maclt Çetin. 
._.ldtQt Y4r: (H. Boktr GUra:oylar ve A. Cemahtttln 6araço§lu matbaN&l 

ÜMER f .~NK UMUMİ MUOURLOGONDEN 
Bankamız merkez teşkilatı için 260 liraya kadar 

ücret verilmek üzere 

ÇOK iYi INGILIZCE BiLEN r 'r' 
MÜTERCiM ALINACAKT ~ .. 

na.veten. Fransızca ve Almanca bilenler tercih erlilebi!il'. T . 
Uplerin 21 Nisan pazartesi gününe kadar umumi n;üdlp·I J· 

".. üze miiracaatlan ilan olunur. 

Beykoz Askeri Satın Alma 
Komisyonund:JS' 

Adet 

6 

Boy 

2 
2 
2 
2 

300 
250 
;oo 

mm. lik çelik bO''ll 
6 

" " 6 .. " e 8-0 
" " 

1 - Yukarıda miktar ve eb'adı yazıtı dör1 k:alem 
eilnü saat 15 de pazarlıkla salın alınacaktır, 

" 
" 

2 - Tek.arrur eden tiyat üuırindcn 3 <M 15 teminat 
3 - l!:vsııf ve son.it her 2l1n mezlnlr Komisyondn p,örillrı~t 


