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2 NİSAN 1941 

Çarş~mba } 
--...J 

3 üncü Yıl • NO. 1044 

GÜNLÜK SİYASİ HALK GAZETESi 

iDARE YERi 
llmuomn&niye, No. M lstanbul 

!l.'elgaat: YJCN.t SABAH 1ııtanbul 

TF.IEFON: 20795 

Her yerde S Kuruş 
SU& 

Bütün 
Avrupa! vru ada ve Akdenizde son Şekere 

10 Kuruş 
zam yapıldı istiklallerini m ah •f • .r :ı 

•den Yu11o..slav!}a, Yıınanis • 
tan °" Türk·y • b ·~iki ·ı 
I 

· ~ Uı.:wa ... .. . . 
nnı muhafazaiJa iter za. 

az eren temsili harita • .. 
eı 

m~nkinden kuvvetle azmet. 
mı.ş huiunuyorlar. 

~~: Hüseyin Oa.lıid YALÇIN 

Ş imal Denizinden Karade: 
ruz-:, Karaderıızden Ti

. . renıyeu denızıne kadar 
§imdi ~ milyonluk asken ve 
lktısadi .bır blok vücud bul
muştur kı tarihte bugüne kadar 
bunun bır mısh görülmemiştir· 
Tuna ve Halkan havzasında ın: 
giltereye muba!if bir cephe Jru. 
ô""'uştur; Yugoslavyanın da. 
çıb, Mısakına i.~t.irakı.nd~n son-1 

~a. gıltı>rt:niu Avrupadan ko
guJmuş oldugu meyda.na çık-ı 
mıştır. Bu '1'\irkıye kalmıştır 
Fa.kat Cenubu Şarki Afrika : 
lllllda ba.sıl olan deği;ııklikten 
~a. o. da kendi vazıyet.ini da-ı 
-~.}ea.lizın ile tetkik edebile • ........ ır. 

ıı!ir ka.ç giln evvel bu masalı 1 
yan radyosu brae dinleti

yordu. Biz de, İtalyan radyo
ııunun tavsiye etmiş olduğu veç
hile, vazıycti realizm dairesi.nd 
tetkik edelim. e 

Evvela, anlıyoruz ki l4ilıver 
Devl~erinın bütün gayretleri 
Avı upayı kendi avu~ları ıçille 
aldıklanru, Avrupa ınilleUerinın ' 
rua ve. ruuvıudkatiyle tek par
!;adan ıbaret, mıitt.erut, mütesa,
nıt ve menuıun bir heyet vu
l:uda getirdıklerıni dünyaya 
~ak g-..ı~eıııne matuf bu
unuyor. Alınanja ıle ltaıye.uın 

tek b:r parça ha.lınde yerleştıkl.,.. 
rı bu A vrupada arlık lngııtcrcye 
yer yoktur. O, bütıin Avrııpa
~ııku kovulmuştur. Uu Avnıpa T:fr . ve sosı.ete•,i M;ine heuilz 

kiye. ı;ırmemi:ıse de o da 
realıt.c_;•ı '?uşalıcde ede~k bo
~:ı eg~.,ge ve ycnı Avrupa ea
. aı •~ıne kıı.rı~mağn ke.ııcHl
gın~en mcylcdet.e~tru.ış, yahut 0 da zorla "ula gdırileceknıış 
d ~bulti .Mihver proJ>aian
~ Yllaklannın bir emrivaki 
n~~ ettikleri bu maıı

P.ra .n.u "'a<ia İt:ı.lyanJan aldat
nıı.ıı ve uçuruma. siiriiklem1ş o
.lan seraplar karla.r yanlış ve e
aassu:dır .. Buglin Avrupada gö
nill 11"9.Sıyle, memnun ve ta.raf· 
tar ıolaraı.. Alma.nyaya iltihak 
etm .ş tci< bfr d<'vlet yoktur! E
ğer bugıln A.lı.ıan ve İtalyan 
~Uenne hi:r au~ette söz suy· 

ek iınldi.n ı ı ıalışedilııe b ıın
l:ı.!;11" h~r ııeydcn evvel bir

. 1ne karşı duydukları nef· 
~ ifacl~ edeccklerillr. Bugünkü 

vrup:ı. ıçınde Almanya da. ya
pa. ;'alıw.dır, lt:ı Jya. da. 

Almanya Avrupanın her ta
:;ını ~a Plaınış~ı r. Fakat bu- ~ 
"·- . a.n. efl<.ln umumıyesıne 
;--"'91 bir bır!Pşme, &.nl"i'Oa, bir 
" blriıgı Ş< kli e.ltında .. t ~ . , ... ıtos er-

.,e ını;;an yoktur. Almanya. 

, 
l 
• , 

AFRIUA ' • 1 

Almanyanın Amiral 
Yugoslavyadan.Cunningham'ın 

talepleri beyanatı 

Orduyu terhis ve 
Üçlü Pahta 

resmen iltilıak 

Sene sonuna kadar 
bütün ita/yan fil o

su temizlenecek 

~:11~~ kgir~ semavi bir i.fet 
yor. a et gı.lıı ~ıwnı mahvedi- Belgrat, 1 (a.a.) - Reuter &.· Londra, 1 (a.a.) - Times ga-

Bu\g · tan ı jansı bildiriyor: zetesinin Akdeniz zaferinden 

lnoiliz gazetelerinin 
t. fsirleri 

Yugoslavya bu 
teklifleri reddetti 

ruz. .a.ns dan yeni gelenler Haber alındığına göre Alman- bahseden denizcilik muhabiri 
. yıyeeek m:ıddelerinın şim-

Milli Şef 
Yugoslav 

Kralını 
tebrik etti 
Ankara, 1 (a.a.) - Yugoslav

ya kralı Majeste ikinci Plyerin ı 
hilkümdarlığı ele a.lınam milna
mebetile Reislcüınlıur İmnet lnö- · 
nil tarafından kendilerine tel-ı 
grafla tebrikatta bulunulmuş ve 
mUşa.riinileyh de sam.lmt teşek-ı 
ltürlerini ReisicUmhura telgraf

Uiden tamam~.u tilJı d'". . yanın Belgrat elçisi B. von Hee- yazıyor: 
Btılgar parasının en ıgını, ren diln a.kşam Berline hareket İtalyanların Vittorio Veneto i· • _,_,_,._lllllıı,__._,._,_,_, 
dliştü;;;;nu·· •---· ediya.n ya.nya. etmiştir. Alman • Yugoslav mil- zıhlısının da. denizin dibini boy- il 

la. bildirmiştir. 

"!-· ""'1.ltn yorla.r. Pek • · 
kıs;ı_ lıır Alman İşgalinin tevlit nıı.sebeUerinin kat'ı safhaya gır- ladığı ta.hmin edilebilir. Zira zırh HA R p 
ettig• bu sıkıntıların bira.& aon- mesi muhtemeldir. lının sürati 15 mile kadar dilş • f '"\ :a ne dereceye kadar vare.ca- Belgrad.ın Alman mahfillerin- tükten sonra herha.ngi bir lima-
b"ll! anlaınaJt için Rumanya.ıım de beyan olunduğuna göre, B. namuhvtearma.belildir'?i.ıı olınası pek az VAZı"YETI 
hde.line bakn,e.k katidir Holıın- von Hceren Bitlere şahsen iza. 

amn, Belçikıuun ~ hatta bulunacak ve Hitler de Gazete başmakalesinde de fil 
!'•üthiş bir zaru~t Ye ih~ ne derhal kat'i tedbirler alacaktır. 11atırlan ya.zıyor: 
ıçuıde kıvt-andığ"ı.ru yw; Almanlann yeni Yugoslav hil • "Müessir ve şidıletli bir s~t
akseden ıı.çlık eeel.erind oralarda.n .J!iı,ınetile yaptıkları müzakereler t.e yapılan bu harekat am.ira.l I 
yoruz. en anlı- ·&Şiığıdaki başlıca ilç talep üze. Cıınningham'ın doğu Akdeniz! . 

Avrupa cenup 
doğusunda 

vaziyet Almanların ayak bastık rinde cereyan etmiştir: ne itiraz götürmez bir surette 
meınlekeUerın hiç biri d 1 - Hükumet darbesinden hfilcim olduğunu gösteren yeni 
mal hayatt:ın eoıe n e nor- sonra Alman mallarına ye.pıla.n bir delil teşkil etmektedir. Ke
liiç birinde yerli ha1:ı,alına.nıuıtır. zararlara karşı tam bir anlayış za bu muharebe hava kuvvetle-
Almanla.ra ka.rşı bir mllst_ev zihniyeti gösterilmesi. rinin, sürati itibarile muharebe· 

• •• ·A-! Baınimıyet 2 Ü • k d •• d esen gos ..... uuyor. Fenebi m'.. - çlil paktın alenen ve ye gırece y.ır e mutema iyen 
tevlilerden namuslu halk ve:- tam olarak tasdik ve teyidi ve muharebeden kaçmayı tercih e
dan kaçar gibı ıızaklaıııvor A.: Yugoslav ordusunun terhisi. den bir filonun plAnlarını boza • 
ma.nlar istila ettiklel'ı m~eket- ., ___ <.,&•.".".•.,•Y;.ı ••• s_._u•."." .2.• .. •,.> ____ l .. 8•.".".',.•Y_•_• .s.'."'."." .. 1.•.•.> 
ıca.ı;:,~ hepsine kin, nefret, ııc-
lar A. ve ıztı.re.p tohumu saç_b
til~ a~rupa. vahdeti nerede? l&-

Bu anda, harbin siklet 
merkezi, Avrupa doğu cenu
bun&. dilııeceğe benziyor. 

tnda h~nan kvrnpa,da 
yalnı.~ lıir vııfldet#'BJ": Alınaıı 
zulmu ve Alman,;furuğu. Bu
na İtalyanlar. belki bir Avrupa 
bloku deyebılırlcr. Fıı.k&t bir 
hapishane vahdeti demek halci. 
kat.en daha uygun dilşer. 

Hakiki bir ta.svip ve muvafa
kat ile Üçler Misakı.na dahil 
olmuş bir devlet var mıdır Av
nıııada? İspanyalılar kadar mıh
v~r memleketlerine müteşekkir 
kalınası bir merbutiyet duyma- ı 

aı icap eden bir hükUmet ta- sinde eski hükiımetin devrilme-! Alman ordwıu, önce milli 
aavvur edilemezdi. Halbuki İs- si ise b~e~ti~ mihver hül: toprakları kurtarmak maksa
panya Üçler Misakına girme· ya.sını but~ _?ut~. tekzip etti j diyle teşebbüslere gırışıniş, 
mi•tir. Çünkü Alman ve !tal- ve yıktı. İstikllillerını muh~aza taarruz çıkış yerleri edindik
yan tehdidinden coğrafi vaziyet eden Yugoslavya, Yunanıstıın çc yeni istila hareketlerine 
ıtibariyle uzak bulunuyor ve ve Türkiye bu istiklfil!erini mu- k~yulınuştu. Artık ırkın 
hır tecavüz karşısında İngiliz bafa.zaya. her. zaınankınden kuv 1 kurtarılması değil, he.yat ve 
ve Amerikanın müessir yardı • vetle azmetmiş bulunuyorlar . emniyet sahaları elde etmek 
tnına güven mek ka.bil olacağını İngıltere Avrupadan hiç de düşünülüyordu. 
g_oruyor. Hakiki, hayat ka.biliye- kovulmug değildir. Kovulmuş 1 ka.re.la.rın 
tini babı bır Avrupa vahdeti bu- biri varsa o da Afrikadan pılıyı .Avruı>_&. • .~. uf~ 
lunsaydı İspanya bundan uzak . pırtıyı toplamağa başla.yan I- ~letlenn de hiiıniliıp r<;ılu
ke.lı.r mıydı? talyadan iba.rettir. İşte reallzın nu elan ~ işgaline, 
Y~oslavyada vatanperverlilı: dairesinde dilşilnen Tllrkiye Şlme.1 denizi ltıyıla.rımn ele 

"~ mılli şeref ve haysiyet hisle-. vaziyeti böyle görüyor. ı ıaonu uyfa ı oiltUR 1 do) 

nnııı. Ievwanı. ve bunun netice- B~ Clabid YAUJIN 

l 'i~·· ·· .. ' ' 
' ~ ~ . 
~" ') \' 

ı . ~-

~~~~~~~~~~~~~~~~-~~ 

Bekarlık vergisinin 
esasları hazırlandı 

45 Yaşına kadar evlenmemiş er
kek ve kadınlardan vergi alınacak 

Ankara, 1 (Telefonla.) - Çan 1 
kın mebusu Sırrı tarafından ha
zırlanan bekarlık vergisi kanun _ 
layihası a.IAkalı encihnenlerin 
tetkikinden oeçmi bulunmakta
dır. Yakında Bil yük lılillet Mec
lisinin umumi heyetine sevkedi
lecek olan bu proje etrafında. 
çok mühim ve esaıılı milna.ka.şa
la.r geçeceği tahmin edilmekte • 

SABAHTAN 

ingiltere 
istilası 

için 

dir. Türk içtimai haya.tında mü
him bir mevki işgal edeceği şüp 
hesiz bulunan projenin miihim 
noktalarını aynen bildiriyorum: 

Askeri hizmetini yapın.ııı ve he 
nilz evlenmemiş olan her beldir 
erkekle 17 yaşını ikma.I etmiş ol
duğu halde cvlenmiyen kız ve 

(Sonu uyfa 5 sütun 1 de) 

SABAHA 

Musanın 

asası 

lazım! 

Başvekilin 
Parti Grupun· 
daki izahatı 

Şeker Tüccarlan 
beyanname verecek 
Bir Bekçiyi yaralıyan 

bir Subay meslekten 
ihraç edilerek tevkif 

edildi 
Ankara, 1 (a.a..) - C. H. par

tisi Meclis Grupu umumi heyeti 
bugün 1/ 4/ 1941 salı gün il saat 
15 de reis vekili Seyhan mebu. 
su Hilmi Ura.nın reisliğinde top
landı.: 

Celsenin a.çılına.ııuıı mütcakıp 
söz alarak kürsüye gelen &.
vekil Dr. Refik Saydam hü.ku· 
ınetçe ,elcerin bugilnkU aatıt 
bedeline 10 kuruş zam icraSI 
d\lııünüldüğilnü ve bu 10 kuruş
tan 3 kuruşunun vaziyet dol& • 
yıeile artmış olan istihsal me.s • 
r&flannı ıau-.ılıya.cağının hesap 
edildiğini bildirmiş ve parti u
mumi heyetinin bu zamma mu
vafe.ka.tini istemiştir. Grup u
mumi heyeti ~ekilin teklifi· 

(Sonu sayfa 5 ıUtun 5 do) 

1 Asmarada 
zaptedildi 
Cenuptan Adis

Ababaya 160 hi
lometre yaklaşıldı 

Ka.hire, 1 ( a.a..) - İngifüı 
imparatorluk kuvvetleri, Eritre
nin merkezinden 120 kilometre 
ltasa.r mesafede Kerenin zaptın· 
dan yalnız bılfil gün sonra Asına,. 
raya da girmişlerdir. Kerene 
bir demiryolu ile bağlı bulunan 
A.smara, denizden 2300 metre 
kadar irtifada ba.vası çok sağ
la.m bir yayla.da kli.indir. Şehir, 
modem bir şehir me.nzarası ar
r.etmelrtedir. Bir telsiz istasyonu 
Yardır. Asmaranın niifusu, nor
mal zamanda, 22 bin ki•i idi. 

(Sonu sayfa 5 sütun 4 de) 

Yedek Subay 
Okulunu 

bitirenler 

Orduya katılan 
Yedek Subaylara 
bugün diplomala

rı verilecek 
lata.nbul Yedek Suba.y Okulu 

mezunla.rımn diploma tevzi me
rasimi bu sabah saat 10 da bil
ytik meraııimle yapılaca.ktır. 

Okul komuta.nlı.ğı u.ratı.ndaıı 
h8%ı.rla.nan merasinı programı üç 
kısma a.yn~tır. 

(Sonu aayfa & aütun 7 de) 

Müsabakamız: 

- 36-
HCSABAKANIN ŞEKLi 

Bu parpayı kn'p ıaklayıntZ. 

8on pa~ netredlldlkten eonra 
bu parçalar bir araya getlrllmek 
eı.ıretiyle meydana ç.akacak reMnl, 

- Soyleyin size Her Doktor, aradlğinlz aıı& oradaillr!- vazıh ad..ıoızıe birlikte idare· 

Alınan, İngilterenin iııtilAsı i- lun ''M:wıa.nın asası,. m bulmak kamı .. ı,tlrak 191n kiti ı•I-· 
Bir Yahudi fıkrası olacak: 

1 

disine bu işcie en kestirme yr;,.. mlao g5ndwmek bahar mu.aba· 

çiı.ı plAıılar. çareler ararken iten- (Sonu •l'f• 4 -.. .. 4 de) r..ot.ır. _________ _ 



YC'.;} SABAH 2 1''!SAN 19il - ...., 

OKUYUCU 
DiYOR 1 : 

ANLATAN: BiR GAZETECi 

11-
Babtıısonın oda bpGmıı ıı:.. Bahtaaor ıır!nıernc\tk! korno -

narianndan ıçende bia yan- elinin üuırinde duran masa saaınakta elan Wııbsnın Jljlğı su- tine eğildi Ye bİl'1lk bir hay-1 

lnönü 
Zaferinin 
gıldönümü 

E 
Dün ·san devr si içti

aşlad · 

1 Dokumacılar 
kooperatifi 
toplantısı 

Cenaze 
Otomobilleri 

Bir 1aıoıı' ' ı.. fil melı:tu
lıa aldılı: : 

"Ga.zenl7.in ikinci sahif esin
de l:ıer zaına.n okuyucu dilek
lerini okuyor ve gayet ma
kiıl istekJerinln icap eden ma
kamlar taratından nazarı dik
kate alındıklarını görerek 
memnun oluyorum. Şu dileği
min de gazetenizin bir köşe-

dığı içbı, elektriğin ,_mi ara- retle: 
:m:ı.kla vakit geçirmeye lttzmıı - Ah!.. Saat dört ~! Sa-
ka!meksn:m, karaobk ..tadım 1-h ciluyor h&!. 
kıı.pıya doğru yllrüyoırek. ıı- Diye mınldandı. 
lrapıyı açtım. Fakat gördüğüm - Dört buçuk mu! Balkon-
-nrara beni dondurdn. da epey yııtınıııım, dmene !. 
Kçmın önfind@ bqı · i 0 wlen: Babtasor o vakit göz kapak.-

donup kalmıştlm. ı.mu daha bftyWt bir hayret.la 
Zira: ~: 1 

Dün ak.§am Emi
nönü balkevinde 

bir merasim 
yapı dı 

mala ına 
-----~-··------~ 

Sular idaresinin bir senelik faaliyet 
raporu meclise sev kolunda 

Rad)'O ııöndltrillml}f, ııımdl - Ba.lkooda mı epey ya.trıu- Dün alıpm aat 20.30 d& E-
ı:aa.sanı.n üzerinde dunııaktay- IUD.? Bu d& Dil dm:ıU:? Dedi. minönll. lıalkevinde ikinci lnönll İstanbul şehir meclisi, dün sa- varidatı 1.517 .37 4 liraya baliğ 
dı. Bahta&or ise ~ Birdenbire göd ııabl<1anm& miizafieriyetinin 20 nci yıldönii- at 15 de vali ve belediye reisi ı olmlL5tur. Bu varidat bir sene 
b.er zamanki gibi ~ ..ıwa takılmıştı. Eğilerek dikkatle mil miine"""ctile büyük bir top- doktor LOtfi Kırdarın riyaseti evvelki varidata ruı.zaran 28.388 / 
yil:::le uyumaltta)"lh. lıakmıya hııı1J11h 

1 

lantı yapılmıştır. ! altında toplanarak nisan devresi! lira fazladır. Ayni sene zarfında 
Y alnıs .&Jıtasoc-. lıaryoialll Sonra dehııetil bir hayretle: Çok kah Mhk bir halk kütlesi- lçtimalanna lıa.,<ıla.mı.ştır. Ruzna- Elmalı suyunun varidatı 251.465 

baş,ındalti ırıaa.liirr' p ~ - Ah! dedi, alıı.ma ne olm111 nin hazır bulunduğu bu toplan- mede mevcut maddeler alii.kah lira ve adaya verilen su varida-
du. -.in öyle! tıda mensime istilı.lll marşı ıle encümenlere havale olunduktan t:ı 8.129 liraya baliğ olmaktadır. 

Bu manııara ıı Dırııie e lıadar - Bilmemi . başianı:ıııf müteakiben Eminönü sonra meclis, zabıtai belediye ta.-
hayrete ~ lı:i bir mAddot - Nasıl bilmezııln ! ha.ll<e't'i reisi Y&Vuı: Abadan kür- limatnamesinm baaı maddeleri- Diğer taraftan 940 senesi zar. 
şaşkın bit- halde yerimden kı- - Basbayağı ~! •• süye gelerelc bir konferans ver- Din müza.keresine ge<;miştir. tında şebekenin muhtelif nokta-
mıJJ.ıyaınadım. Başıma biri mi bir eet' vurdn, m.İf ve eacümJe ~tir ki: Gıda maddelennın· • depolan, lanna veniden 24 yangın muslu-

B 
~•'---'-- '---ı-..ı.n ksa ....._ ğu vazedilmiş ve bu suretle lj&-

en .........,.,..., .......,.~ yo ....,. mi çarptım, bilmıy<>- "- Bagiinkil ga.rtlar içeriııin- tiitün depolan, fabrika ve ima-ı birde bulunan vangın mwılııkla- ı 
evvel. hayal mi gt!lmllşttim ! rum!. . . . de İnönü zaferinin kazandığı litbaneler ve garajlara aid hii- rının miktarı 579 a baliğ olı:nuır 
Radilşmdyo 1~s1w~lt olarak :pee gari Bah~lpbeli~Tıı:° miiırt8ma kıymet ve manayı bir- !tümler kabul olunmuştur. tur. 

emı.t mıy . .,..,!, vef•!irehnii '"""' ı. •• ı._..: 1 kaç cümle ile tebarüz etti.rmeğ'e ~~-nbııl belediyeaı· sular id•-J Radyono. dibinde BahtaMr -~ - ...- _,__ -"··-"- """' ~ Sular idareııi 940 yılı zarfında 6lü gibi bir yüzle ark&aı. isti gatarak: .,,..._....._ resi faaliyet raporu ve bi!Anços11. ııelllre 18.976.402 metre nıik!bı 
,._tmıyor muydu! HattA, bur- - Fakat ne Yar, Jauıum ! Ne 1 Aı:iıı ymttaflannı, diln şehir meclisine sev kolun - · ııu vermiştir. Bu rakam ııirketiu 
m.ından siyah bir kan Qf"W8in• oluyor? Her safer bir millet için öğtl- muştur. İdare heyeti tarafından aon faaliyet senesi olan 932 -
doğru 111zmalrta değil miydi!.. Diye bomurdandı. nülecek bir ııeydir. Türk tarıhi- tanzim olunan bu rapora n:ı.m- nesinde verilen su miktarından 

Bunu o kadar sarih g&mU.- - Vallahi, Bohtaaor!. Sana nin kahramaıılılı: destanlerile raıı 1940 yılı terkos :işletmeııi 8.454.6.'>9 metre mikabı fazladır. 
tllm ki evhama kapılarak öyle Dil eöyleyeceeimi de bilmıyo- doln sahifden, elbette gôğsüm.._, -----------------------
sörmlle olmama ltat'iym ibti- rum ! Yalnız.. Senin uyuyup u- zü gunıria kabartacak eayıms 
mal e>l•meroı. yumadığını .merak ediyorum! . zaferlerle sllsliidür. Fakat bUJ>. 

Esasen, öteki <>dadın d:a ve Daha zavalh Nadire lıanınnn ların hrpairıin üstünde, meyda.
lıfıdiseye baflam•d•n çok evvel ne olduğun& dahi bakmadım !. nının toprağında, laı.hramamıılll 
den itibaren radyo ~ ifi~ O anda Babtesor sanki ürperdi. ı şaluııııda ve :.oaferinın adında ma 
ıniş ınıy· dik! Hlli ltıılaklanm- - Nadire bapımın mı' oo.ı kaddeal.,...., lıirlııönü var. Çü. 
da duyduğum o radyo mınltıla- eti. • kii İDönii yalnız bir zafer değil, 
n, ~imdi masanın !1ıitiinde lrun- Fakat Bıhtaeor bumı -qikiir bi;r' doğwJtıır. _Türk kurtuluıı 99' 
bası ııi!lı:ıdftrlllmliş olan radyo- bir surette hevecamn ıtutmıya ı ronesansımn ılk . fecn, bwıdan 
mm mutı .. ka kapatıldıhna ve çalışan bir sesle sormuştu . ~- - ~ bir ıuııan aabahı 
ma.<:a üstüne kaldmldığma, baJ.. Sonra göslerini açarak ytt.. 1nönü ce.piwaının top dıımanla.-
kondan gördilğilm' n:ı.a.nzarana ztime balrtı rile bulutlanmıt şehrinde açıldı. 

- . . ~ İnönü kahramanı, o gün l>üytlk 

Eğitmen 
kurslar; 

23 Nwndan iti
baren faaliyete 

geçiyor 

Havag zı 
fjyatları 

Belediyede bir :Üo

misyon vaziyeti 
tetkik ediyor 

a&!a bir hayal olamıy•ıcağ:ma Di Ne oldu lı:i • Türk hıkılihının ufltwldan Türlı: 
heode bit; bir şUphe bıralmuyor- ye sord~ . latikballne ..,..._n .,.;;.-t;r Ka&rif Velileti. tarafından 1ııtanbul belediyesinde dün nö. 
clıı. - V allah( omı da bllmiyo - -..- .,__,,,_ .,. muhtelif l'ili tJerde tesis _,, 

O halde, namı oluyordu ki ye- nım, Bahtasor! Oldn mü kaldı Yavua 4bedecı ııözlıerini. .,,._ ~~ olu - leden sonra havagazı 'fiyatlarına 
re arık olarak -~...__.,• olan mı bilmiyorum' bi'h~.. ı nacak olan egıtmen Irunıları 23 firketler Uırafından istenen zam 

-.. J'U•-_..... · ... ................ · eda itibaren faali mı .tetkik etmek ürere bir k<>-
radyo fimdi yerine kaldınlıp _ ~taaor yorgam aya.klan' "- Baldanmısa, istiJdilimm ıı.ıse . " .yete g•. • misyon toplanmıştır. 
konroJl'I, TranaWmııı .., bir 0111 11&tilndflll fırı.taralt lı:aryola - 1 d kıuımalı: ._...,_ h •~bbüa l ııecektir- Bu eeue yeniden tesis ııQ>i bumundan itam sızarak dan yere atladı. ? . ~.!.~ld e_r ....,..dan _ olunaclar.la birlikte eğitmen Komisyonda belediye iktıs&t 
yenle yatmakta olan Bahta.sor Birdenbire - dereoe ~ • =: ~;;~ ~detle :::! J lrurslannın miktan ona baliğ o- müdürü, muhiiiıebe müdilrii, hu
tekrar karyolıısuıda ııakin ve -na. kapdıxıışh · i kabele .. k bize • ilaaktır. Bu en eğitmen kurW kuk:işleri müdürü, tramvay mü-
lta.bP.nıls bir halde uyımuılta - Oh .. Gene mi? Gene mi? .. 1 yelt~ kudret = bir tedrleat devresi içinde 2000 dürü ve makine şubesi müdür\l 
bulum•rdu? Diye mırıldanıyor ve ~n bir caktır. Bu yalnız &klııı tecrüı- eğitmen yebştirecektlr. ba.z>r bulunmuştur. 

Bu mnıunına Jaınıımııda, bir ha.ide öteye beriye döı:ıerek tel'- Jıin m•nbğın teyit ettiği bir ha- :lstıınbııl '9'illiyeti dahilinde La. K.Omisyon Nafia Vekaleti ta.-

-<>--

Gürültülü müna
ka§alardan sonra 
eski idare heyeti 

ibra edildi 
sinde dercini dilerim: -

Ölü otomobilleri üzerine 
yapılan muhtelif tarzda bi

ktanbul yazma ve dokumacı- çimsiz ııekiller, hiç de Tür.K 
Jar kooperatifinin yıllık umumt üıı!fıbuna, zevkine uymıyar.ak 
heyet toplantısı, dün öğleden vaziytte olmalan beni çok mü
aonra Ticaret Odası ııalonlan.n • tec!<Sir ediyor. 
da yapılmıştır. 1 Cenaze otomobillerine yal-

Bu toplantı, bilindiği gibi, ge- dızlı bir takını ııekillcr -np
çen nyın ortasında ayni salonlar mayı kimlerin düşiin<lüğ\lnil 
da yapıl:ıcakken istifa elmiş bu- merak ediyorum. 
luna.n eski idare heyetinin top _ Bu otomobillerin içinde bir 
lantıya gelmemesi yiizün<len 1 tanesi var ki bilmem hô.ngi c
nisana talik edilmişti. kalliyet için hizmet gördülcten 

Dünkü toplantı da, bundan ev- sonra tıimdi bizim Tilrk ö!ülc
velki toplantılar gibi ff'Vka!Ade rinin naklinde kullanılıvor. 
kalabalıJt ve müna.kaşa.lı olm~ Yahıız bir farkla! 
tur. Otomobilin üstünde dört ta-

Dünkil toplantıda. ...ıı:;. ve ·--• raftan gelen çatal b·çiminde 
'd ,.~ tahtanın üstündeki -'"-et 
ı are heyetleri tarat'tarlan söz """"' 
alarak uzun ve gürültülü müna-' kalclırılmılJ. 
kaşalar cereyan etmiştir. Cenue otomobillerımİ%1.n 

'.I'oplantıda eski ve yeni idare :val 117.snı, dila, sa&- V" basit 
~ey...tlerinin raporları, bl&nçolar olmasını candan a.rm ediyo
okunmuş, e!lki, yani istifa etmiş rum. 
bulunan idare heyetinin raporu Bu hususta yük:.1ek gazete
tıı.svip ve idare heyeti ibra edil- Dizin fikirlerine intizar ederim. 
miştir. Hasan YurUıever 

Bundan sonra yeni idare he • Y PDİ &balı - AJakııdar nıa-
yeti seçimine geçilmiştir. Se!;im kamların na.zan dikkatini cel· 
de ~ayli güriiltüliı olmuş, niha- ,_bede __ r_iz_. _______ ...J 
yet ;çtıma komu.erinin milde.ha- ·· 
lesi ile sükünet avdet etmiştir. Feci bir kaza Ancak. intihap geç vakte ka
dar devam ettiğinden reylerin 
tasnifi bugüne bırakılmıştır. 

B~. Zın saat 10 da tekrar Oda. Bir adam denizde 
salonlarında toplanılarak rey 1 b v 

sandığı 11cılacak ve reyler tas- i . oguldll 
nif rd>lerektir. T~i mü~ekip Kadıköy ile ,köprü arasında 
.kooperatif umumı hcyetiııın fe'/ i!ıliyen Ülev vapuru yolcularıa-
kalade toplantısı ya_pılacaktır. dan bir erkek, dü.n 15.30 radde-
~ !erinde muvıuıenesini kıtybede -

Türk Hava Kurumuna rek deulııe düşmUş, boğulmuş -
tur. 

yeni teberrüler Kazazede Yt>lcımmı hüviyeti 
Türk Hava Kurumuna, yeni meçbüldllr. 

den hirçok vatandaşlar teberrii- ------------~ 
!erde bulunmuıılardır. ._.._..l IKT/SAD 

Bunların Urlmlerini ..,...;;-
yazıyarurı:; 

Vrtııli IPolikar 2300, öziç Ecza Yeniden kahve 
~~~~ .. ~~ inanam .... ach-. lik~~ ~ döııdil. Dehşet k~kat değil._ ayni zamanda hır, Jeburga.z -ııe Ari!iyede açılacak o- ra\ıııdan, belediyeye bildirilen 
,,.....- _ eolu -"-ı....ı..: ıman'.l'ilrk .. ~~ !;~ön:;wr. lan kurslal'a ,.,, •• ,~-"'-- ,;0 ve ve şirketlerin noktai ıııızıırwal 

HattA, henuz eeuemlıgımm ,...,......_ .___.. .-~- ..,.................., "" iştirak etmiyeıı ·karan telkik &-
ll"(;m4diğJne w bi!Akia bu sefer - Allah aokm& .ı;,le! Dedi. münde Milli Şefe- ... _ ifarlesin- ı Şileden de 20 talebe gönderile· decektir. t-tim-ı-- dah• bır' ka~ 

depo~u '750, Mazon ecza depp6;11, geliyor 
600, şark mcr'rnz ccm deposu 
750, Türkiye eczaları laboratu - Yakında Portsaitte bulun&ll 
van 500, Şark bı>enciyar labo· 30 b:n çuval kahvenin yüklen . 
ratuvarı 500, Kimya ve ecza T. mesine b~aktır. Bu kah -
L. Ş. mümessili 300, Mustafa Vt>.ler, Brezilya kahvesidir. Ve 

ıba)ra.ı gÖrdüğlime hükmederek Beni meraka dtlşilrme, kuzum! den zevk ve ıwur~~duğıl bir cektir. gün devaı::' ed~tir. ~ .. 
M.fif~ BM!a.ııoran illmiDi _. Kadın<ıağıaa bir ııey mi oldu t peym•ııdır~, ------------------------
lmdim Ben Bahtaaorun bu ıpşkm-

Zorla gu'"zellı'k olur mu". - Nevzat 300, M. Gali'p Ecza de- bU iıy .içinde menılelı:etimize ge-,..,_ ._. __ "'~- ve --'-"- ·~ .,..,_, bu""''~ '-'- ""'-'--"- ._kip Yavuz Abıuhndan eoıın. J'e. 
'--·~-~~~uıbire ees~-::,: ::c!jyo~- ...-~"" ridun Dirimtekin harita il7.erin-
,...,....,... """""' """~ de bilytlk bir vukufla İnönü za- f 
bryob•ınde ıııçra.dı ve ürkmllt - Vallahi, lıilmenı! dedim.- ferine ait tefsilit venn.iş ve mii-
lıir halde helecanla: Kadmcağıs bayıldı amma, '&im-

- Ne var! dine haldedir? Daha gidip bak- ~~!: 0<~~~tintoplanoğlu}..~ 
Diye --'-"- d<lkıııldıl. ıntı} değihm!. Evveli &enin oda- - lUWU"lU. _,,_ ~ .l""~ ...,.. bayet yerjlmift!r. 
_ Beıôm, Babtaaor .. UJUl'OI' na ~eldim! .. Her halde çok ga- -----------il 

ııwydun ! diye Jıelroledim rip:. 
- Evet.. Bahtwr, gavet fÜphelİ bir BELEDiYEDE 

-, posu 200, İstok ecza deposu 200, lecektir. 
\ D. R A. laboratuvarı 200, llıra- ----...n----

Kızı kaçırırken yanında 
bulunan anasını da bir

him Etem laboratuv:ın 150, Ha
çikos ecza deposu 100, Limitet 
ecza deposu 100. Cemal Ncvrol 

l laboratu\•an 100 lira tebel'rü et
mişlerdir. 

MAARiFTE 

Bir mahl-tUın 
beraet etti 

Bahtasor kendini ~ fekilde ııöylediğim bu &öz üze. 
tı. Hayretle yatağında drıtnü- rine, birdenbire olduğu yerde ııuva çalışıyordu. hareketm durdu. rıi%iime feci, Belediye tahsil M • f - f · Şaşkın bir halde: vahşi gözlerle bir mlıddet baktı. L-ı • •t aal'l mU e\:tiş• 

- Sen U'"•-•-'•- -t. -~.!:"'0nıJa O~ gn-öze •U~ erJ tezyı ,......_ ,..., _ _, agır" c-• mahk~ 1 )eri toplantısı 

likte kaçırdılar!. 

Yeşilköy, Nuri Demirağın fa~ 
rikasından demir çalmakla. suç
lu arabacı Süleyıwı.n hakkmda 
Su tana.hmet liçüncü ceza mnh
keml'sınce verılcn bir ay il.5 gün 
ilik h:ıpis karan temyiz malıke
mesince buzulmuş ve bu dava 
dün yeniden rüyet olunmuştur. 

,.~- - .. ............,- wm. ---,, "111 ..,...., .....,..., ~ ~ nın babası Mehmedin oturdu-
Diy~yumao~ Bahtuor! Biltlln · .t=arlarmıdaıı bir olunacak mesinde bır zorla kız kaçırmak ğunu bildiği kahveye koşarak: !atanbul vil&yeti :Maarif Mü • 

--... -ti. "''- go"'zl_;-L ı davasının tahkikat safhası IM>- - Mehmet ağa .. Mehmet ağa dürlü-Jü ilk tedrisat müfettişle· 
Yapılan duruşmada Silleyına. 

nııı suçta. methaldar olmaı.l.ğı 
ııabit görülmüş ve beraetine ;{d· 

rar verilerek derhal tahliye edil· 
ıni§tir. 

- Acavip! Neden.! ·-.-~ ,...,._ ""'' -~ +~bal bel...ao-;n;n •~-- -. ticelen"''-'ı--'- müdd' eıuın· ··-' Fa if T 
b lrind 

......... """J~ ....,,.. u.uucı~ LLWJ tınayı kaçırdılar. ri Maar' Müdiirü evfik Kutun 
- Mühim """ler ca•-= -.. ziıı u · ar çarpışmasında ben bul ı...1..ı;........; hudutlan ~-'-"'- · mu"'tal··~n• ---'etti ve suçlu V kına d"' bab · d b. t 1 .,..," - "-'-'-"" ıru-ı-- k ,,....,...,,_ u.ıuuuu- ~ .,.,,u e şaş enen a: , nyasetin e ır op antı yapnuş-

til.. .,..........,run uy ._,anlan • de -- buln-n •-'--'' -"-- vekili' •--'--"'-- müdaf' aa y•- K. kız k " l . T l ' d ha .. 
özlerinde ilk 

~-• ~"""' - """"" ,,...,.,.. ~ - - ıın açıran ~ • aruır. op aırn a çarşun gu-tilnBah= ~dm~ ~g derin ve son dıe~ t: Jerinia miktsn 21 dir. Şehrimis- pılarak muhakeme karar için Diye sorunca: nü öğleden sonra okııllarda ya- Muhtekir ev sahibi 
mahküm o .ıu 

bir d
.. b· ı.... · - de 30 aahiye buhmduğuna na -\ kaldı. _ Gül kahyanın og"lu. pılac.ak mesai ve ikinci iınti-

hayret ft helecanla ytlzümıt ıışman _..,., ınsaıu urper- Dün mMdeiwnuminin yaptı h ti el 
O vakit ikimiz de awıtuk. tahsil !jUbe8i isabet etmektedir. ğı talebe va hidiseyi şerh w muçtı.ır. 

ten bir cani bakışı aezıniştinı. aran bu.an iki nahiyeye bir 

1 

Cevabını vermiştir. 

1 

an ne c eri tetkik olun - Dört odalı evinin kirasını 10 
lirad:ı.n 17 liraya çık:ı:-::.::-41: mıl
li korunma kanunıına ı:-. .lif 
hareketten .suçlu De..'liltta: ~, ~ ... n· 
paşa mahallesi Y cıuçe · • .ma
ğı 22 aa.vıda otı.ıı'll.ll ı..,,~~.ıın 
muhakenıeehıe dün ikincı "-'••ye 
cezada bakılmış ve netıc.:.cn -
miştir. 

baktı: 
- Mühim şeyler mi caeyaa 

..,tti 7. Ne ııibi !. .. 
Sonra ha!& uyku eerııemli -

ğinden lıqmı toplayamwnl!I ~ 
bi, !l&ikın '8Şkı.n etrafına ı..-
.kıaarak, ideta kelrs) aııııiDo 
sordu: 

- Saat kaç ki? 
- Bilmiyorum.. 

-

rt·enl Sabah 
ABOHE BEDEii 

Türkiye -· M!Nh.IK 1400 K .... 2700 Kl'I-
I AYLIK 7!50 • ,_ • 
I AVLIK 400 • -• 
1 AYLIK 1DO • - • 

"f Nlutı 1M1 ÇARfAM•A 
5 ReltHllwvet 1-

:ıo ·- 1167 
GllA ili Ay 4, Y.ı: MI ~ 141 

aa- oOI• hu .. 
tıılll t.4-l 8.U ... , 
5.G 12.18 ııuı v-

.AlcfMI vn.ı ı-
11.00 1.s:ı 9.:H haAI 

ta• - 3.511 v-
DiKKAT 

cV..ı - • ...,_ ,.azılar 
.,. WNk _.-edl ..... edftme•I• 19«1• 
-...mu n b•nW.. kaı)lta._..._ 

- dolayı MI ıw •:ı« -• -

' Beledi bu •-'--"'t __ .._._ tafsıı edişine go·re bu kız k•,.,~ - Nereye kaçırdı ki! .. 
Asabi asabi terliklerini giy - sın"'-~.:..~ta.......,,.ııebe ... p 0;:t.~i ma va.kası şöyle olmuştur~- - Bacısı Lütfiycnin evine .. 

mekte olan Bahtasor, sonra ~ nu ~ "ü;b:;. alaralı her~ . Köyün giU.el bır kızı olaıı _ Gel gi)ster bana 0 evi. 19 l\'la yıs ha yramı 
züme yan yan bakarak: hiyedo bir tahsil şubesi tftSiırine Fatma ömür Gülkilıyaiar na.- Ve yürüyüp Lfıtf.iyenin evt- hazırlıkları 

- Çok garip domek!o, ne de- karar 9'!1'!1liştir. Bu suretle bil'- mile a.ııılen Hüseyinin oğlu Re- önüne gittikleri sırada daha 
mek istiyorsun, anlamıyorum!. ı kaç sene zarfında mevcut tahsil . cep ta.rafından sevilmekte ve uzaklardan fer"atlarwı duy
dedi. Nsdire hanıma bir şey mi şubeleriniıım.iktarı30zabaliğı>- istenmektedir. Fakat nede.nao du1<ları Fatma ıle Nailcnin se-
oldu, söylemiyonıu.n? Ne sor - Jac kızın babası M:ehmct Ömür o- si ile bulunduk:lan evi Mehmet 
ııan:ı bilmiyorum diyorsun!. Son aktır. nun bu talebine ret cevabı ver- de seçmiştir. 
ra de halinde garip, anlaşılmaz Bu - haziranında Beyler • miştir. Çünkü diğc:r birisi 600 _ Burası ıaı Lfıtfiyenın· evı· 
bir tuhaflık var!. Allah Allah! beyi ve Erenl<ö:v nahiyelerinde lira babalık hakkı vererek Fat- "'-'"" 1 

Sonra, asabi bir tavırla kapıya tabsil au001eri aı;ıla.calrtır. maya talip olmuştur. Bunun i- v....,;vZ ... 

doğru yürüdü, çatık bir yüz. p tr l J • •t d çin kızla o.nun evlenmesi mu- - He .. Ute burası. 
le: e o.ımı e karrerdir. Ve Mehmet de dışandan ba· 

- Kadmca&ız nerede? dedi. d l Bundan haberdar olan Re- ğınp çağırmaya başlam1ştır. 
- Her lıalde odaııındıt ola - evro unuyor cep; geçen bayramın üçilncil Köylülerin toplandığı ev önün-

cıak.. Çünkü aou oradan bir 1stantıul beledi:pelli hisseleri • ..-fulü saat iki ile Uç sıralarında de herkes bağınp çağırırken 
yere kırnıld•yamıyacak bir hal- nin ~85 malik olduğu petrol Li- gezmekten gelen Fatma ile ana- jandarma da işden haberdar ol· 
de bıraktuu! Fakat, eonra. mitet ljirketini koordi.nasyou. ita- Bl Naile; Recebin ablası Lfıtfi- muş ve onbaşı birkaç j:ındarına 
oddu?.. ne 1 rarile teBls olunan petrol atı. yenin evi önünden geçerlerken ile hadise mahalline gelmıştir. 

- Bilmiyorsun!. ı devredecektir. kapının dışına çıkıp Fatmaya işin fenaya sardıf,ını gören iki 
- Bilmıyo~!. Petrol TJmitet ıılrketi uınuml el atmış ve ıçeriye çekmıştir. ltarde" derhal kapıyı açmışlar 
- Çok şık.. , ._ et! ba karan '--'-uı -.;.m. Kız bağırarak anasına ve anası ve Fatma ile anasıw çarşafsız ve 
Bahtasor bu (çok şık!) ııö • : ,..ey ....., e.......,-. da kızına sarılınca Recep iki- ayakları da çıplak olaı-.J.: soka- ı 

sünü. sanki gırtlağı <lüğii.ınlo-j Beledi e tahsilatı sini birden toparııyanıamış ra.- ğa atmışlar, arkalarından da 
nimı!şçesine ve heyecandan sesi Y kat bu anda Lfıtfiye de yardım- çarşaflarıle papuçlm"ını fırlııt-
takanmııı gibi teliffuz etmişti artıyor da bulunarak b&ğnşmakta olan mışhrdır. Bu suretle yakayı 
oSnra kardllltk sofaya çıktı. 1 •~-'--' . ana kızı dertop edip eve ı;ok- kurtaran Fatma o sırad:!: 
Sağ eliyle, yerini pek fyi bil-ı ..,........... hek!diye.i ttlısiJAtı muşlardır. Hemen üzeri.erinden - Ben sana Karı, ablana da. 

diği elektrik düğmesini çevire- her sene artmaktadır. çarşaflarını ve ayaklarından da gelin olmam. Kccdin.ize ı"'-sk:ı 
rek limbayı açtı.. ll3fı -1 tahsillıtı 938 seııo. papuçlarını çıkartıp saklamış- Lir kız bulun. 

Fakat o aada tı.ı gene ür- si tabei)ihndan 1.5 milyon lira !ar; bu arada F;rtmanın müma- Diye bağımnştu-. 
perdim.. fazla idi Bu senelıi tahailltın .naati dolayısi)e çarşafl bir hay- Bu ·uçu sahit J;'urcn müd ··~-

Çtinkil sofanın ltirnMsı yanar §İmdiye kadar yapıla.n loııınınm U yırblmıf ve zı,delerun.iştir. umumi dün iki ı;. <:luı n da . {l-
yanmv aydınlanan duvarda, verdiği kanaate nazaran bu - Köyde "elngöz Ayşe!,, namı.. zalandmlmalarııu ; ten,jı;tir. 
Bahtuonın elektrik düğmesin- ne de !geçeD seneki talırltttan le maruf açık..ciz bir kız bu va-- .Mulı )feme .kıu h;in başka bir 
-elen allr'&tlo Qllklldiğini gôrıniif- 1 milyon lira fwz)alılt elde edil- ~ti görmilf ve hemen Fatma- gw1e bll'nkıl1Ill9tir, 
tim. (.Arkam ·vur) meai nmW. 'ıw !•, ___________ _ . _ __,, _____ ,_....,"' 

19 mayıs gençlik ve spor bay
r:ımında mektepler tarafından 
yapılacak idman hıı..'"eketleri M"-
arif Vekaleti izcilik ve beden 
terbiyesi müdiirlüğü tarafından 
tcsbit edilerek birer tamimle a
lakadar mekteplere tebliğ edil
miı;tir. 

Şehrimizdeki mekteplerde de 
bıı proo;ram dalıilinde hazırlıkla
ra başlanm1ştır. Mektepler ilk 
provalarını bu ayın 21 inde ya
pacaklardır. 

---~oı---~ 

..F~ı.iıneni.n bu aı.ıçu ~ııbit gö
rüldugunden 17 lınuı.m bır sene
lik tutarı olan 20-1 linı. agır pa· 
ra cc:ıası ödeıneııine kacü.1" ve
rilmiştir. 

hır sabıkalı tevkif edildi 
Sarhoş bir halde yakalanan 

Ali, Mustafa, Şllba.n ıııtı.rum iıç 
kişiyi kurtarınal< için JX;lisin 
vazifesine müdahale ederek talı 
kirde bnlıınmaJdıı ııuçhı s:ı.:::lroıı 
Arap Ziya dün asliye biruı , ce-

Yün kumaş tüccarları za mahkemeııine verilntiş ve ya-
. . pıle.n sorguyu nıiiıeakip tevkif 

bır. cemıyet kuruyorlar edilmiştir. • 

Yerli yünlil kumaş sataıııar a-, Marangozlar cemiyetinin 
rnlarında topiarnırak bir cemı-1 bir moracaatı 
yet te~k.il c~ek üzere bir komi- lstanbul ~ngozlar centiy&-
te seçnıışlerdır. ti '.I'' t .M""d" ... - .. · , . . . .. .. ıcare u urıugune mura -

chrmıizde y:ru yüniu kumaş ca.ııt ederek gümrükte hcklıyen 
sa~l_anıı adedi 70 dir. Bunların çivilerin cemiyet koopenı.tıfine 
seçugı f~ komıte, kurnlecak verilorek kooperatif tarafından 
olan ceınıyet nı:ıa.mnameıılni ha- dağıttırılmasmı istemiştir. 
zırlı}=k~rdu-. Aynca An.ita - Bu suretle marangozların çivi 
raya da bu- heyet gönderilerek ibtivacı karşılanmış olacaktır 
yerli m_allar pazarlarından daha d'emıyet arnea bugün!~ 
fazla ll!Sbette Ja.qı:ıq tedariki Kallri!todaıı. gelecek ola.n Gama
husUimıida teşebbüslerde bulu - lalcanı.n da kooperatif tarafın • 
nacaklardtt' da.n tevsüııi wtısip. 
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ttalya ve havalisinden notlar 
:::::ffüaH:Dliniş Remzi oroh !== 

-stahanege vaz'ıyet. - Tüccar Zeki 
·yin evinde toplaııtılar. - 11-larhi 
rar.*in'n mutasarrıf vekili tara-

f ıııdall reddedilen talebi 
-21-

Bm şimcliden aiı.e ma.u -
vereyim de ona göre ha.
c ediniz. U:ı.tla. ıst.er:;eni>. ve 
'kün ise poRı.ahsncye gidip 
af ınüsveddelerinl gel'iye 
!. italyanla on eline geçip 
.umandanlıi:ın 1.etkikint> k:ı.
g\tm"'<lu. Sizden evvel Ali 
de gönnilşttim. Ona da 
.. nnı. 

: icnbih cidden yennde ve 
<tli olnıu.~tu. ÇilnkU mual-

Z...ki i>ey böyle bir ihti- \ 
diiı}üıınıilş değildi. Bunun 

... eacele gıdiıı postahaneden 1 

'kleri telgra nı'iııvca.Jele • ı 
geri lstedi. l• a ka.t : 
Oııkın bir kaç da.lrik.a. • 

i Ali bey geldi aldı. 1 
vahiyle kar;ıılaşıı. 

1 
' cevaba Zeyi bey memnun 
ve biraz istirahat buldu. 
.k ııuraııı. çok dikkn.1.e ea· ı 
ıı· ki o gıin bu g\inuiır ara
~. on sekiz, on dokuz 'sene 
.~ halde benim yap ;; ... aı. 
~rınalar eıt'll.Slnd;ı Mu.11-
ieki beyin hıilı1 bu uü.;ved
i İngiliz Ali beyden hi.; a-
ı sormadığını i>gı.-e•,.J1m. 
İ9~ ~üdürü Fikri b~yın !ı..-ı
lıgı ışgal tarihinl b·.ra >!r
nlerken bu mcst"l~ ı.t~·71m 
ulmuşt.u. Zeki boy u iyoı <.tu 

Gelen telı;rotfı bi.: r,<önno
\lut."l.~arrıf Yeki'· olnıl!' G
;ş. Bilıi bora da vok et;,.mı 
'Unu öğı' ndiıu. Fakat ı:,,'. 1 

ekt.iğiın;z tel:;ı·afluın ;,; CIJ3 

'leıı İngiliz Al idedir. O ~ j 
.anbcri yıp 201ınııdmı. 
o aralık yırtıp y.ıknıadt 
lllındsdır. Görüp llQraytnı , 
mıyorsa siıe takdim ede- 1 

.ndi ben de şurada il&ve e
' ki: 
Eğer .böyle bir teı.gn.f <:&
ve ın usved<le.leri de bıl~ 
tclgra!hanedeıı alındı lll6 
ıymeUi birer vesikadırlar. 
ın yakılmış olmaııı ihtimali 
oaıu Ç<>k Uzllyor. ~aaUah j 
orlardır: 

'asarnf vekilinin ınualliıo ' 
• ve İngiliz Avniyi ika;:ı i 
' ;<ermde w iııaiıetli bir 
<'l <>lm~tu. Çünkü <> gün 
m .soıır~ bir ınüddet sonra 
n 1 tal kuvvet:eri kunıan· 
.unu emri ile kuvvetli bır 
·le post.alıllıteye vıı.z'ıycd 
ı bilt lin bınayı i«>nt.rol al-1 
htlL5hırdı. Bu arada bütün 
,\l' da tetkik edilmi• ve 
l~ çcl;iJen tel g,'!ıflar birer 
~özdEI1 geçirilmişti. 
ilim Zeki ve diğer dört 
~~1 ~u seyededir ki ltaıy:ın 
nlıgını Üzerlerine çek
,, kurtulmu, bulunuyor· 
Yaplıkları biiyttk iş de bıt 
' İtalyanların gözünden 
l.ilmişti. 1 

ı.t Em "1 bey, İlalyanlarm · 
le sade--e konsolosun e~ 
bir düşmanı gibi idi. o. 

· ııında di~c~ Zeki Bey .. 
.o'.up ta e.vını gizli konuş
ıçın tahsıs ve amade kı _ 
- da birlikte yatıyordu. 
k?llS:?l~s Marki Faranti 1 
•rı .ı::orur. görmez ruuta
ı·ekılıne_ bu meseleyi Pl'O-
' koştug~. ve Emin bt>yiıı 
•u ısted.gı sırada -her ne 
·?' ve ne vesile ile olduğu
ıı.ah etmeden. tüccar Ze
n de birlikte tesr . . 
•şmuştu. ımını 

netle hareket edieine ııa.. 
,Marki Farant:ye; gizli 
. alar hak_kında haberler 
kte <>ldugıına kan~t ge-\ 
ır. 

nla beraber o zamana ka 1 
gibi toplanWara mani ol 
a.lkın ve ınünt>vverlerin 
gi bir hareketini kontroı 1 

·•ey,. tashihe kalkmak 
~"ranti içn gayri kabil! 

lgun~ h<-lki elıenımiye
e goruııniyebi!. A k 

dah .1. ır. nca 
• 

1 •nue İtalyan kon 
<ı;ntın ~u~~! udamiarı 
ıgu l'e ışg uen evveı ele 
nenılekcte ait bütUn ha
i her türlü teferrüatı ile, 
erecek ajanlar yetiştir.' 
'llll!ıııaktadır ki bu iş 
bu bakımdan bile pclı: 
i. Nitekim eline sıılfilıi· 
•l· ge~mez bunun öııüne 
e geclkmivcn tedbirler 
a k&ıkabilİnesi de vak· 

tıle bu yoMia aldı"ı ~ ın&lü-
ta . b 

ma :ınad etm.ekt.-ı idi. 
. Çünkü. tüccar Zeki beyin e • 

vınde . gizli içtimaı ar yaptldığı· 
nt bilıyordu. F.ğı"· bıraksa..ır; 
ora.da yiııt> bu gibi toplantılara 
dev:uıı edilecekti. 

Buna cıfuıi olmak içuı bir top 
lantı iumıda baskın. yapm&k, 
yahut toplruıuya gideı:.leri yolda. 
yakalamalı:, daf;-ıldıklan zaman 
te_!<er teker avlıqıp kumandan -
lıgıı. götürmek te mUmküııdü. 
Fakat bu takdirde me.mleke\.l.e 
geniş mikyasta tevki fat.a yol ,... 
çılacak belki de bn hareket bü
yük hAdiı!eier doğuracak idi. 
Belki de İngiltere, müttefik 
<!evletin. bilhassa Amerika ef
kin umımıiyesi ıı.!Akadar olmağa 
başhyarak bütün gözler Antal
ya.ya ı·e dolayı.sile İtalyan işgal 
kuv..-etleri üzerine çevrilecekti. 
Öyle olımcn da en ufak ha.tal.ı.r 
g~r'cileccl<; &k sık muahazeye 
u:;ı~ya.ca!tlar Ye belki de Antal
y;ıd~n çılrmalan için ortaya bu 
SP,bep ~·.kaC3.lrtı. 

~te ır.-tün bu cihet!.eri dfü;ii· 
nl"n; ne ;;uya ne de sabuna Ll<>
kunma.ı:Uaı, lıi~ bir hidiseye 
a'"ydan vermetlcıı her şeyi hal 
etmek fikrini gik .. ", ~iya.ai müşa
ı·ır Mariti Fal".ınti :<in kısa ve 
erı ke...«tirme yolunu takip edi
yordu. ve onuıa mülahazıun şu 
idi: 

Şimdf7e kadar gidi toplantı.· 
Itır oluyordu? Zeki beyin evin
de. Bıından sonra da olunıa ne
rede olur? Yine Zeki beyin evin
de. Aca bu toplantılardaki ga· 
ye nedir ve ne olabilir?. İtalyan
ların ve galin aleylıt&riığı. Bu
na m!ni olma.it lazım gelmez 
mi?. T, ii hizımdır? Ne yapma
lı öyle ise?. Zeki Beyi yakala
yıp ya ne.aret altına almalı ve 
'.! ·11t sürmeli. Bu suretle o 
e• kerı .. :;inden kapanmış olur 
ve ~opla.ntılarda yapılaınu. Bir 
kışuıın t .. vkifi ile her ııe)' balle· 
dilnıi~ olur. 

Haki.kati dlişünmek ve söyle
mek icap edeme Marki Faranti· 
itin görü~ zaviyesi ve düşünU. 
,artıan ı~inde böyle bir hareketi 
en doğru ve kı.ııa, kestirme bir 
siynJOet tanı. idi. Bunun içindir 
ki Marki de o yolu tuttu ve mu
l:asarrıftsn Emin beyi isterken 
yanı sıra 7..eki beyi de istemeyi 
ihmal emiıj, fakat onun n~ 
maksatla veya nasıl bir suçtaıı 
dolayı tevkif edilmek istendiği
ne dair bir rey söylememişti. 

Mutasamt vekili de hic bir 
şey sormamıştı. Dalıa doorusu 
"'?.rmaya lüzum gönnemi.yti~ Çün 
ku o Marki Farantiden daha iyi 
biliyordu ki, Emin beyin tevkifi 1 
haberi memlekette duyulunca o
nun ada.:nlan ve etrafındakiler 
derhal bir toplantı yaparak mU
davelei efkiirda bulunmak isti
YC:Cekler ve bunun için de en e
nım yer !arak yine tüccar Zeki 
bcyin e-r'..ni seçeceklerdi. Tabi! 
orailaki toplantıda kimbilir ne 
ııekil mnkanerat ittihaz edilece
ğini bir Allah bilirdi. 

.. ltalya.n &iyasi ınilş&\irinin dü
ŞUnmecLği, aklını< getirmediğı 
~ ~kı da muta.<ıarnf vekili dü 
ştinuyor ve için için Marlciniıı 
talebindeki isab2ti takdir edi· 
yordu. Fakat öyle birdenbire 
muvaf&JtAt göstermiyerek he
men yine dikilmişti: 

- 1 amma.. siz bunlaı·ı ne 
hıUtla Ye sal&hiyetle istiyorsu
nuz? .. 

Marki "N!tnr gibi <>ldu ve: 
b. -- e salô.biyetle rui?. diye 
ıraz d i}nüp; !tayan i•gal ku

mıındaııligmın siyaai müşaviri 
~e hıfurada, ~u anda bir müıne.;sı-
1 s alile istiyorum. 

- F'"!<at sebep ? 
Marki yine duraladıktan 

ra hiddeti· b' son
di: 1 ır tar?.da cevap ver· 

- ~üyoı· musunuz ~u ga.
zeteyı. ·-: Ortalığı ihtilale vt-r _ 
mek ist.iyor lldcta .. Halkı ttaı 
yanlar alevhine kışkırtıyor, hi~ 
yok~ memlekette kari dökül
mesıne eebt>p olncr..k bu ada 9 
~aten onun bir İttihadcı old "\_ .. 
ıçt!' L.ta~bul hükU.metinceu~~ 
Düaııı u;~Akkilıtteedfllkeeeğiıı eminim. 

ve ı m ı a nanııra on 
teslimini isti.y<>ruın. Hakkın: 
ceza ta-tıp e<\oc:eğb. 

C Al'k:aıı var) 

H er =:-==· ""=:-
:--:Sabah 

r'---~a-------------l-(E ____ , Ünive:ı·site 

c __ B __ .__ __ ~_O_H _______ ~ imtihanları 
Acaba 
deıneh 

Berfin ne 
istemiş? slam - ürlk t ihin ve i mine bir lmtilıanlar bu sene 

daha erhen g1'pı-
Berlinden gelen ve Yugoslav

ya hilcliselerini tahlil eden bir 
aj3.lıs haberinde m C'llmleyi oku
duk: "Almanya 'le dostane mil· 
na.sebetler idwue eden milleti& 
rin (R.lgrad) ın siy.ı.setiııden 
hiç anlıyaınacl.ıkiarı Beriinde mil 
şalıede edilmiştir.,, 

nazar ve SünnAıik - Siilik davası ~~;:::::de 
Bu sütunlarda çıkan, Tlirk • le& beyanı, derin ihtisasa teftk· 

ls!Am tarih ve edebiyatına dair Yazan; !ruf eder. Yoka insanın ayağı 
uzunca bir makalemde (İslam. RTTH1 NAC:l kayar) demiş, (böyle miihim 

• • • Türk Ansiklopedisi) hakkın.da lJ j meseleler Uzerinde gelişi güzel 
Acaba Berlinin bu cihnJeden . bazı dileklerimi arzetmiştim. v d söz söylemememi) tavsiye ey-

kasdettiği mana nedir! Filvakiı Ansiklopediyi neşreden aziz a g 1 ç lem.iştir. Beni - Tanrım esirg-e-
bundan evveli Almanya ile doıı- ve nezih dostum Eşref Edip, ııin • lriifUr ve da.Wete düşmek 1 
tane münasebetler idame eden ansiklopedinin dııı kabında bana lllllu-•ıml!ll"ııiiiııllllm1E1wm1181r1' tehlikesinden korumak istenüş-
(yaııi mihvere iltihak ile Alman ilti sütunluk bir cevap vermiş. tir. Şu ha.yırhaJılığmdıuı dolayı 
boyunduruğu altına giren) hit- Daha doğrusu izahat lütfetmiş. lllill candan dilecliğim içindir ki; keoıdiaine a.ynca teııekkilr ede-/· 

İııl!Uıı • Tilr.k Ansiklopedisi o muazzam esere karşı, daha rim. 
kUı:ııetlerin (Belgrad) ı.ıı erkek- ..;hı' mühim' ve mu·-·~ bir~ imdi'd __._ "·"'·-•e ... ~ ~~ ş en, sev ...... mı .._.........., Ben. kendimi btliyoram, illim 
çe ve merdane siyasetini hay-\ ri derip toplamıya uğraşan o bulunuyorum. d • ·lim Bi.12.kie k şık 
ret ve ta.kdirle karşılamakta o\.. I ... yretli dostumun go"sterdigı"' I ' ı egı ·· ' şu an ve 

b- İlk önce fW1U kaydedeyim çapraşık meseleler karşısmda, 
dıı!<ları manası çıkabilir. a!Aka ve samimiyete h11.yran ve iri, benim (İsllm _ Türk) tari-1 ne kadar aciz kaldığımı bizzat 

Sonra.: wBerlin kendbıüe doıt- mecburu şilknuı kaldıaı.. Bu hinden aldığım kıuı:ı.at flldur: idrik ediyorum. Bununla beııı.
tane mUnas~betler idame eden . hal; onun mesleğine karşı ııasıl Bir hayli ııiyasi tazyikler, islim 

1 
her, hilesiz ve tertenm bir müs

hUkfunetleriıı (Belgrad} ın dfiıı- smı sıkı bağlı bulunduğunu ve zihniyetini daralhp hırçıııJaş.- Ji!mamm. Dinimin bUtiin incclik
man boywıduru:;tı altına girmek. ne kadar ciddi ve nezih meıa1ek tırmıııtır. Bir takım siyasi nQ.. j lerini a.ıı1ayı öğreıunek .için 
'-•·-'~ ~"pane poll"''··-wı[ adamı olduğunu gösterir. fuzlar da o dar zihnı·y~•- ......,._ P ..,...,.ı.uJ - ~ ........... """' • ...--:- llÖnmes bir iştiyak ateşi içinde' 
a:ılamadıklannı, zira. bu cesura- Hele beıtim sözlerimi, o uzun ~p az:ı:nıştır .. Taassubu bir (din yanıp k>ı.vruluyonım. İşte o 
ne ve mütecellicla.uc ııiyaset~:- ı ~~ lçin~e; ö:ı!:~~ sısteıni) !>~ ko.yan o tees.sUr fe"k iledir, ki bir hayli meşhur 
1~ olsalardı >"'hancı t:ı. - ve onlara öyle veciz ve pil: bir :!':ı =· -tarihler dolusu • Ye muteber eserleri lı:u:rcaladı • 
kümüne boyun eğecekleri yerde samimiyetle tarizde bulunmuş (Ehli Sünnet Mezhebi) diva ğım gıbi: , 
Yugoslavlar gibi hareket ed&-1 ki; o geoif bahsi bu kadar kı· u•- edilen Ye (İs"-- • .,..,_f_-) )il J&ir • 1 lladiylm .. zDıica. t 
celı:lerini m'""~"ed<ı ..-.ıo•ir." sal'•"'•'" __ .. ___ .,__ -= ""' ....... .ı.uno. ,....... ..,..,..,.. ,.,......... .....,..... . .,.,..... .,...,,.. tarihinin üstüne, asırlarca, ko- guı "Ştim 

nnıvenııe rektörü Cemil Bil
eeı, Vekiiletle üniversitenin muk 
telif meseleleriııe dair tern•slar
da bulunmak iUere bu akşam 
Ankaraya gidecektir. Rektörün 
bu sevahati bir hafta kadar de
vam edecektir. 

Diğer taraftan öğn!ndiğiıni?A 
göre İstanbul Univenatesinde bu 
aene imtllıanlanna diğer sene • 
lenien bir ay daha erken baş -
!JmacaktJr. llalfrm olduğu üze.. 
re üniversite imtınanlan her 
sene bir hazirandan itibaren ba., 
lamakta idi. Bu sene imtihanlan 
1 mayısta twıhyacak ve mayuı 
ııihaneyiııe kadar niha.yetlen&
cektir . 

Bu sayede tmh·enıi~ imti
hanlar erken bitecek ve yeni so
ne tedrisatına daha erken ba§
lamak mümkün olacaktır. 

Darülacezeye 
yardım 

mana•ı da çıkabilir. kaldım yu gölgesini salan (İslAm • V• medr-'"" Hı: ~.' Uı.nt • • • ı Bu vminde münakaşa. yürüt· Osmanlı) saıtanatınca. müd.. gu7i6fÖJD. Hamiyetli bir vatandaş 
Hiç şilphe ""'lt ki Bertin, :ru - m:i hııausunt ve !; _ gotten"rd~'"şu faa olunan o haris ve"'-- zih- Yani: Bis Allalıın safi nuru· 

J- c ye )e ,~ıs ~·.,... d .. her sene yuz l!ra ver-
kandaki telgra!nameoıile Alman t değil' d . bir h. al niyet· muannit bir (din dikta.- J'US. hiç bir şeye muhtaç egı. k "d' d b I d 
köleliğini ka.bul etrnif hilkn- ~~ bahis -üs=e uı!fc d:: , törluğıı) halinde, hikmet mu- Hz. M:ednseden geçmiş ve iba- ":hri:~n~a~~t~ar 
metleri tezyif e-ayesini gütm&- lu. kon .. -8 .. arnısnna d"•'ilm. habbetine değil, f&ka.t menfaat re (dedikodu) yUkünil silkip edilecek bı'r m"·---~: olan Da· 

..ı k ..,,.-... ..,,.. hırsına, fakat silllı aı.ehafetine 1 almışız, diyen ve surl mera- ==-
melrtedir. Bilakis mıha ı eıı- İki tarafın da samimiyetinden ! dayanarak ayakta du.nnuştur. aimden soyunup arJIIIlll3 euleh& rUlaceze belediyenin yardımiie 
disile anl•şanl•nn (Belgrad) ın ıüphe edilemiyeceğine göre, o 0 zihniyet·, dinin saffeti ıuı- ff .. asfiysnın sohbetlerini de her sene daha mütek.imil bir 
taannUd ve mukavemetine bir muhterem ft nezih ııqir ile bu hayır ve içtimai yardmı yurdu 
mana. veremediklerini tebarüz et · hiirmetkir muharrir arasında üyesini kurban ederek ve tem- iğtinam ettim. olmaktadır. 
tirmektir ..... ın· m· •-"- ..__,_ k•- beliti esasta "'· te bir maksat posunu ııiya.setin hırs ve haıım&- Llltlıı, vü:ıalan hilri.ye eden ts._-bul mbi m"·~- bir 0 .._ 

• ....... ......... _... - ..... tine uvdurarak asırlarca sal- tarihin verdigı"· kanaat d..,y;.,,,.;_ ....,, ,,. ~~ "" 
bilbden clhnJe 0 kadar sakat bir ayklrı!ığı yoktur. J ~b.,...... hirdt: çok büyük bir ihtiy&ca ce-
""kilde •-~p edilın'-+'• ki, Ber· Ancak; görünilşte, pdllilt tanat kasideleri söylemiş ve ia- yor, biWris kuvvetleniyor; bir vap veren bu mütevazı yuva, 
-r- ""'"' ... ~ 1 ...tı" bazı okta! lAmi. 'yetin vicıdaıılarda.. balltıyan ""'k isliun hükfunetlerinde gelip lin propaganda.wıın ltaedettigı·· an aşem gunız n ar 

1 
n.. ideta ,.... b<lediyenin yardımlarından baş-

Ylll', ki zihin tırmalıyor. Ara- ımaıı nuru - OJ'll&YJP geçen aı.iilukün, en uzun ialiim ka hayır sımır ve hamiyetli va-
m&narun tam.amile zıddt bir m&· da !Asit btr pres olmadığı için, eğlenmigtir. devleti olan Osmanlı saltana - tanda.şlarımızın da zaman za • 
D&Jl da tenmnııaı ebııelrtedir. o muğLilı: kalan noktalar& da, Bu acı h~Jı:ikati; 1sıAm • tındaki padişahların keyif ve man yardı.ınıııa. m"2har olıualr. • 

• • • gerektiği gibi. 'lllZııh ve sarahat · T11r1r edebiyatının eniııleri ha· hevesleri uğrmıd& dini mUbin, tadır. 
Kim ne derııe desin, Yncoıılsv- Yermek imk&q• bulwıur, sanı· ber veriyor. İslim Tnrklerinin khıi mühine alet edilmiştir. ç.. J'ün memnuniyetle öğrendiğ.i-

1 .. ~·-''kle · . ......,at 1 rım. resmi ve edebt dil olarak kullan· mize, nazar:ı.n Matkada Vdıbi· ann ı:o6= n ı~~ şuur- · ....,..,... L>o•- .........._ il . . ,.,.;. f "---·-"· ,.. .. t"-'· fit çeşit mezhepleri doğuran da dan illi"·-• ha . 1 ow.uu _,.... • .ı.<U>L emını ...,;• anı wt<MllUU&....., oz .,. ... çe tarih" .,_ __ , __ lnı tur H bey ;partmawnd!l. otur.w. bayan 
• m ~=ve ymyet kay. aanp kuşatan !!il mevzu (Sün- yaşıy&R hallı: edebiyabnda da 0 1 va .......... 0 uş · er Sıdıka Vehbi Bilimer Darüliice-

gııııuııdan ta.rih takdir ve 'JÜ!t· I o.ilik - Şi'llilt davuı) üatünde, çok içli bir ıztırabın ifadesi varı htikUmdıuın siyasetine göre zeye yaptığı bir ziyaret esııasm
raııla bahsedecektir. Görillllyor a.leni ve Allliml hasbihaller ya- Jı:i, saltanat ve menfaat ihtira&- bir üslup tntulmuş, bir sistem da ,.ehrimizin bu yegane hayır 
ki civaıım.ertıiğe, şelıamete mo- ' parak bet' hakikati ortaya ko- .lanndaıı doğan mezhep lı:av • kunılnıuı; adına mezhep denil- nı iiesscsesi için her sene yüz Ii
daııı geçm~ ııeyler nuıırile b&- yup müMkqa etmekte - iti· galarının, o yil>ıdeıı. BUÇllU% y&- miştir. Ne tuhaf ki o me--..lıep- ralık bir vardım yapmayı taah
ka.n .zamane propagaııdul bile ltadımea. • hiç mah2ur yoktur. re akıtılan maırum Türlt kan- !erin hepsi de kendisini (ehli hlit etnıiştir. Bu hayırsever va -
lıazıı.ıı . •-"- hak, __ ,_.,,_.,_ Blllkis bundan beklediğimiz, lannın, ~hya ağlıya, matemini ııünnot) diye göst.ermek, hepsi taııdaş bu seneye ait yüx lirayı 

.. . ın"":"': AaUIUllUC~, ne aı.übim faJdalar, pek çoktur. tutuyor gibidir. de kendisini (hak mezhep) di- derhal tediye etmiştir. Bu gü-
ııoyliyeceğinı şa;eınyw ve eoyl&- ı Esasen (İsliaı. • Türlt An- Aziz ve nesih daıtuaı., bana tanı'-·,_ ,_._,"tir zel hanketi takılirle karşılarken 
mek ist~ediği teYlcri ağzuıdan. i' aiklopediei) ntn. şu lllr:wıı ve • lltife olarak - ilim diye hitap Jll9 .....,... ~~......., • 1 zengin heınşerilerinıi..iiJı de bu 
kaçınvenyor. faydayı tamamen kuoaklayaca- etmiş ve (bunlar uzun ve ince (v-ı. yaıw<i nüııha-uıı=da) misale imtisal etmelerini bekle-

A. C. SARAÇOÔLU ğmı zaıınettiı?lm ve kucaklama- bahislerdir. Bu hususta milta· B«h.i Naci SAGDIÇ 1 riı. 

~~~~~~t.fM~~~~~~~ 
Saat aekizden biraz sonra Grndockıı şu telgrıı.fı çektim: 

ya~ ve dinlenmiş olarak, D N y H "Almanlar henüz cenubi A-
sabalı saat dört, bel. ha.tl.ii da- merika garp sahilerinde uak-
ha eriten kalkmayı &det edin- liyat yapabiliyorlar. Scharn-
mişti. İşte sabahın bu saat- horst ve Gneisnau pek mulıte-
lerinde en büyüle gayretlerini mcldir ki, ya bu 9ahilleı-e, ya 
sarfediyor, en çok çıah§ıyordu. • hut Magcllan boğazına varmış-
Bir çok işleri tetkik ediyor, sa.- [ ( y E N 1 SA B A H) iN B 0 y 0 K Sİ y AS 1 T E F R İ ·' A .31 l la.rdır. Bu iki Alınan harp ge-
yısız mektuplar yazıyor, <> gü.a. misine karşı gelebilecek bir fi. 
için alınacak tedbirleri karar· lo tahşit ediniz. Falkland :ıda-

~~ ı~~= Atlantik Meydan Muharebesi ~~zs~~1i~ 
"SabeJıleyin düşibı, öğleyiıı. karşı. koyabilecek bir kuvvet 

tatbik et, akgıunleyiıı ye ve g&- mlulen biri iltekhrl uyandırma.- yalan : _] k.~:eri~\~A~ te ayırınız. 
ee uyu_,, lllLBu hal :..ı-:... yuı" iiJneslne _,_ ( ___ ,.,u hıırek·"-' b·;u; "Akdenizden Deft11se gemi· 

Faka.t bn sözleri ben kendi- -~ """ 1 ~- ...... ~ ~.. - · · iltihak ed ktir· 
sinden hiç i4itmedim. Öğle g&- uygun geliyordu. Birinci lordı;. v. ço•• rç •. • çok can sUacı kar.arlar ittihazı- mız sıze ooe • 

t
atmadan evvel kendisine ait na mecbur ediyordu. Saınoa Conopuıı da y<>ldadır. Faik kuv· 

çip de a.iqıam olmıya başla- ütün '"'"""' gö...den geçir!. '(Alman miiııteınlekesine) kar- vetlere s..'\hip oluııca hemen 
yınca sabahın milthlf azim ve ....,., tı t:ı.ralı: 
iradesi yav.ı.ş yavq sönüyor- yoı\'ln. Saat sekime ben ka~· 69 il Yeni Z,.lilrvladan gönderdi- Magellan boğıı.zını ı , ya· 
du. Hele gecenin ltaranlığı tığını zaman onun sabahleym iimis sefer heyetinin sevkinde- hut şimalden V alparaiçoya 
çökerken ihtiyar aminıJın müt- iluar ettiği işlere bakıyordwn. Fon Spee'nin tehditleri ki ltararııız.lıkla.n sonra bun- kadar tarayarak Alınan knı-

hlş kuvveti gözle puiebiJ&. iki kalem ve iki ate~ . Scbanıh01'9t w 0ueı..,3 .. Al- ~:!tı~Tı:~:,:.~ ~a:rl':n~a~~: ~~~!m~Y~ 
~!,~ ~~cır:-u yainııı Ben <>zamana kadar amiralli- DlSl1 gemileriyle aı.ücadele: Bi>- beş hafta geçti bu müddet zar- bakınız.,. 
beden ve zek9.nın --ıu ... ti nok· ğin kalbini bu kadar intizam tün Alman korıoaıılarmı ııasal fmcla Alrulilllann o taraflarda. ""···-'-- ı'ki ...m.. sonra bütün .........,., tak! ttik, _ .... > \, J Jılrf bulu d • ~ .. , bir • et SXWWUI &~ 
tasından muhakeme etmek doğ ve mükemmeliyetle çarpar bir P e ~ ya;a M .... n tJ&"Ulla w..ı!· . . uıar. kararsıı:lıklarıınıs, ayni zaman 
nı değildir. Onun iradesi ve halde görmemiştim. Uzo.kşar~ Alman ku- gor~edi. ".azıyetı um.~ sıkmblarımız zail oldu. Scharn-
ga}'l'eti de mükemmeldi ve en. .Aramızda şuna karar ver- mandanı amiral Fon Spee, Çing heyeti ile tetkik cttık. But.ün h rt G ·sena hal kınd 
yakın şahidi olduğum için 0 ınigtik ki evvelce teltarrur et.- taodaıı haziranın son haft:asm· ihtimallere göre Alman g .. mi- 0 ve neı u t .. a 
beni hayran bwakmıştı ve iJ&. meınişııe hi~ birimiz, diğeriyle ?&. Sclıarnhorst v.e Gneıs~ı1;u !eri ya Magellan boğazın~. ya- maliımat almıştık. 14. ~ylül.cle 
ve edeyim: Bende yeni bir iti- istişare etmeden mühim bir ile avnlmıştı. İngıltcrenın ila- hut Cenubi .Amerika garp sa· S~oa ~ıkla.rıııda g~ülmuş
m.at uyandırnııştı. harekete girişıniyecektir. Bu m harbinden pek az sonra, hillerine teve<ıcüh etıniş olacak- !erdi. Hıç hır zarar ıkıı ecle-

taa1ıhudU sıkı bir surette tut- yani 5 ağustosta bu iki kuv· Janlı. memişlerdi. 
Durmadan işleyen saat bık. vetıi harp -~~~~!~inldSuklalanıoıı Artık Avustralya ke.fileleri- Burada !ngiy'liz ?aZeyragıln"dalıdnlbir~ 
~ · taks' Bö'y'·-e ilk defa olarak, de- Adaları ci • ...,."""" o arını fııik ~ililhlarla müeehhez gemi- galam yor ve enı ,,amantm] meserme ım. """ .. h h k . 

h , hah · b' · · nız· harbının' · heyeti um"-'y·~ı· öğrendik. Sonra, 7 agustosta !erin refakatinde idi. Eski saffı askeri kıta, bir i raç ıı.re -eti-
ususımaa nye ırlllCl ~ ·~ y a· ed k" ür k • alt k ı k et lorduna uymak için bazı te- üzerinde kuvveUi bir merkt<d bunlann . eni ın ea <>m harp gemileri de Hind Okyanu- ne arşı i<Oyac acar uvv -

beddilller yaptım. Sabahlan kontrol otoritesi tesis etmiş o- almak üzere da Karolin ada- sundaki !ıeyrtiseferi himaye li olarak buraaını tutuyordu. 
bir saat fıızla uyuyarak saat luyorduk. Bu • ?tori~ b~t~ larmdıı olduklan haber verildi. için yola çıkmıştı. Alınanlar Bu sureUe kendi mifatemleke
yedide ka.lkııcak yerde sekizde filolara ve ~rı ıd~c~ butı.n Hemen Ummanların sonsuz ancak Magellan boğazında en !erinin akıbetinden haberdar o
kalkıyorduın. Yemekten sonra , kollarına nufuz gostenyor. ve o.daları arasında on.lan kaybet- bdL~yiik. tahribatı y~pabilirler - lan Almanların kruvazörleri. 

har' • tesir! re mukavemet un tik. Kimse bu iki gem.inin bir hükumet dair~leri üzerine bir 
eğer mümkün olursa. bir saat k~ . e d Ben uzun lA- daha neı ede gözükeceklerini Diğer tarafüı..ı:ı Şili sa.hille-
kadar dinleniyordum ve bu hal venyor u. - b'l eli GUnl' t' rinde Almanların k.:imilr tedari- kaç obilı; attıktan sonra deni-
bana "ecenin saat birine hatt! mandanberi iş'aıla.runı kırnıızı 1 emez · er geç 1

• sonra - ze açılmışlardır. 
ikisin~ kad:ır yorıılmakH:Zın v& mürekkeple yazın.ayı. itiyat e- da haftalar.. İki gilllli zihni- ki için tedbirler aldıgmı rluy- Bir hafta sonra bunlar Pa-

Halbuk F ı,ch mizi ~iddetle i;;gal ediyordu. muştuk. Magellan bo~azında dinlenmelu:izin çalışmak imkA- dinnıiştim.. ı 1 er. l'.e- ., da bir mahrukat üs~ıi tedarik pet te idiler. Şehri bom bardı-
. rd il k 1 kullanıvordu Bızını Bu meşg:ı.le gı'ttikçe, vahim bir ed ek tahri t nını verıyo u. ll a em , . . .. için f:aali,.etle aro«tınnalar man er yarısını p e -

uretl b. fuıd" · · k ıı nıJ b' t.abıre gore mahiyet aldı. Karolin adaları- , ~ Bu s e ıı:, gece g ur. ıçın u a an ıı· yaptıklarına dair rivayetler do- mişler ve limanua bulunan 
dalına hwr bir bahriye ekibi btuılar "iskele ve sancak ate:;- ıu merkez ittihaz ederek git- !aşıyordu Şüphe yok ki Ct>nu- küçiik bir Frıınıı.ız gemisini ba-
teşkil etmekteydik. !eri,. idi. tikce genişleyeu uaireleı da- bi Amerikanın garp sahllinde tJrmışlıırdı. Sabahleyin gene 

Bu hal, Fischer'in tabiri veç- Bu sancak ve iek.ele _a.teşleri, bilini tarıyor, bu suretle düş- henüz bir Alıruuı seyrüsefer denize açılıruşlardı. Bir hafta 
hile, durmadan işleyen bir sa.- ayni zamanda el bırligıle par- mauın karşımıza çıkması ve- yolu mevcuttu. geçinceye kadar onlardan ge
ate benziyordu. Zaten gecenin" ladıkça her şey ~'.olwıda !l?t- ya bir hareket yapnıa..ı müm- Düşman gemilerinden ne haber alamedık. Bir kere 
gündüzün 1ıoc sıı.atiııde ami- ~Jtir: Böylece vucud:ı. g.etir- küu salı:ıları kontrol ediyor - daha pasüiğin, ve Atlii.ntiğin 
rallı"a telgraflar gelıyoıc!.ı. dıgunız ahenk, devaın ettikçe, duk. Bu daireler, Almanların haber ucııuz bucaksız inzivasına derin 

ın'Ç bir saat geçmiyl'ı-h lci oe dahili entrikalar, rı.e deıuz- küçük, ıiç ~eyrek ve büyiik silr· bir süldlt çökmüştü. 
acele bir karnr ittih82. ıu.p t.- deki düşman tarafından bozu- alleri lıeeab edileı.>'k tt'Sbit e- Cenubi Amerikadaki istas· 
mesin; icap ettiği 2'"1!1<111 ilı:i- lamamışhr. cliliyordu. yon kumavdanımız Amiral (..trlııla w) 
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A E 
lilr- detıi h(ycca.nlı blı 11>..u:::tte 

1 
rılduijunu aöy1.em.i§!er. Mu '"'11 • 

Çok gcr;medi, Mo:~ dua- Diyenk, derin Bürd A ·:.ay t. lıasmwııı .cıd tl.itir'. ne.1.ı· ~nkaAr Pol TJK hk d l 
•kabul_ ol~--- Adalıya muştu. ı d ·n belını k..ı~tambildi. l Hc.zr-ıti Musa, bu asa ile Kı- f.. · · • l ar - Lv-:1. Q enle e eV 
:Molla dJljllluştii. Dı:;!!:r pelı· 1 :ı.ı.oııımın ba'-·~ •:.-:. .. ~, du· 11< m teJtrer ense, enooyo zıt ~nize vunu;ca denı• toprak · k . ..__,__ ,_........ A"'·'· --. -·J- •---· dı " _,, ır a, gi:udcııl.eri polliıın _ Yazan : ,,..,ptıı Bod d bir •• .......,. meyus o.......,~ =u dakl . sonlu· ge!dj!cr .• Her e.; görr:J5til ki,I o.,.,.., u~ nuy ? ,_'.mrli lı:ı•uteı<'· giz]' ht raJ· 'ıüyük oir G l J- c. rıım an 
~ işte Jı;azıımn. _ ç~ kü· _ Uııta., r.asıl görüyom ?.. AcLlınır. t mle!.ai hı::ın ıı n!n ist!F ruı. r.ngc okn da d•>- D bir uzun s:vı; demir al 
Pik :tı.fuüa, ona · ~ü. _ Bey ~ "-"aya ,, .-•at gitn: ~. hem de kendi o•'Unile r Yiı-, b ck"':li;-;t haraya çevir- . eh.m.mi, ~tıe. tdıkik ve • R. KOR() f[ numaralı yazıhanenin yaJl 

,ı - .....,... ·~ Y , .. thltip elr:ıP~te oldı· bır kasa ı t ı ,,...;ft,.ft 
JI alının lıWllaya eıı • c- _., Sen o<>· .. • u ı'yı' tanı=m·• ru:;::;di tclılike•·c ginnfatı. 1 ın .· •...,. ::l".. i lıalledecck. "·-ızıı· - an:ı.:.ı:ar ar JC•~ su 

li üt pehlr.-'&Jll:ın df ndlr- :;.::..n• o"'pehll-·---'·- B:;:,,:·, c "'~ Jbu il<:ft.J '"-ıcl,·"', F:t'-t Husamn asası nerede? u.u:;• <;ıYnkasın.w::.yctJünad· Ileyinyazıhancanahtnn 
mi!.~t.ü. .. N. ih,ayct A.da.lı, ~ollıı· ~~·-,~ -! ........... • .... """, ııcm Ao;J;°yı c..iliı;uıı"~~., ·-;,

1 
M'ıhb'.rl r bu a&=:r. yerini bir !iyeye in~~! eti. Dunun <lli' • · r 1 BuanahtarMizralıilerin) 

bir iki le ,_... " .._ --- Y h ıd' · b'ld··· · ı · ı güzel J·r yaı Y'.l me..-.ru 0 • ,..._;-:- ''r::r.h.Y'· cfen~ım. ~as,· nesini de açıyormuş. Bu 
Y1 . C-' Y~A .... oonra _ lnpa!Lıh ! .. Allah Mümini hm. de MoU.. ha.l:lnnda şüpl'ı ır.ın · ıgıri s.:iy cınw.cr. ğıın .l" ihıcı'L: beI! de i ıceden ""·' 1 r kuyun~,cn. Aruın Aliye •.• 
da finale Jı..;Ja;n. ~ yor-1 nk!ı;ı;n 1 ve t~r d<fıi 'eri olanları itida!el .!Jnr.n hemen Yahudiyi ~~ğır . ne al!ı.ks.J... ldu: . Ouun nıe -· '3oyadm. f!E ~ a~~~:.'.'~ alfıt!<· 
lC'U1 gövd aine . 1 - Emiıı ol bey baba!.. ı geürm.iiti. llll,'l: ğeı • , r,'Üze', u' eııtet~...a:ı ·"'ne - D• vr,ıı.. 

1 
yazıhanesini ·~tık. ı~A,.;) 

Eşi.er tmı.Jldaırtan. ııoıır:ı., ilfuı - \·-"a'üı· ,,,.., ",!'-, b" .,,...;; , .. , ••. H•'".h-~ın ço!: ~.. - s~yle, d ·g. Aaa IK'rede? k ,_ ı ta fi - K:ıc ,.,.,.,nda• ..., ,._. 
ı;ahınmlılıl ..._. _...., ...- "' ~ - "'""" <:.uı ~~ •• v• ;ı 40l1Wt r'8 J3l1 YO n '. , J.-;'ô . •• rince Azlz efendi ııivri 

marası g ldi. Ahali ;'I J'8'}tn m "lt'.;p ı;lrra<lıın ~ı.k..>m .. 1 tı.'1k ol.d<ılumı, ııyni z:.a:ı ::mrla - Soy;emem' · ~e tize tJe ıı,.nen J'.l7.I7.:ıt'llm: - ~t".2' ıı<.ı Ya§ll Jayllll;; k·~~- ~rıına soku 
~Lli~u. Ca.za':iıe ~ .'?· Ona, :anını, yo,lcımıı verirım.. kUçü.l;. \'C ok asız olduğ-.ı h:ılcle ı - Su. fo, o'.sa ö:dür" ;ın, . Ad!1 ' asli ya c- za. koridor-- - r.cı cıde otııruyors~·'" . ,,.;;;;;;;:~ .y;_ tarafından 

P ~ şu 8 • Dedi fc~J <JAde ve acı kuvvetli olc!tt·) ~-· 2::'1 ctm~. Asaurn nez:E , Jaa ön'' ;:k ··ı:d~e er ft•r- - Yusuf bcnıın cl'eıı<ilmdir. tı p 1 - ~dalı Halt1, Çohk :Molla. A.uıİ, lıic!la";"a. si.!detli bL ğc!'u mıh-ti. ]folla;un zchiı d. O'. .ugunu oı;reneme-..sın ır .... ı ~ .. t l.optu. <ıenp "-ıre bir ka· Berabe_r oturunız!.. . ar an çıkardı, çık 
···oca. y "'"-"'- • · Anrr-a J ...,, ~ ıı:: ıc • me;.ıdile sanp Fatma 

- u. • lloWt•~- '---lr. ile•-··---•· l;ır· çapr~· 'b• 11-~t·ı ~·.... ... ,. • - 1·-· "- • h " to - ' an mı ... - '"'"'--1.ı' ., __ •'---•., --·-a "'!"'"'"' . ~...,- .... , ' ~ •. ı . ,,. •a<t'-1. - ' ı· • u.'!. """''"""m .... sı :ııı: = ' - ~ .. , .. !"'""- t verdi. Gerisin""', ri dü.nd~ 
... ........, ...,.& .........., ,.... =f>k tccl \ b .sef A-'•'• h ...,_ l .ı.:ıuuc.ı e ·.~ ı>:ıra ,.şareti ya • bı;ı da •:vı:. ı.· >.no;; .... u.. . ..,c e.ı.aıı=··· .. .........,,e çe ,,_ 

Oem~n. gı • ıs ı. e, u t>r.:ı I ......., arnu.'11 ı:ıJ: ~ lı ,. T ea Alın n dcrlıal pu.:ırlı~'.l • J < ~. • ta.a(l.i.kl nilf kat benim hlç akhm baı; 
..;. __ :: "--- _, .. u· .hamlesi çok mrplı idi. ile •c..lıa cieniyccckti. E..~. lı · · · var. Kenar kan'lp lerd?n :Mine . 1 ıuııı:ıa.. usa geç. iHJdi. Çok fena olnı.,aturıı-
......,,. ..,........ ,...... .... ,._, A"-'-·- ..;_,.-. h . 'T ,. __ ır.=.mıq Ye lfrk:ıç milyon :Mark ntuım""• ""yır otunn• ' "'<1ı·ı .. ' metli. • ,,. -w .. _,,._, ·"'-'-- ~ı.n ~~ .isr • ,.....,....., """'~' .,~~g; çap • r c.arı,c u.=m r&anrınr=· tc(l, ::!:""' r:ı•' olmu~. Y-'-u • ..,, J<u ., "~- p .... ,,. tur Fatma hanıma vn.vı;;<· 

ri
.....,ylc"" .ri~=d'_r.-0ı-::=,. Fa- % bev adım sürmedi,_ ?üollaıua ıııı o vııkitgi' t..ı:ıiyasini değiş "- ~- - ~ ""' yıITı uz.uıınış lıir :.,ııld., baygın .1 __. tı><..,... 0 • . ~......, . 

.. -~ """" .,._.,_. ba ile A"'-" di p:ı:ra\::n ceoinc yerieı~tırdik ., ;ıklaı·z-,iriyo.•. "'-F.llcun "..,.00 1 Bi.Wl.:ı.n n.ıor.r_.ı_>ıl;lı:; .. n•me 0 • i:::e920liradır.Başkabir 
kat, Kara Oaınan · Fi- 1 yan ş <'ytmu """" uç·! .n-wıekti. ten sonra A!ıııanın ku14i!wa eği. "'"· =" ~ .,. • kı d B '"'di y uf o. Benim kendi bir;Jı: "" "'-·le'-'- ııa·-'--ft•p u ...... · kı •L~ - - 1 r "<>lis de dil·P-'o ·"~·yor lll1 u. 11 "' a~a ı;ıne Ud Jiiıeli Kara Ahnıedin de O ka.dar ·-- "Y ".'" • .._... .:··•u ' uu.iy cazgır, O kada.- dik· lerc!t asa:nn bul UITT!b- yeri İl.3r ,.. =v u~• v • \.!' to• 1 ld - 'l' h kendi servetir.ı. Şimdi ise 

az,._,_"' "-"' -du •~ · .. · · Dd!ıa ger'.de oıi:.,r b'.r k hn .. ve • = ...... şın_oo.a .ısı 0 ugu a • bn~" '-·n•"~p inka·r lıeyfiyoktu. Aı;~·un SU.il...;;,..,_ .._ ~- ...,..... ... -;:_~ "k.! - =~ ı gı ~ta.kip et.mi!ı1.i ki, u ber verrui~: - talalcd k H T7--- hanı ~ .... ,,..... • .........,u .. - - ..... .,........ ~-:t:m.ıa V» ..., .,, en b bileklcrindeıı. • ibirine rencirle • e .... enage .u.a=a . 0 • n. 
ııind·:ı ııomıt. sağ Jı:olooCa.ıP'nC! - · - c~ allı dakikalık m~A- - Lclhirıı. :nii=inde!.. .,_,_,,.....,, •. 

1
.,_i -lıe'• de, -'-liyor-j d<ı 8 nı.ı. · mıı.ra.da (.'alo_ m M.W:ahi_ı.~ ı n.'Ulll. da öyle yaptı. 

Ye s. 'l v ı. . t&vr'.Je bocaladı. eki . .__ ,_ ____ k__.,_ İrı••"'·--'- lar. Merakla yaldaştmı. Ilak . rı:. aı~ ~·~ıı.:ıedcki kaı;ayı; dör- kat korktum. "'eı-~on - ard ıı:..: ""' &er=mlC;JlŞ bir '&danı t.Ül:JJ.un ve l&:oll= ne yaı:•.ı.bhe-1 * ......,.,...._..,, Q ~ "' """ dip poli9e haber vcroceı..tı 
Mollanın babası. çnk se :.n- • ~,_,_ 'I .1 _,_.__, 1 c ~ ....,.,er., ~ ........ c- ,...=.,mu isti1 n, ı..tliha tını. Ckuç k"'"' -·~ı -·-• 80 .. ,._ ' ~ır:.ıgı edcre_k. 22 mart pa.- ı.• "" 

_;..,.,_ Og-ıun"n uomna ·~"'"~ ........,..._ "'o."· =•..u ıasmının b""""·"" "as:~ı "U3a,, "'a k-"'-. Bu ış' ~ ~· ........ J za u .ıı·-"- '""'' - ki İbrahlm efendiye IŞI .. ......... ~ ~· , __ J-' d t.ı Adah ariUL ........,_ ' J' ...._... elniyor: . r gun ~ ."= o ......... ıv,ı 
tı. Alnında.P. öutü. Molla. da ııa- ~ .ı.ş ve. Y1 - ollaıı t.a.l: " kın b:rl için e.ı ;yi z;;nıanın geeel .le gL.n _ Si,Jn revini2:e bi:::lın neyi· ııır su.aJ __ k rıp ıçindcn 2500 ıı- - Ben ı;idirı söy1enıi. 
baalnın elini öptü. -daz!: çaprazla.dl; . . ha>Jc idi. O _ı;We heyecanda dı'r.ılr.riıı müsavi oldugu aft.ar mize idi k::...;ıi. soygun ulufu ?. · ı n.Y' :ı:m.aU'.': ..ı:;lnd.u~. ret edemiyorUJI1. Bııri p 

M:ollamn b&lıan, o<;;lunun l1ll'- V azıy:Jt a~yıp,"'!"'Uıt'. :ı.ı:oı- iri.i ki, varı:\) hir tiirfü tahlil 

1 

lan gôetenycrlardı. Şubat ve I Ot,ız yill;, ::.ar.ıuırumu }).,,'bat,:;. Iıu ıd. a.ıe. u:cr~e. ilk 0~ Yu: lıal:er ver .. 
tını okıjıyar:ık ı;u suret.le dua lıl. h~l!Ml"; töste~ye:-~ altına edemi nilı;:·;vet m:ırt mükemmel do:.· tiniz. Bi.; beşıtirycrde be . sıJ' e~~;;ııyıı çclillili. Çını. mavı Dedim, o da gitti lıabd' 
etti• almaf'& Ç&u:;ıyoruu. Aoalı bu, 1 tiyv ca:agır, aalralmı bir dili} ordu. Heı;; i r.eçti. İst te- ıruıluettiııiz. ye n.ı.I gözlerini!,~ ~Jclır fıl<lır gezdi: !er. Hepinıiz.i yaka ı 

_: Oğlran ı\.Ilah eeıri utan • ~yet knrşısmda hasmıııın ilri ka.ç ~ ı:ıva.zladıktan aon.-ıı.: ~btiisiı!Wen eııer yok. aku. Tabii derhal kulak kesildim ve Nrck. v_e_ ıw .ıı:oı=u açıp ellerını M~le lıuntian ibaret. 
dınrazsm? ' • ~!C?".nd<!n Y ;şaııı.lı: ! ":ıdlııi ı Alıııaıı Flilıre.ıi, son nutuklamı- gereı ~ blyer-Jeye lrurba.ıı ettile!J: 

,.._, n• "' ... '_".:;a vıı~yorclu !A<i<ast nrl d '--~- ba,.· tın 1 peş;: iae ,alnlch..'D. Geride <ili • :, . • H""'m '"·uru· ·ı bu ı'tır· 
lıfol.la, bab-Jsnnn bu .mu ve . ··~~~ .,. . ıı • ...,. .. ,, • ., al'tık u.oe ez~ • ran l!adın birıız iler!edı, onu ko- - Ast:ı ..•. haşa .. benim m.ı.lu- ne cı"""o .. rdu" """"·'-kında -'• 

tavn ürerlne inşil'llh \»rlMU11u. • duğu g Alırum ırurtbuau a.ı lundan tut.:ıııili a ~k•a i.arta!Jar mırt.u.ı yohı.r. Her g~ce geç "'"' .... 
Gö • " fcrahl=ışt?. bir İBti!İt teşebbüsünü unull'l\U§ ~i. tcrrler vbi ka..dı. vakit h ·:un kapısını ~ k~veci kararı verdi. o sırada d'il 

Pel .. ivanlru:, pc.,"?TI'lerini yıqı görü:.ııl:;r:ır aır.ına 1taıyan.lıı.rml _ Htıs'''na be ... Ho-vle şeyler M.ısWa, ~"ut asaıısurcu ş_ a. • kuf bir ağız patırtısına 
tı"tan, p·~ıan-ı topl• ktan l:ıiila lıüt" üıni\.lerı şimal ve · -~· J J- !ar " ~- •· • h<>ı:ı:uş .'.:tr mıı hadliyed!! hiç... ban kapatarak anahtarı getirir- · 
ııoııra yağl;uu!lağ:ı ~ımıwıtnr- Lıtanş clcn.zleıiııdcdir.- D.ye lıı.ınluın; bu;::ıu::ıun dL- u;r bana. Bızım evde yemek yer· - Saten hep sen 
dı. ı 

1 
Hsftal:ı.r ve aylar ge-;t.ilic:e ve liklcri.D.d"ıı kouuşanı.k yürüme- ... Geçen hafta ~a Şııbaıı ge • bu hişleri yapa"!! .. 

A<lalı H:.ı.JiHn bağlamnuı çok! mih\·er dedcl.leri Avrupa kıta- ye ve yı.irütmeye ba"1adı bayı- tirdi ve. masıı.nın tüne koydu. Diyen h·mlrun F tiBa 
ihmalkar idi. Hasmım o kıı.<lar sında ınalıaur bulnndukça. İngil· ı lam f.onra bılmem ne o1dıı? Belki bi- çtluşıyor. Aliye de: 
hiçe sa'!'yordu ki, i.sbetinin di· tere ku~...-etler.iyor. Bu kınvetin y ktilc d..., nıesel.ıtle:ı kısmen :ıiır hanımı; Aliyeyi ~ az;7..le - Ne vardı paraınl 
kiş yer ·nı b:le tmğlaınağı ı...-jB J "lk E • ~t'7ı!:;.~~-.hal alacağına. hab:.rı'lar o.duft içi~ bunla - Karısı ... ~ .. _böyle lıır edecek? 
aezzill cJdediyorıl· l Cl"SQ Q muam e T'aanl .....,, rın TahtakaJ.,cır;4, k;u.J. hırsızlı- ı;;ey yapmışlardır. Benım ha.be - Diye hala <•na çatıyc>rı 

Adalı HaFlin, ~na ile bera- - O 1 .Amerii••i'ia "Bi"'., Kuı:dscn ğmııı faili olan çift i;:an l:ocalar l ..ın yok. . ala.maınn.kta.ıı kıvranıyo 
ber toplarken hasıru e 'T' h • [ • .. J /d bcm'Uuz 942 den evvel 3.3'0 tay- oldugu· nu Jcrlıa.l aııılldım. Ka • Ondan sonra .. d:ı _Azız kalktı. kat l'Y.ll!s ile kapı altına· 
Jıem= vermez bareketıerı: .l a Vl F.f'l uzerzn e O U yare •'l.:I'eCclrtir. Detroit'&t &ut/ lem!eri !c t et •.. h o da şwılıın soyledi: ve jandarmayı gördük 
-yı'rcı'ler" ,,. __ 1 al"'_,., •-vır 0 her fabrikaları • ki şixndiye ka· lı' ayıl mut;ıı eiel'lm e- _ Efe:ıd:m Aliye "--·-. bı' 1 man hepsi süt dökmiiŞ _ ~ """~ ~ ,... men emen ıep ... -li.kte yallbk . .. ......, ...... ., • d" .. · 
.__dar ,._ rizdi ki, "-'",,. Molla. D e cvveı Ankıır- _. naj[. "--144.7 sayılı borııa!ar kıuıu· dar senede 1 milyon oto bil ,..,,,_ t .. . .. . . ._ h. zım lıaruma geçen pamrtesi gü- o:mıiişleırli. ·"' 
..... ...... ~ "--'1.!1- ,..... bul _.__, .kı 1 55. . ad .. ni E" JA.- - J.'l:u.wy( UÇwtCl.ı. ~~ceza m.a .. .. +· . ik-· kı .,...,...,....,...,,.,,,v.,,w~· 
bile .A.da.iıwn bu hal ve tavrın· ~ ı · .... an ı:neı-........ ymet- mmını ıncı m : müste- "llF'Y0 .ı. il' p..... kc:ııc.u reisi Mili ip beyi.'l !ıı.ızu- ~ ı:<;, nwıı ı çı_ pıır~ ver - • 
dan ezUit' büzillm, tü. !er "' ""UJ:.biyo bonıa:mıı:ı yeni- niden 1 nisan 1938 tarihinden ~- ı.m plfuıa güre güııdc 00 runJ cıktık. mış. Bun1.'U· ;'IC eski efen- / / 

Fakat MolL<ı, Adalıya fena den 1..t..nbcia ll.ll'.ti husu da itib= üç sene müd<Wtte mu- tayyare verec . Şhıdi ~eırgt• baslayordu: dım1 den kaldı. , .... de .!talsın sa!c- mra l 
halde~ '«ti. Molla, o kadar hükfur..~ hazırla:nan karn..-ı,. vakl :;.Uın kar-aWa:ı !:staııb ,, Avustura.iya 5(;J bin Jriı.ıilik _ Faik bal~hm ... Adın ne?. !:'·'.' d~. Sonra _dun gelnıış. 
aikkatli,olu:d'l itinn.ileyaiila· nc:nia. evvelki k ~menkul kıymetler ve ka.mbiyt> bir •rduhazır! _ş,bımun ah.ı Ne- ·n•.. E:.n~hapeet-•~ı-,onukur- mah!cuml~ 
1l!yordu .ıo, en küç1. nukta.ları· Ga.R,:&.:ieiıı.tişarettiı;tıi .azı:w,. borsnsıvııı l llisa.n 1941 tarihin· fırkası lngtı = vo • Eıı 1.ıru ~aiti· minimini mavi tamı.ak ıçin p~ra 15:.oıın!,. diye 

---o---na varmcıya 1'adaf ~ağlıwı· tık • 'n itilıarcn tclınır aı;;Jm;.ı;z ve 11 rilnri t:.r. B~ şimdi İngilta • gör! ,;nj ııüruili dolanı.şiarla para çıkılarııu ger~ istenıi:ı. O 
_ _,., lsu.nbul bor&lSlm!I aç~ ID"" · 1938 tı.rihindt nberi f aıı reni.ı zahire ::unbarı oldugu gıbi dört bir ~:·r;• fta gez.diren, Jıllrfi. zama.n:ı karlar benim lıaber,ı!' 
""'~. ' u raııitııi, dün saııt.10..30 da. ya. " - • birı:okharpabrik::t.ları<iaaçnıış.. _, voktu.Fatma!!cldlbanasoyledi A a .,,, ı.;?. ve Ad-ılı, iıJcta durmu~. > o a- yette lıı.duıı:ıın An~ roenlı:ui tır. Jı(es;eJa. 3000 amele rohQan cülı: ~ <!7 .. \i· EIU'l, k~mral benizli . ;, T o .. • • .... !!# .... 
.ııın yııi,i 1'11l&Glnt beli.li o«lu. pılmı.,«t!r. bymetlet' Te kı:.'lltıyo lıorsaııı • Bren , al.· , . ,,_...,, ve uf:ık ti'~ :r bir adam. Yaylan· B~ de \er b~; hükumete ve- • !.. ) • 
:Molla ya~ ıuen lıaOOsı dJl SU' Ev\'f'..Jce de p..tığır ız gibi 1 run da. 1 nisan 1911 ta.rilıinde:ı 1 n ,tı. ~o. fa..ınka.sı ... Avus mu; ~ i':ıi birdenbire ayagi!a kalktı r?yım,. de~. T a:;:ır ben kel!-· l'SKe etn ~ a 

borsa, < i bir bina buluncaya . . turalya şimdi <>:-<>O pilet yetiş • " d·ın verccc:run clnd Fak t ı 1m tını yıı.ğlaınıştı. kadar h..anbul zahire borsası • . ıti~ıı.ren k ~bin .sı İcra Veh ı: tırmekt.:ıilir. v~ Le~ap verrli: · ~ " - ı. :ı >ız ralı Ad:ısındııki 
Adalı, sabır.ı>zlandı, Mollaya .len Heye 3-941. ta. ı_-.ı li"'.!'.d• ~-ciltereıJn mu"thi·~ - Y • uf. l.::.lr:l"ah.iaarhyım. haber v~ıye kalın::ı.d:ı.n J')O!is • lar kendi ıııe.sailcriyle 
l di ' Dlll b-.rincı katıM•ki salonunda to 1 :nda .., ~ ., - Soyıı.dın n uır? lcr nerec;en ha.l::er alnuşl:mıa al- bir vapur iskelesi in.§'a 

llCS en : faaliyette bulunacaktır. P ~ · .. uı, ~: bir ilk madue ambarıı!zr Aynca _ Altın. , • •. ' mıı;lar bizi ıı;elip yakaladil_ ar. Pa- Adli v · 
- Molla, yetişir be! .. B:ı.kla Dünk' ru m··-~- ,_.._ •-· --•-- Yem borsa cumı.eıuze kutla •-- tank, m<•tür ve t:" 'Ur<ı "a· .,..., -•-- d al,.._,_ B ""-k ve ye eldilet'ne 

· • -· b ? ı -~.,..... uu. _,.,,... ols """' ' J - Nerooe oturuyonıwı? r':"""' a uwo.r.. en.mı, ......, a atla buraya. da v•nur 
mı pışıreoegız e ... da ya-•~...-.... Ycnı.ııimde, An· un.,, pıJ r. ' teıs- "'iııOO uaı. ; ge- b den !ıııbc Jı • .., 

:ıtı C .,.......,..... Bu-... h ~-'"- - Tah!ak!l.IP.de l'Jelitep soka· .r şey . rım yo ... ni is~'llişlerdir. Adliye 
Molla, hiç a.J.dırnıa:r?;• • =ı karad:.n gp en mr kısım acente- ı..uaıı sorı:-a. a:: rur.a şeker milcri i:ış"' ~uekte !:. Bunlar gın· da 18 nuın--·•" a.. Bunu tıı.ki.lıcn k,a.n.s. _ı ..... _ .... _ ti De 1 D · ll "' ·--'· "''···- ,, __ ..., ikram ,,.,_, . y . L bul :ı.IW k ..... ,,... UUJ.wım v et cnızyo arı, 

pr dayanan ........ .,..,..., ~..,~: I !erle sa.n...tlır ve~ kcı1isc:i e""""' ..ır. ' lL .ı:;t;:ın j deoıi.z ara aı.;ı 64 . korvet _ Ne il] y&parsm. Falına scrr,uya çekildi: 
- Ahe, A.d.u.ı .. Bırak yaglıı.ıı· namın• Hakkı &::;:e buhmmutı • horı<D.13ı sabahlan 10- 12, oglc<len yaı •,uş ve taılim etmi•lerdir. _ T:Wt..ı&'l.!OOe :ı..!eca::e Wı.n- - H;ı: ye b.:zı•m pa.r:ı.lannı hususla. tema.sa gc~ 

ıım be!.. 

1 

bır. sonra da 14-' '.11' faali • K l<"a lngılterenın er. l:'iyük za 11.'mt l)'lln. • ~ sald:ı.dı.cı. Höyıı. h ki bo- leocck haftadan itibaren 
Dedi. Bonıam.ıı menrnı kıyıı:ıeiler yettc bulunacaktır. tayyare lJ'C,<tc:lıi blindadir. _ p 'tivi otı;r... Sen k.'.Jk casmdan Iı;a~ym!.~· . . Hemen bulla Muda.ııya arasınM 

Nihayet, meydana t;ıktılar .. Ha- mil!lilr' olıı.n I~ Btışe, B.l'l1J Dün kü.1at rtsınindcıı ~ou.'& 4.5-0G pılo, tiş"J."'Illiş ve 3') biıı 1 bakalım, .:mu n.a?. !"lZ'll'l ertesı ıdi .. Hun yınc g~- vapl!l'lann haftada. ~ir_.. 
Jriki l"9>irev haşlam,,,ıı. Adalı' torez:.;,..;. yapmak .sere soz ala· borsarla illt mıı:ımeL, Er;;uni de yetiştir=k l:.zcre b-.ılınumı~· lk:.n=i; = boylu, zayıf, ı, d,i salıahtıın ır eli. 1:~e~ı h~teru. :~. u.,-Yramasına Kal' 

Halil, iri gövd:ıslııi iki tar-af:ı. rak bu hll8us'4ki ka.r=ıameJi tahvillerinin allm aa+ımı üzerin· tur. kara \;uru ad..ı.m. Ağır ağır,, Ue~ de_v~'1?1. ffllh<Jlll.lei.e ver 
avurarak ·, c nasırlı elleı·inl okumuş ve demiştir ki: de cereyan etmiştir.. Ya ı'.ıilistin? Şbıdiyc k2.dar yorgun. bir <.'lia ile k&lkt.ı ve ee- ın• < ıhlçu;. _Ilıma daha. hevvel ',..,m~ire kursunıJ 
oyhıklarım kısa ve sert cia.rbe-1 --- lngiitereye 000 biıı ask.t-r veren vap vereli. pul-:<Jer bw tuttular. ranlare diplo.-ııa~ 
lıerle vurvak çırpllllyordu. r • 1 1 bu koca ii.lem en üyük harp o\z ·, A . lı 1 Fatmarun polistclti ifadesi o- . l '!O' 

Molla, bir ı.-eylin ~vı.kliğile 
1
> SPOR --1-

1 
Yurtta. Sabah aıuıayüni taınmnl•m k iizt,reclir. - S ızakı ·a~, ymı... kt!nd'.ı. Ora.da her şeyi l1ii.lbül gi- rasım e ven 

·-"•·- >..a -·-·"•~~ • Ağır toplar burada yapılıyor. - oy:: ne.. ı:: .. led... .. "'elli B d İzm't, - l.zmit H 
-..-·nlll ....., ..--· u- Aslı:.:ıdı:ıri Libyada diWii .... ;;stür. - Er.. ' 'Y ıın ~~: · wıa a: im 1 iki ari1t' 
.nne •iikacl.miş gayet canlı bir B" "k Açmalar v Hacmıeıcan -.. -..,. ,,:ede cturuyorsun ?. . - c.::zıı h~duler da handan ~-e ~~:a işı:·~ , 
peşrev vıı..pıvordu. ısı et dereler Sakaryay:a B ' tiin <':hryaya. yııyılmı0 olan - Taht:ik· 'e-'..c Kahveciler hlıyle s~ ·•eduıı. 1 ~ 

Herkesın özü Mollada idi. • 'Du kay.. l;ı.rdı;r '"1 ilkbahardaJ sol· ;; ı ·8·' , D.iy.? cevap ve.."<li. Dcri<.en Bira Y~~!.::r kursu muvaff:ı.l> 
Yine berk.es Adalı, ne yapacak US a ası . akıtılacak deniz, ra ve h:tv:ı teş..."lıl.7üsi.i1ıü .:_~~~~-la:=~ ' Aliyeve gcl.miı-ti. Yine na.z1ı naz-, 3f1i.;!•r ve dij>l~11_'.laıaı: 
diye düşü.nüyordu. Ve, yiııe her- Bedf'!l Tıırbiyq;i lstanbal CöJ. ~t, -;:-- V~t .~la! ~ak gi!izlere teımn ettı. Gelecek - Ayni .1'ckakta kahveciyi . lı kc;~~~· k,. s:>"~. ~;ıg~ oım:;- A •erme ı::erasın~~~ 
kes Adalının lııı.sınını bir ham- ıesı Bisiklet Ajanlı.,"mdan: Arifıyc koy ensutuslll'.lu, Anfıye 1 ilklıaha.rda neler olıı.Li ccec{:İ'11 ve _ Otur.. Sen J;allt tıııkalıcı ~ ...... aycsmı llll•'.l yorr. ' r:ı· ________ _,, 
lede altına alıp c:.crek yeneceği- ı - 6.4.194.l paz.:ır 60 lı:ilometre i_:rtaı:yonunu e el'Tta mcyd.ın:ı· ı lngilteı'Clıin Iu •eti ~relere v.ı.· hanım.. bi kasab~ yı -, · ı;oydııl:O:a.-.nı ı.. • A h l" ı. • 1 
ııe kani idi. 2 - 1:~.4.19tl ,, 75 ,, l ı;ı:nı sular altıı:l..ı bır. k • a..;n~- . _ıı.;; ialn. • e ... ek kolay >.ı Hım h:m kıı.dın J..aild.ı. Ayak· rer ı:·o:r :ır....:ıtt.. . . . G e J H lŞl' 

H llU!aŞlll!llar oldu. Ve gü- 3 • :ıt•A.1911 ,. 100 ,. !ar ve Hacım 2n derP\crı.•ın ğ;.ldır. !arma basamıyor gibi hüJ iü. . - Birk. ç uy evvel ~zral:.•ler , ________ _ 
e. 'ddi ti! "··!ad Adalı 4. 27.4..1!141 ,, 125 ,, 1 Sako.ryayıı alntılınası n su 1 Safa billr:.mt .. iilüyardu. Küı;i. ü'<, ~· ·ço~ ır":~ r1·~~01~ctit~ıcr. I ~ cı ;e e .,...; ı. 5 - ~.194.1 " 150 " i>-ler· m. urlüğfuıce bir l'"İ' ha ~vvvvv~"""-v·~~' b&sık burnunu ikide bir elkri :.:.e • ..StJ.1" euu.ıye vv ıra vadede. 

dimdik 1du:ııyorduh.il M~~~-~ 1 l _Bölge seri bi:rilı:let yorış- ı =laınış ve güzergfilıtakı istt ı ., K" :!er ve dil:>'zlcr c mi- tutup tutup kom:"' :ı;,· rek ualtlaıııı~l.ıır. Sonra geç n 
ınutad o.dugu ve<; e ,.........,m ı 1~,_ ··-·--' · '"--' 1 . b' k "" · le d b ali li · enseden bağlamış, baıımı ten lan ile mesafeleri yukarıda göıı· •

1 

= tnınut.n2~ı. =w o· .. 'llŞ.: yetı ır ma tap açıyor - Hatına! .. dedi. Hireaoıılu- r e u m a-. yer' yerme alıp 
... -f . · 1 kol __ , 1 tmilmiştır. tur. Bu proJ-enın tatbik ıçm lu-[ K" 1 .,,._,_, • ti .. .. '7Ulll· Hwnv:tlı köyündm... / kı.ld:rrnı•!ar. Fakat bitim cfcn-

1 
,..... .. a çe ıımış, ao uıı.u ,..... ınl tahsillat :ı.ı: . V kil ur er, w.=u..er remıy onu- - Ne dedi.n ?.. dıye \ aettikleri par:o.yı verme· 
hyordu. Y&ıı.i, h>MQilma bakını· ~;d:C~~~-tmcıya :ceugonderilecek:. e e- müzcl,cki ders yılıncla bir o "tep - Hatıruı. .. lıatma. uüı;ler. O d<ı buna ıu:·rruş. Kalı-
yordu. ~ k ular 19 Edi p jf k t aç. ;;a karar verın.işlerdi- - Bu sı:ada siir~tle ay:ıia. veci ~:Z ~fendi Je si:~ınişler. 

Adalı Halil, Mollanın böyle Bu oşı• ınayıs rne as , Ol'L.n~a 
1 

ec~u- Cemiyet bu kmarın tat.bİkine kalkan Aziz Er· Mızrahilcrın "'z•Iarını soymak 
Jilı:ayd dunışuııa dehı;etli ııuret- ~p·~k~~ =:. beJerı muva.faKıyctı~ geçmiştir. _ Fat.r.ıa dl>or, efendim.. için pl:n yop~lar. Onlr.? karısı 
te kızın~. Derhal Mollaya ~ baş . ıldı tık ol.ırak okuma ça'7 e;f' • F tm .. ·wnyalL.. ı;:a!ma_ıı".nıı;ıa ve b:ın~ ~u·~r be-
ratli bir ha.mle ile çapraza gır- ııe h=rllt mahiyetindedir. Mersin, - E~lki gün 'bura- len :.ıı.I~lcrin ''""clıııa b....şlan . Dey=~ Lii.im .azdı ve ona c- ş'.b'ryc.dc ~adederel< bızı de kan 
mek istedi. ~ - Birinci yanıı 6-4-1941 ta- da 55 · ·ika sür.ın biz- pasif ko- mıştır. Bugüne kadar 32 t:ııe'zı 1ile ı t bir ı., ··~t yapuaJc d rduar. :Nıh<ıyet geç.en pazar 

Fakat Molla, Jaınılmuıı bir ri?ıme ı:ali8adif par.ar güni.i sabıı- I runma tecrüte.>i yapı.lnu,-tı.r. kaydcdil~tir. • __ .:.-n otın . d.iye hayk sıtat 11.3.0 da .~c~ ~ efen~i, 
yay gibi olduğu yerden açıldi ve hı ıw.t tam 10 ba 1•1amak \lzc;re Tehlil<e iııııreti verilir verilmez Cemiyet ay-x.a bu ::ıctd<laı-n TercJm.ana ı.ı .. ~et yok. Ben işitı. ~1tm_a b mm uçu~~ ha~a wt: 
•iddetle hasmın ı;a~ defey Mecidiyeköy • Tarabya - Yeru.1 beş dakika İ5İnde .. ~~.ir ~ • yazııı başıbo~ dvlaşnıamaJ;ırı 'i. yoı .ım d.a """yorum da ~- Ko=ın bana ogrcttiğı gıbı 
ı..dı. Mollanın bu haııılesı o de- köy· Kefeliköy • Tarabya - Me· ınen karnnlığa goınülmuş ve çin de bazı c.i;;rler alımşt:Jr Sonra. J. \< ·rııı döndü: 

DAVET 
Y ~ru Eıı:ıi."lüna &me 

t.mOO.ıı: 
Aşaıhda adhrı y' ııP 

Nlbayların kır;ıtlan 
me k üzer<! nüfus c · 
c:.:e ·ndeki vesikalarla 
mara ile ~ubc. e ınürac 

NakLye t:.!ğnı.cw ( 1 
llU ı>ğlu Feyze'tin 324 f 

Topçu teğn...ni ( 44 
tafa oğlu Se!iıo :127 t• 

öıçıne tc:;ı:neni ( 406 ı 
met oğlu Abd:.rrahmaJI 
tan bul. ~ 

rece ,imşekiisa idi ki, Halil bile cidiyd.Jy arasında ila defa gidin atılan mefruz bombalardarı çı • Di<>er taraftan ön.ümu..dcki _ Soyad.uı ne?. 
ne ~J?.uğunu şaşırnustı. Adalı ::etme olarak 00 l>:il,,,.,..etrelik bir kan~~ !.tfa;;ye_tarafından mayıs "ayında ccnıiye .. i.ı orkcs • _ Ho.tt;ış! .. 
Halılm çaprazı meşh~u. ı:ııreoafe d&hlllnde yapılacaktır. deıhnl 1W!'durulmuşt':'r. Konı - trası Ankaraya ~rek, An.karcı - Ataş mı?-

. ~ının çapr:ı:zı . böyle boşa 5 - Yarıııa iŞtira.I< eckeek ko- ma teşk_ilatın~ ".~ alanlar halkevi bin•sıoda bir kon.e;~r ve-J - Evet .. 
ELE • 

sın mast1 Bu ak am 
gıdi~ btün _ _seyırciler hayret- 1 fOCOla.rın ha.zırlamuış olduklan kc~ılerıne d~ ışlerı muvaf- reccktir. Buradan <!ide edilecek - Kaç yaşında.sın!. 
lıere du:şmil~tü. Molla, haamının 1 halde yarış saatinden evvel yarış fakiyctle başarmıştır. hasılat cemiyet iııleriııe sa.riedi- - Hotuz Heldz ... 
~pnızu:ı boyle atlatınca, tekrarı yerinde ha.zır buhmmalan ve Ş lecektir. - E"!imisin: .. Nerede otunı-
ense ba~ıyar:Uı:, ~~ters ta- iıs.ımler»r:ıi hakem heyetine kay· işliTerakki-Sanato..sııatl4 lzrnir dilsiz ve körler yorsun? .. 
rafa cevirerek eski VlltZlyete gel· 4ettirmcleri liızımdır YUce Ülkü • Taksim ,, 15.15 . . - .I:ı.ziz Hefoodilc b.irlikte.. 
cif. • - Ge· k~Janı,.; ;.... Ticaret. Pertevniyal " 16.30 cemıyetı feshol ndu - Kocan mı? .. 
"-"-- ,_.__ .... ti v ~ -·-·-- yanşa ..,, İstanb-Jfspor kulübü •--'-d bul dilsiz. H .m. ........... 11 .,..._, IU yar C&!I- tirak edemezler .LZIIUC e tınan . körler - evet! .. 

gırın yanına oturmuş büyük bir M k• 1. · I idare heyetind n ccmiyetJ azasının azlığı ve b.r - O" .ı.. 1*n kalk bakal:m .. 
heyecanla oğlunu seyrediyordu. • il .ep 1 maç arı 29-3-1941 tarihinde ilan edi- faaliyet gösterememCdi yüzün • Biraz evvel yukarı koridorda 

Mollanın, çapnı.zı ııöküp atma-ı lstanbul erkek mektepleri fut· lip ekseriyet nisabı yapıla.madı • den feshecU!nıi,,tir, Bunun üzeri· ayılıp bayılan bu genç iri; ı; c.z,c i· 
m ve, ~iddetle karşılayıp defey- bol lilı h.eyeti başkanlığından: ğından tehir edilen fevkalade ne bu cemiyl'tin aza.lan da İs - ce kad·n a.,"ır, edalı bir pozı ı 
lerncsi, ~ heyecana getir-ı 2-4-941 çarşamba. ~ü Beşik· ı kongremiz 2-4-1911 cu'üa günü tanbulda bul ınan ccm;yete mti- yerind~n kalktı. Na:.:lı mr gcliıı 
mlşti . taş Şeref stadında yapılacak saat 4.5 da klüp loknföı<le yapı- raeat ederek kaydolunmalannı ı;ibi: 
Cugır, bunıın IW:riııe; maçlar: lacakbr. Kayıtlı .izanın tcşrifle- wtemişlerd'r. Burada kayıt m:ı- - Buyurunuz efcndım ! dedi. 

' - Aferin, Molla! !>aha ko~ Halil Vural. j ri rica olunur. amelesiııe başlaıımıştır - A<lın ne .. nerelli;uı?. 

• Zevk ve NeŞ'e Krali!)t'fli 
Bu ııenenirı en çok sevilen yıldızı. 

4UN SOTJlE.ltN 

'[ÇAM SAKIZI] 
ve 

FRANCHOT TONE 
tarafıadan dayanılmaz dcrccene komik sahı:telerle 

Koca ~ Üzeller Peşinde 
Nefis komcıfuıi takdim edilecektir. 

İlave ol:ır:ık yeni FOX DUNY A Havadislerl 
-.:ı:mc.0; Y erleriııi.zi evvelden aldırınız. Tel.: 40868. 
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ğusuncı.av "yet~~iiiim:J~::m:~~Zii:~iiii~~~~~~~~~~~~miieiii:iliii~~~~:t::::=:i~iiii~iiiiii:E2~ 
(Sat tarafı 1 inci •yfada) 

Öğleden evvel saat 10 da ~ 
sim meydanında yapılacak me
nısiıne istik:la.J mal"!jl ile bx na. 
cak ve bunu müteakip iıbi eye 
çelenk konıılacak ve bir ur ta.
rafından da hitabe ir.ad edi ı.. 
tir. 

t Baı tarafı ı inci aayfadJt) 1 A { 
t:irilişi işi u0taddilın etmi.~ manganın IAtinada Tür-1 Japon Hariciys er 
Holıı.r.rtaııın, ~lçika ve kl9- y l 

:kip etti. teshiri bumı\ ugos avya-
19'.lı! - 18 iıindo ae ufak an t l l · 

arazi parçalannın zaptı hİr çok a e p er l 
kan dökülmesini urun kılıyor- ( Ba, tarafı ı ncl aayfodoı 

kiye le inde
1 

t~azınnın beyanatı 
teza ürat 

JJfatsuoha Masso
lini ile bir görüş

me yaptı 

Şe 
o 

Haberleri 
ruş 

zam yapıld i 
Başvekilin Parti Grupun· l """•.,._k_. .... Ö.,._:_.ü Y afe~7' I 

öğlcdeıı sonra saat 16 de o
kulda yapılaC'alt merasimde o
kul komut:ııu bir söylev ver 
Webe tıcp bir nğuda.ıı ıstikW 
mıırmru söyliyecck ve mllt ki
bcn diploma tc\'>ti merasim yıır 
pılacal:tır. 

ilu. Bu harp, yeni vasıta ve ye- Bu t!On taleplerm i<at't olarak 
nı eL.ıdlar sayesinde. az cm k rli üzerine müzakerelerin kl'- Elçiliğimiz önünde biri

ken ha!k Milli Şefi ve 
Türk ordusunu alkışladı 

Ye .ız masn:.fla kıtal:ı:rda hili- • ı oğ.eııilmclttedir. Dün ak· ı 
mıyet tl'rnını ımlclnını verdi. şanı Almanların Yıı;oslaV}'&ya 
Almak hakikaten kolay olmuş- ultimatom vermek üzere ol· 
tu. artık nizamlar kurmıya ve fuma dair Belgra.tta ııayial:ı.r 
eldP ,a· mi kaytctmcmeye fllI'a yordu. Askeri mahfillerin 
gılmıştı. Yınım al! da hır mll- ü. "lea.sma. göre Ahnanlarm 

Atina, 1 (a.a.) - Atina rad
yosu bildiriyor: 

ci faa si,;ter . bir emniyet cı- -ugoalav hududunda mühim bir 
hu~ ile ı tikbQl gara:ı.; dileb•- IT•~a bulu=ağa kiı.fi lruv-

C.'azetclcr, Yııgoslavya kralı' 

Piyerin ~ münaııebetile lJa· ı 
zar günü yapılan rulıan.i .ii.yinden 
sonra Türkiye Büyük Elçisine 
kat"Şl gösterilen r.ıunimi teza • 
hür&ta işaret ediyorlar . .Kalaba
lık bir halk kütlc3İ Yugoslav 
elçi..i~ ıığradiktan sonra 'il'ür· 
kiye Büyük Elç:'liğine giderek 
dost ve müttefik milleti, Reısi • 
eiimhı.T İnönüyü ve Türk ordu
suım alkıı lamışlnrdır. Türkiye 
Büyilk elçisi heyecanlı tezahü • 
rat '"aparı halka ıteşelikUr etmek 
icitı bir aç defa 'bııll.."Ollda gö • 
zükmcğe mecbur olmu~tur. 

lırdı. vetleri bulunduğu oüphelidir. ' 
Rumanyaya kaydı ılan 1ku v- ;:-:oslıtVy.t bııgUn bazı ihtiyat 

vetler, buyük harpteki g::ı:ı1 bir birleri almıst.Ir. .Bu arada 
koltuk teşkil edebilirler. D gar mcl.""tcpler kapatılmış ve demir-, 
lb~ı!.ın da talıkiın edilmekle -arı müıııı.k:ılatı tahdit edil • ı 
buyuk Avrupa ordul:'.;:ı .ı bu yi bir meml:ıııdan öğre-
yıım d:;t. _<l<I;"'atılnnş oluyor. '!'u- • i "'ne gön hiçbir Yugoslav 
na geçışı, harekatın Ege kıyı- 'Jlln meml ketten dışarı çık· 
!arı.. c.ogru uzaWacagınıı, U;a- cııya !ctır. ?lolcu!ar YUJlJıll, Bul 
rettı, r ve Macar ududıuıda vagon 

Avrupnnın cenup dogı:,:a~ı · n-Tv ,,_ 
ka 1 • , - --,or.wr. 

.... ., arında ve denı=krindeki ro ·lç 
lli, yeni Roma imp;ını:torluğu, 
muazzam ordularına tertip ct-ı 
mıştı. Arnavııtlukta köprü ba
şı kt:rınak ve 1'd ·i Nil istika
~ iıeler tevcih et
me '. hır baıılangıçtı. Fakat, 
fü ~ ordu -'"etı 
11 ., • LUW il ta. 
1 'Inı değiştıremedı, her darbesi 

gt'.-1 e.Wclı. 

•. ıc• o.in, impa l:oıiuk orduları 

dıı ,rs' vııpesininı,. y11samakta -
ır. 

İtalyan or<lııswıun dü§t4ğ\i 
dur..ra •la, miı.daha!c kuvvetıe
;ının cenuba, dogu cenubuna 
,aydı ıiıılru.ı neticesini ver iş

ti. Heıicl, mna.yycndir: Yarını 
.achlıun öteki kı;•ıannı aa yad 
~ilerden kurtulmak! 

Bu te'l<'hbüs muvaffak c.1ıın
ea, be~ aydır, cihana kr.rra
.ınanlık <lestanl:ın ithaf eden 'E
len ordtıBunun "klt.:i ı hammıe· 

ı,. artık kap'u'.~cak. YugoJl:tv· 
)"a da, akıbet cliğ derine peyrev 
ıılacaktı, 

Bugiın, Balkanların yıı!ıı:z ve 
'llnC<ik hürıivet ve is:Ul<liı.J isti
; n bu meınlek~ti. tüm mfuıasi-
e. yurdunun herk topr-.ıtı-
nı kanıyle canı·yıc - f . . • n: avn 
nzım<lir. 27 mart mldlübı. mcİn.
. ek~tin 'bütU!,1 iw~:anruba ve 

. iilemlııJ"" m"'·cudi-
ye~e, şerefıne hürmet edilme
sıın Uyor. 

Müdafaa, en meşnı bir hakttt 
Ufak~ fakat rruuı.en yuksek nill: 
lctlenn <le azım ve iradeleriyle 
neler yara~tıl:lannı yakın 1.ıı.rih 
g< prmlŞIJr 

0 

A\TUpa ceııub do'hı.swıun 1 

A şiarı 
\'~ 

B, ';;rat. l 1.a.a. 1 - D. N. B. 
Gazeteler, eııki b14vekil B. 
etkovi.ı; ile 28 maıtla ıı.zledilcn 

d4ğer nazırların te.Jmüde .sevke • 
~!erini ;yuzıyorlar. 

ll..ıka Ra.dw tı~ Verilen 
'Deniler • 

Bdgrat, 1 (a a.) - -Ofi 'P'ran· 

Gazeteler bu güzel tezahürata 
ait resimleri neşretmişlerdir. 

Mısırın azami 
satış fiyatı 

SIZ aj:uısınfun 
Yugoslav raayosu h:n·a tnar · Ankara, 1 (a.a.) - Ticaret 

ruzla"llla k:ı";ı alınacak paı:lf Vekiiletindcn t..ııliğ hınmuştur. 
m..ıd.ıf tefbirlcri haklnnda 2i) sayılı koordinasyon kararı· 

·a rs vennelrtedir. Daha run birinci maddesile Ticaret V c· 
"1ıdc miil"('ffelı sınıfta hissedi- kiilctine mevdu salwyetc istlna 

im llZ cok tesirli vaziy te ağ • • den memleketin başhca istihsal 
en gerek .Belgratta gerek mem ve istöıl k biilgelarinde :mısırın 

leketin et,;; r yl'rlerinde tanı bir toptan azami satış fiyatları a
ünet ve intizam hüküm sür · şağıda gösterilmiş olduğu veç • 

ktedir. hile teoıbit olnnmw;tur: 
A!ımıııı Ajıw :ıa Bir Tel~fı 1 -- Samsun ve Çarşambada 

M ava, ı ıa.a.l -D. N. B. dökme sarı mısırın toptan aza-
& sı bildiriyor. ınl satışlarda kilosu 7 kuruş 25 

.Mc> ,kt>va gazetesi Sovyetler santim, İ7.mit ve Akçakocada 7 
· Uj::ıin yeni Yuvoslav hülrü • kuışutur. 

mofiln.i tebrik ederek Yugoslav 2 - Başlıca istihlak mıntaka· 
!etinin ııerefli mazisine layik larında mısırın toplan azami sa

oldaj;•ı.mu bir kere daha göster • tı.ş fiyatlan, birinci fıkrada ya
miş ılduğmıu 'bildirdiğine dair zıh merkezlerın esas fiyatlarına 
Olarak :Onited Press tarafından hakiki masraflarile en i,"Ok yiiı.
V'EI"'' n leri y:ı.lanl~makta de 5 nislıt't.inde bir ticaret payı-'°" ~ ilive eylemektedir: run ilavesi surelile bulunur . 

lgrat, l (a.a. - Av1lia a.- 3 - Sait istihsal nuııtakası-
JllN!t bildiriyor. nın toptan azami mısır fiyatları, 

un lavyııdıı ki Alırumlara blrınci ve ikinci fıkr::ılarda gös • 
&izde .fon1 ınıııuneJe edildiğine ter.ilen fi.\"ll Uın-a n:ızaran fili na
ve <'nların ı;ahsi Ye mülki cmnı· kil masraflarının tenzili surctile 
• ctlcrıne taarruı.lar olduğuua taayyüıı eder. 
dair bazı ecMbi gauteıerin ha· 4 - Bu fiyatlar temiz sarı 
bcrlerini en kııl'i bir ~ekilde tek- mısırın dökme olarak toptan a
zibe mer.ı:.ndıır. zami ı;utı~ fiyatlarıdır. Diğer 

Keza, :Almanlara ""1.rı>ı nilma- .nevi 'le kalitelerin fiyatları taa-
tertip edildiği, nümııyi>·çi mU1 veçhile bunlara kıyasen bu

lrafil~ll'rın lngiliz ve Polonya .lıınur. 
beyraklan tnı;ıdıkl!ırı e A'n·.~ ı- fi - Bu hükümlere göre ın1.>ır 
Jarın hissiyatını tcııa·, eden r- ıislihlak ve istihsal eden yerle
kılar noylcdikleri ıhııi<kındaki ec· rin fiyat murakabe komisyonla
nebi basınının haberleri de haki- Tı kendi bölgelerinin toptnn mı-

te uv= değildır. sır ~amı .fiyatlarını tesbit ve 
Bu sözde fena muameleler ne- ilan ~eceklerdir. 

Roma, 1 (a.a.) - B. Matsm>· 
ka bugün "Villa Madama,. da 
matbuat mümessillerini kabul 
etaıiştir. B. Uatsuoka seyaha· 
tinden müsbet netice aldığını 
söyledikten sonra Japonyanın 
hali hazır harbinin bitirilmeşi 
için sulh tavassutunda buluna
cağı hakkında dolaşan haber • 
!eri te.'<zip etmiştir. 

B. }.tatsuaka tekrar B. Hitler· 
le ve B. Von Rib\ıeııtropla görü
şeceğini bilctirmiŞtir. Bir Ameri
ık&n gazetecisinin eualine cevap ı 
ıol:ırak B. 'Mırtauoka Aınerika:Y1' 
gitıne.,"'e vakti olmadığuıı be -

yan etmiştir. 1 
llatsuoka Kralla 'i" emek y 1"11 

Roma, 1 ıa.a.) - B. Matsuo
ka bugün öğle yemeğini kral 
Victor Eınmanucl ile yemiştir. 
Yemekte B. Mussolini ve diğer 
hükı'ımet azası da bulunmu.qlar
dır. 

Hstsuolıa • lll~liai 
Mülakatı 

Roma, 1 (a.a.) - D. N. B. 
ajansı bildiriyor: 

Hariciye Nazırı Kont Ciano 
bııgiln öğleden sonra Chi~ sara
yında Ja'>on H:ıriciye Nazın 
Matsuokayı kabul etmiştir. B. 
Matsuoka mitteıikiben Veuezia 
sarayına giderek B. Musso1iniyi 
ziyaret edecektir. Bn nıüla.k:ırt • 
ta kcııt Ciano da hs:zır buluna-

caktır. _ • • • ~ 

Asmara da 
zaptedildi 

1 
Asmaramn zaptı, İngilizlerin 

Musavvaya ileri hareketlerini! 
yol açmırtır. Şap aenizi üzerın
de oon İtalyan limanı o1an Mu
savva, Asmaraya. yüz kilomctrn 
kadar mesafededir . 

Addis • Aba.ba Yoltmda. 
Kahire, 1 (a.a.) - İngiliz as

keri sö~ciisü c'lün akcam beyanat 
ta bulunurken Dir<>rluafüuı ,ııarki 
Habeışistana çekilen ltalyan 'kuv 
vetlerinüı İngiliz kıtaları Addis· 
Ababaya 160 lciloınetrc mesaie
de bulunan Awash ırmağına var 
madan c;;ı}di bir mukavemet gös 
termiyeceklerini zannettii!ini I 
söylemiştir. italyanların "eren
den Eritrenin merkezi olan As- ' 
m:ıraya doğru ~ekildikleri ve As-, 
mara etrafında modern istih . 
kamlar bulunmadığı söylenmek
tedir. 

F..a . tli b 0 

yıe u· 
kadın 

mudil meselesini hall~k. gU
mın arlık bizylik kııygusudur. 
Acaba, ltnıyan filos mğı
n klarınd:ın ayrılarak denize 
açtlnıakia, i:'hlil Akck>niz doğu
l:mıırla hfıkimiYct tcsımn. mi 
u,tıyordu > "Eu don:i: lll."Ulln c
ııı ve en rjik ellerle jdare Jn. 
ıııesı muhtemeldir. Yumuı de
ru~dc cereyan eden vak' adan 
aldı,ı,'UlUZ dersleri aş:ıtıdaki s;ı. 
tırlarda_ toplamak mümkilndür: 

a) ~~·. daima mıı•·<ll'fakı
yetce '.'™.lclir. Sürat b<ı.lumın • 
da,n U.>tun vaziyette buloınan 1-
t !yan kruvazör ve d('J;troyerJe
n.'. lng:! z torpil tayye:releriııc 
guuı he<!cf t kil etmişler ve 
8= ngır gemiler "tnnfmdan 

·cesindc Alman e!rnlllyetine 6 - Bu suretle ilan edilecek 
e. up bir takım kimselerin fiyat ılıadlerindeıı herhangi bir 

Ru:;-.:ınyaya ~erine dair.ec- suretle fazla fiyat t inine gi-ı Ankara, 1 (a.a.) - Haymana 
nebi >ga•etclerin h:ıbcrlcri de ka- denlcr hakkında, milli korunma run Evliyafa ld köyıicdtn Ulu 

Y('n tekzip edılnıektedir. Yugos kanunu hükümlerine tevfikan İbrahim eşi 65 yaşıncla En. Eli
vyadaki P.lmıın ekıilliyeti bü- cezalandırılmak üzere, kanun! fe Başak, hayata göıJcrini ka

tün medeni haklardan i ;tifade takibatta bulunulacağı ilan olu- parken bütün malını hava ku-
etmekte ve diğer bütün Yugos- nur. rumuna teberrli elnıi.tir. Tarla 

avı . ııılı::rdır. 
. bl ~jııx, defi iizmnde te-

811 ' "yeceğini ruı.lı;yuı-
cn h yi göze a1araiı: yanaş -
mı .,. ~raf S i muharebe • 
<len ~ıç kılııııştı. İtalyan fl'C· 
mılen arasınd lıli_ylc hamaset 
l~v ~ kayıiedcnler olmamış
tır· Deııız harbinde de ınııne\i
yat, muv:-ffaltzyetiıı zaminidir. 

c l İngıliz ~nnıı.d:u;ı, en ufak 
h<r zarara. llE,'l"ıı.ınaınıştır! Bu
~~n .. ~ııı:bı ınuhteliftir: İWyan 
bi~~f ;;u h~te de en Ufak 

!tal Y s:ostermemiştır. 
Yan ~al::cmesi, asridlr, 

D' ıkemıneldır. Fıikat mürett 
b , denizcilik -fların~ 
mahrumdur .. 

Şarkt ~kdcnla, mukaddes 
gayelen ugrund:ı ~avaşınayı bi
len 'Şark milletlcruun de heyat 
'Ve emniyet saham, iknıaı yolu
dur, oradıılti koruma tedbirleri
nin şıddet ve mahiyetin! ise, Yu
:;: denizindeki ı;on hitlfaeler
• de öğrenmek mümki\ndür~ 

Ankara Borsasa 
kapandı ı 

Ankara, 1 (Huııusıı - Kapa- ı 
tılruı Ankara bol'l!aaındaki 18 ıı
centelik İstanbul borsasında ça· 
1-&cakW. 

1 
Bir tayin 

Ankara, 1 (HUSUSİ) ·- Dahi-: 
liYe Vekfı!cti mahalli idareler 
llınum m!icfürü Riiknııddin Sam-, 
l!Un valihBnc ta.tin edilmiştir. 

vatımdwıları gibi kat'i bir 7 -- Karadeniz sahillerinde ve bir kısım alacaklaı·dau ba~ka, 
emruyet allıııda buluımıaktadır. mısır istihli'ık eden halkın ihtıy.ı- bu teberrü 501 !ıra 19 kuruşa 
:ı·ugoo.lav OrılıL~unıın lllLZll"lığt cıru temin için T. C. Ziraat Ban- baliğ olmuştur. 

UakhndMti İddia.lar 'kasile tarım satış kooperııl.ifle· Bu yurtsever ihtiynr anımın 
Berlin, 1 (a.a.l - D. N. B. ri birliği bu fiyatlar dahilinde 

1 

ôlürken bile memleket havacı . 
Ajansı Ne>-yorktan bildiriyor' mısır mübayaa ve tevziatına me- lığını dü.,ünmesi minnet ve §Ük· 

Nevyork Xinıe:ı ,gazetesinin ur c.Jilmişlerdır. ranla karşıl:uıııuı;tır. 
Belgrattaki muhabiri B. Sulz • !.--~-----"!!!""!!!'""!!!'""!!!'~!'!!""""'!!!!'!'--"!"""""!-!f 
berger, B.LOlj dan gönderdiği ]&mde yayılan yalan haberlerden' 
bir yazıda Yur.a.nlıların Ohrida müte~sir olmıyarak sükünetle 
golünden Adriyatik 6ahiliııe ka- mııtat lşlcri!e ıncıı.,"lll olmalıdır. 
dar yapılan bir taıı.rruzıı hazır- Binacn1i<'yh bir kııııı;enin bulun
lanrlıklarını bildirmclı:t.edir. Yu- dugu m~uirın ıbllŞka yeı·c ta§ııı 
nanistana lngilız kuvvetleri yağ- nuısı es ami terketınesi ya • 
maktadır. Bir taraftan da Yn . ~aktır. SeiK;psiz ol:ır:ı.k yapıla
goslavlar Karadağa kadar Yıı . cak bu gıbi h:ırekcUcr zararl.ı 
nan hududuna mühim bir ordu ııeliceler verebilir. Devletin ve 
tahşlt etıniıılerdir. Jııı.Lkın menfaı:.Ucri hıç kiınsenın 

A.""Tl:ıvutl k eivarındaki Yu •• evini terketnıeınesini ve eğer hl
gosıav kııv>.-etleri h&Tp için ta- zım ve mukadderse l:ıerkesın va
=mcn hıtzır vnziy ~onul • tan, kral ve millet ıçın evinin 
muştur. il'natTUZU!l tarihi baş- eşi~indc ölınesiııı emr~der. 
hca Belgnıda bağ!ıc!ır. Genç Yu- Ordu, hava kuvvetleri ve do
gtı13hv subayları ~rı:.sında !tal- Jl1lllma vazifcleI.inl yapmaf;'"a ha-

ya ~ cdilecı:ğlııden şüp- zırdırlar. Bütün devlet u.orite • 
'edilnıenıekt.ıla 'r Cenubi Yu- leı '"e bı h~ııa beledivdcr ve 

vyada Yunan .irtibırt bay rahipler vazifeleri ba.~dan ay-
ları ttur e gıfu: müşa- rıhnam.ılıcln'lar. PI:ın mucıbmce 

ler .~o Belgradln J\ tina fil'llSUl- yapılacak tnhliyelcre ancak alıı.
:ıi~utemadiyen gidip gelmek- kadar nezareUer '!Diisaade ede • 

Muhabir cek ve eıasen bu hususta yazılı 
hudud • ngoııJıw • Yunan emırler verilecektir. D::ıltilıye ne
yahatiııının oenubf1da. teftİj s&- zareti vaziyetin icaplarına uy • 
tine t~~~ tmi ~ ıliz ge~ nııyaı.ı içtimalara ve her türlıi 

u .e ştir. 1 halk toplantılanna mani olmak 
Be~•ekllin İEminıamfl&i I için icap eden tedbirleri ıı.lacak 

""'~ 1. la.a.) - Avala: tır. 
ha~ebı. aJ&.n!:U: tarafından Alakadar nezaretler, bu be • 
dile . cıı<lışeyc duşürmek maksa.- yanııamenin harfiyen tatbiki i
ter ~~kınedildaen heyecanlı haber- çin derhal icap eden tedbiri.en 

. Başvekil, dün ak- alacaktır . ., 
lam bir beyanname neşretmiş- t.:den Belgratta mı? 
mbıı~amede §Oyle de- Berlııı, 1 (a.a.) - Bir ajan::m 

, · Berlin BİYBIJi mahfilleriııden öğ-
'Halk, :memleketin ıııında ve l'.Cllildiğine göre, İngiliz hariciye 

nazırı B. Anl.hoııy Eden &lgrıı
da muvasa18.t etmiştir. Kendi • 
sine genel'al Dlll 'in refakat et • 
tiği ve Yugoslav hükimıetile te· 
masa gecmiş bulunduğu tahmin 
.edilmelıtcdir. 

Almanya Tiir' iBaı;ıı ı.uılau 
M_,ua .Değilıniı; 

Berlin, l (a.a.J - Bir hususi 
muhabiri bildiriyor: 

Alman Hariciye Ncz:ırcthıin 
sözrüsü, Türk basııunın llçııl ı 
paktın tasdiki lüzuınu üzcrinde-1 
ki ıı~riyatm<lan ş_ikayct elmis-,1 
tir. Böyle bir tasd~<iıı !fu.umsuz 
ol<luğn söylenmektedir. Berlin, 
Türk basınının aksüLl.mclini e . 
bemıniyetsiz t.elakki etmcktcdlı". 

AlmİLn basını, &lgrat h'tdisc
lerini ve Alman koloni 3iııin <'c -
kilmesiııi dün ilk defa nlarak 
çok büyük bir chcnınıiy tle te
barüz ettirmiştir. A1man basını, 
Çekoslovakya vaziyeti ile Yıı • 
goslavya vaziyeti urosırıda bir 
müşabehet görmektedir. 

Yngosıa,· Scferbcrliı;J 
Roma, 1 (a.a.) - Stcfani a.-1 

jansımn Budape~tedcn iıgrcndi
ğine göre sözüne ınaıulır kaynak 
!ardan gelen haberler, YugoBlav
yada seferberliğin 24 marttan· 
beri başlaıruş olduğunu ve 3 ni· ı 
sanda nihayete ereceğiııi bildir
mektedir. Kıtaatm büyük biri 
kısmı, halen Niş böl~'IC talı -
şit edilmektedi!'. 

daKi izahatı. Tüccarları yıldönü Ü 
beyanname verecek öğleclen .110Dra saat 16.3{1 da 

CB•o tarafı 1 inci uy<.ml 
ni müttefikan ıiuLbul etmiş ve 
bunu müteıı.kıp ruznameye ı;-e
çilmiştır. 
Rumanıede hiilı:fımctc tevcih 

edilmiş iki sual takriri vardı. 
Bınılardan birisi bir subayın 
geceleyin, dil, tarih ve CCJ&Trafya 
fakültesine taarruz ettiği ~·e bir J 

bekçiyi öldü,'clU.,Vil şayiasmm :ne 
dııre...neye kadar doğru olduğunu, 
Adliye Vekilin den soran takrir 1 
idi. Adlıye, Mılli Uüda!ııa ve 
Dahiliye V ckilleri tarafından 
verilen izahattan fakillte kapısı
na bövle bir taarruzun vuku bul 
duğu ·ve subay taraimdan bir 
mahalle bekçisinin yaralandı,) 
ve fakat hadiseye meı'kez ku
mandanlığınca ve Cümhuriyot 
müddeiumumiliğince derhal el 
konulduğu ve askeri mahkeme • 
ce inziba.U bir ceza olmak üzere 
askerlikten hemen tardcdilmiş 
olan subayın hal<'n de m\idd,,iu
mumi!ikçe mevkuf buhındurul· ı 
duğu anla.şıh!'JŞ ve hiiJ...-fımetin 
bu baptaki izahııtı tıu:..-ib edil
miştir. 

İkinci takrir de çeltik kanunu 
nun tatbikatta •"mdiye kadar 
v~rdiği nctıcenin Ye sıtma mıi· 
cadele mıntakalannda ÇC'Jtik ze. 
riyatından umumi sıhhatin ne 
kadar miilee•sir olınıı.kta bulur,
duğunun 'Ziraat VC' f!ıhlrat Vel<il 
!erince izah edilmeşini istiyen 
bir takrir idi. Takrirm okunma.'11 
nı miıteakıb mevzu hakkımla. 
birbirini takiben izahatta bulu- ı 
nan Ziruat ve Sı!ıhıı.t 'Vekilleri 1

1 elıle bulunan kammi mevzuatm 
plrinç zeriyatilc umumi sıhhatin 
korunmasını telif bakımından 
kifayetsizliği görülmekte oldu
ğu için hükümelçe b ciheti ta
mamlıy::m tadiliıtın yr. anda Bü 
yük Millet Yeclli;ine atzedilece
ği bililirihnş \"C bu mevzu ~tra- 1 
tında fiÖZ alan bir k ha'tipler 1 
de bu tadilatın &ellen getirilme·\ 
~i huAıısunda btikümctle hcırifi· 
kır lbulunmuşlnrdır. 

Ru:mamedc baş~ca madde ol
madığı için ıriyasetçe celseye 
17.ll5 de nihayet verilmiştir. 
~kere 'l'-apılıuı Zsm Haldnnda 
Koordiııa.syon Hryf'tinin Karan 

A.nkara: 1 ı a.a.) - Koordinas 
yon heyetinin 130 sayılı karan 
mucibince şeker fiyatlarına, 2 
nisan l!lil .çarşamba sabahın· 
dan itibal"('n, kiloda 10 kuruş 
7.am yapılıııı.ş oldueundan ba
dema alim satım muameleleri 
bu zam esaslarına göre cereyan 
e<bccl<tir. 
Şeker alım satımı ile iştignl 

edenlerle şekeri imalatında ip· 
tidai veya tiıli madde olarak 
kullanan sınai müesscı:;eler, mil
li korunma kanuuunun rnuaJ
dele sı inci maddesine tevfikllJI, 
1 nisan salı ak,amında, ticaret
hane, mağaza, depo, ambar, fab
rika ve imalathanelerinde, ~u
be, komisyoncu ve aceııtalan 
nezdinde ve sair yerlerde mev
cut şckerlcı iniıı cins, mikte.r ve 
sikletini ve bulundııkları yeri 
gösterecek bir beyannameyi 2 
nisan çarşamba akşamına ~<:ı.
clar mahallin en büyük mülkiye 
memuruna vermeğe mecburdur
lar. Ellerinde safi 100 "lı.ilodıuı 
aşağı şeker bulunanlar bcyanna· 
me vermiyeccklcrdir. 

Yukan<la bahsedilen 6lnai nıii 1 
eseeeeden maJ<sat muamele ver
gisi kanununun 5 inci madde . 
siııde tarif edilmiş bulunan mü 
esscselerdir. Y:ıni bir maddenin 
terkibini, vasfını, has<;eeını d'?-
ğiştirmek suretile mamul mad· 
de vücude getiren mücsseseler
lerdir. 

l nisan salı akşamından evvel 
5:1tılm:Lıı oiup ta henüz müşteri
sine teslim veya gösterdiği ma
halle scvkedilmiycrek b3yi e
linde tmlunan ~ciker!er bayi tara. 
fındnn \'et"İlecck beyannameye 
derco1unacaktır. Bayiler bu ,e-ı 
kerlenn fiyat farlı:mı müşteri
den alırlar. 

1 Nisan salı aksamından ev-j 
vel E..<ttılmıl} ve ıııii +.eriEinc teıı
li!n cdflmı;k üzere yola ç•.ka-ı 
rı"nış, yani bayiin elinden ~ık
mış ve fakat müşteri eline var
mamış olan şekerler mllşteriyc 
vardığı giinü ta:kip eden günün 
aksamına kaclar bir iı<'vanname 
ile mahalli!! en büyük · miill<ive 
memuruna bildirecektir. · ! 
Yukarıda <'.saslar dairesbıc'-cı 

vcıilmi• o1an h~vannamelcrde 
yazı1ı seker miktu~lannm do~ 

Ankara, 1 ITelefoııla) - Bu
gün Ankara Halkevi salonların
da 'İnönü :zaforlnin yıl dönÜJ'lil 
münMrbetlle muazzam bir tö
ren yapılmış ve bu törende, lnö 
nıi zaferinin Türk lııtyittındıı 
tuttuğu mühim noktalar tebarü> 
ettlrilmiştir. 

Ankara ediye 
bütçesi 

Ankara, 1 (Hususi) - Bele· 
diye meclisimiz buı;üıı toplan
lllJ§tır. Ankara belediye bütı:eııi 
iki milyon 786 bin Olarak bele
diye meclisine verilnıiŞl.ir. _ 

elrliler heyet011in 
bir kara ı 

Ankara, 1 (Telefonla) - Dev 
Jet limanle.rı lı !etme umum mü· 
dürıu.,.;u, devlet daire ve mücssc
ımlerindcki kağıt tasarrufuna 
ait ecburiyetinden Ve iller 
Heyeti korarile istisna edilmiş-, 
tir. 

f ra sa i oi .reyi 
pro s o etti 

.Bern, 1 (a.a.) - Viohy'den 
gelen bir telgrafa göre Cazair 
açıklarında cereyan eden lngi •

1 

!iz • Fr:uıııız hiidiscsi münasebe
tilc Fransız hilldımcti Lıondrıı· 
ya &Jdddli bir protesto gönder · · 
mi tir. Bu notada Jl'raruıız hü • 
kl:mcti 1ngiliz iddialarını cerh e
derek Fransız ticnı·et vapurl:arı
nın ,aylıırdanberi İngilizler tara· 
fındıuı durdurulmasının bu va
purlar hatta ~ oldukları valdt 
bile, her zaman miisıırlere ile M· 

ticelendi[;ini tebarüz ettirmek • 
tedir. 

Virlzy hükfuneti İngiliz llarO 
gemilerinin kasten le!~ ,sııJ.ıUıi. 
yellerini tecavüz ettiklerini ve 
ha:rekctleriuin hukııku düvele ay 
kırı olduğunu beyan eylemekte
dir. 

Londranın Ce\·alıı 

J.ondra. 1 (a.a.) - Reuier 
ajaıısının diplomatik rnubarrirı 
bildir:yor: 

Almanlar, Nemourn açıkla· 
rınd;ı. '.tngilter.ınin kaça ~on
trolilnü zorlıyan dört "'nwsız 
ticaret '':?IJlli"ll .Jıiıdiııesiııi::ı is • 
tismar etmektedir . 

Fransızlar vapurlnrın erlı • 
Ceznirliler için yiycook tnşıdr;;t
nı söylüyorlar. Halbuki tngiliz
ler bu vırpurların harp kııçıı;';• 
e.o,ya ve bilhassa mühbn mik
tarda lmnçuk naklettiğini 1JCk 
ala biliyorlar. Bu hadise şaya
nı teessüftür. Çiinkü :</"clıy hll
küıneti Almanların eğer taz • 

•yı1.i altında değilse her halde 
tenrinatı altında hareket et 
mCktıedir. 

u a ;lılar n bir 
p~y~rya.a~~ !!!~ ru..I 

duları baş kumandanlı !hnın dün 
akş."Ull neşredilen 56 ımmıa.ralı 
tcb!i;i: 

Mavaffakiyetle tetevvüç eden 
mevzii bir hareket neticesinde 
düşnıaıun bir mukavemet mer-. 
ket.ini i§gal ettik. Burada bulu- ı 
nan bütün dü9nıan huv>.·eti C•'V· 
ilmi ve bu suretle lıi" bİr .kim 

ae kurtulmarnıştır. 6 ll2 >mbay 1 
olmak üzere 202 esir aldık. Bu 
mcr.kczdeU bütün h ıırp mıılze • 
mesl elimize geçmiştir. 

Hava dafi bataryalarımız bir 
düşman tayyaresi düşünn~tür. 

On:!ucvindc davcllilore bir y 
verilecclı:tır. 

~ taraf 1 inci .ayt:ıda) 

kadınlardan lıekıi.rhk vergi a
lmacaktır. 

Kanun evi nme ı;ağmı 45 ya
§Ula kadar uzatmakta, bu y~ 
geçm" olanlarl.ı c\1enınc · ~
da lup ltcnilzınckteptc ul..U) Un· 
lnr, kanun hükümlerinden ha -
rıçte kalma kta<lırlıtr. 

Bu vergi asli veya ücretli mt>
mur, mılstahilcıu ve yo~e ıle 
çalı""1ı her '6ınıf bekar ha: ka, 
maaş, ücret, yevmiye ve p a 
kazancının soıeL1< tutarı üzerin 
den ve lı.azaııç ı·eq;isinin yüzde 
10 u nisbctinde alınacakbr 

Bekirlık vergisi o1arıık ta 
sil eanecck paralar hazine)"! ırat 
kaydedilmekle bcra'lıeı· Silıhıı:t 
ve lçtim:ıi '.Muavenet Ve'kfileti
nin bıi~inc 3l1ive edileedlı: ve 
mezkilr ·cı..-aıet bn paralıı.rı, çok 
çocuklu aileleN' yardım 
te"~i cde.ccktir. 
'Karnımın lıir nınddesine naza. 

rnn 'köylüler~ evknmeleri he • 
yeti sıhhiye TRpOrn ile men dil· 
IJllŞ olan şehirh1er bıı aramınun 
şümulü dahD,ne ıgirlllJ)'l'Cektir. 
Kaııımun umumı heyette ka· 

bulümi mutoıdnp vorginin nasıl 
tınlı l'e nerelere s&rl dilccegıni 
gösterir bir de nınınrnııme ha
zırlanacaktır. 

Amiral 
Cunningham' ın 

beyanatı 
( B.. ara '3 i"ci M)'Tathtl 

bile<.egıni gc:storml.'ltir. ıBu mu· 
harcbenın hurbm mumi scvkill· 
ceyşi uzcrıne ola.n tes:ırı kıymet
lidir. Ballmıilarda bUyük -biı· mu 
lıarebe vukuu tar.dirirule, ş:ırJd 
~kd~ııız iı=mdeki ünalmle 
ha.tu Atlas m'ıhıakaıc hattmdaD 
tlı.ba ı:ız hayr;t.i ehemmiyeti · 
olacak d ı!ctir. Şımdi 15 
toplarla muoollhez ui zır'h1ı e 
Cavour sımfından -en ıı:z w IEll".D· 
lıyı, "7 bü:uk ıkru 18.Zör&n S ilnü 
ve muhtemel olarn;;r da ikinci 
deı ec tıu1l;na:n !1.2 !ltrıızvı;,:ror
den 3 uniı balınnış VEYlJ. k 
nılmaz hnle getirmış bulunuyo
ruz. 

Bundan fazla olan.k, me:k 
hwınet, ttaıyaıı. amırallcrı tıt. -
rafından aylar&uı i demirli 
bulunJuklau llnıanııxra gösteri • 
len ııevgzyı de arttıracaktır. B. 
HiUerle mlil.ikat ed~rkcn Bel -
grat d.ırbesilli oğreu= . 'fı4at
sııoka şımdi tam B. vı-olmi 
ile gorılşur en ıJdıgı bu "Mııre 
nostrwn., dak. za yııi1m mil.nası
nı zeki blr okıı3-ncudan daha u 
anlıyacıık değild:r. 

D:ı:ıly <.relegrap'lı yazıyor: 
"Bu eııı,;alsız blı· denız muh&

retıesi olmuştur. Zira İtalyan fi. 
]osunun büyük bir kumımın .tah
ribi bıze yalnız iki tayyareye mal 
olmuştur. Geı:ııilerimız bir bere 
ılah i • lmadıııı. boyalan dahi çi
·:dlmeden donmiişlerd.ir. u za • 
fer bize Akdenizdeki hiı.khniycti 
teyit ve temin etmekte ve bu de
nir.de dilşman geınilerlııin tama
men b!'l"taraf edileceği .günü "Zi
yadesile yaklııştırmaJ."t:ıdır . ., 
Aıninıl (1umıinı:;bımı'm bt>~-mıa.tı 

l~kenderiye, 1 (a.a.) -1 "iliz 
bahriyesinin Akdenizdcki 
zaferi hakkında beyanatta bulu· 
nan amiral Cunningham eyle 
demiştir: 

olup olmadığı alakadar memur- - İtalyan filosu işini S('llC so
lar tarafından l.etkik ve kontrol nuııd:ın en·el bitimıcğe çal • 
edilecektir cağız. 1talyanlar, Jırtlıınddaki şe 

Seker Tüccarla.rımn kilde bir tuzağa düşrnii\>]erdlr 
- Na.zarı Dllikatine -<>----

. ı Nisan 941 _salı akşamında Bütçe hazırlıkları 
ticarethane, nıagaza, depo, am-
bar, fabrika ve imalathanelerin- Anke.ra 1 (Hususi) - Bütçe 
de, şube, komisyoncu ve acenta- encümeninde Maliye Vekili büt
lar nezdinde vcsair yerlerde 100 çenin varidat ,.c masraf heyeti 
kilodan fazla ifekeri bulunanlar umıwıiyeai etrafında beyıma.ttn 
şekerlerinin cins, miktar ve sik· buhmduktan sonra ayrılan ra • 
Jetlerini ve bulundukları yerle · portörler 'Vekiılct bütçelerıni 
rini gösterir bir beyannameyi ayrı :ı.yrı tetkike ballıımışlar· 
2 Nisan 941 rarşamba akşamına dır. Bu tetkikler on güne ktı.dıır 
kadar mahallin en hiiYük Mlil· bitec-.clt ve nisan ortasında bilL
kiye memuruna venne,2c r:ıecbıır çe encfurEninde tetkikata bnşla-
dıırlar ı nacaktır. 



Sayfa : 8 YENİ SABAH 

-HiKAYE---- jRADYO 
i y i BABA BUGÜNKÜ PROGRAM Kaseleri 
YAZAN SÜHEYLA AYTUN 

8.00 

8.ll3 
8.18 

Program 

Haberler 
Mllzilı: 

18.45 Çocuk 
saati 

1U5 Çocuklar 

Evleneli ancak üç sene ol· 
mu.,...ı.... Llzuu bır belı.lcy~ı.eu 
soı.u a. t:rıı,.uuerı bu ı.aacıct bır 
~~.ı:a.sı t<Lı. a...ı .. dan telU'al' mı 
yu<ı.aL:ı.kU '! Bwıa nasıl ız.ın ve
rırru ! Adi ve .uer cl.hetten w ... 
l..ut etıuış bir kadına kocasını 
ııw:tl t~l'KC<lcc~kti Y Hayır, agıl· 
)T&.l.ak, ıniı;ft...'Cc.k, ~tı nefsini 
k.><.<l.SlIUn ayaıuarı aluna So.!!'e

ceıı: fakat, asla, buna müsaade 
(.tınıyeccl<ti. BJ.tün bu fe<lakar· 
W.ıan ~dCllb'ıı ıçın yapacak onu 
tı....Jasızlı;pn verdığı manevi a.. 
cı.ra ta.tlırınıyac;ıku. 

ve bunu adi bir varlık peşinde 
harcamııı ha.in insafsız bir a -
dam demektir. Fakat bu kötü 
babadır. İyi baba ise bütün bu 
söylediklerimin aksi meziyet· 
!ere salup namuslu bir insan • 
dır. 

- Peki amma, anneciğim, 
söylediklerinizi daha ı,ıimdiden 
unuttum. Müsaade ederseniz ya 
zayıın. 

• • • 

8.45 Ev kadını 

* 
12.!0 Pr--
12.33 Müzik 
12.50 Hoberler 

13.05 MQzlk 

13.20 Milıllı: 

için musiki 

19.30 Haberler 
19.45 Konllflll& 
19.50 Mü.tik 
20.15 Radyo 

20.45 

ıaz.eteıli 

Müzik 

BAŞ, DIŞ, GRiP, 
NEZLE, 

ROMATiZMA 
21.10 Konuşmo /', GJ'llT 
21.25 Mü.ık ve SOuUK AL ı-.-

* 21.45 Mtiz.ik LIGJNJ DERHAL 
18.00 Procram 22.30 Haberler 
llJ .. 03 Müx.lk 22.45 Müzik K E s E R 

Gündilzibı biitiln gürültüsü· 18.30 Konuı;mo 13.30 Kapanış 

nü sesinde toplanmış olan ============ . DEVA Ka~elerini 
;~~~rı:'.'diBl~i~ve r~~ iiii LW .. 1 A,l3 'Her eczanede aravını~: y 
gibi fersiz ışığiyle yer yüzünü ~ -- :Yı ~~~~~~~~~q.~·~~~~~~ 
aydınlatmağıı uğraşan yarım I= 

2 NiSAN lMl 

Kalorifer Malzemesi aranıyor 
Yeni veya müstamel Kalorifer bo
nıları, kazanı ve Radyatörleri aran
maktadır. Elinde ba çeşit malzeme 
bulunup satmak istiyenlerin Gaze· 
temiz idare müdürlüğüne müraca-

atlan rica olunur. 

Mütercim aranıyoı: 

Maliye VekiileUnden : 
Tetldk ~ için ıı.cni J. 1"7d<IJoe - ... ~.ocadan Türkç&. 

-re yllnhJa& ta ' .,... ı ' tod'r bir milten:im ~dır. Aylık ü"""1 
aı.a. liradır. 

hnt!honda ayni deıeeede ımnef!olı: elanlar •-.nda yüUek tahru 
ıı:llrmil;ı olanılar 1ıerd1l ol\mae.ltilı-. Tollp o~ 9 Nlsm:ı iM 1 tarihine lto
dar müsblt evnlı:lle btrlilı:te ı.tanbulcla Koliye teNt heyel!nde, malı,. 

!fakat bulun gayretleri bO§a j 
gitti. Uzun ve ı:.uraplı. bekleyi· 
şı:ı sonu zalim, zelıı bır kadın 
•.&r:'.fmdan yıkılmış o günlerin 1 
tahammülsüz işkencelerine ~· 
ra.r dönülmüştü. Nihayet Nen· 
ı:n;ı.n bir yavrusu ile beraber' 
ı~ıraı>lı yuvruıı..:ı avdet edi • 

ay saklandığı bulubm arkasın· 1 2 3 4 5 6 7 8 'J 
da bir sihirbaz rolü oynuyor 
sanki. 
Kasabanın dar patikasını ta· 

bii b:r tünel haline getiren sö
ğüt ağaçları ııol taraftan geçen 
dere kenarında.ki evlerin tabii 
nöbetçisi gibi dimdik duruyor· 
!ar. Son lıalıarın hazin gecesine 
bayat vermek için uğraşan kuş· 
!ar tabn tünel &raSlllda aon bea 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 
1 

1 :•ı 1 
1•1 ı 1 

mOJ~lltine -...at eaneleri. cl?'2> «23'13> 

1 Devlet Demiryolları hanları 11 DaoiZ Levazım satınalma kDDlisyonundJn 1 
yordu. 

• • • 
Son baharın yağmurlu bir 

Ciill•L Hcaüz sararan yaprak
lar yağ!nur darbeleriyle kopa : 
:-ıı.k yere <lil;üyor ve bu elem\! 
lkıbcte boywı eğiyorlar. Karga 
la.r na .oş seslerinin bütün kuv 
vetiyle bağmyor, t:ıbiatin bu 
t.a;illı teceı;.si Ue alay ediyorlar 

sanki. . .. .. 1 
Neriman penceresı onune <>

turmus elinde sıkıca tuttuı;ı 
kitabiylc yaı,'mur damlalarının 
dü~ü.;i\ııii seyrediyor. Yüzü de· 
nn bir yeis ve k~<"r_den müte· J 

ve'.lit hatlarla revr;.mış. Bakı~· 
Juı arı.an natııütenahiliğinde 
uzuyor, meçhul ıı·r nokta üze.

1 rinde ısra.rla dur•1yor. Ruhu u· 1 

ırun bir bekleyişin tahammül· 
süz tr<irleri ı.lt.ında eziliyor. 

telerini okuyorlar. 
Kasabanın bu dar patikasın • 

da ağır adımlarla ilerliyen iki 
gölge görüyoruz. Bir küçük zin 
cirini tuttuğu köpekle oynıya· 
rak bu iki gölgeyi takip ediyor. 
Bunlar Neriman ve kocasıdır. 
y;irüyüşünde dahi halsizlik se
zilen genç kadın fasılilı ve S('S· 

siz hıçkırıklarla a~Iıyor. Koca· 
sının biş şeyler söylediğini işi· 
tiyoruz: 

- Iztırap kadını artık effet· 
tin mi beni. Bu kötti babayı af. 
fettin mi! 

Sörunil tamamııya.mıyor. İş . 
te tam bu sırada arkalarından 
gelen kürük annesinin koluna 
giriyor. Köpeğini de sıkı sıkı 
tutmaktadır. 

- Anneciğim bu adam iyi 
baba değil mi?. 
Gen~ kadın susuyor. KOC'"31 

yava~ca W,lunun ya.oma yal< · 
la..ıyor. Kollarından kaldırarak 
kuraı'!ına alıyor ve öpüyor. 

- Yavnmı, diyor, seni de bir 
hic yÜ•ilniten ibma ettim. Af
fedin kiirüı'füm. Affedin beni. 

Büyükada: Büheylii .A.ytu.n 

Basını pencereden geriye çe- · 
yJ',\i. O~lu N'hat masanın ba· 
şındn de;,. yanıyor ve küçük el
ı~riyle ö~endi~ hir yazıyı yaz. 
"1ak için uğraşıyordu. Kalktı. 
B'raZ' Nihadı~ dersleriyle vej 
b'raz cLı kr ılı yazı\ar-ylc meş

r.ı•l olmak üzPre mar;ı .. 'lın ya~ı · ı 
ı .. gitti. Amı~sinin yaklaştıgu;ı 
tf".re:n kü•iii< bannı defterı, kı·, 
tahı arasınd<\l' kaldırarak veı 
a•V<\h giizleriı Je p~r!ayan .. -~· 1 
rlp ıgıklarla Nerımanın ynı:une 
baktı. Bııe:üne ka•lar oğlunun 
g-f;'erinde bu ı;~kil~e. esrarı: :=============::, 
btr r:ıuamma ı;i•rmcmıı;ti. Kalbı 1 y • • t 
b...r!<•oı.ıu. Yıl:Jırı"' hızı ile bey· L __ e_n_ı_n_e......::ş~n-=y_a __ ,.J 

nine ~ll sual s.-ıplan<lı: \ 
"Yoksa öğrettiler mi?.,. Çocuk romanları 

1 1 I• 1 1 1 1 
1 1 1 :•ı il! 
\Sil l•I 1 1 1 1 
1 l•ı•ı 1 1 1 

raı l•I ···ı i 1 
1 1 1 l•I 1 1 

ı ı illi•!• 
SOLDAN SACA: 
1 - Hak severlik, organ. 
2 - Vücutte bulunan bir aza, bir 

Wm. 
3 - Kör, belli olmayan. 
4 - Hortlak. 
5 - Evlerde buhınur. 
8 - Tazıya verilen emir, c.ins. 
7 - Biı· zamir edalı. 
8 - iplik ııarılır, bir nota, 
8 - Oturmak. 
YUKARIDAN AŞAQIYA: 
1 - Düşmanlık, bir nota. 
2 - Bir oyun, yakın de,>il. 
3 - 1saret, bir harfin okunueu. 
4 - Bir nota, biI ı-üxgh. 
5 - Noban, bir nota. 
6 - Yaralardan çıkar, bir hayYlllL 
7 - Kırmızı, dudak. 
8 - İki ..,,._.,. 
9 - Tcmı<, !Uıradeoiz •bilinde 

bir felıir. 
(Evvoıtkl bukn•canın haHI) 

123456789 

!i'iliıakika biraz evvelki zan. 
nır.da Ja yau•!nıı~tı. Nıhat ders 
y ıpıyO"', d"' liJ.üyordu. Yazı 
yazm ıyo~ f.ahi1elcri karalıyor-! 
<h. Dcmol< bcı küçük baş için· 
~ artık bir t.ı>Jnm istifhamlar 
't:J<,lliıııcğe bıı.şla.mıştı. O ~ekil • 
.ıe util:'L~..l.ılar ki ona ancak • 
yı;io; t•e l.E":lcr l~inde yaşamış 
'u..ı kiraf".e l'ovan ~re!>ilir. 1 

Bütün Türk çocukları tarafın 
dan ilk sayısı kapış kapış edilen 
Çocuk Romanlarının ikinci sa· 
yısı renkli resimler ve heyecan
lı romanlarla bugün çıkmıştır. 

İ~inde on Uç kadar roman ve -------------• 
hikaye bulunan bu güzel mec· ı 
muayı henüz görmiyen çocukla· 
ra okumalarını tavsiye ederiz. 

Sıı.ylsı her yerde 5 kunı.ııtur. 

Çarın Çizmeleri 
B•ı ço•uk ruhunu sukut ettir· 

ın:'!!llçı:p k1rrnamaJc için azamı 
gayr<:ti ·;arfetmek lizımdır. 

- Oğl unı t>cn soni ders çalı· Glizcl, neş'ell ve orijinal hi· 
flyor ~annctmi>:tim. kAyeleri ile memleketimizde de 

flu Ur kqç cümle N:hadın tanınmış olan Rusların büyük 
d\i:ıtıncc'eriai söyletmeğc kafi mi1.ah muharrirlerinden Mıh. ı 
l"•·lmi.• o•acak ki bakıçla.rını Zoşçenkonun bu güzel eseri, j 
ıı'>ıç kad:ıım gri gözlerine çe-- Zoşçenkovu dı1imize en muvafık 1 

\'ırerelc r.ıırılda.nd.ı. bir şekilde nakleden muhar~ir 
- Baba ne demekbr anneci ·ı arkadaşlarımızdan Hasan Alı 

lı!im?. bdız tarafından Rusca aslından 

BORSA 
1 

Londr• 
Nevyork 

Cenevre 
Atına 

Madrld 
Belgr•d 
Yoltohama 
Stoltbolm 

Nisan 941 
Açılıı o• 
lc•panıı 

1 Sterlin l.:U 
Dol•r 112.20 
tavlçre Prc 29.98 

Drahmi 0.9975 
Pezeta 12.9375 
Di.nar 3.175 
Yen 11.1375 
tııvlçre kro• 30.745 

ESHAM ve TAHViLAT 

Ergınl 

Sivas - En:u-
rum 111 
T. C. Merkez 
Bank. 

20.23 20.28 

11.45 19.45 

10.25 ıa.2~ 

t~tc bütün tahminleri doğru dilimize çevrilmiştir. Zoşçcnko· 
c;U;mıştı. üu zavaUı küçük ço- ııun en gii7.cl hi~~ye'erini J:>ir a. I 
cuk ru!ıun<la "'tık bundan son· ra:,:a toplıyaı;ı . Çarın. 9imıe-- I 
ra nihayPt.•iz girdaplar açıla· lcrı,. • Reınzı .kit,~p .. evının ne~· 
caktı. B:..ba mrflıurounun ifa- r~tmı;kte oldu~ Dünya ~ıı?ı;tr 
d:ı ettiı!i sı·l..il<leki manadan u- nrl~~d"'.n tercumeler. ~rısının 
ız klaştımak ve soğutmak JA. 4~ ı~cı kita.~ı o~ ıntışar et· 
ıwndı. ı~tir. Tavııı;r.e ederız. Altın fiyatları düşüyor 

-·- ''B~ha.,. bu suali ııana kim D O K T O R - Altın fiyatları düşmekte de -
a>rdu op,'wn ! v.aın etmektedir. Geçen hafta 

- Bir ad!l..n so~u .anne. Öğ- Tevfik Akif Ayışık sonunda 25 liraya kadar yliJı:S&. 
nı'.men•n arl:·ıri::ı• ı ımış. len bir altının fiyatı, diln, ~ 1 

b · k Dahllf Hastalıklar MUtehau.11 - Heı t~lc eye mı ~·o S'i lira 75 kuruş idi. 
yalıuz cano. :m r-,<>.,..du çocuğur.l? Beyaaıu P•rm~kkapı imam ıo· 

Ö 
• beı · kak numara 28, pazardan maada - ~'T'tınen ıı yauına ça· Sahibi: A. Comalettln &araç'""lu 

aaat 14 • 18 e kadar. """ 
t'ırdı. Gece mtlracaatları lla kabut Nqriyat MüdürU: Maoh: Çetin. 

En çah~kan talebeındir diye BaaıldıAı yer: (H. Bekir Gilrooylar,,. 
•· led' S edillr. Telefon: 4390!. 

o u. .. ma bir· şe:;ltr soy ı. on lıa•••••••••••• A. Cemalettin Saraçoillu mot~auı) 
1'!'. o J'<!:ı.:n u:ı beni kucağına al- ============================ 
dı, öpti ve bu suali sordu. 

- Sen ne cevap verdin oğ· 
hun? 

- Bilmiyorum efendim de
dlın. Amma anneciğim o ada • 
""'ı g·;,;ıeri yaşardı ve bana 
e··dc ö~en a .. yarın bana cevap 
vt:r!rsin dedi. 
Gen~ kadının bütün manevi • 

ys.b sıİ.rsıiıyor, b.oyni uiiuldu ·I 
yor, kall-.;nin hızla çarptığını 1 

hı&o;erliyordu. Ne söyliyece~ini 1 

a~ nn!ştı. BJtiin dii •. c:iinre•eri 1 
ftlce uğramış vaziyette orada· 
ki kolt.u~n i~irıe yığıldı. Fa • 
ı...:ıt bHtiin hislerinden hiç birisi 
ni o;;;.ıına ihsas etmek istemi -
vor<lu. Yavaş<;a d~vam etti. 
· - Eğer o atla'?! bıı suali sa· 
na bit' daha soracak olursa şu 
~R ':ı ver o:!Ium ! 
N,.fC!'İ kesi'iyonnuş gibi de

nnc.: bir göğüs geçirdi. 
- De ki. baha demek biltün 

alıWtl meziyetleri lr.aybo'muş 

İstanbul Emniyet Sandığı 
Direktörlüğünden : 

940/2114 
Emniyet Sandığına borçlu ölü Mehmet Ali varislerine ilin yolile teblll 
Mehmet Ali Kınalıadada ve n1ahallesinde Çarşı ve Sahilhanelcr soka-; 

ğında eski 2 y~ 2.5/ l numarall maadlıkkiln bir evin tamamını birinci de-1 
recede ipotek göstererek 8/6/932, 15/10/932 tarihlerinde 587/13695 hesap!' 
numarasile sandığımızdan aldığı 900 lira borcu 10/G/940 tarihine kadar öde
nıcdiğ~ndcn fa.iz.. komisyon ve masarifi ile beraber borç (1937) lira (46) ku. 
ruşa varmıştır, Bu sebeple 3202 numaralı kanun mucibince hakkında itta 
takibi başlamak ÜUl"e bnz.im olunan ihbarname borçlunun mukavelena
mede göst.erdiji ikametg~hına gönderılmiş ise de borçlu Mehmet Alinio 
yukarıda yazılı merhun hanede öldügü anlaştJm11 ve teblii J'ôlpılamamıştır. 
MezkCır kanunun 45 inci maddBt ve.lal halinde tebUıatın il3n suretile ya
pılmatıını Amirdir. Borçlu ölü Mehmet Ali mirasçıları ifbu ilAn tarihinden 
itibaren bir buçuk ay içinde aa.ndığ.n'l!za müracaaUa murlıllerinin borcunu 
ödemeleri veya kı-ı.nunen kaOule ıtayan bir itirazlan varsa bildirmeleri 
lAzımdır. Mira<11çılar lpote!i kurtarmaz:lar veyahut başlıyan takibi usul 
dairesinde durdunna7.la.rsa !petekli lla:rri menkul mezlulr kanuoa aWe 
aandıkça .. uıaaktır. Bu cibeUer alAkadarlarca blllnlp ona ıöre hareket 
edilmf'k ve b.n- bU".ntL ayn ayrı ihban:ıame tebliii mak•m•na kaim olmak 
tızere l<lı:Jfl1et UA.n olunw. (2622) 

Muhammen bedeli (600) lira olmı 1000 ldio m,_.P tacbh 18/~l 
cama .w>tt -t (10.3lJ) on b<ıçultta Hoydarpaf'lda ıar - clolıillnd.elıi 
-.,.,., tarafmdaıı ~ılı: el<s!ltme usuJile ...On .,_.. .. .,._, 

Bu işe Prmelt ı.tiyenlerin ( 4~) llroblı: mavaldtat tanmat "" lı:_,0 

tlcr'.ln ettitl ~ birlikte ebiltme ııımı -- -· lı"<P'O)'- IDÖ.· 
--tıtıaan !Azımdır. 

Bu işe o!t ııar1n.--., lı:~ PHMIZ - chılıb'mek!MM". 
(2592) 

Memur ve Fen Memuru 
alınacak 

Maliye Vekaletinden 
el> 

8/9/lHO larila Ye te05 nmaarah reıa1 -- ıwilnt.Şr, 
17/1/1940 tarlJa "" 2/141'1'1 nl111U1111h 1cannı._ bojtlı topralı: ııo.zi 

talimatnamesinin tatbiki için ~ikll edilen ve - olan lı;gmjsyon
lorda çalıfUnlmolı: üzere H. - Bela; B cA.za; C> ha. mmuını -· -· Bu ..-.,.., 70! masratW:ı hariç, a,yda ....U.... -

..... tın auml mllı:tan; 

Rebe: 
Aut.ya: 

Rıı.ten: 

171 
llO 

db 
AlllANAN fARTLAR 

1 - Y~ 88 dan fala olmamak; 
2 - Delterdarlılı:, tapu grup n•lı'lrll!lfl, m11lm!ldllrlOjtl, vııtyet 

tapu sicil m1•hafiıhlJ veyahut bu ftZHıele:re muadil adil ...,.. mall 
bWnetlerde bulunın111 olmak, 

2 - Sic:U itibarile bıizmetinden istifade .. , n u :11 .,ı .. Jm.akj 

A&a4erd•: 
1 - Yaşı 80 dan fazla olmamak; 
2 - Mal mQdürıııttl, sicil muhafl:dılı, Nalıl;re müdürlOlfl, arazi 

t.ı1ırlr korrusyonu """'1ll! '"'Yahut Dtı "":ı;delere muadil adil veya mali 
l:ılzmetlerdc bulumnuş olm:ık; 

3 - Sicil iUberile ltizmetiıtdcn lstl&de ...m+'1 il onlJ1111rnk; 
Fen memurlarında: 
1 - Y qı 55 den !ula olmamalı:; 
2 - Tapu ve kadastro veya cNatıa tt imar 'ft)'ahut asker! hari

ta Umum MQdürlüiü hizmetlerinde bir ııene fen memurluJu yııpmış 
olmak; veyahut ta Notla veya tı:pu ve kadastro ftc tatbllı:at mektep.. 

1-inden mezun olmak; 
J - Sici! itll>eri1e hiz>nelindenı l.ttlfııde edlleblleceii aıı.lqılmolı:; 

•111• 
MÜRACAAT tEKLI 

• 
Yukarıda yazılı ısartları haiz bulunanlar, bir istida ile -ııdald 

Ymaiki en geç 15/4/1941 tarihine kadar Mali,.. Vekfıletine clılilll Em· 
llk> göndereceklerdir. 

Komisyonların derhal leşk.ill mukarrer olduiundon, arawuı .,. 
Alı haiz olanlar müracaat sırasına eöre tayin kılm'mklardır. 

clV• 
ARANAN VE&AIK 

1 - Nüius hilviyet varak ...... ıı veyahut aoWce Y07& rmml bU 
mekemca m.usaddak: sureti> 

2 - 6 kıt'a !otoira! caltı b·ıçult dokuz eb'adıııda> 
3 - Mektep ta'"'ihwne veya ıı<i>adetnamai caslı v,.ya muwldak 

1ıılr ouret!> 
4 - BulunduiU memurtyeUere oit v-"dıı ulı yeyahut ımısad· 

dlılı: ..,..et! ctaııd1kli sicil karnesi veyahut 11mııoddalı: ıuretı kltidir.> 
5 - Sıhbl durumımun ber ıklimde ve köyı.rde vui!e ıtamna 

mlloelt oldu&una dair hilldl.met veYa belediye doi<torlutu raponı; 
6 - C, Müdde!wnumiliğinden mahlı:Omiyeti olmodıitına dair vesi· 

ita datida zirine MüddeiumumillkÇe tasdil<U _..ı..t verilmek sureti 
ile de olabillr.> 

T - Hüsnühal iı:ltıdı; 
a - Aslı:erlik veslkuı cNQ.fba lrilyVet varolı•mda vana _..,,. 

Wtmez.> 
9 - Talip ol.an phıı re.mi bir d.ıı6rede müolt' h ile, bu cı.ıre. 

nıa .ıeıa.uı mtr9a!akallni röste.en vesüı:a «Talebe mllteallllı: Jstlda ve 
mertıutu veslkolann o daire vasıta111 ile Maliye Velı:lleline gönclerll:mem 
ı.ımde aynca muvafaltatzuuneye lüzum yoktur.> 

NOT: lırtldanamede bu v ... lkJn glnderlldllı vı tt.t-ı yazılacaktır. 
1 O - ~ yazılı sekikle taahhDtname cBu taalılriltnomedekl 

mdtoeselıril kefilin r-1 dairelerde veyahırt ticaı1 mııll Ye7a mnal mU· 
-!erde memur ve milstahdem olıruw şarttır.> 

cV» 
TAAHHÜTNAME fEKLI 

Maliye Ve!<Metince Toprak ~vz; talima1nomeoinin tatbilı:i iı:On leı· 
ldl edilecek toprak ~VZi koınişyonlıınnda bir vui!e~ tayinim lıolinrle 
bu vazi!eyj kabul edecei:imı ve en aıt 45 gUn evvelinden baber venrıe
den bu vazifeden isti!a veya bu vazifeyi terk veyah\lt blzmetlmden 
istifade ed.ilmedili ve7a Lstihdamımın devamının cai.% olmadığı idarece 
takarrür ettirilerek vazifeme nihayet verildiği takdirde, komisyon me
aisinin bu yüzden sekteye uğraması sebebi ile hasıl olması mümkün 
ve muhtemel zararlara kar~ı maktuan ve cezai l8ri olarak beş yüz 
lira tazminat vermeli ve bunun fçin hak)ıamda dava ikamesine ve 
illm istihsaline lüzum olmadan bu taahhütnamenin icraya va.ı•ı veya
hut hatlaeden alacağım varsa bu alacaktan def'aten takll3 ve mahsubu 
ve yine bu taahhütnameden mütevellit her hangi bir ihtlll.t için dava 
ikamesine lüzum hasıl olursa bu davanın Ankara mahkemelerince rtı

yetiııl; ltabuJ ve taahbilt ediyorum, 

Adroo: 
Nüfus hüviyet v .ırak asındaki hüviyeti: 
............... nin cezai şart olarak taahhüt e\tı;i ~ yüz liraya bdar 

a)'lı! tartlula ınUteselsil kefil olarak kefalet ederim. 
Kefilin m•alek ve adreelc 
Ntlfua bCvlyet varalı:aaındakl büvlyetJ. 
NOT : Bu taahbllt ve kefalr.lnome noterce ......., tanzim okma· 

-· (1531) (2070) 

SO adet oldimlilt1ör • ..U ı - oaallllı: 
44AOO Metre mikib kum 
88.800 Metre rnHttb çakıl 

T..U.ıda dmı ~ mlXlan ~ 6t Dlem _. ' Nlaan 941 cuma gdııil 
aat 15 ele puorhlı:la alır>-. 

ı..tekJlıeriıı ı.tanbuldalı1 Jı:o~- IMılli sibı ... aatie bıwr bu],_; 
mllluı. (2590) 

• • • 
1 - - ldloırun• - ed!1erı :ıı 1caruş ao antim ı.n ıı:örülm 

40000 kilo renlı:li ili;tüpı!niln 41+/141 cwna l[\ll>il - 11 ele Kasmıpo,
-nan komlıı,.,...ıa paxarlılı yapılocaktır, 

ı - Şaı laamesi b« ıOııı. lf ...u cı..ldHnde lcıılnis)'oD.dan bode1oiz oıa. 

nlı: .ım.bııtr. 
1 - lllt tan.inalı 1006 liradır. ı.t.e!dl'erin belli llln ve saatle 2490 ..,. 

ydı ltananun ı.tedlii v....ııüe blrllltle ı.omi.oy<ada hazır bulımmalan ilh 
.W...r (2"1) 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

ZİRAAT BANKASI 
XunıJuı tarilıi: 1888. - _,,,a,yııoi: 100.000.000 T6rlt lirası. ŞUbe vo 

Ajaı:a adedi: U6 • 
Zfr111 ve Tlo•tf her nwı banka mU&ntelelef'I. 

IJara ltlrlktlrealere 2l800 Ura lkraMlye ftrlyor .. 

Ziraat Banltasmda kumbaralı ..., lhbantz ıosaınıt hesablannda en 
n 50 lirası bulunanlara ıerıede 4 defo çeltllecek kılr'a lJe -lıdaiı:I 
plAna ıöre ikramiye <l•ld:-"C!akl!r: 

• • aoo • 2..000 • 120 • 40 • 4.soo • 
4 • 260 • 1.000 • 1llO • zo • ı.aoo • 

4 OMd 1.000 Llnlık 4.- L.Jro ~ 100 ad.ol llO U...hk 6.000 Lira 

40 • 100 • 4.000 • 

DiKKAT: Hesaplanndal<i perolar bir - içinde 50 liradan aşap 
d(lpniyenlere ikramiye çıktılı lal<dlrde % 20 fazlasi:rle verlkcekUr. 

lfor'a.lar -.ede dört defa ll Hart, ll H• 
1 

aıı, ll Ey· 
löl ve ll Blrlncikiınuı tarihlerinde çekilecıektlr, 

Başvekalette Müteşekkil Anıt-Kabir 
Komisyonu Reisliğinden 

Ebedi Şe! Atatürk için Ankarada Rasattepede in5ası takarrür edeo 
Anıt - kabrin i:vAn projelerini hazırlamak. il.zere Türk ve ecnebi mimar, 
mühendis ve heykellraşlar arasında serbest bir müsabaka açılmıştır. 

Müsabaka mılddeti 31/10/941 akpmı hitam bulacakbr AJAkndarlann 
ımüoaboka dooyasını alabilmek için tundlye kadar vücude getirmiş oldult
lan eserlere ait vesaikle tahriren komisyon reisliline mü.racaatlan. 

(1836) (2814) 

1 İstanbul Levazım amirliği satınalma komis1onundan 
~şağıda yazılı bakır kaplar ııazarlıkla satın alınacaktır. İhalesi 7/4/941 

puariesi günü saat 14 de Tophanede tst. Lv. Amirliği satın alma komlsy°" 
nunda yapılacakbr. Her kalemi ayrı ~ taliplere verilebileceii gibi bet' 
kalemin miktarından daha az ve parl! parti de muhleli! 1allplere ele ıhale 

edilebilir. 1stel<1iJ.erin belli vüttte lı.oınisyona Ctılıneleri. (1042 • 28131 
Cinel Miktarı Tutarı Teminatı 

Adet Lira Lira 

Büyük bU1r kazan. 500 42.ÔÖÔ 3150 
Küçük • • 500 30.000 2250 
Karavana. 10.000 50.000 375Q 
Kapalı baJuoç. 10.000 I0.000 5250 
Kevgir. 1.000 3.000 225 
Yağ tav-. 1.000 4.500 337.50 

• • • 
Beheri 8600 liradan a odet 130 lollluk: ve beheri 5500 liradan 2 adol 

100 tonluk yem m•vn• pazarlıl<la sabn alınacaktır, thalesl 4/4/941 cum9 
günü saat 15.30 da Tophanede ı.t. Lv. Amiillii satın alma komisyonw.
da yapılacalttır. Hepsinin tutan 30.500 lira ilk teminatı 2287 lira 50 kurur 
tur. Taliplerin belli vakitle komisyona gelmeleri. iartnaınesi komloyoııU 
ıı:örülür. (!OM • 2508) 

• • • 
23.500 kilo balya çemberi •lınacaktı.r. Pazarlıkla eksiltmesi 914/ 1841 

çarıamba günü saat 14 de Tophanede Lv. Amirliği satan alma komiR"YOD\JD"' 
da yapılacaktır. Tahmin bedeli 16.450 lira ilk teminob 1233 lira 75 kıırut
tur. ls~klilerin verebilecekler! nümıme .,. lemimtlarlle bdli vakitte ıaı-
misyona gelnıeleri. (1039 - 21142) 
• • •• 

4500 llA 5000 ton buğday kırdınlacaktır. Pazarlıkl• eksiltmesi 3/4/941 
perşembe günü saat 15.15 de Tophanede st. Lv. iınirlll! satın alına komıs
yonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 24.613 lira 75 kuruş kat'! teminab 
3692 lira 6 kuruştur. Şartnamesi komisyonda görülür. lstekll1erin belıl 
vakitte komisyona ıelmelerL (1040 - 21143) 

Selimiye Tümen Satınalma 
Komisyonundan : 

1 - Ciheti askeriye !bllyaeı için 50 ton kuru ot pazarlıkla satın alt" 
nacakbr. 

2 - isteklilerin Sellmiye ukerl Alın alzna komi'll'orıuna milraca.atar'o 
3 - Evsa! ve şerait her gün m..ıdlr komisyonda görU\eblllr. 
i - Pazarlık neticesi takan-ür edecek fiyat üzerinden 'JI, 15 temlO"' 

alınncalttır. (2I02) 


