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~: YEN1 8ABAB kt•nbıl 

Her yerde 5 K1U'11f 

katılan yiğit 
Subaylarımız 

&ı11c ... ı.n1. çdwc.k Wr 
lıarbin Tfirkig• - JJ.ııl•tı
ri.tam da tdirlilclJw 1 "lill• 
lcaaaatimizc• he- .W..m 
-lıakkclc 11c&11ril. Nhlc-
6illr. 

lngiliz Hariciye 
Müsteşarı Avam 
Kamarasında ha
raretli beyanatta 

Dün merasimle diplomalarını aldılar 

Yazan: lltlı'IOI~- Oahaıl Y~J!'! 
rc:5) alk.ı_ınla.rda Mrede iBe 
l!i2) muthiş bir harp patla... 

ya.cak gibi g(ırll:nüyor. 
Yugoslavyayı avueunwı içine 
~ş old~nu. zıuınettiği da.
kikada~ bir hiikfıınet darbesi 
neticesınde .. J3ı;lgra.tta t.eeekkül 
ed.en y~ı:ı hukumetin tamamen 
bur, mustalri! ve bita.raf bir Yu
goslav siyaseti takip etmek da.
vruıına kalkmasını mtıer kolay 
kolay hazmedemiy~ benzi
yor. Şimdilik ani bir karar al
m~ ve ordulanna taarruz 
emrını . vermemiştir. Fakat bu, 
daha zıyade, Yugoalavyaya hü-1 
cum edecek kuvvetlerin hazır-

bulundu 
Londra, 2 (a.a.) - Reuter: 

Bugün Avam Kamarasında 
hariciye müsteşarı Butler, ye- ! 
ni Yugoalav hükUınetinin ikti-
dar mevkiine gelişini, lngilis 1 
hükfuneti adına hararetle ~ 
lamıştır. 

Butlerden, Yugoslavyad& va.
ziyetin inkipfı hakkında ve u
umumiyetle Balkanlar h•klrnıda 

beyanatta bulunması ıstenmiıı ve 
Butler verdiğ'i ceva.Dt& fl5yle J 

demiştir: 1 
- Geçen haftaki beyanatım-

danberi, vaziyet, dahilde hiçbir 
karışıklık olmadan yeni bir Yu

hv hükfımetinin toossll.sü 
lanmamış olma.•ından ileri gel- İhUW ..;'-"'rinde .. .....___. tlOkaklanııdaıı bfr manzara 
mekte(lir. Ordu hazır oluncıy& ----==:::...!&~~~~~!_~~~-~~~~~~~~~~~~----.!ı~son~u~aa~yt~a_:5'.._:oııtwo~~2~de~I:_ 
k~td1r Alman propagandası ef- M d N 
kan umumiycyi hazırlamak ile usavva a EDErti .... Yunanlıların 

bir baskını 
ışlı;?al~ başlamıştır. Yugoslav-

"~<lakı Almanların tecavüze du""şmek uz·· ere Yunan ı·sıan ugradıkları yolundaki "kliaik, 
haberler bütün dünyayı doldu'. 

Amerika Yunan-
ruyor. Bı.:nlar Çeklereı Lehlile- h t• 
re rapııacuk hücunı1ara tckact- Pantere sınıfı bir Seya a I 
dUın eden •.arnanl'lrda da ayni J 
~~iı.'.'. et~fa yayıl.ııuştı. Ayni la/yan torpidOSU lıfara mÜJıim mik-

"fedelr Subay!R ymıla ederler kea 

1 guı şımcti Yugoslavya a- d h b t /ı'tJ in iJ" ha • • t d ~yhinde kullaıulması. bunu a a a ırı ' g ız rıcıye na- ar, a top gönderdi 
----·------- Dün Yedek Subay olrıılunda kAn hazır bulunuyordu. 

MECLİSI•N bu seneki tedris devresini mu- Yedek Subay I.iin;ii,d~ 
kıp . ede<-,ek askerl llafhayı Londra, 2 (&.a.) - Londra At" d y Nev ork 2 ( ) "'-~,. 

pek fıla haber veriyor. askeri mahfillerinden ~-ildi- zırı ına a u• Karolın.Yd k~ Ba.a._ · - "!"""""_ 
Yenı Yugosla hüknme • .. A.smara lı:ıgi~!':~k J •• "J e ı rag.; iııti1ıkiimla du•• nku•• 

Alman tehd'tl v ti ~se gme gore, . lız uv- gos av mumessı - nnda bulunan mühim mik:tar-
nı 

0 
1 crıne boyun ege- vetlerı gırmeden önce açık lj&- da 75 lik top diğer harp mal-

• • 
ıçtimaı 

d~~ c;ler Mısakını kabul e- bir ilan edilmişti. Aıımarııdaki }erile temas ede· zemesiyle birlikte Yunanistan& Ankara, 2 (a.a.) - B. M. Mec 
y\lrü ze:ı_e Alm:ın~ tarafında İtalyan kuvvetlerinin teslim mi • ? sevkedilmek üzere vapurlara. lisi bugün doktor Mazhar Ger-
diııin !' red ez. Çun~u kendi ken- o tıklan, yoksa bu karan ver - cek mı yükletilmiştir. Dün akşam rei- meıı'in başkanlığında toplana-
Yen/ Yu;~::.'.~ar e~ş ahı;. ~önce çeki~ mi old~klan Londra, 2 (a.a.) _ Edeo1e sicümh\lr Roosevelt bu aevkiya- rak ruznamesinde bulunan ma.d-
hikmeti vücuau Sv~uı;netinin henuz malfun degildir. Eritrede General Slr John Dillin Atina.- tın icar ve iare kanunu mııclbin- delerden Devlet Denizyolları iş
binesinın aiyaııeti ;vıç k~· en 40 ~in İtalyan askeri mEN yı tekrar ziyaretleri haberi et- ce yapılmakta olduğunu bildir- !etme umum müdıillilğii 941 yılı 
aksüliı.mel yapnıaktu. ::,ıııı l~ cut oldugu zannedilmektedir. rafında, evvelki ziyaretlerinde ı:nlııtir· (Sonu nyfa 5 .ııtun 1 de) 

~~ Yugoslav hllkiım.': hl· Bun~ar belki cenuba çekilmiş, olduğu gibi, İngiliz resmi malı- İki 1~ ooı:· !l i!:ım edildi ------. ---------= 
ııuphc yok ki sulh taııı.ftarıd ç ~kı de M:usavvaya gitmişler- filleri bir şey söylememekte ve Atina, 2 (a.a.) - Matbuat 1--
bütUn komşulariyle i . .ır, dir. Btı kuvvetin milttanna na - ihtiyatlı hareket etmektedirler. nezareti ,Anı":yutıuk cephesin- I A • k 
mek ister. Fakat bu~ f:~~- :ııaı:_an, !atalarımızın .Musa.vvaya J'aka.t mazi kMi derecede gös- ~pazar günu.~~~ ~n ve merı a 
t:ar~ğını vatanın istik1A.l - dQgnı ıleri hareketlerinde az te:rmivtlr ki şimdiye kadar ha- !ki İ~yan bölüğiinun imhası 
refini çiğnetmek a.er:_e ~ l:Ok mukavemetle karşılaşınalan riciye nazırının seyahs.tuıı her ile neticelenen harekat ha.k -
vardıramaz. İktidar es~e beklenebilir. ııaınan mühim hadiselerin kı- kında. aşağıdaki ınalfunatı A-
gelmesi de Vardı mıvkime Hab<>siatandalri vaziyete ~ ııa veya nzun inkişafları ta.k'ip tina radyosu va.sı.tasiyle :neş. 
dir Binaenal h rmama ıçın- lince İtalyanların İngiliz kıtaları · · · retmiştir: 
pek melhuz ~a~ Almanyanın Adla - Aba.baya v&rn11ldıuı önce =~~ ~= Bu iki İtalyan bölüğü epey 
mukavemet ma"··"~ih~una bir tnukaveınet gösterecekleri (Sonu aayfa 5 autun 5 del zamanda.nberi kuvvetle bıhlcim 
tedbirleri almak~,. lıyat zannedilmektedir. Adis - Ababa- edilmiş bir tepede topçunun, ha 
dir. Böyle haya.ti bzaruretinde- mıı zaptı belki de kolay bir İlJ T •• k S van toplarının ve otomatik si-
aevkiyle ittihaz edil ır ~etin ohnıyacaktır. İngiliz kuvvetleri- ur - ovyet Wıların himayesi altında bıt-
lav askeri tedbirlcrie:e ~°:n= nin ~ğ:mur mev~ başlama- hmına.kta idi. . 
!ara .aradıkları lıalwıeyi temi- dan once Habeş payıtahtın& va: Beyannamesı· Bir y~ m~l"e2lSI. cep-
~ hızmet eden birer ta.lırik ese- ";1P ~armıyacaklan muelesı heden ve diger müfrezeler de 
n olarak istismar edilecekti bi.ttabı İtalyanların göstereceği. ı• · ı eeoahlardan bu tepeye hftctım 
Bu suretle Alman Ye Yugo r. mukavemete bağlıdır. Adis - A- Ve ngı tere etmişlerdir. Bir taraftan da a-
Iav ~iinasebetlerinin, birbirlert baba dlli/88 bile, düşınıı.n i~in ğır Yumın topçusu tepede bu-
lherın~e vukua gelen müteka- (Boou oayfo 5 .ııtun 6 da) Londra., 2 (a.a.) - Reuter: (Sonu aayfa 5 alltvn 4 de) 

~ıl tesirler dolayısiyle, gittikçe 

1 
Hariciye müsteşarı B. Butler, 

enaıa.,ınağa doğnı ,,..._.,_ . ta lya n 1 ara 0.. Avam Kamarasında, Sovyetler 
~ da.klkada ictinaln lı:tl.A::esı g re birliği ile Tilrltiye arasındaki 
bir keyfiyettir, sız d h b münasebetler hakkında beya-

g~kanlarda Almanya ile Yu- en İz ar İ natta buluııınamnı talebeden bir 
""""vy" arasına b mebusun sualine cevaben, Tür-

ması pek tabii ~ ~~:: n a s ı I o 1 m u ş ? kiyeye bir tecavüz takdirinde 

edrenınecclrtiy~a koşmaaını intaç Türkiyenin Sovyetler birliği hü-
r. Bu Y&rdınıııı yalnız Londra, 2 (a.a.) _ Yun&n kCıınetinin tam "oomprehension,, 

tayyare ve tanklara inhisar denizindeki İngiliz za.11!rinde çok una ve bita.raflığ:ına güvenebile-
~!me~ kara ~~ıılari .. 'yle de fll~ ehemmiyetli bir rol oynanıı~-;;'.. ceği hakkında Sovyetler birliği
,,.,,. - pek mumk " nin teminatını muhtevi son 
rur'di B un, hatta za- !.an formidable tayyare gemisi-

1 r. u takdirde nıüşt rek nin kumandanı amiral D. W. Türk - Sovyet deklarasyonunun 
Yugoslav ve İngiliz ordu! e bazı aksamını okumuş ve sözle.. 
en evvel Arnavutlugu· .~~n Boyd, ka.ybolduğu bildirilen t&y- rine şöyle devam etmış' tir: 

k 1 ..,.......,e ""-!erden b•...;-•n sa.limen d"--

Seker tüccarları 
beyannamelerini 

verdiler 
Koordinasyon heyeti brari

le ~r fiyatlarına 10 kuruş 
zam yapıldiktan eonra elinde 

" kilodan fazla Şek.er bulunan yuz vil. 
her va.tandaŞ ayete bir be -
y•nn•me vermek mükerlefiyeti
le mecbur tutulmaktadır. Bn 

(&onu sayfa 6 ailtun 4 de) ytirmere • talyanların •·•ennı· · b:_ .. -~ ~~ """ Avam Kamarası hatırlar ki 
ege baka.c~ ihtimttl düğünü ııöylemiştir. Bu suretle İngiliz • Türk karşılıklı yardım 

'Verilebilir Onun · · müttefikler bu deniz harbinde muahedesinhı protokolu muci- HA R p 
kan harbİne İU:ıçın, yeni Bal- (Sonu aayfa 5 sQtun a de) (Sonu aayfa 5 alltun 4 Je) r .. -- --, ... 
den geldiği kad Yanın da clin- _____ .;... ____ ~!"""-....;,"!!'!"...;.~.,,;..;,;;,;.;;,;;.,;.~. j • 

bü Bugö~ iarharcap~'. ~ -~aatimizoo hemen hemen mu--bnlardan ~ilir ve müstakil bir 1 VAZ İ Y ETi 
yede bir tesir binin Tür!ıi- akkak nazariyle bakılabilir. Arnavutluk tekrar teessüs e-

k
• , Y&pm•m•sı ım-· Halbuki gerek Mihver Dev- der. Son Deniz 

muharebesi 
•nsıwır. Türkiy~ letlerinin geı.-.:k İngilterenin, 2 - Türkiye Yunaniııtan, 

kadar samimi ve sıJn ııulha ne gerek Bıı!kanlı .. devletle~ hep- Yugoslavya ve Arnavutluk bü
merbut olduğu ve Ba!ka'.ıı~ sinin resmen soylediklennc gc: J yük devletlerden hiç birinin nü
ııullıu muhafaza için ne kad ~ Balkanlarda harp ıstıyeıı hu; . fuz ve tesiri altında kalınıyaca.k 
gayre~ sarfettiği aon bir bu~:. ~yoktur! Y~ işin içinde ya-: surette bir Balkan ittihadı vü- YAZAN: 

• 
ııenewn plıadetivle inkir kabul hancılık ve nyak:u-lık var, yıı. I endl\ getiı~rleı.'. Eme/eli G•n•rwl 
etmez 911rette ee.blt olıxnıştur ~rke." çıldırmışt.ır! Çünkü hiçi , . . Kemal Koçer 
Türkiye Bulgaristanın Alma~ bınnıiz harp istemediğim.iz hal- a -: Bulgarıstan ~rse Üç- • • 
lıati11'aı altında kalm""ına bıle de hepimiz harplerin en müthi- !er Mısakında kalabılır. ~akat Son deniz muharebesi : 
~ 8Ulhu idame n•m•na t.ahaJn... flne doğru yürüyoruz 1 Abnan ordusu Bulgarıstanı İtalya harbe girdiği gün-
digı". ~ "" .AlınanYa,nın .. v- Buna meydan ve~emek i~in J ~!iye ederek Rumanyaya çe- den beri denizlerde en ufak 

Fakat~.,_ !';lı kAfi ıormwıtlir. tedbir alınacak dakika henüz kilır bir faaliyet gösterememiİti. 
.u<UKanı ..... _ um"-" ~~· Alakadarlarda 4 - Yeni Balkan birliği Bal- İtalyan donanması, tal-

n~nı. harbın' --:;:,';','.!_ _.::-'.'.~~ hlisnıı»~t k b -- ~...-.. ,....,_,.,,,..., De -,:- . varsa, yani Mihver kanlara vukua gelebilece . .er yan san'atının bir enmüze-
hayati m~tler; · tiklil vletlen ıle İngiltere harbin tecavüze karşı - bu tecavüz ıs- cidir, iyi ellerde i.<;ler göre
'l'e hürriy~ naıxuna. ı:., ~ir ta- Balkanlare.. ~irayct etmemesini ter Almanyadan g~~in ister bilecek bir kudrette idi. 
lr:ıın vazifeler tahını.ı etmeai gı'Açe~t.ı:.11 ıstiyorları.ıı Harbin 1 lngilteredeıı gelsin - sılilhla mu- İ~ılya muvaffakıyette mü
Çok mümkündür. TUrkiye sul- e n onune g~ıneni., iınkaw I k:·veıne: gösternıeği taahhüt essir \iç =urdan ikisinde 
ha ne kadar taraftar olursa ol- ~~ k~aatind~yiz. Bu çare- eder. Bu suret!e, ne A~anlar? fedll;klirlık etmekle. inşa sis
IUn hu vazifelerin emrine likayl yı, . hur bır Türk vatandaşı Balkanlar yoliyle !ngıltereyı teminde de, politikasından 
lı:a]amaz Binııenaleyh tasvir Blfatiyle, ~i olarak, hiç bir tehdit. edebilir!"'.• ~e Ingiltere 1 ilham almıştır. İtalya, bir ·ı' 
ettiğimiz şekilde Balkanlarda taraftan bir ilham ve işaret al- Balkanlardan istifade ederek harp gemisinde en çok sür'a
pkacak bir harbin Türkiye ve m•lraıvn, eöyle diişün~yoruz: AJ~an~~ için bir tehlike vücuda te ehemmiyet vermiştir ve I 
Buıgarista.nı da ..;ı .. ın.uu~ l_-:- İtalya, Arnavutlugu ken- getirebilir. (&onu .. yfa i oiltu• t 4•) I 

.,..........,,..........- dlliğindeıı tabliye edere-.k BaJ- Uüııoyiıı Oahid YALÇIN _J 

1 ki ay sonra har 
be girecekmiş 
v aşinlrton 2 ( a.a.) - Scrip

ps Howard gazeteleri grupu
nun muharriri B. Philip Sinı
IDSı birleşik Amerika ile mih
v-er devletleri arasındaki mü
nasebetlerin iki aya kadar in
kita nokta.sına varabileceği 
kanaatindedir. 

Muharrir diyor ki: 
"Va.şingtondaki umumi fi

kir, birleşik Amerikanm ha
ziran ayında harpte olaca,ğı 
merkezindedir. Herkes Ame
rikadan gönderilen malreme
yi bimil kafileleri himaye al
tında ııevketmekterı başka 
türlü hareket edemiyecek -
terdir. Bundan sonra ise yal-

nız.!<>~~~-:.!' - - 1 JlUWlU!ZUl .~ ... 

SABAHTAN 

Kıt'a da 
muharebe 

llitlcr, fagilizleri Avrup.ı kı-ı 
tasının neresinde görürse ora· a 
hücuın ~c.~tini ı::öylerrıi.-:t.i. ~ • 

V&ffakiyetle bitiren üç bine ya- Abideye çelenk konu!tillkl.aa 
kın Yedek Subayın ordu.ya ilti- sonra 8 inci topı.~ı bölil;f..indaı. 
bakı münasebetile biiytik mera- Sabahattin Günday çok ate~li 
sim yapılmış ve gençlerimizin ve baştan bıışa heyecanla dinle
muvaffakiyeti büyük törenle nen güzel bir hita.be söylerıiştir. 
kutlanmıştır. Genç subay e7.Cİ2>Y'lc ık,ni • r ki: 

Taksim 1.bldesi önünde "- Arkadaşlar laı ihiıı her 
Merasinı, sabahleyin tam saat satırına bir kahr.uoanlık her 

10 da abidenin etrafmda dizil- sahifesine bir ı!P~,lan ) ll.AA 
miş ol&n Yedelı. Subayların ve Türk ordusuna bugü:ı il ı'ı :ık 
binlerce h&lkın hep bir ağızdan etmiş bulu nuyoruz. Yurduınu
söylediği İstikl8.I Marşı ile baş- zun dört bucağıııo .• n b; ·Jcı i bu
lamuı. müteakıben üç yedek su· güne kavuştunnak için lıaımııda. 
bay hll"1rlanmış bulunan çok tophyan okulıımw.d· n bıı di
güzel bir çelengi ihtiramla taşı- mizde bilgi meş'aJeı<ı bi. eli
yanı.k abidenin ön cephesine koy 1 mizde kuvvet VC kudret kılı<'! ile 
muşlardır. ayrılıyoruz. 

Merasimde İstanbul Vali ve ''Biz, bumdan e<'<la<hLuza 
Belediye Reisi Liltii Kırdar, Ör- haıı olan kalırrun:uılık iJJrnwmı 
fi idare komutanı Ali Rıza Ar- alılık, biz burrulan onlann Ç:ı
tunkal, İstanbul komutanı İs- -'-'-'ed t bak Avni Akdag-, """-'mizdeki n.......,. e, nöniinde )&r.tt fJk· 

......... ' lan zafer abiıfol 'l'inin t ~ını 
mebuslarla. askeri ve mülki er- (Sonu sayta 5 sütun 6 da' 

Hükumet fazla a
muğa el koyuyor 
----------·----------

Tüccar elindeki Pamuğu bir 
hafta zarfında hükumete bildi
recek, hükumette bir ay zaı·-
fında bunları satın alacak 

SABAHA 

Selanlk 
cephesi 

• AVDJN 

BaJlrn.nlan ve Akde
nW göı.krir lu..rita 

-iltere, hava knv;P.tlcri ile Yıı
n.aıı - Ltaiyd.tl h .-ırhL,ın b·ı.sl!J 'hn 

1 

Ankara radyo ga.zct:esının 
verdiği malfımata göre l)ükü
met bugün pamuk tüccarlarını 
alakadar eden mühim bir koor
dinasyon karan neşredec~ktir. 
Bu karara göre Seyhan, 1 çel, 
İzmir Adana ve civarındaki yer 
!erle fstanbul içindeki bilümuın 
pamuk tüccarları ve amilleri d-

(Sonu uyfa 5 ıütun 7 de) 

r ' Müsabakamız~ 

1 37 

l I MÜSABAKANIN ŞEIUJ 
Bu p•.-ç•Y• ke5ip ıaklayınız. 

Son parça neıredlldlkten ıonr• 

bu parçalar bir aı·aya getırllmck 
suretiyle meydana çıkacak rf!srrl. 
v:1zıh adreslnlzle blrlikt~ ld~ ·:· 
mi:re göndermek bo:har rnü&at.• 
kamın ift.lrak iç.in klfl ,eıecek· 

tir. <S.ouu sayfa 4 ılitun 4 Ce) ı ı·...;;.;.;., _________ _. 



Sayfa : ı YF:-11 !'!ABAJI 

l 

ANLATAN: BiR GAZETECi 
-

e-,. • 
1 &dıtasorıın eli, E:ltlkl ...... 

1 
Hemen atıldım: 

maldan tersine dönmüş gibi - Ob! Onıı bea kırdım!. 
çarp4.u. O, elektrik dilğx!WS!nı, Dedim. 

-12-

Reyler dün tasnif 

\ Dokumacılar 1 

kooperatifi e • 
1 

e • 
rı 

eli ters dönmüş, sa.kat bir adam Balıtaaor miithış gozloıni 
ı;ilıi, b3Ş parmağiyle wk•gtıra.-1 bana çevirerek dıecm. bir hay -
ra.k çevirmişti. retle Sill"du: 

olundu / 
I!.'vvellri gün yapılan t.rtanbu.l H · d l h . t b 

yazma vodokınnacılan koopera· ısse ar arının arıç e u-
Buna hayret ettim. - Sen mi kırdm? Neden? 
Zira Babt.asonın elinde ~ - Şeyden! .. 

eli, e Kadar böyle bir n.rıııa n.:_ I - Ne şeyden? 

tifınin umumi heyet toplantısı / b • k . 
~w":!\~~!trn~~erin tasnifi unması u şır etlerın tas-

1..>ıin ogledeıı evvel topla.nan j/ • • • • k "" b k men; :ı;tim. - Bir - bir.. Şffy gmıüm... 
Baht.asor sonra koridona Görür gibi oldumL 

hızlı lıızlı yfuilıneğe ba§!adı • - Bir şey mi güdün! 
hissedarlar. reylerin tasnifi• ıgesını ım ansız ıra ıyor 
ile meşgul olmuşlardır. 1 

&>n de onu takip edıyorduın., - Evet!. 
Nııdıre hanımın kapısı önü- - Ne? 

ııe geldiğimiz zaman kapımn hf... - Zavallı Nam.. hamın bir-

Tasnif neticesinde, yeni idare , 20 serıeve ya.lmı bir ~ r 
heyetine fil lrinıselerin aeçil&-J da.nberi. Uıafive halinde bulunan ccm anla.şılmıştır. eski re jinin tasfiye heveti, ye-

ld aralık durduğunu gönlüm • ~ bire düşüp be.~ za-
Bahtasor kapıyı, sanki Nadi- ' man.. 

Hasan Poyraz, Ardaşıır, ~- ıuden toplanmış, fakat bir iş 
ifk lşman, ldcl:ımct ~ak, O. gormege muvaffak olamadaA' 

re honımı uyandırmaktan kor- - Nadire hanım~ mı! man ÇelHaas, Halil Yıikselsiıı, dağılmıştır. 
lruyormuş gibi, yava.ıı ve gü- Sen yıınnyla mıydm? 
rliltli etmemeye c;a.h:ıarak itti. : - ,Eftt Bqh••...,.! Ymmda 

Y ııhya Yı.lmaztürlı:. . 1 Sade rejinin değil, diğer ba.-
Bundsn başka kooper&tif mmı sı ecnebi şirketlerin de tasfiye

ınt heyeti, bir de fevkalade top. sine imkan ı::örülmenıektedir. 1 
Jantı yapaeaktır. Bu toplruıtınm B ıolar arasında Terkos, Tele
giiııü henftz tayin edilm.eın.iftir. fon ve Şark demlryollan dav~ 1 

Birdenbire gördügıimiiz awr idim!. 
zara ikimizi de titretmişti. l - Sonra? 

Zira, biçare Nadire hanım - Kndıncağls birdenbire 
lıAlA oda.mn ortasında tersine dilşilp bayılınca, tabii birden· 
lı:ıvnlmış bilekleri ü.ıerinıe, yU- bire heyecana diiştfim ! O SJra- . 
SÜ koyun yatıyordu. ı da pencerede, naıal ııöyleyeyim! ı 

.Adeta morarmıştı. Tuhaf bir ııey ! • 1 
Bııı.htasor Nadire hanımı bu - NaaıJ tuhaf bir eey!. 

halde görünce elini dehşetle il& - Tuhaf bir rıey _ Yani, bana 
riye doğru uzattı ve gözleri bü- mı öyle geldi, bilmiyorum!. Fa.-
yO.milş, titriyen bir ııeııle: kat birdenbire öyle garıp bir 

_ Gene o!.. şey görünce oıııda.lti tun<; vazo-1 
Diye_ bağırarak ~&dire ~ yu yakalayıp cama fırlattım!. 

ına dognı kOŞtu. Eğilin telişl& Bahtaaor i!rpenniu ve gW.
kadıncağızı sar..aladı. Elile y\ım- !eri dönmil4 bir halde sordu: ı 
nUn hararetini yokladı. . - Ne gönnllştüıı on.da?, 

Sonra., korkunç bir ytiale ~ - Vallahi iyi bilmiyorum .. _ 
)'llğa ko.lktı. .. . • . . y. baııa öyle göründü, yahut 

Bahtaaonm göslıcri milthie bir lıa.kikaten öyle bir oey vardı!. 
halde kan dolmuştu. Tutuk bir Bunu bilmiyorum! Yalnız.. 
leSle "'..ekelcdi: 1 - Evet? . 

- ülmüş!. - Ya.lnu bam. beyaz kavil-
- Ölmiış mil! ~ değil:. fll!llı bir adam ağaç& tınn.-uuyor 
- Ceset çokt-uı soı,'llilluş !. gibi geldi! .. 
- Oh!.. 1 Babtaaor birdenbire boğuk 
Dogrusu, yıldınmla TIL.vulmu- bir sesle haykırdı: 

!11L dönıni.iştüm. Şaşkınlıktan - Oh! .. 

İktisat Vekili 

Dün sabah şehri
mize geldi 

1lrtıııat Vekili HUsnü Çakır, 
dün sabahki elrnpres ile Anka
rad:ın ~ize gelmiştir. 

vekil, eehrimi?.de ka.iacağı 
müddet zarfında muhtelif işler 
Uzeri.nde tetkiklerde buluna
caktır. 

Eski Deniz
bank erkanı 

geri geri yiınidilm. Karşımdaki Bahtasonm ııa.nki başına bir . • 
cesede cldircsiye bir hayret. 'V'! teY vurulmuş, yahut karnına Haklarında yenıden bır 
dehşetle b8.k'nı8lrtaıı-" lı:eodimi. ansızın bir bıçak saplanmış f!ibi IOzumu muhakeme karan 
Uamı.yord~ · • acı bir feı'yat ile bağırdığını verildi 
Dem~, bıçare kl~"';'l'Pzın 1 ve ııya1.1:a sa Ua nır gibi olduğunu 

korktlıt'll bnşma gelılıişti .. J?ecti- görerek teıaşla atıldım: SGbıJc DerıWıenlı: mlldlirli. Y• 
ti olmuştu. ' . - Nen var, Ba.htaııor! ııu.f Ziy. ôniş, muavini Hamdi. 

- Dclki.. Evet... Benım yar Bahta.sor tekrar ııaeu bir Çap, hukuk mili)aviri lııma 1 1aa.. 
mmcla iken, düşüp bılyıldığmı w çıkardı.: ~ T,jmıuılar Umum mildü -1 
gördüm! Ah~ Bel.ki uzun müd- - Odur' ril Müfit Necdet, aYUkat Suat' 
det ayıltılmadığı için öldü lıi- 1 Ve aka.biooe JN!l'e J'l"'Bl"lan- Şatır ve diğer bir kaç memur 
p.re, biç:?re k~dıncağız.. dı... hakkıtvla vazifeyi mıiistimal ve 

D1yc 3'.·;yleniyordum. 1 0 zamaıı ,__,_._ 1111811 sır..._ ihmal mçla.rile bir müddetten -
CıısOOin ~ ucunda Meta dıg".mJ bilmiy,.~ Ben Da.h~ beri birinci ııorgu blkiınliğinde 

donmuş gıoi~ı yüziiyle w ııorun.. da tıpkı biçare Nadire yapılmakta olan tahkikat diln 
del:ışctteı:ı buyumuş, kan dblmuş j hanım gibi ayni esrarengiz 'ltl- sona =iştir. Sorgu hi.kimliği 
gözleriyle hareketsiz durmalrt& kild · · "lümle muhakeme lı:ararnameeıni hazır. 
olan Bahtasor ı;iındi gOOlerini l old~~ ... ~ fe~kali- Jamı.ıı ft ıruçlulardaıı Müfit Nec 
hiç lopırda.tmııdan, gayet ganp, de te1Af 'Al heyıeCBııa bpılmıg.. detle avukat Suat Şatırın meni. 
ldeta delirmiş gibi korkımc; _. tmı. muhakemelfrine ve diğerlerinin~ 
ııarlarla bakmaktaydı . Fa.kat, Bııhtewr w!ece ı:ıa.. lüzumu muhakemelerine k&rU 
-· ~ _!<elerikeley= ~~ yılmıştı.. Ne lı:ııdar hayret n vucrek d&n dosyaanı 8 inci a&o-
ıım uu aoz '"" dehşete diişti~ tMMrvur ı>- !iye cea lllllhkemesbıe havale 
yorı;m. ·. bmabilir mi! etmiştir. 

Bır ml'ıdıW _. ilylece o gece ba!dlret..ı dıelirm~ ------------
c.ecje baktı. lime hail pşınm.. Nitekim, / 

Neden ııoııra. 1ı:unınıu1. dn- Bahtııaonaf·bııyıldığmı anla•'lp MAAR FTE 
daklannı oynatarak, lı:eodi Jr.eo. ta odanın ......... A ......,....,, 

din ıxurUdarur ..,.;"" .. leodl. • .,,...._ _._,. sersem ff k k F kült • e ,.
1
.. d "~f.Y · öteye beriye çarpa çarpa arayıp U U a esı 

- u um on ~ ~;'" bulduğum, sular ve lı:olonyalar- •h 1 

dır. 

Tasfiyeye imkin vermeyen 
aelıeplerd!."n biri, bu gibi şirket 
hisııedaranmın mühim bir kıs
mının Tilrkiyeden lıaric; top -
raklarda bulunmasıdır. Bu bia-

Em 
mü 
Bu makama mu
avinin asaleten 
tayin edileceği 

söyleniyor 
Çorum vallliğ'.ne tayin editnıı, 

olduğunu yaulığımız Enıııi.yet 
MiıdUriimtiz Muzaffer Akalın bu 
ayın 20 sine kadar vazifeeindcn 
aynlm.ıyarak tedviri uMura de
vam edecek ve ağlebi ihtimal bu 
tarilıe kadar yeni emniyet mU
dilrümili: de tayin edilmi4 olacak 
br. Şimdilik bu makama kimin 
getirileceği hakkında sarih Lir 
mallıuııı.t alınınq o:ırıamak1a be
ralıe!' en kuvvetli namzed olarak 
Emniyet Müdür muavini Sal.i. -
hattın Aralaıı'·orkut gösteril· 
melrte ve ••leten tayini Uınit 

edilmektedir. MalU.m olduğu fi. 
zere Sa.lihattin Arslankorkut 
lCıllldye mektebinden 929 da ne· 
tet etmif ve !staubul vil1ıyeti 
maiyet memurluğuna ve oradan 
mrasile Kısıkh nahive müdürlü
ğü, Çerkeş kaymalı:ıi.mhğı, Kar
tal kaymakamlığı, Kayseri, Bur 
a ve lzmir ~iyet Iüdürlük
lerine tayin edilmiştir. Bir müd 
dettenberi de lııtanbulda emni- ı 
yet müdür muavini olarak iN· 
lan.maktadır. 

ııedarlardan baztlan geçen sene
ki toplantılara tahriren iştirak 
etmişlerdi. Bu sene yapılan tas
fiye heytleri toplantısında bu
na benzer mürncaatlar da gö
rillıneıniştir. 

Tasfiye h;ılinde bulunan ııir
lı:et aksiyonerleri arasında bu
gün birbirleri ile fiili mııh• -
mat vaziyetinde bıılıınan mem
leketlere me..'lSup kimseler bile 
bulunmaktadır. 

Ba P.'ibi sebeplerden dolayı 
bazı ecnebi şirketlerinin tasfi
yeleri büAmüddet tehir edilmi~ 
tir. 

Eyü lü 
Halit 

Dünkii duruşma 
neticesinde bera
et etti ve tahliye 

lıararı aldı 
Beşiktaşta Anjel isminde bir 

kadınla Mecidiyeköyii yolunda 
Hafize isminde dii,er bir baya· 
nın paralannı dolandırmakla 
suçlu Eyüplü Halidln biriL'd a-ı 
ğır cezadaki muhakemesi dün 
neticelendirildi ve karara bağ
landı. 

Eyüplü Halidin Hafi?.e adın
daki bayandan 1000 lira gaslıet
tiği sabit görülemediğinden bu 1 

suçtan lıeraetine ve An:jelin 10 
lirası ile bir kolyesini aldığı sa
bit oldu*1Jrulan bu suçtan da 4 
ay 19 gün hapsine, ancak tevkifi 
ta.rihinclen itiba!"ffi r,cçen müd
det cezayı doldurd ·'hından da 
talıliycsine kanr verildi. 

Menba suları 
karıştırı 1 ıyor 

İstanbul belediyC$i yapılan 
teftişlerde, su bayileri tara
fından kapalı iyi su şişele- i 
rin ıı açılarak bunların kar,ışlı-ı 
nldığı anlaşı.lrru>;tır. Belediye 
buna m9.n.i olm:ıJ; için yeni bir 
kapatma sistemi ü:r.erinde tetr 
lrikat yapmaktadır. 

- Ondan değil mı. . •. ıa onu ayıltımya çalıotığun Sl _ eleme imti an an 
- Hayır!. ""' ·' rııda, bir an, h•tihtea kendi- !stanbol fuılverıritesi hukuk ı---
- ~? min aklımı kayiıettiğime ve bil- fakültesinde dün eleme imtihan 

Bir Yahudi kavgası--., 
- Dimağ ııedlııdm!. ti1n bıınlann karışık bir kAbua lan, her ıımıf talebesi önünde 
O vakit kendimi ~ ve cinnet buhraııl arumd& gör- c;ekil.mlşUr. 

Mtırd=: düğüm hayaller olduğuna lrük- Buna nuaran birinci sunf & 
- Dimağ- neztındeıı. mi! medecegmı-· bile ,..,,,,; 

n-- .. - leme imtibanlın Roma hulı:ıı-
- Evet!.. Gayet •nlaş:lmu 80JI derece k:u ve medeni hukuk, ikinci m-

- Fakat. . bir -""lil d -·· id "-·'-'-· n-ı . h 
JI' kat d 

_ _,__, lr....tınri .._. _ esrareııgız .,......_ e )'11.llllll a ıw. are ..-u veenı u-
a ' .,...,_ ~ ._ 1 yere yuvarlamp ta ııonradan .kult, üçüncü ııııııf ceza usuHI 

tum. . . ölü bulduğumuz bu betb&ht ka- muhakemeleri ve medeniye ve 
Bahtasor başyetJe. gllsleıiı:d dmcağlz bir tarafta, odanın or- dördüncll. ıamf elemeleride icra 

odada dolaştırarak bir ııey, bir. tasında morarıma bir halde ve iflAıı ve ticaret hulı:ulı:u deıae 
iz an yor gibi etratma balrımJa ölü olarak yatmakta, bir ta.rafta rindon T&l)l)acalı:tlr. 
bqlamıştı. Baht.asor, ~ •nlam•dığım bir Üniversite RektörQ gitti 

Birdenbire gllıdııri im* c:a. meçhul hayale lı:area duyduğu 1 

ma takıldı. dehııetle yerlere yıınrlanarak., Ünioeulte rektörü Cemil 
Onun o anda., .wıptı. Adeta, dişleri kenetlenmiş bir haWe, Bilse! dün a.lı:şam vekiletle te, 

titrediğini gördttm. 
Pamıağım uzattı: 
- Bu.. tın... bu camı -.... " 

larl diye lrekeledl. 

iteni Sabah 
ABONE BEDEl.J 

T&rklye -U.IH:LIK 1400 lıtf9o l700 Kilo 
1 
l 

ııiddctli bir azap ,. ya korku maıılarda bulunmak ilare AD. -
aadmesiyle baygın yatmakta karaya gltnıiştir. 
idi. 

ad~ a.!.:m:, ~~~ l'ıAüTEFERRIK 
Hava Kurumuna 
yardım edenler 
Jak de Kalo 3040 hırdavatçı. 

Akrabası değilmiş,· amma ... 
Büyük anııesinin torunu 

oluyormuş ? .• 
Sekizinci asliye ceza mahke- Marinin dairesinden çın! çıplak 

mesınde selw: on Musevinin hir adam çıktığlnı iddia edi
kav;;asındıı.n çıkan karnıakan- yor; diğer taraf ise bıı adamın 
flk bir davaya bakıldı. Ve bu hasta yatağından kalkan Av -
celsede çok enteresan, çok h09 ram olduğunu söyliyerek darp 
safhalar oldu. ve tahkir davasında bulunuyor 

Şimdi lı.ıaac& dav~ anlar lardJ. 
talım: Hakim Mişona sordu: 

Bir çorap fabrikataıil olan - Neden bu adama vurdun? 
Mişon Haı.an; pazar günü an- - Ben vuımadim!. Yalnız A 
nesi Ra..,elin oturmakta olduğu yıptır dedim. Çın! çıplak dola
Galatada Tokat apartmanına şıyordu sofada. 
misafir gi tıniştir. Bu dairede - Arka.sın da bir şey yok 
Mari Behar isminde bir Muse- muydu?. 
vi bayanile bi:lckte iki odayı - Var amma .. Sade don ile 
işgal etmekte im.işler. Her iki fanila .. Böyle olur mu?. 
tarafın da ayrıca bir iki misa- - İyi amma apteste gider -
firleri daha varıruş. Bu sırada ken üniforma giyilmez ya .. 

• 

i : 
in .i !i' ~ r memurlarının 

' r şikayeti 
Bir karitmlzdee. fil melrto

ba aldııt; 

İhtikar 
mücadelesi 

l/4/9U tarihti gaMeıı.ime 
llcretli mem uriann da diğer 

İhtikar vakalan memurlar gibi tekailtH!kt.en 
istifade edeceklerini okuduk, 

çok azaldı İnhisar idaresindeki memur-
İhtikıi.ra k.arı}ı açılan mflcade- lar ba l 'l.rara acaba neden 

le mllsbet neti~ vermcğe dahil ed '?lemektedir. HUkfl-
ba.şlamıştır. Bir çok kimseler, metimiz.l'l en cok varidatını 
daha !limdiden. gelecek olan temin ed~ ı ir hı rlar değil 
mallannın listesini bildirerek midir? Dı"'er t"evıe• m..."!11ur
fiyat mürnkabo komlııyommdan lanndan f · a c;~ğımız 
meşru kir nisbetleri talep etm&- halde, öldil, " üzde yavrula-
- t nn:uz bakını •z kalmaktadlr. 
ge ıaşla.mışln.rchr. Bu talepler, 1 Teka.tütlük hakkı bizlere ne
fiyat mürakabe bürosu dcla.Jeti-
le mürakabe kontisyomma. an& den teşmil edi'n'ivor. B zler 
dilmektedir. 1 bu vata.run ev'IAdı >ıu devletin 

meınunı değil ıruybı ! 
Bundan başka, fiyat ml1raka- YEN! SABAH -- Alika· 

be bürosuna ilk za.manJarda.ki · dar mak•mlann na.zan dik-
kesrete mukabil aoa günlerde ,· 1 ı,.:lı:a;:ti:;'~ni:,.:::ce:;;lbede:=;:;:=;:riz.::;_ ___ _,, 
gayet az ihtikar ihbarları _. ı • 
ki olmaktadJr. 

Bu neticenin, mennuniyetbahf 
olduğu şüphesizdir. 

Musiki 

Sanatkarlarının 
mühim kararı 
İmanbul musiki san'atkiırlar 

cemiyeti idare heyeti, bugüne 
kadar ehli.;~tsiz bir çok san'at
kArların ötede beride çalgı çal
dıklarını nazarı itibara a.laraJı. 
bıı vaziyete nihayet vermek için ) 
Uf;ebbiislerue bulunmaya kurar 
vermişlerdir. 

1 
C.:-miyct yakında musiki sa.

natkarl;ı:rı a.raaınrla bir kun; a
çacaktır. Bütün musiki sanat-. 
kar•aıı bu kursa girerek üç ay 
kursta kalacaklardır. Kursdan 
sonra da bir JUr i önllnde imti • , 
han vere<:eklerd ir. Lntihanda 
muvaffak ol:ı.nlal' ehliyetnn.ıne a.
la.rak icmyi ean'at edebilecek -
!erdir. Bımdan baŞka cemiyet 
idare. heyeti musiki aleminde u
zun zaman çah,:nıış, fakat bugün· 
çalışanııyacak lıir hale geleni 
ean'atldir!ar için bir jübile ter- f 
tip ederek elde edilecek hasılat, 
ile o.ılara yardım yapılacaktır. \ 

Cemiyet ıı.yr1ca 01eınlekctin 

Piyasaya 
bol peynir 

geldi 
Bu suretle piyasa 
tam bir bolluğa 

lıavuşuyor 
Şehrimize yeniden 700 teoekl 

beyaz peynir gelmi•tir. Bu pcf' 
nirler, tamamen yeni ına.hsul
dcndir. Yeni mahmıliln idnı.ld 
ile peynir piyasasının ta.ııı bit 
bolluğa kavu~ '1lJlhesirofr. 
Ancak yeni mahsul peynirler. 
ıaılu oldıığıından dolayı fire ver 
mektcdir. 

Eski maluıııllerde iee fire md 
zuru hemen hemen yolı: gibidlt· 
ın!en, peynire mevzu ruırh, blll 
tip eski mahsul peynirlerbıe şr 
mildir. Yeni mahsul peynirin df 
ayni narlı üze.rin9cn eatılınası • 
na imkan görülmediğinden & 
yat mürakabe komisyonunun bll 
mevzuu yeniden tetkiki ınuhte • 
meldir. 

Şimdilik son gelen 700 teneı
yeni mahsul beyaz peyniri sa • 
tışlarında fire meWeııi göz ~ 
nünde tutulacaktır. 

muhtelif yerlerinde konseıfor ·-----.-:;;._~--- _ _. 
tertip edtcek ve hasılatı cenüyc- , Hususi idarelerin isl~hı 
tin i ş!eri~e sarColunnı;aktır. Bu için hazırlanan kanun 
kere ya,.· l.m iJar~ l:.eycti ii<."Çi- Hususi idarelerin mali ~·azi· 
minde kıymetli saııntkiirlardan yetlerinl ıslili ve halen ıaaJ"ıJ 
SalalıaUin Pııı.ıı.r da cemiyet itl:ı- bulundukları mali güdüklc~ 
resine g;rmiştir. 

tehvini maksadile bir kanun pro 
M"- i'·i san'atkilrlar cemiyeti- jeai hazırlanmıştır. Pro.i't mil • 

ne girmek ve ehli)etname nlmak taıcaları öğrenilmek üzere aj§. • 
istiyenler, cemiyetin 'fürbtıdeki kalı viliyetlere dağıtılnwıtır. 
bürosuna müracaat edecekler- ADLIY EDE 
dir. 

Bundan ba.:; ka alaturka ile a-
lafranga musikinln memlekette Bir demir hırsızı 
rağbet bulması için de cemiyet h I '- k"f 
elinden gelen her !jeyi yap:lcak- ama tev 1 

tır. edildi 

fılünür Nurettin 
Konseri 

Kıymetli ve eşsiz ses san'at
kimmız Miiııir Nureddinin 8 
nisan 1941 salı gücü a~mı sa
at 21 de Melek sinemasında bir 
konser verece~ini haber aldık. 
Kıym0tli san'atkanmız bu kon
serinde merhwn Itri'nin, Tab'i
nin, Jfaşim ve Rifat beylerin kıy 
metli eserlerile yeni bestekar
ların eserlerini ve bazı halk 
türkülerini okuyacaktır. 

Sirkeciye müteahhit Kamil w 
dına gelmiş olan demir çubuklr 
rı vagonlardan çalmakla suç!• 
Halil İbrahim adında bir hamal 
yakalannuo ve dün adliyeye v~ 
rilmiştir. Yapılan durusmadt 
çalınan demirlerin ilri tona ba!il 
olduğu ve Bllçun Halil İbrahi.111 
tarafından yapıldığı sabit olnıut 
ve hakkında tevkif milrekkeretıl 
kesilmiştir. 

ihmal suçlularının 
muhakemesi 

Vazifelerini ihmal suçile bi
rinci ağır cezada muhakemeleri· 

Esnaf cemiyetlerinin idare yapılmakta olan tebligat n:üdil· 
rü Mustafa, veznedar Osmaıı. 

heyeti reisleri memurlardan Hamdi, J{cmali.O 
duruşmaları dün sona erdi ve 

Geçen cumartesi gUnU topla· mahkeme Mustafa, Osman ve 
nan umum esnaf cemiyetlerinin H d' · 
idare heyetleri aralarında reis- am ının birer ay beşer gilll 

hapislerine ve 35 lira pa.ra Cfl' 
!erini intihap etmişlerdi. Bak -

1 
zasına ınahkU.miyetlerine, K~ 

ka.ll:ıra Rüştü Toraç, terzilere malin beraetine ve cezaların te
Mustafa Sami, kahvecilere Ce-
lal Bor.kurt, Suculara İzzet Sin- ci!ine karar vermiştir. 
car, ~ekercilere ırazım Sewrtlen Motorla nakil vasıtala• 
mürekkep seçilen reislerin vazi· ·ı · 
felerini dün mıntaka tica.rot mu rının nevı erı 
dürlüğü tasdik etmiştir. Maliye Vekaletinde teşkil ohı-

e AVLIK 7&0 • 14M 
3 AVLIK 400 • -1 AVLIK 150 -• 

• 

ğıma yediğim meçhul darbenin 
tesiriyle, asabım bit:ı:ıiş, muha
kemem durm~ !J&Şkııı bir hal
de, hayat lrurtarmıya, bahuswı. 
~ok korkunç bir cani oldtığun
dan katiyen vfiphe etmcmeğ9 
başladığım birinin hayatını kur
tarmıya çalışı.yordum. o cani 
ki od•eı!ld•, ailelerinin o meşu:m 
gece saatinde, devrilmiıı radyo 
dılıinde gördüğilm korkuııç yü
&iiııü, ,,mıdi gene, haW., şimdi 
ayni halde gönnekteydim. 1 

Davit 1.-i ve Rifat Keribar zile 
caciyeci 1250, Leon ~erciyan 
1000 Manifaturacı, Yaoet ecza 
deposu 350, Bitar eıe At.avi balı 
tüccan 200, Mustafa Rıfkı Eo
vet kenıetecl 150, Ohanee Girit
liyan hah tll.ccan 150, Yusuf Zi
ya ~ keresteci 100, Faile 
Bektaş keresteci 100, Vahan A
b=.oğlu hah tilccıı.n 100, Artıa 
Hıeili oğlu Hayik Çamuroğtu 
halı tüccan 100, Murtaza hah 
tilccan 100, .Agop Arakhyan 
hah töccan 100, Vltali Karlll 
halı tüccarı 100, İtimat ecza de
poaıa 100 lira teberril etm't'er
dir. 

Raşe! topuklu terliklerile dola.- Her iki tarafın bir silrü şa - B tt:!!!!'L tt:!!!!'Q/ y """DE 
şırkeo Mari Behar dışarıya çı- bitleri vardı. Hepsi de Musevi ı;::; c;;; z:: 

nan bir komisyon devlet daire vt 
müesseselerinin kuUanabilecel<Je 
ri bütün motör!U nakil vn61tala· 
nnın tip ve ne\ilerini tesbit et
miftir. Bundan sonra de,,!etçt 
alınacak olan motörlü uakil v~ 
sıt.'.ılan bu tiplere uygun ola.· 
ca.ktır. 

• • 
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DiKKAT 
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v• evr&Jc netredlt.ln Nihn•n iade 
•-az ve bunların kayt.oJ.m..,""' 
- ololqı ~'9 bir ıaoeullye& kalı,., 
..ııııo-. 

Doğrusu, Bahtaaonı, sırt o 
da biçare N adlre hanım gibi ! 
ölür lcorlrusi)1e ayıltıruya çah- 1 

ıpyor, yok.ııa., bir zamanlar o 
kadar sevdiğim bu adamın vü
cuduna her elim temas ettikçe 
!limdi nefret ve istikrahla ad& 
ta ürperiyordum. Zira, bir ta.
raftan aoba bal1 yandığı halde 
kınk pencereden giren gecenin 
soğuğiyle fena halde aoğumıya 
~lamış ola.n bu ölt1 odasında 
artık tabit ve ııaliııı dUşün&. 
bilmem lmkinı yolı:tu. 

(Arkul var) 

kıp seslenmiş: idiler. Dinlenen Muko, Yako A 

- Benim oğlu hastadır. Yu- vesaireden bir tanesi dinlenı - Acil tedavi ekibi 
nıltu yapmayınız.. yordu yine.. Hikim iki taı afı • J 

Ve bu yüzden biraz ağız kav göstererek: • teSIS O UDUyor 

----·-O.---~ 

POLiSTE 
gam olmuş fakat çabuk vatış- - Bllnlar içinde akraban İstanbul belediyesi, şehrbni:ı-
muıtır. LAkin bir müddet sonra var mı?- de mevcut bclP.<liye hastahanel&o 
sofada A vramın çırıl ç.p!ak 1 ! ) - Hayır efendim. Hiç bir rine yeniden ııo bin liralık il8.ç 
dolıı.ştığını gören Mişon daya. &krab~m yoktur .. fakat... alma~ kararlaştırmıştır. Diğer Metresini yaralıyan 
IUllllAIJlUJ dışarıya çıkarak: - E . NP oldu?.. taraftan eehlrde acil vak'alara 

- Boyle şey oluuıır? Sen u- - Akrabam detildir amma yeti!,e.::ek bir tedavi ekibi tesıs yakalandı 
tarımaz misin?, diye Avra.ma Avram beni büyük annesinin olunacaktır. Feriköy Keşfi sokağında otu· 
bir yumruk atmıştır. Derken torunudur. ran Mehmet Naci; metresi Hu 
ortalık ta biribirine girerek nea; Ru mn ha.ili bir hayli Barboros pulu yapılıyor riyc ile geçimsizlik yüzünde 
karako a ve mahkemeye kadar lmtill NPtil'Nle ik taraf ta veni Büyük Türk amirali Barba- kavga etmişler ve Naci bu hid· 

DarQlaceze balosu dllşmilşlerdir. mlld•fa• •ahitlPri göııterdil.-r. ı rosun hatırasını tazfaen posh. det arasında bıçağı çekerek Hu 
Darilllcezıe ~--'-et Celsede ilı:f taraf ta biribirin- V<> m•ıh.• 1'~me başka bir güne telgrıı.f ve telefon idaresi 6 pul- riyeyi bacağından ynralaınış· 
nıek üzere lıelediyed;"ıf.;ld;m den ~yftçl. Mı.on tarafı; talik ""iı<li dan ibaret bir 8t!ri hatıra pulu br. Yaralı tedavi altına alııııll14 
bir komiayoıı teı,IDl oitmmllfblr,. '---------·---------------'J hazırle.mıııtır. ve sııçlu yakal•nm!fbr. 
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İŞ Q 81 İ 81t1nd8 Katmer:!ıı:~i:i: sıi..._m,_;_.:.•:..:.:.:.Ü.:...r _;:;..ta...;:;.r...;...i ;..;;;in;-~-.-,~=·~.--biri l_..!aberle.:=__ 
Antalya ve ha valisı· nden notlar Frenkler bir felaket yalnız ba- Yurtta İnönü 

Şlna gelmez derler. Bundan mu· u~ li n Alı· k - Sı .,., . :::::jYazan:DaaişRemziKorolıl- ~!'nıı::::ır:ıg~~~~!'.'.tbaşı n!lzar ye., ası ,___ ı-- İtalyanlar Fransa yıkılmaya. U 
fi'arantiye verilen cevap. - Talatın dü- :t~~~~~~!:i:1~~~~;~~: 
,ündükleri .- Ka,.ırma teşebbiisleri .- ıanna. kadar sokarlarken, hıç Hikmetlerine hayran k0,ldı-

l> şüphesiz kendi kendllerüıe: ğım Kur·anı caınililburhan, o Yazan: 
Konsolosun çırpınmalaı'l . - Emin bey -Lehlilerden sonra ışte Fnın ihtilar1arın sırrını; her zümre 

sızlarda da. çöküntü başladı. Bu keneli benliği ile (tendi meslc-
aleghinde kışkırtnıalar. gidişle yakında İngilizler de i"'S ki ile) övünüp avınu- (neş'ele- .... d 1 ç 

- 22 - diyeceklerdir. Binaenaleyh a-r- nir) mealindeki ayet ile izah a g 
tık kılıcı çekip mücadele ıııei'.· ı ediM"yoeızh·. eplenn· bır" (din salta- ..,; ·11mın:::mımııiiitzoımmmı••,_; " l f k"I bu - ı danına atılmanın sırası gelJı . ..~ ""u a..arr-ı ve ı ııozlere mal·'mattar edın· ı"7. de ne ce••ap natı) h lind do" aşadı"'nı 

RUHİ 1\TACi 

u ' Bıından ~-·clki Cihan Harbinde a e gup Y "' karşı sadece: verecekleı·ı·nı· en'-·~• bır" z•~an- ~" tarih · ... · ~--'-"m B~ ı~ı - .. ı•un nnfun u;;,-,.nda 1 
· be "-"'·• ~ oldugu" gibi galin tarafa il_ ti_hak -cıı ogrcnıyoruz, ucu.w,w · ~·· " ... .-- .----Sız iki haklısınız. Fakat 1 da öi!ı-ennıi• ol:ı.lım. Biz de ha- 1 ti -1 H-•~··a· a0··rnı· u .. vor ki o ha- ,eberdim, hlHfıl be . d • .. ~ edeli.rrı. de vine paı-saya 1.§ ra ' <UUK t.. , .. .. 1 d n sıze ognıdan doğruya. der- rekatı.mızı ona göre tanzim ede- ' - 1 ris ve kahir saltan ıtlım yuru- Kabllnr, kokmuş içim en, ~ 

hal bir ~ey söyliyemem. :lstan • riz. edelim dediler. te li ı...•~lı ·· il li ''°SlR nef<;J nefıs ! . . b 1 d Ve İtalyanlar harl;ıe ".,irdiler; n hep e . ......., uınera e e ,,._ 1 u un a fikrini ve ınütaleasını Mutasarrıf Vekili, Markinin 1 kita lı ··1 1 tur Hii.Aüın ' kıtasiyle v;cdan:.n levınü takbi-l ak 1 ed. alt tarafı mallım. P u ema oımw; . - 1 
a -~ cap ıyor. Bir kere Da- yola ı;eldiği.ni görünce sevin- darları saltanat kürsilsiine çı- J hine .crt.üman olmuştur. hilıye ~ezaretinden sorayım. mişti. Vakit kazanmış olmak O· * karın oturtanlar da, orndan kal- Muazzam bir kütle olan. !s-

1 ~ı.ş ve kesip atmıştı. Bu nun i~in en büyük ~İ7 avantaj: j Biz burada harp tallbbıin m~· dırıp indirenler de b:ı.ş kaldıran J.ı1m cemiyetin1, yer yer didik
kat ı cevap karşısında. M dı. Zira kendi de bıliyordu kı klıs darbelerine uğnyan ve ug- ümeradan ve feh·a yazaıı üle- lcyen bıı fitne: dinin .:Vjcdanlıı; • ı F~anti hiddetinden köpiirmiiş- artık İstruıbulda hiikümet de- ramakta devam eden bir mille- madan b~.şka kimlerdir. Fakat ra. hitap eden ve but~ ber,eı;_ı -

1 tü ve bu saikls: Dilen bir varlık yoktur. Olsa te (Oh olsun!) diyecek det;iliz; fetva; iki saplı bir kılıçtır. Bir yete kardeşlik ve bırlik ovut-
- Öyle ise biz evinden gidd bile müttefik devletlerin elinde zira Türk pekala biliı ki her m·- sapı hükümdarın eli>ı • -_:u., o- Jeycıı 82.ff".tınden "'.'f~I kalma: • 

alırız. bir oyuncak olan ve onlara tebe- duya zafer gibi mağliıbiyet de nunJa. kuvayi bagiyenin kellefo - nın kötü akıbetidir. Dının saf~e.ti 
1 Mutasarrıf vekili derhal ayni iyet göstermekten başka ya- mukadderdir. Fakat şurası da ıini biçer doğrar. öteki ~apına ı Mliyesi ae:ıba nedir ? İşte ıı;ın 

şiddetle mukabele etti: pabilecekleri hiç bir şey bulun- muhakkaktır ki bütün cihanı ye da ehli huru<; y.ıpı:1arak ununla ! özü; bu noktayı havramak ola.· 
- Muhakb..k sili!.hla Ye kur- ınıyan aciz bir hükümettir. Bi- ni bir nizama koşmak iJ dia.;;n- hiikümd:\rlann tünediği drıllan cak şüphesiz.. değil mi?!. j 

sunla karıııJanırsınıı .. Böyle bir ı naenaleyh konsolosun talepleri- da. bulunan mihverin ;.niihim bir keser, budar. I şu halde .. arıyal•m; fi~~nin 
hadise çıkarııo. mesu!U de siz '>- rini Dahiliye nezaretine y117.a- rüknü kendi mukadderaUnı bıle Hükümdarlar icin (Allahın ~1 nereden geliy~·r? .. __ Bılıyo
lursunuz, ben hnsmam !. cak olsa da. sanki ne cevap ala- tehlikeye düşürecek derece. kı~a. gölgesi) dlye kasıdele.- söyleye- ru:: ki din (akıl füru) degıl, (ha· 
Muta;ıarnf vekilinin büyük caktı iti? Kal.kıp ta. Talat be- görüşlü olduğunu isba.t etmıştir. rek din hatipliği yapan salta - ber ilmi) dir. Haber ise, evveli 

v~_?mnı~t ve güven ile söyle- ye_:, . . . . Hani mihverciler dünyanın ıs- nat Uleması hakkuıtla: Yüce Tan""'.:nıızın biz kullarına dıgı: - Zınhar teslim etmeyınız. tikbalini değiştireceklerdi? Ha.- , Siz ey Jıısa.nlılı istldailının armağanı olan Kur'andır. On- / 
- Muhakkak silllı ve kur-ı Böyfe bir talepte bulundular- ni genç miUetler istismar cana· dünyada mahrumu! dan sonraki ha!A>r d2.lıi; 

0 
ar-

§Unla karşılanırsınız. sa mukavemet odiniz. Bu şa,. varı ( !) demokrasileri orta.dun SemalıtrdBn da yük""1< tuttunw; m:ığanı _ haktan hall<a. getiren 
Sözleri Marki Farantiyi ilOll hu!lar vaUuı ve millet için !&zım- kaldıracaklardı? Hani resmi 1tıı.I bl:t zı!1.i ınovbumn ! I elçi Muho n=,,~ HazretM;;ini~ 

d~rece şaşııiını.'ltı. Kendi ri!ı- dır.,. yan ağızları yüksek pt>roeden diye tecyifler savuran ve bu e- ef'ali (siiıınetleri) ve so?len / 
ilinden: Diye sert bir cevap mı vere- konuşuyorlar, İtalyan satı-et ve l!m cllvenin hikmetini: (hil.dislerı) dir. Gerek Kıu-'anın 

- Acaba yaparlar mı? Bıına ceklerdi? Mutasarrıfa bir de.s- gevketini tebcı.rüz ettiriyorlar. ' Bir ]!ahsa esir olm..-ı), bi! kos- hikmet ve gayesini hakkiyle an- 1 
cesaret ederler mi? tek, bir kuvvet mJ olacaklardı? atlama tahtalarından, hı7 alma- kom mıllet, lamak, gerekse peyg

2
moor haz-

Gibi bir sorgu geçirdi. • n- Ne gezeeerr!. Gelecek cevabın ya matuf hamlelerden bclısedi- HekriııMı mi, yıı.rab! Snmyor retlerinin sfü~lerindeki mana ve , 
ra resmen ve lllenen bu şekil- ne olacağını Talat bey pek a- yorlardı. Sabahın saat dördünde kendine devlet?.. maksad.i 15.yıkiyle kavramak 
de gazete ~ıkarrnıva cür'et e- li biliyordu. Her zaman oldu- masum ve mazlfun bir milletin Beytiyle bizzat Tı:.nndan ~'>- için, bilhı<."""· onun varisi olan , 
den bir adamın icabında her ğu gibi bu defa. da: başvekillni uykudan uyan~hr- , ran koca şairimiz Mehmet Akif Alinin izahlaııruı. muhakkak 1 

h_a!'g; bir mukabeleye de, hatta "- İşi idare ediniz. MllmkUn mak suretile biitün medenıyct merhuı:ı; İllS31'laruı, ihtiras~ mulıta.cız. Ondan asla müstağni 
1 silahla ve ate~1e kendini müda- olduğu kadar aşağıdan alıııız ve dünyasının suratına. fırlaWan o mağlüp olarak. dinin saffetinı j olamayız. 

~~a~a. kııJkııııya cesaret ed e- bir hacliı;e çıkarmıya meydan ültimatom ne idi? 1 nasıl ezip çiğnediğini görmüş Ali hakkında ıcur'andıı. işaret
~!''. k~~ d.~ kabul etti. Fakat ı vermeyiniz. İcap ettiği takdir- - Merak etmeyiniı, sizlere ve bundan, beşeriyet hesabına, !er be'lareL!er okJtoğu gibi bizz:ıt 
korünU oldurmemck için: de her iki l}alısı da teslim et- dok:ıınaca.k değiliz! ~ndeki , ne acı bir hicap ve azap duymuş peygamber efendim_ izin bir çok_ 

- Filhakika b bak 1 · kendini büyük go .. nne ve göster- I olmalı kı· ·. - ı 
h u lffi mekte tereddüd göstermeyın. sarih 5 ·;zıeo.·i ve fı'h hareketlerı 

1 aklısı~!. dedi. Ancak bi;;.m Diyecekleri muhakkakti. Hat· menin sonu (Taranto) g:ıfeii, Beşerin tapt.p; bir 1<5'ndi.'<inin rivayet eılilegelnuştır. F~at: harı:l<~tinıi.zde menafii me ta 0 giinkU ve 0 devrede y~- Arnavutlukta.ki hezimet zinciri, hı-ykelidir, din nam•ııa saltanat sıya . . 

1 
ket ıç~n olacaktır. Bunda bir 1 yan tstanbul hükümetinin: Libyadaki eeir vernıcce müsa- ı Dinlemem, etııe de Allalu bütiın I setini güden rilnıro tarafından 
ın~~liy~. terettüp etae bile ı "Eğer 0 adamların İtalyanla- bakası, ve nihayet Yunan sula- 1 gün tıı.kül6. Alinin adını ananl.1 rın alnına 
~: ~zı Y~mış olduğumuz .· ı ı-a karşı mukavemete ictisa.r et- nndaki 0 inanılmaz ınahcubiye- _İ .. tu ... 1""y'"ı.•n'!'!!'~!"a:ı:e!!"!'te'"- -'ıe•·iniı1 - lıaii::: hemen (Rafızi, llfülhid! Zın- ı 
riilürilz. yı azur ve muaf ~- meleri ihtimal dahilinde ise doğ- te rni dayanacaktı? 1 ferd<'JI baluıedebilmelerine ve ' dtk!) gibi kara _damgala_r Ç~"' 

Bütün bunhır oldu ve tekrar , '- ~ - b (din - Ben orasını btime f 1 rudan doğruya Türk zabıtası hala b:llapervaz bir lisan kul- lınması, gitgide, .....,ta ır 
kat bövle bir hildiseye m'::Y, cı.. • D;1&.riietiyle mutruıarrıflığa ge- ediyoruz ki kasdimiz t!Llihi" I lıınnu:lıı.rına. şaşıyoruz. ı an'aııesi) haline sokulmuşı:ur. 
Yermekten Bizi menederim. H ~ ~ek. İtalyan ınak~atına makiıa darbelerine hedef olmuş 1 Acr.b'.I. İtalyan milleti haldke- 1 Moocll illin ve irfaniyfo bütiin 
bunda fazla accleve· !Uzu ~• hil.disesız ve vu1.-ı.ıat&z bır şekil- bir milletin felaketini tebarliz te ka~• bu kadar mı kıılaklarıaı dünyayı kendine hayran bıra. • 

' • d t liın alı ettirmek ve bu felakete gillroek ·~ '[ · ·d·'· b"l ("lil Y~rinde olmıyan bir telfuıa na e es · leı;ııi tahtı temine • bkamıabr? k:ın kr,c" " unı uıne ı e ,., -
1 lbzum var? Dahı"liye n~"~n · _ 1 nız.,. değildir. ...._ A .. C. SA TV-1 COGLU hid) d2ıtilmiş, ha.'!lna tel'in ve 

~ liiiji~L~a'~kin~b~U~tün~~b~ıı~n!:ıı~......,~~·so~n~r~a~jijii~~~~~;:::.:~·~~~~~~~ den .e!l. kısa bir zamanda r• p Tarzın<b\ çok çirkin bir yol , , , 
a!abılırız: Bu müddet zarfında göstermeleri bile memuldü. 

tekfirler ya~dırılınıştır. Halbuki 
Muhiddin Hazretlerinin eserle
ri meydanda, itikadı ma!Uuı, ı 
mesleki aşikar. ı 

En ince fikirleri, ipek dantele ! 
gibi, dokuyarak pek :>irin hik
met çiçeklerim temsil ve ter
sim eden ve islamın pek haşmet
li bir hakim müvalı hidi olan 
Muhiddin; Alinin '~lıiyet m'.1.2 -
hariyetini ve hikmeti mutlaka- 1 

nın ma.bzı fabbü bulunan (vah
deti vücut) akidesini izaha uğ
raşmaktan başka bir suç işl&
memiştir. Sunu truırihen kay • 
detmek 11!.zıİndır ki Mubiddinin 
akidei muhlkkası. garp felsefe· 
sinde panteizm diye me.~hur o
lan (tevhidi mevcudat) ı:nezh• 1 

bi battlına benzemez. 1 
Muhiddinin eser lerine Arap, . 

F.ı.rs ve Türk clilletinde bir süıii I 
şerhler yazılınıştır. Merak e
denler okuyup tetkik edebilir
ler. 

Muhterem müfeıısirimiz ve 
muasır ülemai 'linin seyyidi o
lan Elmalılı Ha.mdi Hazretleri 
de (Metalip w mezahib) adlı 
e.ıcrinin dihlcesinde o a.k.idei 
tevhidin vecdu iı;tiğrakına. dalıp , 
yıJ.:aıınuş ve Allahm paya.nııu: · 
denizinde, bir damla gümüş ı:i
bi yüzüp çalkanınıştır. 

Aziz ve nezih kardeı,im ve ,._ 
lllbctli diııdaşım Eşref Edip, 
bana (Ali nuı.sum değildir) di
yor ve peygamberlerden bat
kasını, Aliyi ve evli!.dını ma· 
ııum Lanıınarun Ehli Sünnet ınez 
hebine yakışmıyacağuıı haber 
veriyor. ı 

Öyle amma. Ehli Beyte mu
habbet gösterip Aliyi sevdikleri 
için hepsi topyekun (Şii) diye 
mcrdul lanıtilmış olruı müslü -
manların itikadınca Ali marnm
dur. Ona hımınıet ederek lsli
miyeti, illt defa (saltanat temo
li) yap~n Muaviye ise fitue ba
şıdır. 

Şiiler; kendi akidelerini hal<
h gös termek için (haber ilmin· 
den) lıir b'.lyli delil getiriyor
lar. Onlaı-a uc- demeliyiz? 

Maltım ya . hnber iLnini, Kur
andan sonra, wygamberin söz
leri (hadisl<'r;ı, hareketkrl 
(sünnetleri) teşkil etmektedir. 

(Devmı yııırnki ııfü:1ııımı...""da) 

•• or gunu 
Ankara, 2 (a.a.) - Bugilıı 

aldığımız telgraflar, ikinci fnö
nü zaferinin yıl dönümünün bü
tün yurt içinde en heyecanlı te
zahüratla kutlandığını bilrlir· 
mektedir. Bu münasebetle Cünı· 
buriyet meydanlarında, halkcv -
!erinde her sınıf halkın iştirak 
ettiği toplantıltır yapılmış ve ts
ti!dal Marşi!e baıılanan bu tö
renlerde söz alan hatipler ikinci 
İnönü harbinin saflıalnnnı ve 
neticelerini anlatarak bize Iıu 
zaferi kazandıran Milli Şet 
lnönüye karşı bütün milletçe 
duyulan minnet ve şükran duv -
gulannı en içten ifadelerle bir 
defa daha izhar ve teyit eyle • 
mişlerdir. 

Yeni Gümrük 
kanunu 

Ankara, 2 (Hı:ausi) - Yeni 
ihtiyaçları karşılayacak şekil -
de hazırlanan yeni gümrük ka
nunu l.iyihıuıı, mütaleal:ın alın

mak üzere Vekaletlere gönd,... 
rilmiştir. 

Petrol Şiı keti 
mümessilleri 

Ankara, 2 (Hususi) Petrol 
Sirketi mUmessilleri, Ti~ 
Vekaletiyle temııs için burayı 
geldiler. Bu görüşmeler, petrol 
~!erinin tanzimi etrafında cere
yan etmektedir. 

İngiliz elçisinin 
oğlu öldü 

Ank::ra, 2 (a..a..) - lngiltere
ain Türkiye büyük elçisi Sir 
Huglıe Kna.tchbull - Hugessenin 
yegane o?;lu Norton Kna.tchbull 
• Hugessenin 27 yaşında olduğ_u 
baldc İngillerede vefat etmış 
olduğu teessürle haber alıııınış
tır. 

Uvın zamanlar Oxford kU
tiiph::ın~s'!lde memur buluımıu.' 
olan Nortoııun vefatı dolayıs'y

le Anadolu Ajansı dost ve müt· 
tefik ln<'ifüırenin büyük elçisi
ne ve La.dy Knatchbull - Huges
seııe samimt taziyetlerini arze
dcr. 

ııız de sükunetle beklevin. Mutasarrıf vekili Ta.Jat bunu 
Talatın bu !lfuleri rn malnıl çok iyi bilivordu. Bu makama. 

~e. en mantıki bir muhake!Ilf'ye çıkalı henüz kırk sekiz saat 
ıstinat ediyortlu. Konsolos bwıa I olmu;,tu amma., bu müddet zar
da itiraz edemedi. Daha doı!nı- fıııda da hemen hemen kırk se
su etmek istemeni. ÇUnkU iti-! kizden belki daha fazlaya çıkan 
ra.z e!;ıe ve Emin beyi yakaht- bu ta!7.da talimat almıştı. Bu
mak IU«re herhangi bir miüre- nun için lstanbuldan medet bek 
zeyi hhrik eylese neye yar a- !emek fikrinden bile geçmiyor, 
caktı? Belki Emin beyi yaka • ancak o da.ha başka türlU tcd
larlard~. _Belki değil; muhakkak birler ve tertipler düşünüyor
ele geçırırlerdl. 1''akat gen 1• du. Bunun en başta geleni; Ze
rası da_ muhakkaktı ki lıir ki ve Emin beylere derhal el 
Vak'a, bır miiııa.deme olacaktı altından malı1mat vererek onla
Bö)'.l~ bir şey de halla iğza.p .,: rın Anadolu içlerine kaçmala
debilıı·.. umumi bir ayaklanma- nnı temin etmek bulunuyordu 
Ya badı olabilirdi. O zaman Ta- tabii. Fakat daha dün Entin 
l~t beY!'ı dediği gibi; bund an beyle, yaptığı komı5mada onun 
kim me:ı ul olacak, itimi mesut hiçbir yere gitmek niyetinde ol
tut_:ı~.aklurdı? Tabii doğrudan madı:;ını çok iyi anfaınıştı. Bu
do~uya k~ndisini. Zira ı.ın nuıı için bir kolayını bulup E
E~~ _tı.>yı,., Zeki beyin tev ·f. mi:ı oey~ müessir olmanın ve 
lcrı •çın ikide bir<le Tallit beye Antalya.dan kaçmıya ikna ey
g~lerek ayak dirtrneııinden h e- ) !emenin çaresini arıyordu. 

DOşman bir harbe 

hazırlanıyor 

l\I berg hafif kruvazörlerile birle
şebilirler. Bu suretle teşekkül 
eden dü şman filosu tanıamıle 
modern ve süratli gemilerden 
ınürekkep olacaktır. iki büyük Şimdi gene araştırma da.!re- kruvazör ise son derece knv-

nüz k~-~ndanlığın habeıi vok- Mutasarrıf vekili Talat bu 
~u. ~utun bunları kendi aklına yandıı. bu gibi pliuılarla meşgul 
e dUşunce•ıne g&re yapı) r. I iken Maı·ki Fa.ı·anti de diğer 
~u ted_..ılı.,-. kendi kendine i tti- tat afta kendi vaziyetini cmni
.az edıyor~u. Bunur, için m ıı- yet altına alnuya ve ileride beı· 

liyet tcrdtüp etliği tak1lrtle hangi bir hM.iı;e vukuunda bU
a~ca bıınun da. hesabını v~e- tün mesuliyeti keııdi üzerinden 
~ .a§ikar bir şeydL Y ak atnuya g~vret sarft.di)'ordu. 1 ı.stediğ; i şlcı <l~n neden dolayı 
~~maııclcnlığı ha~rdar etmedi- Bu maksatla. hareket etmekte 
gı soruıa ··ktı tabii. 0 zaman olan llhrki Faraı:ti; mutasa.rnf 
ne cevap verecek 1 N Vck.:li 'ralatın yanından a}nlır 
kendi . . · e Baretle 1 d - ı kı "' "--·-n; allrtara.caktı? Sorulan a·-rı ma.z üt,Tl : m~ıua.<wı ı 
bu ÇCŞıt. scıı·ı.-ul o J.: ı yanına gitmişti. Büt!in Iıeyeca-
-. Acıı tedbi.. kr almak za nı ve telaşı ile girdıği kuma.o -

rure.tındr bıtlund - · ı daıılık makamatını alt üst ede
malunıat ·N.,.ıııe.1inı.ııgııınl1Zıdan 1 cek, yerinden oynatacak bir 

Dıyı;ın.:>di ya. Bclo bu . · ı surette ortalığı velveleye veri
meselekr.l' ı.ıulıa.kkak m ~b~ yor: , 
mın halıe•dar edilmesi, .., .

1 
- Bu ne rezalet. bu ne ~-esa.-

dört saatlik iıııı:aı d~vres ~ nnı ret! · 
'"?~. ~dı a;kssı . • alın· 

1 

ıyna;; ı Diye Cano Aleksaııdroya u-
1 ~ır &unı t·l'l'ını tchlı;:!erle butün zaitığı gazeteyi göstererek: 

lljgal m~l:;;mlanııa gene kendi· • - Bu adamı mı;bakkak kendi 
leri tarafından emred.itınişü neırnretimiz altına -,lıııak üızım
di Bütl\n !J• ,nlara raı,"'men ,im- dır kuınıı.ııdan cer.uı>.l..rı: y'lk· 

kendisi kalkar da kumandan. sa _bu gibi n'-"'riyatı ıle meıule
~akaır.ım luı.b.,r 1.ıı· etn:.<:<Ien ı ketı aleyhimize ~yaklıutdırac--<k· 
. Ylc bir tevkif meselesi tır. Henı bunu bfü',•Ue yap • 
ı~das ~d~_r ve buııda.n dola 'l da / malıyız, ı 
bır hadı"° Zllhnr eden;e hiç Di;;ordu. Kurnaııdwı "!Ulete
şüphe yok ki mr .uı olur ve he-ı ye §Öyle bir göz ıt.ttı ve: " 
sap ba.şıııa Çeklliı"tli . - Ne diyor~unuz Marid ! de-
~te M~·~i Far~nti bu ci· ı di_. Bu ne telaş, bu ııe hiddet 

betleri du.şıuıerek sıısm ve Bıraz sa.kin olunuz da anl:ı.unız 
sadece : bakalım h5.dise_yi. Bu !?·°"Atede 

- Pekıl.li. sizin UediğinU i{ibi ne yazılı ki bu kadar a.;';.bınızı 
olsun. Fa.kat malfınıat vtırtte- bomıuıı rıWıı.. ı 
-tini~ makarrJ lfıtfe.n •a.tı., ( ATklJdl var J İ · 

lerimizi genişletıniye ba.~laya- ] vctli _gemilerdi. Bıınlardan ~er 
bilirdik. Bununla beraber bu r - j biri 200 mm. lik 8 topa - Ust 
gemiler için bir kaç hafta en- • ( y E N İ S A B A H ) iN f.l Ü Y Ü K S İ Y A 5 ( T E F R • ;'\ ;:> 1 köprüde . sahipli. 6 tanesi ay-
dişe duyma.ınu:a sebep yoktu. -~----------------·-----------:::-------::------= W. zamanda iki taraftan ateş 
Bundan dolayı amir&llik, cenu- • edebiliyordu. Bu gemide yaban-
bi Amerika amirali Kontr ami- t 1 aA . A JLı. !ı~!ll ,a . a n il il a e " cı sulaNa daimi bir hizmete ay· 
ral Cradocok'a telgraf çekerek y ı 11\. fıl'fiJ •v M il rtlmış oldukları için milretteba-
yeni vaziyetten onu haberdar et- ta Alman mürettebatının en gü-
miş, artık kruvazörlerini tah- edilen izleri şöyle izah e:iıyor- Yazan .· --ı tclbirlcrin tatbiki için bir plan aidelerinden ı;eı:i-lınişti. Bunlar 
şide ihtiyacı olınadı,,.;,ru, fa.kat, du· r \'UCUde getirmesini ve ikı AI· bütün Alınan filosunun en de-d h 1 • •-·· ı ı· tına h.. · nıan kruv:ızörünün ı;öıiinınele-er a ===. . na < ıya u- Gneisneu ve Scharnhorst 

1 
b" ""'rıı· topçularını ihtiva ediyor-k M ell b 

V Ç • • • i ri mcilıuz saha hakkıı" a ır "~ cum etme ıçın ag an o- hakkında aşagı· daki nuıli'ımat o re 1 1 du. 
• Şili alı"li harek t tarih bildirmL$iııi isteyiniz. gazına ve_ . . 

8 

. 

1 

. ne ~ alııunıştır: Good Hope gemisi • "' "Sanırım ki Amiral Crodock Bu iki kuvvetli harp gemisile edebileceğlll:1. bıldırdi. . Oranj körfr·,,ini ziyaret ettiği 70 bu iki Alman kruv~örünüıı diğer hafif knıva.zörlere karşı . On. beş gun zarfında da ~ı~ zaıı1an Dreaden'in oı-alarda:ı 
bır Juid:ııe olmadı. Ancak 4 ı!., geç' ;.,ine ait dcliller elde et- (yani Sclı:ırnlıor,;t ile Gneia- :İngiliz amirali Cradock kendi 
~rind~ . ~~h~rnhorst Alman miHt·i~ . .Cu delillerden anlaşılı- "Bizim Himdiki hedefimiz bu navu) ayııı 17 sinde veya. snfına Good Hoppe ve Mon
krııva.zorünun oır telsizı Suva '. ki Gneisnau i'e Sclı:ırn- iki kruva{ö-rdür, muva.ıoala ve ondan sonra görünmeleri r.aulı- mut gemilerini koymuştu. Good 
ve Yeni Zelanddaki Velington ~~:.ı,t Alınan kruv:ızÖrieri Nurıı rcüııakal~ıniz değildir. Artık temel olduğu kanaatindedir. Hoppe üçüncü filonun eski, fa 
telsiz ista.syoıılan ta.r:".,fından berg, Dresden ve Ikipzi;: gemi- orJarı kaçıramayız . ., E ger Anıiral, bu dü§man gemi- kat güzel bir gemisi idi. 240 
yakn.l~. Bu teısızlcrdcn !erile bulıışabileccklerdir. Ben Bahı·iye birinci Lordu hemm !erine hücum için kendisini ka- mm. lik bir topu, ön arka ve 
gemilerin Markiz adal.aı iyle kuvvetlerimizi Iı'alkland'da lop- o aksam bu telgrafa "kabul,, fi derecede kuvvetli görmüyor- ortada 150 mm. tik 16 topu var
Pak adası arasında olduklarını lamak ve dağınık bır halde bu· diye .C;evap verdi. sa keodisine takviye kuvvetle- dı. Bu yaşta bir gemi için mil-i l 

,_ lıkt~ar:nin 14 üncü a.,ünü va- ri l"elınciye kadar oııların lıü- k ı l b"l k ·· tte an 
3
"K. ıundurmamak: niyetindeyim. .,,, ,, emme sayı a ı ece sura 

Hiç şiiphe yok ki Almanla- Canapus harp gemimize orBy_a ziyeti bahriye birinci lord~ ile cumundan masun kalmıya ça- (!3 mil) idi. Efradı ihtiyat ef: 
rın aklında hep cenubi Ameri- gelınesini eınrettiihm gibı dı- miınakaşa ettim. Usu~. ':e ıtiya- lıt:acaktır.,, ratta.n mürekkepti. Topçusu ikı 

" dım veçhile. bu mul'ikattan Ayııı 18 inde Amiral Gradoclı: idi F k t Alınan ._ ·ı· ı~ ka planı vardı. Bu malumatı g· er iic_. gemimize de Alman km- . a a ve .wgı 174~ ad • bil · sonra, aranıı7Ala. kararlaştın- dan şu telgraf geldi: 
hemen Amiral C-- ock a • vazörlerinin vaziyetini tayın lan meseleler ü.oerinc şöylece "Karlsruhe Alman gemisinin rin en iyi efradile mukayese 
dirdik: edinciye kadar Valparaiso'dan edilemezlercli. 

bir iş' arda bulundum: diğer beş gemiye iltihak etme-"Alınan malfımats göre cenuba getirmeleriui emreye- &ıhriye birinci Lorouna, si mümkün olduğu fikrinde- Moıımut, Am.inı.l Fischerin 
Scharnhorst ve Gneisenaıı Ce- dlm.,. "Pasifikte ve Atlantiğin ce- yim. Bir harekete geçmen icin illk sık kızdı•h Countz sınıfına. 
nubi Aruerlkaya yollanmakta- Bu telgı-af çok mühimdi. Bun nubundaki vaziyete dair bana va•iyetin mUs.'lit olduğuna iti- mensup bir.:~k semilcrden biri 
dırlar. Grup haU,l"le toplanmak dan düşmanın belki de bir har- valıi tekli 'lerinlz sanının ·ki madım var. Fakat Canopus ge- idi. Büyük, hayli hızlı, fakat 
üzere hazırlık yapma1şınız. be tutuşmak üzere tahaşırtlt et- şunlardır: mimiz yüzünden filonun ou iki mfülafaası zayıf bir harp aemi
Canopus gemim.iz Glascov ve mekte olduğu anla.•ılmakta idi. 1 _ Amiral Cracoek'un, Ca- mili g'!Çemiyeceğinden korku- ııi idi. 150 mm. lik on dört to-
Mannut ile Otranto gemiled- B:ı vaziyetle tabii bizir.ı de ta- nopus, Monmut, God Hope ve YC<'"'lm.,. pa malikti, fakat dokuz tanesi 
mize refakat cciwek, oııhııia. ha•

0
lit etmemiz lazımdı. Er- Ol.runi.o gemilerile Falkland- l.;i tarafın kuvveti ayni zamanda. yalnız bir tara-

birlikte münakale yollarını hi· kiİnharbiyenin gÖ!ıd.,rcliı':-i bir da. taha.ş\- üdü. fa ateş açabilirdi. Bundan do-
ma.ye edecektir.,, telgrafı tetkik ettim. nu tel· 2 _ Glıı.~kov gemimizln ay- o zama"a kadar Amiralin Jyı bu iki kruvawrümüziln 

Amiral Cradocktan 8 ilkteş- graf esaslı mese:e, yn.n' tahaş- nlarak Almanların Leipzig ge- Canopus'a isuad etm!'.k istedi- Gneisnau ve Schanıhorst Al· 
rlnd~ çekilen şu telgrafı a:ınn şilt h '.ıkkında hiç izahat verını- misini arayıp tahrip etmesi; ği, hattA filosunun sürati on man kruva?.örleri karşısında. 
12 sinde aldık: yordı:. Bir yanlılı ·a mey1an cenubi Amerika garp sahille- iki mile düş•e bile bu gemiyi muharebeye girmek için pek u 

"Biiyük Alman kruvazörle- vernıemek için 12 ilktcşriııdekı rinde münakale yollarım hima- gö?.e aldığı anla.5ılıyordu. Ca- pnsiarı ola.bilirdi. 
rile diğer gemilerinin cenubi telgrafın a.rkıwııa su ~·aralı ye etıneled. nopus resmen 16 dan 17 mile: ihtiyar, fakat çok 
Amerika sularında tahaşşüdü yazdım: 3 - Defence'in Carnavron kadar bir sürale malikti. Fa--
ihtimaline k~ı her sahilde on- Bahriye birinci lc,rdu, ile birleşerek Rio münakale kat hakikatte ve filiyatta bu 
!arla harp etmeğe muktedir "Bu vaziyette İngiliz gemile- hattını müdafaaya ayrılması. gemi 15.5 mil kadar yapıyordu. 
olabilecek İngiliz kuvvetleı in.in rinin tutacağı en iyi. yol, ister 4 - Albion'un kumandan Şimdi vaziyeti ııöylc bir hu· 

bul ası Ji.zııngelır bo;;ıtJ.da, ister Falkla.nd hava- gcr.ıisile birleşerek Lu __ deriz ••-- edclı"m.· 
mevcut wun ' lisfııue biribirinden fasılalı bir körfezindeki sefer heyetını mil- ....,.. 
kanaatindeyim.,. !ki Alman kruvazörü Ame-
Aynı. gun·· aldı""'~·~ bir tel- surette bulunmak, iki Almıın dafaa. etınesi. h"ll . akl ı 6~ kr ·· ·· h· •-•- d k" karar "Bu tetbirleri tamamile tas- rika cenup sa. ı erme Y aş -graf Dresden Alman harp ge- m·azoru iUU<ln a ı · Bu 1 Ü · d ıılar 

ada h · -~ · yorlar. yo zerın e o m·ıs·ını·n cenub"ı Amerika sula- ııızlık zail oluncaya k r a- vıp '"'·ıvorum. ı.e· . N 
d rek tl · · tadil tm ktlr "E,-kanıharp reisinden bu Dresden ve ıpzıg ve um-. nndıt bulunduğuna r,iair el e "!' eıııu e e • 

kuvvetli Canopus 

Kuvvetlerin müsavatsızlığı· 
ııı, topların öl~ilsilzlllğiinü tela· 
fi edecek kahramanlık ve cesa
ret yoktur. 

(Arka.w var) 
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,n=7===-~~~~~~~~~~----~~~ 
, - Bey :r.Jı.ı..~·· mu .Mol-1 9 --- 1 mşz .. Megtc: n imtı lıu. ~ al< 
layı• .. Gördün mü peıı .. varu ? .• \ bizim' 
'·. dün mil _ya::ı bıııı oyununu~ ı:oııamn boy:mCuruğu .;Al 

1 
Deydlce, Caz;-'lr; 

Biç bır pehl.vım Ad"'lıyı bu ha-ı kılla ve .an'.' olmuştu. Uı::m 6 1 - Be\• baba, biz sa.na ııoy 
le sokamıı.z._. l!lemi.~~ t,;ü'lkü, hWı b'.r adam medik mi idi? Fien d~ pchliwm· 

:Uoll:uıın b:ı.b:w, .oilerini r;ö!t c!eWdi ·ili!:- ilrtv.a.ı!ı ne ise o- lL: c-tti •.. Hıç Moll;:, grlı: r:iıreı>· 
yiizline a.çm!l\l dua e iyoıüu. mı tatlıil< edi•·orou. 1 ~i ı;ördün mil? Nasıl ikı <lir -

-· Allalıım, e • Uayı s:ı.kl<. Adalı, t:u boyu= ~ d- ı h lik · den bo!ftlyor adamı 
:Moll:ı,, hüt_üıı. •. kasın toclıya-J yeıl•kteil ı:onn:., küçük hasmı· görüy r.:ınn ya• 

rak o.ltı yedi dıı.ldka içinde has-ı nm ne ıı.-Ji bir dacan oldı!ğ nu - · Çuk dogru .. Harika bu ç~-
mımn derececini RPı-ıçı. Ada· anladı. Adeta, boynu o:r .ın icin cult: .. 
luuıı eveJa!!ah k_cnrlisinr hiçb1r ~neyegir:ı:ılşhir 'rtııi:r- -H:u· yü.: otuz okkalık A·J 
IJCY r:ıpamıyacagrnı tr.rt:ımftı. 1 ıoası gibi aılmişti. dalı .. Ney~ bir şey yapamıyor?, 

Bu sebeple, dab.a zi:ı:ıufe açı-J &yi. ciler, Mollanın lutrei<et- - Evet. ... 
Jan Molla, basmın_dan a_ynla. - !erir, ayran ka.lını<rl:ı. Adalı, -- Cörılün ., lıa.!ılaı:ı ... 
rak, çırpaı.dı, ve o ·Io bır nal'a hat.mına bir ey ·.,.pamıro Nasıl sır uı ,. çanı:aziarı .. 
attı: J..lal.!, ı:;ürcşin un ıkinci dak.i· - Ali nazıı.rtlan sa4 ıa.·ıu 

- Hz.ytla ! Maşa.li:ıh Je - ıblanna doğru, ;.yük bir şid- 1 • .:... • J 

§im '·· • 
1 
d~'e tek-m- Mullaya bi çapraz 1 - MoJla, A.rna...-;ıtoğlurun l.ıC 

MGUamn bu n1ı çak muı-! di. e;ıi<lir Ft ve ıra lıp hamalı değil, 
iardı. Aclah, naraya ·ap ver- ııefeı:ki ç.ı;,ıazı ı:.amdı. pehlhi d:J:, pclılivan!. 
medi. Faka:!: ":l.Jth surette ri Fa.l:a 'h -ı...· . . "~ ""'-h ,_._ ı t, bu çaprazı da ı:.ı ayd 
au .ruw ı>ı.<. """" d.irt bee adını <;itmedi. Mollariın 
;e~c "'1rmak kar:ı.nııı ~ bir yan lıa.'} oyunu mırnivelıisiıc 

Daha Mol:.ı. ile Jraııııl~ kar- Adalı k&tekleı:ıere~ endele-
fıla';JD&Z • ·., ç&prııı: ı tak- :r-p ıçtu. Yere ·· tk ıı.ın 
b. Molla, bu St:fer fer·:::. halde epe~ ııekti. 
çapraza gir. ~t'. .M:olla, oyıınlıırmı o kad:tr ha-
' !A.d.Jı ~· · çııpr:m meşhur- fif ve etsiz yapı_ u ki,! 
clu. Hatt' Ad:ı lmDl ~ A»- onu gö:-e. er s;:~ iı.c.n ın yıı.· 
n• parla bile IJl('Şhuı lıın ştur pı~ zaımederlerdi. 
Çapı :ııdan kurtulan ~JL E'Jç kendiııi ı;orlamıyorıJu. 
lf: •' u.kkak bıa;tırır.h . Tun hareketıı:. k=raaında kü- ı 

olla, bu milthiş çapraz için- cük Lir oyun hareketiyle has
do yhnl, yirmı lıE-ş metre kadarı - •=y · \ 
meyd.aııda uçtu. O · seyir 1L...arıın l: .bası, oğlunun 
el oldillda.n yerden ayağa ke.ik- ou ou iki dakil::.ıı. içt.-ıct.. Adah:•u. 
ınıı;tı · Herl<es, Moll•mn. sırt iis- 'ı k.=11 yapağı g-.ıreşten .ıoJeyı 
tll d~yüı;ı A.da.lııua altında lrı - fı.zlaca heyocaııa :;clmişti. Cföz. 
lıurgn keniiklt'riniıı 'kırıla·:a~u Jeri .dolmU§, .ıudalıJarı tıtrlyor-
'beJo:l.iyordu. da. 

Zavallı bebe. da. o!aağu j'1:!' - Cazgır hayatmdıı. !Ju dcreec 
den fırlam ştı. Oğlu, gidiyordu. tatL ve wı1ac:ı. gİlre!l<!<Ck ıı.z gör
he!ıı d.e ook feııJL bir haldıe uçu- ' 111.İi§tÜ. 
yordu. İıtide binle ve l4olla ıııukabü 

lhtiyu c=gır, sökaneti mn- (llflllllaz- yapUğı zaman: 
h~ ediyordu. O, Hcllımm - Aferin Molla!. 
ue yapaağınt biliyım\u. Hattll., Diye eöylcruyo?dıı Mollarun 

- I.:öyle tıfr evlilda ıuilıiıı ol 
üı:;ğund:tn 'olayı iftihar ~L. 

- -~ 'wrusıın onu •.• 
- Daha, d:ır b:ı.k!.. Ad:ı.lıyn 

nelrr' ııaca: ! .. Bak dıı.!ıand~··'ı 
o!ac:.k! .. 

- ln~aa Cah .• 
Dedi .. 

Gilre,,jn ruı beJinci d.ak.iklıısın j 
da birde biI e, Molla;r.m hareke .

1

. 
te ~CÇ!:$ aairi.ı.lüü. &ro, öyh:ı 
bfr lıaı:ekct ', on lercı:rne:;t.- · ı 
cıyi hayretlere düŞıirdil. 

J..iol!a., bj- an i~.i:ı h;nmından 
aynlıp ni.rıu;Dıı .sa.iladı; 

1

• 
- Ha) da, ır~ kardo -

§im!. 
Ve, ha.ı;ı nıııa girerek bir el ı 

ense iç tırpan .ıırdu . Koca , · 
dalının, bir aı:d.1. disıı,y,ip yüz ' 
\bıtü diı~1 g;;rillıiü • 

A ı, trenc?ir:tııi r;:-ç ıa tov-1 
layJp doğrulabi.'mişti. Molla: 

pınar , ve tebcııııiim e<le 
:ruk bir iıa.r-.ı daba ...ııa..ıı: 

- &ycb kardeşim ! • 
ıneydanclı:. glireşcr koca Yusuf- babası Cli2glra döııcrck: e;::::w ~ ~-ı, - ......,. ......... '~ ,_ ..... -',I 
~· ~:!iyn gi~a:::ı .. ·-::::::::: ; 
haıaıımı bir IYilda kırıp yeae - """-------------------------"' 
cekti. 

Mollanın babası, heyecaııdırn 
bir yerine inip ülecclc hale gel
:m.şti. Bu lı.eyecan ak ııüırocdi, 
biı den bire Mollalı."" oı .ad.u. 
'bybolc.uğu ve, Adalltuıı dört a· 
,,aı blr taa gibi uçap &'ittiğı gti-

rlil~~iıa, tam ıcolpasına gctiro- Ş~Hferakki Saımh, Yü~2•· ü Ta s·. J ı 
rek birdenbire çapra:r.da:rı. styrı - 1 
~ ~~=.~~,;;~ ;:i· Pertevniyal da Tic rati yandi r 

.Adıılı, hızla giderken bu, cö •

1 
• mania. 'ak lıaiık- Maarif Vekaletinln mekt.·p· j !arını kazandı1 ar. Hemen biraz 

laıııııştı. Ve, Mollar.m durı iller arasında. tertlp ettiii fut· su:ıra-Oa sağdan gele.ı:. paaı Rc-
uça'!&k dört elli bir c uçıı.-I bol m;ıçlaı- r ;ı diln Şeref stadın- lim katasiyle ikinci Yiıc" <il 

ela devam ..Ud'. golünü attı. Ve deYl'e şek.ıJe 

1 
rak hçabUmiı;ıti. ş;.ı; '.l'eı-aJ.;k.i: 2 - a.n.•at: O nlhavet:h:ndi. 

Kolla dcıhıı.l Ad&lrom peşin· T•~~'·Ait·. l ftO.., e . Faka.t, iki pıı1ı • ............,~ !cir.ci d<.vre a.ı;tan a.;..,;. 
liv da. çbi yanık s.a:.t: 0mer, 1''atilı, Mes4t, YüceillkUlüleriıı hikimiyetı al· 

mı r şey yapıııı:u K.erami 3ayrl:ır Nihat Muslıc· tında goçti. '.l.aksiınlilc.r en~l"jık 
&yajla lr•ikmUJl•rdı. fa, s..d.o.ir-.U: ı.i:usUW.: kma.;l j bıımlelerle gn in fıdalaş -

llollaımı bu Jll8nevnı.sı ortııb· \elııı:.et. ' 
fı ~~etleııe dil!ifu'mllştü. ~f Ş:~ Tt"raklJ: llısan, Muaın • I ~~~ manı olır.A!J& ııuyor· 
ı:.: hi ti. :b.ırtciaştn Bu n' bi- aııer, t'haer, Şaban, Lii':fullah, al :ıt Yüce""'·,,_,,.., 
~~ IDs :Wü- Mmai.fer, Mu.amıner, Nihat, i:ı&-j m va.'lı~ lyle il_ · ıc 

- csı:ı:gır cbd, Turgut, Abdül. 1 nı d. k ~anmakta .;ccii · 'Cdilcr. 
yor' , . .i::lııktr: Şazi Tezcan. Bu ~ .yı hcnıen b az sor.:a 1 

Cszgır, lı{ollanın gttreşine ba-, Oyanu. ilk ıınlan her iki t.ı.-ı fel. i frrdi akını ile ta., m .ıa 
~tı.. O d_erece .~ olmııt rafın müııavi akmlariyle geçti. 1 ız-ı.naı 'CLğı d ro.lincU g l nr 
ıu ki, iki de biale ııoyl ııytırd.ı.: 9wıdan soxa canlaıuın :>an- kip etti. 

- Aferin Molla! atlılar rakıp k&eyi hırpalamiya 
. ı.ı:o~ ~ı ~ ııev~ be~lnct:=. Oyun Yilccill...'ilfül • n claıml 

r:ıış değildi. L.i f ~il. yuz .liıu.at beccriksi:tliklerindcn tazyiki altında ge,C'rken b.ı 
tu_z. okkalık Adalı ile öyll' çocuk ve hiru da """·-quhkJuındu.ıı bır 

1 

şekilde nihayetlendi. 1 
bi dı 1 

...--- p.,rte -•·- 1
: 2 - '.l'Jeııret: 1 ı .D oyn~nmaz . Uiriıl sayı yı.pmr.ğa muvaffak -..-

Adalı, ifrit olmuştu. İkide birj VY\41 Sanatın ha- TAI"l.MLAR: 
'd > bıyı.k.lanıu parmaklan arn-

1 
ı. ıyetl ıül.ıllda ge-::erken Şi;ıli f'crte ': Sedat, Emb:ı, Sa : 

mı a alarak burup (; oro11; Tııraklri aagda.n Juı.z.ı.ııdiğı b' I deadin, .. .ı.mıJı.im, saıatıncLJin, I 
• pelıliVl::l gtne el ıe bağ k...nıGrle Ab1ıilün yaı;ıyle Li~ lluııuı, Şe .ki, Vcy!K'l, Şı.ıkru, 

lamışlar uyorle.tdı. MoUa, Ga)t kazıındı ve devre bu1:1Gkil- Fet.lı.i Olillll'. j 
eııki vll?.iyEı idi. B&.!l a •enıi- de bitti ı Til'.ar;,t.: Orhan.; A.cbun, Sa· 
ne çevirmiş sol :vı:ğm1 estet.- 1kiuci de'vrede hıalumı de- b:.had .,.nayip, Be r, ı.ru -
lemiş, Jı.olunn st.'.Ilayıp dıırı yor- vam ettlren Se.a'atiılar üsdin za.ffcr ibrabiro Mehmet, N -
in.Molla, her ~t old ğu gllııl oywılaruıJan gene netice alıımı- :.ıat, ~t.at, :ı.:w:af "'· 
Adalıya da on, on beş ' a yorlardı. Bu €1 rede Ş~li 'J.'e- Oyuı;a 'llicarctli'or bııŞ!adı. tık 1 

meydan veriyor . K d ı hiç 1 rakkıliler de '1ıızg"11 oyııayııralt' hlillılede ne\Jce a.lr.uk için ra
ınıreee l(irm.iyordu. Sade Ada· le8ırli •lpnlar yap~a kıaı;la- kip kııl,.ye yüklen ı.er. F t 
hnın hücuınl:u- d ~ or ve cıilar. Ve bunun sem· ini 15 bir n ııce aluıa.dııar. Yu, ., 
mukabil. oyunl.ara -giliyerdu. j daki'rada a.larak go' '· i ılti yavaş hiıt.:iıuiyatı eılerlııc alan 

Molla, on, on bei dakika ye ~. Bu ro!Geu scnra , Perte niyaliı.er de ba çok fır-1 
!):adar haeuıılıı.cının güreş · 1 bızlaıvın Sa.n'atlılar Ş.Şli 'l'e-, k · .tı bir 
llyetini, kuvvet ve k>ıdret dae- raklıi &.Wesıne iyı;;e y1ik ,._ tllıli ga.llbiy<lt sa ısma kavu· -
eeleriıı.i anlayıp tarttıktan ._, ı.... martılar. Devre O O berabere 
ra ~ girerdi. Bu an.u bir penaltı lıuıı.dı- blai. ı 

lşte Adalıya da :ıyni gürtŞ lars:ı da gole t...:ıvtl edemedı - '- ı~i devre hııl.man 'Peı'-
taktiğini tatbJc etmiıı bulunu - Jer ve Maç 2 • <ı Şışl.i Tera.kki- Uırnıyalliler 11 inci da.ki.~da 
yordu. Adalı, işin farkında ol- nın Jehıne neticelerı.ı, . Ömer ve hemen hira.z 11011ra da 
ınadığı ic;in M:ollamn korkusun- Yiioı><ilkü: 4, - 'l'ı: ksim: O $ad. din vaıııtasiylc ikinci ... 1-j 
da.il ~girmediğini z:ıruıe - TAKIM! ,AR: yılL.1111 kuanıverdıl ... lafhl-
4iyardu. Bu sebepledir iti Ada- YU. ell.ıi: Nejat, Jıılithat, Sü- biyt:tıen kurtu.lm.ı.k ıç· çok gay 
h, kilçfilı: baamma llst l1ııte }eymaıı, Kemal, CeW, l•ccdet, rııtli oynayan TU:atethlcr ;,;o 1 
~tı. Kaııan, Mazhar, Selmı, Misak, 1 inci dakikada bir sayı .kazan -

Adalı, dunna.dı. -Gtlre3m do- Nihat. lar. Bu golden sonra da ra:,. ret- 'ı 
kuzunmı dalıkala.nua doğru, Takatm: J.ıaa!, Ahmet, :3&- !erini arttırdılarsa da Gayı yap
Mollaya, binlenbire daldı. Tek mi. M:Unır, Gnşo, Ka.ıL.il, Alı, A- mağa muvaffal. olama:dılorr. Ve 
pıça kaptı. Jelrsa,ı<tr, Ziya, C:ıhıt, Kcn:.n. oyun 2 • 1 Pertevn..iyaliıı gali· 

Fakat, •ona, <lerhal basınına Balı.em: ~..i Tezcan. biyet.i ile bitti. 
tıir boyunduruk attı. Adalının Oyunun başlamaaiyle ~üce-ı------------, 
Jı:ifuıe direği gı"bi eıwesi Molla • iilk ülüll!r b Jcuma g~çtilcr ve !:; · --:-

1 anı Çolak kolu çengeline girdi. Talrsım lı.alesine ıyioo yerleşti- Ulusun yardım ve 'eflrat~-
Ada.lı, hayatında böyle be- ı..-r. Çok .ıa.yıf olan '.ı'aksimliler ne muh~ç çor.ukla.rı 23 Nı-

iucu bir boyunduruk ne yemiş, --uvvetli rakıpleri karşısında sa'! çocıı:< b,avraın: '.'e hafta-
.,.., ne dP "Örmli.~til. Derhal par- t arlarken Yüceü!Jı.ü lıeşin- sında sevın~ aıek ıçın Çocuk 
maklan paçalarmdazı ıııynlmıt cı daki.u.<!a ka~dığl penaltı- Esirgeme Kurumun~ .yardım-

lse boı,almı.Ştı. ciazı Mithat nsıtasiyle ilk sayı- ı larınızla kuvveUendirinu. 

e 
( Bao taraFı 1 inci uyf..:ıda ı 

beri A avuLlul-ta n:.ütte!We .
ne y:ırd= etmekle beraber he
ni:z hi\ hir yeru asker çıkarıııış 
dcği'.Jir. l!'akat nrt•k şu cilıet ı 
Lon<lra<lmı gelen l.aberlerdeıı ı 
~.nl.ı.şılıy<r:": .E.~ılg:ıri. :ml'l cemı· 
hıma kadar .ilcrleııı.iş o'an Al

ıo~ =·ı 'topraklamıa gi-
0lıırl&rr.·. buraya pe:t ~· ı' 

lmı gıilm • ve topı ış G ı 
İngiliz 'kuvvetleri de Yunan:ibtıı.· ~ 
'Jla çıkacaklardır. ı 

Hele Yu.., ılavyınmı. b'r ):tafta! 
h k palı · .>m<.i:m beri ou <.fut 
mulıakl:ak dclolunaOUir Çiinl ü 
B'1.ll<anl::tr-±ı. dıılıa bilviik bir t. l-
~an ilF:-i tuı;,·~ti !

0 

Yug :v-
y~.nın tv.r~ duı':' :ağı u:ıı.t •'-j 
lıyor. 

Vô.kıa ;ani ''11,;-o.'llav Bı.şveki- 1 li, blitün Yugoolı.v :ı.yı yıırUden 
oynatan m · v JŞ!ll8"İlb'llla 

- rşı ıı:ıWe•irJ hii. p edeııı. be-
'.Y• ıame.ııinde halkı .. = d.a
vct ectyor: '"Komı;tılanmula iyi 
""eçincre-Ji~ lıer'"~u ; · t: vücü:ae 
llılksın; bele l<imscıoirı yermi ı 
yurduııu ac;;:şt!nxıe&W, baş
ka enlere gitmasinc razı <le· 
ğılız,., ·yer .amma 1.ıı.'l!.a l'U :.a
t:tr' ı "5. ilii ve eı;L yor : 
uEğcr tepra, · nım1u m;; 

faa ı:ıerlıeriı!eti:3tle kaJırııak her' 
~ kendi eviı:ıirı önünde ölecek ı 

"' 
Yııgo.;J:ıv !:ı.ııd.:t.iru un ancah 1 

oll<la birini Ymı::nl.ılar · gal e-
diyor. Bl'tfuıı geri ıwım hud 
Alnıa:ılıı.r. fa~arlar İta! Jl!m· 
lır. yer!eşm:ştir. Y oslavya 
yıılnız bunlar taı-afmu ':n tehdit 

1 
edilebilir ve Yugoslrvya ı;imıü 

bu r.eııiıı b ' uttal:i oi .. şmanla!'ı-ı 
lcaı 1 ~Jaru1>0r. 

Bazı hes .. plara göre Ahı:arı-I 
larm h · üz ı e P,a!kanl&rd&, ne 
f!Iİ. :Udc hem Y <roslavhı.ra, heın 
Yunanlı' :;.ı ı.:oyaca.r,, hele 
bir de muhtrmel ttihlik 'en giiır.e 
alacak knvv leri yok1ıtJr. Alınan 
yıı. kel'di hudut!arında.n çoK u-

'arJa, karo ve d r yoD&rı 
nol•3an, dağlık memloke:.Jerrle J 
büyük bir h r".Je g?ı·işmek ı~n 1 

daha bir hayli luwrlanmay:ı. 1 
mt'OOUNır. Fakat ~ bir iş 
var ı? lng:ı~ •r;ıhati t.>.l:ir\ 
oıuumat'.ı.>:pıa kooa J:naı:ı orou
larımı. ııe iş ve li.o.::a Alman ıni'. 
!dine ne .il?1it kalı• : Satıra [ 
bm;}anım '°'' •:mdı ırauııak ve 
bütün yıı.z eh b<k;ründe bekk-ı 
mek Filhreri l&n d ·ıdr!'. 

Bııgün dc>-ıııı< yann ve belki 
evvclfı Yuı;-oolıtVVP taarru7.a u; .• , 
n cak; buna Y=an f c-i! 
l nvvetlı>ri l"?iid, aıe 'cce'k, b1-
nscnalcyb bugün deği•~e -yar•·' 1 
t·ııtn 1914 de o'dui!u gibi. ı:: 'ı.
nik er ·ıesl t~P~.süq; edeeP' ir., 
Bu ne !::ırbin htr.ya intikali de· ı 
ınchtir. 

Belı~et SAFA 
~'VV'VVVVVı 

!~ :_"='V L 1 

&."rlytr .... ' . 'fliJeıı: 
-- 6 ni~;ı.. 1941 pa::ar gu ü 

'!ant H O d. ~. H. r :latsınbui 
vilayet itlın'e h.,"YC'ti rei · 1t."1ir 

ebusa .1Jn B:ıy Tı :sa.t Mi , 1 

o~ln tara . ."ından ( JJ :lnya ..-ıız1' • 
ti hn"'~--ım.;ıda Ti• ·~,nouin d\:"t·r~ 
'in.' ı h l: dıı. ! .Ji ns v~nle-1 
c~kttr. 

..._(o ~unsu an sonra temsil 
V&ru.i:l'. 

nis:uı 1941 pa:zar naat 
(101" ) 9i:iyüt"dere ile K re.;· 
b raanıda (50001 metre -

ı 

Mik ı~Wa.Uı kır ı ~wm y:ı.pıia- 1 
Komıya iştirıık edeceklerin 

6/4/941 pazar günü t (9) 
k la.r ısbnlerini yaadp'maları. 

onfe~ans ve ternsıl 
>tııt»ÖnU h<ılkeui1ulct;: 

J. - 4/4/!l-.ı c:uma günü :J<at 
(18.:JO) da Tilrkıye sııımt mck
teb nu-=nl.an ccmivhinin ~ri 
kontwanııları.Ddan ~ciııi ınu 
allim Muzaife.r las.l t.:.r&fındaıı 
veııil.eccktir. Hevzu (Teknik c,,~,1 

simde ölçü) dür. 
2 - 4.14/!J.U C'l'.llllL günü saat 

.30 da hovi.m.iz :ı&. 1 :ırmdan 
Orha•t 'Ku•baY tarafında.:ı (. Iil· ı 
ll Birlik) mevzuımda bir konf<!
r~ ns veriler ·k ve temsil şubemiz 
(Himmetin oBuJ piycS:Oi temsil 

1 edecektir. 
3 - 5/4/941 cumariX'Si günü i 

saat ( 20.30) da MaTdiıı mebusu 
mnl•arrir .fnhitfrı Btr!:;en hıru.
fından (Milli Birlik) mevzuun
da 'rlr konferans verılecck ve 
temsil şulx>miz (Himmetin o(tlu) 
piyesini temsil edecektir. Cuma 
ve cumartesi geceki toplantı -
!arın nıımarıUı giriş kartlarının 
büromuzdan alınması rıca olu· 
nur 

• 

Haya ınd n 

'"~''""' ..... ~Ü . ç. o 
inden p.ıaır-

e i ~r e i 
Şa;ka ı uru: a rlereuro lıE- ,~,.---- Yazan: 

peuen ko uyorduk. • '\ 
I>'akat, dwı·..rı .. size bu st11-1 RECA/ 1 

ııınm tılı:irlerinac:n Öl« , endi-
ainılen bahcc eJr '•u,-im · SA 1 AY 

'Jo~l un, gtizcl ıatıa . s~ • _____ _, ______ _. 

ver; her mrme KıC§l avn ayrı . . • 
.zevki, her biri lcl' .. .kınd<'!. ayrı ~ıııyor. ll:<'~la, kurulıı.cAk Şe-ı 
ayrı fikri vardı · ı; :ıı:nla ro· hır operaünm orke.~rası eden 

ber, e<lebıy !a. ınuı;i1tıyc ve ~·
ya .)'8 c!.Uıa .rlyade ataı:a dıı· 

yıır bu bran.7Jarda ' iııi -· ı 
1'.-ı. koı petau hillôCder, • .lwı-
&i bir o.-ıh' . f,ıısal - · ., 
k dine geniş ö çilde bir gt\..«ı
le fikirle . i ooyler, tenlutler 
yarı , iddialar i1eri elirer. 
~at. keskin nüku :i do.'ltu -

muı.ı, y ..ırı '3-ka bir eda ıJ.e orta-ı 
ya ı.ı;.ı;;ı iikir ve iddiala.r eJı:w,
ny'l ya!ıan.-ı. tılır ııe, leT ık.,ii'J
dır ha!.. E.ı.; .ı., Ö)• le cevr •r:.er 1 
yuınu~ar ki, j~.sa.nı i..::rin C';e."'iİn 
dti~'nc'iiriir .. , 

4tc, do&..wnun bugün yine 
n~~si Uzeı de idi li . ı.ı;a 
J.i.i.f li!ı a~.yaı-. ıru lli.11 ı;.3,l·ti -
! ordu. .• 

N ~,... :-\·e.t, 
·mı liı 

ti. lielr.:w ' k ylilrıi;elıen 
&ign::-asın,~1 ch?Dıa.ıı.ı!~ erin .J.e. 
rin g\;.ıleri ı. Se ra birde:< 
bire aklını.. ir l'CY geDıiş g.lıı. l 
bana C'ndil: 

do,,'rudıuı do;';ruya komıcmtu -
v.ar e.emanlanndan nıül.e.,ek~ıl 
olmıu:m? Lfuum gö.illdüğü tak 
dirdc, banlnı:.m a.rasın& diicr 
!}rol'csyo eller katılr.hilir, y~ 
bat t:lnıaz; bu ayrı mesele ... 
KOI:Ser\ ar ~bclcıiru:kın is 

· d ik bu işde irinci p1 °ı • 
na alınmalırlır ... Busun faydası 
iki t&rafk •r: 

1 - Eir onere• tiyatrosu ıŞ..,
hh- opercli) için Iilzum!u ses ve 
müzik c'lcm:.ıı :ırı.-:u elde etmek. 

2 - fur ııiri, :ıilclccinin g:ıy. 
ret ve mali fcdakarlığile d \':ll11 

ettiltleri müzik okulwı.u bitir • 
uek "<;in, ııcneler ve ııerıelcr~~. 
bıJmııvlan, yorıılıno..-tıı.ıı, nıl:ıla· 
nnı ventkleri mu · , ;'8lıuıı 
O!UUJ. a:ızibailc sönmecı: bir !IM'k 1 

v lıcv !e ç.~ bıı "saııo.t fe 
dail•.ri., ni kcnnna!c, onlıtrıı, a

- · "" •nı i;b temin edilecek maıl 
eti i!ıtifıU!elene ıı.ilelerinUı y·· Ü· 

:ı.ü bir:ı.; .ı..hfö' etmek. Nasıl? .• 

r,· it~;=r ;::;· Jedi, ne dil· ı - D: .;i,;. Lır kere ::ızizı:ıı ... 
- Ne bil .. yi-tı... Bu nokta, millıimdir. Konıııerva-
- B:,, fıkr;m var. ~öyltıyim tt:ıvara • eden bir Webe-

.aım da ya.: · nlıı ..-azi yd.i 1 eğer luıl.i 'il akti ye-
- Ya:...lroo: ~• istf'.C:iğı'>e gö- r ·de l;ir .:ı.i.l~ ıneııde yok, 

e mUlıim bir ·r a:.:.caY.. .akat oı ı halli bir ailedcnse..J 
- Evet, old 1-ç., mi!him •• I cidliaı c. -· ..!X:ek şeydir. Şa· 

!'atat, ayni za; nda çok basıt.: lı:a değil, altı BeRe, sekiz ııerıe 
erkl' }n. ki . .,:ı. ge,'cbili'cek I vaktini ımısilı:ye lıa~tll"ek ... 

şey ... .,u1 .MIIZ 1 Cll'Iı! ' il • &ınra konscı"ValLVara devanı e• 
şil!lım:er p.,k r,ok rardır ... flı:.t det t&leberıin, ekseriya, ha:;..t· 
t5, ~,ıJti seı:ıın a~ ak.mdıın. g;:ç- ta,< eli salında da kentlini gös
miştir?.-.... tennek. kendine bir mevki yap-

mak emel ve hi!lyasrdır. Bu c· 
G !crde, gıı.zotcı~. !ton- mel ve hillyamn, daba tal İ· 

servnlurnrla Şehir ti~•atrosuır..ın lum gcn:cl~ başlaması on 
gelece tiyatro se ıd:ı ıı;ı - >;e....-~ ve hcvca!er+ıi ıırttı· 

• r e .... 
run daha i:t>Ce ve daht kolıı.y l 
·~lllli yol 1l •.• Hıı.ttiı -... 

bir jey ıWyliy yun mi? 
- ? ... 
-Bud~ ~itam.ımı:lı:)la 

di,tcr bir fikir vaı· ki, o de. lıılı:.
dilij;indeu ı.ruıaııın aklnm g!!li
yor: ,onsorvatn , ~ 
b;r.kaç efa "Frıw.sız Ti a:!JD. 
su., nda kanscrl..qr verir, ~ 
mi?. 

- Evet-
- llalbuki, neı.k:ı böyle 

sun?. 
- Nasıl olnuılı?. 
- K _rvatuva.r t&lebMe • 

rinc'en mürnkkep biı· "~ ~ 
keııtra~ı .. pekiila teşkil ediletı. # 

Ve bu orkeııt:ra haftıumı. mıııq
yen gti•tlerinde konserler ~ 
Bum da yine faydası ik. cıı
heli olur: Hem halkm, 
garp ım:ı:ııil<" ııiJ: i Bf'VCWeriıı miil5-
re!ll bir ihtiylli 1 tatmin eıuııııu. 
olur, hr.ır,ı de bundı.n talebe, -
ger şehlib ol<lu~ gftıi fal!'!> 
!anır ... Şıı fikdn üzorınde bi -
ha.q,..ı durmak istA.'rim: Tıı:ıeaı. 
ye ba.~.tta "saha,, ,·armenin ... 
siri ham şekilde görilleack, -
taln ıueçhw iBt.id~tlamı iııkf. 

~a, birçok flÖlıretleriı; 
:ısına büyük . • wil ola 

tır.. ne • r!'fa, .. . 
nuyonmı ...• 

• • • 
• • 

Doatumun bn suıı.Jir.i bte: l -
teıııcz cevapsız bıraktım, r.fl;o.-

. , bu mevzu(].,. ''yaıılııprn, aı..'
nı mu?., "olur mu, alııroa.z ıa·:. .... 
istifh:ımlarını çözmr,J.;, bet ilı:f 
m·· enin de iıl:ı.l'e mel-:ımi> 

masını e i~ de tut.an 1Jelediy 
vorkc bana di' ·;~" rru?. 

im .ür, bC!ki d.e, !;cleal' 
::mda, •·t-Şhir ' ıtroıru.. 

,,_, nııcrvat.ur-a.vu." ~birliği,, u 
•.:ı.lı.it uluı kcıı, dt. um• t 
uil<!rinin de ı;erçeJ:~ini IP'
dlrilz -

.. ooıı< SANJ..T biriigi yı pacakl:ı.rını okudtım. :. ı " fıtri ko.biliyct ve istida.tlııcı
Tabii s-.nin :1e gfu:Unr ılişm.işt:r. ==========-===========-===== 

- Evet. 
- -Cğer bu h~T&d1s 'oğrn cı· 

kıtrı:a P~~l bir ı;ey ... Ş · 
hir Tiyotrosu ir.i:ı de, kcıııSf; a· 
tavar i · • G•' fayd 0 lı bir te:;eb· 
lı.. ~ ;c:. us c ,;rusu ... 

- İ'IR bu bn.'>im ır.nuimi ö· 
tedc 'Y.-ri urcal.;>yan hir veY-· 

- Hu ~ki ın:ıcsses i . hir· 
ı:f,i ~ -mıası keyfjycti i? 

- ~et, '.1, yalmz bı• ka· 
da:r d~ ··ı. Bu '"iv::=rliğı. tiıbıri- ı 
n · n n.zcriırd · i raz ı ur.mal.. la.. 
zım. 

- ..... 
i' em h~tırındıı. mı, hım 

ilan ı.. kaç · evve , bız.'i<: bir 
orcı-a !-u. ln: fikrı fu:eri•ruo 

- I:. lC't, hs:utunda 

&enk ., y Cız Li&esi 

Ta mat açık 
lM4/0ll ta: lhlne lcs<ıdil! eden P"1'i0Tllb• günü saat 15 de ıı 

Bey ~u ... i .. •. lhl cad "'~!ndl! Klilrhlıan ma~z~ı k.:ltlısınt1:'1ki 1iJ;c!; -. 

ı~ebc:ilici ., ıa..ında 1c koınisyonu odasında Jhal5i yapılf'ıı.ik f.Jro. 
re t:?eC4- lf··o. t:.a9., l'uruş keşi! lM:dcl1i Frcnköy kız lisesi binası d~ 
dc.ıd. tnnıirat.ı 11Çllc c:~~yc koııukmı.W?tur, 

1\:!ukavclc, kı-;i t.'nt>, :,.a_.vındırlık hj! . genel. hDS1l&1 ve fcnıJ tt1f 
melc.ri. proje krşif hüT~ı ile buma m ltclerri d ~cı· cttak, re:mi bil 
~hrl:orındC"n manda her gCn abıı.h n~ 9 dan Akş::~ saat 17 ye ka :al'Qla.. 
tepedeki °!:'!'ı'ık\,;y kız ı ..,esinde g&.l):t;>hiır. 

r.:....ı ... akkat te~nlnat =:ıı iL"'llClır. 

İfl<klil'!rin en az bir taohhütte 200 Uralık bu .i:'t 1ı .. ,zer ıŞ yıptı~ .... 
dnir d.:ır2lcrindcn '1lJYı,,. ıdl.:luklo..rı r~:rni ·asf'.alar.-ı ı.,""..inaden •ıt:mıt.: 
vi!A_: t:nc müracaatla eksilbnc tarih"nden c.Tafn günleri h;.rt~ Uç; gım 8-

\el ;... 'ınınış ehliyet \ e 1941 yılı11L1 aft Ticaret OJası vcdkaları ile 2490 seı
'Y'lı k.-nnnun tdrilatına ı.:y.-ıı,:ı ol:h~lc bı.ikt'lmetr~ ta}'in edilc>n bank ' ıılm: 

alınnllŞ 1"'Mı.nat • ı !ktttblt V~y;ıhut 1r lliyC VCZU" n1akbuzu ile mu~n 
ı·~ .atinde ınc-ı.'·Ur binada 1,oplanJcal-'"" olnn ';00'1..i.syOna !!'1..:lmeleui..ilôR o 

(2S22) 

~ •t nyor, em-.e ~atma fikir 
ve 'eı:Jar h 0 yan 'diliyordu:? 1 

- Herkes bir şey sü»lcdi. Kı- ========================= 
ııa b. mildd t.ır.dctıl ~nün dedi· 

1 l .. odusu oldu. Bu nralık J..ul:. i-ı. 
ınıaa ·a1ırıclığın:ı. JÖ ... , Ert.n~ru, ~ 
Mulrnin bizde, hımiiz nr<ıveut clc
t:ıımlerla opera ·urma:k mtim . 
kü,:ı olll""ıyıı.ca•:ını söylemie ve 
b•1 fikrinıi ısrr elmiş... ncc 
de bu r;kir, diin olduı("u ka•lar 
bu+;'Ün de bililııiır. OJJCm kur· 
mak kolay iş .değiL Hem, efe.o
dun, anntta viil..>ırmiek tıpln 

~·ven cıkmac'Ya bcn.rer. Br. a .. 
Ja1t '.asaffiak ,. nı :ık ,gerek. Li

r''1.ciye baSJ""adan be.'li:-ciye rıç- \ 
n .ak, mümkün u!sa da, tehıli-1 
kclidi.r:. ?'·l.c ~~eifü ıni ?.. j 

- Ô'Jle ya. • .m hcniiz b'T 1 

nneret tiyatromuz b'le yok .. Şe
hır tiyatrosu op-~rctrı.i'~e bıı.".ı.,..1 
gibi olmuştu. sonra. o "operet 
kısmı., tla y""rirıi "h.om~di kıs
mı, na tcrked~ı·pk tnihe ka
nştı .. Bunun ,. hep v.:ı saİkleri-

i ·· a.,!ıııl Le~azmı i 
K"t'i 

,,, i orr fiyatı te-rrıiı ıtl cınıi 

kllo kuruı H~a Kr. 

ıo 415 18 .Şii S<ıı:l;-um b-cnz.wt 
ıoo 135 GO n Potasyom k1orat. 
25 170 • 38 Potasyon.ı penn•ngaca: 
50 2600 ltl5 'Piramid.on :-.inoninı. 
10 2'0 4 35 Ukto~. 
40 2200 132 Salipil'in 

417 ıa 

Yu'-:or. '·ı yazılı i:L.ç1ar pe.ıarlıkln ~ a1•n '·aktır. tbal, · 9,M/941 
şamba rünii G8Pt l ı ~o da Totiıancde Lv. Amirlil:i satın alrt a kom~ 
da yapılacal·'ır. T~lcrlll belli val<itıe 'kornlsycma gel,,.elerl. ŞarVl:ıme& -
misyonda görülür, (XM! - 2570) 

••• • 
Beher kilosı1 7 .5 !nırnttan "8ked cv"'1fla 22 ton kuru ot "1matııılllıı:'. 

Paıarlık!a ek.Ulmesi l/'/941 salı JÜr'Ü saat 14 te Tophanode Lv. 1ı~ 
&alın alma .komisyonunda yopilit<.aktır. Xat1 tcmiwılı 247 lirn 50 kurııılllW' 

(1843 - 2636) 

ni pek iyi bilmiyoruz. amn.a, ==============--:============= 
bP.rhalrle or>erettr.ıı 'azgeçilme. 
sinin f". 0 bcpleri baF! da1 8eS VE' 
müzil< elrll"anlanr:rı (mefkuti-, 
yeti ikm ivr' :-r.: l kifayetsfaiV1 

1

. 
ol•n gcr'k Eh .. b•ı vıı;"r"'t lc<ır
~~ nda a '"!a gcl~ illt rrtfi!"Jl~'b<" 
ko'1~ rvatııvar demi m~ ir? - ..... . 

- Konııervatıınerrla bu ka • 
dıı7 3;,s ,.e müzik clem2.rlıı t ve-

E eyl:oz Kor .sa.tın alma 
komisyonv aa 

ı - Mclclcllrl tevhlt semerleri !çlıı l(i,.wnlu olan 600 ıskelet ve 
kantarma demiri 71411941 pazarı.,.; günu saat 15 de poz:ırlıkla .
aluuıcak tır • 

?. - N1imnnr> ve l'Vsaf ve şera1t her ~ün lcom~yonurıı.uzdft görUltıb&r. 
3 - T:ı.k:ırrilr eden fiyat ilzcrindcıı S:. de .1.5 ICillillat al=:cak 

(2C27) 
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y os avya 
had· sel eri ve 

Ingiltere 

1 talyanlara göre! Türk .. Sovyet 1 Edenin 
Yunanistan 

seyahati 

Meclisin dünkü 
içtimaı 

bü '112$ t~.rafı 'f rnoi •'ff•:I•) 
na e ınüna.kale y P=~l-

ıUt. kıuıun layihaamı ın~ 
re ve k.abuı etmiştır. 

yıl• lıunu takiben de 1932 
. ıtib~ Tıp Fakillte

ııındoo.. çıka~ !&lıiplerin ınecr 
bur! hızınetıenııın lağvi ve Tın 
Talebe yurduna alınan tıı.lebe -
nın t!bi olaeaklan mocbun 
ıılt .kanun layihasına ek knnun 
llı.yihaaiyle Sıhhat ve İçtiınat 
ld:uavenet VekH.leti te,klllt ıı 
ıneınunn kanununun 53 ün 
llladdesinin değiştirilmesi hak -
kındaki l&yihanın ikinci mtizake 

,'Bat taraf1 1 lnei u.yfada.) 
t:ımıı...ı ~ d • mıştır. Al-... 

Avam füı:man.::ı, her h:.ı.ldc, 
Yugoslavya b:ı.;:,v genem! 

OVlÇ emri y. vmı;;.u len 
niyetle kaydı mallı.ın:ıt 

·.şt r. General Simovıç, ':ıu 
emrt}"•''= y:U:uı. şayialara 
luı; ıtib:.r edılı:ıemeaini bıldir -

:en sonra, hükümctinın, bü-
n komşul:ıriyle dostane siya

set takıp ettiğini söylcım:;tır. 
~ ... ti}evmı, bütün Yu,,"Oslav 
vat '!ldaşlarını, acuk~annı mü -

ya luuır olınağa davet et. 
mekte ve Yı:ıgoslav ordu, do
nanma e hava kuvvl?tierinin va 
.sıfelerinı vapm - hnzır olduk-
nnı siı ·l ektedir. ' 
İn611ız hukümeti, yeni hükfı· • 

metle tam dosta!le miinll!lebcUer 
aliııd:cciir. j 
Bırti.r. sa bık Yugos.iaY b~ -
t ı Stoyooinoviçın vaı.iyeti 

w malumat !steyen bır 
mebu: a cevaben deomıştır ki; 

- '<) martta, sabık ııgoslav ı 
b kımı tı Stoyadinovıçi Yu· ı 

O! ! ~yadan nefyetmek ni)·e+tn 
c ;unu ve lngiliz hiıku • ı 
et nin k~. dismi herhan:~ı ln

" ~ arazı ~~e ikn:ın.et ek 
ı.,a _._e kııtul edeceğini iiınıt ey-ı 
~ıRJ:: erek hı.giliz h iı

k m mc m.:-ac:.at etmiştir. İn· ı 
.ıkı:metı, ugoola • ..ı.ı-

.tınm arzı .ırını yetine ı; • 
mcı?"e lı:tzır old u cevabını vcr

. ..ıtır. Stoyııdınovic. halcı:; ln
ıltercmn edir ve İ; ;iliz 

;.ı ı le mevkuf bL o.ıc lunı · 
lacaktır. 

a, 2 fa ) - Ofi Fransız 
JlU!Sı: 

a yan matbuatı eslli Yugos-
1 v b_ ~'CkJi Svctito~'l<; · c r ti 

) • n B. li:n"lrovl " 
Ywı:ıwstan& i ,.lı:Je-

azıyor. lWyan matbu .na 
1."i Yugoslav genera.lıniıı.·le 

d1hil ol !h bir s~ men;uu' 
'"ti,. 
' :ı I · Berlhıde 

R tn, 2 (ıı..a) -- Resmi 
ıll r, J.. ,mnny:ı.mn Belgnd 

el ·.i B. El =cnic hal'n Berfi:ıı
ol l ğunu, teyid e :nc!ıtedir. 

R. Von Hecrenin Berllıı-ı 
de - -nıeöivl<lBIE~ 
;mki:.Jısızdır. 

Bugün • yasi mahfillenle bil-j 
dir.ldiğine göre, Yl.ll:oslavya hü 

-ne ~'CVap talep ed hiç 
bır ~ta verilmeınistir. 

Londra, 2 a.a.) - Yug 0 !av! 
kralı Piyenn tahta cü! = W.i
na.sclıetile Londra ortodoks kili-ı 
sesinde bir lyin yapılm.t:;.tır. 
Türki.ve büyıik el~. Sav ~t bü
yük el.çisi. Pal :;;a. Norvc Hol 
landa ,.e Bel ika.."llll Lorıdrn.daki 
müın :.ısilleri. Yunanistan elçisi, 
general De Gau lle'iln miimetı -
silkri ve di€er bazı diplomatbr 
\'e "'"~essıll('r ayinde hazı~ bu
lunmuşlardır. ı 

Mosltova. 2 (a.a.) - Resmi 
partinin gazetesi olan vdada 
bir makale ne ;reden t:ııunmış 
m l=irierdcn ~havski, 
mıyetler Birliği htik6:metinfu. 
~ni Yn~fav hükfımetine bir 
tel;>raf gönden-.rek tebrik et
tiğiıı_l. tekzip etmekte, fakat şun 
!arı ılave eyl~mcktedir: 

1 
Yul!"oslav milletinin şerefli 

bir mazisi oWuğu muhakkaktır. 
Yugoslav halkı bu m:ı.ziye ve 
tahrik edilmeğe ıa ıktır. Teb
rik telgrafı gönderllmi~ olması 
fevkıılide bir ııe.v değildir. Şa
yet böyll! bir tebrik telgrafı gön 

ilm=" Sovvetrer BirJi.

1 

ği tarafuıd:uı unıİtulm.oş vev:ı 
kimın>nin b.a.tı.nııa gehİıemiŞ 
demekt:ır ı 

l" u~051;w kabinesinin. plan ı 
Be!grat, 2 (ıı.:ı..) - D.N.B.: 

Yugoslav kabinesi, bugün =t 
19 ıla toplanmıştır. Toplantı 
sonunda bir tebliğin ncı;rcdil . 
mesı_t>cklenmektedir. Fakat bu 
teb\ıg, yeni d:ılıili ve harici si
}'IUM:t hakkındaki h ikiı:ınet be· 
r;ınameııini ihtiva etmiyccek 

Biı· lngiliz 
deniza hsınm 
nıuva fakiyeti 

. Londra, 2 (LL)- Amirali" 
ğin tebliği: I· 

A kdenizdelci denizaltı.iarınu 
dan birisi bir ı . 11 
altı • t.alyan denız.. 
urasgı~r~~~ tonilatoluk La. 
misini batırrm talyan _petrol g-e
d. . t· ş olduı,'Unu bil· 
ınıuş ır. 

relerini.::yu'.:''.:'"ııara""k~ta'"'svt-.b·•e .. -tı'"'ru ... ş.ti-r 
Mtt,lı~ gelecek toplantısını cu: 

ma gunu yıı. ıktır. 

deniz harbi beyannamesi 
olmuş? ve İngiltere nasd 

(Bat tar•fı 1 ine-. sayfa.Sa) (331 tarafı 1 ine.! sayfada) (Baı tarafı 1 lncl sayfada) 
yalnız bır tay~are kaybetııll.J tıu b· Ae Tlırkıye1LI1 o.IC • .,'1 taah ra General Wavel Bingaziyi 
ı~uyom.r. j hlt. • Sovyetler birli;;i ile bır zartetm ti ve Mussolininin Af. 

roıpodara göro batın..illış sı!alıl tilii.fa gırmesıni inta, rika impara.torluğnna öldlilrü-

r Dün 
lomal-----

ola.. uç ve bdkı 4 ltalyan KIU- ed~'Ct:k bir harekette bulunmağa c bir darbe indirmiştir. K& • 
va:ı.ıru ıle uç muhripteu bıu, .. a Turkıycyi ıcbar ed ez. Son Sov bireye yaptığı son seyahat Ü· (Bat tor>fı 1 inci .. yfadal 
uı0er U<ı ı<rU\ awrie bır mu:. ri- yet dekmrasyon:ı ile, böyle bir zerıue J.ngilterenin Yunanista.- wı haremı dık, y:ırın ' 
bın daha tayyare bo balarınııı ıhthna~ d:ılıa ziy&.ie ortadan na yaptığı yardm:lar' her §Cki.1- mızm ırl1.-ım ~.a.tıırosııe 
~nıe cıdaı surette has:ıra ug· ka..Jınuşa bcn=~tecllr. de artmıştır. diişen kan. bnlut!:ı.n ve 
radJk>arı anlaş .;ııaktawr. ~rı- B. BuUcr, diger bır suale ce- İingiıız ,.., "nin g:ı.yeısi Bal )'UJ'dmnuza el 1 kol-
ca Lı,toria smuınd:ın bır zı.: ılı- vabeıı de, Sovyetler birliğin.in kanlardaki bin mevzileşti • lan ellmb.<le bulanan o nıc,' ıı 
nın ela ııaııara uı;radı.,'l malüın· ı dektarasyonunun cok ~ayanı rilmesini istihd:ü ettiği aşikiı.r- ile ~-ak!l.'lak, o kili :la kese«lt "' 
dur. me nnun.yet olduğu bahsinde ış- dır. Bu va.zjfeııln ifasında bita- ~.!.'..~ •. .? 1.ıı;}'edı; takrihe k ,,_ 
Dcıı.iz harbi lıa.kkmda İOlyaa çi mebusu B ,,h Well ile mu • raflık n/ istildilini kuvvetle , ............. ,.. ...,. ri rur:ıe:ı.,_ 

t ıgi tabı.k bt.:.unduğunu bildirıru~tfr c ıd:ıfna ederek sullıu korumak Bz yaşamak için iııti..kü. mızl 
Roma., 2 (a.a.ı - D.N. B. : niyetini zhar rtmiş olan yeni feda eden bir mlil t dcği !",orta 
harbiye n zareti, orta Akde- y l } Yugoslav T ükfımetinin aldığı Asyaı:lın kopan ve Viyana k pı 

nızde cereyan lUCn deniz muha· unan J ar:::.n '".ı.ziycl de İr.., ,tereye miizahe Jannıı. kadar dayanan T\!rk, btı. 
rebcsi lı:ı .;cında dün gece aşa - ret edecektir. uğnrda can~ ekte bi.!: İin bil 
ğıdaki t.ıtsıı.ıtı ncşret.ıni:;tir: • b Atmadaki ikamett esnasında çel-inme i ·tir Onla ın kani 

nır m'ld<.lcttenbcri diı.,, "'amıı lY aS ~JDJ Edenin Yugoslavya. hilkfımeti dan fışkıran • n ve ccsaı ,-t 
Mıl&Lr hmanlar le Yıman lima.ı· rea, taralı 1 ınoı ıayfadal miimessillcriylc tenıııs edip et- mefhumu bu yılmaz mllleti bu-
lan araı::ındaki münakalıltmda Junan 1t.alyruı mevzilerini dur- miyec"'..ği ınalfım değildir. gmıkü kudret w heybeti ile 
bır t yiit gôrülmekte idi. Muh- nıad'lll dôvmliştilr. 

1 

dünya. dıınlukça sarsılmaz ve 
telif •csilelerle ltaıvan torpito J ltaıyani.ar bir müddet şiddet yıl:ılma>: bi kale haline .ıokmuş 
ı:: '.:'.?'ip' eri, motorbotları ve tay - le müdafaa.da balunmuşlarsa Mu sa vv ada tur. Biz onlann evladıyız. Bize 
yan:Jcri bu vapurlara lıii~um e- da Yunan tazyikinin artması U bu illıauu a::ııhyan mukadd~ o-
dcrek düsmmıa muhtelif İtalyan zerine s:ı" kalan 200 kişi tes· d " k " kulumuzun muhterem v ln:ı; et 
teb' leriİıde bildirilen zay;~tı lim olmuştur. 1kı bölüğün ba-ı uşme uz re 1 1i lı:omutanm:ı., hocalo ına. müıı· 
verdirmişlerdir. Bununla bera - !üyesi ölmüştür. İ'-tinam cd İ· 6 .. tarafı 1 1,..,1 ...,.ıa~.ı fik subaylarına bur: 'a teyl: ilr 
her düşmanı u!!nyabilcceği zayi. len harp malzemesi arasında müı:a.vır bölgelerde c;etelerle mü- e yi bi· b rç bi!UU. lstanbu
attan b~ daha nll'<';lak mllc!a· tam bir b, tarya top bir çok cadeleve dc''aill mümkUn ola • !un rihi toprakl:ırında bulwı
faa tedbirleri almnğa mecbur agır havan toplan, mıtralyöz- caktır: Fak.ıt bunun için tı.al • d •fumuz şu and biz dili n va· 
ectecck daha !;cni.7 mikyasta lı.r lcr, otomatik siliihla:r, tüfek· v. a.nlarm milca.c!eieye d()vam ar- zifeyi tekrar teyıt e iyoruz: Göğ 
taarruz harekı·Line tcv · edil- !er, bir çok obüs, bomba ve zusıında olmaları liıınmdır. j ıılımüziin imıuılı d :ünde 'k Ü· 
mesı liizumln hale G' işti. Bu eeıılmne sandıkla.M ve külliyet Libyada. dii.§marun faaliyeti ği."'nllz. bıı mefk" izle en yük
taarruz 25 • mart geo; · S ' a li yi~k bulıınmaktadır. M0r· "kuvvetli bir istik af,, olarak k bir ufka doğuyor' ve diyo • 
körf!!'Zl.ne giren hücum ı; mi'e· kez mıntıkasının büyiik bir tavsif ediLuilir. Abnanlar ve l'UZ kL 
rirn.izin parla! hare! atile ba.ô. • kıs=:ı. hiikım olan be. tepenin lta:yan!ar uhil b0 yunca bölgeyi "ALbrunızuı. bi:.c bı~ı bu 
ıh fl:ı.vadan ya.pıla.'l tam bir !S· ışgali kuvvetlerimiz için hu· ta.r=ut cder<'k 1ngilirlcrin ne ytmlıı w ciiınhuny<-li b;ı.-;ımıı-
ti afta sonra, torpito muhrip sus; bir ehemmiyeti haizdir. yaptıgmı ıf•zctleıncktedirler. d lt'Jdret "" i.rudc tim · olan 
lcrin refakatinde 8 İtalyan lrrıt·ı •.rayyare dafi bata.ryahrı· Arnavuthıkta, en son haber· ın·· üailıl ~ ·)le öfünciye 
vazörü müteaktb gece bir zırh- mız paz'.lrtesi günü bir <i1.1şrnan ıere göre, ltalyanfar son hücum- ka a.r, k:ı.ıııııııızuı ıı ı 
lı ile birlikte · 'erinden aı;ıinıl'· ı tayyaresi düşiırmüşlerdir. laruı.d.a muvaff k.iyet kazanama nı ı;,?ntıncı ·a kadar ~tac:ığı:ı. 
Iaı r. "· mart sabahı gemiler Yuıı:uı harp tcbllği mışlardıı-. Yıışasııı l.ıı.önii. ySŞlllRo Tıirk 
Giri~ ada.s::mn cenup sularına Atina, 2 (a.a.) - Dun akşam Bütün tu hücUD!larda 1- ordusu, yaşs,;ııı Tiirk geo~li-
varmış ve diişnm kruvaz:ır1 erin neuedilen 157 numaralı teb- talya:-ılar rok buyük ,.ayiat ver-1 ği!,, 
ckn mü. kkep bir t ~klrü.le a- liğ; mi !erd!r... Parlak bir it ıu 
tc< :ıı,nışlardır. Düşman gemi- Keşif ve topçu faaliyet ol- Londra 2 (a.a.) - Libyada Hitabeyi müteakip bütün ye-
1. erhal tc:nası kesmi3le:ı:lir. mll!, ::m-... Sabahın -~ saa~ler'.ı;ı· Mersa~ civarlaruıdan ileri dek subay Webeleri "Gınuunla-
Gemi!crimiz avdet yolunda düş- de oır_ ~-u~;nan . mü!rezcsı dun unsurlanmızın geri çekilmesi nnın hu7.Urunda çok muntazam 
man gemilerini ararken torpil 1 zapettıgımız bir duşman mu- hakkırula Kahire ieblimnde ve- bir geçit resmi yapllll.§lar ve 
teyyarelerlıniz harekata girişe- kamev~t me~~ yakl:.şarak rilm habere Londı-ada Çok az e- dogruca nıektepl{'f'i e gıtm' Jer-ı 
ttk bir kıc; ı-ilepten tY.ı.şka. 2 otomatık suahlarla at.P.1 et • lıcmmi et atfedilmektedir. 1- dır. 
knıvaı:örü ve lıir tayyare gemi· mi.-;! rdir. Mukabil hücuma taıvan \'e Alman nıotörlü cüzü- Öğledtııı wora 
sini hasara. uğr'.ı.t ~rdır. kalkan müf~lerimiz dü,ına- taınları bu mıntakc.da k ııi.fler Öğleden sonra saat üçte mek-

Kcza düşman da :.;-; mart tıı- nı piısküı~iiıı ve 80 esiı: al- yapmışlardır. Bizim ise b,;:,.:ıda tep bahçeshıde t5ı ene clevıım 1 
rihhde öğl , en sonra torpil nu.."tır. Esırler arasında bır de y'iılnız seyyar ileri karakollar eclilıniş "e yemiıı mera.simi ile 1 
tayyareleri 'llS'.lt.asile bir h re- ı>.ıbay vardır. halinde hareket eden hafif kuv· diploma tevzii yapılmıştır. fek·' 
kette bl!.lunmı:ıştur. Gll b t- s ıl n bombardırııan v lerl z buJ nduğunclaıı. bu tep komutanı ım Ş<.."'.le"in cok 
tıktan biraz sonra bir torpil bir Atına, 2 (a.a.) - Umumi em kuv:vctıero gert · el ~ - kıymetli söz!erıl açılan 3'Jlcden 
lta!yan kruvazörüne isabet et - niyet ilC'.<aretinin teblıği: nın istenmesi tekarrur etmiştir. sonraki merasim<le Vali ,·c Bele-

, 
• 

Sl .. 
ı 

e't.ın · bıütın yor. H r &'ne ar • 
:l bliyüycn !ıu k• t ı m · 

met ön ilndc ifü ' rı ız f hr 
ır r'.U'la ka :rırıyor ve istik • 

bal emın c 'arak b:ı.kıV<- ' <.,, 
.Müt akibcn me tep komutam 

gene subaylara çok ) < n la 
kuttlfillda uıı ele alaeakl n 
Tiirki!n mert evlAtlru-ınılan mıi
teı;eklril küçük bir!iklcrdc nasıl 
hareket etmelerine dair tm·sive
lerı.le bulmımuş ve sc'z.luir. şoy· 
le bitirmi:;tf!' 

" -- Hocalara, koL ta,. ra, 
davctlikre teşekkür ederek BU. 
yük Milli Şefimize, Yec'.ck Su· 
bay Okulunun ve arıtın yeni ye
dek suba.vlarının sarsılmaz bo.ğ• 
!ılığını ve bir işaretleriyle Ş('ref 
meydanlarında ölmef'e hazır 
olduğull!uzu anctm - bır va· 
zife telakki edenm.,, 

• eclci> su ylalm uadı 
Ko u .:ı.nuı = uzun al~ 

lıın&n nutkuııdm yemın 
merasim.'tlc geç· v her kıta, 
baŞarında subayları o.i.d.:ı,.,"11 
halde e'"'"'Jce h=rlmıaıı ve il2C
ri muht >lif silfilıl:ırla dolu cn.· 
sanın baı;ına gelm' ve hep bir 
ağıZ<i 

"'- Hazerde, ser rd kanula 
ve deıılıdt' •·e lıa\'ıı.da ber x.a-

•·e h r erde milletbıe \ e 
cünılıuriyef.in~e doğrııl:ık \ e m:ı
lınblıetle hizmet n ka.ııunla.ra 
ve nizaınlara ve iımlrlcrinıe ltıv 
ıı.t 00""1'ğinıe ""' ıı.skerliğin na
mtı>Sunıı. Türk -~:un pııı
ru ca.'lmld311 aziz bilip icabında 
\-&tan, ciittıhurlyet ve vazife ıığ· 
runda · n se-.. ıı ı fi 
edcce:!İıııe namusum üuırlııe and 
içerim,, illyerek aııd itmişlerdir. 

And i.;ıııe merasiminden son· 
ra her kıtada en çolı muvaffak 
oiAn gençler tebrik edilmişler, 
müteakiben bütiin vedek sıı
baylara diplomaları tev1j edil
miş ve törene nihayet verilmiş -
tir • 

Hükumet fazla B-
m oa yyr 

mlıı kıı.ıvazörü..,,_ ııfırüi aldığı Düşman hava kuvvetleri E- Bu. Libvada. takviye edilmiş diye Reıs· ·i Dr. Liıtfi Kırdar, t•-. iJs ·· • j · · da'---d b- · · "' 1 b" 1 ... (Bat tar•fı 1 inel sayfada) hasarlardan du!ayı dlı tıır. ge • e'l.:Zı a lü.r.uı an ıruun ıuevzilerimiıi ıiç ır surete tarıbul Komutanı Tliıngenenı.l 
hnıva~öriin 'Cnsup bulunduğu koyunda bulunan sandalları t• it edeme2' \'e pek mulıte · ishak A\lli. ı,:.-,rkomutan vekili leriudu mevcut olan prunu.k mik· 
fi o, kuvvetler izden m:ak ka- bombardmı ~e de hasar meldlr ı:::ı:ııun bıı küçük tarını bıldircn bir beyamıamcyi 
1 ra!ı: gere setir vuifesini ifa ile ve insanca zayiat olm:ımııJtır. tiirlii kuvvetleri, <;ok gctİne- Tümgerenal Rüştu. İstanbul yedi gün zacfıııd:ı. lWkfıuı e 
meşgul iken İ:lgiliz teblığinde j . 1 den gilç bir vaziyette buluna - liıntaka K<ımı..tanı Z ya, Türn - te.vdi ccleceklerdir. Hükümet 
d~ zilı:reclildiğt vec;hUe ıulil-1· ap a ap Oll 1 c• ıtır. Harekat, pek küçük bir general Yümnli O resin, İstanbul ihtiyaçtan fazla olan pamuklan 
·t zı lılılıı . ti eden d'" 1 "k t d 1 Merkez Komutanı Feyzi Akıcı- pMin para ile satın almak &.ıı. • 

r rı ' va uş - k b mı yas a ır. !ar. h!cbe vdiled hazır bul ır. -ı '" ınan ko vetlerile karşı· ış lll l [ İn llİll bııı ı etıeriRiıı .1lıiyet.ni ha.izdir. Bu pamu:<:-
şiddclli bir muharebe ccreya~ nazır a u g t:bu:vv mu;lrndır. lal'! işlemekte oi.ruı müesseseler 
eb::ıiştir. Gemilerimiz ve torpil..o ff • Ka.'tıı-e,. 2 ıa.a.) _ 1ııgiliz: lllekt~p komutanııııo h 1 beyannameledni Vl'rdiktcn son· 
mulıripleri iz düıımana •ıek zi- e l hava kuvvet ermin orta ııark u- Mekt~p ttomııtanı bita . de ra da mutad faal!yeUerine do-
ya.de yaklaşarak müteaddit tor- 1 mumi l;arargahmuı tebliği: ııöyle dtomişttr; t va1.11 ed klerdir. Hilkiımet ili',,. 
pillerle hücum etmişlerdir. Roma, 2 (a.a. l - Papa bu sa- Erimde, Ingiliz lıava kuv • ··-Şu d.aki~ada Yedek Subay lıi. işe sekte vermeden bir ay zar 

Gün battıktan sonra isabet balı japon haricive. n:ızın Mat- vct rı kara kuvvetlerimizin mu okulunun 11 uncfi de~ı ık- fuula lüzum gordüğii ihtiyaçtan 
vaki olan kruvazör de dahil oldu suokayı kabili etmiştir. Matsu- vaffak~yetle tctevvüç eden ha.re- mal ı"1~n vo diploma tevzi} için fazla pa:nnkl M tın alacak -
ğu halde zayiatımız resmi teb- oka müteakiben papanın müs- kiitın:ı. faal müzaherette bıılun _ burada bulunan tunç c;ehrelr, asil tır. Ellerirde bulunan pamuk 
!iğde tasrih edilmiı;tir. Bu mu.ha teşan Kaı'dinal Maglinoe'yi zi- makta ctevam etmi'?tir. nıhlu, göğüsleri iman <'._,1ln Tu:ıc miktan 500 kilodan. ve pamuk 
rebe!tln ertesi günü tayyareleri- yaret etmiş ve bu zıya.ret iade Cenubi Afrika avcı tayyare- ço~u~ları _bu ırfan oraguun ~ıl- kozası ıniktan 1000 kilodan az 
ıniz taarrıızi keşiflerine devam olunmuştur. !eri, Asrnara muıt.akasında bir &ısıl-ı yu;;rulrn.nş olıırak Türk ol.:ın tilccarl:ır heyanname ver-
edeftk diğer bir kruvazör ve bir Mussol!niııin ziJafeti ço savoia 79 tayyaresini karşı- ordusunun celik safları ara.!!!n- mekten muaf tutıılaealrlardır 
tayyan.> gemisine bomba isabet Roma, 2 (a.a. l - • fussolini, ıamış ve ı;cri püskürtmüştür. 1- da rer almış bulıın~yor. B_ı.ıı::Dne Bu kararchn e' mukavele 
ettirmi.~lerdir. bugün ordu<:'inde Matsuoka şe- talyan tayyu.rdcrinden birisi, ye kadar .on bın rcPS>,!1f ye~ıştu;en ile elındeki pamuld&.n değer fi-

Marlrit, 2 (a.a.) _ Stefani : refine bir ögle zıyaCeti verruioı- re inıııelt ii.zere imiş gibi teker • bu feyız _Yuvası bug~~ de ilç bıM ya.tından <!;ıha üstün l:ıir fiyatla 
Cebelüttariktan haber verildi _ tir. Zıyafeti müteakip Musııoli- Jekieriui çıkarmış, dığer birisi- . ~akın munevver eYladını ordusu satmış olan tüecarlarm pa.ımık
ğine göre dün sabah bu liman- ni ile Matsuoka arasında bir nm de motörü altvler içinde ı~m. n;cmleketın muka~desatı-. ları mukav~ielcrde mul'll.rrah 
da lıigiliz harp gcmileriııin bü- görüşmede kont Ciano da ha- !:almıştır. 1 nı mudafüa etmek :ıc;ın t~hız fiyatlarla sattn almaca!ı:tır. 
viik faaliyeti göriilmuş·· tür. İki- zır bulunmuştur. '!!'!!!!!~"'"!''!!'!!'!!!'~~'!!'!!~"""!!!!"''!!'!!!"'!!'~!""'""' ... "!'!!'!!'!!'!!!''"'"?!"'!!"'!"!!!!!'!!!!!'"'! ' Matsuoka, buırtin Papa ta- Ceollbi Habeşi.standa, cenubi 
si harp malzemesiyle ikisi de rafından kabu1 edilmiştir. Va,i- Afrika. hava kuvvetl~ıi,. düşına
kıt.aatla dolu dört nakliye ge- kandan teyı·t edildii!ine göre, ııın mün.'ıkalatma ve müdafaa-
misi iki knıvazörle dört Uır- ., ı A ·1 Ad 

görÜ""1C çok sam. imi o!mn~tur. arına ve vaş ı e ama ara-
pito uhribiııin ve iki denizal .,... - d h t r·· mun·· aka! ·~"ı 1 Bu akşam. Japon büyük elçi- sın a er uru e .o.ı; -
tının refakatinde olarak liman-ı 'al '-·' ,,_,__ tı li "'~de bir ziyafet verilıniş • arın& """ WU>4'. yapmış r. 
d o ayrılmışlardır. zi~·nfeti bir k"'..Jıui resmı· •-•-'p mr ç k no.kt&da ınotörlü uakli-

llileden sonra da üzerinde- ' ...,..... k il • b b 1• eylemiı,1.ir. ye o arı c om awnlllL'l ve\ 
ki tayyareler uçmağa hazır 1 ıı::i ralyöz ateşine tutulWU11:ur. 
bir vaziyette olarak Ark Royal Şeker Tücca:-ları , Trablusgarpie, düşman tay • 
tayyare gemisiyle iki kruva.zö • yan ı:ııeyd:ı.nlan di.'n tayyarele-
rün ve altı torpito muhribi ile CB .. ta••11 1 lnol uyfa~•l rimiı; tar&fındaıı bombardıman 
y=lımcı kruvazörün limana bey:uıname müddeti; yalnız bir edilmiştlr. 
girdikleri görii!müştür. 1 güne ml!nh:ısırdı. Bu itibarlı B!itiiıı bı.ı harekata iştirak e-
Yunıı.n bahri~·eı;ine tt'ŞC!tkiir dün ~"'hrinıizde viliiyet maka • den.... J • · • lı · b" · 
A

., __ 2 ( ) y .,.. ,._yyare enmı:ıan epsı. ırı- 1 '"""• a.a. - unan balı mına 00 dan fazla beyanname si - , salimen üslerine 1 
riye nezaretinin tebliği: ı veriJınlı;tir. dônm"":ffiir. 

• - Akdeniz İngiliz donan- Diğer taraftan şeker fiyat- Asmara. 2 (a.a.) _ Reuter a-
ması baJ}kumandaru, İtalyan !arına yapılan zamdan sonra. şe jansının hususi muhabiri bildiri-
filosuna karşı yapılan son ha- J" tı f" l yar.· !;ata iştirak etmek ilwre Yu- ker mamu a . ıyat arının ye • 

ni baştan tcdkik olunmak mc- Eritredeki İtalyan başkunııın-
nan donanmaı;ı tarafından vak- sel-' mevzuu babsolınaktaclır. 1 

nd ·· ti ı h ~"' daııı general Frusci ı:giliz kuv-
ti e ve sura e yapı an are- İstanbul belediyesinin bu hu- · · 
ket.ten dolayı Yunan donanma- sustakı· kanaatine n•~ran bun- vetlerinin ı;ırnıc.;ındeu iki gece 1 

•-..ı·•·ür tm'""' ~ evvel Asmarada.n kaçmıştır. Düş 
sına ~,. e ..,ur. b" h li "'dd • dan ır av mu et evvd şe- ınanııı ııclı i teslim e<lecet;i saat 
Polonya Başvekıli ker fiyatına 10 kurı:ş zam va- 5130 da belli olmuştur. Filba.ki-ı 

A ik I d pıldığı zaman şek<'r mamulatınıı. ka o ııııa.tte İtaly:ı.u onlusıınuıı er 8 gO UO a yapılan zam kfumra.tıı olarak ild mümessili Teelas;ıv rh·ann. 
Londra, 2 (a.a.) - Polonya teslıit olunmuş ve bu küsurat dcl<i yol üzerinde bulunıın baraıj 

başvekili ve ~kumandıını ge- imalat sahiplerinin lehine ola- bir otomobil ile geı;.ınişl!'rdir. Bıı 
neral Silı:orskinin Kanadaya rak düztltilmiştir. Bu itibarla c>t<>mobildc bir beyaz bayrak sal 
muvasalat ettiği haber veril- şeker mamulatı fiyatlarında la.nıyordu. Otomobil iqind,·ki 1-
mektedir. General Sikorskı evvelce yapılan tadilat bugünkü Wyanbr rast geldikleri ruıkcr
Rıınndada.n Amerlkaya geçecek yükaelie ka.rŞ1S1nda bile imaliu lerden ke dilerini harekAta ku
ve Rooseveltle mühim görüşme sahiplerine zarar verdirnıiyecek manda eden generalin yanıua 
!er yaııacaktır. nispettedir ~tilrmelerini lstemi,olerdir. ı ~ 

dakıka oonra icinde onun~-u. Sa ·' 
voi lıumbamci !ayına mensup 
subaylar hııiunan ikinci bir oto
mobıı ayni yoldan geçmiştir. Bu 
sııba.y!ar pazar günü ölen o.ltıay- 1 
larıııın cesedini götürmek için 
müsaade istemişlerdir. Bu ara- 1 

da lııgiliz ı;cıırralinin Asıuara 
piskoposu ve diğer İtalyan wU-[ 
mcasillcri buluşm:ı.sı i~in icap e· 
den tertıbat alınmıştır. Bu mü
lıLltatın diin saat 9/30 da Tec -
lasavda y, pılınası tılııu-rür et
ıniştir. 

İtalyanlar Asm&raDıo ser
best Ş('lıir add0dilıneslııi tal;ıp 
etınişl=l.i. 

Asnı.ı.ranıu ehmımiyeti 
Luııdra, 2 f~.a.l - Asmam, 

Eritredeki münakale yalla.rınııı 
biri 0tiği merkt'zindedir. Şimali 
garbide bulunan As ra, Kere
n<' her:ı bir şose ile hem de bir 
demir yolu ile bağlıdır. Şarkta 
yine bir şose ve bir demir yolu 
Asnıara~'l Kızıldenizde Mıısav
vaya haitlaımı.ktadır. Ccnupt3 
Ha~istıına giden iki yol ,·aı· -
dır. Bunlnrdan biri Dcsie'den 
geqmekte ve Adis • Abahaya 
kadar gitmektedir. İmparator • ı 
hık ve Ingiliz lmvvetfoıi Kercıı
den Asınarnya ilerlerken d<:ıla.m
baçh sarp ve dağlık bir yoldan 
\!ecmcia mecbur kalıroelardır. · 

Reuter &jıı.naının bir muh:ı.b•· 
rinln Erit.re. cephesiuden göndN 
diği telgraflar. Ita!ya.nlann ln· 
giliz kıtaatının har kt'tindck! 
silrate hayret ettiklerini ve yol
lan kapa troak üzere kayalart 
diua.ınitle dev il'd.iklerinı \">ildir • 
mektc'1ir. 

lngiliz kıtaları bilhassa istih· 
kiım bölüklerinin mükemmel fa· 
al iye ti üzerin bunıl:ı.td::.n nis
l>E'terı mil· illatsız g-eı;ınişlcrdir. 
Dii.şınan bu mıntakadan o kad3.I' 
alelacele ricat etmiştir ki işgal 
edilen ycri-rde tabaklar için 
sıcak yemekler bulunmuştu:- I(ı 
taatımız burada bir çok esir al· 
r.:ıış \'C külliyetli ham mo.lzeme-
a. iğtinam etmiştir. 

Keren ile Asmam arasın 
siftlikterle dolu çok münbit b!r 
mıntaka nırdır ki burnd:ıki ltal· 
yan halkı .Asrn~-a iltıca et • 
mişlerdir. 
Asmara.nın ele geçirilmesi yal

nız Mus:ıvvn~'I te.bdit etmekle 
kalınanıalttn Kızıl denizle Habe
şi.ıan ıırıısınd:ık! biltlbı yollnrı 
nlhaf surette kapatmak tehlike 
sine maruz bıra.kmalı:tadır. Sarp 
arazi, Asmaranın beş kilomet
re ötesinde bl kted.ir. Bura • 
dan itibaren ıuıu:I 60 kilometre 
m ede bultman Kml denize 
doğru lımıekWir. 



' 

... ~.:·..:~..1;~.i.n~ Jı•~ -~ -· -.+:~~--·,·t!·_ .. :,._~ .... ~~·:--_.,...,:~ .... ~-,. ·~~,j.·&rit--::... .. :· ·- ...... ~. ·"-~ ..... ~.~.;_;·~~~~ ~~ ~-~..,. -~ ... -· .. ~... .... . <. ··:· •••• ,. - ~· :_:-·_;__ ~~~ --=~:». ,,~ ~ --:_..__ - =-

...,.. ' . YENİ SABAH 3 NİSAN 1M1 

BEŞiNCi TERTiP 
Oç0NC0 ÇEKlLIŞ 

7 NiSAN 1941 
İkramiye İlcramiye İkramfye 

Adedi lıfiktan Tlltan 

8 20.000 160.000 
8 5.000 40.000 

10 2.000 20.000 

1 İstanbul Belediyesi İlanları f 11 R A D Y O 
.................. ------~--;....______________ j BUGtiNKüPROGRAM 

Beya.zJtta Vezneci1€rde, Sabuncu ho.ını çık.mazında 24 metre murabbaı 

90 
120 
150 

1.000 90.000 
500 60.000 
200 30.000 

ıııılıalı ımıa satılmak üzere açık aretınnaya ltonulm~. Tahmin bcdoli 8.00 Program 18.40 Müzik 300 100 30.000 
'80 lira ve ilk te01inatı 36 liradır. Şartnaıne Zabıt ve Muamelit Müdür-. 8.03 Haberler 
Bitil kaleminde törülebllir. ihale 18/4/1941 cuma ııdnü sata 14 de daimı 19.10 Konuşma 

lP.30 Haberler 
19.45 Konuşma 

19.50 Müzik 

300 50 15.000 
encQme.nde 78pılaca.ktır. Taliplerin ilk tem.inat makbuz veya mektuplaril~ 

lııııle ı:ün1l muayyen s'3lte daimi entfunende bulunmaları. (2641) 

İstanbul Defterdarlığından : 
ltdrudarda Valdeboğındaki sanatoryom bina.ında yaptınlaca.k 3534 !mı 

S1 lı:uru$ keşl{Jj kanalizasyon Ş 14/4/941 p'1Zartesi günil oaat 15.30 da mil
• .Wlk ınüdtlrlüğünde toplanacak kooıisy<•nda açık eltııiltme ile 'hale 
edllecekttr. Muvakkat teminat 266 lıradır. Keşj.f, ıartııame vesair evrakı 
IDilll emllk 4 ilnctı kaleminde görülebilir 

ı.teklilcr!n, en az bir taahhütte 3000 liralık bu ite ben= ie yap!ığuıa 
6dr' idareleri1ıden almış oldukları veslkalara istinaden İstanbul vilclyeti
ae müracaaUa eksiltme tarihin.den (Tatil lttinleri hariç) üç etin evvel alın
~ eb..liyet ve 941 yılına ait Ticaret Odnsı vesıkası ibRz etmeleri lAzımdır. 

(2534) 

Fen l\1enıuru yetişti:riimek üzere 
memur tayini hakkında ilAn 

Maliye Vekaletinden 
-1-

1/9/1940 tarıh ve 2/4605 nurtıaralı resml gazetede mUnte.şi.r 
t'l/8/940 tnrüı ve 14177 num:ıralı kas ırrıanıeye bağlı toprak tevzi ta
Bmatn..-ımcsinin ta1.bi1.ti içI:ı. teşkil ed;lcn \"t' edilecek olan komisyonL'ır
da istihdam edilmek üzere yctı;ir nek <Çin tapu ve kadastro U. P..1il
dnrlüğü P'en Tatbikat nlektebinde ":t.ıJ'atı temin edilm~k üzere mı:

mar alınacaktır. Bu mennıriye'!~ t:-ı!ıp ol:-.ntardan aranan şarUnr ve 
-11< •saAıda göı;t.orilmişlir 

- il -
AUANAN ŞAEILAB 

1 - Y~ı 40 dan taı:la olmam:ok; 
2 - F.n ;ız 1.s 10 uncu ~ı:ufa veyahut bu derecq'e muadil diğ~ 

bir mektepte tahsil güı milj olmak: 
3 - Halen n-smt bir dairede müstahdem ise, io!ik4k için muvafa

kat aJnuıı olmak v., a:ctı, ltıbarlle kend!sin<IB> istl!ade edileeeıb anla· 
lllanalı:; 

-m
:utır...AcAAT ŞEKlJ. 

Yukarıdaki eartıarı h.ıiz bulunan taliplerin, apjıda yazılı ves!
kaları bir latida ile en ıeç 20 r•!ay1s l!J41 tarihine kadar Maliye Vc
tlletlne cl4llli Eml:ik> gilııdcrecelı:lerdlr. 

1 - Nüfus hüviyet varakMı «aslı veyahut noterce veya resmt bir 
mek•mca musaddak sureti> 

2 - G kıt'a Cot.otral <altı b~k dokuz eb'ac!Jnda> 
S - Mektep tasdikname veya ~hadetnamesi c::aslı veya musndduk --.. - Memı.ırfyette bulunmuş i8t, tasdikli sicil karnesi veyahut bu-

hm.duğu mcmuriyeUer ıçin ayr? ayrı vesikalar· 
G - Sıhhi durumunun köylerde ve h(-r iklimde vazife iLsına elve

rll\i olduğuna dair bir hUkUn1e: veyn b4-!lcdiye doktorluğu raporu. 
8 - C. MUddeiumwniliı{in1.e mahküıniyeti olmad.J.!uıa dair vesika 

dııtıcla zirine müddeiumumilikçe tasdikli meşruhat verilmest ldfidir.> 
7 - Hüsnühal kA~ıdı; 
8 - Askerlık vesika~ıı •Nü.ftıs hüviyet vara.kasında varsa ayrlca 

lotemez.> 
9 - Talip olan şahıs resmi bir dairede müstahdem ise, a,.-rılma

anda mahzur oln1adığına dair vesika •talebe müteallik tsttda ve mer
butu vesikaların o daıre vasıtas He gönderihnm halinde ayrıca mu
va.fakatı:ıameye mahal yoktur.> 

10 - A~ğıda yazılı şekilde taahhutname; cbu taahhütnamedeki 
müteselsil kefilin resmi daLrelerJen vcyAhut ti.cart, m;ııtı veya sınat mü
eı&aeselerde müstahdem alınası şartta>; 

NOT: Bu ke!aletname noterce resen tamim olunacakb.r. 

-IV
TAAHHtlTNAME 

Maliye VekA!etınce Vıprak teYzi talimatnamesinin tatblltl için teşkU 
edilecek komic;yonlarda istihdam edilmek üzere, fen memuru olarak 
yetişUrilmek için bir vaz:teye tayin edilerek talim ve st.ıj maksadı 

ne tapu ve kadastro fen meklebinde taliın ve tahsilim neticesinde bu 
mektepten me7.un olamaz veyahut mektepten mnun olduktan sonra 
beş sene müddetle hizmet ifa etme:z veyahut lstlhdam edildiğim r.ızile
den tstlta edP.T veya. ıdare hizmetimden memnun olmıyarak v:ız.ifen1e 

Diba.yet verirse hem cezat ~~rt ve hem de tall'Oln mahiyetinde ollnak 
üzere, yedl yüz elli lira ödeneği; ve bunun için hakYJmda dava jkame
alne ve UAm isbb.coallne hlzum olmadan bu taahhütnamenin icraya vaz'ı 
veyahut hazineden alacatım varsa bu alacağımdan defaten takas v" 
malıaubu, ve yine bu lııahhütnameden mütevellit her lıangJ bir lhti!Ai 
için dava ikaı:n~ine lüzum hruul oluraa bu davanın Ankara mahke
melerince ril,ıretlni kobul ve taabbüt ediyorum. 

Aclreo: 
NQ.tus hüviyet varaknsındaki hüviyeti; 
. •.. • nln ceza! prt olarak taahhüt ettiği yedi y1iı elli liraya 

tadar ayni şartlarla mütcsP.Wl ıı:.tll olarak ltelalet ederim. 
Kettlin meslek ve adref>i: 

Nüfus hüviyet varakasuıdakl hılviycli, 

-V-
Kabul edllecelı: tallplore, mektepte her ay de-ram edecek stajları 

mıftddetince- eylık 50 - 60 lira ticret ve mektepten mezuniyetini mütea· 
kıp Uyak;ot derecelerine ve teadül kanunu esaslarına göre 100 - 150 
lira aylık ücret verilecektir. <1838> <2211> 

8.ıs Müzik 
S.45 Ev kadını 

* 12.30 Program 
U.33 Müzilı: 

12.50 Haberler 
13.05 M!lzllı: 

lS.20 :MiWlc 

* 18.00 Proı:ram 
18.03 Milzllc 

20.U Radyo 
gazeı..ı 

20.45 Müzik 

21.00 Müzik 
21.JO Konuşma 

21.45 Müzik 
22.30 Haberler 
22.45 Müzik 
23.30 Kapanış 

Dünkü ihracat 
Dünkü ihracatın yekfınu 360 

bin liradır. Bu arada dün Dani
marka ve Almanya ve Mısıra 

tütün, Rumanya ve Bulgaristana 
balık, İsviçreye fındık satmış • 
tır. 

Kır koşusu 
Kxıdılcöy Halkeııiııden: 

6 nisan 9il pazar günü saati 
9 da Fenerbahçe stadında 5000 
metre kır koşusu ile öğleden j 
sonra Halkevi spor salonunda ----------
saat 15 de yapılacak süngü mü
barezesi mUkilatlı miisabakala,. 
nna ~tirak etmek istiyenlerin 
mezkür gün mahallinde hazı.r 

bulunmaları, şimdiden halkevi
ne kaydolunmaları. 

1 "Yeni Sabahın,," 
ilan fiyatları 

Kr. 
Ba§ltk maktu olank 750 
Birinci sayfada santimi 500 
ikinci ,, ., 350 
Vçünctt .. .. soo 
Dördüncli ,, ,, 100 
Beşinci .. .. '15 
Altıncı .. .. 50 

Başvekalette Müteşekkil Anıt-Kabir 
Komisyonu Reisliğinden 

Ebedi Şel Atatürk için Ankarada lıaaattepede inşası takarrür enen 
Antt - kabrin h•cin projelerini hazırlamak üzere Türk ve ecnebi mimar, 
milhendis ve heykcltraşlar arasında serbest bir müsabaka açılmıştır. 

Müsabaka müddeti 31/10/941 ~ hitam bulacaktır A!Jlkad•rldrın 
ı:nüabaka dosyasını alabilmek için şimdiye kadar vücude getirmiş olduk. 
lan eserlere ait vesaikle tahriren komisyon r-i•ııti»- müracaaUan. 

(1836) (2614) 

Darphane ve Damga Matbaası 
Müdürlüğünden : 

• 1 - Madeni para halltalarının lzaboııinde ls1imal edilmolı: üzen. 350 
numara 150 adet kapaksız Pota satın alınacakbr. 

2 - Ahn<..:..:ak p0talat"da aranılan en bariz vasıl azamı 1500 derece! 
bmarette ve 3.5 saat zarfında halitaıarın izabesine ve her potanın as~art 25 
Tll:18 iki potanın 50 döküm yapmaya mukavim bulunması olup d.ltcr tdli 
,....ıt verilecek şartnamelerde yazılıdır. 

3 - Taliplerin 12/4/941 tarihine kadar te&ll1 m.l<tuplannı ınüdlrlyete 
-1 eylemeler; ıAzundır. (2112) 1 

3.000 10 30.000 
60.000 4 240.000 

842 
Teeelll 34.520 

64,828 mll.k!fatı 749.520 
Ya.nm bilet Tam bilet 

2 4 
Lira Lira 

1 Devlet Demiryolları İlanları 1 
:Muhammen bedeli (2585) lira olan muhtell! kalınlıkta Zl50 kilo levha 

amyan~ 200 kilo örülm~ kordanıyant ve 100 kilo erafiUi yatlı 4 lı:öşe Sal. 
maatra taahhildilnü ifa edaniyeA müteahhit nam ve hes"1>ına (ll/4/19UJ 
cuma günü SA&( (14) on dörtte Ha,darpaşada Gar bına!I dahllindek! lto• 
misyon tarafından açık eksiltme usulıle satın alınacaktır. 

Bu i:ıe .ıılrmek i.stiyonlerin (193) lira (88) kuruşluk muvakkat teminat 
ve kanunun ta71n ettiji vesaikle b;rlıkte elatiltme günü saatine kadar k,Q.., 

misyona mUracaatları lhımdır. 
Bu ~ ait ııartnameler komisyondaı:ı paraaız olarak. daiiıtılmakta~ 

(222P) 

• • • 
Muhammen bedeli 20700 lira olan tıç adet bava tahmerdanı ile ild adet 

mazot motörlll kompresör 18/4/941 owruı günü saat 15.30 da pazarlık \JllU. 

ın;. Ankara idare bjnasında satın &ltnacaktır . 
Bu 1fe girmek isti.Yenlerin kanunun tayin •ttlil vesikaları hlmllea 

ayni gün ve saatte komisyon reislltlne mllracaat etmeleri !Aztmdır. 
Şartnameler Ankanıda malzeme dalresi.nde ve Haydarpaşada teeellQıd 

ve sevk feOitindo görülebilir, (2:183) 

, T ü r k i ye , ı---~--~-ili'~':-1 --~~~-~~-!< 

Kızılay Cemiyeti ı % 

Cemiyetimiı:in idaresinde bulunan Afyonkarahisar Maden
suyu ş4'e1erinı koymak üzere asgari 7500, azanıl 15000 

~\~,""\ PA R A_ Umumi Merkezinden : '\'\ \ _ / 

SANDIK YAPTIRILACAKTIR 
\ HAYAT v: .. ruşıNtN 
~ DİREKSİ'fONUOUP.'--7 :ef·'t'E 

·--- :c:f ~-, 
~-~ 

~~- ... •· -
Bu sandıkların tahta ve çivisi cıemiyet tarafından verilece· 
ğinden yalnız imaliyesi açık miinakasaya konmuştur. Talip- l ' 
!erin şartname ve şema için lstanbulda Mimar Vedat cad-
desinde Kızılay hanında, KızJay deposu Direktörlüğüne mü-
racaat etmeleri ilii.n olunur. 

İllAIUSİNİ N~.JI İ$ BAIMCASINDA 
it(RAMiYıı:.t..İ HESAP AÇAR 

=--==-============rT. is. ANKASl"'\ 
I<üçük tasarı·uf ırın· k K ______ __,. 

Kalorifer Malzemesi aranıY"r 1 
Yeni veya müstamel Kalorifer bo· 
rulaı·ı, kazanı ve Rady~törleri aran
maktadır. Elinde bu çeşit malzeme 
bulunup satmak istiyenlerin Gaze
temiz idare müdürlüğüne müraca-

atları rica olunur. 

Sahibi: A., C.malettln &ara~ JleFi,..t 1146dürü; Macit Çetin. 

BUtldtOı yer.: (H. Bekir GUraoya. .a A. CelnaJettln 8a,..çoifu ••tbaaıı) 

1 l 1941 
ey oz or satın alma 

ıesap arı k • d 
İ . iV.iYE PtANI ' ı" - A~·"'da omısyonun an ., w-- cins ve mlktan yazılı mutabi3'e malzeme5i 7/4/941 paıı 

' KEŞIOELER : 4 Şubll.t, 2 Mayıa, i' 
1 A(Juırtoa. 3 lkincl!etı in 
tarih~erlnJe y~pılır. 

1 a~e~2!~ Ll~~~~M! ~~~;3 İ LırJ 
- 3000.- , ~ 

2 > 750 > 1500, - > 
3 , 1000 , 

4 > 500 > - 2000.- > 
8 > :l!"IO > = 2000.- > 
S5 > 100 > = 3500.- > 

80 , 50 , = 4ooıJ.- > 
300 > 20 , = tiNll.- , 

zaıtesi günü saat 14 de konıisyonumrızca münakasaya ı.:.onınuştur. 

2 - Takarrür eden Iiyat üLerinden % de 15 ten1inat alınacaktır. 

3 - Evsaf ve 50rait ner gün moz!tQ.r ı.omisyoodB görülebilir. (26_, 

Adet Si nal 
--- -----

bOOO Yem torbası 

3000 1p yular baslılı ve -
5000 Rellemr 

7000 KoI;ın 

10.000 Gebre 

10 Nalbant taıcımı 

80~ Cul 


