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iftCiiLiZ 
Fransız 

münasebetleri 
Pnı'"ız liiikunteti FN,... .. 

luılıramanlığına gt1/cqaaz 
Mi/ ve korkak bir luınbt 
!l"P"'ll olduğun• •ic4tıaın. 
tlıı ılaima lıiaecli,..r. Oaııa 
IWU'un un .ıt ıncl.a 6ir f•TUJ 
lıareket azabı claiac ~ 
<li•ini kHıiri'!lor, 

Macar 
başvekili -

intihar etti 

- -

Yugoslavya 
da endişeli 

~~ günler 
Alman matbuatı 

Kont Teleki bırak- Almanlara yapı-

lngilizler 
Yunanistana 
asker çıkar
dı/ ar mı? 

lığı mektupta bu lan işkence ma-
ümitsiz hayata ar- sal/arından ısrarla Amerikan radyo-
tık tahammül ede- bahsediyor sunun verdiği 
mlyeceğini bildirdi Loodra, 3 ca.a. ı _ tngiliz ga- mali.mat 

Budapeşte, 3 (a.a.) _ Reuter. zeteleri, Yugoolavyaya kal'fı Al- Boston, 3 (a.a.) - D. M. B. 
Macar Başvekilı kont Teleki, man propaganda neşriyatının ajansı bildiriyor: 

Ö 
ngilter ile Fransa llrMIDda- l"!'Ce intihar etmiş ve bu sabah gittikçe fazlalll'.!tığını kaydet - Boston radyosunun blldlrdiği-
ki münasebetler maatteee Cl!ı9edi odasında bulunmuştur. mektedir. İngiliz gazetelerinin ne göre, 1ngilterenin Mısır or-
-~ .. bir türlü dllzelemiyor. Buı;-kmı9 olduğu mektupta, baş- bir<;oğu, Alınanların halen Yu - dusuna mensup motörlU kuv -

Bugiink:ii harbin arzettiği en ftkil, gllç ve betbaht vazifesine goelavya haklı:mda yaytıJı:ları vetleri ve müteaddit piyade til-
mAnasız Pa.radokal&rdan biri de den.m için kendisinde kafi kuv- Yagoıılav Bqveklli Simovi!l sözde vahşetler haberlerinin, Çe menleri SelAnlke çıkanlınıştır. 
budur. İki dost devlet müttefik ftt görmediğini bildirmiştir. ı ----------- lroelovakya ve Polonyaya lı:arl}ı Bu kuvvetler Yunan - Yugos -
olarak bir ideal harbine girişti- Başvekilin intiharını gizli tut- -ı neşriyatta kullanılan habere ua- lav hududu istikametinde iler-
ler. Birisi yarı yolda lnhilA! et- malt _için bazı. teşebbüsler yapıl- E ritrenin yanı hayret derecede benzemek- !emektedir. İngiliz kuvvetleri-
ti.. ve düşmanın ııartlarma boyun ı:ııış ıse de bu teşebbüsler mu _ te olduğunu tebarüz ettirmekte- Din mevcudu 73000 Jı:işi tahmin 

== 

Atatürkün Hayahndan 
Yazılmamış Hahralar 

AHBFIRTALAR 
Cirupunun müstesna 

ziyaretçileri 
=[!:=~Yazan: Cevat Abbas Gürer:::;j!=== 

-1-
Ber An mııhazebe haberleri 

ıt1an, ve veren; çolı: zaman 
da. grup, veya odu emirleri 
yazan ve yazdıran mahrem 
yörekli santralimig; bir gi1n 

Gelibolu mutasamfı Bay İb
rahim Süreyyanın "Kocaeli 
ayl&Vt Süreyya Yiğit,, ku
mandanmu sevindiren bir t& 
Womınu not etmişti. 

(Botıu 3 üııcü aayfada) egınek mecburiyetini duydu. A- ftffak olmamıştır. Haber, ~k • ı • t dir. Hatta, bazı defa, vahşetler edilmektedir. 
yakta kalan Fransız hükfunetin_ derin bir tesir hasıl etmiştir. ışga l a- hakkındaki haberler, yalnız Ünited Prese, bu haberi ta-
de J?arip bir ruhi h8.let l:Ö7.e çarp Otopığn.lıı neticesi "Çek haydutları,, veyahut "Po- ~;;;;;;;;;;;d;;(S~o~nu~•;y~f•;6~•1l~tu;n~6~d•;.>~~~;;;;;:;~~;;;;;~;i;~~;;;;~;;;;;;;;;;~~~~~~~ 

~~a ıı:!~~i?~:u= ~':;: ~~:e:~~:~>M~~ mamıanıgor ~ı ~~~~~~~~· )<:;~~ -1-8 .. U .... ,. 0:...0-·H- -1= M ... -T_l __ H, A-N--L-A. -R· ... O_N_B_E_S_ ~_nde şıddetli bir nefret, adeta. ~ili kont Telekinin intihar et- kelimelerini ikame etmek sııre-
duşman!ık hiRSi hüküm &l\rü- miş olduğunım teeyyüt ettiği tiyle aynen yeniden neşredil -
yordl!. İttifakın ve siJih arka- ftS!nen bildirilnıektedir. Libyada Alman mffıe benzemektedir. 
daşlıı;ının devamı müddetince Kont Teleldaln şahsiyeti l Times guetesinin rliplomatik 
İngih zlcrın Fransızlara karşı bu Budapeşte, 3 (a.a.) _ Müte- talyan kuvvetle- muhabiri, Yugoslav bükthneti -

muaıneleyı .. ~uhik gösterecek ~fa OO.,ve1ı:il kont Tekiri 1897 • • f 1• t" nin sekinetli hattı hareketini li- s ADAR BiTi ı• LECEK dereccdebuyukbirkusurlarıol- -.ıesinde kdolik bir aileden nnın aa ıye ı vilyorveezcümlediyorki: MAYi A K 
m~ mudur? Her iki tarafı da doğmuş ve Frerler mektebinde Londra, 3 (a..a.) - İngiliz oı-- Yugoslav hUkfuneti, kendisi- , 
esaslı. surette ve k•-"k.lı ola- okuduktan sonra Budap~ote tini- dusunun muzafferane bir suret- ni tahrikGi sözlere ve fiillere loş 

k -•~ ...., lortmak , .. 'yen bu··tün· Alınan ra d!nlemeden bir hüküm ver- -.ıitesinde hukuk, coğrafya ve te ilerlediği ve Asm.ara zapto - · ....... 
m~elim ve bu sualin ~bını 1 BOSyoloji tahsili yapmı..~tır. Dok- lunduktan aoura 80 kilometnı j te.;ıeblıüslerine sakin bir BUret-
~kb~e mrakalım. ll'ııkat, İn- ! tarasını siyasi ilimlerden yapan mesafede bulunan Muaavvaya te mukavemet etmiştir. Yugos
gilizlerın bır kusuru olsa bile· koııt Telelri birçok seyahatlar ya.ki~ bulunduğu şu sıralar- lav hUkfurıeti, ayni zamanda, 
bunun tevlit ettiı1i i~birar Fran-1--_.:<c.:&o::.cn.::u.: .. :=!..:Yf:.:•-=5-=•:.:ül.::u::;n...:6:..:d::•~l-ı da İtalyanın Eritredeki son il&- (Sonu .. Yf• 6 aütun 2 de) 

mz vatanının müttefiğini unuta-1 ı SÜ olan bu limanın da saatten 
~ d~r0ccyc varmamak l&zım-ı talyanlar 13 aate İngiliz kuvvetlerinin eline Japon hariciye gelirdi. Herhalde İngi!Wer Fran 

1

. dtiıpnesine intizar olımabilir. U· 
aaya Almanlar kadar kötlililk h • • munıi tahmin İtalyanların As - b •• 
etmemişlerdir ve Fransa aley- arp gemısı ınarada yaptıkları gibi, bu ııehri nazırı 11gun 
hinde hiçbir zaman Almanlar de, müdafaa etmeden teslim e- • 

~~~~-~~ ~ii;i~~~ kaybetmişler :'f~f::Ziı~·1: ~:, Berlınde olacak 
etmez hakikati unutarak lııkenderiye, 3 (a.a.) _ İs- ğer bir~ mağlfl.blyetleriu mu-ı Berlln, 3 (a..a.) - B. Matııııo-

d!lıımaıı Almanlar H!hinde lngi- Jronderiye bahri nrahfillerinde kaddemesı olacaktır. Roma rad- ka cuma gttnii Berlinde beltlen-
llz aleyhtarlığı etmek Fransa d- aı...-~ ptı" . 
va,t&nl><'rv. ~rli·~ın· in '-bul ...... _ tahmin edildiğine göre İtalyan Y08U un ~..,.... ya gı n~- mektedtr. Berlinde miiu.kereler 

~ -.a ..,.., ""-· ş ki Akd ·zd yatta "efk&r.ıumumıy., .r=><'- pı1 -"". mıyeeeği bir dalalettir. ._,,,unun ar enı e «»- • 1 . . t k ya maM ,..,,., "' 

Almanya ile mütareke aktet- reyaıı eden deniz harbinde 13 ~sındadariıebulf!l'wımffa~~~!~~~ Roma, 8 (a.a.) - D. N. B. 
tikten remi kaybetmiş olması ihtimaH .... .,- uau..o. ·~ 
-ıe 00tlnra.. iktidar mevkine nrdır. bdır.,, demekle bu noktaya işa. bildiriyor: 
.,. n za <'r ıngiltere ile ittifa- T ret etmi.,..'r. İngiliz kuvvetleri J•nnn Hariciye Na::ın B. Mat-
kmı yapmış olan siyaset Rdam- ahrip edlldlkleri Jı:at'i ııu- Jd • .'.'..,";__ ~- ı..· 1taı ba -r-
lar rette tahakkuk elmia olan g&- pr Aır...........,.l yan ' - moka bu sabah saat 10 da Ro-ınıı ruhen muhalif kı'mon\0r- · ı ., k danı dttk D'aost'a me 
dl. Solların ve solların etr';r~n- mı erin dört kruvazör ve Uç oman - madan p.ynlmıştır. Kendisini ııe-
da to ı destroyerden ibaret olduğu bil- sajlar göndererek orada yaşıyan ak tır.ere H ·c1ye Nazı 

p ruıan grıınlann da şi1- dirilmektedir. İtalyan ailelerini yerlilerin in - lBmlam an n =e aleyhinde idiler. Fakat on- Bu listeye ciddi surette ha- tikamından kurtarmak için Ha- kont Ciano, faşist partisi kiti-
.. kanµ besledikleri nefret his - lan L' beşı'stan ve Eritreyı· derhal •·- bi w deviet nazırı Sereııa ile sını l"ransanın müttefilrleri olan ara ugranuş o ıltorio zırh- ..,.,.. 

İnglllzlere te.;mil et.mel< ha.War kın ile diğer iki kruvazör ve üç lim etmesi tavsiyeııinde bulun - diğer birçok .-at istmıyon& gel
rın en. affedilmezini teııkil eder. muhribi il!ve et.mel< icap eder. muşlardır. Habeşistruıın yarw, mişlerdir. B. M:aU!uoka şiddetli 
C\tnkü İngilizler falan Fransız tik~~y=ct! kanaa.t,geı:ni ka;!':! şimdiki halde, İ.tıtlyan kuvveti&- alkışlar arasında, teşyle gelmiş 
fırkası ile birleşerek o fırkanm rinin elindedir. 1mpara.tor Haile olanl.arl.a veda etmieı trenin ha-
~de bir harbe gı·,.;-eınış· _ suu bahis deniz harekatına it- Sellsiye, kendi vatandsşlanna k C 
!erdi. İngilizler büyu.:k..,.... Fransız. tirak eden bütün deniz ve hava neşrettiği bir beyanname ile kin \ rek.et dakikasına adar kont i
vataı:ı.ı ve kavmi ile müttefikti- cilzütaınlan tarafmdan verilen w intikam hislerini bir tarafa aııo ile konuşmuştur. Nih&yet 
lw, büyük Fransa menfaati ıığ- ___ _:Cllo::..:.:.;".:.".~ .. :::Y:..:.f:..• .:.5...::•::."':.:".::"...::3:..d=•::..l _:_ ___ <:.;:llo::n::u:...•=:!.Y'::•_;•:..;.otu.ı=.::::...:•:_d:.:•:.:._l tiri Hariciye Nazırı ııamimf BU-
nmda harp ediyorlardı. rette biribirinin ellerini sıktık-

Vıchy hükUmeti bu noktada as·ıı Korunma Kanunu tan ..ıra B. Matsuoka hususi Yolunu şaşırdığı gibi pek kolay trenine ~ ve Japon ve İtal-
~ m~~~~~~1i!a~ yan milll marşlarını dinliyenık 
lt.ra karşı. her türlü muka?em&- rom adan uzakJa.'l:ınıııOr · 
tin "'::bk lı:atiyen ihtimali kal-
~gım zannederek kftldisin! yaş haddini aşarak dlişnianın ayaklan albna atan 

Fransız hUkfuneti Fransz kah- ff edil d k b 
• ır reket yapmış ol-

hizmetten ırakta bir hükOmet 
darbesi teşebbüsü 

Maarif Vekaletinin bir tebliği 
Ankara, 3 (a.a.) - Haber 

aldığımıza göre, lıfaarif V &

kili iği 1940-1941 ders yılı res
mi ve hwrusi müeııooacl-erdeki 
tedris faaliyetinin 16 mayıs 
9il tarihine kadar bitirilme
ıri için aşağıda.ki hususları ka
rarlaştırarak alAkadarlan 
tebliğ etmlştır. 

J. - bJ{lJ%l llJ!.Ullıul~AM .;a __ 

'9'e imtihan faaliyetleri 15 ma
yıs 1941 tarihine kadar blt
rilın.i9 olacaktır. 

2 - Ortaokul w Hselerde 
ve öğretmen okullarında 16 
nisan a lqııunı derıilere ııon V&

rilecektir. 

3 - 21 nisanda lise bitirme 
imtihanlanna ve 22 nisanda 
ortaokul eleme imt!hmlrn 
ha.şlana.caktır. 

Türkçe eleme tıntihanlan 

22, tabiat bügiai 25 ve mat&
matik 26 nisan tarihlerinde 
yapılacak 30 n isa.nda da ortar 
okulların söztü imtılıanianna 
başlanacaktır. 

4 - Lise bitirme imtihanları 
6 mayısta bitecek ve devlet ol
gunluk iıntihaulanna 9 ma
yısta ba.şlanacak ve 14 ma
yısta hem orta.okulla.nn sözlli 
imtlbanlan hem lise devlet ol-

SABAHTAN 

edilerelt 15 mayısta denıler 
bltlrilccE'ktir. 

7 - Bütün yüksek okullar
da d& ber tlirfü imtihanların 
15 mayıs 1941 tarihine kadar 
bitirilmesi için lizımgelen tet
birler alınmıştır. 

lfaarif müdürlüğü imtihan 
pa"<>gııımlanaı hazuflyor 

Sehrimiz 1ııf.aarif Müdiirlüğü 
Velı:llet tarafından yapılan 
tebligat üzerine oknllann bil
hassa orta kul ve liselerin li-
ııe bitirme ve olgunluk imti
hanları üzerinde çalışarak bir 
program hazırlamaktadır. 

Vııiversilıede t.edhirier 

llaarif Vekil 

Diğer taraftan Üniversite 
hukuk fakültesi dekanı Ali 

U- A1I Yücel Fuat Başgilin riyasetinde bu

gunluk imtihanları bitmiş bu
ltulacaktır. 

5 - Öğretmen okullarının 
ııon ııınıf aözlü imtihanları da 
25 nisan ve 10 mayıs tarihle
ri arasında yapılacaktır. 

6 - Meslek okullannda son 
ııınıf imtihanlarına. 17 nisan
da ba.şlanacak ve 15 mayısta 
son verilecektir. Diğer sınıf
larda bir taraftan tedrisata 
devam olunacak ve ayni za
manda kanaat notları tesbit 

SABAHA 

hınan talebe not heyetine rek
törlük imtihanların ay sonun- ( 
da başlamıı.ııı ihtimalini gfo- ( 
önüne alarak şu tavsiyede bu
hmmuştur: 

Kitabı olmıyan derslerin 
notları ayın yirmisine kadar 
mutlak surette tamamlanmış 
ve talebeye tevzi edilmiş bu
lunmalıdır. Profesörler de da
ha vermedikleri derslerin not
larını acele olaralı: heyete ve
receklerdir. 

=~ı~ahayakışmıız zayıf ff la en ye e su aylardan da 
~ugun.Yor. u~.~nudruna ~-alhtınisae-da i 5 ti f a d e e d ı• l e C e k Bağdat, 3 (a.a.) - Taha par 
bir - p. Elba.şimi kabineyi teşklle mu 
~~~~ (i kendıaını kemiriyor. Şınırunım Ankara, 3 (Telefonla) - Pa.- halinde ve seferde bir aydan vaffak oJamamıştlr. eçen 
~dan gelen bir ham- aif korunma kanunun 10 uncu fazla devam edecek müddet için Bazı generaller bir hillı:funet 
le Vıchy htlkfunetine ln~izlerin maddesinin tadiline ve bu ka.- kullarulmalı: ÜT.ere yq haddini darbesine tefebbüs etmiflerdir. 
de k~dileri gib mağlQp olduğu- nuna yeniden bazı hükümler ili aşarak hizmetten affedilmiş o- Bu bapta tafsilat yoktur. 1rak 
~;n>ek arzusunu veriyor_ veıııne dair kanun layihası mec lan yedek subaylardan lözum mı naibi Bağdattan a:ynlarak 

sene 
ile bu sene 

Bir haylı 
farklar 

göründü! 

Gümrüklerde .. 
ki Kahveler 
çıkarılıyor 

f&ki u. İngilklerin her muva.f- llııe sevkedilmiştir. gördükleri bu vazifeye tayin edil Basraya gitmiştir. 
h Yeti Vlchy hillı:funetinı. Kanuna göre, hava taarruzla- dikleri takdirde rütbelerine' ait .==:.::!'...:c..;:_-=. ____ _ 

da"";, Franııaz milletinin nazarın- ~ k3.I'll korunma teşekldll- i üniformayı taşıya..,.klar ve rUt- HA R p 
d~ ~ WlZ&nnda bir par- !erinden herhangi birinde sefer helerinin maaşını a.la.caldardır. r .. -- --... , 

~ a c:ük diişilrmekte .,. - • . • 
va~a ~işlediği dlrınU da- maıruştır. Çünkü bunun bir va.. 1 aleyhindeki bu mesleği son za- VAZ.IYETI 
ha goze c:arııar bir hale ııok tan hainliği teskil edeceğini manlarda bir kat daha arttı. 
maktadır. Halbuki J'ranıuz ~ müdriktir ve böyİe bir hareketi Devlet Reisi Mareşal Petain'in 
tanının kurtulması Y8Jnı:r. w yal kabul edemiyecek kadar namus- ismi artık pek işitilmez oldu. \ 
m~ lngilterenin galebeeiJe ınüm: ludur. Fakat İngiliz düşmanlı- Muavini Amiral Darlan onu göl-j 
lı:ün olııcaktır. Buna rağm hnı böyle bir hadde çıkarmadan gede bırakıyor gibidir. Fransa- . 
Vichy hil.kfun.eti ınUtv.ıkeiiin ~ lngi!tere aleyhinde İıareket fır- nın resmi mahfillerinde gittik- , 
tandırıcı şartlarına razı olmak. sa.tını da kaçıımamaktadır. Bu çe artan İngiltere aleyhtarı his-! 
la Fransız menfaatlerini, ııeret hattı hareketi mazur göser -J siyatta. Amiral Darlanın şahsi 
~ haysiyetini çiğneaıiıı olduğıı- mek içjn bir takım sebebler bul- teınayüllerinin ve kanaatlerinin 
11

11n ile.bit olmaması. için 1ngii _ ~ ve bah8'1·tliğimiz psikoloji-ı de bir rol oyıın.ması akla geli
lereııh, ıle mağlilp vaziyete d"- 1lll': mahsulü olan kötü teıuayül
mesınlşı billihtly•~ temeıını· ~ len .onların arkasında aizlemek, yor. Zavallı 1''ransa. Bugün şöy-
yor te - "U1 aynı " le böyle bir Fransa ayakta du-
kol

. .. ""--ıe m---' bir ....,;_ . zamanda bu zevahire isti- bu ınh 1n ·1 k~y ....,.... .- nat 1 k ruyorsa rot asıran gı -OJı sev İledir ki '-·""n kU _ 1 e endi vicdanlarını ds al-
-• "'-'n•a F'ı-anııU .,....~, ·- datnl"k Umk terenin muvaffakiyeti sayesin - . uu .. ,........., vatanını'-- ~ .. m ün oluvor. Alman- İn 

•• ı. ln-' .. ,... !ara dedir. giltere de Fransa gibi, tars,.,.... ;;ılterenUı aleyhinde- muınıuıatta bulunulmaz Al-
dir ve elinden gel"""" ı..adar ~ manlarla az Çok işbirli<n y~pıl- mağ!Up olsaydı büyük Fransa-

~,,. " ~ mazııa ~' al .,. mn küçük Danimarkadan bir 
na. kötülük et.mel< fınebnı Jı:a.. 1~"~ tındaki Fransa -____ .......,,ı,~ nın Almanyad k' · farla kalmıyacaktı. Fransıınııı 
.,..ıws.ı ...... - · mzlıı.nn · • ı esır Fran - mukadderatını E'llerinde tutan ., __ , p et & ı n h_,._~ ~etleri. bütün bütün 

....... _ _...._., fenalaşacagı; serbest Frıuıaanın zatlar bu hakikati anlamayorlar 
l'raruıız donanına.smı ve t.z:ı dalı~. f~a ~!ar içinde kalabi- da bindik!Pri dalı keıımeğe uğ-
l'tansız llslcriılİ Almıınlara tes- lıeceği ııoylenıyor. ~yorlnr! 
im edecek derecede lleri vara- Fransa hilldlmetlnin İngiltere tli'ı;<>yln Cnhlt YALÇIN 

Mihverin karşı
laştığı güçlükler 

• 

Y AZA.N: 
Em•kli G•n•rel 
Kemal Koçer 

• 

• 
Alman ve İtalyan basını 

ve ajansları, mihver orduları
nın Baltık, Karadeniz ve Şi
mal Denizi araHındaki büyük 
küre parçasında, 200 mil
yonluk bir medeniyet camia
sı için yeni ve adil bir nizam 
kurduğunu ve geri kalanların 
ister istemez bu bloka girmek 
mecburiyetinde bulunduklan
m cihana yayıp durma.ktar 
dırlar. (--·-1•) 

J 

arasında 

..,.. 
\ t-t1tŞ e~M~; M dnrıı, ·o~un 'f 
t'ı.Ol :r t'JtG)(\; w.ırı.t > r. !<liyorum .• 

Gei't''" Hene bugil. er, n"riı.. · ın 
gfuılı•rd i . Haı1ı ba~layah yedi 
ay olmue: bir ayda Polonya • 

tasfiye edildiği hıı.lde .A.lmany:ı. 
altı a,y bot dıımıııııtn- G6rp 

(&oıw oayfa 4 aOtva 4 de) 

Bir milddettenheri İstanbul 
gümrüklerinde bulwıan İngiliz 
korporasyon ıJirketine a.it 1030 
çuval kahvenin ithal müsaadesi 

(Sonu ıayfa 5 1ı litun 6 ia) 

\ 
Müsabakamız: 

;:s8 
MtlSABAKANIN ŞE iL1 

Bu parçayı ke51p •ilklayınız. 

&on parça ncıredlldlkten •onra 
bu parçalar bir araya getirilmek 
euretlyle meydana çık.Jıcak reımt, 

vaz~h adreeinlzlo birlikte ldare· 
mlıe göndermek bahar mOsab•· 

kan:uu ip.Irak ipin ki.fi gelecek

tir. 
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·~uhac·r ı 
Yahudiler erli Çivi imaıaıı 1 

'!!unun 1 a benlıer, ar· lığı.. dedi. Yatağında mı! Hll! VQTQbU••k 
i!lt bıı z ı ıı. c i r 1. m. f.e.. uyuyor mu lwı! n 1 

ı:i ve em-arlı ölümM!ri aabımıya Birdenbire hatJrladmı. Memlelzetlmizden pigasaga çubuk 
başlar gibiydim.. ~ ,.... Ben bütün bet bidıooler ara- .. 
lıcıtığını Bahtaaorunaymgecede sında tıakikateo Nidire hanımın geçerken giJrdulı-
lti def& bu korkıuıc JÜS bağla.- uykuda gmeıı kfiçük ... IAtl.ığını l ri led :ran yılı llst IWe gör- tamamile unutmuştum e muame en 
dliğümiçin,gayriihtiywiaJdım. B&lıtaso:nm~cımıaordu- müfofu~Izbir Di -LL--d f k tJ d d 

başladı demir "' vermege 

Petrol 
Ofisi 

Ofis on beş 
Nisandan itibaren 

faaliyete 
• 

geçıgor da ı;ı;1r.e bir düğiiın çı'-fthnH<· tamı. aıılaymca ilk defa rııeru1<1a "Y"' • ğer tarcu uuı lf mem e e er en e 
'1ıydi; Bahtaııor et!pMsis, Det yatağa baktım. Yatak l:ıotttL ~~-Filisti" olarakp. yenı•den bol m!1...a.--da çı•vİ geliyor Ankaraya gitıniş ola.ıı. Petroli 
L-'-t, N--"- hannnm, delı.,ı Ha.,,....."" _.n verdim: ....,.eıı ve -· 1.H.UU- Ye gaz kıımpıon.yalan müdürleri 
....., .......,,. J·~ ---.- ı · .,..,, ~ 00'-rimize dönmu.ş'" leroir. 
duyduğu derecede i:tt• C bir - Hayır, Babtuor ... Yat.ağın den ~ ..,,a.tıaüııd 8on zamanlarda -ı...n...:..... ı den! eşya tthalAt birliği namıM 1 """" 
canavardı. da değil!. ve wzi=+ı-.y1e al&kadar ol- rro ton çivi ~ı-ı..+'-. &= mp•"R edilmiştir. Memi<'kete Müdürler, Ankarada bulun-

0, ba:yı.lıf ırıkilleıine bakıhr- Bahta.sor llınitaiz bir aeeie: ınak ~~~ ~ ler, husual ~ ~iş: .,.;ı;;;-t..,.eder f!tmez birlik mensuır 1 duldan müddet zarfıııda., ali-
-. ayni zama.nda saralı olma • - ôyley9e gitti!_ dedi. ze gelen ~ muhacirleri aüııferit firmalara aittir. 170 larm1 tevzi edilecektir. lw:lar makaınla.ra petrol ve 
~dı. Beliti de bu illet Mrı<l.isiıw O w.kit, lrirdenbire beynime müdürü Banu dllıt Ta.il do&- taıı. .. ivinin teY%ii c2hetine ge • Büttin bunlardan başka Ka· benzın it.lıali.tı etrafmd& izahat 
e nişanlısının ölümü ı:eces vu- 9Çrayan hiddeti J'81lmıedim. tor Ldtfi Kırdan siyuıet ed&- ,..,_!.;__ rabük deınir ve erlik fahrilm· vermişlerdir. Haber wrildiğin.e 
tua gelen llllruttan - ıeimif Yerde mecalllls yatmakta 0 

• rek muhacir~ Tür-~ Vek&lıeti, m.ınta.ka tı- , la.rı da çivi imal edilmek ü- gönı bu gibi mevadı müştaileııin 
olabilirdi. lan Bahtuora ml!dıif bir aaabi- kiyede ioılpptp wrlar ft anıt müdürlilğüııe gönderdiği lft'9 piyasaya çubuk demir rthaliıwfo 9iındiye kadar hiç bir 

Herhalde, bu lıe<n.at geneiR ,..,t feveranile dönıerek: ••&kadar .m:akuıl.udaa ı:ördllk tamimde gelen çivilerden 12 va- venneğe 1ıeşı•mıştır. Fabrika, değişiklik vukua ~-

bu hn ... ~h"' • ·. Babtasor beUd ' -•-- •---'-'- --~~• '-'- İfaıiemİ olaraJı: nl. __ .,.._,_ •---. •-r 

4 • "ISAN 1941 

Bu solıaklardan 
nasıl geçmeli ? 
Slileyman isimli bir lı:ıırli· 

mir.den •ıığıd•ki mektubu 
aldık: 

"Alemduda Morgtm öniin
deki ve civıırmda.ki sokaklar 
lllOl1 ıwnanlarda aralın, kam
yon, otomobil tamirhanesi ol
muştur. Bir taraftan da a.t
lar ııallamnalrtadı. Burahr· 
da çalışan işçi, arabacı, !P
för, umumf lıelA olmadığın
dan soka.klan kirletiyorlar. 
Bu pislilrler, mıııJı:ine yağla.n, 
arabalar, dlı'ekler, beygirler, 
gübreler aebebiyle llOkaJtlıu-. 
darı geçme.lı: imklnsız hale g&
llyur. Bu hUBW<t& nazarı dik
kati celbetme:nizi rica ede-
riın..,, 

YEN1 SABAH: Vali ve bc
lıediye reisi doktor Liitfi KJl'o 
darm yol meselesine çok bij.. 
yük bir ehemmiyet verdiğini 
göriiyorus. Vali ve belediye 
reisimizin, ka.riimizin bu şi.. 
kiyetini de nazarı itibara .. 
!arak tedbirler alacağını tah
min ederis. 

lıu görülmemiş fecaatt& dııa.yet- - Bahtwır! di1'8 baybrdım. !eri hilı!llA mnamek ft aWta- ıoıtlıık bir partinin tevzi ti&- i1lc parti olara.k 300 ton demir HilkUnıet, ithal işinin taın bir 
leruıe sebep olan belki de aile- S- balı.!. Bu eerv yeter! Ye- dan ~ dıeriıl m!wırt hlWT'r teıııni tasdik ettiğini hildlrmiSJ- çubuğu piyasa.ya vermiştir. O· intizamla devamı ;,.;n alAlradıar
lindcn gelme ve o sokut Mdia&- ter artılı:! .. Şimdi de ı:avallı ev· ni bildirmiltir. Bu. reJ!anehet • tır. Aynca ~ya ımarla - 1 nilmüzdelri hatta içinde~ ton lara lilzwnhı gördüğü emirleri 
ilinden ııoııra :me,m..& W 1itJık ku mı ~ çıkıyor•. le muhacir~ mınnet.. wı 350 ton çmnm de yakınd:ı 1 lult bir parti daha vaeceği ha.- \ n.,,.,.,,;,, ve irın eden tedbirleı:ı 
~· Bu nedir yahu!.. Deli ~ • ....-...a - - -ıeJ<etimim ~ beklen- ber O-UUllll9"". alınmıştır 

de elinde olmadan, gecelıeri 0 gım" ! .. "-ley• gitmit!_ NereY9 vali yuıtıısiyle Kızı.la1'a wıril- melrtedir. Bu mallann yola ~ 1 Bütün bu tedbirlerle memle • · _,._. l -----------
aı-·~ saatte .__..,;;ı; ııuıır- .... ·tm;,.ı,~-l: "·'- • "-'"!.. mek iDeı-e 1000 lira lıualıJR.- mıktardalı:i ivi Diğer taraftan petrol uu:w Ad/ d 
la-;;--kli --ı~m:;;-~_.1orİllİ ,.. Balı ........ ::: ru7-., -~ tJ.r. Dün vali doktor Lfıtfi Kll'- bnldığı Çekyadan bildirilmiş- ketinih : ın= ... n · ınıa.Ja 11Btış müdürü Nejat da ııehri- ı•ge en 

~~ .......,. .r- ......,..... " ~--.- ·~~ tir. tiyacıı mış o • ınizc gcln:ıişt.ir. Ofisin 115 nisa.n-
:k~İe ~ ":"'~.~~ yip de hill ayni halde yüz;iiıne ~ ~.,;:-m= '::

1 
__ Bu __ aoo __ toa __ çm_· _-_ı-tS __ ·_·_. ____ dır_. __________ ' da faaliyete geçeceği. 8Öylen. k 

ki de bim.t kendiai bu cinayet- ~~: ~:':. setecilere ııwıJ.an aöyleniştir: • 1 mekted.ir. açan 
!erinden haberdar bıılımmayO!', le--"" .. _ Traıı8it oiara.k Tlirkiy&- 1 ktı·sat Aktarma ___ ___,,.__ __ _ 
Jumdisinin ne milthit '* cani ::-~dedim, Fa'* r, bu- den geçea mw'filerin hudut- mevkuf/ar olduğundan yine kewliı:inia ~· _,,_ ne mDthl. __._ alduğı.rl, 1.anmz .... .aJamıız ıçııııe girdik· iş talimatnamesi 
bir haberi ~·-0.......... 1 .--. ..... - ten BOm'& gliniiikmi s-ni ... v · ı · . 1 k """""~ ~- llU görmilyıar mDllUD ! ~'.lı- ,. •·· - mu• , ~ ,...,--'-'-'- e 1 1 n 1 n ve a y 1 Sıhht ve İçtimai lılua'NIMit Nitekim, oıaım beyaıı 1-y _... ... , __ ~ ... bıkftııt! 90Y· - •v --- • ........,,.-._.. V_,_"'1"'' .__,.. _ _, __ ._ __ ....._ __ 
laı'"llı his8ettlği korku ve deh· lemJ_ek.., :;;;:;;""geımb.t. ir!. Sen hiç bir .r.aman ~ ıniıı w."W;;' .. =:.in ~';:' ... ":':l- Ak am üstü Polis 
§et bunun bir delili idi bu ;oı....; "'"- ya bü- net ve şillı.ran lıiııleri ~ t k • k 1 • k 1 ... J- 1 Umwı:ıiyetle isterik ft anılı ~yo-'!":"". F•ak"""Jat-·~--"-'', '-'- tır. Vphwir muaeviler namına te 1 e rı a rne er tilıareıı. meri~t me\'klıne gir•~ tarafından yaka• 
fnsıınlan böyle bir takmı hayal· ::;_ •9+~- '""-~ ..=, ;t;. bu hislerimizi ib14l için 1ıstan • mektedır. Vekilet tarafında.n ut 

....... ...__, .,.,.,. .....,.. """'~ J..., bul·-"-'~ ..;..,.,... ettim.. 0uy- tanbuı vilayttine tebliğ oıunan landılar, Adliyeye lerin mns:ılbt old,.~mafWJM'ır. bilmiyerek!. Şuıw ııa iti beı:ı. ar-~ ...... -~ talimatname vilayet tantından • 

~~ ı:~hacı!; böyle değildi. !:ı1filbu!ı~~~~~a~~ kendileriDe mldirirkeıı Icl!ket • Vekil, dün Sü- Bu sabahtan =t~ 0~:1' J~~eft~- verildıler 
Asıl bunlar benim wlıim ?e b&- lrıı.dar arkaıchı41ık ettim!. Elim· zede va.t:aııda.şlan namımı, , Jll•rba-Lfa me- •t•b e f fb 'Jı fabrikalara tebliğ oıunmuştur. Çivi ihtiltAn yapmaktan ııw;hı 
:ııaJlerınw.... ibaretti.Zina~ .._ ge'- ı. _ _;~il! Fa· Kızılay içın kendilerine tevdi .,, .llM "T l l ar R B 1 ·--- ~~ ---- ---~ Zmdankepısında çı"vici Yako 
ıaeşıım ıecıe ~ 9f!f, bt.. t:b.t.~s.;::· .-;:-_._ bir ottiğim 1000 li.rauıD Jir.rJ.laya l ld lunuyo --- -·--·----~- Bahar ve Abdullah isminde ild 
handan dıı.he. ınütııı., daha akıl nankörsün! lılttt:hiıJ bir nanköı'- yatırıımw için ıozıırırm mır gu O u O r M ARI FT E tüccar ıiüıı. iı.Sıiye ikinci ceza 
durtl daha hiç inan ak amelenin ifumı rica. ettim. Şehn"-'-.... L-'---- lktısııt Tramvay idaresiJı.iıı ihdas et- ını.lıkemesinde muhakeme ediJ.. 
hna =en gartp bir~ ~.!;: Setı..Bah. ~-- o _._..tir ki Bu vesile*' ~ v:-'-' .. Hnusn...-·· u·· Ça., ... kır.,...,,., d"- o··ğıo · . +;"" a.kta.rma ıınetlE:rle, a"lık l SimkPlll hanmm dikleri su-ada du~•=alarıruıı 

Bahta.ar o gece \IZUll .adl· öm'riı~ ~ .. i:'~tle- · Türk hudııtlanııa ~ : ııonn. Sümerbanka""gelcrek brtların tatlilrine bu sı.lıe.htau -~. • mevlrufen dev~lll~ gö-
ya ~ netieeGıde ırr- rin m böyi1ği!nil - bir ııoğıık ~m:., ~ ~';!': n,ı:: muhtelif ınenııler üzerinde tei- itib&.ren başlanacaktır. j vazıyeti rillerek halılarında tc:vkif karan 
yı1:,:kat kendhıi btll ~ ft bııhl.ıkla ve son derece bedbaht eaııi nvı- ' ve aWı.ayı hiç Jtiklerde buh.ınmnştıır, Aylık kartlar 1 ıüs:mdan iti- ı~timlak QJuııaıı Koaka cad • ı verilmiştir. 

_, __ ......_ ~ • _._.._ idi bir iesanın eon bir vlcda• gale· ._,_ umaa ıımıtmı""c•klanm Vellil, ~saat 17· J baren t~y 1daresi tarafıa • d . ,._ • '--·'----Simit~'"- Bir müddei: koridora çıkanla.-
o ""'~'" ., ....... ıunı .... .., ~nil~. ben:! ve akhmı baldkaten <ne --- -kadar k:alnuş, bu möd et nr-r daa aatıl.ıje. çıkarılmıştı. Şiın- esı ~ """""""' ........ _ ... m"-'-"--•en· ._ __ _, ____ .. 
'"" ...,._..,,... -ı.... bir drlll lıaJ. donJ~ ,,., ___ bir ı·ti--- '"-'--du. ill~o ederim.. .,- 11 ,_..,.,___ '--lk •· '-- tarih. kı eti ı ı.... ...._...._...,. ıu.z.u............,. 
.0U Uuıp< ....... J"""- UUH .. ı .-.... .... """"' dllD A.nlı:anı(\la fmd:a ııeailinde toplanan Wnt di)le kadar. A.'.""'""""_!" -"" •• ~· ne ..... nlWQ l ym IJ&Z&- ta iken kpridordan birdenbil'O 
kamA:!.~- tbmlaıe -. &nim bir isyan lıiııBile &tatl.e- lıar~ ~ir. Hiilrfüıaet illa"- Vek!letiniıı 1ııtanbuldaki de\'aır rafından l:ıilyük rağtıet gordu- rı itiba.re ıı.lınarak han yıkıl • her ikisi de kaybolmuş ve adli· 

,...,...,._, sonr& .. - nere.k, nihayet, ~ fid • kezine de ayni. fil.lı:raAlanDı an; mildürleriyle muhtelif m.e\7.il· ğü tnbit edilmi§tir. Ea ııok ı madan yolun ~bilmesi ye polishıe ~ babeı: v~ 
ıtp bir ll:l\ime l:'!l.mitti detli hiicnma geçtiğimi gören edecek '"'cıradıı.n i'!JiııöD9 avdet ler etr~d:a ~e!enil't:!'ii · ;' -~vlri ı..., Uı&r aatıın:ıa.lı:· imkf-uılannın aranılması ~ ·' ıniş ise de ınevkıiflar bı.ılwıama-

1~~. acım:ıı. ki deriıı bir_.. Bahta.sor elinlıı bir haNketile ....._~.,_,,.. ....._... ... ~, Mftrü H&lfılı: BelsOn' Aktıı.rma. biletleri . ti j ül ~tedir İm üdlbiüğii mıştır. Sür'atle ikinci ı;ubeye 
._....... "'""'<.uuuu•Uu '"° - uıırece acı, lktfsat IIl - 1 • • n ~~ De Jl nJ • • a: ~ ' ın•l(iına.t •--'>-'-; ancak kOrİ· 

d;;.-;üt'h;'~:-""'~;t':; bitap, garip bir .lllllU: --c---<>---- ile Silmerlıank Yerlimallac pıı.- gelince buıılarııı ilk partısı tal>- bu lıusU'sUı. yenı hır efüt hazırlı- oo"rc1a. onl~~aret etmekte 
l .,,~ . _ Gel, yıııııma gd... oh, sana Murakabe kem.İs- ıı:ıırı ınüCSS('!'.eler müdii;ril Ah· l olunmuş ve dün ak;.'Ull b.ilet~ile- yaca.ktır. iken k•"~aları üzerine suc;lu 

ika fltmlı) ~o BUD, ..-. !>" ~ .. 80··y•--'- --- .......... ~-"' ıa medi de •··bul _._, ... ,_ re tevzi olunmu..+uı- ...,,... 
hesiz dftnva ,,;;.,.;;nde andım da- - """"" -- ,.~ ....,..... "'' ~....-. .,. ' vaziyetine düşen polis Şerafed-
ı._ bedbaht-tıiı-ı;-~ cWımaroı. Baht:aaoırıın birdenhift ııe8i • yonunun dünkü Bu gOriDJıne~_,.:_~1 - Tranakıvay idatts'._,tr_;mvay • ~ Tarihi eserlerin dın aradan bırsaatgeçmeden iki 
-O:ıun '-'- QDUn 0 ..t.M-ı· - n;n AMnaoHöin; - ............... va- ...... fıiıarlatt -~ hn.n tarrna. yıtp:l.Za.ı;• IDCl°'" korunması f .l- ~t. 1 ak "A ~ ~ •v - _.,. •• .,_ . _ .. J...._ • J~ foplaıılıın teımr edilmekte olm iplik tev- 1 kezleri tespit etınistir, Tram mdeıl'.vum~•~'~e'..~.~!Ye~.,.ırm.U..-aza.plı bavgmhğından ayılınca nhim bir clddfyet geldiğini gö- ııiatımn bahis me'IZUll olduğu vay aktarmaları anr 1• ~a.m, . ~i e~erleri koruma enciiıne- .._.._....,. .....uıu ......,.. 

aolgun ~ · öıt l'ilEJ rile. rüace 1-ı aııııtıuıı " bana Fiyat ınilrakabe kouıiııı,omı aniıı.şılınak.tadır. Takainı., K.al"8.köy, Be ıkta.-ı, t n~ diın bır to fanlı va~ ge-
dlinyanın lıakikaten fil ~t cinayetJ..m aıUi itinıf edecek dün tQP!aı:tısınıla dWtk&oında Emlak Bankası hi5$0- Ortaköy ,Sirkeci, ve Eminönü t nıı;ılctil_ ·_olan Ata.t~.k bul ·ı F d k .h t 
lıılr mahliıku cibi tilteyıı,trıe kar ı ııaıııı.ile, lıa,a~ lhpeıaelL, ya • uç çuval §8ker bulunduğu lıalde • ıııerkezlerinden yapıl:ıealct.ır. 1 \11.rl gu>!Ct'gıiluna tesadüf eden ın 1 1 raca ı 
ıııı duydu!!ıım ınertıam..ı: hissile ıı.ııı.a yaldafbm. . : beyanname ilıe lıildinn~ ııtr d.vlarına tevzıat başladı Aktarma. biletlerin fivatlan çeşıne. ı., camı, medree-,e · · 
Jcacfüe lıammnı kıw olaaıdıı.n. Jl&hte- p,..t eôdııll g«ıalerl• bakkalın n.ziyetini tetkik et • Emlak Banlı:amnıa B. tertibi birinci mevki iı;in 11 ve· C- · ci v ı!h-. · · !ann vaziYl'.tlı;rini · 
aldıgun batt:Miyeyt ~art.- 1 

yü?Jlme bUt~ · miş, hareketini, milli lr.aNmm& tı:ı..ıdarla.rına lıe~ı:r. lıiı>se _iti • ~evki bi1<;t için 7.5 k1lru7ur. tetkik etI:ıi;ı ve bu _bapta ıttihu ! !sveç ve L.viç~enin ıru>mlek&-
tüm. Onu iyice sardun. e°::;!~ = ~~ kanununa mullalit göıaek ad • borile 194.Q senesı ıçm verilme- Ur.iversıtede postahane l edile!t k:ırar liıfaa.rıf Vekaletıne timizJen fın<lık ıtlıal etıntk .. 

O gm.ltrinl ;ı.çm&Ştı. ·-'-- bir 1n..,,m ...._ "" a.zaht !iyeye tealizıılıııe ~ ~~· ili hissedarlar umumi heyetince ' ı ı sunnlm tur. - esk" tediğini yazmıştık. Hiikünıet. İs-
Be blit1ln bu ı.nı-•1ıııaıttlıarilılf'i" • """"" --- r- Komisyon, aynea bir ....,... .... kararlaştınlan 184 kuruş ııaft cÇ .ıyor . · ~ber a.ld.ıgımı~ gü;e . ' v..,.• fındık ihracı için lisans 

_, lı!Jsiz, m~ fakat miıı· titrediğini g6tl)cc hın' tik.in üzerinde de ~ ol • kAnn 8 mıman.l.l kupon ınukar Oniversite .. ~~ruıe_s.ı ~u CS<1!'ıcıı "?r:';ı'~ encıımı:u, Fatılı v~edic'(in1lcn bu memleketin 
ııetta.r g5%lerle bakryordu. _9. haa}~ hıal-~:ytlslbıte lıe.kıı.- ınuş, llika ~ kal • biöıııde tevzi oiınımasına §"hri- hafta içinde unıvcrsıteııın bu • ~ledıy~~' .cırnrı_nda tlır.Lh~m. pa- tafobl "karşılanamamaktadır. Fa. 

Kendisine nefretim ve mer - ......, """' - dınlarak yerine birinci, ilm:ıci ınU ve ditw vil.ilyetlerd<: bu • yük karısı ya.nındaki kösklcrden ııa. c:unıının :yüksek ~~r,hı. ve kat tsviçreye istenilen mikdar-
lıametiıni hl~ c;an. -~-Baıda. ıf· ev~~lf~. · ..... ~·hnha.ret1.: üçüncü sınıf namı ıLituıda ına • gi1nden itibanısı başlawıııştır. birinde f aliyete ı;eç~ccktir. mım rt '.üymetı?ı tebaruz ettıre. da fır.ilik gönderilmektedir. Bu 
'811 l:ıir ~: ı-..u.u ....,......, -... ğıızalar ihdası mııe1rini yeııi-I------------------------- rtk l'atıh devrınde yapılm.ı~ ~ piyasaya ilk defa olarak_ Ka.rıv 

_ Bahtaııor! İsterııen .m kulii.de bir h!clise olmaktadır!.. den tetkik etıniştir. lan bu hamamın muhafaza edıl- d . · tak d k - Ak"~ 
yata.ğakaldırayua!.dedlm. Bunda. haklısın!. Evet, böyle. Eyüp~ Kad:ıköy6n Muhtekı·rı'n cezası'·--... n•tsınitalepetmişlir. k~~zf~~k:r:i!tas~~nun~ 

&hta.aor etini oynstaralı: .,.. dir! .. Ben, bir raciye emıavaı>- f \ 500 çuvallık levant tipinde mal 
ha.ııım sııllıyarak bwın reddettl nın pcn~eııindeyim!.. imar planları ı r· 1 . gönıierimıi•tir. İsviçreli alıeı!a-

.... ,,,...tle _.....__ Ma'Lb•""t Tekn"sven erı ' Sonra. bir mllddet. teniz, ta.- na.-- -CU>UA. ~ imıu" mildlirlllğtt E- """ J nn Akçakoca mahsulü fındıkla. 
kat sabit gml<'rle bakarak öyle- = ~B':.'::b'i,~ ada.Dl yüp ve Kadıköy banliyö llllDta- 1-Tç sene Vozgada SU••rgu••n Birliğinin sene!ik nmızı iyi karıpılıyııca.kl.an ibnit 
ce l'IUStu. Onun mntlıit bir ııeylıer _ _.__ -"" d-' kasının imar planlarını lııı.zırla- V 1 .1 

1 

1 kongresi __ edi_-_ım_ektedi __ ·r_. ______ _ düşlindü~il görQ)IOldwıı. dır! .. Radyol..,uau ve • .....,o ,.,. m• .... •. Bil ..ıı...ı~. _......_meclisi-
Oldııtu yerde hi<: kıptl'daım>- gaJarmc1an ı.t:ihıde edeııı bir :n1saıı. ~koluna. gidecek, 750 lira da para M .. tbuat teknisyenleri heyeti-

dan, birdenbire, ha.isiz lıtr - medyumdur!.. nin mutat senelik l•ongresi 6 BELEO/Yr:::nc 
le 1ıııııa funU sordu: - Jıı!edywn mu! caktır. cezası verece(_,,. nisan 1941 pazar günü sa3t 14 1 

n_, , Evet' Haiıç' v~..4-n H.. de Eıninö:ıü 113.lkevi salcııılann· f b l b l di 
Ha::::tre" ~a;ı:'ı.. = Ba.h~! de!lce .._ay1er ko- ,...... ... da aktecli_ ·1ecektir. KotlKl"e ruz. •

1 
stan u e e ye-

_,._ uun ., ___ h dilşü"" Uoıu. n.purlannın M:Jnalca.ltt d 
- ltall'e mi! Halile de kim? nuş.,.a! ,,....... e?.eya.ruı • • ......, Dün asliye ikinci cera ma.h- makamlara bildirilet·ek &unoel ruı.ınesı ııu ur: • • t fti • 
Bahtasor eme odanın libftr yorsun §ftpheııi vcriyomm! Ak· ~~.1:f8:~n:1 ::_ . lımıesitoıd• büyük bir ihtikar Pardo hakkıııda taıı.ılxı.ta OOş- 1 - He-yeti idare raporunun sının e Şl 

k,.___,,_.., ·-•-.>:. .__.. _...., hn b•••nda mı! ev~-· dıh •0 ---+ Bu---'- Samoel bu kıra:ı.ti. •-•-nbul belediy-'nde her·~ v_.,,,.. .......,.. .,..._ .,..... _,... da' yet Haliç vapurlan idaresindP davasının dıırııııırwaı >•P _,,.,.ır. ,..-....,. 2 H · :ıt t tkilti idir ,...... - ~ 
ve: - Baıp.ın ... ve suçlu bakkıncla ınalıki.uni- jeliıtinleri Raşit Sc,ilı.leıı 750 - esaoo ın e ve ne yapılması mutat olıı.ıı seııelilı 

- Nadire haııınmı !111 eıotlt- - Radyo dalplar!ııdan isti· tetkikler J'&J!llllağ& b&alaınıtıtır. yet karan Yerildi. kuruşa aldığını söyleyerek asıl re heyetinin ibrası. uınumi teftişleri bu eene müJ • 
fade den, medyum.. bunlar ne Heyet hazırlıyacağı '!'ll(IOMl Ve- bı.iyült ihtik&r Ytı ınuhtekir 3- Niza.mnauıe:tin b:ızı mad·: kiye müfettişlerinden Nedim 

Yeni Sabah 

UNKLIK 
1 AYLIK 

Türkiye -

1408 ıt,.. -- K,. 
7IO 1 14" » 

demek?.. kilcte göndereooktir. Evvelce de ~ gibi me.vdana çıknı•,,.•r. deleri üzerinde tadilat !e 1 1~1· Na.zminin riyasetinde bulunan 
- "'- de ı.:ı-----. ııe d&-1------------ J'lncancılıı.rda mevadı kimy&- .,.... sa i•tiıruıi ~•ırdım muddetının .. 

DQl ~,.~......, »•a't S&- Dün bu durw;ınaJa Raşit Se- ' , bır tef~ heyeti yapacıtktır. 
mıek? Fakat.. Allah a.şkına, b&- MOTE FERR/K viye ticareti Yö.pan ,._ı vilin ihtikar suçıı inceden in- talıdidi. j Heyetin bugünlerde şehrimi• 
ni dinle!. Banu lıe!Jri kimseye vil bundan bir miidde~d~l 1- eeye tetkikten geçiri ek • - Yeni idue beyeti iııtilıa- gelmesi beklenmektedir. 
azılatamıyacağı.m! Ya.bat, anlat- f _ il • bed talyad:ın getirtmiş 0 ugu ve şıı.rtiyle sabit olmuş ve bu ııu· l:ıl. 
ınak kabil değildir! Haklısan! .IJJÇ enD eD 260 - 270 kuruş arıısııxa bir çun ayn ayn ıtç ~!ye fahiş Şehir tiyatrosu komedi 
BQyle bir feYİ kime ııily\emiş ol- harek ti ri maliyetle clde ettiği bir jeli.tin fı· y tı...- mal ~tıhnG•• dol - 1yı· k k'olun yor 
ııan aenbı de. tıplD senin bana e e partisinde büyük bir ihtikar siyle "".kfatıag'işıendiii t:öMll· ADLIY EDE ısmı na ' u 

a AYLIK 400 ı lllO ı aöylediıfuı gibi heoıe7u. ettiğine ~ işçidm fasla ça1ı!ıtırazı mil :yapınakla ııuçlııdur. mw,tıir. Vail ve belediye reisi Doktor 
1 AYLllC t50 • aoe ı hOJrmederler, doğrudur!. Faka.t, _., milınes8illeri dün Eminö- Ra.şit Sevil bu je!Atinlerdııı:ı Bunu dikkate alan riyaset Bekçiyi döven arabocı Lütfi Kırdann ~hir tiyatrosu 

4 - 1"41 CUMA oh, sana ymıin ederim ki hi.; nü ha~evinde Feridun Dirim • 100 kilosunu llC28<:1 Sırrı Ea- '" iddia makamı çhıya kesi- mahküm oldu komedi losmuun yang.ın tehlike. 
1 Robllil•YVel 13so lıo)yle detıl!. Bu adam. .. Raıiyo tekinin riyasetinde bir topla.ntı ver Bat.ora; 50 k:ilD8wıu Saıno- leıı. cezaların yarıill k1\dıır arttı , eiııe rı:ıa.ruz bulunan Fransız U.. 

12 Mart 1157 dalı:alarınm man,eıtlk cereyan- yapmışlardır. Bu toplaDtıda be- ei Pardo adında bir baharatçı- nlma.sı lüzumunu da karaı· Beşiıüaş~a arabacılık yapan yıı.trob-urulan başka bir yere nak 
o;ı. 14. Ay 4, Yıh 941 . Kuua - laJ'mdaıı istifade edat bir med- ~i mttkellefiyet kaaaııu dolar ya; 150 kiliısuıı.u da 1lınhiın altına alarak P..:ı.şit Sevilin 3 lhs:ııı düo yolun sol kenarına letmeğe karar verdiğini yazmış-

yum, m11tlılıı bir mect:ırızm. Ah!. yısile haftada dört saat yapıl· Ethem ecu l&boratuvarı sar ne 750 lira para cezası ödeme· arabasını bıralunıştır. tık. Vali ve belediye reisi doktor 
eıı.ı.. Oğlo ikindi Bu bir ccıavardı:r! Bir cana • maaı maltaner bulunan idman bibi Nezihe kilosunu 750 Jru. 11ene Yozgada siirgün edilmcııi· Seyrisefer kanunun:ı. nykın o.- Lfıtfi Kırdar dün yanında, he • 
ıı.oe 5

'
43 

1.U -nı vardır!.. hareketleriBia ,.oeıw W rut gibi yibıde 300 ııispet.in.ı. sine ve bulunan jelıltinlerin xnü lan bu hareketi gören bekçi Mel1 yeti ferıni~ müdürliığü ve Ş&-
5.40 12.11 ıuıs -.ı ..... ı.. • .,_...____ b" •-•-'- +- b aJA- - ı b b~ı..~ h. ti trosu -•"-e-~m bulun - ·- ,,......_.,... aıhınm,..tıır. fahiıı ır ......,.. M il r. aaderesine, a.lıcılarda.ıı wı;ı met hsaoa :ı.ra ıı.sııı.ı ~-bir ır y:ı. = = · 

Akfano v- ,_ - Beni dif'Je!... L&ımıl llemııe. Bn suretle Raşitten mliba· çeklerin ve bonolıı.rın iaıie.sine, tarafa ~ekmesioi söylemiştir. dıığu 1ıalde Beyoğlund& Takııiıa 
U.00 us t-21 ln..C Bm de eein kadar t. ve tek· Sa~lf • dilsiz \119 kOrler ya.atta bıılımım Saınoel Pa.rdı>- başka bir suçu yoksa tahliye- Bekçinin bu sözlerine klzan 1h- · m:ısı ile Makslaı saloıı.un11 
ıa.ll6 20

-
09 

S..5"1 v- nik mneleMınıı9 yabancı kal- teean01 cemiyeti da. diğerlerine aatarıren tabit sine; di;;er taraftaJl Samoel san bekçi üzerine atılarak döv- tetkik etmiştir. 
DiKKAT 

.v ...... 8abah• • 111 t ... ,....... 

'W wNk neıveodlJ•ln ........ •dl 
ekı.-: w butta.rttt klrybı' -n. 
dan .._ lı'9 .. -11yot --..... 

mamışi ftıiriyim!. Bundan şiıp- kongresi bir mıJrtar kir almış. fak.at bu Pardonun da fatura vermek • meğe baş aml.Jjtır. Bir .abıt tu- Bundan ba.ıca Şehir tiy.tro-
he etmcı:<iıı ııanınm!. fiyatın çok fahif olduğunu bil· ten imtinaı dolayısiyle 25 li~ tularak Beyoğlu üc;ünctı sulh BU olabilecek diğer buı binalar 

- Peki.. fanıedelim. bu doğ- S:ı.ğır, dllıU '" körier t-rd!t diğinden fatara vermemekte ra ağır para cezasına ve üç ı ceıo:aya verilen İhsan bu hareke- da tetkik edilecek ve bu husus-
nı olllan! Yabııt böyle bir ,eyi ce;riyeti 61~ pazar IÜIJll lllzum pm!io w bn haı-ekeil! gün de dükkanının kapatılma· tinden dolayı 29 lira on 1nırU1f ta bir lmrar ~tır. Kome-
taliayyi!! etınie ol! Bıaııımla ne saat H de Enıjııönl ~ - aJııcılar ta.rafından aliilcada.r ııına karar verilnıiştir. ı para cezawna ınahkilm olmq- di lı:ı.ııını yeni -e 1.eoııillerim 
dsB iıııti)UW ! !anımda c:mıiyetia uınemf içti • bıı. -i lıiıwla Jıaııh}"llC&tbr. 

(.L 1 -J maı y•pılecwlrtır. ttw. J-
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AtatUrklln Hayatıntlail YazılmailHS Hatıralar Şi. ldilik 

S a b a h -- --==Bu kadarı 
Alnıanlnı·ın çek- A af a r ta 1 a r r u p u n u n AlmanganıD 

Antalya ve havai· . d ti meğe başıadıkıaı·ı m u·· S t e Sn z 1· y ret Ç 1· I e r i planları ısın en no ar a c ı la r ~ anlaşılıyor 
-1 Yazan· D~nl R . u k I== 'Ajaruı telgrafları tngiliz tay- Mütevali İngiliz da.rbelertna 
-ı · .... o !J enızı .n.OFO yarelerinin Almanya üzerine ıa .. w.ıtı 1 ıncı •)'f•d•l tol ve çetesi. Yenice gölü içinde .Anafarta.lara gelişlerinden pek karşı mihver devletlerin.in de 

E i B 
yaptıklu.rı yeni akınlarda fcv· Meşrutiyeti yaratan ve koru- ve civarlarında barınır ve o nıın- memnun olan kumandanım; ka..- bir şeyler hazır)amakta oldu· 

Dl n eylıı yazıları . - Marki ltalide tahribat yapan yeni tip yan; fakat vatani faaliyetinin takada harosetini icra ederd!. palı lüks otomobilini onlaıa gön ğu muhakkaktır. Amerikanın 
v bo b 1 Jı:ullandıklannı bil sonunu getiremiyen, ve netice· Bu çetenin takip ve imhası deriyord1L aldığı kıı.t'i vaziyet, Balkanbı.r -
l ' aranfini 8FZl SU dirmm ektedlra ar . Bu bom'-'-- ;0 ,: ten siyasi hayatı Büyük harpte· için Selii.nik avcı taburlarının Zevali epeyce ...., ... rek karar- daki son siya.si hadiseler, Arna-

u"'= ~~ ki mag·ıubiyet felaketile nihayc- ik.n· cı· bö'Ju"gu·· kumandanı Ban- ,,_,,_ vutluktalti ve Llbyadak.i büyu"k - 23 Qet ı;>ttiklerf yerlerde bütün bir glhtan ayrılmış ve akşama doğ- ı 

. KumanJan ııakıudı. Mıı.rkı· 1 

nın o_ ~amana kadar ı:Öl'üp ı;;it
mcdıgı bu derece teW!ı ve hid- ı 
detini görerel< onu da teskin et
mek için mahsus ağır ağır ve/ 
gay<.'t Bakıııane koııu~uyorou, 

.t_iaı< ıkatte we Markınin ne ı 
telaşı vardı, ne de büyük bir hid 
det ~o. as'\blyeli. O; sadece böy
le goı üııweye gayret ediy,r, ku 
ma.n-:tanın bır. ıtll evve: kendi BOZ ' 
lerını kabul ıie şu iki adamın 
lWyan ma.kanıatina tetılimi haki 
~da rnul.ru;arrıflıı';'ll resınen 
bı: taıebname yaulma.ıı için o
mır vermeeıne çahşcyordu İşte 
m~ ~u idi ve yapmak i.6-
~gı tesırl yaptığını vo kendi
sini ha~lkaten çok hiddetli ve 
tel&ş_!ı ııııış gıbi göshıreblkııiu 
oldu<>"nıı ·· .. ' .. ~ gonmce güyıı. yavıı.ş 
yavaş ~Uk".net buldu. "llindeki 
ı:azeteyı gös1.ererek birer birer 
okuyup terc~meye başladı . 

Emin b..."Yln y~-"·'-la den ,, T ~ n da cıd-
oJ.nuı.d 6!.11 ır, yUtulur gibi ı;ıı:yler 

d 
ıgından yavaş yıı.v ş ku· 

man an da 1nzm """ ve haklı idi d ~a ~lıunışt< ' 
nin hidd ti ~h. Fa.ı t '!• Markı
,:ında~ .. e .b!!' ': Markının dil . 
.. , __ ...,u gı 1 hıddet edıp du • 
""""'eyordu. Dah · 
dil .1 al a zıyadrı ket\· 

en e ay -""-' k.. ili . .....uuuf olına&ına 
<:'P ·ül'.ordu. Esaff·~n yazıı\a 

Tüı:lden ve ahaliyi i~gal kuv -
be;1 "/,':Yhlne ayaklanıbnıcak 
d:ci nwr i~· .bu yo.lda t.eııvi k ~
Sı.rf . na ''e ifade yo1<tu. 
"e.-eJgai kuvvetının yaptı<>ı 
ilen b~ücı•m .. menkıb oııi•ı"'. · 
reoede . erct< onlann nP "t·· \ 
l'l

'h bır ıuıker oldııkfa--· .,, .. ve teşlı. . . Ull ... .,. 

cı bir li ·. ırllediyor, gayet tılay- ı 
kendi g't,f; 1 e. bu mlllltevlilerin ı 
tukJannı h~,erınden bile kork • 

K ...... atıy<ll'du 

bu wtıandaııın en çok lnzdı"' 1 Ydu zıı.len S · &• a 
d\i4ilııü . onra bıı· 9cy rtahJ. 1 

Yor ve lıııııu dliııUnup 1 ma~ı da m hte . - .. " • ı 
W.ylerl d'k U Dlel gorTulC''ı 

"Aca~ :. diken oluyordu. 
lilflnl k Kau-1.eden h&l'ıç 1 
"""-"' e .~tlere ve devletlere de 
........... cı. ı en :u.U,~,ı<\lc..ı.,. "'V m , 

YokB& bile; bu d(.-faya. ma..·,\:~;; 
olmak lir.ere; g&ı.<ete sahibi ta. 1 
raf1.~n bllh~ ve k~.stc;ı ı;ön l 
denlmış mldır? .. Gönder'ibtu· ·\ 
~midir! .. ., · 

Fikri tı>.ınamlle bu cıhete .<8.p-' 
lanıı.ıı k•ı.n~nda.n Ma.rkiııin ~ ,; .1 
zlinll keoorck ae<ıle &<'Ne Ror -ı 
IDUŞtu: 

- Bu gazete ne 7.knıan '~ktı ~ ı 
- Bugftn ö~leye doğru' 
- l'ostabıı.neye ne ı.anıau 

•u'ıyed ecllidı?. 
- Aı.,a,m ti>:ttı. 

- G&llet.enin çıkt~ w.ati. ;ıe 
Poııtalıaııey,. el ltoni!lduğn .'!.~at 
aı~a ta.sı-aya poata gıtti 
mı ... 

te ermiş bulunan lttihad ve Tc- dırmalı yüzbaşı Bay Kamil em- ru Geliboiuya varmışllm. talyan hezimetleri, Habcşis-
b' 1 oma blokunu bir anda. bav"-ya rakki tarihi; bir çok fedakarlık- rinde üstteğmen Nevzat "Jan· Kumandanımın selıi.m ve mu- tan seferinin tasfiye edilmek 
~yük bir memmııııycl ve se - uçurmakta innş. !ar, ve zengin va.tanperverlikler darına umum kumandanlığının habbetlerini iblağ ettiğim misa.- üzere olması ve nihayet son de-

vınç duyuyvrdu. Çünkü bu bal Bu lıa.berlerden anlaşıhdıJına ile doludur. sekizinci şuh& müdürü albay flrlerini Süreyyarun yanından niz muharebesindeki büyük de
d~v~ ~~ttiği ~e arttığı takdirue l göre, şimlndiye kadar Londnıyı Doğduğu on temmuzdan il.ib:ı- Nevzat.,, alınış ve hareketimizden biraz niz k:-.yıplan hep mihver dev
ma""'-ll husul bulacak, emin ve sair giliz şehirlerini. haı a- ren söndüğü son gününe kadar Teğmen Ali Şevket "Büyük sonra çöken karanhklar içeris'n. !etlerinin prestijine vurulm~ 
ve Zeki Beyler hal,kmda mu - beye çevıren ve kendisi daim& bu tarih; kendi teva.zul:ı.n veya harpta Çanakkalede şehit oldu, de çam.urlu yaluıı müz'iç pati· maddi ve manevi darbelerdir. 
lelıakkak bir karar ve bir emir uc~ kurtulan Alı'1anlar, bu feragaUeri içinde büyük hizmet- sınıf arkadaşımdı,. , Teğmen naJlannın sarsıntılanna kulak Bu vaziyet k:ı.rşısır..da mihver 

de etnıiş bulunacaktı. acıyı keııdıleri dP. tn.t:m.ağa be.~- ler yaptıktan sonra hiç kimse- Cevad Abbas ve on altı erden asmadan orta süratta yol alma- devletleri, daha doğrusu Al-
N ık.1..iın biıaz sonr:ı.: lamışlıırd.ır. lııgciiz milleti g0< e, den bir şey istemeden kaybolup mi:rekkep mtlfreze ile martın ğa koyulmuştuk. manya da bir şeyler yanmalı; 
- Pekiyi Marki ne y1tpalım ! gündüz havadan yağan cehcn- giden İttilıad ve Terakkinin yük- bir gününde Yenicei Vardara Muhterem ziyaretçiler bir an mecburiyetindedir ve y:>pac:ık· 

Ne yapabiiiriz ?. nem ateşine ce.aret!e karşı koy- sek yaradılışlı evlatlanııı kay- vasıl olmuştuk. Akşam kayma- evvel Atatürke ulaşmak ve onu tır. 
Diye lrnndiainden mOO..t uman du. Bakalım şimdi de Alınan- dettiği za.ma.'1; orada göreceği- kam Süreyyanın davetinde bu- büyük muvaffakiyetlerinden do- Fakat acaba ne yapabilir? 

kumandana derhal şu cevabı miz İbrahim Süreyyayı Yenicei lunmn• ve onu o gece yukarıda- ,_ teb 'k tmek · · b zı Alınanlan nil.ai galebeye gö-
vermişti. lar bu ateşlere ne dereceye ka- arda.r lca ..., .... yı M e ıçın sa ırsı a- türecck en kısa yol tn.,!!iliz a-

. dar ıı»ıkavemet g;;.;t;erebilecek- v yınakamııgında tanı- ki saydığım evsafta görmüş ve nıyorlardı. Sevdiklerine ka~ -
- Gazetenin tıahiblul muta.ear !er! II1l\JUm. tanımıştım. ınak için duyduklan heyecanlan 1 dalarının işgali olduğuna göra 

rıf vekilinden u;tiyeliro. Onu bi- Asabl enerjiııi ekseriya par- Aldanın~; çünkü; SU- suali lnd be di 1 ilk akla gelen ihtimal budur. 
ze t im ı-t.sinler. Mademki böy Açık ııehlrlerin bombardıma- mağında çevirdiği zincirde tecea reyyayı bir milddet sonra Trab- er en . Ui i · Esasen Hitler de geçen sena 
le bir hakarette btılunmuı;t.ur, nını ilk evvel icat eden Alman- siiin eden bu genç, ince yapılı, lusgarpte; vatanın tehlikeye dti- Hemen on on beş dakikada ı söylediği bir nutukta Ingiliz A· 
bunı:.ıı hcı&-..bını vennP.l.iJ.ir. lar oldu. Polonya. harbinde bir altın gözlüklti, nazik üadeli ar- şen bu parçasının kurta.rılması. bir; ''Karargfilıa daha çok var J dalarına geleceğini söylemişti. 

- Sonra bir ııey ~ıkmssın ha- çok "':ık şehir bava<lıın hücuma. Jtadaıı; kavi bir azını ve iradeye na koşan vatanseverler anıaında mı! .... BUallerine cevaben yolun Sc-n nutuklnrından birinde de 
\llıruz:ı ?... ıığramış ve tahrip edilmişti. On sahip cesur bir Mülkiyeli idi. O bulundu"1mu ve Derne ve hava- mesafesini hakikatten uzaklaşa- Almanyanıu kışı boş geçirme-

- Hayır .. I!.'min olnnuz. Far binlerce sivil halle öldiirülmii.~- bu kıymetinden ötürü idi ki; Ye- !isi kom~~ı Mustafa Kenıa.lin rak kısaltıyo.rdum ve canlannı ' miş olduğunu bilhassa kaydet
kat bu işiu tam kökünden hal- tü. Almanlar bu harbte kat'i niceivardar kaza.sına getirilmi"- müfrezeleri hızın' etinde oldugu" • ll1k:nınmak için de konuşacak miş olduğuna g&re Almaııyanın 
ledik:bilmcsi için bu ada.nııı. her bir hava hikimiyetine malik ol- tı. ~ nu işitmiştim. mevzular bulmağa gayret ecli • İn.,ailtereyi istili. teşebbüsünü 
husu..-ıa müzahir olun bir şalı- dukları iı,ıin keudileri bir zarar M~tiyetin illnından soıın Hatta hıılUk ve mert olan 1b- yordum. birdefa denemesi ihtima.li çolt 
Biyct da.ha vardır iri onun da bir- görmemişlerdi müsavi hayat ve hukuka sahip rn.hinı Süreyyayı; çetin kabada- Bay Fethi Okyar az lroııu:;u- kuvvetlidir. 
tikte te~limi fatenmelidir. Fa.kat bugün İngiliz h.'.ıva olduk!anıu gören Makedonya- yı geçinenlere kumandanımın yordu. Meydanı Tevfik Rilştil Bunu ne zaman yapacak! 

- Biz bunlan ne ya.pacağız l kuvvetleri artık Almaa tayya- nm "Rum, Sırp, Bulgar., istik- tercih ettiğini bil8.hare umumi ile bana bıra~. Cumalı kö- Mihver kat'i harekete geçme 
sonra.. 1'ulıa.li.eme mi edeceği.;<• IA.I komitelerinin silahlı ""telerl 1ııı.rp içinde kendi aiMından da yünil Ulgazdere köyüne bağlı· zamanı ola.rak mart ve nisan ay 

"L• _" relerine göi<il boa bını.kmıyor- ..,... -..~· ı rtaı da bul · t - ı"" canım efend.iııı. Bu "' ~ faaliyetten ~"'Jmi•'er ve bir dinlemisti.m. yan yo un o ann uuu - lıırını seçınışti. Bunlardan mar 
( •·t !ar. Böylelikle bugüne kadar ~~ "' · rduk p tin za1mı tı r orrn&ıl eye, i•i uzatmaya buçuk yıl kadar köylerinde i~ Vatansever Süreyya; İstikW yo . a ajlar a • , ayı bitti. Nisanın da 4 ü geldi. 

ne 1izum var? Lıgal kumandan· başkasına çuYaldızı aokarkcn ·ı ve ~içlerile me:;gul olmUl}lardı. mücadelesinde de Atattlrkün fakat otomobilin hareket kabi- Bulgaristanın Sofya hülrinne-
lığı gördügü lih:um ü.ıerine kendisi bir iğne bile yemeyen Komite merkezleri iııe; uya- Havzadan Amasyaya hareket liyeti ağırl:ışıyordu. Gittikçe 1 tinin muvafakatiyle işgalinden 
onlan tc bit ed<"riz. Almanlar artık yavaş ya va§ ruk ve faal kalmışlar Makecıon- ettiği giln karargihınuza ulaş- derinleşen çamuru aökemiyen o- başka henüz hiç bir ileri hareke-

- • • c~'l:ye ?.. çuvaldız a.cısın.ı tatınıığ& bai· ya istiklili ideallerinin ocakla • mış, Erzurum, Sivıuo kongrele • tomobil nihayet bir yerde dur-,· te şahit olmadık. Mihverciler 
- Nı:reye olacnk? Mooelil lanu;ı bulu.nmakt.adırlar. nnı söndilrmemişlerdi. j rine murahhas olarak girıniıı Vtl du. bunu Yugoslavyanın inkiyadı 

Rodosa. İkisini do s'.irgiin ede • Ne yapalım, Türkçede gi17,el Nihayet bu pek ömürsüz sü- . heyeti temsiliyede seçilen su- Otaroobilin cılız yanan karbit nm takip edeceğini unıuyorlar-
riz. ol.ur biter. Bir daha ne ga- bir dıı.rbunesel vardır: Eden bu- ren Makedonyanın sükfuıet ve ' reyya 0 vazifeııinde de hırıııa !Ambnlarile şoföriin dil:katsizli- ı dı. Fakat bu olmadı. :Mihverci-
zete çıkaran olur, ne de böylej kır. durgımlıığu; fitilleri Sofyada ve menfaatsiz feragatk&ı· azalar ğinden vaki olan bu tevakkuf· i ler eğer Yugoslavyarun inkiya.-
bir alaya maruz kalırız. Hern ı .ıt. C. SARAÇOGL U tutuştunılaıı Bulgar çetelerinin gibi oonuna kadar çalışmıştı. tan dolayı sıkılmıştım. Fakat! dı tahakkuk etseydi her baldo 
böyle bfr ga;oetenin çıkması b".'r bombalarile yenideu bozuldu. İşte Gelibolu mutasarrıfı; bu aayın Ba.y Fethi Okyann: bugüne kadar Yunanistana ta-
zaıu. ·ı için birJm ale hiınize - Berhava oldıı . Silreyya idi. Ve santrali• ku - Şimdi ne olacak?! .• ııU&li·ı arı= edeceklerdi. Halbuki ev· 
dir. ~ :ıra çok cesur bir adam- Bir tramvayla otomobil Vardar yenicesi mıntakasında mandanı.ın için not ettiği telefon ae: 1 deki pazar çarşıya uymadığı 
dır. E:ı!'1m1za birtakım iAler de t 1 Bulgar, Rum men!aatıeri .,a...,1• onrland\. M ıc bu · için pla.niar bozuldu. Bugün AJ. 
ıu:at-·ı r. . çarpış ı ar ~yordıı. Her iki taraf yenfc;;~ Sofya sefiri Fethi "Bolu MY· - era yumıayınız .. şım- manya Balkanlarda Jıaldm o-

- ~ .. isabetli bir görllşll- DUn saat 15.30 da Sirkecide ha valisini haritalaruıa ithal et- lavı Fethi Okyar.. ve Dahiliye ili ::::~sauı!:~:~:!ıu:tI~~ .... 1 labilmek için mlı'yonlarca aske-
nnz TIU' Marki Faranti. Böyle bir otomobil k&zası. olmuotur. mi~lcrdi. Nezaretine bağlı Sıhhiye Umum ra daha. ziyade üziilmeğe ba.~la- rini bu işe tahsis etmeğe mec-
b;r tffibi:e muhakkak 'limml Sultan•hmetten köprüye doğ- İşte ayni zamanda kaymakam Müdiriyetl Umuınl Müfettiti dım. Çüukü; verdiğim temin:ı.tı burdur. Ve bu mıı.ceranı.n akı· 
var öyl" iae Fak!lt muta.ııamt nı gitmekte o!an .2;;5 nun.ıaralı İbrahim Sllreyya; bu haritanın doktor Tevfik Rüştü "Londra nktinde yapamazsam; az ko • beti a.sla Alman plini•nna P 
bize bu adac.ılaM v~rmeyi. ka. • ı vatmıının idareııindeki 116 nu- tahakkukuna hidim olmak isti- Bliyiik Elçimiz doktor Tevfik n~ bu kurmay subayı elçimi- •

1 

re neticelenmiyecektir. 
bul t'dtcek mi bakalım?. maralı Harlıiyo • Fa.tilı arabası yen mllsell1h ""'teleri imha et- R" ... " Aras,, Beyefendilerin Ke- ""·I bak cakllm Şimdi vaziyeti !JU rJOlde hU. 

- )ie dcl!!ek? K:ıbul etmeyip Sirkedye :eldiği zaman yan so- me.lı:, itl:ınad ve~mniyetini taşı- .;;"'::Gelibolu yolu üzerinde ol- ıııe ~"i:~ :U..ur ~lan yola li.sa edebiliriz: 
de ne Y8.f>acak? Bugüne bugün 1 kakfar<ll\ll 28.206 numanılı hu- dığından Yeniceye gön&ırilmiş- duklannı ifade eden S!ireyya -1 ıı.tladıın. Yüz elli. iki yüz metr~ • Eğer Almany'.I. Yugoslıwyıı. 
nnl~ mağtiıp "e \,17 g2llp bir , llllh1 otomobil tramvayın onüne ti. nın telefonu beni lm iki zatın j ilerirte gördüğüm pek donuk ı-ı ve Yı..nanista.ın yola getir· 
flr,Y·~ı;_ bir .devll.'li nrnu"'"ma-ı çıkaı:ak ça~pw>ııtıl'. Oto!°obilin •• :E{_!Pta:'! ~gar!,a~ '~Slın~ ka!"şılanmasınıı. nıeınur ettil'di. eıklara doi(:ıu bata ıh yürii • mek (!) için Balkanlarda bir 
kfik devletler ve müttefik Amc- tır. . - - - - - - - - "'V . /~~ u~ı .. 
~:~yı ~U::e~:;:1;~~ ~="": • ,..,..,...~ U A>.vv.vm _. B nlfımiyetiatı. kı~~.~-·me ~~ı:!:a; 
tin a..-ayi~i ve i~tikbaJI bakımı~ Mistflf' (Çö1·g\I) lwıtsrot.nın &il ..,, 
dıı.n y. pılms...ını ::;,ıımlu gör· ı. .. rıdan aonrol'' Atıo..tik me. !f· D u N y· filosile şimale çıkıp (Juan Fer-düıfo .u~ hct• hareketi yapar, .uz,1 ıııuharebcsine miitecıLlik nander) adasına kömür almak 
her tetbid alabiliriz. Hooı aon- /;ıwmı.ıdfı (KoroııeJ) w (Jlal.k- idi. (Glascow) nım r:ıporunu 
ra nda bir ie\·ka!.o\Jelilı: de . /a>tds) dem.: nı.Wwırebsleriııdeıl beklediği esnıı.da (Otnuıto) 
yok ki. Topu Uıpu ilı:i T\\rkii. a- bahaeyl6fnektedıif'. ....:..--------------:----;:------;;--:-~:-::--;-:-:-:-:---;---:-::-;-·•ı muavin kruvazörünü, (Şilil. 
tıp r adaya sllrgün edcceğU. B1' \ki mWıim dcnia harbini,., O Ü j A S 1 T E F R ı· , ~ 1 ga.rp ıo:U ili giınendifeı'i mebdeı 
B.. ·:ınu bundan ibfı,. B · "k B'"''-· "-' · ( y E N j S A 8 A H ) iN B V K S Y . ~ " ., ul yapacag Y. U!f"- ,.....,ıya .,...,nye mza- olan (Poerto Monte) limanını 
ret 1'efuüıı flWl}wem ewAk ve ve- tah'1Triyıı gönder~. 

Cano Aleksauolıooun Oniki a- ikn dayoml4ı"'1ı: Balıriye Na..,_ M h b • eci'l.nıiş 
dalarda kunıanJanhğı ve dRh& "Mtater (Çörçil) ... "-::;::ret AtlA nt·ık Mevda n u a re esı oı!'~~t:i~ y~en 
eV\ el de bulunduğu bir iki k\\. ıte 1ıı.ilfukabeBi alt.ndoı ,,_..?ll'f a J/ 
.,;.;. müı;temlek•-d~ ı.nbiW!!i Sl· reıınıi bir tari/ı;ı;si 001·d•r. işte h·"''--tln gemisini tnlıarri edere'4 ayın 

. - Hayır .. P<•Hb akııatnian 
ı;ıder. • . · . I 

At ..... Öykıyı.e hu; hance; 
bu ga>.e~lı·n çıkmııdı demektir.1 

..,.. "' dai-·-' . . . . y ...; ıı. tahmil ettiği ruuA<O • 29 "'" da (Santamar-
ra • . nda edimliği tceı übc; Mar- biz /"'9"iitere aHıirallik mn idi. Şimdi amiral ~li ~ ha- az an • _ d= urfınazl!.l" amiral ( Gradock) uncu ......,amın 
lliru öyle alıp tuln>ıwi:., bilttin ook'aniitıiai (Bir J1'liml Cor· rekede kaptan <.Li. yos) ıle bu- G • J ""··vvetinı·n •~·ı·dı' ı.azı.ııı geldi- ya) açığına vasıl olmuştu. Fa· 
bu · ~n b,· .... , :veceg"ine dair için- '··tt) '- bu U..'i miiJ·-""" w d if ...... __ , k•t amiralin tasvibile, (Coro-" .....,,, "" - _,,,,.., luşmwı ve ken~ en asın~ v ç •• · ı ğini de düşünmem.i§ti. Bahuye " 
de ir vehirıı yaralıyor, herço- mühim deııiz lw:ırbini taet/it e- inti7.ar olunduğUll~ ~eyledi- orçı nezaretinin pli\nı şımali Bahri ncl) 8 dahil olmak içllı erleııi 

.. Markı fo'aranti k•ımafülauın\ 
d.işiln~esiııi: ilk önceki tcIWı ve 
SClnnı.kı ..Ukfı netiıı maılit~'llll ı.n
lamıtt.ı. Onu kı~kutmak ~" bu 
!\~iııeyı: fa7.l:. f'h, mmiyet ·,.,r. 
Jirmek ı~m ortaya ye.ni btr şt!y 
'lttı: 

b'- bat U-lbir \'e ihtiy&tı elden deıı reami yazılarım at/f181\ 118§- ği y--'~eııin ademı imkanın. ı eıı- • "uhı'ti I<ebı·r filncu y•n; (lzu· sabaha kadar bekledi. 29 ba-
ı;rı&lmıaı:.ıa.yı (lüşüaüyordu., ~ ri daha faideU bıtldıık. kis~ ~~ıı. ola"!k bı~ ~" 71 ;o), (Hisen) v;'(Ne.';'=ıtıe) dezwvalindc (Glascow) sefine· 
hl!S!l. o; Türkleri daha lyı bı- B u wrııtle (lllıthterem r hisııeylemiŞti. Kendi ~aıyetin- kruva.Wrlerini cenuba, (Kala· sinin telsiz cibaı.ı şifttli birçok 
lifOr ve tanıyor, bir işgal ku- lerinıi.ı:, (Koroııel) de bir ngi- deki kuvveti~ amıral ~on . 1i.n kabul edildi agos) adalarına sevketınclı: teıgııı.flar aldı ki: Almanca oi-
1 andanı: bir e.ıılter gözile Tttrk· liz filo..'IUnmı '1111l81l mıahoold:uğıı.- (Spee) filosu gıbl gayet ııenuı;- da~ aonra ~ır J! amiralin fik· fdi. Bahriye Nezaretin.in hesa- duğu anlaşılıyordu; bu hadise· 
krin nl? yamruı in.salar olduğu- '"'' (Falkkmds) "' ille Alma!' ııeyir,. lrifay~t v~ kuvvete.malik ~.dbe~,Yte~~ttan ""k b••k& bınca bu plii.nın tatbik~ netice.- ) ·raı ra 

korsan filo8u loı<mamlam anı~ ve mütecanıs bır kuvv. ebti nedasıl ~di Cen .... ubi~·~~--'•··":"eıde'""'bu- a; olarak ·~ı·raı (Fon ;5pce) •ı- yi kaptan (Lyoo aıru e • nu er ;-aman için teslim ediyor- -ı Fon (B""'") nin ,ıasıı peri.,•ım .. ~--" ~.......,.. - ~ ., por edince (Kr&dock) hemen 
d1L 1cabın<ln. bir tekinin bile bil- ·~ •. ~:..· __ ,_ bu olup ~.~110;"'"'.:'eylüekıe ,aedr ı:: ~~u kuvvetin ınüsavi kuvvet- male çıkacak olursa fa~k kuv. • (Go·•d H<>'"') ve (Monmouth) 

- Falcat kumand-.mnı unutL1-
yor~'\r kı, Arıt.ıı.lyadarı bu gibi 
oaknyat ve r..utıaberat sade pns 
;a ıle o~maz. Gidip gelen ara 
Aamyo ~t.4rı, karrı;ont""llcr var .. ı 
~ır. Onlarla da llt.'Vkiyat ve nak- • 
·'Y";t o!u~n~-. Bahuııııa bu ga.ze
\cnın •ahıbı çok U:kı bor ad 

"'"- bir mtifr-.eye, blltün" bir edildit;im ....,vır """" mev- bil~"""nı bır tür eşı emı . kat'l tte b' fil v •---dü! edip v r-•= ~· ır~ ve TBS!"i yazdan, 8'mki o ""'"""- · 5 te · · , ı te iki filoya taksimı ve ır o."' """"" ııdinelerile 6., ()()(öğleden evvel) 
bö!~. hat\.i kum3'ldana ve '-·'·· la yoı·du. AııUral, ş:ın;ıeV\e tte kar 1.aqtırılmıştı ki: cenuba, (GlosgowJ ile (Mon· d • mah&l 
kwnaudnnlığa ~ koyduğu ·\ haıi'lerde lli>;.-:ııı.t v ..... nıı.yor .r- tarihli emirden ve. ~ı hır mu- sure ~ hakil·isi (Kari&- mauth) kruvazörleri üz.erine 30 teşrinievvelde ol ugu 

•--''" ..,_; 0 ın\Ş 06 harbin oereyamnı göz-_ vaff.akiyet isti.'hsalının e. henımı- Bunun ıı':ı~kında aıın"' ;,_ ha"-r· bunlar da dHQına.nı (Good Hope) den hareketle şimale seyre ka.· 
nu birk;ıç defa ı..,.;ıwe e~ leı~•- ~•-'p h-'·bili•,,,,.laı'lıı•·• ,,. 1 Balı N ruhe) ~ "" ...,, sef' · 

Jır. ıı-..;,.,, ga....et.e .. d 'm·ı 
(ikriıı. j gnn N ır.d: 
' . c bulunnıu~ lôe şüplıesız 
>ura po:ıtahlllleııinden . tifad 
t 

. ,,.. .. ıs e 
e ''.Wyı uU\'llnm<·miştir. Muhak
'mk lrnmyonlaı·la denı·· cı'b t· . • ,, eın· ı Jeıı de ınl)rorlerle irsalat Y"P-
•nıştır. . 

Markinin sözleri ktunancı,. nı 
yine diiııündürmeye başladı. Çün 
;,u onun söyledikleri ınakul ve 
•nantık! seyleı-di. 
. - Öyley>K bu hQdiııeyi oldu
.,, gibi herke~,c işııe etm Lq sa
fllıı.bilir bu adam, dedi. Beli<\ 
'Osa blr. zaman sonra bi:r.im duy 
:nasını u;•·- _,,... . bütün 

~n.,..ıgı mı 7. ma-
1ınıı.t 0 g\l\Un~ vakadaıı haber

Jar olacak ve bi>imle pek haklı 
'>!arak da alay <,Qeceklerdir. F ... 
~er bu kadarla kalııa, hiç :ı.lyıını 
yok. varsın alay etııln!(ır Fıı.kat 
JOrguya çekilir, htıaap v~eye 
'llecbur tutulursak neticesi va
lim olur. Bize beceriksizlik ve 
ktidarı:ızlı~mızdan dolayı der
ıa1 \şden el çektirirler. 

Farantinin ici i~ine sı~yor. 
~danın gittikçe ıı.rtan veh-
111 ~ ilzüntfu;ii k~ııuıda o; 

b unuyordu. ...,,·"",-~· • ...'h;ı~~:in taıJp ~ yetinden ba.hiCans e us) rıye.. r Jer olduğu anlaşılıyor. (Def en· ve (Canopw;J üzerine atmaı;a rar verdi. (Canopusd) bulınesı 
B d d ' d ı..· "' '""""" ~ yv-.- zaretine, ( . op ~ ım.ra - 25 teş ın· ,·evvelde (Peı·- muvıüfak olacaklardı. ('.!.fon- de o eı;nada yakın & unu-

un an o,pvı ır ı: "-""·cekleritir. ı bıı sef e- ce) r Markı. d • · Dogru" -"·"ti ...,.,...., sizliği. dolayıs~ etakdirdmeyd~. r _ tam' buko) ya vaaı" ı oldu. Ertesi mouth) in sürati (Ld.ıızig) .k. ı u yordu·, amiral liman. dan. . çık .. -

y.=unuz, E',,e·t ... b1·,·., gaıı·p ""va-;.~ _- Krona.( muharebesi ldı e W;I • makta ı'ken refa.katınde ıkı ko-- ~ • _ "" fa.katine a gı. . . .. de oraya Uç gün evvel vazörüııden maada diger ~uş • 
y eyiz ve bunun i~in burayı ma!' fil~un":. t.ahrlıp ve ta~ar· g(Kuıarıu lsruhe) tarafından durdu- man sefinelerinin süratlerınden mör gcnıisi olduğu halde on~ 

Amiral (Cradock) , ( Cano- rının mümkwı 0 anııyacagını · · • 'di. · · M tt ilf ~l ettik. Müttefik devletlerin ·ıdi . t' (Canopuı;) ancak rulmuş olan hır ıı;ver vapuru ~ı ı . 28 te tesadüf etmişti. a.a eess 
~e Amerikanın mümessili sıfa- mıs) zırhlısını (Macellan) bo- b~ rınış}. .. fa.inini uha- geldi. Bu vapurun verdiği ha· li<llırıye Nezaretinden . lr (Conopııs) un pist.onu~-
tııe burada icrayı umur ediyo- ~ııın garp metlıalinde kendi- fılonun ı.~mur se 1 . m. 'd' be. nazı>rıı.n 23 t;:;.şri.1ievvele rinievvel a.Iq;annnda amıral da yı'rnıi dört saatlik bır 

b mak ;ine millakl olmak talimatile faza ve bıınayeye e venşl~ 1 ı. ıe J\'···,an lı:ru"· ·"ı~' ti··•- (..-...;.dock) a gönderilett telgraf ve iz.im dedionmizi yap • · · h u bu va fede kadar ı.u ·-·.u ~ '-'"' ;., --·•ıur etm;•ti. Binaenaleyh arkada bırakarak 22 teşrınıev- Binaenaley on zı · .. · de b ı ihtimal onun eline asla vasıl ol- ..., "w .., 
ğ!Uıı bir devlet ic;in mccbu - velde (""" "·land) adalarındaki kul! 0 ;;.,. karar vermi~ ve a- ret rotası uzerın u unuyor • 1 b'! · amiral bıı tamirin icrası için 

n ~ttir Bö' 1 im d~· "'"" . anın-..- ) . "· du Bunun "·~ina (Defence) nıadı; va.sıı o duysa ı e ~~ra- 1 · · Y e o ası ıcıı.p e "· (Stanly) lı'maııınd•n (Rom) ı (Stoddard a or.un yı:ıı · ~· • .. · d tesir ra gemın· ı'n liınana gı'rip demire • 
ed k ....., mıra . .. d. ; · hemen den·ı~· · '.lkt.ıy~a da bu Un harekatı uzerın e ıe 

P er aınma.. Türkler ço •-" d b' taıama sey (Defence) ı gon erme~ m ~ ' ka.d kaim mesın· e müsaade ettı·. Dig"er ci· 
r;:etin im:anlardır. Mağlfıp vazi- bumu e .......... n a ır ' nbeildirm'"'; •-kal bu mütal~a- hareket (Kıu-IM·uhe) yi takip edeın271yece~. arld g~:-• işe- betten amiral kaptan (Lyos) •, 
" te b'l 1 ri yapmak üzere, hareket et- ..,_.,....... . . "''d' Ald. ·r lAb- tı •·•nnıevve e """"'- - ·• ; ı e o salar kahramanca r Balı · N tını ı;erdederkeıı 6 ağustosta ıçın deı;ı• ı. ıgı cmı . · """ . ümk' .. gö.-düW ıııa~lup. olurlar .. Bu ı;ekilde bir ı mişti. Amira ın rıye eza- . . . (Karl~ruhe) yi nıu- rolhos Roks) da kıırakol sclı- rasını gayn m un •• ~~·- (Coronel) i aramalı.lığın dfu;-
maglübıyet de birçok galibiyet- reti talimatından şüph"!Siz ~!~· kenJısının ed edi •. . . esi vazifesini gören (Corn- planın tad.ıli telgrafını hala ue... manı arayıp bulnıak mesel~ 
lerdcn çok daha parlaktır blıı rak anladığı mana, kenfüsını~ haı·ebeye ie~arreu:' ve 1~~~: ~all) i değiştiı-mek ve onu, şi- !emekte oldujpı. h~de ~Glas· yanında tiili bir ehemmiyeti 
aakerler için. 1 filosile garp tarafındll ıera~ sal olaıak ~ tçe riik bir takip mali Bre>'ilya. sıı.hilile (Fcma.ı.ı cov) sefm~ ~~ .~ım.~le, haiz olduğunu bildirmişti. Kap-

Marki !ı&llıran.k cevap verdi harekat ederek bu ean:ıah ~ı: nı~e) :l.'e ;ı~ciye kadar onım do - Noroııha) nııntakru;ını b~ (Koronel) e gon=ı • ç:!'~·~- tan (Lyos) bir telgrafı aldık • 
voe sordu: ral (Stoddard) ın ':'&r eı e nı se ın~ i. ıaz etmekliğiıı tan ba.şa aramakta olan (Brıs- raya (Mont<:':'.. . ı e tan Ronra gece esn•sında: Alman 

- - Bellti öyledir. i'akat bu ınuhafıı.za eyliyoceğ\ merkezin- =:i'~ıd~~u da iltve eyle- tol)• (M;,k-t.-donyu.? elve. (~!itin- .<Lyos~ adernıver<lekıg:ı =~~~: telgr.ı.narı ınüte?.ayid b•: kuv-
&ıfrzlerle ııeyı· k ted' de olup Bahriye Nezaretinden . . burg Ca.stle) sr.fın enne ı - ıarı gon , • •. ti d •~·""' ~--'adı"'n"•n 
kumandanım? as ıyonıunuz, 5 teş~ievveldo çekildiği hal· mı27ştı.•~ . ·evvelde bn tel<"'"·ıf hal::ı scvkeylemek merkezinde lamak ve (Koronel) a~ı~ndakik vaeyıne 30uyutm.......,cu-_-.':""a ve"'M/31 

... de 7 •-rın· !evvelde vasıl. o.lan """nnı . ~ .,,., . . . h B· l · N• • (Santaınarya) adası.na aıtme - &-

lı:i Tü
. Şkunl u anlatmak istiyorum •

1 
...,.. !"'-- Bahriye Nezaretıne vasıl oldu- ıdı. Bı. .;,.~ıuı.ley ,\ ırıye eza ld • ihbar 1 °bir Al· gecesı' (Gla=>VV) sefinesi (Sa.n 

r <'I' kola k ı ve düşmanı aramasını bı ~ • · ·rsaı hız- reti amiral (Cradoclt) un (De- te o ll811 ° unan 
. Y o.a.y her söze ınrl kendisi için e!Aıı vacıbür- gu zaman, esnahy~bı t ve a.k fence) haklcnd<tki teklifini he- man sefinesinin yolunu kesmek taıruırya) nın batı ve kan. yel 

ber teklife nza göstermczıer'. '.:.•ye tanıyor idi. Amira. Un doğ- da uğradığı ta rı a ve no ,;a.- · idi. Amiral ertesi gilnil (Cano- eihetlerinde dolaştı. Ertesi gll- , 
Mutasar~n da nihayet bir ·- fik rd ld nı yiizlinden arniral(Cradock)un men reddeyill'l!. Bahrıye ı;ıeza· il dald k" Ur ge- ni1 (Otranto) iltilıa.k etti. 
Türk oldı:gunu dfüıfuıüyorum.. rodan doğruya bu ı. ':o ,:r ne istemekte oldeu~l nezareadlçı·e. rt:~i_:.b<ıf<-ı:ı-şrıru,1".rnuh~.).nı•?rinaltak(s'Pt_",~ pmil~e)n·neı· yac:°a,.,,ııan) °:Wın-. . 
Ve benim bildiğim Türklerin N- ğu ınuahharen 26 tesnnıevv .• : surett ~ aşıJıı.nı ıw..<• ' " uv • Nı Aniira!ın 
ribirini nasıl konıyacaklan ma- de Bahriye Nezaretine çektıgı ~eu~:'keratı kB.fiye ı.erasın'. dardl filosıına g~yet 1'.ğır bir <lan yanın& ~ · 
!Wıumdur. bir telgraftan da anlaşılmakta 

(blıas VV) 
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berle:ı~ni bir a.ıı. evvel ok 
cuhu-ıron.a ı;crebilmd< ;em, 
p~nı du..--u} ordııl" 

Bil' h..•ı.ber! .. 
- 1ç.Lr.:ı. bıttı .• 
Hnrcn çil yavrmrı gtı..i • 

ulo:ı~ kt>,uyoı· sa.ğrlan. 
bir lı:ı.lf,>.dis :1-r.kalıırn~ğa 
ıı ·ç.r.: uk. F 'kAt ne gezer ... 

B'ltiiu ınurab!-.ıuılaı:r!ıı. 
ooğnk e<h ve ayni FÖi.n?r .. 

Kimse t :ze hakilii hir ı 
ın:ı.t ı;eru:riy<;:-uu. Jlıkln 
vcrdnlcr. 

V:ı.ı:":,.cti gi.in ~tl't~e 
iY,: anlarlık. Bu salahiyetli 1 
hb:fetin verdiği k ııırlıu- f~ 
raıw ,n nezdinde ncalr bir 
nl<Slıni m:ı.hlyetirıoo iıııi4.. 

lJUITTlndüm de mademii 
nxur.\b~r:slınn kararlan hlÇ 
le a yacaktJ. ne cliye 
ka<la.: masraf. erJlere!t ke,dı 
ls 0 :ıbulia topl:ı.nhya <;r>.'f,'tl. 
dtrls~ Ö\;ie Y'iJ. te'!<ililh ~k 
clemıı.nl...,.iL ta işi b:ıg 
ınıydı ? •• 

Kene" k"Ildme kır.-'~ ç 
{ ;o.rıa: ::ohlfe e, 8Utun 1 
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İK 

(Bao taraf 1 lnol tayfada) ı~~~~~~~~:~~:iii:;~~~ri~~~=;::.:i~~~~~~~~~=~=;~=~~;~~~~~~İii:~~;;~;~:~~~~~~~~~~~~~I Avnıpanın değışen harita,. y l ı· Almanganın pl "n• 
~~~~nın~ ugos avya- talyanlar 13 Eritrenin ~ca J-... --... ıar ı ı ID~ m kündür bclk:i ?~ d • ı • U l Bn 8Şl lYOT 

ı 

'bütün gidtletiı b a en ı.e ı harp gemı"sı· ı"şgalı" ta- JAnkar (B••tarafl3Gı>•D•yfad2) 
ol_an Avrupa y ~ d:{lı~:,,:~~ - b Q Ş V e k 1· 1,• cephe ~ razı olnrsıı, ııUrebi!ir Fak tı ~Ü-- günler k b . l İngiltereyi istila pl3nmı cbedl-
ı:ıh a' vaziyeti !Canıe eden.:: (B .. taraf• 1 no' ••yfada) ay etrnış er 1 marn/anıyor ı"nt "h tt. J Haberleri yen terketmiş demektir. Bıı ctı bunun bir y:m- ,_,,.,ı~: ~ ' - ( B f l ar e l takdirde nihai mo ühibiyeti" ,_ 

n )'1 ndı,,"'uıı anla.yan • lıc ın istik • e ta=. •t tara ' 
1 

inci .. ylada) ı ( Baı tarafı 1 inci nyfada) ~--- bul -.. """ ~ Afrikada, lt:ı.lyan koloni!e-1 . i m .. ja~aa. ı • ın lilzumln b~ ~~orl:ı.ra istinat ettirilmekte - bırakmayı tavsıye ctm.ştır. Ma- (Bat tarafı 1 ıncı uyfada) -- .., __ w etmiş, ancak yar.o yavao 

; ~ ~~~~~:: ~~~~~il~e~ugo.~~;.; a- enL~tto:iou;~~g:hd.:~;;:~~' ~e=t~~auc::;;rk~~ F.;;sı:~ ~ikafoia!'mıra::. Tahdidi sin kanunun- ~~1: ~ zarara 
na ~hır komplo,:_Jıı;lıındu~- son defı:' olarak denız tayyareleri ~mın kulağına gidebilir. Bunlar uttin Avrupayı tanıyan mille. d d • • 'kl'k m.ağa matuf bir siyaset .ııafapıJan. bütiln Alman grupuna ntCll!IUp çok tecrıibc- ~ı;:ı ı~r:n!.ı:~n ın~~~~ ın·a\~:,1ikd~ h~~~l~~~'ft~ f~~~~n: a egışı 1 1 r etmek çaresizliğinde bulunuyor 

.,.,
1 

tluk•a ve Ak:lenizde 
n n hac ekr c.e ka- . 1 yalan~ YugoslRvlar li bır subay tarafınchn cuma te <" d addolunabilir. yo _ar kı İngıltere ve Ame- ~ gori.ilmuştür .1~ 8?n_ra ~fendileriııin mağlü -1 .e subay olarak rnaharebeye iş- Ankara, 3 (Telefoııla) _ Da-

ıı.:: t ki ~ fı g :derebilir l 
t 'a~ ı muharebe cephn·31• -

'ii bir il ' ne 
vet tam ~· .uk bir kuv-

. t c. enmlıJ de-

~ırieşık devletleri, lüzumu Bu ınibay ra runda ıreminln bı~etım gorrııekle coşkun bir tırak etmiştir. Macarietanda az hiliye Vekaleti memurlarından Aksi halde, yani 1-7ınd kentlileri ·--' k k " hale gelmiolerdir. devam eden_koınünist reı"imi e&- bır kı=ı talıdidı' .;nıeruı· e daı"r Balk:ı.nlarda daha. fazla ilerı'v.o 
'---· v . ne ·'7-"uıma pe ço yana yattığını ve kıç Y d •-~ - ,-......,r e. m ktedırlcr. Bıze gr. tara!fından tanuunıyle suda.n Daily Teleg'l"aph gazetC'Si, bu nasın a JJ<vıçrede ve Viya.nada kanundaki ikinci maddenin birin gitmek istemezse, bu tak 

e, dauna şu fikrdcyiz ki teh- çıkmış oldufunu ve ba.ş tarafı- I nıescle hakkında ııunlan yaz • ?t~ustur. Szeget'in mukabil ci fıkrasını değiştirecek bir . yi· keııdiııinin İngiı.<ereyl lstil et
edılen B:ı.' an mll\~lcri ara- nın suva gÖmülmüş bulundu . maktadır. Musavvada bulunan ihtıl~l hükfunetinde hariciye na- ha hazırlamı~ ve bu ı·yiha hUkıi.. me;ı.i ciddi olarak C?"piş e me!< :r· lrdenizin bekçili-· 

lun u ilzcrine al.ı.ıı İta! gı ro
ln.as fi yan donan-

ı arında açılan bo uk 
la.r. Cıınnin 'ın h-" -
bu yıl ınde . ........ın 

~ ~irleşt~ .br siyn.s .. t mlida- ğunu ya.zınakta.dır. mılıver devletlerine alt gemile- zırlıgı yapmış, bu sıfatla sulh met tarairndan taııvip edilerek te ve bwıa hazırlan _,_._ old"-
f ı~ :ı en ıyı çaredir. Fakat! j . , rin. k~a. c:alışm•la-n gÖ6 • 1müııakereleri.ni hazırlanı.ış ~e Millet Meclis' ve.rilmiştir. ........ ~ aynı zamanda mu da biliyoruz 

0 

nı;iliz toplaı:_nın muh:ırcoo terıy~r ki İtalyanlar şarki Af· ~ont Appoym ile Bethlenı de ih· Yeni projeye nazaran nahiye ğu anlaşılır. 
ki Yugoslav hüklımetinin ta • eı:_n tczahur eden tahrip· nka ımp8;.rıl:torlukJarının yıkıl· t!va e?en Macar.m?rahhas heye müdürleri herhangi blr!Jla&fd&- MURAD SERTOÔLU tı \ ;ı • '.!CSI tcmi.na-ı 

ta<llr. ıe m bulıınmak,. 

BD •m ta h" ,. h ... , ·- ,. . yıpranma 
"'·. m Jı.iy . . 

Bribn:," b m almı.'!tır 
ı:iuıd"'-tin nva kııwetıeı, hatta 

ile kendi kontrol unda b. kar kudretı de bır raporda mev· m sına manı olacak surette bir t~ne rıyaaet etmiştir. 1920 sene· recesinde ol !asra o 55 
'ıili vaziyeti -ardır ve hem:~ zuu bahscd ':' cktedır . ".,ali- tl'th.ir ittihazından ümit kes'!liş- sınde tekrar hariciye nazırı <>- yaşında Mulk:ive mtıfi tt• rila 

mrnlu ihtiyaçlan-u kendisi rt İn~.liz =!11ısıı:un en ~\ lerdır. Daha şimdiden denilebı· lan kont Teleki bir müddet so11· kaymakam ve emniyet ~üdilrle-
a iyi takdir eder. ~lyan kruvazorlcnnden. 1" 1 !" lir_ ki M11880!İni en eski İtalyan ra .8":şveki! olmuş fa.kat 1921 ri 56 ya.şın~. bu n:ı.aa.q d.crec&-

Ati?ıa la bulunan B. F.Aen, Bal ~ ~lakk dsnrctıyle lgosrdterdı· ır.üst~ekesi olan Eritreyi kay d.e ıstıfa etmiştir. l!l38 de Maa-j sinden bir derece yükaek olan·I 

At tfirkün ayatı n y zıı..a-
miş b tır !ar 

edivo.rla.r ~· alunlarına ~vam 
ar~ tıu" b ucum ~ıkış Y rl~ 
de 'İŞtirm. aiar altında. aeküni 
n: oıızar.ısı ar:r •-~:ı.rabezar 

mem k en · · ti · gı ı.arar 1 a raprır .ı ate· hetmıatır B ••- · nf nazın ve "'"9 d n..1 1m 1 58 d k b . nm sıyase nı bariiz cttirilmektecbr • T • u r ..c ımparator- . . . .>o.> a """ a - ar, ya.şın a. daha yukan de-
EK:::tt!e~ ;:.e u ta:__ tı:.;n ~ 

1 
Yaliant zırhlısı Fiume ve 1tru.nnn ~ç ırı · i.m evaleti yar 1 redının yerı_ne ~ekli olmuş - recelerle Mülkiye b üfctti~ 

. bu ab .... r o . aJt ıc_ııı 

1 

Zara. kruvazörleri fu:enne 
40 

nı Bııı~ ,S<ımalı VP Erttre dili! tur. '!'eleklnm sıyasl hayatta oy- !eri 60 yaşında tahdııli sine tabi 
~ ' h t ;tettedbulır. ton kadar obüs yagdırmıştır. man elıne ge~mi~ ve H:ıbcşista.n nadıgı rol pek büyüktür, büyük olacaklardır. 

(Bat tarafl 3 ı.ı'1'1cu •yf.ouf.a) 
mGle taburunun orclugih ça.d'.ıf'o 
l:ı.rrnı bana buldurdu . 

Taburdan a!dıt;un otuz kırk 
n~ferfe dingillerine kadar çamu
ra gömülmiış cılan otoıruıbfü kur 
tarmııı ve Bay Fetlıiye Tercliğirıı. 
teminatı; daha ziyade taıiim t&
mm etmişti. 

B 1 y r_.. 
ura artla lıannmak " 1 

hnmak, taar ,,, ' ' uazır • 
ı t'k hayal 7 -ır t<'vcıh et
J· •nsızl.tk 0 muştur Bu ım-

İn-. . . r ~ a u· nu mermilerin aşağı dortte da ayni netic ye varmak yolunu v:'tanperv~r .. olan. Te!ck! Maca-1 ltır 
nan gıl•z dıplomati:k heretleri, üçünün tanı hcc!efkriııe isabet tutmuştur. Bu !J\ll'etl biitiin ı. rı ·tanı~ buyumesıne a.mıl olmuş ıueclisi yarı ki 

rlarını, silratle ve dogrudan ettiği görülnı"işt· ~ lıtlya ~naratorl tu baş aşağı J tur: Vıyanada ü~lü paktın Ma· J .nd 
ya keneli.sine g®.lcrclıilir- ı ur. g ek uzeredir. Bunun n tice- carıstan tarafından imzasında ce sesı e g .. .. -

n ı'ıo,?rd'ut r siklet mer-
k c;.ıya kaydmlmasına 

Al:ıruml:ı \ bılırrti. 
Rumany:ıd~f"Ug:ı.ristancJ.a 16, 
M ·carı •- ' M ıldavynda, 

"' li""'-11 ve Yu 1 
wrları a. da 

12 
go~ avy:z sı-

lıın"""' •· "'-'·· tiirııeru bu-,..... -..uuı edilmekte idi 
B ·tand·k . 

gr · dedi aııı uvvctı.er üı: 
v~ !er BıılgU::· v~ biıyiik kuv
Y uaoslav h ıs n • Yunan • nnd . udutları yakınla • 

on vazi in\ yet, iman - y ı;os-
ço ,::~ennae ditrkate 
da!!:ı gct;rm··u~ tik mey_ 
Mndaki ordı .. r. ~ofva dva. -
cıhi - ·· .. uı:ıun cenuba tev-
g ~ır..v 4trı '. · i, Yu-

~ alınınası ~ ~'.!,~ 
v Yl~a.,Nını.n. mt'm. 

tl':l.sı kııV\ etle m hk pı ' C'l • 
tc-t il, ta.arn.ız u rn~ldir. Bu 
n l' vı; cenup • bn d._ısu m ce-

•· 'ı. • • llt.l ıatlltamot.:n 
•• ıcra • 

(:ll 1, lVJ.1.. • RlllC karşı 
Y ala ord u, d ıııa ... ~ 

ıı~ ordusiyle L bırliğı yapm:ıyı 
gozde bulundıırncal tır. ltaly:m 
OHlusunun Arnıı.vutıukt.ıı. da 
Yu;ı:°'lav ordusuna k:ır cfa blr 
c T•lıe t.<;şkU etmesi zanrlcliT 
Daha !!imdiden İtalyan • Yu: 

, sllıv . hudutlannda 60 bin ki· 
~ bır. kuvvet tah it ııdildıği 
lcUnlmıştir. Her ne 00 yapıl· 

~ • Yugoslavyaya karşı bir AJ. 
ma taarrur. haliııd İta! 
0~ ~u u kritik bır d~ıma gır~~ 
bılir 1 

ugos!av ordusunun seferber. 
~~k ~altta oldugu m:ılumdnr 
1 
~r de takviye edilecek ;. 
~ Y.ı?k-uı ve Yugaııiav ordu
l~nnın ıyi ~ldıklan ve ycryer 
t.ı h kıın ettikleıi nrıızil rind 

De .U harbl h2lıkwda t.efsl ·ler si,· iy_· id_· ınan görmüş •--'"- kont Csaky ile beraber kont Te-

Lo 
, "!!e ..... ;;.uu. ı iti d bul ~•~ek kanunlar 

nc..>a, 3 (a.a. l -· Reuter a· r rın:ıı baJlka 8ahal a e e unmu.>lu. 9~ - -
jansıııın diplomatik muhabiri kullanılma:;ına mE>vd:m vermek Macar mecliı;iıı.in toplıuıh&l 1 Ankara. 3 (Hususil - Yann 

Mecliste cami \•e mescı !erin 
tasnifine dair liyiba ile •!et 
demlryollar-ı tekailt saıı.dıih 
kanununa bazı maddeler ek
lenmesi layihası görilı< · ek -
tir. Layı1ıada sandtl< mevduırtı· 
ııın haciz ve temlik edilm :e . 
si ve hal en sandıktan pe vıı
rih• .?ıkı:tit yetim ylıftl:a· 
ı~m .• ııçer aylık olarak wriltne
sı t~ ım rdifmekWir. 

yazıyor: olacaktır. · Bn -pcoıte, 3 (a..a.) _ Mcbu· 
1talyan makn.mlau tara.f.ındaıı T.imes ı;azetesi de bır ıron nok· sın ı:ttclisi bir daJdkruık bir cel-

1talyan filoSt tıan btı.r- ta iizerind~ dnrmak• ve Alman CP alıi!etmt)tir. Bu cel~:?dc reis 
ııu J.çıklarındal..ı ezı.d hezımetıni lann Afrikada mil ·İm mikt:ı~ . kont Telekiııin fınt ölümün·· bil· 
ı..ah ıçın neşredilen destan çok ela İngiliz askerler· · meş!!lll dirmi? e m"cl.is bit- to ı a 
zıtyıf ve İtalyanların kendi kcn· b ıımasıııa karıµ, hiS<ll'ttikleri günü l"tJ!İn etmeden dıığı1mış·, 
dılerini na"1[ aluA: ıltlarını ,.e- me.ı -i:11ete ra~ pek kısa tır. • 
Y~ a!Jatlnai;a c:'.llı.ştıkla11nı gös- :zam . nla, b askeri · · · • 1 
teren bir vesik r. ııw:ı .bir kı=nı11 ve lxıı:ıllıı:ın ha Budaı,ı te, 3 (a.a.} - Hükü-

Vesikada ha.tan vap !ardan rıcmdc Yttiden gel · k ·m mct n::ırettiği bir teb"'ğtle, ba.'l-1 
kurtulaıı.!ar' lngilizl•riıı f.linde ~m. ~ııvvetl~rinin b sk:ı. va.-1 vekil Kont 'l'clekiııin fl'Ci ölü -

.· " . . . . . af zifcler ır•" ser ........ •··'-t'·'·'arm g~~·· ., ____ ~;ııetıı' . esr o ...... ugıı ıçuı zayıat ıtır e- da d ...... ~ .... """"' .....,, • ~••"- .,.._... ~ nn 
dihnekte fakat ilsRün<? c!ahi dö- 11 şüphe yoktur. gerek hatfcteki dostlarının pek 
ııcmemi~ olmn.sı lıi.zımgeıen Vit· • Adiaabab6ya doj;-rıı ziyade rnlL:eessir olcfaPınu bil -
torio Veneto ;urh!ısınm ha.sar-! Ra_hire, 3 (a.a. l - Times ga- clirmekted·r. 
"':1"1 sükütla gı><; tirilmektedir. ı:etesının hu'3U.Si ~ ·,.; bildi- Sabahleyin erkenden ba;ıvcki· 
lı'ılhaltika tebriğ bu • iper zırh- ı nv r' !in kalb sektt'8inden öld"" ifil ha-
hnın ve Cavour ~ııııfırdan iki 'JngiUz . kıtalarının yai;'!llur b.'.!ti şa}i olmmrtur. Fakat hila-
zL l:ılının mevc•ıdiyet.inı ' olay . mevsımuıden e•!Vcl A.cli _ A· haı·e _&:~ekilin. intihar etmiş 
!ıkla unutmakta, sii'":ıtlt'ri kı:'n- babaya ve Iusavvaya girccek!e- oldugu ogn-nılmıştir. 
di_ gemilerinden :ız lan lngi'iz rinde şü!lbe edilr.:o ktedir. Yeni Macar na.,, ;ili 
a~r eüziltamlıırile ates teati ,._ K'JVVetlerimiz µrk! Afrika111 B" • peşte, 3 (a.a.) - D. ·.s. 
dıldıgi zaman partiyi kaybc n ted ken fetlıed rle ken düşman Kral naibi :ımiral Hortv ha-
hafJ: İtalya11 gemilerin len bnh· Trablusg~rpta mukavem,.t iPare rici;ye nam1 B. Ba.rdo ~y'vi. ba.ş-
~:_ı:;~k-~'!.'._r·,, !~y~n~~~ _h~fif ;:,!;~. ~~i~~'.":..~ ~-u~-1. vcı-il ta~. etrnişti_~_B;-Barılo ey 
ac~r,ıcc j 7,aha çalı.,m'\kta, fak<ı.t Ingı z rcsıu. te'ölrı:·ı ! ~~Cltb.,hJrr.- ' ırı..,"' l<oho.ı Pt-ı 
bu gemilerin İngi\ıı ·ıyyarelc - Kahıre, 3 (a.a. - Orta Şark --•ıı•--
ıinin torpillerilc aksatılmı~ ol- İngiliz unı.wni ka.rargfiliının tcb· t 
du;;u hakkındaki İngili7 iddia · li.. ' ' ' ' y ' t Slllı siU.ıit.la g~-ç·ştinnektadirler. ~:ihyada, ileri kıta.larımız,_ A- 1 "lı z _.r unanıs ana 

Keza t~alvan tebli,;;, denize b. Ilnd k 1 H 
::rat 3 (a \da Belgrıı.tta cl,"lliülcnleri toıılamakla mcşgııl\ =i;:n~:.:t:ım~şı~~i::z~~ıask"r ıkardılar mı? 

., 0\0 0 !ngiliz kurtarıcıl;:trının lire- hareketi, d_u•,man. m.ot.örlil kuv- ~ \ ı 
Ş ol:ııı el ı kadar Alnıan, Al •·yyarel nn· 1• at= v rıne mıw "" • n ..,., vetleri takıp ctmı tır. ı 

g 1· v lrtikiım t rlteziııi açtığından da bansetmemfkte, En'trede, bt.. k mı tarda e- m nılav.·arak Yunan • Yugosbv 
lal terkebnek içm· bıı sa' ttaı ı 15 ·ı yan arın son gım zar · sir alınmı~br. Bir ok ,,m h ducfunda son .ı:aftal:ı.nla tah 

r!indcn talimat alını:, r. Yu· fında ikisi zırhlı olm:ık iizere 15 askeri de sarılmış ve ynk:ıl:ın • şL olunaı:. lngıliz ordusunun 

Şe erden alı.nan 
i tiblak l(CSmi 

.A akara. 3 ( Hırnust) 
ve glikw.dan alıoon 
reııminin arttırılma.;ı. 
daki layih" meclise el 1'ek 
iktı.sat ve ma!iye ve bütçe en~ü-
m nlel"ıne havale idi. 

in göl kaymakamı Sam-1 

sun vali muavirliğine 1 
tayin edildi 

Anlcar 3 (Telefon\ l - İ· 

Pancar köylüden daha 
yüksek fiyatla alınacak 

Ankara, 3 (Tcl•Ionla> - Hü
kfımet köylünün k kınm i ın 
heı:: hı Jü tetbiri ıı.lı:ıııı.kta ve bu 
cil leden ol~ak şeker fi ya ı · 
nın arttınlınası dolay!! i p ı
cı.r yetiştiren köylük 1 de ı 
p: 'l~ı:"ln ci:;.ha yüksek fı ıtla 
al >ı kararlaştınınus bulıın-

1 
maktadır. vyadaki Alman c!Mliğinde harp gemisini b:ıtırdıklaı:ını ve- mıstır. Büyük mil t.ırda p ve 13Q.000 ıb .. 200.000 oldugunu 

ız =!; ha.t.,u=ar · e ata ya haı>"lra uğrattık\ar1>11 iddia diğer haıp malze.nıe'!l iğt.•na'll bildirmektedir. . 1 
iter kalıicaktır. etmektedir. Almaıı v İt."l.lyan edilmiştir. Harekat Asrnarıı.nın İtalyan t:ı.aarell>rinln 

Yugosla\"fartn t'cvalıı 
1 

hwa hücumları yapılırken ha- cenubu!ııfa cfev:t!ll etmektedir. bombaJ'rlrm.·uıı . 
Lorulıa, ~ (ıı.n..J - Dü,:mı Yu· \ zır bulunan muhabir! r d:ıhi bu Hab.ışi~tan•l:ı, iTerı kıtaları · ı Atina! ? (a.a.)_ - . ~ıyet 

ö "rcndi • mize göre bu. sene 
pa car m" ka yol •rına a· 
kın mıntakalar seki7. loı B· 

tan fazlasına sabıı alınacaktır. 

slav basını. Alman ı;;.zete!cri· hücumların akim ka.ld :!ı.nı bil - 1 mız, Ad::lis-Ababıı.ya 29(.T kilo • , Nez.,:retının rccmı tcblısı: , -"'••«--

Bir müddet sonra eamurstU 
yolu bul bilmişti, Geceain doku
zile onu ar.ısında Anafartıılar 
grupu kumandanı Mnstafa Ke
male sevdiklerini ko.Vlll'turabil
miştim. 

Fethi ile O; Se!ılııikte üçün
cü ordu kur:ın:ıy şubelerinde Ç&• 
tıeırlarken dost ol.muştu. 

u..Wa Kemal ve Fethı · bu 
iki genç değerli kurmay ınıbn.y. 
!arı_, eski s~ııt usuilel'e göre 
netıcelenen bır mUllJlleleli evra· 
kuı altına. "muktezasının ifası 
gib. müphem emirlerden mad~ 
kırrncd:ı. heyetler.inin lı:urtuln:a-

m ısti :ııorı :ıı:dı. 
O ''r; muamelenin cereyanı

na !; e ordu komutııır!Jğımrı. 
kat'i karara bağlı mütııl !arını 
kurm y heyeti t.esbit ettikten 
sonra emir halfai yazılı 
ifadeyi. vazıh vu m utlalr bir ha
le getlrm kle ancak elerlrı.i 
yaptıklarına kani idiler. 

Esasen mod rn ordll n • 
y heyetlerinin vıı:z:!f · de bu 

idi. 
F. kat bı.ı ateşin kurmay mı • 

bı: vlıtnnın daire ~eri mazinin l>U lôi.l ö.l~ ............... _1 

rarlarını ve vaıı;tt~eı:' · ~ oııl:ı.· 
nn ııa.kim u<;Uileri e fetla. e.tme
di r. m:ı.!t h;terlikl :ri usul 
doğru ıdi, as:ı.ldı.. Bu mesai tarzı· 
n•n tatbiki mu1melelerin s ııı. • 
meli noktası.ıı"..:ın da elzem ·. O· 
nım . r .. zl . er; ve .. ıeıev r-
eli 1 er B.. · mü a.na:ı , m rağ 

kurrı~y eP in· 
kıiap yapt ar 'e mru\leri i or· 

kurm:ı.y ııc!Ierinc m.. ele-
lerilc k:ı.lıul e · diler 

!şl daha lik anlarda mesaide
ki nıhl ve fi i beraberlikleri 
onları bi "birine lıer zaman enı· 
niyet edilir ka'Jiliyette doot 
yapmağa );: n g ti. 

kıı-ılmaz mnkavl'lltc er- te~uı :.. 
ık~eklerine ıtimat edilcbilfr 
d Dagl"ar ve. Bular tııbıi ıniru1er
ır ve zırhlı kuvvetleıin bu ara

n k' rnUhım rot ifa etmeleri de 
ço 1'" tur. 

ve radyosunun uyrlurma id- dirmis olma! rına rağıı:ıe°' teb-ı metre mcAAfeıie demiryolu üze- Du~man tayyaTd?t; Volos un 
- anna icabcden ccv:Uıı ver -

1 

\iğ lngilrz Amirallik iresinin rinde l\fü.•ssoytı işgal etmiştir. en fakir m~hallelennı bombar -
ktcdir. seJa.meti süki.ıtta bııldu•'u ve \ İleri hareketimiz ·vam etmek- dıman e. ışlerdir. Birkaç ka -
Po\itikıı. gaz..--tesi ba;ım.akale- İngiliz 1.ayiatını bildiuı•ektm tedir. dın ve çocuk _yaral<ı.'UillŞ, b~ 
<le hu yalan ve iftira ile dolu' i•ntina eyledin iği iddi:ı.sııı<lA•lrı. mülteci evkn yıkılmıstır. Duş-

Güm rüklaidP.ki _ı 
' er eı~anl ' r 1 

Te\"fik Rü:;t.il ile i sc ;.. Sela· 
n iktc ikinci fttihat ve T kki 
kongresinde to l.:man 8".alar İ· 
rir de a.al v kıvrak bir zeka 
ml:.ibi olarak görfıl ı: ve 
k n~re kitabetinde bırlmımak 
itibarile muhtelif ee yanlarla. 

• 1 

Bugünkii Vuiy Balkan 
C"phe3i ku etlidi . oc . r ve d.aınıa 

ı:ı bilır. O sclı ·ple, Alınan 
Vl l \yan onlulannın taarruza. 
gır ilmek i<:ın za,.,aım iht". 
Y.l{'.ar mrdır 1 

rlcıirı. gayri cşrıı veya giz- Bu id::lia. k· iy<'.n varit 1 ğililir. ya.relerimiz tarafından hır 1W- m:ın t.ayyarc!eri k"7.a batı l.b· 1 
postalar' degil bizzat Al· Zit·ıt Southarptnn·un ziyaı hiç ya.11 destrovcri batın!mllj ve kedonvalllllda. bir !..öyü de bom· 
n dnletinin tanıdığı ve \;on- bir t 6 \·i1t' Mfiracaat edilmeden diğer bir ftalyan de:rtroyedl de wclıman eden-k P<'1• kci ük ha· 

trol ettigı w.ahfilleı.,kn çıkarıl· ilau uli'Tl'i'ltir. batar bir halde bıra.kılınıştır. sarata v~ b"•kaç kadın ,.e çoc.u-
dı • ' teb üz cttirmclttctlir. 1ki d(";tro. ·er daha ha'iara Her iki destroyer Je g ç,enlet· ğuıı yaral:ınm:ı.sına sebep olmUŞ· 

fııg<T t:.raftan, volsuz, bir 
çrık y 1 ele aarp arazide ık
~al .. ~rl.ıklan d:ı düşünfüii ce 
, uyhıı~•~ taıu-ruz. ~Uvvet.lerinin b~ 

<cp ,,.,,ı talıaısı ıi kol~v d ··1 
dır. ...,, egı -

Bava taarnvJ . ' rele yıkıhya ıuıy.e ma.ınu-
hem~n her gı :., v:: filaaa~_ti 
ın ıyor. Yen; · 1 ~ r 0.-..cr 

d. ki'- yat lan yu. na ı ""'" cephel 
rnak isteyrn!er aı = aars-
kCını.durlar. H:ı.rbin ae 
bundan böylo latanJar, ihtiyat 
adını atınıya meebtı.rd • 

Bir buçuk yıllık harp intİbah 
dersleri verdi. B ' anların 
lıamct rncydn.nın:ı utı1:ı.n mil
le_tleri "ya i~tık!lil, ya olıim 
dU..tıırundaıı kuvvet alıyor 
~lnr tekin değildir!. 

.,...,~ 

M°EVLÜD 
Ycriıum. ' lVer ve ~affet Pa.

\lA hafıdesı ve Nazıın Keçccı r.. 
rı :ısı Belkıs Keçeci ruhuna ıt
haf edilmek Ü7.c~ 6 nisaıı pazar 
gllnü öğle n:ıınıı.zını mllteııki 
1.1.aç Teşvikiye cami' 

Politika. öyor Tti: ui(radı . de Musavvadan ayn!nuşla.rdı. , Jarriır. \ 
Yirmi bin mültcdclcıı hah • Londra 3 (a.ıı. ı _ Amiralli· ı Di~ınana vcr~irilen bu zayi.\ İtalyan tayyareleri bir Ege a-
tmclr çok miııas1z bir şeydir. ğin tebliği. a.t, dünkü tehligde tahrip edil- dası önün(le b r s:-.nchlı mitral-

Gidcn Almanlann hakiki ik· Şarki Hındi~tan bnşkuınan •
1 

d'ği bildirilen ı:-anler~ sıwfııı- yöc ateşi~ tutrr" larsa da bir 

1 
ik. lıL-ı kad ır. \'e bıı.n12.r daıılığnm bi!Jirdiü' e glire tay· daki destroyerın ll\'?llJır. bı.ısax yapan:ıwnıı;lardır. 

lmanyamn tal< b\ !izerine git.-
mi:;\ dir. Yul!Oslavyaıd:ın git - salu !eri bu telgraf etr.a.file ta{:· fiskiip Wıeriuclc r~lml ileclenıiş olma.sına r:ı.ğmen, ge-
mck i·;ın bi ir •.aruret yoktur. vir elm,ktcdir. Splıtteki !tal - tıı;.fıu,,le~ ıı.eral Simm·i~. kralı uyandırmak 
Yu"osl:wya lıarbin dışında !:al· y:ı.n konsolosu bizzat bu ı;:ıbnc- Belgrat 3 (a.a.) - Milliyeti için sara} a gitmiştir. Saray 

ak ~undadır. Fokat bu !:O lcre şahit. olınw;tur. V.: ecnebi merJıuii iıı; tayyare dun. saat miis::a.lıck-nıiui biiyie eç h r &a· 
· • eşriyatta buluuanln•· A\Tu-

1 
ratly.olan tarafından y yılan ya- 11.30 dn Cenubi Sırbistıı.ml'1lti, atte kralı uyan<iıramıyacaklan· 

ın: \fıu kısmında sulhun mu-l lan hah rleri tekzip cJebilc-<:ek üs:<i.ip hava ıneyd:uıL üz ı "ıı<le nı s(iyleuı.lşlc:rsc il, g"neral Si· 
~aza.:mıa kMiyen y~rdını et • vaziyettedir~ uç.uUl)tur. Yugoslavya b ' de- moviç teccllilt ı;östcrerek fık · 
:ııorlar. Edım lıaldi.Jnda ~ıloanbıı fi bataryaları derhal at~· acmı..ş riııde ısrar etmi.,tiı:. 
\reme gn tesi, Bannlta Al-1 riva.ye r ve alar veril.ini ir. Ta , a.ı B· tizerinc uyandır.ıl.:ı.n 

' yakıldı~nı i<l.lia ettlr Londra, 3 (a.a.l - Times ga- rne<;hul bir istikamette ıızak.a~· kral bir kaç da~ 80 r:ı. g.enc-
~ k ·yı e fotoğrafçılar ~ör, 'er zetesinln dilomatik muharriri mı~ıardır. ra' 3lmoviı;a mü!Aki olmu r. 

ır B t gactcde ncşre·li!P'll i y~myoT: IlC1t.111et darlıesl n d ol u'! Genem! Sir.:ıtıviç krala; ülıiki 
toğr 1 r mezkfır kii\!enie Alın-n rarlyo:ıu B. F,dcnle ge- Bıı.; :ı.t 3 (a.a.ı Y' . olduktan soll?'a, • m:ı..i te bu a:ıı-

tın katiyen tabil olduğunu 1 nera.L Sır Jolın Dıll'iıL yeni Yu- yadaki · hüküm L l:ll' ;n d~ıı itih= bir hllkümdan:ı 
g re ıyor. 

1 
gaıılav h-kiımetisle ıuilzak re- nh'.;-'surkıncdtlac•~~~~~a~~i,l .. 1 ı• •t lın:Z •olı;ıgıı bütün sali.hiyetleria 

h ~ gD.Zl:t('Si hurnlardnld 1 ek lıulunmıı.k Uz~ Bel.grata .~ • .....,.. 1 raı~-r Yı.,-:oalaryanın kralısınız., a..~ 

ettial~ın A.manları'l m"\'ZUtı balıs 1 "elJilılerini bildirmiştir. Hiçbir tır mı"0•t.ir ı;ı .h°ldis !er ~ lh de ha .1 Üı, •t:ın teyit edi!ır.ym bu ha· Hükiımet dar~2si!le tckaddüm 1 ,
7

,"~tı·o . ·i, yü-lııı 1 Rakotc-
berl n olnıadığııu y ktadır. berin Aırnaıılar tar::ıf,ndan iki eıleı:ı gece yapı..:ı.cn.k. olnn hru e- . . . tir y··zb Ra 
ta Gazeteler bugl:; , rt nziba. 

8 
heple i .M edilmiş iması ih· ketin teferruatını lesbit etmek vıç te: ı:ı rtmııı · u •ı : 

. J.,t yen ıı irn ~ etnini \ timali vardır: nı.a.ksadile yii.ksck rlitr. J' '•.1gos-j kotcvu; a ·' gece Sevct .. ı~ı 
go~ ~arracak b;r ş ı-ilıle ncş- 1 _ B. Edenin Uı.savvurları lav subaylarından mürek -cp bir uy~~MKI d hal k~ _ısını redıyorlar. • hakkında nıa.;.ıımal elde etmek grup ger ra.l Simovictn riyasc . takıp ctm -ıır.ı ı>mretmi ıı~. 

Novo Dobe. gar.et 
1 1 

ı ac \ anus:u, tinde Hurbıye Nezaretinde iı;ti· < • n .• . yUznaııımo arşı-
yada Splitten aldığı b r t • ~a: 2 _ Bö~ le halı rlcrio l',.Iman ma etmiştir. Bu = 'ta bir ta · ıımd· ~ l S vet.lm iç Mylc 
fı. n yor. Uaııı. -· kn pı:opagand:ızı 

11 
Ycıgoalavlann raftan bütün resmi uai ! r iş- b·, c • k s·J:ihiyet!ni ncı 

1 
t 9:ı:t t~rafı 1 ınc. a~f.ad•) 

gelrniıı ve kal~eler pıyıı:s::ıya 
çıkanlını...tır. Anlak ı. kahve· 
!er Kenya kah a c.ldıığı dan 
lezzet itiba.riyle şi ~di.Y"! kadıır 
kullanılan k:ı.hvenin. Jezzet.illden 
ayrı bi ta.d vermektedir 

1030 (uv:ıl kahveııin 11iy:ısa 
ya, c;·ka.rılı:nası, k~hvc tiryakile· 
ri ar.ısında memnuniyet uyan· 
dırmışl.ır. 

Bu kahvelerin tcv • 
baı;lanmı.şbr. 400 çııvalı 
kar.ıya. verilm~ ·r. 

Ayrıc:ı düı , Mersind n deni;. 
· tan1<iyle 500 çııvıtllık 1b1r 
ıı~rti kJlıvc gelmi~tir. J{n.ln-der 
Brezily kah idir. Bu it::: ıvc· 
1 rin M va; "t . ' . edil 'l he· 
n"iz mıılUrn değ! dir. 1 

\ 
.. 
l z 
--···--

Ee r• t, 3 (a.a.l - ar;. j 

yakından ilglli bulunan ba z:ı. 
tın rnem.uıiyet. w.ziyeti yerinde 
bir el ınan cılnııısı; her gcee 
Mustafa E:emalin civ:ınnda ve· 
ya ııo!ı::ısındaki miinaJı:aşıı.lar.ı 
iştir:ı.kile ilim. ve enerjisini gbs
t.e= · doktorun kıymet k& • 
28.Ilmasına v i!e olmtır'tu. 

Hele kongrede günlerce sil
ren nı.iin:ıkaşa.lann neti~esinde 
Muctaf:ı. Kem alin vatan ve ıncm 
Jeketin beka. ve istikııı.n i in or· 
dunun si;,ıasett.en çefülınesi mü· 
ta.lca ve tekli'lne c{oktonın sa· 
lıi.bdli tarıı!ar tolması.. ,.e bil • 
tiiıı kongre azalanna bıı fikrin 
a...;ıt:ı.mıınsına. c:aıısması ıle ku • 
mandanunın hi kat daha dost
loı?una Hy:ı.kat k sbetmişti. 

Kınn:ındanım böyl" tarihi ve 
kıderu.i dostla :l r;na. bel bağ
ladı!h arkaıfaı;ları~ bizzat Ana· 
fa~l:ı.r ccphelerind g<:l!dirmiş. 
ve birltar gün onl:ı.n karnr !i.· 
hında misafir rtmi~ti • 

Ce.uat Abbas GITRER -t: o_ maddelerin· n dağ ma • 
sıuC.:.aki tc hür d ı: ıaiyle bu\ 
s:ı.b.ı.h Beyrnttn tctahilrll'r ı,\
m ıştıır. Polis v~ Jandanua ile f1"11!1;ıc:Cll DOKTOR ı:::ı::::::!:"I 
U7.hiireüler arası d.ı bir c; r • ., HAFIZ CEl\«AL 
pışn.. .-ııkı!a gc1roiş ve t:cza • • ne 
hUrcukıdcn iki kı..,ı ö1mı1ııt.. Lokman Hekı"m 

Swtt!.nu iade ıçin askerin mü· 
daha!c;;ı 'c:ı.p ctmi tir. Siikfuı 
venldcn tcessiıs eyi mfı;tir, fa - Dahiliye Jllüteha.sStıH 
İ:at rnr:'!ııznlar k~p:ılıdir. " • ,, ım--;ımlu ınevludu nebevi kıraat edilee&

ği aıle do&tıa.nna arz olunur. 
Ndzım Keçeci 

beri Y•.ıgoslav L prdtta ı • c: dcmok1-' · e ı.c lılct.! suikast ga.I edilicken. diğer taratcan a· re ı •u sol"ll!" a y\\zbıışı 
turan ugo lavı ı · 1 lıazırlac!: 

1 
:ı. , ı.;.; aki iddiala • bine azasının tevkifine başlan- R < " tabancasını ~~kcrek 

geç.in İtalyıuı1 V1'L- nn. teyide ·anyacat>..ııın düşü • nıı,;tır. f'..abine azalarının tevki- emre t etmesi.-ıi ı i> ·lemış ·, 
lırk cı:reyan e • ,

11 
.,U!mliş 0 1:;;. ısı. fi i~i bit.er bitmez gecaıin cok Le 

ka.IUard:ı. dcvriyckr gem> kt&- lh _________ .. 



Milli Küme Maçları l!LMACA1) 
hakkında düşünceler ı ı 2 3 4 

s 
6 1 8 

; 1 18 1 1 
1 1 1 I• 1 1 ( ... - 4 0""8 •Yfııda) 

ı!llaıtllrll tanzim eder, Dil veya 
'lıll klilpler bu eene milli idim&
,.. girecekler, diğerleri istira • 
hıı.tle vakitlerini geçirecekler 
diyemez miydi? 

Sonra milli kümede babrlı • 
ıorsanız bizde 3/ 10 diye bir 
nisbetten bahsediliyordu. An • 
nrada. balen faaliyette bulu • 
nan 6 ekip var. (Faaliyette bu
hman Cl i yoruz, çünkü ba.zılan 
lıirıbirltrile birleşti galiba b•r 
kısmı da futbol faaliyetlerini 
tatil ettiler.) 

mnirde de o kadar zannedl
J'Oruz. !stanbulda malum. 

Niçin Ankaradan altı takım
dan üçü milli kümeye iştirak et
tiriliyor da İzmir nazarı itibara 
alınmıyor? Şayet bu nisbet 3;10 
dan 5/ 10 şa çıkanlclıysa İstan -
batım bu işte günahı ne?. 

nnda. teşk:il§.t, teşkilllt diye ba
ğıran Ziya Ateş milli kümenin 
faydalanabilmesi i~ bundan 
beş sene evvel bize ne güzel bir 
ders vermişti. 

2 
3 
4 
5 

l•I 
1 1 
1 l•I 

1 1 i•I 
•I 1 f 

1 1 I• 
Oğll.z Güney 6 1 1 l•l•I I• 

Voleybol 
müsabakaları 

İstanbul Erkek Mektepleri / 
Voleybol Lig Heyeti Başkanlı
ğından: 

4 - 4 - 941 cııma günü Emin 
önü Halkevi salonunda yapı
lacak maçlar: 

Saha Komiseri: N. Tekil. 
Yüceülkü • Hayriye Saat 

14.30. Ticaret - Muallim Mek
tebi saat 15 de. 

4 - 4 • 1941 cuma günü Bey
oğlu Halk.evi ııalonunda yapıla
cak maçlar: 

Saha komlseri: N. örs. 
Boğaziçi - Darilşşafaka saat 

14.30. Işık • Haydarpaıja saat 
15 te. , 

Beden terbiyesi müdürü 
Feridun Dirimtekin An· 

karaya gidiyor 

7 
8 
9 

m •I 1 1 1 

1 I•! •I 
1 •! 

SOLDAN SAC.A: 

1 1 1 
1 

1 1 
1 1 

1 - t stikl.3.lini kazanmak üzere olan 
bir millet - Erkek koyun. 

2- Işık verir - btikbal. 
a - ltalyan parası. 
4 - Kom~u bir memleket • Fırtına. 
1- Komşu bir memleket - Fırtına. 

5 -Fransızca c.Nadir> - Yuva. 
1-Budala. 
7 - Bir nevi siyaset. 
8 - Memleket • Asansür 
9 - Bahçe • Kol adalE8i. 

yııper. 

YUKARIDAN A$All1YA: 

1 - Maziden kalan • Urgan. 
2 - Bir spor • Allah - Bir rloia. 
3-Bir oyun. 
4 - Ezilm~ • Sarhotlann nadiren 

bu1unduJdarı vaz.lyet. 
& - Fenalık • Mükemmel. 

YEN1 SABAH 

Kaseleri 

ve SOGUK ALGIN
LIGINI DERHAL 

KESER, 

DEVA Kaselerini 
7-fer eczanede arqxını~: 

~ümrük Muhafaza Genel Komutanlık 
İstanbul Levazım Amirliği Sabn 

Alma Komisyonundan 
9/Nioan/941 çarvanba gllnü saat 15 de :u.eoo .llı:a ırmbamms bedelle 

ve kapalı zarfla 3000 çift er lrundW11Sl alml'C0\1ır. !llı: teminatı 1845 lira -
dır. Numune ve tannaınesı her gün komiayonda ııörtlJeblllr. ı.t.eklileTin 
lı:anunl veaalldnJ havt kapalı uırllarmı eı..ııtme -tinden bir saat eovvell-

Mademki Ankaradan üç İzmir 
den de Uç lstanbuldan da beş ol
ması icap etmez mi? Bir de bun 
Jara Eskiı,ehir Demirsporu (Tür 
kiye şampiyonu) ilave edilirse 
yekfın 12 ye baliğ olur. Ve bu 
12 takımın ma.çlan çok değil 6 
ay kadar devam eder. Bari oldu 
olacak bundan sonra birinci kil- lstanbul bölgesi beden terbi- 1 - Eski Türkler • Tersi elektrik ma kom;..,onuna vermeleri. "2111. 
me, ikinci küme gibi bir de millt yesi müdürü Feridun Diritekin fenerlerinde kullanılır. ============================ 

ne kadar Galatada Mumhane cacldeıdnde lhrah!m nfat baııındalı:! .. tın ol-

küme klüpleri olsun bunlar her bugün akşam treniyle Ankara- 7 - öldüren • Valide. 
ııene fikzlür icaplarına göre böl ya hareket edecektir. Direktör 8 -Koyunlar 7er ·Tallı bir madde. 
ge bölge uolaşsınlar, maç yap • Ankarada ali.kadar makamlar· • -Tahlalan biribirine rapteder • 
\lltılar. Son kalan takımda birin la temas ederek, 19 Mayıs bay- Bir böcek. 
ei küme takımlarile otomatik • ramını kutl•l•ma programı ve (Evvelki buknacanın hali\) 
man yer değiştirsin. mükellefiyet işleri hakkında 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Milli kümeden beklenilen bu görüşmeler yapacaktır. 

ıını?. lstanbulda yapılacak olan 1 A D\A LIE T • l \p 
Değilse niçin kulüp adedini milli kame maçları 2 DIAIL\AIKI• A!K!A 

fazlalaştırıyoruz? 1 1 1 ' l \ 
Bu kadarı i~in manevi tarafı Mitli küıne maçlarına. bu haf- 3 A M A • ı S L K 

birdenıaddi ·atıvar. ta İzmir ve lstanbulda devam 4 VIAIMIPll R\•IDI• 
Bir hafta evvelden gazeteler edilecektir. Ankara takımla - S E '• E • Kit\ L E :R 

feryada baştıyacaklar. Pazar nndan Harbiye ite Maskespor 6 T IU\Tl•I• NE v' ı 
gllnü falan falan maçlar var di- 1zmire deplaam.an yaparak Al-
ye yazacaklar. tayve Altınordu ilekarşıla- 7alzl•s .•l•IB\ iz 

Hıı.va sıcak ortalık günlük gil- şacak Gençlerbirliği ile Demir 8 Mı'A\K\AI .A • E 
naılik herkeR denize koşuyor, spor da ııebrimize gelerek Be
geyor, eğleniyor. Sahayı kim şiktaş ve ı.taııbulsporla oyna- 9 IK'A M 1 EIT'• • 8 
doldl'!'acak? Ehemmiyeti yok. yacklardır. 

Gençlerimiz spor mu yapıyor nnŞegünl~.rimeni~~. e ya.pılacak. maçla.-tfR A D y o 
ı'lyece;tiz. Sıcak yaz günlerinde 
bideden ziyada zarar tevlid e- 5 - 4 - 941 cum.artesı !stan-
den futbol için bunu söyliyebi- bıılspor - ~enı;Ier birliği, Beşik- 1 BUGONKV PROGRAM 
lir miyiz? Bımu da kabul ed;yo- taş - Demırspor. . 
nı~ 1''akat baska bölgelerden 6 • 4 • 941 pazar Demirspor 
!vtanbtı!a gelPnkr ucar:ı.k beda- - İstaııbulspor, Gençler birliği • 
n. mı geliyorlaı·. Bunun zararını Beşiktaş. 

)dm kHşılıy:ıcıı.k? .------------. 
Bu :..ene ile bı>raber milli kü- ı A k lik • l i ı 

Jile maGları b~~ yaşına girmi~ o- S er lŞ er luyor. Her sene başka bir şekil L-___________ _. 

Ye manzara arzeden bu müsaba- ı• L A"' N 
kal.ara bu sene de bazı yenilikler 
lllve Adilrli. 1 • J - -~ ... & .ı U: V ..11Wlc.LlJ. 

8.00 Program 
a.D3 Haberler 
8.18 Müzik 
1.45 Ev kadın.ı 

* 1ı.ııo Proeran> 
1U3 Müzik 
ıı.ııo Haberler 
JJ.06 ı.ı:r 
18.0Q Program 

18.30 Milz!k. 
19.llO Haberler 
19.45 
19.50 
10.15 

20.45 
21.30 

R.# 
23.00 

Konuşma 

Müzik 
Radyo 
ıaut..ı 

Temsil 
Konuşma 

it&:/~ 
Müzik. bu oyunlar hakkında bazı düşün J Şubemi2ıe mensup 325 ve 326 

celeri h~tırlatmak ve eskiyi an- 1 dot;'1l1Illu müıılim ve gayri mfuı.. · 
mayı faideli bulduğumuz için Hm ihtiyat erat talim için celpl.------~-------, 
bazı tafsilatı lüzumlu görüyo- ve SE:vkolunacaklardır. 

18.03 Müzik 23.10 Kap""'-

nız. Bu doğumlar için toplanma 
Milli .küme adı verilen bu mü- günü 8 nisan 941 salı saat 9 dır. 

abakalara ilk defa başlanırken Eratın, sözi1 geçen gün ve saat
o zamanki ı.dı ile Türk spor ku- te ~ubede hazır bulunınalan, taş 
nımu bu işte büyük menfaatler rada bulunanlann derhal bulun
görüyordu . Hatta 936 da Anka- dııkları yerin askerlik şubesine 
ra bölgesi başkanı ve teskilatı- miiracaatlan, bu ilô.n davetiye 
ıım kuwetli bir personeli olan 1 yerine kaim olacağı, mezkfır gün 
Ziya Ateş (ki bugün de Genel de mü'"acaat etmiyenler hakkın-. 
Direktörlüğün müfettişidir l ha- da askeri kanununun 90. mad-' 
sı gazeteciler~ milli kiline hak- desi tatbik edileceği ilan olu- ı 
bnda. beyanatta bulıınmuş ez • nur. • • • 

BORSA 
3 Nisan 941 

Londra 1 Sterlin U4 
Nevyork Dolar 132.20 

Cenevre 1<vicre he 29.98 
Aliııa Drahmi 0.9975 
Jıladrid Pezeta 12.9375 
Belgrad Dinar 3.175 
Yok:oharna Yen 31.1375 
Stokbolm lsviçre kra. 30.74f 

ellmle şunları söylemişti. 1 
"Milli küme dünyanın hemen BeyoğN Yem Aakerlik Şıı1* 

her yPrinde vardır. Bi?.de olma- siııılen: ESHAM ve TAHViLAT 
ması bir noksa.ııclı. İnkılapçı bir 1 - Gerek askerlik yapsın ve ikrruru,.,, % 5 1938 19.92 
milletiz. Bu inkılabı yalnız şuna gerek herhangi bir sebeple as- Sıvas • Erzurum vu. 19.53 
ft buna hasr~tmek değil ınemle- kerlik yapmasın talim maksadi- , __________ .;.;.;.-,_ı 

kete faille verebileceğini düşün- le 325 ve 326 doğumlular askere Kiralık apartman 
dügu--·miiz her aalıaya tatbik et- sevkedileceklerdir. 

2 Şubed to 1 " ·· 8 Beşiktaş .AltareUerde 47 numaralı nıek mecbu~.·yetindeyız·. . - e P anma gunu • • nisan 941 salı günüdür. apartmanın a üncü. ve 5 inci dairele-
İşte mi!U küme de sporda inkı- 3 _ 8 Nisan 941 de sevk edi- ri kiraya vmleeeklir. Dörder oda .,.. 

ldp demek olacaktır. İçinde bu lecek bu erata elbise verii.ıce • müı;temılMını asri konforu ve neza. 
ladar ehemmiyetli fa.ideler bu- ğincien elbiselerini almak iize. reti kamileye haizdir. 
lunan hu i~ elbette hayırlı ola • re arzu edenlerin 5 nisan ve 7 Kira bedeli sabtkını bulduğu ve 
caktır. Bununla beraber her işi nisan günleri şubeye gelmeleri talipler teaddüt ettiği takdirde bun
muvafi:ı.kiyete ulaştıran biricik lazımdır. Bundan başka kendi !ar arasında kura cekileccktir. ts • 
feY teşkilatın sağlam olmasıdır. · ti · · · b' tekll.lenn 15/4/941 salı günü '"at on 

B 
vazıye en ıçın ır şey sormak ı ~ 

u isde ~ok titiz ve tetik olma. ietiyenler de bu günlerde şube- beşe kadar Beşiktaşta Akaretlerde 
mız lazım gelecektir. ye gelmelidirler. 54 numarada mütevelli kaymakamh-

Bu çok mühim meselede dil • 4 -Toplanma günü gelmiyen =ğ=ı=n=a.,.mc::u=·nı=caa==!:.:•.::tm:.:e.:::l:::er:::L===== 
ctinülecek ilk şey bir grupıın !erin askerlik kanununıın 90. -- ~ -

iLAN 

Oniversite Rektörlüğünden : 
Fen fak!il1eslnde utrooomı doçentliAi açıktır. 1'amzedlertn ,.abancı 

eli! imtilıanlan 5/Haz:iran/941 tarihinde yapılacaktır. ı.teıdilerin lllıhat ra • 
poru 5 lotojlnıf nu.IU• tezkeresi örneil ve Um! ~ ~ lltlerile 
''fifler tedris jş.leri kaleminden Jstmecekti:r •n 

ı/Haziran/941 tarihi akşamına kadar rektöriQt9 mOracaatluı 

~211 

fstanbul Defterdarlığından : 
Darphane ve damga matbaası binasında yapdınlacak 2388 lira J8 Jaı • 

ruıı keşi!JJ tamlr ~ 21/4/941 pazartesi ırf!ııü saat 15 de m!lll emWı: mödlir
ltlğünde t.oplanac:ık olan k.omisyonda açılc eksiltme ile ihalAı edilecelrtir. 
Muvakkat teminat 180 liradır. Keşif, pırtıwne Ye ..ır ev
raln mill1 omıtk 4 üncü kaleminde ıörlllebillr. :blıeldllerin: En az bir 1"· 
alıh<ltte (2000) liralık bu ile benzer ııı yaptıima .ı.tr idarel.erinden abrua 
oJdutu veaikalara lotina<ieı:ı ı.tanbul Viliyeline milnııeaatla elaılltme ta
riblnden (tatil etini eri barit) 3 gün evvel aluınul ebll:1et Ye IH ı yılına 

alt ticaret odası vesil<asl ibraz etmeleri mııktezidlr. (toff) 

Kalorifer Malzemesi aranıyor 
Yeni veya müstamel Kalorifer bo
ruları, kazanı ve Radyatörleri aran
maktadır. Elinde bu çeşit malzeme 
bulunup satmak istiyenlerin Gaze
temiz idar~_!1!'!4Ji..rl!ti.1f.fi. müraca-

Pnhisarlar ~ Müdürlüğünden: 
Cinai Miktarı 

Çember kaval,yesi 4700 Ka. 
Boru demir veya çelik 100 metre 
Boru alümin,yunı 
veya balut 840 - 350 > ) 
Veya alllminyum 
bakır levha 30 - 40 Adet 

Ekailtm• tekll 

Pazarlık 

> 

GUnU 

7/4/941 
9/4/941 

l/4/9U 

Saati 

1uo 

1 - Nümwıe ve evsat listeleri moıciNnce :JUl<anda dns ve mllrtan ya. 
alı malzeme puarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pa=!ık bizalarında Yazılı ıcıın Ye oaatlerde Kabataşta 1-zı.ın 
ve Mübayaat ıubesindeki alım komisyonunda ;yapılacaktır. 

1 

1 - Kanl;ye nilmunesi oözü ıecen p.ıbeden peranz alınahlllr. 
4 - _isteklilerin pazarlık_ için l•Jin olunan gün ve .aaUerde teklif ede

oelclerl fiyat ve. mll<tar fuennden 'jl; 7.5 eüvemne pıınane birlilı:le llWIZ· 
kar komisyona mtiracoaUan. (2290) 

••• 
c 1". l Mi k tarı Ekislltme tekil GU..U aa•tı 

Dikiş leh 300 kanııal Pazarlllt 15/4/941 H 
Eczalı beyaz it&. 3600 adet > > H.30 

> san > 380 > > > 15 
Be;yaz su fanılloı 90 metre > > 15.30 
Siyah > > 15 > > > 1e 
Keçe 20 > > 1G/4/9U 14.30 
Mücellit bezı ~00 > > > 15.30 
Kola fırçası 450 adet > > 16.30 

1 - Mevcut nilmuneleri mucibince ;yukarda c1ıuı ve miktarları yazılı 
(1) kalem malzeme pazarlıkla sab.n ıhnacaktır. 

il - Pazarlık hizalarında Y••ıh ıtın ve ....tıerde Kabalalta Levazım 
.,. mübayaat şubeşindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

Ill Nümuneler eöz0 geçen rubecle cörO!ebillr. 

yükselmel'iııe çalışırken diğer maddesi mucibince ceza görecek 
bir grupun da düşmesine mey- Jeri. ( 4298) 
dan vcnnemek keyfiyetidir. 

iV - tstc-kUlerin pazarlık için layinolunan gün ve saatlerde teklif edecek
leri fiyat üzerinden '% 7 .5 güvenme parasile birli.ktııe mezldlr kunisyona 

8ulbınahmet • Uncu outh hukuk müracaatları. (2677) 
htklmlfğlnıHn: ============================ ••• 

Sanyer Aıt. Ş~: 
1 - Şubemizde mukayyet 325 

326 doğumlular 8 niea.n 941 satı 
günü tallın maksadile sevkedile
ct'l<lerinden mezkfır gün sabah 
saat 9 da Yeniköyde Sarıyer As
gcı-lik şubesinde hazır buluna • 
caklardır. 

Davacı lst. Te]efon direktörlillü Er k" K z L" • o· k 
a.ukatı Ramiz Bakanoğl.u taratınc1an en oy ı ısesı ıre törlüğünden 
ı.t. Bahçekapıda Aaopyan han No.' T 0 A • 
birliği aleyhine 941/803 No. lu dos- amırat çık Eksiltme Ila"'nı 
22 de lstanbul Avcılar ve Al>cılar ı 

;ya ile açılan (17) llra 65 kuruş ala~ 10/4/941 1arih1ne tesadüf eden pel'§effibe günü saat 15 de lstanbul . 1 

1 

4 NİSAN lMl 

Türkiye 
Kızılay Cemiyeti 

Umumi Merkezinden : 
Cemiyetimizin idaresinde bulunan Afyonkarahiıı&r lladeıı
ııuyu şişelerini koymak üzere asgarf '1500, uamt 15000 

SANDIK YAPTIRILACAKTIR 
Bu sandıkların tahta ve çivisi cmıiyet tanıtından verilece
ğinden yalnız imali.yesi açık münakasaya lronml1'tiır. Müna
Jcasa gilntl 11 Nisan !Hl saat 14.80 da. Taliplerin şartname ve 
şema için lııtanbu!da Mimar Vedat caddesinde Kızılay hanın
da, Kızılay deposu Direktörlüğlln.e müracaat etmeleri il.8.n 
olunur. 

lr-~i-sta-nbul-La-va-zım-hı-irü-.ği-sa-tm-alına_k_om-is_yoo_un-da-n -ı 

A§8iıda ;ruW bakır luıplar ı;ıuarbl<la .. tın ıdınaealdır. 1haleoi 7/4/94l 
puarteal &ünü -t H de Tophanede ı.t. lN. lmirllll .. tın alma komisyo
nunda yapılacaktır. Her kalemi ayrı ayrı toiiplere -uebilecetl gibi her 
kalemin - claha • ft ..na peri! de muhtdlf 1aliplere de tha\9 
edilebilir. :tsleklileriıı: - - keıb)'Ona plmderi. (11M2 • 2613). 

Clnel lllUıttll" Tutarı Teminatı 

Büyük belar ı.az..., 
Küçük > > 
Karavana. 
Kapalı bakraç. 
Kevgir. 

Adet 

JOO 
500 

ıo.ooo 

10.000 
1.000 

Lira 

42.000 
ll0.000 
50.000 
8-0.000 
3.000 

Lir• 

3150 
2250 
3750 
5250 

225 
Yat tavaı. 1.000 4.500 337.50 

• • • 
5066 metre 3,6 oontim eninde ferid kolan mllteahh.id nam Ye hesabınli 

_,.!ıkla aatm alınacaktır. 1halesi 8/4/941 llOlı ııtlnü saat H.30 da Toj)" 
Mnede Lv. Amirllti Alua alma kamlayonunda yapılacaktır. Tahmin bed.,.. 
ll beher metreA 11 k1lruıı 111 1&nt.im ilk temlnııb 88 lira 20 kuruştur. Ta• 
llplerln belli ..u!Ue lı.omlqcına ceJm eleri. NÜllt\IM ve tartnamesi ko-
mlayonda göı1lltlr. 1M4 • 286ı 

• • • 
23.500 lı:llo balya çemberi alınacal<Ur. Pazariılı:la e1Wltnl"'1 9/4/19U 

çarf&mba gQnll saat H de Topbanede Lv. Amlrllti .. bn alına komisyonun• 
da yapılacaktır. Tahmin bedeli 16.4:!0 lira ilk teminatı 1233 lira 75 kurut' 
tur. :tstekhlerln vereblleeekleri nümune ve tevıınatlerlJıe belli ftki.Ue k""' 
mir.fona gel• ı1 ı 1. (1039 - 2142) 

• • • 
Beheri klloJlu 6 k~ 35'70 kilo yııtakhk kurU ot alınacakbr. Pa»I"' 

lık1a ekııtltmesi 9/4/041 çarpmba günü :oaat 15 de Tophanede Lv. ~mirli• 
ti ııatmalma komisyonunda yapılacaktır. Kati teminat> 32 lira 13 kuruştur. 

Taliplttin beül Vlllrltte koml8yona gelmeleri. (1045 . 2663) 

••• 
Fırınlar i(!n 357 .000 kilo kuru gürgen odunu almacaktır. Pazarlıkla el<' 

tılltmesi 10/4/941 perşembe C(inü saat H de Tophanede ID. lmirl!li satın al" 
ma komisyonunda yapılacaktır. Beher klloau bir iı:unlf TO ııantlmden ilk te" 
ıninatı 455 lira 18 kurtıflur, Evsa! ve ~amesi lıomisyonda görülür. 'f' 
liplerln belli vakitte ı.om•ı>a gelmeleri. (1046 - 266fl 

• • • 
Keşi! bedeli 614 bra olan Topluınede l.rt. Merkm X. Cezaevlnde yapı• 

llıcak elektrik lnlsatının pazarlıkla ekıd1tmesi 10/4/941 perşembe günO 
saat 14.30 ela Tophanede Lv. tmlrHtl satın alma komisyonunda yapılacak! 
br. Kati mninab 92 lira 10 kuruştur. Keşfi komiııyor>da ııörülür. Talipleri' 
belli vakitte komisyona gelmeleri, (1047 • 2665) ___., 

İnşaat ilanı 
Sümerbank Birleşik Pamuk fpliği 11• 

~ . 
OnJ.r .. -.,. ı:."-L-.·•-• ..... a ınuessesesı 

Müdürlüğünden 
1 - Ereili bez fabrikası il•tüpO pamuk ambarları inşaat> v~hidı & 

,.at esasiyle ve kap:ıh zarf usulile ek!liltmeye konulmuştur. 
İşbu inşa~tın muhammen keşif bedeli 25.525.40 liradan ibarettir. 
IJ - Eksıtttrne evrakı iki lira mu.kabilinde, Sü.rnerbank binasında git"' 

leşik pamuk ipliği ve dokuma fabrilcaları müessesesi müdürlüğünden ali' 
nabilir. 

111 - Eksiltme 14/4/941 tarihine müsadir pazartesi günü saat 16 dl 
An.karada Sümerbank B. P. t ve D. F. müessesesi müdürlüğünde yapıla" 
"""1Jr. 

IV - Muvakkat teminat ıniktarı 1.914.40 liradır. 
V - İstekliler tekli1 evrakı meyanına, &imdiye k.ııdar yapmış oldul" 

ları bu kabil i!J].ere, bunların bedellerine ve hangi bankalarla muamcleJI 
bulunduklarına dnir vesikaları koyacak1ardır. 

VI - Teklif mektuplarını havi zarllar kapalı alarak ihale günü soal 
ıe ııc kadar ınakbuz mukabninde Ankarada Sümerbank B. P. t. ve D. f, 
müessesesi mtıdürlüğü muhaberat ie111ğine teslim edilecektir. 

VII - Posta ile gönderilecek teklifler nihayet ihale sa•tıniet> bit 
Nat evveline kadar gelmif vıe zarfın ltanunt şekilde k.apalı.lm~ olmn~ı ı&.ı 
wndır. Postada vaki olabilecek gecikmeler nazarı itibara alınmıyacakt.ı.r. 

VJII - Müessese bu ihaleyi icrada serbesttir. (1805) (2554) 

Maarif Vekilliğinden 
~ir ~i mütehasm.a ile birlikte çah~mak üZere, mütehassıs muavirıl 

ll'.fattyle, lngilteı·e veya Amerikada tahsil etmiş bir Türk yüksek makiu• 
veya elektrik mühendiaı alınacakbr. 

lsteklHerin, şartları •nlamak ilzere vesikalariJe birlikte vekillik rnesırt 
ki ve teknik tedrisat umum müdürlüğüne mtiraaı.aUarJ. cısı 1> 4 2555t 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

ZİRAAT BANKASI 
ıı:wuı1.11 tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk lirası Su~ ve 

Ajans adedi: 265 • 

Zlr•t ve Tlc•rf her nevı bankı muamelelerl. 

Par• b1rlktlrenlere 28800 lira lknunlye verlycar. 
Ç'.ok na~ik olan bu is faideli 

olduğu kadar zararlı da· olabile
ceğinden vukuu melhuz zararta
n Öiıliyecek ve bunu memleket 
ııporıuı l nafi kıla.<· ak amilin teş
ldlat olduğunu unutmamak !a
sıındır. Bu e&a.ıı oldul<tan sonra 
tereddüt ve endişeye dci(er bir 
~Y göremiyorum., demi.~ti. 

nu kü'!leyi izah ederken ver
diği beyanatın hemen her satı-

2 - Gelroiyenler hakkında as
kerlik kanununun mahsus mad
desi tatbik edilecektir. 

cak dav~mın ya.~:·ılrnakta olan mu- ~o-~l.u -. tstik131 cad~esinde K~rlman mağazası karşısındaki liseler muhase- / 
hakcmesınde muddeialeyhin ika _ bccıligı Uına.c::ında eksıltmc komısyonu odasında ihalesi yapılmck üzere 
metgfilunın mcchuI olınasına binaen c2804.> lira c59• kuruş keşif bedelli Erenköy )az lisesi binası dahilinde- ! 
15 gün r.ıildd ... tle itilnen tebligat ic- ki tamlı·atı açık eksiltmeye konulmuştur. "-

Başvekalette Müteşekkil Anıt-Kabir 
Komisyonu Reisliğinden 

Ebedi Şet Atatürk icin Ankanıda Rasal.U'pede inşası takarrür eden 
Anıt • kabrin avan projelerini hazırlamak üzere Türk ve ecnebi mimar, 
.Whend s ve heykel~lar aras1nda s -best bir müsabaka açılmıştır. 

i~u .. e k;ı mtiddcti 31/J0/9-&l akşamı hitam bulacaktır AJ.Akadarlann 
..Wabaka dosya~uru alabilmek için şimdiye kadar vücude cehrmiş olduk
ları eserlere ait ve:ıaikle tahriren Uuisyon rewı:bno m.Oracaatları. 

(1836) {2614) 

1'83LD8 ve muhakemenin de 5/5/941 Mukavele eksiltme, bayınd 1rhk işleri genel, hususl ve fennt şartna- · Ziraat Bankasında kumbaralı ve lhbar~ız u:ı:::arrur hesablarında en 
tarihine müsadiC pazartesi günü saat meleri, proje ke.$ff huI4s."t~ı ile buna müteferri diğer evrak, resn1t tatil az 50 lirası bulunanlara scne<le 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıc!J k.1 
10.30 a talikına mahken1ecc karar günlerinden mnada her gün sabah snat 9 dan akşam saat 17 ye kadar pl~na göre ikramiye dalı~lil.cakhr: 
veriln1iş olduğ~ndan yevın ve vak-ı Göı.tepcdcld Erenk~y kız lis~o;ind(- görülebilir. 4 aded 1.000 Llrılık 4.000 Liroa ~ 100 ade.d 50 Liralık 
ti m ezk1)rda bızzn.t veya bilvekftle 

1 
Muv~~kat temınat 2.ıı liradı~ . J 4 • 500 • 2•000 11 120 » 40 » :·.: LI;• 

n1ahkt•mcde hazır bulunulın adıgı tak 1 1· ~}; . ılcr n f' "'l ~ız 1 J ır ttt 1 hu~ te 2000 liralk bu işe benzer iş yaptık- 1 4 • 250 • 1.000 > 180 • 20 • l-200 • 
dirde gıyaben m u h · ketntyc dr·vıım ve la.r 1 "'ıi1. d oir irl art'l rinrlfn uln: ış o}duklnrı resmi vesikaJ::ı r:'l istinaden tstan- 40 • 100 1 4.000 • 
karar vcrileccfi il!ıne- ı ~ tebljğ olunur. bul vH.ayetır.~ nı ;.ı.racJatla. ek il 'mc tar h ı:ı rlcm •tatil l(iınlcri bari<;>> üç 

Sahibi: A. Cem;ıl e tlin Sötraçc>Olu 
Neeri:rat Müdürü: M acıt Çetl n, 

gün C\i ' / C'l al ı '1 rr- ş ehliyet ve 194 1 yılına ait ticaret odası vesikaları ile DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir stne l;inde 50 liradan ai8ğı 
2490 t!:.1yılı kanunun tarilatınn uy ;un olarak hükfimt·tçe tayin erlilen dilşmiyenlere ikramiye eıktığı tnkd.lrdc ~ 20 fazla.qiyJe verilecektir. 

bankal:«dan alınmış teminat mek tubu \•eyohut maliye vezne makbuzu ile Knr'a!a.r senede dört defa ll lllart, ll llaııiran, il Ey-
Baaıldıt;ı yer. (H. Bekir Güre.oylar ve 1 rr11JDYY"n giln ve santindc mezkôr bi 1ada toplanacak olan komisyona gel-, 1 
A. Ceına ltttl n Sarnçc-Q ! :ı m atbaa.sı) ıncl . · 1 :\ ı ,,. olıı eıuı ( 2322? ; ( •ll'ılllllliiS31üJll1SVllellllllW8!i11İrllİnlacikJlnllP.'llll!unllltarl!lllll:İh!::ıle!linn~·;;;dei.i!)eldlece;;;' ;;~kür;;'~·----


