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Her yerde 5 Kuruş 

Balkanlar· 
da vaziyet 

Çok şükür ki YapJ••
J'flll•n aösterdiği aluifu-1 
Balkanlann henil.z ~e
aaiş olduğıura ee BaUmal•n 
S1Üdafaa edecek lrilr ..,/fit_ 
ı.nn hala yaşadıjıa eilıa
aa i6bat etli. 

Sırp • Hırvat 
anlaşmasi 

4günde 
5 italyan 

Bulgaristan 
hadiseleri 

Maçelı Başvekil Destroyeri \ Köylüler beş 
Alman askerini 

Muavini olarak ye- b at t I öldürdüler 

MaaırD'ft~ 

imtihan program· 
ları tesbit edildi 

ni kabineye girdi Beıgrat, • .(La.) _ Rcuter: 

ja~cı':!': ! (a.a.). - Avala a- ~~~~~anda~~ ' vin~= ~~"!u ~= Ôgv retıneD Ve talebenin tabi ola• 
~vekil muavını B. Matchek, nın bildirdiğine göre Suudi· bir kargqabk esnasmd& Bulgar 

bu sabah Zagrcbten Belgrada .A.rahlstan açıklarında !iri ı. ~ödyürd:Iül~~?-~ ~~stlrlMI. kBil~ caklan ·ımtı·han şartlan 
Yazan: lliliıeyin Cahtd YALÇIN ıeJm~tir. Mumaileyhin payıtah· talyan destroyeri keDdl mU- "' . ........,.. "6'~ 

· - -·-·-·-- - ta muvasalatı, Sırp • Hırvat ve rettebatı tarafından be.tlnl· dirildiğine göre AJmaıılann ta-
15) ulgar başvekili li'ilof Bul- Slovenler arasındaki' kardeşçe nuş ve diln batar bir halde Tir ve hareketleri o kadar ta - --
lg) gar ordusUIUlll 'V'e Bul- tesanüdü gösteren 1ın;1=etı~ n!i- bırakılan İtalyan ~ hammfil edilmiyecek bir derece-

garistanın her ihtimale J1ı:rvst IJderi Haı:ek mayişlere vesile teşkil etmıştir. de şimdi batmıştır. Bu 1111· ye varmtJjtır ki köyllller toplu 
b.reı hazır bulunduğunu temin Hükfımet erkarundan birçoğu B. retle son günlerde Kızılde- bir halde isyan ederek A imanla· 
ediyor. Böyle bir zamanda bir 1 Matchek'i istasyonda karşıla • nizde batan İtalyan destro- ra hücum etmişlerdir. Hadiseyi 
memleketin en birinci. vazifeı,i s • • mışlardır. Kesif hir halle kütlesi yerlerinin adedi beşi bul- müteakip köye karşı vahşiyane 
b11tün ihtiyat tedbirlerini itti • 1 m ov 1 ç Hlrvatlann şefini ııllı:ışlayordu. muştur. mukabelede bulunul~ bildi -
hazdan ibaret olduğu için Bul- Beraberinde Soulıatchitch ile Leoni ı nisanda taYJU&- rihncktedır. • 
gar__ Başvekilinin ııOzleri gayri profesör Krbek bulunan B. :ı.~a- )er tarafından ve Sauro ile Alman tazyiki çok artıyor 
ta.bu aduedilemez. Bulgarista.- e· y h b" . tchek alkışlar aruında oteline Danielem•nin de 3 nisanda Londra., ! (a.a.) - Timesin 
nm hıç bir taraftan lıir teca- r unan mu a 1 rı- gilmştir. deniz kuvvetleri tarafından diplomatik muhabiri, .Alma.nya-
Tilz ve tehdide mal'\12 bnhınma. Wııı;ıe!dn ~ be)'_.:ııneııl batırılmıştı. Mürettebatı ta- ııın Yug<X.lavyaya mnhtemel. hi1-

~~!r ="~.~~~~~~·ne beyanatta bulundu ~~~ı1.W!-!/ . .::n~ ~~!"'~: ~ ~~m1:ı~~~J:r~ı~st&- ı 
bakımından lüzum H e fümiş rek bütün Hırvatlardan kendisi- Bımlarda.n biri la.paklan· nı hilcınn iissii haline getirmek·' 
bir nümayij nlmaaı ihtimali u ne mlizaharet edilmesini istemiş mıııtır. Enkazı su 11&.thmdan tedir . .Alman fırkalan, Yugoslav\ 
kuvvetlidir. Bize bu istiklal tır. B. ı.ı:.açek beyannamesindo biraz yüksek görülmektedir. hududu boym'ca tahs.eşlit etmiş 

Bulgaristan artık Wneırıiyle [ k 1 p:ıeral S!moviçle igblrliği .. Y";P- Diğeri suyun dibine ~ bulunmaktadır ve .Almanlar, pek 
lılihver taxafoıa geçmiş ve mu- g<J UnR 1J zraman mak niyetinde olduğwm soyli - tır. Direkleri ile bacasnm yakın olQcağmı ta~in ettikle-1 
lı;adder~tJ.ııı onun muvattakıye- Yunan milleti gös- yere1c demiştir ki: • .. bir kısmı gözüküyor. Bu ri hücumhuda Bulgarıan da 
tine baglaınıştır. Mihver politi- Meııeleyi uzun boylu düşün • destroyerlerden toplanan bir yanlarına ~acaklanm hesap f!Y·. \feldeplenle bir fm!J)ııuı _,_ 
~a ne k~ar candan bağlı termiştir.,, dllkten ve tetkik ettikten sonra miktar harp esiri kara.ya~- lemektedirler. ı 
~U.~nu -~ormek _için üçler Atına,! (a.L) _ Atina ajan- llDll and& ııallıu koruyabilmek;... karılmıştır. Sötrune manılır membalardan - Yazısı ikinci sahifemizdedir -
~ münasebetiyle Bulgar 111 bildiriyor: ~Yugoslav htıldlmetine tek· ~~~~~~~~~~~~~--~cs~o:nu~oa~y~fa'...:5:.ıılttu~~·~5~d•'..'._l-:--------------=--=---------
........,uatı_nın izhar ettiği kana· Katiınerini gazetesi, hwıwıl nr iştirak etmek kararını ver- ...: 

attutmve mut.aıea1an göz llııünde mahabiri Atin& alrademisi azıp dim. Hüküınete iştirakim üze. v M Kont Telekı"- T u·· r k • A 1 m an 
. ak kifidir. Bulgar hükü- mırlan B. Splro Melasın Yugı»- ı:ine Hırvatlann mUkteeep hak· 1. eni acar 

meti namına rad.yoda ııöz söy- lavya BaŞftlcili general Simo _ lan yalnız temin edilmiş değil • "h 
leyen zat _ııu r.oktai AaZarı -.!<;le yaptığı bir mlllaka.b De!! - ayni zamanda artmış?~- kabı"nesi nin ıntı arı t 1 
müdafaa ediyordu: retmektedir. lıluvatfıı.Jı: olabihnekligım ıçln tı• ca re a n aş m as 1 

Balkan.. ~evletleri limdiye B. Melliıı evvell Yugoslav baıJ bW:ll:ıı B:ırvatlann nizama hUr • 
kadar _buyük devletlerin birer 'flekilinin siyaat büro müdürll mtıt w asayiıı ve silkfuıeti mn- ..-r/ t i i ~ mahıyetinde idiler. bava albayı B. Mihailoviçle yap- hatau etmek enret:ile tı.ına yar· Diln Amiral Horti u' us gaze es n n 
Büyük devletler Balkıınlardal ağı mülakatı nakletmekte ve ılım etmeleri !bımdır. bu husustaki . d'I t 1 çe-vırdikleri entrikalarla Bal·ı· bu. zatın Umumi Karpte Yunan Slllh altına ahnantarm veri- önünde yemin Bu hususta teatı e 1 en 110 a arın 
kan. devletlerini birbirleriyle askerleri ile yanyana harp et • (ll<>nu •yfa 1 .Otııft ı d•) tefsiri 
~l!JbnyOrlardı, fakat paıı;a.. tiğini kaydeyleınektedir. Mat k e t tiler .Ankara,! (Telefonla) - Bu tasd"ık laAyı"hası meclı"se verı'lrlı" 
JI kendilen topluyorlardı. Albay Mihailoviç B. Meaııa suo a ~......,., ! ·(LL) - :eı.z.. b U Buraya kada B"'- ,,.......,.....,.., gll.n Anka.rada çıkan Ulusun <4 pndacısı .

1 
li'.++-~'."' propar '. twtları söylemi~tir: dcs&Y kabineoıi Naip Hoıty ~ makalesini ""'-""' Falih Rıfkı ._ ... __ ! (Hwrust Mubabi- ı lan layiha meclise. gelmiş bU:lun 

1 em -~ Fakat y sı ·ıı ti n oırdwıu H •tı llilDdıe yemin ettikten ııonra ~- · AU'>A'., ktadı B 1 ·h M el onun ~ doğru mukaddemeden\ ugo-,tıa! mıh ek t, ~ değil,. • 1 er ........_ öğl-~in ilk ..._.., tısını \ Atay, Macar Başvekilinin inti • rimizden telgrafla) - Almanya· ma r. u ayı a e ısın 
Qkardıb'1 netıce büyük b" mm Y-•11 gı are e ,.,~ç ...... ~ -. ....,. harı hadisesine temas ederek, ya gönderecek _olduğumuz 'fl!rk hariciye ve iktısat encümenleri· 
JD&ntık kudretine deWet uJ 'ı bilakis pek kolay ol.muştur. Çlin •• ıak t Jl8llGllŞbr. · Kont 'relekinin güç vazifesini malları karşılıgı olarak klerıng ne bcrayi tetkik havale edil • 
Yor. Bulgar r~mı· pro..,,.!•n •• ki1n bu_ har_ eket Yu<~oslav nı - m U a 1 Ahnanlanıı taJnnln! devam et'"'-'ye kuvvet bulam&r '--'- daki Al tlubatın b .. et ~ r-..- " m.aııı .... ~ ........,ın m~ ~ · ıniştir. Bundan baska ta uy 
dacısına göre Yug-•- lmnun ınkışafınde.n be.ska bir Berlin, ! (a.a.) - Bir dıgııı" dan bu akibeti tercih etti· ~-- ı---ı.. d-""'0ıklık ve Al 
tlçler Misakı;a iltıb~~ü~ te)' değildir. Milletin şerefini, bugil.n~öğ. ~L~ı:fit';;~ nmh•bir bildiriyor: &ı:;ri yazmaktadır. :;.;:~;:Tiirt<ı~e"' an.sında ti= ::'a~S::1t:~unı~ı~:ı~~~i ~~ 
dev_leUerin Balkanlarda tat.hı·'- kurtarmak_ için bundan başka rafından '--'-ul _,,.,_,,,.,P, Bu Kont Telekinin illttmflnı!en "'"vere go··- intihar, y .. ~.... cari mübadelelere alt bulunan . .. . .k 

A ""'P"Cak b k l tır JULU ...........,_ ........... ,..n bitaraf m•hffller bu auu • u -- "_ .. .__da Al doııınde yapılacak 1ecrısıklı ettikleri siya.sele nihayet ,, _ n ır şey a manuş • Rılıbentro t& _..... ÜZ&- lav buhranı sırasında vulrua. gel· hususi anlaşma """"-"= • n . 

miştir. Balkan devletleri ~r- .tjbay Mihailoviç B. Melası görüşmede Von P bu. ziyam umımıi vulyet mış· tir. Keıwliııini öldüren adam· manya sefareti ile teati olunan hakk_ındaki _10.~iba da bugün 
bir vasiye muh'"" 

1 
~• k ık baıivekil general Simoviçin nez· haar buJımmııştur. rinde akisler vapacağını talı- · 1 _ _._'arın•--"'·'-· mütedair O· Meclıse gelmiştir . ....., o.m""an erı- din -t·· "

0
t\ir B M 

1 
._ _.._._ M sko-~ !ar üçıü paktla memleketini genış e- _uu'.:: ...... ::::::::....:~===-=~==~---__;::___;c_ ____ _ 

di iıılcrini kendiler· .. elid. ' e go urm... . . e as ge- .... __.. o ·~ ııaiJı ediyor . di Eğ .. 
ler Büyük. d lı .~ Balır- nemle yaptığı vatanperverane edeeek ltlOnu .. yfa ~ o0t1'• 5 del ten bir başvekil r. er ure • 
~da . w e....,,w • hareketin yalnız Yugoslav mil • ı Berlin, ! (&.&.) - M>ı.tsuoka, ___ - - - - __,__ rinde bu imzanın külfeti olına.-

. tatbık ettikleri o fe· ı Jeti tarafından değil Cs.kat bütün llğleden eonra Berlizıe geJmia - ıflt?.V.VVLu..<.ıJWU!J mydı belki de istifa ile iktifa 
Taksi şoför ve 

sahipleri 
Dünkü Meclis 

toplantısı il& .hY8:ıE>tin ortadan kalkma· !Sonu .. vta 5 •'Jtuo 6 da) (&onu oayfa 5 oütun 4 de) 1 R AK TA ederdi. Çünkü Macaristan mu-
ıım .. 1:11ı:aristanın da çok ,. &hede taclilciliği ile maruftur. 
~ük bır rolü olmuo. Bulga-I 1 k e v ~ k • ı • • Halbuki 0 :Macaristan ki, ta-= ~vru.aniab~~içıııdaha' çal! t 1 sat e ı ı n ı n itini mihver politikasına bağ • 

___ .L...--

~tıniş. Bulgarlstaııuı :ı.. \ Hüku,..met darbesi ~~~d~1a;ı~~~00~!~:t. Koordinasyon Cami ve nıescitle-
tıyıc Balkanlar nihayet t • b t ketin ~aa~ ve~ tezat heyetinin askere rin tasnifi Jiahkl/1• 

Er1~~~~~~~ gaze emıze eyana 1 ~~=~~~a;e~ gidenler hakkın- dahi layiha kabul 
~~ei:~ :~ı Başvekil istifa etti :ı:~~-rabın son sılahım kullan· dahi mühim kararı e d i l d i 
::;~!~~-•.killt. ürieriniyü.lrııelu.- Vek"ıl ·. "Muhtekirlere karcı çok Kral naibi Bağ- Bu hAdise yeni nizanı vahde- Ankara. 4 (Teıefonıaı -A~- Ankara, 4 (a.a.) - Büyük 

-....., Y dattaD ayrıldı tinin tazyik' I<arı;ısmda için i· lı:eri hizmete çağınlan otomobıl Millet Meclisi bugün Refet C:v 
Beş on cümle içinde 1Rı kadar çin kaynayan bir inkiyat olduğu sahiplerinden bazıları otomobıl- \ nıtezin başkanlığında toplana • 

~;;:~lığı bir araya toplaya- şiddetli ha re ket edilecektir,, diyor Londra. 4 (a.a.) - Reater.. telakkisini kuvvetlendirecektir. !erini satmaktadırlar_ ve terhı_s rak cami ve mescitlerin tasnifi· 
. . .hakikaten bl!y\lk bir jıansı bildiriYor: Bir rivayete göre, Macaristan edildikten soı;ıra yenı o~omobıl \ ne ve tasnü harici kalacak cami 

marifettir. Balkanlar büyük Şehrimir.de bulunan İkbııat İtimat edilir kaynalı:lardan Yugoslavya ile münasebetlerını aldıkları takd.L"'tie, koordınasyon 1 ve mescit hademesine verilecek 
devletlerin müdabe!eeinden Vekili Hihmtt Çalur, dün de ~ göre Irak Baş- kesmek ve Yugoslavyanın par· heyetinin bir karan mucıb.nce : milhassasata dair kanunun bi · =lmak 'V'e yalım başlarına tetkiklerine devam etmiştir. Ve- vekili Taha Elhaşimi, sivaal çalan~ için Macari~ ~ otomobil işletebilmek için yeni i rinci maddesine bağlı bazı fık· 
birbir~ ~bilmek lııtaıelerdi lı::il, burada. bir iki gün daha kal- w.ziyetin lyfleşm.esini elde ede- rekete geçmesi talep edilmiştir. plA.lı:a. alamamaktadır!~. . .. nıJar ilavesine ait kanun layı· 
teşkil ed!'n.,,. birleşirler, bir blok 1 dıktan eonra .Alpulluya gide • mediğinden dolayı istifa etmiş- Nasıl Belgrat darbesi, Yuna • Koordınasy~ heyeti. yenı bir. hasını kabul etınis ve devlet de-
pagecneabn.dacn_n.dahnınv~ ~ ettp7gı·· cclrtir. v-......_ be.,.....,... tir. Bunun tızerine perlAment.o nistana sevkedilmek istenen Yu· kararla: a.ske~~ !lvdet ~ miryollan ve limanları işletıne .,._..,.. .....,. ,_.. k: tatil edilmio ve kral naibi. hu· goslav vatanperverlerinin isyanı otomobil ııahıplennın, eski'den 1 umumi idaresi memurlan teka.-

ı mu ele ve en'-"·--·-- Husn·· U "-'"p dün bır· m--'--~ - . ' ..._ s •• f • ~.. 1 d l . . ih ~- 1 tıkJo- erde caJ•amak ve unJ dan ku 
1 

... ........., ..,,....... ........ • _ ~ ~ '"" C onu Y • • -~a • ise, Kont Telekinm ınti an ._.. c;a ış .-'. Y '. '."'. üt sandığı hakkındaki kan a· 
rün ~~~ ~ bu- rlrlınize, mub~lif meseleler et- ~ ~ .._ _.. - ~ - - - -.,._ Macar vatanperverleri ilıerinde Başvekiletin tas-~bıru. ~ak ra bazı maddeler eklenmesi ve 
ellerinden tutarak .ol~ rafında !fU beyanatta bulun- ""'ii ..,_. vc:uJ#.a>.VLZLWV husule gelen tezah\lrü.11 bir if&· ...,-tile esin otomobılle~ _veya bazı maddelerin değiştirilmesine 
kanların göbeğine yer!eştirdj - m~ur. . . . HA R p desi gibidir. yeni aldı klan oto_mobıllen ışlet· ait kanun layihasının da encü· 
-Oçler Mis•kmı imzt.1a ar&k - Blrl<a! gün ıçın latanbala f ' (&onu oayfa 5 ollta• ı d•) mek hakkını haiz olacaklardır. mene veriten bir maddesi lıari9 
Alnıany& ve İtalyanın y geldim. Burada vek8.leti all- z·vETI olmak üzere diğer maddelerinin 
nüfuzu altına girdi. ~ve lı:adar eden 1!'eseleler ve b~ ~ VA 1 SABAHTAN SABAHA müzakeresini bitirmiştir. 
gt>Jecek iııarete gönı harek: yanda sorduğunuz pam_uk ıpliği 
etmey; taahhlit etti. Yugoslav- tevzii işiyle de meşgullun. 
ya da Üçler Mis•kıırnı imzala- Biliyorsunuz ki son zıtman • 
yan d?Vlet adamlarını y~ ıı.t- larda iplik sıkıntısı ve bunun 
~ ıdi Bulga.ristanın açtığı tizerinde bazı ihtikar teşebbii&
çıgır dBae~ 

1
edecek ve Alman- leri gördüm. Bunun üzerine ma

yanın ---- an •ra yer1eşıneg· b. ,,,._ ·'-·-·- tır tlln b .. tün k , u.. I UUll kar&rnaıne ÇlK>U llll>lŞ • 
YugC:lavyanın u~t . bulacaktı. ~o_~l zamanlarda memle_k~~ 
kanlar üzerindeki ~,!-~- iplik ihtiyacı kısmen dahili ıs· ......._ __ t Ve-kili Ktisnü .......... p 

hayet ~k değU n.~:-"' Dl- (Sonu oayfa 5 ıütun,1.:..:;,d•::,:l __ .,.;;,;m;a;;;;;;,,..;.;,;;.; ___ .,...,,iô.=~...-
vıc;.ı.""""' , ..oaıKRnlar- . <v.aı 

da .. A.Jmaı;ı. h~ kimİyetini tesise \ tadan kal.kınasına zerre kadar 
=u katı b•r adım teşkil ede- i.mil olmamış .. bilakis Balk~
larua Şimdıye ka~ Balkan • 1ar ıçır. en muthış bır esaretin 
pyortl tnuhlelif nıifuzlar c;aıı:n • ı temel taııını atmıştır. Bulgaris· 

k be u. ~ devletler ~ tanın cihana bir kere daha İs· 
~W ~ ıııtifade ederek ı&- b~t ettiği şey şeref .ve istiklilleri 

_ennı a.. <;olı: muhafaza ugrıında mücadeleye atılmalı: 
etmegclmuv~ak olurlardı. Fa.- kuvvetini kaybetmiş milletlerin 
kat B g~ , n _teslimiyeti Al- esaret altında va.şamağa mah-
man JıAkimıyetınin. Bulgar». kflın kal k1 · · 
tanda kat'! surette teessüsü Çok .. ecaı ~ndan ıbarettir. 
· · · verdi y n&- .. ~ kı Yugoslavyarun 
tic~mı . · . 11goe1&17a da gosterdiği aksülamel Balkanla
aynı misali takip et99 idi Ahna:ıı nn henüz çürümemiş olduğunu 
hlkimlyeti oraya da pmil ola- 1'11 BelkonJ•n müdafaa edecek 
.U ldL hür evli.tlann hfili yaşadığını 

Bulgarlııtan do!iıöıthı_ ~ cihana _iııbat etti. Eğer bir gün 
bnıUdaJı:i o fena, ii1J ptlnın im'- Bulgariııtaıı lwrtulabileeek iae 

bunu münhasıran Yugoslavya· ı 
DlD gösterdiği karakter me -
tanetine ve ahlaki büyüklüğe 

1 

borçlu olacaktır. Bulgarların · 
Balkanhlara sürdüğü karayı Yu
goslavlar yıkadılar. 

Bulgar komşularımız 13.yılı: 
oldukları mevkii buldular. Ar· 
tık Balkanhları rahat bıraksın· 
lar ve onların işlerine karışma· 
sınlar. Bizler takip edeeeğirojz 
mesleği kendimiz tayin :?ebili· 
riz ve hür vatanlarda mustakil 
,~.,,,mağa nasıl hak: kaz.ınıldığı· 
~ """'j.;p edenle gösteririz. 

, 1 Jlljııeyla Oııblcl YALÇIN 

Bu harbin 
hususiyetleri 

1 

YAZAN: ı• 
Emelı:li General 
Kemal Koçer 

.'~_.:_:~;_.-~-=--~. 

Bu harbin en büyük husu
siyeti, mütearnzın az zayiat 
mukabilinde müdafii büyük 
zarara uğratmasında, arazi 
kazanmasında ve büyük mık· 
tarda esir alarak zaferler el· 
de etmesindedir· 

Moskova hezimeti ve Wa
terlo felaketi istisna edil<liği 
halde Napoleon daima m:ı.· 
nevr~ kmlretiyle hnsmını 
)• nmcsini düşünmüştür. 

ı';ch lieffen pl8.ru, ha.mm ar· 
dusunun, nerede yaklaıu~·da. 
ve neye mn.l olursa olsun, ım
hasını istihd&f ediyordu. 

(&onu uyfa & •ıltun 1 da) 

AFRiKADA Bir ileri r 
Müsabakamız: 

Bir de geri 
Etho.m<yeDerftE , .. Hareket \~.~~ ~ 

e9eııııcı • "ll ~ 
Som\:ıo.~ ·· · -

:-:-;::•_-ı.,,_,..0-:-İN~ GA'7.İ Gaz<:!.le 'r? 
~ ...... ~ ,. ~1 sus. sı:ırf!ia 1 t: - "f?; rl O<Jnô.\fC •• ~ S ll ':: . r' o u,. . t-
.., - ' . ~ ~ • O: 'ıl . . - 39 
ir:;. o Ec.du. Ol 'Je S \ ç. t .... \ M1JSABAKANIN şıı:ınJ 
:_.;:t L , A ~ !:J Bu parçayı keıip saklayınız. · 1 B Y 1 ~ 1 Son parça ıı~frcdlldikten sonra 

I
:._ __________________ . ._.__ bu parçalar bir araya getlrilmek 

•urctlyle meydana çıkacak rcın-1, 

Simali A.fril~ İngilizlerin tahliye etti.k1erini Binı~:ı:öye v•z•h adrcaini:z:le blrllkte dare· 

~ Alnıa.nla.nn yiirüdükleri istikameti gösterir hu.rita miı:e göndermek bahar müıab• 
Aylardanberi Afrika.dan g&- talyanlar yalnız gerilemek ve komıH lııtirak için kUI geloe<k-

len haberler lngilizlerin yalnıs esir vermekle meşgul oldukları\ tir. ileri hareketini bildirdiği ve 1-1 !&onu .,.yt• • ouıun • ••l p..,:;:.:;;,. _________ _. 
J 
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·· ı h s 
rostu 

e kikle i 

·ıve 
fa 
1 - - Hig öyle değil, b.:ı•'qiın 1 - İt:&lyımm mı! ll'alaıt ]ı&n-

hi dink Ben aeui """erim!. et lta.ıyan L 
Hem çılk .. erim... a.- * - Raı.zyo _,. ..... !. Belediye, seyrüseferı·n tanzı·-

ş 

r a ör· 
ri birliği 

diııle! & mlWıle tar fl'Jdlr. Glr- - Şu tMdyımı dediğbl mi? 

rilyorsım. ben ne bdıır muzta.. - Ewt. D ü B va n • · · • t Jb · f / BI l k "lilıim, ne lıadar "'- ~yo. Bahtaaaraonraferııizgözlcri- n og zı mı ıçın genı e ır er a ıgor r i bir satış 
ıı:ıımı... Hem. iyi bil ki.. ... - m yüzüme Çl!Wirdi ve beni uı- A na do la r:mı, tu:dlr edi;t<xwww 1ı1 tıOyle. nıtaı. ııo1111t bir ...ıe: mağazası tesis 

~~~-=-: =: dedi. ::;- 6IR ~!ar! J;;f!'~;;e:~:e. Lütfi Aksoyun Gazetemize Beyanatı ~t:~r~~ jel 
- ŞUplıeıdz! - Evet!_ imar plAnlariyle JDeKUI ohnı.ıo- htanbul belediyesi ı,ıelıir da- diyeye ba.zı ~yetler yapılmı"- iti ile bir birlik kurula~,._, 
- Oma için yalım - .,,_ Hayretle Bahtuoru '1lzftne tur Mitteh Prost bundan Y .._.,,u 

-..onmı..._ ,...,.,......, artı.k t.hllkw bakıyordum. Bahtuanm göz!&- ··- ~ seyrilııeferi tamim et.- tır. Komiayoıı bunu ehemmiyet.- yaznu.'}bk. 
~ ,.._ sonra yanmd& imar bürosu mü- --•· · · · tetb' 1 ~ hrimlzde rf •--" '-·~ ana geldi!. rinde tekrar yaşlar belimıişti. teha o,ıııslan olduğu halde üs- I ,,,..... ıı:ın Y"'D' ır er almak- le nazarı itib&re alarak bu hat.- •. <' ' 81 J~u • ....._ 

- Bam. mı?. O. 800 ~ bf.dhahttı Azap küdarJ.an Kandilliye kııd:ı.r ır tadır. B_u bmmsta belediye reis ta gece sa.at 24 e kadar otobüs dokuyan 70 kadar fabrika var--
- .......... ınaaı~ --·- -"'yo-'·· Sonra'-- -"•'ük. le _._ u •. ~- .... __ . dır. Bu mliess"tlelerin sahipleri, 

~·- """"' ....,... ~ ""'- ~ 6"'Y' zanan tw!Bllleyi tetkik etı:ıiştir. mıı&vmı .............. & ~yun n- bulund11rt1cak tetbirler almışbr. bi te · ·h ........... , . ., . 
- Ne gibi teblike, Ba.trtaaor! yerden doğrultarak, anki ,_ı r vzı cı azı. m........,~-"w.' <>-

Rica ederim, madmılıi aldın ı- blleblltftn lastlıyormuo gibi, güç. Kandilli mmtakasında imar pJA.. y...etindc toplanan ıoeyrisE"fer Diğer taraftan mevcut otobüs lacak birFk!eri için mllsaad• . 
--'- ·- .,......_ :.....L _. _ -ıl.I mL•e.· nJyJe mıbıDe!er daJıa munta • kaınisyonu yakında, kararlar V.- j almak üzere dün Vilayet neWİn-
_......_ ,_,,,_,, ._... -. - ..- nuu zam bir ~ ifrağ olımac~. j nıcelttir. !erde fazla yo cu alınmasına de teşcbbü te bulıınm !ardır 
tehlike! - Şlmd1 -.- geıldl.. Bcyleriıeyı sarayı bahçesının l Se·_;-" . ~~- . . mini olııW< için daimi bir ta.z. · A A5w._ .... ~ ... w'. 

B:ıhtaııar ııusbı. Veceleis bir Dedi. altındaki tlDıel olduğu gibi mu- J'™enıt ~ı lçın &it- ynca araya ı;~ 
halde ııohıyordu. _ Bana mıt. hafn• ohm!IN!k fakat tlhıele nacak ymı tetbirler etn.ı:ında. )ik ve kontrol yapılmaktadır. heyet de lktısat Vek8.leti nez • 

o_,_ ...,_._._ __ _.. ..._ - dinde teı;ebbüslerde bııluna.nılı: 
urnıuı .....,.~w• ~.-- ...... uu- - Evet... ' giden ~ lııJfim!Ak olnnarak belediye reis m.uavini Lfttf1 Ai· Kere.,teciler • Eyüp h&ttınd& ı· kuracakları birliğin ın&hiyetini 

halde, hayret w ~ ken- - FakaL ııe -! düzelti.lccektlr. Yol hunıdan iti- ..,,. ,, __ , ..... ,_ ki·. lwidi i.ı>tiabisnden fuln yolcu --'atacaktır. Bu hır· ı;m.. k"--
dlr:d d1'11edlğim o mecalııb .. M'~ bir hayretle Bahta • _, ....,......~ w.u -~ ~-
acı gl\zlerle lıalrtyw, JwnuşmaJt ..,.... ~ ~ Bah • beren sahile d&h& yakın bir şelıı: I "- Beledi~ t.eı;ıkfl olnnan alan iki otobtisiln ruhaatiyeleri cağı satış yeri halka yerli ku.-
içi:ıı kcndhıde kuvvet balıııalt twırwı 0 anda Mletl boğuUır ~ ~~bııı!r': _,.nlsefer lı:omisYonn toplanD- 15 gün müddetle alıııdı. 

1
- maş a&Uıca.ktır. 

istiyor, onun için eobıyordn. gibi yüzll tir,mıeye. f:6dai bü • temi•!eneoekt!r. 1 lar y&p&ralı: ~de inli- Tramvay ibtiyarl dun.klarm-
Blrdcnbfre, onmı fersis .. .. yilmeye, yil.dtnllıı eae; geril • amsızhğı "" llıdihıum önliye. dan bir kıaınını, tramvay sefer- Şehı·r tı"yatrosu 

Y.ap içinde bakan g!blerinde yq ~ ba'!adJ Onun mmki canı • tetbirlu almaktadır. !erinde lilrat temin etmek mak- 1 

~ =:a;~ daha büyilk, ~1~ ~ :~~:k Şark Demir- Taksim • Yenimahalle h&t _ -1ile kaldırmıştık. Bu bazı ı;i- 1 
--o--

Baht:aııor adetA inilti gibi, için harlkn!Ade bir cet.ıt 1111.rfet- il d tmd& geceleri ot.obtla bulunma.. lı:Ayetıere sebep olmuştur. Vazi.ıAnado/uda turne-
f!~~ııı;, ~~! tı~nki~ «flliiııe ._ YO an avasz

1
_-__ yil_ıu:_n_ııden __ v_i_ı!i_yeı_,,,,_belb-__ yeti_·_y_cn_id __ en_te_•_k_ık_cdi_·y_o_ruz._ .. _ ye çıktı 

- Radyoda. dedi.. Gecelen, ğırJa.şıyorm"' gıôi çawıııı güQ-. J KT J SAD BE LE: Dl y EDE Şehir tiyatrosu artistleri her 
l!'aat şimdi ikiye.~ bir. O.. llUı:le oyııabJordıı. B... m bana Ehlivukuf raporu go. sene olduğu gibi yurt dahilinde 
dın, çok ta.ili seiılı b.ir lmdın ıtal- doğru kaldırmay& ~ gırt . . · · Al f • 
yanca den veriyor ya! Sebah Jagında adeti pt!ıtıla.şım !ıir _.1 dığınden talık edıldi tın İyatları Şe İJ" meCIİSİDID bir turneye çıkmıştır. Bu seya • 
dem.. le ancak cınap verebildi: ı ~dıılft'i. ~ aı;.- lıat dört ay silrccel: tır. 

- Ha.ngı kadın?. _ ölüm IRl'Slll... Otiım mrası.. ğa çıkarılan ftY& yine vazifeöo yükseliyor d" nkÜ içtimaı Şehir tiyatrosu artistleri ls-
___ Tatlı ı:esll bir lı:adm!. dedi. kalan deı:ııiryollan manadan - Altm fly&tlan yillaıelmekte lstaııbul Şehir Meclisi dlln tanbu.ldan doğruca Konyaya git-
- Cenubi .AmeribdBıı !. Ürperdim: nın ookl ş.rlr: demieyollan knm devam etmektedir. Dün bir altı- Faruk Der:ılinin riyaseti altın- mişlerdir. Ora.da Dadı piyesini 
- Evet! Gece saat 2-3 ara- _ Öllim sırası mıt. panyıuıı Lk;;' ioe açtıklan tas - j mn fiyab 24 lira 95 kuruştu. da toplanmıştır. Ruznamede temsil ed~klerdir. Sıı.ııatkarlar 

111nda... - EveL .
1 

minat da- dlln hulruk mal>-; EoveJki giliı bu flyat 24.. 'l.5 lira mevcut maddeler alfilı:ah cncü- oradan Adana, Men.in, lskeııJe-
- H'l... eYet. evet!. Balıta.ııor t2kl'V delroldll ~ kemesinde dıNam edildi ve ev- ldl ıoenlere havale olunduktan 11on- nın, Antakyaya gcçerelı: orada 1 
Babtaaor tekrar dlnleomel< ancak işitlMıa bir .....,: : velki cd.de bıznrlnat. miktan- M t k f ra znbıt.ai belediye talimatna • da iki temsil verecçklenlir. 1 

için ııwıta.. Sonra hatif bir _. - Kaç! Kaç! Bıırada:n. 1ta9!. nııı t&yiid içiı:ı ~ odas er- ın a a ıcaret mOdQr- DJMinin bazı maddelerinin mil • 1skcmlcrundan sonn. Elaziz, ı 
le: Yalvıı.nrım sana lı:aı:ı! dedi. kanından aeç!len llç satuı !»- IOklerinde tayinler ıı:a.kereslııe ~imiştir. Bu m•!i- Enurum, Rize, fu' tya, Gazi-

- f~te bu kadta ilmim.. met- Ve akabtııde 8fl6l adeti eöııdlt ni:.~ miktar tayin. eden raporla- Ticaret Velileti, Ha deler de bazı uf&k münakaşııl~r- j ıınt~p. Sa'llsun. Gireıun, nrdu, 
res:mdi!.. dedi. Başı yere dfletl1. Çenesi ke - nnın veı:RıııMiğ! g6rfildü. Ba takası ticaret mildüd"~[:t: la ve tadilerle kabul olunmuş- ESkişclıir, Ankara, Kiltnhya 

- Metre.in mi! netlendi. Ô)'ie haı ... etm, ku- ehlivukuf nıponınun verilmesi tanbul mıntaka ticaret;;;Üdiır- tur. ' ve Ba.rsaya uğrayarak seyahat-
- Thoat! O ~ kana- katı kaldı. için m ..... Wm- bqlı:a bir gi1ne Jlğii ra....-"-'-'--'ım CeYdet !erine nihayet verecekleredir. 

.. ~rL {Anmm -> talik edildi. EY8elli, M;;;ti~ müdürJG- iaşe MOsteşarlılı Ofisi -- -~ ..-

Maarnfte -
imtihan Progr~m, 
1 rı tesbit edildi 

iti miişavirllğllıe de ,.me bura- müdürü ADLiYEDE 
dan Hayrettin ŞüJcrli. Şcnozaıu 
ı:.yio etmiştir. 

Maden kömürü 
fiyatlan 

Madaı kilmürtl f!yatlanm 
zam yaplldığı malfundur. Ba 
zam, arlan WilıoJ maı-aflan.. 
nı karşılamak here ,,.lımftw. 
Yalnıs, lııa ammın bul ft8IÜU 
nakliye~ ytlr.de 2, yüıı 

1..Cıtfl Kırdar adalai'da 
tefttşler yaptı 

Vali ve beledfve Reisi Doktor 
Llltfi Kırdar difu Büyilka.Jaya 
r;lderel< &dad ki belediye ~erile 
~ olmuştur. 

Ticaret Vekletlne lJ!erbunt 
m.., müstcşarlıllıııın tİL"aret ofisi 
miidllr muavini Hakin eçlk 
fehrimizıe gelmiştir. Ticaret O· 

fiai müdiirü de önümüzdeki haf· 
ta içinde şehrimize gelerek ofi
sin alt.kadar olacağı mcselclcı:.i 
etrafın la 900 Jıazırlıklar ikmal 
edilecektir. 

de s gl1ıi cös't bir Dlıııbet dahi- ---------------------
!inde tem «\& eği ı-&plaııınut-1 .. 

l'ükürt istihsa!atı 
arttırılacak 

Irükıirt istih!alini ıutbrmak 
için Zira.,'!.t Ve ; leti ile İktı
ı;at Vt!dUeti i., birliği yapmı;ı
la.rdır. İki vekakt b:ığ1ara arııı 
olan killlcnıe h:ıstalığına layı. 
kiyle bir tedbir almak için e
saslı faaliyete başlamışlardır. 

Bu cümleden olmak üzere K&
çıburlu k\;kürt fabrikaı;mdan 

Kazalarda 
alarm 

tecrübeleri 
kt.ınbat 5 -· 

mılldilrmğll - mewA 
allrm teatıııeleri PF tn -ı 
™ - Is' 

Oektkiıır ... J!lınlnana ..... _ 
da aıan.. tıeerilheleri 13 ..._ 
ııeaar ı:ilııll 3'1'.pı!e<:akbr. 

Vilayet ilk ted· 
risat meclisi top

lanıyor 
Vllliyet ilk tedrisat mecöıı1 
~~ba ı:üutt vali ve beledi)'9 
reisinin riyaseti altında topla.na
caktır. 

n1t okul llOD smıflannın ik • 
mal hntih~ bu sene eylel 
ayma lnt"8.kılmıyacak ve birinci 
devre imtihan.lanııııı netkcsin • 
den U! gtin sonra yapılacalı:lır. ı 

--:tll«-

Bir tayin 
Krymet.li bulrukçulanmıutaa 

Bay Cevdet Kocamanın Beyoğlu 
sullı ceza sta.jyer hAkimliğine 
tayin edildiğini memnuniyetle 
haber aldık. Genç hukukçumuza 
bu işinde de muvaffakiyet dı~ 
riz. 

Çamlıca tepesinin lmari 
ÇEmlıca tepesini sahile bağJa.. 

yan yollan belediye inuır nıll • 
dürlü:1ü !içe ibl.liğa karar ver
miştir. Şimdiki yola IIRveten y.
ni nçıl acak yollar unludır. 

Çıunlıca tepesi • Beylerbeyi • 
Kuzguncuk. Camlı.L'& tcpeai • 
.Merdiven lr.öy!l • Göztepe. 

Tiftik ve yapağı birliği 
katibi umumifği 

lstan bur Tiftilı: ve Y apeğı th
rıM:at Birliği Umum! kil.tip mu
aYinliği.'lc Mınt&ka Ticaret MG
dürr 0 ünden Sail Töreıro. 
tayin edilmiştir. 

Halen bu vazifeyi gören Mah
mut, eski vazifesi olıuı Ticaret 
borsası komiserliğini yıı.pacak • 
tır. 

Borsa Komiseri geldi 
İsta.nbula nahledi!en Nükut 

ve Kambiyo borsası komiseri 
:llı.'13.D .Rifat §Cb.ıimlıe gelmlııtir. 
Borsa, muntazaman faal;yctiııa 
devam etmektedir. 

Dünk "hracat 
Dünkü ilı.rac:Ltın yelC'lnu 900 

bin liradır. Bu nıeyıında diln ls
viçreye k~mik, l.ngi!tereye tif· 
tik, A!ırıanyaya yanm mi!yoD. 
liradan fazla tütün satılırııştır. 
min ederi%. 

Öğretmen ve talebenin tabi ola
cakları imtihan şartlan 

=~~ı Neden duşman olmuş?. ' 
zam yaınaıb ııöyteamettedir. 

cemiı Bitseı buaün 1
1

. ·Ona koca bulmuc::fum· delikanlı 

56.240 torba kilkıirt tamamile ı' · ----------
Zira:ıt Vekiıletiıte verilmiş ve PO LJ S T E 
bn miktar 58 bin küsur torba
ya çıkarılacaktır. 

Dllll haber verdiğimiz üaere 
Maarif v eldJetinl:n fttrdiil bir 
lraru:a nazaran 16 nisan c;a.r • 
IJIUllba günlhıden itfb&ren bfttfm 
'l'ürkiyedeld olmllanlıı. demlerin 
)ı:nı!Jıneoıl Jhımgelmektedir. 

Bll ymi vaziyeti nuan ltnı.
ıre alan ~ llaarit Mlldüı-
'.!iğii +e'Jebeıin sımt gıeçme notk. 
:ımın verileceği. tarih • okut 
sın sınıflarında yapıla<."&lı: imti
hanların tarihlerini aşağıda.Jı:i 
programa göre tesbit etmiştir. 

1 - ltMmi "'!! lnıllmf okul • 
lıırda kanaat notları ııtreım-
ler taratından 16 nillan 941 -
babına kwr oluıl idaı elaiua 
verilmiıı bulunacaktır. 

2 - Oğıebneu olnıllıanmk 
1atbilrn.t Jnıtihanlanna bemEll 
ı:ıa.,taruıcalı:, 15 nisan •k'\MP"'M 

]tadar btttrflecelrtir. l 
3 - Pvtevniyııi ile Vefa -

imıU kek b" hı in 1llle )dtlr me •• 
1 

Yeni Sabah,, 
ADONJI Bl'lDEIJ 

Tilrl<Jy• Ecııelıl 

IENl!:LllC ,_ ~ 2700 K .. 

1 AYLIK 750 • 1- • 
a AYLlt( 400 • -• 
1 AVl.IK 150 • -• ·- tM'I Ctı11AltT ... 

lllııbfClle..-,_ 

ZS Mut 19&7 
G11tı 11, ~ 4. Yıl: 9'" • .__ M9 

,. ~ , 
hanları htanbal enıs ıı-indıı ge ıyor 1 k ., .. d .. f k 1 
diier nıamf lix' m ıı.1mt1. Anbnıda tıa1uncı llni•asitııı a mayınca opur u arı .. ,, 

Kaşar muhtekirinin 
muhakemesi karara kıldı 

ııanı-. kendi okullarmda. relrtö!'tl Cemil Bilsel bogftn flıb- • 
4 Ha....._ ı-n.ıaı ~ ~,_ ~ _.~.....,.- 14 -.. Dükkanına gelen bir memura 

ktı, ~ Hlllllerinin lise ;ı;:d... ~~i.ııın'::8~ Yedinci Mliye cezada bu talı- - Zaten gııç kaldım. Ak:ıa· kaşar peyn,rini 100 kuruştan 
bitirme imtlhanlan lııtanlıu.l er- tlbanlar +wumlanaealrtır. ltir dan.sına bakılırken ara ma teşrıf ediniz de görüşelim. satmakla suçlu Maçkada bakkal 1 

kek liaesiııde Şlolf Twalcki, Işık yerde söylenllen sözlerle m~y- Diyerek ayrılnıışlır. Pencere- Ziyanın muhakemesine ikinci 1 

wı Boğazi<;f lhıel.eriohı de lise bt- Ecnebi mektep mOdür- Jan& çıkan yeni yeni safahat nln önünde bulunan ~her; Mu- asliye eczada devam olunmu:ş ve 
timıe lrrıffiıaıı!an Gıılataııara:r lerf toplanıyor bu mahkemeye çok enttresa.n kaddesin kocasile konuştuğunu ı suc!nnuıı avukatı tt>.rafından 
erkek u lııde, , bir veçhe veriyordu. Taraflan g6rilnce hemen camı açmış: müdafaası yapılnuştır. Mul:ıa-

5 -1stanlıul remııf ol1a Yann _. 'flll elmll:lyet orta yaşlı iki bayanm tcfkU et- _ Ne 0 bu sefer de kocama 

1 

keme karar için başka bir ~ 
larile reımıf baelerin cırt& kuıım- ıırkbi+ri mildlbieri aaa.t oıı- mekte olduğu davanın esası: mı göz koydun; ona neler söy- kalmıştır. 
!arının eleme tmtihen!ıtn kendi birde letanbo! Maarif Mil • ""Madde tasrih ve tayini sur&- lllyorsun, şimdi benim evimi, Tevkif edilen bir hırsız 
okullannd&. ~ •~..ı ...., tile hakaret,. idi. Suçlu olanık barkımı mı yıkacaksın.. 

1 
u_,__ "">'"8 '"""' r ft Da tpa••ri• turan SeL-- Y . Sebat ba dan ·-' 

6 - B---' ......_ alrwnann ~ VU .,..._ O ~ ...,,- ı• De . tab'" b. h li - Cl!l am nn ~-.,.. • 
'--e 

1
.mti=::,;::.:;;:::;:-g-~ olr.ullanR jmtilıen maıel 'er.- minde bir bayan; davacı olarak dal mış ve 11 Iaıır·"·"Y agız dığı kumaşlan 18 kişiye satarak 

-= ----- -- """"'" nt tstlcik edcceklıerdir. d& yino ayni mahallede Mu- aşması yapnuıı -uır. 20 lira ahn Şen İzmir ambarın- 1 

:rilen ok:aUard& yapıı.,.,.ırı,,.: bddes namır:ıda bir mod' .... - Mahkemede Mukaddesin a- ı da kant:ı.rcı K8.Ellll Dooıirin po- 1 

._.. ....... , .O.. B feb Yü - ------ - ,.,.,,,. 
,......_, IS ce- t-t..>.: tta bahınmı--1.1..-ı.- l:ıulu.nuvnrdu vukab bunlan sayıp döktükten lis tahkikatı neticesinde yaka-

tıkii. '" Ha,Jriye ~ htan- X'lllgB J--· ,.. . 
bul edııek r iı•:le ~ T.:rak- ıo _ Askerlilı derıderi imti- İddiaya g&-e davaya ııebep o- :'.'1~u~li~ Seher aya,.,öıı. kalk- !anarak adliyeye teslim edildi • 
ıki. Iflk l:lıxlerinin d- tı:ııillwi haııl&n okullarda me1'CUt öğ - !arak Seherin MukadJes aley.. ğini yazmıştık. 
lan Nışs.nt:afı kuı cıria okulun- retnıesı!er arasında Yedek ~ hinde birt.akuıı )dmııelere dedi- - Efendım bunlar hep ya- Milddciumumilik tarafından 
da. Boğa.rjçl 1laeli, CAziosman- baylardım seçilecek mlimeyy:ız - kodu yapmam ve ''Muka.ddee lan yanlış ıı<·yler. İftira hepsi. Kasını Demir ve kendisinden 
paşa ıı: r k • k arta o- lerle ~· . . . hanım evine bir polis alıyor- Asıl mesele bru.ıkadır. Mııkad· hırsızlık mali olan bu kuı:ıa.şları 
kulunda yeni lı:ollej. Talrnjm - 11 - om.l idarelai ımtihan muş,, diye iftira etıneıılle mey- dcs hanımın baua kini var. Kcn ve eşyayı ı;abn alan!ar Sultan·· 
kek ı; 'inda. komisyoıı.larma dahil öğretmen dana çıkan bir a.ğız·kavgasın<Ja di.•ine koca bulduktu. Sonra alımet birinci cezaya verilmiş 

7 ı.!~ -·-.... '·t· ••• '"'mü:nıeyytslerden herhangi bi- Seherin Mukaddese, Mukadd&- nedense cayıldı. delikanlı Mu- ve mııha.J,;~me edil islerdir. Du· 
- ._,_ '9'8 m---= 1 ...... . • lıahWe ....... bir mazereti . d Seh ·ı . . ı•n kaddes hanımı alnıayın~.a kÖ· M•=na mnuııda Kasım Demirin 

dik_li huawıl orta ok_ulhnn BÖe-ı bruıın··"'r:ın"'".ı.' .:7n"~dı,.,, '-'-"'-'- ~nylemeesı' ~;~rliıy~·. ıuıar pürd İ ·-.,-· ~ .., ..._~ ..._,.. 6 • """\il<'"" .., vuw ·• !.i crtık ... şte hep düşman· tevki tine vesairlerınin ikamet -
111. ınıhlıanlan kendi ekullann • yerine bir diğeri eeç;ımek üzere '"·ıtdi bi.z biraz daha, sara- lığı, hid•leti bu. Bend911 öc al· gah adref'inc rabtcn serbest bı-
da yııpıJe...Jrtn.. 1 derhal v--if Mildörtllığüııe ha- ~' mak istiyor. rakılmalarına k&rar verilmiştir. 

8 - Talelıesi QOk, ağn:tınenl&-. ber vereceklerdir. lıaUe bu vakayı hikaye edelim: Reis Mukaddeso sorJu. O d11 
rinhı aa)'181 iki imtfhaıı komia -: 12 - İmtihanlara gincek t&- Dul bir bayan olan terzi tasdik erti: fnl\at: Bir hırsız tevkif ediidi 
yo'lu t.,.lri!ine nıftelt olr.ııllar • !ebenin wıuııadda.k tıa- listesi. llukadde'I: kendisine bir gen- - Elektrikçi Süreyyayı ba· Sirk cidc R~diye caddesin· 
da her brıınşın aözlll im.tihanlan' her talebe için dört veııika fo _ cin tıı.lip çıktığı sırada lr.oillŞU· na bulan Seher hanım dciildi deki ıı.rsad.:ı sahibi tarafından 
için iki lumisyon teel<il edilecek- to·hatı, onar k~ imtilıan 1111 Seher kendi aleyhinde bir ki ... Onunla başka bir VBsıta i!P yığılı demirleri ça.lın.a.kta ikeu 
tir. ~ _inıtlhanlıını_ıda. her: kA°ğıdı parası imtilıanJardan bir ten.tir ve iftira çı.karm1': taııı.~bktı. Süreyya Seher hanı- y:ıl::Uanaıı Seyfi adında bir şa-
brant lıçİll birden fazla ınıtihan gün evvel imtihan y&pllacak mü - .Mukaddes lıanllD& bir po- mı tanıyornıus. Bunun için <>· tııs 'ID.üddeiumuıniliğe teslim e-, 
lı:mı•.,_ teşkil oluaaııyac&i:- eı=seaenDı mi!dürilne tealim e- 1bı gelip gidiyorm1l4, kim aca- nun evinde 'buhı;;uyorduk. :Fa- Ji.lmişU. Dün Suh;anahmet bi • 

B;çakla birkaç yerinden 
yarahdı 

Aksarayda Halk caddesinde 
oturan. Sınaoğlu Ba.go ile Ya.
kup oğlu Mehmet Briç arasında 
<;ıkan kavgada Bago çektiği 
bir bıçakla Mehmed Brici bir 
ka · yerinden yaralamış ve yakp,. 
lanmıştır. Yarıılı Cerrahpaşa 
hastahanesine k<:tldırılmıştJr. 

Bir atelyede yangın çıktı 
Dün sabah sa.at 8,4:.i te ye

ni";ehir jorj ömer caddesinde 
21 ve 23 sayılı binanın <ı.l.t ka
tındaki atelvede lehim kutn
Janw sarmalt için kurutulmak 
üzere fınna. konulan mukavva.
Jar parlamış ve sür'atle btiyü -
yen ateş derhal itfaiyeye ha· 
ber verilmiştir. Yangın bu ka· 
tın alt ve üst tavan kaplanıa • 
!arı kısmen yandıktan sonra 
ııönd ürlllmllştiir. 300 lira ka
dar bir zarar ve ziyan talımin e
dllnıektedir. Bina.ruıı sigorta.h 
olınadığı ~hnıştır. 

8ır yangın başlangıcı 
Kalyoncukuluğunda Demir • 

baıı sokağında 3 ıuwıara.da otu
ran Hıri.sW oğlu KDço ne eşi 
Egenyanın eibi.ıe Whı.Wemek il· 
zere benzin kö}•c!uklan bir kap, 
yanwa bırakılan sigaradan tu
tuşarak bir yangL-ı 00.Şlrıngıcı 
göstermiş ise de itfaiye siirat
Je yetişerek wray~re meydan 
vermeden söndürülmilştilr. Bi
nanı ıı 4000 lirayR sigortalı ol
duğu aıı.laşılmış Ye tahkikata 
başlaıınııştır. t>r. : dilecektir. ba ? .. diye herkesi bir meraka kat sor.radan ben.im yaptıı!ım ıinci sulh CC7.ada yapı.lan mu _ 

9 - Liııe lıitim.., deriet ol'- 13 - lmtilıan notlarmın 1ca,... 11&lmıştır. teklifler ağır gP!di: "Renim o hakeıncsini müteakip Seyiınin ----------
ta okul ve olgunhık imtihanla· dıua m•hsııs talebe 11ot cetvd- Bunu duyan Mukaddes Sebe- kadar param yok!,. dedi. İşten suçu sahit olmuş ve hakkında HALKEVLIER/ 

Gıı-t DOi• 1-
11.IMI s.AO 9.11 -· 1 
ur lJ.1'1 15.M -Aıı.- Y•• ·-lSM lM ıue -· - ıa.ı.ı UJ v-

DiKKAT 
cv-1 ........ " ........ )' ...... "" - ~1- "'"1•- lado 
~ w boaı.na kaybo' ·-

claa ~ !Ut ı.ı. ~- -...... 

nnın komiııyoııl&n mektep mil-1 !eri taı..._in meIJSUll olduklan rin kocam Suphi ile konu.şarak c&yıldı. Ben bunun için ona ne b'r bu<;Uk ay hapis karıırı v&- • 
dürltt.klerince yapılac&k teklife! okul ldarmi ta.rabndıan dllzen.. lıarı''111dan "1<11.yet etmek ÜZ&- diye kızmış olacağını. Zateıı rilcrck tevkif edilmist.ir. 1 Şişll ll:alktırinden: 
göre Jılaarif ml!dürlilğlmce tes- lenerek imtihanı yapacak oJan re bir sabah onlara ~tlerkcn Seher h2.11ımın da hep bu s rn l 1 d d . .h· .k. i 5 Nisan 1941 cınnartesl giın4 
bit ve tayin olnnacaklardı:r. An- okul idareaine verilecektir. işine gitmelı: üzere -bulunan l&rda o ııolis iftira.<um ~ttı h· , ·•r a emır ı tı arı i saat 21 de Halkeviruizde pro-

1 calı: melrt.ep miidilrleri imtihan 14 - lmt>lıanlan kendi olaJI,. Suphiye lcapıda rutgehnlş ~ na.. dedikodular bu sırada çık- :F'ivat m.Urakabe bürosu, mtt-' fesiir Avukat bay Haşim R&-
lı:omlııyoıılarma amJ. muallim Iarında:n bqka bir yerde yapt • orada: tı. benim namusuma muteaı . .ı him bir hurda demir ihtikarın& fet Ha.karar ta.rafından (Dünya 
varken yardımcı lıa!ıangl bir lan okul mtldllrieri veya mu& • - Ml1ııait vaktlnis varsa "i r,; ralar attı hep. el koymuştur. Tahkikat ikr:ıal ahvali Jaınıısında Tilrldyeııin 
muallim inha tıtadjttdı:lcr ve vinleri kiti. idare memnrlarile sinle bir iki dakika koııuşal•ı Bunun üzerine mahkeme d<'• edilir edilmez bu hurda demir durumu) mevzııunda mlllıim bir 
imtihan komlllya:ı. llstel<'M MaJ bfrlikte tnmnanın denmı mM- Demif 8aplıi de ltlras beyan yanın tetkiki ve karar kin ba ıhtıkinııa ait dosya fiyat mü- Jı:onferaıııı verilecektir. Davetl-
arit mftdllrlllğtlncıı taadik dil -1 detince talelıf!ıin ı!lııtı>J.iıı " i- ederek:: in bir gilnf' bırakılrlı rakabe komisyonuna verilecek-1 yelerin Halkevi biiroeuııılın .., 
IDP.dm hstwıO 1* mua.llime 1 (8"""ııaltifıı6~.,"8) \..--------------------./ tir. hnmıw rica olunur . 
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'\alya ve havalisinden notlar 
===!Yazan: Daniş Remzi Korok 1== 
~mandanın Tiirkler hakkında sög
rıkleri. - JJfarki Farantinin şüphesi. -
~yt~ni bir buluş. - Iılutasarrıf vehili 
zıya/ ete gelir mi, gelmez ıni? 

-24-

~ FELSIE E ve E E ·vATll--, Şimdilik===-
--==Sabah -· 1 -::=Bu kadar! 
Her===--

f 

Turizm işlerine ·zİ e QUI eden meseleyi Alacar Başvekill 
'~:~f!~~!::aç biraz da a rahlil etme~iy~z 1 niri:ı:~ı:Juır 

yerde ayni sözleri işittim. He- ı 111 J Mıı.ca.r Baı.vckill kont Telekt-
men herkes bu i;;e hayret ve I YAZAN: nin intiharı, geçen haft& Yugos-

~~:n g':ö~y~~~ B:~~d~;~ hi~~:~ay~irsa:;;.~ ~ f .i L Q Z Ü F ~~b~rırd::,,~ in:: d: ~~~=~ıı:1~~= ~ 
larVali -re Belediye Reihimiz raber, her birinin lisanı, tebliğ RIZA TEV~f".. l'U'ını, bir tavnnı - bir ııaıı!y&- ~.;;,8:' ;~e:ltienin~..:.m ı:-=~ 
Doktor ' '-•ç, Kırdar·, cihanın 1 tarzı, ve - vlicuc!a. getirecekleri l!i." ~ nin onda biri kadar bir zaman-.,....,, sebebini vasiyetnamesin<ie yaz.. 
bu keşmekeŞine. binbir tlirlü I eser için - kullandı.klan vaaıt:ı- da zapteden ve tespit eden - mıştır. Bunun henüz tam nıet-
harp giirültiL.erine hiç kulak :uı- !ar, ve her birinin d?Jreı· teallfı-J _ 12 _ enstantane fctografi gı'bi - nini bilmiyoruz. Ajans telgraf-
madan da.imi bir gayret ve ~a- ı ku baı;kadır. Kabiliyetleri Je ona zapt l'e tasvir eder. Bu san'at- lan ancak bunun bir cümlesini 
1ışma içinde lstanbulun im ; rı, göredir ve mahduttur. Zaten iınagination creatrice) mizle (1) Ja.ra ait eserler de (zaman ifa- bildirdiler. Mac:u- Başvekili. 
güzelleştirilmesi i•i ile me~.gul. b ha.kik t '--b· 1 k. d • d d - k sıkı "Acı ve bedbaht v0 zı'f·~. ·ı'nde 

)nlar kolay kolay adam tee- j 
etmezler. Oıılan ben çok• 
tanırım. ı 
11.ar~ı ellerini oğu~tura oğuır 

ltalyıuı _ Yunan harbinde u ı a ııe.,,, ıy edir ı, ogru an ognıya ve sı l - · desi) yoktur; bir heykel bir a- ~ , 
M k. ı....__ J '""yle bır' mes-'- olursa·, yahut sanat medeniyetin terakkisllf' ya mlinasebeti vardır; az söy- damın hangı' vaziyetni anetmekl daha fazla devam edemiyee~ği .. 

ile: 
ıu- n ~"'""'"a hir h bes.~lirn "" = :..· h Almanl•r Yugoslavya.ya tıı7.- terakki ettikçe, medeniyet te !edim! .. Benim şahsi, itikadım- için yapılmışsa siltin ııene d<>- ı,.m ayatına kendi elile son ver· 

. _ Ço:< basit.. dive cev ... n ver-1 Yikini arttırır.ıa; Ballrao va.zi· insanın tabiı teki\nıüliiyle iler •
1 

ca, 0 • (tehayyül kudreti) ni gı-·ı. kıyamete kadar 0 vaziyette miş. Bu basit cümleden şu bil-

il_ ve biraz da 'Düste!ıziyane, 

r
atfuruşane cevap verdi: ı 

Ben de senelerdenberi bu
Tlirklerin ıçindeyim. On
ne kadar ~ğeri olduğunu 
a bilirim. Fakat bugiln.ku 

~uradald vaziyet ile sizin 
belenni yapmış olduğunuz 

lı Türklerin araeuı.da çok 
vardır. 

~dan dethal bu mözll 

di " , ,, ti · nali b. ' l listlin' d u led' k 1 ı - '- • t yük hakikatleri çıkarabiliriz: · m.eseh\ mut&sarı1f vekiline 1 ye nın ır ~• e m - 1 ~e, zarur 0 ac= s:ı.n a 1 b;zde yaratan gözdlir!. kalır; bir tablo da öyledir (2) 
dlyeceğiz ki: "Bu adamL.v gaze- hataralı bultlll.ursa ... ve ilh.. şubelere ayrılmıştır. Bu bed1hi Ben emin.im ki, l;ıiz - solucan Pek ı'yi' .. Bundan ne rıkar'. 1 - Üçlü paktın bir rilknil o-
tel 'rile halk ,_,..., -•· hı · gibi akla gelen her tilrlii ihti- '-·'·"· . b"lmi 1 • lan Macaristan ve Jdac3ristanın 

~. •. oı .,.,.,m ....:y ınıze 1 ......,..atı ı yen yoktur. gı·bi - go··zs"• yaratılmı• olsay- Ç eh mıni tll ' saı•ı..· --·'-'b' .... •--=•- di lar maileri biz'm valimizin aklı a • ~, ~ diyeceksiniz! ok e ye en mesul ve •mıyet ,;,u,ı ı ş..., 
~v"' o yor . Bel.ki ıleride Glizel sanatlar ne derecelere 
birh~seye meydan verirler. mıyor "'C muttasıl şehrin ima- dık, zerre kadar tehayyüle kabi- bir d~ilnce çıkar; 0 da IU<iur: ııı olan Başvekili, mihverin ha.r-
1Iıtiyati bir tedbir olmak üzere nyle meşguldür. Ve çiin.kli; bir kadar terakki ederse eWn, ne liyetimiz ola.ınazdı. Binaenaleyh göze hitabeden san'atlann, bir bi kaybettiğne kani olmuştur. 
kendi işgd ı:nakıunımız tarafın· belediye reisinin yegiı.ne diişlin- kadar şubeiere ayrılubilirse ay· :i.lemde bir mu'ciz ve sihirbaz ar- vak'a cereyanını ( ! ?) ifade et- Almanyaııın ve İtalyanın hak.ikl 
dan uzaklaııtınlmalannı temin ce ve meşgalesi budur. rı1sııı, gene aJAkası kulağımız- ! ti~t varsa gözlimtizdlir. Yalnız 

1 

kuvvetini çok iyi ve yakından 
etmek için onların teı;limini isti· Bütün hayranları ve takdir- ı la. göı.iimüzüıı (yaııi, ancak bu 

1 
meğe asla kabiliyetleri yoktur. bildiği halde bu kanaate V1Lrnll' 

yoruz. n h kRrları arasına ben de girerek kulağın payına bir mu.~iki kalı- Mesel.i., Hazreti Husanın, ya- bulunması, mihverin hiç de sağ· 
-·· .. u ususta lüzum gördli- bu yolda .... ,. dfüri\nülnıi' ·yen ve iki duyguınl1ZUJ1 :.e.vkine.mün- yor ki, onun ifade edebileee.,i!il ...aı.ı gunuz makamların da fikir ve ......,. -.,- hut !sanın, hayatını teşkil ve lam istinad,.~ara dnyanınadı • 
mil~~elerini alarak neticeyi bi- beledi,Yreilik, ııehirdlili, ayni za- haaır kıalır. (Kuvve. §3mme hıid.iselcrin dairesi - nispeten - temsil eden vukuatın zincirleme ğmı isbat eden en büyük delil· 
ze bildirin.iz!,, Bu sözlunmiz ve manda mlihim bir varidat ha-\ fa.culte olfa.cti"e yani, koku çok dardır; çünkü, evvelce de 1 gidişini resim ile ifade etmek dir. 

~ar.;rkazlzi.nı .. hayır .. Tlit·k bu suretle hareketimWe hem lomındau da çok e!~em ~lan biri hissetme.it kabiliyeti), (kuvvei dediğim g•bi, yalıuz derin, u-ı m"-'-''- değil'"'-. 2 - :t.facari8tan geçen harpte 
ç~;enı 'ı sahkiUılik, Anado • suy&, sabuna dokunmadr.n iş mcih~:6ye temaabeled.ecıcc~ım: Bdu ziika. - faculte gustative, yani, muıni, ve müp'ıer.1 hoyecanlan- .......,....... w.c mağluplar zllmreslude bulun • 

0 ma ; ,arklı veya yapmış; hem de büyük nezaket """' sayın ıye reı.sırun e b. · tadını d · · (Bo"'' Ml• ~) muş olduğu için büyilk za.rar!a-
alı bulunmak yoktur ve centilmenlik göstenniş olu- dikkat nazarlarını çekıniye gay- ır ııeyın uymak kabili- mızı, ihtir:ısl•nmızı ve hisleri - 1 Oilnw.: ra uğramıf, birçok topnıklannı 

~t,'I'ilrktlir, o mahluklar n~ ruz. ret cyleyeceğim. yeti) ve (kuvvei limiBe = far nıizi • n'.lğmelcrle - ifade edebi· ı J- kaybetmiş, aynca bliyük iktı • 
ı ne ııerait, oe kayıt hi Cana Alekaandro; M.o.rki Fa.- MaUlmdur ki İstanbul dün- cultc taetile, yani temııııile bir lir, fa.kat bu hllıiusta, sair san- Dr. Rıza TEVFİI sadi fellketlere maruz ka.lnıış-
şey tanıına~ar. Bir kere ka~ ı-.ıntinin bu tertibine cidden hay ~ .en güzel ~e en tu:.istik oeyin varlığını ve ba..;ı ke)fiyet- 1 atların hepsine faiktir; ruhu tı. Şimdi de liçlU pakta glrrnif 
n kızdı, bır kere dı''-'lıne . -- alın"""·.· §elıridir Buna ra"'men dunya- ı aldı! .1 ~• YI ·- -~ · . "' · lerini hfasetmek kabiliyeti) için mutuıı • hiss.i=t itibariyle ! • (1) - TtS88SiJ/ ed<mm ~, bu olduğu iç.in mihverin mağlObiy&-
.,.._ ar mı. i .. bitmbıtir - Bravo! diye haykırdı. Bu ımı en az turist celbedebılcn . , ı ,_ 
.•<:<rk bu bakııııılaa ı.- bı·: -kil çok muvafık. Mu·----• ııelıri de g- t.-ta.ııbuldur. hiçbır san at §uhesi. vüeud bul- tetavvur:ı.t.ını, (yıı.ni, heyreanııı mllhim ışttl41ıla~" • w giin ti ile daha büyük bir felakete 

,.,_._ -'l' ,,._ <=<UCU. a· momıatJr >. •• H ••• J ,<... .._., 1 ••• J 1-·· Uiinyae&ı?ılll, memleketin bils-
•.,..,.. aynıdır. bunu nereden so,-acak ki? lstan- Çünkü bunu temin ınakıı:ı ı- ........, · şiddeti değiştikÇe duygularımı· .,.__ ... ıv-ıt:?< - •ur~...,,. ,.,,,.uz 1 bütiln kü~üleceğini, belki de ı:i-
arki §IU<ınp k•'--~ ,,.u _ buldan d"""'' mı" ... Emın· ol .,___ le hemen hemen hiç bir şey ya- Bu duygularımızın glizel zın aldıih tavırları,) pek iyı· malılm, •nakbıil ve ,.,,...,,. d-

"""'l!U. n. =u ......... _,,_., • ti la "'- _,.,_ kt ., 1 ğer devletler arasınd .. tama.mi-
.~ bu kadar ""'-'-\en· ki; oradan da "derhal teslim edi ,........,.~tır. ana ar ....,, .....,.'1131 yo ur. beyan eder; trir mühim hustısi· lıimlerce mut6ber ue mü.teU..m) I 1 tak · _,, ı ·· · b'J · bu 
USeua -''"'ne h •un< "''' di~ l ktir .,._ Bunun için şimdiye kadar ih- San'atin muhtelif =•beleri için- e ~ım .:ui eceınnı ı ~ ,,,_ .,....,. ayret edi- ~... ,-e cevnp ge ece · ıu<- ,,_ v.-tı· de şudur ki, m•kı·ki 00 ~aıı- '-r~1·"1a-yokrur. Bı'r ··-'-'"'-, n•ktı •---'a•"'n Ba•vekı'lln vı·c ' '""'ta onun b•~ '""-k . zasız '--••-·-bu;,.; lıalletmıs· mal edilen bu ciheti harbin bi- de de yalnız m"-;'"' ııs· anını ku· ,. - ~ ... .,~ .. ...,.,...,, , ... =<= ,_ • • 
Ol•M"--- · u •ur mu • • ' """""" ""' <>- - ._ __ ,...__ -·''" """"""' la sıkı sıkıya alakadardır·, onun '--- "-~"ı·· ·-'- f l ,. t da da b' ..... -p -.o.ı;uıa ınanacagı· geli-ı laeai:tz. Nezake~ de T!İrk- ze verdigi .......... ..._ ,,.....,ma 1.ı. __ , • eli" 1 .. h . d ""'" ,,..,... '""""'° e se,.Y')IQ nın muazzam ır ~~ .. 
u V b h'-·· le m"-·-"--'-"-- '•tifade ederek ._ ..,.,ar' ger ennın eps.ı e ı· ı:.... lerı·n g• t 1 t'! •--'ı-'~y'- m~•~·' ·~ (••t·1-• &~- husule getinn;~tir. Al.manlann 
Do
. e ll ..... in.i saklııtrt2''1. .•i ruıyran edeceğiz. Bravo Mar ........u=ııuocu ~ ısanı na;;.ue - .,ye ta ...,.. -· .., .,.,,,_ ~ ~ .,..,. w~ -. 
ğn·~· kuın ~ ki k B , bir komşularımızdan !;Ok geri bu-, gOOJ_ •• e alii.~'.adardır;. go. ·.·z, h. arici bir h .,_ ~·--··') ____ ,,_M ı'ken f·'--/e Yugo~lavyaya tumız etmek 

S'-' ı· . ~u &ndanım! de- .. ço yaşa. U•UL.maz . 8'- ileml ---'-·t •-•- te esa.p woere zamanın e&- .,,.,._," ......,,.,.....,. •""' ksa.d 1 --'ard k 
.1.1. J• Dil§ o _, dıın ..... ....... ... ~ ~........... ... ___ eden bütün d revaııını takip erek - eYam UI! boı gibi p.riJooloji ıatt!GA!a1WS dl . . 1 "· 1 ..... ___ , ~• "' tanı bn l y· ... m;>o-..n..;_ VA_,._ lunduğumwı bu sahada telılfii . e n;ıun.....,.,., =.. .......... , - ed d mıı. i e son ııamıu.u a en-
......,.aJr Türk d<>&t · , Marki bu te"eccühlere hatif ınifat için gayret göstermek mın ve ı~ . . ur.- , sınuen ,,..zı şey er ı.,,., ... e,.., 
an ld""'·- u, Turk ta- her lıalde yannlar iPin ~.,. ka- gıı iletlerimia ıçmde,, pek mu- etmesidir. Musiki • (Bergson)- to-playıp, c.~1..-i ilim liıın:nnda mu- belki de taarruza Macar ordusu· 

.. Bu 0k ..,;uuuza. h.iiknıeti.••r- bir te~iim ve bir revecaıı.sla "" ,..,,,. j ı lı Gldu~ eevgı ve tak<Url" 
1 

ınııkabele stmc·kle beraber: :mıı~lı bir iş ol:;:ı. gerektir. Ba- him bir kabiliyete maliktir ki, un (duree) dediği (müddet) i lııaWllO?ini bulmak içiıJ 6ıiUl/tttllt.- ' nıın da iştirakini talep "tmesi 
g~nuz Tilrltler haklnn-' - Henı bu kadar da değil im husus harpten sonra büyük o, ~ka lletlerimizin hiç birin- ifade eder: demek ki ruhumuz- m tebeiyytt etmiştim. Arawcı-i B3•vekilin ızbrabıw büsbütün 
~ b. ır talepte bulunaınıı.xJ manclaıunı, dedi. turist akınlan dlinyanın dört de yoktur: Gilr.fünüz bize yal- la ve hissiyatım zın hayatiyle dan kelimeUır aJ.1oo.k mecbwi • ~iddetleııdinnis ve onu maddl 

Ve Cana .Aleksandrofuıı me- bir bucıl.ğındıuı kopup, dört bir nız harici llemln - di<Yer his- \ alak:ıdardrr. !16ti oordı; ..Uekim biUiitı Aıırıo-I ve me.nevt '!lüytllı: bir RZ&ba du-
Ulnandan •-'-·-~·m ...__ • raltla .~'-''~ bakın···-· ,__._. _ buca.,öma yayuıwya başlıyacalı:, 1 1 _ _,_,_ gı'bi k"- kö .. 0 

· • çar etmiştir . ...,.,.,..,.,., -=-· J~~ ~ .,.. ............. ,_, '-- •. te j =uu.uo .,.. nı~. yanı ki '""-"-Uz! ün ,,.. .. 1-r y .. -- lf--n"- .. .... ve: _,,., ınek üzere binıa: dw:dukta. Jn- ·~ ... ...,. ... r cereyan ""'" gos - milphem b!r surette • Vl!rlı,,"uıı Halbtı . "v~un• e m ase- ,..-14.u -·-'" ~" ....... - - ; 3 - Damarlamıda asn bir ır-
Yoooo.. diy~ cevap verdi ra d..vam etti: reeektir. Harpta hırpalanan, ihsas tmeldo Jralmı da beti olan biltün diğer sana'tlar yın'lor -peyuhııt ııydııru::o1orlar, 1 kın kııruni taşıyıın, ı.erefli ve 

tluk gi Ev t s:ıd bu 1. - ~-. d..J"L harap olan memleketlerin y.a- 1 e yor, on -'" ı...:ı e- medeııiyeti oo kül.- 1 namuslu bir adam ol&n kont İıir •sev v1 tan.ftar\ık b..,Ş - e d ı\.ıwiU" q,• nında şehrimizi, memleketimi?J ~ ııa~ ~Y.lerin e-'.lkil- mekl\n da dahildirler; bundan ~-~· 
. ~ey; hakkı, lıa.J-Jkati biiv Tahmin ve isabet buyurduğunuz seyyahlar için 

00 
mü.sa.it ve en !erini, ve tilrlll türlü renklerle dol!ayı, hem mekanı, hem de t;ı:,;ı onlarda=! ahıı.~laJ·dır. Bım . T~leki, memleketi için fellket 

dirp ıti13raf etmek te r•şka bi··r· ı gibi lstanbuldan "Teslim!,, emri cil: 1_,_, '--·"'--·-1 mekan' da mevcut 0 1__ -ylen· d'1rs~ ini'- 00 !•..,,.,,at ettilc>-1 ve bedbahti getirmesi mukad -en '''"-kl . ~eıC<'ek B :ıhakk sengin bir belde hıı.liD<' koyar- ı ve..,.lill, ..... ..........,.ıınnı, ve ...,, ,,.. ı~ . ...., d 1 b ._, ld -
.Hi •uc _en hiç aev - "· . um• alt. Bu tak· "'-' ( k" ) kinın . tasvir edebilirler; musiki mekıi.n ten ammı, lr.ı ~&-'-"-" a,, er o an u ııuere vasıta o ugu 

; ç dotıtlu~ • .,. ve •·-f dinle mutasaxnra bir vazife da· sak hiç §ilpbe yok ki bu b&de '""8 me an. 1 ve me ru- ~v- ve felaketli saatlerin çalmasını 
gıın da yoktu°;.'."Önıa, ~ -

1 

ha düşüyor ki 0 da istediğimi& ı.taııbulumuz için değil; bütiiıı . ha~taidlğlnl de gösteriyor!. da~! .. Onnn içindir ki, (Kaın~) ton Gıı ııcı.;:goçfün. &'Önneğe tahuıınıill ed"miyeceği 
.. ınıdıı:Iar •e lıeu de 01ıı: adam!aı'I Türk zabı':ası marifeti memleket n•mına bü~;lk bir ka-ı Bu (temııil kudrtti = frıculte heyl.;:,l~lık ve tasvir gibi san- (!) - "Sinema,, nm glixl ııi anladığı. için şiıudıden inti-
U§m•nımdır. Anca.lı: kell<il:ıiı ~e Yakalattınp bize hi.; milşki\-ı Z&DÇ olacakbr. representative) sa.y"3inde gözü- atlıır harici ilemde bulunan ııanatlıırla hiç m~ti olma- (Sonu Nyta 5 si/tun 1 ••I 
tnüd~faa ve muhafaza e ·le- l~t.ı;nz olaru getirip teıılim etıne A. C. SARAÇOGLU mllzUn (yaratıcı muhayyile= canlı ve canııız şeylerin (mesel.ii cüğ• i{.~ıı 0t1.ffan bıı118etıniyornm.I MURAD SERTOGLU 
~ ~~hında da istifade 1cte- sidır. -=ij~~di-~iii~~jijji~~~~~~~~~~~--~~~i;~~~r~'i~~~~i~i==-::::-=:-::~:::-:=-:=-=--=-=--==---------=:.-==.:.:...:...::=:== ek ıçın ift"•- d;;- l Ku n_,,__ i !.'I türlü - ·-~ -.•u~ m.........,. şöy1e bir durup 

rirıi d ~ennı ele, tlPgersiz.. dfu.!ündli ve sonra başını sallıya· 

1 
. dir e ı;:ıce göıiip tci<.dır et- rak reddetti: 
t · Aksı takdirde dl"ım.a • . - Hayııız-.. bunda yanıldııı 
a.nıınayıuı dainıa ma"lfı ıııte benim se\·gili mü.<;avirim ! · 

· 
13~.nun için b<:n dU§CJl,;"m ~ İstanbul hilkümeti bugiln böyie 
kdi~ ~er gözü ıle tetltik bir emir de verebilir belki. Çiliı
·ç b' ediyorum. Yokısa bn•. kü haindirler. Va.tanlanna iha-

ır maksadını yoktlll' " net ediyorlar. j 
·~~~il, ~~Ldfuıü- Fakat bir mutas~rnf. hele bir 
un· bu di aşı ...._... kon- dliı;n1an işgali elinde gibi bir 

avirln dili plomaııız siya.o;t Türk memleketinin ba.,ıııda bu-
ıkla: tutulııvernıışJ.. j ıı:nan bir Türk muta.sarnf .. hiç 

Pekala 1 bır 7.aınan bu işi yapmaz ve vap-
. z öyle ·ia'!e, Y&-pnıak ni.yetiıı ~~yac~tır. Onun; lstanbuİdan 
· · Bu mi Türkle- ·böyle bır emir aı.ıa da; yine der-

hal bıze itaat edeceği şilphelidir. 
Ben bundan bile korkına.ğa baş
ladım şimdi. Maamafih en mu -
vafık yol bu olJuğunJa.n bir !te
re tecrübe edelim. Yazı ile yaz- 1 
mak da.ha iyi değil mi Marki? .. 

H kten kendini ahunamışıt. 
ayır .. 0 da de-"'ı nt\nH •. ·• 

um ki... Mu .&u. ~...,...1u-
' bu tekl'fi .taııa.nıf vekili 1 

1 t.nııze "ha , verem;,m ı ele yır ol-
. Ne yapm~u ~ yapa; 

o zaman durmak gelir . 
. İ§i cebre dökü ta Olmaz 

etmek ıs7. - B P. Z<lı'la tev:-"" u ışı k.....,,_, 
aı;.uz ıcap ed B -.....,,uz 

ad er. u t&vdir ı 
~:f e~~e'.inden çıkr,1SZ: 1 

• ızı hır ateş ve j 
Yagınuı:ile kaı-şılıyaca.k 

arsa halımız nice ol , 
Urtıillldanın BÖzlo . ~r . : . 1 
e. Farantinin gözı.ı"Anı dinle- ! 
Utlin bunların l.aın~~Yır, 
te mutabık oluşu zihnin '."" 
ıhtımaı getiriyo-"· e bın 

ıı.ralık : • ""- Hatta. 

- Yoksa. kwnaııdau lıeıı . 
.tin yaptıklarımı biliyor 1 un 

haber aldı da b ' 0 an
ttirm<'k, vaayette~ h~u 1 
.?ldı:ğunu anlatmak için mır: 
uyor?,, 

Siye itindeıı bir şüphe lnvrıını 
'· gelıp geçmişti. Eğer bövle 
:ılse. '. kuniandan muhakka;, 
ZCkı ve Tiirklin ah ali hi e J>ek v ru , 
li b. . Yakından vikıf tec-

ır lJlJ:; , 
lan düşünü' denıekti. Marki 

. Y<>r' bir taraft•., 
au yıne kendi fiki . . -
in bu sefer de 0 : rleriue una 

Cok doğru ve isa1ıetu eö 0rsunuz; diyordu. Ancak .:,.: 
~nutuyorsunuz ki biz ınu
.ııta Vekilinden istiyeceğİntiz 
tğ;z_ rı UBu!il d~ ireıı.iııde isti-

• Ne gtbj? 
.•. Bunun usulU da-

- Öyle ise iliz bir müsvedd0 
hazırhı.yınız da bana getiriniz. 
Yann bir icabına bakalım. ı 

Marki ise çok acele ediyordu. 
- Bu g~..:e hazır olm:ısı da.ha 

ınuvafıktır kanaatiıı<.ieyim. Çün
kil mutasarrıf denizde '·apılacak 
ııenlik ve ziyafete davetlidir. Bu· 
f'.\Ya geldiği sırada kendisine 
~ifahen söylenilerek bu tahrirl 
talebname de venurse fena ol -
maz. 1 

Cano Aleksandro güle güle 
Markin;n yüzt.ine baktı. 

- Geleceğini mi ıunuyorıııu-
nuz?. ı 

- Şliphesiz. Sonra bu bir ne
zaket meselesidir de. Bahusus ki 
0 ke.ndl memleketi namına bu 
~~nliği gösteı;ne~ mecbu- ı 
da , . <'dir. Resmı bır zıyafet 

vecıne icabet eder her halde. ı 
ha~f"andan Markinin omuzuna 

hafif VUrarak : 1 

- Yazık dedi AralarınQa çok 
fu':.iamışsımz :unına henüz 'l'ürk- 1 

tam:vamallllfBınız Milli 1 tıeleler ınevzuu hahsoİd - m&-
man Türklerde centiJmenliuguk za
zaket ve --- . • n&- ı 
gill.. -~uonı aramak~ .. 

unç oluı· """·! .,,,,.. 
lerde Türk · ~ :1 e. nazile devre- 'ı 
lir .,,,1. ~e bır "<iyi dilşil • 

n . auı ıyetinı ve ınuıı 
nu. Bundan ba!).ka her oı:ıuru -
!ar altına alabilir. Bun ııey~ ~Y!J:k 
ki ben onl:ırdan daima un~~ındiı; 
ederim. Bu hususta Tlirkle ak.ki ı 
korkunçturlar Marki söz·· r <;ok 
ııuıa. ıııne ına 

(Otrento), 30 lndezzevalinde r.:ıı il rek tahaşşlid işi taınıı.ınlandı . 
(Poerto !ıı.ont) eve bum ahalj.. Filo burada hl~ bir suretle iz'aç 
Bini Qım•mıyle Alnwı muhibbi olunmaksızın bir hafta kalarek 

bulat-ak 31 kablezzevalinde saat ietihzıırat, erzak almak vesaire 
6 da limandan muf:ınıkat eyle- ile iştigal etti; ~ünkil ancak bir 
miş. hiçbir şey de öğrenem&- hayvanat ağılını ihtiva eden bu 
mişti. HUl>uki (Glaııeow) daha ıssı. (Şili) adasında Almanları 
tailhli ~ı.-...... [ ·1 h k 1ru b. ,.......,,~- ( Y E N i S A B A H ) iN B 0 Y Ü K S 1 Y A S J T E F R İ , A ~ 1 u 11 ıtarafiye riayete da-B'.I c:üine ayın 31 inci günü ~ vet edecek hlikUmet kuvveti 
saa.t 1 ( üğleden ııonrıı.) ( Coro- mevcut değildi. Filo buradan 

f;;tg~~~~~urk:ı~ AtlaA ntı· Meydan uharebesı· :~~dıo~ut~~!v~::~ 
işitti; Almau kruva.::örü -anla- yıı.ni 'lnıiral (Cradock) un Fnlk-
şılJığıng gör>e- pek yıı.kınlarda- . . . . . iand'da (Canopus) zırhlısını 
ki bir ticaret ııefinesin& telgraf rini himayeye tahsis edildiği- Va z an . kuvvet etmişti. İngilterenın Şı· beklediği esnada, amiral Fon 
vermekte idi; fakat ne gecele- ni zikretmemişti. Bu telgraf ( , ~ mali B:ı-~ Muhiti kebir f!l~si- (Spee) her şeyini itmam etıni3 
yin, ne de sabah açıldığı zaman Baluiye N.,...retine v8'!tl oldu- ı le tevhidi ~a~ek~ ~esı~ ve yorgunluğunu çıkarmış ol • 
etrafta bir \lE'Y görülemedi. Bu ğu f'Sn;ı.d.'< Bahriye Nw..are~ er- v ço•• rçı• ı eınrolunacagı ilıtunali de amı- duğu halde buradan denize çık-
ve buna müşa.bilı daha bazı ,.. kiuu de;;.,ım.iş, J..o,-O (Fişer) • ralin tehlike.yi göze almasın& tı, (Mas - A - Fuera) ya yol ver 
marelerdaı amiru.I (Craclock), Bahriye birinci Lordu olmu~ - yaı:dım etmiş olmalıdır. Yoksa di. Burada (Prinz- Eitel. Fred 
Fon (Spee) nin şim.dı asılmak- tu. Lord (Fişerl ilk icraatın- 72 amıral <.Cradock) un .bu kadar rich) muavin knıva:ı:öıii filoya 
sadı olan şimali denil:e, yanı dan olmak ilzcre amiral ( Gra. zayıf ~ır .. ~onanma ile ve en iltihak etti (27 teşrüıievvel) . 
(Ka.lapagos) adalıırile (Pana- dok) nn tehlikeli va.zlyetini ıs- hük'molunmakta idi; binaen· kuvvetlı cuzutamlan olan Good (Prinz • Eitel • Fredrich) icra
nıa) kanalı ber?.ahına gelmekte lô.ha tet;clıbiis etti. (Deft'nse) in aleyh amiral bir ru-aştınna ı;ope ~e (Mo~uth) sefinele- yi harekat ettiği (Yeni Gine) 
olduğunu istidlfil etmişti. A- eür.ılle amirallik maiyetine il- haltı teşkil etti ve e•~ıelce al- n denıze henuz ~ıknuş! ef~ ıruntakasından Avustralya filo
miral (Cradock) ağlebi ihti- tiJıa1a cınrolundu. Bu cihet a- mış olduğu emirlere nazaran topçulukta aceını ve pışmemış sunun takibatile çı~tı 
mal, 0 ınıntakayı mt1hafaza içil\ mirale is':ır olunurk~n Bahri- daha eksik bir şey de yapamaz olduklan hal~ Alm:ı.n do~n. - Amiral Fon (Spee) nin bu es-'. 
bk (İngiliz_ Japoıı) filosu tah- ye nezaretinin (Caııopu.q) un da dı. F,ğer amiral lmıdisine gön- maaınıo en glizel ve en pll;!kın nada ln!!ilia knıvazörlerlnin 
sis edilmiş olduğundan haber· hnrckata ilfl:inı.k e;mc-<>i arzu • derilen son sarih ".~ kat'.i telgra melekeli efrad ve ;ı~bit3Jl . ~le (V alper:zyo) da olduklaı~nd:ın 
dar bulUllLwiığından orasının sıında old'1ğu ilılve edilmişti. fı ~ olsaydı, şuphesız (Glas d?nanmış ve her .bın. kend~~ı - maliımnt alınış olması lizım ge
muhafavısını da kendi a<!adın- Amiral filosunu (Canopusl m~r- co>ı) sefinesini filodan tefri - nın kıımanda:ı ~ın<'<lın~ mıısa- lir. Çünki.I ayni glinde yani a
dan addeyliyordu. Her hangi kez olmak fuıere tıt!ıl;'it ecfümi" kan taharriyata gönderecek, vı kuvve~~ ilti kruvv~re k3r- mira! (Cradock) un ~izli üssü 
maksatla <>Itır'\& olsun, şimdi bulun<lıırncak, (Glascowl f<l>fi~ kendisi de k~. k~sile «?a- şı gıtmesı ınanılmaz hır hare- harekesine vasıl olduğn 27 teşri 
amiral, (Canopııs) zırlılısıııa neaiID dii.şınanla tem:uıa gön- nopl!s) zırhlısı uzeruıe çekıl&- ket olurdu:. • . nievvelde amiral Fon (Spee) 
maiyetindeki iki kömtlr gcmi:;i- derecekti; ayni zamanda (De- ~~ti. ı<;~'.lt daha evvelcı: ken- Ma~fu1 eger ~aı. ~Gra- tekrar denize çıktı ve 30 uncu 
le beraber, ıssız bir ada olau fence) ile bııJr.o.'mağa d.a son dis~e, duşmana mukabıl ~l • d?ck.l, ıı.ıma~ Balır~ Mu~;t; ~e- günü zevalinde (Vıılperczyo) 
(Sen Fliks) <' lıarekt.-t etmes;ni derece gayret cyliyccekti. Balı- mag~ hazırlruıması: . .,, v~ ta- b!r fılosile bırle~bil~egı ilın~ . nun 50 mil garbında bulumıynı-· 
emreyledi ki: bı.ırasını aminıl riye nezareti amirale Almanla- harn etmek .. ,, gıbı tabırlerle dile b_u hareke~ ı~tıyar etmış- du. Bu mıntakada. sahildc-n ·gö
?.aten evvelce kömilr almak icin nn kendisini (Korkovado) kör- vasıl olan telgraftan amiralin ~':· n:i.hoş !ıakı"!'-ti pek çabuk rillmiyecek veçhile dclaıımağa 
tasarlamıştı. · fezinde zannettiklerini de bil- mevkiindeki bir İngiliz zabiti- ogren~k.ti. Amiral Fon (Spee) başlıyarak (Prinz. Eitel. Fred 

diriyor idi ki: Bu zan ihtimal nin istihraç edebileceği mana 12. l.eşrınıevvelde ~akatınde rich) i sahile !ICVketti; bu knı· 
Amiral (Cradock) un asıl e- (Otranto) sefinesinin (Poer- yalııız şu olabilirdi: Düşmanı (NUrenberg) oldııgu halde va2ıiirde (Kolosa) isminde bir 

hemıniyet verdiği şey diişmana to - Monte) limanını ziyaretin- aramak ve ma.hvetn:ek!,, ve es- (Eaater) ada•ına v~ıl olmuş, lngim vapurunu o kadar şid
ait maliınıat almak olduğundan den tevellüt etmişti. ki (Canopus) zırblısıw da be- orada da (Dresden) ı .. b~uş. detle takip etti ki: Lin•ıtn civa
(Glascow) kruvazörilne de doğ· Bahriye Nezaretinin bu ita- raber slirüklediği halde cmro- tu. (Dresden) kruvazoru (Or- rında bir (Şili) ganlıotu müda
nıdan doğruya (Coronel) e gi· reketi Feri olmakla beraber pek lunan bu işi yapmak imkanı tega) vapu~u 7.apta muvaf- haleye m2<!bur oldu. Ertesi ırtiıı 
yerek telgraf muhaberatında geç kalmıştı; çünkli nezaretin bulunn:ıadığından, amiral bah- fak olam:ı.dıgı taııhten sonra amiral Fon (Spee) (Glascow) 
bulunmasını emir ve hareket tel,.,!?rafı amirale asla vasıl ol- ri"e usulünde gayn· mektup bir ticaret tariki lizeri~~ ta (~~ İııgiliz kruvazörfuıiln (Koro
için münasip zaman olarak da . 1 , ronel) e kadar yükselmişti. ne!) de olduğuna dair bazı ma
l teşrinisaııiyi intihap eyledi. madı. Telı:raf p:elmeden amıra kaide mucibince "diişmam arar Fakat oralarda bir ııey bulama- lı1mat aldııhndan bu geminin 
(Glascow) ayın 31 inci gün il (Gla~cow) s.efineııine (~on:ı- yıp bulmak,, i~in verilen bir em yınca geri döndli ve sahilden önUnil kesti"nnek (Kısmı külli
saat 6.20 de limana vıu;ıl ola - ne!) ın 50 mı! garbınd:ı.kı bır rin diğer biiti!;n dilş~ııeelere ~ daha açık bulunarak 29 eyli\!· iltihakı , . in k) il7.e-
ra.k amı·raıın· ussu·· h•-kedc ter- rnn•lcvude er!R«i giin (1 tc~rini- fevvuk edccegme hukrr>eylemış de (Mas. A _ Fuera) ya !'eldi. ye h nah manı 0 18 -· 

·-~ ti D'" 'h tte (Ş rnh t) re emen areket etmcgı ka -
tip etmiş olduı;tı telgrafları çek sani) zevalde filova miiliiki ol- .

1
· ('~'::' cı e )n krua .. 0 rs

1 
. Orada Hindi garbi sularından rarlaştırdı. fakat yukarıda. gör-

tl; amiral bunlardan birinde ması emrini vermişti. (G1as- ı" "":~vzenav vozor orı • hareketinden beri kendisine kö- dliğümilz veçhile, (Glascow) 
kabul etmiş olduğu tertibatı ve cow) vnsı.I oldu.,Ju esnada ge- nin <Ş~> sul.arına muVR;Salat mür gemiliği eden (Baden) va- kruva.z&li tam amiral Fon 
(Juan • Fernandez) de kömür rek o ve gerek filo kuvvetli AI- ed~egı tah"'.'.n ol~ ta.rih;.en purundan köl!.'lir aldıktaJI son- (Spee) nin huzurundan lıabtır
aldıktan aonra şimale doğru man i~retleri duymakta idi; beri on beş gun gc~mış oldugun ra, onun yedeginde (İster) ada- dar etmeğe vakit bulabileceği 
hareket etmek ilzere bulundn- elan (Leipzig) kruvazörüniin dan, amiral Fon (Spee) nin şi- sına amiral Fon (Spee) den iki bir anda (Koronel) den mufa
ğunu zlltreyleınis i!!e de, yine şimalde bir mahalde olup tiea- ~l~ (Panama) mıntakasına giin evvel vasıl oldu; 14 teşrini rakat eylemi,ıti e delli!en şeklind~n ben 

&lllıyanıaduıt. (Canopıa) un kömilr gemile - ret sermelerine telsiz verdiğine g.ıtmiş olduklan zannı kesbi evvelde dahi (Leipzi') e gele- (Arkaoı -ı 
(Arlııaa\llırJ [.ıi,--191111ıııi111ıı1---~~--_,it:lllllıllltfll!!ı1ill~:dlllllı~~~~~~~~t;r.,~. ,_,_,_,_,_,.,_ı1411.._,llllljl_,1'!1111_, __ ._~lıılillaıllll.-..aı&.1 
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ıre geri sın genye tınJ. alın:vra l«rar ver<ıi 

• il ri 
ar 
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k e1 
ti:; i. u•~ O:u için ke:odisini jalde F .k Mollayı nasıl atın o.la· 

l.- ck'"ı.e urta:ı • içm il ·-··· ...:=n: • Bun' c_ ık n:ç bulına· (E:•• ,.,..,, 1 
•ne •Y"~"' 

'-· - k dı .__ •·· - 1~ · n c. in Bmb nin l , ıiz!cr tn.· 

1 .,_ r;: 
l-

-urı "" uru ·en J r.aıa d edi•--' ,. b ırı ·to. H:ı.ı: .ıııu ne.. n· ~.elldilı.e k .. ~~ 0 r. an ı.:Jılıy biı çold".nn· 
., s erc..ı • 1.:ır. J:;.ıı.fif cleil!: • iç p den tutL lı n-. çıkıyor-
İÇ , Adalı Halil, ollıı.} ~ , tlevan.. cdıyor, Ada· du. 1 ' .n yrı:·t uy. n" '111J •l.•bilır. l ( ur .. niid :uı dev ) 

..__'""·· -·'-'- _.....,;..., ve ~....;..,.. Ad ' c f b··•- ı., .Jı:at bu, harp ·ı-. uırı şu Aı ııJı .·l"' "l· ............. =~ ~-J- ~ .. - lı:vl uı.r "' b<r sol rllkc..ı. •ıa alı, n:ı.'""' r ırs:ı.t ..:W· --~ 
wnn derken b::: • bu 'li.<. j Rınuııln t rabcr Bın zi mü dır. Ötekı de clu;ocyd~ ve ,~-sti·. . ~, dıhp d,;.n;,-ora . bi!dı. 1'lrıll,, 1. Ja dafilw;tı. h 1 1 ~...... ı , ın. , r '"...,....uır. 11'{1 re .. ,ır- .,; ri• e.lımr ir 'ltruu t~hı~•m • 

1!_.,__ bt k ı Has """·~ın pac"' la.rın. et ,,rrC'r.ire- k' •ı d _..ı. " \ ~ • ..... 
C-örll!iiyor ki, AdalıHalilgU- _._uk....., ruııld - ı opas=nnC ne mcı sti. L is ·rad ,ıı n ı .... < eıo.= g~ '. hcı.re' tın· <lir). Bıuıu ,ra~b:.m haiJct· 

n >-~•·-!!!=dıı.n iJCıi. Mol· uane o .:gıın!l wtıynr nz · rl:ı ve haly .ır.ın Şı.n:ıli Afri· ve. . Allah · · ~ıun· V"' • ·dır, 
u-~ ,,.,,____. "-U tı k Adıılı, Moll ;a J·o '<:ı.ru dl. Ol~l- '· "· k u~ ~ ~ a !;arşı ne oyun alr:ış.ve tat- l u-J~.,u. ,,,,,., :mın. u kad ,;i müna. ı .... na ·arşı bıı· b!n1'1iiıninlc.ıın vdisıyim;. ıiş 

r ~~.ise hep :ı.ı~)hin" dön- p.:>luı vru; yaw.>,, harınun n· 'ıı~ti. ı':lığı k··' nadım 1 ras.m üs olar:ık ku.lıın:ıbiLrtlL va bu ;o;:lcıi licrk~<J tEvct!. J 
El" ,u. bcngıı:;ı!uğ:a uğrat.mııı;uın en bü· k dı • 1 Ve şiıphe yok ki .l:ı. eLıı<lcn Çl· dıye <.a.~d;ı, ey•·~'~tır" . B ııı -u·· 

"''" ' -'·•'! d-' l b" -'' sıyınp ç. a: ·. · ' ,, tıca k ' · I' k t ~ ........... ~· "un· .. ,_·de, 00"''"''--·'- oyunll J~ "!r"""' a .. o un:ı u..nu. ' l .. :ı.-ın..u: ı:ı ' . a a tea!,ip ı ·-m t "•--•••ı·.,· 
"' " , -w = ı.wvvetivle • .ro .a n Y tnnu, 1n ·· · ~ wu.ı..:ı.w 

.., kalsın UU!glfip edecek "k F:ı.Jut, Aıi..lı llz:'.J g;• ~ ti. ııı = cl · P.lıııa::. İfl· .ı;u~:-c Sidre ı...,.fcz!nin nı· Alı;,-ı c.inden tutu,. lı:ıklımrak 
alt d~ürm··şı. y;_>T.ımci d.aklkalarmdr. ilk' ı :- 1 La· tine inc!ı' '..en ııw'"ll. artık (! b , · d -ı. Adalı d -udi tiyord~ 1 Piı.~i Afril:.ıdo d-U:.:ı zi• .dı:- ~ ; erum vm.ısı ol LJLunı l.ımı 

Molla, ko::a h:ısr;.1iID alta o.lır rt.tı ..-an eg · • Molla, •· nııdınds.n kur· '' ' r~ ı1 bıı Ali d~, b ,iJn 4ibi Vtl 
almaz, havala !l kalkreas!n • • d.it.ni der. ·ş tonla.?.: t:.. Açııtl tulamıy C(l{;HU ·ılayınca. ken· ik~ er • ister ş: ban ki I! :iir. Hey ulu 1, rır.1 Z...""V onu 
1e sol eli ile iç ·azık, s e :r· ~ C:-.Jlli yor. Sonra n fazlı Z'lrl ::.ad. Ha.smınnı J.o.\•vc,\erini gcrı ~ ' ,J\:.un ~' '! ff·\m. n ol .:na tl aı 
de ha.:ınunın ool vyıığmı ı:U.t::ı· ~ ~in aıkis; gibi ,.;u ıJtı:ı:t tlill;mege karar verdi. Bu ı:'~aJni Ecı re \.J S-ııxuili il o' '' •• ) u..,. · olJuğu vt• hıı· 

kF,cteltlcmi i. ort,-ı. r. ldınşla.r ya.pn:uyorou • j Sl e Adalının arz su yerine Hal;cı;i' ı çcv;.r:ıişıır 1 kJ:.aUir. 
Mollanın lıAsn ~ albod • bu Ad..ıl.., bar;mınt ezmeğ karar gclınııı oldu. Libya J.Il çekilen bıı · ' •et- ll .-- Peygamberler b1lı o-

ııuretle t.es, tedip tutı- u bile ft'rdiı.'i ~bütün aklı ikr" bun- Molla, alta. dü,-cr e~G!' A- 'c" Şarki Afl ->ay~ gu .d .idi. lan Jbi'ahlın Aıtcriye, y ~e Tan· 
~kıı.!e 'adi.~e uıa.lıirane ve ·· t.- da idi. Faka• boyunduruktan fum fazJ:ı. zı:ır -ı • Hru; mrın Çünkti bunlaı· henüz va "!fcle- rı (Nlıı:l bCırcsinde .ııka. ·e eyle.~ 
....., _.....__Ui bi __ ,.,., d rini göıme;,.-ıe iken . dd A.tri- .,.,,0~,· 1·=· ı •. ) ıu· ın' .•.:ı.nlıırA ı·mnnı ...,...,., r papaı:a Y~~ 1 ;e ezici bir .P.manc c 1 _,_ · uı ~ 

Bu hal ka---'· M Mo'" • "··'--'· ,_...:;. hi.ıyük lngiliz taarrı zu (•. •uı· b~,buv) ya·•,..~·b-nrn.' d~ 
~"'~~ Adalı, ıunı altmt'I. ıılıp ka· '""}"1 !l1'. .m:ıga. """ıa.w. ı b··•·- · te •- ·ıw ,.. - "' .--·~ ~ 

azan: 

RUH/ • 
NA.C 

d ç 
l ~ u~ ıdırmış ve lk-ıtt.ti 

{·t ·g--GL.:l.l._:~r. ... fu,dlıı:ıizin a. cru:!l 

/ lıas ba tem etmışti. Mu • 
lı rnmC't t.- tlcri ona öeınişld: 
AIJa.b hat.: için süylıiyoruın. 

"' tl:.t .r ka :ıı.ları ben '<"1·dili • 
gi • ha, attınr.ış de -w . 
B emre: du.,üum i?.; ~·-ptım, 
o kacla r: _. Donck ki peygEmb!.!r 
le ı,;.· nras.n2u d · ü ve ıuah • 
ı am bir tema; h&li meYcut. ıdi. 
I0 11k • .cd so: Pl!Ygıt t ".!"le m ii 

bcli bu dcret'le • ve !aıa-
ı <eti nevzuıı ıı.ili3i olen hik bl:> .31, kabına fügma olr ••.ı:tu. paı:ıla i.ııti}o-Uu. Büı:.ün. ( Arl:a..<>ı v r) ...,.....,..,tı ve za 'n ..:·g.' er diği zam:ıa yarabbi zürriyetimj 

Oe:Junnn Yllf!U- e. ·.Göz -----~------- ~ bunla::n Ba1Jt..m1 ~8: . )'.:;.!<~ d~ de ima, yap! diy -:'ek ib -
ıe.-. y~ d-:eeede ıwuı.tr 1 ıe'mr •Jilnoktaf:'u gon rk~.:J<lı'.'.ıuı g.nı....,. rr bim peygamber.n ricada Lu- c-:~~~ ~·eh~ ~l:atl~r_..~ tüDdac. Are 

idi 'f- ~ v er. ~ o ....,,n .., . • lunduğu - d """ ~ 
. ~ i;!Ili =ek gö:.<'. :n-1 o!dugu da artık söy.cnm tc. Y!tıe .~u.:u:~- le anlatıl- ya.· eden Aliniı ıfreyetle · ılı·! 
dac S<:\"l!lÇ • aıa.tı . .th.t•yıu: ı d.r. 1 .. h'b" nı~, v~ya r dedıllr el p gam· 

::ı ... __ ·· ı · Şim-ll Af11)•a bıorbindc liıı'- 1 : uzere :ı:.ım sa • 1 pcyr;ııt?l" berk uıiir.ascbcti vfak.l zeıninde 
&ılıı::ını:n > ınn~.....,. gw. ın • yanın 2'.;() bin kişilik kuvvetin- berıeTd u Mua:ı.r>•n (~ kar· k 1 nl= m I :rnrcy. 

akıy .;;ı.ıı...ul"' d 150 b" · · im ·1 dl:şım IIar.ınu vczır yap. Orıun- v in riv:ıyctleri ılilcm dli,llrül-
... :ı:Ja. bu halde iken. ihtiy:u· m~~•tur·· ınBuu·tc_:oır 0Ai uşadv~ya 0 

• la be::ıi ta. 1ye et! u işime ~ır u §Unl&n ı;öylcıı.lypı-ciu: ....,, . uu m. a esır ~ 1 , } d" . m.; 7 Ciiııkü .. Alidctı oa t -
'1olla, ) etli ğiıı eıwı.; heW \'e . öli< lütıy:ı.n :.ay.atı iki yuz ya c: -Y '.e ·. 1.r~ nı~ıı.zd'.l IJ ek, MU:ıviyeıtin kt ..ı ;, ı>alta 

· ?. e blııı ;;c.-:nıckt~. Bu v"2:1}' tt& bulundıı;:;u fclııh bı. tı.abc. • · n .. t. kım;ı isyuı sayılırdı. ('Airı-
• lıı-iı-.. r, hele Akde~ Halıi'- . V~ .Yın.." ı~em stıres;ndc L · .. ı'li;te lum.ıı okn muhabb2t 

ey ~C:: "~~ De ı·rsporl ~ Be .. <taş, Genç 1 er . r- lcr.indeld kor!rnnç .... caklar bıldınlo·::rı. vecı1ıı1e. Zekerıyya, ~ hümı,:,t ·nsı ·ni kalb!Cııl· "'! 
Jıeti ~ iıı.J~ı: chı. bin g - :>. mevsiminin. le ı; liligini göz ö- l"'··g:ını X'nn; hey ~rın ko?.'yıp s.!mf'ı çin c mi min· 
'- '·-Jk · · d '"";;...,.,, __ 1 1 d ' b ! 1 ni.ı:ıe a.larııli bıı ut ıtuvve b n<len ~~"il Yert!:ıo ve 1 olıı·ı b ierind~ öv<.: sav -;alı h"e,. 
~~:r;;l!; ı~ın en uu. ,u<•_M_ ig~ i i e e lstan spor ( şı aşıyor, g~ri çdtfu:Jkte t.;.c<ldi!t etıne • C:l lann 3.sir olmaJ~nndan kôl°• 0,:ılt:ın?.lı!l ko:vduj;-u, bir er 

y y mi.'jlcrdir. Bınga::imn ccn:ı.bıın- kuyo:u1". Z C.."111 /" ı_r. KenJl I i ot 1llf".roaiıni seklliıc .ill-
- v aŞ4, ı o1lıı. !.. Bugihıı 9cıreLJıt:ıd•™te mili" kül Tartılara ~at 11 de başlana·ı dan Sidre kor1ezi gcçildık't.en to.rafaıdr.n r tıa.ef ıh~, bu· ı.n -tu. · 
- Ha.ı 1.i~' ır.c rnac.anna. devoım edilc.cııl., e&ktır. sonra Trabluso. ka.dar müthiş yur kı. · :.ı ve Yakuıı. Of"' ları· 11 - Yir•, sahih b" habere 
Hele,"M:U38. clcndi ve ~"ilk Gezıe] mrllği ile Lıtruıoıl sµor Futbol ha:t-mlerinin bir çöl var. B çöL,e, mesPJiı A- na vıır ols<'!l? eh.Ye dilelrt~ bıı- gŞre, pey be.- c ~miimi.te P.orj 

TtJ,"·'' Molla.4!r teı.ae hep "'r Ye Demınıporl:ı da. ~ta;, kar- · "h I ld I zızil mcvkllii.u~ bu ın "mde ,wunııı;. oldugu bı• val~ıatlır,. ım ~'--: $.ilnv:ıl;ı btilrıl. "e de· 
J= "' uı~.· •. -ı.·--"r. tah•" ri ııntı ;ın arı yanı 1 ı Ve yı 1"iirlran s..ıregrnd' on ~ · ? f' l • bağmyorlardı: ,... ·~,.._........, " 1 ıarur~t 58 dereceyi buluvor. • . . . 1 • • • : rrı<'"' r. " 1:: • • r: ni tıw i-
- ı.ı·~aıllah M~llamıza!. 1 ~ -~r Dün ıı.kşam b-0.ge b mda • ın Boyı.t hıuaret ıçıruie hartı değil, lur 1"• yarabbi· dedıler · bız- ka- ve ecliı> de (iill i,,..i untttnıal-tır, 
AGalı li:ı.lil. bu - rtı.ar at Geçciıı -.eıcı ~ın- 1u ooı ııak.cm ıwrsuıı.L dev ba.rei<et UıJ.e kai.;.l dcii!d..·. rılanmızda'l, çocuklanmızd:ı:ı 1 de'lri bi.h·k vapıl a pey-

ıanda bım:ı!mıştı. Hı.c.abınd.n da _.;gw oyımlarile gö.-.e çar - edenlerin tahriri iı:.ıtih:uılar• ya lne;ilizlerin.bu kdvvet çelmıe- öy!p ı:r'h nuru hn'efler ihııan cy-1 ~>ımlıcre blirnıet''l güdillı: bll'a· 
kıpk!rm:zı. kesilmişti. Mo'.lıı.run J>R.il Aı.ıka.ranın en kwrvetlı t.a- pılmıştır. sim! u Alıaarılar isillo.dc etmek le ki l-'3lerin, takva sahinkr'nel ~-ı.c.-ığıru anl:ıtm11tır. 
eli•ıılcıı Lurtı:ılma.k iMıı olanca. ~ Gençler birliği!€ İmtilia.n olanlu arıı.sı.ruia.Fc - is ·er. İtaly;ı.nın cenutu.u • h:ı.•bu!f;u,çı ·ı:. rlc.·ı_,,~, eu.ı .) Şua~cı\\ta kısa hu J-ı:aya :ı:u
knvvetile tıoı;'a vıi =ü savur· gt:Loç ~ sponm kaı-,;ıla~· ııer~ .hç :! l''iyazı, Melıınet ~ • tl:.ın ::;icily:ıya; Si.:llyadın Tfaü- mealindeki avetiıı do!i 1pfr·'-. ıın~ Jf'.S!>. ettiğim şu btrlrn.ç tle!il; A!
du. Ötıe, ~. sola §Mlaımınk maıııı .:ırter1-11dır. ~at, Vefalı ·uı:.u Garan gibi es· Jı..,;a bazı nıotörlü b.rWtlcr ge • yır~ı hr f oılooh'Ilin »ı..ı.fı ı:ıiin·ı hı.hın V'> wyı;:lml-erin sfumetlr.· 
istedi • Gcı.r.ır 1Mı.f1.a Beışikta.' k rşı • ki ıe t:ı:ıınmi;ı futb?lcular vardı. çirtLler. Bu birlikler Ecdıı.biye ne•.ı:ıe I' •gı. n, meqru it" ar,"'t rine Ul 'uğunu , o peyg:ımb.ı 

Fakat M:ollıı., hnnıım 
0 
~ 8Llda çok ınn\au:..l:ıyetli bir o- Al!m Çivili atletızm nı.ı;vkil.:ıde tahaşşüt ttti. E.'vve- o; 'i>.: anla.~ılır. !;u halde.. iıı.- ~iü~lesinin itin'k..~ a; ıiınatlığ.-

:r:ıe.b rıuıe bagl&mıştı ki, Ada • y n \•Uran galibiyelı bile hak _ eab k I l:i. hafif taaıTm.la.rla İngilizleri sanlık fleıninirı son P'\'l':all!b .

1 
nı ı.>öy!iyP.:el: (b:utlkl ı.bli sfuı· 

ı:un k..ırtul.m:ı.'!Oa iı:nkJn yoktu eden ıııtTl .n. >h]:lı.rın bııg'un de n .u a il arı iz'aç etti. Sonra ta!ıaı;;<ı cı.ı ta-• ol:ı.n ve ilk' ' lnya te 1'-ı.d:ar et\ o\ıu,.~u iddia e)•liyc:ı. Alı j 
Çok geçrot>.lan Molla, h.1U!lllll G~. ~·c..· bu-li<,ui bır baylı hırpa· Altın ç":vili atletizm müsalıa· mamla.yınca ~ima.le yU....aneğe balu bt. .man ''ıtlıamr.lcthunıt · ~ ımı. (.fırkasının) burlt:ınla 

JıaYala.ndn=:ık b:rdenuil'e Gar· Jı):ı,..,!dan umulur. 1ık depli.s • kalan y:ırın Fenerb:ı.hçc st.atlı:ı. ba,ı;laclı ve evveı.'ti gün E.a;;a·r !erinin kendi zürriyet· için -lı ı r. '/iı..: ·· bunbı-ın ı:arrıııuıı 1 
-· · di v künd. tı ~""' Ankara talmJ11nın da ~ 1lJ dan itbL-= seri ko· ziyi işgal· etı.L de Allahtnn "elen vahyiie - is. .;:ı., m:ıb•.a saltanat zilu:·i,w"ii~ 
~ya gır · c e· ı;et; • -~ · t •· "dd" tın · · · ,~ ~ Orto.l.ıJı; heyecan içinde idi. :t..:.ol- "" ııesıelı:i vuiyetini bilruiyoruz. fuları -u..:ler:le üçüncü ve dör Şiın:ili Afrika gibi uzun m~ mc şere ' ı ıa e esı nı~ı:ı a- ve me un.at bırsile in:ı.t edip Ja. 

• ne yapıyordu.! Ad.ılıyı :ı.cne _ Jı"'ak:.t ı; ııeı;ıeki depliisrınn düncü k ı;ori atma ve atı.ama- safelı; mühim sevku!ceyı< mev 1 yıp olsun? :ı;at:mak (yansı insaf olanı İmi>.· 
calttl. lıırın:ia ıı.tanl:rıl takımlıı.nnda.n tara baııJa.naoaktır. kileri olmı;-au bir •~haJalı;i Allailın inııanıh tcceill: eden na elbette yakışmaz: 

İki h I'. lıif ırurottt !lelJ • .c; .u ıuıal!l olmadıklarını isbt Program: harplerin bır tek r..a ;ı vo 1rfan 'nu.cu, Ad=deil Mulııun • Tarihi hakikatlerdendir, kı 
ıılti d:ıkl!: "bo_: ,ı. . • Bu 1 fırlra Anltaralılara ciddi ve teh- B:ı.yanl.ar; 80 metre, yüksek. kıymc~ı :var~r: ~ğ~r.~srr~- metle !tadar peygamberden pey-J J'nviyenin B:litnı:atı.. Aliyi, Hn-1 
Jıöğuşnı:ı görillmeğe iiC!':l idi. ll<cli dı.i!- rakib o:ı.nl: karşıla- golle. nm mü.hım ı..vve. crı ı ı . gaı:...;cre intihal etmek surt>Wo Pan>, Hür'.'Vini zehirle kılıçla ıt-

AdııJı a~ı" bil'"- ,,._.,._, -•· ""-1ı1u·-. Kat,..,.ori: 4. 100 metre, yük" • l.u·, esir. aJ.ınırsa ilerı h.ırcket. j Al!J..;;;.1:1 siirıneti cari o!muatu" ·· ·· •• · · 1 ........., ...,.. ~,..,....,,, _ .-~ ~., .. ııı· U!J r ... upsı::: :alm•ş ve cliıu-
aıırfediyor, licll:a da k V\" t- ve :-ı.,,ı:mş - Deı.A. aek, uzun, giille, disk. ehemm.yet wıı.nır. Yowıa - ~- da oıı:da.n sonra acalıa o rıurj huru ümmetin idsre siııtcmi.ııiı 
mnıı.vetile aamın kıvnm kıv- G3<;1!1? Wtıı .Anh.ııuh ıms- Kotegori 3 - 300 metre, 500 gılteıeyi büyult bir der.iz üıı- suı ··ş mü,liir? b•ıı.t (yani intiharı! ıısıılüuucu 
nıı:ı kı ynl'll ı. 1ııcspozu maj;li·p eden o..ruinıpor ır.etre yilksek, uzun, cırık gi!.·uc,!r sundcn malınım etme~<!~ bcra- Alla!ı fe:manı ile. ı:u kürei veraset (yeni evi' diyye} ,,,~kli 

Ni.bAyot bin m:i:. fıliti.\ Adı.- ır •=na:.: r:a.n ..ızerine toplamış disk, cirit. bcr • Eıng?Z'°m alınl1'05l1Ull d" ;ad:ı vc1
• 'le i i\fılı,yey; tı;"lı· ne koymuq ve bu yüzden bi.itim 

Jı Halil, sauıı.ıı.d.o.ıı ve kilndeüen :vuiyetuı<iiı:. BCşik~ı- .ıınn bu Kat.eg .ri 1 • 200 metre, 500 kıyıneti !.'oı:ı.ur. Hal~ lıl1 hare- fill eden Adem c,,nullar - şayet ts"'lm ta':ihi kıpkızıl kruılııra 
kendini ıııyu-taro.k bir kol bMkı- ır~ ehrnmiye;. v~a:.ck - metre 1()()() metre, 10000 ıretre ketııı mühim teşekııilllcr tara· tcki-ı...ı<lcn malinım kal~·.1< -1 bntın :;arko!Lıu;tur. 
aile ay;ıta.-kaJl.:nhjldi. I».!D.. ko- !eri ıaa • 611"1\r., üç adım, gül.e, disk, cırit. fından yapıldığı u:ı. t.clli d..ğil- seiil ve zelil ·:ıl.ılil'Jaı <lcn·eke- E::C?"; ,.. ı; yt muh:ı ~ , . 

• • 

m n :tlardıın ari ve to 
lı bul .ın. J1 akı a.i M il::;! 
dm=} dı .. AiHı.hın ve 
b ı 11 uetlerini kah 
retile •lanc:ı. kın ve · 
nnı ta tıninc ve bil tün 
1- lra~-ı;..?Ift ya mu:a!f 

J._ .. .uaviycn· r:Altan.a.tı .. 
ı «P hüklır. ti hal ,de • 
t;•d<cckti. 

Fakat poy~b • 
re ·a :iriilcu znl;tmtcı · 
1 11: l (rC:ıction} ka. ı 
ra!t=tı y ktı. 

Bir al:frattir ki bu 
d ~ ne, ;;ulme k·' ı b 
r.! , Tiir.liler.n 1 ı';:re 
haınlcs· ini. u..ı,,in n 
ııc;1 hıı• ra.=ı:ıı-atlır bu. 
o salt tın ~·erine, 
litı ve ı '.kpleı-in salt 
o!dı:ı. Önceki sn.itam t İ 
ı·ilıirn ı lekesi idi. Son• 
nat rlr İslam tarilı!.n.i , 
h ı ,c:ibanı oldu. , rtı 
v ıte tliJwı;.!,: hı 
t~; si. ~t 8'Ul!l 
yuna Gıtimma ~arpısp 
tir Allalıın ve peygıı.m 
dini ise y:Unız ve y, . 
VO s:ı.ii ilslümnnlıı.rın 

d ... Y~l'JP g,11-n:i~tir. 
Şıınıcıkta. .h iki dlil

0 

fi dindıxiı.~m ne ağır ı 
alt:nd:ı uası.ı lıırpa.lantlı 
rr. tı ; · .. ınc:ilicp ı: -
:. ı ı.ı l · ı& s:;J.ıil i (lın 
diyo .meşhur cll\21 Sa.bit 
nııuı hazretle,· · şabııi 
nı ha ırlıımnk :ı;dtiş.i.r. 
fetva ·a götüren siyaııe 
:;iddeti ııllıııua. -ta.k\'ndıd'I 
mıı:ınııaı ve nihaytıt • i 
~- i ol... t.k • camn fcilt' 
ne mn ~ b · ' bi' 
mb b:r fazllottir. iicl 
lı:ıldi ~u füdi:ı. 
rafından rır.yc!ana s'" 
fo.t umı.url:ı.nrun tarih 
arı ve k0tü mical!eriııi 
bil ( g< ğsilnd.e ıı ak i 
nanda. i ilah kl' 'am. 
f va ' iti ş .riat 
~er de iıilil' · a 
qah fermam il · zul · 
tulnuy:ı. ~alı.şan l~ 1 

üstüne lmdaz ı::·bi, sal 
zıı.vunı • • \.ı:ı.dUn - k 
ıennmıe edik mi 

Hıtlbu i l" fi tnekriJ 
l:ı.n1 yüce 'L'ı:hırt; bize li 
dili ile • da.ha önceJE'ıı 
zal ir.nh etm· tir! O, 
ı:( inin miijdcc ·~. ''" 
künin ru:ap habercisi ( 
V3 münzir) olan po 
fcndimi~ vaaıt;;.s!Jc tıil 
Ran1ara r""la rı D.f"':"!"4"1~ 
nan K r'•run sarill 
!erine ba1al m . 

11mı · cii%'; ı; 11 ine 
sinden "İn" l: rdan ö. 
\Gr lıi ılııya bny:ıtır 

(eor.ı.J uyfa 6 .,· 

Ad:zlınııı amıdıw t:mdiği çqı.- e.~ rjik mduiu= işitti~i- Üs:;:ü 'a.r Ha:i<evinin ! clir. Biliı.sis gelen bütW. lı:ı.· s;~ rıi L-ım· tir? r.mıu cfoı ı e>larak :ı.:ı·· <llliu~ 
dt de bıırnnndan elrn..şti. 1 miz ye şı: piyonu:Demir. lıeıier, taııınız.u Alı:ıı:ı.n moıtôr· 9 - Termw ve <liğ"ı' mutc' ~,. li•"<'<'hilllli (lı'iıtis ın:ıb. ve 

Adıı.lı, Adalı o' daha böile !lpC'r::ıı:. ı:ıuglnl-u nıar;laıL'lda gny 1'0ŞUSU lü kuvvetlerınrn ıd:ıre ettig..ııi ha.dis kitablarw= .u.ı hildit ldı· ---------
l:Jgkaca ~. ·yı.,, lıc.l&ya retli bir oyr.ı. çıka.rmals.rı bek· Üsküdar ha.tkcvi tarofından bildirıyor: Uemdcre b 1 ' o- ı ği. üze,.,,, Taıf 8"farindc, 1"'7 -------------1 
ptmaı:nı(U. l.ıı.ro •. =:ıya Jenir. üe>Ç ve et erjik, teknik tertip edilen WOO metrolil< koşu lan lngılizlcruı Alınıın 1.u.iru: gımılıc,. hazı:ctterlııin Ali i'e ba '/1 cı.ı::ım:::::ı:ı DE A: N. ~ D U 
bda.r gcre,, tutan Ada.lı u de· :Beıııttııı;W.arm E.iJti.lpebirlileıin yarın yapılacaktır. Bu miiı<ab:ı- 1 = ç:ıbuk. cevap v6!'00ek.cn• ba.·:ı. cckllip br. ha li mliudet 
rece a.;;'U'bk, b>.ı derece teıınilt bütün gayretlerine ı ağmen bu ka. her atlete a ·ık ohm birinci- ı:ırsunırız. yalnızca kor.uşm'.l.l:m ~ •ı a~ KAY FP ı.NClS lle berabı>r c:evirdiJi 
cörmemişti e oluyo dıı? maçı ~=malo.rı normaldir. Ge dP.n be•inciye · r de ~ alıı .. <· Be!ıcei SAli'A hap. arasında bir k 'cançhk U· Eı.ı büyük Süper filmi 

İhtiyar ço, Kavaaoğlu Ko- oc:ı h lstanbulsporla beı-a. • la.r:ı spor maJ:reın()Si hcdi.)'e edi- ~~v ~v~~v·""' Yo lırmıstı. Bn:ıun üıcr'ne r.cv-
ca İbrahim ıaJ•em heyetinde leli- bere an siyah ooyazlı!a- lece!ttir. t ı;a mr efendimiz IO'lU gi:ili k0. 
Jer. nn b gibıkü ma;Janna hız ve- Milli küme maçlarının 23 Ntı ;AN ÇOCUJ{ n' ova oavet f'<l<'n ben ele 'i -

Kel Ali:;o, Mollarun ~ne ,.,...ek r. lyı bir tempo tuttur· hakamleri ı;. iT.A: ı " n, A!'a'ıt•r!) demiş ve her . 
bayılmıştı. KAvasoğJu da keyif- dukıan talı:dirde De-nırspor ba· Çöcnk Bayramı ve Haft - kesın hakki!e ka=vam•vac ·>ı, 
~1i. riz bir ük tem.ı,:ı edebilir. lstanbul Futırıı ••;:noltğından: çocul«.ar.u y ı, ~ et!fcll.!Lesi herke.in ilrn.h ile akl:ad.iı. ttı•'.\-

A li•n, Ka.v.~rını-ıu ile k............. ,_ 5 m:ı.rt !}11 cwn mr. i gıinü . ' ' "il 1 ' mıvaco.~ l>aJ-iJrntl-ri A livro e·-:ı;-~ --.. _...- ..... ,. • ıç,n "cg w ··~.um vurı ....... 
J'OJ'du. HerilritalumındLeı rjikol- ya millı kiimemaçlan vasırun t.ahakkukuna h=:t n•t Pt~n-''-e, Allah tarA'mrlan e-

- İbrahim, bu, kti ik. Yolla ması ll'TkJı ve c;ctin hiı- m:ıç:ı Şeref Stadı~ m•k. ~&~·ıe tem:; ooilmu;.ır. ·r :ıldıı"ım İ7.ah evl,,.rni~ ;r. 
- bela imiş be?. veııile. ...,....ğl muh:ıkk.:ıktır. Saat. 15 Genclerbirliği • l;;t. <,:ocuğıı öz o.ııncn~ı ~u ıi, 1() - Yine rnut.ch.-r had;fi ki 

ŞD.Jı~nda görmel.: v~ dinlemek icin her ııuuıata 
baştan. başa dolduran 

m -A , herif !ıamıı.I değil bel. Oğ..:: G1}1VEY Spor. Hakem; T: n!· ôv-rengın.ı :ınnc bakımı, anne yürci'"i ta!l!arı~<ia arlatıldığı ve<;hilc, 

bzan be!.. Saat.17 Demımpor. B +taş_ Çocuk · l\Cll'.M! Knrımm 1 han kaı,,lo.,mn ı,a-~tıimssı vo Gidiniz. Bu salıg\inü sonmııfüıe·ıine k:ı<'lar :.>östcrifocc!.. 
- Tcbey! lieptcu rıchlivıuı LiselM arasındaki Yan "a.ltcm: S~l ı - Eşref. L:zımdır. L ll ,,.. .. ~nit1p eo1rln arastr•'•'. as • 

-Abc, usta kim be? vo'eybol müsabakaları ffa!!!JJJ: A. Al.1'. Yan hakem: J Uı=..--U &IerkeLi il valnm•n pevgamh-ı~ \1i kapı. enuıalr.iz r;ilzel filmi nıutlak'°iı. giirünilt:. 
- Kim bilir be? .. Hepten bel! :ı.ı:eı-tepler ıı.rasında ttrlip e- Sami Açık5ncv - B l>ac tın 1 sı~•n aç:k bıra~.ılma.qı bir kı~ . 1 ı:il:C:::cı::ı:::::::ı:.::ı"1 Bugün 2'<3.t 1 de teıW.ltıtıı matine. a;;;:;ıjf 

ı..ru: be!. 1 dı' n v 'eytıol milsahıka!arma 6 mart 911 pazar gli.ıii . r=F - - ----
- Gôrden mü Adalıyı be? lln B~y·><9u halkevinde oevaml yapılacak milli kiline maçlıı.n r u = .:; R. K k:::===!!!::ııı:::r:z::;"!l!!la::::::c,'l2.:::Zır.:ilöllllla_llm __ ıe=::==ııııı:ı:ıaliJlllı::c;s:ıı2::5111J:ı~~ 

M••kara oku be? -·idi. Dil müsabaka n=az'Gi Şeref Stadı: o ~ '"""-' j t Ç t i ~ t lmiyen melod.lere yeniden hayat veren ... San'ata. altın sesinden zafor takı k - Hüsmen ıığarun ökil:rii gibi i'e ~ak:ı arasmda yapıl- S-ı.at 1 5 Demirspor - f't. • rır. - Çl'ı. et:e Cla J-· uran ...• 
v;mededi be!.. dl. (Jynrı c:ok zevkli cen:yan et- Ifake:n: Ahmet Adem: Yan Jıa.. lan . •«-'.,., ~r w " 

Bugünün f<ARU:t 
GİNO LUG 

- Abe, gördün mil lıoyu;ıdu. - ti .• eı:-le Boraziı;i 15 - 6, kem: Halit C:alip • Sclwru. ~ ""- , 
ruktan dikilip kÖ6ôteklemegi ?. 15 • ~ :.!\ • 6 galıp gel<li.. Saat 17 G e•crbirlilii • Be!ıik- Ziraat VekAleti muhtaç ç;ft. 

-Abe tıpkı .Arnıı.vuto ·ıu be!. İkinci mfu.abaka !şıkla Hay- taıı; Hakem: Ramih Duran y. çilere gcruş nııktard:ı yardım 
- Abe Ad:ı.lı kurtaramaz bu, da.rpua liaeleri aruırııta idi., Yan bake.m: Feridun· Necdet; yapmaktadır. Bugiıne kauar 

Kolladan lıernlini be!. ı Her ilci takım da mac;a saat- Ankara ve İstanbul Kars vilayeti ile dığel' böl· 
- Hepten yenecek be!. )erin"" gdemediklPrinden oyun Lı'seler muhtelı"tı• gelertleki çiftçilere 3v'.l tJn i:Juğ. 
Sultan AzizlıJ iki ihtiyar baş başka bu güne tel-ur edildi. day yardımında bulunınuşt..u-. 

pehlivanı, kararlarını verınişlel'- Beyoğlu Halkevinin karşılaşıla7ıyor "' '.aıutlı.,g• n fnC:.l(;;irl 
tii. Molla, Adalıyı yenecekti. Ali- Ankara ve İstz.nbul li8eleri 
~ve Kavaııoğlu gıbı pehlivan.lal' kır ko~;;ıısu fothol muhtelit takımları ara • günü 
ııeyhi olan bu •d·ımJar güreş ne Be,..,,ÇU halkevi tarafından ııında iki. temas yapılacak, bı n· ArnııMrtluk Sefa.retindenı 

Adalı Halil, Moll:ı.:uıı altından lı.o:,-usu gelecek pazar ,.Unü Şiş- da, ikincisi de 19 Mayısta İs· rafından işgalı yıldönüınüne le- ı 

nun yarattı 

~alplcri m~iz!kle mesı; eden bi'. ~anat flbidesi. Goııülleri ~o. b:ı;;lıyan bir ha:,oat ro 
ne.-ıın en zonrrm bır mUl'.ıkı kan-ıımdır. Bu şalıese.ri alkışlamak ·~in LALE' ye J> 

Programa ıla e o.arak: Son gelen Bri•.i,, P A R A MU N T J U R N .A L 
Bugün sa.at ı dı: tenzilatlı matine 

Geınektır bilirlerdi. tertip e<JJaı 5000 metrel;k kırı !ardan ilki 23 nisanda Ankara· Arn:ıvutluğun İWyanlar ta-

lı:alktıı.."tan aonra, ne yapacağım li tramvay deposile Tuüla har- tanbulda olacaktır. sadiıf eden 7 Nisan Milli matem 
eııeırmıştı.. Da.ha hit.lii boyundu- ~lan ~~ yapı.acaktır. Galatasarayla Beyog" lu- miin..ı.sebetlylc önümüzdeki pa- ~fN_··MASl ID'A 
ruktan sonra Moll:i!llll, kendisıni Musa bakaya ı.ştirak Plmck ısti· . zart.esi l'Ünlİ öğlc.'Cle" sonra - "°' 

TÜR' ÇE _SÖZLÜ ve Ş AK EFSANE.S 
ErJ GUZELI ZENGiN ve İHTİŞAM 

SARAYLARDA ÇEVFIİLSN 
uaıJ olup ta altına aldığını kav- yen atletler için açıktı!'. spor-arasın::la hususı maç saat üçte Ayazpaş:ı.daki Ar- a ~ a a 
nyamıuıuştı. Ve kavranacak iş- Tecrit ti giır şçi!erin Pazar gilnil sabahı Şeref nıvutluk sefare~i vato.nöı-la- O lf'.i} ıy O lr O 
lerden de değildi. Bu, olamazdı. Q b k 1 ııtatlında C:.ılJ.t·ısa.roylıı Bey\lı::- 1 rını ve Arnavutlı:k 

Adalı, korlaııağa ~lamıştı. m sa a arı luspor bir.nci ve ikinci tak.mi-- bekleyecektir. MUzik ve yeni ' Yeni şarkıları ı Balıkçı 02nıan 1 Prcnoos Şeb 
Küçük hasmına ne oyun taktı Yaruı i"t.tih güreş klübü sa- rı arasında hll.3usi mihsab, l"'-" ~-!'!.""-'!"""--~---"""="= ş a r k ı l a r s ö l i y e n Taklitli mükiilt-meleıi yeni şarluls 

mllbaili kendi aleylıi.!ıe çık- lonwıd& tecr"JbPU güreşGiler a- ynıulaca.kbr. "Peyo''la:,po ı,u dan Galatasaryın k:ır~ısına çok S A D E T T f N IJ O N I R y a p a n s ö ı i y e 
sıışu. rıuıında aut 1 <le Yorgu. · a.!'A>, m=.çt:ı w:rıebı talebesinden olan kuvv:tli bir kadro ile Çlliacak • K A Y N A K 1 N U R E D D J N !FER D I TA y F UR llÜZEYYJ?N S 
• .Adalı. gilreşi ııara koştuğu 1 Çıpe m!Jsabıkalan yapıiacaktır. futbôlcvularını da oynat.acağın- tır. k'iil-.,.;o~.. _....,,._~ Bugün saat 1 de tcnzılıitlı matint 

cçü G~e 

• 



s :h • .,, 1 l 

H iY 
Bu 111 l?in 

hususiyeUeri 

. 
1 

Lehi 
( Baı tarafı 1 ine eayfadw) 

stıı.n eeferi,Lür'atvema-
ı JleVrll kabiliyeti, v ısıta ve m&-1 
1 tod llııt '.ıgü sayc3:inde az za
ma.ııda, ve ka.t.'i muvaffakıyet 
vadetmişti. 

Bel ikada ve Fraıısadaki ha
rekat ta. hatta daha. büyük mık
:r.ısta, bu esaslara da.yıuıınıştı. 

AfnlreJıı. cereyan eden m.ı
h:ırebelerin mümeyyiz vasfı, 
muharebenın üç mühim unsu -1 
J'Unun: Kııra, hava ve denis 
kııvvetlcrı=.:J, kelimenin bütıin 
şiddetiyle iş ortaklıgı etmesi ve 
sr.ıı muharebe ıısullerlnin mu
vaf a.kıy Ue tatbık edilmesidir, 

Arrwulluk muharebe~ 
ıı ı m:ı.lııvtt ıkti~ap etmesi • 
n~ •e bun<lan kuı-tulama~ı _ 
llL" • l:ıepleıi mc.vuandadır: A
r....,, . .iJ1l· mevsim büsbütün ra-1 
I:lt!Salttır Yunan ordusunun 
milkıı.bil, ve kat'ı n ticeli laar
~ ıra geçmemcsı ise, artık ya.
rııını fcvkaliide vaziyeti . 
~ıı.rşılamak !çın de, kuvveUe~ 
israftan çekİnmcnıestııdcdir 

H.u;mın yıpratılması, kay
ıı klarının kurutulması ile de 
mıimkılnd:ır, B_u harp, ordul&nn 
dh ıl0 , U nıı t.opyekiın bir• 

& ıu .. • ı 

h 1), rbcnın zavıfl t.evcihiv!e 
ım cer lıeı ınııı tedricen ve 

ıı at<mad vrn sarsılm ını da 
og~n bu badirede, Ufak mil
letler n bırbıri ardın°" •nkt"· •.. 

' •lu ' ~ , UKU-~ u.z. Galıı;ın giitt·· - ·· 
l.t , po!it ka, JI. vrur k~:': 
nada lıu ~ mu ~ve nı"tleri kır
: k gaycsiın · t lıdaf Miyor. 
d :ruı memleketin yalnız or
g~~~a: vermez bır uunıma 1 

Y • butuıı vasıta ve 
ıncmbalarırun ,. oı besi · k eruesı 
ıçuı • ' ve drh,etli tedbirler de 
~)'llr. Ahnan • Yugosıav ın-
tilatınıu I; rbc sUr\ık! k datla.n em<' ,tt· 
._,,. d ba.rzetmesının başlıca 
-uu udur. 

İtalya, rlenı.:ıu;ırı küre par
~al:ınntla hayat -~h lurı ecrn
~:r-k k_ay1:1ısura ıliışmUş ve ınii-
ını hır orduvu n'(ı'· . . 

leın 0 .. ' l,; .Jllı ıı ce-
c en, Afıika yakasına gc 

.-ırıuicti Bıt d ·· . -h · or u, Jurymanıyle 
d~~~':1 t'ııla§tığ1 yerde aylar-' 

il r !enmektcd, 
Afrik · İlal . arukn h•ı:;'-lı vazıy.-ti de 
~an . uvvct<erinln çabucak 

~lli~ ~ani:, ~ilnıeleı ıne var<lıın 
bes; uru . çöll!'r, a~ iklım 

' ne oyı,, ve bütün bu Y ru ı · . p "' ıeruı başın,la r 1 L an""" 
' ~ t bozuklı.ığıt fa.şist Or<llll~
rı eı:!~ tır. Bir orduıııın her 
guç~ugu kırabilmesi i~ her 
\•azıycte. intibak edcbılmesı ıa. 
zım gl'lırdi. Bir zngliyeriyi hat
ta Toskana kırtiaruıı '.l'r;tlııs 
v.ıt.al~ın<la, ~~tre daı•ıar da 
Ihbcşıstııııın vahşi bölce! r.ıı
cıe l\YllJ şartı.v altında Ç~tır- j 
malı kc.!ay değildi. ~imdi, mev
sım de en bı.iyük bir dilşm 
~ldıığ a. gore ımpara.torl~ 
t~•vkvetleruıe tesımı olmaktan 

• a hır çare k ila:ıadığı anla
yor. 
1 -.Jyan sevk ve d U"CSi bu 

<;<tuı ..ıııuıı ve &r<lZl<.;' ' ' 

~ ~esaplaı-ken, ı;a:.ıba, a;fl"lh: 
~ erlilen: ~rııı tııazido yaptığı 1 

t erlcn gozde bulundıırmuş • 
ur ~eren yaylalarından atı

la'l tumen.lcr, I~ıitro kıyıla • 
rında tutunmak kabiliyetini güs
teremcuı..""r. 

~üttefiklere gelince her en
gelı .. ltıraııı.k, her yerde ayni e
~Jk .. veh in.anla salclırnınktadır-

. ,,up ceız, ŞÜr diyarı: !ll na
r.ıı ç~ukları bu şiddetle göğüs 
ı;ercmıycceı..ıerc:., 0 .;ci)Cple, ilk 
hahann karlan gib" . kt
dirlcr ltaı . ı enmc e-
bu tah:ımmuk~ zııruundarla.n, 

Vazly 'ti eri hiç 
~ dcrpL~ edememişler ve ordu

un g le l.uvvetını bu ıJerdc 
cehennem!~ •• ndıra. .11 ~' • 

d -ı -· il çu cıue 

- r ariplerin 
a Si bir aylık tayya-

<s., tarafı 1 '"°' ayfııd•t • t 1 
!eıı emırlcre _aynen ve_ derhal re zayıa l 
ıtaat etmclen ıcabettıgine su-
1""tı mahsusada ışa.rct ederim. 
Vaz'.yet edilen sığır ve teçhizat 
bedelleri tıı, yeler tl\ra...ından 
tesviye edileccktır. Hırvat dev
let ve hükim:ıcti bu b'Xlellerin 
öJcnmesıni tekeffül ederler. Bu 
n;;ıyet muvakkattır Hırvat 
milleti arkamda olduğu mUd -
detçe vazifemi kuvvetle ifa e
deceğim. 
Beyaııname propagaııdııhra 

bir dart.c olnıuı; 
Belgrat, 4 ( a.a.) - Reuter: 
İtalyan elçisi B. M nclli, Al

man - Yuı-;oslav ihtilafının ba
rış yolile halli i in nevmldane 
ı-;ayretler ıı:.rfetrnlştir. B. Ma -
nelli, biri eabahleyin diğeri öğ
leden sonra. olmak üzere h:ıricl
yc Nazırı B. Niniçiçi iki kere zi
ya1""t etmiştir. Belgrattaki !tal
> an mahfilleri g!.'l':;inliğiıı su! -
bıuı yatıştırılmıı.sı imkinını hl
lfı üıntt ediyorlar. Bu ümitler 
Yugoslavyo.nın Berlin elçisinin 
Berline giderken ber:ıbe" götür
dti~ mesaja tırtina.t etm"ektedir. 

Maçı-k beyannamesini nesret
tikten sonra Belg •. t mPlıfi11erln 
d<> btiyü k bir huzur görülm~ -
tür. Bn ~yanname Alman pro
pagandasına indirilen yeni bir 
darbe telii.kki cdilmektedır. 

142 ye mukabil 
268 Jtalgan ve 

Alman tayyaresi 
Londra, 4 ıa.a.) - Resmi 

tebliğlcr<le zikredilen rakam -ı 
!ara. nazuan marl ayı içinde 
İngiliz ve düşman tayyare_ za
yıatı a.şağıcla ..-österilmiştır: 

1 - lngillere fu:crinde ve 
İngiliz karasularında 71 Alınan 
tayyaresi va 6 İngiliz tayyaresi 
düşmüştilr. 

2 - Almanya ve işgal altın
daki arazi tizerinde Almanlar 
16, lngılizler 45 tayyare kay
betmişlerdir. 

3 - Denfade düşman 3 tay-1 
yare kaybetmiştir. İngilizler 
hlç bir tayyare kaybetmemişler· ı 
dir. 

4 - Afrika, Arnavutluk ve 
Malta da dahil olmak üzere Ak
deuiz cephelerinde diişınan 178 
tayy:ı.re kaybetmiştir. Bunlar -
dan 146 sı hava muharebelerin
de düşürülnıilş 32 si yerde tah
rip edilmiştir. kgilizler, 91 tay
yare kaybetıni~lerdir. Düşman 
zikredilen 178 tayyareden 96 - 1 
suıı Arnavutlukta kaybetmiş
tir --··--B ~'" kil Simovkin bugiln he

yana.tta bulunması be't.lenilmek-I 
tecıir. N 1 Yugoslavlıı.r Ruına.ııya.yı l ll 

ter1'.ediyorlar 
BiikrNı, ! ( R.a.) - Stefani u u 1 ş g n 

ajansından W 
Bükrr tclti 'ugosll\vya sefa-

reti bu sab~• ntuna.nyad,_ buıu- Büyük n eı·asimle , 
nan Yııgoalav tebaasmı derhal 
Rumen toprakl~rıuı tcrkederck kutiulandı ve teza• 
Yugoı,ıa~ ~aya d1inm~ğe davet hürat yapıldı 
et:ıni~tir. 

A~~k s.ehir iliı.n edi!eook Van, 4 (l\.a.) - Van ha.l.lo 
- Şıılıirlt'ı· kurmluşlarının yıldönümünü 

B lf .ı.., 4 \a ıı.) - Avala s.- carşamba günü büyük tezahü -
·aıo t bild·rıyoı : ratla kutlamışlardır. Meras•me 
A.ş~daki tebliği neşre m&- 1 top ve .silah se.slcıi arasında şeh 

z~ .ız: re giren sGvari müfrezesi ko· 
Hahha.zır vaziyetin icap et - mutıwı gen~ .subayın me:dan

tirc ği tedbirler cüml>S•nden o- dakı dıreg<! btikliil Marşı <;a
hır r YugoE' ıv hiil«"ıı:ııeti, Yu - !arken baynık çekm •iyle baş-
g a haı be girdii;i takdirde lonıııı~ltr. 
Ilel~rat, Z:ıgrep ve Lııbliananın Bu hcybedı manzara karşı -

c:iafaa edilm~me>ıiM ve ~k ı sında bl.ifüıı halk en içten te
§e!ü~ ilıl~ edihnc:;ine _karar ve!-: zalıüratla kendilerine bugünleri 
m11;+ır. ugoslav lıllkCımctının yil.ntanlara minnet hi.~lcrrıi 
sa ·r~ttiği ııulhpervcrane gayret-ı ifade ey 1emiş1 er ve Ata 
ler le enni edilen notic !erin till-kiin lıc.tıııı.ı !m taziı: ve Mı j 
istihsalini temİl' edemez ve harp ser: knrşı da sarııılma.ı b:ıglı- 1 
har vuk"bulursa Yugo~lavya ::;klıınnı tPyit eylemişlerdir. 'l'ö
hükillT"tİ bu kar:ınnı muharip rene halk ve ~ckküllcrin cic 
ve alalı dar devletlere mutat iştiriik ellıkleri bir geçit resmi 
vas•talarla bildirecclttır. ile ilOn verilmiştir. 1 

Be4,'1'3t~ ~>k lmrıu1ma 
tecrübell'ri 

Belgrat, 4 ( .a.) - Belgratta 
dilP akşam at 21.l!'i ele elek
tr.k cereyanı kesilmiştir. H.ad
yo d fa halin kamrtıua. tcc
ni.beleri ya pmaga d.wet eLn ş- j 
tir. 
Alman clçisini.ıı vedA ~iküril 

Bclgrnt, 4 (a.:ı.) - Alınan 
konsoı:.ısu Belgraliı tcrketme -
den evvel valiyi ziyaret elmiş, 
vılayet ııuJuUan dahilind" g&
r >;ai'Blna gerekse Ahıaıı te
baalarına karşı gösterilen kusur 
su.z tavrı har<'kcttcıı dolayı sa -
mi=-ıl tcşelı.kürlerini bi!dinni~ 
tir. 

açel; yemin etti 
Belgrat 1 (a.a.) - Ofi · 
Bu sabah saat 1 O da. B. \fa. 

çek ve iıu::~ nazın B. Kosıınovlç, 
nazır sıfatile yemin E>tınişl rdir. 

..,---ıtU•---

İzmirde bir aylık 
ihracat 

Geçen senekinden bir 
milyon lira fazla oldu 
İzmir ı ra.a.) - Şehrimiz 

ticaret o<.lası tarafından ha1,ır
lanan bir is ta ti.stiğe göre mart 
ayı zarfında lzıııir limanından 
dış memleketlere 5.908.175 lıra 
kıymctind" 17.416.727 kilo oıulı 
telif mal ihraç cdilmistir. 

1940 senesinin ayni ayında 
1zmır !imarında yapılan ithalat 
4.35.'l.ml2 hrn kıymetinde 28 
milyon 21 i.0'13 kilo idi. 

1 

ve ag arda. feliiJ..ct uçurunıJa. 
~a ~ vfrlaınırJarn:r. .Milyon-! 

) u arın te~kıli, ıncmb:u 
Çok kuvvet.sız olıııı bu l k j 
l~ın kola , ı im - mem e et 

Öğleden ın;nru nazırlar !'·'ye
tı toplanacaktır. Bu ktimnda, 
hlil,ı'nnetin bcyanrı:ımcsl hazır -
Jar cak ve beyanname bu n.l·şam 
v• ya.but gece neşrcdilecek•ir. 

!ılu!;ek <ıulhu iclarue l'd~cek 

onlar All:ılun sevgili kullarıdır.,, ı 
Beşeriyet için illlhi bir nıevhibe 
olan sulhu kurtarn::ık içın her 1 
şeye te..sebbiis etmeği on sene -
d nbor• bana itimat eden mille
te kal'Şl vazife bildim. V:ıli Su
basış ile parti reis nıuaviru Ko
şutiçin V(• Hır;at nazırların ba 
na verdili.leri izahattan, Ba. ""'-1 
kil Simo•·ıç ile hariciye nazırı 
Ninçiçiu bana gönderdikleri me-1 
sajlardaa, Strp ve Slov!.'n şffl~-ı 
rinden aldığım mektuplardan 
hami ett,,;ün kana.ate gön Sır
bbto.ııın imdiki ı,;eflcri •:e Sırp 

1 
milleti sulhu istemek husu. unda 
benim k ıdar samimiılir. 

Tıız. Bu~d.:U ı~~~~nı sanıyo: I 
iç< ·!erine d • u, Bıngazı I 
k . ·' ogru yapılan hare
c' :ırın ue artık mocı 

"taarnı>.l k< l l .. ası geçen, 
·-" " en oteye vara-mıy__,,ına. ın&nıyoruz 

Bu harbin, BUyük H.ı.rb"nki 
lle m~kls o!mıyacak bir 'çek 

uaıyetlurı olduğuna, l!Üplı 
'\l'oktur. ltalyaıılarsa öteden~ 
bu işin yabancı.sıdırlar ! 

rakta hükiJ. .. 
met darbesi 

(Bat tarafı 1 lfto\ uyfada) 

kümet merkezinden ayrılmış 
tır. 

Bunun neticesinde bıı.ıılannda 
~t Ali olan bazı nazırların 
lktidan ele "e<;ırınesi sara.ha • 
ltan gn.yri nizamidir. BUyi.:k Bri
~ya hilldlmeti §ime.. yen.i 
~"" hilkılmetine karşı olan va
lllYelini mütalea etmektedir. , 

Z;.grcp. 4 ( a.a.) ·- Ofi: 
Hırvnt köyı;; partisinin gaze

tesi olan Hrvat•ki Dnevnik di -j 
yor lı;:, 

B. Mar.ek, sulhun 1"uhafazası-
na v~r·lım etmek icın Barn!kil 
r.ıuavin.ı.ic;.inı kabule ka,.ar \•er~' 

m~t!r Buııd.ın şu ııetır cık~n
labılır ki B. Ha 'ek, yeni hüku
met içiııd , komşularımızla snn 1 

za~aııJarda az çok kanşan iyi 
münasebetlerin yt"nid!.'n tesisine 
faal bir tart.da c;alışac:ıJ.-tır. 

l'ôlU:llll ııözlı.ri 

j 
Belgrat, 4 ( .a.) _ Avllla. a

ansı bildiriyor : 
Hırvat ı:ift<;i partisinin reisi 

Mar.ckle Hırvatı"sta.n ,,_. "' b . . . va~ı .-,u-
_aşış Partı reıs muaviıı! Koşu-
~tri.t umumi katip Krone\'için 
' ettikleri toplantı dün 
Zagrept_ı- • 11 pılmuıtır. Maçek ..-e
n~ Slınovıç kabinesinde baş
ve muavinliğini kabul etm.iş 
ve bu mUn:ıscbetle ı;:azetecil&
re şu hı:Yanatt abulunmuştur: 

Hazreti lsarun sözlerini ha,.. 
tırlıyorum '. "Sulhu bina eden
ler mesut k!nıselcrdir. Çünkü 

Son günlerde toplanan bil • 
tiln m · küllere rat;'men mil t<'
rek bir ı birliği ve m~k gay 
retler sayesinde sulhu koruva -ı 
bilece;-i.ımize ,.e geçirmekte ol
duğum~ vahinı Ye na:::ik anlar
dan clo~~ güçlilklerın hafifleti-, 
lebilecegıue emıruın. 

Dığer taraftan ~birliği saye
sind,. Hu"Vl!tlarııı ınlikle;c•ıı 1 
haklarına riayet ve bu hakia.rın ' 
takviye edilmesi emniyet altına ı 
aiındığı gılıi bunların daha da 
kökleşeceği anlaıplmıııtır. E.n 
müşkJ levirlerde işbirliği ya.p
bğım ve son intilıaJ!taki müş
tc~k listede reislerı hulundu
ğum şahsiyetlerle beraber tek
rar çalışmaklığım vuJfeınin 
ifasını ~~layla&ıracaktır. Bun-

1 dan emıruro 

~usa va Şghrinin 
tssHmini istaail.,r 

• 
Bingazinin tahli
yesinde ise asileri 
bir kıymet ol111a-
dığı söyleniyor 

\ 

Londra, 4 ( a. a.) - Reuter a-
jansınııı muhabin Eritrcdcn 
bildiriyor: 

Musavva şehMnden teslim ol
ması talep edilmiştir. Cevap bu 
gıin beklenmektedir. 

LonJra, 4 (a.a.) - Reutcr a
;anıruıın Eritı e mubabin bildıri
yor. 

Beyaz bayrak ıa.,ıyan bir İn
giliz subayı ::1.1.usa ..vaya gön -
dPrilmiştir. Bu subay Asıııara 
da bulunıın sivil halkın ıaşe e-j 
dilebilme~i için lim:ının lngi -
lizle.-e iyi bir halde teslim edil
mesinin lüzunılu olduğunu 1-ı 
talyıuı:ara tebliğ etnıeğe r.ıe • 
mur<1ur. j 
Alınaıı eosir mıkt:ı.n !1000 kişi j 

Hartum, 4 (a..a.) - Oğrcnil· 
diğine göre Asmaradan Kızıl • ı 
dımize <IO~'TU ilcrl"mekte olan 
İngiliz keşif koLırı, İtalyanla • 
rın ricat ederken yolbrı tıka
dıklarını gcirmü ' rdlr. ltalyan
ların Asma.rayı tıı.hliye ederken 
liman tesisatını tahrir· etmek ve 
lıma.noa bulunan vapurları ta
tırınck üzere vakit k r.mak 
için tu mama.lan meydana ge
tırdikleri zannedilmektedir. A· 
lınan bazı nıalUınata gör<' Mu
savvacla '10 vapur bulunmnk -
tadır. Arres.> mıntak:ısından 
ilerlemekte olan İngiliz kuv • 
velleri Aıımnradan gıden keşif 
koll4!"iyle Asmnranın 60 kilo -
nıüre cenubunda bulunan A
di', 1de teması tesis etmiş ve 
' 'ct.iyl" 1t.ı !yanlar tarafından 
esir alınarak buraya getirilt-n 
150 !~!izi kurtarmışlardır. 

Asmara ıruntakasmda şimdi
ye kadar 3000 esiı· sayılmıştır. 
Dıgerlcri bir taraft:ı.n toplan -
makt.ı bir tara.fl:m sayılmakta
dır. 

İngiliz w., tebliği 
r hir.,, ! (a.a.J Orta ı;ı:ırk 

1ngıli' hava kn\ vetlPri k -ar - ' 
g-· · nııı tebliği. 

Lib· ac~a'. lt·;ıl•°' b ınba.rı! -
nıa..'1 tayyareleri Z-3 nma.n ge
ce-si Mersabrega ır.ıııhlı:asında 
düşına.n .. n Dıutörl~ n1ıl·l_iyc kol
krı ü.t:.ı ine çok şıddctlı bır ta
arruzda bulunmuş!. ı dır. Tay -
ynrelerimı~. düşına nrııtaları 
ara~ına. dii:jerek patl'·'an ve 
bir arabaya ıı.tcş \e~cn bomba
ları attıktan sonra ulcalarak di
ğ - b"rçok anı.baları da m;•ra'
yöz akşilcı . durC'<ınnuşlarclır. 
Trablus üz :ıne de ~uvaffo.kı
yctlc neticelenen bırakın yapıı. 
mı>jttr. . 

Şarki ltaJy&n Afnkas.ında: 
Ha.bc.~Uıtanda, ordunun h:u-e

katına ınüzaharet eden İngiliz 
bombardıman tayyarderi tara
fından Asab - ~ie yolu üze- I 
rinde bi ;-düı;tuan karargiıhı ile 
Taka.ye nebri üzerindeki bir 
k.öprü keza bonıbardıman e
dilmiştir . 

Arnavutlukta: 
&;- l:ıardıman tayyarelerimiz 

tarafı 'uan dünkü fiel'Şe-ıbf' :;ü
n·· Beratta askeri hedeflere fev
kalade muvaffakiyetli bir ta!lr
ruz y:ıpılrıuı;tır. Ask~rl binalara 
ve şehrin sarkın~kı depolara 
tam i abetler mıışahede edil -
ınıştir. . . 

tngilız'erin Bmgı:zıyı ltalyıuı
lardnn aJalıdanh<'ri !imal' olırak 
hic kullannıadıklan t yı• eıfü -
ı ektedir. A ımıuıların da. lim:ııu 
ı,; çok engellerde~ temizledikten 
so .. a Ri ~azıyi f zln kul!a
ral:ıil!neleri pek u ınuhtemeldir. 
r,i ~an he.ha' ı iyi bi vaziyet
te> <'- 'dir. H"susil ki lngiliz -
ı r im asını i. gal ettikt!.'ıı sonra 
temir.leıne~i ;lcrdir 

,,. ,/'....,...,, .,./V ~,,...,,.._,..,,,...,,,....,,,... 

ats1 ka Hitler 
mülakatı 

Bt$ t! --fı 1 ine: u.yfa::I•\ 

tir. B<'riin r.iyasi mahfillerin -
do ôJ<'enilcllğinc göre Matsuo
ka. &rlinde bir buçnlt gün ka.· I 
Jacal. ve yarın ııkşaın, Moskova 
tıırıkivlo Tokyoya hareket ede
cektii. Mat.suol<a, Berliııde, pek 
muhtemel olarak yt'.ni r;1 ürnıe-l 
!erde bulunacaktır. 

Hitkr, ja.pon 1"'yeU rei.W.i 
kabul etti 

Bertin, 4 (a.a.) · Dün, Hit
!er yem Baııwka!et binasında 
Al1n3;nyada _b~un:ın Jıı;pon h:'11- j 
riyesı heyetiDm rewı amıral 
omurayı kıı.bul et:ni 0 tir. 

Dört milyarlık 
yeni hava 
tahsisat --··--

Ameriha Ayan 
Meclisi de layi
hayı tasdik 

-ı 

1 
J _ -~~berJeri 

UNU U<U ~......-

Fed 
kil ma 

A a 
1 

ı 
e t t / ' 

va...ıngton, 4 (a.a..ı _ Milli 1 Zelzelede .. gararl~k
m~ara.a. için mümessille_r mec- /arı görulenlerın 
lisı tarafından kabul edilen 4 /'/ d .. .. ""lü 
milyar 393 milyon dolarlık a l uşunu yor 
tahsisata ait kanun layiluısı 
ayan meclisi tarafından da tas 
dik edilmiştir. 

Proje şimdi imza. edilmek ü
zere Beyaz Saraya sevkedilmlıı
tir. Malüm olduğu üzere bu 
tahsisatla 4 750 ağır ve orta 
bonıbardımaıı tayyaresi miiba
yaa edilecek ve senede 7000 pi· I 
kıt yetiştiren şinıdili. kşkiliıt, 
30.000 ni!ot yetiı}tirmek üzere 
gcnişleWeccl<tir. Bu para ile 
donanma.yada lZ yardımcı ge
mi ve bir çok mühiınma.t alına
caktır. 

Yeni Mac r 
kabi • 

esı 
(Baş tır11fı 1 incı uyfad•) 

Londra, 4 (a.a.) - 'l'imcs 
gıu:etesinın diploma.tık mwıa. -
biri yazıyor: 

Kont Telekinin ölüınii, Al
manların agına cru.,cn her na· 
mıısıu adamın hissetligi ma
nevi iztırapla.rı bır kere daha 
göstermektedir. Muhakkak kı 
.Bclgrat hükumet clarbesinin 
karş".sında kalnn Almanya, 
Alınan p!anlaı •la dal1a faal bır 
tarzdıı iştırfııt etmesı ıçin Ma
caristanuan yeni bdyük talep- ! 
!erde bulunmak mecburiyetinde 
kalmıştır. Namuskii.r bır va - 1 
tanpen·er sufatıyle, Telcki bu 
talepleri kabul edememiş~ır 

Daily Telcgraf, ba!ım kale 
sinde eliyor ki: 

Bitlerin sinir harbı, ,;on za
maıılarda lili:sedilir derecede faz 
lala§nııştır. Fakat k pıan ve 
çakal, şikarlan bahsinde rudan 
mııılardır. Yugoslavyanın nıılli 
birlıı,'lı.ıı kırm:ık Jçın Alnın -
yanın yaptıın ı.lıU!iı.kı g:ıyreue
re rağmen, Yugoslav r,.ilii bır· 
!iği, <l<ı.ha tıkı v., ..ıaha. hLIWct 

li bir hale gelmiştir, 
8inir hnı bııun neticelerini 

g"C "eren emareler, Macaris .. 
tanda görülmektedir. Baş\·e -
kilin öli;rkcn bıraktığı mektup 
kendisinin Alınanyanın Iaca
ııstan ı:.zerınc i ra ettigı tazyı
ke kurb:ııı gıtınış olduğ-.ıııda 
şüphe bırakmamaktadır. Ma· 
canstan, Rıımanya ve llulga
ristaıun işgalıı.J yol vazifesi 
giınnlt.;itür. :;ıwıd.au er.•ı.:ı olwıa -1 
b14r ıü Kunt Teickiyı çok sık
mış ol.an c .~dcrdcn hır tane -1 
sini, ı ugoslavyaya. karşı Al
m.ın hucumWlda 1.lacaristanı ı 
bır üs ol.mıısını gôrnlfk ihtimali 
teşkil eylivordu. Yurro~lavya ıle 
harp, sözlerle veyahut te<lhL,le 
bır netice almıyacak > e Yuı;oıı
lav milleti, büyı.ik kayn..ıt:ıara 
sahip müttefııdere nıalık ola
caktır. 

L<mdra, 4 (a.a.) - P..eııtcr a
]an~.::ıın <ı:plomııtik ıuuharnri 
yazıyor: 

?.!.ı.Mr BaşYekili Kont Tele· 
ki üclti paktın bırinci Macar 
kumaiııd.r. Kon Telekı nıti.5kıil 
ve betbaht vazifesine devruıı e
cJ,nıiJeceğı için intihar ct.mıştir. 
Bu vaziyet, Yugosiavya ile nıti· ı 
r.asebetlcrini kcsmeı.ı i~.in Ma
carisıa.ıı üzerine Almanların 
) ptıgı ta.zyı.k:ca ııctic=dir. 

Tcleki Yugo:;lavya ile ycptığı 
mualıcdcJ"n ıflıhar duyuyor -
du. Bu ılilaf iki menıleket ara -
sınd:ı\ti gcrgıniıği yatı tınnış ve 
ve karşıuklı itufoıda ve iktısa
dı ımlaşmaya ıstm ... t ~len s~- 1 pc ·crane bir L:l bırııgı tcmın 

et.ımşıır. f 
Almanyanm L<;e nüfunı altına 

aldığı Macarıstanla müstakıl 
ve cessur Yugoslavya arıı.sı.n
da bır do .. tluk bulıınmasına ta
barıımül cdeıncdi~i aşıkaıdır. 

.bu gar1 tan 
uadiseleri 

Ankara, 4 {Telgrafla J - Bil· 
yük Millet Meclısınm pazarte
si günkü toplantısında. yaş had
dini doldurmuş bulunan Yedek 
subayların hava taarruzlarına 1 
karşı yapılacak 1lan korunma 
tertibatında \ ife alnıalan: ve 
bu sa.hada ıstıhd.ım edilm !eri 
hakkındaki kan n layihaın ile 
Anadoludaki zelıelel r esruısın • 
da fevkalade y ra.rlıki:ın görli
len mahkümların affedilmeleri
ne mütedair olan layihanın mü
zakereleri mukarrerdir 

l\1aliye Vekili 
Niimu11e hastalıa
nesinde bir ame

liyat ge{irdi 
Aıık ra 4 (Tclgra!Jaı - • l3ir 

müddcttenberi rahatsız bulunan 
Maliyi' V c!tilı bugün ufuk bir 
ameliyat at tınıstır. Nıimune 
lıastahaııc;indc y1pılan bu ame
liyat muvail'akıyet ve euraUe 
neticelenmiştir 

Y c ni 6a1"'1Jı · Kendilerine geç
m l.ş olsun dcnz. 

HükômAti.n tütün 
mll1 ayaası 

Ankara, t tTclefonla - Hu-
kümetin, ırennay koyarak p,
yasaya yaptıJı mU~l nüs 
tahsilin lchir.P uldugu alınan ne
ticelerd~n l''.':re ·ilml'.i i!" b mak 
salla tütün ~-u· ba • - na v.hsis 
edilen dört milyon lira. koordi· 
nnsvon hcv •ı knrarıle 'i milyon 
lirııya ıblıl.n eJilmiştır 

F nel!'ler idare • 
ha dunda 

Ankara, 1 (Hu.~=l - Hükiı
m t, Fenerlcr idare•i Y rio1 lı -
nın va?"ısmı Hazine • vcnn ı· 
U7.ett bir kanun proı ı hazır;.ı
mış v<' Mt-cll~c '" vketı:' tır. 

SİMOVİÇ 

ir Yunan muha· 
birine beyanatta 

bulundu 
f 9aş arafı ~ ineı Nyf.ıj,.) 

Avrupa milletle• ı tara.ı •ııda.n al
tın haı-fl~rle ta •.he yazılacağını 
si:\fomiştır. 
Bo~vPk 1 ~·nıovı su cev bı 

vermisfr. 
Sôzlniniz heni mutclıeyy < 

ettı. Sizde., bl• ha ketle. her 
r.aınan olduğu frlbi yal"lız nzı
f emi yapmış olduguma , ıan • 
ınanızı rifa C"':'i.'.rL'11. Nd.n'luslu 
bir asker .ıı atile size itıraf.ı 
ınc burlL""l ki tuki:ı edıl cek Y ı
hı bize l:al:t'aman · Yunan mille
t; "''ctenni tiı Bel'.' m Jribi hır 
askeri~ size siyıı.s! lx yarıatt bu 
lıırımaaını bı'klcmemehsiniz . 
·Çü11l..'i sö '-rh !-ıır h'lvm"t fnd 
etmecli:'.:i bir zn"!1Ann'\ ı-:t yo 
ruz.. Si:!<' yı lnız r : ı "ov! -
Yim ki Yıİgos.hı.v nulleu hı- kim 
~ye ı:an; feua bir niyl't t s.I 
lemcdii!i gioi tıicb:r mtll tle ;İl 
tilü c·karmak a.rm T-ia da dc
~ildir. Yugoslav mıllet ve "1'du
~unnn yarattııı h ~cket möJli is
tıklal ve refiınizin muba.f '.a
sı dan iıaİıl<a tııı '; r ga\'C t kip 
ııt.Mem k "..ıı. R' bıml~nn t-er 
ikisi i de ran n i,Jdetll' mıl -
dafaa C'decC'.'17 K ırrı ·uları..ıııla 
dost lw lmafa hazım:. Faks t bu 
ductluı:t•n.., ıhaf z ..ı ::ıde<-e bi
?in1 C>linıizde ,!l'"'-~~dir. 

{Sa~ tarafı 1 ine, aayf.aıda) 

Londraya. "cl~n l ususi lı:?.bec.oeı'. 
SofyaJa <.i:1n biten!<''"'!! lı. kiki -----·~..-."'!"----
mıınz.1.rasmı fösterm~ktı-dir: bi kal2cn ·ı 'iu.li il · ~lii "a •·ta 

.,,, bç b:ıit'l, AlmanlBr, Bul - iltıhakı va'<ıı.a ı; lır:ı-lir. Bul • 
ga.ristana. komı;ulan'lclan iste - gar aı:ker. '"fleıı ve miürıl mıl
dikleri her F<'yi alac.ı'<I ı , ~ . ııv• h11"r•wicr alde.tıMıkl ruıı 
kında va' .!u 1e bulunmı;.;: ır. s-ivkn:>ış:eı· .re resmen Alman 
Bunu miıtnkıp, 'Yu.g .'lloıvyanın, J."kı.,mc• ·'" 'l"ilılir,' n tnıebler • 
m"ilki ı::ı:a.ıı.m yelin n olıl :ıı gi-. de bıılunwı:ı:;lı..rdır 

(Baı tarafı 1 inci uyfada) 
t :ı !atımı~ ~c, kısmen ıe ıt
hallit mız ıle karşıı.:mırd.ı. bU 

un .ıu ılı ti "llÇ daha fazlı art• 
mıştır. Çünkiı pamuk ıpligıne, 
ııımdiye kadar görıuediı;i bir ta· 
lwn vazife! ri de yaptırtınalı: 
ı p etmiŞtir. 
Kara.rıııı.meden maksat, elde e

wlecck pamnk iplig'ım ,ihtiyaç 
er hına bir nispet dahilinde 
ten::i et::.1ektir. tlıtiyac.ııı tespi
t. ıçın de bir takım umumi öl
çiller kabul ettik. Doıruma fab
rık.:uan verdikleri muamele 
verg-.si esnsına göre iplik ala• 
eaklardır. El tezgahlarının bil
fiil çalı~ma ş:ı.rtiyle muhalll 
bük :mı.etin vesikasına b:ıglan-
ması ul ıttihaz edilmişt.r. 

Ylllnız kooperatife dahil olr..n 
!arı bu kayıltıuı istı:::_.ıa ett.K , 
~u k2.:lar K1 koope......tif orlak • 
lan ırasında U:vziııtın m:lJ[Ba
da !lygun bır ııckil e cereyanı 

ıtur. Aksi taıtdirde bunlar 
lw.kkmda da. derhal münferit 
U?zg muamelesi yapmak mu
kaı rdır. Gori.ıluyor ki bütiın 
memıekete ;;Amil bınlercc ih
tiyaç erb:ıbııun va.ziyetlcrıni 
v fi!.ıhtaç olclııklan ıplıklerin 
her evinden mıktarlarmı tes
pit tnı , b • :arı llir illspet 
dalııllnde her ;ıy te 'Zi edip m:ı
hııfürine sevketıne;; gi::ıı ol
dukça dağınık bir işin tcrti_.ı ve 
taıızımı mcvzuv.bahistir. Ka· 
ranıame tatbikatına henıiz ba;;
lanmıştır. Binaenaleyh başlan• 
gıçta bazı noksan ve aksakhk-

rın vul.uu ımimkündür. Bun
lar uısLıh edilmekle beraber 
F.JmcliJ'{) kadar izam edilecek bir 
cih t gumedim. Her halde ita.· 
ııınu.ınc tatbikatına başlandı • 
ı; !!':ıcri valti olan tektıik ljl· 
kaye nn hiç b.nn e yolsuzluk 
ve ı niyet icldiıu;ı dermeyan 
eeım tır. 

İhtiyaç erb bı da ııu cihc ,i 
b.._ elidir ki maksat, ~ vcudu 
ı.: t _ '8.c".ı. kili olmıya.ıı bir mad
denın adllllne tevziidir. Ellmız • 
d" mebzul cıktnrda iplik olu 
ıu e el! böyle bir tedbire iti-
~ hasıl olmazdı. 

Bir t ra:ı:tan dahili ist--1!:".aJiilı 
arttırma ·tayv~ Diıi;cr tara.ft.ı.ıı 
Ticaret Vekfiletince hariçten ip
Lk ~ı l!lC tcvc- ~ ediJmi~ ir 
.liütii.ıı aliıltndarlann göstere • 
cek rı anla} •.>la tedbirlcnn az 
zamanda v kolaylıkla ve inti
zam dahilinde tatmki mümkün 
ııacaıttır. 

ulıtekirl~nı Herl uuw:: 
etl.J'.'<ll"k 

StırdSlnı • i malısııııada 
işaı et etınck ıslerim kı umu
m n ıkıntı \'C ıztırasbıru kendi 
k ..r~l=na vc~Je ittihaz 
c d• 'Sl yeni Te k U'§l sert ve 
§<.'-1 vraııılıcaktır. 

\' uıilii lmnııı.., m,,.,_-,1e,,1 
): ~ ıi kumaş fa.brikat. !eri 

ıe n ı; fuıle:.-dc Ankarada go· 
r ..nı Devit fabrıkala.rı m • 
m ıl tının fı atl:ırına uymak su 

tlvle normal lıir kar hududu 
J hllinde kalm.ık lın:urr.unu 
takrr' ifade eden fabrika sa
hıpleri, içinde bulunduğuwuz 

rtların ke'.ldilerinc yüklettlğı 
mıllı vazıfeyi r.ıeı:nnuniyeti mu
c. bır ııekilde yapmışlardır. Ve-
1.İ•lct. bunun filivs.ttak.i aksini 
bıttabı takıp etmektedir. 

Devi.et fabrikalarını.-, yünlü 
maınulfılını tercihan Ye:-limal
lar pazarm:ı tevdi ediyoru~. 

• laksal, ınilınkün olduğu ka
d · m.:Stehlike yukla<·maktır. 
lıJ.ıı.;ınıafılı, p:ımJklula:rda yapı 
ğımız gibi bunlarda da ınuav"W 
r.;spcwer dahilinde bu ış!~ri~ 
m ,gul meslek <'rbabın:ı tevzı 
et~1 k imkanı husll olacagını ü
mıt ederim.,, 

Kont Telekinin 
inti arı 

(P:a1 tarafı 1 ir.c' aay'adaJ 

~· rası ır. hakkak ki, uıilivcr
le Mac:ınstan arası.rıillı 1101 mal 
ı bırliği olduğınm tııananl:ır a
.;ıalacak ve e.fr:!r tazyik. nrıs
tııııda mihver gönUlllilerini ikti
lara :;c.tirsc dahi, nıu\-al>ka.t ol
! •ğu kanaati z!hinlerd n silin • 
mivecektir, 

DİLİK 

BU DAR! 

Macar Başvekili niçin 
intihar etti ? 
(B•t ~rafı 3 Orıcü Gyfada) 

har etmekten başka çare bula
mo.mıstır. 

YaZık ki bu mert lldıımın ö
lümU, milletini fe:aketten kur
tanunıyacnktır. Her ne oluma 
olsun bu hiulise, her Mıı.cann 
knlbinde, ilçlU pa.kta ~rl 
ken ·ıınduklan hayalin intihan 

nni vllcude getirecektir. 
MURAD SERTOÖLU 

- ...... 



YENi SABA,11 5 NiSAN 1941 

- . - Jı;;,; .. sohbetler . __ ,__ r, ----:~;;;::~::-/:~-~~~-~----RS·...,,,...---ı 

Ben bir zavallı deQll mıyım? ve Sünnlllk -Şlilik davası \' ~;.;.~J?,&; 
Yazan: Celal K6ksal 

Ben lıeyıt bir mektepte <>ku
ponun. tStanbulun leyli melt
llııpleri Türkiyenin muhtelif kö
l!llerinden ge1ınlş, kimsesiz 'le 
lııatta tesellisiz gençleri bağrm
... toplayan ana kucaklar 'dır. 
Onda ana, baba ve kardeşin ar 
b.ra.şlardır ve en büyük teselli 
lıaynağında yine arka.da.şiar ve 
plen mektuplar. Ben bütün tah 
.ılimi leyli mektepleroe yaptı,. 
tını için bütün bunları anladım; 
artık benim evim mektebim ve 
ailem hocalannıla a.rkadaşlarım-
4ır. Bu sebepledir ki arkadaş
larım derslerini c!inler; sevinç 
w kederlerine ortak olunım da
ir& doğrusu onların vaziyeUeri 
• yakından alika.dar olurum. 

Sene baııından beri iki ay 
seçmiş bulunuyor; bütün ar -
bdaşlar yavaş yavaş birbirleri
JDize ısındık. Hatta kaynaştık 
lıüe ..... . 

Fakat bir arkad~ var ki 
lıu arada beni daıma meşgul et-
111.İştir: 

Ali uzun boylu, kıvırcık siyah 
ac;lı, esmer ve yakışıklı bir A-j 
ll&dolu genci. Halınde kuvveUe 
ııezilen bir çekıngeıılik var. Dai- : 
ma dalgın ve düşünceli, gözle.. ; 
rhıde bir melfıljn izleri okunu-! 
JOr. Hiç birimizle e:unimi ve can 
ün konuşmuyor, sorulan sual
lere kısa cevaplar verip sa.vuştu
nıyor, yahut hiç yanımıza uğ
ranıadan selam verip gec:iyor. 
Ben yeni geldiği zaman bu hali
Dİ her Anadolu çocuğunda gö
rtllen ilk çekingenliğe hamlet
tinı ve bir kaç gün geçince açıla 
eağıru zannettim. Halbuki o gün 
seçtikçe bizden daha fazla uzak
Jaşmıı.ğa ba.~ladı. Ben ise yavaş, 
JaVaş fikrimi değiştirerek bu 
hale başka sebepler aramaya 
başladım. 1lk aklıma gelen se
'lııep parasızlığı ihtimali idi. 

Halbuki her ay munt.u.aman 
15 lira geliyordu. Bu para leyli 
mektepte okuyan bir gence kifi ' 
plebilirdi, ana ve babası da ha- · 
;,atta. idiler. O halde bu çocuğıı 
lıedbaht eden ne olabilirdi? 

İşte bu sualin cevabını öğren
mek için haftnlarca çalıştım. Ali
Jİ derin bir tetkike koyuldum 
ft anladım ki bizim eğlencelcri
llliz, gülüşümiiı ona daha çok 
IZtırap veriyor ve o düşünceleri 
Be başbaşa kalmak için bizden 
naklaşınak, bizden kaçmal< için 
dalına fırsatlar anyor. Ben de 
-un itimadını kazaruırak konu
ll'bilmek için melankolik bir ta
'flr takındım. Rolümü fevkalade 
:paptım ve Alinin nazarı dikkati
m fuıerimc çekmeğe mu\•affak 
eldum, benimle alakadar olmağa 
lıaşla.dı ve konu.ştuk. Her gün bi
raz daha. itimadını kazanıyor -
dum. Ona hayatımı anlattım. 
Saf ve temiz bir çocuk olduğu 
için uydw'dııh'llm hikayeye inan 
._ fakat bir turlü hayatını ve 
derdini bana anlatmıyordu. Ben 
iııe zamanla onu kendime daha 
akı bağlıyaeağıma emin bekli -
:pordum. Hakikaten düşüncemde 
aldanmamışım. Ali bir gün bana 
lııayatını anhtmağa razı oldu. 

Yine mektepte onun köşedeki 
mnı.sında oturmuş ko~u:vor
clulı:. Ali dedim .. Nedir seni böyle 
bedbaht eden söyle kardeşim. 
Derdini söylemiyen devasını bu
lamaz; söyle ki derdini pavla -
falım. Bak ben sana bütün ha
yatımı anlattım. 

Yarasına dokunulmuş gibi 
lllllrindi ve boğı.; k bır sesle: 

- Kardeşim dedi. Anlayıp ta 
• yapacaksın beni hayalimle 
}'8.lnız bırak. Hem ben ıztırapla
nmla kaynaştım. Onlara bir 
başka.sının ortak olduğunu iste
miyorum ve öyle zannediyorum 
Jı:i anlatırsam bedbaht olacağım 
üha çok ıztırap duyacağım. 

- Ali! Anlat! Ne olur, belki 
lıilmiyerek hislerine hürmetsiz
lik ederim, hem iki kardeş ara
ımıda gizli bir şev olur mu? 

- Mademki istiyorsun anlata
J'Ull. Fakat Reninle tenha bir ye
re gidelim ve konu.şalun. 

Sesi yaralıydi, gözleri döndü, 
yüzü sarardl ve birden inler gi
bi haykırclJ, "lstemiyorum C&
W ! İstemiyorum bana ıztırap 
veren duyguları ba.skalarının 
llitmesini.,, 

Şimdi suali sorduğuma ~ 
mandım. Onu teselli ederek kal
dırdım ve çıktık bir pastacıya 
girerek tenha bır köşesine otur
duk. O içinde yanan duygulan 
Mr 8.n evvel atmak istiyormuş 

Obi hemen anlatınağa ha şl •dı, 
- Ben bayatta hiç gülmedim 

brdeşim.. Bu vaziyette bir ~ 
lıa..~ı belki bayatından memnun 
elahilirdi. Fak.at ben, asli! Ba. 

bam bir memur, aunem ise mu
taassıp bir tnccar kızı idi. Ba -
bam enn.eml yeni doğan sosyete 
hayatına a.ııııtırmağa çalışıyor, 
annem ise !la.yatından memnun 
ve bu tan.m değişmesini iste -
miyor, batU bu yüzden araları 
biraz da ..;ılıyor. 

Görtililyor 1r:i talilısizliğim. ben 
doğmadan ba§lamış bulunuyor. 
Evde ~msizH]c başlıyacağını 
anlıyan zavallı kadın babamın 
dediği yoldan yürtimeğe karar 
vermiş, fa.kat bu sefer de karşı
sında kayrutnpganın rniirnanea'b. 
varılır. Buna da tabammiil edi
yor. Çiinkll o ııamıın ben, bu 
gördüğün zavalh doğmuşum. Bu 
hal 6 ay kadar daha devam edi
yor ve nihayet annemle babam 
aynlıyorlar. Düşün kardeşim 
daha 6 aylık iken babam sağ 
olduğu halde babasız kalıyorum 
4 ya.~ına kadar annemin kucıı. -
ğında annemin tath fakat müte
madi ağlıyaıı sesini duyuyorum. 
Kulaklarım bu hazin sesle dolu
yor. 

Şi meli 4. yaşındayım, Bir gün 
sokaktan yabancı bir a.danun be 
ni kaparak kaçtığını görüyo -
rum. Bu adam babamdır. O gün 
kü sahne iizerinden 16 sene geç
tiği halde h.8.la silinmem ayni 
canlılığı ile duruyor. 

Dar bir sokak; vakit, ııabah 
ben yabancı bir adamın kuv
vetli kolları arasında tepiniyor 
çırpınıyor bağırıyordum. 

Beni bir eve hapsediyorlar. 
Senelerce annemin hazin fakat 
benim için çok tatlı sesini ve sı
cak müşfik kucağını boşuna ara
dım. Geceltti uyumadım ve kü
çücük kafamla kaçmak için ça
reler düşilııdüm. Ne yazık ki 
maksa.dıma. nail olamadım. Tam 
kontrol aitında tutuluyordum. 
Yavaış yavaş nenem cadı gibi be
nim küçük saf ve temiz kafama 
bir kurt gibi girmeğe ve beni 
annemden soğutmak için fena 
fikirler aşılamağa başladı. Za -
vallı kadın ve zavallı ben. Ön
celeri inanmıyordum. Fakat bu 
küçiik, bu saf kafa nasıl taham
mül etsin, kurt girmiş ve müte
madiyen oymakta devam edi
yordu. Bir gün geldi ki nenem 
maksadına kavuııtu. Ben anne
mi unuttum ve ondan nefret et
meğe ba~adım. 

Babam memur olduğu için bi
zim yanımızda kalamıyor ve u
zak vilayetlerde geziyordu. 

Annemin yüzünü hiç göremi
yorum. Gölltenn.iyorlar ve ben 
de görmek istemiyorum. Babam 
ise ancak 1 veya 2 senede bir 
defa görünüycır. 

Bu suretle beni okşıyacak ne 
bir anne !lefkati ve ne de beni 
himaye edecek b«ba eli var, bir 
çocuk M;in lazım olan 2 esaslı 
un.surdan mahrumdum. Bunun 
neticesi olacak iti küçük kaibim 
bomboş ve hırçın kaldı. Herkes 
annesinın kucağında geziyor, 
ben ise ondan ancak nefret edi
yorum. Yine herkes babasının e
linden tutmuş ondan sevgi ve 
şefkat bekliyor ben ise babamı 
1 veya 2 senede bir defa ancak 
bir hafta kadar görüyordum. 

Çocuğunu kucaklıyan bir an
ne veya baba gördükc;e yahut ta 
bir arkad•91mın annem veya ba 
bam dediğini duydukça kalbim -
den bir parçanın koptuğunu zan 
nediyordum. Şimdi de ayni va
ziyetteyim. 

Annem ve babam artık bana 
bir yabancıde..ıı başka bir şey de
ğildi. 

Bir gün mektebe giderken ya
bancı bir kadın beni an.sızın ya
kalıyor ve 0 ben senin annenimıı 
diye göğsüne alıp ıııkınak istiyor 
ben bu arada kurtulup umacı 
görmüş gibi kaçıyorum. 

Annt!me ve babama. yabancı, 
herkesten kaçan, sevmek ve se
vilmek nedir bilmiyen tam bir 
yabancı kedisi olmuştum. 
Yavaş yıı.vaş büyüdüm, küçük 

kafamda her §eye karşı bir me
rak doğdu ve o zaman zavallı 
annemde hiç kabahat olmadığı 
ru öğrendim. Bu sefer beni an -
nemden soğutan nenernden nef
ret etmeğe başladım Artık her 
kesten şüpheleniyor ve herke
sin gözünde bir yalsncıhk, bir 
mürailik okuyordum. Bugün ise 
liseyi bitirdim ve 20 yaşıma 
bastını, ayni haleti ruhiye içinde 
bocalamaktayım. 

Annemi fınıat buldukça ziya
ret edip teselli etmek istiyorum. 
Fakat heyhat! .. Çok geç ka.lmı
gım. O bana soğuk davraruyoı 
ve ben yüzllnü görünce dilim tu
tuluyor, arl:ılı. anneciğim diye -
mi yorum.. 

Baham bba daha yakın, bel-

(Baş tarafı 4 ek) 1 
d!şatınd:ald) sözlerine ve kalble· 
rindeki için Allahı ııahit tutma
sına şaşar kalırsın. İşte o; çok 
yaman ve pek kıyak dü~an -
dır. O, iıwanlann başına vali 
(yani hükümdar) olunca, dün
yayı fesada vermeye, insan lıar
aını (kiiltllriinü), insan neslini 
heW.ke eüröklemiye uğraşır, Al
lah ise fesadı asla sevmez.. E- 1 
ğer o kimseye (be adam, Al
laJıtan kork!) denirse .. o, kendı 
günahile gururuna kapılır, işte 
ona cehennem yakışır, o cehen
nem ki cidden bir azap firaşı 
(yatağı) dır. Yine insanl:ırdan 
öyle kimse var ki mabza Alla
hın isteğine uymak yolunda ca
nını bile esirg'emez. Allah, kul
larnıı şefkatle koruyandır (ve 
Olllln için onlara takvayı tavsi
ye edendir), ,, 

nus. Ve ııunu bilesiniz iti malla
nnız (yani menfaat hırslarınız) 
ve evladınız (yani şeref ve ma
kam hırslannız) birer fitne se 
bebidir. Halbuki bak katındaki 
mükil.fat - öyle değil - büyük
tür.,, 

Yüce Tannrnızın, biz insanla
ra, şimdiye kadar duyup gördü
ğümüz hadiselerin hikmet ve 
mahiyetlerini böylece, apaşikAre 
vakLle haber verınil} olmasına 
hayran kalmamak mümkün mü? 

Bu izahlarından sonra aziz ve 
nezih dootuın Eşref Edibe kar- ı 
'1 maruzatımı şöylece hulasa 
edivereyinı; 

T. iŞ BANKASI 
Küçük tasarruf 
hesapları 1941 

iKRAMiYE PLANI 
KEflDELEA: 4 fubal, 2 May,., 

1 >.Austoe., 1 lkirtc:lte.,.ln 
tarfhkırln_.e yapılır. 

1941 İKRAMİYELERi 
Şimdi bak din üstünde salta· 

natın tazyik ve tesirleri kalma
dı, çok şükür. Şu halde Allabın 

1 
hak dinini, o saltanat şivesile 1 adet 2000 Uralılt = 2000.- Lira 
ııl!yleyip dinlemek tiryakiliğin - 3 > 1000 > = :ooo.- > 
den ayılalım artık. Mezhep ib- 2 > 750 > = 1500~ > 
tillf ve akidelerinden bahsede- 4 > !IOO > = 2000.- > 
cegunız zaman, peşin olarak ı > ı:;o > = 2000.- > 
{bu makbul!) veya (şu mer .1 ss • 100 , = ısoo.- > 
dut!) diye muhatabımızın ka - ao > 50 , = 4000~ , 

:.ı.-ıuiııi aiıı• İ$ l!IAırtCASlıtOA 
IK.,.AM!vw ...... • . .-.cAA 

. \ ir--------------..... 1 
Kalorifer Malzemesi aranıyor 
Yeni veya müstamel Kalorifer bo· 
ruları, kazanı ve Radyatörleri aran· 
maktadır. Elinde bu çeşit malzeme 
bulunup satmak istiyenlerin Gaze· 
temiz idare müdürlüğüne müraca· 

atlan rica olunur. 
Hulasa mealini yazdığım btı 

iki ayet Bakara süresindendir. 
Külli hükümleri cami olan bu 
sftre hakkında, cenabı peygam
ber (Sürelerin en faziletlisi!) 
buyurmuştur. 

Ve yine Enfal ııfıresL"lden iki 
lyetin meali: 

"Ey bana iman eden muha
tablanın ! Sakın ha Allaha ve o
nun yolladığı elçiye hiyanet et
meyiniz! Onlara hiyanet etmek
le - bilirsiniz ya - size emanet 
edilene de hiyanet etmiş olursu-

~;,.t~=~:i1!;:E'~~~7~~ !300 

, 

20 

, = BOOO.- • 1 İstanbul Belediyesi İlanları 1 
devridir. Her şeyin a.slmı orta· R A D y Q ı 
ya sermek, görüp anlamak is-\ Yıldız bırlnCI yatı oltulunun yıllılı: ihtiyacı için a1macak 100 kilo ks 
tiyene de her hikmeti açıkça I peynıri temdiden .wık oks.tımeye konulmuştur. T..ıımin bedeli 195 lira 
göstermek gerekir. 1 BUGÜNKÜ PROGRAM ilk teminatı 14 lira 62 kuruıtur. Şartname zabıt ve .......,e!At ırıüdürlü 

İşte ben; bu ~i deruhte etmiş luıl~mınde &örülebilir. thaı. 18/4/941 çarşamba ıünü - 14 de dsimi 
(İsi•- 8 00 Proçam 18.03 KW:ilı: olan ıun - Tlirk ansiklopedi- · cünıende yapdacaktır. Talipler.o teminat mal<bw: Yeya mektuplan ve 

si) nin - bu hak yolda - muvaf- ı.o3 Habeırler 18·40 Mürik yılına •il tıcarct odası vatkalanle ihale eünü mua.nen saatte daimi 
fak olmasını niyaz etmekteyı"m. 8.18 Müzik sueteoi cürocnde bulunmaları. (27U2) 

20 45 M.Ullk ==-=-::.-=-=-::-...:·====-=--===:::...===============::! 
MAARiFTE 

u:iz kardeşhn. Hemen Allah tev- 8.45 Ev kadloı · 
tikini ihsan buyursun. * 19.00 Konuşma 

19.15 MUzlk 
"-'·'Naci sa"DIÇ lUO Pr<>gnm ........,. au l2.33 Küzık. 19.3~ Raberler 

imtihan Programlan 1 Askerlik ;ş1erı 1 
tesbit edildi -Fatih-. -ask-erlik-şubesln-de__.n: 

U.W Haberı... 19.45 Konuşmo 
H .05 Müzik 19.50 Miizlk 

1420 
15.00 
15.30 

Muı:lk 
20. ı5 Radyo 

( •ı tarmfı 2 inci uyfada) 

daresile meı,gul olmak üzere im
tihan yaprlacak müesseselerde 
hazır bulun&caklar ve bu mü
dürler talebenin imtihanlarında 
randımanlannı incelemek ve se
nelik raporlara koyacaklan ma
lfuııatı topls.nıa.k üzere imtihan
lara girebileoeklerdir. 

1 - 1111 sayılı askerlik kanu 
nunun 58 inci maddesine tevfi

.Müzik 
)(ilzik. 

* 

21.15 Konu~ma 

21.30 Müzik 

kan talim ve terbiye için 325, ıa.oo Proeram 

22 30 Haber!.., 
22.50 Miızik 

23.30 Kapanış 

826 doğunılu ihtiyatlar se.vke 

1 tabidir. 1 Yeni neşriyat 
2 - Toplanma günü & Nısan '-------------~ 

941 salı günü saat 9 da şube lstam - Türk Ansiklopedisi 
binnsındadır. M h"tOI "f u ı maarı 

3 - Mükelle.fleriıı muayyen 
günde behemehal ııubede bu
lunmalan 13.zınıdır. Muayyen 
günde ınu.eretsiz gelmeyenler 
hakkında kanuni takibat ya,
placağı ilil.n olunur. 

Beşiktaş askerlik şubesinden: 

İntişar eden 11 inci sayısı 
ahret ve aHe gibi mühim mevzu
lara tahsi.s olunmnı;tur: 1 -
Kur'an DAZarmda ahret, Ömer 
Rıza Doğrul, 2 - Din alimlerine, 
filozoflara, mutasavvıfaya veba 
zı mütefekkirlere f"Öre ahret: 
Profesör İsmail Hakkı İzmirli, 
3 - Ahır ıı:ama.n Juıkkmdaki ha
berlerin mahiyeti: Profesör Ka-

Beykoz askeri satınalm.a 
komisyonundan: 

1 - A.~ağıda cins ve milrlan yazılı ınalz.enıe 14/4~1 ııünO saat 14 
pazarlıkla .atın ahnsı.nktır. 

2 - Şartname ve evsor her gün mezla}r komisyonda ııörülebilir. 
3 - Tekarrur t'd•n fi.at üzennden ~15 letniruit alıD8Caktır. 
Adet Cinsi 

2600 
2j) 

00 
soo 

1250 

1.5 kilometre 1.5 11!./ın. kutnmda baj leli 
100 > 3 > calvanizli •.ıolıık tel 
2 No. ıu fincan ve deve 00,nu 
Alaç burgusu 
4 takım palan(!a takımı 

İrtibat borusu 
Direk vasıtnamet::ine göre 

lstanbul hava mıntıka 
amirliğinden: 

depo 

(2684) 

1 - 45 Mt. mikAbı 40GX20X2<) baltalı clınnlı Vfl'7& kuru> liirıen prızarl 
la sabn ahnacaktu. 

2 - TaJ:p zuhur etmedltinden ikinci defa ilAnına lüzum g.irülmüşlür. 
8 - 372 liralık katı teminat Bakırköy Ml. müdürlüğüne yolırılo 

makbuılarile blrllkle 10/4/941 perşembe günü saat 14 de Yeşil 

hava mıntaka depo 6mirLti satın alma komi.qyonunda bulunma! 
(2683) 

1ll - Belgeli olarak okullara 
devam etmekte bulunan bütün 
talebe resmi mekteplerde OO!ge 
irntiha.nlanna kabul edilecekler 
ve bunlardan lise ve orta okul
ların son ınnıflanndan belge a
lanlar talimatnamenin 44 üncü 
maddesinin (B) fıkrasındaki sa
rabat mucibince okula devam 
eden talebeden madut olmaclJk
l&n için ayrıca kanaat notlan 
abnadan bir defa imtihana gi
rerek muvaffak oldukları tak
dirde diploma alacaklardır. 

1 - 325 ve 326 doğumlu ihti
yat usta ve acemi erler asker
lik kanununun 58 inci maddesi 
mucibince talim ve tcrbıye için 
8 Nisan 941 salı günü askere 
ııevkedileeeklerinden nüfus hüvi
yet cüzdanları beraberlerinde 
olduğu. halde mezkur günde 
saat 9 da şube merkezinde bu

mil Miras, 4.--lııUim hukuk.unda 1 · 
&ile: Temyiz mahkemesi rı>isi lstanbııl Levazım am:rli~i satın ılma k9mis /Onundan 
Ali Himmet Berki, 5 - Misyo-ı-.-----------------------ı 
ner ve müsteşriklerin yazdığı h- Beher kilosu 7 .5 kuruştan askeri evsafta 22 ton kuru ot alınaca 
lfun ansiklopedislılln hataıve nok Pazarlıkla elw.ltmesi 8/4/941 aalı ııünU saat 14 te Tophanede Lv. ~mi 
sanlan: Hüseyin Namık Orkun, •Wı alma ltomısyonund.a yapılar aktır. Kat'i teminatı 247 lira 50 kuru 

h•nacakla n. 16 - Lise talebesinin kamp
larının ne suretle yapılacağı bi
Wıare tebliğ olunacaktır. 

2 - Toplanma günü olan 
8 Nisan 941 tarihinde gelmeyen 
!er be.kaya addedilerek ha.kla
nnda kanuni muaınele yapılaca

6 - Birlik ve dua: Orhan S<'yfi (1043 - 2636) 

17 - Ekalliyet ve yabancı o
kullar talebesinden d~v!et orta 
okul ve lise bitirme imtihanına 
girmek istlyerıler geçen seneki 
eınİl" mucibince ayrıldıklan mek 
teplerde imtihan olacaklardır. 

Orhon. • • • 

18 - İmtihan komisyon lis
telerinin tanzimi için orta okul 
müdürleri 9 nisan 941 çarşamba 
günü, lise müdürleri 10 nisan 
941 perşembe günü saat (15) de 
İstanbul kız lisesinde toplana -
calclardır. Okul direktörleri bu 
tarihe kadar imtihan komisyo -
nunda vazife görmeleri iktıza 
eden muallimleri tesbit edecek-

ğı ilan olunur. 

Y erl.i B"'inbnü Aakerlik 
pbeainden 

Şubemizde kayıtlı Malill Su -
bay erler ile şehit yetimleı~nin 
yoklamaya her ne sebeple mü
racaat etmemiş olanların 10 
nisan 941 gününe kadar (saat 
9 dan 12 ye kadar) dört fotograf 
cüzdan, senedi resmi, rapor ve 
nufus kağıtlarile ınüracıı.at et -J 
meleri ilan olunur. 

Emiıı&ü yerli aııkerUk 
şubesinden 

!er ve. bu "':~limle;e ~e~ile . - 1 _ 325, 325 doğumlu erattan 
cek mlimeyyizlik vazıfesının d.i- aakerli •· · veya he h 
ğer mekteplerdeki i.şlerile kar - . b' gınıbeyatenpanaskerıı·g··r· an ·ı 

•-- t · ed ki gı ır se p mı yap-
şı ..... mama.ııını eının ece er - 1 'bt' at Müslim dir · mamış o an ı ıy . ve 

· . .. .. • . gayri miislim erat talim ve terbi 
. 19 - Bütün ogretm.~nler .un- ye maksadile sevk edilecekler _ 
tihanl~wn devamı muddetinı:e dir. 
ve ~ti~andan sonra da _emır 2 _ Toplanma günü 8 Nisan 
verılıncıye kadar vazıfelen ba- 941 ııalı günü saat 9 da dır. 
fllldan aynlmıyacaktırlar. 3 _ Gelmeyenler hakkında ka 

BORSAi 
4 Nisan 941 1 

Londra 
Nevyock 

Cenevre 
Atina 
Madrld 
Belırad 
Yokohama 
stoltholrn 

.Açılıı ... 
k•panış 

1 SterHn 5.24 
Dolar 132.20 
lavlı;re rı-c 10.79 

Drahmi 0.995 
Pa.ta 12.69 
l>ınu 1.1625 
Yen 11.0175 
l0V1çre lmnı Jll.6275 

ESHAM ve TAHViLAT 

!ima - Erzurum (üçüncü 
tertip) 19.53 19.50 
T. C. Merlta Bankası hisse 
senedi 110.50 

"Yeni Sabahın,,"' 
ilan fiyatları 

Kr. 
nunt takibat yapılacaktır. Bu . 

iti onu çok fazla seviyorum. Hey ilin davetiye. yerine kaim olaca- ı 
hat! O da bana soğuk duruyor ğından teblıgat yapılııın .Ya- Başhk makta olarak 
ve yine dilim tutuluyor ve baba- pılma.ıun muhakkak tayın edilen. 
eığım diye boynuna sarılamıyo • ~ ve saatte şubede bulunmala-

750 
Birinci sayfada saııt;lmj 000 

nım. n ilan olunur. 
DOKTOR-1Jı;ı 

lkincl .. ,, S5(I 

tJçüncü .. .. soo 
Şimdi anladım ya kardeşim ha 

yatım çok acı; ben anne, baba ve 
kardeş sevgisi bilmiyorum. An
nem ve babam hayatta olduklan 
halde ben annesiz ve babasızım. 
Ah! diyorum benim de annem 
olsa da dertlerimi onun dizinde 

Tevfik Akif Ayışık 
Dahilt Haırt.alıklar MUtehauıaı 

BeyoAlu Parmakkapı imam ıo· 
kak numara 28, pazardan maada 
saat 14 • 18 e kador. 

Dördüncü.. .. 100 
Jleşiool ,. ,. 75 

Altıncı " .. 50 

Sahibi: A. Cemalettin Saraçogıu 
Ne~iyat Müdürü: Maclt Çetin, Goce mDraca•tları da kabul 

unutsam; benim de bir kardeşim edilir. Telefon: 43905. Baaıldq)ı yer: (H. Bekir GOraoylar ve 
olsa da hislerimizi teselli etsek. ~~~~~~~~~~~~~~~A~-~C~•:m~a~l•tt·n s .. açoljlu matbaa") 

Artık kardeşim hepsini anJa.. = 
dm, ben bir zavallı değil miyim? 

Ali bunlan anlattığı müddet
çe gözlerinden 2 sıra yaş hiç ke
silmeden alrtı. Ben ise ağlaclJğı
mı ona göstermemek için arkaya 
dönüyor ve mendilimle gözleri
mi silmeğe çalışıyordum. 

Artık ona hak veriyor ve bir 
kardeş gibi ıııeviyorum. Hakika
ten bedbahlınıg 

CleW Kökıııııl 

Başvekalette lVlüteşekkil Anıt-Kahir 
Komisy(Jnu Reisliğinden 

Ebedi Şef Atatürk için Ankarada Rasa\tepede lnşaaı takarrür e<:teıı 

Anıt • kabrin avan projelerini ha'l.lrlamak üıere Türk ve ecnebi min1ar, 
mühendis "Ye heykeltraşlar arasında 9erbest bir müsabaic_a açılmıştır. 

Müsabalta müddeti 11/10/941 aQamı bitam bulacaktır A!Akadarların 

ıallsaba.k• cio17um1 olNdlmel< için pındiye kadar vücude g~Urmiş olduk
ları eserlere .at vır ,.,.,_ tahriren k.aD::L1Qon reisliline müracaatı.an.. 

(18S6) (2614) 

50136 metre 3,5 santim eninde şerid kolan müteahh.id nam Vt. he'"a 
pazarlıi<la aatın almacakhr. lhJlesi 8/4/941 salı günü saat 14.30 da 
banPde Lv. Amirliği satm alma komisyonunda yapılacaktır. TJhnıin l> 
}j beher metreli 17 kurut 95 santim ilk temınatı 68 lira 20 kuru~tur. 
Lplerin ~lli va.kitte komi.a,yona &elm eleri. Nürnune ve ~arlnanıesi 
miayonda &örülür. 104-i - 2662 

• • • Beher kiloouna tahmin edilen fialı 20 kunıt olan 55.000 k])o 
kuru fasulye p:ıznrlıkla aatın alınacakbr. İhalesi 10/4/941 perşembe 

s·•at 15 de Tgphanede Lv. Amirliğ[ sab.n alma komisyonunda yapılac 

Nılmune ve prtnamesi kotnisyonda görülür, ilk teminatı 825 liradır 
Lplerin belli vakitte komlılyona gelmeleri. (1048-27 

Eeykoz Kor ı:abn alma 
komisyonunda 

1 - Aşa~da cins ve miktarı yazılı mulabiye malzemesi 7/4/94 

zarlcsi gilnu saat 14 de komisyonumuzca mtihakasaya konmuştur. 

2 - Takarrür eden fiyat .17.crinden % de 15 teminat alınacak 

3 - Evsaf ve şeraıt her ' . mezk.Q.r komisyonda görülebilir. ( 

Adet aı..ı - --
6000 Yem torbası 

8000 ip yular Mfliiı ,,. &alll 

5000 Bcllem.t 

7000 Kolaa 

10.000 Gebre 

10 Nalbant to.kımı 

300 Çul 

Devlet Demiryolları İlanla .__ ________________ . 
Muhammen bedeli 20700 lira olan üç adet bava ııabmerdaru ile i 

mazot ınotörlü komprcsor 18/4/941 cuma günü saat 15.30 da pazar! 
llB. Ankara idare binalilnda ı:.atın ahnacaktır. 

Bu •fie girmek istiyenlcrin kanunun tayin ettill vesikaları 

ayni gün ve saatte komisyon reisliiine müracaat etmeleri lazımdır 
Şartnameler Ankarada malı;eme daireı:inde ve Haydarpaşada 

~evk _ICfllliiıde görülebilir. (2588) 
---

eykoz Kor sabn alma 
komisyonund 

ı - Mekklrl tevh 1 omıerleri için lüzumlu olan 400 iskelet 
kontorına demiri 7/4/l~l pazartesi ıünü saat 15 de pazarlıkl 
alınacakbr. 

2 - NQmune ,,. -1 ,.. teraıl her sQn konıloyonumuzda ı6 

3 - TaluuTilr ede llyaı 02tt1nden S de U tıımiııat alına 
(262:") 


