
11"' 

olılııl 
T<>f 
,,Jf 
'f( 

i !<# 

6 NiSAN 1941 

f~ PAZAR 
3 onco vıı - No.. 1048 

iDARE YERİ 
Ruı w aniJe, No. M :lııtaDbul 

'J,Wpal: YENJ SAMB ı.ta:nbui - ... 
DLEJ!ON: Z0'79tl 

p GÜNLOK SiYASi HALK GAZETESİ 
Her yerde S Kurut 

Yugoslavya Yugoslav
meselesi ya hazır 
Buı,_ı,,, Alman W'ılıı.. 

A.rrna lceıuli toprald.ruwl..a 
lir itUırru;ıi harelı:..t. •~
Mek ınlisacJe.•ini oerlrl
•ramızdalc; JosJlııJc ._..,,._ 
namesini •ırl11t11 ._.L 
'"'""· 

Mekezi hüku
met nakledildi 

ugoelavya hAll gllnün .Beigrad, 5 (-.a..) - Ofi eUi V lllellelesidir. F2'ftDml)'&- Jlranms a,jan8l bildiriyor: 

Umumt 11e/erber
Uk tamamlanıyor 

ti hiç azahnıpıır; DUn
;parun her tarafında UJandırdı
fı allka elarilmiy<r. Oıreyan 
etmekte olan büyük dramda 
lkinci ÜÇÜncü derecede bir rol 
oynaması icap ederken, Alman· 
!arın İngiltere ile doğrudan doğ 
ıııya boy ölçüşmeğe ~ &

demiyerek dolam~ Yollarla 
h&rbi uzatınağa Çalı91D&1an n_. 
rinedir ki Balkanlar 11111 hu ara
da Yugoslavya biriııci plana 
gec}lniştir. 

Kralın, blitiln Yugoslav mli· 
ııeiWı ltunetleriniıı harbe lıaZlr 
bulunm- hakkındaki eımima -

Yugoslavyada vuku& gelen 
hü.kUınet darbesi llııerine Alman Yugoslav tayyare teşekkülleri 
yanın ne YaJ>i.cağı merak ile eo- bugtın öğledm biraz sonra Jm. 
nıluyor. Herkes Alınanyanın dut istikametinde Belgrad ~ 
llkayd kalamıyacağma teslim- zerinde uıı;:rın,.lardı. Başvekil 
de mUtteflk bulunuyW, Alman general Simoriç hllkfbnetin Bel
lraynaklannın kendileri iı;i:n bil- gradı tene hu:ırlaıımasuıı em
yllk bir eheınm.iyeti haiz oldu- M••W;ıtir. 
ğunda hiç şllphe hnhuım.ıyan Btr &d!ııır G' hıJiıwl ~ 
lın hldiııe karşıııında, blmılsbe Zora guıeteeinn ,...,ruğma &6-
gayet muhteriz davrıınmaıan ve re, Yugoslav ~ Yıman orduları 
Adeta hiç bir şey söylememeleri ne kuvvetli İngiliz ellzt!tamlan 
:merakı bütün büUin bınç.ılıyor. YugoslaYy&. Ynnanlsten "'8 Ar-

Yıı.iıuz Alman matbuatının ne.vutiuğun teok:il ettiği 1tı:ı,ecıe 
Ye radYolannın b~ mil tahaşşüt etmiştir. Yugof!lav, Yıı 
oııdele, mezalim haberleri, mtt- nan ve İngiliz kıtaab müşt.eMI: 
lıailga]ar ve Yalanlar aslrerl bir bir plin mıuıihinoe hareket • 

• 
geçıyor 

Belgrad, il (&.&.) - Dm ada 
nıilteveffa Macıır baf9'!ldli Kont 
Teleldnin Kacariııtanm. ı\)man. 

)'& ,..Nndıı fellltetll. bit- harbe 
aftrilklemnek teblikeııiDe manuı 
lıahmdağuım gönlöğti için inQ. 
har ettiği mnnedllmelrtedi. Bu
~alman men haberler 
Ytıpav M!!rl\met darbesini mil 
t.eü:ıb ı\b ,. 1 l)'Ulll Kaeariardaa 

met darbesinin 
• •• • • 
ıç yuzu 

Loııdra, :> (a.a.) - Reater • 
jenmnm dipk>matik mub&ıriıi 

:yazıyor: 

ln.kta, Jı:ral. naibi yôlı: üren '918 

parilmentoda tatilde bulunur • 
iten Ra.şid Alinin bir hOJdmıet 
darbesile iktidarı ele a1mıt ol
duğu teeyüüd etmektedir. 

Ra§id Ali iktidardan dilfil -
l'lildiiğüııden beri muğber bul:o
Dll)'Ordu. AJm:ınlar hilha- Ra
pı Alinin İngiliz aleyhtan fi . 
kirleri olduğunu gördliklerinden 
omı kullanmakta tereddlit etmİ· 
veceklerdir. Bu İngiliz aleyhtan 
aarbe bizim zararnnıza dönebi • 

Adua 1 

zaptedildi ,,,_: 
AtatOrkün Hayatından 
Yazılmamış Habralar 

1 ita l yanlar 4000 
esir verdiler 

ll=---=c=-

,LitJyadaki ileri ha-ı Cirupunu n müstesna 
ı reket durduruldu • t · 1 1 
; Kahire, 5 <a.a.> _Şimali Ha- z ı y a r e ç ı e r 
1 beşistanda kAin Adua lngillı ve --------------( 

j ~;;;,;:,~;~Ueri tarafın. =::::;t=Yazan : Ce:oat Abbas Gürer ..J 
1 /ngiliz &ami Tehi~ 

1
. Kahire, 6 (a.a.) - Orta ıpuit - 8 -
İngiliz kuvvetleri umwnl karar- At&tOrk; Set6""19 bath- gUi ziyaretçisini eeltmetıi-

1 ""'lnn•n tebliği: -" henüz _,, olmam•.+'. .. ~ yan ve ömrihıiln •••mıe k:a- ,_ ...- ..,-
Libyad&: Bin gaziden f&l"ka dar bUyllk bir -..ela * arka- Bir gttn ordudan verilen 

doğru ilerliyen düşman kuvvet- daşlannı tuttuğu w ~ emirden yiıtni dört ı.aat geç-
leri muvaffakiyetle tevkil edn. lertni ltonıduğu Jl'ethkti ile mifti. 
miııtir. Vaziyete kuvvetli bU Te9flk RüııtllalhJl1, ha iki - (Bontı 3 l11IOii llaYffld«) 

ııurette haklın bulunuyoruz. !~~==~====~~~~~==~======~ Eritrede: Asma.rad&n ileri ha-1 ~ 
reketimiz devam etmektedir. 
İleri kollarımızla A&nasm ~ 
kında bulunuyoruz. Bu ııehir ci
vannda bir İtalyan taburu bas
laııa uğratılarak esir edilmiftir. 
Aamarada alın.an esirlerin ye -
ldlnu, 4'.000 i ttaıyan olmak ü-

Milli Küme maçları 
heyecanlı oldu 

-
zıere 5000 • ~. Birc;oll 1 G 1 b 1 . B 
harp leva.mnı, §imendifer, Joko- sfanbulspor enç er ir iğinı, e-
motif w vagonlan da ele ceçirli 1 ff 

-

miftir . ..tdSs Ababada ~ikta~ ta Demirsporu mağ up e i 
Kahire, 5 (L&.) - Dlreda ..... 

dan ilerliyen cenubi Afrika Inn>
vetleri Adia Ababaya takriben 
145 kilometre mesafede bulunan 
A vaı, nehrini geçmişlerdir. 1 ,_, 
Libyodtı Alma..W Du~ ı ' 

F•kitehir Takımı Demirspor çok 
enerjik bir oyun c:ıkardı 

b.amız. hazırlandığının delili o- melrtedi.r. _,. ... 
lwalt dikkat.le taltlp ediliyor. 
lılaear baııvekili Kont Teleltinin - . !8-• _.. s -.. & ııot 
intihan Atınanıann Yuıı:aoııavya \ · 

Yll&Oflla.~,... nz.ı. mı asbd 
)IUdmı bıtıed1ğini isbU etmek • 
tıedlr. ı\Jnuınlar tavizııt olarak 
Xacartera YugosiaTyaDJD Banat 
mıntahmm ?erDleği teklif et -
4*'dtr. Alıııaııya, teklifi red
~ taltdlıde 1lacaristanı par 

,_ •}'fa li - 4 ele) 

br. Hııenmle ki Raşid Alinin ILl'- ı 
ıa- •yfa 6 .Otu~ do) 

Kahire 5 (a.a.) - Neşrolunan 

resmi tebliğde, Bingazlnin şar

kında düısman ilerleyişinin mu - 1 

v&ffaltiyetle durdnı·uldıığu w 
~~inde har.ırladıklvı darbe 1 r -
ilr.erine feci ve me,om bir ziya 
118rp.-niştir. Alman lann lıfacari&. 
tanın coğraft Vaziyetinden. İati
flde ~relı: Yugoat&vyaya taar
ruz etmek iııtedlkJerinde, yahut 
lılacariatanı da harbe sürükle
mek için tazyiklerde buhmduk· 
'lannda artık hiç .ıtııhe kalma-
1nlfftır. 

• 

İngiliz kuvvetlerinin vaziyete hA 1 
kim bıı ui:ıduğu bildirilmekWir. ' 
Bıngazi NiQôn f'ahliyr EalldJf •.• ,"'!"~'""''•~ .... 

Kahire, 5 (a.ıı..) - Bing&ziyi 
son İnffiliz kıtalannd&n bir çey
rek ~'int evvel terketmiş olan 
i-emru bir sözcü dUn Libyadaki 
İngiliz geri hareketi hakkında ' 

• şu beyanatta bulu'lrr· ıı~tıır : 
- "" :.. .:ı t: ır. 2 de) 

!Meclise geıen lleşÜdaı • Demirıpor moçıntlan bir enstaıtl•ne 

layihalar • 
yenı 

• • 
Ord'J subaylar heyetine 1 Z m 1 r 
mahsus terfi kanunun· , 

da bir değişme 

( Yazısı 5 inci sahifemizde ) 

Şoförleri 
':Ankara, 5 CTeıeroaı..ı - BU- Belediyenin verdiği kararlardaıı zarar 

yiiJı: Millet Meclisine gelen ev ·ı göı·dükferini iddia edigoı·far 
(Sonu aayfa 5 ailtun 1 de) 

. YugosJ.avyarun nattı hareketi 1 

- gayet dl1rttııt ve llUl.lıpervera
lledlr. Yugo,ı!av hlHdhoetı kom
"1\arl!e iyi do6tlut ~ek 
arzuınmdan ~ka btr ııiyeti ol
madığını il&n e~. Filhaki
ka hudutlannın ötesin& hiç bir I 
ftY&81 olmayan Yll&'Mlawya için 

1 
m.e.cut vaziyeti mnhafal:ıl et
mekten "hMka bTr "'-1 tuavvW' 
edilooıez. Yugosta..,_, bug1bı 
bulunduğu hal içinde, ancarı: mu 
harıı.zaı.ı,. bir devW ola.bilir, 
J&Di 80.lhun devammı teoh-ietı 
batıka bir siyaset takip ""enez 

• 

Fakllt nıihverin onu rahat bı
~.kması bnltinsızdır. Milıveı
ıçın bütün Avruııa.Jı. kendi emir 

ve hiiktnti altma _.__,_ a~ktan' I _ _,_ ... _ .. l t ... , 
""""" ~· E:rilrede nıauaffalcig•tler 11ö.t•7Wn Hiir Fraıuu lata a.-.-.a ,,., %im ı o omooı 

' SABAHTAN 

1 Başında 
- bir amiral 

SABAHA 

Denizsiz 
memleket 

1 

Macaristan 1 

Bundan bir müddet evvel İz. 
mir soförlerinin gazetemize gön. 
dcrcıikleri bir şikayetini yaz· 
mış ve bir ka~ gün sonra da 
İzmir belediye reisi Bay Behç_et 
Üzdan bı: şikayete dair aldıgı· 
mız bir cevabı neşretıniştik. Bu 
gün, ilk ~ikli.yeti g~ndercn lz:nı~ 
ııoförlerinden aldıgırnız ıkın~ı 
bir mektubu aşağıda aynen ven
yoruz: 

açı/:a illııedilmi• bir gayedir. =====-==============-=-=====--====.::========= 
Üçler misakı bunu mtln&kaııa lik, istlkWini mildafMya ham' g1ln!erde imaladı~ dostluk b&-1 HAR p __ _ 
kabul etmez bir ııunıtte lsbat bir Yugoela.vya Flihrer için bir yaımemejniıı ne ol~ dfl-, f ' 
~i~. Avrupada llçl.or misakı klibustur. Yugoe!avya Almanya- ,ıtnnıe!r mevkündeyiz. Çllnkl1 VAZl.YETI nı a uı etmiyen yani Alman ta- nın uykusunu kaçırmalı:tadır. Bıılgarist&n hiç bir taarruz el-
hakkUmtıne boyun eğmiyen her Ne yapbğını pekfil bilen Ye yaseti takip etmemek t&ahhil • 
devlet bu ı·stıkı•• •e h....__.,,... .... • U.ITI,ç. vatani vazifesini ifada zerre ka- dUnde bulunmtıF. Hudutlarını aııkını °'!1llılarile mildafaa etmek dar tereddüt göstermiyeceği şüp ecnebi ordulara açarllk meınl&-
Z&rUretindewr. ,.__ si '--tini bir•---·- "-" halın· e naıiz bulunan yeni Yugo av &o: ......,,..,, .....,.. 

Binaenaleyh, AlınanY&nm Yu. hiikUınetinin bir Alman tehlike- getirmek bu taahhut ile hiç iti
goslavy~yı tıı.hat bırakma.ıına, Bini büyük bir soğuk kanlılık!& lif edemez. Bulgar lıükfuneti 
onun bıtaratıığını t&nnnaııın& diişUııdüğü ve bütUn tedbirlere dün imzaladığı dostluk mualıe-
imkli.n yoktur. Fleıe Ytıg0e1a 1 '-- •n•-' • ·• h ·zdi B denamesini ihlal edeeek midir? bir kere mihver •""--- ,..,....,.~_I ....., ·~"ugu şup esı r. u a-

-.;ıua -..,,.... rada, Bulgaristanın vaziyeti bi- İhlil edince bunun ne gibi ™:
ten sonra tekrar hürriyet; 'ft i&- zi bilh·- alikadar etmekten ticeleri olacaktır? Bu bapta res
tlklll davasile ~ kaldınnca bili Iı:aıamu. Almanya Yugoe- mi ve ııalah.iyettar makamlann 
mıhllerin bunu h118118f bir hak&- la"Yaya nereden taarnu edecek iıoktai nıwın bilinmeden bir 
ret gibi tellkki etmemesi pek tir? tahmin yapmayı mevairnsiz bu-

Doğu Afrikada 
son vazige 

l YAZAN: • 
Emelcli a.,..,.., 
Kemal Koçer 

~~~~~~~~~-;. 

Britanya imparatorluk kuv 
vetlerinin Hıı.beşista.nın işgali 
işini ön safa almalarındaki 
sebepleri telhis edebiliriz. 

Sirenaika muvaffakiyetle-

bulunan •• 

1 

1 

" Muhterem gazetenizin 25A 
3/941 tarihli nüshasın<la imişar 
eden İzmir şoförlerinin clilckleri 
mektubunun 27 /3 94.ı tarihın • 
de bütün İzmir halkı ile biıJerce 

(Sonu uyf.J fi eütun 4 de) .. 

~Müsabakamız: 

i 

zordur. YugoeJavyarun misali M !uruz. Fakat şimdiden söylene,· başkalarını da a•-' me....._-e ha-' &eazistan tarikile, yahut 
k ti Bil '~ • """ doğrudan doğruya Alman ara- bilecek bir hakikat varsa o da 

re e ere rilklememek için, il>- zisinden bir istila teşebbüsü vu
ret teşkil edecek bir tedip dersi kua gelinıe bizim ııaza.nıı=da 
Yerilmek lizııncbr. İfte fU sıra- bir Bulgar meeeJ.esi çıkmaz. Fa
da Almanyanın Z&ptelmeğe Z<ll'- kat Almanya Bulgar toprakla
hıkla muvaffak oldatıı büyük nndan İstifade ederek Yugoslav 
bir hırs ve intikam ııt"li lıeinde yaya veya Ytııııınistana, yahut 
hazırladığı istikbal bııdur. M1IJt her ikisine birden taarruz etm&

ltref ve haysiyet blarine ma.- te kalkanıa. Bulga.ristanın son 

ri, yalnız Nilin, dolayısile SU-
1 

veyşin emniyetine yıı.rama -
'udur: mış İtalyan ordusunun me -

r 40 -
MÜSABAKANIN ŞEKLİ 

Bulgarlar Alıııan orclularına darı istinadı sayılan büyük 
kendi topraklarından bir taar- bir kuvvetin de imha ve esa- ı 
ruzi harekete geçmek mi.isaade-1 retini intaç etmişti. Oynak 
sini verirlerne aramızdaki dost- bir muharebe kabiliyeti gös -
!uk beyannamesini yırtmış ola- teren bir or<lu için, zayiattan 
cak.Jardır. (8orıu Nyf• 1 •Utun 1 de) 

lJii'll'yin Oahld Y ı\ T ,('JN i . ..--- • 

• ~ ~~-..~ i ;:..u;J1·~.taı11n geçirdiği istihaleleri gösterir 
haritalar 

kinin intiharı herkese yeis ve 
aciz içinde bulunan bir memle-

Bu parçay, keıip s11ı. l•yınız. 

Son p.Jrça neıredildlkten sonra 
bu parçalar bir araya getirilmek 
aure:iyle meydana çıkaeıık rf"sml, 
vaııh adı-eıslnlı:te blrllkte idare· 
mlze göndermek bahar mU•ab• · 

kamıza ııtlrak için kiti gelecek· 
.. üç gün~en?,-e~i Maearisla~ 

1 dunyanııı huznunn ve r1kkatıru 1 
uyandırdı. Ba.aveldl Kont 'l'ele- (Sonu aayfıa 4 siltun 4 de) ,_. ___________ , 

1 
tir. 
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Çöp ya/,ma 
fırınları 

ANi;ATAN 1 efR GAZETECi 

-15-

Siırask 
tah ikatı 

1 K"y San'at rı 
Yerli kumaş iyi netice •bnch-

• • ğmdan yeniden iki 
ıhtıyacı fırın yapılacak 

" . ne,- ... 
Okuyuealaı"dan bir çıoğ1l -

bide, ~ ~ ımıta-
p, Ito,yı. dindar .. papazkm 

~ Jlq•ı4ığı -
lııııdtp dfur,ııamn • bOr .,.. )ıll... 
,,ak zıelrtl ıı ıdıga 1ılıt lmııfbn1' 

... ınelJhtır :s-ı- •'llJAuıt. 
4ıwto!e :J'ı::ad'l taımıw. 

ki emekli Mkerl bir 'Ckmtıc:r ala& 
cncsn. yani ıw:tma Wıamllj 
Myill< lta2deıP do&tıııc 1 ' ııl ... 
'(B. Haoı Jıfunıd) ıa. Mit& g,. 
pmdığı act.mdı. 

Amoom. bu J'wıadl _.,. , t. 

aııbjıı ıad«ıı• için Dk i9lm. şaş 
!:ı_ bir balde .,...pı trıamM Muvazaa golile ve 

Bir doktGr gcöımet istiy~ı fahiş karla satış 
ct.;rbtri . . h&.-

1 yapıldığı tahak-
cDseıer ~==ıroı- kak etti 
pm ki geea y&l'9 hangi dokto- Büyfilı: ıai!cyasta ~ btnlerııe 

- twı1oedeıı, n--• ~""" --. ..... ..--~ .. -· lirayı bola tık' ihtikar badised 
dllşilnemiyon:I tahkikatına müddeiumumiliğln 

Evden 80lmğa fıı1sr fırlamaz, el koym114 oldıığımu w bu mü • 
-V.btn kuru soiU:n. J9tl ay- essesenin de SuJtanham&mJnda 

Her Şubeye 
alınması 

sekizer talebe 
kararlaştı 

.lla.arif Veklleti köy ınaran -ı 
goofuJı: ~ demircilik içn köyler-

~ Def.iletmiştir. Ve her şubeye 
al:ına.cak talebenin sekizden aşa
ğıya olmamasına gayret edilme-de bir lmrıı açmıştır. Bu kursla-

nn her flllhesinde azamı 8 _. ili, sekizden fazla talebe müra • 

kİfİ çabı!Jbnl.aea.ğı bade, bUl eeat ettiği ve bıml&rın adedi i
)'erlerde kurslara daha fa.zl& Jriıı.ci bir kunı için ki.fi görüldü-

dmlatmaya bqbyıuı. alaca ka
-lık Jıuc:111. wlaman üzerine 
bir kOft 80ğuk .. dökttlınüş 

gibi., h- lııendtmi toparlıya-

Suraskiler lnımaıı ticaret!wvwı milrta.rda talebe almak i.ııteııil - ğ\i. takdirde, kurııun &yni mabal-
l>ulunduiamı yumıştık. iliği anl~tır. de bir defa daha tekrar edilmesi 

Fiyat ıannııbhe Jı.ooıi&youa 1'aarif V eldletl bu Jrunı1arm muva.fık olacağı alikadarlara 

Buna karşılamak 
için her vilagett~ 

satış şubeleri 
açılacak 

Dokuma ve mensue:d flı.bri -
kalarının, ihtiyacı olan iptida! 
ma.dselerin muayyen fiyatlarla 
temin edilebilmesi için hükll • 
met bazı. tedbirler alenlıhr. H~ 

Beleıli)'8 çöphıri yalrraek lf.o 
_.. t.etıis ettlği tımılarda.ıı Ç<ıll 
iyi neticeler aJmıııtır. E\.-vclc• 
JD&vnalarta çöpleri deıri2ıe dök
mek için aenede 50 bin liralıJı: 

masraf y•pelmakta idi. Yeni f). 

nnlarla bu nwıra( ehemmiyedl 
bir ~ azaltılmıf ve a.lıııaa 
iyi neticeler ilı:erine J1'101llden btı 
iki çöp fınnı inp•ına karar voı 
rilmiştlr. 

kUmet gerek kendi mUrakabesi!,ı ı--------.;,.,...,_ 
ve gerek lmmıııi müesııeee halin- Mevlidi Nebevi: 
de çalışa.n fabrikalara, lıalkımı- ~ lfl8ri &iafü)ln-
zm ilıtiyact olan bütün lıumaşla- den: 
rı yaplırmak i~in teşebbüste bu 9 Nisan 941 Çarşamba. gll-
lunmU§tur. Fabrikatörlerle lktı- ntt 1360 ReblUlevvel ayının 

ıııemuriarmdan biri tarafından aha verimli olması ic;ln bir tel>- bildiriiıniıJtir. 
lıirinm [ rıimı Wa a.ım, bft =s 1* lım etmlıft' BeZilerelt takip ..... tahlı:ilrtea ııcn-!------------·-----------
Batta ( Ulahlar '-' İf*e O N'd@dır ki bir tesadüf 
~ u= uzaı4rya, keli-J m.M, Tey&bat b'leııecliğim 
tııelime, bin itina iAe .,.teı .. dbü&-"" *' mecJıui bir lıw!mhı hilkmii 
m.iıft. i'aJtat bu mfie!liftn. bir çok teıııiri altmda Md ta& OTVei, 

~ pbi. bu -1 de o - &kbma ibtiylll' amc- plmi,ti. 

ra mli.döehmıınnfllğııı ihJwo edi
len bu h&dWnin mahiyeti bir 
lcsııın Alıma lnmvı\dıınm piya· 

ııaya hıgtıis malı gılıi ııürmelı: " 
ayni aamanda kesadl ti~ 
!eri altında tmie ettikleri '"' yi
ne lı:end1 cıırtat ııdamlan tara -
fmdım .,. lıİI' dtlkkln lmio g)

bi idare etttrdilı:leri ufak bir -
tış ~ peraJmıde 

Katil 
Hüseyin 

Beyaz 
Peynir 

sat ve Ticaret VekSletleri ara - on ikisine mthıadif olma.ltla 
sında yapılan görüşmelere de-. önümüzdeki salı günü akşamı 
vam edilmektedir. Yerli fabrika çarşamba gecesi) MelMtt ne 
lanmıza. hüküınetin göstereceği bevi ol.duğu ilAn olunur. 
şehirlerde peraken<M atılmalı:\ !stanbul MU:ttihıl1 

- dil jel iv Mtcüuw edllenk 
aeşroluııdaia için -nı anı -
eıun o kadar emek wıdlgi 
Weümeııiııi neıııremedi· 

lştı. • 1 ihi bil v ... edi-
bine ait olarak daima tHıılr et
tiği bir ıütt "IUdı ki n-ııa ait 
bltyillı: ha.lıikatlerden birini ıı.. 
• ettığ için ıınntemem : 

"tnsan her fl>Yden bslı:ar. 
ıuz anlamaktan bıkmas.,, 

Ben bugün, şahit olduğum ha 
ldkatl<ır lı:arşısmda, bu bülnrrll 
pek zayıf buluyorum. 

Anlamak :wakı\ııınan O k 

çan damarı olan bir +w Mır ki 
H. 118& ve ihtiya.c;, aekVmıı bf.. 
kim omıak ,iradeeindıı olaıı bir 
in.sa.ııl öltimlere Jıaa., hatd ö

llhıMerdm öliış•laı.llııor giitiiriir. 

Beo, iri ldç ı. aa ~ tıtr a
dam değilim. .. ... iri beyni 
tlimle ?9mio Jıanhlr ~ doklor-
hak gibi en büyük -.ıadlaa ul-
ııi:nde birl8't:i=ış, bıöi garip 
ı»~ taht çok u~ ÇQk 
mlinffwr, batta ilimden öteye 

git:ı:nq. lralkışacak bdar -
bir :ıdt& ahil>i idi, !ranthğnnlz 
vak"alaP içinde tabMöen w iD-

- iclı!ta yıtdığı-sama 
mızı gördlUt. Belki ölBme kadar, 
hıı.ttl. ôliiı ' öMıaııa lıadar git-K"' . 

Uk. 
Bu ı+u ı' Min hiç b0:7'e ueti-

celen ~ aıılf. tpbmin 

edeınedm. .. 
Bal, o gecıe, o .ıı-t-meli rece. 

bedbllht Bahta.sonm baıın o ga-
rip aözleri eöylediktea. 80Dra öy-
le o 'l&kte kadar biç görmedlğım · 
bir ~ kaskatı mıildğni gö-
rünce o kadar hayret V'C dehşet 
içinde ka!mışhnı ki bir mOOdet 
ııe yap8l'&ğımı bilemedim. 

Fakat bedbaht B&htw•• 
baBıı. o lıadar uap içinde, ııami-
mi bit' yjcdap1a, mı•JMa o ... 
llyama.dığmı garip Wıtib l ri 

haber vermek 1*yiıJıi beni pek 
.arstığı ve ı;ok wıöhb İll etö«t 
için her f8Yd= ene&. Behte.ı.. 
t11l1 irndpdme ••• dr biml dUJ'"" 
muştum. 

Babtaaomıı. gec;iıdiğı bil P.· 
l'İp buhraw.n, öltlmdsı enelld 
bir komd hal mi, bir ..ra • 
beti mi, bir bohıan mı o•foi-

Yeni Sabah 
ABONE ınmaı 

Tbri<ly• -U.ORIK 1400 K ... ll700 W.,.. 
1 AYLIK 150 • 1480 • 
3 AYLIK -• -• 
1 AYLIK 150 • IOO • 

1 - 11M1 PiUAFI 
t a.Mate.vv91 UM 

114 Mart 11117 
a.ihı M, /oty 4, Ytl: K1 • Ka&MD -

cı.ı;,,.. ötı. ikindi 

10.$ 5.JI t.17 -1 
i .:ıcı 11lf 1U6 V-tl 

"'"- y- ı ..... k 

1ı.oo 1.14 9.18 
_, 

!Ut :ıo.12 ut v-u 

DiKKAT 
ev ... e.a.ll> • "' J&Pfle" ,,_,.. 

ve - ...,...edl- ..ıı-n ıaııo 
..ıu- ve b&UM.at"lft klıyltolmuın.. 

aan ıiolo.)'I h'9 .... -llyoot kab .. 

... h .. 

Amcam vt.kıa hprt=Jeda meşı-
gul o~~ bn»lnmş, ken 
diııi yalnız gimmq& Termişti 

Fab.t ,npı...ıs, m tıll19lt dtı. 

yine doktorhığu idi. 
Kenditriırin ........ tııııırm-i-

On iki sene 
Jıapse makum 

oldu 

IPiyasaya çıkarılan 
Peynirlere yeni na-ı 
rh mı konacak ? .. 

üzere kumaş satJş şubeleri aça- 1'. oıg-
caktır. Bu satış şubelerinde topl'·--------:;,,;..;.;.~ 
tan yüzde s.5 ,.e perakende sa- BELEDiYEDE 
tışlar içinde malın cinslerine gö-
re yüzde yirmi 1ıeş karıa satış Bakkal ve esnafa 

.... ~ ihaeıindmt ..ı -ttımu, •4 .ı.,_ 

ne de büyü "1ir lUınad besliyw
duı. Kwwti S 4 Ww wtti bahem 
öklil.ktmı &Oma, .,. -ıe balı& 

oğal gibi bel aber JısııPıdığıllıa 
lıalde, o -ıcailerin giinlftk ha.
yatlaruıa hl(; bir sunıtle kanş -
matlığı 'lııe yaJntz kitaplarilo meş 
~ oldıığıı iı;;isı, Jrw • • Beh
taaor vak'aauu uzun UEBdlya a.ç
mı.ş, ıı- etnbndıı. .bmıüz .biıc 
bir şeydeıı lıahsetmİf dııığilim. 
• Amcam, ,.mı.. çok -diğim 
eski wıelcteq> aı •• , 1 Balıta-

1IOl'lln iıaşHıa gıelm bindr!EIM 

ıllr. 

Saraski ..... - Jll!lli. açb-

ğı bu " at .,. toptan. ve,.. ya
rı toptan ~ mal satar gilıi · 
görüıımelrte.,.. bıı ııekilde ~ 
!ar t , • bu. meğazad• ayn 
ve peaabndeci bir .mJckiin gibi 
dıaba YllP* bir ttyatla ~ 
~ tmdıı etmelctırdlr. Bil 
81ll'etle loendHerine 7 lı.ilsar m.
ya mal etttlrtes:i lmmaşı 17 Jira
y& kaıdm: ........ ım.+- )dunu. .bul· 
~. 

&ilfttleri ~ Bııula.ıdan Bomdııa tılııııb.Smaakiaileetn
dohıyı da ona grrlınıdıı uek den hıeiltaoedıt boı!rmım ~
ç<lk acımıştı. o kaıdaı-. bıiz' ortak .... ttr.j ba. f1mıanm 

ürabamıdaıı Abdl1lmuttalip 
• G&la.tada Şarap ilılrelesinde 

prç içerek Fındıklıya döller -
ı.mı çalmakia old\ığıı. .;oralı& 
ıı.vı: 

- Sa8 Kııttalip burada be -
llİZlll eRiştom Tar. 

Daıeııi ve onun da sıumı•rn> 
• iliıerina kamayı çekip mıtbte
llf yerinden yaralamak suretile 
lfııttetthı öldürmekten suçlu İne 
bo1a1u Bllaeyinn ikinci ağır e&

-ı. deV1llD eden mııb&kemesi 
dllıı nııtX al emiş ve 18 seneye 
..ııküm edilmi,tir, Ancak va
Irada tahrik göıilJd~den üç
ı. bıirinlıı telızili mretile 12 se
• hapsioe karal': verilmiştr, Sııbalı karıııılığı, ,.ıtm p. lwuı::is,,ooeri eti ~ 

:ıüm uykuslaluktaıı. ·ı ı bir .. roeeue - - bu mretJe k&-

~~<!::: ı:::::-~ .::. ::.::~ ıı:: .Dun yapılan 
wını beJ "'• ı-wı;.;,.., ııöy. tirileu Jtı&n ;' nn aJıı:ı fiyatıan.- h t 
leditim --, büytlk na bir la+pl..,aı p&y:ı itil.ve ed&- ra a 
bil' ~rakla, lıfJllıea blttı. 1 nık ıııaJiyısıt fiJatmı yttkseltmek 

Geceliği ibcriııe bJın palw- ve aalt n;ıııııtta fala ptarmek 
ııunu giyerek ben.imle birlikte ttr. 
acıele Bah•warı......_ ,okwıun& Yiı.ıdeintanmink yapılan ih-
tınnaDdı. bar ii%eriııe muavinlen!.en birini 
8-~ )'ataD Nır bu ilttilı:tır birli ivi tahkike 

dire Mmmı .........,_etti ve be- Jll'llllllr eıÇıaiıJ ..,, yapılan tahki • 
nim bü,ek lıaymtiııs. aıumda. katta bu pojf ilıtildno 40.000 
hakikaten diiDağı nesııden öl- liralık lı:adsır bir mal il:ııeriııd9 

ınüş oldu,ğrmu eöyledL yapılmMtıı oldıığtt 'l1'e bumm 
Akabinde Bahta.ırn mnayene yli7,de 70, 80 ?e hattt 90 gibi 

den geçirdi.. Ben uocamı, titri- bir klrla ııatıJdıtı testııt edil • 
yen bir merakla taldp ediyor - miştlr. Mlklı:ieiwmmıiHlr !li:tn<§. 

Bir günlük tutar 
850 bin liradan 

fazla oldu 
Dttnkü ihracatın yekfuıu 3:iO 

1ıiıı. liradalı fuladır. OOn Yu-
n•ıristana balık, Almanya.ya tn
tfln, ~ya av derisi, Fraıı
.,.. fındık. Balgarislana zey -
tin. :Mııııl'lL 200 bin liralık tUtün 
atmıştır. 

verilecek un Son günlerde piyasaya meb - yapılacaktır. Buralarda yünlü, 
:ııul miktarda peynir gelmiştir. kumaş, ipekli, pamuklu, Jtuınao-
Peyııir müvaridatının ıl:ı.ha da lal' satılacaktır. Evvelce simitçiler, börekçiler 
dıeıvam edeceği haber verilmek- o-- VCMire için tahsis edilen günde 
dir. 200 çuval unun bundan ıtOD.B 50 

Gelen peynirler, )l'e(li imal .. K asımpaşada çuvalı mahallelerin ihtiyaçlannl 
dtlmi~ peynirlerdir. Bundan do- karşılamalı üzere baklqıl ve ~ 
layı bu peynirlerin satıııJarına g ğer esnafa ftl'ilecekt:iT. Bil su"' 
mevu kftr hadlerini yeniden tes yan ın retle simit ve oorek yapan yel'" 

bit !izılJl geldiği söylenmekte - !ere günde 150 çuval ıı.n kalmaa 

mr. ~ira, halen kaşar ve ~yazı Bec ev kısmen yan- t.aöır. 
peynırler ıneTZll narlı, eeki ya- 'ti =========::=ı:=:::ı 
ni bunda.n evvelki imalata aittir. dıktan sonra ate, IR---~-....-..;_-
Yeni peynirler, bilhassa bevaz •• d" ··ıd•• R A· D y o 
peynir, hiasedilr derecede fİN SOD UrU. U .. 
vermektedir. .Maamafih nıila _ Kasımpa.şada Eıµın camn so-- ..,_ _________ __.,,... 

teh
. ilk ...._. ,_'·-ad · ' lcağında Hüseyine ait eıvde yan- BUGÜNKÜ PROGRAK , •~c.re uowuu an peynır 
ııatıo almakta.dır. Bu hafta 80 _ gın c;ıkmış ve yanında bulunan 
ounda beyaz peyıılr saWmayan Nevzacla aid 7 numarnlı ve Ali
bakkaliye kahNtmıştır. Kaşar nin müctecir bulunduğu 5 aayıh 
peyniri de ıı.,.,..... her yeme bu- ev ile ayni mahallede acenta 
lunmaktadıl'. Mehmcılin sigortalı 43 sayılı ah 

gııo Procram 
9.03 HabedW 

9 .18 Mll2:ik 
9.45 Bv bdını 

* 

18.11.114.~ 
18.50 MQzlk 
19.30 Haberler 

Bakkalara tevzi edilen ~ şap ve birbirine bitişik evler ıZ.30 Prog:nmı 
20.15 Konuını. 

2ll. 130 Mlizllı: 

21.00 M1lz!k, • ve beyaz peynirden maada, e- kııım~n yandığı. eşyaların bir 
hemmiyetli miktarda. mallar buz losmı kurtarıldığı halde itfaiye 
hanelere verilmiştir. tarafından söndürülnıliştür. Talı 

Hava gedikli oklılunun kikata devam edilmektedir. 

müsabaka imtil:ıanı --<>----
Her sene olduğu gibi bu sene 

de hava gedikli okul ına orta 
mektep mezunları alınmamak -
tadır. Bu münasebetle Türk ha
va kurumu, bir müsabaka imti
hanı açıru.ştır. Mfuıabakııda kaza 
ııanlar havıt gedikli o'!mluna a
lamamaktadırlar. 

Yerli Nişadır 
imal ah 

, 12,33 Muzlk 

lZ.50 H•berler 

13.05 Müzik 
13.25 M!Wk 
18.00 Proııram. 

22.31> Habsler 

2ll.50 Jıfüzllı: 

23.15 K.apaıllf 

1 1 1 
2 1 1 ı•ı l 1 
3 1 1 •: 

dum. l1lı: altkaıJerm. odb ve 80lgll)& ------------------------

Memleketin biitün 
ihtiyacı dahildeıı 

temin edilecek 
4 ı•ı 1 1 
s • 1•i ıaı ı Amcam~ ı;m:mıddarı ve çekip lfadı' bıl •lnını-~ ı 

ayaklan Jraslrah kenetlenmiş.' bulunmalrtadır.öııiımtı.dıeiıihat E sık tartarak lht"ı a" r ' 
=ı:.ıa:!~ ~ --=·~ ta içinde bu mflhim thtildr me -!r-- 1 ' 

Bir firn1anın, memlek .. tte ta
maınile yerli nişadır iaıal ettiği, 
kendisine icap eden mevaddı ip

tidaiye ve bu arada 11ulfat de A
monyum temin edild.ği takdir
de nişadır, daha ucuza mal ede
coğini bildirdiğini yıı.zın.ıştık. 

taeoı"11, yüzltııde gittikçe büyü- selesine ait tahk:ilrat dooıy-. 
yen bir ha,-retie uıwıı uzadıya, müddeiwıpmıl!!k makamına t&

mua.yeııeden geçirdikten ııonra kemınttı etınio bir halde veril -
~· Dadaklanm derin bir lllİ9 ola.ealı: ft bir hı; giln 800-
M,yretle blllı:m.üşttl: 

BakırköyUnde böyle bir bakkal yakalandı 
ve mahkemede ceza verildi 

ıa da pmhpftmeldne bef1anı -
- Vallahi.. clA!di. Garip! .. Bir oaktır. Dlin asliye ikinci ceza mah-

kriz!. Fakat ender g&illl1r bir ______ ""!' ____ "!"!!!!\I blııesi şayanı dikkat bir ihti-
ı ...,_ --"- .- '-b '--'-' ' .kAr cürmıi m-hndunun muhıı.-

~ ... ..,.,. -.,,- .., .(IUBU 1 """"" ERei 1 ~ lıucwı 1llllllll ....,. • ae bemiyor!. J'alrat odllr denile- - ..., , kemesini yaptı ve süratle ıntaç 
aman bu baldm kendine gel&-' ederek BUÇluyu cezalandırdı. 

-! .. Bir -...'a. .. Hayır!.. Vakıa oeğiıı.i zııııııelmiyonım!. Yapılan clirmü meıjhut zap-
OllA da bemi!"t'!. P'ııJaıt detll.. _ Uzun aman mı!. tına ve muba.kemenin cereyan 

Bir 
,_. ~ _ .. _ edeıı safahatına göl'8 bu suç 
......a__. ........,esi! Yani vii- - Evet! .. Çünkü.. Ne yalan §iiyle işlenmiştir. Bunu muh • 

eadlln doeup katılaşırıuı görü- söyliyeyim!. Vak'a mühim! .• zı-J bir bulunan kunduracı Ahmet 

m,or? .. Fal<atbirbipcrtansiyon ra. .oglum,inpallahodeğildri'. oğlu Eııı.inlıı.14.~ndan dinliy., 
liın: Jıahranı da değil!.. Korlaı.nm. - amma.. Ben Hindmtvıruıki es-, 

Dehşetle aDM'•-o yliziine be.- ret günleriıııllde böyle bir iki - Ben Bakırköyilnde Sakız-
-yordum. ağacında İstanbul caddesinde 
... hasta gönııilftlm!. Bil bal, Al- kunduracıyım. Her zaman yi-

Aımaom benim MJ""ntmı gö- Y""',.;;;ıni dükkf.nıma yakın o-labti ilem, o olma• _ --o-
sence, mühim bir vıı'"'met yok- lan suçlunı.ın dükkilnından teda. 
"""'~ <7ibi, birdenbire -m; .. _ Amcam, ıararlanm& nhıım, rik ederim. Bic kaç gündür al· 
:;::_::__,,: ""'" beni çok sinirli gördügii için, dığım beyaz peynir pek az ge-
5.,..u~- fada l>ir 'lllY aöylemek w- liyordu. Gösüm amruıayordu 

peyniri. Dün akşam yine aldım. 
Doğru karakola gidip haber 
verdim. Polis Fe'll'Zi efendiyi ya 
nmıa kattılar. Peyniri de eline 
aldı ve dükkina gelirken orada 
bir ıuıçıda yemek yiyen Ahmet 
adında bir gençten rica ettik: 

- Yok! .. Td89 ytık! •• dedi. di. 
- 'N&f etmiyonım. Haet bey - '!'o..~! EvvelA hasta 

(Amcaınıza çoeulrluğnnınzdan ile~ olımk )fııupylır! Ha. 
beri böyle hilıap etmek evde ._ yat n hm var!. diye bana çı

det olundu). Telaş etmiyor~!. kıştı. Evveli ııüratle bu genci 

- Ha!" TelL~ yok!. Teli§aizl hastahaneye kaldualını! .. Sonra 
- Fakat oe oldu biçareye. _ dü§ünürh!_ 

Bunu a.nlıyalım dıı... ne yıı.psla- - Hastahaneye mi?. Fakat .. 

caksa bsr i.ıı evvel y• \; - Sen buıa blrak ! . Ben ,im-
- Yapılacak gey hem bu di telefonla. İIJıİ ballederiın ! .. Şu 

zatı bir h~ :nakk:ttir
me rtir!. 

- Bi7.e llU bakkaldan 00., 
kuruşluk peynir al! 

Diye beş kuruş verdik. Gi • 
dip aldı. Tam çıkarken polisle 
beraber ic;eri girdik. O peyniri, 
benim aldığımı da tnrttık. 90 
gram ola.cağına ikisi de 70 şer 
gram geldi. Hesap etWc Kilo
au 70 kunıftan bir iki kul'lllf 

fazlaya geliyor. Halbuki narh 
55 kunıştu. Bu adaın ihtikdr 
yapıyor. 

Karakola getirilip ifadesi a· 1 

luurken orada: 
- Ne yapalım diyordu? Pey 

nirin tenekesini 10 lir-ıya alıyo
nız. Yarısı su çıkıyor, çok fire 
veriyor. 55 kuruşa idare etme
diği için böy!\l satı vorunı. 

Diye cevap veroi. Bunı.ın üze
rine zabıt tutuldu ve huzurunu
za kadar geldik. Vak"a lıundan 
ibarettir. 

Diğer şahit Ahmet ile, polis 
Fevzi ~ ayni ifadede b\llundu
lar. Suçlu bakkal; TasköprU!ü 
M:us fa iıli. O da bu iddiaları 
reddediyor: 

Haber aldığımıza göre tlıtısat 
Vekaleti istenılen mevaddı ipti

daiyeyi temni kabul et:nll4tir. 

Bundan dolayı ilk tecrübeler
de hariçten getirilen nişadırla

ra nazaran daha pahalıya mal o-

lan bu maddenin, önündeki gün
lerde nisheten ucuza temin edil-
mesi münıkün olncaktır. Hatta, 
söylendiğine göre, bu müteşeb
bise, Karabüke çağınlarak ima-ı 
~ata oı:ıda devamı kendisinden 
ıatenm~tır. 

Halen, Avrupa.dan gelen nişa
dırlarm sandığı 35 lira ile 22.5 

- Ben ne F..ıniııe peynir ver-
dim, ne de karakolda bövle şey lira arasında tehalüf eden bir 
ııöyledim. Yalnız şu Ahmet <'O- k•ymete mal olmaktadır. Yerli 
cuğa beş kuruşluk peynir ,·er- nişadırcı, yeniden yapacağı. ni-
dim. O ela 90 gramdı diye ısrar şadırla.rın ııa.ndık başına. 22.5 J-i 
eyliyordu. 

Nihayet muavin cezn~ını is- radan daha aşağı mal olacağı ve 
tedi ve riyaset de suçu sabit ilk partide 17 bin kilo ni§adır 
gördü. yapabileceğini söylemiştir. 

Mu&tıfanın 25 lira ağır para "'k il" k oezasına mahkumiyetine, 7 gün "' a ıyet O ullarının 
dlikkaıunPı toedcline. 21l0 kunış ordu ya hediyeleri 
mabkeıre _harcı ödemesin~; ka- Bazı egalliyet mı-ktepleri hu-
rarın katıyet l-:~~ıx.tnı~sındcn dudlırda nöbet bekli M h _ 
sonra hır suret.um 1:,~ıı l'abah . yen e 

rar verili. toplıyuak keııdileriııe yollamıt-

- Hastah11D11J19 mi?. 

cewızeyi, mu•ırwı&ej Hiıirnesjnj 

yapsınlar da laıldınıınlar ! . 
( Arlııaac ,_.) 

g~sile neşır ve ilftnına. ka- ~ ınetçıklere aralarında hediyeler 

'-------------~-~ __,_J la.rdır_ 

6 11 aı ı ı ı ı 1111 
7 1 •ı 1 1 : 
s rı ı ı ı ıa ı 
9 ii ı ıa: 

SOLDAN SAı!IA: 

1 - En sevc!JijnU g:ızete. 

2 - Arzu • Mahkemelerin 

iş, 

3 - iyi vasıt'lar, 

4 - Bilgi - Ateş tut.ar. 
5 - Vücutta bulunur. 

G - Evli olmayan. 

7- Sinirler - Arka. 
8 - a~ırrsiz. 

9 Foydolı _ Kamer. 

YUKARIDAN /lıŞAı!llY/lıı 

1 - J\feyva - En küı;i.ık ~an. 

2 - Bir kadın ismi - Bir emri hazırı 

3 - Adak • Sopa. 

4 - Bilgi - Yunaniııt&n49. 

taka. 

' - Asıl - Bir nota. 
G - Yoklıık - Tutaıüoı 

7 -Tehlikeli çamur. 
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!Antalya ve havalisinden notlar 
==J Yazan: Diiniş Remzi Koroll \=== 

r:Jem_.iler~e şenlik. - Türkler gitmediler 
Millı 1!'ucadeleciler. - lr_gal hakkında 
~aluoıat. - Şefik Bey Antalyada. -

nkaraya verilen mufassal rapor. 

Bel:arlık lıanurıu 
Jıakkında bir 

kaç söz 
Gelecek seneden itibarm tat-

bi.:• edileceği takarı1lı' eden be-
arlık vergisi kanununun esas

:arı lıazırianmaJ:tadır. Türk ır
kını ti\retmek yolunda mühim 

faideleri dokunacak olan bu Jra
nunun mcriyete geçnıesile evlen· 

me hiı.diseleri çoğalaca:ı:. Tiirk 

nüfusu da hızh' bir ilerle>i~le 

ZÜY TÇİ 
Öğleye doğru adeC:i onu a.;P ıı bur göz kırpmasile de muhare- Yalnız tayyarenin resmettiği 
kelli felli bir heyetle kıı..rşılaş • ı be cephemizin telılikelice bir havadaki helezonun yerdeki mür 
mışb. mın:akasına heyetin götürül- t~emiru kc:rtirenıiyen düşman 

Suriyeliler heyeti o~r.ıını taşı-• mesini bcııd<'n istediğini anla.· nişancıları mesafeyi ıyi ölçeme. 
yan bu zevatın ba.5ffida ::;s'adı mıştım. mişlerdi. Bize tevcih edilen mer
Şukayır Efendi R 'lzreUeri bulu· ı Dokuzuncu fırkanın Muıtıın- miler iki yüz metre kadar önü • 
nuyordu. tepe mevzilerinde bulunan y:.r • müze düşmüşlerdi. 

Cemiyetten fiyat 
artımı istediler 
Hüküınet tarafından şekere 

yapılan yüzde on zam üzerine 
şehrimizdeki şekerciler, şeker • 
ciler cemiyetne mliracaat ederek 

ııeker fiyatıanna zam yapılması· 
nı istemişlerdir. Şekercilerin bu 

dilekleri cemiyet tarafından tet 
kik edildiktm sonra Mıntaka 

Ticaret Mildilrlüğüne gönderi • 

lecektir. 

-25- kabaracaktır. Kamın!ID malıi - Belki de -.JrdüncU ordu ku- mi yedinci fırka bölükleri; artık Omürleünde görmedikleri ve 
ğile, aşağı yukarı tam bir takım yeti bizce belli olmakla beraber mandam Bahriye Nz.zın mer- cephemizin dij;'l!r mevzilerindeki mulıayyil<.'leriııde bile tasavvur MEKTEP v e biliniz ki r.ı.utasa.mf 

bu akşam gemiye gelmiyecektir 
Onun i~iıı talebnameyi yazmak: 
ta .. bu kadar aceleye ı~ .,.;; _ 
mu yorum. .,vr 

teşkil ediyorlar. esasları hakkında bugün için huın Cemal Pa.şatl.1!1 teşvik eseri görmek için Suriyeden kalkarak edemedikleri şiddeUi infilaklar, 
Na.zan dikatiıni celbeden bir olan bu heyet; Suriye ... r:crin..Jen erlerimiz ırn.dJU' muharelıe'liu a- ve onu müteakıp dağılan çelik 

nokta şudur: hiç bir malllmı.tımız yoktur. mürekkep ve Gümbüıdcl< baym- ğır vazifelerini görüyorlaıdı. parçalarının havalardaki acı ıs- m Ü d ÜT le ri n in 
.. Kumandan çok kat'i ve inanlı 

soylemckte idi. Bunlar da .. 
teriyordu ki: goa- ı 

Türk alayına ait bulunan nö- Fakat bu hıımrlA her şeyden ev· run içdmıı. ha,tlıı.n içinde çadırlı Heyet Suıiyenin çocukhrım 1 lıklı seı;leri; muhterem heyeti te-
be~lerinde de türk efradının vel bazı noktaların nazarı itiha· ordm:.i.hta. Anafarta:.ır grupu görmek için Sur;yeden kalkarak J 18.şlandırdı, lıeyecanlandırdı, bet f / f 
ra a birer İtalyan nöbetçisi umumi ilıtiv. atı olarak bulundu- UZUll bir yolculuğu ilıtiyı<r eUik ... _ . 1 . G op an ısı ~a.me edilmiş. t~gal kuvvetleri-ı ra alınmasını fa.ideli buluruz. ten sonra cephemize p-e!nıişler-ı ve ..,,,nız erıni sararttı. ay-~ de hallerinde bir sükut ve Vatandaşın evlenme:un maddi rulan yirrıi yedinci fırkayı, ve di. Bu zevata behı>melıal çocuk· ri ihtiyari hepsinin yiiz - DUn İstanbul Maarif Mlidür· B_ir kaç saattenheri Anta1'•a -

da ışgal kumandanlığına ~la
mış olan Cano Alekaandr . Tür" k 

hurmet var .,;bi. Daba zı'y•cle dnlmzUllcu fırka ceph~illde tec- !arını gos" termek a"""" ve k· ··a- len ve CE.pheleri emirberleri- !Uğün' d ll d kaili 

b 
•· u ve manevi biltün yükl.ırini omuz ""'·li T" k ~~· - · . 11 e sa.at e e yet ve u; bir ilıtiraza. ve korkuya ru"" ur bö'"'klcr!ni.ı nezareti rile karargahtan ayrıldım. mızın e eriıı<leki atlara döndü. 

benziyor. larında taşıyabilecek vaziyette altında muharebeye alıştırılm:ık Fakat evveiıi. muhaı:eb~ h:ıtla- T?11lan~ ~übbe e~kleri geriye 
1
. ecnebi mektepleri müdürleri top !eri ve Türk!·... . . 0 • 

ve takdir et.mi ugu. çok ıyı tanımış 
rd N' ~hır asker bulunu-

yo u. ıte~ onun dediği çık
~ ve gem.ı!erdeki "ece ~•ik ' 
..-nne Türk o .... .""w• • 

• İşgal hadisesinin nasıl oldu- olması şarttır. Kazancı muayyen ta olan lıu fırkanın bir kaç b<>IU· nmızın ul"lumi vaziyeb hakkın- <,'ldilecegını gostcrdi. !anmışlar ve imtihan :ı:amanları-
gunu Ö~'Tewnck için yanımdaki ve ancak kendisini geçindirebi- ğiinü zıyaret.. gelmişlerdi. Hil- da N.r fikir ve•:mek için Göreyi Yallah kelimesi ağızlar • l\lJI. ileri almmaııı ile hasıl olan 
yaveri alellcele alay kumanda- · lıisa. Suriyeliler Surıyelileri g3- \ (manzarası) geni~. w telılıke"I dan dökillürken düşmanın j 
nile mutasanf konağına gön- lecek kai!ar olanları evlendir - reeeklerdi. nısbcten nz olan > iJçük Anafar· ikinci gn..p atff;i bulunduğumuz vaziyet hak.lunda görüşmü'1er-

ııe İştirak etm~ 1!-iç bır ~- j 
gal etti - . emişti. Batta ış
d ı::ı mevki icabı bu resmi I 

a. vete ıca.beUe nezaket ve mi
eafırperverllk göstermek . . 
resmi bir mecburiyeti bul gıbi 
mu•--- n! . . unan 

derdim. meğe sevketmenin faii'edea zi- Misafirlerine kendı saloııunda tatarın şarkında Kav ... kte.re iı;ti- ! yere daha yakınlaşmıştı. Patlı- 1 dlr. 

":l~~~ı:;:~~ği!~d~X yade za.ra.r tevlid edec<>ğl !Yakım iyi bir seferi öğle yem.-gı ikram kıı.mctindc bir sırta heyeti çı- j yan de.nelerin parçaları ya.tun · 

1 

""!'!"'!!!!!!!!"!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!'!!!~ 
dirdim. Bu işler oluncaya ka- ııızlık ve maişet derdi içinde kıv- eden. büyük kumandanım; ylli· karınağı muvafık buldum. I larımızdan geçiyor ve yaşama 
dar fırsattan ve zamandan ranacak olan bir aileden türeye- başı.lığından beri Suriyelılerin Mevcudumuz emirberlerimizlo vadeleri dolmUŞ adam arıyorhr- i ~~~-kaybettiklerinden swı-
istifade ederek ben de sokak· cek neslin her ba.kınıilın vatana imparatorluk Türkiyesinden ay- onu aşıyordu. Deı·e içleı inden g<ı 1 dı. 1 Cepheye giderken bir saatte ........ r vekili Talat bile .. .. 

· beyııu . ederek gitmeı:nigti. ozur l 
. Mııll MJcadelecile'r 
~•alyada bütün bu hareklt 

!arda., pazarda ve çarşıda do- istenildigı"' -~ı.a.<A yct.i"'lriJemi- nJıııa.k ideallerini ya.!undaıı. bil- çeıı yol bj.zi dii~man göwnden 1 hlı'ad ~ukayır; lıı,ştı.ın. Halkı yakından tetkik ,,.,,,...ği tabi~ .. - diği için; uzun ve ağdalı ve çok sakla.mı~tı. Tasavvur ettiğim hiO,. - Jkyim çok teşekkür ederiz katettiğimiz bozuk yolu yarım 
ettim. Bu husustaki mülahazat' ' --- t. ntura.klı 'le sonu gi.ç gelen kinı noktayı btılınuş v~ duı· .. 111ı.r 1 biz i~i ehline bU"akal.ını, bu kadar sa.ate sığdırarak karargaha var-

azı etmekte iken ala 
mandam Vehbi. be Y ku
mayor· bilh Y de boş dur
tel~· Pootahane ve 
tarafından ışga.e! kuvevtlcri 
ıruuıı .. . nezaret altına alın
•-~·- uzertne ına.fevk makam \ 
~..., ıııulıal:ıera.tı temin etmek 

ve nıütallalarım bundan ibe.··ı Şu halde bekarlık ver - dıL-ılı cevaplarla. karşılanan bir tuk. Kii"eçtene mmtaka.'ı baı·'<;; 1 kifi. ı dılL rettir. ' A. · '- ..,. _ b gisile mükellef ':utulacaldıır ka· nutkiyle; bagi..ı. ba§'na sarı;ıl· geriye kalan Anafartal.ır oepbe-1 Dedi ve aüvarilerimize doğrıı zız ,.uınan._._.ımın umru • 
. Bi!Abare mutasarrıflığa git.- . ~~"' '" bir ailenin biltün ibti- maz ve yıkılmaz bir ımvvot olan sini tamamen görüyorduk. yol almağö. basladı. Ben arkıı.- na çıktığım zaman vazifemi ifa 

tim. Burada Talat ismhde bir 
1 

önl. • k birlilc ve ı....,,,bcrll:'.!'n lilzu"'ıun- Cephe izahatına ba!'10 m•~'tım. d · · · --' • edemedig"imden af talep e+-•• 

g
e c t··---"·k _,, yaç arını ıyece vaziy<>tt.e o- ""'~ .,. u "'" • BlD ;.n vazııeını ya:c>aın .... ıgım· ..._ 
n. mu '"'".nuu ve....Uine ve- dan bahil! buyurmuş ve Suriye· Sa°'h, sakallı, beyaz sarıklı. ren-J ı lll<:lll de Eıı'ad Şukayınn k~-kıllete bulunuyordu. Bundan ev-

1 

lup ta evlenmiyerıler olmalıdır • li erk:riıı Tıirk kartle~leıi yamı•· garenk cübbeli kafilemiz dü~ma I dau lnırnandaııım t3 --ıı.lındıuı sında suçtan kurtulaıruı.dım. Favb~ liva muhMeoecisi i~. Ta· la.r. '!<f<'ll'Jelı:etimizde maattees· da harp ettiklenni takdirlerle nın dikkat 112.zımm celbetmiıı e- ~tie. edileceğimi şu kısa cilm-
11 pek tecrübesiz ve ayni za,. sl1f bu şekilde olanlar fazlııdır. yadederek sözünü bıtiraıisti. lacak ki gM.iütüğünıii7.den bır '1 le ıle ıfade ettim: lıa.t Ea'ad Şuk&yır kabııh•ti ilze-

~ vardııosta.ian bazırlamış 
yo u. 

manda ""k nazik bir sı--'· va- dakik ta - Efendi hıı..,-+.,.n. çoc··•-
1
-. rine derhal aldı ve Atatilrke hi· 

,.... ,.,..... "' Derın' m--'"ab""-tl "h 1-·~ a sonı·a m ıv'". Lınmız ~ .... -..... '"""' 
zife almış bulunan bu genç ile .A. C. S.ARAÇOc,,LU uu "'" er ve oog · """' ......, rınıı;ı görmiyecek mi.ainiz? .. Va· taben manalı bir eda. ile; 

g
ö""''·tüm. Yaptıgımız· k~ ... ~ ..,......,....,..,..,..,,.,..,.,. ..... ..v-.,..."""'"""""" h1ı.lar tezahürii!ıe vesile olan bu üat.ünde bir ta.yyı>.re peydalandı. . •...., ~- ho,.,... so'-·- li · ı T ed lıoınb beki. zifeın ht-ye~i aliyenize onlan göe - Beyoğlumuza. teşekkür • . B~ her glinün bet- su

~ki !1-•kuatı olduğu gibi ve 
lllaıı gö~~a.linde m.untazıı. I 
daııhJıJa d aalıerl kuman- ı 
leYdell r ereoe •ıraai.le her ı 
_.

11
_,_ tam. vaktinde haberdar 

1 

. 

mada yaverimle alay kuman- /KTISAD -.. ..r.....,nı çevre yen ın12a • ayyar en :ı ıyor-danı da hıı.zır bulundular. firler; iç yüz:uiııi oku.yamıya - ' dum. Halbuki tayyı..·e ü.,tilııı.ilz-1 termelct.ır. dem KA!i derecede b.izl tenvir İşgal sebep olarak gösteri- cak kadar ckldl aamiıniy~ de sekize benzet' mıı..n~-vrasını: Dvdiın. JW'ad Şukayır gülüm- ~~~ ifıi ehline bırak-
1.en sebepleri öğrend'm. Bunlar l'Jlıntaka ticaret gösterdiler. 1 tekrarlama.ğa b;ışladı. Bu ateş siyerek; 
vU:tile bildirmiş olduğum, ha- "d" •• A 

1
_ Sofra nihaf"te erdikten oonra kartalının görülen hareket tarzı - Kıi.fi derecede gördük. Te· Diyerek hmi hinuıye etti. Df.. 

pislerin lıaçııwıı, Akpınarda mu UrU Dl'! ara• ltumanıianım Suriye heyetini ilo gemi topçu ateşinin t.;r,n;>Jmi· 
1 

nevvür ettik. ÜRt tarafını ehline ğer cephelere gidenler de dön· ...._ buhııuıYorlardı 
Alay lııımandanJı.;..,:,_ dalı 

enoeı ""'nd · "~ & teigraf v el'llllf olduğu §Üre 

postanın soyulması, kiliseler a- dan döndü po~talara a.yuıırak kurmay he • ne memur olduğunu anlamış bırakalım b"yim. CHmlesini ta.- mUşlerdi. Aki8ll1 lıınllıklarınlll ras~a bir bomba patlaması yetinden birer subay refakatin- isem de bir paniğe meydan ver· mıunla.rken atına binmiş ve grup akisleri karargihunızın şarkın· 
hadiseleri gıbi italyan konaoloe-J Geçen hafta içinde Ankuaya de cephevi, ve cephed-'-' yı·rın1 ı k • 1... d • im ıştu Di daki tepelere veda. ederken S""-luğu •--'--~-- ,. ""' memek için sükimetimi muhııfa· ararga·uııa ognı ı . • ~-bey ~kumandanı Şefik 

l'Uile n kolorduya ve "1· 
dar ~I kWllandanlığuıa ka- J 

mal pa.ga :'it G~ Mustafa Ke 
dar --"'-"'-' rdiv:az;yeten .~ber-

• \.AC ...... uuuu tertip ve ihzar ...: .. en :lııtanbul mıntııkaııı Tica - yed•ııci fırka bölüklerini görebı' - ueı·lerı· ~···ıı atlarına daha ev -ı yetiler heyetini ugıır· ı--·....,". 
edilerek vulma. getirilıın hadi· J &- ıı.a ile izaha.tımıo devam tttim. ., -'-" ......... ~ ııelerdir. ret 1ıllidilrll. Sait Rauf Sarper, lecekleri ııold:alara w- mevzilere Fakat sekiz on dakika 801ıra veı.ce binmi,<ler ve bizden epeyce Suriyeli miaafirlerin avdet.le • 

Hapiaa.neden m.ahlıfunla.rın · diln, f"htimbe dönmü.']tttr. Tica- gönderdi. !B'adi Şt.luy.ırle bir ellkillıetli ge<)en vazlyeti-nı&i bU- aynlıııışlaı-dı. Ben de kafileyi rinden 11<1nra parola gibi yallah 

deklru;maııı.1 . keyfiyetinde hapisane- 1 ret mildüril, Aıılrar Ja, vekilde kaç arkadaşa benim hi~ueme dil.'i- yilk ç•pb, ıızun menzilli gemi• takibe koyuldum. Üç beş dalrl-\ kelimesinin onlara verdiği hıza Ja.ı_:danna yüzbaşısının suç- mttştil. Kumandaınından ayrılır- topçusunun grı.ıp ateşi Rlt üst ka ylh li.diikı:en scınra dilı:;ınanı· ıwlattı&'lm zaman azi:ı kwnan-
af v--e . Bunun uzerine 

~ eft makamın verdiği emir 
Jıne ııııa n derece taki 
rU fakat çok bü"'"· p ~eıt.tle 

111
· g-" . 3 ..,., bir sur. 

lu oldugu ve bilerek mabkil.m· ! cari muh~e~ ioJer üzerinde im- iten vuifemln emrini tebelluıl' etti. Heyetin bir cepheye gitmek! gemileıinin ateşlerinin zulmün- da.ııım çok gülmüştü. lıırın firaruu hazırlattığı tebey- hat vennı~tir. etmi.ş; ve o ebedi bugünün meıı- azim ve karo.rını kırdı. den kurtulmuşluk. Toplar da şi- Cevad AbOOıı G'OREB 

yUn etmektedir. Fa.kJLt kendici • ~~,_iıii;8iiiaji;&iit-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~WW~~~~~~~;=jij ortada yoktur. bir daha bulu- . ~;-~~~~~ ı.1 ~ be 
..... n enooı sabahı "'-'ik 

)'il tebliğ edilmi.tti. """' 
Bu emirde "H olurııa lıı er ne 'bahasına 

klan ° un.: yerli ve mahaU 
namamıştır. 

mekaııimıasına fazla. · · 1 
mad giit.--terilem . . ıti-
ıı:elen haberlerin~e:ıı • aluıa.n '"" 
rol ve •:uı.eö .. uşnıaıı kont· 
fliplıeııi7:- ...ı.. •• ~d.en geçeceği 1 
k:uıaldaıı v-wıdan ancak bu 
-"'A'" sızması m.uvatık .. 
'-.ıen kıaınılann go- 1 
m.uhtemel bulund - ın &elm<'Si 
çin de Antal ugu; bunun -i ı 
d..;.er b' ~a~ çok itimada. 

...., ır anbitın bizt:ııt 1 rek w l."Öferek . ge?.&-
lıedelerin.i bildi.:t~ ve ıniiş&. ' 
Y<X'du. esı eıarolunu- 1 

Ge!erı . 1 
ek cmırt:amede kolordu bir ı 
nı.~PBınııt fırkaya öyle gönder· 

·~w. u ekte de· "En 'tim d 
ııayaıı bir · ı a a 
ta blzza subayın tanifi; hat- 1 
bö t fırka kumandanının 

Yle bir kıyafet tebdili' ile An 
talyaya · · 
ııl mak~k resmi n husu· 
ticei. mütaıta temasa geçip ne- 1 
bildirmesi" t Ve . '!iill}ahedatuıı 

M•-•--· Clllredilıyordu. ı 
al<h .:-' ....,._,. Şefik . bey bu emri 

gı zaman vakit sabo. lt 
!aşıyordu Bunun .• yak- ı 
hareket ~tınek 'ktiı:m ~ür'atle 1 

Antal ı ıa ediyordu. ı 
ı;ehre ~,;:;n:adar gelişi ve 
eŞflk beyin en • aarfmazarla j 
tahkikatı netfu.ıptıgı tetkik ve 
gayret edeleiın~le bildirmeye ! 

umandan· erıes· 1 
lıaya gönde:..ı_iği / sabah; fır· 
§8.hadelerinin net~~ mü
retle bildiriyordu: ıcesuıı IU su-

"Kıyafet tebdili . 
bir civar köyliiaü gi:~;: v~ 
dlm. Ortalık~ _hı~~ir revkaılk. 
lik yoktu. Herke!! ~şi ile gU ,, . 
meşgul. Vakit ~ cu ıle 
şı~ol";. bütün Şl"bir l~J"'11a
e!ıyetinden hiçlıir ~ey kay~
:h,~· SükUt ve sükWıet için: 
rek tnıeıııJekette her ~ ve ha.
dly~r 1Jıali tabilıılnde devam &
,. .. . :ı.lkt.ın hiçbir adet hi 
ı.w.ı ve goze • 
isab bozuklı~a.: derecede bir 
k

.. Ur 
1 

. gu, hidedt ve ısyan 
op me erı Yok F k t h . nin yüzün"" d d : a a epsı

. ~ e.rın bir ınAtem 
ve kedcnn izlen. nişaneıer· 
Belli iti b"f' · ı var. 

Posta soyulnuuıı hadi~esi de 
hapishaneden kaçan mahlcüm
lar tarafından değil; billıa.'!Sa 
kOW!oloo Margi Farantl tara
fından para ve bir çok va.itlerle 
sabn alınan bir takım kim."c· 
!er tarafıod.'\11 tertib edildiğ'i 
anlaşılıyor. Bu hususun tahki
kine aynca denm edeeek ve 
neticeyi arzedeceğim. 

Bombo. hadise!<ine gelince: 
Bunu bütün vi.lzııhile meydana 
çıkaran memleket eşrafından· 
gueteci Em.in mutasarıfa eh 
işin iç yUzün.U anlatmış. Ben 
de dinledim. Bu da tamamile 
Margi Kan.tinin ee-0ri tertibi
dir. 

Bütün bunlar; mutasarrıf ve
kili Talittan evvel Antalyalı 
mutasarrıfı bulunan Firıızan 
zıımanı!:'da yapılmış ve işgale 
ta.lı.addum eden günleı-in arife. 
Binde bir italyan torpitosile Ro
dosa firar etmiştir. iŞmdiki 
halde vekil TalAt bütün bu keş
mekeş arasında vaziyeti kur
tarma.ya; veya sadece idare et
meye çalı.ıııyor. 

İtalyanların işgaline nasıl o
~up da müsaade ettiğini sordu
gum zaman; lstanbuldan buna 
dair müteaddit talimat aldığı 
ve mi.imkün mertebe hiçbir ib
tilifa yol açan en ucuza mal 
olacak ııekilde yapılacak teklif. 
lerın kabul edilmesine dair emir 
geldiği cevJLbında bulundu. 

Bundan sonra işgal maka
ma.tının memleketin ~n vatan • 
~rver ve istiklal aşıkı olan şah
sıyetlerini teaellü metmek il.zere 
mutasarrıf vekiline bir enıir ver 
diklerini öğrendını. Bu şahıs • 
~&rd_an biri; bomba hadisesinde 
~":1"1.ı geç':'1; Antalya gazetesi sa-
ıbı En:ıın; diğer de ııehrin :ma.

ruf tüccar ve mUtehayyizanın
dan Z~ki beylerdir. 1 

lı,te Bu sebeple ~ 
ral ( Gradock) onune (Le
yipzig knıvazöriinden başka 
düşman geınısi olmadığına ina
narı:ı.k şi.ına.le doğru hareket et· 
tiği esnada bütün Alman filo· 
su (Anwko) körfezinin 60 mil 
şi:m.a.linde bulunuyordu. Diğer 
cihetten Almanlar da pençeleri 
arasında yalnız ( Glaııoow) dan 
ibaret tek. lngiliz knı ... a.zorü 
bulunduğu aa.nıunda idiler ve 
Alınanların t.ırtibatına naz.aran 
(Koronel) e yaklıışınca yalnız 
(Nürenberg) hafif kruvazörü 
(Koronel) önünden aeçıp ( Glas 
eow) ııun ora.da olup olmadığı
nı tahkik edecekti. Alman file
suııun diğer grnıileri ise bu es
nada limandan 20 mil uzakta 
bir kavsi daire .,ek ~d~ bek • 
liyeeeklerdi. 

aUrat ve vaziyetlerini nazarı 
mUtaleaya alar.lk evvela bir 
müsademe vaki o!mııdıkça tak· 
viye kuvveti olaıı. (Canopus) 
üzerine çekilmek imkaw olma· 
dığını anlaııuş ve Şmdi güneş 

• kendi filosu a.rkaaından gruba 

1. ( Y E N İ S A B A H ) iN 6 0 Y Ü K S İ Y A ::t I T E F R 1 • "' .; 1 ·ı ~~~~~~t:1:-Uüsı.~C= 

'l'e>;!·inl:ıaninin birinci günü 
Mat 2.30 (öğfoden oonra) da 
vaziyet işte höyle garip bir 
ş:>kıl arzediyordu. Ve o es
n~dıı (Glascow) !ugifü filosu
na iltihak etmi~ti. Her iki mu
lıs..."1Ill :ı::niral de yekdiğ<'rinin 
huzurundan haberdar d<>ğildi· 
!er ve her ikisi de önlerinde sa
de<:e münferit bir dü.~man kru
vazörünü ihatedan başka mll
him bir iş olmadığı itikadın-la 
bulunuyorlardı . İngiliz amiral 
sefinesi saatte 10 mil sür,ttle 
zaviyei mılrn3tıi<l 'le k-,r~y-·l ke;r 
te yıldıza seyreıll·r;.cen filo se
faininin de poyraz kerte gün 
doğuşu isl:Jkamclinde amiral 
sefinesinden itibaren s; ra ile 
(Good Hope)), (Monınouth), 
(Otraııto) ve (Gla.~kow) olmak 
üz.ere mevki :llmaları emrolun· 
muştu. Bir müddettenberi ke
şişlemeden kuvvetli bir hava 
esmekte idi: binaenaleyh filo, 
emrolunıın teşkilata girerken 
oldukça büyük denizler vardı. 
lki ııaat ııonra, yani saat 4.20 

·~~~~~·~~~~~~~~~~--~~--~~~~~~~~~~~~~~~- muharebeye gi.rişmeği en mü-

At 1 
,., • k ftı ili d h b • nasip fırsat :ı.ddetıııiııti. an i ••• ey an u a re esı wı!W:~~~1~~:,.üz ~~: 

iıı.iııi tanıyınca ve kendi üzerine 

caıv) lınıV!U'"rlliıe duıruuıı ken
disinin de görınüş o!.duğunu i!ja- ( 
retle bildirdi. Bir ~yrek ı..-aat 
sonra (GlaSCOW) kru.va;oörü 
çoktan beri beklenih.11 buhran 
&nınm hulul e!Dılş olduğuna va· 

Yazan
, Ldoa (cenubu garbi) tarafın- gelmekte olduklarını görünce 

neyi görür e:örmez bütün ka- kntdioini, tak.ip etmekte oldu • 
• --] da dü~an filosundan iki sefl· {Moıunouth) ile (Otranto) da 

kıf olmuşttl. (Glaııcow) uzakta 
ki dumanın ıı .. ngi gooıilertlen 
yüksekliğini ~üphc;;iz surette 
ıuılaı.ıış bulııDUyordu ve saat 
4.~ (öğleden ııoura) da bun
ların (Şarnhor~t), Gneyze
nav) ve bir Alınan hafif krn•·a
zörü oldugunu iş:ırblle bildirdi. 
Müteakip beŞ dakika zarfında 
da düşmanın tak;;ı ettiği rota
yı tayine ınıımlfok olmuı,tu. 
Dfu;ınan sefa.ini l Gl:ı.1cow) ü-
ızerine döııntil.ilerdi. ( Glas

cow) kuxn."Uldan ırefineeine 
"dii~manın muhafo~.ı.lı kruva • 
zörleri görıinıclil. Kcşi~!eme ile 
kıble arasına seyrediyorl:ır .... 
i~retini verdi~i:t~u S"'llra şi_m<l • 
bili izaai vakit clü~ınan üzerine 
yol vermiş ohn ( ;:!ood lfope) 
sefinesinc yaklaııırıak üzere bir
denbire ve tam Eiil'.ıtle (ö<!le
den sonra) ya döndü. ( (Mon • 
.nouth) ile Otranto onu taldp 
ettiler. Geçen sab:ıh sa.at 9 da 
(Vallenar Roks) dan hareket 
etmiş olan (Canop;ıs) Zffhlısı 
daha 300 mil kadar cenup cihe
tinde bulunuyordu. Bln:ıenalevh 
İngiliz filosuna wuavencte h

0

iç 
bir veçhile muktedir değildi. 

~ J!• ro•• rır:i a :<anların fayr.ıp edilmesi emrini ğu halde Fol Spid kumandan s•• 
V V "V verdi; ve geride kalmış iki kru· fınesine doğru seyre başlamı~-

73 vıı.zôrüne kendisine yeti~meleri tı. Bu eııııada saat 4.47 idi. Saat 

icbıır oluııduı;ı ınüuılea.wnda 
bulunabilmekte dahi haklı idi. 
İngilterenin bahriye tarihiıde 
eu feci inJardan biri ilzürine 
asi:\ k,1!dırılanuya11 bir bulut 
inıııi.ıti. Bu hadısede bizim ha· 
riçtcn görebildiğimiz biı· ,,ey 
varsa o da iıulutun keıııırında 
simin pal'lakblrtan iI.;arettir. 

Mo.~m.Uil1, .lmiral (Grarlock) 
va•iveti ve bunun esb:ı.bı ııak • 
kında ne düşünmüş olu.l'l<:ı. t>l · 
sun önündeki vazifedeıı ı<;iJ,.üııü 
kırpmadı. 

t>mriııi . verdikten son.:a prova be.şw amiral Foıı (Spee ı bun • 
h.ı<ttı ıuzanı:ında olan uç sefın&- • . · . . 
sile -i.ruvazi.'rlerinin muvasa.lir !arın garbe dogru çekıldıklen-
tını b<ıkle.ntksi~in- düşmanı ı.a- ni ve (Glaecow) un rotasınm 
kilıe başladı; Lıman gemiled (K. 65 D.) olduğunu görmüş -
bıı esnada düşmanını sancak tü. (Glaııcow) kruvazörü. dii,ı
baş omuzluğ=d:uı dcirt kerte- man teL'!iz cihazının muhalıel-a
de bıılandurmağa itina etmekte tı işkil.le çalışması arasında e
idi. Amiral bu hıi.dise hakkında !inden gel,~ği mertebe onların 
diyor ki: "Rili;g".u- kıbleden esi- haıekiitı ve kuvvetin hakkında 
yc.rdu kuvveti G idi; i:ıu kuv- amiral (Cradock) a malumat 
vetle mütenasip yüksek deniz- veriyordu. Saat beşte (Gla.•
ler ha.;ıl ediyordu; binaenaleyh cow) kı'uva~örü (Go0<l Hopcl 
rü•.giı.r altına düşüıiihnemek aefiııe~iııi gördU; ve on d<ll<ik:ı 
için dikkatle manevra yapmak sonra a?ıirru. (C~adockl. bütün 
m~'<!buriyetinde idim. Bunclıln g.e:nıleruıc 'ürati gaye ıçın ıs· 
başka seyrettiğim istikamet t~ tutm.:Iarım ve ~.GlosMW) 
diiı,m~nı bitar:ı.f sahil snlanna na1.ım s:cfme olmak uzere top
ilticadan menedecek suı"l!tie in- 1~.m~l~.rını eı:nretti. De.1ıd, t"· 
tibap olunmuetu . ., [Amiral Fon gılız tıl0.su dt~a. "''. y·ı.~:ı 
(Spcc) nin resmi raporile olan ~efıne uzer?Ie tn.ı~.,.j.,t 
(Gl:ı.sco.v) kruvazörü rapc.ru ~apacaklardı. Amıral (Grnclcl'kl 

., 1lıcu mebaz.lar olup her ikisi ~!1 sefını;slne yak\a?nı~ta olan 
. - . uç lngılı:ı: knıva:rorunun rot.ası 

de yekdi~erıne mnYafık zuhur tıı.kribeu batı kerte lo<los idi. 
etmektedir J. Saat 5.10 a kadaı· :;.nıiral 

Amiral Fo!1 (S~) dü.5111an Fon (Spee) de bu ıota-
ta.rafından boyle bır manevra- . . 
ya tevessül edilebileceğini dU • yı takıp edıp on dakıka son· 

u un geceyı uykusuz-
l~kla geçirıni5ler. Ağlamalı gi
bı dtıran gözler kızıl lıw! ve 

loel~ı::_nberi An~lyada konso
"k' en Marki Fa.ranti bu 
ı ı zatın ne katla .. r ona.yak olu-
cu ve her veaile ile lıalk .. . a mues-
sıı· olabilecek kudrette oldukla.-

(öğleden aonra) da taharri hat 
tı elan itmam edilmemiş idi ki: 
(Glaııcow) kruvazörü sancak 
baŞ omuzluğwıda duman gör
dü Ve bir .ıaç dakika sonra bu 
dumana ıniitevecciben (K. M 
K) ya rota değiştirdi .Beş da· 

Amiral ( Cradock) gibi mil -
kemnıel bir bahriye zabitinin, 
bütün protestolarına ve müta
leatı saibesine ra~en birrien 
bire düşmüş olduğu böyle müş
kül, hatta ümitsiz bir vaziyette 
neler düşündilğünü anlamıığa 
çalışmak cidden mucibi heye -
candır . .AJDira.l (Cradock) bu 
n.zi,yete dügıı:ıeğe ke™'i•inin. 

S:ıat 4.30 da (Gla.ı:,cow) kru
vazörı.i dlişınarun mevkiini ta
yin ve te3bit ettı~i e:.ınada düı,
ma.u gemileri. (! · oronel) açığın
da mürettep ılıata kavsini teş
kil etmek üzere sahil boyunca 
cenuba seyı-etınekte idiler. Ku
mandan (Şarnhorst) en açıkts. 
(Nüı"nberg) kruvazörü de en 
sahil tarafında (içeride) tiulu
nuyordtı. l?akat biraz evvel bir 
gemiyi takip etmiş olduğundan 
o esnada (Nilrenberg) şimal ta 
rafında nazara gayri m.eşhud 
bulurıduğu gibi (Dreıden) in de 
arada temas idame etmesi .ını
redilıniş buluwnakla bu gemi 
de yirmi mil geride iJi. Binaen
aleyh, düşmana müliiki olundu· 
ğu şu esnada amiral Fon (Spee) 
filosu epeyce dağınık bir vazi
yette bulunmakta idi. Gemiler
de ancak 14 mil sürate göre ür 

r;ıiııruekle pek te hata etmemiş- ra tekrar lodosa döndü: fakat 
ti. Amiral (Cradock), Bahriye amiral, (Good Hope> i (fani 
Nezaretinin böyle bir mücadele amiral Cradocl<un sefinesini) 
ibtimaline karşı kendisini tak • saat altıya doğru müeabede &
viye etme9ine tahsis eylemiş ol- debilmişti. Bu esnada amiral 
duğu ııefinei harbiyeden çok (Cradock), sıra ile (Good Ho
ayrı düşmüş bulunmakla bez:a~ pe), (Monmout.h), (Glascow) 
ber muharebeden kıı.çııınıak ıçın ve (Otranto) olmak üzere filo
bir teşebbüsü ihtiı-azide bulun- ııunu prova. hattı teşkilıi.tına Uykusuz. l?i!urada, burada tesadüf etti

h devriyeler çok kalabalık· 

111~men hemen 25 er kisilik bire~ 
iitı-ezeden. ':ığı mevcutl~ı ele- ı 

~~ ~ iyi bilınek.tedir. Bunun 
c;ın on~ onlan BW!tunnak il!ti-
yorlv zannederim. I 

( Arlcaa --) l 

kika sonra. o esnada ( Glaskow) 
nun takriben iki mil batı kara.
yel eihetdıde olan Otranto Glu-

tim tutmuşlardı; fakat amiral 
~~~t.ı."""3~~i_'.A;ıi;~ 

matlığı göriililycr, ibtimal aml- almış idi. 
ral ( Cradook) iki filonun nisbl (Arkaıı var) 

• • 
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. k ! (Ba• tarit1 inci lıl8'.lılfıı-f11) 
nu sı·razfam ile Mollanın ci-j _ 112 Molla., ır kaç bdefirda baııa e· I ketin i ti ı gihı ~örün, ü. Ma· J 

erlerini ::!?mm getir~ekti. Beş 1 mancden scnra, en ıre ~al'- caı1stanın içinde bu.hını'· nüş 
4ID kere, y'1k.&n ıış:ıgıya, ra basarak ı;öbc ';inden gırtlak maya gircıi. Fak t, A lı l ·!il, külat ve onu bu mU:l<UJu çare-
iıdan yu: :rıyn Mollıı.yı ezıyvr- altı:. a kadar e.~iyor<' . scrscır.lemişti. Kem ı.n, c runa sü ı,ürüklc~cn bo.ş·;clul rrerha· 
chı, Ha.'"ekatı &Şi'.§xdı. Mollaru:ı beş mvazlam masa- tak işti. Temel çivisi yc·ı mete layıktır. 

Adalın: bu l!areketı güreş jı, t.ealı-lni go rmisti. Adalı nıi• dfumilşt · MJ., :ır:atan geçen haroi.n çok 
ıacoıuma sı/;'lllazdı. Ayıp ""·"" Haliliıı yilıii kan hıicumt-..1an Aıttaıci boğur- ~peyce SÜ.T"-I m" - "u· bir memlckclıdir. E ;:ı-
lırdı. Ui: Jı:ı.s.ın:ı. durup durur- ~or ol!-- u. dil. G..rışin yir besinPi dairi- den kendisine ait milyonlarla 
ken bu yolda. hır!'Clı:ete geçmek HaJ4 Mofi. ru bu hareketine kahrma dnJTu Aclalı, tek paça. nüfüsu \'.? oo.nayi rıunı.:ılmle ı 
)diçükliik addolunurdu. d" ~ ııes çıkarmıyıınl·L üste de kallrorıok k :ı:ıd' i Molla \II' cli.ı- r.Jaıdı. Dcni7l<:ı nıilka.sı ~.e:ıi:ui. 

Ken:ıaıı.e demek, yere u,,_<en haz dt·ynıuı;ı gibi lıaiırıycrdu: den giiç bela kuruı.:dı. · Fakat bu dcuiı::ı:iz mm eket se-
lıasmı kollarla kut .. klaı:nali v - Molla, sınzla.!M Gi:rcŞ tekrar akta baoµn · j uele ~enberi bi · amiral tıu-.üıu-
kenetleru<:>k demekUr. -·Aferin M.ılla!. mıştı.. Ukin, Aıh ıda bnyır kal- urn e bu kra.i.1'1< senderd'DJ:ıe.. 
Kemruıeyi akhld.an sonra; ~- _Nasıl Ada.l.ı lıeğerıdin mi?.. madığı görülüyordu. Kemane 1 d kr:ıl!n ed'Jiyo . 

)!atı :ırak bağırsaltlaruıın u- Jııfrllazıın baba.ı:ı da day-ına • onu fena halde ezmlııti. F' ont '!° c!d .lyiJJ. hır ıi.1~· ı 
aıfaden (k:ıruuım üzerinden} manılŞ bağın~ordu. Adalı, aya.,."'a kalktlktw s~nn:. di. ,ip!omıı.t olmat~ ewel CO\· 
tazyik ederek YlMli Y'l."mf .".- _Aferin oğ !. Al öcUnü.. hıı.ııınınd'1n a) dı. ir ikı tlım rnfvn alimi idi. Miihim bir At-
rııc.igerinin, n:ı:deı;:'n!n_ ·e gogsu- lJıt'yar cazgır kıs, ıs giılü- attıktan scnm. iht.iyaı· ca>.gı"' tar. vimule getirdi ve bu ~' 'e 
ııiin lizerlnden .~ ~ ;yordu. Ve söy' yord• • bağı • b tün dfu,ya coğrafya <"Cr :et-

1 screk masaj aı denıelı.tır. _ BeyllQ.ba <)ğlur. olduğu h _, 1 - Aile, Mollr. !!11'. gı zauıan ı mi'kiı.fı.tmı kt12.ıı.ndı. 19U ıle • 
Bil kem:me hanılı:ali çok fena de ıır.ı daha :ı.Joıh nedir bilm~ 1 nedaı gelip ayırmaaın b.: ?; I meııı.clretiı'l'izle Irak nrasındalr; 

bir çcydir. Bir pehliv~.ı:u yok e- ııt•? .• O!l:Jl gl' · e karı:;ına _ AJıal;ye de dönerelt: • , hududu t>ylrc İngiltere tarafın- 1 cJebilh-. Bir daha nı~ ~<anıı <;~ m 'ı, o, kerilisini Jruıt;.ımaanı - Abe, yalntz 'la mı bağı-, dan o menıur edilmiı:ti. 
JD82. ede iliı'. Ver61n oıu11 bildiği gi ı, lıasmına ınukal:.cle nyenıımuz be?. Ne.!aı Yollaya! Cihan llP.rbindcn soımı Maca· 

dl i:lcnı.tır l vardır. etmesir ..i de Li'r. Adalı, Mollaya. bajırınndm.ız be'· · ı ,.;gtan kel ! budu silmiş, kü-
M~ıı~ .. hi.; se.oini çıkarınıvor· bir d olı& yunduruk çekıncğe Adalının bu EÖ::.. ·.ne seylrcı· elik ve b :.lb.ıht bir ınerlleket ha-

clu. Yalnız, ikid'e birde Adalının na&" korl'anın, kemane çekme. for, kalık2hr.yı hasır.:.~. Hep bir !ine getirilmisü. o 7'.a:ınan Kaııt 
:1oJJan :lZ'Ml.n~ koluuu sokarak - de t:lvoo edecektir.... Çilnldl, den ~illlyorlarılı. Ci'rılı:U. kıı~ Telek.i ~öyle sÖyıem:.p.:ir: 
L,.uaneyi ı;ozuyol'dı~ ~ mlannıı. biımı.i; .. tel halli '<.~~si .. idi: ·<ıu~asıı. ıdi, _ ?.lac:ıristaı:ı bı.."l ııcııellk 

Fakat, Adalı habıre kem:'ne- ~ .. de bilir :nukı ?ılını gormı~ el<tı. bir aıı'ııne.ıd var; '-'eklemesini 

eajlıışıp duruyoı'du. Adalırun ~l _ _:.:.'«li=·-------------------- . • ~ 
liıı! ta:ıeliy<>l"' V ha-ını nıa· meaııu "• (Arltaoı VAN lliUr.~ 1 

bali tıpkı boyuu<ftırukta oldu,;~ 1 -ı,· Jlıial'! to lnıze " mühim 'bi hcl'lı:esi fevcrlllla gct;rdı, E , 
ıı:.la.ı ""~'adı: - p kısmı R=ıwıy<o ve Yt.ig'OO!avy~- 1 .....,. ya bırak.ılnuştı. Bunla.n geriye! -Hey,Adalı ayıptıı'.. alabil~ak için o tclihlYJi ar.cak 

_ Buna gUr d-•u:ezler. Almanha \'e tt::.lyıı.y:ı bag"lıy:t· ı 

~cM:.::.G: ·:~ k a e eı m yet ver.meliy·z ?\ bgyt!~E.t\~~~~~: 
liri ·le Haklltakıı. -...:lalı 
, .. , hak :.a..k ediyorıl.ıı. rap- ilıtiyarl olnıaktaıı çıkrıruıtır. lla-
&.o.4W> c.aıistan artık Uç tarafından Al-~~~~~l~~. ~ı!a1ı R·n var Eleman va".. Buna · ma.nya taracır.dan çı.vrilmlşti. :eıı.uı ona. de'llllll ediyor- 1 9 • • Bu harp pat:ooılr'::~n ve Rıı-

. hakem f d 1 manya inhfüıJe u~ son· 
W. Adalının bu llal.ine b'ır de kapalı Saha j ave e e İmı raMaearlukendilerineaitTran 
heyetinde otuna Kel Aliço siJvaayıuun millılm bir ln!!7l!lnt 1 bvuoğla Kooıı. 1brahiın de ııi-

•--~• ,,. __ _._ · ]'-"" le ı....n•-'ıuru- geri ahili . Fakat neye y::ıra.r? . .ır ........... w. Mit~cle 8I >rlanmn .,.._.........,. ııeıımıyen, &:r~Y ....,....u tık bilUln llnıklarınd ra· 
All~o &öyleniyonlu: rele.tı boka Wde bir türlü kal- yan bu spor da .6'll1 haaiselctıüı· ·~t net'iıııı aJarnı-.,,,.lvdı. 

b nô'hl; --t..k -·' .... ____ 20 ~" __ , den oonra ikiıı.ci ve üı;iinııüı pli.> ~ J-· 
- Abe, u l"""~\'aw.• ~ ... ~·~ .. ~. • ""' sene evv.:ı -- '···'ar dfünn:ı..-.... Bt;.tüıı Macaris!mıda Alınan 
- Tt'lıey! Göçerek ktzan be!. meın.eUtimize 're:ı bu ııporun - ..,,.. ............ - ask<' ... i ve Alınan ı:ıilfı:m V'lrdı. 
- an. etti Adalı:yt be!... zıınuw, ııaınan cıı:nJananhua.ıı Son %llJ1'tailiarda uzun sene - · Hele sıra Alnıanların Yugoslav-
K "!u Kocıı. İbrallim de iıı;ın atı1ıtıı adımlar bir tiil'rıl. 11"" Jer bir unutulma devresi g«ı;i· ı ya·-a taarnızlann'.l !;?lince Ma-

- ti: tke 'ftnllell\İŞ, UZllll tıcııe..ler u- ren boksur. tel<'-a.r canlandığı· - carıstanda b:wa çok '"1ıa tenef-1 
- Abe, lıu değil fta.. nur ~. bir lr.iieeYe la. hl m ve • cı. tutulduğwnı· ıW-1 :ı'i1s edilmez bir ha.le geb~e'cti.

1 ..ı be!.. ceğı da olmutt=. rüyorw: Bunu sezdiler ,e çok mnl'ıtemel-
' - Zorla mı ~«ek De!.. ıl'Deaıleleeılilı: T1irt: ~ - 1.lrı. eazııanı9 da gııçicidlr"; dl•, ltl Almanl1r, Yngos!avy.zya 
1 Nih yel. til 

0 kaıhu-_ ço- mm :r.z:whlılJ vardır. Boka bir kaç temastan soma; ltaM1 Vaca:rla."l clıl w?ir.:-tıbeir,e 
•!aldı kl, ha!!< mey<lana uçar Ve Tilrlı:ün cı böy.4 v:uaf- tekrar uıuı:.nlacak bir ~al" te.•t-bbils ettiler. Bu bir m<ml 
liaıe gelGi. Bunun ilzcı1ne . Ali- lıonıııdım biri de bud-.ır. Zeka, ~ mı? · k<"t halkımn ;.;oyuıı slirüsiine 

'°' ~~ i:::ı a ::~:Git ı:ıeıaat. Jaıvvet ve~ ka.y- Bunu mcmnuıJyetle ııöyle' - f.?vrilresıd'Jıdi. ~C:Jard YuP,"~s-' 
IÖyle A~.: .. , .... .,,...,.,_,, gı:""'-ir Dağı. olan 'luc~ geııcıcıa en -bili.riz ki bu sport.n bizim ..,7:~ & & ye~. ı.· a e.rn e-1 ...,...J..., -·w · .,.--- muvaffak cMııbileceğ:i bu spor J- caır.;z mnkaveleeı ı~ lamıaJar-

1 t.!. •nbesi maalesef hiç bir zaman aporumtl1' olduğuliind!n]etuıp!:': 'f dı. Yugoii!a\11= karıp ııilllh ata-,.. ___ m~ ... 0 -- Yi1Tüdii. Da- .,.. ···-- " kfün!erimiz ön p ........ . __ , _ _..., 
~~ ~.r- - llyıt olduğu 11 ....... yı go.cme • ~~ "·"" 

wı ve ::unıalarm İ'1\nıt: ederelt . ..,.._ mağa, Halkevleri icap eden &- Yok, böyle de"filse .Alma lar ·-'·' !XJ..,,_. k ~Adalıya. ,~aşarı:..<: hemmiycti vermeğe! ha~ me ·ı Yııgo~lav hududunda talırh'•t 
- Adalı, haluıı.ıı. heyeti dGiru .~ :::a ~ı=:!" tcplcrimizde dahi ı;umulien· vaııab:lmf'k i~in M•"".•\st.am!a 

&lireJsiıı diyor.. görerek 1>et:ıimaiy lenınis dirme.;t b~l.an.ıruştır. ı b;lyük kuv· etler bulundumınk 
~~~:ve: :ica.p ede. Kımfor t'IY1e -iur - Bil!= bıı sene yapı1aIL istemişler.dlr. Bu .~~ Mmıaı,":· 
~ daha nasıl ~ sun .odileriDi tın ııporun esası- cırga.ni2.asyonlar bize göst.E:ı1 • mn Macaı~ Jııga!.i. del'.ıekti. 

... ~ _..., m g ateren bil·- tı..Lı.nıaınala- m·•tir ki bünyesinde W•dı"'- ,\ lman1 n''l •"l"nl ett1ı;i meınle-

.., .;;,_..,~ -· :........,,_ 1·çıe~rın ..... _ d,,.,.,_,, "" 1 ' boksu .__. • . ., 'lretlerd>?Jtihavatlyaınndıı.,. ilen 
,_,.,..._ ·- '-~u ... ~ v5~ Vll!'tflar a uoıulIDSl'•en Macar Ba.'jVeki 3İV!l1St!tinin su 
Bunu imrırıae cazgır: blı he.ıes ve ya.ırm!ıt."• bu id· Türk ı;o ..:;u yalan zam:;.r da ' hazin netict inP. tııh=mfil ede-! 
_ Daha ııasıl gUreşecebiı:l ?. manda muvaffak olınuşlar ve b.u spordıı. !ıendini gösterecek - ::D!"!liş o'sa 

1 
• 

Bllyle güre fiilli olıır?. hoks llemin kuvvetli el ti-. '--· _,.._ ,_,._ tııt"' iıa>reekilin' intilr'"t1e Ye 
Dedi. lıır bih ver~rdir. FııJı:at ,... ........ a ve ~•· · 

amadı _.,..,.....___ • · yı hızlandırmak vazifecinm caristan bu1'cl.a.rt dr ayı herkeste 
b<Y...:lu ve ~yle r.öylcndi: den ıe bir kC\ rnekeş Şf;ltl.ni a- - b-

Molla, dayan , nUA .. ..,..u G~ güne ifliııa dognı gı- teşkila" ta "'t oldıı<'ıınu unu~-ı merlıa.'Uet •ty •. nrlı.r!y,,.._ 1 

- Usta, bırı.ıı:! .. tı:tediği gı1ıi 'an rutlıoliımt.VJe veriJe',j, ebem- uıak l8.zıı:ııdır. ~2 3 N fS A ·' ,. 
~ ?.. O da benim elime mlyet ve rağbetin onda biri H...lkevlerinin de bok.'"11 spor '' 
~çersc llell do t;yle güreoririm. .• l lıokaa veril:>,. .. di ~ mem- braru;lanmn ön saflarında tut- Halk ııaıı:=atım" -ulctıı-

Dedi. Jeketimiz tam minaıriyle ba- ma.siyle g~de.n ~?ıe artan ele- · ğıı gjnu'ür. Bıl'llm içi'l Çoc->rk 
Adalı Halil scy'.eniyerdu: eanJmııi bir spora kavuşurdu • man adedlnı 5"'!.ı:s'n~; tol]laya;. I Dayramı ' bunıı :aki!l e.:ıın 
_ Glh"eŞ, kıra kıra.nadır... . Nite!tim bira.z elinJeı.. tnttılan cak bır S3lon degıl mı. Ço<: 

1 
Haftasında aıı.IUı.:n , ~I 

Molla, e-ı,;gı.-a lııta.ben: • ı boluıırn <y>n yakını gü."'Ş:.elti l3öl~cnin p!3niannı Frmı: a.- · ;u ' . . au 
- Usta, k:mşrr.ayı.., ... Benim muva!falayetimiz de bunu is- ıhıı getirterek itina ~e y~p~r- te.ı:id edil:~:. . . 1 

giif;'Siim dalı'1. çt•k Adıtlılar ta- pat e-Onektedir drğl yevi ve gayet ruza.mı rın- ç .. ,cuk olun-'~. ka:"Şı m • 
fll'.Dedi •• ~rak. maaajlaııın ?. Memleketim~ spor olarak giu k~ö~ perclesi gı'bi nerede , .ı.d•!l'lde en dJ:;"erıı vıı.ata co. 

kapa.tl bir epJc, bulunursa o- ğ>,u n aımcni<t meınesidiı· d y:ı.ln:z meşin top ar'ra...ııd.ı.ı.. k , 
1 

kur" İki pcbli''&! güreşlerine &- kO§nllya sev'redıl< • ı;ençleri - mya •ıruınıa>ntt( an :..ra -ı Çocuk E 'rgome Kurıı"'u 
vam ettiler .. Cıı.7.eır da, meydan- m.iz tut• 'do.n aydadan zıya- mıyacak mıyız? Umwm M J,;e-d 
~ çe:dl i. Adalı H !il, şimdi de :r.ıı.n. görmüş, bızde beıti.Jı- Opz Gü.,. ' 
daha ıılddetle o\alıyordıı, Daha :;;~~====-==c._:======:.::..:==== DOKTOR aı:z::::;ı fiddetle sıkıp sıvazlıyordu. 

Cazgıra, Kel Aliço sormuştu: Ankara ıntakası sıtma mücadele HAF z CEMA rr.. 
- Ne <liyorlar be? •• • fl y • d 
- Adaıı dinJPmiyor .• Giireş ı~!S ıgın en Lo'Kman Hekim 

kıran k'"fillad•r dlyoı·.. Sı1mıı m · .... eır ~t memuru yetiştirilmek üzere 17 /3/194! ltmht 
- B .. '~a be!.. Kıran .kırana' nde bqlamak ve bir a,, mtidrl~tle tedrtsatta b 'un-.ılm.ık Vf' terlrısatı mü-

güreş b 'ur mu be?. leıakıp ılilll be~ k6yle1"<le tatbıkaJa iştigal olıınm k ü1 re mıntakam.ı.Z 
- Molla da. bıralı: ne yapa.nıa reiı;!Jtinje sıtmu uıJeadcle küçük sıhhat memu.-lan Y<>ü•tirme lrurs!I 

yapsın diyor .• r·rası geldif;'İ za• atJ]aaıkl>r. Kı.nııa eittc'klorin a,;ı)1 iti şartlar haiz olmoları ~. 
m&ıl ı n de yaparım diyor.. 1 - vrt.ı m•kkp -~· eski ıUştıye mauna bulur.mal<. 

Cazgınr. liifı b:ınüz bitmişti. D - A'!lr.,.l'ğlnj 7l'P· 1Ş ba!ımınalt, 

Da'.ıillye ~!iitellllSi!ısı 

Di yo!u 

l jyalık an 

~-~~~-~~-e,__~----~-~-~-

D eniz olma:-an yerde ben yok n' İr,saıı se {diJ 
şeyd r.. kari ar ı ltl ben enizden 
İst=b\Jl Balı 1dıancsınin aı-l:a· 

1
• . "yıne S&i.ınc:tğa bineee['-.. 

ınndaki dı:ır ınka.ktu l.ü.;Uk bir ~ _a_z_a_n_. - - revlııirlor; daha. dağnıP t 

a.!ıvcy ı,;ird:k. Ta.rr.a.ı ~n bo~ M h _ , Z • 

1 
rlz. 1sınimizin ka:;ar·:ı old• · 

olan ma.sal::ı.rdan biriue rı;ıııl;. I . U C:L ~ F.!m • 'il b:ıkıp bizi hLnhıl z:ınr.e'Y' 
1ı oturc:ık. &:ı, az ~ıerli l:ıir ıırORGUNAJ siz de ..... 
.ka.lıv. sJy1edim; muhat:ıbl.!:1 da n; ' G it t i lı ı: e a11a.bi!c•iyC 
koy lı ali bir ça.y is' :ili. Bir do l)nu teMb:ı etınelr i<;in ba.b6' 
iöiz . garam tdle.ıdirclık. Mu- şer. ı- şın bir köşeye ilq b : im· giştiıınek_tm ba,,J<a. ~ 
hatabı ı, beni bi,· kı,r' daha ruş alabilirsek ne ali, ataın.ız • • H(;men ~zimü loestını. 
gözdeor ge>,;irdı'ıten eoı . gak yıu;ın rok s:.kıntı .:ekcriı<. . - .s.?~ ~··&.ıardn 

- Demek s •. u g3.ZC c;.sin, ha? _ Karlı, yapnurln gtlnlerdc · 00. mı ~.uııez.. 
di; bay· ·tk, ~~pi.~ ;ıp :tiuü· nasıl rlt~rl'; :· üıtJmeıı miııı- · Keııke ıımnııu. olaydım. 
ı:.ıe b. rtı ve deva:" et:.<: llill, • ' ve kalın parmaklı ko=ı 

- Pııki, benımle ne • •• muşa· ...:_ Sırtımıza mıışamb• art gc- lflriıı:i. ~ddttıle iilıiinıe .' • 
cakmn? B€~ r.ih&.yet Jir kaş.'lr· ()ir.ir, bac:.kları• wı da ı::iznıe -J Haci 0 ~!darı ~ 
cıyım; s..1.I'.;-. ı. söy:i··r., .iri:n ki.. I ]eri çekti!· miydi ya;juıur y:ı.- gcçın;e. hmi, ~~ boi-! 

Uzun toy'u, gP.'liş omuzlu 1 ğııı dir ';~me,iz. F.wel all.l.ı, ateş f hemenı boğ!lVerirdi. ..4.yııı 
mulıalılur. g.;ğsünü açmış, lullı g:bi ı;.tlı!J!nz. Rem sa.na i~ rıeyı • · 
k llııl"'..nı dirscltlerine k:ı. • .lar sı- söylePem ~ıınıı wıııın '! - Y•ı. u: dedi, manda d 
vanıış; k'ltkctin: sol kaşının ü-J _ lnrunnm. ııot'!ukişıer de- bu ellere 80'J\ 
zerine b:ıdi:mi•; ce>'~tini de omu "'·'· d • loınm. .Aniıy01' mılSU!l? 

~ - "''""an a a.m :ıwnez. '--''ırAinrni~ . ...._ vı·•~•dilm'1'J zuna ?.m:ıstı. Ben <..e onun bu - Hep gündiiz ü ~:ılıs:mn • , -o-* ._ -~ 
..aı:3.za.d vô laii!ıa.li halınl fil)YJ:Je- nız? e!IP.riıııdz de, aya.khınını.z tJ. 
diyordum: - Baz..:ı iş çok olur, gecelen nasır ohmı;t.ı:ir. 

- Daha iyi, , dedim. Ben de de ı::.ılışınz. Öyk zamatı oltır lıi Benıfo, yeıl bir ımal ı; 
bu..":'lya bir k ş~. ·ı i' Jıonu.,mak y:ığmın- yağar, kar yağar. kuru ~ti ltn!ma,mı,tı. 
için gcldiırı Kar,=. mn çı.ıct.ın.' :ıynz s.ıratımızı kr.m?]nr; her• • 'haz, anıyordum. Kolumıl;JI 
Ge.zeı:.cye ıımıir.in g ':9DO, ini is- koo. oobr. 'lrl<asır:.da. mlU'ıtnl ~.- tup lıeru sandalyemin · · 
teınez mis,n ? da k bil ·ı ür ti: ş:ın o. -:-ur an e ::ç ... , 

Tepcsindc:ı r'r kovr soğuk Bi;:, yın c;alı•·nz; B-m dylo - ı lea. ne bayım? Bit' 
91 dökf:!ınih ribi ürperdi: ır saat, I rj a::nt de~ı. 311baha V~'lllhla.ha «: te öyle ıit. I 

- Yoo .... lşı..' •, 1n2. gelemem , kadar. Çok !:ere df' derıh. dal· .Aı1ZU.11Ulıu, da.ha. doğrusu. 
&Jm-.ı arkadlu;larım beni a.11'ya:j ı:uJı olur. Bomtm~a çal!ştı • n ı yoıhıegetirmeğe moe 
alır:...r. ls.nimi vazmaı:;.an s.ıra ğımLc 'll"tör, :..eıı• ı;ib; sıı.llanır; t.P.ıro. B.-ın& ikinci k11;·'Je;-ı. 
aklm.ın erdi•{i • •'imi• döndüğü! ha ba~tı. ha a eni bale ~·;r.. disi.ne do ikinci ~ royl61i~ 
kadar bir şeyler '1':'yleı!tı;,"e çulı· - O 7.-.maıı huyli korkarmıııı çüncü defa o - birer · ~ 
9ll'lm. · d<>ılil :ı::ı? daha t.ellend.ir<lik .• _ Şlıu;.· dl, 111 

Sonra a..fili afili güldü: Çent'· •.-'il. vidıılıırı gevş;ycn, ~hım,_. asaW ~d.i .. Pek 
- Aııl~ılıyor ki sı:.rmaych:::ı s<yle<llitçe su:;ııyeceği gt!lcn mu-1 gı deruz gı':ıı bırdenbıro 

k<!ın: ·ı>.n: yoksa b11ray:ı gel- be'"-iıu~. bu L-u1]'14 ilz:ırin-ı ıiJ:tl• ve nihay~t 8Üküullt buımı.f 
nıez~!n. :ab , sizin ı;c ı;cçiminizl dik y ·ıme bal .ı: H'-alıveııııi i~tllıten ııonra: 
bu ynzcl n..... - L.:n ne lyol""un 'lfeıı.Jil -Artıll bana m~. 

- Elb~t~e. elbette_.. I.eni: ,!mayan ver<le b'!"> V"- dil'\ tş bt.m zamanı· yak 
Diye <W·. :ıii kceerek ilk s.uaıı kum! 1n2 • , scv·li~ ~~"'elen .. t • ı İltimiz birclcn ay~ğa 

mi oordnm: 1 r--.r mı ki ben dcnwien korka - JU.pıdan çıka.-!ıoo.: 
- 7..a.çüı. il! bam yapar, 1' -ta. ;tı...,? - Payım, dedi. Şu benim 

p:ı.ydos edersini;;? 1 !~:.,-len bir ııie:ara. alm paketi ledi't erim ne giln baınl 
- Yahu, bunu biJın;yecek ne öniime j' er- k devam etti· b".'lı'T verde bir gazet.e alıp 

var? Sabahleyin ~1edi buç ta - Ar .a·-',;ıla,.,m da. lıenim • ·• ılıi; ... ı.tayım. Canım bcla!dılı 
1tollan sıva.nz; akşam ':ıeş bı- Lidir. Der.,... kı.Cıı.mğı ::ar .. nn kur nr .ll'ın'klwrim. 

çukta ceı.etl ri giyeriz. ı ======================~ - Size niçin 1ı.aı; .. rcı derle ? 
- Ea.!ık ııa.vdığı.mız i~· Beykoz Kor hn alma 

Tuhaf bir ishıı dwl n:ı? s ... 1ki 
kaşar pevniri ;ıaoyormuııuz da .. · ko 
Amm:ı Allaha çok şükür lti hav-· 

• :wyoo dao 
7/4/W 

yaıcı demi;crl.ar. .. . . . 
- Dr ıelr sızin l .ttın ıı;!.nlz 

balı.lt savrn•ktan iba.reL. 
- Y ı,.,. ' , un .... Lır l<Jsuu mı:., 

b:ı.lık sayJ.rız, bk kIS1ırmız d.t 
şövalyeleri :.-...,tığımız g' ıi il:v
lilc ta.<ıırız. 

- Günde kaç kıırllll ıı!ırm-

mz? . . ~--"'"- · .. 1 
- Biz gün.:ldikçı "'"' ,...,., gı>· ı 

tftrü çalışırız. " • 
- y., i h~rkes J'&P~ ış kıı. I 

dar mı nara alı!'. 
_ Oy!P. d~;ı canını. t;.selii. 1 

c-.1Z ·i~iyi?, Ot~uz . ç:ı.~- 1 ŞJ'"lZ. DiJe.ı..·.1 kı o \'. ı hı a.lık 
iş çıka mı,,. :::h paı ayı .~ra~uc!.• 
pay e<1c11z. \ralru7., d0rt . ı:~nc 
koıb:...,.....-·ız var:iıı. 0. .. .ı.-, ikışu 
pay alıo'la 

- ~ Ç..ı1 'fz l" er .ay a.'1~.'f'!l"

- ı - A~ cino v• mfktan JP<Wlı rnutabiye ll>alt..,,...ı 
-..rısı ırünil &&nt H ile !ıomi11J7onumuzc;. ~ kennnıştttr. 

~ - Takarrür eden fcyat üıeılndcn % de 15 teminat alımıcalrtJI'• 

3 - l"v"3! ve li'!rail h ıılin nv ,r,.,. kom,.,or...ıa ı;önJ.wll.lr. 
Adet Slllld 

~00 Yem tos bun 

80CO lp 711!.a ~' "' "'.iP' 
5000 r:ıeııeır.,. 

7000 Kolan 
10,CıOO Gelire 

10 Nalbant ıa1cm< 

3QO Çuı 

Mıılıamı"'"' b,Jt?lj 2070U lira oıan (4; Ot'<ot li&V, Uohiııeulauı ile ~l 
may t motörlfl k.auıpreair 1Bl•ID41 cwn.o günü .tnat l.ı.30 da pOZQl'lık 
JJ.U. A.ukara lJ.are b.iıwurulHı aıtıo oımn<:nk.tır. 

bl.i ~ .(irm~ :iiyL-nlN-1.n kanun1ıu tayin ti.iği vesika1arı b 
il)-ni güır ve aattc ı,.uuı·-yon rt:.L:.Htlne müra<:aat etmeleri lılıimdıl". 

Şartn.1ırıiın.lc"' Anka.rada ro~r.ıu-:• dJ.i..r Jıde ve I:.La,;-da..rpQG&<.IM. k-
ve sevk saa.ııı. lde g •rlilebillr, (2ö;.~} 

s•ıncız da kolba".'~arni7 İkı;Jeı' === 
-::=,_-_ :=-========~ p.a.;· alıyoı~9"., 

- ç. .~J c1cndi:.~, < ı~ r, b!.zc 
Yr! ,a. Jd ~ ~ıcri ;:; •. 
ı..·7· !;:-.,..., !· rulıık....t..ulr anı 
4C J.o • ..:;a • Şlı .~l, aL.ıln 1 l 

ı, sı:ı..iu an! :ıca;rı~"' ır.. • • 
L . ~L . he C1C • , b. ,i 

r. • !.& R 'IJ. ·• ı-~.:!-...1! ur-ı: e su,e e, ~;·oır u~a.ı.uu.c::ı: 
l"rn 1 illtcsinde !'>tronoını U()(.."ft lığı açıh-t.ır. N:ım.1.edl.P..rio y;. 

dıl imt1!1 n 5/'I"2iran/9U tar.binle y;ıp.Jilcaktrr. t.taktlu<iu Rhll••"' 
puru 5 f•J .. _--ar nutus tcz.kı..rl!8'1 ör-nPğl ve ilmi hU.ui Milli ~ 
•·!....,lı~- t.cUris 1 \e·i kalemindı.n ıstenccckt:r.,, 

-~ ederler, ~ ,. g,yr '":ı..ö5:.,, 

r•r..ıa?Jaı·. Ka ..:r<la:ı 1 ===========================~ 

2/ll;ı,:l n/941 tarilli B14ıı.ınına k4 dar relı:tiirhıı:c ınüru<...tlaı:s 

'"' i .. · '~,z pJ.rayı tt · r, r.r -:ıım:.:12:1:ı;:m:ımımıı:ım•mar;ız::Dıım::l!ll:aıı:m;;ı:;ı:m::ıı:ım1111ır;ll., 
Weri pay <.. '' tJ'" 

vu!&.r görürler. nr ,ı c ı. 
v .• r. _ O da. ~.ydı~ınıı -.1u.rı1ı 
h~T1,,ı tutar? 

- Koca balıkhn'l': y ılr..ı7. 
bir ta.ne IUlt.i p nıi ' :ıı ~ 

- Hayır b:ıynn ! lh '·ıı.wı bi -
rim, ya.'li b·;, ka ·:ı.. hati-
bidir. B' 1 ıklıa:1e h Y· 
ııclır; o !ar maoış!'1. ~ laı. 
Bl-M,. ·""ibimiı.. tırı' n 

s Sineması 
2 bJ.yli!t 1"1mdcn mUrekkcp fev .ılft.dP. bir progranı w: .. Jinı ediyor .. 
1 - iM ER~O ARQENTlNA'nın ro:ıkibesi. yarlak İs,ı;llinyol yıJdlıf" 

ESTRELİTA CASTRO' Dil.il 

~~<C<® G aa ll 
Beşıktaş Aka. pay alı., hem de bır pay. Birdenbir<) AJabnm havalana- m - S1hhat; tıım olmaıt, 

rak Mollanın ÜZ<'rindcn uçtuğo.ı: nr - TUrk olmak ... iyi ahlAk salıib! nma'; t nımyolca zlu ve Şarlull filmini 
ve Mn'lanın Us~. ·dalının alta ıturra !llrmck ı.tlyenJer;n aı;ağ.dak! •O!llk"t!lOrile ~ırı•ıcte n!h1171>t ~- . 
dil:;t"uf,ü [Örlfü'll. tıa ., be'J.;ıCi gününe kada~ rei.;liğim ze müracaat etm<lm ilin ll!UJ!Ui', 

ona, Adalıya g\l?:: bir ayalı: ı _ 0r.., me .., veya eski rllitl:r• mezunu ph&detnamosı, 
ıııı~ı atmıştı. Adab kwa gövd&- ı _ Nüfus hüvi7et cüzdanı suretı, 
aile Mollanın ör.11ne bir hamam • - A!k<'l'lllt V-Sl - cleı'twı te%1ı:ereıd• 
boh~aııı gılıi der tnp ~mUştft. 4 _ &ıhh•t roponı -urın ltanımunua 5 lncı maddslıwı D. fikra- 1 All~o, d&yanam.ııdı, bağınr _. ,_ıı oıdutıı ilttnl> 

(illi seslendi: ı - Jfilaı:ıü ruı ınu-
- Abe, aferin olla be! .. T• ı _ llJıtj modenl bc7amuım..ır, 

bey hepten pehlivaa bu kızaa T _ ı.,..tyıc mQkellef oı.tU:-ı k-.ıre alt ~ 
ile!.. ı - 1 adet 4X6 eb'admda fofıoğrd 

apwt.ııMinın 3 ütıcı ve 5 inci <ilıircle.. - ı\ ~'l yulu.rı, elin ze CÜ ;_! 

r1 kiraya v<>rilecek>!r. Du. oda ve kaç kurın; ge< . .:r'." 

Kira bedeli salnkını bu1u;::;tu ve R..,.:;., k~mnmnvız. n.,.. d t 

2 - UMUMf TAL"P ÜZERiNE: 

V 
... 

ıı::>"J 
~ 

müştem li.tını as!'I Konforu Ve uza- - !~tc bu h,el}i Ol 11~. f~ rnk 
..,ı; kAmileye hadilir. ı olrlt ıh; -a:nıın ·]u, üe l'rııd:l" A-

taliple- tead · t etUği ltkdl ·de b\.r.- faııh da kU.'llll?lZ. Fakat yazın ıcaı rete moıcilımndıw:ı böy\ik Şark fl1n>L B•ı milotesna fırsatı 
ı .. r ~ındı\ "ru çok.ilocektir. İifı -! ba--ık az. <;: , bi'; çık .a ... 1. knçırınayuıız, muU~ka aörün•.t.ı,. 
1ıokliler!n 15/4/9~1 salı ı:üni! ..-Jf on! gün de olur. O v&kit kar ımız ~.!!:!!~~!!!!!!._~~~~~~~~~~~~::_..!!!!!~:1E!~~ bqe kadar :acoı.ktaşta AJ.ır.·etlerde (r'.ind.! l!>ll !J~ş kuruııı ka~~r <)". -~ nuıııın ıwıt il de terwta.tlı ma ""-
U nl""8<nda m(lteveUi l<ay akaml.ı. 1 ~~~!> 

Molla, ıı1tına aldığı Adalıya ı _ Ternlmei bal varakası. 

kem:ıneyi talı:m1'ltı. Alttan yu·'=================:::::===============-~-=====::.::=: b"' yukarıdan a.,ağıya sıvazla-1' 

~~~~~'~ _j:"-
:r- DOKT .\i 

revfik Akif ı:':l' =. ........ 

z.:::vK VE NEŞ. E. KRALiÇESİ 

ANN SOTHERN ( Çam Sakızı ) 
FRANCHOT TONE 111'1.ya br-11lamışb. 

Yollanın kCMane maııııjl müt
hişti. O Ada!ıd'l.-ı giyri bir ma
M"lra ile b•ı işi yapıyordu. Saf, 
elinn bAA parmık dip kemiği.ıi 
Jılr:ırnrak bir t. ' :ıak ncu g;b; 
Adalın.uı Jramına. bastırıyor, soa 

ak Jl.'lahs ileri Ofisi 
Dep~ Aranıyor 

- ikl taruı ile Kadıköyilnlle Boğıuın Ruroeli cihetinde Or1aıt• -
>.nad<•lu kıunında Kuzgunru•a hd~r oları yerJerd.- ' n ~ kenarında 
ıımı v a Wteleai bulunan ~ilam. rutubrtsiz büyük d·~Po arttnt)Or. 

No. ~;,ı teJ...!on edilmesi. "1818" 

Oahltf Ha--talıklar 

BeyoAru Parmıkkapı imam ıo
kak numara 28, paz.1rdan maadtı 
saat 14 - 18 ı kadar. 

Gece mUracaatları da 
edıllr. Te!t•on: 43908. 

,AS'N ve 
t:ı.rafııxl..'l!l Jayaııılmaz ~e komik salmelcrle çevrilen 

KOC GUZE ~LE PEŞİNDE 
A YUIC \: FO •• JUR:-IAL. Bugün saat 11 <lP ten:z!liıtlı matine 



Doğu Afrikada 
( Bq tarafı 1 lnoi ••Yfachl) 

RoıuruLlıildiği müddetçe. zarar-

~ ~ ~u. = AD U A Japon Hariciye! Alman kıtaları :" ... ~ek~= zaptedildi Nazırı Berlin - Macaristandan 
Yugoslavya 

hazır 
'ba oııdı.mun mllhinı !namının 

ı.~..;. '--!..'---·•--. (Bal tarafl 1 inci •yfadaf d ld • (Baf hrafı 1 İMİ oayfada) 
ı:r.>-- ·-... ""'""'™""1?' Dl1ııro•nm, emn!yetle muha _, en ayn ı geçıyor Demiryoila.n.askeriidaredıı 
-- caı:nn:ommııın da. ayni i,.. rebe verebileoeğimbe kani bu _ Cenevre, 5 (a.a.) - Tribune 
lııbcta maru& ~•rt • Bertin, 5 '(a.a.) _ J•"""" ha- (Baı ~rdı 1 in<. ıayfada) -u hmdnğumuz noktaya kadar gel- _,_... çahmakla tehdit etmış ve bu De I..au:ınncin Belgraddan öğ-
idi. meııine mfiııal'dı:ı edooe-JU. Hare- riciye nazın B. Matsııolra w Al-I taıeble müv,u;i olarak şiddetli rcndiğine göre dün gece yanmn-

Ha er lıftytık bt.- İtalyan Jı:ltın batı ~i inkişafını man haricı)ll! nazın Voıı Ribbent bir siyarl tazyik te yapı:mştır. dan beri biitün Yugoslav demir 
d tnlığı ile miltebawrislirler Gnı%iaıU ,,,.Pısu geçen sene Sidi rop öğleyin yeni bir mUl&kat yap Kont Tl'lcki Macar !l..3keıi rica- yollan a.akeri idareye intikal et-
ve . erinde silah bulımmak şa.r- __ ....__ linin mukavemeti iı:ııkfuısız kı· miştir. 
tilo, ;. ba""-~~k bir ı..o.ı. +- ~ • ....,.,,,..., doğru ilerlediği za - JJll9i&rdn' . 

.., .,...~ A .. ...., '91" la ta h--'- ti · · ·· .. MerKeaı Bilktlmetin NakU 
k • e<lcb:.lrlc-. Ha._..i ... --, Brl- ırıanki. vulyete tamamen milşar Japon haricfye nariciyıe nasın n vır ve .u=e enı:ıı gorun-

•• .,..., """" ce büyük bir yeise düşmU. • Nevyork, 5 ( a..a.) - Amerika 
ya imparatorluk kııvvetıeri bihtir. İlerleınil) olan hafif kıta.- öğledell aonm Beninden hareket tür. Macar milleti ekseriyetinin radyosunun bildirdiğne göre, Yu 

~in dost bir muhittir. Burada atıınw, h&lert d6şmımın ku.vetli etmrsar. · . B. Mataaolm Rusya yo- h h . . . g--'-v h">j.m ..... ' ._, ·- Bei"""'dd•" er angı bir şekilde harbe uıtı· """' w.u """"""' .,.- ~ 
cnreyan ed blltün lıarekat, yeri hücumuna manız blrakmak mec ıu ile .Japonya.ya dönmektedir. rak aleyhinde bulunduğu mu- baııka bir yere naklini başvekil 
~r taııı.fuıda.ıı oqanacaktır. nunıı.ne bir hareket olurdu. Bun& ___ . _ ---· - - hakkaktır. Millet, Telekinb in- general Simovic; emretmiştir. ibü;:1

::::; ~yetteı bimıeıı, krtaatımıs hazırlanmış İngiliz baş kumandanlığının tilıamıd~n sonra g<iz!enni na.ib Bütün Yugoııla.vyada askeri 
I,ibyada : I olan mevzilerde tahaıjşüt etmaıı: pek gii2ıel. söylediği gibi düşına.- Horty·~ çe<'i~ balunmakta· hazırlıklar yapılmaktadır. 

Alm::.n Horgenel'llh Von .,__ içi.ıı tam bir intizam dahilinde nın beziı:rıeti çölde bir parçanın dır. Herkes, amiralin memleke· Nevyork. 5 (aA.) - D. N. B. 

l k """'"" ....ı. ~-'-- ·ıhinwl' tin bitaraflığını muhafar.a edır bildiriyor; 
ııne uınandasındaki zırhlı kuv- .,..,...ilmişıerdir. ziyamdan. çok """"" mı ır. 1 
vetlerın, Trablus QÖ!üne atılan t'<.'k Macar orclusımun Hitlerin 1 Associated PreilS'in Jk'grad-

' n 
s • .-.. .,.., ......... -----.~--~~-

M lktan Ekdltme tekli 

t;:eınber kavalyesi 
Boru demlr veya Ç6lik 
boru alllm!ıı7Wn 
ve,a bakır 
Veya alüminyum 

4100 Kg. 
ıoo m 11'1 

bakır levha 30 • 40 ~) 

Paznrhk 

• 

• 

Ol!nü 

7/4,/1141 
8/4/94.1. 

9/4/941 

.,en:\ 
--ıuo 

ıuo 

1 - Ntımune ve evsaf llaieleri ıııuci- ,..uaında dm ve miktan 7•• 
1.ılı malzeme pnarhkla satın aJınaca1ttsr. 

2 - Pazarllk blzolannda yazılı c<iıı ve -ilerde Kabııtaeia 1-azuıl 
ve Mübayaat FJl>esindeki alım komls,onunda yapda<:ııktır, 

8 - Kava17e oO.ınunesi c"..zü ceçen eul>eden parasu: alıoııbilir. 
4 - lsteıı:ıııerin pazarblt için tayia olımaıı cün ve aaatıorde tekli1 eı:1 ... 

ceklerl fiyat ve miktar üzerinden 'il. 7.i ıtD•anue parM!le ~ me;. 
kllr ko~ mtlracaatlan. (!%90) 

ODEON 
Yeni çıkan plaklar 

MÜZEYYEN SENAR 
276423 ita. YAD ELLER 

Ç-OBAN KIZI __ 
- clCahveci OüaeU !ilminden> 

- (Beste: Sadeddin KayDBlı:) 

AHME 
270421 No. 

COŞKUN SES 
" •"" OLURD'.,... - Bslır;ye çl!!e4elli ııauI ~-~ U>B rk "' K •• ı ' emc!Lrini tahakkuk ettirmek dan \'BZİyet hakkında aldığı ma·ı 

I}> uvv !erle yaptıgı ÜÇWldi b:r ı ı ume maç arı 1 için kulland.maınııa mani olaca-' liımata göre siliih taşıınağa el-
m ~dan d ra r:a:ı.gila ileri ğnu ümit etmektedir. Tehlikenin verişli bütün erkekler askeri hiz l 
.. e~zı erın eki İrgiliz kuvvetle- ne kadar yakın olduğunu pek az mete çağnbnıştır. . 
:;mm, ı;cride müı:talızar müda- heyecanlı o du kimse ıdrak ediyor. _,...., __ .... ~~_ .. __ ........ __ ....... ______ ı 

HER DEIIDE ŞİFA -Saba-1 

KORO HEYETİ 
B~ mevzılcrını tutır.~k üzere, j Bu arada Alman kıta•arı Yu- törlü nakliye kollarının geçi•i- 270424 Mo. DAOl.AR DAGLAB 

KÖŞKtlM VAR 
ıngazıyi de tahliye ettııderi ve • 

!Alınan radyo! . . gry~Jav hududuna doı;'l-u Maca - ni seyretmiştir. Bombardıman 
anna göre Bıngazt · t.ıı. dan • ki" d ADANALI AZİZ ŞENSES nin ıliıştligü t bli"! , 1 b I G I b, 1. ~ . . B ns n geçmege devam et - ve na ıye tayyareleri de Bu ıı.-

".:. akladır :or ~:;~anla. Stan U SpOr enç er lr IQIOI, e- ın'.ktcdir. Dün halk, Budspeşte pe§t.e ibıerinden uçarak gitmiş· GEL1N AYSE -Halk ıarlwı 
ııada yıldı ~. n Fııın - soıı:aklarından uzun Almıuı mo - !erdir 270425 No. :sE KARA~ şu A."'ILllllN - Det!-"' 
ınayüz ~rd~~ıerindc tc· şiktaş ta Demirsporu mağlup etti ----------------- vAZL<;ı 

Her JJeydeıı evv IJUl'alan ik- \ ,· z ı• r ş o f o•• r e r • ~~~~~~~-~-
kal gôzilni!e bulundurmalı~ kil Eskişehir Takı.mı Demirspor çok ı· ı"la" nı 
ueu bııcağı bellı olmayan çôlle- enerı"ik bir oyun çıkardı nşaat 
rm her v_ahaeında bir emniyet l "k p k f liği ~hası vticude gE"tinnek ve ara- Milli klıme- maçlarına dıin Be-l karaiJl>trı sarstı. Gel~ güzel oy· Belediyenin verdiği kararlardan zarar Sümerbank Bir eşı amu - p ve 
zı-v.ı elden çıkarmamak ıçin kat. şiktaş Şerer stacLnda devam .,_ na"' ağa başladılar. ıııtabıııspor gördüklerini iddia ediyorlar Dokuma Fabrikaları üessesesi 
\111.ıiiı dafaalara glri•m-'-, muhızzı dıldi Hıı.w.ıun çok g\iı.el olmas< tazyiki deviUU ederken Sarı- Si· 1 9 • ı I kaldığı 1 l d 

y "-" 1 k •t hr~_fr 1 inci HY~••". mızın maruz cevap ŞU 0 • l!lrüdür üğün en 
. atadır. ~avel ordusu cenupta ,slada o!Jukça kalabalık bir se-

1 

yahhlar beşinci gollerine ue a-

1 

okuduk aynı gun ılk tesuu gos- muştur. ıı;ı 
Çok daha onem]ı ödev!~r arka . yirci kü 1 sı tvplamı~tı. vuştular. Son bir hızla !stan- terdı_. Gayri kanuni olarak ~- Gv.eteye neşriyat yaptımz ı _ Ereğli bez !abr k ı ilstı!p\i po.muk ambarları !llJ3atı vthldl fi. 
ISlnda çarpı.;m~ ktadır. Ve h•·.ır- ls:aııbuls/><Jr ~ - Gcni(!ubwli.g< 2 bultipor kaleııine inen Gcnçlerli-

1 
silerın sabak saat scki1.de gara]- onu tekzip ediniz işinizi hallede- yat esa<iyl< vt ltapalı zarf "'"uıe eksiltmeye k"'Wınuşlur. 

!ık \'Uiyetini al~·k•-~ır, ~Bal·- TaJ" lor: !er bir penaltı kuandılar. Bıı. bdıı.n çıkması bir şifahi tamimle rim. Yok~-a. bu işi kendime mef· işbu in otın muhammen keei! bed•li 2~.f>~5.40 lir•ıl•!\ ibareltir, 
·- ....., 

1 
k t ızlere bildinlerek sabahları küre yaptım sizleri santral garaj ı ıı - Eıo:;uıme evrakı iki !ıra mukobihnM, S!imerbank binasında b!r--

bnıu, belki '--rbu·n "'-"kıml ııt.a'1bu.:;por. Ncvı:ıı.t, Hayri. suretle ikmci gollel'ine aVU.'I u- saat ltıd kı '" d ..... ,..,.... a açı namua mu.~aa e da bir araya toplayacağım de· )•slk pamuk ıp\Jtı ve dol<uma tabd'<al.arı mü esı nı.udilrliltfi.nden ah-
~lrtl edeceklersir. Yakında Bri-' Sefer, Celll, 'l'ank, Muzaffer, lal". Oyun her iki tarafın istek- buyuruldıı. Bu vesile ile . bütün m.iş arkadaşımız bu vaziyet kar· nabilır. 
b.nya _- lh~ orduı,.n, cenupta- İsmet, Cihad, ıtilkerrem, Sliıey si~ akuılarile geçerken 5 · 2 Is· len~ın mı:~te-rem gazetenızc mı· §ısında ç:ılışamayaca,ğımızı söyle uı - El<slıtıne 14/4/141 tarih:n• mlaadi! paz:ır\osi günü &aat 16 ı:lıı 
ki v_azıfelonnı hitama er~ire-k maıı, Kadir. t::nbulspor galibiyetile bıtti. lznıır şofor \'e otomo~ıl .sahıp: eliği halde çalıi,mayın isterseniz Ankanıı:I• Sümerbank B. P. 1 ve D. F muessese5l müdürlulünde yapıla· 
'~-· . " . Ge r•-rb ı;;y· H ı·ı Ahnıet nnet \C RUl<.ranlarıtıı blldırmcgı pilii.k••:ı.rıııızı sildiriniz biz f&y -ı •"kl.ır. J,~ YIWfel~l! ~itabwı p•·b·ı- n- ır..,,ı a ı ; , B~~üct~ 3 - D ırizspor 1 ,.. -
lırlcr. Dit taraftan. ·ı·.:. a Mehmet; ı.;: fi, Halit, Nihat; Tıık·-'-ır.· Bizler ııuna kani olduk ki gör· tona binmeğe ıı.lı~ onunla IV - Mu\'akkat ı.omınat mil<Uıtı Uı4.4' Lradır. 

n ~ mw kendimı?.e bir borç telekl<i ederiz işlerimizi görllrüz diyerek nıüra- v - btekLler teltlil evrakı ır.eranına, ~i.:: <li,ye kadar yapmış olduk-. 
:;azı ve yol vazıyetı. taarruz or- Salalu.ttin, 1uzaffer, Ali, Selim, B1!9iktaş: Mehmet Ali; Feyz,i duğlun\iz zararları a~ık "olarak caatunızı reddetmiştir. Belediye' !Arı bu kahtı işlere, bunların bt<lel!er:ne , •• hanıi bankalarla mnancl~:le 
.~ kuvvetli de ohıa, il =~ Ölll('r, Yavuz: Rifat, Halil, Memduh; yazdığıınıv. için ~ki bizlere bele- rcisinin mefkiireslne kurban ını bulunduklarnıo dair ve.ikaı.n koraoat<ıardır. 
"."'ua..'""e'l nıUsaıt •le ·ıc!ll'. Vnk-1 Hakem Taı.ı'1k Özcrengin. diye reisi 'm:ı aınına çağırır ~o- olu5oruı:? bir b.."1ectiye reisinin vı - Tclı.lii mektuplarnı h;ıvı zarflar kopalı olarak ihale günü .aat 
tıle Si. ı·l alknyi Ortadan kaleler, Oyuna lst.anbulspor başladı. Şükrii, Şeref, Şakir, Hıı.kkı, Sab-l "uklar d rotnız n•'br zarıı.rı:r'I csnaln mesalilıa knı"şı bu clcr..cc 16 "' kadar makbuz mukabi!ınde lln" ırada 'lunıerbank B. P. 1. ve D. "i!. 
şimdi, ıııüd;üaa rd·ısıııııııı Al.n· Top buıı.z ortal;ı,ra doln~llktan ri. ediyorsunuz bir care bt, l'!:J t~ddet göstermesi acoJ.ba doğt-u- n,üe.o;escsı ıııudurıü~ muhaberat 'jıoe tesllro edJeccktir. 

~ ..... ~- Al:ıdlilkadi • Nuri ne i~in gazetc1er'k> böyle şikayet mudur? Kuçiik ııcnn yelerimizle \11 - Pota ue ı;onderlle<·ek teklifler nUıayet ihale sa•tl~".leo bir 
ı]c.ı- V h 1 ~on- G-n !er kal"'"'nn ·1-gru· ..,._, .. ırtıpor: • · ' · ı· -· · k ·1 f .. ·'·- 1 . ·•· e a •ct vok <:ok ye- ~ ·~ - ~~· • "" Os:nan: Celiıl, Fahri, Me'ımct'ı ediyor unuz< ıyc~t!gını um~r en aı e e r""""w güçlükle geçin - saat e\'V<'lıue kad•r gelıVtii w zarfın l<anıml ldldr kapatılmış olm:ısı il· 
nnrle, İnaiJiz doı:ı.,on:naeının 

2
• Yllllıındı. 'Mükerrem Cilıııddan bilakis ıJemek ırizlçı• l:ıöyl<' y:ıptı- dirnıakteyiz. Hiçbir kabahatı • zımdır Postada vaki vıabik'Cok ge ·meler naıarı itibara alınmıyacal<tıc. 

trqı"'°" ııltı~~,.d•r llurrti ki' 
1 

aldıgı pa;:la ra.kip kalcy" akar- Ali; Murat, 7.eynel, l!!kender, ruz kabilinden büsbiıtün gazaba miz olmadığ1 halde hu gibi hak- vm - Mü=cse bu ihaky, icrad.ı serbesttı:. (13~5) (2550 

fanı ı •anasile lı~r~k;t nifa1 c11eaı~ ken Mctıırot tehlikeyi kornerle İsmail, Hakkı. 1 uğro.dıl: de\"am etraekte ol~n 1 sızlıklara marnz kaldık hakkı • -------:::=== 
-..ı ,. •~a s ... 1 1 k Hak A~-··- Ak 7.ecri tedbirlerini d:ılıa çok ıırt· ml?J aradıksa fenamı okluk! . Gu-mru"k M hafa,..a Genel Komutanlık nr, ''etıceue emıu·y-tlA '--kmak • sa~ .... U, nguan çe {l ~j or• em uuluı ın, • d .. , .. , ""' tırarak bizleri §ehil e çalı maya M:ıhterem gazet~nttle tekrar 

c~o.ektir. ı neri şutt' tahvıl eOO:ı Tank topu Oyuna Beşiktaş başladı. 'fopu cal< bır hale koydular. Kısaca şe. olarak ikffici dileğimizin n ini İstanbul Levazım Amirligv İ Satın 
.._ r= - 1 kale direkleri üıılünden ıı.vuda ka"an Deı:.ürsı.1orlular Siyah - h' d t k · durak verlcrini y·ı v ••vm b" 'ükl · · · -· ov·- AHI" ,. ır e a Si • G - e -,- uy erınıu:ın n:ı.znn Alma Komisyonundan . ka_r_ a-f

11
, ~!:iı~e~a~~~=; ~=:c:~ ~::!ı1:1~.,;:;1~~i::~ ~k!~~~ ~o~L~11:~~5~~- ~~~~ini çekmenizi c::ndan dıli· 

rerel ortaladığı topla Ltanbul· riııdro nctıı:e alamadılar. Yav~ ÇünkJ hlikümet .a~iye ın.'l'ye Yeoi h - Bu ikınci mek· 
icra tapu dairelenDi = - V. bu İzmir beleQyetiri.1 na· 

H 
spor .l<iı esıne yüklendiler. Bir yavaş btzlaııan Beşiktaşlılar h rıelerı ve h!.Sl.ahı:ne dahil he. z:ırı dikkatine arzediyonız. Bi-

~ her ; ~ ( ı an<ia l:ları · Siyah kale karıştı. dağılan soldan Demırspor kale- psi bir semtte ç,ldugu iç.n ancak ri ci mektupla bu mektupta R· 

.._ " ;:; ( Top ayaktan ayı.ga dola.atı. sine yüklenmeye başladılar. bunlarııı ihtiyacına kafi gell".lck· çıkça görülüyor 1ti İzmir beledi-
- '"' Nevr.al yerinde bir çıkM}la teh Şükrünün sıkı bir tU kale di· te idi. Saman iSkelesinde 8 taksi y s:rıin bu hıısw;ta aldığı karar-

A 'lclı'sa O"len . likeyi atlatb, İııtanbulspor!ular reklcrinin ü.....tlinden llVUdU boy- durur. Bankalaruı , .. , iş yerleri . lal', bazı va~ndaşların mağduri-1\ Ü '" yen 1 run ihtiyacını gorür.. Pasaport yetıne ve zarar..ııa amil oluyor. 
il hızlandılar. ~n~ler kalesine iyi- !adı. Bu iki tehlikeyi de Abdül- D 8 taksi vardır. muz yolcuları- Vaziyeti bu zarar gören vatan· 

la" yı'halar oe yerlet.1.ıler. Fakat elde ettik- kadır yeriıHle müdahalelerle sa-' nın ve cinı.nmn ıhtıyacıru gôrlir. daşlar zaviyesinden tetkik et _ 
!eri müteaddit fırsa.tlardau isti- ...,..turdu. Uzun vuruşlarla Be· Mezarlık başı altı taksi yeridir mek ve bu Y.ıı.rarlara mani olmak 

r:ı.k <Baı tarafı 1 inci uyfada) t fıı.de edemediler. Bu ıırııda Sü - , fiktaş kslesinıı inen De.ınirspor- o muhitin it.tiyacıru görür, bas - Iii.zııııdır kanaatindeVi!. İzmir 
. &.raaı.nda Almanyaya i.hraç leymanın ıııkı bir ~iiill kale di- !ular Feyzi topu falsolu karşılı- mhhane on altı taksi_ yeridir is- belediyesinin bir def~ rlaha na-

9/Nıs:m/941 çaroaııba gimu ••at 15 de 24.6-00 lira mubanuDm bedelle 
\'e kapalı zarfla 3000 ,ırt er :undurası alınacaktır. ilk teminatı 1845 lira -
dır. Numune ve şe.rtn.amC'Si hft' ıün komisyond eorlilebi.Ur. lıtek.lllerin 
k ınuni \"e J.Jkinı havi kaoaıı ::arflarını eıt.ilt.me sa:.tinden bir saat evveli
ne k.ıdar Gahıtadcı. Mumhane caddesinde ibrahim rıfat hanındaki satın ıtl-
nıa kPmlsyonuna vermeleri. "2171,, 

Maarif Vekilliğinden 
Bir cc:enbi mtileha..'>SLS ,ıe birliki.e çalışmak iı..zerc, mütehassıs muavlnt 

ı;ıfatiyl~. tngiltcre veya Arr.erikada tahsil etmiş bir Türk yüksek makiL.• 
vey.:ı elektrik n1ühendSi alınacaktır. 

ı~teklile-rin, şartları onlamak 01..ere vesikal:ırlle birlikte \·ek.illik mesle-
ki v" teknik tcdrWlt l.illlUID müdilrlüğtinc mUraca.allal ı. ıc.1811• t25S5• 'llı~c ek 'l'ürk mallarına mukabtl relı:lerinı yalıyarak avuda gitti. yarak kendi lrnlcainc sokmasın· tasyon Rantral karaJ ve cıvnrı· zaıı dikkatini celbederiz. ı 

klırıng hca b mn ihtiyacını giirür, Eı,Tefpa~a -----------------------------------------
. a ıncLıki Alman mat- Genn1•r soldan inkısa. f eden a- dan 1 - O galip 'aziycte geliver- di •"•'· lubatJnda ,.... onıkı taksi yeri ı- .•...-.arı mahal· 

.. yapı an değışiklilde kınlarile İslaubul kıı.lesine dcığ -1 diler. Bu gol Siyah · B<-yazhla- latnı i;ıni ;;ürür. Ccman çalışan 
Turkıye - Alınan . y 1 • Ya arasında tı- ru yollıuu. larken Seter topu ra hız ,·erdi. Rakip kaleden ek· 80 lak<ıciır. an yarıya ça ı~ma- , 
car: ınübade!clere miitcdair hu·' çeldi Tanktan Cihada Cilıattan silmemeğe ba91adılar. Fakat De- ğa ba.şladığı giirıdc:ı itibaren Eay ~.;? 
susı aııl••~a J..ı.•-· d Almn dıihınız duraktaki taksiler tnbi -

...,... .._..uı a n - dan Sille\"m a "elen top r~kı bir nıirspor uıüdafilemin fedakiı.r ., ya sefaret ı te ' " atile yanya di.iı;ml!.5tür. Bn azl:k 
' e ati oıuııan nota- .Utle Gençler ağlannı buldu. oyum sayı ynpmalanna mani O· esasen ~-ehrin ihtiyacır.a 1-'.ü.fi gel-

~ taııd.:ıtıne dair kanun la • 1 - O Bu gol Gcnçler1ilcri lıızlnn- l:ıyordu. Bilh'1.ıı.'l.'l. Abdi.ilkadir ml'nıekte idi. Yeııi emirle taksi -
~ir.~, ayrıca oı"dı. ımbıı.ylar he- dırdı da n Jce almalarına rıry kmıdini yerden yere :o.tarak bir kr. taksim edilen adet 18 dir. 
;etine mahsus tenı kanu • ·ı· ._,. bi · . nunıın dan ka .ıad&. birinci de\Tc ni· çok tehlikeleri "'Uyordu. Niha· Şııntcia söyı,·y oı ırı,,,.i oııaltı 

. rıncı _maeld4•ıııı·n d•
0
,..ntir"-- h d • nedir ~."..ııg··ııuız bu t"!<sı· elıı ~ '""' ,...,",.. ayetler. ı. yel Il~ii:t~bln.r Şül:rünün ı;e _,u " -

tnık daır kanun lô.yihası vnrdir. İkincı de\'reye ~nçlcrf başla· ortaladı;!"ı tnpn Ila.kkırun •üte rak yerlerinde belediye turefın • 
-<> " da.nasılmış 1Jurada bukad:ır tnk-

1 kt 
, ~ - 1 dı. İ!k hücum kol:ıylıkla kırıldı. tahvil c'mcııil~ berıı.b~ıiiğe ulaş· si dınabillr (lıye yazıl• bır levha rn a 1 hüku"met RU:ı:giirı lciılerinn lan İstanbul- tıiı •. Devre hH iki tarafın neti· yoktud. On: .. uz taksiye talıdiu d b • • sporlular he.men rakip k:ıleye ces..z e!:ınlar<le geçerken bitti. etlı.ldı.ktrn sonra on-ltı sencdeıı-

8 f esının İÇ yüzü ~;~~,~~~~:ı,~:~~c~: hı~ı::1 ::;:ı~r.~~~~~~: ~~~:!~~~ı~~vıı;:,:~ 
(Bas tara" ' lııel .. >fad 1 s tı ile... • ,_ · sormağa hakkıU:ız \'arkı bclc -ko.·-·ı- o-'"unun Utuıu-'-rı bu• _ an m ""rıı.bcr Sarı - Siyoıh tam hir h=imıyet tesıs etıniye bizi b k 1 _,.... "" '"' k diye ne i~ eıc u i ele 

lllllmaktn.dır. 
1 

:ı.lede beliren Gençlerlilcr Se- JnU\'llffak oldular. "Kaçan bir gadirlik ediyor. Öyle anlıyoruz 
Londranın lihıyetli mıı.lıfi!- · ferin Muzafferin üu:rine çul - çok fırsatlardan 'JOora Hakkı- ki ııelıı'in onsekiz taksiden fazl:ı· 

leriniu nıtttaleamna göre, V""ı- lanına6ile ır frikik kıuaııdıhr. ınr. ayağı ile ikinci gollerini ka- sına ihtiyacı vokdur. Mademki 
- ll:emi N- dııı kı -~---- - " H b' da o"ylc ne iç'u· ı t:ı.!1n3tnam~ıni biJa Y~.Cld_d! obnakla beraber ·-hım · ~·ı:a pı.,,,,.,,,...=ı zaw.uıar .• emeıı ıraz sonra 

de- •n mcyd b .._ ş · ·b· .. · yette tatbik etmeyip bizlere pili. 
ğildır. '-gı'ltere hUki·ımctl ve ıra .. uı:ıdan takımına l'refin dcmır gı ı 9utıle top uı ilk ka vererek mü~kil mwkıe sok • 

o~ıın BağılacJdaki miiuıe6'1ilı Sir golü kfl.Zandırdı. Bu golden üçUneli defa Oümirspor ağlarını muştur. Cumhuriyet kanunları 
Kinahan Comvallia -bu ıat Ara- eoruıı. İstanhu\sı)()r üsti\nlü"ii buldu. Oyını Beşikta.ı;ın üstün- her rntanda~ın serbc1t t.C'aret 
bistanda uzun teerülıclere ııahip- bariz b\r sekil aldı. Tarık orta-ı lüğü 'il tında geçerken Şakidn yapmasına illll•r iken ne ı~iıı bız· 
tir. varlyctı yakından takiıı cdi-. lıı.rdan Yalr.al.adığı toııla miidafi- orta.l11d1ğı topu Nurinin elle çel- !erin hakkı heder oluyor. Bu me-

ler ar&ııından lopu c"ikerek mes'le Siyah Beyıı.zlılar bir kutbumuzu yazmndıın önce ma-
yorlar. Londranın salahiyetli Gençler ka.Itainc g'ırdi. "• _ _. ~an~ı k ııdıl- F k t Şük demkl belediye reisi b!ıleıi çağır· 
ınalıfillerind.e kaydediliyor ki, "• ,,,.,.,. l""-b aza ar. a a ·. 
ıİlı""i''' . İrak m;1·ııa•tllıet!enn· ı'n ~en !ollnfutı topla takııruna kil topu kalecinin ayaklarına tıp halimizi sormadı bir dera 

'" ~ ~ ücuncli golü kazandırdı. Bı·~· ta-'- b r rsatı ı..-rı-"ı Qvıın tbha bizler müracaat edelim 
kesi•---· m-~··u L.L:. d"""'Jdı'r, •- a ı= ll ıJ "-"'Hl • J • "-·-~ u:ıesı v•u~ .,....... ...,. SOUr& MilkeJTemin Yirııti. metre- &sikt.ı n üstünlüğil Demirspo- halimizin fena olduguuu anlata. 

e lk! memleket ıınısuıda mev- den salladı,.., üUe hın beliti iş!miz olur di)erek bü-
cut ıs• ş top dördün- nın c~· rjik müdafaaııile geçer- tün arkadaşlar namına bir kiı;i 
te ~~. ile meriyet- ·, eli defa G::nı;ler ağlarını buldu. kcıı vaziyet değiftlleda:ı netice- gönderdik. Kanuni yollarda mii· 

1 
Birbirini takip eden goller An- lendi. racaa.t ettiğimiz halde arkadaşı-

~\PARA 
lf.\'\'"A.T Ti. ,r,,.JN 

,?'. OiR~~lılOUR 

T. 
Küçük tasarruf 
hesapları 1941 

IKRA iVE PLANI 
KEŞIOELER: 4 Şubaıt, 2 Mıııy111 

1 A(lustoı, S 1 kincltep'1n 
t•rlhlerinde yapılır. 

1941 İKRAMİYELERi 
ı adet 2000 Ltralıl< _ 2000 ... Lira 
3 > 1000 > - ::ooo.- > 
2 • 750 • = 1500.- • 
4 > 500 > ~ 2000.- • 
8 > 250 > ...._ !000.-· > 
8~ • 100 • 3500.- • 

80 > 50 > =. COOO.- > 
300 • 20 • = 6(l0().- • 

/ 

·I 
1 

1 

İDARUINİ ~İllM iş BANKASINDA 
iKRAMiVEl..İ ~E5A~ AÇ.a.R 

- ---------------

alzemesi aranıyor 
Yeni veya müstamel Kalorifer bo
?:'uları, kazanı ve Radyatörleri aran
maktadır. Elinde bu çeşit malzeme 
bulunup satmak istiyenler'n Gaze· 
temiz idare müdürlüğüne müraca-

atları rica olunur. 



• 

..,.. .. YEN:t SABAH 6 :NiSAN 1.Ml 

H 1 KA YE--------... / '.'Yeni Sabahın,, 
ı , • K A ~ A K ç ı · ilan fiyatları 

' ... l _is_ıa_nbu_ı _Lev_az_ım_am_ir_liğ_i s_aıı_n1_1ına_k_Dmı_·s_ıon_un_da_n ---=')~-- T Ü r k 1 ye 
Kızılay Cemiyeti 

ı .,J' Kr. 
ı,; Y A Z A N S e rac e t t i n E r a s 1 a n ı ~hk makta olarü 750 

1 Birinci -.yfada saııtlmJ 500 

B-nanlı ltöyti; her zamanki Gibi birbirlerine Çlltac:ıık yer, ll:inci " '> 350 
&ftıi, cene yatsıdan sonra mutat arıyorlardı. Tam bu es>ada, bir Uçiiııcll " " SOO 
.,ımsuna dalmıştı. Dışarıda; lıevkası psjnhı plı:tığı kadar; Dördiiııeü ,. ., 100 
Wt t1lk devriye gezen çoban kö- - Buldum buldum, Ali kah· Brşinci ,, ,, '15 
Jelderile damlann çatılan ara- yayı buldum, diye bağınyor ve Albncı ,. ,. 50 
- ıııkUJmıı bir kaç ııenıeri Muhtar •Ali kAhyanın köylüyü ı ._ _______ ,_ __ _. 
lıııs,Jıw,un sesinden başka; aB- caminin önüne çağırdığını bildi· ============ 
aa, ağır ağı.r köyiln kenarın· rlyord.u. 
an geçe.n nraba tıkırdıları ve Şi.mdi köy halkı caminin ge
kzı kere de ak.,"8.Dl çıkıp, sabah nla avlusunda birikmiş muhtar 
p:fakla kaybolan, kara. kurbağa.. bekliyordu. Bir aralık; 
Jııımın fasılalı ötüşleri, duyulu· - lştem yukarı balan, muk· 
,Jardu. Ay gene ayni tepenin tar damda, damda, eeeleri yük
berinden, köyü yalıyarak yolu· le}di, 
• devam ediyor, yıldızlar da Ali ü.hya; çardağının yanın· 
lııllye göz ktrpıyorlardı. daki köyün misafir odasının hal 

iı'ak.at dehşetli bir silih ııesl konunda, kara.kol kumandanına 
-1:rliği bozmağa kafi geldL aaltin sakin elile işareti.er yapa
Clhıkü t&m bu sırada birbiri ar- rak bir ı,eyler anlatıyor ve eon
'-ına bir kaç el silii.lı patlıımlf ra ikisi birden giilüşüyorlardı. 
•herkesi tatlı uykusundan ani Biraz soma mnhtar her za. 
llıı:rak uya.ndınp, dışarı fırlat· mank.i ta.vriyle: 
ımetı. Küçük çocuklar ağlıyor; - H~ menıg etmeyin 
bdmlar mum fenerlerini ve c;i- bir şeycik yok, yalnız bir k&· 
mlan yakmağa uğraşıyor; er- çakçı dedi. 
lııetlerin de bazısının elinde ac>- Ve tekrar jaııdamıa onbafı
JI&, bazısında brçak, köyün dar siyle biraz dalı& konuştuktan 
mb.klan arasında bir lroşıı,ma- eonra.: 
dır gidiyordu. - Kaçakç1,yı yahalayıp jan· 

Hepsinde ayni tecesııüs, bUtlln darmala.r ile nahiye ınftdlirüne 
Jftı"eklerde ayni helecan ve bü- yolladık, artılı:. g:idln, yatın, d&
tDn dnd• klarda bir tek sual do- di. 
iılfıyordu. Ka~ tekrar canlandı, 

- Ne var? Ne olmuş?. kula.klan dolduran yaygın uğul-
Llk.in bu kaynaşma büti.in bu tular kalabalık ıızakla.,tıkça a
~lar ve çığlıklar, şu sua- :ı:alıyordu. Herkes doğrulmuş 

Yazma Dokuma 
KOOPERATİFi 

idare Heyetinden: 
Kooperatifimizin 940 senesi 

umumi heyeti toplantısının 10 
nisan 941 tarihine musadi.f pel'
eembel günü saat 14 de ticaret 
odası salonlannda akti karar al 
tına alınmıştır. Ortaklarımızın 
mezkfir gün ve saatte aşağı
daki hususatı müzakere etmek 
üzere içtima. mahallinde hazır 

buhınmala.rı rica olunur. 
1 - İdare heyeti raporımun 

okunması 

2 - MÜrakipıer raporunun o
lmnması, 

3 - 940 senesi hesabatımn 
tetkiki ve bilAnçonun tasdiki, 

4: - Nizamnamedeki bazı 

maddelerin tadili. 
5 - Yeni idare heyetinin 11!&

çllmesi, 
6 - 9U senesi bütçesinin 

ta ad iki, 

7 - İplik hakkındaki dilekle
riıı dinlenmesi. 

l!t cevap verememişti. Tüfeğin evlerine gidiyordu. =============! 
patla.yışından yanın saat geçti- Bu esnada bir kadm yanını- ;ıı••••••••••Diiı li halde, kimse bir şey öğrene- da.ki genç erkeğe bir ııeyler söy- Lı 
meı:nl.ş sabırsızlık ve heyecan- !edikten sonra.; 
dan birbirlerine bile çatmağa - Duydun mu? Kaçalu;ı; Şa-
ı.şıemıştı. hin ağun Sadıkgilin H•sanmış. 

- Ula Ahmet buracıkta du- Yanındaki er kek ıılgarasının 
:racana; muktarı arayı versene. dumanını dudaldarile kıvnı:ıılar 
Hatunun Ömer de nice oldu? halinde savuşurken: 
Bir yol daham haber sal. - Hı bı1iymı. Muktann biri· 

- Bırak heerif. .. Demin bari cik gızı Zeynebln kocasıydı. Em
...,yok emme bulamadık !~tem. me ne yapacan hüldhnet l\ti, dl· 
hem ~ ar&yıvel"!lell nolur yonlu. 
•nldm? B~Bmslan 

1 Devlet Demiryolları İlanları f 
Muhamınen bedeli (600) lira olan 1000 kilo ınanıoııoz: tutltah 18/4/Mı 

mma günü saat ( 10.30) on buçukta Haydarpaşada aar blr:ıaaı clabilindeki 
1ılDmisyon tarafından açık eksiltme u;ulile sabn alınaıeaktır. 

Bu iı:e girmek istiytınlerin ( 45) liralık muvakkat teminat Ye kanuaan 
t.:Ttıı ettij:i vesaikle birlikte eksiltme günü !>3.atiıne kadar • ...,....... mü.. 
_.ilan IAzımdır. 

Bu ii<! ait prtnameler komisyOlldan para:ıız alanlı: ftlı!4w+Jıtadır, 
(2592) 

Yanıcı Madde alınacak 
Z. V. Zirai Kombinalar Kurumu 

Müdürlüğünden:; 
!~ Ton Motorin 

1.000 Bilyük teneke Ben:zın 

1.000 Büyillc teoeke Petrol 
Muhammen bedeli c37 .000> lira al..ı.n yukarıda ana ve muttar-.rı ,.uıJ.ı 

tiç kalem yanıcı madde AnkArada tesellüm edilmek llzere kopalı ur1 
..a1Li. ile satın alınacaktır. 

Kat'! ihalı! 10 Ni.<an !94ı per:;embe günü saat H de Z. Velı:Jleti biıwı

...S.. merkez ıatın alma komisyonuoda yapılacaktır. 
Bu ite &irmek: ist.iyenlerin c.2.775> liralık muvaıkbt teminat ile kanu

mm tayin ettiği Vf'sika ve tekliflerini 10 Ni~an 1941 perş~mbe .O.nü aaat 
U • Jı;ııdar konıioyon reialıtme vermeleri Hlzımdır. (1855) (2274) 

••• 
150 Ton Motorin 

1.000 Büyük teneke Benzin 
1.000 Büyülıt. teneke Petrol 

Muharr.men bedeli 33.000 lira ol:ın yukarıda dn.s •e mtktarl.9.rı yazılı 
Ac kalem yanıcı madde Eısk:i.şehirde tesellUm edilmek üzere kapalı zarl 
..ulü He satın alınacaktır. 

Katı ihale 10 Ni.,;an 1941 pervembe günll saat 14 de Z. Vekileti binum-
• merkez aatın alma komlıyoaunda yapılacaktır. 

Bu ise girmek i!tiyenlttin 2475 liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin etliti vesika ve teklitlerini 10 Nisan 19-tl perwembe cttm1 saat 13 e 
kadar komisyon reL<Hine """1lelerl !lzımdır. (16'8) (2275) 

Başvekalette Müteşekkil Anıt-Kabir 
Komisyonu Reisliğinden 

Ebed! Şe! Atatürk için Ankarada Rasattepede ~ı takarTür eden 
Anıt - kabrin avan projelerini hazırlamak üzere Türk ve ecnebi ın.lmar. 

JDilbend'8 ve heykeltraşlar arasında ocrbe!<t bir milsab6ka açılmıştır, 

MiJsabaka müddeti 3ı/I0/941 akşamı hitam bulacaktır A!Akadarlann 
.osabaka doı;yasını alabilmek için Jimdiye kadar vücude getirmiş olduk.. 
ı.rı eserlere o.it vesaik.le tahriren korr.ıi.syon rei•liıi:ine müracaaUarı. 

(1836) (2614) 

--
Mütercim aranıyor 

!~!İ~~ti ~~~~u~~~!~!~~~ıı w Abnancadan Türk~' 
7e yanlıısız tercünıeye muktedir bir mü.tere.im aranmaktadır. Aylık ücreti 
dl O> liradır. 

90 
ııenedenberi İBviçrede 

başı tutan: 

MARVI rt 
SaatiKadın -Erkek Koı 

Cep - YUzük 

Osman Şakar ve Şk 
ıLliessesesiDde 

6 TAKSiTTE 
eatılır. 

Galata: Ban!raiar Cad. 
47159 Tel: 41378 

Beyazıt: Üniversite cad. 28 
Kadıköy: İskele cad. 33/2 

l LAN 
Konya 11811ye ludwk luılıiın-

liğiııdeu: 

t08-4 
Haziııei maliyeye i7.afetle Kon

ya hazine vekili Avukat Mümtaz 
Ataman tarafından, Konyanın 
ııerefşirin mahallesinden Zıraat 
odası eski müdıirü hacı Mahmut 
zade Hüseyin ve lsta.nbul da ı;ış
li Osman bey kır S. ııehbaz apart 
man 8 No. Konya valisi mer -
hum İzzet vara.sesi kızlan Feriha 
ve Berrin ve Ömer ve oğlu Ha
a.a.n Halük namlarına bılvelaye 
ve kendi namına bil'a.sale karısı 
Radiye ve Konya eski mektup -
çusu ve halen Siirt valisi İzzed. 
din ve İzmirde karşıyakada bez 
sokağında 6No. evde mukim Ko
nya eski ziraat müdürü Hamdi 
ve İzmir göztepede tramvay cad
desinde 7ıll ?-;o, e\·de Konya es
ki defterdarı Fahri ve İnhisar -
!ar vekiıleti müfettişlerinden 
Nureddin ve Muzaffer aleylıle -
rine: Mevaddı m. üşteile kanunu' 
ile talimatının tayin ettiği ahval 
dairesınde vazifei memure ve 

kanuniyelerini Wıda ihmal ve 1 

suiistimal etmek ve mevaddı ı 
müşteile miktan ile makinala
rın kaydı için tutulması lıizım 
gelen defterleri tutmıyarak gaz 
ve benzin israfına ve traktö
rün yakabileceği mevaddı müş
teileden çok fazla gaz ve benzin 
verilmek suretile hazinenin bir 
çok zararına sebebiyet vermek 
ve mürakebe ve teftiş vazifele
rini ilımaleden mtiddealeyhin 
haklannda yapılan tahkikat 
neticesinde: hacliscnin zamanı 
vukuu itibarile 2330 No. af ka
nuııunun dairei şumülüne dahil · 
olduğu beyanile hukuku amme · 
davasının ortadan, kalkmasına 
Devkt Şürası umumi hey e-ı 
tince karar verilıni1 olma.sına 
mebni, hazinei maliyeden fuzu-
li olarak çıkan 165'i2 lira 33 · 
kuruşun müddealeylılcr<lcn tah
siline mecburiyet basıl oldu· • 

Kat~ 

Miktarı fiyatı teminatı oınır 

kllo kuruı lira Kr. 

10 4U 11 '8 Bod:)'um benz<ıat. 

100 135 00 75 Potaııyom klorat. 
ıs 170 6 38 Potaııyom permangamıl 

60 !600 195 ~ P11'ıımidon llnoalm. 
10 290 ~ 3S LAktoz . 
40 2200 132 Salip irin. 

Adet Lira 

B!lyük bakır kazao.ı 600 G.000 
ıı:ııçük > > 600 10.000 
ıtarav:ma. 10.000 I0.000 
Kaı>aklı bUnıç. 10.000 80.000 
ıı:evııtr. 1.000 1.000 
Ylll ta-... 1.000 f,.500 

• • • 
Beher! ldkıeu 1 1mruştan 3~70 kilo yatalı:lık 1"'n ot _,,_ • bı. -. 

lıltla eksiltmesi 9/4/9il çarşamba ıtınıı saat U da Tcıpbmıedo Lır. lmtrll-

Umumi Merkezindea ı 
Cemiyetlnrisln tdarealııde bulunan M)cd '*idıdııar ., t 
ııuyu fiş al 1 hd koymak Qsere acad - ~ ı.mxı 
SANDIK Y APTIRILACAKTfR 

Bu sandıkların tahta V'& çMai cewiı)dt. tenfmdın ya 11~ 

finden yalım imaliye8i açık ıııftnet-• 1)& lonnmDfh"', JIDna,. 
kasa günli 11 Nisan 941 sut lUO da. TaüpAeırtıı. ... tıaıme .e 
şema için İııtıı.nbulda. Mimar Vedat ca&ie•htdıı B'ızıla7 lımıın
da, Kmlay depGsu D~ mllracaat etmderi ll1n 
olunur. 

Tünel saatleri 
İstanbul elektrik, tramvay ve tfineJ 
işletmeleri umum mld6rl6ğünden: 
~ - !!ariı>e ' nı.n UN\ ~ p+ ._, Wbuen 1il" 

lld v'c la:I ..... ıılıtN ı-ı... wpıtula ~ ...,._. -- ı,ıeli' 
ı.o.tı - ,... 3 

Un olunur. (ı'lll) .... 
1 - JOa-
U - ıııe-. 
111.JO - I0.30 a -

li wtı0•lma komisyonunda 7apı!aaıkbr. Kati t.ınlnall ll2 Bra 11 Inı:nıotur. ===========================;::::::: 
1'aliplerln belli vakl:Ue komisyona ge!mele<i. (11* - -) 

••• 
J'ırınlar için m .000 kilo kuru IÜrıteD odamı elm-kllr. Pııurtılda ... 

llHmes! 10/4/941 ~be l!llnll saat 14 de Tophanede Lır. bdrııtl oatın al
ına ~ımda )'llpı!acaktJr. Beher ldloıru biJ' 1ı:urUf 'JO - lllı: te
ınlnatı 455 lira ıa kuruştur. Evsaf ... prtııameoı .._.._. • .ıınııcır. Ta 

llplerin belli nkltte Jııomi.Qona ge111'1rl-' '. ~'· .<- - -ı 
il ••• 

Keşif bede!! 114 lira olan Tophanede tat. lllmbs Jt. C ıla4 ,..,.. 
ı.caıı: elelctrilı: lealntmm paurlıkla elr:siltınesı 10/4/!Kl pa,,.,..me ıııııo. 
saat 14.30 da Tophanede Lv. Amlrlltı satın alma ~ J..-:ak-

ı 
br. ltstl teminatı 92 lira 10 kuru!Jlur. Keefi komlqcıoda &IJdl)ltr, TalJpierln' 
belli Tllldtt.ı lı:onıhı,.ona ae1meıert. .cıon • lı!Ml5) 

••• 
Belıa ine talunln edilen n,.at ~ lira olan «500> edat -bit wrl 

ı.ıı.:o.ıı müteehhit nam ve hesabına pazarlıkla satın ah,,....ldzr, tlıa1eo! 

'/.Vı941 ..ıı ctlr:ıll saat 15 de Tophanede Levazım Amlrlli! atııı. alma ko
mitc:roounda yapılacaktır. Evsaf ve nOm~ Jı:omlqa:ıda lllırQJQr. Taliple. 
mı belli vakitle kamiqooa Celmelerl. (111115) (2729) 

• • • 
aoe ~ dmıe elmac:aktır Pazarlıkla elaıDtmeııl 10/tı'Ml perJ '• stınO 

- 1!5.30 da Tophanede Lv. lmlrllli - alına ~ 7"P1Wak
t>r. Talımln bedeli 7000 lira ilk teminat. 625 liradır. Tallı*rin belll _.. 
- lııomisyona ıelme!eri. Evsaf ve D~ lı:.cımlqonda paı!lr, 

(1051 - S'/25) 
Cll' ••• 

Beherlne tahmin edilen tl7atı bir ıcun,. 20 lllllltm olan 11.890 adet 
çember tokaa lllınacaktır. Pazarlıkla eblltınesl 7/4/!!Kl -""' günil ... 
ııt U de TophRnede Lv, tmirlil!i satın alma komla)omında yapılacaktır. 

Jtat'! teminatı 41 lira 4 kunıştur. Nllıııwıeıoi komisyonda görillitr. Taliple-
rin belli .aı.w. k.omilyona celmelmt. (1054 - l'lll) 

••• 
100 od.et h1lı:ıı.m bonmzu ehnacelttı:r. Puarlılda elaıll- 1.V4/941 

........ Cftnü saat H de Topha~e Lır. lmlrliti abn alma -,.oounda 
:rapı.lacaktır. Tahmin bedeli 400 lira ilk teminatı SO Jlrad.ır. J:vııaf "" nümu
Dai Jı:om!syooda ıörillür. Taliplerin bellı vakitte ~ ıeımeleri. 

(1114.9 - 1723) 
~,..' ... 

10,000 ..set balor yemek tabalı almacaktır. hzarlıkle elı:alltmeı!:I 

IV4/1941 cwna gUn!l Aat ıe da Tophanede LY. lmirllııt oabn alma ko
misyonunda l"lpıiacaktır. Tahmin bedeli 7000 lira ilk teminatı m l!radır. 

Nilmwı..ı komisyonda g6rülllr. Taliplerin belli vakitte Ir.oaUa,.ona ,.ımelerl 
(1050 - 2724) 

• • • 
60vari blıridl!k okulunda mneud 3911 çift kiSlme fotln ve 80 çlfl konç 

oaz çizme mllteahhit nam ve hesabına pazarlıkla •tıla<:aktu:. lhalesi 
11/4/1941 cuma gQnll ııaat 14.30 da Tophanede Lır. lmirllti satın alma 
komisyommda yapılacaktır. Hepsinin tahmin beddl 250 llr.ıdır, Taliplerin 
f<>tin ve c;izmelerl Süvari binicilik okulunda l(ömıeler! ve J50 lira mal ıı..... 

cleli ile komla;yooa gelmeleri. (1052 - 1'!2tl) 

• • • 
5000 1<!lo lfrlı:e moteahhlt nam vehesabına almlcaltbr. Paı:arlılı:la ek

sfltmeol 11/4/1941 cuma glln(l aaat 15 de Tophanede Lv. lmirııtl 1atın al. 
ma komlııyonunda :rapılaaıktır. Kat"! teminatı 63 lira 75 ~. Jrvııatı 
komisyonda pınm!r. TallpleTio belli vakitte komisyona ıelmeieri. 

(1053 - 2727) 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

ZİRAAT BANKASI 
lturuluş tarih!: 1888. - Sermayesi: l 00.000.000 TUriı: llrML IUJ>e Ye 

Alana adedi: 285 
Zlr•f ve Tleart her nevı banka muamelelerl. 

Para blrlktlrenlere 21800 ıtr·a ikramiye verlyer. 

Ziraat Bankamnda kumbaralı ve ıhbarsız ıasarnı.t hesablannda en 
a:ı 50 Jlrası bulunanlııra sent:de 4. dela çekilecek kur1a ile aşağuiald 
pl.Ana göre ikramiye dağıt_ 'cııcaıtb.r: 

4 aded 1.000 
4 • 600 
4 • 250 

40 • 100 

Llralık 4.ooo Lıra 

» 2.000 Jt 

• 1.000 .. 

• 4.000 • 

100 aded 60 Liralık 

120 • 40 • 
160 • 20 • 

6.000 Lira 
4.800 • 
1.200 • 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan a.şağ:ı 

düşn1iyenlere ikr.:.miye çıktı~ı takdirde % 2.0 fazlas:yle verilecektir, 

Yur'alar senede dört defa 11Mart,11Haziran,11 l!.'y

lül ve 11 lllrindk!'mun tarihlerinde çekilecektir. 

Memur ve Fen Memuru 
alınacak 

Maliye Ve.kAlettnden ,, 
819/lMO 1-rilı w 4906 ,,_ -1 putıede mOnteşir, 

n/11/1940 tu:ııı ft 7./1•1'1 - h_.,._ ballı toprak tcv<i 
iallmabızm0rintn t.at.bikt için W edilmı .,,. edfJ,e:ek olan komisyon
knla ı;al'll• ı ı41r. o...,. A. - Bol.; B <Asa; C> .._ memuru elma· -· Ba larA, 7o) um-..ıı-........ 

- - miktarı; 
:ııe-: 1711 

lff 
1JO 

1 - Yqı 80 d6n fazla "-· 

, 

ı - Dertenlarhlc, tapa ll'UP mOd!!rtlllD. ..ımııdllrlllC! vta7et 
tapa .lfd! maha11zlıtı veyahut bu ..-ıe... ....-ı edl1 ....,.. mali 
hiz:metlenle bultmmUf olmalı:, 

a - Sldl liibe<ile hlzınetlndeo - ..Webileceti anlap!mak; 
A-
l - Yqı 80 dan !ula oımamtık; 
2 - lfal mlldllrlllğtl, ııle!l mtth•fıdıt>, Naı.Q. -dtırıtıtıı, arazi 

tahrir __,,.,.,u relsUill VW3'41h\ıt bu vulteloı:e .......ııı adli v.,.a ma!l 
hizmetlerde bulumnuş olmek; 

1 - Sicil lUbarlle hizmetindflQ iııltlfade o10ttd!ı ılı aııl8fılnıak; 

Fen ftlet'ftUrlarında: 
1 - Ya.,. 05 den fazh. olmalUI<; 
2 - Tapu ve kadastro veya •Nalla ve imar veyahut ..art lıtui

ta Umwıı lllüdilrlilğU hizmetlerinde bır """" fen memur!~ 7apm,. 
olmak; Teyahut ta Nafia veya tapa ve kadaatro fen tatbikat mektep .. 
lerinden ınezun olmak; 

8 - SiclJ. itibarile lılzmetındenı istifade ~ ımlqı!mak; 

«111• 
MURACAAT ŞEKLi 

Yulı:anda yazılı ııartlan baiz bulunanlar, bir istida ile llf"iıdal<i 
.....Uk! en geç 15/4/1941 tarihine kadar Maliye Veklletine <Mllil Em· 
1'k> gönderecelderdll'. 

KonW.yonlann derhal teşkill mukarTer oldujundan, aranan ev .. 
safı ba1z olanlar müracaat sıruuıa &ön: tayin kıb.D.acaklardl!'. 

cıv. 

ARANAN VESAiK 

1 - NMu3 hüviyet varakası c:aslı veyahut noterce veya remnt b;r 
makamca musadd<ık surt'ti.> 

2 - 6 kıt'a fotoğraf <altı b•Jçuk dokuz eb'admda> 
S - Mektep tasdikname veya fdıadetnamesi -ıı veya muııaddal< 

bir SW'eti> 
4 - Bulunduğu memuriyetJEore ait vesaUtin ash veyahut musad .. 

dak surett ctasdikli sicil karnt-si veyahut musaddak sureti k8tidir.> 
5 - Sıhh1 durumunun her iklimde ve köylerde vaz.ife ifasın9 

mösait oldu.ğuna dair hlikümet veYa belediye doktorluğu raporu; 
8 - C. Müddeiumumiliğinden mahkümiyeti olmadığına dair vc~v 

ka dstida zirıne MilddeiwnumilikÇ<ı tasdikli meşruhat vcrtımek sureti 
ile de olabilir.> 

7 - Hüsnühal ldğıdı; 
8 - Askerlik vesikası cNütuı hüviyet varakumda varsa ayrıcıJ 

inemez.> 
9 - Talip olan phLoı resmi bir dairede miietahdem lııe, bu dairC" 

nln alelOsul muvafakatini gösteren vesıka •Talebe müteallik istida vt 
merbutu vesikaların o daire vasıtası ile Maliye Veldleüne cöncterilmcsi 
halinde ayrıca muvafakatnameye lüzum yoktur.> 

NOT: lstldanamede bu veaaikJn gönderlldl61 ve 11steaı yazılacaktır· 

10 - Aşağıda yazılı tekilde taahhütname •Bu taahhUtıırunede~I 
mOteselsil kefilin r~t dairelerde veyahut ticart mali veya sınat nı0" 
es!eselerde memur ve müstahdem olması IU'ttır..> 

•V> 
TAAHHOTNAMe fEKLI 

Maliye Vekaletince •.roprak teni talimatnamesinin tatbiki için tef" 
kil edilecek toprak tevzi komisyonlarında bir vaz.ileye tayinim halinde 
bu vazifeyi kabul edeceiimi ve en az 4.5 gün evvelinden haber verrnt" 
den bu vazifeden istifa veya bu \·•illeyi terk veyahut hizmctimdeı1 

isti.fade edilmediği veya istihdam1nun devamının caiz olmadJğı idar1.-.ct 
takarrür ettirilerek vazifeme nihayet "Verildiği takdirde, komia,-on rnıY 
salııirrlo bu yüzden sekteye uğraması sebebi ile hasıl olınası mümkÜ.,, 
ve muhtemel zararlllra karşı maktuan ve Cf'zal şart olarak beş yıl:& 
lira tazminat verm<'ti ve bunun jçin hakkımda dava ikamf!Sine 'I 

il~m istihsaline lüzum olın:ıdan bu ta:lhhi.itnamenin icr.ıiya vaz'ı vevB" 
hut hazineden alacağım varsa bu alacaktan det'aten takas ve mahs~bJ 
ve yine bu taahhütnameden müU-vPllit her hangi bir ihtilAf lc;:in da.,,·1 
lkamcsine lüzum ha:r;ıJ olursa bu davanın Ankara mahkemelerince rll' 
yetini; kabul VC' taahhüt ediyorum. 

Adru: 
tmtihanda aynj dl-..rccede muval.fak olanlar arasında J"Übek tahsil 

aörmüş olanlar tercih olunncakt.ır. Talip olanların 9 Nisan 941 tarihine ka
dar müsbit evrakHe birlikte lstanbulda lwleliye teftiş heyetinde, maliye 
mdlettişli.ğine müracaat etmeleri. •1742> c2373> 

Toprak mahsulleri ofisi İstanbul 
Şubesinden: 

Şubemiz muh:ıo::ebmnde as ve lOJ lira kadrolu menıuriyeı.l.ere bareme 
~e al lnlccckleri maaııa blLn1tihnn n1uhasip alınacaktır. 

Talipleno 10 Nisan 1941 perşembe ~nü saat 1'4 de yapılacak imtihana 
lıstlrak etmek üzere 9/4/941 ıtünü akşamına kadar lilzumlu vesaikle birlik.. 
.. p.ıbemize müracaat etmeleri ilin olunur, (2741), 

ğun<lan bahsile bilmuhakcme geçen müddet on seneyi teca-
1 mü<ldeabihin müteselsilen ken- vüz eylemiş olduğu anla~ılnıa· 

dilefinden tahsiline ve bilcürn- sına ve idari makamlara vaki 
le rn..sarifi muhakeme ve veka- müracaat ise müruru 2amanı 
!et iıcretinin uhtelcrine tahmi- kesen veya durduran sebeblcr
line karar verilmesi bakında i- den olmayacağına ve çiinkü, 
kame olunan davanın icra la- · borçlar kanununun 132 ve 133 
lınan muhakemesi neticesinde: üncü maddelennde gösterilen se
müddealeyhimin ihmal ve swis- bebler madudünde hasrı üade 
tiına.lleri yüzünden husule gel- edeceği ve mürur zaman def'i 
eliği iddia olunan zarann vukuu 1 dahi dermeyan kılınmış olma.
tarihi ile dava tarihi arasında j sına bıııaeo. mukame dava -

nın reddine 18.5.940 taıihinde Nii!ııs bUviyet varakasındaki bliviyeti: 
408 sayı ile karar verilmiç ve nin cer.al şart olarak taahhüt etti~i bes yöz lira7a ırndı' 
hüküm hülfuıası, ikametgahla· ayni şarilarla müte<elsil ke!il olarak kefalet ederim. 
n meçhul bulunan müddealcyb- KefHn meslek ve adresi: 
!erden inhisar müfettişleri Nu- Nülus hüviyet varakasındaki büviyeti. 
reddin ve hhızaffcr'e teblığ P· NOT: Bu taahhüt ve kctalrtname noterce resen tanzim olun'' 

dilememiş olduğun:lım bıı •I r l!Glr::;"iikiıı•ı!lr.Laım:ı•(•l•53•l•)•a•C•2•07•0•)•mı•••••••••••' 
hakkında hiiküm hillfısasın•n 

tebliğ makamına kaim olmak ü-,--
zere keyfiyet ilfınen tebliğ olu- Sahibi: A. Cemalettin Saraçoğl11 

nur. SaııldıOı yer: (H. Bekir GUrsoylar ve 

Neşriyat Müdürti: Macıt Çetin. 
, ı1! 

·A. Cemalettin 8ar•çoğlu matbııı• 


