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.:::~~~~~~~__J\ GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESİ 
Her yerde 5 Kurut 

.. Sov~et, . r~;:::ı:~;= r"""_s_o_f_g_a_n_ı_n_,,_A_l._,m .... an--"""y-un .... a .... n-

u mayış erı 1 cephesinde Cel)besinde 

Sovgetler Birliii Ya,.o ... JI bombar" --o--

law11•nın ezurrı .. İn• l•k•gt Yugoslavlar dımanı Yunanlıların 
bir segirci kalacak iıligH ı• k d 
~~!-;;;0;:i••~;",":4ı ~==: J Ş o rayı Sofyada büyük mukavemeti 
la mamalı idi. lra ml•alr. 1 aldılar basarlar oldu. kırılmadı 
İm%alaıulıktan aonra Al· ı 
11t11nlar Yugoslav toprdı:la. başka tehirler 
"'"çiğnerken ,,;,... "- s...,. Almanların terakki" - de bombalandı 
g•tlere t e c a 0 i ıı «•;,/er 

sagılııbilir si pek mahdut Atina, 8 (&.a.l - İngiliz 
hava. kuvvetlerinin Ywıanis · 

Alman paraştitcüleri 
esir edildiler 

~:_!~yin Oüıid y~ =~gı~~:i wnıımf kararg8hının 

A lma.nl ar, Yugosl•vvay• Amerikada Yugos Yugoslavların bi-~. ~ ~ İngiliz ha.Ta. lr.uvvetlerine 
h~~cuma kalkmadan hır lavya lehinde bü- mensup bombardıman ~ • raz geriye çekil-
i 

1 saat evvel, Sovyet ilk •• ""'"! · 6 · · Bul r:ıdyosu Sovyetıer bit-li" ' il il tezahurat ...... en. nısan geeesı, ga- mesi Yunan cena-
): ugosluv hükiımeti ara!' de l riırtanda düeman mevzilerine h 
bir d0~tluk ve ademi tec:~ yapı ıyor httcumlar y&pmı,ıardır. Sof- ını açık bıraktı 
=akı aktedi!diğini l!An eyle-! Nevyorlı:, 8 (a..a.l - Ta.ılı: yada demiryolu iltiııak nokta· A.tina, 8 (a.a.l - Yunan or· 

c. ti1yr 
.~. ...... 

)f, • . 
, ~-.o O rt rı. ; 

~ 

' · 1:av<la gazeteei bn misakın Nevyork Times gazeteWıin sına "" deıniryolu eşya depo- duları baş kumandanlığının dün 
hUBwıı ehemnııyetine bJaret, etti 1 bildirildiğine göre, üçün.cil ve gece neşredilen 164 numaralı ı-
Sovyet mahafili harbin dah~ dördüncli Yugoslav ordu}ıırı ııkl· la.nna. muvaffakiyetle hücum- tebliği: • • 
genış ınıntakalara sirayet etme- detli bir top<;u hazırlığı ve saat- !ar yapıhnı.şbr. E.~ vagon- Bugün Almanlar, büyük kuv- y enı polis J Vali!er arasın

da nakil ve 
tayinler 

~:·egı~.U~.sunda bu misakın ifa lerce süren bir muharebeden son la.rmın berhava edildiği görill· vetlerle ve ayni şıddet ve ısrar· 
ızınetlere emin bulun- İşkodra · 81 ~ mUQtilr. la, Struma vadisinde ve Nevre- 'k f t 

duklarını söylediler Halb ki Cenra yı ışg e .: Struma T&diıri yolunda kam kop sırtlannda hücuma devam ıya e ve radan bir gün biİ u a- ubn garbi Arnavutluktan su 
y J e gec;nıeden kıtalarının muvıısalatına intiza • yonlar ınitnıQ>ö& ateıpne tn • etmişlerdir. Mukavemet eden h• l 
ugoı- avı:ra en haksız ve en in- l'Ell İtalyan kuvvetleri İşkodra- küçük Yunan kuvvetleri, bahis teC IZat arl 

:1~~ız ~ır çifte hücıınıa maruz nın ~imıUi ııarkisinde bulunan w::;:i,. ttşeldrilJ , Comayi- ınevzuu olan bölt:elerde, hasmı 
vetle~i birr::ıı:e l~yan kuv- dağlık mıntakada anudane bir bill&'da demiryom istasyonu- bir kere daha tutmağa. muvaf • 
lan Cenubi İslA~ lruşa~k: mukavemet göstermektedir. fak olmuşlardır. St.ruıoo vadisin ı 

Ankara, 8 (Hususi) - Emni· Ankara, 8 (Hususi ) 
yet memur ve müstahdemlerinin Açık bulunan Kayseri valili • 
kıyafet ve teçhizat nizanınam&- ğine Zonguldak valisi Halit Ak
sinin bazı maddeleri değiştiril- soyun, Zonguldak valiliğine Ga
miştir. Yeni nizamnameye göre ziantep valisi Cavit Onverin, Ca 
emniyet memur ve müstahdem- zinantep valiliğine Erzurum va
lerinin kıyafetlerindo eeıuııı de- lisi Burhanettin Tekerin, En:u

ğişiklikler yapılmaktadır. Yeni nımu alv;ı-1iligms·: e Sinolpil:V.~siÇoFehmi 

büyük 1sıav d . . devletiru Yugosl>avlar Arnavutluk cep- nu bombe.rdımaıı ~ve bu- de Vistibay ve Killkigya kalele-
nünde bağırta e~le:_tlnın g?zü ,?- besinin diğer mıntakalannda ve •- •)'f1ı ı •Dtv• & d•l ri, sonuna kadar mukavemet et-
kalktılar. Yardı~~~a ___ _:<~•~o~nu~oa~yf:!:a~5 ~·U~t::ı_un~2~d~•.!._) ...'...:'-~=======~=~~~--_.!.:(S~o~n::'.u~aa~y~f~a_:s'._•~U~tu'.'.'.n~3 ~d~o)~ 
~re oldu. Sovyetler Birli~ H b f 
~~· ~ır harekete tetebbüıı ede- a eş se eri 
-~ıru kimse aklından bile 
Çlrtniyor. g&- ı d 

FD;~at bir mUddetten beri te- tamam an ı 
kerrur eden bu So . . 
kri biraz tuhaf ~ nüma~ 
B 1 . 1 .. uuııuyor mu? 
~~·"ar vçler MiS".üoııı. bo n 

egdikleri ve memleketlerini ~ 
man orduJanna ıı.çtıkJan 
~vyetler Birliği bu hare~:: 

n kendi nzasının inzimamı il 
~ua gelmeıniş olduğunu bJ: 

Pek yakında buradaki 
lngiliz kuvvetleri 
serbest kalıyor 

Iraktaki hüku
met darbesi . 

1 
• st tarih. den r ın, mop v& ıgıne nnn 

nızamname agu oa ın aı· . Salih Kıl Çonım 
'til:ıoıren · et 'recelr.tir v ısı ıcın, ve 
1 merıy e gı • valiliğine de İstanbul emniyet 

Kral naibi halka hita· iktisat Velıalellnde müdürii Muzaffer Akalının ye-
ben bir beyanname niden ve naltlen tayinleri İcra 

neşretti tayinler Vekilleri Heyetince kabul olun-

Beyrut, 8 (a.a.l - Oft: Ankara, 8 (Hususi ) muştur. 
Bağdaddan alınan haberlere İktisat VekA!eti ~ heye- Köstence kançıları 

PARTi 
Meclis 
grupu 

Hariciye Vekilinin 
beyanatını tasvip ett~ 

1 
Ankara, 8 (a.&.l - C. H. P. 

Jlıleclis grupu umumi heyeti bu•; 
gün 8.4.941 salı günll saat ııı ta1 

reisveklli Trabzon mebusu Ha.-
1 

ııan Saka'nın reisliğinde toplan.o 
dı. 1 

Celeenin ıu;ılmıı.sım mUteaklP, 
(Sonu sayfa ~ aiJtun 1 dt) 

Aka Gündüz 
" Yeni Sabah ,, 
tahrir ailesinde 

Aka Gilndllz ek Hh.um,.,. ~ bu. 
nu bildinnekle Bul~ 
yaptıklannı tasvip etmiyorın 
zannını verdi Eğ uş 

Nairobi, 8 (s.a.l - Zırhlı oto
mobiler cu.mar~i günü Adla • 
Ababa.ya giren İngiliz kuvvetleri 
Din ~a bulunuyorlardı. }la
~ hüküınet merkezinin a.sayiııi 
•ilihlı İtalyan nolsine tevdi edil
mişti. Şehrin kat'i teslimi polis 
lıuvvetl~ri tarafından yapılmış
tır. ~le Selasiyenin sarayının 
tiz.erinde şiındi İngiliz bayrağı 
~ektedir. Şehirde hayat 
sura.tıe tabii halini bulmakta -
dır. Şimdi öğrenildiğine göre 
baıılıca İtalyan kumandanların -
dan olan general Santini İngiliz 
ler Adis Abahaya girdikleri za. 
ınan. Direda.uadan heri ikinci de
fa olarnk yakalanmak tehlike
ainden kurtulmuştur. İtalyan 
umumi valisi Aoste dükü ile as
keri kırm•ndanl.'8.r ve kendilerine 
refakat etmekte olan kıtaat şi- 1 

male çekilnıekt.Cdir~r. 1 

göre B. Raşid Ali Geylii.ni, yal • ti reisliğinde açık bulunan dok- Ankara, 8 (Husus! ) 
nız Mkerlerden mürekkep bir Ko"sh-- lr.onııoloslugu" '---.... Kıymetli muharririmlz hüifunet kurmuştur. Kabineye san lira. maaşlı başmüfettişliğe ""'""' ...... .,.. 

B' li .. · · er Sovyetler 
ır gını n o zaınan n""'-tti •. 

tekzipte bö le b' - .... ~ gı 
'di Y ır mana mevcut 
ı yse, Bulgarlar şö le b' 
sorabilirlerdi ' Biz ~ , _ _ ı~,l!\Jal 
taleple · · ....,....wann 

nnı reddedip de bir hü-
cuma manu kalsaydık bi 
dım. edecek. ~iydiııhı? ~ 
etmıyec.ek idiyseniz, bWm bir 
mecburıyet liaikasiyle bo 
eğdi"' · yun 

. gımız muameleden dol 
b17.e danlmnğa ne ha-..'-·-·- ayı 
dır? Zannederiz iti AAUUZ vsr-
bu cevabına ~ukaı!ı~garlnnn 
mek Moskova . . b' edebil
lıırdu. IÇ1n ıraıı zor o-

1ı: · Sonı:a, Sovyetler Blrliği Tl1r 
ıye hır taarruza • • 

hudut!ıırıru rnUdaf ugrayıp ~ 
Yetinde kalacak 1 aa mecbun
Birliği tara.Iın~? Sovyetler 
vuladkua gelmesi ihtim~ hbalüc~ 

ı ve iki ko u ....,. . 
na daiı· b' be mıı arasında bu
lundu. B~r da Yanna!D6 teati. o
la ve tehakkUnı Al~any~n JSti
uı az çok bir Slyasetine kar
ifade edebili:ua.hue mAnasını 
manyaya k . Her :'Wde. Af. 
bir nilnıa . ILl'Şl gayrı dostane 
beraber Jl! teşkil etmemekle 
u • ' anyanın tecavüzüne 
k gram.ası muhtemel 'l'ttrlı:iyey 
~ dostane bir hareket idi. e 
ş~di. Alı:nanyamn !rilcomu. 

na ugraro88J beki 
ya ı~e böyle bir enen Yug~v 
mcsı, bu misaka mlsaklıll alrtedil
hemmiyet yttJı. bir &
ciddl . atfolunması ve ondan 

neticeıer "-.. , __ -~ . . 
çıkça aöyleıun ~ğinin a
Sovyetler Bir~ !lilpheeiz ld 
serisinde bir te . ıılhna.yiııler 
der ve ~lı:iYe .d~alet &

ı:e yükseliyor gibi ~nı gittik. 
kat Ahnanlar gQaterfr. Fa.-

Deme de Dilştli 
Roma, 8 ( &.&. ) - Stefani &-

~::':::~ ~eniden İtalyan ve Al- l 
nıan kuvvetleri tarafından iııgal 
edilmiştir. 

'llaheşhıtan llarWcl.b Bitti 
Londra, 8 (a.a.l - Dai!y He

rald gar.et.esinin askeri muhabi-
1 

rı yazıyor: 

Adiııababanın lngilia lı:ıtaıan l 
tarafından işgali, kazanılan par 
lak mıızafferiyetler serisine ni-, 
hayet ~ermelı:tedfr. Ve nihai mu ı 
vaffaluyette her İngiliz müstem 
lekesinin ve doıninyonunun Jıi&. I 
ısesi vardır. Gerçi, münferit bir j 
kaç mukavemet noktası daha 
kalmıştır. Fakat, istili ve işga
lin tamamlanması, az zamanda 
ve ağlebiihtimal az zahmetle ba
ııanlacaktır. Şarki Afrikadaki 
yeni Roma. imparatorluğu tarihe 
kan\IDlllltır .,, 

ezcilmle, genel kurmay başkanı birinci sınıf müfettişlerden Na- !arı Feridun Hotinli görillen Jü- AkagOndOz "Yeni Sabah,, 
general Emin Zeki, motörlü kı- hit Tahain Pekcanın terfian ta- zum üzerine Vekiilet emrine a- tahrir ailes;n 3 intisap et· 
talar kumandanı general Fehmi ylni tensip edilmiştir. Juımıııt;ır 
Sait, hava kuvvetleri kumandanı • miştir. Rugünden itibaren 
general Mahmut Selman ve mil-1-----,------------------ yazılarını sütunlarımızda 

:.j:,~ı:~::7~ Mısırdaki kahvelerin bulacaksınız. 
~=ı.1nın BeyıuınıvneQ T .. k. ki. F o lk ıra: 

... tof 

Sovyetlerin 
~~~~=u:ı~~..t ur ıyeye na ı 
reisliğini deruhte etmesi tl7.eri
ne Basraya giden Irak naibi E
Irak milletine bir beyanname 
neşredere memleketi tehlikeye 
maruz bırakan asi unsurların 
bertaraf edilmesini istemiştir. 

• • 
vazı yeti 

Pravda gazetesinin ma· Naib, ikaınetgıihınm Seyid 

kalesi Berlinde bedbini ~~~rıh~!': 
uyandırmış kezini terketrnek mecburiyetin-

Londra, 8 (a.&.l _Time& ga- de kaldığını beyan etmiştir. 
zıetesinin Va•ingtondaki muha- Beyannamede ezcilınle göyle 

...,. dwilınektedir: 

biri yazıyor: - Efkarı umumiyeyi ~eısaba 
Aınerikadal<i kanaat, Sovyet- katmadan Seyd ~it siliüıları 

1er Birliğinin dostluk ve ademi yalandan ibaret olan ve memle -
tecavüz paktının akdi tıurine ketin istiklalini mahvetmek için 
Yugoslavyaya tam müzaherette yabancıların elinde filet bulunan 

a.si unsurlann tahrik ederek ik
bulunacağı merkezindedir. Bu tidar mevkiini ele almıştır. 
yardımın müessirliği hakkında -=:....::=-"---==.:-.-
henüz bir şey söylenemez. Va • HA R p 
şingtonu pek ziyade alakadar e- r .. -.. __ '"\ 
den nokta, Sovyetler Birliği Al- VAZ.ıYETI 
man propagandası tarafından 

bütün A vrupada ve bilhassa İs
viçre, Fransa, Finlandiya ve ls
vec;te sarfcdilen RW! aleyhtarı 

faaliyeti anladıktan sonra Sov- 1 
yet • Alman münasebetlerinin 
alacağı şekildir. Vaşingtona ge-

Alman taarruzu
nun lıedefi 

Hükumet 
tüccara 

bunu temin için 
akreditif açtı 

Gelen haberlere nazarım Port-\ 
ııaitte çok mühim miktartl:ı. Bre- J 

zilya kahvesi vardır. Bu kalıv&-

!er, münferit müesseselere ait 
olup henüz satılmamıştır. 

(Son#: Sayfa 3 Satıı" 7 u) 

-SABAHTAN SABAHA 

Bir yıl 
dönümü: 

nisan 940- 41 

tlorveç ve 
Balkan 

taarruzu 

Tanrıya şükür: 
Diplomat sustıı I 
Yazan : AKAGÜNDÜZ 

Diplomat konuşmasaydı Avrıı 
panın garbı öllim dö~cğine seri!· 
mezdi. Harp silaahının ne kadar 
koruycu ve kurtarıcı bir fa:ıileti 
varsa, diplomat dilinin o kadar 
zehirli ve öldüriidl bir fezahetl 
vardır. : 

Diplomatın pasif kafası işl<'
meseydi, Avrupanın şarkına 
bunca baş belası üşmczdı. Top 
güllesi ne derece emniyet vericl 
bir erkek hassaya malikııe, dip· 
lomat kafası o derece emniyet
sizlik aşılayan bir et külçesi 
dir. 

Diplomat Balkanlarda işlediği 
müddetçe altmış milyon kalbo 
kan olurdu. Yer yer sullie !ıi • 
yanet edenler muharibler tle • 
ğillerdir, diplomatın kork;.k ve 
pastuma.dan kalbidir. helezonlu 
mantığıdır. . 

Diplomat bütün dünya için bır 
afettir. 

Yer ytizü ve insanlık ne za
ınıuı. rahate erecek bilir misiniz? 

hiç farketmiyorın~ ",..~ayişJeri (8onu aayfa 6 aBtun 4 del 
nara.Jc ta&arladıkl'-1&-"-Uı davra. ~----_,.-....;.;.;.;,;;.;;,.:;,;;;;;;;,.;.;;,;;.;.~------~<S:o~n:u~•:••~f:•~6~a~u~tu~n~7:..::d•~)• 
~n vaz geçmeyin~!~vtiz- indirilen darbeler ise çok kere J 

lid.ir ki Sovyetleri g . etme- m_~ıidi. darbelerden daha ağırdır. 
ırıevkide bırakmış oımıı:1P ~ir Cünku herkes takdir eder ki Sov 
kU Politlkad f k ....._ · Çün., Y.etler!e Yugosla\•ların birbiri~ 

., YAZAN: • 
Em•kli G•n•NI 

.-..:..K.:.:e:..:.m_a_I _K_o.::..ç:!.•.::..r:....__ı. 

Diplomat bir daha hcrtfa.mama • 
casmn gömüldüğü gün ... 

insanlık cihanı tecavüz har· 
bini kaldırmak için diplomatı 
yok etmelidir. 

'
in b;,__ bU ~ u 3: u.,- nUı:nayı·. ~-..., yük " nne tecavüz etme! •rin<' imkan 

ıniyeti olabil' manası ve ehem. yo. ktu. . _ Bugünkü ahval ve aorait 
neticesi ll'Be de bunun bir 1 d ~ 
büyüle' hi ~ıkınazııa artık Ufak d aıresınde böyle bir mi~ak ak- ı 

~bir nUın - · kı ı etmek ~ugoslavyaya karşı ya-

Btiı' rvliı;gı_mAnasıy,,.,.,,,klaabn~~;; ~f:~~k hır tecavüze Sovyetler 
-..-g Yyaıu ez11m il" gının lakayt kalınıyacağını 

ne lAkayt bir · ? esi- an etmek manasına gelirdi 
. . ~ kalacaır Balb k ' · 
id!Yse ~~avya ile bu ade- u 

1 
Almanlar bu manayı 

Dli teca~ . misakını. hiç il'll7.a- ~amış göründülPr. Anlarna-
1~--- - '- di B 1 . · demiyoruz. Çiinkii mese-
~~ 1 • ıı mısaJr imzalan- enı i;'ı.an sonra Almanlar Yugoıı- y~ mahiyeti Pf•k sarih idi. 
..._v topraklarını çiğnerken biraz le ilıtif hafıfçe bir omuz " il kıııek
- Sovyetlere tecavüz etmişler çekimn a ettiler ve Bovyetlerden 
~,!!labi.lir, Ru tecavüz maddf ol- edi.kierini gösterdiler. 
-=a b ı So. vyetler Birligı' · ı'le Alman ı e maııevklir. Prestijlere ]'(e..;1-~ 

_,..,.i arasında dostluk mü---

nasebetlerinin mevcudiyetini bi
liyoruz ve Sovyetlerin harbe ka
n~mamak, sullia taraftarlık et
mek için sarfettikleri gayretlere 
de şahit bulunuyoruz. Fakat 
Sovyetıerin bitaraflı~ını ve ha
yırhahlığını kaıı:anmak için Mos
kovanın hıızunında diz çöken, 
bütün m<'zhebini. imanını, mazi
sini inkar eden Hitler. bu kü
çülmenin intikamım almak ister 
gibi, yavaş yavaş ba.şını kaldır
mağa başlamıştır. Sovyetlerin 
nı:ı.zıui ve eflatun! nümayişleri

ne o filiyat ile cevap verzyor. 
Fikrimizce mesele çok alakaya 
şayan bir safhaya girmekte ve 
yeni yeni inkişaflar vadetmek
tedir. 

;miseyin CJa.hit YALÇIN 

al ttaıyan • Arnavutluk 
ordusunu çıkmaman kurtar • 
mak, 

b) Avrupa yakasında, şeref, 
haysiyet ve mevcudiyetlerini 
korumak için çarpışan millet
leri siliilılarından tecrit et -
mek, 

c) Ege denizi kıyılarında 
hii.kiıniyet temini ile Balkanla
rı bir ( sı~rama tahtası) ola
rak kullanmak, 

dl İstikbalin, hududunu 
kestirmek iınkauı bulunını
yan, istilô. zemjnjnj ha.zırla -
mak. 

(loou -· 1 lllltııa 1 de) 

t .. - _....__ 

ı,;--:::::;· - o. ~--··=-
Bir tardı.an Yt.~osıavya, diğer tıı.raftıı.n Yun:ın taarrnzlariylc 
ortaılan kaldınlmıısı mulıtc.mel Arnavutluk cephesi. ı 

Geçen sene bu gün Almanya gün evvel, ilkbahar taarruzuna 
Norveçe ayak atmıştı. Bu sene başlamıştır. J 

Balkanlara ayak atımş bulu- Geç.en sene kı§ın, Almanya-
nııyor ve geçen senekinden dört '.Sonu oayfa 4 sütun 4 dol 1 

Gerçi henüz yok olmamıştır; 
fakat Tan nya şükür, 'l"aıırıya 
bin şükür ki diplomat ;ustu! 

Hele Balkanla.rdıı. gırtlağına 
ve çanına ot yerine erimiş kur
şun tıkandı. 
Tanrıya şükür: Diplomat sus-

tu! 
Tanrıya bin bir şükür ; 'l'oplar 

konu~uyor ve süngüler şakırtlı-

yo~~P ve süngü ... lştc bir ağızda 
bır dil ki hakiki sulhten destan· 
!ar okuyor. 

Diinva insanları birl~şiniz! 
B1 1l;:mların h'1kiki, öz cY":it • 

ları sevininiz; Di plomat s1 ı c;tu! 
Y ru}aSln süngti ! Y füi:L~lll ölü

mün öteo;ındeki milli ı;liklıll! 



: ll 

~NLATAN: BiR GAZETECi 

-18-
K A T R 1 Ankara radyo in e m a la r 1 nun nazarı 

D AS 1 N Bir~!::!~, 
1htt& amcam anahtarla eo-1 raı!llU nasıl g«ayb:ıtt dl)oııı lıo· mektubu aldık: 

=~a=ı ::~ ı!!;= J!aksadı başkasını el ed iye taraf 1 ndan Büyük Türk san- .,~t:~frerıE~~oı01 
B;nııenıı!cyh, bu saatte, bov ~kadar mesafeden ışığı -~l'- vurmakmış I akat e s a s l ı b i r k o n t r o 1 e atkarıııın ölüm ~.'.'.:?re. ~~1· ~er" 

evde Q]cktrik ışığı tllllıııi yen&- nuyecck kadac mıyop deği.lsın! Ü v ... "' --.--·- :t~ 
bilirdi. Hacı bey tem ten yüziime nasılsa arlladaşını t aA. b •. t u t u 1 u y o r yıl dön Ü m kliylü toplaruyonız ve rnd1°' . amme baktı 1 dan kendi milli hava ve çaııt 
..... ~P rn.~. _ ~yoı.ı 11eıı. aldmı ....... ~.... naralamı<lil. töre n I 1anmızdan bir şey i itip ınıı 
..u.uv• --- .._,,....,.. j V' 11' Js•·-bul lıelediy-' ..,.hriıniz-· 1 b h ..... _ .._bl. t ~••-

DışanC!an her lmngi bir 1!J1k ekmclı:le yeınl:ısin! dedL Benim - Birkaç ct1ıı. enel arkadaşı """' ~· "" ara u us...,... "" ıga ya,....... Bugun" , blhnH, Tilrk ıniman t:eleı:zis olmak isteriz. . 
evm pencere ca.ııdamıa ekMde- miyop değil, bilAJtis ya1am gör- Abdullalu yaralıyarak ölilmüne de buluııan bütiln sinemala.n caktır. ..., ~ Ne çareki bunu haftada·"•· 
rek bana ışık yamruş gibi görü- mediğimi. uzağı pekiU1 gördü- ııclıep olmalı:tan su.çlu Balatta C88Slı şekilde tetkike ve bun • Raporlarda ~imdiden aara • Sinıı,nın ölümünün yıldönümü - 1 saat bile bulamıyoruz. Mw(. 
;ııebllirdi. Fa.kat hayır, lNMlıhııs- ğfıı:ııü de uııııtuyoıwT Draman ııoltıığınd& oturan Mer- b.nıı zabıtai belediye talimat • hatle görlildilıfüne göre 1stan . dür. Yarat~ müteaddit şaha· terem gazetenizin 31 bi• 

_Oh! Pardon, haca bey! na- canda Yerıihanda sandalyacı Sa- namesinde mevcut kayıtlara uy- bulda Şehza.debaşı, Sirkec~ E- serlerle dünya t&rihine mal olan 941 tarihli nüshasının v 
Jdlarten hakkın var! Akimi ba- d!.L'.labın muhalr:.eır:nesine dün bi- ~nluğunu ta.hldJı: etmeğe ka • yiip, B'llnrköy, Ortaköy vesair ~~ikye1!:=-:~~n~:ru: 1 kuyucu sütununu kalıvcde V 

.yordum. 
~.dire lnımmı• erinde. bal9> 

ıııın sol tanıfıııdalıi köşe oQa.. 
aıııd:ı, elektrik JAmhıııq ııarilt. 
surette yıı.nmışt:ı. 
Umhayı ya.kıul kim ~ 

ili? 
Aca bıı Halile mi avdet etmı.

ti? 
J.:aıa.t Halıle~ sokak kapı

ıının anahtan var mıydı? 
Yoksa, eve, Bahtwıorun et!.

rilnı !jel"ikleri mi gelmi§, btr şey 
mı aramakta idiler? 

Ben, pencerenin önünde ha.y
r\'t Te ınenkJ.a. iideta ürkmll§ 
bir halde bakmakta lkeıı. ışı.it 
birdenbire söndiL Fakat, bir 
dakika Bünra, diğ.,.. bir odaıd:a 
tekrar elettr!k yandı. 

Ben böylece pencerelere eğ11-
mi~ hayretle bir pencerede ~
nıp d.iğorinde sönen ışığı takip 
etmekteyken, birdenbire arkam-
4a bir gürilltii işiterek yıldınm 
sün.tile geriye döndiim. 

Dönmemle, gene yıldırım gibi. 
tahııncamı çekmem bir olm1*" 
tu. 

Fakat akabinde bu hareke
tiırıdeıı dolayı hayli mahcup ol
dwn. Ta.banca:mı hemen arka 
ma. saklamak mecburiyetinde 
kaldun. Bununla beraber duy
duğum. hayret daha az değildi. 

Zira, kal'ŞHDda amcam hacı 
'beyi bulmuş, onun ~ mutadı 
değilken. odama nasıl. ne vakit 
ve niçin girdiğine ha.yret etmiş
ı.tim. 

Amcam. karşımda, gözlliklerl
ni alnına kaldırmış, gayet 38'
kın, endişeli ve ağır bir yilzle be
ni seyretmekte idi. 

Tııbancayı telaşla arkama. 
gl:ı\cdiğimi görıniiştiL 

Amcam dehşete yakın bir 
hııyret ve merııkla yüzüme ba
:n.raı.: 

- Kuzuın ! Sen orada ne yapı
yoı·dun • diye sordu. 

- Nadire hanımın evine bakı
yordum! 

- Nadire hanımın evine mi! 
'Peki, b11ııa tabanca çekmekteki 
mana? 

Güldlim: 
- }Jfedersln hacı bev! de-

9im- Bu münasehetsizllğimden 
.cJola.yı çok mahcubum!. Fakat 
1SClllı:ı odama geleceğini hiç ak
lımdan geçirmemiştim! 

- Deı:nek benim yerimde ev 
hnllımdan kim girseydi vura • 
~n ha.? Şu. Nadire hanımın e
viyle sen bir derde girdin amma 
Allah encamını hayretsin!. 

- Hakikaten denle girdim, 
hncı bey!. \ 

- K uıun Nadire han ;mın • ı 
vinde ne var, ne oluyor ki? 

- Gel, hele, şöyle.. Pencereye 
doğru biraz yaklaŞ, görürsiln ! 

Amcam evvela, benim deminki 
h:ırüetime sinrrlenmiı! olduğu 
için yerinden bl1e kıpırdanma.Jı 
ı;t .. roemr,ti Fa kat benim ken . . 

dlsiyle koııu~tuğuın sırada, ga-
yet heyecanlı bir halde oldu-
ğumu ve gör:ümü pencerelerden 
ayırmııdığnnı gördüğü için me-
rak ederek pencerenin önüne 
doğnı yiin1dti. Ayni zamanda: 

- İyi amma. ben buradan o-

' Yeni Sabah 
ABONE BEDELi 

TDridye Ecnebi 

SENELiK 1400 K ... 27"0 K ... 
S AVl..IK 750 • 1450 • 
S AVLIK 400 • 800 • 
1 AVLIK 150 • 100 • 

g MlaA11 1141 ÇARŞAMBA 
12 ReblUlevvol 1UO 

'Z'l Mart 1357 
Glin :139, Ay 4, Yıl; 941 • K.lıım 161 

GD net ~le ikindi 

10.ff 6.M 9.15 Ezant 
5.31 12.18 15.66 v .... u 
A'-ta"' Yatılı IMuk 

12.ot 1.36 9,114 EaRf 

18.~ 20.16 3.46 Vuatl 

DiKKAT 
e:Yen1 lıbah> a gt5ndePlfen yazılar 

vı evrak nıl!f1'edilaln edllmeein ladı 

9ıunmaz ve bunların kaybolmasır4 I 
dan dolayı hlç bir m•ullyet kabW 
edfl,.q. ) 

<nmda d..bi'! Daha ıyı· '! GeliŞn n'ncı· c•-.1- de\- edilmiştir. rar veroıiştL kenar semtlçrdelti sinemalarda kuyunca hepimiz birdl'n Yır' 
..- _... .......,.. ~ Beledi b h ..... _ bel""' k lı tadilAt t sonra 10 senede bir icra edilme-iııehet oldıı! L6tten 111 ağaçla· Iddıan' amenJn o'-·--asım mtl ye n us..,,..., n.uye ço eRae " iL zarure var- :ıasııı Çatak ve Afşar ınu 

"'uau' bh t · '-'"' kine ,__. dır Bi :Maarif Vekaleti tarafın • nn m:aaından ~ l*lcere-1 teakip mazıııııı mtld&faasını IÖY 81 a ış..,.., ma Ş11""8I ve · tarları diye bağ·ıl'dık. d 
ye bakar nmm • le y&pmı-+•~; itfaiye mUdürliiklcrine lüzum • Beyoğlu sinemaian iyi görül- dan kararlaştırıldığından bilgi.in Artık bizler de Ankara rfl 

~- lu bulu""n talimatı v~~•· ve mektedır· , memlekette, Sinan ihtifali yapıl Türk kx 1 .. ·ııı· - Evet!. "- Bana Mercanda Altınya- - -......, yOl!Ullun . uy 1lSl 
- Görünen ışık delctrilı: ışı- nın işçi aradığını söylediler cu- heı· sinemanın şubelerin kendl Sinema malı:ini,.tleriıüıı. imtihanı nuyacaktır. hıı.kkını aııuna.lı:tan !lciz, lloı'· 

ğı değil mi! ma.rtesi gllnl! idi gittim ve çalış ihtısasları noktai na.zarından Diğer taraftan belediye şehri- Yeni Sabah. öliim yıldönlimil fil insanlar zannetmekte 
_ şu-"-'-!. . tını. t-•- sonra Yll.811f Abdullah tetkik olunmasını emretmişti. münasebetile, diinya mikyasın- dugu- zehabı hıı.sıl olmak ~ 

.,........ ~ Her üç •nbe de h- ". ema mizde bulunan biitün sinama da büylik bir san"ntkılr olan Si- _:~..ı - ,.,. _ _,__ vııraa bir ıoık ve 0 --p ile be-ber Bey·~·d& .,... ~ .ın \ mak;-;•stlenn' ı· 1" nıs· anda bır' dir. Alafranga havalarla 'l'lll' .,.....~ """"" •• ~ hakkında rapo !arını h lı ~ u nanın hatırasını hilrmclle anar. ,,,. 
mı? doğru yilıilmeğe haşladık. Şeh- r a.zır ya • imtihana til.bi tutmayı karnrlaş- --· -'---<>- köylüsilniln kulaklarına V<> 

- Hayır. içıeridell! • uıc!Pbaşı.nda şarapçıya girerek ~ beeldiye riyasetine vermiş-1 tırmıştır. Beledi.venin kanaati· diği ce7.ayı kılfi g-örsUn. ili 
- Peki, hacı bey, Nadire ha-1 şarap içtik. Saat 23 t.e dükkan- r. ne göre şebrimi~deki birçok si- lthalaAt Bı'rlı'klerı'nı'n 1 Alıi."ranga sevenler de 1 . nımın evi bot değil mi! Senken- dan ••ktık. Abd··"-'" il<> ben yu"- Bu r.\porla.r !fimdi belediye fen aradığını ba1jka ista.syoo· 

'" wHw - •--'ından •--'~ve •-"'-"- edil nmnalarda çalı•an makinlst.l<ı · di elinle sokak im. pıııını kilitle- ru"ye yürii"ye Atikaliye kadar gel ..,....... .......w. """""' • ~ !arda bulsunlar. 
mektedir Raporlann tetk.kin ' rin ehliyeti yoktur. Bazıla.nnın ._, ... yip anahtarı benım oda"" koy- dı'k tam bır' birl-'--'en ay-"r • · 1 

• ı f I' t' Tok ve glizel sözleriniz<.."' 
,_ ~ nu d h . ada al da ehliyetl!'ri •ok eskidir. İmti- aa ıye 1 .... k durmaduı mı! ken Aysu sinemasından beş ta- en sonra er aınem ın • • I bir ikisini de siz ilii.ve edeıv-1 _ Evet? ne sarhO!J çıktı, buıı.lardan uzun ınam zaruri görülen t.edbirl<>r handa muvaffak olamıyan ma- Ankara radyosuna insaf w · 

- Eh.. şimdi bu saatte, Nadi- boylu birisi: 1 .kararlaŞtırılacak ve kaza kay-J k.infatlerin sinemalarda çalışma- Ticaret Vekiiletini. ithalii.t ve kin etmenizi rica eder, burll' 
__.__,_ -'-'-'-'k ı makamlan tarafından sinema !arına müsaade e<lilıniyeeektir. da 1 b"t" ·-· re hanımın """""" .,..,.. ... , ya- "- Hist!_ fil dönlünilz A:v • ihracat birliklerin r kurulu un- mevcut 0 an u un ar,... 

kan kim olabilir! rail olsanız bena ne yaparsınu,,, 1 dan bugüne kadar yaptığı işleri daşlanmla (Yeni Sabah) ı se' 
Hacı bey, bayretie yllzlime ba- diye bağırdı ve bu arada bir çel Şehrı"m ı"zde Evk a f llmlanm... . 

kı rd . 0 _.., ktı D'. .• bildirir bir broşür 1',azırlamağa Adapazarı Hendek ..,,ı;eııı yo u. me ile • ....,.,.,, ~ yı . ıger 1 - k ı · · · · '·k ,,_, 
Birdenbire, alnının ortasuı- arkada.şlarlle ben de beraber arar verı ı::;ını ya.ımısu · ü~rinde Budaklar hancısı 

daki damann şiştiğini gördüm yarılım etmek bere aralaruıa bulUllQfı. ve Bubro.şürünnazırlanınaıniçin KazımPehli\'an 
ki bu onun fena halde hidd~n- girdik, bu 111rad& sarhoşlardan Anka.raya çağrılan lstruıbul Kah Yeni Sabah - Bu, hakik•· 
diğine deWet eden en buyük biriııi elini arka cebine 80ktu. Yugoslavlar 1 r l d ve ve Çay İtlı&IAt Birliği umumi ten ilı.erinde ehemmiyetle c!G 
alamet idi. H-. bey hakikaten tabanca çıkaracak diye kork • Be e ı"!j..L.J rulacak bir dilektir. Bunda# 

1 bir la uzl .~ katibi Celiil Polatlıhruıeli şehri· bı'r mu·,·ddet evvel 1··~.· ko"ı• mub· hiddet i t&vtr om arını tuın. Bıçağı çekip "Savolun,, "' 
~ilkti: diye bağırdım, hepsi ııçıldılar bu mize dönmüştiir. Önümü?.d.eki tarının da bu tanAıı bir t~ 

- Allah, Allah! dedi. Anlaya- esnada aa bir w duydtan ben j hafta içinde tekrar gide<"ektir. I mennisini neşrebniştik. An • 
mıyorum. Nadire banımm evi- elini arkıı. cebine sokan vuruldu Vatan vazifesini htilafın halli için Broı;ür, harpten ev•·el ve son- kara radyosunun ıınzarı dik' 
ne herhangi. bir ınsu ~bilir! SllJldım halbuki Abdulla.hı vur. Üaya davet 

1 
bir komisyon raki yıllara ait olmak üzere 4: katine a~er ve bu busu:!: 

Bundan sana ne kııZum? muşum. Fakat bundan emin de- senelik iktisadi ve ti(!l!.ri va.riyc- d.erhal tedbırler almasını 
- Nasıl gelebilir! Sen sokak ~!im, Abdtıllahı onlardan biri olundular ı kuruldc: ti, mukayeseli ohrak anlatacak- ,ı_e_n_z·--~-----" 

kapısını anahtal'la kilitlememiş de vurmtıf olabilir.,. 

miydi~~~ kilitledim. 1en1:nU: :~= ~~ ıa~~~nrı:r:~!;;1~:1!u~, ıar~:ı;:: ::;:ıı:es~~~~~~ ~;·~~rı~~:~ h~~:;ı~~~!a;,; Avrupa ile demiryol 
. - O halde? K&pıyı kim aça ba~ka bir gtl.oe talik olunmuş- 1 rine, Yuğoslu hükümeti ecnebi musakkafat vergileri yüzünden 

1
1 de bır mumN<Sıl hazır bulunacak , 

bilir? Nadire b<ımmın evlatlığı tur. memleketlerde bulunıın tebaası-! eskidenberi devam eden bir ih- tır. ·- - ı m'u'nakalaAtı kesı'ldl dönmü~ olsL. Kapıyı açamaz! nı askeri vazifelerini ifaya da-

1 

Bahtıısor ise .. ffıuıtahıınede de- • ti 1 ~k ?et etmi,,<tir. tilii.f vardır. Ma.limı olduğu üze-
rin ıyku halinde biçare_ o hal- IS m a Bu meyanda Yugoslavya İs- re b.:lediye evkaftıın vakıf 'ısf !ınbuida kurulacak ~emleketimizle Avrupa.' - .11 
da kim olabilir' tanbul general k011BOlosluğu da binalara ait ınusakkafat ver- :1 lerı arasında tren mun~&ll" 

diğer ~~:U:'aııi:l'.:lt!tUS:"::'t! • ic.1 rl r:dki?~e~ks;J."i =:: hli=, gisi, C\kaf da bcledlyedenl ı'aşe t ~kı'ı·a~'tı ~;:r~UŞ~~~~~:!1t~~Zgi~~$ 
hangi hir insan olabilir! Y. tlin Yugoslav tebaasının dün sa-ı muk&taa vergist istemekte<lir. ı ıyı konvansiyonel ve •emplon el<S 

- Olamaz! Çünkü o li!'fe gi- hah.tan itibaren 24 saat zarfm- Bu ihtilafın halli için bdedi· ı · -- -.., -- presi işlemekte idi: . iti 
recek akraiıll ve taallUka.tmdan Gazi Bulvarı ve da konsoloohaneye müracaat et- il k f .. es•llerin len İtalyanın Yunanıgt;ına ılıd 
başka hi~ kimse yoktur! 1 •• • melerini tebliğ etmiştir. ye.. e ekvk' a mbeumle<l: 

1 
h k' k Ticaret ofisi umum 1 harp etmesi neticeRinde ııemr 

Amcam do.ha ziyade sinirlen- K adıkogde !Jİlraf le Konooloslıane burad& kendile- muteşe ·ıı ve ı.ve u u •• d .. .. h • • katarı ~<'ferlerini tatil etmi 
1 . bir halde· l ıine lüzumlu tebliı?:at yapacak- işleri müdürü bay H.ısan Feri- mu uru şe rım ze Son günlerde Almanyaııın mış_ Pelı:i ..... :. .. _ ne -ı-a- kı' •. ifer t'yor - din . li altu d b' k . I y l ••• ~ .,........... ,,....... tır. Bu dıı.vete icabet eimiyenler rıyase ı a ır omıs • geldi nanislan v_c u;;os .avyaya .... 

Sen bunuııla ne diye meııgul o-; tııtanbul beeldiyesi istiml&k hakkında Yugoelav askeri ce-1 yon teşkil olunmuşlur. Bu ko- ruz etmesı netıces•nd• kon"~ 
luyorsun! diye söyleruneğe baş- 1 müdürlüğü Koska isti.ııılik sa • za kanunıı hükümleri tatbik o- misyon dünden iiıbaren çalış • Ticaret \'ekaletıne bağlı ola- Rıyonel kataz:ı da dıırd~r.ul!Xl ..ıı 
ladı. ha.sının \lıtimlil: munmelelerini lunacaktır. ma • a başlnmıştır. Komisyon fü. rak ktırulan iase teşkiliitınuı Ti- tur. K~nvn.ıısıy~nel lrenı ıkı ~.{( 

Ben hacı beyi artık dinlemi- tamamlamıştır. Butada şimdiye Yugoslav vatandaşlan diin . J tk'k ('(} k caret ofisi umum ıniidürü Ahmet dmberı ı;ıehrımıze gehııemcl· 
yordum bile. Zihnimde Yi!nilmez kııdar lM bina ve 11 arsa i&- ııabahtan itibaren bu tebligata til mcvzuunu te ı ece Cemil Con'k, ııehrimi1,c gelmiş . dir. 
bir merakla evde bıı S<Utte ki· timlik edilmiş ve bu işe 275 tevfikan ll4Wk ?e heyecanla Yıı- ve bu mütekabil alacakların bi· tir. Umum müdür muı viıılerin- Bımun yerine Uzunköprü~ 
min ve ne miinaı;cbetle dolaşa-, bin lira sarfolunmu~ur. Bele - go~lav g neral konsolvsluğuna ribirlerile takas im1uinlarmı a· i d<'ll ebki Nevyork ticaret mümcsl kalkan bh· katar sabahları 6 . 
biiı>eeği muammasını halle çalı- diye bugün istiınlik olunan S&- müracaat etmektedirler. raştıracnktır. 1 silleriınizden Muzaffer ile Hakkı da l')ehrimize gelmektedir. A~ 
şıyordum. hanın karşısında bulunan kıs • -----·---------:_----------, Mecek ve OfL~in ith'.ll;lt idaresi ca ak§aınları da dahili hir t 

Amcam bu esnada yüzüme ının iııtiınlAk har!Warını da .,. hk k 'd 1 d m'idürli Alpiılla ııckcr fabrikası! şehrimize yolcu getirmekte<lır· 
dik dik b&kıı.rak Ylll\tma gelmiş-! hamlamıştır. Bu kısmın istim- ,,,,.--1· a eme o r 1 o r arı ikinci mfü.lürlerincfon Haydar Bu vaziyete nazaı an mem!el> t 
ti. Beni gayet heyecanlı bir hal- lıl.ki bu 8CDe başlıyacalrtır. "\ 1 Mehmet te şehrimize gelerek timi~in Avrupa ile rahıtapı, )'~ 
de ve di~ün~ iç.inde görünce Diğer taraftan. Kadılı:öytle umum miidiire iltihak edecekler- nız deniz yoluna inhisar etrı1C' 
yilzilııü bunışturar:ı.k: l Keresteeilenle yapılacak istim· A V Jj h' , d b dir. tedir. 

- Sen Nadire han.ııwn evine lak için belediye harekete geç-
11 

.. a a 1 tna ima QŞBnmam, Ticaret Ofis.bin sermayesi 5 
kim gird{ ile m~l oll\CaŞına O:Uşt!r. Bu sahada 70 bina is- milyon lira olacak•Jr. Ofis, bil-
biraz niııanlın olan kızcagızla 1 timlak .olunacaktır. . . . f k f k d f k f t h · ı ı · · ·ı ı ı 
m~.~·lol.'.d-'". ll'·~··""zfellı'k Şimd.ıyekada.r50bınasahibl- 1 1r - 1 ır a na a a a ırım: il assa ıtıaııl ısı<c mcşgu oa ·ı 

~ 0 
... ~ """ ..........,. caktır. Ofısin nt' vakit açılacağı 

Bir tavzih 
y,.ni Sabah yazetcri 1111idi;# 

fellik seni arıvor!. Matbaaya lıE>ıı ne tebligat yapılmıştır. Sade nı:Uıkeıue salonlannda yol. Analarının akıllı oğlliları kat'i tiurette belli değildir. Şim-
defa telefon etmiş. Diln eve a- Gazi lıulvan ii.ıerindeki is • değil.. Adliye koridorlarında da onlar mı imiş? Sakın razı ol· diki halde umum müdür \'e :ır-

ğiiı €'. 

Gazetenizin 
nlli1h:ıcııun 2 nci dam gönderdi! Seni ~or de-

1 
tim.liikler ~ü~tle .il':r!c~1·~ekte ne davalar, ne muhakemeler., ma ha... kad~5ları. Of' sin kun1lma.s1>1a 

mi ler .. Ne oluyorsun. rız, tedır. Bu a. uzerınue 1 K ıs- ne müı..ıafaa.lar oluyonnuı; me- - Hiç olur mu yuuı • Benin. ait ron hazırlıklara nezaret ede- 2 ünc;i sütununda (Maliye \"t 
kalet.i bazı eşyayı satıyor) b 
lığı altıda, hazineye ait olup t~ 
rihi bir kıymet ve mahiyet 'ılf 
Yetmiyeıı. mııha.fazalannda ı1' 
hir fayd" göriilmiyen bir ta\,, 
,_;ynet eşvasııun Maliye Vek{., 
tinin kararile satılacağı ve sa. 
dal bede~tcninde bu kıymetli}~ 

krnılisini artık iııtiskal ettiğine 1 
timliik nııntakasını teşkil eden ğer.. Dün bunun en şık ve en avukatım vıır, in lt ıdar rn"-'•· cekkı dir. 

hükmetmiş! Buglin tekrar !ıa-ı Unk!iPanı.· Ze~ ara.=da is- enter nını keneli gözlerimle raf ett·m. ö'·Ie şey mi olur, d·· i la b li k k ı T' 
bel. go"ııderdı·. J{ed ...... nden has- tınılak ed. ilmesı 18.zımgelen 380 , ~ n u < a urnlaca o an ı-"' gördilın, kulaklarımla i~ittim. dim. Bu fer 7n lirayq, dahq t Of' · · · K · h d 
taıaıun,,, E~·n.ko"yun" deıı m· eme- par•·a bina ve a.rs_a. vardır. . Bun. • 1 ,, care ısı. ıçın utnıu aaıw a ..,, " ' şte size de ya~ıyorum. r.a- sonra da yıiz liray~ı ~ıktı. Bır b' d · t t ı 
miş .. Evde seni mutlaka bekli- la:dan 111 tan~. ıstiml~ edil- kın yalan mı? de kendi avukatıııııla krynuşuıı. ır 'lll'e u u muştur. 
vor mıştir. 34 tanesımn takrir mııar İkinci ağır ceza ınahkemeRi- Bakın, o (ı nzı olur btı ise, de-
. Sende bir hal var! Bu mııhak- melcai tamamlanmak tizeredir. nin önünde büyük bir ltalnba- di. 
kak! Evvelki glln sabahleyin - , !ık var \'P kah.balığı yapanların O ?.amana kad~r ~fo.e kan'· 
ber..i ya.t.ağundan uyandırıp da119 Mayıs Bayramı ekııefr; bayanlar. Neden bil- mıyaıı diğer bir baytıı' 
Nadire hanımın felaketli eruıe mcm. belki de takip ettikleri -A'inıallah knrdeısim buıda 
götürdüğün zaman yüzünde, şa- hazırlıkları me1-aklı bir muhakemeyi bek- bir ora&topol!uk ,·.ırJır. Belki 
kağındaki bereyi görmedim Vali muavini Ahmet Kıu;;ın lıyorlar. iki avukat bır olıııu.şlan!ır. Sa-
dcğil!. Fakat sana bir şey sor- riyııseli altında dün, kaza kay- Bil'O.Z evvel hukuk mahke- kın kanayım deme. 
madım ! Anlıyorum ki bu Nadi- ınakamlaıile orta okul ve lise mf'O>i i;nilnde bir ~vukatla ko- Taz .. kadın iRe şö_vle bir du-
re hanımın evi aenin i~in tekin 

1 

jimnastik öğretmenlerinin işti- nuşurl8rken gözüme il;<en ol- nım•adı. 
bir yer değil!. rak ettiği bir toplantı yapılmış. gun orta yaıolı bir myan; ha- • Hir zannetmeııı, d~i. 
Karşımda yıın hidd~tli. yan tır. ni önünıda duran üç ki:;iiik bir Benim avukatım bir tan~•lır. 

serzenişli bir halde söylenip du-ı Toplantıda 19 mayıs jiınnas- kadın ı,rupunun yaıuna arefo - Billahi kardeı<•nı .. Herke
ran amcamın nişanlım }ıakkın- tik bayramı programı hazırlık- acele geldi. Omlan evvel g, p- sin bu zamanda avukatı bir ta
daki şikayetleri dahi benim o lan görtişülmW.-tür. Bu sene 19 taki bayanlardan en ya.qlı;;ı sii- nedir. Ha.Ua bir taır~ı olınıyı.n
anda alilıamı çekemM11işk>rdi. mayıs bayramı şehrimizde Şe _ ze bnr.ladı. lar i>Ue var .. İn;ıaıı l:e1'<1.i fik-

Eiııuıen amcamın sözlerini ref ve Fenerbahçe stadlannda - Ne istiyormuş, o men- riyl" haı eket c<l rsc J ha iyi. 
iiatiln körli dinliyordum. yapılacaktır. Şeref stadında 6 deburıııı nvukalı s nelen! - Pek iyi .ıe yapayım .. 

Fııkat (tekin) sözünü i~iir bin ortaokul Webcııi ve Fen~r Diye meraklı me.raklı sordu. - Ben senin v•ı inde rıı ın: 
işitmez ürperdim. Amcanı bile, stadında 15 bin lise talebesi Gel<'n tu~ ve güre\ kadın ma- !nan olsıın tnadı;;ın bosan. •m. 
yüzümün dcğiştiğiııi hemen farkı bavruna iştirak edeceklir. 1s _ nalı bir dudak büküşiyle: tıkır tıkir da ııafalrn alırım. 
et . ..., ta.lı 1 ·· · •tes· d b tal - Ne olacak 1 rlrxli. file kolay- Safac-ı lıaLrla ~" r, kt'\'f'ıne ını.... n ıı unıversı ı e ır c- , 

Hayretle susarak yü;;amP.I be ka.filesile bayrama Fener !ıkla 'e Rıılh yolu ile sıı i~i biti- bakorırıı 
bakmağa ba.şladı: stı.dınd:ı iştirak edecektir. relim diye ayak diriyor. Bıı sırada ri;ıa .. ·'t mahke-

- Kuzum. ııen var ııenin" Ne' Yalova Kaymakamı - Peki amma .. Ya para ne mesinin kapısı açıldı ve veıı bL" 
1 • 11· · olacak" mevkufu içeri al<lıl,ır. o uyorsun. ıç cevap vermıyor- deg" ı'ştı· G·~ b ,..0 ı· 1 H · b' d 

sun, nişanlını terk mi ettin• Ne - ,.,ya ana • ıra vere- te o.. ay,Jı ız e 6•· 
oldu" .. do?<ii. ı Yalova kaymakamı Niyazi cekler. Ben de nıı:Jıkemede "bir delim. 

Ben g;ıyet sinirli bir hıılde: 

1 

Ongör Adapazan ke.yrııaka:nl.ı- şev isterniyorLLm. Sade boşana- Diye bu kadın grunu d:ı s.~'o· 
_ Hacı bey, d<'rlim.. Şimdi ğına, Mardinin Savur luıza.sı hm .. ,Jiye imi,ım_ na girdi10r ve dinlediğim o ı;U· 

bunlan bırak!.. Daha mühim r kavmakamı Nureddin Yalova - Ah .. onlar kendilerini pa- zeliın komı~mada burada kesili-
meaeleler var!. · k'•Ymakamlığuıa tayin olun • bııcu büyüğe okutsunlar a- verdi işte ... 

(MI<• var) muJilard.ır. ~-----------------------"" 

BELEDl)·'EDE 

Ş h • M }" • d •• yamıı muhafazası için tcrtill"" e ır ec ısı un alınmıJ olduğu şeklinde bir ~ 
t l d , zı inti~"r etmiştir. Halbuki ljır 
Op an 1 J kikat oo~·le değildir. Hadise, ·Jil 

İstanbul Şclıir Meclisi dün tanlıul Malsandığuıa tevdi cdı 
vaU Ye belediye reisi doktor zanıan zaman tasfiyesine zarıl 
Llıtfi Kırdarııı riyııscti allında ret ba.sıl olan ve hazineye uıtı" 
top!anmı~tır. Meclis, ruzname • kal etmi~ b;ılunan bir kısım ıı~ 
de mevrut bazı telıliflcri alaka- niyatın bu defa da kanun~ 
dar eneilnıenlere ha\'ale ettik • usuiü clııiresinde yapılmış o 
ten sonra (pavyoıılu ilk okııl- tasfıy,'sinden ibarettir. Bunl~j' 
!arda viliyet hesabına. okutula· rın > ıtılıımsı için Maliye \'e~ 
cak talebe talimatnamet;ini) mü letinre verilıni~ bir karar ohıı; 
za.kere ve huı kücük tadillerle dığı gibi bir karar istihsaline er' 
kabul etmiştir. ' z.arurc:. yoktur. Kıyınetindcıı,,. 

1. .. .. t 1 hemmiyetle t·ahsedilen bu e:i} 
Mec ıs cuma ganu op aıı:ı. • adliye sarayı yangınında lcııS~ 

caktır. !ar içerisirde yanmış ve snh1f". 
Asansör beyannameleri leri leJbit olunamadığmdan.ı=ı', 

!staubul belediyesi, şehirde tılmak üzcı-e 1stabul adliycsıı1

11, 
mevcut asansörlerin mlktarı den devredilmiştir. Heyeti :~ 
t o• bı't v·e bıınla•ı feı·.n·ı bir mııa- miyesin; teşkil eden (l3l) 6~iıt 
~ ' de 7-4 ·9-11 tarihinde ancak '" 

yeneye tabi tutm yı kararlaş • lira 50 kuruşa s:ıtılm.,,t:ır. I' 
tınnış ve bu itibarla bütün asan Keyfiye.tin gazetenizin ilk (., 
Rör s.ılıiplerini beledıyeye be • kacak niish3J' wn •·yni sahife '.,ı 
yanname \'l!l"ıneğe me<"bur tut - sütununda bu suretle tavr.ıb1 
mayı kararlaştımu§iı. Beyanna- rica ederim. 
mcıerin verilmesi için konulan 
müddet bugünlerde hitama ere
ecktir 



9 NİSAN ıou 

'~18'' y 1 t 1 
ışgali altı _____ ::;..._ Asıl sinir J1arlt. 

şimdi başladı • 
Nihayet sıra Yugos!avyaya iT ~ llZ u da gelctı. Artık mo•orlü, zırhlı / 

~ntalya ve ha valisinden notlar B Hükdmet bunu te
min için tüccara 

akreditif açtı 
==j Yazan: Daniş Reır~zi J(oroh f== 

Kumandanın fel'ec c.üdü. - JJfa.r_:J Fa
rantf'nin ısrarı. - Emi;ı bey 

hakkında verileıı tevili/ llal'arı. 
-28-

dıı.ha bılııı~m neli ıntaıar §erefi- n., _.. 
nı, ta.uıamıyetini ve ıcıı-., t:t mil-
li namusunu koruınaıüan ba.ı,ı<a G 

0
.. . N 

bır gtJ1ahı olmayan ınwmm bir B o (B-. tarafı 1 inci uyfada) 
ülkeyi dana alt ııst eunek için Ticaret V ekfileti bu kimseye 
harekete geçmişlerdır. • satılmamış kahvelerden ithal ·t.-

Bu akı:ıın b~Ja.n;;ıcında mils- mek istiyecek Türk [; r,11~lal'ltıa 
tcvııniıı, bilhassa diz arazıd~ akn.'Ctitif •çacağuu al&kaJarlaı-a 
terakkilcr kaydetmesi 1<alelt.r aı- lngiltere aıi'l.!annı istill emel- Cenubu şarki Avrupasında Bul b "ldi . tir Ancak b alı:n:diti 

1 · · b ' t 1 YAZAN · g·-' ... ·- hava ı;trateJ"isindc mib- 1 rmış · u · m.1Sı, Sl"""ter zapt,.!.mcsi münı-ı erının il' hulyadan ibare o - • ~ ~L4U • • .ti l.itta b 

•• • 

• Kuın.ından C&no Aleksand- ı 
ronun tahmini iııal.ıelli ÇJkmı< 1 
·e Türk kavıniııin .;eciyeııi.nl 

8
;: 

;;ı.makt:ı. lter.diı<iııln yaya kaldığı. 
:ıı anlamı~tı. 

Hatta :ırada biı- onun bu ga.I 
ri_P durg-uui11ğunu litif bir ııe- 1 

1<1lde alay-. akın kuın~ndıı.nın: \ 
- Üzülme haa müşavirim! 

Ne acole ediyorsuu canını .. Var- , 
lm gelmesiwer de yıınn Olsllll 

w iş. Malü01 y:ı .. Gecenin haynn 1 

Jan. sab.~ın ~~l'ri daha iyidir. , 
Dıye ıgııel"Clik~e biislı''fün k~ 1 

pürü yordu. 1 

Nihayet kumandana bir fit 1 
rokmkrun yolunu bul:u-ıık: 1 

- Hayır, dedi. Ben buna. il- ' 
:lllmiyorıım. Başka dliııUnct:Ie- ı 
ıiın Yar. F.ıkat ııizi de üzme . ı 
ıxıek iı;in ııö,·l~nıek istemiyo - ~ 
l"llm. 1 
ıı.~:'1andıı.,. derhal kulak keail 

= - Ne i~iı\ bakıı.yıın o.-.. 
Fakat Marki cevap "Vermi _ 

Yor, onnn nteraJuıu büsbi;t-

1

. 
'ahrik etnı.tk istiyordu. un 

- N""'enlıi bozmıya.yım, ı 
Kalmn yaruı konwıuıuz. Fnkıı.t 1 
Ya.nna kadar bir ftvla.Iadelilt ol-
11&.Zsa. ı 

Kumandan lıU....bütUıı meı-a1t-/ 
a.nınuı, ha.tt.iı. bira:ı da. bu sözler
ien ürkrnliştü. \ 

- Yok•a bir tehlike ıni ~ _ 
"<>rı<ımuz? d•ye sorıı.ı. ı 

- Evet .. 
- Ne gibi ! 
- Hiç bir Ttirktin ge'- - · · 

Hatta. uxıoyı"' .. I 
. . mu~sarrıfın h•le gelmp. 

lDe8i bıı·. gı1Ji teı tibe hlikmeu;. I 
~Y<>_r · Bız de heınr n heıuen he-I 
oımu: bur!\da i.koo birde mU- j 
itim bir lıareket haxırlan&billr 
-!!ye dil.ıiinü>·orum. 'J 
. -:- _Pakat bıt geı~ devriye!&-. 

rıınızı d'.·. ta~,·iyc etmedin mi? 1 
:- Fiıhaltika etLılt anıma, 

!'Urklerm g?Y.lıdmı gizliye sila.lı
~dtkl~""-' ben d,. ~ç vakit ! 
<lgrffid:ı:ı... Haltt "imdi gelen ı 
Yet li mıAll~ııi~.,.~~ıı \;it~ ,.;;.~ a.-1 
raınnda. söyl"f1Verdi. 

- Kımdh: o?'., ı-.ı 
- Sinemacı N~ ı 
- Pek iyi ne >Övlü~ 

-eden h_aher alınış. ' - ' ile-
.- Bır ~düf ofaı·ak İiğren

~~I Halettiı daha bugUn kendi 
~o Y görmüş. Bı,..iııı w.k~
~ depo-l-'a giden bir araba do-

u silah ve cephaneyi h Kı• j 
kapış alrıı~lar. _,, .. 

ııı~· ~rafında mııhafıztııı- yok 
muş .. 

- VarnıL~ lllllllla. halk hU
oonı edip almış. 
iu R"Btnaııdıı.n . hııyreUe dinliyor
- · . ubnılıı bir ya..'llıelık olaca
'.'1nı ' ~nıın bir b=. tarafı bu
uruıcagını S<ı'<iyo ·dıı. 
bıın.daFahk.~~- ~iz neden dolayı 

• n '""'ruar ola m&dık Bi-1 ıet alıı.kaıi:.rları ne <!.ive rapo. r 
.. medil:-r? ~ . 

- Tahü korkmuolsrdır 
- AHkerlikte bÔyte ~ ol-r:· b~(·r hnlde biı tertip ~-

da.. I 
KoılS?los derhal lr.ti{ırdı. 

tA k Şliphe mi var ? Dc~uzun 
ıki ~uı'nda oturcıu Ernin bey 

' ır orayı ıoyd 1 
zaten. Sonr-.ı lıu·· ti' .. uru yor j 
· · ın nobet ·ıe-~ızeük. de raıı.~ir olabilir <flin 

m em,ncl İbl · -
nuşur. P.umca bili[a~· \ 
~Y~i Türk olarak t:;nıtır ı 
tlirlll esrnr•tnızı ö ~ _. Her 
lrerJerden. grenır ıııı -
Kumandıtnı cidde.ıı derin bir 

düşünce alınıştı. 
kate De:<ı>ne ki bu adanı haki 

n t~hlikcli bir ifrit -= ~~ e~phe yok ıom;andan ! 
_ De le ıse ne yapmalı? 

~haı bir tevkif etııri 
ıınız. Evıni bu Ya-
!fl kıı~n.talım v~usabsha kar
tevkif edelim. erkenden 

- Ya sonra nıtıt•••rrıf vekili 
He bir maraza çıkarsa. 

- Siz o tarafı!lı ~ bıralı:ı
ıuz, ben ha.llederım. 

- PekA!A Marki.. Oat ya
~ artık sizin dirayetlni.ze bağ
la Siy~ mllAMir Olmak ko
~~ı.. Kendinizi CÖBterin 

.-- d - tık ı ı ·b·d· ver için siiphesiz bir kıWln~tır fin açılması ıçın, ı ıa u-kundur. l',.;.teıı Yngosı:.vlıar da ugu ar an aşı mış gı ı ır. E. Hava Binbac::ısı · ' 
Marki Farıı !ltl, kumandanı btınu bıldi.b.lcn için bir takım 

1 

O halde bazı kuvvetli müstah - :r fakat Yug-0sla\'jlll h:ldiseleri ev- lunacak firmanın navi&>r mua • 
kaııdırma;a mı..ve.ffak olduğu l rr.ıntaka!an kendiııklcrındcn bo- k'"1l mevkıkr gibi ba.ra.lannı da B c J " • deki pazarın Ç&t;'lya uymadığı- melesim bi7.7.at yıı.p:nası laztm 
için, için iGin gülüyor; keı.<li ze- ·,,alt'llı~tar, bazı noktalan mıi- muhasara etmek ve teslimiyeti • e aSJn nı gösterdi. Ve esa.ren buralar- gclmoktedir. Nav1s ·r m ·.ı2Dl~le-
kaat önünde, bı"z,·at ken~'·ı· l.ıav- daf..ay • bilo kalkı.~'IIl:unI!' .. lardır. tacil için de bazı C('-d hücum- ·--gı;n:mm•liliır...z.;a:ıı:mlll" dı<ki muvaffalriyetierile harbin/ . •----l b. .. ~ ""' , ~ - ı __ ,_ -• netı··-ı· n-~nn· e kat'i te<ı:rler ya-, sınh .....,,..,u a.mış •r rnıı l'SECe>t>-rau.lıkla e""-ıek ·su-..·ordu. Çün-l Lakın d•nm:.O.... aaı;ıı>. ar:uıye . lar ve bombarclımanlar yapıua.o. ~ ~ k h ·ıı 

1
- t b' ı· •· ;~ '3 t ,.~, ' ~ al pamı'~,.,,ın., mal-Omdur. a '"" ı ıa a ır ıgıne m .~ kü Türkleri g1yet iyi tanıyan, e.y•..k basnı,.ı mnh&'<l<ak ld i.ş- yerinde olmaz mı?. Fakat ad ar bi Amerika !ıl?Alanruı doğru ,__ ı ,. · d hal 

onlarla bir ıncacle çılmrmayı k:ı. ler deiA~cktir. Sırplar iyi as- bir k:ır:ı. ka.!esi de~ild'r denizden \ Hava silıihlarının nıü-lahale- ettiği takdirde keııuısı;,e eı· 
tiyen arz etnuyen Cano Alek - ker şi>ııre.:i..<i lr.ıizdırlt.-. Vatan - muhasara için deniz hfil<imiy~tı sar~~İe Atlas ve Hht Okya- si: 1918 - 1941 Cihan Harbimfo akı-editif verilecektir. Kahvele -
sanctroyu kanclırmak cidden pek ı .. n ve şe,o:flı:rı için seve seve şarttır böyle olunca <lenlz altın- nusu sahillerine ya.kın hava üs- de Atlantik denizaltı w dcniı: rin geti;·ilmemeai için hi~b!r "~ 
mü~kül bir işti. ölürler. BJU· :uı~ann bu ccııgiı- . dın muhasara etmek ve muha- leri tesis edilebilir ve bu sahil- üstü muharebeleri olmuştur, o bep görülınemektdlr. Port:;&it-

Marki 1''aranti, bu 8uretle E- ver tovlıi.wan mili;tevll orduya 
1 

aara topçusu ile yapılamıyan !erden denizaltı ve kors111 gemi- zamanki m•.ıhar~l:>~lerin ~İmdi- teki bu kahveler, herhangi bir 
min Beyin tevkifim temin etmeJc akla karayı muhakkak seçtir&-!' bombarJımanlan da nava sil&h- !erinin istifadesi ıni:nıkün olabi- kindt?n fnrkı o lvihlcrde hava Türk limanı..-ıda teııliı:n ~llnmak 
le büyük bir •ıil<;r azanml.'l ol;:.- cektır. larile >'-Pl!lak mü..>nkiiıı olur. li•tli. Hakikaten bugün deni2aı- siIB.hlan tckôP"ll etmemişti ve • 
cai<; ve mutı&sarnf vekili Talıit Bınaerıal.eyh harbin ilk safha- ! Demek ki usul hep eskisi gibi tı'annın faaliyet göstereıneılik- bu muh ·•reb•ler ilzcrir.<' milhim IJ3rl:ile getirilecektir. 
beyi il.dctiı bir çocuk oyuncağı sınclıı.i<i dU91llan terakkileıwe yalnız şekli vesait ve faaliyet !eri Hint denizine Akdcnizden bir tesiri görül..,memişti. Şimdi J Bunlardan b~a, Poı·Lıaitt" 
gibi kullanmak imk:i.nını bula - hiç ~amak ıiznndır. Hattıl. ! tanı dolayıs:.Ie isim değ4;mek- g~rilecek denizaltılarla d:ı. At- bu silah VllSltalıırının eh lstirR- bekliY')ll 30 b!n çnval kahcnın 
caktı. bu ilerleyi9i dalı&. şin.ıdicleıı der· ! tcdir. lantikteki emniyetsizlik lıurala- kile mücadele tekrar hızlanmış de vapura yüklendiği halıcı vc-

I..ı1k:in 11 .ırki Famntinin sedn JJİŞ bile cunlidir. Fıtl<u.t yukaııJa Bu muhasarada orijinal olan ra kadar te,mil olunabilirdi. ve kıya~ıya devam etıncktcdir. j rilmekt..--dir. Bu k:ıhv~Jel'in yolı1. 
ci çok ürmMi. Kumanı.tan, bir-' da söylemiş olduğuını..z gibi saı·p 1 şu cihet göze çarpıyor. Kalede- Cebellittı<rık üssünün hiwaye Yalııı~ bıı defa ortaya cıkan bıı j dı -
tlenbire fikrinden caydı. Endı,.e ve "'·tin tnilltakıı..lar baııemeiıal ki kuvvetler çıkış hareketi yapı stli>.hın han•-i tarafa daha c:ok çı.kanlma tari.'ıi belli olma gın-

"" kııvvet!erin~ ""ptığı merkezlik A-- • _,_ • 1ı:: U bir tı;vır takııııırak: mfot.evli di®nan. m mezıın ola- yorlH, muhasara eden kuvveti ,_ yardım ettiği şu suretle bu]...,.. . dan 30 bin çuval .1<a.uvenın P~ 
- Hayır, dedi. Emin beyin caktır. gJrnıüyorlar. Fa.kat knleye g&-j Avustralya ve Hindistan irtibat edilebilir: yakında memlekcünıi?.e gelmll! çok mühimdir. Bn lls oımasavdı ı . 

twtıGni şirndilik mev~imsiz ve Yugosla\-y ,,lılıır ruemleketle - len erzak ve cephane gelirkcni yolları p~iflk ve Amerikayı do- ı _ Tayyıırelerin faaliyetini ! bulunması ihtimal haı iciııde d&-
teh:ikcl i bııluyorum. Çılnii Euı;n rini 1ı..1 ·he3iz karış kanş bilirler. taarrıım marwı kalıyor. Bu bir 1 lasmak mecburiyetinde kalabl- temin kin ii~lerc füliyac vardır ğildir. 
bey. bütiin Antalya. hs.lkının ~ek Çete harb,ne, gece ba.skınla.fına muhasara de;':i! Çete harbine ben . lirrli. Bu suretle deniz hakim iye- keşfedilıın kafile' ere ancak bul· Ayrıca, Seyl~, Kalkllta. w· 
ııevcfö::i ve hürmet et•ie;i bir zat- pek müs.Ut irızalı bir nııntalra ziyor, deni2lerde <ıldıı~ma göre ti İl'lgiliz adalarını Ameı-ikayu suretle mtitPıvld't dnr:ıla.r taar- . Cavadan ça;y ~rtilmek üure 
tır. Bu hiıkmü, y'ne senin söz- liit.ler urdular1Dlıl mezarı ola- btma korııan harbi demek daJıa. etm k · k~ı ha3tl olur / "' ~ 
leri en kısa ve himayeli olıorak şu rnıı e ım · Kahve ve Çay İthalat Mirliği ıne dayanarak veriyorum. O- caktır. doğru olur. yC>llarla. bağLardı. 2 _ Mihverin Avnıjlll<la ken-
nu ,tevkif ederse!c Antalya hal- Türk İstiklil Harbinde de düş Atla.ntik meydan. muharebesi-

1 
dı" memlL'-et!-' ••e ir-' oJtında ı emrine 60 biıı sterlingln bir ak-,_ -'-l d"k le.k tin · k uh &rbadoo - Livet'l>0l. Janıa c - ,.... ~ .. • .,...., " .. ının a~..,,. anması, istenme ı man mem c yarısına kadar nın no san şartları: Bu m a- ki ye•la-den rnu.da A.tla~ Olcya- redJtif ~lmıştır. Çııy &iparişl&-

hadiseler çıkına~ı muhtemeklir . . ilerilemişti. Lakin bu ilerleyiş rebe ile netice bE-kliyen veya ne- Liverpol ki 6 - 7 bin Km. mes:ı- nusund" hava ilııl cri yoktıır ger- ' ri yakında verilec;,;""e.k,,,tir..,.. __ _ 
BV. ise. burada mümkün merte- müstevlinin, memleketin harBni 1 tke üzerine tesir ya;ımak isti- fede denizaltı ve korsan gemi-\ - ... =• 

1 )erile ve tıı.~"''"'-elerle tehdit edi· .
1 

~i lunerlkadan Avrupaya u~a - -~...., · · be as_a)'i>ıl temin ve muhafaza. ismetinde boğ.ı!mnsına ııı&ıı ola-ıyeıı şüphesiz mihver devletleridir lebilirdi. ,,_ cak tayvareler buluuclu~ gibi bi. Atlas 01.yauu~unrın herha.ıı-
etn1eg~ mecburuz. madı. ve bu muharebeyi onlar açmış- 1 Alınanyad-ın dıL Atlıınti~in içle- , gi bir yerinde ve dona~ re!a: 

Marki Faranti, ınülhiş bir ha- Önümüzdeki günler zarfında ı tır ve taarruz eden de onlardır Halifaks • Livcrpol, Kebek - rine kaılar gidip ge!fll'<'k t&yya- ı katindt:lri tayyare g~mllerındeki 
yal ııkııtUDa uğrıyarak sarardı. çok çetin ve pek ka.tı mubareb&- · fakat İngillıı adalanna aman di· Liverpol ( 4600) ve ( 4800) kilo- rele<" vardır. Fakat böyle taa _ tayyareltor!ıı AUantik meyda:n 
Nasıl sararmasın ki iş, tam kı- !ere şahit olacağız. leteeek bu ablukanın eksik kal- metre deniz hiınaye yerine rr.ıj-- ruzl;ır haınl:uıız olur, bir defa muha~e!>eslne ha;vad:uı da t.e&ir 
vıunına girdiği sırada ansızın Öniimüzdelıi gilnler zarfında mış birçok cihetleri vardır. men tehdide devam olunursa bu\ keşifle ta&n-uz ayn şeyletıiir. yapabilirler.. . 
bozuluvermişü.Likin kumand~n ~ok çetin ve pek kanlı mııhare- Akdeniz hWıniyeti: icraatın heyeti umumly"iıi hl:1- u-- ,_ meeafelerde ·~-ı. tavv. a Komovilen hunaye eden kU-
Bİya.!11 müşavirin.in ~. belere gahit olacağız. Ve bizken a - Cebelüttank ve Sttveyş iti netice verebilirdi. Mitıverm ,...... ..... ~ .., ı k .

1 
. h" edecek btt 

farketmeınişti. Sö1.Jeri.oo devam 
1 

di hesabımıza. Balkan toprakları ka.ıı.a.llarıntn kapanması buna berıZl"r arzu ve pl~larınm reler çok benzill ve az mlihim- çil ~· ıırı ı_mare . · -
etti ~ı.. ...__ b Afrik k · al bulun"'•;;.•Ku kabul etmek }! _ mat taş•rlar. Ufak bir i.ı1Za yl~ yUk harp gemtlentıdc-lri tayya.. : u. a,~ a,..,...ya cüret eden düş- - aya geçilere 111ım ~ .... ~ binlere mal olan bir tayyareyi 

1 

reler de buna İll\"C edUİI"'*' bah-
- Bana kahrsa, Emin beyi mıanı.n Bıı.lltaııl&nıı harimi isme- Afrikasında ve Habeşiırtıı.n ıpırkl ıoııııdır. ve böyle mUhim seferler !~in ye .etti~miz bu muharebede hava g~ellikle elde etmtli, kendimize , tinde boğıUa<:atına. .iıııa.ıı. ediyo- Afrikada eskiden men'llt nUfuz Hidiııeforin seyir "" inkioıafı: tiııru .• ı. mürettebatın zayi ohna-j ııtrateJ"iFinin hıgili:der lehine el· bağlamalıyız. Buna muvaffak r= ve hıikimlyeti tahkim.. Blnt ~ l'aik kuvvetleı-le Mısua yak- "' 

o~dufym~ _takdirde, a.rtılc hiç Alma.ı:ı ukeri ı;imdiye kadar nizine çılmı&lı:. !aşan İtalyanlar taarruza geç· sına sebep o~ıı.bilir. du~ görill111'. 
bır r.ıuşkuliitıa !mrvıluşma.yııc. Lehistan hariç aıııl erkek e ma' c - Garbi Mrikada.n da l!I&- medlkleri halde mevki\Prir.i mu 3 - ~nirustü harbi yapan Aınerlkalılıı.rın lııglltere Ye 

Mnrki _Fa.rıuıti, kuman<latıın nıısiJe harp ~ek fırsa~ el~ hile mtivui bir h&reketle şirnal h:ıfaza edemediler ei!er tnan1IY-a korBM !\'etllilerinin taaıdı~ tay- . mfittefik!cri davalarını be.ııimııe 
y~guı!ık ıfade ede'J. bu mleı:iui edememlrıtı. ve bugilne kadar Afrikaaını ktıcalı:lamak ve cerıu- gecselıınli bugün Trablusgarpte yareler;n bu i~lere mildah:tlele- meleri v~ anM::ı. onların yanın-
dinledıkien. ıronra itiraz etti: ka.ydettiği za.ferler askeri te- _ _ _ __ de ·kalamıyacaldardı. Akdeniz- ri mahdut 11i8bette olur. Bım- 1 da yer Pl:m~hı.n da maJ~eme v~ 

- liaddım obr.ıyarak ıöylU- neı;,;übler ııetlceısinde kazaru1- harbin, kanlı y... amuısu: har- de fte.lyan donıtnm8.Slrun manı" lara mukabil ln:nlizler: lislerilc )ıu tlstüıı!i\ğe katılarak 
yonun ki ltuuıandanım böyle cid mıo futbol gaiebelerind.en fark- bin ne demek olduğunu öğreue - ka.Jdıı:.;ı maıilfıblyctler dolıı.yı~il" Denlır:lerde h." kimdirler tz .1 bu ruulıarel,.,...in n~ticesi Uzerin
di l§ler tcreddüd kaldırmaz E- sızdı. celtlerdlr. Y11.lh bile bugün tehdit altında landa - Cebellittarık - .Afrika - ı de teııirl.oi ı;i-stere<:ektir. Hatta 

min bey de her Tllrk gibi ·mı _ i~B~a;lk~a~n~Jiarda~~A~J~m~a.;.u~kı~ta~le~n~~ • .;A~.~C~.~S~A~R~A~Ç~O~Ô;L~U~~id~e~ğili·~ di~·r~. ~M--iiİ~ti~İii-ccnA~uibl~Afrilı~·~a~-~S~. ln~uı~l!-A'f'rik:' ~a~gı-· ~-tf~<~ s-~u~ .. ~·~ı~aj4t•dll~t.t~~~6~d•İ!> n:ıusludıır. Milli şeref ve hay!tiye 
tln ı korumayı bilir. Biıcimle an • ı ~ 
laşmaJt dhetlne wıli yanaşmaz.. . a meyil hnsıl t miş blunuyor ve 
Onu mulla ka tevkif et.n,,..;e mcc- l'ake t beş dakika ııonra ge- •• oafinenln v"~at '·ısmındaıı bıı-
lıuı-L. ...., 

1 ınlniıı içinde büyük bir yangın D u N y H har tehlikell lıir ~urette fiı-a.r C:~~· A!eltsandro, ııiyııal mü-1 dab& zuhıır etti. İhtimal ba~ ediyordu. (Nür.-ııberg) (Mon -
şavınuı l.eı;kin etmeğe çalışıyor- 9,2 pusluk topu yalanında zu.. ınatlı) a ynkU.ştığı esnada nıeyil 
du: hur etmiş olan asıl yangın ye- ._ ltele 

- Böyle -.bileşme Muid. nl l-aştan kesbi ıı>ddet etmlştl. o kadar tczayilt etti ki: .,, .) 
Xat'i ltan.run.ızı vermeden öooe (Monmouth) da refiki ııefi- toplarının isti.ıuı.li mümkün ol-
h lht· il cın".. li f S 0 0 I' S f y AS f T E F R j ,, A S 1 mnyıp Alman ~ınisi ı.-w..ı me-er ıma .;..unme yiz. Bize neden daha iyi bir halde değil- ( y E N A B A H ) iN B Y ' ıl&fedeıı istediği gibi ateşe baş-te~ baııına meyd'tn okuyan E- 1 ae de (Glııscow) a henilz öyle 
m~ bey, elbette yalnız değildir. 1 

kuvvetli bir isabet vii.ki olma- !adı. (Nürenberg) h:rut·;ızörün-
~ billr ha.ngi gizl.i bir tc:,ek- ınıştıvedllfmanınisabetliate- Atla t·k M d M h ee...es·ı dem!illzimbultınanamiralfon , 
ltül ve ~uvvetten ~esaret ahyor? sine mukabeleye muktedir bu- n 1 ey an U ar !,I (Spee) nin oğlu yazıyor ki: 
Markı F:ır.wı.t.i, kumandanı 1 lunuyordu. Şimdi kamer ylik- "Artık kendini müdafaaya muk 

tam can evıoden y~alanu.~-tı. selmeğe başlam.ışU ve (Glas- kadem ;r..lfaa Vllml olan azlttı Va zan ·. --...... vari mevkii tahrip edilıniı;se tedir olmayan bu biç:ıre Rcyt:an 
Memnun ve ~~fer bır aesle; i cow) tanı bunun altında bir ha- bir alev sütun~ ~idi ve gu r l de gemi tutuŞmaınıştı. Artık üzerine ateş etmek bana pek 

-:- Daha ıyı y_a, dedL Emin fif knı\'IUÖr görerek ateş etti. minln top &leŞt kesildi... Fakat 1 ;ııgiliz amiral gemisi _mahvoldl! fena, pek müthi§ geliyordu; lıf.yi derhal tevkif edıp aleyhi - Fakat bilmukabele ilk vııJıim kıç taraf, vakit va.kit oradan l v ç • • Ç; :l guudan_ (Glascow) ıçın mfunkun fakat In!!iliz banclınıa.ı eıan di-
llll-"! çal.ı..jamıy_acak hale ~ - laabete de hedef oldu. 1 le o r ıı I lan k k tulnıakta ba " nrı;,,k, oua .. muzaheıı{ ed~ n 4.l pusluk bir ali feveranlı yii.kııelen alev er f&rk olu- • 0 ış açıp w· ' · ·n 1 ref:incle bulunmakta idi!,, I<'il-
~2l_l. teşe.kkul yc1a kuvvetin de humbara efn.t mevkii ctıverte- nabillyordu. (Good Hope) ııe-

76 
retti. Binaenaleyh (Otranto) hakilm (Monmath) a "arzı tes-

bil.}'l.tme;ıın~ m~nı olnrnş oluruz. ilinin altında ve iskele dış us- finesi düşmıına .o kadar yakın yardımcı kruvazörü arkasında limiyet' için meydan veımek ü-

~;ı nok~. üzerha~~!e bilhlna8Sa dU- !nuı.ısunıın ü:ıerlnde patladı; 7G1ı1:~1~ ~~u~~ =~:. deni?.le!i lnı;.ıı. almalı üzere dev- old~ ha~t tam süratıe batı- zere (NUreııb.,,·g) bir kuç dıır 
§unı:,enızı . ·w·m ... o, ıayarak sefincnin l:ıorda.~ını iç.:riyc çö- Vl'. olan sefineııin (Good Hope) rini 16 kerteye iblağ etmiş idi. ya yo ve · kika atş kesti; faka.t (Mon-
ta'.:"''.~ e edrım. Çllnku ~-ının be)~e kerder·~1' altı kadem mw-abba- değil, düşman amiral sef'ınesi Falta.t şimdi ay bulut kümeleri- Şimdilik böylece üç gemi matlı) da böyle bir fikir yok-
mll7-;ı_u<>ret eden o 1?7.lı teşekkul ında gayri muntazam bir rah- oldui!"u zannına düştülerse de nlu altındın yükselnıi~I ve düşmandRn kurtulmUJ!tu; çlin - tu. Ta (Tud..:ıı·) laı· »anıanm -
de L· ıtı•lt hız~ı E'.ının lıcyuı pek ne vücl!da getir<li. çabucak hatalannı a.nİadıl-ar. (Glascow) düşmanın gün <loğu- kü amiral Fon (Spee)), dü11- dan beri İngiliz bahriyesinde 
cesurane faallye!-iııden almakta Görünüşte serine Adeta ~- tar şu keşi.<;lemeden ve görünü~e maıı sefineleıini ziyayı kamer yerlesmiş olan bir şöhret ve dır lunaatindP)~m. mahmuzlon~ıo gib' bir _ Saat 7.52 uc afeynin takip tar f lmak .. d'" • 
. Kuman.ian, oldukça ninkul gö zara arzedi;,";du. 

1 
Faka:'a:u ettiği mütekarib rotalar mes?- naz..'lran borda haltı üzerinde a ına a uzcre uşınan an'ane var idi ki: B!ına. tevfi _ 

rilne!l bu mtlta~ea;yı ya~a at_ r&hne IGl<ı.scow) un a•note de- feyi 4600 yardaya tenzil etnıi~. gelmekte o !duğunu farkedebil- lra.t_'.J etctrafbındab.. bir de~kr ya!np - kan İngiliz gerııileri da.ima tes-
m~lı. B.ışır.ı oııline eg•p bir v . • . . ......, , ami.ral F_ on <Ş~l dı:. bir parça di. Amiral I<'on (Spee), İııgili1 magı şe US etmiş ı en - lim lmakt ha'-"" tercih 
mudd0~ dw;ündli. Kendi lten,line a~na. maru. ?lamauıştı. Uerilemış ve ıçcrı dogru rokul- gemileri ateş keser kesmez, ha gillz ı:;cınilerinin intihap ettikle- 0 . ansa ........,ı 
kinı bilir neleri h"'-aplamı., ~lea- . ":1dı,d İngılız t""m'~fl seflmiakne- makta bulunmuştu. (Good Ho- fif kruvazörlerinin bir torpito ri rota yüzün<len bu m3nôvra- ederlerdi. Son eeneler esna.~ıııt-
cak ki b~ını ka!dmp Marki ~·a- ~~ a t!e b;v~ t 0•

1.c: e 
0akı - pe) kruvazörü 2.rtık susmuş ol- hücumu yapmalarını emretm;ş sında muvaffak olamamış, or- ct:ı bu ~·•neye _?az:'0 • naye -

rantinin yüzüne buktı: laşmakf ~ 1d":;ını~K)__ ,n - dui7undnn Almaıı kıımandanı ise de hafif kruvazörler şimdiye tada hiç bir 1.ngillz gemisi de sızllk gostcrildıgı oınıuş, faat 
- Haklısın dedi Emin beyin du Köp\ - ~nt·· HJiU ...,_trafı.ıdyor ku~v;;lmi (Monnıath) fuerindl" kadar zul:net içinde hücum ede bıılama~tı. Fakat ııant 9.00 bu hıı.rbı mumıJe tekrar 0 es-tevif edilm ' . "' . ~ . r us u,111u e ın a te'·-if di rdu Fa, t (Gl iti f"' . ıh yalıw: ··~ . e~i icap_ ediy~r._ J.<'dkat yükselen nlevle~ ne lıacalan par- """ e yo · ,· K: ..... as:. cek bir şey bulamamı~lardı. da kara yele doğru SC)1"<dcr • ·, perva.s12; t«.ır ve rı 

gv.eyun ~.Mari! Bu ışı halle- lamakta olduğu halde, bu se- ro.w> nun top ale\.ı go.r~~ .ı:-o- şimdi, eğer derakap •ııvı~m>ığa ken on mil kadar şimalde top lngifü: bahriyeoi tarafından 
derken hıç bir s12Jltıya meydan fine dii.~mana pek vakın bir runmez Alman ~cf.neı;:nı butun mukt<'dir olamazlarsa lııg-iliz sesleri işittiğinden o tarafa dtoğil düşman bahriyesinde de 
bırakma. n.>I·' •d:ı l'i)riil~h;1m;kte idi. ateşi bu scfıneyı de sıiimlanınk gemilerinin düşman tarafından döndü. izhar ohınnıuştur. Eğer (Mon-

:.ıarki Faranti, zaferden dö - Saat 7.45 de (0ood Hope) ta i<li. Biaenaleylı sa:ı.t 8.00 den açıkça görüleceği anlaşılıyor • Orada (Nürenberg) hafif :rn..th) teslim olmak iı;t~seydi, 
nen büyük ve meRhur bir ku - süratini avbetmcğe baııladı ve biraz ~onra o da att~ kesmeğe du. Binaenaleyh . .<~Iıu:co.w), kruvazörü talihsiz (Morunath) ı bunu kolayca yapabilirdi. Fa-
mo.nckuı gibi koltuklarını kabıut (Ghscow)un iskele baş om•Jz- mecbur olmuştu. Şimdi, muhıı.- (M .. onmath __ J kruvaz .>ı·_u_ ne milin

1 

- yalral_a.nıı.~tı. (_Nw·c.nberg) se- knt bu cihete "8.U'""'ad.ıgın" dan ~ göğsünü ileri doğru şişirdi ve luğıından sckfa C"•·ınine kaıl'ı.r rebenin ilk mennisLıin endalı - kun olduı;u kadar ~t17:ı.tlc K~- fınooı ak;ıamkı takıple f>lodan (Nilr bergJ i . ....,bııul ettigı·· 
ano Aleksaııdroya teşekkür et- ileride bulUDurken beş d-.ki!ca tından berı tam bir saat geçmiş nı yele seyretmcsıoı ılıtar tt.i. geri kalmı,. olduğundan bütün • en • _çın. 

ti.•- snnrıı (Gl•Hcow) ile di'.~nıan olduğu halde iıkibet açıkça ta- (Clascow), refikine hiç bir Rıı- siiratil~ --~nolarına yetişmek yegane akıbeti ona; vermekten ~te bu suretle o dokika~- battı arıısındak· ro---~e · b l ~ "n.ı.u...., ktu 
.. ...,. ı ~ nın ~ıs- ayyün etmiş u unuycrdu. !Go- ~tl~ ı;uav.eı_ı~te muktedir de - i.izere seyretmekte ve endaht başka yapacak bir şey yo ~e 

me.•cle lıararla.'lffiış ve biraz fında (Claacow) hi7.ıısma düş- od Hope) kruvazörü hiç bir ta- gıldi. I~en_disıpden kaçı~ ku:tu~a- edilen topların alevini rehber bu akibet pek seri ildu: (Nil-ııohra kumandan gemisinden ay tll. . rafta meşhı:d değildi; (Mon - bılmcsı bıle adeta mucızevı bır ed. kte 'dL T 
1 

üki.ıt berg) bu.sınma, silrati ipti-rı n ufak bir istimbot Marki Artık ortahk taruamile k~- math) İ&' garbe ltoveccüb edip hadise idi. (Glascow) zırhla ttikı;ıınte 1 k oanlıktap ar s .. ~ dah"lind bır· tahrip Fara~tl}i Yanında emir subayı ~ııtı. _Ay bulutlıır ye v~ht yangınlarını söndünneğe mu - mahfuz olınııdığı hnlde hadise- e en sonra ar mu- wuye 
1 

en 
~e ~lınde tevkif emri ile hazin va~ıt ya gınur boralarile kapalı vaffak olduktan sonra nazardan nin bidayetinden beri hattı him bir hedefe doğru seyrinde ateşi icra edince mağrur İngiliz 
ze~1:: ~Yllklamıya. çalışan gü- bulunlş~rdu. da kaybolmuştu.. (Glaeeow) da. harpte muharebe ediyordu. Ve devam ederken (Monınatlı) ın krnvazörii devrildi. Son daki • 
do - e !ll~n .. ft:ntalyamn sahiline zu1m t (Goodo es~ ) ~tal~:i onun hareketini taklit etti ve hesaba nazaran fu:erir.e 600 talihsizliği (Nürenberg) i ken- kaya kadar bandıraları dalga -

gru gotllrüyordu. 1 . e' 
0~!.'Sr saat 8.15 de (Monınatlı) ı şi - kadar humbara atılmıştı. Bun- disine yaklaııtmıuş • .Alım.n kap !anmakta olup tekne batarken 

N * ~~n~~~·;~';,?ur eden b~ : male dönerken buldu. (Mon - !ardan beş adedi su hattına te- tanı donuk ay ayclınlığında düş de bu halde kaldı. Geminin bü-
d OÇer~ af;'Zlnd:ın kwnıın- yUk v!lsi bir iljtial ile aydınlan- matlı), baş ta.rafı fazla batmış sadüf tmiş iı;e de vahim rahne- man sefinesini farkeylemiJıti. tün zııbitan ve efradı boğuldu; 
.. ~ v~n sihih yııiima.sma dı. İştial serme vasatında vu- ve fena halde su yapmakta bu- !er &çamaroı~tı. Kömür tabaka- Bu esnada yaralı 1n~Jiz 9efi - çünkü denis (Nlirenberg) in 
di._ ce, hııber Yalan değil- kua. gelmişti; ba.'! bıraftan 200 lunın111 oldıı,,~an biiyUk lan gemiyi kurtarmıştı ve aü- nesi iskeleye 10 derecelil< bir (ArhMI var) 
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ir yt: ~nll n1ü i Nis~n 1 
.Adalı HaJI, Mollanın keyjfli t e:. 1 1 ~ B d~ Ui b. 9 • 4 ~ 1 .bı-Ml' • • . lcmiR.- ;J ~opm u. u, ~~ ır zor ( •ı ra ., 1 ln'I yfatl ıl o 
,,_.; attığı ııar ... :a ~r nctıeeffind~ olatilır ·. Demek ya, harbin son kışın ,çirrl iği, 

AYEL 

altta, e de üstte lıl.ollayıı. bir 
c~yonlu. A clıW Hıı.lil, cliyle .ldsretini elilecefü vfu.kcli'·-'~ti Fakat ne türlü ~ n. 'tiuramımuııtı. ~.. - =""' 
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•• soz ,.. ' n"Ü Zeç i B y ? Ale nı 
gagef g lışi görmüşem I 

ti. Fak t. elinden ne gelirdi • 0 4etll boyuııdunı.klarınıia:n biri:ıij oll.a.ıı.ın pt>nçelari c " :vi id:. binaenal.:ylı lWO d::. hun akt 

lfoll ' , Adalıya. o kader l:llP- Afo!Ll da. .Aru.Jıyı yere vnr- ata?"ak Ll"ydandn.n r •kil ~o veç, ne Bcl,"k :ı., ollan d:ı. ve 
ıaııık ~clmişti ki, ne b.rıı:: 111 malt iı:iıı hn.valımdırm ~ calı- kispeı dcğioti • '-ti . Bw lra tilı- ~·ıa nedeFrıınsatlzeriNlcn sul Gcçcıı gü:ı , bir balıkçıdan t<'· r " - Ya~an: "'Ilı. muş, aramışlar, tarlWnf'Br:_. 
tntac:ı.,'lln şaşınY14'!1. En aon §lyordu. lıll'c:ı.dcla çok ,etin o- !il b-üreşemc: •• ~ vanlaınıyacaı;rnAim.wya an ri ku,,•u,,.fu alıyordum. U su".~ '1 laDlllmı elar. Buna alı: ne fJI" 

tmidi olan ı·w-t pam oyunu dal hıy.udıı. Mollıı, Adalı ıneydruıd:ı.n ı;ı - da ) l!Il8. oir m-Aa<laşım gel·l; . Muharren1 Zeki 1 verirsiniz? J1 
1111.ya düıı:ınil3tü. 'ollamn, panııı.ldarı ta:n lrıııc:ı, or';.ada bira•: ö- biı y.ıka lınıış iken bu !aş Alın Hiç ' - başlangıcv. liizum görm.'1- Ktn-RGUT .AL Tllrkü söyliyen Lfizlr lan.,, 

.Jı'akat, bUtürı. bunhra ı-ağmen n dolaşmağa lıc.şl.ı.dı. Bir an ' ık 194.1 in s n v" kat'i se..'le o - den: ~ .. ııi or'..ay:ı. '111.ldı : 
'.Adalı kat'iyen cCbaretini ve cür- mı1,.ıasiyle hasm;rm keçe.bent.- cw·,!1 vadolunmuştur E:iUcr - Yahu, dedi, !ta!J an doııa.ı- - <;baz mı hn? Koca. d 

'-'- ~•- ti • ı ı bıı.bruıı elinde t miz bir yaz.:.»ı. etini kaybet.ıııemil} bıılımu:vordu. ==-: .,..~ !! · "'aımn vnr- 1 '1 'in nfup! aa!hclar senesi m ! •·ine kayıplara k.-:ı:-t§b., ııe da ham?.! ;:-abolur da do 
"'"'."!I bo•··-"··-"· -'"'n.'e ve mendil :ıneydruıa yUrlidti. Oğlı· · , , •, ncl'.J"C gitti. b~JJgı· c'.elig· e lı:ırpıı§l:ım lnJ.'?Ştıra. n:Jın~ JJtW "'""bııl:ngz mı,'--?. ..ı 

Jiıı n:.ını. ~lüp etıncl.: için yii- - J~ ""'~ ola.!::ı' w iki ay evva! nan üti. 

1 

J Jad:ı. .,...J -- .,... .,, 
1 _ ~haklı :idi. noo yanına gel.: = göz!eriııi sil- 1 ,, '"""'......... • .:ı.? "-'~ __ ,,__ • ..._ bl . E~ hir Laz !IU ~~ 
:re~ saglamdı. __ ,_ mek istedi ·kb. ıarua ....,,, .,."'~ye en a~r : :Un.-a cevap beklı<r gibi göz· --v,;um .....,.,.,...., yumurUadı: 

&•som, .Adalı ecsur w eill>'eır Çfutkii. hı>"'1191dan .....,.~~ ;;ıı , . -llcleriı: V\ll'ula.::a,,,;,,u 3tiylc-

1 

le = içine bala:ua "' :ıaııir.dı. - Sahi mı söyli •orwn? - Belki Nr talramııı 
J:.lr bir pelılivr.:ırll. füı.t'yt!n kor- Jrurtarmalı: fı<. ı en ZC' 1ıı 't'e ol- ~m ll2m'~ .. .tlollcıı.: • w. u ixıŞIIl' da.ıı s.ı·· .«k için: 1 - Hemi Jıı IA)ct yah!Ji lıit-..· ı ı;-..ı.lmuştur, ha? 

1bk dMld.i.b.. · lı ha·-.....,da hiı; cllirlicU lıoyuııımrı:z Vlll'Illl'.k - ı::ıtcı"'.eın .,.., .:ı.. ·;~ızıer: No~ h.nek tını., iiönü- - ValJ· ; bilmem, 1~ıın. Bir rem. tl'ı;iiı:ıeii Li..z, hayıflana:.-al< 
ı~ ~lıurl,.ı; n. Esasen u- t•r §ey ;ı:'l)k.. , ı ,ürıde Alın2nyayı BB!ıuı.llara 1 Jo.,; g dür r:azetc kl.ıduijlını 1 - Söy" '!8b aşla.nal şun aallAdı: 

Ebirıı b~~, .. , v:~h::: ~ re., 1ltlUlil de -.yıe idi. "rt'. - Oğlmı. ~ )'ÜıÜnÜ gözü· döan>Ü'l görüyo uz. Bu çok ı;e- 1 yolc. Ben r,imtl ı §:ll to .k ku:1-rı,lı:- i ıe:-di~ ~::....,~~~ ~:;:::''.:'L~~ ku~ - Ha~ lt:ı.iyıı.n tıp!chr\ ~ 
"'3- ......... ~ - Ja.rını lı..: <o..tıp i:.fi:• yemeği ~ ....... -..-- maml§laı mı mıi? Hııhor 

;Yu.ıuf olduZıı hali onu bW> ,.,. darm'. Jm;:ııın:ı beyımclıınJt ıı.ü sil.. tin .} .,ı.Jan muzıı.ffcmnıe {,'l'ÇSC ' düşünü ·~ ım. Eğ• P< merak l lıığım& ~rfh: da btr dalgt!ç indoraalar 
CJ:ım adım takilı etler ciurnrrlıı. .,_..,iş bıılıırunır<ll"du. Dey :ıce, llfolln. ecmp verdi: bile Almanya. gc:ıe sulha va- 1 edi.)ors:..n uir dcıa da balıkçı- JÜJ.> J~c fi~~: zun ~-· 

Koca Yuauf :;l gün:c;e :;i- Aıhbnm evvelce çekmiş ol- - ~ kırr • k=.dır. Si-, ram?"'- Bu yol da N~ yolun· ya ". A..dı erdiği ha.dar beliti 

1 

&:•·':i'm !i"Ş!Mnımlıı> gilnG.ılşeın. Bet:· ~ıç =ı çılrarm:"yor, 
•eıv. peııinden koşa:rdı. Biııaesı.- ··ı.ı bı:yunduruk durup d.n'U?'- liıuııek, suya · ek yoktur. dan fnin.ızdır. / llB.<la anlatır. _ ı~rona _};;ptm. hıı.: üıli.ı; böy- . loın ''!'1-'iy~rdum. &yli uuut 
U..yh, A.dalı, :Mcllanı:ı göster _ Uıı olıluğtı; i!;in itinı2 mTet ~y- - El:ı, şimdi gil!'cş yok c?.': • Ş~bat ayında, hcniiz A'ııeı:ika ~~~~:Od.~ay eılııun eli ve\ le şey olur mu ·ı ren bir .mun~~-:ı~ ~ 
~ biltlin r.Wıa."'-ltlaıiııt- rağ- Jıımi'5'J. •lrnt, llu ııefer ses 9- lıım. bily-.;k 1.ara.."lm \ermeMn A!-ı _ Sen söyle .ıakıılım torikı;.i 

1 
l>iye bir ~:t ..W.. .ı.:alıttr menç~e :n~~T""-' 

men J:atiyen y.ıJını;, değildi. kıı:'an JUktu. ·• Olmaz.. ınaııy:-i:an y· ·~n ıııcı;ler alay ~ ... !talyaa eonannı.aaı ne ol- dmı. (; ıımEr .ett ı . - ııo.,~ · """""" 
F -1-- d- ·· ·· -'-· Bu U'r"0 mosıııar oimuııtu. • Ne. Olm ·"h·orlardı: ı du ! - Çıur n.: da B m.ii Zı!l;qi Bı ~onanma ne olıli? ...... ı., o UHUJlUyoıuu. ne ...., - ıt7.. ~~ t. iri \ıA 1 b' ., bey? I kııni mım:ıda gıtytlt yalıııi ~e sord~. Tem~., . 

lıiciıııpffili.v.:ır.ıiı! llııı,:;ioY\UIU osiı!srıılmlflb. Li\iıılıirtiirl.i · -Jı.da.lıJa · · allhılp ~ -Ameı:ikrumı yardmu, A- -: 1 .', ı, t~a ;rn ..•. görmii§eııı. Ş '~or · tumıı, . ~ıuçalmagabajlıya.r-.ı.ıı:e 
....... , .. o'-io · - _,_,_ ka-........ -~aı~- bırakmnrn->ıı İlle ., ·nn•ft 'OP. ? B' , , 1 Dıy~ bır .wç cl n a bab'lrıp lj- 1 ft•M ...,...,. ........... t" -·--" ·. 
_..,...,. ~-........ 0~a,""""' ••r- · ı ,....,, ~· -,-rn · IIien '~· -c..m ı ız • .;.ı porl:at.;.nda.ıti t,,ri kuynhtlarırnn ~ ~....-...... ... ""'"" 
dıı. Üsb de kenıliei Wıl' . eye! hammıı mağlt\p etmek Jstiyor- 3aa a}lSU!. ırn J'llP' ymdı.;n gclned8111 evvel hıt;ill.& reklanıı.ı. ya.pWrtan sc.ıını. ~"'1-p J * Şn lt.a.'ymı l!Şll:U • 
Jidiyordu. dıt. moml. ·"''. reyi yere ııereceğiz. ı .-eı:di: 1 Ali lmlodmı a,';=ı!ll pıı.JllW. &• ~kh ~~ 

·- ;w t b imi ek lıncıı ara sıra uğnfl-i;mı lı:fçük, .u=hl ams1 ,....':"",.._ 1 Ad:üı , o lawvetiyle has- Bir uııbJı:. blrdeıııhiı-e bir CA· Amerika. ııgilt.cı-eye 9e müt- - Bunu i yec ne var, '-'- J. , __ ._v-ino ...a.::~ . ,.,, .. ,._ J .,. ......,!11 
ı:'eyircfür., Mollamn bu ıtirGI~ ·-~ · lr:\an:ın ı M :ıaıa. aç bir YUilllll '"'' .....,, - ... ~ ......,, """ I '· ..,.... ıııma byonb. M.olla, hamıınm I yırtı 4idn. Ve geDi' birder.!Ji. ı.eukkri::ı,. varıy]e, yı:ıği:ı;:e yar- • · . . . . . , , J«ımen~ ..,. ..._..r, ,.;.;,,,1aııi &ı he 1 Fazla k:ılına·b':ı vakt;:n m 

nı iı~._. ......... ,,. Hatt:., Hatta A- belıgırur. ını• eswe ııınııştir ~ ·- ,_ . .,... ......- ,,. 
™laruı hi!r.ımı. ~ ·rilnı:r-l l"C Aflolaım a~ • lll. dışa- ,..........,....w d:m .ll ıırarını vereli Iı:M ı:mcuk 1 BaM .•e ar' ~•ı......~. ı-ı.ı( • _ ı ıncnct>ye ıığ..: uydurarıik mem- 1 d~i!Ji . Hemen igti.ğim lahf;ıfı.,.. 

"~o ve K'l.\ aseığlu da işittiler. bir - ,...._ .. m "'" ~ .... ... - ,__ - · .t-..ıımb. ..... · · dı b1•m:n!a· ~ili. Kımıu 1 l'lYB. fırladı. Bunun \ımriJıe Adıı.- ..,. &Y 01du u buçuk ay için- ıarl& gillmeğe ~le:' . Hirimle "'' =.\·,.." .u I! ;..,~. .... ... 
1 

ııın ;>V-'"USUll Yenp <ıaı:ı. 
l..iıJ1a, 1'.ı:cmmdnn gel • oymı- b biriknblre boyundurulıu ç00- Aliço, MoT.anı bu mercla:ıe de m.Uyon!:=a tır.ı. bıuı> mal ı:her ba.I ;ı de. .rülüyordu. sı , :' bitc1- bıl15a asimi yilk-ı dını. n..Ik.i onlıı.r. şu ıı.nda 
.__ _,__, edi --"· ~dı Jır.ırekPtiııe ha '1'1111.0~ Ol- · · tn...ıı+ üt .... , . ..._ · pclı: merak ctti!dcti ....-ı kam.-... y ... -. dü. foJJa 4a. doğruldu. ~ememnm .,~creye ve m • *= ... ~ d . . lt!_,. 1taı- meseleı,;...ı ,un~lf.I'· 
lıa~' --nı~..: .. le '-,--'""""bo· ~?-l1=•n, 1-'-~t-: -ır ~-" ....,._,, _..._n; .. ......,.! • . • '""'- lt Al~-- } '"" e:'lllIUZ ı:ııı:ıı =: ..... ~ UJ'-<J "''"'"~ ,..,, __ ,, =- ......,,.._., _.., ır...,.... ""&" ..-~· """" enne T."rmgma ~-...... ~ yo. • wımn to•fü kuyruk ;ır. yru J.c.nanma.ıa a11aı1mı !l"Jk 0ı,. akarrc:n ll'dıl :il-o---?!•· 
auk d~rmclrti. ııimRdm ti kclçasm:ı Jıada:- - A!crin sana Molla. be! Sen tur. bırakmak için eve gidiyoıtlJmı . , __ .: . .:.:....::. __ ,.:.....::.:....::=::::...::..__. __________ _.:::-

Bir aralık, Utılla.ııın e11ne bü- yırWıp ~ tam pelıiM.ı:ıııın be7 A..ııtık bu yard-m 'bir çığ hali- Yoı;tı. ~~'.'-~ uraı;ll~ ııaz y !!il •asıı d".I 
"""" '"'- ,.._._ d''-'+ü. .A.ılalı..,. n...- .,_.., ..,,,... ·ı:pl-' ( a..ı-. -~)__ Di alm:_._. gı'+«"'- b""""• bir ~a .'p turku s~y4ycrek na.faka..ıı-ı a lJ Q •, U il p ,,_.,.,. ..,.._ ...,.. ,.., L-..,,.. _,,, ,....,.. ~· ,........, ·- 7'"'• ~,,, ~,,.- ru temin ı ·mege c~n bır ihtı-ı 
ıı:ıeşhur ı;apraıılanlıdan tı1riıı.i ael gibi akJyor. :Almaıı"" hlilA yar l!t!ka ra....tladi?rı: .. I-. 
cloldurdıı. o 1 lr,g . . ';ereye h 'lcmr. t:Uecck Yt?r· - Merhaba a§!k, rl...clim, sen Rlf'Of 

, .Adalı Halil, Mollanın çapnı. • - de, ve b&tlln u.rarlan lıililfı.aa siyııuttcn ça.kıı:r J'!llSlil? 1 
111 br;pııpda birdenbire dayan- 1 olımı.k U1Ml;. ikıııci dertıeede c- i ~qyar aşık. ıı.za.ti.!t:n1 çil t;t!Y~ 

1 
Ankara, 8 (Ilusu$i ') .:Q)'dıuurı Niksar~ 

·-k edi. Fakat zo:ı:u ....., kwo- hllmniyeti haiz hedeflere baş reg, ılınca !'eyfe gelip ;,e~ I ı\nk.urı. rU Jl'lll3Vini D~ver nn, Vize kaymakamı Al.ıd"' 
Jıamsan.. • t hı · gevrek gilldü. A..,;wmn 1ı;ıem"" bitr&eıı:ı nil.f.ıııı z~ki Köyınenin nüfas ifled ~ 

wti ı: ··!'ÜllOe allamp şa gı en g yre e vun-yor. Bu hrdeflerde gil- - Biz aşıkız evl1i.t, lıer telden 1 işler ' om.um mliüürlUl;ii iVinci mum müdürlüğü döcdiiw:il 
--:la lıaşbıdı. tere yere serileme-.. ve .Ame.'i • çalar12. 

1 
şube r...ıınıur'~ıımı, eııuıift.t u- ••• .. mıı.duğuna, Tralcy:a. 

_?':llnn?:° ~ ~cı!~ 9 ka y.ırrlınıırug iinüue gcc;ile- 1 - İşte bu miikenn; e'.. ~hal- m.mı müJiirlü]il ~v mildüıU, 1 iifc:tiıı:liği e.-rak mildiirll -
~" F • • me.c. de sua.!hni: ccv.ıp ~'"" .ltahıaa 1 Kewm 'rwıımnı m Ji idar0ler hit nı.,-v;;~;;n Vize ka--- _,..J 
Je lushi ltııvvet eylenll'? bir peh- t olcu y.otı·şme·'""esının. [Son bir :t.ıı.er· · a .il'lmll'llJ& donanması sırra kau': m ::aasm111 1 """"""'- ~ 
liva .idi ll ""' - .. göre A:neı Ucıırun mllhimma ... Aea~ ne ~lmuıı ~ dorı:a: ıı.? , umnm mildı:Müğil ı,tıl" • .ali!lllllr• lı:}ıııa, Karapıno.r kq~ 

lılollıı. .Adı.lzyı ııapr.z2. topar· b / • d • ? ru ve harp malzcmeııini .Amen-J İhtiy:ir a'llk, bi~ d~~dü. ,~-ğıma, Akda.ğır.t. . k3y"'Qka. Il.eııep A~dının Trak_ya UUJlll"'I 
'oa.....- •"'-'""'u-, _,, .... .,_ • ~-ıı. se ep erı ne ır . ka lan K ldenizd SonI'l! SllföllD tellernıe dırzcn ve m.ıReın'"1 thirnnın İ!ıeg!ıl Jııı.ym:ı. milfıttişliği evmJı: müdürlll 
...,,~ ,,__ ,..... ..... ..,...... , \'.l~ur w en rerck güzel L;r tak3•m gecti -re Bı·ıyük· "ı'llet " ·-'""' m··•·· 
Jıoca gö'lldcsi;le uçuyordu. ı:wıı Geçen !ıaftıı. yııpı1a.ıı ilk dE:p- den futbol federıısyoruı:mm lıu }\kd~ kııpıl:ı.."ll1a k:ıôar ~ makamla nöy~<Lği .bir türkü ile kanı.lığına, 1':'.asrıa luı..ıınuıkıwıı ,,,, .....,.,,_ ""'::....ı 
'de tclılilı:eli tıır 'U;UŞU v&.rdı. bısman maçlıı.n yüzttm'lı.c acı işe esaslı bir istikamet elı:ı tır-ı.t.lr. l \"1Ulliı.....n ceva.ı.uıı yeti"1.i.n.li: Halil Telüııiıı.TuJylumi.~byma- 1 1m1eminde hu!ruk memıııılil' 

,,,_,.. . ~ hem .. .. bir baln'Jratin bir kere dııha v.ı.- yolunda tcşebbilııleri olduğunu * 1 o.n~nm ~ır, .l<»f!ııtl•••P ~Ç'IW'>C, h:amJwn .. , tl'nilıoc.n nilfus mc- K..,_.inin Karımı m:ır ka"""'".-
, -.~ pft"llm &Ui.'"UyGI',. ~~ ·-1:>- "'"""''-' .1•w'..-~ 

üstf ruJ:ıııaarna Testle oldn, son Sf'ne- .,..tiyoruz. Tullra":lııra ~a • Al .. • Yüc• > uce do~ b• §•ncl>n qeçem•z, dürü~ Dineln ~kay. lığına, Keban k:ıynı.:ı.kıımı :.ı>' 
11e hem de çen,,oelleyip sırt ' lerde tec.lewı.iye dc-Jnı giden Milli küme haricindeki bölge- 1 manya bıraz 1ıeliın <!u,ı ~ı ş go- l'ir ellıoa"" ıışk biılttln '°mu, makamlığr-m, 'ılılı ·kaymıılm- kaıJıll' 
;yere ~ S1ıTI®rord!ı. futbolımııızun ''ali v,a..aş bü· !er arasında yeni dcp!Asma:.:lı 1 rüni;yor. Fakat şüph:!Si2 iti o- 1 KUı o...,,.,,_,. r.ı.ı .. oflnin hmtr.ın. Yılmazın Manyıı.s k.'lyma 

Adah Halil, çengele gelmemek tfuı, im g• !tın ·ı:ı....:ıaştı- ına.;l ır tertib:i düı;ünüliiyorımış. .ıı.u11 ta:ırnız makinesi 1"üt?ıiş- - A~k ol~ın b<§>.K, ı; ı.zel ııöy- llll Necati Va J:ı.r..n ~key kay ğum. G<iieil.k. ~-mai<aım N, 
'tı;iıı elinden p,vret s:ar.fcdiYor- ğı.nı g'!lrü)W b; <ıla.rak üzü - BU! ı~ a bunlar da ;veni ye tir. Bir çok ltıı.2alara sebep o-\ lı!dfn, i.ı.ırtadıua rahpe~... mnknmlıZın:, ~e kayma· IDTIJ!in K..."bıın :ca.ymaJmml•.~ 
du.. ııı ·onıı. Gayııeila', c;ı!ışm lır, ni lıMioo=.,in zııhurund:m ba.5- lacaktır. Ancak bu arada m!it- ı Diyerek &c\TUJ'l..a ~- mru~ da· kamı Necat ı ı.ölrnıenoğlu Göy- I Rl '·alet kıırarlar dııin · 

Molla, t.ısmım belki otıııo: n.et :sı ;'~ bo§una gtdiy~r . . Fut- kıı bir ~ yaranuyacakt "'· Mil- tefil<i<'rin <le bir r.ok ~e,,ler ya- lm. mk.ıştrnp yol " devam et- nılıc lmY" Jığıra, lP!o.nyaG r,l. jı.n bitirıniıpnüllii.ye !l!CJ""" 
_.._,, . .,.. "'~-- __, be r.u yctipı&yor; AD. iı;i.Jda.tlı li ki.ime maçl:ın göziimiızjjn Ö- pae:Urhrı ve bu nrıu:la ltaly:mm tim • kaynıalı:arm HlJıni Iksıim '1 .«eyıl- ı N--·'· Erver"'-- Se~..,,~ ..a 

-···."·" U. "".oca_.,.,.,...,..._ ~~J'.Y !l.·ı --·1-'-"" bile ~ IDUll.Y• L\İinde-• Bu işi kökiinde--' kal'et• .. _ 1..A . '-- * < ... =<>. WLW .fU 'P"'. 
. ,...,......~- .n.cu'.mıtıultta. da """:nı """"am-1 j aıuın ~·=. ' mcl-bJpçulu' .b'll· kayınaka.mlığma, Silnn k~ 

• lki_pı dal"~· . yen 00- aeviyeye kadar yü':ııele· "meliyiz. """- ,.........._., layaeoJ<i?11 be«'"rur. Arnavutlu- E»ll geldiğim zam:ı.n, çoıttaı> • ı Se~ ı !;'nmlr. \i'eh- . ~ 
Scyirtller, he~n ıçınde ıdı· bili~. :Jahaıtım sıu:te<:e-, . 1 ' ;Pi .,,._ .._ g-un şımalın' de "tskcdr ı·ıze·· rın • · ·· ·· · ·· cd ·· k · na, • 11' - • aıw ı kemı Halil Umta.z Ar!O!'. 

J U•- r,- • • ben yı=w.ıi gurn •lf'm avını bi G" · R ımpe k lcanı - 41 
•11r. Hcdes ayağa kalkıru .• '°- çıkr.Ja.k = ve gayesini 1 • iki ci seri bısildet den biı: Y~s,,.v taarrı.r:ru . I va1.id~~lc karşıl~tını.. Deha ka-ı • ~ . ımu:ı;nm ~ · ;y= Soma. k.:ymalcanılığına, m:ılı"" 
Jıfoll.ı, """"= o derece sıla YPn oyuncu her vasıtuya b..,,, Jamı.+n· unu rl ından Pın: pıwn "birerltcn siteme "-•!adı: .... • ll:!etm'liar Sicil w Mua- ll id&J..,ıer umum mildür•llaH 1' 
_ _. ,,_,.ki.· • , 1,J-ın -"'-np·· _. T ""'Ol'. Zıtman. • •• z:mrın ynpı_lan yarışları .,..... ~ 1 tind · , •y~ı btı ne l•'bir uh....,11 . a ' ::uılfrt umum 'Tl\Ü<lürlüifü ikincl _.. ...o 
...-~.......... ~"---=-- ...... ..... - J ı B . ..::ı.t A . nl • -"- ı >n ve De bre iı i tame e bir - .. • ~ , ""' • ı " ·u · d ta· bü.i,... 

·-''" Jı:uci1ıJm spoı ı.. yem bir ısım verm<.k ih • e..,~ aş ,a ıgı,.._n:: , da _ ,,. el , v %lll'l'le!:. ... '~ ul< oeoıtir " \ığram:ız ~ube sefle-'inct>Cü R..ı.nal Ozgilnıı ın~~'YI l!'I'':•.' en s Jllll • ı 
:masıııa, aı,,...... ııı;ı;ıa tiyacım lıiuediyoruz. Bir tek- 1 - Seri Bisiklet y·ırımann>u t .,a.'TUz tc..ıp ' · ' '· r. - ıınan- old"" t™ l<ay..:ıan· ;;mı arayıp yin ..\ırdaf,maıRni Al\!l''llı&kamlı· Selıın _Aybaruı ~llveıo ka~~ ...... 
mıkin :ııoktu. me, 1Nr ynmruk aill.edir gidiyor. ikincisi 1314/ 1941 PıiZ<,; güııı, ' 1ilıı.r da hıı.reket.l' Jı; 0<: =üeı-Wr. ııorn>'Y. .nı? 1 · ,mı., Ha~y ı:ııru~ amı.ımı ı;:.. I Lamlı31n:ı., Gemlik k:ı.y.makP"" 

Kel Atiıı:o. derhal ayağa. lr~· Gayeye mı.eıı.ıt böylelikle mi ul&- .saba.hı Topkapı ile Silivri 701 ~ 1 Meeafe I.ek dard• • ~ _ Bôyl~ si~ere al':lık oldu- ~ if ";ozteııe , in &ıııın kayma • Emiıı. Oo.-ıkanm Gök-lliı: ımytlll 
tı. O da ecanl:ınınıştı. F.1»- pl.ıil.tiz! ilııerindc ve 75 kilometwik bir 1 Yu,,"OS!a.v • cüne :m~ ı;:ıım ıçın a.<.ırlf} c , ,_.,.,_ ,. ıM~ıımna Ada""""'rı k~vm 

c• mdi · "1k j kıı.r.:.'!:f, .na, So::nn IG:.)nıa .. aını ·~ .... • ..-- ·•. 
riııl kalçıuıma roymu;ı ııeyr 1. Her spor şubeı;i.n~ ı=aıı- me<".,nfc dahilinde ya\Alac t •r. bum.dan Dırae:ı. 1 2 't:l~metre l - • '"" ' ru..u ı.ıı...ııu =

1 
Nccwet'.ln TU.tesia Sslihli b."- mı 1hs:ın Kiliğin Ganlik 

--'u.l'oll:mmrapraztop'"'~~ la iulı:işaf ve tekıiınül .demek 2-Yarışa tam saat 9 ,30 .ıa lik b!r ~-ol vıırdır. ş. •k hu, ..• ta b:ı.ıa c<:varı ver d.:ı lluı tal- ] , · . ....o 
JV<Y · _,,...,_ ı:· ı J 1 k · --• • •- ... _,_. _,_ ka.ml•T:wa, Yalo\·.a k;ı.'rmaJ:;ıo" sllr:"<>tbı'l ı.e·. · ·ıti J;ıaltkmn;rıtır.Fı.l at hergi.in ıraz başlanacaktır. dun.da 'i'i•aıı bir biir:l~k y oLJ.;u-. ·on a~. nı . aıu '\ • ...ar .. ·· - j ..wıo<am.t.ır;ıııa, .llOJJ:ıl' ..... -um,.... -.,, J--~ 
m ve ~ . gcnmı. · .._.__ d.. f t'"-1 •· -•'tcmizl t · ak ed-·'·' · 1n ı:. ''· Senın ıdınca. a.caoa. "·" •e .... "'<!! 1 T-vfik ~. ·"' · · Dı-' 1 Niyazi Ülhünün Adapa.mrı -Ali,.,, Koca. lhrahime dön&- u= uşen u "" ......, e 3 - ·ıtır =uenn Y~ . Dğı:r Yııgosiavw '.;'ifa \'te Yu- • ...,., ı" .WI 

k . ""' bizler eski senelere öreek tc •. i J st>.atiııden evvel hazırlanmış ol· '"'--'· _,.pta bir ' "b,.,.ı; 0 , ~'i..:ıiş ula. ili: ? ! ~ılnr meı<hııx;ului,ınıa, Nil<- ma.lı::ı:ı; ' i!ma, Savur lmı.ym-.,,_ 
l"t " d k'· ..... T k da h """'"" ~~ .., . ......, K:ı:nn v' Ldem. ıı ıv. etti~ i J mı Nu..=-+: A "'--m .,,, . bi:.ler e&k.i ııen re dö.ıJ!Jı.k ıu- u ı.ı.n """"'~ _op. ap

1 
'. . . .az 'r =~mak .. "~~. ·~al l :nraı._ . J- - sar Jw·-ınakımu H:ıyrı· n•~1io~lıı- """"n yu........., .ı.. ~ 

-- lb:-am, görilyormnmın ı tiyacıw biıısedi ,ruz. Avrı:pa -! bulun;ruJ.arı ve uıırn . ermı. biı«em laıJ-~ mw.+:;:e t rı- • - · ha. ; "_,r' :eesdlcercake 11
1' •. ıt;;;Uı 'ı, lıır ~bı 1 

nun Rec:adi- ka·-~>-a:lığına, v:ı. lraymakamllb"ımı , Urfa ~ 
~ük lııe. Heptelı peh- mn u. meşhur tak.:mlıu'llü ye· ' heyetine lxaydettirmG!er. ~- ~.rda bu.ün h"1Il!e. w _: f;cn ,1 beni 1'· ·o ><ta;ı SC<· nüfus iş!eri.r~~~üğü yet müdürü Hadi İnt<ıpenin g; 
livan ;ı!. .erek om.ızlaı:da ta.')llll.Il, elle'!'İ· ! dır Gec lı:ıılaıılar yarışa · irak J~riıli .A.."tlll.vı1tıuğa hasretmel ~ iruuıuna mı çe .,.,~? u- dörtltineü '1lbe memımı. Necip vur .kaym:ı.kam!ıiima, Köyctl' 

- Adalıyı hammn lmhbeei miz ~lanı:reı.;ına alkışladı • edemezl~r. kararını venn;~ıcrse İtalya ıt:ı~ .illli~-ını, ~·aı.nı.:ı..-n :1 _ r..,~ "' Jınvm· :mu f'!!.thi Burakın '°' 
..!bi titretiyor be•.. '""'" tııtbolelilerdC!l eser yok. ' Tü k Futbol Grup .., ' "'"tün' ka , , · '-'! .. , '" ı·~ 1 . • .• ı •. ..- r ıye iki a}mğmı bir çizmey<> oolmı ;.k uu ·~ ~ . .ı.u.ı ' u:ıL ',,(.,1 ' ça kaymakamlıı,'ma, 'Datça -

- &ka., yenecek be!. Bekirler, Refik Osmanlar, ŞiUtrll mrincmı ·ıeri zarureti hasıl .olacak. uell'ekt..r. donaruna iyi saatt ohınlora HAV .ACJLlK makar.ı.ı Meındıııı Pfl""""'".11' 1111 
ler, Z...Jciler, Bedriler nerede? ~-a.~ ... t S""'A k=şmamıştır ya, c ı.,,, - · tra- J-· 

Mollanın babası da ayağa Gilnden «üne se;irci ve taraf- Türkiye Grup birincilikleri ....,...,,... ""' ya çıkıp b:r m;;ı· ıı,.t ., 'l-ı ..;, •• ı-. ':!> _ "~I.SLEP'* ceğiz kaymakamlığına ııı.ıdl" 
l:aliı:m13, gözlerini oğluna dfa- tarı artan °kal.kın:::.ası için hlc; 1 milsabakal:ı.rına. Adana v~ Ma • wvv ıı: - illi 1 ve yenid:n tayinleri ve Diy>~ 
mi§ dı.: 'ar edip duruyordu. Ni- bir faıı.! ktan kaçınmıyaıı 1 la'.ya bölgele · _.., 20 nisanda I PO Lf S T E Torik lnı}~hı.rı kı.z:ırmca 1ı !ar mektupçusu Nll!'ettin Of!' 

~t Adalı, ne yapıp yapıp futbolymftz ~ ~Ü kendin<' 1 b.l.'ll:ı.racali: mfulııbakalar etice- Beled,·ue kamınu doyurup 801 ~ .ıı.ı. Atlantik de iz ~de Velr2ltt emrine aımıt' 
bin ın':;;;kil!Atla nasılsa ten rlö- ıele:nJYO~- Nıı;uı · sinde tayin edilP.cck olan grup D~ alış veri~ et ;un ıu ... ~" sı •~.r.. edihı!istir. · . 
nebildi. Fakat, Molla çaprazı ıı... Bu made üzerine:: • durursak birincileri ve ikincil · diğer llöıl ... 1 t.a.'jUldaL tütilneü ıı. aı ~ ~ .... ._ \ ıd. b ' ' it -·~., ___./ 
--·-· .... Bu --•er de ar'-- - ...... işin y<.-g'..ne sebcbii; i L•iay ~ , gelerdc vo pliımıa.Jıı,, çıkacalr!ııı zabıt Si 1 dınL ffilııı~f01St1Sln . ı ,;ay 
·~;:,,,..y.,...... ·yetinde :u. ea u..~z. Memla::etİI!l!<& - ve eticıt birinciliği aLın Wuın 1 - Selfımüırnleyk;ını Ali ku· an g'' ·u"nu .. şu.. 'r 

r-r-- va.zı. . . ~ hı.gün sadece kazanç ve sa· ı Mill!.K' p.mpiy<>nu Uc 1'J · Zabıta tararmd&.!1 dün J1i §0- lıı ! lif ı iT •• ah ...,..,,, fi 
Adah, lCollanın ellennı ııö-1 ıı:ı.t nutası olan futbolün ı;enç ye b.irin iği i · karillaPı:ak· för muhtelli su~!ard , 16 ki~ 1 - Ve aı,.,y~:imesselilm :.o~ççi ; 1.llS a " IAuP 
p ı:aprazdan kurtulmağa. !:3- !iğin tbcrinde'd mnJrtati tesirle- tır. tramırayaatlamak ve !stu. ulıla 1 be-y!. ı~ torrlı 3 üncil oayh•I h k mda 

lııpyot'du. ld:olla da, lıaamıru sa.- ri futbo\Umilzün bu&iinJ<ü şekli- Güreş ekip'miz Adanaya ~7 US:..ı.ldarda 4 eııııa. ruuht.elifl -NasılSlll, iyi misin? bu 'JP<"I'·.~ tesirleri <t!'lr bir ŞO· a· 
ta uola sl!rcrek önden çengelle- Dl •_hnıuıınm yegfuıa imili~.ir., 1lareket etfl \lcltild zabıtayı belediye hü- - · Allaha .kür iyıyeı:ı . ya kilde ke!!c!ini göstermeden ev • Re:ıimii bahar miisabalrr 
.:ip a•tma almal~a n. ı.~ryordu. Bittün gaye menfaat. Ne klup, A.dıııı:ı.da 

12 
. la kümlerine ::ıı.uha.lif harcket'ı.e bu, 9'?II nas ~ ? vcl C."ğer nok.aan ,artlann teai.r-, - """" ı " n y•;p.ı 1 d Jtl • ' •·- ı - Arsk:ı ai'!.;yı'm, Ali ınılu ! balul elan d mızın aon ...,,...._,_ evvclki ..,..,. 

.,., :Milcadelc, çok ~üthiış old11.. ııe ..::::=:·· m.'.lÇlar- -cak olan l'Urkiye ııerbeırt.~ gür~ un u a.ı:ınc..an coz•, •nw.n~ • - Oh, oh.~.-Mcnınun olum- ~~-J.!,t-ı bu~ ltı~tik e~a;: kii ıı .. · . ·ı~°';'lııtişarm:_;;ı;. 
ı lh~y~ ~dah Halil. ha-ının da ......... tabnin ~ S""rcu 1 birin<.<ililılerine İftaak <'tınei< i.<· tır. pırı... harebe: inin netieei lratiyeai b.lr le rellim Peşti hita:mn ernı# 

rını sokebildl Ve ·--'en """" ,-- 11 •·~-'-·• g·· · · dün' - Eksik olma, Ali kul ! .. ı b- •bulnnm;ılrtadır. Şimdi elinil' 
• ~-~ A'?r munffakiyetini de alko e zere ........,....., ureş co pı .. ,eplı" Maçl"rı ·- ' •---·z -klintle 1!<'.ddetlentliril - de bulunan 40 P"....,Y' ~. ··n-4iinerek .....+ı.ıom. da ıındı. aıc.an:ı M itö ı:Jair,J ber - vali il.' ııruen ne bau~r?... ......., ... ., .,... • -,,... .. ~ ,-

•"-....~ '' • tıesit ederec fuUıolümüzden bun r e a laııiJıul Erk k Hek _ Zaıl.Ill-' özümden yalıg:i bi- J miş olduğuna hillmıedilebllir. ı na. l!'etirerclı: ' t-eyeti umuı:ııi • 
Mo1!a, haesınının dö Jp gırt- dan fazla tir şey bekleıneğe 1smail Ilalrh Vefıdı riy~ .ts e • b!plıo • ıup·· ~·ur. Netice 1914 - '.I!l18 deki il<' bu· ycsind!!ll bık hi r resim vüclt' 

i Adaru ı t ı.m'- ıın nıtbol Uk Htı.)'\lti kanbğm-Jııiuı.ı dayanma.siyle ı;rl'te dal- laakl var mıdır? . Yıl. "" "" r •• daa: _ ffi~ te öyle d·~i l , AlJ ku-1 gün.<ü Atıantik Jm)yd;ı.o muha· de getirecclt ve bunn n· ~ 
.w bir oldu. Ve p;ıçatanı iadi. Büyük inkişaf ve faydo 1ar ıı- ı· au:-ez,_takımımır: ŞU r~ı:.: 9-IV-19U çar.,ımba günü & lu! ... l!eseıa 'l" kaybo' ' n !tal •

1 

rcb· :ıi hava silahlnnnın tesirleri sonuna kadar g~ 
Adıı.lı da boyundunığa girdi. muJQ?'&k ~ senedenberı yapı- taşun~"w.dır: ~iki.aş ~ı...--ef st...dın·l- yapılacak yar. donanmaııırın r.ere·•e l!' ; ~U- lı<..kımından mukayese ediJir3e "miiaabaka memurluiiıı,, ıııi-

Mollanm eline pıçılaı· geçnıiş- lan milli küır.e maçtan bc:l?,"dcr 1 f6 l:ı .o Çnkır Ahmet, 1 kilo n .açlar: ğne bir türlü akıl crılir'1mh ,. ynkanki h..•.l ve ~artlar ı çi..lde resine göndereceksin~ Bu· 
dalının -arı.sınd tekme ve yumrul< tea- H i ıl , kilo Bekir, 72 k.'.o Fa- SabR komiseri : z. ;:;:0pJu. r.ını. her lıa!de hı;nu Sen ı.;;;;,.., deni?.i1stü lı akL-:ı.iyeLi ve deniz- nu doğru olarak yapabildi 

ti A elinde de lıoyuııdu- ti.'<!uam ba.~ka DCJ't' yarardı. BU ik, 7!l kilo K lımet, !'7 kilo İb.il<.18.J L. - Tr ksim L. saat 14 sın... · ~ırı ku\'vefli menba ı•e mesn t 500 okuyucuınu7.a liste'?ini ev 
vanlı. Ad " pı>çal:ı.nru ba.s- J tU.ı gayretler bo~a gidiyor. 1 Ad'lan, a ·ık!·· <ıb·u:ı Meh- Munllim M. • Pertnmiyol 15.15 Ali kulu, kendi~;, ... k ıvmct vr r I kri b c.lu.'lan tarafa dah' çok ' velce ne'T~ttiğimiz kıyırıefll 

- lxı§alttJn:.ıak için en §id· ı San zamnnlarda bunu hisse- m"t ve Samsunlu Ahmr,L. Yüce Ülkil • Ticcct. L. 1620 diğiıudcn dalayı çı !tur gözle ini 1 .)" ı dııncı olduğı. görül~·or. \ hediyelcrı takclim edeceğiz. 



tBaı tarafı 1 lncıı aayfada) 
Bu orduya verilen ve c phe

de bir lo'l.ıı.ndr, btr Dnnerk 
7arntmnsı ihtar edilmiştir. Biri 
~nnanın hangi istikamette ya
pılmak istendiği hakkında ş ın-
4idcn fıkir yUrlitınck doğru ol
ınaına la beraber, :ıığuıaı'\ını Sof 
ya cenubunda yap n. ordunun, 
Strunın ınıntakasın Y nan 
oı-du nun yan ve ge!",/ rine 
sarkması lhtimn!i va..Wr. 

Bu teşebbüs, caziptir: nrnvaf
fnk olduğu h:ı.lde, Yugo lav or
d; · hütüıı irtibatlar• da ıo;e
sih.ı.1 s ı>lu.r. 

\ .ıv ı ·c. 3unun, bu de.r-
be1ı 1 •l ınak uzc. , et~ -
f. Jenle i birliğı yap:ı!'llk, bu 
ınııı• k la çok kUV\'etıi ve oy -

k ı..r sıklet merkezi teskil et
mi olın ı ihtimali vardır. 

Diı;cr mUlıim bir Alman taar
ruz ordu unun, Bulgar _ Rur en 
sıran b<yunca. B ·lgraıi istıka
motindc ilerlediği de ıuı!aşılmak 
ta·lır. Burada arazı diizdür. Yu
goslav ~rdularının, oya\ıyarak, 
ena:ı m:.ıdafaa hatlarına dı>gru 
gerı ~ekılnıeleri, r-·Utcarı-ız ın 

1'btr muvaffakiyet ı:ayılamaz. Bu 
1 hattın Sava şehri ı:;crisi oldu
ğu .~"" lce tahmin edilmişti. 

\ akıa, Bulgarl~ı, Gniviç or
dusu cenub& il rlerken hududu 
geçınL,lerdi . Ancak, bugiinkil 
\'ıızıyet, blraz değ~i ttir. Yugos
lav oırlusu seferberliğini hita
ma l• dınuı~tir, ıniittefikleri ta
rafından takviye editm,tir ve 
bu ordıınua mevcudu büyük 
lıarpekile mukayyes değildir. 

Yugoslav orduları l~in Anıa
~-ıı~lu~ Köprüba~ı k .vvetlen da
ımı bır t hlikededir Yugo lav -
.Arn~avutluk hududımun hemen 
hllun nunlaklannda rathyan 
\ Ul'oslav top ·!erinin öl eu
b,"l"l düvüldfilo:ep se.nrl•Iiven ltıı.l
yaıı ordusunu, new m:ıı ~!ur:; 
~l~;,n .. g~ri atmak· gayesi gilt•u. 
gıınc iŞ.O.ret olabilir. Tlu harp, 
~_Yıfa, ınfıııeviyat.ı bozuk ol.ıı.na 
Y' kl:nmek ıtsulıinU do öğrctıruş.. 
tı•. Kurtarı.ım" ; i.& enco mLlhte
rı.~ oı .Junun ilk önoe hesabını 
gonn k, en ke.tirınc bir hareket 
tır. 

Ama\ ti ;un ltaı ·a km-vet 
lertnd n tathıri zarıırı~·r' çok 
f Yda!ıJır: 

a) Yunan .ana ordusu, cliğer 
Yll'"I. böigelen rle ihdam cdiı-
mek ıızı:;,..., ı:erb ~tı ~:ızanır 

1 bJ .dri ti "in d kı~-ı'ları 
.. e ı:e<;1ri -- n • bu d<:ı:ıtzde 
~· .. l):an ı!cmanması_n ıı ıı.:_ ekfıtı 
~,Ylik _nükyıısta tiıuı; edilir ve 

m m .. ;ık donar>·n11 '-."lriyalikle 
r;ı: fc ı :.ıkıtn lan bulur 

cı Yugoslav vataıı; için bir 
lr· lı e -n b ·ı.._ 
b u çı..,..nın 

•' 1 opanlrnış olur, 
.. 1) İt' yan ordu ııııa hir 'içün-

--
Yugoslavlar 
İşkadroyı 
aldılar 

' -- - --=...;=-

Yunanlıların 
ınukavemeti 
kırılmadı 

_,.iel şehri 

şiddetle 
bombaland 

ce., t .. ,, 1 ınc. ıyfada) (B•ı taralı 1 ine .. yıa la) L ı::-dra, 8 (a.a.) - İngiliz ha 
bılh yaylasında cıa Uerleıniıı- tikten sonrn, tahnp alunnıuş ve 1 va nczaretnin tebliği: 
lerdır düşmüşe· . Hava ıruvvetlerinin Pazartesi, salı gecesı. bvm -

İnı;tiz E~ Ya:ıiyeti ve 11g1r topçanun şiddetli bom - barduımıı servisine men up tay 
Londra, 'l) ( a. l - ReutcriD bardımanı ile birlıktc tanklaı la yarclr, çok güzel bir h~ a il~ 

diplomaLic mulıa.blrlnin öğren -1 bir çok defa Uzerlcr!ne hUcum <:- Kiel mühim lim:ınma §idd•tli 
diğıııe göre Yugosıa,)'ada.ki İn- dilen Rupel ve Oosıta kalekn, ve muvaffakiyetli br hücurıı yap 

1 g:ıliz elçini B. Cıunpbell ile elçilik' bütün ıücumlan geri püskürt. - mıştır. Şehirde büyük yangınlar 
az:ı.sınuı hepsi "Yugoohı.vyada müştUr. Ncvrekop hizasında duş çıkmış ve en büyül çapta yJ.zl.~r I 
hır ınalıtı.lde,, sağ ve e inıdlr. B. m:ı.n, büyük bir ga"relle':. ı;on!'B. ce bomba, denizaltı i;.ı..'lll.at _at?!-

1 C:ampbell ve nrka<laşları, Yııgoa Peritodi kalesine girmcğe mu- yt"leri-rıde ve havm!a da .. bu):«k 
1 l· v hükfımeU ile beraber Bel - vaffak olmuştur. ~'akat yer al- tab:ipkr yapmıştır. lngılız _hucu 

1 

gcr:ıdı terketm!;ilerdir. Ve halen\ tındaki pa.%jlard bir çarp~. - mu, beş sat kadar silrnıü ve 
llliyet sebepleri )'ÜZUnden if- ınayı mütcakıp kaleye. gırebıl- b'!ılhare İn:!iliz tayyarelerinin 

ııa e-lilmiycn bi:r nı:ı.lıa.lde bulun miş olan Almanlar lı:içılmış ve p· otları, Iü~l koyunun bütUn şi- 1 makta.dırlar. B. Caınpbell, buy<> kale nihayet e' mizde kalmıştır. mal kısınının dumanla kaplan -
m 1klen tnıriliz harieiyeııl Dilşmanm I,eesa kalesıne karsı ınış bt:uhıduğunu bildirmişler -ı 

ile tcm•.sı muh,.f:ıza etmektedir. tanklarla yaptığı dığer bir gay- dır. 
D\hı ki Va.d:yet reti, geri püskürtillmüş ve bir Bremerhaven ve Emdcıı liman 

Atına, 8 (ıı..a.) - Müst.ak:II çok düşman tankı t.:ıpçumu.z ta: lanna da çok iyi neticelerle hü-
Fr:ı.ru;ı.z ajansı b:ldiriyor: . 1 rafından tahrip edıim.~lr .. Aynı cuml:ır yapılmıştır. 

İngiliz hariciye nazın, ~- mıntakada, Nevrekopun Şt'I!alın- Bu harekata istirak ed• tay-
terenin Yugoslavyadaki elçisi de bir köprüyü tahrip etmek em, yarelenmizin dö;-dü kayıptır 
B. CaınpbeU ile teına.a etmiş ve rini ahın bir grupun başında _hır GıindÜz saatlerinde, y·nc bom 
B. Campbell vaziyet h&kkında subay, dü~man tıınkbnnın kop- bardım.ın servisine mensup tay
B. Edene malt'.ima.t vermiştir. rii üzerinde ilerlemel~rine ka - yareler, Daninıa.rkada ve Hollan 1 

Yugoslav hilkiımeti, bombardı -1 dar beklemiş ve bilahare kiıı>- da da hec'efleri bombardıman 

1 

mana mfı.ni olma.k: için biidirllmi rüyü ve tankeları tam zamanın etmişlerdir. 
yen bir mahalle naklolunmuş _ ı da berhava etmistir, Şimal dnizinde Cheı:oo~ı g li-
tur 1 Harekit dolayısile ve lüzumsuz nıanında ticaret gc milenııe de\ 

Askeri vaziyet, bu Mbah sruı.t 8 fedalı.i.rlıldarın önüne g~ck bomb:o.rdıman ve sn.itli muhafaza 
de aşağıda.ki üç noktada hülıla& için, garbi Trakya<lan, lesbıt e- seı vısleri tayyareleri tarafından 
edilebilir: dilen pliuı mucibince, burada hücumlar yapılmıştır. Muharebe 

l - Cephenin arkıılarnıı boz- bulunan b&.Zt ileri un.surlarınus hava kuvvetleri servisine men -
mak i(in ındin1en para.şütçölw tahliye edilnıek~. Bu mınta- 1 sup tayyart'ler ise, bu esruıda 
d rh31 esir edilmiştir. 1 katle.ki kalelerimiz, düşmanın şimali Fransa.da un-yare mey -l 

2 - Almanlar, ib\ıyttk gayret-! hilcumla.rına mııkll.vmıet etmek- danla.nnı ve 1<aınvoİ1ları mltral
lerine ve ırıotörlü va.sıtalanna te ve düşmanın ağır levaaımının yöz ateşine tutmÜ.";lar v dilmıın- 1 ragınen, Rııpel ilıennde, iki ınev j yolunu kesnu·ktedır. . 1 na 2J11.yat verdrmişkırdir. 
~i harı~ h.ç bir bissolunur terak 1 Arnavutluk ceph~ınd" kuv - Gündüz hareki.tından, lı'lm -
ki k-iyı'etmemderdir. Alman vetli bir tanrrıız h:ırektı ıle, ~ bardım:ııı servisine mensup yal
kıtal r.ınm kmay. k;illiyesi Yu- zim edilmiş duşm0n nıe=mnı ruz bir tayyare dönmemiştir. 
uan .ıt'<IZL~ıl'!~ g.rınek üzere Nev işgal ettık ve beş yüz esir ve bol --•ıı•-

rekop ınıub.k>L~ı vadi•ine sokul te<:hzat aldık. • .• 1 Habeş seferı· 
mu1i. fakat otomatik silahlann ı·uıınn Resra.ı TPbliği 
al•-şi altında kayıplar kaydetmiş' Atina, 8 (a.a. l - Y~nan or-
tır Ru ·adiye bundan böyle I dulan bnıı kum:ındanlıgın1!1 8 t Q fil n m lan dl 
.. ö!Uı:n v ıai., .ıenecektir. mart salıa~~-neşredilen 165 nıı- I ..._, 

ilalrru1 Uiıl.iime . Bir maralı to;blıgı:_ 
~ iiraaıaü Cenubı Sırbıstanda muh:ı.rebe 

Roma, (a.a.) İtalyan hiJ-
eden Yugoslav ordusu tasyik 
altında çekilmekte ve hududu -
muzda kahraman ordumuııın 
cenahını acık bıı-.. kmnktadır Bu 
na ragmen, ordumuz, tasanur 
edilemiyeeelr dere-.1e yfık. ek 
şahsi ferlakarlıkla ı;ı.rpı.şmal:!.ıı 
ve ecdadımı:t".n to l'&klannı ka
rış kar1') müı ar .... etm tedir. 

1 mulm hk Bir A~ 
Atiııa, 8 (a.ıı.) ~. lihiyetll 

( Baı tarafı 1 incı tayfatJa) 
Evenıng Standard şöyle yazı- 1 

yi>r: 
.. Kahirede ordu namına res -

men bcy.ınatta buluıımağa me
zun bir ~t. Mussolini'ııi111'o frika j 
imparatorluğunun ,;on günlerini 
yıışıw ğın söyfemiştir. Masavva 
uın sukutuna her ruı intizar edil 
~ktedir. 

(Baş taraf 1 'nci eayfada) 

len bir ber de Almanya.o &f:,'ll". 

yağ ~ti yacının k,nıl_i nuzik 
bi: eeJulde göstermekte olduğu• 
nu bild.iriyor. ALlllllYllya gi~ 

Haberleri 

Türkigenin 
vaziyeti 

•· 
Bir t'ran !Z g ze
tesi Türlıigeııin 
vaziyetini nasıl 

gorügor 

, başlıca yollardan birmın Ukran. 
yad:uı geçtiği iee pek iyi bılin· 
mektedir 

el ill r H y tinin 1 
bir karan 1 

Ankara, 8 (Hwıusl) - Deniz-ı 
yollarile Suriyeden ııa~l~ilen 
zirai bitki ve rnalısullerının de· 
miryolu i]., ithali Hey~ti Vekile-! 
ce ka.rarl1191:ı. 

Suriyeden ithal 
edilecek mallar ı 

Ankara, 8 (Hususi ) -
Dc:ıizyollıı.rındal<i nıı.kliyat zor 
Juğundan dolayı Suriyeden yur
dumuza ithal edJecek narenciye 
mev\-a~nın M.-vda'lıekber yo
lu ·ile gönderilm~e mecburi
yet hasıl olduğu aııla.'}lldığından 
bu kabil zirai nebat ve malüoul
l~ın bu yıl için bu yoldan itha
li Vekiller Heyetince 1<a.rarlaşlı
rılru ıştır. 1 

Lyon, 8 (n.a.) - Gayri muha
rip Avrupa memleketlcrin!n va
ziyetini gözden geçıren Pıırw -
Soir gazctesı baş makalesinde 
TUrkıycnn vaziyetmi de tetkık 
ederek diyor kı: 

Tiirhye bugunkii ıhtiyath va
ziyetm;Jen ayrılacak mı? Her ııey 
Bulr.:a ist...nın hattı hareketine 
ve a'stteri lıarekii.tııı seyrine ba~I 
dır. l.Ieriç \"adisinde .bir inişuı 
Türk h~iune,mı azamı derece
de endişeye düııüt1!Ce'.:;i aşikir -
dır. Zıraloltri; C:analtka.leyıı gi -
den sahadu-. Muhareb<-ler ı;ını -
dilik Strumıı. kor'dgrunda cer.ı
yıın etmeğteclir. Fırtıııa yakın -
dır. Fakat ps.llam.;.nnştıı. 

--~ti«--

Çimento k~~~~ında bir ıitalya münferit 
Ankara 8 (Hususi)- Muamele 

1 ulh k 
vergisi tanununun 121 inci mad S yapma 
desi mucibince iptidai madd.-ler 
tenzilat nisbetleri cedveline an
bıılajsız satılan çinıenlolann da 

• • 
ıstiyor 

ithali Heyeti Vek.ilece karar- Nevyork, 8 (a.n. l -Glıristıaa 
la.ı;tı. ~cit"l'ce • fonitors'iın P.oma ııın-
Üçü ncü Umı.•mi Müfet· halnri bildıriyor: 
tişlik Sıhhi Müşavirliği Kral Victor Emaoıuc•l müııf~-

Ankara, 8 (Huôuııl ) -
1 

rit sulh yapmak i~lem•'ktedır. 
Ermrum Sıhhat ve İçtimai Mu Prcnh Hum)),,rt ltaly;<ııın harbe 
avenet müdürü Dr. Salim ü~ün- rıhe.yet ,·ern1~8inı göımckl~ cok 
çii ııra.um müfettişlik sıhhi mil- ıncsud o!acaktır. Fırsat düııtı.;. 
şavirliğine terfia.ıı tayin kılın - 1 ğü takdirde Papa bir İtalyan nıii 
mışt..ır. tarekeıtlne dt'rhal müzaheret e-

--»il«--

SOFYANIN 
bombardımanı 

(Baı tarafı 1 lnc:i Nyfada) 

r .. da yangınlar çıknrılml.\lhr. 

Simitli'de, demiryolu Ve yol il 
ti ak nol:ta•ına bir mc.törfü nııJ. 
!iye knfilesıne ve askeri ta· 
ha-,, "itlere hücum edilıni tir. 

decektir. Eski ordu 'kuman an
ları böyle bir mlita.ı-ekeyi inıza
la.ma<Ta hazırdırlar. Fa~isl par-

o -
tisınin sağ cenah ınıılıafazakar-

Berlinde ı\lıisler 

Berlin, iı ta.a.) - Brt hususi 
muhabır bıldirıyor: 

&vyet - YugOCcıv pııktmlD. 
ımzası lııtkkında Pra vdaıun nel 
rettiği makale, Berlinde çok bü
yük tesir yapmıştır. Resmi mah 
filler vaziyet alm&maktadrr. Fa.
kat Mookı>\'arun battı hareketi
nin bugünkü vaziyet üzerinde 
mühim bir tesir icra ettıği sa
nılmıı.kt.ıulır. Berlilldıeki Sovyet 
mP.hfilleri, çok ihtiyatkir ve 
bedbin gözükmektedır. Fa.lı:at, 

gerginliği azaltmak içiu, hilen 
Moskovadaki Alman bUyük dçi 
si ile Kremlin ara.anda çok sık, 
fikir tt'lltisı yapümakta Olduğu 
sanılmaktadır. 

İki tayin 
Ank:ıra, 8 (Hll5Ul1İl - tktısat 

Vekruetı teftiş heyeti reiiliğiııe 
ba~mlifettiş Nahit Tahsin tayi~ 
edildi. Ü~üncü müfettişlik Sıh
hiye mileavirlii;ine Erzurum sıh 
hıye müdürü doktor Salim tayin 
olundu. __ ,,.,, __ 
· ngiUz bava knv· 

vetleri in alkan· 
laı da f aaiiyeti 
Kalıire, 8 ( a.ıı..) - Orta -ırk 

İngiliz hava kuvvetleri umumi 
knrarırfı.hmın tebliği: 

c·ıı r darbe <. hu ind· . ,_. 
l)~ •. ınucış 

k'"ımcli, Yugo~!avyadalı:i İtalyan 
m<:>n t rinın himayeı<iııi denılı 
te tm- ııın Brezılya elçiliğ"iııe 
radyo ııe mıır.ı.caat ederek 1tal
y:ı. kaıııth:I ol k tArtile bazı 
Yu« ' '' teJıaa.,ının ve bilhassa 
el lık erk" n nın hareketini' ınU 
~de eyliyecegıııi Yııgo~lav hü -ı 
k~metın,• bıi<1•.rıniştir. ltalyacla
kı Ya00osl:tvlan lıaınil olan tren 
l:svıç ye v.ırd,ği ez.sttc Yugı•s- 1 

lavva. k Ytaıyıuıl:ı.rı himil ola.'1 
tren dı.- fa <ır V<"ya Rumen hu
dutlarını ı:e~"c ktir. 

N.-.-yo. ·. (a a.J - Ameri-

mıUıfıllcrden öğrenılruğine göre 
1 Gümiil"liıı~--.c ı.,<id<>n ve Yunan -

Waı·ın daha evvelden tahliye et
tikleri Nifa gl)Çidine bir Alnı n 
zırhlı kolu girm <tiı Maamafih 
geçitten biraz ötede h ı'unan ba 
tarvalar ,;ddeUı b.r <ı.tcş açnuş
lar- ve Alınanları plislciırt• uş -

I\ı1atsuoka'nın 
temasları ' Bc.'·balar df·n1."ryolu ve yol 

lar• talya.yı bıtaraflığa öt.ıre

ocl<: herhangi bir yolu kabul et· 
meğe huırdırlar. 'F k~< Alman
lar mani ol uak "hayır,, .iiyı>r:ıı.r 
Almanlar halyamn kı>ntroiür..: 
ellerine almışlardır. Cenual Ak
deniz sahilleriııdc yap.u-akıarı 

harekat çn Alııı..ııl. rın kcıırü 
baıı n.zifesi gvreıe.kte olan Tr b 
lub-gıı.rbe ihtiyaçları vardır Al 

Balkanlarda: 6 7 nisan ~esi 
BLl~n' t ·nda mulıtdif yerlerde 
Al,;an askeri tecemmü!eri 1n • 
gfüz h wı uwetleri tarafmdan 
biiylik bir şicl<l.eUe bombardmıal\ 
dil ı.iş ve bır çok yan~r çık~
ecl.''!listir. CnmayılıiUa demır 
vo!u btasyonu, bombardıman e
dilnı ;ş ve bir çok yaııguılıı.r Ç~ -
karılmıştır. Simitlide t.ecemıuule 
re tn.:ı.rruz edi1nı:iş, bombalar yol 
ı nn, d mir yolunun ortasına 
d ::.sın 1,., bıırnke !ar yakın \arın da 
patlamış "" bi..ı· ~ y~n ı;ık
nustrr. Bı,. motorlu naklıye 'kolu 
da mnvaffnkiyetle mltralyôz a
te. ine tulolmııştıır, Petr·içe de 
bomba tayy~relerimiz tımrruz 

eyl•nı: ;drdır. Fnkat bu mın .aka 
dıı çıkan pek ~ok yangınların 
d " dolayısil~ ne~?r ~!11 
obrak ı.csbit o<!ilememıştlr. Dun 
fena hava şartları i~indc bom
bardım• ., t:ı -'llrelerimi2: avcıla
nn refah L de -o1&rak h en 
Yu s!aY topralclarında Stn.ım 
ca cıwu-ında büyük nıot.ör!U ıııı.k 
!ive tecenın:ciilerinc hücum et -
nİişkrJir. Tam isak"ller 'ka vde
üılmış Ye pek çok banar yapU -
mıştır. 

, fohnaım ord ' .,n, harekatın 
ba · 'lgıe:ından ıtıbar ıı bily 'k 
ltı ;a fa"!.liyı..'t]cri göze ~rpmak-

~ rd . 
ı · usu, gal et-

' ttıP.ınıekol·C'ı i l .ır<"ket üs Ü o_, k R 
R ı or. unıanya ve 1 r:ııns~nın h" ı:. lıedcflenn 
d ,rıl'tlıı;ıı />rot.eııto f'ttıltlcrinl 
ıt)anslar hil<lirdiler. Acaba Bul
gar ve R;mnen ınuharcb@ ta'limat 
""'nelerınde di.. ınan Rle<< vuva-
la • t.aa -
1 • rnız çıkıs yerlerini 
c '· ı::J.('l ... , taarruzu \•fya hiicumu 
old ığu Y"rde söodür'll~k usulü 
Y< k. mudur• ~kmlcketı~rin rnc
?''ı ; kanun\ rı, mLcrirni ceza -
8 

' ırk en (sur: ort.-ıf:ı) nı af 
nu .-der• Tehevvürle evine ate9 
v :c;ılf·r göriilnı üştU~ Fakat, 
M·ı n vekıırken m 'ııUeyi tutwı
~~ p itham cdilın"" ırı? Ru 
. ya da y; ' -'!un ı·orunma
~ı;tıı~ı~ bıııı:. bir şc!"ef bildiğim 

" ıı; ,JI" Oıı, dPnberi meç 
~~kı r.lnıb~,'a" b r keyfiyettir ... An 1 

. "'-'alıeUcri iııl,irn kimin 
nı•.c~li Vardır? Ha·b· .. _! 
ka~nakl · 1 """ıven 

' · arı haqı tesebbilslerln· 
~k,wan bolgelt'Ti Ylkıp yakmak: 
an, eııason Ş~refı • d 1 
Yatını rb.. feda u ·urun a ha-
sıı 1?111 vanı , edenlerin korku-

ır. 1 

Pa.:'ti Grupunda l 
(Saı tarafı 1 i i 

kürsi'ıyc gelen -. ~·. ••Yfot1a ) 
.. .. • cıa.rıaye V ek.il, 

Şukru Saraç .. ı;lu son "''-! d 
. k. '"'" er e ın u,aI eden ııiyaal ve askeri ha 
diseler halıkınd~ beyanatta bu-1 
lunmuş ve bu iza 'ıatı uınumı he ı 
Y?tçe tas\ip olunarak nızname
ı:ıın d"" 

B ıı:<"l' macldesine ge<;ilınigtir. 

k~. Yugo:-ı y ;ıe Yun ııi lana 
yaM.ım et .ek ı . ı turp malze
mesi sevkıy ını teım ctl'.'eie 
h<ız!rlınmıı; ır B.r kı m h ırp 
ma1 emcsının şımd•den volda bu 

!erdir 
1 üzerine dü ,mü~. barakahır a

rasında infilak etmiş ve bir 
r,ok yangınl.-u- çıkımnı~tır. Mo Japon llariciye 

n !lzırı Moslıovada 
bir-ınliddet kalac, k 

lunc r b,J - :.ö)ie ~t.kt~dır. Se 
kız \ :goslav vapurunun e
rıl<an sulannda bulunmaı<ı mü-
hım ı:niktar•la haııı malzcmc~i
nın AtlHntıği geçerek Yuı;os•av
yaya sevkcdıl,...:-1< Ü7.eı olduğu 

zannını verıneıttedir. Harp mal
zem ile vllklü miilı>addit Aıne-1 
rikaıı vapurlarının rla Kızılde -
nize kadar g.ılın•l ri ihtimali art 
maktadır 

Atina, 8 (a.a.) - Trakyada 
Y .ıııan hatlan arkasına i en 120 
Alınan paraşütçünün 70 i esir a· 
!ınnuş, 20 Ri öldürıilruUş, diğ r
kri i8" kaçabılmiştir. 

NeYyı>rk, 8a.a. l - Balkarlar 
da bnltınan Amerikıtn gu.ete mu 
habırler.nden gelı>n habe'rlere 
göre Avrupaııın cenubu şarkisin 
de harekat yapa.o muhtelif or
dular mevcudu şu sun tle ayrıl
m2 kladır: 

:ı.ıoskova, 8 (a.a.ı - Uııikd 
Press'in r.ıahabirıne göre Japon, 
hariciye nazın B. Mat~uoka bu 
akşam Moskovadan ,hareket ede 
cck iken z·;.,,retlııı 13 nı.ıuna ka
dar uz~tmağa karar vermiştir. 

150.00 kişilik hır Alman or
du•u Bulgariştandan Yugo.ıav-

;,. ôf:kma, 8 (a . .ı.ı - Jap<ın 1 har;~iye naZln B. MatsuokR dun 
akşam Birlc:ıik A.nıet·ika bUyülc 
elçısi Cuk Stcinhardt tarafından 
ak"8.lll yem<'ğini birlikte yemek 
kin yapılan daveti kabul etmiş

Adiımbabanın ani olarak '" - yay• bürom etmektl'<lır. 300.000 
gal editncsi !!zerine Kızıldeni - ki,iiık bir Alm.ın or.ıusu da şi- '!!'!''!!!!!!'!!'!!!"",.._!"'""':'-.--..,.~ 
zin Amerikan vapurlarına mem maiden bücum et11, J:tedir. Alulı- şarki mır.takasında dUşman tay 
nu harp mıntakası ol rnk ilan te:o cephelerde A ~.anlara kar- yarelerine hücum ederek bunla.
edilen mıntaka haric k ndd~- şı koyan kırvvct.Jcr ı milyon Yu- nn 20 sini düşürrniifierdir. j 
dilmeııı için reisıciim'ınr tarafın gosıa,, 800.000 1 Yunanlı ve :ı.oo Bristol - Bleııheim tlpirde bir 
dan kara.r verile<ı<oği anl:uıılmak- ıla 3rıv bin tııgil!Z r,Jmnk üzere muharebe tayyaresi şarki lstir-

tir. 

tadır. 2 mılyon raudesin·'ctli,'. yada yere inmeğe mecbur edil-
O>!ombia Broad•astıng Com- "" .,,,. re htir. 

pıı.ny tarafından yanıhın bir an- r.:: ·· ·'vali da!galar halinde 13<!1· Rooııew.ltin Kral Piyere T.-lı;-rafı 
ket ne ic-' ·inde Yu~o~lnvların ı.:-ad k:ı.I ınd kı aşkeri hedefle- \'a. ington. B (ıt.a.J - Reisi
gostcrdiği ş~caat karsıFında A- r lıiicu~ ec\,rı-k infiliı.I< ve yan- cürnhur B. 1uz\'elt Yugosla\'yal 
n r.kada ~ok biiyük bır lıP}e- g .ı boı:.balıı.rı at cışlnrdır. r- kı:ılı ıkinci Piyer'e bir telgrafı 
can uyandı"'ı g<•rülmüştiir. kez gaı mda biıyük yangınlar çık go~ 1,-rmı ,tir. B. Ruzvelt bu tel-

Hattıi ıki ndyo i•tasyonıı A- mıstır. ı:rafında dıyor ki: ! 
tnerikan lntalarını" yık•ncl:ı Yu Stuk~ tnyynrt'lerinden mürek Birl.,.;ik Amerika milleti, Y.ı-
goııla\·Iann y:ııııba ıncla hnrp e- kep hava fılrıl rı Sı•btstanda :i J!:IJslav milletinin hiç sebebiyet 
decekJerini •6yl:yec1.'k kRdar i- d:l . an tavyare meyda l:ırını ,·ermeden ...,,'l"lldığı merhamet iz 
!eri gitmek <'dôı· bn~balamıstır. Ye~de bıılu:ıan tccaviizden d,,Jayı fevka!ıiılc mii 

32 t.ay\-are tahrip e<lilmiı> \'<' rli- tecss'rdir. Rrle>ıik Amerika hü
ğcr iki tayvarc de cidcU sıır tte kfırne' i •:c milleti, Yugoslav ınil
hasara uğratılmıştır. Jelinin an'ancvi kahramanlığına 

SaYa mın;ı,!•asındıı. muhart'be parlak bir misal olan ce. <'tli 1 

Aruinin iınzah ve lıiı"<:ok y.11 tayyarelc-r• d~ıniryol köpı lilerlııi müdnfa '>'ı ha.y!'an' kla takip 

1 
!arın t 1 . .e:arl··~ı V6 lıoUaı·ı ·-hı·ı"p ntmış• - etmektedir' Majı>şten zin hı;lıü-" ınp e<rJ!'lı~ olnııı. <ma ., - ' ~ "" ' 
ve dil: ına'lın ~ok büv\!k bir mıı- !erdir Nakliy .. ı·e !ıış" treııkri- metne de temin etrıi~ oı,ıuı;ıım 
k· ver. et 'crm ~;~e r:ı ';men ne tam isabetlei bombalar atıl- vlbi B"rıes·k Amertı:a me\·cut 
Yunan \'e ~ rp cepheler"nde ı\l- mışlır. kanuaları .muc;binre ı'l·imkiin 1 

Almıı.ıı J:<,sml T .. hliı'ti 
Ber\in, R (a.a. l - .\iman or

duları bru,kumaııdanlığının teb
liği: 

t.ör!U bir nakliye kolu muvafu
kiyetle ırı;tralyöz ateşine tu
tulmuştur. 

Pct ic üzerine de bombar
dıman tayyarelerimiz tarafın
dan bir ı:ıkın yapılmı~tır. Fa.
kal bıı ınıntakada çıkan pek 
çok yangınlar dolayısile, ne
ticeler tarn olarak t~bit edi
lememiştir. 

Dün fena havada. bomba 
tayyarelerimiz, avcıların refa
katinde olarak Stnıma civarın 
da büyük bir motörlü nakliye 
kolları tecemm\IUne taarruz; 
elıni;lerdir. Tecenımüiln or -
tasına tam isabetler kaydedil
miştir. Avcılarımız dilsmanın, 
"Dornier 215,, tipinde bir ke
sif bombardıman tayyaresini 
)rakalıyarak ağır hasara uğ
ratmııılardır. 

Bütün bu hareketlerden tay 
yarelerımizin hepsi salimen 
d0rmHştür. 

G :Nisanda Atina mıntaka
sında avolarımız tarafından 

talırip edilen düşman tayya
resı in bir "Junker 88., oldu-
ğu teey~~it etmistr. . 

Kralın Ziyareti ! 
Sof ya, 8 ( a.a. l - Bulgar ajan 

sı biidinyor: 
Dün sabahki gazetelere göre, 

ha,·a bombardımanını milteak:ip 
ı~ral derhal hücu'.°a uğny&ıı yer 1 

!eri zivaret dmış ve yangınla
rın 00;1diirii!n1esinde hazır bu • j 
!unmuştur. Yangınlar süratle ı 
s(-;nrlil,.i: 'm~;tür. 

ıa . ıır ryi biliyorlaı· ld k di 
kendilerine 'bıraktıkları tak ır -
de Trablustaki ttaıyanlar gu -
nü .. birinde lngil .?Jere m·.raca .. 
at e<l~rek ltalyaya nakil •rıni 

1 

Tü 
{ zala 

kiy 
c "' 1 

Umumi l\"eıke7°nden : 
C · t• · · 1·~., "de '-·ıltıııan Afvı>ııkar:ıbisar ).fad~n· emıyc ımızın m ·• . "' • • • 50tl0 
sı..yıı ı;işelerin•. K»\ nlı: tiı •re as arı 7fi00, aza:uı 1 

SANDtK YAPTIRILACAKTIR 
Bu randıklann talıt:ı e ~V(l i cemıyet larafmiaıı vePil~e· 
.. d, al~-- iıraiı•'• i aı;:ık nıU akasaya konmtl!)tur. M•ıııa
gın "" Y ,_ ' ' O d T ı · ı · t a nıe ve k· sa ,.ü'nü ıı Nisa.1 H 1 saat ı 1.3 a. a ıp erın şar ~ 
:;...a 'için tstı.ııbnld, !,nıar Y?"at cn~_der.indc Kızılay l~aıı~~ 
da, Kızılay deposu Diı·ektorh\ğline muraca:ıt etmcJcn 
olunur. 

---··-'- -- -

DEO 
l'eni çıkan pliiklar 

... 6ZEY't"EN SENAR 

270423 No. YAD F.U.ER 
("OBAN" Kr/.I ---

- 4Kah';"f: · G~t fil:n.ndcn 
_ (Be:!"'· Sadeddi 1 Kaynak' 

AHI\1E COŞKUNSES 
S,\.D OLURl>l11f - Bahrıy•· çi!letelli gaı.el 

270421 ,D, i'iJ..:a Dl:RD•: ;tı•'A - S•b• ı:•••I 

KORO-HEYETi 

2701t24 1111 IM.GIAı. DAGJ,,\R - ıtuınelı ş:ırk.rı 
'i n•ı, Kö~'K(~ \Alt - Rum.U ı;arlnsı 

l" u ~add0<1e KUtahya mebusu 
A a.ettin Tirıt•>ğl u \•e Bursa meb 
usu NeVZllt Aynı:ın asker ailele-ı 
rine yardım hıısusunıın kanun
laşlınlınası hakkındaki takrirle-! 
ıi. vardı. Heyl!ti umuınıv bu 
~ tetkik etmck üzere ~rti ida-ı 
re heyPlı tarafında bir konııs-
3'on teı.kıli karar alt·na alınarak 
rııznanıede başka madde obn:ı.dı
fıncla riyasctçe celseye nıha
:Yet \·erildi. j 

m~ 'utala ının vant• ·" ı,;jcum- Gskiip mınb.kasında Alman her türlü maddi y<1.rdt'llı Elir t~, 

B-" ·J.k bir alaka gösteren kral 
lıiict.. 1!ar \'<' alınan tt-dbirlm·I 
lın,7· k•1" 1·1 i7~h'lt islemi~tir_ ADA. ALl AZİZ ŞE..WSES 

• .• ... - Hııll< prlnsl la · ı · · ad .. ıı " ~-~nacaktır. ' e"1 1 kPtı ı·ın is - ~~--~~"':"""" .... ~'C.:":"'.'.:~ r muvaff:ıkiyı-Ue de,·-ı~ t-tmek tayvare erı pıv •' "" an lıe 'llo , ·• ., 
tcdir. tör!ü kollara borb l'\r ve mit- tiklfil \"e b(tilııJü·~i:ı yapıl.m bu 

GI.J, .... I. • - • k mu1a»·~mcti<lizdcn-samiml o1a - 2704?5 13 E KA~'ı\ • '!!>1• ANl..DIIl\ -'Dııiı pr · 

Dii.ı: &Ündilı: lııı.va r"''" ol luğıı ral,,ozlNle lıli•-ı.ım Plmiı;ıleerdir. caniyane taa"Tt.'=l 1 nvaf-

1 
haJ,'e Alman hava ku,·v,;Ueri Avcı tayyarelerimiz cenubu; fakiyeUe ııetice!enec 1 c• .ıreUI rak fu..ıılli b.ıiw:·ıuğumu arze - 1 ·---·---.·~l'~'A:;•·;•S;';.••••••••••••••m:! derim. l 



llaıfa' • ' 

hcıkat Vekili ' 
Ankaraya döndü 

:Alpülliidelrl tetillderini biti
- İkbat Vekili Rftıaıü Çakır 
~ dönmilştllr. 

Veldl, diln de Sttmer ve Eti
Jıcılrla da meşgul olmuş, dün 
pc:e Ankaraya avdet etmiştir. 

,..uhasebe müdürü 
Ankaraya gidiyor 

Belediye muhasebe müdürü 
Bay Muhtar Acar bu akşam An
braya gidecektir. Muhasebe 
mildilrü Ankaralı belediye bUt- ı 
çesinln Dahiliye Vekileti tara-

1 tından ta~.diki ıneıelcsile meş -
Clll olacaktır. 

------o-----
Gümrük varidah 

lııtanbul gümrüklerinin geçen 
aydaki varidatı 2 m ilyoo 35 bin 
liradır. 

1941 senesi kinunusanisinde 
bu miktar 2 milyon 800 bin, şu
batta 2 milyon 900 bin lira idi. 
İstanbul gümrüklerinin nisan a
Jlllln ilk haftasındaki varidatı 
ı.e MO bin liradır. 

Dünkü ihracat 
Dünkü ihracatın yek\ınu 1 mil 1 

yon 200 bin liradır. Bu arada. ln
glltereye 1 milyon liralık tütik 
ıu.tmıştır. 

Belediyeye memur; 
alınacak 

İstanbul belediyeei, belediye 
teşkilatına memur almak için 
bir müsabaka imtihanı açmış -

IKTISAD •• 
Fiyat kontrolleri 

Fiyat l!tırakabe Bürosı, hur 
de vat efY8S1 atan möee a es eler
de kontrole başlamıştır. Nişadır 
ve kalay aabflan da kontrol e
dilmektedir. 

Aynca, gi!mlek, çorap ve kra
vat fiyatlan etrafında da tetkik 
!er yapılmaktadır. 

ADLiYEDE 

İhtikAr suçluları 
İstanbul Fiyat Murakabe BU

rosu şefi Tahsin ~. başka bir 
vazifeye verilecektir. Tahsin, Ti
caret Vekileti müfettiıılerinden
dir. 

Mürakabe bt!rosu, t11tUn güm
riiğll Tahmis sokağında. bir ku
ru kah\J'ecl ile Galatada Matara
cılar sokağında tornacı Koçoyu 
ihtikar suçwıdan adliyeye ver
miştir. 

Bir suçlu mahküm oldu 
Dün W;ünett asliye cezada Hü

seyin Özeı- adında birini üç giin 
çalı.şamıyacak ,ekilde tabanca 
ile ya.ralıyan Haydann muhak&
mesine de-ram edilmiş, gerek şa
hitlerin gerek maznunun ifade
sinden ııuç abit görülerek bir 
sene hapsine karar verilmiş. Fa 
kat suçlunun suc:unu tabanca i
le işlemesi naı;arı itibara. a.lııı&
rak bu müddete altıda bir ilave 
olunarak müddet bir aene iki a
ya çıkanlmıştır. 

Tek tip kadın çorapları 
Yeni ipekli kadın çorabı stan-

YENi SABAH 

MÜTEFERRiK 

mücadelcsi,..,._R_A_D_Y_O___. Sıtma 
Köylibıün sağlığını korumak 

bakımından hükUınetin giriştiği 
mücadele, mevzulardan biri de, 
mtmanın kökünü kıırutınaktır. 

BUGONKO PROOR.All 

8.00 Pr0Q1"am 
a.os Haberler 
8.18 Jdi1%1Jt 
8.43 Ev bchm 

* 12.80 Program 
12.33 
12.50 
13.05 
13.20 

Müzik 
Haberler 
Müzik 
Müzik 

* 18.00 Program 

ıs.os :ıımı~k 

18.30 Konuşma 

18.45 Çocuk saati 
19.45 Çoc:ıkalr 

için musiki 
19.45 Konusma 
19.50 :t.•üzik 
20.15 Radyo 

21.45 
22.30 

gazetesi 

Mi.l7lk 
Haberler 

22.45 Müzik 

. Bu münasebetle Dahi
liye Vekaleti a.13.kadarlara bir 
'tamim göndermiştir. Köylerde 
sıtma mücadelesinin birinci pi& 
na alınarak belediye ile köy ida
relerinin ve sağlık te.~killl.tınm 
işbirliği yapmasını ve nafia me
murlarının teknik çalışmaların
dan da bu yolda istifade eeilme
si ve tamamen bedeni mel"1iye ============= 
dayanarak sıtmanın önüne ge • ı 1 
çilmesine çalışılmaktadır. Askerlik işleri 

Bu sene sıtmanın önüne geçllJı.ı...-----------_.ıl 
meı;ine her senekinden daha faz 1 L A N 
la çalışılmaktadır. Balorköyde 
bazı bataklık araziye binlerce fi
dan dikilerek oradaki bataklık
lar kurutulmuştur. 

Madeni Sanatkcirlar 
Cemiyeti Kooperatifi 
Maden! San'atkarlar cemiyeti 

'tarafından seçilen heyeti idare 
intihabı Mıntaka Ticaret Mü<lür 
lüğ\i tarafından tasdik edilmiş
tir. Riyasete, cemiyetin müeesl
Bi ve eeki reisi Necati Çelik Sa.v
ti, mulıaııebeciliğe Adnan Tüfek
çioğlu, yeznedarlığa İhsan Mü
ezzinoğlu tayin edilerek Ticaret 
VeldUetine bildirilmiştir. 

Bundan haşka cemiyetin yap
tığı kooperatif de bugünlerde 
muamelesini ikmal ederek faa
liyete geçecektir. 

Kooperatif ilk iş olarak ma -
deni san'atkarlara lazım olan 
bakır, demir, ka.lay gibi e>)yayı 
ucuz fiyatla temin edecektir. 

- fleyoğlu Yerli A.slreılık Şube
:ri ıtJ"": 

Bursalı Recep Oğ. Hnkkı 322 
doğumlu Sanatı demirci e.r piya
de Er Ahmet Og. 327 doğumlu 
Tahir san'atı elektrik Er Veli 1 

Oğ. 330 doğumlu Sefer san'a.tı 

1 
elektrikçi. 
Yukarıda adı geçen erlerin 

kııyıtları tetkik edilmek üzere 
acele şubemize müracaatlan i
lin olunur. 

DAVET 
Emi1Wnü Aakeriik 

det.: 
ŞıWeaitt-

Yedek 1evumı Teğmeni: Ha.
..an Fehmi oğlu Mümtaz Fehmi 
329 Rize ( 48721) 

Yedek eczacı Teğmeni: Hakkı 
oğlu Mehmet Bekir 318 - Şijtav. 
(37342). 

I 

~ ' . 

~PARA 
HA\" A-T Y ARIŞIN15 

DİREKSİYONUDUR 

Küçük tasarruf 
hesapları 1941 

iKRAMiYE PLANI 
KEl)IDELER: 4 l)ub•t, 2 Mayı•, 

1 AOuııtoo, a lklncıtevın 
Urlhlerlnde yapılır. 

1941 İKRAMİYELERi 
1 adet 2000 Liralık= 2000.- Lira 
a > 1000 , = aooo...- , 
2 • 7llO • = 1500~ • 
4 > 100 > = 2000.- > 
8 > 250 > = 2000.- > 
33 > 100 > ::ı:::::: 8500.-- > 

80 > &O > x:::: 4-000..- > 
300 • 20 • = 8000.- • 

İLAN 
Yazma - Dokuma Koopeuııtıf 

Şirketinden: 

dard nir.amnamesi, dünsen iti -
tır. İmtihan 10 nisanda yapıla- baren tatbik mevkiine girmiş _ 
eaktır. Şimdiye kadar 8 talip tir. 

Yedek Piyade asteğmeni: Ne
dim oğlu Ali Rlza Barlrut 
(30630) in kayıtlan tetkik edil
mek Ur.ere acele şubeye mUra
caatlan nan olunur. 

Bir tayin ...... 
İstanbul kAğıt ve mukavva ıt,. il' D O K T O R "il 

Muhterem gazetenizin 6+941 
günlü ve 1048 sayılı nüshasında 
va altıncı sahifeeinde (Yazma 
Dokuma Kooperatifi idare hey&
tinden) verilen ve 1014/941 tari
hinde umumi heyetin toplanaca
ğını taz•mmun eden Han görfil. 
dil. 

Yük.sek Ticaret Vekf.leti celi 
lesinin lstan bul Ticaret Mıntaka 
Müdürlüğüne vermiş olduktan 
emirlere atfen mezkiir müdiri-

mürac~at etmiştir. Şehrimizde bulanan 14 fabri- halat birliği ınnumi kA.tip mua.- Tevfik Akif Ayışık 
Otomobil lastiği tayziatı ka, dünden itibaren ü~ tip ipek- vinliğine, Ticaret Vekateti dış 

ticaret daireei memurlarından 
Orhan tayin edilmiştir. 

Dahilt Hntahklır MGtohaeaıaı 

BeyoGılu Parmakkapı imam eo· 
kak nvnurt1 28, s-za..-.. JRıada 

yetten teW<ki ettiğimiz 31/3/914 
günlü ve 2180 ııayılı emir 
mucibince kooperatifimiz umu
mi heyet toplantım 1 - • - 941 
tarihine tesadüf eden salı giinil 
ııaat 14 de V ek&let komiseri bay 
Fahri Kemal Akanıonun huzu
rile Ticaret oda.eı salonlarında 
aktedilmiş olduğundan bu ilanın 
elyevm vazifeeinden aynlmış bu 
lunan eski idare heyeti tarafın -
dan verildiği anlaşılmış ve her 
nam!sa bu i!Anın ikinci defa neıı
red.ihnemesini temın etmedikleri 
kanaatine varılmış olması sebe
bile bu ilarun hiç bir hükmü ol
mıyacağını muhterem gazeteni
zin ayni ~ütununda tavzihan neş 
riDi rica ederiz. 

Vilayet, gümrükl•·re gelmiş li kadın çorabı yap1n&ğa başla
bulunan otomobil lfıstikl.,rinin mıştır. 

tevzii için bir liııte hazırlıyacak r-------------------------
lkbaat Vekiletine g!jndermiştir. ı ı İstanbul Le~azıın am~lji"j satınalma knmisyonun~an 1 Gece mDracaatları da 

eaat 14 .. 18 • kadar. 

Listenin bugünlerde tasdik olu- ı; edilir. Telefon: 43906. 

ııarak iade olunacağı tahınin o- =---·-----------------------•ııı.•••••••••••I 

kabwl 

hınmakta.dır. Bu lL•te gelir gel
mez derhal tevziata. başlana
caktır. 

Havagazi şebekesi 
İstanbul belP.diyesi İstanbul 

havagazi •irkctlerini her ay ha
va.gazi şebekesi hakkında bele
diyeye rapor venneğe mecbur 
tutmayı kararla.ştınruştı. Fakat 
firketlerin mevcut teşkilatlarile 
bu işi her ay yapamıyacaklan 
anlaşıldığından raporların iki 
ayda bir verilmesı kararlaştırıl
Jlll§tır. 

Gülhane müsamereleri 
GüUıp.nenin tıbbi müsamerele

;rinin 4 üncüsü 10 nisan 1141 per
tıembe ırii.~ü saat 17.30 da Gül -
lıane konferans salonunda ya -
pılac:ıktır. Arzu eden meıılelrtaş
lıu:ın te.µ-ifleri rica olun1A1·. 

Bir yangın 
başlangıcı 

Dün aaat 16.20 de Tlmnrl8' 
mahalesinde 4 numaralı Emine
ye ait sigortasız evin iinci katın 
da kiracı Ali kızı thsanın odasın 
elan yıa.ngın çıktığı itfaiyeye ha
ber verilmişse de itfaiye yangın 
yerine gelinceye kadar yangın 

hane halkı tarafından söndürill
PıÜ!ltUr. 

Başından 
yar alamı' 

Arahk sokağında ~ numarada 
oturan İsmail oğlu Mustafa ay
ni BOkakta oturan ve bir kadın 
meselesinden aralan açılan Meh 
met oğlu Hasan tarafından ta3 
ile başından yara.lanmıştır. Ya
ralı Cerrahpaşa. hastahanesino 
lmldırılınışlır. 

İki otomobil 
çarpıştı 

Takainıde Gümüıısuyu cadde
si Haylayf 'apartmanı bir nu
marada oturan İbrahim oğlu 

J:adri kendi idaresindeki 2376 nu 
maralı otomobilile Harbiyeden 
geçerken o e~na<la manevra 
yapmakta olan Dimonun 2060 
numaralı otomobilile çarpı.şınış
mıştır. Her iki otomobilde de 
ha.~ar vardır. 

500 çift çizme alınacaktır Pazarlıkla elu;iltm..U 10/4/IHl per;,embe eünOI 
ıaat 15.30 da Tophanede Lv. imirliği !atın alma k.omi:syonunda yapılacak

t<r. Tahmin bedeli 7000 lira ilk teminatı 525 liradır. Taliplerin belli va-1 
kitt.e komişyooa Celıneled. Evo.ı! ve nümuneoj komisyonda ı:ifrülür. ı 

(1051 - 2725) • 
••• 

Beher kilosuna tahmin edilen !iatı 20 kul"Uf olan 5,.000 kilo ~r 
kuru !asulye pazarlıkla satın alınacaktır. :lbale8l 10/4/9'11 pe..,embe günll I 
şaat 15 de Tophanede Lv, An1irliği satın alma komia;yonunda ıapılacakb.r. 

Nümwıe ve şartnam .. i komisyonda görillür. İlk teminatı. 825 liradır. Ta-
liplerin l>olli vakitte komis7ona ıelmeleri. (1().13-2701) 

• • • v. 

BORSA 
a Nisan 941 

Açıl., o• 
lccpa•ıı 

Londra 
Nevyork 

l Slerlhı 

Dolar 
C•nevre bviçre Fn: 30.79 
Atına Drahmi 0.995 

Sirkeci istasyon.unda elli bin ton eşya tahmil ve tahl~ye ettirilecektir. Madrid Ptteta 12.89 
MiHeahll!t nam ve heı!abıno pnznrlıkla eksiltmesi 14/4/941 Pazartesi günü Belgrad Dinar 3.1625 1/4/941 tarihindeki umumJ 

heyet toplantısında idare 
heyeti başkanlığına seçilen 

"""t 15 de Tophanede isi. Lv. Amirli!ii satmalme komisyonunda yapuacak- Yokobama Yen 31.0175 
br. Tabın.in bedeli beher tonu 32 kuruş ilk leminatı 1200 liradır. Talip- Stokholm leviçre kro• 30.8275 
!erin belli valtitte komisyona celmeleri. (1056 _ 2778) ESHAM ve TAHViLAT Yahya Yılmaztürk 

r "Yeni Sabah,n,, 
ilan fiyatları 

c: • • Sıvas - Erzurum (tiçılDciJ 

Apitıda yazılı b kır kaplar pazarlıkla ıebn almacaklır. thaleol 14/4/ tertip) 19.53 19.50 
941 Pazartesi (Ünü saat 14 de Tophanede ıst. Lv. Amirliili satınolma ko- T. C. Merkez Bankuı hilSe 
misyonunda 7apolacaktır. Her kalemi ayrı ayn taliplere verüebilecetl glbl ll..;"";,;n;;;edi;;;;,· _______ .;.ı,;,;ıo;;.5;,;0.t 

edilehilir. lsteı<lilerin belli vakitte komisyona plmeleri. (1053 • 2778) llJ••• DOKTOR m:ı••• 
her kalemin miktarından daha ar ve parb parti de muhte.U.t taliplere lh.ale 1 Kr. 

Miktarı Tutan ilk teminatı HAFJZ CEMAL Batlık mıı.ldu olarak '150 
Birinci ayfada -timi 500 Clııot Arlet Lira Lira 

Büyük bakır kazan. 
Küçük bak1r kazan. 
Kııravana. 

Kapaklı bakraç. 
Kev&ir. 
Yag tann. 

17,000 kilo 
12,000 > 
7,500 > 

13,000 adet 
7,MO • 

10,000 • 
3,5-00demet 
8,000 > 

10,000 > 

Birkaç 

500 
300 

10,000 
10,000 
ı,ooo 

1,000 

Taze bakla. 
Semiz otu. 
Bezelye. 
J:nglnar. 
Marul. 
Yeşil ı:alııta 

Dere otu. 
Maydanoz. 
Taze soğan. 

Memur 

42,000 
18,000 
10,000 
80,000 
J,000 
4,000 

3150 
1850 
3750 
5250 
2U 
~:rı.50 

39,400 
29,400 

14,000 
23,100 
21,000 
27,000 
10 000 
20,000 
14,500 

Alınacak 
İstanbul elektrik, tramvay ve tünel 
işletmeleri Umum müdürlüğünden 

İ!)letmelerim.iz daire ve şubelerinden talim ve manevra için silAh altı

nıı gidenlerin yerlerine mü~abaka ile birkııç muvakkat m('mur nlınacak

tır. l\ıtüsabakada ayni dereceyi alan memurlar arasında lise- \·c yUksck 
mektep mezunları tercih edilecektir. Ht'~HP ve yazı i~lerin(• bit-akkın vakı.t 
bulunanlann 11.4,9'41 cuma gürıu 1>aat tan1 15 de mü:-uıba1':lya ;;:-irnıek üzere 
1\tetro hanında Zat işleri müdürlüğüne müracaatları. (2799) 

Lokman Hekim Ddncl " " S50 
tlçüııcö " .. soo 
Dönlüacö .. " 100 
Beşiııcl .. • '15 

Dablllye J!ılUt.ehusısı 
Dlvanyolu 

Altıııea .. .. 50 

İstanbul Gümrükleri 
Ba,müdürlüğünden : 

ı - Gümrük Kokulan clbi!eliğ!Jçln 473 metre kurnae alınacaktır, 
2 - ihale 21/4/941 Pazartesi saat 10.30 da yapılacaktır. 
3 - Tasarlanan tutarı 2318 lir:ftır. 

4 - Nümune levliztm servisindedir 

5 - isteklilerin ıhale santindcn evvel yil'fde 7.50 hesabile 173 lira 
85 kuruşu Başmüdürlük \'e.Lnesine yabnnaları ve kanuni vesi.kalarile 
birLkte Başn1üdilrliık satınalma komi::yonuna gelmeleri. (2623) 

İzmir Vilayeti Daimi Encümeninden 
Turistik yo11ar mıntıka müdürlüğü için 250 litre hacminde blı Beto

niyer \'" en az 20 beygir takat:nde ve 7 kilogram tazyikli iki kompres 
ör ahnac:.ıktır. Eyi bir halde olmak şartile mustamel dahi olabil"r. !.;:tek _ 
!ilerin tekliflerini 20/4/941 tarihine kadar turisıik yollar mıntıku müdilı·-
lüğüne vermeleri ' 118 - 2752) 

Otomobil çarptı .-- MARVİN Jsviçre Presizyon saatleri Altın - Metal~.-. 
Dün 2201 numaralı otomobil ı# Maarif Vekilliğinden 

9 NiSAN 11»1 

:. . . . 
'ıDARUllll &İlll 1$ BAIKASIND~ 
lKRAMI-(~ ...t!.ESAP l'Ç.<J' 

fKalorifer Malz~mesi aranıyor 

' 1 

Yeni veya müstamel Kalorifer bo
ruları, kazanı ve Radyatörleri aran
maktadır. Elinde bu çeşit malzeme 
bulunup satmak iatiyenlerin Gaze
temiz idare müdürlüğüne müraca-

atları rica olunur. · 

Yanıcı Madde alınacak 
z. V. Zirai Kombinalar Kurumu 

Müdürlüğünden: 
150 Ton M-. 

J.000 Büyük teneke Benzın 

J.000 Bll7ilk terıeke Nro! 
Muhammen bedeli c37 .000> lira olan ;,ukanda cins ve mlktarlan 1'~ 

~ kalem l'~ madde Anlıaracla ı..ıtım edllınelı: -· kapa!J 1' 
wıulü ile ııabn almacaldır. 

Kat1 ihale 10 Nisan 1841 _.,be günü aat 14 de Z. Vektleti llAfl 
ıımda merk.ez satın alma ltomiayommda yapılacaktır. 

Bu ı.. alrmek istiyftılerin <2.715> liralıl< muvakkat t.DiAal ile l<•ııı; 
nun ta;}'in ettitı v...U.a ve teklinerini 10 Nisan llHl peqembe C(inil ' 
18 e kadar ltonı.la;J'on reislil!ne vermeleri lhımdır. (1855) (D74) 

••• 
180 Ton Motorin 

1.000 Büyük teneke Benzin 
1.000 BOyUJı: teneke Petrol 

Muhammen bedeli 33.000 ltra olan .)'Ukancla cins ve miktarları 1~ 
tlç kalem yanıcı madde E•ltiııehlrde teoelldm edilmek üzere kapalı ,. 
usulü ile satın alınacaktır. 

Kat'! ihale 10 Nisan 1941 perlftDI>• ıünil aaat l4 de Z. 'hl<ileti bin..,; 
da merkez satın alma komJsyoounda yapılacaktır. 

Bu işe cirmek 1$tiyenlerin 2475 liralık muvakkat teminat Do kanuıı' 
tayin ettlll vesika ve teklifierlni 10 Nisan 1941 perJembe C(lnd 1aal ı! 
kadar komisyon reisliltlne vermeleri 11.zımdır. (ıGM) (2a~ 

.-----------------------------------------1,. Devlet Demiryolları ilanları 
Muhammen bedeli 20700 lira olan Uç adet bava ıabmerdanı ile iki •' 

mazot motörlü kompresör 18/4/941 cuma et.mü saat 15.30 da pazarlık ı1' 
ıııı Ank~a idare binasında sab.n ahnacak.br. (/ 

Bu ile lllrmek lstiyenlerin kanunun ta:yin ettlj( vesıkaları haııı 

ayni &ün ve saatte komisyon reisliğine müracaat etmeleri lAzımdır. 
Şartnameler Anl<arada malzeme dairesinde ...e H&J'darpa§acla ıescO 

n sevk fefllğınde cörllleblllr, (:1588) 

• • • .J 
Muhammen bedeli ( 170.000) lira olan 10.000 ton çimento 24/~~ 

l'ertenbe llilnü lll•t 15.SO da kapalı :aort uaulü Ue Ankarada ıdare bin9'· 
da satın alınacaktır. 

Bu ;,. clrmek ı.teyenlerin (9750) liralık muvakkat teminat Ue I<~ 
nun tayin eltltl v .. lkaları ve teklılleriııi aynı gün .. at U.30..kadar ı.oP" 
J'OıD. Reisliğine venneleri 1Azımdır. 

Şartnameler (300) kuruşa Ankıra ve Haydarpaşa veznelerinde 

=m=akta==dır===.======='='27=1=8·=·=======::::::::::=:::=:::=:::~ 
Beykoz Askeri Satınalma 

Komisyonundan : 

TÜRKiYE CÜMHURİVETI 

ZİRAAT BANKASI 
Kuru!UI tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk 1iruı. ~ (1 

Ajans adedi: 285 

Zirai ve Tlcart htr nevi bınkı tnuamelelerl. 

Pırı biriktirenlere 28800 llrı ikramiye verlyw~ 

~ıt' 5.000 , 
4.800 , 
1.200 

eoförü Murad Parızo otomobili LUXOR Radyohı.n ZJ<..'T Hava.gazi ocaklan - AEG Elektrik 
J1e hamal başı Arslan sokağın _ &!etleri - Bisikletler - Avizeler ücreti 1 

dan geçmekte iken Kasnnııaııada 
oturan Haydar kızı fi.ı:ııA Hüsnü- OSMAN ŞAKAR ve Şki 
7eye çarparak yarala.mıat:ır. Suç TAKSiTLE SATL'~: Galata Bankalar - Beyazıt - Kadıköy . 
.1ıı. AC14yeye venı00ıp, jLiliiliiiliiiiiliimm..ı•m;-mı: _________ .__. 


