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Francala istihlak • l 
azaltılacak 

Francalacı/ara giinde 200 
çuval un verilecek 

·--,i-iYl.-Me~:·~·i" .... , 
L Un top ıantH ı 

Makr rnacık. r .a pastacı:ara da 
vrr.lecek m k tar tahdit ediıiyor 

Ankara, 10 ( A.A.) - BilyUk 
Millet Meclisi bugün çalışmala· 
rına başlamıştır. 

Bu.gUnkü celseye Doktor Maz
har Germen riyaset etmiş, An
kara şehri su tesisatının hazıne 
uhdesindeki mülkiyetinin Anka 
ra belediyesine devri, diyanet ırr 
leri reisliği 1939 mali yılı bütçe· A m er 1 k a ·- .... - ··--·-· sinde değişiklik yapılması. bele· 

:l~ --ik i ·-· 8 u lgar !:~~~::rl:n~j~=i~~:~~:-ya r d ı mı luk muahedesi ile beyanname ve 
1 •• arı· alayı optanlara miltedair protokolun 

•• 5 SU V tasdikine ait kanun 18.yihalarmm Yarın başlıyac.. ı geri verilmeıerine dair başveka.· 
!1 't DgOS! &V bDdDdU• let teskereleri okunduktan sonra 1 m l· ı va r 1 ruzrıa.mede mevcut maddelerin İ DD geç rell · müzakeresine geçilmiştir. 

Dolar luvnt8tlaA8 1 teslim OldD f Meclis, 1937 mali yılı hazine 
J- u 1 • hesabı katisi ile hudut ve sahil· 

Londra, ıo (A.A.J - Mllstakil Fran ı' ler sıhhat umum müdürlüğü 938 top ve tayyare sız ajan8l bildiriyor: yılı hesabı katisine ait kanun la· 
wr9r~'8C8'- Belgıı.ddan alman ve hentlz teyit yihalannı miU.akere ve kabul e· 
• il A edilDıeJrCD ha.berluo a&e. .JJd ~u ...._ ~ Si1ai1 upi••••k 

va,fngton, 9 (A. A.) - Dlln l. 80Tari aıa11 dtlıı ctın dofarken Yu • Dzere toplantısma eon '9ermlr 

HUküınet, francala lstlhlakinl l karnncılara 250-300 çu ... -al pu 
tahdide karar verınişt1r. Bu hu- cılo.ra 100-120 çuval veriıec 
susta icap eden tedbirler alına· Ur. Bu rakaml.ar, ofise b'.lıWIJ·UDU~ 
caktır. Bu arada, lokantalara da Ur. Ofis bu rakamlnra istin 
ktınıilen yeni tip ekmek verilmesi tevziat yapacaktır, 
dilşünUlmektcdir. Toprak mahsul- Diğer taraftan değirm cll 
lerl ofi.s.t, francala i.sfhlWnin tah topmk ofı.se geçmesi k:ıs~ 
dldi yolunda ilk adımı atmıştır. O- diln va.z'vetlni göıil§JXlck 
fis, dU~, 186 çuval francalalık un dUn beledİyede rt:>is muaviı>J Lcıt 
ı.·ermiştir. Aksoyun bllŞk<ınlığl altında· to 

. EmlEK UOU~DI rak maluıullerl ofisi umum ~lldll 
Diln sabahtan itibaren ekmek rQ HWnid Koray İstanbul of' 

20 pııra ucuzlamış, 12,30 paraya şube mlldüıil Vaııİt, frrmcılar c 
satılmaya başlıınmışt·r. m'yeli reisln.In iştira.kile bir 

Fırınlarda yapılmakta olan ek- lruıt: yapılmrştır. 
mek çeşid'nl gBrmck üzere diln de 
teftişlere devam edilıniıstlr. Fran
cala ve malm1n::ıcılar belediyeye 
mllracantta bulunarak, toprak 
mahsullert ofisi tarafından kendi· 
lerinc verilecek un miktarmın tea
b'tinl btemi~1crdir. 

Toplantıda i'nkapanı dnf'rm 
dlcrlle fırıncılar arasm e 1,.j çu 
mübadele işi görllşUlmhştur. 

Badema çuvallar bir müteahhi
de vcrileeck v~ miltP.ahhit -.r-ıe~ 
sile değirmenlere sevı.e<rı• .Ur. 

yan meclisince kabul olunan harp goelav hududunu geçerek teallm ol • ür. 
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Belediye iktrsat mfidUrlilğü bu 
müracaatı tetldk ederek kendileri
ne gönderilmesi lbım gelen un 
ınnrtarm. iumarl~,.. T•bff 
edllea rakamlara göre: francalacr
lara gtlnde 180-200 çuval, nıa-

Aynı zamanda un stoku mesele
si de tetkik edilmi§, bunların umu· 
mf depolara konnıaaı ve deno Ye!'
Jert bam lqtawlm..-. Dtğer ta
raftan t oprak ofiai değinnenlere 
yumu§&k buğday aev~etm'et'r. 

Alman motorize kuvvetlerinin. 
N ovski kiliscsı 

Sof yada ttıf!§hu: 
önünden geç&§leri 

Bir italyan 
kruvazörü 
bat ı r ıldı 

Alman - Bulgar 

1 Tezah!~~~1::~t resmi 

1 

yaptılar 
Sof,>'11, 10 (A .A.) - D. N. B. bildi. 

riyor. 
DUn Bulgari.stanm muhtelif §ehir 

ler'n:i .. Almıın • Bulgar lutaları geçil 
r('sımıui yaparak umumi harpte tc. 1.-rmdra, 10 ( .A.A.) - Amiral 

lik dairesinin tebliği: 

c .m.dotierri. •·a .. smıfrnd'.ın bır 
1 tal va n kruvazl)rii deniZ?.1 tıla· 
rrmİzdan bh' si tn ;a:fından tor
pillenmiş ve hemen hemen mu
hakkak olarak batırılmıştır. t· 
tnlvarı kruvı zörünc iki de< tro
ver refakat etme'-tpyji. l{nıvn· 
~rc> ifabet va'·d o1-:Jucrıı miite3-
kt'1e>n ıki s at de troyer'er•n hi 
ril:ı il"iııi bk.bC'n krU\'a#ör C"tra· 
fmdn d Jn t•ld:ın vf' her haidP 
m~:r<'tt b:ıttan kurt,ı•an~arı al· 
m<> 1{ Ü"ere durdııkları. görül
mP .tUr. 

CondotiPrri "a., smıf ına m<>n 
~un krııvn'3rler .5009 tonilato 
hacmin<ledir ve 6 pusluk 8 topla 
mü th'f'z.Jir. Bu !>TI\JrtJn .:li.iıt 

g'<'"ll \ar<lı . Fnlınt b•wla•cl-ıı bi 
rı. D· ;· ...,•onıeo C"'le ını 19 tem· 
muz 1040 da Sydney tarafından 
batınlmıştı. 

l'ssU .. <-tmlş olan Alman • Bulgar 
doııtı ığmıu tesit etmişlerdir. 

suıgarıstandakl Alman lutatarma 
kunıandn eden generaller, Bulgar harp 
uJIHeri t. bldelerine çelenkler koymuıı. 
Jnrdır. Bundan sonra kıtıı.le.r iki or • 
dunun kumnndanlan önUndcn geçmiş. 
ıerdlr Bu geçi~ı~r esnasında bando • 
lar Alınan ve Bulgar mar§larmr çal. 
mışt·r Generaller kısa nutuklar lrad 

(Devamı ~ üncildı<) 

ve ,,gand 
Cezaire dönd Ü 

\ Jti, 10 (A.A.} - O!l • Sabık ha. 
\'85 • bıldlriyor : 

Gımcrı>I Vı-ygand bu snbııh ta,·ya 
rı• iln l''tzıılt"IJ dömrUııtUr. 

(Ye;ıe.ra' Veygandm, AfrU:aya av. 
dctlndt.>~ blrnz aonra, FTans1z Afrıha. 
sı nd·nıı nnavatnnıı. bağlılık dckl.ırı111 

yogu )~pmaaı bt:klenmcktedir 

mesı hakkında yeni karar 
Vekaletinden tebliğ edilmi§tir: hine kadar birer beyanname ile 

Ankara, 10 ( A .A.) - ~tısat 1 ve miktarım 8 nisan 1941 tari-

7 ağust:os 937 tar ih ve 2 ı 1210 mahalli iktısat müdürlükler ine 
sa.yılı icra vekilleri heyeti ka· ve iktısat mildürlüğü buiunmı· 
rarı ile mevkii meri)-ete konut· yan yerlerde ticaret oda1arma 
muş olup 14 temmuz 1938 tarih bildirmeleri .ııecburi tutulmuş· 
ve 2 /9231 sayılı kararname ile tur. 
tadil edilmiş olan ipek ıe sun'i 
ipek kadın çorapları standart ni· 
zamnamesinin hükümleri değiş
tirilmiş ve yeni nizamname sekiz 
mart 1941 tarihli resmi gazete<!~ 
nf"Şredilmiştir. 

1 mart 1941 tarih ve 4753, 
2 /15260 sayılı icra ,-ekiJleri he· 
yeti kararı ile kabul edilmiş o· 
lan nizamname 8 nisan 1941 ta· 
rihinde mevkii meriyete girecek· 
tir. 

ıngi ıter e - Fransa 
Arası gerginleşiyor 

Bfr ( Emfnfn 
mcsat cre eı ıımesı 

Amer:ka 
Çocuklara yiyecek 

gönderdi 
\ '1,t, J O ( A.A.) - Otı • Sa.bık U. 

vu · bildiriyor: 
Amerika Blrl~ de,·ıeUenr.ın bil.. 

)1lk elçisi Aınlral Lcahy. ga&etelere 
apğıdakl notu tevdi etml§tir: 

Amt'rlka Blrle§lk devletler! hU~ • 
metJ, lngıllz LUktunetlntn ablukaya 
tAbl tutmamağa müııaade etli#'! bir 
A.-nerlkan kızılhaçı gemlainln çocuk
lar ve kadınlar için blrl.ııci de~ede 
lüzumlu maddelerin Fransa.ya girmesi 
için tedbirler atmı§tır. 

( Dıwam1 -' ihıcüdd 

Nizamnamenin muvakkat mad 
desi ile 2/9231 sayılı kararname 
ile kabul edilmiş olan nizamna· 
rne hükümlerine göre imal edil· 
miş bulun.an çorapların bitınce· 
ye kadar sat1lmalanna müsaade 
edilmiş ve fabrikalarla toptan 
satış vapan ticarethanelerin el· 
terinde mevcut çorapların ne'i 

1 ...... .. ........... 11 111 • ...... 1 1 1 111 

Donanmanın ' H A L K 

Ev' iKi gece, ııaat tam dördü on 
geçe Şchzadebaşmdakl Ferah Uyat 
rosum•n ön C'ephes i birdenbire alev}( r 
lçl.nde baltrıış ve ateş Beyazıt kulem 
tnratmdan görUlerek itfaiyeye haber 
verllnıl'ftlr . 

Yıı.r:·aı:ı tnhklkattan :ınlaşıl<lığınu 

gHrP, y.'\Dgm lı!dhe:ıl şöyle <"Creyan 
etnıL,tir: 

Yıınrnn. saat tıç buçı.:~ sec;t> ti 
yatronun tin l'ephesindcn hatif hafi1 

(Devamı f incide) 

Ticaret gemilerini 
hımaye etmesine 

karar verildi 
(Ya=ısı ~ üncude) 

----

Tek bilet ' ekUml 
nasıl lrırşılat ı 

2 lncl sa.lıffernl:ıde okuytınas 
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a 
aşında 
yet 

1 

Hafta başında dünya ~ııziyeti 
ylecur: Amer.kaD A)'an mecli:ii 

1 saat miıu:.kereden sonra İngil
r y• yardnn 1ayihnsmı kabul 
ti. Amerıkada iki meclis vardır. 
ri mtim ill<'r meclisi d1ğerı 
an mecl dır. Yardım lfıyihnsı 

mUrr. ~mer meclisinden g ç· 
• Şimdi de Ayandan geçti. Şim

-; p !ac.ak iki s y kalıyor. Biı i 
a tı~ nd.ın tadile uf!radığı 

ın tadıllı:>rın tAfKliki için milmes 
€T mPcli ıne gitmesi lilzımclır. 

n ıt '· :ıha E>vvelce ka.'bul cd:l
nden tasdik i :.nin bir formali
n ıbar kalacağı anl~ılmak

d r 
D ri de Ruzveltin imza etme
iir. Ay nda 17 giind nberl sal!· 
ycUerln tahdidi .ı;in muhalifler 
alı !:\'Ordu. Bir çok tndil teklif
rl verilml ti. Fakat pek azı ka. 
u1 edllıni tir. Layiha, Am erlkn· 
:n ticlil pakta karşı verdiği ce

ı rr. 
Uı.yiban n ka.bulU Birleşik Amc

kanm dUnya harbine kan!lması 
k•ir. Bu vnzıvet karşısınd 

ihvcr d vletlerl ilkbah rda Am • 
yardmu yetişl)1eden ewel 

hl bitirmek için bUtün kuvveti. 
çal sacakl n muhakkaktr. 

PAatsuoka'nın geli§i 
A lmanyanm .Atlantfk dcnlzindc 

nrelerıle ve tahtelhal;.. lerllc 
1 ete geçeceği sıre.d:ı. Japon· 

da p:uıifikte harekete geç. 
Almanya ta.rafından isten· 

e t dir. Ancak Japonya Sovyet
rd !1 çekinmektedir. Sovyetler. 

ı- r ademi tecavüz p:ıktı ~apıl· 
sonra bu meselenin tetkik 

1ın ~ mE'vzuu bahis olabllece. 
nden Matsuoka bunun içın Av
ıpa~a g lmektedir. 

Vi§iden istekler 
Alma.nyanm vı;,t htlkfiınetinl do 
bahar laA.rruzuna ~Urake çalıe

a.kta olduğu maltimdul'. Vişl hU
rlımetl Almanyn ile işbirliği yap

ak için mütareke c;erçevesf lc;ln-
e Almanyaya yardımda bulun· 
aktan c;cklnmlyor. 
Bir habere göre Franm donnn· 

ınası Fransız ticaret gemilerine · 
refakat edecektir. 

İngiltere Fransa h kktnda ab
uka tatbik etmekted·r. Bu ablu· 
aya Fransa do. dahildir. Frans z 
carct gemilerine hıırp gemllerl 

ref knt edc>rtıe n olacak! fngilte-
nın ablukada hıı.sıras olduğu da 
a'ümdur. Bu hnber doğru ise, İn· 

~l r il Fraıısanm arasının nçıl
mB.' ı dPmel tir. 

i ngiliz • I spanyol 
anlaşması 

in ltc.>rP ile İspanya arasında 
s ;lamlasmış göl'illüyor. 

n i zı eşya mübadelesi için 
r mu• avc'e im land.:ğı bildiri

r. Bu, ispanyanın :mihverle iş
rli/tt yapmamasmı bildirme bah

d n ehemmiyetlidir. 

Bal/1.anlavda vaziyet 
B!llk nlarda. yeni bir inkaşs.f 
' ur Ma"ar rad~o u Yunanlsta-

nm ltalya ne· mntareke için Alman 
tavassutunu istediğini yaz:yor. 1-
talya ve Yunanistan bunu tekı!p 
ediyorlar. Alman askerlerlnlıı Bal
kanlara gelişi İtalyan gazeteleri· 
ni pek sevindirmiştir. 

Yu oslavyada VCJ%iyet 
Yugoslav vaziyeti mUphem ot. 

ma ta devam edl~or. En yakm 
bir istikbalde üçlll pakta gireceği 
söylendiği gibi böyle bir V8%1yetin 
muhtem l olm.,d:ğı da söyleniyor. 
En fııila :mevzuu bshls olan me
sele Almanya ile Yugoslavya ara
smda bir snldırmazlık mukavelesi
nin imzası t a ridir. 

lngiliz sefiri geliyor 
Bulgarlstandaki İngiliz sefiri 

R~ndel bu sabah 11 de ayrılmı§
tır. Elçiye memurlar da refakat 
etmektedir. İngiltere Bulgartstnn 
münıısebatmdn vecih de bu .suret
le tamamlaıı.nılQ oluyor. 

Belçikada yiyecek 
vaziyeti 

Belçiknda yiyecek vaziyeti pek 
fenadır. Huver'in yiyecek gönde
rilmesi teşebbUJıU İngılt re tara
fmdnn reddedilmişti. Bu teşebbU
süiı başka Şt:kilde canlandığı ve 
Aınerlkndaki tngtll.z sefiri tara· 
{:ndan bir beyaname Ue yeniden 
redded'ldlğ; haber veriliyor. Hu-
1er Belçfkadnkf gtd ızlığm tah· 
mlndcn çok fena olduğunu söyle
mektedir. 

!g.gol altnıdakl yerle-re gıda g6n. 
derilmesi harbi uzatacağından ln
giltero gıda vennemektedlr. 

Arnavutluktaki hwekat 
Anıo.wtlulrta merkez ccphesln. 

de Yunan muvaffakıyetleri devam 
dlyor. Yunan ordusu Tcpedelen!n 

I~linl istihdnf eden bir tabiye 
kullanarak bu ehrln 8 Jdlometro 
§imali ga~bindeki Şindel dnc,~m 
en bft.ldm tepeBlnl ve beş kilomet· 
re 1,1arkmdakl Medikoland kC>yUnll 
zaptetml~Ur. Tepedelenln dllşmetıl 
yakmdrr. Bu suretle A vlonya yo
!u açılacakU:r. 

Afrikadaki vaziyet 
S'mall Afrlkada en süratJf lnkl

ıat eden harek!t Jtalyruı Somaii
Binl!en c nubt Bab?Şlstana doğru 
olan yilrllytı~Wr. İngilizler bu böl
gede b~ günde 360 kilometre ka· 
tetmişlerdir. Yani gUndc TO kU°" 
metre gidilm' tir. İngilizler bUWn 
İtalyan Somalisi sahillerindeki 11-
manlarm iç Habeşlstanla muvn,sn.. 
la.smı kesmişlerdir. 1ngU'zlerin 
dUnkU tebllf.ffiarardan da rohset
mektedlr. B•ırasr dıı zaptedilirse 
ttalynnlarm Cibuti ile de muvasn
lalan kesilecektir. Somali ieine 
artık bitmiş nazarilc bakıl bilir. 

Bir hamal tevkif edildi 
1brahlm Halli adında bir hamal 

'Scçen!erdo, demir tUccan K\milln 
demir ennl Sirkeci lstııayonundan ta. 
ştrkcrı, iki arabaya 2 bin kilo denılr 
yUklc.nl§, RQstem adında birisi vnsı
taaııo ~tını§tzr. 

Hamal dUn yakalnnmı , adUyece 
tevkif olunmu~tur. Demirleri utarak 
pııraJan cebine lncUnın RUstcm anı.:ı.. 
nuı.ktacır. 

~~~~~~~~-

- -~---~- - -

l sianhul tramvaylar nda tek 7 arihten• 

bilet nasıl karşılandı ? "~::uıc:t1;gıultl 
tür. Meşhur Londra 'fi 

Bir ş'şman gene bir ku p b~~ğ~~:~a!~:'i' 
bulup şikayete yol açtı ~~tı~~ı=~~

01

:a Ehliyatna m esiz 
• 

sınama 

makinistleri 
15 marta. kadar 

hliyetname almazlarsa 
çalıştırılmıyacaklar 
Beıeuıyc tarafından yapılan teft4 

1erdc bazı slııema makinist ve nıt.avin 
lcrinln thllyetnamcsız,çalıııtıklarş gö
rlllrnUş. bunun Uzcrlne sinema sahip.. 
lcrlne yapılan bir tamlınde ehllytıtııe
meıl oımıyan maklnlr;Uer 15 marta 
kadar Fen müdUrlllğUnde imtihana 
glrcreK ehliyetname n.lmalan a.ksl tak 
dirde bu makinist ve muavmlerlnln 
t'ezalaodınlacağl b!ldtrilm!.§tlr. 

Hariciye Vekili 
Ankaraya döndü 

Blraaerlnin cenaze merMimlnde bu 
lunnuı.k Uzerc fchtlmlze gelen Hart. 
Cil-'c V~lll ŞllkrU Baracoğlu, dlln ak 
ıam:ı:ı cltspre!!le Ankarnya av'1et et. 
Dıl§tlr. Vekil, Haydarpaııa tata.Myonıın 
da mut..c.d z vat taraCtndan UğUrlan 
mı tır. 

(Tramvaylar dana.en itibaren 
tek kıta usulüne tabi oldular. 
Yeni şeklin lsta.nbullular igin iyi 
mi, kötü. ma olduğunu te bit et· 
mek ı.&tiyen bir arkadaflmu:, 
muhtelif semtlerde tom bir Bcıtıt 
tramvayla dolaşma~ ııe duyduk
larını tesbit etmi§tir. Bu çok en
tere8an muhauerelmi uvklo o· 
k:u.ycıcaksınu:.) . . "' 

Biletçi, kalabalığı yararak 
yaklaştı: 

- Bilet, bilet alalım baylar .. 
Paramı uzattım: 

- Neresi .. dedi demedi toı>
landı. 

- Affedersiniz.. . . ~ 
Bir yolcu on kuru§ uzattı: 
- Karaköy .. dedi 
Biletçi gUIUmeiverck: 
- isterseniz Şişllvo gidiniz .• 

mukabelesinde bulundu. 
Adamcağız bunun manasını 

anlamamış olacak: 

IRA VAYLAROA YENi TARif E 
DO T T IK.~ BAŞLA. Dl 

A ktarmah biletler 4 nisanda 
Tramvaylnrda yenl Ucrot Uiri· ı kezleri ve binilen yerler fvaröt edi

fesinin tatb:kine dünd n ltibnren lecekUr. BlletlGr Uulnd &ym 31 e 
bnşlnnlDJ§tır. DUn birinci mevki kadar gilnleri gösteren rakamlar 
tramvay binenler nereye gider- bulunnca.kttr. .Aktarmalar yalnız 
lel"Sc gitsinler 1 ikinci mevklo bl- gtdf§ istikametinde muteber olacak
nenler de 5 kurug vermiuleı-dir. Dl- ur. Aktarmalı biletlerde Uthıak 
fer taraftan &ktannall biJet baz·r- noktalan il bltlş noktalan LGaret. 
lıklamıa devam edilmektedir. Bu leneccktir. T blt edJlen aktarma 
bilcUor dört nisandan itibaren merk~yerf ounla.rdır. Takslm. 
tatbik mevkllne konacaktır. Harbiye. Beyazıt., Karak~y. Emin. 

Aktarmalı biletler yenl kıın:ra. llnli. Aksanıy, Fatihtir. 
~re bir gUn için muteber olacak. Aylık puotara gelince; bu pa.· 

Aktannalı blletlerde aktarma mer solar resimli ve pullu olacakt:r. 

Alman denizaltılarına 
karı 

Bis~Uit ge.niler 
\'a ıngtou, 1z (A.A..) - Salllhl)'t!t.. 

tar btr maha!lld6D öğrezılldlgtn~ gOre 
ödUnc; vcı'IDe ve kiralama projesJ kn. 
nunlyet keabeder etmez lntiltere. 
ye aürau yardım etnıek Uzere pll.n. 
!ar hazırlanmIBtır. Bu anıda Alman 
denlzaltz hıırblne kal'§J koymak Uzcre 
1nglltoreyc "'blskUv1t gcmlst,, adı ve.. 
rDcn Ecri gcmllerden mllblm miktarda 
g9nderllecckur • 

Peten 
Seyahate çıkacak 

Vişi, 10 (A.A.) - Mue.şal :'e
tenin yakında Savoıe'de ve Frnn· 
sanm doğu • cenup b6lgeSinde 
blr seya.hate çıkacağı öğrcnJ
mJgtir. 

Pa!Olar altı ayda bir değişecektir. 
Yalnız her y Ocret verUdJkLen 
eonnı. pullanacakhr. Pasolar bet 
ayın dOrdUnde dc~ecektir. 

Birinci me-vki puolar ayda 640, 
lk'ncl mevki pasolar 600 kul'Ulhır. 
Şebekeler her tarafa muteber ola· 
cüttr. Aylık paso eekllndekl ~e
bckeler birinci mevki 480, iklncf 
mevkl 240 kuruştur. Pasolar ve 
şebekeler bu Ucret!e bir ay lstedi
ğt kadar seyahat edeb'lecektir. 

Ne Demaıı? 
(Poeln) in ma.numı bllınlyen 

yoktur; fakat bu manada. yine 
(peşinen dlyen ve yazanlar 
g5rüyonu:. (Peılnen), dUlmfzde 
Arab ve Fans ka'dclcırlnln yaşadı· 
ğ! gUnlerdo ıblle yanlıelığı bilinen 
kelimelerdenfil. (Farisi bir kellme 
Arabt b1r o&t kabul ot.met) dc
nlrdl (Pe§lnen) clemomcll, (pe. 
§in} demeli. 

- Hayır efendim, dedi, Şİ§li 
değil, Karaköy. 

Biletçi aynı sUkWıetle: 
- İsterseniz Şi~liye gıdebllir 

siniz. dedi. 
Adam sert sert baktı. J{endisi 

Uc alay edilip cdilmcdiğinı enla· 
mnk ister gibi bilet.çiyi bir daha 
silzdll. 

Anlaşılan biletçi, §imdiyo I•a· 
dar nereye gideceğini bir tUrlU 
aöyliyemiyen ve bu yUzden ken· 
disinl Uzen yolcuların intik.ımını 
alrr.ak istiyordu. 

Yolculardan biri izah etti: 
- Yeni usul kondu, dedi. U· 

sıtlU anlattı. 

Beyoglu yangınına 0 
bulun başından g~c;en.,, 
nem günlerıni, tarıb ~ 
ayf alarmda top!ıy ııl1 

bul cehennemi" ba§ dt 
yine Vakit sUtunlarJJI 
50 · 60 tdı ıknda ':u 
O tefrikalarımda. ~ 11 
yarak Marmara s ~ıı 
ten yangınların mcr:ı 
latan taraflarını Y raJı'IO 
rım Urpcnnıeb. fc Jl! 
şında bıımbaşka bir tılt 
dır. Fı?rahla terab~~ 
tarihinin bırı,:ok ha 
kAnlarını kaybettııer. bi 

Tivı:ı.tro taribiıntıJJl 
tırı İ alalım: .,,.. 

"' • • işte bu aralık (1 
Bir kocakarı kontrole bileti (Tilrk tıvatrosu) ıle 

uza~tı. ne) ve ·(Dnruılıed:ıJ) 
Kontrol itiraz etti: Meta KÖ e kapmaca ;ert' 
- Bu bilet eski.. dı. Türk tiyatrGSU ;U 
Nine hiddetlendi: rosu binasında t ıni 0rt 
- Ne eskisi. <iodi.. Dahtı bir vnm ediyordu. Faka tın• 

sant evvel aldım.. leşmelcrine fırsat kn p 
- Ama. tram\•aya binmi§. kul· rüh tivo.trosu tckrllfür• 

lnnmışsın.. namına kiralandı. tU yt 
Nine manalı manalı gUIUmse· rosu da ra."llnzıın Us 

dl: lrncn. yenfda.n Dar~ ,er.' 
- Ynısıma bnkmn, dedi. Yeni haka mecbur oldu. at!j) 

usulü biliyorum. Bundan sonra zan temsilleri pcl; P .~ 
tek bilet kullanıtıvormus. Şlm- Şadinin şöhreti. p~n eflt' 
diye kadar çekfl?imlz y t~r. Bi· si. S~l;tzı,..ci gibi pıY 
raz da biz rahatlıY<ıhm. bUtUn artt ." t>tf•' 

~ " ~ Türk s'.!Jıneıd"'e ~ 
Biri arkadaqma. ın'llatıvordu: p:ın bu bir..a m datı•uf"ttt 
- Htç unutrna.m bir8der. dıyor ı ıne nit t:lr çok h8 bil' 

du. Bir gfuı Tcpeba.§mda ka'aba· dır. "Ferah" devi~ce e 
lıktan bir turııı inen-edim. Gala li artıstler g zuınUzd çO 
tasaraya yakla~ırkcn kontrol gel ·'Feınh'' deyın~ bir tatlı 
dl. Blletimc baktı: çocukluk e-i\n1 erın111 

1
,., .. 

- Mmtaka.y:ı ~eı::mişsin, yeni tar1nı bir d11ıa ": !tık,,. 
bilet alacaksın. dedi. Aldım ama ~fmdi ora~ı bı~ d•b' 
fçime l§ledi. Paraı11 l~Jn de~il. h:ıline geldı. Yerın;!.'tıılr 
suçum olmadan ecza.ya çarpıldı- zaın binalar vnıc0c e\1 .. 
ğım için.... ··~e'l"tl.h" trorihi bir d cJ~ 

• cı "' ğı ı('i'l oaima y ı:ııva 
Yine biri anlatıyordu: Oradın geçenler: 
- Her akeam mmtal a farkını _ nuracla F rıı?t 

kazanmak için Sirkeciden 'Emin- vardı .. d yecekler. 
önUne kadar VUrU or, tabii Sir
kecide boş tra.mvavları kaqırr 
yor. Eminl>nUnde bir yere s1~a.· 
bilmek için dakikalarca bekli
yardum. Bu yilzden bir defa o· 
tumıak nasin olrnamıetı.. 

:p • • 

Bir şişman adam: 
- Aman birader. divordu. Şu 

birlnci mevki yine P.lnir •. 10 ı...-u· 
ruş U7.atıyoreunuz. Biletçi: 

- lki kunı urwz var mı? .. di· 
ye beş kuruş veriyor. En rahııo 

-ikinci mevki... • 
4 • 

Bu muhavereler §unu isbat c· 
diyor ki: Yeni usul herkes için 
faydalı olmuştur. Eski bir mm· 
taka ic:in bilet alanın, diğerleri· 
nln aynı para ile birkaç mıntaka 
gitme!erinde gözU yok. İki mın· 
takayı bir biletle yapnnlnr tn.bii 
memnun. 

Fakat OU elemıınm, }1n l": 
§ik~yet yeri bulmasına na dersi· 
niz... 

•• 

Japon 

_, 
Şnngh:ıy, 10 (A.~·> lt~Jll

rlclye nazırı MstsU0 

Hlnd.çlı.ı aııııışması l~ 
sonra llerllne hareket ~ 
edllmclrted!r. uıı! v.'..ıl 

MatLo.ıokanm seyahB eti ti 
ynrc !.:e yaparak aıtı 
cereyan eden bM.scle~dell 
vlr cb'ıck Uzerc, filli naD 
ya hareket etml§ bUlU .~ 
yUk Ltl::I Ott'dıın dab& 

varm -~-~ 
ı ıs,r Baş~~ 
İngiliz dostl~~.I 

memnuniyeti111 
Turk!erde milll kadın kıyafetlerine gelince: HJç t~ 

r l i dilmeksiz.in id:liıı eJilebili. ki bu."llardn en :ıa

z:ır c; kici \e en ~cmill avlny:ıcı kıyafetlerdi. Hal ve vak
ti mll.s i ice n le kndınları, 'lç ç.;ı.maşın olnmk, hemen 
dalma in ip kli gfunl~lCl' giy~lerdi. Bu ipekliler yerli 

koz lnrdan çekil::n ipC"kl:rle ev tez~hlarında dokunur ve 
bil' çok krısclı b.rda bir çok aileler bu yüzden geçinir-
dı. B;ı gbmlcider, sahibinin kollarını tA dirseğe kadar 

plak bırakacak şekilde bol ve geniş kollu olw· ve g -
k ko'lıırm kemırlnn. gerek boydş.n boya etek yine 

i ' ten 1.. .. ıenm'ş el oyal:ırlle eti!ılenmiş bulunuyordu. 
fj r anı k fi der~c de aç k bırakan yaka, ııahib'nin mo.. 
ı, v ı ti i vaz yeti ile müten~ib kıymette bir mUcov. 

r:ôÇô ~ Cô~ 
eİuft. ,;t/tJhmtdin 
SOnne!DöğOnö 

.!/az.an. H. U. 

dmlan arumda rastltınmakt.adır. Tilr'k ko.dmları bu ln· 
yafeti kıı:m; nadide ve kıymetli kumaşlara kaplanmı!f 
kakmı. eamur ve zerdeva gibi kUrklerle ikmal ederler. 
di. Bu kUrhlerin kollan da:ma dirsekten yukarıda o
Iıırdu. 

Türk kadınlan sokağa çıkarken vtıcudu her tara
fından topuklara kadar kaplayan uzun kollu feraceleır 
giyerler ve ba~larru, )1lzlerinl yaşmak denilen ince 
!pekli bir arttı ile llrterlerdl 

/ 

Kahire, tfJ ( Ji.~~,ı"..ıf 
rnm ~azetesine beY :tl~~ 
nan Mısır bnrıvc'dll ıc•ııl ,t 
rı paşa. B. EdcnlrtA1tJC':d • .t 
giJtere ile MısJl'I u.ı ~it~ 
tlyast ve iktısadi ııt otol';; 
kında mütead:lit g;şt f 
bulurduğunu sövıeııı9 , 

~meler dostluk ~ 'ctf'.-,, 
nnlııyışhavası için~ 10nr-~.J mi§ olup neticele~ eetl<tif~ 
man t?"ellnc~ bilditıl tJI;~ 

c 11' l ni~ ı. Bıı ine~ gömlek, topuklara kadar dO· 
n ~ ıne ip kten b:')l bir gslvarm UstUne dil§el'dL 
Ş ılvular ici~ da.ha ı.i~ a.de canlı renkler scçlllr ve 

bunlara yUks k kıymette kuma.slar tahsis olunurdu. 
tç g6ml "'inin Ustllne de yine topuk)ara kadar inen ve 
dlli!l gıbi, dnmlska g bi, cnnfes gtbl zamanın çok kıy. 
m~uı iu"klllerlndcn dildlmiş entariler giyilirdi. Bunlar 
'\>-Ueudun tekmil hntlıınnı bclir~ok gekilde dal' ve <>n· 
d:-n sık dCığnıelerl bele kadar ll1kli ve w:un kollu, Uç 
etoklı olurJıırdı. Bu entarilerde bol sıFma işlemeler, mr~ 
m:ı otan1a.r kullanılır ve ylno s:ılı"bfnin mall kudreti
n" göre dü{;'l?leler, bllha.sııa ylik.sck e.llelerde, lnclden, 
elmn.stnn olurdu. 

Türk kadm1anndıı bele ba~l nn kemer de yükselt 
.tynet e-· ıurndnn blrl idi. Bunların elma.starla, lncller

'VO buna mllmruıil kıymetli taşlarla sUslenınlş çok yUk-
b)ımet arzedc>nlert C)lduğu gtbl daha sadeleri de 

bultrı''l" V"l m. ~ 'z"''!!"l-' bu krmM"11'.'r vfnr lm'met 
ll '"' ,,., 1 t tarla .. m tokal.,rtıo 1:-.. ~ "n•ri• K ~ ~ 

1a.r ay k11ll'.1na cvl"ıindc d2. a deridm v~ AM.eıı.dcıı 
dJkUmfa ~ fcUk $erJedL ' 
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Bu terlikler çok sanatkArane bir 11ekNe srrma il 
yaldızlı pullnrln işlemeli olur ve bu terUkçlllk, bilhassa. 
tstanüulda, vaktiyle bUyUk bir aaımtk!r zilmreslne mnl
~ct \"8.lrtası olurdu. 

'l'Urk ka'!ınlarınm en çok itina ettikleri. baş tlı· 

valetlcrlydl. 
Uzun saçlı Tilrk kadınlan saçlarmt ince örgtllerl 

arkaya atarlar ve bu 6rgU1erc de tndll kurdellılar b!ğ
lnrlnrdı. Önde ve yanlarda zUIUfler bırakırlar va bun
lara çehreyi gUzelleııtlrecek şekJUer verilerek ~erlne 
de kalpak giy~rlrdi. Başa naz:uan kUçülı: olarak yapı
lan bu kalpıililar s~larm QstUnc yan bir vaziyette otur· 
tutarak saç tuvaleti ne ahenktar bir hale konulul'du. 
Bunlnra (hotoz) den'rdl; kt§lıklar ayn, yazlıklar ayn 
olur; kn.,, hotozları kadifeden, yaz hotozlan da in<!e 
ipekli kuma~lardan diklllrdl 

Hotozlann etrııfı zevke ve y'ne mall lstitaate g~re 
ç1ç"'klerle, kıvn1etll taşla"lıı. ve iğn,lcrle yer yeT sııs

hın~.. bu '!12 lc;in ınrmah, fpckll ~\Ttler de ıruna
nılırd·. 

K:vlrnr ço1P muhte§Cm c&tı:ıren b•ı b:ı.ıı tuval"tinln 

cok aade ve tok bult tekilleriııa bıq;ihı e Aliı'lıt u.. 

Umumi urette eski TUrklerde g(!rek erkek, ge
rek kadm kıyaf eUari çok mükellefti v çok matırafl& 
tneydana gcllrd.l. 

Kııdm ve erkek libası için kullanılan kumaşL-ınn 

M citıten kıymetli kumaşlar olmasma çok dikkat edi
lir ve hattA çok defa manMız bir ziynet ve sus ya~ı 
bir çokla.n l~ln bıtltaat haddini a ardı. Onun içindir ki 
herkesin isUtaatJ ve takati fevkinde tekellüfe gitme· 
mesi ve yUkaek kıymette kumaşlarla sUIU libaslar giy
meye havca edilmemesi tavslyes:ıe zamıııı, zaman pa
di§ah ıra.deleri çıkaıtıım·ıtı. 

Haztranm on birind!' baıJlayıp sonuna kadar, on 
dokuz giln devam etmie olan esnaf alaylarmm g~çi§J 
esnaaında da dUğUnUn ne diğer eğlentııerfne, ne ziya. 
fetlerlne, ne de gece şcnlllrlerlne kllçük bir sekte lnz 
olmuıs değildi. O koca meydanda gllnlin her aıuıti ayn 
bir eğlentiye tah!la edilmek eurcWe dUğı.1n gtlnlcri bi
rer, birer proğrarnlar.ımş, plAnlanmış ve hem mise!ir 
ağtrlrunak, hem de balla eğlendirmek hnsuslarmda kil· 
'°k bir tnth:am..qzlığa Te tAknydlye meydan vermiy&
cek tedbirler tlul"amtn ve en ufak bir §1.kaycte hat 
veımiılocxık Dek.ilde al nmrstt 

B. Edenin f n~ıter ıe'" -
da'l yördilğU vardtııt65iıı'.~ kürlerini ifade etın fJJctltt 
bil Sım Paşa dB ~ ::tıt 
milttefiltine yııpUı~·fBY 
ynrdundan dolayı te ~J 
miştir.~, 

Fransız-Hınd~ 
Japon anlaşıtı°'11 /. 

Tokyo, 10 ( A.A·) "" ~ 
ajansı bildiriyor: tçi,i ~ ,., 

Fransız bUyUk e ııt' 
ne Henry hariciye rı~ 
suokayı ziyaret ede 
Hindiçinisi ile siya.ır111 ' 
ihtilafa nihavet ve~tst' 
nm lmuısına a:t b ,.,,,., 
mUştilr. Anlaşma bt\lr fJ 
yarm fmza1an:ı,..alc 1 

1 
olta Fran-;rz b·ıvilk tat' 
lak'ltmdnn evvel i~;; 
zakerelerin son saıv 
da iz.abat v~' 



Alman menşe'li kumaşları 
ingiliz malı diye. satan 

Suraski müessesesi murakabe 
komisyonunca adliyeye veriliyor 

rasında Suraski f irmasınm mal 
menışe'ini yanlı:ş söylemek üzere 

·rişti·~· hareket vardı. Bu mü· 

idman 
şenliklerine 

hazırhk 
Beden öğrebnenleri dün 

toplantı yapblar 
19 Mayıs idman §Cnlikleı ı 

progra.ını üzerinde görüşmek ve 
şimdiden hazırlr'klara başlamak 
Umre beden öğretmenleri dün 
!halkevinde bir toplantı yapmı~ 
tardır. 

Fiyat murakabe komisyonu. 
dün de mutad toplantısmı yap
mıştır. Komisyon rumamesindc 
2.q mesele vardı. IK.omisyon, bü· 
tün bu mevzuları incelemiş, ba· 
zılan hakkında kararlar vermiş, 
lbazılarmm tetkikini de diğer cel· 
sele bırakmıştır. 

gı gı ·ı· 1~._ .. _, essese, Alman meıışcı 1 r ... .u.ıaq.ıa- 1 
n, lngiliz malı diye satarak h~
kı iğfalden ~u~ur. Mesullenn 
adliyeye venlmesı karar nltma. 
alınmı~rr. 

Toplantıda her oku:l beden öğ
retmeni şenliklere iştirak edecek 
olan talebelerini on beş marttan 
itibaren yetiştirmiye başlıyacaJc 
tır. Bu yıl şenlikler geçen yıl ol· 
duğu gibi Üniversite, Lise, :Mu· 
a.!lim mektepleri, sanat okulları 
ve spor klüplerinin iştirakiyle 
Fenetba.hçede, orta okulların iş
tirakiyle de Şeref stadında oı· 
mak U?..erc iki sahada yapılacak
tir. Şenliklere bu yıl 3000 talebo 
iştirak edeceh-tir. 

Dün tetkik edilen meseleler a· 

bir bakkalla 
tevkif edildi 

Okullar 19 ve 20 ~yıs gün· 
leri t&til edilecektir. 

Beşiktaşta 
tezgahtarı 

Beşı.ktaşta "Aile. Kileri" adlı keme}i knrar' için başl<a bir gü- Tünel seferlerinin 
!bakkaliye dükkanı sahibi OsmaR ne bırakmıştır. 
ile tezgahtan Kerim, Naime ve Bundan ~c:dta Sultnnhaına- tahdidi meselesi 
Behice adında iki kadma 50 ku- mmda tuhafiyecilik yapan Yako Tün'!l seferlerinin tahdit edıleceği 
ruşa satmaları Ia.zımgelen ~ Bahar adında b!r m~ ?e, bakkmda bazı gazetelerin yaptıklıın 
peyniri 60 kuruştan 250 gram ıtoto!a admda bır tuhafıyecıye 1 neJrlyat doğnı değildir. TUncl bugUn 

Sat-.... 1ar yakal na ~,. ı· . sattıgr mallarm faturasına ma1m daha aört ay BC!cre devam cdcblle • 
...u.usıı , , a r.= a.s ıye ı- . --~r ak · 

kinci ceza ma'hkemesine veril· 1 cıns ve eVS<umr yazmam 8!-1 cek vb%iyett.cdir. Tnncl İdaresi ısvıı;-
mişlerdir ı çundan aynı mahkemeye veril· reye. lııgiltcreye kayış Jmnarlamı~tır. 

· mişti. Mahkeme. dün, Ya.ko --o---
M~kerne suçlular hakkında 1 B_ahan 2~ li_ra p_ara cCZ1Sma mah Fi 1 ... ·ı "hal 

tevkif karan vermiş ve mul.a- kum etmıştır. orya P .a.J arı ı e 
edılıyor 

1 bin çuval kahve 
Port Saitte bekliyor 

Port.saf.de 10 bin çuval knhvo gcldl· ı Kabve ft.balAt birliği bu mal!nnn 
ğiıı1 3'a%MI§tık. ancak a<'nlz tariki ile geUrtebll<'Ccgt.. 

Bu köhvelerin martm ıs ındc mem nl 'llA.kadarln.ra bUdlrmlştir. Zira, ka
keletimım müteveccihen yola çıka- nı yolılc gctlrtJldlğf t.ııkdirde tren 
nlmıw mukarrerken icap eden tah.. navlıın OcreUerinin kabarık bir yektl. 
mil mUBaadeııinin verilmemesi yU - na baUğ olmam netıceııindc kahve 
zllııden bu mallar clAn Porbıaidde mallyet ftyatmm pek ytlkııck olmam 
beklem&ktedir. Ne zaman yola çıka • lhUmalı vardır. 

nJacağı da bcllt değildir. 

Cezalandırılan 
dükkan sahipleri 
Yapılan teftf§ler neticesinde, Ka. 

dık6y. F..renk&y semUerinde aıu. E • 
mtn&ıllnde iki. Beyoğlımda be§ dQk. 

ktm olmak tızcre, on üç dllkk!Dm pa... 
zarlık.sız sa~ kanununa muballt o
larak pazarlık suretne s:ıt.1§ yaptık. 

lan tesbit edilml;ı Te bepstne dalml 
encllmen karnrile 5 _ 20 lira ara.smda 

para cezam kesilmiştir. Bu dt.lkkAn· 
lar aynı şekilde ktınuna mub&lif ha
reket ettikleri takdirde dQkk&nlan 
birer batta kapatıJo.caktır. 

iştiha ilacı . 
yerıne 

Süblime içen kız öldü 

Kumkapıda oturan Serkis'in 
18 yaşındaki km Ramelm dün 
akşam içmekte olduşu i§ta.h ila · 
cı yerine süblime içmiş, mbirle
nerek hastahaneye kaldırrlnu§" 
tır, Genç kız burada biraz sonra 
ölmüş, tahkikata başlanarak oe 
eedi morga kaldmlmrştrr. 

Dünkü ihracabmız 

P'l.oryıı. plıljlan önilmOzdcld tar • 
§lUllb!I. günü ihale edilecektir. Bu hu. 
su.stakt hazırlıklar ikmal t'dllınlştlr. 

-<>--
Haliçte bir motör 

hasara uğradı 
DUn sabah .ıııı.nt yedide Haliçte bir 

deniz kazası olmU§tur. Kaza netice • 
sinde 6 tonluk Ördek moUSril, sancak 
b3§ boı'Joslsmasmdan hasara uğra _ 
mrştır. Motöre çarpan Haliç idattsbıe 
alt 11 numaralı vapura bir tJeY olma. 
Dll§tı!'. 

---o

Tramvaya binerken 
düşüp yaralandı 

Ferlldlytlnde oturan Dem1zan SiY&. 
cı admda. birisi, dUn Galatada Neca. 
Ubey caddesinde tramvaya binerken 
tramvay hareket otm~. yere dU,erek 
bıı.§ından B#n" mırette yaralanmıştır. 

Yaralı Beyoğlu h3StaneBine kaldı:nJ
IDJ§tır. 

-<>--
.Yün çalan bir genç 

tevkif edildi 
Gebzelı Musta!a oğlu Şazi ndmda 

17 ya.,m<Ja btr genç, Galatada Kal.ıı.. 

tat yerinde bir ardiyenin deniz tara.. 
tından lçersinc ginnl§ ve M--60 kilo 
ağtrlıgnıda yün çalmıştır. 

* Belediyece yapılan tettf§lerdc al. 
tl ayda 70 ceza zabıtı tutulmU§, bu 
zabıt sahipleri hakkında kanun! mu. 
amele yapılmıştır. 

Ertesi g{lnU bunları EIAzıktan ge • 
DUnkil ibrcı.catm yekQnu 300 bin 11. tlrdiği.nl söyllycrok Mu!Irç!ll'Şısmda 

rachr. Almruıyaya yaprak tttttin ve/ 97,5 Jhaya satarken yakala.Dm!§, ad. 
!mdık sa.tıımışbr. llycye verilml§tlr. 

.8-\ .. _. 

Aylarca silren. ımüzakorelerden, 
dünyayı fikir 9alkantılan içinde 
brrakan, dedikodulardan sonra. 
nihayet Amerikan yardımı, söz 
olmaktan çıktı. 

llk hızda, bir milyar dolarlı". 
harp vasıtası verecek. Bir mil 
yar dolar neeir? Bunun karşılığı 
nasıl bir yığın, ne türlü bir dağ 
teşkil eder? Bilmiyorum! FO;kat 
me.scle yıldızlar ftlemine Çıkma· 
dLkça, milyar, dünyanın bugün 
tanıdığı en yüksek rakamdır. 
Şimdiye kadar hiç bir servetin 
''milyar" dışında bir hesap!a öl· 
çilldüğünü duymuş değilim. 

Bugün, dünya piyasasında en 
itibarlr para ''dolar" olduğuna 
göre, onun milyarlık verimi de, 
akıllara zarar bir yokun teşkil 
eder, sanıyorum. 

Avrupa.da harp başlıyalı, bir 
buçuk sene oluyor. Bu kavganın 
koptuğu daha ilk günde, Ameri· 
ka, düsünüşünü saklamamış ve 
"Demokrnsi" yi yeryüzü için el· 
mm bir variık saydığmı söyle
mişti. 

Bu hüküm, nüfusu yüz m.ilyo· 
nu geçen koskoca bir dünya par
çasında · kaynıyan bir heyecanın 
ifadesi idi. Bu heyecanın bir gün 
kabından taşması ibcldenebilir
di. 

Nitekim, !başka başka kanar 
lardan, hususi müesseselerden, 
şahıslar elinde bulunan fabrika· 
Jardan yapılan yardmılar, bir 
yandan devam edip dururken, 
nihayet işte şimdi, bu yardım, 

R ; E J q UQ 

bir devlet ve millet borcu haline 
gelmış bulunuvor. 

Amerika, altmış bın fabnkas.ı, 
cihanm albn mahzeni bankaları. 
fenne korkunç bir tekd.ınül ve· 
ren dohası. hiç bir şey karşısın: 
da sarsılmaz te..'ll:kinl i ira&Wyie 
yardıma koouyor. 

Bugün, artık Aınerıkayı. Ar 
rupa harbine uz..'lktan bakan bir 
devlet gibi değil, Avrupa harbi
ne servet kaynaklariylc birlikte 
kan damarlarını da bağlamış 1..ir 
millet gibi dü.';ür.unek gerektir. 

"Yeni Dünya" nın kendine 
mahsus kanunları, adetleri, şah• 
siyetleri ve bu şahsiyetlerin hır 
dutsuz salahiyetleri vardır. Bwr 
!arın müsbetleri de, menfileri de 
bizleri şaşırtır. 
Yardım sözünün ortaya çııa. 

ile o yardımın tahakktiku ara· 
sına giren zaman işte hep şu yır 
karıda saydığım sebeplerden ile
n geliyordu. 

Fa.kat nihayet kuvvetli bir a· 
dam, hem halk tarafından, hem 
iktidan ellerinde tutanlarca se
vilen bir baş, bütün o engelleri 
dev nüfuzuyla yıkıp çiğnedi. E
line dünyayı yerinden oynatacak 
bir sa1a:hiyet manivelası aldı. 

Kim ne deı.,e desin, Avrupa· 
da şahıslarla ayakta duran. şa
hısların çizdiği mahrekler etrr 
fmda dönen bir idare sistemi. 
artık daha uzun zaman yaşıya· 
maz. 
İnsan yaradılışının, hayat ka

nunlarının. fikir düsturlarmm 
biribiri ardınca baltaladığı keyif 
sistemleri, bu korkunç manive-
18. ile fırlatılıp atılacaktır. Fikre, 
vicdana ve tabii insan haklarm& 
çöken geceler, QOk sUrmez. 

Hakı'V. Siüıa GEJZGIN 

_G_o_N_D_E_N_G_o_· _N_E_ı 
en 

8 lR gazeteci arkadaşımız 
Eyübün ve Eyüp vapur

larının pek kötü lbir halde bıra
kıldığından bahsederek "ecne· 
bilere karşı mah~up düştüğü· 
müzü'' yazıyor • 

Eyübü imar edecek olsak bi· 
Je, her halde hususiyetini mu
hafazaya mecburuz. Servileri 
söküp, yerine kUbik apartıman· 
lar inşa edersek ''Eyüp efsane
si'' namına güneş penbeliğin- , 
den başka ne kalır? .• Fakat te
mizliğe, güzelliğe itina etme· 
miz zaruridir... Eyüp vapurla-
rına gelince, keza. .. Şahrin o 
köşesinde, nisbeten mUtcvazı 
bir halk oturuyor diye, seyri
sefer vasıtalarmı gelişi güre! 
bırakmak elbette doğru ola
maz. 

Llkin doğru olmıyan bir ci· 
bet varsa. o da, bu noktalardan 
şikayet eden gazeteci arkadaşı
mızın görü.ş tarzıdır. Biz, şeb-

• 
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rimir.dc görülen ibu ihmalleri, 
arkadaşın söylediği gibi, "ecn& 
bilere karşı mahçup düşeceğiz" 
diye değil, "kendi nefsimU.e 
hürmet'' balmnmdan tamir et· 
meliyiz. 

Bu memlekette intizam w 
güzellik içinde ya.sn.mıya., ecne
biden evvel, bizim hak ve mec
buriyetimiz var. 

HiKMET MONIR 

Yirmı yıl evvelkı Vakıı I 
ıı--s-eı 

Anzavur çetesi dağıldı 

-

Gelen haberlere göre, .Anzavur ~ _ 
tcsmln mUmıahil ve perişan bir 88• 

rette a:ığıldığı ve merkumun meçim! 
bir mahalde ibtlfa etUği bildirilmek.. 
tedir. Blgada sükCn avdet etml§ttr. 
BUtUn ahali hUkfunete kartı ibr'azı 
sadakııt cyleıni§lerdlr. -19-

Kristin elimi birdenbire bırakU. 
Sanki bu ateş elini yakmıştı. Fa· 
kat o da hareketinin pek ani ol
duğunu takdir etti ve buna bir 
mazeret göstermek ister gibi: 

- Markiz geliyor ... 
Dedi. Ben hiç bir şey duyma· 

mI!ıtım. Markiz beyrız kürkü i· 
çinde bir hayalet gibi gelrni~ti. 
Yfizünde insam endişelendiren u· 
çuk öir tebessüm vardı. Bu harap 
çehre boyası uçmuş eski bi-r tab
lodan farksızdı. 

- Nasıl, kalıyor musunuz? .. 
Mösyö .Benedik Mason? .• 

Evet.. Kaldım .. Onlann istedik
lerini yaptım. Artık daima arala· 
rrnda bir üçüncü olarak buluna· 
cağım. 

vn 
ı Haziran. Bugün Mamyi gör

dfun. Bu hakikaten mükemmel 
bir fani. Fakat ben evvelce de 
ken<lisinin fotoraflarını görmüş
tüın. Bu tesadüf oldukça. garip 
bir hadise teşkil ettiği ve bilh~
sa Markizin filı:ri durumunu bı· 
raz nydmlattığı için buraya. nak· 
letmeden geçem.iyeecğim. 

Karşılaştığımız zaman Kris· 
tin yoktu ve bu şekilde yalnız 
kalmış olmamız da benim hiç ho· 
§Uma gitmedi. :ikinci defa olara;K 
Marki dö Kultrey'in otelinde bir 
canlı mahlfıka rastlıyordum. Ha· 
kikaten bu evde kedi, Sangor ve 
Sing Si~den başka canlı mah· 
ilik görülmüyor. Bense bunlarm 
hiç birini hesaba katamıyonıın .. 
O gUn yine hiç bir şeye dokun· 
nıak cesaretini göeteremeden et· 
rafıma 'bakmıyor ve duvardaki 

· dört levhayı tetkik ediyordum. 
Henüz ibana bir iı vermemi§ ~· 

Esrar ve maceralarla dolu zabıta romanı 
, 

Ka lı 
Yazan: Gaston Löru 

dwdarı için sabırsızlamnaktay
dmı. Marki ya.pacağun •ıcr hak
kında her halde izahat verooek
ti. tşte ben bu izahatın verilme· 
sini bekliyerek etraf mıa göz gez 
dinnekte devam ediyor ve ibil· 
hassa Kultrey sülfilcsinin erkek 
simaları <>lan dört şahsın resim· 
leri ürerinde duruyordum. Bu 
dört kişi de biribirlerine o kadar 
benziyorlardı ki .•• Aile anı.smdn 
bile bu kadar benzerlik doğrusu 
garibime gitti. 

Marldyi yalnızca bir kere ve 
otomobilin içinde pek~ gömıü.ş 
olduğum için çehresi hakkında 
kat'i bir fikrim yoktu. Bunun 
için onun da bahasma, büyük 
babaSma. veya. ibüyük babasının 
ba:basma benmyip benzemediğini 
gö:ıxlen geçiremedim. Bu birk~ 
portre bir asırlık Fransız tari· 
hini gösteriyordu. Bu kadar ta 
rih1 resimleri toplıya.n bu aile 
salnounda. bence bir tek resim 
ekmk bulunuyordu. Nihayet bu 
fikrimi yülmek sesle şö:yie ifade 
ettiın: 

- Burada Jorj Mari Veuean'm 
resmi noksan. 

Dedim ve daha sözümü bitir
miye zaman kalınadan arkmnda 
bir ees: 

- o da bura.daıdrr. 
Diye cevap -verdi. Döndüm ve 

Marklzle kaqdaştnn. 
Her n.nwıki gibi kütklere bU

ritnınii!tü. tilldim. selim ver-

Be e 
Çeviren: M. ACAR 

dim. 
- Yoksa onu görmUyor ımusu· 

nuz! 
Diye biraz sertçe sordu. Ben 

hayret etmiştim. Fakat beni da· 
ha ziyade hayrete düşüren onun 
bu suali soruş şekli idi. Çünkü 
gözleri büyümüş, yüzü aca.ip bir 
mana alınıştı. Sanki bir rüyada 
imiş gibi konuşuyordu. 

- Nerede? 
Diye sordum. Parmağiyle du· 

vardaki dört resmi işaret etti .. 
- Hangisi? 
Diye daha ıbüyü.k bir hayretle 

sordum.. 
- Hangisi ol ursa olsun .. 
Diye bir nefeste cevap verdi. 

Ve sanki büyük bir ga)Tet sar
fmdaıı sonra kuvvetsiz kalmış 
gibi, bitap kendini lbir koltuğa 
brraktI. 

lşte tam bu sırada kapı açıldı 
ve Marki içeriye girdi. 

Bilmiyorum, karısmr gördü 
mil, yoksa görmedi mi? 

Fakat öyle zannediyorum ki 
görmedi. göremedi. Çünkü Mar
kiz öyle bir şekilde koltuğa gö· 
mülınüştü ki ancak dikkatle ba· 
kıldığı zaman görülebilirdi. Esa· 
sen salon da loştu. Markiz hiç 
bir hareket yapmadan koltuğun· 
da oturuyordu. 
Kocası yanımmia kaldıkça o 

da bu koltukta son nefeslerini 
veren küçük bir hayvan gibi ha· 
:rekat.siz kaldı. 

Marki ile karşılaştığım zaman 
Markizin ne kadar haklı olduğu
nu anladım. Hakikaten Marki 
Jorj Veusan bu dört tablonun 
her birine ayn ayrı benziyordu. 

- Oh, her halde Mösyö Bene
dik Masson ile görüşüyorum de· 
ğil mi? dedi. Evet.. Sizi burada 
gördüğüme bilseniz ne kadar 
memnunum .. Matmazel Narbcr 
bana daima sfaden bahsederdi. 
Şimdi kıymetli zamanlarınızın 
bir kısmını olsun bana hasret· 
miye karar verdiğinizden bilse
niz si?.e ne kadar minnettamn .. 
Göreceksiniz ya, burada sizi aıa
kadar eden pek çok iş vardır. 

Marki muttasıl konuşuyordu: 
- Kultrey ailesine ait resim· 

leri seyrediyordunuz, demek ... 
Mükemmel doğrusu. Maamafih 
doğrusu seyretmiye değer resim· 
lerdir. Bunlar hayatlarında hiç 
de f~ma i!188111ar değillermiş a· 
ma, ıste bır kere adlan kötü cık
mış. ~u sebeple kendilerini pek 
sevmıyorunı. Güzel bir aile seri· 
si değil mi? Bizim ailemizin 
parolası: "Mantıktan daha ileri" 
dir. 
. Gü?.el bir öüstur değil mi? Bi· 
~ her hareketimizde, iyiliği· 
mızdc veya kötülüğümli7.de, dai
~a mantığın, muhakemenin ye· 
n vardır. 

Bundan sonra Marki ailesin· 
den bir müddet bahsetti ve bu 
a.-.tda büyük babalarından biri· 
nin bir cinayetini de arada anla
tarak bunun aziz düsturları olan 
mantık ve muhakemeye ne ka· 
dar uygun olduğunu tebarüz et· 
tirdi. Yalnız burada bir ~ey na· 
zan dikkatimi calbetti. Sözünü 
bitiriııken: 

,ı 

1 

1 

11-3-1941 
8.03 Ajans. 
s.ıs Hafit par

caınr. 

18.SO Konuşma 
18.4Ş Çiftçlnin 

ısa.atı. 
8.80 Konu§mn. l 9.00 Kemanla 
8 .a:J Proğmmm ikinci devrı_ 

devamı. rııem. 
8.45 Ev kadını. 19.SO Ajans. 

12.88 Türkçe pllı.k 
19.45 Fn.sıı heyeti 
20.15 Radyo g.a. 

lar. zetcsl. 
12.50 Aj:uuı. 20.45 Orkestra. 
13.05 Türkçe plA.k 21.30 Konuşma 

lnr. 21.45 Küm!' heY\'t 
13.20 KDMŞJk 22 <ıo Ajans. 

program 22 45 T"'lns mu-
18.03 Cazband. zfği. 

Salı /Ça•şamb. - 11 MArt 1~ l'v'art > 
~ 

.. ,.,, 12 1 ;;:;-,,, l3 C2: - lf~nn: 12.t Krumn: 1!5 

"oklUt>ı \lo!tDtı t<;zanı \Uı;a1 ~ 

61111t~ln 

doll ı " 6.19 12.0S 6.17 12.05 

Öğle 12.24 6.13 12.24 6.11 
!kindi l'i.42 9.31 ll5.48 9.80 
.Altşam 18.11 12.00 18.12 ı:.oo 
Yatsı 19.41 1.80 19.42 1.30 
İıruı:tk 4.40 10.29 4.88 10.26 1 

Altın fiyab 
Altın tlyatıan yllkscktiJ?tn! mUtııı 

.tnza etı;ııektedir. Dün de bir aıtmm 
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Okuyup Geçerken: 

Bir mıdalaa, 
bir s tem 

iki büyük yangın 
(Ba~ tarafı 1 inciM) 

ba§lan:Jtbr. O eaatte caddeden kim 
t•ler seçmedlttnden görtUmemto ve 
ya.mn 884t sonra a.tq blııanm sa • 
çaklaruu tamamen ııardlktan sonra 
Beyurt kule&ndekt n8bet.t;i yanguu 
görm~ ve saat dördll ıı d&ldka geçıc 
lt.talveyo haber verml§tlr. 

nemayı terkeden halktan blriıılıl sa· 

ingiltere -italy~ m~ta
Yunanistana reke ımkanını 

Doktor RJza Nurun günlerce su.. 
ren karşılığı, bilmeyiz, (Vi-Nu) yu 
tatmin ew mi? 

londa veya balkonda atUğl bir aigara .. k .,. 1 
yavao yavq kaplıı.mayı tut~turm~ ımum un o.an 
ve yaııgm böylece cıkmıotır. Şimdilik 1 
e.n kuvveUl ihtimal budur. HenUz zan. yardımı 

redc'ediyor. 
--0-

Halbuki Yunanistan 
çok daha evve! fikrini 

bildirmişti 

altına aıma.ıı bir kimae olmadığı gibi Bizce (Ali Veli) ne derse desilı, 
20 nci aaır lArusunda Rıza Nur 
maodeslııe fazla yer verilmiştir di
ye Rıza Nuru çekiitirmek halwz
dır. 

Rıza Nur buraya giren malümatı 
ben ya.mıadmı, diyor; b!z Yamıt§ 
olduğunu farzedcllm: Bundan Rıza 
Nura naaıl bir muahaze hissesi ayı.. 
mbilinz? Bir liıgatin bir ansiltlo
pedm n yaz. heyeti, kendJ kitabı· 
nın çerçevesini ta1in ve ya.zılaııla· 
rm hıhhatini temın etmekten ve a. 
lacağı maddeleri kitabm umumi a
hengine uydurmaktan yine kendi 
mcsuldllr. 

Bir iddiaya nazaran, yıı.ngm Bine • 
mıuım müsteclrine lt.taJyed.aıı 20 da • 
klka, ynnm uat kadar daha evvei 
yani tınat Qç buçukla dört arumda 
tele!onla ba.ber ve.rllml§Ur. 

yangmuı kaaıen cıkarıid•tma ds.1r de yapacak 
ortaJ.a Wr emaro yoktur. 
Tahlııkata obemmiyeUe devam olun 

maktadır. 

Tllrk Uyatroaunda oldukça ehem • 
mlyc:.ll bir mevkii olan, Ferah tlyat. 
ro bi'l.Uı hakkında dilıı kendl.aile gö· 
ı'il§tUtumUz ReJLlör Muıımn Ertug • 

--0-

Sunday Taymia 
gazetesi yazıyor: 

Rıza Nur bu Ansiklopedinin y&· 

zr htıyctinde olmadıkça arcak bir 
6ureUe mesuliyete işUrakı dll.şU
nUleöllb-di: Bu malfımatı kendisi, 
olduğundan başka tilrlil yazmıe
sa ... Fakat fi1!n ve falan §ahsa 
alt malfımat:n dn bu kitaba kendi
si ile beraber veya kendJsinlnk!ne 
uyan bir ölçU ile kabul edilmeme
Sinden Rıza Nura ne? 

Ortaya atılınI§ bir davada bu da 
bmm görilşlimllz ••• 
Şimdı bunun yanmda bize bir 

muahaze değilse bile bir sitem 
hakkı verytor sandığımız başka bir 
kalem sahibi görüyoruz: Bir (Ha· 
tırat) neereden Ahmet Reşid (H. 
Nlzmı). 

H yıl İkinci AbdUlhaınidln ma
beyıı kAtipliblni yapmıı, dahiliye 
nazırlığına kadar bir çok resmi ve
ya hu.sust mevkiler işgal etmiş bir 
zatın hat:ralarm.ı yazmam ve yaz
dığını da neşretmesi ancak menr· 
nuniyet ve teşvik ile karşılanır; 
fa.kat şimdiye kadG.r okuduklarmu
znı ooğu "hatırat" değil bcllil "mu
hata.rat" dır: AbdUlhamidin kendi
ni ve harici slyaset!ni müdafaa 
ve bermutad !ttihad ve TerakkJyi 
muahaze eden bir (Şehrah) maka· 
lesi... Hem o kadar ki; Abdülha
mid olS!lydı ondan miras aldığımız 
yerler bugün elimizde kalacaktı, 
memleket al}yle olacak, böyle ola
caktı! 

Dışand& itfaiye yangını IÖndürme
ğe çalqıırken içeride, •abııe dv&n11da 
yatan mU.tahdemln de kendUerlııJ ar. 
ka kapıda.ıı atmrfl&rdrr. 

TEHLİKELl A?."Lı\..B 

Biııanm tıatUndekJ her odada bJreı 
o.Ue oturduğundan bunlar, lttacye va
mtaaile kurtanlmqılardır. Sabaha kar 
§1 tatlı uykularından yangmm \terdiği 
deh§etle uyanan bu 7 aıı.:ı etradJ, (yan 
gınvar, yeU§ln. imdat) fcryatlarile 
lstimdadtı bn§lamı§lardır. 

Takriben 15 kişiden ibaret oWı bu 
vatanciafların kurtulmtılan için iki 
yol vardı: Ya, btııa dahlllnden geçe. 
rek caddeye açılan ve alevler lç!ııde 
yanan kapıılan çıkmak. yahut, arka 
aok&ga bakan pencerelerden ctı;an 
atlamak... lttaiye mQrettebatI, ölümle 
bunın turuna gelen ve aralarında ço
luk çocuk da bulunan bu vatandaş • 
larm tmdadma yetf§:ıı1§, pencereler. 
den ip.erle ve ip merdivenlerle birer 
birer sokaga inmelerine yardım et _ 
mtştlr. Bu Sl!.yede, btty1lk bir !elllke 
tın önUne geçllml§, bina tan.amen 
yanmış fakat ntıtuaça zaytat kayde • 
dllmemlftlr. 

Ferah sinema ve tiyatrosunun • • 
hlbl SalAJuı tUn Yıldızdır. Blnaıım Em 
niyet Sandıfma ipotek edllmft bulun.. 
duğu, aynı zamanda elgortab oldu _ 
ğu anlatılmııtır. 

BJnanm U.tUndekt odalarda kiracı 

olaruk oturup da kurtulıuılıı.rm isim· 
teri aşağıdadır: 

Bakkal Ahmet, çırası Ali, Bftıema 
kapıC'ıaı lsmall, makl.nlat Mehmet. Ha· 
Ut, Neı•mi, Muatafa, Baba, M ya~mda 
Ne.tıae Ergin ve Erıevfl Tunç 'lrlmda· 

ki çocuktur. Bunlardıuı Nefise, telft.f
la bqn:.ı çerçeveye vurarak yaralan. 
ml§trr. 

Her lktaı de Cetrabpqa hutanest· 
ne kalamhu11tır. 

SINICJılAl'J !'Ll:TEN ADAM :Z..'E 
DIYOBP 

Dl1n ll&bah vak& yerin~ pek telA§lı 
ve !ıeytcanlı bfr halde dolll§an sine • 
ma ml:~tecfrf Enver Şlın,e.'ı: lı:e.adLıd 

De görlloen bir &rkadquıma demı,,
Ur ki: 
•- Bu f§te kut olup olmadığtm 

keatıremem. Fakat göı: bulunduğu 
muhakkak. Slne.ma, en fazla ı., yapan 
bir m~ydl. Bu vutyett.e t1urin.. 
de göz kalmamamna lmkln n.r mı? 
Göaterdlğ1m filmler, en güzel filmler. 
dl. Bu kere ben, phsen beğenmedi • 
gtm kcl'CleWan, paruaıı verm!f dahi 
o!Am, göıtermUdlm. Sonra m&k.t • 
nem, uı J10D atstemdl. 

rul ~Ur kl: 
.. _ Bu b!ııanuı tı:.rilıi kıymeti haiz 

oldug mu zannetmiyorum, 20 - " se.. 
nellk bir t.ı.yatro blna.aıdrr. Daila es_ 
kidec lıurada lla1a.§ b1r tiyatro binam 
vardI. Manakyazı burada da O)'llamI§· 

Tir 7 lye yalan 
va tlf re kaJ ılıcak 

millet deftlldlr 
Londra., 10 (A. A.) - Sunday 

tı ... " Tim es gazetesinin diplomatik mu. 
DUL DE FABRtKA YAl'ııı'Dl haniri yazıyor: 

onn aaat ıı,ao da Çcnbcrllt.aşta da "YunnnWar ve onlarm İngiliz 
1ki lcdt.11 bir bıçkı fabrlkaaı tutuşmUf, mUttefikleri bir Alman taarruzu -
yet.i§en ıttalycnln gayrettıe fazla ha. nun teşkfl edeceği tehlikenin go. 
aar YRJ;mııama meydan 1erllmeden nişllğini tamamen müdriktirler. 
söndllı111mU:ttır. ı Fa.kat, Yunan mlUeti bir tek he -

Ateş, kaynatılan tutkal klliuımm defte bfrleşmfslerdlr. Yunan mil • 
blrde.nblre parlama.sile vukua ll'elmlş. leti §İrnd1kJ yani bUyilk bir mille· 
hemen tıı.brikanm n.ııt. katını B&nllL,_ te ktı.rşı altı ayd:r devam eden bu 
tır mücadeleden sonraki kadar hiçbir 
~nbr1kanm ııat katı tamamen yan zaman mağrur olrnamrıııtır. Allkerf 

diktan aonra iıandUrUJmU~tür. Bu bakmıdan ltnlyadan çok kuvvetli 
ya.ngm hakkmda da tahkikat ya • olan daha büyük bir dC'vlet ta.ra . 
ılmaktadır. fmdan vukubulaca.k bfr taarruz 

P tPhlilı:esJ Elen milletinin takdir ve 

Habeş:standa 
ltalyanlar 

r cat ediyor 
BarekAt SUiiiklar 

ylztlndea 
g çleş!yor 

Hartum, 10 ( A..A.) - İngiliz 
kıtaatı ve Ha.beş vatanperverleri 
§imali garblden Habe§istanm 
merkezine doğru Heri hareketle
rine devam ederek İtalyanlara 
nefes aldırmıyorlar. İtalyanların 
tah§ıt ettiği kuvvetlerin en mü· 
him iki grubu gondar etraf mda 
bulunmakta ve Adısababa istika
metinde rlcat etmektedir. İki 
haftadır ki Hs.beş vatanperver
leri Gonda.rm ga.rbmda faaliyet· 
te bulunuyorlar. 

Ga.mbacha'dan ricat etmekte 
olan İtalyanlar gittikçe mUda
faası kolayl8§3J1 bir mıntakaya 
giriyorlar. 

Eritrede sıcağın artması Ke
ren ve A.diuori'ye karşı lngilir 
Jerin yapmakta oldukları hare
katı kol:ıylaştn-acak mahiyette 
değildir. Burada. Hintli ve Ka
nadalılardan te§ekkül eden İngi
liz kttvvetlerf nin karşısında 40 
bin kişilik bir İtalyan ordu...u 
vardır. 

havranhğa lAy.k olan ruhunu sars· 
manıışttr. 

Yurı-ınistanı korkutmağa ve onu 
bir mütareke akdine ?T'"cbur et • 
me;;P matuf pro .... aaanda Yunanlı· 
lar {lz('rinde hf<"bir tMir yapımı • 
ma'ktadrr. Zira Yunanlılar da tıp. 
kı Türkler gibi nazi1erln valileri. 
rıe fnı:ınmamaktadrrlar. 

Eden ve general Dill'in Ankara 
ve Atfnad'.l yantıklan nılizakere -
ler esnnsmda alman kararlardan 
nek az k'mse haberdardır. Bunun_ 
la beraber İMfltercnin YunanJs. 
tana mümkün o!an aznmi Yardam 
vapacağı muhakkaktl!', tlra Yu -
nanlstan mukavemet arzusunda • 
dır. 

Eden ve Dl11 Ankamda Türk 
devlet adrunlnrmm kendilerine 
karşr g<Ssterdiklcri itimattan ve 
Türk ınJlleti tarafından BOvlik 
Brltanya hakkrnda hhar edilen 
sevgi tP.zahUratmdan pek mUte • 
haıt!!l'!ltirler. 

Türk m.Illet1 ve TUrk htlkCımeti. 
Alman.lımn BnlkanlardaJd son he
rlefinfn Yunanistan olmadr~ı ve 
Alman ihtfnı.slarmm çok daha u • 
zaklara gitmekte olduğunu tama. 
men mildrilr bulunmaktad7Iar. 

Tilrkiye yalan vaftlere kapıla • 
tak bir devlet değildir. 

Amerika yardımı 

Yalnız (Edebiyatı oedfde) sat
'1nda bulunmaktan dolayı &dı U%Wl 
mtıddet bir hlirmetin gümulU için
de ya§ryan bu z:at bir taraftan da 
ayni sütunlar içinde ayni AbdUL 
hamide bir zelzeleden hasara uğ· 
ramış resmi bir binanın tamirini 
ı.sUyen [nşaat reisin1 sU.rdllrUyor, 
Te yine bu yazıya gl5're de (donan
mamızı hali faalfyette hllsnU mu
lıafua ve lmkin mli!alt olduğu 
kadar trunir ve tecdit ve hattl 
teıyıt edebilmesi pe-k milnıkfuı bir 
vulfcf vctaniyye iken uzun müd
det bu vazifeyi vehmine feda et. 
m.l§ olmıun feci bir felfı.kettir. Hal. 
bu ki: "Ümidin kes zaferden gııy
r!den f:ndat IAzmısa?" sözU şah·s 
ıçln olduğu ğıw ve belki daha zi
yade akvam için de bir hakJ.. 
katt!r.) B&yot"lu alnemalarmdakf makine • 

lerden de Syi olduğunu aöyUyebWrim. 
ıo b1n liraya Avrupada.ıı getırtml§ -
Um ve yeni kurmuıtum. DUn llnema_ 
ma 6 btr kı,t ılrmlfUr. 

(Baş tarafı 1 incide) 
Bu kanun fngı1tereye Amerika_ 

dan hemen hemen sonsuz her çe. 
şlt harp malzemesi alınasmı te -__ ....__......_ ________ ! mlıı eylemekted.lr. 

Amerikanın 
yar~ım kanunu 

Llyiba lehine rey veren ekse • 
riyet .U demolnııt, 10 cwnhurl _ 
yetçı ve bir mUl'taldlden mllrek • 
kepUr. 13 demokrat, 11 cumhurl.. 
yetçi \'0 bir terakkiperver aleyh. 
te rey vermlflerdir. 

* * • 

Atiııa, 10 ( A.A.) - Yarı res. 
mi İtalyan ajansı, İtalyanın 
Yuna.nıstan'la her türlil mütare
ke imkamnı reddetmekte oldu. 
ğunu ve Yunan - t~yan. i~til~. 
fının silahla halledıleceğinı bil. 
dirmiştir. MezkOr ajansa göre 
Yunanistan 1taıyaya karşı yap
tığt hareketlerin cezasını çekme. 
lidir. 

Bu suretle It.alya mütareke 
fikrini 7 martta reddediycr, 
halbuki Yunanistan 4 nydır de. 
vam eden <leğfşmez hattı hareke
ti ve başvekilinin 1 martta yap. 
trğı beyanatla her tilrlü mütare
ke fikrine tenezzül etmiyecek 
şekilde muhasnn olduğunu daha 
evvel kat'i surc!tw bildirm~ bu. 
lunmakatdrr. 

Yunan _ İtdyan hesaplannm 
görülmesi me~clesinc ı:elince, bu 
tesviyenin hangi istikame~ 
vaki olacağını nihat zafer söyli
yecektir. Fakat İtalya ile Yuna
nistandan handsinin diğerinden 
hesap isteyecek vaziyette oldu
ğlınu dlinyn vicdanr şlnıdiden 
söylemiş bulunmaktadır. 

12 mitra~yöz 
4 topu 

Yeni İngiliz tayyareleri 
.Lcodra, JO (A.A.) - Amerik n 

Avlatlon gıwıteıılnln yazdığına göre 
l n g ı ı l z 1 e r, §Ullll kanldlr k1, 
ate§ kudreti bir tayyare lçl.n esnatır. 
Bazı rtvayeUt're göre lnglllzlcrlu yeni 
tayyareleri 12 mıtralyöz veya 4 topla 
mOcehhezdlr. 

Bu gazete, Hurikan, Spltnr ve mO
tebarrlk kuleler! bulunan diğer tayya
reler gibi 8 mltralyözlU avcı ta.>-"Y&tt. 
ıe~•nı kabul etmekle lngtılz bava kuv. 
veUerinir. tc-min etUklert i&tlfadeleri 
hatırlatmak tadır. 

Geçen hafta mihverciler 

=o a1yare 
kaybetuıer 

Londra, 10 (A. A.) - ..d. B. C: 
Geçen hafta. mihver devletlerlnln 

hava kuvvetleri 50 tayyare kay -
bebnJşlerdir. Buna •..ıukabn İngil • 
terenin zayıa.tı ancak 16 tayyare. 
ye baliğ olmuştur. 

Almnnlar Brit.a.n}'a fü:erlnde 11 
tayyare ve Avrupa krtasr tlzerinde 
6 tayyare kaybebnlşlerdir. Orta 
şarkta 16 er .Alman tnyyarl'ai ol • 
mnk Uzere 33 düşman tayyaresi 
tahrip edllrniştlr. 

İngilizlerse, Avrupa krtaaı Uze _ 
rinde 10 ve orta ~kta 5 tnyya.re 
Jrnybetm{§lerdlr. 

Fransada açhk 

Sadece kendi eöyledikleri bu ıııe
bep Abdlllhamid ldarestnln ne ol· 
duğunu anlat.maya ve:"Abdlllha.ınid 
acaba endine m1ru kalan vatan 
t.opraklannı miru bırakabildi mi? 
••Aca Abdlllhamid kal8a devlet 
kalır mı idi?" diye dll§Undllrmeye 
Wi iken hatırat muhanirl --es· 
tılacak ıey!- bunun akslnJ dllşll
ne biliyor ve daha 68.§Ilaca.k şey 
olarak da bunu bize ne§l'ettirebi. 
liyor da! 

Y&DAını bıı.ııa saat 8 buçukla t ara· 
amd& te-lefonla haber -Yerdiler. Ben, 
ao.n seco 9,UI te ııtnemactan aynlmJ§. 
tun. ?.Ulatabdemln, gece yarw lılıı&
mayı tı-nmleyip yatUUftır. Bu. mu -
tattır. Böylelikle atıl&D alpra parça_ 
lartyle herh&ngt btr yerin tutuprak 
yangm çıknıasmm önüne reçlllr. B'a· 
kat geçllmedlg1 de oluyormuı demek. 

DCXKANJ YANAN MARALLEBl. 

(Ba~ tarafı 1 incide) 
harbe girmesini fhndldcn kabul 
ebnelden ba§ka bir mana Uade et
mez. 

(Baş tarafı 1 incide) 
Nevyork, JO (A. A.) - Röyter: .Amerikan kwlbaÇt tarafmda.n Fran 
Nevyork Jounıal and American mz çocuklanna d&gıtJJacak aut, vıta_ 

R!ca ederiz: Başmda (Hatırat) 
denen bu sütunlarda hatırat ile 
alAkuı olrnzyan §U fndt ve sakat 
muhakemelere artık nihayet. ve
rilsin, 
B~ bir mabeyn kltlbinln, bir 

:aıUta.reke dahlliye nanmnı hatı
ralarmı bir tarih veslka.sı olarak 
bilmek isteriz. Fakat bu vesikalar 
Abdlllharnidin mlldafaasnıda birer 
kıymet iseler, bıra.ksmlar, tarih o
nu kendi iyilikleri kefesine koy· 
Jlakta ve muha.keınesinl yapmal. 
ta ihmal etmez; Bizzat H. Nimnı 
da muhakeme edoceği gfbı... Suı. 
tanı veya sultanın bir tarafını mO· 
dafaa etmek ııaltanatJ müdafaa et.. 
mek demek olmadığını bilenlerde· 
111&; ancak o sultanı hal'eden mil
let kararını cumhuriyet meydanm
da çllrilimeye savıışmanm övllnU • 
lecek bir i§. llmfn ve tarihin mU
dafaaeı l!ztıruıa onun da :zamanı 
olmadığma kanliz. Bura.larnıı ilme 
(yani gündelik gazete mUnaknşa.
lan za:manmdan başka bir saha
~). tarOıe (yani saltanat neslintn 
bUıebfltUn münkariz olduğu bir dev
re) bırakmak Dıı.hlllye Nan·IIf! 
~ bir zatm kendiliğinden ria
yet edeceği bir tedbir olmalıdır. 

Bulgaristanda Vesika 
usulü ihdas ediliyor 

Londra, 10 (A.A.) B.B.O: 
ll08ko'vadan gelen haberlere göre 

~er, C-1 W kahve Atışı Bulıt"ariataıı 
d& Veeika uaulllııe tabi tutülacütır. 

-

OL"'ll!N ANLA T'l'IKLABJ 

Ferah aiııemaaı De bfritkte dllk1ı:A· 
m yaıwı, Uyatronwı bitJıltlndekl ma. 
halle~c1 1"Ull ôademlr de fUDlan 
söylem•rtir: 

,._ OOkklnda.Jd çırak. tty&tro gi. 
,elerinin tutu~tutuııu görOnce belli 
haberdar etU. Kalktun, geldim. Ben 
gelln::eY'I kadar b1aa adamakıllJ tu • 
tupu~tu. Alevler göklere çıkıyordu. 

Mateu.mda pek o kadar zarar ol -
madı. BUyük bir ayna Tardı. O kml
dı. Şimd.!ye kadar dUldrAmm lligorta... 
hydl. Son zamanlarda algortadan vaz_ 
gCçnıl§tlm. 

Fazı.Im dQkkAnmdan 'bqka bftl§ik· 
teki !otoğrıı!çı Hayık'a alt dtl.kkt.ıı da 
kısmen :ranm11tır. 

nr A TRO 8lOORTALITMIŞ 

Tt vııtro blnaa:ınm icar bedeli tıze -
rbıden RuaaUran atsorta §frketıııde 
lö b1D liraya ve maldııelertıı.ın de ay· 
nı §lrkrte G bin liraya lligortab oldlL. 
gu anlıi§ılmıştır. 

TAHKlKA.y 

Yangm tahldk&tma mOddetumuml 
muavinlerinden Orhan Kııat elltoy _ 
muştur. Muavin dUD •b&b yangm ye
rine gttmlf ve Uyat.ro mllatahdeminl 
ile Qstflndekl klracılarm ltadelertnt 
almqtl?'. Tahklkatm ilk neUcelennın 
ort4.YI\ koyduğu hakikate göre. yan_ 
gm zattnec:Uldl&'t gibi Jdfeden çıkına • 
DUfo takat blzwım tin cephemnden zı.ı.. 
hur etml§Ur. 

Bir ihtimal• göre, gece ll,5 da ·-

Filholdka bııunuu bugiinkti 
ıekllne göre Run·elt tngtıtcreye 
vereceği hArp ltn'Ulmmı Amerika 
nn'dllye gemllcrflc göndr-reblleoe
ğt gibi, harp gemileri ile banlan 
himaye de edoblleeektlr. Balbuld 
Bitler, bıglltereye harp levazımı 
götüreeek gemiler hangi mcuıle
kete mensup olllJ'l6 olsun batınla· 
cağnu ilin etuğine göre bir gün 
Ameıika gcmllerlnJn Almanlar t.a
rafmdao torpiJlcndiğl görülecek
tir, bunun aeUoosl de Amerlkaıım 
açrkt.an açığa İngiltere ile yanya.. 
na AJm.anya aleyhine harbe gir
mesi demek olacaktır. 

Harbin bqlangıcm<la Amerlkalı
lar A lTUpa işlerine hakikaten kan' 
mamak f!rrlnde idiler. Fakat harp 
hareketlerinin lnkf~f tanı göetcr
dl, ki İngtlt.erenln mağJQbJyeti A· 
mertka.nm t-chlfkeyo rJti,ınfl81dir. 
Yardon kanunnnnn kabnltt, bu 
tehlikenin artık Amerika elkln 
amnml~nde mnu bir kanaat Jaa.. 
Unc gcldlğlnln d~Ilıtdir. Arnavut
lukta maflftp olan İtalyu orduta.. 
nnı Jrort:armalı: ve Yunanbtam ls
tJll etmek mabadı Ue Alman M· 

kerlerinhı Bomanyadan Bulgarts
tana germesinin de bu kanaaU 
tak\1ye ettiği tahmin olunabilir. 

Amerika kongrcsfnde yanhm 
kanununun kabulil, İn,ıı:llt.erenln 
t.otallter ft,Jlmlerin lstfWanna 
kılrlt açtıiJ mUcadelec1e ınane\'f 
zaferfdfr. Bu zafer h3kkm ve ada
lC"fln ele mf'erl damektlr. Nihal ve 
filli zafer Amerf".ca ya.rdmılahnm 
İn~ltereyc tamamen )"etipnesln. 
de.a JOIU'a plecektlr, 

.ABDI us 

gazetesi ya.zzyor: mln ve ilAçlan hlmU ''Cold Harbor'' 
•
1

Ruzveıt. borç ve arf;ret verme f.smlndekJ bu vapurun Manıllyaya gel 
lAyllıuı fmza edlllnce bir ınJlyar mı, olmasından dolayı ı:ok n:ıernnu· 
dolar kıymetinde harp gemiai, §l • num. 
lep, tayyare, tank, top, mlihlm - Aynı llamule ile dolu Rxmoutb Uı. 
mat ve yiyecek maddeleri devret. ıntndcld diğer bir vapur da Uç hatta.. 
mek suretlle İngfltereye yapıla • ya kadar gelmesi beklenmektedir. 
cak yardmıı teme amade buluıı • Bu yardmılar, Amerikan mllletlnln 
maktndır. Reisicumhurun kongre • Frarunz milletine kqı dooUuk ve 
den bir ha..."".a zarfmda S milyar do sempatlslnlıı birer nlşancsbl te,,ku 
lar nakitten bqk& 5 milyar dolar ey1"mcktedlr. 

kıymetinde mukaveleler akdi için Ne\-yor.k, 10 (A.A.) - Beltlka~ 
salahiyet fstiyeceği bildirilmekte. halka Çf;rba dağtblıruı.BJ tçln Hu,-er 

dir. tara!mdan yapılan teklifi reddedeli lıı.. 
Rebfeumhurun. mllU mtldafaa giliz btlyük elçisi dUn 8.§ağıdalO be. 

ve İngflterenfn müdafaası fc;ln o • yrınnameyi DC§rctm{fUr· 
lan islilısalatı tearı maksadfle mn. •'lngilli: hllkQmetı, ı ıtmda mı.. 
U hayatta "'m~st&cel vaziyet" eea. ıunan nıemleketıere yapılan yardım 
smr tatbik eden blr beyanname ne tekilde olursa olaun zafer gününü 
nesırctmeei muhtemeldir, uzağa atacağından emindir. 

SalAlıiyetta't ka:vrıaktan bf1c!l - ıngtllz hUlromeU, dUıman ~ll aı-
rlldf~ne göre, İnglltereye yardmı tmda tulunan memleketlere denlzqm 
için yamtacak munzam. tahsisat yerlerden gelecek yiyecek maddelerf
talebl .28 mllrarhk mlllf mlldafaa nl.n geçmesine mllsamaba ederek at:.. 
""""ôtıT!1mml\ flAve ednPc~tfr . ., ·oltayı u.ata dU§Urmek veya temelin.. 

BUZ\'ELT YAIUN İMZALIY ACAK den yıkmağa t:ııllsaade etmemek hu.. 
V&Jbı&1oa. ıo (A.A.) - R.w:veltm .uaundakt kararmı tekrarlamak mec

eekreted Rarly, bugQıı guetecnerıe buriyeUnl görmU~tUr. 
yaplıft görQfmıede, demoluullere )'&l' Beyaraıame bu kahil )'ardmılarn 
dun kanunu projesinin, rayrt melhuı: hatalı bir lnaanlyetp:rverllk tezahllrU 
lhtllAtlar vuJcu:ı gelmedltt takdirde ol&cağm1 ilAve etmektedir. 
önUmllzdeltl ~mba günQ nı. tara- Buver de aynı zamanda bir beyan. 
!mdan tmr.s.lanacatmı hlldtrmJtUr. name uqrelmlf ve tngtllz davaama 
Rarly, herhangi btr gayri melhm hl. eempaöıdnl yeıı'den bfldirmekle bera. 
d1aenln vukua gelecetfne ihtimal ver- ber lfgal altmda bulunan memleket.. 
memektedlr. Rarly, reisin imza esna.. lerde fllfe mueleııl.nin İngiliz beyan. 
mnda bir beyanatta bulunmaamm namesinde gösterildiğinden çok fena 
mUm'ldlıı oldufunu n diler tara!ta.D oldufunu, tlkri.nce birçok çocuklım 
hlllrome~n yardım profı'amaıı tatbikl kurtamıağa tqebbUı etmenin hataJ. 
için §imdiden lhu.r1 t.edbkllr aldıtmı bir lnıı~tııerverUk ~ by. 
da UA.ve etm1§Ur. Jem•rJı.. 

---- --·--
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irla 
limanı 

ingiltereye 
sını iıt 

N 6V'lJOTk. 10 ( 
da aslından ı29 
mürekkep bir 
De vaıeı:aY.~ b~ 
rerek ''BUyük 
nm garp Jiın~ 
imkanının \-erılJJJ 
lerdir. ''İ 

Telgrafta. " 
rika ara.smdaki 
nm medeniyet ha 
ği'' kaydedildikte 
denilmektedir: 

''IrlandadaJl 
yalnız tngntere çiDo 
değil, lrland~ 1 

ve bütiln dUn ı1ll 
rak kullnınJına! ed 
Telgrafı iınz3 ·t 

Nevyork Univcrtı1 
töıii B. Bvrne:reıcı 
rasyonunw~ı bil 
ton ve um d 
sevkcdilen 27 da 
kasının kuJllallaktı 
yan da buluDII1 

i~tap11 
ı e 

Us liman• ~l 
Bel,rrad, 10 (!ı>· 

aı bildiriyor: 
Vremc gazetesi 

ceyıı cnemm.1Yet.1JÜl1 uıı"' 
~a A ıman kıtB~ 
olduğur.u kayded ,ıııı 

Bu ı.mnıı da.ba OJllll1ll 
zararın: hale k iP-
Halen Ealkanıard• 
he !cin Us ıunaııJ 
Türkıye TrakY8" 
kalmaktadır. sun• 



1 1
. Cekmecie yo~unda · 

- ~wııaeaıer Bir toför mua-.ini 
.________ b.rnyondluı dttıüp öldü 

Beyoğlu evlenme memurlufuDda 
lliklhlaı:ıaruar: N.l§aDtaf K+e••• Etteat gün Çekmece yolunda 
eo. OUU"aA DMiB Ya ıReoep Jüıo.- bir Jdşitıin ölümile Aet.icelene.ıa bir 

Onkaa a. v ... ecu.Ne ~ llUbl... kamyon nr.aaı olmuştur. Yapılan ı'no''nu•• kır koşusuna hazı kt. a.yot~ G~da Gturan t.a.hk1tata gö~ bldlle t&.11~ eere. .._,_ 4 ya:n etm"&tİt! 
- yazan: Alil OBA y &vuk&t Ekrem Kulen lle Ea1:n S..ger Kum müteahhidi Muıtataıım l • 

• ~. .._ a .. ..a. (PolOl&J'alı) • .sqoııu Şahkwunda otu- ıınae ~Jrpn ve Ş~hr~ae Ör. 8 grupa. ayrılan 42 bölge atletleri ILl"asınd 
-.&... W-& - hrim ne&.-----? l'8D QlrNUll.,. 1Dtldlr1l M. ICemaJ a ............. p ..... ~ .. .._.-ek oturan - \.._k l k • • ' 1 

..... ~ A...-:._ • ..,-J"--" 6~rıı.ı d t lııl ~- ........ .,,.... ,,....... sa11a a ar ço ıy ı nebce er verdi ,..1'1ıl bir~ aıı1aa'- - Hemen bemen biç. An80Y ile T"'Y·~Ye e 0 uran u för lclri! oğlu Niyazi dlln, yanında -
~ delili. - Sen de lbi"'-ulin bat • .ııer Koca.çimen, Beyoğlu HUMyina. şoför muavini Mustafa eltluğu .bmi~ Jb martta yap l&ôü C>- Uncft olm~tur. Takım 
~ bana &na - Siz c'le itil& miJdbıi&? IMa oturan omaa Fe!l nıemuna 8· halde Kü~çetatceye gitOllt, bu lan lnönil koşutniiıa hazırlık olmak ~kişehir birinci. Kon 

S~ to - Ben bNlimt bilelim bileli w.satter Oik• 8e qont ~otuna rada ltamyon bopltthrkb her iki. llzere 8 ii"UP& aynlan 42 l>Mge al. ftluştur. 
1.1...._~ pra\r bir ~-=m ~h- ••·•.zıer, Bakırköy Oevizllkte k ... ı. ıeu ...... •-em•· ..._.,..,h ·-ıı o.n."" -:-"~ ..-~- .-..,~ .lAl si de oturup yeme ye....., ve bir ~ a.ıno w. ............ .,,,, en """'"" l~raeae: 

8'ı IQ Ylldum otwan lae!Ni.)'W. mulauebe .ınemv.n.ı hayli dt ttıııJilerdir. 1netttrk ktr kOf\llan evvelki gün Edl~~, 8 (A..A.) -~ !'J• nthu ay- - Ne ' 1
- n.......:..a.- ~--- - H. •aba .. at .. - ....__. • ..,..ı ılte ""~i -... ....;ı..,_ .... b'rd ~ «ı1Uırıı '-1_,~ c&nlKCD --r.J'H - u W&I r:ounu .... ,.. -·· ,,_ Şoför ve muavinl blSyleetı kata.. - l'l'UP- ı en YQP:llflI§ 'Ve kirdafi, Kırklatell ve Kd' 

~ esi gibi, ısunuz'? • .wrar. s. KelAh:ıt B&rda9 , Bt>yof. ıan rnttuktan softra harekete geç. Cok 1)11 aet.iöelet altnın&§tit. Alman len e.raeznda 6000 ınet 
' nalıail llL S

3
nra iki- - Hllniyet kaçıyor. ben de hı '8opzJmenk o~ kAUp Elı.htQ mişler ve mua\tit& M'ulltafa, Wof~ (lerete n neUcclett ataltda aıra• yap lan kır koşusunda 

~ ~p bir beraber. HüırlJ*tal& Per Mitel x..,. ile ayni yete. otursa Hamide riln yanına oturmıyarak kamyo • &Ilı °fel'l)'t>Mlz: kirdağ" 20 D. 21 S. de 
U. et • yapmaz... Ya een kimde .kaçı- xa,.ıcan. Kamm,... Mıaııpa,ada o.. ın&D ertaama b'ntnJıtir. Mustafa Bbl'datü: hat (Edime) iliincj, Ha · 

~ '---· ~:- d J , .. _. '-.... turan Maarlfte me~ ~ ..._,!~ kamyonun kenanndüt tahtan·n U· Bwrdor, 9 (A.A.) _ 6000 m~ Ur;Uhf'U olmwıtur . 
..__ -qıJl.Jmı• ..;_ - DC:U e 2l>Qll '«CUMl a•~IYO- 1et .ıle ayıu :verae ~"ı:ı.ru n.ort, ıx aerlıuie otunnut bir vuiyetı. Ba- ilk l sı 1'AllgnldaJda: 

btP --.ıq,ıfuıı. Al.,, ~· nım. Deiim. Per Mleel atzuu 10"'1 80yOk Purı'l.ük'-pıdt. otvaıı tıtkl!ye geUtl~'tken bird~nbıre mu l"C" nunU kil' kö§uiu dört VflA· zoıı~ld&k, 9 (A,A.) 
llQ damı · nlll"a açıp yUzilme baktı. -ııek subay mllhendt. Ali Haydar vazenesini kaybederek dUşmliı, 1et atieUerlnJn ~tltalfle ve bllUln z,"\l\auJ.dakta Çankırı, B 

. lYOrdu. Bu '"'"" Burdur .halkın·n alkrşlan uaıııııdll. -·~ 
0 il h -az aldım Amm d t , ded So~ldıl De aynı ~ Rtkınft y..., kllmyon sUratli gittiğinden birkaç yaptlmıatır. lerinJn do tııı•frakil 600 

~~ bir~ hain A _ ben . ......,,___1,..ı:in a o:::···~: pm, şııu HallskArgaztde oturan po tüla atarak kanlar iç1nde bir b&11 'rakrm ltlbll'ile bhitıel l>enhll, kır k<>Suau yapılmıc:trr, 
"'lllllıkt.:~ QV~ti 1r .. _ • 6~ ... ıatmunı H. Jlııralllnı uın.aı u. ..,. defin içine yuvatltmmııtır. Utlnct ,.... Zonguldal<tan Flkret l 

b L'.~u l·d~. Ko- dan o!du~u ee.nrywdum. m --- A71' ... WıD-. Tabbn le.. eornr l'liiyaal ned&n llObra ft • 4 ...... UnAnU taB~_:j tı:._~_:!tJ ?apaıta, de birinci. Mulıittltı 
• "'6U - Evet, Japonların Avrupa ,___ _ ..... tu SellDLJl lkft ora c uruur 6 """

19 
r. 

nereler- mlimessilleri! Ukl&l cıaGdNJ- o ru kMJan haberdar olm~ ve &'9l°i.>-3 Fert itibarile birinci M~er ikfr,cJ ?\iyatl Zônguldak 
- ... ~'illi ki bana 1ra Udnol dlrekUh1l Alfeta atana.ıu dlSrıerelt Mustafayı kaldırnuf, Cer. Atar. Udnci Setmet Ordur. muılur. ~~~ı "'n-" - Ha timdi anladım ... Si7.(k Ue .. -, ~nıe Tep.iç Mart. BP1Q8'1u r&hpaşa hut&nesine ıötüı'tllli§9e -~ en·· . ~ o.u.ilkoyı.m de muharebe var de~l mi ? .Kim ... - d Ant.ıtjada: 

11..... •l'iın ·n u··stt··ne •• Yuaot4& oturan dOJttor Ma&a 111111te. e, A6ır yaralanua muavin öl· 
bı"ı-= hbıu kazanacak dersin? ua il• BeJoA'hl şal&JtuJunda otun.n mllotür. Antakya. 9 (A.A.) - tçel. Sey-

?be}'danar dinmiş, - Biz. neı• J\eee llarah, oaıata Hacı ML Vak& etrafında tahkikata bq. ban, G. Alltep ve Hat.Ay bölgeleri 
~ ... Çikmı&tJ. - Nereden belli? D D 1' • meı '•' uoe lanmıttır. •raamda bugUn yapılan altı bin 

Cençlerb~rliği E 
muhtelitile ber 

kaldı ...: lı-k·• koca ""ıan bır· H mlek 1 l mide otur&D • • • ..-• ~ • - arn bizim me et m z. - -·- Atlı ue ltıGtrellk kır koı~u fehli ve t&-

~ır a,. ClSJn.. • da' bocı aJ· • r- lliUU~- IDeDUlt ...,.. 
3 ~ de olduğu için. t -· N"1" ,,..__,.,. 881' aldlrlal k11n itibarile Halayın ıillb'yeuıe ı..;:· ... _aRtoru. ndu. E'-~"'"' d xuçnkpeaara& o "·- -· ..... 

.1111' :--ı ka ~ - Demek bııradaki harbi e De. .ürnAblllttcıdde otuna doktor rıeticelenmiftir. l>ôtc-uı puvanıa 
:Uddet r yine in· biz kaza..."lacağız?. Bu&! KoDukıtJ ııe •.pa ytrde 110 • Jll'alaJID dlJOl' 111 = Hatay birJncl, ıe puvanla Antep 

• l\i:- de)r 
8\rutrr.:ık icin - l:ğer isterseniz. Ama irte- uy,.a ()adam, BeY"tlU ÇUk\ırmabAl. ikinci, »6 puvatıla leel UçUncU, S6 

~lbılly~ l'llu haZirlı- miyorsuous. lede oturan belediye kAUbl A..,.l Ata· S..rho§lUm kaç yerinden pu\•anla Beyhan dôtdtiAoU gelinli· 
~~~ .. ı:umb.: DUnva· S • ...ı 1 . c .... ll• .... _ .... ..-. ocllrall AYf9 '""rdu.;.,mu bilmı·~o-- lerclr. J'erd! blriııcJ &um Şeker-~ ~~l y-. '"kaç dik· :ırhotta bu se.ı~-,m umu mı ... .....__. ,.. ,.. r.- ı • wuı toy bu ~esat~yt 21,18-3 D. da tl-

-.,. .. bil a:e 8ilkin bit ta· yacak bır tesir yaptı. Fransız Nakfly• Aydaaol, HMltOY auuucı. :U Cumarteal lece&İt 'l'epe'ba4Jn· rnıştır. Ferdi iklıaol lbhftıut Uğur-
,~~ itfa ki.dar tedıvi lcaraktu:tni temsil eden fuıi bir rnamd.ı oturaıı Han Tü. llelaaet daki Gardenbar mUdUrU Ahnı .t lu Antep, ilçUıaOU H&tlıydan İbra· 
"' 'l\ bulınu mı? kabartfla bağmÜ: ~f&t &arp u. A1DI ~ M•Ulla Bekirof'u kadm ylbilnden ıuata- hiırı Billldlr. 
~l bat ~e1tr ki! - Bizi bu hale koyanlua il- ouraı. lı çakı ile bet yerinden a~ır su· sm.ta: 
~!iti! Madeın ki net olıuıı! Hıreı&lar! Haydutla.~ rette yaralıy&n, bir mUddtt ev· 81....._ 9 (A.A.) _ 

8000 
!ftet-

::."llCli •r hazrr1tyor Bia 1914 de böyle harp oyunu Uıtaıı haftalığını vtl kansı ile "rfmı ~ldUmı~k tellk ıtır kotuWAlı Slvaa, Kaya&-
~~ ..... ~1• laı-rn.rn i8ti- oynamadık. Erkekçe dövUttUk. arbrmavtnca... suçundan 10 s~ne hapee mlh· ~ .. ~ .ıı. 
:.""Yle "C!., r ed 1 d ,-- kC&m liabıkalı emllk komiı-.ncu- n, nladt, T<>kat, Y<>iDlt bOlgel&-Stı ı.ıeııta ... ı b ıvorlar. Ben Uç kett Y!-ralandımeri. andea hr •· Şebl&debafmda, Ftvzlyt cad· su fzzet Öztena>iı dün ad,,Iiyeye rtndl!D 20 atltt ltt'tt.k et.mıtur. 

ltn, ... &! ir gece- mı delikanlı? Sağ ciğ m · dttlnde otomobil tamircisi Meh· ~ NetJctdO TokAt ~ııetıııu!"D Oe-
.._ -~· c;lar a1tm· ıt bir Alman kurfunu yatıyor. 1 .. , MVkedilerek birinci ıulh eea bA· mal BUylUtg~z ao D. 24 ti. l/lO 

111a_.: h - ay bak- medin dükki.nmda ça. I§an • kt"ml ta-fınct•n ......... lf olurun· CP --~ .... ....ı· B" haf al~ &a " '-"=Yl\ Uv da bir·'"-', T~l"'"'"'-'den ..... vet ltU l>n'l Birdenbire seai ıevVV"'ı. ır ya,ında Nejad. ustası t • t liWI n ,...... .Cifi 

.... lJ'I •n. hınııa sır söyler -'bi kulağmııt tııılda nı ~ir lira ekaik verince, evv ki ur. ikiMl, KAyıertden tbtalıiın Oiuz ·~'1 'Ytı...'.- dilrtat~ de ı;• Maznun verdiği ifadeeinde UçUrıcU olmu•tur. ı \)j "ınak . . dı: gece dUkklna anahtar uydun· demiı::tir ki: 
~~~l\re ~~n mu· - Harpten sonra bütün se~ ra.lc firmiı ve bir otomobil lb· .. .2 Kendimi bilmiyecek dere· l\lanlsada.: 
-'"ffllUr. cumu riler, bütün i§.1iıler gibi ben Je tiği çalmııtır. cede sarhoş olarak bllra Rittim. l\laoisa, 9 (A.A.) - tnentı ktı" 

~ ftı~ komUntst oldum. Bizi harp ol· Nejad lbtiği ıatarken yaka· Bu Ahmet Bekirof kadın tllecarı koşusuna hbırlık olmak Ulut 6 
~ biaı b ta.p hfalan mıyacak diye alda.tutar. Tbprak ıanm11. birinci ıUllı ceza mahke· ollrak tanınmıettr. Kendlaiıadtn b1n metrelik J&ıt kotuau eler ,rup 

JJsldıtc-hlr, 9 (A.A.) 
kl§ehlt ıcnc:llk klUbUnU 
nen Ankara Gençler Bir 
blnl<'rce sc:vircinin huzu 
kişehlr muhtel tı ile ite 
0-0 be.tabere kfilmır. 

--<>--
Eıld~ehirde bl 

müıabakal 
Eaklfehlr, 8 (A.A.) 

cuııun JştltakJI@ 75 kllôtn 
ı!!lklet ya.n~mda Tavy 
SaUh 2 ıaat 83 D. birine 
sı:>ordan Nl.zamettln lk1o 
spordan 03man üçUncü o 

Ankarad 
güreş 

temasları 
,..;;• titretı,..!_r dilfman Jçtn fn8an imanı aldUrtlr mU! meelJace tevkif ôılunmüjtUI'. ... k d 1 ... ,. bl~ b~ MaııJaada )'apd· 
... ~ Dll .Tut. Cıkına.sa Bu dllnyanm UstU bUtUn flnllert Bir çocuaun cesedi -~~ m .... ~~~.amB~ o... ça- lllqftıl'. Bu kotU,. Bahk61ılr, ı.. ı.tanbul erekoro 

ı:.urrn- ... ,,_ 1, di ı.. •- "" •"""· """'1!ıcuı. ıraz eonra . .,..",.... A·""- .... 1.. ri LJ.l be ~ıt diyo - yaşatmıya yetmez m . ye .an· ınoraa kaldınldı ıutJadım. Çok sinirlenmfrtf m. Dlir, - ... -. .r- - .. eıe ..,_ v- • ıer ıt aiire ıı-.tt çıkardı-. ba dırdılar. ~uyük· ıer keselerini al- 8 ....... 1_, -'-I .. ~-Ja"'-- doJt-· Jetleri ittirak ~. NetJcede 
1
• I 1lrı. ~ "'"'. • D 8uıtaD'll .. &t.e oıuıua K••nun ka ~l-.. Nü :.::- t" 11.U l§IUA ~.-u Manisa böl.-.t .. den Haaan Var- a• ıp *• di loılni n~.i~ pava- tmla doldunırk.en biz kUJı~leı:- na ••be. dGll aqam tıu 1aa eocna- ea; &1.1mı. a.&l>Orda be3 yerin.den I dUer IO n:6ii'°a. l/& d& bll1ftCI, ADk&ta ..ıı ......... n• : ~·~! .. ~ de ideal diye elıml• " m ıu doA'w"mUf· çocuk blrU eoan il yaralamıt clduf;um yazılıyor. Aydm b&lg6tlıldeD Tahılla lkiılcl, maJc Uzere 6.\nk:r"a~ ~~ 

L Ull" ruıu bu kalp akçeyi plcırd&tll) dut • m"•""'•. C•_,.,. m11a.-.e eda adli- Il'ak&t ben hatırJh,._JVorum." f 1 .... 1 -aa~d .,,..,.,_ ..,,.. .r a• 
,. duk Alm te ...... - su- ,...ou ... - --..- .,. ·.r.,.. .. • ldl r uu ,.,_., era ~ D" .... etı m·z eerbeat ve .... eko rom t'tıi.,._ • an .. D ıuu•Dn·- doktoru Hikmet TUmer 6lllmll 14\pbe ,_ t T·-1•· •• 

·--... ' eamlfU. En IODUDda Ruıu ( l Yef'lı neşr vat. Ouıı\lf ur. ~ .. 14 pu..rua A1· takımlan balkevt iak)Q 
~ • t'ai"" danlttık. Şimdi de zllppela har- ıı sO."dt.:ftmClell morsa kaldıttlD.,ur. ı · dm ıurupu blrtnol, 1~ PüftAl& K&· ttlatm 11.at ve Jaıaubuı 
'-. c it t'aime... betmJyorıarmıe. Karagümrükte iki n1sa grupu iklncl, ~ puvanıa a.. reettı 4--8, greto·romen 

O?tlme K"6 k d • ( ELEM KAYNA~! lıkeatr pupu 1 cU olmuttut, de 6-1 galip celtnletlr. 
"'~ Meaitre,,ae... - Niçin? diye sordum. ar e,ı yara ıyan Bay Niyazı Ağımaalı'nn. blr roma.. ·~hlrcle: katar, halkev1 salonunu 
b ~ lall - Bilir miyim ben? Düşman tevkif edildi DJdır. Eser, bizde §imdiye kadar u Elklteblt, 9 (A.A.) _ ~00 bUyUk meraklı kiltle$f ön 
s_eıı~ r:~d~ldi. bizi yemezya, diyorlar. O da o • Curr:art.eai ak§amı, KarasOmrGJrı. götUlmtif btr nUtıas v• ttımuı ile bel- metre Uzerinde yaptl&n kır koşusu- pılmıııtır. Çok heyecanlı g 
~ bu!.u~· bu-Ell tursun, biz de otururuz. kendılerm• borçlu oldufu ŞUkrtl ile Uln l~llnıat !ıayatnnumı ln'ik&.larmı na Bursa, Afyon, Kütahya, Konya oııaşmaların tatsUitmı 

91 _ Çok garip bir dilfilnce. sabailaWA admda lkl kardeıl birden toplamıtltr. Kend18UıClan d&h& feDll bölgP.lerf atletleı1 l§t1rak etmJ,. rJyonız: 
?.. ~r itli edi - Bizi particilik bu hale koy- yaralı)'U tbrahlm. dtm Gçl1ıictJ IU1h bahıa lehı fırlat bulmak lıt.rta. $lıa Ur: Neticede Behzat (Eskişehir) ~ 

yol'- du. cesa ıaüımıae eevkedllmlf, .orıuau- dlllk bUttııı gençte,. " Hallıe•tertıM 20 o. 27 8. de bil'lılct, ~nret (l!ll- Grekororrıe 
~~~laıınıa g~ . (Dm.ıa"'' "°") Dl& mllt•klp &evklt OlUDJDUftur. tavalY"fı. iktlt& ed110f'US. klfeblr) lkttlel, Nurt ]!)ek~ 3 müıabakala 

S;:."""lıil;ii oı::lb <ttıın. 1 - ı liG kiloda ı.ıonın (t. 

~~~ ~:~:: [(S\jl'HjKil'I Ağaç~arın intikamı ~i-:=:~O:J.'"« 
._~ ~:oqı ... ,.__ 1 - - - ya 19 dak'ka ıuren Ottlıı 
.~ ~ '";!_ldt ~~!'1Jıl ae - Uleıı Yapıfkan! Kanbere, manm IUfdu aelll1Al kulak vw bi.. man ioe Ül'J*"ti verecek kadar oadeleden eonra ıtutakıa 

l~ ~~..; lllll. Bun. Kınğa semer vurdun mu! - Ha .• Ha.. Ha.... Yapıfkan JruJafmı yere Y*Pll" loftu. heaabfle gaUp t11n edildi. 
t!....,.: ~e ~tın. _ Vurdum ağa ... Avadanlu· Ça.panm tarlası yoktu, davarı t.ırdı: Çapan bu 4.ta mini mini,,& da Yolcu (İstanbul) Ünal 
~1· ~atru tlı, altmış· Jarm derledim hepsini. yoktu. Yalnız Kanber ve Kınk - Nal telleri gtllyo ifa.. Ko- ilin kenarında göklere kollarını ra) ya keı:a ıo daktkalık b 
~ berı....ş_tu faJ·at - lki kolluyu çuvala saray adında tkt semiz atı vardı. Bu Ud nıcular olmum aakmP.. açmıı bir 1aam seçmlıti. Çaınm meden IObra B&yı hesabı 

U. Uııı "1:1" kl:i?ıne- dm., a.t sayesinde aı?a olmqtu. - Öyle y&Iım ! .. dibi: böjilrtlenlerlt, maviye •. • geldi. 72 kıt oda Ankartd 
... ~~ llrap ır:daı~ bu __:Meraklanma .. Saflamda o. - Yapıtkaıı. atlan ufla.m - Ne etcea? 1ar yapraklı kaim aarmatıkhk- mir tıtanbuldan lp@ğtn kcıı 
L.~~~ıttı. Be~ur- _ Ulen Yapışkan! BqUn a· yafta! Hayiflanına .. StD yWderl fU te· larla kaplıydı. HatU bu aanna· 1,54 düfkada eıttııu yerft 
~ )\~~: nı yu. ynı on dördü .. Mayta.bm altında - Merak etme af&. peden aşır! tıklar çamlann tepesine kadar 79 kile>da Arut0y (Jstanbul) 
~ ~~, . . . · 15 • 20 metre yüksekliğindeki - Eh!... cıkmı§lar ve sonra da. kendtıerl· ı· tq (Ankara) arumda ~lılı_"'lli)i ·dedi. ıyı ış çıkannz gaY;"· ,.,,._ı t>ezedijt kUçtlk yaylaya Çapan lroltuklanna kadar yUk· Di qağı l&llandırmıtlardı. Bur edetı mU.sabakıdı Amoy\ lıı.:'I( lh...... ltl. - öyle ağa .• Bı yapıetmı mı '.f'"""arm _ ... , dakik • 

1 
b 

,.. lb~if.ket baltaya §ipşak yerde görürken- gelmitlerdi. Yapıfkaıı, körpe ıx;ı•n gentf kueafmın arumdan aı da diğer çamlara atlamıtla.r, aaa an it k~t :tol 
~? Orası_ d" i ' çam perÇilf &e'Ven Kanberle Kı· metin bir çıkm çıkardı. Sınml& a)'llarla ıincaplara köprU Olmtıf- 1 teakip tuşfa g(llebesıyle ne 

,.__ 'Çapan Mehmetle be'kln ya· nfı fidanlar aruma 11kı sıkı botulmut çıkını açtı. tgtndell lardı. ı dl. 
·-anı Utr.ıik b' ni uşağı YapI§kan Ali sem~rıen· bağladı. Çapan. kokulu sakızlar çakmak tatmı. ~lllf v. kavı al· Yapıf]wl .vveli: çamı dUtUr 81 lılloda Yurdaer (a 

a.. ır mi• Kanberle. Kınga· atlıyarak SISall. t.or kucaklanacak kaim· dJ. Sol elinin parmaklan aruma mek istediği tarafa büyükçe bir Balkan (Ankara) arumda 
~ •• 1\... ~ baJıa ~ Jıkta bir çamı g&sterdi • taşla kavı sıkıfbrdı. Demiri w· gedik yaptı. Sonra mukabil tara· milııabakada Yurdaer 9,43 
~~~ ZlYftde da:i:e~U:~~ı~~"ına benzi- - Bunu haklıyalım bu geee! ra.rak kavı yaktı. Sık dallı bir la geçere" kesmiye ba3ladı. ~-, :a tutu kaaanmıya tnuvaf 
cı.a. b-~· yen, ya~urla """'n~in karart- - Beş dekkede... çamın dibindeki sUrgilnlerin ara· pt.n, Yapışkanın arkat5ında, elle- u. 
tb~ L.. 

6
'" fi" 1 Balta aeslerl ormanda akisler sında.ki kunı börceklerin araaına rini ku§ağınm a.ruına. sokın·. Afn' ısıklette Mehmet ~ ...... -...':ltl ""'1&nıaaı tığı tahta evli köyden uzak at· b- merakla çamın de .

1 
..... i bek:.. (latanbul) hunu T0tıun (Al ~ Q •kı.aeJr · tıln.r yapıyordu. Her balta lle8i, kal kavı a.ttı. Homurdandı: vn m.,.,,ın yı kaaa bir mUddet Uatadt 

~~ ~ var. sdğııkça bir mart gecesiydi. lere ıiJ"en ~ca. kut§unu gibi - Uğraşa.koyun bakalım siz ll~ut.. ı~-- .~. ıteklld\ yokladıktan aonra ı 
~ ~edi~ i Atların nal şıkırtılarmdan, de· çamlardan iniltiler, feryatlar c;r ya.ngnıla.. Çapan Osklldan ar ~ . .....uıt;eldıgınden fazla kikAda birden bire rtldblnii 

~~ ne-ı di~8~ , rin soluYll§larmdan, kamçılann kaKnyordu. Uth.., bir ...ıt..nııu sın. k~lldiği halde çam devrilmiyor nı yere getirdi ve uaun, w 
11aııı--:,..1UrQ. .. , ,ınlll bir havada vızlaylfı ve aonra sain" . oca Ç&IJ! ~ •9 5'"uı Yapı§kanm gittiği tara.fa se- du. • • . kışlant!ı .• 

il~. b~boşa, bir tar U:zerine şaplayışmdan be.fka ile yıkıldı. İkı kollu ~re ile yirttt. - Vay gawnın ağacı be .•• :3ı Greko·romen gilreglerde 
~~CI al qıç Yalvart- ses duyulmayordu. kesilerek üçer metz:elık tomruk· Duman gören korucuJar Mbe- ptrnak galdı hlll göçmedi! bulluların umı bir fatkly~ 
"'-'--~ ha ~ı 18Jrdı. Çapanın dizleri UJrerlnde bir lar ~eydana getlrdıler ve so~ bini anlamıya koearken, Çapan - lki daha wr yapı~kan ! çarpıyordu. Glinllı\ en ıtl: 
~ ~ ... filinta vardı. Kendi eliyle kıy- da agaç kamalarla ayırarak tah evine girdi. - Taaak .. Taaak ... GUrrrr... teknik gUreşlni Ankaradan 
~~~ tt dığı tütünden kocaman blr l&l"I ta yaptılar. Çap&n hiç kbmıe t:ırafmdan GUUt.:.. . . . .. . loda Nurettin ÖZ§e:ı ve 79 
~ l:_~ ki diYol'8uıı, kağıda sanlmrş cigarumın meh- Adam öldUrUJmut ve bUtOn görUlmemiı ve yUz binlerce kıy Muthııt bır gµrültU, dal kırıl· htanbuldnn lsmatl Yılmaz 

1 ~~ :· · tapla ~illeşen ı~!lmdan pyri serveti tuıerfnder, alınmıştı. metli çamı yakan yangmm eebe· malan, çatırdılar... diler. 
~ ~ttt~rn yere göze ~an hareket görlllmtı· Kıymetli c;amdan yapılan acll bi bir tUrlil öğrenilememişti. - Vay .. Vay, ıh .. Öldüm a-

~ ~~91'lfi~~ı" der yordu. Her 7.3.IIlan fısJldıyan. yarma .u..h~lan Kanber1e Kın_ia - Yapqkan .. Kanbere, kınğa nam .• lh .... 
~ gör- ufuldıyan çamlar uykuya dal· ytlkledıklen samaJl tanyeri aga- semer wrdun mu? d"--'i1Eyvah. , ağa ezildi .. Pestile ._'tJ... !!U!flardı. Çakan eimşekler bile nyordu. - Vurdum ağa .. Avadanlıkla- UUQ 

~lı-i~llr i~n· susmu§lardı. Bu gece orman her Yola. d~':61dUJer.. rm derl~lm h~peint. Evet. .• Dallan biribirine bağ-
1~0 t11"81 • §eyi ile uyuyorau. - lşımıu be<:erdık Yapııkanl - İki kollu)"U çuvala ll&l'aY • hyan sarmaşıklar ağayı aksi is· 

' ~brı ına ~:t - Hangi yöne gfdf~ a~ ! - Ajamm elinden ne kurtu· dın ?.. tikamete dilşürmil§ ve Çnpar 
81 bu'.,.., . - Kazık kayanm eırtındald lur ki.... Tahta kaçakçısı Çapan., kftale kocaman ~övdenin altında kal· 

· ~:~.- :vavlacı"""' .. Biliyoz ya .. Orda bu- Çapan yede~ndeki atı gene- giden zorbalar gibi yine hamlık mıetı. Gö,l;fi!I lremlkleri kırılmış 
._., --.· dabnı ~tar va.. aiAden tutarak durdurdu: yapıyordu. lAhnda ölmüttü-

- Bm .. 

--0--

Serbeıt gÜre' 
müsabakaları 

İlk olarak 56 kiloda 1atan1 
Mutlu lle Ankaradan Sezgin 
laııtiar. ll5 dakika çetin bl 
cadeleyl mllteakip SefCin ı 
la ve sıııyı hesabtv1e ~ ı 

Arkasmdan &t kilOda Q!k 



ftrlllJe A-.lldJ8fl 
Kocaeli mıntıkasında tütün 

mahsulü 6 milyon kilo 
Zeytinciliğin ıslahı için 
köylülere kurslar açıldı 

DID tasblhl 
ZfRAAT BAN1KASI 

Kurul~ tarihi: 188&. - Ser,r:naJesi: l~OOOJJ60'")"811P 
Sube-.ve Ajans adOOi: 265. Gazetemizin 10 mart. 9il tari?ı~nOshssmd& DOl}rolunan Devlet Demir. 

yollarnUmuni :M:UdürlUğO+ı.o o.ıt tarifeler flAnmm 3 tıııcU maddesindck! 
"Şebekeleri'" kelimesi scln'Cll "'ı;ıubc.leri,, tarzında basıldığt göıillmU:ıt.nr. 
Tashih•olunur., 

Zirai vı tıcarl ~ mvi,banka.muameleleri
Para ~e.re 28.800 Ura' ikramiye ~· 

Jı. 

/:.:mit, (ll~usi muhabirimiz- ' ve budama kursları açılmıştır. 
' 'ıı) - Kocaeli'nde tütün piya- Bu kurslar Gebzede, Danca· 
sası a~ılmıs bulunma.ktdaır. Bu dn, Herckede, Yarımcada, açtl
senc umum mıntakada altı nul- mıştır. Geyvedc ve bazı zeytin 
}on kilo ttitün vardır. Nefsi İz· mmtnkalarmda da açılacaktır. 

V AKIT matbaası 
rnıtte ise 1.50 _milyon kiloyu bul· Kurslara devam eden köylü · 1 
maktadır. !nhısarlar idaresi mm ler, hiikümetin bu yardımma 
takanuzm pek karışık olan tütün minnetle mukabele etmektedir. 

Kitap 
tanzim 

kısmını yeniden 
edip açmıştır 

tohumu insleriui mütecanis bir ı HALKEVlI\!"DE Kitap, m~ua, gn.zete buar. 
Tal>iler ni'mtrUl, di~ii1islefi alır. .............................. hale ifrağ etmiştir. Bu sene bü· Şehrimiz halkevi temsil kolu 

t~ m:ıhsul bu yeni tohumdan 1 faaliyetine iyi bir gidiş vermiş~ 
ıstıhsal edilen tütünlerdir. Bu tir. Kafa tamircisinden sonra 
"'·eknesak tohum, alıcıları mcm- Has Bahçe ismindeki kome<liyi 
nun edecek !bir vasıf taşımakta· de muvaffakıyetle sahneye kov
dır. lnhisarlar Koca.eli iba.~üdü· mu~tur. Temsil kolu cumart<.>Si 
ııi ~at Köprülü, piyasa vazi- günü Kandnraya giderek bir 
-veU ile çok yakından alakadar temsil verecektir. 

'VAKiT" 
İstanbul lkincl tcrn Mf!nlorluğun

dan: 

Binnıı.za borçlu Osman Şevki GU1 • 
tekinin malı olan Beyoğlunda "Me~nı. 

Araat Bankamıda lrumbo.ralı ve lhbe.m tasamıı be"'tlf'1~-" 
'50 llruı bulwıaııJara senede • defa <:ekilecek kur'a Oe 

olmakta. ve zi.irran. her türlü ko- BÖLGE :MüI<'EITJşt 1ZM1TI'.E 
Jayliklan göstermek için tedbi.r" C.H.P. bölgemiz müfettişi Te· 
ler almış btilunmaktadır. kirdağ Mebusu Rahmi Apak şeh· 

.tık hamlede 5 !bin kilo tütü.."l rinıi7..c gelmiştir. 
· tılmrştır. !<~yatlar 35 ile 5 KOYUı T El'! 90 KURUŞ 
kunı.CJ arasında.dır. Kocaelindc, 1zmittc koyun etin.in kilosu 
Handekde, Düzcede, tütün piya- 90, kuyruk yağının kilo.su 110 
sasmm hararetleneceği ümit o- kuruşa yükselmiştir. 
hm.maktadır. 

:VEl'ER1NER F.A.ALİYETl 
Şehrimizin !baytar müdürü:!. 

Zıya Tan kendi mesleğinde çok 
!tema.yüz etmiş bir idare adamr
dır.. Muhterem. veteriner müdü· 
rümüz Türkiyede ilk olara'k hay
vanlara mezarlrk tesis ve rehirli 
gaz maskesi almayı teklif eden 
zattır. Vilftyet dahilindo hay
van meza.rlığı,yapılmışsa da, ze
hirli gaz maskesi kabul edilme· 
miştir. 

1940 senesi zarfında Kocaeli 
~tcriner idaresi 113 köyde, şaı
bon, 63P. çiçek, lal kurdu, ku
duz, gurum gibi hayvan hasta
Jrkları ile mücadele etmiş, bun· 
lardan 27051 hayvan müayene 
~e 22720 hayvana aşı ve serum 
tatbik edilmiştir. Bunlardan 69 
hayvan telef edilmiştir. 

Bulaşrk hayvan hastalığı ile 
de yapılan mücadelede 544 kö
yün 2803 atı. 1418 kısrağı, 32 
katın, 30554 sığırı, 4217 manda
sı, ~8252 koyunu \'C 15246 ke
çisi muayene eedilerek aşılan· 
mıstır. 

Dalak hastalığı ile de mücade-
1 edılmiş, 16869 manda ve sığır 

3193 koyun, 10077 k~i, 520 
bergir aşılanmıştır. 

'.Kocaclinde veteriner fnaliyeti 
memnuniyet verici mahiyette -
dir. 

CEMlL TA.f\"ER1N 
Th""T.K!KLERt 

Beden terbiyesi genol direk
toril G~eral Cemil Taner ı:;ehri· 
mize gelmi.cı ve tetkiklerde bulu· 
narak Ankaraya dönmüştür. Ge
neral Taner, !zmitteki mevut 
klüpleri, kendi arzulariyle geııç
!tk klübüne ilhak etmiş ve İzmit' 

gençlik klübünü açmıştır. Ge
ne 1 direktör bu vesile ile haJke
vındc bir konferans da vermi~ 
t·r. 
Şehrimızde gil7,el bir stadyo • 

mun yapıldı~'lnı evvelce yazmış
tım. Bu stadyom için şimdiye ka
dar 32 bin lira sarfedilmiştir. 
Stadyomun toprak tesviyesi, 
futbol sahası, atletizm pisti, yük 
ek ve uzun atlama havuzlan, 

\ oleybol sahası, pistin etraflarr 
nın muhafazası işleri ikmal edil· 
m·f!lir. 

Rtadyomun diğer noksanları 
a \"aş yavaş ikmal edilmektedir. 

ZEYTlNC1LtK '.KURSLARI 

~ytinciliğin blahı için vilayet 
buyi.ık bir ehemmiyet vermekte
dır. Bu ciimleden olarak muhtc· 

t mıntakalarda zeytin bakım 

nbul) ile Savaş (Ankara) knrsı· 
stılnr. İlk kapışma.dn Savaş has
rnı ycırc vurdu ve> 30 saniyede 

•u u cldC' otti. 
Bundan sonra 6G kiloda Bakır 
tanbul) ile Ozı m (Ankara) a
mda müsabako. 4 13 inei d.ıki· 

da Öz.'jen lehine tuşb netice
ndı. 79 kiloda Yılmaz ( fstanbul) 

h nf- r (Ankara) vı 4 G7 d:ıkiknd ı 
la 'endi. 7 kilt.>d:ı mt' hw gu

ı cı Mu~tnfn Çakmak (htanbul) 
1 t!J dakika d<.'vnm ed~n ve· h!'l-

lade bir t<>knik V<' bilgi idare>si 
''mdıı CPr yan "den mü· delE'-

Antakyada 
Geçen.~ne 381 çift 

evlendi 
Antakya (Hu.ııntsi) - 940 '3-!t 

i<;indc Antakya belediye daire- 1 
sinde nikahları kıyılan çiftler 
381 e baliğ olmuştur. Bu miktar 
939 yılının son 7 ayında 285 idi. 

94.0 senesinde Antakya beledi· 
yesinde k'l)·ılan nikfilılar kaza 
merkeziyle belediyesi olrnıyan 
köyler halkındandır. Bu nisbet 
941 senesinde azalacaktır. Çün
kü Antakya belediyesi bu sene 
yalnız şehirde evlenenlerin nika · 
hmı kıymaktadır. 

Bozkırda 
Askerlerimize 4708 
parça hediye teberru 

edildi 
Bozkır, (l/usu.si) - Kazamız

dan §imdiye kadar kahraman er
lerimize kışlık hediye olarak 
4708 parça giyecek eşya sevke
dilmiştir. Yardım devam etmek
tedir. 

Türk Hnva Kurumuna da 
2229 tane kurban derisi teberru 
edilmiş ve bu deriler '.Kurum he
sabına satılmıştır. 

Kaza dispanserinde l940 ytlı 
içinde 1475 kişi muayene edii· 
miştir. 

Merkez okulunda, himaye he
yeti tardfmdan otuz çocuğa her 
gün öğleleri sıcak yemek veril· 
mektedir. 

----0-

Adanada ağaç dikme 
bayramı 

Adana, (Hu~tSi) -Ağaç ı.... ·
me bayramının şc-hrimizde 21 
mart cuma gün yapılması te· 
karrür etmiştir. 

Bu münasebetle o gün bütün 
ilk ve orta okullarda a~aç dikile
cek ve bayram Köprii köyündeki 
ilk okul bahçesinde yapılacak • 
tır. 

Bir c2eta 80: Ud defam GO. De 
c2eta.ıa 6~ dört def&a '16 n OD 
dctUJ u;o kuruştur. 

ŞehiT Tiyatrosu 

Tr!pebaşı dram kısınuııla 
A1i5am fi.'lat 20,80 da 

Meşaleler 

l'ah·~ 

den: 

No. 4:? 

ulh Hukuk Mahkrmesln-

Damcı Yalvacın Kaş mahallesinden 
Kuyucuoğlu Yusut Kuyucunun Saray 
mahnllcslndcn Lokmanoğlu Halil Tu. 
na \'C oğlu .Ahmet Twııı. ıılcyhlerinc 
açtığı alacak davamnm cari muhake. 
me .. lnde: MUddelalcyhlordcn Ahmcdc 
gönderilen davetiye ve nrzuh:ıl sureti 
oturduğu yer bilinmediğinden bilA teb
liğ ladt" edilmiş W\ zabıta mari!eWe 
yapılan araştırmada tebliğe sailh ad
rcsllo oturduğu yer blllncmcdlği an.. 
!~ılmış ve davacı veklll tebligatın 

nıınc!l ~apılmasını istemi§ olduğundan 
müddcfn.lcyh Ahrncdc ııil da\·ctfye ve 
arzuhal surcUnin mahkeme cHvanba 
ncslnc lnllk! ,., keyflyeUn V kit ga.. 
zetesllc llAru karnrklr olarak 'llUhakc.. 
mc 2-4-941 günü zevali saat doku 
za bırahılmıştır. Bcrmuclbi karar dıı 
vctlyc \'I.' arzuhal sureti mahkPmc dL 
vanh:mt•sınc B.'!llmış olduı'tundıın mıı· 

hnk ·m" gtinU olun 2 --4 941 gUnU zc 
vııll Fııat {) d.-ı Yah·aç sulh hukuk mah. 

B O R S A k~ıncsıncre h:ızır bulunmruıı veya tarı:-.. 
fınchn hlr 'ekil göndermesi aksi hal 

1 de mulw kem enin gıynlx n devımu t<'b. 
- Ankara I0-3-941 _ 1 ıığ yer.ne geçmek llzerc u~ olunur 

•--ÇEKLER 
tcrlln 

100 Dolıır 
ı 00 l~rc. 

100 Liret 
ıoo ıı,,1ı;n- f<"re. 

100 1'1orln 

ıoo ı<a;,1~ırıark 

ıoo Rdgıı 

100 Urahnı 

ıoo l..t"\'11 

IOO Çek luoııı• 

100 Pl"Çf'ta 

100 l.loU 
ıoo Pcn.:ö 

100 '"'' 
100 Olrııu 

ıoo \•·ıı 

il O l"VC' li ronrı 

ıoıı ttuhlr 

5.24 
182.20 

31. 

l.U22.'.I 

12.Pll7~ 

3.ıı:ı 

~·.ı~,., 

KAYIPLAR 

Beyşchlrdcn aldığım ntııus kltğıı1rm 

1 ılc Ankara c.>frat mi !lrtıancırlndcn 

! aldığ•m Mkeorllk tczl,crl'mı zayi et . 
, tim. Yt>nıaınl alncnğımdan cı;klsınln 

htikm l yoktur. 

/ Re~· lıirll lfalıt- of'ııll.nrııııl,uı Mo. 
nıh l'ı.ml. 

1 • . ... 
11 ô UMO tar!hınd1.. tıı!\u tpa~a 

j orta okulundan aldı!':'ım 6i0 nurnaraıı 
orta c l<u1 diplomamı zayt €'ttlm, Ye.. 
nhını çr!rn ıı:ıcağırnd.ın c.skiıılnın b!lk-
mll yn,,,tur 5'l0 Kndn 

l 3.>148' 

n ~nrn M\klhı Erı'ı.H (An'ltc Altın ınıı ırıhll Mtlnt' \>Pr atl •na olıın 

: ıtbık n ılhUrdnıtl kaybt·ttım. Bıı.drnın 
nı;ı;..{ ~ ullıınmakt ı ııl ıuğıımdnn m l 

ıtırlı h•ıknııı oım ı<:lıgmı llAn edf'rım 

ı\,\ "" ''hllP\"\l'r llrı~ll\ F'ntlh Sofıı. 

) fC'vkgJ:.de ,,.,. ti.N J-:ı.o:ırı.k E h ve T11hvila,·ı -
eli. Ağtr tııkl tt(' Yıl.naz et _ 1 - 8 am 

tn.nhul) 1mı.r. r Ank n> •a ik ~C' Tahvıl t U9crın,. rıu mf'lr 

n~r bir C'kaern, t!f' al p ılr n c 1 otı ıamı •ır 
j I~ f':~ll••sl :\o ı;; ~ 'loll3) 

-tlyet mahallesl Hacrmansur aokağmda 
eski "'ve yeni 22 numaralarla munık -
kam,ı.To tamamına• yemlııll üç chllvu. 
kuf\ tz.ra!mdan 3235 lira kıymet tak.. 
dirfedllcn·ısağ•tara!ı Ali kızı Fatma 
hane vo aralığı, soıut;l'oze! Levi. ar
kası Rıza Pqa a.rııam, önU Hacmıan. 

pltuıa core lkramlye dağrtılacsktır. 
1 aded 1,000 llrnJık C.000 Ura 100 llded 60 uısJdl 
& • eoo • ı.ooo • 120 • .o 
' . • 1,000 • .. ?O uıo '° • 100 • c.ooo • 

1 
sur sokağı ile mahdut.•fı.ıtlrak halinde 
mülklyyct 'olarakF~puda kayıtlı ev. 

~ . 

DlKKAT: Hesaplarmdakl paralar blı aene l~de Si 
d~Yenlere ikramiye cıktığı takdirde ,;, 20 ta.zldfyle 

1 
Kur'alar eeneae • de.ta: ı ll:yltU l BlrtnclkAnun, ı Mart "' 
tar1.hlerinde çekflccekUr. 

velco altında arn.baliğt ve ahırı mUtı· 

, 11/cvkani, blr~cv. haıen bir hane- •••••••••••••••••••••• 
, Din 'bc§te bir hissesi açık arttırmaya 
konulmu§tur. 

Evsc.fı:~Zemln katın beden duvarı 
oG • 

k!gir diğer aksamı ah§ap bir taraf 
yan duvarı mUştcrekUr. 

ZemJn kat: Sokak kapısmd:ı.n zemL 
n1 çimento §aplı anUre, anUrede gö
mülU bir 'kUp, merdiven altı. Taşlığın 

1s:ığuıda. bir kııpıdall girilen bir kort. 
dor. llzcrlnc kar§ılıklİ lkI oda mutfak, 
hcIA. ve arkadaki odanın aıtı kapısı 
bahçede oıan bir g6z bodrum, kömür. 
Jnk, ba1ıı;cyo çıkan .. bir kapı bahçede 
bil' kuyu. 

Birlncı kattn: TB§lıktan on altı b:ı.

sama!t merdivenle çıkılan bir sahan. 
lıktakl camckAnlı kapıdan girilen blr 

· koridor tizerinde biri cephede olmak 
Uzcre Uç oda, mut!nlt olarnk kUllant.. 
lan rocasız bir mahal vardır, 

Çatı katı: Ahsap merdlvcnlo çıkı-
lan iki küçük oda bir hclA, mutfak 
olarak kullanılan bir aralık. 

Binada clektrlk terkos tesisatı, ön 
ccpheJo blrlncl katta.Q itibaren bir 
§ahni' vardır. Arka cephede birinci 
kat Sl1A,i kaplıdır. 

Umıım mesahası 103 metre murab. 
baı olııp bundan 68 metro murabbalık 
kısmı binaya 35 metre murn~bru kıs.. 
mı d3 bahçeye aittir. 

Bu gıı.yrimc.nkulo alt ı:ıartııamc 22. 
3. 9H tarlhJndcn itibaren herkesin 
görctilmcııl isin icra divanhanesinde 
açık bulundurulac.:ı.ktır. 

Birmc! nrtınnıısı 2. 4. 941 tarihine 
milsq,dit çarşamba gUnU saat 10 dan 
12 yo k&dar İstanbul ikinci icra dai
resinde yapılacak ,.o en çok artırana 
lhalo cdiıccektlr. Ancak verilen bedeı 
mubıımmen kıymcUn yüzde 75 ini bul 
mazsa eon artıranın taahhUdU baki 
kalmak şartnc artırma. on gtın tem. 
dit olunarak 12. 4. 941 tarihlno mlL 
sadit cumartesi gtlnU aynı mahal ve 
saatte ynpılacak ikinci artırmada 2280 
No. lu kanun bUkllmlcrl gözönllnde 
tutularak en çok artıranın fistUnde 
bırakılacaktır. 

1potek sahibi alacaklılnrla bu gay
rlnıenlml Uzcrindç haldan bulunanla. 
rın hususile mnsmf ıre falr.e dair olnn 
lddiaJar·nı cYrakı mUsbltclcrlle on 
bC'ş gUn içinde daireye bildirmeleri, 
aksi tal:dirde haklan tapuda mukny. 
yed olmıyanların satış bcd..,llnln pay
laşmasından hariç knlacakl:ırı ve tıı. • 
llp ola:-lann dosyayı ve ş:ırtllıımeyl 

rıkuy.u-ak bütOn malfiınatı almış ve 
şartları kabul etmiş eddolunncakları. 
arurmnya iştirak cdrnlcrin y11zde 7,5 
pey aliçeııl \'C.}ll nıllli bir b;ınka tc_ 
mlnat mektubu ibraz etmeleri ve tnz. 
la malfıl"IRt aln•al. Uıtıycnlcrln her 
zaman Si 4551 Nu. ile dairemize mil 
racruıt ecebll"'cek'erl 20 11C'nclll< tıwiz 

bedeli llc tirat,, harç ve llıal pulla.. 
rının lllll§leriye, t<:lllll!yc il" ı,ı<'ıniş 
vcıı:;i \'(• evkl\f borcunun nıllznyedc 

uedellnoon Öd"nınck tiz, r bon;luya 
aft ')ltluğu ilAn olunur f35l46) 

J>IKK \ 'r 

İEmai.l Hakkı K~ç 

0117-"tt'.l n• '.'ıh~nmıılur b:ı;> lı 
1'ıtedlğinız. bUtUn gazete, nıN"mtıa 
\ e k!taplannızı burııd ın ıtolaylık 
ıa tc muı deblllr.f'lnlz 

\"ezirköpru 

Sa!ıibi: ılS/H US 
Ba5ıldığı yer l' AK 11 Matl.aa.q., 

llmum ncşı·ivntı ııfare l'<lrrı: 
P.c{fik Alı met Sc ur.ngıl 

ll;ıan~uı Levazım amirliğinden verııert 
L narıcı askeri kıtaatı ııanıarı 

80 ton pirinç alınacaktır. Kapr.lı zarfla ekslltlilt!sl 7__._B4J 
gilntl saat 16 de Anıru;yada Askert Satına!cıın Komısyonun~ >°' 
Tahmin tutarı 12,300 lira, Uk temınatı 922 lira 50 kuru§tur. 

e'"' nunl vesikalarUo tekli! mel•tuplıu:ıu lliale saatinden bir saat 
yona vermeleri. (2081-1865) 

• • • 
(S ton toz §Ckcr p:ızarlıkla ntın alınacaktır. Tahmin t>ede~ J 

kaU teminatı 2736 liradır. Pazarlığı 27-3-941 perşembe gtın 
.An.karada Lv • .Amirliği Satmalma Kornlsyo::ıunda yapııacal<tır· p 
Komisyonda görüJUr. Taliplerin tıclli \'&kitte Komisyona getp1ııl' J 

(201Y 

••• 
Beher kllosuna tahmin edilen !ıyntı 6 kuruş 50 santlııı oı.ıı 

bal;yo halinde kuru ot pe.uı.rlıkl:\ satın alınacaktır. lhalesi 11 !'J> 
zartest gilnU saat 16 <le Balık..:?S1rdc Aııkeı1 Satmaıma l{oınl!YoO 
Jacaktır. KaU teminatı 15,500 lıradır. F:vsıı.t ve şartnamesi gofJIİıı"' 
ıillUr. 50 tondan aşağı olmam11l• tı ,yn a}Tl Wiptcrc de 
bilir. (2079-1 63) 

~ ~ ~ ~ 

Echer tonuna. tahmin edilen fiyatı llS !ıra olan 500 ton pal' 11 
her tonuna tahmin edılen tly:ıtı 300 lira olan ıoo ton pa.ıanıU~., 
b'-...hcr tomına tahmin edilen fiyatı 470 llnı. olan 40 ton beyat: rıı !Sl',ıl 
tonuns tahmin edilen fiyatı IHO Ura olan on ton çivit m::ız:i ı4 
gUntl saat 11 de Anknrada M. M. v. Satuuı.ıma Komısyoııuıı:r 
satın alınacaktır. 1stckUJerin 12,s:::o liralık katı temınauarU0 

saaUnde Komisyonda bulunmaları. (2077-lf:Gl) 

.. • • tı:' 
Hı:pslne tahmin ec1!1c.n tlyntı 30,000 l!.ra olan demiri ,.eı:ııe ııtıl'· 

üzere nümuncsınc göre 250 adet nrnba pazarlıkla satın aıınııc' 
17-S-9-11 pazartesi glınlı saat 14,SO da Ankarada M. ?J. '!/. 
Komisyonunda yapılacaktır. '.l'nllplerln belli \nkıttc KorııfsYoıı~,..J~ 

,201 . ~ . ., 
Hepafne tahmin cullcn fiyatı 27,000 .im olan ss sııntrslt14ı ~ 

yazılı mıılzeme pazarlıkla satın alınacaktır. lhalesi 18-3-
san.t 14,SO d:ı Ankar.lda M. M. V. SntınaL'!la Komisyonund!I 
Teminatı 4050 liradır. LLncsı 135 kuruşa Komisyondan aıınır· 
belli vakitte Komisyona gclmelcıi. (2('73-1857) _., 

• • • t ıı•r-
Es.tışeııırde yaptırılacaktır. A~:ığıda cmslcr! yazılı ınşa8 1~ 

la eksiltmeye konmu.5ttır. lh:ılcsl 2b-3- on cuma günU bfZ!I ıı'; 
sas.tıerdc Ankarada M. M V. Satmalma Kcmls)'OtluDda )'8'P ~ 
Uplerin kanunı \"cslkalarilc teklif !ncktuplll!'Illı ihale saatındeJJ 
vel komisyona ,·erme l<'ri. 
('insi 

fiO Hny,·nnlık ahır. 

3 Memurin evi 
2 Yll7.er hayvnn'ık .:ılıır. 

l)ıt:ın 'l"Pııılnn tı ş. Bt'deli 
Lira lir. 1.lra Kr. Kııru'" 

21.sR2 20 206 ı:i rns 
16,731 89 125G ~4 
57,191 42 4110 

Buılkta~ Rrtrd \ c t h il Ş"Jbl'S! tah~lld:ı.: mUhUrıerind 11 

l't'Sml mUhll 22 2 911 ttı.ril ındc rrıvı olmUf;ttır, ııtl 

Bu mUhrtı nıuht!'vi İl rhangl bir mnknu7 veva ,·c <ll ,ııı ı~' • ı;ı:rıli· 
oı.ğı .. \'~ bunl<ırııı <'n y.ıkın b<>'"""lıyc> tnhsll ş•ıb<'elne ,·eva 

'"'" W•llm •b>>0lerl 11'n """"'· 'ı G7l f(/ 
Ankara Jandarma Satm A/mll 

nundan: 
( lrı'\İ il'" ınllHları 

71 J•J\I mnıc yrı:t..ık elbı c 
kuma~L 

:?; 1t bin klıo köfit fr 

~ 10 hin kılo \'ııkf'la 

ılfl fi 
l ~ıtıı rı 111, l~·nıln.ıh t;ı,cfltll'" I ıJ 
l.lra l.frn l,ı,rus ııı"rtl 

22 . . ~ u•l cı.ı •9.700 3727 5( ~ ... 

f f.I' 
15 .000 9U'l 00 :Z4 ı; 9ı1 1'llJ"I' 

Cmsleıi ık mık dar. tahmin bedel 'e ık tcmlnntıarı >~1 ,.,rt ~ 
kalem mal7.emc hizalanndıı yazılı ı;tın ve 'lal!.ttc rdc iki kaP3 

1111r ~ 
ile Ankıı.raoı. koınf~·omıınuzun r>u unduğu mahalde aJmRr~.ıı ı 

bııre kuma~ ~rtllamesı 249) w kö:K'I va!teta şartnıu11<.!1 d 
kabilinde Ankara •le latanı:-uı J ı.:a•m aJr..ıa komlsyont1'rııı 111 lllrf 
lsteklllerın \'('Sıka ve ılk tc-mınat ının. m:.ı;ıtevl Kllpalr ı :ı4f 

\l\ktln.d<'n hır ~'l.a.t V\ hn k tdRr lrnmlt1\'0 ı.ı \ rm<'I TL l
1 


