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1 BEYANNAMEDE DENiYOR Ki: 

-Türkiye ve Bulgaristan 
her türlü taarruzdan 
içtinabi harici siyaset
lerinin değişmez esası 
olarak telakki ederler 
Hariciye Vekilimizle Bulgar 

sefirinin beyanatı 

lı.gili: fayyarccilrrindeıı bir kaçı Uf·ııştan cvııcl 

lngiliz gazeteleri ı ingiliz tayyareleri 

Kıt~lnnmız, ınc-vzij mu\•af kıy lı 

taarruz hnrı.;kt tlt r•vl, ırı m .~ 

çok noktularcıa ınr ı c,ı urıp 

atnıı~. 2"i0 esir aın • ve mtı ıı . .nın· 
ları.ı:-. lınrp m llz m{ l lğtiıı:ım , yl • 
mıııtır 

Bomba tu.}yaıdr~ımız buı;tın 11 rı> 

s 1 md.1 lı •d .ı rr muvaffal....y ti 

iaşe teşkilatı 
kararnamesi 

Tatbik mev
ki ne konuyor 
Ticaret ve petrol 

1 ofı steri kuraıaeü 
Ankara, 17 (Hususi) - M~m 

lcket.imizi.n faş işlerine hnl"p eko 
nomisinin icap ettirdiği esaslar 
göre Uınzlm ve idare m:::.ks ... cli e 
kurulması vo kararlru;trrılan iaş 

, teşkilat kararnamesi yakında m 
rlycte girecektir. f 1 Bu kararn:ınıeye göre teşkılat 
Ticaret Vekaletine merbut bit müa. 
t<"Sar mun\ini ile flU Rubelcrde 

1 

mUrckkop o!.ıcaktır: 
~ J) 1.ru:e umum mJdürluğiı, 
, 2) Fiyat murnknbe mildur ılğü, 

3) Matbuat. muhasl'bl', evrak. 
dosyn ve saire müdürlıfüieri, 

1 
4) Viliiyelln tC'. ltiıau, 

Umum müdürlük rııaç, 

ithnl stok ve tevzi islerilc me gul 
olacak ve ili ti~ acı tanzım e.) 11.) 

t C('ktir. 
1-~:at murakabe müdürluğü bu· 

ı günkU fi,>at murakabe kom· .. j·onu 
nun yaptığı i l daha geni~ mıkyas-
1.a ve esaslı olarak yapacak .• ana 
yi ve ticaret z:lmrderindc kıl.r IU8 
beti tesbit olunacaktır. 

HUkiJmet aynı zamanda en bu. 
yük ihti.1aç madde!ninin bol ola· 
mk temini kin iki ofis kurmakta 
dır ki bunlar kararnamelcrile son 
ı:;eklllcıini almaktadır. 

Bu .> eıtl ofisler tic..,ret Tc pet.. 
rol ofislcridlr. 

Ticaret ofisi her türlü iaşe maQ.. 
de VA malzemesini satm almak. 
satmak, ihracat. fthalit i§ini tıua.. 
zim etmek stoklar vUcude getir 
mek vazifesini yapAcaktır. 

Petrol ofisi ise halk ve milli mü
dafaa ıçin lfızım olan her tilrUi 
petrol ve petrol mllştaklannı aı. 
mak, ithalat, stoklar yapmak, lilzu 
munda tasfiyehaneler tesis etmek_ 
petrol milstaklarmm terkiplerini 
değiştirmek işile meşgul olacaklar
dır. 

liUkml şahsiyeti haiz olan bu iki 
ofisten her birine beşer milyonluk 
sennaye tahsis olunmuştur. Daha 
liızun olursa hükumet milli korun 
ma .Kanununa tevfikan elinde bu 
lunan 50 milyondan daha !ula 
sennayo de verecektir. 

İngilizler asker kıyafeti ıle 
cenubi ltalyaya paraşütçüler 
indirdiler ve bunu resmi tebliğ
leri ile ilan ettiler. Ertesi gün 
resmi İtalyan tebliği bunu tas. 
dık etti ve inen paraşUtçUlerin 
esir edilmiş olduğunu bildirdi. 

Harpte paraşiltçülüğiı icat e. 
den Almanlardır. Bunu bilhassa 

g z ıı av ta~l .. c.unlz du rna'U?I iW Norveç işgalinde; Belçika, Hcr
ıaotör!ıl bomb.:ı tanarell'rındrn n.ll· landa ve Fransa hareketlerind 
rck, p b.r tı:: ckkUll' ra v bu ı gördük. Fakat oralarda görüle 
tay,>nrı:-krdcn b ını d şUrmuşt. J". Alman parasütçüleri asker kı .. 

uııı.,, 17 ( .\. \.) - ı •M • ı.~ t yafeti ile değil. sivil olarak ini. 
n zarc.tının diln ukşanıki • bll!!'ı· ı yorlardı. Bundan dolayı Fran· 

Bulgaristanın . Polonya şehır 
15 gün içinde 

1 

leri üzerinde 
istila edi- uçtular 

DU man tayyaı len diin "''" sa hükumeti paraşütçüleri ca. 
l ı mb:ırd.mar. etmı Ur. Bır • ı ' 1 sus addederek kurşuna dizmek 

1 ı..ılannııştır. Zl'yt n n'"açların.ı ı fır bile istedi. Hitler ise bu karan 
1 ha ıırı· ı oımw}tur. Riddelle protesto etmiş, "para,. 

leceQini Krakovi ve Katoviçc 
beyannameler atılch 

yazıyor ar t.:~ııt~':ı;~; (\ •• \.) - Havan 

D;.ın gündUz s~atlcrınde kk tek :ı • Romanyada 3 o r ı t c len ln!!tlız bombarrlınrnn t •. 

Alman fırkası 
varmış ! 

Alman tayyarelerinin 
adedi 450 yi buldu 

Holandadaki Hollevot.sıuıs':l" bO>n. 
Laların rıhtıma ve sah!.lc b;:ıll-lı b.r 
\'apum isabet ettiği gi>rülmUştUr. 

Holandn sahill açıklıı,nndı \":ıpur. 

lar ve Ecbougyc ile Middclburg ve 
Dcnhı-ldcr'dekl hedefler de bom'Jat<!ı· 

1 
ma'l dllmlıtir. 

(Devam' 4 üncüde) 

(Dcı:amı 4 imriiclc) şütciılük harp hilesidir. Kanwı 

l{östence limanı 
harici muameleye mukabele e 
dı.:rim., demişti. 

İngilizler, parasütcüleri !tal .. 
Onlcrine mayn ynya asker kıyafeti ile gönder. 

meklc art.ık bunu muayyen bır 
dök~ldü asker sınıfı olarak kab.ıl et-

Uül.re,., 17 (.\. \.) - Höyter Aj. ıuı• miş oluyorlar. Bundan sonra 
•, .r1yor: her memleketin ordusunda l>İ-

haı-.ı.d nızd" Ko tcnce linınnt1'l'!l 2r; yade, süvari. toı><:u. tayyareci. 
k•!cımetre §İmalinden 25 kllOm"t'"C cc tankrt vesaire olduğu ~ibİ, bir 
u.,buna kadar s..•yrıscfain için • :ıl'ke de paraşütçü sınıfı bulunacak., 
li ınıntakcı ilim (;dildiği be-yan "lun t.ır. Bu smıfın da kendine mah 
n akladır. Fenerler geceleyin sön111

• sus usulleri, talimleri, silahları 
krd~caktır. Deniz makamatınm ta ı olacaktır. Artık ~ra§tit-:Uluk 
rııatma riayet etmeksizin te:ı~ık ı milli n1i.idafaP. için hazırlanan 
oııntakaya girecek olan gemil"r hunu her memleketi"' tatbiki zaruri 
kendi zararlanna olarak yapac'llt!nr olan veni bir ~ilih. yeni bir 
cır. Tehlikeli mmtaka Tuzla ile Mlduı ı ·· ıaiaa vası~ .... ~:dır. 
bumu araemdaki aula.rclır l BQ8Gf& Kıı~ 
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f Radyo Gazetesi 
Balkanların yeni 

vaz yeti 

'I 1 1 

Yunanistan 11 

Sonuna kadar 1 

harp eciecek ! 

f ............... . B . 0 
Q M ı· ırıncı ec ıs ···n .... u ...... 

nasıl ve nelerle ağra~tı ? 
1 tiadıs~ er 

H ıUer-ZvelkOf• 
muıAkallnın 
manası 

Balkanl1.r vaziycU dünya f'fl:~rıu
n uıniyeslnı ıılAladar eden en m•.lJ.lm 
m sele olmakta devam etm3ktt'dlı. 

Balkan meselesi birkaç kısma n;:,'Tı•a.. 

b lir .. EvvelA Yugoslavya: Yug'l.'!lav. 
ya oaş\•ekili ve harlc!yc nazırı.w1 S<'

y.ı.hati bakkındn Yugoslııv g.ız"tPıt'r 

yazılar yazmıya ~Jamışlarsa da ge. 
rck bU yazılar, gerel{se YugoJ!cıv JJO. 

tılmc ılıırmın sozleri mUphemr!ır. 
Yu o ıav devlet llllZlrı Klove bir 
ıUngdc nutuk söylerken Yudo:ııav 

rı zınnm Almanya ''e Berdste~.>.l'ı;ı. 

Unı:: d • temas etm19 ve. ı:·~ ııc
' hat ehemmiyetlidir. Yugosbvyuya 

1 u temın etmiştir 
cml tır. 

Romanyadaki Alman 
askerleri 

omanyadaki vaziyet ise ol;S~ça 

ıklır. Almnnlarm bu merclekfte 
Uyctıı asker yığmış olduğu btltlm 

k yn kl::ır taralmdan temin ol'Jn. 
kındır. Tahminlere göre bu Jl.luun 

uvvetıerinln miktan 300 Ü" ~20 bin 

1 

1 
1 
i 
i 
f 

Y unanistan hic bir 
devletin ta vassu.iu ile 
sulh müzakeresine 

girişmiş değil ! 
Atina, 17 ( A.A.) - Atina a· 

jansı bildiriyor: 
Nevyork Times gazetesinin 

mevsuk bir menbaa atfen neş
rettiği, ileri sürdüğü ve İtalya 
ile Yunanistan arasında sulh 
akdini temin için Almanyanın 
Yuanistanla mil?.akerelerde bu. 
lunduğu hakkındaki haberi 
resmen ve kat'i olarak tekzip 
ederiz. 

Yunanistan hıçbır devletle 
bu nevı bır müzakereye j."'iriş. 
mış değildir ve İtalyanın ken· 
disine zorla kabul ettırdiği bu 
harbe sonuna kadar yani düş
manın kat'i mağlubiyetine ka. 
dar devam edecektir. Bu ka. 
rar.ı. muhalif her haber tama· 
miyle yalan telakki edilmeli
dir. 

ı 

v•e····o····· · ······e····+•eo+·•·e···oo····•e•o++····ee+eoe•••e+···e··e+1 

içki yasağı tekllfı nin geç rdıği safhalar 
- Baııı dünkü ııa~·ırnır.dıt -

Maliye Vekilinden sonra ı..ünıl!ye 

gelen teklif sahibi Ali Şll!<"'.! B<>y 
"'mUskiratm men'i esaamı herkO!. ka
bul etUğl için yalnız bir noktaya ce
vap vereceğim' diye başladı: 

- Ferit Beyefendi buyurJulsr kı 
bazı memleketlerde bazı tej.:ıbWsa: 

yapılıyor. Te§ebbilsat değil, th:iyat 
Amerika bunu sureti kat'iycdc m~net4 
mlştir. Bugiin bizim llmanl>\nffiIZ:ı 

gelen Amerika gemileri.ne glıtlı•h .• 
Sudan başka biç bir mcşrub<ıt buln. 
mazsınız; bulunduğu takdirde t.cr t'.ir. 
ıu cezaya razıyım, yokLur. 

Evet. Anıcrikada da ayyaşlar vnr· 
dır; fakakat bunlar lıakkınd ~ o ~ aclar 
fazla tak!bat ypılaıyor ki mHyı>•'larca 
dolar ı!arfedillyor. 

(Milyarlarca dolar! Maliy \'rkl!I 
bizim bütçemizi hntıriıyubllirü'). Rıı
glin Amenkada içki içenler, Kuooya, 
Mek&ikaya falan g.dcrler, içı:?rlc •• 2.cn. 
gln adamlardır; seyahat ml\."rtıfına 
tahammül ederler. 

Mfl7.akoreniıı M'yrindf' mll,...rin 
olanlardan lklnl'I Reis Velik! 

\'ehhi Ef~di (1\onynJ 

ınaııı ders.• o hükCımet yerind.-: durn· 
oıaz.. 

Aıl ŞUkrU Beyin bir taraıtau all<ış. 
lnnan bu ııözUnUn aakat taruı ıuy

du: 
i'1 HUkOmet :ncclisin kanununu tatbık 
' eder. [)oğru. ben bunu yapamı:nı :11· 

voıı yenmiı:> duraıuaz. O dıı doğru; 

fe.knl kanun, kamın oluncaya r .ıdar 

nıllzllkerc edilen bir teklltın ntbık 

tablliy;ıti olup olmadığını tai<a,- et· 
mclı hakkı d& hepsinden evvel hlllH!. 
mette buıunur ve bunu aöylem0 ktl:' 
ncpslnden tazla de~lsc clbetıı, hepsi 
kndur sa!A.hiyetll olur. 

Hamdullah Suphi J3cy; "~imdi llU 

~tibarta. •. " diye devam etmiycn AU 
ŞtıkrUniln soztınU kesti: 

- Meselede ağır kellınclcr Uzc>. ln" 
lstlnnt ı::t.mck de doğru değll..:tr .De. 
\·am. dro\am, SC'llleri). 

Ali ~ukrU Soı.uuu Gcrl .\111.ı 

Ali IŞUkrU etrafta artan m~mnuni· 
»etslztığt sezm 1§ ti: 

Yugoslavya hUk{ıııl~ 
kında bir tahmin ba 
ramadık. ZvetkoviçİJ? i~el 
lerde bildirildiği gi~ı dl~ 
rafından yapılan b~r sı 
rine Almanvaya Hıtl~ W' 
tc gitmış olmadığı, bil 
takat arzusu Yug~_!':~cJili 
tarafından ızhar cuP 

sıldı. ki 
Zannederiz ki, arada 

izaha mahal yoktur· . 
birinci şekilde gidiş btt'ııut 
ye kadar yırtıcı bir. 
tından m anyatize edıl~ııe 
bir ser~enin teslimi~~. 
zetilirse, ikinci ta~; 
vaktinde tedbir aıs.~ıl eyt 
vukuundan evvel tebl'.fu,,.tıt 
şı hazırlanışa kıyas o 
Avcının takibinden bit 

mıyacağını anlayaD 
kuşunun başını kuJll 11 

"1lsmd:ıdır. Romanya ile 1a;:;tıtc-re ı------·······--··--- Fertt heydendi buyurdular ki, A. 

mcnkalılar bunu mcnedemedııP~, c;Un. 
kil bir mı::seJcı sl_}nsiye ynpt111\r, Bı· 
lı\kl.ıı. Amerikalılar bunu bir roesc'e 
eiyasıye ynpına.lttan koılcuyorlnr. Re· 
isicumhur intihabı dolayıslyle Ameri
ka mUaklrat Amilleri se.ııdlkıııın.a ~

tinal eden parti bile intihap lc-aın 

dc, ııJzi tnhklr etodrlm, diye llaı?trili. 

Ali Şükrü Bey: .. Hangi rı•ll,C.nıe>t 

ld ... " diye başladığı cUmlcyl 1-itlrc. 
mlyor, 1''erit Beyin cUmlesi: "Y~lnıı 
şeyden, ıbarct. .. " Kırık, dökük u .. ~~
Kilde ltalı~ordu; gtlrültUlere IX'ğu!u· 

- Efendım, dedi; anlıylrJm k! 
yoktnn bir mesele çıkarılmak iatcni· 
liyor; binaenaleyh bu meaeıeyi ı<apa. 

tıyonım, (zül) tabirini ı;eri aı·yorum. 
Diycceğl.ııiz var mı? 

gömerek mukadderata 
terketmesi tehlikede1' r;;f'. 
mak demek değildir; lııf 
vaziyette yegane kurtrır'1İ 
varsa, o da ancak teb 1 

rUp ona karşı vaktinde 

U'll.!lD<l'.l slya.st mUnascbctıerln ke. 
m si üzererine bu memleketten ay

nlan İngiliz elçisi Romıı.nyad ıı id Al. 
m;uı askerleri miktarının 350 bın ka. 

r olduğunu tahml.n ettiğini 36y}e. 
miştir. 

Bundan başka birçok hücum tay. 
varcleri ve son zamanlarda oo ., bar_ 
ıman tayyareleri de Romanyaya gel· 
iştir. BUkrcş radyomı da Küateııce 

!varındaki suların mayinlenalğı&i 

vıcmfştı.r. 

Roın:ınyaya Alman aakert<tnnln 
lm si se'b!!bi hakkında iki :ilayet 
r 
ı) AJmanyıınm İngiltere Ue ~rif· 

t.ıği mücadelede Romen pctrol1.ertne 
ihtıyacı vardır. 1ngillzler ise bıı pet. 
rolleri tehdit etmektedir. Atrauuıo 

tamamen serbest kalan Vavcl 'lMUBU. 
nun Balkanlardan geçerek bu petrol
! ri alınası kuvveUe muhtemeldir. l§te 
u harekete karııı koymak ~çita Al· 
anya Roınanyaya asker yıkroı§tır. 

b 1 bu rivayeti yayan Alman kay. 
klnrıdır 

21 Almnny ı ltalyaya yardımda bu.. 
unmak tı;ın cenuba dOğru bir hatt· 

ket yapır.ak llzcre bu kuvveUe?i Ro
ır.aııyada toplamaktadır. Bu rivayet 
uzerlnd rar -edenler de lııglllzler. 

r 
Bir de llulgartstanla cumhuriyet 

Om timlz arasında dUn imzalana:ı 
ı rıuıyon vardır. 

molkl h ide Bal!mnlard:ı g6zc 
n hı Uç hll.dlsc vardır. 

Oniki Ada'nın 
bombardımanı 

b fta zarfında Oniki Ada lnyt. 
\ız Lan ıırel rl taratındnn nltı defa 
be nıbnlanmıştır. 

t k bombardımanlar, Rodostak1 ha· 
nl nna tevcih edilm!§ iken 

ınl r daha onra limanlara rta teş
edJlmiştlr. Rodoııtan ha .. ~lretle 

Ltta bulunacak Alman ~ ltal. r 
.an ta~nrelcrl.nin benzin ve bomlıa 

tı~nçlnrı nncnk havadan gctfrt:el.1. 
Nakliye tayyaresi adal'.lrdal~ 

ol 1 rı Ulkctmemek lc;ln dönU~ b{>n. 
nlcrınl de beraber almak mec'"url
Und dlrlcr. Eğer Onikl A !a ':ı 1. 

talyanlann fazla stoklan yok" nt. 
Uyaçlarmı muhakkak deniz y!"6l~yla 

kmal mecburfyctını!edlrler. Sn da 
ancak denizaltı ve harp gemlll!rl Vt\s. 

taıılylc yapılnblllr. Onlkl Adayı ~e.._ 

ıkeslz bir hale sokmak için tıın-a 

meydanlarmın bombardımanı kHi 
lntedığtndcıı lngUlzler llmanl9.n ve 

bu limanlar clvarındald atoklan eh 
-ombardımnn etmiş olmaları .ı; 11•vntle 

ubtemeldlr. 

Ruzvelt:n hususi 
mümessili 

Hopkins dıyor ki : yordu. 
Bu arada Tunalı merhumun, 

kükredi: - ŞUkrU D... ~ı 

süre - l lisandan bile ı 
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(Bravo!) aesleri aramııda Emin Bey 
(Erzincan) , Şükrü Beyden, artık lC
ni b:r meııe!e çıkarmamasını ricıı tı· 

der gtbl söylendi: 
- Ş11krt.i Bey! IUdaU muhafaza c-

delin1, §U meaeıe bitaınt H itlerin, i ngilizleri 
mağlup edebileceğini 

.zannetmiyorum 

1 için meni milsl{lrnt mesclem:ıl prog. 
ramma koyamıyor, cfl~tln umıınılya
nin galcyanındruı ko.ırnyor; gu.ete. 
terde r('smt nutuld:ır vardır. Mcnede
nıem!§ gibi sözler doğru cıepıdl:', 

dcırıi{tinlz! diye ika:r .: Fıruna yatl§ml§tı. AJi ŞUkı1\ or\'am 
AU ŞUkrU Bey: - Hilmi Bey. mU. elti: - Bizim elimizde bir talam ka. 

menelmi§Ur. 
Nevyork, 17 (A.A.) - Avrupa \'il· Sonra Rasynda men trnlştlr; (alrat 

zlyeU hakkında tctklkatta bulunmalt 
Rwıyıınm teııkilAtı Amerikanın t<'~lU

Uzere Ruzvclt tarafından hususi mtl. 
lfLtı gibi dl'ğiL Ruslar dünyada "'l z!

mc.:sll olarak gönderilınl§ olan Hop. 
klruı dUn Cl!ppcr tayyaresiylc N('v- yad içki kullanan bir mllletUr. Dlrı· 

!eri de bunu menetmemiştir. Yüzde 
yorka dönmüştür. 

Ha hakkmda ne dl\Ffind·JMi sun. yirmi mcnelmişlcrsc bahtiy~mırm.r. 
11.n H

rp kl.n b ~ 
1
°'

1 
1nkı1Ap höylc devam cderoo yüz.1c yüz e op s §U ceva ı verm ,t r· 

HlUerl.n lngUizleri ma,..IQ .. dnb. muvaffak olacaklardır. 
ı> p Kabiliyeti tatbikiye yoktur, deı!le-

lPrl... Bu nokta, ı asaa .. me 

saade buyurun! ~ye devam etti: 
- Bugün §U mecli&t Aliyi bıı milıet 

ş<ıraya göndermiş: !ıılukaadcr.ı.tını 

kurtarmak için ... Mukadderatı kur. 
tanuak i1:ln her ne mümkün~ yapı· 
nız, aemlş. Meclisi Ali bil' hUkOmet in 
tihap etmiş. Kendiai de o hüKOmetln 
mUrııkibid.lr. Meclis memleketin men. 
faatl için muvafık gördllğü t:tr ka. 
nuuu yapar ve tatbiki için bllkt}rrıetc 
tevdi eder. HUkQmct de bunu :mpa-

leceğlnl z..•nnetmiyorum. İngilizler ka. ı b"lh hUk" t 
dar mukavemetli bir halk yoktur. A. i . tatbiki _,.. k 

memuru için kab lıyct Y'=' yo A . 
1 
D 1 mcrikanın yardımı lle lnglltneıılıı d k d l'J ·u mıra ar an harbi kazanııca""ma u he etmem. tur demek bir ereccye a ar z "' r 

6 § P 1 tatbik c<lemiyccekler. 
Bu harp hiç bir tarafın galip gelme- Bu u-,rizi 1.§ltlnce, Maliye Vc'km Bugün Parise gİdP.cek 
meslyle değil, lngllterenln kıutbl)f'tı •--eli Bf!n 
il ti , L.ı:.. 1 :..;,ızı .. 1 • Ferit B y y•rtnden aee..... :- - • Vtı;t. 11 (A.A.• .-- Nazu:l.M' m~ e ne ceıeneceKur, nır;u er Çf'n 

1 
klllri 

yardıma" muhtaçtır. Bu yarJmıı 11,;i- deniz ştmd çe m. ctıln Mareşal ı>etenln riyasetinde torı. 
rcceklerlıie cmtiı!m."' '"' Ali Şükrü B~.ı ..üZerindc .dınmnk ıanarnk Jçtimat meselelerle lşsizlijt~ 

Hopklns Nevyorktan doğl'uca VP.· 
§lngtona gitmiş ve reisicumhur Ruz. 
veıte raporunu vermiştir. 

Vilki, Çine gidecek 
~··Vl·omk, 17 (A •• ) - As~r.c!att. 

Pı..ssln mevsuk bir menbadan 1J6"<n· 
dlğlne göre Vendel Vilkl Çinın .•ap.lr 
Ltır tara.tından il}gal edilmemi" • ull• 

nr.ır. mıntakBlardakl vazlyell tcUcıt 

ma!,sacııc bir seyahat yapm:ık t:ııuw
vurundııdır. 

\'ilklnın Pıısülk denizini tnvyar..ı •il' 

geçmek nlyetl.noo olduğtı ilAw ec!lJ 
ruektedir. 

ıstemlyor görUnUyordu: - ?ıIUıı:uJo lbtld:ıt mnddc.lere ve lsUbsal ış~~:ln<> 
buyurun, böyle hayal ile 1A.f (llınaz. müteallik mcscleleri müzakere ct.nlı;. 

Ben ıslzia sözUnUzU kesmedim. Blı.nı> Vf! hUkOmet teşkilAtındıı. yapıl:m de· 

l 
ihtar ettiniz, sustum, dedi. ı ğlşlkllkleri nazan itibara alarak u. 

ı.•ertt Bey: - O halde (zül) ta~lrin: mumf kdlipHklerc alt kanundn bazı 
~ert alm! diye kanplndı. tA.dllfit yapılmasına kllrar v~rml3tır. 

ı\11 Şlikrü Bey, bu noktayı yln~ teıı: P.ırlıı., 11 (A.A.) - D. N . R .: 
geçmek fikrindeydi: Amiral Darlan'ın yarm Parlse gel-

<Bcn kanunu tatbik edmıem•) mc ı beklenmektedir. 
dtyen bir hUkQmet, bence lıUkOmet 

mevklinde durmıya Hl.yık ~f.lldlı. 

(GUrUltUler) Rica ederim, ml\.uıaJe 

buyurun! KabUlyeti tatbiklyeal yok
tur demek, ne demek?" 

Kral Faruk 
iyileşti 

Kahire, 17 (A.A.) - Sarılık ha.sta· 
Ferit Bey aaabilqmlşU: - ":J~:dlııl\· lığın~an rahatsız bulunan kral Faruk 

zU geri ıılm, çünkU aynı suretle. ~'l iyi!eşmı,ur. 

- Ya ... Demek bir şikil) eti yok? ,.,----- -------------.... --_. .... __ .. , 
- Hayır, hiçbir 6ikiiy<'ti yok. 
- Beni yanına götlirünüz. S E L Ç D K LA. B S A. ft A. Y J N D A lf 1 
Kale kumandanı ihtiyar gardı • 

yanı cağırdı: Ankara Kalesı"ne 1 - Melikeye git, hazırlansın, cm 

~~~~tin. ihtiynn işaret ede. Büyük Tarihi Harp, Sevda v~ intikam roman 

- Bu mu bakıyor? diye sordu. ltı- No. 18 Yazan: NiYAZi AHMEl -~ 
- Evet. 
Celal ettin ihti} nrı bir kena'rn 

çekti vr konu5mağa başladı: 
- Melike hiç konuşuyor mu? .. 

Bir şey söylüyor mu?. 
- Konuşuyor tabii .. 
- Ne diyor?. 
İhtiyar, bu manasız suallenn al

tında mlihim bir şeyin gizli oldu-

yap ve söyle .. 
Celıil, elmdi ışığın altına gelmiş 

olan Melikeye daha dikkatle bakı· 
yordu: 

- Biraz evvel yUzUnUzU solgun 
gibi görm!iştUm .. Dedi. Şimdi rlalıa 
İ)'İ görüyorum. 

Melike cevap vermedi: 

nunlar var. Onlarda tatbik k•ıdrctım·~ 

neys" bw1larda da odur. lıılcs.eıa a§ı 

kanunu._ Mecburi gekllde tattıfü Nıı. 
dlğt zaman bizim halk, ltiyat'lı'tlı~ın 

d11n llol:.ıyı, keçı gibi dağlara Jrnçıvor 
cıu; mnl'.:ıza bu kanun tatbik oıuna. 
bildı. Memleketimize hiç oım..ı.z.ı.q C[' 

bin çocuk kazandırmadı mı? Agı ks
nunu Avrupada olduğu gibi t.ttolk e· 
dilemiyor diye bu kanunu bı .. cl•tmıı.lı. 
.}almt böyle bir kanun yapmamak wı 
ıazıııı dır 1 

Tunalı Hilmi - O, buna kabili kı· 
yaıs değ11dlr. 

AU ŞUkrU (devamla) - lılcaelentn 
farkı yoktur: A§ı kanunu da .ııı.•at! 

uinuınlyey{ llltlhilUa lçln ort.a~-tı ıtoii. 

muştur. Ştmcfi biz de bu kanunu ge. 
iecek neallmlzi ve umumi sıb'n.ttmlz! 
dUştindUğUmlız için koymak lali.fcnız: 
yüzde 20, 30 tatbik et.Bek zar.ar mı 
görtlnllr? 

Bir de hıri.aUyanlık mevzımtı.lbis 

oldu: Amerika., Rusya. l!IOn zaman:!4r. 
da Avustralya gibi cenup hUi<Qmcl!e
ri bunu tatbik etmişltlrdlr. BU; ~ 

kendi milletimizi muhafaza !~1.n kov· 
mak iatediğimlz kanunda tebe:ınıız 

olan bırLstlyanlan ayıralım? Ermrni. 
leruı mal{amı şikAyetl Ame..,ka idi· 
bu kalnıl ettikten sonl'I\ klıruıe bir ,ey 
diyemez.. 

F~rlt Bey (Çorum) - Bize drdller 
maaleacf. (1>1l'1" var) 

Melike Adiliye yavaş yavaş ihti· 
ynrıı y~klaştı: 

- Renim için kendini Uzme .. 
lı:~dl. Haydi git .. 
İhtiyar kapıdan henüz çıkmıştı. 

Celfi.ledd!n Melikenin üzerine atıl
dı. Vücudunu kollan arasına ahp 
.;ekti. Öpmek istiyor, dudaklarını 
~·ücudunda dolaşt:nyordu. 

Adiliye btitUn kuvveti ile ııilkin
dL Celalettinin elinden kurtuldu. 
Fakat. bu milthiş canavar. tekrar 
Hrı>ıinc attlm ıştı. 

İhtiyar, bu manzaryı gördUkten 
sonra sabredemedi kumandanın ya· 
nına k~tu. Nefes nefese: 

- İçeri soktuğumuz adam deli
ye bC'nzlvor, bize yalanlar söyle· 

etrnektedır. 
6 

ı 
Bir kaç gün e v • ~:. ıd 

manyanın BalkanlatO-
zırlıklarmm ıstih~ _, 
maksat çok mühiındi~ 
sım ajanslar RoınanY iJı 
man ordularının ~~~" 
göze alarak Bulgarı""""· 
den Seli.niğe inmek 
olduğunu; diğer b3Zl 
ise bwıun tersine oıs.rlt 
l<'rin Seıaniğe tayy.ıre 
Bul~ıristan üzerinden 
ya petrollerini bOJJl. 
etmek istediklerini iddi& 
lardı. _ .. ad. 

ZYetkoviçin se~ .. ~ 
müphem vaziyeti h3Y 
!attı. Artık Hıtlerin 
tan, yahut Yugosıavfdaıs! 
dan Selanığe inmek, 
rusu bütün Balkaıııarı ıuısJ 
ya gibi Alman işgalı a ~ 
çirmek için çaJıştıkla!' ~ 
şUphe bıral\madı. Ve Ji1 
goslav devlet adanılarl 
tekliflerine karşı ı.ysal ~ 
müş olsa!ardı bu b -~ 
yıldırım sUratiyle ıatbl 
cekti. Böyle olmadı: jlıİ 

- Bu meselede sa1 . 
yoktur. Belgrada do~.!; 
Pol ile görUşelim. ~ 
cevap verebiliriz.,, 

Deuildı. 11.ıı 
Bu mukabele tarzı~ 

menfi bir cevaptan 
şey değildir. Hitler .. 
ıle bunu pek iyi bıhr· 
beraber menfi cevabı'!.. 
lan tesirini saklaJllaır;
görmUştilr. Mülitkatta;ı 
Herlinde neşredilen ~ıı 
ğin yine Alman • e 
dostluğunu rnuha~af.3 
çalışan bir üslCıp ıledde4 
olması bunun dehli 3 J-. 
lir. 

Romıı, l ı ( A.A.) 

:Urlyor: 

Resmi bır tebliğe rııı '~ 
lngıllz harp gemileri taf11 ,, 
no\'aya yapılan boınoordır' ııt 

»1'l tmda 144 kişi ölmüş ve • 
anmıştır. 

---o-- J>' 
Japonya, Siya~ 

============= ğunu seziyordu. Celfı.lettini sezdir

tu. Mazgaldan sızan ölgiin bir qtk, 
buraya hafif bir gölge halinde sı· 
zıyordu. Ne kadar az, ne kadar 
hafif olursa olsun, korkunç höcre· 
rede ışık yegane ümit ve yegA.nc 
kurt.ancı sayılır. Fakat Melike A
dili} e kendisini bütlin ümidini 
kaybetmiş saydığı için m, blmez. 
daha karanlık br köşeye çekilmiş 
dili} Un U yordu. 

- Bu gece sizin misafiriniz ola
cnğım ::ıulttınmı.. Kabul edecek 
mieiniz? 

miş oln.bilir. üs isteme1111t rl· 
V· 

Tnkyo, 11 ( A.A.) -0J<d,ıı 

Askeri Tıbbiyede 
dünkü merasını 
Askeri Tıbbiye ve eczacı oku· 

!undan yedek subaylığını yapmak 
llz re kıtalara s<>vked!lmeşine ka
rar verilen tıı.lebclerln okuldan 
aynlmaları miınasebetlle dün öğ
leden sonra bir merasim yo.pılmış
tır. Merasime tstiklftl MnI'!JilC baş
lanmu biliihırc okul direktörü gc· 
nı>ral HUseyiıı Gtillink bir hitabe 
vermi5 ve dahiliye mUdlirU doktor 
N ecıp Open de gençliğin askerliı< 
vazifesindeki önemini tebarUz etti
ren bır söyl v V<'rmiştir. TalClbclcr 

ndi rck okuldan kıtalanl'a git
m k üzere ayrılmışlardır. 

---o -
Prenses İkbal öldü 

ttrrnt, 1'7 (A.A.) - Sab:ıh Mmr 
Hidivi Abbas Hilmi l'a a'nm .ık ıt· 

~ Prenaes İkbal LUbnanda'tl 
ahında ölm~tUr. Preruıe 

f)S ya.ıpnda idi. 

°k"'
lklx 1 

meden stizdü. Onun yllzU, ne des· 
sas bir adam olduğunu gösteriyor· 
du. 

İhtiyar: 
- Bana sadece lstediklednl 

söylüyor. dedi. 
- hi.. Beni onun yanma gö

tür .. 
Celilletun son climleyi söylerken 

hayli helecanlı idi. 
Gardiyan biraz ileride duran ka

le kumanrlanının yliztinf" baktı. 
Kumandan: 
- Emirlerini \ f'rinc getirinız 

dedi. Sonra yanına ca~ııdı ve· 
- Sultan Gi\ + •11 11 nchmıd ı 

dedi. 
Gardı:, nn. m lik ;t c habc r n. ı 

mC'den C'cılfı.l!'tt'nı r 11rn daires:rı 

götürmPk i. tE'Mi' r"ti" F kn• Ptr 

'l"ivaki k rçı mrl iroi 
Ylirlidülrr. 
ceı·.ı ttin : • 1 1t nİ't \ ir s'n• 

girerkl'n .lıtiyıı.r '1. di\ 'ın da giz 
11 dl''i~,. başını avnr f'tMİ~ lreri<ıi
ni f"'özlPmer.,, bı ındı. 

C~l .. lf'tt!n hl z llrke1 ıtrl">rlı 

lç0 rl ginn4ıtl. Bu ta.5 du" arlar "l· 

rMindn h&rP r<>klkA.tf'ıı k'> .. kmıc. 

Kapının açıldığını duymamıştı. 
bile. Yabancı bir sesle ürpererek 
yerinden doğruldu. 

- Rahatsız mı ettim sizi sulta 
nım?. 

- Si?. kimsiniz. Ne i~liyorsu· 
nuz? 

- Yabancı dl'ğil, bir dost .. 
CPlalcttin biraz daha yaklaştı. 

Gayet laubali bir ta\•ırla C'Jini Me
lik' Adiliyenın omuz•ına koydu ve: 

- B<'n .. dıve sözlinc devam et· 
mek ı. tırnrdu. Adiliye, şiddetle 
onu iterPk geri eekildi · 

- Siz bir dosta benzcmiyorsu 
nuz. dt>di. IwvC'li'ı kim olduihınuzu 

M leviııiz. 

- ~11Jt-:ı'1IJTI, h'l tı iZ bC'nim ('. 
Ji!".ı •c'• lhmn a tzi kurtnrmaya 
' ':!im. Ya•n•;: b • .un ö\·l('dlkleri· 
'lif . :>"l""'rnız artl)p .. 

' P 1 1tP "C'l 11 ı I! ı· •n ,f>-i Sc>ın 

•ıtrf\pr u· 
Hir bir d ıst, ıyılik, \'O.parkı 11 

Y• k tm'.lZ. Kendini cok ÜZmP, .. 
f)(l" ru yo1 dıuı git, Ne ynpmalt is
ti\'O • an. ne sövle ıek isliyorsa.n 

Meliko korkak bakışlarla imdat 
istiyor gibi idi. İhtiyar gardiyan, 
onun bu halini se?.mişti. Zavallı 
kadını müşkül vaziyetten xurtar
mış olmak için verinden ayrıldı. 

Ho:Ia h&renin kapıs'.lla geldi ve: 
- Beni mi çağırdınız, bir emri· 

niz mi vn.r? .. 
Dedi. 
Celaleddin bu mildaheleyo sinir

lenmi" gibi : 
- Haydi baba, dedi seni kimse 

c;ağrnnadı, Jşiııo git .. 
Adiliye ihtiyara doğru koştu: 
- Hayrr. dedi sen gitme.. Bu 

adam kimdir. Burada ne işi var? 
Celaleddin, gardiyana döndü: 
- Çık dı§arı, dedi. Burada bu 

ı ada fazla durmn ... 
Gardiyan hayatında ilk defa is

,·an Ptmck i"tiyordu. Damarların
da, CPJj.l('ddini nyaklnrr altına a· 
hp ezecek bir kuvvC'tiıı dola.st1ğını 
'1issedivordu. 

- Halfi. mt duruyorsun? .. 
Cclalettln böyle derken ha.nge. 

rine da.VTAllm:ıstr. 

- Ne yapıyor? 
Kumandanı kolundan tutup çek

ti: 
- Gelip görlln. söylemeğc dilim 

varmıyor. 

Kumandan koşarıı.k Gardiyanla 
tarassut yerin~ geldi. 

Celaleddin, Melikeyi yere yık
mrş, hiilfi. önmeğe uğraşıyor ve bir 
taraftan da: 

- Bana karşı durmayınız ıml· 
tan-m.. Sizi buradan ben kurtarn
cağım.. Siz bc.:tlm olacaksmız .. di· 
vordu. 

AdiUyc yırtmıyor, çırpınıvor ve 
kurtuh!ln~a çah~ıyordu. 

Gardiyan: 
- Ne olursa olsun, dedi. Hapee

dilmiş de olsa, ceza görecek de ol
ıın, bu hale layık değildir. Onu kur
tannız.. diye yalvardı. 

- Fakat hUkümdımn emrilc 
gelmiş .. 

- Belki yalandır .. 

Dom"i ajansı Bangk 
diriyor: J1' 

tngilizler, .TaponY3~1~ 
yodaki banş konfernıı. 
amdan b::ızı scvkul~~~'' 
istediği hakkında ~:ı' 1 

maktadırlar. !j9~ 
Siam hUkumcti bll ıdıı~:ı1 

(} J.' "'' rın tamamen yanlış di~ 
Japonyanm üs isten c:t'·ıl'.
herhangi bir .. ıynsi tJl uf· 
bulunmndı•" ıııı bil~irıtl' 

- A{ekt"'lp var.. rı1 
- Sultanı kurtarmak lA.znn.. d<' kılınacak, SU''" llP 
Kumandan da. gardiyan gibi clU- , n:Jc kabri•tanma il 

ııüııüyor. ona acıyordu. dumu ve torunlarına c!l 

'Detmıırır ~nr ) vetıenml%i bUdlrirlZ 



· Şehir Hllberıeri Kısa 
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iktısat Vekili pamuk tevziatile :..:.:ı::::. ·:::.d:··.:r.:~ 
gelıru:tlr. MüdUr. otomobil t.cV7Jatı 

meşgul oluyor ;:::::~:.::~:: .• "::~~. 
lkı.tsat Vekili Hüsnü Çnkır, dün 

öğleden evvel ve sonra Yerli 1\lal· 
larda rneı::gul olmustur. Vekil, bir 
muhanirimize Ru beyanattn buiun
muştur: 

- lstnnbulıı p:ınıuk tcvzıntı ıl<' 
m(lfJgı.ıl olrnağa ve veki'ıletimiı" 
bağlı mliessese>lerde tetkikler yap-

mağn geldim. Burada daha bir kac 
gün kalncağnn. Bugün bir toplan
tı ynptılr pamuk tc\•ziatı ile meı::

gul olduk.,, 
Bundan b:ı.şka halk bankası u 

mum mUdürü Ata Evcim de, pamuk 
ipliği tevziatı ile meı::gul olmak ü
ze>rc ı::ehrimize gelmiştiı. 

Hava Kurumuna tebRrruda 
bulunan manifaturacılar 

Ha\·n kurumuna yeniden tebeı· 
ruda bulunan mnnifnturocılaı· şun
lardır: 

Hnlil Aii Bezmen müesseseleri 
6500, Halil Ali Be1.mf'n fabrikası 

1000, İbrahim Zade biraderler 800. 
Tevfik Beşir Tatarl 500, Çubtıkçı
ynn 500, Emek Rahmi l<öscoğlu 

Vehbi 500, M. Varon ve Bahar 
, hamana 500, Fahri K1ğill 500, Kaş 

l kin Papazynn \'C şeriki 500, Sıva· 
cıyan Yetvard ve Nubar 500, S. 

1 Nevruz 400, Zare .Mezburyan 400, 
• Yervant Ha.nlıyaıı 400, :r.~ehmi ve 

1 
Haklsı Asapoğlu 350, Da\it Sede
kn 300. 

ikametgahlar yanında hangi 
müesseseler açılamıyacak 
Sıhhat Veka!eti. . ikamet.gah. , leri. h~vagazı fabrıkalan, pera

lnr yanında ne ~ibı miicsscscle. kcndecı odun ve maden kömü 
rin çahsmalarına izin -verilece- rü d<'poları, balıkhaneler, sun•i 
ğini bildiren bir liste hazırla. yün ve fabrika atelyeleri, mat. 
mrştır. • baa. hurufat döküm yerleri, 

, ,., Bu liste hükümlerine gön'. "1mntı kağıt depoları. 
.,, ~il tip nokta din meskcıılerin yanında bulunacak a - Kahve kavurma yerJcri, 
~8-.ıaı :okta "cln!i<i an.u • hususi imalfıthanC' V{' müc~scse. fm:a ima) atelyelcri, yapağı de-
~ liıiı"' .:bly(•sı ulmamı"', ler üç kısma ayrılmısttr: poları. tuı-şu imal atelyeleri. fo 
ıı_ --..,1 t lırJıuınınmış tıtr 1 - Mezbahalar, su konma ter. şapka ve k~ imal yerleri, 
tt,Ytt, 41111"rfhl honıboı.;tur. tesisatı olmıyan bağırsak. et V<' ispırtolu ickiler, gazoz, soda 

lı(.'! lıiıt\in eu~besl h;lnde sakatat işletme yerleri. ispirto imali gibi yerler. 
'""'-""'- ı. ri l"tıh ı faalin•tlnl <'kmek ve mayalar fabrikaları. Bır mmıara.lı kısma dahil o. 
-.... 1"'aııı~ 11 Ntlği bir 'ırı an hayvani ve nebati uzuv madde- lan müesseseler hususi mesken-
• ~ "'' "ili -S ""'"e hi" yi ı .. ittik- lcı·le süprüntü biriktirme yer. !erden tamamen uzak, iki nu-

lb ""t.«'andan f,;atlıyacak leri, fabrika mahiyetinde tuğla. maraya dahil müesseseler de 
""-bıı bl alçı. kiremit gibi iş yapan imal muayyen bir uzaklık dahilinde 

.,.1ıt-~'1 r sanat t".Sf'rinlıı ve istihsal yerleri, büyük odwı. çalışabilecek. üçüncü sınıfa da. 
'....._., d&h,a M&.f, dahu 1 maden kömürü ve kok depola. hil müesseseler meskenlerin ya. 
~,,~ıh;; •rzt•ıdcr. rı, sellüloz saman kiiğıdr, alü- nrnda kalabileceklerdir. 

~t ~ halkı coştur minyum kağrdr fabrika "e utel Bu talimatnamt _ aykırı rnti-
lg "-aı rf~ln Yf'rint· t.-ı 1 yeleri. 1 essese acanların müesseseleri 

stır'de o an ba._._k~ u.ıı- 2 - HaJı yıkama. yerleri, bo. VC}"d imalathanele.::I'I derhal ka. 
t 1fwıtıı "'--t eto.t-k değildır. ya imalathane ve çama,cırrhanc.. patılaca.k, çelrşma sık srk kon. 
~ıı ~ ~ilden zc' k len. bağn:saktao teı imali ve troJ 'edilecıek'tir. 
~ '' -.;~ ldg~inn<1<, deri bağırsak depoları, su bend 
~ "'"°"le o agu haki-

lcı ~·~~8'~k bir hayat Jelatin ihtikarından 
~lllıt. (t"St_·~ •~ikin o~u- A dliyeye verildi 

hı. 11'ıl" ilnkti tt'lkin in· 
','«\~ .... 
ıı-,...._,ı.illun 7.a;),f tarafını 
lııt -~b b l'll<'r. llalhu1d 

~~t 'ld.:Qınıa!r lllticadeh•nin, 
,_~lıı 'l'>.lltı 18 netlN"SI de 
ı ~ t, ~ hür irodı•nln 'St ~ı\ıi, hıldir. 
'""l'lllJn obj<'ktlt kı;nnrt lı 
' ' t lıft ~ Madcct• telkin

F'incııncılar ~ okuşunda Rızapa..cıa 

\'okuşunda. kimyevi maddeler sa
tan Raşit Semihhı 295 kuruşluk 
zelfılini 750 kuruşa sattığı haber 
nlmmrn ve c\'vclki glin bir müşte
riye 150 kilosunu ı 125 liraya fa
tııı'8sıı. olarak sa tarken zabıta ta 
rafındun cürmü mP&h11t halinrlc 
''akalanmı::ıtır. ~ ~ Y olduğuna dt•· 

-~"1 >ewıı"alkl1>r lnsanm ll· Jelatinler mü.~dere olunmuş, 
b.~t "'· lt'a~ctt ruhlyt•lcr R·ı,.it SeliJll ad·;yeyc ve'rilmişlir. 
~~~lal t hakiki sanat 
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Gençlik Gazetesi 
Müdürü beraet etti 

1'.Nvclce Gençlik gazetesinde in· 
tisar edcıı bir karikatürden, İstan
bul müddeiumumisi Bay Hikmet 
Onat'm tahkik edildiği iddiasile 
gazetenin sahip ve rnildilrü 1. Or
hon hakkında dördüncü asliye ceza 
mahkemesi tarafından verilen mah 
kfımiyct kararı, yüksek temyiz ce
za heyeti umumiyesi tarafınd.'ln 
nakzedildiğinden. dün yapılan du
l uı::mada, f. Orhon 'un beraetine ka
rar verilmiıstir .. 

da 15 bin balye tiftik teslim edhecelı• 
lir. 

• Dunkü ıhıacnt yckilnu 73 bin 11· 
ındır. lJutad mallarımız &&trlmı!Jtır. 

• Hapishaneler ınnwn mUdUr n.u ... 
vini Sakib Gümn, lstanbul v,. Oakı.l. 
dar tc\•kl! evlerinde tetkikler Vıtpmıı!ı 
tlzere şehrimize gelmiştir. 

• Belediye rels muavini LQtfi ;. k. 
soy Kaool&§ta yapılmaktn olan inşa••· 
ll teftiş etmiştir. Burnum inşaat. en 
kısa bir zamlll!dıı ikmal cdilP.Ct'l(tl:
Bwıd:ın başka Şclızadeb..-ı;,ı •- Alf"2· 
l'BY parkının da vaziyeti ı:öZden ge. 
çırllınl§tir. 

• Tramvay ıdaresi bnzı Bl':-•t!eriıı 

tramvay hatlarını uzatmıştır. YP'lll<1r:ı 
Maçka _ Aksaray, Yedikulc • Maçka 
\'C Şişli hııtları teBl.s cdilmışllr fJl~n 

bazı seferler de muayyen yerlP'"l U?ll· 

tılncııktır 

• Eınlrdae; muddeiumumi.sı lİl'th' 

Aı ııın İstanbul ikinci ticaret malık"· 
mcsı azalığına tayin olunmuı; V" Vfl

zifcsıne ba:Iamıştır. 

• Dün, Fatihte Seyfi ve Gtdntadr. 
Abdullah a(lmda iki kişi, <!?'Oin sa. 
tarlarkcn ctinnU meşhut halinde yn. 
kalanarak adliyeye verilmişlerdi ... 

Futbol oynarken 
Bir çocuk yediği tekme

den öldü 
Dün Nişantaşmda M~rutiyet 

mahallesinde cefi bir kaza olmuş, 
mahalle arasında top oynıyan ço. 
cuklardan Kevser sokağında 7 nu
marada oturan 16 yaşında. Musta
fa, aynı sokakta 63 numarada otu· 
ran 13 yaşında 1hrabim oğlu Meb
rocde bir tekme savurmuştur. 

Tekme çocuğun hayalarına tesa
düf etmiş ve baygın bir halde ye
re serilerek Juvranmağa ~l'I· 
tır. 

Yetişenler. Mehmedi, hemen 
Şişli Çocuk hastanesine kaldmnıtı
larsa da çocuk ~ sonra ölmtlş
tür. 

Tekmeyi atan Mustafa çocuk ya.
kalanmış, kasten atıp atmadığı et
rafında tahkikata. ~lanmll}br. 

Yeni ithalat 
Batkontrolörü 

Vazifesine Batladt 
İki senedcnberi 1stan!>ul ihracat 

başkonl'rolörlüğlinü fiilen idare et
mis olan Hur§it Korol. Hakkı Ne
zihi Erksondan münhal bulunan bu 
daire müdürlüğüne tayin edilmiş· 
tir. Bu husustaki emir, dün, mm
laka ticar<>t müdürlüğüne gelmis
tir. 

Hurşit. yüksek tahsilini Ameri
kada ikmal etmiş Juymetli ve Ç'..a
lışkan memurlanmızdandlt'. Kendi· 
sine, bu vazifcsindP. de murufa
kiyct dileıiz.. 

''lf ~"-'tıe tı1?"' kudreti mu 
~~ '"'lııce f'fıa.oı itlbarlh• 
••tıı...: ~ olarak dcum 
'~ ~ :a~l!lında heye. 

"'eııraatıf>fldi cinsi arzu-
• -. lıl,. ı. ınız1(. alaka 1ı 

·Bir küçük merdiven daha çık
tı ve çığlığın ~eldiği tarafa doğ
ru koşarak: 

HAYKIRAN ' KURUKAFA 
t 1 tara h • 

t..: ,._. ""'""' tralonak la
. -'111,. t ~Ydı•n .~u hale ~elf'· 

"'eıııN o1tce bir este. 
L l'Sidlr n t b• 

~ ~ .,., lülcs • u <'r •· 
' '"ııı'-'tı llltlllda ba sayılmı'J \'e 

"'-ı l't biçıı ka hidiSf'· 
~ı, ~11'1.all)ınlsttr. Slya~wt 
~~~ ""'- h.lt. arı, ln!ôanlann 

~ ~ı.. llı"ı bı, P t•denl<'r hun· 
~ 'i ""~l'tlt, sur .. tt.- ku ilan-

~~~-~"~"'& 
~t .....,.._l'tftt t r 8allat tari -
°"\ı.,'.._ '11ıı1aı- ~kn eden ııah· 
~ .~ L _ sanat tarl • 
1 t, 'l' ... htla hinin 
"be'~~ t~ 11 ile yarat 
....,~ili de klnım ~hl sa-

'~ "'"riıalt'lıarden 

~il ""'-t .::, ~llldakı atlaın 
ı.. ·' =::~~R'la hilı• der-
;-~°" -.. '· 
'" .. ~ lle.t dt:u~~~~?·' oldu 
ıı:."111,t )'~nl !j{' d u ıru hf'r t.-z 

• Jl'lll<at Y ~riıal ka
~ ~'lıla!Jrr dt>rhal bir ak-
.._·'!\ r.,.,_._rd · \' cnı ıoıana ı 

tAl bia Yer alması 
• rtriı 

L.. 1 hn.' \endtn e - t re dt'\'. 
'il t ... :'~ ..... e J:or"' insan . ..,, bi """'"r Onda 
~,.(', ı....'_ !laııat • n M>n

~-"t.ablllr c:ıgııı hafı· 
~ 011.itııaİ '\h!ilılnuyan 

ıa.. l<arş. 'ltlnatkar da 
~ ~.::•r. Kt-ndl· 

hı~ kl"lldin i 

~~~~bir 
• ta-~ 1'r d~~r. Bu 
._~ -~y 

1 
evvelki 

,,...,._ ~ ~ e~ 8&ldp °" il1' aevt Banat fl>....~·" ... al 1'18.natklrrn 
-~ .. ~j 

- Geliyorum Mis Cersi ! Gelı. 
yorum; diye haykırdı. 

Bu esnada vahşi bir kahkaha 
işitti. 

Valdezin salıverdiği muhak. 
kak olan bu kahkaha, Cessini.ı 
han~ odada olduğunu anlat_ 
mnğa kafi geldi. 

Odanın kapısmı zorladı. "F'a
kat açamadı. 

Kendisine yetişmeğe çabala
yan Sir Roberte dönerek: 

- Kilitli! dedi. 
Sir Robert. yaşlılığına rnğ. 

men, ne büyük bir azim ve ce. 
sarct sahibi olduğunu gösteren 
bir şiddetle: 

- Yüklenelim, dedi. İkimiz 
birden omuzlarmıız)a \'Üklene· 
lim. 
Aynı maksat uğrunda çaba. 

!ayan gençlik ve ihtiyarlık, o. 
muz omuza vererek '\bütün kuv
vetleriyle kapıya yüklendiler . 

Kapı ardma kadar açıldı. 
Ve bundan sonraki bir kaç 

saniye içinde, iki şe)' birden ol. 
du. 

Bir tabanca sesi. .. Bir çelme! 
Fakat ta:bancanm kurşunu. 

hedefini şaşmnıştı. İkisini de, 
yaralamadan g~ip duvara sap. 
landı ve çelme, tutmadı. 

Buna mukabil Lom, Valdezi 
bir sıçrayışta yere sermiş, bu 
eımada Valdezin elindeki taban
ca da fırlayarak bir köşeye 
düşmüştü. 

Sir Robert: 
- Bunun da kwfa&ma bir 

sopa. inmeli... di7Drdu. 

Cok heyecanh büyük zabıta, casusluk ve korku romana 
lngiliz.ceden çeviren : H. MUNIR-

Fakat bir an icinde. tamamen 
kıpırdanamaz bir hale gelen 
Valdez, ikinci bir tedbir kal"§ı. 
~mda daha kalodı. Sir Robert .. 
cebindPn bir c.;ift kelc~e çıka. 
rarak, Porteki7Ji haydudun bi -
1eklerine geçirmişti. 

Lorn bundaıı sonr... kanape 
üı.erinde hareketsiz yatan Cessi 
ye döndü: Ölmü!" olmasından 
k')rkuyordu. 

Fakat Sir Robeıt ona da ye. 
tişti. Sanki böyle vaziyetler 
karşısında kalabileceğini dü.,c:;ün. 
mÜlj gibi. cebinden yassı c 
gümüşten mamul bir konyak 
şişesi çıka.ra.rak, kızm dudak
ları arasına döktü. 

Cessinın ilk söylediği s& şu 
oldu: 

- M.r. Lorn! .. 
Lorn heyecanla seslendi: 
- Sevgilim?. 
Lorn. silratle Cessinin bağla. 

rını söktü ve o sll'8da hiçbir 
kuvvetin meııedemiyeoeği bir 
temiz arzuyle onu kollan ara
sına aldı, şefkat ve sevgiyle 
göğsüne bastırdı. 

Sir ROOert:, yavaş bir sesle: 
- Ben şöyle şatoyu bir do. 

Jaşaynn, diye mmldandı. Ve 
Valdezi çekerek dışan çıktı. 

• " • • i • • • 

Tekrar odaya girdiği zaman, 
öUUrerek me'1Clldi~ hla.. 

aettirmek lüzumunu durmuştu. 
Böyle yapma.saydı, onun faı
kmda bile olınıyacaklardı. Bu 
iki gencin nihayet biribirlerini 
bulmaktan aldıkları zevk, cid. 
den .şayanı dikkatli. 

Lor:n, onun öksürdüğünü işi_ 
tir işitmez derhal doğrularak: 

- Sana Mis Cessiyi takdim 
edeyim Sir Robert. dedL (Son -
ra kıza. dönerek) Sir Robert bi_ 
zim ''Sarı çiftlik,, te beraber 
oturduğumuz asan atika müte. 
has.•usıdır. 

Sir Robeıt sözün altyanını 
tamamladı: 

- Doğrusunu istersemz, ben 
bir vakitler, Hindistanda gızli 
poliste çahştım. Silveyni de ilk 
defa orada görmüştüm. Kendi -
sinden niçin şüphelendiğimi tak. 
dir edebilirsiniz. Silveyn o ~
man, Bilsted adiyle dolaşıyor
du. 

CEssi heyecanla Sir Rııbertiıı 
kolundan tuttu: 

- O ihalde benim babam Gre. 
vil Stivensi de tanıyacaksınız. 
dedi. Babam, bir fen adamıydı. 
Müteaddit ihtiraları vardı. Bu 
Bilsted denen herif, onu soy. 
muş ve ölümüne sebep olmur 
tur. Babanım intikamını alma_ 
ğa söz 'ftrmiştim. ~nktl bu 
herif in bir haydut olduğunu bL 
liyordum. !Kendisini Hindiat.an· 
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, llrlp llllbtllllçe: 

Heyecan 
ticareti 

Bu harbin daha ilk günlerinde 
göze çarpan bir yeniliği do ''kuru 
gürültü'' dlir. Her milletin dilinde 
kuru gürültüyn papuç bırakma
maktan bahseden nt.asö1Jeri hulıın
rnadığr için; bu' kör simh. bazı 
verlcrdc muzaffer oldu. 

Vücuttan. huduttan evvd siniı 
lcrc hücum modnsr çıktı çıkalı, her 
fiCY bu modaya göre akort edil· 
mektcdir. 

Bombalar bile> dudiiklti ~ Dustr
ken uzuıı, kulaklar tn·m:ı.layıcı 

çığlıklar kop:ıran boıpbalaıı. mem
leketler üstüne bozguncu vnsıta 
lnr diyo atıyorlar·. 

Radyolar, hemen her ak.<ıam, her 
sabah kıyamf'ti kapı~n getirmekte, 
başkalan hesabına. b:ı.şkaları ko 
nuRuyor. Fnlan devletin kamrla
rııu, filan devlet kendi ölçlllcrinr 
göre ayarlıyor. 

Zaman 7.aman. "luradnn buradan 
bazı havırh sesler yükseliyor. Bu 
sesler, yüksekte oturanların, hiı
diseleri ovadakilerdcn e>vvel gö 
renlcrin ımntlandır. 

Fakat ne yazık, ki hazan bilmi· 
ycrek, isterniyerck bu propaganda
lara, kurban edilmek istenilenler 
de kapılıyor. Adeta kendi iplerini 
kendileri çekiyol'lar. 

Dünya piyasasında yeni bir ti
cn rct. bir heyecan ticareti sürülil· 
vor. Gazetelerin başlrklarmn, da 
hn kalrn bir karalık çöktü. Bazı 
slitunlarda üflenmiş balonların 1'İfi
kinliği var. 

Gerçi bunlarm hepsi ömilrsü1. 

şe~ıier, ~a~ tılr '-C -ı •
de sönüp gidiyorlar. Ama, ruh 
!arda farkına \'Rrıimıyacak kaaaı 
ince bir sızıntı, bır ı;tiphc k n 
rnkmaktan da gcrı kalmadı... ı 
unutmıyalnn. 

Ask,..rll'r: 
• Susan sıpcr tciııikclidiı: 

1 Derler ve mazgnllıırmd'!-n ça~ r. 
u l'ksik olrnıyan sipf'rkre p~k . -
dınş ctmC'z1E'ı. Çok dü!}ünm,.ı:" ı .. 
cet göımedrn buulaı saldu ırl r. 

Top yekun harp modasnıın ~k 

ması. yer yüzünden hudut bo :ır;. 

nı k:>ldırdığı için. ımndi hfl :ı er 
bir döğüş mf'\danı, h<.'r sokak bir 
sıpern:r. Şu hali«'. nwmleketlPrin 
ıulı ku\"\'Cti. o m mlekC'tin ha'krn
c.aki c;ukunetle ölcülmC'k lii.zım ge· 
hr. 

Bugtlnkü rııd~ olar. nJ.Ul.S 'l , .., 

zeıtelı>r JH k sn~lam tl'~luc; \ sı•ıa

lnı ıdır. Biz, onlo.rı dinlerkf'n. okııı -
kcn gC'ldıkleri yerin nasıl bıı ı-uh 

Jıali içind" bulunduğunu s~zt • ı .. 
Telils \'e endi;" ile. hahH! rı 

mantık \'<' Rkıl süzhl'ciııden gc ir 
medcn biıiblri nrdınr.::ı ya 1 i •r, 
herkl'stcn öner> kendılerin ıl t· 
yorlar, demektir. 

Bu ı::askrnlık ıçinde gôrdut:ler -
mıze, ncıynrak baknı ız. J.'akat bu 
merhnmet. kendi gnzetelenmizı de 
silkip uyandıracak bir kU\'\'ett .. ol
malıdır. Devlf't knnalmdnn ıziı 

IUp gelenlere hele bir bakn. z. O 
ne sağlam, o ncı tC'mkinli ı::orü~

tür. Çı:ıtırdnyan !ilkeler. tıtı e en 
toprak ve devrl!Pn istikl:ıller icar 
ı;ısında bu kadar soğukka,.. ılık. 

anca~ büyüklüğüne ina.nılmıs kt?T 
\•etlere sahip olmaktan ilc'ri g:eiir. 
Halka' hitap edenlerimiz de o ka 
naldan ilham alsalar iyi olacak. 

Hakkı Süha GE7.GiN 

' G O N O E N G O N E · ı 
Yasef -Yusuf- Jozef 
M EŞHUR bir darbı me • 

sclintlzt tanzir ed..:rek 
söyliyecıcğim: "Kırk yıllık Yii. 
sef, olur mu Yusuf?., deme· 
yin! •• Olabiliyor işte ... Bir cok 
Musevilerimizin wnumi yer. 
!erde, türkçe konuşmağa çaba. 
lıya.rak kendilerini bu mcmle· 
ketin hakiki vatandaşı olmağa 
layık kılmak istediklerini mem. 
nuniretle görüyoruz. 

Fa.kat alıŞkanlı:k fena şey ... 
Musevi vatandaşlar düne kadar 
üç dil kullanırlardı: Türkçe, 
İspanyolca, fransu.ca... Bugün 
bu üç dilden bir taneye geç. 
m~ \'C onu hakim itiyad ola
rak kabul etmeğe çalışırken 
çok defa şöyle terkipler yara_ 
hyorlar: 

- Haydi vam~- otobü.s L 
len ... Olmaz mı maptit? 

Bu cümleden anlaşılan ma
na: "Haydi otobüsle gidelim: 
olmaz mı yavnım .. dır saııı
rrm. 

Fakat görüyorsunuz ya. hem 
türkçe, hem ispanyolca, hem 

dan İngiltereye kadar takip 1 
ettim. Nihayet talih yardım et_ 
ti. Silveyn. bir sekreter aradı • 
ğmı ilin etti. Mektupla miira
caat ettim. 

SEr Robert sordu: 
- Sekreter mi? O budala 

~teri ne yapacaktı acaba? 
- Hayret etmeyin efendim. 

Silveyn, bir çok mevzular etra. 
fmda mühim ihtisa8 ~ahibi o. 
lan bir <ıdamdı. 

- Evet. Anlıyorum... Demi-n 
a.53ğıdaki telsiz laboratm•arnıı 
~7.dim, bir hayli ~yler .gör
düm. Radyo başında öldürülen 
insanlann katili de Silveyn ol. 
duğu anlaşılıyor. Hatırlıyor mu. 
sun Lom... Ben, bu müthiş d
nayetleri işleyen adamm pek u. 
?.aklarda olmadıeınr söylemiı::. 
tim. 

I..orn tasdik etti: 
- Evet... O cinayetleri işle • 

yen adamın Silvc.yn olduğu 
muhakkaktır. Az önce, bir gu • 
rur ve azamet buhranı i<:inde 
bana her şeyi anlattı. Anladığı. 
ma göre, Valdezin fikirlerinden 
istifade cdivord11. Valdez, bu 
ihtiramı. bir harp silahı ola
rak başka bir hükiımete sat. 
mak istemiş olacak ... Fakat, a • 
şağr yukarı bir deli vaziyetinde 
olan Silveyn ise, bu siJAhla. İn
gili~ hükOmetine şantaj yapmak 
hevesine kapılmı..cıtt. 

- Her ne hal ise ... Simdi ben 
gidip Y..abrtava malumat Vert'. 
yim. Ben gelinceye kadar bir 
yere gitmeyin... SiJveyn ile Val • 
deze onları, artık sizi rahatsız 
edemiyecek bir vaziyete sok
tum. İkisini de kiJitledim. 

(DeuatM "°") 

frnnsızca kelimelerden 'apıl_ 
mu; bir acayip terkiptir! 
Şu -vnziyctte bu cümlenın 

türkçcsini "Yusuf., , ispanyol· 
.:asını "Yaser .. ve frnnsızcas1 _ 
nı da "Jore!,. adı altında uç 
hüviyetin söylemiş olduğunu 
farzcdecek olsak. kırk yılhk 
Yasefin, Yusuf olmak üzere\· 
ken, müşkül bir imtihan ~-
<:irdiğini kabul etmemiz lfı.zım. 
dır. 

Yani, türkçe konusmağa ca. 
lışan 'Musevi \'atandru:, bu 
gayretle meşgulken, "Ya.saf -
Yusuf • Jozcl,. gibi üç i!'limti 
bir şahsi~•eti temsil etmekted·r. 

Fakat çok geçmeden "Jozef,. 
i Majinonun ardında unutun 
"Yasef,, i Milliyet Potasmda 
eriterek, tam manasivJe "Yu. 
suf ., olarak kalacağmİ gerçek 
ten \imit ediyoıı.ız. 

1//KMET MÜNiR 

Yırmı yı l evvelkı Vakıı I 
18/2/1921 

Seyrisefain idared 
Scyris fain idaresinde mUtar,..ı.e~ ı 

mUteakıp mevcut olan sckız yfu: , 
11Qr bin lira ihtıyat akçesi son B' 1.or 
zarfında idarrnin mütevali zaT"a'iıın 

nctıceınnd bir ıııUl!ll!ü dcrecc.<'"'e ın· 

miştlı. I·~lycvm mevcut olan 30. k!.. 
sur bın lıra wtt'.ak bırkaç aylık ın .. _ 
sa~fl temine k(lfi olduğundan b·ıt"ın
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)/my.ıtJ Geçerken: 

(Ler) ıere dair 
İyi kavaid bilmenin iyi yazmak 

nelekesine bir teınlnat te§}dl et· 
medJği çok söylenmiştir. iyi yaz
mak melekesinin de iyi kavaid bil· 
ıneyi temin etmediğini görüyoruz. 
Yıwlannm değeri her türlü mü
nakaşanm üstünde olan bir edib, 
geçenlerde (fermene) kelimesinin 
manasını yabancı bir dil lilgatinden 
öğrend·ğini yazmrııtı: bizim eski 
l'opluiğnemiz buna dokunmuş: EB. 
ki, yenJ rahfli blltUn lfıgat ki
taplarmda (fermene) kelimesinin 
bulunduğu sahifeleri !earet ediyor. 

(Le?-) tere dair yazd·ğı fıkra.
dan sonra biz de bu ihtiyacı ken· 
dlınizde duyduk. (Ler) lere dair 
lıtrası galb sahıslaıda fiilin faille 
mutabaltatma ait bir kaide teshı 
etmiştir: Buna göre eğer failin 
ftfU mUteadcUtııc birinci fü1 milfret 
sonrakler cemi y&.zılır: K~lar u-' 
~yor ve ötüşüyorlar. 

Bu kaide vbımm tecrübeli bir 
muharrir olarak gramercilerle el
blrliği yapmak hak ve ııalAhiyeti
ıae aahlp olduğunu biz teslim ede
im, fakat şu koyduğu kaidenin 
yanh9 olduğunu kendileri teslim 
etsinler. 

ingifiz matbuatının 
Bulgarıstan hak
kındakı yazı.arı 

ispanya ve 
Portekizde 
•ıwı llrtaaa war 

Bir tren ne:ae uçtu 
Loadra, ı1 <A.A.> - İD&"iliz .&ıııal M-.3..:.~ n ( tıuaa: • ...., .. , A.A.) - BUtiln 
İıı&'illz matbuatı, Bulgaıiataıım İapanyada ~k bUyUJc fiddette 

P- bir f.rrtma emnekted.ir. Bir çok 
ıecek OD bet gün içinde latllA edllmea~ noktada mtlnakallt kesilmi!ft;ir. 
lhtl.m&l~in çok kuvveW olduğw:ıu Şiddetli fırtına, San Sebu 
yumakta müttehittir. HattA bıw ~a. tian • Bilbao demJryotı.;' üzerin: 
zeteıer bu iatilAnm on bet günden""· de y&.him bir tren kazaama 8e.. 
veı dE- yapıJac&gı mtıtaıeumdadı.t. bebıyet vermi§tir. Urona nehri 

nmea gazetealnlıı diplomatik ıııu.. UJJerinden ~ırte olan tren 
lıa.rrıri yazıyor: ,.,~~ ..... 

köprüden ~rlmı frrtmanı:n 
Alman gazeteleri, Bulgariatanıo ... şiddetinden durmn•' ve vurnn 

WA.ımıa Y~vyaımı muvata:C.tine I . -:.- ...... ~ • 
açıkça gtıvenml,ve be1I•m11ıardır. 3nn btr . kıımu nehre dtlşmi)§ -
Belgradda iae blltllıı lhUmaller ~ tür. 25 kt§i ölmflş. 125 ki§i ya· 
bir tanaa tetkik edilmektedir. Yu- raJanmıştır. 
goslav ordu.su ve milleU dotrudan Santader limanında yanmakta 
dogruya yapı:lac&k bir taarruza "lil'llı olan petrol gemimntn va.ngmm 
lı..>ymıya azmetmif bulunuyorlar. İf te da da yine fırtmanm şfdcıeti 
t>unwı Jçindir .ki Hitler böyle bir taar. korkunç bir mahiyet almr§tır. 
ruza te§cbbül etmJyecekttr. Hiu~rtn Alevler limandaki evlere ve 
bütün kuvvetlen ve btıhı•• ta)')'&ft oradan difer mahallere mrayet 
lerf bAlt'n hıgiltere kal'fmDda .. ~ıun: etmiştir. BtlyUk kilise ve bU 
maktadır. yfik bankalar da dahil olmak· 

T!mea gueteainin dJplomattlt .:;ıu. tbere bUtiln eskfşehfr harap 
barrtrt. hıgUtereııtn Balkanlar .ı.,.... olmuştur. 
tini de tetkik ederek diyor Ki: • Hasar, 150 milyon peeetas o-

işçi sağlık nizamna
mesi neşrolundu 

Ankara, 17 ( Huau.M) - Bu.. 
günkü resmi gazetede i§Çilerin 
sağlığım ve İj em.niyetini koru. 
ma nizamnamesi netrolunnıuş · 
tur. Bu nizamname lktiaat ve 
sıhhat veklletlerince tanzim o
lunmuştur. 

Bu nizamnamede if }'erierl 
ııin, iıÇnere ait duş. banyo ve 
hamamlann ne eekiJde olacak • 
lan, sarı hutalıklara karşı ne 
gibi tedbirler almacar-1, ı, yer
lerindeki huta odalan, revir
ler \le umumiyetle bUtun i§ yer 
!erinin ne p.rt:Jarda olacafı, 
makineler ve iptidat maddeler 
yüzünden husule ~lebilecek 

lngiltereye yardım 
huauaunda iptidai 

tedbirleri almak üzere 

Vaşingtonda 
Dün bir kont ırans 

akdedıldi 

kazalara k&JlI ne gibi emniyet 
tedbirleri alınacağı ve yeni ku. 
rul.eak 13 yerlerinin eski iş 
yerleri ile ne şekilde irtib.'.lt te. 
stıs olımac.afı teeblt olunmakta· 
dır. 

İl kanununa tevfikan hazır· 
lanan bu nizamname ile işçile. 
rfn sıhhat ve emniveti de bir 
nizamname altma aimmıe oL 
maktadır. 

İş yerlerinin sıhhi vazi~tleri 
artık plmlarm takdirinden 
fazla bir imme işi haline gir
miştir. Yakmda işçilerin sigor· 
ta meselesi de hallolunaeaktrr. 

Yunan harbi 
(Bat taraf• l •Meid6) 

A.tlna, 11 (AA.) - Yunanilt&ıtda· 
iri lııa'Ws bava kuvveUerl ka~ı 
tu&bDdan IMllNdfün tebliflıı tam 
metni: 

Bbe kall1'98: 1) Getirilen misal
ler -tabir ca1zıe- tabU defi!, 
eun'JdJr; Jddfa edilebilir Jı:i bu edi· 
bin hiç bir eserinde buna benzer 
lıılr ctımle bulunamaz: Şiveye uy
aıuı olanı ya (uçuyor ve 6til§Qyor) 
teklldfr, ya (uçuyorlar ve ötft.tft-
7orlar) oekll.. 2) (Uçuyor .e 
ltfltüyorlar) fiiWe biten cUmlede 
(uçuyor) müfret sayılamu; bura
da blrtblrtnt btrleştiren (ve) (ler) 
de iki fille de ftUralı: temJn etmek· 
tedJr. 3) (Uçuyorlar ye ötiişüyor
lar) m şimdiye kadar öğrenip öğ
rettfğlmiz dil Jraldesbıe aykırılığı 
aten mutlak değildir: (Ağaçlar 
lberime yürüyorlardı) ctımlesinde 
cemi caizdir, bir edebi falde için_ 

Bu myaaet, "°" gOnıerm Mdlııele. ~ k~mfn edilmektedir. Bin· 
rmden 8Dlll'& daha açık olarak görü- roe ~· mecalsiz kalmıştır. 
leblllr. Ywwa tebllftıı.:n tncma ,.,.. Bunlar, Sardunero pll.1mda 
dnnmJ bDdlrmelrtıedir. Ad varctm. kamp kurmU§ bulunmaktadır. 
ban.Jarda yapılmaktadır. ı.tecliltJert Lız'bon, 17 (A.A.) - Porte " ......... 1'7 <A.A.J - Rusf'dtta 
yardmım mab1yeUn1 tayin etmak Ta. kbde bOkibn sürmekte olan §id tıU8Wd mUmeuUi olarak llOD aa-.u
D&DlıJara alt a.e de lng1.Jtere her rh10 detti fırtına dolayısiyle 20 si lardıa Jqilten19 bir 991&bat ,.pauı 
yardJDu 7&pm17a buırdır. ~iz~nda . olmak U7Jere 78 ki§i bulımaa eopımı._ bu&11n beyaz ,..,..,.. 

Ttmu gueteet bu mnnaaeı.etıe olmuş, yüzlerce kin:uıe yaralan. da tıarbtye nazrn su.m.oa, tı.ıuiy• 
Tllrklyenin muhtemel ftSiyeUDt de m11, 200 klfl kaybolmUfbır. ııamı KnOK. bazbıe nazın llorguta•. 
t.etk:ır ediyor ve fÖ>'le ~: Maddi hasar, 50 mily~J araat nuın Vlllk&rd "• bOtoe ~Jr. 

ıa.w. tıomtwdım&n tayya~Jerf 
16 - 1t ,ub&t poMi tanare dett top. 
laınwa fiddeW atapne ntmea S... 
d1sl baY& me,daııım bllyO.k bir ~ 
~ bomtıaıdımaıı ·~ .... 
oJri. Hangarlar ve rami bUıal&r tıae • 
ri1ade hombelann patladıtJ g6rtılın!I! 
vebul~~ •• ._ 
.... tto ade mım karfıamd&ld •&hada 
çok flddetU bir lDllWt oUaUftur. 

Ttlrk muıeu salAhiyeW bir gazete Elcoudes tahmin edilmektedir. t6rQnDD s,urald)1e yapJl&n * &eıD
ol&a AJq&m taratmdaıı CUJD&rt.Ml gti. 1939 srnztı latlhkim efradı si- fen.Dlda tıuır balUIUDUftur. 
ntl 79pd&n beyanatın arıca.aus. r.b- Wı altına çağmlmıttu-. RuneJtto ..ıa.teel JCrU, bu top&u
lıetlll!t bulumnaktadlr: Ttlrldye Alınan Liz'bon, 11 ( A.A..) - Saatte tı b•k!mıda fU ~ bu.:.tlftllWlp 

ıataatınm Bulgariltana girmesi mre- 80 mil aü.ratJe eeen ve 20 ka- tur: 
t1yle eımıiJet m.mtılrennm ıhWloe demlik dalgalar vücuda getiren Su toplantı, kiralama '" lhlDaC 
Wca7t kaJamaa. Huır bulunmalıyız. ~detJi bir kasırga Tage neb. ftrme kanunu projem için tbUdal w. 
TürJaye tıazırdır. rinde 16 vapurun batmuma tılrtmn aımm .. • makaad11'e ~ 

Ve TUrld,yenin arkumcla da alvtık sebep Olmllflur. edeeek balunaD bir l8rl koateNMt• 
Brttuyanm oota .Alrclenlade1<1 muu. il~ tıtr taııemdir. Kamm proJnl tuYSf 

DOD diler bombardmwı tanareJıe. 
rlıa1a refakatlerinde sveı tayyP.rııle• 
buhmdutu balde Anıavutıukta ı "pe. 
delenin fbD&Uadeld Buzi mm~m· 
da dtlfmU mevzileri Uz.erine yeı:ıJde::ı 
IJetlf bQcaımlan JapDUflardD', BurJ. 
dekf ukerf binJarl& top l""PvzflıtriDe 

tam laabetler Y&ld olmqtar. 

Romanyada 
Yanı isyan haber
leri tekzıp edıliyor 
· Romanyanm lejyo~r 

devlet haline airdiii 
hakkındaki kararname 

iptal edildi 

zam kudreti Y&rdır. Uaıya tııratmdaı:ı BKdapqte.. 17 ( A.A.) - Bu.. edWace'9 luıd&r birçok Ulaf!Ular 
Ttlrld;rede her tilrltl mtıdahü !mklD dapeştenin cenubunda bir 90lr teatılt oltmamt Ye tatbike baaa' bir 
.. lbtimaJI tı1e artık ortadan lr&ldm&. mmtakalarda tuğyanlar vuku- 'fUtJ'ete strmtl buhmaealrtlr. 
Dllfur. bulduğu bildirilmektedir. Bir Aynca aaraJdua bDdb11dletne 11ft', 

DaUy Kail gwt.e.lnbı Botflldi.kl oot kasabalar ft kilçtlk lfJlıfr. Roplduln dtın .qa. Rusftlt Re ~ 
mub&bbi ... diler swıeıma cw-. ler talıliye edılmfff;ir. ......... •bebm ... aıw. bıdılr 
cıl&raJr Balkan ~ bCr Ml!l!I Bwdann bombardmıuu bu. c1nam ec:mlför. 
~- Zira bu gam~ ge-e, gi1n de devam etm~ir. Çlinldl ----c,__ __ 
Almuı)'a Bulprtstana &1nmdml am. yalnız Tuna defil. Macariata 

ı...,ttz&'ya ablan bombalar MJEJlye 
nmtaıannm toptamruo oldutu ym~ 
tıCl7llJı bCr uker' tıec:.mmuu Jcarııpı ~ 
rUIDda patlamıfb:r. Bunu ·•~lop 
dDpDan uker! ,,.. • - bertDe " o • 
tomobWen p ~ autratyftz 
., aosınuttır. 

Ollda -~ barellel.. 
........ lıılrt ~ De Berat ...... 
..-ld Jol a-rtade rtcat b&Unıte ba
luDa 40pn*I' kollan .. .u,. o. 
omolılllertne ,....._ flddetll 1111' be. 

eumdw'. .Alman fot.ogr&aar tngc"Js 
ta~ -....1111m W.t et. 
.. Jdıedlr. 

........ 17 (AA.) - ..... ~-
• lıüdiri,Jor: 

Yeni b1r llyan ~ f'\yiı.bır 
barine ba§vektlet bunun mDmkOn oJ. 
rs&dJSmı memlekete temin n .balk· 
tan huzur lçlnde Y&JIY&rak dllşınan!ar 
.. betbahtıar taratmdan )'&)'ilan ,._ 
Jı&Jara ebem.mıyet ...,,,......,, dcıa 

•Y1emektedir. 

Blloet. 1'7 (A.4.) - DahÜiye ne_ 

aretlıılD btr tebliği, .21 • 23 k!l.aunu
anl lıl;yanma iflirak etmif olu wı
tun fUpbeU ef]ıum, tamamiyle kıura. 
111 tMr ,ek.fide iatJçvap edilmesi. 1çiD 

idare '" poU. makaml&rm& yen!<jen 
emir ftrilm1t oldutıımı tıtldlrmute. 
dlr. M•smmıara maddi e&l,yet Y.IJl.la· 
JDıyacaJr " intikam ~le b"ekf't 
~lrtir. Balk, 1ıu gibi G&dme. 
Jart da!:fl1ye nea&nUM blldlımJye dl.o 
rt . ohmmalrtadır. 

lllknıt. 1'2 (AA.) - Rad<w ajan. 
• bılld:.rtyor: 

Roman devlet.lntn bir mllll lejyoner 
e.ıet hallne glrdıtt Ye lejyontt ha.. 
ftketinl.n tanılan yegA.ne hareket ol
dulu h&.klmıdDld J15 eylül 19'° tıuib1J 
lrararname yeni bir kararname u~ 
ipta& edilıDJfUı'. Yem bİr DJaıruwne 
nepedlltnce19 kadar her tOrl9 ~7ıud 
JlanlıM IDltlDDudur. 

Tanınmış 
Amerıkalıların 

Ruzvelte mektubu 
Jfew7.tl. 11 (AA.) - Ttir.cmmq 

J'Gadeı. ruıa Amcrilcalı, ~·Jı:Mur 
R.:ızvelte tmaıan ile b1r mek~:ıp g!iı> 
deı•rek lDsUtereııin bealeımı~ ıi l!ı 
tılmatHrcJlr. 

Bu mektup memleketin her tara· 
ı.oa bOttm ntandqlara hnza ettirl
leotlrtir. 

Mektupta deniliyor ki : 

~Y:Jll ft Tarld,w Be aıı,.,..._ DID bir çok nelıfrlerf de~ 
... Balpr Mlkbletme ft&Cl8tadftl. ederek b8yftk ıu.rata llebep 
Zira kralm etntmd& topl&IUIUf ota.o olm~tur. 
Bulgar YataııperverJert ba Dd mt':n- Hubiye nazın daha büyük 
ıeutm YU119Uıda l&rih ~ ha.sarata maruz kalan Dunave
lılld1rmektedbW. es' e giderek yardım i§leriyle 

.N ... CUcmlcJe paetllllllDID ~ zn.etgUl otmap beeJ•mıwtır. 
dald anılaalılrine göre. YUllU blDdu 
dYarmdıa '.bararetl1 Alman bam'llk'll.. 
rmdmı balıMderek bllyWr bir .,..a:. 
.ıtmda '"BaJprletanm bu Jlatta a.tL 
!Aya mttsar etmekte ~ ny
dediJOI'. 

Sofya, 17 (A. A.) - Röyter a. 
juw bDdlrtyor: 

Ya1oıla91ad•kl ........ 
Ayn bir 8TUP olarak 

tanınacak 

Bir taraftan Balprl8taııdaki Al- B~lgraıd, 11 ( A.A.) - D. N. 
man huırlıldan ikmal edllil'Jı:en, B. ajanm bildiriyor: 
diğer taraftan da yekfln meveudu Y·ıgoalavyanm Alman mm. 
600 bini bulan 30 kadar Alman mensup 400 binden fazla nutu. 
fırJı:uı Romanyayı toatrollan al • sun ikamet ettiği kmmıJarmda 
tmda bahmdmm&Jı:tadJr. bir t.etti§ aeyahatl YBı>an Novi· 

Romanyada eon samanlara ka • llad valiai. bqvekil Zwtkoric;tıı 
dar eau itibariyle avcılardan mlL teknik gruplara haklan olan 
reJı:kep olan Almazı .kuvvetleri son bütün faydalan temine azimle 
günlerde aiır bombardmıan tay • karar vermiş oldufunu beyan 
yareleri ve kıtaat için nakliye tay. etmiştir. 
yareleriyle takviye cdflmfşlerdir. HükOmetin bu .taran uzak 
Halen Romanyada 4:JO Alman tay· ~ren a.atrf t · --ıh bir 
·---' mevcut olduğu •-11.-1- .. .:uı ll!ı" ve ar çın ...u-ı 
J ..... "'°. MMUIUD ~ battı hareket tasavvur eden 
mektedir. Bu tayyareler Roman • siyuetinden mtltevellfttfr. 
yanm her taratma dafllınıl bulun. KWtih' sa.bumda ve mil1t sa-

Japonyanın 
genişleme 

planı 
AftUP& harbinden 

çok eYYel hazırlanmıt! 
.,.....7, 1' (AA.) - ll'l9taJd2 

J'ranaa &JılMI mub&blrt lılldlrtJW: 
ÇUnJrtnade cdıaıı C.tnl De)'U lft-

71111 ...-t.t. Pulftk clenf.m+ topıa
.aan .,,.,_ lrufteUıerS •"mda .. 
taflll&ta ftnD8lrtedlr: 

ICantcDda OD dllrdDDcll, - eeımmft 
•• olu.zmıea tn1raJ&ra meamp llD8UI"' 

lard&n mDUıpk1rt1 Ud fırka. P'ormc.· 
da da d6rt ftrka aaker bulunmaktadır. 

lmparatorJuk muh•tızl•n lataa&ma 
m-uup bul cbtltaml&rla oe btrlarl 
" 7tnnl •lrbılnd tn1Wa.r ille u... 
~ve Haytcmp ~. 
~ ,...... illUWm gayri ilahi.it 

ıçtinap oldUlmm .. A.mwlblua In· 
glltere19 &PlıUlkte acUeıı ;Janiun et· 
..... ~ k&)'deWkten .. 
ra fGJie demelrtedlr: 

Pulfllr dmhı!nhı a.tlkbali A.muUta· 
nm ellnded!r. J:teı' aJAkadar dnletler 
t~ mtldataa tedblrlertnt mGda makla beraber son gQnlerde p!'t hada • .,. ... ı.. _ _. :_1.: ... .ı ..... dan 

h d ti ~ ~.~ UlAllJD&ı_ .. , Clllle aıama•'arla Paauike b&ldm ol· ve cenup u u arma dvı,. .. hare- istifade eden etnik .,., __ 1., .• 
ketler vukubulmuttur. devletin " .. cu,._ lll&k lem .Japoa:Jıa mU_.t lıtr VUIJııtw 

Yugoslavya hududunda halen ttç müşta-ek himayesbıe Alıl&- olac&ktn. 
Alınan !ırkuı meYCUttur. hkat mazhar olacakla.rdır • .Alınan et. sa maJrel•ln lialu De JUi ......, 
Romanya • Sovyetler Birliği bu • nik gınpu ayn bir grup ola. Japon....-., Niclal .NloldalD 1Mttat 
dudanda geçen hafta k11JeJara A.J. rak tanınacaJcU:. gergfDJJtf ~ ~ 
man kıtaatı tarafından elJı:onal • - çallf&!l" blrleffk Amertka dem~,.c 
mllfİlU'. Yugoslavya Bapekili tuatmdul &1maa ....,_ t.e..llüleri· 

Diğer latalar Kıs.tenceye tahfJt Nite aitti ne ll8clDa ecllD bir ~ &ramnda 
edilmftlerdlr. Na.kllye npurlan mftnantıet uamalr ,...mde lılr ll&Nbt 
buradan harekete amlde bolun - Belgrat, 11 (A.A.) - D.N.B. oh.T. Bu suete derptf edDla temıtr-
malrtadır. Keza Bulgar hududu bildiriyor: 1.m, MJtıda ,.m alamm lalhuma 
boyunca Tuna limanlanna bllyftk Yugoslav Bqvekil! Tnettoric ema maıd cılmalr lmttJWD lllcllls • AJDP
miktarda harp malzemeel nakle • dün tayyare ile Nlıe gitmtftfr. Nto, rUraa poltttlryrmn ana •ttllt ,,...,._ 
dil.ıniştir. B. TsvetkoviçiD doğduiu tehirdir. t1 yaratmak için hMap edlleNk stm.. 

Cuma gönü Bf1krete yeni A • Başvekil muavini Maçet de Zağ· makta oldulunu J'UIDakt&dR. 
vustueya ktta1an gelmekteydi. zebe hal"eket etmJotir. .A.JIU paete .A..lmaQalUll. .Pulftkte 

Myter ajansmnı hasmı! muha - tıarekete geçmem tçba a.JpcınYQ1 tu-
birlerinden biri tayyareden cena. mayesf altmda aak1J kalmaktadır • ytk etmekte olduta haklmıd& çıJraıı 
ba dofnı ilerlemekte olan ucu bu lar. şaytalan tekzip etmeırte Ye a.TpoQa· 
cağı gelmez na.kllye ' kollan ~r • Romen orduauncJa ve Romen et. nm cenuba doğru senlflemek lllJUPtl· 
mtlştür. Mekteplerin hastane ola- kln umumlyeaiııde BUytllr Bıitan· n1n yeni D1s&m atyuettnı0::n CC* l'Yftl 
rak kullanılmalı: Uzere pek yatnı. ya lehinde bir dei13DtlDr vukubul· takarrtır etmıt bir llf1a8lt oldulmtu 
da igıgal edileeelf el>ylenmektedlr. mug olmakla beraber, petrol mm. tebartlz ettirmektedir. Mcld Nlc!Qe 
Romen baatanelert tee eaaam Al Ualı:asmm yakında bombanlDDaD e- gere bu ,_ı atsam p1blan bUe AT· 
man mhlıJye bdroswnm lfgaU al- dilmesinden kol'kulmalı:tadır. ropa b&rbindell enwl tMartanmJJ Jll'O' 
tındadır. Bir taraftan Vanıa U- İngiliz dilşmantamım hı:yan es - jelerdlr • 
man:na bUyük miktarda Rwı ben- namnda yaptıktan radro n~yat. Japon ıa.t.ı. 8Clk bir tanda eme 
zini gelmekte diğer taraftan da 1arma 'ratmen !nglliz radyo1an mektea çelUnmemektedtr. l"llllaktb 
borular vaıırtune süratle ve tara- şimdi her zamankinden daha 90lr mezkQr gazete aynı mabl9de Japon· 
dan Tana iizerhıdeld Romen Uma. Romanyaıı taratmdan dttllemnek • yama oanuba dotnl te,......"ndeıı A· 

Kla bh' baft .....,...,... -· 
llllda bir dlfmul bombal'dnne tıııy· 

;Jare.l buan alntJhD1ftır . 

Y qoalav devlet nazın 

Kulovek 
SIOYenlerin muhtariyet 
İsteklerinden balı.etti 
Balpai. 17 (A.A..) - D.N.B • 

ajamn bildiriyor: 
Devlet namı Ku1ovek Yuıoelato

ya radikal birliğtnin Sloven pb& 
8lnbı tertip ettiği bir inlt.lnğde Slo
venyada tatbik edilen dabll! ldya· 
eete dair bir nutuk irad etnüftlr. 
Hatip Slovenlerin muhtariyet bak.
kmdaki taleplerini tekrar etınie ve 
dJğer Sloven partnerinin de kendJ 
idaresi altında bulunan radikaller
le blrletmealnl istemiştir. 

Yugoslav devlet adamlannm Al· 
manyaya yapttklan N)'alıatten 

ballaeden B. Kalovek, ba eeyaha. 
tbı ehemmiyet.il olduiunu ft Yu
pla-.yaya Rlhu temin ettıgini 
söy!emfotir. 

Devlet nazın, naip prens Pol'tin 
ldareel altında çahpn mDlf anı... 
ma hllkllmetfnhı t!IUlbu muhafaza 
etmek için bugüne kadar hiç bir 
tqebbtlaten geri kalmldıtmr illve 
etmi§ ve istikbalde de memJeJı:eti 
bir harp fel!ketinden korumak 
için her geyt yapacağını eöylemJt
tir. 

ingıliz tayyarelerı 
Polonya Uzerinde 

(Bof toro/I 1 ~) 
Cumartesi peetd bombardı:nan ta.J· 

yanleri Polorıyadakl K.&toviG ve t{ra.. 

kor. bGlpleri llMrtne beyanname at.. 
Dllfl&ıdır. . 

......., 17 <AA.> - DllD rece 
Polon,ad&ld Krakovlye kadar uçan 
?IJlilia aakert ta17arelerinJD aolcur: 
saat faalum havada kaldıkları :Ah· 
m1n edilmektedir. Böyte bir UÇUf blU"
tım l:ıid&yethıdenberi Jııgilteredekl üs. 
!erden !Ik defa olarak yapılmald,dır. 
llM&.fe ltsal allmdaki eruı n. ~o,. 
man erazial 11Rrinden 2&60 kilon.et· 
redlı'. 

n taratmdaıı yapılan beyanata bir 
sql tefkil •Wli a:ılafılmaktadır. 

Hıtl•, pmdiye kadar to~'!~neı: 
'lapur'arm tılr mukaddemeden tban-t 
olı114'ucu ve yakında De o1&catı hü 
kmc:a bir fikir verebüecegtni otöyliye 
'l'9k ittilıar ediyor. Blr insan as :.Ca.Jaı 
Cll9Ur oluna m.uıı muaatıeran.ı b•l"J. 
edebilmek ~ aılld&faa ettiği aile o
~ aç kalmıyacağma emin olma 

• l's •· h m 1Q1a &merlka.ım 
~ ... yalna aiWı fabrlkss. 
~ ._ olaMr itin de lcabeden NJ 
blrlertn ahnmaının rica ederiz, , 

tedir. Umumiyet itibarile, Romen nıeriJra71 meeıal taıbnaktadır. ÇUnkO 
nı olan YerldSye sevkedflmelrtedir. milleti llihayet muzaffer olacağı bu te......u .A.merilt&ıUD yeni 111ırama 

İsyanlara karş1 alınan tedbide • ve bu zaferin netrol bölgeein.in muhalefet etmemi •beblJet YenaltUr 
rin ~ddetJ itibariyle ualacak yer. bombardımanı ile huırlanacatı o- llevsuutıaıı. malr&lentn etlrAmunu· 
de artması mlnah görtılmelı:t~. midivle iııtikball aablrlılllkla bek. ır.ı7Qt 7&bfbrm&lr ID&Uacll.1le .
İayaıılarm şelleri Almanların hi • lemektedJr. Uç slD eneı a.lpon rwnt ..,.., • .., 

Diler taraftan, bir .Japon meıı:tıa. 
mdan bUdirildifine göre, Siyam hudu. 
dunda talı§it edilen 1ngWa kun e~ 
20 bin ukede lGO tayyandea ili&· 
rettir, 



kOLAYDIU~ 
AMERiKADA 

F. yat murakabe 1 

kom.syonunun 
dünkü ıçtımaı 

Yazan . ISkender F. Serteııı Fiyat murakabe komisyonu 

- p o r 

Dünkü voleybol 
maçları 

ıtalyanlar T rablusgarbı 
nasıl işoal etmislerdı? 

J\ız mekteplcn a:raamda ":.l•ybo 
• ı.ı;:larmıı Eminönü balkevfnde 1GVdn 

1 tnı\ 

dUn, vali ve belediye reisi doktoı 
, ftt.t - 7 9 - Lutfi K rdarın reisliği ııltr""~" t.,p 

..... 
\t~'h~t~. ! bir muşta!.. Bu SÖf11 ihtivar mencjerin ağ- lanmıştır. Bu lt .ın .ınçı 1n8nn ne llt'·Aulı-

ı~-· zmdan duyanlar bı'rdnnbire t'J'a. IA.st:ği tevziatı görtişuıınu-il"'• · • - N ı ı l>j 'fte kUVVetl" b " ,., len tstanbulda 370 adet lastik var. artısında ldı .• et ccılı' nönU ıt.'l<'s 
Ye aÔ 1 • ı ir darbe!.. rhl bir Umitsizliğe düştüler. dır. Ankarada !se 5000 otomobiJ mucı 15·8 ve 15- itn 

y enıyorlardı. ümitsizli'Hn (>'aribi de olur <.iUnUn 1klnc. -· ........... .:;ı 1 1~ ~~1· 
tıı~ .. lastiği bulunduğu haber alınmış • 
~iı:ı İlk mu. dive<'eksiniz! ur. Ankaradaki IS.etikler te8ml İh· l<'r&kkl arasında ıdl. Çamııcaı·uu bı 
' den on. beş dakikası - Evet. Bu, çok ı::;.trin bir Umit- tiyaçlara. İstanbuldakiler ise plyn- n:açı da ı5·0 ve 15-7 ile kazan•i1.qJ11• 

Bir avuç 1 ür <, bütün ita an deniz 
ve kara kuvvatler;le ır S3ne 
ka.1ramanca m:·cı ele etı11ı 1 tı 

~ie enıe .. bıraz da gösteriş sizlikti. Çü"nkü, o dakikaya ka- h · ed"I ·•ır. Şişli Terakklder. Selma 1>e7n1 •ar Trablusgarp tarihının en me. 
)1.-;" <:ek bır k'ld · saya ta ~ıs 1 mlştlr. Buradaki raklı sa..."lıalanndan biri de, :ıir ~.~lnlt daı.1·kadşearı yue .. grU~Çdf:iük· çe dar (Cak) J sevenlerin hemen kamyon ıast=kJerinden v. Uzde '-'et- ~erıe saçlannı bağlamamış ve ~·u yfl· .., 
·~ 11. • 'Cak 1 Cak .T • k d ha ı ı 1 süphesiz Osmanlı 1darczinden. 1\.. ar k hepsı de: ' voru .. ., miı;inin taşraya, otomobil liı.stikle- d•·r. bır aç sayı a ama arı kat> ı . 
L "il ~ ızıı;,ıyordu · ~ rd ı 1 İlalvan hükQr.ıetıne nasıl ger-"' ,"91 d "' · yılmaz..'' dıye :,an-rışıvo u. rinden iee yüzde yetmişinin tstan- ıtcn buna man "muştur. :< 

d,.L-- akika sonra. brunle· ti~idir. 
~~kuvvetli ·.e sert geçmi- lhtivar mene:ietin bu sözü. se· bula tahsisine karar verilmiştir. İtalyanlar. Tunus üzerindeki 
~ ~ tnıştı B' "k" yircilerin kanaatini birr'lı!nbire Komisyon dün. LAieiide şekerin iş Hakem Komisv~r.u arzularını FransaYa terke mec. 
~~i~ Ö .~r ı. ı kere Cakın nedert ve nasıl değiştirivermiş. kilosunu 43 kuruştan satan iki bak ;, bur o11u,<tan sonra. Trab!U~ıl 

11:_tuttu. g ruldU; f ..... at ken. ti! kalla İstiklal caddesinde jileti 40 Toplandı 
-.._~dı bı 'b' Alt kattaki tribtiıılPrde otu - kunışa satan Konalak adında bi- t;'ÖZ koymuşlardı. Fakrıt orava 
~· rı ırlerine iyice sarıl· ran mU<>teriler arasına bir taun ı risini adliyeye vermiştir. tş kanunu çıktığ ndanbPri illt malik olmak iç:n müsait bir 
(...,ıq " defa olarak iş hakem k:>misyonu fırsat be1tlemek lazımdı. Bu 
t,L Yine alta d'" n<rlu gi'!>i yayılan bu menfi hava bir ' B ·ı dun" o··g-leden sonra vilii'-·otte top· fırsatın ne c:eki'de tezahür elti· -ıı,..~at b Urnl....,,. • anda üst knttaki seyircilere de re?.ı yadan 55 b;n .T '>I ~a . u secer, Yusuf. Cakm lanmıcıtrr. Komisyon. havagazı şir- '1ini tarihin :bret dolu sahife. 

1-ıiı.&~k he~kesi Umitsizli~e siravet et'l'lişti. çuval kahve gelect:k keti ile işç~leri arasında çıkan bir !erinden tnkio ederken ftaıvanın 
~ ~:ı·Şekılde - inlemiyor, Mis Nelson uzaktan şüpheye ıhtilfıfı görti~müştUr. istila sivasetinde1d hattı harc-

ı)!( Uyordu. dtlc:!ü.. Halen Portsaittc bulunan 10 bin kelini de izah etmiş olacai'{ız. 
~~ Neı Ve terC'iimana döndU: b" ~;~~e~:~:i~~n <7:J1n~:"kyaUkz~drea Satye dav~nı Trablusgarnte Osmanlı fırka. 
9'11QU~ı. SO~ ~ocadan Yusufun - Aşa-:ı~~lc' trihn .. ıe .. de ır .., " .. - sının askeri hizmeti bitı:ni ... , ef-
ı.::"'- "un"a ~orUnce şa<>ırdı: ka,Tt'acl""a var. Acaba bunun se- Brezil va va mühim kahve eiparişle- Temviz mahkemesi birinci ai!n, d t h" ed'l . t" y . 
"il n ha "' b b" n-.:ıı·r, rl veri1Miqt•r. Bunlann vekCınu 55 ra er ıs ı nıış ı. enı as-
~ illi'>. 0 v.ret etmemek ka- e 1 

l;;U • .T r.e::a mrıhkemesi tarafmdan Satie ker n-elmedil•ten baska, tebdil 
A .....ı • it k t ı· bin "U\•ald.ır. .., • 

, ll'ıetıın,. Vazn·ette bir insanın - nu ~·er.~""'7.. a a 8 
- " ··olstızhıihı hakkında vPrllen kara- olunan valinin yerine de bir 

l~ 'Jaşıyoruın. nıp t ... ~kik edevim? n nakzetmiş ve geçen celsede '.>a~kası tayin edilmemişti. 
'b_ 1llllu •• - F 0 na olmaz. .. Pek merak e. Belediye K t• r· . d i . 1 tı.._:- ua " oopera ının mü deiumum munvıni buna uyu. tşte bu, ltal\'anlar ırın en 
~ }'a~n, ~elladm baltası al- divorum. yağlan mııcımı istemiııti. büyük fırc:attı. İn<?iliz ve 'Fran. 

"'da gtı~~U~,am .. ~ah~Q~lan. Terciirr an derhal locadan ay- Dün de maznun vekııtı•ri söz al- sız kuvvetleri Mısır ve Tunus. 
~~ lllrtıld"'.u P-orUlmüştur. rıldı.. Son zamanlarda belediye koope- mış ve nakza uyulmasını istemiş- ta bitaraflıklarmı muhafazz e-

.._::ıııı ~ andı. Alt kata indi.. . r~tifinin eatmış olduğu yağların !erdir. Mahkame bu hlL!!ustaki ka- deccklcri için Trablus"'arp, Tür 
~~t.ı~ ~son o ~ece ilk defa, Tribünlerin C\rasrna girdı.. 1 b'lztık olduğu hakkında yapılan nee rarmr bildirmek üzere muhakeme- kiyeden yardım E!'Öremiyecekti. 
~'l!ltiJii .:_rşı, Yl~sufu. ne kadar Ve vüksek sesle konuşan müş- rlyat aliikadarlnr tarafından tetkik Yi tnla{ ptmiş ·r. * * * 
~ ....._ İıJı l.!Rvrı fhtıyari ola- teri'ere kulak verdi. edilmektedir. B:ılediye teftiş he- 1911 yılı 23 eylül günü ttal-
etıon. ar etrniftİ. Tercüman şu muhaverelen veti müdi.lr!i bövle bir şeyin mev· \>tn3m8 VB fıyatro . ar yan sefiri Babıaliye şu notayı 
~ ~e d" duvmu~tu: zuu bahsolmadığmı, hiç bir tene. verdi: 

\" su~~rs!ı!'uz? dedi. Bu ;,_ Mister Vindov ihtiyar : ... yağın bo·uk olmad ~ını fsbat o- 111 j 111 1 Şehir Tiyatrosu '"Osmanlı zabitanı ile lttihad 

~.. ~enılırse, ben mn:h- fakat tecrübeli bir meneı·crdir debileceğini söyl~ml~tir. \ T . . 
ı Jll il l'cpt"bal)ı Un&nı ıuamınıtıı ve erakkı cemıyetinin adam. ~qo lllna O, son hUkmUnü verdi: Cak yo- 1 Akşam •o ıso larmın mutaassıp ve cahil aha. 

~tı Yli ~ havre•
1e genç gaze- rulmuş!" Ceket hırsızı 1 

11111 YAZAN: u;,.",.ı Bad:\llht liyı· İtalya ve İtalyanlar aleyhi-

~' ~;. dıtlne baktı: "- o buna;m,.. verdirri hUkme 
" ı ·... mahkUm oldu M ... I I ne tahrik ettiği ve bu halin 

h.. ~ .... " 0 rsun.u.. Mis? :aı· inanılır mı? Cak, aslanlar gibi eşa e er . 
"'."il&. .... do~- Her ıran ı:-tşede çoruk tt>malllert Trablusgarp ile Bingazi havalı-dt -,,ı:ııad??n "nısu hiç bir şey dövUşüvor.'' Melek sineması önUnde Mo1zin. sinde bulunan İtalyanların em. 
~ki.ta bi ~Ureş, nihayet, 11iz "- Yusuf. Caka nis .. ctıc halii Karadeniz vapurunda da bir yol- için bll.-t vt'rUlr niyetlerini selbedecek vahim bir 
ıı.ı.-1. · Ço1. lırsiniz ki. bir tali dipdiri .. Hala sapsağlam . .'• cunun ceketini çalan Ahmet adm- Beyazıt l.A.lell, Aksara·ı Şeh~mı tehlikeye maruz bıraktıı'Tını 
"""!\> '!\ defa ı· l b" nı ve Topkapıya otoblla t~:Wn olllD ,.., Ilı ... :: ~ b ~ ıp ge en ır ., da birisi, dün asliye sekizinci CP- hükümeti mat!:uam sureti mah. 
~' ~ ,..Ukiiıan hasmına "·enil. ••- Ne demek istiyorsun.. hl 1 f d 1 ıııuıtur. 
!h...~ ";•ı add rd' ,,, Cak yenilecek mi?" za ma cemes tara rn an ay 15 remanede istihbar etmiştir. 
~1~ •'tlaon e ır. "- Madem ki Mister Vin. gi.ln hapis cezas·na mahk\lm edil- Bir takım İtalyan aileleri kcn. 
b.' ~~ irısan n;;,_ı kırdığını an- dov (1) bu htikmü verdi .. o hiç mlştlr. Beyoğlu Halk Sineması dilerini tehlikeye maruz gör 
"'ll~vet, d · vrivle gülerek: bir zaman görUs,erinde yanılma Bııgüa matine 11 de. Gt'ce ,, :t~. . düklerinden yarın mezkur ha-

~.'"'Jl1 "-- edı, ha!~lı:ınız var. k'u Manisa valı· •inin valiyi tcrkeJeceklerdir." ...... ~C'ı! heyecana kapıldnn. mıştır. Cak mağlfıp olaca . o mm. ı - Uç Ahbap <):l\'\ı~ıar: Ttı 
"'tı.:.~ek ı"l" • ..ı b" t bb.. ·· .. - b .. Bu notanın sonunda, asker, ili~ ~e . .ıve etti: -Xercünıan bir atahK'pu seyir- yermue ır e~e UEU "" "' - •r.g ay ıanryor. erzak ve mühimmat yüklü va_ h~· ~ k kı. siz, Yusuf ye- cilerdenôirine yavaşç~ oordu: 

~ita... U tabit b' h:t.ı· gib" . Manisa meclisi umumi aza. tstanb-• 3 üncü icra meoıurlu· purlann Bingazi ve Tr:ıblus. 
' :·"''caJt 1

r cw'se 
1 

- Bahsettii7iniz adam. bır ları da dahil olduğu halde ~:a- ua ~arbe ~tmekte bulundut:"u bu 
'Şubh~~tnız, öyle mı? peygamber midir? nisa çiftçileri vali Bay Faik ~"Undan: halin ltah·an tebeası için bir Ilı... 111_ 1• ı~.. H M" t v· dovdan Alacaklı: Türk KitanrıJık Limi-

--q' .. •~at - ayır.. ıs er ın Türelin riya&'!i altında toplan- ~~ tehlike olduğu ilave edilmekte ~:~_İ8ti~!rö.nuı onun galip .~el bahsedivoruz. mıcılardrr. tet Şirketi: idi. 
"'-~·~ ,:ı.,.;. ed · · Be b" Borçlu: Yavuz lzmlr anban Sir-
.. lllJ -na - Aff ersınız.. n ır pey- Bu toplantıda son sel afetin· Babıfılinin. Trablusta, ttalvan : cidui bir eda ile O'!lmberden babsettig-inizi zan . kcci yalı köşkü 24 No. 

tııı'1t Şilll~ı ban ,.,.. den zarar gören Manısa ova. Bir borçtan dolayı mahcuz olup tebeasmı endişeye düştirccek, 
~ ı ,.. '!... k · nettim de.... sının kıslık mahsulUnün yerini .1 • k hir bir hadisenin vuku bulma-~ l a [1aki i hisstYa· "k l l k ı tt • paraya çevn mesıne arar verilen .. ı... "eyj · Amerı a ı ar aş annı ça 1 - tutmak üzere sahil vadisi zira. sma im1<an olmadı'!ı ve olamı-~ "il_ ~e n. bakayım : Yusu. 1 bir kasa: 19. 2. 941 tarihine rast- " 
) ~atı Ytizdc k · \,, t" ar.- atinin inkiı::af ettirilmesi unu- lıyan ça-amba gUnU saat 9 dan raca'{ı hakkındaki cevabına 28 en...:· b ı;,eı ne nıs.Je ın- r Deoamt uar. 1 1 111 ı toh ·:ıı 1 · 
~~tı\tı;' l'ceğini tahmin eei· ------- v tu muş ve öZTtn ~e.en um- itibaren yukarıda yazılı adreste eylU tarihınde daha uzurı ve 

':aJt ercutıı·a... • iıı~n :\fanisa bai'rcılar bankası s11tılacaktır. Muhammen kıymeti _ tafsilatlı bir nota i!e mukabele 
~ ee\"di ~ "•. NeJsonun Yusufu ( 1) Vi•ırTov inQi'i~C'C ''Penrrı- ca tem inine ve sürme ameliye. nin % 75 ini bulmndığı takdirde edildi. Bu notada Trab1usg-arbin 
'1'ıç ~ıı1 7!~'ı ~ten bilivc.miu. re" demc!-tir. Asıl adı Corç Lin· sinin de - hüktlmetin Konva tkinci açık arttırması olan 21. 2 ltalvava ~ok yakın olması yü. 

Vel'Ui·-. a u~emek içın c.e- koln'dir. ihtiyar mcnejcriıı ntur. ve havalisi,..clc mevcut ziraat 9H tarihine ra.stlıyan cuma günü zünden havati menfaati olduı'!u, 
ıl.' _I,),. • dıdiu evin çok penceresi olri11· mal,: inci eri 15 rnnrtta faaliyetle. aynı saat ve a.Ynı yerde yap lacak- buraya medeniyetin trirmcdif!i. ~ ı.., ~Vledik . . 
~1~r thti le!'Jmın hepsi yüz. ğundan kina1•e olarak spor nm- ri tatil edece•:Yfoe göre - b!I tır. Talinlerln % yedi buçuk pev yalnız ltalyanlnrm deı'TiJ, b!.itün 
~·~! ~~alrü7.erinedir, Mis harrirlcri kendisine l'u aclı ver. makinelerden ist;fnde suretivle ak<:elcr'Ie 940/307 numara ile ecnebi teb<>alann korkudan ge. 
~ ~ıı dok u bu gece yüule mişlerdi. O devirde birrok qU· yapılmasma hüln1metC'e müsaa- mahallinde bulunacak mPmurumu· milere binip Trabltıc;~arbi ter-

elso-b I>' u~ r-:ılip g-elecektir. rcşçi 11eli§tirm~ usta menejcr- de edilr>ıesi için teşebbüse ka- za müracaatları ilAn olunur. kettl'lclc üzere oldukları bildırıli-
..,erıı., ı...· lerdendi rar verilmi~tir. (34944) vordu. 

<ıu ;r nefes aldı. , -'---·----------------------------·---------------------

~~~i~;;~~t ve şidde- ~H · ~4 1 T':!'"l Bozulmıyan gemin 
b.... dt lt;: saat mütemadiyen a._:_;m\S-~:::! -:211~~.:.~-l!l!!!l!!!l!!!!ii5:!:==:=:;;;;;;;;;;;;;;iiiiiiiiiiiim~~~=~~~= 

En mühım kısım şu •di: ''Bi. 
n~-;:~ 1c,·h. hükiı'l'leti k 'live 
kendı ha ysi,·et ve menafiinin 
sivanetil'e mecbur bulunduğu 
cıhPt1e Trablus'!arn ve Binga. 
zivi kuvvei askeriye ile ışgale 
karar vcrmi~tir.,. 

Cevap u~ın sadece 24 saat 
mühlet verilmişti. 

29 eylülde verilen cevap çok 
mülavimdi. Muhitin terakki et
memesil'clen mecrutivet ıdare
sınin mesul tutulamıvat>aı'tı. L 
talva. Devleti Osmanivenin ta.. 
mamiveti rr:Ulkivesine dokun
madıi!ı takdirde müzakere yolu 
ile her şevin halledilebileceği 
bildiriliyor ve ne mühimmat ne 
de asker yüklü hic:: bir vapurun 
gitmediği i!ave ediliyordu. 

Bu cevabın hie bir tesir ya-p. 
masına imkan yoktu. Çünldl 
halvanlar. notanın cevabından, 
yani verilen mühletten çok ev
vel harekete geqmişlerdi . 

* *. 
Sadrazam Hakkı Paşa. Mec

lisi Mcbusanda, ltalvanın Trab. 
lus~nrbe taarruz edecern habe. 
nni tekzip ettikten eok az son
ra harp ba~lamıştı. Derhal im. 
fa etti ve Sait Paşa yerine geç. 
ti. 

Avruva devletleri tavassut 
etmek istediler. Fakat ış ışten 
geçmişti. Amerika da dahil ol. 
mak üzere bütün Avrupa mat
buatı İtalyanlara hücum ediyor 
du. 

f talvan donanması kaleleri 
b')mbardıman ederek tahrıp et
tikten sonra. İta1v::ın ordıusu 
yerli Yahudilerin kı1ı:ıvuzhın 4 i. 
le 22 eylül 1327 de Tr.ı\ılua 
şehrini be1ediye re''"ı I<arnmıın. 
h Hasune Pcı~:ıaan terlim aldı. 

Trablus 368 seı e Osm:ı.nlı i· 
daresınde kaldıktan sonra 
gidiyordu. 

*** 
ltalyanlann, Trablusaa .. bı bu 

ilk hücumla aldı!darmı Eanma
yımz. Orada bulunan 'il 1vuç 
Türk, çok üstün kuv\ et ere 
rn<.{men İtalv:>nları S!ı 1 l' ., bır 
tiirlü ıleri adm1 att,rr al· ve 
çarpı mal ar 1 qı2 yılı l 8 teşrini 
evvelne katlar, vanı t,;r yıl 
siirdü. !\'etİC'"'dc 1 ı..ı :: \ ı le t. 
talyn nra'"ında O. ı Je !..ı • 3ulh 
im .. abndı. 

Tr~ busun t"'l'l1tııh·ıe terkini 
Scvr mu::.hede~i 121 inci mad. 
de ile tesbıt etmC'ktedır. 

!"rz:nC':ı.n mebusu B. Aziz sa
mih, "~ımali Afrıkada Türk· 
ler,. adlı c:ok kıvmetli tetkik e. 
serinde, bu had"rc1crden balı. 
sett ktcn srnra sun!arı yazmak
tadır: 

"TJrk a"'!erl rı İtalyanm her 
tilrlii va ıt • !· rla m:.icehhPz ko-t ~Uiı- k.1Ya boıhısmuşlardı. 

,;~l' bu d· A:merikada 0 gü· U~üncü Mustafa, şair Haı;. P:ı~anın sözlerine ehemmiyet 
~e Sert b~rec~. heyecanlı. bu metin methini duymuştu. Fakat verdi: 

karşrsmda el pence divan dur
dular. Uçiincü günün sonunda 
ruhsat verildi. 

rum.. C'a ordıfftınu ı;;ehir' l1D ctrafm. 
- Güle gll'e Ha~met efendi... da kurclııkl ırı i t ~· ı1m.1ardan 

fteb. ır güreş yapılma- bi!" yolunu bulup saraya davet - Peki. öyle olsun .. dedi. Ye. 
,,,~~ilerde edemiyordu. Bir gün Ragıp Pa- ter ki Ha!C;m"ti görüp lfı.tifele-

tk.- ~'-3.l"ri n bazıları: şayı cağırdı: rini dinlivelim .. 
bı~ göht;:~ede? Gelsin de - Şu Haşmet derler bir şair Ra~m Paşa bir akşam Haş. 
l')e ~.. varmıs .. Latifeleri dillere des_ meti buldu: 
~~a. rtıa.fJryordu. tandır. Saraya getiriniz, göre- - Haıc;met, dedi. Sen bu ka· 
~'lığını ~kl\ıp olan ve cihan yim, dedi. dar meshursun, öyle iken ·1ir 
~~L.. ~İfo . aYbeden Mister Ragıp !'aşa, Haşmeti çok defa padirmhm huzuruna çık. 
ı,J~~~t. l'lııyadaJd villasına yakından bilirdi. Onun öyle e. madm .. Halbn·:i oadişahm hu
~1~ı rn-- depsizlikleri vardı, ki sakınmaz, Zllruna çıksan, sarayda itibarın 
~~-( ltleraklım Ameri. padişahın da huzurunda .itiz- artar. herkes sana g-ıpta eder. 
~ UQlıdi Cak) .'. sevenlerin süzUi-Tiinii gösterir, üst~~~e ih. - Çok doğru ama, bu benim 
\ ~H .... ~nıa:da ı~ı .• Hepsi de san isterdi. elimde değil ki .. 
~ık ediyo_!udıkkatle takip Ragıp Paşa, hiç olmazsa bu· Ragıp Pa.5a, tam fırsatı bul. 
.... 8ev '"' • nu önlemiıı. olmak i<-in: muştu: ııa..-.... b- en1-.. ..., . .. 
~~ q--c ""

4 
- Efendimiz dedi. Hasmct - Ben senı saraya götünıp 

~':"· ile .. ~ankinden iyi oy- elhak nedimihas parli!:ıalıileri ol. padişaJ.ıa takdim ederim. Yalnız 
b~·· Clllkinden 8ert dö- ma~a la vık bir bende"'zdir. Fa. bir şartla. Padişahın bir hali 
~"u"du. kat pek arsızdır. Dilenciliğin· vardır. Kendisi ihsan etmedikçe 

~Ulıteıif den korkarım. Tarafı şahane. para istenmez. İsteyenlere pek 
~ ~~~lt ~r birliklerinden nizden alacağı ihsana kanaat ziyade canı sıkılır. Sı:-n arsrz
'1tj i 1b ~elrn \a~hacı1ar da Ca- etmiverek daha zivadesine nail sın. İhsan edilmezse istersin. 
'~~i: esını istiyor. onu olmak irin ki.im~ll~rc:. tııc:diata Beni de mahcup edersin. 
'u~~ ~ ,? kalkıı:ımak ruret;vlc efendin.izi Hasmet bir an düşündü ve: 
b1-y~~ arı"ak ~ va?'Ol Cnk! YU. bi huzur eder. Hııtta kPni!isi'li - İstemem. dedi. 

r.ıl.ı ba~ra n ai"artarakcım! birkaç kere bizzat takdim et- - Yemin eder misin? 
' ~'Utttıaıc :S..k. seslerini Ca- meyi nivet etmiflkPn h ı mlila. - Ederim. 

leltrarı ıc:ın avnı sözleri haza va binaen cesaret edeme- Haşmet etraflı bir yemin et. 
~ ~ . 1Yorıarcı1. dim. Madem ki arzu buyurulu. tikten sonra. ertesi giinü Ragıp 

1ııı.:..•ıt~ta~~nci dak"ık yor. Takdim cdevim. Amn. kL· Paşa ile beraber, padişahın hu· 
~ ....... bıl'denb· a... lunuz da efendimizden istirham zuruna cıktılar. 

"
' ~= ıre garip bir ederim, ki asla bir şey ihsan Üçüncü Mustafa, Ha~m~tten 
~ b cidden hocılandı. O kadar ki o !'\ l'tııı. ~! uvurmavınt7.... .,,, 

lıt; aı;- ~'hı rnus ~liba! .. " Pad:~ahlar, haz duvdukları gece, erte0 i gece ve dnha öbür 
..._tanıarda'bt arkıt smııC\rm- ktmse'ere ihc;an vermel<le ayn ge<."' micıafir etti. 
-~~eski. iht;var tfr ~.ınır duvarhr. Faknt ne IIa.ıımet, Uç gün s~ravd<J. ıs. 

8Öylüyot.,.1.1. , de.!:~, ü2·:_ .:1 ~:..:..:tafa Ra.gıp tediği gibi yaşadı. Hademeler 

Tabii. ruh. at verildikten son. 
ra padişaha veda etmek lazı:'ll
dı. Huzura çıktı. Vedamı yap • 
tıktan sonra eski hastalığı nük
sederck bir müddet durdu. Bir 
ihsan verilir diye bcklC'di. Fa_ 
kat nadic:ah oralarda değildi. 
Haşmet: 
- Herhalde dişarda verecek

ler... Diye fazla beklemedi. Fa _ 
kat dışarıda da ihsan vcrılme
diğini ~örünce: 

- Belki darüssaade nıTası 
verecek... diye ağanın odasına 
koştu. 

- Efendim dedi, avd time 
ruhsat buyuruldu.. gidiyorum. 

Darüssaade ağası: 
- Ya öyle mi .. Memnun ol. 

dum. Allah selamet versin.. de
mez mi? 

HaRrrıct ~e'le ürrıidi kesmedi: 
- Her halde l-,..,""?llab ,..;nri 

ve ... ecek ... dive ora\'a gitti. O. 
radan da ihsan verine sadece 
kuokuru bir "Allah sc'tlınet ver 
sin,. aldı. Sıra ile ba~ki'ıtibe, baş 
haznedara da birer k 0 re uğradı. 
el etek öptü. Hepsi boşa gidi. 
yordu. 

- Ben cok nptalmı§ım.. lh. 
san b::ıbıhümayundan çıkarken 
verilece'c ... 

Diye oravn ko~tu. Ak ağala
rın or1., •na girdi: 

- Ağalar, dedi, ben gidiyo. 

Allah se'umet versin.. dıı::an f"I1.armıvor'<ıraı. \'ilaye.. 
Artık hiç bir iı:ı knlmnmıc:tı. tin dahili tım 'l' • b=z•m eli

Fo.kat Haı;met üç gün kr.!dığı miz:lc idi. S:.in· ı' :n herkesi 
saraydan ıhsan almadan nJSıl korkutan harar";.: ri kun.·etinin 
gidebilirdi?.. hi~ten i',aret o:..ı.,.~nu Nuri 

Hemen geri ?örfü. Ko .. -ı ~o- B1.:y Kefrc v ~a •n •a' ...,.··rdü ve 
şa sara\'a geldı. SarJy erkanı j füh'(' dı Yerl rril' pnra ve er
şaşırmıştı: 1.ak it'in va ' Mı da l:üvü!< muı. 

- Ne var Haşmet 'Cfendi ?. f" tlc.r 'e • t. B ... tiln mü. 
Bir şev mi unuttunuz.. Diye d fan v z=r T · k' in elinde 
soruyorl'ırdı. 1 iclı. C. n · evı.·ı>I Ata· 

- Evet, dedi. Zatışahaneye tür'' G~zı " ı • r ...,· 1 Haz-
arzedilecck mühim bir şey unut. l"f't'C''i k•n1:<n"ıh<Yına 
tum. Gene huzura çıkmam la- , T • .,b' "ı t • t tı H' diiş. 
zım.. man c; .. v t n ı •?.., ı· '· \'a_ 

Padic:ah, veda ederek giden tan tc~t" hırt· rr-ı n en 
Haı:;meti karı:;Tsmda görünce evv<'I k ll" n~ı ' ~1 ar-
hayret etnıiş gibi: kn.d !arı \'e 1" rk '\'İı'rıt1f'rı 1-

tal\'arl r'"' • (" • t-e ·d; :i k:ıh 
- Ne var Haşmet dedi. Bir r:ım3 1Iı1t'"r t<ıri mefa.. 

derdin mi var? hir"ndcn-i r.' 
Hacmıet: 
- Havır, dedi. Bir d 0 rdim 

de:nı. bir me ... akım var. Rn..,ıp 
Pacın kulunuz beri bıırava (>"eti. 
r;rken röfl 'tın nıuHc:ahtrın b;r<"Py 
isteme dive tenbih etti. Cste 
yemin \•erdi. Onun için kulunuz 
da bir şey ic:otemedim. Ama me
rak edivontm, tarafı şahtın:'!. 
nizden birı;ey ztıhur etn.e-u;;.;ne 
göre, acaba pa ... a efendimize 
de mi vemin ettirdi?. 
Padişah. bu zarif nükteye 

k<ı..,,<..,ı,..,ı ...... 1a gülere'< bol bol 
1.'1zan verdi. 

Ahmet Rqat 

Bu vF'"t1er k'" ' ; •• " '·"Mt t. 
talvnn'~r·n .. ' ... rj ,. •• '!ile: 
ol<ırı'"tI. T . • ı., h,. 'lİt iF'?Cl· 
li"d".,""'l" b;r ~' "' lis ve 
1012 tt>'"' ; '" ·•~ oldu. vu ha c1e 1t '":J'.. l•' ·-ı l'ahil. 
!ere varı ·rp l 1m· '""rdı ... 

ftı:ı,1yan hnrbi'li fTrc-.,• !ayan 
d'•for Pcı"·ıın devlet1,,ri dP bar 
!arını \,a1dnın1" o1 ""'""ı 1ardı ve 
ordu b"r kaç C'0,..,,.Pie l:;irden 
çarn•cı""'nlc m""'ııır:y,.t;,.,efe al. 
ffi" "Vdr, lt.,lv-:ın1 '\-, }l"tt"n ar. 
7·1ı.,rp1<ı r'"' -. ıcn bir .. , ... vapa· 
mıya.caklardı. N. A. 



(HABER) in yabancı dil 
derslerini takip edecekler 

~ ü rr liifD lUJJ. ©I ~ 
jZ y-

2 5 O şer kuruşluk yabancı 
dil dersleri yalnız kendilerıne 8 O kuruş 

H \UElt çuzctefilnln (Yabancı dil ekz<'nıl!!lcrl) L-<s ~ ıanı:uıın~n 

1 Ufadc cdcrci< gerek yııb:ıncı dillere yenl başlı.}RC:tkı"' gerek bu ders· 
1 rl tnldp cdooeS.ler lçlıı cmsaı .. ız bir yardımcı olan "00 <lenıtr. ke.ıdi kcn· 
tllnlw Haber metodu'' eserini tn\ i.}C cdiyonu. 

KUtllptı.·menrlz ~·cuUnrınm pek nzalmqJ olm ">nı;ı ru ,men bu mu· 
kemınel escrl p:ırru;n. dene<:ek kadar kuı;iil; hir 00..lt'llt llabc.r oı;uyu. 
r.ıılarm:ı teuıln ctınl.}C ktımr vennl:ıtir. 

PO Drstc kendi kendine lngillzcc 

90 " " Fransızca 
110 Almanca 

aıua.ri.) lo vo Haber nıot-Odıı~ 1 n .J"Cıdilmiı:ı olar tm .-....... ının hı-r biri 
800 • 900 sayfn tlıtacak hııclmdo toplnnnıı .. tır ,·c hn b.rınln nı.ıt»d a· 
tı' fiyatı ciltli olnrak 250 kunı,tur. işte Habo~ı okıl\ uo·ulıırı bu t.>O im. 
ro luk eserden h.'\.llgisloi isterler!!ıı bunu ~ütürhanl'uurnı ıı MO kuru .. a 
edlııebllcceklcrdir. 

Bu fın;attan lsttradc etmek lsti3cnlerin urzularııu H•rlrıc ~eUrobil· 

~ için u rtlara s-örc b.ııroek1Jcrinl rica flderiı. 
ı. - 20 l1dnclkAnun • 20 Şub::ıt 19.U nm.sında s:lr h ıt ıre'1orivle bir

ikto ııekacn lruru~un yansını kUtUpbancmlze 6di} r~ \ f'ranfllZ('a AJ. 
manca, lngilizce) dlllcrlndcn hangi kltabl 13tcdUı:J na bılctlnncUıt r \O 

btr slpari.' fişi almnlıdrrlar. (20 Şubatt.'ln sonra s p:ırig kabul edilemez.) 
2 - Bu sn~ Haber okuyucuıarıruı mUnb!ısır•l<r Bund~u dolayı 

Udııd tıAn tarihinde slparI:lcrl alabilmeleri i~n l şunr.t 190 • 1 Mart 
19il tarihleri arasmdıı Haber gazetesinde n rednec !i ulan K'JTlOllları 

da aipario fl§lcriyle birlikte ı;cUrmclldirlcr. 

inhisarlar- umum 
müdür.lüğünden: ! ...... ..... ' 

J - Şartname vo numunesi muclblnco 10.000.000 nd.!t b nı şi el k u. 
lU knpalı zart uıruUylo ckslltmcyc konm~tur. 

2 - :Muhammen bedeli 37.000 lira, muvakkat teminatı 2.775 liradır. 
3 - Eksiltme 6 S.9il pcrşcnbcı sUnll saat 15 de Kabatn~t }\:\• 17.llü V'! 

uooynat §Ubcsindekl alım komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Şıırtnam" ve nUmune sözll geçen levazım şube ı vezneııuıd-ll vt 

An'rora, İzmir b:ı.şmlldUrlllklerlndcn 185 kunşı. nlmabmr. 

,,_.-------1941 lKRAMlYELERl-
ı aclet 2000 Liralık - :.!000.-ı...t) 

T. iş Bankası : : 1~: •• : ~:~:= : ~ ı 
1941 küçük 

Tasarruf Heaablnrı 

IKRAMiYE PLANI 

oi .. ıwo - 2000.- " 
!il ,, 2;.ıO - 2000.- , 

85 ,. lOO - 2~00.- • 
so - 50 - 4000.- .. 

800 .. 20 - 6000.- .. 

Kc§ldelcr: 4 Şubat, 2 Mayu, ı A~us 
tos, 81k1ncıtc:rln tnrlhlerinde yapıJır 5 - MUnakasaya girecekler mllhfirlll tekli! mektup1nmıı k n·.mJ Vt'. 

klo <;'- 7.~ gtlvcnme parosı mnkbuzu veyn banka teminat m"kt'..ıoların. 

htiva edecek kapalı znrflannı ihale günü eksiltme saatinden btr nJ.at l'V· 

,; U:ıo kadar mczkür komisyon ~kanlığma makbuz muks.b!lludo \'O"'!lle· 

ri 1!\Zlmdır. 0140) 

, .......... r ........... _ ... ._ ....... _ .... _ ...... _ .. _.. ... 

BORSA 
-Ankara 17-2-941 -
•--ÇEKLER 

1 tcrllıı 

JOO Dolar 
JOO ı re 
100 Llrct 
J 00 15\i re Prc. 
lOO Florin 

100 RnJ 1 m:ı'"" 
ıoo Bclı;a 

100 Dntbnıi 
ıoo IA\n 
100 Çek 1\rcmu 
JOO P~Uı. 
100 Zloti 
100 Pengö 
100 fJ'Y 

100 Olrmr 
lOO \ 'cn 
lbO 111\eÇ Kronu 
ıoo l~ublc 

Altm 

c;,:ı 

ı:ı:e.20 

o.ııımı 

l.622~ 

12.us;;; 

S.17S 
31.llH6 
Jl.CiOL 

·•8.23 

- Esham ve Tahvilat 
.F.rg il 

Kütah3u. ulh rı:U,\mlij",rfııdt·n: 
Meydan mahallC"sindcn Dumanı 

lu J<;.ard kw Sıdıka ve kardeşi 
mail Yalçının sayhn mutasarrıf 
duk!n:rı mahalle! mczkfııcdt:' kfıin 
udut 'e cvs..-ıfı sa.ircsi şnrtnnmc
nJ yazılı 300 lira muha.nunC>n 
vm lli mna bahçe bir bap hanc-
ın kabili taksim olmnd·ğından sa
:ı k şüyuunun faalcsinc dair ve

n karara binaen 14/3/941 cu-
1 !!"ilmi saat 14 de mı>.bkMnt:' kn-
mı d açık artırma ile satıl rık 

Arttırma E:ırtname i 20. :!. ~Hl 
ıtiharfn açıktır. Almak ıstc-

10 nisbetindt:' tPnun:ıt 
'C me burdur. Muan en gün· 

ı·ulen nidadan sonro en <:ok 
tı an•n Uzerinde bırakılır. MU~· 

ır hRfta z::ı.rfxndtı 1l3rn\ ı ,. r
Jhalc bozularak 15 gün 

t 'e yeniden artırma; a çı1t:ı· 
J ,u ikinci artırmnda en zi:ı, a
tırnnın Uzt:'rirıc ilrnl(' olunUT. 

le nrasmd ki f ıh \ f ız 

al.:ından tahsil C'dıl r. l bu 
menkulun ihal in~ kadar 

ikmi \°Crgi ve evkaf ı ) ' rile 
··,. c rcı;mi ,. c delllilıycsi ala· 
l iı-. MüstPri şartnamede ya· 
tün ş nıltı kabul ve itiraz 

k nı · '<'lt C"tnıiş sayılır. Fazla 
IOmıııt rdinm<'k istiyenlcr mah

eme klllemind<' mC'vcut 941 /1 
~o. Ju d \ ·ı ' ı artnnme}i oku

b hrlrr 
r:,Hl45) 

( __ K_A_Y_IP_L_A_R_ I 
Bn.bneskl nllfı.s me.murlu~'Undan 

aldrğrm nüfus kağıdımla Be •oğlu 
yabancı Fube<ltın fıfChğnn ruıkttUk 
tPzkcr<'mi :>.a~ i dtim. Yenisini a· 
Iacağundıın eskisinin hUkmü yok
tur. 

K:ı. .. ımı•aN\ ~akm:ığa~ı \ ma\ ut 
:"1.-tımct J\gn S<lkak 9 numarada 
528 doğum hı \ rif oğtn Ra,.lm "Kol 

(:14949) 
y. * -'r-

Şahsi ışlı>rımde kullandı~ m milh 
r\ımü za;i etilin. Y('uisiru alaca.ğnn
dan eskisinin hukmli \'cı'ktur. 

(31!H6) 

blırnl111J S liııcli irnı m~mrırlıı

f u•11l!'1ı: 
tı \ 1 l ::!} 

A.acaklı: J> .·rın H ·vo•~lu t tik 
lal cndd l'Si ... .34 N. 

Borçlu: Pf'trnkı Ankaın Rı~cu c
ticumhur köskbn iP b:ıı; b'lh<'"' an. 

Bir borC'l :.r. doh\ı m hcuz olup 
paıu} a r vrı!rot'!'!İn knrsır verilen 
meyvn fı n :ırı ıı ık artı?ma vo 
pesin panı ti s~t.ılacaktır. Taliple
rin 1/3/941 t' flıiııc rn llı\·an cu
martesi gıinil nt O r1 rı n 
.Ediınt-kapı suluku l nıı>yva Cıdan· 
lığında bıılunın ı'aı ı muhammen 
kıymctının 7.'i mi bulmadığı 

t·ıkdird ikinci artırma t olan 4. 3. 
941 tarihtnP raı>tln) nn snlı giinü 
aym ı.:aat v a' nı mıı.hııldt• yapıla-
1'.'nktır. Tnlipl rin c, 7 5 pey akçe· 
lf'rilcı 910 125 No. il • ı hallinde 
bulunacak mt:mununuzı miıracaal-
ln'rı ilıln olunur. (3494 ) 

j,..fanhııl lkhıı I irnı •n"rnurlu. 
ğundan : 

Mukadd•ma Btb k kili~c chevm 
lnşlnıh soknı';'lnda 39 num~rada 
mukim jk n cı;ı. ""'111 ikametgahı 
meçhul Tuhn Uafarof Hrcscslndcn 1 

Cemil ,.f' Ali~ . 

Rüştiinıin hıısbel\ c.ı , zimmeti· 
nizdC'ki matlıibu Aziz Toreıc df'vri 
ve tPmlik cylcımls '\'€' bu matlubun 
t<>mıni icin yukarıda ;ı. ı:ı.z h mahnl· 
I 2H ,. 39 nunınrad:ı r.:ıyrl rnc>n. 
ku!linüz hnczrdilmi~Ur. 
Bu husu ta t<>bliği ınlıkt• zı ihb:ı
rın iknmct.gRlım•zın m chuliyeti 
hasebilc mC'rcice bir n v mliddellc 
i'fıncn tebllğin~ karar verilmi<ıtir. 

llim tnrihlndcn itibar('n hnczı:
dair L.r d yeceğiniz ,·aı l bir a) 
znrfında daireye bildirmenız icrn 
kanununun lO:t tincü mnddesi mu. 
cibince t('bliği muktezi 938/3977 
numaralı iHı r makıımınn daik ol· 
nnl· rrcr .:· ~ oh•nı·ı. 

ı :;HJ50) 

-- ., "'"16::.f ....-·- ..., .... ., ._..,...... -- ,... - ~ < 

~El~lewt Demiryollantve. Limanlar1 
JşlebJıe.1Umum idaresi ilanları ı 
lı"ındık nakliyatına malı.sus D.D./243 numaralı tenzilli tarife ı ?..19t2 

ttı.rihinc kadar olmak llzcre bir flcne daha temaıt cdllmi§Uı·. f883 - 1172) 

"' ır. :t; 
'Mubs.mmcn bed li (li.llt)I) lır'\ o1:ın 10.000 adet kilçlik ve 20.0GO " et 

bil yük Juuıır BilpUrgc ( 6 ..... 194.l J pc111enbe gtlnU snat (11) on birde gı.ır bi 
nası dahilindeki komisyon tarafından açık ekBiltmc usuliylc salın a'ma. 
caktır. 

Bu iışc girmek l.stlycnk'rln (3i5) llraJık muvakkat temınat 't' :ımnıınırn 
t.ayin ettiği Tesalkle birlikte ckslltmo glinQ san.tine kadar komi yon._'\ ınl!· 

rr !!Rtlart lAzımdır. 
J .. u ışe alt ş:ı.rtnamelcı komisyondan parasız olarak dağıtılmakttı.d.ır. 
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Muhamuıcn bt\d l, muvakkat tcrolnnt vo mlkt.arlanyle cinsleri ve ek· 
siltmc gün \' saııtı r ',;ırf:ı " ı'<hı "' lıstesl hlznı::ındıı yazılı ahşap 

trnvoersler her ltsto muıı. \ . ., •• aj rı "~ rı ıllalo o.J.llıı.< k Uzcıc 'c kıı.palı 2'.art 
usulü ile Anknrada id.u-ı.. oıııasındn satın almacaktn. 

Bu I~ glrm k ı.<ıtljenlcrln listesi hiznS111da yazılı mU\ukkat teırıln:ı.t 

il kanunun tavuı ltıı;. \ sik\ 'c 
bir saat evveline krul!I.,. 'k lr. von ru , r. \0Na 1 , ı 

Şartnameler par ~ llnyıı ~ sad.ı 'T '11\l'll \ ı;;,.rncı-1ıı. 

de. Anknnıda Mav ı • J •lı "' • l ı;;ı •• ır \'C' J? ıı ld L'"c matnzctıa. 

rınJ" da ,'ltı ~· t ':.ıu. 

IJ,.t }. ıkln•ı 'Mu\'akkat 
',rı. A~ t C ıii T n .ı v 

1 • ) t 

ı 46.Ql'lu (.' r! t ' 
tr \\ 'r" 3 ı. "41l.rt. ) ç 

2 6 100 ( ' .. 1 1 'l kı. \ • ;; a ı:", 
1l61'-. ı Lı ... l rl 
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ırıı.v rs :ı 

(X) 3 1:5,000 h. yın l<Öprlı 

trıw rı;i. 6 O{I) '>750 ) 
IXI (8U ll'll\C'r'! r mo •r ' 

dıldıı;;I • :lkdl 1.1 

4 '"G Q(JO (',ıri ltst , , . .,, (}()) G500, ) 
tra\ u 3 ı.. 1007(1 

( 12t)'"ı 

lstanbul Belediyesi 
ııanıac-ı 

Tahmin B d 
1500 00 

11 ı o 00 

1200.nu 

7ô 00 

1634 ;,() 

ilk tcmırıut 
ll2.~0 Topk. ıu - 8ılı\•Ji ~oluna ct klleC\: 

1,ln alın ca.c 6 000 adet lrnzık. 
1'1~' •r 

~. 2.'i 

l*O.Orı 

6 ı.G3 

Kudıkııy btledıyc hududu dl\h.Undel.i yol.111 ın 
tı ll'lrl ld•ı alınacak 300 ınclr mlkı\>ı. t l" 

r; \dt <ov brl<'dıyı:ı hududu d<ıhll nd 'ti ~ n•:ı. 1 
•n tamiri !~in alın<tc'l.l< SC:O m tr .,. .ı '>•1 

~m 1 
Kl\.,ıth ne ıkınc. yotı okulunun Jtllı ..,, 1 
vıH.·ı itin ıılınn~ık kuru , ı-zak, sadevıı~ .,.,. 
t..nyn • r \'l\lr v "<lir~·. 

Knrıuığ .. r nıl ~ ı•ı ı In yaptırılacal( 6 
od t c mv; ı. 

Tııhmln ı, , I' rı ıhı ılk lem inat ı:ııht-ı 1 rı , ul{tındn yazılı işler mırı 
llyrı açık ckr.tıtıncye konuımu tur. ı-- rtn meln! ?::ıb•t ve muam lıı.t m'ldtir· 
lUğU kalemind<> görlil bilir. lhı•ll' G ~ •141 <:. rş:ınb.'l .,.UnO ııa ıt l4 d• l'l:t!.m1 
Encümende yapılnc ktır. Tallplcrın 11 t<:>mln:ı.t makl•tı!" w~a mckt-ıular 

ve 9U yılına nit 'T \ret Odru;1 voısiklllar-vlı.: ibai ı;ilnU nı.ır;.yycn r..attP 
Dalml Encümende bulunmaları. (121Gl 

Sahihi· ASIM US lk1sıldığı yer: VAKiT Matbaa.sı 

Umum .ıf'şriyo.tı tdare eden: R~fik Alı.met 8~ 

.- .... -

~Ul\~ER ANI< 

ı YE LiM.4LLA 
PAZARLA .. I 
Muessesesi Müdürlüğünden : 

(ilin) 
..... t')O numaralı Mılli J\'.orunmu Ranununun ven.ligi sal !.hl~ • 

tln:ıden piyasa i<'ln istihsal edilen her nev'i pamu;.. ıpl!.klcrınin tı 

d· n tevzilnc mUt.cdalr olnrak isUhsa.1 olun n vo lcra Vekilleri He 
nın 2/15108 sayılı kararnamesiyle mu:ınddak 95 numaralı Koord,..._ 

yon heyeti kıı.mrı 15/2/IHl tarihinde ıuor'ly l!' girmlştır. BU ~ 
mucıb!nc." bu nevi pamuk ıpll .\erinin f bnk ıanndıın mlibayaıı v 

zıtnı;ı mllcs..o;csemlz memur edilmiştir. Tevzi t uı kadarlıua da 11 

bl1dirlldlğl vcçhile nıuhtaı; olduğu ip ~i lı:ınçtcn t darik r ıt:n 

pamuklu dokuma ve <'mııah 1'nbı ilmslrıua. doğrud. u doğruya lll 

sr.s,.rn!z lst.anbul merkezine dol uınncı koopeıallfl ·riyle el tezgU:f 

n ı da vilayetlere ~orc ayTIC'.1 tov?:la.tn memur edilen Ziraat, fi 
Mani;a P..a~cılar b:ınk lari)le mUe <:>scmız ma..ı-azabrı 

yapılacağı ilı\n olunur 

,---Tsıanhuı Levazım amırııf;ınden ver,!en L narıci askeri kh au ııanıar; 
•= 

Beher kilosuna tahm!.n edilen rıyau 6 kuru§ 25 santim v lD 

arp& pazarlıkla saun nllnacaktu. l: Uzer tondan nı,a(jı olmamak u,,e,. 
a~ rı taliplere de ihale edlleblllr. OvkUm luı.linde Ankara ve cıv.u 
ıurcl8 t~.stım alınır. H<:>pslnln lmt'I tcmlnntı 21.!?50 liret, 100 ton lc;:ill ,,S 
uı.r. Evl!!::ıt ve ş:ı.rtnaınesl U60 kunı;a komt.syondan iilınır. TaliplcrlD Dfl 
Ankara t...v. ~mirliği .satm olma komisyonuna ı;clmelcrl. (l875) t'ff)) 

f 

E hu ldlosuı.1 ~ .• J,uruş tahmin cuil n ı.ıo tun Rt '!ır c t ı!! :.ı "1 
amba günü saat 10 da Çanakkalcdc- askcrl \tın 

zarlu;:Ja s:ıtın almacaktır. Tutan 4.5,WO ııro. ilk t 

ruştur. Şartnaml'sl homJııyonda ,sörU!Ur. Tal p tırw 
g lmclcri. 

... * * Eı!her kılosu 35 kurııc;t.•n ~00 ton sı ır t ~· pıu:.ırlıkl s:ıt n 
İhale i 24 2/9U PııT.artrsı gunU saat l6,SO ea Ça:uıkknl dl' n k rl _. 
ma l:omısyonun1a y; pılncaktır. Tahmin tullln ıu,5uı.ı UrR. ilk t 
Jırn 50 kuruştur TaHpl rin belll vakitte lrnmlsyona gclmel"r!. ( ı ll~ 

• ~ it• 
K if bedeli 308,3GS lira oıan nıUtc:ıhhit. nam ""c hesabrt'u t. 

ları paznrlıkln yaptırılacaktır. Ibalesl 7/::/941 Cuma günü snat ı' 
knrad:ı M. M. V. H tın nlma komisyonunda ynpılac:ıktrr. Tcllll~~..ı 
lira 7? kun.ı,.tur. Şıırtuaıuesl 1550 .kuru~ komisyondan almır. ıst 
belli \•alıittc komlııytn•t gelmeleri. (1723 - 10 

•• -\1 

Beh .. r tonunı. tabının dll~ fıyatı 196 lırıı uO kunı§ ol.m ıOO ' 
tıy;:ı eddmı, blok halinde kalay 21.Z.941 cuma gunll saat H d A 
M.M.V. satın nlmı. komisyonunda p zarJıkln satın almacaktır. 

b!clll \·akitte koml<ıyona gelmeleri. I\'. ti temuıatı 

Dev1et Denizyollan işletnı 
umum müdürlüğü ilanları 

MUDANYA TARI FES! DEGiŞI'ti!ŞTiR 

17 Şubat 911 p:ızartcoi gUnUn<lcn ltıbnren muvnl<kat bir _.
İstnnbuldan Mudruıynyu ve mlitckabllen M•ıdnnynaan ıs~'lnbul:ı h~ 
posta yapılacaktır. 

Vıpuılar lstanbul lan pawrl\: !, çnı-şantb.'\ " cuma günleri saat 
pazar gllnll .r;:ısl !J.fiO d• kolkncak VI.' Mudanyad n lstanbuln 
ve cunıarlcsi 11 dl', pıu:ar lG eh döncc.:ktır. 

l'nzart.t:ı;i 'e ~um po :.tılan Armutluya u.,.ra~aro.k G m•l 
du ceklcı d.ı. 

Pazar sür'at post ılaı ı fSu 
yapı c htır fll~ •1 

,•apuru ll<' dq:; r postalar 

w.11 ......... a. ................ .... 
' ı·~ ll fJ uwuurıs En:. 
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