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lngilterede NasrJ 
Görülüyor 

l..o lı' lldra, ıo (A.A.) _ :M:Ustakll 
tana l.a 1~ ajansı bildırıyor: 

bine \'e.1'1 Yine hariçte brrnkan ka
' d~ışıklıği umumiyet itibarile 
le nunıyet verıci tcl4kki edılmek· 
h.ı.ı:aber katı mUtnlfia scrdetmr.k 
"e h Unda ihtiyatkar dıı\•rnnıtmııl<ta 
ltıa1~15elcrın inkişafı Ue mütemmim 

'l' tnatu intızur edilmektedir. 

durı~tncs gazetesinin Fransız hudu· 
htrı llki llıtıhab!rı, bıı· kaç haftadan· 
lil'at l\Jınnntann İtall·nya asker nal<· 
\>irıtı1 tı:ın Mont Ccnis tünelinden ve 
ltıuıa rnıııe·den geçen dcmJryoııaı ını 
\a1t

1 
nrnaktn olduklnrını \'C bu hnt

ltıarn tllUnnkaıeterJn!n sekteye uıtra· 
\tdır ~nı nrzu ettıklcrini bıldirrnek· ı 
dırı hı u endtşe ile general Veygnn· 
lata t <ıbtr A.frlkn lımnnının Alman· 

f!ııli lıatı il\ edılmlyece"ıne dair beya.-
\> ~ o lctıl''cı dıkknte alınacak olursa 
de:ı cı 

1 
ekı tebcddUIU Almanların ne-

1"1ııı-~ BYJ kabul ettıklcrl nz çok an-

Adliye Vekilinin Tetkikleri 

k ·ı Aifi e Dairelerini Gezdi. Davaları 
Ve ı ' y ·t 'A.,, ht lf ~ k . Etti Gazetecı ere ırıu ez 

dl 
:,, ıpl l , 'Hakkında Malumat Verdi 

A i ırıese e e 

• • • ·· dl" e erle~ IÖriİfİİl'Ot' 
Adliye Vekilonız dun A (~azıeı 5 U.ci .a,yfamu:dıuhr) 

Almanlar Danimarka 
T orpidolarına 
Vazıyed Ettiler 

~,-;ıı; __ _ 

Bulgar Mi leti 

Hata 
Etmemeli 

Selaniğin Bu Tarihi 
Binasım ltalyanlar 

Bombalarla 
Tahrip Ettiler 

- Haberin var mı, f ngilizler İtalyanlardan iki bin beıı. .. • 
daha alnuflar.. :I' )'U% eur 

- YA •• müthi .• film üç tram vay dolusu d d 
il am es~nel 
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(' Niçin Susuyorsunuz Ağa, Yoksa Be!ed!yede: 

Muradınız Ona Kıymak mıdır?,, 
-55 

Eğer Hızır çevik bir hareketle 
aıılıp destek oı!mamış olsa idi i
pek hnlılnrın üstüne yığılıp knla-

Benzi• n ı• ht•ı ka• fi Ozum:erimizi Yüzde Otuz Yazan: oç YIL~ 
Bu suretle kalbinin sitemlerini Hazırlanacak Beş Fazlasiyle Da ngilizceyi pek az aıJa 

de onn anıatmış oluyıordu. Hızır Al K b 1 t:.tt•ı Fakat radyoda çe§İt ç~it 
saray dı t ile konu~an karşısındaki Belediye iktısnt rnUdUrlUğli eğlen- mayi a U 1 )r l l !' k• 

Eğlence Yerlerinin 
Tarif el eri Yen iden 

Cuktı. kadının do.ambaçıı ifadesinden ce yerleri için yeni tarifeler hazır- 8 Vagon Benzı·n Teneke Başına 1 rı tı ar. uğultular. incedı .r" w zmirde üzüm fiyatlarının düş· düdüklerıle parazitler e 
"T" be,ki de hır şey anıamazdı fakat lamaktadır. Bu tarifelere göre. bir mcsi üzerine İngilizler alacakları girınce bu anlayışım herne~,.ı 

Ynrım saate yakın bir zaman seven bir kadının dıle gelmiş si- miktar znm kabul edilmektedir. Be- k üzümlerin fiyatlarını arttırmak 1 f ı r. ~ 
geçtığıhaldeneMahınevvenede temini o kadar iyi anııyor ve yü· ledlye. bundan evvel bu gibi t?ğlence Kır Kuruş Karla Satılıyormuş maksadile eski fıyatlardan yüzde ;:~~:~ı::v:~;:~coÖı"d 
Hızır bir tek söz aöylcşmcmiş-ler- regınde -bunun ezasını o kadar yerlerini Uç sınıfa ayırarak ona gö- otuz beş fazlasile mübayaatta bu- başından sonuna kadar k 
di. derinden hıssc,d.yordu ki ba§ını re tarife yapmıştı. Bunlardan yazın )unacaklardır. dım. Ses yerine göre rubbıı:. 
Yaşlı kadın sessiz sessiz ağlıyor, eğerek: 1 çalışıp tn kışın kapanan ve senelik f"~ tö 1 B b N d iı 11 a 11 d " Hızır. büyu"k bir kabahat işlemiş- - Bilmiyerek .bir sur i•lemi· ı klrn bedellerini ve vergilerini vermek &J&Cl r D il raaı ( en er, e yor t:.11 r.naa 1 if veya Te'l .nelerden iyi ifade e edn' le~ .. " 'ı sıtadır. Ohurohill'i ın --" 
lerin iztirabı içinde ba~ını eğmİ fl şim. Ne taı~hsiz .bir ba§ım var· mecburiyetinde bulunanların bu tarı- H 1 B ' d 1 h k rflll'". 
susuyordu. 1 mış ki bana canımı bağışlıyın bir felerle çalışmaları imkAnsız görUI- Haber aldığımıza göre, Petrol gemüıile motorin getirmeyi kabul "' at u. un ur ln ar ıssediyorsunuz ki ·ako~ 

Az ilerde müzeyyen yatağında kadına üzüntü salmışız. Bunu Ö· mekte, meselA Sarayburnu parkı gl· Limıted şırketıne büyük mikyasta etmiş olduklarından yakında mo· B V ki vekar ve samlıniyetle ~ 
Fatma Sultan yatıyor, biraz evvel demek, ödemeden öımemek mu· bl UçUncU sınıfa ayrılan mevsimlik hır benzın rhtikarı ihbar e-diımiş· torınin ihtiyaca kafi miktarda İt• :yann .. ma erec3 ar ~fendiden bir devlelt it; 

ı ı iki ı · h ı· b ı k Jkide birde prova edi 111 
1-j 

snp sarı görünen yüzü ya va ya- radnnızdır. Sız de Aliahtan bana gaz no arın . ne sını!a alınmaları, tır. a ıne aı anaca tır. Evvelce armatörler birliği ııt \ ' O mi focıa aktörleri yays•.~ 
vaş pembeleşerek tabii hayata ya 11dım niyaz edin, 1 dUşUnUJmektedlr. Bu suretle sını!lnr Şark Tİ!ayetlerine gönderilmek •.. tel hnlntlara fiyat konrnıısı için Fi· r 

a vdet ediyordu. Diye cevap verdi ve bir müc- da da yeniden tadllılt yapılncakt .. r. üzere şirketten şımdıye kndar sa· yat murakabe komisyonuna mUrn· stzi ürkütmıye çnlışmıt~ 
1 1 8 b · I k p il · d l 'f d man zaman mikrofon " u 

Çok geçmedi ve gözleri açıl- rim gibi kalbinde eza duya duya G ~ • K" Ü T l tın a ınmış o an vagon enzın ra etro erm en ıh a e cnat etmişti. !/C,.. 
dı. Evvela yatağının yanında ağ- , saraydan uz.aklllftı. 1 _zı opr sU:ıUn ese - şark vılayetlennc gönderilme· Edilecek Bu mUrncaat Uzerlne elinde ur ve- da isterik kadın çığlrklabo~ 

b .. D V 1 Ef d'I . . mekte ve lstanbulda tenekelere 1 t bul tU 1 bl laç.ari le sinirlerınızi .- -""' ' 
lı> .. ·nn ~~'1~nev.i ve sonra aşını o- unun -:re e i en ı ~nnı!1 f UmU Nad )R G ·cikrniş? Motorin buhranı üzerine ya- yıı. tel ha a unan ccar ann • zıhnınizi altiı6t eı.:miye uırw 
nune eğm~ bır halde duran Hı- sarannı§ hır çehre ve bezgın bır • doldurularak tenC'ke başında kırk kında benzin buhranı olacağını rer beyanname ile mıntaka tlcııret 
zın gördü. Başındaki örtüyü bi- insan halile yanlarına geldiğini Gazi köprUsUnUn kabulU kntlsi I· kuruş karla satılmaktadır. Bu sa- da iddia edenler vardır. l mUdUr!UğUne ellerindeki malı bildir- yoCtıurchill'in sesi için ~ 
raz daha kapadı ve biraz doğ- görünce birer kenara çekilip yol çln rnUteahhlt ile belediye arasında· tış bilhassa tazla benzın sarfeden ö• d... . .. T" k' mclcri kararlaştırılmıştır. et' 

k. 1 1 k. d p 1 1 gren ıgımıze gore, ur ıye den b r devlet adamı 'd: . ..M 
rularak : verdiler ve sonra sendeleye sen· ki lhtllAf halledllmlş gibidir. ımse ere yapı mn ta ır. e ro h'..A...' k b · b h K f l f • 'il' 

_ Ne oldu bana bayıldım· dcleye yürüyen delikanlının KöprUnUn altındaki ııu tçlnde bu· Lımıted şınketı tetkrkata başla· ıyuır va it enzın u ranına Urlt aSU Y... lÇl.1 dın:'. F.n1kat 011ı:ab . d~r\İ1'tn ~'/ 
ar- maruz bulunmamaktadır. Ru- cc lı, ruıı eme 1 ır ınsa . 

mı. Sen neye ağlıyorsun dadı. dınn takılıp gıölgeleştiler. lunan dubaların şartnamede göste- mıştır. 1 b hd d k 8 V · k b "ı 
Yoksn şev.ketlu babamdan ötü- Sandala -bindıkleri ve İstanbu· rllen boya lle boyanması icap c- Malumatına müracaat ettiği- men eri~ ?nzme ta ı at oy- EY nn me . rı.ecc. ba adam sesi demeık e 

d d 1 d 
• l ld ki d k 1 1 • h b rk • maları uzerıne c;ıkan bu dedi'ko· d .1 k 1500 doğru olacaktır. • 'ti 

rü kötü bir haber mi uy un. a ogru yo a r arı zaman ar- er en, son vaz yet er dolayıalle bu mız sala ıyettar ır zat ta vıla· dular tama.men ası sızdır. Yunanistana gön erı ece. . . . Bu seste bir madeni 'I 
_ Hayır Sulıannn seni mc· tık tanyeri ağarmış ve yükı;ek boyanın bulunmasına tmkıln görUle- ı yetine gönderilen benzinlerin vü- Ş k .1• I . . iht' ton uru faıu.yenın temını ıçın ı·kı • b' ~ 

1 k 1 ar vı ayet erının ıyacını pnr a ıgı ve yırtıcı ır J. 
raklar:dım, bu ağa yetişip tut- kurşun kaplı kulfüelerin üstünü memektedlr. rudunda o vı ayet ma ·am arı ta- .. • . Ve .. li ıet, e.inde rasulye ou ıunan· ~ 
masaydı düşüyordun, çok §Ü• kaplıyan sis ya.va§ yavaı dağıl- Müteahhit belediyeye yeni bir bo· rafından malın geMiği bildirildi- k.akrşııal m.a~l uzere I~aı<lııkı benzın i ıırın bu a •şama kadar beyanna- yöz kurşunu keskinliği·~ 
kür Allaha ki tez savuşturdun. rnnğa baılamıı,ıtı. ya numunesi vermiştir. Esas itibari- ğinı böyle bir H">ttkarın. tmkiınsız ş~r et erı ,1 e temaaı ara. gırı~ılmış- me verme.er.nı kararıaştırmı§llr. Zaman zaman belii be~ıı' 
Şevketlu Hünkardan. .... ·ana ta- görünmesine rağmen sahte vesaık tbır. ~1e~shım~~ fen.~ ~luşuı lrda;"..tan Ayrıca eıınde hububa.t, zahıre, ve mernamet ve teessür y dol " * le bu kabul edilecek evsafta görUl- · l 1 a t a ıg fıf bır ıstıhza ile l"W!r · ~ 
S~lanmayın. ibraz etmenın mumkün o lduğunu enzın 1 a ın~ ~us 1 0

••
11 

• ın. yaglı tohumıar bulunan tüccarlar r- · f'. .. vııı mektedir d d k t b iraz kıs:k ve pürüzlü lbU 
Fatma Sultan Hızıra döndü : · taf...cıkata başlanacağını soyıcmış- I 3 ? ~a~ mtM:sımmı e şar bvı.ayc. • uı..ndan sonra her çarşamba gunü Faıkat daima aydıl'IJık~ıt· 
- Öyle mi ağa. Babam için Orta camide toplanan ıovan Boya işi bu suretle halledildikten tir. Bundan sonrn şar;e vi.uyetıeri· lerıkmızın 

1
, ı~acdı o.an . . enzd ın~!' bır beyanname ıle hububat bır l i- d ?:.dl ~J d r" · petro ıerın en temını uqu üııundüğuni.ı, ne yapaca .. -

merak etmiyeyim, ona bir zarar sergerdeleri artık bütün İstanbu- sonrn köprUnUn kabulU katlsi yapı- ne gönderilecek benzınler için a- n·u~tmekted 'ır. " • gine bııdıreceıoerdır. _Bu beya .. n· f 1lt 

1 1 h b. k 1 k d "' .. J / _ len muvazcnelı bir ka a~ 
erı•miyecek öy e mi~ la hakim olduklarını hissediyor- lacaktır. a s:ıcı ır ontro · onması uşu· na?neıcr ı.carel ekaıetıne gon· .. .. b 11-'~ıt " kA im ed' b b ruzsuz ır mantığın ses. 

Hızır susuyordu. Bu sü ·un lardı. Çünkü saray aczini anla- Umumi Meclis Toplanıyor nü CAl ır. dcrııecek, Vekaıet de u eyan- ses dünyayı b ir ebedıji;ı 
Fatma Sultam telaşlandırdı. l mı§ ve kendilerile müzakereye gi- ı B ledi 

1 
. Muhtekir~erin nelere tevessül 7 Muhtekir Daha Adliyeye namelere ıstinaden 'konten1an h ah b' 

N
. . • yok . -'- . . H k A- . d e ye umum mecllsı bugUn öğ- d ek I . b Verıldi d kt' ve va şet s nesi gı ı - ıçm susuyorsun aga, - rışmcıı;; ıçın ase 1 gayı gön er- e ec ıerini an ntmnk ıçın un· tn.nıı:ım e ece· ır. · · • ..lan 

k d 
ı d b t ı 1 u u ı rı=K sıze ınsaruıgınızu ll 

sa muradınız ona kıyma mı ır. mişti. 1 e en sonra şu 3 c cvres ç ncU dan daha iyi bır mtsaı oıamaz. DUn toplanan l'1Jat Murnkabc ko Manifaturacılar Toplandı kes-tımuyıor, medeni td>• 
Bu nice iştir söylesene. 1 UQSUz bucaksız ülkelerin hü- toplantısını yapacaktır. Bu toplan- ı...uh a -l l misyonu bir çok m.ıhtekl. Jeı'in ndll· ı . f 1 h ı· t knklarında büyük küçük 

S w 1 b tendir ._ .. d ih . 1 1 t d ıv~oi:o.t .. n - "'e"C vnrl!me!.-ri .ıe karnr ve -ı..tır. Dun .manı aturacı nr ıt a a çı. ı. - ustugum §O se ep - Kum arı, onun tl§am ı vezır e- ı a esas olnrnk blitçe rnescklcrl ti· " ~ " ~ ' " • b 1 • .. d·''"'il, d k 1 ı Nıkola Daı: kulos 2.5 k.'o çiv,yl 360 !ar ınıgı sene. ı.ıc top la~tısı y~pı: ınsnnınra ... emın e uı•·. 
ki siz beyhu e uruntu a~ıra.ı- ri, koca snray ve nihayet bütün zerinde görUşUlecektlr. Son günlerde bir motorin buh- mış ve yeni bir heyeti ıdare ıntı· mal, ırz ve hürriyet e~~ .Jilı 
nız. J!~nkara dokunma}t kımın Osmanlı imparatorluğu onların T . ram belirmiştir. kuruşa sat~ığından, Tah~.ı~.a:ede A· hap cdMnıştLr. benzer bir cmnıyetin buF 
'haddıdır. kudret ve kuvveti karJısında di· epebatmda Modem Bır Çocuk Ö~ d... . .. R ron Levl. bnk Le\•t karartma k!ğıt- Otomobu L&ıtiklerinin Yüzde küçük miıl etler dünY~:I 

Bu söz onu ta~in etmiş de- ze gclmiır aman diliyordu Bahçesi Açılıyor 1ı d grefn ıg.mıze dgore, oman• larını lwııulan fiyattan taz!aya sat· U' 
• 'ld' y • d b' d h d • - D h d" · . · 1 · ya an azıa mı.< tar a motorın ge- ıklarından Tfth•~kalcde ''esı'm Ko K' Hadlerı· 'fesbı't Edı' ldı' ı teşmil edııebHeceği gı. ı. atagın a ıraz a a og a a un hır emrıle kelle en Tepebaşında ~ehlr tiyatrosunun ön t' k .. 1 .. d - h d • • .. ...,. ·~ • ar uyandırıyor. j 
ruldu, ona biraz daha yakllaştı uçuran. bir i•a.retile orduları ha- .. bırt:ml e ~uhm~un 'obı ugu adı _e hen elindeki malı fazla fiyata sattı· Memıeketıımıze it-hal edilen 1'1 

"zl . . .. .. d~'- k . 1 k . ,. . . . tarafı ile iki yanında bahçelerin tan- un arın ıl' aıı gem1 uıunrna ıgı ,.ındıın ve vanlış fatura ibrazından· 370 1 k A • 1 Churohıll'in evvelsi 
ve go e.rını gozune ıAere · re. ete getıren genış .bır ımpara- . . .. k"ll kt d ' So " " • U otomoıbı ve ·amyıon ıastı· 1 

- Beni tanıdın değil .mi Hı- torluğun tatüsel hükümdarı on· zimlnc devam edilmektedir. 1stan- ıçın mkuşdu eşmR e . e lır. n zl a- Tahtakalede 24 - 26 numarada Mu- ğinın fiyattan mürax.abe komia- nutkun-da senelerin kan ı 
B • d k' .. ' bul belediyesi, eski Garden barın bu- mana a ar umen erın yo cu kavva Limited "lrketi karartma k! · _ ___L • ed' lm' · be erde öğrendtk1erunıı~ zır. en sana pannagın a ı yu- ların kartısında can kaygusuna . · · 1 rd Y • ,>ıonu tara.tınaan tc:ıuıt 1 ıştır. ed c.k b "" 

züiü 'V'eren lcadınım. düımüştü. lunduğu alaturka kısmının bir ço- vapurları ı:notorın getırıyor a ı. ğıUarını kırtasiye olarak satıp Caz- Kom:.Syon 1938 sen~i laetu fi. ııec yeni ır şey }~ 
- Evet tamdım, benim ha· (Arkası var) cuk bahçesi iiatlne getirilmesine J<n- Fakat bu~.u~lerde yolcu adedın~ la k~r aıctıgından; Tahtakalede ~ 1 yatıarına yüZde on ~ ııavesini dir. O bütün nutukıarı; 

yatımı kuz:taran kadınsın sulta- rar vermiştir. Asfalt yolla tramvay artması ~uzunden. Rumenler ~enı 1 facı Alo, mürekkep fiyatında lhtı- kararlaştırmrştır. İthal edilmiı: ledığıni bir kere <!aha t 
~ vapurlarile motorın taşımak ıste- kAr yaptıg"ından, Sultanahmette A· 1 trsti'kler Dünlop ve Feriston rek anlatmıştır ki tdıı!J'•I 

mm. • caddesini birleştiren mermer merdi· k d" ı Ç " nk" t · 1 d dd 0 an a bcrdeva dır· f-La.ı Tol•~ _ O halde ununtmamışındır- s 1 ) me~e te ır edr.d du _ 'du mo orın 1 em ar ca esinde bakkal Mehmet 

1 

mam~atana.c. m , a.:& Oruyor ar. \'enlerin Perapalas köşesinden mer- t b' a 1 1 Ar lht-klı. t"' d Udd ı rin korkunr tasavvuT '/C~ ki bnna bir can borcun var. 
1 

emız ır m e egı r. . 1 1 _ r yap ıcın 8:1 m e umu- Diğer taraftan getirtilecek olan '" 
dlvenler arasından bahçeye çocuk a- s· h f k d 1 .. ... mlll"'e crönderllml•le d r 1 günden gu" ne ıkuvvetle~ 

Hızır ıhir sarsılmadan ve bir tr a ta a ar evve gumruge t> ., y r 1 
• Good Y car lastikıerine evve ce .. rabalarının geçebilmesi için helezo- I lerı'no kar 1 t;:i) 

ı.h d" .. d cevap verdi. l Kadıköyılc oturan bir okuyu- gelmi• olan motorin <>-Ümrük e Kalay Kaçırırlarken Yakalandılar konulmu" yu"zde yı'rmı' b"'• zam· şı 8 ınmı§ a za uşurune en nt yollar yapılacaktır. Burada yaz- "Y 
0 

., ...... dir ve bunıardan bıri § 
_ Doğrudur. oumuz soruyor ,.e diyor ki: !ık sahne de kaldınlacak, ve bu kı· Petrol Li:mted tirıketi arasında b;r İki Bulgar, ellerinde !lı;ans olmadı· mı az gören tüccarlar komisyona b .1 u,ııı';J 

B b • d' o" demek Biz senelerdir bu bu·alide otu- te'knik rhtilaf çrkmaıı yu"zündcn t · ı - ...ı k b .. unmaz 11 yara 1 e sır.t - u orcunu şım ı sım bu sene !<!raya v·•rllmı'yecektlr. ğı halde Kaba aş ön erinde bulunan müracaat ccıerC' u za:mmın yuz· l:' 
~ k k J k d mış ve r ran5anm yanı .Jı 

dilesem sözünü yerine getire- ruyoruz. \'npur tarlfeltri arhk Diğer tarattım alatranga kısmı da gümrü ten çr artı amama ta ır. bir ecnebi vapura kalay ka.çınrlarken de otuz beşe ç'karılmasını iste· 1 k I ur. 
kafamızı!• "il""'' ti ıı· kat b b 1--...ı K . .. . uzanma üz-ere bu unnı. /. bilir misin. .. .. T-"eş • a u tanzim olunacaktır. Asrı sinemanın Petrol Limited şirketinin teşe - yakalanmış ve adliyeye teslim olun- miş crruir. omısyon ımuracaatt il 

- Elbet. Erlik sözünü tut· ı;Uzeı yerlere senede birkaç de- bahçeye baknn kısmı önünde büyUk büsü üzerine Ruımenler bir sarnıç muşlardır. tetkik ctme!ktedir. Yakında müs- Kelimelerinin mana!.'~ 
makin olur. Muradın bir can de- fa gezmek. akrabalarını, dostla- bir sahne yapılacak, balıçe modem ~----------------------- bet V'Cya menfi bir karar verecd•· gul oımadan Uhuronıll ~ ... 
ğil mi onu fedada pervamız 1 nm ziyaret etmek için gelenler bir şekle sokulacaktır. tir. ken bana gelen fikirleıu; 
.>-o"1tur. bu tarifeyi ezbere hllmezlcr. . e·r Facı·a Xn enı·ıdı· de §U olmU§tUr ki dav~.ı 

_ Buna inanırım ve 0 canı Ktiprtıden asıl tarifeye bakar· Taksim Meydanı Cenİ§liyor U Meğer SUfçUlar de nan ve ıbeyhudc ıteır 
senden istiyorum Hızır. 1 lar \e: Eski Taksim stadı sahasındaki 1- M D .., il . 1 kllrMıcyi aldat:rmya, yıl ' 

- Öyle ise cellada ferman et Şu, .,u saat \"e dakikalarda Ka- nönU gezisinin inşaatına devam olun p ti H B d z h. ' emnun eg ermış.... niyeti olmryan adam b~ 
onu alsın. Borcumu ödersem U· dıkö,}ilne, Haydar~ya npur maktadır. Meydan en yakın bir za- a ıyan c. vagazı orusur. an e . r an- Şehrlml.zdekftsUtçUler, Fiyat mura- lü konu~ıcyıor ve davaııııı1ff 
marım ki hafifliyeceğim sulta- varmış dlyf'rek beklerler. Hal bu- manda bitirilecek ve Taksim ooh- m ek u·. z e r e B u 1 u n a n 1 ki Ev Ha: k 1 Bı' r kabe komisyonuna mUraeaat ederek da söyleytŞindeki mantılı 
nım. ki, onlann bekledl'rt 0 müddet çeslne kadar açılacak gezideki yol sUt flyatıannm arttınımasmı iste- kun ile kazanıyor. 

_ Hayıır öyle değil ben sen- zarfında KüprUnUn Ada toıkf'le- kısrrnıarı da yıız sonuna kadar ik· Tesadüf Eseri Olarak Kurtuldular mlşlerdlr. Komisyon p~embe gtinU Totalitcrlere dünya fc 
den bir can babamın canını dile- ıılnden bir ,apur kalkarak, ~·a mal edllınlf olacaktır. yapacağı toplantıda bu meseleyi gö- da. davalarını kay.bcttird 

yorum. Onu kurtaracaksın, onun lla)darııaşaya ya Kıuhköyüne Stadın, Abideye bakan köşesinde- Evvelki gece Süleymaniyede nin vukuuna meydan veıtnomif" rtişecektlr. bir parça da bu davayıl ıS 
kılına hata gelmiyecektir, söz ve- }'llhut da .Modaya u~rıır ondan ki kulenin yıkılması işi dUn 2500 ıı- yine bir havagazı boruıu patla· tir. Bütün ~ncereler açılarak eve Anadolu Yakaama Araba fna tarzlan ve alemi ya""' 
riyor musun ağa? ı>onm Ada yolunu tutar... raya ihale edilmiştir. mış. Fakat feci bir kazanın mey- hava aldırıkuş, komşulara da ha. Vapuru ltliyec:ek pa:dnn anlıyacak bir eŞ~gli 

Hızır düşündü. İstanbul so· Ayni hA-Olse Kadıkö)·ündf'n Ye- * Çocuk tiyatrosunun gördUğtl rağ dana gelmesinden evvel tehl;ke ber verilmiştir. Deniz yolları eski Halep vapurunu uşak.far sürüsü şeklinde 
kaklnrında her biri birer gükre- ya llRy<larıınşadan htanbula ge- beti rrözönllnde tutan ~stnnbııl bele· o" nlent"mi.<ıtir. Süleyman•vcde Ta•- Yapılan tetkikat netıc' csı'nde adi d k b kll !eri olmu!ltu. .. 

0 • • .,, ,... t 1 e ere ara a vapuru şe ne Churc.hill'in sesinde, ş0 
m~ aralan heyibetiyle haykırıp çecek ,\Okular için dıı \Brıttır. diyesi, bu tiyatronun mUstakll bUt- tekneler sokağında 2S/2 numa· evin önünden geçen havagazı bo- koymuştur. Şimdi Deniz yollan da d 
gezen bin~erce in.san dolaıııyor I>enl7. Yollan ldarMıl hunun bir çcll olarak daha es:ısh bir şekle ko- ralı evde oturan Karamürsel men· nısunun ek yerlerinin İyi yapıl- otomobil ve arabaları nakle başlaya- konuşma tarzında 8 kİİ' 
ve her biri bı.ı~a ba1ka arzularla kolayını buJuıı da yolcıılan bey- nulmasını dllşilnmektedlr. sucat fabrikası memurlarından mamaamdan, gazın oradan sız· caktır. Denlzyollarr tç haUannın kar yok mu dersiniz:? Mü~ ~ 
yanıp tutuşuyon:lu. O görme.. hude yere tıık<"lelc.rde bekletmek- Diğer taraftan Şehir tiyatrosu ar- Galip, gece uyanarak fona bir ko· dığı anla§ılmıştır. şı yaka iskelelerine bir araba tske- olmasın:? Fakat bütün~ . 
m:şti amma. İ§İtmişti ki hep bu ten kurtarnıııaz mı! Ustıerlne elde edilen !azla hıısıltı.t- ku ile kend~ini kayi>etmiye baş- Hadise polis ve §İdc:cte bildi- lesi yapılıncaya kadar bu vapurun ve sanat onu bu eşlde~ ) 
kabil ayaklanmaların sonunda \..,. ___________ _., tan bir miktar ikramiye verilmesi de Jadığını hiaeetmiş ve bütün ev hai. rilmi§ ve derhal boruların tarni· UskUdar iskelesine kadar sefer yap- _t.ad-ır··--------~ 
kelleler uçar. ocaklar söner, han· ı bir tasavvur halindedir. kını uyandırarak feci bir tehlike· rine haşlanılmıttır. ması muhtemeldir. ev 
ma~ar~ndü~ü~üveı~dide~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~---~~-~~~~~~~~~~~--~--~~~~~~~~~ ınönü Ansiklop 
lale seyranları babasına aç bıra- - } -~ 
kılmış halk, çektiği mihnetin acı- - MI ıs Dam·ers odanızı görmek ister den yapamaz. çin Hazırlıkf"r 
aını neleri yrkıp devirmekle çı- mi lnl7. dl~e soruyor. Maılanı~ -- o z o N T o Kızardım ,·e: 
karmnğa kalkışacaktı. Fakat çok !\lakı.im başını knldırnrak: - Madem ki muUaka ıazandır. Hfımet~l Başlandı 
tereddüt etmeden başını kaldır- - Gnrı• tarafındaki oılalıı.rı ta111lr etti- g~hıln dedim. r,rıO J 

lt'r mi? ! Aramızda yine bir &likOnt>t oldu. Yan göz- Tertibi kararlaştırılan lıı eti>~ 
dı. E t MU .. ,. k ll ı td y ı ı b t.t ı ö ı ı slklopcdlsl i"ln pro!csör Ş ' _ Bu can tende baki kaldık· - ·'·e s.nı .• ., o g ze o o. en eş· c aktım ayni hain 'l.'e mi e<-f'l'8 s g z eri e " r1J'" 

' 'alar d el ıı sı ı -·• ı bit ı • b b k d T " f d "" ı dl d ile Mehmet Ali Ayni mllŞŞ' ~" ça ~evketlu hünkara kimse doku· J a $ ' · z ge ıııcuen evve n Yazan: Dafne du Mauner - 21 - Çeviren: Re:.aan A. E. Yalmaa ana. a ıyor u. ..... c,.,.şs n ye sor um: ur 
n~~~ktı~~~b~de~ri ~~~k~~~tL~~~~ta~~~ , _________________________________ J -~~n~ri~b~m~lltt~- ~~~~~~"~~~~ 

hak vaki olursa ol zaman siz de tarnrından dnhn şendir. Memnun kalM'ağı- de baranın en emektan sizsiniz! klopedlde iş alacak Alimler ~'.i 
nızı ilınlt ederim. dıı. f'rlth'ln yanımdan ayrılmama.'!mı arzu - Yank ... Denizi çok P<everim. J<"akat 7.a· _ Hayır l•"rith bizden eı;kldlr. o l\llisyö tcsinl hazırlıyarak Maarif ~ 

bize mağfiret niyaz ve bizi bor· '' k d ı:-ı lkllk ldı o cdl.>·or<lum. J;'akat o bizi ·'·alnn: bırakarak ran "Ok oda ..,.k güzel .. Yeol döıw.. oml,. de- dö ne bildirmişlerdir. İŞ aıan~ cumuzdan azad edersiniz. - ., o mu et> '.: yapı • ,, "" ., . Vlnter'fn !;o<:ukluğundao beri burada ça- t 
Diye ordıını. uzaklaştı. ğll mi! tAıklt'lcn na5ıldı '! Jışır. aynca. mektupla mUra.ca& ;I 

Söze Mahınev de karıstı. o ~ de - Biraz boyn yaıııtdı ,.,. Jl'ni ~ .. 1ar gel- MI lıt Danverıi De yalm:ı kaldım. - Perdeleri de ~yaları da başka idi. Mi· - Ya- Siz daha sonra mı ,geld.lniz 'l Y8.Zacakları mevzular s 
- Sultanım. destur verin V + .... --b ıd• dl. o kadar. E kiden şatonun bu tarafın- !leni beldiyorıtu. l'üı:ün~ bakıp tebcf;f;liın satırlı-re mahsus yatak oda.1 ı~. en·eı borada imiş. ML"ter Makslm'I çocuk· ekAlet bu iş için .umu• U 

Ağa vakit fevt etmeyip asitane da misafir odaları \arılı. ctıııeğe çalışarak merdh·enlerl çıktım. Fakat MUsyö dö \'lnt~r kPnıt[c;fne yatak oclası ken tanıyor" kil bir bUro tesis edeceJctfl'• / 
canıbine geçsin. Zaten sıze şefaat Ren şu mektuplıırı bitireyim hemen gt'· o sanki benim gülllmserneml görmemiş gibi olarak hazırlamamızı yazdı. Bl~ de emlrleri- Bu eözleıi söylerken yilzll btisbUtUn tıa.şka ~ 
niyazına gelen kulunuzu da Hı- lirim. Jla~ıll en git l\fisl" Danvers Ue ta- ters bir çehre ile bana bAlli bakıyordu. nl Un ettik. bir ifade a.lmıştı. Beni beğenmediğini, mevJd· r... F.. K V J d 
zır için şefaat iltimasilc şevketlCı • ı .. ~•·1 o d rad .a A iP nış... - Siz '"~ l'tnle(Um ya... - emek eski en bu a yatmazdı! ime !Ayık otmadığunı o kadar hlııııetttrtyor-
baha nıza iletmİştıniz. Bu sebepten l'erimden b;temlyere.k kalktım. t'atoyu Dedim. - Hayır l\fadam Şatonun öteki tarafın- Beni çekemediğini bana garez olduJıınu da 
sarayı korumak ağaya iki başlı onunla beraber ge:ımeyl ter<'ih ederdim. - Sizi heklemek \'111.lfemdir madam di.>·e da yatarlardı. du ki .• J<"akat bu sade bir l8tlhfaf delil~· 
vacip e>1mu§tur. Mhıls Dan\'ers ile kar~'t karı:ıya gelmek cevap verdi \e önlirnden yüriimt>ğc ha.~la- - Ya.- hissediyordum. 

Fatma Sultan Mahınevin bir beni ürkılhlyorılu. dı. Tuvalet masru:ına yaklalfbm. Efyaları Bir ~y &öylernek Iaznndı. Bir dil:ıUye saç. 
dolap çevirdiğini sezdi ve sevdi- Ta.-: tlöşc>ll sofıılarılan yürilrken adımların Birknc adımlık bir korldordıııı g~Ukten a~mı,ıar. l\fııkı;lmln bana hediye ettttt ta.. tarımı tarıyama:ıdım ya.. Kcn~ıdnden kork· 
ği adama yalan söylemenin hica- gürilltUsli bir şckUdc ak.'<edlyordu. Halbuki ı;oııra bir oda kaıwıt ~tı. Bura<11 iki odadan rak \'e fırçalan hemen oraya dl:ımltlerdl. tuğumu, ~ln~tımı hlssettırm~mell idim. 
bile ezilerek istemiye istcmiye Prlth hiç patırtı ehııeıl<"n yilriiyordu. lbatl't blr daire idi. Odaların birisi )'atak - Allı; f'Şyalarmızı açtı. Şlmdlllk hl:ıme- - Mltıia Donvel'fl, dedim. t!mit ederim ki 
onu tasdik etti. _ Ne kadar bliylik şat.o" Db·e .,öze ba~· 0tln"-ı, dlı?rrl l«e yanhanell raha- koltuk, tlnl7.e o bakacak. Yeni oda hlzme~isl bir- ı;lztnle anJaşaca~rz: Sabırlı ve anlayışlı olma-

Ayrılırken Fatma Sultan Hızı- ladım. \C nılnder:ll giiı.et dö'J('aml~ bir oturma oda· k~ ghne kadar gelecektir. naz JAzon. Çünkü ben ba tarzda bir hayalı\-
ra: 

- Hızır dedi borcunu unut
ma. Yüreğime elinle bir yara aç· 
mıştın, dikkat eyle ki ikinci bir 
yarayla bi2.i büsbütün öldürmeye. 
ain, Allae aoPJ"a seni affetmez. 

- t:rnt l\ladam '.\1anderley t;-0k , ·asidir. r;ıyılı. Hemen pent;ereyc koşarak dıc:an bak· - Baı;ka oda hlzmet.t;lslne llizam var mı 'l ta alışık dcğlllnt. Mm·aflak olmak \'e hele 
Burada bU~ Uk salonda eskiden ziyafetler tun. Alls pek illa işimi görebUfr. kocamı mtllAlt etmek isterim. J!:'\·ın JdarMUe 
\'erlllrdl. Şat-Onun ı;a.Jon lm;nuru halk hafta- - Deniz &'Öriinmliyor dedim. l 'lne bana ayni lııtthfanı bakıfla baktı ve: siz meıfgul olacakmJl}SlıuL Makalm böyle 
da bir gUn gelir gezer. - Ha~Tr Madam şatonun bu kr!Jmmdan - Sizin se\1yenlzde birisi için mutlaka memnun kalrnımz. Eskiden beri bu e\"I ben 

l\lc.rdlrnnln başmda ı,:ulcur gfu.lli, siyah deniz görflnmez -,,·c dt"nlz glirfiltusU de du· aynca bir oda hlzmetç111t IA&andır. Alla aöyledl. 
elbiseli bir hayalet gibi kadın heni bekll~·or• yuhrıaz. aşağıda biz.met gören btr kndır. İki işi bir- (Ara...,.) 
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Bugünkü 

Vaziyette 

Almanya 
yazan: Vahdet GOL TEKiN 
~ arpta bir galibiyetin, ha~ 

rekatın ondan sonrakı 
lafhalllrı içın haiz bulunduğu 
eheınnıiyet ne kadar bı.iyük ol
~ Yıne mahdut.tur; bir mağlii· 
bıyct ise bazıın surntli bır şeıı;.ıl· 
de inhiuıımın yolunu açar ve 
~rbin bütün gelecek safhalarını 
a.kaınete uğratır. 
.Bugürı!kü harpte buna bir_inc~ 

llııaa.)i Almanya, ikmci mısalı 
İtalya verıdi. 

Almanya, Fransa üzerindeki 
Raiebeaındcm sonra, - bu gallbı· 
Yctm tesiri aLtında - nütuz ve 
hfıkırnıyotini biraz daha etrafa 
R.eniılctmiye ı.muvaffıı:.'t oldu. 
l- 8Kat, maddi bir :kuvvete da
Yannuyan bu muvaffakıyetler 
bır noktada kesildi ve Alman 
siyaseti ile beraber harekatı da 
bir hududa gelip duraladı. 

VATAN 
,.. 

Ankara Hayatından ŞUNDAN 

BUNDAN 

Kimyager Vlustafa Hakkı Na lçacı ile Bir Görüşme 

k·ıer Is tan uları 
Zegnebin Fil Dişi ~:,~.~~~~~!~~~p-

T ki Sevgili Si mak rekoru Tokyo rntlyO!luoda. Bu ara l nıdyo, her gUn 60 llsanl:ı 15 neşri· 
''Senelerce Yapılan Tahlillerde Terkos 

k n ııını kırmamak için kendisini güç yat yapıyor. A\•nıı)a rn Amerika 
Bu ayın dördüncü günü a dşaı beli! zaptedebilmektedır. Bırkaç rndyotnrmıln en ı;oğu 82 il anla n~-

. S zın kort or· " _J 
Sularında Hiç Bir 

üzeri Adlıye arayım; t inim defa jandarma ve nahiye miıuü· rlyat ~apılmnktadır. 
larını tiz ve acı bır erya rı.ine de şıkayeue ıbulunmuşıur. M ı" rd ı" tler Pren s·ı l nt"ıka-
inan inletti: Hatta, bu yuzden, Mustafa oğlu 

Bakteri ve K olibasil Görülmemiştir,, 
- Uy anam. Başı~! za ko· Mustafayı mahkemeye vcrmışse mını Ald ı y.). Öldü ! <TcrkOS) suyu ötedenbcri zaman 
Feryat, adııyenın agır ce 

0 
de şafut bulacnadığından dolayı - znman mevzu bahscdlllr. O lçlleblllr 

rl'dorundan gel"'--ordu. Herkes _.ı..ı t' Gu"n bl d .,. T lzllk d l " .,, onu. mıuud'ım ettırememıf ır. Mlrdltıer prensi, cı;Jd komltat·ı r su mu ur. em crcccs vl· 
tarata doğru koşu<ıtu. •ah !er, bu mınval üzere geçerken, Rok Doda, Arna,·ut kabnıtııyılnn gl· çUlllr, diğer sularla arasınd:ıkl !alde 

Yere. up uzun uza~mı:~r:~tan Zcynepçık de bir gün nasılsa, tek bl iildll. ve hdrar nlsbetl hakkında fikirler 
çarsafıı genç bır kız, ır başına sokağa çtkmış. az ötedeki Mlrdlta, Amanıtluğun ı anun ta- eri sUrUlUr. 
ağl:yara:k feryat edıyor. dı:ğ.er ta· bir arkad~ının evıne misafırhğe nımıyon, bir bölgcsldlr , e kcgnl rla 1 u hu .. usta salruıiyetlc söz söyll-
ra~tan da feryıı-dmdııkı §tAııy~tın bil ek k1 rlm ı - gitmek ıstcımiştır. nı ktkndur. Dlrlnn .,ırnallndo bulu- ya. cc myagerle izden Mus-

olan L-sını cllerıle uguş· k 'b' · · mevzuu ı;xı~ lşıe, tam .bu sırada, ar ının u. nıın bu dağlık yere aıt efııanelcr ııek .ata Hakkı Nalçacıya gittim. Esasen 
turuyordu.. etme zerindeki cebin.de, Zeynebin saç· toktu r. :\IJrdlt knbllesl, bir knç bin kendi.Binden bu konufma için Beyoğ-

Bu. yere uzanma, flrya.t. . . ları ıçin Hl d i bir tarak ıa'klıyan kişiden mUrekkepttr. 400 scnedenbc- ı.1dııkl lll.boratuvarındıı randevu al· 
ve baş uğuştuııma had esını ıyıce Mustafa oğlu Mustafa meydana rl no Osmanlıların, ne de Yunanlı· mıştrm. 
anlıyabılmck ıçın beş altı ay ge· çıkmı~. Zeynebi, bağırıp çağ ırma· l:ı.rın nUtu~ \ 'O idaresi alhıuı. gtnnı,. Eski DnrU!tunun cmlnl olan kıy-
riye g~tmek liizıımdır: ek' t sına rağmen sırtlaml§, beygirın tır. metli mUderris sözleşmiş olduğu-

Ankaraanıza, yedı, 1 kız an~ terkisıne vurarak dumanlı dağla· Bunlar, kendi ananelerinden bnşkıı muz saatte orada buldum. Knrşılık-
f d ku .. r.iik cana ya ın, tı· 1 k ı mesn e e ,.... • k.. w• ra doğru, dolu -dizgın yol 01mıığa bir kanun umımaunr. nu ıın nt')e lı cturara ona mesc eyi açtım. 

1 pik bir köyceğiz ve 'bu ·oycegı· ba~lam~tır. gl:lro, şeDc.rl Sıın Poolo ynylnr;ınıla \C - Terkos suyunun diğer sulara 
zin de Zeynep adında ve hen.uz Onlar, yol ala dureun, iköy de, en c ur l\Jlrdltlcr arasından ~lllr. nnznran uzvumuza daha !nldell ol
on dört ya§ında, fakat, vakh~- allak bullak olmuştur. Jandarma- Fak t, )cni şef, eskisinin ölünıUıı- duğu söyleniyor. Halbuki buno mu
den evvel ge11<:mış, kı.r~~zı yana • lar beygirlerine aUamt!llar, kara den onra intihap olunur. E er bu kabil bizim, iyi su• datlı su dedi· 
lı simsiyah ve iri gozlu, penbe sevdalı Mustafa oğlu Mustafanın rels, harıı me~Wınında ölmO \l'.)'A ğimlz meşhur menba sulan ınsanı 
~yaz, ıbıngtl bıngıl, hakrkaten takrl>ine düşmüşlerdir. Az gitm~· bir utka tc uğranuş lse intihap in· sulandırıyormuş dedim. 
güzel bir kızcnğı'Zı va~ır:. .. )er, uz gitmişler ve nihayet, Mus- tıkrunı alınıncaya kailıir tehir olu- O kUrsUdc dere ver n profesör ha-

Zeynep, köyunddcı butun ~e- tafa oğlu Mustafonm ifadesine nur. ille sö:ı:e başladı: 
Jcar deli.ıtanlılann gönlünü pel!ın· na.zııran, kalbinin üzerindeki ce· Bok Doda, çok cesur bir ııdarııdı. - Evvclll sualinizi izah etmeden 
den sürüklemekte ve her . yerde hinde saklanan fil dişi tarakla, 1912 denberi bir tok muharebelere evvel size yalnız sulardan birkaç sa
onun lakırdısı edilmektedır.r · bir defacık olsun, Zeynebin siyah tştlrnk etml!: \O kahllcnlıı şen ol· tır aöyllyt'ylm dedim. 

Kıza, birçıok denkanlı ta ıptır. ve gür saçları ıtaranmııdan ele muştu . Yunnn - İtalyan ilıtllüfınııllca Suların hayat Uzerlndckl çok es-

F .ı. t babası ki zomand:ın beri görU!ınUş. dalma 
·aı~a • • küçük, eve· geçmişlerdir. Ondan sonrası ma· dar, ı;ndık hlr hendesi oldıığu kral 7.o 

- Kızım. henüz lum. Mustafa oğlu Mustafa An· ~onun Xcrfuchz ~lftllğlmle ya1;ıyor- her zihayatın sudan yapıldığı kaıın-

dediğimiz zaman hemen canlı olan 
şeyler hatırımıza gelir. Fakat taşın 
toprağın da hayatiyeti vnrdır. Bu 
gUne kadnr bu hakikati nakzedcn 
bir !araziye kurulmadı. 

GörU,Vonız ki issiz bir sahra ha
linde bulunan yerlerin birçoğunda 
yapılan tetkikat neticesinde burala
rın dıı vnktllo mlimure olduldannı 
anlıyoruz. Sonralan sulann çckllmc
l'lile veya menbaların kunımaslle sa· 
kinler susuz ynfamnk lmkll.nsızlığı 
karşısında göç etmişlerdir. Kendile· 
rine sulak başka yurtlar aramak 
gayesıle çekilmişlerdir. 

. Cel<'llm İstanbul ularınn ... 
İstanbul su bakımından arazisi 

çolc enteresan ve muhtelit havasta 
birçok ıru mcnb lannı sinesinde ccm 
etmış bir teşckkUldUr. 

den !en kitapları suınn lçUcbUır. 

şüpheli, içilemez diye ımuflnra nyı· 
nrlor. Birçok muellltler hafit yıını 

mlkyasunıı derecesi - ağırlılt derı.

ce ı · düşük suları tavsiye ederler. 
Mikyası mcı.ııı yük8ck sularrn istlhlAk 
rdllmcslnden tevakki edilmesini tav

siye ederler. 
Kabın şllrp sulann mikyası ml\l.r: 

nın a:ı:lıgı veya çokluğU terkiplerin· 
deki ağır madenlere im!Ahının mlkta 
rına tlıbldlr. 

Bunlardan yani ağır madenlerden, 
sular da en çok rol oynıytın kıılyum 
madeni imldhıdrr ki bunlıır yn saJr 
karbonıtkalalyum veyahut ı;ultat d • 
kalsiyum hallndedlrl<'r. 
Kanın mUhlm unsurlarından biri 

nl de <Kalsiyum emlll.hı t~a etti· 
Cfndl'.n, kan kalsiyum cmlll.hı r.ayıatı 
nın mUhlm bir k~mı sud:ın tel:ı· 

Meseli Boğazın bir tarafında 1-2 
mlkyıuıı mıuıındn pek çok nıenba fl eder. lştc bu s bcple sudtıkl kal· 
s ı bul d ,.,, h ld dlg ta slyumun kana hizmeti lnkAr kabul et 
u nrı un ub.. 0 er ra- mez bir hakikattir. 
fında 4 - 6 mikyası masında sular I B be 1 ,. lk 
1 

u sc p e ebcr suyun m yası 

o duğu gibi bu sıılann pek de uzıık mnııı yalnız bikarbonat dö kalslyum 
olmıyan civarında 19 • 20 mikyası dan teşckktll ctml;ı ise ıığlrhk dere· 
mnsındn sular mevcuttur. 

ccsl 15 - 25 mikyası mıı.sındaki SU· 
Suların mikyası mıı.sının insanlar 

üzerine tl'.slı1 ıız ehemmiyetli deltll· 
dlr. Bu s beple mlkyasıma cihetin· remcım. edd t karaya getirilmiş, müddeiumumi- ı du. Rok Doıla'nın kr ı ile ııra!iı açıl· ati ileri sUrUlmUştUr. Biz zl hayat 

Dıyerek bütün talipleri r e • lik tarafından kesilen bir -tevkif ılı. Zogo, alcylılnde hıılunmı)a baş· ----------·------------------

ltalya da, lngiltereden ve Yu· 
nanı:standan yedığ• ağır dıube· 
lerıe, bir mağlubıyetın netıcele· 
tine güzel bir mhıal oldu: B~ 
rnağılıbiyet kendisulin asker~ 
harekatını birdenıbire ve .ka~ı 
bir §ekilde durdUTduğu gibı,, ~
Yasi sahadaki nüfuz ve hiıkun~· 
Yeti için bir inhizam teşkil ettl• 

mektedir. d z rnüzekkeresile hapishanenin yo· ı la<lı. A\·en ini aleyhine aynklımdır· r------ımııı-----------~:==::=:::::::::ı, 

i Bu taltplerin arasın ıı eyne: • (AMER.KA] 
il 1 b lunu tutmu,ıur. dı. raımt, on çok itimat etti•! bir DUYUNU UMUM\YE \ 

be. ·'·ara sevda denilen i eı .e ~g lh l{, .. x f Mahkeme aylarca cıürmüıı ve ıırkııdnşımn nnctlııe ubmuı. llıı-

lann lçnmesinde lllhhl hiç bir mah· 
zur yoktur. H mikyası masmda o
lan Berut, 18,li mlkya.sı mumda o
lan Şam, 22 mikyası mıısında. olan 
Halep, ş hlrlert halkı asırlardan b · 
rl bu derecedeki sul:ırı lı;Uklerl hal· 
de hiç bir zarar görmemi crdır. 

ltalyanın hezimeti ~end.isi ~a: 
dar, askeri ve -siyası mu~tefikı 
Uzerinde de tesir g()Stermi§ bu
lunuyor. Hniıbu'ki Al~a~yanın 
bir ltalyan ımağ'lubıyetın.de?• 
ken-di lehi.ne istitadeler temın 
etmesi bekleniyor ve derhal. g~
tek ona yardım. gerek ken.dı sı· 
:Yasctini takvıye maksadı ~le rdfaa-

11 • .l\1ustafa og~lu l\1usta 8, ı.srn. ın· d .. 1 b h d r. kil kJ •· 
1 b nihayet bu ayın dör üncü günu ya nı. emen bra çe nıe e ,.ur-

de b 'ırı" v~rdır ki. kızın aı esı, ua 1 dl 
.. L~- kara sevdalı ve fil dişi tarak ı tnmbll • 

. ..::....:ıen Zeynebi, yalnız U<>9ın f b 1 ı ~=ğa bile çıkaramamaktadır... Mustafa oğlu Musta a ir ıscne Yunan - talyan muharebeeıl, Ro'k 
Mu'Stafa oğlu Mustafa •. her gun üç ay hapse mahkum olmul'tur. Doda'ya bu ihıınetJo intikamını oı

Z dbin evi- önünden bwkaç de- Bu karar üzerine aklı bav:ındıın mnk trrsatmı verdi. E ki rlmdaşı
fu ~eçmelcte ve meşhuru alem O• gideyazan kara &evdıılı kalbinin nm A\ lonya cephesinde bir ınllfreıo 
lnn şu tüı(l..-iiyü avaz avaz tekrar· üzerindeki cebinde ta§ldığı fil di. kumandanı olduğunu h:ıber aldı .. A· 

_3_ d şi tarağı unutmuş V'C mahkeme sa-
lamıuetn ır: l k d 'karken ya damlarını topladı. Rakibini nrwnayn 

«Zevnebe yaptırdım fil d i§i ta. onurum apısın an çı , • 
,,.. rak» nından geçen Zeynebin başına başladı. ~llıayet bir giln karşılaştı-

AMERİKAtıl DOLl\Rl ~6•424 
~ e . '700 

1'32 1935 ltl7 1940 

Yalnız stıların mikyası mıısını 

yükselten kalsiyum mOrekkebatındıın 
kibrit kalsiyum razı ca olursa mld" 
de hıwmsızJığı barsaklardır takab· 
buzu mucip olur iti, ~Upheslz bu ne' ı 
suların l.slımall znra.rlıdır. 

1. ~ • .. 't edılı"'O U, 
ıyete geçecegı umı J. bu 
fakat ltnlyan iheznnetının 

• ıbir taraf· kadar iıni olu§U ona, f 

• • b" okkalı bir yumruk indirm~tir. 1 la r. Mür.ıı.dl"le pek lddetll oldu. iki 1
1 «Tara da kaküllerinı ır yana b 

1 

bırak• Zeynep yere yıkılmakla cra· ı tnmf göğü!! göğü e, boğıı:r; boğ'aı..'l 

Jstanbul civarında mcnba sular· 
rmd n 40 kadanru sureti mahıusa
dn aldırarak yaptığımız tahlUler 
°' ticealnde ağuhk dcrooclerını bul· 
dult. Tomruk Ağa O,S • 1,5, T~clcı 
l,5 • l, Karııkuluk J,5 - 2,6, Çubuk 
lu l,t'i - 8, KnyLJdağı 2 • 3, Keçe su
yu 3 - 5, Ç~ır5 - 1:-, Hamidiye 4 - G 
Ehnalı suyu 4,5 • u,6 bu aynı z:ıman 
cb Kadıköy tcrkosudur. 1stanbulu11 
trrkosunda ağırlık derce 1 be 11,u 
ıs dUr. 

tan hazırlık zamanı diğer. tar..8 -
. -·· .kııvrayı" nnkanı tan vauy,,,.ı " 1 

b ,__ k bütün kapı arı 
ırnıuıııyara • 
hpamı~ bulunuyor. 

Şu muhakka:ktır ki. Almanya, 
her ne bana.ama olursa olsun, 
f\1'L-- • ıhaya.bnı :kurtarmak 
ınvenn d ka ar ver-

için., ltnlyaya yar ırna r h 
d b .. kadar are-

rnış oı~ay ı ugune d z· Al-
kete geçmesi lazım ı. ~a 

. asken hare· 
rnan.ya, sıyaset ve • • lb-
ketlerın<de siirate ve anı . t~ 
bi.ıae mısal oAmu~tur. Bug~n .. ıs~ 
ataleti o niSbette büyük gorunU· 

Yor, 
ıL • siyaset 

Almanyanın 'DU sen l 
'Ye harekat devresinin ~onu. g~." 
rniş olduğuna diğer bır maı.sa .. : 
Fransa de olan temnslann~ go 
tÜyoruz. Aylardanberi b~.r me· 
aele üzerinde uğraşıp m~.ema
ciiyen yerinde saymak v~ .ır ne· 
tkc ak Nazı sıyase· 

ye varamam b" h•di 
tinde ilk defa görülen ır 8

• -
Seıd' ~k zahiri galehelerme 
d .. ı.~ tvl.e ı.••rünen bu siyasetin 

.... ~e ı go .. kte 
devrini savdığını gosterme 

dir. 

Manifaturacılıınn Hava 

Kurumuna teberrüü 
Mani(aturn tUccarıarından: Nağll· 

Yrı.ıı Lutrtyan Ş.7440, Rntael KazeJ!İ 
8•rnueı Kaze~ 2000, Annlnc Mlhae 
l>arıazyan 1~0 Mığrrdıç osepyan,Ha 

• 1500 er Yık Mtstekyan Polat Limited 
lira, Ali Ihsa~ Neclpoğlu, Nahmlyas 
l>essab 1250 ~er lira • .Ahmet Tatarl, 
~tyako Pamukoğlu, tııtepıın cnm
b~n'an 1000 er lira, Jak Ovadya, D. 
?-ı. Rohen 750 şer Ura, Nas! Acıman 
55o, Arşablr ve Anldis biraderler. 
ıt:enelaoıs ve YanUambo, Dolcumacı· 
~ık ve Şerit ş., Kara.bel Balyan 500 
r lira, Sakalakçıoğlu Yani ve Nlko 

40o lira, Yorgl Arapoğlu 300 lira ver 
llılşlerdır. 

.Bir taraıtan türküyü söyl~ek. ber feryadı da bastınnffltır: geldiler. ön atta bulunan Rok Do-

te ve bir taraftan da hakikaten - Uy anam, başım! w dn, h nunın bir k11rşunlle ağır u-
y~ptırdığı fil diJt bir tarağı, kal- Bu suretl,c:,_ Mustafa.doglu ... Mua· rette yanılandı. Buna rağmen, eline 
binin üzerindeki ceb'nden çıka- tafa da hapllinaneye g1 ecegı yer-
--r • evın' """"cerdcrine doğnı de cürmü m~ut Jllüddeiumumi- geçirdiği bir bombayı ha mının ijze. 
•~ .--· ı·w· · ·ı ...a. Z eb reva rlne atn<".ak l<U,,'\'t'!tl buldu. Boınbıı, 
Uzatmaktadır. ıgıne getırı erc;11. eyn e 

d b h go--_Ju··gwü bu yumru~ ·n hesabını 
Kızın breha.91, en ziya e u a· ru lS" 

1 
· 1 kt Mustafa oğlu Mus- vermek için sıra bcklemeğe ba§· 

e 1çer eme e . 
tafanın üzerine hücum cdrp hem lamıştır. 
fil dişi tarağı, hem de onun kafa· ı Ertuğrul ŞEVKET 

Ali Şir Nevai 
Büyük Tiirk Şair ve JJlütefekkiriniıı 
Beşyüzüncü Yıl. Dönüm_.ü JJ~iina

sebetiyle üııiversıtede Dunh u Tören 
(Başı ı inekle) X duğu kabile Uygur kabll~ldlr. Bun· 

arzın<! z ıar, ilk Moğollarla beraber 9arkl TUı· 
olduğunu ve hattA onun t a ya klstandan garbi TUrkistana gelmlş-
dığmı söylemiştir. lerdir. Ecdadı Tlmunın ecdadı ve 

Profesör Caferoğlu Abrnet oğUlları nezdinde memuriyetlerde bu-
c- 9 şubat 190 tarihi, TUrk dUn· ıunm~tur. 

bUytlk kUltUr bayrnmlann· bl k l 1l 
ynsmın ir çUnkU Mir Ali Şlr Ne- Ali şır. ttirkçe r ço eser er ' -
dan blrltd ·Asya edebiyatının banlsl cudc gctlrmtştlr. Farscn blr divanı 
\'nl, Or: dlli mUcadelcslnln htlmlsl d:ı. varcfır. Fakat, eserlerinin ekse-
ve TUr Ali Şir'ln tesiri altında rlslnl Ulrkçc yazmıştır. Bununla be· 
olmuştur. şark ülkelerinde TUrk raber kendisi ıessamlık ve musiki i· 
bUtün Tilrd~llnvce ait muhtelif dillerde 

uı. ı ıe de meşgul olmu' ve b :ı:ı besteler 
çağa y erler ve JQgaUer vUcu· 
bir çok gram de yapmrştır. 
de gctırıırnlştır. 

1 
olan Muhake· Ali Şlr'ln edebi ~c med nl fa.ali-

. şır'in son eser 11 Alı ölUmUndcn bir sene yeti, yalnız yazdığı eserlerle değ , 
metUlJQgateyn Bu eserin temeli· yarattığı \'e yahut kendi ldar si al-
ewel yazılmıştır{ rs dlllnden zengin tında ,,.ücude gelmesine sebep olduğu 
nl TUrk dil~l:yı:mektedlr. All Şlr, diğer sanat eserleri, resim ve mlnya
oldUğU teşk k kelime teşekkW· tUr ve tezhip gibi işleri de nazan dik 
bu eserinde bir ço nazarı dik· knte alarak tetkik olunmalıdır. 
ıcrlnl ve i.Ştikaklarınıdan Türk dili· Ali şır, bundan sonra artık Unı-

_,. bu bakım t 
kale alar..,. U olduğunu lsba versltede tetkikat mevzuu olmalıdır.• 
nln fars diline Ust ıı Tören esnasında, davetlilere ve ta· 
etmektedir.• • V lid' !ebeye, bOyUk şair ve mUtetekklrln 

f "'r Zekı e 
1 

ol· bir mlnyatUrtı hediye edllm~tlr. 
<- ~o şe;o Nevat'nln mensuP 

pntla) men ka mının \1leudu ımr~o. 
ııarç hn\ yn fırladı. rtok Doda menı 

nunlJeUo goz.lerlnl kapadı. intıka· 

mını nlımştı. 

A' lonya önUndc h l'.P edeni r, J>rl-

nanın en )1lk!lek bir teJlflSlnıle a tetJ 
~andığını \ C buna diğer t11pelerdrn 
de, ayni urctle cc\·ap \ erlhllğlnl gor 

düler. 
tlrdltlertn bi r ananaetılne gört', ljC

f ln \ e.fatı ve yeni inin lntıhnbı bu 

ııuretlc 11 n olunur. 

..,Iyah bir kocuğıı blırlinınliş, 3 akn· 

ı, )1lr.lerl görilnml) ecck d rece knl· 
dınlmış llrdltler, )eni tefi intihap 
itin San Paola ynyln ınıı gelirler. 
Rok J)oda'nrn ıerlno oğlu eı:llınlşijr. 

Arnn,utlukhl harp de' m cdl) or. 

Moskov ' Ha:kım Heye
c-na Veren Bir T.lki 
MO!ikoı'D hııllu, <"addtıll'Jtle tilki a· 

\iM çılunı,, hlr 1;1.1rtlll<tcn kaçıp kur
tulan bir tilki, ı.el met çaresini l}eh· 
re llUl'ada bulmu~ A) fıırtlaııtıerl o· 
raıln )IH:ı)or, blltün ga;rretll'rc mğ· 
men ele gt.çlrlll'nılyor. 

nır knç kerclrr gorillmU, ise «le 
yakalıınnmıımıştır. Tilki, gUndllzlerl 
damlarda saklanıyor, gece kıımnlık 
h:ı..'ilp eı \e ayak çekllln<"e lı-'lfığl lnl· 
lor. ÇUp tenekelerlnd huldutıJ ey
lerle karnını doyuruyor, fiOnrB ~ine 

dama çıkıyor. 

Tilki ·ı diri ~ e)a ölll ele gcçlrrnrk 
için Mo'lkO'l.'llda bir !)Ok tirek n\ları 
t r.rtlp edl1m~Jr. 
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.. 
00 ... 
"' 

-.. ... 
~ 
°' -. .. 

"' ... 
Amerlkn ıılUıh· 

lanın ı 85 milyar 
dol ar ( '7Z milyar 
Tll rk 11 rtlf>I ) tnh • 

ınln cdlll.) or. Bu 
mlltlılç para nere· 
den "e nıısıl bulu· 

Amerikanın 
sloc me.)'dıın 'cr
mlyec nl söylc
mtş. 

nncak~ 

llozlntmln lkl 

AMER1KANIN 
SERVET 

KAYNAKIARI 
Mali 

Vaziyeti Blrl\llk Ame
:rlk ın mali kny· 
nnklan nedlrf Bu 

akla hayret \crtıcek de.recedecllr: \·ıu'.ldat kayıu~tı var: İstikraz. \ergi. 

YENi VERGi LER 

l'cnl ' crgiler lhd ı :r.arurl. Zira. 
~lmdlkt \'CrgUer nonnal masrafı ko· 
rumu3or. Bu fld>eplc ticari ' e san&yi 

:r.anç \ ergll rl nlıı tezyidi dllşUnü

lll3or. 8, Hooım,elt, 1111 hlanmanın 

şu \ eya btt klnlf>e)1 zengtn e• ı-

Eşhıı a ıılt \ııridattn )ekfınu SC>

nede 74 milyar dolara baliğ olmak· 
tadır. 1041 ckı, l~ln aı:.ılıuMı do
la)ulyl bunun 81 milyara ı;."ıkaeatı 
tahmin oluııtll or. 

llüktkmet, lııtıkraz u~ya H'.1'11 ı.u

mtlle para bulmakta m kllAt ~
mi) oooktır. 

Bu söylcdltlm suların terkipler • 
ne sultat d5 kalsiyum hemen hcnı rı, 

yoktur. yalnız cTukos• RUyunda bı 
madd ı:ok az ve zararsız eser h 
dedir. 

Esııacn sulard her ~yden C\"\' 

\'e mUhlm olan Patojen mlkroplann 
bulunmaması maUQptur. Bu nokta
yı da Baktorlyolojl tayın cdrr. Men· 
ba ııularmdn hastalık yapan mikrop 
ı. r yok denilcbDir". 

1 tanbul ve Kadıkoy Tcrkos sula· 
rı gibi. Bunl r da ııncak asıllan de
re ve göl olduğundan dolayı bu cv
aala maliktirler. Şu muhakkaktır ki 
senelere yaıııl n bnkteriyolojık nn· 
lı:r.lerde Terkos sularınd hıç b r 
baktcrl ,.c knltbaail görWmeml~ır 

Bu çok ,ayanı takdır ve İstanbul 

halkı için bulunmaz vazıyett.ı. 

Mikroplardan nı 1 bulunanlıU'dcn 

çok fakir, mikyll!lı m ı muta\• t 
(4 • 16) suların lçllmMI sıhhatli o
lanlar için tavsiy cdlll'b!Hr. Ama 
çok hafif sulann lsttmnllnln de ye
ri vardır. Bunlar mld lerl bozuk 
kimselere hastalıı.ra !nldclldlr. 

1',ak t hali tabllde 6Jhbatll insan
ı nn h li tablldekl kanlıınnın ten· 
'kls ctmesınc binaen devamlı lçllmo
sl pek ! zla sıhht bir şey dcğıldlr. 
Neşvünema halinde bulunanlara ter· 
koo suyu her baknnd:m fa d 'crır. 

su bahsi hnyat bahsidir ince kln1· 
ya, bakteriyoloji bahsidir. 

Muhterrm kinryakcr burada su • 
muşüı benim kcndl.slndcn istediğim 
şeyleri izah ctmlştL Daha !azla l • 
zumsuz sualler eonıp onu ;yorma· 
malt için ben do 811 bahslııl burad:ı 

kestim. 
NerlnU\n lllKMET 

tifmİ.§ bir erkek çocuğu olmıyan 'yet hiç te umduğu ıekilde çıkma- 'Ay e de elbet bir gün unutup gi· mudafnıı otmcainc imkiın yoktu. ma.knm tutturnrni bağrl§ryorlar· 
Muharrem ağa ynva§ yavaş bü- dı. Muharrem Ağa geniş yer min. decckıti. Birden bire bir silah sc- Te!G.§la yerinden do~rruldu. Genç dı. Kafile Muharrem ağanın evİ· 
tün ~leri Ömerin üzerine bırakı· derine biraz daha gömüldü, tak- aile olduğu yere mıhlandı. Sonra kızın yan açı'k ğzı amk kilitlw- nin önünden geçerk~n lbirden bi· 

U' K~YE 
yıor. kendi 4.öyün ufak meydanı· kesini parmağının ucile birk ç ke. &esin geldiği tarafa dotrru koşna. m~ gözkri büsbütün aralanarak re büyük 'bahçe ka.pısı açıldı, kır
na bakan kahvede nargile tokur- re oynattı. Sonra: . ğa bn !adı. Bir sıçrayışta yolun bir nokt ya saplanmı ı. Ömer o· mızı peıftcıınalını omuzuna atmı~ 

... ~~!~~~~~~:~~:.-==~~~~~~----~ datmakla günlerini öldürüyordu. - Hele hele d~dı. Emmede eol kenarındaki hendeği atladı, na boo nazarlarla bn tı. Sonra yazma ını ba n alelacele dola· 
Fakat bu vaziyet 11,)'nİ tekilde de- nazlı imifsin? · Zatı sen dimescn çitlerin arasmdan yava§Ça Geçti. yandaki 9 itin arka ına geçerek mıo olan Ay§e sokağa fırladı. ve • ? vam edip gidemezdi. Ömer de de ben kı7.ımı sana ver:meğe ka· Faka't karşısına çıkan manzara· snğa kıvnlan yolda ko mağa ba~ jandarmalann ort sında ankin sa· 

T /
• L K [ M 1 boğaz tokluğuna bütün gün cm· rar verdim.. Öme~ tıkanır gibi .• I nın dehtctile bir adım atmağa ta· !adı. Ark ından gittikçe yalda- kin ile~cn genç dama doğru 

K A • . misine çalışacak değildi ya. lote - Ayıeyi mi dıye atıldı .. A h kati kalmamıştı. Yerde toprakla· v n yak seelerini farketmiyor. atılarak: 
. b şında gelı· Muharrem ağa buna da münasip yarabbi ondan sonra ne sıkıntılı nn futünde bil ından yazması _ Tutun, kaçıyıor, bırakmayın Ömer, Ömer diye b ğırdı. Se· 

Ôtner .. 1 b'ld'"'" e uzanan 
t\lt" goz a a ı iğ1l\ k. dar 
y ,~n tarlalarının arasındn dı sa· 
il~· an kızgın güneşin altın Ô ha 
"-erden beri ilerliyordu. wacn 
'"'= <>" I ib' aga rı .,o gcsine sığınacak 1 ır b' 

e de h • .. d".....,.ek ır 
8\1 • araretıni son ıı. .... ~ b 
ı,~a rastgclmemişti. Zate:ı ~~: 
t Pek fazla da arzuladıgı Y 
u. O bu"t" k t' • Lacakforı· 

I\" un uvve ını "' ,_ 
" Ve k l k" 1'0Ş-1'11ıtk rerc bir an evve '0!.~. dii· 

i\i • daha dün pazara gotur 
r,ı tlla.llnrınm karşılığı olan po· 

arı t:-~ • .. k 15• tiyor· 
cfu '-Illıneye gosterme 1 g0~· ~lini ihtiyari bir hareket e 
t ~\ine götürdü. ParmaklıtT'ına 
~aa rd'W' sa· a-Q I eden kesenin ve ıgı 

et c gülümsedi. Ah para, ne· 

rede olsa her ş3'ın· k~'ye sefer· bir çare buldu. Ve .bir gün onu anlar yaıamı~tı .. Ömer Yine elini dü~ü , belini İnce yollu p~e- diye bağının köylülerin haykırıt- nimi yakaladılar, ncdoıı seni tut. 
yordu .• ôme: azk 0 

bir sene yanına çağırarak: kalbinin üııtüne b ııtıroı. Kendi malile sıkmıı emine yatıyor, giil- ]arını i .. itmiyordu. tular., Ömer başını ağır ağır yu· 
berlikten 8:~1 ~:;,: ilk safla· _ Bana bak Ömer dedi. Ar· kendine:. .. . . senin aol ~araıfı~.an lk~çük l>ir * kan kaldırdı. Bü.tün otmfındakı· 
sonrn ı;elmi.ştı. ,..,.. ..::.(:5e çar k L" üdün bende senin yarı - Gonul bu dedı. Snnkı Ay- musluk halınde mutemadıyen kon lcri ilk def görüyormuı (?ibi ya-

d .. nla gogus goısu rd tı ·uuy ' • ' d' 1 d y· _J G"' ) ' k ~ G'' • "'l""-' -1"' nd 5o ek rında uşma • uSU a b aa-yılınm. Seni evereyim ıeyı sevıverey ı ne o ur u... ı· sızıyo~u . oz crı yan açı , ag- unc~ tepenın o -.re ou§en ya hancı yabancı b kı t-. nra t •• 
pışan ve temız kanı~. 0 şehit ço· ba a.n Ömer bcldcrnedi.ği bu ne dar patikadan ağır ağır ilerıle- zı bir ıey söyliyeccık gibi aralıktı. m cında yavaş yavıı§ alçalıyor, rar önüne eğdi. Genç .kız f:ıütün 
~eve seve h:ırczyan ikırybettikten gayrı.. nd .. L "ıraz •ı· mcğe başlad ı. Ömer yava§Çll ycN: çıöktü. Genç uz.aktan. derin ve ncı çakal bağır· kuvvetile: 
" 'd' B-L Stnl 8 VZU kaT§lSI a once 'D " 1 • ö • • l 'J k ) ı· --' ,... _ • k" ,_ 
Cugu" ı ı. ıuıa .._ agwanın me Emine ,.imdı meri bekli-ve- kızın sararmıı elıru avuç arı e sı - tı nrı ge ıyo~u. ~Zl oyün ~..:a· _ Bıraı'kın onu, 0 katil de"il· 

. i Munarrcm . krld v 1 .., b' ·'-- k b id l •. 1 !L' ., şanra em~ı.· 'ftlıg'" ine yerleşm~· Sı. cmmisinin ısrarlı sözleri cok ve ak..,a.m su ar :karardrktan tı eonra ır.1U1ç ere: aa aya g en yo unu ungü ü Ui.1 dır diye deli gibi çırpınarak dört 
· köyd""ı çı onra :t ın t k' · d .. Em' Em' d' sesi janclanmanın ortasında elleri kc· Gazı . ak b çocuğu ya· k 1 ltı d eöylcmeğe sonra onun a ın er ısın e gu- - ıne, ıne ıye en- tun fa koşu.> or, köy o.k kları nk-

.ı yarı bır ra a .. e ve ba ış arı a n 8 
· b tt.. tarafa d w k d' F k t b'rd b' uzaktan c leprc}j o •ı gög"süne düsmii• bir 

oraoab' sığıntı muaımcleJıi gor • karar v"Crdi. Öyle ya fırsat bu fır· neşın da Öıgı d·w, oekgru ., aç~· ı. a ak ı le~I ırke d" g 1- " ır • ..... §llmın 1 c rengine lıulnnmıo, 
rı da ır .. .. Ö er en ıııkıntı· M demk" crrı)nıisi onu eve• caklıır ı. mer ye ıgı megi in· len ayn sea erı e en ınc ge - ad m ğır ağ11 döndü. Arkala- l 
re'k büyümu~tl. . 1'!1 aklı erdikten sat~ . :a A;. Ça un Emine· kiır etmemiJti ki, emmisine bdki di. Ne yapacağını §a§ırmı~tı. Şa· rın-dan büyük bir ııürii halinde ya- uzaktan ~1 1 ra dönen sürülerin 
lı en fena gu~ er~ı ladı rec tdı ·w• a. 

1 
d:UÖmeri iste• daha çok onun hakkı geçmişti. hitsiz ispatsız bir cinayetle kar ı lınııyak köy çocuklnn geliyor, a· çıngıraklnn ~'}itiliyordu •• 

maga .oaŞ . 'nd •i sev ıgını onun h l'l 1 .L 1 d K d' . w • b' 1 sonra yaşa l k ve elı en > .... • •• l' b"lirdi fakat vazi· I Senelerce onun aya ı e avunan kar§ıya ıuu unuyor u. en ını, ra ana bep bir agudan ganp ır Nedi MARAŞ 
Oldukça ça ı' an l ı:ıtu Ye· dıgını şoy ıye ı .. 

. 1· bir geııç o mu:ı; . 
her ıŞ ge ır 



<JKUYUCU 
r- --MEKTUPLARI 

Mekteplerde imtihan Şekillarin ı 
Bağenmiyorlar 

l\lckteııl()rde imtihan şekUlcrinl 

bcğenmJyorlar. 

G~en ene, Ankııroda toplanan 
«Maarif şum rn nın kamrla.rından 
\ c Ül:Crlndc durduklan lne!i!cleler
den hlrl de, liselerde \ ' C orta me.k
teplenlc yeni inıtlhan ~kli idi. 
Güzel bir 1 ! 

l"aka.t yuuk ki konuşulan \e ka
rarl:ışhnlan fikirler boşa çrktr. 
Maarif Vekaleti de blllr k1, 989 -
940 dt?rS yılında ahftlln netioe çok 
düşüktür. 

\'ckilet Te yahut hP.r han~ri bir 
günd~lk gazete imtthaıt şekOlerl
'c elde edilen neticeler hakkında 

Adliyede: 

bir nnkcl açsalar -.·o hu ankete 

meımlckettn Ueri gelen ,fikir adam 
lan \"fi battit bu işin mliteha.ııeıcs

larına sor alnr, al!M'&kları ce,·ap, 
nınbııkknk. yeni imtihan ı;ıekille-

rlnln ezi<'I olduğunu \ "C imtilıım ı,_ 

lerlnln her Şf'yılen en·el 1518ha 
müht~ olduğunu M;yliy·eceklerdir. 

Her 1 g1bl maarif işlerini de be

nimsemek hayuh blr ~ ohn kana-
ati ndeyir.. 

Yeni imtilıaıı şeklllf'rinde dta

nrif şfır~ıı> nın durması bir ı.a-

rul't".ttir. 

M. "· 

Nafıa işlerinde Kullanıl an Mahkumlar 
lmrallı, Karabük ve Zonguldakta 
Çahştınlanlar F azlalaştı n:ıyor 

Müddeiumumilik her iki ohim hıldı· 
sesi hakkında. tahkikat yapmıya Jü· 
zum görmUştUı-. 

* Uzunköprü icra memunı KAmil 
Doğan 160 lira zimmetine geçirdik· 
ten sonda. ortadan kaybolmuştu. Po
lıs dün KAmll Doğanı İstanbulda ya
kalamış ve mUddeiumumillğe vermi~
tiı·. Sultanahmct sulh birinci ceza 
M.klml sorgusunu yaptı ve tevkif e
derek UzuııköprUye gönderilmesine 
karar verdı. 

~A TA1'" 

YAZIK! ••• 
Görüş Meğer Aralarında 

Farkı Yokmuş 
Tasviri Efkarın başmakalesin- k i m üverrihlerin ta\:bıldarı cCen• 

deki peynir tene.kelerinden hali· netmekan> lığın her gün bir par-
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r
Ermenileri Kimler 

NiÇiN --
' ve Nasıl Aldatf ıl ar? 

Siyaset F ac • asın1n 
Becer ·kli Artisti 

Kah Hamilere Gülügorı 
Kah M ahmi eri EzigordıJ 
An:aıan: , nökyan - Yazan: M. SılJJ' 

seden yazımız, Türk köylüsünün 
1 

ça d aha yaldızlarını kaybetmekte 
ve Türk işçisinin geçım şartları bulunmasıdır. Bu nasıl cennetme. rTer••n~ ve iktibas hakkı mabfuzdurl r 
hakkında Naci Sadullahın Velit kan? Cehenneme girdikleri sanı· Yine iJA.veye lUzum yok ki, Kafkaa bir dUşman ve zalim gibi t~'lf' 
Eıbüzziyadan farklı bir kanaate !anların hatıralan bile en delik- Ermenilerine ya.pılacağı sanılan mu- dl~mek ~stenilen AbdUJhaınit ll~ 
sahip olmadığını da ispat ımki.· siz uykulara dalmıl} bulunurken J.veneler ıçin giden paralar da tstan· mılletinın bu sıyaset oytınaf_. fi 
mnı bize vermiı bulunuyor. ABDOLAzlZE DAiR nedir bu bed'bahtm çektikleri} bul ve Anadolu Ermenilerinin kasa· roller& ancak yurtlarını mO!,.t 1 
Ev~t·:· ~an gazct~i~in . 8 / 2/ 941 Gazetelerde • insana bıkkınlık ! * larmdan, keselerinden çıkıyordu. asayişlerinl muhafazadan i -
tarıhlı nusha!!ında tkmcı Myfanın b. :ıc · Hk A Sözün kl8Mı, başta lzmirllyan ol· duğu pek a.şikli.r olarak anı.,ııır·ol" 

. . .. ' vere~ tr ee ıcı v~r... . mm.a GECİKEN VE ŞEKLİ TF.SBİT •üphesiz ki, kökten kaıırarıı111 1 yedıncı sutunundn Y.~r bulan. ve I bu bırkaç günden ben belıren hır İ IY BiR mak Uzere Hınçıı.klar da, Tıroşaklar .,. ıruı.ıı 
cKarşılıklı Dem&goJı> başlıgını matbuat illetı değildir. En az on ED LEM t.N da el birliği ile Türkiye Ermenilerini TUrklerdm kendilerine sa~ ~ 
taşıyan yazısı ile dostumuz Naci beş yıl.danbera bu böyledir. Bir 1 H AREKET... 60yuyorlardı. Bu soygunculuk, hiç lıçlara. palalar& boyun uzs 411_ 
Sadullah. müdafaa ettıği:miz 1 mevzu ıutmıya görsün, hemen Arnavtotluk kralı Ahmet Zogo ara verilmemek fartlle U meşrutiyet beklenemezdi. O zamanki ~ 
esasları reel ve cerlı edecek de- her g.azete derhal ona sarılır. Her nun Yunan ordu•una yazılmak lnkılAbına kadar devam etmiş Tür· !erden bir çoğu Türkler ~ 
!illerden mahru!m bulunduğunu orijinali bir taklit, her taklidi bir 'lrzusunu göster. kiye Ermeniliğinin yalnız kanları de- imha ve IUAf edllmiş ise, ~ 
izah ettiği derecede ıbir sarahatle kalp ve her kalpı daha fazla tik- ~ .ği hah. er veri~ l ğl~, lliklertn_e "~a~ıncaya kadar emil· hiç bir r.aman yurdunu, ~ rl 
Ebüzziynzadenrn yanı ıbaşındn sinti veren bir diğeri takip c.der. m~ ve erltılmıştir. müdafaa eden Türklerde d -;.; 

me~ı a ımak.tan çekinmedığini Bir müddettenıberi g.azeteler· B~nd>a bir yan Çarlık Rusya bu hale bıyık altm- ı kis yaşadığı toprağı hor gö t,,JI'_ 
de. ~lan . ~le!"~ bulunuy.?r. den biri bir eski mevzuu tekrar !ık olacak her dan gtllUyor, sinsi siyasetini arzusu l~ndeld aziz nimeti yere •ı;ııflSI f 

1 asVlrı Efkar baş ı;utununun ele almıı; bulunuyor: alde. Zogo bir gıb! devam ettiriyordu. Ermenıleri lıycrek vatandaşlanna sal ıntl' fi 
bir zahire antreposu haline sc:>· Abdülaziz... aldır. Eğer bu İngiliz nüfuzuna kaptırmamak lçln radılıııta eoysuz, bazı geçi~ I 
kuld':'ğu gün, _8?.ü~~iyazadenın Bu Osman oğlu kadar talihsi:.c aber .doğru ise ı Abdillha~ldt bütün kuvvetııe körUk· huyıruz Enn~erde fdt. 'Y ,fi 
:P.~_yn~r tenc:ı~elerı ust~ne _çıkarak bir adama toprağımızın üatünde .:mun krallıktan 'l!'"<'".İ "'~ı'.lzl ere karı;ır ~rayı. kendine o Ermenileri hüküm Te teelri f 
l urkıy-«: ef.karı . um'!mıy~sı~~: . ve altında rastlamak , imUnsızlaş· ı vaz ıgeçtiğini ka- sıper edınıyordu. B~ sıya.cıetı İngilız- da bu gibi badirelere sevJc~ rl 

Hapishaneler umum müdürü Ba· 
ha Ankan, dUn lsttınbUla gelmiştir. 
Bir kaç gUn kaldıktan sonra tekrar 
Ankaraya dönecektir. Haplshaneler 
Umum müdUrlUğii Tiirklyedeki ha
pishaneler ve mahkumlar hakkında 
esaslı tetkiklere dayanan bir broşür 
hazırlamıştır. Türkiyede 36 bin ka· 
dar mah~m vardır. Nafıa işlerinde 
ı;:alrştırıla.cak mahkflmlarm sayısı 7 
bini aşmamaktadır. Nafıa işlerinde 

çalışa.bilecek mahkflrnlar ayrılmak· 
tadır. tmrabda. Zonguldakta, Kara
bükte çalıştırılan mahkfunların sayı
larının arttırılması içbı de tetkikat 

- Ey ahalı! «Kendtmızı. bı~- tı doğrusu ... Bir zaman «İntihar 1 bul etmek icap eder. Zira bir kral ler de anlamıyor, bılmlyor değillerdi Jet ve cehalette kit. Ermenilel'• .J 
dik bile.li, memleketin ekserıyetı- mı d.ti.? Katil mi edııdih dedi- kendi düşmanı ile harp eden bir hani. Fakat. onl~rm da siyasetleri. dl idraksizlik ve tzansızlıklatl r 
ni temsıl eden sınıfın başhca gı- ler ve yıllarca cevap aradılar. kuvvet ile ancak itı.ifak edebilir.

1 
Rusların rollerını . entrlkalarrnı anla- bit-'' 

dasını ekmekten tı0nra peynir B _,,_ ti d ' ld" _ı_ 1 . d arih O L· b ..ıı. b aı_ alt d mıyor gibi gorünmelerinl icap ettırt- den Rusya ile İııgilterenin - .JJ 
unu ... a e ı t> fCK m e s nun vır aiı"'a ayr ~ ın a t bazi · kfin gtJ111"'", 

Cümhuriyet Gazetesi Aleyhine te§ki~ ederi» . bir iddia takip eıtti. Derken bir çarpışmayı kabul etmesi ancak yordu. . yase çesı mev e '.,I 
Açılan D ava Neticelend i DLye hay.kırmasını bız cevap· başkası ortaya ç.ıktı, cintihar et- bayraksız &ca~ası tle ırnümkün· Bu ıeyaset faciasının en becerildi ve bunun cezalarını zaman 

Bir müddet evvel, Afrodit mesele· vapılmaktadır. 

1 H ai mUnascbeti ile Cumhuriret ga.zc.. 
Erkekliğin pnındanmıf... ıraız, tesindc çıkan ve İstanbul Cümhuri· 

Kabahatini İtiraf etti 1 yet mUddelumumislnt halkın husume 
Nazmi Yet, Galata, Beyoğlu ve 1 tine maruz bırakacak mahiyette ol

İstanbul taraflarında on iki yerde duğu iddia edilen neşriyattan dolayı 
hırsızlık yaptığından yakalanmış ve 1 mezkflr gazetenin neşriyat müdlirü 
dün Sultanahmet sulh birinci ceza Hikmet MUnif Ülgen, Aslıye Altıncı 
hAklminln önline çıkarylmıştır. Naz· ceza mahkemesince yedi ay hapse 
mi Yet, diyor ki: mahkftm edilmişti. Temyiz bu kara· 

- Bay h!klm yembı edeyim de n nakzettığlnden ayni mahkemede 
inanınız. Beyoğlu tarafındaki hırsız· devam edilen muhakeme bu defa Hlk 
lıkların hepsini ben ya.ptrm. İtiraf met MUnilin beraeU ile neticelen· 
ediyorum. Erkekliğin şanı böyledir. mlştir. 

Fakat Galatadaki ve 1stıınbuldakl 
ihtikar Suçlulan Adliyeye Verildi hırsızhldan ben yapmadım. 

sız bırakacak olanlar arasında tı» diye aylarca. tiı<tir tepindi. dür. artlstl Abdillhamlt idi. o, Ermeni 1 bütün acılığı ile çekmiflerdit· 

görülemezclik Tünk milletme ait İmdi yine katledildiği iddia Z ' Arnavutluk ıtacını meselesinin kendine karşı ~ullanıl· MEŞRUTİYETİN tLA~d' 
• 1 s· .. dd 1 b ogo nu? . v• • makta olan sıla.h oldı •"- - "-.. 1 • 

bir milli hakikatin, ne derece 0 unuyor. ır mu et, ovve. • -~ kendi rıza.sıle terk edebılecegını . , •. ,, .... SONRA ERME::-0.1. KOM1T 
hadise Anıkarada Uluıı un bır su- 1 1 1 • ·· b L ' b bıliyor. ın ı' 'ı. 'B.Setinl hakikaten 1 .. . tk" 1 '--- bir a:ıtı a amıyacagına gore u na er d h il k bir d id kiP 

cur e arane o ~rsa OnNTI, tununda bir itiraz ile karşıla;ı:ııış- belki nda n al attır: 1 a lyane den ece şekıl e aro ı M~Uyetin ilAnmr ta rJll 
mugalata darbesılc ortadan kal· tı. Dün de «En Son Dakika:. nın şu g ediyordu. İcabına göre Ruslann yU· günlerde bUtUn Türkiyede ve I 
dırılahileceğini mümkün sayan· ikinci sayfasında mini mini bir 1 dcKrbal,l Arnayvutlukta hdarp ha- znne gUl!lyor. eline geçirdiği fırsat sa lstanbulda yepyeni bir ~ft 

. • a.k . .. . . . .. r m e u unan unan or usu ya- llc Ermanı· lerı· azı·vord·ı •• 
lar arasına bızı de katıştnım çerçeve içtnde şoyle hır ı.tıraz go· .d lt:ılyanlarla çarpı.şmak ar ~ . ' ·; . d d •- yordu. İttihat ve Terakki --~ 

._. 1 b 1, __ ..ı ., V -·ıd·· nın a • .,,.,en dostluk ıbreslnı bu efa a .uı- 1 rüesa k6. TOr~ 
hangi yiğitin 111.arı o a i u-uır e ru u: -- ı· . . "h - k zusunu göstermiştir. bu takdirde gilizlere çevlrlyor. yine Ermenııtği n n ve er nı, 

b .• h kik · d • · · ~Aobdu azız intl ar mı ettı. a- . .. 1 k d unsurlar arasında bütiln ve 
ta ıı, a atı. egı.~ruyen, mev· .1 • d"ld " b.I . ıse soy enece ııey şu ur: l yere seriyordu. Arada bir, geniş bir lü mAnAsil tam bir hUrriYet 'ti 
cut olan ve daha iyiye, daıma htı hmılde 1 1

h 
1 e.mıyoruz amma cGeç ... Çok geç . .. Bugiine ka- ı rekabet sahnesi kuruyor. İngiltere ile .. 

0 
t tatbeiki "b' lml bil' . . • . . ih 1 er a e mu arrır onu yaza yaza . . .... va gı ı, sam 

çok daha ryıye dogru hır ıst a e .. 1d.. _ı-· dRr aklı nerede ıdı? » Rusyayı bu sahnede karşı kar~ gramla rta tıl 
0 · -•'-" · k dd b 0 urecc.11. .. ı.r.ıı> b k O 1 b " b" "'l ta 0 ya a mış, 

aeyn tW1.ıp etı_neaı mu a er u· ı En Son Dakika, adı üstünde, )ff. ıra. ıyor~u . na~ ır ırı:•• e no kadar bUtUn ştddeWe devaJ!l 
lunan hakıkatı uluorta yazmıştık. d k!'I-- _ı k b ' 1 teatisi. sıya.cıet mticadelesı yaparlar· k 1 kl b ,.... ada U bll' 

1 ~ il h .. d en son a ~AUa çı an ır gaze- AÇIK MUHABERE . arşr ı ı ubu ve ve er 

HAkim. bu müdafaayı kabul etme
di ve kendisini tevkif ettı. 

Naci Sadu a ın eutunun a, d" y . d"' •. . akl b 1 ken Abdfilhamıt, ehne gl'çen fır!atı t 1 t H k TU k E -erıl-• ~ ,..ıd' .. 1 te ır. anı U"Unmaye, mı a- \ • umuş u. er es. r , r ... 
Müdde.iumumililc ihtikar auçlu- Tıı.svıri Ef arın ıbu IU ta'SI oy e ı ,. k . rd s·· Bli~ilkadada Bay 8Uleyman Nuri ihmal tmlyor, Ermentli~t kanmı h d" B ı s m hO-

larının derhal oezalarını görmeleri bi.r teşhis buluy.or: lınab.top amıya. vahtı ~d . ırd. by. Ö7: 1 iliğini yine kurutuyordu. ~ 1~e gua.yng~, :~:tün .!Jlll 
1. h'· I , __ ..ı b" · . B . 1 I . 1• b · e ır gazetenı~ u 1U ıa a U• m 

Dindaılannı Bile Dolandırmaktan i~in as ıye ma .11.cme er~en ~r~ı . « ··. u cum e er, gız ı ır ~- lunduğu gün ilk .sayfaaında k.os- Müneırver dikKati~iz benı pek mil· Bırçok Ermeni komitacıls.rı Abdfil· ve serbest olmuştu. lstanbuld' c'f 
Çekinmemiıler 1 nı yaln_ızıbu su~lar~ tah~ıs e~~l. 1 ~a ~askesı al~n~a sırıtan a~~- koca bir çerçeve içınde Abdüii- tehassis etmiştir. Sevgilerimi kabul hamldln Ermenileri hiç sc"-medlğlni, kes zovkU blr heyecan içindi ~ 

O va'kıttenberı Müddeıumumılıge kar bır demagoıının rnahsulu· . 't bi tefrika ilan etmekte •diniz. her srrası geldik<:~ söyiemlş ve yaz- nıyor, çarpınıyor, koşuyor ..,. r.ı Pobs dUn mUddehımumiliğe Avram .. ıı· knıd . 'kal . d .. zıze aı r '· 
ve Ropen isminde iki sabıkalı genç Y.uz e 1 ar ~uç mtı etmış· ur.> . o~ınasını neye hamledelim: lll'klmhan 8akarya Okulu Oğret- mışlardrr. Fakat, ciddi bir kanaate yordu. Her tarafta nutuklaı' ~ 
verdi. Bunların tam iki düzüne dın- tır. Bunlardan bır 90kl~rı!'ın do~· . Acab~ :"."at~nıclaş ne. d:m«:k 15• Düşünm?ye, akımı başına top- menlerinden Şi!r.tit·tlfo J~blebtclut- ve esasa müstenit olmryan bu sözlrr, nlyor, meydanlarda yaşasın it" 
daşlarmı dolandırdıkları iddia edili· yaları ~a ~ah,k~eye ~ntıkal ettı. hyor? E.buzzıyaz~de~ın ıddıasını lamıya vakit bulamamış ofma81.· lu: hiçte ha.kikat ifade etmezler. Benim YR.!}ll8ln uhuvet, yaşasın mil5')1, 
yordu. Evvetkı gun tevklf edılen Yako. , cerh mi etmek nıyetındedır? na mı? Arzu ettiğiniz yazıyı göndermek bu husustaki kanaatlerim tudıır: vazeleri top gibi gUrlUyordU· ·~ı 

Sultanahmet sulh birinei ceza M- Baroh, Maool, Muetafa Srtkı ve ilk bakışta hatua gelen budur. Ortada açık bir ha.kika.t varsa UzerPylm Diklı~liniz beni pek müte- AbdUlhamidin Errr.enllere karşı, lar, deapotııır, hahamlar, ps111 
kiml sorgularını yaptı ve ikisini de ~~stafa Sabrinin ~~~ları da ı Fakat 1 ürk köylü ve işçi.inin o da şu bedbaht hükümdara ~- hassi3 ttmiştir. hiç de dUşmanltğı yoktu. O, Erme- sevinç Yaşlan döküyor ve öpU 
tevkif otu. dun mahkemeye verılmıştır. Ya· geçim seviyesi etrafında ona:>'.a nlleri diğer gayri mUsllm unsurlar· lardı. / 

kında bun~arın duruşmalarına .d a atıtığmıız ~üpcdüz hakikat:. ın. dan ayırmazdı. HattA., diye bilirim Bu kal.abalık arasmda ıı~ı 
P altoyu Çaldığı Zaman Meğer b ı c.alk.t lıWJ .:§ ~a t~ - tetkm aka.binda Tan muharrırı ıa u n M A ~ A ki. Yahudi ve Ruınlardan daha ziya- kalan, Siyah tlya.nko boyun ~ ... 

Şarhoımuı!.. aerhnl ııahadakı mevkiını tesbit lg} lb '=- de Ermenilere iti;rıa~ ederdL DeYlet Kafkas ve Rus lehçeleri Ue ~ 
Suıtanahrnet sulh blrlncl ceza hA· ~ ediy.or: 1 hizmetlerinde. hatta büyllk vazifeler tükleri Erınenlcelerl ile gıııyd 

kimi, dün çok garip bir davayı tet· . c- lnsana Türk koylüsünün de Ermenılerin k·ıllanılmasmı bılhas- ve Taşnakııağa.nlar da bulunu ,,,S 
kik etti. Suçlu Mahmut Yeşil ismin· kil d §ad • h " - sa p•'ltS ve dedektlf işlerinde, hele !ar da birer hürriyet kahrarıt / 
de bir hamaldı. Bir knç gün evvel oir sa.ray er~ e .ya. .ıgı ~- Soldan Sata: 1 - Balalayka 2 - , "' ,. zıı.tma mahsus ol'\ l hazine! hassada bl kunıluyorlardı. Meşruti)·e~ 
tüccardan Ziyanın paltosunu çaldığı BUGÜNKÜ PROGRAM •mi veren ve Turk ışçısının fakır Katr • Si 3 - Aş - Talk 4 - Riyazi / I f:a~:;u;: denilecek kadar Ermeni me- nm haftasında Avrupada 
için hrıkimin huzuruna. çıkarılıyordu. S Program 8.03 Ajans haberleri ~ündeliğini br tüecar kazanctnın - Denk 5 - Aman • İra 6 - Hata - ı mur bulundurmaemı, bu 'kanaatimin Ermeni komitacıları, ~kçıl"' 
Mahmut Yeşil, kendisini şöyle mü· 8.18 Hafif parçalar (Pl.} S.45 9 Ev tevôkinde gösteren bu cümlelerı Ekrem 1 - nk • İman 8 - Arnm ' ! kuvvetli bir delili olarak gösterebl· günler ve serseriler hep İS 
de.faa etm k istiyordu : kadını • Yemek listesi ld "b ı·. · dere~• 9 - Avniye 10 - Re - Razı - Ruh it lirim. dolmuşlardı. Hepsi de v •• ao uran mu a aga, aynı ........ .,., ... 

Bay hAkım, b<-n çok namuslu 12.30 Program 12.33 Türkçe plak- . . d .. . h 
1 

ıı - Çile - Sıra ~ 
1 

Ermenilerin düşmanı ne Abdülha- memnun görUnQyor, M:~ti.r (/_ 
bir ada.mım. Sabıkam da yok. Öm· lar 12.50 Ajans haberleri 13.05 Pl!k oe qıkar hır eımagoıının ma. • Yukarıdan A'ajt'rya: 1 - Karahi· , 

1 

mit ve ne de 
0 

zamanki Türkler de- dan taraftar bulunuyorıard'· 'il, 
rUmde haram yemedim. Tek bir ku· larla şarkılar, programın devamı ııulü değil midir}» sar 2 - Şimal • Ve 3 - Av • Yat- 1 1 ğlldi. BIIAkis kendileri idi. Dima#Ja- da yapılan nümayişlere, tessl'~ 
surum ayyaıpım. Saı·hoş olduğum z.a. 13.20 H Knrı'1k program (Pl.) Diyor. Yani 8bür.dıyazadenin km 4 - Rana -: İri 5 - Ak - Hayal f nnı lstiklAl aevda.sına kapt.J:ran, bu iştirak ediyor; nutuklar 96Yl 
man şuuruma M.kim değilim. ıştc, 18 Program 18.03 Cazband {Pl.) onoaşılık kfdia ettiği mevbum 6 - LA.tifc • Reze 7 - Ata 8 - , sevda uğruna Rua ve İngilizlere u- dı. .,J 
böyle bir zamanda ku!Ubeme bir pıı.1· 18.30 Konuşma 18.45 MUzik Çiftçi- tr"kan umumiye mangasının ilk Yrldmm 9 - Kerem - ;rı 10 - ,~ ~lık yapan Ermeni zUmreleri ne Hmçaklar, ilk ve bUyQk ~f 
lo götürmüşUm. Ayıldığım zaman, nin saati - Zeybek oyunla.rı 19 Müzik • . . . As - Namaz - Ur 11 - k Nefha bu zUmrelere katılan cahil ve gafil lannı Beyoğlunda (Sürp Y~ 

malum nef en halını alıyor. " O:..,/ bunu kapının arkasında buldum. Ne- İspanyada yarım saat (Pl.) 19.30 N ı.kl E" T "' k ·ıı t " Dt)~"KÜ B Ul.u"IACAN IS HALLİ Ermenllerdl. Bunun için buracıkta yon) klisesinde yapmışla.rdl· ~ 
damel ettim. Sahibine gotUrmek için Ajans haberleri 19.-t5 Radyo fasıl e yaz . . ger, u_r. mı e ı· Soldan Saga: 1 _ Nasp etmek aynca deliller göııtermlye hiç te lü· da komitenin reisliğinde /. 
karar da verdim. Kararımı tatbik et- heyeti 20.15 Radyo gazetesi 20.45 nı~ ı:e.ka~ına ıt~at ed~i..n.den al- Aleti - Ortadaki harf iki defa oku- zum görmüyorum. Ye.km tarihte ge- Ka!kas Ermenilerinden ~ ~ 
mek O:tl're iken elime bir şişe rakı MUzllc ,radyo kUme heyeti - KlAsik uıgı bır ılham tlo: • DördUncU ay 2 - Kadın ismi • ı nunca operatör 2 - En fazla • A- çen hAdiselert halırlıyanlar, bu hA· yanla sayılı ele bqılardan ~ 
geçti. yıne şuurumu kaybettim. İşte program. 21.30 Konu~a 21.45 Rad- «- ... Farkında olsalardı, bi· Bayramdan evvelki gün 3 - Dur· zerbeycanlı 3 - lkinct harfin nok- disclerl tam bir bitaraflıkla akıl ve (Dltrat Bıvacfyan), Adanalt ( 
bu sırada kendi kendıme: yo salon orkestrası li.rl~~di ki d:.mag~j~ !~rk ~öylü- gun - Güzel, sevimli 4 - Nida - Te-

1 

tasmı kaldırınca su ile temizlen • mantık tera.ztslnde tartanlar bu flk- eı Pehllvanyan) meşrutiyeti~ 
Bu palto, kulUbede ne duruyor. 22.30 Memleket saat ayarı, Ajans sünun ve Tuıık ~ın haç ye- razinin gözU 5 - Garez - Kışın ya- Muayyen vakit 4 - Müsaade • Ka- rime iştirakte, hiç de tereddüt et- ve tebcil yollu nutuklar söYI ;/, 

Relkt çalarlar, dedim ve götUrdüm, haberleri 22.45 Radyo salon orkes- modiği şeydir.> ğan - Temas 8 - Yamak 7 - Şef- der ~ - Parlak görUnen - Tüy • mezler. AbdUlhamldl ve Türkleri Er bu toplantıda bulunan ıtt~ 
altı liraya satarken yakalandım . Be· trası programının devamı 23 Müzik: Diyebilen bir Naci Sadullah faf bir madde - Sabunlanmak için i Fotbol takımı 6 - Şık 7 - Atm a- menilere karşı dfüpnan gibi hareket can ve gönillden tebrik eyi ;I 
nı affediniz. Dans nılizlği (Pi.) 23.25 23.30 Ya- Türk köylerini dolaşmış, Türk kullanılan bez - Yazın esen bir rüz. yağma geçirilen demir - Bulma • ettiren hıidlseler, sebepler ayn ayn dl. CSa.bah GU!yan) alkn}latl• 

Hı\klm, Mahmut Yeşili tevkif etti. rrnki program, Kapanış köylerinin damları altında bizun glr 8 - Ezilmi~ - Siyah 9 - Na- At yavrusu 8 - Komşu btr memle- ve lnsaf ile tetkik edlldlğl takdirde ıanan nutkuna: 
Beşıktnşta oturan Sevim isminde gibi yıllar geç.İTm't olsaydı ve ne mazın aksamından - Talik eder 10 ket - Siyah 9 - Serzeniş - Sağlam 

ıkl yaşnıda bır çocuk, bahçenin ha· Eminönü Halkevtnden : olurdu endüstri Tül'kiyesinin - Toprak - Bnzan 11 - Son - SU· de~ll 10 - Kadm ismi - bulmafa Ç& c·oR T 'N' 'Z .AI ~ 
vuzuna düşerek boğulmuş ve olmüş- ılstiklll Savaşı hakkında kon!e- bQylc hayret edilecek derecede kQnet Bul. lıştı 11 - Ciğerlerimize giren hava. U V • V ı ~ ıl 
tUr. Tablbladll Enver Karan diln cc- rans ve film) gafil ve biganesi olmasaydı. • Yukarıdau Aşağıya: 1 - Tarama - Bir şark vilayeti 

~~Uşft~~~b~~ Uşu~™l~~~~ ~-~------------------------------·-----------~,OYL/rYELI mlştir. 18 de evimiz salonunda {.lstiklAl Sa· 

I<a.cııınpaşada oturan Sara ismin
de altı yaşında bir çocuk ta yanarak 
yaralandığı için ~işli Çocuk hasta· 
hanesine kaldınlmıştı DUıı ölmüştür. 

vaşı) me\•zuunda bir konferans ve
rilecek ve (lstikllil savaşı) filmi gös· 
terilecektir. Gelmek arzu edenlerin 
giriş karUarını büromuzdan alınala
n rica olunur. 

,.. Bu Akşam S U M ER Sinemasında -

E.srarengiz Memleket... Vasi ve hizyük memleket ... Gece ve 
sokaklarında bütün ihtirasların kayna§tl'ğı memldtet ... 

p A R i s 
Al.BERT PREJEAN ve GINE1TE LECLERC 

en gijzel Fransız yıklızlannın i§tirakile canlandırdıkları 

METROPOLiTEN 
( Hayat G meldir.) 

Bütün haıkikatlar filmini, büyük Fransız şaboserini 

Bu ak4am S () M E B Sincmasmda 

Mutlaka gidip görünüz. 

Sme.rM.nm en güzel kadını 

HED Y LA1v!A RR l Sinemanın en büyijk artiati 

SPENÇER 1R ACY 
Hatırasını ebediyen unutamayacağınız d e recede neS. ve 

ta.hane bir Film yarauılar 

BU KADIN BENiMDiR 
Orijinai nü~aısı 

Yarın a.k§am MELEK'te 
TÜRKÇE Sö ZLÜ NÜSHA.Si PERŞEMBE 

AKŞAM! iPE Sinemasında 

Bu filini görmemek sinemaya h iç gitmemiş olmakla birdir. 
DiKKAT: Yarın gece için MELEK'te loca kalmaıml§tır. 
Numaralı koltuklar bugün sabahtan itrbaren a.ldmlmaeı 

rica olunur. Telefon: 40868 _____ , 

Fenni Gübre lstiyo. lar / 
Aclena glftçilerlnden Kemal 0- ı:nek mtimldln ola.nuyor. ~ 

zan aoruyor: 
Geoen eene bin mlifkWAt De 

bir miktar kimyevi gübre bula
bllm.Jştık. Biz bu cöbl'flllin çıok 
faydaı!Um gördUk. Nerede anauıt 

lııek bu fenni ıtlbredea tedarik et
mek mlimldln olamadi. Acaba h
tanı.wd& veya lr.mlrde bu gübre
lerden ııU:anJar var mıdır f Eğer 

varsa INze adreı.1ortnl cöndBlrtıe

ıılz çok memnun ollM',atJL LOtfea 
bizi cevapsız bU'akma.yma. 

CEVAP - B&hsettlğlnlz fenni 
gübreler Şili, İngiltere, Almanya, 
Fransa ve Yunani.lrtandan getlrtll
mekte idi. Harp dolayıllile buralar
dan bu nevi ~brelerden getirt-

ne Sovyet Rusyadan bit ~ F 
azotıu gübre getirdllm~ idi· ~ 
ne için ne lstanbulda ntı de eı'4'. 

elen Anadoluya bu gUbr ~~ 
gönderilecek kadar etole 

11
, 

Şayet yalnız azotlu gübre ~ 
ti!a edebilirseniz şimdiden~ 
müdllrlyett delAleUle f{ ~ 
fabrikasına mUracaat cdiil~ 
rabUkte amonyak sulfatl 

1
"",f 

azouu bir klınyevı g~ "' 
maama başlanmıştır. Fal<•t ~ 
naya kadar nakUyeslnl de ;ti" 
ederek ona göre lşinl.Zll el' 

siparl' Verinslnlz. " 
Diğer pota.alı ve foaf"or~~ıAll' 

relerden bulmak kabil deli'-



. ,. -= r ::zd VATAN 
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Vekaletlerin Memur ve Müstahdemlen 
Gençlik Klüplerine Girecekler 

Bunun ilzerlnc 20 yaşınıı kı:ıdar o
lan bütUn memur ve mustahdemlere Beden terbiyesi kanunu hükümle

tinden olarak 15 - 20 arasındaki genç 
lerın bulundukları semtlerdeki genç· 
lik klüplerine girmeleri icap etmek· 
tetıır. Vclt!Uetlerde çalışan memur ve 
ınuslahdemıerln şimdiye kadar hiç 
bir kllibe müracaat etmedikleri gö· 
tillrnuştUr. 

l mış bı.ınle.r tebllgat ytıpılmıya baş an • ta 
semtlerine yakın Jdüplere mUrac~ 
mecbur tutulmuşlardır. I<lllpte c;s ış-

. ti tesadüf et-ma z:ımanı mcsaı sna ne •. 
ı ın \'crııccen· 

tıği takdirde bunlnra z 
tir. 

Adliye Vekilinin Tetkikl~r.iı .. 
940 senesi zarfında görduı;u ış 

Adliye Vekili Fothi Okyar dün bundan evvelki senelerekn~zarak~ 
ııaat on b~te yanında krılemı d Daha ço ış çı 
llll!hsus müdürü Şakir olduğu. hnl. daha fa~: ~iz a-da\ctin lüzum· 
de İstanbul Adlryesine ge!m~ ve mı tı~ :c tevakkufa uğramak· 
doğruca Müddeiumumi Hikm~t suz 5 te 1 takip etmesidir. 
O • Vekıl sızın cereyanın · k"i 

natın. daıresine çıkmıştır. . H" k·mler de bu gayeyı mev. ı 
burada Miiddeiumu.'Tli Hikm~t . a 1 k mak ve tahakkuk eltır. 
O . H d" ·ı bır ı<:raya oy l nat ve lcrLıı reisi am ı ı e I k . · calısrnaktadır ar. 

, lllUdd k a avu· me ıçın • • ı· ih et konu§tU tan eonr . I . . f ~·ıatı kanun ay ası 
~at Etem Ruhi Balkanın zıyare· .. 1 ~~kaMi~let 'Meclisi Adliye en· 
tıni ka.hul etmistir. Vekil bundan Buyu . d d' Kanun cıkmadan 

,,. · • ve ·· enın c ır. • 
aonra yanmdn Müddeıumumı w cum . • E t cltiY.ıtının nercler-
k 1 ··d ·· ·· Idugu evvel ıstına e T a cmi mahsus mu uru 0 •• ğ' ··ylenemez. em· h l İ · · d iş gorecc ı so a de cra. reisliğine gıt:"~"· .sol· ~ . 1 . de cski3inc nazaran da· 
ta da birinci ticaret, ack~ı_ııcı: a • yız ~~er; ürümektedir. Bu mah. 
lıncı, üçüncü, ikinci ve bırıncı cc· ha sulat d yh çolk i" çıkarıyorlar. 
za, 4 üncü asliye ticaret ~ahk~- keme ~~la:ı: nafıa· islerinde ç.a· 
ınelerinde bazı davaları dınlemı!J Mahk 1 "çin hazırlığımız ı.·nr· 
Ve adliye müfettişlerinin odashkın~ dlıştırı(l6Ôoa)rı kadar mahkum nafıa 
da · · · vek·ı ceza rnn e ır. b'I ekt' Da· gırmışlır. ı rk b. . I . d çalıı1tınln ı cc ır. 
rndcri koridorundan geçe eS I~ ~er~ d'dcn "'Knrabükte 200 ka· 
kaçakçılıktan mahkiım olan a ıı şım ı k d Zon
elinde kelepçe olduğu halde vc· ı dar mahkum çalı.sına ·ta ır. I ;tın· 
kili seliunlamış ve: . guldak madenlerını:le de ça 

1~ 
- Bay Vekil, lıhfen bır ~e .ha· ı ıan ımahkumlar vardır. 

Pİ:ıhaneyi teftiş ediniz. de~.L§tır.. Kürtaj yapan doktorlar hak· 
Vekil ıbundan soma Muddeı· kında ne yapılacağım s0ru~~~u

llmttmilikte gazetecaeri kabul et· J tanbul müddeiumumılıgın. 
rni.<ı ve sorulan muhtelif suallere dnuz. hsk'k cdılmekte olan iki ha· 
k • b 1 !'itur· c ta ı :el' Cc arşı şu beyanatta u unmu~ • 

1 
d. bulunduğunu öğren ım. • 

- Ma:llkdmclerin illeri nası ısek nunlarımızda kürtaj yııpan: 
çtkardıgwını görmek için mahkeme. lza a '-'aptırnnlnr hakkında cezaı 
l dik A rıca ar ve "" b h"kil eri birer ıbirer gez • Y( d .. ov'ıdeler vardır ve u u m· . n tı mue)., d'd" · · rnnhkemelenn bır sene zar ı • k. fıd Cezaların tcş ı ı ıçın 

d . . t t' tiklerı !er a ı ır. 1· k 
çıkardığı i,lere aır ıs a ~ • . . eclbirler nlmıya uzum yo • 
göz.den geçirdim. İcra ve ıfl~s ış· yenı t . 
!erinin memnuniyete şayan hır ~e- tu\, k'I bugün de bnzı Adlıye 
kilde kolay çtkmakta okluğunu d . ~ 1

·ni tefti~ edecektir. 
gördüm. Mahkemelerin de geçen aıre en - Nav:un UcJzluyor 

~------, 

Başvekilimiz 
Hava Kurumuna 
Direktifler Verdi 

Ankara, 10 (A.A.) - nnş"c

klllrnlı: Doktor Rrtlk ::-.n~ılaııı, 

hııl:"ıin Tıirk llll\ a Kuruıııu Gr.nt>I 
nwrkeılm• ı:iderek hlr lmtuk ııa· 
at l<aı'lar tetklklP.rıto trnluıınıuş, 

, e Kurumuıı dahil rıızlıı lnkl~nf 

eltirllınrk Jrnp eılcn ınesnı~ı hak 
kında Kurum Başkam Erz.urw 
mebu~u :;;Ukru Koçnk'a emir \C 

dircktıner \'errnlı:tır. 

Bulgar Milleti ı 

Hata 
Etmemeli 

(Bnşı 1 laddc) -
kendilerinin teker teker pnrçalan· 

Vilkie 
Diyorki 

1 ngilizlVlil letininBirliği 

fi ) 
Trablusu 1 RodosAdasına 
T zyik H v 
ltalyanların Gen 

Karşrsında Derin Bir Kafan Baş Fırkası Kahir<', 10 (A.A.) - Ort 

ücum 
Heyecan Duyuyorum Artık Bir Kuvvet Deg"'il Şark fngıliz hnv kuvvetlc-ri ka-

rnrc-alıının te blıgı: 
'llaBına mUsaade ederlerse, bu mem· 
lekcUcrin Danlmarkanın, Hollanda
nn \'e Belçlkanın O.kıbetlnc uğl'ıyn

\,~-----------_,-# cnklnrı muhakkaktrr ve o \•akil hiç 
Ncvyork. 1 O ( A.A.) - B. 

\Villkie ingiltereye ve irlandnya 
yaptığı seyaha1inden avdetinde, 
cazetccileri kabul ederek. lngiliı 
milletinin birliği br~sında derin 
bir heyecan duyduğunu söylemi • 
tir. 

Lonclrn, 10 (A.A ) - Reute.r ajan· 8 9 ıuhat gecesi, Rodos ada· 
sının aBkert muharriri Slr Hubert sındnkı Knlnto "e Marıl'z hava 
Oough ~nl!lrı yıu:maktndır: me)dıınları Jngilız bombardıman 

Zelzele 
t tanbul, 10 (A,ı\,) 

rasathaneısloden: 

Dl.in yaz aatile ı;aat 12 yl 28 ıla· 

klka 89 ııanı~·c gt"Çe mnkt..7. li tü l · 
tıınbulıtan 190 kilometre ııı~afede 

tnhmln e-dlle-n ku\\ttllcc bir 1.el:ıt"ll' 

knydtı<lilın lşt lr. 

--0-

Şehirden: 

Valinin Dünkü 
Çalışması 

Vali ve Belediye Rei.5i Dr. Lut· 
(i Kırdar diın öğleden sonra Be· 
lediye daimi encümeninde tetkik 
edilmekte olan bütçe işi erile .ın~
gul olmuştur. 

Rept Mimaroğlu Ankaradan 
Geldi 

Bundan birkllç gün evvel bazı 
temaslarda bulunmak üzere An· 
karaya giden Vilô.yct Parti idare 
heyeti reisi lzmir mcbu u Re at 
Mimaroğlu dün Jstanbula gelmiş· 
tir. 

Dol,nabahçedeki 
inşaat 

kimse, kurtuluş ı::aallnin çalmasına 

kadar ne kadar zaman geçeceğini 

öyliyeme:ı:. 

Bizim kıırşılaştJğımız gllçlUklerden 
birisi, Avrupadnkl bu bitaraf memle
ketlerden bir kaçını harbi bizim kn· 
znnacıığımıza inandırmaktır. Bunla· 
rın bunu bizim gördUğllmUz kadar 
sarih sıırette göremlyccclt luıdar 

mahdut görllşlU olmalarının şnynnı 

hayret olcluğu likrlndcylz. 

BULGARİSTAN 
l'ı•k I~ 1 hatırh,>·orunı: G en harp 
nasında ID15 temmuzunda lıll. O 

zamım Uulgarlstanın ftona yoln ıınp· 
makin oldu~nu görmlyc ba-;lndık. 

O r.nman I.oyd C1orç, Bomır l..ıt\", 

lrfe f'mlth \ 'C ben Bulgar f'lı;-1 ini 
yenıefc dn\·ct ederek Bulgar kralı, 

Ferdlnıınd'ın kal bcdeeck tanı fa gcç
mP.kle ne hli.) ült ılcllllll yaphğını ken 
dislne izah ettik. Jlıı, hlr ı;«"Ye ~ıım· 
m:ıılı. Zanılh adam hlr.t' lnıınııınilı, 

,.e yahut buna hilkiımetlnl lnıındırn

lngiltereye )'ardım hakkında 
B. Willkic demiııtir ki: 

i in mısıl yapılmaaı lazım gele· 
ceği hakıkınd ki mü-taliam Jngil
tcrc.de gördüklerimin neticesi ola. 
rak değişmiştir. Fa.kat ayan hari· 
ciye cncümenindP. salı günü ~ap
maklığım muhtemel olan beyanat. 
tnn evvel bu hususta lnfsilnt ve· 
remcım. 

B. \Villkie Avrupayn yaptığı 
ecynhatin hususi mahiyetini bir 
kere daha kay<letmiş ve ,imdilik 
B. Roo evelt'lc yapacağı müln· 
katı olmadığı gibi verecek Lir ra· 
poru da bulunmadığını bildirmi~. 
tir. 

Trnblustn sırtc lıörf"ezınde kdın el tayy:ırclerı tarafından bombardı
AghNla'yn kadıır uzanan lngntz yU· mnn edilmistir. Kalntoda yerde 
rllytl ü geniş mikyasta \'e seri bir d::ı.gınık bır halde bulunan tayya· 
hareket olmtıftur. 

reler üzerine bomba r atılmış 
Bu ileri hareket kati bir karar a· 

ıındı~ına . ,, 1 siddctlı bir infıluk "e ıkı büytlk 
o 'c nve ordusunun Trab- k I B 

ıus "nrp h 1 d "-· yangın çr urı mı tır. u taarruz 
., şe r ne ofi'" stlratli bir d"' 1 · .. · l 

tazyik yapncağmn dc!rtlet etmekte- b~ ma~ ta!Y?.'arc erı.luzcrıne açlı an 
dlr. 1 ır mıtra yoz. tı.lC§I c tamam an• 

mıslır. 
Havıı kuvvetleri için çok bllyUk . . 

bir kıymeti haizdir. Bu mevklln if· Aynı ı:;.~e. filoya .n_ıensup tn). 
gall Alman pllı.nları llzerlnde çok yareler 1 rnblusgarp. uzcrıne mu· 
ımvvetll bir t i k vaffokıyetle tetevvuç eden bır es r yapacn ve mlltc- b k I . 
reddlt bulunan hUkumcUcrl kararla- as ın. yapmı ardır. Denız taJ-
rında tak\lye edrcektir. Y ... ~esı ~asyonuna bombalar ~u'· 

Slcilyaya göndcrllmış olan Almnn mu , bır ha~ar atc~c Hrı 1m~ır. 
havn kuvveti rinln, uğl'adıklan bü· it ly~n. dogu Afrıkaaında, taJ
ytlk zaylııt dolayıslle daha 1Jlmdldcn yard~rımız. ordunun taarruz ha· 
zayıfladığı tahmin edllcblllr. Fflhn· reketıne mu~aheret. etmekte ber
klkn lnglllz filosu Crnovnyı bombnr·- devn.rndır. Keren hır çok defalar 
dıman ettiği ve diğer Akdeniz mın- bom'b rdıman cdilmış ve iar1e de. 
tnkalannı tnr yıp teml.zledlğ:I haldr polanilc molörlü koUanı. buyuk 
Alman tnyy relerinin hcrhııngi bir hıısarl r vcrilmi~lir. 
mlldahnl<'slle kıırşıı.ı,mamıştır. Ar>marn:da cenup Af-tik sı av-

Eritrede 
iki yer daha alındı 

mııdı. Bunun üıcrlnr, nulgarlı.fan, lstlkbnlde Brltnnya adalıınnı istilCıya 
köym halkının an:ulıırı \C tılltlin teşebbüs etmek mecburiyetinde göre· 
menfaatleri hılfıfına olıırak Kalsrr'ln bıllr. Bu, hiç kimsenin gnfll, olma
tarafııı:ı geçti \·e wrer kn:c.nnılclığt ması icap eden bir ihtardır. l<'llhn· 
7.nnınn, han aksamını im,> hctt i 't• C'C- ldkn, gece gUndUz !:alışıyoruz. Her Kahire, lO (A.A.) - İngiliz umu-
za,..ını ı:ektl. Hulgal'.lstnnın ayni hn· şeylmlY. hazırdır. J.,ılhakika, cwelce ml lıarnrgAhının tebliği: 

cılıırı bir mik.t r dÜ§mano tayyare· 
aine tesadüf ederek birini dü ür
mü ve diğer bir kaçını asır hasa. 
rn uğr tım tardır. 

Bu ar da J~liz bombardıman 
tayyareleri chri bombardtmım 
ettnislerdır. tııyı ,>1111mıyııt>tıf;ını ilrnlt edrrlm. t:- hiç bir zaman olmnclığınıız kndn.r, Llbyada, El-Agella'ya lmdar u:r:a· 

ğer nynJ hatayı ynpnrsa 30 cne(le geçen t mmu:ı:da, ağustosta'vo eylQI- nan bölgo dnhllındekl temizleme ha
Uçlln<'ü defa olıırak Bulgar mlllctl, deki ile kıyas kabul etmlyecck de- reketl memnuniyet: \'Ct lcı bir şekil-

de devam clmckt<:dır. llizum uz "' felfıketll bir lınrhc ı;ü- reccd daha kuvvetli)iZ. Donnnmıı-
rüklennılş olacaktır. mı.z dalın kuvveUidlr. J."ilotlllalarınıız Erllrede şimalden llcrliycn kıtnlıı-

rımız Marsa - Taki 1 ile Karonıyı 
QuısLtNG'LER dalın çoktur. Havalarda, Brıt.anya 8 • 

1 dala~ı Uzerlnde, gerek haddi zatın- zaptetmlşlcrdlr. Bu nrada, Keren et-
Mussollnl tesmiye edilen c1talyan da, gerek avcı tayyare kuvvetlerimi· rafındaki düşman mevzilerini taz

Qulsllng> 1 ve umumiyetle adına La· zln geçen sonbahardaki nazı hUcu- yil<c dc\8m ediyoruz. 
val denen (Fransız Qulsllng) ı, her i· munu pllskllrttüğU ve mnğlQp ettiği Hab şlstandıı, cenup Afrikası kı· 
kisi de, nazı gestaposu vasıtıısile va- zamana nlsbctle çok daha lmvveUI taları şimdi cenubi Hab~lstnnda 
ta d •!arı üzerinde ha.kimlyeUerlnl llopo bölgesi dahlllnde 80 kllomctı·e· 

Diı~an tayyareleri Agordat
da i al edilen hava meydanına 
taarruz etmi !erdir. Hava dafi ba· 
tarynlnn Cr. 42 tipinde bir du§· 
m n l yynresi d~ur:mü !erdir. 

D ha cenupta cenup Afrtkası· 
nın bombardıman tayyareleri fa
aliyet göstererek B d na, Afmn• 
du ve Tıodenin-g .kalesini bombar
dıman ctmi§lerdır. Ayasotya Kilisesi 

(Başı ı incide) * 

Dolmabahçedcki §ehir stadının 
ihale şartlanna. göre 365 günlük 
bir müddet zarfında in atının ik
mal edilmesine malzemesizlik do. 
Jayısil'C imkan görülememektedir. 

(BR!;i1 l incide) X Stadın §imdlki halde yalnız lCS· 
mUr, çimento ve emsali gibi madde- viycsi yapıimaktadır. Diğer ta· 
ler müstesna her türlU eşya nakli raftan anhıının çıkı~ tarafına, 
devlet lnhls:ınndn olmasına rağmen ı Mele caddesinden de.bir yol açıl
şileplerin dönüş 6eferlerlnde vekl1let maktadır. Bu yol, Da cılık kulÜ• 
tarafından kiralanması surcUlc bu bünün yanındaki yolla birl~iri· 

n a., ınılunuyoruz. Ordumuz, temmuz ve 
icra edebilmek Umidl ile başka, bat- derlnll~iııdc dUşmnn toprakları içi· 

eyllıldckinden <;Ok daha bUyllk, dn- Uf 1 ka tarzlarda vatandaşlarını Hltıerln ne n uz et crelt bir çok harp ınnl-

Arnavutlukta, küçük bir İng:
liz avcı grupu dün Klisura .böige· 
sinde devriye g~erıkcn bir çok 
düşman avcıların tesadüf etmiş· 
lcııdir. Vukub(.lan muharebede 
Fit Cr. 42 tipinden Jört dütınıan 
layyarcsı düşürulmiıs ve dığcr ıba. 
zı tayyareler o derece hasara uğ· 
ramı~I rdır ki ı.ıslerine ıdönmiıı 
olma! rı ıhtiın 1 dahılınde değıl
dır. Pılotlanmızdan bıri tayy rc-

B. d'" · miktarında 
patlamıştır. ır uzıne k'l" . 

• b 'b 1 da ı ısenın olan dıser om n ar kl d 
Avlusunda ve civar soka: ar~ a 
patlıyarak kliniklerin bulu~dugu 
bir bina ile diğer ıbazı bına~a~l 
tahrip etmi ve münhasıran sıvı 

• t 
ali ar am1:la telef a lY 

verm tır. feh~ 
Mutaarnzlann bir şuite • 

de~ veya bir yanlı1lıktan bÇa~ak~: 
ı . imkan yoktur. un u 

rne erme . . • Selanik §ehri· 
Ayas-ofya kılıscsı, d k' 

· d • nam a ı nin merkezın e ~ynı . ecı· 
rneydanda münforıt vazı?•el~ dırf 

Binaenaleyh askeri bdır ~·ıe.deı' 
·· k.. egı ı · 

addedumesi mum un · 
Ecnebi konsolosları !le ~e;T}!;:1~~ 
lel k haç mümessıllen. e a 

ızı. elerek İtalyan taar· 
ınahaılınc ~ .. tesbit etmiş· 
ruz.unun netıcelerını 
lerdir. 

Cephelerde 
Vaziyet 

Ati 10 (A.A.) - Atin& radyo· 
na, "' deV· 

suııun bildlrdiğlne göre, .. unıın 
h in mer· tlyeıerl Arnavutlukta cep en d 

'· -"ta mesabesln e 
l\CZ bölgesinin anıu• rı 
olan Kusura şclırlnin şimaline doğru 
ilerı hareketlerine de\'am etmişl~r
dir. İtalyan siyah gömlckIUeri ıki 
gun enrel bu bölgede muharebenin 
kendileri için en felAketll neticesini 
\'eren bir mukabil taarruz :>•aparak 
l'lıuharebe meydanında. 1000 ölll bı· 
l"aknılflardır. 

Spiker mınlan DAve etmiştir: 
' -.- edi d O nlS• ltaıynn yaralılann ad e 

bette yüksektir. Hücum 15 bin siyah 
1 Ş ve görnıckli tarafından yapı mı 

'tunanıııar tarafından tamamile kı
rııınıttır. 

Şiındı Yunanlılar müteaddit şid· 
<lı.:tıı hUcum yaparak Kllsura cep~e
ııınde nıUhım yeni noktalar ele gcçır
trı~ıcrdir. Bu mıntakadald temizle· 
lllc karekctlnde iki ıtaıyan tankı iğ· 
llnanı edilmiştir. 

Daıı::ı. garpta ıtalyantara karşı ya· 
Pılan taarruz hareketleri esnasında 
'tunanıııar hedeflerine varmışlo.r, dUş 
mana ağır zayiat verdirerek klUli· 
Yetıı ııUtb iğtinam etmişlerdir. 

A.rnavuuuk merkez cephesi tize.. 
l'lnde 'Yunan avcı tayYarclerl 11~ l
laıyan bombardıman tayYarelerı ıı
r84ıncıa yanm saatlik bir hava muha 
reb pilotla· 1 \'Uku bulmuştur. Yunn 
tı lk· ı · · muhak· ı._ ı taıyan tayynresının 
""'k, bir tiçüncüsUnUn de muhtemel 
11\ırcttc cephe gerisine dUşUrUldllğil· nu 

\' ~nned!yorlar. 
t unan tnyyarclcrinln hepsi tısle
ıne Clö n nmUşlerdir. te· 

dt ır Çok İtalyanlar firar etnıek 
"r. Cephede hllkl\m suren fena. ha· 
~l'a l'a~men muvaffakıyetli hareke· 

devanı olunmaktadır. 

c_.,allero Nereye Getirilecek 1 

btı"-tlna. 10 (A.A.) - .Atına ajansı 
diıiYor: 
~'Phede bulunan husu-si muhRbir-

ve onun yeni nizamının ktllclcri ha- Jıa seyyal, daha iyi mUcdıhcz ve da- zemesl ele geçirmişlerdir. 
!ine getlrmeğe çalışıyorlar. Bu i le- ha iyi talim görmUş bir vaziyettedir. İtalyan Somııltslnde devriyelcrlml-

mbi inhisar e.ıyalanru da nakletme· l kt' 
.,. 7 ece· ır. 
Jetine mUJıa d edUm J> m.ak: dır 
ŞllcplcrJn ıscyrUse!er fşJerl bu suret· 
ıe tanzim edlllnco buna muva:ı:I ola· 
rak bir navlun tarifesi hazırlanmış· 

rln nasıl vulm::ı. gclrceğ\ hakkında Başkumandanımız- Drookc'c ve onun zin faaliyeti devanı etmektcdır. 
sizlere bir şey söyllyecck vazi)Cttc kumandıu:ınd:ı. mcmlcketlmlzln muh-ı l{ahlre, 10 (A.A.) - Her ne ka
Cleğlllm. Fakat merkczt Akclcnlzde telif mmtnkalarmı idare eden kud· dıır hareklıtın ne suretle inkışaf c· 

n d l 1 d l l rrt ve Jtnbil!yetlcrl müsellem &ene- dec i C}'\' iden }{ tifil m~e de 

tır. 

Bu tarife eskisine nazarnn çok u
cuzdur. Meselıl eski tarifede 6 lil'a 
olan nıl\lun 3 liraya, 5 liralık nav· 
hın da 2,5 liraya indirllmlşUr. Boş 
avdet ctmlyceklcrlne gtlre armatör· 
ıerin hcrhanı;I bir zararları olmıya· 
cak, bilA.kis ktlr edeceklerdir, 

Eşya sahiplerinin kArhm da mey· 
dandadır. 

:MUnnknltıt vekaletinin bu karan· 
na uymak fstemlyen armatörler is
ter ekalliyet!, ister ekseriyeti te.şkil 
etsin, 0 zaman yııpılacak iş bunlıı· 
nn ellerindeki vapurlan satın nl· 
maktır. MllnakalU Vckfllctl şileple· 
rin tek elden ldıırcslne lslanbul LI· 
man relsHğfnl memur etmiştir. Alı· 
nan bu karar yarın Bnfvcklılete arze 

dllecektlr. 

'--=S~P_O_R_ 
Kız Liseleri Arasında 

Voleybol 
Müsabakaları 

ktepleıi arasındaki \'Oley· 
Kız me 

d un öğleden sonra, 
bol maçlarına 
Eminönü hatkcvi snlonund:ı devam 

edlbniştir. 
I ll Ternkkl ile Cilmhu-

ilk maç, Ş ş . da oynanmış, 
rtyet Kız ıısesı a~ 15 - 6 Cüm· 
bu maçı 15 • 7, JO • ' 

. t ıısesl kazanmıştır. 
hurıye 

1 6 ü kIZ lisesi ııe 
!kinci oyun n n da olmtı?, bu 

İstanbul kız ııscsi arasın 4 15 • .f, 
... -•·ada 15 • 5, 15 • ' mUsa"'"' 

lnönU galip ge!mlştır. 

öre. J<ralın ccP
lerln yazdıklarına g betile gö.'lteri· 

zı arctl mnnase 
heyi y hüratı kelimelerle I· 
len coşkun teza 

k mUmkün değildir. 
fade etme 

ŞI dl """-"leler ordunun şerc!ıne 
m .. -- österen 

ne kadar bağlı olduğunu g d 
B ,.azılar an 

yazılar neşrediyorlar. u . ğl.z. 
yalnız şunu zlkrlle iktifa edece 

1 ,.e kral 
:Mı:ıdalyası gtığsUne taltı an 

tarafından kucııklnnıın bir er şöyle 
bağırmıştır: ' ı 

Beni dinle l{rnlım, cavnllero Y' 
akaladığımız zurnan onu bizzat sıı,ra 

Y )<adar ben getırecetim. 
yın;Jerin alkışına cevap veren kral, 

t mUteheyYtÇ oJaıak deml~Ur 
ga)'C 

ki: t riğıUerim, hakiki başkuman· 
EVe } l Hazreti Mcryemln ına· 

.. ~nınıız o an ı .- d<'rız<' döke<'<'kıııın r. 
yetne onları 

m~ 0 n m z .n ge en yap - rollere en w~-uı{ itimadım vıırdır.F0-
cno.z:.. l "' .. general \'nveJ kuvv tlerlnln ll'nlblus 

Nutkun Akis eri kat bunlıırm hepsinden daha mühim garba doğru ilerlemekte olmıısı muh-
MALT A otıırnk, lmnnrm, ellerinde kullanmak 

(Başı 1 incide) + 
ln:giltercnin inaaoca Amerikndan 
yardıma ihtiyacı olmıyacağı hak
kındaki beyanatı ödünç vcnne ve 
kiralama kanun projesinin ayan 
meclisinden geçmeııini kolaylar1· 
tıracaktır. 

İngilterenin Amerikadaki vazj. 
yeti ıimdiye kadar olmadığından 
çok mü.aittir. 

liulgaristana 
Son İhtar 

Bundan sonra B. Chun:hlll, Alman 
pike tayyarelerinin yaralı Illustrlous 
tayyare gemisini hırpıılamak için 
Maltaya çok :şlddetll akınlar yaptık· 
!arını ve lM pik<' tayyareslnden 00 
nını kaybettiklerini, bumı mukabil 
tayyare gemisine bir şey ynpmıyu 

muvaffak olamadıklannı, geminin 
ilk tamiratı l\laltada yapıldıktan son 
ra kendi vasıtnslle ve 23 mil sUrnt
lc emniyet altında İakenderlyeye git· 
Uğlnl anlatmış ve sözlerine şöyle de
vam ctmifUr: 

Bu htdlseyl merkez! Akdenlzd ki 

lçın mükemmel sllAhlar bulunan dört 
milyon kadar lnglllzln galip gelmek 
veya lllmeJ{ hakkındaki kati azmine 
dnynnmııktndır. lngllterc gibi bir n· 
dayı, denizlerde ve havalarda hAkl
mlyet elinde olmadan işgnl etmek, 
ve o zrunıın müstevliyi burnda bekli· 
yen ~eylcre knrşı koymak, kolay bir 
askeı1 hareket değildir. 

J<,akat size hlr lhtnrd:ı bulunmıım 
ll1zımdır: Ceblnliklen ve hıyanetten 
sonrn clnayetlcrln en büyllğU tesey
yllbe ve tembelliğe götüren farlı ı

tlmattır. 

Londra, 10 (A.A.) - Müsta· 
kil Fransız ajansı bildiriyor: 

Satahiyctlı mahf uler ıbaşvckil 

tehlikeyi bertaraf ettiği için, faknt D. Churchill, geçen sene mu\•affnk 
diğer taratıarda olduğu gibi orad I olanııyıın ısuı teşebbtlırtlnün kış ay
da vazifemizi ~"apmak niyetinde bu· lannda yapılan bUytlk hnzırlıklıırla 

hınduğumuzu Bize ı;-östcrmek için, tckrarlıınncağını söyllyerek çı>yle de· 

B. Ohurchıll'm dun halihazırla ya
kın bir ıstıklbale art lngiHz endi· 
ırelerini ve ümitlerini doğru bir 
suretle hulfısa etliği f"'riıı.dedir
ler. Batkanlar hakkındaki sözleri 

toba.rUz ettiriyorum. vam etmiştir: 
Fakııt. nihayet bu harbin netice ı, 

Okyanuslarda. havalarda ve bllhas· 
s tnırııtere adasında olup bitecekler· 
le atmacnktır. 

ile Alman hazırlıkları etrafmdaki IHTIY AÇ NEYEDiR? 
şüpheleri izale eden B. Ohurchill Amerika l31rlcşilt devletleri hUkO· 
Bu garistana sert fakat dostane metinin ve milletinin bize zafer için 
mahiyette on bir ihtarda bu1una• ıuzumlu lıer şeyi vermek nlyetinda 
rak 19 15 deki ha.ta ının neye mal olduğu şimdi muhakkak gibidir. Ge
olduğunu hatıdatmış ve eğer 30 çcn harpte, Amerika Birlcı.lk devlet· 
senede üçünciı defa olmak üzere teri, Atlantik ötesinden iki milyon 
ihtiraslarını tahaklkuk ettirmek insan göndermişti. Fnkat bu seter
için silaha sarılacak olursa yine ki hnrp, bir geniş ord•ı ar harbi de· 
ayni derecede iddetle cezalan· ğlldlr. Amerika birliğinin her tara
dırılacağını söylcmi1tir. tınd:ı vtıcut bulmnktn olan l}CCI or-

Ayni mahfiller, Akdenizdekı dulara lhtlya.cımız yoktur. Bu or
askeri harekatın ıSiyasi cephesi dulara bu sene ihtiyacımız yoktur. 
üzC"rinıde ısrar ederde B. Clhur- Bunlara gelc<'Ck sene ve tnhmlrileri· 
cilill'in Fransız Afrikası ile Ceno· I me göre hlr,;blr sene ihtiyacımız o)· 
va bombardımanı arasındaki mfi· mıyacnktır. Fakat her nevi harp mal 
nase'beti açikça teıbarüz ettirdiğini zcmcsinln ve teknik vasıtalarının mu 
beyan ctmdctedirler. Böyle bir azznm miktarlıırda ''e dcıvnmh bir 
hareketin Fransız hariciye neıa· surette verilmesine en tlcll ihtlyncı-

tine bir amiralın tayin edildiği mız vardır. Bunlara burada lhUyncı
:~ada yapılmw çok yerinde ol· mu: vardır ve bunlan burnya g tir

mu~tur. 

KANADADA 
Otta.va, 1 O (A.A.) - Bu har· 

bin büyük ordular harbi olmadı· 
ğı hakkında B. Ohurchill tarafın
dan yapılan beyanatın, gayretle-
ini harp malzcımeşi imali etra· 
fında toplıyacak .olan Kanada için 
h~usi bir manası vardır. 

Ba\kanlara yapılan iihtar zan· 
edildiğine göre. Almanlar tara· 
~ndan çok. yııkında yapılacak bir 
n'kını e .. -velınden haber veıJnektc. 

dir. 
ltalyanların Afrikadn uğ~adığı 

hezimet, lngiliz imparatorlugunun 
müdafaada kıJmakla beraber ar· 
J. vni zamanda taarruza da geç· 

t°' a., • • • 
·~· . ~, nada'lılara göstermıştır . 

tıv.ını " 

meliyiz. 
Eğer garpta ,.e şarkta harp gny

retlmlzi tdnmc edecek ve genişletecek 
iselt, 1942 de. blzZat keııdimlzln fnta 
edebllcc<'ğlmlzdcn çok d:ıha fazla 
bOyUk mtktardıı ticaret gemisine ih: 
tıyacım1z olacaktır. 

D. Churchlll. dUşmanrn bu vaziye
ti bildiğini ve pençesini İngiltere et
rafında Okyanusa uzattığını, tnkat, 
kendisinin donıınmnya tam itimadı 
olduğunu söylemiştir. 

iSTiLA MESELESi 
En bUyllk meseleyi <'n sona bırak

tım. Dün 1>cs aekrrl mUşavırımız im· 
paratorluk ı;enel kurnıay baçknnı 
sır John Dlll'I dinlediniz. General, 
ırlze haber verdi ki. Hltıcr, kendisini 
Avrupadaki stratejik, ekonomik ve 
pollllk gerginlik vUzllndcn :o;akın b r 

HlTLERlN MUKADDERA Ti 
General Dlll'in dediği ve benim ge

çen ııene kaydettiğim noktayı bir 
kere daha tebarüz ettirmeliyim: Hlt
lcrln hıırbı kazanması için lngiltere
yl mahvetmesi IAzımdır. 

HIUrr, Balkan devleUerlnc tııhrlp· 
ler açabilir, Rusyndan bUyUk eyalet
ler koparabillr. HattA Hindistan ka· 
pılanna kadar gidcbflir, naletlnl Av
rupa ve Asyadn daha uzaklara her 
yere saçabllir. J<'akııt bütUn bunlarla 
mukadderatının rnline gcçcmly ek· 
tir. Her geç n • v, cebir kuvveti lle 
ve nlçnk e.ntrik llrl& hUkmü altına 

nldığı asil ''e vttl!Ule mesut bir çok 
memleket, nn· ~in hnln boyundu
ruğundan, (lir<. 11 e kadar hiç bir şe
yin inıınnlnr K TID dn. bu derece kuv
vetle ve bu nrnh haklı olarak nef
ret edlll\l~d\ tô'°'!CCedc nefret etmc
ğl öğı tft'VOl: r. V d ima denizlere 
ve htva\:ı.ra ı tıll)BrJtruıya impara
torlu u dtıhı.. odiJ!.ilt\I lngillz dili ko
nu9an bUtlln d\ı11ya, elinde adaleUn 
kılıcı olduğl.ı halde, onu arkuından 
takip edecektir. 

B. Churchlll, B. Roosevell'fn ken· 
dlslne gönderdiği mektuptan bahset
tikten sonra nutkunu şöyle l;ıltlrmlş
tll': 

Reis noo vell'e vereceğim cevap 

tuiur: 

Biz itimat edlnız. Bize imanınız 
olsun, l>lzlm için dua ediniz: ve Al· 
lahın inayeti ile her şey iyi gidecek
tir. Hiçbir kusur yapmıyacağız ve 
tereddüt ctmlyeceğlz. Za)"-ıflamıyaca
ğ'IZ ,. yorulmıyacnğız, ne muharebe. 
nln birdenbire ~el ek darbesi, n de 
uzun t<'yakkuz ve gayret imtihanla
rı bl.zl bltirmlyecek, bize Aletler ve
riniz, biz ı,ı tnm bir nellceye erl~U
ı cr<'ğlz 

temcldir. Graz:I nl ordusunun mtmc- · . t k b •- im 
smı t'r c med ur ırn 1§, para-

\lyatı znyı!lanuş olan bakiyesinin in · •I · dk l' f t 
lılltıl em 1 gorckllr. ~· ~ ın;;, · . sa tmffl ff ~ oİnun 

llaklyo kalan "'° tankları \C mit- ussune onmıyc muva a o muş. 

rv.lyözlcri aznlmıf bulunan ti !ırka,I turB/9 b · b' 
arlık muharebe kabiliyeti olan bir .. u. at gece ı munzzam ır 
kuvvet tc 1111 etmemektedir. du~nınn fıloıı~ Malt ya akın yap· 

A tr 1 B kil" mıştır. Husu ı evlerde nasar vu· 
VCUa a yÇa"J'~§dVC l kubu)muş Ve bir kaç siyj) ynr hm• 

arp 0 un e l B 88 · · d 'k' Kahire, ıo lA.A.) .A\'\ıstrnlya mı 1~· ••• ~ı . t~pın :n ı ı tayya-
D~cklll Menzies, şimdiki halde A· re duş~rulmu tur. I?ıser bazı tay. 
vustrnlya kuvvetlerinin garp çölün- y r~lcrın nasara ugr tılıdıgı zan-
dckl ileri mevzilerini s-ezmekle meş- nedı~.m.c.ktedır, • •. 
guldllr. Kcndiıılne deniz qın Avus- Butun bu hardk ttan <lort tay
tralya kuvvetlcrl kumandanı gene- yarcmiz. dönmC"m e de pilotlar-
rnl Blamey rt>fakat etmektedir. dıın biri aağ ve enli.-ndir, 

Menzlcs, bundan evvel Akdeni.zde- ~ 
ki lngtıız filosunun başkumandıı.nı 

sır Andrcv eunnungham ue birlik- Kaba İm f•} 
tc İskenderly lımnnınd:ı. bulunan A- r a } m 
vustrnlya deniz cllzlltamlnnnı gez
mis ve dUn akşam da general Vavcl 
tıırafındnn şerefine trrtip ~ilen rcıı
mi kabulde hnzır bulunmuştur. Mı
sır B~eklll Hüseyin Sını Paşa, İn
giliz bUyllk elçisi Slr .Mllcs Lampson 
hUr Fransızlar ttl 1 general de Gaul
le'lln orta şıırkt ki mümessili gene
ral Cnntrouks btı resmi kabulde bu· 
Junnnışlardır. 

* Kahire, 10 (A.A.) - Avustralya 
Ba.şveklll tenzles, Bardln bölgesinde 
yaptığı 86 saatlik bir ziyaretten dön· 
ml\ştür. Daşvcldl, bu z.tyaretlnl A· 
vustrolya deniz aşın kuvvetleri ku· 
mandanı general Blnmcy ile birlik
te yapm19tır. Her ikisi de bir İngi
liz tayynrcslne binerek muharebe böl 
gcııl Uzerlndrn alçaktan geçmişler, 

ve bu B\lretlc Başvekil parlak muha· 
rebc safahatını tetkik imkflnını bul-
muştur. 

Kanadanın İlk Pilot Kafileai 
İngilterede 

GlBBgov, 10 (A.A.) - l{anada~'ll 

tallın görmek UZCTC gltmf olan İn
giliz tayyarecllerlnden bir kafile dUn 
İnglltereye dönmüş ve Skoçyanm bir 
limanında karoya çıkmıştır. Bunlar, 
pDoUuk dlplomalnnnı almışlnrdrr. ln 
glllz plloUnnmn yanında, tnlimlerlnl 
blUrcn Avııstraıyalı ve Kanadalı pı
lotlıı.r d vardır. 
Muntıwım fasılnlnrla ~şka tay

yareci kafileleri de gelecektir. Bun
lar nnavntıın lngillzlerlnden başka, 
A vustralyn, Seylan, Malezya ve im· 
paratorlujtun diğer 1tısıml ı ından gl 
den tayyarecilcrdcn mllrckkeptlr. 

Bunlıır harbin dııhn ilk nnında fo. 
Cillz hn va kuvvetlerine gönUllU kay
dedilerek stajlarını bltlrmlşlcrdir. 

Bundan bir kaç ay evvel Kanadaya 
gitmeden evvel talimlerini yerde yap 
nmılnrdı 

Yeni lcat Büyük 
Muvaffakiyet 

K· zandı 
Moskova, 10 (A.A.) - Tass aJan· 

sı bildiriyor: 
Hususı türbin! r kullnnılmnsına 

ıuzunı kalmndnn dünyada ilk defa o
larak burad gösterilen kabartma 
film h:ılk nezdinde bllyllk bir muvnl· 
fakıyet kazanmıştır. Altı gtlnde 30 
bin kişi bu filmi 11cyretmişUr. Gıız -
telcr sevlrcller tar tından gönderil n 
takdlrklu' mektupları neşretmcktedir 
lcr. 

Ak demi nzaaındıın Akerbrç bu 
hususta fllnlnn yazmaktadır: 

Knb rtmıı. sinema geniş bir tat
bik snhnsı bulmıığıı namzettir ve ln· 
san Uzcrlnd l1tlyUk bir tesir yap· 
maktadır. 

Profesör Akulor tn şunları stsyle· 
mi~Ur: 

1v nof'un icadı ıılncnın ııanatın 

geni' ufuklar çmaktndır 

O zetclcrc ')' ptıtı bır mUlft.katta 
mucit lvanot 9unlan söylemiştir: 

- İlk neticelerden memnunum. 
Halkta hasıl olan t !re b kar k tee 
rüb lcrlmln tam bir muvaf"fakıyrtı 
tetcvvUç ttlğlne hükmecfüorum. 

---<>-
Meğer Mcucnchmitt 11 O 

Ne imit? 
Londra, 1 O (A.A.) A. F. 1.: 
Serbet!ıt Franşız orduları znbit 

!erinden biri, Alm nyanın cMes· 
serschmitt 11 Ü> tipindeki en mü. 
kcınmd tavyare-sının planlan 
h~rptl'n evv ·I bir f'r naız fabrı
kruıınd n çalmmt olan cPot~ 
63> Fransız t yyarc i, numune 
ittihaz c.dılınt'k UZr'U' İMa t'dilmi1 
t>ICh•~l~l O\ t 



• 
lzmitte Köylüye 
Bedava Sinema 

lzmıt. (Hususi Muhabirimizden) -ı gösterilecektir. İlk sinema bu haf
Mılll Şcfımız lsmct İnönU, İstanbul- taki pazar gUnU göstcrllmlş ve sine
da halkla temas ederken, İstanbul,. ma hıncahınç köylU kadın ve erkek· 
sıncmacılarma: lerıle dolup taşmıştır. 

- KöylUye de sinema gosterıyor j Sinema dünya havadlslerlnde Yu-
musunuz? nan tayyare ve harp gemllcrınl gö-

Demlşlerdı. ren köylUler: 
Bu suale, müsbet bir cevap veri- - Yaşasın Yunanistan! 

lcmemlştl. Diye bağırmışlar ve alkışlamışlar· 
5 hrimlz<le halk sinemasını işleten dır. 

halkavi idare heyetındcn Nazmi O· * İzmit.. (Vatanı - Bu son gün
ll'UZ ısmlndekl duygulu bir vatan ço- lcrde, şehrimizde tatlı bır bahar ha
cuğu Mılll Şefın bu emir ve diı·ek- vası vardır. Ilık hlr güneş hükilın 

tiOcrine karşı alakahınmış ve Tilr- sürmcktedır. Bademler çiçek açnuı;ı

,kıyedc ılk defa olarak parasız olarak tır. 

Türk kby!Usünc sınt'ma göstcrmıye * Jzmit, (Husust) - Vıliı.yet umu
başlamıştır. Bu sınemn her hafta iz- mı meclisi 12 şubatta, içtimaa da,·ct 
mıtın pazan olan pcrşcml>e gilnü edilmi~tir. 

Bosna Köyünün Yeri 
Değjıtirilecek 

Edırne, < Husust) - Her sene su 
tuğyanlarından zarar gören Meri· 
çın sağ sahllindckı Bosna köyümtı
zUn su lstiltuıından mnsun bır yere 
nakli kararlaştırılmış bulunmaktadır. 
Yapılan tetkikler neticesinde bu 

köyün karşısında Mcnç nehrinin 8-01 
sahilinde Boceti ailesine alt bulunan 
Tayakadın çiftliğinin istımlli.kl ile 
buraya nakli muvafık gör\ilmüştür. 
1stim!Ak işi yapıldıktan sonra Bosna 
köyü hUktımetin yardımı ile tama· 
men buraya naklolunacaktrr. Taya
kadın çifUlğl Bosna köyünün tama
mile karşısına düştüğünden köylü 
Meriçın sağ sahilindeki arazisini de 
lşllyebllmek fmkAnmı bulacaktır. Bu 
nun için de Meriç nehrinin iki sahili 
arasında. işletilecek olan sal muva
salayı muntazam bir ,,ekilde temin 
edecektlr. 

--o--

Atk Yüzünden Bir Facıa 
lzmit (Husu!İ) - Kandıra• 

nın Hacımazh köyünden DuTııu· 
nun oğlu Hüseyin. ayni köyden 
Mustafa oğlu, Hüseyin Açıkgöz 
tarafından öldürülmüştür. Yaka
ya bir a.,k hadisesi sebep olmuş· 
tur. Maktul Hüseyin, katilin kızı
na göz ko;>1muş ve kızın p~ini 
bırak:mamıya ibaşlamıştrr. Bu yüz· 
den çıkartı kavga üzerine namualu 
bir baba !katil olm~tur. 

-<>---
Belediye Meclisinin İçtimaı 

Edirne (Hususi) - Belediye 
meclisi §Ubnt devre.si mutad içıti· 
maına •bugün 1 S de .baş1adı. 15 
gün devam edecek olan bu dev· 
re içtimalarına ait ruzname hazır
lanmış ve meclis azaınna gönde

lZMIT GENÇLERiNİN 
FAALİYETİ 

lzmit, (VATAN) İzmit 
Halkevi, mevcut Halkevleri ara· 
&ında iYi çalışanlardandır. Bu evin 
her şubesinde birer güzel faaliyet 
SÖ rü lme1cte:d ir. 

Müze vıc şergi §ubc.ııi, içttmai 
yardım ve köycülük ve spor şu
beleri daha fazla temayüz etmek. 
tedirlcr. 

İçtimai yardım şubesinin polik
liniğinde şehııin fakir hastaları 
muayene edilme'kte ve ilaçlan da 1 
temin olunmaktadır. 1 

Müze ve sergi §Ubcsi son aylar 
da bilhaua mühim enerji göster· 
miş ve bir çok !konferanslar ter· 
tip etmiş, sergiler aç)nışlJT. 

Spor şu'besinin faaliyeti de bü· 
yük. Bu şubenin reisliğinde bulu
nan Ağır Ceza maHkomcsi reisi 
Nail Töre memleket gençliğini ye 
tiştirmek için çalı§makotadır. 

Köycülük §Ubesinde aık sık köy 
getzileri tertip ederek köylü vatan 1 
daşlarla kaynaşmakta ve onlara I 
fa)'!delı hi.mıetler görmek için l 
didinmdlctedir. 

---<>--
Bipda Pamuk Y etiJtirilecek 
Bi~a (Hususi) - Kasabamız ve 

havallsinde, bu sene rutubetli yerle· 
re mahsus pamuk tohumu lle bir pa
muk ekimi tecrübesi yapılması ka
rarla.,tmlmıştır. (ljlÇea.bat) pamuk 
kontrol memuru, bu tohumların Biga 
ve havalısinde tamamile neşvilnema 
bulacağını söylemesi hu tecrübelerin 
yapıhnası için pek hayırlı bir çığır 
açmıştır. Pek yakmda Adanadan ge
tirtilecek tohumlar kasaba ve civar 
köylerdeki çiftçilere tevzi ve tohum
ların ekimi keyfiyeti de tarif edile
cektir. 

Zabıta H aberleri: 
iroinciler Y akaland .. 

Zabıta Küçükpazar ve Sül~y
maniyede Rifat, Ferdi, lamail, 
Hakkı ve Ruşen adında S aabı· 
kahy1 eroin satarken suç üstün.de 
yakalamı.5tır. Kaçakçılar dün .Ad
liyeye teslim edilmi.5tir. * Dün Kumkapıda Taıv~nta· 
ı;ı Kuyuluhııımam sokağında 7 nu. 
maralı Zıya Tamircinın evinden 
Galatada keresteci Fadıl sokağın
da Albertin cam deposundan ve 
Feriköyde Lalaşahin sokağında 
9 1 numaralı Sadullahın evinden 
yangın çıkmış ise de her üç. yan· 
gın da sırayete meydan verilme· 
den söndürülmüştür. * Emniyet altıncı şube me· 
murları dün belediye nizamname. 
sine ay;kırı harekette bulunan 28 
§oförü tecziye etm~tir. * Kumkapıda oturan Agop 
adında 60 ya~ında bir ihtiyar Ye. 
nikapıda tramvaydan atlarken 
düşmüş ve başından ağır 8urette 
yaralanmıştır. Yaralı hutahane· 
ye kaldırılara'k tcs:lavi altına alın· 
mıştır. * Toplhanede Karaba§ mahal
lesinde Kastkçı aokağtnda 5 nu· 
marada oturan Meliıhatin eteklerı 
sobadan. çrkan ateşle tutuşmu!}· 
tur. Etraftan yeti enlerin Meliı
hati muhtelif yerl~rindcn yanmış 
bir halde kurtararak hastahaneye 
kaldırmışlardır. 

VAT.D' Gazetell 
lLAN l :YA'IL.\BI 

8&4l•k malda olarak 
l bK::l Sayfa S-U.i 
2 » 
s > 
4. > 
.; . 
; > 

» 
» 
» 
» 
» 

Kun:, 

751 
600 
16() 

Hl) 

H O 1 75 
60 

'---------------J~ 
1 BORSA 1 

18 ŞUBAT IHI 
&a,...ş 

Sterlin 
Dolar 
İsviçre Frac. 
Drahmi 

ô.22 
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Esham .. 'hılı't"llAt 

Ergani 20.-
Srvas - Erzurum 2 19.85 

Yeni Neşriyat: 

Sessiz Kadın Mayhanesi 
Meşhur İngiliz polis hafiyesi Seks 

ton Blt'ykln maceralarından olan bu 
eseri Haldun Yaşnroğlu tercUme et-

rilm~tir. -o--- mlştir. Çok heyecanlı ve meraklı· 
--o-- SÖKEDE DEVE GÜREŞLERi dır. Ahmet Halit kitabevi basmıştır. 

Kozan ( Vatan) - H alkevi Sök e, {Vatan ) - Her yıl o l- EV KADINI BİLGİLERİ 
temsil komitesi şubat ayı sonun· duğu gibi ıbu sene de Türk Hava , Muallim Ahmet Halit kitabevi ta
d a bir temsil vcl}lllek için hazır- Kurumu menfaatine Sökede deve rafından çıkarılan bu eserin içeri· 
lıklara başlamıştır. Ha1kevi idare güreşleri tertip edilmiştir. Civar 1 sinde 500 resim vardır. Ev kadınını 
heyetinin ve komiteler.in yokluk köylerden birçok develer güreşe kendi SihhaUne bakımı, çocuk bakı· 
içe.rsinde bugünlerdeki hummalı iştırak etmiş ve havanın hafif yağ mı, misafir kabulU, sofra tanzimi. 
şekilde çalışması gözden kaçma- murlu ve aoğuk olmasına rağmen küçük bilgiler, ev kadınınm hesap 
maktadır. 1 kalabalık •bir halk kütle8i tarafın· tutması gibi en mühim bahisleri top 

Kaymalkam Rifat Erdal; H.ıl- I dan heyecenla takip edilmiştir. lıyan bu kitabı Cevat Yücesoy yaz. 
kcvine azami müzahereti esirge- Kazanan develere Hava Kurumu mıştır. 
memekte ve her işlerinde kıy- tarafın-el.an hediyeler dağJtılmıg -----•Ş•E•ı•u•R-T•n•.•A•T•R•o-s·u-
metli yardımlar ve direktif!Cl'.de Söıkeliler nc.,eli bir gün geçirmiş- DRA."1 KISMI 

bulunmaktadır. lcrdir. BU AKŞAM 

Beden T erbiyesi Mükellefleri 

Çalıııyor 

-0-v eterinerler Toplanacak EMlf,lAGALOTTt 
Sen Hafta 

He?' gU.ı gişede çocuk temsilleri 
için bilet verilir. 

Edirne (HusU5İ) - Ttakya 
ha~ancılığının inki~f ve ıslahı 

Kozan (Vatan) - Beden ter• ve hayvan hastalıkları işlerini 
biyC!Iİ teşJtilatı diğer kazalara görü§Crek proğramlaştırmak üze. 
çok üstün şckat'cle çaıışmasına de- re Trakya bölgceirıde vaziie gör
vam etmektedir. Mükellefler haf. mekte olan Vcte-rincrlerin i"tira
tanın cumartesi ve çarşamba giın- kile Te:kirdağırıda ıbir to;lantı 
leri Hüsameddin Yurdaer tara- yapılmıştır. 
fından muntazam şekilde talim- ---o-
lerine dev~m ediyorlar. Kıthk Ekim B itti 

5dime (HU8USi) - Bu yıl 
Sayısı yüzleri aşan gençler mevsimin bilhasoa ekin noktasın· 

mc.,ru mazeretleri olmadıkça ta- dan müsait gitmesi çif'tçinin tar· 
lim ~nlcri milli va~ıfe!.e~ine coş- tasında i&tediği gib i çalıtııp uğ"raş. 
kun bır arzu ve ısc:vınç ı~ınde ko-. masına imkan verm~ir. Havala· 
§uyorlar. Gençıler-ın talımlerde~ı rın müsaadesinden h akkile isti· 
otgunıukları ve başarıları taıkdır 1 fade eden• çiftçi ıkışlık tohu la· 
edılir bir keyfiyettir. nm sonbaharda bazırladığı mna-

İti~re heyeti reisi kaynıakam daslara atmıştır. Kı~lık zeriyat 
Rıfat l:.rdal, talim günleri t1ık sık sona enn~ üzeredir. Havaların 
ve buyük bır alli:ka ile gençleri tef yağışlı ~id~i toprağa istenen ve 
t iş etmektedir. Haber aldığımıza beklenen. ıtavı temin etmiştir. 
göre mukelleflere yeknasak bir Şimdiki ha'ide Trakyanın he· 
11ckildc e1bı e yaptmlacaktır. men her tarafında mczıııahn ÇI-

* K b 1 d . 1. . kış vaziyeti ga~et mükemmeldir. 
ozan e e ıye mec ısı şu- z· 'k 

b t tr,f ata 
1 

• S ·f Ak .. ıraat mı tarının geçen yıllardan 

Muafiyeti Olan 
Sın1i Müessesel3re: 

İŞ CETVELİ 
Satış yeri: Mı,uıllim Fuad'ın 

(Anadolı.ı TUı·k Kitap Depo1u). 
Yeni Postane keu·şıSında Mey
dancık hanında?\~~ 10, 11, 12 de o,.m _ _ ... 

Senelik 

HOO 150 Kr. 
Hariç memleketler: 

8eAe-lik 6 aylık Aylık 

Bahçe ve Çiçek 
Bahçelerini tanzim, çiçeklerini y~ fidanlanna b ak
mak için mütebaamı tarafından yazılmıJ eserleri okumalıdırlar. 

Bu eaerler arasında en ziyade tavsiye olunabilecekler: 

Gül Bahçesi 100 Kuruş 
Salon Çiçekleri 100 

" Karanfil Yetiştirmek 50 ,, 
Yurdum uz Çiçeklerinin Tarihi 7 5 ,, 
Park ve Bahçe Planları Tanzim Olunur. 

Matbaamıza Müracaat ' 

Maliye Vekaletinden : 
Dantelsiz Bir Kuruşlukların Tedavülden 

Kaldırılması Hakkında ilan 
Dantelslz bir kunışhık!ıırm yerine dantelli bir kuruşluklar darp ve 

piyasaya kıl.fi mlktar<la çıkarılmış olduğundan danteL~iz bir kurıı11luk· 
lann 31 Mart 9U tarihinden sonra tedavülden kaldmlması kararlaş
tırılmıştn·. 

Dantelsiz bir km·uşluklar 1 Nisan 941 tarihinden itibaren artık teda· 
vül etmıyecek ve bu tarihten itibaren ancak bir sene müddetle yalnız 
mal sandıkları ile Cilmhuriyet Merkez Bankası şubelerince ve CUmhu· 
riyet Merkez B:.n!.(lsı şubesi bulunmıyan yerlerde Ziraat Bankası şube
lerince kabul edU~!:ıllecektir. 

Elinde dantelsiz bir kuruşluk bulunaqların bunlan mal sandıkları Ue 
Cümhuriyet Merkez ve Ziraat Bankaları ,ubelerlne tebdil ettirmeleri 
ilan olunur. (003!1) (12523) ,, .................................... 1. 

1 

T ·· rldye Camhurlyetl 

Z i raa t Ba nkas ı 
Kw-ulu9 tarihi: 1888. - Sermayesi: 100,000,000 TUrk lirası. 

Şube ve ajans adedi: 265. 
Zlrat ve ticari her nevı banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikranılye ,-erıyor. 

Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı
daki plAoa göre Iknunlye dağıWacaktır: 

4 ade-t 1,000 liralık 4.ooo lira ı·;ı 100 adet ıso liralık 6,000 lira 
• » 600 » 2,000 • ,ı 
.. 'J) 2~0 'J) J,000 » ıı 120 > 40 > 4.800 » 

4-0 » 160 » ıl.Ol>O > , 160 » ZO > 3,200 » 

DİKKAT: Hesaplannd:ıki paralar bir sene içinde ı;o liradan aşa
ğı dllşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde 'ft 20 fazlasile verilecektir. 

Kur'ala r ı;enerle 4 defa. t eylfıl, t birlnl'ikA.nun, 1 mart ve 
ı haziran tarihlerinde çekile<>ektlr. ...................... _._..........~ 

lstanbul Komutamegı Satrnaim .ı Komisyonundan 1 

Beher kilosuna 69 kuruş fiyat tahmin edilen 10 ton zeytin yaız 
12.2.Ml günü saat 11 de pazarlıkla satın alınacaktır. Muhammen bedeli 
6900 lira olup kal't teminatı 1035 liradır. Şartnamesi her gün komisyon· 
da görUJeblllr. lsteklllerln beli! gün ve saatte Fındıklıda komutanlık 
aatmalma komisyonuna gelmeleri. (S22) 

* Askeri ihtiyaç için aşağıda cins ve miktarları yazrlı iaşe maddeleri 
13.2.9H gtinU hizalarında yazılı saatlerde pazarlıkla satın alınacaktır. 
Şartnameleri her giln komısyondn göriilcbll!r. İsteklilerin belli gün ve 
saatlerde Fındıklıda komutanlık satın alma komisyonuna gelmeh!ri. 923 
Clnı.I ;)flkt~rı Mulı. Bt'. Kat'i Te. Par.arlık aaati 

KHo Lira Kr. Lira K r. Saat Dakika 

Pirinç 
'<:uru fasulye 
Bulgur 
Makarna 

9000 
11000 

9500 
3500 

3600.00 
2640.00 
2185.00 
1015.00 

* 

450.00 
396.00 
327.75 
152.:25 

10 
10 
11 
11 

:ıo 

so 

A.skeı1 ihUynç için 14/21941 günü aşatıda. cinsleri gôstertıen ip 
ve siclmJer hizalarında gÖSterilen saatlerde pazarlıkla satın alınacaktır. 
Şartnameleri her gün komisyonda görUJeblllr. İsteklilerin belll gtın vo 
saatlerde Fındıklıda komutanlık satın alma komisyonuna gelmelerL 

c891> 
Cin&i 1\liktarı Kat'I teomfnah Pazarlık S.. 

1 118.tltimlik ip 2058 liralık 308 70 10 
2millmetrelik 
İngiliz sicimi 3087 > 463 03 10 
1 santimlik ip 800 > 120 10 so 
2 milimetrelik 
İngiliZ sicimi 1200 > 180 10 30 

* Askeri ihtiyaç için aşağldıı cins ve miktarları yazılı iki kalem iaşe 
maddeleri 19.2.941 gUnU hizalarında yazılı saatlerde pazarlıkla satm a· 
hnacaktır. Şartnameleri her gün komisyonda görilleblllr. İsteklilerin 

belli glin ve saatlerde Fındıklıda komutanlık satın a!Jna komisyonuna 
gelmeleri. (1020) 
Olnı;I )liktarı Muhammen Be. Ko.t'i Te. Pazarlık~. 

KDo Ura Krş. Lira Kr. Saat D. 

Kuru üzüm 1020.00 ~ ..,. ~m tr ndı reıs ~ erı kta gu- çok fazla olduğu kuvvetle tan· 
nun nyase ın e y&,Piffia ve . ed" -"- ~-1· , 

dek . · l · · - ,_.1 mın nmcıKh:ıaır. , ruzname ı ış crı samımı şe.-r • 
2700 Hl O 800 Kr. yoktur Pirinç 

20'000 
30.000 

6SO.OO 
12000.00 1800.00 

10 
11 

de kararlara bağlamaktadır. 

* Kozan - Asker ailelerine 
maaşları dün belediye encümen i 
h uzurunda ve reis Şerif ~ün 
tarafından verildi. Ask~r aileleri 
maaşlarını aldıkları zaman dere· 
cesiz memnun oldukları yüzle
rin:dcn belli idi. 

* Kozan (Vatan) - Bu se
neki hukuk mezunlarından Bayan 
Nakiye Kurdoğlu Ko:ı:an mah· 1 

kemesi stajyerliğtne tayin edile· ! 
r~k yen i vazifesi başına gelmiş· ı 
tır. 

Askeri Fabrikalar Satma~ma Komisyonu ll&nlarl 
384) metre mikflbı karaağaç kala."' alınac·ak 

Tahmin edilen bedeli 18000 lira ulan 300 metre mikabı karaafaç 
kalası aakeri fabrikalar umum mtidUrl!lğU merkez satın a lma komiayo· 
nunca 12/2/941 çarşamba gtinü saat a,ao da pazarlıkla ihale edile
cektir. Şartname parasızdır. Muvakkat: teminat <1850> liradır. c870> 

• ı 1 "I kalt'ın nıubtelif zımpara taşları ahna<'ak 
T-ahmln edilen bedeli 18.000 lira olan 117 kalem muhtelif zımpara 

ta.,ları Askeri fabrikalar umum mUdürlUğti merkez satın alma komis
yonwıca 13/21941 perşembe gUnU saat 15,30 da. pazarlıkla ihale edile-
cektir. Şartname parasızdır. Muvakkat teminat 1350 liradır. cB71> 

* Askerı ihtiyaç için aşağıda cins ve miktarları yazJlı ıaşe maddeleri 
17.2.9H günü hizarlarına yazılı saatlerde pazarlrkla satm alınacaktır. 
Şartnameleri her gUn komisyonda görlllebilir. tstekr erin be!Ji giln ve 
saatlerde Fındıklıda komutanlık satın alma komıs~ .na gelmeleri. 

Cinst 

Yoğurt 

Süt 
Koyun 

:'\ilk tarı ;:\fulıammen Be. 
Kilo IJra K1'1j. 

8000 2720.00 
8000 1600.00 

eti 10000 6600.00 

Kat'i Te. 
Lira Kr. 

408.00 
240.00 
975.00 

(1019) 
Pazarlık S. 
Saat D. 

10 30 
11 
15 

Sah\bl ve Neşriyat Müdürü: AHMET EML"'l YAL.\lA..""i 

Büıldığı Yer : VATA.'i MATBAASI 

Tercih Edilmesindeki SebeP 

GRIPIN 
Bütün ağrılara , 

h:.stahk başlangıç

larına karşı va hiç 
lararsız en kuvvetli 

müsekkindir. 

İstanbul Belediyesi ilanları 
Talmıln tık 

Bedeli teminat 

167,00 

36,15 

75,00 

190,00 

330,32 

, 
12,52 Fatih yangın yerinde Hasanhallfe Mah. oca)i;U ...# 

kağında 99 cu adada 22 No. ve 37,88 metre ınuf91""' 
sahalı arsa. ' 

2,71 Fatih yangın yerinde Hasanhalifc Ma.h. Akdeıı1' ıtf 
ka.ğında Hl ci adada 103/1 No. ve 12,05 metre 
rabbaı sahalı arsa. fi 

5,63 Fatih yangın yerinde Hasanhalife J.lah. oca~ 
117 ci adada :15 No. ve 2~,05 metre murabbaı 
arsa. 

H,25 Cihangir yangın yerinde D~ter yokuşunda ' 
1 

adada 12.6:> metre murabbaı sahalı arsa. ...1 
23,77 Fatih yangın yerinde Hasanhallfe Mah. J.~ 

ısokağında 115 inci adada 65 No. ve 82,58 metre 
rabbaı sahalt arsa. _J 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat mfktarları yukarda yazıh 5 ~ 
arsa satılmak üzere ayrı ayn aı;ık arttmnaya konuhnuştur. şarttı~ 
leri zabıt ve muamelat mi.ldilr!Uğü kaleminde görtllebllir. lhale 26· 1 
çar~ba günü saat 14 le dalmt encümende yapılacaktrr. Talipleri" ,J 
teminat makbuz veya mektuplarile ihale günü muayyen saatte dl' 
encfunende bulwunala.n. (1031) __.-4 

1 Deniz Levazım · Satınalma K?misyonu llAnlatl 
~ 

1 - Talunln edilen bedeli cl6.165> lira olan on altı kalemde ~,, 
200.000 kilo muhtelif cins yaş sebzenin 21/Şubat/941 cuma gUni1 
14 de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. / 

2 - İlk teminatı cl212> llra 38 kuruş olup şartnamesi heı' 
komil!yondan almabilir. tJI 

3 - İStekHlerin 2490 !a.yıh kanunda yazılı vesikaları muhtevi~ 
zrın edecekleri kapalı zarflarını belli gün ve saatten blr saat •"' ~ 
kadar komisyon ba.şkanhğına makbuz mukabillnde vermeleri. ,5 

T. İş Bankası 
1941 Küçük 

Tasarruf Hesapları 

ikramiye Planı 

1 adet 2000 Liralık= 2_..... ' 
8 > 1000 > = 3(l(IO.-" , 
2 > 750 > = ıısoO-..... ' 
• > 600 > = 2()00-..... , 
8 > 250 > =200o· ..... , 

35 > 100 > - 350()...... , - """' ..... 
80 > 50 > =•uvv• ' 

:;oo > 20 > = sOOo· ..... 
Ke;ldclcr : ! Şubat, 2 MaY"• ı 
tos, d .ıktncıt~n tar!L!crifl"' 


