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ŞERİR DA,ıcı:ıc,LERi 

Tapula a-•• tıdNCI ICJSlll - Yazan : Sahin Alfflfurna1n 
·······~···················· ... •·······•·· ........................ 

• • • , n1 nunda tadilat 
n1aıyyetınız. ya ılıyor 

~~~~~~~~~x.x 

·- Bu 
103 -

adam da iki 
Penbe, Firuz bey!n falına baJııyor ve ona IUm ol· fCanana lröyliiyii yo,...1• 

duğunıı anlllUyordıı.. aealı lıülfett lnır· 
Böyle diyen Pcnbe baltayı taşa vurup rek bu büyük şehirde y.erleştim. (Dag- y ile en 

IUl'l9.adı!ını anlıtmak için Firm beyin de\irenle Bai'..'TlY !ı güstererek\ wı- taracafı esaslar 
yüzllne haktı ve gencin konuşmasında !ar da falda bulduJ;'Ulluz gibi benim sa- ıtonııluyor-
belli belirsiz bir Rıımdi şivesinin bulun- ıLk adamlarımdJ:r. ---
d~-u sezarek on İstanbullu. lma- Takip ettiğim maksada gelince Qllk ltU- Adliye nkileti bir tapulama kanun 
<lı , Fil=~ vazi- yü1ı: bir :ı:al öau gayrı aıUhiın Oir q t..i:- ı. , __ _ 
yetinde, ortaya attığı iddl;ının isabetini etti. Ben · bunu yapmaktaa Aciz pnojaıi .....,.......,, il, bilüare bu prejc-

ed b de tidilla- ya-ak lüzumu hi.oedilmi4, 
teyit en ir ala eti görerek ta- bul oru Sizlıı buıııı yapmağa projeye bazı esular ilave edilerek daha 
ma'!tlY!e 1Mlsteiftı . uktcdir olduğaıımıı ııöylediklm içüı 

Pf'nbc yeniden fala bakmağa devam bar;ıya ııe'dim.. Beni bıı miiJkül.Sea an- mültenmıel oım_,,.. çalı"1.mqrtır. 
~-'- _L Kan11- mucip rıebepler liyibaıımda en....,..: • """ İ% kurtarabi!inimz... ,_,__,_ ,_ ._ ._ 

tı ili aı!am tla .um n::ıiy-f'htı1zde ı!lğintt te7 nedir~.. ~~~~=-=r ne halde 
bulrmtıyN!ar... lleyecw gillj\-çr <1aha ziyade artan • • • ;:::-' .,; ~. .ı· L, _ _taı>_:1-"1• • Finlıı -ne Flıvz ~ · bnsının aliae - '"' "'"•-· ,., .... ırneoae 0 -

uq anı:- SU fll d " L:....I ~- L.. ~-~-- --'--'---' 
ke.!kin lur loak~ fırlattı. Dağdevirenl• C>e\·abı ver&c -. _,.er..., .,.. y..,...,., "-ıut 
Bağrıyaruğın oWnnaJ'lP ayakta kalma- _Bu. iJı ~bir çok bUyük U.firler z:il<.redilereJc eı:ciiale fit' le 
!arından. bu iki adamın Firuz b~viB Alimleri ittal ~.Her hanıi mr mad- d=il 5-t.ed•: 

• öyl rimizin ıçme ıuyu davası 

En iyi şekil A rteziyen 
kuyusu gibi görünüyor 

Köylerimizden çoğunun büyüfı bir derdi olan iç· 
me suyu meselesi na.sıl halledilmelf! 

Köy4.lilemnmn kallcmmalı'l 'bat.ia mev
zuu oldukça ilk akla gelen davalardan 
biri ıte ""' ~luyor: 

Memleketimizde su derdi, ya yoluna 
geleni silip götüren tuğyanlarla. yahut 
da lm-rek\ıia mÜnef:'r olan yokNğu ile 
hakiki bir ıstırap mevzuudur. 

Hük1imetimkitl proıramlaştırdığ, 
mesai ıle bu ıki noktada toplanan derdi 
halletmiye çal1~aktadır. Yakın bir 5ti
de, •eller yolunu bulmut. !.ataltlıklar 
kurumuş ve bozlc.ıtlar ye,ermi, olacak-

pek çoktur. Ancak buıılana yanuıda. 
500 den 1500 ze !kadar nüfusıyle, hay
vanlarnun iç:aı~ ıuyunu bir tek ~uyudan 
temine çalışan, betbaht diyebilcceiimi.ıı: 
köyler. ekseriyettedir. Haıti ıu birikin
tilerinden, aamıçlardan iııtif.ııde eden, 
tuzluya ya.km şu içen köylülerimiz var
dır. 

hlnııı!tçlsi ~du'khl"'oa h "'lcm...len Pon- Waa .m 'i loir ..mte a.ltun yapdtp ya- cHd<- buit Ye rıeri oı_an 
be bu Hktadaki anlayışmm da doğr11 aeaijmı .., bama imaU bmr ııp maamddeo-de:ı lıotla.-az. meraoiali, ır. 
oldwi'uaıı attmekte g.cikwıedi. lmaı!ığmın ant 'k İstİJ'Ot'Wft. iricacL. zaman ve para oarfuu mucip Bizi bugün bu bah•e sevkcd~n amil. 

Hülr:üınet. bu kabil köyle.imiı.in de 
temiz içme suyuna kavUJlllaları için l&-
2 ım ge1en eu..slan temel etmdtte Ye her 
imkiından istlfad..-yi bir :r:aruret olarak 
kabul eylemektPdir. 

Simdiy~ kftdar muht~Hf nokt,ı]arda 
milli tel!<'kküller tarafından yapılan t.,_ 
cııı-bhlicılf"rrlt"n ve alınan netil'."elerden an
la~ılan cih\O't en ucuz M"lci.!de Mı temini 
11rteziyen kuyusu açmakla müm\.iin ol
duiunu gÖaterrni,tir. At.cM:: b11 kuyula
nn aç11R'la11:1 bit' tllktm vutta1ara ihtiyaç 
ŞP;Östermektedir. Bu vasıtalatı bilhassa 
içinde bulundu~umuz harp seneleri zar~ 
frnda aıebz.ulen te<laril< etmek mümkün 

CcnAt K•a Alinln cin fikirli aımesi p ...,n biT ~ ılıeQl.,t .e&-.- ' 1 e "''"- miieeez .. deiildir. 7iraatin wnuhtaç oldu\;u •=• de~ildir. 
6ıltm lll'tÜ: Irat'; bit- n..ti~ ~al!!Mnak tıırzd• kafasını sall.dı: Köylümüz hayatı ne kadar basit i•e hü- Bir csu• davası daha vardır ki bu da di-
kararını vererek heyN:ansız. sakin bir - Dcinyaı!a iremnların baş~m1a~a ınu- kiimeıle olaa cıiinaoebetluiadeki mmı- ~eri kadar ve hatta ondan fazla üzerin-
lfaıie iı.. dedi ki: vafüık <>larruya.caih işlerden birisi de bu- melc1er.inde aııa yakın bir niııl>etııe oade de durulmaya dcin hir ehemnnycle-

- l"a.\at bil bclar "Zt>llı(uı olmanı.ı:a ifnT. dedi. n: te'kellüTierden azade olmasını ruh.an CÜ" Kc;,-J.,rin İçme ouyu cla'l'aao. 
ft aaH beıo COdl1 rabalb'dan haiz bir Fakat Fintt &ey Peoı.e..in bir knre ister. Haıı..dr:i ~k tasanuf ve tescil Şüphesiz ciçrae suyu,. yalıuz köyle
ı..,. ll"Çinnml:ııe "I n -m loir elin• ~·çirdi~i vakasrnı bırakmok w- işleri hıi.zde • kadar basit değildir. Köy- rimizin değil. l:ıir çok lı:aoaba ve hatta 
deıt, blr sıkm1ı içinde bulunuyorsunuz. ~ ı.srıır eU.i: ler. aahiye meıl:ezleriy1e kaza medı:ez- -.hirlerlınizin bir dH<li hali.na..dir. r a
Seıtıl...aer.J.eri mrm!a bldıt ~ lıü- - Bu na.•ıl olur! .. Si.in h..,. hanei hir !erine uzak mesafededirler. Bir takrir 
ylik bir arnuıml ı e' ıle kosuyorsunuz. maddeden altun yaptıı;tılıE riv~ti İ<- veya Uıtikal teocil m--!eııi içie eün
ı.tıe lıııu aalaadınızıı yalrnıııla ~k- tanbulda 'hPr ıcesin ~ıla ılolasıyor leTCe wiiren • zari muamele1eri ifa...,, ilc
StınL B.t mııkut... F.<(er hi.r esasa müstenit olmasa bu pyia mal etınelt mecburiyeti vardır. BiT mua-

Fakat Fimz 1oev PeraJı.eıejn t&ünii ile- kencliliğiaden Zvle sebep..OZ yere ela- mdeyi bir ıeünık ibn.al eclendye1> köy-
...ı elmelbıe llM!'.\'daa 'l'ft'IDl!di. ~ na ~kM' '™"""''·· lüler b..abaların hanlarında bir kaç gün 
~ dW. fİlndİ ıie takip etti;li malı:- - Orasını bilmem.. Halk her ı:il'1 kalmakta ve bir çok muraflar ihtiyar 
sııdını çinı~ene karı.ııının bir hamle&P •iivledikleri w "91ı: yalanlara bir iH\v• ctmektedi.W. feniı muamelesi, müte
key•• • +n Ye bu suretle ta<arladı- ol~ıak üzere 'beslm altın vaptıihm biki- rakim vergiler tahsil edilmeden ve ma
lh olilnın bozulmasmdan korkan Mestan v••ini de uydm•mus olabilir ... Fakat si'' liyeden ruhsatnamesi ke.ılmeden yapı
...,,._ 1aa Mk lıılr .., ~n kat'i bir surette temİll ~d~ kl bu i• 1-. tntibl muamele.i de -nruet ver
lçlaae b1anık ı...- mllrbh:ole ı;tti.: ,,.,,,.... elimO.,,, gelm"'. 'Tnbiatin ytiiler- !.",....., t&aliyeolne vabe.tedir. Bidm 

- :"\ 
1 

, Artık ':..!.....~ ~ 5171aı. i ~ &SU' ı:arfınıla - 'bir çS analla..ıerı \öyfü1erimizd, mahsul zamanının hari· 
~ ._~ roıı,i:iM".;T. !'::::!..e ._-_ terkip etm..ıt .....,Uyle npujt ı,,. büyük <in<le """a hu!Uttmaz. dnireleri <lnlasıp 
~~ • ___.. .__ ..... ...,.. "' i i ieraya benim b~ kuvvetim kadir durmakta ...lan i ~erinden alıkoyar. 
- uu.s• ·- _.,._ ..... bunılı ele- değildir . 
.... Bir kae - ewft11ı4 • I• ~ _ B t T 14 E D t _ c>ra~aa o~a nıüracaat onlan Mka<. iş-

~ "'" ,..;... ... n. ve m\iteha.lli old~kla.n 

Bir 9'"cuk )'lklindea ı ' ııp, eıkn 

~-~eum- K....W-
.,.,_ mahi ıle aıbsıııo 
tqla -.-ı1u!u Hun Jl!ollırıll,, deftmlı 
au l!tte rafma .ebebiyd 'ftllDekteııı .saç-
1u aynı keyden Nuri Çetin ve Faik Çe
tin. ile Fallı: C<'tlne tokatla 'V'llTtna'lrnın 
suçlu Hasan llJnıöz ba'klarında yal)ılan 
nmha~e bitmiştir. Bunlardan Nuri 
Çetinin 4 ay müddetle hapsirie ve 200 
lin mane\'! tazminatın k"'1di.<indton alı
narak Hasan Erııöze verilmesine, Faik'in 

ZABITADA 

Muhte • yerlel1f11den 
araladı.. 

Keçecilerde Vaarlıkbasmda Ali oğlu 
Muharrem Bekir aralarında mr meo<ele
<len dolayı çıkan t<-,ga a:ıeticesind@ Mu
hmrem oj?lu Sewlı:i lı..~ ID\lhtelif ver
lerindeıı y.aralaınıştır. Yaralı J.asb.neye 
kald.ınlrııış. Mııberrem Bekir yakalan
ızı.qihr. 

T~kte Gazilrr caddesinde Sakil' 
oğlu İbrahim D:ılacın Uzerlnde biT' bı~ak 
hulunmus. zabıtııca müsadere edilntlıı
tir. 

yirmi gün ba:Pme ft llO ~ atrr para 
ce7.asuu mahldlmiyeline. Hasan Y.rsö
zün 33 lira 20 kuruş ağır para ce1.ası 
ödemesine ve k~nfüsinden elli lira ma
nevi tazminat alınarok P'aik'e verilme
sine karar verilm~ir. 

ve plajları 
RASlM PALAS OTELJ 

Ceşme kaplıca 

28 Haziran 
Cumartea1 &iiDil açıld&... En mük-...el _...,_ yeri n ..ı.w ...,..lıır 

•ASIM PALAS OTEl.tDlll., 

biionüniyet ııe-oi.ıi 11ltında yekdiğe.-iae iti
mat ederelı: +.arid muam. le il.. iktifa tt
m.eloıe ,.., .ı.u yüzd<'r d.ı.. fazla zanu-la
ra ıııiriftar eftnaktadırlar.> 

Layiha b~ d<;rı fruıia avnlmq bu
lumna.khıd1T. Ririnci fa. .. ıJ tapulama mua
ırnf"le.ini kimin -,·apacaim.1 ve hangi halc:
l3rm tapulanacaiını, ikinci fasıl tapula
.mamo mani b lıvacaiını ve he.n~i u~
lün tatbik edileceğini. iiç.üncii f.ıı.,{ , ha
kimin tapu]- tetlcikatı1'1 ikmal f'ttik
tıen sonra gayr! mf'nkulün h111:k ~'h;'hi na
unaa 1apulenm&JHna \:a.nı.r v~rr.C'e.tını, 
ördünC"İi. fuıt. tıt:nul!.ma t:eski'!Atım .-e 

bazı ma1t muafivf'tleri ve muvek\:.atf"'O 
:rtbik o1tm11ca\: hiikiim1r-ri iih'iiva et

m""1 e(fü. 
l..ft %a müu..lal\lıtn alınmak Ü7P1"~ 

eılılkttd<.'lr Vf"~i°\,•t1f"re P.Önrlf!rihni~ hu-

---
!?PIP.rinin 

t~.f.tl.$i-
M1nta'k:'\ ;}tıc;a~ miirliirliii!ii ~imdiyP 

lı;:adar y::lln11 hu~u~i te~kkülle-r~ Rit i~ 
,·-.lermi tcl<~ t5hi tuhna'kta idt f, ka
~nnu hükiimlerine ı?Öre, dı:-v1et, vil:\vet 
\•oya belediyelerre do~rudan doi'nİva 
«letilen 11iii""8esel~le ....,...Jeket .,,uiİa
'a•siyle ilgili is yerlerinin ne suretle tef
ti• ve mürakabe e<ı;J.,.,..kf..,i bir nizam
~•me ile te«bit edi1mL-rtlı-. 

Devlet, viliyet - ~~iyelere ait iş 
yerl .. rinin "11 ninımunne:re ~kan de
, . ..,,,ı, surette tofti~ i~n ımntakıı 'ikh'<at 
miidilıii!ğfüııcp tıel'Phon lPill>irl"'" alın-
'ak'toılır 

kat umumiy~tle Jd>ir n ka•ahalarda d~ldrr. 
.ri<;.ec.ek au.> bulmalı: kabild.lr. Halbuki Maamafih, mesdB. her ırilayetin mec
lrivlerimW.n eLeriyeti.aia euyu yoktur. liai t.mlumİleriatl~n al.nacak taluisatla 

B.iı:de bir kısmı mü.neYV.erl~r. lc.öy arteziyen kuyusu açmak i~in 18.ztm 5'C
d~. bir dai:,"ln •Ttma daya .. mq:, OT- len &letle!'i tf"darik e11ac~i ve ~u ~1,..tler
manlar koynuna ıı:izlcnmiı, sırı! ııınl le kendi t.. .. lad.. icindek.i ouauo: lı:öy
ahn sularla 1'ürane mannr.tı ye.ler !erde bir sıraya tevfikan arteziyen ku
-ünü<l..r. Meml .. ketimi-zde b11 vaeıft.ı, yuları llçtıtmuı alı:L. celeıı teıdhlrlerd .. n 
luıtti bir lr.atm ~ip ve .airlerlmlrin tav- biri olarak mütala&ya şayan görülraelr:
sil edemi.yeeekl~ri f'Ü7.,1likte köyler tedir . 
~~ .... ·-e:ıc.,,.~• - , iC~ .. ....,..,.!>CIW~~=c cacc::s:==~= =~===c 
Ya •an ?"ılhnn~ ~!ne 
Frtı!ll~rz lı.ol0nüin 

· . •ft! ı,. e"h!1niyeti 
iştira~ etme:!L. 

Ankarada vefat eden FuneıE bü
yiik elçisinin i.tirahat ruhu için -evvelki 
rün şe:lırimizde bir Byin yap1'mııtır. 
Ayi:nde vali muavini v~ yalnız Mar""'l 
Pctt!n te.rafdan h,..tı , on Fri!l!n!'&Z hazır 
bulunmuıı:tnr. Se!ı.rimi?"rlf"ki Fran~ ko
lonisinin l>ü.,.ük bir f"k'H"riyt"ti V~i hü
kiimetİnf" kaT~ı iğhirrır be~lr:dlk1f"rindMı 
bn mf"n'\"ime i!Cltivk rtmC":mi•l•rdiT. 

-------

T •nr.tı \14~' id "'e.dnden ,.it< tcmerm• . 
Son günlerde rl•ktrikli tramv•ylarda 

vuk1.1a Pf"l""'rı K·,..,.?1:'"-n Rn1•nef"'~"~İ 
o;al'.ıhiy~tli mr r -.ad tr2mvııy hosıı
T'!'.!n1<l,.,!1ndal::l 'Vlln korkı1~t' -':!T'ln sirnen
d'i'•r va~0?1ların1faki muh.faY.• t •rti!ıa
tmd<!n mahru!'l bulunTTJ"~ına atff',·1~
mrk'-"ifir. Ayafu l<:ııy:mlıırın tek•rl•l<ler 
at•ına gı"hn,..s!ne mani olmak ic;in bıı 

no'ks>ımn orladon kaHırılma..<ı ''" basa
mak yanlanna ic;ıp rd?Tt terlibatın "lın
ma.ıın t'!D'leınniy4:" şayan göriilmekt~dir. 

-~ - -- -
ezacı Kerrıal AlıtG.1-

Hı1ill """"hıuıesl •ahı1>i K~rnaı Kamil 
kta• tzmirde yirmi senedenb .. ri göz

lii'l<ç\ilülı: yap>ın ve mmıleketimi•ile iD< 
dm femıl gözlük~·· ill:ü urlaya ahın bir 
mm aıiamnnt?dır. Son an. ml'riyet • . l!i
l"PD gözlükçülük kımunumın ın.ocld•i 
mah5USll."' rnucımnee keıı.dis.in• fmnl 
l'!Cizlükç\ilülı: ruhsatnamesi verilır.i._<tir. 
Kıymetli ecuıcımm t..nnJr.: ed.,,., muvaf-
• ,,..,11 .... dil"1"i7. . 

Ofnr!'lc!ral dffefılerıl 
············-----
~M f.f!. ~iMZ!'!tDEN 

C .K BAR I.. ! 
Karilerlınizden A. Tiirkoğlu bize cön

derdiil:i bir m•ktupta diyor ki: 
c İz.mire en çok mangal kömHrü gel

diği ve en az i•tihlak edildiği J.u meY· 
liimde sıra kömüt'ün ki10Mlıllu 6,5, temiz 
kömürün kilo•ı.mu ela 8. 5 lr:uru,tan al
ırı.e.ktayu:.• 

Karümiz 2 5 - 30 giin evvel peı-akeode 
beı kura~ satılan kömürün fiati böyle 
kua hi.r EOnnanda artmaaı fakir halk i<;in 
pelr: fena bir vaziyet olduihrnu kaydedi
yor ve ei'er meselede ihtik.Ar va.ıu. der
hal harekete geçilme•ini, ıayet bahalı
l1k gelen kömürü1, :htiyaca yetmeme~in
den ileri gdiyona lstanbrılda yapıldığı 
gibi hariçten kömÜT ithal için müsaade 
istihu.li"Pi ta1f"p cdivor ve şunla.n yazı
yor: 

cKömürün bu bahaWığını ıt"'rdükçc 
ktŞ sünlel'inde gf'Ç~,.ğimiz acıklı .r.ün
!eri düşünerek yÜrekl~rirrriz titn.mekte
dir. Acil ve d<ldi tedbirin itt:hazı ırurc
tiy)e amme ihtiyacının kolayla•ttnlmuı 
hususunda lllt"V!~dli belediye reiaimizin 
müsmir te~ebbii!tl.'ltmt ve bunun netice
lerini beklem~E.• 

• 

Od~miş 
·' 

Gölcük Oteli 
müşterflerin Açılml§tır. Muhterem 

lzmirde 235 7 telefon numaTaS"Jna 
müracaat etmeleri merc:udur. 

1912 -....ı idi. Diinyaıı.ın en bliyiilc - Birinci mevid yemek salonu bir 
transatlantW denl7.e indiriliyoTdu. Kü-l ""'da beı yüz kbıiyi istiap <!decekti. 
rek devriniıı b.liı..tt-ri. ~ devr'.nin 

1 

Vest Min.ister kili<esinin - "'"'1feli 
b oahın icia bir aaıınet mı eden Ok- de bundan farla ......_ımlı. 

Denizlerde bin bir facia vuku bulU1'ken 
dairei azimc ~n n uırtaa- beri en 
cok ve en mahirar~ kullanı1dı~ yer 
Türkiyedir. •Hadlkatül.,.,.ami• eserini 
mütai'ea edenler oek :yi bilirler ki her 
o.ınniin mimarı yanında bir de mihralnru 
fi1Anca vaz'etm~lil' mi"' bir kayıt var
dır. İsll\mlann hepsini ibadet esna•ında 
bir kıbleye tevcih etmek icin camilerin 
m'hrabı vaz'olunnrlten Mekkei Mükcr
reme ile in~ o]unnn c:ımiin arasınt vas
leden en kt• ve llo.!trıı ihe t. yani daire! 
azime hesap edilip mihra'O bu L•tikame
te konur. Kad~a"' müverrihlerimiz 
henüz Logaritırıe m-leııinlıl halleclil
meıli1\i devirlerde bu i--ıre hesabı muğ-
15k fonnilllerle ye•>llll ·11m1eırim.i.7.e se
latin cımu1erin ibtad mirnarlan yıınmda 
yer vermeyi uou1tnam ardır. 

Jwıııd• arlık bu- sena>: --~ 1 - c.- - 1lletre ı.oy--. !8 
• ; qı.; bJ>W ekti.. C eı ıhıin mP!:ıoe ~ Ye 29 metn iltifa-

Titanik batmı ı? 
eıiR -11 meıastnılndo! yb b211-:re mda a'+ iw ~ lıilh- oerir a
insan hazı.r bulundu. Gazetel..,, kibar ~- Ta,wıise ~den 
awt.afll. iıı ft ticM'et mu!üti ~erden lıoılmo.I..,.,....._ 

16)2 kişi nasıl boplma 9 
• 

ileri !l&lım ı... ,, .. ,,,.,ı., :i),p ~- - y almz diimenia 15140 lcilo ağırb-
-1-

Hert<es ~in azamıetiaııi ifade ir;ln l!mda old~ öirellilmi$tl. Dalgalı hava
türHi türlü telınihleo-, lie$'bih"'1- icat etli- lania ~ laı;mdaki bu heybetli du
yordu. Bu rnclıa1t ıc.ve kulak misafiri varı çevinrıek i<;ia befbin tonluk bir ,,e- da. 
ollı.U.ır de.izeilik alernim!e y!!D.i bir ta- mi.,{ cm mil sür'ade yiirü1recek kudret- B11 mulıılıe- ııeminBa ya!Juz cesamet 
r'ht hM""""m ,.,_,lttı<1ııld•ı· "!' kaııaat te hir malcine Uzımı:ı>ldW hesapl•nı- ,.., .lumfor ;tibarile değil, .silrat cihetiyl~ 
getirmPkte idi. yordu.. de bi.itüıı. rakiplerine tıefevvuk etmesi 

'Fflvaki bir asır evvel t.lk stim teknesi Binaenaleyh Vayt Star Layn kumpan- ma.tl.ilpN. Atla Okymınsu ilk defaya 
yapıldığı zaman kazanı patlar, havaya yasının sarfettiği 46 milyon franka heba mahsus olmak üzere bir haftadan az za
u~nr miillzıısile im gemi mühendisin· olmuıı numile beb'-"ııdı Tam.ta lal- malda~ Cani ~bin. millik 
den baska yoku 1calmam1<h. Yellı:etıli klm olmK, dalga..., ri1zgAn a1d:ıns et-- bir sür'at tecrilbesine bazırlamyurdlL 
o an gemilerden tavahhuŞJa kat;- - batmaz ~ bir ada me; '•• n..v-11 o1ara1ı:: yirmi lıir yeya yirmi iki 
makta idi. Armadorlar yolcu celbedcbil- gm.:melt her ha1dt- lı:ol.,- dı!!Dıl- mil .m'alle 9!Tir efjlı · Jlmndı. SU-
ınel< için ı.ızun müddet gemjlerine taklit * ...t E. G. Sınit1ı lıir dmiz lr::urdıa idi. 
.y~ amı~ mecbur kalm1şlardır. Cemirıin iBı: s iıwe ~ lD Kın ı ; 'e 1-ıııl bir nweolie ahipti 
Zaman değlı;mis. teknik ve kültür iler- m- 1aıiJıiaıe ~ rıhtmılııır mlltıeas- Y- - ~ dm!rilik baptın
lem!$. !vıfttalarda dudak blikerek ha- siıa imm1- ;cıllnıe içtima ,,,.ı,,.m ol- .. - a!alı: '* ilırınal ft bec:ıeribldiği 
tırlanan bu Mdi•cforden başka bir şey ınuşta. Her ,.,.de 1 . d'Jf olana ~ ~ 
knlmaırustı. Simdi deniz !herinde esa- alcl ıılmııaı4lınnm. aapJ..... gmuı;Jaa * 
ti1' l\lemin:n devleri dola""Yordu. Bina- .ımt• dolma elııanew! malJlıanat ........ı;Jl iki ınolıfa. •• dpld - 'eyi - kısa 
enalevh bu mübalAgalı rivayetlere bi- g6rflJB,oaırd11. om.,_ eııı biiyük ,....,.. -ı•wl• btıet üa y.almE sür'etıe mti
rw da hak vermd< icap edlyardu: ıaı isjnlp ilk Rf&:lnde bulanmalı: .,re-- lıetaliıf bir keyfiyet o~ SmHlı 

- 47000 toclulı: bir gemi Bukingam finl mm ic;!n aylana .,,,...,1 jt!deıW gibi mah!r bir deniııein.in. ~ ka-
ıa&osuudan daha al!ır gelebilirdi. tıedmik edetler w batta gemi daha ""'8 • *" ı Bu 1e'l;bn bıptan .11278hnti 

(".em,i Sta.ınptondan Nevyorka kıı- oluombn 111 kWlik cd:ellı no ı.-,. \ 1' me )IDlılmıı. >•ıwıık sıeyir de-
dat- yapacağı bir sefer için pivasaya ilhen1r:: '""- •· aelmmc Jı:adaua ~ tlni mtinak6n _._._,.11 kardar lnw!tma~ 
binlerce kilo et, 25000 tavuk.35000 ta- ı!dd delııolııe ".....,uaı_ llÔI ' mın-~ ....._ ,. 
ze yıaıurta, 1~ şise bira. 20009 :;işe lam .nnmiycıJer lıile ....-da. Ciinkii hir lıilre üııaiade iki nokta 
...-ap, "e ~ ton ıırcloer ısmarlamıştı. Yilbelc rfliheli askeıler. tı.l :1lfl se- aıa 1+3 - ba mesele bir ba.ttı üı
Bu zahire Vatıırio'd.o muharebe eden vahatlne çıkan 2llif ve mes'ut ~. takmı d~, lmt"l!illn kuıruna "flri!"1Yİ 
,...,........ı Vell.ingtoo ardusı.ınu bir halta bankerler, di tlar, pzeteciler &e- olan dairei azimeeln parea<ıdır. Bina
\ ı -nive Mft ~örUlliyordu minin başlıca volculanru te:;kil ediyor- enaleyh kaptan Smith bu hattı münhani 

l(U. .s •A. r1•ıı ...... ,_. .. ,, ......... _.._. -- ·- - --

;;ne müddetle üc yüz bindPn t:1?ln ı.;;rı I ""'""'! ııı • -· -\:. ve idare 1 yaşınaawr 
~lı.>' r>lm>!rt». Binaenaleyh Rusların Bu vaZ1yellc orduları se< . 

Yazan: H.İKlılET İLGAZ 

üzerinde seyahati tertip etti~ takdirde 
Amcrikaya en kestimte yoldan gitmiş 
olacaktı. Gerçi denizcilerin odairei azi
me seyri• dedikleri bu usul karışık ve 
yorucu idi. Bir geminin hattı miinhnni 
üzerinde seyrelmesi kabil ohnadıi\ından 
bu kavisin ufak parçalara ayrılmıı; ve
terleri üzerinde gidilecek ve sık s:k rota 
tebdil olunacaktı. Münhaniniıı yük•ek 
noktalan Şimal kutbuna f3"1a yaklası
yordu. Bu sahalar tehlikeli ve buzlarla 
mesturdu. Bu mahzurlara mukabil se
yahat müddeti bir gün kısalıyordu ki 
bu da çok mühim bir kazanetı 

* Bu usulü bizim gerrulerden de tatbik 
veya tecrübe edenler vok değildir. B'ı
nun - yakın mLqJi İı;letmenüa:den te
kaüde sevkedilen Gülcemal vaımrudur. 
Bu vapurumuz Amerikaya yaplıf:ı sefer
lerinden birinde İ.•tanbula avdet ed rk<'TI 
daire! azime seyrine te~ebbii• elmiş, fa
kat münhani kutuplara yakla.ttk~ ge
minin civaTını buz da;ılan sarmı!I, n:ha
yet Napolyonuıt dediln gibi •en kı<a yol 
.,ısadır• hesabı ecdadın avale izlerini 
takip için eski rotaya dön.nlmllstü. 

Sırası ı:elmlskt"n şunu da~yan ede
lim ki heyeti felekiye bilgis:.ne c!ayanaıı 

Yer yüzünde iki nokta arasını vasle
den en kıs. hattın bir münhani olması
nın üzerimizde ne şaıırtıcı tesirleri ol
duı.'unu nt"dcnse diişilrunf'k bile ieteme
viz. ~seli tabiat insanl.1nn her uzvunu 
ver yüzilndeki şeı::Ute uygun halk etmis
tir. 

İki nokta arasındaki enkısa mesafeyi 
gören gllz clairei a-ı::me kavsinin bir par
casına intibak ed•r. Binaenaleyh tabir 
aiz.qe insan llaZı\"'1 sathı müsteviye ~ö
re biraz şaşı, yEıni eğri ve capraz. b!r 
müsahede kabilivr"ne '"'" liktir. Çünkü 

el ;ızime ka;,•! bi:r hattı mlistakim 
dP~ilflir. 

Telsiz .Salgalan da rl.m-Pi arme kavsı 
üzerinden intişar cat telm k~r-
t"'°hleri haritaya ei azime usulile 
t;izilir . 

Kltl>tM11ar ac:ılı: .-e bernık havalarda 
otU2 tnSI k~ ınad 1~ 1'<-rlcrlz 
a""rkelı g&U<ıd!'ft l;aW-ı dü.~1ril"o 

ıTekarilbl1 Nısfınnııha l• tatbik etme-

Din 'e politika 
Milwerca-ıerıe SopYetıer 
arasındalli lıarba Eldi 

Salip şelılini 1Jermelı bir 
favda tenrin edemez 

---o--
l R~ıarafr 1. rı Sahiled~ 1 

bir So.-)et tecaviizünü bekliyorlardı. 
Almanyarun sulha "kavusabilmesinin 

aacak İn~ IMlalaruwıı ilıtilü.iyle m
kün olabilecci:i riyn•i bir kat'iycl.Je an• 
~.,ı.ı.. 

Bu C"k telılikcli tcı;ebbü•ii.ıı muwafia. 
kıyete erdirilmesi müşkül bulıınmalda 
beraber muvaffakıyet ha..I olduğu tak
dirde de Almıın)-ıuıın bıı foscbbii&iinde 
çok lw-palanaca~ muhakkaktır. Zafere 
ulaşmış. Lü<ln dcnuuıılan düşmiiş bir 
Almanya için Krulonlıı en büyük tclıli 
kel·i lcı;kil reli~ ordu. 

Binaenaleyh Almanya encLi Kanlvr • 
du tehlikesini ortadau kaldınmık, <ın· 
dan sonra elde ka?an kuvvetlerle Bü3· lik 
Britanya adalanıwı istili.a plinınw tat
bik ınevkiine konııp konmıya~ mü
Wia eylemek kararıaı aldı. 

Almanya Sovyct topraldancıla fazla 
lnrpalaıııwıdaa bir netice iı.tiltal N..bi
lirse lliiy ük Eritauya adalarma .uJıl,ra. 
cıık, şa)·et ordıılan lttavüz kabiliyetini 
kaybedecek olana ele ı:e\İre<efl yeni 
Sovyet menabii ile uzun sürecek bir 
müdafaa harbma ~lu1.ettk, yani muka
vemet imkanlarını ele ~eçirmis olacak
tır. 

Sevyet - Alman harhının hakiki llC· 

hepleri kısau bu cercive içindedir. ~im
di buna bir de ehli salip sekli verilmek 
isten~ bi7.e uıauanl lıarp ........ 
Osmanlı im)Nd'alAırl~ •Cilııa4l au
kaıı.lcs- illin ebnesini batulatb. 

.Cihadı Mukaddes• 'Mfu.lÜlllanJıın W· 
TC karşı harp elmeJdea aJık•) ~lı. 
Ehli salip seferinin de daha fazla bir 
netice veN>ceğiui iimit etmiyonn. 

Y.ı\. 

J'CAR.ŞIYAKA 
Haltıelli tııöylarcle 
Karşıyaka haJhvi ~,; Hilmü Teaalı:, 

köycüler komitesi -reisi dokl<M' Sıtla 
Sükrü Pamirtan, Kıalay h~klmi do\:tor 
Mahmut Sevke! ve ecucı Ömer Say
dam dün küylett _git~ler, küçük ve 
bUyük Çiğli köylerinde yüzü mütecıı.iz 
kadro, erkek ve çoc:tıi!un sıtmadan inle
diklerini tee"ürle ı:örmüperdir. i 

Kmlay hekimi hastalara kinin l!n•ü 
yapmıs. Srtkı ~ülcrü de giinün hAdisel&oo 
ri iizerincle halkrvi narına b1r konu..., 
mach bulunmustur. 

Geleeek haftU bu köylPre tekrar ııidi
lel"t'k hastalar tedavi edi!..,.,ktir. Bu
nunla beraber ınttna mlicadde te,lcill
tmın mezkfu köyleT'le ~k alM<a r .ol
ma., rica edam.,ktedir 

----
YeniNe rhlat 
··········-
1 11.f • TÖ 
ANSİKf, PEDİ i 

15 nci numarası Ç1knuıtır. & aa)'tda
ki ba•lıea yazıların -'uurlrieri .-1-
dır:ömer Riza Doi?nd.M. aldr-Olldi Ta 
~ır, Ali Himmet Berlr:i. profesö< l.mail 
Hakkı lzmirli. profeaör 0.-. Mnı.... 
Osman, Ömer Naııuhi. profeırör F ret
tin Kerim, A. Hamdi Abelti. 

ÇOCUK - Çocuk F .. iTı?cme Kurumu 
Ge11el merltfl"7i. tarafından n,..şrt-di.ten bu 
mecmuanın 2 38 nci sa}'lsı cıktı. 

Ftnlondiyada harp 
1 Rn«a••'• 1 ri Soh!F...fP l 

FiNLER MACA.JU..ART 
TEBRtK F'ITlIER 
Hel.si.a.ki 29 ( A.A) - Macariııtaıun 

Sovyetler birW ·ne ka,,.ı barba girmesi 
mUnucb..tiyl• FinlM.diya rf'isicimıhunı 
B. Rild Macar kral naibi amiral Horti
~ bir ı .. brik t...lıırafı gündermiştir. 

den kerterizleri haritaya re=ede.-1C"rse 
gemi mevkü batalı olur. 

* Kaptan Smith dikkatll bir hesap fle 
Stampton ile Nevyork al'llsmı vasleden 
dairei azime kıl\'slni har'taya c;i7.dl. Bit
tal>i markatw- haritasında gemiııln takip 
edcc ~i rota kwrılı: bir yay -şeklinde te
res.•üm etti. Rotanın en kabarık noktan 
62 derece Simalt arz dairesi civaMJUI te
sadüf ed~vordlL Bu mıntaka ise bil!lu
sa ilkbahar mo\'sİminde ~evyar bu•. küt
lelerile muhattı. 
Kaptanın rotayı çizdikten sonra bu 

tehlikeyi gi>rüo daha şimale çıkmaınılk 
Ü7.Pre yeniden he"'1ba başlama5t, yani 
l'llf'<fok tabiı-ince h1r sevri mll....,kkep 
yapması icap ederdi. Fakat bu talttiTde 
yol bir m'ktar uzamış olacaktı. Halbuki 
Smith hir dakika bile zivan etmek nnu
sunda değildi 

Gözünü zaınan ve mesnfc ile bir ya
ns hevesi hörliycn kaptan Amerıltnda 
lındisine ı ne i~in geç geldin?• delii 
ıhoş geld'n~ • D\yec!'kl...-lni unutarak 
Stamntondan Nevvorka hareket etti. 

Si~ıale yüksel<1ikce eivardakl gem.i-
lerden buz raporlan alınıyordu. Fakat 
hu raporlarda eb'ad verilmez. Belki 1Jir 
limonata barclnjlına 1rnnaca1< cesınnctte 
olan buzları dn bazı i..şkü>.ar kantanlar 
rapor edebilirdi. Ayın on dördüne ka
dar alınan mporlnr harita Uzcrlne konul
duğu zaman geminin seylr i.ıikmnetinde 
2700 kilometre .murabbaı btr btı7. s:ıha
sı olduğu anln,ılmıstı. Kaptan Smitlı 
h'ı kadar sima1e vUk!!elifikten sonra ter
li" ettiİ'İ seferden ric'at eile~k olıırsa 
kı•altraak istenilen yol büsbiltlln uı:nlıl
mı• olaeaktı. Çarlinaçar "nla .ı .. vmn et-
mek lilzımdı. - BtTMEI>t -
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ıavıu>ANtNDlMUAtMAmı 
'' Nazi ,, Muamması ! 

llePGfı ediyordum : Düne fıadal' Jallslyetleri 
ın•uı olan ffazl şeflePinin idaPesinde Al

manya acaha ne hale gelmişti? •• 

-33-

YA ZAN' JULES RCMAfNS 
Sulli ideallniıı büyük bir 3şıkı oldu- şimdiye kadar tetkikatım haricinde kal

ğu gibi benim yaptığım ahdı o da yap- mıs içtimai tabakalardan yükselen nazi 
mıştı. Henüz genç ve uysal bir hükiim- •elleri idaresindt' Almanyanın ne hale 
dar üzerinde hadisatın sevk ve te<irivle dli•lüğünü görmekti. 
sahıôi nlifu% bir mevkii vardı. B~un İstasyonda bana doğru gelen bir ka
derec<ısi ve sUmulü haricten takdir edi- file gördüm. Bu. iki Uç sivilden ve üni
lemez. - · formalarına ~öre hücum kıtaatına mcn-

Bu nlifu%u evvela içtimai sahada ba- s;.ıp üç dört delikanlıdan mfüekkepti. 
zı teşebbüslerde, fakat bilhassa dünya SivillerdPn şimdilik cA• namını vere
sulhunun muhafazasında kullanmıştır. ceqim kibar ve nazik genç ile bir iki 
Nazarında her şeyden üstün gelen bir hafla evvel Paris!e fanı.•mıstık. ünifor
gaye duruyordu: D!inya sulhu, alemsü- malı delikanlılar valizlerimi -aldılar. Bay 
ını11 bir sulh!.. Fakat alemsümı11 bir •A• seyahatimle al~kadar oldu ve istas
suilı limitleri parçalandıiı;ı za,.ru,n, kendi yondan birlikte çı'ktık. Svasti'ke isaretli 
kUçük memleketinde sulhu idame etme- bayrağı taşı)Tan açık bir otomobil bizi 
nin bir fırtına önünd,. bir yaprak oldu- bekliyordu. Pilot otomobili hareket et
ğunu ve vaziyetin dejfütiğini itiraf et- ti, ikinci otomobilde ben vardun. solum
mek cesaretini kendisine bulamadı. da da bay cA> oturmuştıı. İsmini unut-

Leopold ve Hanri dö Man 90n dakika- tuğum için Hennan namını vereceifö,.. 
ya kadar bizzat kendilerini ii!fale ca1ış- ve ilniform:ılılann şefi oldu~ anla~ılan 
tılar. İçinde bulundui:•urrntt harbın "ı.:en- ruızl delikanlısı da otomobilde knrsımo 
3llerine de şamil olduğunu g6rme1< iste- otıırmuştu.. 
mlyorlardı. Fakat bUyUk bir velvele ile Herman ağır, fakat fasih bir Fnıns11-
lcat'l hareket Anı geldifi ~aman, ilk fır- ca ile: . . 
atta hiyanet etmek kararlyle, lstemiye- «- M_uvasalatınız habı;r°!ı ;eç aldık 
rek harba iştirak etme'k ıı:aruretinde kal- Yoksa sıze daha layık hır ıshkbal me-
ihlar. Müttefiklerine hiyanet ettikleri n>•imi hazırlaraı~• de_~·· .• .. . 
zaman lıarba hlyanette bulunduklarına Daha ne yapabılecevml du,unemıvo•-
inanıyorlardı. dum. Ki.ieük, fakat debdebeli bir kafile 

tliıııf ederim, ileriye sUrdit'kleri iyi dhalin_dbe tilealınrliyord1uk. A~s~m ~~~anı;:ınbir sebep, yahut mazeret olmamakla be- a no e ış o an no.ıs. e.r ızı se. m
raber haklarında hUk Umi!%il eri k lıyor, sokaklarda halle hızı se)Tredıvor· 
bunu'hatırdan çıkarm':malıyız.v r en d11 Tesadilfe bırakılmış hiç bir cihet 

. yoktu. 
· Birbirinden farklı derece ve şekilde SEBEPSİZ BtR DEBDEBE 
~malda b;raber, ~vrupada ve bütün Seyahatimin sebebi, dnha doi«rusu ba-
iiUnyada hır <;ok kimse her ne pahasına hanesi bir konforanstı. Genç talebeyi de 
ııtursıı olsun iklnci bir harbın çıkmaıı:ıa- ihtiva edecek bir dinlevid hunırunda. 
ıuna ahtetmlşti. bir üniver.;ite salonunda bu konferaa'1 

Bu bir Avrupa ve bir dünya faciası vereceğimi bilivordum. TefPrri.i•t hak
ldl. Hanri dö Man'ının akıbeti de işte kında malil.mat;m vo'ktu. 
bllyle bir facia olmuştur. Kapah bir otomÔbil irinde üniversite-

Leopoldun şahsına gelince: ve götnrüldüm. OtomobiHen inerken 
, Bu muamma daha bazı esrarla slakıı.- ~leklrik 7ivası altında qördiiğiim man-
ifardır. Sırası gelince bahsedeceğim. zara şu idi: 

* 
Oldukca ııenis bir avlu. ve avlunun 

her iki tarafını · tutmus üniformalı saf-
NAZt MUAMMASI lar arkasında meraklı· seyirciler. Ani 

tkinciteşrin 1934 ayında Ramburg- bir emir verildi. Her iki saf 'kofünn ı 
Berlin ekspresinde seyahat ediyordum. havava kaldırmak suretiyle seli\ma dur
'.A.ksam oluyordu, gectl!t!mlz sehrln ke- du Mihmand'lrlarımla beraber. ~drt • 
ııarlannda lAınhalar yanmıslı. Hava her- ,,;kın bir halde, arılına kodnr açık bir 
ra'ktı. deİnir kapıya do~ru yür\idii'k. Bona hu-

Çok müteheyyiç idim. Veimar cüm- nu göstPren mihmandn?lar bir iki adm' 
liurlyeti devrinde sık sık 2iyaret etti- ~eri çekilmi, Jerdi. Olan olmusttı yalnı7 
itim Almanya)Ta Nazi idaresinde ilk defa bo'!lma da olsa ytlrüvecektim. Bc,'lt• ne 
geliyordum. Bu zamana kadar Alınan- yonabilirdim~ .. 
yadan ik.1 defa geçmiştim. Birinrisl 1933 Nihayet kapıya geldim. bir avluyu 
ııon baharında Danimarkadan döner'ken <(ec!ik, bir kaç ba•amak cıkbk, ve bina
ikincisi de 1984 senesi Mayıs avında Po- nın kemPrinden <(eccrek ic0 ri f'irclik . 
lonya ve Bukovlna tarikiyle Romanya- Girdiğimiz .alanda \,oyıhn ho)T" ik' 
ya giderken ... Mayısta Fransız sefiriyle sıra in.San dizilmisti . Bir tarafta. bel°I<' 
müHlkatım müstesna, Almanyada 'kimse piyade olmadılcla,.; halde az cok pi..-n ıl " 
ile görüşmemiştim. Simdi ise bütün ~le- iiniformasına benzer elbise gi;ymi<. ı1fücr 
min mütezayit bir heyeean ile alllkadar tarofta da be11,i h ohriyeli . olmadıklar' 
olduğu garip Alman istihalesinin es,.,,- halde bahriveli iiniforması '!\ymis insan
nnı öğrenecektim. Bundan evvel Al- tar vardı. Sil~hlan vok•a d;, ho~ hnld• 
manyayı az çok iyi tanıdır,ımı zannedi- tamamen ııa)Tri mii<~llah deiiildiler: bu
yordum. 1920 ile 1930 seneleri arasında rasım tetkike vakıt bu\a'llad•n her iki 
bu memlekette bir çok dost edinmiş- safın da selam vazivetinde o1duklannı 
tim. Fakat bilhassa merak ettiiıim cihet gördüm. · 
iiilne kadar şahsiyetleri meçhul olan ve - B t T M E D 1 -
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Dürziler kimlerdir, nasıl 

vücut buldula·r? 
- Smofye llaPpleri münasebetivle. •• 

Yazan: ISMAtL iLHAN 
DUrziler bir millet değildir, bir Uın

ınettir. Llkln mezhebi taas!l\I!), o üm
meti bir millet gibi teşhis ettirmektedir 
ve Lübnan dağlarının araplaşmış olan 
bu cengiver insanları Dürzi namile 
anıl...,aH•dıilıır. 

MilAdl on birinci asrın baslarında Mı
ııırda •Fatımiler> saltanatı hilkllm sürü
yordu. Bu aileden 996 yılında tahta çı
kan Hl\'kim BiemrillAh. milfrit $iiliMn 
te•iri altıııda bulunuyordu. (Hamza bin 
Ali) Adında birinin n\ifuzuna 'kapılarak 
m•mlekoti dohllind? 'koyu bir Sillik 
lnırmoil;a çalısıyordu. O "1rada Terzi 
Mohmet isimli bir Türk M•sıra gitti ve 
Hllldm BiemrilHlh'a hulO.l etti. Terzi 
Mehmet. Ulil.\ıiyetin teces•üt ettiğine 
inan•nlardanr1ı ve bu mezhebi yaymağı 
bir vazife teHlkk! edivordu. Nihayet bir 
gün ortava atılarak Hi'lkim Biemrillahın 
•insan •ııretinde müteceTii Allah oldu
~ı1n'1.,. sö\rledi. 

medi açıkça iltizanı edemedi. L~kin giz
lice ona para gönderdi ve akidesini dağ
larda neşretmek için Suriyeye gitmesini 
istedi 

Hamza ile Terzi Mehmet bunun üzeri
ne Suriyeye giderek L!ibnan dağlsrında 
hir <D!irzi cemo•ti> yarattılar. 

Bu cemaat, Hllkim Biemrillah'ın Al
lah olduihın• inanırlar, lsl~miyete Uğv
edilmi.• bir din nazarivle bakarlar. 
Hamzanın ilAn ettiği şu yedi akide, 

Dürzilik umdeleridir: 
1 - Doğru söylemek, 
2 - Kardeşleri korumak, 
3 - Gayri müminlerden ayn yaşa-

malt, · 
4 - Eski dinleri tanımak, 
5 - Allahın yaptıklarından bo~nut ol

mak, 
6 - Allahın bir oldui:una inanmak, 
7 -İyi ve fena günlerde Allahın emir

lerine boyun eğmek, 
Dürziler, mezhepte iki mertebe kabul 

ederler: 
1 - Akıllılar, 

SIRRAT K0$ESI 
•••••••••••••• 

At"pa suyu 
Biz ona çoktanheri bira deriz ama ar

pa ekıneklerirnizin ununa kan:ıarak ki
b:ırlaşbktan sonra biraya arpa suyu de
mek elbette daha münasip olur. Hem de 
arpa wıu karışık e'kmeği yemek için mı
ı·ın kırın ederek francala alabilmek üze
re he'kimlerden rapor istcmeğe 'kalkışan
lar, bu mevsimde pek seve seve igtilde
ri biranın da arpa suyu olduğunu hatır
lıyarak, arpa unu karışını~ ekmeğin mi
delerine dokunmasına bir sebep olmadı
ğına daha iyi kanaat ketirirleı'. .. 

Bir rivayete göre arpasuyuııu ilk icad
edenfor eski mısırhlardır. Fakat onların 
içtikl<>ri içkinin - adı üstünde - Mı.sır 
buğdayı suyu olması pek daha muhte
meldir. Mısır buğdayından içki çıkara
bileceğine inanmazsınız. Amerika'ya Ka
dar gitmenizi tavsiye ederim. Orada M•
sır buğdayı arpadan daha ucuz geldiği 
için, birayı daha ucuz satmak için ra'ka
bcte girişen fabrikalar mısır buğdayın
dan pekala bira çıkarırlar ... 

Her halde arpa suyuna şöhret veren
ler şimdiki aln\anların ve iskandinavya
lıların cedleri olan cermenlerdir. Tabii 
onlann üzerinde yaşadıkları topraklarda 
üzüm yetişmediği için, şarap kendi ken
dine hasıl olan tabii bir içkidir. Ü'züm 
vetiı;tiren topraklar üzerinde yaşayan 
'nsanlar yiyemedikleri üzümleri - eski 
bektasl tekkelerinde olduğu gibi - küp
lere basal"lar ve şarap içerler. Mısır buğ
dayım yahııt arpayı tahammiir ettinnc
~e çal1$.ınt:ıkl~ uzun uzadt}'a uğraşm37-
lal". 

Gene rivayete göre, eski cermnnler 
birayı birbirlerile açık kalpli olara'k 'ko
nusun yalan söyleme1nek ;çın. yani pe-k 
ivi bir maksatla icat etmislerdi~. Bundan 
rlolavı ibadet ederken d~ çokca bira 
icrrler, ondan tanrılarına bUe ikram 
oderlermiş. Vakıa bizde de csarhoşluk 
"Ylehenk ta'1 gibidir. herkesin zamirini 
meydana çıkarın derler. Onun icin. 
cen1enlerin arpa suyu içerek sarhoş 
olurken maK~t'tlarının hay1rlı olduğuna 
inonmamıya bir sebep )Toktur. 

Arapa suyu içerek. insanlarla açık 
kalple 'konuşnp tanrılara da açı'k kalole 
vnlvardıktan sonra, arpa suyundan bi
raz da keyif duymıya, doğrusu. bir sev 
denilcm.,.,. Zaten arpa suyunun a11col\i 
oek az olduğundan onun vl"receği zarar 
da pek büyi.ik olmaz. Simdiki biraları 
bozulmaktan muhafaza icin. arpa suyu
na şerbetçi otu kaıı.<rtırdıklormdan bu 
zanıanda ('okca bira iÇenle:r ÇAhuk s1za
ı•ak uykuya dalarlar<ıa dn. serbet~i otu
nun bir;:.lara l::arışttrı1rıı~s1 Pek yeni v~
,,; ortaça~larda icat edilml~tlr. Onden 
~olayı e"ki cermenlerin arpa •uyu i~er-
1<Pn az snrhas olar:ık sadece pe'k çok 'ÖY
loclil;leri tah1nin olunur. 

A .,...a suyunun 1'a,~~ğı saraba bir üs
' ii nlüğti köplirmesin~en ileri ııelir. Kch
.. ih:.tr s~r1s1 r~nlrlnd.eo bir tc:-Kinin. i.t'!erln.Je 

""yaz könük zCirmclt tr- lnsana aynea 
hir k~v~f v~rir Onun icin bira l,.enler 
\nu ll. krıni.l.":ii z olınrı s ını hiç it;';temez,cr. 
l\rnp~ suyunPn l::Xpiirmc-.c: İ. ~i~ cnin a:ırzı 
, ,.,...s,t::ı kapandıktan ~onra da trıhammii

~·nn rl"vam ~ m ~s~nd'.'n i1Pri ~elir. Bun-
.1 ~ n dolnvı ş işrnin ~ C!zı ~ ~1lınc~ a.sit 1':<-'r
ı,onik cıkarır. o da birayı köpiiklondirir. 
T<'ıçı biralarını könliklendirrnok için de 
ı ,irchan•lerde fıcılara bir tulumba ta
•,c r!ar . Fakat tulumba fıçıdan bira çek
•TH'•'J': , birr:lnın icine ~u brı~ar. Bu havada 
h!rayı muslı1 ~::\ kadar köoüklü olarak 
r1karrr Si'$? bira.ıc;ın1 'köpürten asit kar
honik f• cı bira•:nı k11pürten havadır. 
ı\sit karbonik ele insani tenbih ederek 
1·oviflenniren hir şev olduğu irin, ş~e 
bi~aları h•rırerde ve .her vakit fıçı 1ıira
ı0"'1ııfan dnha makbul tı•tulmustur. 

F.•\:i cerm•nlerin küplerden boynuz
'ora doldurdukları bir arpa suyunu na
sıl köpiirttii'kl•Ti bilenmezse de bira do
lu boynuzu ellerinde tutarak nutuk söy
ı0rken hiraların daima köpüklii ol
~uğu bilinir. OI1dan dola)'1 ~arabın 
~a.mpan.,va cinsi meydana ~ik.tıktan sonra 
törenlerde nutuk söylenirken, köpllkli.i 
•ampanya bardağını elde tutmak adet 
olmusttır . Anıa ruyunun şaraba da 'kö
nUrmek ö~rc:ini vPnnt~ olmas1 onun irin 
lıir soroftlr .. 

Arpa suyunırn - sarhoş olup sı2acıık 
\adar cok icilmeyince - insanı epeyce 
1,eelediı;;ini, bira maye<ının pek bereket
li vitamin kayna~ı oldu~ınu, şüphMiz. 
hilh-sinlz. Emzikli bavonb'"l!I slitiinü 
orttırdıi!ı da pel< eskiden bor! me,hur
rlur. Midrleri bowk olonlarındRn baıı
len da sottoda su yerine bira içmekten 
istifaıfo e~•rler: vitaminlerinin r,oklu
~un~on olsa gerek. .. 

Yalnız. •oi:ulc biranın yaz mevsimln
M har•retl kostll!ine pok inanılm•z. Fa
kat eok tPrlett;M ~riphrstzdi'". Bh·nnı!' 
insanı scmirtfi~i de bilirsiniz. Birnnın 
bir söhroti de insem eslr 'le•inde kosmık. 
ton · kurta:rm,"1dır. Onı•n icin, çok hira 
;cilcn memlcketleri!e vemek od.sına M
rorlcr'kon erke1der öni!•n geçerler, ka
i!ınlar ılR arkAdon gellr1er ... 

G . A. 

Alman hava hücuma 
--0-

r Baııta•a~ 1. ci SnJıifpcfe l 
2 - Cahiller! ~er bir vapuru top "teşivle mühinı su
Akıllılan da i1d dereceye ayırıp biri· rette hasara u!lrntmısla,.dır. Bll hare'kil-

ne: cHas akıllan diğerine de ckUçU'k tı yapan tayy;,.eleriİnlz Letonya sahil
akıllan derler. Has a'kıllar, Dllrziliğin \erinde 'kesif uçuşlan yapma!(a memur 
bütün esrarına va'kıf olanlardır. Diğer- kuvvetl~riml>.e mensuptur. 
!eri o mertebeye varıımıyanlardır. ---------

.................. ~·················· 
E A.ffKARA. RADYO.SU : 
• • 
: BVGtlNKtl PROGRAM l: •••••••••• • ••••••••• 

7. 30 Program ve memleket saat aya
n 1. 3.3 müzik ( Pl.) 7. 4S ajau haberle
ri 6.00 müzik (Pl.) 6.30/6.45 evin 
saati 1Z.30 program ve memleket v.at 
ayarı 12.33 müzik saz eserleri 12.45 
ajans haberleri 13.00 milzik şarla ve 
türküler i 3. 1 5 / 14. 00 müzik ( PL) 
16.00 program ve memleke saat ayarı 
16.03 miWk (Pi.) 16.30 konuşma 
memleket postası 16.40 müzik (Pi.) 
19.00 konuşma (Mehmedin saati) 
19. 15 müzik halk musiki cemiyeti 19.30 
memleket saat ayarı ve ajanı haberleri 
19.45 müzik fasıl sazı 20. 1 S radyo ga
zetesi 20.45 müzik bir halk türküsü öğ
reniyoruz haftanın türküsü ziller türltüsü 
21. 00 ziraat takvimi ve toprak mahsul
leri borsası 2 l. 1 O miizilı: solo şarkılar 
21.25 konuşma (hoşbeş) 21.45 miizilı: 
radyo senfoni orkestrası 22.30 memle
ket saat ayarı. ajans haberleri borsalar 
fiatleri 22.45 mÜ•ik (Pi.) 22.55/23.00 
yarınki program ve kapanış. 
: ıı ııı ınuınııı ı ııuu:t ı 111~1ıı·· ;t11n11 ;11ıuu11u11n: 

~ Tabiatın $ifa kay • ~ 
5 nakları Seterihisarm !§ 
§ Karakoc ılıcaları E a Kum, müzmin~ romatizma ve bil- E 
:; hassa siyatik hastalıklarına şifası § 
§ sayın İzmi:r ve havalisi halkınca : 
: tecrübe ile sabittir. § 
§ 20 HAZİRAN 1941 den itibaren§ 
:;; açılmıştır. Teşrif edecekler öğleden!§ 
:; evvel Basmahanede belediye gara- :;: 
§ iında Seferihisar otobüslerine mü-§ 
:;; racaat eylemeleri ve beraberlerin• S 
§ de de nüfus cüzdanlarını bebeme-§ 
i§ hal getirmeleri rica olunur. S - -
::ıl"tUU•lhHHHIHU14tl:U!Hl!HtiMiltltl11UttlHE 

Kendinizde "'veya çoçuklaa
nızda ~ördiiiünüz 

Halsizlik, JU••bk, u.ımmiık, Karm ainW:ı, Karın fipneleri, Burun 
..... ~ Ohmluk, o.ş dinmesi, Salya ........ s.r.,. lleıner 
sinir baDeri, Cece korkulan, Görmede, lşibnede hımıidıık. gibi ıtayrl 

tabii ı..ller; 
Bunlar .veril> içilen '4!Ylerlıı temiz ve saf olmamasından dolayı barsak

larda yetişip ilreyen ve kan1arımw emen solucanlann tesiridir. Bunlardan 
kurtulmak i('tıı eczaneden bir kutu Santa almı.z.. Ve içinıle!d tarife mucibin
ce kııllanmıs .Dı:dlal kurtulımıım.m.. 

HER l!lCZANEDE KUTUSU 20 ıruRUSTUR-

8 a- --• _ .. nLq:, 
ismine 
Dikkat 

8oPnol1a Belediyesinden: 
1 - Su te.Uatı için aşağıdaki malzeme •tın •h=a-.kbr. 
2 - Muhammen bedii 699 llıadsr. 
3 - Açık ebiltme 9 /7 /941 çal'lllınha günü aut 16 da eon....... bel...ıt,.. 

ııinde~. 
4 - Mu•akbt teminat 68 liradır. 

Mah:emenin cim'. Adet 

Kal .... nizll Sölcec: 1GO 
Kalvanizll Maşon 200 

Fi 
belwıri 

18 
Mahtellf 

Nlpll .,... dubl nlpll 100 c 
Val fll .,.., lı:l!seleU pirinç çeşme 100 c 
Kurşun boru beh.,.- metrem 2.50 kilo500kil.. 60 
Regar beheri 5.5 kiloluk 50 adet 9() 
Beton künk 12.5 santlmlilc50 S. ı;oy100 25 
Kolye bilezik mut.telif JO ZSO 
Kur4Uft JO() kl1o 48 
Çim- 50 toıba 140 
Min:ro boya 1 O klto UO 

18 Oo 
zs Qlt 
16 00 

19() 00 
300 oe 
4'j Ol 
noe 
H 00 

ızo eo 
700t 
12 00 --899 IO 

S - Şeniu anlamalc iotiyenlerin beleıfl.J"e ~ ..ıu.ı-duı • 
24 Z7 '° 5 2JIS ( 1406)' 

Sun'i diş takımlan RİDA diş suyuııııııııııııııııcal'ı·~!ICe:ııeıoı:ıaıa:ııe:r "li~ o ır ı '' ac7acıouı ı ı ı 1111 
mahlôlünde bırakılmakla mlkrap!anm stcudNd C. il. U. ftOlnden : 
öldürür ve hem de bmılanı glinl bir letanbul ceza ... ., teftif evinin 941 malt )'1lına ait 250,000 lı:& ekmek ilıo-
koku verir- tiyacı kapalı zarf u.uU ile elı:silımeye konalınUflın. 
:;;11111111111'.ncıJ ıımıııımmıımmıııımııııımı! Muhammen bedel 3222S lira olup muvakkat teminat 2416 llra 87 kurut• 

~"Dnktilo aranıyor,,i turf.ıwıtrne 717/HI pazarteai gÜnÜ aut 15 te fsta..ı...t Sukaa AL,,, I' lci a iyi Türkçe ve lngilizce bilen tamj ceza •e tevkif eri miidürlüiünde yapdacalttır. Tallplez bıma .ıt pıtna_.ı. ta• 
: tecrübeli bir Tiirk bayan daktiloya 1 tll g(lnlerinden maada her gün meoai -.atleti dahilinde mett6r mildürliilr.ı:.. 
- d bil - gl!rebllirler. istekliler kanunt veaiblannı hari ka--'· zarftanni ..uıtıme aa-:; ihtiyaç vardır. Franınzca a · en S tfnd bl elin kad ....., 
§ tercih edUecektir. Bonservislerle ı"' ~ .,..,:n r aaat evv . e ar mezkU. mlldürlükte toplanaeak komiayoa -
- f brik "d" • '""m':. numarab makbuz mukabilinde vermeleri. Ta~dan gl!nderilecek ta• 
;:Turanda Turyağ • · am mu urı•: ~~ütlü mektupların posta gecikmelerinden bir me .. uliyet kabul edilmeyeco-
~yetine müracaatları (1402)' 1-6 ~ gı illln olunur. 16 21 26 30 2200 (1356) 
mıııııı11111111m1111111111111111nınıınınııınınıı~ '!l:c::c: :: : cı : :::::: ::::ece cı > c :o ın:ac:Hı 
lZMtR BELED1YEStNDEN: 
Belediye zabıta kadrosunda münhal 

bulunan zabıta memurlukları için 1-7-
1941 giinU müsabaka imtihanı yapıla
caktır. 

Orta me'ktep veya muadili clerecode 
tahsil görmüş, ve askerliğini yapm·.ş 
olan i•te'klil<>rin, imtihan giinli vesika
lan ile birlikte zabıta mUdürlül\\lne 
müracaatları. 27-28-30 (1434) 

İnönil cadde'1 GUzclyalı mevkiirule 
Dr. Behçet Uz parkı önifnden Tayyıu-e 
hangarlan ilemindeki tur!sti'k yoluna 
kadar olan li593 metre te:rhiindeki pa
ket ta.•lan ile döşeli sahanın sökUlere'k 
~ıkaca'k iyi taslar kullanılmak ve noksan 
kalanlan da veııiden ikmal edilmek su
retiyle e~aslı . bir ~ekilde tamiri, fen iş
leri mildürlüğündeki keşif ve ı;artname
•i veehile kapalı zarflı eksiltmeye ko
nulmu,tur. Kesif bedeli (Yirmi sekiz 
bin beş yüz yetmis bes lira vetmiş bes 
kurusl muvakkat teminatı 2143 lira 18 
kuruştur. İhale•i 217/1941 çarşamba gü
nü saat 16.30 dadır. 2490 sayılı kanunun 
tarifatı dahilinde hazırlanmıs ~klif 
mektupları iha!e gilnil azami saat 15.30 ıı 
kt.dar encllmm riyasetine verilir. 

15 - 20 - 25 - 30 2193 (1~40) 
- Or. Behçet Uz bulvannda 26 nci 

adanın 564 n:etre murabbaındaki 26 
sayılı arsanın sah'1, yazı i.fleri müdGr
lüğündeki şartnameıi nçhile kapalt 
:zarflı arttırmaya konulmuşhır. Muham
men bedeli 5640 lira, muvalclcat temi
natı 42 3 liradır. lhaleııl. 7/7/941 Pa
zartesi giinü saat 16,30 dadır. 2490 ıa
yılı kanunun tarlfatı dahilinde hazırlan
mış tekfü mekruplan ihale giinü azim1 
saat 15.30 a kadar encümen rlyaoetlne 
v~rilir. 21, 25, 30, S 2293 (1386) 

Fevdpasa bulvarının 895 •ayılı so
kaktan !tibar~n 480 metre boyda kana
liza..yon ve 3660 metre murabbaı gra
nit parke taşı ile döseme ve 900 metre 
tul boyda kordon çe'kilmesi işleri, fen 
i•leri rnlldürl!iğünden 70 kuruş mu'ka
bi!inde tedorik edilecek k...;il ve $•rt
nnme•I vPÇhile kapalı 7arflı eblltmeye 
konulmuştur. Ke~il bedeli 27<l61 lira 27 
'kuruş muvakkat teminatı 2097 llra 10 
kuruştur. thaleqi 7-7-941 Pazartesi g(l
nü <aet J 6.30 dadır. 2490 sayılı kanunun 
tarilatı dahillııde hazırlanmış teklif 
me'ktuplan ihale gilnU azamt saat 15.30-
za kadar encümen riyasetine verilir. 
tşln parası mU.ayedeye çıkarılacak 111'· 

sa mukabilinde ödenecektir. 
19-25-30-5 2258 (1373) 

!:=! 111u;11-.ıı1111ıttcl.fı1ııuuııı:uu:uJ1 uunııııın•: 

§ Memlll' Clf'Gm}IOI' ~ 
: Muhabere ve muha..ebe işlerinde :; 
!§ vukuflu lnıtifüce iyi bilen bir ıneınu- 5 
!§ ra ihtiyaç vardır. Fransızca bilenler a 
iS tercih edilir, Yan ile posta kutusu:;: 
: 242 ye milracaatleıi.. :; 
§ ı -5 (1#1) ili 
-1111onıwuıuuınııu1111111111ıııu11muınnnın-

BORNOVA BELED!YES!NDEN: 
1 - Bornova belediyesine alt aralık 

sokağında 18 sayılı •antnıl binasının en
kazı mahalllnde satılacaktır. 

sızı ISTIRA.PTA.lf 
KartaPıP 

ROMA TtZMA, BAŞ. D!Ş, SiNiR. 

ıığnlari ve GRiP, NEZLE, SOöUK
ALGINLIKLARI, DERMAN bpa 

lerile derbnl ııeçeı-. lc!lbmda tıiinde 

1-3 Kqe ıılinir. Her eczıınııde bulu-

nur. 
~,. .. ~=c:: c :::cos::co- ·~~ !;)O!tcı=~-«>:~aı:ıaa 

DEPO lffŞA.A.TI 
izrnlr incir ue Vzüm !'anm sanı tıoopel'fltlf• 
lePI Birliğinden : 

'-"" ı..-ım cinsi Mahalli 
Muhammen 
bedeli T. L:. 

Sarayk8y Kooperatif deposu 17.133.65 1.264.94 Z.7.941 
Çobanisa ·• c 13.000.60 975.- 2.7.941 

Yukanda yazdı depolann inJllll 2 temmuz 941 çaqamba glinG - IS 
te blrlliimlz merkezinde açık eksiltmeye çık~r. Eblltmeye itti.tik 
etmek i.sti:renlerin ke§ifname Ye prtn&me.tni gl!rmel< üure hirllilmize nıa. 
racaatlari. ( 1421) 

ı====='.~:oo ~~cı -oo:n::=ı:eıaııı= ı=araoo'!:c:: a = :a ı 

lstanfJal Belediyesinden : 
Tem.izLk işleri, mezarlıklar ve bahçeler müdürlliklerine alt bayvanlarm 

yıllı'k ihtiyacı içın satın alınacak 520140 kilo arpa 'kapalı zarf usu!U ile eksilt
meye konulrnushır. Mecmuunun tahmin bedeli 49413 lira 30 ku~ ve ilk 18-
minatı 3706 llrad::r. Umumt ve hususi şartname v~ buna müteferri diğer ev
rak JM kuruş mukabilinde levazım mildürlilğUnden verllece'ktir. thale 7-T-
9U Pazartesi günU saat 15 te dalın! enc!imendo ppılaeaktır. Taliplerin illı: 
teminat makbuz veya mektuµlan 941 yılına aft ticaret odası vesikıılırtyle 
imz•lı şartname ve kanunen ibrazı Uzım gelen diğer vesaik ile 2490 numara
lı kanunun tarlfatı çerçevesinde hazırlıyacaklan teklif mektuplan iha1a ııil-
nU •aat 15 e kadAr dalnıt encümene vermeleri lS.ıımdır. , 

21-25-30-3 22ı;., (1388) 

' 

:ı:=::ııı:ıc:ıa :ca-~:.oo:cı:~~o:r•_;::.r..4'0""..J%rllJCJ ccccı: aı 

ÇDIENTOtSTtn:NLERE 
Mıntaka tkbsat Müditrlüğünden : 

1 - lzınir vilayeti dahilinde çimentoya ihtiyacı olan reami ve hu•U•İ mU
..,selerle eşhasın 1 /Temmuzdan sene aonuna kadar her ay için istedikleri c;l
mento mikdarun ayn ayrı gösterir bir cetveli 3 gün zarfında müdürlüğümüze 
vermeleri. 

2 - Müteahhide verilmlt itler için olan ihtiyftCl müteahhidin blldirmeol 
kafidir. Reomf ve huo.,si müesseoelerln bu ihtiyacı aynca bildirmelerine lüzum 
yokhır. Mütea!.hitlerin bildirecekleri ihtiyaçların honıı\ müe••eoenin ~ine ait 
oldu~nu cetvell~rindc göstermeleri l&:zımdır. 29, 30 2451 ( 1456) 

'!:;'DllCC'10DCl~Q~ga:=o~aCOC=::::o= llC xııt:>p .>oaCOC:S.~--~CCCCCC C : C Dl 

Çamal Ta •a ı Mttdiirlü{J§tnden : 
18-6-941 de ihoı••i vaoıl•ca'k olan 129 metre ınikAp keresteye talip çıkma

dığından 15 ıı!in temdit ediı.,,;,tir. Ş.,.tname<i ''e ebat listesi her giln mlidUl'
lUğilmüzoe ve t:mılr ba9 mlidUrlü1'llnde ııön'' •bilir. tsteklilerin 4-7-941 Cu
ma günll saat 14 te m\idUrlll!tü"'ü'Ae ınüteş•kkil komisyonda hazır bulun· 
malan 21-26--30 2277 (1387) 

OC'r.:' ..... .JOO--.v~,... --...e~~:ı::~ ~~-ocr...c.e4!-~~·;:ooo 'c : 
lzmir Vifdwet D~fmi E~tm ~ nden : 

Folk. e'asen Hakimin bir cok hare
k,1Jo•lnı1on memnun del!\ldi. Hamzaya 
ve 'l'Pt"?:i M•hmede vilz vermesine de 
k•rl'"~·hrdı. Hele Terzinin bByle ale,,·.n HSVimi Allah dive göstermesi üze
rine naha çok kızarak aya1dandıl•r ve 
cllr•fk~M parçalamak l•tediler. Mı.sırlı
ların Anın sivesine uydurarak Dün! di
Y" andılar Terzi Mehmet kaçtı ve bir 

ara •aklandı. 
, H~kim. Terzinin akidesini 'kabul et
trıi<ti K•n'.!1•ini hakikatPn insan kılı!!ına 
ıfümls A11"h nnnediyordu veya öyle 
ıı111'f1nm•~i m•nf1atine muvafık bulu
. vnrdu. Fakat h•l'kın bu kanlı lıeyeeanın
dan çekinerek DUrzlyl, yani Terzi Meh-

Cahiller ise yalnız Dürzi namı altın- cihan harbının sonuna kadar Dtlrziler 
da yaşıyan ve bu dinln iç yilıü hakkın- Osmanlı idaresinde kaldılal". Uktn hie 
da malOmatı olmıyan avam tabakasıdır. bir va'kit o idarPye ıııınına<lılar ve sık 

2 - Muhammen bedel 8M liradır. 
3 - Muvakkat temin•t 60 liradır. 
<l - İhale•! 19-7-941 Per;embe günli 

•aat 16 da Bornova l>•lediyesinde açık 
arttırma ile vanılaca'ktır 

Tniatik yollar icin pazarlıkla iki kamyon alı ac. ·tır. Satmak istiyenler 
)t'amyonlannın evr.afını ve- fiatını gisteren teklİf mck plarını temmuzun Üçün
cü oer~embt> ''"'ii ıına.t 12 ve kadar v\liiyet dal ~ nc'in"enine venneleri. !<OOW.. ·.,.~ - <t"'~'~ ... -.- ,,,., ""1!'11"-·,,.,_,,,...,,.... - .. ,. .... _, ;:s:o:o :cı. ce: JOO 

Jzm " V ı~!!!I' t• f!pfft ıen : 
Açık bulunan imam;! ve müezzinlikler h7'kkın,h 1816/941 !."Ününd"' Yeni 

A..,. ve 25/61941 giinünde Anadolu gazet .. •iyl• 5 '7/941 tarihi.-.de yapılaca
fı il&n olunan imtih•nın görülen lüzum üzerine 1 () '7 /'141 PPrRembe üe:nü aynı 

* .ıl< isyan çıl<ardılar. 
Lübnan, Yavuz Sultan Selimin Mısı- Dilı-rller, ~uriyenin Fraa .. "'qn\'l~sı 

ra yürUd!ii!ll SU'8da ve 1516 tarL1ılnı1e pltına ıdrm•••~.:ı..., ~onra da ı..:1,,ııı.. bi· 
Osmanlıların eline ıı:eı:nılstl. O tarihten isvan çıkarmışlar. lAldn ezilmişlerdir, 

5 - Şeraltl >1'1•ma'k l<ıt!,...,,lerln Bor
.,ova beledi·---:.,, .,..ürao•0 •lan . 

28-30-2..I. 1417 (1'49) saattıe yapılacai& taohihan ilin olunur. 24Z3 ( 1462) 



dend mi 
pılmalı, yoksa 
tahtadan mı? 

---o--

Bir nalttatla Rıu or
claıu tamorııen çem-

Malta -·· ..... , .. 
rında bir malıarebe 

Malr.meye 
Ve~JirkelB 

SariJ·ede müt
tefikler Saba

biyan iıgal 
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