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Her yerde 8 kunq 

RFI iDARE 
Yakında bitecek olan müddetin 

uzatılması muhtemel 
Ca~bvb 

L i B y A Ankara, 17 (Hususi) - Örfi idare mıntaka-
IL-JI indist&"ı Umumi vali- l larında yakında bitecek olan örfi idare müd-u-u •i Lord Llnllthgow ı 

Hindts~~:!ğie:~~1 °~;;u~!! - -- - ...... -- --------·· detinin daha bir müddet temdid edilmesi 
mınıon statiisU vermek ln~tere ı Arlık Hat.Yan topnklanDa bıtfbl edeli ~ baıiJlllla 80n """"-' göst.erea oarita ... ffiU .. htemeldı• r. 
içın bir gaye te"'cmil ettigini ve . • 

~==-=~==Mu··nakalaAtvekı·ıı·du··n Beş italyan ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
:g~~~ş~~~~ri~~~ :~~~! z ldak b. 
~~5f:~i!?:]E1liınanda meşgul oldu müstah· ongu • ~a ır vapur 
t;::~;,!:~~:!~;~i;~'. Vekil tahmil tahliye işlerinin kem mevkii k e 0d10 1 b 8 t 1 r d 1 
c:ırn~d.t.ereı;nn .. diğer cmperyal~t ıslahı için bazı direktifler verdi za bte d i idi -
V{ harıl> bllyuk devleUer k8.l"Şl- . 1 ---~-------- Kayalara düşüp parçalanmaktan 

kur~u~mak için bu tedbiri ittihaz eden 
vapur yeniden yüzdürülebilecek 

RJnd.t zayıf nokt. lanndnn birini lngı·lizler muazzam 
H·şKıl eden c-ıhe kuıdisinm d l 
aynı yolun en azimh ve hararetli harb ganaimi elde 
bu yolcusu olması idi. Bitaraf • 
V<' objl•ktif du lll11i.1Ürsc, cmpcr- ettiler 
ynhzm sadecl; bır hırs ve tamah
tan tahakkun ... evkındc11 \"O 

hırsıcahdan clogmu bir fel!ikct 
der:ııldır. Bımchı 'lktısadi şartlar 1 
Vt: modeı n ha, ~•t · c ~b1 rı bü
yuk bir rol oynadıgı gibi ayni e
mel peşinde koşan rakiblerden I 
g("rı bir mevkıdc kalmamak gibi 
siy. "'J bir mülahazanın da tesiri 
old t:'U muh.. knktır. Bütün ı 
bunlara rağmen bılbassa bizler 
gıbı Avrupv. e.ııpcryalizminin 
haks.ızlıklann pk ndnn tatmı~ ı 
mıllctler icın bu polıtikanın ni
hayet cihan efkaıı umumiyesin
deki ve ahlaki ~mırc.laki tekAmül 
V\.! terakki netıccsindc rica ~ 
b.~adığını gormf·~ı en deıin 
mcmnuniyetlcı fll"n bırinı t:eşkil 
eder. 

Hindistana lngıllere hiikiı
llleti tarafından Dommion sta- , 
Wsu verilmek demek beşeriyetin 
350 milyon hfit m~an ve vatan
daş .kaz.:uıması manasını ifade 
eder. AYni zamanda bu İngiliz 
hnparatorluğu ve 1ı1gilız Cor::
monweaJth'ı n:ımınn mıı:ızzum 
bir krur.anç teşkn edecek ve ci
han politikası üzerinde hesab.:ı 
katılması zaruri hır tesir ynpa
<'.akbr. lngıltcrc hillcümcti Mıh-! 
'fer Devletlerının Oçüzlt Mh;ak 
llo yaptıkları l föf lrnrışık U-Jıdi· 

Mun .. 1.alAt VeklJi ~ Kerim 
inct'd<ı)ı şehnmı1dekı ı.tıuaıerm. 

devam ebnekkdıı 
Vekil dün DcnuyollaM, l.iııuenlar 

iıle.ttne<ıi ,.c devlet demir :rolllln Ml
k.iliıtın. bnglı bıu:ı ınwf'S8e8eleri zt
ynret etmi.JW'. 

tncedayı sa8t 12 dJ;) 8irk.ecı l&nM 
gıdım k demicyollfırmn aut itlerle btr 
muddet ıneşgul olmulj ve alAkadar
larclıı n ıwh:ıt [ılılı ıan t;onrn ö&le ye
meğini Gaı.uı rıhhmma bellı bulu-

de bundan dnhh susturucu bir nan Kndeş vapuı unrlıt yeırııştn, 
cevab ile mukabele edemezdi. Yemekte btımbul Val vf! Bclt'di-

Maama!ih, Hind.istanın bır' 
Dominion .eıfı tJyl müstakil ve 1 
bUr bir memleket haline girme
m ve memnunı:y"1 ı mucib bir j 
suretle ışleyen bh ı<lare cihn7.ı 
kurabilmesJ ne zaımolundugu 
kadar kolaydır, ne pek yakın
da file çıkması kabil bir işdir. I 
Hindistanın ıniistakil bir deviet 
vilcuda getirmemesi yalnıs 1ngil
tercnin şimdiye kadar buna mu
halefet göstermesinden ileri 
gelmıyordu. Bızzat HJndistanm 
arzettiği zorhıklann m~ 
büyük bir rolü vardı. 

Delhideki büyük Mogol impa
ratorluğu bundan iki asır evvel 
yıkıldığı zaman Hindistan aıle
ta bin parça oldu. Ru luınna ka
~klık arnsında.n bir çok bü
yüklii küçüklü yerli hükumetler 
çıkt.ı. Hindistanın mcsa.bai sat
hlyesi iki milyon mil mürabbaı
na yaklaşır. Bunun beŞ<:le ikiısi 

Röseyin Cahid YALÇIN 
(8o"u uıyf;ı 8 •utun 8 de) 

;:>c reisı Dokt~•r LüUı Kırdnr, Tı,-aret 
Od;u;ı reısı N"emlız.'lde Mitb3t, ikinci 
reiR Ahmed K11nı, Denlzyollan lılti • 
dürü lbrahim Kemal Baybur., Li -
m.ınlar Umwn Mlldlirü Rauli Kaa-
yası de ha:a:ır buluıııı111J!ıırdır. 

Vekil öğleden tı0tmı liııı.mlıır u. 
mum 1nlidürltti(u1dc bir nıuddet me, 
gul olmu~ ve ımiteakıbfon ıııot.örle 
IIelıçe g~-er~ Hııvu:dıırdı.ılı.i fa:lli
ye-tj gözden geçırmiş ve bu arada 
Halata da l'ldEnık Balat a415lyelerio1 
tetkik etmiştir. 

Vekıl trikikleri 4WJUlll)OOQ ~mele 

ve 1şçilede ıayet yakından alAkadmr 
olmuş ve kendıkırinc baı.ı dirt-.ktiflel' 
vermilftir. 

Vekil lim•ndaki ı&hınıl ı.ahtıye ~ 
lermın süratle neticcJendirilm~ iıcin 
mevcud \"esnitın g:ıyrık~fi olduğunu 

nawrı ıtıb:ıra nlar;ık halen limanda 
muattoı durım b:ıZJ yuk.lıı mıwnala

rın boş&lWnrak lrnllaııılması ve ta
mire n1uht.:ı;: olruılıırın d;ı dt'rhal bü
tün cltsi.klıklerinın 1nını11nl.1runuı 

için nllıkıı<.l.ırlnra ~nlrJ .. r venııi&tfr. 

"YENİ SABAH,, 6 Sal ifa 
• Koordinasyon heyetiDin llOn karanle bllim ~·adımıı.daki ga . .ıA t.ele

rin albpr sahife çıkmasına müsaade edilmişti, Bazı teknık m;ıb:wrlar 
yiızünden birkaç gwıdenberi bu karara ra~mcn 4 sahife c;ıkmrık mec
buriyetinde kalan cYenl S.bah>, bu mahzur.larını izale etme!l ve cuma 
gllnünden itibaren 6 sahile olarak çıkmRk için bütün hazırlıl<l:mnı 
tıımrunlarnattadır. Okuyuculannn karşı daima sadık ve dı.irüst olmayı 
kendisine par edinmiş olan cYenl Sabah> hazırlıklatmı rnuvaffaltiyctlc 
tetviç etmek ıçin cuma gününden itibaren 6 sahifenin hacim 'lıC' eb'adı 

içinde okuyuculanna daha çok sahlfeli ~lerin veremediği özlil bir 
milnderecat ile çıkmak için de lüzım gelen fcd:ıktı.rlıktan k.ncırunıya
caktır. Muvnffakiyetinin srrrmı hiçbir vakit okuyucularına bir Uık.ım 
rcnl:li resimler ve kalite itibarile düekün tercüme Y82.lb.r 6UJlllla.ktıı ııra
m:ıınış o~ cY&AI Sabah> ı yeni ınütıekAmH teklinde daha çok seve
ceğinize eminiz. 

......... a1ı•mJi bir nemi 

V8il Halltdcn flODl"a telefon idare
mıe ıiderek bir müddet meaauı ol
mufdur. 

Ltmu~lllialı 
Lbn&Nmndaki tahmil tahliye işle

rinin daha seri bir surette başanl
ınuı ıçin Devlet Limıuliar Unıum 

Jııffkfürlütü Jllühim kararlar almıııtır. 

Dün Zonguldaktan ~ vapurumm kendi kendini ba· miş ve hamulesini )tikleyeceği 
gt>len haberlerde Zonguldak li- J tırdığı ağreoibnişt:ir. Gemi Zon·j sırada Traverse açılamıynrak 
manında 3000 toııluk Yelkenci , guldağa kömür ahnak. için git- (Sonu .ayfa 2 autun 3 de) 

Kahire, 17 (a.a.) ·- Orta eark 
.taki İngiliz umumi karargihmm 
tebliği: 

Mısırda, Soııum ile Capuzı.o. Yu na n l ı I a r B U L G A R L A <lan sonra kıtalnnmız düşmanın 
hududdaki Musnid, Sidi • ömcr ~-~-~~~~~~~~~~~~ 
ve Shefferzen kalclerlni de zapt •

1 
• 

~~;~~r~ıntakasındakl mu- ı er ı i yor ı ar N E ı s T E 
barebt>lcr devam etmekte ve 

? • 
_yeni kuvvetlerin gehn~y~ d~ İtalyanlann yAnbJdarı -
'biiri tızerlndekr fuzyikinuz ted ~ 8 lk h b• U .... li b h B l ) 
ri~ artmaktadır. bütün mukabil hü- a an ar ı, mumı ar ep u gar arın 

Dun gece Avusturalya kıta- l . t kl . 1 b .. "'k B 1 . t r 
lan bir düş:Uan kohı ile ~ehtap cumlar püskürtüldü ası .. ıs e en fo an u~u l . ul gaBrıs an. ma 1-
altında muvaffakıyetli bır m~- hülyasının ena netıc.e en e ulgarısh l 

harebeye tutusmuşlar ve nakil • • f J "k tl" b "d. i I d ) t• f 
vasıtaları i1e top iğtinam etmiş- Atina, 17 (a.a.) _ Bir Yu- ıçın e a e ı a ıse er e o u geç ı . 
lerdir. nan resmi sözcüsti, dttn a1qa.m 18 ____ < 

Şbnalt Kenya hudud mmtaka- Arnavutluk cebhesindeki vazi. 
amdn, yağmur mevsiminin so- yet hakkuıda şu 8Öııderİ söyi&- YAZAN : bulmnz bir fesad ocağı şolm· ini 
na ermesi büyUk mikyasta te- miştir: b~bütijn kuvvetlendirdiler. Bu 
cavüzi keşif hareketlerine tek- Arnavutluk tebheeinde n.zi- A. N. K.. ı faaliyetler de netice Yermekte 
rar başlamamıza imkin vermiş- ""t, umumivet itibarivle daiıoa geçikmt•di. 1906 da ikh1ci Ab-

J- J ' dülhnınid bu sefer tcklıf edılen 
tir. p.yanı memnuniyettir. İtalyan lalıahst projeAeri Makedonya- mali ıslahab kabul ed<'n>k 08-

Sudan hududunda vaziyette kıtaları, denize doğru ricatta da asayiş ve siildiıuın tesisi için 
bir cieğişiklik yoktur. devam etmektedir. Btttün ltaJ- yeg:ine çare olarak tekili edil· :fe1!~~a~:~:t~~~~z 

1 
d~:ın ı: 

1ngiliderin eline gegea paahn yun mukabil hücumları, bu mu- mi§ti. Fakat bwıJann kabultt darla da kalmıyacak ve taz:, ık· 
ı.ondı.ı, 17 ( ... n.) - Gwb çöliin- kabil hücumların mümtaz kı- \'e tatbiki, aaayioi iade etmek ler gittikçe arla.caktı. Osmanlı 

d~ki ı>ıdly Herald gazetesinin muba- talar tarafından yapılmış olma- §ÖYie dursnn, bülkİ8 daha 3iya· devletinin parçalanmasında en 
bwı şurılnrı ;y~mııktadır: ıtna rağmen, tardedilmi§tir. 1- dennın· ~~T~ T~~arevek~.: çok alikadar iki devlet olan 

c16 ilk kAnun gününün büyük bir talyanlar, ağır aayiat vermişler- -. &mgW..,Ç .. .-- Çarlık Rusya.sı ile Avust\ırya & 

kısmını milyonlnrt~ lngiliz lirası dir. ~etlerden cesaret alan ~ aı1U&rmda anlnsabilselerdi. 
Jtıymetlade hnrb maheınetıi ile dolu Muharebelerin en tiddetlüeri Bu1guiar ayni :yolda yürüme- mesele "ısla.hat., çeı çev~siuden 
bir mıntekada otonıobille ilerlemclc- 1500 metre irtifada Skivovic te- ie devam ettiler. Ve çete hare- daha geniş kadrolu bir hal ne
le 8eÇlı-dim. Müthiş bir manzara kar- pelerinde vukua gelmitör. Dri· bUerine ve bukmlaıma ve gb- üceaine l'.riştirilecekti. 

(Sonu aayfa 3 ıDtun 6 d•) nos vadisinde Yunanlılar, 200 li ölüm ~erine deram e- Osmanlı hakimiyetinin Mao 
esir almışlardır. Bunlann ara- dıerek lıılakedonyanııı .mNnet Sonu •Yfa 4 ıılitwn 1 da) 

Umanda son Amaıılard.l artmıo 

ohn işler ırwovcud Ve9flitle karııılft -
nam:ımaktn idi. Bu meyanda en 1j

Y1lde zorluk çekilen kısım mnvna 
darlığı idı. Yaıulan tetkiklere gore 
birçok tacırlerin mallarım ınavnn -
larda muh .• faı.a ettikleri ve bunun 
ı~·in de bir mıkdar Ü<'ret venllklerl 
görölrnütUlr. J..imanlar if)etmeei son 
verdili kararla bu ınavnalardaki 

ınalların d('rh11J tahliyetıini alakı-ıdar 

tacirlere bildirmişlerdir. Bu suretle 
boşaliealı: olan m:ıvnalar tahmil tah
l17e işlerinde kulhmılacak ve yenı
den alınacak amelelerle kadro ge • 
Dlşliyc.-.:eğindı•n t.ıhinıl tahliye işleori 

daha çabuk bir surette tedvir .W~
cekür. 

~-- H a r b---. sında Modeııa fırkuından bir -----------------------
, ' de yüksek subay bolumnakt&· SABAHTAN SABAHA: 

dır. Modena fırk881DJ1l kuman-

Linıanüıı- idaresi mavnalardald 
m11~ tahliyesi için allkadar ta
etrlere aç gün mühkt vemıiltiJ'. Bu 
müdcMt zartınW. mallannı bcıtalt -
mıyanlardan ceı.a •lınacak ve mav
nalardaki mallar da llmaıı idaresi 
marifetile derhal antrepolara nakle
dilecektir. Bundan bqka bu malla
nn antrepolardan çekibnesi için de 
ilç günlük bir mühlet verilmiştir. 

(~onu aahlfe 1 wwa 7 de) _......,...__... __ _ 
Kahraman Yunan 
erlerine hediye 
İstanbul bayanları dost ve 

müttefik Yunan hükfunetinin 
kahramanrn. h..ırbeden askerleri 
için Noel Hc..,liyesi toplamak ü
zere har('kct.c geçmişti. Bayan 
Naile 'l'evfik ~ağlam, Bayan 
doktor Semframis, Baytın Ut.
fi Kırdar ve Bavan Hcfika Hu
lösi Behçetin defa· · l şimdiye 
kadar 14: bin kutu ~ ·~r teber-! 
rüü temin oluwnuştur. Şeker 
kutuları Yuna.n Kızılhaçı dela
letiyle Yunan ordusuna. gönde
rilmiştir. Kutuların üzerinde 
(İstanbul Bayanlannın Yunan 
Ordusuna Hediyeleri) cümlesi 
yazıhdJr. 

va Z 1• ye t i danı daha evvel yaralanmış ve :J. inci alayın albayı da ölmüe-

Yunan - balyan har
binin deniz ce~hesi 

Yazan 
HIKME1" 11,.GAZ 

Arnavutluğun ltalya ile ka
radan irtibatı bulunm:ıması 
bu barble ilgili deniz hareket
lerinin ehemmiyetini arttır· 
maktadJr. İtalyan ordusu Ad· 
riyatik yoluy

0

la ikmal olunu
yor. Daha haziran ayında 
Adriyatik körfezi Avlonya 
ile Otranto :wasına dökülen 1 

mayınlarla kapatılmıştı. Bu 
mmlnkada boğazın genişliği 
yirnıi mil olduğundan her iki 
sahile ağır toplar tabiye edil
diKi bilinmekte idi. Boğazdaki 
tnh~matı nazarı itibara alan 
İngiliz donanması Arnavut
lukt.akı .İtalyan ordusunu ar
kadrın vurmak i<:fo Adriyati
ğe ı~ı meği emniyetli bulmadı. 
i'ak,ıt cenupdaki hareketin 
gittikce A vlonyaya yaklaşma 
sı Adriyatik denizinde tehli
keli bir 'aziy~l hasıl etmekte
dir. 

Çünkü boğazı müdafaa e
den büttln tertibat\ Avlonya 
ile bu Jimanın pek yakuıında- ı 
ki ufak Sasero adasında bu-
lunmaktadır. 

{Sonu uyfa 1 alltvn 1 de) 

'-------J 

Beri bomlıahmla 
Londra, 17 (a.a..) - Roma 

radymıunun bildir\liğine gön 
Aınuvutluk harekab için Ital
yanln.rın en mühim irktp liman
larından biri olan Bari dün ge-

(Sonu ıayfa 8 eülun 1 de) 

Gediz ve Menderes 
nehirleri taştı 

- ••>---
tLmir, 17 (a.a ) - Son &ünlerde 

yağan yağınurl:ıı ılaıı sonra bu sabah 
§ehrımıze hafıf hnfıf kar yağrnağa 
başlamıştır. 

Buraya geltn h:ıbC'ı-lerc g(Jre Gediz 
nehrı sUrckli yagnıurlar neticesin 65 
santim yukselmi:;Ur. 

Sular Enıır:'ıl m c ivarmdaki köp -
riır:ııuı ustundln .. :i:ır;ık ovaya yayıl· 
maktadır. Birknı; kuyün ekili arazi
~nı sular ısı.na etmiştir. 

B:ıy ındır kazası cf.uıiliııde de küçük 
Mcı.rlercs ncı.riııın suları Elifli ve 
Kuı unlu köyl..:ı iııırı brl:-.lJrını kap
lamış bulunu) or. 

iDS<ın ve hay\ .. 11 wyıııtı yoktur. 
Aydından alınan hnbcı !erde de bır 

luıftı:ıdır fasılfısıı. bir surette y:ığnn 
&iddeUı ynğmurbrdan tnşnuş olan 
Menderes nchrinın de Aydın ve Nn. 
:z.nıı ovalannı isüUiyn b~lııdı •ı bil
diriliyor. 

Halka verir talkını ... 
Kağıdım hariçten tedarik eden ve bunun 
için pamuk ye döviz veren Türk gazete· 

lerinin fazla sayfalarla çıkmaları hangi 
tasarruf kaidelerine sığar acaba ? .. 

;zde de 81ç0y0 elden kaçıranlar qoktur .. ., 
[17/12/940 tarihli Vatan p&eie.mde Ahmed 
Emin Ynlınan imz:ab ~makaleden ... ) 

M alClmdur ki bir scncdcnberi 
gazetelerimizin kiğıd me
selesi, ikide bir bükfunetc 

mürncaat ederek: «Aman! K~ıdımız 

bitti. Mahvoluyoruz. Sahüelt>rı in
dı in! , JO~hud.: c.Am.ın! men l r.E'te 

uskumru gı.bi k&ğıd nk1Jor. Ne ynptı• 
(8onu Myfa~ ailtun 2 do) 



HALI nin zırh- Büyük ,al" rm OKU YU ou ı:ı:ıı::=-<ı:ııı.. 
o. 21 e Tunanın tecrübeleri DIYORKJ: 

E EDiB lngiHe 
ıları 

ıarı değildi. :&ımen Harijanla.- b zl rı Kapalıçarşı ned n 
nn kendisidir. Bu garib psika. geç açılıyor? 
lojiyi -- ......... ,... bakını 1 Yd başından sonra ,, ~- .. emre 'Ca-.L.ı- IA:.lı ~ - Tu--.1.- ..,.... ~...+c b..._...- ı:;~ .ı::ı.wu:ullr' dnıı kendi:m ~izah .wu.u1ı cJ- 1»~- - Hukuk Faldlltesı son sınıf -.al-

min mu kitabJWl"l • ce r.l'VJ>IQ ediyo-1 Belgrad redl bir A.ııado- yapalac k besinden Sabahat Edrem 1t .ı.:.ı ıle 
ve HnnJanllğı tcsi:ı ebuiofir.. rom.: . . to Ajansı tebüğln öğrend.lŞ- • bir mektup aldık. Karıımız bu 
Bugün büti.uı mph~ Bln- 1 - Bir Ha.r:ijmı kendi cema- miz üç kel.imeden llıaret mi- mektubunda eliyor ki: 

- k-~-- '------ _.___ olsun --~ JUUI•""' ~· büyük allımı. tecrübcl'"'•""'" ancnk cKapalı ça .... ı bir rı::ı.,..,ı olmaklıı dulAr l ıctimai ~ muhafa- ati h'Uiclndeki zelil vaziyetine n1 ınini ı...ı....--ıM- un .. ~ "n--. ŞehrJmtzda ,.apılac:ıtJ,nı ,.udığmuz 1 
sa ctıl t;,..,, .. ve ı:ı-.. ~-1~ .... Cl.UAC ~ guuua. ' '--~•--= ...,..,._ .. .ı _ __._ bir bo ~~ • ..., ,.. ... ,, 

.....,,...... ...__...~ --. .. -~ ddıi~ ~~ · ICwıJu pa.,,...-..~ m- )'1.lba@nd:ı.n m yııpıla aıiliı- bernber Beyazıd ile ?ı.iahmud•""'ll 
ltaldırmn.k t:eşebbUsünde Hhıdıı- .....wQ4.1.U.ll ---.LLl..lllU ~m em ba tanalmsi~ ... a ...... ım.w.M .,_ ... t.. ...... ·te hb--L- ~ her za ;/MO f'>~ IJhnaktntfır. Viltıyct. sefcrbcrlik m:i- V Ankara C ddesl gi.bl U" irlek 
izm sisteminin mahviı:ti ~ - LLV"'"'~· .rıı:.ı-u - u,....ı: .. ».--.. p......_ efkfı.n "" ıµ !i"'a u man .. ..,J..rn..ftı.+-- ..__,___ F-.....:ı .&IQ.&......., ..-....-, ......,_, • dnrln!Q bu ha3usda ı;1>!t esaslı ted- semt n.rnsındn :roı vıWfcsi de "Ür-
uor .Maba a bunu ~ldtrm ~~- .&MI~. ıı:.ı·u • ..ıı-~ d;w.ıı-_ " 
" • 84 aya :mutlak kendini bir ~Un ~nnuy uncuı ~""""" btrler almakta ve alarm.I:ı.rın mil - melctıcd1r. S:ıbahleyin mcl-..tc:ple-
mcen verecek, Hhıdu mnhrliiee parosm hissetma ister. Bir dürooeği muh:ıldraktır. Jtaormeı olması ~in çal.ışı:naktndır. rino ve işlerine gitmek rnecbuıi -
ldtaplarda bir şey ırör{]yor Harijan · cemaatinden çı-J 'l\mada ilk bas ldltleleri gö- .AlArmlar gece ve günduz gayrı mu- 7etinde o1an birçok talebe. me -
mu?., ,____ 

1 
..; ........ ~ -............... ı _,_ ıı ı hf ı bil""'- ıo "- Ev t. dedi, Gi._ ı--...ıı- "CJ'- ~ ne o ur! .AlelAde Hindu. a ~., ~- ayycn vıınnn !l•uoı yap :ıcnk: ve a- mur ve ş sa p en ...... ::sa &:ın 

\4UW.."U& .u.- Halbtıkt öyle p!'.)" Himilstanda lOrm esnasında pasif \ aktif bütfin sotuk karlı, yağmurlu gunlerınde 
riJanlıc lağvını ka.buJ. edecek .. ""w..- B T"n-.a Yarm bu k.üUelal' ~ğalacak, _.. ... _f •-•- h k ... _. bu vohı hem kestirme ı·.eın de l ~- er nwgnnıuı mensub öbür gün Tum. başa do- ""'4 ...... an vası ....... n re ·ete ge,.•.n- ,, 
yerG;r .. ~~n:lıred.,,lr? Bu •"-': ~ olduğu bir teşekkill Yardır De- I ----'-'- laıc:ckUr. mahfuz olduğu ıçin tercih etmck-

ı...., .ıar n . ~ ,,_ __........ · uava.aa.u-. tedirler. 
mı~ralı hır Epic'tir. Gerçi V&- umAAl Barijanhk kalkarsa Cas- B Şcbr1.mlze yemden bı~ço • cnnavııt' 
dn.'lara.. yam eski ı::uıkaddea te'.ler de latlkmahdır. İgt.e Ma-J ~ -m!!1rn.lıl:aı .... !!llt- Tuna yoluyla düdükleri konulmaktadır. Viltıyet bir Kış saatinin tatbiki zrunantırın-
lti rrp ara; bağlıdır, fak&t omm habnamn yapmak istediği 6CY ww.,......., dmmnıtildır • Türk vatandaşı tarafından yapılan da mt 8 do ııcılan çarşı yaz a-
dinı bır mahiyet alnıası on ~ budur. Gene bu nok1a;ya yu.kan- 0kymıru:;1nrdald lııgWS do- Yeni ve çok mükctnn"el bir altırm tinin tatbikinden sonnı 9 d:ı. oçıl-

lruzuncu asrın sonlnrıwı doğru. da :zfkrettiğimlz kttahmdn Gand- na.mnasmm ahhıkıwna. Tuna düdfliünfrn tecrübelerini yaparti'k mata başlıınuştır. Bu itibarlı 
· · büyük Hindunun yudığı hi eöyle ~ ediyor!' yolunu doııdwmak sureüyle ta- matluba muvnfık bulmuş ve bundan bah1an resmi ıne:;af saaUnde va-

tc 
8

r e YU uda gclmış" .ı..:.... 'Do. 4'.. Barijanlık o kadar hududunu biat da ysnbma başladı. fD2la miktarda mübayea etm~..+ir. zltc:ıi başında bulıınımlğ:ı mecbur 

milfcl',.,irdc b"ri Mahat:ı:ıa uG~ ~ ki btWlı:ı. Hind milleti- Den.lrlerd8 •---n- --..a.hl .. - ~· ol.an memurların ye talcbcl nn 
ııhı köldlnO çf}rfttmilvtfir. Bü- ~ -........-.., il J bıUfade ctmcmne imkln kaln a -

dinın >endısldir. Ona göre Gi- tim Hhı . "aman bana Tuna.da bmlar! ı BE LE D Y IE D!E 
~:ı_r h ... . mul,~esdır. ~ ~•laşmR, ... ~ '-"1-:-clir. ...n..;. mıştır. 141·uı ,...... ·~ :aa1.L11 J_,. -. ~... &MUUW ,,...... T • hi 1 ki Bu vaziyet birçok vatana ı u .. 
bütün dti.nya dinlerindeki baş- (Arbaı r) Hüda c&ttenaeshı Asan arl mezar i ar ,.ıun yollardnn ve ı;oğuk :ılt.ıncll 
hca <' aslar dır. Şurasını da -----====:------ imıfblAJ bir yerde... Bcledlya mezarlıklıır mudiriyeUne d~aga m~bur bınıkm ktndır. 
ı;oylıy<'. . ki Hinduizm bir tek SA B HT AN Çünktı bir asan izı:nihW Kemal Pcrsun veklllcten tayin olun- ÇIU"Şl sabnhlnrı hiç olm.ız 1 8.5 
muk ... idcc adannn J,ıt;abma ya- yüz g~ yıılııD ehfbba muı ve vazit ine ba:Iarnıştır. ~h- de açılamaz mı?> 
hu 1 s t ) m ba ilı eğildir. SABAHA değil, , ~r ve t:ıı.:m- rimtzde bulunan 390 ınetrük ln.C'Lar- Yent Saban - Biz kanımızın 
Hiııdmzme bir çok kitap ve lar da mebtmt eyim adayı! lık1an tariht kıymeU olanların mu- fikrini doğru b:Jluyoraz. Bu hu -
(~··.·t mı ler esas olmuştur. A bafca tarzı hakkmda belediye mil- swıda aıru..nd:ır makamı rın na-

. r mu~telif devrcierdc Halka verir talkını .•. A. c. SARA ÇOl:ILU r.eltt idare:ıile temaslnra başlaın$r. zarı dikkatini celbcderiz. 
g ·mı r. lwpsı da.ha evvelkilerl HA R B ._ ___ ....,_, ....... .-.m=a.-=--~ 
ih l\' ettiği gibi, kendi zama - (Bq tarafı, ine! •Yfada) Diler t.m"nfdnn mezarlık bekçileri- MAAR/FDt=' 

_ ---.... ~ ·-'--- ahı 1hmal1 yüzünden :nezarhk.l.ardaki ı-. 
nınm ltiy~na göre yeni ah- ca11mızı ---~ ,,_ - ı;a.. ır· m <l ı ilü.ve etıniştir. Hinduiz- hileleri çop.ıtmt> ~ bhilmtııi mil- ı danir parmaklıkların çalınmnktu al-
ının b t görünm harici ,,,ek- tmÔJ:% te~ .... _ pz.eta - VA z YET dutu görühnı?ktedir. Belediye me - Fatih med e 9 r i 
lınc ı c !lllcıı. içindeki bu intibak d1crln müıa.aMıt1lR:ı n., adıltl bir zarlık bckçilttiııi tecziyeye karar b 
li bıliv ti ona zaman devW meselal haBnıt pl41. O balo Yerm..iiilr. tafe 9 yurdu OlaC 1 
yenı lı ~nt ılii.ve etmiş, çürUyO;p 9dd1 ki TOrk!J'ede .... kQJdı Va?' Yunan - ltalyan harbi- A kar aileleri için i'atib mcdresel~ talebe yurdu 1 
in il i:IZ bulınıısına milni olmuş- Jl'lJ,, 10k. mu. a.s.ıa balledflecek blr • d . h . haliDıa itr&ğı için Maarif MildUrlufü 
tur. Demek onu yaşatan :rınıha-- eebfr mwıdelrf, bir aııw-MPI oldlL DJD eDJZ CCb eSJ Asker aikkrlne ynpılııaık yardrm faallyete geçmiştir. Dün bu huswda 
fazakitrlar değil, Mahatma Bakilatte kliıd hem ..-dır, hem (lii&qtarafı 1 t-ocı •)'fad•' lçhı para vınnekle mükellef tutulıın ParU merkez.inde bir toplantı y;ıpıl-
Gdndl i ~bi o lilihn;ı, bünye,,. :rcıktar. Daha~ bu A8ıCllı" meta, O ktmselcr1n ıısteıarı verecekleri parn ınıotır. Bu tophınt.ıda Partı bu ~ için 
''C ,, cnı :vat ,., tiren m · bazı pzctclcrdo Tardr., bc.ı pze!A)- traııtıo Doğazırn:Jııkl der:fn. miltdan kazalar tanıfınden te.sblt o-,, " r. lıK ..ıx..... -"- tr--4 ·u__ para ;yardımı y;ıp ğı kabul etmış-
fn.rdir. \·c Maha~-- G--..1\.ı• m· - ler yoktur. i'abt tmtm bu v<l'71d .......... zwe ~"'Ji ım~ lımmalı.."tadır. Ştmdiye kadar Fatih " "1.Wf. <U.lULl ,,_ • 1~ .. .,,...-ı.._ ........ ı..n.. denh tir. Medresclcrln bu ~ musa:d olUp 
lnlap ve teceddüdüniln halk ;na.. asıl anlatmnk istediiimh kimde ki- vız O&W.16.wa..ıı.ıw &~ kaz.asında ıı25o. Emin!Snü:ıde .. •'5 oh:nadıtı tetkik ohm:lcak e katı 
Y.armtla dicl cevazını (1) Git. tıd var. kimde ~ 7Gk meselesi nltı gem.üer.iıııe Jmreı müdafaası b1n, Beyoğlmıdn 3oo bin ve Bakır- kanır bugün Unhersitaic pılacak 
lard:ı alıyor. Sordum: clcğlld:1r. Bizhn oıia7a Jro.Jmak iııt.e. ~~~ ___ ~..:.-n~ ~ nw Ura tnhakkuk ltaydo- blr tı:ıplanbda verll~ktir. 

"-~ Dinı eevaz dahi olmas& dilimh. bu pmt.e klPh ~ J:&Zetıel D-V- .l.U6ll40WICX bımnuştur. Harıj nhğı kaldırmıya teşObbtls ra.yfllSJ, davıu:mcia aaıı bul biçııreı ltaıyanlara yardım ettiklc.ri haJ. HOdai Karat ban ı"t'= Yardımcı öğretm nler 
eder ni di? arb~nm.mn döiWkbri hazin ol-. do boğaz tamam;~1e seddol~ u daimf öOrs m n 

" E\•et, hattfı. dint ce"laz -ı- dulu kadar ~ IClltlnç olduğu' mamıı ve Pntadaki Alxmıh denb Kıırs valiliğlııe ta1n oluruın Vali u.- altı ...... '""'"-" Akdentme ..a_,_. olabı·ı0ceklar 
hi om .sa bu kadar cuyrl insa- kadar hazin~. bir ~6~· ...n.:ıı-...k+t UlUUUBu Muavini Hüdai Karataban Ankarnya 

0 

ni bir te~"'lliülü o::-"--..3-- kalA- Mcsel!ı, bir mlııal ol:ırak. ııu cVa- .,,_,ı.cı~ ~ ~·ı.cJUllLI. u.ı.r- harbcle talyanlann ~-ı- ~~. Şimdlye kadar Dıid.ıi Ra-
mal· ıçın çalışırdı?. tmı> a."".lradıışımmn hallnf zikrede - .. Ü ....,~ su 

USt ,__ __ etlen" .... ___ .... o' ya"""' ntıWıuıın r:lyuet et11"" Dalmt Encü-
?.Lili LtmU, H.ilrijanhğı •()ı{y llm. AUVV ~-u.A l r-· '6• 

lıloarlf Vekaleti ehri e yar -
chmcı ö{:retmenlik yap;m y ı sek 
mdttep mezunu cnçler·n m ı r;ı

porlannı Maarif MüdurlUı.'lınden o.s-

faiye için 
ye i ahsisat 
3502 numaralı kanıma ~ 

şehrımiuie teskil olunan fOOO kfP
lik i tiaiyc ekibinin pbıd. teçh:hd 
bedelleri ic:hı. 320 bin ltrabk btr tah
stsata Iuzwn oldu!n tmb1t cıtmııımr 
tu. Ayn.1 kanunun eWi1 O:reı:e 
bu pıırwu:ı şehir dahilincı. baltum111 
g<ıyrııncnkul vergiledDe DlUQ'7eJl .btr 
niııbette zam olunarak tahtll oltmma-
aı llz.ım gelmekte fdL. Ba tın• +da 
şehir meclisi Uıratmdaıı kabul edi
len• karar suretı Dahüqa V'eJı:IJJelSl 

tnrafmd:ın da tasdik olımma:ştur. Bu. 
ıUbarlıı karnnn tatbil::ine dtırhal 
:ınacnktır. Belediye Muha81be ım
durlüğü bu hususda ı~ 990-
miştir. Muhasebe llı!üdilr!Otö ~ 
kuk şubelerine gonderdl!ı bir ta.
mimle gayrimenkul nnı~ 
nın vergi mikdarL-ıruırı " 10 ata -
betlnd e i.ll\veten tabaklruk yııplrm
sını istem.iştir. tıAve edilecek ~ 
lh~lar derhal taksitsiz olarak taımı 
olWlacak ve tahsil olundukça belımlft.. 
ye bütçesinin nAzım :h.ısıllımna irad 
kaydoluruırnk muknbillnde ektpledzı. 
tcçhızatma sarColunacaktır. 

-»oc-

lngiltereden yeniden 
mühim mikdarda 

mal geldi 
İngiltcreden gelmekte olan 

idhalıit malları mühim mıkyasta 
artmıştır. İngiltere müstemle -
kelerinde yeniden milhim mık
tardn kalın kösele, 200 bin to
nckclik sac levha gelmiştir. Bu
günlerde lr.giltereden şimdiye 
kadar gelen mallartn en bllyil.k 
parti .. · b€!tlenmektedir. Bwıla
nn içinde manifatura ve her tür
lü yünlil ve pnınııklu mensucatr 
ta mevcuttur. 

--ııoc-

DllnkU ihracat 
Dün muhtelif memleketlere 

165 bin liralık ihracat muamele
si kayd~dilmi~ir. Bu mallar me
yanında Bulgaristan, Yunanis
tamı. taze balık, Amerikaya ma
vi ha"'htı§, Rumanyaya mandar 
lina., ke tane, Macaristan&, f.s
viçreye tiftik, İsveçe kepek ra.r
dır. 

-:ııo --

elediy bUdceainde 
soul Agony) ismindeki eserin- Kmıun, maldru!ieri ı sahife mıyor. Mu.battbenhı ilk gUnl& men tıoplantılarım Belechye Mek-
de. üyle tarif ediyor: 7apam.cyan ~haftada iiç gün rinde boğazın müdafaası için tupçm;u Necati Çiller riy~ ede -

•·J..ıim:ü "-'-mR-- .____,__ a, d6rt gQn de 4 ..ı.ue çıkmak mi.ı-j Ta.rant.oya getirilen 1~ cektfr. 

temiftir. mUnakaleler 
uaKJ uao uu.w- nanmaaı da .ôı.. bir 

cuz .tı nihldirler,· "-~---"" 1...- aa.ade::ini veıı:J14tir. l7i mi! O hal- --.~ 
h ~ .._.. maruz kaldıktan sonra Sarden-- 1 

kundan vazıvetıeri ftllnlmı fena.- c1e muhterem cvatan> ccrtdcshıinl MU .. TEF~R ., __ .,_,_ yaya kadar ~Jdl 1:;; 
dır. Din bakımından b1zf:m yan- ~•C'li milkrmmclen 1 sdıi1e ya-

Lord Duncany' ın 
ziyareti 

V~tlet bu raporlmı. tetkik t'd; - Bclcdıye mulı.u;ebe mudürü Mub.. 
cclt ve mesrusi muvafık gorulenlcri tar Acar At karııda bulunduiia csna
dalml ~tmeıı kadrosuna n lede- da tlıir meclisi tuatlndıın yapılan 
cektir. muhim munakalelc:r! D~ VekA-

Aake lerimiza kış ıet n ı;rzederek wdılı: etttrm!.şUr. Bu 

hediye i milnı:k lcl:-r unlarchr: 
202 ~enin bnrcm dola -

lstanbul mekteplerinde :ı ,k ı krı· yısıl" m. as tnrkı iQıı MIOO, 

!t ollıraH "Allah.ut Evi, lsmJıal pah~ ı:öre retıkiınh:in o kadar lt.aıyan mosumm ba mmta -
\'erdfaimi.z ecllere ~ _ ~ltt! Plltmh ederek kendisi için knda.n ricatı Yunan ve İ:ngillJ: 
ler. (,"1 ;e dahill IIlııdnlamt knl- tm,-aa bir dna ockfiDe ~ulu cG muhrih tDot:mAla.rmm. deni~ 
la.ndıı.,rı yol, mektel>, h~ ..ııuet> olarak ID1ils dm:ıesl llz.ım tı ve mayn. gmıi1er.ildn .Adrfya-

"nı, nlan kapalıdır. Oastıe ..ıır. fttll al? Rlı:Jıv. auhtel't>m tiğe ya~ hu1nm kolay -
dokfo lan ,;e avtikıdhn ban.ı.- cVatmı> :ın ..ondııınıcatl o kadm" laşt:ırdı. 1bıJymıann Arnavut.. 
n tedavi etmez ve malılremede :aı0.tcnen'1, o bdmr MDC1ndır ki, lııkknıı~ daha~ mllıf-

DilD şchrhnhe gelen Le)'dt ve mhA y.ıpılacalt kış hediy i ı.çuı .. co Uınlf1kler ı~in :u bin. Ha5eld 
Leni Dtwcany 7anl rmda lngiliz bin P3l'Ç41 eşya toplawru.,~ır. h:i,,'"'bhaneslne illlvc olunaoalı: 10 ya-
KQltilr NC%.11Ntl mfuncsdll Mister Banlar Kwlay \·ası tası le oı duya tak için 5848 ve muhtelit fesıllar ıçm 

mild na.L'\rml üzerlerimı al- makinesi rc!lldf Yfipmnadıf! ve .:ın- -~<Ao 
maz.,. ki ren.k11 yapımdı: bOrGlt bir marl

Groı:ıd 001'.mdutu halde Voli ~e Be- tesllın alUGaeal<lardır. t 144620 lira. 
Avlonyamn ele geçirilmesi led~ rmı doktor LCt.t'i K.ırdmı. zL. _____ .:__ ______ ~-:_~..:......------=-

Mahntmayn göre Harijan 
tcşkılfi.tı Blııdtılzmin en bUyUk 
gUn.ahıdır. Onun için bunu kaJ.. 
dınnalr, Hinduizmin vazifetddir. 
Ve bunun için bu işde yalnız 
Hindular çalı§m.'ılı. Bu iddiamnm 
siyasi ccbhcsini ilerida muha
lcem<' edeceğiz. Burada. Mabat
ına.nın muhafnmklr FBndnları 
ikna, hiç OlmaMR susturmak 
fçın kull~-ıdığı bir tek cUmle 
\•arclır: "H.arljanhk kalırsa, ma. 
dui7.rn ölUme mahkftmdur.,, .İ§te 
bu muhafnzaltftr lfinrlulan o 
kndar tirkütmü6t0r k:l ba C.. 
tenin lÜb'Vma itiras ebru.ye me
cnllerı ltalmıun.ışUr. 

Fakat bunun lAğvm& mute
riz olanlar yaliuz Cast8 Blndu-

( ı) Sanetion lllOnasmda JwIIam-
yorum. 

ah 
ABONE BEDEIJ 

Tarkl)'e ....... 
8&NELIK 1400 K... l7QO K,... 
G AYL.IK 1U a ..._ a 

1 AVLU( 401 » - • 
1 AYLIK 11t a - • 

ta lrlnoltııAıu1n 1MO 9 • lliznt a 
11 Zlllcade 1181 

6 Bl. 11U 
OUn "3 Ay U yıl: 840. ~ 41 

cı iMi o.ite fld9"1 
2.28 'l .21 .... ...ı 
a o ıı..u 15.U v.-r 

Akp111 Y.- 1 le 
12.00 l.JI 12.aı ._., 
16.41 U.Jl 1.%3 v....r 

DiKKAT 
cY.ınl Sabaha a ı:ıtınderU- y.....,. 

ve ew•k nqredl in rm..ıa. 

elunmaı: V• nl 
daıı dol&.)'I lllt ltlt 
94.llm 

~ ve mut!Ha 1'anmıı:ıı libi blr 
babmle De. daıha oı* 8 9llHıa ÇlJcm..ıt 
mv..au ~·Ur. Hqdi bu
na da '1& ~- hlı:ılı kanunun 
ııarahethııe n;:ı:.. «Nil toardin.as
J"OD bcyetlal ve 90mll da aırkacbşlcı
rmı atlaian:k en g6ıa rw fmda 6 defa 

8 sabite ve 4 dıtta 4 ~ çıkmıısına ı 
ne cfi7ellm! HaJrdJ. cVetan> dJr dıye, 
buna d:a bfr te:r dmıi7ellm. Fakat 
bilt11n muvat:ta~ mrrmı sahife 
bo!luitında a::rşan. bu kıJlıktn piya
saya bol bol ham mad4e dabtmı aziz 
n dfft:ıer ar"daounmn o koca 8 
uhifccfa. rağmen memlekette bugün 
en kiicO!'m+a 811. bCb'QIQ:ıe kadar 
berkcsi alf1ı:adlır .,,_ ve Dahlll7e 
VcldUntn ?ıılmet Mecltstmte ~ylcdiğ1 
m mtvıct. eaas1an bildirilen 
8*eı- aileleriııe 7ardun ~ aı mü
him havadhı atlamam>• ne diyelim? 
~ ailelcrlne 7ardmı bavndlst yo
:rlne, An:ı.edblı JılJıa cKetıa Kok> un 
Hindiııbıı n;ıwli r- De ldailm't 

D~ bir pmeıeyt ıuete eden 
aab1tl! ddD. fakat pıetenin 
&ı ınahb"ettir. Yaba bir P%8hı oku
~ Wedlil bıdmr klbd ver:;;ln, o 
Jdlldla içine l6dn hnadilinl koy
madıkça, CSW' 'w ~ ichı no 
WMtDa ,.. bikmetl Mıtımr't Eieı' yal
... bu ~ kAlda pz Iİ -dik yapı
labOıte idi, ıDeRlıl o* basitl~ir ve 
l'nıWI1 ~ ~ Tür
k21'enin en ~ p 1-=ilert haline 
pUrla:dll EQ•k• « ---. pzete-

dllk ......,,... hat - dlJ"elim, 
Alllıb ldzaseji 1811rtmlısııt! ... 

Hamiyefti bir bayan 
Kızılay Oeaılyedltdo.: 

Ka?ıramaıı .... kııılık cs-
J'& aluımak fber'e Sulbmahmed Ca..'l 
kurtantn mahall"'il M1m.ar Mehmcd 
90kak numara da Bed~ mcr
bum :D-'k-hmed R1fat • Ba.raıı Saime 
GDlbe tanafmdlltı ~ ik1 
70z Bra tetıı.d ..sim~ ~ -
Jı:Dr ~ 

Otranto boğazının b1r kapnma 7aret etJnilUr. Lord DunC4Dly bugiln 
zapt.etmek olacağmclıaıı. .Adriy&- ~hı ~ cDnun> mevzuu 
tik sahm..;, ~ ...gı tehli- etratmd.a btr bm!eram verecek.Ur. 
keye giıecektlr. 'Rtnam•hp. • • 
Avloeyamn zaptı Gôr.fce, vo Kem ni Retad Erer öldü 
Ergerl zafer:lerinden P batb l.tanbul Koneervatuvarı M UdUr
ve netlcd kat"fyıe 6:zeıiue mBe&- fBiOaden: 
sir bir bldiao ebcalrtır. Türk mwıl.ldsl. icra heyetinin kıy~ 

CcmıpdaJd Yunan ordusu metli Jreroancı:sı Reşad Erer'in vefa-
Bu mühim Umana takriben Oll tından lmııseı-r.du~r ço derin bır 
mil mesafededir 'ft almaıı ha.- elem .W,-makiadır. Cenazesi bugün 
herler İtalyanlarm ba IChri saat ıı de Sa!acakdak1 evinden k ı
çoktan ~ kwflpdıJdannr dınlarak Karacaahmed muarliğuın 
bildiriyor. de1nofunncalttır. Kend.Wni sevenler 
~ 11e arbdq)an aı:ın vnzifC1i Haya da-

Zon g u 1 dakta bir va -T'et--:
01

u.n:::::::=ur=. ====--ı 
pur kendini batırdı 1~( SPOR~ 

( B.,Ur&fı 1 locf .. yflttlal 

bir mt\ddıet bocalamıştır_ Geaıi
nin yilklU olduğu halde Traveme 
açılamıyacağmı "" bu vaziyette 
daha siya.de bekiedtği t&kdirdıt 
sahildeki kayalara dfişorck paı-
çalanacıığmı gören gemin.tn sfl.. 
varisi Be6at Erkut kaptan tel
si.ile bma,.a malfllnat vermiş w 
sigorta §iz kettyle vapur e:ahfb. 
lerinl.n milsaadesini aldılrtan 
sonra gecıfııirı ılinttnıe mnahık • 
lannı açamk kBMll kervti•ıi IQf 
sahilde batınmşbr. Geminin 2S 
kişiden milre1ı:keb tayfası sandal 
ve tahffwııi1e yelekleri ile karaya 
çıkmab. muvaffak ~. 

I.Anmııdw bo1tman Kaplan ,,._ 
punl da bir milddıet bocalaJDlf
sa da alman tedbhiır •yu:ı;b::4ıt 
emm,ete •""rnıet.a. 

Yetkenai TapUnlll1Dl bu ~ 
de karaya otwmMl ~ 
bamnleshd kurtarmak mllinkl1ll 
olacağı gftt havalar ~ 
sonra YÇttr" &ı ~ yas -
dürülebila ıettır. ~ Qe. 
rct1 sigorta etrket1 t:ar.atındaa 
ödcneu:lcıtıe 

Yeni futbol ajam 
tstlfa edal :futbol ajanı Hıı.sa:ı KA

mflin yerine tettrilmek ihLmaU ol
dalunu ,.azrtıltn'ılz Nuri Poııudun bu' 
mataıma tıı:1hı1 dün umumi mctltezc 

bndlrilmlatir. 1 
Nuri Posuda yaıl vatl!csJnde mu
~ temenni eder.!%. 

Mektebli maçları 
8QcQn Şeref stadında mc.ktcplcr a.. 
~ tmtib edilen futbol maçları
na dewm ed.llecdı:ti.r. Saaı 14 de Ti
carc u.eııt - Iaıık lisesi ve saat 15.15 
de de Jılu.al!lm mektebi ile aan'at o
kulll ~. 

Kaz Useleri arasmda 
voleybol maçları 

BaCiba :g:.a liae1cri anısmda tert1b 

.U.. "fl01c:1bcııl maçlıırına ntıtnöııil 

Bltnwvt ~ devam edile -

c:ıı*.ttl. 

Sılaıli w .. (>mbca Uwai - ~
em. 

8a8* ı.&.10 .. da ErcWtö:r - ~ 
!hıı."' lııl -.ıı1ı'111ıaC:C?kcü:lııbıl"CW:. 

ızını çırmışlar !--.. 
O da çiftliğe 

hibini delik 
baskın 
deşik 

yapıp sa-

t . ' e mış ... 

Dlln ikinci :ığLr ceza m .. hke.nc
sinde bir ckntil kasdl ile yrıralıım.ıK• 
davası nctıcclendıriforck k r rn 
bağlandı ve her iki tarar hakkın • 
da da cezai mahiyette hu.cU~1lı:"ı ve. 
rildi. 

Muhakeme; eski bir kız kaçırm -
dan dolayı ortaya çıkon knnlı nr 
vak.'ayı haiırlatmnktııd1r. K r rda 
izah edildigıne göre de b.-i.dıse şöy. 
le ohnu~tur: 
Topkapı haricinde Yıl ınlı ay..ız.. 

mııda bahçe sahiplerinden Alı D.k
bıyığın 19, 20 yaşlarmda gıızel btr 
kw vnrdır. Adı da cf.I.ıhınudı ret 
dlr. 

Günlerdm bir cun bu 
mudlre or~d :ı rra kııd 
nuş, b:ıbası ne k. dar ara 11 ı • e 
kuı..tıı bulamnmı tır. Şurad·ırı. bu
radan scınışcturmalarla \ '- !tın
dan tnhkik t y<:parak l\hhmudıye
nin daha ıleride Bahoedd ıı çıftlı

tlndc bulWldugu ve Mnhı udlycnin 
de onun t: rntınden knı,:ırıldıı;uıı og
remı:üsür. 

Göm kıznn Arnnvud bab.ı koca
man altı patlarım bcllne takıp b:" 
çalını da beline soknr k Çiftliğin 

7alunu tubnu~. 
Ç1ttlU;tc Bahacddinin k.nı-şısına 

çıkıp: 

- Ver kmmı, yolwı knf n p tlıı • 
tacağıml. demiş, Bab ı 

- Yerlrim a.rnnuı. •. b m h 
falet ve hem de blr \'~idı 
reccılmln. Ondıuı sonru 

- Ulan bu ne d ek 
.... kim bef. Sen :m 

ben ın .. ?., 

Dl.re kı:ıfnsınd:ıo kfildhı uçun Ali 
Dikbıyık d1.:rhal altı paUarı çekip 
Balıaeddıııin üsfüuo bo~bnıf ve 
cıltısını da hedefe ycrleştirml:şttr. 

Sanki bu kafi delil dlı.i nihayet 
bıç..ı[ia da da\•ranıp bir kere de o
nunla yar:ılndığı sıradn çitWk a • 
damkm yct.işip cfcı.ıdllerini Mil' 

kurtnrnıı:lıırd ır. 

1: tc mahltcmeye iııtılaıı eden bu 
dnva uzun zamandır davam ~ 
du ve cebclcrde anlaşıldı ki: 

Uakikntte Malunudtyeyi ı:even n 
kaçıran B;ıhncddin olm~ ODaD. 

Y ııındn yanaşmalık ve kltiplik e
den Mustatıı ismindeki delik:mhı:b:r 
ve Mahmudiye ile epeyidir uvf>. 
mektcdlrlcr. Anı:m: MU3tda ah
mucliycYi knçırır kacımuıı bikrlııi 

izale ettiğinden o da ıruçluar era.. 
sına elrmiş ve diinkü dunışmadım 
sonra verilen kararda ikiDci dere
ccclcn olarak o da mahkQm olm.Ql
tur. 

Kurara {!t)re birÇOk mubııl!tl se
bebler görüldugünden llı!ahnıudl,7e
ıün babası Ali Dikbıyık 18 senede:ıl-
4 seneye kad:ır tcru:il edilen hnpb 
~nsın:ı ın:ıhktim cdilmlı ve Mu.. 
tnfa hakkmd:ı da altı ay hapis 1clfi 
cö:-ulmüı;tur. 

Kendi nd.:ımına acıdıfı ve omm 
, kınn sahabet c.ttiği anlnşılnn &
ha<'ddln h, kkındn da nldığı yurıı. _ 

lıırdan çel U ıztırab .. -e ncı IUzuınu 
kadar kt..fi b;r ceza görQlmüş om
cnk ki hııl•kındn ancak bcracı kara
n verilmiştir. 

l li m Köşesi 

Keşifler, ihtira 
Patlayıcı madd ler 

En yeni barutlar 
Geçen Büyük Harbde knU:amln 

balbca ~ med4a T. N. T. aıh
m verdll:leri Trioitrotoluen k6-
m:tb- btnınmdaıı çıkaman Tolucndesı 

• edlli:sı bu madde 1883 dıe 

Wilb!'aud tarafmdaı:ı. keş!ediltnişıtr. 

Kıı:rbaıı ve bidroicnden ınftrcldaıp 

T ~ dile muaınOB 

edillr:se buna azot ve obijen m~ 

külleri~-
Bir daha il.Ave edOlrse ikinci 

l1lv. olur, üçöndl muamele de TD
Nltro - Tohıen basll olur, ki bu da 
il derecede eriyen sarı, b\ll~r! bir 
cisimdir. Pek eım:d7etli bir patl:ıyı
Cldır, Bl:r çekicle dövQhc ptrtlaınm. 
Merminin macknine tesir etmez. PS 
zehirli olduL'UDdım .fabrika iKilerl 
fbti7aıb davrıu:unahdır. Bombal•mia. 
lorplllcnie, maynlerdr, byJare ~om
blllarmdn bu oorızt kullnmlır. 

Sadmeden müteessir olmııması ~ 
ıa;,uile pek emin bir patlayıcı oldu
jımda:n bunu ateelemek için iyi tı.rn
yclere lüzum vardır. Bınn~,.tı 
pat\:mcı maddelerdeki tel.tuuül ı:ıın
yclerclo mühim teı.'-i.mille lüzum göıt
tenmıür. Funyelerdcn çoğunun esası 
cıva fulmlnatı olup 1799 senesinde 
Bownrd tarafından keşfedflmteti 
Somadaıı. 1867 senesinde Nobel " 
Spengel tarafından tun.yelere t.:ıtbfk 
~. Civayı azot asi.dl ve ı.
pirto ile muamele ederek yapılır. Bıı 
mahsul Cl\'llllln karbon, ::u:ot ve ok
sijen atomlnrından ınüreltkcb deıne1 
çütilc biJ'lcşmesindaı ib~tUr. Bir 
darbe tesiri nltım:la birdenbire civa 
karbon dl oksid ve amt:ı ayrılır. Ciw 
fulmlnatlıınnı haVi olan m:ıhlütıaı 
hartuçlardakt tnpnlnrda, ~ime. difCl"
lerde ııi3 işaretler.i.ndc, elektrik cer&
yanilc ııtcşlcnon tunelcrde laıllanı

lır, 

:&kiden topl:ırdaki bsrut hakkı y.ı 
çakmak tnşı ve telltin çıkardıgı şo
rnre ile veya banıtla a~rdi. Fua
yeler btı i~ kolııyln&brm~tır. 

Birt0k ve dakik araştıımalara rağ
men geçen Büyük Harbde ı:ı!lhim 
yeni bir patlnyıcı kc:>fedilemedl. O 
h:ırbdc kullanılan en yeni patlayıcı 

madde elli yaşındn. idi. Birin~ sı..nıf· 
tan yeni harb sillhlan her sene de
lil her nesilde bile lteştedilmez. 1914 
harbinde iki taraf e.5ki ilınt bılGilcrt 
organize ctmeğe çal.ıştı.lar. Fal.at ne· 
ticede Um! olmnktan :üJ'adc tekno
lojik mnbiyette zafer elde cdilıil. Asıl 
zorluk büyük ınikyaııdnki orjt<ınizas
yonda yatar. 

Bu harbde de yeni paUayıcı mad 
deler çok görUlınedl. ispanya hnr • 
binde mayi h:ıvayı haTi olnn tayyar> 
bombaları görlildü. Bw bomb4ılaı 

patlayıp mnyi hnlindeki hnvn bU' 
denbire gaz haline inkıUib edin~ 
fazla y~r tuttueundan dolayı baz 
tahribat yaptı. Yıkılan binn vey. 
duvnrlnrdan tırlıynn tnzlıu' ch"1rda 
klleı:in ölümüne veya yaralaDmnsın 
sel>eb cıldu. ~crikalılann Cliıtlnl 
dcdiklcri ve eskilerine nazaran çol 
mfiessir olduğu bildlrilen yeni bt 
patlayıQ kcşf~ttiklıeri s~leniyol"!>a d 
hentlı tatblk nhasıo..a -çıkanlmad• 

Bu harl>dc p:ı.U::ıyıcı maddelerde gö 
rtılcn ye..1'\Jllkler tayyarelerin attıklar 
=nHllllı bombalar, yangın bomb:.tlıır 
w tenvir bombalandır. Bunlar d 
~ ıeyler değildir. 

··""'-Dericiler heyeti Anka
radan döndü 

M.uam~ v~rgisinde yapılru 
tadilat üzerine VekAl tle baz 
meseleler üzerinde temasta bu· 
}tmmak üzere Ankaraya git.mi 
olan Dericiler heyeti dUn eh· 
rimize dönmüştür. 

MUhim kir konforan 
X ).1.ı;tanbulu evcnlcr ceı;nı,yeU. bi 

rincl kAllunun 2ı6 mcı 1tünu sual 18.3 
da 1le3'oğlu Halkevin.dc (Tilrk el 4 
leri) .ı;nevzuu uzerbıde bi.r konfernn 
terlı"b ctm.ii'tir, 

Tanın?IUa tclldkçilerimi?.dcn .B.ıya.; 
:Melek CclA.l Sofu tarafındao verih 
cek olan bu milbim konfernnsdaı 

balkmuzca istifude edilmesi arzu olu 
nur. 

ALENITEŞE 
Sekiz aydanbcri beni :fccl ıztırab 

lar içinde kıvrandıran ve birçok m.fi 

tı:ıhassıs doktorlıu-:a m~ycne ve k 
davi oldu{,ıum luılde blr nerce v 
faide e1d. ec:iemcditim sıyatl.k ' 
romattxma K11cıla.nm,ı kıaa bir za 
mıında teskin ederek beni tetfuvty 
muvaffak olan v• bıı i:U?'Ctle adet 
watun1 bana yeniden kazandı.re 

lc.vmetli doktorum Edirnckapıda A 
~ 319 numaralı binııda otu 
ran Day doktar Utif'e ı;:azotCil.1% v.ı 
:sıtıısilc ale•ıen t kkür ederim. 

Çcmberlitılft• Vezlrhan cadde 
sinde 12 numarada kebapçı 

Şaban Erdim 
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Hüseyin Cahid YALÇIN ı (Ba;n;ık, en dev~m) Çukurovada 

beş yüzden ziyade hUlnimdar • d 1 L 1 Beş ltalyan mUs- 1 

ahk m nıevkii 
zaptedildl 

Berline yapılan 
şiddetli hücu

iki nevi muhtekir 
Okuyucula.rımızdaıı V.eA. 

- 66 - hanedamııın id:ıre~i altında l~~.. zen g 1 n m a en er 
8N Btaı:NOl BAB lan bu tahmin fü:erine yapıl- Bu yerli lıükfmıetleı den rn mu- . b 1 d 

'f"t rde mıştı. hirnleri İngiliz huLUınet hane · ı U U n U 
'-'!':uncii ll6 :ı.rası Goering ile miilaKatım hiçb!r · danı ile muahedeler akdederek 

la88 de olduğu gibı 1939 da da sahada hususi bir netice tcvlıd ona bağlanmışlardır. Bu'{i.111 ya
ylan semeresiz mü?.a~ere: etmedi. Zannederim ki kendisi- rı nıilBtakil fjeflerin id~ esı al
gcçirildi . ~loskova şın>:cli le bütün miilakatlanmın mu- tında bulunan ve-rlcr de hcrn.b:ı 
et merkezi halıne gırmış- kadderatı, bunlar ne kadar te- kntlbrsa Hinııı&tı.nda • ltı yüz 

tt. MaJestenin hükfuneti ile sirli olursa olsun, hep böyle ol- yetrruş beş devlet vardır. lçle
l'ransız bükfunetı, Rus hükfı- muştur. Fakat; Hitl~ zih- rinde yalnız yctmifJ i.içihnin hü-
11ıetin1 Lehi tana kar ı bizim ninden neler geçerse gcçsın, o kü.mdan on bir pare toptan faz. 
lbnış oldugumuz taahhüd~erin tarihde harb Gocringin istediği la top ile sclil.mlaıur ve IIi ,hness 
lYnıni kabule kat'ı surette ıkna yahud ~ilmini pek işgal ettiği Unvanını ta.c;ıyabilir. 
için samımi olarak Lc;tılarsa bir mesele gibi görtinınüyordu. Hindistanda bu yerli 1..ıküm- 1 ela bir fayda ha l olmadı. Bu mülakat münasebetiyledir darların y:ı.nı sıra dot>rudan 
Rusvanın elbırb~ı yapması- ki Karinhall'deki yeni yemek 0 -. doğruya bir İngiliz \•iliiyeti olan\ 

aa mani diye l">osteı ılcn bir me· dasına asmak istediği perdelerin. parçalar bulunduğu gibi bir de 
lele halledilir edılmez, Stalin hiç renkli resimlerini müftehirane demokrasi hareketi varılır. . 

1 hnılmaz b'r ittirad ile cliğer bir gösterdi. Yerli hiikiimdarlar muhtelif 
1 ~esele çıkarıyordu, Zoı luğu ~k- Bu perdeleri resmi telgrafım- sınıflara ayrılabilir. Bazı hane

tiham ıcın biz ga ~et sarfettık: da "çıplak kadın l"esiınlerini ha~ danlar gayet eskidirler, güneş, 
Çe meRele çıkarm k da aynı vi,, diye tarif ettiın. Fakat bu-, ay, ate.~ neslinden geldiklerini 
leb t ıl~ devam ediyordu. Ayni nu bir tariz maksadiyle yahud iddia ederler. Bir kıamı eski Mo· 
~vre nasında, biz V arşovnda bazı imalarclı bulunmak fikriyle "'Ol valileri nesline mensuptur
d; t. ', ut mes inden hali yapmamıs olduğumu ~ için Jar. Bazıları da Mogol impara
hıtr. dık. Mak d, Hitl rin ken- !jU . fıı"Eatı bulmuş olduguma torluğunun inkırazından sonra 
eli lehı: e virmek hususunda o memnunwn. Telgrafımın neşr- Julı~ları:un, açıft gözlülüklerinin 
k d r m, hir olduğu cin ten ha· edileceğini ev\·c-ldcn tahmin et: mitkii.f atı olarak makrunlarını 
diseleı n zuhuruna m ydun \er- 1 miş olsaydım muhakkak ki ele giçirmişlerdir. Bir kısım lıU
lncm Li. kullanmıs oldu~rum tabir ye:ID.e ki.imdarları lngi!izlcr tahta çı-

---0-

Adana 17 (Hususi muhabiri· 
mizden) - Türk maden tedkik 
ve arama enstitüsünün Adana 
ve Hersin vilayetleri hududları 
dahilinde senelerdenberi devam 
eden faaliy.etlcti neticesinde 16 
demir, 2 bakır ve birer petrol, 
krom, liğnit, şist, çinko, Z1!11P8:· 
ıa madeni bulunmuştur. Şımdı· 
ye kadar mL 'f.hul olarak kalan 
yeraltı servt..tlerimizin Adana 
ve Mersin mınt:ılmlaı ınd:ı meb· 
zuleıı buluııması hali arasında j 
büyük bir sevinç uyandırmıştı~. 

Tesbit edilen damarlar hır 
çok mıntakalarda derinleştiril -
mektedir. Bır kısım nuntakalar ı 
da da metallojik etüdlere devam 
olunmaktadır. 

Yeni bir tamim 
A'lk ra, 17 (Hu u i) - :ıio.ıllye 

1 kaz..ınç ,·er :s k ıununtın bılfuıço: I 
lardıı kör \ e zarur hesabının suretı 
tnnzıminc d. ir c1 n hiıküml~rınde 
yapıl..ın dcı;işıltlıkler hakkında bir 
tamim hnzırlanarak ,·i!fıyctlere gön-

Benim Rcı lındc·ki faaliyctinıt> ''Çıplak resimler,, demekle ı~ti- karmıf?lardır. İşte bütün bu 
t lın e. ı. r ta?. fa sabır tavsiye ta ederdim. Hakikatte, bu re.'iım- farklardan ve menfaat ihtilafla· 
... ı, 'ht l d bu l o bah dcrilmistır. "'4.1~ oı \. ı esmı ı aı ar a · ler gayet artistikti er. sa rından dolayı İngilizlerin yerli ·ıı 
hınu\ordum. En birmci ve he· Goering ile yaptığım mülaak?n hükümdarlarla akdettikleri mu- Meclistn kış tali 
inen· hemen ye "me hedefim tekmil esası "sabır,, meselesın- ahedenamelcr de muhtelif ma· Ankara, 17 (Hususi) - Bil· 
bundun nrn t flarından her- den ibaret olduğmıu anlatmak hiyetler arzctmektedir • 

1 

yük Millet Meclisinin ikincikô.-
h n, bir t..-ıan u hareketinin istememiş olsaydmı orıları mes- L . ·· · nunun haftasında bir ay kadar 
tn .. lt!>re ı'Ie l " ·b d"m"k olaca • ! · d" 1:. . . di k' ıgiliz idarcsı yuz seneyı ge- . kış tatilı' "apması muhtemeldir. _ .... ._ .._ kut geçıı· ım. 7Uııun ıçın r ı, c;:.en bir hakimiyet devresi es- ., 
fın Almımlaıı ikn" etmekti. Goerin bunların isimlerini Mer- nasında Hindistana sulh, vah- Bozulan hatlarm tamiri 
" •. ~layı. aym ı ı ıhaJetin- hamet, İffet. illı .. dıy okuduğu d<>t, adalet vermiş, can ve mal Ankaı·a, 17 (Hususi)- Trak· 
d , (, ·n ile Jton ıtum. O tcı.- b f sat l>ı"lerek ara ki ·r 

, zaman unu ır • emniyetini getinni• olma a ı · "a hududunda, ge"enki "'U bas· l"ih·lc.: bunun rnı>orunu '-·ulla- larınd "S b ·· ed. ··mı· ~ -' " "' 
' "' a r. r,, ı gorm ıgı tihar ediyor. İngilizler Hindis- "kınında selterin hUcumiyle bo· d ın. H .... rb zuhu ettiıYi zamon, ·· ı ·.,tin1 Bu ı·mayı hı"ç ka · ı - d 

•• ö' soy emı... · • tanda 44 bin mıl uzun ugun a zulan denıiryolunw1 tamirine l?ı tnnin hükum ti tarafından ''oc ·ng ma·naıı ma·na b" 1 
' çırmıyan u rı - şimendifer, koskoca ır yo şe- 1 dC""ID ndilmektedir. Mczk{ır yo-l! t-Pclil"'n Ma.' ı· Kimh'dakı vesi- l ,,. :ı.. l k b attı Mavı· '""'' · •... .._ 
" ı vır :l\.a ı a a · nr bekesi vaı>mışlar, dlinyanın en 1· lın tamıra· tı bı"ı· ikı· güne kadar k<ıJ rd", ıı bı"rı'nı bu rnı)or tP. kil •~ı ' · d bu resı·m "' 

" us > ın nemn en soru a • bUyük sulama cedvellerini aç- bitirilerek işletmoye açılacağı 
etır, kt dir. leı in menReiııi tesadi.ıfen öğren- mışlardır. Bunların hepsi doğru tahmin edilmektedir. 

F ld mareşal<' gayet acıkca dun Raudolplı He:ırst, Wiliam- olmakla beraber, Hindliler ruh· B' t · 
anlattım ki Aln nya ı e Lt.:hıı:;. m lngilteredc kanuni ajanı olan larında parladığını hissettikleri ır ayan 
'l:ı.:r. r ında D.uı7 , ve koridor Mı Alice Head, St. Donat.s hUrriyet ~kı dolayısiylc istiklal Ankara, 17 (Hususi) -Tem· 
!tılın. b tiyle do tane bir an- Custle'derı buna yazdığ1 bir mck-

1 

ve muhtariyet talebi ile mücade- yiz baş müddeium~ıni muav~nl~- 1 l:u..m::wı bizler k dar hic; kimse iupd;ı mc~ zuu balısolan perdele- leye başlamışlardır. Maanıafih, 
1 

''ine Diyarbakır agır ceza hakı· 
a~u ·etmemi. ""e de h:~tikbaldc ıin oıı ltıncı asır ortalarında Hindlilerin de İngilizlere büyük ~ni, Hüsrev Elden tayin edilnıi§· 
kuv-:E-tc h-uvv<'t il mukabele Flaman işl"mesi olduklarını ve I hizmetleri oldu. Hindistan Ci- tir. 
etnw •e artık azm ·tmiı? bulun ı- "Doıt Mevsim., ndı altında ma- han Harbinde kanını ve gençli- - . 
Jıoı Jule O tarıhr Ribbcntro~ ruf bulwıduklaı ını, Mr. Hearst'- ğini lngiltereye verdi. İngiliz dostlarmı ~evin.dirccel: hır su· 
n ılt ıenin D n • mC'Sele;;ı ııı rlındc iken Gof'ring tarafın - imparatorluğu hazinesine Hind rette halledılmege yakla~ıyor 
~·iiziin: n lıic bir nım n haı be · dan s:: tm almdıkl::ırıııı bildirdi.! parası aktı. Hind askerleri si- Vaktiyle Lonl Bre~tfor<;ı m~ş
n,•yc· "· ın • d t k ndi h ı. ·1si E-lyrvm Castle'de bulunuyorlar- perlere koştu. Hindistan.! de- hur bir sö~ so~ leı;niEıii: ''Bız ~ın
Pı tıpa! andn t' 1 ı:ıtı ile büyük dı. Bunlar için verilen kıymet mokrasi prensipleri ugrunda distanı Hindlılerın . h~yrı ıçın 
bir f! \ \;t ~arf 1i 01 a da bu lııgiliz parasiylc 5000 lira idi. İngilizler.in yanı sıra dövüstü · I fethetmedik, biz Hındıstanı ln
ll'lesC'! • de Fc-ld 1 rN;. 1 bizim Gene bu nıektupda Goetingin Bundan sonradır ki Hind poli· giliz emtiasma bir m~r~ olsun 
ve.-ılmış karnr mızın böyle ol- mumessilinin 16 ağustosta mua- tikacıları ınuka<l.dcratlannı biz- diye ele ~eçir~k,, del!,1ı?.tı. ~hur
dtı,.,mır1a sahs n .übhe izhar mclcyi bitirmek üzeıe Castle'e zat tayin etınek hakkına. derhal chill hükumetı bu .~ozun !fade 
etnı •dı gele :cğini, fakat biraz evvel bu- nail olmak iddiasını ileri sürdü- ettiği günahı bugun ~gıller~ 

Ha-ıtiı İngilt rel'in bPr halde mm "atiye talik edilmiR,. oldu- ıcr. tarihinden silecek \'e lngıltereyı 

(Baş tarafı 1 inci aayfıdı) mun tafsilah 
Kovacılar caddestadıa ~ 
Orhan Mtıvtaırtan 1*' ... ,. 
aldım, Okuyucum, aıbıw.a bio 
raz zayıf olduğunu, doktol'bına 

ı;ısında bulunuyo dum. Ban ~er· ---o-- balıkyağı içmesini ta."8ipe etme. 
lerde la.ımyor lar çölde muht ıa leri üzerine ecmnelere ~ 
ıstıı m.:tkrdc uz al b ldi ' kadar Loudra, 17 (a.a.) - Pazar duğunu, fakat her yerde "~k. 
uzayan nor..t ı r r tinde g runmektc '"'ÜilÜ ak. amı başlıyarak pazar- cevabtnı aldığını yazıyor.. 84" 
idiler Çalıl mask 'ciı n cep - tesi sabahımı. kadar İngiliz ha- buki ayni eczanelerde btr mftd. 
hane depolan kiltımctr lem., uzunlu· ı va kuvvetleri tarafından Berli- det evvel mebzul :nuktarda blı
ğuııda yoll::ırın kenarına ralan nı iı nin bombardımanı hakkında İn· lıkyağı bulunduğu.mı iltıJe ecı.. 
Büyük bel' :ın ıçıları muazzam k ıt-r giliz hava nezareı..inin istihbarat j rek ihtikar yılalllDlll bumlaza 
lel<'r halinde karmakarışık bir \azı. biirosu a§ağıdaki malumatı ver- kadar ın:andlğını kaydediyor w 
:vet~ hemen her tarafta goze çarp - mektedir: diyor ki: 
~:ıkt;:ı ıdı. Bunlar mlly•mhrca mcr· D miryollanna, mühimma.t "Her türlü fedakirlıJdeııa 
mi ve obw:lcrle ,.e binlerce ı.nmyon fabrıkalanna ve bir elektrik katlanan hastaların en bUytW 
ve t.1 1klarla Mı ırm ıstilftsı için ha-

1 
f abrikamna isabetler vaki ol- ~ifası olan bir madde ~ 

zırlanmıı.tı. Bugün ördU1!fun malze- muştur. ihtikar yapanlar bundan ·hJt 
me mudnra:ı ihtıyaçları tçln Iıızım İlk İngiliz bombardıman tay- vicdan azabı hissetmealer mtf 
~lnbilece!~ M!kttırd::ın çok daha bli- yaresi Berlin üzerine pazar ge-lı Bunlarda insanlık duyguHr&o 
yı.ıktü. cesi saat 21 den nz evvel va~- dan behre yok mudur? ,, 
Goıdukleıım ar sında en çok hay- tır. Bulutlara rağmen bazı pı· Bizde ihtikara filet olabüf.ıc• 

rete say;...n ul n Nıbedu:ı kampı idi lotl~r h7defle~·!ni de.r~al tayin iki türlü madde vardır: Bwıllıt
Durruıı bit· k. mpUın Zlynde binlerce etmışlerdır. Dıgerlen ıse e~el- nn biı isi Avrupadan gele.ıı. Iuıda 
kisiyi içine • Iabilecck askeri bir şeh- den tayin edılcn he~eflen bu- eı:;vadır. Bunlar meyanında paıı 
re benziyoıdu. Burusı erzak ile dolu laıuadıklarından ~ucum!~ l lıatJ kürkler, kadın tuvalet • 
idı. tki kilometre murabbaı gen li· başka hecleflere tevcıh etmişler· yası, lüks biblolar, kokular ft 
ğiııde bir sah da ınunta:ı. n fasıla ~ dir. . saire sayılabilir. Diğer maddeW 
ınrla altı beygir kuvvetinde fıyat • Bununla beraber pilotlanmız ise ilaç gibi insanlar için mutıd 
:ardan on tonluk ı ... myonlara kadar müteaddid fabrika ve demir- lüzum ve <'hemmi~eti bulurum 
her tiırlU rırabnlar bulunuyordu. Yır- yollarını bularak bombardıman cşysdır. Bu maddelerin bir~ 
mı kadar ortıı buyukltıkte ronk tn- etmişlerdir. Bir fabrikada büyük nevinde ihtikar yapanlarla 11'1 
giliz ganaiın topla•na kıl'aları tara- bir yan~ın çıknmrur. ikinci ne\•i ınadaeler üzerine illıı' 
fından kaldırılan k surların haric ıw !kıncı akınlar s~ai ~ d~ başla- tikfı.r yap:ınlnr arasında ~ı:;;ağı
sırolanmıştı, Çndırların arasında bl- mı..s ve bır saat s~:muştur. Bu Jıkta, mel'aııette mühim b~ 
siklctler, motosikl tter bulunmokl ı sefer hava ~aha musa.ıd ,.~ ruyet fark vardır. Birinci sıruf muhe 
Ye ı,atırlıır dolasınaktu idi. Mutfak· şartla~ı muk.emmel old~g1;1n?an I tekirler halkın yalnız keselcri-
1 ;r ve iaşe ma/:nznlnrı kon~ervelerlc clektrık fabl"ıkııları, ~emırJ olu ııe göz dikmiş iken ikinci sınıf 
dolu idi. Sayılo:ımıyncak knrlaı çok iltis..-ık noktları.' cmtıa ga.r11l;l1 muhtekirl<'r doğrudan doğruya 
n..ık.una sand.kl ıu göriılllyordı... Yı- ı b;~ııca hcd~f!erı tc_:;kıl etrnıştir. halkın .·ıhhahnt' ve hayatına 
gınlar tcşkıl eden mc.ktuplar ,.c kort ~. uksek ınfılfı.kl.ı :ıbır bombalar J:a et mi sayılırlar. Bim:.cna· 
posl..ıllar tl lyr.n askt> lcrinin dı~eı bır d~ır yolu ıl~~sak nok~'lSına. levh ihtil arl mü adele mek&• 
r kerlerden çok • Heleri ile muhabc- tam ısabetle duserek c.:erhal niZın sının en·el emirde bu tip 
re ettiklerini gos•ennckte idi. yangınlar ~ı~masma · ebe? ol- adanıl rla uğraşması ve bunları 

1ngiliz t:ınklarmın mermileri ile muştur. lngılız tayyarcı:r~ av· sindirmesi la1Jmclır. Suçlan 
d li . . g hali e gclmıi bü- det ederken yangınlar hala de- sabit goriıldüğü takclirde tw. 
~ nmış ve suz e vrım etmekte idi. ikırıci smıf muhtekirl,,ri çch da-

yuk kamyonlar \ c kuçiik k.ımuzı mu- o· -" b' . dcn1ı"rvo]u ı"ltisak .. 
bi ı ıgo::r ıı J ha ag· ır cezalarla. ce~.aıandırma:a: ıe.kkeb li~elcrine ben.;.iyen n erce l t d t b"'yük çap-

d d kk l k 110 t asına a gaye irab eder. Halkın ha.yatma ve 
ufak el ~mb.ılrırı a 

1 11 1 
çe - ta bombalar düşmüş \ e dddet- sıhhatine ka :'leden bu knnıbo-

ınektc ıdu li ınfilaklar vukuua sebebiyet zuklm·ın c miyet ıçindc yaşa· 
Esir bir İtaJ~·an p;oneralinin veınıi9tir. Kara bir duman bu- malan b•lc cai?. dc:gildir. 
_ . _ suzlen ı ıutu gök yüzünü lrnplamı~tır. MURAD :;ERTOGL r.J 

h.ahıre. 1 ı (a.a.) - İtalyan Eiı· elektrik fnbı·ik- ın<1a iki -----------
motörlü fırk~sının bn:qı~da ölen 1 büyük yangın çık1ı11~lır. 
general Marıc Malettı ile. ber~- Bombardıman tayyareleıın - M •• k } "'t \Te-
ber bul~na,n general Cerıo_, ~ır den mürekkeb d:ılıa kücük te· UD a a a 
suba~:. esır k~mpına yerleştırıl · şckküller Frankfort !Jmanınd:ı • • •• • d 
mek u~ere bır det;troyerle .~s- dokl ra, fahrikalaın, ta fiyrha-ı kılı dtın lıman a 
k nder~y.ey~ v; oıadaıı Kuhue- nelere V" erzak cl'-'polar.na lıü- -
ye g"tirılmıştir. cum etmiştir. Hiıcum iki aat } }d 

General, Da:ily Mail gazetesi· GÜrmüstlil'. mesgu 0 Ü 
nin muhabirine ani baskın dola- Brrme limanına da §iddetli :) 
yısiyle düştUkleıi hayı et~.en bir hücum yapılnm~tır. ( oaı tarafı 1 inci uyfıda) 
bahsettikten sonra ı:;wıları soy- Parti Meclis grupu 
lemiştir: 

- Kanaatimce ltalyanlaıuı toplantlaı 
Almanya va karqı daha ev\ el bir ğuna dair bir haber aldığını da 1 İste bugün Umumi Harbden cihan mütefek~irleri!ıin ve idea-
~a b acınavı dü ·iuımekte oldu- hild"riyordu. Miss Head mek- beri. ınunllnktn kalan bu mese- listle.ıfoin l~epsıne bır kat daha 1 

tıına ınaııır göründü, }ahud tubunun sonunda "vek:ıyiin aldı- le her iki tarafı ve bütün beşe- s<>vdırecektir. 
büvlr bır iddiada bulundu. r,1 <'et'('ynn dolayısiyle munm:_le- riyeti Ye bilhassa İngiliz ve Hind Hüseyin Cahid YAI .. ÇIN 

Sidi BRITanı üzeıine ileri hare- Ank ra, 17 (a.a.l C. 11. P.Mcc-
ketleti bir ha.ta olmuştur. Bu lis g.ı.ıpu (ı7/12/9.W) : ... ı hı de 
mevki emin bir ·mevzi değildi. Tr .. ıt> oıı mebusu H ;.ın S ı,.:ının ı·e-

1 hı inı ılki bu ı ~.reti Hitlerilen nin bil tabi geri knlıms., oldugu-
alını•·t Ritler fl l üriltd ad ifdi · d 1 , sa ._ 
leC'"k l· ndi k ı•din,.,ııu ald;ıtma mı eh anln.tıyor u. ı · I" - ' 

· Bunclaıı som·a g""~n dört TiYATROLAR I CHOPlN ve BETHOVEN'in "" ,. k'Jları y ınlı. ta vir V\ ırnc ~~ · _____________ h kl' 1 
· h b ... v zaı fınd.1, Bitler hakkındaki • 1 büyiik ve a en ı pnl'Ç3 un ~tm kabmy .. u '" ııa.ıa 'll " "'J ES. 

biı1 bt1 oldu" ,111 iddia ellip r ııç oyuncusunun tahtayı ted- • t ltiıı ·ni muıı· •. teı·en ·C'be- en f ns1ı intibaun tistad bir §at- a; şehir e·ıR KIŞ GEC 1 
duru\"0). kik ederek mt n.zımn yanlış bir 1 tiya rosu ''! . d 

Frnnsız Super .ı mın c B , ılale\:h, r.o ... ring ncrien hrırckt.>1 yapm ısını beklemekte temsilleri 
doJ.._yı bir dt vlet.·n y hud hir bir ve bu h.atıyı derhal kendi lehin· Baş Rollerde: 
llıüt efik hey tin Avrupad.."l Al- de istismaıe gcçmc-yi düşün- T~peb&şı J>rlW Kısmında PİERRE BLANCHARD 
ınarıJ.ıya karşı bir y yap.unı- mekte olması inlib:udır. Rusya- 18/12/1941.1 ı,. aft.ba gtimı ... k~amı S C V R 
~ac.-·ıgını uzun uz:ıdı:•a izah için nın nih<ı!ıel ne \•aziyeot alacağı S.:ıat 20.30 da RENEE t. 
Yortılııp du"'ııyordu. Fransanın kcstirilemec1J.i ıuüdd .... tçe, Hit- ı Bl"LUNMAZ UŞAK Bu Hafta 

• • • 
istiklal Caddesi komedi 

lusımncla 
18/12/1U40 çnşamb:ı g ındüz 

"Jat 14 de 
ÇOCUK OYUNU 

ıs/12/19rn t;"nı .ımbu gilnü ak mı 
S.ı t 20 30 dıı 

p AŞA HAZRJ<}l'LERİ 

SOMER SINEMASINDA 

Dinleyiniz ve gtirbnllz. 

ilaveten Renkli 

Mickey Mouse 
- == , 

tıınn bir hru be mukavemctt 11 ler de hir hnrckctlt• bulun
İtciz lmldığını büyük bir müba- mıyacaktı. OrJus~nun nı~~h!m 
llğn ve ifrat ıle iddia etti. Leh- bir kısını Ru ... y:ı ılc • komunıst 
lilerin a~keri hazırlıkları olma · j olı:;un, olmaf;m, bir ittifakın dai
dığıııı, hakiki b r vahd lten malı m'l cok büyük kıymeti olduğu 
tunı bulunduklarını, V. n. S. S.- kanan.tinde idi. Bunl<lr Rusya
tıin Lehistana ciddi bir yardım- nın fani urcUr Lehistan tara-ı 
d:ı. bulunmak i t rı ıediğiııi. bir f nı ilti.: am ettiği bir lıı:ı.rbe abl
harb,11 tn~iliz im par llorluchınn mak lc-hlikesine hiç bir zaman 
'>'eı ('(cğl zararları ve Almanya- m\ısa3de cbniyec klı..:ı eli. Almau 
tıln mağhib C'dileomez ~vket ve yanın askeri ltibmm ild cebbe- ••••••&•• BU AKŞAM 
llatv<'lmni anlattı. de hnrbdmektir. Bıı bakımdan ~ARAY' d T k •• h 

o tarihde ve bütti yaz mev-ı Lelıistanın büyük bir ehemmi • iPEK ve \)j a ür ça nus ası 
ııiıninde Lehliletin de ı.t~bens- yeti yok~a da Rusya.nın bitip 
""-un ve ikllsacli mc,·cudiyet hu- tükenmez askPri ihtiyatları ve Melek sı"nemasında orİJ. inal dildeki nüshası 
l!usund<l müsavi haklan mark 1 adedcc kudretli hava kuvveti, 

Olduğunu ileri sürmek faydasız bir sene evvel maruz l alınıf} ol- 3 AHBAP ÇAVLJŞ' LAR Si RKTE 
bir hareketti. Nihayet bwıu yap- duğu şedid ttı.sfiye mu melesine 
llıaktnn vaz~eçtim ve faali) eti- rağmen, ehemmiyeti haiz idi. 
ltıi miıtearrızanc bir hareketin Ayni ı:an aı1da. Hitlcr oturup Dıinga Komikler Kralı 
behcmclıal tevlid cdf.'""'~i netice- bekleyebiliı'Se de, 28 nisanda Le- AR ŞAK p ALA B 1 Y l K Y AN' ın 
l~ti ızah noktn ı uz;.iııde tt!· ı hiı:ttana teklif etmiş olduğundan ~ 
lnerkü!'l!!ürdim. dalıa az bir §<'Y ile, lıatta o ka- 1 B ıgünc kado:ır ı:cvkdiğı en mukemmeı filminde sizi b~ ::ık;ıanı hnya-

1 darla bile ikti"a elmiyeceği mu-!•••• tınızdu gulm~dı nlz kadar &ulmege davet edıyor. 
lieınen her Almanın buna hakkak telıikki olunması IA.zım-

,. ı'dıği cevab 1ngiltc.r~nin. LE-h- dı. onun müfrit taraftarları BUGÜN MATİNELERDEN İTiBAREN 
lere çık bir bono verdiğinden ve daha biı· çok Almanlar bu •-• " 
l'lıhuJ kendi kılıcını onlnıın eli- münasebetle ileri sürmliş oldu- M BE R L 1 TA ş 
ıı ko~ duğwıdM ibaretti. Kurd gu· tesvi'-'e tarzını tnsvib ç E 
ile kuzu masalı bir daha teker- " 
lii" ediyordu. Tıbkl bir ırene ev- etmemişlerdi. (ArlmSI var) SİNEMASlNDA 
"~I Çeklere kaı. ı olduğu gi· VEFAT _ 
~: Lehlilerin yapbkları, yahud ,-
Söyledikleri her şey feua ve h~- Marziye Ataman ~ı Bcllds Ak-
8ız idi. Ayni zamanda İngiliz man ve Kurmay B:ubaşı Hüseyin 
leŞvık.iJ:ı.den ilui geliyordu. ..\ tnman, Oı tıı Okul Dırektörü Zi-
'Weizsackcr bile bu hususda yn At.:ıman, Mi.ilıend s Hüdayi A· 
~l\hakeme yürt1tmekten, mantı- tnman, tıh::ııni Ataman ve Hadi 
~ dli§ünınekten uzak bulunu • Ataman'ın babaları ve Muallim 
~Ordu. Nazmi At.ı.marı'ın kayınpederleri 

.Almanlar yalmz kendi Le- Şeyh Şehri Atnm n vefat etmiş. 
~'lan tabirleriyle düeü- tir. ~n zc i bu ün Çarşambada-
tı.~hllirleı'. Lehlilerin İngiltere kı hane inden kaldırıkırak öğle 

F.msali gorulmcmi.ş •il i ,.al:ıeer birden 
ı - Yılmaz bir azimle çal· 3rak hayatını, 'be eriyet 

· · bir fel.:ı.'ket olan VI~RJ~M MİKROBU mücadelesine 
ıçuı feda ooen ROBERT KOOH 

OLOME KARŞI SAVAŞ 
B~şrollerde: ölmez eserler yaratan beyılelınilcl sinermacılığııı 

en büyük san'atkan olan EMİL JA~GS 

2 s PARIS DELİLİKLERi laratından mUzaheret gördük- namazı F tih c:ımiı crifindc eda 
~ hi~ zaman 8 .... ı-.... uo'yu de- edildıkt!'n onra Edır t ..... pıduk1 1n b" d ı. p g 
&c_ ~-...u .__.. KalblC'J ı t.tr ;,c ı bir mfizlk onsuz bir zevk doyu 11u. u- ı:kla e ro -''§tirmcg·" razı olmt' acakların1 ile mc lı ~n;; d fı :.hl ktir. dıı"- hab ı 1 ı.. ~ "' rruna n."ıvelı' · Pnramunt Jumnl en son harb ,.c ...,..., .. er er 

Bunu bizim bildiğimiz gibi siz isligmdc toplımd · ı 
de biliyordunuz. Pakat bilm.:-di- Ruznnmcde aeı i ıUı. l ı ,1 1.ul.\ı. 
ğimiz bir şey vursa o da kuv- nıetçc ele alınma ı lı k' md.ı Denı 1ı 
vetlerinizin bu derece motörize, m~pasu Tahir Berımy t. r. Cı 1d n 'C· 
olması idi. Askerlerimiz iyi har-1 rilmi bir t:ıkrn ıne t ddu. 
bet;.ti. 17 saat tanklarınızn mu- Tnkriı in okun ı .. nı uh:o:ıl:ıb 
kavemet ettiler. Fakat mitral · k~r uye gelen Tıc. t \ e .Ilı ~.ım
yöz ve el bombal::ı.riyle 12 ton- t:ı o , ... ı mn mili• ko. un .ı k unu 
luk taııklarmıza karşı ne yapa- tadıl projcsı me\.ku tatbıke ko1'duısu 
bilirl<'rdi. zam:ın bu ve buna ~ımas 1 ıhtlyaç· 

Muhabir, görlismc hakkında- ı nn \('lnirunın ı tıkı.r l\~ deı ıış 
ki yazısını şöyle bitirmektedir: c:~ıle<e hak!· nd · b<':, .ın.ıtı u u

- Bu sözlerden sonra gene • mıy 1~ tesvib olunn u \ e ı uzn:ıme
ral derin bir teessüre kapıldı ve d., ilzakcre ed.ikc-e;, b ~n madde\ 

l •· .. d olm:ı .,:ır.dan riyaset e celseye niha-
güneşten yanmış.o an yuzun en 
gözyı:ı-slan akmaga başladı. yet. 'c rilmi~tir • 

Kuvvetli bir İngiliz İngiliz kun·etJerinin ilorle~ iı;i 
1 ı...oııdra, 17 (a.a.) - ı .. onclra filosu Atlantiğe açıldı 

salithiyettar mahfillerinden bil- El zıre, 17 c ... ..ı.) - - n. N. B. aJan-
dirılcliğine göre, A vustra.lyn \'€' suun hususi muh.ıu . i bıl<llı .yor: 
Yeni Zelaooa kU\vetleri d~ lıalı l\:tuhtcli.:! sınıfl:ırn men ub 14 harb 
çölündeki harekata iştirak d- gen ı den murekk ·b lm ıngılı .. fılo
mektedir. Harekata iştirak eden su C"cbcluttarık n ı:ı;>ı.l ra ~llıı.s 
bir Hindli fırka , tuğgeneral den. :me açılmı tı . hıt adrlıd tay-
Noel Peirse'niıı kumandası al- y .. reler 1ı~valanurak lı.r muddcl harb 
tında harlı etmektedir. Hareka- gemıl •rıue refakat ctn, le ·. 
tın müstakbeJ safhasına gı.lin- ~~!!!'!~!!!'!!!!'!!!!'!!""'!''lllll.!!~!!!'!"!!!!'!~ 

u..::ıfrlan 

--»«--

Yunanlılar 
il er Jiyorlar 

(Baş tarafı 1 irıci ıı::ıyf'acla) 

ce İngiliz tayyıı,reieri ta.r:ıf ın ... 
dan bombardıman edilnıişwr. 

Arım., utluhtı.lti harekat 
Loudra, 17 (a.a.) - Rc.uter: 
Aı·navutluktaki ileri har ~t

lerinc devam eden Ytınan 1-uv
vetlerinde.n Londra askeri ı ınh
fillerinde tak(lıl'le bahsedilmek
tedir. 

cc. İngiliz kuvvetlerinin şimdi '!!!! 

Mısır demiryolunda.n 240 kilo • 
metre açılmış bulunduklarına 
işaret edilmektedir. 

Sarp araziye \•e fena havaya 
rağmen bu ileı i harekfıt meha.
retle idare edilmektedir. Yu • 
nanlıln.r, düşmanı tahkim- edil· 
lllLS mevzilerinden atmak içm 

lC'ıdel ı muharebeler dcrecc:;ınde §ıd- cebheden hiıcum.larla değil. as-
detlı ol uştur, kerierinın dağlarda süratli ha.-

Bardiu civarmda harbeden kı
taatın, bu mıntakadaki İtalyan 
garnizonunun Cqpuzzo ile Sol
lumun iş""aliylc neticelenen ha· 

~ . . .. 
rekata mani olmaıua.sı ıçın gon· 
derilmiş olması muhtemel gö
rülmektedir. 

Knbıre, 17 (a.a.) - tı P.ilız u• tı· 

ıri karargahı tarnfınd~n dlln oec 
nC"şrcdılen teb~d Solluım.m ı ı 

cd ldıgi zaman ta~. re- meyclo ad 
bulunan miıtn:ıddid tt lya:ı tayy:ır -
l~inin de ele r.eç .!Ji ı bildiril k

tedir. 
Zaptedilen yeni mevkiler 

Loml"a, 17 (n.u.) K:ıh:rC' t ı, ı 
ğind in ilitlcr taı fın<lan z:.ıptcdıl-

dtgi l.ıHdınlen U" ~hkem ı: 

kim hepsi . Tr bl · pı-akl rı•ıd d•r. I 
Siddı - ömer • 1 h du· d ı ı :-

rıben 3 kılomctn otcdc bulnnn, k
t. dır. 

İtalyan ~ mi t'-'bli~rf 
R m 17 ( ) 193 

it!ll:> a•ı tt> 
Çölde, Tnıblu ( rhe inde 

ç k fena bir h.' ny:ı rağmen Uıy - reket kab s tlet inden istifade 
y;ırcleı·inuz fonlıyetlerıııj nzalbna ederek cenahlardan revircrclıC 
mışlrır ve kıtalarınuzın muknveme - çckilm.eğC' meebur ed cek şckil
Unl t.ak\iye ctmışlcrdir. Avcı ve bom de bir tabıve kullanın. k süretile 
bardım .. n tayyarekrımiz dU. r.:ın çok hareket tİnektcdı 
tz.'aç etmişlerdir. tt:a.Iyanlar, mu af imkiinı 

Deniz.ae, toıpll t.lm ğn m.ılısus tay kalmıyan mcvzikrinı terkederek 
) arekrinu.ı, Bardi:ı'yı bomb ... rdımnn ı diğer noktalarda muharebeye 
eden a.ooo tonluk bır krmazore ikı devam etmektedirler. 
t..ırp'I ısabet ettirmişlcrdır. Tayyn- l'unnn resmi tebliği 
ıelcri ı den be. donmemıı1tir. Atina, 17 (a.a.) - Yunan haf 
Yurıan cephes.nd dokuzunt'u ordu kumandanlığı tarafından 16 ilk 

m ı t . ında suku \ rdır. Son giliı kanun akşamı neşredilen 51 
lcrdckı n ı.ıh4ırebc r <' na .• nd:ı hum- numaralı resmi tebliğ : 
b::ır •• cı alayı ile Mil "ıno mızı aklı aı..yı Cebhenin bazı noktalarında 
k .. yruı de er bir surc:.te tcm ... yuz et- mnhdud mıkyasta cerryan eden. 
m· 1 •rd . mevzii harekat muvaffakıyetle 

S;ı_rkı A!rlkada S ıdaiı cephesinde inkiı;af ederek lmtlarımızın kıa 
keşif fJ:.ıl.yetı ulnrn~ur. men ileri alınması ile neticelen • 

ah D "<'< o~n·yı b :nbnr - .....:mı:=·~~. ti:::"r=· =======:==-=== 
dım ı tınek i ti l bır d~ nıan tay. ;;::: 
't:l c i \ rllcn al' ll ilzcrme hemen 
ha\ :ıl !! !l avcı t ~ ;y.arclcrimız t ... ra
fındnn d..ı.,iirillı ışt.lr. 

1 •l' maralı tchlibde b ru dilen 1 
n ~askın ·'- nda a-.cı t Y-

_. SiRKECi ,._. 
SalkımıöliUt Demirkapı 

Ha~il Sezer 
areMi Wellesby tipinde bır du n Karyola fak- ı' nsındaki 

-_an urette zihinlerine yerJeş- 1 Mevl!ı raiunet eJ ı ye. \;9·-~~---iiililiıııliiiiiiilmiiiİIİİiiiiiiıııiiliiiilıı•••lllrıl 
~erdi. Hitıer'n )>ütün plan· '--------::·~·=·=·=·=·:="lll:=:::=:::::::::::==:::::::====~===:::::::~:::::=~~~~ı:mm:;m.s:~~..;~a:.;;;_;;;;::;::::=::::::~l;;;;W:.a.ı.ı;mı:i.I.ii.:.......i,;~=:=:~s:~!!.L;=~ıu.&;;:...:.;::...;~=~=-••ieii:~=~~~ 

eden harbin sek ,i ı;ünil e< y n 
eden muharebeler, dnha evvelki b\lll-

t y;ı are. nl alevler i "nde dü urmUş. ı sergiyi ı:ıyaret ediniz. 
lerdir. ••mliıiilıllİI••••••• 
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Nihayette şu knran verdi. 

Medresede bir küpü olacak, a
lenen küp i<lmanı yapacaktı. 
Ve, hakıkat! de oldugu gibi ar
kad~anna rJıl tac:ıku BMka 
~ kalmamıştı. 

Anuna. mudc.:mslen hocaları. 
arluı.aşları. bu 1§C şaşacaklar· 
eh. Ne olursa olsun o, kararını 
vermişti. 

.Akşam olclu .. Mumın eve dön
dü. Yemek z;:rnaru bUliın aile 
sofranın ba~ın, c:;evreleroişlerdi. 
Kardeşl n d sofrada yer al· 
IJll§}ardı. Mumin aessız idi. Mü
teesair, ''C meyu olduğu halin· 
den belli olu~ ordu. 

Çolağın babası, sert ,. intiza
mı sever bır adan olmakla bc-1 
rabcr cYlfıdlanvle sf'rbcstçe ko
nuşabilen bir ·şah ıyettı. Mü· 
minin, mcyutı hnJin gorimce 1 
sordu: 

- Ne molla: Ne var, ne 
yok? .. Bir yın mi var?. 

Mümin, nezaketi ve hunnet
le cevab v('ru•. 

- Hiç bır şc~ im )O baha. 
Sayende r .. h um .. 

Dedi. 
Babası 

her şeyı si ~ IC>r 

Bo t;ırni 1 .ne d:) 

kedonyafü ~ 1<'\ şekle devam 
bu iki deli t. ıasmda.k ihtilaf
lardan ilerı gdmc kte idı lnınltc
re ise Mnl d n ada cezri ı ı ... 
hat taraft:ırı gorünüyoroıı. 

NihayE.> 190 d mc ht.r He -
val mük.k .. Uyl dt:'\ldkr ura.l -
nnda anlaştıİ. r 7 ine Edvard 
Rus Çan il H.f'\' ldı.: J illfiJ t 
etti ve bu miil. kattadır ki O -
manlı imp r. tor luğundan Ha· 
kedonyanın J.oparıım~i'ı '<: M~ · 
kedonyadu muhtariyet esacıını 
dayanan gcı, . ttlah· t yapılma
sı tnkarruı <'tti Ifomıtenin is
tediği niha;} et olmak uzcr :dı.1 
Fakat ta.m bu :<ırada Ü<.,unrU or
dunun i vam 'e mef rutivc hn
reketiyle. bıı d nb re buttin rro· 
jeler altü t o'u, td ı 

Meşrut ıy\. t r rekc-tınu bır
denbire ı atlak ' nı es n•u ı) a-
st lmili Bu ıdı. Ötcdcnber J - 1 

tan bulu almak v~ Bnlkan ~ ann: 
adasını bh Rtı!:i cynletı halin 
sokmak istiyen Run Çru ı ıle Al
manyanın B ğd ı<l d mıryolu 
imtiyazını koparmasından kuş- • 
Jrulanruı fobıilt.crc ınıp3ratoru
nun "Reva! , de devletten, garb 
parçası Malıe<lonyayı <l:ı çekip 
kopannağr km. I \'Cruikll"Tİ (lU· 

yutunca Rumclıdeki üçüıwü or
du isyan ctmı~ti. 

Fakat )falted •nya mest lc.:sı 
denilen ' h1 kadar s.ıyas: faa
liyetlere Mbo..!'bıyet veren mese-
lenin aslı n ıdı? ı 

Mnkedony.~ m<"Selesi Boğru-- ' 
lan ele g rnıck ıstcyen Çarlık 
Ruayasınu Osmanlı pnyıt:ıhtJ
m garbdan kuşatmak meselesi, 
begemony hmnı Balkru1 y: ıım 
adasına doğnı siırmek istiyen 
Avusturynhtarın ıkbsadi ıu;ıhp 
yayılmaları ınef>eleşi ve son yiiz 
senede yoldun v:ı.r edilen Sırb, , 
Yunan, Bul~aı deYJcıtlerinin bit- 1 

RADYO] 
1 18 12 1940 ÇARŞAMBA 1 
8.00 Pro.:r. ı 8 .. o Konuşma 
1.03 Haberi<' 18 35 Cocuk s; 
8.18 MiWk (pl 191~ CorukJ... -
8.45 Ev ktıdır. çır nu ;k 

* l9.3Cı H. berlet 
12.80 Program 21.10 , Konuşm:ı I 
12.33 MUzik 20.15 

Jlad)O <•-ı 2.50 Hab le- z.et~. 

13.05 Müzik 20.45 Mızık (pl.) 
.3,20 Müzik 22.30 Haberler 

* 2145 Mlızik 

8.00 Program ı-;s J'ııpaııış 

18.()3 Mu1.ık 

• 

dı{;'lnı bildiği için sualini tekrar
ladı· 

- Hele, hele .. Söyle! Bir şe
yin var senin?. 

- Yok baba! .. 
Dc·yip lafı kesti. Faknt, ağa

bev· ı aWclı: 
· Baba, biliyor munun, ınol

Ja ne yapıyor?. 
Ne yapıyor?. 

- tclman! .. 
- Sen delisin? Mollanın id-

man la ne alakası var? 
- O, p<?hlivan olmak hırsın

<lauır. 
Demek düşüncesi ve mc

Yllb'l;} eti bu öyle mi? 
Her halde .. 

- Zannetmem.. Sen Müba
lliğa ccliyorsun? 

- Hayır baba, söylediğim 
dogrududr, idman yapıyor Yal
lahi .• 

- Nerede? Ve kiminle?. 
- Kuple.. 
- Küple mi? Bu nasıl ŞC'y?. 
- Hani, bizim pekmez kü-

pb yok mu onunla?. 
Oyle idman olur mu? De

mek oyun yapıyor .. 
Oyun fulan değil baba, ağ

~ n. kadar su dolduruyor.. Ku
cakla ıp meyclanı dolaşıyor 
hliplc 

R .. 
mez, tukenmcz ılıtiras \<.': ka\·
ga vt:'"'ıl si ve bmaenalc.} h eıı , 
gem mı'innsiylc bt>ynelmilcl blı
pc.Jıtilm mes~lesi idi. 

Bıı mesele, bu cebhc'criyle, 
biı mC'şrotiyet hareketiyle hal
Jedılen-ıi~ ecek derece deı m si- ı 
ya.hı köklere iRtmad etmekte idi. 
Bu l (;,:IC'rdir 1 i o zemin tiz"ı in
de' lttılınd ve Terakkinin mes
t ı1tıy1.: hürriyet. ve vilavctlcrir 
ıslı hı '\e halkın adalet ve müsa
vat <'"" ları ~rmdc id. resi pro-ı 
Jderın ' ragmen Balkan harbi
nin {'VC'l:L tohumlanınasınn, son
r.:. mi işaf etıncsıne ı e~b·yet 
\:eıdı Balknnlı devletler mcsc>
lenın lıir türlü h,.Jledilemcdigiıri 
g(jrun e Rumeliyi keııdi ara
arıı.d. paylnsamk esasma da-1 

y. nar. bir azkcri ittifak akdcde
rel ' r büyük devletleri d bu 1 
ıttıfr kJnrınn destek itbt r.z ede-
rek l H12 de Osmanlı devletine 
Bulgaristan vasıt.asiyle bir nota 
vererek harb ilAn cttilcı ve bu 1 
bedbaht hnrb sonunda da aldık
lanııı taksim noktasında ara
larınd• n.nJa.şamıyarnk ikinci 
Balk ın harbine sebebiyet verdi· 
lcr. Nt'tıcc ~u oldu ki Bulgar
lm· ilun<'ı Balkan Harbinde nıağ
lfıl (!)arak bliyük ganimetten 
oohloo1klen par~ayı elde edc
mr-<lilc·r. 

Onlar için mesele daima, bü
tun tedhış ve bütün harblere 
rağmen halledilmemiş dunı- 1 J. ordu Büyük Bulgaristanı ya
yamamak! Hep .Adriyatfü
te harn<lcnizc kadar uzanım bü
yük bır Bulgaristan istemekte 
w· bum gerçekleştirmek için 
luı.n de kmektc, entrika yapmak-
t: ve heı teşebbüsleri kendileri-
n 2arar vennektc, başkalm rnın 
ışin yarrunnktn ve yüz seneye 
valnn zrunnndanberi kendilerine 
en biıyiıl< mılli emel ittihaz ettik
leri bu malihülya çökünce de-
ıııı bır mkisara düşmekte ve 
yemden çareler taharrisine gi-
rişmcktP idiler. 1914 Umumi 
Haı bin de lıcp bir çare ola
rak. hep biiyük Bulgaristanı 
yaratmak emeliyle girdiler ve 
o muharebede de herkesten ev
vel silahları bırakıp teslim ola
rak "Nöyi,, muahedesiyle bu
günkü hale geldiler. Bugünkii 
küı:;üc·iik, zayıf, fakir Bulgaris-
tan halıne gclcliler, fakat l 918 
senesinden sonra gc<'irdikleri 
tUrlü dahili buhranlar ve gene 1 
komiteci harckPtleriylc znmnn 
?.aman ve fırsat bul<lukçn içleri
ni dı~c vurmaktn tC' eddüd et-
mediler. (Arkuı,ı \UT) 

R y L 
- lşte asıl senin söylediğin 

alay! .. 
- Doğru söylüyorum vallnlıi 

baba! .. 
- Delimisin sen? Hiç o, ko-ı 

ca p<'kmez küpü su doJıısu kal
kar mı? 

- Sen, gördün mii? . 1 

(Arı.:ıı,'_ 'nr) - -=ı t·L A. 
!140/lOll 

Adalar sulh mahke
me:>inden: 

Hasan Tnhsın, 1' ahrı:ı A) cıa, 1 h
mud Nedim ve N ıuı Kop•üluniln 
ınuşterckcn mutns.ırrıf lJıohındtıKlıın 

Buyukada Mcşrutiy t n:ı'1.ıllesi csKı 

Yalı yeni Albayrult ok •k p. rta 25 
Ada 105 p~rscı 5 l\ 1 ı ırın izn-
ki şüyu suretıle s·ıt kıırnr 

verılmiş olduı,'1.ındaıı 

konulmuştur. Ars.ı lı it• ı u:Jl •tı ha
lindedir. Yilzu 7 d ı 

mcsnhosının 202,!i mctrl! • ı ~ .. lı.ım

d dır. Ynnındnkl bnh ) dıı

v .. r dahilınde olup h cwdu tef ık c
dilmerni• t r. Heyetı u ne 794 
buı;uK lı a luymct u kc. r o ıı n uş -
tur. Tcll!ılıye ihale pul ı 
nelık taviz becklı müş1t r \ t 
Vergi ve bck-d ye ru uı m ddı llııı

lcden teıızil olunür. Mu--< .}<.deye ış.. 

tlnk cdcıılPr yüzde :> <.-<lı buçugu n · s
bcliııdc pey akçesi vermclcrı ve.} a 
milli bır bnnk&nın tcnırnat ırcktu

bunu ıbraz elm• lcri mukt:..ı J . Bi
rint>i artırma 0/1/941 tıırıhlı ınüs:ı

dif pnznrtcsi günti saat 14 len lG y-0 
kadar mal kcnıcdc icra olunacakur. 

Birınci ıırtırm:ı<la kı~ ıı ti ınuh:ım 
men enin ) l\zdc yctr ı.,. bt.>şini bul -
n uz.:.:ı en çok artırnnın t&nhhüdu b:ı
kı k..ılmnk Uzer" on g\Jn duba u • tı
lıp ik.n<.i artırma 17 il /941 t nhmc 
mu:md.1 cuma gunu aynı sa:ı • ıcra 

\ e en çok artırana ih:ılci k .. t'ıycsi 
yap lacaktır. Ostünd • bır .. krl ı mu~

tcr deli muz ıycd ·H y • cilrı 
:ırfulQ lcdıye ctrr c... rnC\:u .. rıyc -

t.ııdt..oıı. Pı:ırn vuılmcz c müzııycdc 
!cshed lir. tkı mu.1.aycd tti.ı ml:ıki 

!nrk ırustenkıf mu~r!dcn ta ıniıı 
ettlrılır. 

1potek sııhıbi a l:ıcnklılaıla ntıl-

kadarlorm ve ırtüak hnkltı • hiplcri
n·n g yri menkul vzerindl:kl hakl:ı
nııı hu usilc n us at ve fJize dair 
ıdclınl ... rım il:ın t:ırihinclcn ıt..bnrcu 

blldm m 1 rı 
1 ,ımdır. Akrı t kdı de JırkJ tapu 

lhle bıt olmıy ı 1 r sa • b dc-
liııın paylaşmasından h riç kalırlar. 

Daha !.ız1 r ıalı.irrı<ıt :ıl -ık l t vcnlc
rin herk~n c r bôlm!'Sı için açık bu 
lundurul:ıcak n tı mn ş rtmım('S le 
940/ I 08 sayılı dosyacl ı men ud ve
saıki gorebikceklcri ılAn olunur. 

(1221) .. 

EN1 SACA11 

VEYA 
.R MOTÖR 

KömUr nakli için l<'ralanmak Uzere aramyor. 
Al:\kadarlarm 2044 li'lumarah posta. kutusu 

adresine mektupla müracaatları. 

Halic apurları işletmesinden: 
uı:ı, 

tırmn \ 
ınizde Mud 

Devlet Limanları İşletme Umum 
Müdürlüğünden : 

is1unbu1 lim:ın tar •cs.I' , ıı, 35, 42 ve 73 uncil mııddel~ri tadıl 
edilmıştir. 

Yeni lıukümlcı ıı t:ıtbilt"ııe 23/12/940 Uırıhirıdcn ıLhnrcn bru,ıl:ın 1ca
ğıncl::ın muaddel maddl.'I ı ııı matbu ııush:ıları l~lrJUUc MOdurlıli!ıı n unme-
ı:ıt "-'<'rvis.nden bcdclı rıuka~iliııdc tedarik ed lebilır. (lıllll) 

Zonguldak defterdarlığından 
Zonguldak viliıyetı içindt' m" kez kawsında yapılacak c20768> lira 

cG7> kuruş l.cşi! be::!dlı Zonguld::ık hukılmet konagı bahçe du11arı üımlr 

işi kapalı zarf usulil i•e eks.luncye konulmuştur. Jo:ksiltm i 2/l/94ı per
şeml.ıc günü saat 15 de Zon&'llldnkta De!tcnlarlık odnsında toplann<"ıık 
komisyonca yapılacaktıı. Eksiltme ş:ırtnamesi ve btın:l mütclHTi evrak 
Zon&'Uldak Nafıa Mudurlüğünde gôı .. llcbilir, 

Muvakkat te•nın:ıt •1557.50;, liradlJ'. 
tşln bed<'lı 207Gil lira 67 kuruş olup i.stılıkaklar Zonguldak Mal san

dıi,tınd:ırı "erilı!CdtUr. 

Ekslltmcyc girmek fsliycnlcrln ihale g(iııünden en az Qç gUn ~n·el 
Zonguldak "•lfJ tine murncant ederek vilftyct m.ıkamındnn alınmış mute. 
ahhidlik ehl13ct vcsikns le Ticaret Oda ınden bu yıl iı:inde alınmış \'esi
ka ve muvakkat tcınlnnUıırı ile biılikte teklif wl'flarını ihıılc sa:ıtindcn 

bir saat e\'Veline kndnr komisyon reisliğine makbuz muknbllindc te\ di ey-
lemeleri ılAn olunur. cll84h 

İs anbul Be ediycsi İlanları 
K dı ... uy koprll. iinOn ta •ri kın rılınm·:ık Hı t n Bıtum açık t ksı1tmo. 

ye konı .. .1. u tur. Mecmuunun tal nln ı.cdeli 160 lira ve ıU. tconıınntı 120 
lradır. Ş..ırtnamesi Zabıt \ a Mu:ıınellıt Müı'liırliiğü kaleminde gorl\lecck
tir. lh:ıl 25/12/940 t:ırşamba gilııü S."lat 14 <le Daımi EnctimendP ynpıln
rakt.ır. Tal bkrin llk temınat makbuz veyn mektuplan ve 940 )ıbrıa aid 
Ten et Odası vcsikalarll<' ıha •' gfınu muayyen saatte Da"ml l<:Ocümende 

{111106) 

Muhanuner. bedeli 4377 (Dört bin üç yiız yetmiş yedi) lira olan 17 ka
lem ölr 1 ıllctlt.'ri 30/12/1940 pa1.artcsi cünu sa:ıt 15.30 d:ı açık cksıltme 

usulil llC' Anknroda ldnrı! bina ında ı:abn alınacaktır. 
Bu l" ginnck lstiyenlerln 328,28 (üç yüz yirmi sekız lira yirmi sekiz ku

ruıı) 1 ralık muvoıkkot teminat ile kanunun tayın ettigj vesikalıırı ve t.eklff. 
form ">nı gı.m saat 14.30 za kadar komisyon reisliğine vermeleri 11\ıımdır. 

Şa.tnaMd<'r parasız olarak Anlaırada malzeme dairesinde. ll:ı}dnrpaş;ı-
ia T l ıum vt sc k efllgiııda görulcbllir. (l 1'163) 

• • • 
Va onların tahmll ve tııhlıye müddetleri ıçıı, H:ıyd:ırp:ı .. a \'e lw ırde 

c8 v1.. diger istasyonlarda c6• s.ıot olmak iiz~e verilmekte ol n hle
t!n t.-ıtb kine ayni şarUnrl::ı ikinci kfınun 941 tarıhrndC''l ıtıb.-ıren ıkınri bir 
iş'nro kad, r dc:vam cdılecektir. 1''nzla tafsil~t ıçin istn yonlarn mUrrr:ıat 

edilnıelıd r. 48701 <1184!.b 

Istanbul Defterdarlığından 
M ıikellefln adı 

S. No. Işı Adreııl Matrahı Kıu:ıınç Buhran Zıım Seneaı 
~..;_~------_;,.~--~----------------------.;__--------------~ 

Miıl haut 

JOPUll SHIS 
.. TfL ,,,.. .,, . 

PERA.ltE~Of SATIŞ: ODE.ON ACAZASI l~TAhSL~ BDlibl.U ISTIKLll CAD I~ 

Maliye Vekaletinden 
" l - Bir sene muddctle hes<ıb nıuteha sıslan ~tllkat.i.ode -j 1•P, 

tan sonra İıılaııbul, Aııkııra, b.mir, Bursa, Adana, Menıin. aaınsuıı~ 
vlli\yct merkczlcr:ne tııyin edilmek 01.t're musnbaka ile hesab IJ)i!te 
muın ini aluıacakı.ır. 

01
t!-

2 - Miltch:ıssıs munvinlerinın .ıylık ücretleri 100 - ı20 lira olUP ~ 
banda muvaftak olarılar.ı 3056 &ııyılı kanun hukumleri daircsınd• ncr 
ve3rllccekilrMü

0 

• b k · tih • '· 1 k · · k uıı ~ - sa a a ım anına gıreuı ınt ıç n memurın nnunun ~<fi 

maddesinde yazılı ~artlardan maod.ı h:.ıkuk eva ıktısnd fokülteıerlnd~ 
ya siyasal bılgiler okulUndan "eyııhud ti :ıret mektebinin yuksek 1' tJ 
dan \'eya bunlara n uadıl ~nebi mekteplerden mezun bulunmak ,c 
ııskcrlık hizmetmi biumıiş olmak şarttır. r1J" 

4 - Mtls:-bakil imtılıanı 25/12/1940 rıhindc İstanbul DcfttrO 
tında mutcşckkil iınt.ıhan heyeti tarn!ınd:ın yapılııcııkbr. ısrııı' 

5 - 1mtnıana girmek lstlyenlcr yukankı ş:ırtlan haiz oidUJ( ıcıı<PI 
daır olan vesikalarını v .. 4,5X6 eb':ı;lındJ '>'oğraflarını ve şinıdi>e 1" 
bulundukl:ırı nı:i.telt:rlt' ayn!~ st'beblcıinl gösterir kendi el yazılarılC~ 
~ılı. iv tercilmei halkriııi nıptetıı.ek suretıle b;r istida ile tsf.ruıbul J)t! tJ11'1 
darlı~n:ı 20/12/940 ı:ünfi mt's:ıi s.ıatinln h Uımıııa kadnr müracnııt e 
lcri ic:ıb eder. 

6 - imtihan aşagıdnki mcuulıırdıın yııpılacnktır. oıe. 
1 - Hes:ıb: Kcsrı adi ve •~art, fııiz tcnasl\b, Iakonto, taksinı, Jll 

nas:b. 
2 - Hendese; Sı.tıh ve hacım mc:< ;-ıhaları 
3 Vergi hakkınd:ı umumi mıılümat. 

4 - Tıcarl usul deft<-ri. {~ 

Vel<aletinden 
o 

a ıye 
Gümüş yüz kuruşlukların tedavüldef1 

kaldırılması hakkında ilan 1' 
Gümüş yilz ku~luklnrın yerine gUmüs bır liıalıklar dar]l \'e pif:i!P" 

kMi miktnrdn çıkarılmış olduğundan '1\lmlış yüz kuruşluklann Sl ur• 
lı:.4nun 190 tşrihinden şonra tcdarnldcn k~idırılmaı;ı kararıa~ır>JınıŞt, 

Gümüş yiiz kuruşluklar 1 Şul.ı:ıt 1941 tarihinden itibaren art~k v.ır' 
vul ctmiyecek ve ancak yalnıL mal sandıkları ile Cümhuriyet :Merl<CZ 
kası şubelerince knbul edllcbilccektlr. .1~ 

1 Yorgj Alel;snndı ı 

Hırdnvııtçı 

00.- 21.64 4.33 
Elinde eüm~ yüz kuruşluk bulunanların bunları mal s:ındı1' 

Cümhuriyet Merkez B:mkası 5\lhelcrlne tPbdil ettirn1eleri UAn olunur. g38 Muk('Hefiı, itirazı üze ·m<' 
tetkıkı ı lırcız konııı;~ oııtınca 

venlcn 19/IJ/940 T. 2041 s;,- =
yılı karr>rl;1 komis)ona davet 

(7025) (10216) 
---~ 

Darphane ve damga matbaası 
2 Mıltiyndı Alblran

\l Hırda\ atcı 

3 Ethem S.ılıh I..o
kanlo<'.J 

4 > > 
5 Alcks.-ındros Al-

6 

fandro .. mnhnı
rukat deposu 

> > > 

•rurhıırı 3/8 

Köpı ti fısUi 
62 

> > 
Meclisi mc-
bu an c:ıd. 

42 

40 > 

440 9.60 

640 162. 

540. 1C2. 

240, 96. 

240. 1:6. 

1.93 
1 

412.40 

82.40 

19.20 

19 20 

cdılmıştır. 

938 MukeUcfin itirazı uzcrın,. tet-
kiki itir:ız komısyonunc~a \ e-
dleu 11/7/930 günlu, 541 S. 
ıararla ııısbetı t..'ıdıi l'<fılmış ı 
ısc de ~ubece 9525 S. lı Jilyıha 
ıl<? tc.myi7.cn ıtlrıız olunm~

tur. 
934 Mukellefin filrıızı ü:r:erjne te-t

k ıki itiraz koııılsyonıııH o.ı \ e
rıleıı 11/7/940 gıinlü, 541 S. 
kjrarln vergileı· tadı) cdHmi-

935 

c mezk\ır karıır alcvh ne de 
1116 S. lı ltıyiha ıle şubt.-cc 

.cınyi:ı 1Uraz olunmuiltur. 

938 Mukelldm it.irnı.ı uzcrine tet
kiki ıtiraz komisyonunca \e
rilen 4/10/939 T. 1531 nyılı 

938 kararla matruh vergiler ta
<lilcn tasdik olunmuş ve mcz 
kOr kanır nl~yhlnc de 24 l 50 
No. lu 13yihı:ı ile şubece tcrn
yizen iUraz olunmuştur. 

Tophane I\.ollye şuoczı mııkellcfleriııdcn yukarıda ndı, işi, Ucaretgtıh adresleri yn7.ılı ınOkellcfler tebelhıge 
.ılfıhıyettar b:r kimse côJtcımcmış ve yapılan araştırmolrırd:ı dn bulunnmaıııış olduklıınnden lslmlr.ri lılzularırı

dı:ı gösterilen flır:ız Jtomi yonu knrnrlıırilc ikinci ihbarnameler ve do\etiyc varakaları bizzat kC'ndılerine teblig 
cdilcmcmıştir. 

)'•lı J..;:muııun 10 ve 11 incl maddeleri mueib!noo teblı.ğ yerine 

müdürlüğünden i1' 
1 - Asgıırl 3 97 ııt yerli m .. h \'e muhammen be~li 19200 _;~ 

ternınatı 1440 lıra ol:ın 30 ton kulçe kurşun kapalı zarı usulilc cl<ı>P 
ye konmuştur. dıfr' 

2 - Mezkilr kurşunların lhıılcsi 24/12/941) .alı günil saat 15 te l 
mizdeki koınıs, oncl:ı yııpıiacaktır, ~ 

3 - 1stcklıkrin 24SO ~yılı k.ınwıun 2 ve 3 üncü maddesinde t ı4 
vcs.--:ik ile blrlıkte ilk temlııot vr teklir mektuplan mt>.zk\1r günde sıııı 
de kııdar komi yon J i~ .'!Setme m.1kbuz mukabili VenJ)('Jeri llzımdır. 

Şnr1.ııameJer her ı;un id:ı ·eden verilir, dIG-09> ~ 

Deniz Gedikli Erbaş Orta okulu 
Müdürlüğünden ut' 

Okulumuza ucrt'Ui bir riyaziye ve bir gcmlcı1ilc öğretmeni alln~ıılı 
Şartlar: ~ 

ı - Riyazıye Ob'rClmenliğı için Ünİ\'lırs te memnu olmak veya uıti' 
ı!tcde11 OJ:rctmenlik h'Slknsı nlmış bulunmnk ~ 

2 - Cc.micilik oi:rntmcnliğj i~iıı m lek okullarından mezun ,e 
vazifeyi yııpabilcc·cğinc dair tllndc boııservis bulunmalc, 

A - Aske-rliklc ılişiii bulwuruınuık. • ~ 
B - Ucret mikdnrı barem knnununa göre Mim Müdafaa Veka.lc (je' 

tayin t.'dilecektır. Bu vazifelere talıblerin acele Kasımpapdaki DcniS 
dikli okulu Mudurlü/ıune miirııc:ıatlan. cll'l59> 

Salıilıl: A. Cemal~ddln Saraçofjlu - Neşriyat MQdilrO.: Macid çct~l 

... .,,.......,~ ....... =~--=..a=ıı.,.....ı-=::===.:=_,, .................. '=--.......... ...,. ....... ~ ...... • 
ve Cemaleddln Sara~lu ın1I 
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a,,.Jadoımız .6/'r gün Jıre ı .' .. Yalında hen zengin 
• Sen "'1ni laiçiik örme ... 

.. . atla da lcöşl<lim .•• 
• 

' ... Moçkoo'a aparfımonım ı 
lco ımdo olcmo6,./,'m olt1ca/( ... 

... Do1ıl"ğum şePef vePecek.'ı.J 
derse /,;ç şa-1ma tn.!. Çv~k/, 

cebin ~ mu " /<o 
MiLLi PiYANGO' NVN - • I 

t!)f.' t'/l84ŞI Jllel/ vdtlfll'· 


