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1.a.n 1ngı1tereoin o-
ki 111lri.(lt·lii ~· hava ha 
)'o'::!~'f"thıi dr temin t.~ 

r Ci ö R ü ş T ü mühim bir kararı 
)aü 0<~ı ~J:lt•r lıutün dün
tlığ,a.,. •h·rın lıir akb, U.}a.ndır
dıl ""'llaı A bnan~ a vtt İt.a.l:ya
~ da ıo.ogult ~uk bir ÜJ'
ı,ii tııı.. u \'lld ~fn~ olduğu 
hht~izdir. 

" ~llıseyiı ~ 

1 ngıltcre başvekili Mr. 
~ C'hur<.hill F ansız mıl-j 
'ııt rıc- hıu beı rad) od kuın bir 
~ J.; O\ k-dı İngılız başvekih
~ bu nutuJ ırad etmesı he.,. 
ile k n biitun diınyada alak 
' 

1 .Janır. Fnlrnt bugünkü bit ~et ı indL b 1 JCSt öyle feci lngiliz on'hı8u içu;ı yeni ya.palan 1anklaı tecrübe edilirkfıD ••• 

~~<Ull'ty ruuzdır ki ŞU dakJ· t - ' 1 *\ 
' a hcı ışUınk ettiğiınıı. l A Ed ,. A k rAf J • ~ ~ ::~·e~:ıı .. ~=~~ _ vrup=a haı:_J en in n araya L rık= har~ 
~: """•~itil oıuği ~bhesi•- Alman a ve gelaceği doğru 1 Bir İt al an 
bu l>Pk · ıle lnı,"'Iltcrcye tarıhın • g d "" · ı g 
l'tU: ttıilhın dcvresındc çok it l e g 1 d t . 
t tt bk 'e bertflı bır vazıfe te- a gaga es ro y erı 
t t etırıiştl B vazıfc lüzum 

~~u:gılllt:th~~I u!~ef:~~jr-1 hava akını Berlin radyosunun daha battı 
~ rnezıytfürden dolayı --0-- . verdigwı• yanlış haber -<>-

~ b' !'C • g olmakla bera- j . . . 
bit ırı ~tun lx>§cn)et tarihinde! ngıhz layyarelerı --o-- Kızıldenizde bir deniz 
~

1 

b~ ıJ:ırısıb =~k :re büyük hasarlar yaph Loodr:ı, 2.2 (a.a.) - Rcutcr njnn- harbi daha oldu 
~ın mnzıl(nndc empeı- -o-- sının dıplomaük muharririnin ög - -o--
~IU( •- gunnln <ı y<e ağır bir rendi,jıne gore, ingiliz harbiye nnzırı 
~ "\"' kJ <"dı: l 'u at bugün L<mdre 22 (a.:ı. l - Ha.va ne- E F..c'len'ın muhtemel olarnk gelecek 
~ !:! 1.aaa tarıhde hı< go-1 7.aretimn tebliği: hafln veyn yakın bir uunanda Anktı-
llıt \,,tnı t'D mtidhış en msaf- Bugun İngiltere Uzeıine ya-
li,: " h pı1"" diı~m h t ı· l J :ıyn mdcceg~ J hakkında Bcrlin rnd-~ ı.., uduasıı2 bu f'mperya- .... ....,... .. an avn. aarruz arı b' 

111~ "' t. hak.kum "H t<"gnllüb çok 1.-iıçük mıkyasta olmuştuı-. yosu tarofmdaıı vcnlcıı haberin kat.'i-
~l ' km:u mılletJenn <le (Sonu 3 uncu sayfada) yen esagı yoktur, 

bt;iJ c gıb Jı, yat hakkına ============:::::s============ 
~ 01dukl.ın ııren"ıpıni mü- T ı k 
~d lliı~' ~1 dıml~~e:;k opçu ar öyünde 
ıl<iııu tanhl ı ınd" mut lak bır 
li .;: no'ktn t ·kıl edecek- • ı b 
~ ıJa.ıJıun ı~unahlan bu hare- ış enen ı·r c· t ~ h rht ~~;·~un~.'kılo \'~(r:~;~~ 1 na ye 

L lh d ·vrc acllaca.k ıd·. .....,,_ 

leti~t<' .P- .uu.ı• R rmmc Top tıla koyunde Sohanyns':ı md oldugu *°Yl<'llt.'ll ce-
" · ranSt: '<: !n~ltcTL dr Y- bu .. "k b b~h~ • 1 1 ta ~ ı ~ J" 1 ... \.'--...c • l!'i a arasına :ı;c(l v:ık'. mahalline gr.len adli ta-

lı l"i.lıı tn huımsi menf. atlP ı:omul tn kndın <">Pd bulunmuş 
utu1t tt k;;mu afhı:ıc;ıno v cırıfdon butün h:ılK vak'n Y<'nnc 

~ \e be: •Y<"tın ooyle )'Ur.· dolınu~lardır. HaolS<'d<>n h:ıbcrdar 
~ıncta 1 bır ıdc. h de tevafuk 1 «iıfo.n rıe•lır. drrhal vn} a mnh ıllın ı 
k hu n dula ,dJı ki dun~ a- ı gel<>..rek h lkıı meral '\ie tec(>ssll!! _ 
:~1 1 

\ danl ve hür müfek- ı nen ılerı gelen hareketlerini tesldo 
~ ~ htitti m. anlar hey\"can ederek esedı kordoc .ıltııııı ôllmış -

bih Salih Haşım t.ı atından muayen<ı 
<'dılmış Vt morgu k<.ldırılınnsınn rlair 
ndU tabıb nıporu venlıniştir. 

Adlıyc doktorunun munyenesine ve 
vak'a yerinde yapılmı tahkikata gö
re Sohımyas bund;ın bir hafta, on 
gün kadar evvel (ıldurulmüş ve bi-l r 1ıa1Jtıt ılf kalblen çarpm 1 Jardır 

ttilt( e go7 .. k-J' n Frruına ıle ı Muhııtc bi;yuk blr lle-yecan UJ'11r.- 14hare çıknnldıtı vcyn bulunduğu 
~ı !{ re~e <.evıı mışlerdi. Dun- dıraıı <' cd dnha gorulur r.örtıımC'Z çalılar urasıııdak.i meuıra gömül -
,-f(.11 apıamak t~hlıkesinı güs- o cıva tıalkm a t.mınmıştır. rnuştilı-. Hfıdısc etrafında tahkıkatı 
tı ~'tıd \.ıh kuvvet karanlıkla- Topçular koyunde ıına l"nddede derınl~ren ve cmayetc e.1 koyan 
t(ııı ..... kurtulu. ışığı onlaıın 3 ı 
t, "" alnyetlennden doğacak. 1 ==nu=r=n=:ır.:ı=.=ı=ev=d=e=o=tı=ır~a=ı =D=.=ın=y=el=ın=e.ş=ı=:ı::ıı::=:====(=8=o=n=u =2=1=n=cl=sa=y=fa=d=a=) 

d ltıgıı 

Roma, 22 (a.a.) - italyan umumi 
karargahının 137 numnrnlı tebliği: 

21/22 teşrinievvel gccesl İtalyan 
torpidoları, Kızıl dcnızin cenub kıs
mmd.ı buyuk toıpido muhrilılennın 
himayc~i altında seyreden büyuk blr 
dilşman gemi kafıl(' inı takibe başla
mışkırdır. Gece yansına doğru bir 
t011>ido iilomuz kafilcyı görmüştUr. 

D~:ın 1lru or d r.:ulı b-
( Sonu a üocıi sayfada) 

Dahiliye vekili 
Ankara ya gitti 

tiç gundcııbe:rı şehmnizdc btıln -
nan Dahıl.ye Vekil1 Fruk öztrak dün 
akşamki ekspresle Ank:ıraya avdet 
etmi§tır. 

Vekil, istasyonda Voli ve Belediye 
Re.isi Doktor Uitfi Kırdar, Polis Miı
dlirfı Muzaffer Aknlın, Partı Miıfet-
14i R~c1 Mlmaroğlu, Bclediye ve 
Vilayet c.rkAnı tarafından 1eşyi olun
mu~ur. 

Dahiliye Vekilinin dUnkU 
tedkikleri 

F ransada İngiltere 
lehindeki cereyan 

kuvvetleniyor 

Fraıısada bir mahal: 22 (n. 
a.) - Hitler Fransadaki ikame
ti esnasında Fransız başvekil: 
muavini Lavali kabul etmiştir. 
Hariciye nazııı Von Ribbentı-op 
bu mülakatta ha.zır bulunrr.uş -
tuı·. 
Fransada İn~Htere Johindeki 

<".ert•yan 
Zürih, 22 (a.a.) - Reuter: 
Balde çıkan National Zci

tung ga?.etesi "yüksek bir sıyn
set adamı,, m bir yazısını neş
retmelrtedir. Bu zat, §iddetli 
cezalar tehdidine rağmen Fran
sızların ekseriyetinin İngiliz 
radyosunun Fransızca neşr.iya
ya.bm dinlemekte olduğunu 
bildirmekte ve mareşal Pctrunin 
yakınlarının ifadeJerine göre, 
bizzat mareşal dahi bu cmis • 
yonla.n dinlemekte bulunduğu
nu ilave etmektedir. 

Muhanir, yazısında, Oran ve 
Dakar hadiselerine rağmen ln
giliz ta.raftan hissiyatın her 
giln daha ziyade fazlalaştığına 
işaı'Ct etmekte ve söilerinc söy· 
le devam etmektedir: 

(Sonu S lincü sayfada) 

Mihvercilerin 
Balkanlardaki 

faaliyeti 
---0--

Balkanlara karşı here
kal bahara kadar 

tehir edilmiş 
-o-

Londra, 22 (aı • . ) Rcutıer aJan-
sının Belgraddaki ınuhabiu çcktıgı 

bfr tclgr.ıfda Balkan vaziyeti hak
kmcla ~unları ynzıyor. 

Almcınlnrın buıun Rumen yolları
nın kontrolunu i ·tedil~!cri w 1tnl -
yanlaı·ın da Tuna ıızcımJen l> trol 
nakli için en buyuk ıo:najı elde ctm<'l< 
iizere bir kuınpany. tt kil t'.ylcdıklcıi 
bıldirilmcktedır. 

Viyanadan gelen ~cnı haberler 
mıh'\ieıin Balkanlardakı mak ;adlarını 
haber vem1cktcdir. 

Berlinin salfilUyetlı kcıynnklarmdan 
gelen malümnta gorc, bir tarnfdan 
1nglterenin adalannd.ıki kudı ctıni 
aklın bir vaziyette tutmak içın lngil
tere iiz<'rinc yapılan hnvn hücumları 

(Sonu 3 üncü sayfada) lJc t'.i tere uc Franmı yül<lerı-
~eUn"azıf enın kudsiyet ve a
hi bır 

1
1 :rno.!drık gonine.re.k sı

'fa. ~ ~1\l < bırlıgı ıc·ınde, kırılmaz 

Cumhuriyet bayramı 

ha zır lıkları 

Dabilıyc Vekili Faik Öztrak dün 
Vilı'.\yet, Parti ve Belediyede blr mı.id
det me§gul olmuştur. Vekil Vali ve ============= 

Jlclcdiye l~i Doktor Uıtfi Kırdar- H a r b 
.~~le ·~a v ~vışme rabıta
!~~n ! ağlı bır halde müşterek 
~~ı%·ara kaı ı;ıı cıdaJc alıl
d~~ · Bırdenbırc, Fransız 
tlltı->'a ~ıu yıkıldığım bütün 
lit- hıa •ayı tt ı.-rt.ırab ve tees
~tıub r-ı~ı goı·diı. ltransız 
~dl 1Yclının sırlan bütün 
'1 llı<! v tnancvi funillE'.:riyle cl
~<l.tıı nuı bulunuyor. Bu yı
~ (; u.bn c.ılıanda uyandırdığı 
\ı ~ guıı ge t ı kçc eksile -
b~ <lill·rd dah. ...ıyade artıyor 
~..\'~ ~ Z;!Yad teessüre sebe
b ta~ eııyor Eğer Fransa, 
'4!'Ut~1tn ınıUetinden beklemeğe 
0~~ı h~ o~duğu gıbı, harb et
ıtı~:~<' kımsenm bir diyeceği 
) eQi. 1

• Fakat Fronsa harbet ... 
ı.~~ .. ~naa yıgın yıgın tay
~ t.&)[~ Yepyeni tankları, tılr
~hı;u.1 rn dcpolaıı, türlü türlti 
d~~a ateşe girmemi§ mil-
"!. ~kerJeri ile teslim ol-
~alt 

~ar~~ Fl-aıı.sarun ve beşeriye
~'dtnıez ebedi düşmanı 
~~~:ı. ~ aıl:lh atmıyan bu 
)ttı-e :ı1ınd~ c ·kı müttefiki tn
~ \te b Yhı:ıde silah kullanı
~ ~Unu yaparken hakiki 
~~ıı ts17. gibi harbediyor .. 
tll ı:t!c ~~Yarelerinin Cebelüt
~ ltiittiğj ~ne bomba attıklari
~ ~it ~ı zaman, uçacn~ 
~ ~nı~~' atııaeak , bir 
~::'itleri ' varken ~ 
~l t<len al~~ çiğnen1'eY.i 
~n ~.1cuıS1Z devi.at a-

e, "a•~-tatihJcrine, kavim
llL__ ~lanna karp ieledik
·~ Cabld Y~ 

(loını a üncit tayfada) 

--1111 ............... _ Mır ..... -
Allkııra, 22 (Huausi) -~ ~ be~ IMlmJılt ... 

larm:ı Mnıre'.le deYam dııaadledtr. Ba -... ,... ıeçldln ~ parla1ıt 
olmasına çalJ61}makt:W... !ıla11.!dmde ı.q. labramanJar tıdbünü balnııwluru-
larak kabraınaıılann ıan.n .... 1 

........... . 

dan vckfıleUni ve §elıri alAkad:ıı eden ~-- --,-. 
bım meı;el('ler hakkındn izahat al-

DU§lı_r. --~-... _ Va Z iye ti 

Rumenlerin bize pet
rol venniyecekleri 

doğru değil 

Bır kaç hafta evvel istanbulda im-
2alanmış olan yeni 'Fiırk - Rumen 
ticnret anl~ası hukıiınlcrinc göre 
,Rumenlerin bize verecekleri petrol 
ve müştekalı ile diger maddelerin 
1.ealimat işlerin} halletmek üzere 
Bükreşc İlden ticaı·ct heyetimiz diın 
ııehrimiz.c dünmü.ştür. 

Heyet Ziraat &nkası 1.st.anbul şu
besi müdürü Mchmed Ali, Çukurova 
pamuk~ular birliği reisi Mehmcd 
Kasını ve Türk petrol şirketi miidü
.Jü Sedaddan mürekkebdir. 

Heyet azası kendllcı ile görü~n bir 
mubarrirlmize Ruımınyn.. ile iın?.aln -
nan anJaşmarun halen mer'iyette ol .. 
dulu ve ;yeni anlaşma esaslarına gö
- Rumanyadan bize petrol ve bl:ıdcn 
de zeyttny;ıiı vesaire verildJjiru söy
lemiflerdlr. Rumanyaya Ahnan as
kerlerinin linnedle Türk17e7e petrol 
•vk4'ab ~ ııekl1ndek1 ta 
Jlalarn\ W'ben ub obnadli1 lmla-
5' a"w. 

ispanyanın 
ehemmiyeti 

YAZAN: 
Hikmet Ilgaz 

Fran.sanın inh[lfılindcn sonra 
mih\l'cr devletleri siynsi :faalıyct
lennı tspanya uzcn:ıc tcmerku:ı: 

ettird.Icr. ispanya dunya niz:ımın
da orta halli bir devlet ınanz:ırası 
arzcder. Ordu ve donanın:ısı, sn
nayii, iktısadi vaziyeti uzun suı en 
jç muharebeleri ermı:;ında yıprnn
mış ve ehemmiyetini kaybctını -
tir. Bu scbcble hangı t.:ırııfı illiı:mn 
ederse etsin mucadelcnin netıec
sine müessir olacrık \iaziyctte de
ğildir. Şu sırada 1sp.ıny:ıya Ccbe
li.ıttarıkdan ve Fransı~ Fasından 
dııh:ı lıizumlu olan şey dinlenmek 
ve ihtilaller esnasıııda memleke
tin sinesinde nı;ılmış olan ı.lc.:.m 

yaraları tcda\ iye çalışmaktır. Fa
kat mihver devletleri kendi emel
leri yolunda bu devleti ~imdilik 

akıbeti meçhul olan ycnl bir mn
ceraya sürükliycrek tekr::ıı· bed
baht etmcğe çalışıyorlar. 

Jspanya meselesinde mihverin 
hırsını tııhrik eden ı.:ıhct bu dev
letin kuvvetinden ziyade coğrnfl 
ya Akdenizle Atla!. dcniz.i arasın
yo Akdenizle AUas dcnizı nııısın
da bir irtibat vazifesini görmek -
tedir. Mihvcrciler kara eephcsin-

[lonu 1 ncl uhlfodo] 

Ereğli kömür havzasındaki tekmil 
ocaklar devletçe işletilecek 

'.Ankara, 22 (Hususf) - Ereğli kömiır havzası nami) le 
maruf sahanın Amasra :iı:.1:ismar mınt ıkaı;ı dahilinde ve F

reğli kasa.balan ar38ındaki kısmında mevcud, Üzerlerinde in
tifa hakkı tesis olunmuR veya kiraya vcrilmis olsun olma
sın, gerek imal ruhsat tezkereli V<' geıck ımtiyazlı faal ve gayri 
faal, metruk veya imtiyazı feshcdilmiR bi.ıtün ocakların de' -
lctce iRletilmesine Heyeti Vekilccc karaı verilınistir. 

'--------------------------------------' 
ENZADEYUSUF iZZEDDiN 

•9i!IL4' 

,OLDü üLDü Nü? 
-NTiHAR MI ETTie 

Ya%an: Hski lstaııbal Valisi SÜLEYJltAN KANJ 

- 4 - ---------~ 

Yusuf lzzeddin efendi Abdülhamid 
zamanında cereyan eden siyasi 

.hadiseler hakkında ne düşünürdll? 
Cami hademesı, kayyumu, 1 

hünkar çavuşları Hüsameddin 
efendiyi ararlarsa da bulamaz-ı 
lar. 

O gi.in camıde ımamctı, mes
hur best.ekar Aziz Medeni efen
di ifa eyler. 

Camiden bu gaybubeti me
mur·~ ctınden infisalini intac ey
lemiş olnıı Hüsameddin efen
dinin dostlarına anlattığına gö
re: 

O gtiıı camıden uzaklaşması
na, sarayla münasebetini kes
mesine sebeb Yusuf lzzeddin 
efendinin kendisine övlediği 
sôzleı olmu.~11. 

Yusuf İzzcddın efendı sünnet 
ve kaza namazları kılanları rü
kfı vaziyetinde gönınce Hüsa
meddin efendinin kulağına bir 
ta:kım yakışmaz, münruiebetsiz 
sözler söylemiş ve namaz kı
lanlu..."ln bu vaziyetleriyle gayet 
kaba biı surette eğlenmi.'l ! Her 
türlü şakaya mütehammil o
lan Hafız Hüsameddin efendi 
din vo namaz ile bu istihza ve j 
tczyiflere, tcrncshure dayana -
mıyarak ıırtık böyle bir muhit
te yaşamağa razı olamamış. 

Yusuf fu.eddin efendi baba
sının öldürüldüğüne değil, in· 

SABAHTA~ ......_. __ 

SABAHA 

tihar ctmit olduğuna kani idi. 
Onda bu kanaat, ne Abdülhami
din açtıgı katil davasında, ne 
de ondan sonra sarsılmamıştı. 

McşruUyetin ilanından sonra 
Avrupa gazeteleri muhabiı ]eri
ne vcrdır'ii mülakatlarda bu ka
nun.ti he; defa izhar eyleır.işt.ı. 
Beyan<.J tı ıcln: - Babam büyük 
bir pad .• htı; onu lıal'ctmek 
biiyük ·r kabahatti. Hal'ındo.n 
sonra yn ~mağa tahammül e1c
miyecebı aşıkardı. Zillete ta -
hammül etmiyerek ıntihar ey
lemek onun için bir ı:.cref nokta
sı idi. Yolundn müt~!t-ahır irad 
eylemiştı. 

Abdülhamidin uzun saltanat 
seneleri Yusuf İzzeddiıı efendi
yi iı;in ıç.iıı çok üzmüştü. 

Saltanat nöbeti kendisine ge
linciye kadar kimbilir böyle l:aç 
seneler daha bekliyecekti!. 

Fakat nihayet Abdülhamid 
hal'olunaıak Sultan Reşad 
tahta geçmiş, kendisi de veliahd 
oluvermişti. O bununla saltanat 
hülyası t}Chrabında büyiik bir 
adım atmıştı! 

Ancak bu adımla beraber 
kalbinde zalim şübhc yeniden 
uyanmıştı: Ya şu türedi 1ttihat

(Sonu 2 inci sayfada) 

Neler oluyor, 

neler olacak? 

İstilayı yalnız İngilizler ~•l)il, Baltklar da bekliyor ı 

a kı duşmnn taraİn altı, yedi ;yuz' 
O milyona varan nüfusu birfblrilc 

harb halindedir. Fak:ıt harbe
den, uç beş bin t::ıyyareciden ibaret
tir. Mılyonlarca ordu, boş duruyor. 
Ne şiınaı denizi sahillerinde, ne 
Manşd:ı, ne Akdenizdc, ne Mısırda, 
ne Afrikanın diğer nokt..."llarında ha
rc!,;ct halinde bir ord~ n tesadilf et
m.iyoruz. 

Man!jln boylu boyunca toplanımş 

ve karşı yakaya geçmeye h:ı2.1rlanını~ 
olan Alman ordu.su gibi, ttaly:ınlnrın 
iki ay evvel bü7ük mera!imle Süvcyş 
kanalına taarruzunu UAn ettikleri 
Grazlyanı ordusu da eli kolu bağlan
mı:J beklemektedir. 

• Churchlll'ın nutkundan • 

Ynlnı cıcııı.:lcrdc, t .. kat büyiık do .. 
naıımn ve ticaret :filoları kafileleri 
ynnınfuı pek sönük kalan 1>37.ı akın

larla tngiltereye ve Alman toprak
Janmı, işgal altmdaki memleketlere 
yapılan hava t:ıarrutları harbde ol
du~umuzu hatırıatm .. ktachr. 

Ancak bu hava t:.ıaı • uilannda dık
kaU celbeden bir dhet vardır: To:.ı.r
ruılar clfallmemi§ olduğu hnldc iki 
taraf do zayiatın pek <ık.silmiş oldu
ğunu kabul etmektedir. Günde yüz, 

;yüz elli tayyaresi dü~n Abıanya, 
ar.ık sekiz, on tsınare kaybeı.uğl 

ıibl, Almanlnr bile tn~~n :fazla 

(6onu 2 inci sayfada) 
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Vergilerin .....-: .. _ _.,,J' ] 1 ! i m Köşesi 

Zamanın lktısad Vekili Şakir 
Kesebir şunu diyebildi: Bir adam karısını öldüre

rek toprağa gömmüş 

I~ P<0f. Sal; a~~d Uzdllık 
Galila ve Nevton 

Galila ilk tahsil devresinde ~ 
tndrlerini Ögrenmiş ve gt'ııÇliğindo 
bu prensiplere sadık knlmıştL Fıık.ld 
öğrenmiş olduğu prensiplerden IJıız:ı

laruun tecrübe yolile isball ırma ttal
kıştıgı uımnn bu prensip! rin tutnıa
dığını görünce tablatc ~id ııu tıcde
leri ayrı yoldan yapmuğı duşuıdu ve 
burada Arısto usulünden ayrılınLS ol
du; çCinkü Aristo usulü tecnıb"'1ca 
nclret eder. 

''Efendim! vergi dokunulması caiz 
olmıyan bir mevzudur.,, 

İngilizlerle y pıfmakta olan 
ticaTi müz..-ıkerelerin bazı kı
sımları daha neticelenmiştir. 
Yeıti kararlaştınlan esaslara 
göre İngilizler Ege nuntaknsın· (Baı tarafı ı inci aay'fad:1) 
dan 3 milyon liralık daha ıncir müddeıunrnmi mu!wınl"rındt'n c'Pe
ve üzüm alacaklardır. lngilizler ridun Bagao:ı:t cesedi bulunduğu e

lıı.rın nrnsımı. g.,maum Benim bun -
dan b:ışkn suçum yoktur Bütün ka
bab:ıtım onun olduğunu saktamakt.ao 
ibıırcttır .~ Kurtuluştan sonra Balıkesir lı Yazaa : 1 

vilayeti meclisi umumısine iza R.UHl NACİ 
olmuştum. Yurdım ana dcrtlle- A 
rine çareler aramak ve bulmak ı S A \::r D / Ç 1 
için artık resmi bir salahiyet j 
kazandığıma, resmi bir vazifo 
aldığıma inanmıştım. 

Hele hüki'ımet merkezinin 
Amuırnda milli bir devlet halin
de taazzui etmesı, btanbul hü
kumetinin eriyip tükenmesi. 
gönlümde çok ciddi sevdalar u
yaudırml§tı. 

Ankara hükumeti, diyordum; 
Osmanlı impnratorlağunun mi
rasına konmuş değil, Aıın.do
lud yeniden kurulmU§ taptaY.e 
bir Türk devletidir. Bu, gene 
kendi bıçağımızın ekmegıdir. 
Arbk Osmanlı hükumetinin is
keletini tutan kanunlar, idare 
an'anelen suya dii,,,<mıelidir. 

r>enirn gönlümde bagdaş ku
ran bu duygular; o kadar ciddi 
o kadar samimi, o kadar her 
yurdda.cıa sari bir kanaat imiş 
ki Loznn sulh lancasındalci mil
let mümessillerimiz dnhi eski 
Osmanlı borçlanw (bela mi
rası olarc:ı.k) yüklenmemek için 
bir kaç defa müzakereyi terk
etmiştiler. 

İste ben de bu halis kanaatin 
tesiri ile bir (tevhidi mükellefi· 
yet) hamlesi yapmaya hevcs
lenmistim. Bunun ıçın hır ctüd 
lii.zımdı. Her şeyden once, o 

zruııa.n hükibn suren vergt ka
nunlar.ıw, vergı nısbetlCrini öğ
renerek i§e başlıyayım dedim. 

Dogru, vita.yct defterdarı, Nu
rullah beye baş vurdum. Bıına 
biraz merhamet, biras hayret 
il cdı ki: 

- Ah oğlum ah- O pırıncı a
yıklıunak kabil mi acaba? Vergi 
mükellefleri neyı ne hesabla 
verdiğini bilnüyorlar, diyor
sun! Pekili! Ya vergiyi hı.n
lıır neyi ne hcsabla istediklcnni 
bılıyorlar mı, dcnrin ! ! Biç zan
netmem .. 

Cesaretimi kıran bu hitab 
ve itab karşısında, afo.lluyıp 
ncn.t etmek, emelimden vnz 

1 
geçmek, doğurusu gençlik gu · ı 
rurwnu sarstı. lsrar ettim · 

7Aıran y-0k, dedim; vere
ni de, alanı da şaşırtan bu iş
deki keşmekeşe her halde bir 
çare bulmak icab eder. Hele bir 
emek çekelim. Boşa gitmez 
sanının. 

Herkesin kendisine hünneUe 
(bcybatia ! > diye hitab ettiği 
defteııiar, beni tahaklrukat mc
nıuru Enver efendiye ciro etti: 

r- . 
Deli Ş bzade Y s f ızzeddin 

1 
(}!dürüldü mü,? 
intihar mı etti • h 
(Baç tarafı 1 in°' sayfada) 

çılar kendisini veliabtliktcn is
kat ederler, saltanat hakkından 
mahrum bırakırlarsa! 

Yusuf İzeddin efendinin artık 
malftliyete doğru yol alan di
mağında bu şübhe gittıkçe bü
yüyecek, kuvvetlenecek, ölümü
ne kadar kalbini, fikrini kemir
mekten hali kalnııyacaJstır ! . 

Abdlilhamidin saltanatı es
nasında. Yusuf .İZ?.eddin efendi
ıun hayab veliahd Reşad efen
di derecesinde tazyik içinde geç
memişti. Abdülhamid ne onu, 
ne de küçük kardeşi Mecid e
fendiyi sevmez, ikisine de kty
met vermezdi. 

Yusuf İzzeddin efendi Ab
dülhamid zamanında cereyan e
den siyasi hadiseler haltkında 
ne düşünürdü? 

1909 senesinde (Newali Os
manide) Yusuf İu.eddin efendi
nin 20 Zilhicce 1302 - 1884 ta
rihli bir mektubundan n:Iınarak 
neşredilen fıkralardan mektu
bun yazıldığı zamana kadar ce
reyan etmiş bütün hidiseler 
hakkında olmasa bile bir Şar
kı Rumeli meselesi için olsun o
nun fikrini öğı nıemek kabil ol
muştur. 

Bu fıkralardalı anlqddığlna 
göre: 

[Şarkı Rumeli hadisesi esna
sında tanıdıklanndan bir.isi 
Yusuf !zze1din efendiye ahvali 
ha?~ hakkında efkar ve müta
leatını sual eylemiş. efendi de 
cevabında şu yolda mütalea.· 
lıır serdetmişti : 

(Mülkün ahvaline vukuf ve 
mnlUmat kesbederek böyle bö-

r ' 'Yeni Sabah 
1 

I K'HELIK 
TUridy• kft.tıl 

1400 Kl'f. 2700 K"lo 

HO • 1480 a 
400 • 800 • 

1 AYLIK 
8 AYL.IK 
1 AYLlt<: 160 • 800 • ! 

·-----------------~~----~ 23 llktetfin 1940 Çarpmb:ı 
21 ~azan 1359 

10 Btrlnctt.pin 136' 
Qin 297 Ay 10: yıl 940 • Hazır 17( 

GGnet oOt• • ~ıuff 
ı.oo uı0 ua Ezanf 
6.!0 U.58 KM Va.Mil( 

, Ak,.m v.-.. lftlUk 
11.00 kil H.22 Eu.t 
17.18 lB.60 4.41 v... ---

vük meseleler bn.kkmda müta
İeal:: r beyan etmek ihtilat c1' 
m g , iş ba.şında bulunmagn, 
tecrübeye mütevakkıftır. Bizim 
ise meslek (!) hasebiyle bu ci
hetlerden mahnıınıyetimiz 
bedihi, devlet işlerinye vukuf
suzluğumuz tabiidir. ( !) 

(Yusuf İzzeddin efcodinın 
bahsettiği meslek Abdülhnnu
din tuttuğu meslek olmalı. ) 

Bu sebeble ahvali hazıra hak
kındaki efkar ve mfita..leatımızı 
sual etmeniz hakilrateu. istiğra-

1 
be şayandır. ( !) 

Bız memleketin halini ve si
yasethı gidiŞhi ııncak gazete
lerden öğrenebiliyoruz. Memle
ketimiz gibi hürriyet ve scı·
bestıi efkar olmıyan bir mül
kün guzcteleriııden ise alemin 
ahv tine lii.yıkiyle vukuf kesbi 
kabil midir? Bir şeyin hakikati 
meçhul olunca o madde hakkın
da miıtalea beyanı mümkti.n 
olur mu? 

Ancak okuduğum gazeteler
den bir dereceye kadar hasıl e
debildiğim efkira göre ikibeti 
\•ahim görüyorum ve hami
yeti millıyem iktızası o1anı.k bu
na nihayet derecede t~ssüf 
etmekteyim. Benim bu mesele
de en ziyade korktuğum cihet 
maslahatın tesviyesi cmnnde 
ku'\'VCte müracaat olar.m:ıyıp 
harekatımızda serbestinin sek
teye uğratılmasıdır. 

İşin bir konferaa<;a havale e
dilmesi yahud sair suretle uza
tılarak f:msaliyle sabit olduğu 1 
gıöi neticede saltanatı seniye -
nin mutar.arnr çıknuuu, "hatta 
bununla <la iktif ıı edflmıyerek 
ziyan dairemizin tev.essü etme· 
sı melbmdur. lnşaalla.h h:ıUr
lıiraş olan zanniyatımızı elim • 
lesinde hatanıu olduğwıu te
fehhiimle sevinirim.) 

Yusuf lzzeddin efendinin Ab· 
dülbunıid znmamnda kimse ile 
ihtilata meydan bulmayışı.na, iş 
başında bulunmam:uuna ve tec
riibesizliğine rağmen Şarki Ru
meli meselesinde düşündükleri 
çı~tır. 

Tenıııiyc Wilseydi, efendinin 
siyasi zekisı daha ziyade inki
şaf edebileceğine bu bir dehi o
labilir. Meşrutiyetten sonra, 
Yusuf lzzedtün efendinin İtti- ı 
hnd ve Terakki cemiyetiyle ara-1 
sı pek iyi gitmiştir. Jttihatçılar, 
cemiyete muhib goriine.n Yusuf 
ef eodiye, şehzad&er arasında en 1 
aya.de hürmet gii&t.erirlerdı. 

(Aıbet VV) 1 

bu çocuk ne isterse göst.P...r, ne bu mallara mukabil bire kim- kilde tetkik etmiş ve icab cdenl ı ~c 
sornrsa anlat! dedi. ycvi ve tıbbi ecza ver ceklerdir. lüzum gordükl ... ini sor uy:ı cc ·mı -

Giınlcroo çalıştım, Madde, Bundan başb transit depola- tir. 
madde tadiller, küsuratı mun- ımda bulunmakta olan çuvalla- En ev~cl bu ı e yakinen ~lııkadıır 
zamelcr, muvakkat hükümler, rı da bize bırakmağı kabul et- oldtıgu ve cınayet.te nıedhald:ır bu
ilaveler, zeyillcr, nizamnameler, mişlerdir. Diğer taraftnn İzmir Jundugu k u .. aüni veren Soh ny ın 
talimatlar, tmnimler, tebliğler - idhalat birligt, İngıliz müstcm- koc D:ınyel de sorı;uya çektlıniş ve 
O kadar birbirinin üstüne ya - lekelerinden Basra yolivle 100 verdıgi mub:ıyin cc :ıbl:ır uzcrmc 
mala~ ki esas zemin kuma- hm çuval gcti~ttr. Bu mal- müddeıunıumı n uavıni Dıı ıyclın tt'v
şınd:uı bir azcık örnek. hatta lar da piyasaya döküle<: ktir. kıfint' ıuz.um görmüştı u. Htidi c el-
bir parçacık renk kalmamış_ - 1 -- r~ında malumatı derlnleşlımıek u-
İşin ıçinden çıknmadını. Emel- R d 800 zere v k'a yermek tahkikat y p n 
lcnm değilse de emeklerim su- uman ya an bir rnuh. İTır arkada • bu milthı cı-
ya düştü. Türk mukacir galdi nayet.iıı tatsıı~tmı şoyıe anı.:ıtn kta-

Hcr yerde, her vergi mukel- dır: 
lefinılcn aşağı yukan, yııt Dün Denizyoluyla Ruman- c· t d I ! 
mealde olan şu naka tı dinli- yadan 800 Türk muhaciri gel- ınay.e ne en O muş 
yoruz, hala: mi.'jtir. Bu muha<'jrleı Ruman- RDmızde Topçular kı>yuntfo 3 nu-

KaUlın uiıddcıumuouye de v-erdi
gi ıfaden· böyle olduğwıu öğren -
dım. Şimdı Danyd nez:ıret albnda 
bulunmakmdır. 

Mudde.ıumumt muavtn1 Feridtw 
Baga dun geç v ide kadar" hiıdise 
m h:ıllınde meşgul olmu~ ve tnhki
katı t vsı etmiştir. Polı de bu me
sele elr !mda tahkıkab derı.nl.eşUr -
mt'kt olup va.zıyelin bugım tama
mlle t:ı;ıyytın ~eği nıutıakkaktır. 

BELEDiYEDE 

İstanbul halkmm 
dilekleri 

- Alb yedi tahsildarla çeşit yunın işgal altında kalan kısım· marııh evde oturan D:t11,1cl bundan istnıı uı mebusları burıdacı 3 ay 
çeşıt hesabnn . Gclıp gelip Jarıııdan ayni l\ Türklerdir. yedı sekiz SE'M en·el guzel b r kadın evvel butun kazalım dola arak h l
istiyorlar. Ben de veriyorum • )fuhacirler Rumauya.dan hu· olan Sohanyas ile evlenmi§ \c ılk km dılek \~ ıhtıycıçlarını te..-:bıt etmiş 
Fakat bu İ§e hiç kıl sardı.ramı- suai bir vapurla gelın~leı ve zamanlarda çok bi g1..>çmn 'f1 dır. lerdı. Mcbu ... lar bu dl klc.rden vıı. -
yonun. Benden e ala.cakİarsa Kavaktaki kamplara nlmmtş- .Pnknt ar:ıdım sen ler geçt kçe ~ım- yet ve bclediyeyı aHH dlr eden len 
bir yerden ve bir türlü hesapla lardır. Btı muhacirlcnn soyle· siilık ::ırtmış ve kıı\g.:ı gw-ı.ıltl\ b_ - Vnlı ve Belediye Rcısı 01)1rtor Lutfl 
isteseler ne ıyi o L diklerine nazaran Rumanya - lamı tır. Kırdara bıldır nışler ve y ıpılmrunm 

B. k h..a.. __ ., da emlcke..:-~-- bugu""nler Kad nın guzcl olma· mı r ·men ır aç yıl önce .u\.~ Ve- n m w.ıuu.r;; • ist.emı krdı. Va!ı buırun S;;ı l 14.30 da 
kilı Şakir Kesebir. tedk:ik scya- de daha binlüree muhacir gele- D.ınyelden on uç yu., buyuk olm, ı Pnrlı mcrkczmdc mchusl:ır:ı bu dı • 
tinde dol.a§ırlten. Edremid de ecktit. Bunlar istanbula gel- SohanynRın kıskançlıguu her guıı lekler lıakktnd izahat ven.--cektır 
uğranuştı. O sıralardı:ı. mWyc- mek icin vapur beklemektedir· biraz daha arttıı·mıştu: Kırk ya ıno 
den viliyeUcre devredilen ler. gırmiş olan kadıncağız henÜ'r. 32 yn-
vergderin ha.kayası olarak im- 1?ndo bulumın koco .. ı Danyel. on 

r.a' halkından - rivayetlere gö- 1 MÜTEFE RRI K ' ı derecede k!sknnmakta ve bu yiızdcn Voleybol mOsebakaları 
re • sekiz viM. bin lira ;..4-h-=yo-- cvlcrmde her gun gunıltü patırdı ol-., - ..,"""" ,- DAVET Beyo61u Halkcvınden: 
du. Jnndn--~ polisli" ciddiA bir makta: ikisi de birlbirinin b~k mı 
~ 1 ...,.. Evımiz 940 - 9!1l vol.cybot şam 

faali.yet bütün '--y.ı eleyı·p Sağır ve Dllıslzlcr cemıyctındcn: ~evcliğinı ileri surerek knvg.:ıyı aaıt-
.., ~ piyona ına 10 11 940 pouır gunu uç 

"~ııayordn. ;;ı..~n-eı......ı:n hı·r önüınuuicki 'lfl/10/94-0/ pazar gu makta imişler. 
11'" l.Ul.Clll;;;.l.u;n k:ltcgot i uzerındcn b LıuGCaktır. 
"Ogu-, bakauı:ı. dıyc ıs· '·-·en ll1'~ 

1 
nü saat 14 d cemıyetunızın heyeti Nıhayct g~n ha!t.a pazar a şamı 

<:< ".T- llA.."U r- 2 - Sampıy ruıy k yıd muddeti 
rayı v-'d=vıe 00· ediklerine ..ı-=- umumıycsı ıçt.imaı Cağaloı;lu Halk da muUıiş bır gürultü o'fmu H' r-

wu~., Wlll. 31/10/040 per embc •unu akşamına makbuzlar gOOteıip Cierd anlat- evi saloaundıı. yapılacJktır. Bılumum lesi sabah Sohany s ortadan k ı,.bol-
mıya uÜı-Amyordu. arkad:ı ların tcşrifi~ı nan olunur. mu;stur. Bu zamruıa kadar aa ley- kadardır. 

o·~~ 3 - Tumuvu herkese çıkbr. 
Bu ışde fahiş hır yanlışlık RUZNAME: dan:ı çıkmam ır. D:myelden k .. rımu 4 - t;ı;Lir.•k edecek t kımumn e ;i-

vnrtnıa.. ll.-~ı=v.n :..:ı-~..:. •• vakti- 1 - Cemi)"ct unv.ınırun d •iştmlemsi soranlar. 
·• - ~""lf Jn4&1_, ... uuut::>A mrz spoı ube ne mur o Usınnı n-
le yapılan tamıil«tı defterlere 2 - Nııanınnmenin yeni ba ton ttıdıli - Bir mudd;>t için mis:ıfırli.,c ili. 

~- u Cev:ıbıru almakta lmısler. F k t __ cn_ecı_eru_ • ..,. ________ 1111! 

işlememiş, yaJnız to.haklruklan 1 ıı"' 
1 gösteren defterleri - olduğu Kısa haberler dön sab:ıh ce <-d bulununca b tu!l S d k . F 

gibı _ vilayet "daresıne devredi- - ş~ıpheler D. nyehn üzmnde +opl :1· 8 8 ili lbr 
vermiş. Şimdi buna göre bi- * S lıvrı Mcnd•rC\lı - Sılı\•nde mıştır. Sohany ın ce ıedıne ,sc an-

HALKEVLERI 

En ıyı lyı Son 

Galilamn haşinlığı \ e mwı kJ..P ık
ruı kabiliyellcrininn yuk kt yu:ı;ıı.ıı 

den manastır .tihııiyeU ul m.ıy' yap
tığı hUcumlnr kendis"n.i kilı ııı ytık 
sek riı.tbcdekı ~ahıslanle nı J ICJ'C 
ı;evketti; omrfnun son on •ı rı 
mnhpu olarak ~cçti tık uttı toınu 
aldığı za.man Koperruk p e ıplcrııılP 

kainatın iµhı hakkınd:ı bu ı ık ua
uıriye olmayıp dogru olm ı ınub
tcm~ı naz:ıriyelerdcn bıri oldu unıı 
~ bul et niş olsayd bir çol( bcldtır
dan kurtulabilirdi Onun fmk ve 
bilhassa ınlhanik ilmine nid muhiJO 
<'Serleri !ızık okuyanldrca ın'.llumdur. 
H vatının son senelerinde hoc ılıktan 
nıencdilrrıı e de c>.nklzi ·on nsu
nınden kn ıp kurtulan ese 1-'n H -
rıni oyna.mı tır. 

Galilanın rnua ırlannd ıı olan b11· 
yiı.k Fr:ınsız filozofu De~.art, f\rşı· 

med, Slcvinusun C'serlerinden ve G 1" 

111 nın kc~ıflerinden ılb 111 aLırıı!C 
bır takım miltcarıfcler orl;ıy koy -
du. Bu prensiplere istın d et.nek il
zcre yuunı olduğu cdüny ıstcmı> 

adlı \'e tccrubi bir eser olmak!.3fl 
ziynde felsefi olan CSCTı du~nme ~ ı
biliyetlerı yuksck ol n bır ç k tcc -
nıbeci!.en uyandırdı Bunların co 
buyüuu Nevtondur. Fazık tanhıoıll 

en yüksek mcvkiinı ışgal eden Nc11-
ton (buldu.:unı ncticclcrı Deu: rt ..,e 
G:ılfü.1 gıbı devlerin omu:ı:I nıuı cı· 

karak göıdum) diyor. 
Filhak ka on beşin ı nn ortal.:ı

rıııa gelınceye kadar mıllı \ ıI tıı
şıy~n Hım. Polonyada Kopemık. Ce
koslo\aky:ıd:ı Bıahc, Alınnnyada J<cp 
lcr, Frnns. da Dekart, füılyad Catıta 
ve en n hayet 1ngiltercde duııyayır 
gelen Ne\ tonla beynelmilel bır ma
hiyet almı tır. Tecrubi ılımlcrın na
sı olan fizik Gnlılo ıle başbı. Onuıı 
buld..It,"l! neticeleri formüle cdcu 9e 

tabiat kanunlarını bulııı d.J NC'vtoıı 
ri.kmi,'Ş farzedilen ki borçlar y pılmıı.kta ol:m huyu m~dırcğın cak ('llSe tarafında bir y rn \C bere 

1 
içuı halk fn.kıştınlıyormu;ı • lnµ tı bıtmıştır. Men ırc. Cumhu- izi me cud olup ba k<l tarııfındcı hl AA~V'V..,...~-"'A..AJOVV""'""-"-A..,..,.JV"' 

İşte bu işlerle alAkrun oldu- rcyet ~a~mmda açı~a :ık~ır. Açılış bir al.:ımet yoktur. Blitim bu Jlu- Bugdaydan: ı~A_BAHT AN SABAHA 

K K. K. 

23 20 17 
ğu saıulan vekıl ele geçınce a- merasımııu Munokalat '.i ckilı Ali matı edindikten onra bır ele kat•l Arp d;ıı 40 34 21 

117 100 8 hali hemen etrafını sı:ı.ra~ Çctuıkaya yııp:ıc:ı .. t S'Jylenıne .tedır. sıı lusu Dan.yel il~ konu ara • onu tizü den : 
d rd 1 baş Orta nC' dedi •ıru o tenmek . tedım. o h . H km vetlE"rımızın yukscl- Neler oluyor' 

e an abmya hıdı. - şe• ınkar etı .ek' - yn '-~ ık.Jı t \' 1 
Y mantık b-1-lı b ·ddi HA R B "' ...- " '"' " mesı \ arlı ası ıçıu heı turlu y.Jr- ? ~rınuyordu~ın üA ır l •. ederek öylemckt.e idı. dunın yapılma ı yurd borçl nnu- Neler olacak .. 

- Resmi mulıabcrelerle sa- Katil Koca ne diyor? 7.111 en buyuklcriıı~eıı olıiugu gıbı (Bai tarafı 1 ınctdı:) 
bittir ki her yil tahsiliı.t DL'ibetı VA zı· YE Ti. <- Ben knr.ınu C\ eı in . Onu ol- bugun butun ınilletlerm de kerıdı 
yüzde doksanı bulduğu ıçm duımek aklımdan bılc geçınczd • .r-.c 
m,ıliye memurlarına takdinıa. - kad " kı kanç da olsa, ben ne k - rtırnıJK-
m"lcr geJ.mi3tjr. Şu halde bu, 1 dar da nldats:ı ve rnh;ı~ız et onu le oldu-
kazada yılda ancak ytiWe On Spanyanln ı>ldurcmezdım. Çunkü sevıyordum. gund.ııı.bu lıusasta Dı,pn ·t lşlcrı 
nisbetinde bir bakaya kalmış h . t" Fakat geçen h rta pa.:artcs gluuı Yuk ek Reısliğindeıı vcı ılın.iş olan 
demektir. Halbuki bugün iste- emmıye 1 ahırda beygiri tiınar ederken h y - !~t\a ınucıbincc dakai fıtıt ve 
nı·ıen baka k. -~•..:- k" k zekat ıle mukellef ol · nl.;rın Turk ya ye unu, ~ (-Saı tarafı 1 ıncı a yfada) \:ın çifte •ıtmış, emıe o une \Ur -

Hava Kurumuna yardıml.:ı.rı \e 
bu suretle anayurdumu.ı:.ı hizmet
te buluı ıNılaıı luzunıu chemmı -
yetlC' ıliın oluııur. 

lst.-ınbul M uftuau 

yüz bin hra mddcsinde ıml§.. de blribınle te...nıa.s h:ılındc bulunu- mu \'e derhal knrınu oldilrmu . 
Öyle yüzde 10 nisbetindeki ba- yo~ı.ır. Fakat deıuz cep ıde • bu 1 te ense<>ındekı bere ond.ı"ldır. Ben 
kayadan böyle muazzam bir ye- tem 5 me\cud dt'ğild:r. Eg 1 t p.ınya bunu goı-ıınce korktum. tki gun ce
kiin birikmesi için aradı:ı.n kaç ihver- hes:ıbına kazanı! ca t olursa sede llişemedım. Fakat ı:onrn bcndm 
yıl geçmiş ohnası laınmgelir!.. temas temin edilnı~ <Ql.ac:aktıı. Bu şuphc cdilec nmj duşunerek bir ece 

Anı.ya bu kadar uzun Seneler t:ıkdirde Almnııya.mn Akdemz, Hal- =:ccscd~~ı~çı:k:a::;rı~p~l}~u~Yl.;;·ı;k~b;a:h~cd~e~k~ı::~~a~lı:::·~~~~~~~~~F~.~0~ıg~e~n~er~;; ginnce mürur zamanlar hasıl 
olur. Bunların da şu mevhum y-Jıun ımal demz1 hareK t n3 ı,tirak 

~~ .. :~~tr:~~lt da- ;;eslid~:::n~ı::~~=ab:r t:=~~~ r·----A 1 t ı n ı ç a 1 a rı k ı· m '· ---...... 
"'"ıı ne gınnış olur. B r kere pıın-

Şakir Kescbir, bu kuvvetli yanuı rniızahcretı tcmıı olunduktan 
mantık, bu sammıi tezallüm 
karşısında yal~ şunu diyebil- OOflrıı tngılizlerln Cebelut rıkt:ı ı çı
di: kal"'ilina ı kolaylaşacaktı . Fıh akı u-

fak bir lım 1 ile on bes kiliı elrelık 
- 1'Xendim! Vergi, dokwıul· ta.but şeklınde bir dag p:ırç ından 

maSl caiz olauya.n bir mevzu • 
ıb:ırcl olan bu mevkii rıpte ek \ c-

dur. h ı · y .ı ıç o mazs<ı tçınae 

Altın ını çaldıran adam tarafından I 
eş.his edilen suçlu inkar ediyor. ı 

tayyare kaybcttikl<'l"ıni ıddı trrıı-

yorlar. SPbeb 
italyanl. a bakılırsa ııgıltere u

zerine ynpıl n Alman l1;wa .ık.ınl"r' 
nrtık tngılız avcılarıle kaq~ı.JıışrıW 

yorlar. 1ngılız avcıları artık b:ırbf 
kabul edemıyecek kadar nı ğlub ol
muşlar • 
Halbukı Alman tcblı •l"rıııden de 

anlaşıldıgı gıbi Alınanlar h \i.ı t .ır

ruzlarını ortık geeeye ve k ıpııtı na
' olara C'e\ ırmişlc.r: son derece yu1'-
ekten \"ey:ı bulutların a.r .ı•ıd.tn u

çurok b. nol,tayı, bır mu -seP, 
askeri te i atı hedef almıy.ı k buWıı 
bir şclınn ustuııde l ıalettaym ııucu
rn:ı ba lamı !ardır. Yrıni l: i..oıı.drl' 

schrının baı ajını ynnıbılcıı !)es, Ol' 
Almrın ta, yare i, Londr, 'W3 v rdıgı

nı anloir anlamaz nereye ı ~~ 
ıni duşunmeksızm bu bal ı ıııı bı

r:ıkmakUıdır. Bund.ın dol<ıyı ıngil1' 
tayyarelerinin \"e cl;ıCi topl rınuı roıı' 
ka"·emetile karşıl:J!imt)or. ikt bı fıO 
zayı.ati bund:ın dolayı nok n ~ıut 

Bu· vekil ağzından işıdilen hale getirmek mıhvercıl 
bu tehlike uzcrıne akan su- d'.u müşkut değild r G 

, edıyor. 

lar dururdu. Acaba ni~m doku- ı su d Mı ırd:ı mu\ .ıfCa\.: 
nulanuyordu? Milli ve asli hır l dtrdc Akdcnizın butü k pıl 
mükellefiyet üstünde mukave-
met ve teroddüd caiz olmadıgı 
i-.m hiç kimse de bu mübhem, 
fakat mü~ cevabın hıknıe-j 
tini aramak, düşünmek ve scıl'
rn:ık urzus kalamazdı. Nıtekim 

Asliye üçüncü ceza mahke· 
mesimle çok garih bir hırsızın 
ve hırsızlık vak'asının muha
kcmc.c;i yapılarak suçlu hak
kında te\ kif kararı verildi. 
İddiaya göre, Mahmu l o .... lu 
İbrahim adındaki sabıkalı yan
kesici ve hırsız; geçenlerde 
Mnhmudpaşada dol:ıŞJrken Ö· 
teberi almakta olan birinin pa
ralı olduğunu gözüne kestire
rek peşini koUamağa başl mı • 
fJr. Pek az sonra da tnm b•
çimine getirmbı ve ndamc ğı

ka!mamışb. 
Ayni derde şiındi Maliye Ve

kaletinın el koyduğunu goruyo- temeldir. 
ruz. Demek ki vekfilet bu ma· 
razı kokünden tedavı etoıoğe 
azmetmiştir. 

Bu iş üstündo çok eskid n 
durup düşünmüş bir yurddaş 
sıfatiyle, aklıma ilk gelen ve 
hiıUi. beynimde degişmez bir 
fikir halinde diij;rumlcncn şekli, 
şcklı ısUUıı arzedeyım; şöyle 
ki: 

Millkiyc taksimatımıza göro, 
her vilayet bir idare mıntaka -
sıdı r. Şu halde her idare mın
t:.kasında oturan herhangi va
tandaşa bir sici! nuınarası ver
mek ve onwı her vaziyetini, her 
haıini o numaraya kaydetmek 
mUmkün ve milnMibdir. Bu su
retle bir vergi mükellefini mü
taaddid yerlerde ve bir 1caç 
dcea kaydetmeğe hacet kalmaz. 

) ~ :ı ele • • rdı- zın cebine el ntarak knrıstır
ny J l 1 mağa başlamıştır. 
su _ Usta \e atik ya!lk ı ı bir 

Y'I kaç yoklamadan ve " • pına

de ıhtım lden uzak de ı oır. 

Yalnız şuııu h:ıtırd m k 
iealı Cder ki t pany 
nh:ı kaz:ındırnbılırse 

dır:ımaz. Bına ley lcnın 
a.'Jkeı:1 degen sıyası ehemmıyetınden 
90k küçuklur. 

dan sonra nihayet ?\·ını ele ge
çirmiş ve son yokl;•dığ1 cebd ıı 
bir altın bularak ''"'"Zdirmcden 
asırmıs ,.e sa\ usmu tuı. 

Fakat lbrahımin etrafında 
çok dolastığmı sezen \"e kuş- . 
kulanan Ahmed ismindeki zat 
kendi kenclinı yoklad:gı za. 
man cebleıinin tiiliın edildiği
ni görünce ve altının da ~erin
de yeller estığini anlayınca 
hemen polise koşmu~tur. Fa
kat lbra.himi o ch·arda Plc gc-
. çirmek mümkün ol ma:n~ tır. 

Polis mağdura: 
- Görseniz paııuuzı çalanı 

tanır mısınız'? 
diye sonmca o da: 

- Nn ıl taunmı.m 
vermiştir. E .. ı. fımdn pervane 
gibi dönüyordu. 

Bu cevab üzerine ikıncı su
beye gı ı!nıiş 'e b ah yan
kesicil nn re..c;unlen tedkik e
dilmiş. Nihayet İbı hımın fo
toğrafı görülünce şu feıy.ıd 
oostlmı tır: 

-1 tc bu. 
Arad: n iki ü :ı t geçmeden 1 

İbrahim yak:rlanmts. ikıncı şu
bede sorguya cekilmış ve dru
ma ıoed. inkar· c v. hı ahrunış· 
br. İ ın.ıhokcmey aksetmiş 
ve İbr ... him asliy t ·un~u c"
za hakinunm karı ı m çtk
mıştır. 

- \'nlla.hi habenm vok rem 
bey! Ne altını gozd~ı ne bır 
şey ... 

- Liran sakın yutmaya-
sın ?.. • 

- Hı" lira. yutulur nıu be
yim ... 

Hakinı Mümo, saçlunl!n yü
ziine b ktı, baktı ve: 

- S n.ded1, cok "huy tlı 
davrnnmıssın amm , b n le ılı
.tiyntlı dnvranac.ağmı. Sf'ni 
tevki[ roeceğım .. 

Bunu mi:leakıbcıı tevkif 
müzekk<'resi kesıl'dı ve ltın 

hıl'$lzı da tevkıfh n y gon
dcrıldı. 

Bence varidat pınan Olan 
mükellefleri teabit ve tescil işi 
ilk v' ~ek yapdaeak hır şeydir. 

~u 4 uncudel Hıkm"t ILGAZ '-------------..... --------------------Jı 

Alm nlar, ingıliz ha.\ôru:ılıgını ott'" 
dC'.nberı Z"Ylf gvrıııu ler, ınüJ;ıf 111 

vnsıtal:ırım ihmal etıruşlcrdı. nw-ııı" 
icin fng Jız bıyyarcl" ı Alın rıy ı q-e 

gat altınd ki me.r 1 keti ı yJP -
tıkları taarru7.tırı d ı ıa z yı ıU~ 
km:ıl cLI el.tcdırlcr. Alm:ınl yl.'f•~ 

yeni fngıliz hticumlarm~ eh ıı nılc 
\ criyorfar. Be lmdeıı 20 !mı ı:oeıtl' 
yenı çth."tlı1.ln tır. 

Bugun ıuı. r, ne ısttw h u:·t.»:clı• 
ne Afcikada ltuly;:ın t.ı ru u n..ı.ı:e 
\·ermedi. Bund ... n sorır ı ne ol.ır..ık" 

Ev\ clkf gün Fransızlar.. hl·~ 
bir nutuk söylcy en ııı;:ıu· Baş•ct::ı 
Alrn:ın istılfısın.ı y~lnll t l •ılı ~rıP 
d ~ıl. b:ılıkl:ırın d beklcd ın 11 -
\ e ederek bu isül.'iyı artık nP der~ 
ist hf:lfla l,:ır ıl:idıklarını ııl ttıKbl 



r=- TÜR](ÇEYE ÇEViREN "'\ 
Fra 

lllrc ill'in 
saya hitabı 

"=Hüseyin Cahid YALÇIN J 
-20-

tıc ı:~!huki kcndı kendlsimn halı- l 
d· _ı;ozyaşı dökcı kcn böyl~ o1-
b ilgunu söyleyıp dururdu. İı:.?te 
a~ Almanya si}asi v.ızıyetinıl 

-'k takviye etmişti. Nazıh~uı 
tnu affainyeti hariçten bilhas-1 

1 rr"ctentisıne cmellerinJen d1-
}ı Macarıstaııdan, bu çok 

l'\l nıp4ti oolbettiği gıbı ıoaıı Av-
p, memleketlerinde deniz 

\ 
11

' yerlcı de de semp.:ıtıler 11-
. lldırdı. 

t ~llsland .. lkutsdıt-n } ani ec
la· 1 ülkelerde y.ı Jan lman
Z<ı.~ A.ııavatandaki ho.rek te nıu
tn ret etmek iizere ecil"bı 
ıe"rn <'ketlerde faal w ette 
ıı kil' t yapmıslardı. Bunl~u n-
<l.\ataıı tarafınd n vuku "' l ·-
~k . o k 

1 
ı~ast ba istılanın ılcrı kara-

ları gibiydileı·. 
liı~zi hareketının ve b zw t 
IJ..ı "tin neş'e- ''e. ctaret gun en 
l · Rızzat Almauyada p ı tın in 

1 1ı \ c lt:cavüzlerind n yı-
0 k mad3elerinın azlığından 

rıı 1 ~ı rahatsızlık ve üzüntü 
rıı \'c d olabilmekle bernb r. l
ltı iltılar muti, her sözü nbuk 
1-ı b ıı \ e eli! iplinh bir ka.vımdn 

larında bıı hükiime pcn
~ 1 olmasını se~ rlcr. H.itlerın 
rrı; tcdıgi eyi hnrbe ba.<ı •·ur

n lde etmek mnh retine 
ldu u k mı.atıyl~ mus

lu) ordu. H r ş yden zı. 
· yum ak 'e her k b 

11 
lur Alman g nçliği kend"

b n k kuvvetli sut ette hi
ınur caat eden bır hat -

il{> 'arşı buyük bir ~vk ve 
ı ~er n beslivarclu. Bu genç-
• lı: liitıcre ad ta Allaha pek 
İn % bir \'arlık ev::;afını atfet
l l<'lkin \ c tedris olunımıs-

1\ 
Ua b 

Bu ne bıçım bir aşk, Bülcnd 
ne kadar anormal bir cocuktu? 
Müzeyyen bünin bmılara rağ
men bu tehlikeli com.ıkluk arka
daşına kai-şı cluymnkta oldu
ğu hislenn bir nŞk olmasa bıle 
ona çnk yıkın bulundugu ka -
naatine vannıı:ıtı. 

I>ÖHD1 NCC KiSHI 
l.t"atma nabahleyin odaya gir

diği vakit elinde b~r mektub tu
tuyordu. Müz vycnc ynklaştı. 

- 1st.nnbuldruı mektub var! 
Çok k ı ısık ve çok buhranlı 

bir gece geçiren Müzeyyen 
gözlerini ur,ı.ı. turaro.k mektubu 
aldı. Ve yırtarak y:::.tağından 
1m1kmudan okumağn başladı. 
Mektub Sedaddan geliyor ve 
şövle başlıyordu: 

7•E:ardesim M uzC'yyen, 
"Bu mcktub eline geçliği va

kit eğer Bülend yanında ise 
okumaga devanı ebne. Bir ba
hane ile yalnız kal ve o 1.aman 1 
oku ... 

"Voz•yct n.anl~ef ol lukça 
gnrıb ·ve senuı ıçin tehblteli bir 

şekilde inkişaf etti. Bu dakika
da zabıta, kocanın vurulduğu 
Uı.b:ıncnmn Bülende nid oldu
ğumı tesbit etnuş bulunuyor . 
Tabancayı satan adam Biılcn
din retJmını ıyıce tesbıs et ti. 

"Btmun tizerinc tab:ınconın 
k bze.si ü.zcrhıdr-ki parmak iz
leıi yemden dikkatle tcdluk e
dildi. Bunların bazıları bir 
lcadın parmngma benzemekle 
berı:ıbcr içlcrınd bir tanesinin 
Büleudc .ud ol<lu.,.u knt'iyetlc 
anlaşıldı. 

"Vaziyet hu şekilde inkişaf e
dince ortadaki ınr dn çözülmiı.<ı 
oluyor. Kocanızın katili maale
Hef arkncla§ımız Bülenddir. E
saseıı .o gece ben hiıctis ye vnz'ı
yed ettığim zaman Bülend pal
tosunu ve şapkasını giyınmiş, 
apnrtınumfian çıkmak i.izcre idi. 
.Ben nkbma böyle bir ihtimal 
gel•: ınc..'llliş oldugunı için o za-ı 
man onun bu garıb sekildeki 
k nrnk isteyi~mc clıemmiyet 
vermemişbm. 

'".D 1 ı · bu i ı ya >ma.sın-

S.ON 
Bir İtalyan 

destroyeri 
daha battı 

( Bag tarafı 1 lncıdı:) 

ler n n şiddetlı ate.mc rn •men ital
Y n torp dol ı ı htıcum ederek toı -

.ı ..Ilı d<ılrc ın n 

tcolıgınd" öyle 

1ucumun 
lro; l.'rlcıı hıınayc g<'m krin 

pı tmış ve k.ıfıle u crıııc ob.ı 
açn ı laı·dır. 
Hımayc gemileri derhal dusın 11 

g<'mıleıı lizerıne ate nç, ı. k bu ge-ı 
ılcrı ko\ alnM.ıya b, lamı tır. Mu

t"nl ıben teması mm;akk ten k.ıv -
betmışlcrdır. • 1 
Ş f k okerıten, Koıl'berlt'\ ı mın

dekı tngiliz ele troyeı ı te la ı tckraı 
tes C'tnuş ve Fra 1 e o Fullo oldıı
gu ıe hıs cdılcn bıı du rıı, n destro
ye le ı uhıırcb y tutu rr u tur. 40 
d k. { ı suren bır n .ıharcbeden . onr.ı 
ehe T'ınıyctlı surette ha :ırn ugı l.\' nıı 

1t ly,;ın destroycrı .maya otunnu -
tur l\lutcakıbcn KımbC'rlcyın attı •ı 

bjr ıoı·pil duşman gcmı nı hn\·aya <ıt
mı µr. 

O anda üç topdan murekkeb bır 

kara bat::ıryasın n nte ı altında bulu
nan Kımberle)"e bir mermi isabet 
ctmi ve merınının p.ırçal..ırı buhnı 

boru unu lıasara ugr.ümı!; ve.bu su
retle geminin ilı ati zal ı ur. Bu
nunla beraber Kimberley knr:ı balar. 
ya .. ının üç topdan ld~lni su turmn~ıı 
mU\affak olmuştur. 

Bu cesuı·ıınc rnuh. r, bede K.mber
lc:r destroyC'rinden uç ki<:f y rnlan .. 
rnıştır. 

Kafilenin gerek harb g ı'"lilerind<' 

gC'ı ekse ticaret gcmll<'rındC' hiç bır 

hns:ır yoktur. 
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daki seb bi çok araştırdık. Fa
kat bulamadık. Evinde ve has
tahanede arnştırma yaptık. E
lımize bir ~ok komünizme ve 
sosynlizme aid eserler geçti. 
Bulend mektebden ,ınra se
falet hayatına diiştügü icin bir 
ara bu gibı işlerle uğraştığını 1 

duymuştuk. Her halde b";(m Bü
lenclin bu hususda b!'SlC'd b'l hıs
ler tnlımmimizdcn km·vctli ve 
:zengin, binaenaleyh Icaı ıtalıst 
bıı adam olan Osman Kndrı 
beyi de bunun için öldüı mck 
istt!mi.· olacak.. 

"Bu suretle Osm~n Kadri 
bE'yı mutlaka ken1isinin baş a..
sistnn bulunduğu hastahanede 
tedavı etmek için gösterdiği tc
haliik. hatta kocanızın bir tür
lü iyileşemernesı, Vf' nihayet ona 
Viyanaya kadar refakat etmek 
iciıı saı-fettiği gayret kolaylık
la ızah edilebilmektedir. Oyle 
zannediyorum 'ki çoktan sudan 
bir bahane ile seni yalnız bıra-

Almange ve 
İta/gaga 

hava akı ı 
Bat tarafı 1 ıncıde) 

Bu sab,~h ctoğu - cenub ı:ıa
hıhndc- bazı ~m-ler iizcrıne 
mimforıd bJr kaç akın ·yaprtım~ 
ve bır mıktn.r haaaı vuku bul
ı.ınıştur. lkı ş"'hırde bazı •fer 
yıkılmış ve bn· kaç lnf;!i olmuş 
ve yaralanmıştır. 1 

Öğleden onra ır duşnıaıı 
grubu Dungen v kınmda 
s hili g\;çnust.ır Bu tayyareler 
derhal vcılarımız tarafmd ı 
yukalıındıklat'lndan Lond böl-~ 
g ınc nüfuz e1eme:mıglenlu· . 

Şimdiye k dar nJınan ı·apor-
1 ra göre, bu taarruzJa doğ-u
ccnub ehirlermden brri üzerın~ 
bır kaç bomba atılmt. d ha
saı pek azdır . 

Almanya ve ltnly hzerinP 
ha\ 

EDDV 

Hiç bir filmde gorulınemi~ 

ihverci erin 
alkanlar aki 

faaliye • 

Filmiııin S(>"J.nslarma dikkn.t 

Senooin n fevkafüde filmle.rini c d 
ol 11 ls nbuluu en JU.) (ik 2 

Şefizadebaşı H _ve Ç 
BUGO flatinele den i~ibaren 

ATL TÜH ÇE 
Azamet \"e · ıti.~nıilP a."tlıı.n d •nlliıNm •.• Ht>'.\"N::Ut \ e bel -
can1aJ·ilf> kaUıleri ur uran ... l"eğitlif, tnrihi!Ilıı r.uiak f!fs -
nesi; 20.000 san'aU<lt.r, Ut.000 s.imerıdif<'rd , ~ 1.:lO .t do-
l ı·a. nml-Ola.n ('l~(JU. 8. d Mİlıl f.'iu at ri. 

Ayrıca yine 2 sinenıada ilaveten 
JUTLA ın deniz arbi Tilrkçe-P R U T har hnadıslBri Turkçe 

karak sil llmuştın . 

Gene mahrukat 
derdi 

Kış gclmooıyl... b~lıyan oduıı 
ve kömür derdi h r sene olduğu 
gibı bu ylldu yaz aylarında 1cab 
ettiğı şekılde ledbırler n.Jınma
dığı cıhetlt: bır çok ho.kh k~ 
yetleıe yol açıyor. 
Kndıkoyunde oturnn öır oku

yucumdan aşağıd:ıkı mektuba 
aldım. Şaynnı dikkat ta.nıfla.ı:ı 
oldugu ı<:ın aynen .sütunuma 
geçnıyorum. 

"lstanb\ilunıuzun bir <:.ok 
derdi n ı mde bu e mahrukat 
derdı oldogunu bılmmuz. 'Kışın 
yaklaşuğı şu gunlerdc bu b -
hı gnzetcnızde de ar sıro ver 
ahyor. 1 tim dar m ızakereler, 
ve tedkıkler yapıldıgı yazılı -
yor. Fak t ortada halkın ko
layına g len bır ış gonlldugu 
yok. Belkı b. nk~ bu ı. ıçu1 bı.r 

" kadr hazırhy r. Kayrıla
akl ra ı~ ıırtınıy t. Lakın leıd, 
aynı ı->eki'll devam dıb gıdı
Y ı. Bank mn d ger atış ver
lerını bılmem. Ben Kadtko-
yıindl gordtiğiımu v zaca.ğtro • 
Ve ~ızden de b:ı tev .ı mah Ue
nndela muşktil 11 H rbı Umu
mmm m ,bur ekm~k U>vzti 
man"al· l nnı andıran •azıyeti 
ha ,kın layık olduğu tedklk 
\ t.> tnhkıi, tı ya Urturilk çok 
ha ıt o!m :.ı ı b eden bu ı 1Çm 
k:ıleme rılnıanızı nca edece-

yec - :mı? 

MURAD SERTOGLU 
VVVVV'VV'•/VVVVVVV'VVVVVVVv-. 

görüştü 
(S f t:ırııfı " ne aayfad ) 

Maı e. al Pctı>m !ngtlız alcyb-
an sıy te biı fren ko~-n1ak 

istemekte, r lmt bund:ı mıhver 
taro.f taı ı· nazırlar111 Lavnl ve 
Baud um'm nıuk vemetı alc 
k ıla ktru:hr. Fr ru ız mtl
leti. h:ırbtn katlv n bıtmcdiğc, 
1ngı1te:-nin dah kuvvetlı ihti
yatı ra malik bulunduğu \"C f\.
muika Birleşik de\ l· 'lerinın he
n ti. n :nlerin uyı.-~mış 
ol ıgu 'U."lıni kah l tnı ktedır. 
I aval, blltüıı gayn;tlı>rını t>u 
tar-zli kı du3iuıc l re k r b:·'k 
sıf ~~ kmektcdu. 

--•ııı:.ı;;;-- . 
e ıne 

ar ım 
Asker rul rin pılac Lk 

nakdı \ c a~ni y rdım hnklmı
la beledi)e muh be müdür -
lügi.ınun hazırladığı pı jc, dun 

"Sana bu m kt hu et ~a
zıvorunı. Hük..ım J<" d 1hal 
Hariciy(' Vı;kill,..tı vasıtusıyle 
Bülendın orada tc3\ ı:<.ıi dıl r ' 
lstanbula gönder ılmesı ı ın mu
racnat edecekt.t. St:m OO\ le 
tehlikelı bir n ı 11 _ al uz ba
şına bıı akmanın c, Jk buyiık ıı 
ihtiyalliızlık oldut:>unu <luşi.ın
diik. K.1\1nbira leı nız K •mal 
Kadrı ~v. ) on ak'i<Un orava 
hareket edecek. Y mı bu mt-ktu
bu a1dıktan 21 at ı;ınn • a
nınızda hulun (' k. . ıkın rk
mnyın, Ye bilhassa · ~ ı Bıilend 
hfıliı. ynmnmL.ı lb<' m bır y 
belli ctmeyın. Çok tehlıkelı bn 
adam olduğundan s na bıı· fc
nnlık yapabilır. 

yctı Bülendc sov ·m 1i mi ·1ı" beLdiye daimi encillne-ninde hiı
Rüı .. atl. bir k tar, rUl('k mc. tün kaz k )makamlarının 
bunyetmd" bulun ,. rdu . Zı-ı· a~ ıştırak ettiği bır ton.antıd 
ı vann sab h Kemnl K:ıdri müzakere olunmu _ır. 
gel ek bclk" d hu dd t Toplnnt.Jda. beled_ıve tar fın -
znrfınd \'ı}an p ıı,., 1 , z \t t- dan lınzırlanan pro3e okwımuş, 
ten hab ı d r edılmı ol k • \ e \'e bu hususda. iterıd çıkması 
Bul ndı tevkıf !erdı melhuz olan mtl üliıt m le

"Sana biraz da bur d kı c
dikodulardan b ths deyım. ifa
llık Şevki Güldane ıle ni nr k 
ni anlandı. Pek y kınd "'V1 ne-ı 
ceklcrınis. Nahıde, k ası _ru 
elçilığiınizde bır v LZtt ye W.yıu 
edilnıı§ oldugu l~ın ı;akındı.ı 
viM"eyc gıdıyor. Mıthad Anlı 

len göı ü ülmüştür.. Dünkü top
lantı da asker il Jerıne ynpıla
cak yardım hakkında pro 
~ apılacak tadilatın lan k -
rarl tınlmıştır. 

ProJe, bır kere ab bu kil
de tedkik cılund.uktan sonra ~i 
şeklim lacaktır. 



SAYFA : -' 
J 

Mi:ın. 

yur 
- K<)lıı nr 

bakmı ... ı 

m- mı'. G<ir
• nlı peşrev ya-

otlıru-

ok gtılımçı 

C'ITlD k<'ı:JTIIS 

de aun 

- O mı k'"'dınc JYİ bakmı•. 
- Nı uluı hugunku güre;; dl'n;ın? 
- Vnl!.ıJıi bc1Iı olmaz.. 
- Der. bere k:ılırlal"88.. çok l<'mı 

olur 
- ElbC'ttc . Alıc,;onuıı ~]ine on p:ıra 

geçmc~.l. oku1. dt' usıc gıtmiş oluı. 
- Bc-n dıyonım kı, hf! ynpıp ya

pıp Ad. 1ımn ısını bıtlrccektır bugiın. 
Dur lıaknlım !iOYl<' bir ıki el tu

tu unl 

J1 ı <1 k:ıp ınliır bır Jrnrc 
Dcd 
I IX' ılivan .k pışmışl.11dı. Cru: -

um hı ıkı pehlivanın tu -
tu ı. ı ıı . dıkk., t cdıyorlardı 

Ao ınır gıın'ŞJ llı,; beş dcıkık. nın 

ıçınd m !aşıldı. 
beş dakıkıı ıçmdc ha nuıun 
olduğunu anlamıştı . 

berbaddı . çctı.ndi.. .ıeı. idi. 
Hasmır. venmck içın kendini hazır
lad1t5 munakk:ıktı 

Ad.ılı hnsınırım cter<'CesırH anla
:ııınc. tutuş vnı.ıycUcrıni değişt.;rdi. 
Dert, mudafaa gureşınc geçtı. 

Alıı,." ıddetıı bır ımrc-tte h(ıcumdıı 

ıd (ıureşm tarzı bl?,ll dakıkad. an
la lı ı tı M. •lııb olmamak ıçı mü
dafru , g~mışt.i . 

Alıcı ı,ebn ve acı lıucumlar yapı
yo cıu <.hırcşi uzatmadan bıtirmek 

u;tcdı .ınlaşılıyordu. 

K, \. oglu l<oca tbralıim, mcyılan 
yerıı ve ıkl ha mı iyıce tctkık c-t -
tikten. onrn, cM:gıı:ı dönerek: 

llıtıyar ı•uı·dun mü ışı? 
(Arlm.sı var) 

l'ENl SABAH 

Istanbul Belediyesi İlanları 
Eyup - .Ranıı ,osesının Malmd:ım şose qlarcık j~sı .i ı temdldcn atık 

ebillmeye konulmuştur. KeşH bedeli 9007 lir.\ 48 kuruş ve ilk teminat 
675 lira 56 kuruştur. Ş:ırtnnme Znbıt ve Muamelat Müdıirluı,r\ı kaleminde 
göriılcecktır. tııale 4/JJ/940 paz:ırtcsi günü saat l4 de D:ıimt ı-;ncümcııdc 
y:ıpıJ:ıcaktır. T:ıliblcrin .ık temııı:ıt makbuz veya mc-ktupl:ırı, ihale t.-ırihin
d<'n sckız ıtun evvel :fon ışleri mudtirlüğı.ine imirncııatl:ı alac.1kları fenni 
ehliyet v.-• l.l40 yılınıı ait Tıcaret Od:ısı vcsiknlarile ihale günü muııyyen 1 
ıı:ıaUe Daimi Eııcıiınendc bulunmaları. (10215) 

w - ---

tt 

• Türk Sanayii Harbiye ve Madeniye 
Fabrikas.. 

HALİÇ - KARAAGAÇ - ISTANHUL 
Telefon: 43214. Telgraf: zthmtE 

KÖ ÜR SOBA ARI 
16 Senelik tecrube t;seridir 

nuı .. I.ANIŞ - KONI"OR - EI<.ONOMt 
UCUZLUK ve SAGl,A)U.JK 

Her cins kömürü kolay
lıkla· yakar 

Umumun rağbetini kazanmış olan 
sobalanmız, en rnüşl~ülpcsendlcri 

tatmin edecek hususiyetleri 
muhtevidir. 

Muhtelif tiplerde, sade ve kromlu 
cinslerde, oda, salon, apartman, ma
ğaza, dershane ve koğuşların tesbi

nini temin edecek boyda sobalar 
mevcuddur. 

''· 6 
... .. 

29. 1nci. T~;i~···1q4·0 
CVMHVRİYET hayramı11'* 

mahsu.s /evlealad" 
PİYANGO PLANI . 

ikramt)e IR.r8m/ye IRPBmij., 
adeclı : n:11t/iJJ'J lutorı 

1. ,/:A l.İRA -1 oo ocıo 60.()00 
1 20.0t.,O 20.000 
..ı J{) ııo() 20.000 
4 5. 0'-7v 20,0.:JO 

80 1,, 000 80.000 
80 .500 40.(}00 

400 
Kt.111 

TİYATROLAR 1 ·--- inşaat 
ULUBORLU 

MU na kasası 
BELEDiYESİ 

100 40,000 
4.000 10 DEN 40.000 

oes1enmı ele- Şehir 
tiyatrosu 

temsilleri 

1 - Uluborlu bclcdiyesınce ·ınşooı mukarrer bulunan mezbaha inşası 
~ık ek ıltme surcüle munakosay:ı konmuştur. lQı 000 2- t60.000 

2 - Yapılacak ışiıı keşıf bedeli (3551) lira (85) kuruş olup muvakkat 
teminatı (26G) hm (38) kunıştur. 

S4,J68 480.000 
TEJftll MVAAF47ı 

oovl ımn .. .nl.ın 
bulundugn :mnıan 
ıhfamuı dag1aı ın.1 

vurdu A) .. ı c • y., Zinciı lıkuyusu

sun. k:ıa;ı k • r tırın. nırdı. Tcvek
kclı el gıl en kulak ok~~mı ı, 

- Adalı d. ıyıcc- dcgıl mi usta? 

Tepebaşında Drıtm kısmında 

23/10/940 çarşaınlıtı gUnu akı;:nnı 
s.-ıat 20. 30 dn 

OTELLO Son haftıı11 

lttıkl.ıl Caddesinde Komedi kıımnndıı 
2 / 10/940 ~ar:;umba gı.indüı 

!klat l4 de 
ÇOCUK OYUNU 

2~110/940 çarşamb<ı akş:ınıı 

s.ınt 20. !lO d;ı 
O A O 1 

llor tarafa otoh\is vardır. 

3 - Bu işe aıt evraklar oşa.«ıdadır. 
A: Eksiltme şnrtnıımcsi; 

B: Mut :ıhhld ıle bc-lcôiye .. rasında teati olunac:ık huı:usl mukovclcname 
C: V.ılıidı liynt Jıstc ı ve keşif hillfuıa cedveli. 
Ç: Proıe 

Talıbler ıhtıle günun kadar hcrgun bu evrakı Uluborlu belediye dru
reslnde goreblllrler. 

4 - Eksiltnw 7/ll/940 1nrihine r:ısthy:ın perşembe gunU saat 10 dn 
Uluborlu bclroıyc doırcsindc ve belediye endimc.nindc y:ıpılac:ıktır. 

5 - r~ksillmeyc gırebılmek için talıblerin 2 inci madde mucibince 
muvakkat temln::ıtın Anknradtı belediyeler bankosınn yatırılmış oldutrunu 
gösterir makbuz veya her hangi bır milli bankadan bekdıyelcr bmıko ı 

cmrınC' t:ı::ıhhut mektubunun encümene verilmesi vey:ı nakden belediye 

a.so 12,000 
'YE il ÜN 49Z,iJdO 

Ve gilerin tevhidi 
VC7.ncsın yatırılm:ı<ı rttır. 

6 Taliblcr ıhalcden evvel btı i11c benzer insaatı baş..ırdıklnnna l 
dair e\ rakı mUsbite ile> birlikte mutcahh1dlık ve ehliyet vcsikalnrill.' Tic:u-et 1 
odası l ayıt V<! vcsık !arını ıbrazcdceeklerdır. (10177) -

İlan tashihi 
~=~::~.~::::~) [ EMNiYET SA oıGı ILj.NL~ 

O ~ •• ı 2 inci aayfad;ı) 

F...ğc.r <levkt nam ve hesabına bu 
işi başar bıli• ek .. yalnız vergi 
mcsclesır.ı d t;rıı, hatta heı me
seleyi hnlletmi oluruz. 

Şimdi kcndı evimin kapJSındu 
bir kac tan numara var· Be
lcdiyenm sıra numaram, elek
trik abone numarası, nüfus ha
ne numarası . Adresimi verir • 
kcn bu numaraların hangisine 
itibar edeceğimi kendim bile 
kestiremiyorum. Yann1 kasaba
ya yeni getirilen suyun hesab· 
lan için kapımıza bir de su nu
marası yaftası çivilenırsc hüs· 
biltiln şaşıracağım. 
Aynı hiiv:iyet; böyle çeşid 

çeşid numaralada kaydedilir -
sc .. bu k:ınşık işin içinden çık
mak için mi.ik llcfteıı çok me
muı kullanmak lazım gelmez 
mi? 

Dünyada sürü mahlükJann -
dan daha fazla çoban kullanan 
bir çiftlik kurulduğunu farze
delim. Böyle hir idare üsllıbu
nu tut.an ve müstahsil qir ser
vet membaı sayılan çiCtlik, ne 
kadar zengin olursa olsun, niha-

yet ı:ıel ma.ycyı erilen bir müs
tehlik halini alır. 
Şu mantıki mulfilın.zanın va

rac~rı netice; şübhcsiz az mas
raf etmek, çok randıman almak 
kaidcı ıktısndiycsidir. Şu hal
de.. her vatandaşın adına bir 
num'.lm konmalı! Art.ık onun; 
askerlik vaziyeti, mal vu mül
ke tasan'U( salühiyeti, kredi 
derecesi, ş.ı.hsi (evlilik bekar· 
lık gibi) hali1 mnhkümiyet ve 
masunıyt"t sıfatı, tahsil ve ir
fan mertebesi, devlet mükclle· 
fiyeti yani hükümetc senelik 
borç mıktan .. hep bu, hep bu 
numara ile belli olmalıdır. 

Egcr cümhuriyetimiz buna 
muvnffak olurını .. kimse kimse· 
yi aldatamaz, ynhud herkes al
danrnadığından mutmain olur 
ve nihayet umumi bfr emniyet 
husule gelir. Şu umumi emniye
te teslim olan vatandaşlarda 
ise pürüzsüz bir itimad garan
tisi mermer gibi çetin bir ruh 
kalesi hasıl eder. Asri devlet 
mefhumunun ilmi ve o.meli e
melleri tahakkuk eder. İşte me
deni ve hakiki saadet! • 

U uborlu belediy ~sinden 
Yt>nı Snbnh gnzctc ın.n 17, 21/10/940 tarihli nushalannda neşrolunan 

mezb. h~ mşası h:ıkkmduki ıl5ndn ihale tarihi 7/11/940 ol;ıcak iken seh
ven 17/11/1940 rrklindC' yozıldı 1ı görülmıiştiir. 

Kcyfi)ct tashihcn il{ın olun.ır. cl0179~ 

BUtUn dünyaya nam veren bUyUk TOrk şekercisi 

ADö Ml\Jllhlöddülrll 
AC BEKİR. 

Ticarethaneleri 
l\lerk~i: Balıc;ıeka.111. Şnhclcri: Beyoğlu, Kanköy, Kadıköy. 
Siparişleri ticarethanenin merkezi olan Bahçekap1daki ma
ğaza kabul eder. 
... ~IZ3lEWl61i131mlml .. ı:E:l .... mDlm!iiBilllml ...... 

Çoruh Vilayeti Hopa Kazası Mal rtüdilrfügünden : 
l - 14433 lırn 26 kuru bedeli keşifli Hopa kazası h(ık(ımet koııal!J 

bakiyci inşaatı 10/10/940 t.m·.hinde.n itıbaren 21 gün ınuddNlc maliye ko
misyonuma knp:ılı uırr usulile eksııtıneye konulnıu;;tur. 

2 - Eksiltme 1/11/1940 ve cuma günü s<ıat on beşde Hop:ı malmudur-
lüğu ılairesiııdc yapılacaktır. 

3 - lslt-klıler evıakı fcııniyeyi Çoruh nafia mıiduılıigundc ve Hopa 
malmüdurlu:.undc okuynbılirlcr. 

ııyarı 

8.03 Müzik: lfafif muruki (pl.) 
8.15 Ajans haberleri 
8.30 Muzik programın devamı (pl.) 
8.50/9.00 Ev kadını - yemek listesi 
12.30 Prognım, ve mcn1Jckı>t saat 

ayarı 

12.50 Ajons haberleri 
13.20/14.00 MU.dk: Radyo ı;alon or

kestrası (Violonist Nccıp .Aşlon ida
resinde) 

18.00 Program, ve memleket aat 
oyarı 

18.03 Müzik: KonçcrllJ (pl.) 
18.30 Konuşma (Dı politika hndi

&c-lcri) 
19.30 Memleket saat. ;ıyarı, ve jnııs 

lınberlcri 

19.45 Mü1Jk: Radyo ince saz heyeti 
(Yeg!\h faslı) 

20.45 Mılzik: Ş:ırkılar ve tilrkuler 
21.lO Konuşma (Modem opera) 
21.45 Müzik: RtYASETICUMIIUn 

b:ıııdQsu (Şef: ihsan Künccr) 
22.30 Memleket s:ıııt ayarı, :ıjrns 

hnbı:-ı·l<'rl, Zirıınt, Eshrun - T<ıhvilfl~, 
Knmlıiyı> - Nukut bor~ası (Fiy{ıt) 

23.2fi/23.30 Yarınki program, ve 
kapanış. 

====*'='' S P O R ==' = ~~~~~~~~~~~~-..) 

4 - 1stcklılC'rin en oz ve> bir defada on bın lıralık yapı ışl muvaffaki
yetlc bnşardı.;ını go l<' r \ c ıknyı bnglıyarak J5akal sekiz gıin evvel bir 
istida ılc vıl5yl.'tc murnc •• ıtl ı ehliyet vcı;ika ı almoıları ınukuı id ı-. 

5 - 1 ;tc-kllkı 101!3 lır. lık muv:ıkknt terr. hu ~ \ cy.ı 1 :m .ı 

~Biçki ve Dikiş~ 
YURDU 

Müdür mc>klubu, 'I' carcı Odası makbuzu ve ehliyet Vl • ' lC' tckl f ınc-ktuJJl.ı ı-

Galatasarayhlar busene neden 
n1uvaff akı yet gösteremiyorlar ? 

m ihale gun i ol:ııı l/11/l.l40 cuma gunu snnt on dortte cksıltnıt komlsyo-ı 
mı 1·iyasetinc teslim edccc-k!erdir. 

J'ooludo olon «=km• l<r k•bul cd•lmoz. (9856) i 
Harb Okulu Komutanlığından. 

ANNA PEÇAROPULU 

Selçuk Biçki okulunclan di()• 
loma.lı v., lise mezunu, Maa
rif c:.e musa.ddak diı,ıoma. \'e
rir. Mektepte (ta.7Jırda.n ba.~-. 

Gcılnt..ı , ıay, ı .. r bu ene liğlcrlndc 1 
kcndJl<'rindt ı l'cldeıen rnndunanı 
vetcmcdıt,..ı. 

isın ıtım rıh: 1 tnnbulun en kuv
vcUı t ~ r ınd n bu ene h<'rkes iyi 
netice! r bckhyo ı.lu. 

1''nlrnt G l t r. y bulun t:ıhminlc
rı boş:ı çıkardı Fcı.crbahço ıle zorla 
h·'• cılft ı" ı.. ld . B'-' lktasa da s;ıyı 
itit>:mlt: ı.ı ım b r farkla ycruldi. 

Gal lb r. y k nriısınrlcn beldencrı 

randınııın ı ıı;ır. \ c-remcdi? 
Tnks m t cıınırı Jı ' ın:ıçl:ırının nrı

fes:ind,.. yıkılm:ı ı Saı ı - Kırmızılıla
rın !ı rml tının bı.· tin evv<'l tcşck
ktllunc rr.ı 1 oldu. 

Gnl.ıt.ıs .. ıı :ıyfüıı bılhass:ı futbol içın 
cl7.cın uh l topl.i :fnzln unsiycti uç 
aylık bır duıu devresinden sonra 
temin cdcnw<lılc-r. ilk ıdm:ınlarını 
mevııim başlangıcı dolnyısilc ıhzrırl 
mahiyette knpulı salonlarınd:ı y:ıp:ın 
Gnl:ıtn :ır .. ylılar saha :ıntcmanlarını 

atadyomun hnr:ıbcı>i arnsında y:ıı>

ınayu başl:ıdıfar. 

Bugıln bm ası da istifade roiTeml-

yecek v.ızlyetc geldıktcn sonı:ı ne- 1 - Aşagıda yazılı ~:ı,.Uarı h.ılz okurlar, Harb okuluna alınncaklnıdır. 
rede idman yapabilecek bir mcydnn A) Ank.ırad ı bulunnnlaı· doğrudan doı,truy:ı Hıırb okuluna Ankarıı 1 
bulurlars:ı oraya koşuyorlar. l3illıa a haricinde buhmnnı.w bulunduklorı yerin ntlrnrlik şub<:lcrinc milı :ıca:ıt erJe-
vıırıcl ıtla'\'ı ek&ilmiş oldı.ıgu bu z.ı - ceklerclir. ; 
mıml:ırda memleket sporundaki mev B) Kayıt ve k:ıbul muomelcsi 20/10/940 dan itibaren 31/II. Kı ./1940 

ka her gün ka~ ıd muarnt>lesi ı 
yapılır. 
Adres: Beyoğlu, Galaf-ruiara:\' j 

Sutera:zisL No. 16 ...,, 

kiıarıe.rini muhafıızn etmcğc çalışıyor - tarıhinc k:ıdor dcvom edecektir, - EmlaA kl•Ş -
2 - Giriş şnrUarı: 

S· h,1sızlık t.ab~l her kulub\ln belmi A) Tlirk ırkından olmak 
muhakkak ki blıkUyor ve bünyesini B) IJsc biUrme ve olgunluk imtihanını vermis bulunrnnk. Satışa arzettiği em-
saı. ıyor Memleket noktru nazarından C) Tam tcşcld.üllu :ıskerı sıhhi heyetden (Harb okuluna girer) kn- la kin r esim lerinİ gÖs-
futboldc terakki bc-kliyc-nlcı· sukutu rarlı sıhhat r:ıporu almış olmak. teren bir Albüm ha-
h:ıyale uğruyorlar. D) 18 - 23 yaşındn bulunmak. 

S;: ha olnı:ıyıncn kuliıblcrin epey E) Diğer şartlnr askerlik şubelerinden ve Hıırb okulundan ilgıcnilc- zırh yor· 
r:ındıın:ın vt:nnclcrine iınklln yok - bilir. ( 1330 - 10197) Adl'es: Galatasaray )isesi 
tuı·. karşısında 184 No. Emlaki.5 

~nclcroo men.leket futholı.indc bü- A~Jl!lll E c z c 
1 
c:m~ıı.. ı, 1 1 'fel. 49010 

yük vnrlıktıır güstcren Gal:ıt:ı ,:ır;\y- İŞ)eri .... ı•m••••••••mii 
tıl:ır •r,ıkslm stadının yıkıl le d:ı- ._ _________ _ __ _ 

ha fazln kııp:ılı snh:ı idmaııl, ııııa c- ı Beyolilu yerli aakerllk iubealnden: _,- SiRKECi 

hcınmıyet vcrrnl"lt mecbur.yctındcl K~ lf~sı Ar n •yor 336 doğumlular ve bu doguınlulıırla Salkımaöölit Demirkapı 
knlmışlardır. U C'ı ~ muameleye tAbi olanlıırdan yedek H ı · ı 8 

Ve bu sene tfnlere luzumu kod:ırl İvi ı-.4'ra.İt dıthiiitıdo ta.-.rn<la. subay okuluna sevkedilrnomış yUk- a 1 Q z e r 
:futbol mıtrcnm:ını yap:ımıyar:ık ir- çilışı~ııık tizero işe vfıliı f ol- sek chllyctnamclıkrln hüvıyet cüz- 11 
diklerinden kuvvetli rakiplerine mıı-, m al< şarftJr. Müracaat: 'IAır danlara ile 27/10/940 l.Mıhin<> ika - Karyol:ı Iabrikakındakı 
hlın biı tehlike olmaktan uzakloş • .lı.ş- ma.ıı Jı::W..a deıMMJU • i~1mıJ nl. daı' ısubeye :müracaat ctınt>lcrı ltfın sergiyi ziyaret cdJniz. 

l:ırdır. Bülend Turanlı l olunur. L•ma•••••••••••• 

Emniyet Sandığının emlak satmak ve 
almak isteyenleri alakadar eden 

mühim bir kararı : 
Mue:.scı;emU, t'mlal. s.:ıtın nlınuk isıiyen tnsaı m! <'rbabın.n, tıııtlC" 

gUne ::ırtaıı lnv:ı.;:ıut tnlepleri knrşısmda bfr taraCtmı bunlarn yardın , .ıı~cı 
taraftan milli sen etin millılm biı· rı.iknu olan emlfıkm mnı.ıaf \ <' dı'I;Cf 
beddfü el değiştirme:J.ni kolaylaştırmak surc.ıtilc-, mülk sohiplerino lıı l"et 
nıaksadıle, şu karan :ılmıştır. 

Bundan böyle istanbuldaki satılık cmlükin ı·esim ve mu.t.ıı;sal adı c;:;ıctf 
sair ~erekli maltun:ıt ;le blrliktf!, mal ~hlplcrinin bleb ı.:o muracııııtlıı" 
uzeı-ine, satış salonumuzda halka nrzoluuacaktır. 

Her gun yüzlerce vntandaş tar:ı!ından ziyaret cdılen bu ~ulond. Pf' 

rlmenkullerinin satılıga lı:onmasındaki buyuk menfaatleri h::ılkımı 111 ,t,d 
cdecegine şUphe yoktur. 

Bu işlt•rden alınacak ücret: Satılığa kı..nan gayı ımcnkul ıı;ın wl -OY 
len bt.'<iel ü1..minde.n, bir lir:ıdnn aşağı olmu;ımk kaydık., lH' a,ı. ıçıı hır 11-' 
radn on iki buçuk km~~'ıır. 

Emlak s~ü :-1tmak istflytınlerin 
evvel sa!ış ualonumuzu ziyaret 

har şeyd~f! 
etmeler.n• 

tavsiye ederiz (10205) __., 
__:::..:._~========~ 

İnşaat 
ULUBORLU 

Münokasası 
BELEDİYESiNDEN 

ı - Uluborlu bclcdiy Jnin ta dıklı ıınr.r plonınd.:ı go .. u rılen h ıl bııı.a-' 
sının inşaatı kapal• zaı f u ulık· c. ı. ıluııcy( konmu~tur. 

2 . Yapılm·:ık bu ııı bcdelı !'Sfı (18329) lira (35) kuruştur. 

3 Muvnkk t tc.uıın.ıt (1374) b ·:ı <7ı)) kuruştur. 

4 Ru i c • t :·~n me \ c :ılr c\ -a • şunlardır: 

A) el<sıltm• artnnı ,•. 
B) Muteahhıt ıic belcdıye ar.ıuında teati olunaca;; husu ı muko"cl 
C) V!1hidi -Cıy. • listc.rj \'P kcşıf hülli.c:a Cf'tveli. 
Ç) Proje. 
Tnlibl<'r ihale gününe kaıl:ır bu evrm<l:ıl'l htl' gıın ı ll'Clıyl c'l.ııı• ndl 

g<.irebı lcceklerdir. 
5 - Eksiltme 7/11/1940 t:ırihine muE..ıdıf ııeışcmbü gumı 

Uluborlu belediye dairesinde ve belediye enıumeninLe v. pıl.t. ı<t' ~ 
6 - Eksiltmeye girebilmek jçin ı tt•kh r m 3 ı du• uuuı 

ıctıı" mm; nkkat teminatın Ank::ıl'Odn bcledıyek b.ııık ı .. •et 
guııu gosterir makbuz vel'a her hnngi b't ılli •>'~ 
banknsı emrine taahhüt mektubunun eııı ı.mo ,., ı·· 
şarttır. 

7 - Talihler ihaleden evvel bu lı.i<-' lıc .ı~ı •· • J\I 

dair evrakı müsbite ile birlikte mUtcııhlııU k \C' C'hl ,, , 
ret oClası kayıt ve vcsıkalarını ibraz cdcu .ıc ıclır 

8 - Talihler 2490 sayılı kanuna uywun olmJı. ı t h ı. 1 ı:r-ı; 
cokları teklif mektuplarını ihale gıimi saat 12 ye kadru· lıcle<lıyt cıı• uıı '~tıı 
makbuz mukabilinde vereceklerdir. Postada vukua g<'l"' <>1: ge< ıkıııt'lc 
m:a<'ret knbul olunmaz. (10178) 

İlan tashihi 

Uluborlu belediyesinden 
Yenl Sabqh gazetesinin 17, 21/1ÔJ9f0 ttırıhli nilsbnlnrıodD nı~ıı ,uıı:: 

hal b~nnsı inşası hakkındaki itılnd:ı ihale taııhi 7/ı 1/940 olacak ıkcn ell\I 
17/11/940 şeklinde y:ızıldığı gcirulını.iştür. Kl'YliYct tat.hihcı1 JltfP. oıuııııf• 

•l018tb ~ 
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S:ıhıbi: A. Cemale<luın Saroıçolllu -

B._sılclığı yer: ( H. Bekir CUraoylar 

Neşriyat Müdürü: Macid Çetl~ .....,., 

Vf Cemaleddln tar~hı uıaı,,_... 


