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41manları ·n -yıldırım VIPURI HALA DÜSMEDİ 
Jaarruzu 15 martda Finlandiyalılar Sovyetlere büyülr 
Almanya Ne · · ı Olacakmış! zayiat verdirerek çekiliyorlar 
kaybedebilir ? 
............ ~ bagbk8 har
..... artff19lıade. Almuyuua kay-
~ bir teyl yoldu elemeleri 
~ mugalAtadır. Almanya 

hda pek tok mllletin lmre -
~ blr muvaffaklyet phlka -

' >iikselmişti. Pek çok kazaa
~ · flütün ~netini kaybettik-
•-~~ :ıararlannı tamamen 
~rak füıüine de bir çok kir 

""- bir kumarbaz nziyetinde 
~ Almanyaya -gWmüştü. 

ingiliz tayyareleri yeniden 
Berlin üstünde uçtular 

Vipuri fe.hrinin aukutu da Fin müdaf aaaını aars~ 
mıyacak. Bir g'/J.nde 17 Sovyet tayyareai dllşiJrüldü 

1 -

Bir Sovyet 
Tank Livası 
lmhaEdildi 
HeleinkJ, 3 (A.A.) - Bu akşam.ki 

Finlandiya tebliği: 
Kareli berzahında, düşmanın ta. 

yiki devam etmiştir. Birçok hücum • 
lar geri püskUrtillmUştür. Fakat muh 
telif noktalarda Finlandiya kıtalan, 
evvelden tesbit edilmiş olan plan mu· 
cibince geri çekilmektedir. Berzahın 
earkında, Finlandiya topçusu. bir 
hücum için tahaşşüt eden düşman 
kıtalannı dağıtmıştır. 

Bugün zarfında, düşmanın dokuz 
tankı birçok topu tahrib olunmuştur. 

Kolaanjokç'da düşmanın bir hücu
mu esnasında, düşmana bin telef 
verdllinnit, bir pervaneli kızak, biı' 

lScmu $ üncüde ] 
-

Rua uıyyareleri tarafıttdarı yakılan bir l'm ,ehri 

Şehirde çıkarılan sun'i 
şeker buhranı 

Vali muhtı-kırleri şiddetle . 

e 
r 

Dün Ankarada Maarif Vekilinin 
huzurile bir toplantı yapıldı 

Ankara, 3 (A.A.) - Bir haftadan
beri Maarif V ekiUiğinde tercüme iş
lerini pratik bir programa bağtnmak 
için ça.hşan heyet dün son toplantısı
nı yapmıştır. Heyete Maarif Vekilliği 
başmUfettişlerinden Avni Başman, 

profesör AbdWkadlr lnan, profesör 
Ragıb HulUai Yilntem, profesör Ha
lide Edib Adnan, Talim ve Terbiye 
heyetinden Sabahaddin Eyflpoğlu, 
Doçent Enver Ziya Karal, Bedri Tunç 
el, Saffet Pala, Gui Terbiye Enstitü.
BÜ muallimlerinden Nurullah Ataç, 
Cemal Köprillll ve Bedri Tablr Şa .. 
man, Sabahaddin Ali, Nureddin Ar . 
t.am iştirak etmiflerdir. 
Çehpnılar Dr. Adnanın reialiğba.. 

de idare ecfiJmll, beyetha ilk ve 80ll 
içtima1anDc1a Muıif Veldtimtg a.. 

YUlll I • ~T ..... ] 
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TEFRiKA NO: 44 

Tedip kuvvetlerinin çok dikkatle 
hareket ~tmeleri lazımgeli)'ordu 

Yl:NI IABA• 

Vergilere 
Yapılacak 
Zamlar 

!OKUYUCU 

DiYOR Ki Müzakere uzaımt, fakat, fikirler l lamlfb. Fakat, bazı mUfreze kuman· 
bir araya toplamnıştı. Konyanın e- danları tıbkı erleri gibi, durmak de· 
kalliyctleri, gelen tedib kuvvetlerine ğil, bilikis kazanılan bu muvaffald • Devlet bütçesinin tevazUnü için ka- İnhisarlar vekaletinin 
karşı bitaraf ve suçsuz gibi görün- yetten istifade ile lsilerin peşi sıra zanç vergisi gibi bazı varidatın nıa-
mek Uzere cebhede girişilecek ha - ve biltiln gece koşmak, çaresizlik için betleri muvakkaten arttırılacağı ev - nazarı d;kkatine 
reketlere iştirak etmiyecek ve fakat, de çırpınan zavallı Konyaya bir an velce yazılmıştı. Salihlide Mita.tp<UJQ mahalle8i, 
bileri de gücendirmemek için şehir evvel kavuşmak istiyorlardı. Diğer Yaptığımız tahkikata göre bu zam Mühendis solcak 33 numarada o-
dabilinde el altından yapılacak yar- bazı kumandan ve zabıtler de, geceyi dan devlet memur ve müstahdemleri· turan Joariimız malıU Osman Y• 
dımlan da esirgemiyeceklerdi. Kir - Kemre sırtlannda geçirmek, yorgun nin maaş ve ücretlerinden kesilen ka zıcıdan fU şikayet mektubunu 
kor Şişmanyan ile arkadaşları da, o olan efradı dinlendirmek, hayvanla- zanç vergilerlle alellımum müstah - alılık: 
akşam Konyadan uzaklaşacaklar, ra yem kestirmek ve ertesi sabah ta- dem ücretleri istisna edilecek veya "Ben bir harb malfilüyüm. 3 
Antalya ve Mersinde bulunan ışgal- marn bir canlılık ve dırılıkle yürüyü- zam nisbeti pek cüz'i olacaktır. ayda aldığım 2l lira tekaiıdıyem-
cl devletler kurnandanlannl.Jl, Konya- ıe geçmek teklifini ıleri sürüyorlardı. Maliye Vekileti 1940 bütçesini ı le 7 nüfuslu aılemın idaresini te

daki ekalliyetlerin selamet ve istik- Kumandan Sadeddin bey, 0 esnada denkleştirmek·maksadile kazanç. ~u ı· min etmek mümkün olmadığın· 
hallen n~na, işe müdahalelerini verdıği çok isabetli bır karar ile, her ~mele, istihHi.~, ~lkol~.ü içki~er ve ~ı · dan küçiik bir dükkan açum. to-
temine ugraşacaklardı. fki tarafın da pek haklı olan heye - ger bazı vergılenn yuzde nısbetlen • hısar maddelerım satmak birin-

Bu fesad ocağı da gece yarısına canlı arzu ve ihtiyatlı teklülerini te- nin arttınlması üzennde tetkiklere ' ci derecede biz malullerin hakkı 
doğru dağılmıştı. lif etti ve: ' baş! mıştır. olduğu halde İnhisarlar ldaresi-

Kirkor Şişmanyan, kiliseden çı- _ Arkadaşlar!.. Ben, ay çıkıp or- Bu arttırılacak vergi nlsbetlerinin ne yaptığım müteaddıd müraca-
kınca soluğu istasyonda almış, saat- talığı ışıklandınncıya kadar, oldu _ miktarı, hangi meslek ve sanat erba- atler memuru mahsusu tarafın-
lardanberi kendisini sabırsızlıkla ğumuz yerde beklemeyi muvafık gö- hından ne suretle kesileceği ve bu dan her defasında reddedildi. 
bekliye~ .Delıb şla karşılaşmıştı. ~i- rüyorwn. Bu müddet zarfında erle- teş~bb~slerin ha~g~ ıs~ıhlfık O:~ddele· 1 Gerek mazim ve gerekse dükka-
nbırlen ıle olan dostluklannı, fikır rimizi dinlendirir, hayvanların yor • rı uzcnnde kendını gosterecegı hak· nımın mevkiı itıbarıle lnhısar 
o~lık~annı 0 ~?e k'adar ~imseye gunluğunu giderır ve ay ışığından da kında bir kanun projesi hazırlanmak maddesi satmaklığım için hıçbir 
se7.dırmıycn bu ıki ahbab, ıstasyon istifade ederek, daha emin bir tarzda tadır. mani yoktur. Bu vazıyeti kay • 
şefinin oda.~ında saatlarca başbaşa yüniyüşe geçeriz. Bu proje bu ay i<;ınde ikmal edile- makam.lığa da şikayet ettimse de 
kalmışlar, t&.kib edecekleri planın son Dedi ve istirahat emrini ver.di. rek Büyük Millet Meclisine sevkedi - yine bir netice çıkmadı. Soru-
~mmı da_ kuı:ıp tamamlamış~ardı. Kumandan, düşüncesinde çok hak- lecektir. ! yorum. Buradaki dükkanlara ol-

1 Belediyenin 
Yerinde bir 
Kararı 
Seyyar esnafın her tUrlU mal sa • 

tamamasına karar veren İstanbul 
Belediyesi, bakkal, aktar, tütüncü, 
sucu, pastacı, muhallebici, zer-ı.<?vatçı, 
işkembeci dükkanlarında satılab11e -
cek olan olan malları da tahdide ka-
rar vermiştir. 

Bundan böyle bakkal dükkanların
da aspirin, tentürdiyot, ve emsali i · 
!açlar, tütüncü dükkanlarında pas -
tırma, sucuk, tahan, pekmez, sucu -
larda bakkaliyeye aid emtia, muhal -
Jebici dükkanlannda yemek satılmı -ı 
yacaktır. 

Bilhassa geceleri işkembeci dük · ı 
kanlarında rakı içilmesine meydan 
venlmiyecektir. 

Her dükkanın satacnğı eşya cins 
ve nev'ine göre ayrı ayrı tefrik edi -
lecektir. 

Her dükkanın satabileceği malla -
nn isimlerini belediye tesbit edecek, 
hilafına hareket edenler şiddetle ce
zalandınlacaktır. 

---~-... ---
BELEDJY~O~: 

ıle arkadaşla~ ~amil ~lan bir dıre- yete ve gösterilen fevkalide atılgan- harriyatı daha ziyade muamele ve \s delerinden ~tınak için niye mü- Belediye bütçesi 
?un ışunaga yUz _tu~ken. _Kır~or lı idi. Çünkü, kazanılan muvaffaki- Öğrendiğimize göre bu vergi ta • ı duğu gibi bana da İnhisar mad-

zen. Karaman istik~etine. uçu!or, lık ve yararlığa rağmen, müfre7.ele _ tihlak vero-ileri üzerinde kendini gös- saade verilmiyor?,, Dahiliye Vekaleti Belediye reisli -
Deh~.~~ A_1ieddin. te~e gon • rin, gece hareketlerini istnilen inti- terecek, ticaret ve sanayi erbabından 1 YENi SABAH - Okuyucumu- ğine 1940 mali yılı bütçelerinin ne 
dereceği ikıncı hey~ ile goruşmek 8- zam dairsinde yapmağa tecrübe ve alınan vergilere bir miktar daha zam zun bu şikayetini inhisarlar Ve- suretle hazırlanacağına dair bir emir 
zere htlkümete ~~ kofuyordu. kabiliyetleri klfi değildi. Bu büyük medilecektır. kiletinin ehemmiyetle nazan dik göndermiştir. 

• mahzurdan başka, ytlıilytlf esnasın- ~ katine koyuyoruz. Bu emre göre isabetsiz tahminlere 
Meydan istaayonu müsademesi, &. da takib edilecek yollann uğranıla- llAARıFTE - .. istinad eden milnakalelerden çekinil-

ıilerin mağlQbiyeti ile neticelenmişti. cak köylerin ft varılacak' aahal ' MAhKEMELERD~ ' mesi bilhassa gözönilnde tutulacak • 
T~~ kuvvetl~ri, Baydar bey milfr& olduğu tadar, halkının da dunu:.: Tc.I beler için . . . 
zesmm <n cıdden bilyük bir cesa- . . . • Bır yankesıcl temız tır. . . 
ret ve mıJıaretle yaptığı çevirme ha- meçhuldü. Aai~enn o_ bavalidekı ha • yenı kasket . . ':" fçınde yalnız milstacel ve fev-
reketinden istifade ile bileri tama. zırh klan, f aahyetlerı hakkında o sı- Tal bel . b rl 1 k k k t b 1 r dayak yed 1 kala.de hallerde mUnakaleler yapıla . 

' da h' b' 10. t 1 de-·ıru e enn mec u o ara as e 
mile ricate mecbur etmia. ve Kemre ra ıç ır ma ma a ınmış gı · · ı · t ı bel"kl ı·k ı . Sabıkalı yankesicilerden Ahmed caktır. 

- Ptı kUrtUI ku t" - ·ı · b" .. gıyme en ve a ~ ı e a a ası o mı 
sırtlarını, hemen hemen hiç zayiat 8 en _vve ın, as_ı erın_ ı~-~n-

1 
yanların da mektebli serpuşlannı ka- dün Tahtakalede pazar yerinde do - Maaş ve ücretlere umum varidat 

vrmeden ele geçirmişti. Kazanılan bu ctl kı~ı oldugu ta~n:ıı~ edıldıgıne tiyen taşıvarnamalan hakkındaki ka !aşmakta olan Hüseyin adında bir a· miktannın ancak %30 u tahsis edi
muvaffakiyetin, hainlerin takibi ve göd re, ısykal n dkıBl'Ob ılkUlhsının ~kboedk~- rar üzerin~ orta okul ve lise talebeleri melenin gafletinden ıstifade ederek lebilecektir. 
. n b""t"' . h t"I t' l ar uza ar a u unmaması ıca ı- ı . . d 50 1910 ı· 1 b"'t l . d o s u un ım ası sure ı e ne ıce en • rd b fi hm' .h . için ayrı ayrı kasket şekilleri tesbit ıçersın e 1 kuruş bulunan para ma ı yı ı u çe enn e memur 

. b" d b" b ... ._ ... _ k yo u ve u men ı ta ın ve ı tımal- . d . i U 1•1 .d .. 
mesıne, ır en ıre asan a.A9CU" a- 1 k d ted'b k 

1 
. . olunmaktadır. llk mekteb talebeleri çantasını cebınden aşırmış, fakat, pa ve aım cret ı ere nı maaş ve uc-

1 - - • 1 tu. B bebl er arşısın a, ı uvvet erının . . . ti . k" k d l d d - · . . ran ıgı manı o muş u se e, a- ... n .. n .. n...... taa d h" .. kepı gıyecektir. zarda dolaşanlardan bır iki kişi bu- re erın es 1 a ro arın a egışıklık-
.. h" .. n h i k' ted'b k 3o.uu3uqç ve rruza evamı, ıç şup 1 ld - kd" bu...!>...-razıyı, ıç s> ... p es z 1• ı uvvet- h · ki r k 1 zd . An Zabıta ve muallimler <>üphelendik- nu görmüştür. Ahmed işin farkına er yapı ıgı ta ırde ırun eebeb • 

1 ri d d h . . b ' l a . kö JUi esız , muva ı o ama ı. sızın "' • 1 . d h h . 
e n en a a ıyı ı en 51 Y er, tesadüf ecl'I k b" k . t !eri mckteb kasketli kimseleri çevi- ıVarılClığını anlayınca tabanları kal - en e er alde ızah olunacaktır. 

bu fırsattan istifade ile kat'i bir in- h d d - ıdece ır mlaru ad,;eme ' yla- rip hüvıyet vnrakalannı soracaklar dınp kaçmak istemiş fakat bir knç Varirat bütçesinin tanziminde 3 
h' - ktan 11 d"l . . ku u a on en ve yan an yapı a- • • · • 11 k tah T .. b 
ızama u~a er: ı erın.ı r- cak baskınlarla neticesi pek vahim mektebli olmadığı halde kasket taşı- j kişi birden üzerine çullanmışlar, Ah- yı 1 81 at nazan ıtı ara alına • 

tarmışlar, perışan ve dagınık bır hal- l . , y t hk ·ı ki d" ed" ·ad· .. . . . caktır. 
d k - af fk 

1 
kıbetlere ve belki bir hezımete uğ - an ar ma eıneye ven ece er ır. m ın ı ıasına gore de kendısını te- • 

e açmaga muv a o muşlardı. R "- .. d' R B •• •• k 
Sırtların mukabil yamaçlannı iş • ranması da hatırlara gelebilirdi. 61\tor gel ı mizce dövmüşler, elindeki para çan - Oma uyu 

gal eden Haydar bey, Elmas pehli- MUfrezeler, emniyet tertibatı ala - İki hafta kadar evvel seyahate çı· t~ını alarak polise teslim etmişler- ElçinlİZ ge,di 
van Kara Ahmed Bn<><n·alı Osman rak istirahate geçmiş, istasyon bina- kan rektör Cemil Bilscl, Rumanya dır. R B"" "k El . . H"" . 

' • ~ • k"l . . . .. . oma uyu çımız usevın Ra· 
Bayatlı Eyüp ve Hadi bey müfreze- sına çe ı en kumanda heyeti de kı - bandıralı Besarabya vapurile gehn - Ahmed dun Adliyeye verilmış, b Ba d dün · . 

k hümmalı b" faal" · d"" ·· ·· S 1 h . . g1 Y ur mezunen sabah Mı-lerinin aslan erleri kazandıkları bu sıın ısım ve ırer ıye- mıze onmuştur. u tana med Bınnci Sulh Ceza mah 1 t "k"l h . i 1 . 
' te girişm· ı rdi K dan Sadedd' ano arı ı e şe nm ze ge mış ve ak-

kUçilk zaferin büyük zevk ve neşeııi- ış e. • uman .m - •'"'"' ., kemeRinde muhakemesi yapılmış, su- şa.mki ekspresle Ankaraya gitmiştir 
ne bir türlü doyamanıışlardı. Hışmı.lı bey, bazı müfreze kumandanlan ıle D~NIZLERDE • çunu tevile uğraşmıştır. Mahkeme · 
bakıştan, karardıkça darlaşan ufuk- bir köşeye çekilmiş, gece yansından • • • . Ahmedin tevkifine karar vermiştir.' Maliye Vekilimiz geldf 
lara saplanıp kalmıştı. Şikirını ka _ s~nra başhyacak olan ileri hareketi- Yenıleştlrılacek .•. Maliye Vekili Fuad Ağralı da şeh-
çıran bir aslan tehevvür ve tellşı ile nın esaslarını hazırlıyor, Haydar bey i k 1 1 rimize gelmiştir. Bir müddet fstan -
dişlerini gıcırdtarat hemen ileriye a- de, birkaç zabit arkadaşı ile birlikte, S e e er Otomobil şekerci bulda kalarak tetkiklerde bulunacak-
tılmak, yalnız isileri değil, sanki on- sorguya çektikleri esirlerden malU- İskelelerımizin aüratıe yenilenmesi dUkkAmna girmiş tır. 
lan kucaklayıp bağnnda sakhyan mat almakla meşgul oluyordu. için faaliyete geçildiğini yazmıştık. Şoför Mürdinin idaresindeki 2167 
karanlıkları da didikliye didiJdiye ya- · Zavallı cahil ve gafil köylüler, al· . Ö~e~~ğimize göre ilk partide se- numaralı taksi otomobili Bebeğe git· Tarabyada bir fırtn tutuştu 
ralamak i8!iyorlardı. datıldı~mı gereği gibi_ anlamışlar- kiz büyük ve yeni iskele 1nşası ka - mekteyken Ortaköyde Muallim Naci Tarabyada Stelyonun 132numara-

Fakat, gıttikçe ve köpüre köpüre dı. He~sı ~ yaptıklan Ll)ten oeda .. - rarlaş~ın!111ıştır. . . . . . . . caddesinde 41 numaralı şekerci dük- h fınnında baca tutuşarak yangın 
kabaran, §ahlanan ve ancak bil Türk met hissediyor, hıçkıra hıçkıra goz Yenı ıskelelerımızın ısımlen ıle ki.nının vitrinine çarpıp camlan kır- çıkmış. itfaiye tarafından söndilrül-
aslanlanna yakışan bu &t.e.tli hırs, 0 yaşlan. dökily?r, had~~yi bütün te- b~nla~ s~rfol_unacak para miktarını mış, bundan sonra da 3 9 numaralı müştür. 

F ransada ikbsadi 
tedbirle~--a..Rlt "-

F n.asada IOD p-" .,.;..- ' 
mağa başlıyall ted .... fi' 

kate py&Ddır. ~ J -~ ~ 
:an Paul Beyaaod. ıoba!~ _,' 
gülltblde, NUU'lar -~~ 
rar alt.uıa alman mali \'e tJI!' -
mahiyetteki tedbirleri ızab .,,, 
nutuk llad etmiştir. Ve ~fi 
göre Fransallın Jıarb ek"9-_:J 
istikameti bir takım ~ 
Je tesbit edilmiştir. ti' 

Fransa, galibane b~ ~ 
diği harbi ka7.anmak için bO ~ 

·ı . \t .. 
manın uzun siireceg nı dl f'" 

ma.srafla.n muclb oıacağı~' 
öniin~e buJundunna.ııın ·ıte~ " 
du~ında miittefikl tngı 
hemfikirdır. ~ 

Bu sebebdcn F.-ansızlal'' ~ tİ 
deki mn.li lmdret ve ~ıtalll~ 
men, kaç sene böyle bır ~ _, 
de ~.arpışınal< ml'cbur!) ~~ 
lacakla.nnı bildikleri 1çı11 ~ 
alarak, mcmlelu~tte sılu bir ~ 
mik rejim ihdas e~ ıenıcı. 
1ti trn işlerdir. ..,1' . . ~ Ji'· Paris, artlk harb ışın "' 
tamarni1e vennek istcmeı-t~,I 
konomi ha~·ntım ona göre t dl / 
ınek ve halkın iJıtiyaçlarıJll ı,I& 
ayyen nishctler 1aİıilinde t:-. 
lt-mek arzusunu gösterıne1' ~ 

Şüphesi% bilyle tal<)icl!l~ ~ 
nan, müstehlild fedakiırJığl ,ıo ~ 
den \"C bazı ihti~·açla.rının t ite fi 
rak tatmin edilmemesine bl ya• ' 
ran bir disiplin hareketi bil~ 
trn stoklanna ve ekonondll "tlJ' 
lara mallk olan FraJ?Slz)atıl ~ ' 
zor görünebilirse de, harb ~ ı • 
si, böyle fedakarbklan Is~~ 
decek mahiyettedir ve~·~ 
seyrinden de ~örül~ğf _..r, 
Fransızlar, bu hususta 
birlik göstermişlerdir. ,,/.. 

FranS1zlann noktaf nafJl-1'1• ;.iti_ 
tere ile birlikte büyiik st': rJ 
malik olm:ılarma ve deniıle ~ 
kim olarak i!lltediklerinf elde ~ 
meJerine imkan görmeteriJat;;?, 
men, önlerinde adedi henilı of ti 
muayyen olan h:ırb senrıerl ı"' 
zartl~· tutm:ıkstzın har vuroP,.e-' 
man savurmak istemernel'~ııatf ~ 
~il. ve her şeyden e\'\'el ~' 
feri tahakkuk ettirtecek ~ 
ittlhz eylemek yoluna· git1Pe 
ler. · ~ 

Burada. Fran!ilız!arın d• ~ 
gibi, bir milli Hijyen me'~ ~ 
t.ir ve bunun iki esas pre ~ , 
dır ki, onlar da 15tihllld ~ ~ ' 
ve bllilds istihsali fazlal~ 
hr. ~ 

Zira Almanya. mütreftk ~ 
8111& karşı mukabll hareke~ 
narak mUtteftkleri iaşe 81 
uğratmak istemektedir. ,-! 

işte, Almanyanm bU ell
111 
~ 

faallyetine kar§ı 1ngUterell11~ başında Fransa da, nıer...,_ 
harbe tamamne intibak e ,..0~ 
ve yeni hidlselere uyacak' ~ 
kat bfr sistem mahlyeffı~ ııP"'" 
edcıt bir tedbirler silsilesi 

sırda, k~andanın gönderdiği dur! .. fernıatile nakıl ve hıkaye eyliyor • gostenr l~steyı ~ynen yazıyoruz: tramvay direğine çarparak otomobil .:-::=..-,,==:===-==- -™ 
emrile bırden yatışmış, ileriye doğru lardı. Bu bahtsızlardan, arkadaşları- Erdek ıskelesı 75 bin lira d tram d" - · d h _ [ ] eylemeğl anunıttır. s.40"!.,, 
atılmağa hazırlanan bu şahamet saf- na nazaran daha fazla tahsili ve gör- Lapseki iskelesi 32 ,, ., e, r·~ay kıregıı e asara ugra • Askerlik işleri Dr. Reşad .. .,,-
1 b 1 d k gtl...ıı ld - -rnı K 

1 
. ş k" . k 1 . 

3 
mış, şo or ya a anmıştır. .._ ___________ _. -•••••••••-••••••••··-·· 

an, u un u lan sırtlarda dalgalan- 1:1u o ugu go en rapınar ı Ah ar vy ıs e esı 1 6 ,, ,, • . _ 
mıştı. adında bir genç, kendisine asi!. diye Marmara Ereğlisi Vedığı balıktan zehirlenmiş . D A V ET feci bir kaZ8 . _,,_ 

Ku.mndan Sadeddin bey, 0 mrada hitab edilmeainden çok acı duymw.t. iskelesi 75 ,, ,, Galatada Mckteb sokağında 23 nu- Bmmö~ Aakerlik Şııbeaindma: İzmit, (Hususi) - Kah"eeı ~ 
müfreze kumandanlarını toplamıştı. yalnız plısını de~I, bUtUn Konyalı- Ka~abiga. iskele~i 120 ,, ., marada oturan Süleyman oğlu Bür • Emeklı topçu yarbay "319 - 17,, med isimli bir şahsın oğlu~.,,. 
Kazanılan zaferi hepsine ayn ayn lan~ sözlerle müdafaaya koyulmuş C:lilx_>lu ıskel~ 100 ,, ,, han yediği balıktan 7.ehirlenmiş, Bey- ~sınan oğlu Şefik tez olarak eubeye nnda lsmail, elektrik cereY 
kutlamış ve vaziyeti mümkereye baş- tu. Ağ~ak.tan kızaran ve yumuk. Sı_U~ is_kelesı . 160 ,, ,, oğlu hastahanesine kaldınlarak teda- ilracaab. pılarak ölmUştUr. 4 

( 1) Haydar bey şimdi /atanbul :ı::::n .~kı~ d baln~~r~nı ~unlılıkya ıskelesı 28 ." 11 vi altına alınmıştır. lllllllllllUUHHlllllllHlllllHllllllfflllllllllllUIUllllHIHllHllHlfHIHlltlllllfJllHHHfllffilll 
gümrilk m haf 'da Mnde Jv... J~ enn e ge ırı • ardan başka Bandırma ıskelesi Ot bU ş E T 1 

. ~. . a::a ' re ~ ma. yor, acı acı yutkunuyordu. Ağlıyan 26 bin lira sarfedilerek tamir edile • O S çarph H • R H A YA 
dilr t1auavinitlw. bir BeSle ve cidden samimt bir jestle cektir. Şoför Mustafanın idaresindeki 1 

:~~:.;-~ :::..:: ::~'=:; l'OLIST•' ~ ::an;::::~i;:!!!":;':: OllOllODUlllllWlllUUUHUlllUll•ınıı•ııınıınnııınnuııoııııuuwuııuıu~ ~ ~ 

Yeni Sabah 
ABONE 8ED.ll:U -TOrld)-e ....... 

BEN!LllC '400 Kıırut 1700 Kurut 
8 AYLIK ,.. • 14- • 1 AYLIK 400 • IOO • 1 AYLIK 180 • IOO • 

4 MART JJ.CO Pazartal 
'"= 

135S ~.Şubat~ 13~9 Multurem24 

.... .. 64 A,ı: 3 ~aaım ı 118 

- E••' Saat Y••all Sa.t 
ıu" .. .Jile 1°ldn•ı 3u ... ~o01e 1 lcln• 

12 27 62'.t ~ 33 - -6 30 :l 2ti ı.s 37 ....... Yat.t 
,_ 

~ A ..... v-. ,.. ... -12 Ul ı ~<ı ıo a aa 04 - ı-

.9 3~ 4 sı 

1 

1 

gıbı: rafına geçmekte olan ve Galatada ~ ,,ı-
- Beyler!. diyordu. Ali biz değil, y oHardaki buzlar Yazıcı sokağında Kamanto hanında· • Oazetelerl tasnif cilvesi netlce&inde ~ .... ~ 

halüeye isyan ve veriabn hükümlerini • oturan Davide 1 e&aabul gwtelerllll aCn' ..... dular. Nitekim .,. r_ 
terkettiğinisi aöyleyip biZleri karşı- tcmızlcnmesze . çarparak yaralamJf, b, liğar ve .. ,_., .._.. ._ rl au. lwvve&leriai Ud ~ ~ 
lll7.& dikenlerdir. lş1n iç yüzünü limdi I Şişlide Çinar sokağında 90 numa- ~ı Davıd hstahneye kaldırılmış, ye üç aymnall .... Mı'Mll•. Ağar Vlpurlye aokmq. yiDe biti ...it ,, 
kavradık, hakikatin ne olduğunu şim n.h evde oturan Rqel kızı Borina eofor yakalanmljtır. başlı psetelerta llir •......... DID İlıgDt.ereye bugiia ~ 
di görü.p anladık. Bakmayın suçumu- dün atşam Tahmis caddesinden ge- Otomobil çarpmış ri .....- bDhe- ilan· , rt aa- tayı dün verdlnaif&ir. ~ 
za, biz aizleri glvur belledik. Kon • 

1 
çerken ayağı kayarak düşmüş. kal- Şoför Alinin ıdaresindeki 1840 me vermek ve 8iitalllarma a;pdu- Bu pseteleria ........... ~ 

yadaki birk~ iki yüzlü gidinin gö • çasından ~~iyet.J_i SUJ'ette Yaralan numaralı taksi Köpni üzerinde kar- havadis ~ vardır • .Liğar P lli'IUDI görmöşoruz. 1JJ1I 
rUnOjlerine ınaııdık. Hoca dediğimiz mış, tedavı edılmek üzere Haseki ka- şıdan karşıya geçen ve Nişantquıda gueteler laavedl& vermekte..... herkes bilir. 
abuk u.buk salpaklara, ağa ~ğimia dın hastahanesine kaldınlmı§tır. Kodaman sokağında 27 numaralı ev- gt'ri blu pset.elercUr. Bnnlv • • • . _.,_ 
var~ aa.lta~vı~ra göz. go~ ~pıl- Otomobil - Tramvay de oturan Vasıta çarparak başından ~etle. diğer gwt.eluia verA- KONFERANB - ~iJI) .;; 
dık ıete. Ne bilehm, dediklennı sahi müsademesi yaralamış, yralı tedavi altına alınmış, len mühim haberleri bir Uç glln k . den· Kıymetli ~;: 
sandı~, teriata uyalım, halifenin bu- Şoför Muzafferin idaresındeki eofor yakalanmıştır. aonra saald taze bir handiB lmlt C:: N ·eli G'"l 6 ınart lf'O.:,., 
Ylll'Uğunu sayalım da sevab kazana- 1927 umaralı b gibi verirler. a r u er de ~ 
lım di b n otomo ille 144 numa. Yang1n . A eamba akpmı uat 21 - _,.,v 

ye, uralara kadar kO§Up var- ralı tramvay arabası T ........ da .. . 7.iyade teli§b guetelere gelince ...:~-1 ~ . 
dık yolunuzu h .. ~ • .,.ı.k ..,:_, .... _ . . epe.....,...n Kadıkoyunde Kayl§dağı caddesınde .._ __ , __ h ·· aki olm bir L.A Balonunda "karikatilr 8..-- ~ 

, -6-.... ' nu.aere auc· Perapalaa önunde çarpışını§! h 48 . .. UUAAAr enuz v ıyao ..... bir .oP"-
şu.n savurup pala salladık. Ne etse- ikisi de ehemmi etli surett ar, er numar· ı köşkun alt kat odasında dise)i falcılıkla tahmin ve keşfcdft- la.rdan mıdır?,, menuJU 
niı bize, hakhpıuz yerden gön dek. w .. 1 .. - ... Şyt·· 1 e hasara soba boı usu ~utuş~rak yangın çık - rek sütunlaruıa geçirirler. Bö) lece rans verecektir. -reft 

ugramı~ Y4.I • 
0 or e vatman yaka· IDl§. etrafa sıra yetine meyd il keB ı-

(.Deuams ııar] lamnıt. tahkikata başlanrwetır ed .. dU .
1 

.. U an ver • okuyucularına taze haber vereyim Davetiye yoktur. Her 
· m en son ru mU§t r. derken sık sık bu falcılıklaruua lir. 
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'l eUe~, Mareşal Göring 
'Ve Hessle görüştü 

[Bq tanıtı l lndde] gelince, B. Well in g&U$Delerini 
~en:bah B. HitıC: il B. Sumner milıılkün olduğu kadar u e.1ime ile 
~ ~nda vukua gelen ve 85 blldirm~ istiyen matbuat, pek ya -
'Süren göril"1?len1n Avnıpa va kında bir Alman taam.ıru hfıebyaca
~~~ herhangi bir salfth vücude ğmı ve Almanya lçtn ha.rb\n ancak 
~gine dair elde hiç bir emare sililı kuv\'etile halledileceğini flfı.ıı i-
~ · çin sanki Welles'in Bertin! ziyaretini 
~ ~ SUınner Well M 1 Gö' • bekliyormuş gibi hareket eylemekte-

,,. ~e b es, areşa nng dir .. ,_ 1n ·ı e. b_ fr gÖrijp cd bul şt • n.uu8D matbuatı, g1 tereye çok 
'l-0"'- :ım e urunu ur. 'dd tl' t h" ed -"'1:11?\Teltin h t Um •1. Be şı e ı sure te ucum en mupbem ter usus m essı ı, r , 
~ ketnıede 1 eli- Al beyanat ve makalelerle doludur. 
·-ııe?i . n evve ger man , . 

lle de .. .. 
1 

Wclles in Ziyaretlen 
l\lgen:ı.e gonı§Ille er yapacaktır. Berlin, S (A..A.) - Amerika Ha-

~,lııı lll:b~~d?lsbl~t .g~.tes~ riciye Milsteşarı We!Jes bugün Hit -
Cer • b~. bildirdıgı gıbı, leıin muavini He38 ile bir saat gö -. 'u ":elles gor~mesinde bahis rUşmUştilr. 
~~ .edilen meseleler hakkında Müteakiben Knıinhalda giderek 
~\'~inanılır mahiyette malft - Mareşal Göringi ziyaret etmiştir._ 
~kan ek inıkinsızdır. Zira gerek \Vell Berllnd Ayrddı 
~eu . tnnhfellerl, gerek Alman Londra, 3 (Hususi) - Welles bu 
t~ ıtıuııen bu hususta tam bir ketumt akşam Bal'e mUte ooclhen Berlinden 
~an af aza etmektedir. ayrılmıştır. Oradan da Parise gide • 

gazetelerinin neşriyatına cektir. 

V:· ••• ·-·· ~ • 
~~/Jtt.ri hald 1 Almanla ın 
"'rrıedi Ylldırım taarruzu 

. , ~ 

r&Nl SAdA• 
! -· [ ::~·~~: ;~:·~~~ ::: J Lisan Meselesi: 

Kısa bir haber karşısında 

ir~~:.,~.nıo. Bizde Türkçe ve Şeker 
Muhtekirleri ~ı.~J:?.:~:S: Edebiyat tedrisatı 

Atlas Okyaausundald KanıWa, 90 • - M erhnmet, hoJ.ki IJau ahvalde 
Iaımda. a\1aııacak balıklan Jtaıı.a.. Mir milletiıı ilini ve lil08yal scıha- kliaik edebiyatların en bariz "·asfı mara.uhr. I"akat IJazı ahrnl-
da hUkfuncti lngtllo.reye tahslıl et- il.arda _,.arattığı ~ ve orojinal • jmenudan ziyade tekildeki mUkemme- c1e de aca meml~het.e fenalık yap
ml,şttr .. , lserlenne o ~e~~ kWtürit denildiği- liyettir; bu milkemmeliyeti, dilnkU D13ğ:ı Jl.Adar dayanan saklın hir ba

tşte karşısın.da d'qüııülecek. u.- 1 ne nazaran. kültürün en mUhlm ifade ana d1liDiıı ha.ngı eserleıiude an ya - reket, memlekete fenahk yapmata 
tünde dumlacak bir ~r. İlk ı... Aleti de dildir. biliriz'! Örnek olnrak hangilerini se- kadar dayanan btr snçtıır. 
kışta ehemmlyetsh ,;lbl görünen 1 Bir maarif _ve kültilr tAbirile dai- çebiliriz? Hele, son gazete, kitsb ''e İ_şt.e _şehirde un'i oln.~k şeker 
yukarıdaki bir lk1 satırı tahlil e _ ima n_ıekteblcri kasdederiz; halbuklJmecmualardakt ne§riyat ile imlada - bnlınuıı lhdas edeni rl tecziye eder
.delim: Kana.da sul:ı.rmda a\'WULll maarif yalnız mektebler değil, bUttin,ld anarşiden.sonra kültür ve edebi- ken bu noktu kat'iyen akıldan f:ıl<a
balıkJar İngiltereye tahsis edlli)or lbir. ~emleketin ilim ve terbiye siya-,1yat sahasında del;ril, mekteblerde rıhnamabdrr. fadem ki böy!" hlr 
ve bu sayede kooa lngOh>.re yeni 1 setidır. tedrisat yapmıya imkan kalmış mı - fı t çıkta.,•çok la bir takib nett-
ve ~niş bir iaşe memhs.a elde et- Her ~ehi tckimillün belli btı.j]ı va- dır? Dil eevgisile gramer düşmanlığı ce.sinde tıeker btihramm ilk ~ıknran-
ml' oluyor. ı sıtası lısandır; takarrür ve tebelllir,nasıl telif edilebilir~ Bugün, muasır lar ltalallılda bulunnbilir. tLfündt•o 

Garbi Atlas Okyı:uıuswum R.ana.- et~~en bir dilde edebi tekamlil ve milletlerin ortn tn.h;:;jllcrindekt edebt fazla :r.nm n geçmediği için bu fır
da loyılnrma isabet eden sulann~ Y?aılik· yarn~ak mUmkün değildir; 1 tedrisatın b~lıca gayesi, genç di • &at dtişkünü1 halı!s ruhl:ı, so;rsm. 
~ clns ve ne\i b:ılık çıka.r! Beş, yıne her fikri ve ilmi değişiklik içinlmağlaro.. kendi milli hars ve lisanla- herifler henin gh.leneceli delik hu
on. nihayet ;\'İmıi. Zira blnız de • e~zem ola.ı .şey,_ o tahavvülü t~ıya nnın tekfunülUnii öğretmek, bedit lamarnı~lar, işledikleri dcn:-.eti b~ 
nizcıllkle uğrnşantn.r bilirler ki bü- bılecek metin bır "dil,, vücude getir- revl:in inceliklerini duyurmak. ve e- knlanmn üzerine ntacak, izlerini 
yilk dent~!erdc evlnnnbilecck halık- meğe bağlıdır. Bu gör.ti.~ noktaslndan ı debi tez:üıilrler karşısında sağlam bir şa.~rt.ncak fırsab elde edem~mişler-
ların cins ,-e ne\ileri mahduddur. lisan meselesi son derece ehemmiyet- muhakeme ve tcrkib kudreti \•erebil- cUr. 

l\tese!fı vruidatımn büyük btr le tedkik ve mütalea edilmek lAzunge-lmekten i~ettir. Bu adamla.nn yaptıkları lınn-.1-<'t 
lasmwı bafdcçılıh"tan temhı edca lir. Dil, ilim ve inkılAbın en kuvvet- Buna cnnlı bir misal olmnk v~ bt- asin, hastt b5r ticaret pt'Jrtilasyonu 
Bols.nda.lılar, D:uıtmarkaiıla.r ts _ li ve en nafiz vasıtalanndan biri ve zim dil ve edebiyat progromlariıe bir değildir. Eğer dilnyn normal bil' 
ver.IDer, Port.el..izler ve be~n he- belki birincisidlr. Lisanı saknt bir mukaye..c:e yapmak U7.ere Fransız li· hayat yaşasaydı, o znman m:ı! id
men balık~ılıklıı. ~inen Norveçli- hatibin. if ades.i bozuk bir muharririn sclerinin en son progr.ımlanndan dil har etmek \'e pfy !ada sun'i lılr 
ler, t.zlandalılar ve Fran.sanın kıyı fikirleri, ne kadar ytiksek ve cazıö o· ve edebiyat tedrisine o.id kısmı bulft.-ı bnhrau vtlcuda getirmek olsa olsa 
halkı bahl< olarak sardalya., rlnbra lursa olsun, birisinin dinleyiciler, di- saten qağıya alıyoruz: lllfıSlekf bir ahlAksızlık tellildd edi -
ve morinadan b~l<a balık bilmez- ğe~ okuyucular üzerindeki tesiri Sınıf: 6 - Gramer, imli, lf.ıgat. Ur ve memlekete o kadar bUyill• hlr 
ter ve tmnlar da b1zim balıklarımı- denn \'e devamlı oln.maz. Mlllt bünye KelimclP.rin sesleri, yar.ılı ve hakiki mnı.n dokunnıa.zdı. :Fakat dilnyn -
za nlsbetle t.ntsız, saman gibi lez- ve harsiınizi l:nıvvetlcndirebilnıek i - şekillc:"i. Vurgu. Tabirlerin tedkikl. nın bu kansık zanuuunda höyle htr 
zetslz şeylf"rdlr. Çin enelıi. dilimizin philologic'sine Milrekkeb ve basit kelimelerin mliş _ ye tevesstll e.dllm<'k \"atana ilıa-

~ [Baş taraf! 1 lndde] [B ~ tarafı ı lncl<Je] ••• aid tetebbilleri genişlettikten sonra. taldan hakkındn mücmel malfunat. net etmeldcn başka bir şey değil-
~ e bir zırhlı araba tahrib edil- 15 martta istflll edilmiştir. Avustur- Bir de mübarek Tiirk yurduoon granıerimizin tedvin ,.e tanzimi ge - Asli ve mütemmim cilrnlcler. Kelime- clir. Zirn bugün bu l 1 yapn<'.ak tı.v· 
~tl ya da ayni ayda ilhak olunmuştu. turna gözii gibi liidverd sularında re~ir. Dilimizin bu~nkU hali devam lerin cümle dahilinde rolleri ''tedri -j nette olan bir adam, ynnn Allfıh 

' ~ ~ tfi.n hemen her yerinde top- Sarre ve Rhin de keza martta işgal çıkan nefis \"e lez7.etli hahMan göz- ettikçe muasır cernıyette la}ik oldu· satt::ı. tedricen derinleşUrilmesi,, iba - ı gösterm 'n memlekP.t bir lınrlM' ~ 
'il~ l'eU vukun gelmiş ve Finlan- edilmiştir. önüne getireli ı. ğlunuz mevkie erişmiş sayılamayız.. redeki cümlelerin ~·azifeleri. Cer Ye moek \"e hn~-a.t nonnaJ vrudyctfni 
t~ l>tls \l\r:tıeri, dilşman hücumlannı Alman..va Sulh 'IU Teklif t.."'tnıiş! Çanakknle Roğaztm aşmadığı ı- Bundan en çok .zarar görecek müstak atıf harfleri. Kelime nevilerinin tene\·- lm}·bedece.k olUJ'Sa ayn! oyu.mı oy-
~lıa ltitrtınnşwr. Londra, 3 (A.A.) - Yarın Avam ~ Türk balıkçılığına Ce.ııabı Hale- bcl nesiUerdir. Halbuki yeni hayat ve vüü. Mutnbakat ve şekilleri. namnkta tereddild otml~ecck do -
~~~va kuvvetleri, bilhassa ber- Kamarasında Bnşvekil B. Chnmber- kın büy"k hir nimeti ol 11 .. nskum- )''elli maarif sistemine nazaran Tatbikat: .tmıA. tenkid usulü. Şi _ m_eldir ld bunun man3.': ı, memtekc
~· tinde ve Ladoganın gimall laindan, son zamanlarda Alman bil- ru,, bs b h!ı.;jwa koca lJir ülkeotn Türk climhuriyctmin her şeyden mu fahi ve tahriri mümarescler "bwıln.r, te hücum cd dii~nanln el birliği 
~deki mıntakalarda faaliyette ktlmetinln bUvasıtıı Lord Halifax'a ytizünll güldüren bir nimettir. kaddcm taleb ~c istihdaf ettiği illk:U ancak kuvvetli nasirlerin eserlerin • ebııcltlir. 1 re bn muhtekirlerin şim 
~ur. MUteaddid şehirler gönderdiği sulh tekliflerinin mahiyeti llaldı Jd yalnız tsfunbul piyasasın- geleceğin hakimi olnc.ak Türk ço - den &..--çilecek .. Fransızca veyahud iti· llide11 nıeyda.ns !:llwnlına.m, re, k., -
.~~e ~an edilmiştir. Alınan ha- hakkında beyanatta bulunmasını ve c!a tdn.'1 wı balık mcr.Lkhsa her cuğunuu n asri ve en miltekhci( şe- tince metinler. Istılah ve ICtgat!er. Kı- lftd<.' a~'lr cc1.afarla cc:ı:aJıuıc!ırıl?:1u"'ı, 
\ ~ gore, sekiz stvil ölmUş, on ~u sulh tekliflerinin s1.bhatine inanıp lst.anbullwuı:ı le.zuı:tine doyamadı- kilde yetişmesidir. Gnrb milleUeri bu raat: Metinlerin şerhi. lnşad: Evvelce ı ser\'t1tlt'.rini:ı müs.cler ... i \ e luındi

tı~EUınuştır. Tahkik edilmiş ınanmadığını bil?irme.sini taleb eden ğı, ım~vshnine göre, hlrihlrlnden ne- yollnrı biz~en önce geçtikle~·i için on- iz:11. edilen p:ırçalardnn. Muhnrrirler: ı ferinin uzak bfr )CN' ı>iiı:iitmrn.i hu 
~ göre, bugiln mrfuıda 17 bir sual sorulacakbr. ffs, biribfrlnrlcn iili ba.lıl'larmıızuı ların mesaılerlnden ve tecrübelerln . klasıklerden, orta çağdan ve modern itibarin ~ok liiznmlu \e menıl mt 

Yya,l'esi dUşilıillmUştür. İngiliz Tnynrelcri Berlln tlzerind'J i<11mi uznn bir liste ~kil eder. Atr den azam1 deı·eccde istifade ederek şait' ve nAşirlerdcn seçme parçnlnr. i~in ynpılması icnh eden lür lınre -
~ başka altı Rus tayyare _ Londra, 3 (A.A.) - Son altı gün la,.q Ok.vana unun l.>al.ıklarına se\i- mntlı1b h~dc.f ve gayelerimize süratlc Sınıf: 5 - Grnmer, imla Ifıgat. Lu- ket.tir.· Dünyanı~ı lJö~ le btr uzi. e -
ditıtüğü de kuvvetle tahmin o- içinde beşinci defa olarak dün ak - ncnlcr, barbunya. tcldr, m<'.rca.n, vAsıl olmak mecburiyetindeyiz. gatlarm tedkıki, yazılı ve hakiki ııe- tiııdt• bu h) nettt- adflminJ'ın it,;inı~-
tadı;, şam da İngiliz hav kuvvetlerine lcnek, sinagrit, hani, gümiiş. lü _ Garbde \"e bilhassa 17 nci asırda killer. İştikak. İbarede kelime1enn de elini lwlunu · allny~ sallaya do -
~~erin oktııi mensub tayyareler Berlin üzerinde fer, lalı(.'. kallmn, pist. lurlangı(J. Fmnsada.. bütün Fraı ız entel.lektiicl- tekrar gözden geçirilml"Si. Cümlelerın ln..~ma.ı;;ın müsaade edilınt>.melidir. 

\~ hohn, 
3 

(A.A.) -"i:eç gn- uçmuşlardır. Berlin etro.fındaki tay - karagöz, lipsos, <liU~er, minohop, leri dil ve grnmer meselelerile uğraş- mufe.ssalan tedkiki. Tenkid usulü. Za- ıuı:AD :sı;Hro<~Lt' 
ilin n 

1 
. k' uh b" 

1 
·nı yare dafi topları harekete geçmiş ve ynpes, !colyoz, hefal, sltorpit, ısta,·- t.ılar ve bugu"nkü modcnı Fransız l mir ve sıfatın izahı. Z1lrf tatbikatı. l [ l . r • ~l .ae sın ı m a ır en n 'dd r f ~f flıı e?i h .. şı et ı mukabelede buluumu~ ise de rit, usku.'llnı, izrnnrit, çin:ı.hop, ka.- dilini yarn.tt1lar. l4 ·uıwü LUiden evvel Tahliller. Liigo.tlann menşei, inşad. Q . ya fl gtl eT E yt 

~e doa__berlere gore, . Ru~ların İngiliz tayyareleri beyannameler at- ya. gellnclli, strongilo, palamut, to- ~iş:lyö, Fransız dilinin. ıslah ve tan- M_uharrirler: Corneille, La Fontaine f f t· • 
t,. %letin?1"1k ilerlen_ıelen, Fin~~- mağa muvaffak olmu~lar ve hepsi üs rik, sivri, llarya, nın.7.::tk, hamsi, zımıne memur olmak uzere ::ı.kndemi- Mohere, P.aclne. prO es 0 e f l 
:~~ ın uvvetlı nlkbinllgini lerine d6nmUşlcrdir. la.pin, çnl'(nr, ıargann için deli dJ- yi tesis etmişti. J<nngız akademisi bu Sııııf: 4 - Gnuner, imla, lügat. Ha.lya Hiilii'ınn•tiniıı l'rüt~tosu 
~ ıştır. FinlandiyaWar, Man - 2 İngiliz Tayyaresi ıs Alınan vune olnr:far. \•azifeyi altmış yılda yapabildi. Bu Lügatlerin izahı. Hakiki ve yazılı Roma, 3 (A.A.) - İtalyan hiılni· 
·~aıahattının daha çok kuvvetli l'ayya.re ile {nrı>L~h Biz o lran:ı.ntt.c_viz ki Türl< balık- hümmalı faaliyetlerden k15.sik ede- şekilleri. Kelimelerin menşei hakkın- meti, prot.estp notasını lngiltercııiıı 
\.,\ov 1' arzettiğini bildirmektedir. Londra, 8 CA.A.) - Hava Ncza- Ç1bğt teşklL'i.tlnııdınt~n "e frenğin biyat intisar ediyordu. Vaugelas'nın da malOmat. Vurgu. Hakiki ve meca- Roma büyük elçiliğine tt•\•di eyle 
~ etı.i hatlar, halen Finlıındi - retinin bildirdiğine göre dün Alman balık a\'lıtma, tnzıama ve konsen-e dilde, Malhcrbe'in şiirde ileri sürdük- 1 zi manalar. Fiillerin teşkili, zamanlar, mi§tir. Notanın metni derh 1 Londra-
~liııde bulunan ha.tlann do.· toprakları üzerinde yedi "Henkels,, yapma. nsnllf:ri, bilhassa hn oefis leıi sert v~ amansız nazariyeler on lci~Ielerde bunların kullanılması. ya bildirilmiştir. . 
~ dedir. tipi Alman tayyaresini takib etmek- <!~niz mabsul!erimlz mn!ml \'C yedine! asır Fransız kt5.siklerine ön _ Cümlede hal ve zarflann istimali. Roma. 3 (A.A.) - İtalyanın Al· 
~ a Edilen Tnn.k u~·861 te olan iki İngiliz avcı tayyaresi altı miinasib bir flyatfa dJ,, Jll~ asaln.r- derlik edıyordu. Nıtekim, buglin kli- Ciimle ve ibarelerin terkibi. NavJm many:ı.dan deniz yolu ile gelen ko- . 
'~i, 3 ( A. A. ) _ 84 üncü "Messerschmidt,, tipinde tayyarenin da s.'\tm k ish!lirUği b:tlıkçılanmız sik tabirinden habrn derhal örnek e- baklanda mnliımaL mtirler D'csclesi hakkında. Lıgiltereye 

1:U:,.ta.nk livasının yok edilmesi hUcumunn uğramıştır. ve bah.lilu "~-"n müessese!cr a- serler gelir ki, bunlar milli ve laik Tatbikat: Metinlerde geçen fran . verdiği protesto notasında, ltnlyaya 
~n nıülı.im surette hissede • "Messerschmidt,, tayyarelerinden msmda tummiim etse yalnız TüTk damgasını taşır. sıiea ve Jatince kelimelerin izahı. ts- g~l~ kömüriln ancak dörtte bir nis· 

bır darbedir. Sovyetler, bu biri ~ev~er içinde. yere düşürülmüş, lmhğl ynrdn mil;rnnl r t .. min c der. Bizim de dil inlalii.bı dediğimiz bil- tikak. Sed kıraat, metin serhi, ezber betınde .AJı:ruın malı oJduğu, zira ı . 
'~UCesiııde 200 kadar tank za- bir dlgen de k~ndıne. hfıkim olama. Ne çare ki Tiirlc bnhkçı"ı fıı.7.la yük hn.mlenin istihdaf ettiği gaye,lhildiye nakli. Taİuir, lnşad. "B!l7ıın talyan amelesi tarafından işlenm~ 

~le kalmamış, fakat ayni za- :r anlaşılan bır şekıl?e yere inmiş- &\1adıj:;'l P ! mutu, toriği, fiynUan türkçenin bünyesine uygun kahblar kitab harici kıraat,, icfal "compte bulunduğu ve bu ~bden dolayı ln· 
\. • L -~ ta.fer ilze.ri.ne Finlandlya İki ln T '-n • . ~~•iiti.in kınnamnk i~in, hazan dn- yaratarak şekil ile muhtevanm mü - rendu,, ta.svır, portre, hikl'ıye, "Her gıl~ .kontrol teşkıtatının bu kom in i 
~ ~~oga göl" Un .. ~_.-u ki . ~ ız ı.u!yaresı salimen üsleri- KUK. dölcmel< muhnriyetlnde kaJ _ 1 m:ısadere hakkı olaımvacağı bUdlril ~q~~ tft- un ~u.u şar sın ne dönmUşlerdır. maktadır. v:ızenes ni temin ~debilmektcn ibaret· fırsatta metinlerin muharrirleri hak· ır.ektedir. • · 

ı..~ •. -u.ı olarak yeniden tesi8 • ti. Müstehase halme gelen eski lisaıı kında malfunat,,. Ro . • . . . _ 
"'"''Qlr ş h d Bari At s Okyruımm da uda - ananesinin haricinde mülrnmruel C>r • Muharrirler: Klfısikler, Chaııson de . ~ada te~z ettirtldiğiııe gore 

~(4~t:a Enkaz{A.• ~ Altmlsdaveç mat- e ,.ır e çıkarılan =::~:;•,,:kı:;!~~ı::•: ne~er viicu~".J"ıtirebilm~ ~cin her Roland,Moli@re,Pacine.Boileau. :':~~-;:~ı~::ı,~.1'.::1.!~!c::angl 
~ ~ .,,dı ~, sun 1 şeker buhranı nıldığı en harb ve lntJık de,.Mtnde ey ~n evve n gramcrınm istik- 16 ve 17 inci amrlarda lıikAve ve runerikad k' . lı . 

'Q "l ~ h be ı - n nın 15:zım~ır Lisan muessesesin'ın ü- roman. • • . .an omur a nması me -
~ o . a r ere göre, Sov- neft."' baJık1anm17..d:ın istUnde l 0 _ • d selesınc gelınce ltaıya Amcrikad \. '~lı, Vı~uri'yi tamamlle tah- . [Ba..5 tarafı l incide] hına bula.bil k. zenn e yap!laeak ameliyat conventi- Sınıf: 3 - DU tedkiki vo edebiyat. 1ru1 ti ıi , i d ı' . an 

" ~ı..ır V ti' · ôs:.-u ..:ı .... -b onelle müFı.hazalara değil, ilmt esas- Kendi kendine metinlerin izahı. Os- mak <.ail §erat a resınde ancak 
· ıpu nın düşmesi bir .xr1; şu r.~w. ça ce\•abla karşılan- Bizim de bir d niz enstitümüz pc az D1 rtarda mUba}'aatta b 1 
idir Finlandi ....... ld lara i:::tinad edebilir. Klasik dillerin ve [Sonu 7 ,·~-:.1-] nabil""'"ktlr. u u • 

~ · ya kıtalan, mı2-.u : G ağu ve hu nılie!i4 enin bir ~lı: ıwHK/ ..... -

A.~ltleın ek için eeflerlnin emirle • - Bize polis ve belediye vız gelir: tecrübeler yapar.ık bir fakmı ~ _ 
·l(~tı il ektedir. Ortada. ne şeker buhranı, ı:ıe de ~ lar lmnnağa ('... J>;tı;;1 hir za _ 
~ l ~det gazetesi, Finland" a- ker sıkınhsı vardır. Cumartesi gü - maııla.r gn.7.efo sUtmılanncla görlil
~:~eı:ıı tnildaf ıy. nünden itibaren başlıyan bu vaziyet müştil. Şa.y••f bu t-nstitti hfilft me\'
~ bı.ı hat aa hntlannı tayın bulanık suda balık avlamak istiyen eutsa mulınl'ib devletlerin b:ıf:lt di-
~ ~be .tın' muha.srunatın ba3 fırsat kolhyan muhtekirler tarafın • ye kıvmmhkhın şu sırada fır~::ı.t-

'Q. iş buı rı ancak 20 kilometre dan ihdas edilmi.!1tir. taa istifnd ile Türkiin nefis deniz 
· u.nduğunu kaydeylemek- Bu §ayinlardan tcl.9.şlannrak her mah ullerlni biitün diinvnvn t.-ını-

•• • vakitkinden dört be~ misli fazla ge.. tamaz mıf.. • v 

~~, -:·-..... ~ .................. ker ~ri_kine uğraşanlar da bilerek ~- CEMA.LEDDIN .'~AR.ACOOT.1,P Tuna ve buzlar: 
Çıka üstünde veya bı~ıyerek Blkıntıyt arttırdıkla.- ~.-vvvvvvoooe uua dollfll~hır. \'e daJıa bir müddet üı.erinde 
tayyareler nn.;:p~~~-yotahkktU:;. ta - . ızzeddın Çalışlar gemiler seyrüseferde buhıııa.nuyacaklardır. 

1 6~ U\Q goı e orta - l\tallar bed r . , 
\l~)cıtt ~ cnao tarafı ı incide] da hiç de endişe edilecek vaziyet yok- Mebus seçı.ldı· !arı ~ k~ mı .ı:u:nıy 1 ugosıavı:v \"C hu. nıaJ. ''I Çolt ,,eçııuı,, tayyareler uçmuş tur. Memleketimizin son şeker re _ rrvu.s~~ ~ati··~- · llf'.kli~ eklin'!. ~~· Tnnanm hi_ç ol-
\.,' Ilı "~e ha daf k ltcsi 

95000 
Ank 3 " "° nue mev c ~ tteyrii efere samı 

~ ~~~ va i toplannın o tondur. Senelik istihlak ara (A.A.) - Boş olan :Muğ- olabilmesi q:ın . •m:ık lizım •e!irse . -
L~h.~~~ müdahalesini mikdan ise 100.000 tondur. Yakında ~- ~ebu~luğurıa. 3 mart 940 pazar ~ışmakt.:ulırla~ )lll· g QflU )apn~"ll 
:'t\ ~~ele · harlcden 5000 ton §eker gelecektir. gunil yapılan mtıhabda Parti nnmze- .i'.akat Tı . 
\.ı1.,,~r, ezcUmıe, Malmedi'de, Fiyatların arttınlmrun da hiç mev- di emekli Or~enerat tzzeddin Ça.hş- <lo IJ ına nelın o!d~~a lnat~ıdır. Bu ttebeb -
ı.,;~ ~,lllarında, Uccele'de Hap- zuu bahis değildir. lar ittifakla seçilmiştir. t~ w.lıırı pacçalama.k 1~ tayyu.relerden bombalar 
&..~ ~.~ ...:... , . Dün gece malüınatına m" - - a ı~, toplar cnclaht edilın'i!j '\"& Tmıanı.u &\a nel.t-
ı~ ~11::.arlannda ve .Mali- ır· . r ura.caat et- meşgul olacagım. Muhtekirler hak _ rJJe bı..rleşe mahalline diuamit vazedihnisfir Fnkat 
~.~'"il'-~lU'. Kırdgımız vunla 1 ve ~edi>:e rei i Lütfi kında derhal takibata gı·nşilcccktir bu da bir tice \'crmcmi ... tı'ı· ,. • 
,') ıı~~~ ar § an soylemıştir· . · · ltb_~ ler toplanmı§br. _ Ortada b' şek b~ Biz de tekrar ediyoruz, ortada ih"'v\ tayyareler l :; kilohıl{ dört bomba atnıt~-
l~ k..' tlzerinde "Fransız ması i . . ~ er anı ~ • şeker _buhranım tevlid edecek en kü- ıa..sa < b bomlL-ıl:u-, ~ıncal, bm: taba.kasında bil' do-
'~~ ~ lognız _ Fransız yatlar ç~~ı:~ yoktur. Fi - ç~ bır. ~~b bile yoktur. Böyle ta.- lik "slenfir. 25 kilometrelik bir sa.ita Hurin.de 

"'~ tdr. ttlraftdrr,, cttm ia mevzuu bahis değildir~ tild::istisebefadb7 halk arasında_ panik ntılan diğer ~ lı r da bazı mahallerde 3 buçuk 
. • . ve ıyet verenler şıddeW metre halınl.q,."lıın ,.nrıw lım. talr.ı.kasım utı . 

mesele ile eheınnııyeUı bir surette lıir surette teeziye edilmelldiı-. nıışlardt:ı, .. parç )anı&-

Petrol ve yiyecek maddeJerUe aoıu olan gewlle.r 
bnzlann arasında bu1unm.:.kt:ı v~ya limanlarda ookle ~ 
mokfodlrtor. Tun:anm llitlerln e.nıriııe itaat etmediği 
nnla~ılıyor. 

H lı1 8 

Almanya ve Japonya 
13 şuba.t tarlh.bıd.e Ahrum clo\ietl mtl'3 \'lrle.rln -

den , .e II~burg • Aınerikan - Une dcnlz lrumpıuı ~ 

ya~ direkt.örü E. Hellfe.rich'in, Japonyn,rn hususi bir 
\azife ilo gddiği l!!Öylennıcktotllr. 

De\·eran eden pyialarn göro bu zat, Von Uib • 
bentrop'un emrlle, Alman - J:ıpon münssebetlerl:ı.bı 
lınlllUlZlr \'nzlyett \'e istikbalde ne gibi ~ g(5e.. 

terebllccıeğinl tetkik edooek ve bamın ~ E. Hcllfe

riclı, Jnponyada bir kaç ny oturacaktır. DlrekWril.o, 

gayet genlşs aWılyctlerle Japonya.ya geldiği do iddia 
ediliyor. 



.,raı 1 

ASKERLilC RADYO GÜrtÜrt MEVZll 
NO 'ESi ~~· ~/3/1940 PAZARTESi 1·ıalya ve Harb A k A ı ı h 12.30 Program ve memleket saat eri yo arın e emmiyeti :~: AJ•n• ""meteoroıoıı ba-ıw!V:-ktai-:: Yazan: P. jentizon :1~----_..,; 

Askeri yollar için sarfedı·ıecek lhtı·mam ~;:.:ı::~kmll·~ c;:llpııe: L/Jr.o_, ___ .. ·_:-.;:---~ 
dk "Pi.,, . hemfyet içinde bqlacb. Son Cihan laimayı mUmJdhı kılml~ 

zaferin elde edı• ımes•ınde bu••yu••k am•ııdı•r 18.00Program, vememleketsaatHarbieanaa•nda,bul8hadabiribirin· nmadayı.Almatıya ile 

• 

ayan. den aarih surette aynlmıf lld zümre sevkederek anschluss'UD h 
- 18.05 Müzik· Radyo caz orkestra- vardı: Bir taraftan demokruiler, dl· beb olan cari tedbir .. hıR111'~ 

' m. ier taraftan da merkezi imparatorluk dolayı mnahazede bulunU1°' 
18.40 Knuşma 11Umwnf terbiye ve lar ve Oamanh imparatorluğu. Bu ~ bqka garb demokraSileriJle. 

beden terbiyesi,, • fa harekete geçen ideolojiler tarafm nın bolievikleştirilmesi içiB 
18.55 Serbest saat. 1 ~ ortaya konan mt1tebar .s bir tak· nın teşebbüsü karşısındaki 
19.10 M.emleket saat ayarı, ajana ~ yoktur: Demokrasi, totaliter re- dan da şiklyet ediyor ... 

ve meteoroloji haberleri. jım, ~vızm.. Almanya ise, açık veya 
19.30 Türk müziği. Çalanlar: Ru· Bu v~y~t b~lhassa, faeizmden ay· rak, yanmada ile sırf pzaDG 

ten Kam, Fahri Kopuz, İzzeddin Ök· ~ Hitlerızmın, halihazır ihtillfma lemek için bağlanmayı d'~-~ 
te. Okuyanlar: Mustafa Çağlar, Me- m~cer olan bir siyasi reallmıe dön· Romanın yardımı ile aıilll 
lek Tokgöz. ~esınden h&dis olmuttur. Esas itiba· den bir çoğunu tahakıaık 

20.00 Tllrk mUziği • Halk tilrkille- ~~ harb, her türlil ideoloji gayesi ha· mukabil, müttefikinin 
ri. Sadi Yaver Ataman ve Aziz Şen· ncınde, sırf bir Alman menfaati için bir Iihza olsun nazara .m...-"ttJ 
ses. patlamıştır tutulmıyan bir takım~~ 

20.15 Konuşmli "Fen ve edebiyat _ Demokrat devletlerle totaliter dev- ten. İtalyan • Alman ~ 
bilgileri,, • letler arasındaki muhalefet mevzuu h~dan ve metninden a'11'111~ 

20.30 Türk müziği. Çalanlar: Re- babsolmamıştır. ltalyanm, Almanya • tan; çelik paktın sistemli 
pd Erer, Vecihe, Cevdet Kozan. O- nın yanı başında bulunmasına hiç bir tesis eylediğini dikkate 
kuyanlar: Muzaffer Utar, Müzeyyen sebeb yoktu. Zaten herhangi bir ta. Rus • Alman anıaşmasuıı. 
Senar. ahhUd onu buna mecbur etmiyordu. ancak iki gün evvel haber 

2L15 Müzik • Küçilk orkestra "Şet Rus ve ~an mukareneti vaziyeti riştiği taahlılldlerl ifa ey 
Necib Aşkın., • daha muglak kılmıştır. Bu noktada 1939 da da; tıpkı 191~ 

22.15 Memleket saat ayarı, ajana da, ~an realist siyaseti ideolojinin leyi tekrar göstermekten; 
haberleri; Ziraat, esham • tahvilAt, fevkine çıkmıştır. Bir gUn lçersinde, Bertin • Moskova mllı 
kambiyo· nukut borsası "Fiyat,,. Hitler Almanyası bolievizmin bilttln Roma mihverine Rusya!'t 

22.30 Müzik • Cazband "Pi . ., • medeniye~ en mühlik. h~ olduğu- tercih ederek, Romayı bJt 
23.25/23.30 Yarınki program, ve na dair tezini terketmiştir. Diğer ta· karşısında bırakmaktan "'--- · 

kapanl§. raftan, mllFellAh kuvvetlerini Galiçya hazeye uğruyor. · -~f 

zihayat bir -nm ... damar- ' lerde kaldırılaeak - kar bulama. ... Beyu li.uaya Uzerine çevirerek Bu wzlyette ltaıy& ~ 
lan ne ise medeni ve Deri blr y A z A N ı dıklarından garajlarda atalete ve çU· M • O I b Sovyet Ruaya, Rus olarak tellkkl e- biale, ne Lo ~ p~ ~ ::::::.=-.:!:.=.yo1 • rilmeğe ıııaJıJdlm nıacaklan yerde en çıg yem, an o-dllea ekalliyetlerl_ lılmayeyl tuam. lfD ... ~-;""'"' A::...-.-~-:.~-"=. ... 

B h 
• Ô ~ • kapanmış yolların açılmasına gönde- d ? mun eden milU bır gaye uğurunda Ve her ttlrlll il.bit p 

Zam•nım•r-Oalrj &Bkerlik icabı gün a rı zaenız rilir ve yolsuzluk kurbanlan teli.ket· rem çıgOye hareket etmıettr. Finlandiyaya hu • vu geçiyor 
de~ gt1ııe motörleştirilen kıtalann zede vatandqlanınız da günlerce ve .. • cum ederken. Kremlin eski Çarlık em- • bit çogalması eoeelerimizin bir kat da· . haftalarca k k al da lzveetiya,, gazetesinin 18 tubat peryaHm>lnden mlllbem olmuştur Matbuat daha aerbest 
ha .ehemmiyetini tebartıs ettirmek ·j Maamafih vakti hazarda demiryol j rablar ve öl: :ti~~::, . ı::de :: 1940 tarihli nUsbas~da, Tasa ajan- Hltler Almanyasfle anlaşarak Mos : bulunmaktadır ve guetetel'• tedır. ları medeni ve mükemmel nakil va- hud tmdad beki 

1 
ıç . Y sının 14 şubat tarihli ve Ankara kova, bir mnu burjuva devletile bal lif derecelerde, biribirine sad 

Gerek sulh, gerek harb r.amanla • aıtalan rökonınu muhafaza ederler bu :adar f 1 ~~ez: ~e :uuhesiz mahreçli bir haberine atfen, (TUr • Iamnıetır • rlbirinl tamamlıyan nokt8i 
rında şimendiferlerin ifa ettikleri biz Seferde de uzak mesafelere yapı~ mezlerdi. ec e r ayat et- kiyede ~alılığm artması) başlığı Bir keİııne ile, Kızıl Rusya Mark· serdediyor ••• 
metlerin büyüklüğünU ve bu mede • lac~ asker ve malzeme nakliyatını y· tık 

1 
. . altında bır yazı çıktı. Blst idealin ortodoksluğuna hiyanet Bütiln bu muhtelif tefsir ., 

niyet şeritlerinin bahşettiği sevki • temin eden en seri motrislerdir. Bu h U:~ 1 .:;ıı;;: edilecek bır .ci· Sovyet gazetesi bu yazısına: "Av- etmiş ve komünist doktrini cihetin • nazarlar üzerinde durulduiU 
yat kolaylığını ve intizamınİ kimse şıkta emwyet ve muhafaza tertiba· e u_ su u a tekrannı vecıbe nıpadaki harb Türkiyenin ekonomik den kat't surette geri dönmüştür. Ni- bu saate kadar, ttaly&DJll• 
inkar edemez. Hele uzun mesafeler l· tına fazla rıayet şarttır. adde~lenm. Bu da ordumuzun müda- vaziyetine gittikçe daha keskin t.e • hayet, demokrasiler de, devlet adam· ihtilafı karşısındaki kat'f 111 

çin asker ve ağırbklann ,ımendifer· Hem rüçhan delili olarak eunu zile. ~alesıle karlı yollan~ açılm~ına sirler yapmaktadır,, sözlerile başla • lannın lisanile, herhangi bir ideoloji nUz tesbit etmemiş olduğU 
le nakliyab dalma mllreccahtır. redebillriz. Seferberlik ve tecenuwft· 2;;1~ .k~taatı f~nnıye. erlerinden makta ve gayanı hayret IU ct1mle ile haçlı aeferl yapmak için değil, bl1Ak1s çıkar .. Hakikatte, İtalyan -"""'·---.. 

Demiryollarında en seri nakil va- deki sürat ve intizam ordu ve mil- k~rekl~nın ~evkıle felaket yerle- nihayet vennektedir : bir tecavüz ve kuvvete dayanan bir mlyesl, geniş bir mikyas 
sıtası "çift hat.. ise de inşası çok kül- letin kuvvei maneviyesini arttırma • nne gıtmege izım olan "sıhhi lmdad ("Yeni Sabah,, gazetesi Çoruh vili tevessU metoduna nihayet vermek ı- serbest bir fikir edinmek ·-··---
fctli ve masraflı olduğundan kolay • ~a ve tef evvüku temıne hB.dim oldu· ekiplerine" menfe; ve yol küşadına yetinin küçük bir kasabası olan Hope çin harbe girdiklerini bildirmişlerdi. izdir. İtalyada, Almanyada 
lıkla vücude getirilememektedir. LA.· gundan iyi idare ve muhafaza edılen muvaffak olmalarıdır... sakinlerınden binnin bir mektubunu Bundan başka, zaruret, hatta harb den şeylerin aksine olarak 
kin askerlik bakımından fevaidi kat demıryolu şebekeleri kıymetlerinden İşte iktısaH, askerlik ve medeniyet neşretmektedir. Bu mektubda denil· icabı dolayısile otoriter metodlardan nebi radyo neşriyatı dJnlell .,..ı 
kat ilstiındür. bır şey kaybetmezler. bakımlanndan memleket yolları bu mek~ir ~i, fıyaUann oldukça yük- mWhem olmak mecburiyetinde kal. Şu ve1:1 bu noktainazarı ~ 

Askeri bir misal: Eski Rus. Japon Yalnız demıryollarının bu nazik ve kadar ehemmiyetlidir ve askerlik nok selmesı ~zUnden halk hatti. eeker nıı.~lar:cıır. . mek lçın herha.ngi bir h 
harbınde Rusların Sibirya demiryo • korkulu vaziyetleri ve bava bomba· tasından sevkiyatı teshil ve temin e- ve ~ ~ıbı maddeleri mübayaa et • Neticede, demokrasiler, faşizm a • pagandası görUnrnUyor. 
lunun tek hatlı olmasından asker, lannm lsabetile vukua gelecek tah- den !IOS"lenmizm ehemmiyeti bu de- mek ık~ıdannda değildir. Z&hirecller leyh.dan olaııık. hareket etmiyorlar. kendilerini k&bul ettırmeııl 
malzeme, hayvan ve cebhane sevki. nbatın vüsati bakımından askeri yol- rece yücedir ve medenıyet cihetind tahaddils eden milşkW vaziyetten is- Nazılik, komünıst aleyhdan değildir. yor. 
~b~m belaeti ve yollarda kafileleri !"' ve .-Ier kısa mesaf ell sevkiyat konforlu: temiz ve asri beton yon:: lifade ederek flya~lan yilzde 20 art- Bo~ ~ltlerizmle bh-leşıni§tir. Herh~de, _bir glln hUJ<Oıll hamıl katarlann istasyon m&k&alann ıçm daha emnıyeUI ve pratik görül • da memleketin ziynetidir. tınnışlardır. Bennn .. kömür fiyat- Bunun lçındir ki ideoloji sah&Sllldıı haz eylıyeceği k&rann, ~ 
da mecb~ri "Croisements,, ları yt1 • mektedir. 0 halde yol siyasetimizdeki azmi ~ lan da terelfU etm~tir. vaziyet çok müphem bir şekilde teza- te teşekkt1l eden bir efk 

ztınden bır çok vakit ~yi etmeleri Avnıpada; bilhassa Garbi Avnı . miz askerlikte muvaffakiyetimizi ha Sovye~ g_aze~ln bu haberini ne bUr edJyor. üzerine müesses olması 
ve gayri sıhhi tartlar içınde son mü- padaki büyUk devletler hududlannd.;ı zırlar ve felaket Anla d d hail yalan soylıyelım taaccüb, biraz da Mesela İtalyanın, Finlandlyanın ya. takdirde Duçe için halkJll~ ~ 
retteb menzil hedefleri "Vladlvos =- gayet müstahkem ve aşılmaz hatlar sımızı kifil bulur.ur. nn a 8 

• hayretle okuduk ve kendi kendimize: nında yer aldığını:_~olayısile Rusyaya milli siyaset gayelerini istlD"""'J 
lak,, a k&dar 28 gün allren n&hoş bh- lpşaaı auretile bUyllk tahaffuz ve Bu aebebden bugün • - Şayed, dedik, Türkiyeyi alika- kıuııı h&rek°!. ettigınl işaret edelim. mnda gayet faydab bir .,..-
yolculuk zahmetlerine katlandıktan minia tedbirler) alclıilan gibi "Mo • gUn ve d i .. k rl yann, öbUr dar eden haberlerin hepsi Sovyet ga- Fakat mUtteıiki Almanya. Sovyetler· tır. 
IOnra sersem bir halde cebhede ateş tortse,, silihlann sUratle serhadlere blisi ael~e~~izd~ e yollar,, mıız zetelerine böyle muharref bir surette le beraberdir. Şimdilik, İtalyan efkirl hatlarına aUrüklenmeleri fayda te • sevk ve nalnlleri için yeniden geniş •••·---··--·-:~ •• - ........ _ ~yorsa Sovyet efki.rı umumiye • Daha dUn Almanyanın tuttuğu o- nln herhangi bir lstikaJll~ .. JJ.11! 
aıfn etmekten çok uzak kalmış ve .. askeri yollar,, ın tnpsını da ihmal Mustaf K I sının mem'eketimizdeki fikir ve iktı· torlter, yan faşist Franko ispanyası, mlltebariz hiçbir temayOl JSP-"' : 
Rua1ann harlıl loıybetmelerlne ... etmenıif)erdlr. a ema paşaya aad cereyanla.nııı lil.yıkile kııvnya. bolşevik &leyhdan olan Fransa ile ga dlği gl!>önllndedir. • •i'JJ 
ıııatl6biJetlerlne bu - 1ıııt,, ba.- Bu tarzı cedid yollardaki -erf gönderilen tohumlar mamasını mazur görmek ıcab eder. }'el dostane münasebette bulunuyor.. ŞDpheııtz, Alman. Ruo ~ 
ilca saik olmuttur. mUnakallt mekik gibi serbest, mun- Bursa, (Husus!) - Vilayetimiz ta- Çilnk!1_. Sovyet gazetesiniıı mevzuu İtalya. lngtl~re ile Fransaya Ver- lehinde hiç bir eempati ~· 

Llkin bugllnkll harb alatemlorl, lazam ve engelalz (§lemektedlr. rafından yapılan mllnıcaatlar neU • bahsettiği (İkbaadl balıer!) "Yeni ~ nankilrlllklerlnden, Habee Konupıalarda, - .. lll't'lll 
ordulann oevk ve idarelerinde zanııi Hiç olmazsa bizde de İDla8I ş1meıı. ceainde, :ı.ı. Kem&lpaşada ııeylibdan Sab&h., ın ll ırubat tarihli nllahıuıın· in esnasuıclald vaziyetlerinden, flk ler ~ ve kııt'ldlr. J'a)at.-Z, 
bir çok -1llkler meydana ~ dlferlere nlabeten çok ucuz olan _. lısara uğramıf bulunan meznıatm da çık~ Hopell bh- karlhnlain aleli· r ce Strena cebhealnl kıran, 1935 kl ayni ofklnumumlye, Jılçlılt 9ı 
tir. yollaruJm; gidiş. celil eeferlerlnde yerine ektirilmek Uzere "37 ton mı-ide bir tiklyet mektubud~. Kariimiz ~unusanl tarihli ttnıya. Fransız an· ztlmre lehine dotnı ~ 

Tayyare, tank ve hücum p.rlan bugünkü askeri mUnakallt servisle. sır, 42 ton fasulye, 2:5 ton yazlık ar· bu .mektu~w_ıda münfend bir teker iiaşm!!!i!i!i!i!al~ann~!!!da~n~ni!v~ell!!h!!!l!!a~lln!!!!!!!!!de~bl!lulll!!lunan!l!!!!!!!-d~u~ym~u~yo~r~ .. ~ ... 1!!!!!!!!!!!11•111~~ 
cibl mtleasir •iWılann ordulann tab rlnin kareıhkb çaplanna mutlak su- pa, 50 ton nohut, ı5 ton yazlık arpa, ı tacirinin ihtiklnndan bahaetmekte -
rlb teçhlabna kanpnalan •• hava rette uygun gelecek tamirat ve tadl· M ton burçağın hemen mUbayaastle 1 ~~lzvea~ muhabirinin de • · iz mirde fırbna Kudüste yeni h" • 
::;::n eori-:,:-ı O:.:..:: -...:~k=~ ve 18 . ~~~ dalıblma11 l~ln Zira- nf~ h.:ı,:da bir' :'ı::"':. berlm:;, S (A!!.; :ırbç (lllnden· Kucllla, 

8 
(A.A.) _ .,,,,,,,,. 

n - -ıqtuı, oemmll ııoullıırl yollarm bu tanıda in ""' mum mlldUrlllğilne ya. le eöylmnemektedlr. d an an ava dl1n alıp.. teoı l'llist1nde arul ~ 
- eokldeıı .ıemiı,.ou... 111 ft .-ıi lmlr buhınmattadır. ~.':buraya ela buna ald emirler Bakınız Hopeli okuyucumu oyııen ::U ":" ... ~~~~-~at.._ :U: ela lid· dld eden yeni ıııat11111 ~ 9IDfıı bir nakil aWA&atrW&ı ile diyor• prn UHAWllll uaı.amıttır bir vuıtua tellldq edil- Zira fena, babmaıs 99 dar yollar- ~·~ "Son • Fırtnıa esnasında sulu kar y~ karar aureti kabul flY = .:m":ı.rı ~ ~ :..ı, ~ -blr-:.:,aıa _.ııcıa:; Teneke içinde afyon almak ı!!:,,,_~7:,:ı: ;:r !!::" .=rlımfbr- So ..:::':.. "':,:;' 

lakarrUb ve dinamit koymakla; köp- takviye miifrer.elerinin ~ kaçarıyorlarmıt tüccar 11&11dığuıa 16 lira iatedi. HaJ. bet.en haftflemlş bava .daFırflna ııı. . . 
rU " ttınellerin muhafuaJaruıa me- lekl1 ve teehhUre ufn,tmamndan Buraa, \ (HUSUBf) - Bilecik vill buk1 bundan yanın eaat evvel bqka • ' &Çllllltır. DUi . ~ hiçbir bidi• 
mur efrad ile çetin mtısademelerdeo kerl hareketlere mileuir ve elde:: yetinin Hasandere köyünde ot~ bir tilccar normal fiyatla •bt ya. Tıreboluda zelz8'a Dıpr taraftan .Arab 
IODra poatlan pahuuıa mllmkilndil. lecek llle8Ud neticeyi~ Ahmed oğlu Mehmed Kaçar adında paralı biltUn mallarım vermletl. ş.. Tirebolu, 3 (A.A.) - awı aaat manda mabmJanDıD IJO ~ 

Bugtln ise dlleman hava hilcumla· 'beb ohu-_ • biriai dUn elinde dört kiloluk bir 10- ker kalmadığını duyan ve benim mU· ı7.ıo da Uç l&lliye atı... llddetlf bir mmmuni)'etle tel'kld ~ , 
rmda tepeden tahribleri kolay ve hl· Yurd c1ahlUnde ğurt tenekesile Bursa ceza evine racaatim karşumıda kalan muhat&· aelzele olmuatur. Huar 1*tut: - • d.illl. 
llhare tamirleri güç demir köprWer ceçıniyen bavalide~°:n:endifer lerek orada tanıdığı hapislere .,:U hım derhal ihtiklra aapıverdi. Bele • Yangının aebeb OfOl'W'' 
ft geçid)er; en siyade c6ze çarpan madud pelerin ve k baları tlardan vermek iatemiftir. Fakat bunun ha- diyeye elkiyet ettim tOccar ıu ce • ~ söyletmek cidden hayret ~ zarar -_ .. d~ 
•edefler" hassas noktalar teekil et- lere bafb tlll uasa tehir- llnden tüph& eden hapishane kara • vahı verdi: dilecek bir oeydir. lmılr a (A.A..) -DOD ~il:: 
mektedir. Binaenaleyh halllıarbcle 

11 
dan maıı:~ ~o k;r;n ve yollar- kol kumandanı Hilmi çavue bu ei1p- - Ma~ artmıetır. Hayret et • .. lzvestiya,, nın yazısı lbeydanda • guwı aebeb old ..nr yfJI "' 

=...ndl&rlerin mevcudiyetlerlne ınllıı- -.nınde fada hrla~danerım;:1" IDe heli tenekeyi iyice muayene etmle ve!:: Bütun. Hope hayret ediyor .., dır. "Yani Sabah,, ela çıkan bir oh- Ura tahml ~ 'l,,,,,. --·"--
bel batlanmamalıdır. malan ve irtibatın kNilm apan • yoğurdu bopltarak bu tenekenin f. ir beklıyor.,, yucunun bir kaç muhtekir nıhlu es- .n • 

Bu aebebden - umanlarda A•· ~ - ııelzel lercl eal gibi feci çlnde lehlnılenmlt dlıler bir tenelre HopeU bir karlln mllnferld bir ta- naldan tikiyeti mutazammın mek )'enin büyük bir pynt ~ 
l'll)lo. ~letlerinoe JaPtııiian munta. hld oldııpmam ela :.ı,, • .., acı fa· daha gtirmllt. bunu da açtıfı zaman clrln lh~ndan nkl maaum liU- tubu ela yine meydandadır, • ııöııdllrWebilmifllr. Wouıe . ~ 
Jam Aakerl ,..,...,. ' bunlara muka· hm. unutmıya • içersinde bir kilo yedi yüz gram ha· yetnamesm~ koca bir memleketin Muhakkak ki bu ilde bir eksiklik ile Ug itfaıye neferi ~ ..... 
~ı.!'!ıatekl fO'eler •tlnakallt ve ha· Efer daha ,,___ mur halinde afyon olduğu görWmU,. :;omikuvazıyetinin Avrupa har • vardır ve yine muhakkak ki tilrk,.. Yanan fabrika ve depo 80 ili'~ sıc;n aüeriye h........... flhim mun~ Yollarmuz tUr Mehmed Kaçar derhal af en m teesslr olduğu man gazetelerd ..- _....a.ıı_ SIO' _M 
n.z:ife glSrUrler. m mevcud olsaydı bir kaç belediyemiz· le j.ıralaııarak diln yonu 1- çıkarmak ve hele o karie, şalıaf a;:1 mütercim~ .yazılar tercüme eden ya aigortalı bulunuyWV::nı.1111 ~ . 

.._ '-tJ.UDaD "kar =n'±rled.. tehir • 1im edJlmi tk adlifve tel! • yetinde bahis mevzuu bile etm!u • . . . dilımize hakkile hlkim de- ilk Bankasına aid idi. ~dl' 
~. J.ınM w köair l'Jllll,__ ~ ğildir. Zira. b~ §ayam hayret Yaııllt- darda incir ve üdlm yaıııdt __JI. 

1ıJr. batka türlü baA edilema. depc>ll1llldül UlUb:lltr .. ~-'Jı 
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8alkan güreşlerinde 2 nci gün 

Almanya Ne 
Kaybedebilir ? 

(Ba§Dıakaleden deftlll) 
mf vatan muhabbeti uğrunda nas • 
yon&l • 10syalizmJn pddetine, taaa • 
ıubuna tahammUI ettiler. ÇUnldl 16-

llüsevin Yaşar, Mersinli, Mustala_=1Et:"~ 
J , l bilmeatne himıet eyliyordu. 

Çoban Mehmet tuşla kazandı ar :::-..z::~= 
S d C 1A1 At•k w 1 A b tlçllncO Reich, anavatan hududlan 1 d daklrlıtı ve feragati aayeelndedir ki 

t. aa ve e a ı mag u o u haricinde kaim" milyoııJarca Alma-

Müsabakalar bu akşam bitiyor 
m kendisine ilhak etmeğe muvaffak 
oldu; büyük Almanya hWyuı bir ha· 
kikat haline geldi. 

Almanya bu ıiyasl harikayı, 
bilhassa cihan efki.numumiyeshıde 
gördUğtl müzaherete borçludur. Al
man milleti çok daha vatanperver, 
sabur ve mütehammil olabillrdl; nas· 
yon&l - sosyalist tefleri gerçekten va· 
zifelerini, mesullyetlerini müdrik bi· 
rer devlet adamı ..,lahilirlerdJ. Fakat 
yine hariçteki Atmanlan ilhaka mu· 
vaff ak olamazlardı. Bunu ·yapabilme
leri cihan efkanumumiyesinin onlan 
hakh görmesinden ileri gelmiştir. 

Versay muahedenamesi Almanya· 
ya göz açtırmamak 1izım gelirdi. 
Fakat bu muahede ahklmına teca • 
vllzlere Fransızlar da, İngilizler de 

sustular. Çtinkü bizzat Fransız ve 
İngiliz milletleri içinde bile sırf insa· 
ut mlllihazalarla, yüksek ideal sev · 
kile, Almanlara hak veren bir kısım 
vardı. 

Binaenaleyh, Alman feflerinln bu 
gUnkU harbm arifesinde, Almanyanın 
kaybedecek bir feyl yoktu demeleri 
tamamen mugalltadır. Ahnanya dün 
yada pek çok milletin imreneceği bir 
muvaffakfyet eahikasma yükselmiş • 
ti. Pek çok kazanmıştı. Bütün eerve-

";--""""""""'-'""'""'""'""'"'• 8 ncı Balkan güreg mllııabakala- b'ftaıı kurtuldu. Devrenin. oonunda tini kaybettikten sonra zararlanııı 
10 kı· k koşusu nna dün de Çemberlitq sinemasın- Suad da bir tehlike geçirdiğinden tamamen çıkararak üstüne de birçok r ye 1 r da çok keoif bir kalabalık önünde devre berabere sayıldı. kAr eden bir kumarbaz vaziyetinde 

b• • ·ı· w• devam edilmiştir. Türk takımı 61 ve Kurayı kazanan Suad Ustte çalışır- idi. Şans Almanyaya gWmilştU. Bun-
1r1 n CI 1g1 172 kiloda birer mağlnbiyete uğramıg, keu Rumanyalının oyunu ile bb- tehi!- dan sonraki makul ihtiyaçlarını Al • 

24 ınartta yapılacak olan birinci diğer beş sikl~tin. heps!_ni tuşla ka- k~ atl~ttı: Suad alta yatınca ~umen manyanın pek kolaylıkla elde edebil
kros kantri müsabakasına zanmıştır. Dünkü musabakalarda gureşçı bırkaç puvan kazanmaga mu mcsi kabildi. 

lık olmak üzere Hcybeliadada !Türk gUreş ekipi Balkan birincil~: vaf~ak oldu. Ayakta ~ son _<!6': ı Fakat nasyonal • sosyalist şefleri ~ 'l'lirklye şampiyonası yapılm'f • nı adamakıllı sigortaıamıgbr. !kıncı dakıka da bera~re bıbnce ?ebceyı için ikinci bir merhale başlamışb. 
• 7500 metre üzerinde yapılan bu mevki için Rumanyalılarla Yugoslav Suad sayı hesabıle kaybetmış oldu. Versay muahedenamesinı yırtmak, ~hak aya 19 bölgenin dörder kişi- lar arasındaki rekabet Ruınanyalıla- Bu. m ilsabakada aslen Mac;:'r .. oı~ üçüncü Reich haricindeki Almanlan 

t....takırnıan iştirak etmişlerdir. ls- nn leh~ne olarak inkişaf etm.iştır. A- =~Jarın Su.ad_ı karşı teknık ustunlu· anavatana ilhak ederek büyün Al • 
-~Ul avrıca müsabaka harici ola- sıl netıceler bu akşam bellı olacak gu çok barız ıdi. :ı-ude getirmek onlar içı"n ~ iL ,, •• b k d b .... k B . . manyayı VU\: 

ll{i takım daha sokmuştur. . ive m~sa a a~~nn sonun ~ uyu . eşıncı maç: bir gaye de~rildir, bir vasıta idi; da-L.~kU müsabakada parkura hıç a- merasımle mukifatlar tevzı oluna • 6G kilo' Y-r "'Türk., - Vikt-Or ha yUksÔk emellere erigmek için bir ~Olmadıkları görünmekle beraber cak~r. . . ~ "Rumen,, 1 v:ı.sıtn. 
s:::ı kocaeli olmak üzere lstıınhul DunkU gUreşierın tafsılab ııudur• Yaşar Doğu cidden güzel ve hiikim f işte Alman şefleri burada hataya 
' ta.kımlan hiç de fena bulma- Birinci maç : bir oyun çıkardı. Ayakta biraz gU - düştüler ve burada kabahat işlediler. 

C'-"i • •• • 56 kilo: Hovard .. Rumen,, - hiç reştikten sonra hasmını altına almak Almanya gibi bır millet için en bil -~~bir atletın en muhım serma- "Yugoslav,, . ta gecikmedi. Ve 5 dakika 53 sani- yük şeref artık ilim felsefe ve sanat \~~sağlam yapılı vU~udlere mü~ Müsabaka Rumanyalının hakimi- yede tuşla galib geldi. Yaşar çok al- sahasında parlamış 'dehaların mede. .til. "'lllUtıan müsabıklar dun epey t• ltı d tt• y 1 lu ı d 
~ . . . . . . ye ı a n a cereyan e ı. ugos av şan ı. nıy('t uğrunda yapacağı hizmetle • l'~cı bır vazıyette ıdı~er. k kendisini sad<ce müdafaa etti. 20 Altıncı maç: tinden elde edilecekti. Fakat Alrnan-ııı...~·~'9 başlar başlamaz ıyı yer ap dakika sonunda Rumen ittifakla ga-
...... için mncadele eden atletlerin a- .b ldı 0 k . 1 kta 66 kilo: Markus "Yugoslav,, - ya küçükleri kılıç ye kanla ezmek ve 

.,. lı sayı . yun e serıyet e aya Fili "1' .. h. k" bn k hı d .. tU ~mpiyon Rıza Maksud en k . t• ps unan,, dunyaya a un o a rsma uş . 
ve zev sız geç 

1
• o b" · · d · tam b' ş· · b f k"tab""l · -- kalmayı tercih etmiş olması· I yunun ırıncı evresı ır ımdı u en:ı. sev ı ıı erm cezasını 

'!'bıen ilk bayır çıkıldıktan son- kinci maç : müsavatla bitti. İkisi de yekdiğeri- çekecek ve sebeb olduğu felaketlerin 
&. ~Utad önü almış, Ankaralı 56 kilo: Hüseyin "Türk,, - Yor- ni bastıramadı. ikinci devrede kura· pahasını ödeyecektir. 
~·da en mühim rakibinin Rıza gutooo "Yıınan,, • yı kaybeden Yugoslav alta yatb. Ve Almanya için kaybeclilocek bir ııey 
..._'""tttnu kestirmekte isabet ederek Oyun Yunanlı güreşçinin sıkı mü- Yunanlı güreşçi ters bir salto ile 10 yok denilemezdi. Bilikis, her eeyi ~ PefbÜ! takılınıetır. dafaasile başladı. HUseyinln çok hl- dakika 40 saniyede tuşla galib geldi. kaybedebilir denilmek lizımdı. Cün· 
Slll'lctye pmpiyonuında her za. kim olduğu görülüyordu. Nitekim Yedinci maç : kU temin ettiği yeni mevkii hentız 
~ l)i bulunan Btls4yin de Ud ÖD· I ikinci dakikanı,? ~ ncı saniyesinde 72 kilo: Kretu .. Rumen,, _ Petma- tahkim etmemişti. Harbden evvelki 
~ lt bir mesafe ile takib etmeğe Hüseylnln aldıgı ılk oyun Yurtanlı· zas "\'onan , Almanya en parlak istikballere nam-

~· ııın h!fla mıığlnbiyeti ile netlcelendL Bu mtıııab.Jta çok zevksiz geçti. zed bllyilk bir milletti. Fakat harb • 
~ ~ llOna kadar bu aeyri takib et- Üçüncü maç : Kuvvetleri ve maharetleri yekd.fğen- den sonraki Almanya bu mevkii bul· 
\ ~ meatenin yanmndan 80ll· 81 kilo: Mogulyak uvugoalav,, - ne müsavi olan iki güreşçi oyun yap- mak için asırlarca içini çekerek ken· 

ı.. "le Muııtata aralannda ,....... lllropalo "Y--., maktan ziyade oyun vererek puvan dlslni bu Yanhıı Yola sllrilkleyen tef· 
,. ~· · lardır. Yugoolav g11reeç1 mllııabakaya bft- kaybetıneıneğe bakt)'Orlardı. ilk dev- !ere Uelelıed IAnet edecektir. Almıuılıı bılh"'' ' işaret etmek .-. eumla lıaşladı. Fakat llçünctt dakl· re böyle bitti. ikinci devrede de hiç yanın kaybedebllece1< bir çok nimet,. ıı:_'-ıı, ıı....,.., paı ':u~ oldukça alı • Irada kendi oyunilo yere -.!UştU. yer- bir f evkalidelik olmadı. Netioede da- !eri vardı ve linıdl bepıdııl lraybeyll
~na ragın~ Ankaralı de beri ki güreşçi birkaç defa oyıın ha fazla hamle yapan Yunan ek .. rı- yec:ektjr .,'l'llrkı,. ııaıapıyonu kadar tatbik ederek puvuı kazandılar. ı·a- yetle galib sayıldı. ' mı....ı.. Calıld 1' .a •,..., 

1111' IDllG yapmıştır. Maamafib h..· S ki 1 1 . J.. ~-" ~ ~ pyet kolay bir tekilde kat devre berabere blttL u.ınci dev· • e z ~c maç. • • • • • • • • • • • • • • • 
~ ~ı Uaabaka lrede Yugoslav. hem yerde, hem de•· 72 kilo: CeW Atik artt.rk,, - La- Bulgarlstanm millt bayramı ~ b e ma yorgun yakta daha iyı gilreeti. Neticrue ek· ka "Yugoslav" . 
~dlatn~e eser olmadığını 8eriyetle galib sayıldı. Celil oyuna çolt hikim bqladı. Sofya. 3 (A..A.) - Bulganstanın 
·~. • Telaıik neticeler IUD • DtirdüncU maç: Rakibine ehemm.ıyet vermiyor ve a- kurtul~ yıldönUmtı dolayısile, Sof • 

t. çık güreşiyordu. Maamafih bu tekil· yada, hilk6met azuının, kral mU • ~ Rıza ''tat.., 25.~L• 81 kilo: Suad ''Tlirk,, - Tojar messılinin askeri ve uvil makamla· 
' de hareket edişinin cezasını çok acı • 
\ Mustata "Ankara, , . "Rumen.. . 00. ~.u B" y osla nn ittiraklle dini bir meraai.m yapı1. llllaeytn ''tat.., o a çok teknik olan Rumıuıya- bır surette oeuı. ır ara ug • ~ Galib "Kocaeli b ~iye Suadın hUcı.mlarilt> baş vın belini arkadan kavradı ve teralDU§b.r. 
\ tbraııtm .,Koca~~. , landı. Rumanyalı tlç defs yere dUştil: künde yap~ken yanlış bir hesab ~- Memleketin ~er taratmda da ay-

\\..... Artan •1st. Suad bunlardan istifade edemedi zünden sırtilstU yere yuvarlandı. Böy ni tarzda merasım icra oJwımuetur. 
:a, 'tlll itibarile: " · lelikle kendi kendine tuş oldu. • • 

t latanbuı 10 puan Bele birinde kaprUye gelen Rwnan- Dokuzuncu maç: Leipzig fuarı açıldı 
\ ltoeaeıt 18 puan yalı ancak minder dışına kaçarak 79 kilo: Ahmed "'Türk - lvaııl9 Berlin, 3 (A.A.) - Leipzig fuan. 

!ot: -lııkara 19 puan. Beyoğlu Halkevlnde bizzat beden ter ''Yagoolav. ııın açılıfı mllıwıebetile Cöblıelıı ıoöy 
'-l ~ °' takımı ""Müsabaka harici., biyesi genel direktörü merasimle ver Mersinli Ahmed gi1reşe çok hara· !ediği nutukta, ibtidaJ madde Dok -
ı ~ "'Mtlaabaka harid,, miştir. Ferdi tasnüte ilk dört koşucu retli başladı. Yugoslav ancak kendi· sanının daima Alrnanlan diğerlerin -
l ~kitehir 55 puan. 24 martta Türkiyeyi temsil edecek- sini müdafaaya çalışıyordu. Nitekim den fazla ça'!flllaya mecbur etnUa 

tb.._ A.ydın 71 puan. lerdir. Bunlar dünden itibaren Hey- bwıda ilk devı'ede muvaffak da oldu. olduğunu kaydeylemiş. abJokanın a-~ kça w madalpJan beliadada kamptadırlar. '· :r l&m. '1 _..J kim kaJdljuu t.ekıv.lam.ıf ve Alman 
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Bitlerin hitabet ve tesir altında 
bırakma hakkındaki kanaatleri 

-147-
. Balkm gözlerini açmak için bt. 

benayyamelerden de latlfade ettik. 
Daha uker arasında bulunduğum 
mada, bir beyanname tertib ef>. 
mlt, Brest Lltovak ve Versay m~ 
hedenamelerini mukayese eyl~ 
tim. Bu kW1iyetli mikdarda tabe
dildi ve halk arasına pek çok ya
yıldı. Sonrala.n onu parti tarafın· 
dan tekrar tabettirdim. Yine gayet 
tesir yaptı. nk içtbnalann mümey
yiz vasfı bütlın masaların üzerinde 
beyannameler, gazeteler ve broşür
ler, ilh. Ue dolu bulunması idi. Fa
kat asıl gayretimizi söze vermiş • 
tik. 

Filhakika, gerçekten bUyük olan 
inkılablan yalnız söz tahrik edebi
lir. Bunun da umumi psikolojiye 
aid sebebleıi vardır. 

Birinci cildde izah etm11 oldu· 
fum veçbile, bü~iln dünyayı alt 
Ust eden bUyUk vukuatlann hepsi 
yazılarla değil söz ile vücude geti· 
rllmi§lerdir. Bu meseleye dair bir 
kısım matbuatta epeyce uzun bir 
münakaşa zuhur etti. Tabif olarak, 
bu fikir bilhassa bizim tilki burju· 
valar tarafından gayet şiddetli bir 
muhalefete uğradı. Fakat bu va
ziyetin eebebleri mütereddid ve 
tflpheli davrananlan mahcub etme
fe klfidir. Münevver burjuvalaruı 
bu fikir ve mütaleaya karşı itiraa 
etmeleri sırh halk kütlesi üzerinde 
eöz ile tesir yapmak kuvvet ve 
mcvhibeslnln kendilerinde bulun • 
mamasından ileri gelmektedir. ÇUn 
kil onlar daima kalem ile faaliyete 
kendilerini vermişler, ııözün ger • 
çekten propagandacı tesirinden 
vazgeçmişlerdir. Böyle bir itiyad 
bugün bizim burjuvazimizin mU -
meyyiz vasfını teşkil eden halleri 
bizzanıre tevlid eder. Bu da kütle
ler üzerinde tesir yapmak ve onla.
n nnruz altına almak için elzem 
bulunln psikolojik sevkitabiinin 
mahvolmasıdır. 

lirim Jd bir an içinde, öyle bir d-!1il 
ve labat a.neder ki bunu bir yazı .. 
dan ancak yorucu bir mUtalea ne .. 
ticesinde elde edebilmek mümkün .. 
dür. 1 

Fakat en esaslı olan eey bir par-
tinin hangi ele dilşeceğinin mechul 
bulunmasıdır. Böyle olmakla bera· 
ber yazı her Y.aman ayni şeyi, 3ek 
ll ~uhafaza etmek mecburiyetinde
dir. Umumiyetle, yazının tesiri tah 
rir tarzının kendisini okuyacak 
muhitlerdeki fikri seviyeye ve hu· 
susiyetlere tevafuk etmesi keyfiye
tine büyük nisbette bağlı buluna .. 
caktır. Büyük halk kütlelerine hi • 
tab edecek bir kitab, en evvel, yük· 
sek münevver tabakalara mahsus 
bir eserden, bütün bütün başka bir 
surette üslöbu ve seviyesi itibarile 
tesir yapmağa çalışmalıdır. . 

Ancak böyle bir intibak sayesın· 
dedir ki yazı söze yaklaşabilir. Ha
tib kitab gibi, ayni mevzu ile 
ist~iği kadar iştigal edebilir. Bil· 
yUk bir halk hatibi iee, dibi ~ir ha· 
tib ise, hiçbir zaman ayni planı ~e 
ayni mevzuu ayni sure~te ~~k 
ve izah etmiyecektir. Daıma buyük 
halk kütlesi tarafından sürüklenip 
gidecektir. O surette ki, ondaki 
dinleyicilerin dosdoğru Kalb • 
!erine sokulmak için lizım olan söz 
Jeri, bir eevkitabif ile, daima bu
lacaktır. Ufacık bir hata irtiki.b e
derse, canlı tashihini gözlerinin ö
nünde görecektir. Yukarıda da de
diğim gibi, dinleyicilerinin çehrele
rinde şunlan okuyabilir: Eweld 
söylediklerini anla~ıp anlıyama • 
dıklannı; saniyen, umuoıi i1aha
bnı takib edip edemerlikl~ini; 

salisen haklı olduğuna dair ken· 
dilerine ne dereceye kadar bir ka· 
naat verdiğini. Evvel 1., kendisini 
anlamadıklarını gör~'!ek • ıJursa, o 
kadar iptidai. o kad!it açık suret· 
te meramını Jtade edecektir Jrl dfn· 
leyiciJerinin en sonu:-.cıısıı bile s<)z. 

]erini anlıyacal\tır. <::<\nı) (!'1, km
disin takib edcmechklerıni hiı:sede
cek olursa, izahatını o kadar bati 
ve tedrici bir surette t ertib edecek
tir ki içlerinden en zayıfları bile 
geride kalmıyacaktır. Salisen, söz 
)erinin doğruluğuna hentiz kanaat 
getirmediklerini hissedecek olursa, 
bunları tekrar edecek ve daim:ı. ye
ni misallerle onları teyid eyliye • 
cektir. Onların kalbinc;e mevcudl· 
yetini hissettiği itirazlan kendisi 
ortaya dökecek, bunlan harcc ie.: ek 
ve o kadar çürUtecektir ki nih ıyct 
en son muhalif grup bile vaziyet
leri, cehrelennin ifadeleri ile onun 
delil ve muhakemesi karşısınd 

teslim olduklarını anlatacaklardır. 
Çok kere, insanlarda akıl llze. 

rln~ değil de büyük kısmı itibarile 
ıayrt meş'ur ve yalnız hissiyat içi
ne kök salmış birtakım kanaatleA 
galebe çalmak meselesi mevzuu 
bahsolmaktadır. Sevkitabiiye hrtJ. 
nad eden bu antipati seddini, bu 
muhterisane kini, bu dUpıanca i• 

Bir hatib, konferans esnasında, 
halk kütlesinin sinesinden birtakım 
ihtarlar ve tashihler alır. Dinleyici· 
lerin yüzlerindeki ifadeye bakarak, 
izahatını onlann ne dereceye ka
dar takib edebilecekleri ve anlıya· 
bilecekleri hakkında bir fikır edi
nilri. Sözlerinin tevlid ettiği inti
bam ve yaptığı tesirin matlub ga
yeye kendisin isal edip edemiyece
ğini ölçer. Halbuki bir muharrir 
kendi okuyucularını hiç tanımaz. 
Binaenaleyh, canlı bir dinleyici küt 
lesine göre, gözleri önünde bulunan 
bir kalabalığın hissiyat ve intiba· 
lanna göre kendisine bir istikamet 
tayin etmek imklnını bulamaz. ı. 
za.hatrna daha umumf bir vasıf ver 
mek mecburiyetinde kalır. Bu BU· 

retle, bir dereceye kadar, psikolo
jik incelikten kaybeder ve binaena
leyh kayıb bizim ve uysal olamu. 
Parlak bir hatib, umumiyetle dal· 
ma parlak bir muharririn gtlzel 
aöz söyıtyebilmek lçln bu aınıfta 
uzun müddet temrin yapmak ihti· 
yacındadır. Şunu da illve etmelidir 
ki kütle halindeki hıB&D umumiyet· 
le tembeldir; eski itiyadlannın iz. 
leline saplanmıe bir haldedir; ka
naatlerine uymıyan ve kendisine 
bekledltf eeyl getirmlyen yazılan 
elbette almaktan hotlanmaz. Herhan 
et bir temayWU mlldafa eden bir 
yazıyı zaten 0 1 temayille taraftar 
bulunan kimselerin okuması ihU· 
mali daha ziyadedir. Bir beyaııoa. 

• tidadı yıkmsk kusurlu yahud ha-

menin yahud bir duvar tlinıouı 
muhalifler tarafından okunmaJan 
ihtimali daha çoktur. Çünkü kıaa
dırlar. Bir muhalitbı muvakkat 
dikkaUni celbedebillrler. Filme va
nncıya kadar biltUn tekilleri altın· 
da resim bu husUBta daha büyük 

bir muvaffakiyet temin eder. CUn· 
kUn lıuıanlar resim k&roıauıda .ıkıl· 
lannı ife mUdahal eettirmek lilzu. 
munu pek hissetmezler. Bakmak 
kendilerine lııfayet eder. Olsa oba 

en kısa metinleri okuyacaklar Jır. 
Az çok uzun bir yazıyı okuına.Jctan 
ise resim vasıtasile yapılan bir hl· 
batı benimsıyeceklerin sayısı daba 
çok olur. Rc&im insana çok kısa 
lair müddet l&rfuıda hatti diyebi· 

talı bir ilmi fikir ve mUtaleaYJ 
tashih etmekten bin kere daha zo• 
dur. Yanlıı tellkkller ve bilgi nok
aanlan itin baldkatinl göstennelıı 
muretile bertaraf edilebilirler. Fa-

kat hiBBiyabn mukavemetine bu 
auretle galebe çalmaf lmkln yok· 
tur. Yalnız, bu esrarlı kuvvetlere 
müracaat bir tesir yapabilir. Bu. 
na da hemen hiçbir zaman bir mu
harrir kadir olamaz. a Ylnız haJrı. 
kında Myle brl kabiliyet vardır. -Bu iddianın en parlak delili gu. 
dur: Çok kere gayet mahirane ya. 
mlmakta olan burjuva matbuai 

kavminıiziıı içinde klmbllir kat 
milyon nüsha olarak yayılmıı ol • 
makla beraber, bu matbuat hiçbfıJ 
zaman halkın bllyük kUtlesini bQ 
burjuva dilnyasının amansız bil' 

düşmanı kesilmekten menetmemfe.o 
tir. BUtUn bu gazete tutanı, ve he11 
eene münevverlerin ortaya çıkar-o 
dıklan bOtUn o kltablar kavmin a
p.ğı tabakalannı vilcude getiren 
mılyonlarca halkın flzerinden ~ 
b bir meşinden kayan sular gibi 
akıp gidiyorlar. W..-ı Qlf'), 
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TSJfl a&a~• ...... 
Liaan Meseleai: alkan güreşlerinde Gölge müsabakasını 

1• k ı· n c ı· gu·· n· k k ·ı . . Bizde Türkçe ve azanan arı erımız • t 
~r.::::0:::::::.:-ı.1=.:=n~:,: . J d" Edebiyat tedrısa 
.... 1ere dileUrdil. Ve dört defa ter- mesine bağlıdır. Celilin tuşla gali· Listenın uevamını neşre ıyoruz <Bat ton&/• s üncüde) Bu lllDlfa, li8elerim1da birinoi 81 

~yaptı. Fakat Yugoslav her biyeti tlmid edibnekle ~ber, Yu • _ 3 - lfıb hakkında maUlllıaL Mantıki bir nıfında okutulu edebi malt\mat eh. 
' kurtuJ.mata muvaffak ol- goelavın Yunan güreeçlye tuşla '1fr OTO _ Bay nya Temeuı; Orman 1 EnatitUsl • Maltepe. pli.ıwı tevaü. Meneelerden 16 ncı aa • tatılm&SJ icab eder. Fransız lisele • 

Dilmesi ihtimali pek udır. Bu tak· mtıdttrltlğil kltibi. Kastamoni. JILE'r 'rAKIMI - Bayan Muazzez ra kadar l'raDsız edebi)'at tarihi. rindeld eekil de bundan başka bir ._..ta.rayı kazanan Ahmed üstte gil- dln:le müsavi pu~~ gelecek olan OTO - Bayan Münire ör.ek; Harita Fırat; ikinci orta okül ll1ll1f 1,1 Tatbikat: metinlerin eerhi. izah e- şey değildir. Onlarda da edebi nevi baeıayınca yine bir ters salto Yugoslav!~ C~ilın bır. daha kareı • el direktörlüğünde Ustteğ-1 Ankara. dilmiyen parçalann inşadı. Sınıf ha· ve sanatlar bu 81D1fta tedris olumnü 
\'e ':"kib!nl bu sefer omuzuna ~ :ca•. ~tir. ::. Reead o.ek eti. Ankara. JiLET TAKiMi - Bay Tunuı Şahin- , rici kıraat compte rendu. .Etiid. Ok~: tadır. . l.'!"~l!llfi,~ • Minderde d~~aştırdık~ İkıncı egttmen kursu OTO_ Bay Hayati Kumhutoğlu; 1 alp, Kasımpqa Bahriye cad- nan metinlere dair tifahi ve tahrir• Orta mektebden mezun bır gen<'m 
Greko • Romen gureşinde .go- V kö d beden terbiyesi eğit • Mısırlıoğlu, Halid ağa No. 58. desi kışla karşısı No. 15-1. !izahat. Mektublar. Tahliller. bunlan bilinesi zaruridir. Gerçi son 

·l.c ..... Yen bir canlılıkla sırtını mm • ankı y e enı·den tal .. be kayıd ve Kadıköy JiLET TAKiMi - Bay Cevdet Tev- Muharrirler: 17 nci, 18 inci, 19 un· zamanlarda edebiyat programları y& ~ "'·- k "b ıd· Gnn·· men ursuna y ~ • . . . 
~-~ gah ge 

1

• •• un en kabulüne bugünlerde lıaşlanacakbr. U'l'O _Bay Hasan Geze; Yedek Sil- flk Akçız; Dilyımuumum'.y.• cu asırlar. niden tedkik edilmek lhere el~ •!"'· S:Usabakası olıvı bu gureş çok Bu iki kunı nisan lbtidaaından iti • bay Okulu. Harbiye. sabık muhaaelıecısı, Kuşdtlı, Smıf: 2 - Dil tedkiki .. edebi • mışea da bunun kolayca halledilebı~ lıi;k dı. Yug°".1"v ancak 
11 

daloka baren faaliyete geı;ecektir. 07'0 _Bay HaUo Kudret Tokkal; ~anpqa sokak No. 26- Ka- yat. . . . ceği ço~ _zordur; hata yalnız mebn· 
oyabilmi§ti. . 1 1 k b. · tihana ti Erkek lisesi ö;retmenlenn • dıkoy. Bizzat gramer ve dil tedkıklerı. lerde değil, B&Stem ve metodda d" v~-• Talıb o an ar sı ı ır ım • ı 'D .... ·d Erte . . . . 

Onuncu maç. bi tutulacaktır. Altı aylık tahsil müd den • Adana. JiLET TAKiMi - Bay .. ~ı ... ~.' Üshib tedkiklen. Tevsıler. dır. 'Ilı ... , Kapollls "Yunan. - Ko- deti de az ol-tuğu anlaşıldığmdan bu llOREKKEBLI KALE_M - Bay Sa- Vak~ar. Um~~ Müdürluğil l Edebiyat tarihi: 16 _ncı . asırdan 1927 ye kadar maarif durumumuz ıı. .......... mılddet g aya ibllğ edilmiştir. im Çoban; Türkıye iş Bankası zat işlen mildurU • Ankara. 18 inci asra kadar metinlenn ızahı. alb senelik bir ilk okul üzerine kurul-
' güreşe çok hararetli ve se- Yenişehir ajanı • Ankara. JiLET T~KIMI - Bay Muzaffer Er- Tatbikat: Tnhkıye, mekt\lhlar. E- j muş yedi senelik•bir orta tahsil.ı Ji • 

.... ~. Ve 2 dakika 16 saniyede :ıı: :ıı: lltJREKKEBLI KALEM -S. Beken, dogan; leyli Tıb talebe yurdu, debi ve ah18ki mevzular. • eelere isUnad ediyordu. O yıl, ilk !ah-
-,.. Nıb g~ldi. Ankara Ömer Rüştü Paşa sokak No. şube 8, No. 1752 ,· Şehzadebaşı. Muharrır!er: Molieere, Racme, I- Edebt tekamülü realiteye JnU·. 

O b" · · maç· 30. Maçka. JiLET TAKiMi - Bay Baha Ça- Rousseau, La Bruyere. binnci devresi de üç seneye indirildi 
a, - n ır: n.~ı · t• M J JIÜREKKEBLI KALEM - Bay Ra- kıt:. İmıir ikinci icra memuru· 19 uncu asrın büyük rom:mcılan. Bu tahavvül karşısında müfredat 

' kho: Mustafa 'Türk,, - Çuk I~ aç arı gıb lycil; Rıhtım sokak No. lzmır. - ' Sınıf: 1 - Dil ve edebiyat. programlan biribiri içine geçt i. Yal· 
o,..; •.. . Ankara. 3 (A.A.) _ MuhafızgUcll 29 • Kandilli. JiLET TAKiMi - Bay Aziz Akın- Talebelerin bizzat metin şerhi. Üs· nız edebiyat programlannın de'{ıl. hil 

un daha ıl~ başlarında Mus- hasında yspılan bugünkü lig kar- MOREKKEBLI KALEM - Bay Ha- can: inhisarlar Umum Müdür- ldb ilzerıne tcdkikler. 1715 den za • tün mllfredabn değiştirilmesi liizını 
:: daha kendı_ oyumle tuş olu· :,aşması hiç de zevkli olmadı. Çün- lid Songül, "Cünıhuriyet,, ote- Jllğü Kastaıiıonu eubeai müdü- manımıza kadar edebiyat tarihi. Tat- dır. 
~Bu. tehlıkey~. atlattıkta~ı 5~~ kil, dün aksam geç vakit başlı yan ve li sahibi • Ankara. ril · Galata. bikat: Metinlerin şerhi, inşad. Mek· ı • • • 
ıle dikkatlı gureşe ~·. d bir hayli devam eden kar Upiainden MOREKKEBLI KALEM - Bay Rilk JILBT TAK/ili - Bay Cavid; Pir bıblar. nutuklar, nıütaleananıe. Görttlüyor ki Fransada dil ve ede ')(,'ılre bcr~bere bıttı. kın~:k e~- sonra bugUnün de gUneşli oluşu sa • ı neddin Ulutuğ; Akbıyık Ha· Mehmed paşa mahallesi, Me. Muharrirler Montaigne, Pascal, lbiyat dersleri Uçüncil sınıftan "bizd4 

' .. ~.laf~ üstte başladı ve~- sa~ hayı bir çamur deryUl haline ge • mam sokak No. 5L dd ııokak No. 3 - Silivri. Boile&u, lloııteoqııiou. ı. başlıyarak llç eene devam ediyor. t!aııik ıbuıın sırtım ye~b ge :;_~re tirmiştl. Bittabi havanın da ııoğıık lltJREKKEBLI KALEM - Bay Ah· JiLE 7'7' AKIM/ _ Bay Şahin Arkun; Sınıf: Riyaziye ve filoıofl "Son 81• Felaefe eubeoiııde ise, artılr. blltDn fi. 
a 

15 sanı~e ~
1 

ge • olm&Bl yüzünden tribünlerde ancak med Safi Özman: Sedilatü No. Cllmhuriyet okulu öğretıııenl - nıf ,. • looofların her tlirlft fikir cereyaıılan 
On ıkıcı maç: 150 kadar meyirci toplanmış bulun • 2 • Anadoluhisar. Akşehir. ı Görülüyor ki Fransız liaeleri al~· serbestçe münakaşa edilerek Univer-

' tı lııo: S11a1i "Ruıııeıı,. - llrioto makta idi. MOREKKEBLI _KALEM - Bayan JILBT T AKiiii _ Bayan Azra Bay- cı aınıftan "bizim arta melıteblerm siteye lıazırhk devresine glrilmlo olu-~ Hakem Servetin idaresi albnda ve Wtfiye Gillsoy; l§lklar_cadde- kal; P. T. T. mtıdllrlJ Naci birinci oımfı .. lıqbyuat -tematik yor. Bu slateııı diğer milletlerde de .~enin daha iyi bir güreşçi oldu· bu gayri milsaid sahada bqlıyan si, Aydın sokak, Eskişehirli Baykal lrıa. Ankara. ıve filoaofi dahil olmak &sere on ilçlapğı yukan aynıdır. 
\. lilrıııdüğü halde ilk dakikalarda Muhafızgllcll - Harbiye idman yın-- aparbnaıı No. 1- Ankara. y ARlll DIJZINB BRKBIC llENDI- sınıfı buluyor. Bu bakuııc1aı garbdekl edebiyat ta· ~ geçirdi. Ve devre barabeo du oyuna. iki takımın da her ne o- llDR.EKKEBLI KALEM -: Bay ö- LI _ Bay Şevket Peaeli; Seferihisar , Orta kısım yedi - mll_telekkll rlhlerinl Uç gnıpa taksim etmek kıl 
~ tursa olsun oyun saatini doldura ·ı mer Akalın; Pertevnıyal lise- Posta. Telgraf tevzi memunı. dlr. Esasen orada orta ·~ liae diye bil olabilir. 

"-._ devrede eneli Uatta ııtı- ralr oalıadıuı çekilınetr arzuauııda lııt- si No. 618. lzııılr. lb1r !aklim ırıevaıd ~- Biz, _bir/ I - F.debl tetAınmo realiteye mı. l'11nanıı bir feY yapamadı. Sıraılunduklanm gösteren bir fetihamzhk JlOREKKE_BLI KALEM - Bay lz. YARIM DOZl'NB ERKEK ME'NDI· tahsil büttınUnll orta ft ~ diy~, tabık olarak tesbtt eden eserler: Nf. 
t.._~ gelince H tlncll daldlwıuı içinde p;ti. ""'.'din Manbkeı; lçcebecl, LI - Bay Sabri Sangöl: Oniverslte ~endlını.e göre 111\11ftgayn 1~ bır ııard, Lanson. Faguet"nln tarihleri. \ °"""' aanlyeslnde tuıı yaparak ga- Blllıaııııa Dk daklkalann hızı geç- Köyllller aokak No. 1 • An- Tıb fakülteei 7 ncl 815meatr, tasnife tibl tutm_.; bu tasnif hem ll - Tedrial gaye takib edenler: 

tlldL tikten llOllra, oyunculann ayaklanna kara. No. 1528 • İstanbul. ı manas12 ve hem de eon derece sakat Douminc Les Grangea, Calvet'nin· 
OnUçUncU maç: biriken çamurlar, top kontrolü töyle llORBICKBBLI ICALB'll - Bay Ali y ABJJI DVZINB lCADIN JIBNDI- bir takalmdir. Bu sakatlık~ dolayı· iriler ' 

dursun sahada serbest hareketi bile ı inanç; Emniyet dairesinde dır ki her gUn tedria ft terbıye mtlş- • ...;,~ "Ymuuı,, - Şu- m8'ldlleltlrm1Jj bulunııyordu. Fabl, lıeltçl. Ayvalık. Ll-=:-ı ~a::.~va:, kUllerlle karşı karlıya kabyorm. Biz .:e - Edebiyatla siy:. ;e .s~y~l 
-.unen,, . buna ve bUttln gayri mUsaid şartlara CBZVB - Bay Hayri Kavukçu; tl1c- sında N~ 16 • Bursa miltekimil lise deyince habnmıza li-~h . leri ~. eaer • '1ne ma 

. ~ok durgun ve aevkaiz rağmen Muhafızgtıcll azlmklrane o-! cardan • Çorum. 11 • • selerin eon devreleri geliyor. İşte ha· edebıyat tarihi gıbi. (1) R~~cede daha fazla ~amle ya- yımla, sahaya hlkiın bulunuyordu. CEZVB - H. Karagözoğlu; Beyler- y AB/il DOZIN E KAD/N llENDI· laıJı!_cıı.JıaQıı1<11 ııuır..liıııt dıı • Madml Hrlo ıı - ~·-· -~alı sayı hesabile galib Bu şerait albnda geçen ilk devre beyi Şemsil>ey sokak NA. 23. Ll ~ Ba,vaa ~. ~ ~~~ mek, bir "•kin., demektir; program- redilen güzide üst.ad Köprülü Fuarla 
2-0 MuhatızgOdlnUn lehine netice- CEZVE - Bayan Güzin Akıncı; fb. Vekaleti Aynıyat muhasıbhgın larile. tedris usullerile. hedef ve gaye- ikmal edilemiyen eseri m~tesna • 

On dördUncU maç: lendi. rahiınağa mahallesi pir Mu· de - Ankara. lerile ilk kısımdan başlı~ eon m- edebiyat tarihleri ~inde bu cıns eser-
...._-.,., Çoı.a "'l'llltı.. - Gevovabı ikinci devrede, MuhafızgDcllntln blbblaokak No. 10 • Haydar- TUVALET TAKIM/ - Bay Ahmed nıfa kadar devam eder. Yoksa. lıill len< teoadüf edilemez. l4evcud -
: .. ~... kahir bir Osttınlllğllnden başka hiç- pqa. Kllkool: Çankaya hkokulu llf· otuz ııcııe evvelki "tüba,, nuariyeııl yat tarihelrinin hiçbiri ~ta elv<> ~ llehmedlıı genç rakibine nltı- bir clethJikllk olmamakla beraber, CEZVE - Bay Kemal Yılmaz; Şeh- rebnenlerlııden • Ayvacık. mi! Bu. ne gerileyle... rişli değildir. Bu llOD tecrillıe ıle .,. 
S ~daha kuvvetli olduğu he ·ll!IOğtığun ve çamurun daha başlangıç- zadebaşı 16 Mart caddesi No. 'rUVALBT TAKIM/ - Bay Nured· 

17 
ncl uır edebtyatmm orta tedri- la§lldı. 

~16ruıdü. Çoban bir iki elenseden ta baltaladığı zevksizlik devam et • 20 • Beyazıd. din Tansukalp: birinci orta o- aatta mevki iegal etmesine muana o- Biz, bu noktal nazan sekiz eenede6 
S, >aldlıtnl ı.- aldı .., halkın al- mekte idi. CEZVB - Bay Agih Türkdoğan; kııl, tabiyıı ııtnılmenl • Adıuıa. lan LallMD wı .ııp. Jıuı IHmlere nj beri muhtelif g.- .., -=aaluda 
~ lraauıda 1dakika38 ll&lliyede Muhafızgtıctı, kendilerinden çok I kimyager, İnhisarlar Tütün [Deoomt ~ men Fransız liselerinin birinci smıtm lileri llÜl'dük. Son bidiae bir.i, tekzlb 

'-~- daha tecrobeslz ~nan Harbiyeli • E .. , k k• - bl da bile menşelerderı itibaren 17 nci a- ebnedi, teyid etti. Bizim, U. talebe-~ Qıac;ıa mllsabakalann ikinci kardeşlerinin kalem 8nlerlne yerleş- Maardçe terceme ttırı ece ita ar 8U" muharrirlerine adar parçalar .. lerimizin ellerine verdifimis ldtablu-......... 1ııtm,, olnyordıı. Jl'abt her mlJj lıııhıııııyıınla. Harbiye bir aralık luımaktadır. da ı.e, - .U lıaJa tut-1ar lıak-
~'bakada ~tllderi ~ - bu gol çemberinden mynlarak yap • ( .......,. 1 lllelde ) l llkçe hUSUlll bir bhnaNe tlbi taba- Lea Gruges, Cahret. Doumlc g1ı1 kında bile. umn uzadıya Mlbjectif mi ~ lııııa;; glJrefçilerln aeçflmesı için 1 bfı mulrabll bir aJmıla lllı .., ooıı •· - Ali ~ de 1ıuJıııuınılbır. 1-klardır. ~ mllvenihlerl orta tahsil - Jlhua .,. - Jllrlltlllnıelr · ta~ IDllaabaka yapıldık. Bunlar yumıı yaptfyae de, bu •YI netice tl· Geçen eene toplanmlf olan IMlri)'at 1 Mevcud usuller dahilinde netrtya. lerinin ellerine verdikleri, edebiyat ~ ı dir. İtiraf edelim ki, henls bbde ta-

"t 'l'9 kilolarda oldu. ııerlnde mo-ır olmadı. Çllnkll, Mu- kongreslnıle terdlnıe ettlrilmhJ ""' ta yardım için Veltlftik90 mutad •· rilıi ve gerek antolojilerde taaavvar rlh ile - ..._.,. malılyelj lıl· 
.. Onbaşfncl mac: hafız bu devrede kaybettlfl ıs sayı ile ettirilecek olan eeerler gözden geçi· hnma miktan bn .,.;. " "''"~ • edilen bu mllekUlitı tamamen berta· ribirlerinden aynlamamıttır. Garbde, 
~lıa.ı o-ptoo "Y....., - t- gol ~ıı:.u. ~saha· rllmit .. tabadibneoi fa;rdah cıloak elJI fazluı ile oı...ttır. Ayna 1J11. af etmıılerdlr. Hattl Fransız aka· bl.ıe oldııtu gibi talelıelerin ellerille, 
~ -........ dan • • eeerler için bir liste huırlanmıftır. ttbı okullara ta\'Hry..: ..... ı . • demisi 1in güzide azasından olup ge • metinlerle ~ peripn edebi • \:..~v ~ hlldm bir gDret ~~ 3 

(A.A.)-; Ab~ kHibü Bu listede; Homeroe demtanlan. tabuı iyi bir tercüme eser olduğu içen sene vefat eden Doumic liseler 1- yat tarth1eri değil, biWda çevreli bir 
\~tutturdu. Ve 12 nci dakika- ::ı, unda ı::n ~varın tı •: Sofoklea'in, Kral Oidipo9, Oidipo9 Maarif Velrillifinln manevi meauli· çin yazdığı kıymetli eserinin mukad- metod ve Bisteme tlbl eserler verilir; 
\..:_"llaa daha çok genç olan Yu • m~ buglm WU: ~ Koloaoe'da, Ajak, Filoktotee. Anti • yeti altından alınarak ldtabtn kabı· demesinde bu mQokllle ne gthel ip.ret aynca antolojiler ihzar olunur; bu ~ Ytlıeret llçllııcUlllğli garan • ol d -. Etektn, Trakyıılı lıadıııJar ad- na yazı~~·· Bundan lııışb ter - ediyor: "Bize, çok lhtiur aı:_zet • ounıtle gmçler, bedii.., tarihi-. ~ olclıı. nn u. lı trajedileri. cllmesi beğenılen zata veya zatlere ıııeğe mllııald ollın usulllmDze ragınen dil IUdr cere)'lU1lanııı _.-. 

O il llqta DalılU,e Velıll- oldnta Erasmuo'uıı. Deliliğin medhiyesl. de nakdi milklfat verilecektir. Bu lltı- Jıuı ehemmiyetli eserler için tahm m:- ıa:O. voffalt olurlar 
.. n a mcı maç: halde leÇlrhı bir merakb lrtitleai 6- Boccacio'nun, Decameron'u. tedeki eserler ve müellifleri euaJar. teşebbhünl teertbe etmekten ~in. m n mu • ~ ... , llaıbo ~Yn.-v. - ııüııde yııplan 1ıııgiJnkll mtloaba • Cervaııteıı'ln Don Kilot'ıı. dır: medik · gayri tabiiliğe dllşebllen ha Orma - ~ 'ıı; ""--.. lıa1ar da bundan ......ıtlJor gibi J6. sıw._...•ın Kral Lir, llaııı1et, Jane Auaten"m gurur ft .,..., ııtı- metoch. _. olmalt için her <!erir- ----·· = 

...... (ok - pçt1. Oyunun :yOk lılr lntl~la eereyıın elmlf .. Antımuı .. Kleopatra, Kuru gtlrUI- kllm odJı ....ı. de bir tablo tronolojllı lroyap orada BiB[~-· ~ Rumenin tue yapması aeylrciler llRnnde derin bir alaka tll, Fırtına ad!' eserleri. Emily Bronti'nin Watering tepeleri. edebiyat hareketlertnf, tfktrlerfn te- 11 VQ 
lmeabeka ancak 31 aaniye uyandınlmı§br. lıfolier'in Mıiantrop, Tartllf, Bil - Fielding'in Tom Janes'u. rakkfsfnt ~efe gayret ettfk. A· ... 

Erkekler arasındaki ~bilarda en giç kadınlar, Hadınlar mektebi adlı Mark Twain'in Mahuelr. Fin adh na "kirleri ihtiva etmek üzere lıer Kokulu g.. yedinci meç: ~ cıe-eyı &ılcl, llıtat "".'-komedileri. '-™· /- - bir .ıe •ulb& çam 
lıa.: hoaııc urva-•. _ -

311
,.. puaııJa elde etml!ılerdlr. Rou• ... u'nun Emile adlı eııerL Kleiat'fn Michael Kohllıaıuı n dl- ..ı1cuc1e g.ıtlrdik. •• Zoıteıı ......ı prog- Kerim Ymcl lf!rlerlııl "Kokulu 

-Y--., Bundan eanra yapılan "ror.et,, mO- Goethe'nin Wilhelm Meister'i. ğer hlklyelerf. ram da bunu emretmelrtedir. Çam,, unvanh bir eeerde toplllJDlitır, 
~ .... _ ok hararetli oldu. Ker- sabak .. ında abcılık klllb~ ~n - Stendhal'in Kırmızı ve Siyah. Keller'in, hlklyeleri. ikinci autta 19e "'Biade 

7
,, yine Ba gtbel eserin bqmda: "MiDI Yar-~ -.ıtlb olan Yuııaıılı dan Saıııl_30 puanla lılrinciJiği ıılm1I Balzac'ın Vadideki zambak isimli Hoffmaıııı'm, hiklyelerL lT inci_. - -·ti. 1ıtta -nea .ıuna-,.......,.. 

8 claktb: 7 miyede arka çap ve kmdiaine klibin l'Oleti merasim- romanı vardır. ?.olanın Germin!-1'1. cBneU 8llllfta, artık talebe edeMyatla dm geçiıwek ifade ebnek gayretini 

Jıo.,;;;;;; ~ mın>affal< le ...-tlmlftlr. Bu kitablar Vekillik tarafından he Balzac'ın, Şagrelı deriei adlı ro • temua geı;,.,r; bir -.. - glltttlk. y _ _._ ~ ti -
"-..... - "Romt,, mft•bebmna hariçten it- yetin tayin ettiği mOtercimlere veri- manı. hakkında malftmat edinirken. dllw çeklerle ,...._ ba demet, lle9elllel'e 

~~ flnlll ,._ akpm tırak -ıa olan -le baJ- leceJı kontrolden geçtikten ııoııra &- Stendlıaı'in !taıya hM,.ı.rt. taraftıuı da -.ıar, ı.tlareltr"" Wcft bir anıı&Pmnıudır •• dl,.., ~.llıı ~ ıJ...ııtır DilnJdl il- !ar,~ 30 - dolduramodıJıJa, nllmlhdelı:I -. bastınlacakbr. 12 Dooto,eııuını.. Bı.!ala'a. .....ıı sanatları tedkllra bıış!ryoı, il* "lill,. oayfayıı clddeıı ........._ ~ ~ P ııe, 88, irim nııdaa aoO-Jıoblara pleeelı cıımaı- kltabdan milrelrkeb olmak Dzere itin- Lermontof"un Zamanımı- bir lıaJlıuld bizlııı melıtelılenle edebi teı1'. defor ..., bazılanııda bıklbten -Sı._ ~ ~ --": - ve puar sllnleri devam oluna • el lılr liste daha tanzim edilmltllr ki kahramanı aldı romanı. rlıat - lılriad omıfıııclıı - ı.ıtuau dU)'Ulan ııUrlerlııl oıı<ıınme-~ ~ talı....,. _., bulun cattır. lılrlncinin IJjl bittikten ııoııra bunun Tercllıııe lalerinl ~ bir IU • yor ki, hiç doğnı d~ldlr. Orta melt- . tır. tc:ı .., dip I'* bir ...- çı-~ ~· 411nııt İıır lıl1o ile -ı. tatbikine lıaşlanacaktır. rette taklh ve tertib ebnelı üzere tehlerimlzln son sınıflannda giloterl- kaıı ''Kokulu Çuı, ı flld " dilatln· 
\ ~ 7 Bundan lıaşka Tllrk ttbllerlnin Daimi Encllmen halinde bir ''Tereli-

1 
ed•bi" malOmat diğer den mllfre. ceyi - ~ -,. "1t_~Niace, a1tmıe bir kilo - Dr. Hafız Cemal 1 Velrilliğfn bu mesaisine ciddt surette me B.Urosu,, kurulmuştur. Bu blln> l de:tı an1nda çok ehemmiyetab kalır ederia. ~ ._ aJmemı1a lein _m ilfu'aklerinl temin etmek üzere ayn· da reıs olarak Nurullah Ataç ve aza ==:=::::Y=========::.::::::::::=:==:=:=:=:=:====:=:=:

3 S "'-. ~ oklujunu Lokman Hekim ca merbest bir liste tertib edilmiştir. olarak Saffet Pala, Sabahaddin E . ı: 
tı...~s; ~Ya Dahlllje MUlehaasıaı Tlbi ve nişirler bu listeden seçecek- yilpoğlu, Sabahaddin Ali, Bedri Tun· Çocuk buyutn1esini ögvreten ögvu , r ~' tuela mağliibiyeti ve Divanyolu 104 leri kitablan arzu ettikleri zatlere çel, Enver Ziya KaraJ bulunacak • ~. '1ı 't11goe1aw t:qla yenmeal tercthne eWrdikten sonra tabtdan tardır. 
\~~~-hemen hemen im- h:;:e;; ~a:rf ==~ evvel Vekillik tarafından bilahare Yakında çocuk ve gençlik neşriya· ~lllelllllr. 72 kiloya gelin- sabahlan 9 • 11 haJdkl fıkara ilAn edilecek tarihe kadar tercnme he tını pllnlamak ve programlamak Q. 

~ " ,_. bybettJiimjs bu k bul 1 T 22398 yetine g&ıderecekler ve kontrol neti- zere bqka bir heyet VelrilUkçe da-P~ ucat y 11 a 
0 

unur. • eeailld mavafık IÖl'lin 1dtahler VekU. vet olanarak vazifelendirilecektir. 
1 

Çocuk Esırgerne Kurumu Geneli Merkeml toCUk bllyUtıu uuJle. 
rini öğreten Öğü er neşretmiştir. Anaelere paruıt. gönderilmekte. 
dir. Cocuğwı kaç aylık olduğuma adnmle birlikte ı\nkarada Çocuk .. 
sırgeme Kurumuna hiMlinzık 



BAŞ 

DiŞ 

NEZLE 
Romatizma 

Nevral'ji 
Kırıkhk 

'U!-WAC.\_~ 
1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 

11 1 1 ı 1 1 1 1 l 
2 ı 1 1 1 
! 1 

Soldan Sağa: 
1 - Bir kış sporu. 
2 - Bir nakil vasıtası - Hak şinasi. 
S - Erkeklerin yüzilnde çıkar • 

Mükemmel. 
4 - Halk. 
5 - Bir harfin okunuşu • Bir Rum 

ismi. 
6 - Kilidleıde bulunur • Ekmek 

yapılır. 
7 - Anadoluda bir dağ. 
8 - Bir gıda maddesi - Nebat. 
9 - Bir millet - Bir İngiliz nazın. 
ıo - Zaman - Yıkılmış yer. 

Yukarıdan Aşağıya: 

ı - Bir sebze - Kıymetli bir şey. 
ı - Bir böcek • Acemce "acaba',, • 

Ekmek yapılır. 
S - Ayakla yürüyen - Dünya. 
4: - İleri hayat temin eden mayi. 
5 - Etme - Bir nida. 
6 - Bir nevi araba. 
1 - Franea.nın merkezi - Kuş ya.

par. 
S - Evin bir kısmı • Krallar baş

larına takar - Rusça "evet., 
9 - Sarhoşça - Tilrkçe iklnoi har

fin tersinden okunuşu. 
l9 - Birinci - Büyük anne. 

(Dünkü ln.ılmacanıtt haaı) 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 
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AIF I 1 : v ı E I T ı s i 1 iR 
3 K! -\iLi J i T E l . .ı. : n!A 
4 t I T c:i 181~ Hl A S 111 R 
5 Kin t KIAI .K. A IT ll' 
6 ~ K 1 IA' L I D I A ı N l MIA 
7 T!U!R N1AI~\ M l IA:T 
S P.ifş llrl A I Y l!~ı E_I IK 11 
9· : S AıLIAIT!A:lllL 
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BAKER 
MAGAZALARI 

Size, Gabardin ye Tveed par
dostllerini. Trench - Cot.ıan. en 
birinci lngilb ve Fransız ku -
maşlannduıs~rwfantezik~· 
tüm1eri. her yerden mUsald şart
lar ve ucuz fiyatlarla takdim et
mektedir. 

Dr. lHSAN SAMI 
BAKTERIYOLO JI 

LABORATUARI 
Umumt kan tahlilAtı. frengi 

noktai nazanndan Vasserman ve 
Ka.b.n teamtwerl. kan küreyva -
tı sayılması. Tifo ve sıtına hasta
hkları teşhisi, idrar, balgam, ce
rahat. kazurat. ve su tahli.IAtı, 
jlltra mi.kroskopi, hususi aşılar 
lstihza.n. Kanda. lire, g.eker, KJ.o. 
rfir. Kollesterin miktadannm ta
~1.. Divuıyolu No. 113, Tel· 

ve bütün 
ağrılarını 

derhal 
keser 

ilhumaııda 

günde 3 ka• 

ı• ahnabilir. 

.,.6. 

Güzellik ve aıhhat için ilk şart 
Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 

günde 3 defa 

Kullanmaktır 

RADYOliN 
DİŞLERİ, dişler çehreyi 

güzel.eştirir. 

RADYOliN 

. 
90Uff L-R 

N• tene tenvirat. 

Yeni ~UNGSRAM ICAIPT'Oll eınpullarını 

lcullanmal< surefile. aını para ile colt dalla 

bol ısılt elde edecetını Patron. neden anıa

malt ıstemı11or r 

ı,,.. oe ~ 
lf. &ol OfdcıJJ<. 

B iff ff Dfff Lf fl iSTANBUL • .,.,. 
ANKARA - iZM•~ 

.. ........... mlll!l .. --:r~ ............. _. ........... ._ ... , ........ .-~ 
lstanbul levazım lmirll~I ,11 Devlet Demiryolları İlanları Satmalma ıomisyonu UAnfarı 

• .. ........... ~ ............ .._.... etı'' 
170 ton -.rpa veya yulaf alınacak- Muhammen bedeli 10.000 lira olan motör jeneratör 18/4/ 940 P;:: llıı· 

DİŞLERi, dişler mideyi tır. Pazarlıkla eksiltmesi 5/ 3/1940 be gUnii sa.at 15 de kapalı zarf usulile Ankarada idare binasında sa. 

v 1 1 b salı gtlnü saat 14.30 da Tophanede nacakbr. ıtıııııı· 
sag am aş nr. Lv. Amirliği satınalma komisyonun- Bu işe girmek istiyenlerin "750,, liralık muvakkat teminat ile ıJ.f l<cr 

·-----------------------~da~~~~~~~n~~~~ği~~~ft~~~~~~M~~ ,. lira, ilk t.erninatı 828 lira 75 kuruş- misyon reisliğine vermeleri tazım.dır. . fiil)' • 
tur. Şartname ve ni.imunesi komi&- Şartnameler parasız olarak Ankara.da Malzeme dalresuıden, 

4 

RADYOLIN dişleri temizler ·ve parlabr, milcrQpları yüzde yüz öl
dürür. Diş etlerini besliyerek hastalanmalanna mani olur. Ağız ko
kusunu keser. Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra Radyolln. 

Sümer Bank Birleşik Pamuk ipliği ve 
Dokuma F abrikalan Müessesesi 

Kayseri Bez Fabrikasından: 
85 santimlik D. tipi kaput bezi topu 800 Kr. 
15 santimlik D. tipi kaput bezi topu 150 Kr. 
Drll Kart.eli 11 ve 14 t.en metresi !2 K.r. 
Dril Kartell 12 n lS ten metresi %2,25 .. 
Jakarb DrB 25 Kr. 
Knzalina 25 Kr. 

A.zamt 5 balyayı geçmemek tkere fabrika teslimi satılmaktadır. 
Sipariş vermek istiyen müşterilerin fabrikaya müracaatleri ri

ca olunur. Fiyatlar fabrika teslimi olup ambalaj masrafı ayrıca 

tahsil olunur. 

Nazilli Basma Fabrikasından : 
Nazillinin 22 tip yazlık basmaları perakende satmak şartııe 

tllcca.ra Nazillide teslim bir kasa olarak metresi 29 kuruştan saW
maktadır. Satın almak istiyen müşterilerin Nazillide Yerli Mallar 
Sa.bj evine müracaatleri rica olunur. 

~----~~ .. ;--------.-----
.BAKIRKÖY BEZ FABRiKASINDAN: 

90 santimlik G tipi kaput bezi 800 kuruştan, 75 lik bez 670 ku
ruştan satılmaktadır. Fiyatlanm.ız fabrika teslimidir. Ambalaj mas
rafı ayrıca alınır. Sipariş vermek lstlyenlerin azami beş balyayı geç
meme Uzere siparişlerini kaydettirmek ve: bedelini tediye etmek 
Uzere Birinci Vakıf hanında birinci kat Pamuklu Fabrikalar MC.es
sesine mUracaatleri rica olunur. 

yonda. görWllr. 1677 - 1639 d.arpaşada TesellUm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. "161 '' 
••• 

Dikim evlerinde birikmit olan 
7ıs.ooo kilo yUnlU kırpınbdan batta
niye yapbnlacaktır. Puarlıkla ek • 
Biltıneai 5/3/940 salı günü saat 14 
de Tophanede Lv. Amirliği sa.bn al
ma komisyonunda yapıla.cakbr. lma
liye llcreti tahmin bedeli 1125 lira, 
ilk temlnab 84: lira 37 kurufiur. Şart
name ve n.Umunesi komisyonda gö • 
rWUr. 678 - 1640 

• • • • •. • }tliııdı!'ı• 
Muhammen bedeli 600 lira olan 200 aded dört koşe 'T şe çtJlct' 

dik tirfon anahtan 20/ 3/ 940 çarşamba gilnü saat "10,30,. on ~ııtll1e 
Haydarpaşada gar bina& dahilindeki komisyon tarafından açık e 
usulil& satın alınırcrıktır. 811tJISı.ıı1 

Bu işe girmek istiyenlerin 45 liralık muvakkat teminat, ~e k 
11 

_,o 
tayin ettiği vesaik.le birlikte eksiltme günü saatine kadar konusY011 

rıı.caatlan llzımdır. _ ~dJf 
Bu işe aid ıa.rtnanıeler kom.iayorıdan parawz ol.a.rak da.gıtılın 

"1~ 

• • • Devlet Ziraat işletmeleri Kurumundan : ı.ı~ı 
2000 çift listik çizme alınacaktır. Kurumumuz çiftliklerinde yapılacak tefcir ve iska işlerinde ı.u~r tıl' 

Pazarlıkla eksiltmesi 5/3/940 salı mak üzere biri büyük ve diğeri orta kapasitede ik.i. aded Eksk&\fllto 
jgünu saat 15 de Tophanede Lv. Amir- tın almacaktır. . 1$tı~ ıliği aabn alına komiısyonunda yapıla· Orta Ekakavatör'iln kol uzunluğu takriben 12,20 metre, kePlie 
j caktır. Tahmin bedeli 14.800 lira ilk hacmi takriben 500 desimetre mikabı olacaktır' ral< ı;il 
teminatı 1110 liradır. Nümune ve Bu ekskavatörlerin sistemi Dragline olacak ve Dı·a~hovel 01~ıstJlıııcı 
~artnamesi komisyonda görülilr. lişabilmesi için icab eden ab:ıamı ihtiva edecektir. Yeni veya a.ı ıut g.1aıı:11 

681 • 1643 c,larak alınacak olan bu ekskavatörler evsaf ve fiyatları hakkındıı bit !91' 
• • • dnrların Ankarada bulunan Kurum Umum Müdürlüğüne en kısıı 

Sirkeci De~irka~ı~a esk~ Saraçha.- man zarfında mallımat vcrmeleı·i lüzumu ilan olunur. "15~ 
ne binası tamır ettırılecektır. Pazar - ~~~~~~~~~~~~~~~~~~i;iii~ii~"' 
tıkla eksiltmesi 7 mart 940 perşembe ' I 

1 günü saat 14.30 da Tophanede Lv. nhisarlar u. Mljdürlti["ünden' 
amirliği satın alma komisyonunda t~ ~ 
yapılacaktır. Keşif bedeli. 4013 lira 3.3 1 • • • • • •

1 
u.n b:ıl' 

kuruş ilk teminatı 301 hradır. Keşif I - Şartname ve kcşfı m1:1cıbı~ce idaren_ıızın ~olatane tutcı:ıKur· r 
ve şartnamesi komisyonda görülür. evi döşeme, boya ve mefru~-at ışlen açık eksiltme ile yaptırı1~2 l.irıı.~.d "679 1641 Il - Keşif bedeli 9391,62 liradır. Muvakkat teminat 702. ı,c\'Y 

- " m - Eksiltme 12/ III/MO salı günü saat 14 de Kabataşte. , 
• • • ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. ~ eJlD 

IV - Şartnamesi her gün adı geçen şubeden parasıı: o 1,& 
bilir. .. tta 9" 

1544 2ıı6 yUn iplik. V - lsteklilerlo eksilt'lle için tayin olunan gun ve ~.1366•· ı.:- gilvenme paralarile birliktt> mezkur komisyona ge!melerl. ~~ 568 2/8 u.ııaı ,, ~ 

888 2/12 ,, " da yapılacaktır. Tahmin bedeli 262 Adet 

Kilo 

60 12 No. \'alter. lira 50 kuruş, kat'I teminatı 39 lira 50 Hava verme cihaı:I· 
Deniz Letaznn Satmafmı Komisyonu uanıa~ı 1 Yukanda yazılı 4 kalem iplik 7 ı 37 kuruştur. Nümunesl komisyonda 100 Bilyalı sllpap. 

l~•••••••••·~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~u~g~~ ·~~ ·~" ~~~h~. ~ 

8500 kilo kösele 
4000 kilo vak.et& 

HnhMJmen bedeli tık teminatı Tophanede Lv. Amirliği satın alına • • • Yukanda yazılı Uç kaleJJl t ı5 6' 
Ura Kr. IJra Kr. k~isyonunda ~arlıkla. alınacak - 250 btlytlk ve 250 kU.c;Uk bakır lca- me 8/ 3/ 940 cuma. gUnil saB t;Jll~ 
-----·------- tır. Ta~!° te1:::tı6!~ ~~ra : :u : zanın 7 / S/ 940 perşembe güntı saat Tophanede Lv. Amirliği sa~~ 
15925. 00 ruştıır. ıra u . . 1st. L Amirliği komisyonda ~lıkla satın _ ıı Y--. 
10000. 00 ruştur. NUmuneleri komisyonda gö- 15 de Tophanede v. sa- taJııniıı bed~ 1"' • 
259~-:-00 !944. 88 rWUr. 680 • 1642 tınalma komisyonunda pazar~la ek- ~:ıeı:.:!:!:atı 183 Ura 16 sel~ 

ı - Yukarda miktarı, tahmin bedeli ve teminatı yazılı köselenin • • • . . siltnıesi yapılac~. Hepsinın ~ nıştur. NUmunelerJ Maçk~ 
5 mart 940 tarihine rastlıyau sah gilnU saat 14,30 da pazarlıkla eksilt- 15,000 aded un çu~alı diktirilecek- min bedeli yirmi iki bin yedJ yUz Gaz deposunda görUlilr. , ~19,1 .A 

esi 1 kb tir. Bezi ciheti askenyeden verilmek Ura, ilk teminatı bin yedi yUz alb ll- "684,, '1~~ 
m 2yapı b~~ prtnamesfnl görmek ve almak üzere her gOıı ve üzere pazarlıkla eksiltmesi 513/ 940 ra yrm..l bet kunıftur. Şartname ve s.hlhl ı .&.. 2 Oem•leddı4~~ 
puarlığa 1ftirak için belli gtın ve saatte Ka91mpallda bulwwı komts10- salı ·g0nu. ıaat ı~.30 da Tophanede n.Umınıelert komisyonda görülür. Neplpt adldi.'il: lbdd~ 
aa ...... net•·= · - "1681,.. LY. lmirWit ntm&l•• koaiayOllua • ~ UUTI.. 11n•«• ,_ ı .... ,, 


