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Yunan-it.alyan 
1DQn akşam Şehrimize gelen elçinin indi~ 

. Sltlh şa yıaları .,., / 

k--.=.~::-.:: gi Perapalas otelinde bir bomba patladı 
~tmek imki.nı var ımdlr! 

!.._-..: Hüseyin Calılt Y ALÇU. 

1 talyanlar hem bir an e\·
Vel Y unanlıln rla sulh yap -

~ <;aresini bularak denize dö
U~ekten ve bütün bütün pres-

2 ÖLÜ, it YARALI VAR 
Rendeli' e birşey olmadı llerini kaybetmekten kurtul -

~ için ellerinden geleni yapı
'."'18l', hem de Yunanlılara bilva 
~ BUlh teklifleri yapıldlğı şayi
~ tekzipten geri kalmıyor-

~iıaıı~~~ i;~~~t!~k:ı~ s . k b. . b b ·ı ;-<ıar ve Almanlar da İtalyan - t ti 
~m~~O~Ş~:ı'~ın~~I~~ uı as ır s,aa ı om a 1 e ya-
~~~-~~!:;;;;~~ pıldı. Bombanın bir eşi de Tepe-
~ tarafından gelmemiştir. Or- , b d c •• h • t b h • • 
~'~a~:~:~~ıf;~~t~nL:~Eı aşın a um urıye a çesının 
~ederek münfrrid bir sulh 

~n al~i!m:: -~~~~~em~ Öııünde bulundu. 
~ goslermenuşlerdir. Mıh· 
ı • .: . kaynaklan istediği kadar 
~p etsinler, biz ga.yet yakın
~ ve gayet mevsuk sıırette b!
) 0 tuz ki Türkıyede Alman sı
ı~l mahfilleri Yunanistan ile 
"'Ya arasında bir sulh t.avas -
~ll Yapılmasına çok meyil ve 
1- lı.:ı göstermi~ler, hatta bılvaı.ıı 
1-,;. Yollarla böylt' bir tavassuta 
~lltkıyenin ırıyet elverişli olclu
""'1tı ve bunun da Türkiye için 
::ı-l·fli bir vazife teşkil cttiğfoi 
ı/leyip dunnu~lardır. Harıcıye 
.,;kiliıniz Şükrü Sara.coğluyu 
Jha tavassut ıçin Yunanistıı!l~ 
-:!alıat etmeyi göze almış gıbı 
~~erenler de yine mihver kay-

----· ... ·-----
Suikast failleri şiddetle aranıyor ölenlerin 

ikisi de vazife ile orada bulunan polis memurudur 

Parti Meclis 
Gurupu 

toplantısı 
----<>-- _ _.;' . -

Ruoseveltl 
kanunu 
imzaladı 

~an icli. Onun için işin bu ma f 
~ 'lli unutarak, teşebbüsün Han- Başvekil harici ngiltereye büyük 

l'unıınistandan geldiği zan • •ı h kk d d k ~l ortaya yaymak ve hunu d_a mesaı a . ın a yar ım a ını ya-
... ~istanın zaiıfına ve lngılız mufassal izahat rından sonra ak-
~akından uzaklaşmak istedi - d• b J 
~e bir delil gibi göBtnmek ver ı maya aş ıyor 
.,.._ırer diplomatlannın manc:. • Ankara, 11 (a.a.) _ C. H. Nevyork, 11 (a.a.) - Nev-
,.":"'flnd. an başka bir şey degıl- p rti · M r b gil york Post'un Vaşingtondaki mu 
...., a sı ec ıs grupu u n I habirinin kuvvetle iddia ettiğine 

tan~""''nlrl1' vazı'yette, Yunanıs· -ı "lll3/lS4l., salı günli saat 
15

1 göre, daha yeni kanunu ta.selik ..,.u de reis vekili Trabzon mebusıı I 
lh..~ İçin ltalya ile bir sulh ııkdet Hasan Saka'nın r<'isliğinde top- etmek üzere B. R.o<Y".,evelt tara
."<!{ • k • d ? H Ş<'Y fından konacak imzanın mürek
ıt.ı e ım an var mı ır · er · · • lanın.ıştır. Celse açılır açılma~ kebi k"~·-·dan evvel tngiltere-
ı.; Olduğu gibi, burada da nıut- ilk defa söz alan muhterem B:uı ~ ~-
:"lt~iddi11lar<ln11 içtina_ p etmek k' . S d ye yardım etmek için B. Roose-ve ilımiz doktor Refik ay am ı · db' ı d" er. İki muhanp araııında. veltin a aeagı te ır er unyay:ı 
"'" Büyük Millet Meclisinin kış ta- d" .. '· · ''uhab' j,"'ll her zaman akdedilebilir. · ha.yrete uşurece,.tır . ...,, ı -
;;:._~ ve kabul olunacak tlline karar verdiği t.arihtenberi rin haber vercliğine göre, Ame -
;_"'tlara bağlıdlr. Yalnız. bu u_ -. geçen iki aydan fazla müddet rikan ordu ve donanmasırun e-
""-· zd zarfında memleketi alakadar ı· d b ı t ki rd """' '( ""1i mUIA.lıazayı karŞllDI aıu ın e u unan s o a an ~., 

1ngiltoroııin Sofya elçisi Ren
dellin şehrimize muvasalat etti
ği dün akşa.ııı. el~ınin inmiş bu
lunduğu Perapala8 otelinde feci 
bir suika~d haui~ı·si vuku bul
mwıtur. Bu suikaııd, otelin antre 
sine bıra.kılan saatli bir bombe. 
vasıt:uıile yapılmışhr. Bomba, 
elçinin otele muvasalatından bi
raz sonra infilak etmiş, iki polis 
meınunınun ölümüne ve bir çok 
kimsenin de yaralanmasınıı se
bebiyet vermiştir. Elçi Bay 
Rendell'e biç bir şey o~tır . 

Bu şayanı teessüf haclisenin 
diln gece yaptığımız tahkikat 
ııafhalannı yazı yonız: 

lnnJakın ~ddeti 
Yukarıda da söylemiş oldu

ğumuz gibi infilak saat yirmiyi 
çeyrek gec;e olmwı ve infi!Aki 
fiddetli bir ııarıııntı takip etmiş

tir. 
Perapalas otelinin tamam 

kanpsıııa isabet eden ·(Kurun) 
apartımanınm birinci katında 

caddeyeye nuır odayı i§gal e
den operatör doktor Kemal l 
Baranın ha8talannı kabul etti-~~nan _ İtalyan harbine .tıl. tbik eden bütün h~c! hadisat ve. milyar dolar kıymetinde harp 

..,_ - h mesaile dair mufassal izahırtta ma1zem · · 1n 'ite ye veril •·-'."en, realitenin arzettigı u- esının gı re -
k""Yetıeri göz önünde tutmak bulunmuştur. mek üzere tefrik edildiği öğre- gı muayene odasının camlan 
~Ilı gelir. Başvekili mütealnp söz alan nilecektir. Bunu müteakıp rei- ve çerçeveleri infilakın ljiddetin
ı,,~la, Yunanistan hiç bir bir çok hatipler tarafından bu sicümhur 10 milyar dolarlık bir den param parça olmuş, l)ütün 
:«nan lngil' 'ttifakmı terke hadisat ve m=••!e daı·r ---'edi- silahlanma programına ait bir eşya ve mobilye cam parçala-
~ ız 1 

.. • ~ - ""'"' büt<;e teklif edecektir. 
~ l'elı. ynhud lnftliz garantısın- len fikirlere ve bu izahat arasın- İstenilecek olan bu yeni tahsi- riyle örtülmüştür. Muayeneha.-
b.t0 Vazgeçerek talya ile ral.'_llZ da hükfımete tevcih ettikleri satın yansı 28 buçuk milyar do- neyi inflaktan sonra ziyaret et
~0'1 bir sıılh nkdetm~yı <lu -
~"'1eınez. Çünkü böyle bir hare- B11allere alaka.dar vekiller ve !ara baliğ olan Amerikanın şim miş olan bir muharrir arkada -

~~t Yıınanistanın uğrunda bu bizzat Ba..'!Velril tarafından icap diki silahlanma programına (&mu sayfa 5 8'iitun ~ ıW) 
ti tt. d ı ·ı · .. munzam büt~.- olarak ilave edi- -------------ti ar fedakarlıklar ih yar e. ~: e en cevap ar verı mış ve mu- ~ 

~ .. Ve kahramanlıklar gösterdıgı temin izahatta bulunulmustur. lecek, diğer yarıBt da İngiltere· HA R p 
, lıı-ıiyeı ve 18• tiklal davasından ye ve demokrasilere vardım için --.,. ... 
·a~ Ruznamcde baska müzakere kullanılacaktır. . r ' 
~ gecmesi maniı.sını ıfade e- edilecek ma.dde olmadığından Amerikyadaradnnnla.rilk geleook VAZ"'ıYETI .._ · fngiltereye arkasını çevi · 
y,.ek mihver ile sulh yapaca~ Başvekilimizin izahatı tasvip 
hj ~llanbtan ücii7Jü misaka ye~ olunarak saat 19 u 10 gece cel- Londra, 11 ( a.a. l - V aşing-

~ esir sıfatiyle iltihak etmege .8";;;·;.;:Y;,;;e.n;;.i;;.h;a;;:,y,;,et;..,;v.;;e;.;ri;lm;;;,;,;iş;,;,tı;;.'r.;.. -----~(;.Son;.;,;1.,' .sa;.;;y.,t,.a .. s_sı.'.· .;4.de""'")• 
~ hkum demektir. Bın~aıerh 
~anlılar için mihver ıle mun-
1;.:·d bir sulh akdi tamamen ıh
~ııaı haricindedır. 
ı,.~lizlerle mutabık kalmak 
~Yle Yunanlıların mihver 
~~eUerile sulh akdetmeleri 
!iıİı"llıa gelince, bunu da. pek _ıh
~ '%1_ _dahilindl' görmeyız. Çun-ı 
~ •..gilizler Yunanistanln şe • 
~ Ve haysiyeti haleldar ol
ltı~ menfaatleri temin edilme
~ bır şekilde sulh yapmasına 

niııtan için galebe teı;kil 
edecek ve lngilizlerin de 
Ege denizinin boğazlara pek ya
kın bir mıntakasında mevcut ta
aahhüt ve menfaatlerini ve as
keri vaziyetini tehlikeye düşür - , 
miyecek bir sulh akdi tasavvur 1 

olunabilir ki buna da mihverin 
nza göstereceğin; ?.tınnC'tme 1 

yiz. Onun için, Yunanistan ile 
ltalya arasında bir anla.şma te
mini arzusu mihver mahfıllenn 
de ne kadar kuvvetli surette 
mevcud nlur.:;a olsun, file c;ıka
mamağa namzeltir. 

Amerika yardımı
nın ehemmiyeti 

YAZAN: 
Emekli G•n•r•I 
Kemal Koçer 

.!--'-----~=---~~. 
Arnavutlukta: 
Kış aylannda Arnavutluk 

cephesindeki harekat, mev
zii mahiyetini değiştirmemiş
tir. Bunun sebepleri: 

·ıı.. -

lngiliz elçisi Bay Rendeli ve ailesi efradının düıı geoo .::.!ınııu~ ."ebl.»i 

İngilterenin Sofya elçisi 
dün akşam geldi 

Bay R~ınıcdleDDüın beyarnato 
. . . rr:::::---_--__ _ 

Bulgarıstana gıren Af- Müsabakamız: 

:-:: ~s~:~:f;!r~:~::.~; ~~, ~ı İngilterenın Sofya orta elçisi 1 ailesi, Sofyadaki İngiliz sefare- ~~ '~ 
Bay Rendell dün akşam saat ti erkfını ve memurları ile Sof- ~ 

21.10 da hususi bir trenle şeb- yada bulunan İngilizlerin son ~ ..,. 
rim.i.ze gelmiştir. Bay Rendell'e, (Sonu aayfa 5 .m. ll deJ 

SABAHTAN SABAHA 

Darlığa alışmak! 
18 

M.'ÖSABAKANIN ŞEKLİ 

Bu parçayı kesip saklayınız. )~ tolamazlar. Fena fjartlarla 
°tır..'.:"!Plizlcrin mııvafakatıvle 
~stanın sulh yapması ln
~;:;er hesabına da bir mağlfı
~ettir. İngiliz milleti imdadına 
~ayı taahhüd ettiği bi mille
~ 0 tııillet dünyanın en kahra
~Iıca hareketlerini ibraz ettik
~~ Sonra ııeref kıncı bir sulh i 
~mey; tavsiye edemez. 

İtalya gibi zcl1.eleye tııtulmuş, 
Almanya gibi prestiji pek tehlı -
kcye düşmiiş devletler, bir müd
det daha kuvvet zevııhirini mu
hafa1,a edebilmek için kendileri
ni çok kuvvetli gibi göstermeğe 
ve yüksekten atıp tutmağa mec
burdurlar, Yoksa. İtalyaniaı· 

çoktan Balkanlarda pılıyı pırtı
yı toplarlar, Arnavutluğu boşal
tırlar ve çizmelerinin içine bü -
zülürlercli. Çünkü Arnavutlulıta 
ne kadar fazla dururlarsa, a.ciz
lerinin o kadar fazla göze çar -
paeağına emindirler. İtalyan . 
kuvvetlerinin o kadar isteksiz ' 
bir ııurette dövü.~meleri ve sürü 
sürü esir dü.~meleri galebe ümi
clini çoktan kaybetmelerinden 
V6 kendilerinin bir mezbahaya 
gönderilir gibi Arnavutluk dağ
larına atıldıklarını bilmelerin
den ileri geliyor. Fakat Mussoli
ni bunu hal ve hareketi ile itiraf 
ettiği gün ltalyada da tutuna -
maz. İtalya sulh yapamıyacak 
ve daha müthiş surette yıkıl -
mak için bu ümitsiz mücadele -
sinde devama mecburiyet his -
sedecektir. 

a) Hava vazı yeti: Şiddetli 

soğuklar, kar ve yağmur fır

tınaları muharibi sığındığı 
yuvaya bağlamış, yer yer Bu tavsiyeleri küçük bir sınıfa tevcih 

Son parça neşredildikten son
ra bu parçalar bir araya geti
rilmek suretiyle meydana çıka
cak resmi, vazıh adresinizle bir
likte idaremize göndermek bar 
hlll' müsabakanıızıı. iştirak iç· 

"il halde Ancak Yuna • ı 
HtlMı)in Oalıid YALÇIN 

başlayan harekatı gün içinde etmeliyiz. Ekseriyet tasarrufu bilir. 
cephe derinliklerine götürmek 1 
mümkün olamamıştır. 

(Sonu sayfa 5 BU. 1 de) 

~------~~_, 

Ra:lyoda _ve gazetelerde hal
ka israftan tevakki ve darlığa 
::l~mak tavsiyeleri yapılıyor: 

- Ekmek kınntıla.rını atma-

yınız. Çayınıza üç şeker yerine kili gelecektir. 

(Sonu sayfa 4 sü 4 teı !"------------"" 

• 
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1,...,-------~---, ~~~~~~~~~,~~~~~::;:::::_;:::;:__~_:::=_ ~.s:::==-~~~~~~I Başv kilin ithalat 
mümessil! rile 

teması n 
' llHl.L_;,_ y 

işgali it 
Antalya ve havalisinden notlar r 

OKUYUCU 
DiYOR Ki: 

"\ ı 

_J Yazan: Daniş Remzi Korok I==· Bir öğretmen babasının ---J . Maarif Vekilimizden 

ltalylmlarm açtığı ikrazat sandığı bir dileği 
Muhterem gazetenizin 261 

Türk arazisi.ne nasıl tesahup ediyor- 1; 941 t:ı.rihli nüshasında 
lar?. - Kont DBriPİ ve siyBJIJeli - (Dert yanan ilk okul öğret-

" menlerine insaf 19.zım) ba.ş-
Marki Faranti kimdir'?. r ığı altındaki yazı, inanır 

mısınız, hararetten, çatlamış 

Şehi mec 
dünkü topla 

-------------

il • 

1 1 

tıs 
• 

a önin 
dünkü 

tetkikleri 

Vilayet 
nakaşa 

masraf bütçesi mü- Fatilı medreseleri-

/ d 
ni ve yangınl salıa-

ve kabul 0 un u sını gezdi 

.. 

4 dudaklara ııunulan buzlu bir 
- - 1 kevBW şerbeti tesiri yaptı. 

Rahib Patcra ve mualliın veya terhin edilen mallıırııı iiEe- Niçin mi diyeceksiniz? Arze-
Zekı Beyin hikayelerini daha rine oturmayı, onlara wsahup deyim: 
ileriye bırakarak veka.yiiıı. sıra- eylemeyi dÜIÜIJ.ilyorlardı. Bu Bendeniz malfıl bir ihtiya-
smı takip eyliyelim. düşüncooin bariz delillerinden rım. Tek kazancımız öğret-

İstanbul Şehir Meclisi dün sa.- ' 
ı at 15 de Vali ve Belediye !Wisı 

Doktor Lfıtfi Kırdann riyaseti 
altında toplanmıştır. 

çainin müzakeresi esnasında Vali ve Belediye !Wisi Doktor 
söz alan Abdülkadir Karamiir- ' Lfıtfi Kırdar dün yanında ~ 
sel; tamiratı mütemadiye mesa- lediye heyeti fenniye müdürü 
rifinin 2200 lira gibi çok kü~ük 

1 
Nuri ve ~ehircilik mütehassısı 

bir mıklar olduğuna. işaret e- Prost bulunduğu halde şehir 
derek izahat istemiştir. Buna dahilinde bazı tetkikat yapınış-

Başvekilimiz dokl,or Reİ~ 
Saydam ile görii;mek ilzcre Jul• 
karaya ç:ığnlan ithalat bir!iV 
!eri mümessillerinJen 1.ıazııaıs 
şehrimize dönınili;. bir kk;mı. da 
Ankarada kalnııı;ur. ~ 
kala.ıılar, görüşmelerin mulıııW 
salasıl!l bir rapor lı:ıliıı.de hazıı" 
lıyarak ait olduğu makama dU. 
vermişlerdir. Bu raporun hazıt" 
!anmasına esas olacak ına!Cıın&t 
İstanbul birliklerinden istcnınif 
tir. Evvelki gün birliklerde bit 
toplantı yapılarak ürtenen ma!U
mat, tacirlerin dıldderi tcsbit 
edilip Aııkaraya bildirilmiştir. 

Yün kumaslar 
Trablusgarp hengilmeainde birini daha söylersek artık o- men olan kızımın maaşı. Bin 

Türklerden kolay kola~ toprak kuyuculanmızın da hu siyasetin bir yoksulluğa katlanarak 
almamıyacağını bilfüI tecrübe asıl iç yüzünü bizim gördüğü - yetiştird4,'iın kızım, kendin-
l!den İtalyanlar, artık Antalya müz şekilde göreceklerine şüp- den baska daha dört nüfu-
ve ci\-arı hakkında da muvak- he yoktur. sun yeme, giyme, ev kirası 
kat bir ümitııizliğe d1*Jıüş bu- lıalyan bürosu; terhin malla- ve diğer ihtiyaçlarına bak-
lunııyor gibiydiler. Fakat taa nna tahmini bir fiyat takdir et- mak ve geçindirmek zorun-
bu sırada Balkan harbinin zu- tirmeye Hiııllim gö!mediği gi- da. Her şeyin ate~ pahası yük 
huru ve hükiımetin idaresizliği, bi herhangi bir müracaat kar- seldiği şu zamanda kötü hali-
ordunım balamsızlığt yüzündeıı fısında tapu senedinin gijeterdi- mizin derecesini imkaru yok 
uğranılan mağlubiyetler; btittin ği kıymetin biı:kaç mislini; ayni ne siz ne de bu isle yakından 
Balkanlı ldiçlllı: devletlere büyük tapu senedindeki malın terbini alikalamnası icap eden ma-
hir fırsat devresi açtığı gibi, mukabilinde veriyordu. kam tahmin edemez. 
İtalyanlar i.çin de tam bir istifa- Şimdi bu ne demektir?.. Muhterem gazetenizde 0 
de zıımıı.nı olmuştu_ 'I'abii gayet açıkça görülüyor gün çıkan yazı bizim vilaye-

lşte bımun üzenne Antalya- ki artık bu arazinin veya. gayri tin de bafında azabı aylardan 
daki İtalyan faaliyeti artmağa l menkulün ~i bir daha gidip beri çekilen bir dert. Kızı-
ba.şJamııı; yeniden, gi4I vazife o malı terhinden kurtarmıyacak mın da Maarif Vekaleti maa-
ile gönderilen İtalyan rahib ve 1 ve onun mli.Utiyetini büroya ter- şını doru ay önce bir dere-
rabıbelerin miktarı çoğalmakla kedecelr.tir. Çünkü değerinin üç ce yükseltti. Bizim vilayetin 
beraber ayrıca ve gfıya tic:ıret mi&i para ~!"ıştn·. Şimdi onu tahsisatı da ge<;en yıl bütçe-
ınaksadile Antalyaya yerleştiri- kurtarmak ıçın M diye btı kadar ye kondu. Para da hazır. Her 
len ltalyanların da sevkine ba."" I fıula bir parayı, değeri anc:ık nedense eylfilde alacalr.Jan 
lanmıştı. · o paranın üçte biri lıadar tutan bu kıdem zamla.Tını yedi ay 

Bu anıda An tal yadan marula; • mal i~in .götürüp yahrsındı? ı geçtiği halde bir türlü ala-
:Mersine de tüccar İtalyanların. B~u bıraz ~ açdrça ve kı- madılar. Şüphesiz ki bu yüz-
akln etmeye ve oraya yerleşme- saca izah ~elmı: . den biz de sıkıntı çekiyoruz. 
ğe bafladıklannı görüyoruz, Bu' Meecli büroya mliraeaat ~ Genç :Maarif Vekilimiz 
suretle hemen bu mınlakada; · bir yerh 50 Oamanh ıı2tmı değ~ Ba H Ali · • 
1 k ufak lıir ekalli.,..t bile ol-·, 1 rindeki bir kaç mı. dönümlük Y asaıı Yiıcel e (Bu 

,- - 1 3- haldı işe kuvvetli kolnnuzu 
yine az çok bir İtalyan zümre- arazisini tedıin ederek ve için- koyarak te?.elden bir çare 
s in vilcut bulma'.kta olduğu' deki mahsul ve meyvalarla kıy- bulmanu: zamanı çold:aiı gel.-
göze ça.rpmııklıdır. ı ·metini arı:or:araJı: bana mukabil miştir. Bu kanuni ve pek 

İtalyanların bu memleketi 200 altın ıeli,or. _ meııru bir hflklruı verilmesi 
içetiden zıı.pt ve teshir eylemelr. v~ der~ ıkras ean~ bu ta- bilmiyorum ya bizim gibi bel-
ııiyasetlerinin en açık ve en ma-I lebı kabul ıle 200 8611 liraY_I ?ır ki de yüz!~ yuv~ ikindi 
nalı nişanelerinden biri de bu tahta.da sayıp -~ _sahıbırte dcmiyeyim amma hiç olm02r 
sıralarda ve bilhassa Balkan fa.. veriyor ve arazıyı kendi nam ve sa bir akııam güneşi aydın-
ciasmdan sonra Antalyada aç- hesaplar~ rehin olarak tapu !ık verecek ve iyi dua1Arını. 
nıış olduklan bir "emlik ve ilr.- kaydında ~yorlar. almanıza vesile teşlı'.il ed&-
raz !llln<lığı., dır ki: bu bürodiı Şimdı düJ}iinünö.L Arazisinin cektir.) ııözlcriııi -kızımdan 
vuli halkın terhin edece!:leri 1 kıyınctiııclen 150 altın fazlasını habenıi:o- bildlrmeye bir de cm tak ve araziye mnkabil para. alan bu mal sahibi artı.1ı:. h!:'" _dalıa ben yeltensem ihtiyac bir 
ikraz edilmekte i<li. o yerı kurtarmayı mı düşünur, vatandaşın kim bilir hangi 

Sureta bir tie&rl muamele; u- yoksa .bu. para ile daha iyi v.,e sıkınWı bir lıaHn !esiz-ile ya.z-
fak bir mikyasta bankacılık . ya- daha bu~1ik b_ır toprağı ~ alır · · <lığı bir arzusu diye ~ 
hut büyük çapta sarrafiye mua..- Elı.;tte ıkıncı 41Jr.!u d~necek gazetenizin bir yenne bu mek 
melesi gibi görülen bu işin için- v_e oyle pır ~ı.ıı;e .~rışecek- tub4DIU yaı:ıvermek Iiıtfun-
d~ ıı.sıl siya.ıi ve müstevliyane tı_;. E~lti m~ ıae tabn İtalyan da bulunur musunuz. 
blr maksat mevcultu ki bu da 1 buro.ıunun millkiyetine geçecek- Bif öğretmen ~ 

Pıla el · · · tır. •----:o;;:.~~=~=::=.1 
ya n muam enın gayrı nıza- ta•-"""°"'".. ki bu u.eul k 
mi ijekildc olması ve esas mak- .. . ""' .,~ ~uyor . . <:? Makaraları taşraya 

sevkediyorlarmış sadın terhin edilmiş olan emlak mueınmeldi. Bunun ıçın emlak 
w araziye tesahup ederek ltal- ve ıkraz sandığı pek kısa bır 
yan mülkiyetine geçirilmek i&-1 zamanda hemen h~eıı Antalya
tenmesi ile sabit bulunuyordu. nıu ve cı~rııllll mühim b~· ı:ıs-

Zira herhangi bir mal, her mını kendi talıtı t.eınelliiktınej 
hangi bir gayri menkul ipotek alınış bulunuyordu. 

!ııtanbul namına verilen ma
k:ll'alardan kendi hisııelerine 

dü.')Cn mıktarlan ta3raya gön· 
deren firmalar hakkında ta.ki-

veya terhin edileceği vakit o- Maamafih _ ~-~da ımut-
nun bir muhammin heyet tarn-1 ~.aınalıdır kı b~n~ bu kad~r bata girişilmişti. Dün, bir mu
fından göriUmesi ve takdiri v~ suratle ve gelll!I mikyasta ış sevi , elindeki malı taşraya sevlt 
ya tabmini hir kıymet verilerek Y!lpma.sı hususunda Antal~a- ederken cürmllmeşlıut halindıl 
hunun üzerinden hesap olun- ' kı Rum, Ermem ve M:usevı e- yakalanmıştır. Diğerleri hakk • 
ınak üzere ikraz edilecek mikta- 1 kalliyetin büyük bir rolü olmuıı- ,kında da tahkikat devam otmek-
rın tayiııi; bu gibi muamelcle-1 tur. .. 
rin lüzum ve icabatından iken Oal;;u-; belki büronun a&l tedir. Malları buhınduğu takdir-
hiç te böyfe bir rıey yapılına-1 maksat ve gayesini sezerek ve- de şehriınme getirtilecektir. 
mamaktn idi, hatta böyle mua- yahutta sezmiyerelt; yapılan . ·-----
m~leleri lüzumsuz formaliteler. muaındedcki relıin sahipleri yük tarihi kıymeti haiz bulunan 
gil.ıi tclfıkki ederek ve gfıya hal-' nam ve hesıabına olan büyük ka- harabelerdir. Bunlar daha ziya
ka l;ola vlık P"östeıilınek istc-ni- · zanrı görünce hemen ekseri~ i de Türk medeniyetini ve Türk 
yr,. mu~- gibi°gdirileıı tapu ee- , er.::ı''ık ve arazi_ .a~m ~tımıı!.a J devri saltanatını alakadar eden 
nt eri {!zerinde ufak bir tetkik başlarrılJ}lar; gın~tıklen bu mu- 1 Asarı atikadan maduddurlar. 
te bulmıulup derhal istrnilen ! tı;ı:bah:ıcılık yolunda da İtalyan Bilhassa hanlar tamamile Türkl 
J1 ra c!gun bir faiz ile \"Crilnl<'k- ı b':'ro~~mun . ekıneğıne ter<·ynğ , sa,.'atinin birer tıırihi şaheser-
tc tt' eddiit olunmuyordu. sıınn;ııılerdır. . . • ı !eri bulunmaktadır. [ •ı 

Binaenaleyh; ikraz saııdı*1nı 1 .Bılahare An~Y;2U1111 ~galı ha- , işte Marki Fanti bu eserlere 
i .ıre edenlerin; v<>rmiıı o!Juk- dıE<CSmde de}uyi_ik b~ ro• oy: i karşı çok hassas ve titiz bir bağ 1 
h rı parayı ve anını faizini kur- namış olan Da.riçı,, __ ısmındekı 1 !ılık göstererek fuerlerine titre
tarabilmek için hiç bir t.edbir ve tın,ıy_an kon~u . bur~ın_wı. bu , mektedir. 
IJıtiya.ta lüzum görmemeleri de ' muhım ve nazık ışlennı _ı<lare Onun bu hareketini bir ba.
isbat ediyordu ki onlar paralan edıy?r, ~al.k ~da n:Uu bır kmıdan tabü görmek caiz ola
değil sadece kendilerine ipotek teshır sıyasetı takip edıyordu. bilir. Çünkü her münevver insa

1 

Yeni Sabah 11 

ABONE BEDELİ 
TUrklye Ecnebi 

SENELiK 1400 Kr• 2700 '~ 
1 AVLU( 760 • 1450 • 
ı AYLIK 400 • 800 • , AYLIK 160 • 300 • 

12 Mort 1941 ÇARŞAMBA 
13 Sefer 1360 
27 Şubat 1366 

G.jn 71, Ay S. Yıl: 941 • Kaaım 125 

GUnef Ölll• ikindi 

12.llS 6.13 9.31 ~ani 

619 12.24 15.12 Vaaatf 
AkfAM Yat.ı lm•k . 
12.00 1.:ıo 10.29 Ezanı 

ıa..ıı 19.41 4.40 Vosatt 

DİKKAT 
.vın1 Sab•h• • 01rıd...ıı.,. yu•ı.. 

vı e'lrak neıredllaln ıtdllmealn ltde 
otunma:ı ve buntM'fft kaybohn-'..,._ 
dan c!olıyı hiç bir JRNallyet .._ 
edl1me•. 

Onun bu işlerine yakiuen müza- ıun bu gibi eserlere alaka duya
hir bulunan ve daha Balkan kır cağı muhakkaktır. Ancak .. bir 
binden evvel de 1talvarun An· gün yaptığı bir hareket ve söy
talyadaki gedikli koni'ıo!osu olan !ediği sözler nazarı dikkate alı
"Marki Karanti,, ise daha o. nırsa; Markinin bu harabelerle 
devirlerde bile bu memleketi he-, alakası sade her münevver insa
men hemen bir İtalyan miiRtcm- ııın duyduğu alaka değerinde 
lekesi gibi telıi.kki eyliyordu. O- değil' daha çok büyiik emellerin 
nun bövle bir telii..kki ve inanca ve hülyaların tesiri altındadır. 
sahip olduğunu gösteren (J ka- 1ı;t.e o va.k'ayı Antalya müze 
dar cok hareketleri vaı-d: ki ı' müdürü Bay Fikriden işittiğiııı 
bunlardan hemen bir ka.<:ını söy- gibi aynen naklediyorum; 
Jeyivermekle Markinin bu büyük. Bir gün, böyle bir eski eser 
kuruntusu derhal gözler ve harabesinde çocukların oyna
kanaatier önünde smtabilir. makta olduklannı haber alan 

Antalya civannda bir ~ok es- Marki Faranti; arkasında mahut 
ki eserler, "Kınık - Ksant.O<;,. konsolosluk kavası olduğu ve 
veya "Trisa .. gibi b!lyük tarihi elinde de o mefjhur kalın basto
ı;ehirlerin harabeleri vardır. Bıı- nu bulunduğu halde; derhal ya
na zanıimeten bu eski eS<"rler a- ya olarak hara.belerin yolunu 
rasınrla Antalyada veya yine tutar ve adeta neft yağı siirül
pek civar olan nııntakada bir~ok müş gibi bir süra.tle çocıikların 
tarihi hanlann han.heleri bulun oynama.ld:a olduklan yere Y• 
maktadır ki bunlar: tişip bakar ki'. 

Sel~ukilerin eeerlerinden olan 
"Kırk göz,~ , "Şarapsa,, , "Ev
dir,, "Incir., ve bu devirlere 
ait bulunan Lisyadalı:i "Susuz., , 
"J<arl!ı .. , "Alara,, gibi cok bü-

[ •] Bu m-ta sıra..ı gtıldik· 
çe dalıa mıı/aBaal molilmat OON
("("iii:. 

Ruznamede mevcut meseleler 
alli.kalı encümenlere havale o
lunduktan sonra 941 yılı vila
yet masraf bütçesi hakkındaki 

bütçe encilmeni mazbatasının 

müzakeresine başlanmıştır . 
:Mazbatada bilhassa denil

meldedir ki: "teklif olunan büt
çenin hemen hemen 94-0 biitçe-
8ini.n ayni olduğu ve yapılan 

değişikliğin lüzum ve zaruretle
re binaen yapıldığı görtllmiiş ve 
encümenimiz de ufak tefek ba
zı tadi!Atla teklifi aynen kabul 
etmiştir. 

tık mektep öı,,~tınenlerinin 
kıdem :ıııunlan 

"Yalnız ilk mektep mualiim -
!erinin terfihi cihetinde yüksek 
meclisinizin hassas bulunacağını 
nazarı dikkate alan encümen kı
dem müddetlerini dolduran ve 
senelerdenberi zam görmeyen 
öğretıneiılerden bu senelik az 
maaş alanlardan başlanılmak 

üzere kıdem müddetlerine göre 
de~eleı;inin yükseltilmesi hak 
kındııki, makamın ve Maarif 
Müdürlüğünün şifahi teklifleri 
nazarı itibara a.laı-ak bütçedeki 
masraflarda. bazı tadilat Yaı»
Iarak bunun terfihlerine doğru 
gidilınişti,r '" 

941 vilayet mali yılı bütçesi 
bu suretle henüz kıdem zammı 
göremeyen öğretmenlerin terfl
hi için 140 bin liralık tııhs1sat 
.kabul et,ı_ı;ı ektcdir. Bu tahsisat
!& bu se~ &..·un gönnesi icap e
den 1088.öğı:etmenden. '825. ta
nesi zam görecek ve tahsisatl&n 
kendilerl\'ıe l" bazırandan itiba
ren verilecektir. Diğerleriiı.in 
zam meselesi gelecek sene büt. 
çesine terkolunmuştur. 
Tamiratı mliı-ıadiye meoıclesl 

941 yılı vilayet mesar!fat büt. 

cevap veren Nafıa :Müdüıii 1 t:ır. 
Bedr. 1 Fatih ımdre-elerindAı 

.. ~: Bu 2200 lirıı.lık taluıi.~s.t Vali ve Belediye Reisi Doktor 
ancak en basit tamiratı müte- Lfıtfi Kırdar ilk iş olarak Fa
ınadiyeye aittir. Yoksa asıl tih meclr~:--'-'ı giderek, ora
yollara ait tamiratı mütemadi- da yatıp kalkan üniversitelıle
ye talısisatımız 47 bin liradır.,, rin vaziyetiyle meşgul olmu.<; -
demi~tir. Bu izahat illi görü- tur. Şehircilik mütehassısı 
!erek diğeı fasılların müzakere- Prost. bu medreııelerin etrafı -
sine geçilmiştir. nın tanzimi için hazırladığı pro-

Şehrin teşeiri je hakkında valiye izahat ver -
Vilayet te9Cir mesarifatı hak- nıi~ir. 

.> 

ucuzlatılacak 

Bir heyet Anka· 
raya davet olundll 

HiikUmet, yiiulü kuma.şl;ı.rıı& 
ucuzlatılması etrafında kat'i bil: 
karar a.lmı.')tır, 

Bu maksat ile İklıiıat Vekal9' 
ti, şehrimizdeki k.ıınaş fabriJc&• 
törlerinden mürekkep bir hcyed 
Ankaraya çağınıııııtır. Heye& 
yakında Ankarııya gidecektir• kında Ziraat :r. ildürii söz ula- Bu prnjeye nazaran Fatih 

rak meclise izahat vermiştir. Bu ı medresekrinio etrafları tama
izahata nazaran teşcir işini 1500 1 ınen acılamk t~ıızim ~lıın~cak- ADL/Y EDE 
lira tahsis olunmuştur. Bu pa- tır. Ayrıca mcdreselenn ıç ta- ı -=-=;...:...=:.:::.= 
ra ile vilılyet hudutları dahi _ 1 raflarının tanzımi, elektrik, su F h ~ • 
tinde 15 köy nilmııne olacak şe- tesisatının yapılm~sı ve zemin- era ...., ınemast 
kilde ağaçlandmlac:ık ve diğer 1 !erinin tahta dôşetilmesi iqin --<>-

seneler bu ağaçıandırma işi mu- ı de hazırlanan proje ve kevifna- Nasıl yandı ve ni'" 
ayyen program dahilinde diğer I meler etrafında Vali ve Beledi- 1 ..ı: 
köylere de teşmil ol=acaktır ' ye !Wisi izahat almııj ve bazı di- çin söndürüleme~ 
İlk iş olarak da fatanbul • Si- rektifler vermi.qtir. 1 · Evvelki geee Ferah siııernıı.• 
livri §Oi>e8İ ağaçlandınlp.caktır. V'ali ve belediye ~cisi doktor l sının tamamen ve bıtişi,;;ndl2"ııi 
Bu mm•zu etrafıp.da söz:· ·~lan L\ıtii Kırdar F~rah sineması mahallbici dükkanıyle fotoğı.J• 
vali ve belediye" reisi doktor yaıigın sahasuıı tetkik etmi~ ve hanenin de kısmen yannıalarilf 
Lutfi Kırdar: ankazının sür'atle kaldırılması ne.ticelenen yaıı.gı11 . tahk\kıı.11 

"- Şehrin teşchi için .de büt- için alilkadarlara emirlc.r ver - müddeiumumi.Lik !arafmdan de-
çeye, 2500 liralık tıir ··talı.siaat ml.~tir. vam ettiı~lmektedlı·. 
koymuş bulunuyoruz. Bu tah- T~IK'b%! ,.c Taksimde · Tahkikata el koyan muavİJI:" 
sisatla şehri ağa.çlandirnıak . V!ıli ve Belediy~ reisi bunu !erden Orhan, yangının. g~ 
içiıı hazırladığmili{pro.f..ııin lat- mü.teakip Tepebaıg ve T:ıksim altındaki kofrelcrden çıkmadı· 
bikatına geçmi~ bulwiuyohız. sahafiı'ını ela telkik etmiştir. ğını ve yangın esnasında elek• 
Bu e~ue ağaçlan.dirııa<:ai« alan 'repeba!\1 bahçesindeki yazlık. trikkriu yanmakta bulundı.ıS" 
ınıntab HaydarpİiŞa' ; ~itini- sahnenin kalclı•ılma.sı kararı~ t nıı tesbit eylemiştıı:. ltlsa., y-6' 
ye - Moda mıntakasıdvıı.,, . j:ı.rılmı.ştır, Taksim balıçesının gın sebebi henüz anlıı.sılıımanıır 

Domıız müeaideleıii ,, vıı. TakSim kışlasının tanzimi 1 tır. 
ı. Domuz miicadıL'!c tahsi.<>atı o- hak"kinilı\: · ıla vali ve belediye Dii(er taraftnn 3.30 da baŞll' 
larak bütçeye konulan paraya reiSi , .ıriütehaıısııı Proeltan izfiliat. ınış olan yangın tam zanıaıı!ll' 
lşatel eden meclis' ii.zasııuİan bir alınıştır, da ve müteaddit defalar itiaiY" 
zat, mücadelenin vilayet tara- ~--- ye bildirildiği halde Fatih gtV' 
fından iyi organize edilmediğini Meisinden kaşar pe'y- punıın ancak yarım sa.at 1<ad9' 
işaret etmiş ve bu mücadele il , . . ld" sonra gelmesi dikkQti çekmekt' 
talısisatırun avciliir cerniyetine .. nın ge 1 . ve bu hususta da ayrıca tıılY 
verilerek mücadele i•iııin bu ı 'Dun şehrım:ze Merııinden kikat yapılınaktadu·. 
Cemivcie bırakılmasın; i~tcmis- J külli,ye.tli m_ ık_ tarda. .beyaz _ve ' , ı t p Sinyal mecmuasının Yeni ekmek tir. Ru •alep ıu~_, ı; " tarafın _ kaşar peynırı ge mış _ ır .. ey_nır-
dan muvaiık görülınüstür. ıeı:ın mıl:.tarı -~·e sahiplen iıyat muhakemesi 

tecrübeleri Belediye bu hıwısta "'Avcılar murakabe lıurosunca tı:spıt e- Dün asliye altıncı ,ceza ı.JlaJI" 
Beledfye İktısat Müdürlüğü Cemiyetiyle tem:ıs e\kcektir. dilnll-ttir. kemes1nde vilayetten m~ 

bir kaç gün evvel 17 çuval uııla Vi!ayet masraf büt<:csi bıı ıoe- Köylüye çıkrık d<?.ğıtılıyor alınmadan cıkanlan SinY~ 
bir fırında ekmek tecrilbcleri kilde yapılan ufak münakaşa .

1 
İktısat VekaI~ti. köylüye 3 mecmu1sının . muh:ıkeın~ bakılmış ~e ma hkemcyc suçl 

yapmışt.ı. Bu tecrübelerden lar ve tadiller neticesinde reye bizı , çıkırık uağıtmağa karar 1 ~ 
maksat bir çuval undan çıkacak konula..'"8.k kabul olıınrrı~ş ve 

1

1 vernıiştir. Evvelce, ihtiyacı kar- ı olarak verilen Kültür matb 
ekmek mıktarını tespit etmekti. Şehir Meclisi cuma günü top - şılamak iizcre t~zgilı dağıtıl-, sahibi Takfor: 
Tecrübder neticesinde bir çu- lanmak üzere dağılmıştu·. uuştı. - Ben onu metmua. değil, ııl' 
valdan ancak 94.5 ekmek alın- 1 büm olarak bastım ve bana ı" 

;:ır·bi:e~:!e':d:Ua~~:.,~--Azgın delı·kanl~ f.-, 1 !ı7b:a·e:ı~~ ~~:.~~cı~~ 
fazla ekmek almak mümkün- .il Demiştir. .. • 
dür. Bu itibarla yeniden tecrü- - - Ü•.erinde birinci harp albU~ 
beler yapılması kararlaştınl- s d" .., • k d •• b 1 kaydi bulunan V•) "Tiirk~c S~ ev ıgı iZ an yuz U amayın· yaı,, adiyle c"karılan nı~cın~~ 
mıştır. fsP" 
Diğer ta.raftan yeni ekmek ti-. J •• k Jk ? ıun sahibi olaral· Eni:; ıı· 

pi satışa çıkarıldığından berı ca zor a teca vuze a mış. gi.bterilmckt.c olclugundan rıı3 ,. 
901 ekmek niimunesi alınarak keme onun celbine Ye duru:-. 
belediye kimyahanesine gönde- Dün adliyeye gayet mühim delıkanlı lıer ne pahasına olur- nın başka bir güne bırak• 
rilmiştir. Bunl:ınl:ın ancak 334 bir haneye ve ırza tecaviiz sa obun bu kıza malik olmayı sına karar verdi. 
tanesinin tahlil raporları gel _ yak"ası intikal etınis ve miicl- kar-J.rlaştınnı~tır. 

deinınwnllik tarafından sor""l ~;·şt·r Bu raporlardan bazı ek 0
' Nihayet dün ôg

0

IL'<icn sonra ...... ı · - lıli-.imliğine havale olunmıış-
meklerin iyi çıkmadığı görül- tur. Sar..Jeliıı evi önünden geçerken 

Ö 
onu hahı:cde ev hali ile ve bi-

miiştür. Bu fırın sahipleri hak- ğrenilcliğine göre bu g;;yet raz da açık saı;ık bir halde ça-
kında takibat yapıl:ıcaktır. azgınca yapılan taarruz şu oU- masır yıkaınıtkta olduğımu 

Lütfi Aksoyun teftişleri 
Belediye Reis Muavini Li'ıt

fi Aksoy dün Kabata.~ ve asri 
m~rlık mıntnka.;ında teftişler 

yapmıştır. Asri mezarlıkla 11 
bin lira kıymetinde yol yapıla
caktır. Aynca 200 selvi de di
kilerek mezarlık ağa~landırıla- 1 

caldır. 

Dünkü ihracat 
Dünkü ihracatın yekunu 300 

bin liradır. Mutat memleketle-

retle olmuştur : görmüş .. hu peri~anlık: bu nım 
Vurrık:ıpıda otu ran ,.e muhi- üryan lııı.l ~2ıYeri ~ilcdeıı çıkar

tinin güzel bir kızı olmakla iş- mıştl!·. Birdenbire gözü dönP-
tihar cd<'n 1ı3 yaşındaki Sııa- k L 
det: bur,d~n bir kaç av evve- re . : udunıp azgııılaşa.ıı. deli-

, karılı derhal bab(e cluvartııd:ın 
lindentcri yine ayni muhitte atlamış ve genç kızı yakalayıp 
oturarı. l•:nve-,.. !UlırıUaki 2'cnç - y~re yatırarak t.aanuz ve teca-
tara fındıın çı1 <,'lll bi~ aı:U:ı et.~ · ba 
\ilmektedir. \'Üt~ ş\:u~ı~tlr. 

Enver her ne yapını~. ne ka- Saadd i igan figana bağır-
dar fedakirlıklara ve feragat- maya devam ederken Enver de 
!ere katl:ınını~ ise de giizel Sa- azgın bir halde üstünü başını 
adetten bir tiirlü yüz bulama- parçalamakta olduğu kızcağı.za 
mı~tır. Şurari:ı , burada tesadiif taarruzunu arttırmakta imiş. 
edip söz söyledikçe terslenmiş İşte tam bu ~ırada feryada ko
ve gönderdiği bülün nıeklup- şuşanlar Saadeti bu azgın de
lar; yine kendisine \'e hiç okun likanlıııııı elinden kurtarmı.lo.r 

re mutat mallar gönderi!miııtir. madan iade olunmuştur. ve onu da poli~t~ te~lim eltıL)-
Kahve bollanıyor ' Bu lıal Enverin aı;k ve ilıti- lerdir. 

Bugün 794 çuval kahvenin 1 ra.qını gii.ıı güne a.rtcırnıı~ nı Dün geç Yak.it adliyeye teslim 
ithaline başlanmı~tır. Bu k J Saadetin bu eevgisi ile diVn..'le edilen Enver b~kalım bu hare-

ını - tıl.ın:i.tl"& l.ı:u;lıımıştır. Saadetin ketinin hesabını şimdi nasıl 
tarın 394 çuvalı İ><tanbul~ ı•e-ı bu r.cvg'm ile !elfık!'"t.e uğnyan verecek? .. 
rileeektlr. " ,;ç.ı...,._,,._lf"' _..,_ .. ~.,,...... ....... ,,_ _________ ..,, 

--•O«--
Teneke tevziatına 

başlanıyor , 
Teneke tevziat.ı için mıntıil' 

tıicaret müdürlUğiillce 1ıazırı~·., 
nan tevziat liotc~i Aıık;rııYıır 
gönderilmişti. Ti ıırct Vekıil~il., 
listeyi tasdik ile iade ct.nıJ;>"; • 
Bugünlerde, ayni emu;l;ır (laJıl 
!inde tevzi ata ba~lanaı :akllr· ıt' 

Tevziatta herhangi biı ~ ~ 
lışlığa mahal wrmem k ~ 
Ticaret Odasından iıç 6C11 

kııyuJat da islenmiştir. 

16 Mart ihtifali 
16 Mart İstanbuluu iııgn~ 

şehit dü:;en kahraman ask .11ti• 
rimiz için her sene yapıJaıı. 'ıııe
fol programının Eyüp JJ~,.ıı· 
vinc~ hazırlanmasına ~ 
ı:nıı;tır. İhtilal Eyüpte B. j)ılf 
caddesi üzerindeki Şeh111 

yapılacaktır. ff" 
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• 111 Şimdilik :=:--
Sabah 1 V -:=:Bu kadarf 

Yazan : Eski Dahiliye Nazın Reşit Rey 

&ııttan Hamit vehham ve cahildi. Veh 
illi cinneti vahide lıaliııe gelmişti. 

Biriktir m E 1 Düşmanlarımıza 
terbiyesi j nasihat 

BlitiM bir Avrupa halkının A A t h t 1 b h . 1 e . va s 1 f lki türlü millet vardır: kursağına girecek her lokm& · s r 1 a e a 1 r r 1 n Korkak, iradesiz, kendisine, 
Meta sayılı olarak verilirken, kendi öz cevherine güvesıem&-
cebindeki tek kuruşun bile he-

1 sabı sorulurken Türkiyede istis- h • t yen milletler. 
-14- nasız herkes tam bir serbesti ve v e u • u s 1 y e e r Ve her ciOOtı;e kendisinden 

nugUn devri Hamidiyi inti- siliyle beraber padişa.hın enı

lclld. edecek kadar tenevvür et- ~fı~~tf.uhafazaya da memur &

llıi.~ olanlann licmeıı. hepsi ka- Meşrutiyeti nıüteakıp bıuıda -
~ınış oldukları feyzin ilk iıılti- ki suiistimal müdellelen meyda
Şafuıı o devre borçludurlar: Ha-

1 
na konularak ( ! ) o müfrezei as

~ıkatperver olanlar bunu ıtiraf le.eriye alelacele köylerden kaldı-
ttıııeklen çekinmezler 1 nldı. 

huzur içinde yaşa.maktadır. Her emin, kuvvetine, erkekliğine 
şeyi yeti~tirmeye müsait mah- d k innnan, hiç bir tehdit ve blöften 
su!Jar arazimiz, her işi yapan Geçen asım ~onlarında Fra.n· ı vardır. Buna salon eme te tu-
1'ürk bileği varken yoksulluk sa ve Amerika.da denizaltı gemi- YAZAN : haf ola.cak. Çünkü denizaltı ge- 1 korkmıyan milletler. 
çekıniyeceğimize inamyoruz. !eri üzerinde yapılan tecrübele- p S l 'h 111~ l misinde yerin pek dar olduğunu Bu milletlerden birinci ka-

Yalruz şunu da unutmuyoruz ri İngiltere hükumeti yakından r. 8 l ırıUT8 hepiniz takdir edebilirsiniz. raktertle olanları eRnSen yaşa -
ki bugün dünyanın üzerine <;Ö-1 takip ediyoıdu. 1900 eenesınde U.ZDJ'LEK Makine dairesinde gemiyi se>v- mağa, topraklanna tam mi.ııa-
keu harp kabusu bütün dünya- Hoilan adlı denizaltı gemisinin L keden dahili ihtlraklı motörlcr siyle sahip olmağa \Ayık değil-

- tn ·ıte h" k"- · d - ~:-~- lan bun k da dir. Bir tayyare gürültüsü ile F-.ı.kat Necit çöllerinde dola-
• .. • .. k 

, . §an ve yazın tA Urfa sancagı a-
Suıtan Hamit bazı ealafı gı~I zalarına kadar sokularak ınez • 

~ınei maliyeyi iz'aç .ve !-&cız ruatı sayısı:ı: develerine yedireıı 
~b:nedi. 'l'ab'an mukteııit b~r a- Şems Ai!neze ve diğer aşiratlo
anı olduğu için ~"'.'1 ihtıyıı.cı , rin tcca~ derhal bas;ladı. 

nın du··~~ı•int bozmu~,tur. Binaen- , muvaffo.lı.iyetie çıı.lıştı~ı gi5rü- ve elektrik motörlerile elektrik 
aleyh bugün dü.ııden daha ha- lUn~e gı re ü uuıeti bir e- ..,_.,., .... o ve un ar asın 
zırlıklı bulunnıak ihtiyıı.cmdayız. 1 niza.ltı fi!OilWlu_n in,.~ karar duğu gibi, lilzumunda tekne yani daha kıçta yine mürettebat kapılannı dilşmana açarlar. Biı-

Bu itibarla, milli ta.sa.rruf . vetmışti. O tarıhteu berı bu tek- i°'ine de indirilebilir. Periskop bölmesi vardır.. bomba tarrakasiyle ödleri ko-
kurnmuııun radyoda.ki n~riya-ı nel~r gerek cesamet. ve g~ekse muayyen tertibatla yukarı aşa- Gemi su yüzünde giderken par. 
tını çok yerinde buluyoruz. Ar- , ~eçl~ız~t .ba~ıııdan şııratle ğı hareket ettirildiği gibi mih- Diesel motörleri çalışır. Bu mo- öbür karakterde olan mıllet-

llı~duttu. A~ülazızın eababı ı Köylüler arbk oralhrcla barına
lıaı ını mulıtevı olan mabut fet- ma.z oldu Ertesi sene köylel'İn 
~ "emvali bcyt~ali "ısra,f .. I he~i çöl haline rücu etti. 

Ydt bulunmaaına gore bu hu~- Suriyenin akııa.mı sai.resiyle 
~e d:ı.hil olmamak h.avfil~ ~'· ı İrakı bilmiyorum. Fakat bildi _. 
~0ksa iffeti tab'ı :oevkıle nn bıl- ı ğim yerlerde emlAki hilııu.yull 
llıeın, fa.kat her ·halde. bu padı- t vali.tiyle "arazii mevat,, tan i-
9alı kendi.sine "emvalı . beytllt-

1 
mar edilmiş olan sahipsiz top -

tık hovımialık ebnPnin. hcc•n. ılerı gıtnuşlerdır. veri etnfıncla devrettirilebilir. törlerin çevirdikleri dinamolar- '-'· -...-1 Pliro sigara:<ına benziyen tek- Deniz:ıltı :reınilcrinin en mlit- da akilnıülatörleri şarj ederler. !er ise her türlü ted~ hareke-
sız iş Y•PmBlllll zamanı değildir. nenin güvertesi yarı boyunca biı; silfilı.lan "otan torpiller (tor- Modern denizaltı gemileri iki tinden, her türlü pa\a-•ra VG 

Her günkü hayatımızda mühim- ımtidat eder. Bu güvertede top pidolar) m kovanları başda, or- .veya i1ç ':'stıırludur. Dar bır k,,_ blöflerdcn bilakis şahlanırlar • 
semiyerek yaptığmuz masraflar ! ve kule buluuur. Bu kulenin üst tada ve kıç taraftadır. Torpil rıdon!n ikı taraf~.na konmuş olan Damarlarındaki kan bu kahp&
milyonbrı.n hçbıı. olup gitmesine kısınında.ki seyir köprü:;üııtlel tertı"be.tı ana roır·ı oynam•••n- makınele.r, motorler ve pervane 

llıali israf töhmetinin ıSlladına 
~al bır~lanadı. Nitekim Ayas 
"."a.ııosta toplanan meclisi mil-

1 
~Ye aunulan fetvaya böyle. b.ir 1 
aYıt konulamaıru.~ ve mrehsııt 1 ~ı azası da zanıirlerind~ 
~!unun olan Ağrıızı nef~ıı):e
Yl bu suretle de i7.har& ımkan 
hıu;;n:ıamıı;:tır. . \ 
Suıtan Hamit bir gün ikincı 

titip Kadri ef~ndiye, yeilı ve 1 

, ı~tlc, yumruklaı~n_ı sıkarak 
.. lıltıık8.rdan para alabilmek ıçın 
llatiine top atmalı,, dedirtecek 
~r imsak ve iktısada m'.l.ıl 
hır zattı. En büyüle masmfı 
~unca bUtün dünya sarayla-ı 
llııı.n en kalabalığı olan ~r:ı-
~lldaki adamları doyurmak ı~ın 
:.~Yar edilirdi. Yıldız sarayını 
;ı;ıku eden müteferrik köııltler- \ 

hakiki ziynet ve ihtü;ıııındau j 
"er yoktu. Evllt ve akrabaları
lllıı tarzı maişeti binnisbe zaru-ı 
~ den.i!ebilecek hale yakındı. 
i:'.'.'.zadeler irat ve akardan, ~ · 
:"'Uar, evlendik\<>rı zaman hed•· ı 
~ ola.rak aldıkları mUc<:v· 
~t~t 'ıııtisna edilince, her 
)'111 scrv~t.m .m&hrwn idi
~· Nitekım val<ıatı ahı· 
'" bunu isbat etti. Hazinei hıı.s
"ııın arz tezkcreeine melfuf ter 
ti f'lllmanın faklüründe padişa
~retekleriuin tİımir edildığinı 
::-<ıiınle gördüm. Talısisatı !te-1 

t~ denilen maaşile bu masarifi ı 
~iyeye çalışır. Emlaki hüıııa
~ varidatından, her hafta 1 

ıı..l'çiık olara.lı: aldığı mebaliğ- · 
~ tııaadasını ta:ıarnır ederdi. 
"llllaki hümayuna hesabı mıı.z
~ ve mahtuben takdim edil
lııı ti için her ay, yalıut ber sen~ 
ili' llıiktar ta.sam.Ü ettiğini bil
~~Yorum. Hal'inden tı0nra hü
~~tc intikal etmiş olmaill la
lııılll gelen dört milyon lira i~te 
ıi.\ıı ll!n.laki htimayun ha.eılatın
lll otuz eenede biriktinUğl mec 

il serveti ol~a gerektır. 
tı! ~llaki hümıwun meseles!oe 
~ .. Üııce; bildiğime ~re cmlakı 
ıı~ayun en ziyade Beyrut, Şam 
~~p ve Musul vilayetlerinde 
~ı Suriye ve !rak hıtt&larında. 
~ llıiktarda F!listinde bulunu
llt-d.u. Filistindeki emliH<i hit -
taYuıı Bahrilfıtun iki sıı.hilind&-
1;.dağtarm sı"-lariyle Eriha va- 1 
•"'Ilı<! maksur idi. Öyle zanne • I 
b~ iti bu diğlar bil& cskisı 
~ lıi. ıınar edilmemiş "arazı! mo- 1 

.,,~'landır. Her halde Sultan Ha 
~"'<!. lanıanında böyle idi. Erib;ı. 
ı._~i ise efrada ait hır k~c tar- ı 
~~ bazı kiliselerin ve Rum pat 
!ıııı &nesinin mezhebi mücsseee - ı 
~ ~ bunlara merbut bir kac: 
1() ~~Yi de muhtevi ufak bir 
t/d~ başka, hali ve zirnat.'l • 
~rı salih bir hale ifrtığı ma~ -1 
~ ınuhtac: arazidP.n milt•~'-;ck
bi~ · Elazinei hassaya ait olarak 
~~rmenle bir de köprü zik
~ h=~ilirdi. Binatn'lleyh bı;ra-ı 
Jıı· ""'lkasının Iıakt..ı iptal odU -
~~-olduğ>ı iddıaHm:ı. wmiıı olıı.-
~k hic: bir şey yoktu ı 

~~l<>pteki emlaki !ıüınayun 
\~Yetie mamurelenn c:öl hu- , 
~nda, yani araziyı mevat l 
~ tııde te!'is. edilmişti. Bina~>ıı
~ ~h oralarda da gayrin hakkı
ı..h~arrıız edilmiş olması nı üs •

1 
~~ attır. Çllnkü hakkı iptal Nli· 
~~ 0lsaydı m'~Tutiycti mütoo. -
~ flrııattan L<tifadeye şitap &-1 
~~k feryadını ıtyyuka çı-
•,ı. ~dı. O smı.da Halepte vali 
~11!:Unıdan gürültüyü elbette 

<le duyardım. 
liıı~C:aJc eml~i hümayun üz&
!liı~~ teessüs eden köylerde köy 
'ı.ı tin emniyet can ve malı 
lı\ı\~tcıüvar,. denilen askeri 
~[tt:zeıer vasıta.siyle temin e
~l'dı. Yani bu asker, maaş ve 
~~taftarı hazinei maliyı:.-den 
~ 1:.e edildiği halde göçebe 

1'deıı em vatı ıninyc tan-

raklardı. Şunun, bunun mımıur 
arazisi gasbedildiğine dair cıddt 
bir söz işitmedim: Yalnız emlil • 
ki hümayun idaresine hasılatın 
yüzde yirmisi hesabiyie kira v&

ren köylüler aşirdan ve emliki 
hümayun dahilinde koyun be.ıı
liycn!er ağnam tadadından nıu -
af tutulurdu. Bunun ha:ıinei hu 
ııa hesabına bir imtiyaz olduğu 
meydandl\dı.r. 

* 

be lmakt ti Ferd" h - ee hareketler neticesinde ateş 
se p o a ır. ın e» pusula, düm<?n dolabı ve diğer dan dol~yı, pek ı;crl tutulmak- şaftlan b!r hizadadır.. Şaftlar kesilir. 

0 
zaman \'Urdukları 

gün yapa.cağı bir kaç kuruşluk seyir cihazları bulunur. Bu ci- tadır. Denizaltı gemisinin iki a.:'ara. tertıbatıle :l:"a Dıe:ıeI ~o-
tasıı.rruf memleket sermayesine ha2'.l&r gen:i denu üstünde gi- güvertesi arasındaki kısımda torler~ yeya elektrik .m.o~orlen~- darbeler <'vvelkilerle ruukayesc 
ilive edılmiş milyonlar demek derken kullanılır. Bunlara ta- torpil daireleri, seyir <laireııi, den bınne veya her ıkısuıe bag- edilemiyecek kadar sert ve öl-
ola.ca.ğuı.a göre tutumlu olmak ma.ınen benziyen diğer cihazlar mürettebat, rlahili ihtiraklı mo- !anır. dlirücü olur. 
bugün her vakitten ziyade bir da a.,oollııin içinde bulunmakta I w·r "e elektr"- dinamolaı·ı mh\'· Ma.i.ıne dairesinde safra sar- Dilş nia • b" 
memle.lı:et lıoreudur. Ana ve ba- . d ·zaı··- ~ ,_, k • .,.. c l ma rımız, eger ıze 

olup gemı enı uuua gouer en cut olup alt güvertenin altında nıçlanndaki suyu boşaltmak, ~·tm•k ın·yet·1111• ""dUyorlarsa, ' banın en bllyUk vazifeleri.ııden bunla kull h . ıı.h k tı ( . ,.... ~ ., u r anı r. . akümülltör bat.aryaları, rr.ah- motörlere aıt m ru a ya!lı ı 
biri de çocuklanna biriktirme K 1 · ·· t·· d Jı:l!çilk k J i k h ·ı· d " bu hareketlerine teşebbüs eder-u enın us un e u 1• rukat ve safra sarmçları ve ta.z- mazotu) bıuıma . ava sı ın ır-
t.ırblyesini vermek. onlann ma- be seklindeki bir kapak, S&ndık yik edilmiş havayı havi çelik 1 !erine hava doldurmak içil\ ken TUrkUn karakterini iyi etüd 
nasız heveslerinin yıı.ıılışlığını kaıİağı gibi. açılıp kapanır. Sc- silindirler v&rdır. Geminin yan- ayn ayn tulıınıhalar mev - etmeleri Ulzımdır. Bize karşı • 
anlatmaktır. "On paranın kıy- yir subayı kule icindeld bir çe- larıııda da safra. ve mahrukat cut olduğu gibi gemi içiıı-ı her şeyi açik yapmalı, maksat. 
metini bil!., diistııruııun k:ıfa- lik merdivenden inince bu ka- sarnıçları vardır. deki havayı değiştirnıeğe !arını en açık bir şekilde ifade 
!ara yerieşm88İ. za.ınanı çoktan pak su g~irmez bir tanda ka- Bir denizaltı gemisi Jiına.n- mahSUJJ vantilatör (!'rtibatı d& 1 etmelidirler. Bu vaziyet karşı-

A h k \ · ,._ rıes· Je · ı ed k sında kökünü tarihin en uza.it 
gelml.,tir. panır. Tekne ilzeriııe oturtulmuş den aynlm:udan evvel, her ihti- vardır. Ba::an ana sanuçların l 

A. C . .YARA ÇOo,LU olan U u enııı guve m mele kar~ı. torpiller kovanları- iistünc dı.i y e sarnıçlara da 
Şimdi lıu uzun süren bahsi ""·...,..~"""<Vw"-"'vvvvvvvvvvvv • veya döşemesinde ikinci bir ka· na sokulur. Yedek torpiller de mahnık.at doldurulur; bunlar mernbalanndan alan asil Türk 1 

telhis edersek diyeceğiz ki Su!· M AAR/ FT E porta (kapak) \'-.rdır. Bu da ' kovanların yanlarında beı,ıikler- kendi ağırlıklar!le :ışağıdaki vicdanı kararını tereddüt etm&-
tan Hamit vehham ve cahildi. kapanınca denizaltı eeınisinin de aaılıdır. Bu torpiller 200 at- samu;lara akarlar. den verecek ve icap eden hattı 
Vehmi cinneti va.bide haline~- içine artık su ge:;emea. 'Bu ikin· mosfer tazyik altındaki havayı Bir denizaltı gemisinin mü- hareketi tayin edecektir. Bize 
mi.,u.. Fakat cehlini meftur oldu Mekteplerde ei kaportanın vazifesi imle top havi olan N•Jik silindirlerdekl vuenet meselesi aıli gem.inin-
• bo ba ·ıe '•"-'~ edild" •· "'" karşı blöf, tehdit, tecrilbe ba-gu zeki ve senelerce devam e- .. ~mestri latı•ll veya m 1 -u... ıgı hava ile atılır. S&fra B&rnu:Ia- kinden farklıdır. Adi bir gemide 
den idare; şa.lısiyenin verdiği ;,f/ takdirde gemiyi au hüı.mnunda.n nndaki su d& ayni silindirler- ağırh.k merkezi daima sebih lonlan tesir etmez. Bunlar bi>r 
tecrübe ve nı.eleke ile tadil et - Maarif Veld.letiniıı orta tedri- konımak ic;illdir. deki hava. ile bo.,<ıaltılır. merkcmnin üsWndc bulunduğu de ancak oan yapana karşı d:W:-
miştL Büyük bir zaifıı müptoli sat ve ilk tedrisat miieooeselerin Kulenin içinde periıılı:opun okü- Baş torpil dairesinin artcaaın- lıa.lde denizaltı gemisinde işler ha büyük kin, dalı& büyllk nef-
olan memleketine iadei kuvvet de ikinci sömestri müteakıb bi- lor (göz ad.ese<ıi.). pus11la. mukay da mürettebat ve suooylar dai- başka tür!Udilr. Geminin hem ret doğurur. 
ettirmek çaresini arayıp bula - ret" hattaWı: tal.il yapmalannı yet cihaz!"'° ve telgraflar bu- releri mevcut olup seyir kulesi- deniz üstünde ve hem deniz Biz bu nefretimiz~ bu gay»
cak kudreti ibdaa malik değil- bru.ıa.,tanldıiını yamıı.ştık. Bu lunur. Kıılenin içlı)deki lumboz n.ln altındaki seyir bölmesinde içinde müvaze.ııetini temin için ı mızı, ~k kuvvetli ve Ço1t şid • 
di. Fakat ıııekisı ve melekesi sar tatil ta.rlhleri Yekalet tarafın.dan !ar (pence~) genıinjn su içi- insana hayret verici cibı.zlar do- ağırlık merkezinin sebih mer - "" 
ye6inde ti. hal'ine kadar mwcıı· Maarif mlldiriy.tine tebllt olua- ne tamame.n dalmudan evvel ludur. Yul<&nda söylediğimiz kezinden as;ıağıda bulunması detti bir §elrilde akseÜ:i:nnesini 
du bıfau ldanıeye nıuval- etrafın görülmesme hizmet eder &-ibi bu clh&zların her biri ...yU icap eder. Sarnıçlar dolduruldu- da bilen bir milletiz. 
fak olduğu b&l'inden sonra m~~· erte. bıdrisat mliefıllese- ler. Gemi periskop derinlikten kuleöllnde de vardır. Bura.lard8 ğu zaınau her iki merke« az mi.k MURAT SERTOCLU 
hemen inbilı1le başlı.yan koca lııir !erinde 21 mart cuma ııabahın- aşagı d•lmadılcça, deniz üzerin- geminin rotıısmı g31!1tcren cihaz- tarda aşağı inerlerse de iza.fl -----------!!""'! 
imparatorluğun nihayet on seııe deki tekneler periskop v-ta- la.rla ufki ve §3.kult dllme.ııleri vaziyetleri pek değişme-z. mü! bağlıdır. Bu da 3 - 5 at: 
içinde bugünkü hale gelmiş ol- dan baflıyacak ve 27 m&ıt per- sile göıülür. 1 idare eden dolaplar vardır. Aill Sarnıçla.r ta.maınile dolu iken mosfer olduğundan dolayı 
ma.ıiyle sabittir. şembe ıüntine kadar deva.m e- Periskop denilen il ınctre ~~ilerde şakuli dümenler mev- gemi kendi kendine hatabilirse denizalWan su yüzünün 35 
Ha.,,,tı ve taht.ı h.:lkında cift.. decektir. ınrunluğıındLJ!d borwıwı iı;iııdc cut olduğu halde denizaltı gemi- de pen·ancler ve ufki dümenler- metre kadar :ıltıno. dalabilirler. 

,- İlk obltvla muallim mek- ıtı .. dı J·-'-~- b , _ _, dah k 120 et net derecesinde vehlıam olmalı:la tepleriıade ~til 1 nisan Mlı gü- on a aue~~ "-' menşur v:ı.r r. "'""""' ll.D•••rnan maada ufki le a çııbu batınlır. Bu dil· Bugün derinlik rekoru m -
beraber en büyük buhranı. asa ŞakuU va.ziye. te dikilmiş olan dümenler de vardır. U(kt menlerin ÇJl.luı&bilmesi için gemi re kadardır; yani parçalanmıyıı.
zamanlarında lıile kendisini kor• nünden 1 niaaa kadar devam bu borunun üst ucu ııt.-yir kule- dümenler gemiye daldm.p çı- würatinin en aııa.ğl saatte 4 • 6 rak bu derinliğe kadar batabl
kutanıarı öldürüp kurtulın&k edeceldir. itkalliyet okulları için ilinin üı:ıtündeıı bir kaç metre karmak için kullanılır. Bu ııeyir deniz mili olması icab eder. De- len denizaltı gemileri görülmil~
zulmunu irtikap etmedi Kanı henils biç bir tebligat yapılma- yukarıdadır. Periakopua alt u- dalıesi ile kıçtaki makiue dai.-e- ni7.aJb gemi&irjn dalabileceğı de tür. 
k ·h """-'"' -·· b d ~.ı.. mıştır. cu seyir kuleei.ııin içinde bulun- si ıınısınJıt subayların salonu rinlik teknenin tazyikine taham- (Sonu sıayjıı. 4 w. 6 dcı) 

en ~~vugune un a.ıı ......,_ -,.._iiİiiiİİİ;iiİ_,İ!;jj ... ~----~İii;jj~İiiii~--İİİİİ--iiiİİi--~~iiijj;iQjiiıi __ Aj; __ ~~iijjiiiiijjit~.,;iiİiiiiiİ~~iiji--ji,.İİİİİİİii;iiİİİİİiiiiiiiiiiİ;ti~~iİİi:i~Iİİ~--... jiii~fjij sağlam bır delil olamaz. Haki - ıı:ı "8 
katen hatim, sahur ve ralıım idi. 
Malfıliyetine rağmen bir çok ah
valde göstermiş olduğu sUkCln 
ve temkin ve hasleti mahsus!llll 
olan tevazu, sade tanınmanıış de 
ğil, inki\r edilmiş faziletletleriıı
dendir. 

' ·, ': • , • • - ...... ' • • • •• : • "' • .. .. k.ı.. • • ' • ~ 11<· - - .... • • - • 

Kelimenın bütün mand.siyle 
afif idi; yani kimsenin ırzına ve 
kesesine göz diktiği görülmemiş . 
tir. Hayatı reıımiyc~intle yorul • ı 
maz denilecek kadnr çalışkan, 
h.-ıyatı husu.siyesinde numunei 

1 

ımtisal olacak derecede perbi7. -
kirdı.. 

Muta.ac~ıp olm;ıınakla be • .,._ · 
oor dindardı. Dine hürmeti bel -
ki vicdani bir vazife adderdi. 1 

Bu cihet umuru batınadandır. l 
Fakat evvela haiz olduğu hi!Afet 
sıfatiyle din~ temcıısük etrnesi 
H\zımedendi; saniyen, Osmanlı 
bayrağı altında toplanmış ol tu 
muhtelif milletler ru-asında "vah 

1 det hissi" ile iltisakı tevlid ve 
itla.ınt! .~d;=:n "·vasfı mil.-:;t~rc~" an J 
eak muslumanliktı. Eski bır ta- . 
bir ile "bu bin • yı :ı.ı.'.:'.1 rul ta-1 
natı" düçar oldu;tl vahiıa lfet-, 
lede yılolp d".ğ"~'maktan :ısır -1 
!ar imtid:ldıuca muiıafaza eden 
yine eslti bir tıibi- ilP "<'iheti 
camiai islimiyetti". Yalnız ecne
bi ooyunduruğu ,Utında ka\ro.ı.IJ 

r:ı.ıılam deii;il, L.talyan istila -
sına u,,~ılıııı evvel mü;takil 
bir hükumet halinde yn.,ıyan ar· 
na.vuUara da bayr1./::'1mı~,n kar~ 
ldtnda tatif hır heyt."Can ihf<as 

t-tlen ve bazı :ılıvald·~ pür 'cu..«ıırl 
ıdaremizi aratan da belkı kıs -
men ialanriyet hissi miişt":-eki -
rur t 

Sultan Hamidin siya...,.trnde 
dini. memlekette biAAivatı rlıni
yeyı idameye ve müshiman t.>1'8. 
:ısını Avrupal1lann mutM.S>;ıhti -
ne savietlerine karşı vikayeye 
çalışması hem musib, h('Ul uh •

1 
ı 

desine nıüteh-ıttim bir vazife idı. 
Hatta devlet in alisini de müte - ı 
keffil ol:Llıile<l<'k es:aelı bir siya
.set mihveriydı . Teessüf olunur 
ki meşrebi ve uzak istikbali iha
ta edeauy~n kısa görüşü mania
siyle böyle bir ,;iynsete 13.zun o
l.an inkiııafi veremedi. 

Noksanları cür'etle telafi - D bunlar kullanılmıya ba.şlamı~-

Me91ıalarımız hakikaten palı: tı. Bunun scnunda da tankl3l' u YA H 1 
tı ki b:\Zı müşküller ortaya~-

zayıftı.. Hele bunlar, harbin vücut buldu. 
aonunda.ki korkunç inkişaflar- Alman sllva.risi =hlı otomo-
la mukayese edilirse, o zaman bile karşı kendini müdafaa ede-
acmae&k bir halde olduktan • bilmek için yolların iki tarafı • 
görUltr. Hepsi tayy&reeilikte l ( y E N İ S A B A H ) tN B 0 y 0 K S j y A S T . . S ., ııa siperler kamuya tevessü! 
vulmtumımla.ıı . keşif uçu.,ıa - T E f R 1 · • A 1 etti. Bıı tehliileyi öu!emelı: ür;e.. 
nndan ibaret.. '------:------------------------------_,; re şu talimatı vel'dim: 

ıu~= ı:ril~~v::,rı~.;:.~~:; Taa r ruz hak •. k .... ı mu-dafaa d I! r Hava ~'"'~~fil 1914 
~yonlu. 1 "Otomobil kufilelerine ve 

Heııiliı yeni yeni maliım oları ıurhli arabıılara, yollar elra!ın-
lıir vasıta ile (yani tayyare daki küçük siperleri geçmek 
ile) daha harbin ~langıcuıda Haf il Aln1an kruvazörlerinin akıbeti - Harbin ban.ı11da için icabeden levazımı ve Uç met 
<W~man topraklan üzerinde ce- y 

suraııe, cüretki.rane uçuşlar ya.- havalarda vaziı~t - zırhlı otomobiller ve ilk tanklar reden 3 metre S.5 santimetreye 
pan, Duseldorf, Kolonya, Ren, W ~ .kadar genişlikte köpriller ku-
Koruıtana gölündeki Fridrihs - Qıığu melhuz bulunan zeplin . y a z a n • !Un~ yol açtı. Tankların ilk ga- rabilecek levhal:ı.rı taşıyacak di-
haven (zeplin hangarlan) ve !erle Londrayıı. ve diğer ııehi.r - ,-- • ---ı vesi o zaman sadece siperleri ğer otomobillerin refakat etm&-

'"'·- !ere hücum edeceklerdir. l'ran- geçebilecek bir zırhlı araba ol- telidir Heligoland körfezinde """' - İn ,.; son derace ehemmiy · - . 
!ıaveıı gibi noktaları bombaı- - sız sahili giltereye o kadar v ço•• rç'"ı I 1 maktan ibaretti. Bu leVllZ!m her on, ya.hud on 

ccil yakındır ki böyle bir taarruz • Almanların Belçikava girme -
dıman edeıı deniz tayyar e- 1 ilmkünd" ·· u 1 k t· iki arabalık kafilelerle birlikte 

1 · pe < m ur. .ınem c •· ın I Ieriuden az sonra bir rapor al-rine ve bütün o hava a.ıııe eııme f · · · · 51 nakJ olunnı -'·dır." nıüda aası ıçın en ıyı çare düş- --- - dını. Bu raporda zırhlı ve mit- = 
şftkredelim. nıan memleketine yetmiş ve ralyözlü bir Belçika otomobili- (İlle tank projeııi benim tal&-

Daha ilk aylarda altıhzepadlin yilz nıil kadar nüfuz ederek bu tinin faydası şu olacaktır. Cid- nin temin ettiği muvaffakıvet _ bim üzerine amiral Bacon tara-
tahrip ettik. Bunlar ya av a ı..1 ı _,. b. dü k · · k kabilisevk .,...on arın muvakkat uı ır şman uvvetırun ya - !erden babsolunııyordu. Bu ot~ fından vu··cude "etın· "imişti" 1914 
v. a.hud hangarlarında bir avnç ~ b • 

hangarlarını talırip etmek, ua . !aşmasını, bu kuvvet henüz 2 mobil bı·r hıı.valiyı· ıs· t.ila· etmek eyıu· lilnde otomobillerin yalnız İngı"liz tayyareci.sinin hücumu , 
hut hücuma hazırlanan zeplin- gihılük bir yürümeye muhtaç istiyen bı·r eok uhlanlan pı·ıs· - -· ·· d b" k.. il --'· Bunlar ile yok edilmişlerdi. Bazıları ' onun e ır opr van.u. 
!ere hücunı etmektir. Bu ba - iken ha her vermek. kllrtmü~, ma0a1iıp etmi•ti. Ku- b. · gelin b ~-.._ki k'. dig" er barekılt ile yahud kaza ~ • ır sıpere ce u uuuc op-
lonların hazırlığı tamamlanır- B.'1.lla bu hususta alelacele a- nıantlan Sanson kendi hava ha-

escri olarak tahrip olunmu.stu. ğ 1 ı· ı tedbiri ril siperin fuıtünden geçiyor, ken derhal hücııma u rama.ları mması azını ge en eri rekatında bu zırhlı arabaların 
· · " kar•u tarafta hareketine devam Tayyare ve zeplin 

müc::ıclelasi 

Zeplin hangarlarını Alman -
yada vurmak v.ı Bel~ikaıla yı:ııi 
hangar inşa.atma engel olmak 
için dü.'llllan harp hattının pek 
yakınınd&ıı lçmakicabediyor
du. 

Hav& lutaatının şefi o.zimkJ.r 
ve ırıüteşebbis Suet.ere çektiğim 
telgraflar, bıı h :ısusta alınması 
icabeden tedbirleri ihtiva eder.
Bunlardan biri: 

Hava servis •efine 
Erk&ııı harbiye rei.'line 

ı eytuı ll:H 
"Mi1mlı:ün olabildiği kadar 

büyllk bir bahri hava kuvveti, 
Kale ve DUnkerkte tı>merkUs 
etmeliclir. Afdı~'lDllZ raporlar
dan anlıuplıyor iri Almanlar pek 
muhtemel olarak, ellerinde bü
yük bir miktarda mevcud ol-

lazımdır." bildırınız. temin edebileceği istifadelerı • .,.. 
Birinci Bahriye Lordum B!vuiyc toP1'ulnğtı fltlfüıe derhal takdir etmiş ve bunların ederek sioerin boııhiğuna rast 

Hava servi.'<i 'lei •·fine Hava servisi şefi..., kendi başlarına harpte ne dere- gelen arka tekeriekl~ri de «&-
5 eylill 1914 2 E.'ylıll 1914 ce mlihim amil olacaklarım ıuı- kivordu) 

"Eg~r lngiltereııin Jıav:ı.rlan "1'ay.yareye k:m;ı kullanıl~ lamll}tı. Fakat ilk teşrinin ortMm:ı. 
müdafaası vazifesini h;ılt!dlc mermiler hakkmda ır.ıyet geaı~ Gert'k ondan ve g<>rek diğeı· doğru diğer bii.rliHeler bi-
ifa etrıek ıstiyorsak, /iiz n.il mikyaata tecrüLcle~ın yakınd:ı.n menbalaroan aldııhm raporlara 
tlab.ilindc Dünkerk eb-rtfınr:i ıki takibi, muhtelif sekiz, on isti- istiruıden amiralıığa hağh 1.ırh- :<im dikka.tirnizi başka nokta -
hava kontrolünil muhafaza. et- kamette araştırmalar yapılma- Iı otomobil kollan teKkilini em- !ara çekti. Yeni silii.hlarla mü -
meliyiz. Bu maksatla, Fraımz sı geı-ektir. Elimizde bulunan rettim. · ııellah otomobil kuvveti -ınükem-
salıilinde tesıs edilen tayyare- infilii.!< madelerin~ ait bir rapor Bu te.şek:ctillcr Dünkcrkteki mel bir hale getirilmiş, büyük 
!er için lüzumu derece<inde verınız .. ~eplmı,~n Y_'.llmz top - hava istasyonundan doğduğu masraflara mal olmuş, fevka
müselliih otomobiller \'e ınü- !arın obusleny.e degıl,. tayya - gibi. zırhlı otomobil gnıplan iade ehemmiyet kesbetmişti. 
rettebat tahsı~ clunmalıdır. r~lerden atı~ mcrnıilerle de da Komander Sueter'e tevdi 
tı . - ·· 1 hucum edebilecdc ''asıtalal"a ma . . . Fakat öyle askeri vaziyetler en ve muavın ns er arasın- r-" 1 1 .. olıındu. Bu vazıfede o zabıtin 
da otuz, kırk ve elli mil mC""-- ıK 0 ma ıyız. -·· büyülı: bir azmi tezahür etti. Ve oldu ki, bunları kullarunıya 
feler bulunmalıdır. Tank ve zırhlı otomobıım gayet kısa ?.amanda yedi, imkil.n kalmadı. 

"Buııl:ı.r koma.ııder Saru;<?n- ilk görünüşü vahut sekiz fırka teşkil olundu. 
.nı emrı albnda o18.C3k v-e Dün- - Bu hizmet için bütün hazır Rolls 
kerki her türlll, h~t için Dilnkerk civarında bahri tay- Royce otomobilleri satın alın-
iis addedecııklerdir. Fakat ev - yarelere sahip olmak ihtiyacı, dı ve hepsi derhal zırhWandı. 
velii Fransız makam.atının mü- bunların tlsleri a.rıuımda mü - Fakat henüz Diinkerk etra -
sa&desini almamıs lbım.dır. dafaa vasıtası olarak kullanılan fındaki çete muharebelerinde 

''Tayyare ile keşif hareke - zırhlı otomobillerin t..kemmü - ve SaMOnun kumandası altın-

Başka endişeler 

Şu netice ·alnız benim aklı
ma değil, şüphesiz haşka!an -
nı.ıı da aklın& geldi: 

(Arka.st var) 
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ZAN:M .. SAMi i<ARA L 
.Altta bcıı altı dakika. kadıu 

ı ve can alıcı lıir boı!·uııma. 

oldu. Az kabın bir ten; kepı;Q 

oy u yla Çakıı· sırt üs\.ü geli-' 
~ortlu. Bere :t.t vel'llin yakasım 

rar iki pehlivıu:ı kıuıP karşıya. 

gr:lınioti. , 
- Ifaydi, Çakır lıe!. MoJa, kaz kanadından sıyrı -
- Ne duruyorsun be? ·:ı, ni.r $11U at.ııiı ;tı: ı 
Molla, mekik gıbi · liyorciu. __ H"y m ı ' 

NUıayet hasmını, güreşin on sc-ı Güı. bütün ''iclclctiyle devamı 
Çakır, h n a ..ııaJr künt.es kizinci <lakikasnıila cioiu dlzg.in e<liyo•du. lfoll 1 .ıidclctli hü -

(Baş tarafı 1 inıi .'lfJ.yfada) 
illi t;clwıı- tını:ı. Tıhı ıaaa ye
mcılı tcn vaz geçWz. Eı:kiyen 
pabucunuzu pençe yaptırıı z. 
Ya alı ı:ı · ·ama ayıp değildir. j 

& ta ·yel~ yam b şında 
h1'nıiz lııç bit• şeyimizin eksik 

olıııadığı., fakat dünyanın bu _ Yakayı kurt.:ıra.J< .. 

uz 
Yazan : 

• 

• 
1 ak 

öre •• 
rmeme.'< iı;.in el:nden gelen bir clalıı.; yaptı .. İki paça birden 

1 cumları hır~ıı;ında Çakır, ne ya
manevrnyı yapıy rdu. Fakat, etti. pacagını ~· ~ nr gibi olmu~tu. 
kurnaz molla, hasmından ille Fak&t Çakır, cahıık ydişıı:ıiş - Çünkü, ınoUa U.t .üs:te fasılasız 

en b• hP ıııh zamanında ne ola- _ Beraat nıi ettin ? 
cağıı - belli olmadığı jr)n ihti- 1 _Hayır. 1 i 
yata, hazır ğıı, a mıyıı liızuın - o ııal<le m:ıı ltıırtulclun? Reşaf LE R 

- Siz sağ olun. Y nı: scn1' 
bakkal Yuvan cnayı mi ki Y~ 
kalan.sın. B.:n ancak böyle 
mallarımı sizin gibi itibarlı ııiilt 
terilerinıe saklarun. Tanımnı# p.k küntesi al~ım diye biç ti. Derhal Mollaya lıoyun<iur ıt,u ve göz açtumaz hıieumlarda bıı-, hami o1dnğu ilave cililiyor. _ Bil.sbiitıin değil, :ız bir c.:- r!:::s~::ı::::::.ı::::ı::ı:;.::;:;ı;s::;;ııoı:::~ 

Bi'tün bu tavairlie, '!'ürk z:ı ile it'i aUattık. 
ıniU&" .m e~jyeillliil ihtiyacı _ .ih.ıl<ar • s..;;ıit olma-1 
yok'tur. E riyet l'ıınaatl'.ir- dı mı? 

te üstclemiyc·ı ıl.u. O, bir oyun- vurmuştu. lla, :?4teıı c;:ı - ı nuyoı:Qı. 
<L'.\ll '""er oyu:ıı.a. """'iyordu, !arı iyice doldııramamıııtı, bu G" . . . 1 . · . , ,_. ,,... .,... urcşın yırıııı Ee uzır.cı c:ı.,,ı-

Çıı.t21 alılar, can ıntı.'11 ıc;in sebeple boşa. lttı. · . ı kalanna kudar, iki .elıli ~an a-
dc idiı<r. Çakırın bô;·le iki.de ?'"'~: Is":"''' elmc ooyımdu - ,yak ,Oiı-biı'lerıne hücum ve mli 
birde yere cl.ürı\iıı\i, h.ıwu1>1n e- mga du:şon . . _ken -vBı<~ı- 1 daf:wı. tal'ZJnda ooğ >il.ar. Bu, 
linde ~tc "'""U, onların ~olu- •a ha8mı.nı ooguy O'odu, - · · "~' bu ı ~ _ b ~P1a 11.çm , ~wrl..'1 -
ğunu kesroıııti. i ·eş'aııinj ke.<"!'ı- bogdu.. dıgı ve haıımr.! bir türlü güreş 

dır. Dmı geçici bir t bir o- _ O'c.~. · ı. l hkeme; a.z 
I:ır:ık d2[;11

, :ebedi ve ezeli tın- me· f ~t 31·uiyle ~uçt.t letl.i -
yat "artı olar'1.k kıı.bul r:tmiştir. !!ime k·· Jt ~1ııdcn yirmı J 

···" ı. b" d b <- -O ......,.:ı.r u en ta u z:ım;ın a beıj lir,, 1 ra c ...3,ma \'e yedi 

ım.:;lı. Kcşanlı.lıı.r, bağırma:;:ı. ba.~:ı- uyduramadığı seziliyordu. 1 
Hatta, Çıctalca 2ğ:ıJ.ı:.rı ilen mıı;lardır: 

ged ~öylcnlr'.cğc lıaşladil:ı.r. - Ikyyy!" Ne oluyor• Ci4-e,<; ., I~er nb. ~'~~rı· bu ~of.er 
"'·" ı Hi t , .• b . bu? .... o ıayn ır .... ,..:. gvl'O$ ura-

m: Ttlrk kJ',Yliisünün, ~~ül. bir 
1 

,gün ma0~ımn kar ılmusma 
ki' ~~n" m:wıt~.a ' buüin ~-1 .kaı"n.r \' r..J. Ç Ok ~!...<"1- hap;~ ce

h :r.er nde!ulerm Iuı.;.ıaatkftrlığı zası fil"n ycıneclik. 
a!:ı.!ol:n altmd::.Jri hir vı•upa mı!- _ All:ı.h kuııtcmııs. - '°""'. ç Uwuııyoı· u, mı . 
Jetinin .kan:ıntlrarL•ğıııdan fazla" _ I'ed~'?l AJJ.:ıJı kurtlrnru~ mıyordu. follanm bu ·r.ki gü 

Çalar be!. - 'Bırak be'... . le .. 
- Tehey ! Heptcıı bQ;;.ı.lttı bu Mollayı sevenlerden ve Dra- ~Y~ş~~~crslı;~i tam:ı:m•y uırerin -

1 dır. carum. Sen iQi sağlam ka.ııığa .... 
dı.. Hoş, l.folla • ki ulla """-;.;1- Abdu.lıamidin 2:~m.anıoda 

i§e be!. m:ı.lıla.rdan birisi de şöyle br.ğır-ı 
- Hüsmen ağanın oı.;·. ü gılıi ,,_,,.. 

"'" ol Bırak M"··· So ··- di. Aular ve • """'t.ikre .. u.
1
• idareı lııahstıso. >1apvr rın.ı ıs-boyuni!unık\.:ıa ,,,....maz c;u - . .,..,,.,,m.. nı-a, agu:;- , .. ~ ' İn 

be! tır Molla oou.. reştcki üsmtiu]'ı ve lgunh'ğ1 ar 
1 

!ah i<ıin bır giliz m\\ .. eh.asS!lsı 

- Böyle gı erse••'' a, yeno· illUUl\a ·~~- """' 
'd " il "'·"'"~ten D~·n'·-··ı ........ ,0-;.ı· tıyoi'dıt J geti~'er. Müteh=s vapur-

col< be! ı oldu. ollll, birdenbire öteki e- i Mollıı.run ilı'll>J tiıbiye:;i ye tek ı:_ırın ~ gör~c~ . .Y~ıkın. fe-
Çatalc:ı.lılar, arasıı~ Ça.kıı a liyic bir manevraya. getirerek niı;ı <liğ.er ı,ütiln güreııı;Her na-1 ~tl<lri -Onkıueı< 1 .m aJ.cliccle 

bııb'ınyorlanlı: h=ını bC>yunduruğa aldı. , z:ıımtlıı. çok ileri idi. Bir - re 11ro:ıelor hazırlamış. He.~~ 
- Çakır, ha.ydl bEo? Zorl.:m ı wcr Ça :ır boyuudıırıu.,-u 1 Molla . .ııağlı, sollu ve merkezden birtl: ~l. h ".;,::;.' ini ~iinilp 

he!. lıoMltmagamcchur oldu. Ve, 1 ayni k" t a.Jıilindc,gür~,c gi- t ~ 0 l: h \tt mı>;<';m. se-
çakır, bm m"0"illiı.lh g,_ı1c Mollanın boyımdurug<U dıı ~fü:ül-ı b''~ e' .~'Wın •l' idi Bu ,,11 ° e!' gc...:,u 1 a e prOJC erııım 

"""' du·· • re ı.~c >< = Y •C · • • hiç bir.i.ı:ııill tatbik olunmadığım 
l1oll.anıv cliııdıcn kurt.ulup aya- f h b' hli da olntı""n sı ıç ır Jl<! van J a ::Urllnce ha•ıret ~ioo<:: 
ı;a kallttı. Ve, ~ırpı.n.ırak hal>'Dll- Çalar, Moll .. yı bir kaç dakika değerlerde.-ı. biri idi. _ .Anlaş:ldı, r.ruş. l:li.z.in Al-
na karııı niı.ı-a at.arak g.:l1i. fena halde boğmııııtu. Molla, 

1

1 Heruıın her pehli an bir ta - lahınız naııJ..a, bWmki ba.r, a .. 1 

- lioy4 Molla be~. moı.ımor Ma;iiınL-ti. Gür.et; tek • ı'llflı gür tutıu'Ô.l. Gli~~ ya Jalunız ba,;ka, biziıiiki bar. 
.Molla da, he mwa muk:ı.btltı ı:ar sılu bir devreye .girdi ld "· · sağdan vey~ıu.1 so , meı:xez Sizin A.llsbını·; size acıyor. Bi-

etmi;;ti, çırpınaralc: F:ıluıt, Çakır lıfilfı. müfuıfaada den güreli!İt'di. Böyle bir pchli- ziınki :ı.r maz. F.;ğ . bu vapuıla-
- Hayda, m~:;:ı.llah i.ı.:. bulunuyordu. Bu sıra lfolla, lıao;.. 1 labil' d' biz "'--'h' -" .. 

van dalma ekııi < 111\Yl ır ı. a -""'"""( o "A""tan o-Moila, nar:ı..l:ı.mıda hep ma- -·"a te"- '-'·· •'"'- n.oP<> dal Q ~ ... ,., ""' .,,.... ı-..- :., Çünl<ü nihayet. l:taıınımı bir ta -
1 

lünfük. 
ııaallah kullanırdı. Ben, bunu yıaptı. 'Btroııefeı:, llolluıın par - rafta tutan, ve hae ııa bir ta-j • • • 
bilıniyordum. B:ruz evvel yazı- 1 mıı.ltlıı.n keQebontlenl.en içt?riyc raftan ,,.,....., bir adam.ıh. Ne l<a-, Bici imui;; ve :Ji-

' dar kuvvetli ohırsa olsun, .,.;;...,_ zira k · le <ınlıu ı;lki <kı-lanm.ın bir yerinde bah3Cttiğimj gı·nn· ti. o---
Yeniköylii o~ınan Bey bunu <la ,..."'' b ift d:"" 0

-- '"' ,._, u1 · b' • söylemişti. .....,ır, u ç e paça ..... şa an .şi her taraftan eolaklamadan 5J':ıs cuı•omez. .u;t.:ı.no 'oı. ır 
mk k.ı.z kaııaciı il~ mukaQşic e- tutan oir pehlivana karşı mu _ kaç bi\yiik .echrin apa.rtı.:nan ve 

Molla; Wı.iın:ı. narnlıı:ını şö.Y~ b'" . .,., n....;ı b ı da '-'- '"- " 
le atann . : e UJill.,w. ,-,.., ... ıırı asınının e- ba!tkru< dörtte üç eksik sayıla -, '° .,,.. """ lUie 

tinden Irurtarmıık iç'.n uzım kol- bilirdi. lMlki iıiı: ~Glir. l.ıllmiyor. Ek-
- Ma§alüı.lı kardeşim be!. lariyle Moll~ı, koltuklarının al- mek kırıntılarını atıyor, şekeri 
- Haycla, me.';lilln.h b.3!. tından sarmı!jt1. Olanca kuvve- t :&=en o\ yı bUtün .oı.ka bol bJı yiyor, T-{d !enen pa.bu-
v M il b·r ·,et· ~.La 1 srJıg'hna ""!!m"n iri cÜ9icli ha - h e, o :ı.ınn ' 1

"' 
1 
""" tiyle sağına büküyordu. lr:ık - --,, cun yerine he. -" ycnr.:ıini, cıı;ı 

vanııış, oyundan kuıtulcluğı dı h - . . ~ ılann:ı. karı;ı ltoruyan ve·hat- de oi.uz lruk .Lr:cya ah,or. Fa-!/ 
"'"'-"'· L ' 

116 a.ıımwı S'"1;1IMI. çevırıp pıı. • ı üı ı!alcbe ca!Uıron bu ti• tar:ı.f -ah~ c;ırpuıaran. ço.lan km1.ararak yenmekti. 1 - ' kat mey ı . tqıkil ctt;.~i bü-
a atıırmı:,ı. Souı· , · follarıın Bir an için l'iddetli bir boğl<ş- jı lı ~-c~ tutma tar:ıır.da araın:ı.· yük • .t t..JJluğu göı•uıe-

bir güreşi münJ.Z-"'llı olıl. • bı- ma oldu. lıdır. ııtişti le al.ıı;twı!. 
ti.rdlin görülmemi• O da.ima 1 Mol!aııın en büylik luy • eh ..,. •-·"t S"' "A .,. Neticede l1cılbnın elleri kc • ,.r .... r. .,.., 

kavgasız tam bir ı 'ıl .. o g.ılıi çebeullcrden YU!dı. na, ııııret - sağlı, sollu, mcı·kczden isteWği' vvvv-~ ... ~ 
gatldar olm~ l.an ı;ürer; tutar le Molla, kaz kanadında kalını!; gibi ayni kudret Ye kuvvetle g ·- HALl(fEVl ER1 
mı.~.. oWiı. Llikin, Molla da bir huın _ reş tııl.ınası h:ıGımlarının bütün 

"'':-er, bil' o"W'f. tc h.o.smı ol- ı güreı< t.:ı.ktif;ini al :iı!ıii etıne;';c · ~- ı ...., ledo kaz kanadından, iki 1:oila -
du, olmadı diye mat;liıbiycti ü- rını yııkarı dikerek aı:;{;'l doğ- i sayılabilirdi. • Hıilkooimletı: 
zerinde FJÜ.phe ederek müruılm-ı ru hızla ka ak ~ıyrıldı.. T-ek _ ( cı vsrJ l3 ııcıs:emlıe ı,"Ünü sa-
13.yn kıillmnı:ı., derhal şu mtılm• --------------------------- at (17.30) <ÜI. Evimız ı:alonunda 
1ıclcdc bumnurmuş: ~ Üniverı;i:tc · :t Fu~~"lt.esi do-

- Abc, olınadı i$c bfr d:ıh!:. i' nmtlerin<iım. Refi ı:n 'i tarafın-
dan (H'lrp ikth:;:ıdiy:ı.tı) mevzu. tutarız be!. ..,,. ____ 1 

Görülüyor ki, .Molla hıuumla- • - unda bir kO!l!er.ı:n.'l venlccc.<.ır. 
o II~ .ı;clcbilir. 

rını iste<Ji dolu1ınde ve itira?.sız Z B oj!u Htı!lveı.t.vieft: 
y erek meydandan <;ekilmek ı _ 13/3/!J.11 p, ~cnıb..: gıi:ıü 
ve tııtmin etmek gücllnü taşıyan ıı:ı..-ıt 18 de Evünızin Tcpcbaşuı-
bir lx.-nliğe s:ı.l.;;otir. d~ i Mc··kez biillllılild:ı muhar-

ÇatalcaWar, pe1ı1ıv .. nlaı1nılA at" 'u", m", Pr fe"' onett· ., r>.rReik ~b.,•et&v<Jr.~ltara-
:uo:ıanın elindP. ın~r:ı. olur m o l ffif . l fınd.'Ul "Edebiyat. 14rihimiztle 

b'.' gezinti,. m 'VZ1mnda miihirn 

bağ!ad:inan :oonra .. 
- 1'!a.,;ıl olılt! .. Anlıı.lıver ca -

aıın; ms!iiııı y ! 
- B yorum canım .. 8'ıniıı de 

hav::.tla.n k~anru~ ğo. ca.ıuıı. gi .. 
diyor wıımı,; korkuyorsun. A

ma sen yine dikkct et. Aza. ka-ı 
na:ı.t etmezsen eczalar ~ırrlır. 

Ucunda sürgline filiin gitmek 
1 

var .. Ei;cr a·< tamah a.z iiyan ı;e- ı 

tirir; diye İŞ<.: bar,lıırsan olduk
ça Jrarı!(!eoi!imil'l.. Hem bu i.5te 
yalralaıımak ta bıl:ıt i. Çünkt'.i 
diğer ll%"Öz!U~er; m'-trıılrabrı kır 

mfo~·oour.un biıtinı gibi Jran:ı.at
karlarla u:;rnı;maaına vakit bı- 1 
rakıruoylar ki.. H di nıı:ıilııt, 

beııdon, bereket lı tar> .• 

* - Mahkfım oiduk .. 
- Vah vah .. Kaç ı;enc y:ıta -

caks:u.. J 
- ~·e yatması Allah :tiJkırıa_ 

1 
sayıklıyor musun yok.sa .. llıti -

kar su~undan ~mdi hnpsetıni -ı 
yaclar. Sürgüne gc:r.l~ !yarlar. 

- Suçun n;,; i<Ji ·ı 
- ,.,_ı al yiiz :hını 

şa satmak .. 
- Ifo.ki !rn.tcı:ı l!.r;:.z f.m:L:ı k~ c. 

Bari çok bir e<>y 'urıı.bi!Jiu mi? 
- Eh .. Şöyic böye .. ,Bir on al-

tı bin Jira~ık. 
- Çol: bir şey 

yakalanmışsın. 

- Ne yepars1 
veı olm:ıd.ı. 

değil .. E ken 

- Pc 1.;i Fji."'t.di "1ti sen. ne ~a
pacaksın? 

- lii~, biı·az i>tir.ı.l.ı.ıı.t ede -
eei;im. Mııliım ya tclx!ilhw:ı. s:ı
yıiır. N l olsa n Paın bıı a
da •me i~liyeei?k Çt'!Cul ·~ . a -
ı;alalı y~ti1tilcr. Onlu~ dcı bı.; 

işleri beccrclıiliıkı·. 

- Ol"!lları ınai~m. Ben, ~.i' :üJ
düğün yerde ne yapıı.c:ıl:.sın di· 
ye soruyoı um. 

- I'l'c ıni yopac:ığ!m ai'izim. 
Vat.ı.nııı bir lröi::tini d:ı.lı:ı üğ -

1 reıı:tı:lİil olacağun, Bir t.:ı.lum keu
dini b'~ mubt.el<iıler i in gördükee deli divana oluvol'lr.r- J,ir koıiferıır.B venleccktir. 

dı · • • d" ., H~ ....... ı.... ~ • vat!insız ·. dIDs!z, iırlru1sız, na -· Sporcu ve idare._ nm ı:ın cevap.arını neşre ı')Ci z - - w:Lcs g...., 1 ır. 
Gureş ay:ılı.ta tekrar bll!lladı. _-=.._.::.:=::...:~.:__----·------------

F:i.kıit, Çakır, bu fer çekin,;eıı !?!Ju;_,~ EY f,f- Senen·n en nafis ve~ h~nc f mi - 311 
gilreşlyordu. Hücumhıruıd= ı 

t. Esk'ı bok . .' • ..;-'~·'~ Ca!:ı - rıinli 7.CP!!in olına0rr;ı teşvik CUl'r. _ .. ~ /ı. vaz gec;mir,1.i . ..,,i müdafaa gü - - '""'""' • ..., _ ı U y 
tıwaray liı;cşl spor o;; . ..ı.ınrni Al;si hal i3e "ani (aır.atöriin <t ı 

r,,.,;~.e döktU.:ü :ı.nlı:şılryordu. • .r ı J r I 1 - .. -. - Zeynel Akand•rc r;P?r alllictı -, m..u;,,,. a ın.'.'a pru .,ynne o - /ı 
Çakır, Molanın kcndi::dcn Ü5- mizo şu cevabı vcrn:~h·: mas.om ilk k:ı.dem!l6iııi teşkil " .JEAN!fT1'E' fr§AC IJ()1 TL'!'LD J 

tun güreştiğini ve bir hataya 1- Profcı;ıonel, r~orc:u ncs· I eder. b '1"11fi'L ı::ıON F'ınıD y 
dü.jeeeğini ~ti. Bu sebeple 1ek edinendir. Yıır,tığı ic~'1:ıtıla- 4 - Yuı~,u·ı<.lıı. d:: wylı:diğiıu i l'<:,S:, ıJ V 
gürcai uzatıp hiç 0ım.,zs• ~ra _ ra ve maçlara muk:ıbil para a- gibi hlr a.rrıatörc katiy~n tazmi-

1 
• 

lır. Amatör i:;c ' ~i i~i sılıh~ti, nat \'ijrilcmcz. i .eması - a bere kalmağı kurmuştu. · · 1 
zevki ve duya::ıığı heycc:ın ıçm 5 - Profcsyoncileriıı • ıatöl' • .. _, •Ü bü ijl rag" bet üzerine daha b;r 

Çakır, müdafaa. glirCIJ! yap - yapar. Am<1\ü.· ta.l;ım oyu;ıeuau ı kulüplerinde yer alı,12.J;ı,rı ~a.iz goru g Y ,( 
tıkça. ve çekingen davrıuulıkı;a olmak vazifesini ve ı: rdıni u-ı dl>ğilı.ür. Çünkü iki muiıtelli .,.a- 1~-- kaç gün temciit edib ı:itir. --J 

" calılar büslı .. ii.'-ı sinir.lı>ni - a(lrinc alır. Yaptığı soor temas- ye imtfaaç cd · ıez. Spor eda - ---------------------------
!arına. kar,ıılık menfaat ara=~· j!Ojisindc cari olan fikir ama -ı ç S k f"I · d 

yorlardı. Spor amatör için terbiye tea .- türlüktiir. !kisi birbiriyleçurpı- fjS-••e••- .am a iZl ; mın e --<>--ı:.;\ 
Ve, bağrıyorlardı: mülüdür. Bizde profesyouelli- §'ın!QZ. Ve nvni cldpte ı;por ya - Uuu1'Jlırı.o. izle< hır<ıkını,oı olan buyük ve tuzcı .,ıldJz, f 

Şehir l'i atros 
Tc silleri 
~D 

BU AKAŞAM t 20.30 r1a 
MEŞALELEB 

* lstlWiiJ ca:ldeııind:ı lııtıınecii 

ki: md.ı. 
JlUGtlN GttNDUZ saat H de 

ÇOOOK OYUNU 
ve 

BU;..~ '! < :ıt 2020 •fa 

PAŞA H.AZR:ETlr..E!l! 

ği :;;anıaııa bırnkmalıdı•. Tlalll!IZ. Bu p.·tıruıip mesel6'li.diı' : ,. 
2 _ Halen bizde p·ofeı,-yo - 6 - Bizde ~rofesyoncl -04ıbi- ANN SQT Hı;:....,.· D f 

ııellik olduğu davasına neticeli Ie<:ek kuiüp yok, fa.kat ferdler lf\, f 
bir fikir söylemek beni düşün • vardır. Bunlardan praf yonel • ., 1 1 d .. ~.un•klı Y" d lıa •• ,.,·,nı,· 01,,. .... 
dürınektedir. Bu davayı problc- biı tııkım yapılntıilir. , • :1tr vak" . .n 'a •a • ' • -·~ f 
ınik bir ııckilde ha.iletmek gUç- ıektepli!er maçı f Ç/A r.: ~ f 
tür. Maı;lardan olan hasıl::ıc ki- Jı. ir l 
me ve nercve gidiyor? h;ts.rıbul Eııu,Jı, Mel.-tep!m, "! 

Sporcu Jıarcketlerind. ':'.l illin- Fiitbol Llk lltı~e.ti Th:.f!!.:ıınlı- 1 f j ~ 0" 
de dürü:.1: olmal:dır. tç rr.n var- ğın12dan . .3.;,.'l ~."" "~"· ,..un.. u" "'" l Od ~ D .ı. lığından gizli ve saklı bir şey Is- .,.z , .. - ,~~"~ " =-- ~ .,. 
tidlıi.l eclilmcm~lidir. s f t ~-'· la ıl k f 

3 _ Sporcuya masarifi n . şi.kt:ı,' • ere s .w.un< yap aca JllmiOO.. ı;•.run<<•-'kt:r • .Siyah Afri.k nın 'il Iucı ihtu .,ıarı """'ında 11<1\'-f 
ruriye verilmesi, onun aınııWr- ·maclar : f J.ği czk<!.;c kalbini vercce..,ıni her• e ıhln C!diyor. : 
liiğünü ihlal eder. Hatta fanila- S

0

aha Konıliıeri :Z. Ktıplu. f IlLı oriııoııl ve ihtirtı.oıa d<>lu cutcl film 

:::~a~~!d~~~; ~~ ru::~~ ~~~rd;~~~ -:u.~ • Yarın A'f·~ m SARAY Sinema ında t 
diğer BPOr levazımııtı için tim 0 - • _ I , , 16.30 - Tieııret - n'at • İl t 
yuncularmdan para to nmalı- -ıı: "'OS. terilecektii--•-••-r><c>~ dır. ÇiinkU hıı! 11por am:ıtö- Ok u. .. 

. . . larıma yok derim, vesseJfım. 
mııssw., şcrefsız, v:cclansız, ın -ı y· dük' k. 1 _ ... . • . - a anım arar aı~ 
BlS:.az ııı,;au.a~ derl:r. H_aı~~ki _ Zırnıh bile bulaınaz!ar. fl1!. 
swarım sana.· Vatanpencı ,.e: le oynak matları bitişilrtela .# 
<· bu baylardan ka~ t:aııesı ele . kl:ır 
lıen.' ~ ı;'bi va~:llll · ~in- · sa mı. * 
ele ıkı sene geçırmek fe k rlı · "- ,__ ,.._ • k . ,4 
- • - .. ..,,........,, <;l?agl aş:u ' 
g:ımı katlannııştır. . . ti_,. ? 

:. r- • nın -ge ı-uı m'. 
- Demek k .... ır, oradan "'" ,..._tır. di k ı-·"""' 

• - U\: , anıa ço u ı~ .... 
bır ÇJJ.ıır wnuyorırun.. B . r· tı , 

'I' b" d .,.1 . •-"" ar! ıy.:ı. ucuz mu. 1 - a a ı:gı ını ya .. ...,,.....o. E'" t•~ U '-:ı.S' 
1 1 "-'"- · b' ı.~-'--di -- '.ule ...,,, cuz ow• 

U Sw.uuaeınış ır ..........: l'. k daı k alır ? 
Tf'-b'lir beli . ben d 'ki a . ço mıyım. ""u' ı n e ı 8C:lle - Eaça aldın? 
i~inde iyi bir vurgun plam ha- _ Yüz :iltllil$ kın-uı;a.. 
zı.rlıyab;J,rim. 

_ Şüphesiz.. l - NPaha~ dcğhillımi"! -'"'ı il' 
- erczı pn :ı. Y"'" ".ı, 

- Haklı d!i-il miyim? . de'JY • I hcrke;,ın yediği cinsten ~ 
- Yer lltl . ge kadlır.. Hilesiz lıurda.sız halis ~~ -* 1 k:ııµı.rı. Zıı.l:P.n bakltal da ı;or '11 
- Usta Rarnmanlı. iyi lrn a- di; Böyle iyi ·mallnn bizitll F, 

ı-ın var mı? kibar müşterilerden b:uıtralııl'..,. 
Er.n-edin · bir takl.:ede ·a· ~" - · ~ ' n:.ı s.'ttm~ış. Bir iki k • _, 

r:ı.tayım beyzadı;m. ı;ı :"İlle alacağım diye itib:ı.t!Jl"' 
- O halde b1na bir kaç kil mı kaçıralını? .• ti 

ver amma; fiyatı ne kadar? _ !yi ya.,!Jm~ın h.-ı. .. A" ~ 
- Z:ı.t:.nız~ hchi.linden yüz ıılt- ımutuyorchım. Çam.<ı,ŞJrcı 'P",J 

r.ıış kuruş olur. elli l:u=: · :u-e etmiyor.~ 
- Nasıl olur .. Gnzctelcr l<a- p:ıhalı, peynir p::ha!L. B~, 

şa.r p~yıım .. ı yUz on kuı uı,tn re her ,ey ıttcı; pahası.. <ln.'J 
f~Lıı.ya ıat.ılmıy:ıcak diye ya - i - Ya .. Nr Juı.dar istiyorııl 
zıyorl:tr. j - Ye~ m kuru~.. ;1 

Ora öyle emm<e .. &:nim- - Vay k wız karı vny .. ,;r 
kisi başka kaşar .. Hali<J Bttlga.r l 'Ytllık çamı:. rC1 kadın d~ fi. 
lı~ rı. Dwıa bı~ağı görmcd::n 1 tc:.ir olsnn: bn ı;ö ·üJm.,,uıl ~ 
3';ızda lokma ı;ilıi dağılır. 'l'ıulı-j Yarın kapıcıya. söyle: BizC ~ 
na tl~um o. ima:.:, mübo.rd< .J<;ı-- ·ı lok;,, f'ka bir kadın buI.suJl..:,.ıt' 
ka'lalm.. le aı; göziU muhtekirlerle fdıf 

- Haydı ben sesimi çıkıırmı- yok .. ~ za bende de · 
yayını. Ya bı."· bir mii~te,.ınl cak gaz yok ya.. 
sıeni bel iyeye lıaber ·. diae. R.ei-".d ~ 

alı "rle in 

ı) 1 
gc 

nı~ ·ini •>tı Jilzüuc çıkarta:?' ·\ın 
1 aümcnlere t m 'yııyi ver' 

il:tcn a.:ınra p;:n;ı\llelcri"ı ıy:ı. 
... t:.ıik rtti~.i ı t ·.cu~ u u 

yiJzüuc çıkar. t:ıi ı::u yüz'"rıe 
çıkar çı!mıuz ..arruçl.-ırQ:ıV.i rn 
yıı t l la vç:; ;ı, !!50 at
ın ıııfor t:ızy '< ııltııı/ -'•i hava 
tazyitile <:ık ıı'.tr n bu suret:c 
&.tl yüzüne uit ctl.:ib. kabiliyetini 
.k=.ı. 

Son ııi&tc:nde !ngi'i;: dı:niz0 l
tı gcm'leriıı\lı:,ı biriııiu uı:ınıluı;iu 
105 l".lCtrc, g-cıı~liği 8.'i mt;tre 
olup belıcri 10 silinrli• 'i u: n 
10000 hcy:;ir ko.ıvwdnd >ki il;( 
Di.;scl mofürC. pervanelere ela· 
kikad~ a. .., .:ıi 1 05 dclı:i verirlet". 
Bu <! minin ı;u yiiı.il'ldel'i sl.inı· 
tl. <'. ......... 

04 c1 ~·ı, v,,tı;a;r Bı1 "~J .... -~ ... -..-.ı: ..... '. . • . ~'"'-

minin G.l yü•\'ındcki :ı.,-'fır!ı~ 
2.G5 ton \i ·. EH içi'ldf hl f: ğırlığı 1 

;:330 tondur. 'l\knesi ı::o metre 
c:L;rı:rJi· e dakbilc::ck I::!~l:ııı-tte 
clil'. 1\Iul1rı.:kat r.al'!'ıçl.arı Lir do
luşta rrc:1ıiye ils!.iil.~a ha.ttınm 
~~;;ı.rı r1. k,1dar b!i~ seyir ıner fesi 
(veya ıu$ıf kuh'u) vcrebilnıck· 
tedir. Emniyet tcrtioatına gelin
ce iki Davis I:ıq,'.:rt:ısı (hir kazoı 
vııkuund:ı. ecmidcn kıı.çmak için 
terVb1tJ ve lü..."U1llunıb g~miuin 
icincle b•r, kılan ve husı.;si tc!e
fonta :nilcehhez bir şaınan<iıra
dun iharettir. 12 :,antirııetrdik 
tomı <IC'Vl'er'~ zırhlı hfr taret
ı~ mÜL1)..lflı~ olduğu gibi g mid(> 
ırıtı büyiik torpil kovaııı vıı.rdıt·. 
Düı:ıyamn en bliyiık rlenb.att.1 
f( isi olup t n~ilt~rede v.a nuş 
olan Fraumz Surcouf dcnizaltı 
ge ;~in"\ rn yü7.11ndeki :ı.ğırbi'ı 
2880 tondur. 

Ge<;en h"rpte Almanlar deniz 
allı gemisini ticari i erde 'oıl
lanmışlaı dı. 100000 İngiliz lira
sm" nıalo!muş ol:ı.n Datchl:md 
deni:<altı gemisile Amıır.ikayıı 
her Mf . e 750 ton boya gctir· ı 
mi.)crdi. Buna. benzer bir de 
Bremeıı y:ıpılıruş..'L.'1 da b !ar
dan pek isti dC' edilcın di. et:~ 1 
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Roos it ı Habeşis an içina 

ı B ş t:"rafı ll lin"U ~-fııda) 
dır. ncnı u gc ilerinden da
ha. kliçük o'abilen avcı veya 
~ · ııın r ıtörleri daha kolny vo 
daha ucuza mal olduğu gibi mU-

la· •c,p ... mt. i' ~ına !ar 
, • .ı. a.mamış. müd._ f ı. ı t ı ı -

fL ti bozııl ı tır. H.~ (Bas tarafı 1 inci de) 
grupu rcf at e•mekte idi. 

te nin ofya el- 1 

çisi e suikast yapı dı 
( RaJ Hrafı 1 iııci de) f mcyanudadır. Bundan başka 

şımız m~ahedelcrinı şöyle tes-,nanlar ve_ infil~~ esn~ında so - , 
bit etnıi~tir: sır:ada ~ır. uı. ısın ote~rle bulu-ı 

_ Doktorun nrna)"cne odası nauı.r ~e ınfıliik esnasında so-

kan nu doğru a ın 
I• mza ad 1 Kahire, 11 lıı.a) Ortaşark 

r&ı:ı forafı 1 inci de) 

İngiliz kuvvetleri umum! karar
gahının bugüııkil tebliği 

ret hıt ta cl:ı.: kolay buluna • 
bilrr Duıiza ' ı:omilennin mü
"e.t,·lııltı daha kolaylaştırılmadı 
ğı g bi bu ..ıkıntıya çok dayaruı. 
maz. Heııı geminin ve hem dı, 
mlırcttclı.-ı,tın sık sık limana <;<ı· 
ki ,.,,..., irap eder. Hamlı deniz 
altı gc:!:!leri )ı:ışlı ba,ına pek 
~ · r silah olı::ıayı p dona.ınna
nın diğu cüzlcrile birlikte ken
dilerine düşen vazifeyi görllrler. 

~ h r g.::ı piyade !!ır sıl 
ı. rı .,t.. ;,!il.irken, >-ad .- Ba: 1 nclcll d • bah Bul- tonun mı:..htclıf mcmbalarından 

gelen teJgraflııra göre, Roose-1 
veltin tamir edilen 75 torpito 
muhribi ile birkaç kruvazörün j 
lngiltereyc devredileceğini ö
dünç verme ve kiralama kanun 
projesinin bn hafta iınzasındnn 
sonra derlıal bildireceği zannc-1 
dilınektedir. Kruvazörlerin 3-i 
mil ~iiratli olan Oms.ha mmfın
dan olduğu söylcnmelıtedir. 

Libya ve Eritredc kayda de-' 
ğer mtihim bir şey olmamı.5tır. 

c. t. lik y.ır, n tq !!un ye
rı l~lLu E:unW.Üp ...:.lmasl ""u .. ll ı.J· 
1 

r tır. 
,) Ta ,,ye 'ml,aıılar.: ;; 

ır l)c.n nüfu. 'ı.. nıcr.ık'.ct \u
l"'y.ıtiktc ıle t nı b•. scyrt'.cf 
fie•bcstisı kaz.ar. :n:ılda ;~ · 
her hatta z.ıy.atı .ı ""·-~ al · 
t, • ikmn.lP IDH\o' ~ k oLm•ıq \. .... 
tll,,ııı r.dil.Lliğ_1c göre sı'.:'dye 
kac Jr btı cepheye 24 fıı·ka aıir
rn Rt~. 

d) M kabil taıı.rruzlnr: İtal
~·•n tabiyecilcri, m c ilanda bir 
o,ı,ak k aramı , r r. K.ıvalle

to, cep!. nın tutunması · resim, 
taarruzda, ~ Jkabıl t.aarr zJa 
lıulmmıtur Vakıa hu debMnme, 
İtııl lar:ı aı;ır ztı)" a malol
ıııu~tur. Zny :ıtı rttıran da, ~ 'r 
tlıt.ı:beye nı rı,z oı:ın m '!t..:ık >da 
lıir çok {a ırl ~ \ eıilnıesidir. 

ltaıyanhr. tutunanı· ıklım 
hal.de, ya, şi::1 ıJeki ıla,."'lıklara 
at.ııac klar, yalıut 1 - lokiı

ı<'<'eklerdi. Bu cok c!lp ık du
t J.nu df!'plij ede mes'ul kuman 
d· ınakamları, c kt'..""'lenh oc...ıı 
Ceı;mek \lzerc, zccı • •ec.bırle~ de 
alr,ıayı unııtmamıe .'1rdır. Açı
lao her delik. sürülen taze kuv
\'~tier!e kapatılc' 

Art.!·, ilkb:ıltar, g 'r y-.:"ünü 
t'J~nlerc gbsterıneyL' lıa>lamıq
t r. Tııarruı: ordıısuııun, has
ltııuın •;,vı üstıinlüğ'im c e hi
çe ıayar~k, rrm•ı ve •ime U· 
lk>bi:ıi' ''rine koynlnıa"i ?amanı 
~elıniştir Aııcıık kalır. man nr 
ı:iu :ok geni• u mrl.aı d,ı, yeni u
de\' (rİtıi basa.rınak ı e · riy •· 
l~riı>P katla ııyor. 

llu v:ızi) et binı hi: !.!: ıil 
'· ~..ıur. n·ı .:ıla b ·rnbcr y .ı
ti ı lar üç "tınr rıherı 5d\' ·t-

' ., ' 10•inc r,id·lc' \erm•,]••rılır b r 
" livasından bir < .c c ır alın

ııa • \·~ bu K >fııeye k r· rn 
ill'neralin de katı!m"~ı. l;uı m 
~ı·nıarın Yunan f)rdus .. r...ı ye-

garısta ~l. hududumı.ızıı 3"eç
mi Vt.: k .d ıne şclııımi>.den 
J.ıur ı i >ta ili gonderilen bir J 

tr r e dil'Kccıye gelmiştir. 

1 

l< ndc!l "iırkcci garında şeh
r;mızd ki 1ngilız General kon
st ı.. ı erkanı, İngiliz koloni· 

. . kakum ı;eçenlcr yaral.anmışlar-
gerçekten J>er41an bır manzara dır. Bazıları ağır, b zıları ise 
arze<lıyordu. Perapalastan ınfı- hafif surette yaralananlann sa
hikın şiddetiyle kopup fırlamış yı•ı 11 i gecı·ıektedir. Yaralılar 
nikel bir kapı demiri parçası la:,men Bevoğlu hastahanesine, 
doktomn hastalar mı muayene 1 kısmen de Alınan hastahanesine 

kaldınlmıslardır. 1 ettığı karyolanın .; <-'rine kadar Tahl<ikahn .,..,,.i 1 
fırl~mıştı. İnfilakın şiddetiyle tnfiliık hiıdisesi Jıaİıer alınır' sı ,. ehııwizde bulunan Tlirk 

\'C <lCl'ebi ı;azctetiler tarafından 
kar ılaıım ıştır. , [ 

ı:: ~i ıeyah:ıtınden hiç yorgun 
göriinm yordu. Kendisı.'l.İ karşı- j 
laı;anla ı b~şiış bir çehre ile se
la a,...ı:: ve h~r birinin ayrı ay
rı eller.o: sıkmıştır. 

parçalanan I'<•rup;ılas katiplik alınmaz bir taraftan ~"!is, di?er 
dairesi kasasından fırlayan bir taraftan müd<.leiumunıilik der
çok paralar da doktorun mua- hal tahkikata el koymıL~lardtr. 
vene odasının di>ıı<!mesine sa- Bu caniyane içi yapanların tev
Çıımı~tı. Karyolan.ın yanına te- kifi için her türlü tedbirler itti-

Sefirin beyanatı 
f:; fır ::iirkeci garında ken<litii

nı kar§ılayan bir muharriıimi1.ın 1 

son: ı(;u muhtelif suallere aşa- ı 

gıc.h iri c~vcıpları \'ertnişlir: 

- Bul;;aı· na~vc öli Filofla 1 
son gör' IDl'll>Z nasıl cereyan 
ctti? 1 

- F'ilofla soıı y,örii~memizden 
c·vvel hır ol: mü iılrntlar yap
ım:ı k. Bu itibarla konuşacak 

'--
1< ;eyin kalmamı ı Bul~.r 

hiıK:.:n~tı bana karsı co!{ iyi 
<lavr:? ı:Jı. Bızzat H:ra, Boris krn
rı hıısu;,i "'LJ ıı!illu bana Türk 
hu<.ludun·ı ha,.lar tah J etmek 
n1!2:akc •ıi ,vst ruı. :ufyadaki 
A;n r 1 ı. 1.. ç-131 ve Bulgar pro· 
tokol R '"' bir çnk ~.ıvat da 
hudtılla ıı ı toı bana re akıı.t et
tıler 

- - öı ' .ır Türk J lt'ludunda 
bir A! . .ı ı aık ri tcmerl<lız l var 
mıdır? Bıı m 'lt.ıkada A' n 
.ıs~ rJ r, rr.P· alıccl ctt.niz ıni? 

lmdll aslıerlcri Bulga -

sadüf eden duvar dclık deııik haz edilmiş ve her ihtimale 
olmuştu, karşı rliin gece Avrupaya ha-

Kurun ap:ı.rtımaıııııın ya- reket etmesi lii.zınıgelen koı1-
nındaki (Darhan) da infilaktan vaıısiyonel durdurularak sıkıca 
çok mütees.,ir olmwıtllr, Kurun araştırılmıştır. 
apartımanının önUnLle bacakla- Gazetemizi makineye verdi~i
rı kesilmiş bır insan cesedi ya- miz s:ı.ate kadar ~uikast failleri 
tıyordu. r3pıcı Şevki infilakı henüz ele f,"CÇrnemi~ bulunu • 
i~idince soka#~ fırla.mı~ ve doğ yorlardı. Canilerin Türk poli-' 
nıca nolisc ko,mu~tur. Bu adam "sınin elinden kurtulabilmeleri 
heyecandan aklını oyuatınış bir ihtimali pek azdır. Bunların bir 
halde idi. j aıı evvd yakalanmasını temeı:ni 

Diğer taraftan infilakın ~id-, ederken. va·,ife b~mda ~chit 
delinden biitün civar apaı·tı - dtis<'n polis memurlannı hür -
nıanların pencerleri ve kııpıları metle anmak her Tlirke borç-
haı;ara uğramı~"tır. Yüzlerce t~r. 
cnm kırılmıştır. Pcrapalasın ya- ---------=------
nındaki xokakttı bulunan Bm-, Oon,ı'zyolfa"'ı I nı'zam-nıenthal hanı da en çok ?arar ti 
gören binalardan biridir. , · k' d'l4f 

Gene intilıikııı ı;;iddeti !'İvar narnesınôP. f fa 1 a 
evlerde o!dııkca büyük hl'yc - v 

<-anlara sebebiyet \'e11niı;, gıi -
1 rültüyıi mlit,.aki ' büyiik bir 

halk kütlesi Mkaga fırlamıştır. 
Bunların nm~ınchı bir çok pı
.i~malı, yalınnynk, don gömlPkie 
doia.'}an vatandaşlara (i;.1 ra..c;t-. .. e
liııiyordu. !nfi'i:ık ~cl"'bivle 
l.,el' tpalas otel~rıiı1 kınlun kapı 
rercc\·e ve camları bütün cad
clcyı kapladıtındnn seyrü.sefer 
de bu ·iiwcn il'lnta c•.nıi~;ti, Bu I 
molozlar ıraslnda )'er yer gö
rlmP k111 pı!ıtıları "' elbisı' 
parçaları ccı eyan eden faciayı 

1 bü ün ~·rlaklığı ıle gösteriyor -

Ankara. 11 (Hususi 1 - De-
ııizyolları nizamnamesinde ya
pılan tadilata göre memleket 
i~inde ve dışında harp ve 8efer
berliğe hazırlık ve iktısadi buh 
raular gilıı fe,•kaliı.de hallerde 1 

yaş ha'1dine b:ı!nlmaksızın sey
rüsefer kabili;•eti tespit edilmek 
şartiyle genı, :n :ibayaasına n1ü-ı 
saadc cdilmP.kteıfa. 

Riyaseticü•nhur yaver
lerinden yüzbaşı Şükrü 

ö1dü 

Hafif Amerikan harp gcmile-

1 

ri ile !ııgil.iz nrlılılann mübade· 
le Pdilcceği bahis mevzuu ol
muşsa da bu haber ciddi esasla
ra istinad etmemektedir. 

1 
İngilterenin Va~ingtoııdaki ı 

bü)"ili. elçisi Lord Halifax Daily 
Sketch muhabirine yaptığı be - I 
yanatta böyle bir mUbadcleye 
ait hic bir projenin tetkik 
ıne\'Zuu olmadığını söylemiştir. 1 Diğer taraftan !ngiltereye 
sevkectilmek üzere sıra beki.iyen 
malzeme arasında ilk gönderile
cek partinin 1'sivrisinek11 ismi 
verilen ve saatle 70 mil sürati 
olan mühim miktarda hücıım
boUarından teşekkül etliği ma
lıündur 

Bundan başka Amerikan or
dusu ihtiyacından tefrik edilen 
uzun mesafeli boınbardiman t.av 
yareleri de 15 güne kadar gö~-ı 
derilecek malzeme arasında bu 
luıımaktadır. 

Kongrenin yarın kanun pro
jesini nihai olarak kabul cde-ı 
ceği zannedilmektedir. Meclis 
reisi B. Sol Bloom kanunun 25 
muhalif reye kar~ı 410 rey ekse-, 
riyetle kabul edileceğini tahmini 
etnıektedir. 

Proje ka.lıir ekseri~etle 
l<abul edildi. 

Vaşington, 11 (a..a.l - Mü
meıı.ııill.er meclisi, deruokrasikre 
yardım kanunu projesini, iı~·a
nın tadilleri ile b-•raber, 71 rl'ye 
karsı 317 rey ile t.aı;vib etmiştir. rıst na mı.it mndıycıı gc' yu1 ·e 

cenuba doğru ukıyorlar. Fnk:tt 
b•ı hu ıı.: , J ord• ı;u:ııız F ı~k ne 
ceYap - err. ırı. sizı yanlı hir yola 
set.Kt' ını olurıc:1 

'' \'ak'ayı müteakip varalılar 
d'·rhal. h ·stalıanclcrc ııakl-'<iil
cliklcn ııoııra polis ıııkı bir kont
ıol. va•'etmi: v.: tahkLl{alı işkal 
etınnmek i on lıic kim~ ·ııin bina 
dahiUnc r ~n1es'nc- ve dışarı c:ık-

Roo~"elt kaııunu imzaladı 
Ankara, U ,Husu:;i) - Kal.b Vaşıııgton, 11 (n.a. l - B. Ro-

- Bt1 lgari3t;ndJkı 

sekte..;in,kn < 1 .t eden Riy ıscli oseveıt, bu aksam, demol~rasi: 

1 
e!imhur v.ı' rlerinden ylizlıası ~ere 3yaroımt kanunu Pl'OJCsını 

. · . .. 1 • ı ımza all'JŞ ır. I Şükı·ünün c:~Yl.aze~ı bug~n ka .:ıı- • 

Habeşistanda imparatorluk 
kuwetleri Afoduyu n!:mşlar
d.ır. Bu kuvvetler ,,imdı Asos:ı-, 
ya d?ğru ilerlemcktedırl.e.r. 

Dll.§ınan Ç<!kılırken dort top 
ve bn· zırhlı otomobille baııka 

teçhizat bırakmıştır. 1 

Daha §arkta Habeş vatan -
Jl<!rverl.e.·;_.dc:ı müteşekkil kuv
\'etlcr DanıbaŞ3 şehrini zaptet
nıi~lcrdir. Bu kuvveUer Debra: 
Markotia c•ıgnı çekilmekte olan 
İtalyan kollarını takibe devam 
etmektedirler. Burada da iki 
top ve başka harp malzemesi 
iğtınam edilmiştir. 

İtalyan Somalisind•', Habe • 
şistandaki ileri hareketimiz 
memnuniyeti mucip bir surette 
devam etmektedir. Yeniden yüz j 
!erce e8ir alınmıştır. Bunlar a
rasında bir liva kumandanı ile 
bir vali ve maiyetl~rindcki kim
seler de ıneveuttur. 

Süveyı:ı<' ııkın 

Kahire, n (a.a.) - Dahiliye 1 
nezaretinin bir tebliğinde bu 
sabah erken 8lıveyş kan1lı 

rnınlakasınıla hava tehlikesi 
işareti verildiği bildirilmekte -
dir. Bir kaç bomba atılmış.sa da 
ne .maddi hasar, ne de insanca 
zayiat Yardır. 

Nairobi, 11 (a.a.) - C'enub! 
Afrika kuvvetleri unııımi kıırar-
gfthıııın tebliği: . 

Almanlar geçen harple bunlarla 
ilk aylarda çok genıi batırmağa 
muvaffak olmuşlarsa da sonra
ıb.n Amerikanın cabucak deniz
l~re döktüğü bir· çok avcılarla 
hekleneıı işi göremez oldular. 

Bu yazımızda denizaltı gemi· 
mııe ait :<na hatları ııöylerniş ol
duk. Sırası düşmüşken bu bah
se aid propagandalara da tcmıuı 
edeceğim. Bundan bir ıniiddet 
evvel lstanbulda CJkan bir ga
zete Japonl<..rın bir cep d·:ıniz 
altı gemisinden bahsediyordu. 
20 tonluk olan tekneye Japon
lar 100 b•oygir kuv\•etindeki mo
törlcrle saatte 30 mil sürati vı:r
meğe muvaffak olmıış!aı·, ve 
tekne 540 metreye dalabiliyor
mu.ş. İlim bu rakamlar araıan
dakı münasebetleri tamamen 
reddeder. (20) tonluk bir tek • 
neye, deniz alti•ıda değil, deniz 
üstünde saatte 30 millik bir sii
rat veı·ebilmek için motörleri
nin takati en aşağı 2000 beygir 
ku\'\·etinde olmalıdır. Motör, 
motilrdilr. Beygir kuvveti de 
beygir kuvveti. Bunlardan 
birinde bu kadar tekamül im
kansız olduğu gibi ikincisi de 
bir tariftt'Il ibarettir. 540 metre 
dcrinliğlde su tazyki 55 a:.ınos
fl'ri yani santimetre mıırııhbaını 
55 kilogramı bulur. Böyle taz
yike tahammül edebilecek ola.n 
bir teknenin i•i dolu değiı.::e bile 
motör, mürettebat ve motör ala
cak kadar d.ı boşluk olamaz!! 
Bıı rakamlar prop~anda tezgah 
larında yapılan denizaltı gemi
lerine ait olacak st.t'lınz. 

Cenubi Afrika ktıv\•rtlerıne 
mensup bombardıman tayyare-

1 
leriııdı>n mfü·ekkep filolar sı 1 

martta Harrar üzerin<> §iddeUi 
bir akın :.~'pmıAl.ardır. Kışlala
ra, müteaddit barak1:ara ve 
biiviik bir bina,·a tanı isabetler 
Yaki olduğu kaytledi!mişUr. İki 
tavyare dafi topu mevziine isa
lıct l.•r kay dedi imiş, mülcııdtlit 
bombalar d..ı ü•üncü bir ll'C\'Zi, 
üzerine rlüşmüştUr. I'ilotlar 
C'2.llafo rnıntakası'lı:la be~ ız bay 
rak\arm sallandığını ITÖI"" iişler
dir. 

F ransanın vazi
yeti İngiltereyi 

kızdırdı 

a kj:rleı ın~n nııktaı.,nı 

tr lmıin vliyonnınuz 7 

Alın: n 
ne katlaı Ma•,ın..ı iı: \-, rn1c•vıl. t!.r. 

tnTili.l,. f"Sn:ı U\da orıula L·ulun!ın 
bir urJ<adıı."'.·ımu:ııı nıli.,:-h("(]('İf:'ri 

rı1arak uskerı ın<·?..arlıga go - ı •ı• 1 
nııil<.lü. Ceııa:o:eue Riyaseti cüın- Il gı iZ tayyare• 
hur umumi kHibi, yaverler, si-

IAndra, 11 ( a.a. l - Mii takli 
Fransız aj2~•mın Kalare muha.

1
1 

biri yazıyor: n bir Jıız \'erdiı'(ine deliılet edi
Vor "TPpedele·ı .. i ~ \•rdeyen 

~ h· ını r-ırtlanıı de gc·iı·il. -ı i 
o'ı:,, iakılıroa, ırerkc• cephcııin-

- Bu hususta bildiklerim !•·, 
'llAİ • tihbaratııııa "iti • Kallı.l. 
edersınız ki siz:: hıç bır şey söy
Jcyece vaziy ttc değilim 

İnfil&k hactı:-ıesi e8n'.lSında te
S8.dL..;f'n l'craııalrı.;; otclindr· bu
Ju:ıan hir a.rkadaşırnız mil~ahe
cı~ıcrini şıı şekilrie nıı.kletm.iş- 1 

lah arkadaş'e11. bir askeri \'e !erinin akınları 1 
jandarma mlifrezeei, Ds hilıye, 
Müdafaai Mi;liye, Maar•f Ve
killerı, general Salih ve bir çok 
zevat lıazır bıılı..ıırlular. 

- Hür Fram'1z kıtnlnrmııı Tu 
ııus hududuna k.ı lıı.r giderek 
general IVr•yg ndın kuınand. sı 
ııltmrl:ıki askerlerın ellerini sı
kacaklarını iimit cdiyor.ım. 

Vaşington, 11 (a.a.) -- l"ran-
117. dca .-et vapurlarına mubt3' 
mel olerak harp gemiler inin 
re!ııknt edeceği hakkında nmi
r:ıl Darlan tarafından yapılım 
bey::nat Birleşik Ali'<:> il.ada 
şidd.-tli bir aksülamel h ~ıı. ct-
m1'tir. 

t'I" yakında ı · im ınuvaffa.kı • 
~ lcr b<:klcııclıılir. 

heniz! rılt': 
iJ ı ~ P.ıı harp tP, c ·\' cüs..qelı h rp 
~ f. ~ l •11el l"W mcvk .ıı 1 n el • .ür
~ Ilı li. İnşaat progı aın1ar~.ın 
~ hıı IDda 52 bip tonlul< koloslar e'i: g· riiyoruz. Bununla berııbcr 

.C ~ nnya karaları ıçin \'C "ara 
~ '; l> l'l'aJaıınd:ı <·crevan (-den sa-

-- !'on yıı.si vaziyet hakkın-
da k.ınaatı.: ne< lir" 

Iiıç b. politık oeyanat yap 
rna0 a uıezu ı leg lım. 

B y Re · lo ll lstanbt • c.:ı kaç 
giin kal.a,agına ve buradan ne
reye girlecc,;ınc daır som..ın bit' 
suale e şıı cenbı vermiştir: 

111_ ~ l;ır bit 'l!'k w nrk:ısı kes. · 
~~ ı oofrımizın ~anına gideceğim \'e J;!I~ Qk bil.nıiycn ıkmal convoıs e- or'lda htikumetımın cm: lerini 

lsmubıııua ikı gilıı kalnıa
gı <l"-<lınıiycmıın. Bilal.ıa!'{' tlos -
tum ve rıe~lckta ını Ankara 

. ",I. ~ııe ıhtiya" gtlsteriyor. A•t~kl, bekl yeceğını. 

~~Jıl ' nec·ek hır or'111 da deM • s f" · ı -
t}'.,; bu.. .. k. t.I , • c ır ısl.asy'>ndan , ogruca 

un hir kıta uk acı ır · Pt•rapal'J.ll ole' e gitmiştir. 
d~ Y" <'llama da emniyet K vvet- Bav Reııd ll.'le gelenJ.nnıen 
~c ~ ~ 1 naıımadan ziyade, ufal< de- ba!ıka B·ılgaristanda ticaretle 

f 1,ıı: \· ısıtaıa..,ndan beklemek me ~'ul ola yalnız iki İngiliz 
of. ~il> geliyor. Bir denizaltı, bır kalmıştır 

"Pil, hi• ı. ıva torpili, ber •• .ıngı ,..~--------~r.TA..., 
lıir ""m.yı adem~ S".!riikleyct!- -
• " ken, en ynK n bır nııısnrnanııı Y)r. Britan' a, iltıfat etmtd l;j 
~- , t"rzını kest ınck k r" çtiıı. ;-'lıode rnıılıriplcre bile m.ıft..>-

r bııJunııvor Galiba,. nşası Lu 
" •çiı11\e lıitnın bıılac.'lk lı:ıı P 
''•ile i arMını!a bir ~r.k ta L-

1 ~!arı var. 
J.>..._rptcn s<'nra bu l:ı:ı ' -eden 

~ııı n d rslcre , ;re hır l f 
Yapm k zanırc. eri b " gös

k ! 
1
Jtin, bir İtalyan kruvazcıil, 
lı-ııyerler himaye!' .e oldu· 

~ h;ıkJe de bir cleniz::ı ı. bot -
~ıı avıırduğu torpile hcc.'.of 

f ~lı..ı etti ve g ltı. Alm<ın) • 
"~1' lı :::ııtı ve have filolarına tat-

1 <'f. >ii llıtıitı.er bıığlamaktadtr Bu
~ Britanya etrafını.la kurnla
lıı;, ateş çemberi, adalılara a-

ltı Jedirlccek 1• _ 

~ l erde, \ı, rbin çıkııracagı 
ı~ ıklan karşılamak i~uı her 

hır; dılşiinmek ne mümkün! 
" zekiı ı, hattiı h r büy~ik b. 

~ .l;ın m harebL>Ri ıçin yeni 
~'ar, ye· usuller icat eder- ı 

Am<'rik ııı yard mı, biitiin tn
lepkn karr.ılnmak bııkmıuııl· .. .ı 
! .ro]{I ıs' z:ıferınuı 'ır mjl.:e;;. 
.irid ~ Yannki !:' .ırp, tam mft
naı;iyle, ı. mal?. c- har bidır. 
Amerika, tiikc-~1 k t · '1i~·m 
k ıyr..ı '" ı ve bir co.ı •laha bn
• mmıy n san at müe::;. es ·le· 
ıiyı , >ıir ambaı·, bır t rsane 'e 
h • · bir iknul dıyaml r. Ora
J her ey hlrp salın lcnııe 

clalgalar ha!:ııde uk.ı.cak ve e 
bununla, biitlin g liık!cr ~' nı -

lebılc ekt.r. O h<'ple, hugiin 
kat'i §eklini alan k truıL bu 
harpte bir dönüm nokt ını tes
kıı ediyor. Zafer ·arınki sar-' 
fı\'atı karı;;ılamak kııdr"ti gös-, .. . . 
terrnt re • v- tt .r. E;r t n «· 
reye 2 makıncli tüfek ko,ı aı1 

bu asırda, bir nıakınelinin cıakı- , 
katla sarfett•jı 1200 fişe 1 tam 
zamanında l'liiııcn!er esut net 1 
ceyi alacaklarctır. 

tir· 
- B~n o csnadıı bin ııın ıkin

ci l:.ıtuotla bulunuyordl 111. Dir
denbirl' wrlcri sarııan \'e bütün 
caml•rı "tıızla buz e<l 'ıı mcithi~ 
bir infilak du)~ıldıt. Bıııa o ka
dar ~iddctle safsı 1ÖJ kı gayri ih
tiyari yere diiştüm. En·clemir

Ticaret Ofisi umum mü
dürlüğüne Ahmet Cemil 

tayin edildi 
Ankara. 1l l •fıı"usi) - Ti-

Atma, 11 (n.a. ı - Yuııanls-1 
tandaki lngiliz hava km·,·et•eri 
umumi karnrgRhının tebli;{i. 1 

de zelzele oluvor ıannc·ttim. Fa- carct ofisi utnum rnüdüı lügüne 
l;at sarsıutınİn arkası lrnsilmis- dış tıcaret ı eıs muavinlerinden 
ti . O zaman bnnun Sl'be;bini ve halen krnıc,i·ıasyoıı lıeyclin
anlamak i~in dı":.ırı fıt'l.ıdıın. A- de çalışan Ahmet Cemil tayin 
şai;ıya anırcye indiğim znman 
orl ıılık toz duman i~iııde itli edilui. 

Glava . Buzi yolu iizerintlP 
düşmnnın motor.ü nakliyatı ve 
kıtaat tcccmmiiıtd, hınan ka
ra kuvvetl.PrL'1e müzaheret sure 
tile, bombardıman odi mi't ir. 
Bazı bölgelc-rde dafi lıatary" l;ı.>·ı 
nın dC'\·amh "lesi i!P karşılasıl . 1 

mışsa da tayy~releı-imiz dü~-: 
manı bonıbart.lu,,an f'tliktcn non 
ra alçalarak motörlü nnkl.iyntı 
\'e yol boyunca ltarekı:>t lıali11de 
bulunan kıtaatı mitralyöz ateşi
ne tutmııslardır. Bütün tayyare
lerimiz üslerine dönmüşlerdir. 1 

Bu sözleri yakın şarktaki 
hül' Fra'tSiz km'VcUen 1 ı..u .,_ 
danı general Cat.rouıc M • <.!'!. 
~ık:ın Arap gazete!Pti: :! n Elbr' 
lat; ğazetcsi n1uharı irine sb:tle
nı işt r. 

GenPrnl hevanatı ara.sınr!ı< E
ritrecı~ Kcreıİ mıntakaı:.ınd<ı hür 
Frnn~ız kıtaıarının 4. lü esır al· 
dıklannı t.la söylemiştir. 

Murzuk w Kufra vahalarırın 
lıür Frıınsız km·vetl. rinin lşg:ı
lile neticelc·ıin ciiretkar hücum· 
!ar hakkında general ı;öyle de -
miştır 

Pol1~ dlidü'<kd çah~·or ve Mo;:;kovada iki tayin 
\"arnl,m:.ın za\•al'ıların fory:.ıl- Mcskova, 11 (a.a.) - - Hava 
İaı·ı orlaltğı inletiyr•rd,ı. O 7.a- ;;,nerallcrind~n Rişagov'la ko
man tngilız c!,is!ae ıı-r i pr ~- m·.scr B. Zaporojctz milli mü<.la
kcn bir rnikc<•t ya~ıldı '1nı öğ- faa komiser muavinliğin~ Uıyın 
rrndim; P:':1n.tıı~ _ne Şt.:ki!de ':'l· edılmi.şlerdir. Her ikı ide nıs -1 
kıl.ı !'f' :-hgını of;T. urrıc·k bcııım bcten r:»ençtirler. 
ır ıı r '< giiç oldu. He, kes ha- S • b F 

Manifatura saklayan j 
bir ti.!c-::ar 

Leon Filiç au;r.da bil' nmscvi-j 
nin maniiaturıı sı:.kladığını ha
ber alan fiyat müral<abc bürosu 

- Hu -ahaJano i gaH hüyuJ .. 
bir ehemnııvetı al?,dır. Ciinkü bu 
ral.arı Trahlu.;tan Ha •islall'! 
fta!yan s mal.sine ><: Eri.re)e 
giden !ta v c tayyareleri için 
birer -.~rı a'e tl'! ı-·ı cctiyorlnrdı. 
Buralar. ka,şı yapılan r iruın 
lar biiyük bıı· muvaffakiyeUc 

ş~nın .d~;ctin~ t.l.ii" nıüş, hu; bin- ıyam - ransız 
ıun ~ozu dı["~rıne ,, ·Fmuyordu. 1 

Maliım ofon h:,kikat "ht"la"' fının 
Dün gece ge<; ımktL' kadar ı 1 memurları, takibata girişmiş • neticeleıınıi:ı ve Habeşi<lt:ut ıı -

yu ptıJ0nuz tahkikat nE'tit<'tiinde h J kJ • 
\ lo1l olduğumuz netire şudur: 1 a şe ı 
infilak eden lx>nılıa otele hı -

r.Jkılan bir ,·aHz ir-inılt; bulunu
yordu. Bomba ı;ulu '<'klinde 
~--,tH vP ü·tc·indt\ di.~anıo gibi 
ufak bir r,ey h~ 1 lı ~an nl:ı.vfrlcn 

!erdi. Leonun A~irefendi cadde- 1 mı""'!İ "ılisi Diik D'ao.stcn'un 
sindeki gizli depodı bulunarak emrindeki ;}ıı(I bombMıhmaH 

idi. 
J·~srarh hir noı~ta 

Bt.ı bomlın:ı.uı ayuı biı . ı ıuıt
lama'::. ol:ı •·ak Pc p lamn 1 r
k ı hrafına tc a.ı.lüf cd«n Cüm-
1• \ bahe y0lw1<1 · i .ıs
f alt Ü?crinde bulu;: ... .:~tur. 

l'erl.ıal ica•ı eden terti!Jat a
l: n.~ ve bomb"nın infıliıkına 
mini r !.:..nmuJtur. 

!nfüikın la'l1 saaı 10 ıı 1 da
kıka geçe Yuku buldı. "' illfilli. 
km ı>-odctiylc dınJn saatler
dc-n ~nıa~1ln1ışt1 r 

Ö!cnl.E-r IJm!ı·rdir? 
İnfiliik ot. .. le \'amuş bulumın 

lngıliz . t.:Ciıi ile mııiydindekile
rc bu zaı "' yapmamış, yalnız<>
rada ,·ar 'eten bulı:nar. I·olıs 
bi ıci subc ikinci kısım ivıı 
>nemurl.a.11ndan Rcsa.t Mutlu-
6~n ile yine ayni ku'.ım memur
;,ı:ınd.nn MAlımut ınfil.B.kın t.e.-ıi
nle ı:ilmfu;ı!erilir. Diğer .bir ~ 
murla bır asker de yaralılar 1 

I N B mallara ya:;'ıyet eüilmiHtir. Mal- teyyaresi~i rno c indirmiştir. Tokyo, 11 (a.a. l - ). · · : ·· Japon talepleri !:ar ası:ıd:• 
Japonya, Fransa ve :-'ianı ta- !ar, piyasaya çıkanlacaktır. Vichy hiikuıne!inin \aziyctindc, 

rafınd,.n ıı~redilen mlı. lcr~k _ ~ ba!h~dc11 Reneral Catuıııx c• 
hi r teb1iğt1~. Fra!1.$ız 11 r. ı..iu;ini- ~ - --- -- - - - cürnle şöyl·~ ı]on1 istir si ile Siam arasındaki hudut ih- ,,,., _______ .,._·---, Vidıy tehlikeli bir yokuşh 
lilıifının halli irin J:ıpo ıymun D K K T ! kaymak iiur bıılun"y"r. \'ichy 
mutavassıt olarak yaptır tekli- nin t;ı.kip ettiği politika oonı 
fin kabul ve imza edildiği bildi- Hindi Çini m•.,umi Y'llili • nrl ft 

rilmektc<lir. istifaya l"J"'eehur eLTJ•isti~ 
B'ı teb;iğe göl'e, FranSlZ Hin- İSTANB ULJJA Japoaya bize karFı ::'iamı tah-

ıliçinisı. Paclay mmtakasiylP rik etti Mak:<>dı müda! 1ıc C'am!ıodge'un garp ve şimali • BİR ÖLÜ fll'salı el<!~ l'lerrk hunun bccl lı-
g'ilrbi v<> cenubundal<i toprakları ni bize &k·tmclıti. Bu bccl ı ikti-
Sianıa terketmeklir. Bu toprDk- ARANIYOR ! saui meııfaaUerle ileıideki har!'-
lar vaktilc Siaına ait bulunu- kfııta kııllıınılacak tlcni>. \'C' ha-, 
yurccı. Bütün bu mınt.ılwlar at· v:ı ü.slerinden ib3r, ttı,. 
k~rlikten tecıit olıınncaktır. 

Bugiin tı•l.rar )U~~ıııaU<! Mekong nehrindeki iki ada •• i\ 
Kong ve Koıw adalan da Si:,ma ola•ı hu ölü biitun <lüu~a İ('in O L U M j 

kt d ·r F'akat bıı ·ı,,· l ı lıariku!ildP mühim esrarı "-. g~çme e 1 • 1 Ut : "' 'v!ulga Ank.ı· , Mo' lev ş~yhi l\iu,. 
Hındıçini \'e :ianı tarafından sııııaktadıl'. tar N'uttttin >ren m ıptoL bt ıundu. 
m·• terckrn idare edilecektir. '" 1. h 1 ..... kın ğu h Ll!ık!:ıt urtı...arııy, 7 

.T':ıponya bu anl,o~anın kat'ı· ı ... ıyll' ıır sa ıs ""' . da 
,...,_ 'IOJ·t J94ı ı><·~be gı,,, t h.·,.ta 

mahiyette olduğunu garanti r•- mnJümatı olan '~ 1 a ınııJumat g02l.,,.i11i kapan" nana: ı I,y~p suı-
mektedir. Diğer tarn ftan F'ran .• ı 1 salıilti olmak İ.,!İJ nl<•r "l E- t::ır oaı" nd" kıltl)dıktan onr Eye 
\'C' Sıam da, Jap.ınyanın sulhiin Nl HACAll,. ta Rl'ŞTt'diJ('(l<'>l. s~ n k•br"st , nn de aedilm:şt;,, 
ruuhafaz.ası emrinde s:ırfclti~i t:ı!'illiıtı ~lıemııhal olrnnıah- MCThunıa Alfahtan mal!flret diic-rl 
g&.yr tkri ve Japonyaııın clürii0 dırlar o!losin~ tatiTt'ticrintirı sunarız. 
hareketiııi teslim c •!emektedir. ı---· ---------11•-----------

Vichydeki Amerika büyilk C'l
çıi.:ğıııın müstesarı Robert 
Murphy bu iş hakkın<la izahat 

\'ermek i~in derhal \'a§ingtona 
ç• "rılmıı;tır. Amerik'lcu Fr~n
~ı !ata kııl"ı ol:ı!" Ecmpati der
hal o d~rece diişmüştür kı Ti
n1e:s t- etesinin '1a~ingt,. 4.1.ıti 
ınul> ıbirine göre Vıı.•ingtonrla 

bir iııkıt<ı ılcl'piş edilnıcÜedir. 

B.,mıan ba,·kd, Alll'anyur. ı1 
Fraıısaya i~gal ordusuna ait 
crz:ıkt~n 2.700.000 kental bu 
day \'erecet;i hakkında a. mir 1 

Da lan tarafından ~·aınlan beya
nat da garip görünmektedir. 

Amiral, işgal or-lusı.. hrn -
f m1an Frnııs.ıda mü.•adere e

' t.en 3.500.000 krntal buğrl~y
tl:ı.n miitebakı 70 l.000 in ne ol
du'"mu söylemekte zühul edi
yor. 

Kf'za, amiralin açlıktan öl -
mck ;i:ı:eı·e gösterd!gi bir mem
leketten Almanların erzak ınü
sar•cre etmelerine n~en itır.ız 

et"'1ediği merak edilmektedir. 

I .Qnılradaki tef ;irl.('r 

Londra, 11 (a.a.) - Fraıı~aya 
gidecek iaşe vap.ırlıınna lng ı;,, 
ab! kasını yarabi!meleri için 
Fra:ısı?. harp g-emilcriılin ref. -
kat edeceği aklunda amiral 
Darlan tarafından yapılnn teh· 
didJ B. Churchill'in Avam Ka
mar:ı,,,·ınm ilk aktedeceği rels~
clo Cl'vap vermesi muhtt>mddir 
Londradaki kanaate göre Al
ma11lar amiral Darlnnı böyle hır 
11aı~kete teşvik rtmişlrrrlir. Al
ın~'1ya Fransız donanmasına el 
koyauındığı için onu İngilız dJ
naıınıa.sı ile çarpıştınnak aru.
sundadır. Böyle bir lııidıscnın 
Almanlar idn lıaııka fayda.it a.ı 
olacaktır. Bu ınıretle Almanları 
Afrikadaki Fransız ı ·· tcmlL
kc.>i.tıe got.ürecek yol iizcrindek i 
ına.nialardan bin de ortadan 
kalknıış bulunacaktır. 



İstanbul P~ T. T. Müdürlüğünden 
Oemani;re t.els.b. ıstasyoou binasında J'•ptırılacak ta.mira& keuifnameel 

~rcacşısını istimlak DJ\ICibince açık eksiltmeye lr.onubnuıtur. 
niiiM><> 'lif:· t 1 h EksiJlme 28/3/941 tanbinde cuma l'ÜJ''U ~•at 16 da B. Postahane bina-
rftaSar jl 1 yan iŞ esap a karıısında Valde h3Dı 2 inci katta 23 No. da umumi depo muhasip~ğl 
.... ~;.;,,• ~ olunmuş odaeında toplanacak müdürlük alıın satım \.omisyoııunda yapdacaktır. 

·uı Beled' · bund Koşil bedeli 1731 lira ~1 kuruş muvakkat teminatı 129 Ura 87 kuruış. 
ıyesı an 

!lir-müddet evvel Mısır çarşısı- lor. Taliplerin lr.eflf ve prtnarnelerlnJ görmek Ye muvakkat teminatlaruu 
yatırmak ~re çalışna -'~'erinde B. Postahane binaaı birinci katta ıdarl 

- ._.,_,." ederek modern bir .~ 
~ "'Ullll""' lr.alem levazım kısmına ekailtme gün ve saatinde de en az bir taahhütle 
lı:&l hal.ine ifrağ etmeğe .lıarar clOOO> liralık bu ~ bem..- iş yap~ına dair idarelerinden almış olduğu 
ft!rlllİşti. Bu karar üzerine çar vesikalara istinaden l.tanbul villlyetine mlıraeaaUa eksiltme tarihinden 
'llDlll iııtimlakl için ııarfoluna _ tatil günleri hariç 3 gün evvel alırunış ehliyet ve 941 yılına ait Ticaret 

Odası vesikalarile muvakkat teminat makbuzlari1e birlikte komisyona 
c:aJt para hesaplanmış ve bu mllrecaoll;ırı, (1901) 

İ!lin 300 bin lira ile ikmal oluna-1========================= 
bileceği tahmin olunmuştu. Bu
nun üzerine istimJa.klere giri
şilmiştir. 

İstimlak muameleleri ilerle -
dikçe islimlak meııarifatının 

gittik~e tuayüt ettiği görül -
müştür. ıieticede şimdiye kadar 
çarşının istimlaki tamamlanma
dığı 1 !de 1 milyon lirad'.ln 
fazla Jı;.ra sarfolunduğu ~örill
müşt 

IKi.'SAD 

l're r fazla dol 11 

geliyor 
Son zamanlarda Sirkeciye 

gelen trenlerin fevkalade knla
balık olduklarını nazarı dikka
te alan Gümrükkr Ba~müdürlü
ğti, Sirkeci Gümrük kadrosunu 
takviye elmi~Li~. Böyl~ikle, 

trenden çıkan takriben 200 ki
şinin gümrük muamelesi yanın 
saatte tamamlanacaktır. 

Halk tipi kundura fiyatı 
tesbit olunuyor 

Halk tipi ayakkabılarının tes
bitl hazırlıkları bıtmek iızere
dir. Kunduracılar Cemiyeti La 

1 
rafından hazırlanmasına başi;.

ıulan tipler ikmal Nlilmıstir. Bu 
kunduralar, bugtin .btanlıııl Ti
caret ve Sanayi Odasına getiri
lerek alakadarlımn iştırakıylc 

bir toplantı yap:laeaktır. Top
lantıda maliyet fiyatı tc~bit e
dilecektir. Bundan 'oııra, fiyat 
mürakabc komisyonu ynnııki 

perşembe günü y"pnc,.ğı idıma
da satış fiyatlarını gi:ıriışccf>k -
tir. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 

• i 1 

1 1 

ili ıaı 
1 

1 
1 1 

1 1 -
ıeı l 

:•ı 
•! 

1 ,. 
• I 

1 .•I 
1 

~OLOAN SAC:.A: 
1- B;r vilftyetimiz, 
2 - F.rnl3k. 

1 

1 • 
1 •t 
l•I 1 

1 1 

1 1 

!•ı ' 1 

1 1 1 

l•i 

3 - RUyuk tencere • Masallarda gc-

~en bir şahı;, 1 
4. T~ıvır - Bir renk - AraP\;a su. 
5 - Herkes riayet edec .. Geni., 

Oı-gı}. l 
6 -- 1'..ıtki bir silih. 
7- Pnn:ısız. - Blr spor. 
8- Gl-<:elc·ri yatılır - Alay. 
9 - l!crkesin bağlı olduğu toprak. 

YUKARIOAN AŞAGIYA: 

1 - llerk~in muhtaç olduğu gıda -
Beyhude. 1 

2 Hak. 
3 - c;,,";,mİJj zaman - Bağlamaya ya- ~ 

4 - Bır rakam - ı.rer işe karı~<ln 

5 - Sporcu1or bağırır - Zam~n. / 
6- Riı· .meyva .. Eski bir tabir. ! 
7 - Butunlük - Rusc;-a cEvet, - Za-

n1an. 
8 - Köpek - Manda yavrusu. 
9- Muteharrik duvar. 

(Evvelki bulmacanın halli) 

1 234 56789 

1 B\O SIT 1A:N!C 1'.!11 
2 -iFIEI A SlilB Sıl 
3 ~;11!f INIAIYIE1Tı• 
4 ~IA1tt:E,m\A:K,IIL 

YEN1 NESRIYAT 1 5 AIS İA1--0 i Zlll nlE 
•-ll!l:iima;ır:::ı' ~=zmııi 'ı 6 N İ IY IA; Z i• ıK ~ Ai • 
u fil fıi 7 el IE.KI IK A Pi I 
n.ıyme r es<:,r s ı slTı ı lalAIP'BiR 

Bursa erkek ve aHkcri liseleri g lıl I f . i L E ı · l , R , K 
tanınmış ve kıymE>Ui üğrE>tmcn- -

Hukuk ıstılahları lügatı 

8.00 Program 18.30 Konuşma 

8.03 Haberler 18.45 Cocuk 
8.18 Muzik saati 
8,30 Konuşma 19.15 Mtizik 
8,35 Müzik 19.30 Haberler 
8.45 Ev kadın IQ.45 Müzik. 

* 20.15 Radyo 
12.30 Proe:ram gazetesi 

12 33 Müıik 20.45 MU2ik 

12.50 J J;ıberler 21.10 Konuşma 

13 .05 ~1uı..ik 21.25 Müzik 

13.20 MU.tik 21,45 Muzik 

* 
22.30 Haberler 

18.00 Program 22,45 Muzik 

18.03 Muzik 23.25 Kapanış 

BORSA 
11 Mart 941 

Afılıı o• 1c.,,.,.,,, 
Londra 1 Sterlin 5.24 
Ne\.york Dolar 129.20 

Cenevre İsviçre Frc , 29.~B 
Atina Drahmi 0.9975 
Sof ya Leva 1.6225 
Madrid Pezeta 12.9375 
Belgrad Dinar 3 175 
Yokohama Yen 31.IJ75 
Stokholın tsv.içre kror: 31.00:. 

Eaham ve Tahvllfıt 

T11bvı1üt Uzerine muomele olma

nu~tır. 

İLAN 
Biga lc,.a Memur-luQundan~ 

Biga Jo~ytam dairesine izafetle ha. 
zinc>ye 238 lira vermeğe borçlu Blga j 
kusabasından Mehmet oglu Ha!'ıa.n 

ver~esıne- ait Biga tapusunun ni~tn 

338 tarıh ve 20 nur.1arasında k~ıyıth 
Biganın Tekkeci mahallesinde ı?H~ 

kan yol ve garben Kalecikli Halil, 
şim;"llcn tsmaıı ;:ığa ve cenuben yol 
ile ~cvrıli 112 ziru ml.osuhaclaki 
annn1n mnhcuı. olup vereseye uıt 6 
lıiı::scdc 4 hh;.,,esinin ;,.ıçık arttırma su

retı le paroıya "-evrilm~nc karar ve
rılıniştır. 

Gayrj menkulün muhammen Kıy. 

metı· 150 lira. 
Evsafı: Çarşıya ('Ok yakın l.>iı ıne

~ıı.!ede \. c iki işlek caddcııiıı. biri<~-! 
tigı kO~f'de yüksek bir ıncvkıded:ı·. ı 

1 İstanbul Belediyesi hanları 1 
Emirglnda, ~gftn caddtwıde 3 harıta ve 10 kapı numaralı evin 

hedim ve tahaasüi edecek enkazının satışı açık arttırmaya kormlmuştur . 
Tahmin bedeli 3638 lira 50 kuru§ ve ilk teminatı 272 lira 89 kıınışlur. 

Şartname Zabıt ve Muamelftı Müdurlügü kaleminde görülebilir. İha
le 27/3/1941 perııembe günü saat 14 de daunl encümende yaptlacaktir. Ta

' llplerin ilk temi.nat makbuz veya mektuplarile ihale günü muayyen saatte 
daJm1 encilmende bulunmaları. (1U4) 

Ankara mıntakası sıtma mücadele 
reisliğinden 

Sıtma mucadele sıhhat memuru yetiştirilmek iizere 17/3/19U tarihi 
nde baş1amak ve bir ay müddeUe tedrjsatta bulunulmak ve tedrisatı mil
teakıp on beş gün köylerde tatbikatla iştigal oluıunak üzere mıntakamıı 

relısliğinde sıbna mticadele küçük sıhhat memurları yetiştirme kurs'J 
açılacaktır. Kursa gireceklerin aşağıdaki :;ıartları haiz olmaları l.Azundır. 

I - Orta mektep veya eskl ı üştiye mezunu bulunmak, 
lI - Askerliğini yapmış bulunmak, 

ili - Sıhhati tam olmak, 
IV - Türk olmak ve iyi ahlAk sahibi bulunmak, 
Kursa girmek istiyenlerin aşağıdaki vesikalarile birlikle nihayet Mar-

tın on be;:ı:inci gününe kadar reisliğim:ze müracaat etmeleri il~n olunur. 
ı - Orta mektep veya eski rü~tiye mezunu şahadetnamesL 
2 - Nüfus hüviyet cüzdanı sureti, 
3 - Askerlik vesikası sureti •terhis tezkeresi.> 
4. - Sıhhat raporu cmemurin ltanununun 5 lnCi maddesinin D. tıkra-

suuia yazılı olduğu üzere> 
l5 - Hüsnü hal mazbatası 
6 - Hali medenl beyannamesJ, 
7 --- taşesiyle mükellef olduğu kimselere ait beyanname 
8 - 3 adet 4X6 eb'<1dında fototrat 
9 - Tercilmei hal varakası. ( 1157 - 1586) 

!erinden Bay Mehmet Gülbahar 
senelerce muntazam v" devamlı 
ı;alışm:ısından sonra 1rıgilizce -
den Türkçeye iki bin sahife be~ 
bin resim ve elli bin kelimelik ı 

v_2zanl.ar:. İstanbul avukatlarındaıı I 
Celal feyyaz ve l'tukuk l'akultesı 

mezunlarından oğlu 1''eyz1 Gtlr.:cl 
Jlukuk fakliltelcrine" devam eden Satış açık arttırma ı;uretile yapıl .. - =---------------- 1941 iKRAMİYELERi -

telfıffuzlu bir lügat yazmı. tır. arkmlaşlann mcsa:krınc kolaylık ol
Muharrir kendi bilgi ve tecrübe-! mak uzere bu kitab• çıkardık. 
sinden ziyade eski ve yeni e.~er- Tevzi Mahalli: Sirkeci Erzuruın 

!erden on muhtelif liıgata mii _ 1 hon No. l8 
Satış yerleri: Rtıbıfıli tklıal ku .. tuµ-ı 

racaatla, teknisiycnlcrc başvu • hanesi. Beyazıt elcktrık !dJrcsı ya-

rarak yurdda modern bir kamus nınd.ı No. 25, Milliyet K.tapevı ve 
vücude getirmiştir. Ba~u malze.. Vezn<-cilerdc ünivcnıJtc et.~ıhan"'>si 

mesinin pek pahalı olma~una 1 karıısında TUrkiye kitap evinde sa
rağmcn hiç bir fedakarlıktan tıımoktadır. 
~kinilmeclerı bastınlnn bu lügat 
herkese kolaylık olmak için ay
n cildlcr halinde çıkmağa 

başlamıştır. 

Fıyatı l liradır..:.)'======= 

Çakı ile kaşından 
yaralamış 

T. İş Bankası 
1941 Küçük 

cu~ından ve arttırmı:ı. bedeli de pc~ın 
olchıgundan arttırmaya iştirak ecfr. 
<:eklerin ınuha.rruncn kıymetin % 7,5. 
gu nisbctındc pey akçesi vermel·•ı • ı 
vey;.. nlilli bir bankatl.cın t~ıninat · 
ml"ktubu getirnıelcr.i icab eder. Guyn ~ 
ıncnkule ait \·ergi borçlorı taı~zıfut 

ve ıcnvirıye ile vakır borçları borç_- 1 Tasarruf Hesabları 

1 adet 2000 Liralık - 2000.-Lira 
3 • 1000 > - 3000.-. 
2 • 750 • - 1500.- > 
4 • 500 > - 2000.-. 
8 • 250 > - 2000.-. 

35 > 100- > - 3500.- > 
80 • 50 • - 4000.-

300 • 20 • - 6000,- > 

ı0u1 uı,0ııu"ı·.ait olup s:ıtış bedelinden tcnz:ı ı .1KRAM1. YE PLAA "'' I 
1 

l'li Kcşidoler: 4 Şubat 2 MaYlS, 1 Ağus-
tos, 3 tkincit~rin tarihlePinde yapıhr 

Birin<'i arttırma: 1/4/941 !;alı gunü ·~~~::::::~~~~~::~~~~~::_::~~~~~~~~~ 
s;,~at 10 dan 11 e_kadar Bıga ıcraı=·-- --. --

Kasetsri 

Maliye Vekaletinden 
Dantelsiz bir kuruşlukların tedavülden 

kaldırılması hakkında ilan 
Dantelsiz bir kuruşhtkların yerine dantelli bir kuruşluklar darp .. 

piyasaya kAfi miktarda çıkarılmıs oldujundan dantelsiz bir kuruşlukların 
3 l/Marl/941 tarıhınden sonra tedavillden kaldırılması karar~tirılmıştu'• 
Dantelsiz bir kuru:sluklar 1/Nisan/941 tarihinden itibaren artık tedavül et"' 
miyecek ve bu tarihten itibaren ancak bir sene müddetle yalruz mal san• 
d!k.larile Cüınhuriyet Merkez Bankası şubelerince ve Cümburiyet Merkel 
Bankası şubesi buluruna.Jan yerlerde Zıraat &nltası 111belerince kabuJ. edi"' 
lebilecektir. 

Elinde dantelsiz bir kuruşlıık bulwıanların bunları mabaııdılr.larll• 
Cümburiyet Merkez ve Ziraat Bankaları tubelerine tebdil ettirmeleri u.ll' 
olunur. c9035> c12523> 

lstanbul Hava Mıntaka Depo .. 
Amirliğinden: 

Bir makinistle bir marangoz 
alınacaktır. 

1 - Depomuzda ucretle çalışmak üz.ere bir tayyare veya otomobil 
makin.istile bir marangoz ustası alınacaktır. 

2 - Askerlikle ali1ıkası olmıyan istekWerin imtihan gOn ve şeraiti 
anlamak üzere en geç 15/3/941 tarihine kadar Yeşil.köy hava mınt.aJUI 
depo amirliğine müracaatları. 

3 - Sanat okulu mezunu tercihan alınacaktır. (1829) 

Toprak Mahsulleri Ofisi 
O!isimi~ce satıI<ıcak unJnrın iırın1a.ra gidecek cuvallarını toplıyarak 

kabili i~timal bır halde dılcdiğimiz fabrikalardan birisine teslimi işi pJ"' 
zarlık suretiyle ihale edileceğinden a1&kadarların martın l 1 inci salı gJ. .. 
nü saat 15 te Limau han dördüncü k..ottakJ ofisimize müracaatları. 1817 

Devlet orman işletmesi Pos revir 
amirliğinden 

1 - Pos ormanı imal5.tınd~n 70 - 100 bin parça Adau.;ı çc-ş;di ve cli$ct 
çap kerestenin su ile Tr;:ak deresi \.'C Seyhan ırmağının bir kısmı vosıtıı:" 
sile Eğner, tJyas boğ;1zı mevkileri arasına nakil ve ıru kenarına istifi 1'tl.,j 

palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Tahmin edilen b<:del 120 de~imet:rektipe kadar beher pnı<-1 

için kırk kuruı:ıtur. 
3 - ~ksiltme 7 Nisan 041 tarihinde saat 15 de Adana da devlet orJ11,ıı 

,şletrneai Pos revir iimirliği binası'l:t yapılacaktır. 
4 - Bu iş için ınuvakkat teminat 3750 liradır, 
5 - Teklif mektuplarının arllırma günü ve saatinden bir sa.at cvtJtl' 

linc kadar komisyona verilmesi liızınıdır. . 
6. - Bu işe ait ~artnamc ve mukavelename projeleri Orman Urlll)ll) 

Müdürlügü, Ankara, ıstanbul, Adan.l, Mersin c.:cvirge müdürlüklerile ~ 
revir amirliği ve Alanya b61f!e ~etliklerinden 200 kuruş bedelle teJ1liO 
edilebilir. (1332 - 1763) 

lzmir Nafia Müdürlüğünden 
u• tzmir hükUmct konaı;ı tomirat.ı 17172 lira 36 kuruş keşif bedeli ı~ 

28/2/941 tarihınden ıtilıarC'n 20 gu11 müddetle kapalı ek!riıtmeye kortıl 
muştur. . . ·fi 

istekliler 2490 ~ayılı ya!'a htiklunlerine güre hazırlıyaeakl.an 1279 ~ı ~ 
93 kuruş tutarınd<!ki muvakkat teminat ve on bin liraJık yapı taJ111~ 
işini muvaffakiyetle başardıklarına dair ibraz edecekleri resmi veS:ıfJt 
muhtevi tekli! mektuplarını 21 Mnrt 941 cuma gUnU saut l 1 de 17.l'l.,. 

Natia Müdürlüği.ınde müteşekkil konlisyon reisli.tine tarihi mezk.Orda ııı Bu orijinal eser bir kazanç 
maksadiyle yazılmadığından 

yurtta bir boşluğu dolduracağı
na emin bulunuyoruz. Ta wiye 

Samatyada Ağahamamı cad 
desinde oynamakta olan 11 ya
şındaki Kosti oğlu Pavliyi çakı 

ile sol kaşı üzerinden yaralayan 
Halit oğlu Nevzat yakalanmış -

doıretiuıde icra edıl~ek ve muham-ı ın.cı maddesine tevfık.ın hakları tapu mıyan alacaklıların satış bedelinin 
n1t.>n kıymetin % 75 ını buldugu tdk- sicillile sabit olmıyan alacaklıları~ paylaşmasından hariç kalacakları ve 
dırde uste bırakılacaktır. >.ksi tJk- digcc iil:lkada.rarun ilAn tarıhınden daha fazla izahat almak istiyenlerin 
dircic C'n ::.on artur;ın !arın t..·uthhutlf'- Biga ı«.·ra dair('sine mürac~tla 941/241 itibaren l~ gün zarfında hak.ların1 
ri baki kalınak ş:ırüll" 10 gün temdit numar;ı1ı dos~;;.ıda mevcut t..1kdiri ayven saatten bir saat evvel tevdi edip makbuz alacaklardır. 

faiz ve masrafa dair olan iddialarını ~ 
edılerck 11/4/941 cuını.ı günu saa.t kıymet zabıt varakasile 7/3/941 tari- ===P=os=t..=·=da:=:::v:::o=k=ı=g=ec=ı'=k=m=c=le:::ı=· =k=aL=u=l=ed=i=ln=ı="''=·===·:::l:::65:::7=•===c•791~ 
10 dan 11 e k:ıd:ır ayrıi dairede kat'i evrakı mlisbitelerilc birlikte daıre- hinden itit.:ıren asılı bulurıacak açık =:::::---

ederiz. 
ıh:.ılcsi yapılaC'aktır. mıze bıldirmeleri lftzımd.Jr. Ak.si arttır041 t:ırtnamesini görüp anlıya- Sahibi: A. Cemalettin Saraço~lu Neşriyat Müdürü: Macit Çetin. 

21')04 ~ayılı kanunun muaddel 126 hulde hakları tapu sicHlile sabıt (Jl- c:akları ilfın olunur. Baaıldı{jı yer: (H. Beki r Gür1oylar ve A. Cemalettin SaraçoAlu matbaası) 

Yolculaı~',~bc::n~k~ı:y:af7.e:·t:le~b:ır;--;;h:e7-0~· D;i~y:e~b:a:ğ~ır;,dı;:'.'.~B~e:n~d~e~ik:i:-::ad~u:n~l::;i;;::;;:;;;~;;;;;;:::~~~==;;;;;::;;;;;;;;;;;;;:::~~- ;:;;;;i;;;;:;;;~::::i:=~~i::~=:iiii::i:::::i=:~m~iş~·ti~'.~L~a~k~in~m~ün:a:s:i~p~b~i~r~v~ak~i~t~,~g~ö~·s~te=recegı:::~-:-nı:.~s:ö:y~l~:.m:-~iş~ti~'."!" .. ~ 
rifin şarkı ile bir münascbLti o- ileride duruyordum. Hemen: ı h bulamadım. Herifler hiç oradan Herif hakikat halde d0~1, 
~~·~~~:r;~~:;~n:ai\~~~~~~~rk'. ne~~~~a§: m:re~· l.'lrafa Bı·r ça gıcının seya atı· ~~1ı:iıi~~~;~\,~:ı~kibirb:unk ~ı!t'~~:eıın~~~:~i;';e~vi:o1a~: 
dı. I•:n nihayet içlerinden biri: doğru yürüdüm. Bu da vapur - j günde gelmiştik. Bu kabahat o- j dı. Şayet yalan uydurdu ıse ,ı eli 

- Pekalıi. ak~anı salonda şar- cuJartlan biri imi~, beni görün - cakçılarda idi. di meydana çıkacak mactııı3t. 
kı söyle d(• scsinı işıtelim. ce: 179 Vapur Napoli denilen ~ehrin bulmak mümkün olmıyacs.k ·~P 

Decli. Zaten nkşam olmağa da - Ha sen misin? Hayıli y'll- limanından içeri ginnce hayret- Bu suale layıkı veçhiJe ce' i• 
bir şey kalmamı~tı. Fakat o za- cular ve kaptan seni istiyor. mü~tefit olsun? Bunun için sa -ı Ben oturacak bir yer ararken kamaralarına gitmişler, fazla es te kaldım. Çünkü im şehir Ce - verebilecek bir adam bul)ll~~ııt· 
mana kadar tenha liir mahalde Dedi. ton kapıı:ından başımı uzattım: kaptan eli ile bir köşedeki san- vaplarından bana pantalon, ce - novadan pek çok büyük olduğu çin etrafa göz gezdiriyorv'r~· 
kamarotun eline geçecek olur - Herif kaptan deyince gündüz· - Baş üstiine mösyö kaptan. dalyayı göstererek: ket, şapka, iç çamaşırları getir- gibi liman gayet geniş, ate.~li. ı Yanımdan gelip geçenleriıı ·f • 
sam yine kavga kopacaktı. Bu -ı kii vak'a aklıma geldi. Acaba Fakat o sizin vapurculannızdan - Şuraya otur. mişlerdi. Kaptan hemen vapu- yelkenli gemiler beş yüzden faz- serisi kılıksız kıyafetsiz tıe{ı:rıo 
nun için yolculara· kaptan beni azarlıyacak mı idi? kamarot denilen suratsız adam 1 Dedi. rıın banyosuna girip yıkandık - in idi. Bizim vapur açıkta duran !erdi. Zannerdersem bull 'd,.ıı 

_ Baıı üntüne muhterem yol- Maamafih yolcular orada iken orada ise ne içeri girerim, ne de Kadınlardan biri piyanonun tan sonra üzerimdeki elbiseyi gemilerin arasından geçmek için kilesi vapurcu, işçi ta1nını0 fe\l 
cular. Lakin akşama kadar bu- korkmağa lüzum yoktu. Herif şarkı söylerim. Zorla değil ya! başına geçti. Bir kaç hava çal- atınaklığımı ve bu yeni şeyleri epey vakit geçirdi. idıler. Aara sıra kılığı kıY3~r • 
radn kalacak olursam kamarot ile birlikte merdivenleri indim. İsterseniz vapur parasını vere -

1 

dıktan sonra kaptan bana : giymckliğimi emretti. En nihayet rıhtıma yanaş - benden düzgün adamlar dıı ·ııe-
beni gizli bir yerde yakalayıp Sabal,ılcyin k a p t a n ile yım. - Şimdi hangi havayı söyli- Ertesi sabah güverteye çık - tık. Bir saat sonra Napoli yol- çiyordu. Kılıksızlara sorsaıı:ı ~o(' 
güzelce bir dayak atıır. görtişmüş olduğum salon kapı - Dedim. yecek ısen söyle .. Madmazel çal- tığım zaman yeni kılık ve kıya- cuları çıkmağa başladı. nimle eğlencek!cr, ötekilere ,e~· 

Halbuki herif beni dövecek sından içeri girdim. Parmağını ısırdığım yolcu - sın. fetimle kamarota kendimi gös- Ben de merdiven başında du - sam onlar da ya cevap v~re< 
bir iktidarda değilmiş. Yani bar Fakat sabahleyin salonda nun vermiş olduğu iki lira ce - Dedi. terip kim olduğumu anlatmak ran kaptana: !er, yahud vermiyccekler<!ıt·~ 
na el kaldıracak olsa kaptan kaptandan başka hiç kimse yok- bimde idi. O paraya güvenerek Bu akşam nail olduğum mu - istedim, fakat bir türlü herifi - Adiyo mösyö kaptan. Aşağı yukarı gezinınege rJ• 
derhal herifi kovarmış. Bu te - ken şimdi bütün yolcular orada böyle söylemiştim. Bu sözlerim va.(fakıyeti ömrümde unutamı - bulamadım. Dedikten som·a rıhtıma çık - !adım. Akşama kadar bural~ ce 
minatı aldıktan bir iki saat son- idi. Ben kıyafeti hazıram ile bu üzerine salonda bir kahkah'l.dır. yacağım. llk havayı söyler söy- Vapur Cenovadan hareket et- tını. vakit geçirecek değildim ya. ~rO~ 
ra da hava karardı. Vapurun kadar kişinin içerisine girmeğe koptu. lemez etraftan: tikten iki buçuk gün sonra Na- 'üÇtlNCO KISIM bimde epeyce param da., V ,,;t• 
içerisindeki fenerler ynkıldı. Sa- cesaret edemiyordum. Neden sonra kaptan· - Bravo delikanlı. poliye geldi. Madmazelin evine araba ıle :jıl• 
!onun kapısını bulamayıp bir Kaptan: ~Haydi! Haydi! Burada ka- - Doğrusu sesine diyecek Ocakçılar, kazanların altında Napolinin gayet büyük bir şe- mek daha münasip 01acağııJI 
yanlışlığa meydan veririm kor- _ Gel, silolmağa hacet yok. marot filan yok. Gel içeri. yok arkadaş! ne kadar çok ateş yakılırsa va- hlr olduğunu söylemiştim. Va - şündüm. . .,,,r~' 
kusu ile alt kata inmiyor, yol - Muhterem yoleulanmıza pek gü Dedi. Sedaları işitiliyordu. purun o kadar hızlı gideceğini purdan çıkar çıkmaz ne tarafa Hem kıyafetim iyi idı. "' 11~ 
culann heni çağırmalarına in-1 1.el sesin olduğunu, şarkı söyli - Bu teminatı aldıktan sonra i- ı Ahenk bir saat devam etti. Son söylemişlerdi. Onlann yerinde gideceğimi kestiremedim. Rıh - !arda mutlak katı gömlek. arı• • 
tizar ediyordum. Bir saat kadarı yeccğini söylemi~sin. çeri girdim. Kadınlar, erkekler,! hava bittikten sonra kaptan ya- olsaydım, kömürlükteki kömü - tıın pek ziyade kalabalıktı. pantalon ile gemıek u.sııl çuo· 
böylece vakit geçirdim, Bir saat Dedi. Den, münasebet.siz ka- sandalyalara, koltuklara, orta - ruma yaklaştı. Elime içerisi pa- rün hepsini kaza.rıın altına ata- Viyanada refikim Alfred Mili nıi$. Ben de 0 şekilde idım· t10ıl' 
sonra alt amaralara inen mer- ı marot orada ise hiç salona gir- daki büyük, uzun masanın et - ra dolu bir kese sıkııjtırarak: cak, vapuru hızlı yürütecek - !erin bit' kaç lirasını çarpan sar- kü vapurda salon yolct1l
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diven baş elan bir ses: 1 mek taraftarı değilcllm. Beni do- rafındaki kanapelere oturmuş - - Yolcularımızın hediyesi. tim. hoş heri! madmazol Mikaellii.nın verdikleri P.lbise de uzuzn 
_ Şarkı söyliyecck yolcu !l&- ğilp kömi;rlüi:c kapamak isti - lar, konuşuyor, gülü.,.Uyorlar, si- Decli. Ocakçı çıraklığına başladığım gayet manıf bir kadın olduğunu talon, kah gömlekti. var! 

rede? Hey. yen herif niçin benim sesimden gara içiyorlardı. ~rkek yolculardan bir kaçı zaman bu keyfiyet hatırıma ge• Napolide her kime sorulsa evini ( Arkast 

tır. 


