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Hitlerin son 
nutku 

Yugoslavya 
Mihvere bo
yuneymiyor 

Milli Şefin 
Tıbbiyelilere 

illi/ atları 
Tıbbiyenin tesisinin 114 ün

cü yıldönümü münasebetiyle 
lhıiversite konferans salonun -

Şiddetli ha· ·. Bomba ~ 
va harpleri hadisesi 

başladı 

AtatUrkUn Hayahndan . 1 
Yazılmamıs Hahralar f--.. t miinasebetile 

----., 
Bugtinkii cihıı.ngir n~ 

ınueT dünkü vataııpener mt
leriıı ı,ıan ve şerefini ellıvloo 
c;asbelmlt ve onma tarihteki 
lllöstesııa ııahifesini yn1ımş -
~ 

Dört Yugoslav da yapı1a.ıı mrasim esnasında Berlinde bügülı 
generali tekaüde :!11~~;1lılı1:1't!ıı;ıJ::,~ ~!t: hasarlar vukua 

Sevked ·ıd • cumhurumuz aşağıdaki ilti - ld • 
1 1 fatlariyle mukabele etmişler - ge 1 

Belgrat, 15 (a.a.) - Reuter: ı dir. Londra, 15 (a.a.) - İngiliz 
Alınan talepleri hakkında Yu . Konferans salonunda top • hava kuvvetlerinin Almanyaya 

~Qan: Hüseyin Cahlt YALÇIN goslavyanın bir karar almak hu- 1 !anan tıb talebesinden fakill- taarnızlan, İngiliz hava müd.a-
susunda gösterdiği tee.lıhur Hit- tenin 114 üncü yıldönümü mü- fa asının gece elde ettiği muvaf-
lerin Balkan !ardaki planının betiyl telgraf aldım. Tıb falnyetler, Arnavutluktaki İtal-(A Yllllturyanın ilhaJrmın il- tatbik tarihini değiş~tir. nase e yan ta.a.rruzu ve Habeşistan vaa-

çüncü senei dıwriyeei mil Alman programına göte Yugos- ==v~ v~~~ ziyeti İngiliz matbuatının en çok 
llaaebetile Hitler Linz şehrinde l&vyanın anlaşmayı perşembe ibliğ buyurulmasını rica 8 _ amkssını çeken mevzulardır. 
lıir nutuk söyledi. Alın 

8
günü imzalaması icap ediyordu. derlm. Times gazetesi diyor ki: 

• Hftler, Avusturyanm an- unu müteakıp derhal Yunanis- İsmel; hıönü "Çarşanba akşamı İngiliz tay 
)'aya ilhakı asırlık bir rüyanın tana hücum edecekti. 1 '------..;;=-.o==-• ı yareleri harbin bidayetindenbe -
haki!ratsahaııınaçıkmasl demek Yugoslav devlet adamları AI- 1------------1 ri Almanyaya en ağır darbeyi 
olduğunu bilyük bir gıınır ve manya tarafından teklif edilen R it indirmişlerdir. Taamız .Berline 
fftilıir ile işaret ettikten sonra, anlaşnıanm bazı bi1kilmlerini ooseve edilmiştir. Buraya. hücum eden 
bunu milteakıp AIInanya için ileride ilçlü pakta iltihaka sü - •• • k ta.yyareler arasında yeni tip bü-
harici siyasette uzun bir muvaf. rükliyecek mahiy~tte teliik_· ki bugun hır nutu yiik bombardıman tayyareleri 
fa!riyet ııilı!ilesi başlamış oldu- etmekte ve buna bınııen şüphe de bulunmakta idi. Bertin üze -
tunu söylüyor. Büyilk ve müt- ile karşılamaktadırlar. •• } •• rine yağmur gibi yangın bom -
tebit bir A!manyanın vücude Buraya gcle:ı ve Viyanan.ın SOY uyor balan ile yüksek infı1Aklı bom -
gelmesi Almanlar için hııkika- ekseriya iyi haber alan memba- balar atılmış, şehirde muazzam 
ten asırlık bir rüyadır ve bunu !arından çıkan haberler Alınan- yangınlar çıkarılmıştır. 
temin edenlere Alman vatanı ~n Yugoslavya~ üçlü paktı fngı"ltereye yardım dün geceki alım 
eldclen minnettar olmak icap ımzalamasını ıstıyeeek kadar Londra, 15 (a .a.J - Hava ne-
eder. Üç dört yüz mttstakil hü- (Son• uyfa 5 ailtun 4 Jı) gittikçe genişliyor :raretinin tebliği: 
kliınete pan;alanmı9 bulunan Diin gece, İngiliz bomherdı-
.ı\imanya uzun müddet kuvvetli ı ı } Vaşington, 1:1 (a.a.) - Bay man tayyarelerinin bıı§lıca he-
komşula.rının mildahaleleriııe, ta yan arın ~= .:e~ra :ı:y~ defi Rııhr havzası olınwıtur. 
entrika ve nüJuzlanna maruz Hava şa.rtla.rı geçen lıarekiittaki 
za.yıf bir ülke olarak yaşadı. akı"m k 1 verme kanunu mucibince demo!r kadar müsait olmamakla bera-
lı!luiyet hıs" len· dahili ve harici . a an son raailere yardım için kendisine ve ber, mükemmel --"--'er mi\qo_ 

· rilen büyük" salAhiyetlere ait ta- '""'"""" ~ 
liyasette en birinci i.mil mev- h .. ı .. ---·-'--· mm-·· ..,...., __ lr - hede olunmuştur. 
kiincı çıktıktan sonra, Almanla- ucum arı .. ...,........ .,..., ,,....,,.,..., Gelsenkirc!ıende kömürden 
tı.n da tek bir imparatorluk ha- tir. petrol istibsa! eden bilyu""k id -
linde birleşmek istemelerinden Relsicumbur bu nutku muha- rojenasyon tesisatına ko~• mu-
tabii ve meşru bir gaye olamaz· Mussollni taarruz akim birler birliğinin yıllık alrşa.ın zi- vaffakiyetli büyük bir-~ 
dl. 1870 - 71 harbinden sonı-a, ya!etindc söyliyecektir. Lord yapılmıştır. 
li'ransa. üzerinde ka.zaııılan ga- kalınca Romaya döndü ·Halifax ile B. Willkie'nin ve ka- Dusseldol'f endüstri mınta!ra-
le!ıe, Bismark'a bir Alınan Atina, 15 (a.a.) _ Yuıuuıis- bine ve kordiplomatik aZ&!arı - sına da taarruz edilmiş ve geniş 
~paratorlugu-nu tesis etmek tandaki İngiliz hava kuvvetleıi nın ziyafette hazır bulunacak • mikyasta bo bal kul 
lınkAuını verdi. Fakat bu henüz kara.rgiilıının tebliği: lan bildirilmektedir. Ja:nılmıştı;arıgın m an -
küçük Alınanya idi. Habsburg- Klisura civanncıa devriye do- Reisicumhurun nutlru Türk! - Ruhr'un dlğer kısımlarında da 
lann Viyanadaki saltanatları bil !aşan küçük bir İngiliz av tay- yede pazar eabah.ı Türkiye saati fabrikalar, mlinakale yollan ve 
Wlt Almanya emeline kuvvetli yaresi teı,ekkülü avcıların ref&- ile 5,SO dan 6 ya kadar devam diğer hedefler bombardıman e-
bir set teşkil ediyordu. 1914 - katinde uç.an çok büyük bir İtal- edecektlr. dilmistir. 
18 harbinde Almanya ınağliıp yan bombardıman teııekkülünil Reisicıımhunın mutad olarak (Sonu sayfa 6 liitun 5 cı.ı 
Olduğu halde bu mağliıbiyet bü- önlemi, ve dilşman tayyarele- iı;tırak etliği bu yıllık ziyafeti -----"' 
m Almanya ictca1miu me çı- rinden sekizini aıevıer içinde tiyatro ileminin büyük yıldız _ Bulg~rı'sfandakı" 
lıarıJması için en esaslı bir hiz- dilşilrınu.tfir. Diğerleri de o ka- lan tarafından verilen bir kon- U 
ın.ette bulundu. Çiinkü galipler dar hasara uğramıştır ki bunla- ser takip eder. Birliğe Beyaz Sa-
liabsburgları orta.elan kaldırmış rın üslerine dönebilmiş olmaları raya mensup matbuat sekreter- tren kazası 
lar ve büyUk Almanvanın teşek · pek az muhtemeldir. llği ııezdiııde kabul kartını ha -
lııiinü kendi ellenle imkil.ıı daire (Sonu aayfa 5 ıiltun 3 do) (Sonu u,yf• 5 alitun 5 de) 
iline sokmuşlardı. Almanlığın bıı --------=--------...::.:.:....: ___ ....:..:::.:.;.::...=::.;.:_:_:=;;:.....:...::.:.:_. 1 

::;: ~~~in~eHi~f;h=i~~ ,· r a n Şe h •. n şa h 1 n 1 n 
bütün Alınan vatanperveı-leri-

:::i:::~:::~h:;::~ d og""' um yı 1 do·· n u·· mu·· 
l'Iltıeı in söylediği gibi, Avını
l:uryanın ilhakı büyilk Almanya 
lçiıi: harici siyasetinde hakika- İr 
ten bir taıum muvartakiyetıerin Dün Ankaradaki an Sefarethanesin-
baş1angıcı olmuştur. Çünkü Al- ı d • . d ki İ 
ı:nanya hudutları dışında kalmış e ve Şehnm!Z e ran Konsolosha-
bUyük Alman kütleleri daha • d • J t "d d"Jd" 
ın.evcut idi ve bu mllyonlarca nesı:n e merasım e esı e 1 J 
.\lmanın da ane. vatana ilhakı 
sayesinde büyük .Alınanyayı ta· 
lll.amlam.ak icap ederdi. Bundan 
dolayı.dır ki diinya efkirı umu
~iyesi Avusturyanın Almanya· 
:Ya ilhakını nasıl takdir ve mem
nuniyet ile karşılamı.şsa Südet· 
!erin Çekoelovakyadan alınma-
8ında da Almanlara hak vermi~· 
ti. Memel'in Almanyaya ilhakı 
!>ek tabii görülmüştü. Danzig 
'l>e Koridl"!" meselesinin de Al
nıım haklarını temin edecek bir 
llUrette halledilmesi pek müm -
~dti. 

Hitler bütün Almanl:ınn =n 
llenelerden beri en büyük bir 
Irıilli gaye olarak kalblerinde 
ta.~ıdıklan bu ıdeali vatanına 
~in etmek sercfine liyakat Diiu .lraıı koııııolosJıuffi.nfls .,,.....,._ ınemsimden bir ı"ntiba 
lı:esbetıniş bir şeftir. Eğer bu - , -ı-
nıuvaffakıyetleril" iktifa etmiş """'!'!"!!!'!""""""'!'!"!!!~!"!"!!!!!!!"'--~....,'!"!!!'!"!!!'!"!!!"!""Y•ıı.zı-s"'!ı !"!5!"i'!'!n'!"!ci'!"!sa'!"!· '!"!yf'!"!ıı.da!!!!!!'!!!!! 
olsa idi, yahut o glin!erde eceli = 
gelerek vefat etBc ic'j hiç şilphe 
:Yok ki tarih onu en büyük siya
ııl simalar arasında ilelebet yiid 
edecekti. Bir rnilleti mağUl.biye
tin zillet ve ıztırapları içinden 1 

alarak vahdet ve azametin par- ı 
lU: tı.htına oturtmak o millet 
~hına çok büyük bir iştir. 
\>ikıa beşeriyet Bitleri bir dok
tor Koh, bir doktor Bebring gi
~ taziz ve takdis etmiyecekti. 
•akat emsali siyasi Qefler e.ra
lllllda ona çok pıırlak bir yer a
)lracaktı. 
ı...~~k teessüf olunur ki Hitler 
~"b'Ull bütün dünya milllyetper
'l>erlerinin takdir ve muhabbeti&
~~ celbeden bu muvaffakiyet-

en sonra kendisini çok fena 
htsıere kıı.ptırciı ; hak ve adalet 
~:nıumııtrını bir tara.fa attı; 
"U'SleA!ıa, gurur ve tahakküme 
~-oldu ve dünyaya h!kiın 
""'8İlmek hevesine dü.ştü. Düne 
hlinceye !radar mO!fyet hisleri-

nin bir şampiyonu gibi mevki 
alan ve milliyet hissi namına 
zulüm ve taha.kk:ünıe isyan et
miş bir kahraman gibi çarpışan 
Hitler, birdenbire tarihin kay
dettiği zulüm ve tahakküınlerin 
en müthişini tatbik etmek isti
yen bir müstebit sıfatile komşu 
milletleri ezzneğe ve düny~yı 
tehdit etmeğe başladı . Senelerce 
mesai neticesinde kazandığı 
mevki ve itibarı bir iin içinde 
elden kaçırdı. Ordula.n beşeriyet 
için bir lfet ve felaket halini 
aldı. 

Hitler nutkunda bugün dün
yanın kin ve hasedi, kıskançlı
ğı ile çarpıştığını zaıınediyor. 
Almanyanın vahdetini temin ve 
şeref ve haysiyetini iade eden 
Hitler bütün dünyanın o kadar 
sevgilisi idi ki, bütiln siyasf 
ııeflcrin kin ve kıskançlığı bir 
araya toplan.sa idi onun mevkii
ni sanıamazdı. Avwıturyanın 

ilhakında Bitlerin hakkını ve 
büyüklüğünü bu sütwılarda mü
dafaa etıniş olan bu kalem bu
gün ayni siltunlarda onun hu
dutsuz hırsıciihın<lan beşeriyeti 
korumak için en çetin bir cidale 
girişmek zaruretini hissediyor. 

Hitlere en büyük düşmanlık 

kendi nefsınden gelmiştir. Bu
günkü cihangir namzedi Hitler 
dünkü vatanperver Bitlerin şan 
ve şerefini t'linden gasbetmiş 
ve onun tarihteki müstesna ııa
hifesini yırtın.ıştır. Bugün harp
ten o kadar müteneffir olan ve 
Avrup:ı. işlerine karışmamak is
tiyen Birleşik Aıneıika efkarı 
umumiycsınin Hitler aleyhinde 
verdiği ınabkümiyet karan ilı:I 
Hltler arasında tarih sahifeleri 
içinde ctreyan eden facianın 
vicdanlarda doğurduğu kanaa
tin if<ıdcsinden başka bir ....,, 
değildir. ~" 

llliee1do Oafıid y ALÇIN 

29 vagon uçuruma 
yuvarlandı 

Sofya, 15 (a.a. l - Operiçe 
istasyonu civarında dön sabah 
vulrubulan tren kazasında de -
miryolları idaresi müstahdemle
rinden 10 kişi ölmüş ve 30 kişi 
yaralanml§tır. 

Marşandiz treni köprüden ge
çerken 29 vagon henüz meçhul 
bir sebepten uçuruma yuvarlan
mıştır. 
A/VVVVVV\~ 

16 MartŞe· 
hitleri günü 

Bugün 16 Mart ıelaitleri 
gününün gıldönümücliir. Bli
tlin memleket bugün lacgatı
•ı 'fJUrt için 11ere11 16 Marl 
kalaramanlarırıı11 hatınısııu 

laürınet (le saygı ile ıuı.,aJı.. 
tadır. 
VVVVYVVVVVVV~ 

-HARP
VAZiYETI 
Afrikadaki son 

vaziyet 
YAZAN: 

Emekli General 
Kemal Koçer 

• 
Doğu Afrikada: 
Somalide Cuba vcı Şebeli ta

bii müdafaa mıntaklarında tu
tıınamıyan, 30 binden fazla za
yiat veren İtalyan ordusu, Ha 

' beş sınırlarında da dikiş tut
tııramıyarak Hinterlanda doğ
ru çekilmektedir. Son haber
ler, Cunnighanı kuvvetlerinin 
büyük bir eyaletin merkezi o
lan Harr'ın 60 kilometre u
zağında bulunduklannı bildir
mektedirler. 

Somali kıyıları ımtidadınca. 
inkiljaf eden harekAt, aşağı -

(Sonu •Yfa 5 aUtun 1 do) 

Bulgar Ajansının 
yeni iddiaları 

Sofya, 15 (a.a.) - Reuter 
Ajansının !ııtanbuldaki Perapa
las otelinde vııkubulan infilaka 
dair olan son telgraftan hakkın- ı 
da Bulgar ajansı aşağıdaki mü -
temmiın malumatı vermektedir: 

İngiliz heyetinin Sofyadan ha
reketinden bir kaç gibı evvel, Se 
faretin muhafaza kadrosu yeni 
bir polis noktasiyle takviye edil
miştir. Bundan başka polisler 
ikişer ikişer gece gllndilz sefa -
ret önünde devriye nöbeti yap -
mış!ardır. Karanlık bastıktan 
sonra sefarete kimsenin ya.klaır 
masına müsaade edilmemiş Ye 

umumiyet itibariyle İııgiliz sefa
retinin müsaadesi olmadan kim
se sefarete glrememi§tir. Bul -
gar ajansının 12 martta bildir -
diği veçhlle, bagajların amball
jı, nakli ve trene yerleştirilmesi 
bizzat sefaret erkAnının doğ -
rudan doğruya ve daimi müra - ' 
kabesi altında yapılmıştır. 

Buna binaen, bahls mevzuu o
lan iki valizin nakil esn•-d• 

- . 
ANAFARTALARDA 

Mehmetçiklerin gösterdikleri 
sürati intikal Büyük Atayı son 

derece •evindirmişti •• 

~~~Yazan: Cooat Abbas Gllrer=J=-

• 

ve yahud trende konulmuş ol - r 
ması varit değildir . 
Diğer taraftan, Reut.er ajan -

sının bir telgrafında da teslim 
edilmiş olduğu üzere, bu valiz
ler yolda İnglliz yolculardan biri 
tarafından açılmış ve bu yolcu 
valizlerin muhteviyatını görmek 
imkanını bulmuştur. 

Bundan başka otelde valizler
den birini h&mil olan İngiliz, di
ğer valizin Perapalasta infllii -
kını öğrenir öğrenmez elindeki 
valizi atmıştır. 

Atatürk Milli Şef İftönü ile bir manevra ._asında 

(Yazısı üçüncü sahifemizdedir ) 
Bütün bu malfunat bizi, ba

his mevzuu olan valizlerin tren
de seyahat eden İngilizlerden 

birine ait olduğu düşüncesine ~=======================:!.!~ eevketmektedir. Ayni trende, - ,. ., = ~~~~arı::a:yn~ıı6 Paraşutculerle Moda Deniz Kulubü 
~:~r~~·~Jıllmadele tecrübeleri hakkında bir itham 
yolculuk eıma.ııuıda temin edilen 

(Sonw aayf• 5 .Otun .! de) hk tecrübe bu Kulüb idare heye· 
sabah Sarıyerde ti vazifesini tam 

Suriyede yapılıyor yapmıyor mu? 

k ki ki Havadan indirilecek pe.ra.şilt Kıymetli ve mılll sporcu!;; n. 
arışı 1 ar ekipleriyle miicadele ve bunları mızdan Zeki Rıza Sporelin eslı.i

imhıt etmek için İstanbul sefer- denberi meşgul olduğu su spor 
Londra, 15 (a.a.) - Reuter: berlik mUdtirlllğünliıı her kazada lanna futbolü bıraktıktan sonra 
Ofi ajan.sının Beyrut muha - (Sonu oayfı 6 olltun 2 de) (Sonu HYfa 5 ıiltun 6 da) 

biri Suriyede kanşıklıklar çık - ---:;;;;:---'-::"---:::--'-----....:..::.=.:_::.'...'.:..:...::::.::.::....::_:::!._ 

~;iG~~; «Cumhuriyet» e cevap 
nın idari makamlar tarafından 
ha!ifçe arttınlınası bu nilınayiş
lere vesile teşkil etmiştir. 

Muhabir, ecnebi gazetelerde 
çıkan ve Suriye ile Lübnanda 
ahali ile asker ve polis kuvvet
leri arasında kanlı çarpııµnalar 
vuku bulduğunu bildiren kaber
lerin yalan olduğunu yazmakta
dır. Hiid.iseler ba9ladığındanherl 
on kişi bile yaralanmamıştır. 

Sırça SBragda oturduğu halde et
rafına taş yağdıran toy bir mu

harririn /uzun ukalalığı 
13 Mart 1941 tarihli (Cumhu

riyet) ga.nıtesinde (Havadis İh
tllclrı) semamesi altında bir fık 

ra, daha doğrusu istihzalı bir ut 
sihatııame çıktı. l 

• 
(Sonu Hyf.ı 5 eütun 5 d~ \ 

SABAHTAN SABAHA: 
Okuyucularımıza 

Darlık ve tiryakilik Gazetemizin mııoakkatea 
kapatıldığı üç gün zarfındo 
telefon, telgraf 11• mekiııp 
oasıtasile a/akalan111 gös
termek lutfıırıda bıılıınan 
okugucıılanmıza teşekkürü 
bir borç saga":c. 

ı VVVVVVVVV'o~ r 
! Müsabakamız: 

-19 -
MÜSABAKANIN ŞEKLi 

Bu parçayı kesip saklayınız. 
Son parça neşredildikten son
ra bu parça.la.r bir araya geti

- A.y~e: Iı rydendi yabııııcı değU, kB.lıveyi arpadan d'cğıl 1 ~k suretiyle meydana çıka-
uttaa pışır. · cak resmi, vazıh adresinizle bir-

Kuru kahvecinin kepenkleri j rünce kahve tiryakili" "ği b"J ·- likte idaremize göndermek ba-
' ıtm 'h - bak 

-

kapanmış olduğu halde önünde 1 yenler kimbilir ne kadar şaş- :ız: musa ~rmza i§tiralı: için 
bir yığın halkın beklediğini gö- "iüı gelecektir. (Sonu aayfa 4 sütun 4 de) I __________ __. 



S:ı f : ! YENi 8ABAJI 16 lllAKr 1941 --
~----, ·-~-. 

'' J~ ı!~"!d!~:~:e •••-
_i_~a_l i al 1: 11 ~~~~~~~~~:~~'~·~'~~~~~~~~~ı ~~l 

r o K 1..1 v ucu "' • • "' M 'f fu la * vu.tte kariıe.m polisleri· Antalya Ve ha Valisindell notlar D 1 v O R K t : c 1 s 1 a 1 anı a f8Cf f ~ b::~~U:-:e;!!: 
Bir veremlinin ı Birliğinin Yeni ~ ~ ~:g~em::; ==J Yazan: Daniş Remzi Kor h I== 

ıstırabı n uy ı·dare Heyeti mut Ardıçın cenazeleri perşenbe 
.Harabe taşları oe JJ/arki Faranti - An

la/yanın asıl sahibi kimlerdir? -
"Antalya,, keUmesinin aslı "lttalya,, 
imiş - Marki Fara.ntinin büyük ku

runtusu - Umumi harp biterken ... 
-5-

Hayd&rpB.4& Validebat kül- -------·•------- günü büyük merasimle ka.ldınl-
t1:r sanuı...pımunda kar'~"ri- mıştır. Merasimde vali, örfi ida-

mızden Turan Eroğlu i~ Francala imal eden frınlara 140 Vı kA[ t t f re komutanı, emniyet müdürü, 
lwıe=ze şayanı dıkkat bır e d e ara uı- İngiliz konsolosluk erkanı ve ka. 

::a~':Y ı!~:~=r .,!;i,;;;:,~ çuva 1 un verilecek dan tasdik 1abalık bir halk kütlesi 1ıazır ba-
oıyor k.i: olunmadı ıunmuştur. 

- Vereme düçar olan~ latanbul belediyesi, ııe!Jriınis -1 zaltm•"" karar vermiş ve top- * Tıb bayramı - Tıbbiyenin 
ihtiyar, kadın. erkek yil7.de de francala imal eden fınnların rak ~ulleri ofisine france-. Şubatın yirmi dlirdllnde Ti- teessilııüniin 114 üncü yıldlinll • 
doksan iyı olaeak ümidinde- günlük ilıtiyaçlaruıı teshit et • ' la fırınlarına günde ancak 140 caret odıw salonunda. yxpılan mü dolayısiyle İstanbul ünlvef'o 

Çocuklar harabe duYarlana -
dan çıkardıkları düz taşlarl& 
kaydırak oynamıyorlar mı?.. 

1, te o zaman Marki i'aranti 
hiddetinden mosmor olmuş, deli j 
divaneye dönmüş; elindeki kalın 
bastomınn kaldırıp çocuklana ı 
üzerine yürüyerek hepsinin e -
!indeki taşlan almış ve bin bir 
tür!U sorgu ve arnştırma ile gü-ı 
ya o taşların alındıkları yerler, 
ıoğuklar buluna.l'ak yine yerli yer 
!erin kendi elleri ile yerleçtir -
miş. 

Marki Faranti bu arada hid -
det \'e şiddet dolu ııözlerle: 

- Babanızın malı mı bunlar? 
Neye böyle bu güzellin eserleri 
harap ediyor, bozuyorsunuz. Bu 
yerlerin asıl sahiplen J?clınciye 
kadar anlan bütün gii.Ze"iıikıeri 
ve kıymetleri ile muhafaza et
mek benim vazifemdir. Borcum. 
dur. Vay bu vazifeyi bozmaga 
kalkanlann haline! .. 

Diye bangır bangır bıığınyol"" 
muş .• ihayet taşlar yerli yer • 
!erine konulduktan sonra içi r&· 

hat etmi.ı ve çocukları. artık o
rada. oyn.:ı.ııııya. bu·alı:ımyarak 
hepsini önüne katmış, kavasını 
da arkasına talunış ve şehre yi· 
ne pürhiddet dönüp gelmiş. 

Müze müdürü Fikri beyin an· 
!attığına göre Marki ll'aranti An 
talya.yı ezeldenberi bir İtalyan 
toprağı olarak tanırnalrt.a ve di
ğer devletleri buradan gelip ge
çen munkkat misafirler gibi t&
bikki etmekte imiş. Hatta "An
Wya" kelimesinin aslı olarak 
•tWya" yı göstermekte imiş. 

Marki FU'&Jlİİnİn ne d~e 
kadar bir oil alimi veya dil me
raklısı olduğu hakkında lıizc 
ınalllnıat veren kimse olmadı. 
Olsa olsa Marki cenaplarının bu 
benzcrlilrteu istifade etmeyi dü
llinecek kadar v.kA gösterebil& 
cek bir d~~ri varmış. Ve ken • 
dl.si münhasıran bu !JChirden bah 
sederken muhakkak "Antalya" 
demez; tam bir ısrar ve inatla 
.tttaıya.- iaırılni kullanırmış. 

lfarki Farantinin; Antalya 
jehri içindeki yollar ve civa.nn -
dalri çam ormanhkl•n için de 
a.yni titizliği gösterdiği ve kesil
Wi bir ağaç gördüğü veya. duy
duğu zaman hemen oraya diki
lip: 

- Ne hakla kesiyorsunuz bun 
lan; kime ııordunuz? Benden 
mösaade aldınız mı? .. Bütün bu-; 
rıılannııı PSll sahipleri siz olma.
dığmızı düşünmüyor musunuz! I 

Diyecek kadar işi azıttığı a · 
manlar da görillın üştür. 

Onun bu mlldahaleleri sırf 
ve ıımuınJ bir görüule aadece m
ııanf bakı:ndan olsa ...e halka.: 

- Ağaç kesmek fenadır. Ot-
m:ınlan mahvetmeyiniz. Bır 
memleketin serveti omıanlany
ıe ölçillür. 

Gibi ııözlerle ahaliyi intibaha 
doğru ııeY kedecek ikazkıir bir 
ifade kullanmış olsaydı, bu ha
reketler şüphesiz ki şayanı tak
dir görttlürdii. Fakat Marki Fa
anti hiç te böyle yapmamıf, bi- · 
lil.kis bu memleketi kecdi malla
n olarak t.eUikk:i ettiğini her 
fırsat ve her vesile ile ileri Sil-
:rerek yapılan hareketleri hep 
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DİKKAT 
cYeıti Babaıh> • glSnderffen yaz:tl•f' 

ve evrak n8ft"f:dll .. n edlhneain iade 
olunmaz ve tıı tartft kaybolm..,n .. 
da.. dola~ hiç bif' --Hyot kabul 

edilmez. 

dir. I<'akat bu ümıdleri yıi7.de miştir. Buna nazaran bu fırın- çuval un ven:nesi.ni bildirmiş - İstanbul mani.faturacılar ttha -
bu bakımdan ve bu dfüıüncc on:ı, lıatti. yüzde bire dÜŞÜN'n laruı günlük francr la un ihti - tir. ıat birliğinin yeni idare heyeti sitesi konferans salonunda cu· 
ile tenkit ve mnahıuı e;ılenıiş- kuvvet halkımızın kafasına yaçları 2~ çuvaldır. Bu un verilirken ofis evve!A ma günü saat on dörtte bir me-
tir. ö•roenben saplanmış an'"· İstanbul lıa.ııtahaneleıiıtin ihti • seçimi, Ticaret Veki.leti tara • raı;im yapılmı§tır. 

İşte bütün bunlardan ı;ôıi1- nevi kanaatleri ile muhıı.mr, İııtanbul belediyesi bu ihtiyaç yaçlarını nazarı itibara alacak- fında.n tasdik edilmemiştir, * Fethi Okyar - Bir müd· 
lüyor ki Marki Fara.ntı; İtalya- §alr ve doı..torlanmızuı neş- • Uıotesini tesbit ettikten sonra şeb 1 tır. Bu itibarla ha.stahune fra.ıı-I Birlikler umumi katipliği, Ve>- dettenberi hasta. bulunan Adliye 
nın bu yan reillDi konsolosu o '1 rettikler. eserlerde ds\n1a l:'imi7.de fnı.uc-ela istihlilkiııi &.?.alt 1 ee!a müteahhitlerine verilecek k&letin intihabın yeniden yapıl-
z.a.t daha. bundan 25, l)() ı;cne ve ı"1'8.rla bir veremliyi ahret m.aJı: için francela imal eden fr un miktarı hiç bir tahdida.ta ta- ması hu.sus undaki emrini ali. • Vekili Bay Fethi Okyar istifa 
evvelden lı<-ri ve ona tckaddtm yolcu.su vuallı lııkelet diye 1 rmlara verilen un miktarını a.- bi olmıyacaktır. 1 etmiştir. B. Fethi Okyarm yezi· 
eden senelerde de diğer biltlı!' tan etmelerindedir. kad:ı.rlara bildirmiştir. Yeni in- ne Adliye Vekilctine :Mardin !DAi 
İtalyan ricali ayni düşünce ve Fmin olunuz ki: Ciğerleri- tihap bu ayın yirmi dokuzunda busu Haı;an Menemencioğlu ta--
emelleri beeleını:kte idiler. On- mizdeki yaralar yerine eeh _. K 1 z 1 il M e t r e s yine oda salonlarında. yapılacak- yin olunmuş ve yeni vekil vazi,o 
lan;a Antalya demek İtalya de- rcmızin rengini ki.reçliyen, ü- 1 tır. Ta.sdik edilmiyen ınanifatu-
mekti ( !) mitlerimizi kendimizden ev - b ra.cılar itlıalat birJiain;n idare fesine ba.şlamıştır. 

ttaıyan kOOllOIOl!IUilun bu ka- I veı karattıp~ sinesıne ı:ö- y a ft b •. r b a a ,,_ * Şehir Mecliııi içtimaı -
dar temcllü.lc ve tesahup gost t men şu figs.n duny.unn çilesi- ili" heyeti, şu zevattan terekküp İstanbul Şehir Meclisi cuma. gü-
mekte olduğu. bu güzel Tür!< nı ancak hız çektik •. d~en, -------~il-------- etmekte idi. nü toplanarak mUlhak masraf 
toprakl:?.n; yazık ki bir yanda tam bır. hayat . değil. üç beş Remzi Avunduk, Halil Ali Beli bildcelerlııin müzakerelerine baf 
da İtalyan ikrazat ııandığırun ne!~ dilencısı.yıı;n, diye ~1 - On beş yaşındaki kızını berbat edip men, İhı;an, Rahmi Köeeoğlu, lam.ış 
çok faal çalı.~malan ile her glh va:t-ı.n.. derdimizın ıstıratn d t "b • k Remzi Tatarı, Sadi Tamer, Mi- tır. 
biraz daha lta!yan mfılldyetine d~ıl, muh&JT~ Ye halkımı - bir sene e me reS gı ı allanmış 
geçiyor, bu iş<le ·yukanda dodi- 7Jn tasvırlendır.. . . hail Nikolaidis, Suraski., 
ğimiz gibi- Rum, Ermenı ve Amma. dıyecekııiniz ki ha~ Üsküdar müddeiumumiliği bu ceı;inde dövlllınek ve cebir edil-
Musevi cenuuti çok mi.. i.m bir mahsulu olan bir şlipbeye ın- gilnlerde çok çirkin bir tecavüz mek gibi muamelelere maruz 
rol oynuyordu. j 8 "run manevıya.tı kınlır mı? vıık'asına el koymuş bulıınma.k- kalması kızın dayısı Alinin dik-

Belki eoaa maksadı bilmiyoc- Evet kınlır. y ~ bunca e- tadır. r.;;_n;ldiğine göre bu tüy- katini çeknıi3 ve ufak bir sıkış -
!ardı, veyahut belki de biliyor- ser ıruıa.ıı ruhu ~e bir te- Vfı•~ 
Iıı.rdı. Fakat her ne ~~kilde olur- sır bırakmasa ıdi, yazılma~&- !er ilrperten hMi.ee şöyle olmuş- tırma sonunda zavallı Semiha 
ııa olsun yapılan bu h&reket ek· r•na ve okunmalarma ne lu - tur. maruz kaldığı çirkin hareketleri 
meğini yemekte oldllkları ~ıı lm~~~ 8Criıı.n. 1- Boğaziçi Anadolu fenerinde olduğu gibi itiraf etmiştir. Bu-
topraklara ve bu devlet ve mıl- le . . _,......,_,_ h b' . oturan Mehmet Çorbacı ismin- nun üzerine mahalli jandarmaya 
1 ... k b' ---•-2 1 ..... b" h rlemış, ~. er ın-e...,. arsı ır 1ut.WU1r "'" ır a- . .. rinde ğra.ştığı lıa.ııtalı .de çok azgın bir adam kendinin haber veren Ali bu azgın babayı 
in!.~ i<Ü. ~ bu,Bu ufak bir tm uz,:üte~ kesı1.mi.ş dok: on beş yaşındaki öz kızı Semi • adliyeye tealim ettirınietir. 
mulii.haza ile ıddlı: etmemeleı'l tor! __ "'- -•-.. •'-en, ,_,__ b' ........, j ara ............,. .,.......,.,. neş- hayı bundan bir sene kadar ev-
llll.I&n&1z ır "l"J~· redilen yazılarda biz zavalb-

İşte İtalyan siyaaeti mr tarıü- lann mııneYtyatını !l!!deliye _ vel bir bıı.ba şefkat ve sevgiııi 
tan rahib ve ra.hılıeleriyle, diğer cek l1mrtsiz ııözler hu1umnıı.sa gösteriyormW} gibi iğfal ederek 
taraftan hastahane. dispanser ne olur. tıer1ıa.t ey~ ve o tarihten be-
ler ve .oralarıı;! doktorlan v~ nı: Bizler telı: nefes değil, ma - ri de metres olarak kul!~ 
?ayet ıkraz b~~ f~lıyetı neviyat .istiyoruz. Onun için 
ile ~talyayı ıçteıı u;e hır ~rt bir eser meydana getirmek ar tır. 

Almanya ile 
ticaretimiz 

~bı :l'.~eye ve ?D.'1 tam Uzerıı:ı- zusu ile heniis kalemini yeııi Genç kınn bu muameleye !&-
den çuruterelc gızli kape.Jtlı bır yeni ln•ll•nmıya başlı • ham.mili ve sabır edemeyişi neti- Almangadan yeni

~~~~~~~~ı denllç lohonıatif şekilde İtalyaııla.ıJtımıaya. çalı- yan üstatlarımız varsa -ki 
şıyordu. muhakkak vardır- tlttfen k&-

Kesik baş geldi 

ilk pJ!lnınclıı gelen icraat olduğu- tulacaldardır. 

Almanyaya ilıraı; edilecek 600 tahkikat l bin liralık barsağın tevzü için 
dün öğleden evvel mıntaka ti
aı.ret mildürlüğü:ıde bir topl.antı 

Fethi Okyar 
dün geldi 

Ferah sineması 
yangınına itfaiye 
neden geç gitmiş 

Ferah siııa.ınaı;ının tamamiyl• 
yıı.nınasiyle neticelenen yangın 

bildisesiıı.in tahkikatı esnasın~ 
bazı alakadar makamlar itfai • 

Sabık Adliye Vekili Fethi Ok- yenin yagın sa.hasına zamanında 
yar, dün sabah Ankara ekspresi yetişemediğini ileri sürmüşlerdi. 
ne bağlaı.:ı.n hu.ı;usi bir vagonla İstanbul belediyesinin yaptığı 
şehrimize gelmiştir, Bay Fethi tahkikat, itfaiyenin yan . 
Okyar Haydarpaııa garında müd gın sahasına hakikaten geÇ 
deiumumi Hikmet Onat, eski gittiğini, fakat bunun sebeblnill 
Adliye Vekillerinden Neeıned - yangının geç ihbar edilmiş olma 
din Molla ve diğet bazı dostla- 61 olduğunu tesbit etmi§tir. 
n taraiından, karşılanmıştır. yangını geç ihbar edenlet' 

Fethi Okyar Haydarpaşa ga - hakkında tahJrik.ıı.t yapilacaktır· 
rından doğruca lstanbula geçe- Beşiktaş _ Kuruçeşne 
rck Şişlideki evine gitmiştir. Fet Belediye Beşikta.şla KııruçeŞ-
hi Okyar ~urudi bir müddet is: me arasında tütün depola.r.J)ll) 
tirahat ettikten sonra, Adadaki üksek duvarlarını kaldıracak • 
evin~ giderek iııt.irahata çekile - t?:.. Bu suretle hem yollanıı geniŞ 
cektir. !emesi mümkün olacak, hem de 

Bay Fethi Okyara kısa bir za.. denizin görünmesi temin oluna.· 
msnda. şifalar temenıU ederiz. caktır. 

!lk önceleri halk bu teza.hll-, leme altlıklan veremlinin l
rata kapılır, aldanır gibi olma- kıbetini kara sahifelerle ka
mı~ değildi .. F9:!t&t Antalyada pamaı;ınlar. Böylelikle yüzler 
münevver b~ :ruınre .de.rhal u- ve yüzlerce genç manen kuv- ı 
yaomı' bu gizliden gizlıye ha- vetlenecek ve istikbale ümitle 
rekctlerin bir isti!A siyasetinin bakarak ıstıraplanndan kur - ı ı 

nu anlamakta güçlük çelaneııni..ş-,-----------· Dergahtan kur{Ull 
Jerdi. Hele Marki Faraatinin a.- 1 J\ T h f ? h 'ı 

yapıl.ınıştır. -------------• 

Üsküdar 
meydanının 

çık açık söylemekten çekiııme- J y {) U m U • çalan 3 ırsız zan 
~ri!;:'~~~::!~erf°~~ altına alındı 

Bunda.n bW}luı. Almanyaya 1 
milyon 200 bin liralık tiftik te 
verilecektir. Ancak bu mallar, 

BELEDiYEDE 

Tarihi sebiller 
hip Parerama. hazan iç yüzleri- Kahve mi ? .. 
ni meydana vuran belli belirsiz 

1 
ifşaatı bu zümrenin gözünü açı
Yerıni§ bulımuyordu. Adliyeye verilen 

kahveciler 
İşte bu tarihten sonradır ki 

Antalyada bir mukabil hareket 
kendiliğinden doğuvermiş ve 
yava., yavaş bu cereyan büyü-j Belediye salıltaemca yapdan 
miiş. heınen umumi dıeğilııe bile kontrollerde bvru.lmue ve çe • 
'!kııeriyetin t.efk:il ettiği geniş ,,.,_,_ nohııt aattılduı halde 
bir zümre bilmeden ve hissetme- ......,..... 
den, ldeta iıısiyald bir hamle ile bunların ııeri, cins ve satış ti -
ciddi, plilnlı ve derli toplu biri yatıaruıı gösteren etil.-etıer koy
teşekkül yapmışlardı. madıklıı.n görülen Eminönü Sa-

Bunların başında Antalya ga.- bun.cu hanı caddesinde kahveci 
:oetesınin sahibi ve ııon zaman
lanl.a dainıt encümen azalı -ına Haydar, Haaırcı.lal' caı!desinde 
tayin olunan "Emin Adı9<>n., 28 sayıda Vıısil, yine ayni cad
yer almış bulımuyord:ı. dede k&Vlll"llCU Vasi! ve kahveci 

Emin Adıson İtti.had ve Te- Yani ha.klannda kanımf takiba
n.kki fırkaaının da koyu ta -
raftaclanndan ve bu fırkanın ta geçilmıştir. Hakla.rmda za -
en faa.l azasından biri bulunu· bıtlar tutularalc adliyeye teslim 
yordu. Gayet zeki ve ınalüma.tlı olunmW}larıdır. 

Blllldaıı bir müddet evvel Süıı- Türk - .Alman ticaret mualıed& ihya olunuyor 
bl!lfeodi camii yaııında bulunan namesi hükümlerine uyarak Al-

manyadan yapılacak ithalat ta- İstanbul belediyeı;i tarihi ma-
ve bahçevan Taiata ait olduğu mamlandılrtan sonra. Almanlara hiyette bulunan sebillerin ta -
anlaşı.lan kesilt bııli etrafındaki 
tahkikata devam olunmaktadır. verilecektir. Bu ithalat tama.m-i mir ve ihyası için yeni bir proje 

lanınak üzeredir Son gu'·nıerde hazırl•,,..••tır. Bu ış· irin mütc -
Yeni vanlan neticeye göre bu · ' --- • 
cinayetin civardaki dergahın memleketiıni.ze Almanyadan ye- \ lıassıslard:ın müteşekkil bir ko-

niden gelen 3 lokomotif ile hali misyon teşkil olunmuştur. Bu 
üııerinden J<urvıınlan söküp çal- Tuna üzerinde bulunan bir v•, - k · · d tamir ih ' ıııııı.k için gelen hırsızlar tara!uı- " .omısyon yem en ve - 1 

pur dolu eczayı tıbbiye alındık - ya olunacak sebilleri tesbit et -
dan yapılmış olduğu kanaati• tan sonra tiftik ihracına başla - miştir. hk olarak ihya olunacak 
haı;ıl olmaktadır. 

Cinayet tarihine uyan gecede ·=n=a=ca=ğı=so= .. y=le=nm==ek=te=dir=· =· =====s=eb=il=T=o=p=h::an=e=s::tıb=i=li=dir=· =· === 

• • 
tanzımı 
----o-

27 Martta ihale 
olunuyor 

Osiddar meydanının tan::iJ!lİ 
için hazırlanarak tatbiki miina" 
kasa.ya. çıkarılan proje mart:Jll 
yirmi yedisinde ihale oluııac~· 
tlr. 

dergahta hırsızlk yaparak kur-j 
awı çaldıkları anla>;ılazı 3 suçlu 
bu cinayetle de zan altına alın
mış buıunınaktadırlar. Bugün -
lerde tahkjkahn sona ereceği ve 
btilin kııt'i B11rette meydana 
çıkını§ olaeağı tahmin olunmak

Bu projeye göre meydanıll 

S ' t k ' parke olarak inşaı;ı, tretuvar ,..ı - a n a a ş ı . ' 1 
refojlerinin tanzimi yapilr.eak . 

' 

tu·. Şel:Lrcilik müteh:ıı;sısı pf0o9• 
tun hazırladığı projeye göre J.-

tadır. 

"Ben dolandırıcıyım beyim! Fakat~ ııadoıu sahilinde Üsküdar "
6 

1 Rumeli sahilinde de Kab:ıW 

Yankesici degv ilim, kabul etmem!,, 1 meydanları iki mıntaka arasm • 
da en eı;aslı bir haddi vasıl ol'" hiç bir şeyden gözü yılmaz, - -'=~!!!!!!!!!!!!!!!"'" __ !"'!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!"'!"'!"".""'"'."'.'-

doğru aözlü, doğru özlü bir za.t- büyük harbe kadar bütün faali-ı Dil pek ıyi anlıyan Antalyalılar 
tı. Fırkanın ~CID:en h~en . Aiı- yeti ile sürüp gelmiş nihayet u,- harp sonuna doğru ınağiC:biyet Sultanalımet birinci sulh ce- ra yakalar.1ıı adliyeye veri"miş-
Wyada reamı .hır mıı?'"""ıh o- mumi Harp patlayınca ve İtal-1 ve esaret emareleri karşısında za malıkemesine bir yankesici- !er. 

ca.ktır. Bu iki mıntaka ara.sııı • 
da iRliyen araba vapurları d;'.b~ 
sıkla.:ıtınla.ca.ktır. !arak bulundugu da soylenıyor- yanl:ır düveli itilifiye a.raı;ı.na 1 pek haklı olarak bir ko•kuya lik cürmü meşhudun un ınuu.- Suçlula.'"<ian biti kendisine 

du. Her meselede !e her hare·ı ka..ıışınca Antalyadaki konsolo-ı düşnüş bulunuyorlardı. keme!:::ıe bakıldı. Yıı.pılil.ll du- isuat e>!umın Buçu pek ağ1r bu
k~t~ muhakkak o ~~ .olur, sunu; rabib ve rabibelerile bir- İtalyanların harp evveli ha- ruşmada suçlu olarak getirileıı Juyordu ki şiddetle müdafaa
millı ve vatani olan butun işler- likte doktorlarını ve ikraz.a.tı;ı reketlerini ve gayelerini hiç lıa- sabıkalı dola.ndıncılardan lla· sına ba~hdı ve: l'llAARIFTE 
de muhakkak o alemdar bulu- tebaasını çekip götürmüştü. Bul tırla.rından çıkarmıyan Anta1· san Erdoğan ve Şerif .Bekem _Bay hlıkim! dtdi. İşte bü-
nurdu •ırada Antalya biraz Mluk al- yalılar harbin aleyhimize netice- iddiayı öyle kuvvet ve şi.ddeUe t•· • ı 11 ı• • l - v t ~ cdded 1 1 ,.,._ un poı.. er.. ıe sorunuz. .zm a an ngre • 

İşte bu zat; İtalyan zümrenin mış ve bütün harp müddetiıı<.-e lendiği takdirde muhakkak bu r iyor ar, öy e ..a,,aat \'e· AU~h kin J'JÖ:yl~ .. Ben Jo- " 
ve bahusus Marki Fara.'1ti ılc de hiçbir italyan yüzü görmemiş hükfınıetin Antalya mıntakasını rici ( ! ) isbat ve ddiller g(.ı.-;l{· la.ndıncı mıyun, . 'l!llgesici mi?. menler 
Kont Da.riçinin harekatını hiç tir. Antalyalılar harbin fecaa.li- i.şgıı.lleri altına alacaklarını dı:r- riyorlardı ki.. bunların lıayret Hayır i;te bunu bul etmem. ~ 
te iyi ögnnüyor, bunlann gizli ne ve bir çok evlMını kurban hal hissetmiş bulunuyorlardı. ve merak u·ıandınna .. ·ı b>k.ı- Benim ömriimd• u.fa'< bir hır- Mnarif Vekaleti İstanbul ' . 
makııatlarıru se9'rek için f~in vermiş olına&ına rağmen bu d~- Nitekim harp sona. erdi ve romdan biz de aynen yazarak sızlığım, yanl:csic;l';:im yok- yetine bir tamim g(\n,Jereı:el» 
köplirüyor, fakat bir şey ya - reyi -f'lrf İtalyanlardan uzak derhal istila ve işgallere de ha§ okuyucularımızı da meseJec.len tıır. B~ adı !le sanı ile dolan- izin alan ilk tedrisat öğrctırıeıı · 
pıımamıik, onlara mii.ni olanıa- bulundukları için- bir sevinç ve la.ndı. MAş'um Scvr muahcdena- haberdar etmiş bulunac1ı;ız. dıncıyıın. Poli~ müdiı iyeti lıa.~- , !erinin mezuniyetle iı;c b~· 
mak gibi bi~ aciz içinde kendi ferah devri saymaktadırlar. mesini bile daha imzalatmadan Evvela bahis meYzııu olan ta;1 ba•.a ~a._nidımdı.r. !· 
k d. · · · b'ti · -' B" "1 ti. kı ki ~el ı"tı·ı•f Jcu·-~tıerı' donaı'"l"- iddia ve suru yazalım: !arı tarihlerin Vekıilete tilditl en ını yıyıp ı nvo.uu. uyur Bundan oıı ne ce çı yor ~· • .. • ·~ ~ ~ • Bu kat'i ( ?) ınild.".faa karı:ı- ıı· 
Umumi Harp ile Balkan Harbı· • -taıyalılar·, bütün' İtalyan gay 81 "·nakkale boğazından ,,.,.,.~. Hasan Erdoğan ile Ş if Be- ml'Slni istemiştir. Bu tarihler . 

.l'U• .,... "~ k ç d B. .... sında rivasct makam.ı snrı ıt:a- ili rı· 
arasınilaki dört renelik kısa fa- retine ve bütün bu teshir faali- rek İstanbul& gelip boğaz bo- cm arşı n ıtpazarın ... a gez· rın ikıı.D)e•-filıa. rapten seİ-best lal.adar öğretmenlerin sic' c 
.ııa s:nısında, Emin bey sık sık yetine ra.,"metı hiç te kaıımanuş- yunca demir atmış. karaya da mekte olan Fuat isminde bir bırakılmal~;na karar V(!!" li ve ne kayıt olunacaktır. 
! -·-bula -ı makamlarla ~ lar ve onların pro-·-""asına.,· asker çı"--·· bulunuyorlardı. şahsa yanruıarak el!C' 'ndeki o~~ .~.. ~- ı-~·~ ~...... t' .. t . 1 ikisi <le ' vİn'} 6"\'iııe çıktılar. A K ==/ 
miyet merkezine tel~ nar ~e- ce'b Ye teshir politikalanna ken Nihayet !!altanat devriııi en son saa ı gos ermış ve pe' ucw:a · I H L_ E'V Lı:;:. re __ 

6' -· • ka "-·-·•!ardır ...nq karalanndan en büyügu"" o- aatacaklanru söylcmişlrr. Bu sırada oteki su~lu: 
kC'.rck İtalyan siyasetinin Antaı. d i 1 erin ı P~~......, · 3~ A • k h' k - A•'r oısun be diyordu. Bir n k J .. Hal:.eı.iııdeıı.· 
ya}, teshir etmekte oliluğıımı Binaenaleyh İtalyan hükU.meti- lan Sevr muahedesi de imzala- 1 aşagı, ver yu an. 'r ço avukat bile "oktur. İyi bir ınü- 2 ·ır <oy - ' "., ,, ,-e 
ne kac:.:ı.r anlatma,ğa çalıFllllş nin senelerdenberi, hatta yarım mnca .Aiıadolunun bir çok yer- pazarlık sonunda uyuşamayıp ' Eviı.ıizde nakış, çiçckç' ""' 
ise de bükllnıet merkezinden ne asırdır ııüıilp gelen bütün gay- leri <le muhtelif itillf d •vletleri ayrılmışlar fakat bu s•rada dafaa yolu bulannrdt. şapkacılık kursu açıldığından ~ 
sadre şifa verir bir eevap veni- retleri, emekleri, sarfettikleri tarafından işgal altına alı aya Fuadın yell'k cebindeki 215 lrn- Diğeri de kabara kabara, teklileriıı Halke,·i idare :ıı:ıexııııf' 
miş. ne de bu İtalyan icraatma milvonlarca. İtalyan lirası hep baııl:ı.rııyordu. Bu ara.da An tal- ~ tadçarphalıhvehrmbeiş. Çar .. ı- böbürlen~ böbilrlene ve polisin Jn,-;.nııa müracaatla isim ve ıı.ıl • 
mani olabilecek bir iş ya.pılını§- "heMen mammri." olup g!tınif - yalıların dfüıünd"iHi gibi bu lısine er a .r ' ' • ınce yanında kuııımlana kurum - -.,- rte' 

mmtaka da ltalyanl.a.rın hiı;se _ bu iki kafadar bir mü<M't son- lana. ylirü}·ordu. ı-eı;lerini kaydettirmeleri 
~ ti. ~ Jloı 

Bu hal böylece devam edip Umımıt Harp M:ıelerinde btı- sine dclşmiiştü. 1...,---·------------------ unur. 
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-
H e-::r ~,.=s=a b=a-h ı,' Atatürkün Hay tından Yazılmamış Hatıralar Şimdilik =~ 

~ -::=Bu kadar! 
Vazife knrbanı A N A F A R A L A R D A iki miibarell Kadınlar ve 

tasarruf 
şelzidinıize dair Ustat Ahmed lbsan Tokgöz 

b;:-~:;ithu.~~~ v;:z Mehmetçiklerin gösterdikleri sürati intikal ~~~?!:"~: m=ı:: 

Yazan: Eski Dahiliye Nazırı Reşit Rey 

lttilıaz ettiğinıiz edebi mesleğin na
zariyalından, hatta lıeııdi aramızda 
"PJile bahsctıneğe lüzum görliıigorduk •• . delik::ınlısırun nurlu makocreıe • B u .. y u·· k A t a y 1 d · d · · t · besinde va.ta.ııda§iann iktıııad& son ere c e sev 1 n ı. r m 1 ş 1 daha ziyade riayet etmeleri te • 

ri yalnız meslek arkadaşlarının zini müdafaa ederken bir İeviç-

-15- değil bütün bir vatanın göz yaş- Anafartala.r muharebelerinin cağının tesirim azaltmak vesile- re gazetesinde görüp tercümo 
lariyle sulandı. ilk k:ınlı hızının henüz sarsıntı- YAZAN siyle alay efradı ceketlereini çı. ettiği 10 nBBihatı göz önüne ko-

Zek'l(;ırun büyük hır kısmını' m::ıtb:ınr.ıııdu taru~tım. :kmnil I Filvaki vurife kurbanı Re{lad 61 <lurmamış, yer yer, zaman za- ı OEV AT ABBAS kanp istirahat etmekteymişler. yuyor. Bu çok şayanı dikkat 10 
vehmini tatyı"p için sarf etmiş, 1 Safa ile dıı.ha evvel görü.?DÜŞ, M ti ·· ı k d M hm t mun, mahdut fakat şiddetli de- D;;•mon•n il.ni taarruzunda ee . naaihat şudur: 1 

ba,,·I0 d•"'l nı"ce hayırlı işlerden dn j R'"• Tevfik, Sülevman Nesip u ugun e ar a ;ışı a u devam ediyordu. o ....,.-~ "Bugünkü "•- modam is • ~ '<> ~~ , ' Dinç, bu iki kahraman Türk za- A tos . G RER ket vesuir techl?.atını giymek rafta ka ~,.. aldığı curnallerin tesiriyle vaz - (Sami), ve Siyretle mektepte gus un en sıcak günlerin- için sarfedeoekleri bir kaç da ki- n çmaktadır. Bir taktın 
geçnfr; olr.ı:ısı; binlerre ve bin . ı beraber bulunmuı;tuk. nk milla· I bıta memuru vazifeye bağlılığın den birini vaı;ıvorduk, Zevali ka düşmanın muvaffakiyetine renk ve pomata gibi geçen sene-
lerce kilometre imtidadı olan kat•ıruzda ne mübahaseye ne de birer k::ıhranıan ve yüce timsali bir iki saat geçiyordu. !!!ii:ıım=ım•mı;mı;m!;;ill•ımul hizmet edebilir kaygusile allAh ye kadar devam eden sils moda-
eahillerimizi muhuf:ıza~ız bır:ık· müzakereye lüzum hasıl olma- idiler. Onların gen~ ve dinç vü- Yedinci fırkruun sol cenahını ve süngüsünü kavrayan erleri· lannı niçin zikretınemeli? Sü-
ması, devletin deniz kuv - dı ·, her birimizın· zi.hinl" erinde ti · h ıı · d lil <l teşkil eden 4 üncü fırkanın Al>- ketbiz ve ses.ııizliklerinden bel - · · rilndüğüniiz boyalan ve pomat-

rl 
I cu en e <ı e t e~ik oldular, d 1 00 liydi. Çünkü: ınız, mısli görülmeyen bir sav . lan da azaltınız, ziizeWı;.;n;•~ 

vctini şahsına dü.iman " - yekdiğerile teve'Unı gibi tevel-. belki onlar gençliklerine doya _ urr::ı ıma.n yırındaki bir ala.. !etle dilşııı&n üzerine ablınış ol- - ..,-
derek :r.ayıflata. z<ıyıflata E- !üt eden edebiyat ı"dealine zaten 

1
1 d da "ki vına düşmanın, kısa süren şid- Abdurrahman bayırını bir duklan an'···•-··tı. Gö"rd"''"· zarar gelmez, 

Y 1 ma an, yur nezretti efi var- detti piyade t t · d süngü hücumil eld ı-:a lan .,,.,.,,..,..,, "6" 1 Sa 1 · k1 go adalarının unan ı e- sarılmıştık. Gah takdiren' gah · ve op~u a eşın en e e e........, o .. be lbisel - ç annızı garıp ren ere 
!ine dilşmcsini mümkün kılına- tezyifen "Serveti Fünun" ede • lıkl :'1'1 Illn bütün verim.ini vere- sonra, ani süngü hiicumuna geç- düşman, seri takviyelerle, ve de- muz yaz e i askerler me- sokmayınız. Gayri tabii sarı saq 
sı hem keııcfuıinin, hem de bu biyatı denilen tarzı edeblyi yaz. meden aramızdan ayrıldılar. La- tiğini, fakat siperlerimiz ve ıı - vamlı tarruzlurla cephemizi ğer sevgili ve Kalıraınaıı meh • ve göze batan kırmızıyı bıııı.kı • 
mülk ve milletin hesabına a31a- <lığımız eserlerle meydana koy- kin bu ayrılı§ zahiridir. Bu iki teş hatlarımız takviye edilerek 1 yarmış olabilirdi. Bu gedik ön • metleriınizıniş. nız. 
!anacak haletlerdir. O kadcır ki. d kıt'alanınızın mukabil hücuma 1 lendiği takdirde de, damağcılık Biraz evvel dil~man zannetti- 2 - Uzaktan gfu.e çarpan kır· 
lalın elim. daha ınüh!ik beliyeler uk. aziz şehit bugün Türk mil!Ptinin kalktıklarını Fırka Kumandanı bayırı, Kayacık agılı, ve Azmak ğimiz beyıuı gömleklilerden ne ınw dudaklı olruaymız. 
karşısında kalmamış olsaydık İttihaz ettiğimiz edebi mes- kalbinde yatmaktadırlar. Ve e- haber vermişti. 1 Vadisi hattındaki fırkalarınw:ı derece heyecana dÜ.5J11İl§ isek, ı 3 - Kana batmış gibi kırmı• 
bu taksiratı unutamazdık. leğiıı nazariyatından, hatta iten- bediyen de o kudsi ietirahatgaıı. Bu, haberin verdiği derin mcş düşman ToPÇu yan ateşile dai- bu def'a 0 derece heyecan duya- zı tırnaklan istemiyoruz. 

Hafiyeliğin gittikçe rezalet ha di aranuzda bile bahsetmeğe lti- lannda kalacaklardır. kftkiyeti hal için, hücuma uğn- mi surette tehdidi altına almış rak, seviıııniş, ~öğsümilı: kabar 4 - Yeşile veyahut menekşe 
lin 1 1 · ti curnal 1 zum görmüyorduk; hedefimizi 

1 

* yan alayın hemen yanında bu- bulunacaktı. ~..... ve madeni ......,_..,. boyanmış g&ı: 
ege en n enıye ' cı arın eserlerimizle göstermek fikri • ....... -. ·-=-ve polis memurlrınnm en ba;it ~t Mutlugünle Mahmut lunulması imkf.nsızlığı karşısın- Bu tehlikeli yarmayı, veya Cengi\ver milletinıızm bu kıy- kapakları istemiyoruz. 

ve zararsız esb::ıbı i~tirahata va- mizce en güzel, en açık ve en da bulunuyorduk. 1 gediği kapamak ise bir çok Türk 5 - Mavi kirpik Ia.zım <leğll, nncıya kadar halkın her ha !ine dob'ru yoldu. Fakat bir kısıru Dinç arkalarında gözleri yaşlı Hiç olmazsa uzak bile olsa lfabramanının kanına mal ola- metli ev!Atlarının inisyatiflerini çdıreniziıı tabii halini bozma -
müdahaleleri, bütün memlelO"-- eskilik mütaassıbı, bir kıamı da aileleri efradından başka birer umumi manzarayı görmek ve caktı. fö~ k yıı.ı;;aı-ara.k şilkr&ıı • yınız. 
ti kavrayıp sıkan tehdid ve ter- 1 yenilik hasudu ~ iki nevi _ha- öksüz yavru bırakmaktadırlar. ona göre tedbir almak zerure - 1 Bilmem belki de daha ba.'ka ara un ı · 6 - Gözü daha uzun göı.ter -
hlbleri alemin huzur ve rahatını• sı.mlarunızın_ t~f ve teca~ : 1 Haber aldığımıza göre bazı ma.- tiyle Kumandanım ve Kurmay "*'ngin askeri miltalalarla kafa. Atatilrk bilyuk Kumandanlara mg_i~/çin kara. çizgiler güzel de
ihlal ediyordu. Öyle zannedilirdi lerı talın~ ve ıftirn derecelen~ h! kamlar ve teşekküller mübarek Subay hey'etinin birinci kademe ın meşbu olan, ve en kanlı muha- Has bir 'Vakarla gülmüş ve onla-
ki Sult::ın Hamit, düııüncelcri da- le geç.mege başlayınca meslegııru / şehitlerimizin ailelerine daha si kararl!"lihın şimali garbisin - rclıelerde sükılnetini bozmıyan, ra bütün takdirlerini yollamıştı. 7 - Düzgün kabilinden poma-
ha ziyade şahsi ve aile baya.tına / zi mü~araa .. ıuzumuıı;~ ~.issettik: şimdiden nakdi teherrularda bu de bulunan Gazi tepedeki taras- en buhranlı zamanlarda tabii ha • • 0 ~lartar:i~~yor, onları 
makııur olan, avam tabakası in- ı Serv~tı" Fünu~dn . MlJ'.'ahabei 1 sut mahiilline k01urak çıkbk. reketinde fark görülmeyen Ku-
dlnde 

7
.evali nimet sayılır bir be- ı c<lebıye namıyle bU" sütun a- lunınuşlardır. Bizce bu iki vazi- Tarassut dürbününlin ve dür· mandarumın o anda müstesna Tabii o hilkatinde zerre ka • 8 - Kaıılan cımbızla yolınak-

a gibi telakki olunuyordu. Hal- çarıık orada her birimiz haki • fe kurbanı şehit memurlarımıza bünlerinıizin gösterdiği manza • bir asabiyette ve çok heyeca.nlı dar korku olmıyan Atatürk biz- tan vaz geçin, tabiat daha gü-
buki .0 sırada İ!l\~çrede miilteci katı hali tebyin edecek derecede şükran ve minnet borcumuzu la- ra hepimizden ziyade hilki ceıı- olduğunu ilk defa gördüm. den ziyade Erlerimizin bu hare- zeldir. 
bulunduğum için gözümle göre • izahat il~. muarı7lara cevap veı;--

1 
yıkiyle yerine getirebilmek için, sur Kumundarumı derin bir he- J

1 
Büyük fedakarlıklarla ancak ket tarzından meı:nmın ve mili.ar 9 - Biryant1n yağlı bir ci · 

medii;'inı- cenazesi alayında ruev mek dcgıl, fakat halkı tenvır yine vazife başında şehit dü • yecana düşürdü. tazmini tahmin edilen bu ha • hassis olmuştu. sımdir. Yağı a?.dır. yağ dünyada 
sukan i><ittigım·· e ıı:öre, güzergli • etmek istedik. 1 O, g!izetleme dürbünüyle Ab- 1 tayı Kum::ındanım madun Ku • Askeri dehası, h- tür. ıu·· ı·-. azalmıştır, israf etmeyiniz. 

~ - 1 -"komiser Cavit merhuma ya-! dı ahın ba da t tik mandanlarda ·-~· rd Ha = ~~ 10 Berber dük" ka'nlarınd hına yığılan millet padişahın ö-; Nihayet edebi mesleğimizin ,,..... ltrr an yınr. gaye a · -~yo u. - beti" tedb' a1n • - ' ~llsünü ağlıya ağlıya teşyi etmiş.' esaslarını bir kül olarak teşrih pıldığı gibi iki ailenin ba~lurını tetik, düşmana saldıran, idmanı tanın affolunmıyan bir gafle • 
1 ır uı.ga müsait ol- yapılan b"..'e~-~e ondtileler bu 

izah cek ·· uda · aokahileeek ve onların istikbal- ~rinde beyaz elbiseli askerle - tin yüzünden okluğunu görmiiıı duğundaıı yüksek kabiliyetine zamana y..,,,..,~. Y~ te -
Hatta Abdurralunan Şeref efen- ve • ede. , vuc getir- ı . .. .. ..,___ . k ve fakat be ıms· e "şti ,...,,_,,, • güvenimız her zaman olduğu miz ve tabii QA" ve masrafsız hı< 
dinin zarafet belki de cesaret mege ç.alıştıgınıız edebi hareke- !erini mümkün mertebe temiıı rın sungu .ınuu;u.,-Lest yapma · n !illi • ..,........, ou yat! ......, 
göstererek o :.aman neşrettiği tin edebiyatımız ta.rihinc!eki edebilecek birer ev ihdasıdır.. ta olduklarını ,görmilştti. Şah - dvaziyet karl;JIBındtehuliko mes'ul a - ~ti~kuktevyedı!-1-. er_~ntı.uıu.ıo, o tahgu·: Bu nasıhat maddelerı"nın· ::ıl . 

si dtirbünlerimız de aynı levha- am aramıyor eyi berta - ., """ • 
bir makalede Sultan Hıı.midin ve 1 mevkiiui ve hakilô mahiyetini * yı resmetmişlerot. raf için vaziyeti tetkik ediyor- ne kadar görillmedik derin he- tına saçlan bukleli, ka~la.rı yo-
fatını halk: göster~k surette bir makale Yine vazife başında şehit dö- Bu göreyden (1) ayrı.lan göz. du. yeeanlı anlar yaı,adı. funmuş, kirpikleri uzatılmış, tır-

Ne keo.di oytedl rahat, ne yazına vazifesi arkadaşlarım ııen Perapalas pasaport memu· l.erinı.iz, pek ağır hareketlerde Tashih çaresine tevessül ede- Bu Çok cesııtır Mkere vak'a - nnklan ve dudakları kırmızıya 
lıı.tlka venll huzur tarafından bana tevdi edildi. runun arkasında üç yetim bı • bulunan tek tule haki, elbiselile- ceği anda idi ki, beyaz elblııeli IJoyanınış ve elindeki uzun ajj"ıa-

11ısraiyle ka.rçılıyacak suru - Bilt~n hır Serveti Fünun niiaha.- kmış ld - . 1 ri görmüı;Ier, ve bir aralık bu. askerlerin Kumandanından Gu- dan 3, 4 ay geçtikten sonra de- lığa takılı sigarasını savuran 
hyorclu. Halbuki: sını ışgol ooen bu makale o za. ra 0 ugıınu ve yıne ö en hakililert de gaip etmişlerdi. K d M rin heyecanının sebebini ııorabil- modern bir madam roıın:ıl vrı.r • 

Kadrini -1·i nıı.wallada bilip ınan evidda ve husamıı.ınız iizcrin otel şoförünün de çoluk çocuk Ortlumuııda beyaz elbi.eeli kıt'· r:'ic1e':1':1;:,'n :~~~:; miştim. dır!" 
t'Y Ilaki de ehemmiyetliee bir tesir hu· sahibi oiduğunu haber aldık. Bu alana mevcut olmadığı herkes- dinledik. - "Çünkü <lUı;ıman baskınının İsviçre garetesinin bu nası· 

Dunıp el ~'iıy:ılO&" kaPŞına sule getirmişti. O makaleyi bu- zavııllı vazife kurbanlannı da Çe malfundu. Bu sebebledir kı. muvaffakiyeti halinde memle - halleri dikkat edilecek olure!l 
yaran saf saf rada tekrar etıneği lüzumsuz yardım işlerinde unutmamak ve siııerlerircıizın üzerinde muv&f- kal Bu rapor hem müteheyyiç ket için tazmini agı-r olacak bir tam::ı.rrıile kaduılanı. müteveccih-

'("- u·'·k h" ld ddedi ·-· ed 1 s plerimizi sükunete erdirm~ • ....,. sa "" ı za ır o uJ mealini a yorum . .a=l! en er er- Perapalae müessesesinin bu yar- fakiyetlc nıiibarezesini ikmfil e- h feliiket başımıza ı•ökebilir ve be- tir. Bundan çıkan mana israfın 
Wsil eden sözkr söylenmLq ol • veti Fünunun 18 §ubat 1314 ta- . dım işini deruhte eylemek lizım denlerin dü~man oldukları hük- ~~~ırn:uçoir.~=:i!:yıişt~u- nim Askeri hayatım da biterdL erkeklerden ziyade kadınlar ta· 
duğunu da işittim. rihU nüshasına. müracaat edebl-1 rotine doğnı knnaatlanmız bizi kaliil bir s"Ungü" bücumiJe,· Ço • Hal rafından yapıldığıdır. Bir evin 

Evet, t.clahlıus ve tetkik iı;in lirler. Şimdi yalnız mebleginıizin ı geldiği kanaatindeyiz. sUrllklemiştl. ğunun cesedi slperlerlmlzde kal- hııki ben henüz memleket "" iktısadi dliren.i kadınlar tarcı-
ilml bidfı'adan mahrum olan a.- mevki ve mahiyetini hilla.<iaten Türk zaten vazife knrbarua.n- Bu kuvvetli hill<me vasıl olun- mış olan dilşınanı; Tnmamile damı olarak btiyılk millete hU.. fından idare edildiği i~in aile ta-
vamı ııo\sm altıncı his ile mi? bil beyan edeceğim; o ?.aman ne is- nı hiç bir zaman unutmamıştır !arın dımai;'lnı, heyeca.'llt, korku- piiskUrtüğünü bildiriyordu. mete başladım,, cevabında bu- saı.TUfınıdaki esas ~art kadınla-
mem, hakikati keşfetmekte ba- temiş ve ne yapmış olduğumuz ve bu sefer de unutınıyacnktır. ıu karanhkların kapladığı, hare- lunmuşlardı. n ':asarrufa alıştırmak, onlaı'I< 
zan mütefekkirine gıpta ve~ek anlaşılacaktır. A. C. SARAÇO"'LU ( ) 0 .. ,. Sorulan beyaz elbiseli asker- l 7 - 3 • 941 MURAT SERTOGLU 
b. k dret "b ttiltl · ·· ·· " 1 ore7 - ıriıuızıl.rs !er için de: Günün bunalbcı sı- Ce ı Ah'-- G"-· 
ır ·ıı ı raz e erı g<•ru • Bir kı.smı eskilik mütca><Sıbı, ~~~~~~~ii~"~~teiİi~A~-~ii~~~~~~iiiİ~İi,~~~-İtii~i'i~~~~;f.i;#~~~v~a~~·~-~~un~>r~~,_~~(~8o~nju~•~O)'~f~aj5~•~U~tu~a~2~d~o>i Jilyor. bir kısmı yenilik ha.•udu dedi • • 

Sorvetifünuıı ğim muterizlerimizin huswnet
leri s..bebi ayrı, fakat davaları 

Bu Oll dört sene zarfında hen- birdi: Kısaca "arap edebiyatını 
ce şayanı tezkar olan şeylerden taklit edelim,, diyorlardı. Hal
biri de Serveti Fi.in un hareketi huki bizim en eski şiirleı imiz 
edebiyesine iı;tiraki.nı<lir. Ah · ı' bulundukları asıl'da bile mcm· 
met Ihsan beyle aramızda ya- baı kurumu.~ ol.an an.p şiirini 
rım asırlık bir muarefe vardır. değil henüz devri kemalinde bu
Mektebi benden iki sene evvel Iunan lran edebiyatını taklit ile 
bitirdi. Serveti Fünunıı ıııek • ı işe ba~lamışlardı. İşte Ziya pa
tepten çıktığım nen~ neşre bn ş- ııa "Harabat,. Unvanlı müntehi
ladı. Fakat bu mecmua bidaye- bat mecmuasının edebiyatımız 
ten edebi olmaktan ziyade fen-, tarihinden de bahseden mu
n! idi. Zaten ismi de bunu isti!- k:ıddemceinde: 
)Qm ediyordu. Tevfik Fikretin Ettim şüerayı nnmu tnhkik 
orada kısmı edebi idarel'iııi ka · Asarii zamanlaıiyle tatbik 
lıul ettiği gün odcbiyatıınızın Gördüm olmuş halef, flefof hep 
tekii.ınlllti tarihinde cidddi bir lra.n şüorasm" ili.lef lıep. 
merhale olan hru·cketi edebi-1 E\·vel söze b3>il.ımı'! Nevayi 
ye başlamııı oluu. Bu genç sairi Taklit ile Farisi c-Jayı 
de çok eskiden tanıdım. Zanne- Gelmiş o;ilerayı r.mn peşin 
diyorum ki o mektebi sultanid-ın Kılmış o edada veroııi tayin 
şehadetname alrlığı sene ben Je Diyor. Türklerin lr&ll cdebi-
mektebi mülkiyedrıı mezun CJl- yatına ıııhııa:ikine Mevlana [•' 
muştum. Te\'fik Fikret o atman Celale<ldini Ruıni'nin mesnevisi I.' 
istişare oda.sına ıtevam ediyur- ı le Yavuz Sultan Seliırıin divanı . 
du. Sınıf nrkad~lanındao mer- en parlak delillerdir. 1 
J1um Adn. n da ayni edada yer ~riruiz bir kaç asır bati bir 
bulmu;tu; onun delaletiyle tı- tekiimiille 1raıı ~ürin.i taklit et-' ' 
tinycli Nuıi be.de bizlikte istik- tikten sonra Nooinlin lıinuneti, r 
balin o seviıoli lliıl.Wile de tanış- daha doğrusu Üçüncü. Sultaıı 
tını. Şurada burada bilhasııa Ş&· Ahmet devrinin iktızasiyle bi- , 
irin mektebi ~ultani arkadaı;la - ı raı Türkleşmiş v., daha sonra 
nndan nıerhum N un.ıllalı be • En deruni Vasıf ta ştiri mahalli 
yin evinde bulU§ur, görü~ür _ı ilhamlardan behredar etmeife 
dük. 1 çalısıım;sa da edebiyatımızı mil-

mı..,bet dttiı c~iıı" 111enıur ol- lileştiren tckamW hareketi an
duğuın zama.ıı Namık Kemal cak geç~n agırda malısfıs bir 
beyin oğlu Ali Ekr(;Jll beyi onıda ı;ür"at peyda edebilmişti. Şinasi, 
buldum. Arwnı.zda derhal bir Ziy& Paşa, ı iinıık Kemal, Re
uhuvveti edebiye hasıl 1>ldu. Ba- caizade Ekrem ve bilhassa Ab
basının adı edebi mahfillerde dülhak !Hl.mit bu devrin en par
kendine p i ş r e v olun Ek • luk simalıı.ndır. 
rem bey zamanın şüera ve Üd°'. "Set'Veti f<'ünun FA,..b.yatı,. ! 
bnsııuıı huu~ıı hemen hep~ını dooiklcri "Edebiyatı Cedıde bu 
tanıyordu. Bir gUn (A. Nadir) t kamiilü bir merhale daha 

0

İ1eri 
ismiy!e ~c'"".?U fiinuna eıer _gii~- götürüyordu. Iwıamamız da işte 
derdıgını soylıycrek ~nı ımtı- bu sırada bize edebi t<>:-akl:iyatı 
sale d"vet etti. R.:n de muı•ııfa- mızı .Arap edcbıyatuıı takliclcle 
kat cttU:ı. lk c,.criıııc ıne\·zu 1 amnıayı t<'klif e<liyuıfardı. Biz 
namı mustc~:r ıilin;N İb$anm d, derli!< ki '"Edebiyatımızın te- 1 
ınalıuır. ~. zumaıı"anb~rı <H. k .. · 1ilıi tahavviillerine -maziye 
ı-ı:azım) mu~tc:ı nnı cı kt:tme • doğru ric'at şöyle dursun- hattil 
dıın. bir istim.hat vakfesi bile tahay-

. Ha!id Zi~a, Cenab ŞehnJ:ı:d. • yiil etmek hayutJ temdit için 
~· :;u3d, Cııh•t. l!~yın _Da.ıııt küremizin hareketıni t•til t&ri
Süleynıan Nazıf, F aık. Alı. Ah- kini arama.ya benzer ... 
met Hlkmet. Saffeti Ziya, Celıll 
Sahir beylerle de Serwti Fünun 1 r k.:ı sı var) 

Büyük bir felaketin 

başlangıcı 

Eğer bizim o kadar para vo 
emek sarfcttiğimiz zırhlı oto -
mobiller düşmanın bütün siper
lerini geçecek kabiliyette ve o-
nun aÇ1k bir koluna hücum ed&o Bır talih vo muvaffakıyet 
bilecek kuvvette değilse, onla - mahsulü olarak açılan bu fasıl, 
rın düşman hattının arkasına • meğer bir fclAketle ka.panacslı: 
düşmesini ve bütün siperlerin ı y E N · O O · •ı imiş . 
üatünden atııyabllmesini müm- • ( 1 S A B A H ) iN B Y K S 1 Y A S 1 T E F R i • .1. S 1 Esaslı hareklt için verilecek 
kün kılacak başka bir usul dti- • cmll"lerin vaziyete göre tayini, 
şUnmek lbundır. T h k k daha muhasamatın başlangıcın-

Bizi Dünkerke Ç1karan en bü- a a rru z a ı• Al m u-da fa a r da kararlaşmış idi. Bu emirlerin 
yUk funil hava meselesi idi. Zırh- tecrübelere istinad ederek ta -

11 otomobil havanın çocuğu, dil odıle edile, istikbalde bizim 
tank ise torunu idl • için oo muvafık şekli ula -

Fakat bütün bu miilahazaJa,. Hafif Alman kruvaziJrlerinin akıbeti - Harbin /Ja.<ıtnda eağ1nı ümit ediyorduk. Üçün • 
rın yarub~mda Maruılimanları- l . " eti filoyu mensup ve yedinci ta
nın ciddl dfüµnan hücumlarına hava a.ı·da Vazıyet - Ztrh/l OfOmObi/fer Ue ifk (.UJllılaı· kım kruvazörleri -ki Bacchun
kurşı hiç bir ~üdafaa~ ~lik etmiş ve bu iki mevkiin hUkü- y . olunıa RliiUıendaz gönderebile- te sınıfından eski gemilcrdi-
olmaması, amırallıkta büyük en- met memurlariyle iııtisarede iv a Z a n --, · · . b "ldirdi Nor üzerinde ve {linıal deni7.inin 
dişeler uyandırmakta idi. Al • bulunmuştur. • - • l eegınıı. 1 

. nı. . .. cenup sularında, Maıışın met-
munlann Dünkerki elde etme- '~'-'· k il! · "ti v ç • • . . O, bir miktar auvarı go_nder- lıalinde, bu sularda hareket ha-

. ~ '" . uınu>.er . m ıını ves::u e O ıııeç • I di; ben bu suretle, kendi rı • len en"'9csı. müdafaa edilmektedir ve bun- • 11 11 . .. füıde bulıınan harp gemilerini 
:Cale ile Bulony bfade bir kaç Iar takviye olunmu,t.u.r. Mtida- zamla olmalr.l::ı beraber, bir su- himaye edecek şekilde üs kur-

hvfta korkulur uyandırdı. 3 ey- faa hatlan şehrin 'etrafındaki 52 rü m~mliyetlere daha girmış muşlardı. 
IU!de balıriye birinci lorduna şu 4 ve 6 millik bir sahada Uısis oluyordum; benı doğrudan doğ- Bu kruvazörlerin gayelerin -
iş'ardu bulunmuııtum: edilmL,tır. Bu hatlarda dört yiiz Kule ue Dünkerkten Wı.ha ~e- nıya '"' Şahsan alakadar edt'u den biri dil'lIIUUl nakliva.tını ta-

"Franııız sahilleri boyımca i- den fazla top vardır. Ve on se- niş bir çenbere malik1:ir ve ıyı mesuliyetler, ayni ~manda oo kip etmekti. Harbin ilk altı haf
lerliyen Almanlar, vaziyctiıni • kiz bin kişlik bir kuvvet tara • tatbikedilmiş miiteaddid küçlik nim hem ZBmanımı, hem müfck tası içinde bu deniz kuvvetinin 
zin tadilini 7.aruri kılmaktadır· fından muhafaza olunmaktadU". tahkimat ile muhafaza olun - kiremi meı;gul eden bu mesuli- vaziyeti günü gtiniine takip o
lar. Bir hava taarnızunu hesn- Bu tahkimat sağlam yapılmış. maktadır. Kale için bütün ı;ôy- yetler, vekaytin heyeti umumı- lundu. Hiç bir hadise olmadı. 
ba katmaya mecburuz. Kale şeb hr. Tatlı ve tuzlu geniş bir su lenebilecek şeyler şunlardan i- yesini nazarımda karartıyor • Fakat benim vazifem filonun 
rini ellerine alacak olan Alın::ın- tesisatl'"Ml muhafaza ediliyor. barettlr: Burası bir baskınla a- d her günkiı harekatını tayin C't-• u. 
rııı oraya g,,yet agır toplar yer- Tatlı suyun taşırılmBHı ameli- lmamaz. Kaleyi himaye eden as mek Jeğildir. Ben yalnız umu-
l · ki · · Elbe b · tı h ·· tel Bu meS('lerle mel)~i olnı:ık • b" k t 1 e.ııtırece ennı ve • ne rı_ı!· ya er ~ <cmrntil .e<!iY?.r. kerler yedi bin kişiden ibaret • .. ım ır on ro işi yapabilirdim. 
den Kaleye kadar, bu şehrı us Tuzlu su ıse her an, bır ıki gun· tir. Fakat namuhdud bir hilen- uzcre küçük bır erkanı ha.rp Gözlerim ve kulaklarım her fay
ittihaz edecek Alınan tahtelba- de feyezan lıaline getinlebilecek ma kamı buranın bir kaç gün- heyeti kur<lıım. Ru heyetin em- dalı ış'ura karşı ru;ıktı. 
birlerinin cevelfıng§.hı olacağı- vaziyettedir. Bu mevki ~üphe den fazİa mukavemet edeceği rine, bizim silıilıenda7. taburu · Bir çok ve muhtelif ietilıb:ır 
nı bilmemiz liızımdır. Şüphe yok ki teslim olmadan LVVel bir hesaba katılamaz." nun süı~atıe h::ırd;.ctini temin menbalurına. malikt im. 17 <'VlU!. 
yok ki deniz iistü kuvvetlerini muhasara hali geçirecektir. için 50 otobüs talısiıı ettik. de, büyük filoya yaptığım zı _ 
tevkif edebiliriz. Fakat deniz· Ve her hafta takviye edilmckc- Bahriye sHahendazları Kısa bir z:ıınanıla bir çok 1n- yaret esnasında bir 7,;ibitin nğ-
nltı kuvvetleri tarassııdumuz • dir. Bahriye nazırı icabedcrse gı"liz mti.frezeleri teırekkül" etti· zındun çıka.n bir kelıme dikka-
d gizli. ı rt ı b'l" b" -·'-1 hima · h 16 eylfilde, Fransız mareşalı • an ee m u a ıır ve ır cewı.u an yo ıçın arp ge- J f Lord ve bunlaı· Lil, İpr, Done ve Tur· time çarptı: (Yem filosııı. 
kere de Kal~yc yerleşUlet' mi, misi göndermeyi de vadetmış- 0

1 
r, Kiçnere bir telgraf ed 1 Bu ;-.abite ne dcn·,ek ;,,·,~ı, . 

h. ağı Ia.ı: a.. ···'·'-·lir link Çe <erek hem Dilnlcerkteki kıtaa n e .cendilerini gösterdiler. ~ ". 
ıze r zarar · u.a .,...,.,ı • tir. D" erk sahilleri Majettic tı takvı·ye etmek, hem c!e d"•· ftini sordum. Marn; bo;";·ızın . 

ler ıfınd h ·ı · · ...,.. Hem sılıllıendazlar, hem de ..• sın an arp gernı erının ya· . .. . . . da dolaşan bu eski gemilerin 

Sahillerı·n müdafaası: naşabilmeaine müsait olııcak man nazarında lnburada yalnız Yeoma.urı suvarilen hır ka- zahiren sakin gör ıinen vazi . 

Su tesisatı 

10 eylfılde bizzat KaJ.,ye git
tim ve bazı eınniyetbahş ted -
birler ulındı. O sırada şu notam 
ait olduğu makamlara gönderil 
ınişti . 

11 Eylül 1914 
"Bahriye nazın ayın onuncu 

gcmü Kale ve Dünkerki ziyaret 

derecede derindir. Yüksek kum ~ız değil, g~liz ~vv~t: zaya uğratmaksızın umumi plfın yctlerinden bahsetmek i~tr . .ı • 
tepeleri doğru enduhta müsait len de bulundub'll fiknnı daki ·-'~ele · · if •-•0 1 .,,. g·· cev.ı.bıru verd· ı B 1 ı · 
değildir. Fakat başka. hiç bir vermek rnal<.ındiyle Dün . . vsc= rıru a e........, eıuı. ' 

1
• un :m ' u . .,. 

m\işl<til yoktur. Dünkerkin mü- lcerke bir siliLhendaz ta.buru gön Bn: a.y sonra, (Fransadakl 1n · mana karşı yem telaki odiyor · 

dafaası ;,.;n alınan terdbır· ler derip gönderemiyec..mn; ·~ gıliz orduları kumandanı)_ ge · du.) ..,..... -b- ~ 1 I!'rc h k tan O havalidcki bütün vaziyeti 
her türlü endişeyi izale ede<.-ek muştu. nera ' ne 1 tın bır ce· t.ctkik ettirdim; konı:ı:ıd0r Tir-
:ınahiyettedir. Her ihtlrua! göz Lord Kiçner amirallığın bu hu iuı.lıı civa.rına yaklaşınca ben ue vit ve komodor Keys ile bıı vn
önünde tutularak, bu tedbir- anırta kendisine yaı·dım edip e- bunlaruı kumandasını kendisi- ziyeti. münakl!F,a ettim. ı;rtegj 
!erin, dilşrnım.ı,ı kalenin :r.aptın· demiyeeeğini benden istimzaç ne havale eUinı. Bu suretle ba- ııabah bahriye birin•ı ı ~ '·;::ıa 
d~ va,zeoçirebilcıceği söylene- etti. Ben de ona eğer biraz Y o- na yiiklenen ağır bir )'ilkten ııu '.elgr:ı.fı çektim: 
bilir. manri süvarisini gönClerecek kurtuldum. , • 



rll ve firya i ik 
(Bat tarafı 1 inci sayfada) 

mışlardır ! Bu halk, saatlerce 

k:ıchl; Çakır yıılnız sa"'d:ut 1 l . .. . ı beklemekten çekinmiyor. Hem 
gi;.reş 1.ulan bir adamdı. Soldan ~ \ ~~ır.·.z h:ı.snıının lltenne yuru - -de niçin? Yüz gram iyi kal ·e 
v merkezden glirllfC girJJ."'!l: >· blr <:Ubtıed<lll kQ kirtiııcti ı.aı. ' uV blllnıak için ... Ilu kadar e .ek - ~ 
n'Ull kin ayni kuvevt ve denıec m= onu bfübQtün :.kvlt>.ı. .__,~:.bir .a~dl<la .. Ç~.:'..:".:1 çapraııoh ten sonra elde ettikleri yilz gra-
.. b! d g>n.ugı goru u. ,.......u Alla ı d h li lm,,,.unft d"·ı k" 
"a • .! dcgıldi. Bütün kuvvetini 1 '1'.!lişU. Onu ycn~'c itıı cı ye Ü· ç k ·· mm a a s o ~~&~ı = an 
angu:da toplamıŞtı. Böyle Lır tlenıruık onun ~ ,:.e · 1ro _ ad ır uç yo.r iL Mo';!a . ken~ oolli !eri gizlemiyorlar. Ancak 

• o erece zoı ıZmı .tı kı dişlerının · · d b · ı: .. 
pehlivan Moll .. y.ı ru<Zaran solak sece'ğim diye ha:)':ıılita <lııL'ıiak g cırtisı dışarıd:Üı i~;tl\iyordu. ıçuı c . ı ha..,; kahve de var-
enyılırdı. gülünç ol ı. {o 1 h -" di...._. . _ dır. llig rler!n n farkı Lu • 

ı , lı.-.aıuuan 9..,,;;-.1.UlJ. gı II . . b".i İs 
lI"'l>uki Moila gfre:>i istediği Molla bütlhı.' ·r i!Z, bilt.iıtı tı:r cırd.atıyor, ,.e Msınını k-:ıl!an a· cpımız ı: yorın: ki artıl< -

Y ~il tutabilen ve girebilen l rs, bütün bir a ~--~ket rasında pekmez küpü gibi aln:Uş t:ınk bhılu1dtlağ.?,~lısf·~ve bclın • .k 
ir ~dn!ndı. Dil sebeple Çakı. ·Uyor<lu. 1~tc b 1 j}(!ploc.r ,;i, 

1 1 . . ,. .. ..., İl 'd ·:ı ı e ıru-r, """:ıt halis nclıut zc llrcccıne surüy01'\AU. u c . 
• a soldan güreı;e gifiyotdıı. ÇQ.kınn ckirdıığı gioircı;i onun birde d~ t!tel< köstek! -e ve halis ar_pa ..• var. Hatta o ka-

Mcll:ı, hasmının sağ giı·;şı,•:. i•ıin lıir f et · ,,......, . 1 d emeg dar var, kı tunların kilosunu 10 
• ""'" ~ au~ıyor u. 

ne gelmemek için dairna ooic. Giltcşin yirmi ııekizinti d:ı- kuruı;a ve açıkça salıyorlar. 
tutuyor, Ve ooiua.ı l~e ill: 'kil<'tl! Ma M:ol:tanın, 3St. = Çalar, \Ju fırtınad-ın kurtul - Halbuki k11lıvc çcldrdeğ'.nin ki-

l 
m:ı.k i<,1n n yapaca{;llu ~ır • 1 ne 1:.\mic yapıyord.ı. en _ i akıp IJÖ'•ıe bir kao 03U - bu!Uıiurııa - 400 kıırıışt:ın ' • m.~. Hele 'Mollıınm inadın:ı. o· · 

Binaenaleyh Çakır, hu sol g.• dım :ıt:ırak açılücl.1 ve ~rıJiM.ı ':ı :ışağı dcgildir. ı)imdi tiryakiler, · - '" - ı !arak <ıaııt':W. gel tttaCm&ıı dol-
n3}erc ııül<lafarla..'"l ba~~ bin; ) giin ılü. ü~tımc <le nii.ı~ at- :!.!"'..ık hiç bir kuru kahveye iti· el trl\ası onu ı ii'butiln afallat -yapamıyoruu. Aııcak keD<Liıi tı; mı tı. Muha t<"k yüzde yüz a- mat ctrıı:edi!tler'.nd~n çekirdek 
J<aptırınanı a ça1ışıyôl'd'u. - Hayda, maşallah!. ya1."tan ycnikce~;)ro kani obnu~- kahve arıyorlar ve görfuıüyor 

Çıırnr, IIaııı:filnnı bu melıare - B·ı, Mollanın son narıır.ı ve , l'"j başka lıerhanl!"i m:ıd<!.<'nin .u. 
tin\ evvelki güıe!;krlmfo anl:ı. - son çırpınması oldu. Ni.ra atar (A,.k«l' bar) kıtlı,,Oı vatand•~lan tmıerrufa 
.ıı.ştı. Hatta akranı olan pch • -:::;;::;,;;;;;;:;::=::;;:;;;;;;:=::;;;;;;;;:::::;:-;;:;::;;:;;;;~;;:~~:::; scvkettiği kar.~e tiry-ulti • 

llvıınl:ıra ooyle deoııli*'ti: i !eri kah'll'cniıl. kıtlığıntl 11 değil., 
- Du, Çolak sak rdır .. llc 

1
. yokluğund:m bile ~yor, u~ 

1.ııt'a!tan gürc:,;e git!yor... l yapıpı yapıp arıyor, gi::li gizli ı 
Bunn ıni!lal gLtiımek ı.ol"y buiuyorLar. 

6rr. Meseli; bir aya;;;oiylc foUı" ov~ Hükümct, bir çok Udbirlerle 
oynıyan bir oyuncu ne kado.r ..,.., J halkı tasııtnıfa alı. t:.rınak isti-
ımu ve ma)ı r elıfrtıa ofaı.-n,.. , yor. Ta..oaıTUf, hayat pahalılığı-! 
<.ak topu o ayağiylc icl:ı.?c cdir B ııın alabll<li;line artmasına mfuıi 
ıı~:r~~~~~~: ~ğ .. ayağiyle 

0
. u .. n Beş·ktaşla ~alatasaray, ~~~da ~::n~~W:~rı;! 

yuııcu ise, -~op aıu ~inıurette soı F enerba M"o il-.- e I~ nbulspor tip ekmekh:ıtı tutunuz ııa. kadın 
ayağım. duşef!Se Şut ~mek ve ,....... çôraplanmn üç cins olarak 

vl çık«trı\ıı.k ~a yapamaz.. ... rşıl şıyor talıd.\dlne, müc;;seselcrdeki ka -
Ancak ağ ayagına lrakinı oklu- -c:l ğıt patç arıtıttı toplanm313ına 
ğu ~in bütün fırsı.Uan "ka:ı,tıruş DöftlC'r tuınııvasıt ikinci ı ya-n 1Stanbıt1spor oyımeıiları, <tadar b!'r çok garclero baş vuru-
olur. 'l:mfwı maçlanna; blıgün Be· tiir &raya gelmce siddetli bir hırken ve tiryakilerine pa-

- ~kta.ıı ~er stadında uevıım e- 1 hrua rakip kaleye yi.ü<lenmesini 
F'akst, lıtıın s~ ve ııaıı. •e sol d»coo!rtır. Bu maı;kı.rın gayesi 1 iykl! bil · · !eri halde hlicrttncu- raınızın harice çıJtmaması için 

c.y:ığına a:smen h:ikim o n ftıt • tı>linmı;;oi gibi ııtanbuldan r~il!l Jan:tıda.n b'l.Z>lannın kol'kak oy- yapılacak tavsiyeler para etmi
bô~cü pek az ve nadirdir. Böyle kümeye ı; ecek lrulüplerimıuıı namalıırında.ıı dolayı lrir türlü yor! .. Buna şa.şmam:ık kabil 
bil- oyuncu daima tehlikelidir. idmruı ilzcrindc bulwunala1·ın1 netice elde edemiyorlar. Miı:da- deği!dlr. 
•~- ,.;.;.,.....n • temindir. "Talamları!ru;, yaptık- fö.ası çok lan F erbahce-~1'"" k .,~;;:.- ~e bu IJaglJk ~e latı o:yınıtarla anıoım bir halde !ileri yenebilınek itin, her ~y- * s~. u va.ıuıı ·· "eıu daha bııriz bulunillalah stada tophnan bin· den evvel Citı dı mt.ğlt\'p etnıek Hiili:Gm • pahaiılılda. müca· ! 

bır şekilde vardu·. Bir gUN!şçi !erce halkın tetkik nazarların· llzımdır. dele ederken lü.1ts eşya lle meş -ı 
ıki taraflı gi.il'eş tutuyorsa dai - dan k çmll.S6 g •r,..ktir. Geçen Bu k::ı.lef!in'"1 uzaktan ,,ek gol• gul oltııuyıı val!lt bulamıyacağı· 
ma tek tatafb güreş tutana teıı- haf ol ~u gibi ttmlı vo gii- yiyeceğine göre karşı taJam for ı:ı lıildtrdi. Bu Nk.ıı eşya meya _ 
ltkoo ,.., Ve, m.srıınu daima bo- rülüisili: futbol maçları seyrel· vetl~n Foom· kalesi yakın13:· nına anlıı:ş'IJt radyo inele::l 
nr .. Ona fırsat vertlli-mez.. ::Oi he~~ ~:;ın n~: ~~da ış yft{llilalan tavQ,Ye edı· de dahildir. H:ılhulti radyoyu tn-

M .ıa, • ıwııı sol ise, sağdan ticeıiir. Bu patar da, a'yni ·Fakat . rukanda d:ı. süylediği· valet ~<\an ve lüka madde· 
tular"dı. ~ ise, so!dıın gilrcşc dü.i;l!nce ile J"l{lrtll!A.lll bu! duk· ll'liz gibi ili ulspor golciileri· lerindeıı a;1rnmk lil.zım. Harıı 
girerdi. Bu suretle dalına ha . latı kulllpleri ve lArın ıoymet- ııin bilhaaııa etkez muhacim radyoyu her evin :.lll'UTİ ~arıı I 
'llmlarıtıı al tır ve, kapabilirdi. li lıı:rım götttıck urore bava Cilıadın c;ekingEll! oyn ı; ar- me"yanına ııo :tu ve hilküınetler 

Ç
• ı-.. "' fona olsa bile bir Ç-Ok ııeviroilc- k&daşl&nınn Fen • kak!sl"ne ya.lı: iein en xnruııfıı, - ileri, en ""'";a 
""""..., Mownm karşısında rin Kalı.ayı dolduracağına emi- lı\.,qmalanna m5.ni ol.uıaldır. ' ~· .,..,._., 

kıvrannıımına sebep olan yegiı- nlz. Bunun n~tic~•i olarak ta Satı sahada tebtfğ ve bir propaganda 
ne motıele bu solak gttre<,; mesC' ~y -~ Lacivert ~larında futbol topu- illeti haline kayoll .. Bunu harp-
lcsi idi. Milli ki.ime müsabakaları- mı görmek bir hayli güçleşecek- ten evvel takdir eden Ankımı, 

Hele Te:kirllağı. güroı;lnUe ıı:ol nın yaklaşması hası?bile, talnm· tir. Fener forvetlerine ge!inct:; küçük halk radyoları yapacak-
latına yeni bir veçhe vermek R2biiniıı ustaca yürüttii~ hü- tı; olmadı. Şimdi piy:ısada hiiia 

la bir ateçpare olmuştu. Daima istlyen S:i.ı~ • Kın'1.l.Zllıların, ge- cııın hattı her zaman için lstan· 
aksine gii.roşiyor, Çakıra hiç ren haf::a. enedikkri bir iki 0 • bulııpoı: mUdafa.aarnı tehdit otle- i:Jtcdiğiııi2 ka4ar radyo vardır. 
bir lıaml~ payı bırakmıyordu. ~ ııun -.!aba aCMri oldulda· cck: ''e oynadıj;1 ta dirde gol !stedildcti fiyata satabildikleri 

Sonra d:ı., Wtün ş:ldd"tiy c gt. rı ~e ekibe i cice ycrleşeınedikie·, şanııı pek fa::la olan Ntccinin sık için bir '!\&<; iıatirgAn ınü~ 
. ri nazarı itibara alınırsa,· futbol. sık ve bawn da tehlikeli vuruş- bunları booetJttınck ı"mkdnını da 

rcşc gırer~K ters güreş tarzını ı Fi'.-.c.. SC"..onu baıpndanberi bu s<me hiç .:ırını ' · "'"'';,, tutaınııdığmı gör buluyorl<l?. 
ha.mıın:ı kabul ettiroıği cihot • yenilr."liycn ve birlbitlne c_ok a- 1 mek im!:il.n dahilinde olacaktır. · 
t f h

-'d N' · y Rad,.., idar inde te~ldlil.tın 
en ena .,. e yoruyo u. !ışan oyuncuların iyi bir ı:om- ıynzı, aşarııı şüUeri bilhas •-

Ç kır, mütem:ıd!yen ters gu- binC'Zonu olan Beşikta.~ takımını 1 sa küçü:. FikT'Mtn sii'!"ati nazan yeniletilmesi, programl:ırın dü -
reştiği için yorulmuştu. Solak yenct:cklerini talumn etmek p«: itibıra :ITTn• Fenel'in kazana- zeltil:nesi ve bir hale, yola ko-
_,, yerinde olmaz. Son marlatil~ ca~a mıı'- klk na::arı ile ba- nulması <lii$üııtilürken -bu anı.da. 

on ş rı 

l\1e ~ a bahahhğı 
Gazoz i ükarı! -

... Tramvaylar a tek bilet -
Şehir Tiyatro;:aunun yaz tatili· 

Meyva baha!ılığı ve Yazan: _Evet, ben de okudum. T t• 
meyva ihtiyacı klk edi' ·ekmiş! 

Ev sahibi tci:lifili misafiri ile - <:mele belediye se:ıclerdir, 
sofra b;-.şmda konuşuyorlarw. tunun ı,çin gazoz il.millcl'inin fer· 
Elmasını soyarlren ltab<ıguııu . tlıtu bekliyormuş! Ne İSi) ı;eç 
btitUn çıJ.armıağa <>,alı\llralt: olsım da gUç olmasın .. Yoksa, ar 

- Talihin varnıış am.iın.. .torum... Y*'ıl 3G5 kunış eder!. tık, iyi suyu (Allah hilir! !) 40 
Dedi. ~ ıı~a-.ı:ıfibitnmi, 1. 2 kıt.alık, paraya,Hci kuruşluk gazozu be!l 
- Neden? yaııı de alta paralık seyahat kuruşa ıçmektan illliah dc<lik. .. 
- Bizim cvuo Jı.aftaua nır ae· t'dcn çoğu, artık kısa Şenlr tiyatrosunun 

fa nıeyva ycmr... On:ı ..ıa sen · ınesafet. lıı;iıı çeyrei;o kıy:ımı -r'-'·Uadın! yaoak._..n, iki adımlık yer- yaz tatili 
~ A.'Xlnrn. yaptın ha .. Vümı _ !ere .aya binmeyip (tahan-1 İki tiyatro merakhsı aı·a.sın.- · 

duıt vitmnb.c *.idtletle ihtiyacı vay l la &fıhcekleı:in<Wı izdilıam da: 
var .. Bol b l m yv.-ı yemek om- a.zaJıımı'd.. J - Eh.. Şehir tiyatrosunun 

.. artı - SalD!. Bak, bu da hti:ap -j tatili de yaJrl~. Yine üvatro • 
ru nr... ta 1 " 

- Doğru ama ıncy\'a~ para J 'Var·· 1 aw lGılacağız ... 
art"l'a.r.uyo\'UZ kl, vitamin ahp ta tki klwuşluk gazoz ı - Sahi! Bak ben buııu tanuı· 
ömrüınü."'ii artıra.lı.m. Malfrın ya, 1 kuruş 1 men _hatırımdan c;ıkamuııbm! 
yemeğe etveriqli elmanın kilosu _, bir ağırlık hiaıe tlu- l'lısandıı. değil mi? 
00 - tıO kuruş! Eh, bi:ı oo;ı nufu- divo 'tttır... • - Evet (Ni3Euı J3alığı) mey· 
s;ız .. Bir kilo alsam, az ı;clir... ·___! pzaız iç. j dana ~~karnn Şehir Tl~JU 
Jki Ulo al:'-,:ını c;ok gelir! ('"raı,,ı _ ty; '41dırna getirdin... ı da turneye Ç&ka<:ak .. 
eL:ıı d-!.,ıl, p~! .. ) Oyic .1 1 (K~ . aki tütiinc:üd -- Yaz&!ı:! Halbuki 1-im gör· 
iki ki • Nına 80 • 100 kuru. . ~ gamı: tsti. bardağın ~ ~eğ" ha.3ı?iııtıdığım daha lılr ço~ 
0 da, dodim ya, e\I iy•Sl dtı,;11, bir beıJ bltııllluk bıraktı., yiiril.- t·ı~ _Tardı! •. I3u yas. tatil!, 
orta! Armudun yanına vanl • <iü. Gt!!llliı tıll- ne.fes ıılıp bir iki Şdtır tiyatrosu hesabıııa ı}1 mı, 
m•yor: Kilosu elli., alün~. Hem "oh!" oonra) her şey kötü '!lü ~lduguııu bi!ıuem ama, 
de moioz moloz şeyler! İ'orl.tımıJ palıak &ııİılİlll, il.er şey .. hele ~ :ıeytrcileı: ıç.n fena bir 6.&i! E: 
~,,c:ı -'!ğer !iırtön tcıino ku.l • son~ el!Ai neye atsan w.ı., pok 111e&k ~avalarth, hanı 
larunak niyetinde ecğilsM· on, a~ .P h Fakat hnydi bir' buranı liura~ ter dölı:ü~llıııii2 
on iki buçuktan aşağı değil. Eh.. çoklanııta diiuya vaziyetinin ıe- me\'sitn'!_.e tlyatı~ tatil yap
Ayda, hiç oln1azsa ıK>kie, on lira &iri 'Nl:.Jhkrz fiyat yükselişle- ıııııı:oı doğru ok\bilir; ama, en fa;: 
mcyv ·. ·:ı. tahsis etmek oo her ı-Uıin 4B ..arakabe komisyomı Ilı ~r ay, bir buçuk ay.. F.ul:ı. 
büdcellin b=:ı değil. Ya\an ı:m? · bakUımıı gebneğe çahıµyor. diığil.. 
1talnızD<>Jr1~ 1:-~~ b~~~ ı Bütün 1mıbr ne ise amma, !IU fs .- Evtt, bu nokta.Ya geçen 

""""""'' taııbu1ı12 "eııeli'' bir su ve gazoz 'f!il!"' (Yeni Sabah) da biı- ııwhar 
ta var: Me~a l'E::ır;ı_:wn gelir bir ıncsol<Siftlrld, nerede ~e, "ebe- ıirde tCillllfl etmlı;ti. Pariste 
nesne vlıl>ruhğı; ımıı:uloii~tisuizin 1 diyete .. bılar sürüp gide;c k ~ \<lın.l-di~ Yransalııc) ııenenin 
bol bo' verdifı>i bfr rtı:ıhııııl oldu; -N$dııu meselesi? 'ı'l!rkos her r.ıewimindc harıl hani tem· 
· ı halde ni;;in bu tlcn;<;e pahalı sulannıa hsilmesi filii.n mı? ... ..-rinc deı.·am ~ermİ!j .. Hnlbu
ol~ıııı ?.. - Haya-canım .. lyi su -e ga-J .ıtl b.i?;;lo. kooa lstanbalun iki Şc· 

- t " berum de aklım enni· zoz ... K"ll 1U iyi suyı.ın ror 'a8t l hır 'J~yatroaıu olduğu halde, se
yor ! a .. Bımu ancak meyvaho~ 40 puaıf· ', gazo:ı.un : , , beş 1 nede altı ay tatil! NCN<le bu bol• 
ti.iccal n, kabzaın'"\11 r( !), (Deş. Jroru.<ı! ÜUldZ bi, y. etl a~eJ lok! Sonra, belediye, tiy-... tronun 
tıtııalcila!"( ! ) ve bokdiyoe bilir!. 5 ı:urr:ı.-. Bir t; · dt ıuc!i.- bedc6(;luc sen !e bilmem kaç 
'fram\·:t~f:arda tak bilet nında -da !ıe$ kuruş! Kr..atb:ı.ne 1 l:ın lirn cltliyonnuş. Altı ay ça· 

İki 'bılet~i at~$ll'ltia: için, şı"'f' h., bir haktır; <;ün-. lışıp, altı ay b'•l yapılır!m el • 
_ alı.. .AJ:i:zim, diln';a 'Var • !tü, <>18 ClllOnd:ı. yaıilen bir ı l>ettc ekler!. 

.,..,.! lok Vır IAıre:'l'lelfi. da b · da - Doğru azizim .. Her sene 
-:_ Vallahı öyle... beş · • Fa.lnı.t, tü'ancü, j ErhığrJI Mubsini bir iki piyeste 

- Ne idi o on para gilrilltiiııü? sııeu gilıli ~i\nl:ırda ıw en 2 sal;(ntı<ia görfrrdük. Bu sene de 
- Bir yandan tıalıJı: i tifi ita- kuruş i ıılıın g:aıo& beıı ı (Salıı.· T$) ve (K Öcli.p) d0 

lııbalık, öbür yandan yo!Calarla kfl1'"!i6 ?! Yüzde yliz elli g\h~ =ıuyor<luk .. Ne bu 
on p:ıra r,elriıµııcsi .. Jııııaıu hafa· .ka.z:uw,. Blım de bunwı ne harp- riycs)cr oyn&rıdı, ne de F.rtuğ· 
kan boğuyordu 1 le, ıre :!l:ıl<aııı var. Ole- ru1 Muhsin sahneye çıkt•. ty'ce 
.. - O karg~ (cyrcğin fuı dmıbıri ~· Geç"n gil! ?aze: :ııı;-l<lar ~asınc:ıyıı k:>d~r p~k 

tünden yetınL') para "eri vermek telerue _...,. Gazoz &millen fı.lıı ttmaillcte dc\1'atn cdilebilır. 
beş klşiye b!löt kesmekten da.- 1 ce!Ciyeli lıir toplantı y:ı.pnuş, l '.Bu heın tiyatroya dııha dünya
ha zordu .. Ştmdi iş kolayla,stı.. j onların Jae bu .<lhtikilr ~ahcse- ::ıın harnl:ıt101 ~in L>dcr, belll· 

- Al çeyreği, ver bileti!. n) c wlllmm~leri kalmamış, <' lınlk tekledigi piyesleri gör· 
- Artık bilet~ilih giiç bır tş 1 j)asmışla feeyacu... 1 :; olur... R~ S::um,y 

olmaktan çıktı.. \ ...__-
- Ne lmdar kal:ıb~k olmmı ~ 

olsttn, bir taril.frııdan ilr, ötür 19«1 ·ııılıalnoo:.ı.k enternasyonal l.'\lngresinde taç giymi;ı mu-
taraiınJan ç k.. j a~ ~na ve bütün dünya: :ı takdirle ı.ıe;yredilen filnı 

- İcad cdenl~l' var l)lslın .• 
(Bir yolcu söro -kan.}lr). ! .ıı 
- Kontrol oıııu;y mı ar-

tık?! 
- Ne münııso~l! R<ıntrolsw. · 

olur mu hiç?. Biletsiz scy:üıat ! 
etmek ist.iyenlcün kim lıakkw.· 
daıoı gelecek ?1 

- ! ... 
Do och ve P ı~! 

.... e yll.?.l ya2M: gibi g'.lreş içimle ' '·' b'li · Siyah • Beyazlılar blı:c bir maç xı.a 1 r. da tabii b"'~ulc, kap~h sesli pı·. 
kargacık, \ıurgacık lcalımştı. Yal O· ffii ""' -esnasında ellerine geçir - qıız "MY kerl~r dc~k, haberler kısa · • · • • • • • • 
ruz, meııareuıc, gövde3llıin ağır- dilderi b.ir iki ~tı ~a_nıııı Milli ki: ne maçları on ve bol olacak,· ı;•---uz, ehem· lki yolcu arasında: 

Rıç1ıir rell'lm filmin büyükl~ünü ta&..r · in k&fi dcği:.lir. 

lığiyle, kuvvetiyle giireşi idare gole tahvil eden çekil.le gorunı\ k ı ·· d I ~ -- '"!ok şükür, yeni tek bilet 
• 

S!ıı ~masına •• - u up arasın a yapı acak miyetsiz tafsılf\t atılacaktır- rad J" ·" k d di · ı edebiliyordu. yorrar.. usu u w.a para er ru orlaiLı:n 
Keşaı>hlar, MollaaJn hikiın Sarı • Kırmızılılar& gelince; ı GcçenlC:d? h_~ldirdı~iz gibi yo satışlanı\da sıkı bir kontra• kaldırdı .. 

vaziyet tai:lıamıle aksine.. Hiç bnnu sene mıl'.~ k~ım.e 'tnuttabakala. - !iin de zaturl ol"ug~ takdir ~- - Yalnız o kadar ıru? Dalla . Cidiniz ve tevlit ettiği her nı b!uat .,!!Örüıiliz gilteşinden pek 1ff!!l6li idiler. lki a on 1tul ı •ati• k "'"ecekt u ~ b' k f la ~:::::::::::~j=:~::::: ıuıl~yan Galatasaray for- .. uı .., .a ""' _ı.r dilir funidiıid ylz ıı· ~.o ayda rı var: B1r kere ., 

de bir~:::.ğ~ı:;~~· :i:!n':'"r~!~:~~afu~a~~ F-ku~~~e:~~b~~i~~:ı ' e l!~!ıçot Safa ~~~ıını':i~~wet~r;!;v~I· .. ,,. ~ Çatalcalılar şaşkın bir h~kle kaydına muvaffak olamıyor1ar. ııtıı'.1 ~~~r, ~aradan Genç-ı""i;m=~~=iii;i:iii&~a~~~~~~· n•~m TAKSİ... sı·ın~asın.dn Detruısda Mus:mın Şuurlu lerbırTıgı, Haroıye, Dcmirspor; IJ 91.1 lllJUI UQ 
l.dııer. A,,7ızlarını bı.Qak açıınyor· oyunu ve ~ve'rin inceliğine mu tı:zn'·r!cn Altay,_ Altınordu; Es· s t G - i D G u R i E' n;n. ny&k filmden ınUrekkep mİlrtt'Jna prograıııı göl"iinüz. 
du. Molla. hiieum N.e <ide belki kabil, Ha!ilin sert atakları ve kış~tırdcn Deınınıpordur. ~ "' I~ 
kes;Jir diye fünitleni5·orlardı. "Rifatin nerjisi i!e 'ki tak1mın B!' 'f!!!ı~ların 23 martta ma- Büyük lüks ve ihtişamı ve tedıir edici gllı:C'lliği... - ~ ~ ifil 6~ o l!z?) a IF 

Halbuki Mollannı nefesi man. gerisi tıı:ınaınLe biribmne zıt ıl<l ~ae~diı ·rolatrkı"~cı~hışalfaır.ta.ok91 '_ mıu1ıte- e - SİL ' ATHFO_ ,.,.. ' lll rn 
da gibi idi. ~ill:.~ açılıyor - &ekil anetmektedir. Diğer yan · . · u uıup er sı-
d S

, . haf E$f&kl:ı. B<!~llrtııı<,ın yooi 1 ra. ıl_e d:"P1asnı:ına çıkalıaklar_dır. kuıtvetli dehayı sımatkar=e~i 
u. ıg'&ra, kahve, çay, ıçki, sui- Tü ı f tb 1 s u·· E R i!ıtimal nedir bi:tılli;en Mollanın gördüğümü~ genç. o~ous~r.u r cıye u o şampı- M Si"' emasura-ll 

ilikleri dolu idi. On ~--e Çakır ~ukayese bıle ctmıyeceJlZ. Şım- yonası 20 Nisanda U 
......, dilik Eşfak her aaman ondan b 1 olsa onun nefesiiıi kolay kolay iyidir. aş yor 

kesemezdi. J1üd4fi!M: Her sı?ne olduğu gibi bu sene 
Hol MOilanın ba İnkar iltlilcmez ki Faruk Ad- de 'l.'urkiye şampiyonluğu mü.sa-

1 

e ' lıa: yurdun- nan hattı Yavuz nüsnü tertibin- bakaUU'lnn ya':ında başlanacak· 1 
· .Y y iZi 

d2ll ayrılmaSı, omW:lı'tiG:ı. taıfıdı- den daha kuvvetlidir. Mleciler br .. İlk ?!arak b1rlnciliklerini 
ğı bir klelıetle, sırtında taşıdığı ıı.ıağı yuklm bitibir1ne müsavı.. b.ıtırcn bölgeler bu Llaçlara iş- em~siz 1>sk vo macera filmiiltıı. kıymetini arturıyorıa.r. 

Şu 'tti!ilahazıila:r bite göi;teriyor tirak edeceküi·. Ve oyanlar 20 Biltıln şcMr halkının görmek iiJtiyeoeği bir ' serdir. 
ki B<!şiktııŞ takımı forvetleri ile nisanda. futbol federasyonunun ~maıı==ıa 

1 1 
bilhmn Galatasaray& üutün ·bir göSthr~ği. sahalarda y~ılacak·ı Jl•l'Slll!lll!:ISBııuiuP!guni::·· i!zisa;ia~1;ı;;1$iıdfi:e=tenzi.I~~· ı,.i;;· tliiıi:m;m;;a;ati;ı·u~e;....:ı:.::zıı:mıım:ı1t. 

! ____ _.._.;.. ___ _._ va~y~ almıdttadır. I'ite bunun tır. Ktilıi"p'. r H der kişilik kacl- • , 

Şehir Tı.yatr netıcem olarak Siyah - Beyazlı- • ..J~na ııey~tc çıkacaklar, Telılikelerıtı hoyı:can ... Aşkın tıeş'e ... Muziğin hayat verdiği ' 
!ar gol yı!6Cler bile forvetlerinin ~o i.lroot-kları fazla ~yuncular Büyük filin 

Temsilleri sayı yapacaklarına. itiiı!atları ıçiıı yol masr&flarını kendileri ö· 
VUI'dir. Bu itibarla gwibiyet ib- dlyecel'.I rdlr. 

!l'e~ınışıruia Dnım kıaniuda resinin lmgün dıılıa çok Siyah • Teknik ve mali bütün husuS-1 
;ııuGUN GCND!JZ oaat 15..SO da Beyaz tarafı gösterdiğini söy • 1 r grup biri:n-Oilikleri yapıl:ın 

ve 
;BU AKAŞAM "8at 20.30 da 
MEŞALEl.EB 

* ktilJfı.I cadrJpsiMe komeill 

!emek pek milbalağalı olma · şehirlenlel:i saha komiserine alt 
gerektir. olncnktır: Bu k~llli1!ıerlerl bölgo 

Feoorbahı;e • İ&tıı.nbulspo:r futbol. aJatıl:ın mtihap edecek-' 
Aiil:i küme liı7Jyla b"'•"'" b" !erdir. UJ' ~· ır o.. , . ~t.4 

gıı:y~ııt göster 11: bimz d~ $8JIS uni<ü m~.ep maçları 

Sin-en ~ smda 

Budıiııe;terım rüya ·dolu sehlllerindc ya..saıı::ın en gll!;el a;ık 

S.Cnin en müthiş macer;ı. ve sergüz<ı~t filini 

- ın nçli 
dmı~mı i<'at l\dlJdlğiui ~l'liz, lıüyük bir a-;k ffiGlİ 

i<JiL"'~-ıa; Bugihı SMt 11 de t$:illatlı matino ~ yı:frrv"I 

E L E K Sinemasında 
JE.l ETTE MACDU~AlD YO raLSON EDDY'nin 
Ya tıtıarı Aşk~Musiki va Gii2ellik Şalıeseri 

AY DOGARKEN 
"1'ı1tmiııin tintünde bir m\ıvaffakıyctlt'\ d~ edlsor. 

Bugün saat 11 <lJ tcıııdl.lilı matine . . 
B U G 'O N Aı!k • ihttnuı l'e lıeyooımlı ııs.hwılerle <1<'1'1 

j p E K nO"ftJK nm MACF..RA 

SON GEÇID 
clldti oıarll.k dördlincİL'" · ıta:\lu- Mektcpl<!r srıu:tnda tertip edi· 
şan fırtıw~ul!ıpoı' biJt;üıi len fu.bol r. ü9&.liakıı.Iaruıa dün 

ve ıstıhtp romnnı.. DlKliA'r: İki Barp J urniılı bi rJ~n ; t 
1 - TÜBi{ÇE 8!UT1Ş PARr\MUNT JURNAf.J>E: ~eH!ta 
Pilotiııh l~terede hava luııl= o. k~ı mild.~fıla • P "8ü"ü.k }'r:ı.ıl;;lıı filmi 
şüt~ülore karşı h::ztı-lık. · 1 • 
2. -'RUMOA YUNAN JURNA!Jda: Ya.:ı:ın.. l' tynn to{l';U ll nRerue: Ferıwı ıd G&A'l/JN - Corinne LUOHA1J?T'' 

kl da 
:BUG1rn GONDtlZ aaat 15.:10 da 

VE 
ınJ KA.~ ~ • ~c "'n ta 
,PAŞA J!AZ2ETJ.ER1 

San - Llicıvertleri ~<'kl~tim 'S<!sikta Şt'ref -b'tadırıda devam 
taımıin etmek iç te :,;e inde ol·ı edildi. H· ye Vefayı 3 - o 
maz. Boı\aziçi J ub::ıta•ı 2 • ı mağ!ılp 

•r"ker teker hiç biri as olma- cbxılı;lerdir. j 
ducllosu. Ciıplıelere a.!ruı. Yun:uı m-.~ı:.ı·iıive:ıı 1ıı lııı.'j!J!il:ı. Aynca en son ı:eten Fo'>!J lliin:ta l vııdisltrt 

BIU!"iiu saat 11 de teıızili1t!ı matine ,Uı:ao;;mımmz:ıiB~u~gu~·~·n~s:ı.a~t~ll~d~e~tt~nz~il!a.t~lı ~m~al~in~e~.ı;:ır;::;>~"' 



-

"' 

· el 
(Ba1 tarafı 1 inci sayfada) HaJı s'ı 

dakı fay~J:..rı tc nun et.!!' t r: I ı jj ~ j 

~':. ~ e~etlerı ııe işbir- it~!ya .. JanJ 
b) Biııt okyanımundaıı t"elen 

( .. 
Dün, dı. • v mütt !ik .ıra.nuı 

ca-. tarafı 1 inci sayfada) 
büı;~ kendini verdiği hepi
mizce malı1mdur. Futbol haya. 
tında ;,ık temu ve dlı:-ilst taıu. 
nan Zr k· Rıza Sporel uzun sene
ler ~'cnerbahçe ve milli takımı· 
mızın yegane As futbolcüsii o1a· 
rak kalmış ve futbolii bırakmak ~vveu rın vaziyete .nı üdalıa - ' rn ii Q u" r 

le!c-'"i ı:ı±fuıı elde edilmiştir; U '/ l / 
CJ T>ili;m<Ln el• ni2 vasıtaları - · E:ahirc, 15 (.ı.,ı.J - İngiliz 
~ ele gl'Cll"ilmesi v~ya imhası umumi karargahmın resmi tclı-
üe n denizle irtıbelı k..,.., liği: 

··cıımla~·ı 
büyük ••.ıkı.ını. ,·ı ,.clıiı~ Sırça saraııda ofurduiju h.:ılc:e et-cu.1 t r ıı ı ınc ı'lyfadaı) AJ,.,j. ..1. .. azretı l.., .• a •ı i .. ızn .,."':ahi • "' 

T~yyarc ,._ i 'Il .kısi ka- 1 Pchlevl,li.:ı::rct! illın coğuııİıa- rafına faş !Jfi' dıra.n f(J Uİrmuharrİrin: 

la yapyışında büyük lıir boşluk 
ve eksiklik hisseden bu kıymetli 
sporcu Moda deniz kuftibünde 
su sporlarile tam manıısile meş. 
gul olmağa bu vesile ile de '1i
cudilnün ı;por ihtiyacıııı tatmin 
etnıei'-e başlamıştı. Son dört ~ 
nedir Moda deniz guliıbün ün ida 
re heyetinde c;alılan ve enerjik 
gayretinin semeresile su sporla· 
nmızın inkiı;afına ~mil olan Ze
ki Rızanın birdenbire idare he
yeti tarafından kulüpten çılı.:ı
nhnasını hayretle karşıladık ve 

8İ!ıı:ıiş'ı.ır; ' Libya ıve Erlt:öde: Kr.ydedi-
Ylftı. aa:;: 0 fı l pı: ' , para- Mnln YllC•011ümil lUJ. ü 

d) Deni.z:ılt.ı ve Jwrsa.n ge - Jecek hir şey yı:» .. lur. ı 
l:nileri yuwl:ırı sbndilrlümüş - HaLcşistana.ı unpa:nrtorluk 

ştıtle atlıyar:ık ı ,tulnıuşlanlır. Bu :u.. "1d yıl KınümU müna- . f · ,,.l /l Ukaf:../zğl 
lü "° iıı" n giılen seb-tı'e c u:ı sabah "t 11 de 

t· 
oır, kıtaıariyle işoirligi yapan vatan 
e) H.ıbc'" tan:ı ,giltilren mü - pcrver Habeş kuv~ctl.!rinin ha

~:ı.i· Yollar elde ıxFII>ıi§, ikmal işi raketleri, mc:rucı.etin merkez, 

g-.ı) · tlcri Cagaloğllhldaı<i konsolo.ılı.k bi- (aaı hrafı ı 'cı uyf•d•) kimdir' Daha dün~ kadar (Bir 
Lo. Jra., .l.J (a.e..) _ Reuter: n:ı::..nda merasinı ~ pılıruş \"e Bundan beş altı ay evvel takım realıtclerden) ve bu (r&-

~!.Yet altına alıı::ımştır; 1 garp we ccn.-p lJllntaklarında 
f) Deııizdcn yapılan yardı ınuwaffakıyetle in'..i§afa a<ıv:un 

~}~ ıııde taarrıızun ileı·ılcre gö- et.meıucdır. ı 

B • ;ı.ı :.ü k< il.z go.zcteleri, baş konsolosluk ş<hrimi,:deki (Cumhuri~et) gaze!.e;i de :O:a
Mıı;::.; '"•= ;;ı ,. r vc ,ık cep- ır:.ı;~lerin t.:bri'r' ı ini kabul et-

1 
putılmıştı. Hem de on ga•etcnin 1 

hesmt e gen llerh'd~n daha mı• ır. suçiyle ölç:Uemiyccek derecL'<ie 
ziy'lde t.ı.. .. ııı ~ıkm:;.cupnı yaz- c·;cı1en SOlU'a at 17.w de 

alıtdeı·in zarııretlminden l dem, 
vuran genç bir muharrir. 

Bu kadar toyluk, bu derece 
1 

acemilik karşımnda, tıpkı ken
disi küfölik hale gelip hammal 
sırtında evine nakledilen lıed • 
mestin. yanından biraz yalpalı 

bir yıirüyüşlc geçen akşamcıya: 

tıırti.Jınes; kolaylaştır>imı~tır; İtalyan ree;m; teuiği 
:;ı Taarruz ordusunun geri- Roma, 15 (a.a.) -İta.yan or-

1 
lcıi temın edilmiştir. 1 clıJ:ı.n umumi k.ırargahlllln 281 

~iındi Cunıüngham ordusu, numaralı tebliği: 
lia i.'tan la.tihlerinin takip Yunan cephesinde 11 mci or-J 
ett;Ki i~lika.metlerden ve emin du mıntakasında !!levzii ınahi-J 
~Ol!art!an Har:ı.r'a tcvecüh et · yette faaliyet olmuştur. 

m.ı....W.dırlar. Şinıdi bı=t idare ~ehrim.iz:leki İran l:a'} konrnlos- ağır bir cüı-mün ylıkii altında 
1 etti· ı t.aarnız ynpılmış ve beş luk bil'· <1wla b · r E'>ıi •ıııı bunalmı~ bir halde t:m.anı üç ay 

giı"n ~iı···u ,"'en sonra. Uussolinil yapılmıe, re~ .J kabuıde 'Vqıi ve müddetle l:npatılnııştı. 1 
hhmiu et· ·; nıu.-ıı.ffakiyetleri Belediye R is: •lo'·t...ır 1 f,'.fı Kır- (Cumhuriyet) gazetesillİL ta-
ı·ı~ıı c~-k f•rı: •ını lıularna,lan dar, ıstaı· Oı•l Eınniyet Mudürü d ed j 

'-'·' tili sıralanııda c\•erıı.n en şa-avt!!:t etmı_· ~. u . millctıne 1 Muzaffor Aka:rı, şelni.,.. •.d.ki 

1 

bir arkad341mı.zın bu mc;;cleyi 
esaslı olarak tahkik etmesini 
mıııri gördük. Elde ettiğimiz 
malumata göre: 

· · · -' ı t' baı ı... ı 'i~J;ır, (Cumhuriyet) gazetesi h"7ıka ~öyl ı t .. -rnc cm-ı ccneoı '"'eve ·~r ~ ... or::·n os - , - Bu zıkh-uıu bu kadar iç.e- · 
cek ne vardı? İhtar ve nasihatı
ıu savuran ha.ne harapla kıır • 
şıla.şmış gibi bır (lfilıavle) ile 
yola devam daha münasip olur
du amma bu acemi nasil1alçıya 
b;r kaç hakiki baba na.silıatı da. 

Smı zamanlarda Moda denu 

lııiıi' , ':r. Bu kuvvetlerin, elde .ı;; u mart gecesi \'e dün ha
i,t?.;ı netice! re de bakılırsa itsi va müfrezelerimiz yollara, mev
i:1a n mü! ir.' rctü ifa edec- - z!lcre. bat.aryalara \"C düşman 
tı an! ılmol;.tr.dır. · kıtala.rına Iriükerreren is:ıbetlcrj 
l':gil.z' l:m'Vcllerinin t~kii uf 1 kaydetmişlerdir. 

ret i •a n un l, t ı bır aka-
1 

!arı, Tür!: ve C'cn 'bi "11.ZcteC'ikr hakkında anlatılan h:kayeler ve 
m~tıe nc:J' ııdı '"i söylemek ve ajanslar nıüclilı· ve ümessil- me..'lkıiıeler üze;rinde, Türk gaze
mcclı• ciyetl " lir. ı leri. şehriıniıdcki Iran tebaası telerinin ve gazeteciliğinin ~ef 

Bu ;fuı ltaıyrıılar yeni • büyükle,.;. !stanbu.un g!izide ve nezahati bakımınclan. dur • 
den n· :i bWerce ölü icin ai!el~ri ha.ı::r b 11l!llnıı;-'ar 'ır. 

kulübünün gayeden çok ıızaklaf 
ması ve asıl başanlması icap e
den spor :,mbcsine ehemmiyet 
verilmlyerek k!üp lokalinin bir 
e<Tlence ,.e ~vk mahalli lı:ı.line 
k7ınulm:ı.sı Zeki Rwı Spnrdi 
fazla üzmüs ve bu kulübün ıs
lıi.h edilmaırlnin icabı hakkında 
müsbet neşriyatta bulunarak a
lakadarların nazan dikkatini 
celbetmiııti. Bu yazılara fazla 
muğ-ber olan kulüp idare heye
tinin derhal toplanarak Zeki Hı
m Sporelin kulüpten kaydının 
terkinine karar vermesi çalış
kan ve a.zimkô.r sporcuyu hiç bir 
zaman yıldırmamış bilakis ayni 
mevzu üzerinde ısrarla durma
sına ve&le olmuştur. 

~lil'i hır nuntaka da Entredır. Hıva mulıar<'beleri ,...,,~~ınıla 
. ı:.Jız >ıtrateg'kri. muharebe - 4 dili man tayyaresi dilşlirülmilş 

ilin iiç um.uruna n; kara, hınra tür. Av tayyarelerimfadcıı iki i 
~e d tıiz km'Vetlerinilrn ·hem • üslı.-rine dönmemişlerdir. ' 
~İJ'r·tıi lıı·r vıııiyette. istifadeye Şimali Afrikaua düşmanın 
~.;1;r olduklarını Afrıka hare • Car:ıbub'a karı;ı yanlığı bir ta
;"'l.lTıt<.ı a ma ispa;t ettiler. !- arruz geri püskiirtülmüştür. 

l 1 • 1ı ""k nıak istemi:yeceg-ız. Tebarüz ettir/ a · ama'<tac!ır. Yunar!ılar, mev- Konso o: ıanerun izyu sa-
,,~· , den aııı :ıı· şöyle dur- Jonl!ı.rı bu mutlu gilıı şerefine mek iı;tediğimiz nokta sadece 
sun, lt lyrnları ta<ı.rrııza ge<;tik tezyin ed"!!liş ve misafirler ııudur: 
lcri =-ran lnkim bulundukları Şarl:lılara malıs•ıs ılık VE' i~ten (Yeni Sabah), (Cumhuriyet) 
bazı r,oktala.~ da şiddetle sö- gelP.n bir misafirperverlikle izaz gazetesinin kapatılmasını ha -
küp ırtrnı.5lr:l'dır. Gaz.teler bu- edilmiı;tir. his mev-~uu ederek her hangi bir 

1 

biz vereceğiz ve diyeceğiz ki: ı· 

lal;· ~ :ır Keren dolaylarında 40 Bingazi mıntalmsınJa 13 
~- .kı~ı!ik bir ord~ı !~e .. müdafaa martla Alman hava kuvvetleri
-:rtıbi aldıld:ırı gürüluyor. E - ne mensup tayyareler düşmanın 
~tr~ İtalyanların iiteclcııbe~i yer makineli vesaitini bombardıman· 
!llıp lıannılıklan bir yerdır. E-, etmişler ve mitralyöz ateşi altı

littelilcr de İtalyanlara ısınınış na alınıslardır. 

ııun llrussolıni irnı acı bir ha - Çok neşeli bir hava kinde res nasihatname kaleme alınıya kal
dise tc•kil l''ti;;ini yazıyorlar. mi kabul ı;eı; val:te kadar <!evam 

- Genç dostum, (ihtikar) 
dan bahis, muhtekiri tel'in se
nin ağzına hiç, ama hiç ıni hiç 
yakışmıyor. ölçillü neşriyat hah 
sinde ise bGsbütün yayasın. Ma-

1 hut (realitlcr) bahsini hangi 
ölçüye sığdırabildiğini doğrusu 
anlamak isterdik. 

Tıpkı gencrallo;riıı ba.'jına gelen· etmiş ve davetliler lııuı konsolo- kışmadı. Halbuki verilecek nasi
lcr gibi. sa tebriklerini mnduktan sonra bati mi yoktu? Hatta nasihatno.-
Diğer t.arafts.n İtalyan hava mesud hat.ıralarla ayrılmışlar- 1 ıne kaleme .almak şöyle dursun 

:,~ lla1ıeş seferinde imparator • i ŞarJıi 0

Afn'<ada ~imal cephe
""' gayesi uğrund!l ilk saflar • sinde düşman tayyareleri Keren q~ vuru;,muşlardır. Erilreli cen- ve Eritrenin di~r mıntakaları
ga\·erJi,<";-tyle tanınmıştır. ltal - na akınlar yapmışlardır. 
>ôltılar bu ınıntakada da ağır m- Garp cephesinde düşmanın 
>ıata uğramışlardır. bir taarruzu tardedilmiştir. 
~tre il.zerinden, Döbono'nun Cenup ceplıesinde tayyarele-'<:tıgı yolu ruarak:, A<lua istika • · - G g1ı ı 
~. ·nde bir <'-rbe tevcih etmek ı nmız arrahei - Da ur yo u 
ltj "' ı ımınluğunda İngiliz motörlü ~· ıı, bu mınta.ka:nı.n emniyete so- · kuvvetlerini ufak çapta bom-
l( lllııı<l<iı lılzım gelir. Bu sebeple balarla bombardıma;ı etıniııler 
~eren . Asmanı :. M.m:.wva hat- ve mitralyöz ateşi altına alınış
ı..~tıı zaptı ilk duşunülecek bır !ardır. 
""telcdir. Jlııheşistıuıda son vadyet 
~larar mıntakasını işgal eden .Kahi,e, 15 (a.a.) - Askeri 
1, rı-uz ordusu Cibuti - Adis . • sözcü dün akşam Habc~istan 
~lıah'l. ,ı .. .mir yolunu '· tehdıt harekatını ve imparatorluk kuvl 
(j lıilir. Bu ordunun asıl hede- vetlerile :Habc• n.tanpen·erJe
ıı_ t.., bu ;ı.oia hakim olmaktır. rinden mürekkep kıtaların ileri 
~r·a kadar lngiliz ordusunwı hareketini tahlil <'dcrek şu be- i 

:?1rım sür ati ile ilerlemesine yanatta bulunmwıtw-: 
1 ~ır~. İtalyan ordusı:nıın mııka • Düsmanın Dcbra • Markos'da 

~ kıtdl"'ti lanlınUJlır. bize nasıl hır mukavemet gös-ı ı..~r çok ;:ıtikanıctlerdcn Ha -
1 

tereceı;.ni tahmin etmek im
~tıın ir rilerine dalan vaL'ln- ; kansızdır. Fakat düsmanın bu 
:""'er kt<n•ctler karııısında ri • ' mıntakada ta.hşit edilmiş 20.000 il 
~t e<Jen ltulyanların A<lis~!\La. • ı ka<lar askeri vardır. Debra. • 
tıı··etrarındaki d~ğlık arazıae lıı_r J Markos<lan sonra mavi Nil de-
' Udafa:ı si:;tcmi kurm.ı.ları ınt.ıı 1 rin bir boğazda dirsek <:evirdik
~Jir. ton sonra Yoluna devam etnıek~:~Yanların, Eritre m~ıfafaa- tedir. B1, boğaz Addis • Ababa 
ı;'1ı:ta büylık ümitler lıaglarlık - : istikametinde ilerliysı kıtalar 
ıı:~.llezi!iy.ır. İngilizlerin bur" - ~in büyük bir maniadır 
~ ~ ordrı!Pnru takviye eder~k -------------: 
~ ı lesehhü~c giriGmelerı kuv-

ı.,::le ınnht!'meldir. Keren çen - Parasu"fcu"lerle L"'1rıin <laraldı'~ına dair ho.ber-

1.~:·~-~;d~:~~~ali ve. Eritre - m·u·cad01~ f ~r.ru"b0lerı· ~ İogılh ordularının ış ortak-, ti ıJ:J U 
~ edcr·Jdcri giin!cr uzak de ·; (Boı taraf o ı inci aayfado) 
~t. Kerı>n ~ııu Jıasnram devam ' hazırladığı yeni teşkilatların 
~ lı:cn de d:ğcr bir lruvvetın ' tecrübelerinin ilki bu sabah saat 
\ilj 1~lıa bydırılması dil~üııüle - onda Sarıyerde yap·lac•ktır. 
f T ~crübe esna.'<!nda kontrol 
llgiliz - Alman muluı.rebe işi vali mua,~ni Ahmet Kınığın 

1 

ktnasl!ın riyaseti altında müteşekkil mü-,~~lnıan!ar, ayl:ırd:ınhe:-i g-ö: telıaıısıs bir komisyon tarafın • 
ı;''ıniş br !fddetle yınc Brı- i dan yapılacak ve bu komisyoı:ı ~ 
~aya ııa!du-mıya ba.şladılur. tecrübenin muvaffakıyet dere
\. h;,,,]cri Glaskov teşk!I elmiş-, cesini t.esbit eden bir rapor ha • 

l zırlıyacaktır. 
'<!' rıgil!zler, geCP. taarruzlarına Vilayetin seferberlik müdürlü 

lruvv~tlerbin de ftalyan ordu - du;; . 
1 

• • bir kaç sat.ırla, nihayet bir ha-
suııda.n b.ılıthıır o!madıf.ı teba- Ycnı Sab.ı.ı,. bu vesıle ıle 
rüz ettirilmekt ir. Filhakika . kardeş ve müttefik !ranın hü- her ve havadis mahiyetinde da
lngi!iz avcı tayYardcri 50 ltal- k~darı m_ufa~h:ımı ıo:clıiıısah hi bu kapanma hadisesini sütun
yan avcı t..yyer<·sinin himaye • Ala H~tı Hu::aa~ıı::ı Rıza. ı:)a~ !arına geçirmeyi (Yeni Sabah) 
sinde u~.an bombardıman tayya- Pehlevı H:ı~r,{len_nın tem_a?ı~ meslek haysiyeti lıalamından 
relerin" rastladıkları =an hic sıhhat va afiyctlerı tı>mennısıru asla kendine yakıştırmadı. Çiln
zayiat vermeden H İtalyan tay tekrar edcrkf:n bugü~ü .i<'.1"ak kil mukabele imkinından, mu
yare•i düşiirmll<f.::.-dir. eden kard_eş İran mılletını de vakkaten de olsa, mahrum bir 

Times gaze~eıi şunları yaz- tebrık edenm. meslektaııı teşhire ve riyakô.ra-
maktadır: 

İtalyan hücumları hafiflemek y J ne pe:ndna.melcrle ona hücum bi-
tedir. Çünkü İtalyanlar beş gün UgOS a vya ze düşmezdi. Buna hem meslek! 
de 15 bin ölü vermişlerdir. Yu-ıM•h b sedyemiz, heın de iruıanlık te • 
nanlılann m.ukavemeti kırılma. l vere oyun lılkkiıniz şiddetle manidi. 
ınış ve hatta bazı yerlerde bun- • . İşte (Yeni Sabah) ile (Cum-
lar ilerlenıeğe Bile muvaffak ol - eymıyor hu;.iyet) gazeteleri arasındaki so 
~=İarın bu son gayret _ ı cıye farkı, meslek hayaıyeti te-
lere fazla ,·nmiyet verdikleri (Bat tuafo 1 inci sayfada) lakkisi farkı .. 
15 harp muhabirinin muvasala _ ileri gitm!'digini teyit etmekte- * 

1 ktad D" - dir. Filh:.!-ık:ı Almanlar böyle k I . yal 
tiyle de aııla')uma. ır. ıger / bir talebin .., ""'>clavya.da kan· 

1 
Bur:ıya · adar mesc enın -

taraftan B. Gayda ile B. Ansal- şıklıklar r: ..racağını pek iyi nu karakter kuvveti, meslek ne-
do Yunan .işı i tasfiye edecek biliyorlar. za.hati bakımından kıs& bir tah-
asked hildisel~r intizar edilme- 4 General tekaüde ııevkeaıJdi · 
sini de yazma~ı ihmal etmemiş- Bel 5 ) D N B Jil ve mukayesesini yaptık. Bir 

1 !erdir. grad, 1 (a.a. - · · · az da işin gazetecilik liyakati, 
bildiriyor: 1 

Bu vaziyete b3 karak yeni he- Harbiye nazırının talebi üze _ meslek mehareti safhalarını tet-
zimet haberlerinin İlnly:uı mille- rine dört general tekaüde sevk kik edelim: 
ti üzerinde yap3 cağı tesiri ölç · edilmiştir. 1 Yazısının sonundaki biricik 
mek mümkündUr. Hunlar orgeneral Yovan Na- · le d u ı· · Ti (N) harfiniu arkasına gız nen Bu ara a ""usso ının ran • wnoviç, tümgeneral Dankoviç, 
dan dön.düğ~ s_öylcnmelrt~r. Aratovic ve tuğgeneral Hlldiç _ muharrir (Havadis İhtikirı) seri 
Fakat esır~enn üa~esı~e ıı:ore, tir. , levhalı ve tek sütun tamam 105 1 

Mussolın:run r.epheyı hıç gor - 1 satır uzayan (bir kaç söz) ün-
mem~ olması varittir. 1 de ceza görmüş on meslektaşını 
ttai~ ~~~r~ceig:!ır::ı eiddetli hava harpleri havadis muhtekirliğiyle itham 
neviyesi düşüktür. Halbuki ge- Y j etmekte onlara fuzuli akıl ho -
ek ask k . ·1 b-utun·· Yu ca., toratı 1 ıı .. ı .. y1adaJ calıgı" yapmaktadır. r er. gere sıvı • 15 ( ) D 

nanlılann kuvvei maneviyesi fev Aınsterdam, a.a. - · • Genç ve tecrübesiz muharrir 
1 kalii.dedir. N. B. bildırıy~rln: · · bizleri (pireyi deve yapmak) la' • . f ,,_ ı.. Cuma gecesı giliz tayyare-
1 Y~tan bir sıw ı ......... !eri Hollandanm muhtelif yerle- suçlandırdıktan ve (fevkalide 

ııiWı altın.'\ alıyor rine bombalar atmışlardır. 1 zamanlarda, havadisleriıı:ı. de kıy i 
Belgra<l, 15 (a.a.) - St.efuni: Garbi Hollandanm bir yerinde metini ölçmeğe ve puntolarını 

1 Seliinikten bildirildiğine göre müteaddit evler ve bir köprü tartarak hesaplamıya) davet et
Yunan biikiımeti 1928 sınıfının hasara uğramıştır. 8 kişi ÖlmÜf tikten lilOnra peı:>dnamesini: 
seferber edilmesini emretmiştir. 28 kiııi de ağır yaralanmıştır. ı 
Zelwe dolayısile ağıı hasara İki de hafü yaralı vardır. - Biz gazetecilerin muhtekir 
uğ·rıyan Larissa mıntakası hal~ı Şarki Hollanda da, İngiliz tay Mişondan ne farkımız kalır? 
gelecek 15 mayısta ıı:eferberlık yareleri yangın bombaları at- ' sualiyle bitiriyor. 
emri.ne icabet edecektır. mışlardır. Bu bombalar bir or- * 

İngiliz hava kuvvetleriııin manda yangın çıkartnlljtır. Bu nasihatlan veren, (ihti-
fualiyet.i 

kar) dan bahse kalkışan, ceza 
Atina, 15 (a.a.) - Atina a- Fransa talebı" karşı- görmüş meslektaşlarına fuzuli ja.nsı bildiriyor: - h" • (S · 
Yunanistandaki İngiliz ha\·a akıl hocalıgı eden, iilasa: ır- 1 

·.ı ctaha müessir defi ve tar.-\ ğü tarafından hazırlanaıı mu • 
~i ...,. -,;,de getinr.i~lPrdir. ayycn bir program dahilinde her 

. · ''lo lı 'ola'l tak\·iye edil mi~. kazatla (paraşüt mUcadcle la _ 
· ~er m",~··füa tertibatı te - • talan) tecrübeler yapacaklar - , 
~ili ctmi~. defi bataryııları 

·, bı Qrt>r1L'!lıştır. Yalnız mer- dır. ____ -<>-----
j(j ~l'l:alım ve ~ıarekete ı;etir -
'<\ hava •ütunu <l~ğil, mermi -

•·'la. taç~ğı ve ye.-., düşünceye 
r tay;,·1ı·enir uçus serbesti-

1 

~ engel teşkil eden tertib:ıt j 
~~!Lk!erden<.ıir. Uzun zaman 

Bon1ba 
hadisesi 

kUVYetleri umumi karargahının sında l'nn"ıltere Ça sarayda oturduğuna bakını. ı 
15 Mart tarihli resmi tebliği: ~ mıyarak etrafına taş yağdıran) 

Dfüı Klisıu-.ı mıntakası iizc
rinde devriye uçuşları yapan 
kü~ük bir avcı teşekkülümüz, 
clü~man avcı tayyareleri refaka
tinde bo~;bardıman t~~~rcl~- 1 rinden mur~kkep pek buyuk hır 
İtalyan hava ~;ekküliine tesa-' 
dür"ctrni"tir. Vu:<;u bulan car-ı 
pı•mada · diisma ın 8 tayyaİ·esi 
alevler i~inde düşürülınüıı, diğer 
bir çoğu üslerine dönM!liye-

1 cck kadar a!';ır lras:ıra tı;;ratıl-. 

Londra, 15 (a.a.) - Amiral ------------
Darlanın İngiliz ablulcası hak - R J 
kında yaptı!,'1 be}"aııatı bahis ooseve t 
mevzuu ederek yıLJ.illgı baş ma- 1 

kıılede Times gazetesi şöyle de- bugün bir nutuk 
mektedir: J 

İııg-iltcrenin Almı1:11:ı- a~"U karşı •• J •• 
tatbik ettiği iktısudı tazyik lc'<i-' soy uyor 

Gelelim (pire) ve (deve) fas
lına: Bizlerde bulduğun kusur 
sadece (pireyi dc,-c yapmak) 
tan ibaretse, biz kendi hesabı -
mıza, halimize bin şli..kredcriz. 

Çünkü demek oluyor ki, bizler 
(de\•e yapmak) masdannın hlç 
olmazsa ancak (pireye) tat.biki
ni becerebilen pısırıklarmışız .. 
Halbuki o masdarın tasrifindo 
pireye bile parmak ısırtan hat - i 

ta filleri deve yapacak kadar işi 
azıtan açıkgözlerin mevcudiye • 
tini, hiç olmazsa, işitmi.ı;sindir. 

Gazetecilerin muhtekır Mişon
dan farkı hakkındaki sualinize . 
gelince, bizleri bilmem ama, her 

1 halde (Cumhuriyet) gazetesinin. 
bu sorguya daha sahih, daha va- · 
kıfane ve bilhassa tecrübeye 
müstenit duba mukni ce,·ap -
lar verecek bir mevkide bulun-
duğunu teslim etmek, öz tabi -
rince, realiteye ve insafa mu -
vafık düşer. Şimdiye kadar bil
mediğimiz ve bğrenmeyi asla is
temediğimiz ve hatırdan bile ge
çirmediğimiz bu işler hakkında 
ağız açmak biae düşmez, diiı;e-
mez ... 

Her işi ehline bırakmalı der • 
ler. Bizler sadece gazetecili le id-) 
dinsındayız. Gıuıetemizi neııre -
der, satış ve ilin hasılatımızla 1 

lıüdcemizi tevazün ettirir, hüla- 1 

sa yağımızla kavrulur gideriz. 
Bunun ötesine yüksek ve ileri 
guetecilik derler ki, hamdolsun 1 
şimdiye kadar ııe akıl erdircbil .1 
dik, ne de badema erdirmek ni
yetindeyiz. Zaten bunun da bir 
istidat ve fıtri bir kabiliyet me
selesi olduğuna samimiyetle ina
nanlardanız. Ne yapalım? H.:r 
i1j gibi o çe.~it gazetcdlik tc id
man istiyor. 

Zeki Rıza Sporelin fikirlerine 
iştirak eden bir çok ark~lan 
Moda deniz kulübündeki bazı 
yolsuzluklara nihayet verilmesi 
nin b« spor şubesinin inkişaftan 
kalmaması için zaruıi olduğuna 
inanmı~lar. Pek aşın giden eğ
lence kulü!ıün başarnıağa mü
kellef olduğu spor şubesinin 
fazla ihmalini ve hatta bazı fu
talarııı lüzumsuz olduğu ileri sü
rlllerek idare heyeti taraf.mdan 
satılmasile bu sporun günden 
güne bir hiçe inmekte old.ığıma 
kanaat getirnıiıı-erdir. 

Ancak Zeki R""ının şuurlu vo 
atlıııli çalışına.sile tekrar bu ku
lübün ibya edilebileceğine hü
tün mevcudiyetlerile inanan bu 
teşekkülün müessis ,.c azalan 
tekraı· bu kıymetli ve ıuilli spor
cunun kulübe gctirtilı:nem için 
~elıbüslerde bulun.."Tluşlardır. 
Zaten nizamname kı.ilüp heyeti 
idaresine her hang; bir azanın 
kaydının terkinine salahiyet ver 
me<li ~"inden Zeki Rızanın res
men deniz kulübile alfilca.ııı ke
silnıemistir. 

Bu karann feshedilmesi ve 
tı.-krar laymetli ve mili! sporcu 
Zeki Rıza Sporelin moda deniz 
kulübünün baı,ına. getirtilmesi 
bt>Jdeumektedir. 

Rumanyada Yahudi 
aleyhtarlıiı 

Biikreş, 15 (a.a.) ·- Stafani: 
no:nanvadcki büyük sıumyi 

mümessillerinin i'tiraillyle Vt' ge 
nera.I Antoncscu'nun rei..Uği al -
tında alüedilen toplantıda ipti -
dıU maddeler tedariki meselesi 
hakkında kararlar ittihaz edil -
miştir. 

Sanayiin millileştirilıı esi me -
selesine gelince, bunlar:ın Ol" -

mal bir şekilde işlemesini temin 
suretiyle 1:Jımamen hıılledileceği 
ve bu ~-anayiin Yahudilerin e.lin
den alınarak Rumenlere de' . .:xli 
leceği bildirilmektedir. 

Japon hariciye nazırı 
yolda 

Yıılnız bir ciheti merak CC!i- ı 
yoruz: (Yeni Sabah) ın ııu bir' 
kaç cümleye sığabilen mütev'.lZi : 
iddialarım acaba ( Cuml:uriyct) 
gazotesi ele :-..vni sammı"vct, av
ııi kuvvet ve !ıilhassa aynl sara
hat ve i'.at ıyc;;ıe ııerıyc ~urchi -

Tokyo, 15 (a.a.) - Domei 
Ajansı bildiriyor: 

lir mi? ' 

A. Cems.lcJdin Sa.r:!r-0 ";Ju i 

Moııkova yolu ile Il::rlin ve 
Romaya gitmekte olan .lnpon 
hariciye ııazın Matsuol;a bugün 
Harbin'e varmı,., ve öğleden son
ra Sibirya ekspresiyle yo'luna de 
vam etmiştir. 

(Ba1 tarafı 1 ine: &l.yf:rıda) 1 
intizamdan dolayı polis memur
larına tevzi edi!Mc"!ı: üzere po - ' 
lise şalısa!ı 5.000 ı~~ a 'ermiş oı-1 
duı';unu kaydetml'k te faycl-dan 
hali değildir. ! 

Uı hava ı;iyascti ,akip <'den j 
~hava k•ıvvct.leri, arlık ta· 
1;:.ı.t ~ ı:;cçm!etir. Son taa.r -
1~ • Ucrlin, Dre1'ıen ve Ham-
1 ıı- tev~ih c<li~lcrdir. He
~line saldıran filolar, dar -
\ ~ gecenin 10 - 4 ü arasın
llıdirebitiyorlar. Alman ta - Şimdilik bu adar! 

nın yakın iislt>rden kuv-

mıştır. 

T ,·var l('rirnizd n ikisi kay
ba' akla bembcr pil otlan para

hirleıini gevşeterek kendi dava
sile müttefiklerinin davasını cid 
di surette tehlikeye maruz bı
rakması beklenemez. Fakat 1n-
giltere Fransız milletile de<Jil. 
liıkb Alman milletile harlıettiği 
iı;ın İngiliz cfkan umumiyesi fa
gilız 1ıükümctinin Almanyanın 
harp gayretlerine yaranııyacak 
bir ~ekilde Fraıısanuı iaşesini 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
mil bulunan ve haftada iki defa 
B. Rooscveltin matbuat kongre
sine iştirak ed n Vaşington ga
zeteleri dahildir. 

Türkiye hakkında bir sual 
Vaşington, 15 (a.a.) - Ofi 

-eski P.a vas- ajansı bildiriyor. 1 

ı - Kesi • ı>artnaırc ve .ı: ı.ı m'..:.clbınce ~daremizin K.uru~esme tJtün 
b:ıkmı C\'ı "!ıtı~ ve ç.-ıt. :nt·. t.. ır:b"i ~i p:azarlıga kownuştur. 

11 I~eşıf bcdelı u O.ı J ı ~ r: •ı·. kk.ıt tenunatı 40.55 liradır, 

~ 'ı büyük bir kazançtır. uadıı lar ve 
~ e~i ln,,"iliz bombardiyeleri ıı.ı 

lıotııba t.<uıımakla bu zaaf-, tasarrııf? 
~~gıaermektedirlcr. (B•• taralı 3 uncü ••Yf•d•) 
-."ll'Jı \1ıtlulrta: bir evin daha ucuz bir Fckil<le' 

.. s ıı'atını siyaset masa,. nasıl idare edilcc ği~i oğrel~ llttrenewer elinde sevk ve 
lldı!en ltaıyan Arnavutluk ınelrtir. 

Tn·arruf propagandnsına c-~ • aon baskın 'l•rckct.l~r'ill- . rd--· · b ....r.~ı • 
~~binlerce uıviat vermiştir. hemmıyet ve . ıgımız. _ııı;u;u0r~e 

süUe kurtıılmıı~lardır. 

Rumanyada tecemmü 
kampları ı lemin edccE'k ve Vichy lıükıl

meti tarafından yapılacak hı.-r 
teklifi sempati ile tetkik ettiği
ni görmekle memnwı olacaktır. 

Bütün zorluk }i'ransanın mC§-
gul ve gayri meşgul diye il-iye 
bölünmüş olmasından ileri ı;cli
yo-. Bu !'al projeyi tatbik imk:i
nından mahrum edebilir. 

B. Roo~evelt gazeteciler top-j 
l:ı.ntısındı>. halen Tıi; ki yeye haı·p 
mal7.emcs[ gönderilmesinin ba
his mevzuu olm:ıdığmı bildirmiş 
tir. 

ıı_ Pı:ı-ı-~.rlık 24/'~/941 pa_ .... 1 s:ünu sa~t 15 de Kalıataşı;a Le\·a-
zı.::\ ve M.ı.b ı,ya:.ıt şubesi. ~dek.. ii..1 1.I :Omltyo.nunda yapılacaktır. 

1'V - Keşif ve i3;fnamc J, u i:l'I n şuoedc:ı parasız alınrıhiHr. 
V 1&t.,.k.liL ..... ıl pa~rlık ı u ta ıı olun~.ı. &'ıln \'il! sa..tte k.:.........:!11! t 

Shik v~ "o 7.5 tJ\ ı.;nme .l-'2!'" · ıJı.: blrLJtu. nıezk.Ur kontisyona mu..-;.'-ı:ıatlı:ı 
cJ755 

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

Daıp 

h. . 

r :. ,, 

-- --- - . ==-,.... 
ane v a ga matbaası 

"rlüW den m 
bir k ..... -... l: .n ·1 edlll""fl z:nni 50 ton m3'tbaa bı;--- k. 

darcrr; r r.u !..kil komi.cry-onca 2d/a Q_,, ı çıır ... 
~ da a k ~ınn r!e .Jtılacaktır. 

lleınelerdc bu ord;•. un ka-ı !.".ı .. nııkt yı billuı= tına ılc_goz 
4lli gös'. rebllrucl: bakı _ o:runde lıulımdurır:ık ye• ındel 
,' _Ynnn iç!u CIC>J.'r'. bı•"l" _ bır hareket olıır. 

lil-ebilir. !ıfJRAT SERiOGLU 

Bükreş, 15 (a.a.) - Rumen 
lıükümeü, lııglliz ;stilıbarat. ser
visile muhalx'rcde bulunmakla 
mamun 74 l:işiyi tcccınınü kanı-/ 
pına koymuştur. Bunlar ara-. 
sıııdn İ n:;Eiz tabiiyetinde olma· 
dıklnn irin Runıanyad:ı kalan 
vı.- İngiliz r:azC'telc-rine mubabir
lik c<lrnlcr, rıüteadJit Yurıanh, 
Ermeni. ısırlı "c bir kaç ta 
Runıanvalı vardır. 

Tim -s gazetesi lngiliz hüku
metinin amiral Da, l· nın ölı;üsi>z 
beyanatından ı;ok evvel insani 
düşünceleri~ gayri mc ~ıl Fran-1 

saya ilaç ve ıiiğcr bazı zanıriı 
maddelerin ;!Öndcril:nesinc mii
sruı.dc et.tiğiı:ı i hatırlatmaktııdır. 
Amerikan kı::ıll.acınııı ı;öııri~r
diği C',olcl Höboı- vapurunıt;ı :ı.ı r 
sily:ıya g lınesile dt> sabit u.
muştur ki, loı.giltere Fransı.zlııı-a 
asili. ıztırap çcktirmc't n1 ·ctııı.dej 
deifüdir 

raca·! :r. 
l ınez...Ur r·..m 'O SlUe te.-.nnat akçesUe koll!~na ~ 

ı Kftğ>t \e ı;.o.tuamc he. gür. rlllilr. (!794) 



1 .'_.mit--=-"•EşiııııııR•tv.•.T_,1( .. __ De_ni_z _L_ev_az_ım_sa_tı_na_ım_a _k .. ~_m_is~yo_nu_nd_an _ _.I 
Kendi kendine 

~ fotoğrafçılık 
,....,, il!. P'ııııd Aral tarafından ilı 
8 ııla meydana getirilen bu 
P, itııttfadeli fotoğraf kitabı en 

- ııelmik usulleri en basit ııe
~ resimleriyle izah eden n&e 

Ola bir wrette Gayret kitabeviıı
• tabedi!mi§tir, 
, Bütün amatörlere tavsiye &: 

Dııriz, 

400 adet Şamandra gönderi 
Yukarıda cins n milctarı yazılı bir kalem şamandıra gOndeTi 

Mart 11141 pazııri<ei günu saat 15 de pazarlıkla alınacaktır. 

iste.k:11lerin belli gun ve saatte tstanbuldaki komisyonda baı.ır bulun~ 
ma.Lirı. -<!010> 

• • • 
500 adet bttyllk ve 500 adet küçilk boya paüağı tamir ve tadil ettiri

lecektir. 
lstekllı.ırin 19/J/941 Uşaınına kadar kııntioyonınnuza müracaatları 

il6n olunur. d()()g> 
• • • 

l - JleftUt numunesine göre tahmin edilen mecmuu bedeli 16184 li
ra olan 200: 1400 kilo süngerin 20/3/941 ,ıeı;embe Cfuıü saat 15.30 da pa
zarbkla elrsiltmeei ,.apılacaktır. 

2 - istekliler, tekli! edecekleri miktar ve fi7atlara göre yüzde yt'dl 
buçuk nisbetinde ilk teminat vereceklerdir, 

3 - Nümunesini görn1ek istiyenler in her gün ve pazarlığa işt.irnk ede
oeklerin de belli gün ve saatte ve kanunun istediği vesaik.le birlikte ı~ 

tanbuldaki Jtonıis.yonda hazır bulunmaları. (1927) 
• • 

T. bedell 
L. Ku. 

• 
l lk teminatı Pazarlık günü ve aa.tl 
Lira ku. 

n:Nl SABAH 

1 
Kaseleri 

'Lise (1) Tarth helasası 
~ Liselerin ve orta okullann 
btrinci sınıfları iç.in en SOil pr<>
gı:ama göre hazırlanmış olan 
bir hülisa ve el kitabı ne<ıredil
miştir. Ahmet Halit kitalx-vi ta.
rafından çıkarılan bu eser 120 
-.yfada bütün kitabı çok ~ 
bir lisanla hülasa etmiştir, 
Use (3) Tarih hulasası 
I' '.Ahmet Halit Kitabevi tarafın
dan hazırlanan bıı. eser orta o
tııllar için de çok faydalı bir 
'JıtUA.sa kitabıdır, Bilhasııa. tav-

40-00-0 kılo ~ mtlıpu 19336.-
15176.-

1450.30 
1138.20 

20/3/941perşembe14 de =========================! 

ederiz. 

t.00 Program 

l..08 Haberler 

1.18 Müzik 

9.411 Ev kadını 

* ıı.ao Prograın 

1133 Müzik 

11110 Haberler 

JJ.Oll l\llüzlk 

WO Müzik 

* 11.00 Program 

18.03 Knuşma 

18.08 Müzik 
18.50 Müzik 

19.30 Haberler 

19.45 Mı.izilı: 

20.1.1°' Müzik 

20.45 Müzik 

21.15 

21.30 

21.50 

Konuşma 

Mtizik 

Müzik 

22.30 Haberler 
22.50 ~'ftUjk 

23.25 Kapaıuş 

1 LAN 
Sultanalınıet 3 üncıi sulh iıu- 1 

bk ha.ıdmüğindcn: 
Davacı lST. P . T. T. avukat

larından Burhaııettın Tahsin ta
rafından Bakırköy İncirli yolu 
. No. 23 de Kemal Hamdi aleyhi
ne 1141-681 No. lu dosya ile a
çılan (25) lira alacak davasının 
JllPllmakta olan muhakemesin -
de müddeialeyhin ikametg3.lıı -
ıım meçhul olmasına binaen 

20 gün müddetle ilfuıen teb -

ligat icrasına ve muhakemenin 
de 14-4-941 tarilıine müsadif 
pazartesi günü saat 10,30 a ta
likine mahkemece karar veril -
miş olduğundan yevm ve vakti 
mezkUrda bizzat veya bilvekfile 
mahkemede hıwr bulunulmadığı 

takdirde muhakemeye gıyaben 
devam ve karar verileceği ilanen 
tebliğ olunur. 

1 LAN 
Snltıınııhmet S üncü sulh hu

lruk Jıa.kimliğindeıH 

40000 • nmkli > 20/3/941 , 15 ... 
l - Mevcut eyael ve nümun~I mucibince tahmin edilen bedelleri, 

ilk: teminaUan ve pazarlık günleri yukarıda yazılı iki kaleıu üstüpunun hl
.ul..ı.ı· ı nda yaz.ılı saatlerde Kasımpaşada bulunan Denjz Levazım satın alma 
kouusyoııunda p..uarlık.la eksjltmesi yapılal'.aktır. 

2 - Şartnamesi her gün iş saati dahılınde mezk.ür komisyondan be
delsiz alınahllır. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı hanunun istedi.i:i vesaikle birlikt.e adı ge-
çen komjsyona belli gün ve saatte mUrtıcaauarı ilAn olu.nur. •1896> 

500 adet çi7.11i ~ 
150 kilo Ramazit 
350 metre kanaviçe 

1000 kilo ot 
25 lı:ilo pa.rafin 

••• 

500 odet buranda ıtn""i • 9 ve 10 1'o.> 
6 adet eğer 

Yukarıda cini ve miktarhırı yaı.liı eıya ve malum.enin her bir k:a}e.. 

mı 19 Mart 1941 çarşamba günü saat 15 den itıbaren ayn ~ pazarlıkla 
abnat,ktır. 

hteklilenn belli gün ve saatte lstanbulda bulunan komiıı7ona mura-
caaUurı. •1982> 

• • • 
l - Tahmin edilen bedeli •43 , 0oıl lira olan c30,800> nıeC't erat yazlık 

elbiselık kwnaşın 19 mart 941 çarşamba gunıi saat 14.30 da pazarlıkla ek
siltmesi yapılacakbr. 

2 - tık temi.nah c3225> lira olup şartnamesı her gün komisyor.da.ı:ı 

• kuruş ~el mukabilind <." allnnbilir. 
3 - tsteklOerin belli gun ve saat te tstanbulda bulunan komisyon-

da haz.1r bulunmaları. «1842> 
••• 

Beher kilosunun 
tahmin bedeli 

Kr. Sa . 

20 l.360 kilo sıCır eti . .. . .... ...... . .... .• 38 00 
105.123 kilo kuzu eti ....... ............ ,, 37 00 
148 442 kilo koyun eti ......... .... .. .. .. .. 46 70 
1 - 26 Şubat 941 tarıhindcki kapalı zarf ebiltıneoinde teklif edilen 

fiyathn· ı gali görulen yukarıda cins ve m.iktarlan yazılı üç kalem etin 
18 Mart 941 ..ıı günü :oaat 14.30 da pazHrlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 Beher kilolarının tahmin bedelleri yukarıda hiz.alaruıda gOst.eri.1 ... 
miş oluı:ı şartnamesi hE!r gün komisyo ndan c921> kuruş bedel mukabtlinde 
alınabi lir. • 

3 - ilk teminatı d0486> lira <74> kuruş olup i.>ıteklılerin lstanbuld• 
bulunan komisyonda belli gün ve saatte hazır bulunmaları. •1841> 

Marmara Üssü bahri K. Satmalma 
komisyonundan: 

Benzin ilanı 
' 1 Bir lcilosuna tahmin olunan (iyat 34 kuruş ı>lao 37000 kilo l<:ılm 

benzin dDlmıe olarak pazarlıkla satıc alınacaktır. 

2 - Pazar!ıiı 18 mart 1941 salı ıcünü saat H le lımitte Tersane kapı
sındaki komiayon binasında yapılacaktır. 

3 - Teminatı pazarlık günü takarrür edecek ihale bedeli üzerinden 
~ 15 ııisbelinde derh~ alınacaktır. 

4 - lrieklıl~rin bu işlerle ilgili olduklarına dair ticaret vesikalarile 
birlıkte belli gün ve saatte komisyona müı·acaatıarı. (1968) 

Davacı İST. P. T, T. müdü -
riyeti avukatlarından Burhanet
tin Tahsin tarafından Taksim 
Reşit paşa caddesı Oner Palas 
No. 3 de Salih Kınaciyan yanın
da· komisyoncu Fuat Akyamaç 
aleyhine 911-686 No. lu dosya Marmara Üssü Bahri K. Satınalma 
~ ~:!!nlir;a:J:,:;: ~~ Komisyonundan : 
muhakemesinde müddeialeyhin Toz Şeker ı·Ia"nı 
ikametgahının meçhul olına.sın.a 
binaen 20 gün müddetle illi.nen 
tebligat icrasına ve muhakeın&e ı - Bir kılo•una tahmin edilen fiyat 37.75 kuruş olan 10.0-00 kilo to• 
nin de 14-4-941 tarihine müsa.dif şeker pazarlıkla satın alınacaktır. 
pazartesi günü saat 10,30 a ta- 2 - Pazarlığı 19 mart 1941 çaıµmba günü saat H de lzmitte Ter· 
Jikin.e mahkemece karar veril- sane kapısındaki komisyon binasında yapılacakbr. 
miş olduğundan yevm ve vakti 3 - Teminatı pazarlık günü takarrür edecek ihale bedeli üzerinden 
meeJtiırda bizzat veya bilvekfile % 15 rmbetinde derhal alınacaktır. 
mahkemede hazır bulunulı:nruiı _ 4 - lsteklılerin bu iıle ilgili 11c•ret vesikalarlle birlikte belli gün 

ğı takdirde gıyaben muhakeme- 1 =v=e=•a=a=t=te=k=om=L'=y=o=na=m=u= .. r=a=c=aa=tl=a=r=ı·====(=l9=6=7=) =======--== == 
ye devam olunacağı ilanen teb- ı: 
Jiğ olunur. 

DOKTOR--. 
Devlet Demiryolları İlanları 

Fen Fakültesi dekanlığından 
Umumi fizik enstitüsll için biT u!ııtan ahnacalttır. 81/3/Ml 1M™ W 

Cfuıü yab&DCı dil imtihanı yapılacatıwhm btel<lllerin del<anblıı. ı:ıriirac•v 

atları UA.n olunur. c1919> 

Hava Gediklisi alınıyor 
Türk Hava Kurumu Gedikli yuYuma Oediltll nmnzedi almacak.:br. 

KalıuJ şartları ve müracaat usU!len llakkındahl """''-! ı.ıımat Törlı: Ha
va Kurumu ıubelerinde mevcuttur. 

Yuvaya girm~k iRiJ'enlerin bulunduklan mahallin llaft ıtmumu. 111-
belerine müracantları. (2062) 

Kapalı zarf usulile eksiltme 
ilanı 

Yozgat nafia müdürlüğünden 
1 - Eksiltmeye konulan iş: 

Yozgat - Sorgun yolunun 12 +· 500 - 15 + MI kilometrelerinde 
in'8 edilecek •33758• lira 6 kuruş keti!U imlA ... pe Ue 1>411 meofez in
şaatıdır. 

2 - Bu il<! ait şartname ve evraklar ııwıJaıdıc: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B. - Mukavele projesi 
C - Natıa işleri genel şartnameel 
D - Şose ve köprüler fenni flll'lnaınMi 
E - Hususi şartname 
F - Keşi! cetveli, tahlili fiyat, metraj 
L - Proje 
istekliler Yozgat daiml Encümeninde bu e'Vrolı: Ye -ameleri töre

bilirler. 
3 - Eksiltme 24/3/941 pazarteoi günü - 14 <ie Yoıpt - encO· 

meninde yapılacaktır. 

4 - Ebiltıııeye girebilmek iÇin İlieltlüerllı 2539 lira muvalcbt -.ı
nat vermeleri ve burulan başka ,...pıakl Y.mki baU ı.ıımm•lan ı&. 

umdır. 

A - En az on bin liralık yol Yel"' köpıil i......ı> yapm11 -ı 
B - İhale tBfihinden 4 glin evvel mllracaaUa YilAJ'etıcn ~ım.,.. 

glrebileceklt-rine d~lr vesika almaları. 
5 - Teklif mektuplan 3 üncü 1119ddede yaızılı aatlen bir -t evveli

ne k adar daimi encümene getirilerek ft>Ctiinen ...wıtıne makbuz muka
bilinde verecektır. Posta ile gönderiı.ece.k me!rtııpler Dlhayet 3 üncQ mad· 
dede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dll zarlmın mühQ.r ı:aumu ile iyl
ce kapetılm.ış olması prtbr. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

d729> 

Devlet Şurası Reisliğinden : 
1 - Devlet ŞUrasında munhal buhman ikinci mııl mfflA-rlmU!tıer 

için 19/3/941 çarpnba günü saat 14 te Ankar.ıda devlet Plrası. binasın
da müsabaka imtihanı yapılacaktır. 

2 - tmtihana girebilmek için hulınlı: veya lktısat !akülle!erl veyahut 
siyasal bilgiler okulu veya bunlara muadil oldtıiu Maarif V ekAletlnce taıı
dik edilmiş olan yabancı memleket fakülte ve yüksele mekteııpl.erinden 

mezun olmak şarttır. 
3 - İmtihana gireceklerin yaşlan 30 u ~ olmıyacaktır. 
4 - tmtihanda muvaffak olacaklann marııırlyele alınmaları memurin 

kanununun 4 üncü maddesinde yazılı şart ve va&ılları haiz buJ.nnmal•n-

116 bağlıdır. 

5 - tmtihanda muvaffak olanlara 30 lira asll maas ~. 
6 - imtihanda muva.f!ak olanlaruı başka bir müe&seseye devam ctml 

yccek:leri ve ettikleri takdirde ınüstaft. addolmıaCaklan hakkında bir taah· 
hütname vermeleri şarttır. 

7 - Müsabaka imtiharu aşağıda ;razılı mevzulardan 7apılacaktır, 
A. - Esas teşki!At hukuku 
B. - Umumt surette idare ~ıku ve bilhesıa af&iıdak.i qnw.ıa:r 3M6 

sayılı devlet §ilrası kanunu 
tdarl kaza nazariyatı 

Türkiye cumhuriyeti te§kilfltı 
Meınurin kanunu 
Memurin muhakeınat kanunu ve bu işle allkalı dljer kanımtar, 
Vil.8yet idaresi ve idarei umumiyei vUAyet kanunlaa. 
Belediye kanunu 
'Madenler hakkında mev-ruat. 

C. - Maliye 
8 - tmtihana girmek lltiyenler ailtus hüvty* dlwanlan ve ta&Ü 

vesikaları ve iki kıt'a vesika fotoğrafı ile birlikte arrulıalle 17 Mllrl 941 gü-

T evfik Akif Ayışık Muhaı:ıımen bedeli (3787) lira (50) kuruş olan kaynak işleri için clört nü akşamına kadar devlet ıılrası umumi l<Atipl.iline müracaat eyleme • 
!eri. 0 1472" 

D•hill Hastalıklar M ütehauıaı 
Beyo61u Parrnakkapı lmilm ao· 
Uk numara 28, pazardan m•ada 
saat 14 • 18 e kadar. 

Gece mürac-.a.tları da kabul 
edlllr. Telefon: 431)05, 

BORSA 
15 Mart 941 

Açılı, H 

kapa•11 

Londra 
Nevyork 

Cenevre 
AUna 
So!ya 
Madrid 
Belırad 
Yokohama 
Stokholm 

ı Sterlin 
Dolar 
tsviçre Frc 

Drahmi 
Leva 
Pezeta 

5.2~ 

132..20 
211.98 

0.9975 
.1.8225 
12.9375 

Dinar 3.175 
Yen Sl.IJ75 
lsvil,:!e kroı; 31.0975 

kalem muhtelif ıekfi ve eb'attıı 2750 adet hususi Forma kömürü 24/3/941) J=::..:._.:======================= 
pazartesi ııünu saat (14) on dörtte Haydarpapda Gar binası dahilindeki --ı 

,komisyon tarafından açık eksiltme Lsulile sat.in alınacaktır, 
Bu ıse girmek istiyenlerin (284) lira (7) kuruşluk muvakkat teminat 

ve kanunun tayin ettiği vesaiklc bi"liktc eksiltme günü saatine kad:ır ko
misyona mürncaatları ıazımdır. 

Bu ile ait prtnam.cler komisyondan parasa olarak dağıtılmaktadır. 

(1719) 
••• 

1/4/1941 tarıhinden itibaren ana hat istasyonlarında . Avrupa hattı is
tasyonlanna ve bilmukabele Avrupa haü.ı istasyonlarında ana hat istas
yonlnrına mesajeri, seyri seri ve seyri b.afit doğru eşya nakliyatı kabul 

edilecektir. 
Doğru nakliyat münasebe tile ana hatta, Avrupa hattında demir yolu 

ve Haydarpaşa ... Sirkeci arasında deniz yolu olmak üzere katedilecek 
üç mesafe için bir tek hamule senedl tarız.im edilecekse de her mesnfcde 
balen ayn ayrı tatbik edilmekte olaıı tarifeler ve diğer alıkAm ve şartlar 

eskL<i gibi yine ayn ayn tatbik edilecektir. 
Hamtılenin Haydarpaşa - Sirkeci arasında IAbl olacağı bütün ameli-

Maliye Vekaletinden 
Dantelsiz bir kuruşluklann tedavülden 

kaldırılması hakkında ilan 
Dantelsiz bir kur~luklann 7erlne dantelli bir ku.rueluklar darp n 

piyasaya kAli miktarda çıkarılmış olduğundan dantelsiz bir lruruşlultlann 
31/Mart/941 tarihinden sonra tedavülden kaldrrılması kararlaştırılmıştır. 
Dantelsiz bjr kuru:iluklar l/Nisan/941 tarihinden itibaren artık tedavül et
miyece.k ve bu tarihten itibaren ancak bir sene müddetle yal.nız mal san
dıklarUe Cümhurjyet Merkez Bankeı şubelerince ve Cümhuriyet Merkez 
Bankası ıubesı bulunmayan yerlerde Ziraat Bankası ıubelerince kabuı edi
lebilecektir. 

Elinde dantelsiz bir kuruşluk bulunanların bunları mahandıklarile 

Cümhuriyet Merkez ve Ziraat Bankaları şubelerine tebdil ettirmeleri il.An 
olunur. c9035> d2523> 

yelere ve deniz nakliyatına :la.mil olmak ve doinı nakliya tta tatbik edil· •••••••m•mm:ı:ı:ım:ıc:ımı::ııc:!l!IBm•llll•a!D••n•-. 
mek üzere bir ınaktU ücret tarüesi ihdas edilmiştir. Bu tarife 1/4/1941 , 
tarihinde meriyete girecek ve bu tarlhten itibaren deniz nakliyatına mah
sus şimdiki tııri!e JAğvedilecektir. 

Hangj ae."7i ve mahiyette ve miktarlardaki eşyanın doğru nakliyata kabul 
edlleceti ve maJctu ücret tarifesi ahkAm ve şartlan hakkında talsıllt için 
istasyonlara müracaat edilmelidir. ( 1179 • 11133) 

İSTANBUL IRAK KONSOLOSLUGUNOAN 
İşbu konsolosluk mıntakasır.da bulunan bilumum !rak teba
asından ( daiınl ve muvakkat) ikamet edenlerden, !staıılıul 
1ra.k konsolosluğuna isimlerini ve adreslerini havi b.ir mek-

16 il.ART l!>l l 

lstanbul leYazım lıııirliii ıatııı~lın komlsJoııuııdllı ] 
800.000 moe bcJe maJtsa -..ıctır, P...rM1e Mil P'l a/J,.. 

cuma gilnü - ıa de Tophanede r... llaılrtlli - elma • · ao"""' 
:Japalacaktır. '1'1ılmıin bedelı ili Jlrad>r. T tiı' 1 bat me!r p ~ 
nede dlldln ftiDde aörmel-=t .., - bedeli ile belll ~ ~ 
ıelmeleri prtluo. ,(.11116) (2&t6) 

• • • 1 

Beher - telmıln ...._. ıı:,n ıı -,.. -. a-.ooe .,.a. 411' 
lcuma aski ııeridi a1ınacaktlr. ~ elı:ı!ü'- 11/ıJHI """"' t-' 
aeat 16 da Tlıpiıenede Lv. tmlıi!tı oabnalma ~ yapı~ 
tik teminatı -UU lira 7~ ıı.mı,tur. NüımlDNI ~- 911ırillllr. Tfıll". 
ittin belli ...ır:ilto ko~ pim*rl. (llll'l) (-) 

• • • 
BeMı- ıı:&.ı llO k\1nlllbm i900 1ı:!1o - - lpilli ~ 

Puarlıkla e"i-i 2.1/IMI cuma Pb>il saat 16.ao cı.. Tcıplı 10 J,f> 

-llği - - lı:omlQuııımda ,.., 
1 

•kllr. ltaft ...matı 1*2 -
!IO kuruştu<. Ta!ıp!-in belli - komisyona g ' ' ı. -.,; .,,. 
mls:Jonda .ıınoor. (-) ~) 

• • • 
25 ton lcunl et -· ~ Mltı'Ml ..ıı '°' 

-t 15 de Toplıanede Lv. ~ •tuuılma unda ,....ıecıık""J 
llarinameti ~ fllk1llll<. ı..teıdi1erin bolll - -.w- ııe1·, 
meleri. c9'19> ·- r • • • 

4500 ili iOOO tcıu bolida:J - 'eM!rhr. Pazorlılı:la '*"'Jlll"" 
lNl'l/941 ~ ııünü - l<I de 1\opbe- W, ı.v. Amldlll •tm •.,; 
lı:omis:ronımda 1spılaealcllr. 'Jlııhmin bedeli :ıa,ns ıın 75 ı.un,., ilk t""!: 
- 2653 lira 5J lrunltlm'. ~ im . • 1 (1Öı1llilr. !ııteJ<lil-
belll aaattıe baJılaJ'ooa IP!meieri. ( 982) (1..,tı 1 

• • • ti'. 
BeheriM 78 lrurue _, edile elli bin adet bez un çavıı1ı ı:ıı(lt J 

'lıü nem ve beeııbına ah-r. Puarlıkla - M/3/941 puıJJrlııl' 
gilnü ...at u.JO da T"l>"N 'ı 1111. Lv. Amirl!tı. - alma komJs.10"" 
yapılacaktır. ilk leminatı 2860 liradır. Nüm..- lmıni.>ıyonda lfÖ1'\tlÜ" 11' 
teklileriD belli nkittıe tomı.,.ona ge!mdert, (llf) (19'!9) 

lrıİI •• 

60 lorı - a-. Pazarlıkla -- 14/3/IHl p .... r~ 
ııtııııü saat ııı de Tııpııa-ıe lN. lmlrııtı. IPtın - komısyonunda 1• il' 
la<:aktır. Tabmln bedeli 2260 lira ilk teminatı 1111 lira 75 kwu,tur· 
tıokl!lerin beill vakitte ~· ııaımeıert. (1188) (199'

1 

• • • 
Beberine :ııo lira labmhı edilen 2000 adet nôbetçl m~l>Mı aJıJı1 

tır. Pıızarl.ıt:l.a ekailtınesı 20/S/941 ı>er§embe ıtmtt saat 14 de Top~•~ 
hıt. Lv. Amlrlili oatın alma koırus,.onunda yapliacaklll-. tik temınatı ,.,# 
lindır. Nilmune ve --- komİı\}'Olı<la görülilr. Talıblerin belll v 
ı.. komi81ona ıJelmeleri. (9881 (19111) 

• • • 
6727 .5 kilo IU>ııele kırpıntısı satınalinııcaktır. Pazarhlda arttı'~' 

21/3/941 cuma Cfuıü seat 14 de Tophanede Lv. Amlrllği satın aJı!l3 ,~ 
mısyonunda 1apılacalrtır. Tahmin bedeli beher. klloeu 35 kunJP!l ,:..
lirn 83 ka~. Taliplerin mal bedelıle koıruayona gelınelerı ve ~ 
lurpınblarıru da Tophanede Lv. mamuı ambarında görmeleri prttır. 

(987) (1997) ... ~ 

Seherine 300 kun11 tahmin edilen 1 DO adet hamam bomozu aıı~• ,,1 
tır. ~azarlıkla elrslltıncsi 19/3/941 çarşamba ııünü saat 14 de Top~•"~~ 
Lv. amırlıği satın alma komisyonunda yapılacaktır. tık teminatı 2.2 ~ 
liO kuruştur. Taliplerin belli vakiUe komisyona ielmeleri. NilmunCSı 
ınlo7onda görülür. (983) (1993' 

Adet 

175.000 
175.000 
160.000 

••• 
Galvanizli köprulü sürgü. , köprlisuz > 

• kesme kanca. ıı! 
Yuk.anda 1azılı üç kalem malzeı'le 19/3/941 çarşamba günü sııst / 

da Tophaoede Lv. armrugi saUn alma komisyonunda müteahhit ııBJJ~ 
lıesabına pa28rhkla satın alınacaktır. Tahmin bedeli 14.825 tıra ı1l< ;iıı' 
ıurtı ıııı Ura 87 kuru,ıtur. Nümunelen komısycıııda görülür. .tsıe~ 1 

belli vakitte komisyona &elmelen. (984) (1994) . . . ' 
Beher çiftine tahmin edilen fiyatı l300 kuruş olan 500 çift çisJ1" .pi 

nacakbr. Pazarlıkla eksiltmesı 20/3/941 perşembe günü s:ıat 100 dl' ,.J 
hanede Lv. lınlrliğt satın alına komisyonunda yapılacaktır. mı: ıeJ'.":1' 
48'1 liro 50 ku!Uflur. Nümuncsi komisyonda görülür. Talıplain ııeJli it 
kitte komisyona gel.ıneleri, (985) (1995) 

••• ııı": 

Beher kilosuna 350 kuruş tahmin edilen on beş ton kadar sarı '"I 
in kösele alınacaktır. Pazarlıltla eksıltmesi 24/3/941 pazartesi pıııil ~f-
15.30 da Tophanede t~L Lv. Amirliği satın alma komisyonunda yaptİ9~:a 
tik teminatı 5000 liradrr. Tallplerln belli valatle komisyona geımeJer'· 

(990) (2041) 
• • • rı'. 

Beher Çifti l~ k=tan 398 çift köhne kundura ve beher çitti 1 ~1 9 
ruştan 80 çift kOhne çizme satın :ılınacaktır. Paı..arlıkla artbrı1Jn3S1 

0 1 
1941 çarşamba günü saat 15 de Tophanede Lv. Am.irlib"i ı;abn alJDD ,ltrı 
70nunda yapılacaktır. Taliplerin 67 lira 70 kurus mal bedeli ve 1'~ 
ile çizmeleri Ayaz.ağada Silvan Binicilik okulunda görmeleri şarttır· t} 

tekliler!n belli vakitte komisyono gelmeleri. (993) c~o4 ... ~ 

liarp akademisinde bir mutfak ocağı yapt.m.ıacakbr. Pazarlıkl~ t;ıl' 
mcsi 20/3/1141 perşembe günü saa\ 15 te Tophanede Lv, Amirlili ""j11 lı 
ma komisyonundo yapılacaktır. Keşif bedeli 850 lira kat'I teıninBlı 1tt14' 
50 kuruştur. Keşli komisyonda görülür. Taliplerin belli ~l 
mlıyona gelmeleri. (996) (2047) 

••• 
300 adet kadron ve 600 adet tahta alınacakbr. Pazarlıkla ~ 

20/3/941 perşembe günü saat 15.30 da Tophanede Lv. iı.mirliği ptoJI ~; 
komisyonunda yapılacaktır. Eb'odı komisyonda görülür. Tallple!İl1(ıO~ 
teminaUarile belli vakitte komisyona gelmeleri, (1001) 

• • • . 941 . 
4600 metre çeki halatı alınacak.lir. Pazarlıkla eksıltmesi 2013! "'ıı ,r 

şembe günü saat 16 da Tophanede Lv, 3.m.irliği satın alma korrılS>'ıırV· 
yapılacaktır. Tahmin tut.arı 3036 lira ilk teminatı 227 tra 70 I< 

• ...vı•1 
NUmunesi komisyonda görülür. Taliplerin fx-Ui vakitte komıs.r-

meleri. (998) (2049) 

istanhıd P. 1'. 1'. Müdürlüğünde~ 
Osmaniye telslz istasyonu binaslnda yaptı.nıacak tamirat 1tc:1 

mucibince açık eksiltmeye konulmuştur. c t' 
Eksiltme 28/3/941 tarihinde cuma günü saat 18 da 8. PosıaJ!'ı~,,;r 

sı karşısında Vald~ hanı 2 inci kalta 23 No. da umumi depo ıı1 U ltt r 
odasında toplanacal< müdilrltik alım sat.im komisyonunda yapJlsC! J 

Keşif' bedeli 1731 lira 51 kuruş nıuvakkat teminatı 129 Ura 8' 11 ıJ' 
tur. Taliplerin keş.il ve sart.namelerini görnle.k ve muvakkat tcırt 1;1 
yatırmak üzere çalışma günlerinde B. Postahane binası birinci "-' ~pJlv 
kalenı levazım kısmına eksiltme gün ve r ... ıatinde de en az bit o~ 
c 1000> liralık bu lşe benzer iş yaptığına deir idarelerinden aırr'tŞritJ>1 

vesikalara istinaden İstanbul viltayctine müracaatla eksiltme t.~ ıfı~ 
tatil günleri hariç 3 'ün evvel alınmış ehliyet ve 94.1 yılına ıa1 
Odası vesikalarile muvakkat teminat makbuzlarile birlikte )C:O 

mürocac.tıarı. (1901) /' 

İstanbul P. T. T. Müdürlüg~ünden r 
tıı . 

idare ihtiyac ı için 330 kilo kalay alımı pazarlığa konul"'uş e t 
zarlık 2/4/1941 ça.rşruııba günu saat 15.30 da Bilyj)k Postab"" vıı''; 
~arşısında Valde han içind~ i.~i~~i k'.ltta 23 No. da ~mum! depô :rL~.f. 
ıh oda3u1da toplanacak mudurluk alım satım komısyonunda 1 ~. 

Eaham V• Tahvllllt 

Tahvillt üzerine mnomeJe olma-

ımştır. 

Sahibt Jtı- Cemalettin SaraçoOtu Neşriyat MQdürü: Maoit Çetin. 
Ba•lldlOı yeıt (H. Be.kir' G01'9oylar w A. Cemalettin S•raç<>Otu matbaııı) 

•••••• tupla bildirmeleri rica olunur. mm•m::::maıll 

. Muhammen bcd• I . 1287. lira muvakkat teminat 96 tıra ~ t•P(I" 
Tal:plcrın ~rtnaır.clcrıni ı:öm1ck v~ muvnkkat te.minatlnrın1 ·dB,.t. ~ 
üz(>re ça~-ma günl~rlnd~ Bilyi..ık Postahane binası birinci )Gıtt3 ~ i~ ıı 
levazım kısmına, ek~iltme giln ve saatinde de 940 ınoU sen ııe ~r 

teber Tlcaret Odası ves: kası ve IDllVakknt teminat ınakb\J%Ü 
komlı:yona mUra.cantıarı . ( 1738) 


