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8 Qac:O Yd - No. 1029 
GÖNLOK SİYASI HALK GAZETESi 

ller yerde 5 Kuruş, 

ltıtlerdeki 
deöişikllk 

lflHerin aat.bmılıı e-'ci 
et. .. rn~ttn, lngilttl'flflİ /ffi/c 

W•kson .tmelc te• 'ltl-.. .. 

illi Şefin ve Cümhuriyet re jiıninin ya
ratbğı cennet bir vatan: Mes'ut Türkiye 

-den u... gokı.r. ....___ 
~: Hüseyin Ca1* YALÇIN [ 

\ h atan için ölen kahnmıan-1 \9' lan a.nroak makMdi~Je 1 

yap~ bir mıerasım 
~a.'ında, ıntıer •• s a; gün 
~ nutuk daha ırat etti. Onun 
::ı•ti.ni okurken ha~ hay 
~ düşUyoruz. Çibıkii esin , 
ıı..,,,:rer'i çok denn bir surette ı 
~iş göriıyorıu. Vil.kıa, 
~o zafere itimadı buluyoruz, 
~ne demokrasiler aleyltinde ta
' le~ tl!"adüf "diyoruz. Fakat 
ti~ki gurur ve nzametten, ln-

1 ~ l<>rcyi hfık ile yeksıin etmek 
~hdıtlcr;nden eser yoktur. An· 
~hyor ki, lngiltere _ ı..yyare-1 
llt 1 Yalnız )xlmba degıl, bıraz 
) ll V(' mantık tohumlan da atı
b· Ve bu,lar fılızJemxıeğe bas- 1 
~ot Şimd J<'iıhrer yıldırıın 1 
~'lh •htan ve yılcltrım barbı du· 
ılit it.ekten uz~ıkla~mıştır-, K.en· ı 
~ ·inde Jıerı-.en )](·men müdafaa 
~Yetınde k:ı.lmak meebunye- 1 t,;_ hi,~~tını~ bıı mubari~ tav~ 1 

!t u_ mutc·cLl lı~•n ıle mudaf~ 
lialıg, tezlerde ı~ı · hiç bır yenı 
ı.:kta yoktur. Ne s<>yleree dın· 
~ttlerinın ka;; r;atmaiuuzın 
ı.::~uı cdccckkrıne emin bir 
~!· C!l2an t ıylı hakikatleri is· 
)'\ g, ıpbı ku IJ& nıyor _v~ Alman- . 
'ıı harıcindc I< m ı~eyı mandıra- ! 
~acaıo iddınlarda bulunuyor. 
~ Füıırcr'in m bırineı müda • ı 
~ ı h:ırbı lng. IH·re ile Franıı&-
1.:'. İsl<>mış olmalarıdır. Şimdiye ' - , _ 
ı:"lar nMrnclilcn siya.~i vesika· - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

~~ai't't~f~a!'~~~r~~rn~ i ·A- -k=---ı 
~ hazı.· rbnılıt'.tnl ve ıstendiğini 1 ) n a r al ( 
ı;:ar kabul etmu bır surette 1 
l.i?<!ana koyırıur,tur. Fakat bu -
il!\Yab tamamiyle okumamış Haber le ri 
~lar için bile harbı k~ın ı_s-
~ ğinı anlatacak maddi delıl· -- --

ingilizler 
Berbera'yı 
zaptettiler 

DiKKAT! 
iSTANBULDA 

BiR ÖLO 
ARAN/YOR ~Jıek bariz bir surette ortada A k H k k F k"I . d ~ uyor. Eğ:er lngiltere ıle n ara u u a u - 7 ay ltalyan işgalin e 

\.~ea harbi iHtt:mış olsalardı kalan İngiliz Soınalisine ltaıyada.n lstanbula gelen 

f~:ııb~~:r~~m~brı~~~iu~~~~ · fesinin imtihan şekli lngilizıer yeniden çıktılar ~~~=· ~~n~;: ~~~ 

s. RUSYA' 

1 

Münakalat V ekiliııin 
dünkü tetkikleri 

Vekil Kuruçeşmeye giderek 
tahmil ve tah-

~ hazı• olan Aln.:ınyadır. g:ıf- Kahire, 17 (a.a.) _ İngiliz sene evveı Venediklilerle 
L' Ve bctaet ık ıthnm cdilebi-: Ankara 17 (Telefonla) - Orta Şar!.c umumi karargahının Türk denizolerınin muhare-
~k derecede hazırlıksız bulu- : Ankara H.ukuk Fakültesin~ li- t.ebliğı, belerı emıa•ın<la eııir edile· 
~laı da lnı;ıltcrc ıle Frans;.- sana, tedrisat_ ve yenı ımt:ibaa Libyada vaziyetie hiçbir de- rek Lombardıyada yaşamış 
~~ ll:u:p patlak verdiği za- talımatnamı;sı _hazırla.ı':'°_ış ve AikJik yoktur. Türk beylerıne mensup bir 
~ Fransadakı wr.ıbarcl:man Maarif_ \'.ekilının. ta.evıbine ar- Eritrede, İngiliz ve IIhıd kı- ,

1 

kadın veya t-rkektir. 
ı liye tesisatını teftiş etti 

~ l'y;,relerinin sayısı gül Un~ zedilmı,tir. Tedrisatı 4 seneye talan, Kereni muh&far.a eden I<'akat, bugün kendisinden 
ı.,tıik·cck kadaı· az ıdi. Taarruzı ç;kaı;ılınış _olan Anka_ra Hukuk h . etli tepe! habersız olarak yaşamakta-
'!)' harbe hazırbııan bir devlet I'.akulteeının yenı ~ımatname.. mevzilerde e enımıy e - ' dir. İşte bu •nbıs biitün dün 
~ cvveı hiicuıT .. vt'_istH~ ~ilahına\ sınde bılhas.sa "".leh. derslere &- ri zaptetmlştir. ya ıçın harıknlit.de mühim eı; 
~~lnrniyet vcrırdi. Bulun ln- h_emmıyet_verılmıştıı. Bu dersle Habeşistanda, impa.ra.torluk ran ta~ımalttaclır. ı ı 
~ve Franzıı. t:ıyyarcleri bır, rın gayesı talebenın ders _pro- ve Habeş vatanperver kuvvet- Bu ölu kimdır7 Ta~ıdiğı 
-.~Ya getirilse gene Almany;;·. gramına dahıl. n:ıevzıı!~ bU.zat 1ıerimn umumi ilerleyişi bütün 

1 

esrar nedır? Bu esrara bile-
\11<iııdl'a çc>k ıl:ı.lıa az bir kuv- tetkık em.ıeıerını temmdır. bölgelerde devam etmektedir. rek veya mlmıyerek girmış 
~~ tc~kil edC'lıilıyorlardı. N:ısıJ Pr<;-_fesorler, talebeler arasın - İngiliz Somalisinde, kıtala - olanlar neden gayet esraren- [ 
~ harptcnb<en bütün ~-gıh~ d_a mıınaka.şalı_ konferanslar ter nmızın, İngiliz dcm•nması ve' gız Rurettl' ortadan kaybol-,f 
1,;~<ıratorluğu olanca kabıliyeti tip edıx;eklerdir. lngibz bava kuvvetleri cüzü - 1 muşlardır•.. lJ. 
~ Çalıştığı vt> İngilterey~_ Aıne- Amelı derslere d~vam mecbu- taınlariyle iş birliği halinde mu- lstanbule bir kabus YBll&t-~' 
~~darı da yardım cdildigı hal- ri tutulmuştur. Munhasıran a- vaffakıyetli bir ihraç hareketi- ınış olan bu med_yumun, bu 

<:ene Alman tnyyarelerino nıell araştırmaları istihdaf eden ni miıteakıp dün istirdat edilen garıp ve fevkalade hidise
~~t<;c yetişemediler !ngil~re- çalış~nlar ihtiy~ridir. İmtihan- Berbera üzerinde yeniden lngi- nın ~ütün e..qrarını, hüv_iyeti-( 
~~.kara ordm;undaki eksiklik· !ar bırı yaz, <!;igerı _d~ son ba- üz bayrağı dalgalanmaktadir. nı gızleıneye mec~.uı: bır ga-( 
~ıhaıun malümudur. 1 harda olmak uı.ere ıki devrede Bavıı Jı.uvvetlerinlu faaliyed lzetecı, ılk defa butun he:ı:'e-ı 

~.\!manya bit memlek~. har- yapılac~kb_r. . r ) İn"""· ;:anlı ve meraklı saflıalarile 
lii n1,3ıl ha.zırlanobilecegını bil- Yaz ımtıh~ları eeas _olara!' lfahıre, 11 _(a.a. -:- .,~ "Yem SabaL. da neşrediyor. 
~ <lıiııvaya göstermış ve ou kabul edilmıştir. Mazeretıne bı- hava kuvvetlerı umumı karar - ) . ( 

ıc~lact<ı. ger~el<len bir hayret naen bu imtiha~a giremiyenler g8.lunın t.ebliifi: ) Bu esrareııgız ve dehşet ve-ıf 
~~takdir hissi uyandırmıştır. son baharda da imtiana girme- Trablusta: "15/16 mart gece- t~·ha~;:f, "Yeni Sabah~ 
~ Vakıa gayet a;ıikar bir haki- dikleri takdirde sııııfta kalacak- sınde Bcnito ile makine tayya· j ıp z. 
~ l <•brak ortada dururken har- !ardır. . . re nıeydanlarına :ıiddetli bir hü- -- '"°" --
~<ı;iltercnin ve Fransamn ıs- ı İkı dersten eleme ımbhnnı cum yapılmışbr. Benito tayyare ~ ~ 
~ı~ Ve hazırlamış olduğu ;,:· ~~yfa 5v~a.,;u,'!, 1 d•l mcyrlanında bir cephane depo- \ 

~~~bir~~~~~et~i.;ar~li~' Diğer Ankara tel-i ~:1\i!;.1~~~ni=~b~~vı.ea.~~! r HARP--... , 
i<~ek için kavga _ettiır_nı .. dil!1-, grafları 5 inci 1' gınlar çıkmıştır. YAZ.YETi 1 
"l· 1 Payla~mak ıstedigını ılan Makına'ıla yere.le dağınık bu· 1 
~rdu. ltaıya memlek_ette ne 1 SBhifemizdedir 1 ıunan tayyareler arasına bom. ----------
\~kılıç varsa hcpsını şakır· 1 ~_, ~ .... ,..,,.., ,,. .....,...,,..,,..~ (Sonu •ayfa s sütun 3 de) f k 
~ ak Fransarlan vilayl'tler,' . .. . . - . --ww ~ Doğu A ri ada 
ı,!i lar ve müst<•rnlckele~ ıslıyor, gi kuvvet ile lska.ndinavyaya 1 idiler. Bugün de hilla adet üs- J • J 
~,,!.ıııezse zoıfa nlacagını hay- çıkarak oradan Alma.oyaya hµ- 1 tünlüğünü temin etmemişler- gÖrÜ en iŞ er 
!ıi'YOl'du. Butun bunlan bız cum edecekti• Almanyaya lıü- ~ dlr. Böyle bir vaziyette iken İn- •ı---=·:-=:7:-:------l' 
~tıııuş değilız Binaena!eyh, ewn edebilmek kolay bir iıı mi· gilizler ııasıl olur da sivil AJ. YAZAN: 
s;rer harbi kmdisi is~ ve dir? Bunun için en .. aşağı biri ma.n halkı üzerine bomba atıp Emekli Gen•NI 
~ılisı lıazırlaım~ oldugunu ka- milyon askere de mı !uzum yok? ta Almanları mukabele bilmis- Kemııl Koçer \i etmek ce>;aretini gösterme- iıu asker lngilterede nerede le davet etmek gıbi tnıdalaca .:----------; 

:. idi o Eğer lngilterede İsk::.n- ' bir harekett' kalkarlar, Ahlak. Do~ı Afril<ada: 
~~. tskandınavya iııtili.: 1 dinavyaya çık'.1rılmak ve ora-· adalet, hak ve insaf gibi mef- İngiliz sevk ve idaresi, za-
~ .llıazur göstermek teşebbu- dan Almanya Uze::ne scvkcdil - humlar bir brafa atılsa da ih- rar görmek bahis mevzuu o
~ de hiç muvaffak olamı- mck üz~ ha.zır bır kuvvet ~u- tiyat ve menfaat nıifüı.ha1.ası lan vaziyetlerde, çekilmek, 
ı...·· lıtalfım olduğu üzere, Al- !unsa idı. Nan~kten cekıhr İngilızleri ıt~lu oturmağ;,. sevk- hatta büWln bir koloni parça
~ ~ lngiltereye lskandi- miydi? Bm'.ll'nale;;h Hıtıc,ı;ı .~- etmege kiıfi gelirdi. Bu yoldaki sını bırakmak meharetini 

Dilnkü ııa,yımızda şehnınne 

geldiğini yazdlğıınız KUnakaJat 
Vekili Cevdet Kerim İncedayı, 
dün bütiln gtln, vekaletine bağ-
lı müesseselerde tetl<ilderde bu
hınmuştur. Bu arada Vekil, Ku
ruçe.şıneye giderek buradaki 
tahmil ve tahliye tesisabnı dn 
gözden geçirmiş, T.im•nlar U
mum Müdürlüğünde ve diğer 

deniıı müesseselerinde meşgul 

ohnuştur. 

Miinak:ı.lii.t Veldlimiz 
Cevdet Kerim lnceda.yı 

SABAHTAN SABAHA 

Gizli Kontrol 
ihtikara karşı, birçok gençlerin 
lıontrola memur edilmesi iyi, fakat ... 

SiNiR · 
HARBi 

Almanya Ankara ve 
BmoratJda son gay
retlerini sarfediyor 

--~ 

Bir lsviçre gaze
tesinin şayanı 

dikkat makalesi 
Ceoevre, 17 (a.a.) - "Jı>IU'< 

nal de Geneve,, gıuoetesi, "An
kara ve Belgratta siyasi muha
rebe,, baelığı albnda şöyle ya,. 
zıyor: 

Bu kuı sonlarında 8lyasl mu
harebe çok çetin olmaktadır. 
Her iki taraf ta sözle veya wa
bında tehdiUe, ilkbaharın Vf' ya
zın askeri hareketleri için yeni 
stratejik üsler elde etmeğe ça
J.ıeıyor. 

Daha şimdıden wıııver, Bal
kan yarımada.ııınm ortasında 
kuvvetli bir mevzi tutmak! adır. 
Mihver. sağında Yugoslavyayı, 
cephede Yunan Makedony•ı.ııını 

(Sonu ••yfa 5 .Otun 2 de) 

Yunanistana 
Alman müda

halesi yakınmış 

Bulgar Başvekili 
Bulgaristanın 

tezini yeniden 
izalı etti 

Ankara Radyo Gazetesi 

Bulgar radyosu Alınan or· 
dusunun Yunanistan üzerine 
yakında harekete geçeceğini 
bildirmiştir. Bunun için icap e
den bahane şimdiden hazırlan • 
ınıştır. Bahane, İngiliz kıtaları.
nın Yuııanistana çıknuş olduk· 
!arıdır. Bulgar radyosu: "Yu
nanistan mademki Ingiliz kıta
larını Yunanistana davet et
miştir ; şu hal<le Almanya ile 
çarpışmayı da göze aıınıııtır. 

(Sonu ı:ıyfa 5 ıütun 5 do) 

Zeki Rıza Moda Deniz 
Kulübünü dava etti 
Kulübün gazete
mize gönderdiği 

bir mektup 
Tanınmış ve beynelmilel spol:'> 

eıılanınızdan Zeki Rıza Spore
lin bir sabah gazetesinde Moda 
klübünün bugünkü vaziyeti 
hakkında yazdığı bir kaç ına.

kale serisi yüzünden Moda spor 
klübünden ihraç olunduğunu 

haber vermiştik. Zeki Rıza klü· 
bün bu haksız kararını tamir 
etmek maksadiyle malıkemeye 
müracaat etmiştir . 

(Sonu uyia 5 ıYtun 4 de) ---------·-- -

- 21-
MÜS.WAfü!NlN ŞEKLİ 

Bu parç.ı:ı•ı J:l" ... ip s:ı.!Ja.\'"":.!11z. 

Son pat"a ne~~ :~;uı . L "'n ı on
ra bu pa, 'lar bir ar:ıyn · ctı 

\,~ llıeınıeketlerini istilA t.asav- gilterenin böyle_ ~ır f:<:ıic~b~~.ı:ı- tccavü>.ler nnrnk mukabele bil- göstermişti. l.~uharebcde oy
~u atfeder ve Almanyayı den korkır.uş gıbı güı'<iUğumll.!I misil han·kctınJcn masun kala- naklık, harp i~indc de inhina, 
ııı.,:a böyle bır tehdide miuıi zaman samimiyetine kat'iyen cağını ümit eden taraflardan sa- bir san"attır. Hıç mukavemet 
~ için elini çabuk tutmağa inanaınnmakta mazuruz. dır olııbilir ki yalnız Almanlar eseri göotermeden hasma tçr
\""bur kalmış bir mevkide tas- Sivil halk üzerine tayyar~ ı bu vıızıyette idiler. BiruıenalC'yh, kcclfün Somali, harekat Ha· 
!İt ~ekten hoşlanır. Bunu is- !erle .. J;ıomba at~ak me_::ı•!ıyeti- Fiihrer'in bu sözleri de kıymet- beşistan içerikrıne intikal et
~.l<;iıı Almanya.da ne kadar ni Funrer lngılızlcrey1;1,kl.cmek. ten mahnımdur. ltikten sonra, hasım kuvvet. I 
~~ar icat edilse hiç birinin istiyor. Faka~ bıraz du'!_unu~k 

1 

Son nutkunda ise bunların !erinden temizl~nmiş addedi- · 
- ~1~er karşısında bir kıyın&- bunun dn dognı olma<lıfıama.vıc-: haricincle? bahse değer hiç bir lebilir. , 

- Bir çift Çorap çıknr bakalım rezirgin!. rılmek sı.r .• ıy 1e mcycl.1L>:ı flht-

- Tnnımndıl<larunıza. satnııyonız baynn! eak re:;ıui, vaı:m adrczıııu'.ıe · ·~· 

rı.."':_'llaz. druumız şahadet eder. ngılızler, §eye tesadüf etmiyoruz. (Sonu HYf• 6 .Utun 1 de) 1 
""IOeo. nieaıvla nıriltere han- tayyare bakımından çok zayıf f lltı.eyin (lıl1ı4 l'AI,çIN J 

. . 1 !ilde i« ı:cmize gon«•rııı .. Bu sütııı.l.ırda ötedenbeı·i ih- Filhakıka az memurla yapı,..n h .1 1 
l 

ar n11 t: ,lY..cl''.l~ ... ~ ....... lt'~' \ r 

tikara karşı mürakabcnin çok 1 mürakabe lıem bu ıncmurlaım kii.fı rd• er; ir. 

sıkı olmasını müdafaa ettik. (Sonu .. yfa 4 sıilun 4 de) it------------
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Antalya ve havalisinden notlar 
==i Yazan: D.inişRemzi Koro ki=== · 

Dalligetlerin taşkınlığı - Bir eşkıya 
bas.hını - Marki Faranfi' nin tehdidi -
Her taraf ta kargaşalıklar - l#lata-

sarrı/ın 'Rodos'a firarı 

Vilô.yef ve 
Belediye 
bütçesi 

le ye l(oope 
finin yağla 

• 
ı-

l 

18 l\lAP.T 19!!~ 
~ ·-- =---

OKL'YUCU_ 
DiYOR 1</: 

Ziraat VekalE.ti cevaP 
variyor 

Ziraat V ekA!eti Neşrtyt' 
'7eka"letı·n Müdürlü,,"ündın ıuıağldaki tf/I' V ı vapnameyi ıı.lılık, ayı:ıeıı od' 

•• 1. • b • rediyoruz: 
muııım ır ~aazetenizin4.-3-19'Uı-' 

rihli nüshasının (Okuyucu~ 

t • • yor kı) ııütununda "MeıcıeP 

okuı:ıda. 
amımı ı mi, kura muf. başlıklı fı)tf 

1 - Llııe derecesinde rn;: 
Bir ml4halif reye (Vatan-Eeled·ye !(ooperatifi) dava- Her İdaı·e amiri birj ~ ı::ı~ ::U ~ 
muka il 58 reyl sın'"a a Teme yağların , kara, taaU.yc.i programı ~mez.ı:~ k~;:,~~ 

kabul olundu j lzmir ve Bursadan red ve iade· i se- hazırlayacak 1 ayının on bt!şiode Ankıırıı~ 
İs~·nbul Şehir l4eclisı dün sa-!' Dahiliye Vekileti, bütün ......,_ açılıın "Ziraat Alet ve Mil>" 

- 7 - at 15 de V'.ılı ve belediye relSi beplerinin E el ediye ı·eislik.lerinden lilere bitıı.ben çok mühim bir ta- neleri İhtisas Mektebi,, .~ 
l k d • derece itlbafr•le, 3656 ~;ji 

Bu muhripler tm-r- ginlrif O hengixndk yurdun dört bir doktor Lut!i Kırdarııı riyaseti t"OrU masına arar VCr 1 ınıın gönde~. VekJ.let bu kanunun 3 ün<:U ve :!O' 
'lııt ı;abilden bir hayli açılı:ta de- tarafındaki ekalliyet cemaati altında toplanmı!}tır. taınimınde "yurdumuzwı bir sayılı kanunun da 5 inci n:ıad-
mirlemişler, bu ha.rekeıtten dolar naaıl bir ıu,,"llllığıı. ~- Rw:.n.anıede mevcut bazı tek- kat daha şirinleşmeııi ve memle- desinin "D,, fıkralarında ~ 
p dıı viliı.yct muta.sarrıfı bulu- •tıpkı Ant.&lyadakiler de böyle lifler a.l&kaıı encıiıneıılere_ ha-ı "Neşrı' •nf lıı·nlsege hallarel kasdı'le ketimizin her kÖ{/csinde kültür, zılı~"Lise derecesinde .... 
mı:n J'iruzanı wıulen b&berd&r olmuştu. Muııevi, Ermeni ve _,_ 1 .___ "' aı, k' ı le .... t:a.loa:il Uzerine en az bir yt!J."' 

• . ,. tallebi A- Rum . !·-'--'·-- v...., o unmuıı ve .,...... encınnenj d v •t _ /' • h . . sosy e un, ormancı ı , .,.... • ,_,_, ~"sll, ,, .... 
~~~imeqen.,. Antaıyac;;;ı ~kı;t= mazbatalan da okunıuıı.k kablll e{Jl , anıl1le rıen aalinı ve Sl J. atını yındırlık, sağlık ve ekonomik ::,i,;ıenbul~~~~n :~ 
Mut=rıf dırlıa1 Dahiliye oesııe yerli Türklere Jı:aruı biraz olunmuştur. Meclıai mUt.1'akıp ROii:Illalı iF·in gapıfmu.:fır. hareketlerin ve hıısusi idareler· Vekfılctinin 18 -11 - 1940 tıı 

Nezaretine fifre ile mah)mat edepsizlik etıneğe kalkışmışlar 1 941 mali yık millhak biili;elen ~ "Y " le lıelediye fuliyetlerinin dahıı rih ve 2 - 4063 sayılı tezJ<ere' 
Yernliı;, tabii aldığı Cte'ftLP yine "8 ııonra bu hal gi~de bUyüye- hakkında bıit.çe eneli.men maı.- Belediy :.-ooneratifinin adı ki orta.sa belediye zabıta nizanı- bayırlı adımlarla ilerleyebilme- 11iyle bildirihnlştlr. 

·iden olduğu gibi: "Hiç bir rek hemen her biri ayn ayrı be.tasuım müzakeresine başlan- lcullanılaı '1< i ıl edılen ve sa- naınesine ve lııtzıssıhha kanunu! si ve vatandaşların her hakıın- 2 - ME'Zkilr mektebin ıoıl' 
ııızılbya meydan verilmeden birer "Marlti li'anuıti!., olup Wa.ıı yaı;lar a.kkında arkadaşı- na aykırı vaziyetler var. Bun - A-- '""'"6lınelennı· . temın· -~ allim ve müstnbdoml~r J;ndı:;: 
..,,.. .....,.iııilmesi,, etrafında yeni cıkmı•'"-'• . Nasıl o d&ha h•rn.. m.ıştır. Şehır ı'ıyatrosu but mu {Vata ı ' "'' bır takım lara dikkati celbettik. Neşriya-, wuı "~ 0-~ 13 1 1941 "b ,. 
bl7t~hmat olmuştur. Tabii bımu im ~btle: _,, ÇP,Sinin müza.lı:ereııi esn•mn<la • neşriyatta bı.:.....=:ıw; ve bu ;-J.ğ- tı.ıııı::ın şimdiden faidesi gönil- tiyle hali< ile bükllınet anıam- ~~um~ !c;:~e!dlJe' 
ltonroloe Fanı.nti de derlıa.l öt- _ Buranın am.I ııahipleri bi- Şehir Tiyatroırunun nisaıı ıı.ih&- la.nn bizzat kooperatif tarafın- müştür. ÇünkU Sıhhiye Vekille- daki Rantir.ıi bağın daha. sıkı ve [ ri Heyeti karazıamcsiyle tJi$' 
aır.miş, yine metbu JrlikÔ!neoÖfMt zb.. Bu ba.rı atikaya. bu. ağaç- yetme kadar faaliyette bulun - dıı.n değil, kooperatifin adı sene- ti bu meseleyi tetkik etmekte- kuwctli bir bale geWıilmeııi gi- dik kılınmıştır. 
~ eyliyerek: lan.. .,el1rin güzelliklerinıe do- ına&l hakkında er:cümen tekli.fi de (2500 ı Lira mukabilırıde K>ı- dir. İstanbul belediyesi de yağ- bi idari kuvveti ve kudretini Keyfiyetin ilk çıkacak rıil" 

_Beyhude vakit ~..;....nMM Jrunmavnn~ _, raca kardc:;. ·r adlı bir firmaya lan bir kimya....,. nezareti altın- '---·-"a •-vzihı· rı·~, ol _,,r. 5~~ .;- ba.zı miln•k•eplara, ~ ur k 0 "· arttıracak reJ·ıın· ve yurdu "...:~ 1 - ~ WI,. ....... uv-
karuı.a.tindeylm. 1stanbuıdaki bil Demek cesaret .. kt!st.ahlı- ..- ......,.. ltlraianma suretile yapıldığını da yapılmasını temin etmek gibi ' ' ...... 
kUmetiıı her hangi bir iıı.,o-al em- ğında bulunmllf iae, iııgale te- muştur · ve belediye kooperatifi müdürü-! bazı tedbirler almıştır. seltecek. hareketlerin hususi 1..;;Sa:::.ı,·~:::r~la:;·.ı:,·-----~ 
ri vakiine karşı ko1acağı; ıııJı:ı kaddüm e<im bugünlerde de; Aza.lard4ll t..zıları bunun lü- nün ~sen bu firmada kollektif Davacı tarafı, yazıların baki- idare lmirlerinin loymetli ça- D" k" •h t 
bir tedbir ala.cağı vehim olun- ayni topra~ ekmeği ile yetişip zumlu olduğu D<>l<tamwlı ısrar şerik olduğunu iddia etmışti. kate uymadığını ve bunu v~- lışmaların'l bağlı olduğu aei- un l1 1 raca -; 
rnaınıı. Hatta lta!y,a büktimeti büyilyen bu exıılliyet de hemen -•-•oterdır. Bu neşriyattan dolayı belediye kala.rla isbat edeceğini ileri sür- k'~' " ı •--li DllnkU ihracat yclnlnu · ........., k tif. • -- , da lan ,__ ... rnır.,. c•emc.c.:.., r. . ·"' 
:Calıimeslnin Antalyay:ı işgnli her Tttrk hareketine, heriıaııgı a oopcra 1 U&OUlD n açı ""' müııtilr. bin liradır. Bu meyanda .ı\111"_ .,, 
bu mıntaka içın· "''',;'k bir nimet bir ~renk ya __ _....__ kıı.,....: ' Relik Ahmet ae->gil k.aret davasının görülmesine dün :İddia makamı, n-,.;yatın hıı.- Bu itibarla tamim her idare i ,,.. 
telakki edileceği......, ka:ıaa.tind&- _:: Bu _;;..~ ~~.iıır alarak Şelıır Tlyatroounun m- ı !lekizinci aılliyc ceza malıkeın&-' bret m&kaadile yaPtldtğıua de- Amirinin b:ltün bu mühim işleri ya ve Mınıra tütün, Yunnıt 
yim. Derhal karoya askM' çıka- Romalıların. İtalyanlarnı eserle- san ayı nihayetine kadar ı;alııt- sinde başlanmıştır. lilleri olup olmadıi;ını sorunca yü=iitcbilnıek için muayyen bir na toprak tuğla ea.tıımıştır• 
r:lma.'>' için emir buyurulsun, ri ve mallandır. Bunlara o mil- mam tecrübesinin yapıldı~ 1 (Vatanı gazetesi nam1nıı davacı taraf, bütüri •neşriyatın program ıatbik etmeleri ve bu Şirketı· Ha"rı·'yenill 
yolıınd:ı raporlal' yazmalrta bu- Jetten başka kim8e el sl1remes. fakat iyi netice venııediğıni. Abmt-t Emin Yalman sorguya delU teşkil etti(:ini söylemiştir. şekilde pro;;ramlar hazırlamala- J 

l~..:ı:ıu.ştur. Diye ha.ika"" battı blikfım&- izah ~-•· ve oihayet butea eo- çekilmiş ve fU ifadede bı:ılun-! Maznun tarafm avukatı, yağ- içtimaı ~ 
Bu sıralarda.dır ki işte.. An- tıe kafa tutllt'8.lr kadar işi azıt- ,,.,...,.., ...,.. muştur: ı lann Ankara, İzmir ve Bursa- nıu istemektedir. 

taıyaya yeniden rahip, rahibe mış ve Marki Fa.ranti ile Adattı. cüıneni va.ıiyeti izah etmışt,ir. - Balıııedl:en neşriyatı kim • dan red ve iadesi sebeplerinin Vekalet ~cr idare iimirinin, Şirfreti Hayriyenin fi 
ve doktor akmı ba.şlamuı. tekrar yan:;a kalkmışlardı. Onlıı.r her Netice itibariyle .bu t.ekliİın eeye hak~ knsıF!a dei;il. ilm- belediyi\ reislit:lcrindcm sorul· bıızırlayaca.gı bu prognı.mı en heyeti umumiye içtimaı, ııu_ıof 
blieeler ve mc!ı:tepler açılmış, nedense ve 00 türlft lım;mlıklu- önümibdelti tiya1;ro mevsimi rne menfaattnı ve balkın eıhtuı.- masmı, bu Ylltl;ır hakkında. bir geç 1 KiınunU!lani 941 tarihine 1 saat 16 da yapılacaktır. To!~ıı) 
tekı;ıı.r İtalya sarrafları \l(lhre la olllr88. o13Ull koyu bir İtalyan ipti<lasuyla makamı riyase~ ta- tini korumak Cl'" -lile yaptık. seneden~ yapıl . tahlillere kadar Vekalete bildirilmesini tıda idaı·eyi ıı,lıiko.<laı; eden~ 
yayılnrak tirrazat işine bu 11&- tardtarı keıribniı;lerdi. "Kral- romdan tetkik oıwıması .1ı:arar-1 tst.anbııl belediyesi kooperatifi- ııit rapOnııı Iııtanbul belrdiııçsi:n , istemektedir 1 telif meseleler g_öruş, .. wee~~ 
för daha geni;ı bir ınikya.-«a.. dan ('.'ık kral tara.ftarı" deriıldl· nın adını taşıyan yağların ~u- den istenmesi,! · ve piyaı;ada · __.,.... 
kermi vermişlerdir. Tabii eski ği gibi bmılar da İtalyandan 1~ • radaıl buradan i:ıde edildiğini mevcut yağlıırd:ın nümUJ'P alı-
bür~ te -kiliu da kurulmwı .,e çok İtalyan tarafta:a cılmıışlar-1 Bil~ lı:abulli duymıcrı bu ya;\"lann ne oldui\u- narak ma8rnfı kendi taraOc •Uı-
:ımz! o.lım mtınn.'W. geçilmlŞtir. dı. ' . j En 900 olarak Şehir Mecliııi. I nu anlamaf,a merak ettik. Tet- dan verilmek fü<'rc tahliller yap i~ i .Le 

. ·' 
ltalyanla."111 b';yle gayri reeınt .Şlll'ftda harada bul 'l'llk'& lıır- 941 mali yılı belediye ve viJ1... klke giriştik. Neticede gördük! tırılınıı.sıııı istemiştir. , 

Pir •. kilde tekrar Antalyaya gi-1 dıı.cıkarmai:ıı .baslıyan ve bu ur . Dava.eı taraf, dnvanm,mnhllll 
· ı i halk arasında icap e<leıı vesile ile Markl Fanmtlye bil- yet butçelennin ka.b ıioıi esa,. K. h .

1 
· , t' yağ davası değil, lı;ı,karet dava-

dlkk.ıt ve teyakkuzn :ırem~· yük bUylik müdahııle vıesflelerl mi tayini ıısuliyle _nıye 1wymwr Q V llf C::i ıy'l I• m oldı.ı,,&uııu ileri 1<Urerclt ta)ı" 
<ma)·ta büyük bir tesir yvatmll! ve ürııstlan-ya~ l:ııı adam- tl)f. Reylerin ~nde 58 mu-' , ,'fi , il .1 UUe-r yapllması.na ,i,tiraz ctm.iş-

=·c-~en ~ın~~~~ ~~\~Zı~ ~;;ıa~ı:;~ ~~ka.::::~r: nın ·yanı ~ir karan tiJdtliam~~ı.ii;m~lel) k- n e nı .ııoi'rk kanhlık ve metanet; tam ran'ti ikide birde ınntsııRmfın !aşılmıştır. , _ -o-- kında tAJıkika.t yapılı., vapııma 
Türk ırkına yakışacak bir mert- koıınğın3 gidip' dım~ın R•lı?~Ye Veldilctinıl.,nt 
lik 'il asaletle olmuştur. !tal- - emı .. ı:ette lsa~ciz.lik -- - ·· Evvela kahvec!lsrin kah- oonı·::'i!ılııru tsteı.nı~. An.I:arıı, 
;,Mlann ~prna.kta oldukl:ırı ha- baııl;ıdı. Silk!, - v' ~yi"i bizjm ADLIY EDE ve ihtiyacı temin o unacak 1 İzıni• ve 'Bıırn.'1 bckfüyclerindc-.n Mu''şterı· a dedı· gu··n de 
zır' k halk tarafından tamar:ııle temın etınekhğimlz ıcap edeC"ck , . . maliımat istcnmPSi' 1'akkmda ki 
sez::Inılş ve harp iinoes.i kendi'i- gibi görünliyor, icap eden ted- Doktor Hüdavercfi tahlıye Dışarıda.o mcml~etıınıze taıcı·e i,~tirak <!& ·,, fakat !e-
ğinden kurulmuıı olan milli bil' birl<'.ri alınız. Aksi takdirde hii- edildi j kahve gelmemesi üzerine "90n tanbul belediy('flinı:kn rapQr is- bin l!.lŞİ QZQ/mzŞ .. . .t 
'\'ahdet ve teşekkill bu sınırla yi· kfuneti metbuıı.mıı rapor edece- B' iiddet el Sama.tyad.a günlerde pıyıı.sııdan halis kah- 1 teııl"!P..si \'e \•al' nii1"u~ ·!(::-inin - - "' 
:ııe birdenbire V" yine tam bir ğım ve İtalya.n askc:ıi müdah~ ır m. ~ üze! R ve kalkmııı., k.a.hvecil;)I' ıı:.ıhut mah.k<'m!'r." tahli)J.'t.alcbine i~ti- htanbul Belediyesi Tramvay, bilet sistc.minlıı nct.ccıeriJll 
~idil halinde b"lirivennlştir. lesi meeburiyetiııde kalacağız. Katına ismiııd ı _g um ve ~ ka.lıve kullawnak:' !'11.k <>.mı"mistlr. }f ~mccle itl. Elelctrik ve 'füncl İşletmeleri kik ed~n bir ist;ıt, · " ı 
ll=lekctin ileri ["elenlm ve Gibi tehditler savurmağa b* kızını iğfal ıle biimi14.lııııı.lı:mAk- 1, dia .ı~ammın tal~bi<ıe jşlirak · ,...__ dab .. -"-t , __ ,. .M ••-mf '-·-•-~ _,_, kürtaj ı mecbunyetinde kahnışlı:tdır umum müdürFif;U tek bilet ıwı- m:ıll. t:ldır,J3ıı_ istatLtiğe:: ·. ~ m.....,vvera.nı şura w-.....,, op- .......,...,tı. u......,. ~· """" tan ve bılilıare - ·· ya""'-ı. _ _ · ' ede~ck mt\htı.k"'ll~'·i 7. nL<ıan -o .,,;olJ1' 

ı .. ~ - Bu ti no!rfil vazı tteo ka , teminin' • tatbikin<lenberi yeni tek pilet ,;,isteminin tatbLI>"" lıumrak mukadderatın ne şekil- ma. stanbula, D&hiliye N=e- - 1.. · aebebiyet vennekt.eıı sure em...,.. ye · • · tarihine bırakıı:!"',>tı:r. 1 ıa.f 
de tecelli edece:::ın; tahmin için tine bildiriyor ve hep ayni 

0 ~~ktor Hüdaverdinin ad lan kahveciler, cemıyete ınlıııı- ___ . __ _ . • ============'-'--'===== l beri; lstanbul tramvııY Jı' 
u..~ ve nere:!cn, ne l!IU- '1darei msslilh•t ve boş geçin- suçu . ltlf odı caa.t ederek kurıct,ıerme hıılıs her ı;Uıı taşıdığı mUşterı 9 

:retle bir yardım görebilecekleri- mek,, §eklinde taHmat veriliyor- liyeye venlerek teır oJıı .. 1 kah venın tedaı'iıUni ısteınder- ş n _, azalmaktadır. J 
ni araştırmakta idiler. du. 1 ğunu ya.mıışt:k. ee· .- f ııa' r- .. " . \ 

İstanbul iş.,aal altına almnus Halbuki lta.lyanlaıia artık hoıı Dün yedinci '30rgu ,hlikimli - dır. Kahveciler m.ıye 1• rı~- 1 Bu azalış her ı;ün içlll . 1 
olduğundan Babtfilicin hiçbir su- gcçiMıek &!ya.seti~ suya •. pıla.ıı aorguııımn müt& ten get.irilecek olan. kahvelerın ~----------..,,.--.-- ti 10 - 15 bin kışı arıı'llıt0 JI 
retle müzaberette buluna.mıyaca düşınll\'tll. ~nlcil ıın!31' yeniden :oe ı:;aletı. serbest bO'alol - tevzıinin iy:ı lvr şekilde yapılma- " o da bı'r şey mı·". il Ben ko~a oars nu Müşteri azlığı billı~~ tına kani ve kaıl oluyorlıır. Fa.- faa.lıyete geçırdiklen mektepl&- P ilmiştir M 1 sı ıı;uı teşelıbWılere b1-ıl•mış - ., lJ mesafeler anuıınua gör! 
1ı:at buna rağmen yine bir şeyler rinde Türk veya diğer ta.ıclıclenı masm.,ı karar ._. . · u- tır te<lir. . J' 
limit ederek VP. oraya telgraflar, öğrettikleri tir şarkıyı bağırta hakeme ya.1<ı!Yla gayn mevkuf: ,:.,,°"-~-- ~ı~k kahve' ·i o"ldu"r"u"m d~ yakalan l.)o!fm 'I ' ' "'abildir ki bu :ız:ıJı.ŞIIl f haberler yıı.ğdlrarak bir ~. bağırta eöyk>tmckte beôıı görmı.- rüyete baul• 0•eaktır. 1 ~'9'M™ 6~ . .ıeı e U ~ il U 1 ,. ~ 
BOn bir medet umuyorlardı. I.A- me,,"e başlamış bulunuyorlardı. . • evvelA kabvecıJeı·ın ıhtıyaçlan bir neticesi de tramvayı~ ıJP' 
kin neye yarardı!.. !stanbulda Bıı şarkı "İtalya= Antalya,., Muhtekır sobacı mahkum temin edilacek ve sonra kalan- diba.mm nispeten "ksiJu1ı:ı 
mevcut olan h!lktlmetin kendi ismini ta.~ınJAkta. ve mumıla.rın- oldu la.r pıyııaayıı. çıkarılııcaktır. DUn Ağırceza mahkemesin· nan bu iki nii.zenin kafadar 
varsa da hUkmü ve nüfuzu ~k- da bu ilci kelime~_ kafiye olarııltl Cemiyetin verdıği bu güzel kıM- de bUlldan a.IU sene cvvf'l işlen- şecaat arze:.meğe kenni ver· B!dir, 
to. Esasen mUteaddit k&bıne bulundurmakta ıdi. Umımıt ma-ı ı.ruıı Kmunm.a kıı.mmana. mu-' ....ı....;-;. __ .,,_ taraf ıniş olan bir cinayet davasına. miı;lerdir. Tünel seierlerinİll 
değlr-melenn<len ronra.; sı;.kıt nam iae "Antalyanın &ı !ta.ıyan gayır ha.reketmde:n dolayı adh- ı rar ...... ~ -==• m- bakılmaya başlandı. Suçlu Geb - Yahu ne dersin?. demiş!. 
padl.şalı --Vahitlettinin., niha)'t't Romal•lar yuron olduğu,, beya- I yeye venlen 68 yaşındaki ec>-

1 
dan mcnın 11 myetle karşılannıış- zeli Mustafa aJınıla. bir genç- Benim şöyle töyle yirmiyi ge- tahdidi ~f 

kendine uydurarak lıef'abP.roe nındıı idi. bacı Ant.caııığin 90 1ık teli 570 
0 

tır. ti, Sabıkalı bulunuyordu . .Müte çen hırsızlığım vardır da hiç Tünel kayışı t.ı:-mln ohl ~ 
memleketi.· sa.tm_,ış olılu~ları "da- İtalyan mubri"'-n.;., körfez..! ku~"'• •••"~ sabit ..n..;n-n. ,. Yalnız, dün oehrin muhtelit addit kaı;akı;ıbkları vardı. Şinı birinde ele g('Çmcdim. ınam yüzünden lstanbııldş .t 

t F t.. h kf ti lrtldar .--~ ·...,... --..· .. ~ ~.... t··"--· ı.nn di oııun ele g-eçmcaindcki garip Elindeki kadehi iı;ımeden r?.11• ma . en u ıme_ . ı de deınirledıkleri ta.n'htesı itiba- ve ıkınci ..Wye ceza mahkeme- yerlerinde kahve ;.ı.unuu .,.,,,, tesadüfü kısaca aıılataiım: A!- dııruıru;:ıyıp l:alıkabayı basan nel seferlerinin muayYCJl ı;ı• 
mevkime ""1m ve_ büthn · ~r· ren Z6 giiıı ı~ böyle umumi bir since 25 !ıra ağır para cerasına gastermış ve .lıir çok kall\'eciler tı sene evvel Kadıkbyün.!e Va- Gebzeli Must::.fa bir ban.Cede lecde tatil cd;·:-:~i bil~~ 
du bır mahsm- venn" ç."VIl'Dlllt- •inir gcr.;inliği içiode P'ÜP geç- fıızla tehacüm karşısında dJ.k • hı"t -·"nda bir gen" bir kavış· k-A-'h!n' lıo•nltt kt b ı · N-'· \ r f ti Hcrln>s kendi ~.anından "" -•nti ve yedi gün dükkiinının seddi- ' l ....., ' J """' ı . .,... ı ıın oonra: . azır anan 1>roJe <U'a ..• > 

.ııyıı n a'I mt"'S'l. ve ya onu Bu müdd-.tzar:fında başta E- ne karaı verilmiştir. ,.ezan altına ııı· rıın ı'l<ı' lc"ısı· u- d' · ,,_ k • 
h · tı d ı 1nız ,,,,,., · 1 Unlarını kapamışlar ve adanı la boğulmuş olarak bulunmuş - O da b'..r şey mi imanım! ti tarnfındat tekkik olun~Jll", 1 
d ı..r. ür bı v·-""-· buhm.u ı.oo k 50 kuruşluk kahve , ıye cevap vennış . .ucn os - · 1 _,_ ,,. ı..,.m r ~,,-- - mln Adıso:.ı bulunduğu ha]U(' • ""'9ına anca zun bir muiı:ıJ·crre s.'lflıasından koca gar:.-onu hani şu cesedi dır. Pro:ıenin yn onua 5<'' 
yordn. memlelwtin bütün eşraf ve mü- nu gösLeriyor gibi idi. Fakat sıı.tışı yapalıilıniı;lerdir. sonra bcr,,et etmişlerdi. Bu su- Kadıköyünue bıılwıan Vahidi dilerek idareye tebliğ olu~ 
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nevverııııı mutasarrıf Firuı,..nı bı.itlio buııla.nn İtalyan taraftan retle asıl cani buluoamamış, paııtalon kayışı ile boğup oraya tahmin olunmaktadır. ıl' 
k!a.resfa:.l!ğinden ve ge~lii;in· olanlar ta.ııı.!ından tertip edilı:E-ı Valinin çayı mesele de kapanıp gitmiı;ıti. bır:ıktırr. da .. yine yakalıyama- Hazırlanan projeye gii~~ıl 
dc.ıı dolayı aı;ık açık mualıaze ği ılk nıu.ar ve ilk muhakemede Vali ve belediye r<!isı doktor Diğer taraftan kaçakçılıktan dılar. Ya ı;cn buna ne dC'rsin ?.. :rı r-· 
ediyorlar. Fa.kat 0 da her zruıı:ıu giirUlüp s...-z4ebileeek kadar n,ık ~ Uıtfi Kırdar, Şehir Meclisinin • mahk'ım olan \'C !zroit hapis- Ve gülüı;.müşlcr, eğlenmişler. nelin yeni i.~yiş saatle 
aldığı Da~ıiJ!yc ~~ ho; b. Po~ öl~er d_:._.!'{11ıır~- tatil devresine girme.si dolayısi- hanesine güııdeı:ilen Gebzeli Falcat ertesi sahalı ohınca ?.. olaraktır: 'f 
geçınme tali-na nı en surere yor. bilı.wı evra ve ,...,-ar • ı Mustafa adında bir ı;abıkıılı Kahveci Şükrü polise nıal8 .. , , 7 .30 • 10, 12 - 13, 16,:iO • '/ 
kendisini haklı c;ıkamıa.ya ve e- mamcn ç::.lınmış bulunuyordu. le, meclis azalarına ııcr<ıembe bu hapishancd~ ŞUkrü adında ro~t wrmis. Gebzeli Mustafa ,_........,, 
!inde hiç bir kudret ve kuvvet Memlc-kett.e lmnılan yerli ve günü öğleden sonra saat 17 diğer bir mo.hl< :n ile• rhbap ol- y:ı.V.ıı.m"'lllştır. 
buluıınııulı[;ma inandırmaya ça- mılli bir teıekkü! derhal fa!:Jıt de bir çay :ziyafeti verecektir. muş ve dc'lt :ığtı r ~r ]etmişler- Poli>•tc alman ifadesinde: M AAR / FT ~ 
Jııııyordu. gı::lidl'11 gı•.li)'e bu işin. ~i.k dir. Vaktim t~~aın eden Şült- _ Ew:t ! •liy<' itiraf etmiA. .. Keti 

!ık yaptığı bata.lan artık t.e- ve tı=ikine el attı. Tahıı yını: ış .. • b 'k . rü tahliye " •erek !•tao.lıula o'sırcvl: 00,.. et lrn'"k<'Jlıb'l ya- Universite an. . . .ıtll 
mizley='yeceğini anhyan bu lxışındı:. ı:::ımn Beyi görüyoruz. Bakırkoy b~z Ta "!,asın-, gelmi~. B,·j( ;ı da b:r kalwe ..__. ıP" 
idaresiz mutas:ı.rnf nı1ıayct L•in Aydın ve Ant:ı!ya mülhaJo:atın<!a ~ da "l'\!l?:IO Ç' k tı . stı pıyord•ı n. Sardıılda u=•t g - İstanbul üniversıteS 4' 

k rtc ...._., •. . _ .. . . '-•! . , ~ açnu, r. m:ızhua r •ndan F-üphelencr"!ıc !ebe · · d m1Jl111 ".J 
800 P. ye .,....~gını gurup an- o .zaman yem yenı ....., ıyan ve Dün -•-·-- saat 18 de Bakır- G'·ret'li !l'ustafr · cok ge.;me- J l' dı .. nın ~ uru !P".• 
1 lıir nn.....,.0 gö d ete hal'-"- bulunan milli ha ~ t kayu;'a bo"'du.ın \'e ,a ·ov etmek ma'"°"diyle hııS'r 
aroış v~ ,~ rt• e ç ~ • köy bez fabrikasında bir yangın den bir yolunu bulup zmit ha- kumsalına bıraktım. ,.._ .. ; 
ltalyıınlarla anl•ıpnış bulunu- rekiıtn elcbaşıla.nndan miralay . pir,lıar<':;ind ·n firar etmiş ve ankete bugünden iti~" 
yornu. • AI: Barut dA 0 mrala.rda bu cı- çıkınııJ ve 2000 kilo k:ıdar pa- do;'7'.! lstnnbul:ı gcLrek, coki F;ıkai suçlu Must:ı.fa dün bıı la k Ank l ıa11er 

lşte tam ma'1:ııı. 'Zl inci günü '"'-"' taram:ıYl'. mem.uı: b~lund::ı- 1 muğun yanmaıüyle neucclen - ! !tııpiciıaııe aıh da.şı Şül:rii.vü sözlt"fi a"ır ceza lıuzunmda. in- naca tır. ·e 
8~#"" 

idi. O glln birderıbire tehirde blr ,l;ıındı:.n tt=...-\il'en b~ıse ı!~ ah•.- rni,~tir. Yapıla.o tahkikata na • bularak ona rni~~fir olınıışl" :. kar ediyor ve: vi birer liste hazır] ~ I 
haber, bvıııbıı. gibi patladı. An-'• k:tı!ar olcyor v" bu. ışın ',l'utet:a- &aran yangın pamuklar arasmJa Tabii büyük bir "~vinç ve şen- - Poliste beni düvdiller, ic- Bwılar her t.ı!cl:>~;: etli' 
taıyadaıı l:mJ.re ve yine ayni sirl0 r\ni b'.;ilhare bı~r ~ırer vıı.- bulunan ~tasrlarııun tez-r lik yapınışlar, bunu tes'it için bar ettiler de siivledim lacak ve talebe bu iiuall e · 
yold:ın tst:ıı•tıula giden muhte- . kalıyor, k. bıından ilençle bah-ı . . · de bir iPki il.lemi hazırlamış- Diye bu itirafı red ve cer- vaplarlill yıızarak id:ırt>'t~ 

O 1 K K A T !it bir rosta Bunlnr yo•u üzerin· "' p "im. !'~ ~unların ° giJıın dişlen arasına s:.t:ışa'.ak: Jardır. Yiyip içt-rlPrken hapis- bedivordlL Bunıın ii;,erine mu- edecektir. Bu lis1elt:rill "\~ 
.venı &abab• • gllnd8'llen ,,_,..,, de Kayaııı-ı=da eşkiya tara· ru l:ırda n;nyeı;ıen ~~- n:ıık- lovılcıınlar tevlit etmesı netıce- haneden hırsızlıktan Ye ka- hakeme; şahilierin ve kahve>ci den sonra ilnivcrsıtc.de :·: • .J 

,,. .., •• k "*....ıııaın ectom .. ın ı.ıı. fm<ian 'ıasbna uğrı:n•J.q ve EO· -t zrı tealııt edılemedı!{l ıı;ın sinde zuhur e~tir. Yangın ça.k~lıktaıı elem vurulmaya ŞUlni.inün celbi için başka güne ma mubtaP ta.letıeleriıl ,. 
•nmaz Ye tuaıaron kaybokn.-ı- yulmuş+:u. ha.:.S<')'i h:ıb-• ~~-ı İtalyan Bakırköy itfaiyesi UP ( c.'lda.n r başlanmıs. kafaları dumanla.- bırakıldı. ~ 
..., ıı.ı.yı ıaı, bir ıaeavJlyot - Bu 1'nl r.ıerulck•'l ·Uya til- kor-.lOıSU dcrlıal bitişı.: edada- .. ' tle aöndi1riilmüşt'" \.iııı----·--------------------" tesbit ohınaCJ1ktır . .-ını... red'::ini "" a.sa.Y:, '. ı. olduğu- 1 ki mutns:ım[ı yan·~:ı " or. lllll' a ur = -
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H 6 r =::=-- r--:--1 ~ FELSEFE ve EDEBiYAT ~ I[ Şimdilik 
--:::: Sabah - · · -::Bu kadar! 

Yazan : Eski Dahiliye Nazırı Reşit Rey da en büyük düşmanı, İşi Allaha kalanlar ihtikarın karşısına yakır.- TABI. Ti TAKLl.T ESELESI 
yani bizzat halk dikilecek ve Bulgaristan 

Hemen bütün ... ';'el'ııeti Flinun mün
derecatı edelıiye.c;i, yirminci asır 

tıdebiyatının nümuneleridir. 

Ticaret Vekiileti Fiyat Mü-ı Mnharip veya gayri mulıuip 
rakabe Komisyonu tarafından devletlerin başlannda bulunan 
ihtikArla daha geniş ve daha y AZAN: cüınhur reislerinin veya dikta.-
vedmU. bir şekilde müı:adele. !çin 1 Bu işi becerebilmek için bazı a- • törlerin, yahut da be.şvekillcriıı 
~~~~ karar alındıgını ogre- !etler icad etmiş olmaları da ak-1 F J L Q Z Q f = !:~::..V. ~~~; ~ü!f:ıx!~ ~~~:.'!,,~ 

11 - Halkı, onun amansız düşmanı la yakın blr farziyyedir. Daha her birinin dal budak salıp kilise gidiyor. İşte dün de komşu Bul-
olan muhtekirle bizzat mü- sonraları, maddi ve manevi te- 1 RIZA TEVFİK tavanını kaplamış blr ııelı:llde ya ge.ristanın başvekili Bay Filofun 

"8Ü8,, 
/Bir hü~ııü mükemmel gibi 
l herkes sana Usık 

Herkes sana meclup, 
Herke:3 sana mü0 tak. 

'Ey tıfli hayali, yedı levlı111de 
k~.dınlık 1 

Bin şekle girer, lıırpalaı:ır, iicizil 
mağlüp; 

, Gü~ bir oyuncak 1 
J!}ylcr M:ni ima lxına, ey rnürgü 

h~va. hah! 
Bır leınlıai lfo;iılı 

L Umkunda leyaEn ... 
Binlerce !\azar hep seni takip 

ile g iinı rJ.h / 
llinlcrce su.kutun oluyoı· ba"i3i 

1 

eyvah 
Bir darbei halin 

Tevfik Fikret 1 
"Yakazatı leyllye,. 

T"illh olur ince, nazenin bir s~s 
Leyi içinde sürüklenir, in:er, 
Onu zulmet ~ükut ile dinler. 
Kah olur bir fiğanı tiz heves 
Bütün asabı k8.iruıtı :;erer! 
[Wbi habi<lei cihan titrer., 
t!lonra bir şchkai büka olarak 
biişer ağuşu leyli tüı1kc, 
Çalışır ruhu sanıti tahrike 
Sonra tedricen o.lçalıp sı:ıhrak 
O kadar pcst olur ki ökslir.:>~k 
Zıuınedersin t~bah ohıp gidecek. ' 
Sonra, bayf,'lll, kesik, süküt 

eyler, 
Musikii ~ill:iitu olqıa.yacak 
Bir enini hifi kalır ancak. 

Oenab Şahabeddia 
"Şaatö~. 

.Şlnıdi herkes seninle müstağ• 
rak 

Blr dakika sen ayleyinCP. 
Silltfıt 

Bir çok alin~ ı;ad.B.91 çağlaycuak 
Dökillür sahnei maharetine; 
Taziyet say bunu fclillcetine 
Bu gece derdini bununla uyut . 

Su&.ynıan Nazil 
''Kıt l\lımz&nı.ları,, 

SamUi hinııı iı:indc uyurkeıı 
bütün tııyyur • 

.Badi gu.ınm - ııiken geçerek, 
nagihan dolar 

Rabp, karanlık ormana 
vı&lıf\ uğultular; 

lUbida aUkt:ln yuvalar tarünar 
olur. 

Titrer çınarlar asabt lrtiaş ile 
Hırçın den.iz, göğli.q gererek 

cc.i(ını unıit ederek refe.katini cadeleye. scvkeden yani dıva- karufil edip te (her ~eye kadir ve pılmış olması, büyük ağaç dal _ bir nutkunu dinledik ve bu nut-

ri~M~~~':t'.'. 1d~ba Talıir adlı I ~~~::uh:;ı:ıa!';i~~nol~~ ~k:!ir ı::bi ku!ct) k y&ni - 7 - lannın blribirine sanlmış olarak ~~:.~~:,,~ b~!~~\~ 
bırısi nc>;recliyordu. Ekreme d&- karar çok yerindedir ve pek ır vvur ece mer- arzettiği heyeti, (tiruse.ll=sym- zlıı düşündillt: 
dim ki: isabetliclir. Kaldı ki milrakabe tebeye varınca, ona da -a.zame- kumandanı ve kaptanı (Tlıenıis- boUque) bir snrette tasvir eder. İleriyi görüş ve ayni zamanda 

"-Sen eti Fünunda bir mek- komisyo;ıunun kontrol memurla- tiyle mütenasip bir mesken yap- toclis=Temistoklis) Salam.in a.. Gotik uslübunu tehayyül ve icat çok basiret.kh ve tedbirli oluş 
tebı edeµ vücuda getirdik, biz rı piyasa.da zamanla artık tanın- mışlar ve orada hep beraber <dası sularında, İran kadırgaları- eden mimarlar, sanki ormanlar gibi iyi hasletleri bulundu,,Uıı şilp 
devanı et'lek te, etmesek te ınıya başlamışlardır ve bunların tapmışlar . .Mısırda, Hindi.standa 1 nı ve çektirmelerini fena halde iA;_,,A atalarının ruıırlarca ömür hesiz olan ko~ Bulgaristanıo 
mc•yuanu gelmi~ ulan o eser ba- kentlilerine müşteri süsü vererek ilr. . 'I . . k 't k b' ~ baAvekili bu nııtkıın.da. eu:ı1mle 
kiı.lıı. Onı.Ja.n aynhJ:µınız odebi- muhtekirin binbır dalaveresiui AB• ıyode, pek eskı 'Zamanlar - penşan edip at ve parla ır sürmüş buhınduklan hayata diyar ki; 
yat hesabına zarar getirmez . yerinde tespit imkAnlan azal- dan kalına ibadethaneler, yer al- zafer k•-zanı:ııış; İran ord115u hasretle millhem olarak, o has . - Bız Alnuınlarla ix'raber ol
l"ak:ıt beraber çalıştığımız er- mıştır. tında geniş mağaralar ııeklind6 muzmahil olArak çekilmiş. (Mi- ret duygusunu -mimarlık Usa • duk. Çünkü menfaatimiz ve Bul 
babı edep her manaaiyle edip, İşte bu noktalan na.zan elik- oyulmuştur. Bu asariatika, (mü- !attan 483 sene evvel). Bu ta - niyle!- ifa.de etmeğe muvaffak garistanın istikbali bu ittifa.AA 
her man ısiyle haysiyetli adam- kate ruan komisy<;>.n ticaret v~ dafaa ettiğimiz şu farziyyenin), rihten beş altı sene sonra Yu • / olmuşlardır, denilebilir. Sonra ve anlaşmaya bağb idi. Yirmi 
lıırdır; bıml:ırdan aynlmak ba- sg:açf;ıg_i~'(>~alı, l':jüksekl . UW:~ hakilaıta az çok muvafık düş - nanlılar, Atin&nm hamisi diye direk başlannın tezyinatına da ı bu kadar yıldanberi biltün ka· 
na giran görünijJ•or. Tevfik , u ım en ve mu tü-·· .. . rihl . 1 yıplanmm tel.ifi edecekler diye 
Fikret beyle aranızı bulayım ... nevver ?.Umreyi geniş bir fahri gunu ıspat eder ta v<ısika- itikat ettikleri (Athen8.) namın- bakınız: 

1 
b&yhude bekledik, durduk. Ve 

Bu fikrind~n vaz geç . ., kontrol şebekesi halinde ihti .1 !ardır. Eslti v-.. h~et zamanların · daki a!iheye arzı şükran için, Mısır mabetlerinde (Lotwı) . bu arada her yıl ileriledikçe e& 

Kabul etmedi, sözlerimi ve- karın karşısına dikmek tasav- da insanlann ormanlarda yllJ}a- AkrÔpol.iıı mabedlerini pek gü • denilen ak neylufer çiçeğinin tas j ki kayıplarımıza Fenileri iliı..-e l 
f ızl k · dı ünk' • vurundadır olundu. Nihayet Bulgaris::an as • ı c:;~rı say , m esır .. · . mayı tercih etmiş olduklan şüp- zel bir şekilde yeniden bin& et- ' Yiri model ittihaz edilmiştir. Es-
oldu. "Bıze sarayda katip oldu· Muncvver ve miltehassuı eı- hesizdir, ç"-"'' ancak böyle yer . . kendi he.klarını tanıyacağından 
i(umuula.n dolayı lcvmeden nıfı halkın zarardan vikayesine ~... mek ısteınişler. O zaman cum - i ki Yunanın (Korentien = Coriıı ve muzaffer ola.cağından emin ı 
Tevfik Vikreti tutmak için beni memur etmek gerçekten iyi bir lerde av he.yvanlan, türlü türlü hurreisi bulunan meşhur (Pe- 1 thlen) llslllbunda, (acanthe) bulunduğu tarafa; Alınanyaya 
red<lediyon.~n.. gibi sözler de buluştur. Ancak bu yllk.sek ve yemişler, su ve odun gibi, haya- rikies), bu işe son derecede !h • f denilen büyilk yapraklar önıelı: teveccilh etti . ., 
Höyledi Vil.kıa Tevfik Fikret te ehemmiyetli memleket vazifesi- ta, birinci derecede elzem olan timam ederek en güre! menııer-; olmuştur · tıpkı eng'.nar yapra - Başvekil Filof bütün bu şlkA
istidadına mağrur ve seriülinfi- ni yüklenenlerin do mlldafaa - şeyler, kolaylıkla bulunabilir. den ibadethaneler ;n- ......._,._ 1 ğına be~ Bizans üsUUıunun yetlerde ve ileriyi dil9ilnerelc 
aldi. İstişaı-e odasındaki vazi- yı deruhte ettikleri dav:ı.nın ....,.. --......- · aldığı tedbirlerde beiki haklıdır. 
fe-.;ini bu sebeple terket.ıniş, 0 kudsiyet ve şümulünü takdir &- Belki onnsnlan tercihe sebep tir. Bu ibadethanelerin, ortada en güzel nilmunesi olan bizim Filhakika Bulgar dostlanllll7. 
meraretle mesaisini edebiyata derele meseleyi memleketin ve bu olmuştur! .• O devinie mede- bulunan ""en muhteşemi ve bö- I büyük Ayasofyada Uzilm salln- Umumi Harbten sonra çok şey· 
venniş; padişahı da - hususiyle Türk vatandaşının yüksek men- ııiyetçe hayli terakki etmiş bu - ytlğü olan (Parthenon) binam- / mı ve &8111& yaprakları tesyinatı !er kaybettiler. Çok sıkıntı ~'e. 
pederinin tagribinden sonra - faatleri balomından tetkik e- 1 lunanlan da pek muhtemeldir. nın dört tarafı da ulvi mermer I ~il eder Diki Asurda ve 1- kip azap ve ıztırapa katlana.'"8.1. 
daima mültehip olan _ kin ve decekleri güphesizdir. Muhtekir "-·- d& boğ. b l&n . y~adılar. Bundan kurtulmayı 
nefretine hedef et.ınişti. 1 şüphe yek ki eülmelldir ve onu Zira, mesken1erini ve ibadetha - direklerle muhat ve mua:yyen • 1'.1" ~ aş vardır. Bı • ı istemek elbette ki bir in><uılık 

Bu cihetle sarayda katiplik tamamiyle yere serecek halkın nelerini, ulu a;çtar ortasında j dir. Be!'gamada, lmıinie, Baal - zım eserimiz olan camilerde blle I hakin idi. Bıınnn ' ,;., "~ hir 

etmekten başka cürmü olını _ bizzat kendisidir; UUdıı bu işe düz bir yer üzerine -ahşab ola-! bekte, Cereşt.e her yenle Yunıın kapılarda, mihraplarda ve mlna· / kurtuluş yolu bulınak icap cdl
yan bizlere de ara sıra ign" o ile ş~f iğbirar, ya1;<:ım ~~aye ı1 ralı:- bina etmişler, ve kerestle-1 (ve Roma) mabedleri bn !JClcil re şerefelerlnde, tabii mağara - · yordu. lşte Bay i>"Lf bu yolu 

gıbl d•vanın bu·"''"'""'' ve ı bu!mn• ve hiltün Bıılgıuüuı.m batırmaktan çekinmezdi. Ali . ". . . . "~""u rini (bütün malzemesiyle ben.- ve üslt:ıp üzere bina edilmictir. , lardan alınınış (etalactite) ya.ni ..., 
Rkrem bey ise o zaman. b~- j ~da~~ ilehi~:u ~~:k ber!l gene oralardan tedarik et· H&tt&Paria (Fransa!) t.e (:U:ag-1 (akıtma) !ar, ııüs modeli olmwt- 1

1 :~~Ş:~~ı=k~ J~~l\;t~ı 
na karşı en açık ve en halis hır ..... , !& j mek kolayca mümkün olmuştur. deleine = Ha.delen) lı:l1isesi eski tur. Ba. kadar beliğ ve manilı onu ve idare ettiği milleti böy!e 
fıhuvvet gösteriyorou Bun1an ,,... wY ... 
düşilndüm; Ali Ek~ gu"cen- Türk.münevveri ih~ ve BugUıı bile eY yapmak için in_ Yunan mabedi (Partheııôıı) un eseı.ier.ortada. dururken, san'a-ı bir yola <;ekmiş götümıü,,tilr. 

muhtekiri .. ~ serm-... 1 tın •-'-'-~- ilham lı:il al Fakat bu basiretli Ye diıayetıı dirmemek lüzumuna kail ol- -~·v ""' ıçın va· ııanl:ırın kullandıktan malzeme, en....,..._, kopyasıdır·, bpk:ısıdır. ............... Ye 18 -zifeye ç•ıo...u,,,., takdird bu -ı>•u başvekil hiç düşünnıeı~i'} ıoi<lir 
dum . Kendisine: ..,. • .......,. . . e :aıııde y•eadıkla,.. muhitte ko - Bu • ..ı..:ıde bir '"'-·, '---•--n mış olduğıı naııtl lııkAr edilebl • ı iri Alman h 'I l b. ., D ba "'-hl 

1 
... 

1 
k vatani ve mill1 vazıfeyl. ıcap e- .,,.. ,,... • .., ,........__ ,_.. .....,....-.n lir!) : yanın nıu a>< nı. < ıı 

- . a n re gorı şme • deıı ciddiyet ve va.karla yerine lay bulunan maddelerdir: Taşlık. ormanlar ~ yqadıklıırı bir · gallblyeti bugün i~in r,,.ı, ~i'r~ 
~u avımd.e ':bul etme~, yahut getireblleceğinl ispat edecektir. arazide evler taştan yapılır; or- devirde, bllyük ağaçlar arasın - Evet! .. Hakkınız var! .. ~t!. heli bir vaziyettedir. Gün g.,~. 
.aı~at ma_aaeına ~tmek gı- A C SARAÇOGLU Cevabı gelecelı: malı:alededlr. tikçe de bu şilpheli vaxiyet ta-

bi killfetlerdcn tamamıyla aza- · • manlık yerlerde ağaçtan bina &- da, ahşap ol&rak yapmakta bu- .. • ma.men bir haltikat o!ınsktadır. 
ele kalmak ve o mecmua ile ııeş- S h V"lfl ti · b' dllir; Dicle V'e Fırat kenarların - lunduklan iptidai mabedlerin ha Oiin7e. Nitekim Ba7 Hitlcr bile s.m 
retmek istediğim eserleri ken- ey an 1 ye nın ır da iee, eski .Asilr ve Babll, ve bu tırasından b8şlı:a. bir şey değll -1 Dr. Raa 'J.'eor1llı: mıtkunda "zaferi A .ı1un in.ıy.ı-
~~~u(y=~~~ ~ı{~~~! "·""·- .,.!~~eti~lh··--' ın··L- gfuıltü lralı: sarayları bile hep dir; yalmspekyübelt birııan'at ı tine bıralunıf., gihidir. &..,... ~ .. ~ ._,,. .._. ... ,_ "'"'IA"-- dır Tarihi ...... Ot fk _, hl Demek ki onun ıl• i•i A ıı~ı'" başka her tilrlü münasebetten -'- müdür· · ı,.,..,_,._ ..,.7,,.te-•- ....,. .,...... yapma · n ......., ve meharet eseridir. mnat .., tezgA an · 1 '""""" -~" .,-- u~ kahmııbr. Blnaenak.~h neti~e< e 
ıııııııun bulwımak şartiyle tekil- de çıkan bir yazı hakkında a- rivayetme göre, eski Yunanın Kunıııu vustada icad edl1.mlı} I Villyet köyctlliJlc bllrosu ba lngi!tere galip geJr-c; .. [r ı:ılilrta 
!ini kabul ediyorum . ., dedim. gağı.dalri mektubu aldık. Malt- (Atiııada Akrôpolie tepesinde) olan(G<ıthique= gotik) \lııl.Obıın ay i~lnde Silivri, Şile, Yalova, BulgariRt•"'~ tınli n;,ıl ,, '~"''-" 

. Tervic ettiğtınlz mesleki ed~ IN\dımız hakikatin meydana çık· o emsaWz ibadethaneleri, evve - da (CatMdrale=Katedrll) !ar, / Beylwz Jtazalamıda birer el te> ne olJV>.aktır!!. 
binin mahiyeti hakkındaki ıı- mıunn& yardım olduğu için &y- il ahşap olarak yapılmış idi, da huna pek ............ birer misal- 1 ...&ı.. ate!--' açaeaktır. Vilty&. Dttşünülecek en mülfr"n ı-i'ı~•. 
zun makalemden sonra Cenab nen. neşrediyonıs: . ,.~ "~ ,,~. bura"ldır ki.. nutkuM b 0.l;• l11 .f\ 

bAde pilrgıırur, 
Bir blnihlye darbei Asardır 

vurur 
Ji:ıııv&ct ket ni&Arrini lciıhi 

mfuıelsele. 

.~~abeddin ben1 ara sıra "Gazetenizin 28 _ 2 _ 9il gün, 1 küçük evler gibi bir .1<eymiş. Iran dir: Avnıpada bu getik klliı!eler- te bağb 305 kö7de 2000 den Bay Filo( nıaıı.ttc<'s.<i r b•.au Ü· 
ıntika.da.tı edebiye,, yazmıy& 1008 sa.yılı nilshaaınııı. üçllııcll 1ı1anıı Mkeri istilAsında. y:mmııı. den her hangisini ziyaret eder - ı fa.ııta eski sistem tezg!'ı.b. oldu - şilnmemiş 0 138 gerektir. 

I teşvik ederdi. H.albuki esas üze- (Sotm aay/a 6 atıtun 1 ile) 1 O muharebede meııhur Yunl\n seniz ediniz, kapısından girer gir ğu tespit ohmuıuştur. M'UI' AT SERTOÖL U 
rinde taınamiyle müttehit oldu- ' 

Jrı.ik Aı. 

"~ 
SUtnino - Evet hanımcığım, 

iııtersenlz sahih, oraya/ 
Oidince Ayşami. ben yollayayım 

hemeıa bura7a. 1 
Sisin içiıı gee& gündüz dua eder . 

dururum: ı· '.Benim yanırıvl• kalırsa sefil 
olur yavrııaı. , 

Zavı<llının, dalın dUnyaya ı 
gelıneden, paderi 

~t dlişilp bizi yıı.ltmıştı >\ynlık 
haberi 1 

Benim kımıl h.ame.mttr. glizelııe 
blzmet eder; 

Oelln edenıini.r. Allah ycti~tirir
se eğer; 

Yeyip içer, geçinir sayeni:ııde 
bir ok.illz; 

F.ğer kabab."I.~ edarsc llZ'lrlaym, 
el övün.Ilı:.. • 1 

Baya.tmıı. ederim b<>n feda onun 
yoluna, ı 

Salon dokun.maytnız yavrumun 
sakat koluna 

Rli9ıeylıı Siret 
Mlııalleri kısa kesiyorum. Ar

.zıeıtti.ğim Serveti Fünun nüsha
sına daha çok ve daha tamam 
misaller alın~m. Hemen bü
tün Serveti Filnıııı mündcrecatı 
edebiyesi yirmlnci asır !'debi -1 
yabnın nümonelPridır. H~r iste- J 
yen bunlan on dokuzuncu ıısır 1 
ııtlrleriyle mukııyese edebilir. 1 

lşte böylece hir kaç sene bir:llkte ça~k. Mevl!i rahmet et
ilin Ali Ekrem beyde k·!ndisi
ruı{ edebiyata ait naldaeltrim.İz, 
I · heınnamı olan . • Recai.zadenin 
tabirince Knekayuıi. ulviye,. den 

1 
saymak zatı vardı. 

Gilniln birinde, bir eserıııi ten- 1 kit veya tahrif ve yahut tashih 
etmiş olın&sından dolayı - zan- 1 
nediyorum . Tevfik Fikrcte gü-ı 
oenmlş bana geldi. 

" - Biz Serveti Filnıuııı. bu 
kadar halisane hizmet ettiıPmis 
orada yazı yaz:mlarn da ~ıımi -
llliyetle hiirmet ettiğimiz halde 
bize yabancı duruyorlar; bizi 
istiskal ediyorlar, ben badooııı. 
oraya yazmıyac.'\ğım; "Malll
nıat,, ı ıslah cttireceı,"iın; yazı
larımı bu mecmua ile neşnıd.e

' ee~. Beni v~ btnl<mıya -

ıtumu:r. meelekt edep arkadaşla- ijiii;ji_iili __ İİİİİ_iiİİİ __ ~-ijjiiiijiiidjiijiiiiiiia~iifi~~~~jii~~iiij~Aİiİjidİİİii~~------~A~j;jwtii~iiijjii--ijjiiwiiö~~İiii~~~. il 
rımdan bwa teferrüaatta ayn-
byordum. "22 eylı'll ziyaı, Abukir, Cres 

Onlar yelldlğerinıi.dn kueu- ai, ve Hugue'ln, 1459 zabit ve 
nınu görüp göstermeroeği re- mllrettebatının kaybedi!Ş M:. 
fakat şurutundan ve ahval ica- 1 Çörçilin amiralleri, komodor • 
hından ııddettikler.i halde ben lan ve kaptanlan dinl.-mem&-
bil&kis kuaurlanmızı görüp göa- ı sinden ileri gelmiıJtir. Mösyö 
tererek bunlann meııleke de;. Çörçil, ııon derece faal bir dilı;-

-UN .R • 

ederek mWtezem.imiz olan mek- banlar ll'llrilmesine sebep olan ( Y E N 1 S A B A H ) iN BOYOK SIYAST TEFRI ·ASI ğil eşhasa ait olduğunu tebyin 1 manın torpillerlle bir çok kur- r 
tebi edebi taarTtızdan sıyanet seferden. gemileri ı:ed ~yi •'-----------------------------------
etmek fikrinde idim. ı' reddelmlgttr.,, 

Onun için Cenap Şababeddi- , Bu hticumlar biltiln lngiliıı 
ilin teşvikine itiba edeınlyor-ı' matbuatı tarafından tekrar &o Taarruz hakiki müdafaadır 
dum. diliyordu. O zamanlar efkan 

B ka bl d umum1yeye iza.hat vermek b&-
11'1 r mecmua a yazmı)'3. nim için kabil değildi. 

başlayınca ihtiraza mah:ıl kal- Amirallikte bu feci hiıdhı&-
madı. Maaınafih ne türlü tesir 
hasıl odeceğlni anlamak için ev- nin ıneııuliyeti hakkında pek 

Haf il Alman kruvazlJrlerlnln 11kıbetl - Harbin başında 
havalarda vaziyet - zırhh otomobiller ve ilk tanklar 

veli "tenktl tecrübeleri., ün _ ' derin tahkikat icnı.ııını t'mret-
vanlı iki makale yazdım. Eski tim. Bir anket komisyonu top-
arkadaı;lanm bundan dolayı tandı. Bu komisyon, hAdise gü-
nlspetsiz bir infial izhar ettiler . nil kru\l&ZÖrlerin vaziyet ve 
Kendileri bir şey yazınadılarsa seferleri mes'uliyetinin, amiral 
da "Mehmet Rauf., imzasivle erkı\nı harbiyesinin 19 tarihiJ>-
hikayeler yazan bir genci j!ftva de çektiği telgrafa ait olduğu-
beni hezlii tehekkümlt- islcita 

1 

nu ortaya çıkardı. 
memur ettiler. Bahriye birinci lordu ami· 

ra.llik halckındalti kanaatin o-
Kendileriııe hiç yalru;tırama- nun emri altındaki bir komis-

mahııultl olsa da bu yüz.den 
dalı& çok inaan kaybedileceği· 
nin dilşUnlilnıemesi anlaşılır 
şey değildir. Onlar için )"dPıla
cak, şev, hemen ı>andalları de· 
nize bırakıp makus iııtikamet
lere yol almaktı. 

~1arn muharebesi 
dığım bu mukabele Uzerine ben yon tarafından verildiği fikri-
de kaleminin 7.imıunını gevşe- Muvaffakiyet şansları : 
terek düşündüğümü b!ınuhaba ' ui ileri sürdü. nen bu tenkidin 
yazdım. Fakat senelerce devam doğruluğunu kabul ettim. Fa- Yardım yaklaşıyor! 
ed kat mesele kapanmadı. Kazanılan baş gün .. 

en edebi müşa.rekelin hasıl Vazlfelerindekl tehlikeler 
ettiği kalbi inciu.p bu ufak ihti- tıaklanda bir hilkUm verebil- Alman oniu!arı Bclçikadan 
!Af ile, - hiç olmazsa benim in-

1

. mek üzere batan kruvazör fi- ilerliyorlıır. :Maksnlları Franı;ı.ı: 
dimde- zail olmadı. sol cenahı w bu cenahın mer-

Bir gün baı;!<iitip Tahsin pa- =~~«~!k ikz:;: b':.!~~ kcziıti çevirmek ve geriye it· 
ııa Ekrem beyle beni odasına da bilirlerdi. Onlar, aldtklan mn- mektir. Fakat ayni •.amanda 
vet ederek: 1 re itaat etmekle beraber vazi· Fransız deniz hattı, bir ı;w,ırt-

" - Sizin gazelt..-lcre yazdığı- ma tıareketile Alzasta, Mr:-ıan 
tb tara . • . yetlerinin ne gibi tehlikeler h d.. .. 

nızı ve ma aa gıttigiru?.i doğunı.hileccği hUSU8Unda a· sol cena mı oyuyor, Fransız... 
efendim1z duymuş, caru sıkıl· mlmlli~ dikk:ıtini celbedelJi- !ar, bu b';:1t't;nıabıl taaı::uzların 
ınL'j. Ba<!cma ga•.etelere •·az.. Alman yara~•<nn• ve lir: ta acı bir kv.a başlvrma . . . -..,- . 
maktan ve matbaa gibi yerlere gelinceye kadar gUnler ve lınf- Belç~ çevı~e _I:ıaı:eket!-
gitınektcn kat'iyen vazgeçme- tala.re& kadıır yollanna de,·am nı felce ugratacapnı üm.~t ~.ı-
nizi irade buyuruyorlar. Ve bu- edecek yerde bize kanaatlerini yo~ Fakat bır kaç gun su-
nu temin için hakipll.yi Qahaneye ooy'iyeblllrlerdi. Gemilerin ta- ren çetin mulıarebeleni~ son-
bir :ı.rize YRZ!P takdim etmeni- klp ettiği tj,blyedo ne bazı ra Fransızların mukabıl ta.ar· 
~ dl" ferman buyurdular . ., de-1 ihtiyatı tedbirler almnlan müm ruzlarının muvaffak olamadı· 

.. _ Matbaalara gı·ttigı"·ınİ% klindil. ' ğı, ~una ~uka~il Ahnarılann 
1 

Hele ı\.bvıı 1<•r kruv.ız-Oı ü tor- Be.l~adakı çevırme h'.U'eket-
7ok. Edebi bazı yanlar yazdı~. . pıli viyere-l· bott•khn soı•ra lennın muvaffak ~larak Fran-
uıız doğru; mademki bunu uc- ı onrlıı,·ı dr'li 'C ,rnı-m ~" . .,,.,_d,ı~.· sız.~. ı cenahını ncate mecbur 
viz bııyunnıycrlar emirlerine tt ft-'·~•ctı. 
imtisal ederiz. Badema yazma-' iıınnı kıırlonnıı!t u,.,, ,. Hogııe e ıgı ...,...u 
yız. Fa.kat bunun içhı bir P-cnct ve G r :. .. s y kıııvliz-ırleclnin Böylece, yirmi gün sonunda 
verir gibi a.rUe yazmıya ne yar~;ı te::;-;,bbi'eil n 1..adar Fransız sağ cenabı müdafaaya 

de üç Fransız ordusilo Britan· 
ya ordu.ım Paris istikametinde 
cenuba doğru tam bir ricat ha
linde idi. Binaenaleyh Alman-

kaveınet göstermekte devam 
ediyordu. Böylece 6 eylillden 
itibaren Fransız ve Alınan or
dulan -Britanya kuvvetleri de 
dahil- 300 kilomatrelik bir cep
he içinde nmum.i bir muhare
bt"ye tutuşnıu~lardı. lhtiyatlar 
ve bütün askerler bir taıııttan 
öbilr tarafa, :ıte~ hatuna abl
mışlarcb. 

imha muharebesi 

r~ ~~~':ı~bclerine mnv&f. Dürt gün süren bu muhare-

FııkAt 0 andan itibaren, Fran- be, dünya harbinin en büyük 
sız sağ cenahı Naıısi cepheni muharebesi olmuştur. Alman
önünde . genemi Castelnnu'nun lann takip ettikleri gaye Pa
tınıri il?.. bir kaya gibi yerini risi, Verdünü, yahut Nansiyi 
mulıa.fa..a ediyordu. Almanlar alnı.ak değil, F'ı ansız askeri 
bir sıra kanlı hezimetlere uğ- kudretini imha etmekti. 

Eğer Parisle Verdün arnsın
raınışlardı. B('Ş günlili• bir ri· daki rransız cephe?ini yarsa
catten s0ı1ra sol ·e merkez cep iardı, yahut Nı>nS.i ietikanıotin
hesi, kendilerini takip eden da arkasına dlişselerdi, Franııız 
Almanların cepheleri münte· ordusunun hemen yarısı- yani 
hasına kadar yayılmışlardı. şüplwsiz bir milyond:ın fazla 

6 eylftlde (harbin otuz yedin· asker - Verdünden koparılmış 
ci gilnii) Fransız ordulan bir atılmış olacaktı. Geri kalan 
yarım devir yaparak Paristeıı Fransız oniusıı da ricat ederek 
Verdüne kadar 200 kilo met- cenuba doğru çekilmeye mec • 
relik bütün cephede taarruza bur olacak ve yeniden bir ccp
g~tilcr. Diğer taraft:u:ı gen&- he teşkili için icap eden kuvveti 
ral Maunourinin kumandası asla bulaınıya.caktı. 
altında PariBin şimalinde bir Böyle bir netice ile mukaye -
ordu teşekkül etmişti. Bu ordu se edildiği zamıuı Alman sağ 
Almanlann sağ cenahına hü- cenahının Parise girmesi ve 
cum etti; biltün bu zaman zar- Manş liıruı.nl&rtlll ele geçirme
fında Nansideki (Castelnau) 01'- sinin hiç bir ehemmiyeti kal· 
dusu v" onun sağında general ma.z.. Bir kere Fransız ordusu 
Dubail ordusu yı 1nlnıaz bir mu ikiye yanldıktan ve kat"t ıruret-

t.e yeııild1kteıı ııonra her şey 
Alman erk8.ru barbiye~iı·in eli· 
ne ı:-eı:.rrU! olacakb. 

Alınan başkumand~nıı da e
linde bulunan bütün ilıtıyatları 
a~ hattına eürmü..~lil. Maıış 
11ahilindeki liman!an biç kale 
almaksızın, sağ ceoıalılıı rııuı. 
kumanda eden Fon Klük Pıı.rı
ııi ihata ederek başlıca harbin 
cereyan ettiği hatta. varm~a 
icbar edilmişti. Almanlar ne 
dereceye kadar muvaffakiyt;t.e 
yaklaştılar ? Bu meı;ale, daha 
ook :zaman milnaJwıa edilir ve 
asil bir netice alınamaz. Fakut 
hiç şilphe yok ki onlar ınuvsf
fakiyetin pek yakınında idiler. 
AJ!kerl noktai nazardan onla
nn diğer hedefleri ilınınl. ettik· 
lerinden dolayı tabtieleıi kabil 
değildir. Yalnız muvaffnl<iyr-t
aizliklerindeıı dolayı talıtie ~
dilebilirler. Bezhıı.ctlerinePari 
116, yahut Kaleye girnıey i ilunal 
etmeleri ııebep olmuş değildir. 
Bn hezimetin sebebi daha ziya.
de şudur: 

Şarki Pnıııyaya girmis ohm 
Rus ordularının lstila!li önüne 
geçmek üzere garp cephesinden 
iki kol ordıınun geri çekilmeııi .. 

Açılan gedik 

Bu öldürilcil müc:ıdele<le 
lı'ransı..z milli ruhn muz<ı.ffer 
olmuştu. Hudutta mağlup olan 
ordula.rı, uzun bir ric'at yürü
yil~ünden sonra geri di\nmilş 
ve uevmidane, fakat şerefli bir 
azimle dövüşmüş, <lönnüştil. 

İngilizlerin bütün dikkati 
şüpheniz., Pa.risin önünde ve 
etrafında cereyan P<len harbe 
dikilmişti. Kendi orJulan ora
da kat'i rollerini o:vmıyorlar· 
dı. Şimdi artık Fon Klük ordu
su üzerine tevcih edilen muh
telif tazyikler inceden inceye 
gözden geçiriliyordu. Fı a,,sız 
Manoury ordusu tar<ıfıııdan 
bu Abnan ordusunun saf; c~na
hına ve gerisine yRn11aıı hii~ 
cuınlar, Fon Klük'ün b::••lıca 
harp cephesine ylirümP.Sini i~
kfi.I et.ınişti.Evve!a iki ko!"rdıı,,-u 
ricat etti. ( Ari;csı wır) ll1rom var• _ ;,,Mr... ve ylilnıek b" :ısin g~ Solda ve sol merkez... 

(Arkam var) ti! .. . . . ~ ..... _,. . . , . .. ' 
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SABAHA --
1 izli kontrol 

( "" toıu<ı 1 inc:i ~yfada) 
çok mahdut bir saha dahilinde 

usta idi. Bu &clıer.le dam , hasmı kontrol :;-:ıP.ma:ı.ııu ancak temin 
):u ı onu uldatabiliyordu. 

1 
eder, hem de bunların satıcı!ar 

temine , :ılı~nc::.S!ı. llll$'l".ıbolttlu !Ul.yraholulu. ç.-:C J:tl\"Vetli ol- ı tarafındu.n dı>rhal tanı.ıımıyıı. 
dinlenın'şti. dugu halde köl"'ghrc.~ di. Molla bru;laın :ruın sell'ı!p olurd 

ti. Ca.ı:gır, pcJ!livanl.-ı. l.,c)'dlı - lı:ısmım bir ruıç el turuşundım BilyL'.t l)clıirl iuıizd~ yirmi, 
Ve Ihyraho!ulııya, durup n:ı ~af;ll'dı: , s nra deri "l anl:ıın.ı.5 .~ ııotu.ıı.u.. otu::, h• ttA elli memur hangi 

dur:-rkmı. ayı:J<ta,1 peıı etti. K'ün - Molla, Hiı.yrtıl:ı<>lulu •n y - ı w;"U.işti. ticar~ar.Gyi, hııngi esnafı sıl~ 
tcd'liı ı:.11 lı:ı.linc lwrkcs hayret dlma!.. 1 ·sonn H··yraboluru da hem ,, sık koııtrol edebili:rdi? N'ı.hayet 
eb:nirti. Fakat !lıtiyar pc:h- fl<i pehlivau derhal •=.n di-ı ekseri pch!ivıııılar gilii ı;ağdruı. Bu biı• !taç kişiyi tanımıyıı 
livenl • v ı(i~ aııiıyanla.r bine ylli'üdüler ve y !aıurı~ğa güreş tut.ıyoı; sağ a:ı güceşe. gi- ba.~Jayan esı.af ve tüccar oııla-
hlç te .;;:;;m:ı.mışlar . Künteci - başfaclılar .. Her iki. i dtı it.ir. ı iltı riyordu. n görünce, tanır, hele ko.:uı 
niıı ne denek iı;Wll.,;ni anl:'.Jlll3o- yağlamyordu. Hele IIaytai !u- Molla, güro;ıo scldaa ve has· komşu tarafından dcrlıal ikıız 
!ardı. lu, bütün lru.llct iç dikişi~ bo n'1na tçnı olar girııı.ğe ba~!ar · edil;r Ye n memurlttf' mürakıı.-

Hayr:ı.l:ıolul.u !l '.layı mey zeytinyağı il~ ı;ıva:Jıyoııh.ı. Son- dl. Havrnbolulcı d.11 .. '1. ilk eldm be;e gcfüı~t! al fiyat, 
d~"ld n çıJmr:ı ıyacağı ııilı .r _ ra, !ruıbt!Gniıı kaımağını ~ - haıor. ~11 sıı.J:.:ır oldu, unu anla _ mili;terinin aldHl. fiyaU:n 
dı. Fakat L yralıolulu, yc.ı.anıı. rıp duruyordu. Llı ! . " olur ııo dı. rur tı:ıfü ı;:ilre3ini. .Mollaya uy 

1

1 

ıı ofabiliııii. Nil l<iııı böyle de 
ıı.tı:_caı: biı· pcbliv ooğildi. o olmaz .. Mdlr.ıım ~ali: llilnt~ dm·amıyor:l•ı. Mollaya bir iki !ıü olmuş olı:ı.cak ki ınüt'tllt:ı.be lto
dtı ç, ;r, Küntccl ayarıııcia on- ı;eçmemek gerekti.. J cuın:ı geçti, İakat t.ıttumnıadı. misyonu, hem Jtontrol m mıır-
liır g!bi p.ğ1r sallı ve viı Pehliva.ıı'arııı yağı llilti. Kıb- Ç:ıkır giylr.miş bu· köşe~ l.ü- larnun s yr;ruu çoğaltmak, hcı:ıı 
cutl - i ·. leye döndüler. Okudulm', üfledi- zülmU.5 Ira_ bolu!u i!u l.folltı. - de bunlarııı tanır>Jll!} a başla.-

s 

Ka.~la..·, et!ı.· rast.ğııı ~ni 

modası .. 
F'eı:ıdisl de; ı.u::Jıalle bakkııl.ı· 

ımı k.:. hl.ık .<arıt;J 

S:ıçlarnı.ı e,·do ma~mı1ş· 

• 

ya 
a 
ar 

Yazan: 

• - c:anım.. Hele bay-ı 
ram~ 

- ~ tıcyra.ıııda gitmek 
ad.;t •• 

- ea..m btralı: şıı ccki a-
detleri... ya muhiti.mi& .. 

l!:t'.!L. Hem iyi, heı:n fe-

••• 
murlan kaldıktan soııra; çonıP, 
deijlştirir gı:-i muhit dcğiııtir• 
mek neyct yarar? 

Eski çnmur!arla, hasreti çe
kilen n.ıuh. tin lcvanta kokulan 
sarma'} dc;ıla.~ olduktan sonra ı 
ins 

Denim yfüim ı:!--"fuo ıJic.. ' 
Ono. o'..d:u.ııl bett llşılı: 

B.ıı °"k ile oluyıw 

Zilm m k;ı.rma kanşlk 

Demekten başka pir yeııililt 

Olıruı.=ş.. rr. . . ILit: el- na. .• 
ınaını~ ... Ku1-ığmdaa lı * 

F ~·t :ı;: .tecı •. n pc:ı etıııcııl- !er. Cazgır da du:ııımı yaptı. Vo nın gilrO.~l!l' ıi d'kk-..tlc royredi-ı ımn lU<!J1!' • ~ ~)Ti. olllııa.-
ne H ,yr:>. • .ılu da hayret et _ pehlivanlara ~il yol.daı r® j lı: • [.ı füı. z.i fo Molliın!!r sııu. temııt c n· ıçın bir çaro mev'ut cleği1dir. 

okudu: '- ı ıni;,t'. Kün eci mey --.ill bıralnp tutn,..~111a \~ r,irU:rinc ı;-öz " 4 m~: 
· '"tti - Molla\ ~ul.uy-.- ye.ıı dl"•ı!ctı. Gizli "·ol. Vak.la koD.trol 

ycrın. ... . ımımıa .. rehlivcnotın peh.liv:ın- "" ' 
ucundan çekL)tirtr;:i" . Gl?Ile ol- Hep amlıitiıı fenalığlildan 
m.a.nu.,. .f:Vı;. lmoet kapısı, ber- bahııedilir. Balbuki mulıiti ya-

Eğer lil.zımsa çamtırdan kaçıp 

asfaltı çamurlayacağımmı, :ııı• 

falti çamm-:ı. dö<Jey · . DUa 
lıet'. il.llp!Sl.. pa:n 1.3111 , +lan, mahalle kö-

Boyu, boyu e."Dli: sekiz 1 pekl~ri ; insanlardır. A, 

• •.• •-- oı'" sc~· • ............. d Sakın ... _ 1 ,., 1 v 'J L • • zaten (!i.,l.i o!".ın":a. bir kıymeti ,., ~= - , u n••nu. ır. sarm· , o...ır .... r ' ·ır -o; c:ur. ı.t IJ. ·:ırırıı ve .. - . . . 
- Ne- alG:ın .,.;~d? künt' esı'nd~". ·· · . 1 . . , ... _ - . olabilirdi. ı~ · k s.im.diye kadar J~ ,._...,,.. _ ı;tı"CP,e gırı§ ennı çı..< u..·genmış • . k ist.:: k ol" iyı ... 
- Bır:ı t.ıııı işte!.. tı Daim·ı "Ö • biterek gıiri • t grzlen&l{> IM>n oıı.ı.r llD 1 · · " ' Ulrilmtt.e. "İ:-Mnemediği dn te-
- l~c:ıildlıı mi •oıtsıı.:', i yordu. S:ıllitpı.tı s~ ldırnuyor - "°'"'Ün e ~ill ve bundan ~mıra 
- XOOO 1 -''·he tik • p ~Ji =• d ~N - .' . .. • ., u.u m gonn·~~ e.., '1lla Co;•u u. bfr çok a.'11• )erin bu iı;o men· 

Amm.'l itim çalar, kim diuler, 
~ tuzı 

)";lı;mtdaki kcudinıı ~'), fılor- yıığ>mwfııı taçmak istediğiııı.iz, 
dil kızı da y?nırıda • l tıeğcr.ımfıijmis muhitin ça• 

0-ldüleei ~il bcr:be::: j:~ı:iiiiiiiiiiiiiiiii~iilli~~~gj~~~iiiimiin~ 
- .tJ, nıçın ltıra.lrtın oyle ıııe. pelı.l.ivandır. Sakın k dlııi şı:ık Sonra h~r oyıır.a da "'inl'iycr- -·"'- . 

0

1 · _,..... li 
- - oll'ıı. i bog cıı;Mak h kün' . h ... 1 .... . - .., . - 1 =~ ,·r.ır ........:; ;ı;:ıwnn~l1'ılll>:;ıŞ. 

tesınden, ea! ti) t ~l/!':IZ uu· du. Yüıde yü~ g· r:ı.'lV!i ol:ı.n yoc ''"'· , tah ·ı '-' " · • k . . · ... ... ..ı. Uti.:JCA :cı ~c}j~ınaen, me-
)'ll " 1 dam:ısından... !ere salı·;·ordıı. Ha,·raboluluya. a-.; muı:lartl&.n gBn.;.er ~;;a ı;ola 

- Hayııı.' •)!uh:ya ım meycla- Pchliv:ınl:ır meydana yiirüym· cıını-"tı. c_.Unkü Çaku' d:ı. biliyoı. ı.a.5 vumcaJc fiyat e ı.k, giz-
m 1 .rakt.ıA ?.. dı:. Pc~v ve çırpuım:ılar h<~'J - clu ki, ITay!'ll.bolulu ııstıt bir ""!!-

o tk 
• • li bir 'ifrl l;ul,ırlarsa • ı<n te-

- , ÇJka~ ı.m~ ~.!oll:ı:•ı me;- !adı.. i pehliv:m.da sanki, mq·- livan dci?lld .• o!farun manevrn.-- l~<.>nl:ı. _mi:;yonu ha. ".l1ar c-
cfandan!. dana yeni çıkmı ·!ar ibi c:ır.lı,, !arına ç.ıbuk :l.~ebilirdi. dip ci.irı.:' :r.e:;J;ı;t yap .. r;;.cak-

- h c<le.ı bç ylıı söyIU=-"'"'? canlı ".jı""llll"<k·l'artlı. JTallıultı u J-~ ~ " ,. ••:t)T:ıbolnlu. ha.=ınn ıı;r $~Y l:ı 
- Hlllcp burada deı,'ilse, ar- blcaz evV<:l lı.e• ikisi d.c birer a- yapamıy<lea!°!l'll bes tl:ı1.ı4ll<la :ı.n r. 

.... _ .. ı -" h---' .. ... "'""ııdı - • ~ olar.lk iyi filı.fr. De· llJl uu.-..ua. ...... .......,..:ı, JPII'C!; .... un.....,.. . in.dl. Bir kaç d IJJrili. Hıı.ttl 
Dedi ıt.üntacinln }( u.ı. ... _ "'""'~ ı.. r ki · ı mek lıi bi:dm nolrtai nazarıır.ız. . G-"""'" gö- .,.._....' ud se ı<r ::~ır~e ' 0 bir dcfasınd:ı. Yollo ılın ,ı:u;- k'1.p ~yıl tı II-'-' -' .. ç ı k .. _,,. el · • H' teeyyüt ediy.or ve kontrolün bu 

~ mış . ...,., -eı. " ll o a.ya <;o ıuu ... g ıru~. ır, yo- tı, btr d"'3!""''1..~ """'. ,raz ~'dı. F'ı!.- 1 l.Mc k 
1 

\!.L •'UU ~-L· .... günkünden ço r geni~ olınası 
o ay kolay er çıkıın- nılmamı~tı. Terilta~e v di9illri ı-t, Md' · •. oyur · n mrer bu- 1 _.,. Jamazdı. idi. &yra.bolulu da :ııır~ . ., 

1 
_ ·•- ,~........ Iılzuıı gt!dl•:i kmın:ı.t ne ,,,,, ..... 

< .ın ,,,. •J 3 Y"""-"' "uı '-"=· ynr, Fak.at t:ıtbik sahasına gc-
Hayrnbolalu, Molla Re kaldl - mıştı.. Dlr ac t< crun ··~·ı.-c~ tet'S ge- çincc "ütün bu gençlerin fahri 

ğınıı pek de sevinmedi. Lliltln lııfolla, bcr tanıııııı1dı,·~ı ~·'·'i - r-ord" ·~ kn~•· · ~ m-"'-~ u:1 •· ~ • ....... m ' """-" olara ·alı tttılm:rnı n:ı:sıl te-

- Madıı.m sa~ çok !Jlk, 
çok: klbar oldu. Si ne d g\bıeJ 

açtı .. 
Kadın bu hlt:::ıpbu ın"1Xl.'llln.. 

Yutkunur. J)'ali;a~ mıilmlıtkdoen 

Q.ciz: 
- Elliı" ı;ıaı1lılr berber e!en

dL Baş örtüm nerede? 
- Aman mad:ım.. B11.c gjize -

liin açları laya ür-
teu:ksiniz? l 

- cyıo an.ıı:ra... ·r 

Biı· yatkuı.wıa dalııo.-
Hı.:ı: daha g,.. .. · daha 

fıı;d '1:'1- B:ı.kl;.yı e.izın.r.lan çı

k.'.ı.rıverlr: 

_,_ - raz1:ı okunan ldt:ıp ... Mllyoı:dar sarfı ile fib1\e alıJIAa 
te- lir roınan ... Slne.m~ perdesinde 100.000 tı~··ran ... 

E RU 
Buı Rollerde: Sinema Kr:ıJı 

PE y 
VE 

OUN -R j~ "rü ~ Ki ~ VIDOR 
7:ım.amcn renkli olan ... ~ cnı~~lt'P ~ahe.ttt 

Bu pe.~cmbc nk.şarnmdan iöbann 

SA Sinemasının 
_ Evet :uı:.ma... Ba•; a<:>'ı ı:ez- _ ~:t!cr ba11:ı.sı olacalt1ır. 

nıcği muhitim.iz kaldırmaz... ı 

1 

Yol!ıı ile n.c olursa o!P.:.ın bir ııü- vana yaptığı gibi, Hayı·ıı.bolulu- rotini p rfe.;lexü giir .; girııı.eğc min "'r? On!ann bu hi:rmet.c 
reş yapın.tık aı-~U&untla idi. nun da güreşini bilmediği için iuıltiiıtı yoktl.l. 

Hıı.yrabo!Ullıyıı, A.;a!Jor liOnl • ilk hamclcri Q.eilellle ile Ve has- YT- bol 1 alfkllları m:;JJI l''/aildırabllir?IlU ..,. ,. ... yra t.ıu, w~ .. 
11
. : cihette şilphcl!yiz. Eğer ihtikarı 

~rdu: · · mııı:ı jıücum p:ı.yı '7ertt:e:üe lan ıse g~i c'.da • ,,. ... y:ı.l~layıı.l:!·,. bir miiltif&t vitl A.ıme de d~p W. lıi\l8ü R 
mah:illedcn ijiM~ .. Uı:uıenı l Devlet Demiryolla· ı _ian1arı 
taı:odil~et.. · ~ fena. J Mı tr lı«bli (3737) liro (50) ır,ıruıı ol\>n lm;nak ı,Icrl için <Mrt 

k.ııem t•eftf eekil vo eb'atb. !?750 atlı:rt h~ısust Fonno kömürü ~t/3/Ml ) 

_ Pehlivan şu •cıütı "'1tu ~ m•.ıhalt tı. d;ıfaa.y:ı dbl<tü . .Molla, l ;asmının edillyor~a. ki r)i l::ö ü :atrv:ıd 
meydandan. . G'lireıı bajj\a.dı. il Ua, :üre-ıt ırii,k.J'.naya dökti.iğüııü fak Jm.-.k Cznldi vsdır. Yolma. 

- ~!. ı mn enee&ini hfr • , hor • "-Wıce el (!118 ve· 'r· .auları.na bir çok itt' ~ tecrübe, biı• tı'.l.y-
- Allah~ ıı.ı .. ~a Ça.kmn d2n dof.· nıp lloşalayordtı De- bat;\adı. ' tu yordu. Ji. gayret iı!W;:yw bir iıii. fiselei-

ve Riintecinin y:ı"l<tınadıgını" in- nem erine dev-.nn yoı.-du. Hayrnlıoılilll çak s:ıo;ıam oldu- li.IY.ıh ·-~•", kaybede _ 
• .... ,... kil 'd .>.... • • • .. ' ,_,_ ko'- .r~- - Aman oğlum.. ı':<:ı:ı ııc der· 

Qftllah Ecn yaparslil ?. _,,u., nınf«i ~~ ''"" ı~m ..,,., • ....._.y ... :1 tıırp;..ıı..- cek gö · ii bı ·leceğine· 
- Prhuvanhktır bu •• Belli ol- Çal~~.Qôkh ~~" - ~ra. d6z .ermiy-0ruu. l aklımı•. emdy • :ııi:~ ~~Y~ .. ~geu: 

lllll2 .. F:ıl;at M.ollanı.ıı bıı f.!Cer mt:;ıc<u. """"'" ._naz. (Ar1;ıı..<t ~r) ,,.., Bu gü.ıı 'lclırin mfilıim !!rt - J'Ol' .. 

çok iyi st.-ası.. ı HALKE::VLERf ( .... !erinden biri kıtltvedir. H . - Gene ne var, anne?' 

* ııaurteoo .-ı sut ( 14) ou dü-1:.0 Hayd:ırp:ışuda Gar binası da!Uliıı:lckl 
k:omi:nao ""8!1>-nd:ın :ı~ <tksiltıne ~sulilc &?tın alm.B«!:>ktır. 

ıı... İl!!! .,_k l!;tiJienla:in (23~) llro (?) ıır~"'k muvoınuıt ~t 
ve ı.a- tlly!n elti41 vosıLkliı bidikt.e ekslllm• ~nü saatine katl<U' 1<0 1 

mia)'GllS -.:aa.ı.ııu-ı Uıoınd:c. 
B11 İl" • :ı:ırwı:ıı.elot komi8yoııdan p:ırısız olarol< d:ığıtı.lm.ıctad>r. 

(IHO) 

• • • - Data gtlrcşe çıkııı.a.daıı li· L ~PO R - 1-- kıı.hvc yok. Jl:ı.kıı.t kilosuna 16() _ D.ıha ne 01 ... Bll akşam 
midini kt!Smiş bıılunllyorııu11? Pi",..'°' . müsabakast . ""-'"' ""'ı·ıne· üe lira enleriıı y AJ.J.:ıb.. . .. ..... ~ r~ •~· 

1
• k.. ,_ ,.,...u_ ,_ - k h Nejl.t i.çin eğleı;tı yalT.'Z:ı.ksı l<l,._-'n et:llliµ,mülcohlıldc verilecek 500 ton LJ:steı· bakırın i).o. 

- 1•00... K,111· so,-~ Em.iJıi> . ~: n:! .. I Uffi:.l maçıartr:•n istedikleri kadar ~ckirdell :ı. - u.ı;.; ya... l'IO'roi< ,...- llal<\4- iW.reyc tooli02i işi 2/4/1941çorşar1"' günü saat 15.30 do. 

li.. Moll:ı., Ç:ı.Jmı, Künteei:Yi ye~ ;-imiz Soııyal yanlım ~- a hatları but :i.r. ve 1 • . :·yıc , .. Decıd: __ Evet. p=rltldo lllııale <dilerol<ür. Taı.ıruu cdibn bed;t ?'O.tJJO !iı-adıT. 
Qiktzn sonra, Vı.lk l>iulen Çllc- - l k f f k 1 ki kM\'e gi.zlenmiJtİl' rıı!ıvc ta- Pa"""1'k .llBlnnd• idare biMal i~ı.adc Ma\"or.><? Dflireslnde toplnnan ko--
PllŞ oluyor.. ili w.arıcc~n aşagıdal~. f;:lrtlıı.r a;ar a";t.rı aca _ Yani geıı ; , oaı;;yo- :->111._,ktır. 

_ E.. Ki:m.ialc tıttı;'8"3k öylcı dabilimlc bır pıyca ı:ı:ı.üsıı.balw.- °" lılsm:ın ır.açla.rının ana cir!cri 1 :ıdiltleri iyatı bulmı- iliniz? Tatplrruo "'1U ıun ,o atie teklif ve k:nnnü velrikslarile birlikte ı.o-
ille? • terti;:> edilmlı;tir: hattan ile raali cihet.'ni tespit ve ca çı.Janymln~. na.mn ara· _ T:ıbll uaj:ıt ~ yı>2 mif,,e . ..,... "'eltı•d~'l'i IAı:.rndır. 

- A '-•lı ile. • ..,.~ Ymıufln, 1 - Fİ"Cll so:ıyaI rnrchm bu mnçlann fibtiirilıı" tamim raak, bulııı.:ıl·, t:;.ltip ctı:n<"k bi:a:: _ l'•-ııe "~-. e'·•• d•h-, ı::,. iılo• __,,,.ı r li d:ırı,.;.~a T.,.,,uıım Ş1:fl0ndc, Aııl<.3.ruda .:.<iJ. 
"' ""~• ----· , ~:r ~- ~ - .-e d:!4 , ' ıörillobı.llr. (211l9) 

Kara Osıııan.I&, Filibeli Kan mevzu o cıııktır. etmek maksadiyle di~r lıö!;;e- meharet ve bir hayli z..;.m:ın Ye yc;lisine bas.. d< 0• ı 
Ah.metle .. , 2 - Ad:ıpte v;:y teı-c ·- .e ol.· j !ll!'den milli kilin ye ı;iıttek gayttt. U.W' •; kl hu da deVöir- f cul. bJyl~ cJ!cmcelet'<l~"ll ne an- ========================== 

- A:nma yaptın pclılir.ı.n?- mıyacaktır. klüp mur:ıhh~rı diin 9-elıri-, mo u-;ulü tııpbnan memurl:ı.rla b.r? .. D~mck gene sa.bıtlılira 1 Kapah zarf li!~ ek ·ıc ne 
Ad:ı.Jıla.r, Koca YuırJflar nerede 3'- İki per<lcWın ıııı ve <lört miııe ı;·'1mişl ı:lir. Anlmradan temin olunam:;z. kamr, boyr:.un gilııleri Uıli-
l!oila. ~t'ede?. pertledcrı çok olı<ı·y:.c:ı!ı:, bir gt"- G~nı:ıer nır ·: · Fet<ıi, H ·lıi-1 Behpt SAPA mur neydaı.unda :aıplı.yan ıazı ilanı 

-· Oy!c cöylemeyirı ağalaır-.. ccyi duldUraca.k uzımlııkta hu-1 vi ü::l:oıı~ Zoki, İzmirden u~aıdan gibi d'cin bobem d0ıo,..' 
Biz bu i.§i biliriz. lwıaıı:ıJ<tır. . J.luıyı Suat, A!tnmuyu !ıieh- "':.. C:ınl!Il saı:ı ne .. Setı bir 

4 - Eııeı-!cr 1~ temm.u:ıa k~ı met t~'iil ~!erdir. 'rop - Yün kumaşlar bır köQed~ otul'. Mulıitirulı: Wy
dar sosyal y:uılım qulıcmize teıı lnııtı bu.,<>iin bölge mr.ıkezinı:le uc ... llzlayacak le.. Tutup diı; lıuğrlcyı ).e.a .: 

Yozc:;"'t nı.ıfia müdüı·lüğünden 
- 111bıittmeyc konul•n \IJ 

- Çakırın Adalı ile iki iıbnan 
güreşi var ... Küııtecirun cW... Ben 
de bir ke1-e Koca, Y ıısufla IU i.d.. 
m:ı.n güıı:ı:;i yaptım. 

- İdman güreşiıırlcn ne ç
kar? 

- Her ııey çıkar .. O, bir peh
livıımn grad,.,ııu ertça; ko -

yar. 
Dedi. R.-ıyrabolulu, gilrej!Wı 

yeni çıktığı için ya.run saat din
Jenı:ne payı verdiler .. Zaten alı: -
ıııma kadar da.h& vakit vardı. 

Hayrab !ulu, lıfollıı.ya. k:ı.t'31 

güreşi uyd= ise. miiıfnfaa 

:rUtt'!İlle döl,ecekti. Bu aureı.ı 

berabeı-liği temine ç:ıJıııacak tııııı 
ödiilden hisse atacaktı 

Jlr.yrabolulumuı dilşüntsi ye 
rinde ıdi. lııl.ollaya, {;"~ ııytbt
rahilirse köküne kadar ınm•lıı 
blı· gü.-eıı yapacaktı. 
Uyduramazs~ •MVııına taclar 

müdafa&d:ı. kalarak 1rıeı:abıırliği 

li.m. edilecektir. 1 saat 4 de l-"1:.'lllbı.ılda:-ı milli kii- 11.d. yap:ıcak değ Uz ya. Eilxıl.te bu 
5 - Bu t.-ıri kadar gelen e- meye girecek ki ·p rıurahlıas - t Vclıileti, şe!ırimiınc- yüksek muhitte yie kar cğ-

Eerler Evimiz:in ııesyal yardım, !arının d3. i:ıtirJtiyle Y6Pıla.cak- ki yünlü kum f· ti.iı:lqrin- leııtiler olae:ı.lı .. 
g\lzcl san'a.ttır, edebiyat vıe tem tır. den n 'is'ckkıep bir heyeti An- pılııın amma.. O evli 
ail şubesinden seçilecek birer ıl- Tcp{(apı sp.or kuh.ıbünün ':'llyıt, .;a_~. barltlı di,.ıclı:, kı>Mlt kafalı yağ 
__ _,__ m' "'-p dört' ı,;o;ıı• 1 t.Uecınnm } r..;ıı.ııtl ti ~ """ ....., " kongresi Heyet, dlinden itib:ıren An-
hcyet taraf!l'ldaıı. tetkik edile- "'-lır. P"tmmıım karada bulunmaktadır. (Emele) Afl'İ. y. lllyamları 
cektir • Avı< J.lı spor .... <ı ' ı gibi sa!.dırın:ır.ı.. 

JGübümiizfaı kongre:ıi 20.3.9-11 Haber ıı.l<lYJımıza göre btı _ Canl'"' "ıı•.l ,,_ ıa ne? 
6 - Birincili"! kaz:ı.nan - "'" -perşembe giiuü sa:ıt 20.30 da heyet ile. vıık~t arasında cerc- Emel b, üm ev!~. cle-Jil mi? 

re (50), ilünciyc. t25) ve üı:ürı- k!üp bi~ında yapılıı.c~ndan 1 yan edecek ruL'.znkereJcrdc yün.- _ Ben. 
ciiyo 15 l!.r:ı millı:.rat veı·ilcedt- lizalarııııızın lftlriflerini ric:ı e- ıu Jı:um:4Şlıınn, lrir:ı:;: d:ıha U• Wr'5ılum .. - Of anne .. Gene Ct>..n s•k.ına· 
tir. deriz. Meoıkiir topl-ıntıd:ı. ck~c- cuzlstı ı ın.ı. .. nlaı·ı gerü~iı-

Gcmı:r- y'! da·ıat 
~l.:rf'mlm Hıılımviıule:ı: 
Evim isin dil, edebiyat, uoıt- 1 

yal yarı:lım, küti!pb.am: ve ne.şd- ' 
yat, tarih - milıııe şulıe!erini:D 1 

1.JıngTclcrindc cl=riyet bulu
naı:ned.ığından bil ubelerimizııı 

kongreleri 22.3.941 C'JC11: :e.<ıi 

günü :o:ıat 1fi da. te!ı1"!1l' yapıla.

cıaktır. Kayıtlı ~ıım bı.tlıınma-

1 d 
- k·,. ..., 

3 94 
_," ğa. başlaü.ıı.. 4thım'.l. t~Jndau 

1 
riyet o m:ı. ı~ ta u.ırde "":" . 1 Jecektır. <ocuzlatıım~uıa .,...... t:ışnalı s .. !er oldu. Sen bu e:;-
r..ıuar günü saat 10.30 d:ı kon- şılan yilıılü kumnıılarla, yapıl - ki kafayı ornlaMa bııaJ:m:ılı 
g":"Cnin topkuıac:ığı ikinci bir mc..ınıı ~ rar verilen hail< tip> id;n.. nrlemki b:raJ:mu\:ıı, is- l 
ilan:ı. mahal bırakmn.m:ılı: üze- kumıı.şlar~ bir aJAkaııı yoiL- tcrsen sıeni bu akı:- oraya kı-
rc sayın ilzalarımı&a anolunur. tur. Zlll& göndercyirı.. M:ıl;.r.1y:ı.o-1 

s~.rıyer ecrübesini!l 
ne~icesi 

H:ılk tipi kuınaşl:ır aynca n.sı sonin vatanın ıızyı.Jır. J 

h'le":1rlanmakta ve ayn kalite ve - Evet ne do oı..a cı:ıki ımı-
fiyatlnnı. aatıhıwnna çalışıl- hit .. 
maktadır. - Amın:ı. çak fe."la.. 

Bay Cemil Conk geldi * 

Y- - Sorıun yolunun 12 + 500 - 15 + 0.61 kil0<ne1Tc1"riude 
ıoıın edı- •:ı:l758~ llru O kuruş l<eı;üli iuu.l ve , ... il<> lı mcıı!ı:z ııı

-1,<lır. 

2 - ., iııe alt şarmumo e cvııakla< •ımkıı'dın 
A - Elıoillmo ş:ır';mıın<.i 
B. - -..ımv Je projrıti 

C - lfıdia işi.eri nCtl :;urtnameai 
D - Şooe vo Jroı>v'.ıJ"r tımıl! şıırtn:uııetl 

1:. - 8=susl şarL~aın:: 
F - 11<$! •e ..... ıi, bı'ıt!Ji fi)'<)t, mf:l<'1j L-,,,. 
f \d&ts Yv$t ch!in·i Encümeninde bu P.vrak ve şarlnarnf"lı:=~1 ~ı--?"" 

bilirler .. 
3 - 9ııilb:ne 24l8/9U pAz.artcsi filınU saat 14 de Yoz,ı:at d.ıiml enc:.l'"' 

m.e..."li.."* ppılaeah:nr. 
4: - Jtllqf:bz:wyo rı:rcbi1nıck' iç:n i .. tcidilerin !B3!} lir":ı ınuvcık'·ı:.t te."111 .. 

nat ver.mdllıri Te: bund~n ba;;].(a aşo.ı1ıdnk1 vesaiki haiz bulunc·.ılar.t 1:1' 

ıımcln-. 
A - "in a on bin J,U;olık' ol veya lı'J •)rtı inşaatı ya_rmış bulunması 
n - ~ tar.hinden 4 gün evvel mft.rSleftaUa villyett.en ıefai.ltm.~>·" 

gil"abl.1~ lfalr v~ka olrraları:. 
5 - 'll*Ji.f ınct:it• ları 3 tinc!:i mtn~dedc yta!ll sa~tt@n bir ı-.ı.at cvvell .. 

n"" kadlilr ciaiaft1 enc-J.r,l'!tı.~ :;etiril~rıııt es.cdmen reisl.,tinc mclt3ur~ muka'"' 
b!lind.- ~r. Posta. ne gijncle;Hecek mcktuplı:r nihsyet 3 \neil srar\"" 
d~e ,....., ..t.ıe kadlır aal:ni!J olm<>::ıı ve dış u:ırlır...ı.n mtih'ir mwr.u ile l)i'" 

ce ~ -· wttu.-. P<lllt:ld;.. Olllll gecikme!K kabul cdiimA 
•l7Zll> 

·ek un rıık kutulan. iaııe müıiıteııarlığı hazır.. Hatta Noel b4ballllZ1 . e e İy oa.i in 0Tl 
sı rica olun\!.!'. 

Fınncı'ara veri' 
._ __ ı_ı_\ .. A_'f .. R ... n,__:..."-· --ıo1ı · tst.ıınbulda frııncaıa im11I e

Swıyel'<le yapı lan ınıntaka vi 
alarm teorübcsinın raporları vi
liiyct. vtıdiıni!lt1". Raporlarda 
tccrü!J.<.!hin ııJ , ilmunı muvaf -
fıll;:ıctle g0{41.i.i;i IJiiriUmliştür. 

Ticar~t Vek!lctine. bağlı ola· - Noel gecesi her ı;eyımız 1 Istanbu B 1 d il 1 1 
itha!At ve ihracat ofisi umum konduracak çam hjJe.. ,,_..,----·~---"""'""=.,=-·--.;.,----------
müdürii Ahmet Cemil Conk, - Kimleri çağırdın? 

Şehir Tiyatrosu dün şehrimize gelm~ · . - Tabii bizden daul:ırı_ Ma-
Umum müd'ir, lıurar.la, b:ndi. lfıın ya, muhitlmiz fena.. 

T ·ıı . cmsı. erı 

T-1pe~::.. Draın ~ 
BU A ( ŞAl'd c:-ı • 1 0 ~O rla 

den fınnlru'a günde Hll ç.ıv;:l 
un veril=ine dünden itlııur<'.n 

b:ışl~. Un wv--..iat.ı ofüı 
tarıı!rnd:m ve llelediye. in ha
ztrl:ıdıZı tevziat lli~si iizerin1 

den yaptlacal t.ır. 

n· ~r lı:wılarda da bu şekil
de ya ·l.acı:.k alannlm· n· .uı. so
nuna k:ıdar tamru:ı.!~ ol:ı.
ca.ktır. 

o!iı;ıine ait ielc»le mc gvl olacak * 
ve tahminen bir hlı.ft:ı ı·aı cak - Yahu bu be.yı'l.lll 

anneme gitmiye~İ><-

Rn!'',.. IL::lsimc ait. 3109 pLll{o No. ıu otobü$ün !J37 na 911) senet~rı 11C ... 

s,:ıiti renaind n o.utn bo_r' .. aviw1 da.l:ı.yı tah~ili emval k::ı.na:nuoutl 
hü' 1 nt:r :eeı ve cUC.ıui enr'L'ilcrun :.w-o.rına tevlikan F~ilhtC"' Çrrçı.r-caJde"·r ... 
de 22- r lu eıvin karşıa,U"ld i a:: l:.ı.Ju ıu-.:tcuk ve tekerleksiz, pllL'<ru.ız t;ı'i"' 

da. 
1 

ri .t::d ~ hacir. t.lua.a alıı:ınuş o.l.ır.ci.tla 941 S<::.ı"lesi martının 20 inci P'r,. 
mı 1 ş mbo llimil sut 14 <le mezk~ı- mol:"1.da ocık ı.rt•rma sureUle s:ı.:ııoc>>' 

llkn ol::m:r. (2103) 
tır . 

JınlALININ İNSANLARI --



Doğu Af:rikada 
görülen i le:r 

31 • 12 - 940 sonu 

JIK UMU 
f.l<TIF 

i ;bar" 3 tanzim ed"len 

(Baı tarafı 1 l11cl sayfada) 

! ingilizl9r Barbera'yı Zeki Rız~ Moda d niz' r .,_"'_ i B LANÇOSU: 
İtalyanlar, Sidi Barraniden 

ilerilere dognı nW:ıız etmek cc
&a.retiııi gösterebi'seydHer, çok 
daha çabuk yıpranır vo erirler
dl. Gra.zianlııin biricik uygun , 
pl&u.ı, cazıp Nil vadilerine saı- 1 dırmayışı idi. 

Wavel Afrika<Wri teşebbüs
leriyle yalnız Akdenizin emniye
tini düşünmemiş, fotih ve istili 
arkasında koşan hn.sım ordu
sunu artık tehlikeli oımaktaıı 
ıız:ık bir duruma dü,.,<iirmüı;tÜ!'. 
Afrika ordusu, Roma impara
tu· • ..ı~unun "medan istinad,, ı 
id:. En g~..;. yetişkin eleman
lariylc, gerçekten güvenilir si
lah ve teçhıza ıyle, her dıişmmı 
kuvvete karşı, bütün o hayat 
ııahalan emnıyetinin kafili idi. 

Afrika yukası:ıdaki hasının 
ordusunun saf dışına atı!ma
mru mecburi kılan selıepler: 

(Bat tarafı 1 inci aayfada) 

ve Tilrkiyeyi elde etıueğt! ve 
solunda Rusyayı durtlurnuğa 
muvaffak olaı:ak m:tlır? A' ıu 
mıntıı.kalı:rda Büyuk Britanya 
imparatorluğu, Alnııın g=·~·o
n:'sıni dıırdıU'nıak \'e oc.nra, iın
l':a.: olursa mukabıl tan.ruza 
geçmek için ınih\•erden daha az 
faaliyet sarfetmiyor. 

zapt .. tıilar kulünilııü dava e ,i ı 1 n < _ r_ 
(Saıt tar•fı 1 inci aayf•d•) (Bııt tar";tıfı 1 lncı sayfada) r I H ,\.BE R LE R ı 

balar aWınış ve müt.cac!dıl yan- Dün, bu neşriyatınuz il.ı~rine I - - · - --
gınlar çıkarılmıştır. Bu yaıı.;ın- Moda kliıJündcn bır mektup al· ı -- --
!arın neticesi olarak dcirt duş- dık A .k . • 
tru..1 layyı.,csi muhakkak t.ımıp ; 1• b' h li Ü h mert Ilga Slp81 lŞ 
e:lilınışlir. lnfilılkları11 Aiclueti " anası ır ay m p em o- • • 
yüm.ndr.ıı diger tayyareler u.~ a- lan bu mektubu neşrediyoruz : ea ı[en Zil aaf 
ğlr hasara uğramışlnrdır. Bil,a· Vazıyeti .. L.:nvır euııck gımdi lletleı; gel tİ 
l.ı.r arasında da yangınlar çık- Moda klubune tercttlip etme.:- An 
ıuıı;tır. Son tayyare hedeflen ay tedir' kara 17 (Telefonla) - A· 
nlırk<>n yerde da~ınıx bulmıan · merikaya sipariş cclilen ziraat 
tayyareler arasında ~iddeUi bir Moda Deniz KliibUııclcn: r d.criuin tcsellilınüne başlan-
infilak olmu.~tnr. "Klüp idue heyetine itzaclan nuştır. Bu cümleden olnraıı: A-
Berlıeranı:ı ·zaptı n:ısd olıln? biri veya bır kaçı alcyhıncle ka- merıkadan yola çııcarılan 300 

Londra, 17 (a.:ı.) - Sallhi- rar ittihaz etmek mL-clıurıy~·.i adet pamuk tohum ekimi maki
yettar kaynaklardan öğrenildi - ilk defa Moda deniz klübii idare nelerinin Basraya gel<Uği hal:
ğine göre, İngilız somalisınin kında Zir:ıal Veka etine malü-' 
hükfımet merkezi ola" Berbeıa- heyetinin karm!.,.:;tığı bir zaru- ıı.at ~elmiştir. Bu 7Jraat alctler
yı ltalyanlardan geri alan İngi- ret değilclır. Daha bir kaç sene ri ve diğer ziraat makinelerinin 
!iz kıtaları harp g<?milerinin hi- evvel Fencrb ıçe klübü idare te~ellümü yapılır yapılmaz der-

Kasa ve ?.!erkez Eaı ·kası 
1{an;.,.ni Knr.,ılıK.la~ k..J.su:;ı 

Banka"'a:r kananu mucıbtnce 
Senedat cüzd.:J:nı 
Eıi . .un ve T· bvillıt cUzdanı 
A ~ 
Borçlu cari hesaplar 
• teli! borçlar 

1 raL:enr:ı:..z 
Sab t kıymetle.-

Llra Kr, 

32560.79 

2200.00 
41871.80 

00.00 
351815.81 

1535.79 
57ı32.s2 

00.00 

nı!' .kull (5000 lira üzerinden slgartobdır) 
G Yl'ı menkuller (25000 lira tlzerinden ~) 

Sa;r aklif].,.. 114300.00 
Zarar 

Eski Sl'n<'!otden rnildener -
BiU""-O t.ı"flesi zararı 

PASİF 
Sennaye 
lhtiy.tlar 

v.-

734768.86 

00.00 

708185.37 
~81.96 

a) Kat'i nctke Avrupa top
raklarında n!mneaktır. Ilü~ük 
Britauya, belki yakın bir atide, 
bu kıtada son kuvvetine müra,. 
caat etmek ıstırnrıntla kalır. 

Atina, pusuda Lekliycn bütün 
devlet adamlarının locue.t no::. t: -
sıru teşkil etnıt!kt.cdir . .D•ir ve 
ııoı:;ra Arnavutluk harblilİ!l l:..1-
Ş!IU;..J.nbcri Almnn hıı.ı-ıcıye 
nazırı Yuııanistaıu açıkça ko
rumuş ve İtalyan taarruzuna. 
rağıuen, Metaksas hiikıınıeü,; le 
sıyasi mün:ı.ııebctlerini. kcsru _,_ 
ten ıçtinap eylcıru~tır. Alman
ya boyle hareket etmekle, n.ı.:t
tefikinin • kendi kanaat111e ·7 ure· 
işlediği hatayı tamir cykı.oek ı.
zere ıleride dıplcrnatik bır wu
dahalcye zemin llazırlamak is
temiştir. 

rnayesindr bir g»mi ka~ılesile heyeti de . ta dalıa garıptır, hal istihsal rnıntakal11·ına Sl'vk 
g<':miştir. i~ği!izlcr Berberaya e<lilec:ektir. Ziı-.ıat aletlerinin 

l.ı=at Bay ~c .. ı ltıza Sponaııı 
nerıde vukuu ınuhtem.ı uıı-ar karşılıiı aı 27."19 

Nil ordusu, bır an evvel scr
lıesLsini kazanmalı ve Yeni ö
dev !erini başarım;-a amade bn
lunm~hdır. 

bı Akdenizin en mülıinı kapı
ı;ı vr impara•orluğun hayat da
man sayılan Stiv.yşın sel"me
ti, im toprakla.rılaki hasım kuv
vc~l'rinin s.ndır.lmasını luzum
lu J,ıl.ır. 

(' 1 ı_..ırp ~. 1..::ı.tla ':razı z.yaı 
ha'ı. ına ıI 1.- ı, hr n yıp
nıtılırası ga,ı; ;,ı tr · ,, de . Ak 
d nizın öt :!Cruıd 11~ ı .'ıc ": -
J ı lıul:unı} ıı 1 ısım ordnl n
ı.uıı ha.p tıarıc· l m>fli, yaı n 
için 'l büJi u, k '<illctrr 

tlJ !lor..a im1 u:ator~:..ı.; ..;, Af
ı Ura fel'1:<etkriy maddeten ol
du ; gibi r:-:anen de baltalancr 
w ula abhka y ilzünrlmı de bü
yük sıkıntı! .• ıa.ruz !•ulunan 
ıııcmlcket <!.in • sınıftan bir yc
ı.- oniu te. itina~ de ncu ti Uo e
Lilir. 

ı J lksnıın de lz ve hava fa. 
aı:y. tinık: ü .L· buyük ı.c iri 
1 . • l rler. 1 ·.·i:ı sat ısı b'iy ~-
d>: \ 1 

• , ~ ve l1rı.: ~Iltnız-
1 ' \' P u ll~rıayu uud Y~-
1-.ı , .. '.it ""· {"..,teren tchlıl,e 
r .z · r. 

r-> '\.frik<d n uv~' akı:ı; t 
t' mıni mc ı le yeı ı ·. ıvı t-
i ri ycır ...:. g ' lcbi4r. 
b, .ı m k..., -

''" ~ hat ~ 
1ı ·e d 'lV nL. ı !, 

B ııııe;..;~cylı, Afril a h:ıreka· 
tını Mk eden, SOilQ. cre-
tc>gine in: ı • '>ı . , . 

AYrupa (' Üp doğu unda: 
C'rnuba s ı ordun· n t:ıkıp 

ı-t tii'.i gayeler Jyle t.clh.is ~el.
Jet>;' ir; 

a) Avrupa vanm adı:sın n 
kıyılııt'lllda ha' y •• • .si, 

b) İşgal ~d rn b ' , • r k·y-
u kla.ru1dli.?l f .J,(' '"'• 

c) Ye·ı n m ic ı millet: i 
"'13.lıları.oo ı: t riL, 

a) 1ie•·gul • 'U ,J ki beni b<--
§C!'"in altn t c~e H·ıv ,le .... ' 

el IJC'n'z 1 " ııe~ .iiıe, n 
!acız, nih:ıycL 

f) Mu=; n J,ütl Y'.t. tı-
~ı hıdrctin d yaı "r ...!< ray ıı 
l•tilısali. 

Ar.ı3vull'· l'.ı.; 
İt ılya l'i< ı ıın ın ııı:ın büy<Jt 

t ''.lrruzlariyl tıltip ettiı{ı rnak
eat: 

a) Bir kf"re d::ıha kanlı bir 
<knc.nc ile lı !l lan.ın prcst:J•n 
kurt nlına ı. 

b) Yeni harek"ta sahne tc:ı
hl t"1] cek Yunan mıntaka.sı sı
IUrlarına lı:ıaıı;: 1 "vvetiııin k . ·
dın!masına muma.na.at edilmesi, 

") Yabanı :tm"Vetlerc a-zı 
iftikar etı:.ıeı !' düşüncesi, 

,1 ı :Mcmlc · ·'' .. fkaıını tcşcv
Viişten kurtarma, 

c) Partinin ha. 'llt ve is•ikba
liııi temin k:ıyı:;ıt :u. 

Makedonya hudutL.rında Al
man ordusunun buluml§U Yu
nan davı t nı:!aır.larının, Eden 
tnra!ından Atina.ı a ya~ı!un 
ziy, r tin temm etüği sıyasi 
ın.;l,a\ıil aı,ırlıga ra,,rnc n, ı .. ınal 
cdel:.ilmekn g ıç oıan bir bur
han .ır. 

Fakat lngfa7.ler de kıymeti 
folrir {:Ö• .umcz fili bır b:...-ba

na lu lik lı .l..ınu; oi"lar. o da, 
İ .. ow 0 rin Y uııan , d:ılann.wı 
L<.:nız ' e La ı lan ı;ti• · ;·ıru ._,., 1 
ctmış bulwı111< .!arıdır. ı· un;..n 
kr-ı.lı ikinci JvrJun muva • .u.at 
eJ_biJcccği bir mütareke İngi
lizleri o li,qlerdcn cıkarmaL. Hal
buki ltal~anın v:, Aır.. • ,li.ı.nm 
:ısıl h~-Jeileri lnı;iliz k .ur~ •ıni 
vı....-ı:.1 ı<tır. ',.ı J:. Aı.deı,.zJe bu 
kudreti vurmaı iç .ıd;r ki ho
G ·a, Atina~ a ça:..ı~~..ır. \'e bu
~.ı de Be lın ı; ne nynı ı;ey ıç.n 
ltalyauın imdatlına l.o;,.u.ı.kta
dır 

lşte t.undau d ılayıdır kı, mıh
vcr.1 'vasi gayrcli"ri A ... "" -
c. ~ A.'11,:ı.r. v Ecl.,r:ı.t-
ta t {• k :Xu, 

Lı: kın .• hır 
='=r.. ve tu -

r C'"1 • c.ı;;v1cl adaınl"'ri ·1c 
sl:ıv ı.:abi l'rcn:, Pu...:.. wı 
. ' kn kat'i oıar · &,.; -

'\;C SC-ar te cip ~ ltli 
r~ p ı::re . ...; .~. 1 un tı kı kr !
mı ~l:..ı 41f1,.; t cı • _.en ı 

ı...;naı~ı nu.ı. ur. r p ' , 
ke ~ı va .. -fc~ini, Cinur.J.ilwcki 
~) luı.uc olgt)n!uk )'., ıa gire -
t'l bill.ıil id:ı.reyj C C ~ı.ıc O· 

ı.ın rai iki' p; re kru ı 
d<.ili .en r lıiL ve . ~ ıh-
• n. ,tr r J. t ]un 
C• c. u • t.irdt'fJr. 

B ıwı ~ :h.1 c. >~ s.t..ne~ :-r-
L _ı t.:..c lav y..ı.ı: tine 
ıl.h ı, eı ........ u e . u u _ur: 

~ırplar, fL V '\.,r \: 8-lv "t.:U 

rasınıL bir ııı bnl -
11 '· \ C bti.tU..,_ 1.t JT_. : . }, IY1 

ı; nıu ':. n r t hır .ı-
ma 1da takil;ı c ç ( !.:ı.n 
b~yk ll!' sıy et yol ı, t ı'lll da 
lı .ı ı· ıı cerey •n od • kc" ve 
bir kom . • m c m 1 c J· c t 
e<:r "\bi o r d u u u n ı~ > li 
nl\.ınd:ı bu 1 n . .rlv ıı LJ '. ,a 
ciJ.ha ziya. gL.I • - n "1 :ı.h-
valde isliuka., u)' ~ım. • • 
tckablil ede~. Filh ıku, & ·'' 
biriJ. ic :l\Cl Y • ( V<' bi-
L o; fur)l } i.f~UndL k . ._ J l-
ırad " C.'llU r t il f -

tan ~ev~ n ol 11 • v tli bır 
d~vletm eline gc m · lı r Vt' ,.-. 
tı:. hıç bir h ... rL. ı ttr b'il- :ıa
m:ız. 

Lonclrıı, işte bu nr' •ni ıı • ı.
da gözüküyor ve b. ı"l ıc" Ht
Lre tc.!rıccn kc nr ı.. :ı, Jı -
ZL lji>or. Her h ' , lu_ •. "ı 
olacak ki, İngili. ı• lc:n· ı · \."u 
go2lav tlevlct adaır.ı•· nr ı ıh, r
da ııuituuı111~!arc 1 .r. 

Alman, tnz~tık1ı~ , .. ., roşı b;ı rrı .,;, 
vazc. e • t i <:dı r-.eı. , t nır ~. 
Ank-al"'...J::ı bunll b<: z ~ok ·ılıı 
b·r m·'eadclc ,:~ '•r. A~ ,. 
d~' dan A!manbr u; kta hu • 
ll.!.Iltı}'or, t.. --ilizlcr i c Bel "1-ada 
nıst~tıe cı.:ıha yakuı ~ B .. ·ııı 
iGin İn ı:;;iı~ hareketi Acl r a 
dalı:ı kuvvetle kcnJi '. 

geldikleri vnkit ~· hilden acılan da~ıtılınası işi bir programa 
top -.c mitralyöz atoŞine utra- teldıi ve iş a, yle - 0 ltlübün mu- !J;..T!anmıştır. İmkan hasıl ol
rnışlardır. Fakat ltalyanlann essıs azasından bir zat alcyhıntle dukça ziraat ü!etleri külliyetli 1 
mukavemeti harp gemileı~nln ihraç kara;~ vernıi!J fal.at y.ılnız miktarda getirtilecek ve mom -
al.E'şile ~abucak l:ınlnıı 0tır. ltaJ. 0 ınüessC"..e ile bir fu:asını alii.ka- Jekette ekim işlerinin makine -
yarılann mnkavemeti h~yeti u- !andıran bu hadise matlıı.ntı _ leştirilmesine çalışılacaktır. 

Kanımı ihtir.ıtı:ır 

Fevkalade ihtiyatlar 

(RanbJar lcaDDDtl .madde 31) 
48UO.OO 

muıniyl'Si itibariıe çok şiddetıi A skeı 1~ ceza kanu-oıınamıştır. mızda asla vavc:yliı.ya ıruı.kes ol-
Şimdiyc kadar ylı.z kadar esir mamıştır. Bir §alıısta, seven • nuna efl layil a 

almını.ştır ve daha da bir cok leriu farz edebileceği meziyetler 
esir de toplamp getı'rı'lmeJ,·t0Llir. lı tru h b t · Ankara 17 (Tekfonla) - As-' o şa ıs ı 'ç ir zı:.mun cczıye 
tıı".-iliz zaviatı ihmal edilecek de keri ceza kanununa ek olar .ık 

.. 
0 si lazım har ~keUerın sadır ol- h ' -- b' ı · ·h ı recede ıı.ulır. azıruı.uan ır ayı a mec ısc I 

işte Berbera şehri bıı nıret!e mıyacağına deh.! olmaz. sevkedilmiştir. Bu layihaya g>-
yedi ay Itaıya.ııların fr~a 'i al - Moda Deniz klübünün idare r0 Tiirk ceza kanunu mucibince 
t''!<la kaldıktıtn sonra tcl:rar ln- he~cti, umumi heyrtin ıtmıadı- ta' ibi izne ;,aı;1ı sudara "'" 'Ti 
"', Ji·~ \ıa""'>"ı'1a kavu m'I '•ur. mahkemelerde bııblclıi(ı takdir-
,,. J • ,.. na ınm:har olmuş, de.uz zatt"Jı ı b · · ••·ıı· •r··rı r \' Sel:" ı'i tnp:iliz himaye irlan'fil '" u ızın " ı ı " u a an e-

00.00 SOfO'l.711 ----K.::ırşılıklar 

Aıevdı.:.ıt \ e cnrl h~..aı;lar 
Tasarruf mevduatı 

Diğer mevduat 
'4081.M 

586.22 

Tal0f) olurunnmış kıymeUer (kanun "':"N'o. 2308) 
Muhtelif olacaklılar 
Sair p~i:Oer 
KAr 

Nazım hesaplar 
2 - K~..ale!lerim'l.z 

3 -· 'lair nizıın he$apl.ıır 

YetdlR 

20965.00 
31716.96 

18651.25 

10881.ae 

839.37 
!5618.90 

00.00 
00.00 

700186.37 

geçen a."'u~tocla havanları!' isti- ıntiteşckkılclır. Onların tat.Ju<•Y· kili tarafından verilecektir. 
!asına uğramı9tır. İngiliz kuv- le mükellef oldukları kıup ni- Cı>.za kamınlarındaki harp ve, 
vetleri arletçc çok l:.üyUk bir z:ımDamei csasizin.in sanh Jıü- scfPrbcrli~e ait hükül"ler fcv- 1 
düşmana parlak bir mukavemet- kümlenne ve umumi Jıeyhetçc ını·1cle 1-.a.llerde = tatbik o-

ve ZARAR HESABI 
tcn Ponra 18 a~, stosta t.r>Jtl;ye luııacalrt1r. 

izhar oLJan rey ve :ırzuyıı nıüs M 1 · · · 
e<1i:..ııişler v<> himaye idnr ... -i mu a iye Vekal~tının varı-

t tcııiden doku~..ınun da ittifakla 
'akl:at<.!Il talya 1lar tamfındaıı dat:n tezyidi lüyihası 
işgal edilrtıiştir. o zn.man şu ci- verdıitleri karan çeifelkalem 
het tcbaıi.17. rttirilmisti ki. soma matbuat sUtunlarmda U1itıt d-ı' ('ı;-nr:nd-J·i tcf'dkleri 
lide müttefiklerin ilk tıccibirleri mek ııe muhik ve ne d' biç lı'r Ankara, 17 (Hususi) - M~-
C'ihutide lıulunan Frarunz l:ııv- suretle müfittir. Sayın g::zete- !iye Vekaleti, varid:ı.tın tezyidi 
,-etlerine rla~·anıyordu. ('ibıı1 '·le · · k 1 1, '· lan, liiyihalan Uzcrinrle tetkikatını 
ki Fru.n~ız. kuvvct1erini•1 ''1ftn· n12ın ari erini a tu\8 c..u ... ra .. 
rr-1< vi kabul etme3 i c..' J''İnP ! ı- ğını farzettiği hadıseleri fü ın- bitrirni, gfüiilir. Yakında heyeti 
g.:·izlcrln bur dakl ırcv.,.;ı •rini b ından öğrenmesi miimkü."l vckileye sovkedilecektir 
tu •bil 'İ ir,n d• lıa r-'ihi 1 ıken sözü yalnız ali!k:ı bı-
hıırn. -ı' ı 'l.rınd•n ihti~"lt !>- •v -
v~Ucri getirmeleri kap roivor -
el . 

- ~---o-----

BremtJ 
. öi 

Trao~~;ıan .. 
1

· 

Y"ıu·· r 

ralmıakta ieabet gö . ey,?.. f:ay
gıla,rla. ıı 

.. -o-- --

ı.. . ? a.Jl' " ll . i 
&.kara, 17 (Um .. si) - Ordu 

i:i 
Clermoııt Fcrrand, 17 (a. 

a.) - Oıi ajt• ı>a bildiriyor: 
Sovyc.ıcr c• li ·üuıı sun Bal

l·an lıaws"len karı~ıncJaki vazi· 
yeLııi tt"t.!n t ed~11 .b fort gaze
le.si ş0}k liJ or: 

1 

ncr,ııı, 17 fn.a.l -~ D. !"i D. 
aj::.n ln: , ·verclı . t;· ~ ""ı 

re. !'1 ,.d n ıı .,. IJ ) ' • r,. -
p:· T lna :ıit mm, 

Mosıw,·auıu Almanların Rı:.- ı 
r.--,:ınJ-·aya girL-;Jerine ait o~nra.k 
geı"-'cn te. :...,iev\.-el .lt..: n~ .. tibi 

,U. ·1;, ' .r 'rwı' l " \' -ı 
cı•- •t r. Ya, ıı 1-

t 1ı:zihle Bulg"ri,·tanın L. ga.; 
1 .ıkl· •ıclaki 3 rnart tarihli tt•kzi 

j,.;- f\. "Jl: c:~ · ?~e 'P"r 1 'I 
çıkm.str. Y~ft·.,l'lı 'ir · !l"mek 

Personeı m..._rnfian 
\'C1 gi ve har ' r 
Sair m.:ı~ 'lar 
\ e len Uu. ve !.:< 
Amr-rti nauJ:ır 

Kı~klar 
Muhtr-lif :rorvrlar 
Gecen sc~elcrden nncll"\·ver zararlar 
KAr 

t1 TLUBAT 
Alınan ~aiz \ c kom.i ... .,.onlnr 
E m ve tahv ·ı cuzdanı gcllrlcri 
BJ ·1ka lk..!me"'lcri muk bL r.de alı-
run ucret ve J:; :;ytınL"U' 

lstr:ıklc m k:in 
!\! • Jı tı-li! "~ • • 
Gecen seneden ~de1tver kir 
Zcırar 

YekCln 

4849.711 
ıJl7.5R 

1425.10 
332.29 

6329.01 
8243.11 

00.00 
~0.00 

oo.oo 

22496.98 

S509.ll9 
154.00 

434 19 
~0.00 

18398.80 
00.00 
00.00 

anıi Tümen atına!ma 

Kom;syonundan : 
tığl heuiız V,C'rt""'·1emcmi. tir. 

c>k Rw.~a•ıın mihverle ı~ı:-;r• ğlı 
:ranm:nr:.n.sı lıl!ımclır. rı u~ O\ e 
zi!: .ııc'd ırlnrı l :tlcnle gör' tii
l~r l)imUı de Hiı.!crin gönderdi· 
ği ıncs .j Ü3.Crinde mtiz:ı.kcre e
diyorlar. 

k. ~ t ka!'arnam=mu bacı 
m:ı ' J ll'rinin hıiıli ı.a rıı" · <- ı 
sı, h rp okL<lu ıl~ "an'ı:ı.t .ıkul

larııı"'l ve ıısk :i m~ ·.c • !ık 
i;,. nııyıı h ırbıyc·de ta. ıl ıoae

cek tal ~' · n yakalar' 1:ı ko • 
yacakla.·ı ış;.rc-t 1 ·ri tespıt ct
ınıştır. 

Parti Grııp 
top._n 

r.wı 

b birbiriyle mulwycsc edildi;,ı
t.:ıkrlirue, sen tıbliğin ilıılubıınd ı 
bit" ~rth~c. daha. l~et:.'i bir ! · ı .. 
görüliir. G 0 rçi Socyctlcr bi:ı ı\ 
ıııa BaJkıı.ıı b :• .'-Sind uı ık 
rl~ğrud~n •lif71· i; bir iste· i .: J 
m· mıstı :;_ r 101 l · !'usto uııcla 
rı $:ın.b, vı is.irdt <1 n c•-v~lc 
1-ic bir zaına, kendisine ai l uJ • 
rııyan Rultovi ı.:ıyı d:! ilhak c! • I 
ıni~ti. Bu ·alında l:endi!<iy!~ Al
r.,anya arasın.i, bir ilıtilaf mrv
rııt olanaz,lı. Balkanlarda Al 
ınan ck0rı:ornisinin hükimivet ve 
niifuzu ise Rusvanın muharefet' 
n<" niyeti ne de imkam olr ıyan 
lıir emri ' ki idi. Fakat P lkım 
meselesi RusYa i~hı ha; .a bir 
alfı ka D r;xotm ktl'dir. 

A" .,.ırııa m.ubk' J'ltı sazılı 14 kalem e;,.ya hakl:ınd.a 131. ı~ y lktndl 
tabı r ay ~ t m · asıpliği t r fJndan yazılan 20/11/9o\O '3.rih ve n ı 2 
~ 1 6 ve 28::243 r.;...;.narılı ~ır.ıt ı:csellum nw.kb\,.;7'_ı zart olo.uştur. 

A!m:myımın Ankaradn i0 leri 
zorla ı:ı.ktıı m~nfaati yoktur. 

fii t!. rin istediı:,'i ııey Ti\rUe
ıi n Almany~yı, ~-lknıılaıı ı a
haka hazmederek fa;;:Jizlere 
karı;1 1.ı:r hareket iissü -ap • 
ınah: a serbest bırakın ılarıdır. 

11 ·"ri de IIilllr, Re ic~hur 
1nönürlen bir m:it:u-eke için ,\. 
tinacl:ı dcstça mv~ ~t..tl! bulun 
n'l.U: • .ıl"T rica ctı:1h tir. '"L ni.g -

tanı elde etmclr irin vnuıı ncz
dind, b'.r dost ve rrılttefıkini 
t vıılt etmek mahira>•c bir u
suld>lr 

Türkiye Y•'·w" rkta cıkan 
yar.gını :;ilıaiıır.nek nrzusu ile 
bu rıiyas! f:1anevraya lC' T')!Iac::ı.k 
mıdır? 

JJuna evt·t d;Yf!hı ·n ı ~r.- mü-
s:ıi.. '":·t~ ~ ı h~p}'.ır ' ~,-0 1 -tnr. 
EiLı·~·'i, ll.itt! f, 1 e !iycr ti 

Yenıra ı.cz:..., e .ııı.n iileceğlııdeu k ı1bolan ayniy>' t .cll rnı>kbuzu. 
nl.A!l bu.: rn..:. ... : • .aC.gı •· olunur. (2078) 

Ankara, 17 (H ) - - Parti 
Grı.;;ıu y:ınn copl:ın·ıc unr. Ruı. 
namede mevcut bir sua.e 8ıLııı
ye Vekilinin cevap verrr.wi 1 

muhtemeldir. 

lardaln mai(sat.:. !"mı i'lıı~;.3al e
deceklerini ümit eden A.m, ıı
lar 11.föayet her zaman ~c;. n -
dikleri il;i cephede ayni z:ıman-

Adet 

300 
33 

l.O 
1 

J3 
S25 
ı o 
115 
313 

4 

I\'.ar 'o:iu ti 
Fotin boya::. 
c-~ J:.ay,ı,.;1 

Yi-.... k"~-ak 
Ç'.f~ YU.- cldiVCQ 
Çift yün çorap 
Avc ;vclcti 
Gômlek 
Don 
Ncl>ctçı k ırl<U 

da hnrbetmcl: gıbı bır m•-couri- 18 

yet k.ırşısıoca kaitl 1cıard.r. Yunr. isfa,,a Alm ~ ~ 
Tlir y ll'.! :ıı kışlık l<:>zlulc 
• • > > ş:ıpka 

Hakim olan knılu-te güre Al- r,2 • • • • 

rn~lan Selaruk öııunde bir mü" hr:iasi yakı mı(' -;.;._:=-=-=--=~-
> > > • pantalaa 

caket 

muddct dur<.< rın:ık ı: l.;ı.;!ı o- U 1 1 Q k k 
laer.ğı gibi Yugoslavya ı'e Tür-! (B~• taraf• 1 inci o.ayfada) ey CZ as e:ri. Satına ma 
kiye bu mıntnkacla nazi.lerm da- Almanlar Holanda ve BelçcJ{ • komisyonundan : 
ha ehenımiyetıi b.r hcre ,et da oldukları gıbi bumda.ki tngı.. 
yapma.sına nhln..i olrnuk i t: ı· 
rmda bulunacaklar ve Alman
ların karşılaşaca<Tı rui şkiılat 
ölçüsüz bir tnrzda artacaktır. 

liz.lcri de J:ts~ bir zcı.ı; nda df'ni~ 1 ı\· • ~"lda cins ve mıkıJrı yazılı malzeme 19/3/941 gun.U saat 
zc Jö~·eceklerclir .. , dcmi.ştı-r. kon· onu 'l.l.t'".a -=ıiı.ı; ~tt...!lYa konmustur. 

Dlğcr taraft ın I::Ul~r B 2 - Tok.ırrür eden fiyat üzM·lı,den " de 15 teminat ıılına"'1ktı.r 
vekili Fihıf, yrni beynn:ıtta bu- g - Evsaf'°" ,eralt her l!Uı> ı<omL.yonda ı:örülebilir, (210/l) 
lunmu~tur. B::Jgar l~:..ı.ş-... ""Ckıli Adet Cirısı 
beyanatında ezcümle her mil'e- oı.oo Yem torbl!31 
tin menfaatlerini en iyi • ki!dn 8000 fp .vuı:.r bııtLı:J ve S3p 
koruyacak bir yol seçmcğc sooo Bdleme 
mecbur o dnğunu \'e Rulgaris • 7 a Kolan 
tarun d bu0;üııkü yolu intihap ıoo O G•bre 
et· ,inı, Umuı:.:l Harpte birçok 10 Naloont takım> 

l4 de 
' 

B~lkanlarcı · bir köprü bu'll. 
bir hareket i.is;ili kuran 1t ! •:ı., 
Ordusunun her tar~fta u~dı 'ı 
h O::metier :y·:..ünden, a ır tel<
! se de ka.tianmıştı. Biliruni -
hn ycrlenkn ıstar edilen teb
liğlerde clo :tl.ırın kahramaı>lı
li;ı ile ruhhnla «-sir bırakılmak 
i>nendiği de görülüyor son ~~ 
güııJlik m:ıcera'1ın şahidi c-'m
lar, Roma Joı:ıylarında'<i 1 ava 
tııeydanına iıİislerinde, karşı· 
layıcıların.a gcı;miş günicrd· n 
değil, her halda 7.afC>rlcr vad 
eden istikbalden bahsedecekler
dir. 

tiriyor. 
İn~ltcrcnin ve 'r 

Türk:yf:\ belki de , · , ·4 ÇC\'İ -
ren miciıi...ııan Jc ict' rle nıuta 
bık olaı -.L 1 c·n li i~ı, ·Jm• nı Bü 
yük rı-; '.an • nın · ., balıne 
ba,,~!ı tu ,~ ~:ı karar v !.- tir. 
tıı,gilt -:ı.in Afrikad ·; vıf· r
lcri Ar:ıp ilkmint1c hı'y<.i.1. iJir 
hı ~.ki..> y~:.n~:.:.,t .. r. Sa!., Tür-, 
k y~ pe'.< fila bıl: ·or ~ ;, Alınan-
;«ıı.·n E]::ırkn e. (; , ,., l ·f' -

Askeri muharnri bı_ 1an l'c
orge Fieldiııg Elliot, 6 lı.wa or
dusundan tngiltercye karşı .n
c:ık yarısını kullan:ıbilcn Al
m,m ha\'a kuv\'etlerinin çok zil
fa <lü~til;;tlnc işaret ctmt..kte ..r 

dir. 

haksızlıklara u§rayan ı"'a- 300 c.:uı 

ristarun bu lıaksı.:\ıklarm ta- -=--=~ :=--====,================= 
mirini bcy'ıuclc yere uzun nıu.ı-1 Gaip aranıyor j L A N 

lıiukuk Fakiiltes~
laİn imtihan se Ii 

~ 

( Baı tarafı 1 inci sayfada) 

f•pılacaktır. Elemede ka1.auaa
l\r beşten ~ağı almıyanlardır.: 
l'ıu tali:beler ijifııhi imtihanlara 
E_iremıeceJcl nUr. Bütün aldı!;
~ notun vasatisi ycdl:ien aşa
~ du.miyen taıebe sınıfı geçe-I 

· ,.lecektir. 1 

ınenfıı.ai..leri tc :ıııUt lı 
Her ıkisi de Alm~n,ı .• 
doğru genis;lemesinı c.~,Juru·.ak 
istemektedir. Tiırkıye Al.:'."';ın. 
yanın Bn;'tdat ve rusı-! ".icle
bilece<Ji yolun Uzerinded!r. Tür
kiye ya muknv. met ed~cektir -
ki hlrp göze nlm:nad l'l bu ya
pıl::ı:naz - yahut ta bcY' n eğe
CA k rn Rumanya nın ,. L ;a -
rbta .:::ı altlbetine u~ ra7 •C •l:-
1.Jr. 

Tilrkiyenin stratejik vaziyeti 
Yu oslavyadan daha iyidir. MJ 

sine ile:: o!ursa. Iı.. \ 1ü··-
man \aziyC'tint:' ~"!" ..-1 t-ır. ıtu 
da Tüı kiye içi'l çckli.i,k:cck bir 
haldir. 

Gelecek gün!<,,., Ar" ar dı. ol 
du.~u gibi Ecıgr:ıtta dw ··'ri•Uen 
siya:J z vıı;;lan heı 1 1 1 uy
dm 11tı '· »r. 

llir Amurilmıı ga:u>t~lnln 

m:itu.ıcıas.1 

Nevycrk, 17 ı a.a.) -- Ameri
kan ruil' 0 hitlcrin ?.aı-ncttiğine 

giire harbctmeksizin Balk · n -

Almon hava ordularından biri 
Jlulh ~r · ~t1nd~ ikincisi Ruınnn~ 
yada, üçüncüsü de şarkb Sov 
yetler birlib'i kuvvetleri ı.arr,ı
sınd:ı bıılurunaktadır. Bunlar
dan başka tefrik edilen b= ha
va cüzüt.ı:ml:ın da lt-ılrch r 
aliy~tte bulunmaktadir. 
İngiliz sefirini.n bir ııılili!' · 
&l;;r:ıd, J7 (a.a.ı - D. N 
İngiliz elçisi B. Compoc'l 1; ,. 

gii.ı: b , vekil B. S"etkoviçlc ı 
bi ,. • ôrüşmede bulunmuştu 

det beklediğin!. ş"mdi nrtı_k halt- 1 B'.ı'.t.._:ı harbi esnasında Tr:ı.J·-
sı:ililtlaı~. ~amır :nıı~c~c:ı, aııı~ y.ı ı,ı Enez k:ı.zasma gcle.ıı ,~ Biga Tcre7..'!J Hdkimliğimleıı: 

J!_Clmı0 o.~ugun~ytcı:ıışl~ ! '.'!buldu Çcnıbcrlitaşta l\!at- Biganuı Mecidiye mahallesin-

i 
den Mustafa kın ve 'Mustafa k:ı· 

İ l A N bani Osmaniyenin arka cadde- nsı Havvaııın mirasçısı \'11.rSa 
sinde oturan Mlrliva Şevki Ce- ,_ • 

IJig<ı Tereke llaldmlif;inden: mal kardeşim Havvavı evlatlık ... anwu vesikalarile birlikte illin 

."ınn~ G<:riılJlgeç köyiindcn olar:ık El)(:zden !staiıbu:la gö- ~ihindı;n itibaren bir buçuk ay 
r t ed Ah k .. · · M. ı ıçınde Bıga tereke hakimliğine vans ve a <'JJ met ı- turn- ;,etti. ır iva Şevki CCM:ıl' müracaat etmeleri ilin olunur. 

' imanın mirasçıları vancı irtihal etmiştir. Sonraıfan Şavanl 
al ,-esikalarile birlikte ;?1 n adı ile çağrılan kartlcşimdı:n !!!!!!!!"!!""-~!!"'!'!!!!!!!!"...,.'"'!'I>"!''!!!"'"!!! 

ı 'ıinden itibaren bir buçuk bir haber alamnmaktayım. Mir
Y içinde Biga tereke hAkil!1.liği- liva Şevki Cemalin damadı te

ne müraca.U etmeleri ilan olu-j hak Beyin (Havva) Şayanın 
nnr. D"""°" hıılunduıfuııılan haberi <> 

' 

lanların insaniyet na.nıına adri!
slme bildirıncl~rini rica ederim. 

Keşanda, Gelibolu caddesinde 
tsmaı1 Gege 
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ça gıcının seya a 1 L~l'GONKü PROGRAM 1 ==~: :!'ı~.m:~8:n:~~~~ a~i;~;! 
8.00 Program 18.08 Müzik yapılac4'kbr. Tahmın bedeli 25 li.ıJtlır. Talıpleruı boo makarUU't Topha-

ODEON 
180 8.03 Haberler 18.30 Konıışına nede dıl<Un .,,mde görmeleri ve mal bedeli ile bdlJ vakitle ~ 

~ !"::!";;:; ~ .r:. :anı.: - Hizmetçi kız IK'kaktan, ev 
numarasında madud d~il -
dlr, bu garip adres ile koca Na
polinin içerisinde adam bulun -
maz. 

8.18 Mllzllı: 18.45 Mu,ik seJmeleri ıarttır. (995) (204e) 
8.45 Ev kaduu 19.00 Muz.ılı: • • * 

* 
19.30 Haberler 
1g,45 Müzik 

Beher metresıne tahmın edıle.".l fiyatl J 1 kanış olan 61.000 metre do
lcuma askı ıerıdi almacalclır. Pazarlıkla e1cıımm..1 21/l{hı cuma ııtmu 
aat 16 da Tophanede Lv. imfl'lıgi s•tıoalma komısyonunda yapılaoal<tır . 
tık teminatı 420 lırn 75 kuruştur. Nürnunesi komisyond.a g6rülür. Talip-

Yem çıkan plilklar 

llÜZEYYFM SE1tAR 
270423 No. YAD p,ış 

~KIZI .. bir bol araba gördüm. Elim
.. iearet ettim, arabao yanıma 
~ 

Bedfe: 
1 - lıfadmuel lıUkııeH!nııı p. 
fDsuna kaç para istersin ? 

Dedim. Herif bir iki defa tııı.
pu ııalladJ : 

- Non kapişo. Ki MikaellL 
Dedi. 

Ben İtalyanca bilmiyordum, 
Jııenf Almancaya aı:rina değil -
aıiş. Fakat (Si ı evet demek oi
ııluğun u biliyordum. Arabacının 
-.n kapışosunu anlamadım ise 
de (.Ki Mikacllanın) hangi Ki -
belliı demek olduğunu anladım 

- Si MıkaeUa. 
Diyerek arabanın kapl8lnı a<;

mağa davrandım, arabacı yero 
atladı . 

Sert bır !!eda ile: 
- Ki Mikaella • 
De<li. Kapının tokmağını tut

tu. 
Arab:ıcıya bır türlü meram an 1 

latamadıgımı g-örPıılerden bıri 
yanıma ~okuldu, Almanca: ı 

- Ne ı ·tıyorsunuz miwyo • 
Dedı. Ben sennç,le: 
- Aınan n1U~yCI ne iyı '. Al 

manen hılıycrsıınuz Şu aı<ıb:ı -
cının Almanca anlamaması ne 
kadar müna.~ebc-L"1~lik. fi" 

Dedikten xurnr. ıı •• ıdmazcl Mi
keeli1nın CVillC J:,Jt ıuek ı~te:dı -
ğimi söykJırn. Bcrıf arabacı ile 
konll!jtukt nr. sonra 

Ulkin mösyo :ı.Iıkad!ü kım 
dir? H:ınrri evde oturuyl1r RO
kağı numarası nıalfım olma
yınca aratııın gım ('eğı yerı ne 
bilsin ? Dh •. 

Mikacllayı Naprılide hc..ıu.,, bi I 
lir. Zengin lıır kıırlındır. Yanın
da Berta İfnıin<l<' bir de bit.met-! 
çisi vardır. · 

Dedim. Bıze tercumanlık e 
den hcrıf: 
~v"" ~ _,....,,..,, V'J\. ·v"'J 

Seyhan vilayetinin 
izahı 

bır 

~ Bnı t=ırafı 3 Uncu aayfada) 

ayfasının·. uc·üncü sııuı.. ,ııda 
(Her Suh.1h. Kraklaıı zıyade 
.krallık taraftarlı;_~ı) b.<şi ı gı ile• 
.LC. Sarat.;lJgiu i.!'!zu.Hiyle intışar 
Ye Seyhan \ ılfıyetı lıu~u~i 1ııu
hasebesinı aL'i.kadar eden yazıyı, 
hakikate uygun olmadıb'l ıçın 
tavzih ve lıu izahatın. ı:w-.cte
nizin aynı ~i.ıtununda deruni ri-
aı ederim · 

Seyhan vıl.ıyclınclc Mımikül
Jü adlı köy yu!ı.tur. Jfanıışh kö
yüne bağlı !vLhlı vc·ya ,.ranıkül· ı 
lü denilen bır çiftlik vardır. Bu 
çiftlikte, Kamışlı l,öyünde o-/ 
biran müktllefler vergi borç • 
lannı ödedikleri için bunlara 
laaciz muamclesı yapılrrıaınışlır. 

Maııiki.ıllü ~iftliği ı;alıibine 
gelince; bu mükellef ölul~nberi 
.Adanada olnrnı.a.kta ve 'C'>-ir 
dahilinde gayri mcr.lnıle Rahip 
bulunmaktadır. Pa~and ı ma -
hallesincl· l<ı bınasııı ın n:.ıı sc
nesıindenbcri tH:ıkt:m eden ver
gi borcunu, taleı ' tebl;ğe rnğ
men venniyen bu nıükcll<'fe 
tahsili emval kanunu hükümle· 
ri tatbik ve borcu baczen tah
.U edilmiştir. 

Borç, şu surdle alnıclıktan 
sonra müruru zaman iddiasiylo 
yaptığı mür~caatı tetkik edil
uıiş ve borcun 2'36•\ sa)~lı ka
nunla taksitlendirilen vergiler
den olduğu ve tahsili lfızım 
geldiği anlaşılmış ve miır,teki 
usulen haberdar edilmi"f •r. 

Bu iz:ıhatta.n da ~r.ln~ıJ::ıcağı 
veçhile yapılan n .. ıanıelcye zan
nedildiği <'iLı, hazıne ncf'i için 
gayretk' şlilc , ukalalık ve ben
zeri v2sıflar değil: kanuni hü
kümler mües:;ir olmuştur. 
Doku~ seııedenberi verilme -

miş ola.'1 bu borcun alınma
ıruun İf,":in rnugalfr~'l ile m<:muru 
iğfale m vaffak olamıyan borç
lu muharririnize Hlarcmiz aley
hine yazı yazdıruhılmiştir. 

tı.30 Proer-
11.33 Mllzllr 

12.50 Haberler 

13.05 Mtl%1k 

13.20 Müzik 

18.00 
18.()3 

* Program 
Konuşma 

20.15 Radyo 
gazetesi 

20.45 Müzik 
21,30 Konuşma 

21,45 1'1ü:d.k 
22.30 Haberler 
22,45 

23.25 

MiJLik 

Koı>aru1 

Diyerek ywmm.hn savuştu, 
arabacı da yerine çıkarak ho -
murdaıuı. homurdana beygirleri 
ııtırdü. ben orada kaldım. Bir 
kaç saat onıJarda dolaştım, Ml
kaellil.ya dair kimseden bir ha,. 
ber alamadım Çiiıılrii heriflerin 
biç biri Almanca bllnıiyordu. 
Kime sorsam: 

- Nan kapiuo! 
- Arloaa ._ -

Sahibi: A. Cemalettin Saraçoilu 
Neşriyat Müdürü: Moı:cit Çetin. 
Basıldığı yer: (H. Bekir Güraoylar ve 
A. CemaJettJn Saraç oı;,ıu matbauı) 

Memuriyet ilanı 
Maliye Vekaletinden ... 

6/9/JlMO tarih ve 4605 numnrolı n,•sıoi pzetede münteşir, 17/8/lMO 
tarih ve 2/14177 numarah kararnameye baglı toprak tevJ!ı ta.lunatnam~ 

ıinin tatbiki iQQ tıeıkil ed.il"n ve edilccC"k olan komisyonlarda çah.stınl-. 

mak '"'.ı.M"'e A. - .Reıa; B cAza; C, Fen m':munı alınacaktır. 
U11 memıırlal'a, yoJ murafiarı hariç, ayda mM::tuaıı ftl'.llecek ~ 

•zami mıktan; 
J1eısc: 

Azaya: 

Reist•a: 

17$ 
ille 

••l) 

ARANAN ŞARTLAR 

l - Yaşı ~O dan fazla olmamak; 
2 - Defterdarlık, lapu grup müdürlllgü, malaıödOrlOtu , vll~yet tapu 

~•·•ıl muhu.fızlıgı, veyahut bu vaz:felere mtıadil adli ~ mali bizmeUerde 
bulı.r.n u~ olmHk, 

3 Sicil itıbarile hlzmetinden istifade ecUtebiJeolti, m:laşılmak; 
Azalar-da: 
l - Yaşı 60 dan fazla o1ın~1mnk· 
2 - Mal mütlürltlğü, sicil muha!ızlıtı, Nabi~ müdüt'lütü, arazi tah

rir k<•rnısyonu re.isliii veyahut bu vazifelere muadil acın ~ malJ bi:ı.

mE>tlf'rde bulunmıış olmak; 
3 - Sicil itibarile hizmotinden istifade ed~ pıl8811m•k ; 

Fen memurlarında: 
1 - Yaşı ~ den fazla olm;ımak; 
2 Tapu ve ltadn..o;;tro veya cNafia v~ im11r veyahut ~kert hRrit.a U. 

"?.tudurluğü h·ımcUerindn bir sf'fl«?' fen memurlulu yapmqı olmak veya~ 

huı ı::ı N;ı:fia veya tapu ve k<ıdcıstro fen tatbıkat meldepl.erınden mezun 

- Sicil itibarile hlz.me-tinden •~ti.fa.de edilebi.Jeoeii anlaŞ>lmak; 

Mli racaa~ ş:ekll -----
Y\ı}.aı·ıda yazılı şarU;;ırı h::ti ı bul! 'lanlaı-, bir ıstida ile aşağıdiıki vesa .. 

i.ı<.i eıı geç 15/4/1941 tarihine kadar Mal iye Veldletine cMllli Eın1~k, ıön
<l('r(·Lt·klC'rdlr 

Kılı:r u:yonların derhnı ~kili mukarreT olduğundan, aranan evs.:ı!ı ıı.b 

o):Jnl.ır müracaat sırasına gOrc t.'lyin J,olınacaJdardır. 
•iV» 

Aranan vesaik 

l Nutus buviyet varaka~ı caslı veynhtrt not.erce "9417• re.smJ blT ~ 
k;ıınt·a rnusu.ddak surelı~ 

2 6 lut'a !otograr •altı buçuk dokuz eb'admda> 
3 - Mektep tasdikname veya IChadetnammıl ..ah. "'NJ'a m.usaddalr: 

b•r :;:ır~t:i• 

4 - Bulunduğu ~e-muriyeUcre nit ves::ıikin aslı veyahut musaddak 
surf1i •tasdllcl.i sicil karnesi veyahut musaôcfak sureti "klfic:lir.> 

5 - Sıbbt durumunun heı ıkliıılie ve köylerde vazife ifaatna mri.a:att 
oldugıırıa dair hükümct veya belediye doktorluğu raporu ; 

ft - C. 1'1Uddciumumilığinden mnhkümiycti obnadıfma dair vflli,.. 

ka • t•rl3 ZJrine Müddf'iu.mumilikçe tasdiklı meşnıbat verilmek ıureti ile 
dC' ()!.~')ılır.• 

7 - Hümhh<ıl kAğıdı; 

~ - Mk.erlik: vesikası cHUfus hlıviyet varü:umda vena ayrıca ı.. 

tf'JTıC'2 , 

!ı - Talip ohm p.hıs re:-;ml bir dai~e müstahdem ıse, bu dairenlıa 
alP1üsut muvafakatini gösteren vesika cTalebe müteallik istida ve merbutu 
vcsik .. ıların o daire vasıtaiiı ile Mahya VekAletlne &önd.erilmesi halinde «1-
rı<.:rı ı11uvııfa.katnameye lüzumu y()ktur.• 

NOT: latldaaunede bu veaaiki:ı gönderlldlıll ve llateıl yazılacaktır. 

10 - Af<'iı<la yazılı ;ıekilde ta.ahhiltname cBu bıahhütnsmedeki mQ. 
tesf°l'"il kefilin resmt dairelerde veyahut ticari, mali veya sınat mü~
lerde meuıur ve mUstahdem olması ŞQrttır., 

•V> 
Taahhüntname pkll 

Maliye Velt.Alet.ınce Toprak tevzi talimatnamesinin tatbi.kj için teşkil 

edflcl"ek toprak tevzi komisyonlarınd.ı bjr vazifeye tayinim halinde bu va
zıfeyi kabul edeceğimi ve en a:z. .S gLin evvelinden haber vermeden bu 
vazifden ~tifa veya bu vazifeyi terk veyahut hizmetimden ist.ıfade edll
medigt veya istihdamımın dcvaınırun caiz olmadığı idarece ta.karrur etti
riJrrcli vaı:irene nihayc tverild\f;i takdirde, komisyon mesuisinin bu yüz.
den J>(·kteye uğrıtmaaı sebebi ile hası~ olması mümkün ve muhtemel za. 
rarhıra karşı maktuan ve cezai şart olarak beş yüz lira tazminat vermeli 
ve hunun için hakkımda dava ikam!<=iine ve ilAm istihsaline lilzum olma
dan bu tllahhüblam<.>ntn icraya va.ı'ı veyahut hazineden alal'ağını varsa ba 
alacaktan de!'aten t.akn:ı; ve mahsubu ve yine bu taahhütnameden mütevel
lit lıı>r hangi bir lhtilAt için dava ikamesine lüzum hasıl olursa bu davanın 
An~ra mahkemelerince rüyetini; .:abul ve taabh6t ediyorum. 

Adreı : 

Nüfus hüviyet varnkasındaki hüviyeti: 
nln cezai şart olarak taahhüt ettii!i heıı )'ÜZ liraya laıdnr a)'-

nJ ş . .-ııtlarla müteselsil kefil olarak ke.falet ederim. 
Kefilin meslek ve adresi: 
Nüfus hüviyet varak ~sındaki hüviyeti, 
NOT: Bu taahhüt ve keloletname noterce re11m1 tanzim olunacaktır. 

<1531> c2070> 

Makakyc mevzu olan bu mu· 
amelevi iıah ettim. Şurıuınıı da 
kaydetmek isterim, ki memur
larca kamın hükümlenn<' uyu -
!arak yapilan işknle vukuu te-

1 l{#••••••BlllllmlRl•••••••••••••-l 
vehhüm edilen haksızlık ve BA'l'ILANLAR, ÇARPINTI ve &lNIR BUHRANI ÇEKENLER 
yolsıızlukların gene kamın yol-

lariyle ve kanuni merciler va- N Ev R o L c E M A L 1 
ıntruıiyle tetkikine ve yolsuzluk 
varsa kabahatleri sabit olan-•-- t · · den 20 damla alınca göniderl yatıtır, derhal ferahladar 
,... .n eczıyesıne mevzuatınwı 
lifildir Evinlzda bulundurunuz. 

Fen Fakiiitesi dekanlığından 
Umtıml fizik enstitüsü için bir asistan alınacaktır. 31/3/941 pazartesi 

C(lnü yabancı dil imt.hanı yapıt1cağındnn isteklilerin dckanh~a müraca-
atl.Brı nan olunur. c:l919• 

Makalede de itimf edildiği ~ 
ııere Maliye Vek'ılcti y\iksek 
makamınn vaki milracaatııı. 
neticesine intizar etmeden ve 
işin mahiyetini anlamadan me
murlaın resmi sıfat ve zati hay·!=========================== 
ııiyetleıini ihlal eder mahiyette 
yazılan o tezyifkar yazıyn mu
teber gazeteni1.de yer vcrilme
.mde isabet olup olmadığını o
kuyanlar takdir buyursunlar. 

Seyhan H. M. müdliril 
Muhiiiia A.kkayau 

Hava Gediklisi alınıyor 
Türk lfaft Kurumu Gedikli yuva.ıu·ı~ Gedikli namıedi alınacaktır. 

Kabul ı;ırtlan ve müraca<Jl usun,..n b:ık' ·ı ;-hi muafssaı tılir.ı""t Tür:C Ha
va KU!'U!llU snbelMi.nde nıevcı11t :i'. 

Yuvaya girme• • ·- .. ,..,l. n bulunduktan mahallin Hava Kw·un1u şu.. 

belC'rine nrtlrac::ı:ı.t' • >' 

lerin belli vakıtıe koausyona ı•lmeleri. (911'1) (2048) 

• • • 
Beher kilosu 890 kuruştan 2500 kilo kadar lcendir ip!Jti oiınacaktır. 

Pazarlıkla ekalltmesi 21/3/941 cwna guııu saat 15.30 da Toplıanede Lv. 
tmirliıli satm alma lromıoyonunda yapılacalctır. Kat'1 teminatı 1462 bra 
50 kuruştur. Taliplerin belli vakitte komisyona ......,,.eri. Nfummee; .ko-
misyonda gorül!ir. (~99) (2050) 

••• 
4500 ılA fiOOO b>ıı buğday ~. Pııarbldll --

24/3/941 pazarleı.i glinü saat 14 de Tophanfde ı.t. ı.v. Amırlitl ..tın alma 
lı:ormııyonunda yapılacaktır. Tahmin bedolJ 112,?13 ıı.. 16 kllC\ll1, 11.lı: 1>emı

natı 2453 lira 53 kllruflw'. Ş..rtnamesı ~ .ı;nıııır. 1'ılıeklilenn 
belli sa~tte lı:omıs:rona plmeleri. (la) (1'741) 

••• 
Beherine 78 ~ tallmin edilen ..ııı lım - ı.. 1IB ıunb ı•· ı + 

hlt nam ve hesabına alınacakı.r. Pazarlılı:la m:'t ı :U/S/~l pazartesi 

attnü saut 14.30 da Tophanede l st. Lv. Am:lrlil! atın ·- ...-,.onunda 
yapılacaktır, nk teminatı 2850 lirad•r. Nümımem ~onda görillür. 1s-
-rin bellı vakitte l»mısyona g~i. (1189) (lil99) 

••• 
50 ton ~;unan alınacektır. Pazarukla ~ ~/1941 

~nil ~nat 1 l ctt· Tophanede Lv. inurlil1 At:ıTı alma ~n J"'8Pl
lacaktır. ·rahrnın l·c-deli D50 Lıra dk ..,,,net, 168 lira 71 kurtlıttur. h-
teklılerın b•lli vakıtte komisyona gehneleri. ı-> (lillMI) 

• • • 
6727.5 kilo kt~ele lorpm:b!"}ı satınaımacaktı:. Pazarhkta attnwww 

21/3/941 ,.°'"" ~unu saat l4 de Topbauecı., Lv. 6mldlli salı» alma ko
mi.c:yonund;;ı y:ıpılJcakbr. Tuhmin bedelJ beher kilollu 15 lr.urQlltan 2354 
lira 63 kuruştuı Tslıplerin maı bedelll• komio;rona selnıelsi n ım.ı. 

kırpıntılarını daı Tophanıedf.' Lv. mamuı amt?n t atıa:w eM.ti ,...U.. 
(987) (1997) 

••• 
Beher kilosuna 350 lcuruı; tahmin edilen 011 bOll lıolı - -. -

1u kösele alınacaktır. Pazarlık!• ekall- Ula/!Nl pezarteııı clbıil -t 
15.30 da Toplıa.nede fst. Lv. imirligi satın alma k ' r nmta ,.....,..ırtır . 

1llı: ternınat..ı 5000 lira dır. T-1ı1'1erin bellı 'l1llutte komioyona ıeJm .. I. 
(990) (2041) 

••• 
4000 metre çeki halalı alinacalı:tır. Puarlıkla eıı:.atın.,.; ııo/l.'Ml per

..,nbe gwıu ıraat 16 da Tophanede Lv. lmidlği satm olma komiqoıuanda 
yapllacaktır. Tahmin tutarı 3036 liro ilk temınal.ı D'/ lira 70 lcuruflar. 
Nüm.nnesı komısyonda görüliır . Taliplıedn belli wilitte k , - ,.._ 

meleri . (998) (2049) 

• • • 
Tophanede Lv. m.- anlıan lçınd• )'&pıı.ealı tamirat..ııı poımrbkla 

elaillru<ooı 21/3/1141 cuma lll\DU soaı H,JO da T ,,b nı'e ı. ... • ı MI! eatın 
aım. kcımJllYvnunda yopılacaklıL x...;..ı bedeli - lira 20 lmrul ilk 
temmati 18'1 Ura IO lı:IU'Uflur. Talllılerin bellı -.kitte lııami.qona ..... elıııı-ri 

(11114) ,_) 

• • • 
El<>ht'MDe 809 lauuf taımurı edilen 100 adet lıamam - Mıwak

br. Pıuorlıkla eUIJtmeııi 19/3/1141 çarpmba gfiDö IMlt W de Tqılıaneık 
Lv. ~ınirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. tık temin.tı 22 lin 
&O kuruı,tur. Taliplerin belh ,,.aJtiUe komisyona •elmeleri. Nftmnn=i k,o.. 

miııyonda &örulılr. (U8S) (11183) 

••• 

---
AHMED COŞKUN SES 

270421 No. 8AD OLURDUll 
HER DER»& !Pi'A 

- Reel ,,. dlteWl:i paeJ 

--ııa..ı 

KORO HEYETi 
210424 la. DAQl,&R DAGIA• 

KOşittlM VA& 

ADAN ALI 

270425 ID. 

--..o-
... ----

Radyo Satıcıları ve Radyo Sahipleri 
Makinanız bozuk mudur ? 

Evvefl<i gibi çalı~or mu ? 
OOv Mm ....,. ecMnb: .... klaenbt •*t 19.fı atdırıp .. attllll>ilo1.,_bl o4d• 

m8lllJOelt «o.IJ09ra:h .,,....nde teknlk ~ yeni 

..... lfraji -kteoı - ..... - -- ...... on. 
Flat ve işçiliğtmiz rekabetsizdir 

AceAtalara mahsus hususi ierai1 _ 

RADYO TEKNİK 
P'. PERRiN ve V, KOflNFIL T (UUhendla) 

Bey .... ı..tlldJI cad. 285, Kurtwlllf ban (ııeçldlnde) Tel: 4\.264 ___ ... 
Ankara mıntakası sıtma mücadele 

reisliğinden : 
'.A rıkanıdlı IOUnleoır U1uıı ~le! ınin l - 3 - & • ? • 11 mart ı 941 ... 

ı.tmıbttlda ııribı&eıPr Son Posta, "Ye-.oi Sabab, Tan gazctelerınin 4 • fi _ 9 -
10 - 12 mut 1M1 nı\sbaJ•rHe il.An edJlen sıtma mücadelesi sıhhat n1cn1ur

, lan Jı:anunun im1'tt ve kaba! mtiddet ı görölen lllzwn ilEerin" mart nihave
ttne kadar m.abldJtmdRn evvelki ıl&nımızdeki şartları haiz olan t.alıpleri.a. 
d'M., ıeme ballıyacaklan evrakı müsbde:lttBe IDlll"tln 31 ıncı. .wıune ka
dar relslilimiae müracaat etrnelerı "" tedrisabı 2/4/941 tarihinde başlana• 
c"'1 illın o-.. (1532) (2069) 

AgGpt'an hanında satmalma 
komisyonundan : 

Bir adet ~f baraltamn ıo-nın pazırrhkla elı::ıdltm...i 19/3/941 ,nr-
Adot IMll>a giını!i -ı 14.30 da Agopyan hanında satın alma komısyonunda ya• 

175.000 '>al .... lıllpNIO lllrsiL placalrtır. X..U bed•li 4972.39 liradır . ilk teminat 37Z9 liradır. Plfın v• 
175.000 > köprılauz > ııariname lııomm;tooda go..tcnl..,ektir. Taliplerin mimar .....ıkalariliı lıclli 

160.000 • kesme kanca. J =~===k=ODU11'1D=·==um=uuı==m\lr==IK"U=a::tl=aı:ı=. ==(=2082==) ========:=::: 
Yukanda ~ liç Jı:mem maı.em. lt{S/Ml c=s ha günö - l>UO 

ela ToPhanede Lv. imlrlitı sat.in alına kımıiayoa.- muteablıit nam ve 
.tıııeeabına pmarb.kla satın ahnaeakbr. Tahmin bedıeti 1U2!i .lira Wr. temı.
ııatı. llll lira 8'I kuruştur. Nümuneleri kcımisycıacla &öriiJtlr. 1rt kMl in 

Marmara Üssü Bahri K. Satınalma 
Komisyonundan: 

llelli valdtte komi ; cca .,.ıme1er1. ' (984) (199') 

••• 
Beher çittıne tabnun edilen fi3atı 1300 ınu,.. olan 500 ç;tt çnme llh

nac:ütır. Puarllkla elaıiltmesi 20/3/Hl _._,be günü saat 14.30 da Top 
hanede Lv. lmirll#i satın alına komlayonunda yapilacalctır. :lllı: t.miruıb 
.S7 lira 50 kuruı;tur. N!lmüneoi komisyonda eö>Q!Qr. Tııliplerin Jıelli va-
lı:lttAı komisyona gelmeleri. (980) (lfMI:!) 

• • • 

Toz Şeker İlanı 
1 - Bır lı:Boouna tahmin edılen .li)'llt 3'1.75 kuruı; olan 10.000 kllo toll 

'**' pozarllldıı satın almacaktır. 
2 - PIWlrlı&ı 19 mart 1941 çarşamba ıünU soat 14 de ~ Tct"' 

.-ıe kapmndeki komisyon binasında yapılae!aktır. 

S - Teminatı p<ıZarbk günu takarrür edecelı: ihale bedeli !iurındCSI 

" 115" Jlistwtinde derhal ahnacJktır. 
4 - ı.teıtlilerin bu ~le ilgılı l~carei •esilı:alaril<ı birli.ide belli gUJI 

ve ıı•ıı•tte komisyona müracaatları. (1967) 

Beberine 20 lira tahJnin edllen 2000 ocle( nc!ıı.tçi mtJŞ81ll1- .ımaealı:. 

tır. Pazarlıkla eksiltmesi 20/3/941 perııeınbe günü saat 14 de Tophanede 
ı.t. Lv. Amirliği aatın alma komisyonunda ]'llpdacakt..ır. ilk lemlmıtı. 3000 

liradır. Nümune ve prtı>amesi komisyonda görülür. Talibl...m belli \'likit- r----------------------------"1 
Deniz Leyazım satın alma komisyonundan le Jromisyona gelınclerl. (1188) (1998) 

• •• 
Beher çı!(i 15 kuruştan 3gs çift köhne kundura ve beher ı:i1ti 1-0 Jcu

ruıtan 80 çi!t köhne çizme S8tın alınacaktır. Pazarlıkla arttınlmaın 19/3/ 
1941 çarşamba günü saat 15 de Tophanede Lv. f.mirliii aa:tın alma komis
yonunda yapilacaktır. Taliplerin 67 lira ?O kuruş mal bedeli ve kundura 
ile çizmeleri Ayazağada Süvari BJn;cillk okulunda &örmeleri prtt,r. ı.-

taklilerin bellJ vakitte lı:omls;rooa &elmeleri. (993) (2044) 

••• 
Harp akademı.sinde bir muUak ocaiı yaptırılacaktır. Pamrblda elı:ailt

ınesi 20/3/941 per§embe günü naa\ 15 te Tophanede Lv. :\mirlili ııatin al
ma komisyonunda yapılacaktır Keş.U bedeli 850 lira kat1. feminab 137 Ura 
1iO kuruştur. Keşfi komisyonda görülür. Taliplerin belli -.Jdt1e ko-
miay>ona llelmeleri. (996) (2047) 

••• 
Afatıda yazılı balar Jı:aplar pazarlıkla satın alınacaktır. 1haleoi 26/3/941 

çarşamba günü saat 14 de Tophanede tst. Lv. ômirllği satın alına komisyo
nunda yapılacaktır. Her kalemi ayn ayn taliplere de ihale edilebilir. lı-
teklilerin belll vakitte Jı:.omisyona gelmeleri. (1005) (!l088) 

Cinıi 

Büyük kazan. 
Küçük kazan. 
Karavana, 
Kapaklı bakraç 
Kevgir. 
Kepç~. 

Saplı tar. 
Yac t;ıvaıo. 

2500 adet yular sapı, 
2500 • yular baş!$. 

799 • ka:;ağı. 

449 , tın1ar brça..s:ı. 

1000 • gebre. 

Miktarı, 

Adet 

350 
, 350 
7000 
7500 
1000 
1000 
1000 
1000 

• • 

400 > Zincir yular sapı. 

Tutarı 

Lira 

29.400 
21.000 
35.000 
60.000 
3.000 
3.000 
3.500 
4.500 

Teminatı 

Lira 

220S 
157~ 

2625 
4500 
225 
225 
262.50 
337.50 

Yukanda yazılı 6 kalf'm muytabi.y(' t..,liplerın komisyona getirecekleri 
nümun~lrrden beğenilmek v~ ih:ıleden 15 ı unde tL-:;lin1 ş::ırtilc pazorlık1a 

satın alin;:ıcaktır. Her kalemi ayrı ayrı t:llıplr>ıc de ih:.ıle <·dilebilir. 1h:ılesi 

26/3/U41 \'<ı:rş:amba güniı saat 14.30 da 'l'oph<.ın~<' Lv_ ~n1irliği satın almn 
komisyoııunda yapılacaktır, İsteklilerin bf>'llı ·,;ıkltte teminatlarile komisvo-
na gelmeleri. (1002) (2085) -

• •• 
To(::hanede Lv. yollama Md. de bulunan hava komprC!'Örunuo elektrık 

tobi.ni, c:creyan veren lAstik knblonun değiştirilmesi, bir adet otomatik sl
SOrl3 takılması pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. ihalesi 25/3/ 1941 sah 
aünü saat 15.30 da Tophanede Lv. S.mirllti satın alına komisyonund;:ı ya-

Beher kiloSUDU1' 
tahmin bedeli 

Kr. Sa. 

41,toO Kilo k07UD e<> U.38 
23,080 Kilo kuzu etı 68. 70 

850 Kilo sı&ır et; 48. 77 
1 - 12 Mart 941 tarihlndekl kapali zarf eksiltmesi talip çıkmamasmdaO 

yulı:arıda cins, miktar ve tahmin bedelleri yazılı üç kalem etin 20 m~ 
g4ı perııenbe günü saat 18 da pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - llk teminatı u3791u lira H?U kUl"Uf olup ıartnamesi her gi.ıJl i• 
saatleri dahilinde "255" lcuru~ bedel llnlkabil!.nde komisyondan alı • 
nabilir 

3 - isteklilerin kanunım Uıtedill veııaık ile birlikte belli gün ve ,aoV' 
la tstanbuldalı:i komisyonda hazır bul•mm•ları. (1937) 

• • • 
1 - Talımiıı edilen bedell (6875) lira olen 55 adet hu.wsl tipte pla • 

kanın 21 ...rt 941 cuma günu saat U le pazarlıkla ek.•iltmeai yapıl•• 

cakır. 

2 - Kat'I teminatı (1031) lira :ııı ınan,. Wııp pr\naıruısi her .ııil' 
Jı:mnisyoııdan olma bilir. 

3 -- lıteldilerin 2490 aayılı kanunun iatediii nı:ıikle lıirl.ıkte beJ)I 
&ün ve sa.alla lstanbulda bulunan k.omlll}'Ollda haur bulunmaları. 1201•> 

;,,: .. 
1 - Tahmin edilen bedeli 1415 lira olan bir adet maa lderrüat "' 

mahalline monla ~ edilnıel< §artiyle çamaşır maklnası alın:ıcaktır. 
2 - Pazarlık eksiltmesi 21/mart/ Hl cuma &ünü aaat on beşte yoP1 • 

lacaktır. 

Bu l~e ait kati teminat (212) Ura (25) lruraştıır • 
3- - Şartname<ıni görmek ve olmak i3tiyenlerin her gün ve e)tSı!t ' 

meye iştirak edeceklerin de belli gün ve saatte kanwıun istedlli v~, 
birlikte lstımbulda bulunan komiır.(ona müracaaUan. (2019) 

·-~ 
pılacnktı.r . Tahmin 
misyona gelmeleri. 

bedeli 50 liradır. Tnlıplerin 790 kuruş teminat..ıl• ı<"" 
.(1003) (2086) 

• • • 
10.000 adet yular sapı ve 10.000 adet yular başlığı alınaeaktır. TalifW 

rin komisyona getircçekl~ri nümunelerden betenilmek sureti.le pır.zartı");:~ 
eksiltmc_!.:i 26/3/941 (';lrşaınb'.\ günü saat 15 de Tophanede Lv. Amirlili s'V 
tın alma kornlsyonundn yeptla('aktır. Taliplerin nibnune ve kat'i tcnıi.fl11. 
larile belli vakitte komisyona gelmeleri. (1004) (2087) 

• •• 
300 adet kadron ve 600 adet ı:,!\ta alınacaktır. Pazorlıkla e]<Siltııı; 

20/3/941 perşembe günü s:ıat 1 5.~'I dn Tophanede Lv funirllli satı.rı ~~ 
komi~yonund:ı yapılacak tır. Eb'adı komisyonda görülür. Taliplerin :1) 

temınatıanle belli vakitte komisyona celmelerl. (1001) c2°~ 


