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GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi 

,111!!!!~~!!!!!!-~-~----~!!!""'"~~~~-----=~!!!!!!!--~.--~-~--~-'""!!!"'~!!!!!!!'__!!!!_~-----··~~~---·~~!'!!!!'!'!~~---~!!el!!l!!!!'!!!!~!!!'l!!!ll!!!!!ll!!!!!l!!!!!!!!!!l!!!'Jl~~l!ll!!!!!~~~~--~,,_· 

Yunan 
müdafaası 

Mid·1·hverin tehdi-1( Bulgaristandal Üç1Alnb1an delndiz:I; r- --:, ...... ,-A_N_tK_A_R_A __ H_A_B_E_R_L_E_R_I 

ı e sarsılmıyan K I b. a tısı atırı ı J I e C c 
-o-- an ı ır __ _,____ J 

!~~~i~::;!E~E~~ !~~gk~~~- Bi~~m~!~ba- ~~~~~~!~!;' Yeni 

~ ............ 

lngillerenin ıa "•kikad• rarını veı·ıııi'1 b" B ' nutukta Amerikan j 
kabil olan azami gardımı ... şısı ır uıgar 

ı ıösı.,re,,.ginde şüpl.. !l•/d••· bulunuyor: gencini öldürdü elçisine bu haberi 
___ ..J müdafaa -o-- nıüjdeledi 1 

Gencin babası da bin-

-
yll __ b.üJçe ITı~za_k,!elerine başlanıyor 

. >---·~· ...... · ~---~~~;;;;::;; 

Müzakerelere Başvekilin nutk ile başlanacak 
ve IVlaliye vekilimiz de meclise izaha verecek l'azan: Hü...eyw Cahlt YALÇLl\1 1 Düll akşamkı Radyo g-.ı.zcteııi- Londrn.1& ta.a.)-Reut.er. 

niıı verdiği maltım<1.ta göre Bal- başıyı katlettiğinden İngiliz Eaşvrkıli B. Churchill, 
'8 unaulıl:ır ı~m J:ıartnraftan kanlar vazi~tinde en calibi dik- evinin kapısı önünde bugün deui?. a.."Rrı memlekı>tlerde Ankaza. 18 (Husooi muhabirin4"""' ...,,.,..., - 2 d6) - nnınm yaptığım t.alıl<i 

)7 ArnavuWukta düşmanı 1 kat olan nokta; Bütün yapılau ld ya~ıyan Ameı·.kalıların "Pil- Irat.. göre Bıiyıik Mfüet M~ell.~i bnKOmll'nlfl l!Ml mali yılı hlltç"' ouızaJw,..,ı.,riu~ başiayc,-
tard lıa.reketine devam Alman tazyik w tehditleri.na ası 1 grirns,. c"'mıyelınin B. Winant 

<:derkeH dığer ıanı.ftan Bulgariıı rağmen Yugoall<vyanın sarsıl- 1 şert•fine verdigı ogle ziyafetindr , ..a.khr. Düıı)'ıı ahvıı.linin bliylilc Sll1""11lı.isı- geçiniiği bu ıı:amanda bi:r:im hiı1\ı<nıizcM- df' b:m 
tan tarikivle hüeumıı gct;et~k mııyısıdır. Her ne pahasına olur Ankar .. Radyo Gant••I bir nutuk wylemi~ ve Amerika değişikliklt"r yapıımı.... ve zamanın ie.apls.rı•m uygun mUhim kazarlar alınmaM bl'l<lenmek-
gibı görünen AJnıanlara k<1.'"'$1 ı;a ,,ısun her türJiı teklifleri kat'i büyük el<;ısint- J.ıı.ap ederek cı.,_ tcdir. 1'.:Zeiimle ı,rtmırlilı, poı;ta ve t.ı'1ıı·r:J um·etll'ri, inh.iw rnMe'ıeri fi,y>ı.U:ı.rı bugllakiı 
bir miıu:.<.laa h;u·bınr gırıı;mck surette redd"'1elı ve her ı;•'Ye I Sof yadan gelen haberlere mi~tir iri j ~ flU"tlıınmıza mihazl bir hali' ı:etirilN-eklir. 
lDt<:lıurıvetı Jıeıııerı henıl"ll ınu - nığmcıı bitaratlığıııt n.ıuhafaza 

1 

göre, Alman i~galinden ve Hükfımet.imizin ve milletimi- Çok mıihlm -..ı1arJ ihön ..ıı..rek olan bu ..ooNı:ı bili~ mi=lr.,...aerine BqV<'.klli-
hakk;ıl: ·bulunuyor Yunan mil- eylemekle ısrar eden Yugoı;lav- Bulgar hilkiimetinin Alman- zinde derin bır surette alil.kadar miz Doktor Refi!< Saydamın etr.flı biz nutkuyla ıı.ı.~ tahmin olunmaktadır. Ayrım 

1

1 letinın' tnlıdı'ıl vn tehlikenın bü- ya, di<ier laraf'tan bır tecavüz oldu"" bÜVl.lk bı·r meydan mu· 1 

:YÜk veya ku~ukhiğıinü hiç dü- vukuu ihtimaline !carsı da son yap 1 aş n m - harebesinın, biitiın geniı!liği ve ,.,. --.. • ........., .. - -, ' •• " 1 Jarla tığ- ani mada Ü .,- • 1 Maliye Vekifunİ'z de Vf'.r.'" -..Jarı hakkında ._.n .,...,.,_ -rı•~ malômat v_...,ktir. f · 
§İlnmedcn ıı;tıklal ve hürriyeti- derecedP dil<.kat ve ihtiyat ile · nevveıiır pek memnun gö- bütün ~ıclıldilc inkişaf ettiği 1 .Diğer tanı.ftaıı yarın ı;aat on beşte topi&mM·ak olan Rıi~iU. MillPi Mı·"hsinin rmnamı 1 
iti korumak vazılesinı ifa e<le-1 hazırlanmı.~ bulunmaktadır. rilnmemekte ve her yerde bu biı :uıd'." mZ<' buraya hoş geldi- sinıle devlet ıııauayi ve ma.adin iıılerinİJı kredi muamelelerini yapnmkL"l mil.kellel olanıık l.ir ( 
ceği şüphcsı«lır Mesele lııgil - Bütün bunlaruı gösterdiği ne- hareketi tenkit eder mahiyet- ni>. derız. E. Wıııant. AtlaıoUk Sümerlı&ıık kurulması ve ıte.mıayeı.inin ın.maıın devlet t:ı.ra!ındB.11 verilmeı. ııureti,yle kurub.ı; f. 
İerenın Yun:.nı"t;ma ne deru-e-i_ (Soou ~~~:_~un 6 

da) te sözi« söylemektedirler. Meydan muharelı":;i!'i, kat'i su-. iktmndi teşri<kölforln hıl!kllfıtlyle ida.n- VI' müra.kat...ıeri lıakkııtdıı.ki kanunuıı ban maddd,. .. s 
y., kadar , __ __.,.n <<iebile<:ei(ıclir. Bumın ~ı.. feci bir ~-"'U- tte kazanmamız lazımdır Bu \ ;;~ ~ y J ı ,...... ..,._.. re . ·. . . • rinln tadiline ve mezkfır kanuna bazı hnkiımw im'Wtiine tlair kanım lıiyihaJarıruıı geri ıılm· 
l!:ğor lııgilizll'} ı-;.,Jiwikte yttni 1 unan 1 ar muharebe Amtnka birl<.ışlk dCV· ı . . Do~,-'-"L~ •--'· n .. ;_ -'···-· 1 . • . ' 
~akKionya<la kııvvetlı bır Ct p- rü ~ .... s:~~ .... ~.~~~ ınmı:tıe::.~u~Ltin·~;V:!etlmei~m·~~ ~"':"'-~ -~·~~ ~llll - ~"~" ~~ <_':_""_ A_~ ~ g~a~ta~ ~._ne. :~ı-ıızdo.d':J. 
he ll'si8ıne muvaffak olurlar, ' Tepedelone .U&U ır.uıı~ .......,...... wv MUWUlb ~ MUMZ«u~~ -~ ~-~~MUNUNdl!L ......_...... _.._....,. 
Alınanların aşal(J ı;arkmalaııııa 1 'i;;i t8onu _ .. a elit,.. ı de) - - - -- -

'i(! Ege <lenızine ıomelerine mey- • 

danvermezıen<e, Brukan Yarım- taarruza geçtı KIZI layda 4 b 11

• .clasında A lınanlıtr pek hoşlanı- ı 
lanuyaeak bır v!Ll'.lyete düşrnuş 
layilabiirleı Çiınkıi hücumlan • 
tarda muvaffak olan bir Yıın:ın Maıesle kral ordu- ı ı· ra l ık ; r •. 
~ İngiliz cephcı:<ınin iki <"ennhı b" b 1 
·'l'ürk ve Yugoslav topraklıınna ya IF eyanname 
lııtinııt ede<'ektır. Buralıtı dan 1 ne,.,.retti 
Alınanların bır ~evırme har('ke- Y 

ti yapmalaı ı 1.as11vvur edilemez. 1 1 
ltuvvetli bır lrıgihz sefer hey.,. Ankara Radyo Gueteai 
tinin Balkanlarrla mevcudiyeti '------------' 
'lrugoslavyaya hıe olmaZR& bita
l'llf kalmak ve mecbıır edilirse 
topraklarını mudafaa etmek ı-e
llaretıni verebıhr Tiirkiyenin de 
liııı-rine diiı!en v~ifeyi ifada ku
llUr etmiyeceğır11• 1ng;lız ve Yu-

1 ,llıın uıüttefiklenmız l"Olındırler. 

Demek oluyoı lu Şark iiz!'l"i
ııe A iman akınını durdurmanın 
en 'JJIÜJ><Sir c;ar<«l Balkanlarda 
~vvetli bıı 1n;;ılız ordusunun ı 
ltıevki alma><ıdır Bu acaba çok 
geç kalmı.'J hır hareket mi adde
dilmek !Azım· Yokııa ba.zı tek
itik ve askeri ,elıepler dulayıniy
le bugün içın ırrıkansız bir te
tebbu.~ miıdür ·ı Buraııını yakın 
tilnlerde anlıya< ağız. Çünkii Al
lllıınların Bulgıırıstandaki din -
lenme toplanma ve hücuma gc<;- ı 
ille h,;,,ırlı.klarını azami sür'aUe 
bitirmP"e çaiı6acakları tabii -
diı'. " 

İtalyanların 7 gün devam eden 
ve her sefermde de büyük zayiat 
ile hezimete uğny:m hücumla
nndan sonra Yunan erkAnı har· 
biy ı mukabil bir taarruza 
gec;miş bulun.maktadır. Bu ta&l'
ruz istikameti Tepedelenedir. 

Yııran ordusunun son muvaf
fakiyrtlcrinden dolayı ne kadar 
maneviyatları sağlam ve aakerl 
disiplin ve harpc;ilik f&ikiyetl&o 
ri ne kadar arUmş bulımuyonıa 
İtalyan ordusunda ise vazcyet 
tamamen bunun aksidir. 

Sa Majeste Kral ordusuna 
bir lx>yanname neşrederek mu
vaffakiyetlerinden dolayı onlan 
tebrik etmlş ve yeni 1.a.f erler 

(So•u eayfa 6 sütun 4 ff) 

Amerika 
lngiltereye 22 
bombardıman 

tayyaresi daha 
gönderiyor 

Vaşington, 18 (a.a.) - Ame
rika hava kolordusu meruıupla
nnın bildirdiğine göre 22 bom
bardıman tayyaretıi lngiiiz ha
va kuvvetlerine iltihak etmek 
üzere, Daytona hareket etmiş -

Dfu;ünüldüğii w.man. lngiliz
Jı:rin Eı;e ııahıllcrıru Alına~ ıs
tilfuıına kapamaları Akdenızde
lti va.ziyetlen ic;m ' ' kadar fny
<laıı görünüyor l,ı bunu temın 
hıısusunda azami gayreti sarfe
deccklcrinde 9üphe edilemez. Ce
lıubi Afrika Birliği Başevkili 
General Smut'un Kahirede Mr. 
~en ve General Dili ile yaptı -
ğı mülakat hakkınd~ veı:aiği I 
llla!Cımat zihinlerde ıster ısle
llıe.z melhfiz bir Makedonya ha
l"eketıeri ile irtibat peyda ediyor. 
lialıeşistan seferinin ikmali ve 
ltaıyanlann Şarki AfrikU.d:ın , 
tardı için isticale lüzUın gorul- ____ <8_0 

__ n_u_oa_y_ı_._~_-_._"_"_8_"_•_l 
llıeııi ancak oradaki kuvvetler- 1 
den başka yerde istifade mak- t ı 1 
lla.d.ına mebni olabilir .. Llbyanm a ya n a r 
taptından ve oradakı yUz ellı 

~,;~~ ~~~~~ ~~=~ 1 Nihayet magy IObiyet-
~lı rme yapılııbılecek ilerleme 

areketinin durma.•ında ordu- ler'ın'ı ı't'ıraf edı'yorlar ıı.1ııı dinlenme ihtiyacından ve 
lııevsimin sıca.klruımruıından zı
~adc Balkanlardaki Mihver faa
liyetinin müessir olduğuna ihti
lııaı verebiliriz. İngiliz g:wıtele
tiıun bnzı ncşrıyatı ve Yllll";
ltistana bir Alman hücumu ıhti
lııali karşısında azami yardı
lııın yapılacağı hakkındaki mes
'11 Ligiliz ricalinin beyanatı her 
~al<le İngiliz ordusu tarafından 
"'IZl faaliyetlere şahit olacağı

-O---

Berberada uğradıkları 
hezimetin tebliğini 

neşrettiler 
Roma, 18 ( a.a.) - İtalyan 

ordnlan umumi kararga.hırun 
248 numaralı tebliği: 

Şarki Afrika<la Keren mmta
kasında muhnrebe ~iddetlc de-

1
P. M. Gurupunun dünkü toplantı 
ısında Sihhiye vekili izalıat verdi 

Ankara. 18 (a.a.) - C. B. P. 
Meclis çııpu umum! heyeti bu
g\İn 18 - 3 - 1\Hl sa.b günü saat 
15 de re.. Yelı:ıb Seyhatı mebusu 
Hilıni Uranın Nl'sliğirvle toplan
dı. 

icaret 
üks 

ka ul 

Ruznamede Konya mehbusu 
Dr Osman Şevki tnudağ tnra· 
tınd:ı.n \'erilıp Kızılay Ckmıyeti 

merkez vc.znesmde mcydam. ~·

lıanlan suııst.ımıı.1 etr.üında mü-

Veka [! • 

1 

(!) 

1'aan1Ba tJiradlğı bir tahtel'-hiri bafmııak l.9n !ıh bıgltiıı gemlııiııdm aWıuı dooWı11ı& 

bombasının infi1JIJonı göetereıı resim 

Vekalet, Fiyat Mürakabe Komisyonunun 
bu karan hakkında tafsilat istedi 

--~-~---e-~-

Korsan fr.D .
1 
K..,.K.--.,.;;;A;;;;;;;T;.;-...,!_._;---J-ap~n Hariciye Peynir Kralı Yorgi Kontiopuıos ihtilliiı-ı 

nazırının seyahatı j suçile Adliyeye teslim olunaı.t 

Bir Alman denizaltısı 
Atlantikte 

JSTANBULDA Moskova, 18 (a.a.) - Japon ; Bir müddet evvel, Fiyat mü-· 
hariciye nazırı B. Matııuoka dün 1 rakabe koımsyoruı, bazı peynir-

Haber aldığımıza göre Tica.. 
carH Vekfıleti ali'ı.kadarlara gön\ 
dcrdıgı bir tezkere ıle lüks pey
nir işinin tafsilatını istemiştir. 

Vekiıletin, lükf peynir karnnnı ı 

tasvip etmediği anlaşılmak ta • 
dır. İstenen izahat veka Jete, 
sür'atle bildirilecektir. 

BiR ÖLÜ Dotpor civarından Mançuko ile l cilerin lüks peynir (!) saitıkla-
Sovyet Rusya hududunu gec- ı 

ARANlvo,n.' 1 rını ileri sürerek iııtedikleri lük8 
L , :n miştir. Sovyet hUkOmeti Berline kararım tetkik etmiş ve talebi 

giden Japon hariciye nazın em- tasvip 0.,ıa~;.m. Maksat lngiltereye yapı- Bütün lstanbulu ala- rine bir vagon t.a.hsiB etmiştir. ;;.._..,,,,-

---<>--

lacak yardımlara karşı kalandıran bu garip 
faaliyette bulunmakmış ve esrarengiz hadise 

Vaşington, 18 (a.a.) - Öğ- PEK'Y AKINDA ı 
renildiğino göre bir Alman de- "VENi SABAH,, da 
nizaltıaının Atlantikte Ameri-
kan sahilleri civarında faaliyet· te ka olunuyor ! 
te bulnnmak üzere AUantikı ....,.....,. • .., ......... ,.._..,... 

geçmekte olduğu Amerika hü- A R p 
kfıınetine ihbar edilmiştir. Deniz r""--·rHtıı --'"\"' 
altının bu seyahatinde hakiki VA..,.. YETi 
ınaksadmm ne olduğu henüz bil L 1 
dirilmemckle beraber İngiliz ge- ----------
milerine veya lngiltcreye A- Berbera 'nın işgali 

M • 

merikan malzemesi götürecek uzerıne 
vapurlara karşı faaliyette bu -
lunacağı tahmin edilmektedir. 

• YAZAN: 

SABAHTAN SABAHA 

Bir italyan 
gazetesine 

göre ••• 

Afrikada 
fena habere 
alışmalı! 

Eski Kaşar Peynirlerinin 
kilosu 75 kuruş 

Diğer taraftı>.;ı. evvelkı gün 
eski ka.~ar peynırlerinin kilosu• 

\Sonu aa}'fa 5 sütun 7 d:ı) 

ır 

ıı Müsabakamız: 

' \. 

(Sonu sayf1 ali ""'fi de) (Sonu sayfa 5 aütun 7 d~) 

~=---------""!""---------
lııızı anlatıyor. Enekli G.n.,•al 

Kemal Koçel" 'Makedonya cephesıne yerle
~ek İngiliz hava kuvvetleri için 
11.rtık Rumanya, Bulgaristan ve 
~.a yollan a:;ılmıştır. Sofya· 
l:ı ı İngiliz sefiri Mr. Rendeli 
b. Ulgaristanı tPrketmis ve 
ııılgar1ann yaptıklan harel:et
~dcn piHman olacaklarına clı>ir 
~· llti İngiliz ihtarının bir ha-
1kate tercümun olduğunu ispat 
~ek sıra~ı gelmiştir. :Bundan 
"iil\ka, Britnnyanın en ea!:ihi
~et1ı af,ızhn Bııl~ristanda Al
l' ' rın rahat rahat tah ıdat 
~ tı l rına meydan verilnıiye-

.:ını de i!An etmişti. Bu tahşi- , 

datin bugün rahat rahat vukua 
geldiği aşikardır. 

Her ne olursa olsun, bir Al
man hücumu kaI"Ş!Slnda Yıına
ni ·tanın ayni kahr:ıman rı..lı ıle 
çarpışacağında, lngilltreniıı şu 
dakikada kabil olan azami yar
dımı göstereceğinde !'iirıhe _volt
tur. 

Şimdiden kcstı · ıcmiyttı nok-
ta Alman istila ·ın'.I <. t rzda 
ve n~recle mukabc' <><lil< cegi 
keyfiyüı.Jir. Balk rnl, rııı t :uu
mi uretlc menfaatle•i 1ak·, ın
d:ı.ı.ı bu müdafaa scdcli Alnıan-

!arı sahilden ne kadar uznk tu
t.arsa o kadar muvafık olur ve 
başka ihtil3.tıara meydan ver
mez. Böyle olunca da Almanla
nn çıkmaz bir sokağa saplan
mı~ bir halde Balkanlarda kal
maları kendileri için faydadan 
ziyade mazarrat verir. Çünkü 
askni s.~haclaki zorluk ve İın· 

kfuı.sızlık onlann diplomasi sı
liı.hlanıun da uıyıf kd.11.ıliler ii7.e
rındeki tesirini ~ ·ıemrniyetsız 
lı;ıJc oukaMktır. 

Jlü•,eyin Calıit YALÇIN 

• • 
Doğu Afrikada: 
Deniz ve hava filoları ta -

rafından himaye edilen bir 
kuvvet, ufak bir müsademe -
den sonra, İngiliz Somalisinin 
merkezi olan Berlıera'ya çıka
rıhıuştır. Bu te.şebbiisten is -
tıhdaf edilen gaye şudur 

a) Şebeli ırmağı boyunca 
Harar istikametinde Habeşis
tan içerilerine dalan kuvvet -
lerle il ortaklığı etmek üzern 

(Sonu aayfa 5 aütun 1 de) 
~' _______ .) 

Aclisababay<a üç Mraft.:.n lıücnın 

eden İngilizlerin t&arrıız i~t ilm

metforini gösf.ı>i"İr hnrita 

lki üç lıafln oluyor Pcıı:.ol•ı 
d'İtalya iı;mindd<i İtalyan g·ı· 
z.ete~i eöyle yazıyordu. ' 1 

tltlSABAKANIN ŞElil.İ 

Bu parçayı kesip sakla) ıııız. 
Son p3rç:ı ne~rcdildıktcn son· 
ra bu parçalar bir araya gcti· 
rilmek su:etiyle meydana ~ıka· 
cak resmi, vazıh ~dresinizle bir-
likte H r •rıize göndermek ba

"Hall.-şı~trııı her taı-·ftıuı hü· ) 
har milsabakamıza iştirak için 

cwna utırıınııştır. İleride ~ok k5.fi gel~cekt.ir. 

,Sonu a:ayfa 4 Mltun 4 de) !·------------



'' ''1 
işga ı i 

y 

~talya ve havalisinden no 
==j Yazan: Daniş Remzi /{orok F 

Matasa!"rıf Firuz:ının firarı - Yeri 
mutasarrıf velıili - Kaya pınarında 

1

eşlııgalar - ltalgan lıiliselerine sui-
kast - Konserve hulusu bomha&ı 

-8-

os 
-- -o~--

Teşllil:..tı tevsi 
oluı uyor 

Ticaret v.•ldk•i, f'yat mii
rakabe büros• mın tcvs.me ka
rar vcrmı~tı.·. Efr..xl.ı. ha.len 22 

)(aksadı bu asayişsizliği derhııl kalruasını zarırri buluyor. Adam memur çaW, •n;ıklac;.r. Bunların 
protesto etmek ve hükfımetine !arını arayıp da emirler vcı me- mühim bir kı.• m da dahili btlro 
bildirmekle tehdit eylemektir. sine meydan kalmadan kııı.sc 
Tul.at i,şte şurası şayanı hay- caddesinde bır bonıba patladığı, 
rettir ki: Mutasarrıf bey bir İtalyan rahlbeleriyle rahiple -
İtalyan gemisine "kaçmış ve o- rinin büyük bir tehlike atlatUk -
aUDla da Rodou. iltica ey!emiıt- 1 ları etrafındaki havadis ı;ehri j 
tir. ba.ştan başa dolaşıyor. \ 

Tı.bii ortalık biribirine ka.nşı- Farantinin hareketine mey -
yor, memleketin başındaki en dan kalmadan kendi kendine o
bilyük mlılkiye im.iri, idari baş luveren infilak konsolos .tarafın- 1 
kaçmıştır. Büt!in bu muta.sar·. dan derhal protesto ediliyor .. 
nfhk başı boş kalmış vaziyette- · Erkek ve kadın İtalyan rahip
dir. Aliıkadarlar derhal İstanbu- !erinin kiliseleri arasında aWan 
1 mıı.Ui:ınat veriyorlar. Onım Y"" bir bombanın İtalyan dın ada.m
rine vekiileten mntasamflık et- larına ve kilise•ıine karşı bir sui
~ ilzcre liva muhasebecisi kast ve hakaret olduğu, bunun 
Talil. 1Jj başına gcciriliyor, on- da ancak dahilde bir takını anar 
dan sonra. da vaziyet bütün bü· şist, komiteci insanlar tarafın -
tün Marki Farantinin Jatediği dan yapılmış olduğunu, memle -
yola ginnirş bulunuyor. ketteki A&ay\şsizliğin arttığını 

Çilnkil konsolos Kaya.pınards.-, derhal filo komutanına bildir -
ki eşkiya soygunu hildi~in\' mekle beraber mutassanf ve -
dall:uıdırıp budak!ıındıı-arak j kili Talatı da bu yoldaki sözleri 
mulırlp!Prdelri telsiz vasıtruıile ile İtalyan hükfuneti namına 
derhal Rom aya ve Bahri Sefit protestoda bulunur ve hatta: 
adcları kumandnnlığına rapor - Bu işte önayak oiduklarını 
etmekle beraber Antalya muta- bilmekte olduğwn Antalya gaze
sarrıfın.,ı Rodos ada!!lna iltica tesi sahibi Emiıı efendi ile tüc -
maksadile AnWyadan kR~tıih- car<lan Zeki efendi:,i bi7.e teslim 
nı. memlPket içinde pek büyük etmenizi ve kendilerinin tarafı -
hfıdiseler Mknıa.sının hemen bir mız<lan cezalandınlınalannı ta -
11aat ve <h 'dke m-leııi oldnı'u- lep ediyorum. 
11u, bunun kin süratle i•g:al ha- Gibi bir de hakimane ve mü<> 
~katı"<ı. V" ihrac ameli··~•i~e birane bir eda ile iki Türk mil -
başlatnıt"ll"' tam sırası geldiğini nevverinin İtıılyan konııoloslu,,<"\ı-
bildiriyordu. na teslimini ve memleketten sU-j 

Marki Faranti bunan becer- rillnıclerini istiyor. 

i ş l e r i n d e çal·~tığından 

ancak 10 mem.:r, ih~ikar takiu
lerinde ku '!llll;rıı.ı.1 t :ır. Bu j 
memurlatı;ı, adet ..ız',;ı dohyı

siyle gittikçe pıy..so.<!a tan.ındı~-ı 
ları sabit oL;ı~<tadır. Halbuki, 
cürmümeşhude çıkacak memll.1'-, 
!arın tanın:ıı:ıması ~tır. 1 

Fiyat mılrakabe bürosu me-; 
murlannın bır lı'1SUSiyeti <le ek
serisinin genç oluşudur Piyasa
yı tanımamış, başka Lir tabirle 
tacirlerle yüz ;:;öz o'mamış bu 
mcmurl::rın lwı hanı:.< bır fena
lığa alet o!J.caklaruıa. ihtimal 
verilmemektedir. ı 

Mün.kabe bıir<ı&u, bazı kim· ı 
selerin kendi1 rine mtir:ıltalıe 

memuru süsü vererek dolandı

rıcılığa kalloştıKlarını haber al· 
mıştır. Büro, bunun öuüııe geç-, 
mek ürere memurlarına v Hyet- 1 

Q0 tasdikli hüviyet varakaları 
vermiştir . ı 

Asker ailsleriı1a 
yapılan yardır.1 

elikten sonra; ikinci bir hadiseyi Şayanı dikkatır ki tam bu sı
hazırlarnakta gecikmiyor, ken- rada, yani bomba infilakını mil-
di · · lı"k" ti. erdi-· tealnp; ııchrin hem sapa bir ye-. H . • sının u uıne ne v gı ra- rinde ve hem de pek geni• olan er ay yetmış hın 
ponın isabetini isbat için mü- ~ 
..... t b' _ ,_, h d ·· .. d tüCcar Zcl<.ı beym evinde toplan- li t • l 
"'" ~ ır '"'" arun u usunu e mış bulunan bnıin bey ve rüia- ra evzı o unu yor 
ihmal etr.ııyordu. Bunun için kör kaaı da hAdise etrafında müza _ 
fezde bulunan torpidolardan bi- :Vuhtellf kazalarda, ıwk~ 
rinden ted.:ırik ettiği "zararsız 1keredahnli~d::_ bbırul~~!._~rlıır. Ara- ailelerine yapılan yardımlara 
bir boma" yı filika ile martın arın şoy.,, ıwau.vere geç-

ktedi • devam olunmaktadır. Bu kaza-
yinni yedinci günü ortalık karar me r: 

-• • • 

y o ft 

OKUYlJOU 
O/YOR Ki: 

Bir senedir ita emri 
alamayan bir mütekait 

l ınu esı 
v 

tah 

Gazetemize milracaatla ya
na yakıla kendi acıklı ve ''Ok· 
su! vaziyetini anlatan mahke
mei aııliye kfltip naınzetliğin • 
den müteakit 7859 sicil kayıt
lı Hüseyin oglu Mcvlut adın
da bir zat diyor ki: 

"Adliye Vekaleti nt i !eri 
mildilrlüğündcn rıamıma 28 li
ra mahiye tckaiit maaşı talı -
sis olundu ve bu nihayet di -
vana girdi, çıktı. Bir sene ev· 
vcl yapılan bu muameleden 
sonra haia İstanbul dcfterd:ır
lığına ita emri gelmediği söy
leniyor. 

Dün toplanarak heye i "dare Bu sene daha mun
tazam yapılıyor 1 
İstanbul belediyesi muhase -

be müdürfüğü, yeni sene yol 
vergisi t.wakkukatına ııubal 

ayındonberi devam etmektedlı'. 

raporunu tasvip etti 
Şirketi Hayrlyenın l!HO se

nesi yıllık umumi heyet toplan
tısı diin .ığledcn donra şirkeun 

merkez bınasmda ·?.pı1ınL~tır. 

Dıin, ~rkctin ayni z:unanda 
fevkalade ı oplan~mnı da yap
ması mukarrc....Ji. ,hlakat b;sı ·' 
darla.rın h~:ısinin ,q•lantıya 

gdmcmesi yüz:..Odç:ı fevkalii.de 
heyeti umı..r.:. ye içlımaı 15 gün 
sonraya • ~ n oluıiro · .. tur. 

Dünkü t.,p • ..ntıya idare mec
lisi reısi N••cnıedd n Kocataş 

riyaset etml~ ve Tica«>t V eka
!etı namına nuntaka ticaret mü
dürlüğünden İhsan Faik ve 
M;ılıye V eldi!etı namına da An
kara bors••ı knmbiyo müdürü 
Hasan hazır bulunm.• tur. 

Mecliııi ldare &, orn 

İçtimada okun~.ıı meclisi ida
re raporunda seksen küsur se· 
nelik tenıiz bir maziye malik 
bulunan ve milli miliiyetini her 
zaman muhafaza etmiş olan 
§irketin bılbessa son senelerde 
vasıl olduğu tekamül merhalesi 
kaydedilmektedir. 

Şirket, buYüJ< Avrupa har
binin zuhurundan evvel tedoir
li davranarak hariçten ithal e- 1 
dilmesi zarun görülen bazı mad-ı 
deleri vaktinde tedarik etmiştir. 
Bu suretle şirket en müşkül 

şartıa,. altında bile amme hiz - 1 

metini sekteye uğratmamış ve 
vazifesıni memnuniyete şayan 

1 
bir şekilde başa.rım;.tır. 

Kömür nnvlunlarının hali ha
zır icabı, harpten evvelki fiyat· 
!ara nazaran hır hayli yükselmiş 
olmasına rağmen, şirken Erol 
vapururun bu sene gösterdiği 
fcvkaliı.de garret sayesinde kö-

1 
milr işini de halletmiştir. Fil
vaki bu vapur bır senede 14 se
fer yapmak suretiyle idareye 
55.134 lira kar temin etmiştir. 
Bir senelik v&ridat ve mesa.rifaı 

Şirket vapurları bir sene zar
fında 10.8bo.008 yolcu taşımış-
979.311 lira hasılat temin etmiş· 
tir. Şirketin bu sene taşıdığı yol

Bundan evvelki senelerde yal 
nız mahalle mümessilleri tara
fından yapılan talıaltkukat iş- I 
!erinde bu sene mahalle mümes-1 
sillerile kaaa belediye tahsil ve 
tahakkuk memurla.·ı da iştirak 
edeceklerdir. Bu sw·etıe yanll'I 
ve mükerrer tahakkuklann ö
nü alınmış olac::ktır. İstanbul 
belediyesi yol tahaklrukati 850 
bin lira kadar bir meblağ tut -
maktadır. Bunun her sene 750 
bin lirası tahsil edilmektedir. 

BELEDiYEDE 

Ben de bu urun za.madır 
çoluğum, çoçuğumla aç ve 
biilılç sürünüyorum. Üstelik 
evimi?. de kira.. Bu halime mer· 
hamet etmeleri i~in alakadar 
makamların dikkat nazs.ı lan· 
m çekmenizi dilerim. Oç nu -
fuslu bir ailem var ki hepsi de 
benim bu paramı ockliyorl:ı.r. 
Halimize aCiyınız ve acındır -
maııızı dileriz." 

Yeni Sabah: Bu hususta a
liı.kadar makamların dikkat 

D&Z<ll'lannı çekerız.::· ---~ 

Muhtekir 
manifaturacılar 

cu adedi geçen seneye nazanı.u Şehir ]Jf eclit:inin 
!~::e:~ır:..,.~~r~'~:=:ı:~~ ~ dünkii toplantısı Dün hapis ve para 
cudan mahrum kalmasıdır. Ay-j İstanbul ~ehir Meclisi dün ce:ı:asma mahküm oldular 
nca benzin tahdıdatı araba va-1 saat 15 de toplanıı.rak ruzname- Su!ta.nhamamı Fiııcancılat 
purlannın varıdatını bir miktarı' sinde mevcut meseleleri tetkik caddesi Maksudiye hanında. 
tenkis etmiştir. Buna rağmen etmi:ıtir. Türkı;ever manifatura kollcktit 
şirketin bu seneki varidatı 939 Üsküdarın ve Üsküdar mey- ııirketi hissedarlarında.n olu? 
senesi varidatından 52568 lir.ı. j danımn imar planlan bazı kil- Finike tüccarlanndan Ahmet 
fazl:ı.siy!e 1.lti l.009 lirayı bul - çük mün&kaşalardıın 80ru'a. kır Türkere iki buc;uk top kadifeyi 
muştw·. bul edilmi§tir. satmamaktan suçlu ve mevkuf 

Yeni meclisi idare Şehir Meclisi bugün saat 15- Yervant Kamparosyan ile or-
Müddetleri hitam bulan mec- ı de şubat devresi lçtimaları- tağı Nobar Kaynak hakkındıY 

lisi idare iı..•·.lıklarına llfah · ı nın sonur."1'Sunu yapncaktır. ki tevkif kararını ve müteakiP 
mut Nedim Ayvar, Nuri ve Re- Bu itib~rl:ı vali ve belediye re- duruşmada diğer ortakları Kit 
şat Gökkan intihap olunmuş ve isi doktor Lütfi Kırdar azala- kor Kamparosyanın yalan il"' 
eski mürakipler ipka olunrr,uıı - ra hitııJıeıı ~·zt şehir meseıe- j hadetinden dolayı tevkifini y~ 
tur. !eri hakkında bir nutuk vere- mıştık. Diln ikinci asliye cez!Y 

cektir. da yapılan duruşmada bir suQ 
I KT I SAD sabit görülmüş, fakat d~~ 

dıktaıı sonrn sahile getirtiyor. - Bu sabah İtafyıı.ıı filosu !ar her ay asker aileler/ne 70 · 
Yine kendi mutemedleriııdeo. 2 geldi. l!'nkat ıhraç hareketi yap- ı bin liralık yardım ta.lıııuıati tev- d a m 
kiŞi bu boınayı alarak cehre gi-. madılar. zi etmektedirler. Asker ailef&. 
rip İtıı.lyan kilisesinin önünde - Fa.kat §imdi yaparlar. rine yardım için toplanan yar- O 

Kirkorun bulunmaması dikkate 
alınarak onun beraetlne ve di
ğerlerinin birer hafta hapisleri 
ile 50 şer lira ağır para ccııASI 
ödemelerine ve diikHn1 ıı.ruıııl 
da yedi gün müdd§tle kapatıl • 
masına karar verilmiştir. 

D:inltü ihractıtın yekunu 412 
bin li.rad.ır. ~u arada dilıı lwiç
reye fındık, tiltün, Çekoslovak
yaya lmyısı çekirdeği, erik ve 
kayıııı peı;tili, Ahnanylıya tü
tün, lç fındık, Fillstine tuziu :o-t FO [_/ S T E 

yolun ort.asında gömdürüym. - Neden? ·------
Sabaha karşı da her tıirfü te- - Dünkü soygun vak'asın-ı dım tahsisatı da her ay için bu 

darik yapıldıktan sonra infillk dan sonra bugünkü bomba infi- mıktan bulmaktadır. Muhtelif ıTürk bandır al sefinelerin sefe le ·ini 
hidisesine intizaren herkes yerli JaJti ~ine tüy dıkti. Bunu ış- kazalarda yard.!.m gör~ muh-1 tanzim CO en har arnz.meye a:t hazır· 
yerine çekiliyor. ı, gal için iyi bir vesıle teliikki ede- tacı muavenet asker ailelerinın 

Ancak konsolosun bu ustaca ceklerdır. 1 mıktan 5000 den fazladır. Bun- 1J~Vpr ~rna~Ja dı 
U!dbiri biı bakımdan lüzıı=uz - Doğrudur. 1 ı--'·- yalnız 2700 tanesi Fa,. MUnakalll.t Vekili Cevdet ~rim İncedayı, dün de tetkikleri 
vibı· ".,örül'ur' . çun·· ku" ortalık ni',a- - Fakat bunlıı.nn hepsi ken- """"""" .,. _,, di aflaruıd tte ld tih k···~ dahilindedir. ne devam etmi..•tir. Vekıl, dün Deııi2yollarında me·gul olmuş, 
nrken v~ Akdcnizin mavi, ber - tar an mure P o u-, - ., ı:ı.k suları ı.izerinde güniln L'}lk _ ğunu ıspat edersek. ----- -- - - -

1 
müteakiben Mır.taka Liman 

lan oynaşınağa ba.şladığı 28 Bıitün gc;,..!er bu sözleri ııöy - y l Reisliğine gelcre't billıassa tek 
mart 335 sabahı ufukta bır çok ı liyen zatın yıizüne dıkılmişti ve ,.__ a a il c ı ~ -, elden idare C'J.il cek şilcpforin 
kara dumanların gittikc:e yak - hepııı bırden garip bir ht•ycca.nla r vaziyeti etrafında tetkiklerde 
laştığı gı:.rülüyor. Bu gelen ge- ve merakla wrnıuşlanlı: 
4lCoil defalo gibi değil, büyük, ke- - Nasıl? .. 
sif bir dwm:.n karaltısıdir. Ve Bu meraklı suale cevap ve -
:nitekim yaklaşınca bunun bü _ ren yine Bı:ııin bey oldu. 
yük İtiılyn.n donanmasmd:ın :ı.y- - Emin olunuz ki böyledir. 
nl:ın Cez:ııri Bahrisefit filosu ol - Y:ı. ispat ciheti?. 1 

dıığu anlaşılıyor. Miralay Cano - İşte .. 
Aleks:ı.ndro kumandasında bu - Emin bey bir müddettir elinde 

hem de getiren 
tavkif edildil r 

Hem kendisi, 
muhte ·ir ustası 

bulunmuştur. 

Haber al·1 ı"ı .. ııza göre kara 
sulanmız dahilinde işleyecek 
Türk bandıralı ~fin ~crn se
ferlerini tanzim etmek üzere ha· 
zırlanan kararnamenin tatbika
tına ait hazırhk !ar ikmal edil -

rik lakerdası, Macaristan& kıı- , c: • 
zu derisi satılmıştır. , -andık altında parmak 

Altın fiyatları ı farı ezı miş 
Beyoğlunda Bostanbaşı oto" 

Alon fiyatları yüksekliğini matik santralında ~,;an 28 
nrnhafaza e.tmek~edir. ?~ . de yaşlarında Mehmet Ergün ...ıı.ııt 
bır altının fı~ atı <!4.50 !ıra ıdı. rala ait sandıklan istif e<lcl'hcı> 
llt1 J.ır.N'/t- TIE dfu;mü,~ ve parmakları ezilmİ~ • 

Lise mil lirleriı!in 
toplaniısı 

İstanbul nıaarif müdürlüğün

de dün şehrimizde bulunan li
se mü<lür!eıi bir toplantı yap-, 
mışlardır. Tuplantıda liselerüı 

ikinci yazılı imtihan ııckilleri 

ve notları etrafında. görüşme-! 
!er yapılmıştır. 

tir. Yaralı Beyoğlu hasta!.~ 
sine kaldınlmıştır. 

Bi'ıyükada::la yangın 
Büyükadada 23 Nisa!' csıt 

desinde 29 numaralı ve 1200 ı.· 
ra;a sigortalı evde oturan ?J:l" 
rikanın odasından yaıı,;;ın çı.Jc' 
nıış ve sür'atle söndürülm!iştil'· 
Yangının sebebi etrafında uıı· 
kikat yapılmaktadır. 

!unan filo n.hayet körfeze giri- bir <;u 'al sanlı olarak tultugu 
yor ve demirliyor. Fakat a.'lkcr 1 iri bir kaç teneke parçasını mey 
ihracına falan yanaşmıyor. dana çıkardı ve hayrr,tl~ kendi-

Müralmbe komiGyonunun 
yaptı,;ı curmü nıeşhutlaroaJı 
bır taneei dun ikıncı asliye ce
zaya geldi ve mulıakewesine 
başlandı. Mlıraka~ komısyo
nuaun ıııalık-.ıncye vermiş ol
m~ından do."yı bir ibUkac 
ciırm.l meşhuut.1 otJugu nıey
da.ıda bulunan bu suç mahiye
ti ve yapılan dalavereler itilıa, 
rile çok enteresandı. 

kuruş alacaktım. Buyurun 1') 
kuru.' daha. 

Falan diyerek bir 10 kuruş
luk uzatmış ise de ı~ işten g~><;
miştir. Zabıt tutulmuş ve iş 
mahkemeye düşmüştur. 

miş bulu maktadı:·. Kararna· =========================

sini dinliyen arkada.şlaruıa. bü -
Ffloyu görür görmez sözleri • tün tetkik ve talıkiJ.-.atının ne -

Din müessir olduğunu gören ve 1 ticesini §<iylc anlattı: 
dinlendii','inden memnun olan _ Bu bir konserve tenckesi
lııl.arlti Faranti derhal bir işgal dir. ltalyan gemilerinde efradın 
hareketi de beklerken bunun ya- yedıırleri konservelerden boşa -
pı!maınasından son derece üzü · 1 lan bir kutu .. Bunu barutla \'B 

Jliyor. lşte o zaman bomba terti- paçavra ile tazyik ederek ve bir 
bi IJ(lk işine yarıyor. Bu Inın!tle: az da iPfilıik maddesi koyarak 
f"ılo komutanının işgal emri ver- doldurup kapatmışlar .. Fıtil ile 
memesi emrivakiler karşısında 1 bir ucun<lnn da ateşlenmesi içın 

OkUyuı:ul!l.{ırtUıa göstermek 
1 maksaclıl.e bU muhtekir tipleri

ni ur;ıda kısaca tanıtıyoruz: 

me, bu ayın sonlarına doğıu 

mer'iyet mevkiine girecektir. 
Karanıame mucıbince gcr.ıilerın 

scrfl'ÜSeferlcrini tanzim <.'<lece;,: 
komisyonun Ltanbulda teşe.K-1 
kül etmesi lıizımd•r. Kon:isyon j 
azasından Ayet Al~uğ ile Muh
sin ııehrimize gelerek ali'ıkauar-\ 
!arla tem<ISa gc~mişlcrdir. 

<>--

r 
Yeni Sabatı.ı 

, ufak bir delik bırnkmı~lar. Bunu 
"\) yapan ltalyan torpidolarından 

biri, yaptıran da Marki Far.uı -
tidir. E;;cr bizden tertip edilen 
bir suikast olsa, böyle yalancı 
bomba koymazdık elbette. 

Pangaltl ve Beyoğlu hakka
liy<, magazalarında peynir kon 
tl'olüne çıkan menııırlar; evvel-

Bakkal Ziya dünl:ü duruş -
mada suçlu idi. Tezki'ıhtar Yanı 
ile ~ıkar Mustafa ise oııun mü
dafaa ~ahitleri olarak bulunu
yo;tardı. Fakat bı.ıı:ıiw dığer 
şahıtlerin ve ·ammı= şalµtl~inin 
ifadelerine o k&dar a~\kıp bir 
şekilde bcya.natt.« b.t1IJ1!1mu~ -
!ardır ki mahkeme deı'Iıal bun
lardan tezgahtar Yanınin tev
kifine karar venni•tir. Çırak 
ise ya~ı küçük olduğundafı ya
kayı kurtarmıştir. 

Beled.~e me nur.arı 
ya•· !1 "Tl ce.,ı•yati 

1 ~NE BEDEL! 
TUridye ~cnelt4 

UNELIK 1400 Krfo Z70.0 'rt-
1 AVLIK 760 • 1460 • 
1 AVLIK 400 • -• 
1 AV\..11( 110 • IOO • 

11 Mart 1M1 ÇAROAM 8A 
lO !lef er 1360 
1 Mart 13M 

Qiin 71, Ay S. yıl: Mt • Ka.ım tal: 

Clllft .. Oil• lkla<ll 

11.48 8.03 9.%'1 Ezani •. .., 12.22 11." v-...... vnıı ı ... ..ıc 
ıt.00 uıı 10.111 Ezani 

ı.a.ıa 11.49 4.21 V•a.ad 

DiKKAT 
ev ... &ab•h• • g6nclerllea ,.... ... 

• eıwrak netredil.ain edU•..ıa l•ff 
eıl9MlaaZ ve bunl.ırın kaybcMım_.,._ 

... n dolapı biç bir -,.et lcabl&I 

1 

1 

Faranti hem bir hadise, bir 
infilik vak'ası yapmak, İtalyan 
anasıra karşı bir suikast tertip 
e<lildiği kanaatini yaratmak; 
hem de hiç bir İtaly•nın burnu
nu kanatmak istemediği için İ
talyalı kadın, erkek rahiblerin 
bulundukları binalıı.nn ortasına 
ancak böyle bir konserve kutu
su bombası koyabilirdi. 1 

İnanınız bana.. Bunun böyle 
olduğunu sanki Marki Faranti 1 

ile birlikte tertip etmişim gibi I 
biliyorum ve inanıyorum. 

Bütün ceml:•et erkim -ki bun- ı 
lann da bir çoğu ittihat ve te
rakki fırkasına mensuptular- E
min beyi tam bir dikkat içinde 
dinlirorlarılı ki birdenbire içe -
riye haber getiren uşak: 

- Kutaesenf bey geldi. 
(Arı.ast uar) 

i 
ki gün lllaçkada bakkal Ziya
nın dükkanına gitmi~ler ve iki 
tanesi içeriye girerek tezgfilı -
ta bulunan Yaniden "iyi kaşar 
bulunup bulunmadığını,, sor -
mu.şiardır. İşinin ehli olan tez
gfilıtar derhal: 

- Hem en 8.lAsı var .. Fakat 
100 kuruştur. 

Demiş. 
- Tart yarım kilo. 
Denilince kesmiş. tartmıt. 

S3.l'1Il1' ve gişeye gidildiği sıra
da: 

- Elli kuruş al wıta. Yarım 
kilo kaşar. 

Diye seslenen çırağının de -
diği gibi kendisine 117.atılan li
ranın karşılığı olarak elli lm
rıı.şu vermiştir. 

Fakat tam bu m:rada bunl&
nn memur oldukJannı. nasılsa 
hissetmiıJ-

- Aman beyim bir yımh,Iık 
oldu. Peynir 80 kuruştur. 40 

Bakkal Ziyaya gelince: 
O ihtikan sabit görüldüğün· 

den şimdilik tevkifine karar 
verilmekle beraber ayrıca da 
mahkemeye yalancı salıit teda
rik ettiğinden ve bu rnrctle 
mahkemeyi iğfale te~ebbiis ey
lemesinden dolayı da halılwıda 
takibata geçilmesi karar altına 
alınmıştır. 

Bu suretle hem ihtikara kal· 
kan, hem memurları görünce 
90 kuruşluk peynire 100 kuruş 
isterken birdenbire ı<O kuru,şa 
kadıı.r inen ve !'Ollra da malı -
kemeyi kandırmo.k maksadile 
yalancı şahitlik eyliyen ve 
!nınlan tedarik eden bakkal ile 
tezglht:&n tevkif edilmiş oldu
!&r. Bakalım ıuıal kararda yive
cekleri oeııa 11.tesi de ne kad&r 
olacalı:!. 

Belediye memurları yardım 

cemiyetinin yıllık kougrcsi 22 
martta şehir meclisi salonunda 

1 

yapılacaktır. 

~~~~, 

I
Gazetemiz m-::ccani ilan 

gönderen mQes:;esele· 1 

rin nazarı dikkn ıne 
28/5/1928 tarih ve 1324 sayıhl 

damga kanWlunun 32 inci maddesi-, 
ne 3760 Sllyılı kanun ile eklenen 79 
numara mucibıncc ancak :lmme men 
faatlc.·ine hltdirn ce-ınıyet.lu .n davet, 
konferan.3 ve toplautı il!ınları dam· 
ga resminden nıu~ıflır. 

Bu itibarla gazetemize emri hayı; 
mticsseselerı müstesna olmak üzer-~ ~ 

meccant ilAn gönderecek bu ncYJ 
1 

teşekküllerin il~olrırı 8 kuruşluk pu
la tlbidir. Gazet,.mize ilAn göndere
cek alikndar makamlar1n bu hususa 
nnarı dikkaUeriııi celbederiz . 

Kııııı:ınpaşenm ezeli bir derdi: y olınızbık.. 

Kasımpaşamn yolsuzluk der- j 
di ezeli bir derttir. Filvaki Ka- ı 
sıınpaşanın iki yolu vardır: Bi- . 
riLcisi Zincirlikuyu camiindı-n 

başlayıp Büyük Piyale camiine 
kadar devam eden caddedir. !
kincisi Çiviciler içinden başla
yıp Şi§hane yokuşunun başın -
da nilıayet bulan yoldur. 

Bu yollar işçilerin sabah ak
şanı. güzcrgii.lıı olan işlek ana 
yollardır ve ma.atteessüf her iki-

u~· 
si de kışın su ve çamur g31C 
!eri içinde, yazın birer toz ve dıl" 
man deryaaı halindedirler·. _,u/ 

Yukarıdaki resim Ç~ııİ 
içi caddesinin perişan • Jll""' ... 

göstermektedir. Yapıcı lı~)ll' 
imarcıbğı ile kendini :t.ta~ ~ 
!ara sevdirmiş olan beledi~_,,_ 
isiıniz doktor Lfıtfi :KırcP". 

ehemmiyetle dikkat nazarııı1 rf' 
keriz. 
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Yazan : Eski Dahiliye Nazırı Reşit Rey 

Kalpazar.lığın men'i ve amilleriıRin 
yakalaııması için derlıal tedabiri 

tazime ittilıaz ettik 
-18-

Bir iddia 
ve bir lılidi.se 

Her=:::=-
www:ıwwww 

Trans Der Büyü 
Sabah 

ess of Britain E p 
Bulgarların y:ırı resmi (Dnc;) 

gazetesi Bulgarh;tanın ilrlt'r 

paııt:nagitmeziniuye~inizıu:1111 Bu müzeyyen deni"' sarayı da bir danizaltı 
bır a.n evvel tahakkukuna yar- -
clımı dokunıı.cıığını yazdı. ' •ı f / • h •• "" k 

Buıgaristanın üçler paktına ı e agyare erın ııcumuna ugrayara 

ş:mdirk ===~ 
--::: Bu kadar! 

Gazeteci 
ve asker 

Yunan ına.tbuat ve propag:ın· 

girmesi keyfiyetinin nasıl olnp ., • • d b / f 
ta yeni nizamın lıir :ln evvel ta-, alevler ıçın e alırı mzş l 

Ü•· tt ı· · ··t ilik h tt b• hnkkukuna yar.hm edebilec..,.~i ı tradei seniyeye m· .... vaa a ısesıne mu ca ususa a " -
'kusur edersek cezasını görürıiz, 1 na muavenet vadetti. !Ialbukı 1 ger~ckten bir muammadır. Yo·I 

Rusların Kud..tstc Elenizro gayre• kuş yukarı ağır yüklü bir ura-1 
Yazan:~~~~~~~--, 

Cemalettin Saraçoğlu 

da nazırı B. Nikolidis söylemiş 
olduğu bir nutukta, harp karşı
sında gösterdikleri büyük yarar
lıklardan dolayı Yun an gazete
cilerine teşeklı:llr etmiştir. Yu
nan gazetecileri bu yararlığı 
cephede değil, gazetelerinde 
göstermişlerdir. 

Filhakika biraz derin düşünü
lecek olursa, bu sahada göste· 
rilen gayretin. bir ını-rnlekete 
t=in edeceği faidenin ceplıcdıt 

r 
dedim. tiyle Yunanistan:ı mütcvcccılı o- bayı çeJten mandanın bo~~uızu- A. 

"- Yok böyle buyurdular, in-J lan Rum bııscsi haricinde, ı!'iis- na konup araba yoku•un ü•t 
fazı elzemdir . ., dedı. takil bir milli kilise viicude ge - b:ışına varınca: Denizaltı gemisi, ne derecede madan evvel gemiyi şiddetli bir 

İstediği kağıdı yazdık, mat tirmek emelinde olduklarım üğ- _ Aman yorgımluktan b:t- mileS4ir bir silih olduğunu, 1914 ı mitralvöz atef}ine de maruz bı • 

harp eden bir askerin o meınıe
kısmı müthiş bır ~ıddetle yanı. - kete temin edeceği fa.ideden hiç 
yordu. Geminin dinamo makine- te aşağı olmıulığı nctice:ı:ine 
ııi çalışıyordu ve bu itibarla elek- varırız. Gazete bir memleketin 
lirik IJllklan yanıyordu. Buna dili demektir. Bir asker hudutta 

buattan de. elim!zi ~-ektik ... 4-t.c renmiştim. Kudüs Rum pa.rik- tim! .. diye böblirlenen sineğin cihan harbinde ·spat emiş bit' rakmuılardı. Bu itibar!& müdafaa, 
bu edebi sergüzcııt de bö··ıcc:e hanesi bu teşebbüsü akim bırak- fıızuli tefahurunu o.ndırroasın-ı tuarruz siliUııdır. T;ıyyareye ge- vasıtalarından tamamiyle mah • 
bitti. ilen de biraz sonra. Kudu- mıye. sıuydi. Her halde Osr..ı:mlı dan sarfı na7ar, (Dnes) ga=etc-- lince, son harbin bu teoeden in-1 rum bulunan mubteşcm trans • 
sc mliteyeccihcn lstanbulu ter· tabiiyetinde bulunan Rum pat - sinL'l (yeni ni:'1lm) ın hakiki me Afeti hakkında bir tikir pey-J &tlanti<\in müretebatından b!t' 

rağm.ın duman o derece kesif asıl h · sk 
idi ki el feneri kullanmak mec- düşmanla n ayatını rı 0 

kettinı. (H.Nazım ı rı"khanesı· han·cinde, ecnebılere - .... da edebi!mek iç;n muharip ta- haylisi yaralanmL,tı. Buna. rag-
malıiy.:>tini kavramı~ oldugu ua bo b 1 

1904 seııe>ıi ağustosunun or • has bı·r sur·· u·· ,·mtiyazat ile, mü>;- raO:ınıı hava harplerine alt res- men ··ı.ngın m a an yru>ınur 
ı 1 iddia olunamaz. · "bi - b la · tasında Kudüse vası 0 • takil bir Rus ortodoks kilisesi -

1 
m1 tebliğlerine bir göz atmak' gı · yagmıya aş yınca gemı • 

dum. Daha Yafada jken bir Y!l-1 nin teessüsü devletin menfaatine\. (Dı;e.s) yukarıdaki satırları kifayet eder. 1 nin mürctebati hiç telAş eseri 

ediyorsa, bir gazeteci de o mem
buriyetinde kaln:uştık. Nihayet lcketin fikrini, 0 milletin arzu. 
terki sefine emri verildi. Heni - sunu ve dıleğini ifade ederketı 
miz güverteye çıktık .... " ~" rta koymakla haya.-
Liverpul'lu Larkin isminde bir 1 ,,_.sun ° ya 

hudi çetesinin resmı ava.rda gu-, de tevafuk edemezdi. iliııaeııa • yazadursun, Ankara radyo ga- t:ıte biri Okvanusların derin - göstermediler, soğukkanlılıkla -
müşten (kalp bcı;likl0darbctme~I Jeyh muavenet vaadini nazikane/ zetesinden öğreniyoruz ki Sof- likll'rinden, diğeri de fezamn rını kaybetınedUerHakiktdeııiz.. 
te olduğunu i5it~; zam~n ~-.1 bertaraf ettim. 

1 
yarla bir Bulgar genciyle bııbası- boşluğundan çıkaı:ekn bu iki cilel'e yaraşan bir metanetle yan\ 

müş beşliğin lıakikı kıvmeti yuz Cevabımdan pek memnun ol J ııın Almanlar ta.rar·ndan öldü· 1 tehlikenin elele verip bir hedefe gınla mücadeleye başladılar. Bu 
para, itibarisi beş ~ur~ş oldu • mıyan konsolos sözü, biraz mün- rillmesile neticelenen bir hiıdise saldın~lan gerçekten harp ta- aralık iki roınorkör imdada ye
ğuna göre lıanı gumuş <;larbe- feiliıne; Rusyadan gelen Yalıu- olmuştur. Harlise. bir Bulgar i lihsizliklerinin en korkunç nu - tişıniş ve alev alev yanmakta o
dilince kıymeti tczauf etnuş olu d.lere intikal ettirerek bunların ta!ebe!'inin, belki. d~ dostane bir. marasını tcşltıl eder. Hele bu ta- lan (Empress) i bir limana sü -
vordu. Sürüın~ yol~na ~onula.- Yafaya nıuvasalatlanııda ellerin ı lihı:izlik (Empress of Britain) , rüklcmek fuere yedeğe almıya 
bilirse çok kıırlı ~ır t;ca_retl!- deki pasaportlar alınıp yeılerine müsahabe esna~ın<la, vatanının !?ibi müzeyyen ve müdafaadan teşebbüs etmi.şlerdl Lakin ta . 
Kalbazanlıb'Ul men ı ve ii.ı:ni.llen- muvakkat ikamet tezkereleri ve idtil iıya maruz bırnkılmasınııı · mahrum bir transatlantiğin !ize- lihsiz vapur, sanki havadan ya
nin yaka\:ı.ıunası için derhal te· rilmcsi ımnl ittihaz edilmişse de doğru olmadığını ,;iiylediği bır rinde kümelenirle kurtuluş limit ğan ölüm tıı.neleri kifayet etmi
dabir ıttihaz ettik. Muvasa!a\.ı- miadın hulülünde Filistinde kal- Alman binbaşrnı tarafın<lan rö- leri büsbütün ortadan kalkmış yormuş gibi, bu sefer de bir de
mın üçüncü günü_ kal~~nlık mak istiyen Yahudilere Yafa po- ı olur. i niza.ltı gemisinin lıüeumuna 
filat ve edevatı şehir hancmdekı !isi taı-afından bir miktar paı-a volverl~ . öldürülmesi, oğlu~~ 1 1939 vılı haziranında İn<'İitere uğramıştı Diişınıın denizaltısı 
J:ıliyük zeytinlik albna atilmış o- - mukabilinde pasaportlarının ia- kanlar ıçmde · yabaucı bır mas· kralı Majeste altıncı Corcu Ame ( Empress ) e bir torpil attı. 
larak bulundu. .. , de edildiğini ve imparator na - tevli tarafından yere seıi.ldii\ini rikaya götünhüş olan (Emnress Yangın dolayısiyle hemen he -

tını tehlikeye atın.akta dır. Al· 
nteşçi ba.şmdaıı geçenleri şöyle 1 manlar Hollanda, Bt>J~ika ve 
anlatmaktadır : Fransaya gı"rdikleri zama.n ilk 

"Evve" makineli tüfek "''-"'· ı ... ,.~ ~ y;ıı>tıklan şey kendi fikirlerin_e 
tüsü işittim. Sonra bir bomba muhalif yazılar yıız:ın gazetecı· 
gemiye isabet ederek yanıım 1 leri tecemmil kamplarına tık
çıkardı. Ben k~ daiı'esinde malt, yahut kurşuna di;;mek ol
arkadaşianmla ocaklara he.bire muştur. 
kömür atmakla mef;guldiim. Zl- ı Bir memleketin gözü, illli 'o 
ra gemi yoluna. devam ediyor - fikri ol!Ul gazeteci kurıuna di
du. Liıkin bir müddot sonra yu-, zilmek yahut tecemmü kamp
karıdak.i yanruıın dumeıılan Iann& tıkılmak suretile yok e:li
kru:an dairesini istiliiy:ı. başladı.

1
' !ecel< veyahut para ile satın alı

Biz de dumandan yan baygın nacak olursa, memleket kolay
~ir halde ~üvertey" çıkmak ınec !ıkla istendiği gibi uyutulabilir, 
bıU'lyetinde kaldık ... " idare edilebilir. Maale.;ci bazı 

Bir kaç gun ııonra Ga mına veri!en pasaportların tica- gören Bulgar b:ıbaııın r;ilfıha &ı- of Britain) 42 bin tonilato mai men hareketsiz bir halde duran 
kaçam.ıyan kalbazanlar tuiuld':'. ret eşyası ittihazı bôttabi caiz Or nlıp katile hak Ptti<H cezayı mahrecinde büyük bir traruıat - , koca gemi torııilden kaçınmak 
.Amerika tc~aasınd~ ~lan bıı lamıyacağmı beyan ile bu hale vermesi ve zavallı babaıuıı da !antikti. İşte bu şahane yüzen için her hangi bir manevraya 
tanesini tevkif etmek ıstiyen po- nihayet verilmesini rica etti. e:aray hem tayyare, hem de de- başvuracak bir hıı.lde değildi. 

Gemi ınüretebatıncl.n bir di- · memleketlerde kendisini dilşma-
ğeri ise diyor ki: na sat.ıu:ak kadar seciyesiz v,. 

"Yangın 0 kad&r silratle ya- karakteraiz tek tük g::ızetedy~ 
vıldı ve genişledi ki bwıu hak • de ı-.ı.ııt gelinmiştir. Bunlar, m~ 
kiyle tasvirden acizim. Yangın !eket istila edildiktc,n :umra mus 
bombalannın isabetini müteakip 

1 
t.evli kuvvetin önünde ~~l<ls.be.n· Us memurlarına Ame~~a kol!. - Bunun üzerine icra ettiğim bir çeyrek saat soı:ra evinin ö- nizaltı gemisinin müşterek hü- Bu itibarla torpil geminin caıı. 

solosunun muhalefet go_sterdı.~- tahkikatta Yafa polis dairesinde niinde asılmak suretile idam o· cumlarına kurban gitti. Harbin alacak nokt3sıııa isabet etti vo 
ni işitince umuru ecnebıye mu - mevcut pasapoı ların adOOiyle Junmasıdır. ilanından sonra da Amerika ile yanmakta olan transatlantiği ba 

bk etmek zilletini göstermişler, 
~emi bir kaç dakika zarfında. a- MURAT SERTOGLU 

dürü vasıtnsiyle bu h_arekettcn bunlardan en eskisinin tarilıins (Dnes) gv,etesinin sütunla- İngiltere arasında nakliyat hiz. tırdı. Aşağıda okuyacağını.z sa-
vaz "eçme.dni rica etb;'_l1. Kon - göre güzerau olan müddet zar. metinde kullanılıyordu. (Em -

1 

tırlar havadan ve denizlerin de-
so!Ds yaşlı ve a~kcoloııve me '. fında Filistine girmiş olmaları nnda yukarıdaki hadiseyi yaza- press of Britain) Amerika.dan rinliklerinden gelen ölllm darbe
raklı, zararsız bır ~ttı. Ertesı J muhtemel bulunan Yahudilerin cak mubarrlri satırlan sıralar- getirdiği emtiayı bir İngiliz 11- !eri kıırııısmda "emi m~tteba
gün hükilmete geldi. , . muhammen miktarı arasında nis ken acaba kalbinde neler hisset- manına boşaltıp yeniden Ame- 1 tının müııahede ve ihtisaalannı 

!evler içinde kalmıştı. Buna rağ- 1: 
men herkes vazifesi başında i- (Sonu oayfa 6 eiltun 2 de) 

!!!!~!!!"-=----........,...~- ""'! 
di ve erkekçe vazifroiui göril • ı c.ı.ya kadar kumanda köprüsün· 

Amerika tebaa.sının . rtirk 1 bet yoktu. Binaenaleyh konsolo- miştir? Bu ciheti ııı~ etmek- rika yolunu tuttuğu sıralarda ! gtiıiılerinizde canlandıracak ve o 

yordu. lan- cen aynlmadı ..... " 
Mitralyöz ateşinden yara J İşte dünyanın sayılı yfu.cr sa-

ınış olan arkadaıjlarımızı al& - raylarından (Emnre..• of Bri
rak geminin kıç tarafına naklet- , taln) böylece tayvare!crin mit
tik. Ben de geminin doktoru • ral.yö: ateşine ve yangın bom • 
nun yanında yaraWann tedavi- ba1anna ve nihayet bir deniz -
ıivle meşgul o!uttordum. Gemiyi altı <Yemisinin torpilim' hedef ol
en son terk edenler arasında bu- ı dukta.n sonn alev :ı.lcv yanarak 
lundıı.,~ için (Emprees of Brl 1 tafıdığı bandıranın _şe;efiyl~. ~il 
tain) in son dakikalarmı ben de tenasip ve denizcı.liğin butün 
V!lfadım. Yangın o kadar giddet- kaidelerine riayeti unutmadan 
ieWııiııti ki geminin ön direği efendice batıp aitti ... 

mahkeınel~rine. ~lım . edılmele- sun hakkı vardı. Bu suiistimnlin teyiı:. bir tayyare hücumuna nğradı. heyecanlı dakikaları sia& de ya-
rine Amerika hükumeti ı.arafıı;1. • öniinü almak için alınacak pasa- · A. C. SA RAÇOÖLU Dilşınan tayyareleri gemiye 1 ııatac•ktır. 
dan itirazcdilınişti. Mesele henuz r portlarla bunlara mukabil veri • "' ..., bomba! "d dıl 1 Gemi · k zabitlerinden 
bir sureti tesviyeye iktiran ede- lecek ikamet tezkereleri her de- k=ian P~k y8!;isefain birisi ~ ~~yecanlı dald • 
medi. O sebeple bu adamı teslım 1 fasında ayn defterlere günü gil- p f .. B • ~rketi tarafından yolcuların es- k&l.an şöyle anlatıyor: 

.de mazurum" dedi. ne kaydedilerek altının komiser r o es o r e s 1 Dl bam istirahati temin edilmek ''Tavyarelerin ınitrayöz ate -
Filnsıl Amerikalı olanla~ tarafından imza edilmesi ve kay Ö • 1d- - - · · ı "•·tan kıça kadar mü ı · ı bo balan ·ıe 

~ ~ zeyyen kıı.ınaralar, geniş ve mil- hilcumlanndan sonra makinele-Filıs. tine (7elecekler ya dinı bırl makam tarafınd-n d• her ay merın yı.. onumu ıçın gem .,_, - şıy e ve yangın m 1 

vazife ifa etmek, vahud ilmi ve- nilıayetiı:de bu defterlerin m_iiz:ı Bugün profesör doktor Be- kellef sa!onlada bezenmişti.. Bu ri üç çeyrek saat kadar çalıştır-
ya edebi bir seykhat ıcra etmek kabcye tabi tutulması wıul ıttı· sim Ömer Akaluun ölüm yıl itibarla (Eınpress of Britain) e makta devam ettik. Herkes te -
maksadiyle hareket edenlerd __ en baz <.-dildi. .. . .. . . 

1 dönümüdür Bu münasebetle düşman ta}"'llreleıi.nin yangın ldşsız, acelesiz vazifesini yapı -
ibaret olmak liizım ge ecegın<' ı Fakat asıl mesele bu zahiren · . . . .. 1 bombalan isabet edince bu ka- yordu. Fakat bir mil<ldet sonra 
göre bunların burada muh~· ı 7Jyaretçi Yahudilerin ellerine ve saat 14 de bp tarihi enstıtüsun- nıaralar derhal tutuştu ve bir duman makine dairesinde 0 ka
kemeleri meselesi ancak nadı.· rilen ikamet tezkerelerinin mi • de bir ihtifal yapılacak ve mer- r->: sonra gemi baştan kıça kadar dar ziyadeleşti ki hepimiz gu 
bir ihtimal o~bili_r; b_u ~ti - adı hululiinde hükmüniin icrası, humun makberesi ziyaret edi· ateşler içinde kaldı. Dlişman tay maskelerimizi takmak mecburi
barla işin .tes~9·esııı:e 11~.tı -~ yani 7.İyarı:tı:ilerln Filisti_nde~ lecektir. yareleri yangın bombalaruu at- yetinde kaldık. Geminin ahşap 
zarda belkı fılı bır guçlillc ihracı çaresini bulmaktı. Çünku 

Direğin boyası kanıı.vic;e ta-
ıııcalctan kıpkırmızı olmuştu (1) 

1

. A. Cem*dıllıı fi "°'~lu 

bakaları halinde yanarak güver (1) Yeni büyük ı::~mllerin dl
tcye dökülüyordu. Silvıı.rimiz rekieri ~tıı.ıı ygpıh~. •t iti~
kaptan Sapsvorth gemi düşman ı. ba.ııı.retiıı iesirilk dire'..'ln 
c-enlzaltı gemisi tarafından tor- kıpkınnm bir bsle ;?elrui"I oldn-

görülmez. Fakat. ~ulund~klan bunların her biri ecnebi bir dı;v-
verlerJen a~cak taburıotıerın~ de 1 ıet tabiiyetini haizdi. Polisçe ıh
~tirınek içın Amerıknva vıdıp 1 raçlarına teşebbüs edildi~i za • 
iki ay sonra Amerika ~asapor -

1 
ınan konsoloshanelerce müşkü • 

tiyle burava gelen Yalllldilerin !at ika ediliyordu. 
hiıl ve mazisi ve aralarında ne Bu iJ için konsoloslarla görü.,_ 
türlü adamlar bulundu~ AJn.e- tüm. Btınların !tepsi Hicaz kıta
rikaea da, buraca dıı. meçhııl·l!:lr. sınden maada Osmanlı mef11le - J 
Bunlarm ma:mun oldukları c~ - ketlerinde t:enebilere ikamet hak 
rUmden dolayı mahkemele~ ı • kı verilmiş olmasına binaen ka· I 
mize teslim ~lmemelı;ı-i ınem : nuni bir hüküm olmadıkça Ya -
leketin asaylşme ~~ cıhetçe suı hudilerin ibrııcma muvafakat ı 
tesir eder. Husus~' le kalba_zan - edemiyeceklerini söylediler. 
lık siya.eten padışahı~ ~gr~· _ o halde pasaportların alı
nı, yani ~sm~. t~klıt ıle clog- nıp yerine muayyen müddetli 
rudan rl~gruya hukllfildarlık h~ I bir ikamet tezkeı·esi verilmesi 
kını, iktiSal noktası~~an. da g;.ı- 1 hak.hında BabılUi. ile sefaretler 
müş paranın ted~vülünü t_emin arasındaki itilafın maniısı ne • 1 

eden itibarı m~!Yı. mu~ıl. ve 1 dir? dedim. 1 

meınleke?n. ~ah;~ı _tıcaretıne de _ Bu karar Rusya.dan topla-
emniyet.qızlıği dıu?ır. . .. _ nıp gelen muhacirlere hastır. Bi-

Böyle bir mevzıcl~ kapı~ulas- zim tebaamıza taalluk etmez. 1 

yonlara ve hele onların ifratı Dediler. Rusya konsolosu da: 
gibi görünen kuyudn bakılmaz, _ Rusyadan mubaceret su -
dedim. Ntiyle çıkanlar için böyle bir ka-

- Doğru söylüyorsıınuı.. ~o-J rar vardır. Faknt alelade gelen
cak bu nazariyat hakkında hu • !er muhacir değil, ziyaretçidir. 
kfunet.e fütaratt'.~ ~u!~ını~rn.k ben- Ziyaretçilerden ikametini tem • 1 
>fC salahiyet harıcıdiı : _Fakat bu did etmek isti yenlere muhalefet 1 
\ie ait olarak bahscttıgıı;ız ha_k- edilemez. Cevabını verdi. J 

-41 hükümran! ile. iktısaru emıu. - Bunun ürerine Dahiliye Neza-\ 
yet mesel~i_h_:Ucika~en _çok mü- retine vakii hikaye eyllyerek lıu 
himdır. Reı•ırumbuı Mıster_T".° kararın ya filen icrası hususu
lor Ruzvelt ile aramızda eskı bı_r nun sefaretlere kabul ettirilme
dostluk rabıtası vardır. Ona ~- si, yahut Filistinde Yahudilerin 
venerck mü_taıe~ hu~u~I ~ yerleşmemesine başka bir çare 
mektupla muşarumleyhe bıldırı. bulunması lüzumunu uzıın uzıı.. 
rlm. Muvafak~t ede~e maznu- dıya anlattım. NezarettPn bir oo 
nu derhal teslım edenm, ceva - vap almak müyesser olmadı. 
bını verdi. * 

Bittabi · teşekkür ettiıruıe de 
birinci adımda tesadi!f ettiğim 
bu elim maniadan çok müt~sir · 
oldum. O Yahudiden maada tu -
tulan kalbazanlar bilınuhakeme 
cezalandılar. İki ay sonra A • 
merika konsolosu nezdinıe ge • 
lerek "Mösyö Ruzvelttcn maa.
lesef 'menfi cevap aldığını" bil -
dirdi. Zaten Amerikalı Yahudi 

, bundan evvel ortadan kaybol -
muştu. Bu vak'arlan sonra ken· 
di tebaamı.za. her defa hükmü 
kanun tatbik edilirken ccnebile
ıe karşı aczimizi diişiinerek mil
teezzi olmaktan ve utanmaktan 
kurtulamadım. 

* Bu vakıadan bır müddet son-
ra Rusya koneoloım M. Yakob
lef evime gelerek bir çok dost -
iu.k tc·minativ~ beraber Runı ki· 

Kudi.iste, sair yerlerdeki hü • 
kfıınet vezaifinden başka, eme. • 
kini mukaddes gailesi de var-: 
dı. Bu gailenin doğrudan doğru
ya il.milleri muhtcı.;f mefilıepler 
rüesayı ruhaniyeııi, ikinci dere • ' 
de alakadarları da konsoloslar •

1 
dı. 

Malumdur ki lnriotiyan mP~
hibi muhtelifesi evvelıl Katolik, 
ortodol:s ve protesta.n .ıamiyle 
ü büyük kısımdan m:irekl,cp • 
tl;., Bunlardan her birinin mütc-J 
addid şubeleri de vardır. Umumi 
yctle ı.ırotestanlann . Ku~üsteki 
c:mıkiııi mukaddese ıle alakalan 
yoktur. Hatta onlar Hazreti İsa- . 
ıun salb ve defnedildiği mahal o.. 
!arak gösterilen yerlere bile mu
terizd i k. 

(.t•·T;e. ı oo.r) 

pilleniıı sular altında kaybolun - ğu anlaşılmsktadır. · C. S. 

~ 

• • bir tehlike te<:kil ettiğini f,Ör&-Ve bu suretle ve Fon "Bulov 

::~~ğ'ın~:S::::ag::~~=~ u H 1 ce~~u, biz ln;ı;iıl~rc<l~ •iiİ'i· 
nı:ına karşı açık bir mnlı.,r.·iı;> tı. • 

!ııte mağlup olan, fakat ye- ve~bilecek kabiliyette kıt.'.ô.auı 
niden canlanan İngiliz ordusu maJik cleğildik. r'akat Auvcrs 
bu gedikten ilerlemeye başladı. • •ı miktahkem hatl3rının ıniı•h -
Dalganın istikameti değişmiş- 1 ( y E N j S A B A H ) iN B 0 Y 0 K S İ Y A S İ T E F R 1 , ,.\ ..; 1 faası bir vazife idi v:ı lr:'!!lit. 

ti.Fakat Parisin etrafındaki bu --------------------------------------- ordusu vazifesini burath ııek · miihiın vaziyet, bütün muharc- •-
beııın. ve bü"'ın· cephenin umu- b ı dı y ıannda- "• 0lıM mücad· eı~ın ala görebilirdi. " heınmlyet kazanmıya aş a . az a n . ....,, - -~ b • '• 1 . ., 
mi heyetine tiibi olabilirdi. Sev İnsan ihtiraa kuvvetlerini kay• ( • --J neticesi alınıncaya kadar iki, 7 eyli\Jde llŞVCi<Ue, l<ol"••.'}ç 
kulceyşln gözleri bütün Fran- betti, fakat maddi kuvvetler üç ay Anversin dayanabilme - ve harbiye nıwrlaı·ın;ı şıı ıııulı -
l!llZ orduları üzerinde d<>lıuımak kıymet kazandı. Orduların vo v ç .. • • ı sinde toplıı.nıyordu. 1870 - 71 tırayı göndererek An' r~i'l 
lilzımdır. Bu ordulardan bir ta- milletlerin mücadelesi bir neti • • 0rç1 de Meç ve Paris, 1878 de Plevne bilhassa deniz nolttaı;ından e -
nesinin ric'ati feci akıbetler 00 elde edememişti. MevUlerin, 1904 de Port Arthur aklıma ge- hemmiyetinde ısrar ett'ııı. 
tevlit edebilir. Bu bak:ııı bilhas- mevkilerin yine manaııı görün • •---- 65 '1iyordu. 
0 • Pans· ·• V--'ün hattı tlzerin- Namurun sukutu bu nazari. "Amirallık Anversin uzu:ı '"" - cm miye ba!Jladı. ·· 
de trmcrkliz etmek icap eder· Psikolojiden ziyade coğrafya., yani deni><e doğru uzanıyordu. yeyi yıkmıştı. Bununla beraber kat'! müdafıwıının g:ıycl mu -
di. Bu hat üzerinde general harpte kanunlannı ileri sürü - Bu iki muhıısun ordu ihata Anvers tahkimatiyl.e nehirler hlın olduğu mülaba,.usııht.ı.Jır. 
Foch mukavemette devam edi· yordu. Faris artık tehlikeden hareketleriyle nerede mavi su • ve sun'i feyezanlarlıı., Belç~~a Anvers Belçika milleiiniıı biz - • 
yordu. O: uzaktı; fakat Marn~ limanları tara varacaktı? Sahilin han- milletinin en iyi. efradı ile ~u • zat hayatını himaye ediy<Jr. Bı ı 

- Ordularımın merkez hat- -Dünkerk, .tU!e, ~ulony- henüz gi noktasında? Kalede mi. yok- yük kıymette bır mevkıydi. sevkulceyşi nokta Alınnıı\:ı.nn 
tı harbi terketti, sağım geri müJafaas121dı ve Anvers met- sa Bulonyde mi• Yoksa daha Daha başlangıçta Belçika kra- . . . . 
çekiliyor. Vaziyet mükemmel. ten sonra ortaya çıkan kayalar cenuba, Abbevil'e mi varacak· lına ve milleline, bu kaleleri e_!ine geç~. bızım ıç_ın f~:vka · 
Hücuma geçiyorum .. gibi göze batıyorlardı. !ardı! müdafaa edebilmek için zayıf 19.de tehdidkar olacaktıı. 

Demi ... '. Bunların hen•i nagihani bir vesaitiı:nizle elimizden gelen yar- Anversin kurtarıima':ı 1')n .~ Harbin iKincı sa"lhası ..... ihk.ml h t rT Müstevli ordu geri darbeye bakıyordu. Fakat müt- dımı yapmıya taraftardım. A - evvela ist a ar a noı ıı ı ı 

çekiliyor 

-Harbin ikinci safhası açılı - tefikler için en kıymetli, en e- mirallığın küçük tasarrufla- müdafaası wımdı. &ıııı-ı •• ıl: 
yordu. Fransızlar Almanları ~!n ve bütün darbelere t:e~a - rı ile ayrılan top ve mühınunatı denizlerle muva;;alanm """!; "'
Marn'den A.i.sn'e kadar silrmüş- bul edecek nokta Anvers ıdi ve kendi kararımla onlara gönder- ve inkıtasız olması. 
!erdi. Fakat aaha ziyade püs • Anvers elimızde bulundukça nıiştim. Anversten aldığımız Müdııfaa mesdesiııı, iıı;;ili?. 

Fa.kat Paris!e Veni.ün ara- kürtıneye muktedir değillerdi. üst tarafının pek ehemmiyeti raporlar ve Belçika lıükiımeti - ordusu tarafından koluyca tnk-
sındaki dört Fransız, ordusu • Bununla beraber 0 0! cenahları yoktu. · telgraf! yl"ilun·· başlan ı B ı ·ı •.. • nın arı e t - Yiye edilecek o un ,e.r ...:ı r.• -
nun P•~•ışınası nevınidane bir Dl -mııho-ımlanıu pevı·rmek u"':'. Anvers'ı'n kıymetı• mcında bende acı endi=ler u .. el 1 • r· d ,...... • ·---~--- ~ "" ..,.. kcı1eri mükemm ve ,. ı ~-cesaretle devam ediyor, diger mı"diıy" le- gı"ttikçe .... "a N>k ya- . yandırmı ..... , Aynı· lce, ... iyet Es-

1 
d F "'"' .,.. ~'"'· " recede teinin ediyoı· ~r ı. • .a -cephede Castelnau ve Dubaıl yıyor!ardı. Denize doğru biı' ya- Anvers yalnız Belçikanın son caul içiu d., vardı. Hem askeri 

Parlak mu .. dafaalannda ·~rar b 1 tı. Fr !ar sag"• kalesı· deg"ıldi Or""I aynı· •a naklı"yatta, hem de ınüh· '--·t kat ikin" cı· noktaya, dt·nizle ser-~ rııı aş aınış ansız . - ~ - ~ 
ediyorlardı. Böylece hızlı ilcr- cenahlarından aldıkJarı kuvvet manda müttefiklerin şimalde naklinde burası da Belçika için best muvasalaya gelince, işte bu 
leyi•lerinden yorulan bütiin !eri. sol cenahlarına taşıyorlar • sol cenahlarının hakiki istinat· Jıayatt ehemmiyeti haizdi. nazile bir mesele idi. Bu Hollan-
Alman hatları durdular. Vazi- dı. g3hları idi. Burası bütün Manş dalılarla münasebetimizin t,ek • 
yet tavazzuh edince Fon Klük Castelnau ordusu Nancy'den limanları hattını tut":yoz:?-ı_ı:.; lngiliz!erin ZÜ"İI line tabi idi. Hollanda h<ll<il -
ve Fon Bülov ordulan arasın- kalkRrak ccnphenın· arkasından Almanların Frans_ ad. ak_ ı butün_ d ..,___ t'tan Aover 

gedikt . . . 1n . AnvA•-sın· harbı"n bu ı"lk •af - metin en ~u · dalti en ıçerı gıren gı- geçm••, Alınan sag· cenahını re- ha_tlarını ve ge. nlennı tch. did ~ • k k '-·la 
1·1 1 gı" nda Fraıı ......, " dan 1n iJ•- hasında ne kadar mum·· kun" o- se kadar yolun gere ı..... r rn ız er ve on anıı sa - virmeye teşebbüs etmişti. Foch- ediyordu. Bu ııman. . g ....-
sız beşinci ordusu bu iki Alman un ordusu, bir kolordusu arka • re her zaman mühim ııı:..ıcat !ursa o kadar çok Alman as- gerek mühimmat naklı l<:in 
ordusunu rical.e mecbur ettL sından öteki kolordu ile Artois yaparak mllhim ve hay~ti mu- kerini etrafında ve büyük mu- serbest olmasını hıl~ınl'k niyc
Bu mecburiyet büt iirı •listevli cephesini yol ve demiryolu is _ v~ ve milnakalPlerı vura - harebeniu cereyan eltiği saha- tinde idim. Anversteki b·r or -
o~unun geri çckllml";.«ıni intaç tlkametinde uza.tınıya ug"raş • bılirdı. . dan uzakta tutması nkhmda yer d Ostanddan ne d, Garal-
ettı An tcdil ..ıd d etmişti. Eğer .bu eehri müdafaa uyu ne . il •. , l' B 

1 "Bir millet üzerine akan en mıştı. Fakat onun da sol cena- k versd zaOptandm D~~ kcıuzk eden Belçikalılar tngili• nsker • dan beslemek kabı! "gı.- ı. . '" • 
• hı .,,. d Mıırv"tz•· b" k en.arın an s ' un er • Ot d ''n müthi.ş ateş ve ç':lik çıgı,. kuv- . "o?- k eJ ta ıafı ın cıa: dço Kale ve Dıılony istikametinde leri tarafından takviye edilir • çilı.a Anversten s an a gıu" 

vetini kaybetmişti. b .
1 

~;~u ~(:~ı bir rtar::Ctan. kAh bir Alman ilerleyişi mümkün !erse, ınt.ide.f::ıa •:alııız eni bir hatb ayni miktarda bir Ikl~ika 
Umumi l.ıtr mtıh9.ı-c> e ı e . • · . değildi şiddet k:ı.z:uımış" olınıy c.ı.k, fa- kuvveti ile tutmak ilze . bia-

Fraı:ıııız ordulnnnı bir darbedo diğer taraftan yenı gelen h~r · · başında bLlıinı k kat Almanlar tLünı:ı kendilerine den 25 bin kl~i bti:.n.ı ı. 
yıkmak Um.idi katiyen_ zail o~~n- ~7~;ilverdher !°~"~~1:!.!~~ aı i~~Utiln cephelerde -~: bu noktadan hücum edileceği - · 
ca o zamana ltndar ıkinrı pla.ır """"w yo u. '""''!""" .... . R A tury ord • nı,· bu öldürücü noktanın daima (.-tı / •• ı.·ı l'M) 
da kalan hedefler b!iyilk bir • teşl şimale ve şinıııll. fQl'kiY"· m, usya.,ve vus a u 

~ A~ 
- - :{;J.•... ,,.-

,__,. . 
~':. . '• · .... --~ 



.AN l 

~~ 1 

llayrnbııl !u a;1'a d.. lll(· :k 

t<:'ıı, k~ bir oyuna ka.,tır • 
=::ı., c;a!ıalıyorou. 

G .ır • y'ılrıı.::: Moll nm hücum
la."l ~ de\ c.ın <:diyordu. I-hyr::t • 
b-Jlulıı n • ..ıc<n ·;ı.c:ı. .:.>~ada 

l'llnuyDrdtı. 

MolJ,., g , i ~ tıuk bitirme.: 
azın Jc ıJ.. .ının u l· 

ı icc. anlı: . ·t n ronı'll, ı.~. ilk 
= yaptığı ı;ibi 

u.ı. ı:.ıglı. soU-:. 

·--- J' ; 

'\' tck!ın hMOOın:a kczna . 1 
nes !:Ökcre!! O.ne dog ' ~~ürt! .. 
dü. !"linkli, üstüne u Molla k ,,_ 
dic ne h:ıfif gelmi•ıL ı 

Molh•., ha~:-uııın l.ıo 0 lıp k:-..· 
ı;acağını onladığı içın al 'ı.-ııı et
medi. Ve, maı..u,·tıuı. pıp ora· 
lı.,eı li. 

Mc:lanm IT.ı lra9 p ' verm'1 .1 
sinde •. :sat ve, u- v3I"dı 

ğ'.:: hru 1 iı. 

•. h=ır' blliıbiitÜ!ı 

y.:tt" yaknl..'.:nıaktı. 
ü.olla~ . ..ı. "'en. ·k ve iç tn- · 

<ı d:w: ıım ve halıf idil<i, dı
ş:ınd- :ı t:lakl;;. aman l•unct 
yı; ı.u..,reti:ıi gönulı: mfür.lmn 
dc'fuldi. 

Falı.at, l~o!lıııııu her elemıe ve 
t.ırı= vuru kaı~ lıas

rükna indiriyordu. 

Hasralıolt;lu y ' 
t:ı=ış , .. -olaylıt · l:ııçıycn:ın 

zanned , b.t cr. • • 1 
ca takı' dığmı ı;örd U. 1 

llo:l:ı., E&:ı/r t:olulunun o--~a
sı:ıdan ydı.,erek derhıı.l • ı. un 
tC8İni talmıışb. Bu !!'ık ,,_,, 

Hayrabolulu, sağa llCll3 v • Kı.lr.tcye giren H:ıyr:Uıclula, 
n lmajia hımın da dizlemeğ b:ı.ş- lir iJ.:i zo ·!adı. IIııs.-nın:n ir~ ; . 
kunı:;tı. Moli:ı.. aruk hıısmmı da· ru;.!.taıı c.Lni GÖzmq;o ,.;ıvaŞ'.l. 
ğıtıyor elemekti. Bu o demekti ~. }.urtarr a~ı ve k ııtara
ki, Hayraboluluyu. kc:ı.·unm:ı. ve 
müdafaa s'.:;ttmiu ayırı:rc:r • 
dıı. ,, 

Ha vr.:.ııo'.ulu, clen.-re V'.l tir· 
ıı:ınıu.r~ düşmemek i ·u ellıı • 
cıeıı gelen gı:yrcti yııptlğı !lalde 
bir ttlriil hasmının maııevr· 
dan l;urtulaınıyordu. 

mı:;acaiÇm da anladı... 
ilıayct, <:!' mı kcrt:ırrn, ;;~ 

ko;uldu. Ve, ·l.erhnl tol avağıyk 
hasmı~ i~critl~ köst..a.klıyerclr 

yere otumıağa s..waşb. Yokııa 

daha ay'l.k:aıı. .ı;clı: kiintesi as · 
kı$ınd• 1' laca.b. 1 

Iüı.lın ve iı i yapılı o!an H:ı.y • ı 

1 

r:ıbolu!~J bin n.!tl:J!~tii.:..,tlı te;kta.ı· l 
k J".a.,.' o• ; e ocurabı ı. 1 

ıı\ıli.at, Mo!iawıı tak k\611LW\ t 

Jılı~ wndc !tı • Ilayra_.:o · ~,. :;_,""U 

kmt sinci ıı ku:....mı· ·· için çır
L nıyoı'tlu. 

Mol:a.yı, ye:ıı ~\ ;j,r:ru.J~ ve ta -
n:m.ş o!~:ı r.eht:van merck •. ıın 1 
ilıliyar agalc.ı· biw birb . .e ·y:~ 
şöyl ,örnı;üyormrnı. 1 

- felıe!.. H ten .i(Çı im 
M,.·ı:ı be: .. 

- Tcbc, Ço.l:ın da. şultla ~'lld. 

l;c!.. 
be. buıı:ı ı;akç• ~lliı der

ş be!. 
1 

J r:ıbolttlu, ı..""t.!r J.7 , 

yak'~ nı be!.. 1 
,.c .. ...,.. g<ıvtlezi.ıin ııı:ıriy le ruı - · 

't kür. tı:slııi ııökebi i. ı -o 
de o!s:ı. :ı.ğır bir ad1ı.ıı!.'lı. 

Hayrabolu · ııaJ k i.CS.UlJ 

ba5k:ı. tUrlü ~--!rmü.<;tli. ... d::ıyı 1 
tc. • paç-.ı k:ıJ!ID.1ştı. Son~a da ool · 
::yr4ğiylc jçt;ridc.n.dn!:a.yıı tüst~ls; 

Iemı:ıti. Ve böı!ece tek paça ~ 
y:ıJa kalkmı!(,• 

"follruil!\ eli .de ŞVk, Hayra 
b-Jlulwııın eü~J.ıı <;i.ff pa<;a ve 
;.. }ııtek ıl.-ğrulruu[llardt. Nihayet 

hc-r ilti tar'.lf m da oy-.n ~fil

dl.ı. '\i c, ilti peblivau cfa ayakb 
karşı !;arçıy• k.Jdılu. 

ita.yan gaz~-1 • . r 
~- • • 

sın.::. gore ... 
Oıç t'\raf 1 ln~ı e-ı:yfada) 

.. J.; lj ::leı· gö c-eeğiz. H t""t.i 
b4 L:ızsa. c. . ıw nct!cc. ""re 
ş· d"den · l alıs um:ı • 
r.m: l:lı.ıır.dır." 

O =n"' l.labe .. stan y:.lnız 
üç tl!raf :ıd!l ı, ~imal, f;arp vo 
~n t undaıı. hücuma uğTarııı:·. 
tı. !':. L:n:ıda İııgilli: '3oınalisi ta
arr'l' 7.daTt mıı.sıın<iu. Fakat ov
veiki ı:iin bu Somalinin m~r
kezi ı:~ '.'.'! İngilizle- de::ılı'., 
h:>va knw. irJn y:ı.rdımı ile 1 
i~Wl c °.lı"! ve ııarki Afrika, 
lt •yan rr. ıı· • =Idtetcri artık 

:.ıcr tar.ıill.\UaL İru.şatılır .. 1;Ur. 
Garpt:;.n yilrllj'Cn kuv11etier, 

1 ?giiiz zabiLlerinin ku.-nanda.sm· 
da ı·c N"t:ii.!::ln emri altında Ha
OC'lll vııtwıpc.-vcrlc~-dir. Buniar 
Adiı.ıı":ılııya.. c;ok yaUaşu·br· 
k n ~::::ıcr < nptaıı, Moga• 
di · r; ,:ıınıin' doğru \.dlsabA-
1.ıa• ı 1CQ klfomcll-c ltadru- :.oln '· 

uşlard:... ŞI.ı:di Bcrlıcr'.lya ıi· 
, eu i.hr:ç kıt:ıJ::..rı l: ımJ..rla bir
le~-<, bw:ılr.ır ı · ıııe ve mü· 
him::r. tını ta yo!tl.an tmnir. e
decek ve galiba bu kol A.dita· 
h:\bay:ı. rjr~e .. tir. 

llolJ a, elenu--e ve t.ırpanl.ı has· r;;;;;;:;;::;-:,;;m;_;-;;-;;;-;:;;;;;:=;;:;;:;;;;;;;:;:;::;::;;;:;;;:;;:::;:;;;::;;;;;;::;;;;;;;;;, 
ınmı dağltiık<;a. ikide bll'dı.ı çır· f-----

va:ua iki fü~ hafta sonra Hıı.-
1; .. ifıt:ı.nda ya:pnur r.ıevısimi 

beşla :=aırtı.r. Eareket gü~leı;e· 
cek; f~t .lngili%1a .11 bu ko
ca kıtada ale'!' <e en bü;'iik 
ı:nukavemeti tabiattan gürdük
ı~n an1;ı,,ı1.ıyor. Bı.ı ile:'""" le· 
rine ~uni olaınanıŞ.!r. :'.'l.ru.1.11 
hiç bır yerd n yardıııı. gonne· ı 
si miim)oiln c1ma.~~ın, her t.an .. 
f· <lan •h:ıt. edilmiş hıılunıı.n 
ltruy ku·wetleri t ıbiatın bun-

pın:ır..k: • - Payda m.u;allalt!. ""ft ________________ ,_.,, ,._, ____ ,, _ 

Narasını savuruyordu. Molla, 
çıık zevlıli •·e kardc'.;çC ~· • 
yordu. Zatea, Mullının hıç bir 
vakit kıııdığı, lı!!ı;.ıııl:oırma iıi~·ı-

•• 

ıı.ct ettiği, hilelmzlıJ;;ta. bulun • 'T' .!. • 
duğu g~rülmentişti. Tam bir pehı I! eş. l - maç G'fi'. t.."ll zım 

n sonra ki ya mdan biç 
hir sur..ıtt t~tifaı' , ed• ·nez!er. 
Jurnal de Gnnôve'.ıt dediği gibi 1 
Trnblusta giii-ülen hQ7.1 Alman) 
motörlil h\rlii.l~ri .A frikadald 
•?.:riyeti dO";;iştiı:..-:ı.:ek bal de de
ğHdir. 

::an ka.ral:teriy!C giİrej ya.p.V·ıetmek sei A higeti v 5•U l dzr • 
Etmek, , k•rmak, hileye sap • r .O • 41 n;ıillt li:ilnıe maçtı· 

mak Mollanın anlına. r,ehnezdi. rınııı fi!:sti.irünü taJlzim ve '..; ıli 
D:um:ı t.eıuiz güre~ir, baı!Tl'.ıntn 1 huııusiar'~ı t pit etm k il:i.ı:re 
hiç bir yerLıi incitmeden har • düıı b.;;?tıc- bi.. 'la bed n tar- 1 
ket ederdi. biyesi gen. •Jirc>-t(; .ıiği'n :ı' 

Hayrabolulu, üzU!llyordu. Kü- gclc.ı tutbol fo:!~:ı~yonu a.•h>t~ 
çücük Mollanın ne d ?ek cldll • ~ sa· oı Segmeıwr.ıı ır..,.kan
ğunu anlaını.5tı. Bi~ tili:lii ha'! • lğwd:ın milli k~ye d~ lıil ls· 
mına gilre uyduraıaıyord.ı. t:ı.nbuldan tlôrt, Ankru , ve .1.z. ı 

Koca Hayrabolulu, llollanın mirden iki<;er k!ı.ıbiln mııran 
hafi( elense ve ı;,"1ireıı kmposu • haslan wpl:unrak bı...a ~ar
nu çok ustalıklı bulınuştu. Ken- !ar verdiler. Ve neticeyi diln ak· 
di kendine dağı!dı2'1 halde · §aııı genci direl<törliıı;e bildir • 
bir türlü önüne gcçentiyordu. diler. örreu<ii!;<imia malüın&t: 

J.Iolla, ensed~rirken ayak göre: 1 

ta de-Jıştiriyor ve bu ayal, d~ • I-kr 85!00 oldı.ı:ıu gibi bu se- · 
ğiştirm i müvaı:enesinde ko • ne de milli kiline maçları sekiz 
!aylık! lı...smmı aldatıp oyunu- Jı:l'.ip arıısıntla yapılacaktır. Ev.

1 nu icra cdiyorclu. velcc kararlaştırıl<lığı vcçhil<ı 
Eütün seyil'dlcr liayra®lulu er ne k:ı.dar ~lli:ıchir Demir· 

nun daha ıl .. ell.eu o laya spor klübünün de bıı miiz:ı 
reş uyJw·.ıınadı.;mı gürmU:;;lct • ı !\Alııra iştirak etti.rilncsi dil.-

1 

d.i. f •tnillıııüş ille de tlep1 · ~ lııt-
Ke.;ıanlılar nS!;e içinde idi • au~undalıi bazı iıaJ •ılı';la.r 

Sanl<ı Molla, Keşanlı! rııı peh • nıw..rı itibar" :Uıııtır:ı.s. ul' elti 
livanı idi. Çek sünaeden H yra- bin t'ltbikatıncJ.ı',i güı;lükl:-r 
bolulunun lla biı· ,alı kiint.e::,, yi- hasebi: le ulıff .sı 
yeceğine kani idiler. 1 

Molla, hasmını el<!nselerhı i,11i· ı 
ce dağıbp ve hırpaladıktan son· 
ra, güreşin kıvamı geldiiimı 

1 
hilknıetti. 

Bir ikinci ni!.ra dnhl'l attı. Son 
ra, birdenbire hJ.cuma başla ğı 
görüldü. Ve bir anda h=ııııa 

gömtilerck çapraza girdi. 

Hayrabolulu, o kadar sür~t
la ve imi olarak çapraza ginııiı;
ti ki, o da bu i~o ııaşmuıtJ. ı 

Sert ve haşio hasmı, Hayra -
boluluyu beş adım sürmeden "1· 
duğu yerde büki'p bastırdı. 

Hayrabo!ulv, alta düşer düş
mcr: acemice l:arekct etti. Has • 
mınm altın-lan dolu dizgin kai· 

n,...l1Ct!Sffift var: l r. .ı:fa.~U Ü~ 

mc taliın:ı•name~me göı .,1 
d ?C.ktö. J~'ÜlÜn bu z:ılı.s-'Jııl 
l.ır üstünde an(".ı!.. nı.U...-ak be 
halı:kı varıJır. Ya ıJ&c I; < yurıla
rm nihay~tindP.lıt b: r Y<! za r· 
h . .r maçlara ". ta~ eden k liı 
kre ait olduıiund~n id~rl ve 
mali billi.in 1· ~;;.>ları:n bu klüp· 
!crin • ur:ı.hlıııd:ırı W.a.fı.ı.daıı 
ka.ı-.ır ııltına almm!ll!l tab'.'dır-. 
Hön dakika.da öğreııı.liJinıihe gö
re: l 

Aııkaı-ad:m Uç, kt:ınLt;lt :ın 
İzmirrlen iki, F,:;ki§cbı.r· 

tlmı bir takımın nti!ıı J·''meyi 
kil etmeleri de mevauu bahsi· 

ti. 
kıp ka~mak iztedi. Hatta bu işleri organize et---------
J 1 

mek ÜZ"1'C Ank::ı.ra u<;ünci:sü 
LA 0( :Ml!Jlkczpor kliibü murahhası 

------------ Süleyman Servet te dlln Lölge 
Şehir Tiyatrosu 

Temsilleri 
i'epclııışında Dram kııımnıdıı, 

Bu AK \S\M s.• 1 ~ 11' '• 

tMRALJNIN 1NSANLAm 

* lo;ük!ill caddesinde komedi 
.-ı'im1nda 

BUGtJN' otn.ntız saat H de 
çoouıc OYUNU 

ve 
BU AKAf '\ ., <·ot 2C 30 :la 

DADI 

ıncrkezinde old~Ju halde heı- 1 

nedcnııe içtima devam ede ken 
e.nby:unııdığımız bir sebepten 
b84ika bir odada bulunuyordu. 
Keyfiyetin t.lmil<i için tuındi>;.i-

• ıe gfüil~meyi f~.ydalı bulduk. 1 

Bize aynen şunları söyledi: 
"- lZroirlilcrin dört klüp!e 

milli k\ımeye girmehri için An· 1 

karaya mUraeaat ettiklerini ha· f 
ber aldık. Kllip saylfil itibariyle 
lznıirdeki t:ıkımlar k:ıd:ır An· ı 
kar:ı.lılaruı da klüpleri vardır. 

Bu nLkta. gjz öniir :.ıb. • 
rak ayni ınur:ıcaatı oo .,em;,, 
içiu cw y~. Biza !.iç bir C-Wl!l' 

vaı:.\mııdi. B<l!lnıı Uzeriıı.e :ıartı 

J>"Oliyle tf' ıfimh tazle .•.t aldı· 
ğımız cevıı.p ta bu uı.-.ı~le h•.!.ı:

kınd~. görü:ıii!r"l'k ilıere billge
ye da. vct C\lldiğiıoıiı: luı,ber ve
nu.,, ord '..l, 

Geç n cuıııertaıi günü k!iip· 
ten beş kişilik vtısi salfilıiyetli 

bir heyet seçerek generalle 0 .5· 
re ·meğe gitUI:. • .,nüz o gür 
Ark~ klüplerinlıı dercceleı 

IIl'lll\m değildi. Genci dlı·cl;.ti ~ 

1''= akşamı belli ulaea.k. ~
kara üçüncüsü takıınL1 murah· 
h'2f!ının ele derha taııbula 11!1· 
rcketine milsaade etti. l'a:ıar 

g,..inü y ptığımız macta ku •• 
zaıımamız ve sa:,.ıu direktörün 
di::ckti.Ci ~= h~men iştac-1 
trl:• hareketim icap ettiği hal-· 
uc 1'. ,.cıralı ve sıslrrnin temipı 

için giJi.şimi tehir e · Lazını 

g~len şeylerin halli ı · rine d'· ı 
rc1.töre .. OO:ıu gittim. Ve zaten 
fulbul foclcrasycnunun kara • 
rındo. nıiill ltiim ye gil"3Cı:k' böl· 
gclof'(l\:1ti k ru lcrin onda ç rjs 
petinlc ol:n-Uarı icap ediy rı.i..ı. I 
Bunıı el:! h..!ılil•t~n socra i;;l.a fıı 1 

• Lnüz "'-ıliıhiyetli me;;.ıırı 1 

ı.,, ~ı.ır.di lstwbulda btılunuyo· ı 
nım. ı:::ıyet hızi b ki.a:leye al· 
m:ı.zlars."I n·ım ocl n mıiraca'l· 
t!l:l.zı hl;; te:-c.:duıit etmeden ya· 

tn~illıı Some.Wıi, undan yedi 
~v nvel lt.aly.mlar· tarafından 
i ~l ;>İdnmuşl.U. 0 zıı.nınn İ· 
t; yanfar ! ,gillz imroratodu • 
ğwıun yıkılmalı: \!zere olduğunu 
ilfın et.misle.:di. Ballı\lki §imdi 
1Wyan lınpıı:ııtorlıığ>.-nJil Y<:· 
kı'.ınu• tt t:!§kR e®ıı Ybya, lır· 
naV"·Uulı:, Hal >ıiııl1u, Som:ı.!i 
ve Eritred ' ıı;ç blri emniyette 
de{;ilJiı-. Anıdan yedi ay geçer 
geç .._..,,, bıın!ann l r,aindt• ı. 
taı:r-:ıl:ınn ~n .ı r e ç.c
kU,l"k) i.ni görUyorıUJ. 

l ·~istan beş sene evvel, 
'bir iki yitt; bin zavallı si!ıilı&.; 
m\Uılıı:ımat z Habcşin, 6 - 7 ay 
!ık bir muka.vc-11etind~n cro 
ltıı.lyanla.r t..raf:~an i·'gıı.l r lun
m ı • ~. fakat. t lya m iyon, 
l&rı> ~olımır,;tu. On bir milyon 
nilf-.!l!U.. olan bu ır. •mleket, ho
nUz tu:.Iyaya on para istU:tde 
temin edememi:ı, billl.kis o gün
denberi dalıcı bil'. çok milyoııl~
rını ve emNt! -ini heba etmiş
tir. Z U?-1 l~:ı., H:ıbeşistanın 
n,.-.ı·vı imraratorluk i'lin e
dcb·:mır.ti. 

Yal:ın 1-''r atiyi görür gibi o
lan İtalye.ıı. g=to<-inin bahset
tiği "elim neticeler,, bunda:n da 
ibaret olınmıa ge?-cktir. 

Eclı.;ıet SAFA 

Jl;\,!JQS'.Z.u n .. p t r m,~C<;.,.#Cc= 
11ali)Ul;i eırvellti akşam d:ı 

Genel D'rel•tiirıin bizzııt Anim· ı İstanbul Erkek Mckt p!cri 
rnd:ın verdiği bir telefon mu . Futbol Lik Heyeti Ba§kanlıi';'lll· 
l· ·•vcresinclo ';u nektalar nazarı dan: 

! ... _, · d 19 · 3 . 1941 ~m m bıı dikkati oe .,....ıy ;,r u. 
B~iktaş Şeref Stadınd& 

"lstar.b,.lspcr milli itilme hf<- lac:ı.k futbol ı:trn~hn: 
ricindec.l:r. Ankaradan üç, İs- t' Saha koın:scri: H. V1Jral. 
tanbuldao i:", İznıirdcn iki. Es-ı· Taksim Lisesi • Prrtevniv 
kişelıiı«'!.en bir takım hu milsa- L .. daat 14 de Yüce Ülkü lir .>i • 
b:ı.k:ılara iştirak edecelden'.ir . ., 

1 Şi~li Tcra!d<i L. Saat 15.15 de. 
Niwmname bu mnçlıt11n or- ı 

Işık L .• Muallim Mektebi saaı. 
gımizasyonunu milli kümeye İJ 

• 16.30' da. 
tirak eden klüpl.ere lr.raktıgma -~,..-------~!""'"" 
güre tıışk'lfıtın bu hus.uıta ka· 

1 
rar wrmc~e hakkı o!nı:unıısı j 
icap eder. 

Şu h;ı!dc M:ı.skesporun mu· 
ra'.>I tsi ni~n burada bulunu
yor~ ~!yel irnkikaten tc~kilfıtın 
milli küıac üzerinde bil: mürn • 
lmbe d '' · l de drijc saHihiycti 
vars:ı bu z:ıt niçin murahhas • 
!ar trırılautısına iştirak ettiril • J 
ınc<lı? Beş scncdenbcri devam 

eden milli kUme işinin 1< rı') J< 
eden milli küme işinin bu 
sena de karı~ık vaziyet al
masını dün akşam b ö 1 g " 
m er k &Z in de k i klüp mu 
rahhaslan toplantısında göre 
rck teessiir duyduk. Ş•:nıiiW 

bir ao evvel maçların orgnni• 
edilerek faaliyete geçilmesini tc: 
menni ediyoruz. 

Ognz Gımcs 

.... ::s;c; 4 • $t +-:ı• 

rnezarflklan v rdır vec 
bü'ün n1uzahrafafı akıyorı 

Geı:,-c::ı gii.a.; ...-ıızı.fc kuriJ:ınları 
n:ı s ı bo ~uı..-:uzn eda edip on- YAZf;N : 

Şimdi bunları ~rüp, i§itip;ı 
dinleyip de haı.i. o ınezbd.eleı i 
yıkmamak, yılrtırma.mak doğru 
mudw"!. Velev mahkemelik, sü. 
rüncemede bJ.r iş de alııa; bele .. 
dlyeniu bu. g:;l;i işlerde büyük bir 
sıı.liıhiyeti vardır. Ondan elbette 
ietifa.d~ edebilir •.• Bilha.ıısa böyle 
öl.üla·imiz.i göındüğiiuıl~ bir me· 
zarlık, hatta kendiler.ine ber ölü• 
den daha büyük bir paye vere • 
rek, saygı duyarak "şehil!" le- ı 
li'lkki ctt.iği.ıni.z; ve defin etti • 
ğimit yerlere de "ııehiUiJı:!" de
cliıjim~ milhllrek topı-a~ar mev
zuu balıı;olurkeı:ı ilımal ve Unlıa.!i 
lıiı; bir göni\l kabul etmez. · ı 

in t ı "ı;:: tllk., dcdlğicb ebedi 
irmab::t w"'!.::>inc ıımıkt.ıkı<oıı Dibriş Remzi 
sonra dlinUyc duk. Otuınc(Jil a- ,rQRQK 
cclcci bir süı- .ıtlo Etlirnckt'lJlıya !1 
giı erken sağ :n;ı...ta jj;r harabe U:BllllC!llliımaıımızıııt;o:ı:;ı:;ıı::m:l'I' 
,.ijzümc ilişti ve yruımı.daki ar • 
k~d~a soı um I 

- &ııı.l:ır <l:t y:ılaş?k ulıvm
nılt yn ?. Şuraya balı. Allah aş · ı 
Jon:ı.. Neılir r.ı l.ıar:ı.bezar? .. 

Ar k<ıdaş lıcr..iı:ıı. b1.1 mansara • 
da ~118.yetime kawııı dE;rin bir 
dalışla yü::~ ,.;i.ı:lerimie iQi· 
ne bak ve ı;ofôı-.. işiUlliı:iind!::ı 
k~rkuvormu,; ıp.lıl !;ıılr .. ğumı do;'l 
ru. eğilerek : 

-- İyi ki çok sür'atli ı;~ ,, de 
daha i:ı.zlası.nı. görınedin ! Ya o 
şehitliğin bir ltü;ıeaioo öbek Ö· 
bek, yoı ~ol, :;crıL ser .!l.:ı 
reiuro!ı •fob, biriklııtilcü g,,?ey
d.in. oo artlın~-

D :. Jıııın bı ltac!ıu i'lıtipü.ial 
sövlediği, bir fısıltı hallııde ku •

1 
lağıma üfürduatı: oozlere multa· · 
bU lı bağırdrs· -..lııe : 

- Yok carum; dQtr• ınu eöy· 
lüyol'Blln? .. 

- O da tabi l'Jlr Gcsle cevap 
verdi bu sefer: 

- Ell.ıct doğra! .. D:ıbıı gegeıı 
gün lı;.vu'JF~u. kı;.ııı temiz.bir 
V' .:ı.nu,1 ıınızın bu hususta şU;a
ycti çıku ya -a~ıcae. Görme • 
din mi? .. 

Şoför galiba bizim ıı&lerimizE> 
kula.lt knlnı.rtıll!i '10 lıapııiui de 
d.in!eıniıı olaca!' ı l.i: 

- Affedersiniz- ama baylar .. 
Dayanamaı•ıg Iı.arıııaı:ağıın ııöz. 
feriniı<e .. 

Diyerek lafa ltıın'tt!. Meğer ne 
kadar gönlü yanık, ne kadar içi 
dolu imiş: 

- Yenl Sabahtalti o şildi.yel 
mektubunu ben de ohudum ve 
"aşkclsun doi:ruısu!" dedim. Cün 
lt.ı ne :ıanıa.ndır şuraya mü~teri 
getirir gö.i.vürüm. !IC;r.ne.1> het" 
defasında. da bu mevzu p.."CÇ(;r, 
bu §İki.yet ya • l!"altat bil A 1· 
!ahın kulu kalkıp ta; aHl.kaıhr· 

1 
lıı.r.ı k.inli'll'so; ora~:ı !ı;ıg vu , 
rup la Gunıın bir çaresine b:ı.'t • l 
maz!ar. Halbuki mı:zarlığıı.. om • 1 
d'ak.i luının ela, ahırm da, la. • [ 
Yenin de, değhmeııin de bü .ı 
pialiklcri utılıvor, lağım! ıı.kı· 
yor ... İnanmaz-anız. sizi götüre • 
yim. Biıı;.hi Wmi parası da al
mam. 

:;.<uföti.l:n yana yakıla, hatta 
y:ıtv::.ra y:ılv:lra istediği bu iltin
cl gic.'lş işte L-;)yle oldıı. Otomo • 
bille döndük. Oraları itan.') ka· 
nş gez.dik. G':ı'tl ·ı,, işittik, din· 
'·'-'lik ve yilre<Jirr.i:! helfil< ol • 

alnı.ile milmaısili anlatıyor 
ve gösteriyor : 1 

- Yayılan ~ifiiyet d?ğru<hır. l 
Z:ıiLu bıuııı sliylc:ıüye ne hacet? 
Görüli:Jı köy0 k1lavJ~ ü;ter mi!. 
lıite bütUn şu pislikler mezarlı • 
ı;a aJ.ıyor, geUılz de, gcste. • 
yiııı. 

yerkıci de telıitlildcri imar ce • 
miyeU aJııı.ıe diye biliyorouk biz. 'ı 
Nede:ı •• bu. blnamx yıkılını • 
yor? 

Yilmcaıl bıı.ı;ını l»ı- acı ile sal ı 
!adı: 

- Ne d!yeyioı bryım! dedi. 
İstirulik, ~ ve ~ lwpsl d<>;· 
ru. Cakııt bura.laım tapu.~u muh 
telif kima ' iıı J.zcriiJdı>, iş da· 
valı, ı:uWWreıııeli oldu. Sonra. ne 
vıınıa. IJll değnmende k.ernınet. 
Kapat~ldığJ balc!a yim yolunu 
bulup aıı;brdılar. Hepimiz de ,,,,,_ 
ı;a kaldık Ye yürekleriı;ıiz aı.a • 
l:ı.ı!ı. Aıııa ue diyebilil'i::?, Kime 

- ''-"-? ne soyu,. ........... 
Otomobile binip Edirııokapı · 1 dau içe:ıi girerken hir kaç resim 

çoknıe_yi ele wrntmadı.l<. Aı-ka j 
duvarllU'llWl önünden mezarlı • 
ğa g('!lCll -gllya kapatıımııı olJıı·ı 
örtülü liiıııuı. olduğu gibi çe. tik. 
İ§tc biriııci ııalıifemizdeki re.sinı ; 
bu acıkb.v.~ hazin ~eııin 
en canlı iııp& ';ıd.ır. 

Kaldı ki, şclıitleı:imir..e yapılan 
ocı:ı:ızo meraaimlerixıe istirak e
d.e!l ecneiıi devlet m~esııilleri, 
bütü.'l k()('{Uplomatil; bu çiclı:in 
~r:ı.ları .ıtördUkııe, Glülcri • 
miı;e gösterti-&"iıniz bu saygısız• 
lığ~ linet. olı;uyacaklaro.ı.r ve .bat 
tiı olrnvorlar qjla. ı 

B1112u d~ken; ~ ih • 
tiyar:nzca. k~ndl kendi.ııe ve 11.lA
kadarlara wruyor ve diyor ki: 

M:ilb':ırek iiliilecimiz bire linet 
okumakta ve biz; orı!U'Ul nıh -
lı:.rım her zam.an lı.'aç etmekte; 
acal>e.,<A:ı.lı:L ne .kad~ deva.ııı ede· ... 
eı.ıg-~ .•• 

ADLIYı:.=·oE ısan'at.kar 1. Galip 
Muşambaya fahiş fiyatla · ve" Hürriyet apar• 
sattıkJanndan mahke- tıma..nı pi esi 

·ı le '' meye verı en r Rebir Tiyatromnı:un kıymet· 
Galata mefruşat ınağazaııı ij ~n'ııtklrl:ınndan 1. Galip is

sruubi Ycqi ve müstahdemi o. 1 nü ''e. sa.ıı'at.< etrafında çok al!· 
!is ve fstavri dün; 270 k~a. lc:ı. eyandı, , ve peğ çok ~vi· 
ııa.Wınul icap eQ.:m ma&a mu:;:ı.rn [ ~ bir san'a.tltA:rmıızdır. 
balıı.mıı l10 kııruşa. aatn ' tan Şehir Tiyatrosunun bu. kıış 
suçlu olzrak lltinci asliye! cez:ı- 1 mevsiminde verdiği temsillerde 
da muhalrı:nıe edllıueğcı ~2.n· f Galibi bulaıuı~ li.det&. üzü
mı§lıı.rdır. Suçlı.ılar iddiayı l'-!l· teyorl<U'dı. Memıııuıiyctle h.a
bul elmekMı lxırabor "h~.re•.et· bew a.ldığıınıza göre Galip bu kış 
~rinde ıılç bir ihtikih• bı..unrJr.· 1 mevsiminin en son toııısW olaıı 
dığını ve bunun normal bir ı;atu; Sclat Sima\·in.in yazdığı .. Hür· 
olduğunu,, ııııwıırı·au iddia ey:e. riyet apartıroa.nı,. piyealııda 

mJı.:l~rdir. ! y ilc>el< kabiliyetini tak<lirkir -
Muh.ııtcıııe bu ıw.tli fiyatının ial'ına bir kere da.ha ~ö&tennek 

normal olup o!ın.wığ.ıı:ıı fiy:ı t fırsatını bulacaktır ... 
mümk:ı.be lıomisyonundın so- t. Galip .. HiilTi, -et Apartı· 
nılmıı.k ~ a. bİl' gilne ıı,. l mı;uı,, piycı;iç .., donılıte ettiği 
raklJınıııtır. 1 esıslı ve ıaiihim ro1üııde ..an'a· 
Atina ve arkı::ıt!aşlannrn 1 tınıu bütün yarıı.tma. kudretini 
muhakemeleri başladı göı:tereeektir. 
Gcnı; luzl:m fııhl'.n te§vik et· -----o----

mc~•tı:rı_ ııuçlu olup evvelce tev· Oeı;i"t D miryoll rı lda· 
kif cılilca ve biJ.5.lıure kcfal.::ı1.1 resinin yolcuya kolaybğı 
scr~t. bırakılan CÜS<'l At•n l 
ile K&tfıı V a.,iliki. Aroe!ya, j 
Eftclpi admdar.,i di,ğer suo:lula·, 
rı.u m~e,ı::ı.~ine di~ altıncı I 
aı;liyu ~ başl~ır. 

Mubn.lwlıe lı!\fi ol.ırak c re;· ! 
yan etmektedir. 

1-IALKEVL~ .... , 

Dev lct Dcmjcyolları ida.reqi 

lı~ı k.ıııa 4atlaı:da lıir haftalık 
$eı bcst g.i•lij geliş bil elleri ib· 
d;uı ctmi.ştir. • 

Eu biletleı:fo ycg".ı.ne husu· 
siyeti luimiliıı.& mahsus olup is· 
timal ecl · bnnıı lıır vesika. ve Vo ba.kWt, onısı.ı pis bir han 

ile bir lı:ın ı..u v~.ıi. kirli, pis bir 1 deilirrecn var .• V c u' • yet dı:; 1 tarafta da sa.la.ı,;p;ı.ı:cle.ıılen y .ıl Kongreye da·19 ... 

y.ı fotogmna. tevsik etmek mec 
buriyetindc olmnma.sıdır. 

Bu biletler yüz kilometrey.! 
kıı.ılar ol:ı.n mesafeler d:Uı.ilindo 
tQ.t!ıjlo eJ~celdir. Ve ~ın 
mutl:ber ol.ı.cağı saha !limtlilik 
Sirkeciden lıuduı!:ı kailiıc olan. 

nı.ııı bir kr kahv~sı.. Şelift' · JiııJ.L>eviml 
H2r t~r p.iı:, her şey pis E\ ; P.iiı:el san'atL.u: şube. 
Bu scl:ı.ş kalıv«Jlln mez.,riıJ: -

tarafındııu bir a:..Uc;lJıaııe..· v, . siru:ı ""'n1...-esinin topkuıtısında 
Fakat ııcd-.:nı;c boııulmu~, iı;t:>e ok!icri t temin edi!ın<>dlğindcıı 
lııl' v ı:i.l Iw:, <?:ıı;;;!ar. F ·ıt ıue • 23-3-19U ~ güı:ıü saat 1:::,:;o 

hattır. Z:lrlıktal;i es .. ü nıı:~ra. örtiilıne • Wı. tel'.ıw yapıl::lcllktır. füı 'u· I 
sine rai?mcn_ hfı!i\ ·cllL ı fV.,u··T~FERı IK ~ bemiz Jı:ayıtlı lhllt ıı. atıınıa r.:.: 

Hele dei;irmeu llc h;ı.u ve ahı· mczl<ilr gün ve saıı.tt.c e~ir. ı-~ 1 
nn W.ğınıı o kadar müthiş bir ı Davet 
surette büyütülmiliı ki; som-a • , teşrı!krı_~ ... a. ol.u:nur. 
dan güya kapabl.lnıı; oldıığı.ı b,!. ı ----- Avcıl~r ve lltlca!a.r CemiJeCin· 
de kokudan gec;tlnıiyor. Ve h • ( Bir baca t•·t ~mE:"'I l dra: 
üı bu lıar.ıp l:ı;.ııı.l:ınu mczar..ı!: 1 Kaı)J.köyüıı.dıe Moda cıı.ıhlasin· 1 Ce:niyetinWıin alelide ı;ene!ik 
ccphctindcki rlit 1~1 kaı;ı;rat ve de 219 numaralı evde otıaau top!ant.ısı 23: • 3 • 911 pa..ar gıi· 
i•Jı:a.r b:l'ikiı:tılcıl i.lı: lök lic:tı' ~-k·· ........ •·ı r.u" saat 10 da Alem·'·~ -"d&-Hakkt ....-.ur un y...,, .. ,,,. ~.ı·ı so· ,.._ ......,. 
ı. .ıı•. A"ak lıas:J.A:Sk temi?. iıir 

ycı- y~k. l~ak1ıt Y:lZ'- i<i bu top- badan baca kurumları t . lu.ş • siode Alay kti!;künde yapılaca • 
rakl:ır ınczarlıi;., Jittir. Ve k:ın ı m~ ise de sür'aUe sönJürill· ğın(fan mukayyet azarun t;eş.-
biliı: altınd:ı <b lıaugüııizin ıi.b:ı. ı miiştür. rifleri rica olunur. 

v ~ından :ııü:.Uerewi ya ' ·1--------------------------
yoÜit"ii.nmız arta aı ta doh tı • il',._ üyük bir filmin. büyül• muva~fakiyeti -a;ı 
ğıl!llz bu mezbele kııLristand;ın f fR.. fR\ "'"" ~ f 
çıkıp gelirken m_lbuışsiı maıu • , ~ 1r~,,.11 il:;.&'© ~ 1F e t 
m..'\t ~ rıyordu yı:ne; J ı · "ti l 

- Bir gaze•cde şilıfıyet m • J.'E' ..ı Jl.Tız;>TT.'E .U _A C D N' ..ı .,.D 
tubu çıktı. Galiba Yeni Sabahta .1:1.l'tL lJ'.8.. • n.LJ 

ıdi. Onun iiz~.riııc nahiye ınüılii· 
1 
t NELSO N EDD Y 

rü geldi ve bu::".•hı·ı gezı:lı. Hal • • 
buki o gün gazeteyi görür gör· i ı 
ret!?. biitün bu mal salılpleri birer anım·· s. ı.ıı~ması "ı da 
tcmWik yaP41ar ve bu aldestha U~ 111 
n~leri bazdı:ı.lar. I ,(ığım!arı üst · 
!erine tahtu. '•al:ıı;lar koyup top- • 3 üncü va sonuncu hafta başlıyor 
ral< ve ~ol~;:.l.'l örterek kaI?udı: f t 
!ar. Vazıycti kurtatr.'!lar Şıındı A . . 

1 
. . · · ce 

ı;ördüğJ:ıüz. marumra bunun iç;n ' (DİKKA.T: Fılmı~. Ankar~ v?. ·mır mukav<;_lelerı _mucıbınbu 
cstd:.ıinc ııisl;etlc ço!t. tcmizcliı'. f g<>Jec.ek tarta ka~ ıye_n dC".,1:;tırılmesı mccb\ır.ı ~ldugımdan . f 

_ Pck:ilfı aınm'.\. Bclc<liyc bu· • şalıcseri henüz gorıruyenhırın son fırsattıı.n ietifade .,UtıelflÖ. J 
rayı i~timlfık etmiş. Bir kı.sun ı "---• • .. .., nca olunur. •-., • • 



bera'nın i;;gal" - . 
uzerıne ' 

(Saf tarafı 1 ınci uyfada) ~ ~ ........... ""' Wo"WFıs u 
eenub:ı. doğru hareklt icr::.sı ) ( 

b) İtalyan ve İngiliz Sum:ı- ) l 
1 
Alm~n d niza! lül 

ı
' lilerinde kalan hasım kuvvet- Jı ( 
lerinden bu bölgeleri teıııi:z.le - ) ( 

ınek, f 
ı cj Adcn körfezi cenup _kıyı- J . a b r !eri t 
rlarındaki de= tislerlnc Sı!Ç lll ) 

:ıa:r~~~ri".~~~~~nc~~~e: 8~1;1~ r·ıstan T-u .. rl-;.--y; 1 
n uvalannı aondurmck, iJ ~Q - 1 u 

d) F:ıva üıılenni elde eder k J --<>-- ı 
kiırfezı" yakın hava cınnıyc•ıru Takas ml•am-leleri altı 
ı•tıhsal etmek, ·· d 1 t ld 

ı:ı twyan kuvvetlerinin kı - ay mud ete uza ı ı 1 
yılarla ve bu mcınlckctlcrlc ılgi- Ankara. (Telefonla) - Evvel 
sim kesmek ve bu suretle ıhata I ce Bulganstanla yapılan t.ak3.s 
Çerbcrini daraltmak. I muan..deleri bir sene müddetle 

Yedi ay ünce, !talyanların r uzat.ı~ıı~~ı. Hcnü~ taka'!.m_ua~e 
hamlnfori karşısında 1ııg'1iz So-1 l~b·-ı~ı~ ıntaç cdılmedıgını g_? -
ınaı kuvvetleri uzun ~:.;.kave . t ıen_ alakadar makamlar hu ınurl
ıne. gösterwcden vapurlara a- ~etın bır defaya mahsu_s _olmak 
lınınış ·e bir kısım kuvvetler 

1 
uzere altı ay daha teıru!.idinı ka-

Adene geçirilmişti. rarlaştırmıştır. 

"om,ılır.in i;;~~! ile cenu~tan İase te~ldlat kad-
fıü.:-n ı c'L <!T1' )ilruyen Cannıng· -> ~ 
ham ordu~unun naf yanı eMI1ı - roları taınamlandı 
Yet ultma alınmış olur 

Deniz ha i•imiycti sayesinde 
lıı;; .. _zl.:rın karadaki harck~tla 
lll.L'tcmfikaıı, ilıraı;l.lr yapabile -

.. ni ve deniz kıın·ctleriııin ik
ntnldt> ve ate.ş vaı dıınları ifa -
Blncla ı Uyiik yararlıltlar göstc : 
tc'Cckleri, yıı kında biitün ~oma it I 
kı~ı 1 mm ol:ı •utulacagı C\·ı 
Velce el<' yazıl!" ı~tı. 

Bundan sonra sıl'll, Eıitre ln
Y" rma geliyor. !{eren ..ıxafın
d:ıkı harekatın inkiş::fı, Mus:ıv
ı·aın da isgalini L t..ıı; cd • ekili. 
Bu ımretle, Italyanın uzak dmız 

1 filoları, artık, h:wmın savletın
den kurtnlamıyacaktır. Keren 
Çenberi, daha ha ·ı hakim tepe -
!erin elde edilmesiyle doraltıl · 
maktadır. 
&om:ılilcrdeki ltaıvan kuvvetle 

ti cl.ı.hıle çckilcmcdikleri havalide 
tızilıniyc, veya esir olmıya ın:ı!ı· I 
kiım olacaklaHlıc. Berbcrada e- ı 
Sirler a!ı'O""llı;tı". YC'rlil<•rin miis
tevJiyi i,;miı:ızla karşıJamalar! 1 

da ltalyanllrın elemli akılJ,~tı'll 
tacıJ c<lc~~l-:tir. 

Fiyat mOrakebe kon· 
trol!erine kurslar 

açılacak 
Ankara (Telefonla) - Kadro 

!arım tamamlıy:ı.n yeni iaşe teş
kilatı ,ilayetlerdeki yardım,·ı 
tc··~kkü!lerini takviyeye h:.rar 
vernıistir. BilhaSM lstwıbul ve 
izmir 'gıbi büyük birer ticare>t 
mcrk 'Zİ olı.n vilayetlerde halen 
faaliyette bulunan fiyat müra -1 
kabe t~kküllerinin daha iyi. 
ral'l<'ıman .-crcbiimesi için me
murlara ders verilmesini lüzum· 
lu görmü0 tür. . · 

liı.şe müstc!'arlığı bıı maksatla 
her ıki viliı.yette de birer kursa
çarak piyasal:ırı kontrol eden 
elemanların ia•e mevzuu üze-I 
rind~ nazari bilgilerini t:ı.kviye 
edecektir. Bwılar bir taraftan 1 

kunıa c\ev:ım erlcrlcrken diğer 
tarı:fta., da kontrol vazfelerini 
yapacakla'"<lır. 

Bulgarist'1.nda 

1 ir 
Q b• a, hareket ordusu ici 

bu.,;ıinkü vaziyı·tte, en r~ü .. ait 
bir üstür. Buradan Harar isti -
kumeti.·ulc yaııılacak lwr !<etler, 
il>. zn=d:i ve Jrn1ayca ınııv.ıi · 
fak olatilir. Cibuli - Aıfü-Ab ba 
ha•ı ı tclılikeye maruz· . 

1r "da (Baş tarafı 1 inci sayf.1tla) 
lamlının BrıUı..'1) "l ııııı • şayan bir vak'a olrbuştur: 

1.aa"-Utdaıu ro U 
Amerika, to, yck.:W y rdı· 13ıılgar Univ~rııitesi talebe· 

ıı:ı, , .ısı...ı.. • ıı- nJ Ja üsler te· sindcll ılfiincvvcr bir genç; Al· 
d.ı.ri!w::i du unJıiğılnU gelen ha- mı.nfarın da bulunmakta olduk
hc-ı-Jerdcn o,;reniyoruz. Bli.iın lan bir ıncdiste hük' melin tn-
ı.ı ·uış kı) ılarıııd.t barıııan Al.:: ıı ki ld ,.,. · 
<!o .ız.ııtı lx ,tL~•~. bogazda l;ı sey • p etmekte o u& w sıyr.setı, 
rilş; crı taıryıt c.tıncJt imkanlan bı"h::ıssa Almanlann Bulgar 
lıuımuştur. Bre -t üssil de Brı . topr.?.klrrını işgal etmelerüıe 
t ya L tı denı.:..crınddd k r- rizı;. göstcrmelerıni şiddetli bir 
·~ ılaıı tacız edebilmektedir. lisanla tenkit etmekte bnlım-: 
\ '' :ı., l'arptcn ö:c .c batı li~:~- rruştur. Hazır bulunan Al
la,'"i "'1n, itlıal8.t ,.,1 ıhı~cat yuku· 

,, yl;ı;m::.;.;ı çarc!crı ar:m. ı . m:ınlardan bir bin~ı da ta- I 
t r. ı:, akat Tayrrııs yine hayat bancasını çekip ateş etmek su- ı 
" ,m rı , teşkil etmcı-tedir rctiyle bu genci derhal öldür-' 

lı landa hava ve deniz ili;leri m'lştür. 
4tnini saycainde, yakın <leıuz. • Oğlunun bir Almon binbrışı-
letin emniyeti bir kat daha tı•vıt 
"'1ıliı ve fcvkalii.de vııziyetlc 'dt' sı tarafınclan öluurüldü,;ı:::ıu C.a-
~lanş ~inden müstağni kalı • lıcr alan baba, hadiseyi l:ıiiyük 
~'biıır. . bir soğukkanlı!ıkla karsılamı~. ı 

Uıit-ınyad:ı h:ıva kuvvetlen- J fakat tam Alman binbıı.şu;ınııı 
~ın t k" .. f .. b" m:ıhzurdur Al· ~ e u.su u. ır . · gcceccgi yolu beklcyernk kendi 
tna~ · ır ıstu L ettıklcrı men1lc .. .. .. . ~ 
~~Uenl~ bir çok hava ilslcri, de- t~fC'." ıle onu ye sermekte ge-

1 
1'ı'llırme ve ;niş 1<1eydanlan t<- · <.ikm'mıştır. 1 
~cıılc, hem sıklet ınerhzilli Tabii derhal Gestapo denil,•u 
ılerılcre dıi. ·ürmirn, hem de, kuv- Alınan askeri polisi vaziyeti 
~"f.lu1 dagıtıııakla zayiatı azalt. ö<?rcnnıiş ve hadiseye el koy -
llıaıt •cdbirlcı i fllmıe!ardır. " . . . 

hJand .. deniz \ısleı ide. ilkba. muştur. Bu bab:ı ıçın tat hık e
harı:a bıiyıik fanlıyet gösterme-

1 
dılen CC7.a; binbaşıyı öldiirdilğii 

1 -rı m~~ .;;as, dilşman ha va ve de- sll!'-tten tam on beş dakika scıı
tı.ı~ kuvvet.lerine karşı defı >"e rn kendi evinin kapL>ı önünd~ l:;t t~rtipleri ittihazını ko!ay-ı asılmak olmuştur. Bu_ hal ve 

l~lnr.d B "ta ·çi bir ileri harı>ket Bıılgar milletini biis· 
lh· an a, ıı nya ı n but·· 1 . -
· İd'lfaa mevzii, sevkulceyşi brr tın ga cyana gctırnuş bulun-
~•le mahiyetindedir. Irlanda - maktadır. 
•litanva ayrılmaz iki 11izımdır-tr. Irİiındanın hasım. kuv"l't.ıe_ri Şimdilik hu haclar! 

f "afuıdaıı ışgalı, Brıtanya ı~.ın 1 
lı Yi_ik tehlıkeler do_ğı_ırabıl!r· I Gazetecı ve asker I 
~·n1z ve hava harplerının Brı ~ 

1 
(Bat tarafı 3 lıncü sayfada) 

~Ya etrafında v:_ SC!!':aların· ı yahut memleketin isti!iı.sı arife-
1 • ınikyasının dcı,'lşecegı yakın sinde dahildeki milli vahd,.li bo 
~likbalde, Irlancl:ının askeri ve zacak prop:ıgancla!ar yapını:;
~JlOlitik vaziyetinin de bliyük !ardır. 
•. eınm;yet kazanacağı şüphe.: 1 F ı t b ı ·b· k 
~~r. Binaenaleyh, Irlanda mu- ata un ar ı;-ı ı ölü ruhlu, 
""l - satılmış vir.danlı insanlara mem 
• a:ıaının da Brilanyanınh ile k ti cı·· ı ı _._ 
,_.l'ı:ı 1 pıana geçirilmilj obuası le e n ıgcr sa Hı. arın..., •le, ay-
·~"'1etıe muhtemeldir. ni nisbet dairesinde rast'nnır., 
•\ıııavutlukta.: Maalesef hiı· meınleke•in bütün 
>ı{ evlatları yUzde yüz o m mleke-

~ . U&ıoliui taaruzu, çok ağır te sadık. yii7.<le yüz tam man:ı.
ı.-Yiatıa geri atılmıştır. Şimdi, sile milliyctpervC'r olamıyor. ı 
;-ıt!Ya, yaralarını sarmıya uğ - ı · 
~i:'Yor. Yunan ordusu, bu ka - Bu da beşer bir ziiftır. 
~ dariıesiyle geniş sınırlarında- Şu noktayı dıı şükranla kay· 
~ llıiidafaa imk&.nlarını artır . detmdc isterim ki, memıe:;etif demektir. mizde bu türlü ruhu ve kanı 
"'-lalya cephesinin sarsınWar bozuk insanların nisbeti fev
~1~lmesine rağmen, Yunanlıla- kalade azdır. Fakat yok dt>
~ lıu oopho derinliklerinde, ar- ğildir. 
h.' bugünkil vaziyet karşısında B. Danı, Yıldıuılp'a: 
~;kata tevessül edip et.ıniye • Teveccilhünüu t.şekkür ederim. 
~ill.i keetiremivoruz. ı w. ıı.. 

ba, ı 'ı ' 
{rc~, tar fı 1 ınei sayf4,.ı~\ 

kuv\'e""lc rt ""f o!_r_amı., ı 
gım, lıic ı...ı· ~ ·phel · maha kıl 
mıyaca · bır ta _la ısbat ıçin 
ku.anıl • aıündır. 1 

Yabız A!c-..an •kn=lt.ı!::.r• -iJ
ğil, ıakat AtU ~ı mırl:.u dJe 
kruvazörl~ri <le, f' ... a .. t~-;ın A • 
nlerika sahi,iı..c kaJar t;et;:nıiş 
ve kafııc lıari "nele münfeıide·ı 
seya~· .. ~ etnıcktc oU.n gemilrrı
mizdeıı bır ': Aı daha şimdı -
den h:ıtırılıro~tı:-. D<i.şman, 42 
tul dercccsi'le kad0 r garpte ge
m"lcr batırnıı~tır. 

Bu tarafla ıh, şiclrl~tli 
ve ama'l vcnnez bir mü
cadele yapı!m~ktadır, ta ki mii
himmat ve gıda marldel<'ri akını 
durmadan gelsin. Burada ve 
gayretimizi azııltamıyacağımız 
orta r,arkta harp gayretlerinıiz,, 
bunlır~t.,., iramP cd! cn1cz. 

Şimdilik kayıplarımız fa7.la -
!aşmıştır. Öldill iicü l:udrettcki 
bu meyrlan okumaya karşı koy
mak i~in iktidanmızrla bı<•u
nan hiitijn kudret ve k vvetimi
zi. biitün kaynaklarımızı, bütün 
s:-tn'nt ve : 1 1n.inıizi kullaı11yc-n1z. 

Fakat kuvvetlerimiz. her 1-ıaf
ta artmaktadır. Son baharda ve 
kısın buraya varmış olan Ame
rikan t.orpito mııhriplcri. ,cJri
c€ıı faaliı• ~ r: C'!lekte<lir. Krl'
di filrıtill.'..lanmızın adedo de 
fazlala~maktaclır. Ada ve dı>
ni~ler üzerinrtcki hava lmvvcli· 
miz süratle acto:1aktarlır. 

Gittikr,e artan lıir tesirle mu
kabele ediyoruz. Dün, üç Alman 
denizaltı gemi•iıı'n muhakkak 
surette batırılmış olduğu hahe· 
rini aldım. 13 teı;rinievvel 103'.I 
tarihnde.:ılx-ri. bu derece sc,·inç 
verici biP h:ıb'rle. denizrutılera 
karsı ii~lii bir zafer haberi ile 
ccşaret bulmamış?.Lm. 

Bilirsiniz ki tehli1'ele.rin va
hamet ini mil'etimizden gizle
mek arletim değildir. Bn S('bı>p
ten do'ayı, bu tehlikeleri ikti
ham ed~ce<'!imiz hakkındaki iti
marlımı bildirdifim ıaman lı•na 
b >ıılmasını isteıncğe hakkım 
vardır. 1 

Fakat. Hitl~r ve aveneginin ı 
karşısında hı>lunduklan lngil1e
re ile Amerika birlesik devletlc-

1 
ıi arasındaki deniz ,,,,ıı-1,.,rıı 

ke""1f">k. bu kuvvetli roilletl~ri 
birib;rinrten :ıvırt'"lnk ve birbiri- 1 
ni miltcakıb "tahrip etmek acı' 
m "buriyctini herle<>'< anlıyabi
lir. Bu Atl•ııtik muharebesini 
harp tarih 1crinde verilm!~ mu
harr: .,,.1cri.n c.:"n miihirnlf\rinden 
birisi olarak telakki etr.:ı. 'iviz. 

tste, B. WinAnt, dünya tari -
hi ,;., ıilyük bir dc;nllm nokta
sınclo. bize gdmiş bulunııyorı;u
nrız. 

Hedeflerimiz. sizin de bedef
leriniz<lir. Tehlikeleriıniz. men
faaUeriıniz, sırlanınız. sizin de I 
lehl:keleriniz, menfaatleriniz ve 
sırlarınızdır. Ve bir gün gele
cek, Britarıya imparatorluitu ve 
Amerika \.irl•nik devletleri, w
f~rin iki.i~i 0 1an mubte&em ve 
yükııck vıızifeJ,.ri de birlikte ya
pac:ıklardır. 

İrlanda bitaraf 
1 

kalaca!< 1 
Diiblin, 18 (a.a.) - B. Deva-1 

lera, birleşik Ameı·ikaya hitaben 
radyoda soylcditi bir nutukta 
ezcumlc şöyle J 'miştir: 

Bitarııfııg-ımıı, İrlanda mille,. 
tinin kat'i anu ve iradesini tem
siı etmcl:tc<lir. Bugün vaziyet 
~udtı. ki, lrla:nrta hükiımeti ve 
ıni !etin kahir ekseriyeti harbe 
finriiklc:ım .:ac~c k ı ar vcrmı.ş· 
ieıdir. Bll Aaç anonim propagau
dacı, mcmlcJ..~timizln Büyük Bri 
tanyaya k:ı.rşı taarruz üszü ola
rak kullanılımrsında~ l;orktuk
lannı bildirın: '· ·rJir. Bumın vu
ku tulffiıya•n ;:r.1 taahlit ettik. 
~.luhariı} .. !'J'lİC..."1 lliç birinin top- ı 
raklr.rımı•:ı diğerine karşı laar- 1 

nız · ·~iı olar!.Lk kullanmamasına 
nziınlc !:arar verdik. Bily!(' bir 
şeye mUsaade ettiğL>tıiz takdirde 
harbe sürüklenmiş chınız. Malik 
olıluğurHtız istikclli kazanmak 
için asırlann geçmesi icap et
miştir. 

n. Dev .. ıera Amerikadaki İr
landa do..~tıarmdaıı. buğdu}"l ve 
ham maddelcrie harp m3Jzeme
si elde etmek ınal:sadiylc Ame
rikaya hareket el'll iş ol»n ınii
dafaa koordınat<yon nazın B. 
Aikenc yardımilıı buhınnuılanru 
rica etmi~ ve: On hi.'!IPrce ton 
buğday ithal erlem<'diğimb L-ık
dirde ki.fi derecede ekır'"I' ve 
iase madde.ıi bulamar<ı 00 'bi 
büyük bir tehlikeye aı,.ruz ,,,_, 
hıııııyoruz demiştiı. 

·1ızıl y a 45 bin 
lirah bir ihtil~s 

ŞVçh::- 1 

""yanatı 

l alganlar Amerika 
1 

( Ba~ taraf• 1 inci uyfıd•) 
baliZaJı rakamlar işitilmekte ol
duğu için bunun hakilô milrtnn 
hakkında b;;Jcümetiı:. izahat ver
mesini istiyen bir taknr vardı. • • ... nı 

Eden : e g r ·· .,..ı,e
l eri llıa 

izah, t ver • 
ı 

Kahire, 18 (a.a.) - naşvekil 

Sırn P<l';a <lüıı alqpm m~c-te 
Edenle yapılan goriı~meler 

ha kında kyaı.atb bult<nmuş

tur. 
Başvekil R'iylc demiştir : 
Edene, Mıs;na J ok asilere 

sadıkıı.ne bır s rette müzaheret 
ve samimi • c)v de yardım ta
savvurunda bı :n.luğunu hür
riyet ve ıncdcııiyet d~ vasımn 

niluyet mı•_af,er olac:ı;;'illa inan 
dığını söykdrm. 

Karşılıklı m~nfaatimizi ala
kadar eden m"8E'lclcri kendisiyle 
nıuhtelif vesildcrle ve bugünkii 
vazıyete göre nıüzakere ve mü
nakaşa ettım. f'.den bana hiiku
metinin askrri meseleler bak -
kındaki no! •ai nazarını iza.tı 

etti. 
Bu mahrem görüşmelerin te

fcrrüat.ını ifşa etınek umumi 
menfaate uygun değildir. Fakat 
bu görüşmelerin açık bir suret
te ve miittcfikimizlc olan müna
sebetlerimizin vasfı olan tam 
dostluk ve anlayış içinde cere
yan etmiş olduğunu söylemek 
isterim. Aralanndaki dostlı.c'.< 

muaheıfosi hükümlerine göre 
birbirlerine mümkün olan her 
türlü yardımı yapmak, iki hli-1 
kiımetin müşterek arzusudur. 

Yunanlılar TepBde
luna taarruza gpcfi 

1 
(Baıt tarafı 1 lnei &aytada) 

için h zırlamış bulunmaktadır. 
Almanların tehditleri ve başlı -
yan yeni sinir harbi hiç müsmir 
olmamaktadır. 1 

Bundan dolayı Berlindeıı gır 
len haberlerde Almanya ile Yu
nanistan arasındaki münascba· 
tın artık normal sayılamıyaca -
ğı bildirilmektedir. Btı suretle 
ve bu t.ı.r:ıcla yapilan tefsirat ve 
işıı.ıııru-ıa Yunan efkarı umwni
yesinde bir tesir yapılIIlak is • ı 
tcnıneklt! ise de hiç bir faide 
vcrmrrnektedir. Art.ık tamaınlle 
sinir harbi başlamı~ bulunuyor.! 
Ancak Yunanlılar tıpkı İtalya 
harbinden evvel oldı.ıı,"u gibi bil
tün lıu tefsir ve tehdidimiz işa-1 
aiarı büyük bir vakar ile kar-şı
lamaktadırlar. Yunanistanın 
kuvvei maneıiyesi çok iyidir ve 
hatta artmıştır. Bıına da 
müessir olan iki cihet bulunu -
yor. Birincisi son İtalyan taar
ruzunwı inh;•·ımı ve ikincisi de 
Amerika cümhurreisi Roose.-el
tin son defa söylemiş olduğu nut 
kunda Yunanlıları t •çi etmesi
dir. 
Kralın orduya beyıımtaıııesi 
Atina, 18 (a.ıı..) -Atina ajaıı 

sı bildiriyor: 
Elenler kralı iki:ıcı J orj, O!"· 

duya hitaben aşa'hdaki emri 
yevmiyi neşretmistir: 

Sııbaylar, erb&l)lar, er'er, 
Ad('den faik bir dii"IDana kar

(6Uf tara.fı 1 inci aayf~:la) (B•• tarafı 1 inci aayf:ıda) 
va.n c tnıc.ıW<lir. Kıtaauınız, tir Bunlar oradan lngiltcreye 
mu dl t c. 'falar diişmana kaı- gideceklerd.r. Bu filoyu teşkil 
• ı m ıuıl rnızıı gcçmışler, ed~n dört ı:...~tôrlü Bocrin:; 
o . .ı a;;ır zayıata Ubl""atını~lar ve 
r.ıü ı:. k neti~. ~ mükcrr~I,.n bombrırd 'Il.ın tayyaresi uzun 
y:ı ol hhı t:rnrnuları püs- mesafeli tayyareler olup iki aı 
kU:~: ·!erdi~. evvel Seatledcn geldiklertnde.-ı-
B;zım zayıatımız t'a mülıim·ı beri Va;ington hava meydanın

dir. General Lorcnzini, kıtaatı- da bulunmakta id;ler Tayyar&
m başında kahramanca ~arpı- k t 
rınren r.:ıaktuJ d:lşnıüştür. Hava !er her gün bir tane hare e 
ınıılıarcbeleri esnasında avcı ettirilmek suretiyle lngiltere
tayyarelerinıiz, bir lngilız tay- ye göndı>.rilecektir. 
yarcsinı duşürmu.ştıır. 1 İngiltn('ye gönderileeelı: 

'fayyarclerimizdPn biri ilssi\· I yeni gl'lnfıer 
ne dönmemı§tir. Hareket ilsleri- N k 18 ( ' ) Reisi-
mizdcn birine karşı yapılan ha- evyor • a.a. -
va akınlan, bazı 1.ararlar ika cnınhur Roo~evelt, pek yakında 
etmiştir. İngiliz deniz ticaret filosu ıçın 

Ilcrbera önüne gelmiş olan 300 şilebin inşası maksacliyie 
kuvvetli bir düşman filoru, şid- muazzam bir plfuu tatbike koya
dctli bir bombardıman yaptık-

1 
tır 

tan sonra karaya asker çıkar - ca' · • . 
mış ve bu askerler, garnizonu • Bu malumat Amenkn bahrı
mıızu ele geçirmiştir. ye komisyonu tarafından neşre
Hanı:ı imp:ı.ı-atorlnk ı:ökiiyor! ı dilmiştir. Program 125 milyou 

Kahire, 18 (a.a.) - Ordu na- 1 İngiliz lirası masrafı istilzam et 
mına beyanatta bulunmağa me- mektedir. Birleşik Amerikada 
mur bir zat dün akşam şu beyn- halen her beş gün<le bir şilep 

nalta bulunmu9tur: iMa c<lilmckleclir. 
İngiliz Somnli..inin merkezi Yedi muazzam tezgah iki se-

olan Berberanın zaptı ile Adise- nede beheri 10.000 tonlnk 200 
babaya karşı başka bir tehdit standard gemi inşa edecektir. 
inkişaf etmektedir. İngiliz impa Bu gemilerin epsi İJlb'İllereye 
ratorluk kuvvetleri şimdi on üç gönderilecektir. 
cepheden fasil:ısız sure<te 1taı- ı "ÜQ nakliye ta)ya.rt'.L'!i daha 
yan imparatorluğunun kalbine Vaşington, 18 (a.a.) - At-
doğru ilerliyorlar. Berberanın lantiki merhnlesiz geçebilen Bo
istirdadı i:ışe meselesini pek eing mod~lindeki yeni Cliper de
ziyade kolaylaştıracaktır. nlz nakliye fuyyarcsi tecrübe u-

Şurası hatırlatılmaktadır ki, çuşlan yapına!; üzere pazartesi 
İtalyanlar geçen Ağust.ost.a günü Puget boğazına gelmiş -
Berberaya girdikleri zaman Ro- tir. Bu tayyare, imal edilm k~ 
ma radyosu "Britanya impara- olan 6 Clippcr tayyaresinden 
torluğımun çökmesi şimdi sa- biridir. Bunlardan üçü impar:ı
kınılması imkansız bir hal almış- torluk hava mtlnakale ycı!lann
tır . ., demişti. do. kııllamlmak üz.ere lııgiltc:ı·e-

Keren cephesindeki lngilız ye gönderilecektir. Yeni tayya 
muvaffakıyetlerinin bir taarruz 1 relerin motörlcri tayyarel~ri 3J 
mukadoemcsi mi, yoksa altı haf 

1 

saniyede havalandıracgk kud
tadanbcri devam etmekte oln11 rcttedir. 
mütemadi muharebelerde hadi- ı -----0-----
selerden mi ibaret olduğu hak
kında henüz· bir şey söylemek 
miimkün olmamakla beraber 
Reuterin muhabirine beyan e 
dildiğine göre, Kerende harekat 
her halde yeniden kızışmakta

dır. 

Eski Rumanya 
haıriciye nazırı ) 

Bay Titutesko evve:lki 1 
gece Kan'da ö'd'i 

Vichy, 18 (a.a.) - Sabık Ru
manya hariciye nazın 1'itulesco 
dün gece yarmndo.n az cvY~l 

Canncs'da ölmüştür. 'l'itule:;co 
58 yaşında idı. 1 

Cannes, 18 (a.a.) - Dün 
Cannes'da vefat eden Titulcsı:u 
Rumanya namına 1919 da Tri-

Mihver tehdidi
le sarsılmıvan ,, 

Bel~rrad 
( Ba, tarafı 1 n~1 sayfad.t) 

tice şudur: Mihver d vletleı i ve 
ıniver siyasctı aldanmıştır. 1 

Ancak im ald:uuııad:ı ve Yu-, 
goslavyanın tam bir ınctanetlel 
k:ır.:ı ~oyma~ı~?ıı. ~ovyc_t hü'..lı
metınm de buyuk bır rolu Oci.".IŞ 
tw·. Çünkü hatırlardadır ki bil' 
müddet evvel Sovyct Ru.<ıyanın 1 
Yugoslav clçi,;ı Moskovaya gi
dip gcımiştir. Bu gidip r:elnıc 
~·ak anidar lıul1film1i:tadır. 
Hııttiı. YugosL-ıvyruıın son ka-ar
larını vermesincle biiyiii< bir ii-, 
mil olduğ'lı muhakkaktır. 

Diğer taraftan ıruhverin aı
danısına amil olan sehcp! ri sı
raıarkcn Amt•rikan Cüınhu•,..-.i
si Rooııeveltin söylemiş olduğu! 
nutku da unutmak ıazım 1 
gdir. 
Tiirk, Yıınaıı, 'ııı;oslav ve 1 

İngiliz <>."Plıesl 
Nevyork, 18 (a.a.) - "Ofi 1 

Fransız ajansın: 

N evyork Times ~azeteı<ı y:ı-1 

T:ıknrin ok~nmasını müteıP 

kip sıhhat ve ıçtimai muavenet 
Vekili Dr. Hdıisi Alntaş kür
süye gelerek keyfiyeti berveç
hiati izah etmiştır: 

1 - Kızılay Cemiyc '1.i.n mer
kez v=inde füba illca geçen 
!/Ubat ayı ıçinde bir ihtılis mey 
dan .. çıkanlmL'iİJr. Bunun ta
hakkuk halinde olan miktan 29 
bin liradır ve 16 bin liralık bir 
mıktar üzerinde de tahkikat v<t 
tetkikat devam etmektedir. 

2 - İhtilas; tP.diy. senetle • 
riyle bunla= tediye edildikle-
rine dair alınması 18.zımgelcn 

m:ı.kbuzlar Uzertnde tahnfler 
yapmak snretiyle ve Kızılay ta 
rafından very:i tahsil şulıetıine 

yatırılacak mcbl~ğl•ra aİt na
kı gene talırif ederek bu meblıt
ğı tahsil ı,ul:ıcsine dnima daha <ıs 
yatırmak r-urctiylc ı;cste rcsta 
ve devamlı bir halde ynpıl.mıır 
tır. 

3 - Bu işe mütecasir ?ldıık
Jarı gcnr cemiyetin kendi konl
r'llii ueticesiııdc meydana çı • 
kan merkezi umumi vezne kati
bi Sami ile muhasebe katiplenn
den Şemsettin Ce"lliy t idaı-o 
heyetinin talebi ii7.erine müdrlei
umumilikçe derakap tevkif e
dilmiştir. 

4 -- Keyfiyete ıttıla lrn~·I e
d;Jir l'dJnıez mütecasil'ler hak
kında bir taraftan takibata te
vesiil edildiği gibi ayni zaman
da keyfiyet gazetelerle de oldu
ğu gibi umumun itt.ılaıııa nr:ı&

di1mi4tir. 
5 - Şayanı teessür olan bu 

ve bu na m limasi 1 h &ciiselerin 
tekerrür e<lemeıncsi ıçin Kızıl
ay cemiyetince yeni tedbirler a
lınnıışlır. 

Hükümetin izahı grup umunıl 
heyetince tasvip edilmiş ve ruz 
nrunedc başka madde olmadığın
d3n riyasçtçe celseye ııihayct 
v~rilıniştir. 

Ticaret Vekaleti 
Lüks Keşar /!/ 
katul etmigo1· 

(Bat tarafı 1 ine. aayfa~a) 
nu 75 kuruştan sattığı h:ıbel' 

verilm peynir kralı Y<ırı;i Kon· 
Jopulosun im hareketinde ihci
k~r olup olmadığını tctkık eden 
fiyat mürakabe kom yonu, 
ı · ondopulosu, eski, koknı~ pey
nir sataıak ihtikiu: yapmaktan 
ve umumi sıhhate muzır hare
l<ct etmekten dolayı adliyeye 
vermişti. Peynir kralı Kondo
pulosun adliyece t.rvkif olundu
ğu ha~er alınmıştır. 

o-----

Korsan 
(Ba1 tarafı 1 ine sayfarta) 

Ne harlcı::rc nezareti, ne Be
yaz Saray, ne de sair nezar<'tler 
ve hükiımetin daireleri bu şayia 
hakkında mütalea yürütmıiyor 
!ar. Basklı kaynaklara güre bu 

anon muhadenamesini iıru:a e
denlerden biri kti. Rum:ınya el
çisi olarak on sene I..ondrnda 
bulunan Tilulesco Rumany:ı, Yu 
goslavya, Çekoslovakya arasın 
da küçük itilafın aktedilınesine 
yardım etmiştir. 1933 den 1936 
ya kadar da 1934 de bir kaç gün 
lük fasıla müstesna Rumanya 
hariciye nazırlığını ifa ctmi~ -
tir. 

şı dört aydan fazla ı:ımanrlır 
devam eden r.etin m uharebel~r. 
ins:ınlara ve tabiatc karın ılört 
aydan beri devam P.den kara - 11.. 
manca mücadeleler, kuvvetleri- .ü 
nizi azaltmak şöyle rlursun, bila 
kis tıızmuı ve ınnkavemetinizi 
mn'ıtcşcm bir tarzda çelikleş
ti'"lDi~ür. 1-e çoktan beri sürat

os ova elçimizin, 

zıyor: . . . denizaltı genıi3ine çekilen bir 
• B~lgrat.taki ?ıplomatlarla eli- telsız telgraf, Amerikan makanı 
ger ıuy:ısı şahsıyetlerın ., e a>ı- lan t.lrııfından dinlenilnıir,tir. 
keri mUlehassıslann fikrine gö - - -
re, bu yaz Yugoslavya, Türki-IK"' .. "h İ 

le hazırlanan ı!iiHman, bundan 
bir haft& evvel, sizleri sarsma va 
lıazır ol!'l!li!unl.1 sanınra ve b11 

derece ümit ba 'i1 "1<lı;;., biiyük hii· 
cıun gayrcti;ıe teşelıbüs edince. 
dii;ımanı yalnız tutmak'r kal -
madınız, fal:s.t ona Fi·ld~tli bir 
darbe indirdiniz. 0-a layık oldu 
ğu cevabı verdiniz ve Yunan 
kahram::.nlıi;nın nelere kadiı 
olduğunu bir kere daha göster
diniz. 

Dfömıanı ınai!liın t"tt!niz, Elen 
muharipleri, çünkü sizin damar
larınızda maraton ve ten"onil 
erlerinin kaııı rlnlasıyor. Diis -
manı ma~lfıo ettiniz, cünkü hak 
sizin tarafınızdadır. Ve Allalı 
ve Hazret< Mı-rvem muininir.ılir. 
Dii•manı maifüm ettini?.. Cün1"1 
d'"şmanın tanklarına çelikte11 
gögüslerinizi ve granitten azim
lerinizi karşı koydunuz. 

Epirin ve Arnavutluğun kar
larla örtiilü dağ'lannda morlenı 
Yıman!s1anın çok şanlı ve kan· 
lı lrnmaset rlestanını yazarken, 
kraliv t b:ı.hrivesinl' menmıp 

J-.~r 7.!'V.,.T eti ı 
Mcskova, 18 ( 'l.a.) Ofi 

Fransız ajansı bild'riycr: 
Diplomatik malıfilkrd~n öğ

renildiğine p-öre, Türkıye bü
yiik elçisi Hayrlar Aktay r.u
martesi günü hariciye konıi.str 

muavini Vişinski taı-.ıfından ka
bul edilmiştir. _, 

kardc;;lcı'İ!liz de denizlerde ,.e 
havalarda, Elen tarihinin ıı•Jın 
sayfalarını yaZ!'la!>tadır vu bu 
S~yfalur si7Jcrin .}'liZdl~lllZ fay
falara ili,·e olunmaktadır. 

g.ı ü:ı ınc ı~ni diinya. havr-an
lık içinde, Yıınan silf>.hlannın 
zaferlerini bkip ediyM. 

Cesur Pi 'l mu!-aripleri, 
Kalır:unanlıklarınızdan derin 

surette miitchassis olarak, bir 
baba gurrro ile, vatan adına 
sizlere teşı-kkür ederim. 
Şuna emin olunuz ki blltiin 

Yunan virrJa.nı. ""u.narJstnnın J 

ŞC!"E'f ve h:irr;y,.tini her nl' paha 
sına olursa 'llsıın mııh f , <>t-' 
mek rarıııbn::,- ı issi ite r. J" . 111-ı 
dir ve Yun1r: vkdanına c ıına 
lr.ı !us re"b~lik edecooktir. 

ye, Yunanistan ve Büyük Bri- omur } raca ] 
tanyanın teşkil edeı:eği müşte

rek bir cephede Almanyaya kar 
ı;ı bir harbin sakınılmaz bir şey 
olarak telfıkki edilmesi icap e
der. 

Belgrattan St.cfani :.ja nsına 
bildirildiğine göre, Yugoshvy.ı
daki Sovyet ~t·;isi Moskovaya 
yaptığı ziyaretten Belgrada 
Jörunüo.tür. 

Yen~ ekmek tipi 
1:-evenHdi 

Ankara (Telefonla) - Tek 
ekmek tipi h:ıkkınua iaşe müs-, 
teşarlığma gelen ma:Unrnta na
zarım bu ekmek beğenilmiş ol-

1 
maktaclır. Bilhassa lezzetinin 
mükemmelliği di.e'er viliiyetlerde

1 
bu ekmeğin kabulünü mümkün 
kılacaktır. Ayrıca elde C'dil~n 
rakamlara göre umumi nüfoıon 
ia:ı bet eden frnncela i ~tih lii.ki 
a"'1lmaktadır. İaşe müstcşa•lı_ğ'ı 
bu a-"81ıı;ı nazarı itibara alarak 
francalayı % 50 ııisbetinde tah
dit et.meğe karar vermiştir 

B ·n ·n için ayt?ca 
Etibankian müsa

a e alınacak 
Anktı.'":ı (Telefonla) - Her ne 

kadar ilırakiyclik kömür ihracı 
hükı"ımetee serbest bırakılmış~:ı. 
da ihraç edilecek kömürler h;ın 
Etihank veya Ereğli kömüı· i§
letmesinden bir vesika ibraz e
dilmediği takdirde gümrükler 
idaresi bu kömürlerin memleKct 
ten çıkarılmasına müsaade t -
ıniyecektir. 

lsken::lerun, Edirne, 
Görele kontrol merkez

leri ka'dırılıyor 
Ankara (Telefonla) - Tic:ı

ret Vekalc-ti ls!<en<lerun ve E
dimed<' yumurta kontrol mer -
kezlerile Göreledeki fındık mu
vakkat kontro" merkezini 15 n i
sandan iflıaren kaldırmağn ka
rar vermiştir. Bu tarihten son
ra bu merke'11ere yumurta vı 
fındık gö:Jderilmekteıı harcirah 
ve mıuırafı alınmak ıruretile mu
ayene memuru sevked!lecektır. 



Memuriyet ilanı 
Malige Vekaletinden ... 

1"~ 1mih ..., 4G05 ııwınarah reeml guetede m\inıe,ir, 17/8/1940 
1111181 ..,. 2/1'1'17 ..urnaralı lı:anıtnameye bag)ı loprlllı: ı....i talimatnamo>
-.ıı.ı. llılbll<i için ~kıl edilen ve od1Jecelt olan koınisJon!arda çalı~nı. 

111* o:ı.tt A. - Rei•. B <Aza; C> :Fen memuru aıınacaıı.tır. 

Bu rnemm-Jmoa. ;rol Jna5Talları hariç, ayda malrlttan verilecek ~cretin 
_,, mlktan; 

ııe... 

"-' 150 
1en memurun;:,· 150 

Re1ırten: 

•ll:t 
ARANAN ŞARTLAR 

ı - Yaşı ~O dan fazla olmam.ak; 
2 - Ucltcrdar~ tapu aırup mUdürluğÜ, malmildürltljO, vil3yrl tapu 

llid1 muhafıüı~ı. veyahut bu vazi felcrc mu;ıdil adli v~ya maıt hi.tınt-tlt'rd~ 
tahmınU:J olmak, \ 

3 Sic.ı ıbbarıle hızmetındt>n ilt..i.lc.i.c1• edılebıleceiı anl3'ıbnak, 

1 
Aı:alarda: 

1 Ynşı AO dan taz:la olmamak: 
2 -- MaJ rnltdürlıı~ru, sicil muhahzhğJ, Nahiye nıı\durh..ı.ğti, arazi tah

dr komisyonu ı-t·ı~l·& vt·y:ıhut bu vozrlelere mu•dil adil Vt")<ı nı.ıli hiz
(..uerctc bulunnuş olmAk; 

3 Sıt·ıl ıtih;ırıle hı7mctınden iati!adc ed~bilec~ anlaş1lmak; 
Fen rnen,tıJrlaırında: 

l Yaşı e den fazla olnıarnak; 
2 T.ır,u "" k<ld:t.<:tro veya •Na/i.'l V(• imas veyahut agk.erl h:lrıt.41 U. 

.Mtldurlüıtfi lu. ı:,ctlf'rHılİ<- bir !':ene fon mı·murluğu yapınış cılmak, V('ya-ı 

)lut ta Naf ıo. vt·Y•• tapu vt• kEıct<1~tro fı\n tatbikat mek~plerinden Jnt-ı.un 

elmak; 
3 - Sicı} ıilh<:ırıle hlzırıt""Lınden i ·tılade cdilebil~eiıi anlaj.ılına.k; 

"111» 
M t• racan 

ıle aşağıdaki Vl'stı- j 
cMiln F.ml~K• gOn- ı 

BUGÜNKÜ 
8.00 
8.03 
8.18 

8.45 

12.30 
12.33 
12.50 
13.05 
13.20 

18.30 
18.45 

Kunuşma 

Çoc·uklar 
için lrıll!)ıkı 

19.30 Hııb,•rleı

JP.45 1\1:uzik 

BO SA 
17 Mart 941 

Lı·ndra 

NC'vyork 
('pncvre 

At.•ıa 

Sof ya 
t'i:,fİI ıd 

~ ... ·l~r~ıd 
Yol-:uh;ıına 

llçılı~ .,. 
l.apıuu1 ---·--

St<·rlın 

Tlo);ır 

, 2~ 
l~ı.20 

29!JV. ı vır-ı·t· l'Tc 
l ıı .ı, rıı• 

t ·< • a 
1 'r·zct:ı 
l)ın:Jr 

Y<n 

O.!J:17 .> 
1 RlJ.0 

12 '1373 
~ 175 

:~ı lJf,) 

.-..:ıohhoJnı l sv1ı:-rf• kr(•J ,:,ı UO!.ı 

E:;.ham ve TahvilSt 

I Jt iı:ıd D<-girnıt·nı-ıhk 22.--
İLAN 

Yukarıda y l: ş::ırtları h:ıL IJulur\:lnl:ı~·, bir i.atid:i\ 
iki en c:rt 1";/4/1!·41 taııhırıc· k:.ıd::ır J\otalı)·f· \~f>k3letine 

der'°CE"klf'!"rl"r 1 
!Hl•;-1.ı~fı 

Konııs;\ t.n);ı , · ıl<'rhuJ tt ~kı)j mukttrrcr olduğundan, aranan evsafı 
elanlar mu,.nı :ı. t sJJ"ru;ın... t<' tayin ktlın~ıt::'lk1Ardır. 

•iV> te l,,ııı ı,,;lu f\l,ınC't Dıt.~ı.tlt •• t .. u b"'lı-

YEN1 SABAH 

Kaşeleri. 

BAŞ, DIŞ, GRiP, 
NEZLE, 

ROMATiZMA 
ve SOGlJK ALGJN
LIGIN! DERHAL 

KESER 

DEVA Kaşelerini 
7-fer eczanede orac:Xınız: 

Gal:ıta, Bankalar Cad. 47 - 69. Telefon; 41378 

Aran<1n ves.oik. 

lıajz tıo~anouı Uc;;ınc; ı ... ra mcmwrlu(lundan: 

::::C'liunı :::;,ırsılırı<ıuı 115 11ril vt.•rın(;-ı •· 

- Beyazıt: tlniv•·rsıtt Cad 2li - Rad1köy. üıkcle cad. 3~ - 2. ••1111 J.p 2(1111 No. lu k.<lo;,,,ıı& tıuk1nunc tt•v- - .,. 
flkcın \'~11.ıyct ve t~ıklhr1 k1ynıc·t nıu.- '--· -===:;;.•-..;;::======-=-=================:=== 

- :Nulus huv:~•tt \'aıako.ı l ._asl· v~-y .. ıhut not(':"'.'e veya resm1 bir ma-\ 
kornea nıu:...Wd ., uı ··t ı 

2 · 6 kıt fot ğr:ıf caltı buc.uk. d•Jk"U.t; cb'<tdında> 1 
3 - Meklt•J, 1.<J<..,Jıkıı<•mc vey~ ,t:C'1adctnamesi •aslı veya mıı!'latl<lak 

"Jr ııurrtı 1 
4. liuluıu1ugu rrıf'rrıunyel lere nıt vt"!:aikjn aslı veyahut muı ;ıddak 1 

sureti •t..ı.~dlklı ı.ıı .a k.-ır,.t:SJ \'(·~ ııu! ınusnddrık sureti. k~fidir.> 
5 o.:oilıl ı t ı · urıııırıun t.('J ıx1ııı1 Jc- \,. köylerde va7JCe ifa•una nıuıı;ait ı 

olduğuna U.11r lı .ıı! •·1 vt'ya b"lt-dıy"" dcıktorluğu raporu; 
6 l' Muııt1eıuırıun1l11 ·..rlen n1ahl<(rrniyett olmadığın:'! dair Vf-si-

ka clstuieiı z.ırınt' Mıırldı•ıumıııı .llikt;e ta,c:d;Jç,Ji n1eşruhnt vC'rilmı•k ·:ur,...ti ile 
de olabilir.~ 

7 liu nı.:h:"' k~gıdı 
8 l~ krr Vf ka.'' •Nufu.- hi.ı\ıy<'l \•arakasu1da vnr~a ;ı:vrıta us-

i.tııılı· , ).ıl-)1L.ıı~ı. t;ııııaıı.ınv IUl' Lı-. 

kı,::ııı('l t;.ıkdir oıuıı.ın ve ııoıraya 

t;c\ rılnı~ıı:ı.c ktıı aı vcrflnıı7' l:ul~• ı'1il 

.~t:n.o.ııı ııJ •. ihall.._:,ı.ıu~ı V.ıllH.: 

MP:·u;ıt .ılll 

1 vf: p<>rSe} 

480 kutuk 
kayıtlı t.:;ki 

Nu lu l.<1.1;11 Lııı- od••ııJı) 

ı;ıd.ı y;ı.:ılıdır. 

339 .• ıtı vu 
VC' )'\.·nJ 20 

f:V:-.'itlı ~-

9 

!\.IC':t.:k:ı, gayrı ıııc·ııkul ~lt·J"l"<ltilhı 

Vaııat h.Juı ;ı\'lu•.ıaıcJ;_ı tıulun11r. l':'llru \ 
;_ıltınd;ıkı duk.k.clııl:..ı don bırı~-ı ulııı. 

1: bu dlikkJ.nların bo:ıh<.'l kı"ınına ı 
(,:1k.ı11 .ıh:,iap malı;.ı1l r b<'koı~-t L·u ;ı-. 
iıncl;,ın yıktırılmı~ 't "· 1 ;ıltınw:::ı 1 

t kal,ıu kt•nıt•ı·h ıı.oıfı;)) ı.h t. .. n(·t-ı, ,;rul
Talıp olar ~hı... ı t· ... m l:ılr ci:lirc·dP müstahdem :se, bu dotır~nin 1 

ınr"- ~·trC'tile ·k:ıp:..Uhrıı~ <Jld"ı;u ve •ltlüsul 111'J\< •. f..ı tııını hlı ~ rc:n " ••• a 4.1'nJı"llf" müteallik i~tıda ve rnf>rbutu 
ve:ukalaruı u ; nf "·ı 1til'"I ıh· Mllıy::? Vl·l~lilf'tine- gOndt·nlmesi halındf' ay-ı 

nca nıuvaU'ık.! .. ır·.v• lu:.ı.· ııı '"'' ;r 
NOT~ liil ı' ;,r,ırde bıı v .. ıkı:ı g,';Jnd,.rildiğl ve hstesi y::ızılac.ak\ır. 

IO - A:iügı l.ı y1tnlı ~·k· dr ta.<>bhııtnr ınC' cEu taahhlıtn;ıtn(·dt.·ki rnu~ 

teseJ.c:il kf'f Jın ıt: n \ •frl re-1 <iC' Vl"~:t'ıut tiı·a1"1, m:ıli veya Jiln:ı.ı ın111'SS{'Se-

lcrdc mtı.ı vı nıı tcıhdt'm {'!\ı, • ·ı ":\"1.t•r' 

1 a.:t:h ı n~rn" ş.e-kli 

~taliye '\lt-kt.l&\ıtıct 'l'olJı ,ık tı::vıi tali)ıtutnamc-sinin Uıtbıki için t~kil 
~le<.el torır ı'ır lt>vıı koıo.ı yoı,~ .... 11ı., .. ı lıir vazifeye tayinim hnlınrl<' bu v~
:t.iieyi k..tLül t'tle ı Vt rn ·" 4a ı: f'l j•\V<'lindM haber vernıcd- n bu 
vaı.Jeden ı ı f, " <ı bu v. ıf<' 1 terk Vı.;\•;ıhut hi7.mPtımden i!Qtiü1df' t'Clil-

1 

ınC'.t Uı ı,:ayrı rr:(•n?\ ı~" de ~ .. ıl;ırJ!ı 
bir kı:sınının ar.:;o oldugıı ~:ıhü ,.'-

l lilınu~lur. 1 
t'.h!t.kı.or gu)'rı J1>tnr..uıun ıut.·\<kı \'C İ 

v;ı7.~yelı iıa .. ır..ı.~ t'l\ı&)lınC' ua7-:n o.ın 

h;,_ıJı h"'zır ~huı • ·tnı) r ı .. .ra.:;;_ı~ 1 ..göl 
i..ıılıitdc tutuJar:lJ.. t;ıın;u~~ın<• J(1() l;ru 

hıyınet takdir eclılm1~tn. 

l~:Uu ,gayri ınen.ku1un ;-u ıuııııa ı 

ş~.rtiıanll.-.Sı 13/3/!..141 tanhir,dt-n ıtibn
r('n ·i0/4525 Nıı .• ı... t..nbul beşinc·ı 

il-ı-;ı (l;ıircsinln nıuayycrı uurnara:;ın-

d<ı herkesin ,ı:,jrcl:ııl.nC"". , .. :in açıktır. 
Jl:ind:ı ya.zıh ol;ınlarctar fa.,.hı malO
rn:ıı <ılnıak isbyrrılf'r ı:;·blJ !;:Jrtnnmc-

- ~ ---

19 HART 1941 

lstanbııl Levazım amirllri saffn~lma komisyadaıı 
50,000 adet jüt w.n çı.wıalı •=nmktır. Puerbldıa ekaltıomi ı6/3/~l 

Alı ııunu - 14.30 da Topbm:ıed< İsi. lN. iımrll*1 ...ı.n - •
)'Onunda yapılacaklu TahmJıı tuUn 3&,000 ıı... ılk temmıl~ aGC> -· 
Tahplenn belli vakıtte kom:is;yona ~- Nwıwıııeaı lsc ' o oıuch, P 
nlhır. (llH) (211U) 

• •• 
900,000 adet kadar main ps-çln çilr1'li I~ paiıl alın-... Pmarlıl<la 

elrst.llm .. i 25/3/WI >alı güı:ıo saat 15 le Topharwk Lv. -~ sai1D 
alma komisyonunda yapılac"'1dır. Tahnun bede!J 9000 lWı ilk -....ala 
675 lu~tdır, Talıµit:rın bellı 'Yakrtie koruuıyoo.tt caJ:meWi. Jıh•nDMt ko-

muyr.nd" görilltu, (lOOOJ (2061) 

••• 
Oehf'rıne tahmır. c<bk•u fı,y:ıtı ıt:t SJtntını ohtn on beş mt\yon adet şımşlr 

veya ı;ınko mudeni dtiğnıe aluıacahıır Pu.1;arlı.khi ekaılbüetıı S5/~/!:14l saJJ 
günu saat 14 te Toµlı&nedl' ıst L\' . An:urlitı sUıD allmı k.Omısyomında 7"" 
pılacak!Jr. Tutarı 26.~00 lira il} ıcnıınaL 2137 lira ~ kwuştur. T:iliplenı> 

bellı v;ııJtt.e komı.'>! ,,,.;; !_'.elnıcH:·rı (IQ2) (2046J 

• • • 
4600 metre cckı h.;ılab alınacakhr. Pazarlıkla ek.siltmett1 20(3/941 pt"f""' 

:;embe ı:unu saat I~ d;;. Tophaned<- Lv. auurJ.ıtı satııı alnw komıoyonundll 
yapıLıcaktJr. Tahnuı. lutarJ 303fi lira ilk temuıatı 227 lial 70 kuıustuf'• 
NUınunesı komisyonda gOnilw Taliı*;rı.o bolU vllk.iu.t. lıı:oım.ıs:.f.oıuı geJ-
melcrı. (998) (2040) 

• • 
~ ı. t ınuhtevıy"lı ıutıkuı{ paıc,:alan ahucekUJ J->azarlıkla t·ksıl~ 

2413/lJ-ı, pa.ı;artesı gwıu ~aat lt. d;ı Tophanedt L\. ~ııarlığı satıı. ... ıad' 
konıısyonunda yupıl;.ıcaktır. T<.ılıru.rı bedelı 92(; ]Jrh 7'2 kOl"UŞ teınına'I 
138 liro 11 lr:uruştw Talipla-ı" h<·lli vakıttt lr.omıııyoııu iolmelerı. 

Adet 

175.000 
176.000 
lbO oou 

()00~ - ~On) 

• 
Kopnnu surgu 
Ktıprusu7 sıiJ·,,u. 

K~ııu· kanı..o; 

• • 

Yuk.arıd:iı yaıılı ınal7.emeler alınacakbr Punrbkl;: f'k~iltm~j 27/3/941 

~b<: gunu saat l'i dtt Toµh.1:1ıncdt! Lv. 3.ı:Xlirhiı ~tın c.ım:, konır~YU"" 
nunda )apilacaktu 'l'ahınııı tı<-dctı 9335 lır& 70 kuru~ lv.ı.t'J temııı.1ı1l.ı ı•of 
lıra JtJ kuruştur. Talıple:nn beUı vakitte >ı:omıayon.1:1ı Jlelme1erl 

Tutarı 

Lira 

972 

(Joo.l - 2180) 

••• 
Teminatı 

~ıra 

72.90 

40'1'.40 

Cına ı 

yuv;ır-

Küı;uı·; yarım ;"UVar

lak halkrt. 

Mikt:arf 

Adet --4(1 il{~ 

Yukand.ı yazılı haJkaJar mütf-ahtnt nam ve hesatıuı, pa2arlıklrı sntıı• atı .. 
n::ıcakbr. İhalesi 27/3/~41 pel'ti<"mbe ıünU saat 14 :lf d.; Topbanf"<i<' J_,t• 
ümirlif!i p;atın alnHı komısyonunda yaı»lacaktır . Talıplt·r.n belli vakıth· )(O"' 
mjsynn.1 ,gelmf"1t"rı (1007 - 213J,) 

Maarif Matbaası 

Cinsl Miktarı 

Müdürlüğünden: 
Tahının i 

tutar ı 

ı:-c. 7.6 llWV•k~~ pe1 

a kç.r:ı ı .-""" 
Kııpınb l<Ağıdı 10(; ton 2.00f, L. 150 L.ıı" 

h-tatbaamı7.d~ı Nı~tı 1942 !'onun•• }radar biıik<-"<'1"k ol<ın :kırpıntı kfu.·ıtı"' 
rının açık arttırması 2/JV/J!l4l çarşA!lıba ıtunu saat lfı te n:ıatb{jan1ıztht ıo' 
ra cdil~'ektir İSte'klll<'rin o gun ve sa::ıtk:- tt·mına1 1nakhu2 veya JHf J\.t;ıpl"' 
riyle lılThktt- koıııısytııı&.1 nıur~f"'..ıaU:ııı 

Şaıtnamc para~ı.1. ut.arak tnudttrlügtıınu:.!d(·n nlınıı.bılır. 

Darphane ve Damga M~thaa~n 
Müdürlüğünden ~ 

1 - Madeni ~ıa haht:lh.ııının iz:ıbt."Slııd~ u.tim&} t'()ilmek uu·rt z" 
.uwn~ır;:ı 160 adet k..'lp;ık\iu. (JOtu ı-atın ..alınacaktır ~ 

2 - Alınacak potalarda .ır;ırıılan en ban7 vasıl azaJoi 16()( Ot rf'~ 
hararettcı ve 3.5 s;.ıııt .1arfıuda halit.1hJrın iL.-ıbesuu.· V( ht pot.anu-ı aHı1üı 1&P' 
veya ıkı potawrı 50 dokurn y<.ıpın!t.ya ınuh;-ıvını bulu:ınl.i1sı olup dığt., 
~dit verıJecek sarlnarnelcrdt• )~v.ılıdı.r ti 

3 - TaUplenıı 12/4/941 t.;:1rrhıne k~d~r tek.lıJ rnt:'klupları.w mutiıfl) 

_ıe_v_d_;_c~lcmeleri ıdzJ_ın_d_ır ._ _ (2112=1==-====c-:=--=====~::7. ye \'e 40/4!"12.'i dcı}")Ta No. ~jJe memu
ı-ıyt•tin111.t:· nıünll';ı;ıt <·tınrlirliı 

mediı 1 vev ı t,.1cJ..11 ·ıııur, dt:'v •• mı.,ıil C"aız. o ... nadığı idarece tak..ırrur t•ttı

rılereK vaz ((;oıc:: r...ılkı:vet \'l'I ıldı •ı takdirci<', komisyon mcsaisınln bu yuz- / 
dt!'n ı-:cktcyc ıı(!r. ıllıiltil t>oC'hı ıl ha:sıı rılın·•sı mU.mkün ve muhtt.·m"I za
rart.:ıru k.a. ı ı\ -! V( ~ez Ş\:rt ol3rak b("Ş yüz lira tazmınat vcrmci:,ı 

ve bunwı ı._ ı n~ı Jomdt. da\·tı ik. m'! ıne \-c;' ,J;}m lstlh."ahne hızunı olma
dan bu taahhütnturMııt ıır:ıyn \ u:'ı vı-..ynhut ha7inede-n nlaC'ağnn v:ır.ra bu 
aJ:ıC'nkbn def .11'-n t1JK.a~ Vt' r ıl ...:btı ve y•nc bu taahhUtnarn·-den mütev(•l
lit heı- hiln 'J 1, ılıuliı[ r-ın ı ıv..ı aıncsın~ Hiıum hasıl olur<:a bu d:ıva~ın 

:l - Arttırın::ıy:--. ı~:ırık iı;ın yu
kcrul:-; yaz.ılı J.ııymE-Ln 'f, 7.fı nisbc .. 
lnıdt' f•f'Y tık\f'Sl Vf'V~ ınill~ hir ban

' k<ının ıcmınat rn('l·tul•uııu 1t•vd\ t'-· Ank.lra ;.1 h c 11Pİ< ı\l' r'"yet Kabul ve t.;ı;ıhhüt edlyorum. 

ıı ___ oa_ni_z _L_eva_~ı_m_sa_tın_aım_a_ko_nı_is1_on_un_dJ_n __ 

Adres: 
Nüfus huVı)' t v:ı ~ hfi•·iyeti: 

n 11 fT,. rt v'"rlk t ıahhut rtwgi b~ )'ÜL liraya kadar ay-

ni şartl .. rla n~ tr 1 .ı ~ · 1 '·' kPfalet roerim. ı 
Kefılin m~sııeı.- ve ııc!reıi 

NUfus huv . ( t \...ı ;, 1-;-..~ıııJJkı hüviyeti. 1 
NOT: Bı.ı.: l~ıt ut \'t: ketalctn:ımP not('rrc resen tanzım olunacaktır. ı 

• ~31> c2070~ ! 

=--
.Beykoz Aiilteri Sa.tınalma 

Kom· syonundan : 
J - A,ağıda •Hl! VP rruktnrı yazıh ~iit ve yoğurt 2:1/3/941 s:ılı 

!':tat J4 tc p.ız.<ırlıkkı satın al.nacoktır 
günU 

2 'l';ıY.:ııru l'Cltı fıyat üzerinden r"" l!i teminat alınacaktır. 
:\ E\s::ı.f Vt.: bt:Jaıt her gün mC"L.tur komisyonda &Örlılebilir. 

Süt ?.500: 3000 
Yoiiurt 20~0: 2500 (2013) 

Daı·pban.e ve damga matbaası 
n•:1dürlüğünden 

1 - KilOS\1 ;-ı tir kurıı.ş tzıhmin edile-n azami SO ton matbaa bıçak 
artll(ı k.ırı:,.ı,ıh 0 11,. ıdare~ .. 1.z.~.c mii~cşckki1 komü~yonca 26/3/941 ç-ar-
şamba gi.ını_. soıat ıc da o.ıçık arttırJıı·ı ilü srıtılacaktır. 

2 Tal 1 ıl ı ın rnezhü.r gün ve ~ıatte tcıninat akc;esHe k.omi....")1ona mü 

racaath1rı. 

3 Kfigıl Vl:' şnrtııame her ıün gOri..ılti.r. (1794) 

c ·•-oz Askeri. Sai:ınalma 
r<.omisyon;_ından : 

Jlortlant çın1cntosu 
Sönmüş kır«: 

Düşeme taht.as! 

" kiri~i 

Tavan tahtası 

Çalı altı taht.:ı.sı 

Marsilya kırcmıdl 
" mahynlık 

Ka.pı tokn1cığ1 ve kılidı menteşe 
Penc;ec ispauynlct merıtcşesi 

Çinko 12 No. 2 M~t. kalınlığında 

cıvı 

Cam 

Ölçüsü 

'l'on 
Kg. 
3. M 

" .. 
Adet 

" 
n 

" 
.. 

2. M. 

J.1ik l:lrı 

3,750 
1,280 
2,340 
0,880 
0,705 
1,928 
2890 
250 

4 

6 
234 
108 
11.64 

J - Y•.ıkarut3 cins 

le ko 

ve m~k'.,rı yazılı mal. eme 14/3/941 günü saut 14 
mfı~ } -ı:: nı konr.ıuo.:tıır. 

2 den% ıG lf'min4t alınac:ıkt.ır. 

a - ı .. \İ?ı ı\;L,,,. ._,,_· J y ' · .J !!l ı"lleb. li ı·. (2014) 

rh·ı·f'ktir (Madde:' !24, l 
3 ipotek sahihı ala<:ı:tklıı.ırla ılı- ı 

y,er 1.ılfıkodarl~rın V<' irtirak Jıoıit :;ı- 1 

rı ..... hıpler.nin gayrı rne-nkul ıızC'rın- ı 

dekı haklarını hu~u~ile 1aıı V<' ııı;w-1 

r.ıta dair olan iddıol:orırıı ı<l.ou ıJ;Ju :.-"'""""•---M--~----1.941 IKRAMIYEL[Rl-
t..-ırihinden itilJarcr.. 15 r.Ur, H,ıııdC' ev- [ ' 
rakı mü•bitelerilc b:rlıktc nwınurı· ~ T ı a<Jl't ıoou Liralık - 200{1.-Llra · 

yetimize bildırın<k..- "'"~ ecf,". Aluı • iş l:S an kası 3 > 1000 > 3000.· > 
halde hakları L.1pu ~ır:ıllı ıJt s::ı.bit - 2 > 750 > 1500.- > 

ulın:ıdıkça satış l:ı( dC'lınin p..'lylaşm'1-ı 19 41 K u·· ç u·· k 4 , 50(J , :.!000.- > 
sındün har~ç kalırlaı 8 .> 250 > 2(ı00.- > 

4 Gösterilc-n gunde arttırn1ay ı 35 > 100 >- 3500.- > 

iştirak odenkr arttırma şartnıımesi- 'ı l'asar•·uf Hesabi arı 80 • Mı • - 4000.-
ni okumuş ve lıizumlu m~ıllınıah al~ a 300 > 20 > - 600D.- > 

m•ş ve bunlan t:unamon kabul <·tmış 1 ı t,-ı~AMIYE PLANI Keşıdeler: 4 Şubat 2 Mayıs, ı Aııus· 
ad ve itıbar oluııurlar. ı' n tos, 3 lkinciteşrin tarihlf'rinde yapılır 

5 - Gayrimenkul 11/4/94! '"'od:ın- -:::::::::::::::::::::-------~ -
de cuma günü sa::ıt 14 ~ 16 yoı k.ıd~r ı r 

ıstanbul b.t>Şincı İCTa mernurluının. d.1

1 

Ur, defa baı;ıı :dıJc ın sofir ... tn ı_ıı\ 

artLırana ıhaJe cdıliı-. Şu K~•d.::r it\ 
arttırma bedeli g~yri menkul ıt ın 
tahmin edilmiş olan kıyn1et nen az

1 

,-0 7~ ini buhn.:ık \'e salı:;: ishycnın 
ıı - Kl:Şıf beGC'b 540.79 lıı~, muvakkut teminatı 40.55 liradır. 

alacafınn rli.c:.;lıanı CJlan dııer .tlaC'"..ık.- 111 _ Paz.a.rhk 24/3/941 paz.aı-te.- J ı:unU saat l 5 de Kaba taşta Leva-
hlar o gayri ı\ıcrıkul ılrı teınin 1:.·1..hl-

1 

2lDl \'e Müb::ly.::ı.ıt şubesindeki alım komisyonunda yapıJ:.ıcaktır 
ını, ı3c bu sureti<' ru<.·han1 ol;:ın ala JV - Keşif ve şartname sözü ge-;en ~ubf'den parasız alınabilir. 
c~tkların ıncıc·ırıuundan fazla r•Jmak ve 
bund<-tn ba;,~ ,. ıı.ll"~ıv;ı .ı ı~,c ve 

". - tsteklilerin pazarlık için tayin olunctn ı;i.ı:n ve saatte kanun! ve-
sc:.ik ve % 7 .5 r.tıvenme paralarile bir11kte mezkUr komıl:ı.")'on::ı müracaatları 

pay·..ı~! '"lllil m;ı ,, n ... rını ttc...ı\<:ız ~ı- cl755> 
n;ck ş<ırtt,r. Şa)•t t böyle lıır lıt-del 

teklif cdiln1 · •. tn çok ;.jıtuı..ıınrı 1 
ta<ıhln.ldU b<ıkı k~ılmak Uzc.ı t' o..ı lt.ır

n1;1 ıo gün riah.::ı tcr1r'.ı. cdılrıckj 
ı l /4/941 tar ı.hiue tesadhi•:n ınızuı-1.ci>i 

gi.ıııU til~ıt 14 l,. }'a k .. dar ı:::t.ınbul 

B<'.şint:i lc.ı-n mcnaırluğur.a arttırma 

be.iE·h satı.ş l !!yenir. alac3•'ınrı rüç
ha.n1 olan alac .. lıl:rrın ınFnıuunctın 

==--======-===-----
fstanbul P. T. T. Müdürlüğünden 
tdarc ihtiyacı u,·i.n 330 kiJu kah:ıy alımı pazarlıga konulmuştur. Pa

z.a.ı-lık 2/~/1!)11 (,·arşamba guna aal 15.30 dtı Bu)o·ük J>o.t:•h:lne bin.ısı 

karşısıııda \YJlde h:ın ic;iode ikinci k'ltta 23 No. d<.1 umunıi depo muhasipll
ği oda::;ında torlo:ın:)cak nıUdurlUk :ılım ı>atıırı koınisyonunda y::ıpılacai<tır. 

J..Iuho.ıııırl~n bNlcl 1287 lira muvakkat tC'mini::!t 9l Jırıı 53 kuruştur. 

fazla olmak ve t•1n aıı hdŞl';'<ı paray:ı Tal•ıılcrin enrtnomelcrir!l gJrınck ve muv~kkat tcmınatlarır.ı yatırma•t 

çevu·mc ve payl<.ışt,.-ınn m..:sra:Il<1.rını üzere ('alı'.lma günlerindt' Büyük Postahant bın~sı birıntı k:-.tta idari kalem 
tec~tviJ:ı ctmeh. şart..ıe en çok arltJra- lcv01zırn kısm1na. eksiltme gün ve saa1 ~n<l( de 940 n1ali sC'nesi ic;!n nıu
na ihale edilir. Böyle fı.1zl:ı bir be- tt:bcr 'fico.tet Od.1sı vesikası ve mav..ıkk;ıt tcın~ın;ı.t makhuı.u ile birlil:te 
delle alıcı c:ıkma7.!-."'a ıha1e yapılmaz komi ·yona müra(·aatları. (1738) 
'le satış t.a.1elıi du~er oo su:= :awww w 

G -- Uayrı menkul kenrli.!"utc ihale VC' ec"-cn .,.ünler için % 5 dt'n hC'..;npJ Mu:Prakım vergih:r, tenvirat ve 
olunan kimse derhal \'t.•ya verilen o1uı .BC'~ık faiz. ve diğer zarn. rlar ay-ı tanı.ı.f;ıt ve \~llfıliyc resminden 1nii-

kmaur·h3ı1.c1tresiçihnodleu•p,•arr ... ~:ıkevıo,drı•l~;YZn•'l·~i~~·vı~1 rıca hukme hacet kalmaksızın me- tcvelht belediye ı·ü.sumu ve miıtc,·<ı
,, ,..,,,. ..__. ....... _ muriyctımizcc alıcıdan tahsıl olunur. kinı vakıf icaresi alıcıya ait olmayıp 

vcl en yüksek \cL:.Li!tc Lı.ıurıan kimi (Marlde 133) l ıtrttımı::ı bedelinden tenzil olunur. 
ise arı.t't.mi.ş olduı:..'U bedcl..c ~ıırr.ağa 7 - Alıcı arttırına bedeli harıcın- tşUu gayri n1enkul tamamı yuk'1r1da 
ra:.ı olarsa. ona. raZi olnıa:t. veya bu- de olarnk yalnız tapu ferağ harcinı I gO~teı·ıl<!rı tarihte tstnnbul De~inci 
luı ın z :ı hemen 7 güH muddeUe 20 senelik vakrl taviz bedelıni ve jcr~l memurluğu odn~ında işbu ıhln 
art·: m..ıya çıkarılıp en çok arttırana: 1balc karar pullannı w-mıt·~e mec-j ve gdslerilen arttırma sartnamesi da- j 
ihale edilir. Iki ıhale ar~:.:1nrt~ 1 ı t.:ıık burdu:. tresindt:- i.Qtılacağl ililn olunu r 

65 adet lım•U!Iİ tip plaka 
1 - Tııhnun odilon bedell (6375) lira olan 55 auet husus! tıpı,, pJJ ' 

I>. 
kanın 21 mart 941 cunı<l günu saat 14 te paıarJıkl. . t"ksiltmesı yapı 

hı·f ~ 
cel"ır. 

2 Kat'1 tC'ının:ıtı ( 10:11 ) lıra 26 kuruş oluı: 

lromı~ondan a1ınabılir ..• il' 
3 lstcklilerin 2490 sayılı kuounun. ısıedıl;i vesaiki~ b!r!Jk\l' ıı;~ıl 

;un ve saatta tst.'lııbulda bulunan komıs..vondit ha:z:ır lıulunmalaıı. <2 

HukuDt ıstılahları 
LÜGATi ÇIKTI 
Yazanlar: Avukat Cel~I Feyyaz F~yr Gürsel. ;~ 

Babı{\lide tkbal , Beyaı:ıtta Milliyet_ Kı~pevind_e "'' V<':l.nl"<'ile~e th~J 
ver:-:ıte eczahant·!iii karsısında Türkiye kitap evın~ bulunur Fiya1l l 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

ZİRAA·ı · BANKASI 
Kurulu17 tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Ttirk lırası. şulı'I 

Ajans adedi: 265 

Zirai ve Tlcart her nevi banka mu;.r.ı c.,clerl. 

Para blrlktlrenlero 28800 lira ikramıyıe veriyot. 

.., 

d• ~ 
Zıraat Bankasında kuınb;,ıı-alı ve ihbarsız tasarruf hesablaru1 d' 

az 50 ı;rası bulunr-nlara senMe 4 defa cekilecek kur'a ile aşnl1 

p16na göre ikramıye dagı .... \<ıı.:.ıKhr: 

4 adcd 1.000 Llralık 4.000 Lira 
4 > 500 1) 2.000 1 

100 aded 
120 
160 

• 
• 

50 Llrahk 
40 • 
20 • 

6.000 
4.800 
s.ıOO 

~ı" , , 
4 

4-0 
• 
• 

250 
100 

• 
t 

1.000 
4.0-00 

• 
• 

o 1 K KAT; Ile:;aplarındaki paralar bir sene içinde 50 
düşrnlvenll!ı·e ikr:ıı'!'iiyc çıktığı takdirde % 20 .fazlasıyle 

ljradAfl 1. 
vernccc1' 

K ur'alıı.r St'OO<fo dört defa 11 Mart, 11 Haziran, 11 f:i' 
mı rn 11 llirinciküııu:ı tarilıl~rinıle çeliiloroktir. 

- . 4..- ~~-:~ 
~ .l. A. Cır.ı-ilettın ::3ar ..... oQh.ı NC+ıo ,f'Llt MLi 

Ba<.d.!ıı;,ı 1 ytr: (H. Bekir Cüu.uylar ve A. Cem~lettin 

\J, ., .. ,.ı 

SaraçoO:lu 
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1 Perşembe 1 
Nuruocm•niye, No. M Tııte"'ıal 

hlgraf: YENİ SABAH İıltıuılNl 

n:Jıı:F'ON: IO'Zlll 
3 QncO Yll • No. 1031 

ı.,, G0NL0K SiYASi 
Her yerde S Kuruş 

HALK GAZETESİ 
- ---- -----

•• • BALKArt 
cephesi 

<flınaı.,. Jo, ..,,.nnd• 
IJ.ıiltonlıl;,rdan ...,.li•p 
"'il,terek lıir cep!ı. t.,11/r.
lttJt t!daceiine t11ftİn ,.,,.,..,, 
6v lıarlıi ,öze almd:t- İ#, 
•uz •ermeyi tercıiA .C-.. 
fille ltülcaolullObillr. 

Saraçoğlu 

Eden 
mülakatı -

iki hariciye nazın dün 

Orfi 
m··d 

dare Uç ay 
le zatıldi 

L 
Kıbnsta buluştular 

~azan: Hüııeyill Ca!ıli YALÇIN ~ Mülakatta her hu-

fF=.:=JE -~.!: . ::!:~~: ..... :; ---
B. M. Meclisi bu husustaki Başvekalet 

tezkeresini müttefikan kabul etti 
l 

dikkate şayan bir haber t eblig h d d"ld" r-=-- - - - ---
tt\i. Bu malfımata göre, Bel- ı· ·ı · l b. 1 e e e 1 1 1 B:"ı lt l 
t:attaki wpıomatıar, 1ı:8.zt siya- ngı lZ er ır Ankarıa, 19 <a.aJ - İngiltere ır a gan 
8i ııaiıRiyetler ve askeri mut&- fl • hariciye nazırı Edenin Londra.- • • • 
lıaSsıslar bu Y"" Balkanlarda abeş şehri- ya avdetten evvel Hariciye Vt1>- eszrının "1ınanlara kar~ı Yugoslavya 1.le 
'l'iırltiye, Yunanistan ve lngil- • •

1 
kilimizle tekrar müdavelei ef. 

~eden mürekkep ~ cephe nı zap tef tı er kArda bulunmak arzusunu ia- hatıra defteri 
~cut bulacağını V9 Almanya, har etıxrif . olması üzerine, Şlik-
lle harbin sakınılmam imkAnsuı rtı Saraçoğlu 17 martta Ank .. 
lıir vak'a diye düşiinillmesi li- K • •• d 1 • radan harek t ederek Kıb ta İtaJ k } 0 

11ıın geleceğini söylüyorlarmış . eren onun e ngı- e rıs yan as er en 
Baııka kaynaklardan bu teh- ı· l 800 • ld müşarünileyhe millW oımu.- Al ı r 

lilini teyit eder Rurette m~ bir ız er esır a ı- tur. man ar ge ıyor 
~r::Jcuf~~- n!!~: lar. Harp çok kızışh Hariciye Vekilimiz yarm An- diye aldatılıyorlar 

Balk 
brada buhınacaktır. 

tan bir kaç ay ~ an- Kahire, 19 (a.a.) _ lngilis Atin&, 19 (a.a.) - Reuter : 
~böyle bir miittelıit cephe- ımıumi karargahının tebliği: • Esir ahnan bir İtalyan subıv j Dllııkti menıılmde Rektör IÖra eö~ 

~~b~~~~. : deği~~~ı:::~~ hiç bir ,...nEsMı TEBLıc-, yının üstünde çıkan bir hatıra 1 G ı B . o·· 
~ zarnıi olacağına h~cl;- Eritrede, Ker.ıııin cenubunda Kahire, 19 (a.a.) - Bu ak defteri Arnavutluktaki İtalyan eııera esım me 
llıek hiç te doğru olmas. Çlinku, )'eni mühim mevziler zaptedil- ııam a.•ağıdaki resmi tebliğ cephesindeki feci ııartlan ve 1- ._ 
~ Yugoslavyada, ne Türkiy~e, mi~r. İtalyan mukabil taarnuı ııeıJrolıinmuştur: talyan kıtaatının derin bitkinli- ı ld 
~ Yunanistanda Alı;na.nya ile ~ tardedilmiş ve dli.'!Jllana .. Türkiye ve İngiltere Hari- tini teyit etmekWir. Faşist o- • o•• u•• •• •• •• •• 
lıarj; etmek için bir arszı ve nı: gır zayiat verdirilmiştir. Vazi- c:iye nazırları dlin biribirine !mı bu İtalyan subayı, İtalyan rın mu yı onumu 
~ mevcut değild!'"· H~ yet milBll;it bir tarma lnklf&f mUIAkl olmuşlardır. makamlarının kıtaata Yunan ı 

kanJaı:a getiı:?eyı ancak Al- etmekte~. _ İki Harici~ Nazırı, g~ uQrlerin ancak içtikten son-
llıanya dilşlinebılır. Fakat Habe'l~da. Habeş vatan ay B. Eden'm Ankarayı zı- ra dö'";~ kabiliyeti olan kiınse-
~~a da, kanıısında Ballcan- perverlennın Debra Markoaa yaretlnden beri enternaMyo- "~ 
~n mürek~ep ~ek karış ta.zyikleri inkişaf etmek- nal vaziyette ha.sıl olan muh ler olarak tanıtbklarından şi-

. cephe te.şekkiil ~ & tedir. . . telif iııkişafları gözden ge- kiyet etmektedir. Habra sahibi 
~n olursa, bu harbı ~.3.: .17J'~~ınde kuvveti~ çirmişler ve hüldlınetleri a- İtalyanlanıı maddeten yorgun 
..... ktan ise, vaz geı;meyi """""' ~z a".""~tanm c':'nubu ııarkı- rasıııda mevcut olan tam gü- olduklanm ..., fens. g><la aldık-
'deeeğine hlikmolunabiHr. 11n~e mühını ~ır mun~!11e. mer rilş birliğini bir kere daha 

Dün Oniversitede merasim yapıldı 
Besim ömer Akalının aziz hatı

rasını anmak için bir ihtifal ya
ptlmıştır. Alnıanyanın şimdiye kadar kezı. olan. Cicıka ~ehnnı iı)gal kaydeylı:mişlerdir. larmı, g><la maddeleri.ni:ıı. ileri 

'-ıı:ip etmiş olduğu meslek mey- etm~~lerdir. . Bu miilli.kat Kıbnsta B. E- hatlara gelirken esrarengiz bir (Sonu -f• 5 .ııtan e d•l 
'1ldadır. Almanya asgari fe- J?ıgeı; cephelerde umum~ iler- denin daveti üzerine bukubul tanda kaybolduklarını ve baş ----------------------~ 

DUn, İstanbul Üniverııitesı ' 
bp tarihi enstitüsünde bir ııene 
evvel ayni günde vefat eden ı 
kıymetli profeııör d o k t o r 

~karlık ile azami menfaat te- leyişlmız devam etmektedir . mwıtur. B. Eı;k>n dün tayy. - Jmmandanlığın "hayasızca bir y ı • k f 9 tl 
~Ilı etmek yolunu tutmuıtur ve . K.eftfte t;&arnız re ile Kıbnsa gitmiştir. Ge- hodbinlik., içinde yaşadığını li- er 1 um aş ıya arı 
bunda şimdiye kadar tamamile Kahire, 19 (a.a.) - Reuter rck B. Eden gerek B. Şük- lclyetli bir lisanla yazmaktadır. 
~Uvaffak olmuştur. Bir Bal- ajansının Keren cepheı<iııde bu ril Saracoğlu valinin resml 

4;; harbi Almanyayı Q?k .Y.o- lunan husust muhabiri bildiri - lkaıııetgilhmda misafir ol - Batın. defterine ıw:aran ha- bı·r mı.ktar ucuzluvor 
l'ıı.biJir. Almanya bu bubi bıtir- )'Ol': m !ardır. tDd vaziyet İtalyan kıtalann-
~eğe muvaffak olmadan evvel Altı hafta keısif hazırlıklar dan gizlenmektedir. "Ordu rad-
lıaı'.p başka tarafla.r?a bıter. yaptıktan ııonra tng!ltz knvvet- J'l811., Po ordusunun Yugoslav- ----''-------------- • 
Onun için, eğer Amerikaya ak- leri Keren! ihata eden düsınan A 'k k 'f yaya girdiğini ve SeJanik üze-
"'1en nıalılmat doğru çıkar ~ mevzilerine karşı pazar gunü merl a ne Va 1 rıne· yiirlid" •• iigu···nü ve Yunanistan-
~ubu Şarki A~da Uç ııa:ıt 7 de hlicuma geçmi.slcrdir. h b • k ? 
llQ1karıiı devlet ile . tngilteı·e ~- ı Garptı>n ve cenubu ~rblden ar e g 1 rece . da ihtiW çıkbğını haber ver -
t\sında müşterek bır cephde vü-ğil,. 

1 
gelen İngillz kısmı ltttlllsi şeh- mi3t1r. 

~ bulursa bunun harbe P. re h!kim olan iki tepeyi işgal (llonu oayfo 5 oütun 4 JoJ 

llilkiın ve istikrar& delAlet ede- etmi~ ve bir kat: saat icin de Jn ili Ö ""., 
lltğİne hükmetmek daha makul\ 800 esir almıştır. Bunlardan g erege g nuı- -- -
"ıır Fakat Almanya Balkan liJ A i k / D • K K AT ' 4evl~tier!ni birer birer avlamak (Sonu ooyfa B olltuo 

2 ~•) m e r 8 1 1 • 
""8 avucunun içine alm&k imkA.- G"d• } ? pilot akını JSTANBULDA :::: .;:~-;:etıçn:a:taldl~?: l iYOT ar MI • Nevyork, 19 (a.a.) - NM". .. 
4evıeu üzerinde meşhur tabiye- Londra, 19 (a.a.) - Afi : JOrk Sun gueteai fUD]arı yıı.. BİR OLÜ 
lliıı.i tekrara kalkışaCalrtlr· Be!gradda Yugoslavya Başve zıyor: 

:Bu:ıgaristanın işgalinden ~~- irili ile :S:ariciye n8.Zll"ının bu- lW& harp dışında bulunduğu- ARAN/YOR/ 
I'\, Almanlar bir ııtildln ve ınti- gQn Berline hareket edeceği m"~' iddia" edecek ""k "'"' kal- Bu-t;•n lstanbulu al"'· 
ilııl' devresi hattA bir tereddüt hakkında şayialar devam eyle- - ,,.. ......,. " c:a 
~i geÇu;yor zanııolunabi - mektedlr. (&onu •}'h 5 oüt.uı ı cı.ı kalandıran bu garip 
Ilı-. Fakıı.t bu durgunhığun za- ve esrarengiz hadise 

PEK YAKINDA 

iktısat Vekaleti ile yerli kumaşçılar ve 
çorapçılar arasında temaslar yapılıyor 

Ankara, 19 (Hususi) - Şeb- Öğrendiğimize göre diiriiat 
rimize gelmiı; bıılıman İstan-1 bir şekilde hareket edildiği tak
bul çorap fabrikatörleri çorap 1 dirde ahkimnamenin gerek 
tipleri ııizamııanıesinin tatbik, tüccarlar, gerek halk için büyük 
sureti baklanda İktuıat VekaJe- faydalar temin edeceği dehle -
ti ile temasa başlamışlardır. riyle ispat edilmektedir. Maa -
Fabı ikatörlerin bu nizaınna- mafih müzakereler devam et-
menin tatbikinde müşküllit o- (Sonu oayfo 5 aütun 6 d•l 

~ """"""'~ .. ,,,..- " ...... 
kileceğini ileri slirmelerine rağ-
men İktısat Vek&letiııin tetkik Diğer Ankara tel-
elemanlan meselenin izam e- graf /arı 5 inci 
=~~e olmadığını bil-j "salıif ~!1'!~di~,..;., 

SABAHTAN SABAHA ~=.~~:a,şehir Meclisi dün 
~ esaslı bir surette yerleş-! "YENİ SABAH,, da y • T k • t 
~\::!±~:~~;~son içtimaını yaptı -~i~a..~=.:::_ e_r_s_ı_z_., __ e_n_ ı 
~Ye kadar götiirebileceğinİ et- --HA R p __ , 
t'flı surette anlamak istiyecek- , Tenkit, güzel şeydi; fakat yerinde 

Ankara. 19 (a.a. l - B M. 
Meclisi bugün Şemaettin Güno 
altayın riyasetinde toplanriUf ı 
Ye celoonin aı;ılmıunnı mütea.
kıb aib vilayette ilıin w. R u. 
Mecllııinin kararile fu: ay ı ...... 
dit edilmi9 olan örf! id~nia 
hitam tarihin.den itibaren ile; &J. 
daha uza.Olmasını mfu;;.:ıadt- e
dilmesi hakkında.ki Baıwekiıld 
tezkeresi olrunmwı ve ıuütWr
kan kabul olunmuııtur. 

Meclis ruznamesjnde bulunan 
ve Kütahya müstantiki Mehuı..t 
Sa.idin hilkimler kanununıın 
muvakkat maddesinin a fıkr:<
aına tevfikan tekaüde ııevki il• 
müddeti hizmetine göre wrıl
mek istenilen paranın vizeai 

kkındalri divanı mubı.>ielıet 
..ncümeni mazbatasını mtizW
re ve tasvib ederek cuma günil 
top\anmalc üzere ic;tlmaına n., 
ha.yet vermiftir. 

Münakalat 
Vekilinin 
tetkikleri · 

Cevdet Kerim İnet'dayı 

Münakalat Vekal~tin iıı kııra 
ırularımızda işliyebilecck nıalc'
neli deniz nakil Vaöllal.u ınıa 
seyrüseferini tanzim cd~n , .•• ba 
işi tek elden idareyi nı~cbıa
ri kılan kararnamesi bu a.yıa 
21 inden itibaren mer'ivet mev~ 
kiine girecektir. · 

~ve Eemini daha evvel ııiyasi Valı" b k 1 k b ' k l l da h ül -.unmdan da hazırlamakta ku- ir nutu söy iyere azı olmalı; maruz a an ar ta amm-
··• ~i~t==~.eı:-ğunktt dur- VAZiYETI etmesini bilmeli 
1 ~u~e~:n ~~ şehir meselelerini izah etti Amerikanın 

Kararnamede 150 ton w 
daha yukarı tonajdalci sefine -
!ere şamil olan tek elden ida .... 
işinin İstanbulda kurıılaeak bir 
komisyon tarafından tedviı· &

dileceği tasrih edildiğinden a· 
lA.kadar komisyon, şehrimizde 
teşekkül etmiş ve dün . ilk iç
timaını yapmıııtır. KoınisyonUll 
bu içtinıaına, şehrimizde bulu· 
nan Münakalat Vekili C'e\ .\et 
Kerim lncedayı riyaset c lmıt
tır. 

(8onu .-.yfa f' •iıt\.ln 6 da~· 

, 

~ müsaadesiz olması, siyasi lstanbul Şehir Meclisi dUn ııa- i!;timalarmın 90ınmcusuııu yap- d 
~bbiislerin geri bsralnlm•m- at 15 de reiıı vekili Faruk Dere- yar imi 
111 icap .wıez. Şimdiye kadar linin . 'ııd ba ·-• JW(jbr. 
~an siya.si teşebbüslerinin.da- nyaııeti e, fU t dev..,.,. (8onu •Yf• 2 sütun. 4 de) 

"'l ziyade Yugoolavyaya mute- ----------------------• 
~eih olduğunu kabul .anek 
':'Qlndır. Yunanistan& karşı 
doğrudan doğruya ııiYUl ve 
~eri bir hareket ba!J}amadı 
ıı.;,;;; Bulgar gazet.-Jeri ve Bul: 
tar radyosu sabırsızlık esen 
~yorlar ve bu tecavlizle
~ yakın olduğunu anlatmak i.&
~,r!ar. Çl1ııkü Bulgarlar, Yu
_-...uıarın lngiliz kuvvetlerini 
~ 90ktuklanndan, bu 
~ketin de Almanlan icap e-
4':ıı tedbirleri alnıağa .evkede
~den bahse baelamııılardır 
~-bunun da mAnaaı artlk Al
.._ askeri hazırlıklanmn bit. 
~e yaklaşmış olmM1 .temek-

yadan hiç bir haber eızınıyor. I 
:P'akat Yugoelavyanm üçüzlll 
misaka imzasını koymadığını ve 
Alman ordulanna hudutlannı 
açmaclığını görüyoruz ki yalnıs 
bu bile başlı başına büyük ve 
mühim bir haber demektir. Şim
diye kadar gayet mütereddit ve 
ihtiyatkar davranan Yugoslav 
politikası Alman t.ıı:eyikleri kar
ljllltnda boyun eğmemek imka
nını bulmwıtur. Bugüne kadar 
pöeterdiği mukavemet ve 11&

bat ilerisi ic;in az çok bir ümit 
verebilir. 

Son günler Yugoelavyayı u 
çok teşci edecek hAdiselerle zen
gindir. Evveli, Arnavutluktaki 

~akat, Almanyanm ııiyıısf 1 llOD İtalyan taarruzlarının akinı 
~bbUslerl ilk dalı:!lralarda kalınası, Yugoslavya aleyhinde
~011:1nduğu kadar kolaylıkla I iti tehlikenin bir lusmı~ orta -
•"'1UQi;por pbidir. Yueoıııi&v • dan kald.ırmıf demektir. YG-

goelavyanın ufak bir yardımı 
fie İtalyayı Arnavutluktan ça.r
~ atmak kabil olabilir. On
dan sonra da dağbk arazi Yu
ıosiav ve Yunan kuvvetlerine 
çok müsait bir müdafaa harbi 
temin edebilir. Böyle bir vaziyet 
Yugoslav ile Yuııanistana yar
dımcı kuvvetlerin iltihakını da 
tabu bir hale sokar. Amerikan 
yardımı ise mütereddit devlet
ler için en bliyük bir garantidir. · 

lılaamafih, bütün bu düşün
celer bugün ic;in "akademik., , 
nazari, milJAb•T.alardan ibaret
tir. İhtimalleri bir havadis ve 
hakikat şeklinde telAkki etmek 
insanı hayal sükutuna götürebi
lir. Bütün mesele Yugoelavya • 
nın göstere<-,eği azim ve cesare
te bağlıdır. 

Bıı.eyiıa Clabl$ YAI.çıN 

• 

YAZAN: 
Emekli Gen•rel 
Kemal Koçer 

• 

• 
Amerika, yeni kanunla, de

mokrasi sa.flarmda. aavaşın
lara ve orada yer alacaklara 
ha.rp için llizuınlu olan her 
§Cyi vermeyi taahhüt ediyor. 
Avrupanın irili ufaklı bir 

diiziine memleketi, harbe ha
zırlanmamak yiiziinden de, bu 
gilnkü vaziyete düşmüşlerdir. 
Ancak bu noksanın gideril
mesi badireden sıynlmıya im
ltin verebilir . 

Almanlar, 1918 mağ!O.bi
yetlerinde yokluğun ve aç
lığın &mil olduğuna Jaıııidir
ler, 1933 deııberi her eli ve 
her aan'at evini yannki harp 
iı;in çalıftırdılar. 1 

(8oau uyfa & ıUtun 1 de) 

\, J 

- Biz artık unumuzu eledik; eleğimizi astık- Buılba bayat
ta. beklediğimiz ne kaldı ld ~ 

- Bir tnımvay kancığır.ı • 

Tenkit fikri bizde yeni değil- ı 
dlr. Edebi tenkit yarım asır ev
velki gazete ve mecmualarımız.. 

da b ıl' hayli inkişaf etmişti. tda
ri ve siyasi işlerin tenkidi daha 

(Sonu Nyfa 6 alltun 4 deJ 

(Müsabakamız( 

- 23-
ı:OSABAKA.NIN ŞEKIJ 

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

; rilmek suretiyle meydana çık.a
l cak resmi, vazıh adresinizle bir
likte idaremize göndermek Jıa,. 
har müsabak•mıza iştirak için 
klüı gelecektir. 

• 



8ııyfa : ı 

''18'' Ay i a 1 ya 
işgali altı da 

ıA.ntalya ve havalisinden notlar emalar 
tetkik 

olunuyor ==!Yazan: Daniş Remzi /{orokf== 

/Mutasarrıf oekiU Talatın ansızın geliŞt 
"'" Marki Faranünin porotestosa ve .~a: Her sinemada yan· 
•plerl - iç AR.adohrga kaçma teşeblıusa gına karp tedbir-

• 
ımaı 

fB•t brafı 1 tnoi Ayfadal 1 

- 9 - ler alınacak 

Rnznaınede mevcut meııelel&

riıı. miizakenıai esnasında sıhlıt 

imdat talimatnamesinin bazı 
maddeleri mhnakaşalara sebep 
olmuştur. Halil Hilmi Uyguner 
aöz ala.nı.k dem iştir ki: 

Diyerek lift nwtt '«iııi. ve 
mııtasarnf vekili Ta.lfı.tm geldi -
j!ı:ıl I-.aber vermişti. Onun · yle 
ansızın gelişme hiç bir mana ve
remediler. Zaten ondan b.oglaıı -
mıyor, yaptığı hareketleri be -
ğennuyorlar, beceriksizliğine kı
ıı:ıyorlardı. Bu defa böyle ape.n -
lllZ gizli bir Wplantnun üzerine 
gelmiş olması da büsbütün ·· 
helerini uyaadırdı. Onu aoo:'t 
~!yanlar nam ve hesabma çah
FYOr zaımeUiler. 

Halbuki •raıatııı. hiç de fil ara 
böyle bir f"ıkir ve niyeti yoktu. 
Belki idaresizdi, belki koskoca 
lıir mutasarnflığı idare edebil& 
cek bir tecrübeye .e&bip değildi. 
·Ne de olaa bir liva muhaselffl
ııi. bulumıyordıı. Ondan daha fas.. 
la bir ıkudar ve ıı:ıuvafafkıyet 

1 lıı>..klemelt te abesti. Talit en na- , 
zi.k bir zamanda ve bir emriva
ki ile getirilıııiş olduğa.., muta -
urııflığm ııe mühim- ıilr iıJ oi. -
duğwıu ancak ODU k&bul edip . 
mutasarrıflık makamına otur .. 
duktan sonra anlamış, ondan 
l!Oilra da bu büyük ve 90k mu -
hataralı yükün altında ezi~ 
tir. Asıl mut.aı.ıarrıf m tayin olu
ııı.ıp geldiği tarihe kadar gL'ÇCll 
bu lwıa mıiddet zarfında ise .Aıı
~yarun bqıına gelmıler gelmiş
~r işt.c... 

Büfiln bunlardaıı Talit; ne 
llereccye kadar mesuldftr? .. A
caba eaki mutasarrıf l:<'iru.zan . 
gibi o da cidden İtalyaıılac hesa
bına mı çalışmıştır?. Öyle .kan&
at ediliyor ki böyle bir ha;;is ve 
tı:ı.bis niyeti yoktur. O -ıece eh 
li olmadığı bir vazifeye bir kaç 
kad me bırden aUıyarak çıka -

ış olma:-;ının; ve vaziyeti iti
·bıuiyle başında çok değerli ve 
:politik hır idareciniıı bulunması 
lazım· gelen bir memleketin en 
Da.zik bir zamanında velev ve -
kal.eten de olsa idaresini ele al
llllll bulunm.asıııın ııuılızıırudur. ı 

min bey de bu::ı ııd3dıı. D.ba bir 
1ı:aç arkadaıı var. Hepimis birlik.- ııem•mnm yanııvuıiyie ••!ahlan 
te müzakere Melim büyük tehlikeden sonra, bu te -

Demiştir. Biru m blltüıı kilde büyült tehlikelerin bir d> 
hazır bulunanlar Marki Fara.n - h& zu1ııırıma m&ni olmak ma.k
tinin protestosunu ... Emin, Ze- sadiy'- __ .. ...,,...,_,_ _, __ ,_ 
ki beyler bakkırıcleki +nı~ıeruu· · "' ......... ~""" ..,.._ 
duyunca: -.. için faaliyete geçmiştir. 

- Fak&t bunlar bizim mem - Belediye heyeti fenniye mü -
1*etimı:ule olıl»kl•nm llDUtU • dlirlüğüııde müta.has8ıalardan 
)'Ol'lar mı!_ mürekkep bir komis)'Qll tıeŞil o-

Diye lııığnşıp çağumıya baş-- hının 
lamı·'·-'·- uştur. ..-.~. Mutasarrıf -.ekili: ltfanı.. _,..,., .. r.o.n..n .. de bir 

- De.lıaaı vaz.. H"1"'n ııcval - -~----
den aonra aaker iljga.le başlıya - lzuı bulmıaıı bu 1romisJOD ııeh
ca.k .. Demin nııımen donanma rinriwlelri l:ıQtibı eirıernalan Jı>. 
kumandan• ınekam• bildırdi. rer birer mg\atli bir tetlrilrteı · 

Em.iıı bey: geçirecektir. 
- Si.z ne C8\'1lp -dlui:&? K.a.. 

blll ettiniz mi?.. Bu t.etki.k&t esn....ma }'8nglD 
Wıljlreeine karşı her pjneınads 

alınacak tedbirler teebit cımna
calı: ve ainem• umpleri bunlan 
;yapmağa mecbur tırtnbeakbr 1 

- Hayır.; Wantx.lctan .._ _ 
Jılll. dedDn. 

- Böyle oey- mi olar dımdim 
Kat't surete reddedecektiııi? 

- İyi amma muttasıl Dahili
ye nezaretinden bir gürütüye 
meydan verilmedeı:ı suyuna gö
re gidiniz diye emir merine emir 
geliyor. Ben ne yapayım!. 

- Peki onlac ııizizı -abtm
za ne dediler'. 

Daha pmdideıı Beyoğlıı .., 1 
Şehzacleba.<;ında btrer alremıınm 
ahşap oidıığu ft yangın için çak 
tehlikeli oldıığn iespit cıiıınmıao
tur. 

- Tamamiyle asker çıkara -
ca.lı: değiliz. Sadece Antalyacb Bı· r kahvec·ı 
bulunan İtalyan teı:ıu., halkın 
emniyet "" asayiıJini muhafaza •• 1. • b 1 d 
~sndiyle yüz k~ bahriye . o u u un u 
ııi!Ahendazı çılı:aracagı:z. Bunu 
lstanbul<lan ilOrmağa ııe liizum 

.. _ Şehirde bir çok yıı.rala

ma vak'alan olnyor. Bunlar i
cil t.edaviyt lhtiya.ç hiııııettireıı 

h6diselerdlr. Fakat evlerimizde 

de but ilci! teda.viyi icap etti
recek hidiııeler vulrua gelmek
tedir. Bu hld!selere imdadı 

aı.hlıl otomobilini getirtebilmek 
imklrwzdır. A.ciı yardım diyo -
ruz. Bundan ne lıastı>lnmıyor 7 
Heı:riD maUim değildir.,. 

Belediye Sıhhat Jıltidiirü 

Oımıan Sait ıo!lıı alarak cevaben :mo maUimat ftCmi1. er.cllm - ı 

"- Acll yardımı ba kadar 
1ıqmil edersek o zaman i3iıı. &

...ooaıı iDltinıt etmi§ oluruz. ! 
Vmıı.it:imiz a.2'dır. Şimdilik Bey-· 
oğlu, Eminönü, Üekilı:lar 1"e 

1 

Fatih mmtalı:alaruıda gecelen 
ıallbetçi doktor bulundıınıyonıs. 

Bunların emrinde buııusi oto
mobiller vardır. Bir t.elef onla 
derhal vak'a mahalltııe gider _ I 

ıer "' demiştir. ı 
Neticede ba talimatname e&

dlmcne tadil obmmal< üzere 
... alwımuştur. 

İkinci edıle var? Naaıl olııa kabul ederler?" DA.Jf •• ~-ı• 
Cevabını verdiler. 'hbii bea. U-.LIUJ, fUP~ l 

de kabul ettim. Ö .. 'dÜ Xecllıı ikinci celsestııi vali ve 
Bu ıtözler, bi1tiia genJv odada g rUıı belediye reisi doktor Lütfi Kır-

tam bir sessizlik içinde bitti.. San ŞehmtW.,.ıııda, .Direkter a- ~riyaseti altında yapmıştır. 
ki hepsi de meşum bil' bela ve rası V e:zııeciler çaıldesi ür.e - Z&bıW beJOOjye talimatn& -ı 
musibet ile dillerini tııttılmuş bu rinde, Darüttallm KıraetJıaıı&. Juyorlardı. Ylııe allk6tu EmQı. mesinin ba.ı:ı. maddeleri münaka. 
bey bozdu: ai S&hlbi buhman 80 yqlaruı - ' ta ve kabul olunmuştur. M:üte-

daki Hacı Owman dün sabah Jo..: Uı:ibeııı -" L-•~ • · - Fe!Aket, dedi. AJ'tJk kur - , _... . k b-'-lri , .,_, V'e ._..ye reıa 
tuluş kalmadı. Bu ylb asker ; ak 1 .,.,....anewn ort&a ,... ~ 'dcık:tor Uıth Kırdar şubat dev-
eama kalmaz bin nufııa çıkar. ma bölmeler Jıııımrwla!d yata- ._ içt:iına.lumııi tıceı.. . 
Ne yaptın azizim Taliit bey; sen ğında ölii olarak balwmruştur.. ııe Jımeıa 

a tı 
dolayuıiyle kısa bir nutuk irat 
etmiştir. 

VaJlııin nutku 

Vali bu nutkunda. ezcümle d&-

T .. r k 
Macar 

ticareti 
Görüşmelere 

Anllarada devam 
olunacak 

miştir ki: Bir buçuk ayda.nberi Peştede 
" - Bugünkü toplanbmnla \i- cereyan eden Türk - Macar 

ç'".mcü intilıap devresinin üçün- ticcaret müzakerelerinin dıırdu
cü yıl içtimamın şubat ayı büt- 1 ğuııu yazını.'jtı.k. 
çesi devresi ııona ermiş bulunu- ! Macaristanda btıhmaıı ve 
yor. Bu devrede arz ve takdim Bedri Tahir Şaınanuı riyaset. 
ettiğimiz 9il yılı vi!Ayet ve b&- ettiği heyetimiz n!ırir&. 

tiınize döıım"..+<ı~. lediye müşterek kısımJal"llll ihti- ...,.~ 

va eden İstanbul ıınııımi mecli-

1 

Bazı sahalı gazeteleri, bu 
sinin ad! ve fevak!Ade bütçe!&- heyetin dönüşte g\ıya Safyaya 

da ugra- yarak ticari tema.."1arda ı 
riylıe mülhak bütçelerimizin tet-
kikatını ikmal e._,

0 
bulunacağını yazmıştı. Halbuki 

.........., ayni za - böyle bir taaavvur dahi yok-
manda 939 yılma ait kat't he - tu. Nıtekim heyetimiz, doğru -
saplar ii7.eriDdeki tetkikatı t... dan doğruya memleketimize av- 1 

m•mlamış bulunuyoruz. det etmiştir. 1 

Bu sexıelıi bütçemizin, mu • Heyetimizi takiben bir de Ma-
rifte, ziraatte, nafiada, sıhhiye car ticaret heyeti şehrimbıe gel.
ve veteriner io}erindeıı mevcut ' mişti.r. Bu heyete, l.t:ooaristaıım 
teşkillt idame ve takviye edil- memleketimizde bulunan ticaret 
diği gibi ilk okul öğretmenle • 1 ataııe•i riyaset etmektedir. 
rinden kıdem müddetlerini Macar ticaret heyetinin An
dolduranlaruı. iktisap ettikleri karaya giderek yarıda kalan 
hakları.u ödenmesine millıim bir müzakerelere devam cılunaca-
yer verilmiııtir. p söylenmektedir. 

Bu arada yıllardanberi istim- . 

== ~:=ar:!a=:: 16 kömür ocağı ha-
~~=~~;:=::::ı zineye intikal ediyor 
derim. Sahip oldukları maden ocak -
~ icra. m~tini tt- ı !arını şalısen işletmekle mliket

zerinde taşıyanlara tafuııil etti- >ef . oldukla11 halde imtiyazları· 
ği yukarıda hillasaten arzetti-1 ın başkalarına kira.ya verdik - ' 
ğim vazifeleri t:ı.tbikat ııahaaın& !eri !ktısat Vekaletince haber 
d .. kerek J k .lruzu j alınmıştır. Bu ~ekilde hareket 

o ~~ sene nı - eden ocak sahiplerinin hukuku-

OKUYUCU 
DiYOR Ki: 

Yeni bir kazanÇ 
şekli 

Ka.rilerimizden .A.. Koea:mas 
imza.siyle IÖY le bir nııektup U.. 
dık: 

"Ev ft8aire &lıın ve 111tıııı 
'fe k:iralaııması işleriyle m~ 
gu1 bir zatın yazıhanesine gi
rerek kiralık bir ev yahut bir 
&part.maıı katı olup olmadığı· 
m sordum. 

Bir defter açtı ben tfV ad • 
resleriııi tetkik edecegini 7.a.P" 
nederkeıı o ismimi ve adresi
mi sordu ve defterine kayıt 
ft ayni zamanda hem yaz " 
ma,,öa hem de sık sık duvara 
~ bir kiı.ğıd& bakarak 
nazarı dikkatimi cdbetnıeğe 
başladı. Bittabi ben de duvar· 
dairi k8.ğıda baktım . \Alım. 
satım işlerinde 50, ev kirala -
mak istiyenlerden 25 kuruş kıv 
yı t paraaı peşin almll') deni -
liyordu. Maksadı anladım ve 
25 kuruş mu vereceğiz diytı 
sordum. Evet usulümüz böy· 
ledir, dcdl"ve 25 kuru.şu ıı.ldlk· 
tan BODra istihdam ettiği bit 
çocuğa (Git beye Cağaloğlun· 
daki ev ve katı göster) dcdi
Gittik. Zaten evm pençeresi
ıııe (Kiralık kat) levhası a.sıl-
IIllŞ. Benim istediğim ~eraiti 
haiz olmadığı için knnuşıııağs 
görilşmeğe bile lüzum görme' 
dim. Ba.şk& yok mu, diye ııo • 
runca, çocuk haydi bu taraf • 
!arda anyalun diyerek boşuna 
bir ka~ yer dolııştı rdı. Ve ŞU" 
na, buna buralarda kiralık e'f 
var mı dive soruşturmıya bat' 
!adı. Ve en sonra da be.ıı art' 
yayını, bulursam Eize telefon 
ederim, dedi ve savuştu. 

Ne oldu ise bizim yirmi bef 
kuruııiı oldu. Ben de iyi bit 
kazanç yolu öğrendim. Bu k81' 
zaw; tarzından haberleri olınl· 
yan dii(cr dellıilların da ikall 
edilmelerini reyi alilerine azS 
ederim." 

Yeni Sabah: Alikad&r ma -
kamların nazarı dikkat ini cel· 
bedem. 

Kalpazan 
nu%& bunların fil! neticeleriyle l nun sukut etmeı;f ve ocaklan
çıkacağımızı v".ı.d iıe hepin.i;oo nın. hazi~eye ınu1<aı_i, ıizımdır: Ahmet şı·m!l!ı·r bı·r 
saygı ve sevgilerimi filunarak Son yapılan tah kı.ıcatta Ereg -:c 

., . . . . 1i köıµür havzasında 16 kömlir · hkJ.!. 
§Ub,at _ıçtim& devrı:sınm ııılıayet oca•bnın ir,ıtiyazını taşıyan şa- seneye ma uPI 
buldugunu arzedenm. ,, hıslar tarafından kiraya ·veril- O l d U 

Fakat ~phesiz ki bütün bun
ları o sırada her Antalyalı mun- 1 
.U bir muhakeme ile temyiz ve 
tefrike ne vakit ve ne de bir ııi
nir iııtirahati bulabiliyordu. Bu- j 
ııun için Emin bey, Zeki bey ve 
rüfekalan bu ani geliı;i de veh-1 
leten her hangi bir şekilde telik
ki cdclıilırlerdi. Nitekim de öylo 
olmııştll. Bu m•ksatlechr ki E-1 
illin bey: 

onlara i.ggal )'Ohmıl lauırlamış Zııhtaya 'ft:l'ilen mı!Oınet ~ 

~ bey de: b8 adlfye dolı:tonı tanıfınıfaıı. ~ •---
- Arta o geçC1 bir ntt de set muayme edDınif ve öllim r 

kendi VllZlyetimizi düşünelim. filphell göriilmüo .,. c.el JllOl'o 

Muamele dolabı 
diği tesbit edilmiştir. Teııltil &- 1 

dilen bu komisyon bu ocaklar-
1 

daki tesisatın kıymetini takdir 
"\ edecek ve ocak sahiplerinin yal 

nız bu bedeli alm:ı. hakları ka- · 

(;:atalcada kendi gayret _,. 
mıırifeti ile 50 kuruşluk paralııtl 
taklit ederek kalp 50 JnıruŞlııJ 
yapan ve piyasaya sürdüğii si" 
rada yakalanan Çatalcıılı /Jl' 
met Şimşirin birinti agu· ct9' 
daki muhakemesine dWı dcvıııP 
ile neticelendirilmıştır. AhDlet 

- Uki azizim; dedi. Bizi bu
ra<lıl görıneaiıı. Sen onu müsait 
bir yerde kabul et, görüş. Belki 
böylesi hayırlı olur. Evvela bir 
fikrini öğrenmiş olahm. B.•hhm 
kontrole mi geldi!. • 

Bu teklif muvafılrtı ve derhal 
Zeki bey de öyle yaptı. Fak:ıt 
Ta!B.bn gelişi ise sırf bamb:ışka 
bir maksatla idi. O Marki Faran 
tinin talebini bir türlü ]:miıı be
ye söylemiye c •et edememiı}; 
hatta mut.asarnflığa Emin beyin 
evi daha ya.km bulunduğu hal
de oraya gitiDeyip de bu uzak 
scmttdri Zeki beyin evine gel -
m.işti. Maksa.clı ona bir müna -
sip lisan ile vaziyeti ıml:ıtıp, bil
vasıta da Emin beye duyurup 
fklsinfn birden Antalyadan kaç
m:ıl rmı temin etmek imiş. 

Zeki bey misafirini alt katta 
karşılayıp kabul eyliyerek ko -
nuşmuşlar ve dediğimiz şekı'Jde 
Marki F&rallti ile aralannda g&
ı;en h8diııeyi anlatınca Zeki bey: 

- Öyle ise yukan buynm :&-

Bizi istiyorlllrnq. Bwıa ne ya- p kaldınlııuftır. 
pııca.ğız ?_ y apbğımıs tabklbta &öre 

- Tal:ıil tıeslhıı olmıyacağız. Bacı Osm&Dlll oğlu aJDCa poli-
- İçeri Anadoluyu kaçman~ se mlinıcaat ederek: 

Jc;in elimden gelen yıuıdmıı ya.p - _ Bal:::: bir ı.~ ...._ en"'1 
m&yı Zeki beye vadettim.. lster-- ._.. ...., •-
seniz hP.men bu gece hareket e- yen! bir çırak alrnlflh Bu ö11lm 
din. Hatta şimdi bile gitmek da- gününde cınun ortada lıulımma.. 
had~ ....... v,;• ..,..... yışı beni filpheye dftıılh11yor • • 

Talitın ba llllldeıi:ıw Emin ' 
bey: 

- Şuradan §lll'ay& kıpırda -
mam, dedi. Hem nereye gidece -
ğiın ?. latn.nbulda ve onlann hük 
mekttiği. yerlerde dilveli itllAfiye 
ile hürriyet ve itilif fırkası var. 
Onlar da biz ittihatçıların. göz -
!erini oymıya çahşıyorlar. Daba 
oralara gitıneıien l"'J<alanmak 
ihtimali var. 

- lç Anadolnya gidiniz. 
- Oraaı da şi.mdl1ik ne ittihat 

ve terakki ve ne de hürriyet ve 
itilAf mensııbu iıısa.n istemi yor. 
Binbir sigadaıı geçiriyorlar. Yi
ne eıı emin yer burasıdır. 

- Fakat sizi istiyorlar. 
- Teslim olmayu., olur biter. 
- Ya cebir ve tuJik göst...erir-

lıne. 
- MUBaade etnw-2sj11jz.. 

- Ya beni de dinlemezlerse• 
- O zaman sil§.lıla mukabele 

Ayni za.mandg baMmın üzerin .. 
de 1000 linl kadar bir para 1'11!'

ch. Bu para JDlijdaııa çıkıııedığı 
gibi bir takmı )imi elbiaesi de 
kaybobmıftllr. Bu 1msus1ara 
dikkııfuıizt çd;a im, demiı}tir. 

ôlliııtln bulımdnğu rııebıı\-le, 1 

evine gitrııediğ:i gıecelrz yattJğı 
yatak .a eair etY& olduğu gibi 
durn>R!rt•dır. Yalnı:ıı: dikkati 
çeken bir cihet vvdır ki bu da 
diplerinıa kadar yandıktan llOllJ'& 

biterek aönmil§ eılaıı bir kaç 
tane mum yeri ve mıım izleri 
m.evcuttur. 

ıcı.iddeammmillk 'Ye po1111 bwl 
!ar üzerinde w kahveci oğln ta
rafından yapılan ihbarm ciddi 
yet ve doÇulıığtı etrafmcla da 
ehemmiyetöoe tabkikebı ~ 

Bir kurnaz muameleci müekl<it

lerini meğer nasıl kandırmış? .. 

Dün yedinci a.sliye cezada 
bir emniyeti. ııuiistımal ve do
landırıcılık davasına b&kıldL 
Yapılan hareketin çok kıırııaz. 
ca ve pek enteresan bir mahi
yette olması itibarile tafsilii -
tıru wriyorus. 

Muameleci .Aııesti Hironie 
isniııde bir ııahıs; zengin bir 
kadın olan Henni Teridisiıı 
ıımnmi vekilliğini alarak bil
tün muamelitını takip etmek 
te imiş. Bu aırada kadmdan 
4000 lira borç eden Nikola 
Mersinos ile yine Galatadaki 
dükk3.ııını terhin eyliyerek 
1300 lira borç alaıı Gal&tada 
terzi Niko Panayotidisin bu 
borç alma. ve ipotek muamele
lerini hep bu Anesti Hironidla 
takip ederek neticelendirmiş. 

Gel zaman git zaman derken 
ge<;enlerde kadınca.ğız ölmüş 
ve vereseden olan Kalyopi, Kı
ristina, Katina adındaki kız
larına baş v.ııran muameleci 

yine bir alacak yüzünden Ali 
isminde bir kajıtruı tarafından 
mahl<emeye verilerek dükkıl -
nma haciz koydurmak istemiş, 
1'1Kolıl bu malın ipotek oldu
ğunu ıleri SÜl'mÜŞ ve kız.lann 
mahkemede şehadetleri icap 
etmiştir. Tabii üç kız da bu 
mahkemede: 

- Evet dilkki.nı bize ipotek 
değildir. Biz onu 450 lira ala
rak ibra ettik ve malını i po
tekten kurtardık. 

Demi'1erdir. 
Fakat terzi Nlkola buna 

hayret etmi'I, mahl<emeye tek 
nı.r tekrar, kızlara da kerrat 
ile dilkkinının ipotekli oldu -
ğıınu, tapu kaydında hfilô. 
işaret bulunduğunu söylemiş 
ise de mahkeme şahitlerin ifa
deleri üzerine bu ipoteğin refi
n i bir karar ile tapuya bildir -
mL'ltir. 

r ' ederiz. Bizi evlerimi?J!en ll&ğ, sa
lim çıkaramazlar. 

Dlli}lardır. 1 
Afiikadar makamlann dalıa 

Anestl: 
- Annenizin biltün işlerini 

senelerden beri ben takip et
tim. BUtün muamelab iyi bili
yorum. Kabul ederscni? siziu 
de iRlerini.zi takip edeyim. 

Bu vaziyetten şüphelımen 
Nikolô. bil.ilıare klzlan da ikaz 
edince işin iç yüzü anlaşılmış
tır. 

Yeni Sabah 
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.tul*'1&Z ve burM•nt1 qybolmaaua- ı 

( 

••n dolayı hS, bW 't)et kabı9I 

.. ım ... 

Geniş odada yine nıeıjum bir 
slikiıt oldu. Herkes ba.şmı öuüne 
eğmiş derin derin düşünüyor -
lardı.. Misafirlerden biri: 

- lyi 8ll1Dla Emiıı ve Zeki 
beylerden ne istiyorlar! 

Talat izah etti yine: 
- ltalyan muhbirlerinin ver

diği malümata göre eehirdeki 
bütiln taşkınlıkların ve sovgun 
ile infilak vak'alannın bütün 1 
mürettinleri Emin beyle Z, ki 
bey imişler. Memleketin asayışi 
bakımından onlaruı ltalvan koDr 
ııolosluğuıı& tee.limi IAzım gcli -
yormuş. · 

Bunun ilı.erine emin bey biraz 
evvel diğer arkaı:lıı.şlarına anlat 
tığı bomba. hikayesini bu sefer 
mutasamf vekiline de anlatın
ca, onu da hir hayret ve takdir 
hissi sardı. E'1lin beye karşı: 

- Şimdi Marki Farantinin si
:ı:i niçin i:ıtediğini anlıyorum.. 
Korkmalı: ta hakkı varmış! 

(Ara... tıar) 

şimdiden bir ka.ç kişiyi şüphe 
:ı.ltıııd& buhmdurdııkları ve on
lan ııorguya çektikleri öğrenil
miştir. Heli.Ü& gaip garson hak
kında bir malfunat ahn•m•mış-
tır. 

Asansörlerin 
kontrolleri 

Thye bir tPklifte bulunm~ 
ve kabul edilmiştir. 

Bundan sonra Anesti bir 
gün kızlara gelip: 

- Anneni1.e 1300 lira borcu 
olan terzi Niko'a P:ı.nayotidisi 
450 liraya sulh olmaı?ıı raa. 
ettim. Eğer isterseniz bıt pa
l'ILyı alıp ipoteğini ibra ede-

fııtanbulda bulunan asansör- Jiın_ 
!eri belediye daimi bir kmıirole Diyerek onlan da bu işe 

- · tir razı etmiştir. Nihayet notere 
tibi tutınaga karar vennış · gidilm~ ve 460 lira Nikolii-
Apartıman veya milessesiıı- dan alınmuı, ibra l!l.'nedi tan-

de .asansör bulunan herlı:es il&- zim edilerek ipot!'kli olan mal 

·· ı belediye tarafından fenııi Rali 4511 !ırayı ~oterd"'1 nla-
sor er rak kı%lara teslmı edip ver-
şekilde muayene oluna~. ml!;rtir. 

Meğer muamelPci Anesti no
t.erden 4i'i0 li ravı avukata tes
lim ile ipott>"'in ref'ini ve ibra 
senedini tanzi!ll eylerkl'n sa
dece 'ikol'l. ismini kııllanmıs 
ve bütün ipotek nll'amctesine 
ait kayıt ııumnralarını da ve
re&"ıYC 1000 Ere borclu olan 
diiter Nikolfı . 1crsinosa ait 
dnsvanın rnıM:ıra farını koy
muştur. Bu euret'e nl:ı c:ıklı\:ır 
hrıuna vnrrıa<lan 4000 liravı 
ibra ctmisl<'r ve Kadıköyün" -
rle"i pv;· ipote>,)ni rcfcyle -
misl+"'r ~li r~ 

Dii kü r!nrn-1'mar!n bu rne -
raklı dclandın oılık ve eınn i -
yeti sui' im:ı.I <lıva.sı işte böy 
le J'urıı o,ca ı "-l."· • rla·ımı'· bir 
m:ı.unek dn1 abı idi. nur '"ffia · 
da. bazı ııah itl~r nrık•' n bl' -
l·ınduğu.'l cl:ın b11Dları11 c~lbi 
için muhal, 0rı rıin bc.•k.e h'r 
!'line bırakılmmmıa karar , . .., -
rild.i 

lediyeye 15 gilıı ııarfıııda bir ipoteğimlert kıırtarılmıstır E
beyanname verecek ve bu asa.ıı-1 sıuı. avuka~&n olan Ko"tantin 

Beyanname vermeyenlerin a.- Diğer taraftan terzi Ni.kola 
ııa.nııörlcri mühürleneccktir. , ____________________ .J. 

lacaktır. 

MAARiFTE 

Maarif l\1üdürü Şimşirin kalpazanlık ettiği nıalt' 
Ankarada f kemece .sabit görillınli3 ve hııı· 

kında bır sene hapıs cezaııııı' 
Maarif Müdilrü Tevfik Kut, Jıarar verilmiştir. 

dün Ank:ıraya gitmiştir. Maarif __/ 
Müdilrli Anka.rada lise ve orta / KTISAD 
okullann ikinci yazılı imtihan- ' 
ları hakkında vekiUete izahat 1 

verecek ve tedrisat meseleleri 
hakkında temaslar yapacaktır . 

Orta mektep mOdürle-
rinin toplantısı 1 

Şehrimizde bulunan orta mek 
tep mildürleri dün bir toplantı 
yapmışlardır. Toplantıda ort& o
kulların umumi tedris vaziyet -
!eri mcvznu bahsolmuştur. 

B::'L '::DIYl:DE 

Arabalar asfalt 
yoldan 

srec;enıiyece t 
!stanbııl belediyesi ııehrimiz -

deki asfalt yollan bozulmaktan 
mümkün olduğu kadar vikaye 

Yeni yakalanaıı 
muhtekirler 

Fiyat mürakabe btırosuıı' 
vıı.ki ihbar üzerine mcınurll" 
Eminönü mmtakasında lüks ~ 
§er peyniri. satan bir kııç tııP'. 

d&lıa suç üstünc.lc y:ıkalaııııl' 
!ardır. Bunlar, yaficı Yani. fi• 
mail Hakkı İskeçclı, Stcfaııitl" 
dir. dıP 
. Aynca lüks k:ırarı aımıı eıd 
halde kumaşlarını yüzde • 
karla ve lttka nanu aıtınd~~ 
tan Kamelya mağazası il"'.:.~ 
hakkında da takibata gil'W" 
miştir. 

Lüksçülerin hepsi adli1e1' 
1"erilm.iştir. 

Bir k 8 
etmek maksadiyle demir teker - <>-~-
!ekli 'lrabıtlarııı bu yollardı:n • 4f' 

geçmC«ini menetmeğe karar ver- Bır yolcu tramVıJ.7' 
miştir. Demir tekerlekli arabalar la kamyon aı ası.JJ 
bu yoll:ı a müvazi bulurum pa.1'- •ycJi 
ke yolla.;dan gececeklerdir. . da kaJa:;·ak ezı .p· 

Tarlab~ında Sakız: soJc JJi• 
1 

da 9 - 11 sayılı evde oturaıı ~ 
mitri oğlu Yorgi Bcyoğl~. 
J.'atihe gelmekte olan bir ııcıı 
vayın basamağında durt1' itti 
GalatFsarayda tcsadUf ct~1ıe 
belediyenin çöp kaınYo ,., 
tramvaym arasında kafnııŞ 
muhtelif yerlerinden ğr.ır e~1 
rette yaralanmıştır. Yarnf1 1ııııt 
oi;lu hastah3nesıne kaJrlıf'l ,11 

Bütçe Ankaraya 
gönderiliyor 

Şehir MPclisi tarafından bir 
ka~ ı;ürı evvel tasd ik olunan be
lediye ve vilayet biit.çesi yakın
da Ankaı-aya, tetkik ve tas(lık l 
o!u:ınıak üzere D·ıhiliye Vclra- ı 
Jetine gönderilecektir. Ilüt.çeu'n 
nismı ayı sonunda tasdik olun
muş olarak şehrimize iade olıı
Dacağı tahmin olunma.ktıı lır.' 

ve hadise h:ı.kkmda. taJ:Jdl' 
ba.,lanmıştır. 


