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işgali altı da 

ıA.ntalya ve havalisinden notlar emalar 
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/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 
AJIOKE BmEIJ 

TDrtdye -ANELIK 1-~ 1700 ,,... 

t AYLIK 7IO • - • 1 

1 AYLIK 400 • -• ! 
' 1 AY\.IK 110 • -• 

ft ...... "'41 PERŞEllN 

1:1 S:fer 11!!0 
7 Mart 1867 

GIR 19, Ay a, yıl; 1141 - - UI J 

o.u ... oeı. ikindi 1 
ıı .43 ue 1.28 baftf 
6.04 !U2 lli.47 v-

Ai-: ... m Yala! lm•k 
12.00 1.31 HUll -1&.2:1 Ul..ILI °' v ..... 

DiKKAT 
c:Ve.nt Slıbah> a • lhtderflen y -: V• evr•k nefredltem edlhTıMln laae i 

.tul*'1&Z ve burM•nt1 qybolmaaua- ı 

( 
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.. 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. 
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taarruzuna dair il 

Yugoslavya.:ıııı 
vaziyeti 

Latin ve Ortodoks rühbanı arasında 
mevcut türlü ilıtiliiflar 

-19-

Büyük Britanya Ba.1Vekiliı:in J A y y D E 'E R s 1 Haritada Yugoslavyanın va-
sözierinden anlıyoruz ki .Alnıaıı •I ziyetine bir göz atıldığı vakit 
Iar Atlas Okyanusunda. vasi -1 .bu memleketin fer t.2.r"ö· 
mikyasta bir taarruz hareketi· fından Mihver Devletleri ta-
ne başlamışlardır. --------------0-------------- rafından çevri.imiş olduğu gö-

Bay Çörçilin behemehal bir rülür. Filhakika bu memleketin 
İngiliz zaferile püskürtüleceği- B • .J kb l l 40ll0 kilometre kadar olan çe\-

Binaenaleyh proteııte.n ce-
maati hükümet ıçın mez
hep itibariyle bir meşgale değil
dir. Ortodoksluğun en mühim 
cemaatlan Rumlarla Ruslardır. 
Bizansta tevellüt eden ortodoks· 
lıık filasıl ~ark vo ftome. impara
torlu2'una ait olduğundan mez • 
hep itibariyle asıl olan cemaat 
Rumlar, kesret cihetiyle mühım 
olan cemaat islavlardir. İslav 
hıri.sti· «ınlar Rum kilisesine kar 
uı rarizi ,ı;e!er d.ı Kudüste h~- 1 
kfunet nazarında bu rafza ıti
bar edilmez Rum patrikhanesi 
bilumum ortoJokslann en büyük ı 
reisi ruhanisi sayılırdı. 

Katoliklerin cümlesi Papalık 
makamına merbut olmakla be • ı 
raber Keldani ve Süryani 
gibi şark katollklerinin pat
rikleri de vardı.. Fa.kıtt bunların 
Kudüste ve Kudüs hükilmeti nez 
dinde hiç hir vazifeleri "Oktu. ı· 
Hatta lıizzat papa tuafındaıı 
mansup ve "Liı.tin pe.triki" un • 
van!n1 haiz ola.n "piskopos,, un 
hükiımetle olan milıwıebeti de ı 
resmi günlerde ziyaret ~tis~
den ibaretti. K~dils~ Latin kı- , 
lisesinin astl reısı Kustod {Cus
todel dcµilen rahipti ki, pa.pa.

1 

tarafındm intihap ve tayin edi
lirdi. Klistodluğa daiıı:a bir ıtal
yan gönderilir, "Per sü~ı?:ör,, 1 

linvanını Jı:ıi.z ola.n muavinlıgın<: ı 
de daiuıa bir Fransız rahip seçi- ı 
tirdi. Vaktiyle emakini mukıı,d- . 
deseyc kıyasen ruhbanın şahıs-1 
lan icin de him&ye hakkı ya'.nız 
Fransa hükiımetine ait iken as
n hazır bidayetinde büyük kilise 
avlusunda zuhur oden bir arbe- ı 
deyi vesile ittihaz ile Almanya 
hükfımeti tarafından vukubulan 
talep ve ısrar üzerine rlihbanın 
şahı<ıları hakkındaki husu.sata 
8di tebaa gı'bi mensup olduklan 
konsolosl:ır tarafından bakılma
ın devletler arasında karargır 
olmuştu. ı..atin rahipleri umu • 
lliyet.lt ecnebi ve en ı;oğu İta! -
. raıı, Fransız, İspanyol, Alman 
~lmak üzere muhtelif milletlere 

ensup idiler. 
Bu üç cemaatııı haricinde olan 

Eı meııiler görülürdü "Marya • 
ko ~" kilisesi ve patrikhanesi 
Enneni ruhaniliğininen yükııeıı: 
ma.lı:amlarından biridir. Daha 
aonra kıpti denilen Mısır iııris -
tiysnları vardı ki büyük kilisele
ri de patrikleri de Mısırda vdı. 
Kuc;i~Le yalnız mıt.ranları \P..,'S 
kapoic< J ve ona tf.bi ruhbanları 
buloourdu. Bunlara tali olarak 
'Iaberiier p.-eliyordu. H:ıbeşilcr e- ( 
sa.sen kıptilerc merbut olup hnt
ta ralıiıılerine ruhani rütbe tcv • 
cihi kıpf.i matranlan tarafından 
ifa edilirdiys<· de Habeşller Kıpı 
tileriıı tahaklnimünden kurtul -
maya s~i. Kıptiler de bu sebeple , 
rnugb<'r olduklarından araların • 
da oocr"inlik eksik olmaı:dı. J 

Mezlıepler muhtelif, fakat Ku 
düRfrki ınatnıah nıızarları müt- j 
U:hitli: I!.'vvelil, Kamame yahut 
Kabanı" dı:t.:i 'en ( 1) ve hır isti - J 
vanlan·H Hazreti !sanın asıldığı, · 
yıkanıp l!,ömüld~!{ü ve tekrar di
rildiği roa.Iıallen muııtevı sayı . 
lan beiyilk kU>":. Sıuıiyen Bcy
lilllıi.hııı'de ncl;ii rııüşarür:ill'.l'-, 
hin mevlidi ıu.ldedilcn diğer bü
yük lıir kilise. Bıuası de. diğeri 
kadar mühim ve l:ıristiye.nlığın 
mııhtdif ';ubek'rinc mensup ruh-1 
b.'lJll,1r , ıı·asında sık sık rıizaı ca- ı 
!ipti. 

Kııpilülı1syon denilen uhudu 
atikayı suiistimal f'ılerek Türki
yedc ele geçirdikleri idari, mili, 
ve mali bir çok imtiyazat ile dev 
!ete türlü türlü nıüı;külat ilc:ı e
d~n düveli mu:ız«ıımaruh t::ıbii -
yetini h~iz lalin r~hipleri mat
bularına iıntis:ı 1 ı!" kendileôııi 
diğer ceıııaatlarııı fevkinde tut
mak ve clrJ.ma onlardan fazla 
hukuka nail olmıtk istediklerin 
den ortodokslarla arnlannde. 
niza h•'ınen daiın.i ;;ibiyJi. 

1855 senesinde Pariste iıı 'ikat 
eden meşhur kongrede verilen 
karara tevfik::ııı ittihaz olunan 
statükonun mulıAfazası kaidesi 
cemaatbr arasırı'iln suiistimal e
dilerek mecmuuııun ittifakı ol • 
madıkçe. ne kili~clere ne de du
varlara muallak tasvirler oibi, 
umuma ait menku!ıi.ta el silrü.le
mezdi. 

Bu ittifak lııe muhal oldu-

(1) Kabame. {restırn11ction) 
öldükkn ~nra clirlbnek dP.Olf'k 
olan kiliseye bu iı.nıin verilmesi 
sebebi u.~ikar i.'ll' de, süpriinhi • 
liik deınl'k ol:ın kamame te.sınl -
yesl mülılınclir. BPlki RomRlılar 
:mm0J11nda Şt"hir huiei ••l.uı o 
)'ere msbele oln. ı!\k lolıı~ıı-iyle I 
.. isim~fu.. 1 

ğundan bozulan yerler, dökülen · nj kat'iyetle ve imanla söyledi- ır tavyareu.e ma u o an. ve resinin 3300 kilometresinden 
sıvalar, çürümüş çerçeveler ta- ği bu taarruz Alman havacılığı- J , fao:laıu. Mihver Devletleri, yahut 
mfr edilemez olnıu~tu. Fakat el nın. Alman denizaltıcılığmın Mihver Devletlerinin kontro!U 
sürülmedikçe bu şeyler müna • ve nihayet Alman korsan har- kb l l h • J altına girmiş memleketlerle 
zaavesilesideolaroazdı. binin el ele vermesile meydana ma U 0 mıyaıı ususıyetler hem huduttur. Yugoslavyanın 

Milnazaatııı en sık görülen se- gelen bir Wırip hamlesidir. sadece Yunanistanla mevcut o-
ilise h 1 di 17 vıuaa bu üç taarruz silahı· ı h d d b da h · t' bebi ise k ' · izınct criy . :ı.a- 1 e.n u u u un n arıç ır. 

mil.me ve Beytülıahm kiisele _ nın her ilçü de 1914 Cihan Har· Hava muharebelerinde mal- ı Yazan : sl\r'atsiz tayyarclerde mtimlrün- Bu vaziyet k&rşı.qında Yu~s-

ahl h k binde olduğu gibi yeni harpte ?.eme i.istünlüğiinün muvaffakı- dlir. lavyarun, Bertin ve Ro~,1adan ri d !inde er cemaatın en • d k il !mı ı d la t • ·11 · d b' · · Id • B · · · · te ür'' t 1 " . d ki b e ayn ayn u anı ş ar ı, ye anu eruı en ırıs.ı o ugu 1 L, kli u B b unun ıçın ınış s a aza - gelen siıldetli taz"iklere rnuk'-
dine mahsus yerleri var ' · u- Bu""'- baııis mevzuu olan yeni maiıiındur. :Malzeme üstiinlüg"il r.me .1..1.V. R • tacak {Klıl.p) kanatcıklar açı · ' 
ralarda da nizaa mahal yoktu. s= .... · ı vemet edebilmesinin çok ml\~kiil 

taarruz bu üç tahrip vasıtwı- 1 tayyarelerin evsafının üstün l.arak iniş takımına fren koya - oldugun· u kabul etmek lawc-
Meğer ki cemaatla.rdan biri .zor- nın müttehiden tatbiki suretilc olmasını temin eder. Bu evsafın 1 • Ce MI a"' s ••. n rak mahzurların önüne geçilme-! dir. Hatta' ._ __ kı'm"?ler Yu -
balıkla bir diğerine ait yerı ta.- ı aktadır T ı h 'b · ı ld • ıru • ı lmakt dır ""'-' --
he.tti ede. , ~::::.: wctu'.ırk!~:iza~ :J~ ~ah:,,~~ğı::,, ugıınu ~acı\ ,, ge 6üzL~ıGuş stz.·~tı, yükselme gosla\')'alll.n şimdiye kadar sar-

Bu nevi tecavüz vukuuna Okyanwı'--n derın· liklenn' den Tayyarelen'n evsafı.· Ur' ti tes' -·' Çünk' .. k 1 sılmıyan mukavem~li korşLsın-.... ,.. s a ne ır ..,.,er. u a- da hayret bile i?.har ediyorlar. 
tesadüf etmedim; fakat faraza hücum edecek ve nihayet sari e.) Yerden kalkış, düz uçuş, Bir tayyare yerden kalkar- natıara verilen zaviye her za-
etseydi hükıiınet için tecavüz! koman gemileri ant baskınlar yükseliş, muhtelif yükseklikler- ken {role) yürümeğe başladı-ı man deği~tirilemez. Bu mahzur Evet, filhakika ha,.ib üzerin-
kuvvetle derhal menedilmek ko- yapacaklardır. de ve inişteki sür'ati, ğından itibaren ne kadar azme- da kuyruk irtifa dümeniyle ve de Yugoslavyanın strnlcjik va-
le.y b:r vazife olurdu. 1914 Cihan Harbinde iınpa- b) Tavanı {azam! yükseliş safede yerden kesilirse ve keza pervanenin helcwn hatvesini ziyetinin ).1ihver Dcvlctkri kar-

Ziyareti vey1 istimal hakla ra.torluk Alınanyası muvaffaki- haddi) meydana inmek \L:ere yere mü- otomatik bir yağ tazyikiyle de- şısında çok kötü bir durumda 
ceme.atlar arasında. müşterek o- yeti ve zaferi doğrudan doğru· c) Havada kaldığı müddet. vazi süzülıneğe başladığı va.kit I ğ~tircrek telafiye çalışılınıştır. göründüğü muhakk.ıtır. Ft.''1 t 
lan mahallerde ayin icra etmek, ya denizaltı harbinden bekli- dl Taşıdığı yük. bu süzülme ne kadar az devam Nihayet he.ve.da çok kalmak hakikatte ortada fünilbiz bir ,.,,_ 
ııüpürınek, temizlemek gibi işler yordu ve bu zalim harp usulil- e) Emniyet emsali (muke.ve· ederse yani bu esnadaki ~ür'ati , ve çok yük tasımak hassaları ziyet yoktur. Bugüıı Yugos • 
münavebeye rapledilerek statü- nü, habersizce gemi torpitolama met) ve manevra kabiliyeti, gö- ne kadar az olur,ıa ve yere kon-1 birbirinin 7.ararınadır. Havada lavya Milıver Devletlcı inin ta
ko hükmüne girmiş ise de hazan sistemine kadar dayandırmak- riiş sahası. du;;u nokta ile durduğu nokta çok kalacak tayyarenin çok ben arruzuna uğrayacak olurı;'.ı 
teferrüat üzerinde mühim ihti - tan çekinmemekle beraber kati f) Yere konmasiyle durması ı ar:uunde.k:i mesafe ııe kadar az zin alması 18.zımdır ki ba ben- kendisini kolayW·la mlid~(.ıa 
Wle.r hadis olur; baza.n da bu neticeyi elde edememişti. arasındaki mesafe ölçüsü. 1 olursa o kadar faydalı ve roak- zin taşıyacağı diier yüklerin edebilir. Hdc Yunar.i ;t•n, Tl'.t· 
roüsterek mahallere musil Korsan harbine gelince iınpa- Gibi şeylerin çok veya az ol- ı buldür. zararına olur. ı kiye ve !ngilterenin yartlımm:ı 
olan bunun bir kısmının mesela ratorlu.k Almanyasınııı İngiliz masiyle ifade edilebilir. Ve bu Bu suretle tayyare meydanlan Emniyet emsali ise avcılık ve mazhar olursa Yıı;;.J ·'avyayı 
merdivenin ilk yahud son base.- donan.ıru.ısından sonra derhal vasıfların kullanışta bir kısmı- dahe. küçük eb'atta }'l'.pılabilir pike bombardımancıhğı gibi yere sermek MihYrr D·~•1~t'<'l'i 
mağının hizmet veya aidiyeti ci- iltinci gelen azamet ve kudreti- nın çok ve be.zılarıııın a.z olma-

1 

ve böyle küçiik düzlitkler her yüksek tazyiklere mukavemet için imkansızdır h;le dt:ıulebi • 
betleri üzerinde şiddetli müııaka ne erl9mekten pek uzaktır. Bu ı 81 istenir. Fakat bunlardan bi- danlann dağılması ve gil'Je.n- edecek iııler için ehemmiyetlidir. lir. 
anlar vukubulurdu. ' günk' Ü Alman den'· kuvvetlen' risiniıı iMa fenninin mllsaade mesi müruldin olur. ç ' ") 1" ta el rd b Yugosl~vya Um1mıi Harpi-.'n .,... ~ --. oı< yu c.u yyar e e u sonra Fiume hiidiııc<il"i müt0 o-

İşte yııkanda işaret ettiğim şinıdlye kadar ne ka.hrama.n bir etliği ni~pette çoğalık~ı ve Sür'at yükseliş ve ta'\"an: Bir ems:ıl yük. ek değildir. itip ltat,.anlarla bozu~muştur. 
havlu arbedesi şu suretle vaki (Emden), ne de perva.sız bir ya e.zaltılmam mün ı.in ohnaz. tayyarenin muhtelif iI1ifalarda- Bir tayyı.renin inceliği: Yu- , 
olmuştur : Kilisenin dış havlu • (Möve) ve (See Adler) yare.ta- Çünkü bunlardan birinin değiş- ki düz sür'ati ııe kadar çok olur- kanda geçen ve biriırln azalWıp O zamanda.nberi Dalm•.çya s~-

b. k d • •tinJ madı. Şimdiye ka-'-- gördüğü'. tirilmesi diğerine menfi olarak sa yükseliş sür'ati çok olur- çoğaltılması, dig' erlerine tesır' e- hillcrini ve gerek İtelya VG 
sunun ır cnarın & .,.. ere .....,. tesir eder. Bu vasıflardıı.n birisi d gerel<,;e Avusturya ve Mae:;ris· 
ait bir odaya. çıkan merdi- nüz manzara Şill •ularında se. yani muayyen bir irtifaa ne 

1 
en vasıflan kullanma şartları- tarı ile mı>vcut hudu•hrını talı · 

venin havlu seviyesinde bulunan hiç te şerefli olmayan bir harp- değil, heyeti umumiyesi bir kül j kadar çabuk çıkarsa. ve keza. nıt en çok uygun ola.rak kendin 
ten sonra feci bir surette inti-· teşkil ederler. mon """'~·lig haddi ne kadar bil- de toplamı• bulunan bir tayye.- kim etmekte bulunmııştıır. S<.i::-

llOtı basa.maö-.non merdiven aksa· ,.~ y 1 d 'ği .. y '" .. '- ı ı ,,_ har eden (Von Spee) cep zırh- Bu hususu biraz izah edersek yilk olursa o kadar .makbuldür. renin miiıııe•"'iz va.ıııflanne. o j en ı ne gore uı;os .• , .. , a " 
mındaıı mı mahdud. yoksa hav- 1 JJ h d tla .. beş .. t• llkem hı !ısının hUzüıılü i.kıbeti oldu. tayyare inşaatında gün geçtik- Havada kalış ve yük: Bir tayyarenin inceliği denir. · u u rw .. a mu~ ~. · 

ya. mı ılahil olduğu hakkında- İt' ! tesl' l'n bır' terakki - bır' yenilik go-" hat vuc" ud• "'etirm'~ b·ıııınnıak-
ki l'h•"•fın h-"'nde bük' um" ""'•e ıra ve ım etmelı: !Azım· ,,... ·~ tayyare havada ne kadar çok Kıs · ah alıştı- b ' " ·•. · · """ ""' ~..., In aca ız a ç gımız u tadır. Ayrıca Bul~aristnn ile 
teroddüd edilerek birbirini müte- t~~~lr (RoyalgilizOakHmanı) zınr~~ rlllmesinin sebebi ve bu U:rak- zaman kalırsa ve ne ka.dar çok vasıfların her biri yüksek tek- mevcut hudut ta husımi ~ıırette 
akıp m\lracaatlannda. iki tarafı ki ve yeniliklerin her memle- yük tv f;ırsa o kadar iyidir. nik bahislere dayanır ve mesela tahVim edilmiş bul•ıııa • .ıktadır . 
da ayn ayn hakli görmek gibi hsını torpitohyarak ba - kette e.yni seviyede takip edl· ıranı•vra kabiliyeti emniyet bir fl\brikada yalnız pervane ile Yngoslavy:. 'ltn sade<'P Rnmor.-
bir zW gösterilmesi üzerine her tıran Alman denizaltısı - lemediği anlaşılır. eın.~ali: Nihayet manevra ka- me~gul bir mUhendiıı bürosu ve ,_ ile mc·\'C •ıt htıd ıırı ,1 cwYeke 
ikisi de hilkfunetin tasvibini se - nın ce«ttr kumandanının kahra- M:otör ima!Stı ise bunlardan biliyetl yilkııek, mukavemeti atelyeleri vardır. ı t:hkı.ın' edilmlş dM;;-<ldi. Falcat 

t 'tl'ha: ed taraf bo- manca akını denlzalbcıhk bakı- tam · ı f k t t yüksek ts~-10r da'-·· f• la ı..:. '"'' ne ı ı ~ en eyn aınıy e ayn ve a a. e.yya- tereih edilir?r.-- ,,,. .z Vazifenin istedig! vasıfların bu hudut ta esasen TL<n't n~hri 
,,;.,.. tıog"aza geleı-1- me·~•·nda mından (Wedingen) in, (Spl- re ina•a•·-a müvazi bir ~kilde h ·nı to ı ak .. - = ,.~ ese) !erin ablgan nıhunnn he- ~-un "'" ep'51 P a.y:ıc tayyare ya- ile aynlmakta<lır ki lın da t:.i;.i 
bir kaç mecruh görühn.üş, hatta nllz öl.ıneın1' olduğuna ....._.4~ devam eden yüksek teknik ve Evsafın ~diğerine teı>irleri: pılamadığmdan vazifeye göre bir müdafaa hatlı dcr.>c!<tir . 
aralanna giren jandarma lru • bir miıı&ldir. ..~~.... fabrikasyou işleıidir. Şurası Yerden çabuk kalkmak yük tayyare yapılmakta ve bnndan (Sonu oayfa 5 •'''"" ~ M} 
mandanının bir gözü tamamiyle Fakat korsan harbi Te ·~u. muhakkaktır kl yüksek evsaf , taııunına tesir eder. Ağır tay ya- dolayı neviler çoğalmaktadır. 1 M o;> A T s ~ !': T o c L U 
sönmüşlUr. Bu vakıa, Almanya ~0 yliksck takatli motörlerle elde reler yerden çabuk kesilemez- Sulh ve süklin devrelerinde ----n~ •-w••a 
imparatorunun bizzat müdaha • rane akınlar cihetinden İngiliz edilmektedir. Be.zan bir motör ler. lniııte sii.zlilüş sür'ati e.z o- etüd ve tetkikler de uzun sürer. dahil bütün illin, kn, scr;d 
lesiyle uzun bir mübahasei si • harp ve ticaret gemi'•'i. yukan için bir tayyare ve bazan de. bir ı lan Uıyyareler hafif tayyareler- Şimdi tayyarelerin evsafı lehine ve teknik Ynrhkhr lcoınrak zı · 
yaııiyeye kapı açarak, düveli mu ~ da ııöylemi!j olduğumuz gi- tayyare için bir motör yapıl- ı dir. Ağır tayyareler yere r.ız geceli gündilzlü a.raştı..'"l'tlalar rilm;ştir. Bu yaru;ta t ... yyurl'it·-

Tü. ki · ı bı, henllıı: ne bir centilmen makta ve • .ıa ... ..ı.ıerde takati · sür'atle ·-" 1·-mazlar. Çö'ke- im kt t tbilı dil k ı da 1 h az1.amayı ve r ycyı ay arca (J.füller), ne D"""'li ve müte- ,........,.., ,......_ yapı a a ve a e me te- ri uçuran ar , yap'111 :11· ~-
meı;gul etın.iş, nihayet ruhbanın ...,... düşürıniyecek tertibat ilive e- rPk yere çarpma vaki olur ve dir • dar müP3sirdir. Onhmfon d" 
!111.hıslan hakkındaki himayat J (lloftu Hyfa 

5 ııllt•• 2 de} dllmektedir. keza yere konduktan sonra kı- Netice: H&vacılık yanı;;ında bir ba!,ika yazımd:ı bahse<lc.:c-
meselesinln Mi tebaa hakkında- A. C. SAltAÇOCLU Evııafın mukayesesi: sa mesafede durmak hafif ve bahsi müştereice Aınerikalılaı· ğim. 

ti.ki usule tevfiki kal'ariyle bitmiıı- m -"i~iiİİ;iii~ifi--iıijiiıdjii;iii~-.,--~---jj~---iıİİ-~~~--~,.RH-adliİİ~·--~~~~~~iii~~~~~~~~~~~~l ı:.:ııı• ,...,.~;_,ı 

Kudllı!te ınemuriyetimin ikin- Anvers'e hOcum - B sin sukutunu hesaba katrul: 
ci senesinde buna pek benzer u N !' d bir hı\diııe lı:anıısında bulundum. Bütün eylll ayı içinde An • y azını ır . ., 
Meşhur ııark imparatoriçesi vers ııehrine müttefikler Iıiç · Boş üm iti e~ 
Sent Elen tarafından he.kiki sa-: bir yardımda bulnnmadııar. 
libin keşfedildiği mahal olarak j Lord Kiçner bu ııehre asker gön- Lord Kiçnerin Anvc·r. ,. gön· 
göeterilmekte olan kilise dahi • dermek iııtemiyordu. Fakat ey- derobildiği anca.k şu nnLa ol · 
!indeki bir mağara Lltinlere ait, lfıl ortasına doğru, Marn hezı • ı• . •ı mwıtu: 
fakat bunun medhali olarak ki- metinden .kurtulan ordularıııı ( Y E N 1 S A B A H ) iN B Ü Y O K S i Y A S { T E F R l • " .j 1 "İngiliz ve Fransız kuvvet • 

lise seviyesinde bulunan zemini yeniden teşkil edeıı Almanya '--------------------------------------• !erinin Anve:rsin yard!mınn. , ''-
adi toprak olan genişçe bir ma. - için Anversin zaptı llOll deıcce • ......... y ratle yetişeceklerini ümit eL.n~-

radak:i toprak rengine girmiş es- mıştı. O zamana kadar istıh - .. ~ ( klyle- istiyordu. 
hal Ermenilere mulıtas idi. A • I ehemmiyet .kesbetıniye başla ' !e'],~ ve _.., etnıek kabil de- a Zan~• manda Fransızların da iııtlra ' mek lazımdır. Henüz ba r;'<. 'C· 

ki bı·r me·-''~eruıı· süpu"rülın' ~: kirmlımn önünde Alman ve Bel- .1!>~ Kic;ner, Anvenı .kalel&-

1 

Bordoya l:af,'ll1lllış olan Fran- leyi halledemedik. Çün:.ı be · 
""h -~ çika kuvvetleri temasta idıler. n ustune bombardıman a.ç!lın· v ço•• · ı sa.daki İngiliz serırine 2 ilk teş.. nim fikrimce Frane•..n•,ı '"' f'.'ii-

hakkı ma~raya taa.lh'.lku dolayı F ı.. t ciddi b' h" ca !!8.§ırdı 29 eylülde, erkaru • rç i rinde gu mealde bır' tel<> raf go"n ne kadar .,"'öndere-,t'\'İ t~klif et-siyle Latinlerin hissesine düş • . ana ne ır ucum yapı- ' . · · . . ,, o • 
mi'""ü. Günün birinde bir Latin lıyordu, 118 de bir nuıhasara mev harbıyesınden. hır zabiti vnzı - derilmesine karar verildi. tiği bir fırka Anver6' "ki n .::i · ı 

uı• cuttu. yeti anlamak tlzere Atıverse '---- 56 "Fransız hükilmeti, askeri ti d .. ti' eg' muk'' , . l:ı rahibi bu merdivenin, üstünde- .. d di ye egış mı e · ·,.,,u;, " · 
ki toprak zeminli oda ile bil'leş- Fakat ayın yirmi seminci gü- gıın er • • 1 d müşavirlerimizin §U kanaata mıyacaktır. fııte benim kaııaa -
tiği mahallhı merdiven aksamın- nü Almanlar Anvenı dış hat - Vazıyet çok vahıın ~'!1~er ~müteşekkil olduğuıııı vardıklarından habeı·dar edil • tim: Bir değislklik olın~tlıkça 

• Iarıw birdenbire 42 lik toplarla ı ınyo u: melidir: A1mruı. kuvvetlerinin Anvers etrafından çok faik u.ı- ,. 
dan oldugunu ve bu itibarla sii- dövmiye ve bıınlanıı bir tondan İkinci teşrinin birinci günii U~üncü ihtiyat kolordusun - tefevvukuna k~, bizim ~·' 
pu"rülın' esi de La.tin! 't b el · ekk b. '----- lunan Alman kuvve~leı ine kıır-ere aı u • fazla mermilerini 11&vurnııya akşamı a.teı;ıli bir 1.abit bize !!il an mur · ·ep n· mu........,.. lwıırladığımız kuvvetlere bir 1 

blundduğunu i~~d·atedl er. Ermenı1·ıer ~ başladılar. habt-rleri verdi: o;dudsu,fmkubasa.ı;;1 topçusu, bir Fransız fırkasının ilavesi An- şı bizim küçlik kuvvetinı:zi 'e-
u :ıvaya Şlu e e muanz o ur- Belçika hükiımeti haklı ola- "Belçika harbiye nezareti va- pıya e ır ası il .. lı.. Bunların versteki Alman muhasarası _ ri sürmek faydasız o!Jcaktır." 

lar. Senelerdenberi nasıl cereyan rak derhal istimdat etti. ingi • ziyeti çok vahim telakki etmek- karı;ısında Belçika kuvvetleri 80 nın kaldırılınası için kafi gel· Bu satırlardan sonra Lnrd, 
etmil! olduğu ancak §uhut ile !iz istihbarat servisleri, Alınan- tedir. Alman hücumlarına An- bin ki~iden mürekkepti ve bu- nıiyceektir. Biz Belçikalılara göııderdi;;i toplar hakkıl"la ma-
tesbit edilebilirse de Şs.hirii adil !arın Anveıııi ciddi bir muhasa- vers kalesinin içindeki nıüda- nun 70 bini de kalelerin içinde yardım için nğır topçu kuv- lflmat ve bilhassa 200 mm. lik· 
bulmak, faraza bulunsa bile şe- raya almak niyetinde oldukla- fe.e. vesaitiyle mukabele e<.lile - bulunuyordu. vetleıini, efradı ile birlikte gön· ler hakkında hususi ioıaretlcr 
he.dete mesmu bir şekil vermek rını, yoksa bu hücumların sa • miyeceğine kanidir. Belçika ordusunun dört fır - deliyoruz. veriyordu. 
imki\nı yoktur. Davanın şekli dece Belçika kıtalanıu burada Anversi sukuttan kur . !:ası Anvers dış hattnun ccnu - Anverste vaziyet çok vahim· 0 zamana kadar ben b» irili . 
havlu münaaza.sının esasını an- tutmak, yabut mıma" lcale ve t~. ra.rak tek çare, an'çte Al- bunu müdafaa ediyordu. Ile • dir. Ve şüphesiz ki bu mevkiin hi . al . · · f k ih · k se 'ç iştır c etıncmiştmı. b'a -
dırnıakta olup bir an evvel ve muhabere yollarını temin etmek· man sol cenahı üzcı'ine y:ıpıla • şıncı ır a tıyat idi. Bir fır- e.ybedilişinin harbin devamm-

ke. Su .. van· An ·1 ahil dak. 'dd. • kıbetı · · Fran kat tabii Lord Kiçuerin ":ındcr-kat'i surette halli lüzumu bittce- ten ibaret bir tezahür olmadıgı· bilecek bir tazyik olabilir. l!'re.n- vers ı e s a- · ı cı ı a ennı sız " 
ındaki bük" ti takcli 00 diği veya aldığı telgr f!ırın rUbe sabit olduğundan hangi ta- nı bildiriyorlardı. sızlar bir ~ırka t:?ndernıişler, ras münakaleyi himaye ume r - er. 

rafın h:.ıklı olduğu meydana çı • Brükselden gelen malumat !akat Belçi!<~ harbıyc nazın, '!' etmekte idi. Gand şehri bazı 1'"'ransadaki bazlıcn h!lrek.8.t hepsini okuyarak va::iycti l!ı • 
kıncıya kadar bütün merdive • Alman imparatorunun Anverai ger teşekkülu tanıamlanımş bır gönüllüler taı-afından tutul - kısa bir zamanda memnunit • k;p cdiyordmn. 
nin hükumet tarafından tayin e- zaptetmek emrini verdiğini , bu kuvvet vaı:sa !ngilte~?ın de muştu. bahş bir ~urette ~ruızinı oluna - Lord !Gçuerin Anvcrs~ 
dilecek ücretli bir müslümana. emir binlerce insc.n hayatına yardımını ıstemektcdır. Şehir nasıl kurt?.rılabilir mıyacağına göre Aııvcrse icap yardım yapılabilmek üU>r~ 
siipürtiirülebileeeğini tebliğ et- mal olsa bile tatbik olunmak Belçıka harbiye nazın şunla- ettigi miktarda kuvvet gön - sarfet.tiği cehd ve gayreti tak • 

ab · rd Al n da soylem '" · İlk dermek le hemen kabil olanu -tim ve öyle yaptım. Tarafeyn ga icabettiğini h er venyo u. • ,, . ·':'""'· .. . . . te.~rinin ilk günü kalenin dir etmekte idim. Onu !ıcr gün 
liba bu muvakkat kaı-ann ata • man ihtiyatlarından mürekkep .. I3ıı:.Belçıka ~':'v~rı fıı:kası ile cenup dış hattında Almanların yacaktır. Bundan dolayı gene-
tüke. haline gelmesinden kork _ biiyük kuvve· ieri l..ıeg· e etraiın- gonullıiler, belkı ıkı Bclçıka fır- h ınlan •1 ral Jofr'ün Dünkerk ha valisine görüyordum. Fakat ben bu · · 

!anmakta 'di. ka.sı Gand etrafınchı ,.,pılGcak ücu devam etti ve öge . -bizim Anversi lıimave için gön- te bir mcsuliyet malrnı~ıl i~gal 
tular ki bir iki haft:a sonra ara- de. top ı . . . ' · .. ' .. d d" k tal v ' bır harekete ı•tırak ed~bıl·r en sonra, uşman ı an av- dcrdiğimiz lutaat ile iş birlii!i etmiyordıını. Hül!sa b,.ni doğ-
larında ı'tı'I•• ha 0 ıl ol·'ugun· u be- Bu"tün bu rapor' _ _. __ anla - '. ' . . ' · " J{ · · k ı · · u - • .... ~ u ...... uaı.ı A kal k d re ,,t•n atcnn a csını, m a • etmek ü k .. d . rudan dogruya e.lska.d'!r etmi· 
Yan ile ücretli adamın kaldın!- ·- ··oı>du ki bizim Dünkcrk et- ı~Yers. eı.ı. U!:1.a. n a- zere- as er gon erın.ısı 

~· "" • k h "in talıl-:im:ı.tı lskat c;tnı;'.'ltr, bu pek · d t · ı yordu Benırn· o d ı ;.~· me.sını lstida ettiler. raunt.la topla nan ve deniı ef- nı va.nyc:ı.pe va. •m goruyor - zıya e emennı o unur. . sıra :ı. ı?...ıya-

radından, otobus," otomobil, nıu•. lngıliz zabıt.ı onun_ la be.· nokt:ıcfoki Belçika me,·ıilerir.i Biz bir.nci saftan bazı kı- tım Anversin vaziyetinin dddi * '-· ik S I t kal iı"!al ı>yleın•·;lerdl. tala .. d liriz. ld • b nl b b • · zırhlı otomobil ve tayya» .-r . r~~-c~'.. ~~ .. en 'a erın eı;ı- - nmızı gon erebi · · l!'a • o ugu, unu a cra ~r anı 
Rwnt tarihine göre MilAdı lsa den mürekkep olan kıi,;ük L•ıv l'ııı. ,.ur,tugu, ~ank.rın bu k8- Bununla beraber Bulçikalı · kat bunlar Fransız kuvvetleri bir vehamet gö~termediği mer-

gecesi Beytülli.ıhm kilisesinde vetinıizin V&?Jfesi hitar: J . •., y:mlakı hl·· arasında !ar her.üz Net n~hri,1in Bel~ika ile iş birliği yapamazlarsa An- kezinde idi. Anvers ~üplıe yok 
bermutad Rumlar tarafından mış' ti. ile..ı~.diklcri v.e b.u .. havalidt.·kl tarafını mulı:ıfaza ediyorlardı. vers ınuhasar.ı..qını kaldırmak ı·- ki ı.~ .. dah 

b. A · · edilnı kto • o · on ~.., gıın a ınuJ10 faza bilyük ır yın ıcra e. • ~ ... d"~amu ,,iJvari kuv- B0l.:;ıka m_cıvzilenıu. ıııgal ctcık- zaman T,,ord Ki•;n~r mü - c;in kafi gelnıiyec~kicrdir. E.,ifer 
'k • •tinJe bır' mesele ı'hdas ''·"·'"' .....,... .... ı f · " t - (\ olunabilir, ve bu znman ~·ırfın-ı en .,... .r vetlerlnl durdurmak mevıuu . len hao ."'rı gelını~. 'a aa} ı ·~·"r' ~- -;•' '"" ' r.- general Jofr Fransada iki Uç ' 
etmişler Dava U2am'" La' tın' · · d • 1 · ~ da da Kiçnerin gavr_ etleri, va -· ,. bahis değildi. Şim ··olııle yak- Lord füç'1erin gönderdi;;i za.- vcrsın un .:ıuı"a :oşm:ıya ~ı.ı- güne kcıdar miisait bir hareket- , 
rahipleri Kudiısten Fraruıız kon- !aşan büyük lPn ·ı>tlerdf. Ve bıt. Bel ika erkanı harbiycsınin detle hnftı·-:lı. 13•ı mak.~atı<J. te bulunabilirse Anversl kur- but Fransadaki esa.slı harbin 
aolosunun ° sırada vekili olan bımdan sonra ı,;':,, ve Tournai maliımatma istinaden Belçik&- İngllterc<.; '' '•·nın nizam! kuv- tarabillr. Eı';-er yapmazsa ve tesirleri !Jehrl kwtar:ı.bilirdi. 
k:ınc:ıları Mösyö Viyet'i Beytill- 1 g. ibi ~ehirleıi;ı .. !imizıle kalaee. - da.ki Alman ordusunun şu kuv- vetlerin ~.ev':i·ıi fakat ayni z:ı-. asker de göndermezse Anver-
!Uııue dıwet etmişler. -ıi.JAA~ib<' 1S ... ""'"'~~~,'t_ (A.rkıaat 1'1U') lııo ,_. ' · ~.,, ....ır 

( Arl.ıcı.m var) 
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ZAN:M .. SAMl UA AYEL 

s 
c..ABAHA 

Yersiz Tenl<it 
(flaş taraf• 1 inci aayf;ıda} 

bile eskidir. Fakv l nc,ıırutiyet
. en sonra talkın ve ga.zctelerir. 

Melin, sııü. lcnın · i biJmıycn 5 loila illJ idm.a.'l ya an pclıli- bir hakkı olarak taıımch Bun ıın 
adamdı. Oywıuıu k;ı;,.rdıı;ındwı ~ --- vanl:zr şfyle ·öy·:yorlal'dı: la 1""rab ~ hfılu ne ten'<• etme· 
dolayı !uç kı.."m ü :..ı. l:J.ayra . - Uiz bir glir~ d'\iıa istlyo· _ Mollıı, bu aefer ç n. oıı siıJ ö;1n' .dik, n<' de ter.kide ta-

hammül ctmcsi::.i. 
bo !u, .Moilaı:ıül ~ kıintcsmı ruL .• Elli lira kOY'Jyoru~.. chl,ika sürdürmez, yener.. EkBl!riy,,tJo tenkitlerimiz biç 

Eşin 
• , 

şka o 

ir mese e: Eke i kadın ' ad n erkeğe haki d N ? 
ır ..• 

.-;ırtn:;unıleıı do! .Y1 neşeli idi. Mo!la çe..eddLit tı;ıeden ee- \ H::.kilw.tcn lu. ll::ı, Ç'Jk çetin biı· eı;;ısa istinat etmez; i~L'l a.s-
İşiiı ı?TIJI, -Jı-.ı.boluluya biı V'&p Yerdi: t oJmtışt . 0 k:ısı da ycrini bul • lını ' '31Ill a.ray n ~crmıırlan ile· Önünde, 1327 ''ılımla """' • ! '-- t-'-'•• ~-•-->-- •·'-tı ıruclrct \'e cc::::ret geın.ıı;ti . .Alt· - Pel<d.la!.. mu~tı.. t.:ırsı ;nin1e idi. ri. geri, is "ğimizi söyler, ter.- I:llŞ bir kitap var.'Vaktiyl0dik- Yazan: ;r;~tc"":~A; ~ ci~. 

tan kalk:ın lfaşıai.>olulu, e;;lti ~' gün.ş.n Çata.lı:ad:ı ynpıl • ı Bir ay çab~ geçti Tekirdağlı- kit ederi>., J3ır hak zhk yonlış kat ve ~rnı:.ı ile ekumuş oldu • R • s y <Jr Kacuular bu sözlerinu idı-
müd.ü ,. ;;ıircşıııi ıur:ı.Junış. :;.nı m na k:ı.nr v~ril i lddial v• lıı.r ve l'~ r ollnyı öküz bir hareket var ı:1ı? Br ta ti:rlii ğum, §imdi de merakla sahife- ECAI A raC ediyorlar: Davayı istih\a 

h 
• "'" .. _.. p .)i:ı.pılm:ı.sı mümh:ln m ;Qi? Fek lerıni kar1c .• tırdıihnı. b·l kitat.ıu l:ı..'"Ull, i3yanlarmı. tcvehLP- ~ 

eh ~lol\a"a 8 dırıvordu. USl1'51 mr gurcş 0. ...,.ti. •ra· ( a.r booın kıwot".ık vo!ı: çıktı b ! 1- - - un , , a ~ ,, - un aıı aramaya u:ııım gome-\ arlı, he-• kalti (bilt r.z::ıı. seven d..."U ibaret zanneylem°"meli ! llıir 
Molla, ~.ıı farillıı:t vnrmı~. yı da Çat..ılcalı!ar koymu;ı •>b • ı !ar .. Çatalcaya giiliyr rlarJl. Da- yiz. .. . kalplcı'i ! ı tatlı ürpeı1'il•TI'lc gı - olıruımı.<; olsalardı, feryat etw -

na:.:.nının hücuınlarını memnu· ycrd ı. vcıl, zur.,.ı eğ! ::erci. Çatal• yal ~a rııukab11, ,tetk d~ m ı:uz cıl .1yan bir tek kcl.mc: Aşk! mour affedion - aıdn sadık".. ycce.I<, i.sayan eylenıiyeccklcı-dl. 
D.ii~··~ k;;i,..,uı etmıf;tı. Çünkü h:ıs. I Yalmz Ye kim.~:ııa alJ.D Mr 'b· geldiler ka.:uılar< a -h •le ıcl:ıre mevh111ı- i ıu kitabın y:.ı.zıl<l!: ı zaman • Zoıııammızın a.:;ıki<ı.rt bunla.r· Esir olmak için yaratılmı.ş oıma-
ıuı ne kadar hücum ederse 

0 
ka-[ )"I ıı:.mdi Tekirdatlılarla KeşalJ1;,. ·• de 1Yıltımnlaı·ib· tn.h'1.m!r'.. bir d:ı.11, 6İfildi, 3•ı yıla ya'~ın bir ~ dan han~ daha pratik, da1uı. .::alırdı, e:;ir olnuyac:ıklardı. 14 

Çakır d:ı besi nmiş, idnı ü-
1 

yok .,..;bi<lir. Hakh veya haksız. mm .!çU.Sü iie uz.ık yız ... fü. elveı'isli uulunuıı hcnimscyorlar, clia ve protestl>l:ın yanlııı anla. 
«.a.r a~!k vermek ihtimali v:ıı:tlı. lar ıııtııyordu. zeriLJe idi. Çakırın Ja en ıy· ııı- 1 h~r· tenkit bizi iğzap. c~ıcyc, taptı\ Jtui'Anılan kelimeler, şilp · ı bilnıcın umm::ı ".\mour :ıffec • şilin:ı.sın! Figaular:ın.ın b.ıkiQ. 

lfa;;rıı.bohıl uun ~ı 1 Tekıras.ğlılar · "- 1' e';'.lnlılar nsı ol.dı:!ğu ~öy' . ..ııiyordu. kopi.l~tmcyc v.e .onu. ı:rtlhf~ heııiz, zamanının lis.-uıına göre. tion" un hiç oofoiı.ı i;ıine gelme- tiıti idrak kabil olursa, erkekle· 
tok sürmedi, bir ka.<ı ho.mleden d,.l'ollayı bcn•m. 'şlerdi. Ça • Çatal Cıkırlar na ı; v _ karşıl'1l'!ıaya kı>fı ı::clır. Tenbde, Fakat fikirle .... OnLr, ifödclc~ diği muhakkak:.. tin Jıakimiyet.ifil kabul ettiklaıi 
sonr;L kapana kapıldı. Molla.lıns- 'cıı.lılarla Keşanhhr ve Tdtir- kcl-d .. b 1 1 rdı Pchli baz:ııı hıı.luıretk rımkabdc eder, dirdihlcri mevzu 1,"İbi taptıw!! * s.ı.ralıııten tebeyyün eyler! llı-
zıı.;.nı tek ç:.praz ve bır gôği.ıslc- d;ıı:-lıiar Urııı karjl;ıl!L bulunıı. • 

0 
a ~ ıyı 3 ını~ş ahı~ Ça • ba1.r.n b:ınn ccv::-.p venııektcrı 1 "A>ıl<,, ne muıan kobneW;ım.Uı. Kitapta., "kndln ve. erkek ga- ıiıuL;.r, fıtraten kavi yar.ıtılla 

me ve buJama ilôl hemen ııltı.ıla yoıiudı. 1orm Ltı sefer M•Jllayı yenc·.-eği' (:örÇilln tcrcücıe etti~ Bu kitap el.:cıize ~çti mi, gec;- ı;e" başhklı mr 1= var ki, =~:u ı::rı::. F~ zayıf o1-
vıınlııı.nD:ı gil\'e yo.· -

1 
milstağııi !ld«lc:deriz. moda:lan çıkın.ıştır?!. nunl:ırı lıaLlruıJa bir mulı.aye- k kle · had · k.arşısmıla 

alıvernıil;ti. Tekirdağ ve K"'3B ağtı.lal'I m. lı..ni idil . "Dünya Harbi,, eııerirden ôgre- me.ı· rıu • Oku<lumız mu, okuma· bilhassa, zaınax:... . .ızın gt>nç ka- ıruı..ltla. l.ı:ra.ber erkeğin zafi,.. 
nu 

0

efor Ifayrabolulunun ko· VoUamıı mur:ıbha.obğım Y • ı - . , laer l'llllitlı:• i niyoru3. B>ı bttyük ad:i.ın, bııhri· dınL rn ' Ihlkn pıyaı?a-:l:ı me ._' dı.'l.laruu ve ge:ıc erkeklerini alı\-l tinden o kadar nefret eyleıı:M 
)ay kolay yakasını ktı.rıaraııııya- yorlaniı. 11".era.k ı ye =n iken o klld::ır ~iüd tli • curlu v:ır mıdır, yok mn ır? ı kaland.tr:ı, •"hnı !Ahmin ettiğim kL. 
cağ-ı anl:l!,Jılıyordu. Hakikaten Güreşiu b,ir ay llQllJ"ll ya,v!ına- ve seı:sizdl. Ça' r-"'1ılar tenlt:ltkrc, o kadar h '.lhtz ?tü· BilnıiyO'M!m. (Hele mevcut! -ıl iı;in bu kı.Bımdım baa pasajlar (" 1 "'" kadınlar esarea. 

lıarar verildı. Çatalcalı la ve tec=üs!e et -ını !olol-\ cumla.ra maruz kalm?Ş ki bilyle du~ .... hi, zam 'l'r'..iyarum .. ) 1 ~-yorum. ) ~ lar" CilJsi ,.~,....,. 
ele lıoyw ulılo. ama • layı t tkik edl oJf?.ruı. j c ;ır iltı:ımlar tı~s ·r ~eyki Yalnız, ıçiııOen, rastgele bazı Muh&rrir diyar :ti· memnun ur · .......,.,_. 

Molla, lıaı;muu altın~ alır al- nn -lraadı bir ay al"fılıda Ça· Çıı. alca &ğ:ı.larımlaıı biri Mal· 1ie otorite r.ıesclcs.ı edfüı·... ciim,~ıoc a.ır. ~erinde dilşi.>n· (Aşkta kr.c!ınhr, ~kler ıra-, kim o~a muktedir ok!.~.,. 
maz deı·ha.l kenıaney" gıecLı. l Y lı:ın ıınülmnmclen ıa= etfjr:p 1 Palmt o, icap ettiği =n. bu mc1in cazihe:oinden hmı:Wtıi a· dar hud'ak;ır clci;ilJirler. Bir er- ı ltek!an ııevaı=., Derlı:ı.J ıımırl«ii 
r.ı.•· .. ıulu, "'-'l' .. o~mı' kaptıl· beSelnetti. layı\ ·ormw'1:u: te:ıkitlerc deliller- göstere: ·k, lamadım. k ı.. lf~ ol k 'st--'""' ....,_ ,_ l ı.~,.ıılen erkeklen tercih eder, -"" ..- · -~ " I'• • · · '-! ..... - mı ~" ma " m~. 1 

=·1'l = ..,.. er'-- B"•" --•·- b" le lıir - ..,.o..., nııeı. ıyı ..... ..,..

1 
eükfüıunu ınuhıı.fa:za ederek e-e * dın b ı·· Jü' l · •• k v =-. u .... n ~ .......... , oy 

mamak '"in diz cökmü') her ta. Keşan Ye Tdrirdatlılar d.ı. .. ~ er ur ımıame eyı "'. Yl \ erı..oo·e -·'"ye•"- * .._, .. _...._ "' • kendine? van vermekle iktifa etmiş, bu .. ,,,_ ~ıır · ~ ... b B ... ,. .. t ile hü ,.,..., ....... ........ .......,. ......, rafını kapamış oturuyQrclu. Molllayı bir ay idınaa edip bes- hı ,,,.,..,n. ta me :ı.it '"" çon. a.- goFur: ™ .,.......e cum. · aııU füran !erle Garaı.., lııF-

Falı.at ""lla, kh----~- d • lemek üzere ileri at>ldıl:ar.. ti:Mullıı., aaAin CP.V<l.p Vennl' ~v.qnpltv.enn kio~tuı~~~ll· ıı.;;oncumra .... -,,: hlsler:"fi. şk, kıynı 'ti"" rolleri,, • ı edil erh, ~ şelll ta. t .. YU mnhabbeda .__ t dınlıırd"a ... ~e"' ~keklerde lıl. 
...., ~w~~· ~ ~~- ._ •u .. • "Tq:ekkühi aı;k", "Dereaı.tı a..'Jl·" e. are .. ı:_t eye~.' .,~n "':". kimi•"""' tı:ıılid.., eder E.."'kek. ı... 

Jerini hasmının kalç:ıl:ınna l;:a • Tek'rda~n zengııı c;iitlik ağa- 11!. kadıı.r hsltıım <•luu ':unu g'Jıfı· "A~k kazip,. , "K.adm ve eri.clı <haını m:.ğlt\p gOOteril'. Guysm- . ,,...~ . . • 
da.r sıvaziıyara.Jı: !ndfrd!. Ye, bir· lan llol1ayı çiftlilr!el"ııe gö>üni:> - Eh ... Baiı:tun ağam!. yor vo ÇörçWn lt:ı:r. lıt'"l'ndüi gararıı!an baklanda bir muka- eren bir ım ı. ;maz. Tabiatta".! mır 0 

. ~ S&lft!r; lı:a.dın, • ıknhirc lruc:ı.k~-ıı,rak basmınm ıı.-~ırmcıfo ba.şladıla.r. :ılolla, - N.:ıı.ııl ol~ g\ire;ı d~~rı? iı;a.b<.>ti dllh;ı. il.; takdir- 1Y""· yese", "Düşmanı a:;k", "A~l: zaptettiği _ yret .,.. fa~, sır olmak ıçinW 
.. .,.,.ıs.;.nı lıavalandınp ııçtJ. Der· muntasıun idıııankırmı yapıyor, Al tıı. • ' l • • • • <ı.ldr.nda garplıların efkir •e m" :nde!Atı S."\j.'eSind<ı kı,.,.mış f Bilmem bu tahlili nasıl balı» .....,. - • 1 Bu satırlitn "'Z" ıs,. ~tcıtin lLu"I•"-ft~ ..... • o•uugu· ile lmdına ..:.ı .. r o • 
hal şak künteı;iııl aldl. tt ~ Çakır, atıp t•ıtuyorW. 0ııo [ kısa bir tenltft!l ya2lCi.'nl!. M&-

1 
~;;_;~cfürt bu.Ç'llk ıı.ıı.tırhk 'oir lur! F..üimiyetini cimri. latiften mı:ı:? .. Y:ı.lnıx ben, lıruli Msate-

Hayraboluuı, aıık künteııine Teltinhğı, Molla)'& çok yara- l' ll:ıdan balı.~~denl~; t !fü:nva, tr:r."lva.y, İstllnl!r.· h." ·ı mukadden~e<lcn IOD.."a şu eülnle· b kimde t:ıl.b.ik eddıilir?. İs· Dl& fiU son cümleleri yımıdı.a girmişti. Y. akasını kurt:ınnak i· ~tı. Çolak bir ay il;indc tıım 
1 

_ B'.ı scf'r Mollaya gilkte yıl- nın ocm tıa~Jı <J,.rt.~rin&:n birı- !erle başlıyor: 1:m! kadmt r.aun :Usın, ister mu-1 !;h~~yor ve şöyle ditııl'-
çın çabalanıyordu. BUtün kllv - )'etmİf it.! ekkayı doldl.i.r!Dll8- diz dar • dir. Ara.ba.larm elmil~. buıta zuyu n:alil;iyettir. Her tih'lü ta ıamclfltı r~tya ınuuz kılarak 

• s:&':f ~ muka'Jil yclcıılurm artın ~- zni malikiytıttir. llP.r tü..--Jü ı;a._. ~ ~ e.ls~: aşkında daiıııa.I Bereket venrin bu Batırt.a 
vet ve :wnyle her türlü han!n~•e t11. ltn mı fev~ yerinde I Diyonlıı. l zil.."l'len miltl•1' bir i7 · am ~hir ramda !:alp ve vii~nd hı::"endi.ği bır g;Wp hükn:ıu vardır. Zaten yamı:vtıın önce, otuz sene ~ 
beıı vuruyorılu. idi. (A• "'tıtır) 1'ııı.lkım Uııa~ •ro.'ı !~· ~·ı mP.vcnd" t ıı,ı-·ıJ evler, ~nu sc· garamıla ya bir galip~. yıı. yazılmış bir ldt::ıpt:m nakled-

Fakat ülolia. bu sefer kfüıte. --;,;;;;:;;;;:;;;:;:::;;;;;:;:;;=;;;:;;:;:;;;:;:;;;;;:;;;;:;;:;:;;:::;;;;;:;;;::;;;:;:;:;;;;=;:==;; 'li'OT'. f abalıatin büyiif?il a!'lrti. .Aııl.t, .ni ~e· .col'tUll" do -ı bir ~tıp! .. } ğimi kaydett'r.ı. Yokro, "galip-
..; öyle •·'--·••• Jı.i mandu. ~ ,.. 1 Bum• lı<'Pimi" bilı:von1 • h.tj ınek a:Ji<...:tir; "k'llbim!. Ru. . :r.tuharrlı', Ba.lzak'ın; "iki tllr· m.a.ğliıp", ooir ·hakim~ sa.dcdia-
~-:- O --·-

1 

hu·sı;yıerıenleriı yıiaıya <'aVri!ir- huın!." i•v. uı .ıi~!.. lü ~k =vcud<lur: Biri hükme- de erkeklerle t:ıımı.n;en yer de-
ken ince bi~ el ten iribr.fl3i 1 (Kabili 1 } ve ınw olnmmn- ıJ:n.: <l ~ri itaat eyliyCDdir._ .. ,, ğiı;tinniş olan ''modern" ,,. 

Molla, derin bir nefes aldık - ı şo.rttır. yıreak !ıcltikatlerdt'1!dir k.i, hepi· ' cez.ı;nu .a,ydcl.tıktcn sonra bu "monden" kadınlanmı,."1Jl "fa -
bul sonra. iri kıyım ıı=ını bir ... me o r - • F,vvelli R'lhı bir metıl~t.2111mız miz a.5ln avni gure~ Bul et . ,ı bahia' • ~.ı neticeye varıyor: veran" mdan yakayı lmrt:~rme 
hıı.mledc havaln:ı.tlınp askıya ...; gi.imrü.lcte bultuıan bıın<l!!>ilar<n miyoruz. Bir lusnııll'lız. WJk, de· (Gar-,unda iki cins ayni sevi • çok gtiç olur ve beliti de bö"9 
aldı. Ve bir an i~in pes et.sin <ll·ı 4 ? nasıl olup t:ı tn.ııı.Yey id:ı.retıi yin<ll' her türlü ıı·~.siyatı anlıyo yede ol:mıaz. Kadın zayıftır: "ateş" ve "b:ırut" la oyımdı,;; n rıkma:za 1 tar~dıınl7ın"ll -~~ ıu:nıt·ı nız;birkısmtreu.ttl.mıııi ize~k- Fıtretcn! .. A.şl<ıııııeklisahsisiiti için "şahsi masuniyet" ııu t.. 
ye bekledi. Y nmchnnı ıınnno.k ı •yor- Ye tan yaJ.mz ihtiras rnaıı!iaım çı· bıı.riy:O~.. rkek lt&vi<llı:: Tabia· tehlikeye di4'erdi! .. 

Hayrabolulu, daha hilla kur· ı Milli kilıne zıı~bınınn orı:a- Bu ~nn k! ve Jöiy:uıı 
1 

MsNıırl~M k~<'ar bunnn • rlıı<!a' karıyor, "~.gıışu nisr::u:ı, rnelld ten! .. El'kekl-.rin kadınlar üze • Doğru değil mi!. 
tuımak iç'n çab:ı.l.tyordu. Pes et-

1 
nizas>'ODwıu bu m~çıaı iştir.ık iştirak edım k ·· ı,.ce 'l.it oım.ı.sıj ~rmamı;: o' :'la\'.. .• Ma..'}llllıılı!,, mubı.lıbettir." diyor.•z: pek az ruıe ula!' telıaddüm ve tdeııvu.k- I:ooni ~AT 

-..... •GJ a• ........... ~ ~,,,. li kılmt . iyc.r, :ı.~kı, k.tlbi. müs ~ -"" DAVETLER meır ne a:..lı.na. ve ne de işine ge- ., eden ktti.plere bır:ı.ıtan ıı:izahı.na· itibariyle \ıu k .·:;,r ı.ı:;" mıir:ı.iı-ı yordu._,.·-"-•--- ..,;;,ım·.~ It;;;;mımız , aıık ile J..alhiııfili '" HALK=v1...= =/ 
liyordu. mcnın bu sene t.eıiUiıt tara • haslarını ılit:;ündüı·mektcdir. ·işlemez. bir :ıııJ.> getiren J; teooıı. kılan bibıı.h bir hieııi 111)<·. 

Molla, hamxıırun pes etmedi • i buı1ıııı ııuan ıtilııın alınmama- lsta.nb 
1 

milli kü !:re ait ı:elik ndajlal'rl Bu mcitar :ı , ~iyorın,.J 
1 
Enı;nöı~ü Hatkevinden : 

.!IAn; g'rıince küııı..ıs.i.ni .. ~!l'dı. j & •lüp murahhaslarını ~ u spor yerme -\ bandaJ'lar Türkiyede ya. 1-Türki,•~ San•t m-'"-"'
0

"' 

6
- u _ ı.- ...,_, · hı D · Bilıne"'..n siz.~ bu teli\ le kile· , ~ ~ .,.....,......,.. 

Davet 
~Turlııg ve o•m ,,. 

Hayraboluluyu 
..... ust'1 vere .,,._.,,,,,, .. tıe bırak-· ... ••. Di.iıı ge- meye '""'aa ""'l{JŞC ., etmı'· yor ve hariçtc-n de get\rtilem.i· . ..... .. k b l . ·--.-• '•rı cemı'y•"-'n '-"''p et-ID"'"' ol J-- ·~ t ... t ffi S5 • n[l .ı.w.Ugı.SW.C. gvrC a l.l -f'('r - ı mch\WJ..-... .,..c..uu UU"W )di'biln<kwl: 

d 
t ne! direktörlüktc:a 1ııt:ınbul spor takımının fazla deploMı an yor .. ~ e an t:r:ıesı 'ı siniz. F. ak.:t, mutsırir bu ahın 

1 

tii!ı· ko-çc---'·-'-·- aıtmcısı vur u. ~ 1 avlat'danhcri Miınrükte kalsın u "" ,........,. • .....,. M na.fi· · e h • .-
:Mescl.e bit.ıniı;ti. Molla, etra!ı- bolgesıııe gelen bir tıılgraf bu y:ıpınak nıeemıl'iyctınde olma - da tramvay id : fı:ırloDda oıı. 

1 

buraili. ıı:~· ·ilE"ıla; ild bıqaJ. gw 21.3.941 cuma gı.inü ~ııat 18.:!0 ı e 
1 urıımıyey Tür= 

ııa bakındı ve galibiy·.'t tcmcn • seneki ıınifü küme oıaçlarmın sının bu Vcmaslann masrafını 
1 
mruıın ve ?üz bıd .. rc_e l'tıı.lk ay- k-csiJ? ' :JTQr: d:ı elektrik mühendisi Sın~ Dö- cemiyetlerden ola.a 

nasını ç:.ktı. Aııtaıı h:ıSIJllaın 1 AnUradan iki, lit.anbuldıın üç, ttı •
0
,,;; muı.··k'·-'-'--. ,.,.,u··p larda .. nberı b1ı gaflet:n cezasını U k1lt agııl'lll uiı;ı·a.ııdn vücut! kunt.er t:ı.rafındaıı. veril<'CCktir. turing ve otomobil k!Ubü sctıtıli\' 

ar r--,, ıw u..,...... nı ...... • y-·'-l Is Carete bula:~ğmı kabul edemem. .. ) )taJlcmruıını bcklivw·<l<ı. ve liaı;-hıroen tie_ bır kl.üb·4n· 1 .. .. ç=.~m. """"aır 0 u- 1 llevzuu Eldtrik ıuot.ödcrin.in heyeti nizamnımesiııin 6 ııo: ' ..,.. murahah&ln.rı bugun tekrar böl- I Jer bu id:ıre al~l:ıiııe ne yaz.sa- :ı oıı ve bu fili.tir. izalıına c!e-
Hayra.bolulu. mıhcup bir t:ı· iı,'t!raluyle yapılac;:ı.gıoı bildin- .,.. lıin.a:ıınfa to Lıı.na,nl, bu br hılklıdır, degil mı? Fıı.hıt ıeı vıı.· 0 ederl:e!ı I.L ·O"fı.ıYol .ıı bir bobinajlı>rulır. Girİli sa-besttir. rnaddooi mucibince nisaıım JI 

vırla yer n bltı. Hasmiylc } ,,r. Ve bu rıekilıle yo.ptlacak •- . . 

1 

biraz deri!!lı:ıötlliJıce ne ö;;ı-eni sözünü alıyor: (Uer.fa:ıti zatiye ı 2 - ZL3.941 cuma günü saat sına müs:ıdif cumartesi ı;üıı.D. 
karşı k r9.ya gelerek kueaklaş-\ t...'m'1Slar_ dan mali.' cılıetçc . .zarar 1 JD.evıru etr:ı.fın<la göruşecckler yonız? Vilkı:ı. gümrükte 85 ııi!..-abı altmcl::ı. rtülıWi ow

1 
20.30 da Dr. Salim A.nmet Ça-guı c.:eg:ni tahmin eden kluplerc ve kararl.ırıru genel dirc!.tor - bandaj var. (Yani hiç olmıızsa &P.k, menafün mübadclcıı'<lir!) lışkaıı (Hastalıktanl:orunm:ı.) 

1 
öğleden sonra. saat 

3 buç.ıitt 
tı. de b . ~-•.. 

1 
.. - bildı . ckkr<:lir 20 arabayı- kur~ak kadar Şi'!><ff, bu sııtırlan ol:'.ldulı:tan Tepeb:ı.şında kiin Halke • 

Ve, Teltfuı-Qıığı güreşi u -.cl<il,Qehakkı verıy........ ııge ·- • 1 bı'r stok) .... F·".•t buıı'"r biz:- smr.a, gavri ihtiyari düşünce•e :ıuev:ıuunda bir konferans vere-ı . . d " il lıı· .., • .. - ,,_ b cek. t . ..ı.....-:- 'S det topbn•cağınd.an vasıflan -suretıe >ıtmış o u. ıno ıt, • ait değ'itdlr. Bcyrut için gelmiş- .ulıyorıım, ZllJn.'lllımızın Bo • t ve ~ı ş~ ' aa · 

~~smmı da •cncrek ~~ aınu~ ıukta far arasıa·i~'d f utb i te sıan ~;m;ı::.~ir k~re ırır:nv:r:ı~~· :!iı!i~~ ~~\::re~;:~:: 1 :~-&.i) piy~ temsil edecek· ~~~a;y;:~~ :ı= 
Artık, Mollanın bun<!nn sonra recinin !ı.u·rl memur yoktıır, m"l ~hi birer btrcr l'Cb-nti geçit 3 - 22.3.911 cumartesi gihıü 

K y Mauif Mü<i lUğUniin tartıp ğu toı; elin<leıı kru;ırın:ıaı Yü Jı:.i ~dip gümr!it,ü araya tarayıı. yap:yorlar ... Aman yarabbi! N~ 11 
l '!"!~ ...... ,_l"!"''!!"""!'"""-1!!!'~~"!!! güreea:eğı Adalıl:.r, oca u • bunları ortaya • ~~!.. Son- ii.•ıldv:r. ne ~·ar gorliycru.z! saat 20.:::0 da eNvlmiz azaıanSafa <mn. at (14.30) da temsil Qubeal 

.. n L'lib li K •"-etler ettı.,•1 uıektenler ansınıia fut-ı t~ OJ.Ju~ti 2 • O va.zıyete getir- ~ ~~ • ··k '-·..._.! l • nd .. dan ı.-~- et " Bu.o.•a.r, • ı c ara All1" ' • ra ort:ı-ye G'' armış oımıı.sı killi ""' !:!\ "'""" arı.ı meagı a vu- mu ...... nı usr ' 
Rüstemler ıdi. Bıınlardan bııııko. bol ıemo.,Jaruı:ı dD.n Ş.,r~f st:ı.-ı di. mi? Mal bizim değil. ·er cut bı:.lamıy:>.esğrnı kııbul ede • I !tun (:Milli Birlik) nıevzuunda (Himmetin oğlu) pi;esi.n.i '-
güreşecek pehlivanların hc\pei • dı.ada dev tll cd ı... Oyun karşılıklı akm''1l'la ge- Bcyrut istemiyorsa bınıları al- miyen mulır.rn:.rr, bcllıi ~t:h- bir konforaruı verecek ve temsil sil edecel.:tir. 
ni yerun.İll bulunı.ıyordu. ı p :~ - Taksim: O çerken bu vııı:ıyetle oitu. lk.ııı-1 mıı.k için &yı t şehriyle milza- dır, ıuna, bu.,aün a.,:lu "ağuş;, şubemiz (Saadet perdesi) pi· ncr üç toplactnın numıınlt 

İlk ka~ f'ertc:mıyıı.lle ci •k•re Yı.o..;c ÜlliWülcrin hil· kereye g\ri,mek liizundır. N&i'ıl tan ba .... a bı Y d.ı <.nxa.u ı.ııt' l ı 
Fakat, her nedense Çatalctılı· ---·-An ıl . et• -" ·ııd g •ti F k t kı' g• lı"ba m"·~••Are de """"''~'"- tek aşık bulınal<, bir lülo h<>lis 1 ycsini temsil edcocktir. giri.~ kartlarını evimiz mı. 

tar bir türlü kıınmıunl:'l bulunu- Taksim iıılclcri ar""""'4 yap . ıumıy 1 ""'"' .ı. c, . 3 tıı·. ~ - ......,._. kahve bu!mtıktan dalıa. kü~ bir [ 4 - 23.3.l.!l41 pa.zar günü sa- ııundan alınmllSI rica olunur. 

Ç 
"· 1'6. ·c·m"Y"' •·r u, .. ıınun o.ı.<ı-. bu- çv.< fıı.ııatlarJ:ııı ıstif de e- 1·.ti· ı ,... "· ı • · =====-.;..;;;===--================ yorl:ınlı. Onlar, pebliv:ınları a- "'" -- ·~ """' * y r. "".~er "vye oımasaym, 81- - ~-
lamaBiylc Ta ı-,suu kalesine yii.k· deıııemeıeri gol ad.ilini aı·~ur • Bur da • ve ekseriya • tcnki· nama localarının ko trolü alı lak ~ kırın :Molla,yl yeneceğ;ne kani İli l '·· • . l --• .. ,._ ııabı•·"·-·n ----'· b'- ,.,.;_, ro""· • p E J hındılv. < h.:ımlede ıı~ .. ce a - m ..,..ına ma.'11 ° uyınu.u. """'" de mi'.-otahak o :mi.ar varsa o ..........., ~ ~ ...,....,_ ~· 

idiler. ı nı-.k ~ın bı.itün g yretlttini saıf ülküli.J.cr 22 incı dakık.ada ka- da tenkit edilenler deiıl, ıırayıp z unıı teşkil eder mi idi?. Bu, ıaBu a!tşam ·----• Sinemasıncl3111\ 
Çalnrın Yolla ile iki defa. l:c • !ar • ., , " ~m .. an, hak'·ı ve ı-·-' '""'ı~" b4ı. misald n biri! Öyle d~'{;il 'ı· _ cdıyorl:ırdı. F:ıkat çok eand~n z::ın ı yegane sayı ı.e ., - v ~· n ~ ·" 

ra'~~ kalı~.ı ""talc:ıJılar~ ümit rt tmecl "zf c yazı mi?. -·~ .,.... ve encrjı.k bir oyun:ı. muKabcle vaziyete geldiler ve maç bı~ §<!· ayı e en so f' v ya * 
veriy<mlu. Son m:ığliılıiyet.i .kal.ı kıi · i.!~ tenkit ed.enk>.rdir. ed n 'l'ak.;imlilcr rakıpl::riuc sa· ue "'ttı. P.cl!i; :ı; .lF A Muharrir, kitabın bir yerinde 
alı.m·orlardı. yı y.apma& fı.-sa.b n.üyorl:ır _ 1 lllu:ı.ır : 1 - I:,lk: O a~kı derecelere aymrlren, Stand· 

ÇatalcaWar aralarında 31.l yoJ.. ·· t" B .. -·'""m' her "·ı· •··'·• bal ;ıe Emile Ii>ıqttet'in yap"'"" 

d
a komı~ur,lardı: 1 dı. Devre Pertevnl} n \16 un- u ,.;ı,.,.._, ~ .......... _, zm: a gü;-eş oldukları 0 ~k tas.ui!l riııı· ele ;ı;t 

.,... luğu altında o • o tıeratıere b.t.

1 

mın hemen hemen mWıari kuv- T le · ı _, 
- Molla güreş ısterse, Çaları b. 'Yc-~c. oı.nııı:ıı ıt.!.ııırıyıe çok ı;e- • -ı ık rı yor: 

bir d
efa daha Molla ile «üreı> • . . izmit, (Hunusi) - B<>lge gii- (St::ındlıal, dörı ır.uhtcli.f a;;'< t 

tiririz. !ayan )'ertevnıyallıler rakip k'11'Ştlıkh .müs:ı.vi akınlarla geç- N~atibey okulwıdakı s;ılonua aşiu ihtiraskiir", ":unour gout-

HP.RIKULADE BİR Fi LM 

ATEŞ BULUTLAR/ 

EDVARD G. ROBENSON - RUTH HUSSEY 

" ., 1 tlı.inci devreye çok sıkı baş- tm oldu. ilk devre çok çetin ve reş birıncilikleri müsabclrnlan v:ırdır, diyor. "Amour pııssion = f 

Çatalcalıl:ır ortaya elli altm l<al<:wi aılu bır cember ;,ine al· ti.-. Her ıkı takımda sayı yapına._ - , , .. k:ı. a;;iu zevki", "anıour plıycique= · 
• bi .. t ,J· ~ -. f i'ı-~- yapırmıatır. .: CUtt. şlere btr ~ 1 at•AI ci&:;ıani", "am-0ı:ı vanı:.~ 1 koynıw;l:udı. Bu, bUSUS2 r gu-, dıl"". Ve "--an~""-- •. ,yı ile E;:l muvaf ak olamadılar. LIUll· I ı... tli ~·ı::mı::ı::ım:::::ı::~mı:ıııısı:m•ammııı:ı::aıım••m:~mmmr# _ ,._ .....,_, - ,,.,yme ~eş;ı ıneııru m::ıze - =bava ve heves". Em!le Faquct I ' 

reş olacaktı. Mollaya, !Mıber yol· dt galibıyatc ul~tı.ar. Bu sayı ci devre h~arını bıraz .dah~ retleri <lolayıniyle i!;tirak ~>tı.1e- de böyle: "Amour rexuel" = 
la.dıla.r ... Ve §U teklifte bulundı.- Ta1<."'1nhkri caWat>dırdı~ da arttıran 14uailimliler cın ikincı mış o!m:ıkla beraber, mlbaba- aşkı cismani", "ıı.nıuur cıırio~ite 
la.r: J'ı:T\e'VlllYallılenn Wıtüruüğ'.iııe dakikada kazandıkl:ın sayı ile kıılar çok zevkli ve lı~yc.!ilnlı = ~kı _mücı:c~"· :·~~:ır 

ıııiuıi olamadı. ... \ maçı 1 • O galip bıtirmeğe mu- obxı.ıı.ştur. lzmitte glli·cşe gu- pass.on - :ı.şkı ı4ı.ırıu;kıir' , a- , 

1 ı y AT ROL •t ı Oyunun ortaıuma doğnı v&ffıı.k oldular· zel bir ehemmiyet verilınektc • 72 kiloda Ş:ılıb İzmit, N ec:ıni 
ı----------..ı bir gol daha kaı;ın ın Pertev· ikinci k!'.<me Lig maçlan ilir. lzmite 15 D. sayı hesabiyle, 79 

Şehir Tiyatrosu nıyıı.llıler maçı ı · O kazanma - önümüzdeki pazar günü Da- 5ô kiloda Sadettin İzmit, Ga- kilodn Enver L.ınit, Hilmi Ka-
& .. uu.ıva!fak oldular. vutpaşa ile Talwm Gençlik klü· zanfer Gölcüke 1,33 ele tu .. ~la ramürscle 2.:ıo da tuşla galip. 

Temsilleri Yiıceil.Lkii: ll - Şi§li 'l'cra.lıl>i: o. bü t::ılruı\ları Fenerbahçe sta- ga!ip. 66 kilodu Scıaı İzmit, 61, 66, 87 kilolarla :ığır s.ik· ı 
Tcpeb:ı.şı:ıda Dram lı:ısmıoda İkıncı kar;ıJ:ışın:>yı YüceWkü dında saat 13 de kar~ık:ıacak· Mu~t:ıfa Kar:ım:l.rse:c 14 te tu~ let'n rakibi olmadığı için bun- 1 

BU AK"""'M '"ı '"30 ·h 0,.~iTcrakkiy-ptJl:ır. Oyun·! ıo.rdır. Bu maçın nrticcsi ilünci
1 

h, 56 kilodu Gı:ızanfcr Gvkük, ln.r gcl.ip s:ı.yı!ıl•lar. Arıılarınılal 
BmALININ INSA.ı."'llIARI d.a bır'.IZ daha af.'1r b:ı.s;;• YÜ· kıiıne şampıyo ltınu tayin e!.me- Sezai İzmite 11,50 de tuşla, 56 hususi gilre>;ler yppıldı. * co:ulkülüler ıs =i c... si itib:ıriyle ~ı•ı.cr :;andı•·. O:ıı.ı· !"loda Sadettin lzm:t Mustafa l.znı.2t, Akyc§il, ldm:ın yur-

lst.lklil eıWdcsinde ka Pe !t.ıdan ılk gollcrıni m:n h:ıkcmi s mi ULU':'. ) , ı::aramürsele 4.5 tuşla . du ve avcılık klürlcri fa.aliyet •

1 
kısmında ,_ •. ııem~n bir ıW:ılta scnra c1u y:ın hakemleri de I G:.:...p.~ Sadettin kendi sikletinin ş:ım lcri..c son vererek Geııçük klü-

BU AKA""' • •o.Jo :ıa ..... ~ L "'ı. k · ı rdi =ı::::~:zı:;:;ı;ı:~;::ııı:m=smımmaiii:i:ın;;u:ı==:::::ı:s:sıııcııaı:ıii D .A. D 1 SUıli Tenltki ccu:nin tı.:ttu-J Nilıattır. piyonu o:.du. ' iıwu::ı etmış c r. ı.; 

Sabmlıkla belrlenen muhtoşrm süper lllm 

Y siooması A 

SPENCER TRACY nin 

Rej.isor KING V)DO;l 'wı şah...,..; v• 

RO!JET VOUNG ile binlerce figüranın l;,1:irakile yarat!Jgı 

Fevk.ııl.iıde ınlaanse!ıll bılyQJı: mo<era filmini takdim edi,'JOI'. 

lliıvekn: FOKS JURNAl. san harp ve dJ.ıır.ı bı;bcr1eri 
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HARP VAZiYETi n at e ili 
Amerikanın 1--
· · 1~~1"~~1~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~1~,~-~-~,~~~,~-~,~-~,~-~.~,,Din,Denknakilvasıla~~ 

Sanayie harp ihtiyacına uy- İngilizler bir Ameri~a na vakit Bir italyan nın tek elden idaresi mes'e-
cun bir VechP Vermek, hiç de • 0 • 

t:~h,:{1;~ b~e=~~ Habeş şehrini harbe g;r Cuk? esırının 1 n ara lesi ile meşgul olan komis-
derpiş 00en1er, bu hayata mtı-! t tt"} es., "•"f' 1 '"cı uyfad•> hatır"ll. defterı· HABERLER t 
~akym~~.~l~e:r:ngı~~~t,· zap e J er mamış rıls:ı gerektir. Bu gergin- '°: yonun içfimaına riyaset etti v..., • lik devrcsınde her zaman zu- c ı ı d ı d.ir etmişlerdi. ı (Baı tarafı 1 l:ıe l aayfad•) B~ tarafı 1 lrıe ıay a a ......_............. ~ ..... 

Yalnız harp sanay1i'a uğra- 400 U, Bingazi muharebesine hur edebilecek !:.~r h"-ngi bir İtalyan generalleri de Alman İ 
tan müe.,scselerin ,• . :i meaa- iştirak edt-n Hint fırkaları Ke- hadıse ınevzuub .. his vaziyeti kıtal:ırının müdahale cltıginin ŞÇi Ve İŞ 
isi de, istikbalin lal . "erini kar- renin sekiz kilomdre cenubı· bir er uivaki h:ıliı:>e getirebilir . Mussolinı tarafından bildirildi- layihası 

ka2alaı·ı 
sıhhat eıJr,yamazdı. Teslih:tt, bUyük g1!.rbiı:inde bir tepe iizerindc bu Bir Amerikan gemisi hucuma ğin.i beyan etmişlerdir. 

n~zaketi haizdi. Malzemenin lıınan batı kaleHini zaptcttiklcri encümenind~ 
çokluğu gibi, karakteristik ba· zaman esir alınmıştır. 200 ü ,ıe u(;rayacak veya hatırılacak o- Hatıra sahibi dıyor ki: 
kı;nından, hasınınkine t<:kad- şehrin 7 kilometre g:ırbinde hir !ursa bb. filen harbe gireceğiz. "Bütün bunlar üç ve dört ka-
diimü de önceden dikkat vözün- yaylada yakalanmıştır. Eu iki Şüphesiz mukabelede gecikmi - nunusanide olmuştur. Albay De 
<.le bulundurulııyordu. Hemen · noktada 1t ]yanlar şiddetli bir yL>ecğiz. bensi general Davcy~ telefon e
her darüsıomaa, plim d-.hilinde,' mukabil taarruz yapmışlarııa. Nevyork Time:ı gıı.zetesi ise derek Alınanların ne zaman ge-
or<!u hesabına, geceli gündiizhi, da ağır zayiat vermelerine nx ı d kt ~. • ,, · b 
•alı•tırılnıak gav_ c. i güdillm\iş- qvy e eme eu.ır: lecegini sormuş ve kenwsıne u 
' ~ rağmen kıtaıanmızı v. erlerin· •. ·ı f' t l - "! b d. • · tü ve mU\'ll ffak ta oluıımu .tu. ~nen <amn in ıra çı ıg1 o - hususta ir şey bJinme ıgı ce-

Karar 21 artta meriyet mevkiine giriyor 
Komisyonun reısliğine, Dev

let Deniz Yolları Umum Mü • 
dürü lbraim Kemal Baybora 
tayin c,liimiştır. i\.zıı., Genel 

1
· 

Kurmay adına Deniz Kunna.y 
Albay Münci Ülhan, Tizaret' 
VekiUeti adına Muhsin Seren, , 

İktısat Vekiletl nıınuna Zck~ 
riya Şaı.t>r, İstanbul Ticaret w 
Sanayi Odasından Suat Ka.nı 
Osman, Mihıaka!at Vekileti na 
mıııa da lstanbu! Mınta.kaııı Lj,. 

man reisi Refik Ayantur, Tilrt 
armatörler birliğinden Rır.a 
Sadıkoğlundan ibarettir. 

lngılterede, bliyiik harpte ça- den sökememiı;lerdir. Şidd~tli müı;tür. Fakat bunu Bcrlin an- vahı verilmiştir. Bunun üzcrme 
d" f1rtına ve rüzgar son hazırlık -

Ankara l!) (Hıısusil - Bn
gün Büyük ı.nııet Meclisi, umu 
mi l'eyet toplantısından sonra, 
Sıhhat ve İçtimai 1Iuaveııet ve 1 
Maliye encümenleri toplanarak 
ruznamelerindcki maddel<ın mü 
zakereye başlamışlardır. 'I 

Sıhhat ve lçtimai Muavenet •• 
~an bir silah fabrikası une larımızın İtalyanlar tarafından lamaınış gibi görünüyor. Ame- büyük bir şüphe zihinlerde yer-
kadar atıl iken, Fransada. g!i· "rül' · • · , 1 t r'kan milleti im harpte kendi- leşti. Ve müthıs·. bir inklliara ntiıı mc-;ai saatlerini kısmak go mesıne manı o ma5 ur. 
du"iinülürken, Alma.nyada ac;lı· ı Top~u ateşi ve bava bombardt- si için mevzuu bahsolan şey uğradık. S<mra radyo Bingazi 
ğı kaftılamak için alınan her manian başladıktan ve sun'i bir hakkınıh realist bir fikre sahip vilayetini kaybettiğimızi haber 
tedbir deııE-bilir ki, mil.qtakbel duman tabakası yay1ldıktan bulunmaktadır. Biz İngiltereyi verdi. Görice ricaunclan ve Ju· ı 
harbi besliyordu. Heı· İl· ı sonradır ki ltaıyanlar hücumun müdafaa için söz verdik. Çün- Jia fırkasının hezimetinden son
lim, her san'atkar, hatta her başladığını fark etmişlerdir. kü İngiltere Atlantiğin kalesi- ra harba artık kaybedilmiş na· 

encümeni, işçi ve iş ka7.aları G ı B • o 
h.akkınd:ıki aliikııdar. vua.ıetıe-1 enera esım me-
rın tasvıbınden geçmış olan ka-
nun Hiyilıasını tetkik ve mii7.a-
kere etmektedir. Bu encilmen ' • •• •• • • ı d •• • • •• 
hazırlanan layiha. üzeriude in -,rın o umu yı onumu 
cedcn ınceye tetkıkatta bulun -

nıukhasr,ıs işçi de. çoğunu vel Alınan ı-..ıporlar, bombardı- dir. Bundan dolayıdır ki İn- zarı ile baktık. Yavaş ya\'a.'l ı 
makta ve hi~ bir ek~iği olma· 
masına ehemmiyet vermekte ( °"' ta••~• 1 ino; aayfod•l 1 Besim ömerin meelek hayalınııa 

1ıı ti!alde rektör, tıp fakült&- 41 · · " •.. .. .. d .. ledi"' eu iyisinı yapmayı bir öd;,v man neticesinde lWyan!arın a-
bili,·ordu. - . • ,. gilterenin müdafaası için zarurl meşum bir düşünce zihinlerimi-

dir. 
--~--<l~----

. . . .. . . . ın~ı yııuonumun e soy .,. 
sırun ~twı P':°fesorlerı Ser • bir hitabeyi tekrar ederek d~ , gır zayıat verdigini gösterme><-

Bu sayede ol'du. <lev CÜSBeli tedir. olan silıi.hların şu veya bu su- ze yerleşti. O da düşmandan a-
tanklar, hava ej<lerkri, mües.qir retle lngiliz limanlarına kadar şağı olduğumuz ve ona mukave- Yerli kumaş 

fiyatları bir 
r..ıiktai· ucuzluyoy 

veti Fünun mııessıı;ı Ahmet İh· miştir ki: 
san, doktor Adnan, merhumun 
akrabaları ve tıp talebeleri bu- \ 
lunuyordu. · 

8·1 ·hl t arnc 1 asri vası Şimalden gelen Fransız ve 1 a ar ve anı. 1 ı • tn'.:'iliz kıtaJarından mürekkep gitmesini temin edeceğiz. Bu hu met ctmekliğimize imkan bulun-
tal:ır edinmişti. A man muvaf- 1 _ 

fakıy<•linin sırrını keşfetmek ı..- olan bir müfreze müdafaaya susta başka bir vasıta bula • matlığı fikri idi. Mussolini bunu J 

tiycnkr, bu hakikatleri göz ö- 1 çok müsait olan tepeler silsile - rnazsak Ameri!rnn milleti hükft· nasıl anlamadı? Yanlış bir hesa-
1 

nünde bulundurmak mecburiye- sinden Keren yolu U:ıcrinde metten kafileler teşkilini de isti- ba istinat ederek harba girdik. 
tindl'tlirlcr. j ilerlemiştir. yecektir. Yunan topraklarına girmekli-

l>'elfıket, en büyük bir ders Bu kıtaları halen düşmandan , Gönüllü Amerikan pi!vtları ğimizin Yunanistanın siyasi ve 
tc:;kil eder. Kanlı maceralı:n ya milteaddit terıeler ayırmakta- L d 1" ( ) Re t - · 
ııayaıılar, malzeme ve ınct'ıd on ra, . " a.a. - u er askeri bün) esini yıkmagave ıs-
üstünlüğünün O"nadıg·ı rolu in-' <lır. Kuvvetlerüniz bir aydan be- ajanmnın lıavncılık mııhabiri- av j yan çıkarmağa kafi gele<:eğini ! 

, ri İtalyanlar tarafından müda -
k:ir edemezl~r. cı filo!: nnm İngilterede bir zannediyorduk. Bu kanaatimiz 

faası hazırlanan mevzilere hü-' 
Demokrasi i"c, harbe girdiği noktada bulunan bir il&ıünden diplomasimizin hiyanetinden mi 

1 · ı b ~um etmişk"l'dir. Bumclaki düş-
gündcnberi bütUn mcsa sın u • k ı · d-A ·· 'Un yazıyor.· dir'. Ya.irca dw-•.t"ıncesı'zlii!inden hedefe tevcih etmi. tir. Ancak, man uvvct ccı a ~-uen uz, · " " 1 
istıhalcnin, uzun bir Y.am:ın yi- dür ve 30.000 raddesinde talı- "Karftal f'ılolarına,, mensup midir? Bunun üstünde durma - , 

ı min edılmektedir. bul 1n il' !1ar bo lı ycceği de unutulmama!:• ır. unan ve g ız mu e )'iZ . ., 

1941 verimı!'.in önümüzdeki Buna binaen Keren mulıare • kuvvetleri hizmetinde çalışan Atin;ı, 19 (a.a.) - Yunan or ' 
Yaz veya kış içinde harbi sona besinin bir kaç gün !IÜrmeb'İ Amerikan tayyarecilerini bugün duları ba.~kumandanltğının dün 
~rdircn1cyişindcki en mühim se- mııht<'.ır.eldir. 

1 
güneşli semada Alman tayyare- akı;am neşredilen 143 numara-

bep budur. Bundan ötürü, tarihi ------------- lı tebliği: 
kanunun hükmü, 1943 Hazira-j !erini ararken gördüm. Düşman birbiri ardınca mev-
nına kadar mer'i<lir. HER Harricanes ta.yyarelerini ida· zil hücumlara yeltenmişse de 

Amerika, yapac:ılc, yolL.ıya- S ABA H re eden Amerikalı tayyareciler, püskürtüımilş ve çok mühim 
cak; yeni eller ve cl<'manbr imi· daha ziyade tngHiz adalarının z;<yıaı vermiştir. 
lanmıya alıştınlacak; o zamana Yeni Alman deniz müdafaasına münhasır kalan Almanyanın bir ihtnn 
kadar bugüııklı cıda!, temposu- harekata iştirak etmektedirler. Bertin, 19 (a.a.) - Yarı 
nu dcğiştirmiyecek!. taarruzuna dair resmi bir membadan bildirili-

neniz h:ikimi•,.eti, ilm:al i•in- Amerikan filosunun :l5 yruıında 
J ~ (Baş tar-afı 3 uncU •ayf•dıı) 

de garanti balı.5C<1iyor. hk ve olan ~efinin emrinde iyi talim 
e-n önemli iş, kervanların emni- şebbis bir kont Lukner, ne de görmüş genç subay gruplan mev 

· · hesabi ve sagu· k kanlı bir ami-
Yetıdir. cuttur. 

1) · · t' f ı ral (Specl ile kar•ılasmak fır-

1 enız emnıye 1• za er yo unu "Kartal filolar,, ına kaydcdil-
&Gabilir. Alın:ıcak tedbirlere ge- satına nail olamadı. Bu nıı.sip-
lincc· sizliği yine bilmünasebe wyle- meden evvel bwtlann yalnız bir 

a) Yollamada b:ış güsterecek miş olduğumuz Alman donan - kaçı İngiliz hava kuvvetlerinin 
güdüklerin önüne gCC'nek irin, maaının lngiliz filolarına kar,,ı fili hizmetinde idi .Bunlardan bi
Amerika, belki, convofoi(·dn im- nisbctsiz madunluğunda ara-ı ri Fransa da bir Dornier tayya· 
rtınması mcsuliyetini bile dcrıılı- mal< icap eder. ı-esi. düşürmüştür. Yeniden bir 
d" edecektir, 

b) Amerikan darüı:sınaal:m, * ço1< All!enıutlılar kaydedilmek-
asudc çalışmakla b'.lhtiyar<lır- Bay Çörçil yeoi Alınan taar- tedir. Ve bunların adedi ikinci 
lar, tam ran<lıman alacaklardır. ruzunun bcheml·hal kırılacağı- bir filo teskilinıı yetecek mik • 
ll.ava tehdidi karşısınd· Avru- nı söylemekte haklıdır. Deniz tarı bulıuuştur. 
Pa müessef'elcri duraklamalara ı harplerinde zafer deniz kuvvet-
·- .,,."ztlurlar. l . . "'-1 " . • . 1 hl r· Kanadadan gelen haberlere ~·~ ~ erının ,,._. t<cmıgı o an zır ı ı-

r) Her şeyden e\'Vel ticaret lolara sahip olnn tarafa mevut- göre, her ay 30 Amerikan gen
filo!arıııa ve ufak harp ı:emile- tur. Almanlar 1914 cihan har- cinin göniillil kaydedildiği bil
tiııe ihtiyaç vardır, Amerika, a- binde olduğu ı;ibi çabalıyaealtla.r. dirilmektedir. 

yor: 
Alman hariciye nezareti, Yu-ı 

naıı'.stanA lngili,z ihrııcat~ıları 
hakkında bütün haberlerin V" 

hadi~elerin Almanyada alaka ı 
ile tetkik edilmekte olduğunu. 
bir kere daha bildirmiştir. Ma-; 
am:ıfih, Almanyanın bu haber
ler karşısındaki alakasından 
son defa bildirildiğindenberi 
iş'ara değer yeni bir şey yok 
tur. 

--o--

Başvekil Rumen 
elçisini kabul etti 

Ankara 19 (s..a.) - Ba~vekil 
Doktor Refik Saydam, bugiin 
saat 11.30 da Başvekalette ye· 
ni Rurnanya c1Çi$i B. Telema -
que'i kabul etmişlerdir. 

(Baış tarafı 1 inct ••Yfada) 

mekte ve tatbikatında mUşkü -
iiita uğranılacak bir nokta bu
lata uğranılacak bir nokta bu-

1 luduğu anlru;uldıltı takdirde ni
zamnamede bü· tebeddül yapıl

masında tereddüt edilmiyeccgi 1 
alakadar memurlar tarafından 
teyit olunmaktadır. Yalnız her J 

ı;eyden evvel memleket men-
1 

faatinin göz önünden uzaklaş. 

tırılmıyacağı bildirilmektedir. j 
Diğer taraftan lktısat \.' e

k aleti tarafından davet edilen 
İstanbul yürılü meru.ucat fab- \ 
rikatörlcrinden mürekkep bir f 
heyet te Vekaletin alakadar 
makaml:ıriyle temasa geçmiş 
tir .Bu temaslar neticesinde mem 
leketin yünlü kumaş ihtiy:ıcı- ! 
nın tamamen karşılanabilmesi 

için icap eden kararlar alınacak 
ve hususi fabriklarla hiikfımet 

makamla n arasında bir iş birliği 1 
cihetine gidilmesi esba.lııı. temin 
edilecektir. ı 

Aynca kumaşlarınlll!da azamt 
ucuzluk vücuda getirmek için 
kararlar da alınacakbr. Şimdi -
den söylendiğine göre yerli ku
maş fiyatlaı'muz asgari yüzde 
10 nispetinde ucuzl:ı.Wacaktır. 

İzmir incir tarım 
şirketine verilen 

tahsisat •.amt imkan dahilinde, bu vıısı- didineceklerdir. Belki kalıra
taları temin edecektir. manca vuruşacaklar, canlarını 

d) Bu sevk işinin P~ÜZ' ve kanlarını cömert<;e israf edc-
Katil Rasim 

Kahveci Mehmedi öldür
duğünd3n 12 seneye 

m"'ıkıim o!du 

Salih Zekinin kitapları Ankara 19 (Hususi) _ Satı-
cereyan edcmiyeceği ma um • ceklcrrlir. Llkin neLice<lc zafer 
<!ur. Bu iki ay içinde batırılan 
ı:cmıforin tonaj mıktnrı nisbetıe denizlere hakim olan İngiliz· 
~abanktır. fakat, İngilizler ma- filolarında kalacakbr. 1 
hir gemicilerdir ve mürettebat Okyanuslarda Büyük Britan
buıınakta bii,,ük wrluklar ~ek- ya harp bandırnsı hakim kal
llıiyeceklerdiı·~ Okyanıısta d niz dıkça bunun başka türlü olma
llJtında ve üstünde ıneydan mu- sına da imkan yoktur. 
hıırdıeleri başlamL~tır. 

e) Hava kuvvetleri arasında A. C. SARAÇOCLU 
lıaıa nisbetsizlik barizdir. Ame
>ikan ııan'atı, serveti ve azmi, 
bu farkl az zamanda git!erebile
Cektır. Yeni tip tayyarelerin, bir 1 
llçuşı.a Amerik:ulan Britanyaya 
lllıış:ıc:ıkları anlaııılıyor. 

ŞİMDİLİK 
BUKADAR 

Yugoslavyanın vaziyeti 

Sarhoş bir halde gittikleri 
Bcşiktaşta iskele caddesinde 13 
numaradaki Mehmedin kahvesin 
den ~ay, kahve istedikleri sıra· 
da kahvecinin: 

bastırıliyor şı doğrudan doğruya müstahsi-, 
Ankara, 19 (a.a.) _ Türk le yapılmak ~artile ithal edil-

tarih kurumnndan: mck ve kilosu 20 kuruştan sa-
blmak üzere hariçten gôztaşı 

Maarif Vekilliği tarafından ve pota& ithali i in İzmir lncir 
müsveddeleri Kurumumuza he- tarım şirketine altı yüz elli bin 
diye edilntlş olan büyük riyazi - lir:ı. talisis edilmesi Heyeti Ve
yecimiz merhum Salih Zekinin kilece kararlaştırıldı. 
,..Asarı bakiye., ve ' 1Kamusu ri· " 

- Borcunu ver de, ondan son- yaziyat,, adlı iki mühlın ese • Ali m.eklep tale-
ra Dkeı:!: ~~rlne çıkan kav • rinden bastırı!n:asın:ı. başlanmış- lesi memurların 

tır. 
gada, bıç:ı,,IYını çekerek onu ya- D · t b' vaziyeti 
ral .. 1.. .. beb' t amga resmıne a ı 

ayan ve o umune se ıye k I k Ankara 19 (Hususi) _ Ali 
veren Rasim Morgül' ile Hakkı tutulmıyaca o an arar 

mekteplere devam edenlerin 

Uk olarak rektör Cemil Bil- 1 
sel söz alarak merhumun hau. : 
rasına hürmeten hazirunu iki 
dakika. siikiıta davet etmiş ve 
müteakiben çunları eöylemış • 
tir : 

Rektör diyor ki: 
"-Aziz arkada.şiar, profesör, 

Besim Ömer Akalını bir yıl I 
evvel bugiın aramızdan kayb;,t
mlştik. Ölü.-ııünuıı ıik yıl dönü
münii ünıvena!R çalısı altında 

anıyoruz. Profe>;ör Besim Ömer 
içinde bulunduğumuz büyük 1 

ilim müees3eın:siniıı intihap ıle · 
ilk defu ol;ırak ba.şıııa gelen 
prnfesiırü, gene ilk defa olırrak 
ikı defa intihap edilen rektö- ı 

riidür. Onun bu iki hususiyeti 
1 

başarmağa muvaffak olduğu 
diğer büyük ışlerle beraber o
nu üniversite tarihinde ebedi o
larak yaşatacaktır. Uzun müd
det tıp fakültesinde liyakatiyle 
işgal ettiği kürEilııünde kendi 
tesis ettiği diyebilecegimiz Ens- • 
titü ve Kılini;;ınde çok sevilen 
ve çok sıhhatli dersleri ile genç
liği yetiştirmiştir. 

Profesör ile beu 20 sene 
teşriki mesaı ettim, bir çok 
beynelmilel meseleler için be-1 
raber çalı.şbm "" &eY'd bat et.tim. 
Bu suretle onwı meziyetlerini 
yakından tammak fırsatım elde 
ettim.,, 

Burada Rektör masa üzerin
de dizilmiş duran profesörün 
kitaplarını göstererek: 
"- Masa iirerinde dumn tıU 

46 eser onun bu millet için yap
tı~ı büyük i'}lerı göstermege 
kafidir.,, demiştir. 1 

Akil • tulıta.rın ~eri j 
Rektörden sonra profesör 

doktor Akil Muhtar söz alarak 
büyük bir heyecanla: 
"- Ben Be..,im Öm~ri bir 

kardeş, bir aziz dost gibi ta.
nııhm ve kendishıi n vt'fab be
nim üzerimde o kadar elim ve 
acı bir tesır bırakmı~tır ki h&
lii. o tesirin allındayım, diyebi
lirhn.,, demiş ve· bunu müteaklp 

f) Zırhlı ve motör!U vasıtala· 
l'ın, bu beorln ve motör diy .. rın · 
~' kütleler halinde dnğuya a· 
acaı;rına şüphe edilemez. ' 
g) ateş tefavvııkuıııın ehem

t iyetini, y1ldırım tcşebbüslt>ri -
'"n azalttı<~ı zanncdilemez. Bu·: 
tı.ıı.n için, sılah sayısınca da üs
tUnıUk elde edilmesi programa 
dahildir. · 

f Baı taı-•fı 3 Uncü NYf•da) 

Bundan başka !{erek Yunan
lıların beq aydanberi gösterdik
leri mukavPmet, gerekse Roo
se\•elt'in nutku Yugodavyayı 
.Mihverin lazy:.kinı• mukavemete 
scvkeden ii.millerdir, Nıhayet 
bilühare Yugoslavya olan eski 
Sırbistan geçen Cihan Ifa rbin
de; Avusturya, Alman ve Bul
gar orduları tllrafından tama
miyle işgal edilni5 ''e ismi ris
mı ortaf.lan silinmişken netice
de müttefiklerinin galelıesı ken
disine pek büyük menfaatle~ e
min etmiş, küçük Sırbist;uı bü
yük Yu!!Ol!lavya haline ınkıl:ip 
etmişti." Yugoslavya imdi 'le 
Mihver Devletlerine boyun cg
mediği, hücumlarına kar~J koy
duğu takdirde mtıkeddcı• lnı;i
liz zaferinden sonra yeni ve mU
hnn ınükftfatlar kv.anscağını 
bilmektedir. 

ı Kaymazın ikinci ağır cezadaki va rapor.ar asıl memur olarak kullaııılına-
muhakemeleri neticelenmiştir. Ankara (Telefonla) - Maliyeı maları hakkındaki kanun layi- -------------

Katilde kasit ve taammüt gö- Vekaleti Milli ~rnd:ı.f:ıa miikclle-ı hasının üzerindeki son tetkik -ı lktısat vekaleti maadin 
fiyeti kanunu murıbın~'C ~.hah· !er de bitıni11 ve bütün vek&1,,t-

Aradaki adedi tefaV\'Uku dil· 
~enler, büyUk harbin s:ıfh:ı • 
~111 gözden geçirmelidirler. 
%<:.nda en büyült me<ll niyetler j 
['ratan milletlerin, yarının za
e~ ordularına vücut verebilc
~"lcrini Afrikadakl son. :rı!dl
l:~ hareketleri ispata kilidir, 
""'1lyonınt. 

'türk - Bulgar takası 
temdit olundu 

~Ükftmetimiz, gördüı;ü lüzum. 
line Türkiye - Bulgaristan , 

"'~ında mevcut husuıd takas 
~\ı.lıletini 6 av daha tı:>mdit et-ı' 

~tir. 

1 
lşte Yugoslavyayı mukaveme-

te ..evkeden Amiller bunlardır. ] 
MURAT .H:.HTOGL. 

rüldugu'""nden Rasimin cezası 18 d 1 y ve 1 n'ızamnames:nde tetkı' en a ınan eş a ma zcmeye !erin tasvibi alınmLqtır. Mecli- ' ' " 
seneden istenmiş ve 12 sene ait o!m•k üze:re Miai Müdafaa' se verilmek üzere 

0

bcgünlerJe. kat yapıyor 
hapsine karar vetilmlştir. Suç mükellefiyet komisycınlarınc:ı. W B. vekalete scvkedileeek olaıı 1 
ortağ1 Hakkı ise hiç bir d,hli tihaz olunaıı kararlarla alınanı bıı projeye nazaran hala oku -
görülmediğinden beraet eyle hayvan ve eşyanın muayeneleri 1 dukları ali mckU-bin yarı'"1nı 

neticesinde tanzim olunacak ra· ikmal etmemiş olan memur! .. ~ 
miştir. porlar ve ihalelere r:ıüteal!i.-' ya mekteplerini vevahut memıı-

UskOdar tramvayları kararların damga re=irıe tabi· riyetlerbi btrakmaya mecburi 
t:mı mi konr;r .:?Sİ olmaması lazım geldiğini karar- kalacaklardır. 

laştırmıştlr. 
Üukildar - Kad\köy ve hava- • -----~>----

1 

!isı ~a1k. tramvaytı.rı heyeti u- ACI BiR KAYIP Petrol Cfi iınn kadı 
munıyesı 22 şubatta toplana-

1 
• • • ı 

cakbr. Tanımmış doktorlarııruzd~ J'O§ll tesbıt edıfdı 
Adana LİS~$i~den yeti:! Bay _Re""t Rı~ v~~at et~~ış Ank.a~a 19 (Husu iJ -:- ['<· 
şen'P.r cemıye'ı kongresı. oldugunu te<!$üılc o,.rendık . rol ofısı _kadr?st~ Heyetı \eki-

. · Merhum her cihetçe faziletli, ar- lece tastük ed! ili. K droda · 
Adana kız ve erkek lısele • _1 , d ti t f d Umumi Ufaiıir ,.. ::ı Vl'1 . d t' 1 1 . 22 kada aı1 'e o• an 'lra ın an . . . _ _ ~rı 

nn en ye ışen er cem yetı k ·1m· ah h. t lırıı.lık ıkı mulur. u O li "ık 
nıart cumartesi günü naat 14.30 ço 5 vı . ış. ve ş. sına urme bir müdür, müteaddit büro '· 
du Eminönü Halkevındc yıllık telkm ettirını!I hır zatu. Vefatı fi, koııtı'Olör, I '! rnPmur ria1'ti-

k .. ya 11 rd zayiatt:ındır. Merhumun ailesi-! Jo ve="ire avrıca knrulruı pet • 
ongr~ ruıı pacu < a ır. . . . . ı f. . " •. 1 . 

· . , alı 1 ne ve dostlanna taziyetlcrımızı J ro o ı ·', 0Ppo ... 1rın•n v r crı 
Kongrenın M!l'"tKoş ~ a •

1
, be 1 . tavin ve. kadr<ıları d:ı. te>ıbit c-ı 

cağı tahmin olunmaktadır. y-..ıı ey erız. 1 dilmiştir 

1 

Ankara 19 ıIIusu: 1) - Dev 
kt Sanayi V ( .i\I!ındin teşek
külleri \'e ııcrmayc,-'nin tamamı 
devlet tarafından verilmek m· 
retile kurulnn teşekküllerin j 
mürakabesine dair l:anunun ı 
bcızı maddelerıniıı tadili layia
larını hükumet r..<'cli~ten ge,.i 
istemiştir. İktısat Vekaleti Ma
adin niza.nınnıne""i· in yeni icap 
!ara gör<' tadlli için tetkikat 
yapıyor. 

Erzincan felt.ketzcde· 
!erinin vergi borçları 

aff<>rli iyor I 
Ankara 19 (Hususi> - Er -

zill(·an felaket-~ rının vergi 
borçlarının affı layihası maliye 
eocümenince ka1ıw edilcr~k büt 
a> encüme.nine scvkedildi. 1 

"-O günkü hitabemde onun 
yüzüne karşı. meziyetlerinin hep 
sını söyleyememi tim. Bugün , 
onlara ilaveten ııunlan da söyle
yeb=im : Besim Ömer yalnız 

hastn 1 arı ile en candan alfiluıdar 
olan bir doktor, değil, ayni za. 
manda, onların zor günlerinde 
kazandığı btitıin parayı ken • 
dileriııe vermekten zevk duyan 
büyük bir inı;an idi. ., 

Bu a Akil Muhtar teessürü-
nün imkan verml');şiııden söz
lerine devam edemiyerek yerine 
otıırmak mecburiyetinde kal· 
mışbr. 

Müteakiben profesör Nıhat 

Re.şat söz almı~, Bt.'Sim öme -
rin büyiik kallıine ait vak'alar 
anlatmı~ ve hocası için "onun 
öllimü ile duyduğumuz keder 
hayatımıza müvazi olarak son 
demimize kadar bizi takip e
decektir ,. demiştir. 

Eııteresaıı bir batna 
Profesör Nıh:ı.t Rcşattan son 

ra Sen·eti Fünun sahibi An
met İhsan söz almış, Beaim ö
meri ilk ~fa nerede tanıdığını 
anlatmış ve merhuma dair au
lattığt bir çok hatıraları arasın 
da bilhossa şunu anlatmıştır; 

"- 1900 da Hüseyin Cahit 
Serveti Fünunda bir makale 
neŞretmiı;ti. Bu makale üzerine 
bir irade ile kapatıldık. Hıise

yin Cahit, ben ve bir kişi daha 
Fizana sürülecektik. Nihayet 
nasıllia bundan va?. geçildi ve 
muhakemeye verildik. Neticesin
de men'i mııhakeme kararı al
dığımız bu mııhakeme esnasın
da bütün tanıdl!darun sanki 
vebalı bir adam imiş gibi bir· 
den ortadan silindi. o günler
de bir gün Y eşilköyde evimde 
ott;.ruyordum. Pencereden Be
sim ömerin yavaş yavaş geldi
ğini gördüm. hk evveli, Ye
şil köyde akrabaları vardı. On· 
!ara gidiyor sandım, geldi, kapı
yı çaldı, biraz konuştuktan son
ra. sıkıııtıh zamanlar geçü'iyor
sun dedi, belki !.izım olur ve 
ma. amın üzerine üç tane yüzer 
liralık altın bıraktı. Gerçi ben 
o vakit o parayı kullanmar.ııs

tım. Fakat onım bu hareketini 
hl~ bir zaman unutmadım. ,, 

Fakat bu mübarek insan, bu 
çok faziletli arkadaş kcndisımn 
en güç zamanlarında kimseden 
bir ı:ıey istemeııdi. Bir z:ımanlar 
tekaüt olmuştu. Vaziyeti eskisi 
gibi değildi. 

Hiç kimseye bir şey söyleme· 
eli. TA ki btiyük Atatürk or:tt 
meclise s.lıncaya kadar.,. 

Merhumun nuıklıeri ziyaret 
ohındn 

Ahmet İhsanı müteakip R('k
tör :.ıa·ı.runa teşekkUr etmiş ve 
hep bc-aber merhumun Merkez 
Efendideki makbcresine gidile
rek ın !I''cketimizc ilk defa Ar:
tisepsi)i sokan yüksek ilmi ;k
ticfarı ilz bir çok hant'ar kur
taran büyük Türk doktorunun 
manevi h ~:rımda e;;ili=iş ve 
bir ~lenk konmustur. 



....... l!ENI 8ABAB ?0 lld'! 1Ml 

lf ır çalgıcının seyahati ,~1 ~-u!!-K~Rv_OGR~-~-, 
1.00 Program 18.40 Müzllı: 

1 Deniz Levaztm satmalma klllllisyaıd11 
aoo Kilo 
15 > 
15 > 

Demir aom111l l/S 
Demir - 1/9 
Pirinç - 1/1 

ı 

181 
ı:ı..,ip yannnd•n ııaV111Uyordıı ! 

..... eder-.ı Non kapişo anı.

..,-orum. manisına geliyordu. 
Kırk elli tane kadar ''Non 

...,., d!ıılcdlkten aoııra nhtım-
- aynldım, önüme gelen ı;eııit 
lılı- sokağa saptım. 

Rast geldiğime: 
- Madmazel Miltaellimn Mi-

ııi gösterir misiniz ? 
Dedim ve yine malmd: 
- Non kapiı;o! 
Dan başka ceva., Uamıyor -

*1m. 
Biraz ~onra sağ tarafa gelen 

mkağa sapacağım sırada gözü
me bir resimci dükkii.nı ilişti. 
Kapısının önündeki camlı dolap
Jann içerisinde bir çok resimler 
ftrdı. Resimleri ~eyretmek üze. 
re camekanın önüne yaJtlaştmı. 
Birdenbire ne olduğumu bileme
ıtim, camı bir yumrukta parça -
lııııdıktan sonra : 

- Ah sevP'ili arkadaşım! Me
lenıe boğulmadan evvel resmi
ııi. çıkartınışsm da bana söyle
memişsin ! 

Diyerek iri, parlak mukavvayı 
yerinden koparıp öpmeğe baş -
lııdım. 

Bu patırdı ve benim ferya -
dıın ii&'rine gelip ge<;enler et -
rafıma tovlnııJılaı-, i~eriden re
ııimciler dışarı fııfadılar. 

Ben oraya dü~iip bayılı1l!rmi
llm- Neden. s~nı-ıı aklım .. b~~ıma ) 
reidi, kendımı kuçuk suslu bır 1 odada buldum. Yanımda biı· kaç 
öJi vardı. Scvoili Alfred Mülle- , 
rin resmi elimde duruyordu. Ya
mmdaki adamlar gözlerimi açar 
~= 

- Kendine geldi. Dur baka-
lım, işin aslını anlıyalım. 

Dediler. 
Bana bir iki yudum acı bir şey J 

ıer içirdiler, sonra nereli oldu -ı 
lumu, nerPdı·ıı gelip nereye git
tiğimi sormağa haşladılar. 

Burası bir eczacı dükkiırunın 
odası imiK Elimi cama vurdu -
ğum esnada iİ<' narmağım fona 
halde kesi!mi:•. !!cm yaralarımı 
tedavi etmE·k, hem de heni bay
gınlıktan kurtarmak için bura
ya getirmişler. C3mı kırılan rc
ııimci de orada imiş. 
Aklım başıma geldi, bir daha 

resme baktım, Alfredin tiı ken
disi idi. Yalnız kıyafeti Viyana 
elan biri: 

- Delikaıılı ne oldu? Bu re.
min sahibini tanıyor musw1? 

Dedi. 
- Ah ınosyô dedim. Sevgili ar 

kadaşım Alfred Miilleri tanımaz 
mıyım? Ah şimdi sağ olsaydı? 
Evet evet! Bu resmi madmazelc 
pteriıinı. O zaman benim ni
pınlısırun snhihdcn arkada~ı ol
Wğumu anlar. 

Dedim. Uzun boylu bir adam: 
- Arkadaşına ne oldu? 
- Ne ohC'!k? Derede boğul-

du. 
- Ne zaman bcğuldu? 
- Eir seneden ziyade oluyor. 
- Delikanlı! Haı& senin ak-

lın başına gelmemiş. Bu resmin 
ııahibi geçen hafta burada idi. 

- Mümkün değil, mümkün 
cleğil. ! 

- Nasıl mümkün değil? Res
mini ben çıkardım. 

- Rica ederim mösyö yanlış 
olmasın. Bu adamın kendiaiııi 
tanır mısınız? 

- Elbette! .Muteber müşteri -
lerimdcndir. Mösyö Alfred Miil
leri eczacı da bilir. 

Eczacı ile resimcinin yüzünü 
öpüp duruyordum. Herifler de 
hiç mümanaat etmiyorlar, neti
~ye intizar ediyorlardı. İlk be -
lecanlar bertaraf olrluktan son -
ra resimci Alfre<l hakkında me.
lQmat verdi. On bir ay evvel Na
poliye gelmiş iki hafta ewel dt' 
zenl(in bir k17Ja izdivaç etmiş. 

A!fredin en sadık bir dostu 
olduğumu refiimci ile e<'zacıva 
anlattım. Bunlıır Alfret ile zevce 
ilinin olduitıı evı de biliyodarnııs. 

Derhal bir araba ç.ığırar:ık, ~
ra.bacıya İtalyanra bazı şeyler 
ııöyledikten S<mra: 

- Arabacı ·hi d<•ı,'ruca arka
daşınmn evine g-ötürC<'ck. 

Dediler. Araba yollandı. Ben 
fartı me.ıerrettPn otur,luğum 
:yerde zıp zıp sıçrıyordum. 

1.o3 Haberls 
8.18 Müzik 

U5 Ev ltadmı 

* 
btiyilk, siiııl1i, l'Uİ bahçeli bir 
evin önlmde dnrdu, arabacı aşa
ğı indi, kapıyı açtı. Eli ile önün-
de ,..,.....,.;.,,_,,. _. gos" terdi. 12.30 Program 
~-~- ~.. 12.33 Müzik 

Ben derhal ara._hııd•n atladım, 12.50 Haberla
Alfredin resmi elimde olduğu ıa.o5 Mü.zilı: 
halde kapıya doğru koşınağa. ıuo Müzllı: 
~!adım. .Anıba.cı arkamdan 
bağrıyordu. Başımı çevirip bak- lLOO p!..-
tmıH. ·r _,_, __ ile 18.03 Konuşna 

19.ıo 

19.30 
19.45 

Konuşma 

Haberler 
Milı.ik 

20.15 Radyo 
cazetai 

20.45 Müzik 
21.00 Müzik 
21.30 Konuşma 

21,45 Milzik 
22.30 
22,45 
2.3.25 

Haberler 
Müzik 
KapallJI 

crı parm ......... , parıı say 11.oa Müzllı: 

ma taklidi yapıyordu. Acele ileı.------------.. 
herifin parasını vermemiştim. 1 . I . ı 
Şimdi ise ııara çıkarıı.cak vakit, ._..;A;.;.;;s..;.k;.;e;.;.r..;.l_i k_ı..:ş:....e_r_ı _. 
değildi. ,.. -

iLAN Arabacıya: 
Beyoğlu Yerli Aekerllk .,b--

d•n: 

.)tomobll Y• R•dyo 
jlkOmUıatörlerl için 

PHILIPS 111111!11111 
111111 !..ltl•I 
lllllHlılll 

1111111111" 
ııı•ııuı•tt 
111~ 

;::;,~-
ı;!. 

r
~~~· ... 
~· 

ı 
. ..,. . . 

L ,,. .. &erwts ,ıco1ar-ıtuı--. ..... z ı,ıınae 
...... ""'*""99 ti.- ...... 

TDRK PHILIPS LTO. $" t•uweuL 

25 Takılll 
25 > 
ıs lWo 
25 > 
30 > 
ıı > 
40 > 
10 Metre 
4 > 

12 > 
1 Kilo 
4 A.cld 
2 > 

16 > 
11 > 

K!Avuz l/t 
KdAvuz 311 

ııa.h - lı::abp çtriıııl ........... 

Başlı - ltalıp !\MI( • -- -Xatranh mıw 2 ı/S ı-cata 
IJ! halat 1 l/ll barpta 

Somunlu - clvatua sooxn 
Siyah mupmba 1.40 eninde 
Kurşun leTba 80 o/m - 1 .,. ... 
Mantarlı _.,,ba ı .-. _... 
Gomallka 

Pirinç - men'- 1 ela -. 
Cl6mme laıpt kilidi kcımpR 
Cam 80X45 T mim .ıtı •• ı ıta 

Cam IOX41 T 111/m .o •n 

10 ~ Jıluhtellf -
' 12 > Muhtelif -12eme 

1"l1karıdıl ,.- 20 kalma -ı·m · lllSlllt - lllldl - ıe • · 
ltMımpaşada ııwu...., Deniz - - - ~ lan ,..pılacaktır. 

- Acelen ne! 1fte ben bura
ıun adamıvmı. Alı:gama gel pa
ranı al. 
Dedim i.8e de Almanca bilıniyeıı 
arabacı baıi kaçacak .zıuın.ı ile 
arkamdan koştu. Yakamı tu 
tarak: 

Beyog!u Ad=llk ııuı-ı 33() -
1 
___________ ...;;... ____________ ~) 

3'1 - 832 cWmnlıWınn ~ il>- .• 
htel<ııı.n. belll ıtın ... - -"6r • 

1

• o il -
olmnır. (2UO) 

öyat yoklamuma -11<1• :ruıll lstanbul Levazım amirliği satınalina· komis,onundan 
tarih ve ııcnıenıa bqlıyacaktlr.lL.------------...;.-------------.ıııM F M k 

- No ııi:n,.ar. 
Yoklama zamanı -t S.30 dan l2 emur ve en emuru a)maca 
,... ve alq;aınlan aut K dan 18 • %500 - l'Ular sapı. 

Dedi. Herife bir yumruk vur
dum, yere Y11Yarlandı. 

kadar üç dotumun :rokıamM1 a.Jlli 2500 > yular bati* Mali~ Veka'-u-Jen 
smnanda y.opılacaktır. 799 > ka:ıaıtı. ,,_ ıc;c.ııeu. 

Ben de demir parmaklıklı bah 
<;e kapısını açarak içeri girdim, 
arabacı yuvarlnadığı yerden 
kalklı, o da bahçeye girdi ve bu 
güriiltü esn•sında evin kapısı 
açılclı, pek giU.d tanıdığım bir 
sea: 

BeyoOlu Merkez aallty-a a.alkd 449 > tımar tırçma el• 
2I Mart !94ı Salı 1000 > g~bre. 1/9/lHt t.lh ve - -..Jı ,,_,. g 1 'e V ' t , rtfl/l .. 
26 Mart 1941 Çarşamba 400 > Zincir J'Ulıır sapı. tn1h ve 2/1'1'11 numaralı bnını~ IMıilı tıııDak - ta-ın·-
rı Mart llMll Perşembe Tııkanda 7"Zllı 6 kalem muyta!ıt;ıoe taııplsm 1<~ l\!lbil!Ceklerl - tatbiki 1ç1a tqkil edilen n edilecek olan ~ ~ 

- Orada ne oluyor? Ne kav
ga edlyorsnmız? 

Dedi. 
Ben Alfredciğimi hemen tanı

dım, cevaba lüzum görmeden: 
- Ah sevgili arkada!;ım, sen 

boğulmadan dereden çıkmışsın 
da bana haber vermedin! Bense 
n.in için ne kadar ağladım. I 

Diyerek iki admıda Alfredin 
yanına yakla.'.jtım. Boynuna sa
nlıp ağla.ınağa haşladım. Refi -
itim ancak o zaman beni tanı ya
bilmişti. 
Şu kapı önündeki garip vak'a 

üzerine evin içinde ~ kişi var
sa, uşaklara, hizmetçilere va
nncıya kadar henııi oraya top
lannu~lardı. A.rabacı bile hay -
retinden para istemeği unutmwt 
idi. 

* 

T•kahn n•hlyeal: 
!8 Mart 1941 Cuma 
Sı Mart ıll41 Pa~ 

1 Nisan 11141 Salı 
fitil Rahlyeal: 
1 Nlııan 11141 Çar~ 
3 Nisan 1941 Perpmb• 
4 Nlı;an 941 CUma 
Gahııta n•hlyeel: 

7 Nisan 104ı -
1 Nisan 1941 Salı 

1 Nisan 11141 ear-1>& 
K••ı mpap nahryeel: 

10 Nisan 1941 Per...,,ıı. 

11 Nisan 11141 Cuma 
H•aköy nahlyeal: 

14 Nis..'ln 1941 Paıariai 
15 Nisan 11141 Salı ------

Zayi 
Kırk tlc;tlncll alaydan alclığtm. 

terhis tezkeremi zayi ettim. Y~ 
nisini alacağımdan eskisinin 
hfilımü yoktur. 

Bir hafta sonra büyük salon- Galata.da Kemeraltuıd& Z1 
da oturuyorduk. Alfred Napoli- No. b bruıda Darendeli 
ye geleli pek çok zaman olduğun Melmwlt o1ltı Omet-
daıı her usul ve adeti öğrenmiş, .ı1 YENi NEŞRi YAT 
artık yavaş yavaş eski Alfret - • 
li:kten çıkmış ve Mik:ıella ile iz - ••••••••••••-' 
divaç etmişti. 

Ben refikime: 
- Alfred bu kadar zengin bir 1 

kızı nasıl verdiler? 
D !im. Alfred dedi ki: 
- Bana bak Frederih ! Dün -

yada üfet, istikamet, safiyet, 
sıtkıkalb ve sadakat paraya da 
güzt'lliğe de takaddüm eder. Zev 
cem ~fikaellinm son derece ah
lıiksız,' bedhuy, 'kumarbaz bir 
zevci varmış. Her'..f epeyce zen -
gin olmakla beraber servetini 
ötede beride yiyip bi~, en 
nihayet k:wn serveti yavaR ya -
~ erimeğe başlamış. İki sene 
bir :ırada yaşamışlar. Zevceme 
her tlirlü hakareti yapmış, hatta 
geceleri odasında dövmeğe bile 
kalkışmış. Ben, madam Sarin& 
ile zevceme hahamın evinden 

Yurt ve Dünya 
Oçüncil sayun çıktı. 64 sahife 

15 kuruş. "HAdiseler ve düşünce 
ler" kısım ve mecmua hii!Asala -
n kısmı, bir ay içinde memleket
te olan hAdiaeleri ve ortaya at>
lan fikirleri, bu mevzulardan 
Yurt ve Dünyanın kendl görüş
lerini de i!Ave ederek belirtiyor. 

Bütün makalelerin mevzulan 
yurdumuzu ilgilendiren mahiyet 
tedir. Tawi.ye ederiz. 

kovulduğum gtln nuıt gelmemlş 
miydim? İşte o zaman Mikaelli 
teyw2inin yanına gidip orada 
vakit geçirmek, kocasınm lıaka,. 
retind(lll kurtulmak için kocaıD
nı terketmi§ .. 

( .AricaM tıar) 

f~hisarlar U. Müdürlüğünden: 
Cinsi 

2 No. Ju çizb'.,\ kağıt 
6 No. ıu çizgili kağıt 

Büyük karbon kAğ1ctı 
Küı;-ük karbon Utıdı 
Kercreruıj 

Makıae Lbtiil 
El defteri küçük 
Kırmızı toz mürekkep 
Musannil 
Zamk 
il fı:J:'9Ml 

J5tan1pa 
Cetvel tah
Cu•n hokka 
J(.iıut umb;ı makirıesi 

Mi klan 

1500 lop 
1500 • 
1000 kuln 
1500 " 

100 top 
2500 adet 

1000 il 

500 paket 
20000 adet 
2000 vişe 
1000 adet 
50() ,, 
250 ., 
500 • 
500 ,, 

OQnll 

l.IVJl41 .. • 
• • .. • .. • 

ı.ıvıı.1 .. .. 
.. • .. 
• • 

3.IV.941 .. .. .. .. .. .. .. 

14 
14,30 
15 
15,30 
16 
H 
14,30 
ı5 

15,30 
16 
14 
14,30 
15 
15,30 
16 

" kıskacı 501) • Pazarlık 4.IV .941 14 
Piinc.t raptiye 250 kutu " " 14,SO 

ı Ş:ırtnaınc ve nü.mullc·Jeri mucibince yukarıda cih~ ve ıniktarlan 
yazılı (17) kulem kırl.i.lSiye levazımı paza.rlı!a konnıUŞtur, 

2 --~ Pazarhk hizalarında y;lzıh giln \"C ~>aaUerdc J{aba~1.a levazım 
ve mübayaat şuhesindf'k1 alım kf'lmisyonund::t yapılaet\kt..ır. 

3 - Nü.mune ve şart.namelcı- söxil geçen :su.bede görülebilir. 
_. - lstek.lilı:rin pazarlık için tayın olunan gün ve snallcrdc itk.lif cd ... 

cekleri fiyat üz<!rindcn %7,5 güvenme paralariylc birlikte 
mezk.0.r komisyona nıüracaatıarı. (2023) 

----
• 

-.,..ıe<den betenilmelı: "'" ihaleden 15 llb><k ""1lm prtlle _,...ııkla ~ üzere A. - Reis; B <Aza; C> :r., memmu ' !dır. 
- alınacaldır. Her ıı:aı..n; ayrı l1'1 taliplere de lbale edilebilir. ihalesi Bu m .... ..-, 7ol = Cen boriç, llJda ıııuıku.. _., p lıM'~ 
21113/1141 çarpmba ı:üntl saat 14.30 da Tophanede L•. tmlrllCI .ım alma -1 ~ 
~onunda ;,aıı1lacalı:tır. tsıeklllerln belll ftkıUe -•n•"a<IM -1syo- lleloe: 171 
- ,.ımeleri. (MJClı) (2085) Aza7a: 150 

• •• 
Toplıanede IA'. ,..,- Md. de bulumm - ~ elelı:inl< 

bobini, caqan - listllt lı:ablonuo deti~ bir adel -tik el
,.,.U takılması puar!ılı:la eluıltme:re lı:onmllftur. llıaleli n/3flMI Ak 
ıonG saat 15.30 ela Tophanede Lv. lmlrlltı Aluı almak~,..._ 
polacaktır. Tahmin bedel; liO liradır. Tahplenıı 'llO !ı>lrUI ı-ı..e11ıe ko-

~ .,._ım. (1003) (-) 

• • • 
10.000 adet )'Qlar - w 10.000 adet 7ul8r 1-htı abnecAlı:f:lr. Tallple

lln lı:om~ ıetıreceklerl nüınunelerd"" betenilmelı: ouretile pazarlıkla 
elcllltmesı 28/3/1141 çarşamba günü uat 15 de Toplı.ımede Lv. lnılrlitl sa
tuı alma komisyonunda 7"tJ1laeaktır. Taliplerin Ddmune •• lı:atl lmıinaı-
larile belli nltlUe lı:omiqcma eeı-ı.t. (ıoot) tııını 

• • • 
Tophanede LY. mamuı anban lçlncı. 70-pılacalı: tamlralm -!ıkla 

tıblltmeııi 21/3/941 cuma eünü mi 14,JO da Topbaede Lv. lmlrlltt Atın 
- kcmls)'onunda ,..pılscaktır. Keti! bedeli 249'1 !lnı 20 Jcunıı ili< 
tıımlnatı 147 Ura IO Jaıru,tıır, Tallpler.n tıeııı Y8kitt.o km>is;J- plnwled 

(1114) (-) 

••• 
S00.000 adet bot malı:ara ntılae9lttır. Pazarlılda ...un- tl/3/941 

- gilJıd -t 15 de Tophanede Lv. tmlrU!I - alma lı:wm1oııunda 
J'91lı.lacalı:tıt. Tahmin bedeli 25 l!n>dır. Taliplerin bc>t makualan Topba
- dllı:ım w!nda pmeleri ve mal bedeli ıı. belli 'MlıiU. _,is7011.1 
• 

1 >elen _.uu.. (995) (20t6) 

• • • 
Beher ~ taıımiı1 edilen fi7G 11 kurut - sı.ooo metre do

- aelı:ı ..,ndl alınacaktır. Pazarlıkla elaıiltmesı ll/1/941 cuma giiııQ 
- 18 da Tophanede Lv. lmirliği satınalma komioyonunda ,..pı1acııktır 
!Ilı: tıemın.tı 420 !lnı 75 kuruştıır. NQm..- !ıııom""J"Onda ıııınıınr. Tallı>-

- beli! valı:lt1e lronıisy<XJa ııelmeleri. (89'1) (20U) .. . • 
Bd>er Jı:!1ocn 390 lruTUştan 2600 kilo lı:adar - lpJlll alınacaktır. 

"-rlıkla eksiltmesi 21/3/1141 cuma Sllnil ... t 15.30 da Top!>•"""" Lv 
~ satın alma komiS)'onunda yapdecalı:tır. lt.t'I temlnall 1462 lira 
IO kuruştur. Talipl.erin belli vakıtle lı:amiqona ge'm dri )1- ı.o-
-,.onda ıönilllr. (9!>9) (2050) 

• • • 
1'72'1.I kilo kÖ8ele kırpuıtısı atmalmacalctır. ~ ~ 

n/ı/1141 cuma günü saat 14 de Tapha.nede Lv. -llO oataı alma ko
mı.,.Olluııda ,..pılacaktır. Tahmin bedeli beher ldlaou 16 ınm,.tan 2.154 
hra 63 kurUf\Ur. Taliplenn mal bedelile lı:omısyooa ldmelerl wı ltö!ele 
lmpuıWannı da Tophanede Lv. maııwı -ı...ecta g6ı:meleri ..,.u.r. 

(987) (llNl'f) 

• • • 

'312 u antlınlllt tı.lt dilli ~ taka. 
4208 4 santim paldwn ucu tok-. 
l500 Hamut için burııulu halka. 
21 O. 1.5 anUmJilı; tek dilli toıu.. 
4208 U eantlmlik lelı: dilli kıka. 
1052 Hamut afııcı. 
1052 Çavdar sapı simit. 
Yukarıda )'8Zılı malzuneierin _.nıkla B.ııın-t 28/31141 ommı 

stıntl saat 14 .ı.. TopbaDede Lv, lınlrliğj satın alma lromioyoounda müte
ahltit nam ve hesabına ~acaktır. Reoiliı!n tahmin bedel,J r79'1 lira 83 
kuruştur, l1lı: teminatı 209 lira 85 kuruştur. Nilrnuneleri koml!l)'<lllda «ö
ı1116r. t.wd.llerin belli .. aıte koml.oyona gelmeleri. (1009 - 2146) 

••• 
2000 kilo vazelin alınacaktır. Pııruırlıkla elts!ltıneeı 26/1/1141 ı;nrşam

ba günü saat 15.30 da Tophanede L•. 1mir1iğt satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedelı 4800 lira, kat'! 1-inatı 720 liradır. Taliple-
rin belll vakitle ıı:omı.,.ona gelmeleri. (1010 - 2147) 

••• 
750 lrllo aspirin alınacaktır. Pu"rlıkla eksillrnes! 27/3/941 J>('!'~embe 

,Unü saat 15 te Tophanede Lv. lrni~Hiti satın almn kom:syonunda yapı- 1

1 lacaktır. Tahmin bedelı 2925 lira kat1 teminatı 480 lira 75 kur1lŞtur. Ta-
liplerin belli vakitle komisyona eelın•leri. (1011 - 2148) 

••• 

hı 11=----: 111 

-1 - Y.., it ıluı -. -mak; 
2 - Defterdarlık, tapu CUP ınOdllrlQlü, malmGdllrlQlO, "°*7et ta~ 

- ınubehzhlJ, ~ bu nzlfeı.ır. muadil lıdll ._,. mail hmDetletılf 
lııalımmuf olm.alt, 

J - Sldl it1bart1e ı ı tt ı!eo tsd:fade edtMC :il •"'•fllmek• 
Aut•rda: 
1 - Yap 80 dan fllda et= r•k' 
2 - Mal mildürlillü, akil muh.,,zbiı, Na!Jboa mlldllrlııtil. .ui -

m komisyonu reisliği veyahut bu -elen muadil adli - mali "'"' 
- bulunmUJ olmak; 

3 - Sicil itibarile himıetiaden .ilıtlfMıe: ed....,...., ınlpfllf 'r; 
Fen memurlarında: 
1 - Yap 55 den tnıa olmamak; 
2 - Tapu ve kadaslro veya cNlllia •e imar ,..,,.ıaat aaed lıarl\a °' 

Mndürlüğil hizmeUerjnde bir sene t• memurluğu ,...~ olmak; veya" 
but ta Nafia .,..,,.. tapu ve kadastro ı... tatbikat .. ~ meZUll 
*-!<: 

8 - Sicil Wbarlle blmıetindeft istifade edll.e<±t>ın_,.,1111 .,, rbnnk; 
&111• 

~·t fek.it 

YUkarıda ;ruılı şartları haiz bulunanlar, )ılr lııllda i1ıa apitJdalri vdl" 
ilci ., geç 15/4/llMl taribiıoo kadar Mali.7e v,.ı.•ı- cMrul Eıalllı:• ııl'"" 
*receklerdlr. 

Komisyonlann derhal !etkili muk:aınr ~ldulundalı. -.n ...,..ıı bııJll 
alanlar mllrııcaat sırasma ı6re taytn k:ıhnacaıı:--. 

«iV» 
Arattan v.alk 

1 - Hll1Ua lıövıyet ;a hsı culJ ve,yahut _....e veya .-ıl bir '1}11' 

lı:amca ...... - sureti> 
2 - ı lı:ıt'a fototrar - buçuk dokm d"9dmda> 
J - Melı:lılp taadikname ve7a ııebad.tııam<lll culı w:ya lllus&ddoJ 

.... ııureli> 
4 - Bulı.mduiU memarl7etlere ıııt ..-llı::ln .ıı ...,.,.- musııdıı-J 

- ctasdlkU ıd.cil karnelli veyahut m._ddak - Jdfidlr.> 
3 - Sıhbl durumunun ber lkliıılde ve kllylenle vuife i1alma ın~ 

llduiwıa dair bilkümet w:ya tı..lediye dok:torluiu NpO<U; 

6 - C. 14üddeiumuml!lginden mahk(lmi7«1 olmadı!na tkir v-' 
ita dstlda zirine Müddeiumumi~ taııdil<ll 7 v*•t verllmel< aureti .,, 
.. alabWr.> 

1 - H1lımGbal lı:llıctı; 
1 - A•k«:Uk vaikaaı cNllfus 1ıı11vı,...t ta ' ' - tQır><ıa .,,. 

~ 
t - Talip olan pluo J001ml bir dairede m.llotabdem iM, ba ~ 

oıW(lsuJ ınuvatakatlni g? t aı voslka cTalebe mQtetı!Jlk istida w merıı;t 
-kalarm o daire vasıtası ile Maliye Vel<Aletlna ~ ballnd• 
nıca muvafak:atnamcye lüzum yok•ur.> 

NOT: latldanamede IHıı veulkht g6nO.t"tWlll vıe Mtılteilf )'Sllacaı.c.ııt.:a, 
10 - AplJda yazıh felı:;llde taabhiltname cıı.. taabbütıw;wleki ~ 
~ ketııln ttaml dairelerde Vt!7ahut ticad, mail ft1a .... mü ........ 

ıade - .... müstaiıdaa olmaaı tarthr.> 
•Y> 

TaahhDbta11te .. kW ,j 

MaJ17e Veklletince T_.ıt tevzi t.allmatııameılnla tıollılt1 için ~ 
edilecek toprak tevzi lı:omlsyonlanndd bir vazife7e tayinim ~ bU -
zl!eyi kabul edeceğimi ve en az 45 ilfuı wvellnden haber nnneden ,;'. 
vazifeden ı.tıfa veya bu vazl!eyi terk ft7alıut hb:met!mdm iltlfade 1/. 
mediji veya istihdamımın devamının c:a.lz olmadıtı idarece takarrür -~ 
rilerek vazifeme nihayet verildiği takdirde, komisyon mesalsiılln bU 1'".( 
den sekteye uğraması sebebi ile baaı) olmw mllmldln ve mtıbtıeınel ;J, 
rarlara karşı maktuan ve cezai şart olarak bet yQz lira lamılnat -~ 
Yt! bunun için hakkımda dava lkameslne Ye il4m latlhsallne lfızum ~ 
dan bu taahhütnamenin icraya vaz'ı ve-yahut hazineden alacalım v~ .;'_ 
alacaktan det•aten takas ve mahsubu ve yine bu taahhütnameden ırıu~ 
llt bel' lınngl bir Jbtı!Af için dava ikameolne !!!zum ha811 olursa bu d• 
Aııknra mahkemelerince nl7et1ni; &abu! ve taalıhllt edi7orum. 

Adree: 
NüfUs hüviyet varalı:asındaki htlviyeti: / 
. ... . ....... nln cezai tart olarak taahhilt ettll! bet J'ÜS liraya kad•f 

şartlor!n müteselsil kefil olarak kefalet ederim. 
Kef'.lln meelek ve adreal : 

40 adet yangın söndürme &leli yedek eczası abnacakbr. Taliplerini 
·komi:;yona getirecekltti nümunelerden bağırılflUlk surctile pazarlığı Di 
27/3/941 perşembe gilnü saat 15.30 d ı Tophanede Lv. ~mirliği satın aima 
komisyonunda yapılacaktır. 'Q..ıznrlıkUın sonra % 15 kat'i teminat alı.na

.caiından talip1erio teminatlarilt! belli vak.itte komisyona gelmelerL 
(1012 - 2149) 

Nüfus hüviyet varak.asındaki hüviyeti, ....,s. 
NOT: Bu taahhüt ve kefaletname noterce .-ı. tanzlın --~ 

cl531> ·~070> _J Araba vapur kad~r geni~ ol
lll aııağı yukarı koşacaktım. 
Bana beygirler hiç yürümüyor 
gibi geliyor, i:kide birde r.raha -
aya: Beykoz askeri satınalma 

- Daha çabuk, :!:ıha çabuk. 
1 Devlet Demiryolları İlanları 1 J~t;:tnlıul P. T. T. MüdürlüğündeO I 

Osman.ye ıct;iz istasyonu binasında 7apbnl9ı:ak 11ıDUrat k<fi(rıl 
Bir kaç kurWJ fazla veririm. komisyonundan : 

Diyordum. Arabacı: ı _ 200 adet galvanizli bidon 50 adet galvaniulz bidonun mübayaası 
- Si! 28/3/941 günü saat 14 de paz:ırlıkla satın alınacaktır. 
Den ~ka cevap vernııyor - 2 - Takarrür eden !iı ~ Uzer4ıden % 15 teminat alınacaktır. 

clu. 3 - Evaa! ve ı;eralt her gün ınezklır kom.iııyarula göriilcbifü. c214lb 

Galiba bu da Napoli arabacı - ==~=====:=:=::=:================ 
Jaruıın Almanca bilmiyen soyun
dan idi. Hava Gediklisi alınıyor 

Tt1rlc JlaTa Kurumu Gedikli 7UVU1Da GedlltJI nlllll2edl alınacoktır. 
Jtabul prt1an ve müracaat usullen b.'>kkındalı:1 ırw.ıa...aI talmat Tllrk Ha-

idarece temin edilip müteahhide verilecek 500 ton blister bakırın işle. 
1 

nerek mamul halde idareye teslimi i$1 2/4/1941 çnrs:amba günü saat 15.30 da 
pezarllkla ihale edilecektir. Talurun edilen bedel 2ıo.ooo liradır. 

Pazarlık Ankar.ıda idare binası içinde Mal7Jeme Dair""inde toplanan ko
misyonca 7apılacaktır. , 

Taliplı!rin ayni gün ve saatte teklif n l<anunl vesikaliı:rlle birlikte ko
ınls7ona müracaat etmeleri !Azımdır. 

Bu işe alt şartnam.ı;.. Haydaı'papda Tesellilm Şefilğinde, Ankaradn !\fa),. 
ume dairesinde ,ı5rllleblllr. (2ı09) Belki bir saattan fazla yol al

dık, evlerin aeyrekleşmcsinden, 
bahçelerin çoğalmasından ''ll vaş 
J'&VUŞ vehirden çıktlğımı.z anla -
.Uyordıı. Nihayet araba gayet 

n Kurumu tubfolerinde mevcuttur. ,,. =====================--=-=--::.-::_:-=..:::-=-=---= 
Yuvaya eirmek ISÜJ'e.nlerin bula.tıdukları meh•llin Hava Jt.ucwnu ID--

belerine mllracaallan. (2031) 

Sahibi: A. c ... aıettl1t laraı;oaıı .. Neşriyat Müdürll: Mach: Çetin. 
-ldtOt yer. (H, lhktr GUraoylar ve A. ·Cemalettin &araça{llu snatbaaaı) 

mucibince açık eksiltmeye .konulmu~tur. 

11
~ 

Eksiltme 28/3/941 tarihinde cuma günü saat 18 da B. Postal'"'"' 
aı karşısında Valde hanı 2 inci katta 23 No. da umum1 depo mul 
odasındn toplanacak müdürlük alım sabm komisyonunda ;ppılacal'~ 

Keşif bedeli 1731 lira 51 kuruş muvakkAt temınaı.. 129 lira 87 ~ 
tur. Talıplerın keşif ve şarlnaınelenni görmek ve muvakk&t temirıP ~ 
yntırmak üzere çahsma tünJcr:nde B. Postahane binası birinci bttıl 
kalem levazım kısrnına eksiltme gün ve saatinde de en az bir ...... ;,.jl'J 
clOOO> liralık bu İ!jC ben1.er iş ya:pt.Jgına dair idarelerinden abnJŞ 

ve~ika~ra Urtinaden t~tanbul vi13yetinc müracaatla eksiltme tarl.p 
tatil gunlerf barit: 3 gun evvel ullnmıe ehlyct ve 941 yılına ait . 
Odası v~ikalarile muvakkat tem.inat makbuılarile birlikte 
mOrac,nUıın. (ı901) 


