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CUMA 
3 onceı Yıl· No. 1032 

araçoğlu 
ve Eden 
mülakatı 

a .. tJtı:ıigst içinde Mr. Ede
-;,, Saraçoğlu ile bir kere 
dı,.ı.,. ba1 başa ,...._,,, icap 

"'"" tedbirleri kona1rnak 
;.,.,,...,sinden daha tal>ıl bir '°• olamczdı. 

G-ÔNLÜK SiY ASI HALK GAZETESi 

Lau· anne, 20 (a.a.) - Ga
zette De Laueaııne "Bir çık
maz,, ba'fllğı altında '1syandıın 
sonra Rumanya,, hakkında a~a
ğıdaki makaleyi neşretmiştir: 

General Ant.onesko demirnıu
hafızlar isyanın basbralı bir ay 
oldu. 21, 22 ve 23 ikincik&nun 
günleri yeni Rumanya tarihini'\ 
belki en karanlık ııayfa.lannı 
teşkil edecektir. O günlerde 

(Sonu eayfa 5 aütun 5 de) l 

iDARE YERi 
Rwu +niye, No. M latanl:ıul 
JWcrai: YENİ SABAH İ!ıt&Bl)'.ıJ 

!:'ELEJ:'ON: %0795 

Her yerde S Kuruş 

a 
Resmi devairde ücretle çalışan 

memurlar da tekaüdiye hak
kına sahip oluyorlar 

Ankara, 20 (Husugf) - Dev-ı zırlaıınıakta olan pro.ıe aon 
Jet ı'ktısadi teşekküll. enn· de •• 11-.,.... şeklini almıııtır. Projenin esa&ı 
$8.D ücretli memur:lan. ait ha~ ı ( Sonu ııayfa 5 sütur. s de) 

~~~~~~-'-~~~~~~-=~ Vekiller Heyeti 
dün toplandı SAB HTAN SABAHA 
Ankara, 20 (a.a.) - Vekiller 

heyeti bugün saat 16 da &şve
kil Doktor Refik Saydamın ri

yaseti altında mutat toplantısını 
yapmış, ruır.ı:ıamesine dahil. me
seleleri tetkik etmiftir. 

• 
.Ati.antik Meydan 
Jlv.lıarebelai : 
Demokrasi cephesini bes

liyen "Mukaddes yol,, At -
!inlikten geçer. Bütün hür 
ümitler orada ve bütün göz
ler o yola dikilmiştir. Av
rupıı. karalannı:laki ~ ça
lışmalarının bu şehraha kar
'1 çelik ve aı:e.ten bir baraj 
çekeceği iddia edilmı~tir! Bu 
~ Büyük Britanya için 
ikmal kapıl&n kapa!MINlk 
ve adanın ımkinleri açlığa 
ma.hldim olacn.klar! 

( eo.... ...._ a .ııtuo 1 cı-ı 

1918de 
işlenen 

hatalar 

FAS 

Almanya, İngiltereyi mağlup 
ederse bugün elinde bulunan 
ülkelerden istifade edebilir; 
yoksa teker teker elde ettıği 

bn yerleri • Polonya, Danimar-

Şimdi 

tekrar 
ediliyor 

de oldıı,,,~pbi, harp 

ettiği muht4'lif 

Ceplıek~ -

ka, Norveç, Holanda, Belçika, 
Fransa, Rumanya, Bulgaristan 
hatta ÇekoHlovakya ve Avus -
turya - toptan geri vernıeğc 

(Sonu sayfa 4 aUtun 4 do) 

DiKKAT! 
ISTANBULDA 

BiR ÖLÖ 
ARANIYOR! 

Bütün lstanbulu ala
kalandıran bu garip 
ve esrarengız hadise 

PEK YAKINDA 
" YENi SABAH ,, da 

_!:!:i~ ~~:u~ ~ 
rM .. b ' usa akamız: 

24 -
MOS,\BAKANIN ŞEKLİ 

Bu parçayı keaip aaM.ıayınız. 

8on parça nev&dildikten SQr.ra 

bu p.arçala r bir araya getirilmek 
..,retiyle meydana çıkacak re•ntl, 
vaZ'lh adrealntzle birlikte 'dıre .. 
mize gönderımok bahar müıabaı .. 
kamıu lfl.ırak iıtİfl klıfi gelecek· 

tio. 

' ı 



' 
• 
1 

an 
a 

OKUYUCU 
DiYOR Ki: 

Urfa valisinin 

Antalya ve hava isinden notlar nazarı dl.lıkatıne 
İ a İ "Urfa vilA.yetlılilı Suma • 

ab· 

1 Y D 
A / R • ZT ı tar nahiyesine bağlı .Mşana == azan: an Ş emz n..OTO- l al el I aduxıa ve milli ıwu!ii!se ait. l8r Dün Denizyollarında ve Velıalete araziyi üç ııeı:ıe mudd.etle i.~ -

Marki Farantinin sukutu l ayali - /tal- tıcar etüm. 939 maıt yı11na - ·-<>--- bağlı müesseselerde tetkikler yaptı kadar senelii:ı yüzer urac1an 
nan/arın ilk ihraç ha ekeli - işgalini Digv er partiler de B u·· fabrikatör- soo liraya kadar ah!\r ııaJııs • 
D' Ug ll lara iara veriliıken :.l eylül 

şifre ile Ankaraya bildirilmesi bugünlerde O!Jniz vesaitinin tek elden idaresi terin anharaya gi-ı :! ~~m~;~it::° 
- 10 - Dluvasalat edecek a..ı..,.;,.,;...tA b--1..·-•n M'ım' ak·-ı deceği söyleniyor· tirak ederek~ iiç ııeııeliğİ 

Diyerek cümlesini PJl'1 lil- doluda başlamış olan mili ha- Tunıuım. donması üzerine· a:Y'e1cnı-ce~~Kerim ln~, :ı:ergun·· e~~W::.~yete, U:: 1ırtısat Vekfilett ile temas 9t-
2500
yA ~~l';!k~~o~akll.,llJJl·"I 

........... güldürm"~"'· rekatın ilk t·-A""ül sıraJanna ~ ..... ....,. .......... """' w:1~· ...,...... .... ~ fJr mühım miktarda itlıalAt eID"a- dayı dün Denizyollannda ve kline girmelderlir. ııso tondan mek üzere Ankaraya giden İ&- ~ ve teminat bedeli olan 
- Beyler; ne yaı-cak•k ya- tesadüf etm kte olclıığuıldan mızın ""·-- mıntak----'- bek- . --'-••~- b ·ıı d .. tanbul ~""" fab-''--'~-'-'- • 187 lira 50 k U-'-yıılıın_, Vakit öğleyi buldıı. ka kumandanı işgal hildiSl'>!ini ~™ """1Wf. aaır ~ ag eniz mu • yukarı Türk b&ndıralı vapurla- .,....... ,.,... ...... ,,.,,.,,.. uruşu '""' ına • 

idi~·~=~; ~:e~ 1 =r~·~n~~h~~ ~ ~T.uıaruı nakli- =rinde tetkiklerde bulun- rın ııeyıiiseferini tek elden ida- :~ ~:::filr~ ~ ııebn- ~~~~m~:;!t;n1· 
ve ytne hep bırden: ı;.fre etmışti. Burada diyu\.lu ;yat normal vaziyete diinmilt Diğer taraftan, Türk vapur - re edecek komisyon da bugün- Çorapçılar, dün Milli: Sana-: landım. Masraf ettim, çjfkt 

- Şimdilik yapılacak bir fllY .ki: ve mallar llmammıza ıniitevec>- larmm kara sularunızda =pa- den itibaren reıımen faaliyete yı· Birlig"inde bır •~lantı """' cfüvdfün, topruğa be§ buçu 
yok. Mukaddera.tımıza inlliar ''Blraz evvel 176 ıncı alay ku- ,_ ..,.,..... J-r ton tohum ektim, ümitlendlvı 
ed~-eiliz. Evleriıni7Aı çekileiim mand.1nhğındaıı aldığım m 3if · ı eibe;unlardanyola ~birinci .. _,,,_, eıığı seferleri tanzim etmek ii- başlayacaktır. mışl&rdır. önümU:ııdtıki pazar- ft çalıı;tım. 
ve bekliyelim. rede meııwn bir işgal biid. rıiııe ·....- !------------------------- telli günü de bir toplıuıtı yapa- Bana teshm ve tesellüm mıı-

Bu c&D, ciğer i.n8anlar birbir- daha muttali oldum. Bug;ln ze.. limanımıza ge!ır.lş tınhımnakta- calı:lardır. ônümil2ıdeki hafta 
1 

amelesi yapıldıktan sonra 
leriylı: vedalaşarıık ve heWI.aşa valdeu BOllr& ltalyan bahriye mi dır. Bu 'l'apımb. 500 bin lraWt Ecneb"ı Tı"caret içinde butün çorap hbrikatör _, dan 

26 
gün geçtikten ııoıırıı. 

rak ldılar Herkes · -'·'" "--- • '-'---~- m•' 1 Snmatar nabiye müdürü Re-ayn · evıne ı:e- • .....,. v...... ~u ve -- ithalat .....,..., lllffCllt bulunda. - ıen·nm· Anka.raya -~a'-' mw M" 
kildi. Mutasarrıf vekili de dai - yeti efradı tarafından Antalya _,.,- •k ı v k~ J &·-· fik tar.ıbndan 26 eylül ,,_ 
reı;e döndüğü sırada komıoloıın işgal edilmiıı bulunuyor. Berayıj milğu =ııön~e:~·tı._~: IDUSl işinaS ar e ciıetİDİll ıwubahistir. 1 tarihinde 2311 No.yflu ~~ 
k.endlcl bekler buldu. Onun sor- mal(\mat keyfiyeti aneyler emir ,_ ..,,...... ,,. ~ı· :1~ na dayanılarak ke i ol...-
dugu suale karşı Wç çekinme • lerinize muntazınm efe.a.dmı." lil husust bir vapurun da yolda meselesi• pro1·esı" 1 Elektrik tesisatın- menedild.iııı. Kanunui vazi -
mede.n: Şefik beV diğer tarafWı An- olduğu ~- ülyedi bulunduğum bu At • 

- 'l'esliın olmuyorlar, dedi, e-' t.alyadaki alay lı:umandanlığına 1 dan saat kiı aları 1 aana köyünden t;ıkarbldun. 
ğeı· cebir ve şiddet göetemıiye da acele bir şifre göndererek Şimdi ınaı;yeye baş vuruyo • 
kallı.ılırsa silfilıla mukabele ede- "bütün harelc:it ve vekayiin a· V ı· • Cemiyet kongresinde Askerde ölenlerin sigorta! kaldırılıyor 1 nım (diyorlar mal senindir 
ceklerini bildirdiler ve~dedikleri- cileıı ve mufassıhn biklirilme - a ının bunların hala çalıştıkları paraıa .. rını şirketler 1 lst.aııbul belcdiyeei, tehri-1 git kullan), nahiye müdürü-
ni yapacaklarından da emmım si" hakkında talımat w emir - 'dd. ne koşı.ıyonım (bana vali eııı-
Böyle bir vak' aya meydan 'fer- ıer 11U'Jll.İŞti. çayı ı ıa olundu 1 odeyecek :ınizde elektrik, havagıu:i, ve 

1 

retti sizin burada alakaııd 
:ıniycceğinizi ümit ediyorum. t~n beşladığ>. saattan bir 1 'ı sular idareleri ta.rafııııdaıı, bu yoktur) valiye baş vurdwD. 

Marki Farant.i birdenbire a • müddet sonra yani il:illdiye doğ·, V-" - Bele Ji- Belsi Dolı:· Musiki Saıı'&tkiırlan Cemi- ""---t Veka'leti ı.-..,,t a"""r- ttt;isatlaruı bulundugu· ev, dük- (nahiye müdlirüne git söyle 
fallamL~tı. Böyle dikine bır <»- ru ntalya alay um an gı; tor Ultfi Km:lar, dün ııkşauı Jl'lll;i fevkalade kongresiı:ıi Tür- talan hakkında ,_,; bir ka- ktıı, apartıman Ye sıı.ir mües -

· A k ..nn 1ı· ..., •• ·- ... """" ,.,.,_ -..- 1 fakat nahıye müdiininün ka.-

vap alacağ'ını hiç te tahmin et- fırka kumandanlığına yeni ve u- ,__ rarı kat'idir) dedileı-. ParaıDI 
m ·m.iı>. onların korkacağıın ve zun bir şifre daha gönderiyor • saat 17 de, Şehir M~liııiniıı. ııa- bedeki Birlik bİ.nllauıda yapmış- nun projesi hazırlamıştır. Bu seselerden alınan şube kira!& - istedim, vermediler, arazi di· 
teslim olacaklanıu zannetmiş - du.. Bu da ışgaı kuvvetleri ku - bat d9Ynıei i~ tamam- tır. proje içinde bulunduğumı.<z fw- rmın kaldırılması için teşebbüs- 1 ledim teMim etmediler, rica 
ti. Fakat şimdi o da mutasarrıf mandanının şehir halkına karşı laması ~vwiyle, şelm- ınecliBi. Yapılan lmngre bir hayli kala.de zamanda hayat sigorta- !ere ,;irişıniştir. ettim güldüler. vatandaııhlc 
vekili gibi kani bulunuyordu ki, n(!3ir ve tamim eylemekte oldu- iı.zalanna vilf.~ Jwnağınd• \ıir ll)Üna.k~ olmuş w cemiyetin 1ı vatandaşlardan prim ve sür- Malum olduğu w.r~ bu kira- hukukundan azami istifade~ 
bu adamlar muhalı:.lı:ak clcdilı:le - ğu bir bewınııame idi.. · k l d çalıştığımız bu günde ben yu-
rini de yapabilir ve uf:ak bir i«>- Filhakika tam o saatlarda <;ar ,... ' ' - karıda arzettiğim hakıus!ıp P"Y ziuafeti 1'1!mliştir. l bir çok dertıwUıden bahsedilmiş , primlerini zamıunnda öde.,,.ma- lar, ıı>r et er 7.amanın a vaz • 
bar karşuıında sillUıa da ııanhr- şı, meydan, pazar gibi yerlerde. Ziyafette. Şehir Mfcliııi i- tir. yenlerin haklannm mahfuz olunmuştur. FiyRtlan nihayet kurban edilmekteyim. 
lllrdl. büyı.ı;, ağaç gövdelerine veya. du :ııaları, Le!ediye müd11rleri ve,· Bu dertlerin en mülıimlcr'ı.n- tutulma.sı ve mukavele pıimle- mahdut olan bu tesisat saatleri Bir kere de yüksek gueto-

Bıınun için şimdilik bir ııeY varlara karmakarıııılı: ve bozuk ga.wteciier hazır buluı:ımııQtur den birisi de cemiyet ile aliıkası rinin ödenmiş addedilmesini ih- için her ay kirıı abnmaktooır. niz vaıutıuıiyle ait olduğu ~ 
ılememeyi, işgal hareketinin baş bi.r bat ve yanlışlarla dolu bir im f------------ olmıyil.ll bazı lıinwelerin şurada. tiva etmektedir. Bundan baqka lst.anbul belediyesi ilk iıı ola.- kamlann dikkat nazarlarıDI 
lam:ısmı, şehre İtalyan kuvve - lıi. ile yru:ıimış olan i!ıgal kuvveti• A bıırada ehliyetsis ~ınalarıdır. harp olsun olmasın aııkerlikt.e ra.k elektrik saatleri için .alınan, çekmenizi ve eoi göriilınen:ıif 
tinin yerlcşmesinı bekleıneyi da· kumandanının beyannameleri /mangaya · bu. haksı.zlığuı öniine geçilmo-
ha ıruıkul bu.ldu. ı asılmıştı. J Bunun (\nüne geçilniesi oemi~- ' iienler için taahhüt edilm.is nwb kirayı kaldıracaktır. Bu Jıusua- ııini en derin saygı ve BeYgilr 

ı · Beyannamenin ~gıcı ve Fındık ten rica edilmiştir. Cemiyetin, lAğ sigorta şirketleri tarafın •

1 

ta tetkikat yapılınakladi'ı'. 1 rimle dilerim. 
lk ihraç ııonu çok beJipervazane, Bdeta bir senelik ç•lıama raporunda dan ödenecektir. K d' Urfa Ha.sanpaşa mahalle-

: eski Romalılara ait romanlard&j ilı:i senedir --·""'·en her Şehir Tiyatrosu oıne ı sinden köylü Reşat Alaıoy 
Antalya körfezinde demirli · .... cya tarihlerde gördüğüınüz ı·hracaiı tarafa ~-:;;;;~ halde T....J. & 

1 
d 

1 
, kısmı başka birnlya Yeni Sabah: Kariimizden al-

bulunan İtalyan filosu 28 mart büyük elkap ve şatafatlarla. bir cevap a!amadıklan kayde _ u,.,...apı aeaç an ırı ıyor nakl 1 •nacak diğimiz mektubu yukarıda 
1333 tarihli gunün zevalinden yaul.mıı; bulunuyordu. • ~~- bul lıeledı· .... ~· Şehır· ti- dercettik. Urfa vıı.lismın· • "" • 
sonra gemılerden indirdikleri fi - Halk bunu ilk önce merakla dllmelrtedir. Binııeıuıleyh "aliye 1 lııtanbul belediyeııi, Topkapı ha.- ..... an '~·•· zarı dikkatini celp, Jıad~ 
.J!kalarla sahile asker 5ıkarmıya okudu ve aonra k.imi gü!erek; ki- Karadeniz mıntakasından Ye daha yülıııelı: m&kamla.ra mü ricindtı bulunan me?.arlılı: ve cad- yatroeu komedi kısmınıh tem- ta.hJ[ikinf bekleriz. 
~~dOOr. Bun. la~n ynz bahnyet mi mırıldanarak çek_iliP gittiler. yapılan ı'hracata devam raca.at edllmesi kararı~ delerin ağaçlandınlmıuanıı ka- sıller verdiği 1''raneız tiyatro ._.iiiiiiiiOiiiiiiiiO-..-=~-----
-"-"·-ndazı ola-"' mukarrer B _ _,_, bilh ... ~un aha•p oldug-unu nazarı §:: : ~ ........., ,...,.. - ev:uınamenın ....,..,. ve · as • tır. nır 'IJeMIUştir. Bu semte binden ~· ,_ A . 
ken ilk partide ve birdeıllılN iki· sa ·b:işlangıcı aynen göyie yaZıl- olunuyor • . . fUla •""r dikilecektir. itibara alarak tiyatroyu bura- ----- Ki S C A 
yüz bahriye silfıhendazı .ve ~00 ıuış bulun~. AzM•n ııa-ı mevcut ecnebi- ..,,...,. ',dan kaldırmağı kararlruıctırmış- · · -· 

~ =~:i ~~ ttaı,.. ~ ,.h;....,.....m Almanyaya fındık ihracatın&, ıeı_:tııhalde~--~ 
1 
~ Oğlak derisi satışları tir. *Bakırköy Alı:live .. ~ 

bir kısmı şehir dahilindeki mek- Ceza.iri Bahrlııeflt (on iki ada) Karadeniz mıntUMJnd•n de • dlği , ....... .._. yere Dün dahili piyasada 150 bin Tiyatro için bu mıntakada mü nesindeki münhal mtueru.:--
top ve kiliselerle aair İtalyan te- lmmr ' 

1 
Ka"alyera CJa:nÖ A- vam edildiği haber verilmekt&- c;a1ıştıklannı ııöyiemiıılerdir. adet oğlak derisi satılmıştır. Fi-ı sa.it bir bina aranmaktadır. Ye- lığa Üniversitenin eski ba.Ş ~· 

baaııı. bulunan halla himaye malı: !tılcsaııdrıı, Aa&alya ve havafu.i dlr. Bu mı•tahpıp mjibim fm- Buodan baışk& hesaplar tet- yatlar 130 i!A. 175 kunış arasın- ni Sl'zona bu yeni binada başla- si&tanlarından doktor ~ 
~yie 0 . eivar!a:ra yerl~iril - abaliıtintı ,ı;yı. be"8A eder kl: 

1 

dık ihraç merkmlıırUıden biri itik edilmiş, ve okunan senelik dır. L nacaktır. • tayin kılınmıştır. 
diler. Denız eilAhendazlan ıse sa- Antalya llllalisiıliI c... ve de Akç•koead•r. Ancak Akça- rapor ka.bul edilerek intihaba • ------------------------! * Sihhel ve İçtimai MuB~ 
hili tutmuş bulunu;yor, ihraç va- ...ııanmn --yeü tahtı t.elı.li- Jrocada. ~ 6 •v milddetle ta geçilmiştir. net Vekaleti Miiste:;ıar mua,.,... 

=~~:m~ ~ boyuiıu ~ =:; .. : ... ~lü~v~ c;alışan JJ111vakkat ~ihraç kon ~~Sadimı;"~a;:eti:}~~ r" ___ O o"' g ... u"' I en et r 0 s ' --.. -,... t::i~e e~..:~= ~ 
Bu suretle o gun akşama ka- kıl& gelmiştir ~ f- trol ista8yoaU Y&ı'dır. Bu iııtaa- C: 1 mi;rtir. 

ear lhra~ lıareütın.a devam o: rar U.. e~ gelen ınımr eş '-1 yonun çalıııma mühleti taı &F ğurman ve yedek azalıklara da * Önümüzdeki ayın ilk ~· 
lııındu. Şımdi asker! depo ve dai- 1 bas tarafında.a fMaJ•!dar ika e- sonunda bitmektedir. AbdWTahman, Münir Nurettin, K k d B tasında şehrimizde doktoc prO'. 
~i= ~~asken tara! cB!ımekWir. Diiakii gün bmir

1 
Buradaki fındıkçılar fındık _ve_Y_ank_o_m_tihap __ ed_il_mı_·ş_Jer_dir_._ ara ola gi ip " izim ev- 1 fesör Fa.hrettin Kerimin ri~ 

Bütün bu h&rekct -.yet mli • , ile İııtaabula giden prnrta ııoyıı.1-, tanm kooperatifi deliletiyle a- d J d setinde akıl hıfzıssıhhası kı1' 
debbirane ve ihtiyatla otuyor, c1u. Bugün ııaba!ı memteı...tio !Akada.rlar nenJinde teşebbüste BELEDiYEDE de inamif o/u f,, emiş ... 1 

gresi aktedllecektir. 
utaıı: bir gürültüye ve S12lltıya m!'l'kninde bilya bir bomba hl- 1 bulunarak iııtaııyonun daha illi Be...:... o•• mer * Karaclcniz liselerindeıı. ; 
bi&e meydan verilmiyordu_ Bu fllf&k ~ttirildl.. AnWya ve han.- 1 ,.,...,. znnlar cemiyeti, Nisanuı 22 if' 
muntazam çıkış hareketi Antaı - 11"1 ahalisi tıırafıudsa vaki Is- ay miiddetle Jroııtrol işine de- Akalın caddesi Dün ı;ekizinci asliye ceza beyaz bir torba i~indo 19 pıır- ı/I 
yah1an her hangi bir katlliim Uda üzerhıe İtalya oov'leıU fa.. vamınw teminini rica etmişler- ma.hkeınesiııde bir k:ı.dın kap- ça dinamit, 20 adet dinamit ci gecesi Maksim salonunda 
)okusu ve korkus11 vermediğin -ı himesi aııtuırı b&brlyeııialıo Dlr dir. Belediye biıyiik tıp &!imimiz risinden çıkan ve gittik~e dal funyesi, 18 adet KöU>bergıı. fi- balo verecektir. 
elen bütün halk işinde gilcünde kam dli\...U möttııfika. ve eem...., ------------ general Besim Ömer Akalının budak salan iç içe ginniş bu- tili .bnlun:ırak karakc>la geti - * Denizyolları Umum !ı!f!ı: 
'8hnhşıcayo1.çrL.~~ E~~~- Jüri ıııüt1eftka --- _,,orio ADLiYEDE iamini bir caddeye izafe etmeğe hınan bir davanın muhake - rilmiş ve znpta ge<;irildikten dürü Yusuf Ziya Ka.lafat9011;; ..,.= """"& .. _ • .,.,.. • •-'- izaf mesine be.kıldı. sonra askeri makaınata teö - bazı isleri tetkik etmek il.W-' 
hal hil!fY'ıdiliyordu. Bu acı vıe ve zabıfai ımhalllyesiıaia mua • hH karar verıni..~tir . .u;uuıı e e- !im e<lilnıi~tir. lsken~.ıwıa gitmi~tir. uııı.~ 
llMl't"m ~ bicli6eei hiitün An- veoetl ile aııayişi umıınıfyfıyi t&- 1.Kİ randevucunun dileceği cadde bir kaÇ gün ka- k&şKa~~rktıre~öz v;,_ Diinkü duru'ınada bütün müdiir pazartesiye kadar f&I"' 

vurmtaly~g!bi~ can evlerindea ~!!.~oıe. bqiiR Aaılalyayı muhakemesi dar kararlaştınlaca.ktır. karmağa pek benziyen bu dik· bu cihetleri olduğu gibi ıtiraf ' denıııdiı. kalacaktır . 
..,. ..._ .... - ~J Tramvaylarda kontrol kate değer davayı olduğu gibi eden suçludan maada amme 

Antalyada bulunan 176 ıncı Her hangi bir ..wete men - Yakalanan kadınlar ara- kolaylaştırılıyor yazıyonız: şahidi olarak dinlenilen met · 
alı!.yın kıımandıını Vehbi. 00,-; itt- sup oı.,.. olımn; -m umn- nd bir de genç kız Cibalide Salihpaşada "eyn resi Vasfiye de ayni şekilde 
pi başlar başlamaz acele tel • miye namına huhuıö ~ ııa - Si a İstanbul belediyesi. tramvay- l ..., -de söylemi.~ ve ezcümle demiştir 
grııfhaneye koşmu3 ve makine hiplfırini, emiıierimizin tamamı varmış! !ardaki kontrolleri kolaylaştır - ~sov~t~:t1~:ıf~o~~n ki: 
başında ııifre ile 57 inci fırlta ku tanııuwnA mııhaf- olomnası Beyoğlunda Yeniçarşıda Nu- mak maksadiyle yeni bir kont- 9 uncu işletmesinde kazancılık - Abdullah daha te,-vel 
mandanı bulunan Şefik beye ma iı;in da\·et ediyonu. Ve tadabiri ruzı'ya -~ .. ·"''""• 34 numarada rol sistemi ihdas etmeğe karar eden 31 yaşlanndaki Ha.~:ın Hopada Morgu cihetindeki 
!Umat venn.işt.i. Bu tarihler Ana _,;;ı..; harbiyeyi IUilıaz etml ..._-

y
"':::.un obımıM4Wih-ızı w·· nı.; Habip bey apartmıanının bir, vermiştir. Bu hususta tetkikler oğlu Abdullah Taıırıverdi ve Eti bank bakır i~etnıe6iııe ait 
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v -~ ·--u~ _,_ ~-'-' d tu yapı'-·"tadır. üç senedir metresi olan Vaııfi- yol inşaatında ustabası idi. O 
n... ...., .. __._ •-•ur. _..........,.. ı~- nuına.- U&ll..,.n e 0 ran .,...... h d. 'ti · im tı ..., -""""' ......... __,.,.,... ~ ı ye geçenlerde kavga etmişler zaman u ınamı eı·ı a ış . 
ya.a o&nnur. 1 Mehmet Ali Eınşi, Ayşe Nimet Mısırçarşısının istimlaki ve Abdullah metresini döv- İşten ~ıkanldığı vakit iade 

Z8 mart lll35 Düğüm ve Nedime Münevverin\ tamamlandı müştür. etmedi. Buraya beraber getir-
.L,te: İtalyan devleti fahi· dün aekimıci asliye cezada mu- lstanbul belediyesi istimlilk Hemen karakola koşan genç eli. Ben te~lim etmesini ıen.r 

meeiııin Cezairi Babriiıefit (on- hakemelerine devam edildi. 0- 1 müdürlüğü • istimlak i.jlerini kadın dayak yediğinden şika- ettim ise de dinlemedi. 
iki ada) kumandanı Kavalyera lı:unan iddianameye göre, bun-, sür'atle ikmal etmek üzere faa-; yet etmiş ve polis tarafından Riyaset suçluya sordu. O 
Cano Alekııandra cenaplannm <#..ı.- maksadı ı ' celbedilen Abdullah hakkında ise: lann suçlan ' • ....., ile !iyete geçı:ni.'jtir. Müdüriyeti bir _ Efend;~ "'nlı bı·r halde 
işgal günü lıallı:a karşı. neşret- kelı'-' le j zabıt tutulurken bakılan nü • ~· -
tigı' · be'"'nname bu idi. Alay ku gE:nÇ kadın ve er ""'' ev • mllddettenberi meşgul eden Mı- torb:ıda idiler. Sepetin içine a-

, _ rinde bir•-+<-ı ..... ve bu ara- ,~,_,~,., t 1 fus kağıdında tahrifat görül - t 1 · d d 0 d 
maıııdanhğı da bunu aynen şifre ...,,,--· sır çarşısı ..,.........,..amam an- müştiir. Bunun üzerine üstü ı mış uruyor u. ra a unu-
etmlı;ti. da lbra.him kızı Mürüvvet adın- tır tnlmu~ olacak. Beraber getir -

da 337 doğumlu bir genç kızın ~A · . S k I ,. aranmış ikinci bir nüfubs kil- mişiz. (A.rlımo \18r) 

lngilizler tiftik alıyorlar 
İngilizlerin §ebrimizden 40 

bin balye tiftik satın alacakbn 
yazılmıştı. Bu miktarın 15 bin 
balyesi vapura yüklenmiştir. 
9 bin balyede teslim alınmıştır. 
Geri)'e kalan 16 bın balyanın 
hazırlanmasına devam edil ~ ' 
mekted.ir. Son partinin yeni~ 
•aheıılden olacağı sö,-lenmek-ı 
tııdlr. 

-

da bulunmut olaınsı idi. vnı a man ge 'ı ğıdı daha bulunınwı ve unun Neticede müddeiumumilik 

S
rtAh• A- Niimet '""'"''-,· Ticaret Vekaleti Teşkilatlan - da tahrifat yapılmıs, bozuk talebi veçhile karar verildi ve 
...,.., ,v- ~"6~ Jandırına müdürü Avni Sak- bir hüviyet cüzdanı olduğu suçlunun nüfus kağıdındaki 

"bu km tanm13ihğını ve yaşının ınıuı, Ankara.dan şehriınlıe gel- tesbit edilm~ir. tahrifatı sırf evlenme mesele-
da pek o kadar küc;ük alamıya- _,..._. •. Ummn müdür, Birlikler Karakol bu sefer bunları da sine aidiyeti cihetile bu suçtan 
cıo.ğuu., ileri sürünce riyaset ma ......,... zapta ilave ederken kırgın ve beraetine ve ancak evinde di-

de '"' Petrol Linıitet de meşgul hiddetli ka.dm: · t bul d d • dan b' kamı "taıııınad:ığı bir kızın olmuştur. namı wı ur ugun ır 
yaıııru~e'rıı biliyorsun?,, diye_ --------·! - Onun daha böyle ne lı:a- ay hapis ile 30 lira para ccza
sordu. lan. phitlerin hl<; biriııi gelme - nşık işleri var. Evde bir süıil. sına mahkum oldu. Mahkeme 

O aman --'-: "Avukatım miştL Suçlunun avukatı da d!! dinamit saklıyor. riyıı.octi iııe suçlunun eski bir _.u Diyerek karakolu allak bul- mahkumiyeti bulunmadığın 
var .Ondan aonıırwı,, filin c»- yokta. Bunların celbi i<;iıı mu- liLk etmiştir. Derhal eve gi- dikkate alarak bu cezalann 
ye saçma~ cevaplar -n»- hakeme balka bir güne bırakıl- dilip araştırma yapılml\) vt: teciline karar verdi. 

ye be!Jhdr llııiıt...,.. Wn't • dı.. 

Milli roman ve hikayele' 
müsabakası 

M:ua.llim Ahmet Halit ~~ 
evi, son zamanlarda tef'Cl""'-' 
romanlannın mili! roman#. 
hikayeleri unutturacıı.k d~:-...
de matbuatta yer tııtt~ 
ve buna mukabil glhıdeıı ~ 
yerli eserlerin azaldığını fi 
önüne alarak yeni bir ıeşel> 
se girişmiştir. ~ 

Kitap evi J 930 tarihinden.,. 
güne kadar yani son on yıl ı-; 
de muhtelif gazetP ve mr.cJll • 
!arda yazılan çıkan genç ~ 
harrirlerin yalnız birer °"
eserlerini (yeni neslin r, / 
ve hikayeler serisi ı b8şlıi!!.,w 
tında çıkarmağa karar v,,.. 
tir. • , 

Bir heyet tarafından ııe"'.Jf 
masına karar verildikten ~ 
kısa bir zamanda bunl&r ~· 
nlacak ve sene sonunda f. 
!anlar arasında bir seçiın ~:.tf 
!arak birinci ve ikinci çıkaJJ"" 
naktt müki.fat veriieeektl!'· '/!:. 

Genç yıızıcılann bu ı:o!C x 
rinde müsabakaya iştirak ~ 
ceklerinden emin olarak ~ 
evinin bu gtlzel fikrini w~ 
eda-iz. 
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Atlantihte deni- ' f ci bir oto 
zallılann oynı

yacağı rol 
(hı tanı1 1 hıcı uyhıda) 

Büyült harpte u~ bu tı:tıı 
llmitlerle yaşandı. Ha.tın, bu 
9'>11 ıki ha.ftanm kaydetti~i za
l)ria t listesini ta.şan raknmlar da 1 1 güze çarpıyordu Belki, çok 
daha kabarık y '<üıılar da el do' 
edılir, fakat. defi ve te.rd ted· 
birlcn alanlar şu "akll sdi '.'.'\ 
taktığine,, gilvennıektedirler. 

Yunanlılar 
Tepede/eni 

aldılar 

ı Yugoslav mu rn ıl 
cözülm di 

Şovy~tıJr o"re 
ınu·liz havacılığı 
Alın nlara üstün 

Beş ltalyan iaşe 
gemisi batınldı ar 

zası ldu 
1 Baı tanfı 1 inci aayfıı ... 

Yaptığımız Uıtk!kata gtn 
evvelki gece Wıbul ç
keskoyiıne gide:: marşandız tam 
saat 3 rsdriclcrıude Küçükçolt
mecıe ilcrislııddti ge<;i' yolu at
lamakta iken H.ıdımıı:öyilndeıl 

gelmekte olan bir kamyon ile 
çar~ ve kamyon~ geriye 
at mı et ı r. Ancak arka ta
raft:ı. bııi..man geçit be1<çi tııııa.

ema çarparak tekrar yola F!Ç

rayan kamyon gene lokoınoti-
1m önüne gelerek trenin biitüıı 

sUr'ati ıle demiryrılu ii7.erinde 
Bilrilklenınist r. 

al Bir denizaltı imali, b'.iks 
otomol.:.' imalile mnkayyes de
ğildir. Denizaltı. fennin bir ko-

1 mal enmuzccidir. Çok mütc
h s.. ellerle ve hu~-usi imaliıt
h elerdc yapılabilir. lmal saf·! 

·lan ~k.zaman yer. Vakıa 
mc .. gul m mleketlerin san'Bt. 
müt".ın;e_..elerinden ve teknik e- 1 
1 anlarından da istıfude t!ii
filnillmü~tür. Fakat. b11 yartıı-' 
nıa ,;tnp edenlerin de nıadud ı 
olduklan flÜphesi1.dir. 

b ı Bu gibi müeo...scselcr. ha· 
ı:arcıa v~ · eferdc tesbit ve fo
l ğrafla rla da yerleri tayin e
dllmi<tir. Mulıa'ıf havıılırda Ja 
lıornb:ılanın:Llan hususunda ih
mal cdilmenıistir. Tahrip güç 
olsa da, daimi tacizde mesaiye 
sek le verir. ı 

B;iyük harbin ava tch-
ditlı>ri bile fabrika.lann verimi
ni üçte bir iti!ı.'1.rik nzaltmıııı ı. 

. el Deni1.altı yetış~in ':'e .ıı<'<;·j 
kın mürettebata katı bır ıbtı
ya gooterir. Rüsuh ve meleke 1 
umıanla kazanıla.Jıiliı'. lla.7.anla ı 
:w·•la.uaıı 1'1':1 ıniirettebatın, bir 
buçuk ,;~Jdanberi en az yüzde 
ellisi kaybt,Jilmiştir. .1 

d) Lüzuml•ı ham maddelerı 
nnwk te kolay değildir. Mıı ı' 

yi m.ıhruk ta hariçten U..-darik 
edilmc!ıtedir. Harbın devamı 
ınüddetince bu sarfiyatın kaı
şıJanması kolay deı;ildir. Rir 
kaç ay hnde bu işin icindcn 
rnııvafh':iyeUe sıyrı.lrnak ise 
hayaldir, 

f ı Tafün ve terbiye, deneme, ı 
hem urun zamana 1 üsum gös-
1 criı·, hnm de. bir çok vasıta 

l.ahs.isi zanırifür. ı 
g) ?.ievcut makinenin her de 

fada üçte biriııin vazifeye >!l'V

ki mU:'lkünJür. Dinlcndırme, 
t".mizleme. tamir '•!eri en azı 
botlardan yansınııı saf haricin 1 

rlc hırnkılmasını me _buri kılar. 
Projla<!llnda makinele~i. al~4 

ler alhl"da da 1000 tahtı>lbnh'r 
Ywı!c!ı• ... ru w ilk baharda At· 
huti '>e · dehşet salınacağını 
Yaydılar. Art.ık difcr harp ve 
u,•aret filolarına tiı.li bir ehem 
ıniyct atfC'<len mC,vercilerin 
h,r cok clenizaltılar vartıklan
ııa ina'.'lılat-Hir. Bu ;~lcrde iht;· 
ı;as sacibi olanların teminatına 
görC' f"11iyet sahası!'ıa atılan 
v'" ıt.ılar savrnı lnı miktıırın 1 
<:ok Jıınunıla;lır ve Iantaziye 
kıymet verme.,. ek icap eder. j 
Şunu ela ilave etmekten vaz 

gl'l:met!lelidir: Düne kadar ha
kim -01 n v.ilm 'yeti artık cl~-ı 
ti"mck. ufak hir.ınye gemilerin
ct miirt>kkPp fi:olara da bun
dan bliyle milhim bir yer ayır- ı 
ı .. ık kat'i bir mecburiyettir.! 
fii:yiik Britanya i'"l!1!tratorlu 
ıhında ve Amcrikadıı b:lhrl in: 
s cat p1'0gra.mlart bu mecburi

( a~, taT:rf1 1 inci sayfada) 
d:ı.r evvel Yunanlılar Tepedcle
ne yaklaşnuşlan<ı da ltalyıın
lann 30 kilometre kadar bir 
cephe üzerindeki mükerrer mu 
kahil hiicumlan Yunan ilerle • 
yişiııi muvakkaten ağırlaı;tır -
mıştır. Yunan kıtalan düsma -
nın bu mukabil hücum1armı 
kırdılct.ar, sonra ileri yürüyüşle
rine telı:rar lıqla.mış olacnklıı.r
dır. 

ıbrıs 
mülakatı 

• (Bat tarafı 1 inc1 •Yf•~) 1 
rınde, B. Edenin B. Sacaçoğiu 
ile ICıbnsta yaptığı görüşme, 
her iki taraf balaaıı.ndan çok 
ııayanı mcmn:uniyel olmuştur. 
Bu mülılkat, halen iki bük.il.met 
arasında ıuii..'jtcrek bir il.det ha· 
lini alan sa.mimi iş birlif,µıin 
yeni bir m is:ılidir. B. Edenin 
Ankarayı ziyaretini takib edeu 
15 gün zarfında bir çok şeyler 
olmuştur. Bu sebepten dolayı, 
lıiıdiseleriıı seyri üzerinde gö
rüşm"k il.zere iki harici:;e nazı
rının buluşmaları tabii idi. 1 

ICıbrı• toplantısı, İngiliz, I 
Türk ,·c Elen mU!etleri arasın
tiaki tam bırliğini isbat için bir ı 
vesile teşkil etmi~. Kıbns, 
tngiliz idaresi ıı.ll'.nda. buhın· i 
rn:ıkla beraber, ekscr'yctfol Yu, 
nıı.nhların teşkil ettiği bir nü
fusa me.liktır. Ve burada bir 
Tih·k <:ffi.:ıati de vardır. Tlirk-ı 
!er, lngi'i~Jer ve Yıınanlıhı r, bn 
tez.·ı.L ürlere ayni Jerec;:de he -
yecanla iştirak etmişlerdir. Bül 
!ün acl.ıJa, üç me:ı:ıleket bay -
rakları yıınyıına ıuıı'l"lıştır. Zi- 1 
yaretln gizli tutulm•ış olmasın'l 
rağmen, biiyük bir halk küt . 
lesi, iki devlet adamını karşı -1 
lam!Ştır. lki devlet adamını 
hamil otomobil. adanın merke
zi ol:ı.n Lefkoş.-nin halkla dolu , 
sok:ı.kl:ınnda güçliikle i!erli . 1 

yordu 
Görüşmc:leri müte:ıkıh B. p;. 

den, B. Saraço~luyu tayyare 
m<'ydanın!l kadar t' yi ed •rek 
or;. ı~ kendisine iyi seyahatler, 
tc ~ nııı eylenıiı,lir f!cş dakika 
scnrıt B. F,den d" Kah•reyc döl'\ 
mek ü:ere tayyare il~ hareket. 
etmi .. tir. 

fı:.·;Uterenin l"ı.k ra büyül< 
elçisi Sir Hıırl>ekııatchbull 
Hugcsı<en de gi''1iAmelerde lıa
zır bulunmustur. 

'l'lıı-ın Mittnıaaıı& 
Londra, 20 (a.a.) - Tim~' 

gazetesinin diplomatik muhar-1 
nn yazıyor· 

İngiltere harıı•iye nazın B., 
FAlc•ı ile ~irkiy<' hariciye nazı-· 
rı B. Sara~oğlu arasında vuku 
bulan mülakat hakkınd'1 şu ,;a- 1 
tırtarı yazıyor: 

İki nazır arası uda geçen .,u·: Yct i tüıarüz ettiriyor. 

Doiitı Afrikada : 
Şebcli ınnağı boyunca, Har-1 

""" ıstikametlerindc. Habeşis
t;ı,ı iç,Prine do~ru ilerliyen • e
ltub7 Afrika ve !ngiliz kuvv<,t
leri, Berbe1'11,)-:ı çıknn kuvvetle
rin ce:nup istika.metlerinde ha
!'ekaunın inkişafı sırasında Mo 
gaJc~ia v Bcrbcradnn gelen 
Yo;tar kavuşağııırla bulunan Ci 
tig.ı sehriııi almışlardır. BN
lıern, ikmal' yolunu kısaltır. 
l:luraııırun tam zamanında :.ap· 
tı :;ayc3inde Cunningham kuv
lretıeri ne her şey yakın yol.!an 
v_0 kolnylıkla yetistiril bilecek· 
tır. lt.alyanlar İngiliz . .,om:ı!isni
d vnktile .;ekilcmcdikleri hal
rJ, çetin bir duruma girmi~ ola
<=akJardı r. 

ı batta yapılan miilfı.kattan beri 
Hitlcr tasavvurlarından en ar 
bir kısruınm suya düştüğünü 
görmüştür. Yunanlılar. adet Us-, 
tünlüğü ile kendilerini ezıneği 
istihthf eden büyük ltalya.n ta· 
ll?TllZlllltı tardettiler. Yugoslav 
le.r, Yunanist.ına taarruz için 
memleketim.len gecit verilmesi 
hakkında Hitlcr tarafından a
çıktan a~ığa izhar edilen arzu· 
ya miimasat ctJnemektedirler 
lııgi!izlere gelince, onlar da Yu
nanlıları biı· taai'l'Uz önünde j 
yalnız bırakmıya~kla.rını en 
bariz bir şekild isbat evlediler., 

, imdi, bu ordunun Cibuti -A
?' Ababa demiryolunu kcmnck 
ı. ·re, en büylik üratlc ilcrilı-1 
l'ecetlini ümit edc·biliriz. İtal
l'anJar, bu hattan istifade im
ltauJb• annı aramakta idiler. iZaın 
tıklar Habeş garnizonuna yar· 

(!tnıclan geri dunnuyorlılrdı. 
l!.'ritrede Keren etrn!ındak i 

~uharebeler la1.e bir şidd~tlc 
~şlamıştır. Şimalden şehre 

totürrn yola hakim tepelerd.n 
1q" kısmı İngiliz ve hür Fransız! 
~ taları tarafından za ptedilir • 
en, Hindli kıtalar da doğu vej 
~ubda.n tazyiklerini arttırmı.ş 
~ e şehrin yakınındaki yaylaya 
llrnıışlardır. 

... ~urada arazi sarptır. Taar -
-..., hazırlığı haftalarca dev.un 
~·· Topçu ateşlerinin cl~
~ sallannda rahneler açtı
~a balnlııııa, büyük topçu 
~ııtıclerinin istlhdam edildiği 
lıııaşuıyor. 
lt..ıyanlann Keren - A.swa-

Bu şartlar içinde, lnğiıiz ve 
Tiirl{ hükumetlerinin bu ı!:i 
mümes:ıili arast.'lda y"lli hi.I 
müllikat faydalı görülmekte 
idi. önilmüzd~ ı;etin günler var
dır. Halen ba;.ı noktalarda aka-
met u~ıyıı.n Hitler hiç ~üphe· 
sız ilen atılmak <;arel<•riııi an
yacaklardır. Alınan propagan . : 
dacıları daha şimdiden Yuna -
nıst:ına bir iiltimatont.lan ve 
hatta ültiın:ı.tomsuz bir taarruz· 
<l ıı b:ı.hsetm~'tte lirler. Fakat 
Büyük Britanya Ywıanistan ve 
Türkiye arasında şu an la e-ı 
kat i bir karşılıklı itimnd mev· 
cuttur. 

111 • Mueavva yolunu elde!:' 
kanurmamak ıçın, 30 : 4-0 
bin kişilik bir kuvveti o J 
dağlık araziyi müdafaaya ı 
çalıştıklan, hattli mukabil ta
arruzlar yapmak fodak9.rlığı 
gö;terdikleri de bildirilmekte
dir. Bununla berabc:r. iler <lü.ş
man ;.a ı.l"'UZunu, bermutad. kilt 
lc!c. hal.ııdc esirler vernıclı:lcl 
d~ k, "'ıladıkla.nna göre, diren
m ı u..-un müddet devam 
ctb yec <;i tahmin edilebilir. j 

1 
(Baı b,..fı 1 inci Ayfada) 

nazı endişe verici em:veler 
Londra, 20 (a.a.J - Times 

gazclcsinin Belgrad muhabiri 
yazıyor. \ 

Yugoslav ga:octeleri, Yugos -
lavya ile Almanya arasındaki 
müzakerelere mütealalik olarak 
Alınanlar tarafrd:ın yapılan 
emniyet hahş beyanata ilk sa-1 hifel dni tabsıs etmektedirler. 
Bu hal, ııillzakeratın devam et
mekte olduğunu göstermesi iti 
barile manidardır. Nazilerin 1 
pek o kadar mutarllan olmıv:m 
lıatırşinaslıkları burada hav -
ret ve korku tevlid etmiştir. 
Çünkü bunda gizli kelimeler bu 
!una bilir. 

Yug<>!llav seferberliği den.ın 
ediyor 

Udgrıtd, 20 (a.a.) - Reutcr: 
Yugoslavya ile Almanya ara· 

sı•Fl?ki münasebPtlerin tanzim ı' 
ve ıslahı maksadilr. yapılan dip 
Jomatik göri.i.şınelcr dev~m et-: 
mekt,'ClJr. Bu görüşmelerin nP 
karlar devam edeceği hakkında 1 
hie bir sarih malumat yoktur. 
Bu esııadıı. Yugoslav ı<efcrberli
ği de deva.m eylemektedir. 

Almanlnnn yaptı~" sinir har 
binin wn hir misali, Yııgosıav-1 
.Yanın, bittabi Almany-.ı lehine 
bazı •artlv.rı hariç olmak ü~re 
ü~!ii p:ıktı lmıo:a cdeeef,i hak -
kı~da ç1kardıklıırı şayir,ıır. Bıı 
yalan haber. bidayette Be!!!'l'ad
da e'lılişe uyandırmıştır. Fakat 
haberin nereden geldiği. anla -
mLı:ca endi,e de nihayet bul -
mu.ştur. 

'9•1 tarafı 1 inci sayfötdaı) 
zaptı neticesinde birkaç bin esir 

( ea, tarafı 1 inci aayfod•l alın:ıcak, Asmara ve lı.Iusavva 
arttırma.!< için vakit kaybet- yolu açılıruıı olac.-aktır. 1ngiliz 
memiş olduklannı isbat eyle-, !Iıtalan ayni zamanda Hararı 
diklerini söylemiı:; ve şunları da zapta muvaffak olurlarsa Af. 
ilave etmiştir: rikanın hu kısmında nihai saf

"İngilizlcr hava filolarının 
kudretini arttırmak için fev- haya yaklıuıı.lnıı · olacaktır. 
kala.de gayretler sa.rfctmislcr- Batmlan lWyan iaşe 
dir. Hücum tabiyelerile har~ -ı geuıik>ri 
kete geçtikleri tayyrrc miktan Londra, 20 (a.a.l - 1ngili2 
ve Fral!Ca. Hollanda ıneydaııla-ı bahriye nezaretinin tebliği: 
nna ynptıklan hücunllar ve ltalyanın deniz aşın orduoo 
bilha!!Sa Bcrlin, Haroburg ve 

1 
ile olan deniz muvasala batla

Br;:omene yapılan akınlar İngi 1 rıua karşı l>an:kiı.tta bulunan 
!iz l•<ı\'a kuvvetlerinin normal denizaltılarımızın yeni muvıtf
bir surette neler yapmağa muk fakiyctleri bildirilmektedir 
tedir olduğunu gösteren en iy' l'tmost tngiliz drnizaltısı 
delildir .. , 1 "kumandan Cayley .. harp gc -

Kolonya hıwa llUcumu roilerinin refakat ettiği ve tam 
Londra, 20 (a.a. ı - Dün yüklü iki İtalyan nakliye gcmi-

K ı .. · 1 1 sinin dahil bulunduğu bir ge -
gece 0 onya uzerme yapı an mi kafilesine r:ıU\·affakiy.!tlc) 
tanıTUZ harbin baı;ındanberi '.!6 

zd eh Al neticelenen bir hücumda bulıın-
ıncı ta:ırru- ur. Bu ş re, · ı muştur. Tonilafo!arı 6.000 ve 

Haberleri 
--.. ~. 
As rliğini yapma
mış memurlann 

vaz~eti 
Ankara, 20 ( Huııu.<dl - Aa

kerliğini yapmamı.ş olan orta 'ı 
mektep mezurılaruıın askere a
lındıltları takdirde ınemttriyet - · 
!eri ile alikalan kcsı1mesi hak-1 
kındaki kanuıı projesi tamamerı 
hıuırlıuımı~ bulunmaktadır. I 

İhtiyat zabiti hakkını ba;:z 1 
olup ta fili hizmetini yapın.amıı,ı 
olanlar asıl memur olarak te- 1 

lakki edilmiyeeek ve bua!ara 
askere gittikleri lılkdi.rckı me-

manvıının harp gayreti•rinde 
oynaJııi!ı, çok mi!him rc·l sebe . 4.000 ton oları iki nakliye gemi- muriyetleri ile alikala.rı kıı.lmı-
biyle, !ngiliz hava kuvvetleri 1 sınin aıılı:erle dolu olduğu gö -' yaca.kur. Yalnız devlet hesabı.
son zamanlarda biiviik bir a!A-ı rlilmü~tiir. Torpillerin infilakı- na okunıuş olanlar bu kayıUaıı 
Jı ., g·öutenı•;~ıerdir.· fngı'liz ta'-'· nı çok şiddt>tli ~ni bir infilak jı ~ ~ ..., ' tak' tm' tir N ki' ·ı i8th1na edilecekler, terlıiblc'I'inı yarelerinin son akınında me~- ıp e ış · a ıye gemı e· 
bur Hohenz.:ılkrn köprüsüne rinden en az birinin tamamen müteakip eski va.zifclerine ah-
giden yo'a i:mbetler o!o,:!Stur 1 taıı~ip edildiği muhakkak ad-

1
, nacaklardır. 1 

Kolon.>•.da başka mühim he - • dedilm""t"cı;r. Q<)rek ortıl mektep meıı:UDU, 
defler de vardır. Kan"lları ,.,, Unique denizaltıaı "kumandıuı " gerek ihtiyat zabitı hakkını lıaiıs 
şimendife~leri haı·p ınabemesı Côlld,. torpillerini harp gemi - ı mMıurlan fili hizmetlerini yap 
sevkiyatına yarıyım mühim ne lerinin refakıı:t ettiği bir genı.i 
hir ynlları ~bekesinde hay:ıti kafilesine mensup ve tıım yiiklü ınak iizere askere gittikleri tak
bir halka teşkil etnıelttedir. Bu bulunan takriben 3.000 tonluk dirde nıe~uri_yetten . aldıkları 
'6hir heza c~pbane ve iııfilil.k İtalyan ia.~ gemisine isabet et- .ı maaşlar venlmıyecektır. 
maddeleri fabrikalariyl<' petrol R 
tesiss1.ı ve yülı.s<>k fırınlar mın-ı ti~miştir. Bu iaşe gemisinin bat-ı' umanya ile ticari 
takasında bulunmaktadır. tığı muhaltkakt~. mübadele 1 

Kamyonda Hiidımlıb;iinden 

lstanbula gelmek lı%ere yirmi 
beş yo!eu bulunuyordu.Miisade
mecle şoför Hasan ile muavini 
bir tcsadhl e>ıeri olarak ve kam
yonun a.aıl iııı kısmı parampat.'
ça olduğu halde kazayı pek ha.. 
fif bir yııra ile ge.-ıtt·mışlerdir. 

Bunlat'dan bnşka 25 yolcu • 
dan dokıızu derhal ölmiiş 16 ıu
da ağır sın elle yaralanmışlar -
dır. 

Kaza nı:ıhallincle tahkikata 
mü,ldeiuMnmi muavinlf'ıinden 

Orhnn Kôni ve adliye doktoru 
Eu~ı Karen memur edilmi~ler
dir. Adli) e doktoru ölüleri mu 
ayene clıııiş ve ciimltSi dün g~ 
vakit diğe!" oir kamyon ile mor-
ga gctı.rilMişkrdir. 

1 
Trımph denizaltısı "kuman-

H k k 
• dan Voods., tanı yüklü ve 1 Aııkarıı, 20 (IlLLqw;t) - Hü-ava urumunun ongresı 1 2500 er tonluk iki dillfroan i~ k~et~zle R~manyaarasmda 

1 ~;misiui batırmıştır. kı tıca~ a~l~maların ye~~e gc- 1 

Agır y:ır3lılu civar ve etil 

yakın ha~bhnnelere naklolun -
muşlardı•. Ih me-u hepsinin lıa
yatJ whlikelı gıbidir. Tıı.hlıikata 
ehemmiyetle devam ohınmak -
tadır. 

Kazada ölenler şunlardır: 
R!l.fai! oğlu 1s'l.lı:. Amiloloe 

oğlu Ko:tant\n, Aristidi oğiu ~ 
tiri, Avram oğlu İ!yazar, Nlko 
oğlu Sotiri, Kostantin oğlu Yor
g\. Yani oğlu VBJ!il, Nişan oğlu 
Artın, !sak o;";Ju İlyas. 

( Ba4 tarafı 1 inci &ilyfada) 1 
dat bütçe8inin el<:> cömert ve ha
miyetli Türk milletlnin artan 1 
alakası sayesinde fazlasiylc te
min;ııe iınkan hasıl olacağı ya- 1 

zılmakta, motörlü tayyare, pta
nörciilük, parnşutçülılk ve tay-1 
yare modelciliği sahasında ge
çm ,;eneye ıı.İ$betle dah;ı büyük 
randıman e.lındığı bildirilmek -
ted.ir. 

Raporda ,kurumun açmış ol
duğu bava gedikli hazırlama 

yııva.<>ına ı.:eçen yıl binden çok 
fazı.1 talebe alını.lığma \'e bun- ı 
!arın büyük bir ekseriyetinin 
hakn hava ordusunda hizmet 
gürm~kte oldııklaıına, diğer bir 
kısım talebenin kurumun An· 
karauaki mekteplerinde pilot o
larnk yetiştirildiklerine işaret 

edil;·rek bunlardan ba.şkaca 

Harbiye ~fektebimizin hava sı

nıfı talebelerinin de yetıştiril
mesine çalışıldığı ~e liseli 300 
kadar gencın ınotörlü tayyare 
V'e p!ıi.nörcülük kapmlarında u
çunılduğıı, bütün bava yedek 
subaylarının antrenmanlarının 

yaplınldığı ve yeni yılda gedik
li hazırlama yuva.sına 1250 ta
lelıe alınmasının karıırla.ştınl -
mı~ bulunduğu. bu maksatla 
lüzumlu olan tedbirlerin daha 
şimdiden alındığı izah olwunak
tadır. 

İdare heyeti raporunu, Hava 
Kurumanun deruhte ettiği va
zifenın ağırhğını idrak ederek 
çalıştız.na ve Türk milletinin 
büyük vıırbğı ve Türk gençlı
ğinin yüksek vasıfları sayesin
de muvaffakıyetin mukadder ol
duğuna işaret ederek bitirmek
tedir. 

Bundan sonra miirnkiplerin ra 
ponı okunmuştur. Müra • 1 

kipler raporlarında kuruma ait 
varidat v~ ına.'lraf hesap \'e ku
yudatının usul ve nizamlara 
uygun hır şekilde ve mükemmel 
bir halde oldukları tebarliz et
tirmekte ve muhtelif mevzular
da idare heyetince alıumı§ ka
rarlarda mutabakatlannı bil -
dirdikten sonra raporlarına 

şöyle devam etmelrtedirler. 
Kumınun son aldığı ve muh

terem heye tin izin her gün ııa

hidi oldu!Tu yüksek ınkişaf kud
re.t ve kabiliyetini teh~rüz ettir· 
meği ''azifc biliziz. 

TUrk Ha\''1 K•ırum .,un te
esıı"-<ıünd ıı beri, hı ~ aı:! ır feyiz
li bir devir idrak cdJmPon ü;tir. 

Dokuz aylık \"!lricht. büt~ede-
' 

ki bir senelık tahmine nispeUe 
1 
u ) • tirılmes~.' _ı;aıı~~maktaclı.. Ru-

takriben dört misline baliğ oJ- ı cret } memur• manya hükumeti Svn zallllUllar

muştur. 

l\:urumun, motörlü, motörsili: 
tayyarecilikte, para.şüt~ülükte 

ordumuza yetiştirdiği kıymetli 
unsurlarla büyük milletimiz if-

da ihtiyacı cılJuğunJan babsede-

lar için çok mü- rek bi?.<len kömür istemiştir. 
1 

Buna mukabil maden .1C4ğı. 
hirn bir karar direği ihtıyacımmn karsılanma

( Baş tara.fı 1 inct Nyfada} / 
tihaı edebilir. Milli Müdafaa maddelerinden biri vazife ba-
Vekiliıniz bu hakikatı her veı>:le şında terki hayat eden veya sa-' 
ile ifade ve kurum hakkındaki katla.nan memurlara verilecek 
hayranlık ve takdirlerini bu su- I maaş ve ikramiyeye aıttir. Bu 1 

retle ızhar buyurmuşlarclır. madde hazırlanırken devlet ıne-
Türk havaeılığı ile maddi ve· murları hakkındaki ınevıııat 

"ı talep edil~inden istediğimiz 
direkler geldigı takdirde kö -
milrün gönderileceği aliıkah 

Rı.ı.ı:ııauya makamluma bildiri!-
miştir. 

Dığı!r taraftan Rumanya hJ
kfımeti killliyetli ınıktarda taze 

manevi aliikalanmıyaıı hiçbir göz önünde bulundıınılmuııtıır . 1 balık i~temektcdir. 'l'a!ep aU.ka
mücs~ese yoktur. Bu kabil ücr~tli meınudnra darlar t.arafınd:ı.n tetkik edilm~k 

Türk gençliği havacılığı en mu;ıyyen miidddlerini ikmal et-! teclir. 
bü;ük ideal ve gayei hayal itti- tikleı·i takdirde kendilerine bir I Köınür istihsalatı 
haz etmiştir. tekaüt maa!OI veya öldükleri 

1 
Bütün dünya milletlerinin i.q- zaman aile rine bir m:ıa.ş b· ğ-, artıyor 

tikhll ve mevcudiyetinde en ıanma.ıı da karar altına alııı.ını.ıı- Ankara, :ıo !Hususi) - !ktı-
mühim rol oynıyan havacılığın lır. sat \'ekalct! bıığl:mlllizı külle-
aziz Türkiyemizde layık oldu - Proje buı;-ilnlerde Büyük Mil· me afetinden kurtarma! için 
ğu mevkic yükselmesi için icar I k:L Meclısıne :>e\'kedileceklir. · Ziraat Vekiıleti ile i.şhirl..iı yap-
eden tedbirler alınmıştır. Diğer taraftan devlel dairele - ı nıış ve küküıt istihsalatunızı 

1 
Bu tedbirlerin ittiha&mda bil- j ?'İnde ~alışan ücretli memurlar arttırmak için icap eden tedbir

gi ve iradenin hiıkimiyetıru mü- için de devlet memurlı<n gibi te, !eri olmıştır. 
eahede etmekteyiz. 1 kaütlük ve saire haklan tawn· i Ög-rendı,,"inıize gOı-e lktıoat 1 

Jo'en ve san'at illeıninde en nıası tetkik edilmektedir. ' Vekaleti son zamanlard:l istilı-
ince bir mevki alan h&vacılığın Bu hıı.susta Maliye ve diğer sa ı edilen 56240 torba ldlkürdü 
yar ve ağyara muhtaç olmıya- vekaletler murahhaslarından tanırunen Ziraat \'ekillctinin 
cak surette bizde de teessüS e-

1 

mürekkep bir komisyon ücret- emrine vermiştir. 
debılmeei için beynelmilel şöhre- li mcınurlann istikbali için ınils- Dıger taraftan bu rakamın 
ti haiz yüksek derecede miihen- pct neticelere varacak bir fa.ıli- nisan ayında 58li40 torbaya çı-
di~ler celbedilmiştir. 1 

yete ı;cçmiş bulunmaktadır. kanl:ı!'ağı bildirilmektedir. 
Gelecek senelerde bizzat ima- öğrendiğımize göre fu.'1-etli 

Y Rralılıır Ja şunlardır: 

Banka apartımanıud& 5 nu -
mıırnda sakin Manol oğlu Pan
deli, Balatta Taht:ıminarede 
224 numarada Bohor oğlu Ya
scf, Kadıköyde Misakimilli cad
des'ndc otuı-.ın Art.in oğlu Ale
ko, Büyülmdad:ı Lalııhatun so
kağında 65 numarada Dimitri, 
Sin :r.ıköyde Eşı-ef sokağında 
19 .'lm~rada sakin Artin oğlu 
Miço, Rcyoğlunda Bekar so
kakla 15 nwnarada oturan Av
ram oğlu V ahruı., Ama,-utköyde 
Y~baııigül sokağında ZT numa.. 
rada oturan Yorgi oğlu Sotlrl, 
Nişantaşında Bostan sokağında 
3 numarada sakin Koça oglu 
YaraE'<ıVll., Anıavutköyde Kil • 
çiik yazmada Franko oğlu To
dori, ü.,küdnrda Ahmed.iyede 
Derman çı.km.azında 8 nıımara
sakin Koço oğlu Dimitri, Olim
yos oğlu Maııol, Sabatay oğlu 
Menahinı, Adapazarlı Abdullah 
oğlu Eyüp, ~of.ör muavini İs
mail oğlu İsmail. 

Ha.<rtahanede bulunan yaralı
lardan Manol oğlu Paıldeli de 
ölmi.içtilr. 

1 Devlet Demiryolları lla\ .lar ı 1 
!at sahalarında büyük terakki- memurlar için hazırlanac'!.k bu 
!er vadeden bu icraatta Cümhu-' kanun proj ·ine esas olmak ü-ı' 
riyet hüki.ııııetimizin ve Ba8ve- zere beynelmilel mevzuattan 
kilimiz Dr. Refik Saydamın da istifade e<lilıniş, şartlarımıza 
gösterdiği yüksek alukn ku - uyan hükümler aynen veya u- ı - Muhammen b<'dc!ı <15.000• !ita oı..n •300.000• adet parke ıaşı 
rumun ve bilhassa Türk mille- fak bir tndille alınmıştır. 7/4/!>41 p:ızarlesl f,l.nil ııııat 15 de kapalı ı:ar' usu!ilc Afyonda ;o<'di'.:ıcı 
tinin şilkranına lıiyiktir. Bu projenin esas itibariyle a-ı 1 ı.ı.mo rnüıl•ır'ue>• binasında satın •lınacalı:tır. 

Millet ve hül;fuııetin yük t>k na hatları ikmal edilmiştir. T&- 2 Hu i"" ~.ruıel< ıstiyenlen;• 1125 linlık ıuuvaklı:.at leınln.t Ue 

alakasını tahrik lıususunr!a ferrüat üzerinde çalışmalara k;onunun tayuı etlıtıi veı:ikalarla ~•ber tekliflerini ayni ı:ım s:.at 14 

ed
'l ktcdi de kadur ı...--oruisyon reı.slı.0.L.-.e vf:l"Il1(' i:eri ~zımdtr. 

mütemadi mesai ve kabil'yct devam 1 me r. 3 -- Şartnameler parasu olaıak Afyonda yedınci iJ)etme mudurlU-

sarfedcn kın-um baı;kamnın da j R t' ilimden alınabılir. (Zlo..90:::'::) ====-= 
heyeti celilcnizin takdirlerine umanyanın vaziye 1 
mazhariyetini wıeriz. es., tar•'• , inci uyf•d•> Rami 1'ümen satınalma komisyonu 

Merkez ht'yetinin müzakerele- korkunç bir zulüm dalgası roem reisliğinden: 
ri geç vakta kadar devam et· lcket tizerine ~ökmüştü. Mücs
miştir. Umumi merkez heyeti , ~~. romantik r;ıhlu . Codreamı. 

rtesi ·· .. tek t lan tarafından tebşır edılen umu-
1 cuma guııu rar op n.- mi haliis yerine, lejyoner id(lre-

Tahmlncn 8..ıo k.ı.lo mikw.rı~du v c dılk,.,...-ı,tu halinde un pazarlı.1d::ı u
~~caktır, Paı.ark:i muamelesi R3rn' de Tümen k;ı::-argA.hında s:ıtın lnt.1. 

k, n.ıısyonu mar.ı.f eti, ile 24/3 194 ı t.;.: ihiııe r:lstlıyan pezarte .ı g'.:nı.; s.uı.t 

11 de yapılacaktır caktır. sı iktidar mcvkiine geçeı· ge<;· ı 
-~ moz bir haydut çetesi haline in 1 t"ını ıorm'!k tsUy1!nlerlı1 her g\J. n T•lmı ne ve satın nlma&a talip 

olanları.l da yU.zde ..:>n beş temlnat par"'ll;..rı ·le birl.ı.kte :zikri geçen "ilD 

Ankara radyosun-ı 
da umca neşı·iyat 

1 
Ankara, 20 (a.a.) - Ankara, 

radyosu yarın 21 IUJ.rt tarihtn
den itibaren ye:ıiden Rumca e
misyonlarına ba.'Jlıyacaktır. E
misyonl.u· günde iki Jafa saat 
12 - 45 ve 21 - 4.') le yapılacak -
tır 

kı!ap ederek memleketi kan!\· 
boyamıştır. Yahudiler onar <'· \'e !aatt:J !W..tr: D ~ma komısyonuna mu~acaatları ilan olunur. (2189) 

mır •ötüriilerek belediye mcı,. · --------------------------.. 

~=~~ı~::S 0'~,~~~~1~~~ 1 DaniZ Levazım satınalına komisyoound n 1 
ğazalar ya~a ediliyor ve ma- &.-----------------·---------'· 
sum insanların evleri ateşe ·ve-· t -- Tatunia ..ı~en bedelleri 51~ lira olan 'oo adet bıtyük ve 500 
riliyordu. Bük~ civarında iki adot k~.uı boya n~lağının waıir ve tadilinin 24/3/1941 pazartesi gilnQ 
orman vahşiyane bir şekilde saat u de p;17.:ırbkla eksiltm ı yapıl.:ıcaktır. 
par~e.lwımış c<'Betlerle dolrnu•- 1 2 - Numuneler her tıftu 11 ... ı, dahilinde mealdlr kxımİllf'ond:ı gQ-

tu. Bunlara belki pek güç 'na
mla bilir. fakat maalesef tama- i 
miylc lıaldkattirler. · 

rülcbllL
g - i•t.lklilerin ısG.25 lirahk ilk lemlruıtlarıle birlilı:.te 

ııaaltc adı geçen ltomlsyonde hazır b ıüı.ırunalan 0;1n olur. 
belli .ı'ın Ve 
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1 

fertıimenin ilmi sarıları 1.00 
1.03 
1.18 

Program 
Haberler 
Müzik 

cııo.-" a llMü -fada) ne okşamak ar.zusiyle, bir Fran U5 Ev kadmı 
.. n gnlenp nmflarma ben - aıza söyleyinis: "Kuzum" ta - * 
.. w~cn, ifade etmeğe c;alış - birinden ço!t güceıı.ir; çf1nkt1 ıuo Program 
mıııta' ti, asi !btllif, ..ıerde, o, bu i<eljmeden bıtşka manaıar ll.33 Mütlk 
Jmıt lı:ıelimelerde, inunm et • çM<anr. 12.50 Habed.,.. 
i,.a.Jı:i wınfları görüefuıde, on& Bir de Fnmıın:iann o~& 13.05 Möz:llt 
kı;J:met vericıiııdedir, &ykınlık kelimelerini gözden pçirelım: u.ıo Müzik 
ta, en ı;ok, bu noktalarda ııırı • Bunların bir taııeei "Var ki, he- * 

l8.00 Program 
18.U3 Konuşma 

18.08 Müzik 
18.30 Mtizik 

Haberler 
lt!üz.ik 

Rad70 

19.38 
IP.45 
20.15 

ıazeteei 

20.45 T.....U 

21.30 
21.45 
2230 
22,45 
23.00 
23.25 

Konu:şma 

Müzik 
Haberler 
Müzik 
Mü.uk 
Kaparu.:s 

tıyor, ve bu, her ,eyden eVftl men bütiin Frausııı anneler, ço
ıııaddi, tabii muhitlere, ic;tiınai \ cukll\rınn, ve eevgilıler, birbir -
tıesirlere guı:e tenevvü etmek • !erine, nüvazi.j TDak•mında söy
kıdır. Tabiat sRhaeırıda misal lerler; "Mon ehau" bu, ne d& 
olarak alacağının; ııu iki unsıır, mektir, bilir ıllisiIDz ! "Laha -
lıu farkı bize sezdirebil1r; wa· nam" eğer bir Fransız, okşama 
tee" ve "kar." Bu iki tabiat un- maksa.Jiyle -sen, benim 19.ha -
ıımıına, yanık ~öUerde ya.şıyan nam.sın.- diye bir Türl<e hitap 

inhisarlar pOro imalinden 
vaz geçti 

!nhisa.rlar İdaresi, piyasaya 

YENİ MBAB 

Ka$Blari 

BAŞ, DIŞ, GRiP, 
NEZLE, 

ROMATiZMA 
ve SOGUK AWIN
LIGINI DERHAL 

KESER 

1fer ec2anede ar~~!':'Kaşelertni 1 Araplarla, buz küt leleri ara.;ın - edel"l6, buna muhakkak dan _ pür o çıkarmamağa karar ver -
da yaşıyan J.:ııkimolar, başka. Jacağını söylemekte teroodiid ıniştir. Buna sebep, yerli püro
baııka vasıflar ve manalar ve- etme?,sinilı. Batırl.ardııdır ki, O. !arın ilk tabakasını ~ eden 
rirler. Bu insanların cennet ve ı manlı devletinin bir Maarif Na-ı Virjina ya.prak tüttlniinünmeml=====================z==::ııı;=· 
cehennem, yahud zevk ve elem • zın siyasi rakiplerini tezyif için, lelretimize getirilememekte bil- T. C. Ziraat Baakası JtdBabul 
teliklı:isi, hiç ı;üphesiz, birbirı- onların kafalannı lahanaya, ""ı 
ne benzemez. Maddi ilimlerin gazetlerini de, lahıına yapratı • ı kınmamdır. şubesinden : 
lehçesiyle hu iki unaurdan hah- ne benzetirdi. Bir tayin 
:=~ı:~ı~~ı~:::: :'a~~; ~'$~uı~,;:;;OfJ ~~n: Giresun tmdık mtttehasıııın ı.a.. =:ı:u~-:.:!"~ için:_ ıı.::;•.:••t=; :·,; ":!;8: 
ııeticesi olarak. tabii kanunları sebebini de söyliyeyim: Fran • Hakkı Mahir Durukan Ticaret 1'la ~· _,.. 
hiç değışml"ı; liıkin ayni unı;ur- sanın içtimai ve iktısadi haya - Vekaleti Dış Ticaret Dairesi r MIU:acaaı edeceltleriıı çiftçi ,,.,,.. .,..... 

lar maneviyat sahaııına girdiler tmı tetkik etmiş olanlar, pek iyi miivavirliğtne tayin. edilmiştir. ..ıınanı.ı - eUn.eiori lmmdır. C-. 
ıni, ış tleği~ir: Mıicerret fikır - bilırler ki "lahaıia" ve "karna
lerini ve du ·ı;ııh:.rını ifade için bahar" bilhassa J.'ransanın şi - Toptan satışlar için meıy 
benzerlik yt•lu ile, atı>ş ve kar mal kısmında çok verimli bir ru kar tesbit olunuyor 
tim.saUerini ve c.nun vasıflıırını mahsuldür; bunun, Fransız ve Hllkfımet, bııtön huswıi fab-
ortaya koyan inc<uılar eğer A- İngiliz ticaret muahedelerin

Toprak Mahsulleri Oflsindenı 
:o.ewn ....... 1-us:i:J- u -...ıııı.ıe - ~ .. ı-ılltıllh· 

la oatıa abnacabııdon taliplcriJı 14/ S/4ltl. p - ~- 15 
man haı:ımdaki ...-ı.., aür mdlon. (DOi) 

rap veya Eshimo iseler, bunu de, ş:ırap gibi, yüksek bir mev • rlkatörlerin toptan ı19hşlen için 
ba§ka bir gorü, ve seziş tarziy- kii vardır. meşru kir nispetleri tesb\tine 
le yaparlar. Onların iki aykırı Bununla beraber, btttün Fran karar vermiştir. Bu had, ilk de- ========================== ''mecaz" veva "ksbih"' !eri kar- S17.lar, lahana fa.silesinin bütün fa olarak yünlü kum8Jj l.op • r, ________________________ _ 
ıımında bir · ii~üncü aykınlık ta nevilerini severler, ve çok süt tan ilatışları için tayin edilmiş - J Me f M ima 
mütercim taralından yapılır. VeT'8İU, diye ineklerine de ye • tir. Miktar, yttroe sekiz bu- mur '~ en emunı,a 

21 ..... ... 

SIRKETIH 
Hissedaıımn FerWda to 

ikinci • dmtnamesi 
~Bo;-- - ·-- ... 96ı1fi kvka1'dııt i'4' ... 1-aJ- t.t .... ' ' ....... ettik-

leıı:i - -- - t.4lll lem .... ' llWlr-
tui müz..abn 1*ab& tsha=oı 1 'IC' 1e'! cıelıM ~. Bı;. 

Hlbcırla ı.ı....ı.._. 211 N-.. 11Kl =-t.,.; ,_ - °" ~ 
e:trRıMn CWe*w'e ile+ + d' de k*9a merzcık · dllt:dd m-
Z81llDamı11Dıi: 1, 'K, 11, ım, Ye 30 \oW*. m· ı' ' ··-Aıe tadl1lt Jttuı 

ll;l:n ticaret -- - _,. ....... --· lw --.... w.r.r 
tı:tı- d•wt ol--. llbu ~ -- -- 115 -
m 1-\esl mnMbtnce '*' .............. b ' 7 aa dlıbi iltt~kf' 

,,, Is 'het -.dır. 

Ruznamei MÜ7.akerat: 
Ticaret k•nunanan 389 uncu mada 

desi mucibince ham muktezi 
tacHI metinleri ı 

ll&dde • - Şlrlı:olj ~ h~ _ ........ - - ... -
~ ltaDımu ınedml Mlldlırlle-ir.e Wv1llaıa - eda' 

Madde 16 ~u'ket h!ooedorları- olıop da mn.edcnl haklan iotı

m.ıl ebUı'eıUodıen. tam•rne.n veya kımııeo msbcun1 bulunanlara uı~ 
bb 1 in ~ Ye tem1tki kanwau medeaf hmcthnlerine t.ibid.fr. 
-. Jf - Hlueda.rlardan bldoıla ll!ii&1I ile ltiııaesimn .,_ 

.._,_,,. intikalinde ıı\lras r-en ~ odlhneml;; loe int!kal mu

aıneleot mın.ç,ı.,. ııwdalıi lşlirek - " twt& 1111lllı:17ete ta
lımYvO?ll - ,..pılır. Ve l'Ü& _.. - - alımı'. 

lıladde :ıs - lle)oet; umumıyede - olan '· dar.la«lan 1- bın
lllD. mutua:rrd old&.ıtu h' J•lnm adediDe ee... bıeDa' elli hiw içi:ı: bir 
_. - halda nrdn-. Bir .....,n arl leıa (MI) ondmı.,.. ...ıdlrien 

bildi - de dahil cddutu holde (%0) ;pUml boflea - ftp! ol.o
-· M~ mmn- mlk1arda ~ mülıoriclen oalıip olma
,_ i>isıedarllıı>rı. blloçümA mi• elorlnl bu - lbllt ..,. aralonnda 
~ raüm..U ta7iıı edeoolı: l>e;reli ~ ı:rtlzok..-elemıe l•lirok 
ctrn d ei llriimldkadür. Dinsiz bir filozofun şöyle bir dirirler. Sınaatçı olmaktan zi • ~......,·~. .. Y "- -oai&l 

ıo&>ü var: "Yunan ilahlarının yarle, ı:iftc;i olan Fransada !aha- .,.....~ M..ıde llO - Mediat lıdare ~ Mr ı..re IQllN& eöor -... HWım 
rengi beyaz, ve Afrikalılnrı•ıki nanın bu hayatt ve iktlııadi kıy- Ankaraya giden yünlü kumaf Malige Y ekalettııdan - "71ediil halde .-.O daveti ~ ""'ı.aıa.ı.. oı.r.ır. lopl.ı-
siyahtır; ve "~~r öküzün de in- meti. onu aaırlarC'~ Fransızlara fabrikatörlerinden mürekkep! •h mıbilir. lllecli>i idare,...., w hatma - i>cıeün ıı:ıildan h"l"'li 

9llII kadar akıl ve Y.ckıisı, vt• in- sevdinniş ve nihayet bu, en tat- , heyet ııehrimize dönmüştür. fılt/1- tarila n 4'06 ......,.,.h ,_,,ı • ı 'ı ~. ttAll-Jı:~==u=nu~7=-==la7ın==o=hı=tlUl'=·=~~=====~==~~====~I ııaıı gibi elleri oJ,aydı, o da ilii- lı bir okşama kelimesi olmuıı - ı torih ve 2/Hl'IT numuıw -.,.. boıl!t ~ - ıa-ıı 
hını kendisine benzetirdi.' Ta - tur. • YENi NEŞRh' AT 11 l!ırln tatbiki ~ 1ıelkll ııdilen w eı:ııı..- ...., ~ ı : ı lıii ve maddi muiııtin tesir• al - ~u misaller de göstcrivor ki, 1 mak - A. - Beis; B c.A.7.a; C• Pen ınemunt b 7 lu. lstanbul LeYazım amirliği satınaıma k11D1lsyollllll1lan 
tında baıılı)"ı gorüş ve anlı;. - kehı:ıelerin kıyxMt hükümleri -

1 
ııu ıneomır-. ,.,ı. -..flan ı-;ç..,. .... _.1ege1r .,..cı~I!=------------..;;.. _______ .:;_ _____ _,_ 

yış farkları, asırlarca deği. ik - nı ogrenmek yalnız liıgat kitap- lsıam ·Türle Ansiklop~disr - m!ld-; 
likle.re. uğrıya ııp-ıya. ınsanlan l'.1nnın _yard~ ile olm~; _hatta MuhitOlmaarif llelae: mı 
bugunırn hal getınnıı;tir. Ay"ı- lıııan ılimlen de buna kafı de - AMJıa: ıso 
nlık bır tek m~C'niyet aill'Sine ği!dir. .Aean ilmiye kütüphanesi tar 1 Fen mem_. l.IO 

mensuı• ol nlar 111·ru<ında bııgun Psikolojinin muhtelif şube - rafından neşrohınan bu mühim 
bile van1ır. !erini, iktısadi içtimaiyatı ve eserin ıo ımcu sayısı intişar et- 1 

Alın.ı.n ve Fransız şürkri Durkhcim'in çürük sosyolojisi - ı miştir. Bu aayıdakiler Lisanda 1 
birbir. ı~r·ı·nth·n n•· kadaı· farklı ni değil, sağlam temelleı üstü • Edebi ' ' k ahenk: Profesör Ragıp, ' - 1 - Y• te <lan 1.oz1a -..u; 
;.,.. aynı· teknıkl" yapılıruş m:ıd- ue urulmıu; bir sosyoloji bil - 2 -~-....., ' k kt' yatta ahenk: Eşref Edip, Hakiki - Dd*-lıık. - grup mtidOrllllll, •------. ..cıa,oet - . 
dt 0"'yıen· ar,,.ınd·,ı da o"yle fark- me gere ır. ..... .., , ,..._ ___, _,. ~-, ..--. - T ahenk, •~-< -Lenk·. Profeso"r .,.... "" aıL-. . ., ve,-ahllt bu vuitelere .......ııı ..... w::Jll ...... ıı e.....I 
!ar var; ı: >ela Almanların ve ercüme yapan bir kimsenin, ıı.c= ..... 
!Jransızların yatak tclnmı ve Türkçeyi iyice bilmesine de dik- Ali Nihat Tarlan, Kainatta a- , boıl":"""s:'~ ııtmı..tmcı-.- - ,, • ...ı•ıı-ıtc; 
tahve fincHı•!an birbirine ben- kati celbetmek isterim. Bizde henk: Rasathane müdürü pro- Aaı..nıo: 
ıenez. Şimdi bir Fransız veya yazı yazanlardan ve hattıl ede- fesör Fatin ve diğeı· maruf ı - Yııp ııo cı.. ı-a oım ..... 1<: 
Alman ~iirini tercilmc edıyonız, biyat~ılardan bazısının, öteden-

, L- · 'I'" k~""Q k U la b -hsiyetlerin --ı•~m havi • 2 - Maı mlidl!rlütü, aidl muholızbtı,, ~ -••ıillt!l, arui bb-
dlyeliın: Hır "L'", •·:u'rin ct~rııni udi ll!" ""~ u anı n azı .,... T-· 1 , ~ ..,. ~ F , k dir. lir komisyona ms!!ti veyahut bu vameı- ~ ..ı.n w,.. a..ıı hiz-
ibtisaslannı ifade i~in, ınuhıf.in- arnça ve ı~rapc,;a elimeleri ·- - ~ - . 1 meüerde bulunGıue olıntılt; 
elen aldığı m ıddi '' image" tim _ yanlı~ bellE'miş oldukları görül • . _ 1 _ Sicil .,....,. 14 ıtie rt• istitaclııt •bıU tl . t 1 ···t; 
sallerle onların vasıflannı ken- mcl.tedir. Bereket versin ki ye- cdeb" ki de ld - · · · h fi bö' 1 1 . . f ve ı :aev o ngu ıçın, F- ,,_, wıacınn: 
dıi hayaline göre evirip ~evıre • nı ar er, Ye erının oyasını edebi eserleri, b.ir yemiş gibi ı - Y-.ı sı; -., fazla ' ,..., 
rek bir "synthese" terkip yap - ça çohıık' meydana çıkanyor. tatmasını bilen, ve çeşnisini de 2 - Tapu.,.. ltadutro ....,. cNllfta .,.. ım.r "'*"' at1rer1 - O 
masından ibarettir. Buniarı ıfa- En i}i Fran.~17.ca yazan !•'ran- veren kimseler bulunabilir. Böy MMer!.ıtü hizln..ılerinde bir oeoe fon 1118RQriu1D ,,_ olmolt; ftJ'l-
de eden kelimelerdir; ve heı· ke- sızlanıı, Yunancayı ve LAtince- leleri de edebi esı.:.·ler tercüme hut ta Nalla ta - ._ - · · ' lndoa • b'! l"k! . _ _,_ .. h ?'070 pG - E J lhnenin bir sesi, bir im!i'ı.s!, bir yı ı r,ı enilUClı şup e edile - edebilirler; IAk.in Muallim Naci, o1moı1t; 
manlsı. bır ıçtimaı kıyıvıct', ve ınez: cünkU onlaı·. hu dilleri tarzında, indt ve şah.oıl edebi ı - Qdl o ile • • ın 1 ıı ıs-. ~ n' tr k; 
nihayet bir şa.lıs;yetı v· rdır. mc:rteptc iken öğı·enirler. Şim - mütalealar söyiiyen, veya ma • «ili• 
Sonra bazı büyi.ik Mirler, ı:L:i- di rn iyi Türkçe yar.:ın Türkün, razi bir görüşleri olduğu için, M<i racaat tokll 

meı~ """yerıı' hiı· şah•. 1·y V•'- Aı n ça ve 1''arsça bilmiyenler ki k yı -;y bir k' 
1 

v•~ J "T' ., ld - . 1 a a an. .....,....... en nn- 'T\lkarıda _.... _...,_ - bulunıuıııır lıll' lıııllıla ile --~.... --
--"'-'-- onların ·~! rı·nıJen. O U!~UnU s<iy emek, bir lisanın . ffi•- ba dili bili ~ .--· ' --"~""'"' ~·~ <l seınn '. ı auca ya ncı. - lk1 en ııeç 1~ı4rı941 tarU*>e lı:adar Jıbli)'e -. - - .... 
w.zi.ndcn, kıuiyl~ieıı yepyc~i bir ne emek olduğunu bilmemeyi yor- dıye, edebi eserleri tereli - d k'zrfu. 

&henk, ve adeta bir mıı~ ki nağ- gösterir. 1 me etmesi doğru olamaz. ı Komi8}'onlana der"-! tell<ili m..-.,. """'ilı•Nlea - - · 
meııi İI!Şa<I Prkl'l~r. Yab"-n' ı bir FranRızea yazı yazdıldan hal- c) Dil, idriıkin, akıl ve zeka- .- mtııacaaı ,...._ Ciieo lo7tn k*n-ı..ı...ıu. 
dilde ynzılnıış böyle bir nirin, de, Türkçeyi bilmedikleri Rahit nın mahsulüdür, demiştim. Ede ••v. 
fÜr malı.iyetini yar,.tan un 'lir - olan vatandaşlarımız da eksık b1 eserler, -bir taıom hissi ve ,.,.._,, -•k 
Jar.ın, henıen çoğu, onun aslına değildir. ÖZ dilindeki kelimele-. ı · bedii unaurlan ihtiva etmekle .,..ı._ ~ışktır. Terciırne yolu ile şiir nn şa ısiyeUertni ve içtımai kıy- ı ı - Nlifuo ~t ı lrer• caslı v~- ...,.. _. I* --
bunlardan tccrid edilince, oıta- mellerini bilmiyen bir adam, beraber- yine akıl ve zekanın kame& Pl'M!9<!de1r oureti• 
da çırçıpL-ık kalan timsaller ve doğnı bir tercüme yapamaz. bu maJı,,,uJüdürler; çünkü her sa- 2 - ı J<ıt:a fl>toçaf caıtı buÇGk dalaa -
hayaJ!crlc h'-lnlardan yapılmış nıı da bir misal ile teyit edece- nat eseri bir terkiptir, ve her 3 - Mektep tudi.Juıame ve;,a """"'" +mee; ..ıı ._ 
terkibin sade iskeleti kalıt' ki, ğim: terkip, aklın eaeridir. Bir ada - bır ....,.11> 
hu, şairin uyandırmak istediği Türk lisanın& girmiş "hayır" mın, ..dünya ve şa.lıııi menfaat - • - BultmduCJı mmwriTetıere alt , i!rlo ..ıı ~
ihtisası uyandıramaz. Bizim eli- ve "~r" veyahut "günah" ke • ler işinde değil- ilim meselele - ıruretı ~ siCl kamesi veyahut mn--ınmeıt klfldlı:.> 
mizde kalan yalnız bir sürü "ke- limelcri var; hunlann iki evvel- rinde bir hiidiseyi anlatması 5 - Sıhhi durwnunım ber ikl!IQde "" ı..tı,iude vazlte - -
lime" !erdir kisi ArapÇa ve sonuncusu fars- ve yazması bile, onun idrak ve olı:hıiuna dair hi11dimet veya belediye dolctoriuiu raportı; 

"Kelime" nin i~timai kıymet çııdır. Bunlann karşılığı "i;i" tefekkür mekanizmasının sağ - 6 - c. KJldcleiumumJIJiinden ınahk6ıniyeti oı,,..,..ıtı .. ~ -ı. 
hükiiml"ri üzerınde durmak ve "kötii" kelimeleri olmaz:· çün lıunlığını veya çürüklüğünü göe ka dstı.da zirine Mu~kc:--- m.,ruboıt ,...,_ - ıı. 
mecburiyetindeyiz. Bir cemi • kü bu l'iirkc;e kelimeler, içtimai terebilir. Şu halde tercüme ya - de olabilir.> 
yetin fcrtleıi arasında bile, kc- ve umumi birer hükmü, ötekiler pan bir kimsenin, hiç olmazsa, 7 - Hilsnühal ımjıda; 
limelerin -bilhaAAa his:~i nokta- ise, dmi - içtimai kıymet hü - ı böyle bir eseri mevcut olmalı - 8 - Askerill< -ik- •Nll1uıı hllvi,-et varak.wnda - - •· 

larda- şahsiyeti dcJi~ir. Türk - kümJ.,rini ifade ederler. Esa - dır. Eğer bu da olmaz da, ter • ı tem6.> · 
ge yazı yro:anlara. müex:rret fi- sen müslüman terbiyesi almış cüme i~lerinde ona bir "antori _ g - Talip olan şaha resmi bir dairede mu•!,'llıdem iae, bu dairenin 1 

kirleri \'e ince hislt•ri ifade e - Türkler. bunun az çok farkına te" sal&hiyet verilirse bu, ter - alelilaui muvM•k•tı.ni gösteren v~ •Talebe mü.lealllk iat.ıda ve mai> 1 
den bir kaç kelimenin manasını varabilirler. Netice şu oluvor ..-.ı.:ınn o daire vasıtası ile Maliye Veldletlne ı:<>nd«ilmeşi baliııde q-
sorunuz, nbcagınız cevaıılar, ki Türkçeyi hakkiyle bilmek el uınt e içini ilmh 

1 ~an ~ak- ıca muvatakatmmeye ltt1Wn yok•ur.> 
<arllaı·ın•an bı'rı· <ld. mı'Uı" - wn·ı aş ırır, ve a.w. onu çıgtnn· ı NOT: l.Uda.....,ede bu vesalkln g&..Geo'ild~l ve il- yovl-r. 

sizi ha~Teltcn hayrete düşüre - .,.,. " ' d d ık bT cektir. bir terbiye almış olmaktır. an a ç ara ı ır. 10 - AşaCıda yazılı şekilde taahbUlname cBu laahldltnamed~l<i mü. 
Şimdi böyle bir rııııkaycse, iki ~imdi bütün bu ince nokfa _ Neti('(': ) teoelsll nfilin resmi dairelord• veyahut ticari, mail - ......ı wi • 

millet arRsıııda, y,ıı•ılırs:ı elde !ara, bir de ilim ve sanat !ehce - Tercüme işi, sade bir lisan terde memur ve ım',..!ıdem cılmıw _ _. 

edil<.'n netit'•' kal"l'ı<ımda şa~ıı1p !erinin bizde henüıı tamanıiyle meselesi değil, ayni zamanda •V• 
kalmamak mümkıin <lPfrjldir. tekanür etmemiş olduğunu ilii. _ ilmi bir bilgi, bir ihtisas, ve hat- THhhütnune ,.kil 
Bunu misallerle teyıt etlecl'ğim: ve t•delim. Bütün bunlar, çımk- liı milli bir terbiye işidir. E.~ • Maliye V.ıctııetince Toprak tevzi tallınatnameırinin tatbiki için \elkil 1 

Türkç~ "kuzu" kelimesinin kar- in usta arasında bir fark l"Öze- I kiden F'ransızea veya İngilizce edileeek toprak tevzi komisyonlannda bir vazifeye tayinim halindo bu va- ı 
lığı her lisaııtla \'ardır. ve kuzu, tilmesi ve ortaya ilmi sartlar hilen kimseleri, her şeyi de hi- zifeyi k~bul edeoeğimi v• en az 45 ıl'in evvelinden haber vermed"'1 bu 
her yerde kuzudur; lakin "ku- ve hadler konulmasına -lilzunı liyorlar sanırdık. Bizde ilk defa vazifeden istifa ....,.a bu vazifeyi terk veyalwt hizmetimden istifade edil
zum" sözünün Türkçedeki iç _ gösterir. Ben de bütün bcınları olamk böyle bir kurumla orta- meditı veya i!ıtlhdannmın devamının caiz olmadli;ı idarece takarrür •tti
timai kıymetini bir kere düşü • düşünerekten edebi eserlerin ya çıkan Türk soyundan olmı - ilerek vazifeme nlbayet verildll! tnkdiTde, komisyon mesaisinin bu yüz

nünüıı: Bu nüvazi~, bu okşama tercüme şa.rtlannı sayıyorum: yanlardı. Sonra tatlısu frenkle- den ,,..kteye uğraması sebebi ile hası• olması milmkun ve muhtemel za
kelimesi: Türk i~in. en m• um a) Yabancı bir dilde yazıl _ ri ve nihayet kozmopolit, \'C mil rarlara kar•ı maktuan ve ce-lai ş:.rt olarak beş yüz lira tazminat verme~i 
bir Revginin, en hnlis ve in.<"lQİ mış edebi bir eseri, ancak edebi lıyetçilik aleyhtan ziipp~ler, on-1 ·.·e bunun için hakkımda dava lkam.,,ine ve ilfim iötihsaline lüzum olma- 1 

bir ııefkat ve rikkatin son had- eserler meydana getirmiş kim- !arın yerlerini aldılar. Ha llı:ıki dan bu taahhütnamenin icraya vaz'ı veyahut haıineden alacaı;ım varsa bu 1 
dini gösterir. Or::un içtimai kıy- se!C'r tercüme edebilir. Bir ada- bugitnün Türkleri; bir c~nebi alacaktan def'aten takas ve mahsubu ve y ·ıc bu taahhütnameden mütevc'
metlnin menşcini de söyliye - mm Türkçeyi ~k iyi bildiğini, lisanım bilen kimsenin, her şeyi lit her bangi bir lhtil~f için dava ikomesin• lüıııı" 'ıa•ıı olur"a bu davanın 
yim: Bu, Türkün çobanlık çağı ve onıın edebi lıyakat ve iktida- bildiğine inanmaktan uzaktır - Ankara mahlı:em"1erime rüyetini; &abuı ve taahhüt ed•yorwn. 
hayatından kalma bir şeydir; nnı gf\steren en canlı delil, 0 • lar. Ad••-= 
kuzu sevg!si, asırlarca insani nun edt'bi eserleridir. Bunun MemleketimiJııe, Avrupa ilmi N!i!n.< hüviyet varak.asındaki hüviyeti: 
duyguların incclıp gcııişlemesin kaxşımnda, akar sular durur. namın.ı. ;;irmiıı yanıu, fikırleri . .. Din .-ı prt olorak t••hhij< 'tti'•i ıx-ı: ~ ' >ya kadar ay-
deki tekamUlleri kmdisindc top b) Herkesten edebi eser is • ortnd rı .ilip süpiir'l'~k i> •·•l<en 1 ni şart!arlo müteselsil kefıl olarak ıte!alet ederim. 
lamış, ve ŞU gördüğünüz kıy • tcnemez: çünkü ilıda kabiliyeti tere lime hakkındaki y ın'· ve: Kef'lln ınoolel< ve odr .. ı; 
meti kazanmıştır. Şimdi Ti.Irk- her in '\na nasip 6lmaz. Ancak l boş C 1°0 ri dinlemeğe kım e - N"' • hH..;;,-et v:ırakasmd:ak!- büviyeU 
lerce bu kadar kıymetli ve azil: yar:ıtıc· kabiliyeti olmadığı ha.!- nin ıammülü yoktur. NOT: Bu taahhüt ve ketal~tname nott>= ro•en 1'ın7Jm olunacaktır. 
ctl:m lııı ok§am kelmesin yi- d , "E tlıetiq; " ilmini bildiği, J1afJlm :NabU t:ı:-niL ==~-··cı-•3=1..,•-~ .. c:ı~os7-0~•-------------!J 

Beber k!loouna aoo kımıa lahmln edilen on hoo ton kadar ••n oabu .... 
lll köoele almacaktu. Pııııarlckla el<sıltmooi :U/3/Ml --. lllınü saal 
Ml.111 tı. Tophanede tst. Lv. ilmirlilı ••un alma ~u...U. yapU.acak1D 
Uk t;cwmau liOOO luadır. Taliplmn bcili ·- kaoailı;Jocuı ~leri 

.-ı (~)41) 

••• 
Beh..-. .. 7G k~ tahmin odUeıı elli biu adet lıoo: un çunh u'uı.'tll:..o 

iıılt nam ve 1-bına .ıuwca1ctır. Pııurhkla elc;tltm..i »4{3/1)41 pıı.urtesi 1 

Süa.il saet 14.30 dR Tttphanedc ı~t, Lv. 8m.ir11'i Mtın aıma k:omi..,-yonundl.; 
l"IPla<aktır. tik tMninotJ 2850 liradır. Nümunesi kcımi.syoncl.. görülür. h- 1 

~n betli vokıtte lı:ontiByoca ~elmelerl. (889) (ltl99l 

••• 
50 ton saman abnacakttr Pa:1.::tiıık1a Wiltıneai. 24/3/1941 .Pf.ı...-· icl:1 

sttnü saat 15 de Tophan~de Lv. i.rrnrliei satın alma komisyonURda yapr 
lllcaktır. Tabnırıı bedeli 2250 hra ilk t•miııatı 118 lira 75 kuruetur. la-
Wdileriıı. belli Y&kiıte komiayona ıelmeleri. (!188) (111961 

••• 
4 h.s~ ınubtewyeıt.ı. mak.~ parçaları alınacaktır. P'"dZIU'lı:lda ekbilvnesa 

Wl/iMl ~rtean 8\lntl sa..ı.t 16 da Tophanede Lv. Anıiı J.i&i s;:ı.lln a~ 
~urıd.ı. yapılacaktır. Taftm?n bedeli 920 lira 72 kuruş R'll"liDt\iı 

1.18 lira ı t ~- Taliplerin belli valillı. ~ e.ım.ı.ri. 
(1008 - JOl2) 

... . . 
IOO,o.H> M1et kadar matna pıerçm çivi~i He pulu ahnacm.ktıı • .Pa.7.arlıkla 

eksi.ltııı .. i :ıt6/Vkl solı guniı saat 15 w Tophanede Lv. Amirliıii oatu! 
olma komiqonunda 7aptlacakbr. Tohmın beddi 9000 liu ilk leminat 
175 liradır. 'l'aliııioriıı belli vakiti• komL<yw>ıı ıeimeleri. Numunei'i kc-
-,....ıa ııörölllr. (1000) (1811) 

• •• 
Aeııılldıı y-1.ı bekır kaplar pıız.ariıldıı aabn alınoaılttır. ilıııleti ıti/3/9U 

çarpmba pnü •at ı• de- Tophanede tst. Lv, bı.irtiti satın alma konlicıyc
n.uoda yapıl•rM-rır. ller kalemi ayn a"yn tali~ de ibal# edılebih.r. İ!'"' 

lıMdl:l<t ... - .. akilı.. kontiliyona n~ımelmi. (101'1 21'8) 

Ciftel Mlkt•n, Tutarı Temin.atı 

Adet Lira Lira 

Buyuk k=. 500 -ı.:ı.ooo 3UJ6 
Kuçillc ""'-· 500 30.000 2~0 

Xaravana. 10.000 64)008 3150 
Kapaklı MluaQ 10 000 I0.000 1258 
Kevgic. ıooo 3.000 225 
K--.. 1000 S.000 225 
liııt>I ı tM. .:1000 '-500 262.:ıt 

Yağ t.waa. 1000 4.500 337 50 

••• 
1,.000 kilo tutuşturma odunu alınacaktır. Beher k :un... IJir kurl4 

71 .santim fiyat tahmin edilm.İılfÜI'. Pazarlı-kla ekrutm~i 28'.3/!~·-l1 turna 
poo saat 16 de Tophanede Ly, iunirltği sabn a.b:n4 kornbyonund;'t \;lpı .. 
lacaktır K.at'i teminau 433 lira 50 kuruştur. 'J:ah~f'rin belli ' 1kitil' 
lı:ıoımiayona gelmeleri. F.vsah komi~vonda grOrültir. ( 101 ~ - 3J 7.&) 

••• 
Beherıoe 326 ktırUŞ fiyat nün e<iilen ıoo adet bınam bc-r 1 oz.t 

alınacaktır. Pnzar"ıkia eksiltınf"-tıt1 23/3/1941 MmUl günü f.Olal 14.30 d• 
Tophanede L\'. ftmirliği sab.n aln1a konıi~yoounda yapıl<ıl'ak!ır. nk tem.ı

Datt :l4 lira 38 kuruştur. Talipleri.o belli vakitte kooıisyona gelm•·leri. 
(1016 - 2175) 

• • • 
76 çift kayuk ayakkabısı alıııac aklıl' Pa:1.arlık.lu eksiltmes; 2R/3/9fl 

cumo gü11ü saat 15 ele Tophanede Lv. Am.irliji sa.Un almo komüıyon\Si .. 
da yapılacaktır. Tahınin bedc,li 1293 lira 75 kuru~ ilk t.eın.inatı 97 Jira fı 

kuruştur. Taliplerin belli vakitte k:'.l ıW.yınuı gelmeleri. Numı.ımı '~ taıT 
narnes\ komisyonda iörülUr. (1014 - 2tVI) 

Kiriş çırah 

TahLa > 
Kadron> 
Biçıne beyaz 
Taht..;.ı > 
Kalas • 
Çember (lakımil•l 

Çivi. 4 Sın. 

Çivi. 8 Sm. 

• • • 
O.IY.\XO, 10X4 50 
0.25XO, 03X4 50 
0.05XO, 05X4 40 
0.08XO. 04X4 30 
0.25XO. 03X4 30 
O.HXO, 04X4 10 

50 
\ 
ı 

2 

a.w 
• 
• 
• 
• 
> 

ldlo 
sandılı:. 

> 
> Çivi. 6 Sm. 

Yukarıda yazılı muı7..emeleı pazarnkla ~atın alınacakbr. :n,,,.ı.-1 
31/3/941 pazartesi günu s.·u.ıt 14 tc Tophanede Lv. 5rnirLğ,ı satın aıd 

komisyonunda yepılacoKi.ı.ı-. Tahph.··...;n teklif t.Uerek.Jeri fıy:.ıt üzerin<kd' 
kaı1 tcıoiuaUarile kaıru.syona gelmeleri. (!Oı3 2172) 

Sahibi: A. Oen\•lettln Saraç~lu Neşrlyaı Müdürü: Maclt Çetin, 
Baaıldıöı yer: (H. Bekır Gürsoylar ve A. Cemalottlrt 8araçoQ:h.ı matbf'OI) 


