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Dostluk 
ten1lnatları 
·karşısında 

Hürriyet mefkUrecilerini 
HiU-, lceaılisini11 lı.iç lıir 

aill« " J..,/et t•r•fmJan 
bhal .tıniruii it.,. tirlii. 
ailJ.lıole, tavair H tale,.
lcri Tirlcirr /uırfC J_,,_ 
... e/:ma-p l'fUA ahaMblr
fe k b,.,.lıklı n•:riJı:ıiru: 

yen, teçhizeden me 

Jestlalc t••İIUlllanrwt ·-
(ili hir ..ti.,..;, •15r41-· 

~: Jlllııeyia cı.lılt yALÇIN 

n 
ki eeneye yalım bir a- 1 

mandır' Türk - Alınan 
münasebetlerinin pek yo-

ılımda olduğunu iddia etmcğe 
lmkin yoktur. Türkiye g~rek 

1 Almanya, gerek ltalya De nor
ınal m\irwlebetleri idame ettır
ınek için bütün gayretlerini 
ııarfettiği halde. İngiltere ı le 
ınukabil yardım . ~yannam.;~
'llin ve bunun neticesinde tedııful 1 
Ankaı-a ittifak muabeden&llle
ııin.in imza!anınıwndanberi. Al
ınanhır ik! ltaıyanlar bize karşı 1 
mıniyPtsizliklerinl, memnum
yetsizliklerini, bazan açık bır _te-

1 ea.vüz ve dil§manlık dereeeSıne 
Yarıte.ak bir ıştkilde, izhardan 
geri kaimaını.şlardır. l4ibver 
Devletlerinin bu vazıyeti Türk 
eflı.flrı umumiyeıoi için daiına bir ' 
ınuamına vasfını muhafaza et
ıniş ve bir c;ok istldli:llere yol 
açmı~~r. Çünk.U Türk_iyenın j 
ancak bir tec:a.vuz takdirmde, 
ınuayYen ııart!arla, ~tere 
ve Fra nııa ile ı;ııf tedafüı bu· 
ittifak muahedenamesi yapma
ııınuı Almanya ile İtalya aley
lrind(' bir hareket sayılabilece
ğini dünyada hi~ bir manl.ık 
ve muhakeme kabul edemezd.i. 
Sırf Türk menfaatleri ve Türk 
'9atanmın istik la 1 ve hürriyeti 
diiljünülerek yapılrnııı bir hare
ketin herhanl"i bir devlette bu 
dert'L"<'tle denn ve devamh bir 
memnuniyetsizli~, h~tta hir 
khı ve g-o.rez dogurab!,lmO:S• ı<;ın 
o devletin mutlaka Türkiye a
leyhi o de bazı \.aSıı.-:"'1lrları .. bu
lunm AA• icap edccegıne h ük -
nıetrn«mek imkan haricinde ıui. 

1 
ı.... 

A ..... __ _. 

Mihvt>r devletl~!'İnin, TUrkiye
nm 811·1' müdafaa mak~adınıı. ı;ı
tinat ı•den bu ittifak muahede
name ;i afundıı teı·avüzi emeller• 
de gizli oldu~una dair ~şlan : 
gı<;ta ridden bal'.ı ııupbele~ 
mevrnt olsa bile o vakittenben 
gc~en ıamanın göoıtcrdiği .tec
rübeler onL.rda bu tereddüt -
le-i iı.-ıle etmek ve Türkiyenin 
halis uiycU..ri hakkın<!>& Mihver 
Devletl~riue emniyet vermek 1 
lizını g-elirdi. 

Adliye Vekilinin Ankara Milli şet 
muhabirimize beyanatı 
Adli sicil teşkilatı kurulacak, ceza 
kanununda da tashihat yapılacak 

Belki unlara bu emnıyet gel
di. Belki esasen biz.den lııç 
§Üpht:leıuncmiijkrdi . bile. . I<'a
kat ıH;ılu;a söyltmelıyız ki bızı 
müdafaa vaı;ıtalannıızı kuvvet
lendiı·meğe se~~ ve. icbar ed.en Ankara, 21 (Telefonla,) - liye Velrileğnden a,ycılmış oldu
lınillerin ciddiligı gıttikçe go • Kendisini ziyaret ettiğimiz ye- ğunu hatırlataralc adliyemizde 
zümUze ı;arptı; bizim şüpheleri- . Adli v 
nıiz :uttı ve tntiuğumuz yolun nı ye ekili Hll$.Jl Mene- yapmağı t:uavvur ettiği ısla -
isabeti gözlcrimi.~e .. hir kat cUı.- mencioğiu iki seoodenbeıi Ad- (Sonu .. ,r. 6 •ütun a de) 
ha sabit oldu. Çuııku Almanya -----------=========r,;_---''---'----".:..:.... 

ltendiı;ıne Versaillcs muahede- Zekı· Rıza ı·ıe Moda namesiyle yapılınıe haksızlığın 
tamiri, Avrupada bütün Al
nıanlarm büyü!' Almanya hu-
dutları icinde bir araya toplan- 1 D • K •• b •• 
tı:ıa8ı gibi mUdafaıtSl kabil ve 1 enız u u u 
makul çerçevelerden dışarı. ?· 
!tarak bütün Avnıpaya bakım 
kesilmek, Avrupa. k•tııııl dahi· 1 d k • h A d • · 
lindc kendistne bır muııtemleke a r a s ı il a 1 a 1 s e 
kurmak yolunu tuttu ve bir ı 
''Yeni nizam,, davasını bu em- Me9hur futbolciı Zeki Rıza-t ye a.ksctnıış bulunuf!lr. Moda 
peryalist ihtiraslara perde ola- nın Moda Deniz kulübünden ih- Deniz kudbü id:ıı·c neyeti aza-
rak kullanmağ:ı bıışlad.ı. d l!k ra.eile çıkan lı&di.,.. mııhkeıue· 1 . &onu ••yfo s sütun 7 de} 

:ıamanlaı-rla TUrldyentn enı;ı !!!!'""""-------=..---"'!!!!!'!'!!"""-!!'"''"'!!~"!"!'--'!!""-..; 
ve uzak bir ı,;i;riişl.e pekala hayali ve hissi bir >JCY değildir; lundıı. t<'ııkat Führer'in "do~İ.
fark ve temyiz C'ttiği bu hege- fikri ve felaefi bir milliıh:v.aya hık.. hislerinin filiyat saha.sına 
ınonya ve cihıı.nı;irlik esıı .. llC'd müstenit değildir Bugimiın nasıl çıkabileceğine, şahsi ola
baJılangıçta iıelkı b~ .. mil- müUıiş biı· realıt..:.""'1.ir. Oı,Iı:r ra\<., bizim aklımızın ermediğini 
!etlere bir hülya gibi gorunu • l4isakı ile Alınanva bu bu.kik .. - itiraf ederiz. Ç\inkü Hitleı bir 
yordu. ~'akat Alnıanyanın ~e- ti bizzat iliı.n etırilı;tiı· Avrupa devleti kendLqinin "Yeni ni
bep olduğu ve idame ettiği harp ve Afrik.'.ı. kıtalaruıa Almanya zam, ına sokmayı dostluğa 
hiç kimsede Mihver Devletled- ve ltalvanın "Yeni nizam,, ver- münafi bir hareket addetmiyor. 
nHı H'avelen hakkında şüphe bı- meleıi ve bu yeni nixamı kendi- Bizim nazarımızda ille "Yeni 
•arlı. Harbi hiı.; istemiyen, !erinin sevk ve id.ıre etmckri nizam.. teııebbüsti hayatımıza 
~ AYTuua kııvgalanna seyirci dava.o.ı biWn hegemonya ve suikast etmek miuıasınadır. Bu 
kalmayı tercih OO<)ll Amerikalı- hiı.kimiJel tabirler; ile ifade ~t- iki göriişüc birleşmesine imkıin 
lann. o kadar ulak mesafeler ve tiğimi?. rea)iirocıı başka hir var mıdır? Hıtleı 'r\lrkiyeyi 
denizlerle müdafaa edilmiş ol- ııey değildir. "Yeni nizam., a -,,,kmak eıncli:ı-
ınala.rına rağmen, kendilennı lşt.0 bu Almanya geniEJeye den vaz g...;medikçe, Hitler k<'ıı· 
bile nıhay<ıt tehlikede görmeleri genlş!eyt hudırtlarım11.a da- dlııinin hir bir millet ve devlet 
ve hürriyet ve i~tikliı.lleri uğ- ı yandı. emniyet ':ıJııımmı ~iı·- tarafmd•n kabul etmiyeceği her 
runda cidal edecek bütün mil- di w Balkan dev!t •krim rie Y'< 1 türlü m:iclahale •avsiye ve ta· 
letıerc yardım etıueğe kalk.rı:...- siyasetle kandırarak, ya harp lepleri 'l'ürkiyeye karşı derme
ları cihan eikan umıımiyesinde ile mağlfıp ederek 'Yeni ni- y>!l etmemeğ'e razı olmadıkç3 
husule gelen ıntibahuı e.ıı bırı.n- zam .. a yani Alının tabüyetine bu karşılıklı nazikane dostluk 
1:i delilidir aokm J; rareketinc lın§ladı. teminatlarının ameli bir netic<'Si 

Alman telilik ı bir ve'nm Ve A'i... an Devlet Rcisi bu görü!~nıcz. 
vem-u.e mııhsul' değildir; eımnd.a dostluk trmlnatind11 bn- JiiNeyin Clalıii VAL('I!' 

Doğum yıl dönümü 
münasebetile 

Şehinşahı İran 
Reza Pehlevi 
Arasında çekilen 
tebrik ve tetek· 
kür telgrafları . 

Ankara, 21 (a.a.) - İran 
Şalıının yıldönümleri mttnese-

1 
betiyle Reisicümhıırumuz 1sm.et 
İnönü ile Rıza Şah Pehlevi ara
ııın<la aşığıdalti telgraflar teati 

(Sonu •YI• 5 -.. 2 de) 
olunmuştur : 

1 

,--HARP-, 
VAZiYETI 

Hava kuvvetleri
nin rolü 

• YAZAN: 
E.,e/di Gene,../ 
Kemal Koçer 

-~------·~"--~:. 
Her cephaıin sükfın dev

releri vardı. Karşılıklı ateş-
lerin tesir dairesı çerçeveli 

idi. Cephe gerilerınde asude • 
bir hayat, nisbi bir i•tirahat 
de müyeHserdi. Hele hintc-ı·

lant harbin gürültlUerinclf'lı 
hatta ıztıraplarından biha
ber, mutat merasimine de
vam ederdi. 

Bugünkü harbe bir cephe ı 
tasavvur edilirse, bunun de
rinliğini hava filolannı" 
uçuş siam tayin eder. Büyük 
Britanyadaıı bavalanaıı. filo-

(&onu aayfa 6 aOtun 1 do) 

ba:A 
A 

Bir İngiliz 
balıkçı • • 

gemısı 

Bir Alman pike 
bombardıman tay
yaresini düşürdü 

Londra, 21 (a..a.) - Amiral· 
lik dairesinin tebliği: 

Bir Alman pike bombardı -
man tayyaresi si18.lılı İngiliz 

(Sonu sayfa 6 aUtun 6 dıe) 

saj yolladı 
Führer elçimiz va
sıtasile bu mesaj
dan dolayı teşek· 

ı 
{, 1 
ı 

ı 
ı 1 

~ 
--·ı 

kilrünü bildirdi 
Be.rlın, 21 (La.) - D. N. B. 

bildiriyor: 
Türkiye Bftyilk elçisi B. HiiK

rev Gerede, TUrkiye Reiııicüm
burtt lemet İnörıünün blr şahııi 
mektubunu Führere tevdi et • 
miştir. Fllhrer, bu mesaj•lan 
dolayı teşekkilrlerini Tiirk r ~
Jet rei.ııine an.etmetrini Tiirkıw 
Büyük Elçiai B. Geı-ededen r , , 
eylemi~tir. 

Mihver 
Yugoslavya ile 
ademi tecavüz 
paktımı yapıyor 
Buna mukabil harp 
sonunda Yugoslavyaya 
Ege denizinde mahreç 

verilecekmiş! 

Ankara Radyo Gaze!eai 

Yugoıılavy&JUn mihvere ihı
haln için Alman tazyiki gün• len 
güne aı·tarak sou addini bul -
maktadır Yugoslavy~. yapıh11 

tazyik<' bir ısrar ile red "''''"· 
bmda bulıınmakla beraber ı\1-

manlar için bir de 34ık kıııot 
bırakmıştır ki bu da bir ruhn t 
tecavüz paktının imzası t<'klifi
dir. I<~ bine şimdiki halde bıı 
teklifi içtiınaında kararl:ışlu· • 
mı~ v<> Almanyaya bildiı ınıe 
bulunuyor. 

(Sonu aayfa $ eütun r. dal 

-jTren kazası 
iki mühin:' ·!· tahkikatı 

yardım pro1esı 

Buııların ikisi de 
Roosevelt'in tas- 1 

dikine arzedildi 
Vaşington, 21 ıa.a.) - Ayan 1 

mecliHi. mebusan meclisi ta.r.v 
fınd.an daha evvel kabul edil- 1 

(Sonu ıayfa 5 ailtun 2 de) 

Geçit bekçisi ııe 
şoför dün tevhif 

edildi 
Evvelki gece Çekmece yulıın

daki tt'<'n geçidinde 60 nııına
ı-alı marşıındiz ile Kırklardi 13 
plakalı ve ~oför Hiis.:yiniH id:ı
resindeki kamyonun feci ~ar
pışmaları et.rafında ınüdctuı;
mumilik ,.c jandarma tar:ıfııı-

ı Sonu sayfa 6 aütun 7 dt1 

SABAHTAN SABAHA 

DiKKiT!1 iki taraf 
ayni 

iddiada 

Bu harp 
kısa 

sürecek! 

Kiiçök bir tngillz lııı.rp ı;enı.isin d~u görümni~ tın, tdaı.t. 
tarin olmı, n ılüsırwtı deııualtı~ınn. torpil atılıri••n ... 

Hitler vn nuı.kıında k<ıl'ı dkeıı Almanyada o kışın harp 
içinde son klil oloıığıı cin suylen

mişti. Buna yakın cUğer iddialar 

iSTANBULDA 
BİR ÖLÜ 

ARANIYOR! 
Bütün lstanbulu ala
kaland1ran bu garip 
ve esrarengiz hadise-

yi yarın tefrikaya 
başlıyoruz __ .. __ 

r - --, 
~ Müsabakamı~: 1 

--....25 
l!tÜSABAKANTh ŞBf{Lİ 

Bu pJrçayı ke.slp liMlktayın:z. 

Son parça ne,redlldikten sonra 
b1.1 parçal:ır bir araya getirilmek 
ıuretiyle m~ydana çıkG:C:ak resmf, 
vazıh ö11dreslnizle birllkte idare· 
mize _göndermek bahar musaba 
kamız:a lftır-ak için kafi gelecek-

neticenın 1941 ~erı"!'•nde alıııa

cağını söyledi. Vakıa bu harrı 
başlarken ve geçen klŞl geeı- [ (Sonu aayfa 4 sütun 4 de) lı-'-;'•' _________ _. 
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t4ntalyalılaı·ın verdiği istida - Hapisha
ıaeden kaçanlar-Jandarma kumanda
Wıınm l iyaneti-Antalyalıların işgal pro 
~stosa - Protestoya iştirak eımigenlerı· 

-11-

---

\Kahve 1 Ekmek 
meselesi 

---o-

Yeni bir talin·at-
nanze yapıllyor 
Şehir meclisinde yapılan bir 

müzakere esnasında azalardan 
bir kısmı şehirde acil tedaviye 
muhtaç bulunanların sür'atle 
hıı.~tahanelere nakli için yeni bir 1 

talimatname yapılmasnı temen
ni etmişlerdir. 

Belediye Sıhhat İşleri Mü
d llrlüğü bu mesele ile yakından 
meşgul olmaktadır. Müdüriyet ı 
şimdilik şehrin muhtelif kaza
larında mevcut bulunan hasta 
nakil Ye cankurtaran otomobil· 
!erini takviy:ı etmeğe karar ver- 1 

miştir. Şimdiye kadar Üsküdar j 
kazasında bir cankurtaran, bir 

Hükumet vaziyeti tetki!t ediyor B .. 1 .. -, --l 1 f u un ırın ar e -
Portsaitteki 10 bin çuval Bre- zeteı;i, bir müddet evvel, Brezil- ' • f bi f f l 

zilya kah~esinin ~fila ~Jı:lediği yaya ısmarlanan 60 bin çuval uşe a u u uyorı 
haber verilinektedir. Dun, An-, kahvenin yola çıktığını yazmış- İstanbul belediyesi, iktısat 
karadan şehrimize gelen mali'ı- tı. Tahltikatımıza nazaran bu müdürlüğü tehriınizde bütün 
mata göre, hükiımetinıizin bu ' haber, tashihe muhtaçtır. Biı fırınlardan ekmek nümuneleri 
kahvelerin tahmili işi ile alfıka- I kere, Amerikaya ısmarlanan alarak bunların içinden nümune 
dar olduğu anlaşılmakta.dır. Bu kahvenin mıktarı 43 bin çuval-r ye en uygun e!nneği tesbit ede
kahvelere piyasanın pek çok dır. Saniyen, kahveler yola çı- cektir. Bu nümune diğer fınn-
'hti ld • daki karılmış değildir. Filhakika, bıı !ara da teblig" olunacak ve bu ı yacı o ugu pıyasa 

1 
-

kahve stokunun yok denilecek 1 kahvelerin 15 martta yola çıka- fırınların da bu şekilde ekmek 

derecede azalınağa yüz tutma- 1 
nlması muknrrerdi. Fakat, za- imal etmeleri istenecektir. ı 

' ruri sebeplerle bu tarih 15 nisa-
sından belli olmaktadır. Bundan I na talik edilmiştir. Fiyatların Diğer taraftan belediyeye, 
b• Rka gumnı" .. ki erde telı:le""n bir mue" ss~e m üracaıı.t ederek _,, ,- da biraz yüksek olacağı anlaşıl- ~ 
K kah elen. · ·thali h bir çuval undan 1()2 ekmek enya v nın ı usu- maktadır. Bu kahveler geldiği 
sunda da al~kadarlara. henüz takdirde toptan maliyet fiyatı çıkardığını söylemiştir. Bek
bir emir verilmemiştir. 

1 
kilo başına 140 kuruş olacak- lediye bu vaziyeti ynkmdan la-

Diğer taraftan, bir sabah ga- tır. kip edecektir. Bazı fırıncıların 
hasta nakliye, Beyoğlunda Z -----------------------

~ . . 
";i. o 1 y o ~$1 : 

Bir çuval Undan 
kaç kilo ekmek 

çıkar? 
Belediyemizin hallı:a ucuz 

ekmek yedirebilmesi için ek
mek tecrübesi yapacağını ve 
bir çuval undan doksan altı 
ekmek çıkabileceğini izhar et
mekte olduğunu o~rumakta -
yız. Eski bir asker olduğum 
için belki unutulmuştur, di· 
yerek hatırlatmak istedim: 
Tecrübesi yapılmak istenen 
unlar tahh1 edilmiş midir? 
Ciheti askeriye baş glüteni 
yüzde 33, hıuniziyeti yüzde 
O. 05 olan unlann yüz kilosıın
dan 143,5 kilo ekmek hasıl ol
maktadır. Bir çuval un 70 ki
lo ise doksan altı ekmek de • 
ğil yüz kiislır ekmek alınması 
18.zım gelmekte olduğunu "bel
ki fiyatlara tesir eder ümidi 
ile" arzederek sa.ygı ve hür -
metlerimi stınarım. 

Yeniyol itfaiye cadde.;i No. 
15 emekli alb.-ıy l. Uncuoğlu 

• • • 

Görillüyor ki beJllllilamene t:.Iyan kousolosunun sırf işgal 1 
,.Ant:ılya aııaföinin vii.ki tstida-f .ı:=ini l:.azırlıımak gayesi ile 
ın üzerine" de!'Jlmektedir. Bun- ı y<ıpc.gını ve hepsınİ!l de kendi 
'ilıı.rı da "'gfı.va Antalya halkı • icıw:l! oldub'llD'l l>iliıh.are itiraf 
nın can ve mallarını tehlikede eylediği Myle r;- .ısanni ve kıy· 1 
ıgördiiklerı, bunu muhafaza içm metsiz Vb.ı<'alardan ibaretti. 1 
1 lt.'ılya.n devleti fahi-:ııP.,\nin bu Hen;J:. aı .ısı g"..ı;memişkeıı 
. şehri işgal altına aJn.asıru U.- PUnu du ililvc etmeyi ımntma • ı' 
itida eylemi~ oldukları." ( ?) ._,.,. ı:ıalıyız ki, şehir ltaıyıwla:r ta · 
bi bir mana çıkıyor. Bu, üstada- rafını:!= ~~l edildiği sırada 
ne ve çok diplom;;tça düşünül • ba.5t.1 mut.Marrıf vcldli Taıat 
müş iııgal se~cı:ıi komedy:ısı lıir bufanduğ-.ı halde memleketin 
bakımdan d:ı. hakikate tevafuk bütün n'..a.isi hu işgal hidise
etmiyor degildir hani. . sin! r ·S".ııen prote!'to etın4ıler; 

Çünkü • uK:ı.Ilda da bahsettiği btı protestoya garip bir ihtiraz 
miz gibi Aııtalyada bııl=an ,..ay v~ adeını kabaulle Rum, Erme

cankurtaran bir nakliye, Fatih Ha//:. tipi yerinde 
son zamanlarda birbirine yapı

şık ekmek imnl ettikleıi görül-
mektedir. Bu fırıncılar sür'atle ,. TEŞEKKÖB 
cezalandırılacaktır. . .• 1. ömer iııızasiyle menktup 

ri '!'ürk Lıristiyan ekalliyetleri n; ve Yahudi l:alk i§tirak e~ minönü ımntakasında da bir üc-
işgalin mlitekaddim giınlerin - ı L.Lişl~rd:.r. 1 nakl' 

mıntakasında 1 n&kliye ve E-

a g a :.r.. kabl bir karar 
de cok a7.1lUŞ b·ıl:ınuyorlard.. Bu da göetCrıne~ ki o:ı.- retli nakliye, bir dilenci ıye 
'Bu arada ltaıyan konsolosuna ıar yurtıarma, vat.aciarına, kcn ve bir de ihtiyat nakliye otomo- Hazırlanan Kundura 
sık ııık birer cemınigafir teşkı! ılllerini yc1ir~n ve içiren bir mil bili vardır. 

Talebeler, pasolarilB bü· 
tün şebek'3Je s· ~c. .• at 

edebilecekler 
ederek ziyarette bu'.•n14ıı.kları 1-:t ,e hük\ıcete karşı iha.netıa, 1 Lohusala.r w. n.ıldolmıuak fiyatları tahminJen 
lve heıııen her giiıı kıirt""ezdek! ııankörl'-ikte l:>•.ılunmuşlardır. Belediye sür'atle müdahaleyi yük:;ek oiacak 
ilta.ıya.n gemilerini ziyarete g:t- 1 Gün kararır;<en bütün şehir b • d. 1 ~ 
ı tilı:lcri olııyordu. , artık i.~gal , Jilm:Ş ve İtalyan icap ettirecelr: doğum a ıse e- ı Kunduracılar Cemiyetinin, Tramvay idaresi mektep ta- t 

BunJ:ı.rın soyjllll ve bomln ' kuvv~tleri yerli yerı"1'ine yerleş- rinde de, kadınların bu otomo- bir müddette;ılıeri, halk ayakka· !ebelerine iki türlü paso ver • ı 
infilakı hii<liseleıindcn "°nra , mi.~ bulııı.ıuyor::ı.rdı. Şimdiki billerle nakolunmasını .karar - bı tipi hazırl2ciığı malfınıdur. mekte idi. Birisi, ilk ve orta 
ve bomb" hfıdiselerind~n son.-a memleket hastahı.ııesinlıı bu • Iaştırmıştır. Nihayet cemiyet, nümımelerHk· tedrisat talebelerine olm:ık ü-1 
[l"ltıilıc ve hahaml!lı:lar da milş • lundugu yerde ve onun kenar mal ederek dün fiyat müraka'l:ıe • zere, ki yalnız mektepleri ıle 
terek bir istida ya=ıış oldulı:lan sırtlarında kurulan çadırlar da daki 

Frnılcaıa onu meselesi 
İstanbul belediyesi iktisat 

mUdiirlüğü francala. fırınlarına 

verilen francalalık unu tahdit 
ettikten sonra pruıtacı, simitçi 

.gönderen muhterem karimi
ze: 

(Yeni Sabah) ailesi gös • 
terdiğiniz a.18ka ve teveccühe 
teşekkür ederken teklifleriniz
den kabil olanları yerine ge • 
tirmekte bir zevk duyacB.ihıu 

ve börekçilere verilen francal'a· bildirir. Vazih adres lütfemlıı 
lık uıı mıktarını da tahdit et- , j ol3aydınız h~s~ ~. rr_ıe~ : 
meğc karar vermiştir. '• tupla teşekkürlerıım'!I ıc.lğ 

Bunl::.ra günde ancak ZCJ çu- ederken bur~a al~'.'"~ bahıs 
• • 

1 
• mevzuu edemıyccec .. m•?, ba • 

val un verilecektır. Be.etliye zı hnsusları da bertafsil e:::- • 
iktısat müdürlüğü her fırınClya zederdik. Teveccühünüzün dl'· 
verilecek un miktarını tesbit et- vamını dilerız. 

ofis tarafından - ------

~ K J SAC/'~ _ı 

.. k"-' 1 n~.. k IAt v k. . bur" osuna vermir.:.Jr. Kunduralar oturdukları mahal arasın 
V( tam O gtın OcLeze ge - takviye edilmiş lam bir ağır 1 una 1) 'l e ı 1 f nuı ola!' Bahrisefit donanma • ı mr kineli tüfek bölüğü karakol · J fi 1 l göriiııüşe nazaran sağlamdır. fa· hatta ı:ıaheus paso, diğeri ünı-

b.. ük' b' · d' versı'te talebelerın' e mahsus ve mieotir. Unlar 
,$1.l' ı uy ır sevı.nç ve şa uma olarak vazifclendirilmişlerdi. Ma kat f k- '"d rif d • 'Jd'r Fi 

ıl dal! 1 ev ....,. e za egı ' · - her hatta 0 "-" olm- 1• uz·· ere şe. verilecektir • ıni ile karş ıyamK san ar a, lfu::ıdur ki bıırl<Sl şehre giren Dan Sabah Trakyaya eı ._,., · ,,= ""' 
,-törlerle beyanı hoşinı.ediye yolun tgm ucu ve bu uzun gii , • f yatlann da evv cc w.umın e- beke paso. Bunun bu şekilde ya- ~ 
1gittikleri sırada böyle birer is- zergahın lıemen hapsine ha •. gıt 1 dildiği kadar u~ıız olmadiğı ;ı.n- pılmasına sebep; üniversite ta- * ls:nail Hami Deni~m~"~ 
ttidada vernıış oldulı:ları mu- , kim bulunan ufak tepemsi bir Dün, bir gazete .ııehriınizde la.şılmaktadır. Filhakika alil.ka7 • !ebelerinin hastahane, labora _ !'.,,·,,.ya ::!'"·-... ,, ' ...,~··k ı ·tf.rrumdan dü_ı E vo'lu Ha'> 
ha.kkaktı. zrevbdir. . bulunan Mün·ı...ıa.t Ve~ d I 575 , ___ , .. m·alolan lıir . • .. . ah . ı· evi salonunda vcrilm~d 'can e-

. r,;, ...,.... ar ar, "'"'"" ·~ , . tuvar ve kü'tu"phane· gı'bı· ~-. p•cnık F-tihte Kasımıruranı m a.- " ı. ç eh. · t' İşte Cano Aleksandranın ' be --. ·· r:ıariçten g~p şehre ~· evvelki gün Trakyaya gittiğini ""' ~ - ."' .. '. ,,,.,.,(ln,,.on,erans t ır .ec;,nıı, ır. 
ıi)i'alll1lUU€s'nde zikri ,..<>Çel' isti • ' veya şehirden harice çıkacak yazmıştı. Halbuki· Mü:nıLkalat çift halk tipi .kundur~'>'ll '~.~ ma.lı(L!lere gitmek mecburiyetin- , le<ıi..ıtle Fethinin 4 yaşııidaki Jro'lferans s r's:ne yarın Je
'&ıla:rın bıınlar olduıfu, bin:ı.en • -llın har tü:'lü nakFyatı ve yol • Vekili Cevdet Kerİİn ·tncedayı. , gar! 700 kurı:ıııa . satılabilec~i- de olduklım. tıazarı itib::.ra alın- 1 oğlu Yifüsel, bitişik evin bah- vam edilecektir. 
'tal.eytı kumandanın bu sözlerinde culan kontrol için buram en mü dün sabah gitmiştir. Vekili ni söylemiştir. mış olması idi. çesinde oynarken 6 metre de- +- Gelibolu lim:\:t. ı:ei~1 i"iııe 
de kısmen haklı bulunduğu an · n1sip ve müsait bir yenlir. Bur- Trakyadaki tetkiklerini bitir- Diı!'er nümunelcrin m~Jiyet Tramvay tdateai tarafından" riııli:fuıdeki kuyuya dW;milş ve btayi;.t edi'e::, J~e-::'' ö-•rrd•·...,c~. 
t•m•bnaJttadır d t 'k eo· ~ "jecek Olan ekrar seh • . ...., . ..,.. ·. . - . . ı UO"U""\ na7ıTes1 ır,'.~-.~'.l Pl "'""-"'• 
- ' UJ; !!',I llM rv gı · dikten sonra t · rımıze fiyatla- ıse' 500, A~I\ ·ve ... '>~.Q. : verilen· SOn bı'r kara n•naran ı ~t \ f e lerır.den y•-lannuq " t 

~ . d k 1 h h bu l ,. ...,..,, .,., ~ muJıte. y r . . ~~ ~ t,·,. .... r.' ;bo'u ıı·-a., reı'oı·. ". t:ı.'l• Ancak, "ha·JtıJıanc en açan Ma z~me v~ eş a.s ep yo • dönecektir. Bu te""''-le.rin üç · .,, ~ ~ 
mahpuslar ve hariçten gelen ,dan cıkariar. j gün k'tclar devam~ söy-1 kuruştur. Bunlaxa da llSl':l'ri, bundan böyle'ilk ve orta ve li:.ıe tır !{~dan ç:kartlruı,.,.çocuk, ,h•ıl limanında va?ife g'>rı> !<-

tll\llZIT ~nas,, si.izleri; taır.am~y Buram Anadolu içine, Izmi. • ıenmektedir. 1 yüzde 25 meı>ra kil.r ver'1cE<tt talebelııri de ~asoları i'e J:er: f.'·i;li I:tfal Jıast~ııl'l!il,!eı yalı· •ı: tfıı'ı." ·~ 
ıe ''ya1ancı bomba?,, da oldugu re, lstanbula giJen en kısa bir 'iP J C • 1 t:ıkdlrde tipleri:ır. • ~ı:an.,~ r lı:alliı. s,ey&hat edebileceklerdir. 'rıİmıf;tir. --~------......... 
pbt mürettep ...,ir v:ık'anın . ·• yoid<ır. o tar'.hlerde tren hat ._ 1 ... aranpoz .... r emı- tipi ayakkabılanmn h'ç te ıl· ------------------------- E ~ " , ... 
!•e ken~i m3:k~ml.ırırcıı .. ha7-l"· !anınızın nok.sanhı)na rağmen ·, yeti koo,,.,,e.ratifi .cuza satılamıyacağı an!a.,ılıııak· .. , v~ar 1nı ..... -~. 
Jııman bı.· blof'un ma .• ı udur. bu b<Jlgede yıac rr>"vcud bulu • ı r . ta.dır E "' • •• •• • , ~' ' d. E l 

Il'ilhakika'.l6nıa~cakşamıAn- nanı'emiryull&.rı•hırdur-Af- tor1an·hs, . "LP ~ ... un ıs ~ ı ,..s .... ,ı .,. ·_ !n a ..ı 
lal)la hapishan•s'ıı n nasılsa ka· yon iIBerinden !sr,. .,bul hattına Maamafih, bu hıısustaki kat'i 1. . '_ 
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fpıı!I açılmış ve nöJE!tçileri~ı?:t- !(.rme!<te, yahud S..ırdur • Ka- Marantif .. ~ Ce~:':1 .... K~· kararı fiyat mUrakabe komi~ - j l . 
ttğı silah.ar birdeniıire .,......... • rakuyu, diıaizli weritıden timi- opera , .. , martpe.~ gu- yonu verecel:tir. Komi~yon, V b j h f Di;r r ~ r J•er·rr~e 

rmıı:-ttr. Bıi arada ma:ıpustar da re uzanmalı+.a idi. Bu BUretle nü saat H de İstanbul Halk aglebi ihtimal, pazartesi gün!ı:ü "~ QZ/J' ;,;J.~İ.tll limeaen C.. • , 
'kaçmıslardır. Antalyanııı denizden yaptığı Sandığı binasında yıllık top ~ ' ·4 ay I a [ J :. .. r 

Bun~; ttalyonlann teŞViki- ' naklıyat, mfuıtlzna olmak üzen? ' --'· . ,., __ ,__ içtimaında nümnneler üzerin-:le tat, ·okum:. ak· bı"lm eden de 
kal An• ·I n· lantısını yap.u"" yew ;......c ""'Y" kil 1 '· •ru k'r /· t' T~ f 1r'l1 ile ve hapishanede bulunan jaı:- g~ti · a_ ..,.. ~a • ınar ve tet < er yapaca .. ve rrre, · ' 

Ma.rma kumandammn da haina- Antalya - Burdur gı'bi iki ticari etini seçecektir. ! ilaves\le ayakkabıların maktu · · · •·•· • ' · · ? 
tne m:tlfunatı altında yapıldığı , yolundan.en miihimmi olarak Bilhassa ağır ağaç saruıyiinin fiyatlarını tesböt ede~ektlr. lzufzz,, ediliı;orTfl.UŞ • • 
'llerhal anlaşılmış ve sUratle et- bu yol bulunuyord•1, inki~afı için yeni bazı tedbirler 1 -

rafa ya)ılan janclırma, po!is, Nitekir.1 ttalvanlıır da Antııl • alınması hususunda bazı ınil· l 
Te askeri devriye; akşam eza - ya.. Dinar yol iüzp_rgfilı.ım da tut zakereler yapılacaktır. Tuna ··otııv'~ f'! 'l"'"' ; i Okuyucıılanmı:ıa. yine bu 
ııına kalmadan -yalnız on tane- muş bulunmakla beraber daha Bu arada memlekette ağaç J •il lj ı .. ,ı ll su"....uan.la o.,,.,.~..ış o.uu;,,.-

l'ııi hariç olmak iızere.. müteb<>Jri ziyade Ant3.lya - Burdur yolupa .. 18.tını lıer erd il ' ·m ..... lıleş.ııur 1<.ıJ.ın a•cıw. ....:-
""~ bu kadar mahkumu derhal ehemmiyet vennia idiler ki yu - . sanayıı rna.ınu n y e 1 ma ar . . . .r~ ~ k ·ı im . . ynca b ika; yupıu ':""'··~-' .· c.,,e «>;>..auı., 
·yakalı yarak tı>krar hapishane - karıda bahsettiğiniz - şimdiki uı anı a.m ıçın a a 1 o.arak ı.a.ue ısın.nde bır ba-
ye knynıuslardır. r::rtesı sabah memle.k.et hastahanesinin bu • propaganda da yapıla.cakt:r. ' DünkU sayımızda Tutıan'Il . ya. m l\ıuJ lıra.sı....ı '" · .,~ .• r 
ela; Kayapınardaki posta soy - lunduğıı mevkide- tam takvi • çözillıne~:nd~ııbcri ilk defa ola- pı·e.ısi., o1a,·u-. d &şE '"'"" 
gunculuıfu yapılmadan evYel, yeli bir ağ1r makineli tüfek bö- ,· / i<Tı C A.D rak Tunada bekleyen ithalitt ,wJel ism.iitd-ki genç bi" ıno-
diğer on roahkfun gizlendikceri lüğfnü mevzik,ıdirmiş bulunu • . b' art' · dıstranın ıv lıras.. ue bu paıı·. 
yerlerde tutularak hapse ~. yorlardı. Tepenin geri yamaçla- İhracat rekoru eşyamızdan mühım ır p· ınııı tantif buro~ı:inu dqlımdıu.ııa 
ınışlardır. Jandarma, polıs ve nna doğnı olan hafif meyilli a- şehrimize geldiğini yazmıştık iıilöyesi ııat.ırıa.rda olsa ge-
agkeri devriyeınizin gösterdiği.. razidc ise çadırlıı.r kurularak )nr J lfl ı Gelen eşya arasında çelik bo- ~ reı<.ır. 
bu m•ıvaffalayet bizzat İtalyan- b:jJük efradı da buralala yerleş. İstanbul şehri, dün, uhtesinde rular, kü:ıllU i~kiler, deı:ıi:::- ııe- J DUn birinci a.".ır r~zada bu 
lar ta~ından takdir.~ ve ti."İlmişlerdi. i ihr k k ya., tclefoa aksamı, eczayı tıbbi- l 'lluhal<eıueye de.aill olundu. 

- Bız bliyle olacagını hiç um j Derin l 'r m&t&l!l içinde şeh- olan . acat re orunu te rar l .Sir müddet evvel tahliye kı:.. a-
ırıa.mı~tık. . . re inen akşam kollan onu bir kırmıştır. Evvelce bu rekor, bir ye ve ecza şiııel.eri, a..«it sü..'.:rik , rı aun.ış o:a;ı ı, ~ıı ü IlaLIL; 

. Dıyere~ lı?ııa gıden bu terti - 1 kara kabusa aanyor gibi idi. buçuk milyon lira raddesinde cam ve fayans esya. alö~yom j zaıif bir l.:yafct "~ ~rnek kay
bin k!':tdılen taz:a.fınd•n ~azır • I Günün bütün hay ve huyundan iken dünkü ihracatın 2 milyon mutbah takımı, termos şışele- ~ tı bir tıraş iıe malıkenıed'? -~· 
~dıgını adeta ıtiraf etmişler • ı l'onra meşum bir akşama eren liraya kadar çıktığı görülmüş- · ri. transformatör ve rejcnatör 1 bal: ''icut etnıi~ti. 
dır. ııehiı'de ı;anki bir mezar sessiz- ı de vardir. Mahkeme evvelce genç ve 

Görülüyor ki i$gale sebep o- fi"' sanki bir 'T · · hali tür. . guzelce bir b, hn olaa be.yan 
!arak gösteril~. asa!İŞl!izlilde-. vfrili. 

0 
u evının 1 Dün ihraç edılmek üzere Ti- ; Ayrıca, Rumanya :·'>lu ile d'l Ea, izeyi dinlemi.ı idi. Bu de-

rın hemen, ?epsı, d~~n dog Herkes C":ine gamlı bir çe1ı. carH Odasından menşe şaha • kireÇ kaymağı., çini "'y:ı, sut fa da B , :kt:ış1 ı modistra An
nıya Mar;ı:ı Fara.L.ti denilen I- re; üzgün, asık bir sima ile d'?tnamesi verilen mallar ara- kostik, kalvrifer. aksrunı, renl<lı .follc annesini \fe küçiil< !azını 

j ' I dönmüş ve bütün ailelerde o ak- sında Yugoslavyaya satılan 1.5 kfığit, kağıt, muk•vva, karbit ı dblxli. Bunların üçü d~ va-

y 1 S b 
r.., şam }emekleri her lokması bı;t§- ·ı ·ıral·k H•muk vardır al" . da aeı~ 1 kayı aynen an 1 atıyor. Eyüp'ü en a a' : ı· k'.1 .ciny b;r ze?ir ~!~:muş mı yon 

1 
• ,.- • ; :~'::ır·t _ve on::ıny.lnıı;ı 0 

1 fialidiıı ken<lıslni "Bir Mıaır 
gıbı agızhrJa büyüye buyük ve Bundan b~ka Almanyaya 

11
,rensi !,, olarak tanıtt.ıi'ını ve 

ABONE n.ıc.ın:U zorla çiğnenerek yenilip yutu- pamuk ~c!drd~3i. Mısıra yap -1 bu suret'e 10 lira i e bir b..ıroş 
labilmisti rak tütti!ı, lsviçreye yumurta, 

1 
dola.-ı.dırdıgın" ı söylüyorla.;:dı. 

• t:LIK 1~~k:::.. 2:.:,ft•_"' tık -i~~ı saatleriI'.de biraz faz Ispanyaya ham afyon saWınış- Ycrlı' cay ·ıs~ı.·~- si] 1fı Şahitlere ne diwce<{i soru • 
1 " ,,... la korkan ııehir; katlim veya O l !! '1 1 laıı I;yüplü Halit önce: 
• AYLı K 750 • 14H • J her han!ti bir yangın çıkanlnıa- tr. . best ı . - Ben onları zorla:nadı'll 
a AYLIK 400 • ııoo • sı, lx>mbh~ atJlmıı.sı gibi ih -j .. B~ ~2tı~ların çogu, ser • Rİ.Ze'ie kurulan çay tesıs:ıtı 1 ve para fa' an almadım. Ha-
' AYLIK ~ 100 • soo 1 

1 timalleri d!iı;iinerek oldukça he- dovızle yapılmıştır. faaliyetine ılev"111 etmektedır., pishanede ilrn bu kıza 5 lira-
22 M;;:t1941 CUMARTESi- 'ı ye~ geçirmi~ti. I'!gali ve as- j Amerika::lan getirtilecek Mezk'1r tesisat üç sene sonunc!a ya ta.nesi i1;cl.li g'.>mlekl"r dik 

23 Sefer 1360 ker ihracını dııyanlar arasında l I tam rancLmanını verecektir. tirnıek üzere 4 gün lek içın 20 
s Mart 1as1 accle dükkanını kapatarak ev- i ma ar lira göndNmi«tim. Bu göm -

· 81 A. 3 •. 941 ~--· 1a5 "'-~ Am rl.k--'·- T a h m i n 1 e r e naza- 1 11 · • 'tt.· Gün , y • Y•" - ~m l<>ıine çcl<ilenler l>ultı;ıduğu hal· I HW..unıetn, e ..ws.u ~ i 1 e < erı sormaga gı m. 
aun.. ötto 11<1nı11 de; billhare her şeyin sükUnet- tirtmek üzere miilıim mıktarda : raıı üçfüıcü 8ene sonunda Rize Diye c.evarı vernüş ve Hafi • 
ıl.38 5.58 9.25 Ezuı le yapı!clığını ve b'.r Türki\ıı bi- ve dolar üzerine akreditik açtığı çay istihsalitı, memleketin se- ! ze i•hi küll<yyen inkar ve rcd 

600 12.21 15.H v .... u le bunın kanı akıtılmadıgını" gö- ad • nelik çay i~tilıl3.kini k"-'aya- sa"edinde ise ıı4.ır ceza riya-. malılmdur. M enı eşya idıaıat ı· ~.,.. h 
Akp"' v • .., ırnoaı. rüp sezlnce biraz ferahlık duyu- bilecektir. Bu çaylal'l.n kalite setine itaben gavet enlere • 
12.00 ı.31 9.57 Ezanı 

1 

larak yine herkes işine avdet birliği namına verilen bt• «.kro- ı saJt ve hoş bir i~tida vermiş -
etmişti·. diüften, but!ilne kadar istıfade ı itibarı ile meııhur ecnebi çay - tir. 

JS.23 19.Sl 4.20 Vuatl , • u 1 ol • · loo 
Evet berşey bertaraf, her titr edilemediği görülmüşti.ir. Ti- !arından fa!'ksız acagı ııiıy · • Fyiblü Ha'it bu isti.dayı ev-

D 1 K K .a T v kiU ti 'thar t•" 1 mektedir. velii. ke.,disi okı,,nus ve oc.dan 
"' lü siyasi ve i!ı:tısadi düşüncc;er caret e e • ı a .,,.,arın, sonra dosvava k'>nulmRk üze.. 

""""' S•lnı~• • aand .. rı..., yılld.ıır derkenar edilirse şurası mu - Jı...rıerikadan getirtecelı:leri de- Rize çay istilısalatının 1943 de 
V •• "••k ne-edll•I• edllm .. ın '••• hak kaktır ki İt.ı.lyanlarm • - • ~- 100, 1944 de 200. 1946 da ıse' 9"'' re kRydettirmiştir. • ,. "-'' mirleri, verilen akreditifler u.r vv !st E " !" Ha.l'din · "·'- •· t.a!vaya. ask21C ihracı ve i"aal ha e v>.ın u ı ısu.._ ..,... h·ı""d~ ve münf· erı·den ""tirt ,.,,_ kıloyu bul•cagı." heMı> edil- · ı b Jı 

"Mu.h.tereııı hakim 1>c muJı
terr.:m h6ye.i h<,.i;",,ı;f ... 

&ili !k, sene~ k. ııu.vu.tı tari- , 
hiyomd" ı",,..yı;c, .a..ı.<.tt iı.,. 

1 ~vaı.ımııt uy 1ıııe:ri zr.uı.<ui.111.··i 
~ıl..a dosya .. .aı.r. Deu. •• . ~- ı 
()(4.ı;;.,ndan. bcıi ben 1:wa..e.:Jcf 
bfr ııo;,c,-ıdı:rıcı o arak tanııı
mı.~ b&l.ix,ı.t bit ferdim. 

Bu.;;ıııı.a lıcrabcl kı;.sit men- ı 
şl.inde aranır. Esbabı mucibe 
mu ... a kiır.,, 

Bu suretle devam ede:ı. isti- 1 
dasında uzun u~un b&'.1set tik
ten sonra: 

"i'lergü::cşt 1.>e mcsebak ah.
w'iııe i·üı.a e» •«JZ:ar buyurı.ı.l-
11:..ası.ıı" ar .:lr..)· cdit)ini,, 

Beyan ile şöyle clevam el
mektedır: 

"Dana bir ahzü g(tsp is-.ıad 
ediyuriar. GUya ge .. e yarısın
dan 8f>ııı ... ~ikil't a.rı1>an b:r ut.ı
cı g:bi. f-·~ geçirdi· •1n, a1;~aJı
m,.ı. bir iav.lma esra,d~ bir Sİ· 
gara içirerek nyuştuı mak · s&
•-etil.e 1000 liras1t1.ı a!m ·ışım. 

E!albuk; becıim ihtıws ve 
oon.'at .. m bıı 110Uia hareketime 
m'i8ıait d.e!f>7dir • 

Ilal,ilc.ı.t böy:e o:duyuna gö
re bt' ~.ıidise bıırw iam11mile a,
sıl sız olarak yük!etiliyor ve 
beoı bu suretle yazmak bilme
amı lıattat, o~ıma.'o m'lm<"'1.cn 
lwi ız oluyonım. 

t.~11 be sa teti dıul.aifı kıesiıen 
bw lwyın.n a.fızı. gibi s-ırıtıp 
<lumwktadır. Bfrıııe1uı"8'yh... bu 
h"msta brrıw'imi talep r.de· 
ritm.,, 

Bu istida okunurken hem 
sa.miler, hem de hev~ti hakime 
kendilerini tutamıvarak kıs 
kıs gülümsüyorlardı. Neticede 
müddeiumumilik iddianamesini 
ve talebini hazırlamak üz~!"" 
dosyo.yı tetklka isted' hl> !111-
ruşr'lanın baJ)ka bir- güne kal
masuuı karar verildL oluınmaz ve &unların lca7bolma91~. 

Can dolayı biç bir ,..t.ııUyet kaDuf 
... •4Uma. 

rP.kil.U çok sükWıeUe olmuştu. ~· ~ ,,- • wu şoy e aş yor: 
(Arkası »arı meleri::ıi tawfyc etmiştir. mdktedir. ....,, ________________________ _ 

· ,:lııinden Ç'kMasmdan dnl•vı 
mağmır olarak 4 ya~'!!d'ki jz 
cvlMı Niy'lziyi H:ım' ·ınr c .... 
ntlyeti kapısı öniine gö,tiirüp b•· 
rakarak terketınekten sıır · ı 

hun ı\ Kasımın di'ın ven· '' 
asliye cezada mnhıl<emesi y1p1· 
!arak kar-~<ı bn •• '• 
. Suçlu hm~ıal Kas'm: 
~- Den işten çıkor• 1rnotırı. 

Çocuğumu oraya götcrmekten 
maksadım Cemiyet re'nin"n 
mei'bameti.ni celbetmek 'çindi . 
Oiyerek her ne k:ıJar k 0 n li 
müdafaaya T- , 'kmış i$e c t u 
b-abanın evladını terkcıtr.' r in -
den rlolayı üç ve öz evladı o'· 
ması mü,·cdd't bir sc' c· tel'.ı'<· 
)d edilerek te bir ay il.lves) ~ 

dört ıı.y hapsine karar verilını't 
tir. 

. Eyüp ";~ayef~nin 
n-rhP l:,.rr E>si 

Eyüpte Hamdiyi yaralay'.ln 
v1°(0smanı öldüren Süleym u:ı 
oğlu Tahsin Durnıazgideı"o 

muhakemesine dün birinci ağır 
cezada devam olll!ldu. Dav:;ıcı 

olarak Osmanın ana&l Hı1sniye 

ve Hamdi bulunuyorlarr ı. 
Dün zapıt varakasında imza· 

!atı bulunan polisler l',ahit ol.ı· 
rak dinlendi ve gelıneyen ;Jr 

şahidin celbi için duru!jtlla ha:r 
ka. bir güne bırakıldı. 

:Mahzen kapağı 
\ol -' - tt a"•;:...,., ... a rurır 1Hl 

Topkapıda oturan 11 yamJl: 
da. Ahmet oğlu Edip Ahmetı·a . .,a. 
eaıı'IÜ ;;vlusunda oynarken oll 

mahzeninin kapağını açmak i9' 
temiş ve mahzen kapağı, üzeri· 
ne düşerek ayağı ezilroi~tir. Y J.• 

ralı çocuk Şişli Etfal ha.rtalıa
nesine kaldırılıı:ııstır • 
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r--l~fl;~SEFE ve EDEBiYAT ~ Şimdilik -Her:=-::=™-:;™-
Sabah --- -

azan : Eski Dahiliye Nazırı Resit Rey 
A<·aba 

--:=Bu kadar! 
·marlıkta güzel San 'atlara Çalışan Vııtaııdaş• 

niçin?... a·ı ola c·het ed· ? /arın islilıballeı·i 1 
,nsada hükumetle kliseniıl lef rihi veı 

Bir akşam refikimızde oku- 1 n 1 n 1 r • • ., Dün Ankaradan ~elen lıir teı-
duk: :'11<'ğer komşumuz lı-.ık \.._ graf, devlet ll<tısadi mekaniz-
hüklınıeti elmayı Kaliforniya- , 1 YAZAN: maııında. vazife gören ücretli JZgregasioıılarııı memlelıelten teb'i<Ii 
<lan, 7.e)'tiııyağuıı Yunanistan- Geçen n:ıakalem.~e, (~ar - i FJ.LQZQF ğa, oyııa.mağa başıar. (Knsri= memurlara asli ' menıurlar gibi -21- dan, fındığı lııpauya.dan, bira- !ıkla tabıatin munasebetı) ne iınpulsif!) olan bu hareket, pek ı tekaüdiye hakkını vermek i~lı> 

Böyle fahiş tıir tecavüzün 
~tir "' tevilıyle icrasını k•bul 

1 
,eyiz. Şiddetle protesto e-. : 

mütecasirleri nakluııda ı .. ' . . gcien muamelenm ıcra:sını 

•z. 1 

"tiınyos - Bunun idet oliu 
• diğer cemaatlar da btlır, 1 

miislüman kapıcılu bı - ı 
j 

Atin rahibi - Ermeui16' 1 
m•n. bakalım. 
mt'r.i baş papasını davet 
. Sorduk. 
Eftimyoıı efendi d"ğruluk· 
;.vnlmaz, (Jitiu papasını 

-.:erek) ef~n~i. ~e asla .Y~ 1 
.öylcmez; ık111ının de sözü 
·ıdur. 

Rah:p efendilerin doğru,. 
· oldı•klan bizce de maliım. 1 "unu ~. ırmuyonız. Ernıeni 
atı Kı.r!a.q ayini icra ede - l 
zaman tnnzif nöbeti başka 
emaata ait iken bile kahri 
-üp siler mi? Adet böyle 
? dedim. 
Kabir taııında tanrifat ll · 
, belki yapar amma, her 
at Kudas lı.yinlıti bitirdik -
~Dl'a mukaddes mahalde 
lcnecek bir ~ey bırakmaz, 
sa bile .nöbetçi olan cema
mcn silip süpürür. Ba."1<a
ı iş bara.lrn:ıaz ki Siplirlip 

neni rahib1'ıin oevahı çok 
-ane idi. Ft<kııt davayı fa;ı- ' 
ğe yaramaktan çok uzak- ! 
aaenaleyh zahmetinden do 
~endislne teşekkür ederek-1 

ettik. Bu türlü dav.ı.laı ı!I 
de diğer cem:ıatlann şe -
!erinden istife.deye imkan 
uğın.ı bilmekle beraber he 
:udüsiln acemi.si olan kon -
' bu tllrlli meselelerin ma
ni anlatmak için Ermeni 
nin ııehadetini dinlettim. 
rahiplerin ikisine de ayrı 

10rdum. Cevaplan müte -
olduğu ic;iıı yalnız birini 
•eceğim: 
Kudas lyio.i hangi hare -
baııt:ımııı olur? 
Kil~erı. getirile.t mu· 
• t>şya lr.abrin ıı..ttine fer
ek tlzere metlıalin orta -
, i yilklll'k mermer tq , 
e vaz'ediidiği z:ıman. 
~ lkislne de sordum: 
··ıir cemaHtın Kııdaıı Ayini 
.ıı;ı zaman diger ~cmaata 
,. rahiplerin o;ırren v& 
!iyini ~ma,,a veya tı>ftiıı 

ri <-Atz midir? 
(atiyen caiz ılt'ğildir. 
c>ek&IA dedim, ( konsoln -
ıl:ı.ğuuı. eğilerek) her iki 
da kabahatlı çıknraca -

· erer•l{lm cevabı dinledi -
.aman muvafık görilrse -
'ttifıık kararlaştırmış <>-

1 t-ıına "me!W'l~yi. musli
·ir '!lirette fasledecek her 
ıe iştirak ederim." de -

Y1 da İngillereden satın alır- dair bir takım mtilıl.ha.zıılıır be- tabii olarak, bir sevıru; ifade -
demek ki h:>.dema i"1:edlğiııi"zl 1 RIZA TEVFiK bir proje hazırladığını bililirl-

• ı. h t ıruş. Şimdi Basra tr:ı.nsit yolu- yan etı:n.İJ>tim; bu fi.kirlere kar- oı"dir ·, hiç hır hayvan ve insan 1 yapm ..... ta ür ve """n a.rsın:7. . ~ yordu. Bu üctttli memurlar, 
Bu iz~h üzerine Eftim;:oomn nun a~ılrnası üzerine Irakla şı ne !radar haklı ve kuvvetli ~ taklidi değildir. lliı.tti hariçteki 

1 

anlaştldığına göre inhisarla 
yüzü gü!dü . Konııoıo~ da Kii..> - '.l'ürklye arasında mlıbadele im- bir__ (t_.arizn. ame) tertip. etmek - 8 - · ı tabia.tla hıç· münaselıeti yoktur. 
toda k r•ı muvaffakıyelinden k. la · ad 1 · · ınk d b ... -~ ve emsali mües..«eseleı-de çalı.~an . an rı zıy e c~mış ve genış mu un ıse, onu a - ı ..... w.a - Her türlU raksın menbıu Vf' men 
dolayı memnun oldu. Bu iş bitın I k t '' ba<i ·' 1 im uhak 1 .. t b·ı.... • " " tin 'lk d _,_,. d kimseler olacaktır. k d ktan .. d • mı yas a ID'I .,.e er yapı a- ne bir m emey e- gos er - "" v-.şe ı e,.,,..,.,ın en şei de bu ı;ıevktır; ilk vahşiler _ 
ceye 11 ar 5° gune>! o<J - , sı da kar:ı.rgir o.muş. 1 nri~tim. Teessüf ederim ki, bu kurtulamamış bulıınan ya.bani Bu projenin çok yerinde ol-
muş, yeru gun ba.-,l!,mıştı. İşte 0 / ş - de de -benım kanaatime 11=öre- 1 ,..,;;.,ınu lrnydettiktPn ı><>nra bu-gün 7.abıtııame yıw.ı.ldı. Tarafoy ayet dognı ise, bu haberi bahse girışmezden evvel, mü - insanlar kendilerinden çok kuv- ~....,, 

(dans) bOyle ~ııştır. L;;.y- j nin imz9Smdan ~oo.ro biı ıle gerçekten h:ıyretlerle l:an;ıla- i zakercsi liwın gelen bazı mad- vetli ve bilyük, yırtıcı hayvan- nun dah~ ziy:ı.de tc>;mil ediline 
ta.sd:', ettik. rnak icap eder. Ifomşıınıuz Irak deleri, faideU bir mukaddeme ·farı telef edip yiyecek tedarik vıtn postu, ve kuynıgu, ve ku;; ainin de hiikıimetin eeaGh pren· 

Frans3da hüküm.etle kiliıı .. - hükfıtrıt'ti da.ha düne kadar os-'. şeklinde yazıp bildirmesllm; çün etmek için k"1abalık bir cemaat tüyleri gibi ;ıeylcr takınma!<, siplC't'inden biıi olroasıru l~ıı
nin tefriki ve kongregasyon ın:ı.nlı iınparatorluğ11Ilun bir / kil, mufasaa,l bir kitap vticude halinde büyük a.v tertıbatı ya - ancak (deeor- dekor) nevinden rti ederim. Hatta hiikumet yal- -
(C.,ngregation) (1) !erin m~rıı-j 
J..ketten teb'idı zamanına müsa- parçası idi. Blıden ayrılıp .11iiı; - getirmek niyetiyle dt;;il, ancuk 1 pıyorlar. Muvaffak olduktan şııyler, ve (il/ive) !er olduğu ci-, nız kendL"ine bt\ğlı devair ve 
elif olan o devirde ruhbnn Fraıı-ı takil bir hü!ctımet olarak ıkv- bana sorulmuş olan muhtelif j sonra da, o hayvanların pw1.e.· hetle, mliJafas etmekte tııılun- . mile-seseleroe ~.alL~an ücretıı 
saya muğberdi; 1Uılya da s;ırk- !etler manzumesine karışan bu meselelere cevap vermek, ve bil- kilerini sırtlarına alıp kltyruk - duğımı fılraziyeniu ?-erre kadıır 1 memurların d<.-ğil, alelfunum b;i· 
ta Fransayı istihlô..l'a hihi~hn- 1. konışu ve kardeş ülke demek ki digınu· · ·, ve düşündüğüıııü arzet- larııu da laının gelen yerlerine 1 
di. Esasen İtalyan ol?.n Kiistod , 1939 A h bi h -·" mahiyet.ini ve kıymetini d .. ği ~- yük mlicsseı;elerde çalı.,an !tim-

. vnıpa ar zu ur ~-..up mek için bu makaleleri ya7.ınıya takınarak, ı:ıuzraklan ve balta -
Fransa konsolosunu her iki se- ı tireınez!.. ııeleriıı de ;..tikbalini dü.~eli, 
be d tı 1 , te Ba.sra transit yolu ac;ılmamış karlU\ ve~;a•;-. Yoksa, e•-vcla lariyle ölil.i\nnüıı oldukları hay-ple e tazyik& ~nane arıyor-

1 
. ...,,,....... (M 'k) nln · hakkı bunlara bir tekaüdiye, yah11t 

du; gösterdi~i hiddet w şıddet- olsaydı, clına.yı KaJ;fonıiyndruı, san'atm menşei, gayesi, ilim· ı Vanların tavırlarını ve hareket- da d ~ • .:, ıneruıebudı Bun - 1 m•~·-'l bır' ''---'ye •--:- et-
teki mnbelega da bundan mim- :ıeytinyağını Yunanistandan, · den, felsefeden, ve (faideli sa- ı.,rini taklid ederek oeınantıa ıı. ı-.nm aynen ur. ı.w""" ~....,. ı.cu.uu 
......., flndıgı ı.spaııyndan ve birayı da natlar = Arts utilee = arts raluıediyorla.r; bu (dıın:<) hay .. t s-.n'a.tın ds, doğrudan doğruya "-'-ti. •- 1 melidir. 

Tesviye ettiğim bu ttirlti ih- lnr,iltereden satın almakta de- industriels) den, yani (zenaat) il kavgasında kazanmış oldukla - tilıiatı taklid ile değil, illt vah - Bİ>'.de maalesef bu bir derttir. 
ti!Ular meyanında bilhaAAa iki- -- edip _,_, ___ ,_.I -#f k · b"ylik · Bır· ın"- oeseye bütwı·· hayatını •-u 5..,""""'' · 1 dedi.;.;,..,;~ mn.,o-alelerdeo. farkı; n muı>ıu a ıyetın u neşesı ııet devirlerinde (en mühim hıı.- """'" 
si İırt.aıtbulda lehiıue olarak bü- Halbuki bizim büdigım" • be .,-- """ 
yük bir hüanti tesir lı:ısıl etti. ve muhtelif ilimlenien her bir ve keyfi yüzünden. -yani psiko - yat meşgaleı<i olan) bilyiik av vikfeden, onun ilerlemesi, inki-
Birincisi BeytWJil.hmrl<.'ki Rum i göre Giresun fındıJııun, Amas- san'atın derecei istifa.desi gibi lojik bir saika ile- kendiliğinden tertilı:ı.tiyle ıiin~ vıı.r. 1

1 
ııafı itjn bütün enerjisini, bü

mezarlığma müt&ı.llii<ti. Büyük ya e!masının., Edremit zeytin - ehemmiyetli meselcler haklan - , doğmuş, bir eğlencedir; tlo~ru- Mağara devtin~ ait olan 1 p<\le- tlin gençliğtnl, bütün kudret.ini 
ltiliııenln lttisalindel<i La.tin mıı- , yağuun ~öhret.i ve nefaseti bü- da bir sürü makaleler yazmak dan doğnıy& tablıı.tı takiit ile 1 ve bütün !ı.ayatmı \0 akfeden bir 

ıı.stırı ·· d tUu d .. malfıındu B ontologie=- paleontoloji) vesi -
n nın tam önun e, man:ıs · ı unyaca r. u icabederdi ·, fakat rok ımın sü - icııd olunmu§ bir iş değildir. Ta- 1 w.t..nda>ı biru ihti,,.,rla.dı mı, 
tırla hük• et d · i ında lıö·•· ld - h ı '-· ~ kala.nnıhu, ve o eski mağara · ,-um aıres ar:ıs ı ·· ,K. o uı;ıı a de ...,mşu ve rerdi. Burada. yalnız m\marbgın" biatta danıs eden hiçbir ,,ey yok ---'' - ·--'· bi il.ili tll 
bir Rum mezarlığı vnrdı iti. et- ı k·-• Iralan b n1an ..... !arda (millitclıase) (1) halinde """'gi """'"'man raz ~ 

ı ·""'eş u yam .,... tabı"at - ilim' le m"-·•ebetlenn' - tur ki bile bile -bir manzara t• k 1 .. h le d edilm k rafı tamıunen açık olduğundan. ·~ w~ b ı . ..ı~-->- b' de k mu emen apı L~rı .e 
!!ı.ııd4ki TürkiyNierı ithal etme- ' den hah-:"'.,.-""-·, bu ka-'·- lit edilir gı'bi- tıı.klit edilmi~. ol- . u unın~ ııe,=""'"• ır ' l"' içine her türlli hayvan girerdi. __ .......,.;ç,;~• ""'' ı · tid··• bir • (düd'"·) -'· b&h!\Deleri aranır. 1ık fırsat-

a h . -~- R ü... 1 yip te Amenkala.ra, Lıpanyala- e·-elki muı•ı..azaı•~K ıy· ı· nK. 1 sun. (Sen, daha demin hav•:an- ıp ..., nevi "" vaı~r no. ıy.,..., um n <VSU az o · ı ... .... no~• - , ta müesseseden ~Jkanlır. Ve o 
makla beraber uznıı ~ııel.eroen- 1 ra baş vurmasının el~ bir se- )aşı.iması için zaruridir: I lan u.kJit etmekten doğmuştur ki, AvtıAPfl. ıuilkk-.rinde ntinıu -
beri defr.cdilen ölilleı:le toprağı 1 bep ve hiltmeti olması ıcap e-j Güzel ııaıı.'a.tlann menşei, ve , dedin ya!?.) diyeceksiniz. Ta. _ nelen az değildir. Bıı dUdUk -içi 1 :-.avalh adı:m artı!: lllfınciye ka.-
lşbag· haline ..,.lınl.,U. y""' hem der .___ d"- ktıç'"· ..... · dar ~da burada sürünmiye .,- - ~ · sureti zuhuru meselesi, ba.şh bil, dediğimi hiç unut.madun, : ......, ve w--gtiu· U.. u:ıyvıın 
manzarası g~yct çirkindi, hem Aca_ ha_ Iraklı lra.rdeş llMISO!i "'-~-· bir bahsın mevzundur. çünkü hıı.tırladığımı görüyor . kemil;lennden ytpılmış, gnyPt mahlcllm olur. ~ bizde mil-
de sıcak .mevsimlerdeki taaffü- Kalif J.ııı. 1 .,...,~ 1 ne·-·er genc_Jio-ı her "'' baha.sına. nl\ uınwnun sıhhatine muzırdı. ornıya e asını 0 canıı:. Tabiatla münaeebetleri ha:ogi - swıuz; likin fikrimi iyice a.n - basit bir aıettir. Onunla bir şey • • ,.. 
Fada olarak c rtaııında, bilmem/ Amasya, Gümüşhane elınal:ırı- ! iııln hangis' den evveİ doğmuş }atmak isterim. Burada en bü - ~alnı.ak lhtımali yoktur, c:linlcil olul"sıı. olsun memur olmağıı. 
ıte mii.nıl!ıebetle "bedd-essultan" DA niçin tercih etmiştir! Neden 
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0ıdug"u lı'-'~ ...._,_ ..... _ (m•n•e ""''" (•-"-•.,...,t) ·- dodgı" ·u •-• 1 11evkerlen en bü}ilk İlmil de bu· u ....... """""-" - .. ~ wnu-n.,-- ' ·~ - nouuıı.n <:ıkil<">tı:ak hiç bir dcli 1 
illmi V'8rilmiş olan köhne ve ah-, dolayı elinin altındaki nettıı balıs~!) teferruatını teşkil dan doğruya saik, tabiat değil, •. ~,,.t , dur. 
.,ap ufak bir lıiııa da vardı ki gej fındıklanmısı bıraknıl!!br da ed esaslı meııelıılezdcndir. 1 yaşamak ihtiyaeuıa karsı mu-ı ı::ı "~ m . Fıılri ecnebi. ~rketlı.rut ltötll. 

~ ~reL~tı!:!:~ ispanyadan ~ithalini daha Şü:e yoktur iri (nlı:a=danse) ı vaffakıyet şevkinin ilham ettiği ; (Sena *' itil'<~) · bir mirası olan bu itiyadın kal-
lar aruında tıi 1626 ~nesinden •ygun bulmuştur· Buna 8ebep en evvel doğm111 ola.ıı. sanattır sevinç heyecaıunm, hareketle i- Oiaye: dırılrnaaı zamanı relmiştlr. İş 
,_..., m;;no.nünf· ih olarU ~"..r.'-- mübadele güçlükleri mid.iı" Ta • fadesidir. Yani -ded'"'- gı'bi!- k•"tın••-a bu h"""0 larda ••lı-'"""' - ""·'"" . . • · - Ve doğrudan doğruy& tabiattan 1 'b-• Dr. R\ıa TF.VFtıl -· -~ ~~ ~ 
Jen.ııU, ve tarafeynden biriııin ::e ~ ~r~oka~a- değil, yaşamak ihtiyacının, -ilk i sırf psikolojik bir saikadan iba- -- / şa.ıı lcütleye sai!'lam ı-ı,. idililvtl 
cebir v'*'11. hile ile yedi zaptına onuya ası e-, valış!t devirlerlnde başlıca ııar- rettir. Bir küçük çocuğunw:, ı;iz (1) Ba. l!mUıı.ııe, lıir lıUSMi il - de temin edecek maddelerin ko-
l t -i için ls:s6 senesin - ribdan M:usula, meseli Aznas.. tını ve eıı. mühim m_,..aleeio.i den bayram hediyl'Si ister; ınla lıımldlr ld n\ad."I (eııki 
clelıberi Paris kolı.greııinde ka - adan -ı.......k imal rdan daha """ nulm!llll ve bu işin iyi bir şekil· 
_ ...... _ 1 •-•"'-· uhaf Y .. ~ e a •~kil ·-'-- -""'·"'" a·-•·'- tel'ti- (derslerinde muvaffak olunıı.ı.u 

1 

.~ .. ""ler ihnl) ... -·-'tJr. ""''"-'"'-·· ·~- o an s.........,yu Dl &• lo'-•ktadı -..... ........... ,...,_,_ '"""' ·-'" ,_,,. rı_,... de ı'şla~""''"!n temın· edi!mesı', Dil 
ucuza• mJ Dla• uua, r! 'ı '-•tınd&ll .. ~ .... nDtur. Bu .,;;., aona bir .inı .. nd.ifer _+;.,;..;..,) ~~~ • pyretile kapısı önful,.I "'urd ''-'-··-'' ....... .,.. ""5~..,. .. - - ,,_.... .. ~~·~ bıı llim toprak altıııch ~ 

de nizamiye aıılı:erinden miitb- ... un .............. ve ...,_...men- ·• =-~ · .~ -r• .,., del'ı'oiniı. Sınıfını geçer, siz de ylllr. bir h::lk kuw - · ·· · · 
madlyeıı bir nöbetçi ikame edile 

1 
faatleri bakımından b:tıeıt ve Jlzım geolmelrtedir, kaııa•tiı>de· bir ~imerulif r taıt.mı getirir ve-1 blınııı ve (H.Uııtebıw>) olmım te medy\lo ve minnettar bıraka· 

~- Lati.ı manastırı da yi- Ticaret VekileUeriniıı bıı mu- yis. rirııiniz. Sevincinden yerinde du yiai. (~~iş) ~ıı caktır. 
ııe at&tükonun umunıen kabul ~yı bir an evvel çlbmeleri A. c. SA~.1ÇOÔLU ramaz, ellerini çırpıp zıplama. ve ~.nhıa lı&hıuxltt. 1 MURAT SEP.TOCLU 

edllııın mani.sına göre, allkadar 8i"iiİdiİİiidİ.,İiii;~~jjiii----İii;jiiİİi~~Mf~iiiiİjiİ~~--~~liİİiiİİİSİ~~~iit;jiiij~~~~~jfijd:~iiij~~~"'!iiiİ~~~--~~ji~~~~~,.~~~jii olan diğer cemaatlerin mnha - ,.. 
lefetiyle, usun müddet tamir -
den mahrum kalmıştı. Rumlar 
başlta mezarlık kabul etmezler, 
Litinlcr mezarhğm ortasın -
dan geçen iki patika. yol dola -
y.ısiyle h<'m mezarlıktan mürur 
hakin dava ederler, hem de ge
rek içmdeki mahud bina sebe -
lıiyle, cerek at:ıtilkonun muha -
fazaııı dolayııı.iyle d.ıvarls çev
rim-ine müııaı:de g&termcz -
lenli. 

"Bi2im tasavvurlannuza ta- - B hemiyctinde ''o neat yoll .. mu 
mıuııiyle vikıf ohuı amiral.lılt D u y kaybetmemek şart.iyle Alm;>,n-
birinci lordunun -Belçika hil- !arı mümkün olduğu kadAr 
kfunetlnin nakline dair kst't uzun müddet ahkoyınn.ııın kıy-
bir karar ittlhazından evvel- mdinde ı,;rar ettim. Diğer ta-
kral tarafından kabul okmııca.- raftan Fransadalti harbin he-
-ğı limit oluntır." .,......-----------------------------------• nüz bitınedlğio.i, hefo dtııi.:.ı da-

Bu telgraf ahıur alınmııs, o [ ( y E N j S A B A H ) iN B Ü y Ü K 5 j y A 5 j T E F R j , .\ .; I 1 yanan hattı harbiıı ç.,k karnr-
sa.bah şafakta toplanan Belçikt. sız olduğunu, faknt N<:;sb or· 
harp meclisi, Anvers IJflhrinin • dulann her gün B!>lçikaya y><k-

VQcudünün ıı.lul n mantıkla 
ınüıııuıebeti ve bie lü.zuınu olma 

iefa "1ıiplen te-..eccül:.- dığı halde nıa.hsurlıın çok ve &-
• n ki : bemıniyetli olan bu !,,; temizle · 
'ttumyos efendi, ıria, tan- ınefi dtıştmdtim. Kendi nam ve 
.sı sizde olm:ıdığı bir za-I heoıabuıa, her iki kiiiııenin de 
kabri silip sllpürmekle . lıaşn.hipleri Ue ayrı ayn ve n'1r 
miıısiniz; badema bun -ı gavrl resmin J!Ör\.c,el'<'k esn:ıyi 
·akki edin.iz. Rahip efen- mükalemede bu ııhvııl hakkın -
.e, ba§l.anuş bir Kudas] daki t!kirlerini i.stinki\h etme -

talıliyesi lcarannı IAğvetti. Bel· re Belçik& ordnsu ile lr; bir - Va zan ·. ~ siper alt\tı, blıliisa her tilıili il'> Ia.1~ı!dannı ııöyledim. Be!çlka 
~ikııdald sefirimiz 3 ilk t.eQriıı uii yapacak kuvvetlerin ne ( vazını ""n dereee kıttı. Şeh- ttk.inından, yukarıda zikri ge-
s:ı~ı saat 6,37 de ııww bil - gibi latalardan terekkübU li. •

1 

rin su yollan kl'tlil.mlı,-tl. Alman- ,. yardımcı ordulann neti<.-e 
dınnıştl: zım geldğiıı..İ teferrüatiy!e bıl- v .. ço•• rçm. ı !arın halk aı-a.•ında taraftar Ü.erinde tesiri OIUI' Ol"'1>11f'1· 

"Harbiye nazın ile derhal diriniz ı;ı bulmalarından bile korkulu - C<lgııu sordum . 

hitamını bekleıniv~rek sini Beytülli\hm. müdün'iııe ten· 
.ınJş olmakla hata et . bih ettim. Mahalli ba.ş rahiple
'; siıı de badema bun _ rin halden gayri memnun ol -
ıak~ ediniz. Şimdi yu - duklan ve binaenaleyh fikirle -
•orduğuı:n iki suale ver - rine müracaat edildiği zaman 
cevaplarla vasıl oldu _ statUkonun muhafazası dava -
bu sureti Wıviyeyi rnil- ııında taas,,ıup göetenniyecekle -
blr z•bıtname yapnca - ri anlaşıldı. Bunun iirorin" Fran 
tarafeyn imza erlecek _ m konsolosunun fikrini anlanoal· 
oııııolos beyle ben de tas için Bcytlillllhındaki mez:u-Jı -
-:eğlz. ğın kasabada san bir hastalık 

rahibini memnunen iri- tevlidine müateit bir hal almış 
illndeki mana.stınna ia- ulduğı.mdan; ve bir de. gerek 
. Bulduğumuz sureti tes meza.rlığııı perişan luıli sebebiy-
meınnun olmı\•an Ef- le, gerek Latin mannstın cenh&

. dllnerek dedim ki: sinin tamir edil=~mesi dolayı -
1 sureti tesviye zıı.hi- !ilyle o meydanın esasen giizel 
.inlerin, hakikatte sizin olaı\ mal1Z8rasının müstekreh 
~tir· ve ileride bu RPbeb bir ha.le ;,'lllıniş bulunduğundan 
.zda' münazaa zuhuruna 'ı :ıil.dyet ettim. Bu suretle açı - 1 

manidir. Çünkü imla- h n h ~h~~al~e konsolos tara
.ruz protokolda iki mad 1 fından muşkillat ıka edilmiyece
'I olarak tayin edece - ınezuıK.n Romnda idi.Kendi•• o.e 
;ela Kudıısa mütee.llık mesunen Romada idi. "ndisine 
..t;adaki yüksek mermer veldlet eden Fra.ıunz r11h;b; na
·~nce Kudas iyini zik, mutedil \ c mealşlnas bir 
i olur. Saniyen bir ce - adamdı. Onu yave~ yavıış bu 
Kudas 1\yini ~l:ı.dık - fikrine celbetmc<<e muvaffak ol 
-a diğer cemaata men - dum. Ayni zanıanda Rum pat -
plerin sırren ve i.leııen riğini de ikna ettim 
iığuu görUp anlamıya Zaten patrikhanede müşküll
..ktur. Binaenaleyh siz ta tesadüf edilmiyeceğio.i iimit 
ıermer masaıuıı üstüne edlyonlwn. 
,uı sonra artık diğer - ( Arka.!ı var ı 
aptığııuzı göreınlyeeek
raıı edebilsinler. Tanzif 
·se eşyanın o 
, aonrıı ha.ıııl 

1nasaya 
nltıYOP, 

(1) Papnıılar tanduıdalı ida-
re olu- tıerblye ve uıurif ıull- -
ca ı ı·tıı um.umlyest 

~uhabereye başladım.. Bu- V&- .. ~ htlkıimeti t.cwı - yordu. Her dakika, inkişaf eden Onlar da bunuıı Y<'ni bir va-
killer toplantısı ~aptı. Muza - su n siivarlıdyle iki tam te<;- ---- 58 topçu ateçl altında cephe yı - ziyet husule getireceğini ve e-
k~~en sonra .~~illnet hare- hiza.tlı fırl:a göndereceğini ha- kılabilirdi. Fakat bu, tehlike • ğer imdat kuvvetleri bir a.n ev-
ketini tehir ettigını bana bil - ber veriyor. Fakat ben hiila Onlar Ja d~oiz yoliyle giden nin yarL"1Ildan fazla bir şey vel yetişirse hadiselerin büs -
di.:<li: Münılcün olur olmaz Y. bunlann ne zaman hazır ola _ fırka gibi ayni zam:uıdr., yani değildi. Belçik:ı. milletinin ha . bütün ~ka bir safha arzede
Çörçil kralyıra.fındaıı kabul o- cağını bilmiyorum. F..ğer bizim ayın yedisinde Dünlcerke vasıl yatı ve şerefi .\n\'erse değil, ceğinl söylediler. Hat:a ~iı"<ii 
lunacaktJ:: kuvvetlerimizden ve Sir Frw- olnc:ıklardır. . . ordusuna bıı.ğb idi. eğer bu kuvvetler, ricat hatla-

Lord "K~çner bir ~dım _or- ehin kumandası alhndakilerdcn .. Ben __ ~ıwcrse ertesı gtin saat Anversi lcayh<>tnıek elim bir Mm muhafaza etmek ü~ere 
d_llf'.U. t~li ve tahşidi. vazife- bir kısmı süvari fırkasiyle ve uçte_ -ogl~dcn som;a- . vardın': şeydi, fakat orduyu kaybet - Garıdda mevzi alacak olurk "a 
s~ l17,enne almıştı. 3 ilk ~ - yedinci fırka ile takviye edi _ Belçıka başvekıhrun zıyaretını mek her şeyi 'taybetmek de - mukavemete devam edecekler
nn saat o_ncla Fransız harbıye !erek Lil'de t:Ahşid edilir vi' ~abı:I ~ttım. Bu ~at M. Bro.k~l ıneltti. Eseaut !jiddetli bir bita- di. Onlarııı tasvibi ile şu tel
nazınna bır telgraf .~e.r~k on Almazı esas ordı:sunun sağ ce- 1evk:Ja.de .. a.z:ımkar, ~ık sozlil rafJı.!tla bağL'l.Dmıştı. Tek ricat grafı Lord Kic;nere çektim: 
dan, topç_usu_ ".e suvarısıyle, nahına lıUcunı cdernlt onu ri _ ve ~OnL'ı.U lıır :ı.<!"mdır. Bana hattı, sahile ve Hollanda hudu- Lord l('çnerı:_ 
tam teçhızatıy·e 2 fırka'lın ha eata mecbur edcroo -tın hare- vı:ızıyetı vanı:n bır surdte an - dun!l müv8'7.i, tehlikeli bir yol
relı:eti i<:in 11\zım gelffi istihza - ket dört, bea gün içinde tat _ !attı. İstihk~ın k~and:ını du. lki &-.J.çilca fırkası ve sllva
ratın hemen yapılmasını ve bilt mevkline konduğu takdir- gen,•ral .d<' C•s~ de rnı:la~aza - ri fırkası bu son ric'at lıattın
bunlann hangi tarihte sevk de- Ant·ersin sukutunu önli . !arını il~:'" etti: Dış .. l.!'.tihkil.nı dan Alın.ırı çıkarmııı!ard.ı. Fa-
cdilebileceklf•rinin kendielne ~ •.. talımı'n ···' m· ·ınız· · • hıtlo.ı.1 ::ıırcr ıkı~er dlliluyorlar- kat Almanların t•nrikl gittik-

A.nvenı. 3 birinci teo~rin 1911 
ııaat 6,53 (9.45 de alınmll';tır.) 

Belçika ba.ıveltlli M. Brokvil 
ile şu anlaşmayı yaptım: yeccgını cuer •~ . lı B"" 'l k Al 1 _,. 

arını istiyordu. Zeb,ırg 'foliyle yanlım kuv,·et- ' . ııyı · nıaıı top ar~ tar:ı - çe artıyordu. Dendre hattı da 
Sualler ve cevaplar ıeri göndermeli miyiz ve bu kuv fındnn n~ılan beş altı obüıı, tc - artık salim değildi. Eğer Bel<;i-

En aŞnğı on günlük bir mu· 
kaVPl"Ft irin BP-lçika hiikılmcti 
her türlü hazırlığı yapacak, en 
~idıletli a•imle faydnh ""'' 
tedbiri ittihaz edecektir. Üç 
glm zarfında, son ve kat'! ola
rak kendilerine yardım için 
bir hareket yapmıya muktedir 

Bu telgr8fa gelen cevapta, 2 
fırka yerine lıir fırka ile bir 
bahriye silAhendazını tercih 
edip etmediği soruluyordu. 2 
fırbnın müreccah olduğu, 
fakat her şeyden evvel zaman 
ve siir'at 18.zı.m geldiği cevabı
nı verdi. Bu cevaba gelen ce -
vapta ise bahnye siliJıendaz. 
larınm sevkine karar veriluıiş 
oldağu bildirildi. Kiçner, niha
yet l!'ransızlar için hıuıgisi mu
vafıksa onun gönderilmesini, 
ancak mümkünse hemen gön
denlmesini telgrafladı.. 

AnvPnıteki erkAnı harp za. -
bitine de lf\1 telgrafı gönder -
dl: 

"Si.cin fikrinizce ne kadar 
kuvvet kft.fi gelecelttir! Vui • 
yete mul<abele ede,lııllmek llze. 

tı . zam·ı ka• ofo dA o ınelıne k:ıdnr bunlar: yıkmıva • ka ordu~n rkati tamaınla-ve erın a , .,-" ~ - ı·d r· · · · 
ı-a~ muva.ııalıı.tı ~nrttır? Bu ci- ~ 1• ~ il

1
en uçı~~~"· ~~-tt.ik;-fı~ mado.n Giınd şehri düşecelt o

heti bana haber veriniz ki Fran- ·~em> <azama •.• arua ,,,.... a 1 !ursa lnhi2,amdan kurtarac:ık 
sız hükiımetini haberdar ede· geliyordu.. bir çare yoktu, 

Anv~rs değil, oidu! yim." 
O gün akşam ıiııtü, l!'ransa

daki Ingiliz sefiri, Belçikaya Şimdiki h~lde dış istihkam 
gönderilecek Fransız kuvvetle- hattı bu suretle hücuma ma -
rinin teAek:klilü tarzını öğren- ruz kalıyor ve günde bir is -
misti. • tihl'.li.mın diişmeı.;ne ve bunla · 

Ha..,ı-deki 87 inei fırka, top - :ı::ın birbirini takip etmesine 
çusu, ihtiyat süvarisi, erkfuu mani olacak çare göıiileıniyor
harbiyesi, kararg3.hı ve bütün du. Ordu yorulmuştu. O kadar 
mutat servisleriyle.. uzun zaman kendi başına terk 

Bahriye sililıendazlıı.rı, 86 edilm-:kte~ müttefik .. ordular
rnitralyözü, zuavlariyle, yeni - dan hıç lıır yardım gormemek
den 23 bin kişi.. ten dolayı cesareti kırılmıştı. 

Havr fırkası, oradan ayın Halbuki o .. ordu. müttefiklere 
Uçünde gemiye binecek ve Dlin- o kadar guvennuş ve onlar he
kerke yedi.sinde çıka.calttır. De- sabma o kadar tt>hlikeleri gö
niz silihendaıdan denizden d&- ze almı3tı. 
ğil, karadan gönderilıecektir. Top, milhimmat, projektör, 

Kısa bir anlaşma 
olup olmadığımızı ve bu hare -

Bu vı.zıyı.U;e Belçikalılar ilk keti nere<!~ yapabileceğimizi on 
"vvel .ICacaut'ya doğru, • - ilhim · -1 d - lıtra bildire<'egiz. Egcr m 
Y:<0 •. sug ıırına. . ogru çe- bir yardım i<;in üç gün zarfında 
~lmıye, sonra D:YDJ is~kamet - memnuniyetbahR teminat ver-

~· Gand ıııtimametinden, _ miye muktedir olamaz.«ak, iş
r:ıuttefik ord.ıılıı.r cenahına dog- Jerine aelirse onlar da müda -
ru çekilmiye lı:arar vermişler- fa:u!an" vazge<;mekte nııılıtar 
di. Bu kararlar Britao.ya bil - olacaklardır 
ki'.ııneti ~ından çekilen Bu takc&de eğer onl"nn or
telgratlar uzerıne kıı.ldırılınış- duları ricat etmek isterlerse, 
tı. biz de, büyük harekata mulrt.e-

Bıındi\1.1 dOlll'" ben Lord Kiç- dir olınadı~mız halde. Gaııda 
nerin p!Anını, Fraıısu:ların ve veya diier ricat yollarına setir 
İngilizlerin kPndilerine yardım kıtaatı göndermek suretiyle 
için hazırladıkları ordulan bil- onlara yardtm edeceğiz. 
dirdim. Şehri müdafaanın e - ( Aı-b.sı vv) 
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a-: en t>ü ll;l! l<U\'Vi:tin i:ııııau a 
<it><nnde dot,l, ı · ine ve tek· 
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İn'iuım ve üdaiyetm :ızb& ii <!ilk. J.azı g:ı.orele!".n y~·;P. · fed .. edil-
olan gpoı- bizde J:ıı-. '•n gJ;i ir.w:ar sna er'.n •· ya.::ık .ı- 1 m "Jlulı:rı -esir 
bir lffıftm<*ee 'bollilik i9in e ı ıu.:".11 •mı sCiYfüyırd'l. edıln '·iııe ~uin fa-

bı-ı>~ · 
1 
lowam.;.ı dlır.ı.~·or. iltn d :l\iz!cii !;.:arı ' ikiyeti J<> n~ ileri. sil· 

;.
1 

;; in·' .ıına ~ ı mili; küı:ı•I' mn~.ın ou klilr ı-üyor w . 
tf'•ı,,ı· · ~ ttl'1t'l!...-I' 'tcctlibe <tc-v' arım Y'lf'llm ic=;ı.p ~·i- ".Aruımt'- ist 

.a->1"1>..,; ""''"""ı<Itl ... ' ~ ~ b:: ~' rl~t;JJ". .MM.O.mafih ya:..-ı..n ne ola· 
oobe ile çı· cağı <'la t-<:JJ.i olmaz. nin 4üny n :i yoktur.,, diyo.r-

cc·l• .. 
t ıclıet>-Ö9te. .• 

;:ll ddı: 1<- ~ k ı ' bir çek d.."<l.i.hcıduL'\N yol D~n b5lı:'e bin:ı:mıd:m ':l.:\'TI- lar. - . , . :ı Ut;an bn maçlal"ID org:ın.iz:ısy<>- · bi..-en 1rci , a , · lor qanm· ı li"Jlhakikıı. -
ıuı ı.,ı~ Lft4U1'!.I nu bıı bliaiıetil:ı kar.ın;ız. yordu: ııın bir • bıill<nya ve 

"tıııı:ın "' .. ~. lıltlıu· • · c bdıc~-~. dnrdu . "l::nlldilenn ..-n· ~kri1 " ~ .r- istibılal e · ir. E-
•IJ ~ 'I Futbol f.aıler:aıy:m.ımuc. lıi- var,ııı,ı. . .lılilli ürnenİlı 11 klilp 

OJT:• ı.. ,. !ili "1 "-" . . '-'- haf ;;,,,. ,.~ .l...-1·'"~'·- m .. ~- vn rı .. m·ını tutm)}'lill ~·e ...,. ' olmak ihtiı:n.<Ui ~.;ev<;ut., ,, ,,,... ~ ı• '"' ~.uı:n •"'""' ~ 
r· ·'" ııı-ili.. içinde mttteaıldit dc!falar dcği· Plı:-r ~Ül'I dı?ğif'_,m ve bl:rbirioo mal?mrm ile ~ki18. kıı!:a. 

, n... ı.ıen ~ ·aı:tu:ı. \ • · ~ :;~ uy ıy. ı lada gülünç bir bir .ıramıın sonra mori.a.n mıı-1 
,:. • geçi e.:ı \iuıİ .ı;:ıltılıl Ui lililı> ?.elde gin:n hn oı·g:wi=ı•oıı krrıesinin ye llilZl'lrlt uı'n har-

1 I"" peh'J\-a>ı, '!fi ~urahhasları gazetelere menİı b' ·zen ·.ıenlma;İlli wc k-0.ki· Q'ıSlnda durı:ıocnok Juıdret Quhına· 
?O'I'lrr . 11"• :t 111.6 -O u. l'ü.ın her ıt>;tden e•rvel otoriter 

1 ;...,elki gii ı; ıu.tı mm·alı· nlroa..ıw J.elı:liy0l'U2. mıyacaktır. 
~ı;ı, ıtntq lıasla.ıın genel dircktôrlü1.'ten Qgın ~. Hitl<II', mart ~ ·-..uuJı 

\ 

_,,·tmızı • > • ı ıııillı kiime rna~a O.,mir I ,::mn ~~ aporl bem' buleporurr· ' .i~!ı H.aY.kı · Z'i7 •• ia gitti . ., 
da iştirak ettirilı:ne'li yolwıdaki BJ ııem:ki lig JJl&< ::ıt::nd:ı. tec· ıı '30ylcın"1ti ı.-, 

1 ÇıiL'11'1'\ k 8ll}AI •~'-• . "'-•!' .... l • "" .. 
1

- ...... hıı:r'-ı' ı~ll-ak ,;,.:l' ba~ , ...,..;; • ı.ı.ım gel cevan i!O ru.,,,ı oy..rumıy.., g.ızc çc.,.a =··· ~ - - ••" v 
lı~ Hlı.nm Jren~·:ıa. .di: V cla t:tlı=n ııaı trha!ı Hak- [ lroa iimldiai 'tleııiııalt' rlllil 
"ırt' • l. --ı..-...,-tı. .Mol- . "' ......,.....,, Deplıısman ma(l on k1üp a- kı '1<.iılı.in "<!Ti cyrılank b..ire bıığlıulı;;ını da. bu ııi!z~-c ,is".;. j 
la ot ı ~ · da. Y l>ll . lırtıaı!rul- ı;it.u:i!iı!:'h'. nat ederek .;dılia. lldcı:ıktr cldç. \ 

F'tı!{at, Çuk:r • ,t :.a ı;ii.ı-e -. dan 4', .Au r.ulıın 3. lımi.-deıı . ,'..t.ı Den!7.altı ta:urıı::lam on befl 
·" E" "·~-" 2, Eslri~_,hirdcn de 1 E>kip ist! . ı ı;o<'fallll':Z"-', ~::;w m..u~ıuı.. ralı: edect tir. ,~ r r,, 1!a:;;ıyor "gündür, Slln dereceyi lın -

gir 1-ıt> n· er"-' bulun ~cıı.' & yq.>te fu:e tfaeJ,e;por- Y::;.rm B...şilrt&~ sta"1mda V~ tur. l 
hlııaı. wııı col' :ı.yıp ,Y!'.pmır <>- la t.,...anbtılspo;- tekrar milli fa -~~ uspor A ve B tlikım- • • • 
lıırilıı En .,ctr.ıriyr ire;B gi· küıne takmıl:ın :tı~n& gi=:. !arı :rnıı.ınd husnsi le~ Almanlar yen;c!en ne bdar 

. rly ı:ı. Li'.!rin, !Jr. ın ı:·n • blllunuycr. yaı;Dıı.cJl;tır. Bu m:ı.c;l..-ı.r:ı her :ki de.-tlzo.ltı ~·anıı.tıild -.r? En lı:at'i 
•· - 1k.i ....ı1nM;, ..... 1 ... 1 - ta~ Q eıı !, VetJi kadrola • ~ • 

ru ı.olaylı!cl:l ;ycııcec;;me yıız &~~· nıın·an= ·"~ ta~minlere oiire ı:ro nin içinde-\' 
ı ... hUk • ...... topkıntılsrına iŞjrak etmeyip riy!e iştirak "rckler, Beyoğlu ,,->°"'· me.nıı~... eli ·. Harbin · 90 tahtel· diğer bir ooada malımın ve mii- cp ,.. tr kmıı c ·• ebi teba:ı.sııı'1:ın 

1 Molla, husmuı1 a;ııu1':t4!. ı;ok kedder intizar ı;ı:atJeıi ['ec;ireu <'lııp ta lig m.ııçlunua iştirak et- boı1ıirıeti 7aım. Bunun bliyülı: 1 
tntmath. Güreşin ·(in :11 ir.ci da- j Jı4as!r~pm· iilırecl:ıi sr· ı:= tire=ı<l1~ oyunculunı da. tak- bir k?smı battı. YEJJj yapılan!ar j 
kil:ahaına c.oğru ç.~· :ıra füılıı. Se!'\"-li dün çok Dll'Hlklll· gilr- nı.uıdıı. ~r vcrecekfır. la Alıı:ıaıılıırın 200 denizal sı 
dizgin bır ~apı.u; wp . 1 el ---- ol<lu:;.,, s:ı.rulıyor. -Yenileri cepl 

I!a..<mlllll on he!,! ırciım lmdı\r') • aeniz:;1tıı:ı1lr. Ç k küçük ve I 
11Çırrııp silrdü. Çaku, lıirdenl:ilre 1 } ~ cbeş iliı kişi lJc il!arc olunan bu 1 

ı ~- !>lyn-zrak o' ııaı:ı..ı. t. - ~ gemilerin en biiyill: trarı in.san 

1 
ıedı. rulzrda :ı !Dl! , k ta&a.m.ıfudı:.r. Çünkü b r clcniz · 1 

• IJiOI"' l artma aldı. A -.J. •• l , w r • • ? altl için yeti!locek mil.Wııwsıs l. :Mnlliı.. lı mmı a'ltllı:ı • al-' ffic;10r1 rn 1 f"OıeS 10ne. I.~ 0'\I . ane3.k tıeş ıı.1 eeDecle ihtisas 
maz d"~ı.aı oyoııı: ,gectl. f',;ı.k ...- -- sahibi ola.b! .) .Buna muka-
:tilrl1ıı!ııini • S;J r-:u v:e id. ~~1 mizin cc;v :<lfmı nce:r:adi ru:: bil cep dc!liz.a.ltısı üS!:liinden pdk 

f Çnkıı:, "şak · ın-dcn . y - pl<ı : O · Z flÜfı!EY fazlıı uzaklaııaııı:ı7.. Falrat Al-
rılı11ak ı;t -:nb:t!. . Fil :,. co. - ---==- =-= -:.=...= m•lllar F.ranaız ııabillerinc ycr-1 

- <.,,, lan ar. oe.. Ilcıü 
gönnü fal ta~ı ı;ib\ ~~nuıı, bıt· 
luyor.. B!r şey , :ıpnıak olm· 
mı• y~.. Eelcdtyf' m<ınınru tla 
'.İSt • C:' 1 Si.. ;ıı'af\ 1ıri1 do • 
l.l;ızyordu. 

lii:- evvcıı.i k:ı&irc\ini bir ela 
ile gcr}r·c iierkel" utcld ... vl'! a1~1-:~- l 
clJ..~ın oır.ı.uzuna l~fil...ı ,.ıi bir " 1

' 

rufila... 1 
- Hıı.:;c1if.ii enayi be, dedi. l 

1'.:1an bunda uıı '• b: 0 
• 

Jaıı:ı...'1. llııi g&i.c eğil; ciJrt g-iz
le hile baksıı.1~ e .-, lrnl· 
1 e · ,yiııe yuttururum tera
zıyı. l;ôylc hı::· dokununca mut
la ' yüz cm, ihi yfu: gramını ıç 
ederim. 

- .G:ıkın ne ~ :ıpıLr nnfat 
ymı. n i:,-;.s;, s- · li <Ve i ı 
. ort istif cd;!i! . Mol v i .. ı-
:mı, cibresi isi? h·~r ~..: .. -

n i:-~ s~ ,.tvap ister gi-- si bir :r. ~ ı . ": ve • . 4. 
bi :::ın,tı bu mulıavaı-eyc: J yıı:ı-.mr.:ı.r kilohık lın!ıc kıF · 1J• ı 

-- PaZIU'da ço1; çok &lıu.!ar do1durulp dızillr. Saldam-. H:. • 
bcimızı:uyor. ~ma rt.ıiı:. u zi • j J:::.t lrer 'mırım k~dı 11yn r 
:ııaı:ı d.!r,ıl mı... renkte olur. ?Jii!ı\<ıri !, .. •·• ıe 

it' e.f,,j k.i" - 1riıli1'alı:ı.m aııl · : . .r::ti ? .. Hem iyili gfu. 
y:ii:ı!>"..ldi ı~ hem ı tcriı:r, ' em de piy~saı;hn u< .111 

- A4ı:.mi <;:n lak ııeıı .de di· 
1 

fiy-al verilir. O zama.Jı Ç<ık Ll.~. 
ye cJe.=ı etti. U!:ı.ı.ı :ısıl uz ııı- - "vr .buna bir lıi!o, yabııd 
tiycıılc.rC.a;:ı ·1,,olı: ili ol . Kilo 1 ııöyle ıyi tarafından iki kilD tıı.P. 
al:mlarchı.n = c;alıibilirsin = - ~ver. Dc.~1 il<i mlaluk mG.ioz· 
.ki'! .. Ne laul:-r ter..::iyc cL' ..;ıı - ı lar•n kese hıl.ğldı ıNt••ı.. . 
sıın ~ iJ:i r • yirı blr kcoıe k1,."ı.dı alıp İljp:ırt:mııt 

'1i ı;r:ım qalaısm. · 2~0 en iyi 'J'fr'.ındun aıotrı ın.ı • 
gram a:anlarılan y:ı.ı1Sıru ııl - Taınıımı ·tıu:ıuı:ı:mım tJrr't 

Ha,}-.:1: :ı • A:aAhlı;:y va. - sım .mtınsa.a vile '.100 gııamı mut Ve o sırııı'la b1ı:iuıiı:ıc gt!tiri'ı- te-
purundaY'.m. ojı yujı.arı do· U:-:.~·litiil"':·· D~rt .kiiJi ib ıı; =~yi işpOrtannı gerisine in _ 
!aşıp kc.nd.iree bir yeı ararken v~~ etil',;" !.ı; lrnoc:a 4-00 ur:anl d.reru sanki teraı.2füın a}tym
makine dairesinin y:ııı k~r =. hatta ~!l~ .,•·= ~- O za - .muş gibi 11t'lmlla hazır iki ımo. 
h -...u=n top'.rı.ı.-dığı -yere M ~'.:11 duşun w ·' ~. kııntı:a ver-\ luk molrno'l:ım'lan biriııiıti ~ 
biıyülı: :l!;porta Koy:ın ve b:ışın· digın lı:a:ıar pc.YJUn ~.a ,eli - ıe kaldınrnı.lı: P~'ZIJlı RJo.ısH:ı Ira-
da tqp - üllııı.ni delil-un • ycı·?.. ı IJ::'c l:li~teriy;tClkıı. cıi.lomin. 
ilim'ln bıı konu, maıarııu uuvu- - 1'50 1ruruoa ' l'' ·'t .. ., - l'fop,eeecs ... O dıı ev~ ı;'i ,. 
verdi:n. rlıkkat.iıni cclbetti. He- - · ı.:n'.l nu ~ e... din ··'"'-'tle · u "il .,. 
men yruılanııiLıki ufak kam:ıra- -:Fcıu ulur mu a~nbey :ifm cc ..... ,~ yesın. c-.:. nıı •. 
ya girerek ı.:apıyı ~ 'bmı.J.."lınl. bu ynl r.:ıı.nları taJ:ın ne·· '('"n k - i;vı ru:xmı:ı, =~ yı~ ~et;-n 
Berotrot ı;.i .baı cıı ua.j!-.a . çil::ıcr.J< ya .. Ver ymısın tna . a'l.tarhyı rln ttrtm :çcltmez 
de ;yok. Şimdi ... Bu :]lazar yer _ ziye.. .ha .. Bumı da. unutma .. 
lerinde sahcıhl• yapl:lld:ın belli 1 - I:oıı ver .. Sen ma.ıı.-;b,P bak. 
o;:ın gençlerin kendil<.:ini ve ha· Emıdan sonra lalrrrdı für..1:z - Halil ağabeyi .. Ya ka1<e ki 
re'ketierlni gör;;ıüyorum, fakat döndü, dob:;tı. Sonrıı. y= '1.~:: • ' •• •· nı -..oıp b:ı.karsa .. 
b~tün konuştuk!o1:ını kelimesi giih ve iııpm'tıı. ~. : 1 - B.'ll:ıım ul:m. Ne ~ar ! 
k illirnııiine not edlyıırum. :aten müşteriyi af.l:!tımık 1ı ~ - 1ıi.cılozlıı.r.ı _görinm kı)lıı. -
oııkr da ";y~ ğırıı bı\t;ıı:a. ;u- · 'ti. Yin~ e - ,. - nmliiLoı u_ - -met kopar be ... 
u~yorlar ki... ruıı 1i•lllııının ""'ı nga .,,,,_~,,; .., . '·---""~'n•". 1 - ~ ......... vnvn (hı; ..... 

"-~ __ ki. Altı moloz dolar üıtii:ne bir 
'!line ilk s.."S i~itiliyor. Eu ga· - "'"= btı kese kat;"llh -nu- mr:ı iYislndeı:ı clizilir. o !:::os'l!r& 

lilıa 0 ~ "'Jikanlmın en be • ı ,:m:rası ~ ~ :o:ır·nn ~lmaz. <?Ti - lı:ese lclğıl!mı rliizı;Un gil, erir. 
ccriltli ol::runa ait ki hepsine _ 'lr mevsmı-.cn n:r-vmme .. İri ta- V 
~ >ııriyor !!imdi: 1 ne meyvelcl."Jn llüıııııdllğıı s~ - :zy caıı;na··.:. Aln~ .mal • 
~ :İş .tc=Jnin sapın• t.ııt • looa ·Olur. mışsın 1ıe Halil ~" C)J~ .. 
~- Onu 'çimi ilo k:ı:w::a- - :Anmt be llıı.lil -ur- · !. ;;;; alı..<tlar ~'in<: koptu. Ve 
yı;ı t.. olinin şu iç keııııriylc dile - Sıkma ulan. zı:.ı şme • 0e n;;:ıınaıı rıı•apd rm mı· 
dokuııu dokunıı verdin rol'?.. ile ruıl:ıtayım. ~ lroy bari 1 sine karıştı. 
'.Mutlak c:riıemden ç:ılnıır. Ar - ite ~üzünü aç ııim . 1 
tın müştC!'1'llllc üre ı.d- . .mı;j 'M-ıii. üzüm ıı.ıın:ım;. • E'r tesadüfön, b:r '

1
" , mi 

yi!ıiai bukhm .mu Janıv<?tli dtı. - ' dnn dırha l!VllO ~ e:ı:"' ve .W • 'rliğiniıı mevdıı ı;ıkarl5Jgt 
yan .. ~ arı · y\lttld:W'· • dı i:ıi :,u .lı:ılı.ikut -'linodi.sl.zlmcc de ma.-
sun. l:ıllPbyaca.k. · ı:ıı?n h~ bir lfu;.ı okl'.ı. Gkı:yıtcub71n.w l1u · 

- -Ya ... Bir aahıı. ~twr - <ıı..l;aaar dıı<mtiiı: baılı>r. nuıı içiı:ı göziinüı>..ü ifürt açw da 
ııa... - lmlllil: k -be... Keııe sade ııuıır yerlerinde qi!. 

Y . ""' dol ;;lını ım!ıı.t ·-" · !. dük :fınlar·1 • 1-' -+·-"·- -itile - 'l'!ırtıJr=. rDt! ""r ru- - ..-.. =~~ 
nnp 'k :vi Y'Jre lolıılıır yatm:ıua - i'ıJıladm :mı uhn.. · ·et etmeyin. I!endeıı size 
artık inanır. - Qıi ıı.m:ı ili eleye yaklAfı - nas ılıot ! .. 

!nee, a • bir çocuk Besi ' yorm. IJ1ni<; Rıımr.i KOnCK 
sordu· 1 

- Halil ıığ:ıbcyi... .Ama sen B ":'.. L Eo:/ "r' '"'..::'""""•= MAARiFTE 
b,ana böyle dememiştin. Oldu· , H • • 

,ı:r.ı gibi tart b"n yokken diyor· IS oğ8Zi:'5,::!.BJD 
dtın. Öyle ise bmı ç:ı.l:mııyru:nk ~. • .. 
mıyım.?'.. t. t1<.: , ~ 1 

Dürt dclilmnlının kalıkabası İstanbul 'le<l;ycsi, Boğ:ı:ııiql • " Ol'ta ve liEclerıdiin s~lırıh-
hu s;ı.b:ılı \-

1
mr'Jll"n içini a<1e • nin ağ-aı;laııfurilmo.sı i · bir tnn ttıôareıı lıir hai'~ m ld il!ıı 

ta &ıl<lurur b'l'bi .ı~du. proje hazmlanuş!:ı. :Su proje bir 
- _ H:ı.y}otl~ ·uh·'.IS· Çbakaln~ıı • kere tle N:ıı.fıa Vcl:lilııti bahc;clc 

y ·= uıye uz. uyor ·~ .. .. . 
- I:lııcüccc. Ust.!ı.sınm çıra- muteha0«ısına <l. gostcr•! ~ -

ğı o. Ilcm .ucu:::ı. mD.l vcı·cin, ten ıronrn der al tathikıtbııa 
hem de çulışmacın.. Olur mn teııtunacaktır. 
ya? .. 

- Ö~lle :i:;c nc:.lım do_;;Tu tart 
aedlıı?. 

a; 
- Ulan ... öyJe dod:m ama .. 

Bir şey ı.Lılıa tenbilı ettiındi lıa· 
lli. Unuttu::ı mu?. 

ikinci sömestr tatiline ba.")h 
tır. - ! okteplcr 27 mart r-cr
!jelllao ~deı i.tibareıı t.cıı· 
ı·ar tedri:ı:ıta ~~Ju. 

i.Pnc;ı-.- c>::: al ~er 
Tutaııbul 'bdlediy-..::iliıin 6:nl a.1-

aı.;;ı tedbirler neticeainİ:le ~ehır 
c1ılılin<lclti dilancil!ır lıir hayli 

a:almı:ıtır. 
ııını turt.aralJ".aJJ. 'ıldllıı, f!lfüilı: ı Eı;k~ !:~~~u -"'.:.,~oıkemtl atl:a- 'ı ~~ ülere ... bı.h:Mf' ~ıf.,.gcni;ı !eşerek Atlfı..-ıtiğc c.ık:m yolları 1 J daşla. ·ır,,,.,,.....ı L,,. ~ Mu u spo.r ı:o.J= ..r yu7.uı • Ul.U<lll'iiuiın 1 
gibi .Y3fll5lmıl!ll. ı;nkctiutize ;ı(iylc ~~ a;;ı wn;ıiş -ı ıııni,ı. r.e t.al.ıiı:iylc "artır:ının ü- yarıya indirmişlar,di. Nih.-ıyet Çe.kı a nıı-1 tir: zcrliulc l.al:ı.ıı" bir ınilzayed~ c;t- İngilizler, cep denizalti!ıı.rmu 1 
l:ı:yc ldi. 'Ha, -r,ıttı, lı.a, 'di • 1 - Fıtri L;.;lıiliycli ile. p01 vaı;:,. ı;l': ne aL'J, ne ibrcl aluw.uık k.e.rşı Corvct.i.i .iı:mi verile ı bir 

- li:ın"-lJ ... Unutmad . Zcn
drli kefeye !:oy keııc lca~U.u ı
w demi~i.ı:ı.. 

İı:t:ınbul P.: 'iymi ,;clıit ®bi
lindclti bostnnlaı ',ı ı>ohir hıu:icı-1 
ne n.ık!olumnasuıı lroı·aı11&.Şbr -
rıı,ştıl'. Tıitı.ıl;ın .bir 1Sta1istiı;e 1 

= ~e .2uUO bc.s-1 
tıın vard:r. 

Darill!ıcemdc 2000 ye.U-.!ilik 
bir d'lcneiler pıwiyouu 1dır. 

'Bunun §imdilik ısı:ıe yatağı dd!-

, •< ' ı ....,.___. ~~i:ıdcn heı· .h:ı.ngi lı_ .:.d.~ Ye ııe ;:u!Urıs profcsyanclliklcri 
yorou .. .o o , ıerııyı ne_..,. • '"·-··' .. -=-•·· t' gô' ,.,.. eni, küçük avı:ı g<:ll•ilcrı Y p -
b

. · · 
1 

~d '·-'- ... z,ıındıt,-ı y~ muı.:a.. • ....,yı: ı ,... 
11'. an ıc;ııı l• ıı:n :u a. .,......

1 
m . L ve gcilc maı:ll::ll ııl rı:.k nn ına- _;iru)en dön:ıl.ic ı ınL:>!ar:iır. Dcsl.roycıler ço[.ıl· 

ledi. ıkuilan.an her E,!lOı:c:.ı µmi .'lo:ıdl 1 yinc:l;:'rliu f '=:>ayın ge- tılını~, Aınoo:-füsdun<50 gemi alın 

Yiuıı ;,ılı· kahkaha tufanıd1r 
başfo.dı. On!:ır :.u.mncıy:ı kaı.Lr 
o o.rlak cıtl.ı.k -scıı ı.k bajırı,;;·or- j 
.du; 

C.olor, pee ctrıı:ıyordu. Bı.n~n 1 ısayıilr. Bu.mı hiı' .. ııU.'Olcüyc teş • 1 ncı ; 'tör!" wn ve ycr'.nde 1 mıı:tı. Yenileri c1c alınm:ık il-,,.. - -•··· · ı· ,... '· .1 ' - Y&lın söyle be a" ~·. 

b 
_ ... ,,, _ _,, kul · · .1.. • _,.. ~ı.~• 1 - ,..,.eue ne ~·ar .... Uzcrınl' ensc/!"n ı;t!!:Tek C::ı.~kı:-ı m.il .ed<- :el_< ;ıy ı n .~1""""'·.,u- eı "-; u.1·..:aı::.ıa uu zararlı alışı zeredir. ı:mn.ın 1nci!tcre ve k-" ' ? 

'l' kird~~nd::. oldnfö?u .... i aı1'I. Jl1 ıı:- .c11.a:ı. m:ı.:~J.. · ı "..:: 1U ....ı ..ııı•ı·~C :;;..,.. ,._..u~ 0 • Amerika b;ı: ı·::J -n bi'.y""t - Ne olacak olan b 
c .. -,o· " ..,. Jruı:.ın profcsy•ıncl; J:uluhii ve du "-tü -'u ı ı aml--'· · ....... "'- -0 ~n~·'- I!ir !;ere ııJtili:t cüinc.:ı bu b 

"" yere VU4" · ı m r.ıleketi içi.n temiz srnrc hık 4 - ugüııl:ü ha.vat P,aıtlıu:ı ı = 1
'1 Y= .,... ,......,_...._. .- ~,.,, lar k:ır.şır m Jvı:.zcrı.~ bazul 

Çakır, bu ReHır ·-"' 'lik oo J""J ';le lıııroke.t edip cımw rJ 'İi.Çlillde karşılıyaı:.lar ı: -:;• l::a..,arınıya ıh:ı::n:laııırken, ü...U-,,,_. .,. 1 'Tc:;ari bor, iken bu !:efe hep aı;:r 
ycnllnrlı;ıtıi. ?Aw..nı. Çıtkır,. ~ _ "?Phı.ı:wa uyana da ıı.aıalur de· oııl -..ı. :;ulüo idarecileımin ufak taraftan AJr.- ı m bütiin n- basar. Bu.'lun için diıjer kefe • 
tü;;ü yerden gö~ bcfil l'. · . nır. -· .. .,. yau.lım.ar ı;o:ıteı·.aıelcıi spor \:a· mitlerini b:ığw.&.kl ., h~m'~'eM den hiç dlıhsmlcri eks:?t etmc-

2 ., :.de b<>··le bu te;;;;ı.ml dirı,i • ı:!lcibelerdıı.k.nıl.ir. 1 
di Mehctt"İVı:'lntl n '1'bzü ~ - .f . H.'c""' I:' >. •. mB,~. a'-·lı, "'Unl" .. 1 • t:ırma.r iizcrc h.:ı:;lrlannıı:o meli. Yoksa mliştcri fnrlona va· 

• ·, u - , ' Jrunı: da bi:!:ir.ı fuUı\ll b..ıı.ve - " ....., ~ - """' v w.I rır. Dalnv.:re,·i çakar. D't.lıcm-
mosmor olmuıı. Jı:ızarırnştı. .~;- r ,,•~.d·" <1«-'ııO.e zaraı· ge- lendiril1:2Cli, lilk ır--'1ıiyetiui :ı...-dır. ' -~ ....._ ·~· .., .,. • "'"" for bum:n servet'dir. Hani bi • 

Mo"'~ derhal Wısınım Jm·-'-- "'·c·egı"· son zawanlardıı. k.ar<'~ - a.lrr.:ının.lıclır. • - "· "'""''"" ,,..., ,...... ı ,.... - zim tlill:kanduki tcı=i gibi .. A.n 
ladı ve s~vıı.zlallı. Çakır mu • Jaııb' ınw: cruılı ve acıklı ınia..J· ,ıi...;cla: ~b.c;4!rJn. hastalanan """-=" •==•• ..,. - · ladın mı? ... 

-ı Jerdcn .uılaşılır..ıııtır. Böyle bir 1 veya 5aknQ:ınıuı hır fü.Lbo!dinün: cul:ırın onun naz,'lri bil;"ioı l;ıı.C!az- _ Ama b nl= ne kadar 
ıteı;ekkülün zar:ır vereccii kn.bul 'ı t<'<hvisi::ıe lmltip tar".fmdr.n va· ame1'udca iı:'..ifade ctmc.eıi bcı - Iaydıısı var bize! 

1 edllif'::tı:n ııom-a gaye mn:ık pı eak nuıddi bir y.rdırıı hir r:por 

1 

ıamından t;Lkn:nl::ı,'da yı:;r ver- _ Dörtte bir, tıe:;te bir. Ar . 
•-------------• ;yersiz olUt'. 1 cwnın mııtlirlUğünü ihlil cr!e. ınek faydalı olur. .._,_ -•·-· •- .. 

Y
. ....... ...,....n maw. g..,re .. 

/fl 

Bu ,"4U, aeyı:cilat'ine "IJL;n. r~l!!f'ali, Uli'f lı7C JRlOJmli 

bir nım w .• dlnı cdiJoı:: 

MELVir:ı D'OtlGLAS JOAN 8LON:1EL 

KJZLAR PARiSE 
.F..rcn.m:co sözlü. filn1ini gidlp .ıtörün:ilz. 

114\U!ten: Fe.vkul:..de twJ;h.a:ar rn..ınıru:akı.rını güsl.ereu 2 !iJın: J\iinr.da . 
BG.y ME:t"AK.SAS'ı;.ı ccno:ıe meıa l! i, s\.fı·Jta harbi, lli.."\i:az:.n:n zapn 

vesair~-· ıımmm:m:ı:ı.:sz!r. 
ılluııün ..:ıo.t .ı d.e tcnzi1l\l: m:Wruı. 

cllİ.L r~y~tm.:u i 3 - 'unı1m'uı -ıırofezyonel rm:z. ıııc ı&pOl'CUiarın maç= - . G - Şalısi l::ma:ı.timc bizde -----------
.. .. Uşkı15.tmnz, rmııl'!"-f'll ayr anış Jıa!Iinc ,;itme ;'(' gelme lilzunılıı 1 prof -c_;oncl ol:ıc:ıi. im ii;> <>'Üre- 1 r- .. 

1
-·"'-"-'- ---'"- uı -•-· b' GUGl:!"" -••~ .... ,..., ... -.q,e•-•-- •••'l>•-•ıı:n Temsill~:rl profesyonel ,~u,,~-iı: i; u.- olan """""""•-u-mı k ti id..,re - miv um. y...,,.z ırınci s.ınıf J "' 11 

.dıgı halde biz-le hem -ile dillere ci\eritıin ıı.rr,!.l:ıl'Ml:ırı vw:dıkla- il kuİüplerimi:>ıde bulunan f'CllÇ D ~ü.on1ü3 bir prcf'.-yoncllik nr. rın:ıı Ye düşlincclcrimizc tezad nealiıı nadir yuti§t.iı:diğ:i istid.-ıtııı• Baş tfiJnt!ü -eü - Affülhiş - ıe_ ecanlı, Tepelıllllllda lll'am k:ııcunda 
BU AKAŞAl\1 "' t 29.IRI -ta 
~ :İ.'llIS4NI,ıWf 

* =!il 
in mı:ıfuı 

BUCUN Gt'Nlm7. """t 14 do 
ÇOC OvtrmJ 

ve 
JW AKA!'\ 1"t ~O.:ıcl :le 

DADJ 

.1miiyarlı lbıım vtbalcuların " • teı;k:l 1)1.r.- fi.krind~'İln. elemanların pro!e&yomılloro t:ış .. ll!ua.zzauı s nelerde ı. e. iıe .. 'i 
miı !erine tahs!ıı ecS' · ş lokmı. To""1.lııa! veonnelı: ise :ı.ç.ılr ı çıkartacak yill.;.ook futbol k:.litc- I 
.]an, lıeı'berlcJli, ' arı. - pro!oo oncUL~tir. sine sahip lıirrz profesyonel .fut N Sine· ... Z,_in a a.:C:karlar edel! meral; lı mevzuu ile 
:-lvonJ.ıırı, terzileri ve muka&J1cn :5 - Kuli~Jarimizcle ecnebi bolcu ol:ıcai< kıy.mette g\irÜ"O • 

1 f 
:nıaaşlıı.n olduğnmı 11uyuyoruı:. antreni:irlfef'e yer verdikten son-~ rum. Bunların lı'r araya 0·ctirıl
'Bu vaziyet ~ııında bir muUı ra takıı.ı:ıların ımlıı da yer ver - ıneııi~ le ı;:ördüği:müz pı-ofesyo • l\ 
olarak lrabnl edilon bir futbdleu mcklı: lnııır bir sporcu üzerin- ne! ck\plerle boy ö;çiL~-ebiltcılk t Amcr!kndn Y1Y•n bir odnmın t\iyio.ı· urpertici macoras.: 

'Ya am:::tör mü, profCS''Onel mi. d~ hiç bir hak·mdan fen.!! ve :ıııoo bir tal;.ım tc.~kilinc iml<iw V'11' - ~ ~o·~ ... : 01'. •. '.cvr~c;·o·•-r .. Elt:~'~ AsonR .:o•- ~anyıı Hh"C:Ed~lorJ si ~ ... ·Nrnuuu-. hRarpJ r .... rhnl elon~':lln·,ug:s ..• ı!-.u'1/ ı 
yan n.mat.ör ml.i diyeceğiz, bil - r; lıir 'te:;ir 1 • ı.kıı.cağmı ı.:m ı - dır. Fak;.t t:un profe~yon:ı l' ··n ~ w r - , .;., , ~ , , "·- ,, .. 

miyoruro. Ya'mz bilcliğim bir <·ey y ..ın. Çüllk· • ıınlr ôrler birer bizim mcmclel et!mizcfo yao,ayn- ~ vaıJ:ı son sicil tafünatnalll:'sinJu l;ı.,'t' tıncn oJ,,ltığuııa Rlirc fulbol-ı bi!ı::ıc · de mcsel:ı <r;·O • •• -- Hususi HARP HAVAP St.ERI GA.Zı:n;&l -• • •-• ..,, __ d 
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nin 

ı·v 

rolü 
l • 
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(Bat tarafl 1 ncr ıtyfaJı) 

lann I'oıo yıı A!plt ri nsa
ra.k lta.!y· ya. 1 ya:ı k 
larmuı ba.ht'l ~ 11 l ...:ı. 
Siı:Uyadaa ı. :ı A ı 
va kuvveti •wiı "" y e 

ltlanna ı.;ahıdiz. F. va ıeh· 
dlndeıı .na..~un lıangı ocak ~-c 

bucak kal<! ki! 

ha.va h, •'lınin 
ti ı ·iklir ..... ra re!ıe eri 

:uıJa v r... k .nla rn 
llrı'fl, hava mulıa;.cbd,rı b 
bu lıayıtl a u.:adl'C..r N 
ra. hl< geceıcr, ne sı ' ya 
fırtırı..ı.lı havalar, pilotun 
r .. .lm.lbeşer in=ıın teşebb 
ıı., engel gı;;arıwııyc r. 

Ufı.ndilzUu yapılan .ırekit, 
k:ınJı z:ıyıa 1 a l:arşıl • .-,.y oı ... ıu.

1 ·•i., m:.llıarebc h.;dafl.,.-.:.ü 
l!e<;nı.ck, iyı g-:il'tlle~ ba;,lı .:.ı. 
Loıı dra. ~ıbi, B · r Un g bı bı \y....: 
v~ rnedeıü sehırler S<"r:tıı 'l , 
at,.. bara)an •• :ın 1a ilrkerek, 
tuli y kırdd en ucan tay y&. 
ıı.ıerın, hakiki t eflerlni nasıl 
8'.lup vuraca. .arı dikka. ı,e
~·kr.dır ! 

i , J 
! yar r. 

il ~HIM 

p"ojesi 
unıarı , ikisi de 

Roosv 1 •·n tasdikine 
r""' ct'ldi 

Ba bra1ı 1 inci aayfad•) 
mış oııı., ı k'1 •ın projesini tas
vı,.> etı::' şkr Eı. projeler Gn'.1.Ill 
ve Sar:ua ada!arı ile İngiltere 
ta..-ı:.fından son maıanlaroa A
mcrik..ya te.rkt.'<illen üslerde 
a 5 milyon dolarlık bahri te
sl!ıa.• vücuda ~tirilmesini derpiş 
eykırr.eırtedir. 

Rciaicümhur P~ttin im· 
=na arzcdi ;4; olan mezkfır 

:, mılar lııgi!lz .üstemi.eke • 
leriıxlo h:ı.va ibl ri vilcllda ge
tir.·:ıı•>slne ma.lıawı 66 milyo.ıı 
50 bin dolarlık ~ tehsiıptı ih· 
tiva ctmektedi!". 

44'1 ııu1yMt do~rlık kredi 
Vnşingtc- 21 [a.a.) - Ayan 

meclliil, Okynnua donanma 
sma talmiıı &lileeek olan 3 mil-

= = ••••• 

' 

Bilıgöl A'f eb'usunun İzmit 
Halk.evinde verdiği mühim 

hir kon/ erans 
İzmit, (Hususi • Telefonla)- ve yenilm~z kahraman ordıı.oi!e 

Bingöl mebusu Feridun Fikri 1 yekpare olarak bir volkan gibi 
bugün İzmit Ha.lkcvinde "dün-ı dünyayı yakacaktır. 
!a ':=ziyeti _ve Türkiye,, mevzu- Devletimizin başında öyle bir 
ıu rnubım bır konferans vermiı;.. adam vardır iri o adamı Allah 
tir. Bu konfenın.orta Koca.eli va· bize bugün için yaratmış ve 
lisı Ziya Tekeli, Tekirdai!J. sny- 1 Türk milletini şanın ve şerefle 
lavı Apak ve sayısı binleri aşan yük.seltmek için halk etmişti..·. 
halk ktitlesi hazır bulundu. O adam; bu milletin malı.Ü!! 
Feridun Fikri evvela Türk talihini yenen "İnönil,, dür. 
miiletinin dünya karbı karşısın-! Lar..mı gelirse ve mukadderse 
d::ki vıı.ziyetini hü!fısa. ederek istiklal ve şerefimiz i<:in bi!l 

yar 447 '!nilyon dola.rhk krediye "Tlirkiyenin ittifaklan"a sa- fütur ve tereddüt müea.deleye 
Dığc,. tarııftaıı, hcrkt te ıyı-1 Mıt J•anun projl'."<lini kabul et - dık olduğunu ve cihanda sulh ' girişeceğiz . ., 

le ay n e<lıtemcz olnıu.,tur. l::hl yurdiliı ,;ıılh preıısı"bı"nı·,, tebar"uz· ' Salon. hatibin bu heyecanlı 

Vit.lua, g\:Ce uçuşları taam
tııilm ettil t.<aı scr.ra, tayyare 
hfiyiık "11yi!Wnm önü alııırnı.i 
gıhırlir. 

~iik hıtr'> 'bır çok atış usulleri ~tir lfob ·· nıcı:liııi tarafın. 
' 1 da. ~-'-·· •·-'-··' edi'-'• et .. tirmiş ve "her hangi bir teca-j sözleri üzerine uzun ve sonsuz 

v,. >.el:ı.1··n •cnt etnıirti. Bu n ......,.,. " IM<UUl """' k alkış tufanı·ıe sarsılmış ve ~·-ı' 
harpı~· d0 lıa\'Rcılnr, fil· le i olan bu :pro,ııı bilhlLSlla 6 tane lıütii.-ı knvvetile beldiyen ordu· miinin "yaşasın İnönü., i.vaze. 

• "' vuııe arı;ı bütiin milletin ve 

1 

-

tt'UıJş ıı.n ne ~ctod!ar:ı. lı··ş • 'elli 'tip mı• ıal"ebe kruvazörü b.. • !erile dolmuştur. 1 
., &;;nun, uyük Milli Şefinin ve 
uı-ı<ı~rnl3l:ırdır! 1 iııŞl!SUu derpiş etmektedir. Büyük :Millet lleclislııin karar Bunu müteaJnp Ferirlun Fik· 
BuKtinkii h· rp ccphekrine Yenl bir himu.y tıını daha ve i.radesile yurdu müdafaaya ri sözlerini kahraman T'Jrk or-

bir m!Ilr çizmek ıstiycnler her Vl\P.lngton. 21 (a..a.) _ Nev- hazır olduğunu., ıuı.latm.1' ve dusıınun bugünkü rnükt"lllmeli-
Dijn d"· · 1 ı "l"clcı· .. ek nıcs demı.stir kı" .. 1 yetine; kudret ve kuV><etine "'e· 
lıfAn yerleri ihth.-a eden hır kro- J··~ .. - tirerek bu ordwıun yanacağı 

şirıgton mUlınblrt. rthıır Kroc· "Türk denilen millet hiç bir muazzam harikaları anlatm1~ 
• •>VU en lO" '-' ı ·ı yoı'k 1'.ı"""'•a .,.,.zetesinln Va- " 

ki ta:ızim e.icbilırler. ka göre Va. ·~b"tOn hükılmeti zar.nan kenilisine yapılacak te- ve sözlerini bitirirken "Tiirk 
lfemen her Alman 1ıavıı. Hkl· İngiİtc·rt' ,0 ııil.ilı götürecek ge- cavüzden kaçmamıştır. Klll'fl· ordusu, demistir, V:\UJ'tın na • 

nı Londrayı i~lıhdaf Niiyor. sına kim ç.ıkarsa çıksın çarpı- 1"""'tnu konıyacaktlr, buna ka
Durııı:ıı bi:- tel>liir, I'olo•ıy:ı harp milen.n Siraııll Atlantikten ge- ~arıı.Jctır. Ve mutlaka. yenecek- dirilir. ' 
ıtıüeıııı..SE"lerinin a:tm,ş ikiııcı de ~erk n botnbarclıman tayyare- tir. Bütün dünya. bilmelidir l:i Ya.qasın kabrama'l ordumuz, 
fa bo.'l!baiandığııu !ıabu· v<Ii- len tarafında. biroıı.ye edilme- Türk milleti yıu·duna saldınld1- ya.'<!l!lln Milli ~~f;-;.. var ol
Yor. Lariı:a r.cmr.vi bir ar Lin !<İ h1kkmda.ki. bir pro3eyı tetkik,_gı_-_taı_cd_i_rd_e_..:ç;...o_lu..:ğı::.."_Ie..:'__;çocu:_.....:::ğ_il~e_:sun=:....:bii.:'"::.Y.:ilk=-TUr:.:::.:k r'"·H1. 
~llriıa>ıı olduğu anda. da. hava- etmı;kl dır Bıı J>r'Ojeye naza • 
dan yardııııan atc~ier altında. rnıı bomhardıman tayyareleri 
llllccli' Acaba, but ad: lıııngi il.i<;cı" ü.~ uçarak Ten-e -
~~üsııınRA ne gib: bir uk ı l Neuve v ya Ln.brndo .ıe Gro
'"'IJef intih p cdilmlştı? en!anJ, lzlnnda ve lskoçya a-

.. Bi;yiik bir heyl'caıı \"e felıev· rasınJa. dcvrıyc gtıZCC('kler ve 
Vur i inde, ba.şı boş • .a.<lıı, !' 
l&yyarcciniıı ka.fa. ıda, ior" 1 C:qm:-n drnizalu1aıı veya kor
hısıerin hükim o.musı içııı, ont_,, san ge.uilerl glirllldüğii zaman 
ltıaııum kütı ye kar şer at bunları kafile! •r · refakat edeıı 
dııya0ak nıhi bır aııalrtc sahiıı mııı.'iPkrc b!ldireceklerdtr. • 

QJınası. yahnd adılct !t.uıu:r Adli sicil teşkilatı kurulacak, 
~na gerı;e1<: :ı pel;. eıkı ':!- lıl it ef cez~ 
ılunm uım ge.ırd'. !),n. kanununda d t h·h f .... 1- - .... k 

Lond:ı.,;aT1inlerceyıı.fıt.ıbon-n v }d- - - a as 1 a ycıpl C"-'\,,::'ı 
b;~~ı dii.şi.ıı ·' m;üııü a.ı:ı.:ıs!al'I og~ yı oı_ıumu (il•~ torafı , inci Ayfoda) kerrcrler hakkında kabul ettli!:i 
~·ldiri;;oı·du. ha de, he<lef. munasehetıle hattan u.. ul .....a<l.ıya oa .. _,, .. ~ş ·ad " 
• şı etli ceza müeyyideleri, ad-"'-Yıbıı.z ve şartsız h ık kfitle,;i ,ea tarof• ı ine; HYl•d•l ve sorduğum suallere şu cevap- 11 .. 

1 
t k ... 

llıidir ! A!ii. Hazreti Hümayun !arı vermiştir: sıcı eş ·ııatı bı.;lunmadığın _ 
» Rı ""··h p l dan dolayı tatbik edilmemekte-uu harpte, bi, de, "t«:thış a- za. ·~ cıı "- Adliyemiz, iliğer devlet 

tı ı ·hl. cd.1 .... ı · ş h'-h• ... '-·- dir. Cürümü iştiyen bı·r mu··c-' ı ıra ı nu.,,ır · "'9"-" ll'"'1 müesseseleri gibi tekamü! ve te-
, • I ·ı· ' · 1 d · · TAHRAN timin geçmişteki hallennı· · bı"· ·•er, ng. ı:wer. şıma enız1 raltki seyrini takip ediyor. Den 

ı· • <l:lŞ Uslen· i be mbn sa "n:!· Zatı Ştı.lıiıı<;a.Julerinin rloğuııı· ı bu tek&mülün sebebini ağırlaş • ze öğrtecek vasıtalar ancak ad-
tııt1 ., 11 1 •.a bur~' da lannın yıl 'tlön" il ıni.inasebe • li sicil teşkilatı olabilır" . ı,' · ' • " · ı tır:ın ve gu·· çleştiren sebep ve 

t O r• O fi A 
tom a"drmanı 

--o--

Şimdiye kadar yapılan 
en müessır bombardı

man oldu 
Londra., 21 ( a.a.) - Londra.

nın muhtelif mahallelerinden a
lınan matbuat ı-aporlan, evvelki 
gece bilhasas Londra. bölg"8itıe 

tevcih edilen hava hücumu es· 
nasında. bir çolt ikametg8.hlar 
harap olmuştur. Akİİ:ıın Karıu
nuevvel aonunda siti üzerinde 
yapılan yangın taarruzundab&
ri Londranın uğradığı en ı;:id· 

detli akın olduğu bildirilmekte-
dir. j 
Düşman tarafından kullam -

la.ıı usul şu olmuştur: 
Evvel& paraşüt fişekleri, socı

ra yangın bombaları daha son• 
ra da infilak bombalan atmak. 
Bununla beraber aydınlatıcı fi. 
Şekler kullanılmış olma.sına rağ

men akmcıla.rın sarih hedeflere 

Halk kont era. slan 
Parti 22 lJleb'us11 

muhtelif mıntaka
lara gön eriyor 
Ankara, 21 (Telefonla) -

Climhuriyet Halk Pat-tisi 22 
mebusumuzu mt'mleketin mun-1 
telif mıntakalanna göndererek 

1 

martın 25 inde-n nisanın 25 e 
kadıır ahvali hazıra karşısında j 
Tliritiye mevzuu etrafında kon· 
feranalar vercllrm.eğı ka.rarla'}- j 
tırmıştır. Bu konferıuısların a.
çış nutkunu yann sa.at 16 da 
Ankara Halkevinde Büyük M'ıJ. 
!et .Meclisi Reis Vekili Şeıru;et.tin 
Cünalta.y verecektir. 

Ticaret Ofisi 

&m : 11 

Ze 'i R;za il., da 
Daniz Kulübü 

arasında i hadise 
(Baş ta,.afı 1 inci a.ayfada) 

!arı verilen karan haklı ve 
hadisenin matbua.ta ..ıa;, §Ckll 
rııcseleııınde de mcşhıır tutbol
cümüzü uuçlu bulmaktadır. 

V a.ziycıtin bir .lı:ere de Moda 
kulübü "'>ktasından tavzihini 
temin etmek malrsıı.dile lruııip 
idare heyeti ııı:a.lanndan bazı-
lnrile gö~ıik. 

Bu h, ;;usta T•şçınğlo diyor
kl: 
"- 7,ekı Rıza ile kuJLip ara

sında bir hadise oldu. Bu ktıl"ip 
ile Zeki Rıza a.ra.sında. kalm~lı 
idi. Fakat Zeki bınıa. kt?.arak 
gazete sütunlannda bir sürü 
neşriyat yaparak işi ııahsiyele 
döktü. Yazdığı yazılar çok a
ğırdır. Eı;er bu satırlar kelim~ 
kelime tetkik edilecek olursa 
hakikat aynen göıillür. Fı!Vl!.ki 
kulüpte kağıt, pok<'I' gibi o.vu• 
la.r oynanıyor kı bıı oyunlar 
bugün her yerde oynanıyor ve 
zaten bu oyunlaı- bir Bôb-Yl.'te 
oyunudur. 

Zeki Rızanın bunu tenkit et• 
mcsi hiç te do<;rn de?ildir. 

nişan aldıklarını gösteren nıç 
bir ata.met mevcut değildir. ) Teşkillit kadrosu 
Bombaların büyük btr kısmı Vi • • 

Bundan başka kuıilbe daha 
ziyade ihtiyarlar, yani yaşım 
ba.5ını almıs kimselPr gelıyor
lar ki bunlar da ta.bil koşacak 
değilicr, tabiatile hu gibi o
yunları oynıyacaklardır. 

Kulübiin kik ve fut..ıa.n yok· 
tur. Yalnız velkım ve ffll'Pileri 
mevl'Uttur. Bu P.'lt;ıiler ve yı:-1-
kPnlPr yarıs yapılsın diye de
ğil, ku'üb a·.a.~ırun kendi arala
rında gezmele>ri için almmı,
tı:r~ .. 

çok yüksekten ve gelişi güze1 a- ekıller Heyetınce 
tılmıştır. Akın heyeti umullll-1 tasclik olundll 
ytJSi itibariyle siville.re kal"§l 
harbin karakterlı;tik bir &kını 
olmuştur. 

Dört hastahaneye bomba isa
bet etmiştir. Taarruza uğra -
yan mahallelerin hepsinde ev
lerde, mağa:z:ı.lıtrda ve ticaret 
müesseselerinde hasarlar ınev- ı 
cut olduğu bildirilmektedir. ö-

1 iti ve yaralı olı:nasuıclaıı korkw-
1 maktadır. Ba.zı yerlerde ins:ın· 

lar evlerin enkazı altında mah
pus kalmıştır. Çıkan yangınlar 
itfaiyenin fevkalade gaıreu 

sayesinde t:ı.mamen ve sür'atle 
ııöndürülmliştiür. j 

Memleketin dlğer bölgelr>iıı

de sadece küçük bir faaliyet 
kaydedilmiştir: ı 

Bir lngiliz 
balıkçı gemisi 

Ankara, 21 (Telefonla.) - Ti
caret ofisi teııkilat kadrosu Ve
killer Heyeti k rarına iktiran 
etmiştir. Bu kadroda ça~calt 
memurlar senevi 211560 Ura. 
üc.~t alacaklardır. 

'ihver 
(Bat tar'afı 1 lncl .. Y1•da) 

Sovyet radyoswum vcı iliği i 
malıimata göre r..:ihver iıe Yu
go:iliı.vya arasında bu hususla 

1 
bir anlaşma olmuştur. 

Bun~an ha•ka vine heyeti 
idareye dahil olan fakat ismi
nin .vazılmıumıı irtemiyen bil' 
zat da şunları söylemiştir: 

"- Zeki Rı;:a ile kulüp tel&· 
re hcy<'ti a.111.sındaki hidisf':nin 
mahkemeye ı;l< dıı~ni gıue • 
1.clerde okudum. Fakat benli& 
m:ılık:ı;me için kulUbe bir celp 
ge,mcmiştir. Zeki Rıı.a. eg,:r 
nıahkemeye müracaat etti ıse 
hakıkater. fena. yapmıştır. Me
sele ka!iin ile Zelü Rıza ara.il.il• 
da lıalledilmeliyili. 

'iıen kazast 
takjkatı 

Bu anlaşmaya göre Almanya 
Yu.:oslavyaya mülk! tamarı i -1 
yetini garanti taalıhüdilnd bu ••ı tarafı 1 inci uyf•d•l 
lı..~duğn gıbi mihverin diğer dan tahkikat..ı deva.m olunma.o:· 
r ç dev!eti de ayni taahhüdde la.dır. 
bulnnıı.ea.klardır. Alınan mi:.temmim ma.liıw.ala 

hlilıvM" devletleri harp E0'1Un gore kamy<>ııda şoför ve mua· 
da Yngcs1avyaya Ege deni~inde viniııden n..aau.ı ,;ı ki~i bulu..1-
bir mahreç vermeyi vadeyle· duğu ve kaza sonunda bunlar· 
rnel•tediricr. Bltiin bunlara mu dan 10 nun ördüğü ve 16 sının 
Lıbil l:'ııgo8lavya İng !tere i'e da ağır Hurette . _,-aJandığı ı. ti 

(B•t tordı 1 inci aayfada) iş birliP,i yanrnıya~J: ve Wlh·ı tebaki 7 k;şi.niı:ı. pek hafif ya.:;;-
balıkça. geınisı Young Mun İl' v.:rle iktisadi bir anla.•ma van- !arla kurtulm"Ş olduk.lan ana· 
yine sil.i14ı İ. giliz yatı Chioo makla bernbcr A !Mantara · ait şılrraktadır. 

. ı,.aa!nr. taarruz uk;.ş yerle- tıle 't1l hi.r Te · tebrık1eri-
1<lir de oııdan ! min Vl' sn:ıdetı hiımayunlarilo Ve İl.miller! bertaraf etmiye ça· 

kım\Cfı km l'l'lll tinin refah ~>e lı P:l,,"ını. Bunun için fu:erindo 

tarafın lan dün öğleden sonra 1 sıhhiye vagonlarının kcnıli top !{azanın vukuuna ııcbep ola· 
dülriirülmüştür. Alman tay;;a-' rak!arından ge<,;mes!ne müsaa •

1 
rak ta geçil ycrı. • .:"ki (B.ı~· 

resi bu gemilr.i batırmak mal< de cylive,·ektir. yer) denilen bmc ka.kma miı.
sadile pike hürumıı yapmıştır.! Anrak dil'! ö~le ÜF.•·ti Bclr,nıt 1 ııia ko:unun kapatılmamış ohlu 
Young Mun gc -'· ·nin rnitr .. l • ta., bu un taka., Ur eclip etme- ğu ve buncl:ı.n do:ay1 kao-nyo .• ı 
yözcüaü, tayyıı;re 30 metre ya.lr· d;;;i tı:-t~fn.,!a :ı.rastm•nıı, is~ tıen yoıu üzerine geçtiği sı.a
la.5ıncaya. kadar Lewls mitra.1- ele henıl• b;r ka""m vanlmndı-

1 
da maıı;BJldizin bütün füı-.ı.tı.e 

~·özil ile ateşe devam etn·.iştir. 1 ğı cevabı alınmıstır. , gelmesi neticesinde müthiş çar 
Aldt'h isabetler do1ayısi"e bNU· Matı.m:ı"'' ,,.; .... ~··;k r1<$bet pışmanın oldu;:u l:esbit edilmiş • 

Bu teşkilat mevcut olmadıkça bardıman ta.y;a.resi ~üvazene • 1 bh .,,•tirr ol:ı>'.lRs.ı bite Alm:ın _ tir. 
cemiyetin asayiş •-e ~e:il.ıncti sini kaybc. is V<' yi.1'..Eeı,.,,.~e lar bu lıarPkPti ivi bir bı•lın- Dün Müdiiciumumili;';e C"'-"'k • 
noktalanndaıı mücrimler hak- rıırnof'fa'· ntp,ma~••t1 r. Yoıı.,g f'"· olarak te''kki Mrhilir'.-1-. mece halt üzerindeki yolun t;e .... ı-le·.,\n de, avo ,. .. .atmu, a- 1 ·ım-·· h kk .... '-. ·1 . -, ı ...,ı a · ıııua<.1 emcnnı en - durulması !Azını o!dugıına. kani •I hcddı ııerr.H~ imkanları \·aı· 1 · 

' 
min kabul bu;'llı:-tı ına.~ını rıea oldui7um esaslar şun1·-'ır.· 

ur, Yangın bombalıı.rı bile ı;'i- ederim. "' ""'" 
·I ay<l!l' atn:ı. \'l"c<tlla!anctı .. , i:rmet l..W.W. Kanunlarmuz - Borçlar k.-:-

} tıa irt : i1Jı edi"eıı r.atayı d.ı F.kııclanB ]ıuy1et taönü nunları hükümlerile kara tiea-
~c:a·-JoıyJa canlanıJı··abilirleı. Tilrkive Jteisicümhuru reli kanunundaki hükümlerı 
H;ı ho.•pte, g\iNlüziin d . yiiz · ANKARA birlegtirmek. 

~'"'°' ta.yv:ırder tarafıntl:ın tah Doğumumun yıl dön'irnii "mü-I Hu kanunlar a.ra.sında bırbiri-
·;ı ..ı ilı.-ak edileıı schir har:ıbu nn::ebetiylo g!istcr.ınck Jittl'un -1 
. · · vıMTiııci asrn pornpcıl,._ d:ı uhıdı"'Unuz mu :ı.bbet e· 
ini vakın<"'\" gilrüp yazanla• <ıerinden dolayı samimıyetle te-j 
~r.ik dei:ıldir. 

1 
Fkkür l'l ve bllnrulabele ek-ı 

. 'I'avy:ı.n. i, geceıeyııı de. oıı ı;pJıin ılarının .w.ad0 ti ile dost ve 
L"llereA iı;çinin calı~tığı biri k Td~ Türk mlll tinm sonsuz 1 

• 1·b1'ini c dan temennı denm. 
arp rıilC!!S"iteSin i t •frik rt · j A it ., 1 bd"clinde-J"·· .!lif al.ıelc bil!·i- " ara., ~t (a.a..) - ran 

flahının yıl oııihnU mtl asebc
tl, g me:;:ı· - dınııkla=·j tivle Han~lve Vekili • ükrü Sıı
r v rmek içb. san'at saha'2· m~o~lu ile fraıı F.h.~vekili ve 
·nı di\vnı~yi belki, mazıc.: t;<' • H:ıri•ivc Vezir vekili <:>kseıa~~ 
~Lr. Fu t. ltam~n gece· Ali M nsur &r!l8mc1a da tebrik 
."ı-ıle, ı.es!!li rle , ittirm nıek ~ teşe~kür telgrafları teati o-
1-<'rc, ~ok yiiı<sekl!!:lertlen ıı-ı m · ur. 

.'ı. ı~vv~ıı'ı·.ın ~~!IJ~311a .. ını Afrı"kada harp hırlpr w.i'rınC' gelı ı gıı 1 <;alı 
tl'nıesinı. bıı asrın aklı scliıri İt 1 1 K d 
"-bnJ ooivorsa o mulıt~em 6- a n a eren e 
'.'lnJerc, halt bin yıllık med!}· fena bir raziyete 

te eiv -...c·ı 
h·· •• b 

1 
. 1- cı-• ,, er 

'»1tuıı u ınamllr'O crın gU::e 
l Hne b•r ok .tcnıasııkcrlcr Kahıı't', 21 l.ı a. ı - İtalyan -

i.bi hayranız; okudu!tl:.rımıza lar Merkc-zi Eritren!n da,i;lık mm 
ıttikleı-imize inanmamak. ilk tslrnmmiıı.ki mUsta!ık m mev

ra ynı.'3.Ş8.ll tııhrillkfu'lık- 1 !tileri olan Kercnrl ümit z .r 
yüoodi· mıık:ı.vcnıet ı;öskm: k c · ' r 

sandığımız, irmanlan:ta :M:ı.urnııfıh Kah reye gelen h.L<.r 
'li{ışnrnıamak istiyoruz. Ve !er İtalyaıılıı.rın tayyare kuv
' ll(-diyonı:.: ki, yıırd ödevle- vetleriııdAn <kafi derecede mil-
i bruıa.rıııak i~in semalara znherct g6Sterınediklrrini bil •

1 
~- ·l·~n kahr.ını';llllaı·, bedefle-1 dirnıelrtccllr. 

bıilmak ı-ln alçalıri<cn telı· ~ Askeri .ııor.cüniııı dün ak.:pm 
• ı~ - "381!\r <'la hlÇ bir' yaptığı beyan ta nazaran bu 

, , ı! · uyorla kırli his-
1 
mmtakııdaki :lnı,7İliz kuwetle

l t •elJıinll're ı·apılnn-1 rinln h!U'Ckfıtı mUsı bir ·l·il·ı 
. .ı , 1ı , '·· • 1 de inkişaf etmclrtedır. 

n~ benzer az çok #arklı hl"künı· 
!tor•!'.' nıevcnt olması tatlıi.l:ıı.tta 

halkı ve mahkemeleri mlli>kUI 
vazlyetlere sokmakta ve mili· 
kemeler içtihadında istiklil tc
ını~.ın<' m1ini olınaktaclır. De-
1117. 't"carcti kanununu da aynen 
m w.a etmekle beraber ye
tlıdtm tetkike tabi tutuhrak ba-
zı tashihler yapılmam z::nıri 

bulu.nmalttıuiır. Mümtaz hil.kirn· 
teıimizin hu hükümleri kolayca 
telif Pdtrek en iyi bir şekilde 

tatbike muvaffak olm.ıktad •

1 lar. 
Faht bu tn:ıhlhlcnn rapıl

ı:ı:ısını hukL'I ilm;nin tedris 
bakırn;ndr ıı ge."lç ln:ktı çuları

mızıu iyı yetişmesi i~ zarrıri 
görüyorum. Randan onra 
T.ırk Ce;;a kanununun da bir 
ıtv izyco..n- tabi tutu lizım
dır Türk Ceza kanunu =aıı 
M~Jn ynpıl:ın taC!illcrıe 'Y bir 
§('kıl alwıştır. Fakat lts.'1 L•lann 
içtım .. i tek<in:üller: tnkip et.. ,ı 

ve hayatla beraber yurur, e;ı 
icap ı..'Cl"r. Soı; ::::ımanlarıl .. k.ı 
içtim2· Wı-:tkkilPr, k.:ınunlaıı da· 
iM:ı. lJ· rr. rn~ dıı·. B'.l b • 
k f· :ı Cl 7 U ,~. n .lUDUil 1Ja%l 
hul>üml min y ni lıast göz
de • ge ·,. • zaruri ol ·yor. 
Bir de C • kanULumu::un mil-

Munun Yesina direğini kırClık- r<ıht h r h••dı:- •a · t ı- 11 geçil bekç'fil 5g yaşında Ilalit-
kında icap eden tedb;rıer aın,eı;a tan 90,,ra g minin yıınında. de-J hi<: bir •~k;'ıie t~ı~~;:'~tm;,;~ le kamyonun şoförü • llüscyin 
hemen hemen imkan bulun- ni•e düşen tayyare pa.rça]Jln • tir ve biç bir ihtimal de verile- teslim edi.mişler ve sorg111 ırı 
maz. Bunun için ilk fırsatta mıştır. mez. yu.T)tlmak ili:ere Sultaııahrcet 
memleketiıııiroe adli sicil tcş- ---=======-=====- _ __ __ ü~lincü suliı ceza mahkemı:sme 

kilatı vücuda getirmek ister;m. Bal!can vaz ·yeti M··s{loıı·nı·nı·n ya,gv Q .. nı' veç~r;:~·1!::::guda b<!kçi Hiliıe-
Lıizım gelen kanun ve nizam .1 ı> ~ yin; 

name, talim~tnıı.me proje!er;ni V•"" Almanya f~İr .r-ı,·ı ·ı· - Be'1 )-a.ııJı, ihtiyar bir nt'a-
hazırlatacağım. l ..., ul U num. Kııvwlinı a.z. Halbıı :i 

1 

b.ıryer kolu gayet a""rılır. r:n~ 
Bundan sonra meden; bo:-ç- A 2 VP g"'· ı aldı-.ıp 1·nc:ı•··-'-iJı"v~- 1·•. ti!ıa, l fa.p.) - Atiua u- ~~ •= ,~, 

!ar ve ticaret kanun"nd.ıki a- İ\ euiE'~ 'i.n askeri ja'1S:.ıtın h:.Idirdi 'ine "öre, B. Bunun için tam vaktinde kap:ı-
kitlerin bir çoğunu şüııı~lii h'l.- Musso!ini~i'l vcftcni yarb:ıy la."'larnı• bLlundum. 
ricindc bırakan adliye hariç ta· muhabiri sinir hı:n- 'J'' -.; Ci~1 •'). ?' t:•'V'l.!1 J->rj - Dİ}"C kendin; mUn:ıfaa ('V'c· 

·r · · d b b k d ·k cur hn eonam.-ıd-.: Yurıanlılar rcişti" ca!r bekriııin o sımua. 
n esını e u a ır; :ın 1 »MI l )•DJ•D 1Jei İCeSi71İ• uyuııı:ıkta bli1 U'ldUi''lı da Y0 '.>t • 
etmek isterım .. Bütün bu tadil.lt • la.r:ıfı~da.ı ' 1 •an eeı .. ı~" 8 '""""'" ln•ı tahmin ve ihtimaller ~sın 
göz önüne alınınca n riya.t iş- ğİnf:.' E'D ~ a hBedJ"l<'J" d:ı bulu:ıma.ktadır. arbay Cıg- da>lır. 

ho, 23 tr:r' kara ~·;,,-ı~ ... k ~r lej 
!erini de en miihim vaz;f •r • T ~ıı''r". 21 (a.a.) Rcıı+aı· ..,.. .. .. b f'loför Hüsnl.n ise kendi'" 'n .......... ,_ -'" yonun un ı.., ı:,,cıı ta t!t"Una ku· 
den biri olmak i.zcre tcla~ı e- ai::ın~"ıtl'l Bı'ka.•lardaki vı<o:ı.· mandıı etmekte ıdi. 1'am~·o'ta r• ' 1 "1 ıtn t·'l. ~1 ldaivl 
derim. Adlivcnin. lı'ıkimleıirıı- veti tetkik edı>.ıı arken rnuh.ı.r- -----·-------- birden h;1"f'!rdi!fi "°" 111 ca. · · ı - Rt:ı 1 ::ı r.ıuavvcn 1.rlr ra..ka•ıı zi ruUtemanı~cıı tenvir Atr.ıa~ı r -; r" rı<'v=ua dair fitlD an 1 , ,- ~~ dı za. elmQkteuiı-ler. B" «n•dıı J, it. ve1T,ı.-Fıerdı. "Yirmi otuı l 1-
bizde ve di~er menılcketlerde tıd yazmakta r: deni•in öbur taraf•'11lıı mıızaf. Pi .. op,JiJrr. A.<larn bam" l' 'i 
il sahalarda \·ücud:ı getirilen "Balkanl~rdaki ı;li illnun a<;· fer v0 kuvvetli lıir İngiliz ord•ı· Frıı.•lan PMR""" ftti1t ve Had m 
yen.iliklerden haberdar ctme!.i, bebi pek ma .•. ' de "ildir. r:~: su bekliyor. j k/\·~•~rıen h;.,cı.• r. Bir <'en•·ı;ı , 

5j; 1 •İ• " ta.':'runile havn1ann rr.u Bütılr h"nlara Mııkr.bll Al- ('•hl''ik c ti'U. , ~ !eritıe m.l-kat'i zar.ıret h:ı.l'nded.r. I?.ı:nun • f •· Um 
sı,aJe•;~•i :~e at ~e" m ·ı ma'l ra'·'iyatı l>akınnn<lıuı B• 1. ni olma.dnn. 

içindir ki, adli neşrıyatın Ctddi, ku'l d . ı lir . ., l"•M•t•.,d·Vi mi'~"lknle .. o'Jarı n .... iptir. fahJ "nl e >U MU 
dc•-::.mlı ve muntazam olmasın;ı T'er'"iüen sn.,ra Bn!kanlar0 'l. hem az hem de kola hlkımıa da'M'Rr"l kım-Ptli ··.., ı ıne • 
dikkat edeceğim ki s;·k~•.,un nıPha .. c.. .;;~r ~~ap • maruz bit" "az:iyettedir. ı rrı~~ rı~~ri ... ,.. l1er ;ı,. c-·rin rle 

Te!;kil:.t: m• ;tnmıa mfi·• c' n wivasi Buı:-an iGiıı mihvcrin Yunan-' tPvl<ifi"" le~ ·.-..;• i · r-ıt 

Adlı}.:ı teşkilatımızda ilköa
cc gôzôni!ne a.lım:1ası lazım ı;<ı

le ş rd n biri de ma!:ıJ:cm,, - 1 
it t-ı b!ı~ cüzü olm..ık i~oar:ylc ı 

hahmlerin kazai vazıfolerine 
iştırnk <.den zabıt kltfp ği11i ilı-1 
tisasla.5tırmak ve bun! ra malı- 1 

kemelerin y.ınında haiz old.ıkla
n mevki ile mutcnasip bir vaul
y • temin etmek ve say l:ı.rıru üs. 
iş mıkta.nııa gi: ·e • 11.:naiı: 
ola :ı.ktır. 

z..ı{ftT}(•r kazanmrı.k ist•) ... ' ' ffit. 111 rr1a 'fUrklPrf" kan,.ı. bun~!lMn rr~f'it .,_ıııV ... io, Jr ... l, ~"O tııftfÖr 
leri:ı a-zumındr.n ılerı g-l::ıesi {Pnrli k~nmlan;ıa. çıka.rabile . '"l'"" ·i tav!Q~ı ' '"<i;r. 
ilıtbıalini dcrpi~ den gc- 1 cek1l'ri" len fa7l!ı ktı'°'""" !!..+;. 
('"'•P;lı bu hurust ~ôy' ı ,ı. rehi' 11'ri rok il helidır. Dil-, 

raıısa bı•i.., hava kmıvetıc.rimi·' tclir. 
"Hit r.r "İrı r h 
'] ... , tr- ttJ k 

mi'."1 b m 
e i:-. .... 
']' l"l;l, ,. ,... • • 
rıektedir. Yun:ınlı.1::.r lWyan-

, L.:.:rbe ; ~ t. de'· 1 
ediyorlar. y,.ı;os' •1ar Lıtiy-.ıt· \ 

ı. ... +}ı har •k Jnrfııı mP°t'!ıf& .. 

;;M. L'1cvcuriiyeti nazan itibara 
h'ltr..a bu l:cyfi"et bilsbüt.Ln 

' .plıdi bir J,aJ alır. ı 
ı .o mira. :.n < a a.. J - Bu ı:a-

h •ld İngiliz "'!"el.elerini'l ba
h•~ Tııerzı.!u eltiklttri vcgii."c 
mit~~t JıArJi~t lr.r tng;·i.., ,.a. 
müttefik kı.a''.lrım'l mulıl, 'if 
1'nıı> s:ı.hnele•iııde ka • "'ıklıı.u 
ı:&frrl • .,>:. 

~T J;' F ft T 
Merhum :Ma...,.aı Mcl:rn~ı Alı ke

rm..,,-.; Ye ~·hun J{(ıtUlaM • r- m1.1 ... 
tasarnfı Bay Seblm'wn Zel."CeS.i ve 
Naf' V{"j Hı C e .. l Alı F"-'.:ı'1 Cc-
b oy•un teyulsı B:ıy.ın Adt ye R:ı
bın 1 bir hcwW . mGb;;;.k: r. t 
t:ire :rtir. C bıtıfuı ım:ıt 1.? de 
Kı:ıeııncuktaki ık.e trihu= n " ı 
dınla•nk I ı l-.k 
bedel«!. ra ... 
1UDa ddnediluce!ı:ttr. 

& 
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Bir çalgıcının seyahati RADYO 
BUGÜNKÜ PROGRAM 

'·'° ..., Prosram 
Haberler 
Mllıdk 

18.0B Müzik 
18.40 Müzik 

f Devlet Demiryolları ilanları f 
idarece temin edilip müteahhide nril.tcelı: 500 Uın blister bemın ı.ıe

.......ı. m-ı halde idareye teslimi işl 2/4/1941 çaqambl! ıünü - 11.IO da 
pazarhl<la ihale eıl!1ecektir. Tahmin edilen bedel 21~ Uradır. 

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

ZİRAAT BANKASI 
1.18 19.00 Konu,.ma 

Henüz çıkını aç ı P yeme- U6 Ev kadını rn.ı5 Muuk 

182 
. - Dar Alfred ! Şimdi Jıflb • 
.,

7
.,, ı.- nerede? ğe bıı.şladığım sırada ÜÇ köylü * 19.30 Haberle.-

Pnarlılı: Ankarada ide• binaeı içinde Maız.em. Dai als><le toı>)anaD ko
miıı;ı'<ı<ıca yapılacaktır. 

T•liıııer;n aynı gün ve natte tekli! ve kanuni vesikalarile birlikte l<o
ıni3yona mhracaat etmeleri lAvmdır. 

Jturulul - .... - .. Jul. - - - ........ -
A)ılll adedi: 21116 

ztre1 ve TINrf ....,. nevı ıı...- =•• ı ' 1 L. 
..... lılriktl- - .... llw ........... 

- Ka.rşuıdayım. Ginıııiiyor 
ımmun? 

- Camın - değil. öteki k<>
Clll ! 

- öteki kocaaı sağ oı... be-
ıalm burada ne i8im var? 

- Herif öldü mil? 
- Çoktan .. 
- Bövle hayırsızın öldüğü 

~kiyi oldu. 
- Ona kalsa ölmiyecek. Be -

nket veı:Bin Mvntekarl.oda ııer • 
.erinin biri )\R mına bir btt;ak S0 

Jmvermi~. j 
- Çok '!<') .• r'y oonnı ne ol ·, 

dıı! 1 
- Ne olaı ak ? Şiınendiferle 

buraya geldim, !;aloyu buldum, 
~im cefahrı ?-nkaellaya an 
latbm. Sonra bilmem nasıl ol • 
du, ara<hn bit· kar. ay geçti, ber 
eeyi öğrenmeğe başladım. Bir 
gün Miltaellanın teyzesi ile eni~- 1 
tesi beni yanlarına tağırdılar, u- I 
zun bir mukaddemeden sonra 1 
:Mikaellayı bana Yeımek ta.sav • 
vurunda bulunduklarını söyle "J 
diler, hasılı bu iş te oldu bitti. I 

* . Arkada~ınıı bulduktan bır 
kaç gün sonra bir gün köprüniin 
il.zerinden RU ya düşerek a vrıl • 
dığımız zamanıian beri baJıun -
dan g~ ahYali tamamiyle re
fikim AlfreJ Müll.•n• anl!lttık • 
tan sonra: 

- Şimdi sıra Hena geldı Alf
red! Anlat bakalım, nehird~n 
nasıl kw-tııldlln ·ı Buraya nasıl 
&41<1" ? .,....ın. 

Dedim. Alfreıl >;ato ~ahibi, 
zengiu bir nıüEyö olmuş i~e de 
yine o kalbi temiz. yüreği ı<a f, 
bahusus kendi i~in bu kad <ır 
ııahmetlere katlıuımı~. bin türlii 
fel.üetlere uğradı~ı halde ken· 
dlııini unutrrır,mı~ olan arkad:•· 
fllla karı;ı t'Eki Alfred olduğun
dan mernkımı teskine mÜ~!rH
atıa hikayeye başlaJı: 

- Köprünün üzeı indl' şıır.~n
diferin üstümüze doğru geld~ğ, 
mrad:ı: Fı«'<lrik ııelıire atl:uuı 
yalım, demirlere asılıp a"ağıya' 
ııallanalım . Dediğimi haıırlıvrı··· 

ııun değil mi? ı 
- Ewt ! E,·et ! Hattit h111111 

ııöyle<liğiıı z:ıınan derhal köpı-11· 
nün kenarını tutup hevl'nk ııibi 
ııalbnmıs idim. 

- Ben de öyle yaptım. ~i
mendikr arabası ü~tümüzc ,;el· 
diği :ında fış diy<' yüzü.me kay· 
nar sular piiHkürtmcsin mi, ı•ay 
anasını! Yüzüm ~özüm i. takoz 
gı1ıi hW"lr.ndı. O kadar canım 
yandı ki d·'1nirin ilstünde ~sılı 
oldu"'umu uııuttunl, cun ac'.lfiıle 1 
yüzfurui sılm<'k i<;in .-ilerimi o.;ck 

1 
tim. ~nn1isin dt:"miri bıraka[j 1 

Haydi der~y<'! 
Derhal aldım başıma gehli 

i.ı;e de artık çare k&lmamı~tı . 
Bir kere suytuı i<;ine daldım. 
Yüzmek bilı.ıediğim cihetle. ken
dimi suyu ... iistün•le tutabilrnrk 
i~in ne knclar ~"b:ılııdım ne ka
dar çalışt?rn İS(• df! faidr etıı;eıli. 
Sular beni 6Ü«ü!:leyip gö• irü
yordu. Vah h~tıyor, kiıh rıkı
yordun• bazı k<'re J, .. top g-ib\ 
yuvarlPnı) Lrdum. Korkumd;:!l 
dilim tutulmııtu. Ba,;ıramıyor
dıını. Fena hahle yorulnıu.'} idim. 
Arlık kurtul· .. ıklım ümidinıi 
kealim, öliinH• hazırlandım. 
Bundan s;ıııra ııaeıl olduğunu 
bilmiyorum. Gözlerimi açlığım 
zaman kendimi bir yatak içinde 
buldum. EtrMıma bakın<lıııı. 
Ufak bir odad~ idim. Acaba ne
redeyim? diye rlüşiinmeğ'e ~
!adım. 1 

f;onraılan knla<lığıma göre ba
lıkçılar lx'Ili bo~'1ılm'lktan kur
tarıp evlerine ı;ctiıınişler, on 

1 
gün kendimi bilml'<liğim halde 
bann bakmışlar 

Ne ise ıızatnuyuyını. Ornd:ı 
iki gün naha. kaldım. Sc.nrn ev 
sahibi babn ''.\fatvo., ile zı•vce
ııine veda ederdt ·yola r-ıklım.I 
Verak: ·~,_ <ifu;lıncen1 se11 idin. 
Doğl'tln nehrin l<cnanna gele- 1 
l'l"lı: köprünür. -tr • fında do!aş
tını. Raol ~,>Jdh • kü~ lıiler fl<'
ni ~onluııı İ'" ~ ·le k: . .,~cdf'n bi!" 
halx • alam~·lıın. KiıniRi l:>ön 
bön yliı.iim•· bakıy< r. cevap veı-ı 
medcn g<><;i) ordu. Kimigi dl' ti<)r-
medik tlıy0 rdu. ! 

Nihayet senin ~e btniro gibi 
suya düŞ{'rck y;ı l ıgulduğunu 
veya ut kt•rtJ!up • .ı.poliye yo
lun~ dtvam ey! diğini düşüne
rek l>m de yola ı "van oldum. 

Biliyorsurı k param yoktu. 
Sa.bahl..-.yin bah· '"Matyo,, mm 
evinden cıkat· iken zevcesi bana 
bir ç.ıkın ·içinde lıiı az ekmc-k v"' I 
sucuk yen~ olduğundan iki 
gün için yiyce<·ğim •:ardı. 

1 
Akşam üzeri !ıiiyiıkçc bır kö-, 

yilıı kenarına geldim. OraJa bir 
teııme vnrdl. Burııdn biraz oturup 
karnımı doyurayım yine yolu
ma ,devam ederim diyerek otur-j 
chım. 

ara.bıı.sı geldi. Çeşmenin yanında uı.ııo Proııra.ın ıP.t5 Müzik 
durdUlar. İki öndeki arabalar- ıa.33 :MU?.>k 20 15 Radyo 
dan beş erkek, dört kadın, iki · ıs.50 Haberler 
çocuk inip Uçüııcü arabadan da 14.05 Müzik 
büyük bir ı:uval indirdiler, ~- 14.20 Müzik 
tılar. İçinden bir çadır çıkarıp * 
oraya kurdular, bundan anla- 15.00 Müzik 
dım ki bu adamlsr g.::ceyi orada 15.SO Müzik 
ge<:in>eekler. 

&ygirleri arab.ı !ardan söküp 
bağladıktan sonra çadırın önün
de yere bir kilim serip üstüne 

18.00 Program 
18.03 Konuşma 

2U.45 
21.15 
21.30 
22.30 
22.50 
22.50 

cazete.i 
Müzik 
Konuşma 

Müzik 
Haberler 
Konuşma 

Müzik 
23.25 Kapanış 

oturdular. Büyük bir ze.mhilden ~ 1 
çıkardıkları bir kar, ~i~e •arap YURDDA SABAH 
ile ekmek pıuıbrma, B\ICUk gibi 

1 

· 
nevaleyi yere dizerek yemeğ" • 

Bu işe ait şartname!"" Haydarpaşada Tesellıim Şefli&inde, ~ Mal- ı 

-.e dairesinde &örillebilir. (2Ul9} ı 
••• 

Mubtunmen bedeli (2&35) lira olan D>UhteHf kaimlı.kta 2150 kilo ı..vtıa 

amyant. 200 kilo Ö<ölmüş kordamyant ve ıoo kilo grafitli yatlı 4 kllte Sal· 
mastra ı..ahhüdiliıi! i!a ederruyen müteahhit nam ve hesabına (11/4/1941) 
cwııo günü saat (H) on dörtte Haydarp11§ada Gar binası clahilindel<i kG
misyon tarafından atık ek.siltı:ne usulıle sa.Un alınacaktır. 

Bu i"" ııirmek istiyeııleıin (193) lira (88) kUTU§luk muvakkat teminat 
,.. kanunun tayin ettiği ve&a!kle b' rlıkle eksiltme günü saatine _,. ko
m:tsyona mUracaatlorı llzmıdıı-. 

Bu ite ait $8rlnameler komis7011dan parasız olarak datıWmal<tadır. 
(2229) 

Zlnıat Bıınkaanda kumlıerllli ve ibbargz --.uf ı-blomıola .., 
ıız 50 lirMı bulunanlara senede 4 dda Ç<llılJer.ok kur'a ili -)>dold 
ıılina ııöre ikrımi;pe da'1t>.-tır: 

4 - 1.1100 u...... 4.llOO Un 1ot - .. LI- ıı... Lira 
4 
4 

40 

• 
• 
• 

iOO -1«l 

• 
• 
• 

t.000 
1.GM ...-

• • 
• 

1llll 
tMl 

• 
• 

40 

et 
• 
• • • lstanbul Emniyet Sandığı 

Müdürlüğünden : haör::;ı-ıı~~arkadınıardan biri ii-I Kocaelınde 
çilncü arabadaki sandıklardan k • • h } " t Dl K KAT: H '"'-~ 
birini ocıp ;,.;nden bir keman, eten ısti sa a J Emniyet sandığı borçlulıırmdoıı ölü Növber variolerine il~n y- IOll ' -__..eki -- bit' - ip>de !it llnıdtm aı:ııılt · . .,.. ~~1.. dllımlyenlere ikramiye çıkbb lak- " :ıo taır.ı..;,ı.. -u.ı.eıcu... 
bir tef ve bir de armonik çıkar· ~ 
dı. Bunların zevk ve safa i~in \ lzroit (Huswıi) - Kocaeli Muriııiniz 8710 hesap No. sile s.ındJğunızdan aldığı (4~00) liraya kar- Kur'alar -- dört defa 11 Hari, 11 B..ıra., ll EJ· 
seyahat eder büyük ve zengin vilayeti, yurJ.un en cıok keten şı O<Utl<öy Palanga sokak eski 13 yeni 23 No. lu maabahçe Urcir bir lü ve ll Biriıtclldla• taribh!dade ~*· 
a<laınlar olduğunu düşündürıı.. istihsal eden merkezlerinden apartmanuun tan-lamını birinci dt>rec.-ede ipotek etmiş idi. Vadesinde venlme lilm••••• ••••••••••••• •••••••• 
Fakat üst ve barları pejmürd!',, biridir. Vilayet dahilinde ge· diCinden 19/12/939 !ar.hinde faiz. komisyon ve diğer mesranarln benı-
iidet..ı benim elbiselerim gibi ol- çen yıl. 15.'i74 hektarlık bir a- ber bor~ miktarı 3830 lira 65 kuru~» varmıştır. Bu scbepl.t ve 3202 No. lu ı~-~,!""-----------------------... 
duğundan kendi kendime: razide 4 milyon 657 bin kilo kanUn nıucıbince yıpılan taltip ve açık arttırma neüeesinde mezlrlır gııy- stanbul Leyazım imirli!i satınalına komisyonunda. 

- Her halde bunlar zengin 1 keten elyafı elde edilmiştir. ri menkul 8000 hrn bedelle talıbine muvakkaten ihale edilm;ftir. 
adamlardır. Lakin yolda hırsız-ı Keten lzmiit.e, Kandı-ada, ftbu ilin larihinden itibaren bir ay i<;inde 40/ll47 dosyo No. sile san-

1 

!ardan kurtulmak için böyle et'- Gebzedc, Karasuda ekilmekte- cbjınm• ınilrtıcaatıa 19/12/839 tarihinden itibaren mulroveleneme rnuci-
ki pii~kil giymi.ııler. dir. binee işlemiş faiz ve dliler masranarla beraber borcu ödemed ğiniz t..k-

Diyerek bunları seyre daldım. Kandarada istihsal edilen dirde ka\1 ih•le karan verilmek üz...., dosyanın icra hlkimllğine gönde- ' 
Kadınlardan biri kem&.l!ı, <liğeri miktar 2.50 milyon kilodur. rile<el(i IOll ihbarn;ıme makamına knim olmak üzere ian olunur. (%231) 1 

~~i rl": ~~~;;~!ı~~ı=~~!~ I ıı!ii;~1~e~a~!~~an bü~km~~ll Deniz Levazım satı-alma komisıonuod n f, 
~alı~"ır ve hom d<' h<'n bir nğ-ız- yerinde bir ehemmıyet vermek i•-"-- --------------- -·-...; _ _ _ _ _ __ _._ 
daıı ,;arkı söylüyorlardı. tedir. Evvdfi Kandorsda keten ı - Keşif bedeli •t600> lira 40 ·kuruş olaralc in§a edilecek lllj bina

nın 28/3/941 ta<şamba günü saat H le Kasunpaşada bulunan Deni2 Le· 
v:ı:um ı-~ tın alma komisyonundQ }JtlZarbkla ihalesi yapılacaktır. 

2 - Kat'i ternınatı c690.06> lira QJ.up fenni ve lııu.wsl şartnatnellıf 

bet: &ün iş saati <lahllinde me?J<fır komisyondan bedelsiz alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun i.stedifi veaik.le birlikte bdl\i 
.ım v.e saatte adı geçen komisyon& müı·acaatturı nan olwıur. «2166> 

lknim orai!a. bir tarafın ·'·al- tohum ve tecrübe tarlası vücu
nız bP~ıma oturdııihımu gördük- de getirmiş, bu şekilde ketenin 
!eri halde "gel arkada~ """ ı1~ iptidai bir şekilde olan ekim 
biıimle beraber btılun., d"m~k vaziyetini ıslil.ha başlamıştır. 
ı;:ibi bir nezaket gö·:terme<likle- Diğer taraftan ketenden daha 
rindPn CAD!m sıkıJmrntı. Jl~I.. bol ve dPha ranıiımanlı bir şe
kndının kemanı ppl{ fena mi . kilde miistahsilin istifadesini 
ma•rta olması W>i blitii!l biitıin temin için dokuma tezgahlan 
kmiırm1•tı. Sıı tPrb;ve•i7.l•"''I' göndereı-t>k. dokuma . kur~lan Toprak mahsulleri Ofisinden 
kendimi hir göstrrcyir•; diyf'rek ~ıştır Bugün Kandaraoa . 

200 dokuma tezgahı vardır. Bu Bu". buçuk ~ muddetıe ın-~ız nam ve lıeoabına ı- rancıı-ı 
kalkıp yanlarına gittim. tezgahlnrda, köylti ve şehirli -.ıa i.>IJyecek olna Ayvans&ray, Haskoy., Kasımpaşa, Ayakapı ve Mum-

0 rurada ahengi lıitinni.oler w kadınlar kızlar ve erkekll'r ç-a haııe değu'menlerınde haall olacak tavuk :remi buğday _ Çcvrenti toptan 
yemeğe başlaınııılardı. Iışına.kta'. ve yeni bir şekilde do- pazarkkla satılacaktır. '.1'3liplerın 26/3/Wı tartlıli çarşamba ,riiMl saat 15 

- Akf.ıunlar hayrolsun ma-ı kumacılık öğrenmektedir. İk- ı ele I...iawıı hanındakı dairerruze muracaaUarı. (2163) 
damlar ve müsyöler. Siz yemek tisat Vekiıl<'ti Sanayi Umuııı - -.-· - __ 
ile me~gul olduğunuz esnada §U 1 - -
kcnı anı liıtfen bana verir misi- Müdürlllğü Kandara bölgesine ı· -= -
ııiz ? geni bir ehemmiyet vermiştir. 

D!'dim. Cümlesi birdı;u h:.y _ Bu, ehemmiyet, Kandarnda tak 
retlı• vüzüme bakt:lar ve gü _ dirle gnrı;ılanmılır. Halk yeni 
Jü~!tıeğc başladılar. Buna fpvka· tezgahların kendilerine bah'lt'· 
!ad•· kızdım ve bagırarak: deceği refahı müdrik olarak a-

~ıl:ı.n kurna devam etınektedır
- Ne var? n~dcn gülüyorsu-' !er. Yalnız onları fazlasiyle 81\· 

ııuz? Eenım yüziimd,. giil.ünecek l dişl'ye sevkeden mühim bir a· 
ne l(ordünüz1 k .ı .. n, .... ıiııı. Benim bu lııddctinı ' mil, dokuma ustasının ya ınuı. 
onlanı daha ziywe lıos, una git- ' baska bir tarafa giderek ba~

l~ılan i~in yarıda kalmasıdıı. 
ıni., ulmalı ki güinıcklı• dc\·am ed Çünkü, kursa devam enler 
e<livorbr, adeht lrntıl:ı.c"k gibi henüz bu sanatın inceliklerine 
gülüyorlardı. Ben de gittikçe· dıı ve teferriiltlı işleri ile layı-
ha ziyade kızıyordum. d etın · ı 

Nihur"t heriflerden biri dedi. kiyle ülfet pey a emış eı-
- nClikanlı sabahleyin yola dir Kıırımn bir ka.ç ay daha. a

ç.ık kainıasını bu sebeple arzu 
çıkarken yanıı~:ıkla annenin 8~!' etmekte ve ba;ılanılan işin yarı 
ka.o;ııımıı ı,~ydın ·: da k«lması tehlilı.eı;ini önlemek 

Derhal bunhırın güldükleri - istemektedirler. K<U1dıradaki 
nin sebebini :ınladım. Ruya dü•- kursun büyük hususiyetlerin • 
tüğüm zaman şapkım gaip ol - den biri de bu tezgii.hlarn la-, 
muştu. Balıkçının hanesinden zım olaıı ipliğin bizzat kendi 
çıkar i> m baş açık kalmarıızk muhitlerinden çıkması ve hari
için ına<lam "Matyo,, bana._ bir cc muhtaç olmamalarıdır. 
e>·ki ı<apka vermiş ve ben de Bu v~zm, Kandarada doku-
dikk::t etmeden başıma geçirrııi~ 1 nan ve enleri 70 - 75 ııantim 0-

idim. Meğerse bu, kadının eski lan yazlık ketenli kumaşlardan 
bir şapkası imiş. j · -'- h · · kısmet ola 

Heıifin bu suali sorduğu oo- gıym.,,. cpı:ınme -
caktır. Bu kumaşların ihya ve 

nada kadınlardan biri de cebin- uıli.lıı için büyük gayretler g0-
dcn <:ıkardığı küçük bir aynayı ze ~.-nmaktadır. Ketenden yal
climo tutuııturmıwtu. "Aynaya ruz ';7a~lık kuma~ değil, her tür 
bakınca ben de gillmeğe başla· lü ev eavası, yatak, masa, çay 
dım. Ba.~ınıda l'trafı siyah tül sofra 'takınıları, perdelikler 
daııtclalı, bir tarafında kırnım 
kordeladan fiyongalı, haııya peçetelPI', gömleklikler, bez de 

dokunm~ kta.dır. Keten öyle bir 
köylü kadınların panayırlardan madde ki. durdukça ve eskidik
sallP alip pazar günleri giydik· çe güzelleşmekte ve ipek gibi 
!eri şapkalar vardır ya? i•te yı.unıışarn:ı.ktai!ıı·. Ketenin to
başımda bunlardan biri bulu- burnundan bezir denilen yaf: 
nuyordu. çıkarılmakta.dır. Burada göylü-

0 ?.aman, köprünün yanında !er bu yağı yemeklerde kull~n· 
seni aradığım 1.arnan sorduğum ' maktadırlar. .---------- ı Q4l IK1AMİYELERİ-
köylülerin yüzüme bön bön ba- Kandara köylüsü ve lzmitin 
karak ve gülerek geçtiklerinin ekseri köyleri hep ketenden 
sebebini de anlaclını. Bunlar imal edilmiş elbiseler ve iç ça
bcni her halde •livane sannıı~ - maşırları giymektedir. 
!ardı. Keten bezlere sağlamlığını 

T. İş Bankası 
1941 Küçük 

_ 7 Afiedcr~iniz madamlar, ve dayanıklılığını göstermek ü
mcsyöler. Ba~ımda bir kadın zere uygwı bir isim de bulmu~- Tasarruf Hesabları 
şapkası olrluğıından hab<-rıın !ar: Bun~, 

ı a<iet 2000 Lmwk - 2000.-Lıra 
3 , ıooo > - 3000.- • 
2 > 750 > - 1600.- , 
4 > 500 > - 2UOO.- > 
8 , 250 , - 2000.- • 

35 > 
80 , 

300 , 

100 
!O 
20 

, - 3500.-. , - 4000.-, - 60()0.- , 

Keıidelcr: 4 Şubat 2 Mayıs. 1 Atu•-
tos, 3 tkinciteşrin tnrib1Prinde yapılır 

,._ __________________ _ ~~~~~~~:~~~i~~~:.~0lı'~~~ t'....;D;;;i;;:,Yç,;.;o~;.;,fa;;.;'ı.;.~ .. rt-an_ .. _____ • ı ıKRAMIYE PLANI 

bir a·lamın b;ı!iıııa gıydıgı şeyın ' B R s A r' 'Y . s b h '"\ # o u 1 T o ~ ' 
ne uı.ı ~'11llU bilmemesi de o - 1 enı a a ın,, .. ,.k Ak.f ,, k 
mm budalalığına deliılet ede_!'. 21 ili.art 941 l"V1I - 1 .--.yışı • 
Bur.u dti.şünerelr kendimi hi1• hçı/ı; t•e ı"la'" n fı'yatlaı•ı Dah ili Hastalıklar Mütchas3111 
OiVlUH~ zaıınclunmaktan kul t.ı,·- Beyoğh.ı Parrn;kkı::pı imam •O · 

kapa._nı:- k 2a d d ınak için hemen oraya vtu.rup Kr. ka numara , paza:· an maa ll 

başıma gelen ~yle:ri anlat1.J.i:"I. Lorıdra 1 ~ter1ın 5 .2u &aat 14 - 18 e kad;1r. 
GüldUkleri cihetle hidd(tleo· Nevyork Dolor ,2920 Başlık maktu olanık 750 Gece mü,.caattarı da kab:.I 

30.000 kilo lor< ıoeker ıillnacakuı. Pu•ri+lo eiıaıil"- ll8/J/llM1 cu· 
ına günü saat 15 de Tophauede Lv dı.ni.rliği a.ııdaıı alın& .konuqoRuntlıt 
yapılacaktır. Tahmin bedeh ll.385 lira kat\ ...-1.ı J70'/ hnı ?6 .kunıı;-

tur. Ewat ve nüııwneoı Jı.tımiqQDdo ı:örüliı<, (WUI - ~De) 

• • • 
10.000 rulet baltJr lab•k ahnacokur. Talımiı, bedeil TtOO lfr• ıllc ten•i· 

nau 555 liradır. Pazarlıkla eksiltıncoi 31/3/94ı pazartesi güDiı 1Mt 14.~0 
da Tophanede Lv. imirlıği satın alınn komisyomında yapılacaktır. Tahp· 
leriaı beW vakitte komisyona gelm<."le-ri. ;vümu.n~ı komi~yoııdıı. gönılth. 

(ı019 - ~221) . . .. 
50,000 acı.ot iut un çuwll abn.ıc:ıktır. Puarlrltla tiaıltmeoı 211/S/!k l 

salt günü ~t 14.30 da Tophilnede ist. Lv. ~:UrJ.iii SQtın alma kcmll.:.· 
yon unda yapılacaktır. Tahmin tutau 38,000 Ura ilk te.ıninatı 2.658 üradu". 

Talipleri.il belli vakitt• komisycma ıe-lmP.Jeri. Numuneai koınlsyonda ~il-
rühlr. (!iti) (2042) 

Tt1tarı 

Lira 

V7i 

Temiftaıtı 

Lira 

n.ıııı 

407.tQ 

•• • 
Clnıı 

Büyük yanın yuvaf'
lak lı;,lka. 
Küçük :varım ,.avat ... 
lak halka. 

Miktar• 

Adet 

40.0fll• 

280.(M)(I 

Yukarıda yazıh hulkalaf' müteahhit nam ve hesabmA pal.arlıklo ~\Jn al ... ' 
nacaktı.ı·. lhalesj 27/3/941 J)Cr~emb<• günü saat 14.30 da Tophanede ],\• 
Amirliği Batın alma komisyonunda yajlJlal·ak.tn·. Talipl.er.iıı>. lııelJ,,. vakitte kC'" 
nW.-yon• Ktlm•leri. 1100'1 - 2131) 

•• • 
Adeı 

175.000 
175.000 Köprii uz .'iÜrgf.. 
166.000 Kesme J..aoca. 

Yukarıda yazılı malzemeler ;ıltnlcakw-. P:w>rbltla elaılllm .. i 27/3/9•1 
perşembe günü saat 14 de Tophantde Lv. iıniıiiği sabn alm;.ı komi:ı::yet .. 
nundtt yapılacaktır Tahınin bed~H 9335 lira 70 kW'Uf kat't teminatı I ~od 
lira 36 kur-uçtur. Tlıllipl<."rin belli vakitte kom.18yon6 geln1elerj. 

(1008 - 2130) 

• • 
Beherine tahmin t:'(filen ~ti l~ santim olan on beı mtl.J'<lf\ adet şi.ft!Slr 

nya ('inkrı madeni dtiğm<' abnac..ıkt.&r. Pa:ıarlı.kla. eksillmetii 25/3/941 50lt 
günü !.a.at 14 te Tophanc .. de .tst Lv. imirliği satın alına kunıi;;yonuııd~ )"' .. 
pılaca!o:hr, Tutarı 28,5()f) lırn ilk ter-t&natı 2131 lira 50 kuMl§tur. Taliplerif1. 

belli voli.itte komiayona ••lmcleri. (9112) (2043) 

• • 
4500 ilA 5000 ton hugc4ıy klrdırılac-Jktır, Pazarlıkla e~iltn16' 

2.4/3/941 pazartesi gtınu ı:;cı.at 14 de Toı~anf'dt' tRt. Lv. ~n\iY'lii(i ~atın utı1;1 
komisyonunda yapılac~kt.ır . Tahmin ~cdrli 32,71, Urn 75 kurus. ilk tcıt11 '" 
nat.ı 2453 lira 53 ku-ru htJ·. Şartn;ı,m!'.:ii komU.:vonda ,KOrülür. İf;tf"ktilet'ioj 
belli saatte komia:rona gelmeleri. (982) (1970) 

••• 
2000 kilo vazeb.n alınaca.k:tır. l'az~rlıklct C:ı-l.'liltmesi 28/S/tHl ('ars;ı.ıfl'" 

ba günü saat 15.30 d:'l Tophanede ı .. v. iımirligi sa.Ur alm<ı komiı-:yon1uıı' 
yaptlacdktu.·. Tahmin bedeli 4800 lad, kat'i te:ninah 720 liradtr. Tıı1ir1t' 
rin bcJJi vakitte komh;yona gelnlC'1eri. ( 1010 - 2147) 

••• 
759 kilo a.ı:;p.irin iihncıctiıki.lı. ı>uzarhkla t.>r~:.ıh.rne-si 27/3/941 pe:r~Jll~ 

günü saat 15 te Tophalledc Lv. aınin....i.;;i satuı ~wna koınisyCPnunda yllP. 
Jacak.tır. Tnhmin bedeli 2925· liriı kat'1 1.eminau 180 lira 75 kuı:u.."tuı ·r· 
lipleı-in beil; valtitte komisyonıı gelrn•Icri. (1011 - 2148) 

••• 
40 adet yangın söndtirme {ı}c-t yedek eca..sı aluıcH.aktu·, Tc.ılıplı..· 

konU. ... yona getirecekleri nti.munel<.:rden bağırılın~k surc!ilt: p;,:.:.:U'l 
27/3/941 perşembe günu saat 15.30 d:ı Tophc.ıncclc L\. iımirlı.r S<tt!r tııı 1 

komisyonunda yapılacaktır. Pazo..ı lıkı.'Jn sonr~ % 15 kat'i t..enıia:ıl a.J.ı~ 
cagından taliplerin teminatlsrile belli vakitte h:omisyon2. -"elmelt."'rl.. 

(1012 -- 21(9) 

Ankara mıntakası sıtma mücadele 
reisliğinden : 

Ankılradn münte~ir Ulu.ıııı g;ızet.e inin 1 - 3 ... 5 - 7 - 10 mart J941 ,. 

tstanbulda ınünteşir ,_Son P~slB:, Yen•. Sabah1 Tan -~az('tt'lı:-1 incı 4 - G , ~(' 
10 - 12 m~rl 1941 nu~halrırl1c ıJfın cdılen sıtma mucadelP:.i ı:ıhhat mC'l1111' 
lan kuro.;unun kAyıt ve kabul müddeti gcirülen lüzum uzcrinc nıürl nib9Y 
tine kCjdar uzrıt•ldıP-1ndan evvelki i1€ı.rı•mızd:lki t:artlaı-ı hd.iz olan taliple 
dilekçelerine baglıyal'akları evrakı mv~bltl"leril<:' P1ar1ın .31 {r..cı gurıUn 

dar rei.sliı1,imize. müracaat etmel~ri ve tedrisata ?/4/941 ti\-rihindc bn:! 
ca~ı ilan olunur. (1532) (2069) 

7-- -------

Eeykoz askeri §atınalnıa 

miş ve fena adamlar olı!U.:.l.ırını Cenevre 15\'içro ~·re a'i.9~ Birinci sayfada santimi 500 edilir. Teltfor. 13905. 
za.nnetmiç olduğı.un bu c(mn.at Aı.tina D!':thm J 99 Ddo.ci ,, ,, 850 

komisyonundan : .,1 
;l00 aıiel galvaniı..;. bidon 50 adet galvanizsi.z bidonun müb9\ 
i.iı 1i (:~at l~ de pazarhkla satın alına<·aktır. 

ıı.ı-tık gülmüyor 'e baıırı. a. ıyt•r- So!ya ı eva Uçüııcü ., ,, SOO 
!ardı. Bu vesik il.: aramı ... lıir ~adri•I Pez.·b 12.81 Dördüncü " "' 100 

,~ı..,,, ~, ı 
DO. -TOR llillC:'!'AI 26/3iP4ı l \ rr~tr cd~n fi.vat üzerinden % 15 teminat alınacakt.:. S 

• ı·: · a · ~ ~r~t ~~r gt~ ~-C"Lkilr komi:ı~o~da görülebilir.-~ 
dostluk hasıl ol~u. Bahu·-;•- '.ı.- 1 Belı:rad Dmar ı. ı ,., 
dınlar, yüz!erı guzcl olduı;u im-' Yol<oham• Yr~ :iO.UO Beşinci " • '75 
dar tabiatleri de güzel şc~:crdi.' stakh h. lS> ., kror 3077 ı'ı ı-A.ı.tın_cı __ ... .,. __ _, .. ___ so~-ı 

ESHAM ve TP_HVLA1 

Eshaın ve t.'lO\J 7.kinc Il'\ua-

Sahibi: A. Cemalettin Saraço~ha 
Neşriyat MU;dilrü: ~1acit Çetin. 

Buıldığı yer: (H. Bekir Gürsoylar w 

HAFIZ CEMAL !-=--3 

Lokman Hekim Ha.vn Ged~klisi alınıyor ~ 
'l urk rlava Kurumu Gediklı YUVa!,ına Gedıkli namzedi auoacıı tf 

KnQul şartları ve ıı .i:r .ıruat u.suUen h,akk·ndnki mula~al tnlmRt Tur"-Dahiliye l\lliteh:ıssıaı 

Dimnyolu 
va Kµrumu şubelerinde 1ncvcuttur. f 

).'uvaya gırmek iııtıycnlerin bulundul<lan m"1ıallin Hava KurU'"tl ~f' olmnmı~tr. 

Hik:iycmi en ziyade onlar dik-
1 

katle dinliyor, vah bi~ari' tlc:li-l 
kanlı diye teveccüh gootcriyor-ı 
!ardı. Bunlardan biri sordu: 

(Arka.>• oor) 1..-----------'i A. Cema lettl11 8'ı raço§lu nwrtbaaıı) j ·-----i>lliii;;UiiBU•-tJİİ 1 belP.rıtı·~ mıiriir.CaaUan. t20fi2) 


