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Almanya 
Çok zor bir 
vaziyette 

Al•uınganın /ngilteregi is
tila projesini bir pna bıra
ltııp harbi şarkı:r Joira ge. 
•işletmek i.temHi•irı nbebi 

Dün a vaziye i arşıs nd 
T ·· r -İY nin hattıhareke 

Atatürkün Hayatından 
Yazılmamış Hatıralar 

i 
~ 
==' 

An af arıa.!ar grupu 
'' icabederse kanımızın son damlasını 

çekinmiyeceğiz ,, feda etmekten 
~~~~--~~~~-e~~~-~~~---

_' 0_D 't·'Iİ: İ~k0elll"D m u.ega ~adi o ko .eg ,. 

Ankara · Atlantik 

Kurmay heyetinin çalışma tarzı 
ve çalışanlardan birkaç sima 

="=C Yazaq: Cevat Abbas Gürer:::::;J= 

1-
Kurm&y heyetinde çalışan ğım lllldalan ile, ara sıra 
subaylar; 24 saat müddetle işitilen sürekli pıyade ateş-
muharebe nöbetine girerler- !eri hakkında an kaybetme-

Halkevinde· 
Verilen bir 
Konferans 

1 . d 
• İl b • eli. Bu nöbetçi subayları den bütün vuzuhile kuman-e n 1 Z ar 1 bılhassa gece paUıyan tnp, danuna haber vermekle mü-

' 

atılan bomba, fitillenen la- kelleftiler. 

' • 

j 
YAZAN: 

Emekli Ge,..,..f 
Kemal Koçer --·· 

(Sonu 3 ibıe.ü «ıayfııda) 

Bir Alman zırhhsı 1 • • • -

22 şilep batırmış Şaır Mehmet Emının 
• 

evı kısmen yandı 

M.. b k "" usa a amız: 
.. 

- 26-
MÜSABAKANIN ŞEKLt 

Habeş denizine akın·.· Bu parçayı keıip oaklay ı nır. 
Son parça neff'edlldlkten sonra 

ve bir somaıi neferi 

1
~ bu ı>arç•i .. bir araya getirilmek 

ewretlyle mey'"'il na çıkae:ık resmi. 
varth adrealrı , .. !e blrllkte ıdare

belere sahne olmak üzet"e hazır- mlze gönde,.,,,ek bahar mUu.b•· 
tanıyor. Almanlann Kumanya- kamız.a iftlra.k için kAfl gelecek· 

(Boau '-lff• 4 liltuo 4 do) ! ı_,tl_•·;... ________ -1 
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°tstanbulda geçen garip ve 

mQthiş bir vak'a 
-
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Anlatan : 
Bir Gazeteci 

, Kaşer Peyniri 1 Esna Cemiyetle j İHalka verilecek 
.1 kalmadı mı? y d •JAt konferanslar 

Tranıv11g /dare
ind.en halk namı 
na mühim bir 

rica -1-
Dilnyımın eıı. harllruiMe ha.- ve asıl kiıinat olan btı ikinci a.: 

disclerin<len biri İstanbcld& g"9" lemle daimi temas halinde ola
mişt!r. Bir tesadüfle içine ka- biliyorlar. 
nşt.ığmı bu lıAdisenin, belki V&-1 .işte medyum, bu ın kaınat 1 
ya şüphesiz, hala yaşıyen ve arasında radyo anteni mahıyc
mi!c!hiş sırlaruıı bilen kahra - tinde ve bu Jıabiliyette doğmuş 
manian vardır. Fakat Cllllann l adam demektir ki bu nevi in -
lıiçbir zaman hi~hir şey aöyl&- lllllllar, istiyerelı: veya iııtemiye- , 
yemiyeceklerini biliyorum. ı rek, bu ikinci ve en büyük ka.i-

Halbuki bugün insanlık için natla irtibat haline geçebilirler. 
.,n derece mühim gördtiğinn j Saralılar, i8terik hastalar, gece 
bu esrarı, oo kadar mtidlıif teh- uykuda gezenler, hatta birçok 
likek:ri olursa olsun, söylemek! büyük adamlar ve peygamber
ve bildirmek lizımgeldiğiııe ka- !erin, bu nevi birer medyum ol
niim. Belki hilii geç kaim""" dııJtlan ileri sürülftr. 
değildır. Fakat bilhassa ltalyada dün-

&:n bütiln vicdanımı ve haya- yanın en iyi medyumlan yetiıı
tnnı canmıuı, tarümar etmiş ve ınesinin sebebini gayet garib 
maalesef bütün bir şehir için hf... ııebeblere atfetmektedirler. 
la meçhftl kalmış olan bir va- Bunların iddiasına göre, bil
kayı veya va.kalar zincirini ol- hassa şiddetli öltimler lnsanla
duğu gibi ve hil;bir şey gizle - nn vücudlanııdan far.la miktar
memeye, unutmamaya çalışarak da Sellininm mııddelıi ~a
od.aya koymakla asla bir inti- sına l!clıeb okıyor. 
kam alınış olm&k küçüklüğün.il ltaıyada iııe ötedenlıeri .ıct -
değil. biWdıı insanlığa karşı en detli ölümle öldilrilleıı insanlar 
yük.~ek vazifemi yapbğım inıa.- pek çok olduğu için, ltaıyanın 
nın.ı besliyorum. birçok yerlerinde Selliniuın in-

Bunu yaparken de yalıı.ıs, tişan çok miktarda bulunmakta 
ha'll!!alamın ve vicdanımın ta - ı imiş. 
i!yamadığı bir yükü, nihayet, Blllıasııa eıık! R-Omada aç aa
getirip hakikatin nuru önüne lanlara parçalatılarak öldürii -
atan bir insanın mukaddM özil- len ilk Hristiyanlar, Venedikte 
r!inc sığınıyorum. papaların korkunç işlı:enceleri- ı 

Dünya yer yer facialar !!il - le öldürillmüş insıınlar, yalnız 
cıan harb feliketi içinde yuvaı-- İtalyada bulunan ve emıeye son 

Anadoluda satılmayan 
kaşerler İstanbula 

getirtiliyor 

A!Akadarlara vaki şikayetler
den anlaşıldığına göre piyasada 
ka.şcr peyniri bulmağa imkan 
kalmamıştır. 

Fiyat müra.kabe bürosu, lıa.
kikaten mi piyasada kaşer pey
nırı kalmadığı, yoksa, lüks k.a.
şer peyniri satmak ııevdasında.n 
mahrum knla.n bakkalların mı 1 
bu yokluğu kasdcn yarattıkları
nı ted kik etmektedir. Hfilen şeh 
rınıizde topu topu, iki peynir ta
cirinde ka:ıer peyniri mevcud ol- 1 
duğu anlaşılmaktadır. Bunlar 
da fiyat mürakabe bürosuna el
lerinrleki peynirleri, memleket
leri olan Bahkesir ve Kayseriye 
göndereceklerini lıildirm.işlerdir. I 
H<Jbuki, bu vilayetlerde kaşer_. 
peynirinin pek az satıldığı iddia j 
edilmektedir. Balıkesirli ve Kay
serli tacirlerin her birinde 70-80 

1 
sıra ita.şer peyniri meveuddur. 

Fiya.t mürakabe kom.isyotlıl, 
yarınki toplant.ıd& bu peynir i
şini de görüşecektir. Komisyon, 
peynirlerin ~e satılma
sına karar verirse 70-80 sıra ka
şer peyniri İstanbul bakkallan-

1 na tevzi edilecektir. 
lanırkcn bir tarafta ne garib, derece maharetle yıldınm gibı ------------ ı 
ne ibret ve dehşet verici hadi- hançer vuran profesyonel ka -
seler geçtiği bilinmelidir. Bun- tillerin kurbanları, İtalyada dar 
da insanlık için bir fayda vardır, ima (Medyum insanlar) doğ -
ümidindeyim. Evet, ben de, da.- masına sebeb olmakta imiş. 
ha bu vak•nm ilk iliınında akıl- Nitekim bu harbde de şiddet
lara koııan ve bir istihfaf te - li sukut netiC"'linde, yahud bir
beııııilmil uyandıran aualleri denbire kömür k...Ulmek gibi 
pekala takdir ediyorum: ı,ıekillenie vukua gelen tayyare 

Portsaitte bekliyen 
kahvelur geliyor 
Portsaidde belı:tiyen kahvele -

rin nihayet, yakında ınemleke -
timize ~ dilu haber 
aJınntı'*1r. 

Yüzlerce llelle evvel ölmüş bir ölümleri, bomba ölümleri ;;ibi 
inaan, yeniden yaşar mı? ölen ini ve şiddetli ölilınler bu ne
bir daha dirilir mi? btanbulda vi hadiselerin ~oğalmasma mey
aranan ve gayet mühim esrar dan vermekte imiş... , Bilindiği gı"bi bu ka.lıveler, u-
taşıyan ıı.ı ölü hikayesi bir faır J'akat, en garibi yeya en deh- · zun. müddeUenberi. Po~dde 
tazWen baiJka ne olabilir? tetlisi bu değildir. Böyle filli ve- 1 navıser ~ yuzunden 

Evet, ben de, müdhiş hidiBe- ya şiddetli ölüm hallerinden, . beklemekte idi HattA, bazı ga
leri gözlerimle görmeden evvel ı fevka!Ade bir t.esadilf eııeri o- zeteler bu kahve~erin 1:8 şubat

ı Oyıe diyordum •e öyle düşünü- !arak kurtulanlarda da Selli- ta yola. c;ıkanldıgını bile yaz -
1yordmn. Fakat bugün öyle el&- nium' tezahürünün görülmesi mışlardı. Filhalrika, mezkfır kah 
ğil. Kanaatlerim ve iman.lamn bu hadisenin en feci tarafıdır. velenn 18 fUbatta mMDleketiml-
80n derece derin bir ihti!AI ge- Zira bu takdirde müdhiş bir ö- ze müteveccihen, yola çıkar~~ 
çinui.ştir. ~en kurtulan bu iDı!aıı. da BI m~~di .. Soorad_.an guru : 

Beni, Aarikul!d·~ hidiaelı;ır >- hiç farkında olmNian, katiyen len lüzum uzenne. alAkadarlar, 
· de yuvarlıyarak ruhumda lıu l haberi olmakaızm, bir medyum bu kahv~eı:e veı~ na~ 

i:ıar mnan:am bir inkıliiba se-
1 

kabiliyeti alabilmektedir. . . • n;.u~eııuılI\ tehınm münasıp 
l
bt-b olan bu medyum kimdi ve M!idhi§ bir. sukut, de!ışctlı bır gonniişlerdi. 
htanbula niçin gelmişti? müsademe, bir bomba veya mer O zamaudanberi, alikadarlar 

I.ı,te, okuyucularıma evvelA ~ .i':'1!.ıaıa, ııiddetli bir yıkıntı nezdinde yapılan teşebbfuıler 
'9u ciheti anlatmak istiyorum: gıbi o1um kazalanndan kurtulıın müsbet netice ile nilı&yetlenıniş 

Bugünkü Avrupa harbi gös- larda bu hal kendiliğinden vu - ve kah\'Wrin memlet.etimize ge
termiştir ki, !}iibhesiz, d Unyarun lrua gelebiliyor. ı tirilmelli temin edilıı:ıiştir. Bu 
en iyi muharibleri değil, fakat Zira, na.zariyeye göre, Sc~<>- kahve!erin, ne ~ .J'Oia çıka
mııh:ıkkalc: ki en iyi medymnla.- nium maddesi eeaaen her ın- rılacagı belli değildir. lWen 
:rı ttalyada yetişir. ııanıJ:a va;dır. Ve ba.~mızın en-[ Portsaidde 10 bin cıunllı!' bir 

Bilmem medyumun ne demek me dibi hızamnda (küçllk kafa) parti ıle 30 bın çuval1ılı: bır par
old.n!hınu biliyor musunuz? Y.. dediğim.iı: uzvun iki ucunda, bu ti mevClld olduğu ııöylsmek -

~ ni, tıillıa- bu İtalyan medyum- gün mikroskopla dahi görüle - 1 tedir. 
Jarmın medyum tabirinden ne m.iyecek ga.yet kli.çtik ilı:i gud-

1 

1 anledıldanm biliyor muswuız, 1 deden fışkırmaktadır. Yerıı· Puro yapı ıyor 
' demek iırtlyonım. Şiddetli ölüm anlanııda bıı 

:7..ira onların medyum dedikte- guddelerden bu madde beyne lnhisarlardan aldığımız ma -
ri btzim ~.Jerimlzden ~emen fışkırmakta ~ ~dan kurtu- lüma.ta göre puroluk Somatra 
hemen bllsbütün başka. bır ııey- lan ıns~ birde;nbire medyum- ve Cava )"lprak tütllnlerinin, 
dlr. la.ştırabilm~. . . . ı· vaziyet dolayısiyle tedarik e<lil-

Onların medyum dedikleri in- İşte .b~ hii.die_cı:ıııı. garıb bir 1 m~mesi yüzünden puro imalatı 
sanlar, "uzviyetinde fazla m.i.k- tece~ ki bizi h~ç ~! ve ı bizz.-ırure durdurulmu.ştu.Bunun 
tarda ~ellinium Urata m~Eılli hayahmıze '!etireD!!:l'.eceğimlz ı üzerine İnhisarlar İdaresi dol -
bulunan imanlar., demektir. fevkalade hAdiseler ıçme yu • ı gusu ve sargısı tamamen yeril 

Sellinium Uratayı anlatayım: va.rladı. 1 tütünlerle puro imali imkAnlan
Bu medyumların garib itjkat- Polonya. harbi, ~ ~: 1 m araştmn:ııı .,.. bu kere yüzde 

)arına. göre bugün yaşadlğımıa ~.ış. yan! .::ıen~nm hidiselen yüz Türlt tütiinilnden olmak ü
bu kAiuatm etrafında ondan dunya yüzünde ilk ~ ~ zere bir ·(puro) ve bir (siga,
milyarlarca defa daha büyük şiddetlenıniş bulU.Ddıığu günler- rillos) imal edilmiştir. "Toroe., 
ve işte bu Selliniuın maddesin - de, pek t'Ski meldeb arka?a.~la- puroları ile "Elıııner,. sigarillos
den ikinci bir kA.inat vardlr ki nmdan birinin bıııımdan bird:n- tarı beheri 10 ve 4 kunış fiatla 
insanlar, h•kik•Ue,. öldllk.t~ bire gaye~ esrarengiz bir felil - pek yalmvl• piya.saya çıkara -
sonra bu kfiin•ta göçmektedir- ket geçmıye bn~lamıştır. . . caktır. 
Jer. Bu bedbaht arkadaşımın ısını, 

Doi;arkeıı vöcudlarmda fazla ~i ~ildanl hükiimdarlan~ın MOTE FERRIK 

l 
miktarda Se!liniwıı maddesi bu- ısım terine benzer, A. Bahta.sor 

idi. 
Zavallı dostumun heınllz pek 

lı.man iDBllDiar kiina.t.ımızı aanın Münakalat Vekili 
Trakyada ' y nl Sabah 
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DiKKAT 
C'Ytıf" tMi)ab• • efinderi&en yullıar 

n ••rak natredU.ın edt--.ın ı ... 
( .-emaz ve bUıll1•Nft k.ayklM ... a. 

f ::.:.::..,,, ı.ıv bir _u,_ -

ihtiyu denilemiyecek yaşta o
lan anası ve babası birdenbire 
ayni gecede ölüverdiler. , 

ölüleri muayene eden doktor
lar, ölüm sebebi hakkında ı;u 
teşhisi koymuşlardı: Ani VP. 
p!detli bir heyecan ıııetlcesi rti-

1 mağ nezfi. 
Fakat her ikiainiıı de ayni· 

•manda beyin damarlarının 

Trnkyaya giden MüııakaliA: 
Vekili Cevdet Kerim İncedayı -
nın buradaki tedlciltlerini de bi
tird;ği haber verilmektedir. 1 

Verilen habere göre Vekil, bu 
gün !jehriınia dönecektir. 

İ.smail Saibin 
patlaması yüzünden ölmü.~ ol- eseri bastınlıyor 
mala.nna. hayret edilfyordu. Hat 
U. zabıta doktoru bu garib ö - Şarkta ve garpta ilnıi o
llimden filbhelendiği içiD. ceeed-ı toritesi ile tanımnış ola.o büyük 
Jeri morga nakle~. . Tllrk müte/ekklri ve eski Da- 1 Fa.kat morg hıç şilphesi2 a- rilfünım mllıderrisi ve Bey:ızıd. 
nza bulunamadığı, her ikisinin kütilbıw-i. miidüril. İsmail Sa
de öliimlerinin tabii görilldüğü ibin ôlilrnüııttıı düıı birinci yıl-
laa.lrkında rapor verdi. dönümü idi. 

(Arlaıaı var) 1smail Saib geçeo seoo 21 
~ ~ martta hayata gözlerini kapa-

18 Ay ltaıyan İşgali ııı.ıştı. Bu m!IDaııebetle Maarif 
Altında yazımızı 4 ün- Vekaleti kıymetli Alimimizin 

cü sahifemizde bula- =r~darzlin~ -::,m:;;:g 
caksınız eserini ba"'1rınağa karar ver -
~vvvvvvvv 

m.iştir 

a m e ı a ının 
:» 1 Halka dünya yaziyetl ve 

il k t t S bizim durumumuz hak-
yı ı op an ı ı kında n-.alümat verilecek 

Esnaf Hastahanesi bu sene 
daha ziyade tevsi edilecek J 

Beynelmilel vaziyetin son in
kişafları dola.yısile milletçe ne 
düsündüğümüzü, nasıl çalışıp 
hazırlandığımızı halka anbt -
ınak :ınaksadile vilıiyet dahilin
de konferanslar verilecelctir. Bu 
konferansların üniversite ve İs
tan bul kazalarında olanlarnu 
Meclis reis vekili Şemseddin Gü
maltay, Çataleadakileri Saylav 
Hasan Reşid verecektir. 

Esnaf Cenıiycl.lcrinin m!ış - ' 
terek yardım t.eı;ltil atının yılılk 
toplanUsını, dün yapılmıştır. 1 

Dünkü toplantıda okun'ln ra
porlara nazaran, muhteU ce - ı 
miyetlerin yardJm ~kilatına 
taahhüd ettikleri aidatın yeku
nu 26862 lira 75 kuru.~ken ve
rilen para 25292 lira 75 kunışı 

1 
geçmemiştir. Aidatlarını bmanı 
lıyan cemiyetler şunlardır: 

Madeni eşya sanatkarları 290 
lira, mu.siki sanatklrlan 148 
lira, leblebiciler 38 lira (bu züm
re esasen 38 liralık aidat taah
hüdünde bulunmuştu!), deniz 
küçük nakliye esnafı 434 lira, 
marangozlar 195 lira, motörlü 
kara nakil vasıtalsrı 335 liııa, 1 
mvacılar 50 lira ( bu zümre de 
esasen 50 lira taahhüdde bulun- ı 
muştu!), yorgancılar 80 lira. ı 

Aidat noksanları bu seneye 
devredilmiştir. 

Rapor ve bil8.nçoların okunup 
tasdikinden sonra sıra Esnaf 
Cemiyetlerinin müşterek idare 
heyeti seçimine geçilmiştir. Ye
ni müşterek idare heyeti de şu 

ııekilde s <;ılmiştir: 
Kahveciler cemiyeti reisi Cc

lfil Bozkurd, marangozhr cemi
yeti reisi Alaeddin Kunt, bak -
kalla r cemiyeti reisi Şükrü To
raç, ekmek yapıcılar cemiyeti 
Şevki B:ı.şkaya, arabacılar cemi
yeti reisi l."aik Demircan, balık
çılar cemiyeti reisi Yusuf Ya
rar, hastahane idare heyeti re
isliğine de hamamcılar cemiyeti 
reisi o~nıan Giirsoy . 

Dünkü toplantıdıı esnaf has
tahanesinin bir senelik ya.rdım 
ve faaliyeti etrafında da görüş
meler cereyan etmiştir. Bu ara
da taahhüdata istinaden hasta -

Dün vilayet idare heyeti top
lanarak halkevlerindc ve muh
telif yerlerde bu konferanstan 
müteakip ayrıca konferanslar 
tertib edilınesini karar altına al
mışbr. Bu konferansları vere -
cek olanlar Şemseddin Gümal -
tay ve Hasan Reşidin konferan11-
larında bulunarak etüd yapa -
caklar, konferaııslarının aD.a 
hatlarım tayin edeceklerdir. 

hanenin gelir kısmının 26.862 J"k• 
lira.!5 kuruş. olarak _ tanzinı"" ı sene 
dildigı, bu mıkdarın ıse ancak 
25,292 lira 75 kuruşunun veril-

1 
•• •• d •} k 

diı";'i anlıışilinıştır. Çıkarılan 50 surgun e ı ece 
bin liralık teberru makbuzların- __ -<> 1 

dan ise ancak 14,617 lira vari
dat temin edilmiştir. Bu pare., 
İş Bankasına yatırılmıştır. 

Son olarak hastahaneye birer 1 
(şükür) ve (şikayet) kutusu 
konulına;;ına karar verilmiştir. ı 

Bir nişadır muhte· 
kiri musevi dün 

mahkum oldu 

Tramn.ylarda tS b:llet 
wınlü geçen haftadan itiba.
ren tatbik edilmeğe başlan
dı. Bu milnaeffietle halk na
mına miibjm bir ricam şu4 

dur. Her istasyondan sabah 
ak.,aın ilk, son hareket aa.ıı.t
lerini gösteren idarenin ro
nede bir iki defa gazetelerle 
neşrettiği tarifelerden birer 
nüshasının bilcümle şlmen
mendifer istasyonlarile va
pur iskelelerinde olduğu gi
bi hilA. istisna tramvay du
rak yerlerinde de münasip 

mahalleere yaptınlsa, ahali 
namınn <;Ok büyük bir ı;1 -
lik ve siilınlet gösterilmiş o
lur. Alelhnsu.s geceleri son 
tramvayların karşı.hklı oon 

istasyonlardaD ha.ııgi saat 
ve dakikada hareket ettiği 
ve edeceğini ahali bu ka -
ğıtlara bakarak anlar ve 
tramva.ylann sonu gitmiş i· 
se ona göre başının çaresine 
bakar ve tramvay grlecek 
daha var ümidile beylıudo 
soğukta kar, yağmur altın -
da genç, ihtiyar, kadın, ço
luk, çocuk beklemez. Bu hal
ka az bir hizmet değildir ve 
masrafı da yoktur. Ben Ak -
sarayda oturuyorum. Her 
ak,am on bir buçuktan son
ra on ikiye, hatta yanma, 
bire kadar geç valdtte ~in
den evlerine avdet eden genç 
ihtiyar bir çok kimseler o
rada Yedikule, Topkapı tram 
vay durak yerinde yağmur, 

I A / D C" Fincancıl:ırda. Maksudiye ha.- kar, soğuk altında durup 
KT / SAD DL YE -~ moda kalay tüccarı Marko Par- bekliyorlar. Bu hale Aksaray 

B k 1 d - do 35 liraya. saUlma.ıı IAzımge- polis merkezi memurlan dar 
Ha 1 k t i pi aşına a as - len nişachr tıçııarmuı dardünu bi şahittir ve son tramvay-

kk b 1 - ıd •• 70 er liradan 280 liraya sattığı lann ıoon istasyonlardan aya a ı şen ame e c u ve aynca. lcalay satışında da iA--1 kaçta hareket ettiğini bazı 
Kundunı.cılar cemiyetinin Terkos civarında inşaatta ;a-1 tikAr yaptığı mürakibler tarıı.fın- tramvay mWıtahdeınini bile 

halk. . . yakka.bıl hazırlı.. •·--- M taf H dan yapılaa ciirmilmeşhudla tea 1 hakkile bilmiyerek orada du-tipı a annı ...,.,.u amele us a ay<. ın b!t e<1ilerek llıiycye verilnı~ ve 
~=~a!.~~:.be bürosuna .başına kalas düşerek y.ıiralan<Jı - derhal tevkif olunmuştu. ~~y=~~u ~i~~~ 

.Ancak bu ayakkabılar erkek ğını ve hastahaneye kaldınldığı- j Bir mıiddettenberi mevkufen celbetmek üzere muhterem 
ayakkabısıdır. Cemiyetten avrı- nı yazmıştık. Mustafa Hay<lar ı devam eden bu ihtikar davam gazetenizin bir köşesinde 
ca halk tipi kadın ayakkabısı dlin alchğı yara.nı.n tesirile öl - ' dün asliye ikinci ceza mnhke - ne.ıir ve dercini istirham ey-
yapması da istenmiştir. müıı ve adliye doktoru Enver mesinde neticel•ndiıilmi~. . )erim. 

Kunduracılar cemıyeti kadın I KarılA tarafından yapılan nıııa- . ~ark? Pardon1;1n yaptıgı ıh ~ Okuyucularınızdan Aksa-
ayakkabılannı hazırladıktan soı:ı yeneyi müteakib defnın& ruhaat t1ıkarbhlit\it .~'·udlcd\tfun·· Jen.euıvaereleryap-

1 ray Cen-alıpa~a caddeJi 
_,,., edil '-''-'- h·"· tipi a ı - ilınış· ,; ı ·1 e sa ı goı "6 ·.• 46 No. da Cemal Dilel<siz 
·~~ esıui;'rlıi'de "fucurntle; • .-r ..,c. ı tığı ıhtikann da büyük ınlky~: I'•-...;;-.-.-..-,;;;;;; ...... -.. ... , 
yapıiaCaıctır. Halk tipi kadına- MAARiFTE ta but~;ıma.'<IIJ.dan ~oıa~. ~ki Tek bilet usulü 
yıı.kkabıJ.anııın hem daha ucuz, ı se~e ıuuddetle Kırııehıre ~ıı.rgun 
hem daha za.rlf olacağı söylen. Üniversite talebe- ed.ilmc~ınc ve 500• ııı:a n~r pa- tamim ediliyor 
meırtCwr ' ra cezasına mahkumıyetıııe ka.-

. ı sinin dilekleri ı rnr verilmiştir. İstanbul traınvayla.rında t.at· 
Alt F·ıyatı t .n- bik edilmeğe ba.~lanaıı tek bilet 

Alim fi !~ ___ ,_._. üks" klık 'ı Üniversite talebeleri araı;ında, usküdar Ve ada- 1 'tarifesi Üsküdar, Kadıköy ve 
yau=ımu..,.ı Y e rd birl"k · t• l • d d - h ali tr l da ·' tat 

devam etmektedir. Son gun·· ler- yu , ı ve ıç ı.rrın .yur .un lar a paı·aeut tec- av s amvay arın ua • 

! 
k n d el istedik! ,. 1 bik edilecektir. Bu hususta ted-

de bir altının fiyatı 24.5 lira iken ° arın an n er erıne .. b le • apıJ cak kiklcr yapılınaktadır. Ayni biiet 
dün bu --• 24 lira 60 kuruşa dair bir anket ax:ılmışb. Bu ·ın- ru e I!'I y 

••.7-. bl usulü için muhtelif Şekiller bU-
çık.mı§tır. j ket sorulanna verilen ~Pva an Sarıyer .~aza~da yapılan pn- !ur.muştur. Bu şekillerin en mıı-
Diğ• taraf'-- '"""ibıry· erdde- tedkık ve takib el.meli: uzı>re lk- raııüt tecrubelenn•lcn sonra Us- va! - il rek tatb"I edil k . ıfy tı da....,. ~clmekteolir. tısad fakültesi dekarunın baş - kılda.r ve Adalarda da tecrübe - 1 tir ıgı seç e · 1 

: eçe -
~elce a bir ııeJ"biryerdenin fi- kanlığı altınd.a profesörlı>rde~ !er yapılması k=ı.r~~~ - · 
yatı 100 _ 102 lira iken son gün mut.eşckkil bır heyet te~f'kkıil ! tı.r. Bu den~me gılnunü 'alı ta-

1 

Mısır Çaı• ısının 
terde bu fiyat 120 liraya çıkmış-! etmıştir. Fyın edccektJır. • •hl"l • • t• )" • 
tır. ı Bir tayı·n ıl !'anca a ıstı atı ıs ım a ı 

Kag" ıttan çuval ld M1Btrça.rşısı istim.ilki i :ne 
ViUiyet maiyet menıurıı Miiın- aza l devam edilecektir . .fo~n k bır 

Bir Aiınaıı firm.'llll, mcmleke - taz Bilecik nüfui; m!idürliiğüne FrMcelfı ıınlarınm tahdi<lın - zamanda intacma çalıı;ılmakta 
tirniroeki tüccarlara müracaat maiyet memurluğuna da eski dı-n ııonra frnnccla istlhlılkinin olan iijtiml&k işleri bittikten son 
ederek kağıddan çuval imal et- memurlardan Bülend Ak tayin J yüzde otuz beş nisbctindı a>:al· rn çarııının alacağı §ekli göste-
tiğini bildirmiştir. T~cir!a:e, ba- edilmiştir. mı.; olduğu anlaşılmıştır. 1 rir bir proje hazırlanmıştır. Bu 
zı nümuneler de vecı!mıştir. Bu -------------------------

1 

projede gösterildiği üzere ~arı; -
nihnunelerden biri İstanbul Tica.- nın etrafına gayet zarif dük -
ret ve Sanayi odasına da al'?.e • 1 v ık s ht k " 1 v kfınlar yapılacaktır. Ayni z:ı • 
dilıniştir. Yeni Almıın işi çuval- - esı a a e ar 1111 1

1 
-'\I manda çarşının içindeki ui>lmll 

Jann terkibinde yüzde 30 jüt f ey dUVRrlıır da kaldırılncakttr. 
yüzde 70 de kağ>d bulunmakta- Rektör Trakyada · on-

dır. Dünka ihracat Onları kendi d~ğil; işe almak feranslar verecek 

Evvelki gün ihrarat rekonı 
kirılıulştı. Evvelki günkü ihra -
catın yelrllnu 2 milyon lira iken 
dünkü ihracat pek az bir Y<'kıl
ııa baliğ olmuştur. 

Dün Yunanistana balık, lsviç
reye fındık, A!manyaya tütün 
saOJmııltır. · 1 

Tramvay bandajları 
Bazı gazeteler lzmır tramvay

Iannın bandajlannı kendileri i
mal ettikleri, Jıatta arabaların 1 
da orada yapıldJğını, h:ılbuki ls
taııhul Tramvay İdaresinin bun
dan yeni haberdar olarak lzmi
re müracaat ettiğini yazını.şiar
dır . 

Aldığımız malüınata göre böy
le bir şey yoktur. Tllrklyed<ı ban 
daj yapan fabrika henüz tees-1 
süs etmemiştir. Karabillı: fontu
nu vererek Ruınanyaya bandaj 
!ar sipariş etmekte, şimendifer j 
bandaJ1an da böyle temin olun
maktadır. 

1staııbaJ tramva.ylan için de 
iki hafta evvel müracaat olwı
:ınuştur. 

Tramvay arabalarına gelince, 
yalnız bir taraflanndım açılan 
ııarı arabalar ııenelerdenberi la
tnbul tramvay atelyf'lcrinde i-

istemeyen ? Üniversite bilgilennı J> kı 

Şef yapmış . . yaymak maksadilc tertib ed'la. 
serbeet konferaıwlardau sonn. 
yine Cümhuriyet Halk Parl ısl 
tarafından üniversite profes · " 
!erini muhtelif vilayetlerde ko· 
Jeranslar venncğe davet etm'... 
tir. İlk olarak üı>iver>tlte rck· 
töıil Cemil Bilse! Trakyacla Ur 
konferans verecektir Rekı nr, 
dün Trakya.ya ı;itmişlır. 

Dün, birinci ağır cezada bir 
gencin iş bulmak üzere yaptığı 
sahtekfırlığu' muha~mesine 
bakıldı. 

Bv ealıtekiırlığın eı;a~ı şöyle 
bir sahte evrak tanzimi idi. 

Niyazi lsnıinde bir genç üa
küdar tranıvay şirkelin<k 
ııı.ünhnl bulunan 15 lira nıaa,lı 
bir memuriyete girebilmek kin 
kendisini bir mı:kteb mcmnbu 
g-ım.ernıek üzere Hukuk faklil
tesince verilmiş gibi sahte bir 
vesıka hazırlamış ve tramvay 
§irketine bu vesika ila münı
caat etmiştir. 

Tramvay idaresi; Niynzinin 
miisbct e'Talnnı alınış ve bun
lar üzerinde tahkikat ve tedki
kat y .ı pılmak üzere idarcn o 
zat i~lcri müdürlüğüne havale 
eylemiştir. 

Niyazinin faküllede talebe o
lup olmadJğı; Hukuk fakültc.;;i 
dckanlığıııdaıı sorulmuş ve a
lınan cevabda üniversitenin 
Hukuk zümresinde Nlyazi a
dında ve bu eşkalde bir talclı~ 
kaydı bulunmadığı cevabı alı
nınca işe ehemmiyet verilmiş 
ve bu evrak tedkik edilmqtir. 

Bilahare tesbit e<lılctı.,ine gö
re Niyaıinin tanzim ettiği ev
raı..-ıa fotoğrafının üzerine bas
t>ğı mühürün alelade bir on ku
ruşluk olup basılırken biraz oy
natılıp titrctil.ınek ı:uretile bir 
mlihür göriin\lııü wıilmi tir. 

Bunun üzerine adliyeye VNi
Jcn Niyazinin mevkufen bırin
ct ağır cezada muhakema;ine 
b&.şlaoııııştır. Dünkil dunıı;ma
da Niyazi bütün bu sahtekarlı
ğı reddediyor ve bwıu: 

- İdaredeki şef bu münha
le kendi ahbab!arından birini 
yerleı;tirecekti. Ben de talih o
lunl"a vaziyet biraz müşkül.len
ti. Bunun için ne yapsın? Be•ıi 
bir kenara çıkarmak üzere böy 
le bir şeyler tanzim etti ve ben 
yapmışım gibi benim üzerime 
attı. Çünkü bendl'n birkaç ta
ne fotoğraf istcm!'Sindcn şüp
heliyim. Esas suç ondadır. Ben 
bu işde biglinnJum' 

Diye isbata çalujıyordu. 
Mahkeme bu k~nl]lk iddialı 

sahtekarlık davasında birkaç 
gelmiyen eahi<lin daha celbleri
ni lüzumlu gördü ve muhe.ke
ıneyi taliJı: eW. 

-------------
Sivas 1-lalkevindc 

bir konf e ans 
Halkcvinin kışlık zeri kon '" -

ran.sları devam ctmekledı• L'U 
hafta nümune hastahan ıııııı 
ba.:ılıckimi Sun .Aliçli tar:ıfın -
dan "cemiyet ahl:i.kı" mevzuu 
üzerinde büyük bir kalab 
önünde kuvı:elli bir konCeranıı 
verilmiçtir. Konfer:ır.s sanıma 
kadar al8.ka ve istirade ile k r
şılannııştır. 

Ne. Na. Dııınanoı,'lu 

Davet 

mal olmmıaktadır. '-------------------

Şubemiz kong~csı 28-3- •l~ 
tarihine müsııdif ı-um:ı gı tı 
saat on d;irtte Vezııecikrrlckı "'' 
be binasında topLı.nacah:lır. mı
yıtlı, asli azaların te:;rifleri r! • 
ca olunuı·. 



!I 

t 
8 

e 
r 

r 
.. 

~·er - · 
=.::sabah! 

3." Ali 

iatürkü~ Hayatı adan Yazılmam ıs Ha!ıralar 
'"'""'""""'~""".,.,,.~vvvvvv..,._,,,.,........_,.....,,,..,~A~/V'V'\/V'VVVVVVVV\,,~ 

ŞimdHik =:::
--::: Bu kadar 1 

tYazan : Eski Dahiliye Nazın Reşit Rey 

~'Siz bir'aııalılar is;igoı·sııııu::; ben size· 
biZtün liiı· hapı vereccğiııı,, dediın. 

Yeis ala.metleri 
Atlas Okya,waııııda kor"an 

lıarbıne çıkmış olaiı iki gemin;n 
ALYJJ.anlıırın u 8arn horı::;t 11 ve ı 
"Gnayzenav,, zırhbları olduğu 
a ıtık tebeyyün etti. 

rta 
~~~~~~~~~~~·~~~~~~-==-~~~· 

Kurmay heyetinin 
çalışanlardan 

çalışma 
birkaç 

tarzı ve 

Acı bir hakikat ·! 
' Bazı gıwıtelerde iş arayım va,. 

tanda,şl:ırın ilinlarını okurkeıı 
( · sık 8lJı: ŞU mee.lde yazılara tesar 

l düf ediyorum: 
"Lisenin falan sını!ında ta.J&. 

beyim. Ailevi vaziyetimden el<>· 
.le.yı tahsile devam edemiyece. •, 

• 
-22- Bu iki gmni (ZGOOO) toniliıto sıma 

Nihayet mczkılr alışap bi· I 
ilanın lıedm ve imha edil· 

1 
ınesiııc mczarlıı;ıtı etrnfınıı. 
lnunta~am lıir duvar irıŞ<-u:;iy~e 1 
Üzerine yilksek bir deıniı· par • ı 
tııaklık konulmazına, Lltinle • 
r:n d:ıva ettik.len mürur hak • 
kuıdan vaz g·cçınelednc, Rum • 
lar t:ı.nı~ından da_ Llı.~iıı ıı:aoms· ı 
tırının tıuniı iyle uzerınc bır k. t 
illivesine muvafakat olunması • 1 
ııa bilittifak karar vcrildi!i'ffii 
tııUbeyyin yazılan zabıt vara • I 
kası kum patrikliği ile Küstod 

1 tııakamı tarafından imza Ye Ku
ılUs mutasarnfı ile Fransa baş 1 
konsolosu tarafınd:ı.n da res · 
tııen t.'lSdik eclildi. Vakıayı A~ · 
!iye y~ Mc?.a~1ip nezaretine muh 
tasarca bildirdim. Bu işin neza· 
l'etteki dosy11.1;ının nzameliue 
nazaran kendi kendine hallcdıl· 
?nesi nezaretçe hayretle karşı
landı· tafsilat istcnilmekle be-

, . ' cd 1 l'abeı· mcm.-ıuıı.ıy"t t~ ı;:,1a.r ı • 
di. 

• • • 

' 

İkind me.ıele kıpUlale IIabe 
§iler arasında.ki ınül»y"111:ltcn 
tevellüt etli. Salahadciıı Eyyub!, 
l<'ilistini zaptettiğl zaman Ka • 
ıı:ıame kiliset;iıı.in Sent Elenden 
ııonra fazla vüs'at peyda ettiği 
kanaatiyle talıdidine lilzı_.ım gö~
lll\iş ve şimal ve garp eilıetlen
lli kendi ııar.ıiyle mevsum hay
l'ut ve müberrat ile, cenup tara
fını da Hazreti Ömer in edayı sa 
lt ettiiH mahal olmak münasaba 
tı.Yıe lı;şa eylediği ufak bir ınea
citle tahdiu etmiş, şark cihe -
liııde mağaretülmehdlı,ı iL~tüne 
llıebni olan kısmı da luzumsıız • 
lıığuna binaen hedmcdeı:ek ora· 
aını geniş bir havlu halinde hı· 
takmış. 

MUrunı Z'.ınlaııla Habeş rahip 
!erinden kiliseye mücaverct ar· 
.tusuna. dilşeıı bazıları bu havlı 
'lizeripde vlicude getirdikleri 1 

Ufak kulübelerde ikamete başlı· ı 
Yarak bu hal yavaş yavaş tea· 
ıııuı şeklini almış ve bilii. mani 
bir hayli zaman devam etmış 
iae de havlunun kapısı kıpt\ 
llıanastınnın tam karşısın • 
dıı kain olarak analıta -, 
l't da kıpti taifesi yedinde bu • 
luııduğundan kıptilerle Habe • 
'Uer arasında mübayenet tehad 
dils edince. Halıcı!i kullib<'le
linden ba~ka şair ~tlerle 
tlakası ve hiç bir işle munase
beti olmıyan havlunun kapısını ı 
lÇıııakta. kıptltcr taa~UI !?öster· ı 
llıiye başlamışlar, mUcavır Ha
beşileri bazı gece sabaha kadar 
!lok.akta bırakınışlıı.r. 

Tekerrür ede ede kaide şek • 
liııi alan bu hale nihayet ver • 
llıek için Habeşiler kendilerin
de de o kapının bir anahtan ~u-
111.ııma sını istemişler. Kıptılt:r 
bu talebi katiycn reddedince Ha 1 
beş imparatoru Menelek, Maşa- I 
!la isminde bir general maıy~ • 
tinde İııtanbula bir heyet gon-ı 
dererek, kendilerine de o . kapı'. 
n aoar bir anahtar verÜ!"esı 
lıakkindaki taleplerini hükume- ı 
ti seniyenin is'af e~esini zatı 
Oalıaneden rica etmııı. 

İtalyanlar bir iki sene evvel 
icra ettikleri Habeş sefcnn~e 
lııa·•Jup oldukları halde H:ıbcşıs 
lan."' üzerinde bir nevi "velayet 
lıaitkı" tesis eme\iı;<len va:ı:geÇ· r 
llıediklerinden lstan bulda ltal· 
)11n sefareti Habeı;ileri lıimaye
)e teşebbüs ettiği gibi esasen 
~lı olan kıptilerin de bilmu • 
ltabele İngiltere . ~.Uku.ınetine 
lıı.Uracaat etmelerı uzeı:ne 1n 
l:iJ.tere sefareti de kıptiler le • 
ilinde işe miıdahalc etını~. B~ 2 
~IU'etin mütekabilen. ve ~ute
~Uiyen dermeyan ettıklerı na -1 
~riyatı ne kabule ne d~ :edde 
lıı.Uktedir olamıyan Babıalı ı~ın 
lleıı çıkılmaz bir vaziyete du~
b:ıllş ... 

ına.imahrecinde ve saatte (27) (Bat tarafı ı ı~o: Hyfa••l kt fi.kirlerini k e n d ıs i y 1 e sat bir madundum. Şube Amir Maanıafih biri'Jirimizin '"iy mil silı-.ıtinde birnr zırhlıdırlar, Geceleyın karargfilı teıeıon birlikte ö ı d ü re c e it ka • vekilim in bu hareket tarzın& his 
lediklerini giiz<'ice anladık. İn • Alınan bahriyesinin en yeni;· en santralının başında top, bomba, biliyetteki muharebeye daimi sen pek müteessir olmuıı isem 
giliz konsolosu hiç bir tec"buüs gözde viihidi lı: rlıleridir. Vakıa lağım patla.malanle, sürekli pi· , küskün teğmen Bay Necati Us- de; doğrusu Türk mekteplerinde 
icra e. tmedL ltuly:uı lwrı.solo··u. 1 bunlardan ba.şka (35.000) ton- yade ateşlennı yalıuz değil; .. ses küdar "elyevın" levazım y&rl>a· Türk milletinin pnrasiyle yeti • 
fübcşilerin vekili ııınuru 0

' • luk ilü zırhlı daha denize inmiş- !eri cepheden gelen seyrek, ha· yıdır" bu şubede arkada!;llanm • şen bu kurmay binba§ISının iha· 
cm;;unıı beyan ile ln na. muave- se de bunların hizmete girmiş fif pıyade ateşlerırıi bıle her da- dı. netine kadar gidememiş, hlik • 
net buretıyıe İŞ<' karış.na.k aı= olııp olmaclıklan Jıenilz meçhlil· kiha tetkik ve takip edenler; an· M:ıhakim ııulıesı de kimsesı:ı· medemeıniştim. Ben yalnız zor · 
sunu izhar et.ti;;.; zaman k 'n • k •--•--'-!ar k · · la u· · · h ı · kıbeti 
disin. c .· b• dür. Hizmete girmiş olsalar !..i· ea ~.,. grupu urmay dL Ona da bakardık. Ben bırın· yap gım ışm meç u ıı • 

le "Ş:ırnhorst,, ile nrkadaııının J heyetinde kalalıilrııışıordi. ci ımbenin vu'ülceyş işlerini ya ni görmüş gibi vicdanen pek il · 
- Kurııı.,ı....~i cruıtlü!li mulmd Alman suh.rında mühim birer Çiınkil; wak bir ihmal, ve işi- p:ır, ara?.i üzerinde istikşaf usu· ziilmUştüın. Yegane tesellim, 

<le•ı.:yc müteaili umura lıt!r ne· vazifeı;i olma.sı liizundır. Hu!- tilen ateşlere IAzunı gibi ehemmi liyle harita da alırdım. Uç arka· LUtfüıin hemşehrilik güttüğü 
sıfatla olurr,a olstın ltouEoloslar buki Führer bu iki gemiyi At. yet vermıyenler; karargfilıımız. I daş koyu milliyetçi idile. Ekseri· ı wnnıııın kafamdaki dilşiincelere 
taı-fo,d:ın müdahale edilme • d hi b suretle barın°mıyor . k' t ol•o galebesı' ı'cu", u - las Okyanusun1 korsan harbi- ! a ç ır u • ya yevmıye on se ız saa ç....,, • 
nıe:;i duveli mun

7
.zama arasıu • ne, yani muhakkak bir ölüme I !ardı. ma ile şubeler işlerini gilnU gü- Ne yazık ki; diiııündiiğüm gi • 

d~ kıırarlaştırılmış ve gc.-çcnue göndermiştir ve bu da isbat Nitekim kunıandanun; daha nüne ikmal etmek en büyük zev- bi çıkmadı. Lill.fuıin hem!)Chri • 
D~rlin ahitnıtnıesiııJu beyneddaı· ediyor ki Almanlar arbk Almnn ilk nöbetleri eslıasında cephe a· kimiz olurdu. leri nezdlerine birer çavuş ala . 
ve! t fairi sırasmclı da teyit e- sularında. bir deni2 harbini ka- teşlerine karşı 2'Ölıterdikleri ka- Harbiye nezareti tarafından rak on ikinci fırkaya tayinleri 
dilmi" bir usuldür. Buna,mııha· bulden y:ıhud sadece hc:rlıangi yıtsızlıklarından dolayı kurmay kolordu Lmrine gönderilen su • tarihlerinden bir müddet sonra 
lif hareketten ikimiz de tabii bir akın teşebbüsüne kıı.lkışınıv 

1 

h"yetiıulzin ha.rekat !;o'Ubcsi mü- bayların; kıtalann münhalleri • Anafartaıar cephesinde pek kah-
te-. akki ederi. dan sureti katiyci!e Unıid kes • dürü kurmay binbaşı Samlı Bay ne göre tevzi ve tayinlerine dik- ramanca dövüşen fırkalarının 

Biııaenaleyh muaveneti • mi~lerd'r. Alınan bahriyesi Al· Lütfi ile geri hizmetlerine ba • kat vazifemin. ve vicdanımın siperlerini bir gere alçakça terk 
mizden mütce•s'.fanc mahrum mnn suların<ia bir mukavemet , kan hemşelırisi kurmay binbaşı icabı idi. ettiler ve klll'!il tarafa geçtiler. 
k::ı.!.mak mecburiyetindeyim. imkıi.nının mevcudiyetine inan- 1 Bay Mustafıının derhal tahsiaat Bir giln Bay Lütfi nozdiııdc Bu hainleı'in dü~mana verdikleri 
Sözünüz general inuinde mcs • mış olsalardı 0 iki modern ve ilmühaberlerini ellerine vermi!J ı iki teğmen gördüm. Lütfi ile ara malumat üzerine Anafartalar 
nlU olmıı.k liızım ge!eceUine gö - ve ordu emrine göndermişti. lannda derin bir samimiyet mev cephesinde şiddetlenen muhıı.re • "- · kuvvetli zırhlıyı neticesi yalnız af Ke aı .. d · eg"' bel b h tın ı~ ken<lisıne uysal olması yo • Must a. .m ; ,g-or .~ 1 1 eud oldugun· a 0 •"'t oldugum" bu er; inle.rce insanın aya a ~ , meşkuk değil, hüsranla netice- vazif · hi bir tbe e ,,...... ld 
' da asihııt ·~ersenı'z a~· eyı ç zaman ru v tegın" enlerın· • -·pça kon"-ft 1a- mal o u. .un n "" • '. u leneceği hemen hemen mulıak- .. , dL o --''ed • =• ..,,........ ettl.:!'ru·z muavenet hasıl olur; kıdem ile o.çmez v........ e n·, ilk anda Lütfiyı' ziyarete ge- A7..iz kumandanım, Lütfi da· s• kak bir sergüzeşte kapıp koy· affak •--- •· k bili' tle " 
ben de nıJ.teşekkir kalırım. vcrmcııcli. muv o._.... a ye n 1 len h~elırileri zehabını bende ha evvelce on dokuzuncu fırka-

! •~Abb" u" daima seçerdi. hasıl etti'. Halbuki bir k•~ da.ki· d da batnetind n dolayı uzak Dedim. Konso oa ,,,,,,... us • Hiç şüphe yok ki bu iki zırh· ı ki rd kurm ..,. an e • 
cd di O zaman ° unun ayı ka sonra +.,.;;.,,,enlenn· kolordu • laştırnn~ o'"""''nu b""·--- o"g" nü tekrar eme · lı, Şili sularında intilıe.r eden h d 1 , ·ı Türk · ~,,- ··-~ ..._w ....,......, · 

K t . eyetleri arasın a ... ı e u, muz emrine ver"-' 0 olduklarını; renm;•tiıu Zııtı meseleye gelince, ıp L· "Graf Spee., ceb zırhlısından "ii '""- - ıl ı.~.1 ..........,.. -..,, • 
!erin d:ıvaı;ı kapının ta&ıırnıfu daha kuvvetlidir. Fakat saatte Türklüg ,~aga nas ça...,...- ve tayin muamelelerini beki~-, Anafarta.larda daha ille nöbet 
hakkına müstenit, Habeşileriıı (27) mili geçemiyen süratlerile dığına bkir mis~ olalan ~a~~~ • !erini LUtfinin bana gönderdiği: gecesinde Lütfinin kayıtsızlğı 
müracaııti i,;e kapıda tu;arruf I ve (28) santimetrelik toplarile' fi}'i .bir aç sa r va an....,._ • harbiye nezareti emrinden an ·' cehaletinden, veya tcnpcrverli • 
iddiası gibi nwzari bir ehle d<>- İngiUzlerin faraza s\iratleri sa,. rıma tanıbnki~n geçemiyece • lamıştun. ğinden ileri 1Telmiyordu. Onun 

ı dan ğim. Şöyle : O anda butün!UğUnı' il saran Türk muvaffakıyetine hAdiın ol ğil Habeş ralıiblerinin nv u ' atte (30) mili geçen ve (38) Kolordumuz Saros grupwı . · hir 
serbestçe girip ~ıkabilmeleri santimetre çapında toplarla mü-· da bulunduğu 111rnlarda zat İ.§ • lıissikablevukuumu yenememış maktan kaçınan yabancı · un-
ni tc.-uin suretinde ıı.ıneli bir e-1 sellfilı "Repulse,, sınıfı muhare- !eri şube miidiiril süvari binba- olduğumdan Suriyeli teğmenle • sur oluşundandı. 

ğim. Ufak bir maaş mukabiliı>~ 
her ne iş olursa olsun yapma~ 
talibim. lstiyenler ııu adrese ınli· 
racaat etsinler . ., ı 

Bu nevi illi.nlan okurken ~ö
zümün önUne gayri ihtiyari • 
!erinde kasketleri, boyunlan bil· 
küJt, gözleri nıalızuıı mekteb t:ı
lebeleri geliyor. Bu zavallılar • 
dan kim bilir kaç tanesi bir yağ 
muhtekirinin bir gece zartınd.a 
barlarda har vurup harman sa• 
vurduğu bir parayı kazanabil • 
mek i~ln tahsillerini yanda bı- j 
rakınışlar, istikballerini körlct. j 
mişlerdir. Ve mütemadiyen tir 
kerriir eden bu facia kimbillr 
daha kaç hayata ve istikbat. 
malolacaktır. 1 

Ni~jn bunun gibi faciaları ön· 
liyecek ve ufak bir yardım mu
kabilinde bir çok hayat ve is
tikballer kurtaracak te.ııkilitla.· 
rıınız yok ? Niçin mektebini 
yaıılı gözlerle terkedip gideıı l 
<;ocuklan ellerinden tutacak, 
kara bulutlarla dolu istikballe
rını ıı.ydınlatacal<. ku.t.üklerl 
hayatı onlara yeniden sevdir&
cek, bedbinliklerini, ıztıral'lıı.

nnı giderecek bir makıımunıs 
yok ? Memleketin binlerce, on 
binlerce zengini var. Bunlar 
niçin bu içtimai fellketie alll.ka
dıl.r olmuyorlar! Daha doğrusu 
niçin alikadar ettlrllmiyor? O 
kadar ufak fedakArlıklarlr. 
memlekette kurtanlabile(!(".k o 
kadar çok hayatlar varken niçin 
kötü bir lilıeralimı. ile bu nevi 
feliiketler karşısında lakayd ve 
hissis duruyoruz! 

MuRA T SER1'00LU 

mele matuftu. Binaenaleyh bu 1 be kruvazörleri karııısında mahtn· şısı Bay Tahir, vazifesine heniliı ri muharip kıtalar&k vllannermemiş; Nasıl geçip gittiğini bilmiyo • 
iki ıncselenin teıüini mümkün vüharabiye mahkfundurlar. • ı iltihak etınediğinden lademll kolordunun araba ? a ~- nıın. Falrat bir gün Liltfınin 
g-örJünı. General Mıuıaşayı ça- giliz Amira1lık dairesinin bu di!Ş • miilhak sıfatiyle şube işlerinini yin1eri için. ~ müsveddesini dördüncü ordıı kumandanı bıı.h· 
ğıraralc "Siz bir anahtar istiyor maıı korsan zırlılılaruım kal'§lSI· ı dü.ı:Jıin yilrilmesine bakıyor • tesllıt eyi~ . .. riye nazırı Cemal paşanın faali- !!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!'!!!!!!!'!!!!!'!!'!!!!~~-~ 
sıınuz · ben size bütün bir kapı na en kudretli vilıidi harblerini duın. ........... ..., evvelce inzı''--t ...,. . F .. akat milsveddeyı .şu. be. mu- y.et sahası olan Suriyedeki kıta- rd A"~ 

' -"~-- "" ...,.. attan bır' ı'ne tayın· edildiguıı"' · ış· 1·t. cede fedakar ve cesu u. ~,, vereceğim., dedim. Adamcağız çıkaracaklannı elbet Almanlar "'""'-de _..._,, __ !ık e++<;;;- ve dUrüme vek&let. eden. Lutfı.ye ııun 'uh•" · 
bü'ytik b' . da bilir' 1 D k 1 ki Al • ...,,~ -~ ....... - le tığım m•otı'm, An·-·· ... ~-e o·, hainanA eahası harici vaz a.ıi u ne ıse bu teklifimi öyle ır nı- er. eme o uyor • vazifelerinde lıass•• ve dikkatli· mak meçburiyetiy ve yap . "' ,,..... .,~ ------- ğdır 

me ad etti e a avnya- ar u ı yenı zır or- davrandıgını" daima muhabbet işi müda aaya =r. anmııı. • ır - ,. ;H,.ı..ı.~ _..__da d t d · ki d f ten k mani b ik' · blıyı k j - 1 f h ı b f••lı'yette bulunanlarla çalışını• şiddetli ateşlerin ölüm ya an 
'"'"- san ha"-' ap ak uon; so ko ald k dikildim. Lütfi ve Türle' ordusunun gerilenn· de deiı§etli sa.,_. ,......, a madı ·, fikrimi istizah etti • .,<,,~ ı.,. Y m ,~ n • ve takdirlerle andıg"un •~en, h e arşısına . · 'di 

amak · · fod tm yl """~ b k "· hır' Aı-p kıyamı ihzar edenlerle onun vaziyeti a.yııı ı · !erle "lııkit kaybetıniyelim. A· zunıı oyn ıçın a e e Husam" ettin Körbakkal (-'-"i ·ı subayların ara. a o=. rma. ın: • 
bi göze al ..... •·-~a s·"·~1•l•· .,.......... hal bi tl t tti bı'rlikte yakayı ele verm;•ti. "" Gözle sııyıl•nnvaca!<, l'6 akıl· nalıtar yerine sırf size alt r ...,.... """' r ~ ... ~ • levıı.= albayıdır) ile; 0 zaman anna asa ye e ı ır.az. e . . -. ~ ........, 

kapı alırsanız memnun olur dır. henüz penbe gördüğü ziyaoınl Ben arabalık?~ zabıt.!!.ıti. çµ çok ağır olduğundan idame- lan durduracak ~}.~~i 
musunuz? Bunu söyleyin,. d~ İki yeni Alman zırhlısının At- her gün 1ıq1aı bir kılıkta roman- yacının ~kmali lazım. geldıgınde dildiğini duyduğum zaman ara· nn kat kat birbiri ;....,..""' • • 
dim. Fartı mübalağa ilu izharı l:ı.s Okyanusuna korsan harbi- lasmasın:ı. pek diiA,kün, fakat aş- ısra~ ettim. lf'.~kat D;!lıayet ~Ut- mızda cereyan eden hldiseyi göı dığı ııteş ha~ sıııeı:!e:. Ü· 
ınemnunı·yet etti'. Onun üzerine, ne go''nderllm~ın· den çıkacak _ · - -- 3 fi hımaye ettiği teğmenlen on önüne getirerek Türk ordwıu • ?..erinde eksenyetle onu gorur • 

~ ııun hakiki tehlikeli cephesinin dük. En katı ylireltleri bile zaa. bütün d:ıvala.n zaten mevcut o- mana budur. Yoksa Almanlar çıkarmulardı. ikinci fırkay kurmay başkonı • ih maı 
lan büyük kapının tasarrufuna. bu ilti güzel ve kudretli gemiyi 1914 Cihan Hıı.rbinde olduğu mızın müsaadesini de alarak ta· kendi içinde olduğunu anlamı§- fa uğratan kan manzaraları; ve 
maksud bulunan Kıptileri ikn"":I kendi ana sulannda daha mües- gibi bu harbde de ilk yeis vo yin .~ttir~bil~. .. .. tını. * YY!J!~~ =ı:!~o: 
ıuz .. um bile görmedim. Kıpti, sir ve daha verimli bir surette fütur alimetleri gaJib:ı Alınan Lutfının bütün çıplaklıgıyle ku 

hri --'-~- b öster f ruh eydana. koyan bu Kumandanım büyü.le dehaııı va.mlı olarak gömı.emek için • manastırından cadd~ye mevsill kullanabileceklerine akıl erdir- ba ·y....._. aş g 'Y,or. ~ unum · nlsbetinde ölçülemiyecck dere • (S-U oayfa 4 ıııtun 7 dol 

bir çıkmaz vardı kı avlunun İsel~e~r~dii' ~ojn~!a~n~jh~er~h~alde~~g;ö:zd~en~~~~A~.~(..~,~~iA~1<i.A~<,-iU~(;~LjU~~jhid~ijıa~ei,k;a;raıs;,~ında.~~beİıinihejOijn~iliı--pekij~;ii~~--'iij""-~~~~-----~jii;jijijw~~-..~' duv-J nru takip ederek caddeye 
kadar iki kıvrmtı teşkil ed.İY<it'· 
uu. Bu iki kıvrıntı arasındaki Neticede Anversin mü- • ve medeniyete işaret eden bii-
duvar her türlü müdahalroen ' 111• tiin bu hava, insanlarda hfuliae-
-·~un ve Ha.""'"' kulübelerine dafaamna bütün kuvveti.,. u y !erin hakikati ile korkunç bir 
u- """' rile devam etmek sureti- ed ıı· "'· yakındı. Belediye marifetile du· / tezad teşkil en ır ""' uyan-
varın ortasına ufak bir kapı le kaybedecekleri zamanı, dırıyordu. Bu dehget içinde bir "yük' 1 ricatları sırasında göndere· 

açtır·.lım. Bu kapıya Uç bu 1 ceğinıiz yardımla telMi et.- --------------------:-----:-------:----- ııehirdi. 
anahtar yaptırdım. Bimi Habeş mi.ş olacaklardır. Diğer taraf • •- •ı Bizim ilk kuvvetlerimi& a· 
imparatoruna takdim 

01~~a~ . tan bu zaman zarfında, top, 1 ( y E N j SA 8 A H ) iN B 0 y 0 K Si y A S f T 1E F R İ .• A ~ l • yın dôrdüncü günü sabahleyın 
üzere general Maşaıı:ıya, ıkıncı- · ve bahriye kıtaatı gibi bUtün vasıl oldular ve hemen harb 
sini Kudilste mukim Habeş re-, muavin vasıtalarla şehrin mü- • hattına. yerleştirildiler. Ben 
isi ruhanisine verdim. Üçüncü- dafaaama. da yaı'dım edece~. Almanların eline geç· . Va zan.. hale koymak için en aııağı iki onla.n ziyarete gittiğim za.. 
sünü de beledipede lılfzeltiğimi k ~ Uç gün litzımdı. Efradın mu· man • yani 

0 
ateşle • AJmanlar-kendilerine sö~·kd.im. M.emn. U·ı "Büyük bir askeri hare et r hafaz•Jll l•,ın' bilha.s.'18. in.~••ta b ı 0-'" ' için tasıırruf edebileceğimiz • dıye f 

1 
° ' edil" la artık çarpışmaya aş........, 

nen ve mütı>:ıekkiren gıttil~: kuvvetlerin sevki, daha doğ • mesın ··• v. ço•• rç•e ihtiyaç vardı. Himaye . me- bulunuyorlardı. Burası Lıer 
Bu netioeıen Kıpti reisi ruhanısı 1 _,.__ k miş si~rler obüslere mahsus köyü ıdi ve ben A1ınıuı asker· 
memnun kaldı; çünkü bu Sll· rusu tatbik s ......... ına oymıye. Şehre geldiğim zamıın balı . bir dPlikten ba.~ka. bir şey de· !erini orada bir evden ötekine 
retle Kıptilerin kapı Uzeriııdeki muktedir olamıyacağımız tc • · 1 59 gı"'ldı·. >- ı 

· şebbüslerden müphem surette ri istihbarat servisi müdüı·ıı geçerek, yahud sokak .,..ş a-tasarruf hakları teettüd etmış, · ı t • k ı k 
bahsettim. Uç günlük ınühlet amiral Oluvier'yı ka ıul e • Anwrs, Cılıa.:ı Harviııe a· rında ateş ederek iler er en Habeşllerle tema.sa da ınahall zarfında nelere muktedir olabi miştim. dı. Belçika nöbetçileri onlaı·ın dar meçhul olan bir taarruz gördüm. Bmm l>alıriye asker· kalmanuştı. · 29 ı· 11 •·'· t' ., &rkasına bag"daıj kurmu~ otu· · b' .. t -•· · · b-"· d Bir iki hafta sonra Habeıı IecP.ğimizi tasrih hususunda Bu zabıt ey u ("' .. .ıcau ~ • sistemıni 17.e gos erm= ı~ın !erimiz bir evin ""'onun an 

· t· · s·ı·ıohesız' daha kat'ı" ı·radelerde hususi hir memunyetk gön • l'ııyorlnrdı. miHal teşkil etti : Bir topçu mitralyözle ateş ediyorlardı. imparatoru memuıınıye mı vel v zif · -1 - ı ık k 
iltifatı mutazarumın bir tel· buİunabiliriz. Ftıkat hiç şüphe derilmiştı. a eııı oraua < e · O w.maıı art •m;uıı se · p<)rd\·si arkazında rnct0<llu bir Tüfenklerin ışıı;'l ve mitralyfü· 

Yok ki en müh. un· nokta Belçi • mirli bulunan büyiik mikVırda si işitilnıiyor, fakat bn~larımı· taaruz... !erin alev seli, kurşun fısıltı· ~•name ile bir de ni • 1aı .. bir b • ı !:: geldi. tmpar:ıtoriçeden ı ka hUkO.metiniıı ve ordusunun ticaret vapur ·ım- eger şe · zıu astuaden o iJu.er geç yor, Birçok müstahkem rnı:vkilc'r lan, çatırdılar ar.ı.ııında bu ;re-· Kudüste Ilabeşe taaılfık şehrin müJafaasına yeni bir Almanların eline düı;erse- lıı· Bel~ika hatlarına dcığııı gidi • ıahrib e<lilmi&ti. Hem de biri· harb sahnesini aydınlatıyordu. 
eden mesalihin hüsııii temşiye- hamle ile d<:vam etmesidir. giltereyi işgal .<'t1'

1'.'k U.?.eıe -'.U· yordu. Val<ıa, Aavcmo karş.ı biri arkası sıra ve iki, il~ nıu-
1 1 

. man askerlen oırdırılmesme A!manlıınıı açtıkları top~u a· Otomobil ile yirmi d:ı :ika 
We kendisine ait eııılf.xin idıı.· "Artık hücum son derece şıd- müsait oımıyacak lıı.- ıını.e koy· tPşi, garp cephesinde de be • azzam obusle... Ve biribirinin gittikten sonra Avnıpanın eıı 
resinden beni vekili mutlak ta- deth olmaktadır. Ve yarım ted· maktı. Amiral, 0 tona guuler- nlm de ~ahit olıluğum büyük arkası sıra. derin olmıyan si· mükemmel otellerinden birinin 
yin ettiğini, baş rahibe de bu 

1 

birlerin fayd••.sı. yoktur. Boııun- de bir çok ışler yapnıı;ı , gece- bombardmı:ı.niHl:ı lı.ıfo' celi • per hntL-ırı sahra toplarının ışıklan ve sıcaklığı içinde idik. 
suretle enıir verdi~ni mü~'irl ıa ~r~~ Bel~~a başvekıh ha· li gündüzlü vapuriarıla. . ~alış . leı · ıezdi. F;ıkat şüph.c yok kı, atı:ı;ııle temizlenmi~ti. Masalar mükemmel, garson-
uzun bir telgraf aldım. .1 na uç guu muhakk~ ve altı mı~tı. Yanında yalııız hır 1-ldl • he. ,Ja c_eı\ ş!'Jcl.,tıi ıdı. Bdçın:ı Alman piyadesi bu denıir !ar her zamanki gibi, i'ı.dah \'E' 

Bu iki viıkıanın Mray gıbı gün aşağı yukarı ~ olarak çıka zabiti, dört ıı~fer, bir de biı1 crll'ri .ı.; tııi.1 ve az derindi. ı.:~nn peı;i sıra yavaşça ileı·· erkinile hizmette idiler. 
Babıali mulıitiııdc bana i~·ice , · dayanacaklarını, on gun mu • Belçika izcisi varili. Otuz altı Bıınlar içinde ;;izlcu<"n .u;ker- liyordu. Vakıa talim noktasın· 
itibar kazandırmış olduğunu t~- k.avell!-.eti ~ tecrübe e<lecekle • biiyük geminin silindirleri ııra· !eri pek ı 7. hi;vı:ıye ı>clobiliyor- dan ,.ayıf, ncledce aşağı, J<ali· Britanya hükfımetinin ceva· 
tan bula avJctimde sadrazamm rıw soyledi. sına iıuıliik macldekı ı J<oy..ııw;, du. tcai düşüktü. Fakat Avnıpanın bı ııabahleyin bana geldi ve 
ve bazı vükc!aıun hakkımda gös ~ "Bahriyeye mensup iki bın makinelerin ileri hareketini te- . ikinC'i kalesine sokulmuştu. derhal Belçika 1ııış,,ekilinc 
terdikleri iltifat deliıletile an· asker bn akııarn gelecek. Ben min eden akııa.ını uçurmuıı.~u:. Bır n~rp manzarası . gönderdim. 
!adım. yarına karlar burada kalaca. • Bunlardan hiç hın attık, bııtün Şe ıır ve bir çarpışma Lord t<içnera 

- Alınan işgali müddetince Ea- Taşmlmış sularla çe~le-* gım. . cautdan aşağı inip ~ıimıııazdı. nen bu sahadan aynldıı,.';ııııız Alman toplannın ateşi :va.-
Fakat en büyük takdire riya- . ','Bu telgrafı ~~ıka başve: ö'leden sonra cevap bek • z'.':man_.~a~ımızda, soıun;ııız~a VaJ> Y.avaş ~bre Y~~ ve , 

--'ı' senı'yedc bulunan malı'ye kıline okudum. Bızımle ta_ma 1 kg onh•..riAn ç·"-00 ce"- aordu<'umUZ manzara mııcllı.iş- her gün obusler veru bır sa· 
Birinci Lorda 

General Ma.~ş:ı altı ay kad.:ır 
fata.nbulda hükiımetin ıni~afın 
~lll('ak kaldıktan sonra sefırle • 
liıı mütevali müstcd'iyatın~n 
bizar olan padişah da bu • ~şe 
~lhayet verilmesini ~abıal~ye 
~t'i olarak irade etınış. Baoı
'lice de i~in mal1allinde halli 
~la olacağını tahattUr eyliye • 
l'ıllı: Habeş heyetinin Kudü.'M! 
~illeti tasvip olunmuş. 

"'~ ·vı · fi· d oldugıınu· er en, .,.......~ ~.....,, " "' " • "Anversin müdafaası için 
komisyonu alisi tarafından mı. e ak::r .

1 ~.r e h lind bu' heyi tetkike nitmiştim. Burası tL Üç ve dörtliik salvo ha- haya sokulurken. yıkılan ev- f • bir k et teşkil ediyo 
mazhar edildim. Sebebi de Ş'l· yalnız ı; 1 ıç ıma .a. e • dümdüz bir ~emleketti. Ufuk· tinde koca obilsler, yanıba.şı- !erinden boşa.nm.1§ köylü selle- se en uvv . • 
dur: !~nan Vekiller he~~~·~ ~e ?-8· t:ıAlman baloulan bizi gözetil· mızda, hatta şu içinde milda· ri yollo.nn uzunluğuna yayılı • ruın. Bu kuvvet ııöyle olacak· 

Sadaretin iahriratı ile hemen 
';>ııı zamanda general Maşa~a 
lıtyeu de Kudüse geldi. !ki ter
~n vasıtasiyle görüştilk. Y~ 
tıı benim Tilrkçe söylediğim 
~Zleri umuru ecnebiye müdU
l'il Arapçaya tercüme ediyor; 
~ generalin tercümanı dal 
=:1_ tercümeyi Habeş lisıı.nın& 
"'Virt yordu. 

KudUste ilk defa ha.zır bu- diki 
1~ gclc~egını ~Yedi. yorlardı. faa kıtalarııun diz ~öktüğil si· yor, yru·aWara karışıyordu. tır: . . . 

luııduğwn fışar ihalesi için der- "Egcr bu .tekl'.flerı sız .de ka- Bomba..'"liıınaıı daimi idı. p1ırlerde sim.siyah duman~ Anversiıı kendisi gilneşli, İngiliz kııvvetlerı. , 
hal icrasına başaldığıın tahki· bul edersenız, nca edenm a • Manzara hiç de bir piyade ta· savurarak çatırdıyordu. Belli sokaklan hiddetle uzak top 7 n~. fır~a • 18000 ııefer, 63 
kat ile anladım ki 

0 
havali de mirallığa ııu emirleri veriniz: arruzu.na benzemiyordu. Harp başlı bütün binalar, kale, şatc>, seslerini işiten insan kalabalı· top. Suvan fırkası: 4.000 ne-

niifuz sahibi olan hanedanlara "İki bahriye livasıııı. beş gün cereyan ett;iğini ~amak çok yahud değirmen hepsi soıı.~uz ğı içinde ve garib bir sükiin f.er, 12 top. Butı!-~ ~b~uge 
hususile bunlard:ııı birine men- .k. .1 ,_, zordu Otesinde duşmanın mev- bir ateş altında bulunuyordu. gos" ter'ıyordtı Meşhur çan ku· limanına 6 ve 7 ikinciteşrmde 

• her sene nk erza1a ı ı mı yon merm.... · ~ · 8000 '""""'"· bahri e sup olan bazı ayan . t • fnzl yükü 1 zi aldığı su toplantılarına ka • 
1 

"ted ki leleri medeniyetin bu eski mer varacktır. ......~ . Y 
ya bizzat, yahut namı müstell.l' ile çadırsız ve a 0 

• dar 'tmemiz mümkündü. Fa- Solda, yarun mı o .. c . ' . . . kuvveti, kara ve denız agır 
gibi ortaya çıkardıkları adım.ı· maksızın, Dünkerk yolundan kat ~ bir tarafta, ne öteki ta· deınlryolu boyunca obüsler kezindeki g~zıntı yerleri, Es- toplarile b.81& oradadır. 
!ar vasıtasile, kara ve aşayır Anverse gönderinis. rafta yeniden siper kazmak patlayor ve yolu beyaz bir b~- caut uzunlu~~a devı:rn eden Fr kuvvetleri: 
!şaruıı değerinin .-ub'u hatta "Bunlar ne ıl Umktln değildi ÇUnkli otuz ıuta boğuyordu. Bu siperlen, mağazalar, butün asrı konfo- ıuısı.z 
umsu derecesinde bir fiyatla iJ.

1 

abilir' !er~ zaman vıııı o- :ntimetre derinİiğınde su var- yollan, menfezleri iyice bir rıı ihtiva eden oteller, refaha (Arkaıı.ı var) 
tizam etnıeğe alışmışlar. .l~~~~·~lllllııııfllllllllllııill'11111111ıılllllıı,:i;;:ı;;;:;,ı;.;"'_.;;;;;d--~iıılı----~~~~~.-.~~~ ... ld--tllllııill ... "11111111~~--~ı::ltııSlllllllllllııill ... lllllıılllllllllllııill ... lllllııfıilııllilllllılllll'111 
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Ş } en = 9.03 llaberler 18.50 MO:rlk 
• • 11 ı g, 18 J.IlU.il.. 10.30 ll>tcıltl" 

~~~~~~ıu:ı:;;=i$iii21&'5:~~:.ı::-~~~=:a:::. :lllJii:~::ı· ~aiiiii- ge . ikten sorra Anta ya ve havalic; en notlar 9
·
45 ı: l<•wn• !~:~ ~~~:..,a 

Ç'.at"!c;ı. ağalarından. biri Mol 9 ılahika ·~ nde o•·Uı.dın 1:a.1Jı.r-ı (B•ı taufT. 1 inci ••vi•da.l 13.~,0 Progr..,-o 20.15 Milıil< 
L'\ya rormııııtu: at .ıu i. ~L~. hl a, ;_ıa;Tcte 1 <len ThrlgaristrJıa. gc~m~ı~ri it- ==-'ı Yazau: Daııi llemzı_· Koroh ı'::=: 13.:ıa Mil7Jk 20.45 !o!O<ik 

_ Mollam, tabii. Selin.iğe :;i- Adalı HaLI, Edirneli ,,ı,J:·ğu 

1 

dü;ıı~emiıı c;egılı1. ' zennı;~ haftalar geçti. F~kat .. . 13.<;0 l!obcrlcr 21.15 !<o~· •• 
· , içiıı, Etlirneliltt Mo!l..ıyı k~ai:li- r.ıollaıun, bab:ısına, Cakırın Al:n:mya, Yuıı-arustanı I' · •r;trl'- , , , ~ , •• H.u~ r~~zrk 21.3ü Müzıl< 

dccc~~h sağlık veriı:sc ni;"lml! ıenne rııkib ..w::::.ıncğe ~..,_. haberini 6etiren mü.ıl~ e-1\ =k«;a~ ~-s~nı::::!ı ~~ Bıı• ~lag 0tJmıni laşıgaD uır aVUÇ H.20 Mum ~;·3~ i~~u;1"' 
- Eh, bu sefer ıeııin güre - mışlaı:d1. Hcb Çakı= rnağl:f•bi- fcadi idi. Müderris efendi, Mol- gar toprağında kuvvetli tlea1.ek- Tt.ııh - Jl.alganların lcorho.;l:ırı 1s.oo P'!ıııam : ~ K•:~ 

ııin lıü:rü.:< ağalarla olacak" ı yel.m<l.:ıı sonr , Ediı:nelil.~r. j l.mın bat:ısına küskündü. mı - !er eWc etmek, llcnı de Yugo:ı-! 
_ llia!ı kınmat ooerı;e ıı. • tfo!hı~~ bU3b..:trın eııd!1crınc tib soft.:ılar d:ı. ba !U« ,.., nıa- lavyayı hı~ k&ı<Ii w-.. rma - 12 - A!aiiirh.iin h:ı.:S"' 

, • . ra:üb ad lctmi l=li. Ona ııc ıb ı Jdü. Ç~ Mo"İİJ:Oı:. • ı• " , ... ,,_J _,_ yan :-=-•- b&W_uırl.::ıd;. u·· 1 . cf di o'•-•,r Döylec gur ızyur ki bıı har- Fillıakiiı:a yW.. asllCi" içiıı ih.r;ıçı Bum:ıı i!:ln lşgır! L: rn I'fuın - lmdan np7.'f{m:!Di V 
- t>cıf.ıı~e ba...rabcr &'"""""''- """" ._.,....., nU< 'rrıs · i'n ve 3 

......... 'I bin ai_;'ll'lık moı:k~ yi.ıe .t..l.:dc- ll'.ÜS:ı&desi ı Ur. bir - lığı t.arai'mdan a::kr n m.ı,kama-ı fıl' 
mz gUiirellin &CnL.. j lfoD:uım babası, de dı;a l ullayı a.-Jnn atlmı ~lrtan a- nizıi~. I•'alı::ıt lngi!' ı~ m.ih- denbiro 400 ~ çılmnp ta s"ıı derece şiddetli tir emir _ !uJfıraQ~l' 
-·Ağ=, miis<lade etlerse - cvı.:t o! ·f;n için çocu,ğunu ' kip ediyorlardı. O:ilirr dlL ·

1
0- vcı.n yapı,ı:mlı. · :oiiilderini çok- bunu ~ nA !.adar deYaııı e - veri1ıni3-e.:: ınaıtaı-:>fı 3 ilncü ""yf•d'1, 

ItiZ tıen, biraz ı:::wnıeyc ut;- 7.-kt.:ın =;;ıı. t.:ı.'illı c....yoruu. \ ıanın Çakın üstilste mağl\ıb el- tim far ~ını;ş oJ.:'ı: ki Akde- den w:1'er iiı.~i.Y&; lrun bir~ • "A.ııta.l;ıa almli:iliıc kaı·~ı aza-! r_::..:;ıdanım d~~t;u v'!a-~tur,., 
rı '-"'Mll';:nn, oraea bir kaç ~ medre;:., tiğini h:ı.ber 'llmı;:lıı.::dı. H.ıyre- ruz J:Wıı.:;ım ~ yu'ı:ıı:ı. hal; gal 1ılılııı tı>.tbik ounışl.erse de, mi .,M..,Lrt ve hu l:l.1"u:ta :12.a- d•J.ı;u yerde arr.D.:ııı d.,., . D":" •. .. :,=.~m. Ilat;a, ~ . . . n _ .. .~ lıululuyu da. vend:~ini "<>i.l.miş • !etti. ·ıt. < lılf' SU.vcyş ına;;cıe.a ~ hi~ ir ıı.-mıT vc zi:;.ııı '""'" mi suhuıct &(istc.ilme.;i :.n lıii. :irirıfi: ırak~ ııık sılt Je;çt';7 ı~· 
~.,. lm-:ılu;ı gıtuome ıauım t • . • ~ yoktur ve ole.ıaaz da. Süveyş mcmı~ ~-~l~~~··~;lı." ~'~o yük ~lerde hJc lt·~yruı. ai- gl vazıylll..i.,ile bu hx;ılı:c~ı\ı1 

- Pck&:ii, orac;a bWlli,-uruz. H- le, evlııi tcn<dmeci onu b:;,,- lerdi:. . . . f'· 1 Jranalı :J01nız bır tar'lftan :y:apı- kadı.ı.r su.ırut v. ~ lu,,tıı.- - kcıin" lı» ol:..n czcE ve cJ;eJ! ı.n<.n .. :y;c w1.ec etr., ıııeü"Jo 
'Cc.ı-1.-tc:ı ı;nn..""":!., "a sordu: butün .ırtı .b.ı. ı;.~lrctıni~i. 1 Müdcrrıs cfoo<lı 'e c S~ ~ .a1: lac:Uı: ~ııır.uma kaı'(;t ebc.>dtyeıı şin~c lıir ful tı:ı.r~ı>~lıı.rdı ki.

1 

asalet ..., rentilrr.cnliktcıı( I katiy_· c.a lıisscttirın~ ıııf 
- Ailclı. ile ıni tutı.;şm:ık is- ı ILh:.yı Ü7L"l baillı:ı iZ.Uralllb.r Noll~mn bu ınuv~.akdi::rcÇiin"'.'1' mu~~ otan.;-,~lhir. Egt~eı:_.~·~ Ayııı za.ıuanUA .frWıkı knmaııda- aykırı \lir 1ı2.re!r~ :tc bul•mu'ıı.ıa- . ~ay h~~ct;i_nı~ ı·~ ~ril'' 

• '"'~"" lıf ., k . . bir bıııı haber alı.Jca ~e:viıunı.,.cr . yar.ı ~r'1UO!U ...,. :zya "':'"-Y 1l! ~mın ~ ~u.aınndıma ın• .ı clıtii lı.alc mül.cc::o.ilir oln~:ıl< cı~ı. ın~aı~\ 1-•.ı;.c-:ı .~ ~\]J' 
liyoroun "'"""'." w.ıaııın_ :ı.t..'}'en ku," bcı g~·'crdon :;cnr:ı., Hol- ~ ıwır ı.nı ·ları;ıda bıç oJ... \ehbı. b.!_Y",, en mııca:ı-..c. a1;ı._ • ralı: !U-'·':'.IA lı:anıbiner veya silfilıeı.ı.- d. l.çe ~ .. peı:l.ı'tC, "' cı lı ~ 

- Lau~·si ol ı:oa ağam.. ,.... l:ı.i:&""'" .imııııı ı:ılr.ıa- "' n~ •-'"~· • · · .. _, - ... -... -'· " ,.,.n .. ..,, ,,, ....,.. d .~ ~ı - ı nda 
- ,,. ~ ~ laya Adalılar, Koca ""usu.nara, ıu- . """.". ·.ır ......... ~- a,...,erı .noae mı>.ı:,:ı..uer'1ll...ue,.. ,dazl.-ın ba!.lmıda ~edit ve k:ı.t'i ce' r:ııı a, n ...... _..,! ''·' yu.ıa .. _,., • ,tıi ~· 

- Ad.iliyı, Koca Yusufu U-ı m d~ dabllnı. .b labilecekti ı faııa ~' cyill, • uvcyı:e §t - nöbetçilerimain )"1llarımı .lıi • zıı.hr wrileccği.. .... " bildiri! _ 1 b·.mların w.v~Jarınd .,..d~o 
1~" gördün mü hiç! •• ,_,. · ı-:UO 0 

• maloı.:-n. .,cl~elı .r trhlilı:e ak rer tauc 1• •1-.;aıa nöbet,: i ika ,_._ k d--•-~ tl· 0ltın<la da ı"tcr<lı "' ~ Ba!ı;,, UQ;,:ını_n "':'"".:'_:ııı, •,\iJerris cfe:ıili, MoDa•mı b!.I la r:·'ı.hilirdi. ır·-'""' ltal"llD --.. - mis . ..,..., bıı§t:ı ımı.ı.n ;.u.ıuu·• • Ü - • ti" 
- Yok, bi<; biri.sini t3n.'Illı - mrlled nehlivıcıhk 1 . .. -= ı mc olun~ e lı:i!DCilc.rln: ıD.t bı.i u;~~ luı.li!e bütün i:"z:ııl 'C'onk bayın muv:ı.ffıı.kı:'(~ .y 1 ~ ;,> • • muvaifa!ilyctini haber ·ı.hr :ı - vcUe:i Ai ı il.ıJı ve .Ub~ d<'l:U. anb:ı.r ~ =• ı:ıu- kı:. ~ Aııtnlvadan, .Antal _ hak"~ı;lı cı:ı1ckte, ~;am c:~ ~ 
Y~ g->rmeıl"ı:ı: .. .. dfit;tüğ'.iae ~lr.;ardu. ın:ız d:ıyanıı.mrunım. Dcr'.ıo.l t.i.r ııw iWn" :;;.,, B11· ı...ı. 11< -.y ev-! cssesclcl'del'i .a.;1ıet yerlerine -d:ıJ- 'Tiirkıerdeu bu k.ı..lar l:ı.s;:ıı.aııta ıdi. Ma.ı;r ;ı <liLSl':..A 

- ~ cını.tlıı. gonırsun.. Onun lıl~bi.r vahlt Adalılar, Ko- :1;,.;;; ;ı.ı&lıasına biucı ik Gilinill- ~· 1 Bingazinn~ cenubunda. ir..Jtl Türk e.lııyıad da ııöb<::,;ilı:.ı.· ve ~} '~kaJorlarc'J J m:!'..b<Xn, l:ıı.rad::ın lic-sif tDf;,_ 
Dcdı. y sufJ Fililıelilu Rüstem imişti • • l"J;ıbA .l\lman mOW.-Lü ıruv.·etıannJcıı. riJ.mıısini \',: tıı:ı: l:taıy:ı.ıı iliı blr · · at.:s!eri. ile, ve tayyaı·c:er ıııP. 
ÇoWı:, ç talc:ıda bir Aç g • <:a 

00
• :ı.r, • ' ye. s:e · ..... . ;ı. . - . lı:ı.bcoıt;ııı.·iı;ti. Bıı kuv.>e~ da· T!irk ı.sltt.<l t:ır.:ıfJll'hı:ı :ıe.öbıöl. Da.ba iılll gfuı.ü; h::ıt""- KC\"nl- ı bomlıala>iylc Conk b:ı.~ıtld,:) 

daha ltaldı1rtıın nrıı., Cdirae"e' lcrle iliih, . .h,m:cyl!f' cl?..ı:uyaca- ™ ınt= edecekti. Ve, bıı.bu ı ğtlıuı It~ı l'llllın;Vl.) um tutulınasım rica eylmıı:şl~di. ılwı •ılcııew k:ıd.ı.r olan bu y::ırı mahdıı.I !ll\lı•Jı tep .. ı;id < 
. ·• · " ~ ğınıı. \?minili. l !'~ltı b:<-rıştınıca1ctJ. 1 li:ıırtanrıak UıUiı:e ;Tu·i'~;Wa~ Yu.lıuz ııt:rnınııı öt ililve at - gün-~ kunurorlınlığın boı b:ırdı~an cwyordi.!: . r 

barckı-t etıniiti. rı-..ıta• Nfol!ıı.nu TcJUro.ı·' ı;ı>- M'ldcnis cfcıllii ile Mollar..m gizli sokulıılll!J, ıı;ayıf ve lıafit mek ist.eriill 1'i; bQtfuı hı;~ biiyülı. tarirusuna deliı!!.t c<l~n,j _,,elliz cııın •:<ıpçıı ~mın ~· 
ç.,ı.:ı.& Molla, Ça;,.~ ıı.y- _.,.;, , '0ıı-.. ı·nla "'1kırı. ~ça-ı t h:ı.sı u:=ı.da şu yohla !:o • I bil'kt.ç l.o!dan itı;;;;-ct olsa_~.,:; ];etler sadece bir ltrJ_yıı.n cen - bu Y-Jbndaki =irlcr gibi r.ıii-1 '<11ı'- bu yı:r-dtı kur.ma.y h,e)cıi, 

rıldlktan sonra, mıa .. .,.. ,,_ . . ' . · . 1 r ktır ve lı.ıı.ıldan ııonra 'i".,_ • tcaJdit anl.'ler verildi. Askere tinin v~.ııa e görmesi çok gug_lııJ'r 
geldi. Birlta< c-iln 'l"ukirdağ a- ı bult ;e»mcaı..,,, soura. tlllO'ar ~-ı ~ıalıı.. oldu. ) .Airi.kada _!ıiçhlr iş gö~ei ıie il Lir da dı..pc ·ı1c tam h:uııil&- iliı'..al, ııiit!ın, nezal:ct ;-e cen -

1 
mi;itıı Kurmay heyeti t;;ır;Ji. ,,,f 

ğaların çif;.aj'inde kaldı. Ora -~ Wcatı& yı • ~ ım lln bol! (~. r.&r' ın~ d·~~.": Nasıl~ araı.1a" rlııe haı; ., bı.l' lbl ':OT_ t.Lmcillllt {?) ta.vııi)•clul· 'e btt·ı mıa bınbll.ııı Daınıtpaşalı .,.., 
Can l{ ana ıreçt: Key.ııda dıı. · _ ,. lı_a;c~! gı>A~;,ıgı I~- ıµmali ~, lu..khğı vaıti.11". Ve bu mıil'.cdil lunıı1da.. Hayri ''mcı•hum ı:eueral I-iıl~. 

' b • ,; roka'· - 00"*'r-·11 ses ,,_ hıu' ·etıeı:-w ·&ha çGk lıı !" • Bu 1ır.rimd.ın dolayıdır Y.i iş- ri" bınıundıı.ımna katıjı b~ıJI 
\;le harta kadar clı. n çıkmaımştır. kaktığın tegjri bulun aln.aJır. gal 1ıııu:: 1 Gtı bi1yilk bir s.ıkün lan me'llki ve vaziyette afik{iJl•...t 

Mollaya, Çıı.tal::alılar, Ke • 1 Buna ımı!qh'ıl ~i~;ı-a Çüı.1.ü ~·-"~"··· Anta.1-;ayı ,-e "'~"" ""Pllııt'l\k hi• bir ' <!ı>lı.'lllamlldığı, ve gerideki~.( 
-.'Ullılar, Tcbrda;;ui:ıc fevaaU.- - güzleıitıi ~vireıı ~ •! bu·ı h= 4-ga! ~i;Jıı cmı atı • u.fa!i.~ bile oL~un ~ey • gıHumu:a dönülnwıi daha 11l'r..ı 
de iyi ib:Wnıı;Jardı. ıı:oııa. cı- ~ m. ~ . . k _mıeN>iiı'ler: yorlı.r, hem Je ııiWW bir mu • en '" p =itıti· sip oırıcnı:;-ı m~talessmcbı. ııııı 
temadi""" ve bir sistem ' ?eııiısler ~.J~ ~~ kabelı; ınrmi bir halk büıruııın du. t 

l ·,. _,, 'i~ıırmı .,,., .. ,,,u:-, tıı. aı:ıreket~~- ~y~ ~~ gönnekt.en de ~ .l.:oparı:ııa- Ha.lk,, bmı.u df'l·hal !!ÖVÜP his-. Katı'! nr,ticr7J, iıı.t.ihııo.l >Te .. 
~:uv . ,-":' . k lcr temın .,....,. • &UD -~ na kockuyol'lardL rotmi.• galip dU.~ıım::m varlı - bii et:mcıJen geriye gl~eJ.ıJ 

1 : 4 

"'.,.....-ı:ı:::ıı::ıı;=:z..~·~" "~~~~=--""'"""":,.-;~-==<~-::~;;:::·-~...,,-""""-=:=::;"'!!l~"!!'!'S'!!'"'"A"!!""BAHTAN 
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Ormm:farda, da~larda, çiftlık - ~:açların nıı: h&.~tası mahalli olaca . bire !taly- • gcr',qjne ve So-j Dill:masa .Antalyada bulıınan f;~..ıl:uı. lorlrul:ın;;ac:ığnıı; bil~ rııundım babsolmrmafl\ wuıı,..... 
Icrlli yeŞil ağaı;hklı konılızrm- D''- ı.cıı«e bi~:;sıııaa to~•sflBll "' murahhasları milll •,üıne · ı;sker ı;ıkar- Türk aııkcr:.· bir 'alay) · · kis amın lı:endilcr:Ud~ l:cı1·lı • Kemıı.J; pek iğ'.&11.p etti. \(c:.. Y 
d:ı. yn..51;;·or- uyuyor, ~- tema'<l-rrw1ı ffüstij.-ünü ~·m f'tmi~ ili. Maçlara e''.'ek:e {az _,_ .;,._ı~ rcii.bi .1.i:ıııa_. m !e" truı;,ıın 0 w;, ~ Türlt -0nW-1 ~;~~~~yıir ;::.~~- . -" Bcydl)J]di; lı_oymnn<li;.,• y 
dı:ı. .... -..~·ı: "'ılıi 30 ııınrtta ba.şl::.na- .,.. tır. Bu temas!~ ili< ha.t.a- ,...,,. _._,,_ :l .llllf'ı ·cıone ı .=:::. ! irin ço· :.ı.rktJUÇ bir h.eyula. gi- ~ ..; ·• "'"~"'....:,,_"- - hilm"".ı ' I rıl.wde Y<lll•l m<ıaa ure;·,ndc ....'. d 

o•Jıımn, artık h.ithir dü;oiın- m .cıalıaJtt ol=lt , . ..ırw: Demır- •ııor y e · en y~<lıın ~ıroo klerdiı. Bun . içhıı ııeyOOa evvel il~ >~ ıtı~lnn d_'? dlger .~-ıbiI ıniiıttı." ııidd.!-Ui iht:ır.uu :f'~··, 
Wf>W" .... · Ankarıı d p..nııman yıLµ:ı.- yen kollar.H±.<&l"•e ~ım,,_. bi idi. l ~uı:un ııı;ın ".'""'.il ve • ı e o 1 :;ifo g<:»mıı..k do.vri arı.ık 5·.:ıı, 

1 
cwi yoktu.. '?nu~. ye~ dil • ı' cu.ktı..·, Nasıl lı:i Addla - At.Dt· .. cenub-, ~ bit' ll.\ '<!i 'l'üdıle iyi geı;iıunıı:Jli ı:;:ın~ ~ tabıı __ s:ı:atl~r. !'.'· ağ1r zayiıı.t ''"''lm falcat xııı,!1'1 eiiııceıll !.lclAnih gureı;ı idi. Ha.- MAÇLARif>I r-:IKOSTÜRÜ dan Y :ld~ kol, Som lmdu-ı onlarla bir arada nölıet tntma- bi h::-ıii:uıi ışmd·~. ~milinde bul- eaı:.in ve monı.ı.dm kilit ııo~ }, 
yali hep onuo.l:ı. m~"Uldii. , I dJJna. er • b 1ıı.n Bcr.°h{'ra yı; siyaııi '"idari bakızıılarfum ~u,;~ Artık An~ya h:ı11':1 &_P- olım Cı:ın!ı b.'.lyırı•tcpr'..sin.!e ılr-· 
. "-"-il; gur" ,...,; M...ıJ:ı;ı """",' 'l'lıırlh - '.f ' B V ~ _ t K A. B A. İZ Mİ C - ı ı& i;:üııak t ııııia otmclt n=-e I ilk plli.na. . , -:f.anb. Bu sı.ıretJe kirıdii.:~.~ SU:~u~. ".~ 1.1~ - ~:1'.!:'.;.~ı:n~,~~::nc~~t·ı. .ıJ? 

.,.,...,,. ....,., .,-- ..., DS-LCS Im-GJ3 AL-AO b\llıJı:ım'ıı,.~. gl'ıya '.:'ıirk · ~erine ait ni>"bet ~ ,.,,...-".........,. b1L-ID1ttun dü • ~·~,. ... ~ .....,,,.... 
rüyaların& giriyordu. R ywm- 30/3/»il FB-~ =-BS !r:ı;lizlerin Ba~şLr-1'. ve ~i yeı·lcr ad~ aaıill ital>Jınlar yar- · ı:un•'l'ül8.Juıdu.. '!'°ıi.l's haııı;:ı.,etinin !.ü~lil' 
' AdiJı ve KoP.a Ynsı:&. git-, 51 .!St'1 Bı;'~ ts-DS AO-HB AL-1.tS m~liJcki hn.rd<et kolla t:.Dt dın1 ed'y<orlı>ı · 'iıilı!wkııhele ı... (41'kıı:n \ar) t:rr,B4Ji olan şn man:znayl 
zcşiyordu ·t4/tl4 n.. ;.; ts-GB , 1 AL-HB ~ on 'tl.!; o!..~ığı.: be!' v · 'Ol", Bu t:ılyıın nöbet. y<;!kri ~n ı;e. çizmeden geı;miycceğİIU. ı 

· , 131-1/~1 FB-BŞ GS-1.'> DS-G.3 IIB-MS , s'.lıctle ındt ~\Te ilıatn e-1 'Iiirk r.sker;'1fn yardımım te .J Düı;man Conk l.ıauırrodııJI cıı 
Mollanın _acı o::'11~a _1ıeraıxr 19/4/9·!1 ıış..DS GB-ts ! .~-toO ~- _, ~l di:t'll 1-cı.ı_.. ~ nın IUnJ:ıe: min edcrok ıı.tı.n br:ı.fmd.'n !!'e-'1 Adliyeye verik.n tı.!<lıkt:uı sonrn; Kıı~a~,ı 

çok tai.lı bır ~;.ınces d:al:ıa 20:41941 Br DS-ts ...,..,.,. .,,,_ ... ( ti bir gör metmdi'. &radı:ki lecek her han • hlr \anrru:ı ~t muhtekkter . .Aiı:W IMidi.- Conk lıaywı 
vardı. O da, bab:Jsmıı, kard~ l U 4fM1 EŞ-B8 1S-MS ALr<lB DS-AO . . ~ ~t~tymı (ü yiliı} bi~ oıaıı- ya !'tlcın .a karııt yul! TUrk ::ıı- tının hı:ıınen ııarkıııdaki ~~e ~ 
leıine Q.?'"1 ı;Cctt.rcceği ı:ı:ıahl!- 27/4/Ml B.Ş-MS lS-HB M'>-GB DS-AL ı;ıı ~~W". Yllkıl'_ .bir kerıııi yaıı:=aa bııJ· _ ti'i)l:lt ıı:!ir:ıl nlıe bürosu tTI' J<:ıriJıj on buçuk ve en beııiil'f'.': 
~t ,.e ,evl·ı· ı'di. 
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31~1911 GS-HB- FB-M AL-GB AO-DS t:.unlar <!~ ~eguıe • ln: cahln~. Türlt b.J!n Türk r • ,, :-.. ..... ~ l d ,__ büıilcrle müterıınd.iycn dv\(1.!"'" 
._ ' " 1 zlc li d ' .. ı _ .. aı; ........ r. s_uı; usun_ u ;:ı,,,. j V" '·ı"t -~""" =çı'yo•:du •. .,. -" • 1~19,. PB-IIB GS-MS GB-AO AL-DS taly:ınl_ ~n~ r. e. n c ya. bet.çim ile k tarşı"a b"Eili.t _ ...,. ~·""-' .. - •· 

Molla, b'lbasmdan 'Ve ..... a o- " " ..,_ ~ ~n "~ "" DS t· J ı b ~•? buluna ' adliyeye vsm.i.ştit hyeye '"<>- ri cmiliiı~rlcriıniuicıı, sckı.ı. 11151941 GS-BŞ « ~ ..,..,.,...,. HB- nı .. , ;,u: ora <ım ~·- 1 • ınek suretiyle <le; lııcr J::arcketiıı p 
cağından cüd& d~ıüğündeo· BŞ-AL 1S-AO FB-GB AO-DS -e~ırtı.. _ önünü kohyea b!:tirmc.k ve'ra rıleıo*r. fatnra.'ltZ :..llı.nas s:ı.ttı· ı yedekl.or.ndcki cthu-la iki il~l 
dolayı çok murlaribdi. Fakst, 

17
' 5/91l 

1 
.BŞ..AO lS-A.L GS- ""' FB-DS fJu ~aı:bd<ı:_ ;:.ea dereee 11.'f''"· Tlirkli Tiirlll! lıl:rdım.ıı.k gibi gından dolayı Tıırak~u<U"cla re. l1mı.rgülı:.~<ia ~r 1 

dv.i~elet~~;~ 
bütün cıxıeli babasına ve kar • i~~·::i C;E-GS FB-DS BS-AL AO-!S et ı.a geııtiJr~ m'ta.n İnr,'i.l Y. b.'r ~·~et t;;ı.lı;lp etmiş buhıne- Mod; "Jımıında Edvü.rd, 1.'1lll.a~ m. i er 

1 
ere .. c

1
:=, .. ' rı;ı;~ 

J~lerine kendisini r;östcrmell:tı. 251~1- ,..41 GB-FB DS-GS BŞ-Ao AL-!S a.vet ve bdrc. • ti : ~uttn c:-:<k eahl:ırdı. iht·ı· ..,.ptıihnd;ı.n ( ·ılayı Su:-j mony~ ar~~ı;_ on cr~e r.cı .. , 
v " al · ttediı ~ d =hvcı Bul u:c..n ,,_ ,.-· menuıllcı;ı 'Çmdc yıyvrlıır<>·· 

Molla, çok iyi biliyordu ki, ~115/941 AO·IIB AL-M.S ıu uyc ., ··"'" 1 
' · • Aııtal'y.:ı. a.l::l;ıı kuman<lımlıi> ı.c.nlız=_.mla 2 • 3 uumarada •r~:WU: m.ı yıı.,· ... Mcıuııeıl 

. . b bas kıt garistan ve Yuı;o~bvyıı.'.:1- btt -~iiphmiz amluuı i~! 1 w 
Sııliı.ııik ~me a 

1 
v.e r- 1/6/ ı VB-GS cŞ-!S AL-HB AD-US darb~ uınkabıelc- c-t.m"ıfe c;a- k~etm lruman&ımıdan ~<·k B~ oğlu yım, N -w.:ıziıı lcrln lıu ana bab:ı. ~ünc!C 

d led ı;elecekti. Zateıl Sdloik 7 /6/341 ı BS-HB !S-MS A.lrAO l:)llyor. • _ ı crr.ha akıllı ,.c tadbil")i bulundu _ !!ttiF.&n yaptığından dols,)'l 1! - ' nw ~-:U--Jl 5österdil<lrn·i Jll'" 
~ine gelıniyc\11 kalm•..:lı. Bu 8_16/9-U nŞ-:MS Bııh<; • Sl'l ... •A ğu içiA Türk aııbri yW\hmım, !Ai;klr Gazi caddesinde Eczıı.cı ;?l l:ir aıı_d::. kanlı. ft.'?':ıW r 0v 

·· R l" · Kır....,UW' "'' 1316/941 J.i'B..BŞ GS-1S DS-MS GB l ctıt kllnli:yettelo:ı duşmon gtırCIJJ uıne mlll •P .. ~- · GS-AL i'B-AO • yıılr.ız; de · ' .. • lıı;zta,: ~' '~-uır. tancci :;üv:ırl halkasının~ 
~iıY-len sonra en öııemli ~ l 21

·,
6
/SU , ....., AL ı~S-GB HB-M"' hane, kilise gıU ltaly n a.sl.e.i·ı • . • . " : · • t d"· t · M , · sayılırdı. l 22, 6/941 <.::,., 0

..,- "" ll•fıl>gın .., -; progrnın 

1 
kuvv"ti hı.ılum;ıı~BG lıi.balaıu i:>-. E:: l>e;ygırı ueyn1nı par· =n:ı. u.~ u. ermmın .. 

Sela
·-•L .ni......me hem- ._., _ 29!_1Ml C.S-BŞ FB·IS GB-:t.'IB I:IB-DS ~ . t . kı•'·"· • al 1 -ıd" .. ç•tktmm toz dunı:ımndan •• ~;~ 
ll1ll .,--·- ~u ,,,.. j -- · - , nis'.tr e.t .rnll.'J. :'l<-•u<ı.r, asken & ıyara•{ Oı· urt'Ş zerleri 0 attığı toprak yı!r,,ıt 

tün_• Türkiye pelıl:ivanl~ boy ôl- VEHl r.E~Ri 1 AT ı fi!rk Hava l'a m11n~ ~ vri ·elet\ ~ar::ili lhır! il~.ri ka· ·ı:mirleı bildiriliyor: l'Ul!ll altmdıı. kalan cııı.i:rbcı:.;~ 
~k ıçuı gelirlerdi. Soıır:ı., ~ U Ur UJIU 1 l rakollar pbı htı, ~n i<:•n ~r t~u- EJ.ıııuıfuıada. !\5 ook1t;t.; O>r mizin t:unamiylc mahı.<0ld~ 
"-"··--" ·.. gur" ~inde Mr<>,• ~ ""' Si.ıt!M!Jl 'lal•d'-"' ediyor: lılteye ı:narU?. ~,.. yerırr~ ~· rn·n -""- --"- ""''"'~· .. ··u.· '\feh- lıu"k~ünü verm•.'!k· g;Jzleı' d 
=~ ..,., ..--·-. """'"' "ask~'t'iniıı !ılfaJ~..si?Jiğiı:ıdcı, '\ u61"' ..,.-....,~ ~~ '."'."'." • · • · ' t 
boldu. BRia. yllz elli aJ.tın ko - Mual~im ~h!fl?ıt l:falit , yajuln y~r"ımJ:ır ı' 1 _ 1~~~u~~~~1: ~:1R,ı'ır• bahisle" TJ.ı-k nöbetçi ve ıkvli- r"'' arnb:lyı çel~med•'•• ıç•n ıu.z- ?In::ı~~ ıi'~P~lkı. ıı.kıı-~;.;ııı' k 
il ......... Ea= da iddialı gü~r Kıt"'be • ın "2nl Jiilllil u. u. 1 ilı Vhl.c•'t •·n·e·~'r''""·-·ı rM•"L"ı - dıJ; lx.-n;iri, o.rai:ıın·n sürgı.I ]~ )1 ı f. •k'C: e<hırıır 00 ,,. 

wuu "' " l GLORIA JEAN ~' •• •;-- ~" ,.,.., •• ~....... • , . • ffiJ3(' cc ı. ·ar V'C ıwııas :l"'.;',ı.; 
olur, ıı.~ aynca pelıliv4Jl1ı.n neşri~atı Sivas, (Hususi) _ Şehriı.."liz _ 3ar wldirını~ Bu Jı.a1 ve ı.ıu demm111 baııına vu.rı.qı hayva ,,,.n p~k aruuıgırudıın bir l))";· 
içiıı pa.ralar koyarlsrdı. BJJ '30· Ta.-lh hüU.<ın kltalıı: Türk hava kurumu ~ubcsine buı ·' A c l l M A 1111 ~ cevap ta t~,ı.n·:ın bütün bü· nın beynini parça.laru:-.k ouretilcl 0 istı~aınct.o baJ.;am:m;•;,; ~ 
bcble Selıi.niğe güreş kurl:ı."- 1 LL~e ve 0,-ı.ıı. birinci runıfları ~:n yıl içinde yapılan yardımlar bü-

1 
J.a fil Y tilıı pil'clcnu·r· i. öldü~. j c.ıın ve t(J("9Qiiriiı:xrüıı. iiııı! ııı 

malt ve bol para almak için va- 1ııı.zırıan.a.n bu lıU!iı:ia ta.lebcuın yUk bir ça.lışına ile memnuniyet O '4 n_ 1 ~ideriı:ırl, apaınıilil.a uııJll' 
tanın dört köpinden il'IJ.i 11· ı kolayca a.nllyaJ;ileceği. bir liC - vcıı:ici iıı.r §ekilde ilerlemekte - '=ı?I Aşkın '1aynt... KıskHnçlıı:,"ln lıc'i-CC3B- Scren:ulların ne,fe... <um. ..l 
faltlı pehliYanlar tcıplamr.lııııdı.. kildcdiE. ı dir. 

1 

~ Jruvwt verô\Jı hir şalıa;cı·: Bir iki dakika sonra tr.rvı 
b -tün· hırsil. ~ı.~ Alt Ça~'uş ı>eı;t.cıde: 1939 vı!ı 12 aylık v:ırid:ıt ye· j °"''°' rıınoı 1e ııyni isfil:"1'.llette açt:ıı;~1 

Yolla, u e ~~--:· Hail• kitapları ııerisiı_rin lft - lı:imu 1ö90 lira iken. 940 yrnnın !" - StGRID C.IJFllE BUGu·· N - Siıremas1.nda. lerıro; toımu mı gı .aı~f,'' 
kaıdine bakıyordu. Sel~. gu- rinci kitabıdır. M.. Sevki Y11111 • ı yalnız 9 aylık varidı<t. ycküııujl ve DASl1.. RATıl50- ' - 1ım ye s<llion ıocyderımu:i ı 
reşini Irurta.rmak ve dev cııaı;e- mun tarafuıd:ın yamlmı.ştır. I 10630 lirayı bulmuştur. Bun _ °lm'Qfmd:><ı ~.,......, Yaf. :yor StZ, bert~. ve bir ufak~ 
li '-·~hlivanlarla boy ölı;iia • Pe.U arkaıwula adam: • larııı 15155 lirı.sı teherrüat ve·~ o 1 0 __ ,_·,,;~ "'-'arında hıı•_;ıı.t !llllln bile ıııyı-.ııtı.eına m 

.....,.k,... ba"--- ve kardo""erme tngılli.ce<leıı Ual .ın Y1lŞaro:; 1 ı:;:i.ı,i1 Daktilo'nun """" = &U•rn.m m:ıyan a.tlarnı:nzı uuııaıxı 
me , """".'" . ..,... . in taraııııdaıı teı;cümc edı!mıo _ üye yardı.ııu, 2670 lirası pul ve Gfizel Yıldızı lt:aynay:ı."l tc•,or görmiiı;tü. . IJ) 
Jınklam teslim et.tirmel5 uırım- til'. beıucrindcn, 1122 lirası kurlan 1 alfi' GJ..Om.! '.fttO 8HL:"'PA'nın Bu·'i'lirk ııordcn~ 

de M:a, Ke§ll.Dda da kaldılrtan i Arkadaş ~;~~~:~·d~o;,,;~·ası bcd~J':~n": y 1 [) 1 . Y A r:. : T T ı <.11 J !1:,~..nıı~!f~J:ı'i~~ 
Bu güzel ve gerçekten dolgun d.cıı te§kil edilmektedir. ~- 1 S · j mak için _düı:ma.ıı t.o.raiı.~ J . : 

sonra., Edirneye geçti. Flchrıııe· ı münQerecatlı çocuk ı:'~uıı:- Halk ve memurlar her veııile · 'Muhteşem """'°" llJa>, Bw!li ! - va.rilmımııw bu· ııaka gıill? 
lilcı-, MoJlamıı Çakın llstiiste nm ll inci ııa,yu;:ı_ da ın ışar • . ile Türk hava kurumuna yar • m_, Atinad:a Hay ra.ı1a1<- "" ! IIl:1li O>U..ığW\U Lı;l~~i, ~:ıı')! 
yendiğini duymuşlardı. 1 ıı:aiftir. Genı; ~ıza._ dunl=m esirgememektedirler. ...,,,... .,.,.ue ,...,.._.mı. ve · r- Dağl:: .. wvl:uı ak;vlıır ... Sahiil< ı 'ndeı:ı Ilaı'ı:arollar fışkıran bu /! clinıd.en r;c!ınllill. <.un;,aı.~ ~i 

tavııiye edem. . . Türk hava. kurumu Sivas şube_ ı.ı AtrJ:wıa barı> ınam.u«lun, riiy:ı. m..-uılıaktlii.ıde geçrn i~" lıi;- •lrnıtı. er kalbi titreten... moo!Cf'. aı.ııu vaziyeti wıı f dı 

n 
b 

1 1 
Düzlem Geom~tny-ı • si reisliğine "'"'ilen Rifırt Diz _ 1 a. .... ı ... : R;,r,o: 1!.4o. • MO • Her aşka ıztıralı kıı.tıuı lıir ör ı ·" rommacbr. Programa. ilave cJCJ"Ck tekrar ycmaklerıııc ııı 

·, t TRuLA,'( . .....,, ı.4& ve uo KOfllC~ 11 - 2 · "Tilrkr .. B:iti~ Par-..,ııımt J, ı 1alda e:ı llOll harb vakalan. '--ıı.n•a doy·•~ eUı"ler • an amak jt'!fn dar bU aı1.aıı rn ı.~.>·-- ba• ~--.. Av _, -• 0 
,.,,,, 1------------'-1 r ,.....,~.,. 5 vo a.ı.o -. Eııg · saat 11 de tenzitath •dine_ Cevat Abbas <. .. / ııa lL Fuat Ar:s:w ta.rafından JUlda kuvvetli hir yer almakta . ___ _ 

Şehir Tıyatrosu 
Temsilleri 

Tep '·ewıla Dram ır-JSds 
11ucmı GVNOO% ..- ıs.ııo ... 

VE 
F'U AK"$M4 •nt ?4 38 "• 

JllRALINIIi İNSANLıUtl 

* lstlkllil eaddeshı:de komedi 
Jnqr1m!11 

BUGtlN G1lNDCZ saat 15.30 da 
.... 

BU AK.A<;"-M "'"'~" 20.30 ~ 
DA Dl 

dilimiw çen:il.ımş cı'.an bu cs<Jl' v~ şube işlerini iyi bir orgaııize ı V E F A T 
Kanaat kitap evinin (Ankara ile idare etmektedir. B .. 
k:ütüplıane-.~i). 1tiilli~daı. !11· Yurd ve memleket müdafaa -ı ugun. 
~ et;m~·. Talebele:ı:-ze- ıımda Tiiı:k kanatlarına yapılıcı 
ve rıyazıyo&:ileı:mwr..e tautyc e- 'bu yıı.ı:dmalar gittikı;e artmakta M E L E K 
deriz. ve bu uğurdalti varlıkların ba:-

Araba sgvdası riz ifadeleri tezahür etmekte -

1'ı"Ef<1S. V<l ş.t.BA.NE bir Fllmiıt !ION GtlNL'EP.l 

JEANETTE MAC DONALD 

RwıTmde Mahınut ~ lllukmmaktııdır. • d N E L S ON E D D Y 
merlıumuıı bu eseri Kanaat kı- • Büyült bir feragııtıa yardım- smeınasın a 
tap evinin (Ankara kiit~~': !arı teşYik ve ç:ıhşınalan iler- JA.._ y IR\ ~. ~ ~ f >;p liAY rE' 
ili) külliya.t:-mn kırk ~ı kı· lcten rcisı Rifat Dizdarı bu hn - ~ lbJ ~ ~ ~ "' ~ ~ 
tabını teı,kil etmcktediT. Nef"ur yırlı uğra<ırnnlnrından dolayı ıı .. _ "";n:ıdmı tin 
bir !'ekilde ba-..,Jm~ olan bu eııe- . . • AyYıca: ua scıııı ı;elen Foks " lôl.ber!cıi - Da~»in 11a2.t "" ,. tlı n:.a · e. 
ri e<l~biyat meraklı~arına has • tebrik etmek bir memleket bor- DtKKAT: Prog•':lÔt iiııüınüzde:J ~~ba a!.~"D.mı lı:ı.t'i o!<?r.,:ı. ı c:>.ttir. 
saten tavsiye ederiz. cudUl', 1 lı:liliıı:;;ıa:.ı...,....;:.g 

Rize eıırafındıuı Ali lllZ>l 
müplellı GldUiCU haıaJıktaıı ; Ilı 
ıamn:ımıı. clliııl;.u cwnarıııl'i <\ 
.ı\itnan . .b:ıslah:ıD<ISirule ral"-"'~ ı, 
I"' intikal ot.nifl,ir. Geı_,.,, l• 
(23 - nu saal il de };.- "./! it 
dCll kaldırılarak Cy(lplc ııll~ te 
berasina W.lncdiiecci<ilr. d~ le 
Ryüp i>l<e1""':ıde ..,.,. ıı.:ıD 
rcl~et etmek üzer~ bir moti11' 

üuı~laG;A!ru.r. Qıutlu !!~l\'. ~ 
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( Bq tarafı 1 inci sayfada) 

lııtızar Milmişti. Bu na kadar 
~peclelcnln sukutu hakkında. 
"".lğru mııl ınııı.t gclmeınL tir. 
1 Tepedeleu, Ergiıi ve Penneti.. 

~
~ geloıı çayların Viyosayı teş· 

l ettikkri bir ınıırtakad.ı, yoJ-
r kavşaıfındaıhr. iyosa, Av -
nya k rfezi şlm:ılinde Adrlya

tıge dökülür. 
Prcmeti ile Tepedeleıı. a.ra.sın· 

'dık' yol ~ayı takib er. Berata 
ı;:ttc yo , K'Jsnra.dan geçer. 

<\r .ız, • tıı:. n 1 ax, 
. .ıt. '"ru ~ ve imkft,, nın aza-

ic İ. iliz 
z reıiı1de 1 

Ankara Radyo Gaze~c~_'. _ _I 
Ahiren Yugo3lavya tarafın·! 

dan Yunanistana sevkcdilen es· 
kı Baş.vekil St.oyadinoviçin lng:i
li:: nezareti .ıltına :ılınmış oldu
gu ı;~ım· · ·r. 

m: m;t . ~ ne rfay~ııarak bıı 
ıır~. y. l.hkim etm: ,.e bu mın
t1!c.ı.t- t.u-.rn.;zu des.cklemek Ü· 
!:(>re büyul topçu kütlcleıi de (.. 
Ye rl<'şt .-nıışlerdir. 

Yagas._.a 'llga
ıale et 

Yedi gı:n süren boğ.ı-,la.şmadıı. 
bir g-ırme veya yarma bahis mev 
EUu o.m •• dl;':mı, ganimetler ara
eııı ı:ı ; np bulunmaması ve- ır~l 
lld..ieır ıraı< lasmına bir sımr çı
zılmc ;mır, igbat ediyordh. 

Yııııanlılnı·ın kazandıklan mu
vatıakivetc \•erilen dıcmmi\'et. 
ordunnİı bafikumrndaı11na ~da 
dire:<! ' ren.in idru"CSin la tir
Çoi; tumenlerın gın •b'l b -
bıisün ...k:ımele uğramasındadır. 

Yunnrr ordUsunurr bu do.ıI'k 
'" m :S bkem mırrt.ıkal :ıe 
Y~ ınal olursa olsun, hammnı 
DIC'\'zi:,rinden sökerek dmize 
atıuak i tem esi !Jir gayedir. f ı~ 
cak. u:.. n ürecek b'r harbd.,, 
Y3.lnız liamııı korumak, bumı.-ıla 
lıeraben dü manı da yıpııı.tmal<, 
kat'i netice gününe ı·adar mev
Ziı sa vaı;ınalnrla bu iki i•i ha -
lıarruak da bir <lüsüncc sa)'!labı
lıı·. FI:ırl:fe oaşlandığı günden~eo
ı; cok oasiretli harekctlerit ci
haıiın , ·nmiyct ve t:ıh"'dlıiııi Cl'ib 
l'lfon Yunan sevk ve idaresincn 
<'n <1ygun barekH tarzını tercih 
edecepne kim~eniıı •ühhooi yok
tur. 

Bu ı;ebt•ble geniş mikyaslı lıir; 
Yarma tr•ebbüsünün be.klcnemi· 
Yerc;:;,nı dört gün evvelki yazıda 
da ir.ah etmiştim. 

Doğu Afrilill:la 
Soınalınin merkez şehri olan 

Alugadıcia ihracından ı;onı·a Se
lıe!i vadİllİllden yıldırım süratile 
\'(' ~=ı nerok ileı:llyen rn. 
giliz ı.u •-..etleri Cfcigay· var -
nıışfarılL Bu 1mvvetli !:olun lıa
l"Ck.itile miitı:irafikcıı. liıı;:;iliz • o
ııı:ı!Ls merkezine, Berberayada 
Yeni bir çıkarma han·keti ya -
)lılnnRw Ş:mdi, önca de arzı..>dıl
d.iği gföi, iki kuvvetin iş birliı:'.i 
Yapması ve hareket or<l.usu m
ın~ı işın!n; Berbera yolilr> temi
ııı ilk diişünülccek bir m ·ele idı. 
nunlt!l için~ Hargeisa il~ Cicj;~a 
&ırumu irtibat !&is edılmi,\ır. 
iki kuvvetin birle~mcs bi~ rtn 
ışidir. BurıdC.u sonra, Harrar "·~ 
Dirnowan.ın işgaline sırııı gelır. 
D.rdava, Cibuti - Ad.tiıı-A>baba 
<lemirvolu ilzerindedir. 

Jtjriirede, K.eren'in • tin ara· 
'-İsinde !rantı ınubarebekr <le • 
Vam "'1iyor. ltalya.nlar için F:rıt-1 
l'fo bııviik kıymeti lıahlir. K<>ren 
~(l ASmar.ını u ele. gı:ı;irilmesi, 
li:citrenin mukadderatını tAyiıı 
ed"<'c lrtir. 
Diğer tarafhn, vakti!<' HallP

~lıt .ma ilk giren ordıınun komu
tanı mareşal D1'tıononıın ta.ltib 
' ti~ı Adva • Makıda istikametiJı 
dC' de bır istila =lıısumın hare
lıetı beklenebilir. 
----0---

(Bat tarafı 1 inci aayfadJ.) 

tirmefctedir. Yugoslavlar, Al -
m ny~ \'e İtalya- ile bir safta 
y r nlmıığa müt• :ıy'J bulun u-
6 na ., ıl'tl'.itıarı tafcdirdto, bıı • 
l' ı nc..-ccsi umumi hlr nefret ve 
infia. ınfiiii.rt ora:ılttır. Yı::-(GB 
lavfür Rumanya ve Bulgnrıııta~ 
nıu ulil vaziyetlerine düşmek 1 
Rl'USuncla değildirler. onların is-1 
tik!ıilhakkındak~ hararetli arw
ları Yunanlıların parlak hare - ı 
keU r· ie takviy~. edilrrtiş_ bulıın· l 
ıuak~. 

6 Sen:ıto Atza.,;1 da 
ı.ura Etti 

Be4,'t'ad1 2::! (:a.;u J - "Ofi,. 
N ib tar:ıfından tayin edilen 

aitı • atrı azasıuın evvc-lki ak-
ın n.ızırl:ı.l' me !isi tarafından 

dil "yaset lın.kkında. ıılınan. ka,.. 
rıırlan tasvib etmcdiklc'.'rini gös
tcıınek içjn istifa ettikleri bil · 
<l<ı:ilmc.lrteıliı:. Verilen ru3lümnh 
gfü~ lıunlar mW.takil demokrat 
ve ~iıtçi partilerine mensuptur· 
hr. Bu partinin kabineöef<l mü
mcssılleri de dlin istifa elmi§ 
lerdı. 

Alman &farethaııesi 
Öniindc Nünınyiş1"r 

Belgrad, 22 (n.a. ı - Görü -
nıiı. mihverle pakt. iuızasına. kar 
ııı mııhal<'ietin ve memlekette 
ruhi v-.ıziyat.aı gittikçe kuvvet
i nmcl<te <>lduğu merkezindedir. 
\'cıiU!ll malüma~ göre bu sa -
hah A!uıan sefareti clı:;ıx:nda 
W.lı d recede cbemıniyeti haiz 
bazı tezahürat vulnıbulıouı;sa 
da 'lu tezıılıilr:ıt ciddi bir ma
h yel kesbetıneı . . 

Bdgrad<l:ı ~ok biiy\ik bir dip- 1 
lıım i faaliyeti dt>v:ım t-1 mekll'
(l r B ıgün °Hariei •e Nez:ıretiıı r 
r,i . , !er arasında Yunaııistru1 
el: ısi de bulunmakta idi. 

r1lh >s!av R:'Uj\'n?üti Bu~1n 
.\1man_ra)a Gi<leecl< mi'~ 

l3':m. 22 (a.;l.. ı - I3Mler 
a ·lır:chte gaaetcsı~in Ilıı<lapes 

tedeki muh~bir )xı~·ol'.: 
ugo~ıav Ra.şvekil; ile Hari

cıye .Nazırının> ıı:ınr giinii Al -
nnnyay ha~ckrt edecclılcri ba
Oer verilmekte-dır. Bu s yalı:.tin, 
Y ·ı!"osl a kabinesinin ııerf',eınbe 
nlhıaını al<ltğı kaı-aıfar üzerine 
hasıl olan hükiııncl lıubram yii
z·;ıukn lıirkaı; gpn lt'lıir e.Jilcli· 
g: l;ilitiriliyor. 

Mulıa!:ıir üc ııazmn istifası ü
zer•ue lıükü.metüı karşılamak 
ınccl>Ul!iyetinde olduğu büyfll< 
zorlııklan bilhassa kaydetmek · 

ir. 1.stifa ed ıı. :ıll.7.lrlar ara • 
aınd;ı t;ıftçi parlısinın en nafiz 
ııeflcrinden zir.uıt nn=ı 13ran
ko Sııbrilo\'ij de bulunmaktadır. 

Yo~- &loskova J<:lçl!li 
htifa Etti 

fSaş tarafı 1 inci sayf;ı,::!a) 

birinin sınıf tezatianndan <liiı;tü
ğii acıklı !ıkılıeti, c tğerinin de 
ruh bıitunlıiğıi. sayesinde kazan
dığı kahramanlıkları sitayişle 
güctermış v dem· ki: 1 

- Mıllct:(ri tanklar ve ma· 
kineler degil rıı!ı çökilntüleı i ız
mih!ak sliı:iikler. 

; ... özü te .. trı:ır yeni nizaııı eli.yen 
mih.·•crc.Jcre getiren. Şcmsetld•·; 
G üı..ıl t.a y : 

"Y•ni nizamcılar kimseden 
muayy•2'n bir aı azı }J..!l çnsı islc
ıniyorlnn. On1 Lndear• J..mdiie
rl:J.den haşl\a milletlerin bütün 
v rlıkhrıru; her miı.na&ile esa -
retlerini ısoyorlar . ., demi)tir. ' 

B ·mt :ı s .... nr:ı f.t:'nıseadin (ili· 
nalt::ıy aukümeil:ıİizôı dikkat ve 
h~u:ir<tile dünya ha<lisulcrini ta
kip etti 'fini ve sulhun bozulma · 
maH1 ıciıı elimizden gelen her · 
§eYi yaptı~ızı bildirmiş, ~öyle 
demiştir: 

"-Yalnız, Tückiy' Cümhııri. 
yetirun bu sııllıseverlik ~iyageti 
bazı şartlarla mukayyettir. Baı;
ka milletförin de l!ziz yurdumu
za karşı kötii Iur.lar betl2me..'l!c
si lazımılır. ~ayet bir r,iin Yakın 
~arkta RUlli boz:.ılaca "ltrrsu, bu 
nun mesııliyeti asla bizde o'mı
yncakt:ır. O zam-ın oıı ferdimi· 
zc ka.J 1 r kan1n11.Z'I\ son damla5ı .. 
nı dlı f~J:ı. e<lerek ntalarınnz:ı 
lliyilt :ns:ınHı.r oldnğum(!Ztı islıa.t 1 
edece~z... · 

Ş"emsc<lı.!in Glbırltay !ng:ilizl~r, 
le akdetti;;imiı mual•edename -
nin .. ebebini her iki devletin del 
milletler ur.asında sulhun idanıe· ı 
sine matuf bir siyaset takib ı>t
melttc olduklarına istinat etti • 
rerck bu sulh davaıonın l:fir pren• · 
si]! davası nı.ıfıiyt"tinde bulundu· 
ğunu anlatım.ı V<!' mih"~rin bir 
riiknü 0lan Mw;.•olinin eski llo· 
nıayı ihya. etml'k maksadile aziz 
toprak! nrnıza göz diktiğini ve 
eski Rorıalılarııı istila yolunu 
t.tkib cdeıx·k Arnavutlıı:;.1 gddi
ğini söyliyerck lünya sulhn i~in 
bizimle uyni ;;ayeyi takib r,ıcn 
!nn;il!zlerıe· ;ı..ılaştınıızı tcbariiz 
ett!r~lir. 

Şr>nSe<lılin Giinaltay bülün 
mi<!• , lı>ri iliklerine kadar em -
mck nıaksadHe birleşen mihver· 1 
cilerın bu k<J.rkum;.emellerine bir .

1

. 

dah:.ı ışaret ettikten sonra sözü 
Tlırk mıli..>tınin eıısiz t.-u-ihine ve J 
oaun k3.l!raınan crdusuna getir-
mi!f \'t> dcmi"1:ir ki: J 

'·-- Dizim gibi büttin dü!1ya 
da bilır ki Çs.nakkalcde \'C Is • I 
tikhl Harbı~tl<! kendisinden kati 
kat üstün kuvvetkri ycnmıs o
lan li:ulırnınan Türk ..ırdusu ttıri· 
hin hiçbir zamanında g·er~k ta- 1 

!im vu tc·rbiye gerek te<;hızat it;.. ı 
barile bıı~nkü kadar m\ikem -
mPl de~lcli. Aynca Atııtlirk ve 
1snıct. ınönüııiin kumruıılala.m· 
da ceblıe! ·rde yararltkl:ır göster 
diki.'ri ı(bi büylik Uıcrilheleıı de 
görmüş olan bilytik kumandan·. 
tara mafıl:iz.,. 

Menfi propagandacılarla da 
her TUrkün mücadele c·troet<i lii
zım geldiğini hatırl:ıtıın Şcm"6<i• 
din. CUn:ılfay sözlcrfne şöyle ni
hayet vermiştir: 

"- Buna şükrotmeliylz ki 

-------

m 1 Türk • 1 a rumu- jr Yeni bir 1 tal- ! 
nun s n topi ntısı gan mevzii . 

Ankara 22 (a.a.) - Türk ı i ı • · d 
Hava Kurumu umumi ıncrkı.z eS lm 0 U 

d•'n.' .nın bu kar:~ k zamanında heyeti son toplantısıw·, hu!!'ıin B 1 J,A..l_ .1 - 9"$ .... \ aı tat"a ı 1 inci sayfad•) 
In.önierinde, Lozruılart:.ı cı" · . yap=:;; Ve .eUdldmini lamam· Doğu Rab '{;İslanda, Jijiga.

1 tın makus talüni yenen kahra- ladıkt.an sonra hütı:cyi tasvip dan gelen \il' ~yı " e-
man 1nönü l~ıımzdarlır . ., etnıis, Etimcsutt:aki tayyare ve den ku vetlerinıiz ileri h .ıc-t· 

r:. irn H:ılkevindo planör atölyesıniıı fabrika ha - lerino dC'\'a..TO ,-diyorlar. Bu . W· 
Vı-rl.en ·onfenı.ııs lıne getir•lmcsiiçin. ihtiyat para vellerin imdi Berber.ulan ge-

Edirne, 22 (a.a.) - Bugıin dcı.n b~ yüz hın lirasının, ıhti- len kuvve 'er.' temas tesis et· 
saat 15 de Edime H:ıUcevindc. yaç olduğu takdird~, bu mak- miş olması muht.emcldir. Ji.ıı· 
Parti Umumi İll!ı.re heyeti azıı· s:ıda sarfına galilhiyet verniş· ga Jutalar•nııı B~rbern km".Vct· 
8lll<İJn Maraş m('busu Haı;:ın tir. lerindc·n ılaha seri ilerliyecL'k· 
Re .iU T;::nkut, evin ~alon ve so· Bu toplantıda Gen<'! K"nnav !eri kaydedilmekt ir. Zira. bu 
k..gım dolduran kesif bir dinle- del~gesi hava. kurumunun me- kuvwıf.ler rlüıı arıızid<" ilerlemek 
yiri karşısıııd~ uünya al\vali mcv anisini takdi~tc> a~amk kum • tedirle.r. &:rbcra kuvveUcri ise 
zulu konferansını verdi. ınun tayy.~~ Cl yetişUrmck hu-' daölık yoll.a.r<laı.ı geçmeğe nıec· 

Hatip, harici teiılikenin Bal- sıısımdo <la hava <'rdusuna Gok burdur. 
kanlara inerek hududa yaklaştı· büyilk 1 i:r.mefor ifa dtiffeinl ve' Loııdrada kaydedildiğine gö. 
"'n b du' dil"rt mih öııüınP7feki çafu;ma yılındh ay- re, Cıı.rafrıl ıapılan .'Ik •~--rrtı· 
"' ı ı · en sonııa. ver ııi mu,·affakivet1crin elde cdile-1 ,,.... rlevletlerirun maksat "e ga)"2öi . zu ~uteakıb zaııtedi '"1iştir. Kı· 
lı:ııtl,ındx izah::ı;; vermiş, misakı ce;;inden emın huluncluğlmtı te- tala.rımıı::.lıı.n oir avuG insan 1 

mılli ile Jıudutlanınış topraırı"- b::ıriiz etfirmiş \'e G.'nel Kur • biı kaç •.yd~. l •ri o bölgede 
rımızdan bir karışına \'C dünya- ımayııı. memnuniyet ve ~likra· 1 keşif han>ke lerı yapmakta idi 1 
nın ncresinJe olutsa olsun isi:lk- nıııı ifııde eylemiştir. ve g.trnizona hücumlar:ia bu
liUimize teveccüh edecc-k her te- Umumi '11Crkcr. heveti, idare luncluğuıııuz "e piısk:irtlildil~ü- 1 

c:ı,iizü milletçe karşılaınağa ha l>ey~ti •iP ':ın~ı:n ·ba~l~ımnıa nıtiz hakkı'ltl<ı. ftaly:n ra lyonu 
zır bulunduğumuzu söylemiştir. ı mm affa.ltıyct •lılıyereı: top!an-l tarafind.an miltemadiyen yapı-

Milli Şefin beşinci kurultayın tısına nıhnyet verın"tır. lan ncşnyatııı U!rnine olarak 

ıu:ılıR nutkundan aldığı cümle • Buıo~rıar im nlaraı Carnbul'u zapt için son yapılan 
lcrie dahıı. evvelden sezffınıs teh- :;ı ve muvaifakiyetle tet.cvvüc e-
mahr:eç vereceği vadine kapıla- - dt>n l~şebb•ist('n baska hiçe biri 
rak Ualyaya ya"dım eüneleri ziyafet cek'.y r(ar 1 tesebbüs yapılamıştır. 
~:~ibbı:;;~~e~~~~:.ıe~ı~~~~~"'\i~: · Sofya, 22 (~.a.) - :aııvekil .ı;~~ranı:u;.~e:an:~~ 
tedir. Sırplann İngiliz tarafın • B. Filof, marcı;al List ve kur - Kahire, 22 (a.a. l- Ordu na· I 
tarı hissiyatına karşı gelindiği may . ·erefine dün bir zivafel ver mına beyanatta bulunmağa me
tnkdirde Yugosla\· devletini tcş- miştir. Bulgar hariciye nazırı mur zatın söylediğine göre Har- ı 
kil t."C!eıı muhtelif kısınılar lıir B. Popof, harbiye nazırı Dıuıka.- rar ve Dirt.'1ua mınt.akasuıdııki 
kere daha pekfilil ayrıalbilecek - laf, Alman ve İtalyan elçileri, İtalyan km·vctll'ri 15 bin ki.~i 
tir. Yug·oslı\'yn karanndan son Bulgar genel kurmay başkanı kadardır. 
ra = müddet yr.şıyamaz. Her general Hacı P('trof ve birçok • ~ar:1:1_'.'.ılııın Sukııtn. 1 
şeyi. hatta ruhunu dahi kaybe- Bulgar sivil ve a..keri rica.ti zi.

1 

r alııre, ;<.,; (e..a.l - Dün ge-
decektir. 1 yafette hazır bulunm~tur. ce neşredilen hususi bir tebliğ,'. 
likeyi karşılamak için nasıl ted Bul garistanda yahudi Libya.da Caııı.bııbuu. İngiliz ve 
birler alındığuıı ve tercih edilen aleyhdarlığı Avustalya kıt.aları tarafından 
İngiliz ittü"ıunnı geniş bir vuzuh 7.aptedildlğinı bildinn~ktedir. 1 
içinde anlatan konferansçı, lng:i- Sofya, 22 (a.a.) _ Stcfani C.u-abı•b'da hlllunan 8{)0 kisi-
liz ittifakına. sadık olduğumuzu · ajansından· lik ltalyım gamir,omı. tes im 'oı 
ve sonuna kadar sadık kala~a- 1 Bir mebus birçok Yalıudile- muştur 
ğnmzı tebaı·üz ettiı miş, çok sev rin İngiliz cn-'lıslarile birlikte '-------------
diğimiz sulhu ihliil edecek teca- çahştıklan için Yahudilerin hun de Ptrnelerinın mencdilmesini is
\'Üzlere lrarşı gününde ve vak - dun sonra telefonla!dan isti!~miı;tir. 
tinde nasıl lm"1rlandıı:;ımızı bü- ·- -- '---==--====== 
tün dünyaya isbat edeceğimizi *· ta bul D ft d I söylemiştir. .I& D e er ar ığından : 

DinlcyicilC'riıı taşkın tczahü • 
ratı i 'nde hatip söziinU ç:ok 
kudı-etli kahraman fedakar or • 
dumuz:ı \'e mılli deha Ye birliğin' 
timsali olan Milli Şe.Cmizla ye • 
ııilnıez bir millet olduğuınıızu ifa 
de etmiş \'e ~özlerine şu cüm
le ile ruhayl:t vermiştin: 

"- Gele<·('k varsa göreı!eği ele 
vardır.,, 

Aflanti'l 

Sıra 

No. 

1 Galat.ada Sultan Beyıw; nıuh. 

Mumna.ıle sak. 7.~ !IDyılı ınaga
zan.ın 4/14 hu.:sı..'"="l. (Mülı~dll) 

2. th>iwrlar Kuzaunı..'Uk.ta 1-Ltel 
Kaymak Behlul sok. E. 98. Y. 
26 No. l.u tt\ 

3 &y:ogJu Kamorhacıu1 mub-. Kı
zılC'ık ok. E.. 9, Y. 25 No. evtn 
G/~0 hi36e4i (Mübı:ı.ctıl). 

Muhammen 

bedelı Temın~tı ihale 
Lır~ Lu•• tarihi 

4000 soo 24/.l/19+1 

ı:aııu > 

• (j4J) 18 • 

S:wr • ıı 

Vİ 
(Bılf tarafı 1 "" .. yf J"") 

ve bıı :ıcw-ı ora ' hul . 
Şau· Mehmet E' .. nlc .,..,. u c k 
ihtiaaslannı ı...,'re:: · .,... 

!lfllli §Sır 
&ıooen beyctekı e~ .:ıplı 

al~vler i niyım:ın b tün gayre
tin · r:ı m n bır:ır. olsun hızını 
'ıa. betır.ed Binanın ı! ol• 
m:ısı e ıtfaiye)" · ııck ı;:;c., .a
~r \'.~rılmcsi bu ya· :-;ııu D'r 
af··' halin g tir1i ·oıu doUu-
r:ur hortu:nlaı:dau kıran 

lar •• büyük. bıımyı !·~·'-"'"""' 
na ı'll. U1 n alevi ·'in k.ı nra-
sın:ı mani olunnımı.Jı. v:. anca' 
yangın binanın .lıct tıatı ;raa 
tan sonra söndürillc ildı. 

Şair Melımet Eı.cının ·\, bil· 
yük ve muhteşem 'rdWphun ı

le beraber yanıyordu. lt f aı.ye -
nin biitllıı l!'dakarlığına, sruısi

pRrane çalışnuu;ına ra~neıı .. 
Bir p~lı., mem 

nPrede ohiajunu 
tk,rce biraz ileridekı 
e\•ine kadar rittik. ondhini 
misnfir odasında buldum. B'ni 
büylik bir nezakPtle kaTŞilnoı. 

Iztırap ve elemini hissettirme • 
mek için ne kadar büyük bir 
g:ı,yrct sarf ettiği yorgun çelı· 
resin<len bt'lli idi. Her gelene 
kitaplarım sorııyoo:. 40 oonedcıı 
beri özenerek vücude getirdiği 
kütıiphanPsinin b La olmasına 
çok üziilüyor<lu. O anda şairin 
teessürlerini izale edecek keli· 
me bulmaktan aciz kaldım. 

Ve banı yangın hadisesini, 
duyduğu ıztıraplan ılnlatmağa 
ba~!adı: 

"Btı sabah Devrim şıırının 
parçalarını minder üzerine dfz. 
dim. Onları tanzimle meşgul -
düın. Birdenbire yangın vaa· 
diye bir ses işittını. 

Dışarıya. çıktım, bııktun. E"'' 
i.utıı.,nıuş yanıyor. Müteheyyiç 
olaıı l"('fikama kederlenme. Bas; 
ta milll't sa:'; olsun. Mala. gel -
sin t\D cana gelmcsin dediin.. 
Alevler evi sarnıadan ayrıldık 
ve buraya geldik. 

- Kit.-ıplarmızdaıı mühim
lerini kurtarabildiniz mi bari. 

Yüıüııdc bu acılan içinde 
hissedilir bir memnuniyet be
lirdi. 

-- Ancak üç tan ini.. ve ila
ve etti Onlar da yımsaydı çok 
ı;arsılırdım dedi. 

~oıı zanıancUı. ü~ e&er yıı.zdım. 
,1ıılwm: 

Onda inkılftbınıızın id~oloJi-1-
ni VP genç inluiap ııcW-ıun idea
lini terennüm ettim. Bıınu Türk 
ıı;cnçliğine ithal) eylem~Um. 

' -- Knrfa1 tış dcslar<ı: 
Mü.c-ıdeleye iştirak d.. ı-

deniz haı·bi 
4 A liye hukuk mahkcınt.'Slnin 

bulunduğu bina bahçemndeki 
büleaııı bir 5enelik icürı. 

ı6o ll.21 , 
çiıı lstııııbulrlan kaçarak A.ııa• 

1 

dolaya ı;itnı.iştim. Atati!rk beni 

t 9aa t•raft 1 lncı !l<'yfad"') 

Tampa üıılverı;'tesi rektörü 
B. .fames Mııdney talebeln<> hi
tap ederek şunları söylemiştir: 

- V , iu~nda yaptığmı te -
mııslardaıı sonrn hasıl ettiğim 
şahsi k"ııaatc göre iki aya ka
dar Avrupa harbine ve 

0

Atlan
tik muharebesine filen i~tirak e
deceğiz. 

Amerikan milleti B. Hooııevel
tin attığı her atlınuu izi üzerin· 
de vürüvec<'klir. Bütün vatan • 
dll'!İann"vazifl'.-"i İngiltereye yar
dı.n e1mek için milli müdafaanın 

5 Bul.aıw Han 1aa mah. Dörtrı>l 
$ı. f;OR:, E. 7~. Y. lHJ No. dük:
k.11111-- 01/000 hissesi v ulı·ıdil} 

6 SarıdC'mit t:l<.ıh. Kerest~·llf>t• 
cadde:!1luic E. 5251 Y. ı ı; HJ. 
:ıA2. nrsa. 

7 Ş~hren1ini Ut.un Yu~;uf ın:ıh. SU 
Yolcu sukak 12 No. ev. 

8 Ahiı.-elebi yt·ni Zindankapı ıoah. 
lktn.cı Kontarcıoğlu iiok. E. 1'6, 
Y. 3 No. lı dtikkiwn 2 . 4 his.<esi.. 

9 Heyi.ıelıJ.dada eski Arka yeni 
P::ıtih sokak E. 14, Y. 16 No. 
20! M3. arsa. 

10 Fener •re\·kii Cafer mah. Taş:-

Uı.1~11 

270 

875 

6(1'1 

IG1l.7fi 

12.SG M4/i941 

, 

20.21 , 
65.63 • 

> 

11.25 > 

1 

İrşad için orduya gönderdi. Or
duya. şürkr okudwı. Müradcle 

, İ<'~ı isinde bulundum ve 500 
beyitlik bir kuı:tu' '"' destanı 
yazdım. Bunu da Türk urd~ıı· 
na ithaf ettim. 

8 - De<.n'im {riirı: 

Bunu da 'rfırL milletine ithaf 
ettim. 300 beyittir. içinde bi
zim son <lavirilc yaşadıg'ımız 

fclak.:tler. ız ıraplar, uynnışfar, 
kalkınmalar, müc:ı.dcleler, za. 
ferier vardır. Bu üç eeer bizim 
fion taribL de"rimıziıı destanı • Baro umumi 

hey ıinin dün
l(ü toplantısı 

Il 'm, 22 (ıı.a.J - "Ofi Fratı • 
sız >jansı , : / 

M<İsliov:ıdan lsviçre Telgraf 
ajansına bild!rilivor: 

inkişafiıuı. film iştirak etnıektir. j 

Maı't!ıl[ Unrı'cı'uı:ı Na Ameril<anın .. n1ınıı Artacak mı 11 
, lJU JUi JÜ - 1 NcV~"ırk, 22 Ca.a.) - "Nuvs-ı 

\Veekı. [ll'-t(.'ıUUU.Sllllll de.iliz n1ÜM 

1ner,liven sok. 24 No. evin rus
fıııın l/4 hisesi. 
Y("uik,üy Alipaşa ın;..ıb, llualur 
sokak 9·1. No. 2 bek. a ar tal·la. 

ıo.s; 

ı dır. Ben bu e'1Cr !ere milli ıı.şJ; ı
ı o/3/!9H ı.rJ. 1 mı, milli ruhumu, milli ide.alimi 
htn'.!cn itiba,·en koydum. GenGtim, ihliyur ol
bir ay itindo, 

1 <'!um, 72. y ındnyım. Diyebili • 

---o- 1 
İstanbul barosu; umumi heye

ti dün <ı:ağnloğlundakt Eminönü 
li lk<l\1 salorc.ında t.optınını,<ı.tır. 
~on~rc rivasetiııe- avuk Mek
ki lfikmet Gtilbe)· seçilmiş V<' 
~· he" ıı raporu cık uş, " 
f. t' üir ınün, ı:I ı n onr:ı. ' . 
l 1 edilmiştir. Bunu tal "ben ruz.: 
namede müzakcr" edilmek üzere 
bulunan en JLilhim ınacf.lcve ~e
~ilmiştir. Bu dn. baro teaviin '!an 
dığının ycnı hir şeliilde kurul • 
tııası işidir. 

E ki i<fa.re 11.eyetinin tewiin 
~aııdı-,:r için lıazırlanuş cıldı;gu 
lıizarıinamc çıkmış ve ı>unun 
llıad<klen birer blrcr okunarak 1 
llı!izall:ere tılılnıistir. j 

Bu maddl'leriıı ikınciai bircok 
llıiina.ı:aşafara mevzu ofmn.stur.1 
"-vukatlar anısında söz alanlar 
j,; _ayı:ı nyrı düşi.ürcell'r! ~·e tez
·l'i müdafaa ederek maddenin 
lt~n<U müdafaa ettikleri teze gö
~ tashih veya tadilini istemi.ş
erdir. 
. Bu mııdde teavün saudığınd<m 

lıir "' ıfratın veya. ıu.an1n istifa· 
<I~ ecıenilmesi için beııl'!nehal aa
gar• 5 ~«ne miiddetle anıkat!ık 
l•t 

. ~ · $ olaıMını şart koııma"-'ta 

Bazı malümaui göre, Yugos • 
lavyaııın Moskova ~!çisi B. Gav 
rikwi.ç istifasını nrıııL'lUr. 

0.-tTnıı.ın Kann 
.<evyork, 22 (a.a.) - Rcuter 
l'\~vyork Tiınes J?aıı:0tesinin 

B~!gr:ı.d muhabiri bildiriyor. 
Hal< anu;ıod:ı.ld umumi ka • 

na ·~ gôre ordu hükfımetin Al· 
manya ·ayardım etmclt için ya
pacağı her teı el>büsün önüne 

ecek ve Yugoal"ıvyay:ı hü -
mm edild<ği ta.kdiıue, 'l'ıirkler 
vr 1ngı:!zler beraber olııunı veya 
olmasın Almanlarla. ınücıı.dele 
ed~ccktir. 

Yugo .. la.\~ya.nın Vaziyf•ti 
• .on<lra, 22 (u.a.) - Müstakil 

Fransız ajansı bildiriyor: 
Dailv Mail gazetesi baş ma

kalesinde ı;un !arı yazıyor; 
Sırp, Hırvat ve Sloven'er ara

. ındaki' ırk ibtili'ı:ftın daima 
Pl"(>IL< Polün bertaraf k için 
çalıştiğı bir ziü teşkil etmiştir. 

Yugoıılavyıımn vaziyııtı miiş· 
küldür Bu ıncmteke mihver 
devletleri tarafındıı.n hemen lı& 
men çt-vrilmi!! gibidir. fakat Yu.
goslavlar, Biiyuk Britanya, Tür 
kiye ve Yunanistaııın yanıbaşın· 
da taarruza laı.rşı nrerdce mu · 
f<:ıvemet ııunıtile füımanya ve 
Bıılg--.ristr.ıun çlubetinc u.itra • 

ZJrl MünihtQn dönöu ı tc-haF.sısı amiral Willirun Pratt 12 Süleymoıuycl\llmaJ" Smaa,malı. 
yazdığı bir mak:ı.l e diyor ki: • Dokmecilcr ı;ok. sı No. ılilkk;in 

Amerikan Atlas fılosunun val c:llübadll), Münih, 22 (.n.a.) - D. N. B. 
ajan8ı bildiriyor: 

zifeai muharip bir kU\'\'et ola-J 13 Beyo ıu ın&nü mah. Kü~llk 
rak kalmak değil, lngiltereye Thıyıı· •ok. 41 No. 65 M2. ,..,.. 
fam bir wrette vardım ct.mek· I ı4 Beyoğlu Şelı,J Muhbr malı .• ;a-
teilir. Aını>li tfıbirle Atle~ mcse- k0r sok. ıs No. 52. MZ. arsa. 
lesi deniz yolu ile lngiltercye 1 15 Beyoğlu Bülbül malı. 'rcnckccl 
se 'kcdfü•n ir.•e maddelPriniıı ve) s.ık. 12, 14 Nu, lı 1!9 M2. arsa-

250 

75 

140 

75 

B. Ladi.;Jas Bardossy bu sa • 
hah saat 10 da ~fürulıt terket • 
mi!·tır Ve garda Alınan ITu.rici· J 
ye Nazırı B. foao P.ibbentrop ta
rafından uğurlanmıştır. Birçok. 
parti si,·il ve askeri ide.re men-· 
su plan Macar devlet adanılan
nııı tesy"inde ha:oır bulı:nmuıı -
lardır Bır hücum milfr<ı7.c kı
i.ası b:ı.şıııda bir !lando ımzıka 
oldııı;u halde c ilim resmini ifa 

81lll!U n ,·aı:ması demektir. lu- 16 üsk~dnı- Vulidebağı Toplaşı ca!l u;:o 
h:ı.~p ]P\•a,;ımının lngiltercyel ııın nısfı. 

giltereırin it1yacı ol:ın bütlın de i 272, 274 No. Jı dükkün ve 
vapurl;ırı yalnız öd.ilııt olnrukl lcınc. 
ı rnu<ltlc kalmamalı. Lıgillcre-

1
1 17 Fatih Merkez Ef. , h. Beykr-

:\i gıı,ı ınmf kür~sillde Atliis beyı A'raliR sok. E. ıs, 'i. u 

18.75 > 

!i 63 • 
ıu.50 • 
5.63 • 

• 

• 

rinı ki bunlar !:>enim çok sevdi
ğı.m. yıllardanberi k:ıll.ı ve ruhu 

, mu parça J>"..ı' a. verdığim, Tilrk 
milletine ve ]J;;..ıuıssn onun hı.. 
yük iimidinin, açk;nın. cnıane· 
ti •ün • ims:ıJi olan T" rk geneli• 
öfa .ut vasiyetlcı ·.mür. 

Bu sırada kuca.,<':mda y:ı ık 
v ıslak kıtaplarla lteri giren 
bil' a..l= .,a.ir· tccs~iirii.ı.ıii ı. t 
tırdi. Onları t~ker td:ı>r bır co
cuk. ıevu gibi ok; dı 40 
ncdenlıeri toplamış ol<luğunı \"e 
üzerine titredigım. kı plsmıı. 

etmiştır. 1 

~maktan kurtulabilir. AL."'lanya-: 
nın u o iav cfo..'1:1u•\una- ı;üp· 

he.'lız ı!ıtıy~cı yoktur. İstediği 
~ey. !'l'clfuuk'e doğru en knlny 
ve en kısa yol olıı.ıı Vardar ,. ~· 

e.:..ı.lnrıull.w geçecek }>Ütün va • N'o. 1: 11 hektar tarla. 
purlam refakat etm(lk gibi a~{tr. Yu~da yazılı gayri ıncnkullt"d n ı ti;,; 4 sın nwn:ıl'alında byıtlll 
vn.zifeden rle kttrta.ı:rn.alıyız.. ı olanlo.r ~4/3/941 pa;. rlesi l(iluu \ · 5 ila 10 nL::ı :.ar rla y zılı olıulJr 

Güzleri yaşardı. t~ı ·rindım !:iri 
ııi bana göaterdı ve ıı;im ~ekti. 

- Maarif \ eka!eti benden 

diı!i lizerindC!I Yun:ınista.na hü • 
cum için kolaylıklar teminidir. 

1 

Hasta trenlcrile mühimınnt 1 
ge<;ıncsine mil.saatle L'<lilmesi gi
bi yarını tedbirler Sırp efkf n
umuıniyeııi tarafmdaıı kabul & 

dileme><. Yugoslaırhr müstakil 1ı bir devlot halıne geldiklerinden· 
beri, Adiryııtikte ltalyıuı tnfuık. 
kiimiinrlcn endiııe etmiŞlı,rdlr., 
İta!~ '" -\mete doğru yuvar -
lanın · litadır 1 

, 'e.wy rk. Posl gazetesi tcs • 3/4/1941 pcr$ınbe tun ı •~ık arhrm• ıle, ıı !il •; ıın:.ırndatiler 10/3/941 
lirna.tıo sl!ratle ~Yaf•llmasını t.e-/ tarih ndc.n itibaı:e·~ bı,· ıy ıçindt• Jh!"""'. .ılıkb 1tlf",Jn' µz.artC3i ve peı e-n . 
ro~n ir·ı.ı Aınerikan harp geıni- Pc ... Unl~ı.i saat o ~ı.>ı-tt-. ınilli eıxılA!t rni.iJlirlJğunJe toplanan komisyonda! 
lc1~.un. tlc:.ırl:l vapıu·lanna rı.a- 1 ihol~ <'<l:lv~ 1.:1:.-. A!ub: dil i..,•ultU cm·:ali ı · ı:!1 ıkınct tttt.ip mub:ıdil 
Bll refakat etmesi Jazımgcldiği· in fı~e \e <O"I ı!o ıle l•dencil!l..r. f.1':1u i·<11tıat . n mılli eml~k 4 Üncü kale• 
ni izah Ptmiştir. _ı_·.o_inc nu ·c_ao_ı_. ___ (2099) 

Kafiie er tahdit t'clilclıileccği -=====--:--=·::--:~~=-=-=-==== 
gibi siiraUe fuzla olan rnpur ., Beykoz askeri satınalma 
!arla kafileler t.cşkili de m üm -
ktindür. Bu sııretle AtlaH <lalıa, kotn • undan 
cahuk geçilmiş olur Ticareti 17 too kc u so•a" JlıJ/941 ıı:ww ....,. u de S.-ıl:oz pıırkı ıcm,,, 
Vapur kafilelerini Uthdit etmek •nda hu ;ı .1lma ADmıs;rmwıca · .wıa\t:ısaya ko~'tnr. 
le batan vapurların. adedi ~.e; 2 T ı.. r -r edcıı fıynt uz.etındcn % de ı:, temtnat alıuacaktır. 
aza!tılmı.ş olur. Tcslını~lın &a· E,· :ı.! ve ı;eruit her ilim ıne?.kür k.omisy~ı1d giırülebilir. <2!d5> 
ratl& ys:pılmııs seferlı!rm art - = -""- · · = - · - · _ .... .. 
mnsını ve fazla mıılu-m,.._ nakli• Salı bı; A. Cemalettin 8uoço~lu N fr\79'1 Müı!Jlrü: Maclt Ç~tln 
ni mümkün lrılar. Baaıldıaı yer: (H. Bekir GUrıoylar ve A. Cem•le.tttn 8•raço01u ma~) 

bir kitap istemişti. Bir ıd l l.i· 
tabı S9 inkılabından sonra ~e· 
ti~rniŞ" olan yiikııek htirriyet 
vatan ve inlnlfib irleriniı ,,,_ 
serlerinden l lCT par~a l}.iir ter
cüme ettim. Bunda U5 mılletin 
ınillı, 1'1Salli, dinamik 11a:ylıalar1 
vardır. Bu kitabı lhvılcım \'C a
le\·Jer;. diye ııeşred cektim. Bu 
mütbiş ve korkıuır y.allg'.na 
karşı n yapılabilirdi• Milli <ı· 

iri t::ızıa. rah t->ı:ıı e . k ıçin 
ll\Tllırk kaJbim ..,, ... ,,. b' .. ""''6J'.•ua l [' ı 

acı du0'1.ly r ve !khm t Enıi!ı in 
tcesslirleı:ini beni!D5edl;ı'.imı l. ,_. 
ediyC'ı:dum. 
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Bir çalgıcının seyahati 
183 

- Mllııy6 ! Siz buraya geldiği- tl1n bu tedariklta hayretle ha
ilk zaman kemanı istemiş idi- kıyar, bu aJelaeayip kıyafetlere 
llb? Çalmasını bilir misiniz? gülüyordum. 

Ben onya keman için geldi- O srrada Benderof yansı sa- NEZLE, ~ 
~ -~-~=--~--limi ımutmuş idim. Kadının bu n, yarısı siyah bir bluz ile ayni 

,...U üzerine habnına. geldi. şek.ilde bir pantalonu bana gös
- Ha! Evet mada.ın oldukça tererek: 

p1anm. - Haydi A1fred. Sen de bun-
Cevabım verdim. Bun\IJl üze.. !arı arkana geçir. 

dne kemanı elime verdi Akor- Dedi. Merkumun bu emri be • 
donu muayeneden sonra çalına· nim hiç hQ§uma gitmedi. Fa • 

D~~~~;ı;:~'- ' ~ ~-==-=-::ı:ıo--.~...:;Alll:;;S;::;~.:··l:~~ 
Lll.TNI DERHAL lrT. İŞ EANKAsı, 

ğa Jıaııladını. Cümlesi kemanı kat: 
4ikkatle dinliyorlardı. Başladı- - Ad:ı.m sende! Beni bu mem 
Cım parçayı bitirip kemanı ya- lekette kim tanır? Bu adamın 
ıııma koyduğum zaına.n hepsi emrini icra etmezsem, şüphesiz, 

J( ESER J(üçiik tasarruf rr:::;:::::::::::::::::::::::::=--~ .. 
DEVA Kaşelerini ı,esapları 1941 l....__is,_tan_bu_ı L_eva_zım_am_if1i_li_sa_tın_aıına_kom_is_yo_nun_ııa_n __.I 

~n: beni kovar, o halde arabayı, 1- : 
- Bravo! Bra\0 0! talyaya kadar rahat rahat yol-; 
Diye bağırmışlar, beni alkış· culuğu kaybederim. ,, 

'lfer eczanede ara,xınız: 1. RAMiYE PLANI 

1 İstanbul Belediyesi llinları 
lamışlardı. Arbk onların naza· Diye düşünerek pantalanu, 
ıında ehemmiyetli bir adam oldu bluzu giydim. 
ğumu isbat cylcdiğimden kol- Kadınlardan biri karşıma geç, 
tuldanm kabarmışb. ti. Elindeki kliçülı: fırça ile yü- 1 

KEOIDELER: 4 fubat, 2 ..,ayu, 
1 AOulllM. 1 lklnctt,.-ln 
Uırlhlerlnde yapıhr. 

1941 IK1AMİYELERI 
0 sırada akşam olmuş ve or· zümü siyah, sarı, kırmızı boya- R•~iklae ~ Wtelesiııin s metre tendldile mevcudun tamiri lı;i tem-

talık k:ırarnıağ:ı b:ı.ııla.mı.ş oldu- dı. Honra bir ayna vererek, diden açık ekslllmeye ı.ooulmuştur. Kef..! bedeli.· 1200 lira ve ilk ıemmatı 

1 

l •det 2000 Liralık:= 2000.- Lh·a 
ğundan ayağa kalktım: - Bak! ne kadar güzel ol . 90 liradır. 3 • ıooo • = aooo.- > 1 

- Allaha ısmarladık, ben mü dun. ~..U ve ~ Zablt .-eMuamel.6t Jlludurlüğü kaleminde ııörtlle- 2 > 750 > = 1600.- > l 
••denizle gidiyorum. Dedi. Aynaya bakınca kahka lıılir. ihale 2/4/941 çarpmba günü saat 14 de daimi encümende yapıla- 4 > 500 > = 2000.- > 1 

Dedim. O zaman erkeklerden ha ile !!eülmekten kendimi ala • 8 > 250 > 2000 • ·~ <·<Aktır. Taliplerin ilk teminat makb uz •eya mektuplan, ihale tarihinden = .-
biri: madım. O kadar garip, O kadar ij gti,-, evvel Belediye hn tşleri Mıldürlilğüne milracaatla alacak lan fenni 8~ > 100 > = a5oo.- • 

- Nereye gidiyorsun? Arbk tuhaf bir şekle girmiştim !ti: elllıyet ve 941 )"llın& ait Ticaret Odaın vesilcolarile ihale &ünü muayyen 80 • 50 > - 4000.- > 
gece oldu. Bu gece bizimle bera· (Arkaııa var) 1 aatte daimi endimende bulunmalen. (:12"5) ı 300 > :ıo > = 6000.- > 

ber kal. Yarın bizimle yol arkn·ı-------------------------------------------------------·-----
dası olurswı. 1'11111111 .. lllillllll!llllllllllllll .. !ıımılll!!Silllllllı:l!'ll .. llll:mıız:ıı ...... , Deyince bu teklifi fona bııl·' • - • ,-ı•• ... 1111•ırım•1111 ...................... , 
madım ise de birdenbire kahtı! Fen l\lemuru yetiştirilmek üzeı-e ETi BANK oı·vRI'G" ,. 
etmeği mıı"afı~ görroedii!";m· -
den: memur tayini hakkında ilan 

- Korkı>nr.ı ki sizi rııYlatıaz 

ed~:~~bını verdim. hepsi bir· Maliye Vekaletinden 
den: -1-

- Neden rahatsız olalım 1 
•/9/940 tarih ve 2/4606 numralı r""'ml ıı-tede ınünleşir 

Yayan gitmek olmaz. Her halde 17/8/040 tarıh ve 14177 nunıarolı karam"ıneye bağlı toprak tevzi at-
kalınız. Diye ısrar eylcdiklcrin- limatnames.inin tatbiki ıçin ~kil edil"'..n Vt> edıl~ek ol~n konıisyonlar-
den tekrar otl!rdıım. Biraz ROn· / tl;ı istihdam edilnıck Ü7.crc yet.~tirilmc.'t ıc.:m tapu ve k:ıclastro U. Mü-
ra benim de iştir-akimle güz"l eh rlüğü Fen Tatbikat mektebiı ele stajlar· temin edilı.nek üzere mt!-
bir ahenk yaplık. Yatmak za · 
manı gelince erkeklerden iki.c:;i j mur alınacakbr. Bu meınunyt.~"" t.:ıJiı· oltı.,Jardan aranan ~artlar ve 

\'esaık ıışağıda göat.erilmı tu 
ile ben arabalardan birinde ve 
diğerleri ık çadırda yatlılar. U- 1 

yandığımız zamaıı sabah olmuş, 
ve gün es du;'1 ıu • n. Arabaları 
koştular, ~adırları toplayıp çu
vala doldurdukt.an soru-a ve.la 
çıkbk. &>ııi de arabaya almış • ı 
!ardı. 

Ben de, bıı yol erkada~l"rımı 
bulduğumdan dolayı fe\·kalade 
memnun idim. Çünkü yürümek
ten kurtulnıuşlıını. Fakal hl' -
nüz kim oldukl"rmı bilmf!<li)tım 1 
cihetle sordum: 

- Siz nereye gidiyorsunuz? 
- lt:ılyaya _gidiyoruz. Sen,1 

nereye gill('\cckAın? 
- Ben de Napoliye gidece • 

tını. Orada nişanlım Yar, giıtip, 

-U
ARANA1' ~ARTI.AR 

1 - Ya.şı 40 darı fazL'\ olrnaınak, 
2 };n az li~ 10 wncu "Uf. v ,vabut bı.: d~~ muadil digl'r 

hır ınek.1.('pte t.dfuı.il gOı ınuş obnak· 
3 1Li1en r<"Srni bır da .ı·cde mü~i.alıd<'m ısr, in.fik.Rk ıçiu n1uvaia-

kat a1nuş olmak ve ıı:ıı. itihariJv k~ndısinden istifade edil~i anla
ştlın«k; 

-m
l'ıltlRACAA'.I' ŞEKLi 

• Yuk.andalı:ı ~artları bal7. bulunan t.alıpl"'111, -.ııcıa yazılı vaıi
lwları bır istida ile- en geç 20 Mayıs 1941 tarihine Jqıdar Maliye ve .. 
k5lctinc cMilll Emlak.> gunderectklerdlr. 

ı - Nüfus hüviyet varak:un caslı Vf"~ahut ı:delce veya resmt bir 
MBhôınıc.cı musadJ.ıı:k ı;uı·etı> 

2 6 kıt'a fotoğrat «•ıltl ÜU<,Uk doKU;~ cO'adında> 
3 - 1'.letrtep tasdikname veya tp:hado,:Uıaıuesi c.aslı w.:ra mu.<widdak 

sıırrti 

onu bulaca.itfm. 4 - Meınuriyet.te bulurı.mu~ ı.ac., tasdı.ı:.h sid1 k81'neıt>i veyahut bu-
- O halde yolumuz hirrlir. L.. ltındıJgu memuriyeU~~ j1,;in ~:-T• yrı vesikaWr; 

t.aıyaya ka{Jar lx·raber gideriz.! 5 - Sıhhi durun1wıun köyl('.rrie ve htr iklimde vaz.iie if...sına elve-
Belki de Napoliye kadar ~eni gö rişH oldu~ dair bir hükiıı:ıe'. -.~ya bdodiye doktorluğu ı-aporu. 
türürüz. 6 - C. Müddeiıımumılıg...n c nınhkftmiyeti obnadJğına dair vesika 

_ Fakat günlerce size yük 411Jstid~ı ı.irioe n1uddciumur.11J~kı;~ tvrlıklı TfleŞl'Ubat 'R'rilmesi kilidir.> 
->--k · tem 7 - Hü.~nühal k-'!ıdı; .,...... JE em. 

_ H:ıylr! H:ıyır! Bii"'..(' hiç ·Ask.erlik \.t-sik.&SI • ·uıu. '1t1vıvt"t varakMmde vana eyrıcn 

1 B lı bi 1 i ~nez.> yük o mazs;n. a ıısuH sanrı r 
16Y teklif edeceğiz, kabul eder- 9 - Talip olan ııalm ı...,,,ı bir '1•ırede ımı.tıohdem ı.e, aynlma-
ııen yolda para dahi kazanır • 1 "ııda malmır olmodıi;ırw dair vesika ~ ınütıealllk istida ve ,,..,._ 
llll. bulu vesikabrtn o rlaıre va1.ıU.1;ı ı!P R(ırri.~ribn'!"""'i llalindf> aynca mu-

l v..rak-.~meye mahal yoktur.> 
Bu söz üzerine kendi kendime ı O - Apğıda yazılı ~eki ide t ntmı..,.n.e: obo.ı taahhlitnamedeı<i 

pek ziyade memnun oldum ise , ı\•U, elsi! ke!lliıı resmi dairelerden veyahut llearl, ın.ıı •eya .....ı mil.-
de nasıl para kazanacağımı an- ess.,-,elel"de müııtahcleın olması -art-.r ' 
layamadığımdan sordum: NOT: Bu !<Wıl<>lırnme note.ce r....,ı taıwm ol.........ı.tu. 

- Ne iş görüp para kazana • ı 
cağım? - iV -

- Biz. panayırlarda dol&.ljll" [ TAAHUt1TNAME 
eanbazlık cdo · Sen de •-üze! :ll•li.re VekAlctince toprok lc\'Zi t."limatnanoesinin ıatbikı ıçın lefkiı 
kemnn çalıyı , .ıı. Beraber kon ~üeıcek komisyonlarda j5tihdan. edilmE."k ti:r..erc, fen meınuru oleral-: 
ııerlcr, oyunlar \"eririz. Ne ka •

1 
ycti~l.rilmek için bir vazifeye t.:ıyin edfürek tallın ve staj ma~dı 

zarursak hisseni alırsın. ile tapu ve kadastro fen mektebuı'.ie taLrr: ve tahs.ilirn neticesinde bu 
n1ektepten ınczun c.,ılaın;u vey<llJ.u· a1ekt<-'pfen. ınezun olduktan son.n 

Bohcmyalı seyyar oyuncu oJ. beş ıene müddetle hlı.met ifa etme"! veyahut istihdam edild.iğım vazife-
dukJarını anladığım bu adam -- dcı lsilfn eder vrya ıdarc hi:t. ı etimden men·.nun olnı.ıyar3k vazifem~ 
ların teklifi benim hoşunı;t gitti. nihayet verirse hem cezai fart \c hom de tazmin mohiyetinde olmak 
Çünkü Naµoliye kadar üraba ile üzere, yedi yüz e!U lira ödeme •ı" ve bunun ıç;n hakk:undı> dava ikame-
gı.dc>c<:ktinı. Bunlaıla beraber yı· 1

1 
sınc ·e il.W.m ~~tine hlztun olmadan b;.ı Whhütn:ıı~enin i(·rayu vaz'ı 

yip içt.ce:...tim. R~r de para ka - \eyahut hazineden alacağın v:usa bu alac.ı;ıımdan dPf:ıtan taka.-ı v·~ 
zana.caktııu. Derhal cevabı mu- 1 ın"'hsubu, ve yine bu taahhlıtnameden mtıtevellit btt ha..rıgi bir iht.ilAf 
vafakat verdim. Artık ben de iı·iıı dava ikameslne lüzwn hasıl olursa bu davanıa Ankıuıı mahke-
onlardan biri oll""' . ..:ştum. ı.ıt•lerint'e rüyetini kAbul V<' taahhüt fflıyorum. 

O gün öğle<.len sonra bir ka - Ad,..,., 
aa.baya geldik. Kasabanın ke • ,';üfus hüviyet varakawıdahı huvlye ı: 
ııarında. arabal::.'"l durdurup hay .... nin cezai Şii•"\ olOf• taahhüt ettiği y<di yüz elli liraya 
van1arı söktük, • nclırı ku!"duk. k.-d r ayni earUarl3 mütcselıııil <tfi· olarak kefalet ederim. 

Benıleruf (bu oyuncu kıım . Kefilin moslek ve adc<"r 
panyar.uuıı rei..si) erkeklerden Nüfus htiviyet verak'1sındaki büviyt·ti, 
birini al;.rak ııehr ~itti. Bir sa- _ v _ 
at sonra geldiler. ili.· 6l?ine ~a- Kabul cdile"cl< t.alipld mektepte hM: >y devam edcc~k •laiları 
rap şişesi, clınlt:k ve €.t gıbi ne-- rnı.iddcünee aylık 5-0 - 60 lir..ı ücret ve me-ktept.en ıneıun.yetini mütca-
Yllle ile bcr .. lxr lıeııiıu için de ! kıp liyakat derecelerine ve fct.dül kanunu esaslarına görf"' 10\J - 150 
bir şapka alını: !:lr'-11· 1 ı '"C aylık ürret verilecektir. «1633 c.2211• 

İki gün sorır-.ı bu kasabada 3 lıı:mmllliım•Rmı•~:ıııı:ı:z::Z!!Jllao3ıl~:ıc:z:::cıcımmm:;;;;;:ıım 
gün panayır olaca;;ından bura • \ 
da oyun oynıyacaktık. Erteai 
gün sabahleyin Eenderof şehre 
gitti. Pana:ınr nı:ydanında bi • 
zim için münasip bir yer tuta
rak geleli. Çadın oraya götiirüp 
kurduk. Oyun için liizım olan 
her şeyi hazırladık. 

~taliye Vekaletinden 
Dantelsiz bir kuruşlukların tedavülden 

kaldırılması hakkında ilan 
Dantelalz bir kunışluklann yerine dantelli bir Jruruş!uklar darp ve 

piyasaya k.A!i miktarda çıkarılmıs olduğundan dantelsiz bir kuruşlukların 
31/1:IarV941 tarihinden sonra tedavülden kaldırılması kararl:ı:ı:tırılmıştır. 
Dilnteh:iz bir kuruşluklar 1/Nisi'n/04:1 tarJhinden iUbarcıı w-tırl; iı..~~' ~l cı

DEMİR MADENLERi iŞLETMESiNDEN 
9 - 18 kiliılıılt rayları istenilen lı:utra gön! bCllmıei:e elver!Jlt 

RAY BOKME MAKiNESi 
Setin alınacaktir. Taliplerin resim, evsaf .,. -
(Et.bank - Divriği Madenleri ltletmeol - DIYl"!ll) 
dinnclerl ilAn olunur. 

-bil-

Beykoz askeri sabnalma 
komisyonundan : 

1 - Aşagıda cins ve miktarı ynılı 7 kalem malzeme 27/3/1941 ,_ 
MM: 14 de komisyonumur.co münakassaya korunuştur. 

2 -- Takarrür eden f:yat üzerirıtlen ,.o de 15 teminat a1ınamkilr', 
8 - Ev.af ve ııenıtt her ıwı me:ıkfir komı117oada ı&lllebilir. (22611) 
Adet Cinsi 

8000 
8000 
5000 
7000 

10000 
10 

300 

Yem ttırba.lı 

İp yul<ır beşlığı ve •Pl 
Belleme 
Kolan 
Gebre 
Nıılbant takma. 
euı 

, _____ o_en_iz __ Le_vaz_ım __ s_aıı_ıa_ım_a_k_om_is_ıo_nu_nd_ın ____ , 

1 - Tahmin edilen bedeli •112:10> lira olan 5000 kilo beya:z nzelinln 
21/3/1941 perşembe günü ••at H de pa.ı.arlıkla eks.ltm""i yapılacaktır. 

2 - Şartname.! her &üo il aaati d•hl11Me mezk.Qr komisycmdao be .. 
delaiı: alınabilir. 

3 - lstekJIJerin 2490 oayılı kanunun istedlti vaallı: ve 84!1.7~ linhlı: 

l1lı: teminatla bırUkte belli gün ve aaatt.e adı &<lÇ"'l l<omiıı;rooda hazuc bu-
1.wunaları ian olunur. (lll87) 

• • • 1 - Tabmln edilen bedeli •11780> lira cılıuı 21.000 kilo t. G. Bayer mol'-
l<lı Litoı- boyası. 15/3/941 •alı tıünil saat 14 de paznrlıkla ekalltmesi ya
pal8caktır. 

2 - tik teminat c881> lira olup ıııu"-tı_ .... _., ber ııüıı il saati daMllnde 
ksıi...,.-ondan bedel.<iz alınabilir. 

3 - tıte"klilerin belli gün ve 1&atte Xaıampqeda bulunan ~ 
hazır bulunmaları UAıı olunur. (2238) 

Beykoz askeri satınalma 
komisyonundan 

1 - 40 adet bos bidon 31/3/941 rtınil saat 14 ~ Be7lr.oc PKkı iı:.oql-
-.oda satın ahna komisyonunca münakasaya korunu,ıur, 

2 - Takorrür eden fiyat ılzerind'"ı ~ de l5 ldninat alınacaklar. 
8 - Evsaf ve şerait her gün maıkUr komivooda göriilebilir. 

TÜRKiYE CÜf\1HU~IYETI 

ZİRAAT BANKASI 
ıturulujı taı:ihl: 1888. - SermB;fe&i: 100.000.000 Türk: llra.ı. Şube •• 

Ajans adedı: 265 

Zlr•f ve Tlcart her nevi bankı fuu•melelerl, 
Par• bfrtktlrenlere 28tOO lira ikramiye veriyor. 

Zirant Bankasında kumb>ıralı ve ihbarsız ıasnrruf hes&blannda en 
nz 50 lirası bulunnnlara sc-ne<i.e 4. defa çekilecek kur·a :ı"' apğıda.ld 

pl!'ı.na göre ikramjye da~ı.'acnk.hr: 

4 aded 1.000 Liralık 4.000 Lir• 
4 • 500 • 2.000 • 
4 

40 
• 
• 

250 
100 

• 
• 

1.000 
4.000 

• 
• 

100 aded 60 Llraltk 
120 > 40 • 
160 • 20 • 

6.000 Lir• 
4,800 
8.200 

• 
• 

O 1KKA1": riesaplarındak.i paralar bir sene icinde 50 lir~dan a.-ıaa:ı 

rju41niyenlere iY.ramiye ç· ~t· takdirde ~ 20 fazlas'yle VC'rilc<:ektir. 

Lur'alar senede dört ılefıı 11 Mart, 11 Jl1ı7Jr.ın, ll 

lül ve 11 Blrincikıi.ıııın tarihlerinde çekilecektir. 

İkinci güııllıı sabahı panayır 
başhyacağınd:ın Benderof bü • 
yük bir sandık açlı. İçinden a
laca bulaca türlü türlü elbise • 
!erle bir kaç taııe püııküllfı, çın
gıraklı, sivri külfıh çıkardı. Her 
kes bunlardan kendine ait ala
m ahp giydil~r. Sonra ellerinde 
birer kilçük aynıı olduğu halde 

, yüzlerini türlü türlü boyalarla 
i "boyamağa ~dılar. Ben bil -

miyccek ve bu tarihten itibaren ancak bir t;ene müddetle yalnı7. mal aarı- Ji;::ı;ıo:;;~!Qliil?:=miZ;i;:::li....,;:.::a:ı;oı=~ıız:;;mıı:ıı:ır:::ı;ı:ıı:;:a;ı::;;..: 

dıkla:ıilc Cüınhuriyet Merkez Banka.51 şubelerınce ve Cürr.huriyet Merkrz Denı"z h k l ı· • 
Bankası JUbeai bulunma.ran yerlerde Zu-aat Bankası fUbelerınce kabuJ edı- arp 0 U U Ve iSe!H. 

Jebil~~::·danlelsiz bir kuruşluk bıılunanl:mn bunları m•lsandıklarıl• komutanlığından 
Cürnhuriyet Merkez ve Ziraat B-.ınkal.:ırı ~Uhf"lerine tcbdıl E"tUrmclerJ ilin Okulumuz.o. üniversite mezunu m atemo.tik Öğr<'tınMıi ıolınacaktır. ta-

12 .. .,., teklilerin ndtııs cii:rdanı ve dlplı>malar le- okula mih c:a.ıtları. ı :70) olunur. c803~> t :;, .. .,. 

1500 ..W yular -· 
2500 , yular bafı.t. 

- • bfab. 
449 • tunar ~ 

1000 > gebre. 

400 • Zincir y\llJır •il'· 
Yukarıda ,...W 8 Jı:alem muylalJ9'e tdldcrln ltomı.yona ,.,U-.klcrt 

nllmunclerdm bqentlnıelı: .,. ihaleden l& illinde teoıım ~rt.Ue p;ızarlikla, 

satın ahnaeô:tır. Her kat.mı a:rn ""' taliplere de ihale edilebilir. thal.,.ıl 
28/3/941 çarpmbe günü -t 14.30 ıla TophorMde Lv. AmirJ.iii oatın atma 
lrom.iayonımıla l"OP'l•cakbr. bteklilerin !><ili .ıı:ı. ._POll•rtJe komisy""' 
.. ,.ımeı..ı.. (1002) (-) 

• • • 
Topbomede Lv. yollama Jlld. deh' ıı....,, k<aııır->t"Ünün elekte• 

bobini, cereym Yeren llııtllı: i<ablonlln ~tirilmeei, bir wlet otom:ıtlk ol
Coria t;akı!m- pazarlıkla elcailtmeye konmuştur. tııaı.ı 25/3/1941 sall 
gUnlJ saat lli.30 da Tophanede Lv. ;lmir!ili .. tı.ıı alma komiayonundıı y~ 
pilacO!<tir. Tabmh>. bedel! SO liradır. Taliplerin 150 :ıı:u,.,. 1amiııatllc k.O< 
mıa,.oıı. ~- (ı003) (2088) 

• • • 
10.000 adet yular sapı ... 10.000 adet :ruıar bqlıb ahnocaktır. Taliple

rin lı:omhyona getirecekleri nümunelerden beğenilmek ııuretlle pazarlıkla 
eUlltrnesi 26/3/941 çarııamba gjlnü ıaat 16 de Tophanede Lv. Amlrlilli .,.... 
tm ahna komısyonunda yapılacalı:tır. Taliploriııı nüroune ve kat1 temıııal-

ı.rile belli Yllitıe komioyona ııelmelori. _(1004) (20ii) 

• • • 
75 elft lı:ayalc ayakkabw almac oktır. Pazarlıkla eksiltmeli 28/3/9'1 

cuma günü saat ı5 de Tophanede Lv. Amlrliili satı.ıı nlına komisyonıın• 

da. yapılacaktır. Tahmin bedeli 1293 lin 76 k.uruı Hk teminatı t7 Jira f 
kuruştW', Taliplerin belli vakitte k.:> mis70na gelmeleri. Nilinune ve ,arl .. J 

namem k.ıımlsyorıda ıörilür. (1014 - U?3) 

Miktarı 

Adet 

5312 
4208 
3600 
2104 
4%08 
1052 
1052 

• • 

2.5 oantmıhk lelı: dılb çılı:ı.nl<Iı 

4 aaııtim paldum uru tokası. 

Hamut için burgulu halb. 
1.5 santimlik tek dllli tolto. 
3.5 ııantlmlllı: tek dilli tokı. 
Hamut aitacı. 

Çavdar sapı aimit. 
Yukonda yazılı malzemelerin p112arlılı:la elaılltıneoi 28/3/Ml cara' 

ıünü saat 14 de Tophanede Lv. Amirliği satın alma komisyonunda mütt• 
ahhit nam ve he::ubına yapılncaktır. Hepmnin tahmin bedeli 2'197 lira 9' 
kuruştur. nk t.entinntı 209 lira 85 kuruştur. Nümunelel'i komisyonda gö .. 
rO.lür. isteklilerin belli saatte komiayona gelmeleri. (1009 2146) 

••• 
Afağlda yazı.lı bakır kuplar pazarlıkla satın almacoktır. ihalesi 26/3/9-d 

çarpmba gU.nli saat 14 de ·ropbanede ht. Lv. lm.irllgi satın alma konı~Y~ 
nundn yapllacaktı.r. Her kn~mi ayrı ayrı taliplere de ihale edilebilir . .tr 
telı:lllerin belli vakitte komıs70na gelmeleri. (1017 - 2176i 

Oina! 

Büyillı: laız.an. 

Küçük kaun. 
Karavana. 
Kapaklı blllı:nıf. 

Kevgir. 
Kcı>90. 

Saplı bıo. 

Yal tavam. 

Miktarı, 

Adet 

500 
500 

10.000 
10000 

1000 
1000 
1000 
1000 

••• 

T•tarı 

Lira 

42.000 
80.000 
ll0.000 
80.000 
3.000 
3.000 
3.500 
4.600 

lcminat: 
Lira 

816(; 
2250 
3750 
6250 
225 
225 
262.68 
837.50 

17.GOO kilo tut.uı."\urma odunu alınacaktır. Beı-- ldloı.una bir kurııl 
70 llalllim fiyat t.ılı:nin edilmiştir. Pazarlıkla eksiltmesi 28/8/g.jl <UJ1ll 
cftnü ~t 16 da Tophanede Lv. Amirlili satın alma koınL"'yonwıda y!IP'" 
lacaktır. Kat'! teınına\ı 43 lir:ı 35 kuruştur. Taliplerin belli "'ıki11' 
komi!!Yooa gelroelerı Evııa!ı komisyooda ıönıltir. (1015 - 2174) 

••• 
Beherioe 125 kuruıı fiyat tıı!nnlrı edilen 100 adet hamam borııoW 

alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 28/3/1941 cume günü ••at 14.30 °' 
Tophanede Lv. lmirlili satın alma komisyoouruia yapılacalttir. lllı: tcıı>'"' 
a.at> 24 lira 38 kur111tur. Talipledıı belli valı:ltte laınıiayona gelmelor• 

(1016 - 2175) 

••• 
4 li8te muhteviyatı -kine porça!arı ahnacalı:br. Pnarlıkla eksıltrll.; 

Wl/941 pazartesi gtinil .. t 16 da Toplıanede Lv. lm.ir!Jii satin oııı>' 
komisyonunda yapılacoktır. Tahınin bedeli 920 lira 72 kuruş temtıııP 
138 lira ıı kuruştur. •ralipl•riıı belli valritte lı:omia10na ıeimeleri. 

(1008 - 2032) • 

• • • 
6727,5 kilo ..,n sabunlu lı:ösele kırpıntıın ... tnııcaktır. Pa,nrlıl"la eie$11' 

mest 27/3/041 per§enıbe günü aaat 16 de. Tophanede Lv. irrıirliği s.."llJD "; 
ma kombyonundn yapılacaktır. Tahmin bedeli ~04 lira 55 kuruş ~~ 
teminatı 75 lira 69 kuruştur. Kırpıntılar Tophanede Lv. mamul anıb~n uıct' 
gilnllilr Melclileriıı belli vakitte komisyona gelıneleri. (ı020) (!!2611 

••• 
24/3/941 tarihinde Tophanede Lv. lmirllği aatın alma 

pazarlığı yapılacat;!ı a!ln edilen 4500 i14 5000 ton buğdı.y 
eksiltmeslnden şimdilik voz ge<;ilmiştlr. (1021) 

komlsyun 1J'.,4I 
kırdınlrnAl1,; 

(2262) 
----4 

I lzmir Vilayeti Daimi EncümenindeJJ 

1 

Kapalı eksiltmeye konulan i.Ş: 1zmir Manian yolunun 24 -t it~ 
28 1' 7$0 inci kilometrel~ri ar~ 

. da.ki IC>Rnin eenslı tamjrııtile ~ 
1 imal.it inşası 

1 

Keşü bedeli: 37271 lira 95 lruruş ( 
Eks.Jtıncye ait kf!Ciİf ve evnuu saire: Kap&.lı eksiltme partnamesi rou;,. 

vele projesi, keşif sılı,ile5ı ! 
cetveli, fennl V<' husu.c:J şnrtrıaJ'l'l;ı, 

Ek. ~Jtınenin yapılacagı mahal, tt\rih bmir vilAyeti daim! encuınerı1 ı!I 
v• s oti: 3/4/1941 perşembe gunü .,,,,ı ti 

kapalı ek.~ilt.ıne yaplkıcakur. 

Tenıinatı muv~kkute l'Vı:~kı: 2795 lira. 40 kuru'3tur. >' 
Bu işe ait ve yukarıd:t yazılı Keşif tzınir, Ankara, tsLanbul NaCiD ,.t 
cvrakla~ı _ ... . . dürlt.ıklerinde tetkik edilebilil'· ,rJ 

Tahplerın __ Y~.k<.ıı 11.l.rı .ıur lll.>.!Ü fıkrada yazth munyycn saate knd~u·.~ 
r;<'yılı kanun hukun1l ~ı_nc A?ore ha?.J~lıyacakları teminat, ehliyet ve 'fı...-~J 
Odası ves.ikal:ırile teklıı.ııa:ncl"'r havı zarflarıru encümen reiallj:lne ıua1'P"" 
muknb:linde tevdi eylcınelt.·rj 

f'l.. 'tada vaki &:ecikn~eıcr kııbul edilm.er.. (207 l) 

i 


