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GÜNLÜK SİYASI HALK GAZETESi 
Her yerde S Kuruş 

Türkiye ve S. Rusyanın 
Almanya ile 

iş birliği 

---- --- - - --

e 
s TiJrkigenin Almanga ile 

tlalıa esaslı ae sıkı bir iş 
birliği gapması hakikatte 
na,ıl Javranmaınızı icap 
•tlecektir l, 

Yazan: Hüseyin Cahlt YALÇIN 1 

iN,. lmany;mın Tilrkiyeye 
~ karşı hiçbir düşman 

<<Türkün çelik göğsüne çarpan 
kafa mutlaka parçalanacaktır>> 

niyeti mevcut olmadı- e 
ğına Türkiyenin .,.;ki bir dost H. , 
Ve blr ~ilah arkadaşı teliıkki c- asan Reşıt Tankut'un Kırklarelinde, 
dildiğine dair arada sırada Al- Feritlun Fikri'nin Boluda Aga"h 
ınan membalarından bazı te- , 
minata tesadüf cd~riz.- ___ şinıdiye Sırı·ı Levend'in Niğdede ve Ali Riza 
kadar bu yolda gorduguınuz en 1 ,.,,~ • n . b k d . . 
dostça aözlerin içinde bile öyle 1 ı vrenın ıyar a ,,., a verdıklerı 
bazı emellere Vt ta.le~lere. del.ii: kon/eranslar heyecanla kareı/andı 
!et eden ışaretl-.r vı.rvır kı bızı . . . V 
ciddi surette düşündürnıeğe Kıık}ııreli, 24 (a.a.) Parti !erce dinleyici önünde dünya 
k• r· 

1
. , Um unu İdare HeyPtı Aza.~ından ahvali mevzulu konferangmı 

aıcıı. M 'fb H . · h h • araş "'e u;;u asan Reşıt vermiştir. 
llir ker.ı, bir devletin, er ~n- Tankut dün Halkevi salonunda 

gi. bir ecnebi devlet tarafından 1 , hah . d ld . Hatip, hudutlarımıza ge!M 
bir talebe maruz kalmaaı hiç sa on ve çeyı o uran bı! (Sonu_ sayf• 5 aütun 2 del 

te temenni edi!ecPk, _.memnım' M ı • R • 
olunacak bir ş•·y değildır. Bız e c k • ı • 
Almanyadan rıe ?.ııman memnun 1 s e 1 s ve 1 I • 
olabiErdik ., Ji:ğp~· AlmanyR. biz-

~~~m~~~- bi;k~:~ı.i ;~~~~~yJf n ı· n konferansları ~ akat bır "ıstek,. da•ına nahoş-

müşterek tebliği 
Moskova 

temin ediyor 
"Eğer Türkiye bir tecavüze 
uğrarsa S. Rusganın tam 
bitaraf lığına güvenebilir,, 

Türkiye de Moskovaya 
ayni teminatı verdi 

Ankara, 24 (a.a.) - Türki-ı 
ye ve Sovyet hük\ınıetleri, bu
gün Ankarada türkçe ve Moo
lı.ovada rusça olarak aşağıdıı.hl 
tebliği neşretmiı;lerdir: 

Bugünlerde Sovyet ve Tür -
kiye hükümeUcri arasında bir 
deklarasyon teatisi yapılmış -
tır. 

ye hilkil.metine bildirmiştir. 
1 - Bu gibi haberler 3ovyet 

hükumeti vaziyeline kat!y~n 
tevafuk etmemektedir. 

2 - Şayet Tiirkiye hakikaten 
dil~arı tecavüz olur ve toprak -
Iannı müdafaa için harbe gir •

1 meğe mecbur kalırsa o zaman 
Tilrkiye, Sovyetler ile ara$ın<la. 
mevcut ademi tccaviiz ınisnkı
na istinaden Sovyetler birliği
nin tam "Comprebension.. Ye 
bitaraflığına güveneLilir. 

tur, daima emmyetaızlik . telkin 1 
edec<:k bir nıa.hiycti haizdır. - e Milletin Göz Bebeği Cümlıurr"'8imiz ismet tnönii 

Ti.irkiye harbe girmeğe mc~· 
bur olduğu takdirde Sovyetle· 
rin Tiirkiyenin miişkUJatından 
istifade ederek kendisine h\i 
cum edeceklerine dair ecnebi 
matbu:.tta çkan hab<>rler iizc
rine ve bunhu-la alakadar bir 
istifsar dolayısiyle Sovyet hil· 
kilmell atideki ht18ttsalı Tilrki· 

Bu beyanat dolayı sile 'fü, ki
ye hükiııneti Sovy.:t hiiküınc:ti
ne en samimi teşekki.irlerini bt.-... 
yan etmiş ve Sovyet Rusy nuı 

($011ıı sayfa 5 ıütun 3 ~e) 

tefı~~ns~m\i;~~:·;leb~~~~k~~~ Şehri"ıizde ilk konferans --
istegm şekıl ve mnhiyetıne go· •• M a t 5 u 0 k a 
re bütun bütün acı ve tahammül 1 b •• lJ • "f k j 
edilmez bir vasıf iktisap edebi- ugun nıversı e on erans M t fi 
hr. Alınan do~tluk teminatı için· 1 0 0 0 a 
de aç~tan aı:ığa görtlüğilınüg, salonunda verı"lı·yor 
'Veya ımalı surette anlattıgıınız go·· ru·· ştu•· 
Alman talebine gelince bunu 1 • Büyük Millel Medisi Reis llk konferans bugiliı saat 17 
''Türkiyenin Alınruıya ile daha 1 vekili Siva.a mebusu Şcmoıett!n de Üniversite konferaruı aalo • 
esaslı s~.rette_bir iş b~liği yap- İ Güna.llay şehrimizde muhtelif nwıda saat 17 de verilecektir. 
ınası., cümlesı ıçm<le ifade erle- 1 yerlerde bir Heri konf<-tans ve- Şemsettin Günaltay ayın 27 
biliriz, recektir. (Sonu ""yfa 5 ailtun ~ ~e) 

Bu ne demektir? Türkiye - ı- · · 
llin Almanya ile daha esaslı ve A 1 t • k 
lllkı bir iıı birliği yapma.~! ha- a n 1 
~~ı~ec~~;! Y:~~~~'., )--- -
)lacnğız ki Almanya onu kendi- ) 
ııiyle esa.<ılı bir işbirliği addedc- ) !!!~~~~~!!~!!!!!!!!!!~!!!!!~~!!!! 
Cck ve bununla memnun ola- ) • 

lbd~~~~c::~rı~v:s.~~ı 1 Meydan Ha rbı 
•urette isteneceği anlaııılan bu ) 
iş birliğinin ne mana ifade ede- ) ı · ı · 11 B .. .. k f · ı A 1 
Ceğiniöğrenmekiçin_Yugosla~·,ı ngı iZ uyu 1 osu,, ve man 
Yaya teklif edilen iki şartı du-
Qünmek i.~ap eder. Bu gart!ar- denİzalftlartOIO Saldtg" 1 dehşet 
dan bu sutunlarda bahsetmış -
tik: Alınanlar, Sırplardan dtı- D • -d f ·ı Al hiı<le Alman rejimine .ınüs:ü~ enızalfılara karşı mu a aa Si el: J• 
bır politik:ı. takıp edılınesuu 1 A • 11" v • ti • 
ve Nasyonal ::ıosyalizm aleyhin- arımız, mıra ıgın gayre erı • 
de tcz_ahürıere meydan verilme-, Kara günler Umumi endice -
ll!.cııını ve Yugoslav ıktısadiyatı- t .,. 

ııın A!ınany:ıdaki usul v_e reji· fngiliz bahriyesi ne iş görüyor ? 
ille uygun bır tarza ifrag olun· 
llıasını istiyorlardı. - YAZAN : ( 

Filhakika, bu Alman emelleri· ) J '/ ' - B k 'li Ç " 'l === 
!lekiller ne kadar tenevvü etti- · -

~·-.--

Japon Hariciye 
Nazırının matbu· 

ata beyanatı 
Moskm·H, 24 (a.a.) - D. N. 

B. ajan,;ı bildiriyor: 
Japon haril'iye nazın B. Mat

suoka, refakatinde Japonyanın 
Moskova büyük elçisi B. Tate
kava ile mezkur elçilik müsl<> -

(Sorı:u aayfa 5 ılitun • ·1eı). 

Parti Grupu 
bugün toplanıyor 

---o>----

Haricge Vekilimiz 
izahat verecek 
Ankara, 24 (Telefonla) -

Parti grupu yaı-ın (bugün) saatj 
. 15 te Büyük Millet Meclisind~ 
toplaııacaktır. Bu toplantıda 
Hariciye Vekilimiz B. Şükrü 
Saraçoğlu, son harici münaae -
betlerimiz hskkında Büyük Mil 
Jet Meclisi azalarına mufassa 1 
malfımat verecektir. 

ne na~l bir şekil verilse ve bu l ngı '"' aşve l . ,orçı ..J 1 
lılse ve ne kadar göze çarpmaz, İngiliz Başvekili Churchill, geçen günkil nutkunda müt-
h.işsiyata dokunmaz bir kılığa hi.5 bir meydan mulıare!x':linden bahsetti. Bu muharebe At· HA R p 
l!okuJsa bu emeller her istila e- !antikte, lngiliz donanmasına karşı Alınan denizaltıları r~-- ' 
dilen memlekette esas itibariyll' ve korsan g-emileri tarafından açılmıştır. ( 
hiç deği_~miyor. Gözümüz ö- 19H Dünya Harbinde .de ~u böyle o.lmıışta ve o zaınllll:.b.~-Z I VAZ.ıYETI 

ll.umanyayı istila ettiler. Der· 0 harpte l 2 mily•m ton ticaret gcmiHi b:ıt1raıı Alman de-
nllnde mısaller var. Alınanlar riye nazın olan Clnırchıll, bır avda bır mılvon ton ve butun 1 
haı bir "Lejyoner., bükil.met ik- ni7.altılannı, eniııJe sonunda ıskartaya r-ık:ınnıştı. Nasıl 
tıdar ınevkiinc gı;ldi· .. ~ani. Hu- "aptı? Bu biiylil< işi.nasıl ba.şardı? Alman _hahriycaine, kor· 1 
lnanyad:ı bir nazı hükumetı im- san gemilerin<>, deııızallılarına karşı !ng-ılı7. donanmasını 
11ıldu. Rumanyanın dahili. iklı- ruu;ıl hazırladı?. ( 
'adi \'e sosyal teııkilitı ~ -~l- Bütün buı,!arm n:vabın,ı bi7.znt Churc~ilrin kalemin • ( 
inan modeline göre <leı,'l~tırıl· <len tercemc: ,.do'rek (YF,Nİ SABAH) sutunla.rıııda O· l 
lrıeğe başlandı. Evvela yah~di· kuyucularımızın blifadelerine aı-Ledec.,ğiz. l 
ler mezbahada kıbr kıtır kesıltlı . ,........._~; wnaJS!taJ»tı~,.,.,._.. .,._, .............. ._. ~ 
~alıudi evleri ve mağazaları ynğ . 
lna olundu. Rumanyadal<i siya- Rıınıanyatlan ııonrn Bulga· tında bizim oku<fni;'llmuz haki- ! 
et ınü!t('Ciler Almanlara teslim rİ$\an, o da a;·ni ynl•ı tutlıı. hat, Almanya bundan vazgeçe- ı 
"lild!. Rumanyanın iktısaı.li Son bir telgraf ,·ahı H d ' • mez. Ç\inkii A \'Tı,ııaya Yefm~k 
~~ zirai kaynaklan Alınan e- tarL~ının orada <h filiyata ı;eç iflteıliği "Yeni Niz.ım., budur .. 
lrıir ve kumandası altına veriJ. 1 mck üzere bulund•ıı,'1.'ııc? mııJ- Bu'lılan dolayı<lır ki 1tıılya •e 
ili. Hasılı Rumanya, baştan ı deliyor. Yahudiler imin dduk· Janon"avı peşin<• ta.imuı;tıı· ve 
~ bir Alman müstemlekesi lan için telefon kull;ınma.mul ı- medeniyete karili kılı~ çekmiştir. 
....Wne girdi. Hem bn öyle bir 1 mu bir mebus lavsıye ctnıış. Almanva bu yolda yürlimekien 1 

lnüstemleke ki Almanlar içirı Ya;·ın ba;;ka bir ıH'lıtıs onlru;!' kendini alıkoyaı,,a kendi kendi
~ başına gec;meltten ba~ka ı klyma gilıı doğra.ıımalaıını ın_u- sini inkar etmiş olıır. Onıın i~iıı 
<uç bir zahmeti ı~ammun etıni- nasip göı•iir, ve hu t.e<llıi~ ful~ son dakikaya kttdar emellerini 
~or. Bütün yük, bütün mas- çıkanhr. Bulgaristamn ıHgali file çıkarma,;a çalışacaktır. E
l"at, hatl.9. işgal ordu.sunun mas- I henüz yeni olduğu için Na.~yo-1 ğer "lş Birliği,, talebini anla
l'ıı..t:ı bile Rumen milletinin sır- , nal Sosyalizm medeniyeti lıe- makta biz yanılıyorsıı.k, liıtfcn 
!ıııdalı: • O buğday amban memlc- nüz bütün filizlerini gösterme- Alman k:ıynakl:u-ı bununla 
~r ıı ahalis. b""''" aç Fa- ıniştır. Fakat sıraı;ı gi>lnıek ü-':ııuıatınAlınas an askerı led;'yec~ ne zeredir- kastettikleri hedefi bir.e a~ı.kça 

, . söylerler nıi? 
L urlarsa alıp paketlerle mem- lute "Alın un ya ile ciddi ve &o 
"'lıetıerine gönderiyorlar. ııasb bir ~ birliği,. ıırzwm al- llüseyiıı Clıbtt YALÇIN 

Hava tehlikesi 
·~----=-· -----~~-:· YAZAN: 

• 

Emekli G•n•,..I 
Kemal Koçer 

• 
Uçak, u~uş si'ası dahılin<lc, 

tehdidini ikaa kadir bir silah 
olunca, ceohe gerileri, daha 
doğruRu muharip memlek<.~ 
tin bütün hinterlandı hava 
tehdidine manız kaldı. Gfıya 
hedef, nskeri, yani harple il
gili milesse:;clcr, tesisler, va
sıtalar, ü,;Jer, meydanlar, mu
harebe hayalını yaşayan ve 
ya.<ıatanlardı. Fakat, bu inti
habı bir kanuna raptetmek, 
muharipler sınıfına dahil ol
mıyanlan istisna etmek, bü
tün bıı hava teşebbüsleıinı 
medeni yet, adalet ve nisfet 
esaslariyle telif etmek müm- t ı 
künmü idi? 
Harpte, yalnız ve ancak ga- ı 

(lonı.t uyfa 5 aütun 1 deJ 

Almanların Yugoslavya Moskova 
Strumada nihayet inkı- lngiliz gale· 
tahşidatı yat ediyor besineemin 

--ıı--- --·--. 
Bulgar/standa -Yugoslav nazır- A/oskova radgo-
vesika usulü ları Viyanaya sunuıı müllinz bir 

Beı!.~ı~'!.f~~~.~ldi Reutı>rı gidig?.rlal' t ;--__ t_a_h_m_i_n_i __ 

bil::~~;~;~do!aı;an ~ayialara gö-ıingiltere protesto etfi ı 1 Ankara Radyo Gaıetr~_u 
re, dun ogJro,,nberı Struma va-/ . 1 .. .. , 
di ·i d y h d d d • 

1 
Belgrat, 24 (B:_a.) ~· Heute~: , D~nku ::>ovyet radyo"u l ' aflrı-

s n e unan u u ~~ ogru Jyı haber aldıı;1 soylenen bır !ık ırmalinJc Atliintik lıarlırn-
Alman lotsl:ırını_n büyük mık- 1 Jl!embs.dan ôğrcnildi~ine gör_e den .bahS(.>derkcn r7.cü.n,. ·Jiyİ,1 
yasta hareketlen vuku bulmak- 'ı: ugoslavyn bıv;vekılı ve harı- deınıştir: 
tadır. cıye nazın bu akşam Vi,·an~', a " Giı·ru··1u··"0 k" A , 

• , J • ·-- J r ·ı E"!t"l'h:n. 
Butı:ari:,,tand& voııika usuhl hareket ~kceklerdır. . Aynı ciddi olarak ise kan mı s bııkn-

. Mo~kova, 24 (a.a.) - Rad - ' meınb~t're ~Iman~al ıle :~kt maktadır. Bu· itib'.ırİa İn,yjitere 
yonun bildirdJğine göre Bulga-• y~ııı ~f.cym ıınza .1 ece tir, işin i~inden galip oJ:ıınlt çıka· 
ristanda tert:yağı ve vejetalin elx> ıır edon hakikatll'r caktır ... 
yağı veı;lkaya tiibi tutulacak · l B~rı:e! 24 ( a.a .) - Ofi ajan- Sovyet hiikiım~ti haı-biıı b•-
tır. Diğer taraftan ekmek tel 51 bıldıııyor: şındnııbed yaptığı tcfsirlt>ıd~ 

Y'!g~sı.a~ya. vaziyeti hakkın· daiı~ıa bitaraflığını mulıufaı;ı 
fınndan ~ı.ktıktan 24 saat souraj da bırbınnı nakzeden haberler,,. <'tını_, ve şimdiye kl<lr.r tng' l -
aatılığa ar~lecektir. CSonu ıayfa 5 aütun 5 de) (Sonu s;ıyf~ 5 sütun 5 d~) 

SABAHTAN SABAHA: 

Yeni bir 
mücadele 
karşısında 

Balkanlar 
tereddüt 

geçiriyor! 

İzmır şöförleri
nin bir dilekleri 

- 28-
MtJSAHAKA.."11!<1 ŞEKJ.1 

Btı po:ırç:1yı kes ip saklayınız. 

Son parça neljredildikten eonr~ 

bu parçoılar bir araya s~irllnıek 
s:.ırctiyle m~ydana çıkacak reatrıl. 

'\"ug«;!~ıı1·~ hut1bcTu ve ku\ \·etleri vai.ıh adresinizle bir! ikte idare-

AJnıı;.nlar Rumanyaya ayak !er paktına iltihalt edip orada da mlze göndermek bahar müHb• • 
bastığı gilndenberi Yugoslavya ı Alman askerleri görününce bu konııza iştirak için kili gelecek· 
sancı çekiyor. Bulgaıist~n Ur.- (Sonu .. yfa 4 sütun 4 de) , ....... , ... _________ _. 



,. 

r00YUCU 
DİYOR 1: 

ANLATAN: Fl.R GAZET'":CI 
Bir hahvecinin 

şikayeti Yeni u"" R A ~ RE KO iSY u. Maari,.r 
kooperatifler · Al~ 1 iW Ü d Ü r Ü Bırkariimizdenı;umeırtuba 3-

Y E 1. r o R l V E 1· aldık: Hülasa 
W. Polonya harbi ..,....ı..ında 

ldt. Dostum A.Bahtasorun. anas.ıle 

lıabası. aynı rece ıçındc öldüler. 
Bu. !arın nezfi dilnağiden öldilk
leı K.ı aati ı:ıevcuttu. Fakat nıore 
hi> bu arıu bubnmayruı bu ö
Wm vak"alacuu tabii côrdli. A. 
Bahboar bir ~ de ayni fekilde 
küç\ık kardeş!Dl de kaybetti. C,,

sodl l'luayene edea. ı.ab ... a doktoru 
bu dwnde de bir ı;cbep bulamadı. 
V • ""1hi;vet.l bilaımiycn alı..ri biı: 

ha: bk oldutuna lumaat IOW"d•· 
ır ir haber sur.mayan bu ani 
"" n Ull; olümler A. Ba.b-" 
ço sar.~tı. Ni;ı:anlıaı oou bu kor
l<un olilm k5buslorm<lu. kur
larm 1t tçin kendı evıne aldı. 

- Fakat.. dedi. Siz bu ölüm
lcrı !ıar~-a ne türlü izah ediyor
iAlfl J:Z '·· 

-- Vallahi bilmem! .. 
- F:ık:ıt, rica ederim, •öyle-

7i11iz!. Oh! Bu akşam vicdanı
nı.Ja, doat ve arkadaş vicdaııı
nızla konuşmak istiyorum. 

- Fakat, muhterem bayan, 
Rizi IX"" dram halinde görilyo-
rum ~ .. • 

- Oh' Size yıılvanrım. !!ti
fo etı:ııeyiııiz! .• Samimi f"ıkrinizi 
oı;rcıımıye muhtacım! .. 

Samimi fikrim mi• Valla
lıi, bence, yani benim kanaa -
tımce, bu mcsclccle bil· doktur
luk ı i yoktur!. 

- Ya? .. 
- Daha ziyade bir zabıta işi 

olac:ık • 
Gen kız. tekrar a ikıir bir 

1 
korkıı içinde hopladı: 

Ne dediniz! •• diye eordu. 
Zabıta l~i mi. 

- Evet... Bcıı ol91UII bu es
rarı <1:1bıta lıakımından araııtı
n rım.. Yoksa Balıt.asorların 
8.•levi bir müşterek kaderleri 
olduğunu ı.a.nnctınem ! .. 

Gc-nı. kızın birdenbire yüsıin
den bır ürperme geçtiğini fark-' 
ettim, Helecanlı bir sesle: 1 

- Yok.. yok .• dedi. Ben şilp- 1 

heleniyorum. 
- Şıiphe~niyor ınueunuz 7. 
- 1'~et! .. 
- Neden?. 
- Bunun herhalde garib bir 

~Y oldui:=dan_. Çünkü.. ı 
- Evet, c;ünk ü ? 1 

Gen~ kız blrdeubıre su.smu;ı- 1 tu. Söylemek istemıyordu. Son
ra ganb gOzlerle etrafına, b:ı.h
ı; ye, y!lksck ve ge<·e koyu göl-! 
ti~ ııannıruıı olan çamlara 

rak: 
--Çünktt .• bazı ~eyler r;örıl

yorunı. yahııcl. bann öyle gel
di! .. dedi. 

Ba1ı ta.sora ald yeni bir 
~· mı gördünüz? 

- Evet.. 
- Ne gibi? 
- Vallahi bllnı~nı. o gl'eeden 

beri fena halde düşlbıilyorum .. 
Rica ederim kimse-ye söyleme
yi~. Sir, onun en yakın dostu-
111ınuz diye size söylilyorum ... 
Ben geçen akşam.. mebtabd:ı. .. 
uyumadığım lı;in.. odamdan.. 
penoereden mehtabı ecyrediyol"· 
dum. Geç vakit.. bu ylllu!elı: du
varlar yok mu! bahçe duYv· 
lan .. 

- Evet? .. 
- - O rluv:ı.rlann taralmda&. 

~amlann altından bir gl)lgenin 
yUrüdi'.l~ünfi gördüm. .• 

- Golge mi• .. 
F:v~t! .. w 

- Nan! bir gölgı>• .. 
~ Bilmem. .. Fakat bir arahlı: 

<;r..mlantı altından kurtuldu.. 
melıtab ba1J1nı aydınlattı. Son -
ra tPkrar camL-ı.nn karaclığııı. 
da kavboldu .. 

Tarııyabildiııi.: mi• • 
- Oh, hayır•.. Fakat, ne 

r 
Yeni Sa ah 

llN•LIK 
t AYLIK 

TUrklye 
1400 K._, 

1IO • 
2700 ~ .... - . 

1 AYLIK 400 » 
1 AYLJK 1IO • 

26 Mart 1941 SAL! 
21 Sefer 1MO 
11 Mart 1461 

-. 
IOO » 

Glln 84 aya. yıl: 941 • K- \al 

QQa.. Öll• lk•••I 
11.S2 ô.55 9.21 Ezaal 
ııM 12.20 lMD V-ıl 

Al<foı• v... ı ..... k 
11.00 1.31 9.51 Ennl 
a.n ı~.r. ue v-u 

DiKKAT 
c.Ytı1H lab&h> a g5nderllen yazıl ... 

Y• ..Vf'ak netr•dtlabı edlkn_.n iade' 
olunmaz v• bunların kaybolmuın
d•n dcla71 lılç bit- -117" k•bul 
ıt11lımet. 

yalan söyliyeyim, birdenbire /-curu[rıgor ~1 geldi "Bizler tstanbulua adelleri 
B3htaımra benzettim!.. Yahu'1 yüzlerce olan kahveci cmafı, 
bana öyle geldi! .. Bılmiyorunı:.l san'at ve sermayemizin esası 
B:ilitasorun uykuda g=nek i.ı- H E af C . B h . . olan hakiki kahveyi temin e-
dcti var mıdır? eı: sn emıye- Kıvırcık etı· rrı·yatları ı"ndı"rı"ldı·. u sene .şe rımız- derek umumi halk ve mü.şte-

A la' • • b" k t" , d h" b" • • k rilerimizin teveccüh ve meffi 
- s .. tı ıu ır oaµeıra }.• ı e ıç ır yenı me 1 nuniyetlerini celp etmeklt•n 
- Vallahi bi!mC'm ... Herhal-ı • L •• l J J } k 

de, zan11ıaa ailevi bir hastalık fı olacak U <S mag" aza ar aza tı ıyor tep açılmıyaca , şu günlerde aciz ve muztar 
1 

kalmal•ta, ne kavnılmamış ve 
olmıı.sından k~rkuyorunı!.. ~ ll:ııranırozlar, kunduracılar, Ma~rif .füdürü Tevfik Kut ne de kavrulmuş çekirdek ha-
~ra~- bıze dogru sapsan YI;!: 1 ve dokumac.ıfar kocpcrntifle '1- Fiy2t mürakabe kom ,yonu Böylelikle kıvırcık ile Jağlıç 1 Anlmradan şehrimize dönmüş - kiki kahveyi bcılamıyarak ka· 
~e gülerek . Bahtaoor gclrlıgı den başak dığer esnaf zümrele· dün ın11tat toplantıbrmdan bı-' fiyatları biribirinin ayni olınak- tur M~arif füdürii Ankarada . rl'lli ctı:si meçhul ö·'Utiilmüş 
ıçın bın.lenbıre susmaya mec • rıne mahsus olmak üzere yeni- rini d:ıha yapmıştır. tadır. Zira, evwlce 75 kuruş a'!ıkadar Vekaletlerle maarife 1 k~~elcri ı;urada:ı <>buradan 
bur ol:ınuştuk. den ııı.ı-lelif esnaf koqıeratif- Dün:al tcıplanlıda, komi~yor. olarak kabul edilen kıvırcık eti dair me~eleler etrafında. temas- temin etmekte isek te hakıki 

Fakat biçare genç kız. !:ıı, !eri kurulmasına karar verilmL'l- et >ıa -hı iizcrinde gödişülmüştür. narhı, aynen ipka edilmiştir. I !ar yapm!:;itır. ı 1 kahve olmama5ından l'lltL~-
şüplıesinde tamaınile yanılıyor- tir. f;imdiye kadar kurulan ko- Komi.;yonun, dünkü toplantışırı- Etten ba~ka komısyon lüks 

1 
Diğer taraftan öğrendiğimize, lanmız düşmüş ve bu yüzden 

du. nperatiflcrin, kooperatifl~rden da kuzu fiyatlarına narh koy • mağazalar ınt>Sclesini ıie görüş- gör Vekiilrt şçhrimiııde yeni efradı ailelerimizi ı;!'Ç'.nclır
Çünkıi bU11u korkunç felılket beklenen neticeyi verdikl,.ıini ma:;ı mevzuu bahisti. Fakat ko-J mü.~tür. Alınan kararlar~ göre te<lrıs .rncsı •çin hiç bir yeni mek ,öyle duraun gümJ.' k 

zaıciri isbat etti: göz önünde tutan alakadar m:ı- misyon kuzu eti fiyatları i;?.e -, veniden birinci sınıf mağazalar lise ve yahut ta orta mektep aç- masrııflarımızı bile teminden 
Kendisile bu muhaveremiz . maklar, yeni eımaf kooperatif • rinde ç:ılı.~mamış, diğer cıııs ihdas edilecek ve bunlara yüz. man ~y1 kararlaştırm.ışbr. Ev- i.ciz kalmaktayız. 

den tam iki gece 90nra bedbaht lcri kurulmıısı fikrini de roem • etlerin narhl:ıı-ını tetkik ctıni;;- de 35 nispetinde meşru kctr vckc haftada 24 saattan fazla Halbuki k<ılıvcci esnafının 
kızcağız da gece yansı. aynı ııe· nuniyetle kan,tla1ruşlanlır. tir. Bu arada komisyon, kıvır-1 nispetleri verilecPktir. Malilm ders ·eren ôgr tmenlerden bu faal bir cemiyetimiz vardır. 
kilde öldü. Haber venldiğine göre ilk O· tire~. fiyatlarını 5 lı:uruş indiı·miş-, olduğu üzere lüks mağazaLl•m dı>rslcrin alınması kararla.şb - Kahve İtha.lıi.t Birliği bizler 

Bu darbe ile kendini kaybe· iarak bakkallar ve şekerciler nltrllş ısc rle son , manda bun- küçük esnafın ihtiy-.ıcı olan 
den bi<·••e Bahtaııor evin ü~L cemiyetleri birer kooperatif ku- Bundan evvelki mrhta kıvır- bu karı yüzde 50 idı. Bazıfrnı.:s dan sarfı us.zar edilmiştir. Bu Jı:ahvenin tevzii cemiyeti-

,... ı-uc.ıklardır. cık fiyatları 80 kuruş olnra.k mağazaların da birinci sını ma- sene v=yet olduğu gibi muba- miz vasıtasiyle ::ı.pılmasını 
katın an kendisini a..oai(ı attı. !{uru'---,_ b'"'-um ••naf •-· "t dil . .,..; y . 1 ta • h ı· ti'rUm~ı· karar haf . Cc . t· . """"" uunı ~ .....ıpı e mı,,-. cnı narı · gaza a me ge ~ ' • aza olunacaktır. tensip etseler . mıye ıını-Onu ölüın halinde haı;l-aha.ııeye 
kaldırdılar. kooper:ıtiflerinin ayni zamanda lovırcıJın Liloım 75 kurur:tur. laştırılmı~tır. Yalnız. ,bu öğretmenlerin 24 zin de gayretiyle ~k m&#du.r 

Deli 
II 

edici bir 

ıthalii.t i~i il~ meşgul olmasının --------------------------- sııatten fa1Ja olan dersler için olıı.ıı bızlerın muşkul \'azıyeti
temini düşünülmektedir. y • b • vekalet yaptıkları kabul olu- mizden kurtarılmasına ma.-

enı gaz' yag"" ı, enzın nacaktır. kamı aidinin nazarı dikkatinı 
Ç - --o- ---- celp buyurmanızı saygı de-or apç z /arın ğer (YeniSabahl tanrieae-

f l 
ADJ_/y EDE derim. 

Betbat Baht..">SOr ölıoodı Fa t / f 
1 

t t a ı Tophane İskele Cad. 
kat bu sefer ben adeta deli e- op an ısı ve mo ıya r Resmi ve hususi No.12 k:ıhveci 
dici bir muammanın içine yu· •• •• u_ Mahmut Erbil 

muamma 

var!anmağn başiadım: ııı.. -kar b" h • Ankara, 2' (a.a.) _Ticaret İzınirde !l65 kuruş. muessese mustan•ı Yeni Sabah - Alakadar 
Bahtaıı..,run kaldırıldığı has-

1

.H.D aya ır ey Vekaletinden tebliğ edilmiştir: Motorin çift büyült tenekede demİ!lllilİn k1yafetİil :~~~~~~~=~~ ~~ 
tahanede bütün vücud_u .~ılara et gönderilecek Gazynğı ve b<.'llZin ve moto- Ankal'ada 670, lstanbulda. 500, t>esnıi ııe hususi daireler' günlerde kahvehanelerde h:ı-
konnı~. znvallmın butun gov- . 1s rinin yeni fiyatları : İzmirde 500 kuruş. •• ı '"'kik b b ı k bal -,._ 
desinde kırılmamış hemen hiç Ank&l"!-ya _g~ tanb~ ço- 1 _ 29 sayılı Koordinasyon Gazyağı dökme kilosu Aı:ıkara- mensubıninin kıyafetlerinin Ol'- t ~ :a ve . u ma ~ı"';'tcn 
bir kemik kalmadığı için her 1 r .ıp fabrika~lerin1kdcn muı;c~o. kararının birinci maddesi delil- da 25,95, Lıtanbulda 20,&:S, a- bd?l ln)'.afC}~cr'.nden kayıdirt lcdlle : ımkıuısız hır hale gelmıştır. 
• ..... .. beki . u· L'ak t ı kep hır heyetin, tısa.t \ e .... - !eti 1 "ili k k mı"rde 20_65 'rnM•a. ı mesmi '""mın ma sa ye yenı an oıumu , enınış r ·v y e, mı orunına anunu- ~~-. E f 

.. . . . . . .- 1 Jeti ik> tcmaslanla bulunduktan madd f'k Motorı·n dökme kilosu Anka- hir kıı.rar verjJ,mııı ve bu karar sn bu umıtsiz vazıyetmde, mueıze h . . döodüğlln" • nun 31 inci esine tev ı an ,ı.üıyete tebljğc-01unınuştur. Bu 
kabilinden, birdenbire, iyilil: son~ şe ~ •et, ıst!~::a mayi mahrukat fiyatları yeni- rada 19,10, lstanbulda. 13, .b kar.ırın bek<li~. ~yi alakadar e-
görüruncye başlayınca doktor- mm .. · ' den tesbit edilmlştir. Bu fiyatlar miıde 12,90 kuruş. 
lar pek sevindiler. İtiraf ede- dMo_n11?üktenSana • Beonli~-'çorapçılto ~-· 25 mart 1941 tarihinden itiba- Ga.zyağı dökme litresi Ankıı.r_ada den kısmı, bclcdiyeye hildiril-ı 

ı ' yı ır &~e p 1s 6 70 1zın rd miştir. "Bıı ıtllı:ırla belediye leş-
Hastahanesi 

rinı ki ben de buna bir ~uk rak Ankara temasları etrafm- ren tatbik edilecektir. Buna na- 21,30, tanbulda 1 • , ı e kiliıtında aiı§au ı;ılıhat memur-
gibi sevinmiştim. da görüşmüşler ve dünkü pa-l ~r:ılsn gazyagbul -!~~n ~:,.~ode-to- Bel6,95_ kurd~ litresi An.kar da tarı, ltfnt;<>, tramvay ve stad- Eli" b • [' [ h l 

Çüokü çalıştığım ve tanıdı • zarlesi günü tdrr:u- toplanma • nn tan • ~ur ve .....,.ı::n nzın e a. yom mJst.a.iıdimleri bu kıyafet l lll l l"B I e-
ğım gazetekre binlıiri peşine ğa karaı· vermİl)lerdir. ~ d"PO esas fiyatlan şunlar- 29·~· fstanbulda 25•20• İzmı.r- ııckline tabi tµtulacııklardır. berrü makbuzu 
'So.htasoı· ailesi ferdlurinin (ha- Filbaln1ra çorapçılar, dttn dır. . de 25,45 -~unıştur. - Bütün Türlfr"e<leki itfaiye 
"2ın ölüm> haberlerini yazmak tek milli . birli"' ,,_ Kuruş ı 3 - . Diger y~rlerda gazyagı , at / O 

rar an&Yl gınuo Gazyağı çift büyük ve benzının = satış fıyatlan kıya.fol.lerı !.e\'h>t olunacaktır . S I lY r 
ve y:v.dırmaktan artık utaıl~ · toplanmışlardır. . . .. tenekede r 673.68 yukarıda iö-~terilen · depo esru; l Bu kıy fctc ~ .. as, İstanbul it- Gt'Çcn cumartesi günü t.oplıt· 
y rdum. Nıhayet, c;ok acvd.igım Haber aldığımıza göı:e dünku Be - dft bllyük iy ti nna, istih ro•h•lliı1e fa.iye kıy [etleri tutula.caktır . l nan esnaf cemivetleri mu -te-
Vtı ruıdir insanın başına gelir fe- top! ntıda 8 oiaaııda tatbik ~~~' 893,'94 kadar hakiki nakliye ve t • j Otob \'fl tramvay, biletçı, rek idare lıeyelinde, Esnaf 
laklıtlcrı: uğramış_ -~ bedhah~ !'1evküne girecek olan yeni Moto · e çift büyük masriı.fıariyle mahalli rtisunuın, f kontrol lıı;;:; vııtnı;ı.'Irları içın de hastahane.tinin -bilhassa gcnL~' 
arkauaşımın ela olum habı!rını ıpcklı kadın çorapları staııdardf tenek':I 4;61.74 şirket bayilerine Yerı'ten 'karını Ankara o~ıbiis bıletç1lerinin kı- letilnıesi hususunda gfu·üşmcJer 
yazacai;'"lm endişesi artık bizi n4.'lmnaınesi etrafında göniş : Gazyağıe d""kıne :kilosu 19.11 ve listesi vekfilcte tevdi edil~u yafeti esas tu..ıılacaktır. cercytn etm~tir. 
i.dcti hasta ediyordu. meler cereyan etmiştir. Çqrap Benzin dö~e kilosu 31.'28 yerlerde ısc perakende satıcı ıs- - - ----0 ~ - ·Y - E.maiın ve (Wııf ailcsmnı 

Diı;er taraftan, fel~n bu ~ıleı~n y~d;~araya bir Motorin dökme kilosu 11.76 kontosunun ilaveei suretiyle ta- . sıhhi ihtiyaçlarını temine ça· 
kadtır z:ı.lim ve müthiş darbele- eye . goıı. ıxıevzuu Gazya.ğı dökme litresi 15.67 •in ve tcsbit olunur. Dahllı}e musteşarı lışun hastalıanenın tevsii, ıwr 
rini yiyen bu gence kalbimde 0 ~~ f Benzin diikme litresi 22.83 4 -~Her yerde halen cari Ankaradan geldi ·ihetı:e muvafık görülmchc • 

~vgı· uyanmı.0tı ki hastaha!'cdc KT SAD · · ' 1 · ""' ' ""'""" b · d 
kadar derin bir merhamet \'t, / / Bu suretle halen cari benzin motorin azami satuı fiyatlan- ....._ 'ıil"ıy" m".-.-:ırı Ethemı dir. . Ancalt bu, herııe.. yden önce 
~ ., depo esa.s fiya.tlarında bu- değı.- na, mahalli istihliık usun erın· Aykut Ankarndan şeh.riınize gel- !r (pru·a) mcsclesı .ıld• gun ~1! 
onu heınen hiçbir gün yalruz _ kal At V k"li IJiklik yapılmamıştır. de nakliye ve teelim masrafl.ı..- mişhr. :Müsteşar bir kaç ~u lazım gelen .mdıl.'igın temın• 
btrakmamıştım. Fakat baht!:lz ı.una a e l - 2 - Bu esas fiyatlara naııa- nnda btr değişiklik vukubul • 1.stanbuld·ı k"l:ıcaktır. ıcap etmektedir. Bu maksat .ıe. 
gencin tedavisi uzun süreceği • t tk~kl . ran gazyağı hemin ve motorın- mwısa, dökme kilo başına 4-0 . d d"' d. bir müddet evvel CıJ<•rılan 50 
anlaşıldığı için hastalıa.n-Oden e- Dlll e l erı 1 lerin Ankara, İstanbul ve lz- snntim ve çıft büyük tenekb Valı Cp.talca. an on tı bin liralık teberru makbuzları· 
ve nakolunması lizım geldL Traky>ı·oa giden Münaka!At mirde azami satış fiyatları ş\ın- başına 12 kuruş 1.ammedıl - Çataka ch-aruıd:ı kı!la bir ııe- nın satışına ehemmiyetle d~ 

lnaan ruhlan ne garip teza- Vekili Cevdet Kerim İncedayı lardır: / ıniştir. ya.hat vap n vali \'C. belediye edilmektedir. Şimdiye kadar 15 
hür! r &österiyor. Zira kızının ııehrimize dönınli§tür. 'V_ekil, Gazyağı çift büyük teneke • 5 _Mahalli azami satı,;_ fıyat- reisi ıl'i'.~ı;ı.rti idare heyeti reisi j bin liralığı satılmıştır. Esn:ıf 
o fcd ve anlaşılmaz şekilde ani dun de, şeJırimizdc vekıilete de Ankııı-.ıda 845, lstanlıu!da !arı, şirketlerin bayi tcş!o!ıı.tı bu- Reşat Minıaı•. eğlu şehrimize hastahanesine 31 esnaf cemiyet• 
ölümünden sonra Bahtasorun baglı müe ae elNde tetkiklerde 710, İzınirde 720 kuruş. ıunan mahallerde en büyük mUI- ılöıım~lerdir. yardım etmektedir. 
ölen niı;anlısının anııesi de bir- bulunmuş,_ !>lı" ara Mıntaka Li- Benzin çift büyük tenekede kiye memuruna telgrafla bildı- Diğer taraftan belediyeıuıı 
denbire Bahta.sorun ü:reriııe son man Reialiğine gelmiştir. 

1 
Ankacada 1.065, tstanbulda 955, rilmiştir. k "h t de yeni ve büyük hır etınaf hıW 

derece düşmüştü. Bu ııaısiz, Cevdet Kerim lnccdayın.ın bu Dün Ü 1 raca tahanesinin inşası için yedirıde-
lll3.7Junı ve sağlam iradeli ka- ak.şanı Aııkara:ııa dönmesi mub· ı H t b k • • Dünkü ıhracıı.tın yeklınu 800 ki arsalardan bi.ı~~ tc-beıTü et: 
dınc:ı.ğız. Babtasorun hastalı&- temeldir. a . e ç 1 s 1 bin liradır. Hafta başı olmasına megc karar verdigı anlaşılma!> 
ncdcki ilk ölüm tehlikesi gün • "\ \;t;"ffien ihracatın ı milyon lira-! tadır. 
!erinde. b.ir dakika baş ucun- bu odaya girdiğini, ne de kızı- ya yaklaşması memnuniyetle,- _-. 
dan ayrılmadı. Adeti &"eceli nıu acı hatırasma aid tek bir karşılanını.ştır. 1 ·ı 
gündüzlü nöbet bekledi. kelime ııöylodiğini görmedik. M eg" er daha evvel de ayni Dün Fıli>tin~ balık, Mısır ve K 1 s A c A 

Doktorlar Bahtıı.sonın artık Kadıncağı&, sıınki, ııeeııiz bir Almaeyaya tlitün satılmıştır. 

evde tedavi görmesi liiwn gcl- tevekkül ve şaşılacak hir me- geçı"tte bı"r kaza yaptırmış.' ---o------
diğini· söyledikleri zaman da taııetle ına.temine katJanmış. Üç yangın başlangıcı 
bir evlfıdı gibi bağrına bastığı- feci maziyi amırak hiç kimse • 
na hepimizin tanıaınile iman niıı yaraııuıı tazelemek istemi- Tak>;inıde Abdülhak Hamit 
getirdiğimiz bedbaht gend yor gibiydi. Bıından bir kaç gün evvel umumi muavin.ı Orhan ise bu cadd inde Firu•.an palas apart 
kadıncağız kendi evine nak- KaryolaSıııda, esiri bir Mısır Küçük Çekmece yolu üzerin- talebe karşı şöyle bir mütaka manının kalorifer bacasından ' 
lf>ttirrlı ve biu.at kendisi bak· hükümdarının mumyaaı gibi tc- deki tren geçidinde olan feci serdetmiştir; çıkan kw1lcımlardan yanında • 
oıağa başladı. pcden tırnağa sargılar içinde otobüs ks.zıısı hatırlardadır. "- Vakti ınuayyeninde ge- ki binaların damlarına dü.~nıck 

Gelinlik kızını bir ~ kay yatan zavallı Bahtasorun ise, 0 Bu kaza tahkikatında ge<;it bek çidin kapntı!ması lazun gelir- ııuretile ve Burgaz adasında 
betmiş olan bu kadıncağızın, faciasından aonra, halinde hay- çisi 54 vaşıııdaki Halitle, kam- ken kap:ıtmamak ve bu esnada Kütüklü caddesinde 49 sayılı 
kıı>.ının ebedi boıı bıraktığı· bağ- li değişiklilı: vukua gelmişti. yon ııoförü Hüseyinin tevkif- vazife başında bulunmıyarak evin bahçedeki kulülıcsiude, U-
nna genç ve bedb&lıt nişanlısını :Mahzun, mükedder ve sessiz !erini de y11%1llışt1k. uyumak neticesi maı,-:Uuı· Şıı· çiiııcüsü olarak ta Cağaloğlun-
bastın.şı beni 0 kadar müteh:uı- bir adam 0~ Dün sekizinci asliye ceza banın geçed.ç11 yaralanmasına da börelc~i fırınında r,ıra.k Ab-

F k t ben ay•--- alcılar 1·çın· mahkPmesinde "yaralanmaya sebebiyet vermekten dohyı dullahın taJ•a almakta iken e-sis etmişti ki onlara yakın bul- ": a . ..,..':" .. ..., 
mak, adeta, bu matem cvındc de dımdık ya.tmağa malı~fım sebebiyet vermek,, ten suçlu hakkında dava açılmış claıı tindeki mum ile tutuşturması 
do"an bu ulvi sevgi gilnel'iniu olan zavallı Bahtasora boyle olan gene bu geçit bekçisinin suçlunun bundcın bcs on gün ııetlcOBinde yangın başlangıç • 

lık"ıı· ık k hısse" tmek be-- bir me!inkolinin musallat ol • bir davasına bakılmıştır. evvel de gene bu geçitte ııyu- !arı olmuş ve tevessilüne mey-
1 gını s sı k tahi• ·· ·· dum. İddiaya, ve tren makinisti yup açık bırakması ncticesı dan verilmeden söndürülmH ... 
nim için belli başlı bir ihtiy;ı.ç masını pc ı guruycır İsmail ile yaralanan arabacı 10 ~inin ölümüne \" 16 kişi· _,. 
ve büyük bir zevk haline gel· . _nahtasor bu alçıdan tabut~ Şabanın ifadelerine ve yapılan nin de yaralanmal:ırıııa elx!bi- tiir. 
môati ı~ınde, yalnız Polonya lıaı hını ebıı· vukufun keşif raporuna yetten tahtı tevkife ::ılııımıQ ' iki otomobil çarpması 
_.., · . . , takip ed<>n A vrupanın harp va- • J 

Bunun. ıçm e".~ .. U. sık ugru. zjyetine karşı büyük bir nliika göre o zaman da tren geçme olmasına göre mahkeme hey- lfadıkoyilıtdt> Ku.şdilindc Çu-
~r, hedıyclcr g_otürüyor, koltu- gösteriyordu. H.att!ı, bir iki d&- saatinde geçit bekçisi yolu ka- etinin mezkur geçide gidip kr 'bostan 34 sayıda Ferit kızı 
guma eıkıştırdıguı; gareteler ve fa bir radyoya şiddetle ihtiyııç patınamış ve baryeti indirme- şahitleri bir de oracta <linlemc- 6 ya ·ındıı. Sunaya Kızıltoprak 
mecmua!~ her gün onlara bı- i oldıığı.ındıı.ıı bahsetmiş, bunu işi ıniştir. Arabacı Şaban ise yo- sine ve keı.ıif yapmasına bir talıtıı köprü yol !>1 :roe6 numa -
raloyor, bır çok geceler de tek· 1 ten müsfik ve fedakar yeni an- ıu açık görünce geçmeye kalk- icabı kanuni ~örülmcıııı !etedir. r,ı,ı taksi ve Beyoğlunda Tak-
Hfsiz bir sıırette oolarda yem • neliği de gizlice 00:0.a bir radyo mış ve e-clen tren çarparak ya- Talebin reddini isterim. ,, simde Ilfocar cadde.sinde oturan 
~ kalıyor, orada yatıyordl11!l: a.ldırmıştı. ralanmaaına sebep olmuştur. Suçlu avukatı o zaman şöyle Mihranın 7 yaşındaki kızına 

Bedbaht genç !azın ·ı:ınesı, 1 Bahtas= radyoya düşkün- Anea:k tren ınakini~ti İsmaH bir talepte bulıındu: Tufaba.şmda 2532 •ayılı taksi 
y:ı.vaıı yavaş, Bahtasor ~e be-

1 
lüğii, diyebilirim ki, delice idi. çok tedbirli ve dikkatli hareket "- övle iı;e 9 uncu i:;letnıc- ça ,mrak yaral:ı.ıımala.rına se-

n.im, her ikinıi:ıin da, awıesı ha- Her gün sabah. akşam rııdyo etmiş ;ılduğıı;ıdan Ş~banın den sorulsun: Bu adamUl } ar- bebiye:t. VC'rn:ıiş ve suclu şoför-
line gelmişti. haberlerini adetıı huoımalı bir bayatı bir mncıze kabılinden dımcısı var mıdır~ 21 saatte !er yakalar.mı~lar ve yaralı 

Bu kadıncağlZ, &bekteki ev merakla dinliyor, fakat radyo- ku~ım.~. ne zaman istirahat eder ve ne hastaha.-ıcye kaldırılmışlardır. 
lerinrle, göçen sevgili kızından yıı her dinleyüılnde ona tarif o- Dünku duruşmada suçlu a· zaman çalışır? Çilnkü bu, in· Tramvaydan düşüp 
yegane hatıra olarak genç kı- dilemez garip bir hal arız olu • vukah:, yapıla;11 . rapurlan y~ sanların .J.8 saat uynruıyacağı 
zın yatak odasını bırakmıştı vocln. ~~lenı.len ~~en hukme ıra;ı zannediliyor! . ., 

Matemli kadın bu odayı la- • Billııuısa Finlandiya harbi 1 goreın.ıyereıpnı ıddıa v~ vak a Riyaset bu talebi kJbul ile 
zının bütün çeyi:&lcrile donat • basladığı aman Bahtaaorda bu yenııde yemden bır. k~ııif yap~- 9 uncu işletmeden keyfiyetin 
mış ve öylece bir mabed köşesi hal Adeta eııdlııc edilecek bir masını t&l!'P etmıştir ... ~ sonılroası için duruşmayı baş. 
gibi, muha~ etmişti. it-rel'eye geldL , makamını ışgal eden müddeı- ka bir güne bıı ktt. 

Fakat tek bir ıUn onun ne (Arlmm var) ı\..ıı..--·-------------------' 

Aınavutköyünde Tramvay 
caddesi 163 sayıda oturruı Meh 
met Ziya Alamert dün VeZlle -
cilCJ"dc tramvaydan inerken 
düşfip yaralanmış ve mildavııtı 
3o'U _, .. ın!mıntır 

* Maarif Vekileti tamfuı • 
dan Rum ve ekalliyet mekt<·ple
rine 6 yaşındaki çocukların ıl~ 
mekteplere almma5ı kabul il• 
miştir. 

önümüzdeki ders vılındııl1 
iti haren 6 yaşına gelen · çocı.ıl'_ • 
!ar ilk okullara alıoabilec·ckur-* Bugünden iti bar en şeh ..ı· 
nıizdeki Rum. Ermeni ve ek ıe
liyet ilk, orta ve liseler EklUI ~ 
gelizınu yortusu münasclı~t: 1 
çarşamba gününe kadar vı.tı 
edileceklerdir. * Ayşe ViJıne iaminde tııf 
kadın Tarlabaşında dilenırkel' 
polisler tı<rafından yakalall1 

rak Beyoğlu ikinci sulh Ci'~ 
mulıkemeaine verilmis vcyaı;:ı1• 
lan duruşması ııcticesınde J!) ·r 
kfım edilerek tevkif edllmi!;tl' 

Evine giren erkeği 
kazma ile öldürdü 

lzminicn bild.inliyor: 
Ödemlıjiıı Zeytinlik köyün~ 

İsmail Çavdar köy kahve~ 
den evine dönerken ba.b~ 
saklanmağa çalışan bir ad ili". 
rastlamış, derluıl o ta.raf• ııeı:i 
şarak ayni köyden eskidell;ıp 
kansile •!ikası bulunduğuıı 
şüphelendiği 1snıai! ile ~1~ 
mıştır. Derhal ara!annda ,.,.1' 
boğuşma ~lımnş tsmail ~ 
dar bahçede buhman bir ;t-J 
mayı yakalamış ve mll~l)I" 
kafasından yan.lıya.rak <>""' 
mü.ştür. 
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ıSayfiye l c: ler11:de 

l. h' 1 ,u u ;ı.ı r 
Sıhhi ae!ıc,>lcr !J\izlı.ıil :ı 

yaztar-!nl Hu..:. i.jN" \.._r:1.öy 
Bu siltunlarda müteaddit ve

silelerle tekrar ettık: Dünyanın 
siyasi duruınu çok karışıktır. 
V c bu karışıl,; devrelerde en 
büyük rl)Jleri c:ı.sus.ı.ar oynar. 

Şurayı Devlet Reisi Sait paşanın 
taltifi - Vali Rauf paşayı ziyaretim 

-24-
Casus, tıpkı sisli havaları se

hakkında bana bir veche gös· ven 1'ıırt gibi, siyasi vaziyet
terecektiniz,, dodim. "lhtiyaç lenn arap saçına döndüğü an· 
yok, sen yaparsın,, diyerek oda. ! lan kollar. Onun iş gereceği 

Mimarlak a 
ait olan 

ze 
cihet 

YAZAN: 
Pek makul birzan· • 

na göre bu küçük s.ıet, bugün F I L O Z OF 

san' 
ed•r ? .. 

rahat, sıhhi, (ve taktiimatı iti
bariyle medeni b:r adamın ihti- 1 
yacatını tamamen temin ed<'n) 
bir meskcndir. Bu maks~.tlann 

ı.ar·1&rınJ:ı fC ·ıtırı: ıuecln1 .. 
riy(:Ülld€ Lulunan bir c!.ı...::tuı...ı, 

geçen gün bana JU . ·· ~ıeı i ""·' · 
lcdi "- Di.."!O yx.:.L~k L'r (;\' U l
mak içiu Suadiy.)j'l! ~:tnıi t :m . 
Kapılarına "l{ir~d . .;.k, l<!Y. H l:t ı 

Kudüste bulunan müterd,üt 
ecnebi müessesattan bazıları • / 
na gelen ajans telgraflarının 
bir sureti de hükiımete alınmak
ta idi. Bunların mütalea.sından 
Akabe meselesinin parliııncnto
da hmı görülmediği, gerek A· 
kabo körfezine, gerek Gazze :ı.· 
çıklarına gönderilen harp gcııu· I 
lerinin, niıgihAn zuhur edebile • I 
ook tıazı ihtiHiUarla, şark m~- ı 
~elcsiı.ı uyandırtna.\;l, ihtimalin • 
dan tclıaşi edildiği anlaşılmak· ı 
ta idi. 

Tahdidi hudut için teşekkül 
eden muhtelit komisyonun Türk 
azası vazifeye iştirak etmeyip 
ıızaktan roUrakabe ile iktifa et· I 
mektc olduğundan bilahare ko
misyonun tersim ettiği hatta bu 
sebeple ilira.s edi:irse müdafaa- ı 
sı mıi;ıkül ve o h'llde iı;in n'Oli· l 
cesi m<.şkfık ola.cağ mütalen.ıı· 
nın da zihinleri tahdit ettiği ' 
hlıısedilmekte idi. 

Bu sıralartl:ı K:ıdüsteki İn
giliz konooloou ne~diıne gel&
rek: 

"-Tahdidi hullut komisyc.ı•u 1 
riyasetini d~ruhte ederseniz bı 1 

meselenin serian hitirileceğinı. 
hatta İngiltere t.ırnfınılın haltt 
müstakjm tekilfmien bile sarfı ı· 
nazar edıJeceğô.!li ümit ediyo· 
rum. Böyle bir te:ıe!ıbüııte b••· , 
tunursanı~ hayıriı olı.ır ?.ann.ıı· ' 
dayım, dedi. 

Ko1181.>l'liWD. aırf şahsi ıı:ibi 
dermeyan ettiği bu teklifin s.-
fuetinden aldığı taliınllta m ila· ı 
t.enit ola<;.ağı bedihi idi. Bina
enaleyh ou iııte benim u:in ol
dukça kuvveUi bir muvaffakı • 
yet iimidl v&rdı. Gerek ken· 
diın, gerek memlclcetim için bu 
ünıidi fevtetıılA.'k doğru değil • 
di. Fa.kat derhal düşilndüıu ki 
lıu işe ben böyle resen talip 01· 
sam bidayetindenberi nev'iul 
ıaylıı edemediğim bir vahime 
tesiriyle lı.a.reket ettiği mahsu < 
olan, zatı şahıuıe ~üphe yok ki 
bütün bütilrı vehme kapılarak. 
k!mbilir, ne türlü garip teviller· 
le beni vatan haini ve saltan:ı· 
bn dil.,"Dl.'lm addedacek, fazla 
olarak iyi, lı:ötii düz bir et>reyan 
takip etlen bu ehemmiyeti m&h· 
dut işe miinasebetsiz bir hare • 'ı 
ketle vahim bit" şekil verec('k. 
Binaenaleyh konsolosa: 
"- (Bu l§i bana havale cdin I 

başarayım) mAna.sını işrfıb ede
cek hir teklif ile tarafımdan hot 
behot müraeaat vukuunun hale 
muvafık olamıyacağiw takdir 
edersiuiR. Teşebbiliıilmiln tar.ı.
tınıZ<J,m milDıem olJu~un ız. 
han da ıniiııuebet nlmaz. Ma
amafih böyle bir hizmeti ınaal
iftihar ita ederim. Bıı fikir se· 
faretten mücerret bir ihtar o
larak Bııbı&liye bildirilııe dıılıa 
muvafık olur, cevabını verdim. 

Ne derıildl. ne yapıldı; bil· 
mem; fakat hiç bir e:ıer zuhur 
etmedi. Manastıra gitmek üze. ! 
re 1staııbuldan geçerken gö
l'ilitüiıim, sadrazam Avlonyalı 1 
Ferit pao;a bu işteki sayimi tak
dir ile beraber ele gec;en vesa· 
ilrten iı;tifade edilememeruni sa· 
rayın roüdalıaleaine atf ile itizaı· 
etti. 

Manastır 
l.906 senesinin kanwmevvelin· ı 

de lıfana.ııtıra vali tayin olun • 
dum. Bir aıı evvel hareketim 
hakkında sadrazamdan müt~- ı 
vali telgn.flıır alıyordum. Ai· 
lemle lx:raber yola çıktım. Fa· 
kat Yafa deni?.inde fırtm~nıu J 

]iddetinden vapurlar durııını
:fordıı. Nlçar karadan Şam la·! 
rikiyle Beyruta ;:;elcr~k oı <ı· 
)ı.n vapura binebildik. !starı· 
bulda bir kac; gün kaldım. Mıı· 
nasbrda aleliide valilik vazifv 1 
sine munzam olHıık ana.oı..ı 
muhtelife arasında hükfımet 1.;ı. 
rafından bir hattı hareket ta--1 
yini roe<·eleııi çok mülıiıntli. 
Vakıa kitabet hizmetinde bu

Junduırıım zaman Rumeli alıv a
line J~ir malümal sahibi Rayı. 1 
lahil!ıdim. Fakıı.t aradan ge<;<;ıı I 
iki buçuk sene zarfında yeni 
bir tllkım .ıhval tehııddüs ede- 1 
rek 1U •kt'lİ l.laZ.'l!"I değiştimJıı O· 
hbiliı-cli. Einll<'nalevlı bu h;ı
suata !ı<ı.na bir veche tayin e
dilmeaıi talebiyl<J evvela ~~i~ye 1 
nazırı ?.fomdulı p:ı.:;ayı gordıın1. 

Bu zat bıı.ıw hiç bir şey ö~
retemedi. Sadrazam Ferit pa-ı 
şayıı. müroca.t ettim. lki gün 
sonrn gel da görii.s<'lim, de<li. O 
giln tekrar yanına gittim. Te
neff"ıls odaııın<:ia mülfı.kat ettik. 
MUnaab~taiz tıiı· emirden do· 
layı hünkara hiddetlenmiş; )'11· 
rım saat acı söu•:rle Hillyet 
etti. Nihayet ç~kilmeğe dav • 
n.n1n•'n "ef'!ndim ~fonasttr 

sına geçti. / zaman bu zamandır. 
Selanıkte müfettiş pa.,<ıadan 

ma!Umat alırız, ümıcliyle ken • . Hanıdolsun Türk vatanııı;la 
elime teselli verdim. Çünkü endişe yoktur, heyecan yoktur, 
Namık Kemal beyin oğlu Ali telfuı yoktur. Zir.ı Türk va
Ekrem beyİ!l Hil.s{:yin Hilmi pa- tandaşı biliyor ki kahraman 
l:!ll hakkındaki medayijıile ku· Mehmetçiklerimiz vazife bnşın
laklarım dolmuştu. Hatta Ku- · dadır v~ 18 milyonluk bir mil· 
düste b~na halef olan bu za. Jet kadıniyle, çocugiyle, ihtiya
tın yazıp 1stanbulda bıraktığı riyie, genciyle Milli Şefinin et- 1 
bir mektupta Hijseyi_n Hilmi rafında yekpare bir kale haliıı
paşarun rizaaı haricıne çıkar· ı de granitleşmiştir. 
sam dünya ve ahrette ulrubete Evvel il.hir söyledik ki ya-
duçar olacağımı te.ınin ediyor· bancı topraklarda goz·· üınm 
du. Sarayda odaaınu. giderek 1 
görüştüğiım İzZiıt Paşa Abit te: ı yoktur, lakin toprağımıza diki- ı 

- Müfettiş P8J18. i!e iyi geçi . , lccek yaba.ııcı gözleri de çıkar
niniJ:. Altı aya kalmaz, Seliiruk mak icin 18 milyon Türk t~k 
vilayeti size tefviz edilecek . 1 bir aslan pençesi halinde bir- 1 
Sonra Hfuıeyin Hilmi p...,..nuı ' leşmiştir. Bllllwıfa beraber, 1 
İstaubula aldırılması da mu- ı· ı k' dir O zaman müfettişlik her Türk ağzından çıkana dik· 

arrfer. : hd . te cih · \ kat etmek mecburiyetindedir 
vazı esının u enüe v ıuı V tand dikk l' . 
ınulıakkak bılinız, demişti. Kah aş · ·. a · 

Terzi Buterın ııalonwıda tesıı.- a velı>rde, tramvay durıık 
düf ettiğim teşrifatı unu.uniye ,r.erlerinde ve diğer kalabalık 
nazın Galip pa.ıı:ı da ı>·tiferııdan yerlerde yurd müdafaasına, as- ' 
ba.zılan tarafından hüsnü ida- keri hazırlıklara ait haberleri, 
reniz hakkında huzntu 1J3lıane- yahut sadece çok basit görün- ı 
de bilmünasebe vaki olan ma. • diikleıi hfı.lde yabancı kulakla
ruzattan hilnkAr pek mlitehaıı- ra erişiiği takdirde bizlerden , 
sis oldu. Sizi kendisi yetiştir- başlı:alannın i3Jerine yaraya.bi- 1 
mledi~. olduğunu müftehirane söy- !ecele ba.vııdisi af;.-..a bile almak 1 

bir kab:ı. lı:ı ttir. ·ı 
Diy~rek pari,,ahın teYeccühli· 

ne mazhariyetimi beyan etmi.\>- Vatandaş, sayı~ız yıı.bancı 
ti. Şurayı Devlet ReW Sait Pa- lı:ulaklar bızi dinl,.melrtedir. 
,a ise mUhiirdan v""'Uuıile 00. Bildiğini ke>ldine ısakla, he- ' 
niml.ı gö~ek arzusunu izhar le askeri mahiyette olan bir ha
edip makamında kendisile mü- beri ett 117.iz;, en mahrem arka.. 
18..ki olduğum zaman beni ku· daşından bile Jrn,kaıı. J 

cııklıyarak güzel s&<ler n ha· Öyle bir zamanda yaşıyonız 
yırlı dualarla taltif ey!Mıişti. 
Sarayda ve Ba.bıfilıdeki gördü- ki en küçük bir haberin büyük 
ğiim im üaarı tev9Cdlhiin, mu.- bir ehennuiyeiı olsbilir. ! 
şı şehri beş yiis lira olan Seli!.· · Aziz vatandaş milceasem dile- 1 

nik valiliğine binı.ıı sonra da. al- ka.t, tef.ıalıhwı etmiş teyakku.ı 
b yllz lira maaşlı müfettişliğe kesilnıelisin. 
ta.yiniın hakkıııda. llerdedilen A. C. SARAÇOGLU 
ınevnidin ve hele milfetti.t Jl&tt& vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv , 
hakkında 1'&!"8.ydı\ bir hayli za.. 
man evvel iRitıniş oldugum me- HALKEVLERI 

Avrupada {ve bilhassa İngilte • 
rede) cemaatle ve süvari olarak PIZA TEVFİZ{ 
yapılan, geyik, yaban domuzu ~::ıımııı:::ı:zım:::ı::ı:m::ı:;;ız:.::z;•g,I 
ve tilki avlarında, hayvanın _ 9 _ 
av köpekleri tarafından sıkış- ı 
ttnhp muhasara edilmiş ol· nu bir iki sö1Je ar>".cdebilidm; 
cluğunu (biribirlerine haber onun için 0 meseleyi, makalenin 
wrmek i~inL avcıların kul- 1 sonuna bı."aktım. 
landı.ki.arı (Cor daire şek· 
!inde bü'ı:ülmilş bir boru) Minıarlığm tabiatla müna.ee· I 

beti • benim fikrimce! • iki yiiz
hizınetini gören bir ~!et olmak dendir: Birisi (mesken) in ınen-ı 
gerektir. Müt:ehas.>W filiınlerin 

1 şei; ikincisi de • kullandığı 
zannı budur. Ve her ne olursa 
olsun. bu küçük düdük tabiatı 1 (malzemei inşaiye = materiels 1 

taklid etmekten doğmuş bir de construclion) • yilzüııdendir. I 
şey değildir. Tabiatta düdük Güzel santalurla. milıınsebe~i 1 

y'\lnız, (art <l.ecoral•f = tezyi
yokt~, ve böyle '"'yleri, bir nat sa.nab) itibariyledir; yokaıı. 
zaruret ııilikaaiyle vapıp kulla· · • 

k~ndi m:ı!ıiyetine ve esaslı ga-
nan ancak inSandır. Halbuki ycsine bakılırsa, mimarlık, gii· 
biltiln tile musiki alatı • yani zel sanatlar sınıfından değil, 
düdük, ney, kaval, çığırtma ve ilim i~idir; hende>ıe, makine, 
emsali gibi iU1emekle çalınan hesap ile olur. ! 
!JCyler! • pek kavi bir ihtimale • Güzel sanata ail olen ciheti 
«iire • bu iptidai (av düdüğü) 'ı ,,. yalnız harici dekor, ve üs!Up 
nün tekamülünden doğınıı~ 01• 'I gibi münhasıran (8Usc) ail ,.c 
salar gerektir. Davul, tamtam, 
zil, darbuka, ve bu sınıftan 0 _

1
1 zait b!r takını .işlerdir ki mi • 1 

mıı.rlıgın gayemyle bu gıbi tez. 
lan aletlerin (muharebe rakıs· 

şartlarını bize ve mimarla1ıı 

öğreten, güzel Rall'atlnr •kğil, 1 

hususi ilimlerdir. J 

O halde, şu maka leden cvvd· 
kinde, mimarlıkla tabiatın m'i. 

nıısebetlerine cl3ir, uzun UZılJı
ya ter\Jp etmiş olduğum tanı· 
ler • hadclizatinde (ve :ınc:ı.lc ;fo. 
kor meseleoi nokt:ı.i n:ızann

dan ! ) pek doğru m ülii.h ı<Zıı.ltır 
kabilinden olduğu için tamami
Je indimde makbı: l ve mÜ3'~11- ·Hl· 

dir: fakat (ıninınrlık denilen , 
zenaatın mahiyetiyle hiç mü- ı 
nasebeti t asav-:ur olunar.ıayan) 
tezyinat ~an'::..tın~ münhasır ı 
düşiincelerdcn olduğıı için de, 
bu mesdıxlo iridı nab<?ınehal· 
dir; y&ni o dllğru mülah:ı.zııla- 1 
ruı yeri, bu hususi bahsiu d:ıi· 

re<.i değildir! Hu halde hak:'d I 
mana.siyle san'atta (taLLı.tı 1 
t&klit) nasıl olur? Bu lıüııeci , 

dereceleriyle ve nı.~al getirerek, ı 

anlatacağım. Hel.ı en·ela, tabi
atı eski z:ımnı1 san'atkarl:ın 

nasıl ve ne kadar trrklide ınu- ' ları )- ile sıkı münllS".,l)t)ti var- jl yinatın asla ve kafa alakası 
tasıwvur olunam'.IZ. SM'atın, ' 

dır. va.ffak olmu~lar, bir kere nnu · 
n--:.... -nnımea, h- türlil l zenaattan en mühim farkı, tahkik edelim!. Gel :ıx:k maka- ! 
._..ut -- ~· (comfort = refô.h, rahat) w k d (te ' p) e- leyi bu mevzua te.h.qis edelinı . 

oyun, av ra sın :ın · şe u 1 (menfaat endişesi •ou~i d'u-
1 

Cim"&, j 
dip aynlrn•....,r. Tabililir hl saz ti)"•~) · d ğil," k ••••• ,_ ' .,,.. ı..., nı, e anca Vt' ~ Dr. nna TEVF'tK 
gibi, ta.obur ve kanun ve ıııı.ntur (zevk ve malızuziyet duygusu 1 

_ ·--. 

gibi telli i\letlerin icat olunabil- 1 =aentiınent de pl9.i&ir) nu, ye- M ı· • 
mesi, medeniyetin hayli t.erak· gane (gaye but) ittihaz et· ec ısın dün "Ü 

toplanhsı 
kisiııde11 oıonra mümkün ol&bil- ııı.iiı olmıuııdır. San'at.ldr, an- 1 

miştir; keman, piyano, violon· cak bu (bedii heyecan = emo-1 
sel çibi mükemmel fil etler son tion cslhetique) i, eserleriy~ 1 
devri medeniyet eııeı·leridir. 1 temııil ve Mı-kese ihsa.~ etmekle : 

dayilıin v~rdi~ gayret ••e emni
yet ı•e hüBnü niyetle Selıiniğe 
geldim. Henıeu o glh\ v.ali Rauf 
paşa ile milfett.iıı Hiiııeyin HU· 
mi pasıayı ziyaret ettim. 

(Suofone) icat olıındugu kendisini mükellef bilir, ve n· J 

m:ına.ıı, ben çokt-::ı doktorluk zifesinlle muvaffak olmu~ o-
1 

şeh&detnemesiııi alnıı'>tmı, Bıı 1 !ur. Bir ev, sUslil olabilir, I~ 
filetlerin de tabiatla hic; müna- 1 umumi~i itibariyle, Arap, 1 
acbeti yoktur. Bunlua. dair ile- 1 Türk, Yıınau, yalıut (renais- 1 
ride tarsilA.t vermeğe belki mec· 1 ııance = Hönessarıs) Uslübunıı 

Kadık?;y BalkctJtııdett: ı buriyet elverecektir; blnaenıı- pt"k gl.izıel temsil edebilir; fakat 
26 Mart 1941 ~ba saat 1 20.30 <l<< B&y Prot. Dr. Slihe) 1 leyh. bu 'kadarcık bir iııanıt ancak l'ii.~ olsun ve ı,ıı üsliiplar-

Ankara, 2'1 (a.a.) - Büyük 
Milel Mecli~i bugün Doktor 
Mazhar Germenin başkanlığın· 

da toplıuı.mış ve ruznanıcde 
m"vcut olan Büyük Millet ),(.,,,. 
tisinin 19H yılı şubat ayı he
sabı hakkındaki meclis he3ap
ları tetkik encümeni mazbata· 
sının okunma.ııını müt.>akip dev 
!et demiryoliı;.n umum müdiir . 
lilğü 1938 yılı hesabı kat'isine 
alt kanun layihası. tasvip Cilil
ıniştir. 

Unver tarafından e\'iınİz sa.lo- kifayet eder sıuurım. 1 dan birini tamamen tenı~il et.ıin 
nunda (Dıı.rgııılıkl mcvmhı bir ; Asıl, lıu balısın tı2amasilia: diye yapılmaz! .. Öyle bir niyet- J 

konfor.ons verilecektir. j ye;ile \'el'en (mimarlıkta hbi· le ev yaptıranlar • soıır:ıdan 
Herkes gelebilir. atın n.ilını.sebetine) gellııce, o· görme • harp z<>nginleıiıtir. Ev, 1 

~~~~~Aiiii~~~~ 

Meclis gelecek içtim3ını çar
şamba gi!nü yapacaktır. 

a.o:;ılnuş evlerden ba. , ·~.,. nı "
dim. ı~\ı..l.i:at mcv~u.ıH r ırrJ tJnt 
.wr-1uğum ;:.-amcı:ı al ·-~ ır·l'.:.•.-.a· 
na o1rll~k~arını Jı'G!.·:.I• ~L J·,,v sa 
hi lcri v.ıs~ıti o!.."\!"t.k bu klr 
be Jc-Ucrini r, n ui.lt :/c tı · -

pot!~ yti>.J~ 40 art.r..nt'·•· ~•r. 
thtel,k tdınıil kirayı <l" • , i,ı 
olaJ:a.k istc::-c~~t~ 1 • l r. I'ı..:lt ~ ... 
nin h'.J.zır rr.c-:.-mnı L ın:.lı L ı 
i~le C"S."ı..S~: ·urt"tt! ~~ I chn..ı..; ı 
ve l;u nevi fan ı ıl•I İı"iara 
n;.e'\,··ian \'f~rtneın wi ('Ih \C:~ind 
bir iş olı.i.,, · · 
\'Ukıa lıükılnu:·lin 'tahul ll

tigı ı ~t.::;h ı11a.ddt-·l~·ı .ıt·a~·nu L 

l<i• i1. t t l'21lcrinif• İli". lıır 81..t'E:'tlı • 
artırılr11G1.rha~l nı· Ycit1 tur. F a
kat &a.' '·4"1·'1.! ~,re1·lc-i'i'1rlc \,:u i 
konturatlar yapılırlwn baıı 
ins::ı.f.sız ev s·1lıipit r· r:ı k.r ... l
Lırdan '-'·1..·ıktan r1rtı "u .. .; ... l'ı.L....:.
ka şekl:\.ıe bir n1~nf.-...H. kopar
mak i·~in °'ili~lıkla.rı tLı. \ ıtkı
dir. Bununla. mlirnrlt ~f.• ı ln1~K. 
h'lkikatte hllkfını2ıt.o•ı ~iva -
de 1ıalk:ı düşen hiı \'azifL'tür. 
Eğer konturat eı,ki nııl;tNr iiıc
ı·iJı, lı,;n vaı.ılı ol! ıh.!,ına l ltiiı: ~n 
ev ~alıibi ldrnc'd""n f·uh para 
iRti~veeek olür~a kit S'·ı bunu 
vcrınemeli ve poYis~ r.ıka~ et e.. 
derele nıiitecasiri tcc>i ·~ l'ltir· 
nı~lidir. · 

Maaınafih btın'ın ,ı~ baz 
mn.hzurln lar3.fictrı 'Ji k d\!';.:.il· 
dir. Zirıı muhtekir o· s-ılı ini 
ı;iiphesiz sıı~unu ir,J,;;.. ı'(]et.>tk 
ve şilc3.yet eden bir ıniiftt-ı i V••-
7Jvetinde kalacaktır. Bıı ıwvi 
isuatl imkarunz SUL"lar.- ıı1l1. li ul· 
nı!ık i~in bence yo.pılac·ık Ş{-f 
ev ~ahipleriııd0n bu l'Cıı~~·c- malı· 
su.~ ulnuk Ü.2'.•re E-vle: h i k;rai · 
mak b•kkıııı ~lı>'ak oh .. :ılıJır . 
Bütün kiralık t·vler M ·halli lx· 
lediye dail"f'Si t .rilfınd.,u tı;;;pit 
edilmeli, ev kiral.una k istey\':ı -
!erde istedikleri L·v:>:ıft:ı \e 
P,emtte ev bulmak k''1 bdcdi\'e 
d'\ires.ine bn..ş vu ı"lii~hdı?·l~r. 
Bu stıretle evler ıniiı 2,:·aat ı:ıı
r;c;iyle taliplerine gc~,.n seneki 
bcdeUe•:ivle kiralanır. E\· s ıh ip· 
leri de ev kiralarını belediye da
irıı:~indt?n alırlar. 

Biraz diişil.ı•ülecch <>ha-sa bu 
tedbirin bir çok suiistıma!\,,re 
ve !ikiy~tlere me,ycl ., n vcnhi -
yeco.:k ı)r&.tik bir U&il ' oldu;:;ı ı 
neticednc v:ınlır kau~ tinuc • 
yiın. MvJ.:A T SLk.ı uCLU 

. -·ı:.. 

!tirat edeı'iın ki Hll:ıeviıı Hil
mi paşaıun söz söyleyİşindeki 
tantana vehleten bana kof ve 
sevimsiz geldi. Fakat hilsııü 
niyt:l.inıle bu fena intlbıı.a der • 
hal galebe ettim. Ara.dığlm vco:· N eh r in buradan gecil· leri, benim üMit cttiğiındC'n bir 
hei harekeli bulabilmek için mesi daha kolıı.y olduğu için giin evvel, s:ıbalıleyin yeti,,.,. 
"Vili.yeli ee!Aae,, nin umumi Alman tıı.amızlannın bııraya cekti. Karada ve d~n'~·1e bôr 
v8.2.iyeti hakkındaki mütaleaın- te\•cih edileceği tahmin edile- çok vardım htaları bi;;c cl0}· 
nı ııordum. Sualime cevap ola • bilir. Onlarm iyi bir topçu kuv ru akın cdi~·oruu. Bir çok \'e 
mı yan, fa.kat ba:a fransuca veliyle takviye t<lildilı:lerini te- muhtelif ~efler ve crkıô '1. .mi 
aı•aın gur.eteleriııin 'o!:akedouya min <.'diyorlar. .,--------------------------------------• noktaya ~öz:cl'ini di!·mi~lcr, 
hakkındı\ ara 811'8. yazdıl<!a•·ı Piyade hücumunun şu daki- 1 ( Y E N 1 S A 8 A H ) iN B O Y O 1( S İ Y A S { T E F R j • J.l ;> 1 1 ayni hedef için çalı~ıyurl~rdı. 
bıuıma kalıp maU}ıruı.tı andıran k~<l.:\ inkişııf ettiği bildiriliyor.,, Frans:ı ve l;ı:;iltere, amirı.Jlık 
sözlerle mukabele etli. Soııra 8- 12.20 • • ve harbiye n~zareti. Bdçil:a 
birden bire: Vaziyet ve Alman taarruzu hm geri ~evirmek ve kayb.:Ji- y dan yapılan bir mukabil Ular. hükiuneti ve Bclı;ilrn kuman-

" B l · · · · uı· i mecbur etmedikçe burada kal len mevzileri iatirıiat etmek ( a Zan : J =düşmanı püskürrtü. re,_.. danlığı hep a.yni istikamete 
- ktırllfF~-'sızut •c;mrgunlnıuke.. tı· nınk ve işleri tedvir etmek va- emrini vı>rdi. bedilen bütün mevziler istir· dönmüşlerdi. F.avlin.~on eı leci 

yet yo · ...z.a 'Y0 a illerodir. E<>er "· gün daha 
k ı ·'t ed~ını· ·., deyın" ce ..., "'< Ş:mdi bu mukabil ta'lrrU~ in· v. ço•• rçı• ı dat edildi Ye Net hatb tama· giin ~ele~ek ve benim vıı::if· :n 

yo rıı ı,,, ~·" ~,, mukavemet edebilirsek harekat -
d )lal C~b•p veı·erek · ı kişaf ediyor. Yakıt kazanmak miyle iade olundu. Gece yarı- biteceUi. F .ıl;:ı.t yarı :, ne o-
er • ;. · ümitsiz deifüdir. Net hattı z"r· .. H üz . • ··-, - için elinıizdtn. geleni yapıya· aı, Belçika karar.?[ı.lıında, l:ıe- lacııku? O chkik:ufa ft' !<.ı li<-

- ton grucıın, yorı:.rın.u·. lansa bile elimi:Gde düşmana n 9 ı v k" ı 61 -. 
1 

h ı ruz. ou geee sat < a. e il er ---- nim d<! bulundıı0uwn bir anda de yorgundum ve bir k:1c .ıaat 
tan ">cliınmcm, ça ıf)m8.yı em ""k pahalı''"' 010 l olaca.k bir ı v~ ,_ heyeti.top ~ntısında bulunma· telefonla bütün mmtakalaıJ~ dcıin bir uykU}'a llalnw;ını. 
vazife biliritıı, hem oıınn!a mi\- tonrs k par'"·~ var~, 1 k•tın k f tn ı · · · 

1 1 
., ullye ..__h "'"" ıynn. re a ı eş e lC et'lne maru vaziyetin iyi olduğuna dair ra- Bütün gece han> durmn.-

tt> e>"i.z o urum. , ... es t .,.. · Lord Kl""or•l<'lt blrinci Lor.<a c. t 6 •~ ı k · · b. k •· ,. · • . . v- ,,,:ııı ... ., o ına ıçııı ır a<: "''yyarc gon- parlar alınmıştı. Vakıa d 'ls- dan cereynn etmi~ .• fakat Fa· 
sine gelince: '."Ha.yet vazifcmnı ()..,,.,,etı sı•nra Saat 4.45 "" k bil h'" d · s· l' ı· b . ,, ,,,...... ,,,u a ucııın111nu7. mu· erıynrunı. ır <.av ınwn aş man da nchrin öbiir tarafmd" balı saat dolnv.ci~ı eı·v~J ic-ıt'i 
blitlin meaııliyeti!o kabul ettim. "Rovlinaonun bugun- Anver- .,. k ti t' ı ndl"" · · k d t · ı d t ., . , '( vana ıye e ne ıc(·,e gı ıçm uman an ayın " un u, ya- utunnııya mııv:ı.ffak olmu~ttı. raporları elc!c dıuek mümkün 
meın:!ıytlsız vau e ta.'!llvvur e- ee varacağım tıılıınin ediyo- b"'t·· N t b ·ı · k ~-- A ı· N· 1· V det d d" 

1 
u un c oyunca mevzı en- ınu<ı nv!'rse gc- ıyor. ,.... e o gece J:öpriileri uçıırabilo- olmamıştı. E('lçika umurni 

·nem,, c ıın. 1 runı. Elyenn dcilu.de bulunan mizi muhafaza edjyomz. Al· liy3t te_ karriir ettiği gibi iııki· ce!?i !l'uhakl<akll. f'nkat ı::.~çi- .... 
E•t"1'<i g\in Selanik memurla· k•ıvellcr oraya Yaruıcaya ka- belk r <l ~ - kararg.ı.uında, Belçikalı1° ım , , ıık maular i de geçit. köpri.ilc- sa P ıyor. ka ı.;·encreli, :i(':e. karanlık . gece hu··cuınlarıııın aknnıetö 

rı;ıd<ın bir ~ok 7,cva.t bulundu- dar Bd<tika.t,aıın m avemeti · kl:ırd ··ı d. il · • 1 l f ı ı · ' ~ dele g·elerek beni ziyaret· lazmıdır. Kıt.ıatın Zeeburg ve n u~ııraca , ır. ~ m ı en eır C.\ra~ga 1 manzarası tan ist; "' e edeıc '• <iiger bir u.!rarugı· nı ve Almanlar•n şid-
0 sip<'rlcrdcn geliyorum. Kıta· · --- mukabil tııarru7.I düşmanı ~ 
lerilf' tılltü ettiler. Bu meyan- Ü3l~nc.Lı varncakk·n tarihi siz lar iyi sipcrlenmi~ı· ve nıone· Gece, O:<'•Krııl P<'l''" "ııin I,ier- nebrin öbür salıiliııtk·n de ta- dE:lle mukabil hücuma t:""'lk-
d.a postn \"B telgraf baş müdü· biliyorsımuı. G.,mi\eıin sefe· viyatı yerindedir. ,, r<? yolu tizedndeki lrnrıırı;abı- mıımiyle söküp atınıya karar !erini Belçika kıta:<tının c·rı!; 
rl\ ola.n 7.at da geldi. Bir aı-ııhk rinJdti mü ,l:iili,ltan dolayı A.minlllıktaıı birinci JA:ırtfa na zitliııı. Ms.k.%Üım yası! o- vermi~ti. Saln'ı, !'aat bir de yotgmı oldukhrını, Net ··~c· 
yıınma ııokulanık: hi~ bir l.acikic bulıınıı.rrı~m. -Saat 7.15 a..1<ı;ıı.m. )mı .ik i bahr;ye liva;,ını omın" şu telgrafı çektim: rinde vaziyetin kar;,nlık bıı· 

-· ViliıyeUerdffi İstanbula GöndcrdıJ-iıııiz iL'~·lardan bazı· "Sır Rovlinson gereyi ge~i- wıri,1e wnııckti. Şimdi biitün Lord Ki\'lıı'"' ye Rir F.<hanl hınduğuuu söylediler. 
göıı•.l·:ril?ıı ve orn<lan gelen a- !arı faaliyete ko.;,tlu mu? 234- r,'Ceği Brtıotan Anveıı;e ha· yol b"lyunc.a ateş dah;ı yaygın Grere (İngiliz c..~ııiye ve ha.- General P:ıri;, ve bal ıi:1<' 
çık nya ~ifre lı!lgranarın bi- itik l<;pumuz I.i .. r'd.:ı iyi iI; ıı:ör- reket c•lccekti.ı·. Dünkerk. bi,· h:ıJıkydi. rielye nazırlan) livası harbe i~ti.ı<ık e\ıni~l~rdL 
rer suretini müfettL~liğe veririz. müş olacııklu·. Belçikalıların bahri livaların Aımorse ~alı Otomobilden çıkarken bir (Anwrs, 6 ilktc~rin sgat l) Bir ço!t bahriye knvvetleıi 
p

05
fahanede muharreratı res· Ainı>ın sol ceıı . hı fu;erine bir sabahı \amca.ğmı bildfriy»r. şaıapnel tepemde patladı ve bir "Her şey yolunda .. Net bo- karaya çıkını~ ve ken<lil.ıinc 

miycnin. hatta valilere ait mu· y.,rdınıcı kuvvl'l Kelinceye ka· Evı·clii altı nn.kliye gem!si, lO :ulamı ayaklarımın önünde ye- yunca bütiin menileri eli- tayi.ı e<liln'~ olan nın·zilere 
halıi:ratı hususiyenin aÇlldığı dar Ternıandı muhafaza et· bin asker ve 2 birı be) gir!>' re serdi. Villiiııın musa~ı etra- mi7.dcdir. H"rckal pl:i nı ii· do"ru hnrekct <ılrui:;lrı di . Fa-
,,_ ""'kidir. dedi. 1 nıektcki ehemıniyeti takdir et- sahalı saat dörile varacaktır. fııı .. da miinak·""'a·· ya.parken zerinde, ben ~ize ", ·ön\•lPrimı" k h h ·, c "" """-' • ,., ·-. at arp :ıttı nerede• itlı. ep-

Bence hilafı intizar olan bu tikleıiııi zanııe<lerim. Askerle- 9.000 asker, 2500 beyı;;r büti.i.n bina hrr dalt;ka ya- iblağ .. tmcdrn evvel, !:at'I bir he ncr~de? Bıı yan talirn gör-

h
_ ..__1M ınütmellit ş•,,kmlık rimizin m·ıva$a1'.tıııı çok giz· ı;an;amba sabahı Osianda çı· kı11d:ı!ti infilaklar yüzünden kPrar verme7.ı,iniz, ümidindeyn· n. 
""""' ~· ~· -y ı· k k n"'"" . 2500 .. mü.~. fona teslih t'd ileıı kuv-üzerimdcu iıP.niiz zail olmacla..'I li tutmak n:mdır. Bir gece ara ; ""''"" beygır, su- çatırdıyor, sallanıyor ve alev- Vekiller t-0plantuuncla na:ı:ır-

t 1 
·· ~·· t" "nde, bah · b" k ,, b b. 1 1 · · vetieri bir siper hattına '"eri""· 

Cü. ·lcildı', .!!ı' tu' ·. Bu wtuı u•Pf bit a 1.J>-"-~11>-ıU ne ıcrsı sa • varı ır · ı~nıı ;,e nıg ve ır !er camlan aydınhtıyN'tiu. ar a gôrıi 0tüm. Onhr, ne • "" ·• - • be~..___ k o tand be b t tirnıck başka, bir Jı:ırcket Vill'ifei vicdaniye ifası için giiR- leyin f}Rlakla ,..._. bir bas- uımı s a pcr~em ı;1 a- ~te bu vaziyrtt.ı general ohırsa olsun, sonuna kadar 
terdiKi bu re~areti medeniyeyi kın çok mümkiludiir. ,, hı vaıacnktır. ,, Paris'ye amirallık, ii<' eme ke· müradeleyı? :k:ırar verdileı·. harbiııde man(;vra.ya sokma.1.: 
hakkilE> takdir dıuekt.:ı kusm· lllriıı.cl Lor;ldan Kiçıwrt' J,oro Kl~wırden miralay mali şen'fle kuınall'l.a ettiği \'<' 234. buraya gelmedi; O.· ba..-,ka şeyicrJi. 
etmedim. Fakat Şl'.Şkınhk eı;eri ~ 4.4:> Oııllas'a sipcrlerind•} yaralı düştüğü tanda da ~ıkmanuştır. ,, Bu harnretli ve ceeuı a.Jarn-
olarsk kendi•me te.şekkür et- "Bir htkumu defettik. Ba· "Seferi kuvvctlerın eı·hanı balır:i fırk.anın kuınandpnlığını Yarın ne olacak 'J lıırı elleıindeki slliilılar ve mü-
me~tl bile ir..,kan bulamadım. 

1 
~ı w.yfat ver<hc. B:ıhriyclileı: harp reisliğine tayin olumlu- t.ovdi etmışti. himmat ile hareket ettirmek 

Hatta, müfetti;ı p;ıı;:ınııı p<>Hta· iyi mul:avemet •\tiler. Fak:ıt nuz. Kıtaatın harekeU..,riııi Bu kumandanlık, Dünya Yatağa girdiğim zsmnn saal kolay değildi. Fııkat onlar da 
hanede bir "khı'B. oda,, (l.'h~m !l3ğ tarafta &idd€<lli toıı<:u ate- son derece gizli tutmalarını Harbind~ krallık bahriye za. 2 idi. Dört gündenbcri, pek az manevra kabiliyeti yoktu. 

lji \ e A~man piy<ı•lC3inin bir hü herke.<ıe bildiriniz. Düşmanın bitlerinilen birınin d~n•hte et- dinleııerek. kah meclisle, kah Cephedeki vaziyet hakkında 
bre Naire) lesi5 l'lmiş olına.sı- cuınu kıvşıanda, Lierre istika· sol cenahına tam \'e ya klliroi tiği en mUhin1 kumandanlık cephede fona taayyün etm•.ıı Sliıih malumat alıncıya kadar 
na göre maiyetinde bir casus metinde Nc<in g&:ilmesine ma· bir baskın vapmıya çalı~ınız. ol<lıı. bir mesu'liyetle gidiyor, geli- buıılan miitavassıt bir mevzi-
alayı te<;' ·il etmi~ buluırn:ıaaıru ni olamaılılar. Grnenı.l Paris Bu maksadı ten1 iıı ıçin sahil· O ı:,>iiııkı. muiı:u·elıcııin umu- yor, ulişünilyor, h~reket cdi-
dıı. mUsteb'ad gönıte<ll~mden, dört Bclı;ika tabuı una ve bir ih- den gel ·n kıtal arın geceleyin mi neticesi bi.ııe limitler u- yordum. Şüphe yok ki vaziyet- ~agıy~=:eky~.a doğru °" 
kendisine bir za.raı- geimemek ti t tabı d hal b ı tahıı•~.ütleri ııtzımclır. Dilşımn yandırdı. Bir Britanya tııburu te saliih vardı; Net hattı ya-
l
. -ın· ı·.·~ı'nı· \'e hüvi,•etini talı / ya. ınına er tı mv- ,,. v ~.. , • wtlere iltihak ed~rek Ainuın- tayyarelerinin kıta· tıınızın ha il,. Beh:ikıı tnburları tarafın nll\lllamı~ı. Bal:ıriye kuvvet- ( Aı·kaat vıır) 
~kiAvı oo~ehlndiın. 1 ·"'lfı~"'--~~~iıJt!~~ııteı.~~ .... ~~ftlııl~~~~-,_,,~· ··~~~~~~~lflll~~~~&1!llıfiiil~~~dlildlıld'llllllllllilflll~~~.,..1§'4--1ı6111111~11 (Arkaııı nr) ili.il · =""°'•" 
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- Bilmem.. - Orası pehlivanların gü. ı. lı hlikuıneun aıt121 t<U"afın· 
- Çakırı 1lst ilstc yc:-ıdiğir.o roııtlğj yerdir. - ·ı{i~ ~·karsa hazırım be'. llm ~ı.kıı7tırıımıya ba.şlanmış-

göre bu d li Ç()(.'\lk ~ miBiD Diye &Jyleniyor, yi.ılrsektcn 1 tır : 
başa çıknın? - B~n de pehlivanını .. Bal<:- ntıp tutuyordn Molla, hu peh· t Yug<'.'s!avya i;ı.a.li >;:ıt<ki<iı:ı-

- Eğer böyle tır deli!ik ya· D1A zaptıye .. çavu;ıu o·d:ığunı"·· j livanın kim olüu:;uıı.ı bilmediğ' J ıle ltn!yv ile p.mn1 Alnanya 
parsa, bu sefer de a~alU.mnı, _ Çok guzel... • i.iıı yük~ck . , atıp tutmaı;ma ve M!-tc •lstn :ı, 'ar!iln a Ru-
belini !ararlar, b .. ~lilltün çolak Dedi.. Ve, zaptiye çavuşu hayr~t etmi~. wıı.nya ve Bu!g ~i"tanJa; cenu-
;alır .. dedi.. Beywı kule) · Jollay göste:<'· Mo"a, c ;ukt'c C.::ı;ım ııar- buıoJa Y ııaruıı. ... ıl:ı, ı;::.•bında 

Baba, oğul bedbin idiler. di.. Moll:ı, .cyazkıJeniıı yolıt- dı" Amawıtlukla h€rolıııduton-. 
lılollı:;ı, Adalılar ve lfoca Yu- nu tuttu. _ Ust:ı, bu •.mı? };imdi hunlardan y;tl' '.Z Y1ına-
ııuf!arla kabil değil kıyas c<lt.~ Molla, Ileyr ... kuleye geldi •• _ Tanımıyu•· mu 0 ıiıswn l,endisine Jr.arş:> > it.:ırnft•~. 
::!liyorlardı. Bıı, ilç kişi.ı.ik. i- Ornd.ı ela bir kalıveeôye: _ Yoo.... Macaristan, Rumanyo., Bıılgıır• ·• 
Jc ... ~ nihayet Selin.igin •. :la • Hemşehrim, pehlivan _ MOflhur .!\<lalı l!ahl!M tıuı ve Am" t' lıık ilıvr:rfo 
balığı içine karı.şmı..."ltı. k&lıvevı nen.de? diye sordu. _Ya., , ruu ?. emrinde ve iı;gal·wı.. o!Juğu içm 1 

Selllnik, piştovlu, çakr. hlı .<ahveei pehLvan lr.ahnısı- _ 0 ya? · ·u~oslavy.ı. aıı '.ll< Yun:ı..., hu-\ 
tüfekkrle !Y.:h"' "nen /.rra\ .ı.t- ni ı:östeı .. :.ı. Molla, ka.hvcyc ?İl"- _ Söyk.<liği adam kirn• ı dııdu:ıda. J,~.;\u.ı em':1!Yet ~!-ı 
lı.rla ve Azi::ı,yc fesli, I.ici•ıer • '"'· Bir dcnorıı. çekilip oturou. • _ • .lıu._ ur hoca y uf.. t~nda r:;crebilıy"J' ~e dh~r _bü-
~c bol pantah:;ltı, W.civert c,eı:- K c ç.1.,. kalı>bı.JJ< idi. _ On:. aa mı taw?nl';vrdıırı? ! hın lıuclııtlart'.-ı .h .= ugr.ı-
kenli '!'ürk askcr!Prtyle tlclup &nçesiOdc, içerde yü::lereo _ Har•r. ..• . ru~ !•orlooo•ı J<;mdecı1ı·, ··• 
boşanıyo....tu . llanillar, zurna- ı .hlı~an ve mcraltlılru: toplan. -· YLSlı;uu y,uımJ:ı.ki kım?

1 
Yugo~vya 16 1;1l·> r .nu 

!ar dunnadan çaiıyOI', ç:ıyır • ı; 1tı. Bur:ı.sı ayni z::ınt3rub. ~ l<'ilibdi mı.ra Ahmet.. fu:-~ !n .. t~. Fo;:l;··. bu .~u-
JanlıL binlerre kısrak kişniyor, Lüyük b'.r bani!ı.. 1 O-ıu•ı kh.r•ısmclaki , ~u mulec:ınıs de:;•lrnr, 1ı;ınde 
ocakl:ı...-dan koyun ve kuz, ... - Molln, haneımn ~mı.k!:ı uı - [ = ı:ea,.;,_ O:'." ıı.. •.• H!".':ıı~ .. gibi :ıcnelcrdenberi 
zaıotnı.ı.larının duma.~I:nı semayı 1 dan bmndcn L.r oda ,tedi. Ve, • . buyük ihtila!'l<J:ru r;<>!Jep laııJ:u· ! 
kaplıyordu. Her yerde ncş'c, he: 1 oJ:ı.)'a gjnerek kispetini i.ııraktı. , - Onun ~(ll ~refın<la otıı:wı · variliı-, ki ancak ><)fi U:hlil:eıi 
yerde ;;iller bir '1'~ v:mk Ve, Jcah~n içuıe ı,.irerck uil· - 1!.~.:::ı ;R; 1~ pehlivan. vaziyet. ka!·sı!'!INS Sırıi!arl;ı. an.! 

Pehlivanlar, koça gövdclc· k "· b .. ··ıd · - K f'<l~ cıuı.ıı.n ılıtiy:ı•· · 1 in b 0 I ·~ı ,.,. o;,cye uzu 11. j 11 , ", • _, __ ,_ b.. ~a ı mK, .. erç,, 
:riyle, JelaniJt sokak!anıu v~ .dollayı, gören ve t:ı.uıyaa ol- .. - ~. <>uı :.:m ""'""'" ~1 :iugosla.vya '!<O fı(lO{)OO 
caddelerini dolduruyor. a~aı~ m. =,i.ı. Yalıın, fü\.İJ C~r "'Chlıvaniarı;d:ın Knv ,.-,gfu lik mukemnıel m-dııları var-
nn, ll.yanlann lllf.;yetlcriniıı at 1, .. ıcil ağa, Mollayı görmü.~· Koc:ı İbn.hır> . . dır. Bu ordu ders-al l:ı!, milyo:ıa. 
n b u;:kı !arı <>naı;ıgt c;u . ..t..~- 1 ~il z~tı:.,, Mollanın gelip ı;el. - - Yanınc!a oturan.. ve buyük bir zaruret k~"ŞISUl-
yordu. mcd ğ.W arastırıp dıuı.ıycrdu. - M. e~hıır ıı:.cl AJıço_ c'a iki milyona ib:ı::.ğ o!un:ıbiliı-. 

Halbuki b:itün Tfü·k Rumeli, l Ca.zgu Is.Tail ağa, hemen Dedt .. ~fo!la, aJ ~· Bu~- 1 Etrafı, Ahn:ın i·'~ \'e em-, 
Türk olan Selanlkte kı.ıcal-.i.ış. lftıllanm bulundu;":'ll köşeye ıı< !ar, haddinden fazla ı;ı ve ı:ı:u- ı ri altır.dııJcj hiilfiıınrliet'le ih.ı.. . 
mı~. eanncl ış bulunuyor • ı kuldıı. Ve: t r;cltkcl ad1nolardı. Bu· an ıc n j te edi.lıniııı olmakl:ı. l:PTIJ• Yu-' 
du. -- Hoş goldin Kollıı... .Ad ı i!c Koc:ı Yusufa ef.szlcri- J;'IJ<'lıtl'laı; bıı.gjinc J.~.ıar .\lınaıı. 

Gür«ıe bir ~·tı:ıı kalmı.Rb. J.i'a.
1 

l>i"e mdıldandı. ' o.;,a, mcr- : nl c.>kti. Derin ucırin bat.:u. Smı: j teıdifl~r'.ne buyun e;Çneıliler. 
kat, bütün bu yi!~ o'nle=: hal· hab:ıdan sonrıı , Qa.gırın kıiltı- , ra, • g·· ~ . ee!_l~enlenbc.ı ı Yugoslavya, g«çen nıulıarcbe
lım içinde tek bir kişi. n kııan- ı ğuuı eğiler "' hıı.r;:: bir sesle m nkı. ~k-..rııı; ~)11.t;Jı . w.ı;llıt.r ı deıı evvel l..ı.rt>ıat:uı ıınr aı.tm
iı. 0 da Mümindi, ıu=ll ağa, nca edem. r.av:ı~lu I~~a İbrnhi~•ıe SC.- ela b· ıinİUl yaTJl:;l Kıı.dru: 

lbtivıır mc:ılıur Cazgır, lıfii- beru: rı kim olduğumu kinı::ıcye vırdi. Ov.ı. derııı·-cn d.:r..ne ıruz.. ı:.,. m<ını.ıeaciil, Gı>cı,n hariıe 
sı"ıi fellik fellik aı:amlljtı. F.h

1
ı sö,.Jenın e mi? ı dü.. _ . 1 .tu;;1.1-Lerle birljJ,.t.1 i.şL ak etti. 

kat bwamaınıştı. Dedi.. Ca~r ı: 'ıuıı'l bıı Kavıısog~u, dimdik o~yor- 'l'oprıı:ldan çıt;ncrdi, or""'1aıı 
Müminin, lıabaııı, kardeşleri gözlerwc kabul c •• ?.oı vmli. -j dı . . K~ ihtiyar yetnıi;j, yllljlll! kıtıdınldı, kll<~Jk orduırıı geri 

<ıl nlt111dao onu aramı:;ı-.,· imla- 1 clirlerdc iri gövd<..U ııelıl'vanlaı- ~"ıugu haidc g·c"" • .,. gıl>ı j c;ehlet-ek Varcl.v ctnlı::uıııJıi 
.~lruJı. Nihayet; balı~ 1 turuyorılu. idi. . , ce~ İng:J.iı; ve FranwlarJa 
iti karan vernıi'1ti: Molla, hı:ı pehlNanlann lıiç Molla, Re) All~oY? de gö;·•.ıen; yany:ma baı-p cti1" Buının mü-

- Ben iliz& deıl'emiJ> miydım, birisini tanınavordu. BL sedirde gc<;iıı:lı. .1htiyaz: Alıço,nım ka-ı karntı olarak Avu:ıtw-ya • 'ıı. 
onu Çam ezdi. Gci .. mez, o, bu· rluran rehliv:inıuı ~ gürill~ülc- lın en:ııesı ıner !ı. f,1"1 kıno- c:ms•an iınpıır.ı.torluğıınıın ım· 
raya? 1 ri çol<tıı. 1ri se>Jcriy-e 1,..hlivan-1 ınışU. . Kalın rosı)I~ durıı J "a..ındnn buyillı )Jiı· kı.bJYtına s-.r 

Softalar da merak etmi'I"'" • lıktan ~~ ,.ıan'ı. Adah ile al"y E!WyM.du. . J:ııp ol<lıı. 
di. Malla, ortada yoklıl. Gelen l.Jle, diri ve ka:J.j)b bir neh· J,tiço, Adalıya ~yJe dıyo•· •

1 

YugoFJ:lvyan:ın Alınanyııy:ı. 
gidene eoruvoriar, sonıştunı • livan hic durtnııdan herkesle rlıı : karşı ınu!>a\·emetrade bu yakın 
JOrlar, b tiklü ınhhııtli bir ha· l'l.Y ediyo.ıxlu .. Bu nehlıv:ın ~Y l - Abe Adah he! a~ı.a k>- tnrıltiı~ vcrdi;h dcı'!lin tesirll'n 
tıer alamıyor~. . . konu;ıa.yoı:du: l ·an. be! BoJ•lUJJ ır..rdam ~ de yamll'. lJığer t1'.r:ıfi n v n-

Softalar Y(l mudernı;. M\lır.ı. Alıe <l b . u o clcrursan be .. Tclı ··- l l"Olilavyada. - bw•:unıı ıem - a..,t amaıı o emnı I 1 _,_ "--ı.....ftnPda t , · · ..., ' 
Jt en son Eninıede u-ın u e1'ı ~ be' c:ıe..., ftll·n....- o ~r..uıı- yarım &"l'Cllleı· f:OisııL olmama. 
'V!l . oradan da D,-nm:aya. gı;l'ti- 1 ~T:ey! AJl.·~ııt, .yan"\ i;un gilnlcr be!.. !ı:lır. > ıını 0011100 ,lı;j . Jı:üçiık,. 
iinı haber alıı.bilmı~ lı a- ı a 1 t ederiz glire;,t be' (~ Ya:) ı<eru:.ıu nm Y""'Bl k.W..» olıo.n 
kat, oradan ötesi yoı<tu . 1-) · ·· ) =~'tan ı~te aylarrleu~n 

Kolla, Seliniğe yalDIB b:leın 1 ı a ş f .,. • 11 koca h:ılyayı sağa !a ;,.ıvunı-
gtt:meğe karar v~ınl ti. Kı.~ • 1 o • ı e r 111 n 1 yor. Şin-~ ve~ .~rfa:ula ı. 
llCtiıti omnzlayanı;h yol.'1. c:ıl<ımş-. i lıi li 1 talyan orduları dl\i,"IW!;·tlr. Al-
tı. Zaten orıu tanıyan}'.< =. • • manya ileri süniüg\& el ditlıın 

'Molla, omuımnda kispet ~e.ın- l 'J!I 1 e pelt. file- ~ıkarnmaz '!tur. 0-
bill gUreıin arlf"lli giinli akşa- 1 na mukabil İngil ·ııin mıilia-
ma doğru Selllniğc girdi. , vcınctı arttık~s. artıyor. l u mu-

Qolak Molla, ı:; ·l.!n!ği daha ,_ t.ıol• 1 ıııe; •Y'•d•l ı ltil~tre . ~mı:."t yapwası • ka\'t.ınete Amcrı~;a gib: t~n..,~J-
illı: görllvordu. !~halık so • Doı,"iaıı, 80 numaralı otoroobil beş li.~ b<mzımn, zaı::ır olma.sı.- 1 siz bir. kıtamn miaahe!'eti ve 
kaklarıt, deve til}'ii renginde so- sıılup Te ooförU Ekrem Ti.ızü-·· n:ı ~ünlwnrd!r. Ç~ır::ı ·10. t ık- kuvvei.lm inziın:'Jll ttııiııtir. 
fak cüb!ıesi, başı!ıdaki kirli sıı.- moy, lıonak taksisı .. 7 numara- j sı gunde ayı:ıı ~·'l ııeferlcn ya •. Yugo:ıluvyııda tu hak.ika : 
nğı ile daldı. Nerey~ g. tlece- h otomobıl sahip ve şoförii E- P . ..:.z:sa yt.'Vlllıy·• ıuzall ~anıııı t c.a gürııuler ekııilı <.!~il . J;'al , 
ğini bilmiyordu. Etr.ıfm:ı alık, ınlıı '.l'Uıkei<ö1e, ll ll'llimU".ı.il 0 • zın.ın ne ka 1ar tu tacagı ai.zkree ~ de anlli§llıyo~ ki bu lıa 1 iki 
alıl< bakıyordu. o, :,alııı.z şun· toınobil .ealıip Ye tofönr lııleh- de malOmdt r. Uısı k l'e cıılrim.e tnrn ·a da uysal göı-ilıı "k ge-
ı..n biliyordu: met Dorıık. 'ln'...rtı>~ı lıu h~ba dahil ~irn::Pk, harap olı.= • mu " 

- Beyazkule, Çınar dibi.. l'dltensm buldu~..ınuz bu de,;ıldir. Vcrı!c!_l em.ruı ,!le dere- vakl-..t bile olsa bir i~:;;n.lc ma-
0 kadar .. Mol zı ;y!4> mektubu da-cediyaruz. Bu hu· ecyc kndar. dcgru old~gım:ı ~ 'I tuz kalınamak iHtiyenler var. 

beyaz bir kule anyordl'. ?'ıhl.-j ııuata 1mıir belediyes.iıt.in ·.-ua- kfU'I ıımumıycye ve b~yı:ıltl~:n • \ Bu ilü taraftan ııv.tıgıt;ınin a· 
vet, ni:ı t lıekliyen iri yarı \ıir! n dıkkatini celbede.T' ı:: nuz~ bırakı)oru:.. Şe~dc sel·· ğır hocamı~ bugün ! nıı amıı.-
:s:ıntiye çavuşuna yıı.klaııarak "Bizler lı:ınirde otC".mobil 1 sen ~ı mevcuttur: Bun~ ~1 iP:acııl·:Jr. 
mordu: sahipwri ve '°fllrleri ~ L..· t&nesı tek, 39. tancsı de çi:Ittir. · Bedçet AFA 

_ Deyas Kuleye nereden g)· manıb~ bel iyece maı ::« kal • Salıipleri hepsi de ı;oför b.l - """"~"~· ~vv""""'" .,._ 
clilir? ı dığrmu gayri kıınwıi baksızhlr· ı ·ı kendileri de çalı~ıruı.ktadır. 

Zapti'Vll ç:ı.vw~u sırtında iris- lan yavırak muhterem gaz,,Lt! Hill 'ırrıetin vudiği Jrnrarlıı. f 5 p Q R ==== 
pet bu u'acık M~llaya hayret ; "' di ~k r 'tuıı • <"a. y:ı.zıl· mcmıe cet menfaati göz önünde j · J 
ve dikkatle baktı. Cünkü zapti - n asııu bu • ·1e ile biiyükle.ıi.·ı tutularak bir gün te.k, bir günl 
ye çavuşu pehlivandı. Uolla.ıın mizb nuır.."l' dikLatini c kme • çift olarak ~'l!1la! tayız. B'ır üır ~·ye Ser esi 
mrtında kispetini görmii;ı. So1·

1 

niı.ı. rica edıyonıı. ~ •Ü lz- l ayda on beş gün çalı~zyorm. 
du: ır · rde dertler.iı::IZi an'ıı.t.ncr.' Buna nazaran malzcmefi yüı:Ue! güı·eş hiıriııeihi • 

- Ne o, hocam nerrye böy. b ~ bir makam yo"'c.ır. Her r.<.,,.I elli, h:ıtt:İl yüzde yctmjş- fatl.lm 
le?. ı reye vurco i.rclı: der<ilmizi ıle t.•darik etmekteyiz. Eftadı leri Adaıııada 

1 
Molla, şaııırmuıtı. Ne cı:vap • dhletmned·k. Üç bfn evvelisi ailemizi güç halle gr.:f-dirirken 1 • l 

Yermeliydi .• Kısaca.: t ani o!2.n.lı. bir enıiıle ııchin:lel kıımnç vergısini, bch>Jiye pliiltal yap'l ıyor 
_ Bcya.s knleye gıucceı1iro .. ı c;aııır.m bi!tün sik ·n beledi- rusumunu :aJtı aylı1: pe.~in, mu- Tiirlôye serbest güreş müsa- ' 
Diyebildi .. Falı:at, ::aptiye ça.- ye santral g:ırajmd:ı. buluna - h:ısclıci lııc ,usiye vergisini :ıy - bakalaı-ı 12 n"'1 nda Adana.ıh 

TUŞU gülerek: caklarmı yalnız taksi mahallin- da bir lira da Türltiyerun ,hiç yapıbc:ı!Itır. lııta.ıbnı takmıı 
_ ~ırtındaki ne? d~ ikişe-, üec.- taksi taksim e- bir şehrinde olıruyaıı d~r.enfck- bu miı~alıakalara .iştirak etmek ı 
Devınce, Molla,. Ştl cevabı derek cem'an o ııekb: taksinin te rnsı:munu dahi tam ol:ır&k ilzere nisanın 8 imle ·ııchri=· 

Yerdi: dışarıda Jı:alacağmı tebllğ et • vcnnrkteyi,~. Tek, çıft · '1iyen den lıaNket edecektir. üı; ay-
tilcr 1 1 h"''""- tin k · ,,. dımberi ı;alıı;ına!arma munta-

- Kiııpet!. ruç yokt:ın verilen böyle em- 1 taltai er wı.u.uıe .. r.ıny • .,I nınan devam c.leıı latıınbul e-
- Ne yapacaksınJ n·n __ ,,_bını· . ıır· ..... -~ ı,. lizerc sabah s:ut altıda işe bnşla.."Da - __ , dr ile 

"""" ...,..... '~ 1 1. r k hmW kipi bu tem ..... nr:ı. ııu ..;;ı o 
Sag· n sola '-·---'ul<, aldığımız , an .ızıın ge ır en .. e ay • 1 i"'""ak edccelltir, 

- Bir pehlivana mı götiirll-
;rorımn? 

- b'vet. .. 
- Sen, Seliniğe ~ &"'.lıııedin •• Jlll. 
-HayıE! 

- Beşçıruır-nemn .r,iJiyw-m~ 
llllD !. 
- -· 
- Bilmiyorsun demek? 

._.oau rıca vcrikm bir emirle Sll!tf. se • 9~· 
eewp "lıelcdiyenin nizamıdır• kıztlcn evvel gıı.rajda.n çıkmamr-1 56 kiloda Alıııııet Çalın:, 61 
emrine rinyet etmek ırıecburi • • za miL<ı&sde etmiyorlar. Bu yine lrll<xl•l Hn.lil, 66 ki!cda l!ckir, 
yetindesiniz" d!'d'lcr. Üç gün • ayrı btr hakmzhk değil midir? 1 72 •·iJodıı. Faik Bükcu, 7:> kiloda 
de de duıartda Jı.alan fazla gör- ı 1sroaıl; 8T hllodıı;. Adnan, ağır-
dükleri talısilcre ınütema.diycn ı Yine hüklımetin verdiai ka - ı 
ceza yımnağa ~adılar. Sant-1 rarı:ıa gtinllnde çailşınıyacak 0 • :1\o1:ıan. lJel:ımct, Sauuıwılu 

j b. · taluıil l:ı.n toksilcı· garajlarında. kala - 1 ral g-.ı.rıı ızım ere en aııa· ı c::Jı:la.rdır, k~uru oldugu- ha'.de Ahmet. 
ğı 2, 4 Ye 5 kilometre mesafe - ..., Kafileye İsına.il Hakln Vefa 
dedir. Ayni zaııwıda Bam:nıı. •

1 
L:mir bclcdiy,esj bunu fırsat. bi- 1 riyaset edecek ve gi.ll'eş moni· 

Jıaııe taksisi de Santral Gııraja kr>:-< k.;ıc..lı saııtral garajına törü Saim:le beraiıer dört birin-
50 metre mesafededir. Daimi girmeıı;ıir.i ve gecede 3(t lruruş ei sınıf hakem de refakat edc-

1 l 
surette yedi taksi dw'malrtadır.1 g-1.raj kirası aım:ıgı da. ihmal · ceklenlir. Adana bölgcsind~ 
Oranın da ihtiyacını ~am•miy • I etru.,m!ı;~r. Şelıirlehle taksi ic:ıp eden hazırlık. yııpılıııakta. -.. ____________ _._~ le ··rınekteJ.ir. 1!izim hepimizin fımc:ı.e ıhtıyacıdır. Cır 

0 
Sa~ral garajlllA gitmt!mizin Herli:cı; dilediği yerde bir tak • ''" ·led. t r t Şehir Tiyatrosu 

Temsilleri 
i'epıı'Mrda Dnım kanrııü 

BU .AKAS\M •• 

Jrt}RR1YET APAr.XDrAN! 
İ'it1 Kt 11 ClW.kle:)lav~ ......... o: ..... 

kışmınd~ 

BU AR:l'.ŞAM ""'t 20.3e <la 
DADI 

mahzurtannı da söylece iz.ıh e- siye blıımek m.ecburiyetin<le . ce • ıye a ıma ına mu-
delıiliriz: Gilııdt' en aş:ı~ bir kalır. Bckıliye garajuııı. kadar haltf hareket edenler 
takat Santral garajdan taksiye gidip oradaıı taksiye binmeı';e Belediye talimatına mu!a!if 
gelip iş aJarak giderse telmu· h<!.edİY" lıi~ ·kiınse;ı:i icbar ~c· hnrelı:etler!n~en d?'~!,11~ şof.ö~ 
tak · ge1d· •· b m~z ve- dünvarun hı<: bir yerın- 3 oto salıibı, 2 OcOliW3 bilet.çisı 

sıye lf,'1 zaman ° ym· d~~ t·'·-·•e ,j ıu cckildc inhisar ve 2 araba sl1rücil3li haklanu-
yoıcıa yine santral garaj-3 git- y """'" ' 

melı mecburiyeti hasıl ollı)"-O,.. altına alın:ık zanı•edcrı:ek yak - da ceza zabıt varn.ka"an tanzim 
Bu şekilde günde beş vey:ı.h:.d tur. Bu sefer d~ her gün otuz ed~~tir. Tr~vay~ a.tlıyan 
altl defa santral garaj:ıı:ı l.oş kuruş garaj kirası vermek mee 21 kışıye de peş~ .bırer lira rııı· 
gidip gelen bir taksi 20 ilf< :ıo 1 (G•n• aovıa 6 •Utun a to) ra cezası kesilmıştır. 

\ 

Ateşe geçeıı l:Rrakol bölüğü - İlel'i 
nöbetçisiııin yaptığı bir gaf - K!Jıılar 

içi de fJf ıa.11 birkaç gölge 
18 * ~J.-.,i 

Z0.45 
21.30 
' .45 

22,45 
• 23.30 

DAVET 
' 
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Yeril Eıninünö Askerlik Ş.. 

• 

Taraflar; \ıü.»le teliı.kkilcl: ve! Diyerek silah:ı da.vranına&'a I lıeshsd.!u: . 
korkularla ne yapmak lazımı;e· I kalktı .. Yüzba.~ı onn durdura - .Aşağıda adları yaE?iı yed 
lcceğini , •ıe gih tedbirler alm- rak ileri doğru çıktı Ve gelen· subayların kayıtları tetkik & 

mak Jilzımgd .ğjni dil~üncdur- !erin iki köylü olduğunu fa'•ket- dilmek ÜZl:.'re nüfus cüzdımlan: 
sunlar mat sili ıtıe ilcr)eyordu. tL İçi rabatlandı. Sonra yüksek ve ellerindeki vurilmlarla 277t 
Ve sab3lı da oJUuştu. Mas.mv- se;:;.!c köylüleri ~dı: . n marn. ;subeye müracaatlan. 
filı oı·tada hi~bir fevkalb.del>lı. - i k y.. Ne yapıyorsunuz o- · 1 - Ta.nip teğmen (-l5059l 
kalmaı ıı~tı. Biiyük b;r :;Ukün raıfa ? Mı.aUiia oğlu F~h 22!1 ~ 
~e sükut it;inde ol arı so-1 Bu İtalyanca sözleri gelen - me. 
kalili.rda bir tek inıııı:n , !er ar:!am:ı.mı~. fakat sesin gel- 2 - Tahip tc~'lllen (t50:::oıt 
hatta. blr J;öpzk, b'r ke - ı diği istikamete u.)ğru yürümuş- ' Ahmet lillı;tü oğla. Asını 3:1i 
di bile görüıııneyoı·du. Du hal- !.:-reli. Yolda§ ·' ora<:lı bir ya.b:ın- Giresıın. 

e bir iki -,at de;-.ım etti. V L ı u zal:ıitkı .. hlakincli tüfekler ve 3 - Levazun t~n ·(3960lllf' 
w.rra ya• yavaş merak her- daha arkada. da bir sürü as- :mı.mil.· oğla Nuri 321. Bın:za..= 
k., 1 saı~· . it«lyanlar ·a, halli ı kerler görünce oular d:ı şaşır- _ - · 
da birer biıer sok'lli .ra dö - ı ımşlarcfı. Birbirlerine hem hay· lcr ise birden taşan ve k\ıba1-
kfildiiJm. ~T·~·ltesin kafasında ı·et ve korku; hem de hiddet ve bir infialle haykırdılar: • 
hır niiğilm '~rdı ve onu çöz • ı a s ıı b j y e t dolu gözlorle _ N.o söylenip d\ırny~ 
ınt'k istiyor!arJı.. bakarak adet&. bwılann kim ' be... Sen •"mdi bizim .. ~,,klen. 

Acaba ne Oldu. .Acııbıı. ne ve n~i oldtıklarmı soruyorlar- .,.. ....,.. 
var ?.. dL. ' hesabım ver bakıılım. o.ııı.. 

Eve!. ha.lrika.te.n ne olmuı;tu.. İtalyan yüzbaşısı tekrar ltai- bak ne hale koydımwı .• 
a,rol:; ne vıırdı ?_ Bu sabah ka· yanca bir ııeyler sor-dn. Köylü-• (..UkaBI oertı~ .. 
ı·anTığmda büyük bir katliirn -- - - · 

makineli tüfonk atı.<;lan neden .A S K E R L 1• K J .{;! L E R 1. ı 
hiBPmi ve fikr·ni veren ağır 1 l,I··· 
:ı;apılml,,tf? .. Yoksa ltaıyıı.nlıır y nn bir baskına. uğramışla.m?.. ______________________ ,. 

Görünüşe .;"ro işin ru. yiizil. 
buydu. Fakat h,.Jı:ikat'..e !-

Hakil..at sorulunca ve öğre -
nilince gülmek; lıatti'ı. güle güle 
katılmak iF."den bile değildi. 
Çlinldl bütiln bu gürültulere se
bcb olan ~ey gayet komik bit' 
tesadüftü .• 

Sahahll'yin hig bir şeyden 
bıWr ' c!nııy:m Te işgali bile 
heı. ., ~ duyn.r,yan iki köylünün 
şe!ıire get.i ·mekte oldukları bir 
knG parGa oJ·ın ve bunlan t&
ıpyaıı dört t.ııne '!lerkep ! .. 
Vak'anın ic·•fü J bir kaç ııa:ıt 

sonra bütün ~e!ıro y::ıyılınış btt· 
lunuyordu. Biz de ~imdi bunu 
.anlatalım : 

Gürültü ü takib<:n ay~klan -
ınış olan ltalyan işgal kuvveti 
kumandanlığı, konsolosluk ve 
oıair ltalynn ikri elenl i der
hal vak'a hakkında malfımat e
clımr.iye koşmu~ardı. 

Bir an içillde sililıba111 yapan 
Ye sür' e.tle at.eşe gc~en karakol 
bölii,,öü kumandanl•ğı da netice
Vi bir r:ıporla kumandanlığa bil
dimıcye davet olunmuştur. 

F, 1t bu İtalyan bölüğünün 
korınt.aıu ne türlü ı·apor vere· 
cegıı.i; amirlerine ne diyeceğini 

1

. 
bir tllrlP bilemiyor, ileri nöbet -
c;is.'nin yaptığı b'r ga! neticesin
de cvııa.n.uı büyük komedinin ne 
resmucn tutsa oram elinde ka
hyoı du. 
Bmıu okuytıcularıımza daha 

iyi lıir şekilde canlandırmak i~i11 
vak'anın cereyan taı-anı biz Je 
Wrip edelim: 

"Tekın'I bölük sil&h b~ma! .• , 
Kumandasını tnkiben hemen si
lfıhbaı;ı yap:tn ve mevzilenen a.
ğ;r ınakinelilao, ikinci bir emir 
bcklC'lnc ,lcn önl<?rindeki makine
ye uym:.kta t crcddüd etmemiş • 
ler ve dcrlınl ı;.tcş açmışlardı. 

Fakat töltik kumandıınınm 
i~ b&mna ı:rel<l('i zamana kndaı: ı 
geç 'n biT kP.ç cı·<kilrn i~inde hep
si de akıllarını başlarına topla- ı 
mııkta gecikrııe:md•·nli. Fakat 
neye yar:ı:r? loıtc oı :alık allak 
bullak olmuştu. t.ıuttasıl şc.. 
riı yakan makinelilerin namlu· 
lan bir kursun sağnağı kus • 
nıakt,ı idi. Amma nereye? Ki
me? l\~dcu? Bıınu bilen ve an- \ 
!ayan yo!:t;;. 

ön!ernde bh· hedef, bir d\1ıt- · 
m:uı göreın<'dikleri veya akı !!arı 
b::ı:;lanna gehP' le bir hedef ve 
du~man aradıkları zaman kendi 
şa,~kınhkl· nna kendileri de gü.. 
!erek dunını:ıımuşlardı . 

Mıiı:ı.yet knuıandaıı da. gelir 
gelmez illıı verdiği emir şu. oı.. 
du: 

Yoklamaya davet 
1 - lbtıya! erat y0klan><darile (837)' dağvmhılıınn ilk ;ıooklamaı.rı. 

~aaıda ~ilen ~ devam. edilmekle<llr. ~ 
2 -- Jıdihourıa meydan vermenıek iı:in .her mükelle't d<>ğU.mu .itı. 

(NOT) alaı-ıık mezlr.01 l(lnlerde yol<laınayn müracaat edcrel< yo!Uaına_, 

yapt.ıracak. akoi ı.a.k.dtl'lle Aslterllk mükellc!jye\i kanımuımn (114) m ........ ı 

si.ne tc\ılik..an ceza &ö~i iUin- -0lunur. / 
(~37) iLK YOKLAMA iHTiYAT VOKLAMAIH 

26/3/941 çarı;•~•·~ Şehremini. nıhi~~i Bülün §~ mensup (320} DojUtl 
27/3/114l perşembe > • > > > • • c 

28/S/941 cuma. > > > > > > >' 
Sl/a/ll4l pazarlllsi Kaıaııiimriik > > > > > >, 
ıJf/1141 salı > > > • > (32!) > 
2/4/Hl ~rı;ambo > > > > > > >. 
3/4/00 P<l'i'!mbe , • > • • , > 
41•19•1 cwr.a > > > > > > • 
7/4/fHl pa.ıaıt&,i . • > > > > (322) • 
8/4/Jfl. salı. > > > > > > > 
9/4/9.U çar~ba > > • > > > ı1 I 

10/4/9-41 per,,embe > , > > , > > # 

ll/+/8U cumo. c> > ı > (32'3) > 1 

H/4/941 ıı=rto.ı PelUıl'. > > > > > > 
15/4/941 sah > > > > > > > 
li/4/941 çaı:,amba > > , > , , •. 
17/4/9U l"'_,,,,.. > > > > > (324~ > 
18/-t/9ı&I cun~ > > > > > > > 
21/4/941 pa~W.i > > • > > • •. 
22/41941 salı > :a > > > • ,. 
23/1/91! <:arıaır.bs > > > > (825/ >0 

2f/4/9H pcrş.,:ıba > > > > > > > 
25/4/941 cıuna > > > > > > > 
28/4/041 pazartcıcı J:ılljp > • > > > • 
29/'./041 ••lı > > • > • ,326} > 
30/4.'Ml çrı~ıblı: > ~ > > > > 1 

1/5/9.f! pcrşHnl:ıe > ~ > > > > 
2/ 1!1/941 cuma > " > > > > 
5/5/941 rnzartcS.i > > > > > 
6/~/".>41 s:ı.Jı > > • .. > (3,,) 
7 /li/041 çar~n~ıtıa > > > > > > 
8/5/941 perşembe > " ., > > > 
9/li/941 cuma • > > > > > 

Yanıcı Madde alınacak 
z. V. Zirai Kombinalar Kurumu 

Müdürlüğünden : 
150 Ton Motor ili 

1.000 Bü,vük te~ek:c B~'lL'D 

1.000 Büyük teneke PMroI 

• 
•• 
• 
• 
• 

Muhrn:men bedeli 33.000 Hrn oı.n yukarıda ctnıı ve ınikltwlım ,..a. 
üç k.tllcnı yamct madde Esldeel>lrdc tc:;cfüim edılnıelc üzere k palı 
tLSUlü ile: sn!Jn olınncnktsr. 

Knt'I ihale H>N!•mı 1941 peı.•şembe ıılinü •a:rt' 14 de Z. Velt§l<!ti bll1-
da ınerkez sabn nlrr.a kt>misyonundb y:J)nl~T(":ıktır. 

Bu !;<> ı::rmck istiyomlcrin 2417' liralı1<' 1T!lıval-Jrnt t=rlnnt. ile kn
tayin etti~i veslITTı ~ teklltlerinl 1() Nisan: 1941 pecrı;embe güııü •aab U 
kadar kooll.;)'()n ı·eisllfine vermeleri l!lzırml"?. ( 1656) i2'1'l$._ 

Reykoz askert ~atına.ima 
konııİ!ı:yonmıdan 

l - l 7 ton kuru sol!;an 31/3/9"1 giiou saat l4 de lleyk<ıo< pa;rkı. ı...,... 

.A swda satuı olına. kemio)'\launca. mllhak.aseya konmuştur. - teş keeees!.. ' d m . 
Bütün sükun ve slikiınet av· 2 ~ T okarrür eden fiyat· üzt:rm e.1 ,. de ı:ı teminat "11.nac:ıkta. 

d(;t etli. Yüzb:ı.şt ileri fırladı \'e ===~=· =:\f=v=e=ı;cr=.ı=t=b=er=gün=· =m=ezl<(l==r=loomiıı==·=y=ond==a=g=öru= .. l=e=hl=li=r.==·=22'&== 
sordu: 

- Ne vıxr, ne oluyor? 
t rç o<:betçi korkudan hıll&, 

gö:!leri iıüyımı" olııralı. titriye 
titriye: 

- Beı.<lnn! dedi .. Bir makineli 
tllfek bf>!Uğü bize yakl~yordu • 
lııte P,u i~tikamrtte.. Biz. ateşe ı 
ba.ı;lar başlamu hepı;j meuzır J 

lcndilcır. 
Yüzbaşı da şilpheleıımi ti, 

blrdenb:re .. ve ileıiye doğru di.c
katli dıkkatli bakmağa b:ı.fla,. 
dı. Tam o sırada iki adamın ; 
koşa koşa, bağırıp çağrııısr:ık 
yaklaıp:nakta olduklanw r,ördü
ler. Nöbet<;i !!ene: 

- İşte ikisi •• 

Yanıcı Madde alınacak 
z. V. Zirai Kombinalar Kurumu 

Müdürlüğünden~ 
roo Ton Motariro 

1.0[J{! BOyük teneke Benziı> 

ı.ooo BUyillt ten•kc Potrol 
Muluınunea b<!d;l <37.00<b lira.ııltn yukarıda cına ~e mılııtarları .,.,.. 

üç kalem yan>Ct madde Ankaradaı e...ılüm edilmek üzere kap:>lı .., 
usulii ile satın ahnec:ıktır. 

Knfi ihale 10 Nisan 194l peışerrbc günü •>"t 14 de Z. Vekaleti m
sın<b n1erkez tntın tılma komisyonur~a' yrı]}ılllcaktır. 

Bu işe ~mek. istiyenlcrin c2.776,. ı raW.-; ınuv:ık.k.zt tcntln..ııt ile J::a;m. 
nun toy.in cttigi vesika ~ teklificrinl 10 Nisruı 1941 perşembe gütW Silll 
13 e bela k<>mü.yon rehılWne vermeleri lıWm<!ır. (165l!) 112741 
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E 
n~va tel ;,'kesi 

r f , t rcıfı 1 in_ eayfadal 
)eye eri mck dil ;m·•ıur, de
)l!ı)Jerı harp i~· .. 1 
llıek bır !ta.yaldir. Hak ' öte
dcnbcn galibinri~ '.. 

Bu harbin ilk devirlerinde 
taıı.11-ıızlar, akınlar ve b:ıslmı
lar. ~olt defa, gündiizün ıcra e
cl!liyc·rdu. Hava h.lkınıiyetmi, 
eliı,ue bulunduran tııraLıı ln
llıla'laba te,cbbü :c ırrişme3i 
h-h. . erle kıı.rı ılaştırnı=Iı. 

'.. ınclra aleyhinde yıı.pıl:ın lcüt-ı 
le ta . ruzlan büyük zayiata 
ln3. c:.lır.,ca zulmetin kuvvet.ınc 
lll •ımak, korunmn.k ~ı.re:-.ine ı 
b; h (1. Zayll memleketlere 
k ı·Rı !ncıh edı:~n aaıbeler. 
mı. . ev-.ıplar , i!.lmamıı;t., 

b; no• sruwrnıak bir te' tike 1 
dt, u ı r.1~ vurdu. 

H..ıcaya k:uşı Jel' ve brd ro
luııü. k.ıvvctli hava fılol ı"ı sek
teyr- "t;ı-ntabilirdi. Aı 1 c'<ı.k, ~a~: 
ran. "«, sıse. kapalı nıazıJe 
Ye: "rtulerı.1" büri.ıncrck yıl
dırım , ,:z-'atiyle tehdide koyu
lan u~agııı her yerde ve her an
da larbesini onl(•mek 1çın ~ok 
geıu. t.c:;kilfı.t.ı. k:ıvvetı.. oynak 
\ra.; ~t~ı \ a lünı..r:ı ,·a:rdı 

Bu iik lfarpk tertıp edilen 
iatı .~~.ul·TC in:ım• ... ak lazım 
.f.. ı , yerden c ·ıir;ıJcnı her ı 
tıc k J ı 000 rruırmmın ıı r
c~n :.., ına Jhli,y..ıı ~vsterınış -
tı . b:r tava defi copunun öın-
11; 2000 mermi i c tespit edil
ını o halde ait. namlı ;le [,ıı 
Ur. ~t t.J • 1irü!eıbil111ıştır. 

\ kıcı, tn·cih a1ctleri tekem
ll>•,ı .,, . tır. Uı,;d tarattan u
Ç:ı de;ıık·n ıfucan da akroba" 
t •trkı •?c iyle ate !erden kurtul
lnak vt '·· :u t~ı~Inue:tur, dl!·iç.1.t 

."qtıl'. Ilüc um <l"lgaı _rı 
e ·ı ,1 mi atl~letlP ka~l.lanvı
itı J.. ılüSi!~ ucakl:ı.nn ~ yı
aı 'r.k m. hıluttur. Saatkr'" de-· 
\ '-'<h"l bava hı.icuml:ırm la 
Ye'"<ıt•n atılım mermiler, hele 
loı...ır ... &rlin glbi " hiriertlP 
llıühım ;ekiınbrıi haliğdır. f)u
ııürı_ı n tayyar<"!<!rin an ·ak yıız
dP tx~1 ~~c<.;nıcdi~J'll hrr tenhg
leyıt ı·lı:m~tır. 1 

(~u.:ıitn bu en nıtihin-ı Jc~·Jı~ı 
t~·l .. vı etr ~ı, her tarafı meşgd 
et.liVllJ ve rnı..li rı. [ı;ger, ha_l
t;, hdkir.: ! ,.. .. mıi:lrıf:ıa 1"ilocu c.J. 

b,. ) •• kıcı ve ı yıkıcı '"'.ı: ruzlan ı 
kıl·.1 : ~, p ...... ";;t' müdı:. r . ..;.! rda 
~i11, .. ı, bir kabiliyet gı, ..,. -
ın~ l bu ynz ıd ~c. b.r < k 
ın ' ur< lcı· hara~an dol'<'
ll(,htı. 

f'n zPngin, v' ıtaşı b >l bi~ 
lı ·m <·h -t tc ıı,ınal:ırn: · •. mu
Jar tertipleriyle kcruyamaz. 
lıir .ı-ıı topu d Lkuda. 22 mcr
lh: t.~buir. Gocc ın bırbı. >I~ 
dın ı ;ewih edilen her d· l 

-c1is 0i Vekili~injTürhiya ve S. RJs}a-1---- ··· .... . . ~.~~~~ <~~!-.. ., nın ~'.'.~U~.k.M!_~!~.i ı J An r_ 
ıncı perşcn:.,.ıc .r,unu r.:ıııt 17.30 da böyle bir '.'aziyete rlü~ar ol- ) Haberlez-ı 
ılı Beyog.u Fran°•z tıy:ıtro~=-ı duM! tak 'irde Türki\•enin trun ) 
Ua 31 ınart ıaz:arıcsi 20.3(, da 1 ·c~mprehC" ·sion .. ve .. bitar2n,. ~ ....,..,.._. 

Kıdıköy Süp y sinMiıasında ğı·a güvenebileceğini bildirmiş-ı Askor"ı m'•a'ılı'mler ve 3 nı.::an ı ' ı;ili:•ü saat tir. 1) U 
11 10 ua Şuc haıkn inde konfe- 1 J ,oııdrada tefsirler .. , 
onslar verecektir. LonC:•a, 24 (a.11. l . . Mustakil fazla ders 

Bu konferar..slar, scrbestt:L Frans" aıansı bildiriyor: 

Butit1 vatanda;;':ır takip ede Balkımlardan buıııya_ gelen. veremı' yeceklar 
tııı,rfer. haberler, Londranın dıpl<?ır;a-

tik mahfillerinde ı;~lecek hitdı -

Onrt vilay ftij 
k nferans 

"rt 
'Baı; tarııfı 1 irıe~ 53yfad~) 

tehl!keyı 'Saret ve Mihvc'r dcv- ı 
(('ıt, rinin hakiki maksat ve ga
ve!ı>rini t.ısrilı L'<iCr<·k Misakı 
M·Ui ile çizilmi.~ topraklarımız -
lan bir kan~ıruı. ve mukaddes 

il; 1 1·ımıze vuku bıılacnk 
lı r • ·vıl>.ıi bfitiin millrtçe ~.,._ 

!ık ,.,, k'.L1~ halinde karşılaş

,.,-<, ı h=r bultmduı'tumuzu söy-
1 Il1 1 \,'. L". 

fh. t.bın bu sı;zleri h" lk ta
rıf, n d .. ı "ho.zırız,, sauaları ile 
k .• lanmı~ ve .ıllw;L'ınmıştır. 
It.ılıp bı n::lan ı;oııra Milli Ş\ fi
m ' tnönilnün daha evvel de se-ı 
zi;en tehlikeyi karşıl.ımak icin 
C'umh·~ıı).r t lıUk~~,.tincc ulın' : 
•c :ıırl ri Ve ln~.l.crı? il~ aktn- 1 

lun, n ttifakın J;izum ve ısn.b0-
tı · ı . m bir vuzuhla aı:L3 ta -
nk çok seıctı.: iıniz u'' !! ı. ı.itl 

<l\1 ceklere k rşı nnsıi cc .-ıı p V•' 
ı ~. · .ı7ı de trbarüz ttimüs -
tır · -

Dınlevn:ılcıin her 'ltl,. coşkun 
ve 1'e ;;canlı tezahüratı ıcınde 
hatııı K hrrunan ve fe,!~ka;, or
o· "nuzla ıııılli u!fliğiınizin t,m-

' oı~n R J~ik .: -f;;, tzJc yr·
nılmez hır ırullı>l oldı.ğumıızıı 
sovlr mı~ ve r.ozlcrine Ti.\rltiin 

_ c g-o"! ·üne çarpan kafn mut 
lak(]. ııcrc:ılanar ııl . • ,. lstt>ycn 
d~"\ncyt. biTır, cümlc.s1 :le son V('r
~- >tır. Bu L...>nfcrans nıu,ıit1ı.! 
c.>x ı...-'nıı troirlcr bırnkmı.ştır. 

Bolu 
_ ı:> ılu, LI (;l.a.. ı - Bingi•! me
b12 u Fc'"ldıın Fikri •le Pı.rli 

m~euı i Tt·kird:ığ ınebus.ı 
R bmı \1}ak Jun ?€· imize 
gPlnı rdır 

ı' ' n "onra tı< rtı ,,ıloııı.m
da ( r lannıs Jlan kalabalık bir 
h.:t' .. kiitlesi ônilnde ,:ermı:.,; oi
duğL Oır konferıımıta B;~ '1.il . 
mebusu Feridun fikti, · at'Rı - · 

selerc bir h=rlık olmak ÜzeJ"'~ Anl:ara, 24 (Telefonla) 
"gôsterı~ manevraları,. sure- Devlet memurlannın aylıkları
tind~ telitkki edilmektedir. ııın te"c:yidi hakkındaki kanuna 

Geçen hafta sonunun en he- nazaran memurlann haftada en 
yecan!ı hadiSC'si, Ruııyunın Tür cok dört saat ders deruhte edel 
kiyern verd1,;;1 t.ıminatlır. Sm·- ~ekleri kabul edilmiştir. f 
yeti r bırliği. 'l'ürkiyeye ka"l'I Kanım v9.zıııun bu tahditten 
l'"m-ı.ne hiç bir niyet besleme· maksadı memurların asıl vazi- 1 
d .;,ını ve bir taarruz takdirinde feleriuden uzun müddet ayrıl-· 
kcn 'inı müıiafıı:ına lımam!vkı nıamış olmalarını temindır. Hal 
g, rbe:ıt bırakac:ıfını t.E'rnin ey- bJki askerlik den.i muavinleri. 
Je.-ıi~tir. İngiliz m:ıhf<' •ri bu mekteplerdeki tal.,bc)'.i ask~:!ı-ı 
hah " vı.:rilecek tefsirde ~ok ğe lıazııfamakta, yanı gen~ııgı: 
mut eriz gözük J.lc:rdir. Nil:-. kL,laya girmeden_ cvvt'l asken

1 biıılcr bunıı. Al .• anyruıın Bal -1 ta'im ve terbıye ıle meşgul et
kmıları.laki hareketlerinden mu·(f mdcte ol<luklanndan bıııılanu 
b.-r olan Rıı:;ya11111 va~iyetindc dört saatten fazla ders kabul 
bir de,'h$iklik alameti olarak etmeleri hükümetçe mu;1Zaın 
il~i si'mıü,lcrdir. ı~a'mt ff.' ı- bir vnüfe telakki edilmediği 1 

r,ıiye.t itibaİh:1<• t~ghz_ :.nabfil~/ gibi bütün askerlik derslerine 
krrıın umıımı telakkl:'ı şua..cr. m,al!im bulmak icin 1200 za-

' fo.•ko\'8, Almanya ile her 1 bıte ihliyaı; hasıl oldu'.';ıı yapı
t\lrlii ihtilaftan içtimıp ynlın1 -ı lan tetkik erden anlaşılmL5tır. , 
dl baaünc kaclur aldığı vıtzive- &ı•1<l9n böyle, askeri mck - ' 
t de"'i. tirccek lıiG bir şey yap-

1 

tcrılerde muallimlik cdcctk za. 
n•l}'UC,1ktır. bit•erin ·haftada dörl saat kay·· 

C''lk '1in bazı bihrsf k•y - dma tabi tııtıılmamaları hakkın 
r !.' ı-ı ge' n h•bcrl"r bn l'C· 1 

- <in h'il>iımet~.e bir kanun proj~si 
tn i nazarı t •vid E:'decek _:nahi -1 hazırlannıış ve Meclise sevke -
>ette< lir. Bu haberlere gore Al- dilmi~tir. Bu projeye nazarıı.rı ı 
İn.iny·ı Yuııani~t~ r.ı yola g~tir- askerlik dersi veren muallimler 
mek 'oı.1i ltalyayo. bırnkaral: ders ba·;mn 2 - 6 lira mun1.anıl 
k ndı or<lnlannı en kısa bir ~- para alacaklardır. 
manda Boi\'azları tutmak ilzc•P ur la //' /eri 
'l'iir!"ye tizerine s:ı.ldınnaih <liı· ııa y nıua ım 1 
'1iinmiiştur. Ru t.ısavvurda" Ankara, 24 ('fe!E:fonla) -
hı,.h0rdar olan Rusya az ~t'k Ha ta.yın gerek müstakil devlet. 
hayati addrtti•) bir mıntslrn _ I l'a1lılcle ve gerek Suriye ida!'I'· 
nı'1 yakınl.trınn harbin yayıl J sinde bulıındıığu zamanlarda 
nı~·ını önl"mek irin az~mi Rcyı 1 ınualiimlık yap:uılar menşeleri 
yapnıa·;a karar vermi~tir. ı~::el itibari!c muallimlere ait kanun 
nusyaun Ank~raclaki teşebbu- larırnmlan istifade edecek bir 
sünii bu bakımaan müt:ıle:ı et- va ·vette o!ııudıklaıınn göre .. 
nıek ·gert·l·tJr. Rusyn~ın fikri hükumt:l bu kabil muallimlerin, 
şu r,'abilir· hn:ınvnn, T''rki- Hat.ıyın aha vıı.taııa ilhakından 
vcw +aarru etmeden ev ! sonm nıağd·• pkltıklarını tes
Yunnn1ırt n ~., . V!t etrnie w• Hata ın ana va -

1 ~ ~rn et.!'oPktedir. Bu ~ur<'tlP t~'1dau ayrı bulunduğu zamaıı
Alr·a"H. tal··ıinl lıtr yerin,. ;ı-i larcl:ı milli vaıife?erini yapan 
yr-rde t hllkeye koymıı~ 01° ak mektt. ·ieı-ın<kn a~'rılnııyan bu 
tir. E';er hakikat bu i<ıe Yı na- muallimleı:in lı.sli llğıetmen ta-ı 
niscıı.n 'bq;ün her uım:ınd ·ı -;.. nılmak suretile vaziyetl~rini 
;·1~ +!'!·:.!it ~diliyor de'!llcl'ti•·. k rt.".Tilcıık Jıir kaıııuı projesi 
Htr halde' Türkiye cirldl cndişı-- ha'ıı·l:ı.ınıştır. Projr, heyeti ll-
lerrL n ~urtıılınııştur. =iyeye ~e\•kcdilmek üu-r~ 

----<> BUyük Millet Meclisin~ veril -
miştir. 

~ıııı ateş barnjiyle kırmak vı;-
~f n• alan batarya. f. \'kalı
d •. ıy,.tlerde, '4 <.'~ı bi~ n<t.n~ı 
~"".~l'rmck ınc<burıyetıne <Ju. 
kı · lir. f:onra, c~cr hru;Jiat 
biiyl. memnuniyeti cellıc<ic
lııı., e, )e.<len müdafaa artık 

sı ht:.1u:ıulnıı lüny' va,.i:,'t t"ni Ha besi standa 

Y~!!~i~~~~~,me!;! Matsuo::rüş~ololofla · li e•;ı;mnıivcti haiz olabıle-
eı <+ .l. 

ifa ,ı. rJ:ı infılıi'< den m~r
~ı ı ç J.ırı, kcr,,nma tedbir
ı. im ' . .ı.n ı;ehirkrd" ve CPp
h, 1 .1 t,ılk ve dost kıtalar ll-ı 
~ ı· .ıck ıle sevilmez tre'~' ·r ya
~ 1 

H.ı.va defi mennileri ııılah e
d;ı ', clı lır. llkrnıi parçn:ı, mer
in n hnreketc grç rdiği h;l\ ~nııı 
ll.ı.<Jmı-< 1 bcl.'ellC'n ııetjcc>yi ve
tı·rr, ~- Tc 'İl' ve tahrip duire.ıi 
l:~ııi:;Jetihıı~ liJir. 
. 1\ .1, çnpı biiyütlUmek _sure-

1 
tiyı,. nıt•ı·mi iG~rı•ııl'· bara.ı te .. 
eL, e.J ·cek maddek·riıı k ınulm~
~ı ''·cmküııdür hatta IJU y.11. 
~a ım·8ni sarfcdilmiştır. \"e 
lnrr ·n sema:-;ıncla.kt defi V(" 

lartı ı hu cih:ızd1:ı istifade 
~li il'ıül.JüiTii söylenmektedir. 
r '<•k kuriunlımn rlck!.·'i uçak,; 
l'~luııdan alıkonulomazken, ec-
b ;.; bır marldey<' çarpan uçak : 
lth -i.ı<J·e düşebilir: Yarının: 
Ilı -ıı ıs: bıı 1ımııjı kurmalı- · 
1lır; 

--------~-

erlin şiddetle 
bombalandı 

---O·---
giliz tayyareleri· 

iıı Alnıanya üze· 
.. ine şiddetli bir 

akınları 
r.ondrn, 2.4. (a.a.l -~ !ngilizl 

lıavu nPzaretıııın teblıgı: 
1 ngilız bom h:ı.rdıman tayya -hri •liııı gece fü·rlini, I<iel'i ve 

<>aı,.ıvre'u muvaffakiy"tle bom 
lıaıYlıır.aıı etmişlerdir. Büyük 
{aN: b !"°t'alarla yangın bonı
hi:' "ı atılmış Hanovl'(''da çok 
~)'ı.k ınfilaklar vuku hulduğu-1 

ıı h ·de edilmiştir. Aimanya
bıı, , •-nali garbi snbill"rinde: 
j" ' nanlann işgali altında hu· 
~t'" ıopraklarda muhtelif he-1 

j, •tmiş ve Tü k ınil.]i,tiıtin ba.~ 
ta . !illi Ş f ln.ınü olduğu hal
de yurduna ve i.stikıacme >:arı;ı 
tc-. cıh edilecek herha ıgi bir ha
rı · _L en şirldrtlı bir sureti<:> 
!· 11}'11 i.Ol~a karar ..-ernıiq bu
~ı.nduğumuzn ka• ı ... yırm· ·:t.ır. 

H.ıtip siı1leriıu hıbnrken bü 
tt,,,.. mı!letre Milli Şeıe ve Türk 
ord . ,ıın::ı karı duyulan sarsıl
ını· inancı lıır defa daha teba· 
rü et.,, . iş Vt' bu sözleri hal -
k·, ıc .:en ve coskun tewhürle -
ı iyi" karşılanmı,tır. 

• "igtle<le 
Ni;;J•·, 21. (::ı.a. ı - Şdırimize: 

ı,'t·len partı mıifdtişi Aydııı me
m ·ıı Agun ~ •• rı Loveııd tara
fından b.;r.1rin düııyıı uhv,ıli ve 
T'.'.·k mıllet:!lin bu :ıhval karşı
sın fakı c,· .rıımu hakkuıda h~lk 
evınde verılen kon.er ... ııs flalon
ları dolduran hali; tarafıntlan 
bil •ilk alikn il, dinlenmiştir .. 
HıtJ.benın miili bırlık ve Milli 
Şc. e bağlılık mevzularına te - : 
mas eden k,~ınıları coşkun teza- ı 

lıilrata sebep l•. ki! etmiştır. 
l>İ) artıa.kmla ı 

teblig 
Trablusgarptıı., değişiklik yok· 

tur. 
Eritredc d'l.~mıın ta.rnfıııdan 

yapılan ycdı mukabil taarruz 
dilşnıana ag11· zayiat verdirile-- j 
rck tarrledilmiş ve kıtaları.mız 
Keren mıntakasında ileri hare-
ketlerine ılevam etmi~!erdır. ı 

H:ılıcşit.;anda, Habeıı valan
perwrlcr~nin faaliyeti ~em.nu-, 
nivel \'~rıı;.i bır tarzda ınkışaf 
et İıwlı lc>dir. 

Dah.1 cenupta, Hııbcsistanda 1 
~m·ımi ileri hareketimiz terak
ki etmı•ktedir . .::levkulceyş nok
taları zaptedilmiştir. Zayiatımız 
hafiftir, Haı~kiıt devam et -
mektedir. 

D.:ha garpta balı Afrikası 
kıtalanna mensup bir kol az çok 1 
bir mukavemete maruz kaldık
tan soııra Ncgelliyi işagl ctıni.ş- , 
tir. Bu bölgenin gerisinde doğu i 
ve batı Afrikası kıtaları tara - " 
fından devriye faaliyeti gö~,e- ı 
ıför..eklcdir ve düşman kuvwt!c 
rin•n bakiyesi t<>ınizlenmekh'

Jir. Rir knç c:ıır ve bir mı ktar 
tüfek alınnııştıı-. 

Bir ka.,ı 600 kilometre ır.e

safede olına.k füıere bazı uzalı 1 
mer!:czlcr tayyarel~rle na.kledi-j 

Jrf~ kıı.J11ı d:ı küçuk rr:ıky'lS· n kıtalar ta-afımlan işgal e
ta hu<:".ım!ar yapılmıştır. Bu bi• c.:..ınıştır. ngılir. Soınalisı halen 
cuınları. ba1Jlarından bılh.t l!1 kJ "' t!ennuzin kontrolü altın-

1 ınnvaffak.vc:tli neb eler elıa - daClll'. Ve Hargei:;:ı - Berbern 
dıı:;'I •nlaşı'mıs ır . , yı.ılu açıktır. 

Diya~bakır • .;; (ıı.a.ı - Kon
ya ehu .. u Alı Rıza Tören dün i 
buı-ada H~lkt:vi kıınf, rans '"' - · 
loııucıda cilıSJı Jıı;., biııin nlJığı • 
sorı va7iy• ... t karsıronda miJ~ct~e 
aldıt;ımı.; karar ve hıikiımeti -
mizın t~kıp C'lm• Rte olduğu si-' 
ya.set ctrtfında b r k ınr rans' 
\."C.:'l!lİ,fftİ · 

Den Helder d r z u unue ~ı- İ •ı• 1 
kon bir \nng" t, ,ıl z ~il l\i_og_ ova ngı iZ 1 
!-rı;; ien i);l gc;, . .., 'j{ edır. . galebesidnen emin 1 

Bu l:;ır kiit:ı isLın.k eden tay 
yuelerim, "!on bı•i ıiSsi.•nc Jön · ·l"Cyc kaı .,ı bu kadar dostane 
nıemiştır. •c t·ı•'!ftıır bir lisan kullanma-

H . • ı ;ah. IPrı .ıcıklaı ın -
da lii ı gc ·ıl rın< .cu·ı ya
pt'a ~ 1 umlar ı. tırcı.i: xlt'~ 
sa'ııl rr.. lcafaza k k: t•ıı ... 1 ·•. 

sııp t:.ıyyarelcrdcn Jc '"" usk'
rine dönmemiıılerdır. 

r.11f. 

ı ._ ... t ""oskovanın, 
• · , u i pıı.kta girme

' ·nı t·ı> ·ı) · ettiklerine dair 
.. ..- ha bor ne teyit, ne de tek

ı-;ıp ~ilmıştır. 

(Bas tarafı 1 inci aoyfada) 1 

şarı l3. :Mijika,·a bulunduğu 1 
halde bugün öğled~n so;ıra ma
halli saatle 16 da Sov:vetıer bir
liği hükumeti rP.isi ve Hariciye 
Ilalk Komiseri B. Molotov'u 
zıvarel etmiştir. Mülakat iki 
~cLıt Elirmüştür. 
Moslwrnda ) aııılacak ziyaretler 

Tokio, 24 «ı.a.) - Domei a
jansınm Moskovadan gönderi· 
len bir telgrafa ;;öre, B. Mat -
Fıtıoka hioskovnd:ı yapacağı rcs 
mi ziyaretier arasınd.a Fransız 
V<' 1ıı,;iliz büyük elçılcriyle de 
görüşecektir. Bu müJakat!ar, 
B. Matsuoka B. Molotov'u ziya
ret ettikten sonra. y:ıpılncaktıı. 

Japon hariciye nazınıun 
tıeyaııatı 

Moskova, 24 (a.a.) -- Japon 
hariciye nazırı B. Mat.ı;uokıı. 
ga2('tedlere beyanatta buluna
rıık Bcrlin ve Romaya ynpaca
ğı seyahat hakkında şun l:ırı 
söylemiştir: 

HiG ~üphesiz mihver zimam -
darlarının 11öyliyeccklerini dm-) 
!emek fırsatını bulacağım gibi 
onlara "öylemck istediklerinıi 
d« eô\li,·cbil"c<'ğim. Biltün se
\'alıatimin bir bucuk aydnn faz
İ:ı sürecqjini za.nnctmiyorun,., 
Zaman nıUsait olursa d1inü.clc 
:1.foskovada şimdikinden fazla 
kalacağımı iimit ediyorum. M , k 
saclım Sovyet dnlct ailamlarl P 

tn'1' •nrk ,.c gör\i•mektir. 

Alıırnn el~isinin ziyafeti 

Tokio, 2•1 (a.a.J - Dl1ınei a
Moskova, 24 ıa.a.) - Alman! 

yanın 1"skovadaki büyi\k el
; ı., ı;:ı·ı•! \\m Der Schulcııburr 
bı::;i.in Japon har iriye navrı 
B.M~+--ııl rp•ı - iebirüb1 

le Zl).'~f .. ı..i ,;, •ı.!e 

Japon bü:,~1 k 1
-1 

çilik c-rkCıı •. 
Macar ve Sim alı: · r h · , 
bııl>mmuşlarc:ı 

Yugoslavya 
nihayet inkıyat 

ediyor 
(Ot:~ tarafı 1 inci pyfııda\ 

rağmen ~ııgıd:ıki noktalar kat'ı 
gibi gözükmektedir. 

1 - . Dclgrat kabinc3i Al-
manya ile bir siyasi vesika im
zasına karar \'"'~tir. Ve Al
manlar da bu kararı yc;efL"le na
zarı itibara alınacak hiidıse ola
rak tclıikki ediyorlar. 

.Iihverin noktaı naz:ın hak -
kında iyi maliım.ıt alması la
zım gelen müşahitlerin mütalc
ası \,te budur. "Bukarcster 'l'a
gcbl~tt,. ile Sofyadıı. çıkan 
Zorıuun Berfin muhabiri ve 
11Neue Zurchı..:·r 7ıeitung11 un 
Budapeştedeki mu!ı:ııTiri hep 
bu nıiitaleada bıclunııyorlar' , 

Bu sonuncu gazetenin muha
biri divor ki: 

Belgradm ü~lü p•ktn iltiha
kı artık hiçbir şeyin değiştinni
yeceği bir emrivakidir. Anglo -
Sakson diplomasiı;ine atfolıman 
te*bbüsler Ilelgradın hattı 
hareketini de;'.;>iştircınez. 

1 2 ~ Yugosla,·yada. pakta il
tihaka muhalefet vardır. "Neııe 
Zurcher Zeitung" hrazet~ircn 
Bdgraı muhabiri şöyle yazı
yor: 

Muhalefet bilhassa Snp riı:ıh
filleı-indedir. Bu vazi:v<'t :Mih -
verlc te.~riki mesai tıı·r~ftıın o
lan Hırvatlarla Sırplar .ırasııı
da noktai naz:ı.r ihtilaflarını tek 
rar canlaııdırmıştu. Vaziyet a
nayasa loakım;~aıı bir ket da
h1 muğlak ma.lıiyct alınalctNlır. 
Filhakika Hırvatlar namına 
karar vermek Mu.çeke :ı.ittır 

Ha)bı:ki Ba.;\-ckil S\·elkoviç , 
bugünkü direklöriük rcjiınındC' 
de d ·mokr~i ın·anc!criııe bağ
lı !·alan Sırp p:ırlisi birligine 
tiibıd:r. 

oı:ytıa ! o 

iş yerlerirf n sı hi vazi 'e i 
Sıhhat ve lçtima! Muavenet 1 

Vckıilcti 1ş Kanııııunu nazanl 
itibara alarak bir (İşçilerin sağ
lığını koruma ve ış emniyet ni
zamnamesi) hazırlamıştır. Ni
zamname İstanbul vil8.yet1~ 
tebliğ olmınıııştur 17 mayıs
tan itibaren mer'iyet mevkilııe 
vazolunacaktır. ., 

Nıza.mnamede işçilere ait 
ikam~tg§hlann t-~1.iz olması la- 1 
zmıgclen ıııhhi evs.-U ve 1}1.rt!a.r, ' 
iş yerlerinde kRllaıı.ılıt.n al!ı.t ve 
ed"\·at, makine w ıpı ıtlııi mad
deler yi.izünden zulıunı melhuz 
kazalar, sari ve mesleki hasta.
lıklara mani tedbirler. iş yerle
ri tedavi lcvazlm:ı.U, ı~ yc-rle -1 
rinin ne ı;ııretıc kurulaca.tı ve I 
ve n~.ılacağı ba nUıımnamc ile 
sarih hükümlere b:ı.ğlanmakta.-1 
dır. 

İşçiler ,.e iş ve!'enler için çok ' 
clıemmiyctli nol<talan ıhtiva 
c-len hu ııizanmamenin ba~ı I 
hi.ikıınılvrini yazıyor· , 

Nizamu:ın1('- lş yerlrıini ka.- • 
palı. yıt11 kapalı \'e aç•ı< ış C"l&
Ii olmak üzere ile kısma ayır - ı 
maki.adır. Kaııa!ı ı~ yerlerııııle 
işc;ilcrin çalı.\'tı."ı yeı lt . .'rin ini- l 
fııı 2 . .,0 olacaktı . Bı. y~rler ta
bii ~nuüz zı;-ıııı:yle ki<fı mık-! 
tarda aydınlatılmış olacaklar vıı 
tab;i ziya ik aydın .. ilmnk müm
kün olmadı;';1 takdire!, hol mık
tarda un ı ziya temin oluna - l 
caklır. · 

Y=zı l18raret:in tahammfil .. 
dllcmiyece:. dereceye çıJaı». 
mllSl için ııerinleticl tedbirler 
alınacak, kışın da normal §ekil. 
de !Slttınlacaktır. lş yederinde 
sıhhi şeraiti haiz klii. ınıkt.ar. 
da su bulunacaktır. 

İş yerlerinde kulla.rulacak el
bise ış verenler tarafından t... 
min olunacaktır. 

İş yerlerinde bekar i{:ç!ler 
İGin müşterek k<.>VUJ>lıın h:ıvi 
umumi bina'a~ halinde, yıı.but 
ailelerıyle birlikte oturan işr;.i
lere mahsus millitakil evler ve 
apaı tımanlar ;;eklinde ike.met
gahlıi.r yapılacak, l:ıelGır işçile
re mıı.hsııs umumi binalarda 
işçiler anısında kadınlarla 18 
yaşından aşağı çocuklar var.ıa 
bunlara. nyn daireler tahııis cılu
nll(:aktır. 

~ yerlerinde sari. meslcld 
ha.stalı\i.ara karşı her nevı led· 
birler alınacak. apdcsthaııder, 
yemekhaneler, yatakhaneler çolt 
U-miz lutulacaktır. 

Nizamnamenin mevkii tatbi
ka vaz1ın6.an sonra ver,_ iş y '."'r~ 
ler kuracaklar büt(.n bu zikre
dılt"n teı;ısatı yapmakla mu,.el
l~f tululacaklarcıır. Eski it 
ve< !eri bir sene zarfında bu te
~is:ı.tı t.ıtbik etmekle mükellef -
tırlc'r • '•zamnanıeye aykırı 
h'll.,.ket edenler için cezai hü -
kümleT mevcuttur. 

----- -- - -·---- -

1 nhisar ar ~ Müdiirlüğünde~ı 
Oinıi Mit-:tarı C!keiltıne ıekıı Günü Saatı 

-·-- --- ---~· - -
c~t>e . .. valyesi 4700 Kg f'a.;_arhk 7/4/9U lti.JO 
Bı ı"' d ~r \ Cy.J. \ lik ı~o ınc\J·e > 9/4/941 H 
Boı:.! ioıı :nyurrı 

veya lıak.ır 5-i,1 • 35-0 , 
\'t'!ycı .ılL;mı,: y; m > 9/4/9ti 14 30 
C:ıkı..;- ıe, hü. ~o . 40 Adet 

1 Nu ~ ,.,.~f ·~ cleı-ı. ı ~~inC'e vi.t.kar1e cins e ' 'ktarı yıa~ 
zılı ~Ylalze (' pa arlıKı~ .. tlı :U·. acaktu. 

Pu;;arl!~ hı.; l.'lrw:tla yazı ~L.Jl. .,,.e a JedP Kabe.taşta L-e\-aı:ım 

'lft- • Iub:ı.tıan şu;ıe 'ld • alıın mi. .. vo11uı dn v..ırut ktlr. 
1 • K , .• 1.ve ıı ın..nes 1 t.O'Z\.J ge en l"! ... ::n para31z alın tb.ıllr. 

-rte ~crın ı:: ı' k ı• ır uayın ol ınaı ·ı.ı ve ..,a3tl<'rdc teklif ede-
3 - Yug-oslav devlet adaın- ( leı" Lvat' rrıı;o.t.ıı u ~ın1 n"' 'i,5 • me par::.larile birliıs:le mez-

ları. harici olduğu ~ibı danili h · knn yond nr ... ~ .. ·lar. · 2~!kl) 

---- - -------sclıc>!er dolayısiyle ı<aiı!rif' bwı, ;:-"---~-
raııına ~üratle bir ~are bulmak 
i8li yorlar. 

Hariri bakımdan, :'okue Zurc
heı· Zciturıg gazetc~n~ Bel
gr;:ı.ttan gelen bir t grafa J'C!"c, 
Ja~on haıiC'iye naz:aı ~falc;uo · 
dctt He-rlin~ gelmeden eV\--~l .. • 
g()slavya paktı imza etmezse 
Almanya ıle arasının açılması 
tehlikesi :vardır. 1 

De~·!et I itapları mil ü:rlüğünden: 
tstant.:ıul gurr.ı uKleri t n, ı ırl.., · uııu!l . uhtelif '6rbbnrlarır:da bulıı.aan 

'1&0 t•)r k.:_n, l;. n """' ve • uı ' uı :laı.-ıt mtlt1'>n;.,sındaki cnnboırlar .ile 
çh.:11.r d ·.ıul r.·, rum1-.·~ \ sk lı ~ d 11 n'" t ı: e!\i pazarlık ıuretiltı ek-
ılf.ııı""J'C -O""'.lôlu1u Jr Brtı~ '..:ıtıJ • ıo 'r hMa:L ıle 812 lira muhammen 
~ lh bu ~ ü~ 1

• ılUrc ., 1.' 11 t t t c'Uf fl'den "'1 günU .-.ant 
14 dl' n~•n•l taddesln lkd ın yurdu d 1t . .ıd ·lı.;. .. binasında y0ıı:plla-

Tnliol~nf'ı k<.:ıt' t u1al '14'e<::t 1 ~ · 80 
ve L ~t~ k(I lıi:•tQna "!'ilme lat~an. 

D .. niz lHazım s lı ali:a 

,[!> bırlılct# t • n edilen i\ltı 

komi Jonuııd ın 

Dahilii baı<ımt1ac, nıuh.ı.lef~ 

tin tezahürkıi hü.,;~met tara-~ 
fınd.. ıılın i} i<ar:ırlar üz,,rinde 

n1tie:.;:;lr oiacag,l OCı-ızoınıyur . ------------------·---------
Fakat halledilemiyeıı bir kabi- - Tahmin cd;len •edeli ıı. •G .r •ı " 5000 itila beyaz v· .eli;ıin 
ne buhrant t.levamuıın men-Jt: ~ 27/3/J941 perşembe- gunu .... t J-1 de pa ıkla l:t.t:. ltmesl yapıL:ı.cak.,.r. 
~ette yar<.1tac2~1 kararsızjı~·ı 2 - Şortıı.anıe.si t:. • gnu :-1 ..... ı. U ;ı'lılinde :ne Aür komi.-y .. r.dan be-
idanıe ederek bu nıuhai<'fd t<'- delsız ~!onablfü 
zahürlerini d~ devanı ettirn1ck • 3 - 1rt("kül~in 2490 sayıh k<ırıunun 1:.tcdı~ı v~ik ve C~'15 1 · J..ık: 
te hicbir nıenfaa~ yoktur. ilk tcn-...~1:ı.tıa birlikt<> bcllı ıün ve cat.u- adı i;eçt:'n komisyondl tı •t bu-

l • ı· l f~167) Kabi!le tnınaınla.ndı unn1a";.ırı ı an o uour. ,_ 

13elgrat, 2.4 (R.a.) - Stefaııi 
ajansından. 

Kabine azaiarı arasJndaki ta
dilat içbmai muavenet ve ziraat 
nazırl:ınııın tayini ile bu s:ı.l;ıah 
hitan1a ern1i~lir. 

Dragomir lkoviç içtim&i mu

Maliye Vekale inden 
Dantelsiz bir kuruşlukların teda\/Ülden 

kaldırılması hakkın:ia ilan 
avenet nazırlığına, Şa...'-\la.v Ni- Dantelsiı bir kuruşluk:lıtrın :ye-!''.ne danteltı bir kuruşluklar darp " 
kiloviç ziraat nazırlığına ta- piyas.."lya klt.Ci miktarda cıkarılmı,.. oldt.: Jnd;ın ıi.;.;"".+elşız. bir ku;ı.ışluk!arın 
yin cdilmi~lerdir. 31/rt'lart/941 tarihindeu . , nrJ t.ed.a·:ulden kaldırılmast kararJas ı:-ılmışLır. 

Adliye naıırı J{oslanlinovıç Dnntelsiz hır kuruşluklar I/Ni . .f\n/D'il tJrilıuır...:n i:..ıbar('n art:~ tedavül ct
istifasuıı o-eri almıştır. Üç na- miye<'<•k \.'e bu tarihten i.:-'barcn :ıncak bır !:ene :rı.C.ddcUe YD.ln,., mal rıUıl'-
7Jr saat 12.00 da yemin etmi7- dıkla.rile Ct!: .• hurıyct '1.ferkoz Banka31 t"u .. '~rint·e \e Ctl.mhur·yet l\1c:kez 
lir. 1 llankası şubesi bulunm:ıy.ın yerlerde Zı!".ı.rt Cankası şubelerince kab•Jl e<il-

İn~il!erenin ııroU..l<>su lebilccektlr 
Kahire, ~1 (a.a.) - Rçulcr Elinde dantelsiz bıc k\.ırt;;rluk !Juluu:ınlan:ı bunlan m.:ı.lsar. lı'ıc::.a:-11• 
lngilterenin Belg1·at elçisi Cilll'.huriyf't ~feırkez ve Ziraat Bankala-rı J 1Jbelt"rine IEbdil ettirmcl".!rı in 

Yu~oslav hükumetine te\·di l.'l- hfunur. •9035> lıSıJ• 
tıgl bir notada efkarı umumi - , 
yenin tezahür eden kanaati kar 
şı:;.ında Yugoslavların ın.ızieiİne 

ihanet edilmemesini istı-.ıniştil'. 
Kahlredeki resmi lngi!iz mah 

filleri, İngiliz hükÜmf,tinin Yu· 
goslavyaya müteaddit defa ve 
'gayet açık b:r şekild" müraca
atta bulunarak Itumanya ıle 
Bulgaristaııın lakip "ttikleri 
yolu tuttuğu takdirde hayati 
biı- hata işlemiş olacağını \'C 
kendisini Almanya ile berabı:·r 
ırürılmcğc me<:bıır ed<X·ek bir 
;:. ı;a:=a ynp .. ..:ak olursa bu ha
rc.icetinucn dolayı hiç bir za -
ına" mazur gôrn ı:veceğini ih-

evlem•i oı.1·:ı;~ .. nı bildir 
,,11 kter~:r. 

Bir ıle gizli pt>kt \arDU~ 
A,k:ırn raılyo gau-te•!nin 

bildıı·liğine gör~ Yııgosla"ya 
ile A:::ıa;ıya ara.i.!nd.ı ~ün
naccJt o!f:ıı .... 3.1. '\ni VC' gi4~li 

ıki vcsıLa,looıı mı' kltcp olnc 0 i• 1 

tır. Alt:'ı:i <-'; p L n. e<lıl c · 
olan \ .. uc.,o. 1 a":'~lay:1 l 1i<;bir taaı,. 

TÜR (iYE CÜMHURi ETi 

ZİRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: li88. - Scrmaye::ı· : • 000.ıXlO Türk lira.ı. Şube ve 

Ajan..; :ıdcdi: 26!i 

Zirai ve Tlc:3rİ her ne11, banka muameleleri. 
Para biriktirenlere 28SOO !i':'a lkr.amiye vertyor. 

Zi.,..aat Banka. ınca Ktlmbcır-a.U V(' ıhbsr~;7 Ll!arrul hesab}arında en 
az 50 lir.ası buluııanlara sencdo ı ...:."'fa çekıle<ck kur'a ile nşajıdlkl 
pl5.na ı;tire ik:rarr::Yt" d~!."Tt..'a<:oKhr: 

4 aded "'!.COO Liralık 4.000 Lıra 1 
4 • 600 • 2.000 • 
4 • 250 • 1.000 • 

·1 40 • 100 • 4.000 • 

100 aded !>O Lirahk 
120 » 40 » 
~60 • 20 • 

6.000 Ltrı 

4,SOO » 
3.200 

OIKKAT: ltesoplo.ıındaki p:ralar bu· .er.o ıçinde 50 liradan asaiJ 
lııit tal · ıl t. JI ·dır. 1 :- dü~n h • !er• ikr.ımiye t'lktıfı t:ıkfürM % ~O f<l2.las;y1" verilc""ll!Ur. 
ğ•'ı' ;i~~i ~c.,.P.a i c 'l: t~gorıhı.vy-
toprakları.ot!a.tı ium;,ın ka:ıl h:ıç. Kur'alar senede dört defa 11 ~fart, 11 Haziıııfl, ll '!!;)·· 
va:~•J!lla• ır.ı rer ı~... y i kabul el-: ıın 'e 11 Eirl•cikiııua tarih k-ıinde rel•ilooelrtir. 
mi' .• t ~liı. l ••Et3.i;.:,.) 
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YENİ SABAH 

. · . . . · .. ~j lzmir Şoförlerinln jBaşvekal~t Matbu;;t Umum Müdilrlilğii 
Fen Memuru yetışbrılmek uzere b. d"I ki • "'U şartlar dairesinde bir yiirüyiJR •• h kk d "lA- ır ı e erı v v memur tayını a ın a ı ~ . . nıar!1-ı müsabakası aPmıştır 
• • (Bat tarafı 4 Uncü uyfada) 'I l' 

Malı·ye Veka" letı"nden buriyetinde kalıyor~. şem ka-
zanına, hem de garııJ kırası ver 
bu doğru mudur? -·-1/9/l 940 tarih ve 2/4e05 numaralı resmi go•etcde münl<!şlr 

17/8/940 tarih ve 141';'7 numaralı Jıı:aramanıcye bağlı toprak tevzi ta
limatnamesinin tatbiki ilyin teşkil edilen ve edilecek olan komisyonlar
da istihıjam edilmek üzere yeth1iri1mek için tapu ve kadastro U. Mü
dürlüğü Fen Tatbikat ıneklebinde stajları temin edilmek üzere m~
mur alınacaktır. Bu memuriyet'! taliİ:> olanla.rdan aranan ıaı1:lar ve 
9ff8aik apğ:ıda gi:i;:ıterilm.ftir. 

- il -
ARANAN ŞAUTLAR 

1 - Yatı 40 don 1'ızla oLnamak; 

Seyrüsefer taliınatnamesinin 
de biı· haddi vardır. l!'akat İz.. 
mir belediyesi aklına gelen her 
şeyi her giin erıcilmenden bir 
karar alıp tatbik etmektedir. 
Son verilen karar da encümen -
den çıJrmı~tır. Fakat hiç kim -
senin hukuku göz önünde tutul-

2 - En az ı;se l O uncu sınıfa vey1'hut bu dereceye 

maıııı~tır. F:n nihayet bizler şu
na kani olabildik ki, İzmir bele
diyesi ticari işler yapmağa pek 

muadil dliier ı hevesli, garaj işlettirir, otobüs 
bir mektepte tahsil göımüş olmak.: 

3 - Ht:ılen rı.."flnıi bir dairede müstahdem ise, intik5:k için muvara
kat almış olmak ve sicili itibarile kendisinden istifade edileceiti anla-

-m
ııtmAcA.A.T ŞEitLt 

1 işlettirir, belki de bizim taksi -
1 lerdP. dt: gönlü vardır, dedik. 

Fakat bi>.lcri ezip ilç kuruş 
BeM"layemizi malıvettikten son -
ra bu i~i yapacak«ıı, bizl.-re de 
Y&FJk olur. Çünkü hepimiz çoluk 

Yukarıdakı prtlan haiz bulunan t.;ıliplenn, aşa~da 

Oları b r i:Stid:l ile en geç 20 ?wlayıs 1911 tarihine kadar 
kiletinc cl\.fillI Eın1:i.k.) g(\ndereı.'t'klerdir. 

ya1.ılı ... ;_ ~ocuk sahibiyiz. Günhatır. Ha -
Maliye Ve- I i kikaten öyle bir nıyeti varım e

limizdeki t~k,:iltcıı ~imdiden be-
1 - Nü!us hiiviyet va..""ak:-ısı cash veyahut noterce veya ttNnl bir 

ınakamca n1w;.:ıddJk sun.·tl.., 
2 - 6 kıt'a fot.&.ığr;;ıf dltı bucuk dok,ıt eb'adında> 
3 - f..lektep WdJ~naınc ,·eya ~lıJ<letn;.me;i c.aah veya musadd;\k 

ıutreti• 
4 - ~Temuriyette bulunmu i.:P, ta!<iikli s:ıcil karnesi veyahut bu 

lun.ı..'oğu memuriyetle:- i<:in nyr! ı:;..Tı vesiknlar· . 
5 - Sıhhi durumunu:ı köylcrJo ._.c ı- t:l' iklimde Vazife if .. sına el' e> 

rişU o!duc;uııa d ... ir b;., huki'ınıc: \·eva b•- 'cdiye doktorluğu rapvru. 
6 - C'. "'u idl 1umur. Higin1•! n1ah:.:Undyeti olmadığına dair vesika 

clılicb zırir.(' ı.1.ıddeiunuınilik.;c t't~djk.Ji mc§ruhat verilme-;i kifidir.l 
7 - llU nühJI kat;ıdı; 

ft - A::;kerl.'· vt....,,jka' ,..NüC11., hüv'yet '\'arakasında varsa ayrıca 

istenlez.> 

ledi.yeye dcvr.eıle!'m güle giile 

1 
kullansın; hiç olmazsa bi:?J de 

elimıze ge~en birkaç kuruşla ba.ş 
ka bir iş yapar, y'ıhut U. mem-1

1 
leketi terkedcrek ba~ımızın ça
resine bakarız. Bu yazıları yü
reğimiz yaralı olarak yazdık. 

Çiinkü mağduruz, acınak hal -
deyiz. Bu hususta büyükleri -
rnizin nazarı dikkatini ~ekme -
nizi tekrar olarak randan dili -
yortt'?. 

1 - Bu n1U, ;ılJık.ıya iştir'\l-; ec{-.;t'ek bestfok~~lar Türk ~J;,l1.:aklardır. 

2 - Maı-tfurın bestt'lenıneı-;jndc 9a1·U.ar :ıunlı•rd;_r: 

A - Marşlar güftesiz ol<lcaktır. 
B -- KJB~ik mal"§ toı"Tnun21 y~ııi, ikinci kıımı Trio oln1ak üzere L<i 

kısını1ık ~-ekle uygun olacaktır. Jı:ntro dük11yon ve kMa ihtiyaridir. Met
ronom 112 ili 110 dır. 

3 - P:ırtiJ•ylln vey~ k<>ndtiktör pianq partisi ve bando iHetlf"!'inin ~he
rine mahsu. partiler mavi \'e-ya siyah ınürekkf'ple ve temiz yaz.ıJnuş ola-, 

rak vcrilec:cktir. 1 
4 - Parlisyonda b:ı~ka ın;ır~l;.ınr>ç~ılınabilccPği banıJonun ~letle1· kad-

rosu en az a.ŞC.i;td;:ıki cetvelde gösterilen sazlardan mürekkep olacaktır. j 
Re Beınol kti<;ük fiüt, Do büyük flüt, iki obuva, 1 Mi ben«ol i.lArrıel 

2 blrinc·i ti bemol kl5rnet, 2 lk.iııti si bemol k15rnet, 3 ih;lln_~~ sl bemol: 
klArnet, 2i~!!Ot, 2 Mj bemol troınpet, 2 si bemol kornet, 2 Bügl, 4 Korno, 
4 Trotnbon, 2 si bcrnol bari1on, 2 ~1i ve si bemol kontraba:::, 2 bc.~ri. «Ce-

1 

man 34 . ı 

5 - Marşlar tamanlile orijinal melodilerle yapılmış olacak ve he-r han-,. 
gi bir nlarşuı bu itibarla ckısn~en dahi> benzeri olmıyacaktrr. Ancak mu
ayyen bil' ınclodi aynen alınnn, olınaınak oarüle, yalru~~ üslCıp bakımından 
milli nağmelere uygunluk ve benzcr1ik bu kayıttan müstemııdrr. ' 

8 - Marşlar evvelce be;telenn1i~, neşredilı11l5 ve işltilm~ alnuyaca'ktu• 1 

7 -- 1.fü...;abıklar isim ve adreslerini eserlerinin üurlne sarih 0Jara1
", 

yazı1maktc:::d1rlar. Ancak, i.stiyerıler ibim1erini .R.izli tutabilirler. Bu takdirdr,j 
sarih adres ya2ıln1ak suretile müstear i:>im veya run1uz kuil:Jnabilirlcr. 

8 - Jüri, et>crleri e\-·vcl5. p.ırtlsyon veya piaoo kondüktör parU.i lizıc· 1 

rinde letklk ile bir eıcn1e yaptıktan sonra, kalanları bando ile dinliycrck 
orkestr3syon bakımından dJ bir eleme daha yapacak; ve bu suretle en mu
vaffak olnıuı; mor-şldirl seçet·cktir. Bunlardan en iyi altı martın 800 liralık 
telit hakkı, bt heri için 100 er lira ol3rak seyyanen tak:}.im edilecektir. 

9 - Altıncıdan sonı·a muvi>frukiyeUi görülen :mar,ların da netir '\-"e 

tamlıni teılün edi1N:ek.tir. 
10 - '\ıfarşlar 15 :fı.fayıs 19-il iÜnilnün akşamına kadar matbuat 

müdürlüğüne göndcrilıni~ bulwıacaktır. ct583 «2275> 
un1uml 

Beykoz askeri satınalma 
komisyonundan 

1 
1 - 40 nd.ı boş bidon 31/3/941 günü saat 14 de Beykoz parkı b.rfı.-

aında s.ı.ı.tın ahna komi..;yonunca ınilnakasaya konn1uştur, 
9 - T .. lip olar ş:ı:hıs re--nıl bir <luirc<lc n1üst.ahdem ise, ayrllm;.

sında trı•th7.Ur f), ıdı.gı:ıa dd'lı· \e-'>ik:ı. •t:ıftbe müteallik istida ve mc!·
hu l \ ıı ... :rın ' c!.ı.rt: Yası ta ' llt: f.(jnderilme;j halinde ayrıca mtı -
vafak· ıilam<';·c nınh< ı yı kt ·•. 

BORSA 
1 

2 - 'fakarriir eden fiyat üzerinden % de 15 teminat alı.nacaktır. 

=--·3-!'-E~'.,·"'-r.' •. •..;.şe.r.•.it-h.er...;g;.ü.n-m.•.zk_(l•r-k.om-i.<y-o•n•da-•ıo.·ru.··.ıe.b•i•li•r._.«2264 _ _,' 

ıO ,\ Jı:!t<l, yo::ıTı ~ı..·kildc- t:ı·•lıhlJtnarne; *bu Wahhütn:unedcki 
müt-t:1 il .(.; 1 e:: n • d lt.•rJ.-•"l ve)•.ılıut ticari, mali veya sınai mi.\-
esse e:'e d ı l • _.r lf'n ol l:l ı . .::1ıt ır; 

NOT· 13ı.. kel ılelnarr.. .. ' o:·~ ~c retc. ı tanzir:1 oluna("'tlklır. 

-JV
'l'AAllllÜ'l'NAME 

~t,ıliytc Vek. lt"t. lt'"P tn;-'I k , V"'ı t;..tlU 'latnamcsiııin t.HtbH;t iCio teşKll 
ed..ilecek k. onl ı ~ ı ı:' daı \! t1i üzere, fen men•uru olara'~ 

yt::tı •lıı ılr.,cl· ı b r v .. 7 ff'·.,.,--. tay;n. l dil<!rcs: talim ve Et<1_i ınaks3t!ı l 
ile ta u ve k •• d .. oıtı . ın l .. t;:li ' ve bhs 11.ın netıc·esindc bu i 
mektept,.. 1 m .an r.J.._m.r.: \ e,. :tu. • • 4 CH rrıezun oldukıJrı sonn 
~ş ~ne n üt.:d.etlc hl 11et i!~ et ı~ v 1 ıı .. tihd:ım eti ildi ~lın vrıLJ.fc 

den i· Hfa eder \.ev dar h ~' -n e 1 t 1nun olrr· :ır·ık v~ızifr.; f 

n tıaye-t vt'.'rir h n ccz _., '1.: ı:..:ı d t:ı :lln m~h yeLl.nd~ olmi"<i. 
ü;:.erc, y~, y jz clE Ur ı na·g ·ve l>u:1uıı "'in lrıkkınıı 1 d \~ı ikaın<--

slne \'"" Jln:rr Wh e luzu ol ı dan Lu ~ ıhhUtnarrı<'nİ!l "ı..rııy:ı v ... 1·ı 
veyah t h cd• ,ıt t. \..ıt IJ•, .uI .-1'.ll' (l !.oıtl·n t.ı1ka '' 
m:ıhsuhı..ı "' y uc bu t lı1' r.11•~ırn ın ' \"Uit her han~i Lı iht:ırır 

IÇi."l dava ık._ ... 1• }> 11 o;·ıl"" )), davanın 1\11~-\.-U"D l 'l.fı.11.kç;C'• 

melerincc rı _,"'tin. K .... ı ' 
A lrcs: 
?-:uCus l;nl\. y l \ ~r 

t ı.ıhhut ed yorum. 

ı ,ııv J'f"ti; 

n, l (·ezat . , ;. 
kadar aynı ş rUarla :!\ • 

Ker hı Tl" 'c ~ \'" C 

o •• t.~ h'1üt ettiği yedi yi1z cL 
s 1 e~ J 1a .ık kt.:f.ı'kt ederhn. 

Nilrus huviy('t ,,, .• , .... ,. nc!akl hı 'llİ,ı,tti, 

-V-
Kabu' edi'ecc-k ln! pJ<"" ·\.· n <·kl µt ıcı· ay rlevaın ede~r.. tıjl>ı. 1 

müdıJptJ•· n ~yLl< 50 _ 60 1 ra u• ~et ve l'lf'kl<'plı'n memniy\.'lin. müteu· 
kıp li:r -..1'.at d#>r ~c·eı ine t c t -..iı..: l K u11n esa~lurına güre 100 - ı ~O 

Ura oı.,-lık u re 'eı .t:22l lb 
r--

DA 

Marmaranın incisi Y l S')!ADA imar faaliyetinin 
baş!a11ıası (ızerine 

I .. A K i E 1\1 ş 
tarafından satışa çıkarılmıştı r. 
Saha-;ı ?SOvO ~1.2 dir. 

Galatasaray Lis"sİ kcırşısınJa No: 184 EMLAKiŞ 
Teleıon: 49C>I) smınö'lü /\ııadol · Han No: 6. 

El'tı1LA'<IŞ. T ~ieioıı: 24694 

24 Mart 941 
Açılı1 .,., 
kap.!!!!!.L_ 

l.ondra 
Ncvy(lık 

Ccncv:tc 
.'\Una 
Madl'hl 
T)e~-~~-l 

Yokotı.·ıın::ı 

Stokhülrı1 

1 Si.erlin 
Dolı.-ı· 

Jsviçrc Frc 
Drahmi 
Pezeta 
nine.r 

Yen 

t!'lvi~"t·e ktor. 

5.22 
129.20 
29.98 

0.9950 
12.89 

3.lb-:!1 

31.0175 
10.8875 

EGHAM ve TAHVLAT 

i Eq;:ani 

i~tıh~ıt d~!iın"oe11e•lilc 

t 11tnnl,ul R.l.t:n1 Do°<. Vtt 

\·•t,-vr ... Ş. t..ıhviJi 

20.16 

03 - 1 
12.80 1 

DOKTOR_. 

'Tevfik Akif Ayışık 
Ooı.h ıı; H• tr-ılıklo:.r M:t..tcha~s:aı 

aeyo!JIU Parın:ık~.lpı Jmam so· 
k;.k numara 28, pazardan maacJı 
sa~t 1 ~ • 18 e k..•dı:r. 

G~cc müracaatları da 
e•Jilir Telefon: 43906. 

! POLıSTE 

kabul 

Ek.'Sik ekmek çı
kaı·an fırıncılar 
Gal,tlada Hanıdiniıı ve Beyoğ

Juııda. r P.ft~frt fırınlarında ya
pılan ıcftiı;lerd~ Hamdinin fırı
nında 1'J. ı,,.ftcıde İfil' 40 ekme
ğin tontılan noksaıı görülerek 

1 bu 5 t ekmek nıiis:ıdere ediLıniJ 
\'e fırıncılar hakkında cc?.a za
b;.!. vurakalr..r ı kt.~ilmh;tir. Bun
lardnı' ma:tda muhtelif 1ô es
naf ıclu ecza 7."J.bıtları tutulmuş
tur. 

Bıçakla kolundan 
yaralamış 

1 İstanbul Leıazım amirliği satınalnıa komisyonundan 
Adet 

ıı;;.ooo Köprülu sürgü 
~ 175.000 Köprüsüz sür.~ti. ! 

160.000 Kesme kanca. / 
Yukarıd" Yi.IZllı malzemelt•L· ahn9.u.tlı.lır. Pa--.tarlıkla ek.siltme5i 27/3/Mt j 

per~embc ı;ünü saut 14 de Tı.>vıı.ınedc Ut. AmlrlJii sabn alma komisyo
nunda )~pıJ:ıc-akt.ır Tahnlin bedeli 9335 lira 70 kuruş kat'i teminatı 1400 
lira JG J;.uru:,:tur. Taliplerin belli vakitte lı;omis)--ona gelnıelerJ. ı 

(1006 - 2130) 

••• 1 
7~0 kıl il aspitin a1ııuKaktır. Pazarlıkla. eksiltmesi 27/3/941 perft.'lh~, 

günü saat t .'l {{' Tophanede Lv. t..n1{rliii satu1 alma kom isyoııunda yapı

lw:aktır. Tııhr.11n bedeli 2925 lira kat'i tcıninatı 433 Lra 7:> kunı.:.:1.ur Ta
lipltırin bt"llı Veikitte komjlıiyonK gc1rnel<'ri. (1011 - 2148) 1 

••• 
<fO adt-t y~ngı, si>ndürme illet• yedek f'(;zası ahnGcaktır TalipJ.·ril't 

1 

koınl"(yor.tı g<:tir~eklcri nümunelerd~n beğenilınek suretUe pa1.arlıg1 

27/3/941 perıembe günG saat 15.30 d1 Tophanede Lv. amirliği salın •iııl<ı 
komi:;yonunda yapılacaktır. P:ızarlık"3.n sonra ,. 15 kat'i tcnıiuat alu::.a~ 1 
cağınd;ın ttıllplerin t('minntlarile belli vakitte komifıyoruı &e1me1erj. 

(1012 - 2 19) 

• • • 
8727,:; kilo ~dırı ~bunlu köc;el·.) k.ırpıııtısı saf.ı.lacak b.r. Paz.:ırlıkla ek11i!tw 

mesi 27/3/941 pe-rşenıbe günü saat 16 da Tophanede Lv. ltnirliKi satın al
ma komi~yonunda )·ap~ılacaktır. T::ıhmin bedeli 504 lira 55 kuruş kat'i 
ıernlnat ı 75 lira 69 kur~tur. Kı.L'pırlılar Tophanede Lv. nıamul amba.rında 1 
•örüllir lsteU.ileriı be!L vakitte komisyona gol'Tlelerl. (1020) (2261) 

••• 
Aşagıdı.ı yazılı bo,ı'lur luıplar pazarbkla S..'ltın 1..~n~c~ktır. 1halesi 28/~/91.l 

1 

carşan)ba tun·ı sac.t 14 de Topbancdo lst. Lv. Amirliği satın alına komısyo
nund.~ yapıJ;ıcakb.r. Iler kalemi •1yr1 ayrı taliplere de ih;ıle edı.iebilir. tc; ... 
teklileı·in belli vakitte koıııi•yona gelmeleri. (1017 - 2176) I 

Cinıf Miktarı, Tutarı Teminatı 1 
Adet Llra Lira 1 

-------~~-·~---.-o-o~--.-2-.0-o-o----.1-.·.-o-----ı 
Blıyuk ka:t.an. v ':il -> 

Kü,<•k kazan. 500 30.QOO 2250 
K.ıra,nna. 

K<ıp~:k11 bakr;\•:. 
10.000 
10 OO<J 

50.000 3750 1 

Kevcir. 
l\:('pi,'P. 

Sicıplt to:ıs. 

Yağ t:ıy,sı. 

JOOQ 
1000 
1000 
1000 

$ • • 

80.000 
3.000 
3.000 
3.500 
4.500 

5250 
22~ 

22~ 

262.50 
337.50 

73 çirt k..1ytık tlya1'.kitbı.sı .ılınac aktır. P<.lzarlıkla ~kslltm.eci 28/3/D•t 
1 

cwn;ı gLnu saat 15 de Tophan ... 'dC' T..ıv. ünıirliği 1;atın aln1a komisyonun· 
da yap1lal'aktır. To.:hnıin bcdeh 1293 lira 75 kuruş ilk tenıinatı 97 lira 4 
kuı~tur, Taliplerin belli v&k.ittcı K_.') mi!ıyona tlelmelcri. Nüınuoe ve ~2.rt· ! 
naın~i konıi;.yond~ gi)riilüı~. (1014 - 2173) : 

::: * • 

'lS MAR'l' 19« 

Kaseleri 

Memur ve Fen Memuru 
alınacak 

JJ-laliye Vekaletinden 
.ı. 

6/t/1940 t.ırill ve 4605 numaralı nmıl gazetede nıüntc>i,-, 
17/8/JHO tarih ve 1/14177 numaralı kararname,ıre bağ!.• toprak teni 
\allmat.oameainiıı tatbiki i\;ln te,;kU edilen ve edilecek olan komlı;yoıı

larda ı:;Wşbnlmalc üzere A. - ReJı; B cA.za; C> Fen nıemu.ru alın3-
caktu-. 

Bu memurlara, yol mMtafl.,.rı Nriç, ayda maktuan verilect.-ı-
Ucretin azamı miktnrı; 

R.U..: 17S 
Aza,-a: 150 
Fffi mM>Uruna: 150 

Reiaten: 

•il• 
ARANAN fAATLAlt 

l - Y"4J, 60 dan !azt.ı olmamak; 
2 - DefterdarJı.k, tapu grup müdürlügü, malmüdürlüiü, vil~~ct 

tapu :;.iı.:jl muhali21Jg:ı veyahut bu vv.ifelere muadil adil veyrı m;ıli 
lıizmeUı:-rdc bulunrn u~ oımak, 

3 - Sicil itib3rile hizm~Unöen io;tifade edilebilcceti anlaşıln1t'k 
A.ularda: 
ı - Yaşı 80 dan fa2Ja olm;Jmak; 
2 - Mal müdürlüğü, ~icil 1nuhatızhğı, Nahiye mitdürlügU, arazı 

tahrir kt>nıi,<ı:yonu reisliği Yeyahut bu vaı:ifeleN" muadil ad11 ''eyu nıc;li 
hizn>eılerde bulunınu.ş oJm~k; 

3 - Sk·il ilibo:ırilc hiznıetincten irlifade eıdilbile,.c-g_i anla§ılırıiık; 

Fen m~murlarında: 
1 - Ya§ı 55 den In.1.la olrı1aniak; 
2 - Tapu ve kad:.;~tro veya •Nafia ve imar veykhut a:-;keıl h;:ıı · 

ta Uınum MHdürlü~i.i hUmeUerlnde bir sene fen memurluğtı y::ıpı·.ı~ 
olm~k; veyahut ta. Ndtia veya tapu ve kadastro len tatbikat n1\.'kll·,P
lerindcn me,un olınak; 

.. 3 Siı·H itibarilı:ı lıi.ımeüne.\n i:Jti!ade edilcbi1C'(:egi anlH~tlın<lk; 

«111• 
MÜRACAAT ŞEKLi 

Yt.o.k.Jrıı.Ia yu1.ılı şartlatı h:;.iz bulunanlar, bir ist.ldcı ile ô4jağ:ıdakı 
veıı;a.iki en g~ 15/4/1041 tarihine kadar Maliye Vek{olct.ine «Milli Enı· 
lik> gonderccekl~rdir. 

Komisyonların derhal teşkili mukarrer olduiundctn, arrul~Ul ev .. 
salı }v..Jı; (')anlar mürac;'!at ~1r~ın::1 ı.törc teyin kılmac-ak1ardır. 

"' clV• 
ARANAN VESAiK 

1 - Nuru~ hli\'iyet vıtr~kıısı .t:a5lı veyahut noterc-e v~ya re~mı l>ir 
n1ak1i1Jl"ca mUsaddak suı·etiıo 

2 - 6 kıt'a fotoğraf ..-altı JyıÇuk dokuz eb'ad1nda> 
3 - M<>kteıp tasdikuiılmt \'\•ya şehadttnamesi 4.:asJı vPya nuı~addal[ 

bi:r !UfCÜ) 

4 - Ilulunllu~u meınuriyet!ere ait vcsaikln aslı ,·eyahut nıu ... .ıd"' 
dak sureti t.a3d;, 1i sicil }.:arnt>si vey•hut musaddak sur(~.ır ktlfıdtr s 

ı5ı - Sıhhl durumunun her jkllinde ve köyltıde vaziic il,L!-1001 

ınöaait okhığııpa d;.1ir hilklimet ,."ya bel~yc doktorluM:u r;ıporu; 

6 - C'. A-tuddciun;unıilil!§in<J~n mahkUmiyeti olınadığnıa d;ın 't· ı 
ka •fıstid.ı z.i:-inc Müddcilunuınili'~ tc t'16dikli mf'şruhrit veriln;ek • .-ur tı 
ile d~ uL,bilir.> 

7 - IIüsnühal k~ğıdı; 
8 - Askerlik vesikası •Nüfus hüviyet \•arakru!ullta VHl"!ta ayr1i' l 

bU.nez..ı 

9 - Talip otan şahıs resınt bir dairede müst:::.hdem L~, bu dair'"'
nin alelüsuı muvorokatini göste,.en vesika «Tolebe müteallik istic13 '\t~ 

merbutu vesikaların o daire vusıtası He Mal!yt! Vekaletine gün.der: Lnıl"i 
halinde ayrıca muvnf1:1k:l~nan1eye lüzun1 yoktur.> 

~ .. . 
-MiE .. LE SUT MAKINALARI 

Topancde B~rbedel' sokağın
ıla 36 numnrada nlurari Yaşar 
Ycıııkderl.~, yine Tophanede 
Kum c-ulu sokak 2 F;ı>yıda oturan J 

Tahsin Güııiyi ile Galata rılıtı-ı 
ı.ıın<l ı b:.ığlı bulunan I<~rzumın 
vapu:wıd;' a.rahırııa.la. <;:ıkan 
ınün~za.ada Talıı.in Y~.;n bı
Ç"-lda sol kolundan yat11la.mış 
ve _yaku lı.nmı.ştır. 

Top•;u <.tlt:ı okulund.1 nıuzot motılrü ve d:.namoları tarni.'"' ettiı·llccektiı·. 1 

Pa1..arhkla ek$iltmcsi 31/3/941 ı nurtesi gilnü saat 15 de Toph:ınede Lv 
8mir1iı1i satın "lr11a komiıyonundl yapılacakhr. Keşif bedeli 630 liı'8. krt'i 
t,cminoıt. 01 lira 50 kuru~tur. ·r~ lip!erin belli Yakitte konıir:)nııa t::<'lnıel~ri., 

NOT: Jstido:ınamedc bu ves:tik'n gönderildiöl ve li&tc&i yazılacaktır 

10 - Aşağıda yazılı şek.:ldl' taahhütname .t:Bu t.cı; .• hhütruıırı.ed .... kl 
mü.~Wthsil kefilin IT"l'ln1i duirclcı le veyahut ticıu·t mali veya sına! nı 11 '"' 
ee1:~·p}e~C' mtn1ur ve ır~i:·l~hd.(·nı olmaın ~rlhr.-. 

IJIEVl'lTDU VARD/lf. 
Dünyanın en sağlam süt m'1kinalarıdır. 

Beş sone ga:antilıdır ve ye:.le~~ aksamı daima 
buiuııur. Satış d~po.,,u: Tahtakale 

No. 51 J. D "kalo ve Şsi. 
Yıı.rıılı trda.vi allına alınmış 

ve tal,kik?ta b:ı~laıun!~tıı-. 

-= ır"Veilı Sabahın,, 
Beykoz askeri satınalma ı1 ı'laAn fı·vat·ları 

knmisyonun lan: 
\i'! rı 1;..•.,,.r y3zıl• ';' •~ 1tm malzeme ~i/3/19.f.1 •;i'u'?.J~ li 1 A Kr. 

Mat 14 de om } 
2 1'u 'J\lı· 

S-1. ~ t:: 

u uzcJ mun r; .l · .. kn!" 111_1ştur. l 
en r y~t \ı.;.; ; .ı~(? .• n 1 

0 de 15 temin~l alın~ca~<lır, 1 
a. her ı:lln ıncvLkıl.r :.. •r: <yorıda gf'r\!lt:bilir. {2263) 

1 Ad"'t ( 1 

-----
60-00 
6000 
socıo 

700<l 
1000~ 

M 
soo 

Y'r Loı ua .. ı 
tp yul<Jr lıı1~h~ı '"~ :aıap:a 

BeJe-n1e 
Kol" 
Gebr~ 

... il. k~ml 

-1 
~--- ----ı 

Gümrük r,~uhafaza Genel l{omutan· 1 

lık İstanbul Levazın Amirliğl i 
Salın.alma Komisyonundau 

9 Nisan 19·11 c;Drşamba güı~u saat 15 de 24.6f\O J m muh.:-nunct. lx-dc:Ue 
n Jt.Dp;Llı zarfla 3001> ~ift er kun<lura:a ~lınacnktır. tik h:rr.~.nata 1845 li:a-
dır. NUrnune ve ftU'tn&.me:ai her gün konüsyo:ıda ıörülcbitr. . 

isteklilerin 1U! 1ulll vesaiklııi havi kapalı ur!larıru ek!:llme sa-
a\in&n bit ııaat evveline ka<Lır Galatoda Mumhane caddcsiudc 1brarum 

..Jliiat bawndaki salın alına !<<Ull.İ:l)'OllW>ll vcnnelerl. (2171) 

Raııhk maktu ol:.u-ak 750 
Biriııri sayfac!3 "'1.lltiır.l 500 
thiııci .. ,, 350 
Uçüncü .. ., SOO 

' 

Dördüncü ,. ., 100 
Bc~incl " ., 73 
Altıncı ,. ,, 50 

------
.'\Cf,'{,t; SA'fiLTh. Alt~.\ 

:ı,·atilıle Büyük Ollui<~u yo
kuşunda Fahribey sokağında 
4110 ar;'1rı bir arsa acele ve 
ch\·en ı'ivatla satılıktır. lstiycn
ıe,- küçük Kınacıya.ıı ifan ü
çüncü kat, avukat Hilmi Rıza
ya müracaat. 

- ---- ~ .: 
So:ıhıbi: A. Cem:dettin S~r;oı;o~ltı 

1.;~ıyaL J,,'lüdüriı.; Maçit Çetin, 
B2111ld1(11 yer: (H. Bekir Gürıoylar ve 
A. Cemo:lesttin S.ırc:ıçoJh: m;ıtt:aast) 

(102~ ~ 2312) 
• • • 

4X8X8 250 adet kökn;.,f kadron. 
2!>X2, 5X4 320 ad<"t. kok.nnr t..ıhta. 

4X3Xl2 370 ad•-t kökn;,r lata. 
4X3X6 270 adet köknal' lot:ı. ı 

ı·u~;ıı 1 d;.1 yazU kerestrler alınac<:ınl.;:t~r .. P:~~ır1ık1a ebilhneıri .28/3/194.l 
cun1:ı gi.ınü s.,~lt.14.15 de Tophanc:dc Lv. amırlıgı .sab.n alma komısyununda 
yapılactıkhr, K~ıt'i teminatı 204 liı•;:ı 70 kuruştur. Taliplerin Belli vaKHt0 • 

konu )'lınu gelın"!leri. (1023 - 2313) 
••• 

Bt:lıc- ?nt!rCiiinc t.llu1ıu1 cdileı1 !iyati 11 kuruı: olan t.1.000 nıctrc- da
kum~ı a: l<ı ierirli ahnaeaktır P;ı. ;;ıriıkl.:t e:'{f.iltmesi 31 /3/U4J cuma Hunu 
saat 15.30 Ja Tophanede !_,\"• :l:rıHHği :::ıt ın OJlilla kombyorıundn yapılaca};. 
tır. 11~ kn1iııaü 420 Lr~ı 75 ktıru'llur. Nüınuııesi komişyonda uörül;!ı'" T~-
liplerı11 belli V4:ıkit.tc konıis..,•on3 gcl:ılclerl. (1021 :!314) 

• • • 

«V• 
TAAHHÜTNAME ŞEKLi 

'1laliyc VekA1clircc Toprak i..!VZi W.lil•-~1tnilrreıı:lııi" tatbik, ı~ın ti' ~ 

kH ı •lite._.ek toprak lC'\7.i komisyoıı larında bir vai.ift~ye layi!.li~ l·alınıl .. 
bu vnz.iff~Yi kabul ı:<lKe~imi ve cu az 45 gün evvelinden hob!'r vrr 1nr· 
den bu vaıifedeiJ i..:1ifa \'CYa bu vazifeyi terk veyahut hi1.ıı1ctinal 
istifad.: ı..'t.i.l;nedi~i veya j~tihılaınıının d~V<i:n:nu1 c;ıiz olnıadıgı idarı:·ı·t 

tokarıü~· ctlirilert•k \azjfc·n1e nih<J)'et verildlgi takdirde, komisyon n1 .. 
s.:üs.ntıı lıu yi.izd~ıı !-ektcye uğraı11ası St>b~bi ile has1l olmo.sı :nüm~.ü 
ve ırutıtemc-1 zar.ırlaı·a k~r;;ı mak tuan ve cezai ~art olarak beş )·Ü· 

lira t..ı.zınir<ll vcrrııeti '-'C bunuıı i <;in hakkunıia d:ı\-';ı ikaıncsiııe \.' 
iliırn i!tih..:<.ılinc lüzurıı oln-ı;vfan Lu ta.-ıhhütrvımcnin icraya vıt:-, ı \.t:Y•· 
htıt hr:z.in<'tlcn :ılac •ğını var-=~ t1u f'.ln.cakt..1n dt-f'aten takas ve n1ah.-st.ıl111 

ve ,·ine bu t.'lahhiitnilncd€'n rnl!t••vellit her han'li bit· ihti1iıf için da'-'· 
ika;1ıt ~~ıu lüzum hasıl otur ,a bu d vanuı Anknra nud~kı:nı.cieri•ıce rii. 
yet.ıni ; kabul ve tu.:ıhhiit ediytırunı. 

Adrc!: 
Nüius hÜvjyct \:ara~· ıntl;ı}u hüviyt:ti: 

. .. nin ccz;ıi şart olw-ak taahhüt etti&;::i be., )'ÜZ l ra'Ylı tJ·-ıııt 
&lıC'r kilosu 500 kı.ırl lan ZCOO ~ilo balık "lt.ı ipr~.l alı:lat·nklı.r. Pi.ıZ:ır- ayni .. ~rtl3r1ı tnLit('~"f'!b:il kefil (•larak "kefalet ede~·bn. 

lıkl;ı eksiltn1e:::i 2/4/041 ı;..ır•~uı:ba g~inü s.1at. 14 dt: ToplLuıı..•.:ie Iıv. ~i.:r,irli · Kefilin me-.lek ve adresi: 
ği s;.ılın alın:.ı koırıh.yonundayapılaetklır. 1lk trmi!1ah 750 Ii:·atlır. Ni.ın~l'?'t· , Ntifus hl'ı\·fyı:t :arakaz;ınd.ıl~i hüviyeti. 
VC' e.ı; l.ıı~ınıc.j kOLlİSyıJnd:ı ~örı l•u·. ~1025 - :2.3l!j; NOT : Du tJ':lhhiit \·c kct:ıicl'1aıne noterce re5CJ1 t8t.ı.iJ1l otu:l• 

-« * • :ııkhr. ( ı. J) (2070) 
23.50ıJ KU b~ılye ı; ıı:Lı•ıi 1ı ae?uktır. ı\.ı.t:.."lfhkta tk.ı:. Jın.erf 28i3/9't1 ı Lema1ı1m~mass••ıa111ıam••••mıımm111111:12S1111Ei+ild~ 

cun1a btinü ~1at l-t.15 de 'i"t.ıph tl<"le Lv • .;.nı! !Jği ... :ı:1n ~hıı.ı !'"on:.ı. yo~ '1"""_,.,. _____________________ .,....,.,.:::;;;,..; 
nunrl• yaıı11D.cakt11·. Talı:!"l:ı ıcdt-11 16.4ii0 ÜrJ. ilk Len1ln01~ 1233 Jira i5! · · ·ıı k 1 1 · 

1 

tcklih. .. ·1!1 hcHi VflKJ" r. •onı.s:.·on-.. ı;:t.~ n1e crı. 
kuruştw· 1. tcklill•rin \ı'C•·et.ilı ı~ ·1"..'ri n,.oınuı~c \:c ten1in;1tl-...ı iP }Jeili lf~!Utı Cinıt Mikt.ırı 
te kc.ını.syona çcltncleri. (1027 - :.!310) ı 

~•:t. ~ .. i 
4X8, SX9X2:l C!b'adtndcı 200t) ad~'l !Si..:\ wın.:u:.:tktır. PHz:.ırlıkl..:ı t-k~ılt.ır.e~ı 

31/3/1941 pa~egj .:ünü ·suat 16 da Tophanede Lv. Urnirllg.ı ~!.J·ı llnı •• 
komi~.yonunda yaptl:ı<.:ak•ır. Ttth.nfıl bedeli 1220 lira. ilk ttıırıin.ılı 11.1 1U'l ~.'.} 
kuruştur .. Talipl~rin belli vukitt<_• J,an1i~.&yon .. :ı geln1elc-ı·i. ( 10~6) • '231 ı ı 1 

• • • 
Aşağıda yazılı baku· kaplar ıııızarlıkl:ı satın aı_ıııac:ıı.tır. llıa:c•i 26/3/941

1 
çarıarnba gilnü saat H de Tophonede İsi. Lv. lmırUl!ı satın ıı.lrca komısyo • 
nun<la yaP'lacaktır. Her · lcnı.i :ı.yr1 ayrı ~~lipt~e t1<'" ih~lı' ""'~'q ·b:lir. !:;

• 

Büyuı~ kaY..Dn. 
KüçU!~ ka •11, 
Kar::\\'ana. 
Kupaklı ba~r,,g. 

Kevgir . 
Kepçe. 
Saplı tns. 
Ya~ •~-~ .. o.ı~ 

Adet 

5on 
500 

J0.000 
10.000 
ıooo 

1000 
1000 
100'.l 

(1017 -- 2176) 
Tut:.rı 

Lira 

42.00-0 
30.1)1'.-J 
50.000 
80.000 
3.000 
S.000 
3.500 
4.5C1 

Tcminoı:tı 

Lira 

3150 
2250 
215~ 

5250 
22.; 
225 
262.50 
337.50 

,, 

( 


