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Çarşamba 
NID'IPEmaniye, No. Si lııtanbul 
l'.elgraf: YENİ SABAH lııtanlıq\ 

n:ı .lllF'ON: 20795 
3 OncO Yıl - No.. 1037 Her yerde 5 Kuruş 

GÜNLOIC SiYASi HALK GAZETESİ 

''Emniyetimiz ihlal edilmek istenildiği gün 
ı-g~~~:~s1yakınşark bir harp sahası olacaktır~,, 
namesi • 

(AnJ,arad«o wWoma) ·-, Mecl e ·s Ve ilinin konferansı :r8 
Ouııga hakimiyeti hırsı ile 
if~rupagı ateşe .,.,re• Alman 
'"'pergalizmi i>in Tiirlcige 
ile Sovgetler Birliğinin trra
tı "rıldığın ı ve bu iki ko.,_ 
"' arHınd.ı silahlı l>ir ih-
1ilô.J çıktığını görmek çok 

26 MART 

l,,tfı bir emeldi. 

~n: Dli9eyin Cahiı YALÇIN 

, 

' 'Milli Şe ·mizin etrafında sarsılmaz 
bir kale halindeki topluluğumuzu 

'bir kat daha sıklaştıralım,, 

Hazin bir yıldönümü 

eııredılm m~terek Tllrk
Rus do:;Uuk beyannamesi 1 

, eon zamanların en mü- " y k k k ~l!ıı siyasi tl'zahürlerinden bl- orgun, or a , yıpranmış, 

26 ltfart, güzel Edirnemizin Bal
kan Harbi sırasında muvakkaten 
Bulgarlar tarafından işgalinin yıl 
dönümüdür. Memleketi o devirde 
idare edenlerin hiyanetine uğra
yan Türk milleti, 26 Mart günü 
bu faciayı haber aldığı zaman en 
büyük ıstırap ve acı ile inlemişti. 
Bu günü anarken, oraya düşmanı 

~dJ;ı:ı~~~-k~~~~: aşınmış ruhlar böyle büyük tari-
1 Y~ ıle Rusya aı asında bır ~: j 
lfüt i t t i f a k mahiyetini h" ı d b" · ıı • • ~z değildir. Türkiye, bugilnkii l ı zaman ar a ır mı et ıçın Ve• 

'."r.lit i~inde, .Almanya tarafın-

~e~irB~~~i~lüzıi~~i~~t~ rem mikrobu kadar tehlikelidir,, 
harbe iştirak E'<lecek değild~r· I 
llovyetler Birliği Almanya ıle 
'rostane mlinasPb~tıerden vaz · 
i_ •. ıiş ve ıırnlarındalri adt>ınİ • 
:;<:avliz misakını yırtmııı değil
l!r. Fakat Sovy..tlel' Birliği Tüı·· 

1hı ile mevnıt ademi tecavüz 
1 i>1<1kını da uııuimıımlfltır. Ve 

0tı;::iinkil -ahval karşuıında bunu 
~Yit etmekte ve Tlirkiye bir 
:<'Svüze uğr:ulığı takdirde va
~Ycti tanı bir "comprebension., 

sokmamak için hayatını 
<'JlÜbarek şehitlerimizin manevi 
huzurunda hürmet ve tazim ile 
eğiliyoruz. 

karşıhyaeağmı ve bitaraf 
~lacağmı ilan eylemekte tered
~t göstcrml'mi~tlr. Türkiye_' 
tllııılıuri:;eti de aradaki ad~ı 1 
"<C'l\vüz misalnnın tahmil ettigı 
~Yni vazifeyi komşusuna karşı 
1111.ıı.m geri kalmıyacağını tek-

1 
~ bil' haz duymuştur. 
. Bu suretle yakın !JSrkta zi. 

:ınıeri en cok meşgul eden ve en ı 
1:ranJık zannolunan bir nokta 
oqı\>ir edilmiş ve bul taraflar· 

· d'lıı. kasti surette yara.blmak i& 
~en şiiµhe ve itbnatslzlılı: lıu
Jtlan dağıtılmış oluyor. 

'l'ürkiye CUnıh11riyeti ile Sov
~etıer Birliği arasındaki milna
l<>O,.tıerin daima doetane bir 
~yeti muhafaza ettiğinin ve j 
~i komşunuıı füribirlerine kar 
~.~r, havn·hahane hislttle bağlı 
"lllUnduğumın bu sırada gayet 
aydınlık biı· surette ~ima- ı 
tı büyük bir ehemmiyeti haiz • I 
dir: 'İm-k . Rus doııtJuğunun en 
ltıua;..zam diinya buhranları ile. 
~I\ faal cııtrlkalarla bile balcl-
aı- olmaktan maıruıı bulunduğu 

b;, kere daha Rabit oluyor . 
. '!\irk cüınhuriyetinin harici 
~Ya.<;etiıtin ana hatlarından bi
~-~l~ylil·: komşuıııı Sovy.,tler Bi_:. 
l1ti ıle halisane ve dootaııe nıu
,b~tler be~lenıelrtir. Osman·' 
4 iınparatorluğunu Rus <:ar!ı
tJ Yıkmıştır. Fakat Rus carlıgı
ltın baııını da inhitat h~indeki 
lıı; Osmanlı impnratorlugu ye • 
~İ~lir. Gerek Türlıiyede. g~.,·ek 1 

1 •usyada empcl'yalil5t entrika. ·, 
ltından neiret eden, mılll hu
dutları dahilinde c;aJışarak ı;os.. 
~aı hayatı yiikııcltmek ve ıslat. 
~lıııek isti yen yeni rejimler t '
~üs edince, hayati menfaatleri 
~UJterck olan bu iki memlckC'>-

1\ biribirlcrine el uzatmaması 
'ffeditmez bir siyasi bata tt>.şkil 

1 

'-lerdı. 
ll.us ça.rlığı Boğazlara hflkiın 

~ayı kendi si i~in bayati bir 
~liyıı~ addc<liyordu. Bütün Av-1 
~anın h&tta mu~ ihlıll 
~~ek bu hırs ve tıımıun Rıl!>
~ ı~in büyük husumetler cel
lıı trnesi ve da.imi bir kargaşalık 
~ tınbaı olma.sı zaruri idi. Fn· 
~~t İatanbul ve Bolıazlann hil
~iyeti müstakil, bilr w e<..~ıe· 
,entrikalarından maswı kala

~ıt l!llrette kuvvetli bir Türki· 
~ elinde buhmunıa Rusya, 

taraftan kendisini tamamen 
~yet altında görebilirdi. Tür
~ hiçbir zaman Rua toprak
~ na karşı bir taarruz fikri 
ıı.·liyemez. Türkiyenin bütün is 
~~ IBY Rusya tarafın. 
~ bir tehdide ID&l"U& kalma-

Şemsettin Günaltagın dünkü kon/ e
ransı muazzam bir halk kiitlesi tara~ 

f ından heyecanla takip edildi 
Biiyük Millet Mecllsi Reis 

Vekili ve_ Sivas mebusu Bay 
Şemseddin Gilnaltay dün ak
şam Raat 17 de ünh·ersite kon
ferans salonunda (Hali hazır 
vaziyeti ve Türkiye) mevzulu 
bir konferans venniştlr. 

Konferaruı salonu. konferan-
111 • • • üni-
versiteli genç ve halk kütleoıi 
ile şimdiye kadar görlllınemı.ş 
bir şekilde hıncahınç dolmuş • 
tu. 

Dakikalarca aüren ıürckli 
alkışlarla kesilen bu nutka bay 
Şemseddin Günaltay !iU sözler
le baı,ılal'lll!ltır: 

"- Muhterem vatandaşlar, 
Teknik medeniyetin heybetli 

tahrir vaıııtaları in~anlığı utan
dıran bir barbarlıkla çarpışb • 
ğı beşeriyetin karanlık ve n:e<;· 
bul bir akibete doğru aü"1lltlen
diği şu zamanlarda blitlln dün
yada olduğu gibi bizde de bir 
buzurıruzhıı!un hüküm sll.rmtı61 

pek tabifdir. Sinirleri ge\'!}C • 
ten, umum! bayatı sıkan btt 
huzursuzluk za.manın<ln son 
umumi cihan buhranı kaı §ıtiın
da memleketin durumundan \'il· 
tandaşları haberdar etmeği fay
aaıı j\On:n Bilylllı: rm-u Anh...
ra •e Istanbulda bu mevzua de.
ir ııöz ,fl;r)eınek şerefini de ba
na bahşetti. S8ze baıılarken 
mümtaz dinleyicilerimi saygı 
ve sevgi ile selAmlanm. 
TUN si}'Metinln ~ il!ililil 

Hepiniz biliyorsunuz ki 'l'ür
klye Cümhuriyeti kurulduğu 
günden itibaren harici siyaee -
tinde değiıımez bir esas kabul 
etmiştir. 

Bu es&B, yurdu sulhtan ayır
mamak dünya sulhunun mu • 
hafllZlll!l için de elinden gelen 
gayreti PBmiml olarak ııarfet • 
ınektir. 

Hatip bundan sonra bi~ bir 
milletin toprağında gözü olmı -

(Sonu uyf• 4 •Otun 5 de) 

Yugoslavya 
üçlü Pakta 
iltihak etti 

Milli Şefin 
Elen mille
tine mesajı 

lnıza merasimi Vi- Yunan isfiklli.l bag
ganada yapıldı. Ya- ramı münasebeti le 
yoslavyada nüma- Milli Şef, Başvehi/1 
gişler yapılıyor. Mareşal ve Hari
Paktta askeri hil-~ cige Vekilimizin 

kümler yok ihtisasları 
Viyana, 25 (&.a.) - D. N. B. Ankara., 25 (a.a.) - Yuwuı 

ajansı bildiriyor: 1lilll Bayramı miinssebctiyl& 
Bugün Yugoelavya, beşinci Reisiciimhurumuz ve Türkiye 

devlet olarak, ilçlü pakta llti - CUmhuriyeti erkfuu lrar<lc,~ ve 
hak etmiştir. dost Yunan milleti.De Türk nıil

tmza, Macaristan ve Bulga • Jetinin duygusuna ter~nıan o
riııtan için olduğu gibi, yine lan mesajlar göndermişlerdi!. 
Belvedere sarayında vulrubul • Reiııicümlıur İıımet İnönü 

(Sonu uyfa 6 .utun 2 de) (Sonu sa)'fa 5 aütun 7 de) 

Vergilerin tev
hidi projesi 

Türk-Sovyet 
beyannamesi 

--o--

Bu hususta yakın- lngiliz 111atbuatı 
da kat'i karar beyanııaıneyi 

veriliyor iyi karşıladı 
Ankara, 25 (Telefonla) J,ıındranın miital~:L-.ı 

Bugibı tatbik edilınekte olan Londra, 25 (a.a.) - Ofi 
vergi kanunlarından alınan ne- Ademi tecavüz deklıırus\·•Jl1U 
ticcler üzerinde uzun zamandan hakkındaki Türk • Rus teLiıği, 
beri tetkikat yaptırmakta olan Londrada mer.mun!yetlr karşı• 
hükiımet, bu vergilerden bir lanınışbr. Gece, ~.aliıl1<_veHar 
kumnnın yiizde yüz tabsil edi- mabfillcriu müraicalRl'l alın;; • 
lemediğini anlamıştır. maınışlır. Fakat siyasi ı:nalıfil• 

Faaliyete getirilen tahakkuk (Soııu uyfo ı; •ütun 6 ~·> 
memurlardan mürekkep komis- ---- -

Diinl<tl konferan..,ı yer lmla.uuyar.ık so!mktruı dinleyen m.ıazzam 
kalab-.ılılctan lıir manzara 

yon medeni memleketlerin ver-
__ l'dnn __ ı_o_ru_y_ucuıı_n_R_ı_e_1ıın_eıç_ın ____ -----(Sonu uyfa G •Otun 7 de) 1 Müsabakamız: ------·--·---------------------

ınaktır. Türkiye için bır tehlike 
teşkil etnıiyen Rusya. her za -
man Türkiyenln halisane dostlu
ğuna. ve fed:ıkli.rlığınıı gliveııebi
lir. RJSya 'l'ürkiyenin hayati i 
menfaatlerini kendi, me?-fa.-ı~~". ı 
rl tie mütcsanıt tdakkı cttigı 
gün Tlirkiye de l:endi coııubu 
garbi hudutlan ıçin en kuvvetli 1 
bir bekçi bulabilir. Neşredilen ı 
müştel'ck beyanmune işh: Tiir
kiyo Cilmlıuriyetinin ıre~sii~ü 
anındanberi iki memleket arıı.
sında böyle bir müllihazaya is
tinat ederek hüküm süren karşı
lıklı anlsşınanın hiçbir ı.aman 
kuvvet ve kıymetini kaybetme
miş olduğwıu gösteriyor. Bu · 
günkü harpte bitaraf katmaya 
azmeden ve bir ademi tecavüz 

SABAhTAN SABAHA: misakı İle A.!m111yaya bağlı bu- HA R n 
lunan Sovyctıer Birli:;inden da- r,--.. 
ha fazla bir nümayiş beklene- f \ 
mezeli. Bir teea.vüz tehlike~ine VAZ.YETI 
maruz buhındugumuz şu gun - 1 
!erde komşumuz Sovyctlerin her 
ıhtimale karşı kendisinden <·min h 
oıatııeceğimizi bil<liımesi vazi- Motör uvveti-
fcınizi çok koıay1aştırmış oıu- nin rolü Fakat, bu tehlikeyi nasıl karşıbyaca-
yor. Dünya hfıkiıniyeti hırsı ile ·~----------: 
Avrupayı ateşe veren Alman YAZANı • ı ğımızı Ve kuvvetimizin De olduğunu 
~~~~~:~~irlitm ~'!?·~~~ :;;:~~ ~~~r;~ 1 kim isterse deniyebilir ..• 
<Ilgın· ı ve bu iki kom•u arasın- • • 

1 
.. .., Kırklarelinde bir mebusumuz •---viizii bütün milletrA bı'r ·. da silahlı bir ihtilaf çıktığını Hareket ve manevra kabi- """" ..,., 

görmek çok tatlı bir "'1lcldl. liyetinl, ateş tesir ve §iddeti- verdiği konferaata mihver dev- kütle halinde karşılamağa hazır J 

Bugiin bu emelin iflas ettiğine ni arttıran, motördür. Motör, Jetlerinin hakiki maksat ve ga- olduğumuzu söylemi~, çok ev-
biltün dünya 'ahit oluyor. muharibi zırhla.yan, yıldırım yelerini tehlikenin hudutları - velden sezilen tehlikeye kanıı 

(&c>nu uyfa & a!IW• 1 dol mıza geldiğini izah ederek is - Cilmhuriyet hükfunetinin a]dJ. 
llüsl!)'iD Oııhld YALÇIN tikl&limize vuku bulacak her (Sonu sayfa 4 alitun 4 dol 

r ehlike kapımızda 

- 29 
MOSABAKANIN ŞEKLi 

Bu parçayı keelp aaklayınız. 
Son p•rça n•ıredlldlkterı sonra 
bu parç•l•r bir .... ya Sıetirllmek 

euretlyl• meydan• 91kacaık re&n"t. 
vaı:ıh adreelnlzJ• blrllkte ld•r•· 
mlze gCSndormek bahar mUuba 
kamıza lftlrak için kAn gcl006k· 
tlP. 
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Ticareı u haf . hveı Münakalat 
Vekaleti b Vekili 

ANLATAN: BiR GAZETECi 

m. ~ı~ .....- =L~~'·t.:;'8 ~ Birlik-;;;;;; birer bo __ l_l_u_ğ __ _.. __ a_ş __ ı_y __ o f Diln DenizgoUan 

:...., no::: ~: lin -~~ı~ ~ başan broşiirll B h ft . . d lOı '.>O l ve Beyoğlu posta-

4-

~~-.: Ha'f'~ııem~ • ı.. halde istedi u a a ıçın e J çuva hanesinde aıeş-

=·~·r~:l :l~~:ı'" J;t::: ~ ~ti,~~ Kah ve satışa arzediligor QA,._!1! :/:!: Uftıw•--
lıııimakta de9un edi)Udıı. da.r geçen mM!et zarfında ba- ~ ~ 

JWçllk bı<letlni de ıu.ıtıeaı.. o.- _ l'ma blılda _., 1,,..ntl:t« çardıklan ı.,ı.erı. gösterir bir llt Vekili Cevdet Kerim lnreda-
-u "'.._ .- - · s · a aı ! dedi. braşftr ı..zır1enpııısına 1mnr Bunu takiben de Portsaitten 40 bin yı, tetkiklerine devam etmddıe-
ııa ölilmde de bir ..ııep' , + Tııhd ! WIDa '- rad-' ., . tir a} Kah 1 k f kat fi t dir. Vekil, dDn öğleden IJVWl 
v. mıılılY'8ll bn:nm~ lliMl '* '70 dini~ _ df:t'ece hoş_o•:n;.k.tt. 1stanbuI .,. ı.. çuv . ve g~ ece , a. ya dentzyolla.n ııııetmestne geı. . 
~ ~~~ :ı-: ı..nyonım!. Bu da. ııı"ı«stz bir mirden Ankara.ya çağınJan lıi- bıraz yuk.se!ecektir rek tctkiklenle bulunmUIJ, öğle-

• - ~- oda içın" ..... a_L_ ..........._kalı- - mi'---" Anla.rada -ı.-. den sonra Beyoğlu posta mer. 
ve mt&.t-ı..ı... ölib:nlel' A.. ? O' lll'D uıııııı ~ ~ ~ ... -. u~ ~-r- ™- :u.de -'• ...ı. 1 · ~ı-........ııc.; h kezinde ~~·1 '-n•tıır ....., ,.rodan!. rak, birlllW!riD flİmdiJ9 kadar ...., muu t evvel ınev:.w. ...... mem eketimize 6~ • ...,,._. a • -~ o~ . 
- ııarstı. Nifanlısı omı bol lııar- Dün' ile ............... ,_;;.,.,,, 0 ""'ntıklan '·'·-' tesbit ederek! l'llk hissedilen kahve sıktntısı.n.- ber alırunıııtır. Kahveler, ytlJı: - Vekilin bu akşam AnJı:an.,Jra 
Jwnç olüm kAbuWııııoM& lı:w- tıeş&il ~!~ _...t&bis ti;' rapor ,,;n;;.. Vekii.lete ver&- dan ya.landa hiç eser kalmıya • lennııştir. ">t! dönmesi muhtemeldir. 
U.r'Yl:tk. ~ lııeDd1 eY1ne aiıll. ......__ ittıallt caktır · ···~ı Baht.~ b-' ... ~ - bir ..,y olamaL ceklerdir. JK&llbulda.n, · 1 10 bin çuval kahveden ba.•ka 
'~ ----~ _._ - _ Fakat, her ~ aıçıhşoı- btrlikleri .....,,. kahve ve r;q. Filhakika. bn hafta içinde göm- aynca 30 bin çuval kahve ~ ·Halk tipi rın wıutmadan bir akpıa ...,. da ldeta bayılacak cflıi acayip ith&!tt btrllil aınımıi 1dtip IDl1-li rilk:lerde:ı 1030 !ılfVal kahvenin ha Portsaidde bekleınektedl~ 

hoı da - ııek!lde lllmlfliı . Bu delice bir hal alıyonıun! .. Rad- avini Celll gldeeektir. lzmir.. daha çıkanlacağı haber alın - Bu kahveler, klmilen B · ., 1, 

darl><" ile fazla sars1lan Boıhı--. yo 11zerine bu k9dıır .ın.ııriıde den lthaJAt tıtrlikleri nımına bir' mıştır. Bıl kahveler, Hindiya na- kahvesidir. Yalnız bu lat.lıveler, 
kendini evin l.İli! k:atmdoıı ~ bir IIUUUL yok!- mftm gfl gtdecrktir. mile maruf kahvelerdir. Kahv&- ardiye, navlun ve dolar kuru far Kadın Ve erkek 
auı. ~ ajpı- yanlandı. -- ı ............ ,__,,.,__ • -~.._ •• _ Ben c.'1Lnıftycıium.- ~·r- ınwnam>.....,. ~ .w ler, viinu-likten -~nlır •. ı...-ı. in dolayısile biraz pahalıya mal kk b l •• 
laneyf" kaldırWlar. Biru llftllh da ~ o- ~ ~.....- aya a 1 arl -·-
""e nalı.ledlldi. ~ - -- tıir ıpey yok dlŞ'Cftlll sana... P. ka!aC'lk!ardır. maz derhiU te..zlata baflanacak- olacalı:tır. Bu fazlalık toptan ki- , .,. .... -
dııme _ ... müııtil< ..._ _ __.u. - Yoka, i'hılıaıdiya cephe- - tır. lo başına 10 kuru§ kadardır. Bu· atle hazırlan..vor 

~ -··-,um leriodeki bah«ler ııı.i .eni faJ'z Bundan başka. bir müddet - na nazaran eV\>'eloe, 1SO kuruşa -J 

Çünkü radyoda J*lnlandiJa kında <ılnlftdan tem. ıı.ı&ı bey• Mektep tznbeıi Porbıaldde bekliyen 10 ımaı olan toptan kavcnlıı kilosu Halk tipi ayakka.bılaruım lıa-
arbine ait haberler verilmeJ'll cana. dilştt:rttyor!.. bin çuval kahvcin pek ya.kında 140 kuruş:ı. kadar çı.ka.c:ıktır. :mlanmasına silratle ~1 .1 

başladığı anda.. arllk'"'karyoU.- Baht.asor, birdeDbinı. k ti•flen• maktadır. Kunduracılar cemi ·I 
wnda doğnıhnıya .... hattA 00a- bir ,.şeı·ma~ oopera T .. k Al M kt ! . t yeti erkek ayakk:ı.b•lanııdan 4. 
wn ıçinde şöyle böyle yibilm&- - Oo! •. dedi. Vlllla, beya'Z Maarif mftdürlüğli. biltt!n o - ur - man a u ıga çift nünıune hazırlıyara.k fiyat 
ye ba şlamş olan Bahtaııoc, aan- kukul1talar, beıru lı:apil'°"lar- kullar& ~ği bir tamimde müra.ka.be bürosuna \"ermişti I 
ki, füıtclepııi denilen 0 lıirdeıı.· la lcarlı gecelerde Jı:ayaklarla ,.........,. ttrlerindeD. balt- Sümerhank Beykoz kundura fab 
'bire fraskatı kesilme haline uğ- buzlar ilZB1nde dıığllfm Finler. mektep lroopera . Kontenjanı mucibince 7 50 Çorap, gömlek ve rilauıı da halk tipi ayakkabı nü-, 

Kary ı üzeri.ndıı bana <;Ok Myecan ve:iyor ... Fa:. sede!"ek diyor ti: bi I' I k d . .. de . bo bağ d +...c ff munelerini h:ızırlryara.k büroya! 
ruyor.b o asının '··t Böyle ~ı.. JW'm· gıbı Bugün okııllarmmıda ıne..cut ıı ıra ı erı gon n- yun ına a .~m . 
san·u irdenbire vücudü ta., ke- ..., - UCU'Eo 1 •• _.,~" bir kısm terbi le k ..... 1. vennıştir. Bu nümuneler tıı.ına-. 
ıılli~or, gözleri bilyüyor, radyo bir hal h1 "'-tıiğim ,.,&! .. Bnna ::.,~-:::.::; el _,_!_._ - ce oul ıyor men İstanbul ticaret ve lllUl8Jıi: 

· nereden ""'·-yo-•n 9•• ' ,~ .. "" _,_ gay ecun=u u- 21.5 mil"""' "-"ı.. '"''-'-·Al- Fi•-'" m"-'--"- '-'"--·,göm· oda d --~'ım· Od ' ma esine. görünmez bir elek· ...... -. ·~ ııaklmııııııt TII daha ziyade ticarl J- ............... .1.ura ,.. \il........., U<L<V•n• sına evr"'" ~tir.aa•!ci 
trik cereyanı ciğerlerini maki- - Bahta.sor!. 1liea edenm. el ile _...., ohıı-"- '-~ 1ll8ll ticaret aıılaıpnası mtıcihin-ı !ek. boyunbağı. ve çorap fiya.t,. a!Akadarlara halk ayakkahııp 

ki gibi d 
'---dine ~'"'··• et!- Vikıa iyi-' gay er m"96~ -~ ,_,,.., oe Almanyaya verilecek barsak lannı k-0ntrol ve tesbite ba•Ia • ile =kından m~.~·• -'--'-"- • ney~ çe yormwı · elı"8t do- .- WAA&> "--· li Ci f ~r. Bu mı-ta kooperatif k edil ~•....,P ., ,_ ..._- ...... uuu.a 

- OKUYUCU 
DiYOR Ki: 

Fiyat Mürakebe 
omlsyomıııa bl 

tavsiye 
... ._ k1ıpeğlııi koltııfunda 

na g6tUı6'8I f&ydıımm cö· 
dlr mflf 

Halkta 1lıUldri& kendlli
ıtn00n mftceıWe etmez ve bil 
ifi ._...._, - Mttral«ı-

be meıw•lan na ,apabllil" 
lıııe...T 

Bunun lciıı - iyi, ucuıı: .. 
~ ÇBI'&: 

F1ııt mıı.Mebe bil~ bir 
Wefan alsın. Bir masaya koy· 
ıstm. önüne bir memur oturt· 
son... Memurun eline bir ka
lem venıln.. Telefon numarıır 
mnı her taraf:ıı. illn &tııln.. ı. 
ak!ıı blttt! 

İçi yaııaıı hakstzlığı göı"ell 
her vatandq bu telefon nu· 
~ telefon cdecek
Bôylece üıtiki.rlığın ıııta.tJstl· 
ği bile tutulabiliT. 

İhtikArlığı yapan. mah ..ı<· 
~ düklı:Aıı bil" defa bolun· 
ııun.. Ctiımtİ1nefilhut kolaydır. 

Eminim ki (mil ra.kabe uil
rosıınıın) nerede olduğun~ 
bilenler pek azdır. HalbuJcl 
adresi hri ~ nuı.lfıın oıına· 
malıdır. Vatandaşlar bu ııe
kilde Mibbar tt da bulunam&Z" 
la.r. 

Mttrakabe bürosuna gitmt-J<. 
gelmek zordur. Falı:at telefon 
basit bir i9dir. Bir alıCI t»" 
reddllt ettiili takdirde bııJuıı
duğu mağmdan bile teıefoıı 
edtp i:zııhıı.t alabilir_ Yapıı..
cak tek ııey (Fiyat mlirak&be 
bllrosunaıı) ııervts nuınarasıtJl 
bilmektir. 

N"ıha;pet. btrimis hepinıİ'o 
tıeı>imiz birimiz için yqıyo-
nıs.. 

hı sabit gözlerle bakıyor, o Wr- Jeııiyonıun.. :fakat ..... y yt , _ _,_ vidi......._ me8'ıl olan ın&- "" deri ontenjanı tasdik • ı· ...... - . dır. 
kit bilsbütüıı sararan ·'-·-da d .. tü""' il daim& akbnda.n c;ı-· noun .,. ,......... mele fuere Ticaret Vekaletine Tetkikler sonunda perakent& Bundan h••1•a halk tipi kadm 

""'"'' uş gun · · dll:rler KoopeırııtJflıe lhım ~ · 1 k °""' iri terler peyda oluyor, böylece kıımıamalısm ! Bu !Jal, eenııı.ı ..,.........; . · bu · pderilmışti. "8 ha.7.lr olarak satılan göm e • ayakkabılan da hazırlanmak • Mekmat .AM 
korkunç oonl!ecek derecede mii sıhh3.tin için son derece ~lk~ı len .,ekilde ._....- u;m ııı- Haber aldığımıza göre Vek&-1 !erle bih1mwn çorap ve kravat- tadır. Bu tipten de 4 çift Sümeri'------..,;;;;;;;;;;.;;;;.;..;_.,_. 
teheyyiç bir hal ob;rordu. li bir şey ulabilir!. Bem, du:ıım, !erle mıtelCUI olan talebeyi ten • I.ııt, tevziat ve her tacire isabet Ja.rın maliyet ve satıı,ı fiyatları ba.nk, 4 çift de ayakkabıcılar Bir d 

Hatta lrendismi tedaTi edea mrlisi'l ki, l;limdi ll"mi annen o-' vi~e·klw~ Kooper~= eden ihracat hisaelerlne aid o- anlaşılacaktır. Bu netice alın - cemiyeti vereceklerdir. Bu nil- ırz Üşmanı 
ihtiyar doktora bundan ba.haıt- lan Nadire banum da ıtnpeıniılr! m ak anımı. lan.k !stanbulda hazırlanan bııj dıktan sonra fiyat mürakabo muneler de ticaret odasınca tet· tevkif edildi 
meye, ve bu fazla heyecaru.n nzifeııdir!.. . · . .. 1 ı;:::°m= ~= Jiııteyi taedlk ederek dün mm- koınisyonıınun bn malların <<.lllş kik edilecek ve maliyet fl')J&tlan 
~Ziltaya. zarar verip W!n;ll.iyece- .. Nidire han_. imıJini eoyier~ istidat Ye ikt.idarlıınna göre ~ taka icaret mttdürfllğüne gön • lAnna da yüzde klr nisbetlerl kararlaştırılacaktır. Baldıı lenıiıoie ufak bir tfY 
g:nı sormayv. ınecbılriyet hia- aoylcmeıı ~ Adeta ptla.bilecek şeylerin ıımırlarııu del-ıniştir. Almanyaya verilecelt koyarak maktu satı9 fiyatları Bütün nümıınelerin bu hafta cuğa ırz taaddlsimie bulu~ 
ıstttirıı. . rediğini bj ... !lbıı . . ......:.... cekJ d1 H• deri miktarı 7M bin liralıktır. tesbit etmem muhtemeldir. 80nunda hanrlanacağı ~ • la suÇu 1amet adında bir ~ 

Dok1or gülerek radyonım. Yti7..il kireç gibi 1 ' .,... 1-j ~f:.di ~:inden Yakında ihracata be41anacağı -o..____ mektedir. Niimunel<ır hıu:ırlan ., dll:ıı adliyeye venlmlş ve Sul~ 
Baht.uonm artık tamemile iyi- ıııilmlşti., topby te ll(!i. para ıte-ı< ~ ~mekteıllr. Kokm S an dıktan sonra fiyat m1lraka.be' ahmet birinci sulh cezam~ 
h ladı. . .......... """".' ~ ._ ____ -~· ' . ...... le . . _._ ma um o u tesbit ederek bir karar alacak, teakip hakJrnıda tevkif k~ !eşmeye yüs tnlmlllf olan sıh . Gözltrinda par pabil..- :~•,.~ tevl'tlllllll J hk , ld J komisyonu. maliyet fiya.tlannı. mesinde yaptlan durue;mayı iP"' 

ati ihıeritı<R> hiç bir zararı nl• -~ ..... •n """".... ~ .... ~ .................. -...- DıaAedız se.k .. rk nn.ı tafl"11J • "'·km·- ~~-+>-a &fttm•l .. n~ tasdik ediı·--·· u"•A- Ti--> __,,_ .. ~1 tevkif•••·-~·-mıyac:ağım söyledi. Fakııt 1ıeıı '' Biroaıbir'e gayet ~ "".' _. lardll himaJ"ll hey~ ile~ ..,.... ..., ,,....-·- ~ ..,......., u""" -•a .....,,. ""',..,,..,...._.....,, ............ -· 
doktorım bu oova'lmla kani ol _ Yırla. 3ıdıeta ~· ay ~ ıeı,k.ilAti talimn- ece omndıısyon suçlu lıakk:a.I ve pastırmacı 1s- Vek&letine gönderilecektir. tor. 
mı.dım. RadyOdaki türlü tlirll1 _ Qo! .. Senden -:ok nca ed&- !erine göre ı;ah'P"• ...... -- topla • ınailln dün birinci asliye cem. ------------------------" 
-·'--'n, -rkı -----·-. ~,·ı rim!. Benim J1!1Pııe revkiru, ed--'-'-...... '""eplerin 'ft 150 tondım. yu-1 dairi muhakemesi sona ermia ' M • f t t h:;' ~andi;; ;=ele- ba.ttA. yaşadığıma yegine delil oceıua-. ~ :o.lelunlımı bütün Türk g&- ve bu !!iM: sabit görüldü~den a n 1 a u r a sa 1 ş 

· "">''" olan rectyoma mlidabale etme- milerinin ııeferierini tanzim etz l5 lira para cezasına 3 gün hap-
nndeki i!lttm habaleıhıln Bah- .. , Du·· n ku·· --·- .. ,___ . m:ı.h sini' Ye ıoo kuruş mahkeme har taaonm dlmağma g~ öittm ym1Z ·· """" U7.ere .uuc&>.u!Ylleı RU· 

felllkctlerlni hücum ettintiğine Dedi. • • ' aııa tevfikan kurulan komis - cı ödemesine kanır verilmiştir. k t 1 • • b 1 d 
hilkmcltiğfın için. bunmı ıııhha- hı'ddcBahtli~ ~ ~v:ı~= •. h r a c at ~!~~ de,r. liman reiııllğinde' iki sarhoş kadın on r o u aş a 1 
~.; _::; ~~ ~ miş ti ki ~-ya mee _ ~~snafına ucuz Evv~ev: e~ ilY.eli 
etm-i»deıı. korkm.- t ı' m>• bar oldnm. makara kö rü '-•!kola ba--,,- .., 1ııte kendW!e bil auld.»ere • · P · de ,.., ı,'lnp ça.-
tım. ıııiı:r., iki U!JSDl - mat- Btr giinlük tatar Terziler Cemiyeti son günler- ğı.rdıldıırı görülen Emine ve Aylık beyannamelerı'nı' vermed'ıklerı· go" ru"l"d Ni~, bu hali, ckıiruduı beadan gece,.- otomobille ~-L dıt makaralıı.ruı pelı: fazla fiyat- Zehra adında iki genç kadın ya.- lil' 
doğruya kmdisino aı;m&J'& w Bebeğe dl!nclüğfim .-da. içim· 408 bin ı ac• la satıldığını nazarı itibare ala- kalanmışlar -.e diiıı adliyeye v&-
anu ba ıı.,.ecanından vu geçir- de mukavemet .,ıDmes bir hia- l i r a s ı rak bundan sonra tcrzı esnafı-ı rilmişlerdir. 1 tu"ccarlar hakkısvfa takı'bata oec'ıldı' :=, ~ göıeıek. tıU- ıııı.a- ılin ııe">kile BahtuJır\en uğra • na dışanda.n ahnacak fiyattan Sultıınahmet sulh birinci ce- IW 1 

mak merakma bplldlm. Dünkü ihracatın yek1ına «IS dalıa ucu:ı bir fiyatla ınak:ıra za mahkemesinde yapılan dıı- Ticaret Vck&leönin emri ile Haber ııl......_mıza göre kall' 
~ Kımım BahtallC1r!. Sana 

0 
....... ~ •~-'-•· birdeni»- "-'- ..,__.., __ ...._ "--'"'A~ •-, tıııvzi etm..A.. karar vernıi~tir. nışmaiarıru müteakip verilen ' ,..... , bir ~· a.. .....,...... ,_..,...... uı.n .,._,.., uu.n ~çu-,,- .a..- ...,~ fiyat mürakabe büroau, piyasa- troller MDHJnda bazı tlrm~, 

nrtl~~ sen~ ~ "':;: nre~?!~ !:!t ~~ şan derisi, Ramanyaya sıısam. 1 ~ ~:: bau:naca~~ =:an hfr ikisi de tev- 1 daki mru>ifatura satışlarını kon· nn aytrk beyannamelerini vel,J 
bir hllllltalığa yol ~a benzi- P~• ~~ ,, .. ~- Yugoıılavyaya ince ipek, t.mç.. trol etm"ktedir. Böylelikle, ına- mediği anlaşılmı~r. Btıfll , 

yor'. Radyuyu her ~de, idi. Taksiyi dağın başında sa- reye ham afyon, ~ ~-- l uu k s nifalura satışlarında herhaııgj halı:kında. ta!ıibeta girl.filtn'' 
rlikkat ..dfyıanmı, AdetA ke.dinl varak Nadit'e ha.ıııınlarm eııi· :ııeytinyağı, Finlandiyaya :ııı-11 - K a ş a r m 1 ş --,... bir suiistimalin önüıııe a.ocilmiıj tir. 
k .._....... nin bulnndıığu yoıru.& saptım rak tütliıı satılmıştır. r olmak·-~·- . ..~ '--------- ___, 8.Y~wJvrsan!... Evin behqwindelrl Jı:ar tut,. ------------lı "'""" , ~ •· ' 
·k~~~ deburadyo budalası ım mu• yu""ksek çam ağaçlarının a- IKTISAD Kontrolün kolaylıkla yapıla - Elnnnk Pı'sı'rı'cı'lerı·n 

,..,uw.u, ruı İli?. Bahtum- ra.s;ndıın, Bahtaaonm ilst kaS- bilmesi için m:ınifa.turacılardan IUJRi lı.ill solgunluğu gllÇl!lemiş yli- ta btı}ıre üserindeki odasında Bunun için pahalı satmış her a.y verilmek Uzenı beyan. 
zilndl"ki fersiz göderlle ytb1bne ışık görlmce ha:JNl ettim. Altın fiyatında nameler iııtcnıniştir. Verilen bu toplantısı 
bııka.rak, hayretle. Tedavi icalıt mımtazıım yatıp fakat mahkemede bur beyannamelerde müeMell8, bir 

- ~e gibi? lıalkme.ğa meehır edilmiş olan tahavvül - ay zarfında ne kadar mal alıp 
Diye sordu. Bahta,<;Ol'llll hu. .utte uyanık Bir müddettenberi 24 ve 2'..5 J /d • f ııattığ:ını. kimlere ne miktıır mal JI 

yo dı.oı~~ &r -ı- oımuı garipti. linı arasında dolaıJan aıtm fi. nun an ge ı . devrettiğini bildirmektedir. au Hastahaneye faı 
• . bo1ınn Fakat _ ~nğnıııs zaman yatlart pçıııı:ı.lerde birdenbire suretle mallann ikinci, öçttncü 1 yardımda bulunııl' 

eeşmyi:n•':.i~ "'---' derinden hafif bir ndyo seR 24.60 a çıkmış, ııoııra tekrar in- Samatyada lmrahor cadd&- ması yapılmııı ve ırilr'at.le in • elle!'e geçerek stok yapılmasına • 
·- ... ..._-- •- aı,._ ~tince hemen iıJi aıııecbrn De- mişti. E>vvelki gtin yine bir al- , ııinde İlyasbey soka""""" otu- •fi- edilerek ka.rıı.ra hag·lıınm••- da. Bet çekiJ.nıİ4 Olmaktadır. \ ma&I temeDDJ 
bi~ yolr!.. mek Bahtuor o ııaattıe kalk • tının fiyatı 24.90 liraya kadar , ran ve İmrahor cad.f~c 35 t;;'. »ı ~~ edı•ldi 

mış radyo ctinlemelrte idi. yükseııru. -.e diin bu fiyat 2ıUIO - Nami yok! .. J'arianda mı Fakat. bu 88.llÜn bu aile ferd- liraya inmi$ir. 1 sayıda bakkallık eden Dimit- Yapılan dunıijmada suçlu- Ekmek yapıcılar ccıuıi~ 
dtln senelik toplaııtılarını ce~ 
yetin P.avyar hanındaki biıtSj,;r 
da yapmışlardır. Cemiyetin ti' 
senelik raporu okunmuş ve ~r 
rakipler tarafından hesa._~: t' 
tetkik edilerek aynen kıı.b"' (J' 
dilmi;;tir. Bu toplantıda fırııl ~ 
lann muhtelif &ikayetıeri ~ 
teıneıutlleri dinlennıi• ,·e bil .,.JI 
k&yetlerin '9e dileklerinin yıı.ı·· 
cağı karara bağlıı ımu;tır. 

değiletn yobıı. ?.. !eri için eıı meş'lllll aa.t oldu • Dün kiik;ıe altımn graına,jı iıle, ri Knkarinin dUkkimnda. dün nun bu kaŞarı 76 kuruştan al· 
.,...,--ı,. "--"- sabah yapılan belediye teftiş- dığı fatura il,, sabit görülmüş; 

ğunu dü.,;;.--. ~.,...~. 3 lira 24 kuruş idi. !erinde kaşar peynirinde etiket buna rai;men 00 d:ın satmayıp ı' 

Yeni Sabah 
HNCLIK 
t AY\.IK 
t AYLIK 

"° • -. --. 1 AYLIK 1M a -. 
te Mart 1M1 Çımıl J , • 

27 kfor -
11 Mayıo ~ 

Glin I& 1W 1, )llt: 941 • "- ,_ 

Q4 ... Ol•• lld"41 

11.27 5.62 9.22 lbııRI 

"4 = 16.18 v-...... ,,_ ·-12.00 ı.n U6 -
ıe• a.u 4.U 

DiKKAT 
.v ... ı .. - •• eaftd- ,_ 

,,. eıırrak M1N4tt•a edtı•..ıııııı ••• 
_...MOU ve bunları• kayt:ıa..._~ 

Jl-n dal•yı •19 bir ,..... -
H41mu. 

Ayni zamandı Bahtaeorun bulunmadı" ··rülm· üo ve b&- ta 100 kuruşa satması sebebi 
bu sefer halrfJı:ııten illlimtlne se- E k•' •• nd ' gı ı:-o ·ı 
hep olacağına şüphe kalmıyan reD OYU e lediye müfetti<ıi Hasan tara.- sorulunca: , , 
bu radyo deliliğine 800 deı-ece fınd:ın: - Evvelce de !'i\yledim ya 
hlddetltll)Dl6ktert Jremlimi ala- 40 odah bir köşk - Hani bunun etiketi.. efendim! Dirheme uymuyordu, 1 
madun Diye sorulunca yere dÜ.'lCll onun için .. Hem bir §ey daha " 

Bahtasonm sahhat v e hayat yandı bir etiket gösteri!mL~tir. nr: Kelfolerd!m birisi çok iyi 
tehlikefrine vıe balla karşı şid - J!NveRı1 gece ııu.t 23..30 da~ Eunıı.n u_.me fiyat sorul- bir peynirdi. Lüks kaşar ... 0-
detli inklr ve l8l'Uiarına rağ • renköy Tticcarb&şı ııokağı 8 muıı: nun için 100 kuruştan sattım. 
men, bu ıwl.yo ~lüğü her nuına.rah Reşat kızı Saffete ·- 100 kurula veriyoruz. Cevabmda bulunarak garip 
halde gayri tabiiydi. ait bulunan 40 odalı ahşap köşk Cevnbında. bulıınulıııuştur. bir nıüd:ıfaa tarzı kullanmıştır. • 

Evi 0 eaatte uyandlnp &h · te yangın çıkmış ...e birdenbire Miifetliş "en iyi kaşarın 90 Bunuıı iizerine nıüddeiumu- I 
tasonı ciirmii başında bir temiz buyüyen aMıv bütün köşkü sür· kuru§a olduğunu,, söyleyince ıni idilı:ııı:unesini serci ile :;uç-
azarlamak akJtmı!an geçti. F;ı.- a.tle -mııttu. İtfaiyenin gay- bu defa da bakkal DimitrL !unun tı cziyesini talep Vt) mu· ı 
kat bu saatin bu aile ferdleri retine rııbnm köşk tamamen - - Tartıya u;:.nıyor .. 3 ku- hake.'11c ufak bir celse tatili 
için gaşet ~um bir saat olu- yıını:ıı~ ate@ aöndörilleme • ru.şluk, 5 kuruşluk isteııeylar yaptıktan ııoııra karan tebliğ ı 
fil fikri beni bundaıı caydırdı miş ve yıkılan a.nkaıı bile a.nuk bile oluyor. Biz de dirheme etmiştir. 

Kapının iiıılinde bir milddet aabaha kufi -t 4.30 da eöııdil-. uydurmak için böyle veriyor us. Okunan kararnameye göre 
tereddltt ettikten ııoıııra. işi rlllebilmjpir. Demekte iken içeriye resmi be- suçlu bakktıl Di.ınitri Koka
ka.t1 ııorette Nidtre hanıma aç- Yaptlaıı tahkikatta )!llllglllın ledi"" komiseri Neşet ile diğer ri 29 lira 10 kuruş ağır para 
-·""' Jı:arar verereF, söylene Ül!t katta yatmaJtta olan Reşat ,- edi' krlird 29 ~ eve döndflm. oğlu Belcithı yatağııa d.iiı;ıürdii- bir belediye memuru girerek cezasına verm gi ta · e . 

Nı ..... ._ ~-- .ı....~ _,_ bil- gu-·· _.__,.,
4

_ r·•~gı· ve evin de zabıt varakaııı tutnıuııiar ve giln h:ıpsine, 7 gün dlikkanının 
...,....... .,.....,. _.. ,... --- ,au .... ıı.-..e •-"- ..._,oJerdir. ~--'dın· e ve 100 kı::ruş mahke· 

.___ -~leyi .._.,. ~·-tte 8000 ı;..~ Osmanlı ..<-.+0~- ~J~;r ....,,...... ç~uç ·'~" 

.......,.. ~ ...... ' Q~- --v- -~-. . Bu cur·· m"--"udun dün ak ını' lıartmı ödcmc"e mah -
Midi.re hmııma açmak ic;in on • şirketine mgortah bulımdnğu _ ilrinci ~-da d'1rtıır i<üm ooi.lmiştir. " 
ı.nıa k:ıldım . I anlıılp.larak ta.lıkikat timilt &-1 - _,. 

(.A.ıbm VW) dilmekt.edk '--------------------' 

ara dumanına giden 
itfayiye 

Un saat 10.50 de Şehre • 
mininde Saray meyd:ı.wnda 3 
numaralı köfteci dükkanında 
çalıı;an Hiis<'yin oğlu İsmail 
Demirbaş; ocakta. yaktığı a
teşe kôftc ıskara.sıru koyduğu 

1 sırada çıkan dumaw komŞU· 
lara· bir yangın z:ı.ıını vermiş 
ve itfaiye gelmi..ştir. Anca.k su 
sıkmıya hacet kalmadan bu du
maıı giderilmiş ve bir yangın ol 
madığı anJaşılmlfl.ır. 

Külhan kapağı düşerek ! 
yaral;ı.ndı 

Üsküdarda Rumi Mebmetpar 
şa mahallesindeki hamamda 
çalışan Ahmet oğlu Mevlit Ka.
vacık, evvelki gece killhana kö
mür atarken külhanın ocak ka 
pağı birde: bire sağ dizinin üze
rine düşmilş ve ağır 11Urette ya 
ralanmı§ur. Yaralı Nilmwıa 
hasta.ha.IU'.sine kaldırılmıstır . 

İr;limada şimdiy~ kadar ~ 
naf baatalıanesiıw az m ktll ~ 
yardım yapıldığı eoylcncrc~.ıı 
yardımın daha fo ::.la ya pıl';;.ıl 
ve hastahane ~" ı:lde ıııe &fi' 
olan teberru ma.ltbuı;iarııı ıf 
kalanlannııı bir ıın evvel ~~o 
tirilmesi ve höyl('ce hıvrta11 911 
ye daha. fazla. ya.rdım yapılJ'I'~,, 
teklif edilmiş ve ekseriyetlı:._ i' 
bul edilmiştir. Cundıuı soıt' r ,ı' 
dare heyeti intihabına geı;~el 
ve Ahmet Rı1.a. Sevki, 1'4-~,"~A 
Emin, Hasan Fehmi , ?J"'ıl):• 
Aslı, Yaşar, İsmail, Hay~~ 
ımn, Sabit de ~k azn~~ 
ekseriyetle intiha-o edi~v 



in 
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Yazan : Eski Dahiliye Nazın Reşit Rey 

'ı{Juna karşı bir an evvel müessir bir 
tedbir ittihazı elzem görünüyordu. 
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Yunan Milli 
bayramı 

Dost Yunan millet i dün istik· 
!&linin (120) nci yıldön üınünü 
tesit elti. 

Kahraman Elenler kimbilir Lu 
milli bayramlarını ne büyük bir 
heyecan, ne içten gelen bir şevk
le tesit etmişlerdir. 

G E ZLA 
o 

DA. 26 mart, uğursuz bir gl!nün 
yıldönümüdilr. Zira Balkan 
baroinin karanlık giinlerinde 
gii%el Edirnemiz o gün Bulgar
lar tarafından. i'gal edilmişti. 
Vakıa bu legal muvakkat ol

du. Gilzel Edirne, muvakkat 
bir müddet işgal altında kaldık 
tan sonra tekrar Mebınetciğe 

Şimdi y&lnız namll8hı ve ~ 
\ianlı bir iııMn olarak tanıdığım 
bu zatın teeeaü! edıırim ki, ismi 
bile JDEÇbuldür. 

İzzet paşanın methede, met • 
hede göklere çıkardığı ve ka
riben sadaret makamını ihraz 
eyliyoceğiııe telmih ettiği mU
fetti~ pıı+'UUD kıymetini ııöhre
tile mütenasip bulmJıdımı:a da 
koyu bir hürriy"t Derellt tanı
lan Namık Kemal beyin perver
diginuıdan bulunan Hüseyin 
Hilmi efendinin pasşa olur ol
maz hürriyetin en muhterem 
tezıı.büratıııdan birini bu veç • 
hile pa.yimal etmeğe tasaddisi 
bana hem garip, hem de me -
muriyetinin hıüU şanına göre 
Hi.ztıml!UZ ve çirkin görilndU. 

Bahsettiğim züvvarı mütea
kip müfettiş paşa da ziyaretimi 
iadeye geldi. Maiyetinde kim 
olduklanm bilemediğim epeyce 
bir kalabalık ta vardı. Bir ak
!l&Jll evvel kulağıma nihoş ge
len ayni tantana ile söylediği 
müte!ahirane ııözlcr arasında 
yol inşasından da bahsederek: 

Bizim burada paramız bol, 
fen memurlarımız d& mükem
mel; yalnız amele kıtlığı vsr. 
Artık ameleyi tedarik etmekle 
.,. meşgul olursunuz, dedi . r·ı 

Bu cilve akşıımki muhavere· 
mizin m&badiydi; en az yorgu•ı
lnk!u ve en meeuliyetııis olarak 
bana da eöz düşüp bu ~ btıl • 
muş olsa gerekti. 

Cevaben: Şimdiye kadar a. 
mele ııevk \re idaresinde teerU
bem nwsbuk değildir. Bu nok· 
aanı da. liıtfen bizzat siz ihmal 
buyurursunıız.. dedim. 

Ertesi giin Maııasbra miiı.&
veccihen yola çıktık. Çatalca -
dan bed' ile ta Se!Anlğe kadar 
~difer hatb, imtidadınca, 
ll.llker nöbetçilerlle muhafaza 
ediliyordu. Köpl.'\ilerin altında, 
tlstUııde. tünellet in içinde \'e 
methallerinde t.aJam takım ~ s
kerler vardı. Bu muhafaza i~i 
Sclıi.nikten Mannsbra kadar da 
ayni suretle dt'vam ediyordu. 
Fakat kara kl1} ayazı altı.nd:ı ge
ce gündüz ııimcndifC'r bat
tıııı beklemek Se!iuıikle ls- ı 
tanbul ara11U1daki kımmd .. 
ifası müşkül bir vazif~ 
ise Sdanikten ~onra, Manasbr 
dağlannda, vilctı llinilı< yarısı 
karlar içinde gömülü olarak bu 
işi gömwk tahammül edilrl' 
bir lı->liyeydi. Şimendifer yolı:u
lannın ııelıiınetini temin iein 
bitm~ı ti.ikennıez bir sabır ve 
tahıımmtille ha.yatım feda et
m~i gö>.e alan ruıkerlerin çek· 
tikleri bu me.şakkat.e acıya acı. 
ya g<~'C '\Ianaatıra geldik. 

* 
Şehirde hayat atalete el~ • 

m14'tü. Sebebini anla.maya c;a • 
lışbııı. '!'ııhalclruk etti ki te.:a
vüze u~mak korkusile akşe.m 
dan sunııı kimse şehir haricine 
çılı:aını yor. Hat ti ııehir dahi
linde bile ge<'e yalnu ge-.ci.ıııne
ğe Ct=ret e<lilemiyor. C:iftlik 
ııa.hipleı'İ malikAnelerine gide
miyorlar; çtiıılrü köylü Bulg'lr
lann taarnızUDdan korkuyor
lar. Rıı sebeple çiftliklerindeu 
varidat ta alıuruyorlar. Olıhık 
ça mühim sermayeli bir Bulgar 
mtiessesl'Si Bulgar işııiterı A· 
merikaya ııevkediyorm\IŞ; bu· 
na karııı hükfıınctı;e Amerika
ya miüıaceret menedilince Bul
garlar evveli Macaristana, ya. 
hut Sırbistana, yahut Dalınaç. 
yaya gitmek üzere pa;.aport a
larak badehu oradan Amerika
ya gitmek tarikini bulmuşlıır. 
Fa.kat btuılar Amcrikaya yerll'ş 
mek için gitmiyorlar; orada, 
11e-vkeden bir müessesenin neza
reti ıı.lbnda, bir milddet \'Ulı -
şıp az çok tarla ~tın alabile -
cek ırermaye edindikl~ri gibi 
yine o müesııese delfiletile hare
ket ettikleri şehre gelip pasa· 
portlarını vize ettirdikten son
ra memleketlerine avdet edi
yorlar ve hemen ls!A.ın ahali 
yedindeki topraklan satın al· 
maya çalıı;ıyorlar. lııılmlar bir 
taraftan Bulgar eı,kiyagının 
tehdid ve tazyiki rnioiaııile el· 

[•] Miifefflş paftlmn öviln
ılüğü bol para ııe mıükemmal 
fen nd'tııurlarik "tıilayatı se
ldse,, iUJ lıil; 0!·111<JZ8<J yol yap. 
ıııış olmaM Ul;:ı;,ı gelirdi. Bal -
loıı:rı lorll'i bunım aksi1ıi isbat 
etti, M~ J!uhtar paşa da, 
Canıal ~ 8a fl"T"P ordll8Uı •. ıın 
lıe:rimctiııe 00..•l«'<l bir ıtcbe1 
olarak yulwzlıı'r. laıı dola11ı ıı.. 
ınwıı ı;ıwk;y.ıtııı lf<unta.e.uı.111• 
icra~ .... ı.;,ı .. .1ttl1>5fı qiiıt-
teriyorNlf'. , 

Tayyareye !erindeki araziden istifade ede- Küçük Yunanistan içinde ou
miyecekler, diğer taraftan o hmduğu harp [Setine rafrmen 
IU'll2.iyi iştira için taliplerin gönlünün bütün lıuzurile ve hak 
tekliflerine maruz bulunacak· lı bir gururla milli bayramını Şehirlerde asker i kıymet .,.~ ~ 

katşı Tayyare 
l~te her iki tarafın gündüz ve ay yildızlı bayrağa kavw:;tu. 

ta.arruzlanndan ziyade gece ta- Fakat ne de ol.ea onu be.~ yüz 
81TU7.larına ebmruniyet vermele senedcnberi ilk defa olarak bir 
riniıı sl'IJcpleri bunlardır. Gün- kaç muvakkat ay baı;.kasına 
düz faaliyetleri baskın ve keşif kaptırmıştık. Bunun ııcısını 3· 
t.a.ıırruzu gibi seyrek akınlara radan otuz seneye yalan bir 
inhisar ediyor. Kara orduları- müddet geçtiği hillde hA!i kal
nın ic:myi harekit ettikleri sa • bimizin derin bir köşesinde du
halnrdaki lıava harekatı bun- yuyoruz. 

lar; niha.yetüleımir ellerindeki kutlayabilir, zira o nüfusunun ehemm ıy~ti ha; , hedeflere yapıl 
tarlıılan Bulgara satmaya mec· azlığına, muhacimin ezici fai- makta olan hava • a:ııTuzlarının 
bur olacaklar. Bu suretle Ma- kiyetine bakmadı. Bu!l'lin yı!dö- az zayiat ' rerek iyi netice t e · 
kcdoııyada toprak ekseriyetle nümünü tesit etliği istiklalini, miıı edeni gece t.aar:-tulardır: 
Bulgar eline geçecek ve Make- hükiimranlık haklarım tehlike- Hava rn ver müdafaa-n zayıf 
do:ıya buhranının düveli muu- de görür görmez hiç tereddüt ve .ı bu mildı,.fa:ı vMıta!an ezi
zama nıarifetile su:reti tesnye- etmeden, gözünü bile kırpma • lehi · iğ! tr,\dirde g\ ıdüz tıtar· ~ 

YAZAN: 
E. Hava EJinbaşıt>ı 

B. Celasin 
ye raptı zamanı gelince: meıocle dan 8il!l.bma ""2'1ldı, blln.;yetini r.ızl>1rı şiiplıesiz .daha iyi neti- na rağrut:n yfude yirnıi zayiat 
zıırurl olarak Bulf"'8.l'ların le- müdafaaya koyuldu. ccler verir. hakikaten çoktur. ~le bur.do.n <lan hariçtir. Belkan baroi ve onu takip 
hinde halledilecek. lşte Make • Biz Türkler celadetin, şaha - Bombıı atışlarında görüş ve dolayıdır ki gece taarruzlarına 
donya ile meşgul olan iktısadl metin ezeli aı,ııklanvwhr. Mağ· nişan: :k>mlıa atışlım için gö,-. geçilmiştir. Gece taarruzlnrın • 
müessesenin pliinı. bu idi. Bıı A- lfıbu istibfafı kendimize yakış- mele ve nişan ıı.Jmak ııaı1:tır. 'ı da h•.z.'lll l.Jir iki ta; yare 7.ayi 
merilca seyahati o kada.r vüs'at tıramayız. çünkü asker oğlu as- Gerçi g~ce taam.ızlannda da ediliyor b&Z!Ul. be hiç >.ayiat ve
pcyda etmişti ki şehirde ekseri ker bir ırlon evliltlan sıfatile tayyareler hedefi bıılan•k yük· / rilıntcliği görüliıyc.rdu. Buna 
duvarcılık, dlilg.,rlik ve yapı za(erin de maifüiblyetin ele ııek ve devtwilı yanıcı maddele-

1 

muk abil mühim ba<Jar ika edil
arueleliğile meşgul olan Bul- bir ordu !<;in mukadder oldui:u- ri havi yangın boru baları atar- ili ~ vaki oluyordu. Şu halde za
garlann azalmasından dolay• nu iyi biliriz. Baslangıcı ilk !ar, bu bombaların yanma.&ın • yiat da hesııba Jrablırsa gece 
inşaat güçleşmiş, &det& bir buh ça~ların karanlıkları iGin<le kay- dan ye çıluuacakları yang rninr- j tıı.ı.rruzlarıııda elde edilen neti
ran haline gelınisti . holan uzım •e ııerefli a~ı,,,rJik dan Jıa.sıl otnn a~·dmlıkların ederin giindiize nisbetle daha 

Gı.'00 a·:cılığında tekAmill : eden Büyük Harbin mulıaae -
Bir memleketin havaya karşı besi görüleli çok oldu. Burada 
müdafaasıııda en büyiilı: vasıt..ı 1 bn acı işgali yaratan iimill~rl 
olan av tayyareciliği bu <>uret;. I sayacak, malllm şeyieri tek • 
le gece taarruzlarına karşı za. rar!ıyacak değilim. Tadh sahi
yıf ve D.deta l\.ciz bir vaziyette felerinde bu haziu haru:<cnin, 
kalmışken son günlerde bunla· mcsulleri teşhir eıfü r:ektedlr. 
rın gece faallyetleriııde de ba· Yalnız şu kadarını lrıı)tledeyim 
riz bir fark ve değişme göze ki bu faciadan nte1,ul olm~yan 
~arpmaktadır. \ kimse varsa o da Türk mille ti 

Buna karşı bir a.n evvel mü· tarihimizde yenmisizdir de, yı,- yardıınile de lı~defl~r görülür . iyi elduğunu ka .. ııl etmek lazım 
esstr bir tedbir ittihazı elzem nilmi•i•.dlr de. Öyle ııa.nlı n>a~- ve n'ı;an a'.ınabilir. Fakat bu ı gPlir. 

lnı;iltercye yapılan son gece ve Mehmetciktir. O ve ond:. n 
hücumlarının birisinde dört. , evvelki tlevirlerde bu millet in 
diğerinde 5 en sonunda 9 tay- ba.~ına yara.salar gibi ~ken, 
yare düşürüldüğü gibi 15 mart benliğini, kudretini ve kahiLye
g~csi 4 tayyare dilşürUL-nüş- ' tini uyuşuklaştıraıı korkun~. ge
tr. Banların ekserisinin avcılar ri kafalı. kanı bozuk sefiller 
ta.rafından dü.,ürüldüğü bildiri!- koca memleketi bu hale geLlr • 
mektedir. Bu deyiAmenin elbet mişler, onu kuvvet.ten, e.neıii
S< hepleri vardır. Bunlar ne ola· den m..hrum bırakmışlıı.rdl. 

görünüyordu. Vehleten iklısa. • lfıbivetler vardır ki en parlak göril} glindüı::ün tabii ziya.sın- Gilndd.z taarruz'.arında dlli;ii
cll gibi gö:-ünen bu Bulgar te- zaferleri gölgede bırakır. daki görüşe benzemez. Gündiiıl r iile.> fayyarc!erb yüzde nisbe-
....>.büsıl Makedon~·ada Bulgar Lakin büyük nıhlu lrtiçl!k hedefler ziyayı nanıüteııahicen tini tı"tk ik C'd~rs~k bunun yüz-"w , Yunanistanm ceberub, talıak- alı ı "l l · A k ,._,,,.. d f ı eşkiyasının mütevaliyen taar- r ar ve go ge er IBe uzun ve .. ~ Si! sen ~.,ın en az aı<uım 
nızile emniyet ve asayı·,.;11 mub- kttme karşı •a.hlan.m!L~nı ve koyu değildir. Buna roukabi! ıtvcı tayyareleri laıafından dii-

.,.. ctlese""1den ümit edilmiv~ek ho ba ınI ·· .. , · uı b' l •-· tel olması esasına istinat et- gece m ve yımg arın ay- şuru memnc m m ı ge:ce ~ı.r-
bir celadet ve salıamctle miL'1:eT· d ı tı.ı yük' .,... ı d b · '- · ' ' 

m•·k'- olduğundan ;.,.., evvela ın 1\ uuıı ya ,,,.""n veya ı·uz arın 11 u nıs""c ya.rıuan 
' ..., ..,.. linin gırtlaiima S•l"ı\ıp 7.l\ferdcn 1 f 1 d r· ' J h ' 1- - 1• enuıiy .. t ve asa.yişi temin ile zafere koışmıı.sını her Türk va· nyni se\•iycden veya daha aşa- &7. :\ e ı .opçu <: ıne ı> ,.,....,. 

bilir: Eclirneniıı sukutu, Ballau 

'-b•--·ak I"-·ımu~· •-ı·ı oldum. · gı· dan olur. Dundan baııka ateş d~ği~tiği giirülmd<lcdir. 
..,........" =< - ""' tandası cok i~ten gelen bir gu-
Manastıı'<ia bulunan üçüncü or- rurla sellnılamakt,, ve Q zafer- !erin ışığı. bir çok baillerle de . Gece ::s tayyarelerinin de fa-

A - Dinleme ve aydınlatma 
vasıtalarının tevsi ve tevzii ve 1 
bu suretle defi topçu atış saha-

1 sından evvel gcee avcılarına bir 1 

f:ı.al~yet ııabll8Ullll temin edil- 1 
ıncsı. 

facia.."<lnda milli viı•,lanı tdıyicı 
eden en kuvvetli itmn olmu~
tur. Milli uyanışın Uıhumlaunı 
atan hadh;el~rin belki de blrin
ciaini bu facia te')ki! eder. Beş 
asır mllcldet!e bize ~obanlık ya
pan BuJg·arlar Edimenıizi al • 
mışlardı. Bundan büyük bi~ 
facia ve felil:et tasavvur ıxli· 
lebilir miydi ! 

du erkii.ru harbiye reisini nez- !eri öz muntfakiyetleri ~ay • k&rşıl~abl1lr ve gölgeler bü -1 aliyet göstermcle1ine ra,.iimen 
dime davet e<krek eledim ki: ma1<tst<lır. yür. Bir ele ateşlerin dumanı bu nüıbeti uzun zamandır de~ 
"- Yolda gelirken askerin Ka.hramıı." ve kardefl ~en- vardır ki bu dumanların kesa- tirmeye muvaffak ola.na.mı~ -

ııtmendifer hattını muhafaza !er' ~"" zaferlerin kuııattıl'ı se- feti yanan maddelerin nevine !ardır. çu.,ldi yükl!ek süratle 
için karlar içinde tipiler albn- ref iki ili lmmnızrl ı. 0 Ytlralı fa. ve yayılın= da bava ve rliz - hnreketli lıir tayya reden i;eza 
da hat boyunca nöbet bekledi- kat nil.ınal?l~ıı ~1icuduıiu:r. iHm- gara tabidir. Bu dumanlar da , böyle hıL-eketii diğt>r bir tayya
ğini kemali teesı<ürle gördüm. dik. canlı bir schamP1' ~hid~si görmeyi ve nL58JU işkal edebi- reye yapılan alı~ls nn bir çok 
Gellp işe ~adıktaıı sonra. da. haltıı-ie ylikseliyor, yilluıe!.iyor- lirler. hususiyetleri vardır. Bu defıı. , 
eşkiya.nın i.;Mdiği köye istediği Zayiat nisbeti: ~n ıı.ğı· s- da gece görii.<;Un ve mesafe talı- 1 

h"· -'-eld'""-· t~kl:\lini bu k·,ı·r e-'·Plr. r• toa ve eylül aylarında İngiltcrc- 1 mininin mlişklUatı ve hedefle-
zamands ..,.um """"' t:;u••· u " rn ' ye yapılan g-ündilz taarruzların- rin görü.ıımel ·rile luybolmala
jandarnıa ve askerin dalına va- konımııvı bilefl b;r mm .. t i~tik- da tahminen bin tayyare kul • rının ani olnmsı bi1yiik mahzur-

B - Yeni bir tip gece avcı 1 
tayyaref>inin faa'iyete gcıçmcsl 
ki bundan bahsedilmeğe de baş
lanın.ıştır. İngilizlerin (Bav) iır 
mllıdel•i bu tayyareleri iki mo
törfü bombardıman tayyaresine 
benzemekte imiş, bu kadar ma
lfunat bi>.e kMidir. O hrude: 

Bu milli uyıuıı~ ve kendım 
geliş. umumi harp esna.mnda is
tihale devrini geçirdi. İsUkllil 
savaı,ında ise gayesine varmı, 
bultınuyordu. O güııden~i ge
çen 18 yıl, Türk milletini dal
ma kuvvetlendirmiş, ona ıne · 
deniyet dünyasındaki dört asır 

kıadan oonra yetişebildiPini, bi- ili lııwramını kırk gün kırk e:e- 1 d • 'k' yüz k d !arı tevlit edi.\'Ot'. Bu tayyarenin mürdtebatı 
n.acnaleyh eşkiyarun ekser ev- ce tesit e1m .. k hRlrkıru ebediyen anıl ıgı zaman ı ı a ar 
kat '· ~--~-- kaldı" ka7•..,muı d...,,cktlr. zayiat verllmiştir ki bu miktar Defi topçu ile av tayy:ıreleti ikiden az değildir. Faaliyet tar-

"' ..,,,.......... masun gını, taarı'1.17.a iştirak eden miktarın arasındaki müna,s.,bet: Gündüz zı ise g~enin saklavıcı karan · 
askerin çektlii\ metaibin de ec- ll"llf lı:L"'""""ınızı candan tı>b- yüzde yirmisine b:ı.liğ olmakta- defi lop<;u ile avcılar arasında- lığı i~inde düşman koll:ı.rının 
nebilerin haksız muahazatından rll< <'<leriııı b.lınuna.n ve kardeş • b . .. ki' aaı~.-,·~· d-'-· ı·yı· tenıı'n edi- ara:arına kan•arak onlarla be- ' Elmler dır. Ba zayıat ugiinıuı tayya- a ~- u.nıı. v 
başka bir netice basıl etmedi · ... releri i~in <: klur. Gerçi 1914 lebilir. Uzaklarda avcılar has- rabcr seyrederken birden aydın-1 

(Sonu eayf• 5 ıiltuR 1 de) 

MURAT SERTOGLU 
ğiııi ken>•ıi t-m;rıo onl..,Jım. A. c. $ • .aD.A('OCLU harbinde de ~c:rc ı;tt.:;11 tay- sa.s ooıgcye yaK!aJJlllCa topçu - lı<tılnn llllqıuuıı tiyyarelerine ge "'!"'""'!~--"""''!!!!!"!!!~!!!!"'""""""--
Memlekette emniyetsU!ik vü- ,..,..~,..,..,..,..,..,...,..,vvvvvv""""'"'""" yarcleriıı yüzde yirmisi zayı e- !ar hasını tayyareleri döı•erler· rideki silfilılarile ateş ederler. Nellce: Tayyareye karşı tay-
cuh ile cari, herkes mUşteki, Ceza verilen esnaf dildiği vaki olmURtur. Fakat 0 ken yine avcılar tarafından kar Süratlen ve hareket istikamet- : yare diistur ve kaideleri gece 
herkes bizar. Halbuki bir çok Belediye kontrolleri yapmak- zamanki tayyarelerin silraUeri şılanabi!ir. Gece bu bülı;cleri a· !eri ayni olduğundan atışL..,. de değiıımemiştir. 
asker h:ılkın emniyet ve istira- ta olan belediye zabıtasıı, tali- azdı. Müdafaa si!fı.hları kuvvet- yırmak ~üç olduğu gibi ı~IJ:ık- çok iyi neticeler verebilir. Ka- / Gece akınlan da gündüz ka -
batini t.omin için gece gündü: matnameye muhalif hareket . sizdi. Avcı tayy~.re!erine luırııı lnrın en iyi ve net aydınlattık· ra ordulannda gece bflhas;;a \ dar değilse gittik.ı;e artıı..n tay· 
me,<gul. Şayet mevcut kuvayi !eri görülen 4 kasap ve 7 mulı- 73yıf idiler. Bngüı:kü sti!"..1\c m;_j lan saha !:en<li top~usunun a- rie!ltlcrdc d~an arasına kaıı yare zayiatına scbe? olacaktır. 
aııkeriY .. asayişin bihakkın mu- telif esnafa ceza varakaları kes- dafaa silahlarının ku~·etine ,. cı 1 tış sahaları oldu!;-undan avcıla- ı;ıan fedal kıtalar da böyle yaı>-1 Son günlerin badlııeleri d8 
ha!aza.ı:;uıa ki.fi değilse az mas- mişlerdir. ölii atu; zaviyesi buluı::m:ınıası-' ra pek o kadar yardun edemez. mıyorlar mı? bunu göstermektedir. 

rafla ltlç bhirboşşey 'b'"namamak , jiij--~i:jiİİİİi~~j\iijiiiiiiijj~jiWjiiiiiir.iii~~~ijjijii~itj~~jiii~~~j;ii~~~~;:;.ı~;iiiiiiiiij;~~~~ji~~tijiiiiiijijijjjii~ijjjjiijijiiji~~~ijiiidit::~~~~.1(!1~ 
v;ı maamafi ıı o;;una sar- , 
fiyatta devam etmek yerine bir 
defa fcdald1rlık ibtiyarile aske- 1 

rin miktarını tezyit edip daha 
büyük bir masrafı nafi suretle 
göu almak ve bu suretle ciddi 
neticeler istihsal ederek meml&
keti Ş•~kavetten, a>;keri de bu 1 

taha.ınmülşiken mcşakkl,atten 
kurtarmak ıtızım gelir itikadın
dayım. 

tşte bu sebeple teşrifinizi ri
ca ettim. Eşkiyanın harekatı
nı külliyen menederek halka 
emniyet ve asayiş hissini yeni
den ilka etmek. askeri de bu 
elim vaziyetten kıırte.rınak için ı 
muhafaza kuvvetinin tezyidi lü
zumuna göre daha ne mikdar 
kuvvete ihtiyaç, ne kadar tak· 
viyc l:ıt:l.-ıtı bulundurmak ve 
üssü hareket ittihaz edilecek 
karakollar in,,<>a etmek ilrtıza. e
der? Hulaııa icruı ve me
""liyeti tamanıile size ra
ci olınak üzere ne ttirlü 

1 
tedabir ittihuı ıazım gelirse \ 
ordu C'rkanı harbiyesince teem
ınill edilerek plan ve harita.sile 
birlikte vilayete bildirilmesin! 
himmt:t ve hamiyetinize havale 
ediyonını . / 

Reig pa13>1 bir kaç gün ~mıra 
iB!.ediğiru pl'Ojeyi getirdi. Ona 
ibtina ile Bebıa.Jiye mufassal 
bir layib.ı gönderdim. Manas -
tırd:tl'I infisalime kadar ceva- ı 
bını almHk nasip olmadı. Son-

1 ra öğrendim ki bizim layiha 
m-clllıi vükelıida okunmuş, tas- 1 
virı edilmiş, takdiri filiye arzo-

1 
lunmak fu:ere sadaret tarafın -
dan te;clcerei huslli!ive ile tak
dim e<lilıuesme karnr verilmiı;. 
fakat tarafı ~alıanederı teftişi 
askeri komisyonu alisin!) hııva· ı 
lesi irade buyurulmuş, bermu -

1 
t:ı.t orada ka1mış. SarayıLı 
mün'akit ol3n bu fı li konıisyon· ı 
dan srne<le ancak iki \lq m117. -

1 bata arzedilir : havale edilen 
işlerin hl'tııen hepsi nis''llll tor· \ 
baaına atılıı dı. Ru h3kikati z:ı tı , 
'8hane benden daha iyi bildiği 

1 
halde l ayihayı oraya havale et
metJ bir hikmete müstenit ol • 
ınak gerektı : liı.kin bu hikmeti · 
anlıyama.dım , ~ünkü projede 
mevcuda aıı.cak iki tabur riaha 
illveııi lirtool:vuniu. 

( .A.r1-ı """') 

Mecruhlar ve mülteci

ler seli 

Bu maceranın şahsi tııra.fına 
g~lince, son derece hür bir da 
ire dahilinde olduğu kadar ca
hilane hücumlara maruz kal · 

Geııeral Paris bir liva ile maya müstahak olduğumu 
harbe tutuşmuştu ve bütün. zannetmjvorwn. Deruhte et • 
kuvvetlerin kumandasını der- ·--------------------------------------• ti~ vaZlfenin beni aı'!lis--al
uhde edememişti Binaenaleyh l ( V E N j S A B A H ) iN B 0 V Ü K 5 İ V A S i T E F R 1 • ··• ~ 1 j likteu kırk ı;t;kiz s:ı.attcn fa?.la 
ben bizzat iş'aratta bulunmı- uzaklaştırnuyacağuıı tahmin 
ya mecbur oldum. Otomobille • etmiştim. IIcın öyle bir vaı:i-
Belçika Jcara.ruahına gittim. harp lıatt>nda idim. lşte ku- y · "Bu gece Ravlinson ile ben fe ki üzerimde buhınım neza.-

Bclçilı:a kumandanına yeni mandan tayın olunan Sir R.av- r alan : --J kralın riyaset ettiği bir harp retin kadrosu dı~ında bir çok 
gelen kıtaatın sabit mev- linson beni gelip burada. bul- meclisinde bulunduk. Meclis • hususi mesuliyetler tahmin eıJi-
kileri bulunması Jizımgelcliği- d ~ r .. · ı te lngiıiz - Belçika kuvveteri- yordtL Şüphe yok ki e,.;cr ( •IJ 
ni, bu suretle onların israf o- nGeneral vaziyeti cesaretle • vO rçi nin Net lıa.ttında ye.ıiden talı· yaş daha yaşlı olsa idinı lr.ı 
lunmıyacağını söyledim. kanşıladı. Onun partiyi bııak-

62 
şidini ve 7 inci fırkanın da. mü güç işi üzcı·ime almazdım. F:ı-

Bu kıWarın, ilk tayin olunan maya, ne Anvers cephesinde, zaheretile bir mukabil taarruz kat hadiseler beni sürükledi. 
mevkilerinden on kilometr~ ge- ne de 6"n derece sıkışık bir va icrasını teklif ettik. Fakat on- Yapbğım işin tabii, doğru , 
ride tah.~diııi. kcndileıinden, ziyette olduğumuz münakale Birinci Lorddan Lord !ar ordularının her hangi lıir hatla çekinilmez bir şey olılu-
geri çekilen Belçika kuvvetle- hatlarında geri çclti!meye ni- taarruza kabiliyeti kalmadığı- ğuna kanidim. 
rini muhafaza suretiyle ;stifa· yeti yoktu. Çok senelerdenberi Kiçner'e nı açıl<ça bildirdi!eı-. Bunun Bununla beraber bu Aıwcrs 
de olunmasını tekili ettiuı. tanıdığım bu zahitte, düşma- ilzerine şunlara karar vertiik: teııebbüsünil do beyeli umu • 

General bu teklifi ruüıC l'UJ azmini kırmak için fıtri Amıer3 , 6 IUcte~rirı 1 - Şehir bombardıma.ııa miyesile görmek ve neticel~ri-
karşıladı. u i:ıyan rubu gördüm. Ayni "Bu sabah erkenden Alınan- maruz kalınca general Paıis, ne göre hüküm vermek lazım· 

Emirlerin tatbik olunp o- hissiyat. (Frnns:ı.daki baş ku- !ar Net üzerindeki mevzileıi · bahriye fırkası ve Belçikalı - dır. Bu neticeler müttefiklerin 
lunmadığını bizzat gidip gör • miza taarruz ettiler. Bahriye- !arın yardımı ile son hadde ka 

mandan) Sır. French tarafın- ti · · davası i•in hayırlı olmn°tur. diim · ye mensup kuvve enn sagın- dar istihk3.m!arm dahili hat- ' ..., · dan gönderilen eski İngiliz ar ika lota! b Belçika ordusunun bo;·el:e-
Şebrin kapısı aşılır aşılmaı: daki Belç arı ozguna tını. müdafaa edecektir. tinden sonra. Anversin elde ka-

bir mecruhlar ve mült.;ci!er taşemiliteri Brigesd.e de var- tiu.,aracb ~V=e :~t~dai~~i 2 - Geri kalan Belçika lruv lan hatlaı'lllın müdafaası m•·v-
seli ile karşılaşıyor ve bu man- dı. vetleri derhal çekilecek, Es - k' · 
za .... harbin ı;.iddetini, acılığını Bozgun bir ricat göründli. Şimdilik Al caut'yu ~lı: , sol sahilde ·ı kıtaatına Vd üç bahriye !ı-
gösteriyordu. Topların gülle- manlar bir tazyik yapınıyorlar tahkim edilmiş mevzilere yer- vasına tevdi ollll'.m;ı~tu. Bıı 
Jeri, daha düne kadar bunların Saat 7 de ":ırayda kralın ri- Abnanlar yarın şchxi döğebi· leşecek. Bu mıntı.ka bir çok kuvvetkr, kC!ldi cıtıdfıoıda be 
menzilinden h ariçte kalmış o- yaseti altında bir harp meclisi lecek bir mevkide bulunacak· istilıkıi.mlar ve sip~rlerle tah- Alııtan fırkasından ~azla onlu 
lan yollara ve köylere düşü- toplandı. Biz, İngiliz bükiıme- lardır. Tam bir inhilal ve Bol- kim edilmi~tir. Bir çok feyc- tutuyordu. 
yordu. Bu mülteciler dalgası- ti tarafından iki gün evvel ya- çika ordu.smıun maneviyatuıın r.a.rılarla kuvvetlidir. Orada ye Ayın 7 sinde gece yan"1, 
nın nerede biteceğini ve takip pılan taahhütlerin aynen tat- bozgunu ihtimalleri karşısuıda niden tahaşşüt için vali.it bu- Almanlar topçularını il e-<i sü
edenlere ait selin nerede başlar bik olunacağıııı teyit ettik. P..avlinson benimle ve Belçika. la.bileceklerini wnuyorlar. Bu rerek şeh ri ,.e dahili hatları 
yacaı,;,n, bilmiyorduk. Fakat Belçika şefleri Net üze- erki\nı lıarbiyesile heın!ikir batta, kendilerin~ garp cepho- bombardır.ıana başladılar. Is-

lşte harbin yeni inkişafını rindeki Anvers cep!ıeBi'lde olarak istihk"-'ııların dabill sinde yıı.pıl!ll'..ak yardımları ko- tihki.m!ar ateş altnda eridiler. 
bu vaziyette bekliyorduk. Der- batti harp hattı yeniden te- batlmna umumi bir ricat em- Jaylaştınnak il7.ere ellerinden Şelıird.;ki sivil halkın bilylik 
hal taarruza uğrayacağımızı sis edilebilse bile Uç giin evvel ri verdi. geleni yapacaklardır. bir kısmı gece, infiiaklann ıı,ı-
bhmin ediyorduk. Escaııtnun sol sahilinde ke<ıi- "Bahriyeye mensup kuvvet- 3 Ü 

Fakat Almanlann ;;., Bel- lerun· ız' bu istihkamlar arasın· - Rav nson Gandada kuv- ğuıda \}ehirden ka~ıı ; Eı.caut. 
....., len münakale yollan ioin leh- tı · · to lı k iln k" r\il · · ti G dd ' dalrı· mevzileri muhafaza ede- ve erını P yaca. ve ın 1 • op erını geç ve an an <;ika fırkasının ricatini takip tikenin çok büyUk olacağııh · kiin ı l ·1 r k 

etmediklerini görerek nefes al- bilirler. F,ııasen piyadcı hücum ., 0 ~ ~ maz ~ er _ıyece . · Hollaudaya. giden yolların bo-
dık. Almanlar bütün kuvveti&- iddia ediyorlaı·dı. Onların fik- !arına karşı çok kuvntli olan Hepuruz bugü!ılm vazıyet· yunca , tarWara yayıldı. Dü~-

rinre bir İngiliz - Fraruıız yar· bu m~•zı' leı·, kehı·r b,·,mbardı • te yııııılacak b_ 11&ka l_ıareket ol- h .. d 1 b' taz 
ı-ini toplamak, bilha88& wti:ııat ~· 7 ınad ""-d üt•-"'·'- y man ucumu evaın ı ıı ~ dııuına ornda mutaç edilir ve mana '•hammw· ·odebildig"i ı6~ a m =U<.I.<. a_rın .k hrl '- - . ettikleri o mukavemetsuz top- G d ·ı .. ~ • b h Lo dr d b 1 yı yapıyor ve şe · u çenıucn, bu suretle ,an ıa.eriue yapı· müddetçe kuvvetlerimiz tara ııa a n il a u ';!I'aeagıııı. ~-• 
çularını yeniden nizama koy - lacak bir r icatin yolu temin e- fınilan müdafaa olunabilecek· Tayyare pa.rkı ve :ı.gır toplar 8 geçitler artık müua.ı.aa oluna
mak istiyorlardı. Hiç bir Al· dilnıış· olurdu. Onların iddiala· !erdir. Eg"er bıı.hı;y.:yc mensup Anversl.en nıt.klolun•c:ıltlardır. nııu bir hale giriyordu. 
man piyadesi görünmediğin- Belçika fırkası ve İngiliz 
den ve ağır Alman topçuı;u da rııu nakz.ıdccek vaziyette de- diğer kuvvetleı·, 24 sa.at dalı& Anvers tahliye olunuyor bahriye livalan Anvel'Si o gece 
yeniden faaliyt te geçıueiliğin- b'ildik ve nihayet veka.yi de on- evvel gelebilselerdi, belki de ----~· --- tahliye ettiler. Fscaut nehrini 
dan bahriyeye meruıup kuvvet. lan teyit etti. Net hattını muhafaza ed,;bilc- General Ravlinsonla o gece emniyet içinde geçtiler; üst
lerimiz, dllşmanın bul u.•vluğıı Lord Kiçnere ~~ktiğ-iın ı:ıu cektik. Bunlal' taı.ıameıı har- şehri terkettik. Ostanddnn vıı.- and ve Gaııdıı. doğru çekildiler. 
yere yakın wıi< talar,ıa mE:na telgı·af aldı~1m1< tedbfrl .. ri oe giremedileı- ve 200 den faz- pura bindim ve tııgiltercıye 
aldı. Lierr yı •lll ur~ indeki izah etmektedir: la zayiat verm.,.fü,r. döndüm. (A.tlsası var) 

ılllllıılllWllllllllS"-1~·''~-G.~--~llQı_..,_~~,_ ... ~ııı.llllt:i~lı1'IJ>ilJ...Ci!iklllllı6'11ilil!!"~~tıi1iileı,_""°~lllllill1"'1~11tıı#illl'l'llıllilllıııilllllıll_,:-.ıliillı,ı:ılılll-.Jllıııllllrı~-.,'-ıl'lll~--~lilllı'!i1€ 
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- Adalı ~ yaı ın kimi t.ı- 1 1 1 
t:ı.cak n be? .. 
- Kuc· Yu.sııfu rnu be!.. - Baka.. D.lll'll Çalımı. gıılip 

Zavall ... J:ı.. uı · tefek "Cldl be?.. ı 
vilcudile, :uııııdaki sarıkla, sır- - Ç<ı:. wıta bir pclılıvıın d.a 
..,udaki cüblıe ile köyeyo büzül- onclıın. •• 
ı:r.üş oturuyordu. Hal ve kıya- - Tehe-;.. bir a"öll~ a.dtmuı 
fetinde aııcuk küçük ortııya. gil· ustalığı .ıe o1acalı: be'. 
ı:eş;.ce~' bh pehlivan.- kıyafeti IYoııiijti. Y.Aml Mollaya g-.yıı-
't'll.r< •. Belki, bu da yoktu. bi oı.ıra', hiç kıYI11et vermcruır,-
~r. Mollaya oormu.;tu: ti. Ad ı Halil, kahvenin köşe-

- Molla, Çakın Uat üste ıdnde oiizlilmüıı oturan biı sof-
JljUali.şsin w ?. ta gi)Wne ili ince derhal ve Ço-

- Öyle <Jc!u ~!... lak Molla "u.lli'll& g<'Jmeti~r-
- Peki, şiıılili ne ~<ıpaı::ık • • eordu: , 

G1?.. - A be S<lfta. awdu mi.peh-
-- -- - -·--·-"" livaıısuı be?-
- Yan!l.·kiminle, tutacak- Deyi •ee Molla ~ Jı Ne 

ıım ?.. ııüyli7<.<zjini bıleınedi ve ,;us. 
- Alla kimi nasip c;d.:rsc ?.. tu. AJnlı H::ıtil, ldollanın ıraııtu-
- &ni ı:o::.: iyi gördllin... ğıınu görilnc • 

Be.~ altı ol:.!<.! dıı. artroışrn,ı. ga· - A bo, d<SU.".VQ ni güroşe' 
lilia?.. ' cebin be ••• 

- öyle 11.bia!.. _ ••••• , • 
- Ka.; o:tkr. varsın?.. _ Teheyl. Dilaiı: mieh be" .• 
- Yetmiş fai olılm gelıyo- Sli}'leeone oo ? .. 

rum.. , . • Molla, ba•ını ııalladı... Evet 
- M1U1aUalı! .. lyı .. ı.1 ... demek ister gibi old.ı. Burum 
- H· 1U01SUI• Uzcrin<> Adalı Halil: 
-Ya,ın lıeı· haldı:ı tiııll altına . _ ı\. be softa!.. s.uıa .:k:ı'..c<le 

çıkacakı;uı '!,. ekmek wrmezler be! •.• 

- Elil< dcz"..ı: ı;iir çile :ini 

1 
gösteren: 

- Baka, görme: ır.ısin hu <ı· 
•la.mca.zl~ n, sana ekm("J ve ır -
!er mi b-ırada be? •. 

SABAHA 

Tehlike lıap1mızda 
(B~ı tarafı 1 inci aayf•da) 

ğı tedbirleri, lugillere ile ittifaı-1 
kın isa.lı<!tin anlatmıştır. H- ~ 
bin s~zti şöyle bitiyor: 

"TıirkUn çelik göğeüne Çlll" 
Pl'll ~fa mutlak~ p:ıı ç~Jaruı;
cal.tır. İ.stiy,. tl-'leyeb;lir!.,, 

* 

---
• E ıy._t·ıniz • A 

edime l ı a 
iste Dldiği g·· aın ş rkbir 

h rp s Si o ac . r ,, 
(B•• Ura ı 1 i~oi .. yluoa) ı kınş:ırl;tıı hayati nıenf· tle:il kııhı·amıın!ı . .nın tıeşalıh1'!1.etm!:f 

"":!:il biç bir memlekete kruııı lıizİiille mfrrtcrek olan ve deniz- bir Umıı uma.ğı bekler. 
i'ıtiras ve kin beslemeyen Tür-' !ere hal:.ını bulunmı İngiltere nıı ilk kudretimiz 
kiye in vcziyetLıo Lema ebniıı ile a'ılaşrıu!J.an başka yol kal· "-Vatandaşlar bugün bütb 
ve deniı,ıtir ki: 1 maımçtı. Bu ııaye 'ı..dir ki bu - dtinya -ihiniıı e:: mr.ıı zıımra 

Ta'ılike h:ıki t.m hudutl:ı.rJ!. "- G0ıi yoraunuz l aıı:iıı Y'I- g-.inc k:ıdar Yıı.;r ı. lı:ta su! - lıırımb.l!' birini hüyü1' r lıfillıı 
mızd::ı, yaro1Jaı1lmızdadır. Son ta .. ~aşla.•ıı bizim b'1 kadar sn· J,n muhaJaza:;ı temin "'1ilebil- clcvrini yı<VJyonıı. Bu bi.Vüı< t... 
gelen ha.berlcı:· Alnrnu ku'/\'et.! ,,.. m.i.uıi sulhpl'rverliğimize rağ. rı:iııtir. 1 hr.mmür eden &ama.'lln bu yeaııl 

D d'. Ye k ~ iye bağnılı: r· lin Yı•nan bududilllda. ta&a.;ı- mcıı dtin SP,qi.ıi U7.aklı:.ı·dan duy- Emniyetimiz ilıl§J Nildlt;I ı:fu'- bir cl.Uny:. dı~ aıruıı.an 
- Baka, klZWl! • B;ma bir s1tlerinl trunaııılaına!ıta olduk• duğıunuz harici tehlil'e bugün Uati;> vlet.ul'l•.ın lı:ıricl ei- H.na~ Ju.wanan u;,;nndırıcı .., 

sioir:ı Vl'c ! .. İa.rım. bililiriy.oı u. Bu UJıaşı;ü- hudnti.'lrımıza ka.<lar da.yaıım•.3- vaINt;nde takip t tığ! yolu Vf' a- ..in~ '.ı.wakla.runızl >\fnlım. 

- P..:ılm, ı.ıu coftaya he~ .. Git 
medrC3f'yo ok.ı_ br ! .. 

Dcdı. L:ahvooi bir ıricım go - Un bir iki hafta g()(;ıkmes; hem tır. Tur ıl!i hıı.ft:ı. evvel yurdunu lı.ıınn tedl,irleri ı:. lattık :ı.n son·! Hatip :nüteakiben Tür:: m& 
tirdi. A!iço, gülerek sordu: l yolların m~!tü!i.lıııaa.ı, hem dl:> ve i.'11.ikliiliııi yat.:ıncı kuvvetlere ı·a .e öyle il.Nam ctmi.:ı - !P.tirun Lüy:tı: ku:iretin.Jh. W 

- Adalı, ne y:ıpıı.ca.:~mn b ? 1 .Alraan.laıın 88g rnıııatınrını ve teslim €.drn Bulgari(JUn, kom· 1 tir: sed~'ek: 
- :ı-.:nscll'!rinizi öl~~t;;m be.. Wtfuı yanfanm emniy:.t aJtınal §umuadur. 4.5 ayd:ı~bCri mal.7.c- "- 'Emntye 'ml.z ihUil ~' J. "-Bu kuvvet b\lyü!. azmiııı 
- I':ıka, onıt n n çıkar tı.a? ahtı ıı istcrn~lııd~n ileri gel- mecc ve aded.;e cııdind,n çok melı: Jtenı ;i gün Ylkuııarkl kuvvetidir. Milletin k~n i ı.. 
- ~imdi görürsün!.. j ıni.,;ı.ir. Sağ cen~liliı.rmı ve bil- t:.Stün bit' d~a!lla. Elenizıılın 1 bk h.ı.rp salrJ .. ,. olacal-.t.ı•. 'l'ürk, 'ı tilı>.!llğiinc:'en do~n kı:vwı.iııl 
Dedi. Ve kendi ~i iil.;-1 tim bu ordunu.11 yanım tı•tan ffiiltfoi devil'1erini hatı:-lat:ın milleti ic;in •i 1 --Oh yol ll"!!:ıy- hisoot mesiı:'Ar'l müt yr"ü~ oe. 

tu .• icimi dü,,"flu:ıkdl. Som'.8, ya ıı (vı;lıı.vya. n.asıl bir hırtu ha- biı' kıt' r:ımıı.ıılıkl.0 çarpı• >:ı Yu j l'QnG..r. Bu yal son Cc."'1:.ınirel g'<İ"CTlik n udur. B .'L h '.;. 
nı.ı:daki vo J-:ıışu:mdaki polıli - 1 et takip cdo<Xk-? Y:ugorlııv 1 Mniı!mı ise ~m kC>O'ışumuz, \ kaua.r ana yurdu ata.U ın».a lil· ırk veı:giFti atalat: mirMJ,.rr. 
vnnlann cnseJrrini de öl "'. 1 ordırou tlım ooferbcr ıı..ı:;ı.sınil:: ı lw•ıı du~t"umu iu.-. , yık b •• • b.cramanlıkm mticfufa-

1 
lUiz dinleyiclle, heı kos iç'a 

Bı.ınlar il:ind!.- er. kalın ense Al:n::n;.u. i~in tt:blik ·!L bir <Jidı.ı· Tchlilto eınni• et ~ adı.r. j i.ııs:ı:o olr11ak eıfat.iyle mü~tel'I t 
Adıı.lı Ha.lilin e.nııui cıb.i.ı. Ilı - yı:ı kt:m si!" ııltJa., almıı;H. ;;elnJ~tir Hatip müt.eal<ılıer. Tllr'.ı:ilıı 1 ;-:e mukaddes bir d'ırum var • 
l<if>n.ten Adalının ernıcsi kıı.iın<l:ı I'<l lıaftadanrnni A.!ın::ın llİ!~ Göriiyorsm:ıız ki bUt:ür b'l Çaııalı:kaletlc yarııttığ1.· btiylik dJI.': Mücadele ... ~ yaşa.. 
ili ma.nda r:ibıycli. ti bu dır.ayı hallctıı:ıeğo uğr.as· ~.amiml sulhpc·"Verliğimize rağ - ve,. !ılı müdafaaya sııflm saf- ı ınıık ta, mücadele etme'! c.etıJ 

A<l!\lı Halil, b~tiin k:ı.lwr.de ti. Temiıuı:ta teı;clitler i.ıızi.n:.ıı.m, men harici tclıUJı:e . bugün em- 1 ha-.1l:~· ~rek <fan.ıltlı.al ·~· I midJ.r? 
bulınıan pe!ı •va.nların kii~ıll: etti. Nihayet'. 'iugru avyıu:lnlli- niyet salıaınrua giı'll'IU'. ll213'V'fil'· j İstikl:il h~binde ·nt kai !aık; Böyle olduğuna gÜl'e,, eu hııJt.. 
hlivük ensehr. ni .,,,,.,,"!';;\? bal] • J rauhnlif.er cradau <,eki.lli;.oo ;~ lıi,"lllllL için tehd.ıtkii.r tir ma.hi- h:ı>:p \'a.aıt:ıl= ile mücehhuz 1 ı:anlı zamanlarda. hCI' Tı.r!t :t.a
l:ıw. _•.yağa kalknııı; elinde si· tmııfl.ı hu.d~ :u ll'lUl.ıc.!m> de'l'let- y ·t almıştır. Devletler rn m~l-, k~ 'tler k~~'l. l;at~nman' y-Atın ...:luğuna gı'iğsünü ıı.gxoolt,. 
cimi ölçüp durrı ·orrln. !erin ellndo bu!tman Yııgosl.\\I• Jetler ar:ıs m.ı.ıt1l.l!,,Detle .;.e sö- 'r'.uK ordwıuruır. bir an bile en- ı ciğı.J:!ıırlne metaııeL l.avası i\'P 

- • • • • • • . (Ark:!D 'Vlll') ya razı oldu. zün tcminııtm hn.ttii. yazılı ta-, di.şeye düşmcdiı!jne iıJarc,t ve >nelidir. Her fertte bir müoalıll 
- Neden ewıu oı.ı.ıuı:ı?. ahhütl•:i'İn hiç'wr kıymeti kal- ordurı.uırun bugün.kil kııd-et vo ruhu YllJ.lıunalı, hlll' kalbte fJ3a'> 

-Hıç?.. ~ ~ '{ * madığı, bukuku:.dü'lel; hulmku kabiliyetini tel.i:ırlz et ... rm,ş, ve, 1 ..wı:...z.tir irade. ;rıtmalıdll'.. 
- Y.oltııa, ba.jıo.ı. ı:uı ~.ıkae - B :;.l!'kı.ıı"' JWYiliıci baf,ıll.u• milcl csaslanııın gülünç b!r hu- demıı;t.r ki: \ Yurtmıı,ıar, 

n !. ____ ,""'"'_... ____ ! h!ıı;:ı. çitiçldtT'. Yıığ, pııyııir, yo- r.:ıCe tclf.ıkki edik!' ğl bir z.......n •- 1 " - Devle! lıe= tiiılt'ı harp h~ Yorgı.ıu, ~1ork~ le ~!1!'!'~ 
- Hele. bir yann.ofou.n us. _____ .....,________ ., ğur+.., yumurta orada yani i1l c:hı. yaı;ıyoru.z; ı :arliğını vaktinde ve ist .ıllen a;;•'._'tt'..18, ru ar ~ uJ"""":.., 

tr.!_ Allah nııye .ı.ıım;ut ettiyB!l S An et·m·z hizde.:ı ıı· .. gün öl~foln mem.lıı- Mlhv{Jr dllvletlerinin bu)?fu:e, ~elföde tamamlııınali iç.in ı;j.,. 1 . rıhl z:ı.manlıı.rda bir millet !Çil. 
o, ohr _,_ kC'ttc hi. 

11 
fiy:ı.Usrmuzl& lil • ka.rl<.r tr.zr.hür eucn. hareketler! t.emlt ve planli biı··çaiı§'Illıı ı ıza- Wol'C.!ll nJkrobu kadar telılib 

Dedi. Molla, hiç ~ioheııiz ba- -'""'" yeıı eaılf!?f! \yecelt !!:\dar oouıı gö;otcr:y:; ki h!ı.."11 harici kal- mı ktırıt!uştur. ,, lidlrior. • 
tıı. çıkacıılttı. ~t,. caz.gır. ve ~9ıf biıltiur. Hermn i~inde mak i:stiyen biı• milletin yurdu j Ha.tip, milli.birl!ğiruizin 'l'L"tl .Bir.e llizım olıw. :rulı • 
Jdoll..'lrun birde .bH-e dl!Vlere mey . e hile yı; . rtanın onu, OD· beşi cU:. güııUn b!riruie lıa.klı vt mer 

1 

var l4,iuıın l•uvvet' ve satvmi . Bıze mukadderatı.~ .. aorl:ugnm 
<t:·ı okuyıı.ce;,"ına.- hükmetme •. A f k ? p ( IJ k •? biilin· ııuramızl:u beı, lı.tıı'llŞ1< ru lıiç biı:_: :;cbcJ? o~n. t& k'ıvn;ığı oldugunn t.ıbartiz etti- ~a3~~ tııhli. ke~erini neşıı Aıil 
wişti. . mafÖr Ü mü. roreS\t. e İ mı. ıılıınyorou. eıı.vw:e ugr:ı.~ılmektedir. rcn:ı. bunu herkeırtcn iyı tak - , kanı iıı.~an. tor~1aı:. fırtınalar• 

Çlinkil, devler çok yırtıcı,.. J Yeni Ni= maskeei altındal dit-, bu yJzdcn !'!illi Sefimızin.I Lcy~Ptler kal'ÇlSW.da. ~ 
meydanı kimBeye vermez tık» Diln - lıem d.' İmlynn :tjanm- giclenen f·iy~ctin ~lld. ınahl- biit:ün millel'n kat'l ve tıun. söa! yau uır ruh ".e anun, yarata~ 
mından idiler-. Koca Ya.suf, Sporcu ve idarecilerimizin cc:ıaplarım neşrediyoruz ııın veriliği• t bere g1il'e • Bu). yet ve g:ıycsı. henuz sarih ııtt· li~liği ile Ciim ınrefoliğine in- kalu:amaıı . hır. hayat, ~ılır. 

lclalı, Rüı;t.~m bu·l:ılrlanniJı; kaz.. JI.. GÜ garistand& zeytinyoi;ı da ıııı&: retti: ifad\l edilmemiştir. B!l tıhap edildiklerini l• tı.•Jatmış Bu ruh, eş:;ız bıreı: z:- ~r. gunell 
ıa.nn1 ,ay .,.;:ncğe ç.'.llll;ıyorlardı. Toplayan : Oı.:ıUZ Nr.::V yağı d:ı ve:,'Ikaya tA.b tutular siyruıetln A'll'llpada ve l:ılnneti:.l ve takip ec.lllen yükııek eiya.Qet halinde D:"'~!a.ı."lll gilza.:•ı;ı axa.am 
JJolt bwıi.ırın ımuım mı.sıl caktır. EJnmık1 ylııni dört' ıııı.ııt cc bütün dünyada tam ve kııt'ı ! aayesiııdr• bugün vrtlan-.'lmda da tarihırnın P3;:latan vo pal'-
6İl'\lbıliroı.? E&ki ı;porctılardaıı halterci j sık klilp d~ek i:ınkanllın b y&tla.clık'Ul:ı ı ıronn satılabllo- bir hlı.l.;in iyet ıru.rmak. ~yel" hiç bir memlek~tte gorili i · I ! ~ olaıı o gııa ".=vı, ç.ı 

Rü.<\~ m; pehllv•.mllk tarihi . Ccroal Ii:rc:uı ank :.ıırize şöyle arttu'l.!ınıştı. cektir. Olluı on ~ ile'! lcunlşa cikr-dtl! lıa§k~ miJC-..Jeri ıstik •

1

. yen tam bir hwrur :nrevcut ol" dını.nı, M~eı v.,. nihayet. Ar..~ 
mizde ··üıı:ırek bir şahsiyet taşı. cevap vermiştir: ~·elerin hiç bir thllyidata olan yu:nur.ta btl". ıpliJ.ldcttir llülorirrd:ın soymak onları. m•h- duğunu, \-aı.:ında,şlm'lnuı<a kat1 f . ., !nonu, Sakaryı. ve.DJııt-

0 _ l\..ie anlıyonım ki, spoı 1 Ubi oim".dm istedik! ri • rlcr- tanesi 6 lıuruııa satılıyor. Riı • var ""'-'-·iyctl altında. nnh,·er- 1 bı'r ahe-·'- hük' um" "''--··'-•- oı-ı lupınarı yaratan· ruhtur. . ya.ı pelılivunlıırdanılı. nu mey v;;; ·"- ............... illi. O>Wı>ı="" B '·-"- h bU ,_ 
dandan c;ıkarau .,;. tu. Adalı. telakkiııı mcmlekcl"Jnıi:ıxie b:ışka] uc ist.ec!ctleri = sr: oı- "a- ınanY!l dııha. acıklı bir hıı.lded.il'. ciler he:ıclmı.-ı çalışt~ ol· ı ctuğ:ıınu hatırıatmıııtın Gün:.ltay, ~ ;--=aman ay:ıt,. ;r-

bir M,~., ve -·h"'_..ft tez:ıhilr pabw ıl rini temin ın&....awnı Şim:İ! sıra ~..ru.Jav"a:ya gel • dugu- ı·dida ,.dilmektedir. . '"·'aınla .· teblikP.er karşı. IS'.ndıı mil· lat· JÇl9 Krca Ywruf, ılllifıeli Karıı. Ah. ,,,...,..... ~,.~~ ,,_ ' - b 
met de oo·•,c icU. ve inkişaf e~r. Sözlerime 

1 
iııtl.bda.: <!den bu kayrt.t;m ne mh demolfür. Eğer yeni wam bu ta."°':·ı . • ~· duyuWı uivı ve eybetli- he,Y6" 

R i'-'-, fcvkal. a u-+· teh- ııpordan, bu k~ bıı.,"1& • Yll"lk ki mcnft ııekikie iııti!ade .Alııtıı.n""'1r:ı bugün a~ ()Itna• edilen ııekild~ amansız bir ta- Hiili Sefl:ı ~ c:ı.ndır. 
""""'" .,..., mamm ııebebi; ııon! ğunuz aual·ı edıl '. · idared

1
-''" cdill: ' ı.,,ı- ve """"'CV' ~ wd iae toplaaaltm Bir hcY=:Ln ln.saf Türh ._,. 

1'keli bir gllrc;K'i ı•li. Iiocıı Yu· !erin eevnplüi:ını Jiyıkiyle vere- de!AıctU;ri ile o:,.~ulu yer.\ ; h"';,,;.Y·b,ı;,~, '--~ı"ta· .:'~~ııılAl'llllsen! ·ilçlik millctlcr i~in art.ık hayat "-Sevgili' \'a_, '1a ·laı.,..,.. •esini, SJ.ğları ırk kuV\.·etitıl,., ~ 
S".ıı."la. Ada.lı ile mLttaddit ve a- bilmek içindir. klüp dcği!ıtirdtler. ' l:~t'l'~~~ fü::-;.;aın g;:. ve int...ışaf i.mkftru kalmamış de- . B!lyük MıU ~mizin -~-a- ğilmez ve ~uurl Tün.. ~ 
zıh pj:: eri vardı. Zir:ı pl'ofes~ bundan BJ.mi.!:ı. nim profesyonelllli te- ı~~k sene ne yupacağı hele harp mcktir. 1

1 fındn mw:ııln;.M bir kale, inı:ıulı ni ifade eder. Ve lıiP, b'.-· twlı.> 
.2:..~_1.,_w, ~~ 0Sulytfı, ı::~ aynlacrurtır. mlen a.5Jk:lr olnıakla beraber, t>ir~z claha marı;a g~ harbin Çünkü ta..<W41.'1ilcn yenini· ve şuurlu bir ordu halind ki1 l~~~nd.a sönmez. ,. 
-· ·- ___,. Yapılan ve yı.pı!nralr olP!i r~ı- esas itilisriylı! bu piir profc:ıyo· son ikt ııcııeı:ind'?!l farklı vırri• unu. göre yeı;"llim lıalkı biri I toplultıı,"ı.ımuzn, bir kat dahai ,,,,. .... ~y:ı.da \'Cl'ilen koclera.ııııı 
b.Utlt:ık Sultan AzizlL baş peh• geyde bir gıcye arnndığı gibi,\ nellik sa}'llatn2Z. yette olup rou.ıyatcağ\ malı'ırıı meti>n mil!otıer, .diğeri. ~bi ııer.f ~la.'}tmJım, tarııin edelim. j Arr;,..•ya 25 (a.a.) - Diln ıı:-
llvı:.nları meyanına ~erdi. §ilpheslz sporun da gııyıeıR •ve B!ııaenalc:yh biz do pro!esyo- değildir. ~~inıle~ olttıak. uz.xe ikiye bö-l ~illi ktıdretinl1Te_ Mi~ Ş.,~·-ınj ray!" gcı:;n Içcl meb~u ':~.ıf. 

Bu.. pehlivanları hemeıı hep- malı:aa.dı vardir. nelli!t yo!ıt ;r. y halletl Juneeektir, ruyet ve uzak görtt.ıiln.ı guven- Cclhl Gilvcn tarafın;;.;..n Cum 
ııi yüz otuz, :..ı..- yırmi okkalık Benim gibi eski bir sporcuya t•goslıı~:P. dıwaı;ını Dün ve bugilıı kendi yttrlfa· le, birdenbire baş göSte~k .,..,. , hurı~t meydanında toplc ı ... 
dev!ı-rdi. Mol'ıı glbiler .. yan !& göre, apordıuı kastedılen gaye: 3 - Ei :ı.:m:ı.töre yol'ına.11 • tilrtcn eonn. AJma.-ı"amn artılr l'lDda.m ut"" müstakil ha.vatı :ııiyctlcr karşısmua rursılmaksı- bwun.an ııall• hitaben "dün~ -
kııo taınınınd..:ı iililer.. Ne rastgele topa vurmak, rafı karsıl ·1 olarak verilen Yunaniııt:ına '"·::ı~'İne şüptre süren milletler lıu gııye tahak- zın dimdik dural·;n. Yeni Ttir• , nın bugünkü ıevka.Iac12liği kılı--

Adalı Ilalil Aliço ile alay gülle kaldırmak, ne de herhan- ı para sporcunun amatörlüğünü yoktur. Yuna::.i~~'lnın Var•far kul. ottiği takdirde. artık diya- 1 kiycnin milli ı;iarı anoak böylej Ş'Srnda 'fürlriy; '1İil vaziyetini 
edlyoı:du: gi hir iletin ba.ııma g.,erek on· ı ihlhl eder mi?. Niçin? 1h1iı et- lıoyuncıı. bir cephe tesis ederek sr ver• 'darına idari ve ikt.ısudi· bir durum ol:ı.lılllr. izah eden biı· konferans veı .. ı 

-A be ihtiy:ır. Mı-yılandan da muvaffakıyetli bareheı.ler mcz. Çünkü: Biz de bir çok ha· burada mildı>.faada bulunn~ı istiklf.ılleri.ı" "'.?da emıiş, hürri-1 Emsalsiz bir gtlvcniıniz de, ' ml~: . .. 
1 kaJkUn da knrtııkl :=len be! yapmak; ve k~"11lak, atl.amak, J kiki aır 0 tör ruhiyle yetişen ileri tıilriilüyot. O takd;ı'do telı- yet VE'. mfa. h umıtıcrmı ?bedi en tehlikeli, en korkunç harp hıı;ı.~.~ ~-' uı.=. un, .ti>P' 

.uıyordu. Ali~o l ~.:a. Yu• :ı:ıplamaktır, yahut oDlann te- gençler, mr 11.:-d' kc.>ıdi mai- like hudutl~rımızı bir:c< dalın yen bıtınıı.f;I obc.~Jd:ırdır. ·~. rı:ı•,yd::ınl:ı.rmcıa, en kı.ırış!lı., en ı~ ünl • .,unc, , ~ ve ısın 
1111 11 göstc erek: cellisi değildir. ııetlc::ini tem.'r.<len acizdirler. sanııı~ olııt'aktır. fi.em~dın (~un~h3.y böyle· çetin siyıu:i ı~üımdclelerde kud- i l~lllle tcv~ıh eilil~~c.~ hc~·hang-

Tehc · ! .. Yeriınim adam bı• Sporda her'Ş!yden evvel. vü- Bu ~beptffi, bu şekildıı lnr- l-'ııkat Kırklareli n1elıusuam- bir sıymıııtin Ji'ır:ıvunlar dıııv .-.ın· ret ve maharetini lıülün dlıa- bır t~an u~~ en k.u~ük bir te · 
ralrtık bef_ cutta tabu yarsdılışlar anınıl- hanı;ı masrafla himaye c...ııl- ıru dinleyen h'.!llun Wırd:~ hort.!aın.ıı.sı deı!•eı.1< ola~~ ı~a· na tamtmış Türl'Un nııı.ki'ı.s re' lude du,.<:mel:sızın kar.;_la · 

Diyordu. Adalı, bir<;ok söy - dığı gıbi , onun mümeyyiz va- miyccek olurlarıın onların &11 git' biitün milliıt aünyaya iMn ~~ etmı~ v.e. U yle. ~ am .. ~ız taıı1ıinc evvela !iiüniınue, sonrll j m~~~ nıı":1 ~zır bll:'ı~d.fıs-ıı,:_~ 
Jendikten ~onı-a, küçilk- ehli - mflarmdan biri belki miibimmi' spor ~teri imha cı.liiraiş olar. ediyot> ki: ~Jl\Seti.n yınn'1lcıL ~r~ .. 'fu • da. Lozanda rar' •.k ıcurtuluıı• u- ıuı. nn b-:y~a1;1h ıruzı.;: ,, _fi 
vanlarla alRya ke.lkb~ hli ·ül: de alıl1k ve disiplindir. Bunun neticesinde onların in· - Haz rız· kim iatnroc. dene- il;ilı ~.,ıcı~yct<:, t:U.b•;;;m dUIJl!lle- fuklan açmıı;ı dan Büyülr ııet ~eLlı ve s-.ırokh al!."l~l • tt :~a.r-
ortaya., büyük ortaya, ba > altı- Fakat esefle sö:1lüyornm ki tisap ettildeıi klünler, oyun~u- , bilir. bıleeoı. dimaglar btılunı\Cagı.ıa tnönünün bövle bi h< tgii.mede ;,>ıa.nnı.,.tır. 
11:.. güreşeceklere hitap ediyor - biz eponı herlıaııgi bir maçta !arının yı...k >!!k varlıklarınduı 1 · n ~•>"t s.A8 A insanın inanac:ığı gelmiyor, de- ba"11TllZ<la bıiıwım~ ir. Bu e- Ilat ·p söz>.eriıı; biti 
du: kazmmak Yey& rekor kırm&k istifade edemezler. ==-== '!:.! ... .' ™"!''*-""'"" ... -T"WI! miş"..ir. bcdıycn -'Ur vem .. ~hl yaşa-! milletimizin ınilll kalır:ım 

-Tchey! .. Baklı kızanlar be! ııekfuıde anlıyoruz.. 4 - Tazminat vermek gltli -- v; antrenörlerin di~ ama~ Hatip burulan sonra milıvcr- mPSI mulmddcr .ılan l'fük mıl-j mı= vo.rd:iz ~'efimi2in.ct.rı..: 
.Armut sapı ensccazla güreş o- Halbuki spDr, biz ios:ıni:u' da- profesyonr,llik midır? törlerle beraber: oyntımal.an, cileıin Ak:leni:ı; havza.sın..ı in • !eti için en kutlu 11:,. ta.lilıtır te.Jkil ettiıı' sı.rsılmaz h:1 
IUı· mu be?.. ha doğrusu gençler için, ıneş.- Evetı bu b!~ gizli prafesyo-, gerek, memleket sporu, gı:.'9'.t"e lilimr polit:ıl~.nı l'i.'.'lİ'letmek Hatip, Atatiirkfuı genç:eşti;'. li!' ;cind~ im:• gibi b~iııatı ke9 

D~lı'.ctcn sonra, uzakta, kö- ful olduldan, yani kendilerine nellik s:ıyılabılfr. o <1ms.tôrlerin kendi meııfaa.tlc · mal.o ~ ylcı 1 ,~ ~ynaw:ı,W: Ja-1 ıne lumlcsindt 1 bahsedcl"'.tcn ez ~:°':' h<li! bıı ,etu:ıe~ ıı" bo.ır..e 
ııcnin birine hii:ıililın~ olwı ço- cazip görüııüp tc intı.sa.p etti.lı:- Tazminat vermeği gu ııckil- iktıznsındandır. pon,·a. ıfo ~:' ı.;çtu pak~ ımzaj cilı:nle şunları 00ylenıişti:i': ı ~ııı:u nı.areL e~·ırnıışot'. 
L-ık Mol!., g';zfüı.e ilişti. Çoı.ık !eri branştır; hem heveslerini de kabul eU..rim: j Şöyle iti şu tahdit kc!lfiyeti edere!. ,buuun dwıya)ı araların· .. _ B h;ı.ml hüttin b' ••. _ 'i:e!<ır :""' _dıt ~ ko:ıfer:ı 
MoJ!auı taııımav_ ordu. Yalnı:o, u- tatmin etmek hem de bu keyfi- İhtiyacı pık fazla ala.n bir• suiisti=l-'"-"'1'.llelidir.) da pa,lııştıklarını aniat.mış ve . u e 

11 
n.:.s Tekı.ı.-d.;g, z;, (a.a.ı - • ,. j """""''- bunun adalet ve b duygullm-J flı, ~dıundank sadrs::ın nnu öc'~-~ bualarını•zdan H.0 sıın ~-" zaktan uzağa bh· Çolak Molla. yet ara:;mda beşerin en çok kcn· amatörün yevmiye mesaisi kar- 6 - Bir.ıitr profesyonel ol:ı.bi- b ·ıı . saııl . il j e.cın en, an r.ın ı •'~ Tankut d" bu da 1 . " 

kul~na çr.lmmıştı. dine lilzuınlu olan, edinmesi Iii- ~~1 vcrilcn mı!·tan geçme • Jc.,ek kudrette kli: 'er var mı- = 3~ . m ~.rın. rrnun a.ıı ~~ran, on:. clcdcli:.Tin.in 1j •at . _ _'.1'1 ~ ., • ..:ıı~a a 
1 :a- k d. li ah ı:,,, Bunu tfica..,.;· cd dır' V ._ __ , __ . . gib' t k kop .ı bır ısyan doc.'Ul.maın:ı.ı;ı . . . , ıı.; h .. 1 t v::ı.li. karşızuı.J-ı lu:;; O?lln bıı-Ço ak Molanın Çatalcalı Ça- :ı:ım ge en y,,....e · ısıp n ve - me""'r. • ç ••"' crs~ . e uw.mar ıç.n ne ı a - .. .. 1 dı" · · .. 1 , ı.uvetl.crını canıı t Jl\;.!ıe le, :· k" .... t' "· ul ~ 

kır i!" olan ı;ürc;lcritıi işitmiş- l&k kaidelerini kendinde hulma- 1 bu bence hakiki bir prafeııyo -, yidat konulırınl.ıdır? ; mur=,, 11 _ 0 ~". l~ SO} cy"rc;tj rini §t'l•.r b=ak!Jıını, ba • E.ınonfu '':"'~e 1
" .~ "" u 

Çü k .. Ç 1 hi b' akit _ .. ,ı- ___ ,..,ıa .. sayılmalıdır 1 bı'· 

1
. et<"'..J.?mm o.OiTll ır .J.: _........,. 112"".,ı . . .. t k j .w erans \(;Otı.lŞU ~ ti. · n u, :a ur ç ır v .......... I ""'""' · Bbao profeayonel ola n.celc ., , . . 1 . • . .. r,-a ... ". ~" ' :rım gos erere Eilliıırce 'fekiı:da lm.ın bJ • 

yabana atılacak bi.r relivan de- ı - Prof vmıellik ve ama- Yevmiye kaz:ı.ncı eaaB ııJıyo- kucJreite klüpler .Yok ıleğildır. millen r~?'fa::;:;,;~~e~: ı;~ ~utün ı:nlleti ayni a~iın ~ ·r.:.de yük bir dikkat ve .' o~ec:ınlı 
ğildl, altının. lı> a "f!ÇCCek törlük nedir? L.i:ı de böyle bir ruın. Çünkü; Eunlatdan Beşiktaş, Fcı:ıer-ı .... , .. 1 lllmt olan il.ı mılli =ın mı:kcll ... ıyetle- takip ettl<'i YC sıksıı- stJ ..,;J 
.... ı.Jivanlann ana' tar nokt:Ul' •-ki!at kurul:ılıılir mi? Vr: ga- M ht.:lç olan bir amatör; ma- h h Ga.J tas say;ıbi mus ........ ı ):aşamıya a ' ~ rirıL yapm•ya cağır dirilti• i " ' ' 
fcli.y .....,eai ne olabilir! d ki yol rnc:>arifi veyıı di:;(cr a çe ve a arayı • dalın uıin m ~ır.p ve büt:U. mi\~ . · .. • . nlkışlarla k:ırıµlaı.l:ğı bu kon-

bir rıekil<le lıw:ıaye görüyor. Bi- lirim. · j d.ıfaa vt:. ıta.l::mıdan mal r~tcr1tre ed~cı tu>i~l ~ır l!'f'· fcraıısında. h:ı.tip milletlıı[n '' 
Hatta, A Halil ,ç..:ak Mol- Profesıonelliv1ıı memleke • h ... .,_. el ini" "k &-iki bu klürlcrin profesyo- ına a ra•'ıT~u hürriyet ve ia- r. nun u_dıauı eyı Yn

1
p 1 • dı:ıvlctinin b~ında en cetm g;;.. 

la rlcneıı ~-liva •n Çalnrı üst- tiınizde, ba.şks. bazı mcmlekot- n~cna ey v~uı en rna r.clliklerini ilin etmf'leri üze-i- tik'il' · d':·• b" 'k r:ın S..'SI en ıı:sn c zıınıarunıda !erinde istiklal ve scrcfiıniz i~-ıı. 
ü~te yendlrini haber ald1ih za- !er gibi bugün mı.vaffak olaca- ed~k olclu.,"undao kend' ve 11~ hal:iki aınntör ve emekt~r .:· ıçd!n ,- tın~ll.illll teclıı buyu olcluiQ.ı kadar en lror1<ıı;ıç :m· muzafferane m' 'arue'.mi.c P.İ:" 

<l , il ld k d-""~ Ç" ailasini gcçwdirmek mecl:::: i - ' ı-- -f 1$UP ehe ~rme t aşını !ar · :ı. kulaklaru1111'1 dııi.ma v ,, . . . . 
ma~ yanli aK erle mı yo a o- ğında pek ümıtvar ..,.~.. un· yetinde okluğu kamncından fö-ı oo.zı .~ll°.rc~~n! bu ~İ. •.~et karşı lmyıı.ıı ve seMlerce uğra·j daim·c çmla.tno-rlıdır. • ~ ve mılieti hlı çel: ~re!. 8!: 
ııuşIXmştu: kö bizde çok eskidenberi tulunı- dakirlık edecek demeıı:.tir. Bu amatörlül<lcrını i.hlfil cttigı '.ç.m ııarak nihayet muvaffak " ın . . aaet ve terakkiye ma~lıar c. 

_ A be, bu Molla da kim be? bacıJ.ı:;-ı, horoz dövüşüııe, veya ise hoş bir şey d<.>g'1l.c!ir. 
1 

ayrılacakları da düşüncbılir. j bir ınilit.t tıöyle biaman bir na_, G_ı;n~u:ı • . ue bcl<liyonız miş olan. Milli Şcl fıımet ı.uö-
- Kolu ço'.ak bir adam!. lı:oc; dövüşüne olan merak ve Verilecek oar:ı mıktarmm üç Zira onlar daha çak.m:ı.nevı1e- zariyeye tar.ıltar ol maz; , _ Tı:ı;k genem~ ~unu :ı.nlıı,aca- uünJ.n etrafında an sc:dz miiP 
• _ A Le, kaç okkıı.lık bir a- hevcsıer gibı; spc."1lll eh halk dört lırıı k:ıdar olması lüzumlu-~ §iyorlar. ~ I:İüip M.lli Şefaruzin i.Jillct gız iti 1~11 va~an h<;.', gençten ~ Türkün sarsılmaz.. bir kütle. ~ 

dam be?.. tarafından benimsenme&i, lıima- dur. Bıındiı.n fazla olacak olur-1 Benco. Lıgiltcrede, yahut bıı M!:clWndclti açılış uutuklanıı- dem lruyvetli; ~ ahlI.,; v~ scc.'yesı lin~ top!=~~m biliwı:::a. ı... 
- Yetmiş okkalık kadar!.. yari V'C dol:ıyısiyle de ilerleme- ka ecnebi bir memlekette tatbik dun bazı parçalıı.r nlarak oozüne kuvvetlı bır Tuı .. Y.a~~nperven banız ettırmiştir. 

si .ı:me Earttır. Aksi halde; sa profo~yonelliğe ~dirr.ıiş o- .~·ıen profesyonfillil• •·•·L-id:ı· d~aın etmiş, ıninvcrin bir ri.ik· Türk vatanper...,digının,, Türk ı-o<>u u.yfa 5 sütun 6 :ıal 
d • ıJ f eı h t•" b .. !ur. Ziı·a çok para. istiyen oyun- ..., • ' ....,.n 

1 1, kü"% • ..!:°to"resklyu·':'~1~ ... ': 1.;!~:ank- cu ımılitaç sııyılam:ı:ı. tının b!ı<le aynen kabulii F,.ayam. nü olan M11molini ltalyasının 
- ,. ~~~ 9~ ı;ıı.eDllluıtlyet. cl-"'dir. 1 vııziyetioe tcn::ısla Jeıuiııtir ki: 

------------ edcoek!eri maçlarda ıı.ranılan Yalnız pazar günieri miis - ....,u maddi hatta mll.Dt'vi men.Caatle· tesn:ı. olmalıdır. Yani bugün- Muhit.iınizıe göre ve spor. çer• L:.ı;:iı~ ile ittü'ıı.ı:mıızıın sebebi 
Şehir Tiyatrosu 

Temsilleri 
Tepeba..,mda Dr:ım la.'llllltııta 
l'' >JC ~~'l\i ~n t ~n ı 

JltillRİYET APARTDtANJ 
Yazan: Sedat Simavi 

* tstilW.I cadıl :.ınde komedi 
Ju,mınl'.!11 

BUGllN GUNDUZ saat 14 de 
ÇOCUli OYUNU 

nu AKAş ı 21rz da 

n bu sebeple bulımuyacak • !er sporcuya tıızminat verilme- çevemiz hudutları içinde bizeı "- Mussolini lta!yıısının scv
larıDdan işbu mevzuda kendi • melidir. Çilııkü oyuncu bu ta- intıba~ eder şekilde _.Pr;ı~esyo- gili yunlumuz hakkında.ki ilıti
liğinden sukut ccler. til gününde :ı:aten mcsaisinclen nel nızıımotınm ?egıştirilmesı raslamıı açtkl}ı ilin ve bu ga.· 

Ve zaten sporda ııöyledii;<Uıı uzaktır. muv:ıfıktır k.anaatindeyım. ı·eye mütevcccilııen 1ıa.ksız ve 
gibi ara.oılan keyfiyet amatör - 5 - Takımlarımızda profEs· lstanbul Atleti:ı:m oobepsiz Arnavutluğu işgal et-
lillrtür. yoncllere (meselil. ecnebi ant- Aj ,lığından mcsi lng-iltcre .ile itfil.~.ı 

Mert ve sporbııen bir gencin rcnörlcre) yer vermek run:ı.tcir A~a•1ı.:Jaki iııimlcri yazı.lı at· tescdenb'ili<:deıı sebel11 pek güzel ızah 
aslı amatörliilitedir. sporcunun karakteri i.ızcr!nde ne ım.ı · 26 • ;ou b .. r. 

Zaten vatan ve memlekete de gibi bir teslr yapar? ~. erın /u '' 5a.-·ı;am a gu- Bütün Akdeniz! çcvire:ı meım-
de lüzumu olan, amatör ruhiylıı 1 Olmam· ı liizım gı-lir. Ama- n~ 1.saat 13 ?e do~ {'!.toğraf!:-ı lekeUeri zaptedere!t eski Roma 
vefü;ccek gençler dcı,';iJ midir? tör sporcu bi1melidir ki, antre- bır iltte atletizm aJaruıgına mu- inıparatorluğunu ihya etmok !ıır 

2 _ Halen bizde profcsyo- nör kendisi gibi müptedilere; r;.eıı.atları. sına kapılan İtalyan eski Ro-
nellik var mı•lır? veya azçak ~evrilmiş oyrm lal'ı Ömer Özkap, Arat, Mm:affcr mnlıların iııtlla yolu·lll takiben 

Bu 'Akı;;am 

E 
Sinemasınd:.ı 

"' 

Büyük Rejisör Ernst Lubitsctı'i• 
ve 

1'\11 ... q;aret Sullavan - James 
Stewart - Frank Morgan tara

fın:lan temsil edilen 
Si 

• efis koL.'edlsi takdim edilecektir. 

Filmo ilave olıırak: EN SON FOX düııy:ı ve harp hav:ı.di.stcri 
DU{I{AT. l3U gece için !0•0 

• ' ıştır. Koltuldar :ıabahtıııl 
itlb ren ııldinıttıa.lıdrr. Tel: 4.0SGS 

• DA D 1 
Ilillıassa son aylarda verilen s:ı.n'atı öğrı:~ekte, b• nın i 'n Ilalcığlu, Kemal Ifö•n~•. f'wi ve onlar gibi Ama~.ıtluğa gi-J 

b:ı.zı kararlarla oyuncuların sın. lıcr:ı.bcr oyıı.amakt.'1dır. ı l{fnm Sessiz ıince bizim içia A.ı<leııiz ve Yb- c:::ı::ı:ı:ı~:sı~:<!l.:::<:CZm::;:;..-...:.J::..:...:::::.m:::::ı!;:=;=::::::::::::=:::..:;;:;::: 



JJfotör kı111ueti
nin rolü 

(Ba• tart1fı 1 inci s=.yfadı) 
harbine imkiln veren hır va
Blta ve bir kuvvet temın etti. 
Hayvanın tıı.şıdıgı ve çeırtı

ti yllk, muayyendi. Sürat ise. 
hayvan adımı ile Olçülüyordu. 

---

!Yugoslavya üçlü pak
:, ta iltihak etti 

Hemen her harp silahı ve va· fB•ı tarafı 1 ıncı .. yfad•) 
sıtası, gücünü mot6rden ıııı- muştur. Har-icıyc Nazırı B. Von 
yor. Ribbentropwı, Yugociavya baş-

Ara.r.i ve yol v112iycti, yürii- vekili B. 'l'ıI\'etkoviç ve Hariciye 
yüş kabiliyetıni takip ede~. Nazırı B. Ma.rkoviçin, ltaıya ha-
l\!otör, vasıta;~ .yollara b:ığ- riciye nazın kont Ciano vı: Ja-

' 
Graziani de 

azledildi 

/ngiliz hıt'aları 
Harar yolunda ' 

jttari_ciye Yekililg~=~:i ~:~~;:el f ~;ı 
PartıGrupunda, Loııdrn.2.5<aa.)-Garete-I( Haberleri 1 • h d" ı ler. İngiliz 21rlılılancın Alman J _ m _ -JZa at ver J zırhlılannı At•antikte iki gün •- =- -

1 
Kahire, 25 (a.a.) - Resmi Ank3ra, 25 (a.a.) - C. H. 

Nazır rP-oskovada 
Stalin ile de 

görü tü 
Tokyo, 25 (a.a.) - D.N.B, 

bildiriyor: 

tebliğ, P. Mtclis Grupu umumi heyeti 
Trablusla i~'ara değer mü- t"gi.!ıı 25.3.941 salı günü saat 1 

hiın bir şey y'll<tur. 15 de rcıs vekili 'frabzon me-

lanmak küUetın·kn kur- pon büyük elçisi general Oşırna-
tarnıış gıbidir. nın yanında Slovakya elcisi B. 
\f· !ıarip, ufak engeıler önl' Çcrmak, Macaristaıı elçisi B. 

~~:::~!!0~ !~~ı~~~m~~ Torununu z hirleyan ı 
yal mahsulü olarak vasıflandı "' • 

n~~~~i ;,,aliımatı havi resmi kadının mahkumı-

H ükiımctin istihb:ı.rat blirOBll 
llÔ<.CÜSÜ yaptığı beyanatta el&< 
ıniştir ki: 

Bu sabah hariciye nezaretinıe 
gelen bir telgrafa göre, Ma.tsa
oka Berlinde dört gün kalmalt 
fikrindedir. ı 

dt> dumklam::lara maruzdu.Ate~ Sztoj:ıv, Ruma'lya elçisı B. Bos-1 
ıc,ır ıe manileri gidetınek de sy ve Bulgı:r elc:i:nR Draganofj 
çok .ı r11 imkansı~dı. .. .. üçlü pakt de ·icUcrını temsıl et-

:ı.ı.ıtör kudretınd<>n. Buyuk mışlcrdir. 
Harptt', lngiliz ve .. F:.an~.zlar "'.· ''raııimde ernebi ve Alman 
zami istifadeyı duşunnıuşlcdı. basııuna mensup pcl< r.;ok kim..e- ı 
Mahsur Almanya, an~ k .motö- ler hazır bnıwımın;tı.u-. j 
rün hız verdiği koloşları sılah.'.l P ·tm ve protokolleria mebıi 
karşılamak, def v<e tart etme!· Viya.na, 25 (a.a. ı' - D. N. B. 
çarelt•ıini aramL}tı. Fakat b" bildiriyor. 

Eritrc<le kıtaatır.ıız KeretLn busu Hasan Sakaıım reisliıiinde 
ccmıbu ı:arbisincle düşman ta-· toplandı: 
rafın<laıı yaı.ıılan rlığer bir mu Cel~enin açılmasını müteakip 
kabil taarru~u rliışınıma agu· kürsüye : !en H:ı.rıciye Vekili 
zııyrat verdir rek püslrüıtnı~ Sükrü :3ara~o@u; son 15 gün- · 
!erdir. ılık ~:yasi hadiseler arasında bi-

Habet;ıstanda: Mania boğa- zi alıi.kıı.dar t-<lenleri izah ettH:
zında yapılau harekat esnasın - ten ve bu me\'zulara mütealliK 
da ve !ıru·ckc1.1 mut<:;..akip kuv -1 olarak söz alan hatiplerin lıcya
vetlerımiz hir miktar ~-,ir almış- natına ve sordukları suallere 
!ar \'C harp malzemesi iı.'<iinaııı icap eden cevabi izahatta bu
etmi;ıkrdiı-. Iütaatmuz şimdi ı lunduktan sonra müzakere edi
Harnıra yakl:ı maktadır. lecek başka ına<lde kalmadığın-

beyanat elde c•rıck üıniıfüe AI- etı' affedı'ldı' 
r~~r~a~t~~eıl~~K;d~~kaye- ! Y 

neni• muharrirleri, bu hiitil- Ankara. :.'5 (Husus!) - bv-
ve·.in düııya efkiı.n umumiyesi \·elcc btanbulda beş aylık toru
lıe Alnaı:.'anıı namaF,lup olduk- nunu zchır!iyerck öldürdüğün -
farı ha!<k•nıla şiipheye dilşme- den M sene haps~ ma.hkiım olan, 
ğc ba.•lıy:ı.ı:'ar ilzC"rinJe ı...-,,ir Luka kızı EmerfıY!lllın hastalı
yapmal: i~in ortaya atıld ihnı ğma binaen yattıftı iki sene kft,. 
yazıyorla:·. fi görülerek mütebakı cezasnın 

30 martta Roıruıya. hareket 
edecek ve ayın 31 inde oraya 
varacaktır. Roınada da üç ı;ilıl 
kalması cıukarrc lir. 

vaziyet ona ıntıbah dersleı-ı ver- Au tya. İtalya ve J8ıllPnya 
miı; • arasında 27 eylül 1.940 d:ı akte-

1 

Mııamafih ~inıAli Atlaııtikte afft Heyeti Vckilece kararlaş 
fa.a.H .. ·ette bultuan ~harnhorst tırı.Jdı. 

Stalin dünkii miUakatta 
h=r b<lhınclu 

Moskova, 25 (a.a.J - Ofi bil
diriyor: 

Ahr.anyacla yeni rejim. on beş dilen ii~tü pakt> Yugoslavyuııın 
yıl örce d4t~ü yrrdcı:. kajk - iltihakı hakkındaki protokolll 
ınak çin mot".re en bil.! uk e- Alınan Hariciye Nazırı von Rib 
her.univeti verıyorcıu Du ·aan bcntrop, İtalyan Hariciye ~a~-ı 
icadı oİan t.ank, AL.:uı s:ınıı.tf.;a-ı n Kont Ciapo ve Jıı.ponya buyuk 
nn elind1.ı tekemmül ettı. Vcx- elçisi general Oşiina ile ~ugos-

Ncgcllinin şim:ılı garbisinde j dan saat 16.30 da celseye niha-

1 

cerevan c<lcn harekat muva...fo- yet verildi. 

kıye'ue inki;af clmcktedir. "ııl~-&'..tt'ltiiR.'/l-~~~t!l~l9'tf. 4'.;rıızi)Dlli de 1\2'.k..ıildi ~ 
Roma, 25 (a.a.) -- Stefani a-ı' 

jansuıdan: 

ve G~ci~=ıu Alman zırhlılarına AH Rıza Çevik 
er ı?eç hücum edileC<'ktir ' 
lımanıar tarafmdtuı son d~-' Dahiliye müsi.e-

recc iza.ın edilen İr.6iJiz ticaret l 
vapurlannın zayiatına gelinee ili l O yor 1 
bu za,~··tı:ı haki'<i rakamları Ankara, 25 (Telefonla)- Ra-

Japon hariciye nazırı Ma~ 
okanın dün So\'yet komiserler 
heyeti rei~i ve hrnciye komise
ri Molotovlc. yaptığı. millakatta 
Staliııin de hazır bulunması u
mi nazarı dilıkati ~-clbetmel-te
dir. 

Y Uıktali Almanya.ya bn·acı- iııv Baı.-v('ki!i B. lsvetkovıç ve 
l•k hasında inkişafı m<>netmi~ Hariciye Nıuırı B. Markoviç 
d€'!1'ı dı. Yolcu tayyareleri "dev- imzalamıfllı<rdır. Protokol şu 
riiıl~m yapabi1ıyordu. Rdn - duı: 
JJıctru.1 'ufak caplı silahlar ilze-, Bir taraftan Alman, İtalyan 
riude günün. terakkilerine adı~• ı ve J:ıpon h\ikumdlcıi diğer ta
uydururk,'l. U\;llk fabrl!'alaıı raftan da Yugoslav hükc'ımeti 
du kolayca :. Lihalt'ye ın'k.an Ve· muralıhaslarnıın imzalaıilc a
re>ı sist.:-ml !: ı•üı·ude gctırıyur-1 Şağıdaki husıısatı müşahede e
l:u dı. Kukla t.anklar da tali,.. derler: 
name es.-uılarınm latbikim· ya- Ia<kle; 1 - Yugoslavya, Ber 
rarrnkta idi. Darüssuııuı.lırda - !inde 7.l eyh11 UHIJ da Almanya, 
kı mr-sainin mahiyeti gizi''"~ -ı İtalya w Japonya al".ısında ak-

1 bilr·ıı ti. Otomobil miic. ;;e~ le- tcdilen pakta iltihak 'd' r. 
ıfode top yanılıvor. "8chafirn-' • • !adde: ::? --- Üçlü paktın dör
desvolk., şehrindE' mükafatlar dil.neli maddesinde <krpiş edi -
ka•ana•ıhrın, kara zırlılıl:ırtı len muhtelit teknik ~tomisyo;.ı -
inıalindeki kudrt'tleri de hesaba Jar Yu~oclavyanın me üaatlcri
katıfl\'Ordu !. ne r. ıt<.allik mcsclerl ... meşgul 

t.ıeyc·n ber el is b':11?'"'.'ttı, oldu·,u takdirciı>. komisyon ~ü -
aç'"" gideren her tC?dbınn ıs · zakerclcrinc lştırıı.k etmek uze
tikhal hn~bini h.>slrmesi umde re Yugo. lav mümeasilled davet 
tdl'ıkki cclilmi ti. olunacaktır. 

• 'ı"w•t, vasıtada, ynrduıı re:ı. llradcl0 . 3 - Ü lii paktın 
Ji f<<fak.: rlığı sayesinde, ı~kcm· metni prc tokol" ıııptedilmiştir. , 
nıu'.o: n·lzlıvr olurdu l"ak t k ı!- t' ·ı protokol., alm:ınca, itııl
hr ·ııa metoıllannııı ı>lııhı '-,rl: yanca ,aponc·ı 'l'C ;yugaslavca 
laPnnların vetişl:l"il "<'d ımsevı yazılmı.st•r. Her mP,tın muteber 
tf'!:1ki' edebilirdi. \ ri "'Riı.. ve ol'!cuktıt. 
sılalı. r<ılünü i· al , ~ tılı:~al lca- ı bu prot )kol ım7.:ısı günü 
za N"ı. ~ şclı. meı ıyetcı gırmckt".'.1i ~: . 

Bun.ı, tahi~ıcdnin. stntegın · 'tıgosl.ı.vy:ının uçlu p:ı.kta ıl-
"c ~ fl<; ı~ "'l<'ı.ri , "., !'l el tihakı hakkındaki bu protoko
calıoması ifeılcsiyl<' ,zah etmek I lUn imzası münasebeti!e _ nıih:·er 
nıiiml<Ü>ıdür. d 0 vJctleri Yugosla<" HU umetınc 
~ nstr. ,,. .... nerPllt"'"İ lbf.rr ve Tr'!~tin~cri ayni ol·\n r~olalar gön

de Gaul gibi yarını ghrenlıır de d"rm'şlerdic. Alman h''kfımt>t.i
a'"" '<'C motör kuv'I' ınin m:ı- nin nrıtnlan şudur: 
vıtff:ıl:ivctindc ll<Pü oldı; "unu 1 Bay BaAvehil: 
h·' <11 ıyorlardı. Anc.;ık •.a'"" l'r· Alman hük1inıeti tarıfındM. 
lllf' t i~ı ıle yalınz m,•nfaıı.tlc:i tavzif edilmiş olar k Alm:ı.n hu
ı:ıavla«mak sevdası.na düşen •-' küıneti namına eksdi:-~ınıu. a
kak sivasetrilN·i burun'annııı Şa 'ıdaki husuMtı arzctmckle 
Jihi'li gönnektcn de acizdiler.: müftehirim: . 

u ak filolanıuıı da. tank kul- Alman hiikfu l'tt, Yugoslav -
h..!ITinin de mühim bir muluıre- vıtnın bugii.n rukubulan iiclü pak 
be• =i · · ·ni uvaftakiy• t:eı ta iltihakı milnas"lı<'til» Yugos
ı:uı erci; reccği ne iman edeni er, 1 in n·:uıın toı:ıMk ~ :, kiıniy~tine I 
c;-v<"Uklnrının kanını koruyacak- ve tanıamlığına ber an rıayet 
hırında emiııdil<.'t' . edece{:i kararım ley1t 7,vı~r .. 

Fcliıket gllnJ n bu ~cı h:ı.kı- Hürmellerımin kabulunu nca 
~1 tlt'l"i heı· nazarda canlandıra- ederim. 
bilm.ı~tir. ! 

Şir"di, biltün bfr ;ıanat dha: 
ııı, ınotıir hazırlamakla y1L-ıukı 
feliık, ti k~ı.la.mak kaygusun -

dıı.tlır. b'· ün A 
Almanya, hemen ut \":-': 

panırı koıl1binalıınnrl:ı.n. Be\'gıh 
bl;nı'• komşusu"lun lııı.m madde
l<'ri , !en de, iştifaılc e..ı rck urh 
laıııvor, hn·;a. re-karlarında art 
ulmiı.rııak istiy~r. . . 

C'il:nr.ın hürrıvct ve selan eti 
ni '"ru'ıdc rof'll veginc imrıa
rat.ırhık, artık lı_ir esi daha bu
lımmayan Anıerıkan sanıırı .ve 
me'1abiine de ılıı.yaııar8 k. ıstık
bal •uırbini ha.zırlamaktadır. 

l'on Ribb;:ntrop 
Bay başvekil; 
Yugoslavyanııı üçlü pakta il

tihakı mUnasebetil<' bugün yapı
l11n komuımalam ııtfeıı mihver 
devletleri hilkümetlel"i!e Yugos
Jay hükumeti ara,;ında hasıl o
lan anlaAnuıyı Alman hükumeti 
namına isbu notA ile teyit et
mcltle müftehidm. 

Bu anlaşma mucibince, mih ·ı 
ver devlctıeri harp esnasında as
ker kıtalannın vey<ı asker kı
taları nakliyatını~ Yugoslav 
topraklanndan geçmesine mü -
sa:ı.de Mmesin i Yugoslavya,lan 
istı>miveceklerdir. 

Ordu erkaııı harbiye reisi, 
Libya valisi ve §imali Afrik" \ 
kuvvetleri b:ışkuma.ndanı İtal
ya mareşali Rodolf Graziyani 
talebi üzerine bu ı-azifcsind~n af 
edilmiştir. 

Geneı:al 1talo Garibaldi Lib-1 
ya va.liligine ve şimali Afrikada 
İtalyan on!uları baııkumıı.ndan
lığına tayin edilmiştir. 

Ordu erkanı harbiye ikınci 
reisi kolordu kumandanı Mario 
Reatta nkanı harbiye rei~liği
ne t2yıı:ı edilmiştir. 

General l''raııcesco Rossi er
kaıu harbiye ikicin reisliğine ta-ı 
yin edilmi~tir. 

hususi c:oğrufi vaziydi ta!<dir ı 
ct~wkledir. Bcı anlayış .; · .·ıı. 
har ote iki millet arası.'lda lcl's-. 
süs. cdc.'l dostlukla ahenktar o
larak bugiiııc kadar idame etti-ı 
rilım"t i r Bina~n~l yh ~ ugos-

1 la\· h:ı.i. ının bııynk Bntany:ı 
ha1kına k,111'1 s~mpati~ini, 

Stoııııdlnovif 
Mısıra gidiyoı· 
Berne. 25 (a.a..) - öğrenil

di<Tine göre Stoyadinovi~ Mıı;ı.
ra0 gitme!< lizere Sclanikte bir 
İngiliz harp gem isine binmiş 
br. Stoy:ıdmov!ç, 13 martta o
tomobille Yunanistandan geç -
mi.'ltir. 

Tezyidi var;dat layiha
Sl'lın müzakeresi 

Ankara, 25 (Hususi! - 11<
t.ı .. at e ı..ilmc.."'li tevzini istenen 
tezyidi ''aridat Uiyihatını m>i
zakereye başladı. ı 

için Almanya ya fırsat. verece -
ğinden dolayı Alınan diploma
sisi için bir muvaffakıyet .teş
kil ettiğini inkar etmek mana
aız olıır. 

~.. .: tAJ • tl ve.. hm.~r-J 
mi~! i 'cr meselesinrc görüş 
birli .ı\ı bilen 1"~1tere hü.:<iıme· 
tı, Yugoslav hü'dl"1rtinin b~ta
raflık vaziyetini, B~ıtanya ım· 
paıatorlni:u iki milletin mü,1 • 
terek ideallerini bu idealleri mah 
vetınek istiren bir ielsrfeye k:ır 
şı miidaf31 e<l~rken bil~. _l:abnl 

Yu.,.oslaVV!l. imza mukabilin-. 
de, b~güııkÜ şeraitte en mü~aitl 
şarı.•· ·ı ekle ~t.mi ir. Yugoslav-

..,,,._ .. ,,.,...· =.;ı&k ti lnadrl 1e-
rinden muaf tutımnııııror. 
man1ır, hiçbir mihver kıt:ısımn 
Yug93l:ıv arazi inden tmn•it 
~önderilnıiye«eğini V<' 'ugoslav 
hudıJtlarının ve ~iyasi istiklfdi
nin bi.ltlin iı.kitl~r tarafır.·laıı g:ı 
ranti e<li!di{:ini resmen bildir -
mi~lerdir. Yine 1)1,ındilik, mühü.r 
ıu harp malzemesi vııgonları ı-ı 
le yaralı vu.<:;nnlarının traruıiti 
hakkı da fazla bir kıymeti hnız 
deği',iir. Çilnkii cenup hududun 
da Yıman·ııar Selıi.nik hattıııı 
tuttuğu için. bu hat tııınsit i-ı 
çin kullanılamaz. Sofyaya doğ-ı 
rıı Nistt'fl geQen d<'m~oluna 
gelince, bu, Rama:ıyn ve Tu
na yolu ile mevcut di§"er 11:ıkli
ye va."1tala.nna bir ilave ola -
caktır. Binetice, yakın bir ıs -
tikha!<ie mühim bir rol otnıya
cak ITahiyette değildir. 

ctmiştH". t:ıi,"iıtcre hukum~ti. 
)."ugo.-!av hükünıctinin bu bi_, -
tıımflıgı muhldif ş~kill<>rde «uş 
maniarına mii~ait bir tnrz:h 
tefsir ctnıı>Sinı• mliHtımalıa ile 
bakmıstır. Çiinkü !ııgillere hii
kiımcti su tıııııustn 1 min "dili
vor , ..... ~u1ı-a güvenivor ıı ki 
İrevzuıı bahis pren.'lip!er aı;ısın
dıı hir b~ıır \'ımrtck \-al·tı gel
diği 7.aman Yugosla\·yanın m::n 
fa;!t v kannatleri, ve d<·uen ~ 
miıı ano eleri yalnır. bir · tiha-f 

Fakat · Yugoslavyaıun aldığtj 
tedbirin vehameti şuradadır: 
Bu tedbir, Almanyanın Yug.:ıe
lav -dahili ~~!erine müdahalesine 
kapı a ç m :, k tadı r Al ·ı 
man trenlerinin geçmesi, Al -
rnan men1urla1·1nın vücudunu 
ve hususi tarifeler tanzimini iş-

tncili~ bohrive ncuretlnin bül- hataızlığma binaen nıe:run bu- 1 
te;lerinde n;şredilm kt.cdir. Ru lunan Dahiliye Vekaleti müste
zayiatın oMukça miihim olduğu şar:ı Ethem Aykut Samsun vi
nu i•irnf etmek Juımsa da he- !ayetine tayin edilecek ve yerine 
nü~ B. Göbbcl:ıi talmiıı e<lecek Emniyeti Umumiye müdiirü 
derect'.Je olmacb!';ını da lı ,•ır - Ali Rıza Çevik getirilecektir. 
lam~k Jıi.~ıMclır. Alır.an teb -
lii!'lcrinde görülen za)istı'l kay
dı ihtiyatla telikltisi liıumgE'l -
diği herkesçe malumdur. 

Evvela ~u cllıct kaydediliyor 
ki, ancak ll.Iatsuokanın dönüşte 
Moskovayı z;yaretinden evvel 
iki nazır arru.ında hlçbir mü· 
lıi.kat de-pış edilmiyordu. 

illi S~fin Elen 
Beletliye meclisinin 

toplantısı 
A,ıkara. 25 !Hususi) - An

karn belediye meclisi belediye
nin 9H bütçesı,,i görü:;mek için 
ay başında toplantıya dawt i 
edildi. 

Türk - So ·y ıt mill"tine mesaji 
b(}.yannamesı• Baş, tıırafı 1 incı sayfad•l 

il lf Yıııınn milletine şôyle diyor: 
ısa.o tao•aıfı l incı sayfada) Anil ,.e şrolh J"unan millctini.n 

ltrin fikrine güre, bu tebliğ, iki j hu bavram !"f uünde. milli va
ıuemleket arasındaki dostane zıfch·t:inın ifasında çocuklarının 
hır tarzda yekdiğcrini anla}ı~ gôstercıi;;i ee<~~ı-ct ve seı;ıatı 
?.ihniyetini yeniden taınnmiyle hayranlıkla billrnlaırr.ı.k ıçın 
te•is etmiştir \"C eKer 'l'iir-kiye bilhıu- a zevk dı;ynıaktayım • 
harbe giri't'Se Rıl'lyanın 'l'Ur!ri- Türkin• Reisicümhuro 
yevi arkndan bıçal<layac:ığı filı- İsmet İSÖNÜ 
rıııi .v~.y anAlın:ın propng:aıııla-ı Dio,er taraftıııo Başvekil Dok-terccek aksilliımellerin, müsaıt sın:ı agu· hır darbt' teşkıl ı>l - '·' 

tesirleri ile unılL'lıİ memnuniyeti mcktC'<lı•. tor Refik Saydnm da hayranlı-
k b. ta l gı· m şu satırlarla ifade etmek -mucip olacağı ma ul ır rz< a Balk:ın buhranının had ma-

tahmin e•!il~bilir. h;icti ;,;cbcbiyl<?, bt. tcbliğiıı neş- Kahram::n Yunan milktiııin , tedir: 
Ywoslıı.V}a bu ~urellc, ge · ri ıçin seçilcn r.aman, ınf:.nid. r ı:ıilli ha'. Tamını kutladığı bu 

rek biz~t kendislne ve gerek telak1<ı oıu,.,maktadlr. Ba .. ıları, ' 
• b•"" •- k günde, ıfavala.rııı en haklı :ve coğrafi ve sivn.<ı -...ar ... sı ·ı Ru:; ni"etkri iizerincl bao;ı • 
b 1 -~ - k , asili olan istiklili ugrurula yap-surette merbut u 1=q;u om- matsızlıkla:r b"Ö'Jtn cktdır -

·r · · ı · tı~ı mücadelede !?llStcrdigi l ır 1~o k"T!il vazı r ınısı\Pm s .Bu aabahkı p el r.Je,.. yel- ~ -d · ·kti .., =t ve sebat l•in derin h~ -o u mu mu rı r. nız Tinıcs gazetesi, tebl " hak- ...,, 
Hitlt-rin kabulü kıuda s:ırih mütalc:ılar ileri Elir- ranlığımı ifade etmekle bahti • 

Vivana 25 1 a,a. l - Tebliğ : mektecltr. Times dıyor kt: yarmı. 
ih. • · ·· ·· -ıoo so na~" ı,iJ r.,..rıı.: S:ıJ d:un Fi' rer. OUf.Un og en nra "Simdi lllosluwanın d;ı, ln- Genel Kurmay ~anı Ma-

Yugoslav ~'·ek'li Svetkoviql 
1 

giltert' ve Türkiy,.. gıbi, Bal- re 1 Fevzi C'.akmak t:ı a .ağıch-
ve hariciye nazırı Cincar l\tar-/ kan sulhunuıı Alman.~"'" bir · k · · k b l tın· ... ~, ki mes3jı göndermlstır: ovıçı a u e ışl.r. kcnar<l:ı tutulmasına haftlı bu- '.1·

1
· . k ıı:'l!etı· dost \'e l!lÜtti'-Kabıılde Voıı Rıbbentrup da, . 

hazır bulunmuştur. Konferans luııduğunu ıınlamI<J olması nıam fik mt>.ınleketin milli bayramına 
ta iki memleket\ alakadar eden ·dardı... ' yiir('k birliği ile iştirak ctmcı-te 
meseleleı· görüşülmü.~ ve Al- Bidayette, Sovyeller Birli;;i, ordularının kahramaniı,gllll ve 
manya ile Yug08iavya_ anısında B:ılkan devletlerinin muharip mılletiniıı m:ınevi kıymetlerini 
hüküm siiren an'ıınevı dostano de,·letlerden m!btakU k:ı.lmalıtn hayranlıkla t.aki.., evlcmekte ve 
münasebetler havası içinde cc- lıb.mıgcldiğfoi fikrinde idı. Mus- ona kahr:ımanlığına ve fcdakiır
reya.n <'lıni :ır . k»\'a, Bu!garistanın Almanlar lıklarına liivık bir istikbal di-

tıırafından işıwlini tll.svip et- lem<'ktedir. · 
G1ı.\·rilo\İ.,.'in istif&N , medi~;ni, ancak. cmrivakiden G<'nel füunıa~ & kııru 

Moskova, ::5 \a.a.) - lteuter svnra bildirmişti. :)inıc!i, belki de Afal"f'ŞS.I Hmıi Çaluna.k 
Yugoslav dıplomatik mahfil- Almanya Boi;azların pc.k ya- Niha,.et lfaıiciv<:' \'ekı.ı s· -

lcrinden ögreııiMiğine göre Yu: kıumda bulunduğu içiıı, Mc - rü SaraC'.oğl" da duygulırıııı u 
go8lavyanın Moskovıubki elçısıl ko,-:ı., bir Alınan ileri hareketine mo:-sajla ;fac:ic etmektedir: 
Ganilrwi~. dü.'1 üğlocl"1 so ıf'l karşı vaziyet alacıı.k 'c hı ol- Dost ve mütt.effiı: mcmle.ke • 
istifa etmiştir . mazsa. Almany;ıya karşı r.ıii - tiıı milli bayramı miinasc:be -

Çiftçi pa r1 ı.:ıini:ı :ı.r.ası ~ulu- dafaasınııı ka,plarma Cii iyi bir tiyle, hararetli tebriklerimi bil
nan Gavril<niçin memleketınclc brzda tevafuk eden bir tarzıla dirir ve milli ınirasu11 korumıık 
büyük siyasi bir nüfuzu \'ar<lır.j hareket etmesi için Tiirkiyeye için ecdadının menkıbelerine ye 

Gavriloviç a.yn..i zamanda Yu- tanı serbtesti veren t!'minatını ni bir ııan YC şeref sayfası ilıl'l'e 
goslavyanın en tanınmış gaz;-[ ncşreyleyecek kadın çekıngeıı - eden kalu aman orduırunu lıe
tecilcrindeıı biridir. 21 ser.elık liğıni atabilmişe benzc.mtl:tedir. yecanla selamlanın. 
bir in)c•tadan sorıra iki mem -1 Ru.oya Boğazların ınüclafa.ası- Jlıı.rici}.,, Ve' iJi Sükrü 

ba · ınfüm.ade edebilirrli. fopltr
re hükfı>neti, Yııı;uslav millf'tı
nin kendi dnva~ı ol:ırak telakki 
ettiih kendilerine temin edikn 
bir 'dava it:in miicadele ed.cn 
mılletler<' 1.ıırar verecek ve cıd
di 1.orluklar ~ık~ rac:>k hir hni'e-, 
kete yugoslav hükiınıctiııiıı gi-' 
rişmiyeceğine tama.mile ınanı
yordu. tilzam edecektir. Bıı tarifelerin 

ta.'17.iır>indt> ise Almanlar galip! 
reye malık r>lacaklarilır. Bon -
dan lı.ışka, gittikçe artacak kon 
trol icin bahane teşkil edecek 
kazalar ibtiı:r.ali de mevcuttur. 

leket arasında :geçen sene dıp- ı JJa faal bir tarzda iştirak c:me- SaN~u 
lomatik miinas<.'h<>tler yeniden• ğc hazır gibi gözükmediğirukn, v 'I • f h•d• 
teessüs ettıği zııman Yugos - bazı kimi!elcr, aealıa SovyeUe- eroı arın ev 1 1 
Javva. ilk elçi olarak Gaı-rilo -1 ri· . kendi istif.:ı<leicri için diğcr-
vid .fo~vaya e;öndermisti. j leriııi har,be sokııı;;ıtı ist;h•!a P' Qj' 981' 
Avan 87.ası ara.~mda istifalar 1 <dip ı>tmediği sualim irat etmek- ,. 

Kahire. 25 (a.a. l Rect~r tedır. , Ba~ .,, • , 
1 1

.,
0

, Nyf>da) 

Belgrıı:ttan g~len lıabe>"lert'. Pakııt eJ"erivetin fikrine gi tahsil i.~le:ini gözden ge,;ır· 

T·~<liıılleıı m"J;"ıırat cok şaşır-
1ırıdır. Ancak. <:arp kiire~ind." 
her S<ınat e\~ni C'ilrnn Harbi lçııı 

1 <'aı lırmalı imkimiart elvcrnıi;ıl 
VP 30 küsur nıilyarhk tahsisat, 
Ü~it1 .... ro ktıv\.·~i \" nniştir. . 

Hüı·metıerimin kabulimü dca 
ederim. 

Von Ribhı>ııtmp 
Von Ribl,..ntrnp11n SÖ7'.leri 
Vivana 2r, (a.a.) - D. N. B. 

2 - Binaenaleyh, Yugoslav 
hilkumefinin ~imdi aruazın bir 
anlaşma im1.ıı ·etmeyi d~ündii-

1 ~'Ü. ve bu ruılo.sma ile yalnız 
bitaraf vaziy{'tini terketınekl~, 
kalınavıp a~oıi >:amanda bü -
yük B; itanyay:ı. düşman -~i~ ~.i:-' 
teme rfalıil olnıak ıstedt;~mı oı:;
renmekle by .. f't eti im. Bii.vle 
hır an!Mm:ı. a-ktedi ldiği takdir-

e son 1".11.'llanlardalti hi<disele
rm 1sığında Y~ıgo~laY miileti -
nin umanla d, ha derin bir ·u
rrtte bu sistemin içine r~kilo
eeğ'ine i~aret cll11ek mocbli.1.t -
yetin, leyim. 

YugoslaV)~ı. fedakarlıklar yo
lwıa girmiştir. isteyince ,·eva
hut istiyec~ zaman dıınnanın 
kolav ol!'ıadığmı görctektir İn· 
gili?. ihtarının manaşı işte bn 
rıu:ladır. 

Yugoıılav ı;ıt.zt>lE'lerin in 

nıır:ılım ı 

göre. i'ırp koyiü partisi'1i tem - "Ür<', Alman genışleyişındeıı mis, vergilerin muııta ••man a
sil 0ı!cn altı Yugoslav .lyan a- · gittikçe daha 1Jyade endiş;;ı du- lmın~ını tcınm edecek bazı u· 
zası, hükumetin Yu"oslav mil - yan So\J'etler, sözden filiyıı- .suller teı;·blt c-tnıistir. 
Jet i'lin arzusu hilafına olarak ta g~çmcdeıı evvel başkalaı ının Keırni~yon<la !;:ılışan!ardan 
ilr!U pakta i!tihnkı talcdirindo muka\·cm~t ctti.(:'iıti görnı~k ar- bırçoğunı..n kan:ı.at;ne göre tek 
istif• et.t:ıek niyet'nd bulun - zusundadır. .. I vergi u~ulii lıem hük:lmet ""'k· 
du!darıııı biki;=i .ferdir. .h l.i nazarındaıı d>ı.ha pratik \"il 

Parola şudur· lkınaldc vc ı~
r ı yolı.nda tam bir emnıvct . 

ŞiMDİLİK 
BU KADAR! 

Uğursuz bir giinün 
1 

yıldöııünıi'i 
( Baı tarafı 3 Uncü sayf•dı ) 

evvell<i müstesna nıii.nevı mev
kiini kazandırmıştır. 

Bu ı,oiinü nnllrken, müstevli 
kuvvetlerin güzel Erlir'lemizin 
Oteıerine kadar ~okulmu.~ ol -
fllası, bize müstesna bir heye -
caıı veriyor. Eğ·er ona göz di -
kenıer varRa ıyi bilsinler ki.ı 
lleı,nnye ~!inin 11ıvri minare
leri o gözleri oyacak ve lı!emet
Ciıfe yeni ve e6SİZ zafer destan
Iaı:ı vazdırncaktır. 

'iluRA r .SERTOôLv ı 

ajansı bildıriyor . 
Yngos.Jv.\'yanııı ü~lli pakta ıl

tihakına ait protokol ınıza l'di
lirkrn \"on Ribbrntrop, Yugos -
lavy ı kraliyet hilkümetinin üç
lil pakta ilti'ı,ık arz•ıt rnıı izhar 
ettıi:in; ve "rala••nd kı pıı:J..1: 
dol ~..sili' müttefik bulunan bü
yilk nyj tlerle kenrfi ('!"• c llti 
>..a1

{ ed€ , devletletin Y. ,, . '·" 
t:·J;iımeti"ın bu tal<'bı!'ı 1-abııl 
cttıklerini lıı>vaıı etmişt " 
iagilierflllİıı vennış olduğu 

notanın m<".tıı.i 
Londra. 25 (a.a l ·- !ngilte

rcnin Belgrat elçisınııı Yugos
lavya Hariciye Nazırına Viya. -
naya hareketinden evvel \"errnı.1 
olduğu notanın metnı şudur'. 

Ek><elans, 
1 lngıltere hükumeti, Yu-

goslav 1".illtiımetimin siyasetine 
karşı lıtlyük bir an yış göster
miştir. çun i İngilt ro hükii -
men YUZQS1aVVIUUA bulundultıı 

:; - Hük 1metim l bu vazi - · 
yett.en lıabcrtlar ediyor ve mc -,' 
Bele hakı m .. :ı talimat istiyo 
ruuı. I 

4 Bu eım.ıca, Yugosl:ıv 
lti.ikiınıctı t.:ırnfınd.1n ılü;ti'lil -' 
ı~n bu lı rekctin 1 !'!i' .z hükiı -

eti tanı~ıni'l müsaı: .ıta il6 

g0ıiilec"(6 hakkında t.ir kana..: t 
yaratıl,.,,ai iı-ın t"~f tbüslerde 
bulunııf,fogunıı öğrenivnnım 
Böyle hir Meyi haklı göstc -
c<'k hiçbir ~eyin me••ctıt olnw
dığını ve lıiçbıı Ş<'yin bu kadar 
hakikate aykırı ı)lınıyacapuı 
ekselılnsınıza bilılirmckl • Ş<-rLf·ı' 
yabım. 

Lonclı:a, 211 (a.a.) Rcute-
rin diplomatik muhabiri yazı
vor· 
- Yu,_~oslavyaru:ı üçlil pakta ıl-ı 
ti~ 1 ınıu, bu~' kü .;ekli ile an-1 
la ;na::.•n kıyı:; . , <eb•hind~ zi-j 
y· de var vf'tı !· · 1!13.l' 

Belgrat, 2İi (a.a. l - Rent~r: 
Yugo~la\y.ı.ııın üclii pakta ilti
hakı. ga•et Jı-rin hu~u i nüsha
ları ile büytik manşetler altın
da halka ilin edilmi•tir. YugoH
lavyamn l:lil:ilmranhğı ve ıniıl
k: iamaıniyctıııe hürmet edilc
c.-ğı viidlni il:tiva eden Alman 
ve 1talyıın notaları en başta 
nc>rcd ilmektedir. 

Politika gazel.esi, şu mütaleo 
aları ncHetmekledır 1 

Üçlü Pakta iltihak, Yugosl•v 
yıı.ya, bütün komşuları ile ve J 
bilhassa Yugoslav mesc!cll ri 
kar.ıısınua anlayı~ını Ye Yugos
lav milletini.n tabii hislerine hür J 

ıneti bir k<>re daha isbat etnı' ' 
olan Almanya ile dürüst i>ı bır 1 
!iği siyasetini sulh içinde tak\·i 
ye etmek imkanını vcrmc.ktedır 
Yugosl'vyawn haı-eketi, her 
bakımdan gerek milli gerek en
ternasyonal fevkaliide elwmmı
yeti haiz bir hadısc teşkil etmek 
tedir. O derecedeki yakında 
k<nılisini mulı.'lkk1.k surette aös 

Ynı.,•0•3la~-yadll nümayişler "Emniyetimiz ı lal hem de halkı birGOk mü.şkü!ıit
Bclgr.at, :!5 (a.a.J .~ Reuter1 d"l l • t ·~..:·~· tan ku.1aracak bir m:ılıiyeltc
Yug sla\' balkı, lııidisc-lerin e i!me 1: IS enııul5l dir. 

iııkiş:ı.lbdan bihaw ~utulmak lgün y akın~aı·k bir Henüz k:ıti neticeye \'tı.rı ı· 
taılır. Fakat iıaborlerın teres - ~ mış c.ınıns•n:ı rağmen 1ek v ı 
~l: etti.ği her yrrde halkıu llk·ı harp sahası USl.''.~ün kabul olunacağı U • 
su!amelı gayet şıddetlt OlınLL3·ı oJacaktır mulrnaktadır 
tur. " Diüer taraftaıı da rnıgi i. le-ı>iin Knı vevats ~. 30 bin <o., ta;•'• 4 do) ı rine ait tahsiUıt üzerinde t •tkık-
kif, mihver alcy" in<• tezahür lirfada n•rilen lıonferans ler yap~~kta ve bu ıcsiffi 1 r: ı 
!erde bulunmuştur_ Urfa, 2:; (a.~. ı ~ Gi.rc:;.;n de Avruna! b11· ı .aıe getiıi n<?-

Dün Bclgratt.ı b~ok beyoo- mebusu Dr. Ha.'l&n Vasıf Son sine ~lışılmaktadır. 
name dağıtılmıştır. Bu beyan - yürek dün Haike>inde vcrıliği "!""---~---~ ... '!"----!~ 
namelerdc, hilk1i":ıet a.~:a31, 11 13/ kouferansta dün)'a \'a.ziytltinın 
milyon lı:ılkın m kaddcralı hak arzettiği ııı::ınz.:ıra ilt· büyük 
kında hiffeUe rar 'l'erınig hA- Til!"k milletinin bu '\ıtziyet kaı-
inlcr ',, olmak üzere itham reli!- şısuıJa dıırumumı izn.h <etmış 

ektedoı·. ve Tilrk miletini:: Büyük Baş-
Atinada .<'ffisür bu~ İnönü i'tr.ı.fında tek bir 

Atnn, 25 ( .n. ı · Yugos ·ı insan gibi topland•ğııu i•aret 
1 ~ın 'çlü pakta iltihak c- etmiş \'C bugiinkü harbin tarih-
e ';i ·aberi Yunıınis ııda çcıı;ni yaparak ınağlı1p olan mil-
ç, nıı hır ınfıafü' karşılanmış - !etlerin bu mağl!ıbi_vctlcriniıı te
tı.~ \ ı.ıgoslavy2nın kararı "ıı.r., sanü• v~ birlik noksanların -
kıdan ~ıırt.' u~ bir hanc;er dan ileri geldiğini hllii.kı.s va.
darbesi. ol ı"J; t v-i! edil ek-! taıı scı·~ı.si ı•e istiklal aşkın 
tedir • 0 >.;., ...,;ııt-tıP.:iı> 'eeııvüze ~1 

rayırıca milli ~ere! ve mrlıklıı
rı ile müca<le~ eclerek müten
vizlcı·i m.:nıleketlerin..i.c.-n kov • 
duklarıııı tebarüz «ltirnıiştir 

Bunıl:ın sonra devletimi%in ve 
partimizin au siyasetinin 
"Yurtta ımlh, Lıhaııda sulh., ve
cizesi.le tesbit edilmiş hulllllduğu 
nu izah !'Clec h:ıtip b:.ıştıı Bü
yük . efi. iz olduğu hs.lde o:ıun 
gösteril!i!'i . olda. f dakirlıkl:ı.. 
feraı;atıa çalışı:n k aşkımız ıs-
tiklal ve hllimivı-timiz: es 
olduğunu lıatırıiıtı:;:;:_ ·tir. 
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YENi SABAH 

KA IA Fen Memuru yetiştirilmek üzere 
memur tayini hakkında ilin 

7 Beygirden 110 beygire kadar 
DENiZ ve KARA MAZOTLU 

Maliye Vekaletinden 184 
Bundan sonra Benderof beni dırda oturarak yemek yec:ik ve 

karşısına alarak oyundaki va - ertesi giin için erken kalkmak 
:llfemi anlattı. üzere yattık. Sabahtan akşama 

•• • • o T o R LE R 1 M 1 z Gelmiştir ,I -1-
8/9/1 MO tarih Ye 2/460ft numan.lı .,_ı ıın:etede -te.Şr 

17/81940 tarlh ve 14J7'1 numaralı kıınrnameye ba!lı toprak tevzi ta
limatrulmNinln tatbiki için te:<kll edilen ve edilecek olan k~ 
da istihdam edibnek üzere yetiştirilmek lı;iıı tapu .,.. kadaotro U. wı.. 
dilrlilı}ü Fen Tatblluıt mektebinde atıQlan temin eılllmek - me
mur alııuıcalı:tır. Bu nıemurtyotc lalip oanlardcm -n ~ ve 
vesaik apl>da ~. 

Ben oyunda bir Amerika vah kadar ayak üzerinde durdu:;-tım 
psini temsil edecekmişim. La- I cihetle fena halde yorulmuş ol
brdı söylemiyecektim. Liı;an duğumdan, yatar yatmaz be -

Sa ibinin S .si Müessesesi 
bilmiyecektlm. Başımı yavaşı men uykuya daldım. 302 lstiklc11 caddesi, Beyoğlu, Telefon: 44934 
,avaş iki tarafa çevire - Panavınn ikinci ve üçilncü :i;:rt'G::ıııı:mmmamımı~ı::=ııa::ııt:=ıma•ıaıımlllİımai&·,ımzEi:ııınm••m:ı••••••ıa••••••m; 
cek, beni muayene etmek isti- günkri ·de çadırımız sabahtan 1 
Jelllere karşı itaat ile U.tedik - akşama kadar seyircilerle dol -

-D
ARA.NAN ŞAR'1'LAB 

1 - Y-.ı 10 dan la7.lo. olmam:ık; Aerini vapncaktım. du boşaldı. Diğer arkadaşlar bir ~;,;:;: 
Beni yarım metre yüksek bir takını hokkabazlıklar, güldürü - ~ 

-1irin üstüne cıkanp ayak ü- cü lıareketler yapıyorlarsa d:ı. I 
aıerinde durdurdular. J<:linıe de bütiln gelenler Amerika vahşi-j 
kemanı verdiler. &nderof sc - Rini, yani beni görmeğe geliyor-
yircil·~rin yanında "vira vira !ardı . 1 

hon" diye bağmnca keman ça - Oçüncli günil paydostan son-1 
lacaktım. Di{;er oyuncular da ra ustamız benden pek mem -
lı:cndi rollerini icm OO("'t'kk-r -ı mm bulunuyor, mükerumel bir 
eli. iş yaııuğımızdan dolayı bana te-

~~PARA 
~ BAT AT YAIWjllNIN 

~"-!'tci2:::,,:D:IR;,::E::K:::S:;.İY;;,:O:;;N:.::U:.::;D7'UR~-'1 ~~· 
~~="""""""'~· . - Buyurunuz' MciHyöl~r. M:ı şekkür ediyordu. Benim kum - ı 

damlıır, !fadmazclkr, nıini mi-1 pany" nezdinde itibarını artL.u;ı, 
ailer buyurunw. ! Burada pek 1 koltuklarım kabarmıştı. Alel -
ıtlizcl oyunlar gört'<:<'ksini2. Ba-; usul yemeği yedikten eoıın us
husus A mcrikadıın y~nl ı:elmış ta hesapları yaptı. Ancak kcn
llç renkli valışıyi, ysptJğı ına - dinin anlıyucağı veçhile bir J:il.· 
rlfetıeri, keman çatwğını r,öre - ğıch yaı:ıp çizdikten sonra, top- rT. fŞ BANKASI 

-' 
İOAl!uiııi eiuıı iŞ BAlllCASltıDA 
iKRAMIYEL.l ~AP AÇAR 

Z - ı:n as ıı... l O uncu aınıfa veyahut bu .ı..._,,e muadil dııl•• 

ı.tr mek!çte tabsll cmıırilt olmak: 
3 - Halen resmi bir d&trede mlı.tahdmı iııe, lııl1Uk i4;in muv:ıf. • 

kat abnıJ Glmak .. ııldli lliberıı. kendl<ılıoden l.tlhde edllecetı anla· 
111malıı:; 

-m
JIOBACAAr ŞEKLİ 

Yukarıdaki prtlan haiz bulunan taltplerln, ~ yazılı vcs' 
kaları bir Mıtlda ile en 14!1: 20 l.üyL< 1941 taribw kada< Milliye Ve
kllet!M «Milli Emllk> g6nclereeeklerdir. 

1 - Nüfus hi.\vi,.et .ara.kul «aalt T~ ~ w,-a reıuxtl bir 
maıluımca mııaaddak suntl> 

,.Z - ı Jat'a fotol!raf «ıilb boı(<Jk doinn. eb'adında> 
- Mektıop tasdikname veya ,.ıı.ıdet:>amesı casJı ft18 mUStld&ı , 

-eti.• 
cıekRiniz, Büyükkre on frnik laclığınuz paranın büytik bir 
ktiçiiklcre hcş fenik. kıi'mıru kendine ayırdıktan son-

Diy~ bığmnaı(:ı. başladı ra b::na yüz yünıi kuron vere- ' 
On dakika •ı>nra ":vlırda yir· rek: ' ı 

miden z.iyadP çoluk ço,·uk, ka-1 - İşte Mösyö Alfred bu da 

J(üçük tasarruf 
hesapları 1941 

iKRAMiYE PLANI 

1 lstanbul elektrik, tramvay ı1e tünel 
iıletmeleri umum müdürlüğünden: 

4 - MemuriyctV> buluıun~ iııe, t...dlkli sicil ~ ....,.ahut bu
hlndulu memu.riyetleor i(in ayn ayn Yesi.lcalar· 

6 - Slhh1 durumuntl1'1. köylerde ve htr iklimde vuite it.~mna el~T
riJll oldutumı dolr bir bWdlnıe! veya btledlye doktorluğu raporu. 

6 - C. MUddeiumumllltınd• mahldlml]'eti ..ımamtına dair v""""' 
•istida zirine milddelumuıntllko:e ta.dlkn meşruhat verilmesi kilıclır> 

7 - HllsnUhal kitıdı; dın erkek s<>yirri tophııınışlar • 

1 

senin hissen. 
dı. Cüm!ef'i h<'ni ha"rdlı> sev,.. Dedi. Ben de: 
rediyorlar, yanun~ riOkularak e- - Teşekkür ederim. 
ilmi, elbiseıni tutuyorlar, bir -1 ( A rka3ı var) 

KEŞlDELER: 4 Şubat, 2 Mayı .. 
1 Al1.1.toe. 1 lkinciteft"ln 

!ıtanbu! e!eltt:rilı: lnmvay ve tünel ieldmel...-1 demir 10u.n r b: oloe : 
llO Juıruş gündelıkle on usta kaldn"llllCı alıı>acakbr. 

Taliplerin nütw hllviyet cüzdanı, hüonü hal ve ııoıilılc ,_.,, ile 
birlikte Metrohaıı zemin luıtmda zat i§leri müdürlııtıııMı nı6ı Dwı 111· 

8 - A.kerllk ~tası «Nti.lmı ~et varaka&: zdp w.na ayrıcd 

istemez..> 

birleriy~: 

1 
. - ---·ı 

- Ne tuhaf ~ey! Acııb·• h11 a· ..,...- ~ 
tari~lorlnde y•pıhr. 

1941 iKRAMiYELERİ 
....... bildirilir. (2238) 

9 - Talip olon pbıo r-1 bir doirede mllotahdMn ise, ayrilJı;~

smdıl. mohzur olmadığına dair T'Klka dalebe müteallik istida ve mt"· · 
butu veslkolarm o daıre Vll!tta&ı lle göııderilmeoi halin<te ayrıca mu· 
vafakabıQJneyc mohal yoktur.> danı mı, yoksa h~yvan nıı• &;! lııı..A AC &ı,..., , 

Diye ~·ekdi~~rine soruyor -1 ,;;.:.e lllİll l!lil A A b • \ 
lardı. -.ıı:.> -

s.,yircilerin beni h:ıyvan 1JU1- ı 1 'l 3 4 5 6 7 8 ~ 
netmcl•'rinc fcn:ı halde k;zıyor-ı 
ııam da hiıktimi zaplediyonlum. 1 1 1 1 1 
Çünkü haklan vıtr·iı. Dil bil - 2 !•I 1 
mez, söz •Öyi<'rıı•-z, rrnk r~nk 3 I I I • I 
olan şey her hal.le bir hayvıuı-

il 
il ' 

1 adet 2000 Lirahk = 2000.-
3 > 1000 > = 3000.- > 
2 > 750 > = 1500.- > 
4 > 500 
8 > 2SO 
3~ > 

80 > 
300 > 

100 
50 
20 

> 
> 
> 

> 
> 

= 2000.- > 
= 2000.- > 
= 3500.- > 
=4000.- > 
- ' 6000.- > 

lstanbul hava mıntaka depo 
Amirliğinden: 

1 

1 
1 

1 ·- "f, l!ılll 400X24X20 baltah Iıruılı veya lıunı ıtırPt -1*la sa-1 
tm alınacakbr. 

2 - 372 liralik kati teminat Bakıd:A!y malmildürliltllne yatınlarak 

makbuzlarlle birlikte 3/4/941 perıenıbe gl1a1i saat H de Y~ilköy hııva 
mmtaka depo amirliii sabnalma komisyooUnda buluıımalan. (233i) 

10 -· .Af'llıde y8Z>lı feldlde taabhiltnom&; cbu taahhütnamcdc•ı 
m!\tccelıll kefilin reımıl dairelerden "R3'ııbut tlearl, moll '•ya sın•I mi\
~lf"rde mn..,uhdf'm 1>ltnası il\rttır>; 

NOT: Bu kefld.elname noıteree resen tanzim oluoacukhr. 

-IV
TAAIIHtlTNAME 

dan ba.',ka bir şey .;lan.azdı 4 I • ! 8 1 1 
Seyirciler giltik~c Ç·)ğalıyoı· • I 5 -, -1 ! 1111 

dıı. &ııcle~or k<'ri gır,'r-:k · ---
- V'irn ı·ir.ı hon. 6 1 !Dl ı ı•, : 
Diye bağınnca lırnıanı çal -1 7 :i3 ! l g' •: 1-,--

\',_ _Y_e_n_i_n_e....::§:.....r....::.iy_a_t_.lı 1 İstanbul Levazım amirliği satınalrna komisyonundan J
1 

Kardeş gibi I :.--1"'1·.01000-•ki··ıo_ru_tu.·ştu-r•nı.a-·od-u.nu_al_ın•a•ca•ktır-•. •B•c•h•er-•kil•. ----·b-lr_lturu,_,.:~ 

Maliye Vekiletiııt"e toprak tevzi talimatnamesinin taU>~\ci için te~k11 
edilecek )tomL~yonlarda istihdaın edilmek üz.er~, fen nıeınuru olEn··~!,; 

yetiştirilmek içi:. bir vuıfeye t:ıyin edilettk talim t•e it2j maks;.c!ı 

ile tapu ve kadastro ten mektebındc Ur.Hın ve talı.c:ilim neticesinde bu 
mekt.Ppten mezun olamaz veyühut nıektepteo mezun olduktan sonr'.1 
~ Sf:'ne müddetle hiı.met ita etmez veyahut istihdam P.dildiğim vaı.ıfe
den isUta eder vey::ı ldare hi2nıetimdcu memnıın olrnıy;ırak vuifenı.c 
nihayet verirse hem cez.ai sart \·e hem de tazmin nıahiyetiude olıuMk 
tucrc, yt'di ,.az ellt lir:ı öderneR:i; ve bunun ic;in hakl.ımda dava ikame
sine ve i1Am istihsaline lUzum olmadan bu taahhüt.namenin icraya. vaz.'ı 
vcyalıut ha:ıUneden alacatun vat"Sa bu alacağımdan d~ratc"l takas ,,.., 
mahsubu, ve yine bu taahhütna!Ticden mütevellit hf'l" h;111P'j biı· ihlil~ıf 
i(,.·Jn dava ikame:'Une lüı.wn hasıl olursa bu dav0:wn Ank~r~ı ır.:.ıhtt .. 
meieı1nce .rttyeUni kıtbul ve taahhüt ed4;Jorum. 

ma:fa baı;l:ıdını. ~eyı!"ilerin hay, 81--. __ I. _I ı, .. -1 l_IDI 
reti son derecey<' val'll ohlu. Dil - . Yeni neslin romancılarından 
iliz, lisan bilm~' bıı lıayvanııı 9 _.m.I 1 !_ . 1 .L.L. "Son Tango., romanının unutul-
bu luı.dar gilzd kerııan <;almaqı- Soldan Sağa : maz müellifi B1da~ Vefa Ko.rata-
m görüp ş:uıırmı:<lardı. 1 ll.r haııalık. yın yazmış o ugu son romanı l 

Parçayı ikmal ed»ı eli. dur - ~ Bir moyva, aydınlık. ikinci defa tekrar basılmıştır. 
ılum. O sıracla ku,·ağır.da bir 3 Kobul. akil. Çok 1aaa bir uı.mand*' birinci 
lı:llçülc çr.cuk nlaıı bi; maıia.m ya 1 4 Dir bUı. tabı biten bir büyük a.Şk roma-

k• •· ·· ' .. ti 1 nını okıımalannı karueriınize suna ya · o.llllP yıı:<unıe ,_.ına ·~ 5 - Tdılikeli bis 00.:ek, itıim. 
lııa.kmağa haıılaılı 1 6 Sonuna •Z• goı.,. kadınlM y~- tavsiye ederiz. 

Pek uzun süren bu ınuayt'lıe -1 ·rı ~- ·ı ··-------------. )•a.Y, Çl ucgl • 

den canını ~1kılılıı'.1 dtcUe alay 1 7 ı:;:net edatı, bir isim. B o R s A 
etmek için birdenbire dilimi çı- 8 __ KJğıtbane. 

kardım. 9 - Çift, alb oktan birini if•d"1 Benim bu hareketimden kor- İ ed•n kelime. 25 Mart 941 
lı:an çocuk ağlHmağı: ve ka•Jın Yul<aralan Aşağıya : Açılıı .,. 
da: 1 - Deve kafilesi, bir nota. k11panıı 

- Am:ınııı \Yah!:fi ~O(·uğumu 2 - Biı· ~. bir sebze. 
wntAcak! ı- 3 Bir zamir, ut ~alan. 

Diye bağırarak l<açrnağa baş- 1 4 _ Mal mQJk, çok defi!. 
Jadığından S('yircilt>r arasında ı s bknmciler IrulWıır. 
bir karg.a'i"bk eoldıı .. Çadırdan s _ Aza, hilldlındar. 
pkmak ıçın heı kt:; bırbiriyl~ çe 

1 

7 _ Dll, ceL 
lı:işiyorlarclı. 8 _ otuz gtın, ı~ı.t. 

Bu te~ ve kargaşalığı gö - 9 - Kabile, bir balık. 
rilnce kendimin nerL..cJ~ olduğu- · (Evvelki bulmacanın h.ılll) 
mu, vazifemi unutaralt yük~ek l 2 3 4 S 6 1 8 9 yerılen atladım: 

- Yahu knrlmıayw 1 Ben in· l 
anını. 

Diyerek balkı tf'skiıı Plm!'.i'e 2 
lıaşladım. Beni k<''1di aııı larındR \ 3 
gören ıa•yircil,,r daha zıvade I 
bağnşmaı;..; başladıklanndan e- 4 
minim ki söylediğim nDzleıi i~i-j 5 
ten olm.'\Jı. B".ş dakika sonra 6 çadırda kinı~·ı kalnıamıştı. 1 

E!S!Kitl$\EittitlR 
!(i•IAK~A RiEiT il 
M l ~lzlt 1 •lilPill ~ P 
E DiAl• tAK1•1M\A 
K ·AINIUIN'. •DIA R 
w,ı.l•IK •lriA. t.!!.A 
B 1EIDIAiV!A 1•'.AIV 

Londra 1 Sterlin 5.22 
Nevyork Dolar 132.20 

Cenevre tevlçre Frc 19.118 

Atına Drahmi .99 

Madrid Peaeta 12.845 
lk-lı,.'T'ad Dinar 3.1525 

Yokohama Yen 30.915 

Stokholm lsviçre kro<. S0.785 
ESHAM ve TAHVL.l.T 

Anadolu demiryolu 1 ve 2, 

1 1-~pe:;;;~~·n._ .... __ ........ 4.2 •. 4.o .... u •.• so .... ~ 

j, VANIKÖYDE 

SATILIK YALI 
Müracaat: Galata Voyvoda 
caddesi No. 4.0-4.2 Tel: 43225 

Ben yalnız ba,."l!lla çaclırcla do 7 
laşıyordum. Knlab:ı!ığın ara • ı B 
auıda dı.<;anya fiÜrUkknmiş o - Vefa ~ Klübiinden: 
lan Bcrnkrof iı.;cri girerdc lx·m 9 29.3.941 cumartesi gllnU saat 

o~TIE\L : li ı $IA K;A 
s ı •ıvt&ıTIA'N!• N 

yakanı<lan tuttu: _ _ 15 te senelik kongremiz yapı-

-: Ne y~plın? Ne yaptın? Sa bibi: A. Cemalettin S..raçoAl• ı Jacağından muhterem iızamızın 
Dıye b~~dı. N~riyat Mildi\rü: Maclt Çetin. Şe!ızadeba.<µnda Letafet apartı-
- Ne oldu ki? Basıldı(ıı yer. ( H. Bekir GUrsoylar ve 1 manındaki klüp merkezine 
- Daha Ol) olacak, biit.Un A. cemal•tt'n Saraçoglu matbaa•>) 1 teşrifleri riea olunur. 

mliştcrileı kaçtılar. 1 =-=-=-====:.;..:-=-=-=="'=========---.=======:.:·=-= __ 
- Ko':n1ıya iıliJer, bana ne? 
- D:mıı ne nıi? 1\:a~ınalarına 

_,_ RC~P oldtııı ! N;çin yerinden 
inerek a~·alarına girdin? 

1 Devlet Demiryolları İlanları 1 
- Ben ne bil;,} im~ Onlar bir 

biriyle r,ekiı;racı'.;rc IJa~ladıkla • Mub<ımmen bedeli (2~B5) lira olsn muhtehl kalınlikta 2150 kilo levha 
rından kv.vgcı etmesinler diye aınyar.t, 200 kilo örülmüş l:crd~unyant ve 100 kilo graliUi yağlı 4 kö::;e Sal-

~· m.a~:tra taahhüdi.in;i i!:ı cd~!l1:yen miltcahh;t na..-r.. ve hesabına (ll/4/l:l-11) 
ayırmak isteoı:u. \ _ Hay AH:ı'ı 15.,yıkjtU versin. ClAnın günü saoıt (14) on dörtte lla:vdarpa::ıada Gar binası dahilindeki &o .. 
Sen ne kadar but.lala imişsin? nıi~yc:ı tarafından <!Çık cksilt.nıe usuhle sal•n alınacaktu-. 
Onlıır zaten senden korkmu~ _ Bu i'e girmek b-tiyeıılerin (193) lira (88) kunı.:;luk muvakkat temin.at 
lardı, sen de aı·alarına nt· ve \tanunun tayin ettiı!i \·eı.~ik le lı' rlıkte ektilt.rf?c gti.nh aaatne katlar lco
laymca bütün bütün kcrktu- misyona müro.cn..'ltlan 1Az.ıı'1.dır. 
Ja.r. Bu işe ait s::ı.rtruımcler kon)isyoııdan p~r~ız olarak daiıtllrnakladır. 

- Ben bu kaılar :ı.danıın ben· _ :....._c::====::...:.:=~(;:22=2=9)============== 
den korkacaklarını bilir miyim? 1-
Ne ise bir i~tfr oldu. Bundan 
ııonra yapmanı. 

Benderof başını sallıyıırak ve 
bana hay<Ü yerine çık, bir daha 
aşağı inme, cmriııi verdikten 
eonra dışan çıktı, ben de sedi
rin üstüne çıkıp oturdum. 

Bcııdcrof yine çıngırağını sal
lıyarak müşteri davet etmcğe 
~!adı. Biraz sonra tek tlik ge
lenler de oluyordu. Yanm saat 
llOnr& yine çadır seyircilerfo dol
du. 

Artık akşama kndnr bir ka
:ııa olmaksızın seyirciler gelip 
Sittiler. Biz de ı:ece olunca ça-

Beykoz askeri satın alma komis
yonundan: 

ı - 60 ton kuru ot 3/4/941 &ünü. aai!t 1-4 de komiııy"uuıııuzı.:·, mı.l-

naka~aya konmuştur. 
2 - Takarrür eden fiy;:t üzeri:1den "la de 15 tett'Juat alınacaktır. 
3 - Evıal ve ~erait her gün mezkUr komisyonda göriUcbilJr. (2337) 

Selimiye tiinıen satın alma komis
yonundan: 

ı -- Selimiyc anbannda bulunan 1492 çift !lli7adı ı-eçmjş ask~r fotini

ııi 28/3/941 Cuma ııüniı saat 11 d~ satılacaktrr. 
2 - btel<liler aynı ııün vo aynı .. atte SollıDi1e:leki oatm alma komla· 

yonımda bahmmalan ııarttır. (2342) 

• 

70 ııantim fiyat tahmin edilmiştir. Pazarlıkla eksiltmesi 28/3/tH cuma 
filnO saat 16 da Tophanede Lv. lımir!itl aabn alına komi.3Yonunda yap;-
lacaktır. Kat1 tenıinall 4J lira 3:1 kuruştur. Tallpluiıa belli vaki~ 
komisyona celmelori. Evsafı komisy'>nda göri1Iür. (1015 - 21T4) 

••• 
Beherin.e. .S.15. ku"'"• fi,ya t~hmin edilen 100 adet a-.am bontozo J 

aluıacakbr. Pazarlıkla eUl!bnesi 28/3/1941 cuma ıcnıı aut H.30 da 
Tophanede Lv. Amir!ili oabn alına komiı:yonmıda yapdacaktlr. tık teıni
ııau 24 lira 31 kuı-uştur. Taliplerln beli; ?akitte komi!!)'ona ~eri. 

Mlktuı 

Adet 

(1016 - 2175) 

• • • 

8812 2.5 santil'ftlik tek dilli Çılurdtlı tMa. 
.:!08 4 santim paldum ucu tok8'ı. 

3500 Hamut için burgulu halka. 
2104 1.5 santimlik tek dilll toıuı. 
4208 311 sanllınlik t.ek dilli toka. 
1052 Hamut atacı. 
1062 Çavdar 1&pı simit. 
Yukarıda yaZJlı mal:r.emeleı:iıı pazarlıkla cbıllinıesl •~/3/941 cumo 

ıtmü aaat 14 de Tophanede Lv. imlrutı satın alma komiayommcla Drlll<!
alıhit nam ve hesabına yıı~ıhıcaktır. Hepsiııln tabmln b«lell 2797 lira D3 
Jı:uruştur. tık teminatı 209 lira 85 ktıroştur. -~ komisyonda cö- 1 
rl!lür. ı.teklilerin belli saatle komisyona ııeJmeleri. (1009 - 2148) 

••• 
6727,5 kilo _.. sabunlu kösele lal1)1ntı.sı ııallla<aktır. Pazarlık.la ebilt-1 

ıncsi 27/3/941 perıembe ııünü saat 16 da Tophanede Lv. Amirllli aatın al
ma komisyonunc!a yapılııcaktır. Tahmin bedeli 504 lira 55 ıcu,,.. kat'! 1 

ıcmlııatı 75 lira 89 kunııtıır. Ktı]>ll'Ular Tophanede Lv. mamul ambarında 
eörülllr. l~ldilerin belli vakitte komisyona gelmderi. (1020) (22'11) il 

Adre.!t: 
NUfus hüv}J'el var&ltnnıdakt hü-Y\:reti; 
. ........ nln cezai şart olarak taahhüt el:llii yedi yüz 

kadar ayni prtll'rla ınüte.ıelsil kefil olarak ke.f:ı:let ederiı!"'l. 

Ketiliıı meslek ve ad.reş,i; 

Nüfus hüviye1~ vara.kasındaki htKi7eti, 

-V-

elli llray.ı 

Kabul edilecek ta .. hplere, nıektepte he-r ay devaın edec-ek stajL.ı ı 

mücJdetincc aylık. 50 - 60 lira ü<.ret ve mektepten mezuniyetini nilite;..4 
kıp liYakat det.-ece1crinc ve teadül kanuriu esasl.arıno:a göre 100 • ıao 

lira ayitk: ücret "cr!lecekt1r. ~1638:> <221lt 

Marmara üssü bahri satınalma komisyonundan : 
l - K'*' bedellOl:i 12397 lira 12 kuruştan ibaret olup komutanlı~ın 

eöst;crece~i bir mahalde yaptırılaL"ak iıışaatlo. pazarlık ıwuJile Wilhr.esj 
27/Mart 19'tl perııernl>c glinü eaal 1'l <te tzmitte ı.,..,,ane kapısındoki ko
mb,.on binasında yapılacaktır . 

2 -- Bu işe aid fenni ve idari şartnarne pl..in ve keti.ileri her guı 
kombyonda ıörülebilir. Muvakkat leminatı 929 lira 80 kuru;ur. 

3 - Pauırliğa iştirak edeceklerin. bu gibi iıJ..-i yapt.ıı<larına dafr n~· 
tia mtidü.rlUklerinden ve ticaret odalarından alacakları ehliyet "·Esıkal,.;. .. 
nnı ve mahalli emniyet müdürlüklerinden çıkaraca..klan hüsnühal \.-Jrat:.
larını ve yukarıda rnikdarı yazılı ılk: teminatlarile birlikte belli gün \ e 
saatte komisyon ba~kanlığına ınüracaatları. (2236) 

••• 
4X8X8 250 adet köknar kadron. 

25X2, 5X4 320 adet köknar tahta. 

4XJX12 370 adet köknar lata. 1 1 
4X3X6 270 adet köknar lata. Deniz Leyazım satınalma komis1onund1n~ 

Yultanda yazılı kere;\eler alınacaaktı.r. Pazarhkla el<si!Uı""'1 :18/ll/ 1941 • _ 
cmna cunü saat 14.15 de Tophanede Lv. imiruğ! satın alma lroıniqonunda :------------------·----------
yapılacaktır. Kat'l teminatı 204 lirn 70 kuruştur. TalipleriA Belli vakit.tel 1 - Tahmin edilen mecınu bOOeli 12400 lira ol:nı me\ cut nürnunesi gt ... 
kom!.>yona gelmeleri. (1023 _ 2313) bi 2500 - 15500 kilo s!Uyen townun 27/3/941 ı>eCi<>Dlbe giinü saat ıot 

• 
0 0 

1 

da pazarlıkla eksillrncsi yapılecak~.!r. 

23.500 kilo balye çemberi alınacaktır. Pazarlilcla eksiltıne3! 28/3/941 2 - Taliplerin verecekleri miktadara göre yüuie 15 nisbetindc kuLi ~.,.. 
euma günü saat 14.15 de Tophanede Lv. 3.mirliği aabn abna komisyo- ıninattorile birlikte belli ıün ve saatte Kasımpe$ada bulunan komL..,.uoda 
ııunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 16.450 lira ilk teminatı 1233 lira 75 haı.ır bulunmaları ilan olunur. (2323) 

kuruştur. lstck.lilerin verebilecekleri nüm.une ve teminat.larile belli vekit- ~·•••••••••••••••••••••••••lllıı 
te komiı.yona gelmeleri. • • ~I027 - 23!6) 1 TÜRKiYE CÜMHURİYETI 

36.0CiO kilo toz şeker alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 28/3/1941 . cu- z ı• R A AT B A N K A S } 
ma günU saat 15 de Tophanede Lv Amirli.ti satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Tahmin bedeli 11.385 Ura kat'i teminatı 1707 lira 75 kuruş-
tur. ı-:vsaf ve nü.ınuncsi komisyonda görülUr. (1018 - 2220) 

• • • 
Beher kilosuna tahmin edilen fiyo.tı 337 kuruş 25 santim olan 13.483 

kilo 500 gro.n1 haki ve gri llc 159d kilo 500 gı:um beyaz renk tire ipliği 

alı.nacaktır. Pazarlıkla eksiltme::i 3/4/941 periJeınbc günü saat 15 de Top
hanede t~t. Lv. fımirJigi satın ·ıln1a konıf.syonunda yapıla<'aktır. Kati te
minatı 7629 lira 61 kuruştur. 'f'l.!tiınunc \'e s:ı.rtn;ımesi kt•m..: yonda görüıü:. 

tste.klilerin belli vakitte komi ·yona gf'lrn~1eri. (2028) (2333) .. ... 
A~a~ıda yaıılı k.\myon ve moto~ıklct pur~".ıları alınaC'o.ktLr. HM" Jbtl" 

ayrı l.alibe ihal~ edilebilir. list~i lto-ni~yonda cörülür. thal~i 3/~/9·1 ! 
perş"mbc giinü saat 14 de •rophancde Lv. funirliği satın ~-ılma komisyon.tan· 
da yapıhıcaktır. istckJ:lerıo belli \.'akitte konıi-:y 0 n1a ge1rr:Plcri. (1029)(2'J:l.t) 

K a ı em t ıı t • r ı K a t i t e m 1 n 3 t ı 

Lr. Kr. Lira Kr. 

17 760 81 11'1 12 

29 864 ~o 120 G6 
23 494 O:i 74 Jl 

31 328 33 40 25 
4 84 75 o 71 

Fiyat mürakabe koınisyonundan: ' 1 

K...-Jluş tarihi: 1888. - Sermo;;e•i. 100.000.000 Türk lira.ı. Şube v• 
Alanı adedi: 265 

Zirai ve Ticari her nevi banka muarr: I ·; i. 
Para blrlktirenleı•e 23€00 lira 1kran1iyl!! v or. 

. 
Zıraat Bank~ında kumbaralı ve ihbarsız ta.."Wl.rui h~ablaJ:ında ~n 

sz 50 ı:rası bulunanlara sened~ • defa çekilecek kuı·'a llP. 8 ~;.t~ı<L.ıKi 
p1.;,n3 göre ikr'1miye dağıL '~r.aKhr: 

4 aded 1.000 Llr3fık 4.000 Lira ~ 100 adcd &O liralı.-: s.ooo Lira 
• > 500 .,, 2.000 • 120 • -ıo • 4,aoo • 
4 'Jı 250 > 1.000 .. 16-0 • 20 > 3.200 , 

40 • 100 » 4.000 • 

DiKKAT: lfcsnplanndaki p31'8la.r bir sene içinde !10 llrad<ın »~~ıı 
dü fmiycnlere ikramiye çıktığı tnkdirde % 20 fa7JRsiyle verilt..-cekilf· 

58 No. lu iiAn: 51 No. lu il/ın i!e \'C 16/2/941 tarilıindeki gazctcl~rd·~ 
inti:ıar eden et fiyatlarından kıv=ı.ıc etin kilosu 75 kurusa indırilmis olup Kur'alar senede dört defa 11 Mart, 11 Haziran. 11 

H/3/9'tl tarihinden itibaren hu fiyat üzerinden satılacaktır. Karaman v• lül ve 11 Bl:rincikfuıun tarihlerinde çe!dleonktlr. 

E)· 

ddllc fi;ratlarında tebeddOI yoktur. ıtAn olunur. (23251 ı •••ı:ııımmıRlilillliS!mlflıili!llll•••••••ı•m•••-,,. 


