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'r-~~- -~~ 

MilıHr Yugoslaflga!J<I di. 
Jer kurbanlardan dalıa faz. 
la, dalıa mümtaz bir p<iye 
verir gibi ıöriindii- Buıiiıı 
bir elit• ..erir gibi J..vran
dılı şt1gleri !J""" 111iruuip 
bir fu•ıılta diğer •lil• ıeri 
..Jm•ı için 1111 ıaıiıti -1 

Ya.zan; Hil!ıeyin Cahlt YALÇIN 

.Ankara. S6 (T~f<>nla.) 
fa u ı;a.ıııimiyctsir.likler ve 1 
u;;;vkarşılıklı aldatma t.eşeb-

bü.sleri içinde cereyan e-! 
len ha2in bir komedya oldu. Sah 
ıe evvela. büyük bir yalanla baş
lıyor: Üçlil misaka girmeyi Yu· 1 
ıosıavyanın kendisi iııtemiş? 
Bunu protokol iı=a edilirken 
Alınan Hariciye Nazın von Rib
"'°trop aöy!Uyor ve Alman res
.ııl telgraf ajansı bilhassa ilan 
.ıdiyor. Yugoslavya hem Avru-

ilk Yugos
lav siyasi 20 Yıl evvel bugün 
mült_~cisi Za/erle tetevvüç eden ikin--. 

ile mulftkat ci lnönü Harbi başlamıştı 

lstanbala gelen 
Yugoslav Ayan 
azasından B. 

Vilder'in beyanatı 
---o--

"Svetkovic hükômeti 
1 

Yugoslav milletini 
temsil edemez,, 

Milletin makus talihini yenen Garp or
duları kumandanı ismet Paşaya (Milli 

Şef lnönü) Atatürkün telgrafı 

:::?'"/ ..,._....::; 
~ 
~ 

fEI. işlerinin sevk ve idaresinde , AJma.nya ile ltalya.nm. emri aı.1 8 • :nıder (ortada.) Zagrelıde lıaı~ evinde, Yagoslav Maliye Nımn Şnt.e (en sağda.) Yelşlı}, Yır 
ıına girmek ve miistakil bir goslavyamıı lsW'a eden lloııkova elÇJSl Gavrilowfo (B. Vilderin 8Sğıııda)ve Vlaiç ile ıtbıımış blrnısın.I 

" Üçlü Pakta iltihak yü
zü nden çıkacak dahili 
iğtişaşların memlekete 
vereceği zarar, Yugos
lavya mihvere erkekçe 
karşı koyduğu takdirde 
görmesi melhuz zarar-

ikinci İn(inü Harbi 
,\evlet sıfatile hUr bir halde ya- l 
~~u~:tarı:;:~:, Yugoslavyada Yugoslavyada ların çok fevkinde 

olacakttr. ,, 

hakkındaki gazımız 

3 üncii sayfamızda 
de bunu kendisi rica ederek k k} ki 
yapmış mevkiine dUııfu'illliyor. arışı l ar 
Yugoslavya Başvekili TBvetko
vlç ile Hariciye Nazın Marko
vlç, onları Yugoslavya tarihin- H t ft p kt 
de ebedi surette fena bir n&m er ara a a a 
De teşhir. edecek bu lekeyi ~- iltihak aleyhinde 
man Harıciye Naz:ınnın kendi
lerine stinnesini boyunlarıı':ı nümayişler oluyo 

"' .. 
umumı sansur 

Almanlar kıtaat 
göndermeğe 

hazır imişler 
bükerek mütevekkfl ve sesaız · 
kabul edecek derecede aciz ew>- ~t, 26 (a;a.) - Başvekil ı ı ri gösterdll Svetkovıç, hancıye nazın çın. Aııkara Radyo Gueteai 

er. ,.___._.... üth'• çar Ma.rlloviç ve Alınanyanm · 

Milli Şef lsveç 
elçisini kabul etti 

Ankara, 26 ( a.a.) - Relsicıım 
hur İsmet İnönü, bugün saat 16 
da Çankaya köşklerinde, yeni 
İsveç elçisi Einar .Modigi kabul 
etmişlerdir. Elçi, reisicibnhura 
itimatnamesini takdim etmiştir. 

Kabul eana>.;ında., hari.ci7e ve
ldl.leti umumi katibi Numıı.n 1ıJe ' 
nemencioğiu da hazır bulun • 
muştur. 

Yugoıılavyamn ilçlti pakta 
pakt& iltihakı •rifninde buna 
ıPddetle muhalif olan Yugoe
lavya Ayan b•ınndan Ye Yu
goslavyada Hırvatlar arasmda 

İki aylık ihracatımız 
büyük b' 'ya.si liftıza ın:a1ik 

o1an s. v~v ~ilder mem- 1941 yılının ilk iki ayında 31 
leketi:ınise ilk YugoıılaV ııi,_t 

:~~~tane~ milyon liralık ihracat ve 11 
buıyle Yllg'Olilavyanın bugün- • • • 

Türk - Sovyet 
Beyannamesi 

. Yugoslavya ~'"""" m . :" Belgrat elçisi Von Herren ile v 
bir Alman taz?'İl< ve tı;bdıdını;ı maiyetleri bu sabah saat 9.30 da iyanada üçlü paktı imzala-· 
tesir icra e~ış oldugunu bli· hususi trenle Belgrada gelmiş. i::.ı Yugoslavya Başvekili ile -lııllllllılllllllılllllllıı __ ... _lıılllllııllllllılll"'I 
tfln dlbıy.a biliyo~. ~~goala".ya- ler ve istasyonda hükümet ~ eiye Nazırını getirecek olan 
mn kendi nza.sı ile u~ler mıııa- karu ve aair devlet ricali. __ .__ trenin Viyanadan hareket saati 

idi vaziyeti, üçlil pakta iltihakı mılyon lıralık ıthalat yaptık 
.ebeplerl ve bunun Yugoııılarya-
da uyandırmt§ o~ aksına • :Annbra, 26 (LL) - lllil 1940 yıhnın bu ilk iki nyı dn 
ıne1ler hakkınd& goruşıneyı fa.y- J'l)ınııı ilk i1ı:i ayma ait dış ti • resinde ise ibracatınıızın de~eri 1 

dalı bulduk. earetimiırıe dair verilen resmi 22.238.519 lira ithalatımız da kına gi b'lm · · Un im ...,..,,.,... gizli tutıılmlllJtur. Amerika Co-
.ı..:;."I ~ ~~:; bir ~,,! dan karşılamnışlardır. loınbia nı.dyosunun verdiği' ma-
We~ teslim eder. Böyle olduğu lsta.ayona gelenler . ~da ltlmata göre üçüzlü pe.ktın im • 
halde, Alınan diplomasisinin in- !~yanın Belgrat s~fm Mam& :ııasmdruı. bir müddet evvel Yu
afaız)ığına bakınız ki avucu i- ~~ sefareti milat~ Fe- ıı:oslaryada matbuata ummnl 
çme aldığı Yugoolav devlet a- ' acaristan ııef'm .Bakaş sansür ve telefon muhaverelere
damlarma vatanlan.'la karşı en Beszenyey, Rumanya sefın C&- rine kontrol vazedilmiştir. Mcm 
acı bir aaI§.lıiyeti ytlkledl. Ve o den', Bulı:'aristan maslahatgü • leketin muhtelif yerlerinde zu
devlet ad&mlannm karakterle • zan S~tiyev ve Slovakya ma&- bur edaı karışıklıkların yazıl • 
rlndeki halifiiğe bakınız ki bu ~?atguza.n Clcker bulunmakta ması menedilmiştir. 
töhmet! bile üzerlerlne alınalı- idi. Bir Alınan radyosu Yugoslav-
ta bir isyan hissi du:ymadılar. İııgiUz matbuatmın t.eıfıdrleri yada asayişsi?.lik zuhur ettiği 

fmzaJenan misaka gelince: Londra, 26 (a.a.) - lngiliz takdirde Alınanyanın kıtaat 
İşte burada kanıılıkb bir ko- matbuatının dikkati tabii olarak göndermeğe hazır olduğunu 
medyaya tesadllf edivo~ Yu- Yugoslavya vaziyeti Uzerinde söyleıni.5tir. 
goolav devlet adıı.ntlan kendi temerküz etmektedir. l e~'!!!!'!!i>-'!!!!'!!!!!'!!'!!'"'!'!'!!!!'!!!"''!!!!'~ 
Yatand&ıılannı aldatmak ve bi.. Tiınes gay.etesi diyor ki: Svetkoviç ile alelAcele teııek-
lerini iptal ederek on.lan uyuıı- "Belgratt&n gelen bütün tel· kül eden kabinesine ancak yatış-
turınak i~in tedbirler alıyorlar grnflar Yugoslav milletinin bü- ma taraftan olan siya.al grup • 
ve mEII!leketlerinin i.stiklilllerini, ldlmetçe takip edilen siyaset }arla mali grupl&r ve gimalde
toprakl&nnın bütünlüğünU kur- karşısında müttehiden gösterdi- ki Hırvatlar tahammül etmekte 
ta.nnııı görünmeğe ralışıyorlar. ği infiali tebarüz ettirmektedir- fak&t l!lrplonn bUyUk bir kur 
J'al<&t büti!n bu tedbirlerin hü- ler. (Soou aa)'ta ı aütun 4 Jo) 
tnmsiiz bir Rey olduğunu il}----------------..:...---''------:....! 

ıerınden peklla bildikleri şiiphe
sizdir. Almanlar da Yugoslav • anti yayı bir kere fermanlarına bo- r 
'yun eğmeğe razı etmek için Z&

Yahir ve eşkli.l itibarile bazı 

:=:~~~ J Meydan Muharebesi ~ktan Jı:ararlRllıınm. bulunu • J 
yorlar. ) - · 

yugosıavya 1ıugnn bir d~y1 ) Büyu-k filom·ız ve denizaltıların sal-
ıı:eçerken bataklık bır zemıne , 
tesadüf etmiş bi~ yoıc~ya ~- dığı dehı::et. Kara gu" nler ve umu-
&iyor. Kanp sahile erışın~ u-: • ~ • 
midi ile kımıldadıkça, ayagının mi endışe karlillSIDda filomuz ne 
altındaki çürük ve yapı.şkan ze- , 'lf 

mln kendisini bir parça ~ll 1 iş gördü ? 
dibe doğru çekecektir ve nıha-
yet oraya saplanıp boğulacakhr • Yazan : İNGİLIZ BAŞVEKİLi ÇÖRÇIL 

Yugoslavya devlet adamlan 
içler misakın& iltihak protoko-
1\lnU imzaladıktan sonra, onla
ra von Ribbentrop imzası ile 

= Yarın üçüncü say/ amızda = 

Sayın devlet adamı bizi bü- ralrıım1a.ra nazaran 13.937.915 10.544.248 lira idi. , 
yük bir ~etle kabııl etti. Ve lirası birinciki.nun ayına ait ol.- Buna nazaran 1940 yılının 
su&llerımıze cevap venli. mak 1izıere birincik!ııun ve şu- tıirincikiı.n' un bat ı · , 

1 B V~ı.. V"-'- · · >-• lan ...._,,elti ibra •·- ı;u ay an ıçın- , ngiltere ve Ame- . ~v """" lıioıdir t ,_ay ">""' CAu_uılZln deki dış ticart"timizin lehimizde 
Mevzua ıPnnede:n evvel oJ<u- değeri 31.34.9.808 liradır. Bu iki kaydetmiş olduğu 11.694,271' 

rikada ÇOk iyi yuculanmıza , Bay Veı;eslaT aylık devre lıı;indeki ithalatımız liraya mukabil 1941 )~lının ay. 
V~rın phs.iye~ ~da iee 4.515.088 lirası birincikAnıın ı ni devresinde gene lehimize 

karşılandı ma!=t vermek lb~rız. 1878 ayma alt olarak 11.788.792 li- kaydedilen miktar 19 641.016 
Vaşington, 26 (a.a..) _Anı&- doğumlu olan B. Vılder aslen radır. liradır. ' 

rika BirleŞik devletleri hariciye Zagrepli olup çok eski bir poıı-1------------..:.__:.:.:...::.:__ _______ _ 
tıka adamıdır. Hukukçu olan o fA 'd k ı 1 k d ~ :ı=r~hc~~ı!~ miişnriinileyh umumı Harpten r ı ı are anunu- ran ve ra em,. r-

Türk So ,,Aı.ı•--· hak llVVel Hırvatistan mebııaluğ\ına 
=~~~~~ubu. ~-~!c:~~ta::ı:a.::ı$: nun bazı maddeleri yoüarı icin istikraz 

- Amerika Birleııii ~let- nnn bir lı:ısmı olan memleketini t d 'I d' I' 
!eri hUklımeti, Sovyetlıer Bir- Bud&poşle pıırlameııtosunda a 1 e ı ıyor yapılıyor 
!iği gibi bir büyült devletin, temsil etmiştir' Sırplarla Hır-komşu bir meınleketln hucum" a vatların birleşmesi taraftan o- Ankara, ~ (Hwıwıi) - Örfi '-k 26 (H ·ı 
maruz kalması takdirinde v=i- lan B. Vllder Umumt liılrp es- idare kanununun bazı mad:lele- ~tara, li ususı Hü-n••uıda b '-'~• ğrunda ~.ı.._ nnın' • tadili, yedek subay ve as· e ' mec se ><e\'keyle.liği 
Y

eti takviye eden bir ,_.., __ .,,,_ - u""""' u .........- bi la 'h d o· b k ı idam tmek , etini"'"""'~ mış, nihayet harptan sonra keri memlll'lar kanununun 13 cü r yı a a ıyar a 'ır<ian • 
teyit ee;ledi~ıy ~C'!ı': 1918 de Sırbistan, Yugoolavya- maddesine ild fıkra ilıivesi. yüz rak ve Iran buduthırına kadal'. 
rln bir memnuniyet duymak • ya tahavvül ettiği, Sırplarla de beş faizli hazine tahvili ih- yapılacak demiryolla•ının ikm:t• 

tadır Hırvatlar ve Slovenler birleşti'" racıına dair layihalar Başvekô.- · ~ iç. in otuz milyon lirayR kadar 
. ~ ,,. lett tik akd' ' Summer Wellea, Yugostav • zaman Zağrep mebusluğuna se- en Meclise gönderilmiştir. ıs raz ı ıçin müsaade iste. 

va:ıun iiçlü pakta iltihakı hak- ~ik~'::Y~!:,.;~iAoiaynı: }şçi sigortaları ınektedir. 
kında sorulan bir suale cevaben 6 .. ......,.... de şunları söyle~: zamanda eski bir gareteci oldu- Ankara, 26 (Hususi) - İşçi 

_ Amerika Birleşik Devlet- ğundan (Zagreb) de Nova RI· ııigorta.la.rı teşkilat li.yibası 1 
leri Reisi, 1939 bidayetinde şan- yeç adında bir gaz.ete çıkarmak· Meclise gelerek Maliy~, Adliye, 1 
söliye Bitlere ve Jrl··--"-'ye ta devam etmiştir. Bu faaliyeti bütçe ve lkbsat enciimenlerine 
gönderdiği mesajlard~ 

1 
___ ......:.<s_._"...:".::.•c;:•Y...:f•:...:..l ..:••:.:"tu=":;_:.2.::.u...::ı:.....:.....:ha.:.::.:...v::ale=-::ed::i::bn=iş::tir:....:.~----

memleketlerin tamamiyet ve i.&
tiklô.line hürmet edileceği ümi
dini izhar etmişti. 

Memleketimizin siyaseti, da· 
(Sonu ıayfa 6 •Otun S de) 

r--HARP,
VAZiYETI 
• • 

SABAHTAN SABAHA: 
,..,,.. .. .........,..~ .. ~ ..... · " .. 

Yedi menfi negüs'ün 
içinde kısmeti 

i 

Lord Halifa:'ın 
mühim nutku 

Nevyork, 26 (a,a.) 1nı:ıl-
terenin Va.!,ington büyük elçi· 
ai Lord Halifa..-.: "Pilgrims.. im: 
cenriyetinin dün akşamki ziy:.· 
fetinde irat ettiği bir nulukta 
İngilterenin harp ve sulh gaye
lerini izah etm~lir. 

İngilterenin tasıa.V\111 etliği 
Yftlİ dünyanın tarifini yapan 

(Sor.il sayfa 5 siitun 6 de) 

iki mektup verildi. Ru kiiğ!tlı.- r..---------------------~ nn biri Yugoo1!1.vyJnın top;ıık - - - -~--- -~-- -----~ YAZAN: 
h!kimiyetini ve t&mamlılıgını Yugoslav devltt ıı.cLmılarının &o türecekse de takip ohman yol- Emekli G•n-1 

Müsabakaınız: 

temin ediyor, dlğen mihver dev line verilen bu iki kağıt parça- !arın ayn olınası elbette bir Kemal Koçer 
letl~rinin harp esn~runc"a Yugos- sının banka.da ka_rşılıgı olmıyan hikmete istinat et:nek icabeder. .J-----~..:....::.::.:--J 
lav loprakları.ıdan n:ıker kıtala- iki çekten ne farkı ı·ıı.?·Jır? Yu- Biz bu işin SllTllll Alınanya-nı ııı ve nakli;at,nuı geçm!'Sİ· goslav devlc;t adambrı bunlara nın şu sırada çok wr bir mev- Evdeki hesaplar 
ne müsaade isteıaiyecekleriııi inaıurlılr ve Sırp efl:iı.rıumumi- kide hulunnıasında görürüz. O· I 
,idcyliyor. yesini uyuşturn;ağa muvaffak na behemehal bir muvaffakiyetı 

Genç imparatorluk, istik· 
batini verimli hayat sahaları 
edinmekle temin edebilirdi. 
Benimsenen Akdeniz, TraU
lusla emin bir irtibata yarı -
yabilirdi. Muhteşem deniz 
ve hava filoları bu emniyeti 
verecekti. Fakat, Habeglıı
tanla ne deniz, ne de hava 
yolları tehlikesiz değillerdi. 
Bütün bir Nil hayat sahala
rını sulıya.cakb. Ak ve Kı
zıl denizler hô.lı:lm donanma 
nın cev!Angihı olacaktı. Ha- j 

Eıı şartlara hakılıf'A. Yugos. olurlarsa ne bahtiyarlık? bir alev bir yaldız !izim. Yu • 
lavva devlctituu arazisine ve Bitler "yeni ııizil.lll,, ını kü· goslavyayı daha fazla ~ıkıştırsa, 
i!C:~ .!iline halel ge,mıyecek zan çili< devletlere kabul etl.irirken belki eol!nden kaçırabilirdi, Bu 1 

olıınur. Fakat üçüzlü misaka muhtelif metodlar tıU<ip edi • korku ve prestijini biraz kuv -ı 
iltihak etmenin manası ne yor. Mcsclli. RumanvıU1ın dişle- vetlendirınek için duyduğu ,1d· ı 
dir? tiçüzlU misakı iptida yap- rini sökerken hiçbir uyuşturucu detli ihtiyaç onu bazı noktalara 
mayıp da ona ııo-.:ııad&n iltih.llt il&ç kulhtnmaı,":ı. lilzwn ı:örı~ göz yuınmağa mecbuı· etti. O. 
eden devletleri ı v-d.1.ifesi misa· di. Bulgaristan, kendı dişlennt nun için, Yugoslavyaya diğer 

1 

kın sahibi olan ?e A vnıpa ile kendi eöktU ve Almanyayı en kurbanlardan d&lıa fazla, dalı& 
Atrikanın yeniden teııkili ve i· ufak bir zahmetten bile kur - mümtaz bir piı.ye verir gı'bi gö-
4aresi vazifesini lherlerine alan tardı. Yugoslavyada ise hi.; oı.. ıiindil. Bug'iln bir elile verir gibi 
Almanya ile ltaıyanm göstere- mazsa zevahiri gözetmek ko · davrandığı 'l<'Yleri yarın mUna
eelı:Jerl yolda yürlbnelr ve emr&- medyası tatlıik edildi Bu niçin! slp bir fırsatta diğer elile &eri 
decelderl IJflYleri yapnak değil Vakıa bütün bu muhtelif uaııl- aimaaı i~in ne mani var• 
midir' Bu hakikat kar1JISllld&, ler Almanyayı ayni ııedde gô- Jlll9el)'İll Clahit Yü.Çll( 

(- aayfa ı ttlltu1t 1 de) 

J . ,. 

• 30 
utlSABAKANIN ŞEKLİ 

Bu parçayı kesip ıaklayınız. 

&on pill"Ça nqredlldlkten sonra 
bu pa~alar bir araya getirilmek 
suretiyle meydana çıkacak reaml, 

Negüs, şimdi Adiı; • a.lıftbayı görür gibi ohnuştıır. va><ıh adrulnlz<• birlikte ldar .. 

Mihver Devletlerinin, hükll· ı dar ve devlet reislerinin sayım mizo o61tdermok bat.ar muoaba· 
metini, tacını, tahtını çarpıp yarım düzilneden fazladır: Avua kamıza iftlrak için !<Afi g.ıocok· 
memleketinden attığı htiklim- ce.ı.n• •yf• 4 ailtun 4 d•) t._.•.,1•,;.· _________ _. 
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Hl 
Tütün 

bedelleri l 

Y&"'llt SABAB 

il 

u aı 
1ft.e • gece benim için hi~ - Affcdermıiz, NAdire ha- , 

akıl ve hayalimden geçirmedi- nımcığım, bu cevabınızdan hiç. D •• d k"kJ • ---o--ği~~~1 u~e:~~bu- bir~~yarn•d1mı_ Polonya, Jı,ransa un e tet l enne devam etti, Tecrlibeler on "beş 
:r1c~ııfu~~~:.! ~:a~=;~etilıı:rum:~ ve JJlacarlar bloka vapur kaptanlarından seyrisefer nisana kadar 
hi• 0 edilir derecede asabileı}fniş.- Dl salladı. paralarını verecek! • 1 • h kk d • IB-18 lana ·L 
ti. Benim onlarda kabpdan -: .Evet! .. Anlıyamıya.cağını- Harpten evvel Polonya.ya sa- iŞ en a 10 a izahat aldı ıu. m CBH 
pek memnun görilndü. zı ~~ıyorum.1• Bunu çoktandır Wa;ı tütün bedelleri, Polonya.da .. -~ilinı:andebulbulbelunedian'yee:_,.,hwı·ud~~~ 

\"dkıa onu heyccanA dllıfüren g&-iiyordum ... dedi. Ben de Rize kalm••tı. l1i güne yakın bır xamandan- Buradaki tetkiklerime dev.ıım un.u ""' ........... 
karlar erimİ\I bulunuyor, fakat bunu ne zamandanlıeri aöyle-: u~ zamanlardanberi cere _ beri.~ Ye Trakyada 

1 
etmek üaere 'bir iki güa daha is- 1arda yapılmuı mukarrer bulu-

="~ı!~~a.rda :~~~. - mek iııtiyo:rıJımı ! .. Fakat, eon- • yan eden müzakereler neticesin-' ~ık ~e bulanan . MUnaka- • tanbulda lı:alacağnn. nan mevzii alarm tecrübeleri -
u• """ ...,,.. ....... .,... ~ bunu sı.ze ııöyleıııeB.İll hiçbir, ıı.. Poloııya rejisi, tütün bedel-' !it Vekili. ~det Kcnm İnce-. Bugün 'Denieyollan vapur BÜ- nın 15 nisana kadar t.amamlan-

)'Qrdu. faıdesi olmıyacağını .ıu.tınerek !erini venneğe razı olmuştur.• dayı bır ı~ı giln.e kadar An- . varilerirıi. davet ettim. Deıuz _ ması kar~. Bu iti-
Odasırun pencereaiııdeıı lııı. n.z geçmi•tiın.,, Evet, Klidını !. j Tiirkiye Cümhuriyet .Merk-1 kara.Y. a donecckt.ır.. yollan i<hreı;inde :kendilerile barla L.-ı.anbul vW.yeti ııefer-

manzarnyı garip bir heyecanla Fakat, şm';di.!,i~ dinlerken bu Bankası, Polonyadalri tütti;! Munaka!At Velcilı, diin, ~v-' hasbıhalde bulundum. Bu ko- berük müdürlüğü kaza kayınar 
aeyredip duı-.ı.n Balıtwıor, ak - temız kalblilıgınız, arl<ada.ıı can ı' blokajından, ihracat tacirlerinin I~ J?.<:~~yollan Umum mu • 1ı ıı.uşmalarnruz esnasında posta kıı:nk:rma gtindcrdiği bir ta-· 
.,am yemeğinde benden boyuna bbğınız beoi çok müteeeıılr et- alacaklannı 'l'emleğe lxı.şlaınış- dürlugune gelet<ek şilep nakli- w.purlanmızın ve ııileplerin :ıniın1;ı 15 nisaua kadar mevcut Finlnnıllyaya ait haberleri so - ti... . ı tır. Ancak, bazı sebeplerden do- 1 y~tı ve diğer muhtelif i§ler ~- · aeyriieefcri hakkında iz&hat al- müddet zarfında mevzü alamt. 
rıışturup durduktan, muhtelit N&dire hamının hu -'"'p söz layı ellerinde Polonyaya tütün rinde meşgul olmuştur. Vekil, dnn. Gemi~n :ve :ııürette- tecriibeei için bir gün k&rarl:ış
nı.dyo merkezlerinden Finlan - !eri beni bttsbiltfln ~ _ aattığına dair vesilı:a bulıınmı- dun, bır arkadaııımıza yenidMı batın ihtiyııçlarıru sordum. Kcn- tırılmasını ıstemiştir. Bugünler 
diya ha.rp tebliğlerini uzun uza- tı. Ha~lrı.ındaki Jltifa.tlı .özle _ 1 yaıı. bazı tacirler, alacaklarını şu "beyanatf:a buluıım~-.tıır: dilerine, yeniden yap!lacak iş- kaymakamlar ta.rafından vili. -ı 
dıya dinledikten, Fin harbi ~ = hıç bir 111zum ohnadlğınt ı alamamaktadırlar. Bu tacirler,· - Bugun de Denıı:yollann-j ıer etrafında, düşündüklerimi yete bilJirilerek ve o gön bu 
r!ne bir hayli de münakaşalar- aöylemek için 9511m11 Jıestim. İstanbul Ticaret Ye Sana.yi o-. da " lımanda meşgul oidum. eôylcdi.-n . ., hz•l•ma alımn tecrübeleri ya-
da bulııoduktıın soora. bir geoe - li'akat, mııbteran Nadire dasııı:ı müracaat e>-'•Jımlir. O-' pılacııktır. elinden k ld • · · .__. ğı ı _..,, El P r.ar gun" Üsküd' ---'-- -•--
evv UY USUZ 0 ugu ıçın ......... mcı m...... de , fıankll nezdinde tavassutta ma da N 1 J t• ı ..,_ ~ 
erkenden yatıp iııtirahat etmek Diye itiraz etmek istedim. bulımacaktır. Bu makBRt ilo a 1 yapılması muhtemeldir. 
istedi. Nldire hauım IDeyUll bir ha- 3 kişilik bir de heyet seçilmiş- .o\a11sı& bir lı&ber Bıınu !ırat lıilen!k biz N&- reketle ııödlmü yanda bıraktı . tir. cı· n ayet"ı Re m z ii Dwer taraftan dün çıkaıı. bir 
dire hanımın küçölt ~!Atlığı- ve acı bir hayretle ba!ımı sallı-' Macaristan ve Fransa da blo- ll akşam guetesi emniyet teşlri-nın eski büyt\k çini ııoba.yı ıkide yarak; ke tiıtiin paralanın vermcğl ka- !atı memurlan tarafından l!G-

lıirde iifliY"'rek alevlemeye uj- - Siz, dedi, bir katil adamın imi etmişlerdir. MaL-aristan, p b • k • . , kakta tesadüf edifon ber vataıı.-
rattığı odasına çekildik. 1ı&ıa. sıhhatiıe meşgul oluyor- ihracat t:acirlerimisin a.lacağının en emn atılı t 8. Muhakeme müd· daşa .zehirli gaz kursıarınıı. c1e -

Nid!re han.mı her zamanki llllDUZ !. dörtte üçünö lıllerkcz Banka.- vam ettiğine dair vesika soru -
g;bi ııa!llİZ ııadaaıs. mazlilılt ~ Yerimde fırtadmı ve son sına yatırmıştır. Fransız r.- Seneye mahkum deİumumİnİn mÜ· lacağını yazmıştır. Vi!Ayette 
ntl!tev;>kkll halile tıi. koca.ııı za- d«ece ııa-"8-lamr.ı biT halde· J jisi, harpten evvel J.l'ransaya 0 l d U l yaptıgımız tahkikatg nazaran manınclan kalma eelti bi~im ge- - Ne buyurdunwı? diye ke- satılan tütün ftyatlarınıd& yü- ta easına lfaldı bu haber tamamiyle 881bazdır. 
niıı minderli koltuğuna oturup ~edim. Katil adamm mı ? 

0 
da 1 de 30 nispetinde ten.ı:illt yapa- Elma dağında metresi Pen - Bwıdan bir milddet evvel Su! Şehrimizde geçen sene açılan 

bcnıMle ~e çalmaya hazırlan- ilim?.. , rak hesabım ödmıi,7br. Fran - beyi kıskançlık eaikasiyle ili- tanalımette Esma isminde ihti· bu kurı;lrırcla mükellef tutulan 
dıtı sirada, ben kendisine so - Nadire hanım bı!nim bu te- sadaki blokajdan yüule 15 ııiıı- dürmekle suçlu Tahir Gömlliln yar bir dilenci kadını öldüre- vatandaşlar tamamiyle yetiş-
bayla ~ evlatlığı bir ba- llıı ve hayretim karşısuı<h vine petinde lıakiye kalmJobr. ağır cezadaki muhakemesine rek kesik başını polise ihbar c-ı tirilmiş ve bu şene bu şekilde 
lıane ~ dışarı göndermeeirıi hiç istifini bo91ııamışt:ı. - d!in de devam olundu ve neti- den ve netiet.'<ie ıtinüta bulu _ kurslar açılmamıştır. 
işaret ettim. Yalnız, elektrik !Ambasmın celendirildi. nan Yugo5lavyalı Remzinin mu Pasif korunma kıırslım da bu 

Kendisine mlhtm bir şey yüzüne vuran kavun ;..; aydın· 1 Den "zy o /la rı Suçlunuıı I'enbeyi kasteıı. öJ.. hak . - sene son devrelerini yaparak eöyliycceğiml hisseden Ni.dire lığınıla: ~un mazlmıı ~ gam· l dürdüğü sabit görillınekle 18 vame~l=~.3fu~~'"'.a~~t'~ vazifelerini tamamlamı.şlartlır. 
hanım hemen evtatlığuıı banbnf lı ınavı göder:lnde aessu: sessiz k l ·ı • nıeye mahkümiyetine karar teki itiraflarını mahkemede r~t 

~~T ı:.~ıe~~ ~U~oe ~r!ı. başla:U;ıl oopera 1 ı ~~ ~~~~ti;=:,c:~ ~~~~!'v':'~!~~r!~ı:~; Kira bedellerini 
aavdı ve: kaldım. ' matlığından bu cıızaıun üçte ledi~ni iddia eyi~.. -·o---

- Hoyrola, evlidım.. bir ,,.., Nadire hamın yqıar ı.n..."an 1 Umumi kongresi ikisi tenı<il edilerek G scııe hap- Şalı"t 
1 

Dil
• "''yll ___._...__, pennı· . ...._ m..,_...... ::ı::;,.. • --L'-~-ı--tin~ '··-a.r kılın- ı olarak dinlenilen knmi-IA tt l "dd Dlye ::::-· ôyle durd;;_"" ......._ ..--~- dün ~pıldı dı . ......,.wuJ- ~ A<U" eer; ~in. kel'.di 11ünho ve. I' ıran ar Şl et• 

Çoeu~t,yanı~=~t:.:1 Sonr11., y8lvaran yqtı g&ıer- . Deııizyolları kooperatifinin MAARiFTE :ı"fu~~u~ne d~~~~;:Je takip olanacakll 
.,~, ~~~ le yl\.zilme babralt f:ll'Yet "lı.l~ak yıllık umumi heyet toplantısı, Ü _ h • ııöyledi. Muhakem~ müddeiumu Vali ve belediye reisi Doktor 

ııeleyi kCllUlflll&ktaıı çekindi.m.. ltir sesle; . _ : di,la Tophaııedelı:i esti Se,,..;-. Ç m U l m miliğin talebini ve iddianam• i- Lütfi ırdar son günlerde Kadı-
Belki _,,, __ söyler ve &hl:alor•.' Ayaklann- ._ · - • J·- k O _. - - ....,.."1111, .~- fa.in. binasında ya~. Top l•onfer&'"'S ni yapmaaı için b'1;?ka bir güne , öy ve sküdar mıntakalarında ı 
u lıınhr diye... Y&li konuşalım... 1 lantıda 1940 ııeneıri beııap. Jı:lr . ..., btrakıldı. ev ve kö~k kiralarının arttınl-
k:!:!~~-~adı:=, snı.::I Dedi. ..e'zarap ~osu. mttral<ipler Ankara. Sı~l Bilgiler. oku- Dünkü ihracat dığınadair y&.pılan neııriyatı na-

1.CU> 7- .,l - Rica ederbıa, 1fldtre ha·; raporu okunmuş, yeni mocliııi lu ıproieeorleriadeu. Tahsın A- zarı dıkkate alarak bu ıı;m dik-
titi eipraanı gayet derin bir nım!. ldare IH,eti ııeçilmi§tir. ~ .tn: ayııı 31 inde ve nisanın Dün de yarım mılyon liralık kat ve ehem'lliyet!e tetkikini 
Wta~~~a~~ ~ - Evet.. lftt!en.. Jaftf. .. -'r-1 Okunan raporda Jı:ooperati- ikisina.ı ve dördilnde Univerai- ihracat yapılmı~tır. Pünkii ih- euıretmiıjtir. · 1 
........_._ ...., ..,,_._.__ ,;:,~-;::,: . tık bir defa ağzımdan çıkmış' fin gcr,.en bir sene sarfında te merkez bina.sır.da hukuk fa- racabn huswıiy ti Rumanya _ Bu roıntaka kaymakamlanıia 
.._......, ...-. ,_.._.. • .....- u, bulundu.. Söyliyeceğim .. 7.aten,

1

' 5'183 lir• kir teıni:ıı ettiği bil _ !'fille.i. salonlarında ilkı "Harp ya yüz bin liralık p:ıça.vradır . gönderilen bi'r tainim ıle, vazi:-
ıe mi·'.. bu ııkvem, aıınıyonnn,,flOh ge- dirilmekte Jdi ilrtısaaıyatı ve hat!c., mevzulu Bundan b:ışka muhte1if mem- yetiff't EtL~ı ernredilm~r. Bu, 

- 1!lNt; NWit'6 hanımcı- ea... 1 Gö~er · eıııtıMttlda koe>- olm~ l1zet'e üç konferans vere- leketlere deri, tütün,· dan, ana - teftişler esnasında binalarının 
ğım!. - Fakat, Nldlre hıınun, ku- peratifin Kocataş ı-- 'M aa cektir. son, yer fıstığı ııatılmıştır. kiralanln arttıra.rak konturat 

Ve ıı- )JN>ıtisine bir gece mm. rica Jıderim. N• aiiv-1 r;atı.şları dolayuiyle duçar ol- yapanlar ve yahut bimı.lannı 

rnv~emı:zra~ :.a~ ~?.ymrm!. E"8t ~:. ~m~~=:~r. Bandrolu bozuk rakılar ~~ı;,a~~z~:~~~i~~~;:e:· 
bapnda
te BahtaeoNP'diiğlbn~yamkil, ~~.~~ l&dım!., ıııaya. · · ve Koeataş .,._ \ ler te.>bit edildiği takdirde bun-

.....,...,... g GörlJv-- ........... A '--'- .... ..- 1 , ~~ &ı - ...., uu- ..-- zorundan h8sıl olım. ııarar ee- ar hakkında derhal takibat ya-
ınlth&ti i<;tn gayet tehlikeli olan yin tarlanda ~- hepleri anı.ı~. K.oopera.- B • pıılıicaktır. • 

~;,~ı::;:a:s~i= (.lr~ wr) tit ile xo:;::~.r:- "8 Bil mö- __ t_r d.e memurlara ruşvet vermeye ~ ' 
diilnl. bunun için. de kendisi - ------- eııııesesi · ~ _..ek • ~ Bir ero·mc·ı sı·~ ::a ~:11:;.!~~~ Beyanname ~~v:e:=·2S:: kalktı, mahkum ve tevkif edildi uv 

~ 1ııanmı beai ~erken vermigen ma- ::=.,:;; :r_::-
1 

""' ....... _._.... _ .... ,., •• ,~-W• üstünde yakalandı 
llııt ftıııte ıı!pruını tazeliyor ft S.-ı.di ,._si_", Se.it ~ mahkemesine memurlara riif- Bam ben rakı ııatnııyorum. Ne Halen mevkuf bulwıan eroin 
Ji!ızla imi. hı.; bir cew.p Hl_. •ı t / haddin C'b-v>itu, Baha Değer, . 'ftlt vermek "8 inhi8'ır rakılan- anyacaksınız •.. dıye kontrole kaçakçısı Arap Mahmudun 
da gıa)'et dalguı bir halde din- nı a UraCl Qr . Eaat Çorgua, Sait Ozıeg., Ji'athi, Dl açan.le yllksek d~eceli rakı imkan ve müsaade vermemi;;- kardeşi Yusufun da kaçakçılık 
~ ~ blttlğiııJ Atalık, Ahdi Gtiröney, 7-hir' ia 1 erine aı;tk ve gradosu dü- tir. Nihayet maba.lle bekçisi ile vaptığını haber alan Gümrük 
~ yftzttme bir .- Met Okya,y Eeref Alı:yıldııa. §ilk rakılar doklurarak 1111.t- gelinmiş bu defa yine: muhafaza memurları, hakkında 
rip prlp balctı. Hakkında tu1ulan zabıt- ~ de fUAlardır: . ımdrtall llliÇiu bir meeeci geti- Ara takibata girişmışlerdi. 

Sonra, btrdenlıİl'e: lar MQrak-L.... k Cemal ~ 1'9odl rildi. - tmam.. benim dükki- Yusuf, köprünün Haliç iJl.. 
- Sh çok ııafmm:, e~'. 1 .- ornisyonu Sa-deıııpcti. Halit sıır.ı_ Tutula apta ve dinlenilen ~rakı yoktur. kelesinde eroin satarken me -
Heyretle Nldire banımın y6- tetkık edecek plıitleriıı ifadesine göre pek annda bulwıunca dükkinı· murlar tarafından cürmümeşhut 

DUııkll nlle!w h ıı.a maııi- Jnab;ı ve aksi bir satıcı ola.ıı. ·~ kıı:pattı~k karakola gö- halinde yakalanmış ve adliyeye 
fatura ticaretlıaııele her t<ıZ11ay Kadıköy bu BUÇlu ınahkeaıedıe adeti ifa- t1inııuşlerdır. Yolda tanıdığ1 bir verilmiştir , 

• .__ kon....-i 9 vermııiyor Çoctıklar gibl bakkal dükkanına giren Aranı ..,0 IY""'"D,... 
ay vennege mecuuı- oldaldan be- "'' ~ Jnc;kıra hM;bn. ag·ıayordu. Kav&di~. ondan 4. tane 2.5 luk "" L = .ı:: 
==.neJe?-~ iatiıı..kU HAdiaeyi kısaca anlatalım: olmak U?.ere lO ltra alın1' ve La t•k k k 1 ğı 

Fiyat m~-ıınnı.ı tara- Daha mahkemeden içeriye ~emurların yanına gelince s ı aça çı 1 
tından bu gibiler ı..Jıtnnda a- girmeden memurlara bakıp b&- ecıooddine sokularak: 1 davası 
çılan takibat beJııııname ver _ lap: .. -:: Al şunu da beni karakola Bı..ndan bir miiddet evvel dı-
memek ~ _. mani- - Yaktınıs ~·Şimdi kim goturmey_in,_ dilkkanımı ara- şarıd:ı.n memlekete kaçak ola • 
faturacılara iıııbimr etmedi"" bilir 10 ııene mi olur, 15 sene ym .. demıştır. O anda bıı rara- rak gelen fort otomobilleri ak-
bir takını deri, kab.y Ye ipek f;'. mi olur. Ne lıadar yükliyecek- 1ıı:rı kapan ve arkadaşlanna samı ile otomobil lastikleri.ui 
drlerlnin de ııe,ı.nn•-iz gi:di _ !er a~.alıL Çoluk çocuğum aç gosteren Ne• . OOdm polis ka- gümrük \'Crgil~rini verm~den 
mal ll&Ulkl&nıll , çık -----.,-------111 kalacak, perişan olacıık. rakolunda bu ıfııdeyı tekıar et- ~(ıkan Ahmet ile on kaılar ar-
ıııııetır. - ne .,.. PO LJS T ~ Diye sulaııan bir ihtiyar dik- ;.flher ve ~bıt tutmııslardır. kadıı.şının muhakemesine dün 

Bunlar hakkuvh tutplgn a- katimi çekti ve yanaııtım. O sı- ı 8 are bır polıs mcmurile asliye beşinci ceza ruahlcenıesin-
lıltlar, kahanlt bir doımya teeırll Bir tramvay rada genç "bir adam da: dükkana gidilmiş vo ara~tır- de nakzen devam edilıni<,lir. 
etmektedir. l'iyat Jllinı.kabe k -:- Yaa .. diyordu. Nasıl sen m~ yapılmıs bulmıan 9 ~i :e ı.,iinkli ı.:rı.._.cde on bc.,c yakıı1 
lıııımisyonun bagilıııkü, içtlnı& _aza •ı 10 lırayı bakkaldan al bana ge- ~sek dereceli ralanın ağız ııahit. dinlcn~iş ve . mahkeme 1 
JDda hu doBy tıııtlıilı: e(meei üsldidılırda :t.-daJ' mabal tir der. Sonra beni cümıümeş- mühürleri :ve bandrollerinin ı;elmıyen dıger ş:ıhıtkrin rcl-, 
~u lıııh::J!.. \ ıe.; Paçacı Raif lkJkağı 7 JUi _ hut et. Bis "1P gibi yanalım bozularak içine adi rakı koau- 1 bi için !ıaşka güne talik edilml.;r 

Diğer- taraftan diri ft mani _: marad& oiaraıı. Serlds oğiu 1'e- değil mi!. Arkadaşıma, bana. lup tekrar ~lti.cele v" bo:r.ak 1 tir. 
fatura ithalal.ç2lanana getir _. aib, Fuıtı.bPcı yohmdan 

119 
_ ,.ak olmaz 1111? İki evi sen na- bir ""kilde kapatıldığı görUlL~ : Fişenk fabrikası müdürü 

... ,_,~ --•ı..-- Çt!f"ken tramvay firkati re;· ·· .ıı eöodttrecektiıı !. Şimdi ce- rek alınıp karakola getirilınis b t tt" 

........,.., ............ ,ınaliyetfiyatiıı.rı Neı:• m '"'-----"--'-'-' ..__'tram -mr ~bakalım.. ve mühürlenip tahlile""nJeril'. ı ... raa e 1 
ela teabite '":l'Dm....._. 1 - - ..........,._. uuv .. - n· 1 • .... vay arahuı çarparak alır llll _ Valta oldukr.a meraklı idi. miştir. ıı <aç sene evvel Beylcrbe -

Aynca, -ı dıril&in rruı.-ı rette yııra.1arumv ve ıılimıı-ll BekiedQııL Nilıayıet mahkemeye Suçlu Aram, dünkü durn•- yindcki h~vaı fiı;enl: fabnkasın-
liyet fiyatları tespit edüecektir. baet•h•ııeııine kaldınlm)ftu. alındılar ı- de giı'clim. Şimdi mada her ne kaWı.r iııkilr ''lldl- dan olan infi!;kta 1.cdbirsiziiği 
~!~i.k.lmellıe, ~~ih~ ~ ..... - Sucj.u b•kJımdıı tahJı:Unıta bat_ iddiuı.ameyi dinliyoruz. Yapı- ~e sapmış ve ağla)ıp sızlamııı ve dikkatsizliği ileri sürültrek 
::"_,~ ka.t't ::::__.._ "--,..:~...:.:.....-; laııınl'1lr. an :ııapta g(Jre vaka. ,udur: ıse de suçu sabit görülerek 3 i :mıl.akeıne edilmekte olan fab-
...-ww. ,......,.... .,......., "~' U" · k k . Gedikpqıul& _Tiyatro c.adde- ay hapsine, 50 Jı"ra ""~ ce•o••- rik:ı ınüdürü Hakkının dün ya-
- ııme· ça'-ı.. w.. ~ ç er"'n aça ç .. ı - ··fü" - · d ı h" b ..,. •9'1W!Jr. ..,.. ' •• ııilıde Hau eolragında 31 nwna- na ve derhal tevkifin~ karar ve· pıı,•n uru.~masın• a ıç ir sucu 

mahkum oldu n.da <ıtııraıı ve Y~l~rckte rilıniştir. Ancak nişYct vermek bulunmadığı neticesine vanın.'111 
Dün, Fehmi ve T.ııtt iaimle- Rızapa~-~olruşunda tii~, ra.- te!'lebbiis halinde kaldığlnd.'ın v~ hakkında beraet kararı ve· 

rinde ue kişi eroin klçalıc;ı!ı- in bayıl.iği ve ~czecılik ~en hapi1 cezası bir aya ve pa~'.i rilmi~lır. 
Kaıılradaki m+ut& köşkü- ğı , u,ıı~clan iıl'!}inci asızye malı- Aram Kavadiıı dün sabah dille· ce7,ası -da 16 lirn 60 lruruşa in- B·ı muhakeme esnasında asıl 

Dil İstanbul belediy"'1i malive- keme ·.,., verilnıiıJlıırdir. Tap.- lıtpeıp ~ ~ f!luayene yap- dirilmiş ve vermedi~ takdirde suçlıınıın fabrikada ~ mil-
den almağa Jı:anr ıeııııiştir. Bıı ııuı. J• nıı;mııJarı nd:bıPnde mü- W:i;)ıeıı inhısar kontrol bunun da '·-~~ .,:ı.h•"'l! ve 600 tehassıs oldıı,,,17u sabit görülmüş 
1ıina mibeler idarmU verilerek Fehmi ile Talat m.-, ııwwwıwu Necmcddin ile Recebe kuruş mahk.;;;;~ h~ın alın- ise de infilakta onun da o1m~ 
B 1111 e ,..akle taair olunacak- · da ıic aya -lılıAne cı1ıın1s kata tatmuf: Dla8l kılrıı.r\a4bnlııuftır. bulunması hiç bir muamele ifa.-
ar, kif ediJm'tlı .... sına imkan buıılı:medıiuıdaıı ~a tatn olunmuı;tur • 

siine batt:m. Bıına hiç mjjna-
beti olmayu bir • Ptıi pim 
lıu w. ~ ımıetp olımı.t-
tu. ll'ab.t Ntdtre bmımı hiç ıs-
tiflni 'llozına.daıı, da!pt dııJsııı 
yilzlme lıaJı:nıakta ~ eıti-
yordu. 

- Çok. heırı Ql>fl •fwıııs JaY• 
rıuııl. diye tekrarladı. ' 
Şe"' 'adıP'ı içtıı. gft!ı=.,. 

çals.Om; 

Yeni Sabah 
.&JIOl!(Jl llllDElJ 

Tlrkı,.e -•ıHLIK -K-. Z7W ..... 
1 AYLIK 750 • - • 
I AYLIK -• -• 
1 AYLIK 1H • -• 
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Meşruta köşkO 

-
'l! MART uuı 

OKUYUCU 
DiYOR Ki: 

lmtiimız hakkın
da bir gencin 

sualleri 
Her akşam babaıııa. gazetc

telerin mühim kısımlarını o
kurum. Dünkü 23 r.aart 1941 
pazar giinkü "Son Telgraf,, 
gazetesinin ilk ilti ali.tununun 
altında İnönü AnsiklopN!isi· 
nin terciime ve tevziatı işleri 
başlığını okurken be.bam : 
(tercüme) değil ( terceme) o
ku yavrum, dedi. 

Baba, dedim. Nasıl olur' 
Koskoea heyetler ve gazeteci
ler (tercllme) ynrmı~l•rdır. 
Haydi Ö)1e ise lügat Jı:itabla
nnı getir lxıkalım, dedi. Fil
hakika iki ltigatta (terceme) 
yazılı gördüm. 

Bir kere de edebi neşriya
tile tanınmış (Yeni Sabah) 
tan sormak lllzumwıu hisset
tim. 

Bundan ~ bazı gazete· 
!er (kitle) yazıyor basılan 
(kütle) yazıyorlar. 

Arefeyi arife ya zanlar var 
(Harb) kelimesini (Harp) ; 
sahifeyi sayfa yazıyoıitlr w 
buna benzer daha birçok ke
limelerin aaıllan tagyir edili
yor ve menşelerine hürmet 
yahut (hörmet) edilmiyor. Bu 

kelime de tashihe muhtaı;:. 
Bir akademimiz yok ki o

na müracaat edelim. Tetkiki
ııize arzettiğiın sözil geçen 
kelimeletin doğrulannı sütun· 
larınızın bir k~iğtnde lftt
foo yazmanızı bekler ve bizle
ri tenvir etmenizi ııaygılanm
la. rica yahut rooo eylerim. 
Ou~ 

IA8e me..-.u Beş;~ 
frf<ın ULUDAO 

Vewl S•~oh - Genç o~ 
muz ~diitlerillde tıınıamile 

lıaklıdır. Kendisi iki IQgO'\ıl mü
racaat etm,j~ ve 00..hiş mevzuu k.e
Jlm•J'I (Te<ceıne) ııeklinde ıı<ır

ınil>;. Llkin tedkwtını derinleş

' tirmck hevesine dü~ydl de Dil 
Encümeni tııra.!ındag. tertip c'<ii!mlJ 
ve Devlet Matbaasında 1928 yı

l'!'da basılmış olan (lm!A Lllııa

tl) ne baknnıı o!ııııydı onda (Ter
cüme) c:eklini bulurdu. Ktta Ka
naot kitabevi tarııhndan 3 cıl.d 

llterın.. baSllmlŞ b6yük dil kla
vuzuııda da (Traduction) kelime

,. sinin muadili olarok yine (Tercil-
rne) şekl!nl kullııruı>l,1tır. R•l!>u
'lti kelimenin doirusu (Terce.ne) 
dir. 

(Kütleye) geiihce bu -lime 
yeni (imli ruıa!!) nde de bu te
kilde ı;öırterihniştir. Binaenaleyh 
(Kitle) iektitıde ok•ınmasını n"ın

zur gösttrecek biçl:.ıir s.ehf'p ,.Qk
tur. 

Genç okuyuC'UmU7.Un yukand.;ı

ki -sua!lerin.den de oınlaşılıyor ki 
imlaızıızı tayin ve kel!tre tckill"'
rJni katı. zurette t~bi.t ... ırası gcl
mÇ;Ur. \"e bunun bir an ~\~el 

~~pılmnsı lA7Jmd·,. h.1. böyle k.or
pe dimağları tert'dduttm ve rnüb:.
heıııiYctıen !rurtarabil>lim. 

Okuyucumuzun altını çizdıfi 

(Rica) ıoklinde y:ızmak ;rnp 
(Ric;ı )şeklinde y>ımak ic.,~ 

e<fer; zira (imla !Ugııti) bu şu. 
lini aldığı gibi eskiden de Rban
udi (Rica) drr ve (Komuru Tfu\:1) 
de bu 10uretle okunae61fmı 8~..rlr. 

··Valimizin gazetemizd3 
çıkan bir şikayete 
gösterdiği alaka 

Vali ve belediye reüıi doktor 
Lütfi Kırdar gazetemizde Ka
sımpa~adaki bir nüfus memu
runun elle yazılı istida kabul 
etmediğine dair yazılı:.n bir kari 
mektubunu nazarı itibare ;ıla.
rak b•ı memur hakkında lahlri
kat yapı!maaını emretmiştir, 

:Tramvayların ilk ve 
son seferleri 

Tramvay idaresi, tramvay 
ııebekeıoi ili:ıerindc bulunan her 
mecburi tramvay durağına. o 
duraktan geçecek ilk ve son 
tramvay arab:ısının geçiş s'-l>.ti
ni y:ı.zm~a karar vermiııtir. 

Bu hususta tetkikat yapıl· 
mnktadll". 

I UTEFERRIK 
Üsküdar tramvayları 

kongresi 
Üsküdar - Kadıköy ve havıı

liııi Halk Tramvavlan kongresi 
bugün şirketin Osküd:ırdaki 
ıunwni merkez bin:ısında yııpı
lacaktır. 

Yeni navlun tarifesi 
Yeni şilep navlun tarifesi 

Ankurada hazırlıınma.ktadır. 
Armatörler Birliğinden bir 

mümessilin de tarifeyi hazırhı
yan komisyon ile temaslard:ı bU 
lunmak üzere Anlı:anya git , 
mesi ~lmqtı.. Bil 
maksat ile biriiJı: nılsi Rıza. g,... 
dik oğlu Aııtaraya gitmigtir. 

' • 
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Kesrige kaymakamı, evladı mil
letten birini dövmek cürmü 

ile de müttehemdi 
-26-

Her n., uıe bizim .~ a- f 
kim kaldı . Yalnız müfettiş paşa 
sadarete gönderdiğim tahriratı 
Selanik postahanesinde zarfı 
a.çm:ık suretile, yahut -Manaı;
tır mektubi kaleminde tecessü
.se memur adamları bulunmak 
ihtiınaliııe göre.. onlar vssıtasi
le okumuş olaca.k ki bir iki gün 
sonra aldığım bir tahriratında 
münasebet düşürerek Manas
tırda ne türlü bir emniyetsizlik 
bulunduğunu öğrenmek istiyor. 
Yazdığım cevapta cephesini it
minana tıı.hvil için dedim ki 
Manastırda kimse gece sokağa 
çıkmaya, gündüz çiftliğine git
m~ cesaret edemiyor, köyler
de oturup dururken eııJ<iya bas
kınına tutulmak korkusundan 
vareste kalmak kimseye nasip 
olamıyor. Demek lıaJJnn mal 
ve canından emniyeti yok. Bul
gar, Rum ve Ulah gibi mıilıte
lif cemaatlerin birbirilerine kıı.r 
91 emniyetleri yok. İsli.m aha
linin bunlardan hiç birine emni
yeti yok. Hıristiyanlarla İilliiro
lar arasındaki ihtilatlarda dai
ma hıristiyan unsurların hima
yete mazhar olageldikleri iti • 
kadile Müslümanların kendi 
hUkfunetlerine emniyetleri yok. 
Ecnebi kontrolü, isl&ın!arı her 
zaman haksız görmekte, konsı>
loslarda m uttariden her i9te 
İil!Wrılar aleyhinde çalı.şm:ık4. 
ve eşkiyaya karşı icra edilen 
asker ve jandarma hareketle
rini mütemadiyen tenkit ve tr_.. 
rim etmekte olmalarına göre 
A vrupalıla.rın bize bilmukabele 
ve bittabi bizim de A vrupalıla
ra emniyetimiz yok. HattA bu
radaki memurinin vuifelerin • 
den yarın bile teb'it edil -
Dliyecek !erine de emniyetleri 
yok . ., [ • 1 

Bu sarih oevıı.bı stilı:ftt ile ge
çlşti.rdi. Müfetti9 paş•nın mü
bahaııeyc merakını öğrendikten 
90llra cevabımı silki'ıt ile ka
bul etmek derecesindeki teva. 
zuuıuı. hayret etmiftlm. 

Hapishaneyi tefti, ettim. 1-
çinde altı yl.lzü. miiteca.viz ıııah
pwı vardı. Bllylll< bir lwımı muh 
telif cine ve mezhepten ııiyasl 
milerinıı ... rdi. .Ma.ruuıtır ııehrı, 
iç.inden ancak bir boğu vasıta
ııile çıkılabiHr, ytlkaek tepelerin 
ortasına ııı.la~nıı, bir vadide 
beni, <:<>k rütubetli ve gayet 
llOğuk bir memleket olduğu, 
mevsinı de kara kı.şuı ortasına 
mfuıa.ı.lif bulwıduğu ha.ide ha
pishanedeki pencerelerin bir 
haylisini ca.ıruıız gördüm. Zat.en 
hapisluıne !IOraili sıhhiyeden 
tamanıile ari olduktan ba.ııka 
ııelı:eneııi de binanın lııtiabı h~d. 
dini müteca vizdi. Cam!ann he
men taktınlınasını ıoöyledir.ı. 
Hapishııne mildürü tahsisat ver 
miyorlar, dedi. Defterdardan 
bu imtin&ın manasını sordum 
maliye komisyoowuın bermu'. 
tad edilen istizana el'an cevap 
vermediğini söyledi. Nihayet al
tı yilz kun.ıştan ibaret olan mas 
rafını tediye ederek peocerelere 
cam taktırdım. 

Manaııtıra muvasa!Atıından 
on be~ giln ıoonı-a müfettişlik
ten gelm bir tahriratta Ke..riye 
kaymakamı hıı.kkınrla vaki olan 
1iklyet u~erine tahkik için o-
1aya giden erkam harbiye kol 
a,,.l\ası lsmail Hakkı Beyin icn. I 
ettiği tahkikatı havi verdiği 
fezlekenin bir sureti leffen gön 
derildigi ve lcuyınakarnla Gö
rice mutır.sarrıfının azillerinin 
Babıllive "tfordesti inha,. oldu
ğu bfüÜriliyordu. Kağıtları u
kudunı. Kesriyedeki Rum met
repolidi kaymakamın mürteı;ıi 
olduğundan ve riiljvet olarak 
tilki kuyruğu ald ığından bahis
le şikayette bulwıuyor. Tahkik 
memunı irtişa maddesinin :.ıslı 
olmadığını, şikayetin sıhhatini 1 

töıiterir emare bulmadığını 
söylüyor. Şu halde kayma.ka
mın uJine ne sebeple lüzum 
g<irilldiiğiinil, alelhusuıı Görioo 
mutasarı·ıfının durup durur
ken bu işe nasıl kaM!Jtınldığını 
ve ne sebeple azledileceğini an
lıyıunarlım. "Derdesti inha,. 

[•] Bi1· defa baz ı meımıria
rın amlanııda bir ka::atı - . 
l&im ıı•iiAııakıa.,wı ettiklerini işit
tim, anrdıı.m. Tt;pu topt< biı ka
*'1M'lnız ooı· . cnıu 11ıiittit.Vel><- ils 
kı.ıltı.tt~ıı>ııız. Bu "''la yarın bile 
Jooldbi1ot.t;J.•lt•n f tıf.itı olatnflti~
•ntz il :,.. /,iç bır 11,cy ,70/u; 'li<ı·ı• 

. tıo•u7, ıl• uilt>r. 

Balıriyeye mensup iki tayyare 
bir çok uçuşlardan sonra bir 
zeplini Dwıeldorfda hangarında 
tahrip ettiler ve Kolonya garı

Zaferle 

v 
( Y E N İ S A B A H ) iN 

• 

BÜYÜK SİYASi TEFRİ. ASI 

nı bombardıman ettiler. Bir 
hayli hazırlıktan sonra .Alınan 
Isı- ilk teopiııin onuncu giin.ii 
şehre girdiler, Bu şehrin mu- ı• 
kavemeti iı6' gün t.emdit olwı· 
muştu. "-~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---

Ankara 
Haberleri 

itilirken tedibine ~ur et -
tik. 

A imanlar hm istihfaf &

d~ gibi bir hareketle ayın 17 
inci gilnü Hollanda sahillerin
de Enıı boyunca 4 küçük des
troyer gönderdiler. Bunlar h&
men hemen görilnür görüıınMs 
imha olıındu. 

1ık teşrinin ortasana doğru 

Alman la r sahile 
vardılar! 

bahri fırkalar kullanmışlar- y dan dolayı biraz gecikmekle Zebnıg ve Ostand Almanlar 
dır.) ( a Zan : --] beraber ayın 18 inci giinü şe- tarafından işgal olundu. Fa.kat 

Alm&nlar toplanıyor_ ~ fakla beı-a.ber mevzilerinde sahile gelen bu lcıın. ejderi, 

V Ç • • • ı bulunacaklanlı.r Bu müddet daha ilk adımdan itibaren bir 
Geriye kalan Alınan flrkJı. • ' • orçı zarfında 8 d~yer, ordumu- talnm ihtiyntsızhklar yaptı. 

Manş limanları için mO- lan hemen Belçika ordWJUmı 
63 

zun cenahın.da bulunacaktır. Harp gemilerinin toplaı-ını i&-
--=-------''---- imha etmek ümidile cenuba. Düııkoclc limaıunda iatihkBmı tihfaf ediyordu. Açık plajlara 
cadele - Fransız generalı ~ garbe yayıklı. Faia.t oolan ren diğer yeni 8 fırka iki kol- ve yalan sahil hava.Usini hi - ~ ~~J~~~diıze,· · · 
--------~......:-~ bir baskın bekliyordu. dan cenuba doğru yürüyor • :ma.ye etmek üzere 305 lik ııe-

donanmadan yardım ~n ~uvv~tleri ~·yi !ardı. Belçika ordusu fena. bir itiz topu olan ilci sattı harp =kı=:ı:~~ı':: 
geçınişlerdi.t ki F'ransız silA.h- vaziyette ricat ediyordu. gemjs.ini gönderiyonız.,. 

istiyor endazlarile ve bir giin ııoııra Yedinci ve üçüncü silvari Bu suretle müttefiklerin sol nuı.ınlJ}tır. 
mıktan meçhul lngil.is ordwıi- fırkaJa.nmız ciddi bir harl>e oon•hını tutmak üzere hare • Bu hadiseyi bir İsve«;li mu • 

Annnı müdafoasının uza. • le karşıla.,ular. girmeksizin büyük Alma.n kuv kete geçmiştik. Ayın 18 inci harrire meı;hur Sven Hedin. 
tılmasındaki gaye, Fransız v• 7 inci ve 3 üncü süvari fır • vetlerinin karşuıı.nda geri <;&- günü 4 destroyerle 3 monitöı·, görmüştür. O sırada Alınan or 
İngiliz ordul&rına sol cenah • kalan harbe girdiler. Bu su • kildi. Sir Con Freoch (İngilis Dllnkerke varmı~, böylece dıısile beraber bulunan bu mu 
lannı bu müstahkem mevkie retle İngiliz, Fransız ve Bel- ordulan başkumandanı) Al· Belçika' sahillerindeki bahri harrir, Ostandın meı,hur otel-
dayatmak için lazım olan vak- çika kuvvetleri, 'imalde ken- man sağ cenahını çevirmek u. harelclt serisi başlamıştı. lerindeıı birinin lokantasında 
ti kazanmalı:, Anvers • Gand • dilerini ikiye ayırmak iatiyen midile Sa.int-Oıner'e asker ç.t· MOhimmat mes'elesi idi. Salon şclı.re giren istila 
Lil hatbnda, Almanlan sahil- bütün mühim Alman orduıııu- kardı. ordwııınun aç zabitleri!,. dolu 
den uzak bulundurmaktı. Bu mın sol eenalıuıı. tehdit ediyor- Bu ~ayt, ~lliği de tid- Ordımun cenahını himaye imiş. 
yalnız mahalli muvaffakiyet- du. detle ışgal ediyordu. Ravlm· için her sınıftan gemi bulmak Herkes mükemmel bir sof • 
!erle değil, Jeni2e doğru yapı- Karşılanndaki kuvvetin &- son kıtalarımızın büyük dfi9· bizim için güç bir i' değildi. ranın etrafında toplanmış , Is
lan bir seri hareketlerin neti- hemmiyetini bilmediklerinden, man kıtaları karşısında vazi. Bir çok destroyerler hazırdı. veçli muharrir şöyle yazıyor: 
cneiııe bağlı idi. Perun civa- denizden yapılan ihracatın yeti .pek tehlikeli idi. Bunları Hatt!l bir çok saffı harp gl!mi- "Donanmadan aynlan bir 
rında Fraııaı1'.lann kat't bir miktarını tayin edenıe<'ikle belki tekrar vapurlara alıp !erimiz vardı ki denizin med destroyer bütün süratile O,;
zaferi ve İngilir.!erin Li! isti- rinden Almanlar durdular ve tehlikeden kurtarmak icap ede halinde bombardımana müra- tanda doğru, sahile yakın gel
kametlndei<i muvatfakiyeti bu kuvvetlerini toplamaya ça1ı4" cekti. Fakat bir taraftaıı Bel - it idılor. Bir de Seout sınıfın- di. Diğer bir destroyer ötekı • 
inıkfınlan bize açtı. Fransız tılar. çikalılann dPiı.ize dökillmeeini dan, miil<emmel bir surette nin i:Wıde göründü. Bunlann 
salil.hiyettaı- makamlıı.nnın Almanlar, İngiliz kuvayi önlemeğe mecburduk. Bahriye yepyeni silahlanmış gemiltt' niyeti ne idi' Salonda şiddetli 
vardıJdan bir ka.rara göre, külliyesinin Aisneden ayni- kıtalarını geriye alıp yeniden vardı ve hepsi. hazırdı. ifadeler duyuluyordu : 
Marn muharebesinden ve or- dığını biliyorlardı . Bu kuvvet- teşkil etmeınia, eksik kalan Fal<at mühimmat cihetin . _ Böyle burnumıızun <libi· 
dulann Aisııe ilzerinde tevak- !er nerede idi ve nerede ka~ı- talimlerini tamanılamam.ı.s il- den bütün ihtiyatlannıız, yal- ne kadar gelmek ihtiyat.;ulık 
kufundan sonra eğer sağ ce- larına çıkacaktı? Şimdi volla- zımdı. ruz deniz muharebelerine göre 
alı d 'zd · dik'! b 1n ·ı · 1ru t- d"'°"'I mi? Bel.ki bir k~if h:ı -n tan ve em en baZ1 kuv- nna 1 en u gı ız vve Deniz kuvvetlerı'nden ihzar eiliı~,,,..i. Bei<'ika sahil- "fi• ~ 
tl ·· tJ ı · k d · ı -~· ' reketidir. Peki amma bunlar ve er sora e sol cenaha nak· en o a ar emruyet e nere !erindeki Alınan ınevzllerini 

ledilebileeydi, A imanların yal- den çıkmışlardı? Artık Belçi- istimdat haft.a.ıarca, hatta belki a:vlan:a C>stanrlı iııgal etti,Pmizi !>ilmi 
nız sahile hın,<'lerine değil , ba- ka ordusunun tamamı emniyet bombardıman etmek mühim- yorlıır mı? Hah, ha.. Galıba tah 
zı FranRJZ vilayetlerin! işgal- altında idi ve galip Almanlar 16 teşrinievvelde Fra.nsu: matınuzı bilsbütün yeni biı' v,. t elbphir ve destroy!.'rla den 
!erinde tutmalıı.nna da mani 0 bu karışık tahaı;ı.~üdün sade generali Gof~', Lord: .Kiçncre ziye.te ııokahildi. Onun için böy şüphcleniyorl8l' da liıntU:tın içi
lunabilirdi. Fakıı.t bu maksa.d- aeyircjsi olmakla kalmı.şlardı. şu .. U:lgra!ı gond,ermışti : _ le bır bombardımana ayrılacak ni kontrole gelmişler .. A1>tık-J1 
lan temin iı;in tngilizlerin ve Eğer ayın 3 Uncü giinil, ilk Şı.ıııdi harekat Ostand ıle gemileri sıırfedeceidcri mil- bir ihtiyatsızlık! .. 
Fransızların ktıll:ı.ndıklan kuv tasavvur veçhile Belçika or - Anversin .ilk müda!•:!l hatlan a hlmmata göre ayırmak ' lfızım- "Acele iki kü<;ük Alnıan to
vetler muvaffak olamadılar ve duAu ricate başlasaydı, hiç bir rasınıı:ı şun.al denızıne . ~ıı.dıı:r dı. Bir lruımı gemiler, eski mü pu faaliyete koyuldu. "Acaba 
düııman cenahını kıvıramadı- imdada mazhar olmaksızın ~yor. Bı~aleyh ıkı müt hi.mmat saneder, bir kısmı ateş edecekler mi.. diye di4ii
lar. Anversin müdafaası esas- Gand'a varabilirdi. Fa.kat bu- tefı~ lıahnye ıçın sol cenahımı- da bb.ım İrin ehemmiyeti ol niiyordum: "Elbet a le" edebi
li ordulanu mcıvaffaki\-etini n:.ı mukabil Anversin müdafa- ~ !llmaye ederek bu hareki.ta ;wıvan maİzemeyi ve infilil lirler!,, derken ilk mermi pat-
tcmin edell i\miU,.rdı-<ı iol i. Şeh asına tahsıa edilen istihkam ıstırnk etmek ve donanmaların addel · yakardı !adı .. Henuz" ilk a•4•1•• go-" 

Jataıan -ki mı"k• ·ırı 'oı'nlere ·, .. a. ' ·. . . m erim . """' n rin mulı:av<.mel inin dı v<ımı, -.. uzun nıeIL~ılh toplı<nlc Alma n- · • rünmi.iştü iti iki İngili' z destro 
bu ordularuı ıroa~lübıy,•Linin nyordu- ya nıü~tevl iye teslim !arın sı.ğ cenahını dövmesi Dıger taı:aftan bu h~reki. • 
ehemmiyetini azaltmıdı. An- olacak, yalım Ifoll.ııı.laya lrn - son der<>ec mi.lhimdir. Dilnkerk tın .dauni hır tahtelb'.:hır teh - yeri bütün toplarını harekete 
verate vaziyet, ceııı;p!" hfr w.- ~ıp sil3 !ıln nııJan t. , ;,ı cui•... şehri kumandanı dclıi.lciile dıdı altında yapılacagı da mu- getirdiler ve toplar biu çev-
fere bıı.ğlı idi. Ru za.-<ı. ı tcnım eekti. deni~ kuwctıerı kumandanı hakkaktı. Sonra bu sahada rilmişti . ., 
erleııuedik. Umanlara hiicum general Foch ile temasa geçe- birdenbire Alman kruvazör Netice derbaJ ta.ıyyün etti. 

An versin sukutu orıı.Ja.ki mu - • - " cektir.,, ve destroyerlerinin ı;örilnıneai A vnıpıuıın en gilzel lokanta. 
hasara ordusumı serbest bı - Şimdi Alınanların Mımş Ji- Bu vazife tar:ıfımızdıın del·· ni de hesaba katmamız icap e- !arından biri olan bu milesseae 
raktı. Bir bahrıye fırkası ayın manlarına karşı gıriştiklcri hal ifa edildi. diyordu. Komodor Tin iti Har- :eh~. ve ölüm yığını ha · 
onunda ı;ıelıre girdi. (Anlll.\ll· hamleleri izah etmeliyiz. Atı. Birinci Lorcldaı.1 Sir Con vikteki mütearnz lruvvetlerlle 6~ ~ 
lan bu ııchrin bahrt ehemmi- versten serbest kal :ı.n 6 Alman French'e ( l>' ransada.lci lngilli. gerek bi.zi.ın bu lı&rcki.tımw ~te Alma.n ordnaile 1ngilis 
yetiııdıln dolayı hem taamı- fırkası ve fngUız . Fransız er - kumandanı) himayeye gerek Alıruın knı _ bahriyesi. bu suretle ilk defa 
~. hem müdafaasında kinı harhiyeRi için beklenme- 17 llktqrm 1914 vuörlerinin böyle bir taan·u- temasa giımiş oluyordu. 
ll'ra"Jıa, lngiltere ve Ahnanya dik bir Sll1'lltt.e ortaya çılnw ' 'Monitörler hava taztlann· . r:u karıiunnda onlann geı-i çe· (Arkası 'far) 

----~-----~~AA~~~ 
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• BUGONirü PROG.".AY l '' an 

e i. me fi 1 ş g ~ J: !~ ~E:;.= 
İÇ·· d Antalya ve ha valisi .:det., no ar i ıt.-ır, ı,;., k•dım 

Köşede ctumn Ço • ' Mııllamn ~- 102 ! gelmişti. Haınnmı n. rden tuta.- ı * 
Cl8C"""...inİ ölçmedi. Moll da mo- cağını, nasıl gtl.ı:eııeccğini mü _ ( D•o b;•o:ı 1 inoi .. , ıdal 1 • 1 12.30 F•"'Ol!l"dm 
l'1lk ctm.i$1. Ne de olııa .gürc.,oe - Bilmiyorum, bana böyle 18.haza cdiyord1! . tu:y~ .. Çckoolo.-al<ya, Habeııis- .:==ı.Yazan: DILniş Remzi h t== ! 12.33 _,. -llr 
&şıktı... rica etti.. 

1 

!.foll..ı, b ı ayal ile meııgul ı tan, .tı.rn:ı.vutıuıt. derl:en Polon- 1 - ·-- ' 12.50 &ı,..r..,. 
Molla, AdAl•;" bakU. Bu bn- 1 Dooı. Ve, babayt kal'dc,leı.-ini ve m~u iken birden odasının ya. Norveç, Holanda.. J'ı .İ ı"Jttz·:n_.q r rr·•,,.1. ı. '"nlu'"su•• _ v 1-1'::'.; .... 4nnıD l 1

1
:·.0

2
5
0 

MliV.lı: 
lıı}: . . l beraber alarak bana gitti. kapısı önünde şu yolda l:onuş- Gce< n eene bunlıırın hepci- _., • ~~ .I·' ı H .ff iti • ' _., uv• • Müzik 

- Bc.'lım oo aıııcm.ı ölç.. ı a.ızgır pe~e 1:a1nıan1urıo. be· 1 ma•u: oldu: ~~ ı~~udı!~ru~~a~~i de:;: gördü.f)ü maı~zaı·a - Ba i:;in iriııden ! * 
Dewekt\. Aılalı Halil Mollayoı raber M~!lanm odasına dogro - Buyurun, lıuyurwı beyba• f> d -ııtııı 1 . . 18.00 Program 
tabeıı: yollandı. j ııa.. ı;ıı·,t.ı,-_ <l ~~ctı·8TI:·~ .-tn_ ~~ 11asıl çılıJü~al :) - Biz Eşeh!erioıizi isi~ ıs,oa Mlizık 
- A be sof aenm nereni Cazgır, Mollsrun balıaııma ne - Sen geç urta, yolu g.iıı· • ..ono.a a 0 

• ınu e. ıo 40 MUW< 

j l!l.10 oKhnl'"8 
rn.30 H...ı~,....ı. 

J0'4fi K.. ... u.~ 
19.50 Jllc.zld. 
20.lA Racyo 

tÇtoı.. 

20.45 Wh .. ""ık 
21.00 11.fü>.ık 

21.30 K.onuşn-. 

?.1.4~ MüzBc 

Z..30 Hab.,,.lar 
2'',45 M' ı.ik 

:ıs.ıo K3ııant1 

6l<;>'Y'Jll .. ne var ki,omoa.. .>-yciıilir' di. Bilmi"yonı"' ~·-B ter.. ya: ~tti. Tamı bir giln mem - riz. - If ırmandaı lık ra .. . i ·tigor. . 
lt dl "" ..., 6~........, I Jeketlerine ·e lıüJ,ümetlerinc DeJikten sonra, en _. · gitll' e deyebillr ıniydi? Mollil, bu &Zler üzcdne bir- ıc. uıı ııak ü.ıııldini hiç biri. Jmy- 15 - f.' ____ .,. _______ f 

aıne ehlo vuranı 't Hem Cazgır Mollamn baba- den blre h8yal<len kurtuldu. B ı b<.!tmemı ıti. H ıe Ha.beJ Ne<'Ü• As.Jterlik· i~·fer! J 
, -: Dal eııe<·::(4! '.. . . • siyle ~ i2tiyordu. sesle; .Moli:ı.ya. hiç ~e yab'.'-1:-cı 1 sfuıün son mm illakıyetlerini Dıyc:'d: rlkı"7le J~ll'' ı ... , J yor ardı. A.w:a.lt iki ı,.·;yıü. yineli • \1 . 

. Dıye aı. Y ettiön· ulla, hiç_.. F.ık&t, ne de olı>:ı. Moll&nın gclm·yordu. Şoyle ~u-kend.isım durdfll;taı. sonra k.imtıillr ümit- t:ıratı gôstcriy<-rl.ırdı. :-;,, . V<Jr.lcrinde kıı.lıı.rak eıuıklerine 1 L A .. , 
nı çı nrruaGı. un baktı. A- ..... ..._..,,,~ k~-'-"'"'"1 •··- tuP!ac!ı Ve b'.ı = babasın Ç'"'' " "' J b ı · ·'"I '"-dalı Halil, Mollanın yanmriıı "'-.. ~ve -""'.""'~"'1' e. ~ı;ı: . · _ • . . !eri ne J·achr t tml§ttr. w,,,..._ da onbl"T' edin Cll ,. ~~ Gn - aynı-.ııı ..... Vfl h.iiz.ün i<,uıdc bak- 1 
bulunan ihtiya cıazt".ll'I gördü. lı:.ar1>Y_a golmek ıatemıyeı:egµıı a.ıt cldugumı sezdi. · ü:lerimfo ilk ı;hı'iilen Negils ııı lam· dı. :ye çı>. lr haber mağa başl:ı.dılur. ltaıy , t<Jl'Cii.- Beyo{'lu Yerli Aııkcrlilz ş..ıı.., 
Ve: · ,, de biliyordu. .• . 'ı Mollının birdenbire kalbi ı :ıyci;,ı ileri lneınleketindedir vı gönderdi. O..·· •ıl T:luçe bılen 1 m:>..I1J oruaı::~ kallı:tığ-ım görünce j• slmian: 

_ J[ be ihtiy:ır nıı o, eofLa Kolla, oclaıııııa. ~ ~m:şt.ı. Ylircğj at:™ gele- · evve .:i gün p:ıyıtahtı Adfu- - Rı ıosıu. bir nefer getırdiler .• yüzbut'"-' abo!r vNdi. Ara- ! Ye.IAA 1ıa.rp sanayi teğzrwm 
lify!Un m'.i be!.. ııoııra, ~ iiatii yatmışt.J. flı1;lr ack ı;lli olıuuştıı. j .:..h ~:ıya pzl' :ıµınıı. b r mevkide o ~imdi tcrciinı:ı "': y,apıyor, lnmıdlt. ırı. k 1-)ir kcııu•'llCn YJ!4l- , F.Jnin ;,;; Zeki· (32.'l19 , YL'dlu 

Dedi. Ve söıı:I ri1Mf • nıım ~ ~rou: Hayııllnden ~ın Bu mradn da. kapı .lÇl.laı. ô.a·: 'aafr!m yapwrr., ordı:sunn yüz •. aıJı Je kbylWeıuı l:irbirle - tıı<tan sonra o ılıı kau.eı.!cn, ay- , haqı s:ınayi t<;ğn:cn Mua!al:a 
llllve etti: bir pehlivıın!J oyıın.lıırı g('(Jıa.- de C-"llll'· arkada. baba.~· \'( · hu:runındr blr do resımgentt riyle anln,-mc.lunnı temhıe çıı.- nlıı.rıık köyfü".=ı:ı yıwıne. geldi oğ, Hüseyin Rahmi (387.13).. 

1 _ A 1>e, fı:mwr a~a be! .. :·ı- y111~ •-'·" rr-.. y . kı; ;deı:loı:i i'l\>Iıi d;JdıUu. ı yn;.ı~. Altı sene eıvcl bu lt.ıyord\.:. Bu ~·rad!ı şöyle bır Onlnı:ı tı;;ıelliy~ bMladı: Yiedel<ı pi:pdıı-tcğtı:ıeı 1ı&. 4-li.-it. 
.,.., .ft.UlJ.Uyı; ~ ıısufu Molli., derhal :o.yağa k:ıJktı. za;'alll Ne~)S impaı:ntorl• t ta- mulıa1'eru geçti ıı.r.:ı.da.: - ü. tiilmeyın sız!. KUIL. an. - ; Ahmet .,. __ ,_ ('><>Ql'<), Em-' ... 

Dn köyden hep" • J ku\•l'Uk di-' -ı.Jı-- -••- "'rıJ;<<O;l-- .> M d - u<ô....lld'" •; ] bıı k bJ "- -'·• k JU .....,,_._ .- v , .,,.... gibi peh.llVruılatı m ı:ıJ;mrlJc".. J ger,,_.. ""-'""C• go un~ ..,a wnıı. ogrı.ı,,~u u. nema.il cının G a l'lb1lllll. u..,,ina _ Ne a.ı:ıyoı'8Unuz cı:a.Ua ...,_., ~ıze: ver.eec. vulll'/rmwz.. topçu ~ı Sl'yfettilı.oğ, aa.. 
Diy do alay etfü Z?vıillı ı: na, çoS 1111mmun olmu.<i.u; ne.zak<'t.'e babasının elini Gptiı. geçtiğini ı?<li ünce ııc:ı.ba bu ka- sa;" ' • eıı ..t... , .. Bel . _ 

lfolliı Adal iıı bn iMian• Çok zeki oınn.Molla, .Adwınm Dii!er lmrdeşll".rinin de. elim GJ>- . drr kısa il.il' zıı_man zarfında o · .::_ K. .. üzd :ıel.iyar...a. · Köylülerden biri artılr k<mdi- nu hn mo2 !tıı.uı· (3 'la 
na 

1 
clnzıyorveno orr.ınvı:r- vllrüyilfıünüı UPınm tetııik et- m -·unutmadı. ~~ger.:. aJM;rgım tıınuyor mu . -N~~;:ıc.ı.kr;ııuz bur~ r.. ni ~eoştııı ~üreli iif-: lıayıtlan te.tlrik cdlllnek üz.. 

, tmezzilliinde uu.ur.uu.ordu. m.ı ti.. llaöa, ıııınld andn ır.ıı !l8Y · l's4 mı da kim. var• keli: nüfus Iiüviyct cmaunlariltı ı:ıır-
3 ' o' ..,___, • -'-•· • ""'it. iıniı- :ribi davrwdL Va, o- Nl_oii:J, lta.l:Jll.."ln ı, ıuna, tü· 1 ~ , • • . - Ne vP~ be scı>de df'di ! .. illi~ ACELE .,.,hem;,,.. -"--JJolla. yalnız i;µ;.o 'ell ve !tal- nun ""'"'""""'m, T.cn.do'filll ' bır 1 J- ~ fo<Hn-. ••yynır~•ne, '"" .. 1"rli ~ .. - -. &imse: .. Od.ını. ııatuıııga Hı "d . ı· . ? o" ' .. ~--- ..._ ___._ ,_., _,_.,,.._, ... , danın sedirine otuııdu. ~.,. - ... ~ -~· = k~ 1i . ~ gJ ero lf"l.'! ge 11' ını... . .. e- "' 

bind'.m: ,...,.~ ........ ruıınıı. ._.,....,.,......,.u, J!laıu, bir ·· ttan son.-n, zinc lmr.ı:;1 • .tı.i.Ç. bir :vardım göt• &C yQJ:llz... rata buı_ b:.yY'Ulcıklıu:'!_. tek~ 
1 
'" an. 

- Allah büyiJ.Utir:.. Yann =~ Jı!~ A= llfullı.;;u &ırd.U. melc..izin tnm yc<l1 ay karııı ka.- - Hıını. ortuıılıımıu..?• e:ını vımp dirilb> ~lt degıL yııı._. . O A V E 11 
görUsilrüz.. • tahlil ediyordu. _ OğlUrn ullllllaın, iyi. m;ııi?r? nş H~stanı müdafaa. etmiş- B\ı• suıı.I· ilıi- ll:ı,ylüyil• lıhıienb>- ı· ~aD! nefer bi.rdenbıro. ao- Btı-ıiaötıa As. Jl•ılıCBirıd$ı' 

Diyordu. Clızgır, Y,llV~ al- deta Adlihı ilıı gUrefıir hale fAr~ wı:} ti. I"'t..k .. t aonıın<!a ~tün l:uv- re hı~futyültl. kudurl'mk ~~'dik . ııan ıı.e lrab'l.rnn buı ihtivroı lt'>V· Lv. 'I:gcn. N.eci,p, oğ, Ali ,._ 
eh. Ve su ı;uretılt <ıevap-v'll'dl: vetlııri dl.ığıl.dl ....,ndlsi d.e · - .,;,. eıı~ .....,u lün~n hi~cn! .U:l•miistü. ! at 33133 lı:aydiı t.etkik. edna.il 

- Eh.. Ne yıı.SJQ)ım, bizim 1 · kaçtı. Eweıa Ku·.!iise ilti ct-J ya.. ~k!erle berabc.e orad:ı- G0Sı;ü ODUIL clindeltı ıı:ı sopaya • . 
ll)yden bu Jı pc)IJ!vıuı 'il• =1 ti; cıroJ QO)uğunu çocuğunu Y)lnltrt lt:ıldilıı.r iş\ıe.. T-e- ŞU"ll.- da il!si.,ce büsbütiin. korkusu · lizoı'e ~beye~ 
.luyor işte!- bırai;:.ıJ1l~ Londı'aya geçti.~ eılı:ta;. arttı. Gittikee uzalcla~""ta. o-ı~ ~ 

Dediı Ad!ılı Halil, ~1'f'ln1< ta.ıt- ~neı . · J:.ondrada otw:u- 1 -- Neden l)w.ı.ktmız'.' Getir- , lan yii?.başısı ile atıkad~IRM - Tı-1>~.aJı .. ı.iir 
llnı~l:tk F~ ne d alııaı oı- • yordu. · m<';diniz buraya ? · mn arluı.smd:ı.n bııkarı:!t bU> ilti "'<r'C' U 
Ja mkılmıııtı Umıl~ uıuıgRrn. s 1 Ü'} l"ı'. evvel, ~.ı: Lib- - E:-.,c:!•çiklacde. ca:n mı kaldı· Tlirlc ltöyfüsü ilı>- lıa~ba"ll-. yol ' Ft>n•ız Jıastı>l!a~d<: ~.ıa. 
lrullığı.nıı. eğilerek: ı ya ı.:u-~ .. !;ıun:unlııyııı•ıılt : be.. Nasıl aet.ireııın ?· ortıı13ında· kalınay.ı. pek kaba, ~ la:nsillt ZC\•cem ..ı.rtcmı.. lsa~tllm 

_ u.. '!lkın• ~zındl bır Halıeşıl!f.al'.a dö:ıwnce- ı:slıı. Hıı.·· , - NCde:ı.? Çpk mu yük1ct- i!ıı.Y)lığı.ue. y.ıdit'cmedi. Sıw;ıış. .. , 
cıey kac:ıra.yım dem • l'laımı beş impanıtcnı ~lo Sela..iyt;.: ıııi~~ odunu?• :m "·ıı.müna.s.;p gGrM\i.öii Juı.Jindtm· ı l"l~ilı nıüddet zarfırıı!a ,®'.~ r. aı... 
senden bir J'leıı.m • vıır:. izim J j ·· Habtı!! budııdıı cıvaı'llla Hartu- . - Sen :ı.lay nu ııdly.orsun be , bclli o'u.y~ı:Jıı. Fakat J•Pndlne 1 neJ<ı>Jog. ~ JI:.. Y",:ı, • ..,,~ 1411 .. 
ı.ı:ollnlar ıntı kale gelnruıler - h J f k Z- ına gıtti. Sonra hududa. yııJılGI;- ; adıım.! Dört arçıı. ki.ltültJe ee- ®'bir emiı: ve1'!1rrı;•t:' · Ne :va• ı stlhmlıım el.oktu- ktat>ok.; .,. 4Glıiıc. 
d'r .. Buraya geliri<: e ~bo - s an u a ımı garın 1 1..ı. Orada- aıı'nncvi d:ı.vullw:unı nin egel< dediif.n biç q<ikeı: mH ı ptn 'ilPlP bu iki l\"vlüVü t<"•1'''l 1 Samoıa lar.tındllp m•le-lıiı ı•,..... 
ğ:ı.zlıll ~l't'let'. ~it onl31'1• Rf)r,, • h k J • çaldırdı Bu d:ı.vulliu·. ~b.eŞı - 1l"u nc:ck.ı. y:lltıldı!ar? ecle~k ~?"'1imnıı k'.0~r glll.'!ir- rinden 11.,100., i)ınız urun.: y~ 
ııakın bo'lboanzhl' trıı .. mzpe - QTe et i:.ıl907 l' ~~~kıJ_U· =··d~~-vu.Iuct ıÇndirH ~~, - E:çarcler dı. "'dı ik o!llu Ut<'k ve bir ynı.,..,., bulıın or>'a;ı' •141<.-ı ve ıht;.nam<laD <lolsyı ıı-.. 

Dem, ve söz' e n1ıı.ı:u da. .... _ı ~ "'".,. n. _a"""l yahu? hiG olrna•sa. bi::· iki Rlt"t.; ~,. ııı . . · . 
ekledi: 'll&ril kıl' ltQşulannm Tltrki- ltfiilib, Jlufalıham Elrıe..ı. lial.uk ! d~gl~r?'dllı ~C'll seı;inı on İtalyan yüzbaş. bu rıözleri du~ ~alinceVf' k•ılar l;cir )'ere sa,.Jı ~"."' nnnnet ve """uz ~el<lliırt.-

- B~ od:ıınıı gidiyor. "9 \Jr:Uciliği·30 mart gü- Hekimoğlu, Tul~ Kcınbeı', HUs ı mily _ •ıık_ IIa~. iıa!ln lı:ul.:J<~ yar duynııt.11, kalıl:an.ı.iaı:la gül. ııvcnn.,.,..,.k uı,,,mdı. Bt'""" ;,.i:J,,I ...mı ıılieMıı dt· ıhuı; etcnııııt. bir • 

f;el beni orada bul!. Dil stadyomu a. ındaki &mıereı{!J Halit Arv.v. yet YOJ!'. tı ııııuıın;:_~'. ellen . kat. oinlenbi.re ~ıyetı dit$Un- rübeıleıı daha keftdini all\ıneihı, """' ı...ı.ıııı. 
Artık <Klllmdan ı;ıkmı~m-. ı:.ii h;alrde lfalkcvi lıi ;iilt' Al· nü Ca.rı, Abbas, Fahri, İbram.im. lt~ c;ıt.bu , ıııitınia. olacll:k- ki mek ihti.yacı ile sars~lmı_ııu .. Fa- Y!i~i kol"ktt i'<' a•• •!'J• hlt"~ ~ 'llbe ~ eltılll. 

Cazgır, kalltı gi~ ııı:olla. da, '15Q(} etrelil: mesafede yapıla- 9 - re gidecek ola.u aşa· geçen .eı....ularla ...gilız <:'~ u- dil ve a;ul gıiliina.ek vaz.iyctt.e ve: P•ngalt.ı Şafak 110ltoi!'.ı·l\"- • 
handaki odnım:.r sıvış'ı ~ cailır.' ğıda isimleri yazılı. !ltıı;Uerin na iltih::.k etrni§ler, __ btı, iltih.ı.Jı. kend!J~ruıin._bi!lı.ı.ssa l<eıı.diıı: İli · -:- Öylesi değil kllylü baPa!· ~~ • 
mollıı.l:ıu aııı.yo.dn. Mollalar da Bu J..oşnya. Till'kiyeı:ıin - ı ?:I /31. ı perşembe ırilnll. saat la!: yuvarlıındıkç.-ı hııyuyeııo bıı: oldugıınu ıııssederck dııdal;la- dedi. Eşck!Pre Gan vereeelt <le,.. · 
Çolak. Jıl<>Jayı ~tıırıyotlardı. bölgekrinden, eıı güzic:e at.le ı!fl 18 de bölge atletizm :.jıuılığ'ıır ı çıg halinde ltaı:ıanlll"'n .karıµ- nnıı kanııhr«ııl!' a l!'lrdl: ' ği.IL Onların yerine si2ıe dalul , 

Nlhllyet, C:ızgtr, Moföl·.rın ekipıer halinde iştim ~ -
1 
ın~tıarı. sın: ~. ' - G: \in !·akalım .. Nererle? iyi, daha büyUk ve dıtba qol;: .,, E B 1 ı• I 

bulundu hanı bulCl.ı Yıınln • lcro!r. Gazi, Hikmet, Rıza, Hüseyin, · Hıı1Jet"i3tarıln L e.rkezı Adıs- - :lşı.c ı;nı:racıkt:ı.. yük ta.'ıJYM "!fl rleı: \"l , !.. [ ,1 ,. ... -,. 
rına gitti: lnönil kı.r koşularında !stun- 1 Raif, Nıunuk Alp, Ahdı.:Jlah, abab şı.ındı tl\.'n dort taraftaıt Ve- hep birlikte y:irildüler .. - Ester clediğin de nedi:r·? lL 

- Anmıı ııakın- oo.~ ii<.ı1Jık bulu temsil edecek ola.u Rl7.a, lteınzi. Halil, Eşref, Melih, Kc;;.- ihata olunuyo.•. ~.n':':n garpw.n Bu sırada hava Oım.a.ır.en ruııl- ' İ.talyan biraz düı/Uııür gibı. 
edeyim demeyiniz.. Çoluk bura- Va!aınt, Al'tan, Hüseyin ve tandinidle, Iz.'.lk, Takveı:. gelen knlunu Negusııu kuınıı.ıl'- 1 mış gfüi j,jj, T3tjı gümtlşi bir ol !l ..• Sonra ccva.n verdi. 1 

da ... Beni ~ize gö~h. oi\- Ş<>..riften mürekkep A ekipi ya- kinci küme tarfi maçı d~.;ındaki Habeş kuvvetll!ri te"' I sabah yol OOa;unıı br gfunı.iı;ı - Eşe0n büyüğü hani 
lın. ın· tarundı'~-· i>;terni< .. ıın 1=.'re lııu-clıııt edecelı.tir. ••-· · k"" , •. r "--'--k kıl ed yor. O>nuptan ltaly:ı.n. ııcrit gı·bi gözierin önünde- Ulla- So- cevıı.n verdi f'""" .} J..KtnCı ume u?r ... ı m~ a<:·t ~ • . ·· 1 · .LU<""I "' - • 

Deyince ollnhu> ~iı.u.iller- ı - - k 3 önümü,..d '.:i pu. günü ~· r ~:cın~ın.dıı JWl'lllll.UŞ olan ko • tıp cltıruyordu. -E~ei!in büyü"U ha .. i,,. '"'iz 
Bilhassa, Mlill is er.~ · iI> DO OŞUSU stadında sa:+ ~ .J.e> Alemdı:.lll İng~ Somalı~lndc Berb<-J~a~ Ile1Ji üç, dön yüz metrc ı ne d.ersiniıı on~~. ı<at.ır.:. kl\tıır. 

~:;;vsimjn en l(ıymetU 
' 2 esari;ıi t' kdim.e er yüzü gU1rlU. Sonıyrırd · a yap hyor Davut'P:ıııa =ula :J!llQ!lacal<- ~-aya <;ı ~ k1taıarlıı b.rle~ kad:ı.ı: ilerlunişleroı ki yolun Bu sefer de o.tekı koyJU kc-

- Moll:ı, ı;ıim ? a .. ....__ ~ ..__n1......__,ft•: tır. Bu m:ıçın halısıni.. M.uzaffer ·~til'; ' bu'"tu··n vrt::ı.s111dc. .. ~anl.ır tçhıde yatan rıtıb. söze; . . -· 1 - l\fu•' ı düny,,,,ının ölmes 
- Handa.!.. _._.. ...,....._- yan hakemleri d Şekir 0 &ili- ~ A-dı:J:-. a:>ıı . V . bır kaç go.ge belirdi. Yanına _ Canım biz ne ıdeceP.!'I kıı.- melodilerü)i ;yıı,ıe\"ıtıı.. .'r§k.ttıı> 
- Onu kireııc <'onncık illi?· 1 - 30/3/.~41 tarihine teı;a. ınk!ir, llall~tım en. aılB- bil.' tdı.di gelince hep.<:i bayrı:tlı; &ördü - tırı? Eş~ltlcriıxıiz bize kafi idi. ılbam, n•şcd~n zevk toplayan.. 
- SIIB, cok dilf Wıın pMıır gtlnü saat 15 de altın<ladıc Bı.ırad çcl< Q çekil leı- lti-.. B"ınla.r M.1.ô. ııırtlacı.n- .,.irıe on arı ist0riz. "Sıv<lıa J3f Amcrihnıll en ı:\izel•esll nrltıılıı 
- Ne oldıı ?.. böl~ İnönü koşuıru yarıı- lstır.bul!l) ku.ubCı • n kitçiilt- b · >Ma a ' <>la da. oclunla.ı:ı suusıkı ba.,u. du- isıwr. ''· Pem nereye savuştu 
- Adalı Halil ile kamla;tı- 1acak • kongn.sl 300 bin kışwk ~talY8:11 Ol • ı ı:an ve kuı::;unl.arla dcl!.k de. ık .. herif? 

Jar.. 2 - İştirak edeoek klU ve /dar. hıı Li~aııö ol gı.bı esır dil ektir. edi.J~a dört ta.ne ölli mc \tepti. Tercünı:ı.nm ~cvinçten yüre-
- Amm'l yaptın ha!.. teşeldtiiller en son 27/3/9il alo- "" 3 .n., art . Bıiıılım:l3n · ke. lt.aıyeıOO.rın Bu ımı,oza.-ıı. karşısırı<lc; ba.'.,- hop! ıverdi derhal yolu 
- Faltat, tar.ıınadı-... Nere- P.'!WI ka.dıır isi:nleriııi b<'!ge """· ',,...,. cuın U!E' gı.: ,u abc~ y@ in dQ-SJvil ta 1tnyan yü.zb:ı,şısı almak U1.c- t ' ay ' 

d!'.n bileceıı ... Lii.kln Z-Oı!'l".e he.. atle~ ı ajanlığıııa kayd tirit> klüp merkesi de P.ı:.t.ıt 5 <:b fcv- ahulis.i re; tercümaıı neferle bırhkte göatcrerek: 
rlf ~~ıı ·ı ' u· ııtıman. aJınalan lfızım.dır. Du 4.nla.d.c kongremif:inı akdi. m·ı - İtalv", JYabc·~ -"'et - dı"ıtn~ ı"Icrı" ... --' • .>I efradı ı1ı - ı tc b:ık 8Uı:aya gitti. Sizi 

' mu a ı e Y e ' ih'- ,_ ti ka - ka.ı roı: oldu=.,-Jaıı • ..:.anın te, - " ' .,,. __,,. -~· ....,,..., de or.ıWa bekliyor. Bana. gider-
- Nr vo n?. Moll:ı. liicr, tar "' ..._,yı ar pana~'ll' - mek ı~in ı<at'feaigı·· parad:uı. BOa. derece ııayıcte cl'4e1ll~l"r ...__,, aki il t ı riflcri rica oilll'ur. ~ k n tC!Jbih etti. Köylü bab:ı!ıı.ra. bir şııv Clylemctli mi? dıul -AD: .sonr m racaa -

1 
L .. . . • dôk"tllğü ka.rıctı.n- ın1<ada. 1ıu nl· ve ne diyeceklenni ı.a:;ıaınıı;- . k 

· ıı.W;ını lı"c acmadı. 1.ıı.r nazarı ıtib.ır:ı a.lın.n:ıy;acıı~-~ıstanbul bölgesı bH spor tı. S('re içinde- milvonlar· ddl:tli. lıı.rdı. !ki itlyıı.r '.o. i "'~ eşek- da, söyle ~etsinler, on•.ıııup an-
- B:ık ~u ı,-e.. tır. sa!onu yaptırıyo Şimen !feJ" m ııoselt.T vapbrdı. çiW.crinin hrlı' bıt~~ ölroil§ ol- laf!8.)ım de-li. 
_ Bundan eoom r la, od?.- 3 -Koşu pari<aru B. lmumcu M-emnunıyetlt> haber :ı!dığı -~ 'im<li hepsi elind. '"' gitmi:ı do- m8.G1 iw so d.:ı;ec,ılc dı.lhun 1 Neııi~ anl:ı,ş:ıcni?tl': eruıım-! 

arına. ıııvıstı. Beni d!' ri7.' yollndı-I erkek muallim ınelrtebiııdım l - mız:ı. göre gr .1 direktuı-Iük ke.-ı m~l<tir. idiler. K=ı.a1<, lamak veya1 Ne diye b~tn eşekleri böyl~ de-
ki, sahmn• ki'lll!C·ıe tıııutmıyn- reltel:, 1.raıılıık ·olu, Zincirliku-1 palı bir i' astik wonu y:ıp-ı Hem uyle bi~ '.!idi!t ki far.- bu hcriflcr.l çatmak arzulaı·ı!l!j Hl< deşik < Ilverdller. Bir türlü 
ııınız diy .. yu, asla.it yoldım likör f rib.-ı tınltn!'.Sl 1 in =bul b;;Jgcııine zı rouh'lı, narbl. ı.ıili'ver t=sa: Y'1U!ll1 gou~i1leri bi~clcr.,,irc hii- btım~_.a lılıµı :rnıi~?f1 iş';• Ne i& 

Dedi. 'c • Hanın bıılunduğıı 111 öailnJeki otobüs durak ya - 120 bin lira g··ndeını~.tk Sı;oı- bil• · 1taiva altı ~ene evve~ c11ı:ıı eQ.en bu lJlull 'ii duygu ve ~,. "'1 u ı.ı arıı ""en··· 
hanı ve 003•131 tarif etti. Ora- rinden dönerok şoför mektebi cu İs nbu! gençliği, in milliim yaph1. bı.rptcn. daha qetif:ıiJll h.v leı:lıı bunalıp ka4ruştJ. Bu T..:r--üma.n nder; lıenüz bu- a-

'ia 
ve s~.ıimli 

~jafn tı rmuglasJ.in 
Şaha- ri 

AŞK 

nad 
cL'l Mcllamn b ba.lll ile kıudef;t- o acıayı bir tur dalın yan < ı şamn:ı. en kıs..~ b' zaman a. ba.ıJ- 'itkin ı' ten sonra _ göze ahnııe. ro h:ıqnıı!.aı-ın• d·~ ıi..'! öylt: lta1 y:ın'::.rdan. ne rl • dlln"ıı· vıı-
chn cıkıp Mol'ava gelirken, yol- llniirulen çıklf} yerinden geçer~!; bir ihtiyacı olan bu ooım l.n- • ve hele bu harbin veııdiı";i nım. için kederli ;ı ··~lcrini biça-ı d;ı •~Jlrzl~nn 1' 0 '""~'·'rn, ne ,JAD:LAİ 

lerine rasfT.ClıJi... sııretile koşu hitam bulac&!I ı.r. ı lruıaeaktll'. l tt'M<o;·tanı Ha'-•ttlilerde ınt!ın uıciiıl b;U,ıyorlıı.nlı. O;,ıta- ku:ıt.ınt\nn haberleri olmadı;(' . e - ...... ~ ._ O~ 11-ZL L'>coutois'I Molla haba, ne ıle olra evlat 'esafe (6()1)()) metredir. j DAV ETLER get': do ,.. z. nıı i ali <:id<.lcn acw.u.cak )lr l nı anla•mı;tt. Bun' ı i~in oıılr.ra • 
oldıı,";,• i in }follayıı arayordu. ~ - Kosuvu en fa.zl takım-! . Hehı;ıet S!l..FA r:ı.crtebOOı; iı,li. F~'at <lo,:;'1'11 · bu vnk'ayı da ko'·'v lı'll~v. an - yar· ttğı 

,.. • Aıjq, J{.s:;. ve Erkel; Li8cle- v .,..;vv,,.,-.-~-...,,..,..,,vvvvv ' ' l'I 
baba d ··r.w.rl~n am·dıı. pal!l verilecektir. ri 

1 
.,,,!" er.Zer ce1lı.iyfl iınd&ıı:. fJ l- .,,,.--. VL e-p/ asıl f,.,.na va7-iyettc le.n, mer- Sonra daha milhi ii;r nolr~ I' f J al C'~·· .... ~ı aörüııre. oıı.ha. m•r - lıt. bitil'en "te~kk"ille lnönil ku-, v~ ~ıı:ıu söyl.anek l:";zmı geli~~. latıı.ı.ııy11ca1l1ıu hı=•'lyorduı 

_ Usta.. bizim MGlllı. ..... ~di 5 - Bir tıkım (4) kişidC;Dı ;,. rT _nıı::; ç;; ! hamote ı;u,yoo bulunan d "" varcl.ı ki.. o dn: ı~ -~ ,.4 1 llt 
•- 22/3 19-ı.L cı:.ına.rtw. gjinü, • -- ·ır· ı · · ı ı · ı b · mi?. ınürclılccptir; birinci g-~len ta - . 1 . •--· · E .. i•.ötıil Ha.frıeıri>tdLm: ı ı ı n.ı. v:ı.r< 1 t4 °'1 arııı ırın- - B ·ralnrr ıı.rbl: bi7.ı h.ıı.ı- • VLJRDu· 

_ Evet!. kını ınensupl:ırına birer bayrak kongı·emız nserıyet ....,...ııı. e ·ı. 1 ....'.. 27/3/941 pcrscımb~ gü- ci.si: Uk at.eşi nç:ııı 1t :ın ·· ya,,lar i•gAI e~ik. f'':ı. bcim e- .1 
mıı .. ,_ • ._t olarak verile<> ktır. dllcnıediginde ndolay;ı z,oı3/!} l ", (b"giln) """t (

0

17-30) da bfıt,.isi, iltisıdei de.: Ejj)il ;ıii1 · ı ın· B -•- ...... - Ne ı'Rkıt?.. ........ cwı:ıartcsi. gi.il'Ci saat l•L30 iL t:ı.-1 ll ~, ~ k "' -·ı .. b ı:ıı 'rims ız. ,.~........ P<Jrn;t Pro~rama ilfıvcten' D'1rıya, ııuı. 
Bu"'·ı 6 - Kros t:a..ıınifin birinci ı' B'j~ı)k Millet •liııi Rciıı• ve- omutlnı oL<ı.n z:ı.-·"" ı yuz J.-, !x>Jılerken si"1 g 'ren nöbd,.i - , ı ··· lik edilmiştir. Kongre mezl " ' · ı ı z h · · rl -·ı • d , gelen atlete bir kupa, · d, ii-ı kilı Sivas mebu u Şc:ınsclcın şr ı :ı..teu ~nuıı ıçın C"J. kO!'kup ta atcR et:ııi~ .. E~elı!ı:ri-

- NPr~ c ··· ~CÜ gelenlcı-e birer maJaly;ı.I günde Eminönü ha.Jkedncle t ' Günalt:!y t.e.ra.tnıdıın (l mum: mid;., l·j~· YcrdP y:ı.tan c~eklc ı niv bunun irin ö•dürilldi4 

• hunn bilyiik hIZlMtlcri o~ 

Yunan:st.:Jnın Sl!bık Ba~vcr..tu 'M! 

Uüyül<. vatanperveri müteve.Ua 
Gcncrnl M<ta~9"B için yppıl,uı = ~:d.~ya. gOtl!ri\r ma; - verilecektir. hınac!lktır. • • • SİY' l vaziyet ve milli il'lik) !ere· bı.k''. !Jıılıtı ~la., birdc.nı;»re: Dediği takdirde hu iki ihtıiJYaı: 

ııU , 7 - Birinci gelenden (il) dıı- 1 ı mevo. ·•md.:ı. biı.: konferanıı vcrı. 1 - P• k ıyıu. Şımuı bu ışı ne.- Türk kim bilir- neler yapar.ı,1\'- . 
n ··· kika. llO ra. gelenler tasnife dar B<Jğa....-içi GençUk l:ulü.b;tı•-r lecekti • 1 &ıl teın'zliyeceı; -.?.. dı ? .. AJla.h ;;aklruıın ya ikisi, bir. m.uı. <..,,_., meru>lmi 
- Ra.'liimme .. f !tat, J.foll" lril değildir. detı: 2-28/.>.'941 e111X1n gilr.ü saati DemclttO!l k•cuıliııi al;:ı.nıadı.1 İngiliz kıtaıa., U.>rofmaaıı, lllo-

kendisini kirıscye t:uut"Tlak is- 8 - A..aağullı. isimleri yıızıl~ Kulübümüziinı :ıenelil v~ k:u- 20.30 dıı Dr. 'la.vu.ı A !dan 'a- Tereümnu !!~' r i_qc bıı f!/):>;'~ri olnp ~: kef S d gazıoin v.e et·ltr<ırıln işgali 
temiyo~. liıtfeı:ı.eiz de blltnemeıı- hakem arkaclaşlann 30;;!/941 Jilplerin birl~ 'i kongreleri rafmdan (111iltt birli!t) ıevzu..ul kiiylillert; h" 'ıen ı·u•,.eılenık - :ı,y. er& va:.z. en. e Ayrı'*: Panı.nunl J11Jl'Ull• .-
llğe l('f'linh.. pu:ar gilnü saat 14 -.e Ba!mum- 3113/941'. pazar günü saat 10 Jal da bir konfuroıır; verile<>.ek ve nldii.cclı> trı:- ·İl.ne e<·rı•~ti On· ·=::on::l::ar::da=n::sın=::ba~!{~~~l~~~=~~~SOll~h~ . .anı~;v~e~-d~ü§n~yo§b~~~rı~ıııı~~ 

- Neden?.. ca çiftliği erkek muallim mektc-1 C:- H. P. Arnavutk'!_y nahiyerl tcınr.il şubem. b. (.Him e'inoğlu) l:tt ııih:ıyet m.,ııı.ı ıl<ı'.ıı -~;;,ı~rıniı' aısı '\'Ar) _-====::: 
bmde bulunınalan rica olunur. bma.=de. yapıı.aı;agı.ndan .ua--· piyesini t~mnil edeeektir. .. . 1 h.~yvıuılardau çc'.>~•ı>lr mıce ter- SAR AY • 

1 Ti YA TROL 1 Mübeccel, MesaJet Server, nıızı_n ı;elm~crını ehenımıyet-ı 3 _ 29/31941 cumart<Bi gum.l cıı.m~na, sooı:a yuzbaıııya bak- : SlUemaSl 
_ Jale, Siret, Semiha, Hidayet. le rıcıı eder.un.. saat 20.30 da evimiz a.zn arın- blar: 

İllıarni Polater, Faik Onem, Fct 1 - lıla!'.6 heyeti raporu, · dan Muharrir Nu~et f'afa. Co~- - On!lll ora.:.ııı~ biz ne bile- MUdill'iyeti.: Her gün hQJ' seansta salonunu ~tın ~ 
Şehir Tiyatroau lı.i Dinçer, Cemil Uzıınoı'tlu, Mu- 2 - ld.ıre heyetiı>ttı ibrası, j kun• tara!mdaıı (!filli birlik) !im?·. Biz eş~lr.lorimizi istenz. doldurnnı ve bilyilk dehakil.r 

a KBcım Uzunoğ!u, Hüs:ımet - 3 - Birleı)tlll kulüplerin. yeni mev~uundn bir konferans veri- Sözün kıı;ıı.aı bu!.. ~ı::NCSR TRACY' va ROB-RT VOUNG 
Temsilleri tin Gi~-•1·, Zekiı Gö'"'m. k. ? 001p · idare heyeti. seı:imi lecek ve temsil ·ubemiz (H1m- Diyeı•cl< kesiıı atwerd.ilcr. Ta '""' """' • ....., turafıııt:Lım erıı.&al.siz 

?repeba.5mda Dramı~ . Sezgin' Ç. Başaraıı. Hikmet B:ır • • • metin oğlu) piyesini t.email e- bii tercüman bu sözleri de ay-
RU i\ f< ,, Sı\M cıJnt 2'1 ıo t:ı 

p:t)RRİYET APARTIMANI 
Yıuaıı: Sedat Simavi 

* lstihW c:addeıımtle komedi 
kı:; unda 

BU AXAŞll:M saat 20.30 da. 
DADJ. 

u laıı, Nuri örn, Dr. Nuredaiıı,,Şal D<>{r11, spor bılii.bü idare he • decektir. nen y~başısına i.crcilıne etti. 
)<iı: Baruer Sıı.lahattin, R' t.; yRtindmı: 4' - 36/31114.1 P" r-giinii sa-ı O zamıııı ~.bıı.ııı bütün bütiin 
Nedim, Sadık Ccylft.ıı, Neriman Dnğııspor kulübünün senelik- at 14.30 da t-emsil •ubemir. (,J-Ii af0 "-..dı. Oyle va .. bir de bu mc-
Tekil, A-';Ot, A~pyan, Enis Dinç 1 koogre'li 30 _fart 041 pazar :;:.!.- metin oğlu) !!İye ini- temsil e-j Mlc vaııdı . ':.:-li. Bu adamlara Müııtesna şaheseri, hmilz göı·eraiycnlerin ~örmelerini temin$ 
J. Da•it, Zeki Yumuk, mopş _,, nü RMI. 10 ,-fQ Yenişe.'ıir Mlrmi-1 decektir. bir taı.miin:ı~ vr.·rnıek icap edi- BlkICAÇ GtlN DkflA GÖSTERECEGINJ 
tok, Fikret Kocabe. kir, İbrahim ran soka "ımlaki kulüv merke -·, Cur.ıarteei v& pazar gü"ld yordu. Falut hiı; birı cevap ver- s:ıyın müşterilerine i!W:ı eder. 
Flakkı, Nurullah A. Gören, Vas- zindP. t.ophıı:ıcak•.ır. Riitün aza- topLıntılann l'ttmnrah- giri ı· medeıı. ba?İle gel'iye do·"'l'U bir lttveten: }l" eni Foks .fa.rnal 
fi Elde'. Y. Skindiri, Sakalnk, · nın mezl<fır gün ve sa.atte ha-1 kartlarının bilromuzrlnn alınma- işaııct ode.."ek. y,i.iı-\imci;e ba§la· I Lmıııı:ıılllı:::ııılilllm ·~-::.;ı:;.:;;ııı::ı::e:lll""" 
Mukadder, 1skl'llder, Gabris. zır buluıınıal:u-ı rica ol ur. 1 sı rica olunur. dı. Onu nııforl•ri ele takip Nli- eıaw.w son diin.va ve harp haberlcn. "' 
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27 MART ""1 __________ ..... """'° __ ...... ______________ ..... ....,.otr"' .... ""!""!'"'!""'~----~.._~~·~· 

Ti ~~~~!!!!1 1· ·ı·zı ---H-
l 

. , ngı ı er . ara-
'Evdeki iıesa lar ' e r ra30 k.m 
~~~q::~~i~~~~~h.l~/!-i/kmiiviiiiiiiiiiiiiiiiiiiii/•-l~Tiii·g· !:i!k•-S•••cl•A~ki;.••k•~I-=l•L••d•Hm•laf••,-•1 •Mmii!ii. acmiiiiiiiara 
~=uJ~?'na:enkol:~:~~ .1 ugos av ur - ovyet . ım a an or a i ax ın! alıye vekaletinin 
~:~~ ~~.niJ!ı:k•:;!~ı siyasi mülteci Beyannamesi ltaly~arruzu bc~e.~a.,1D1 ai_ tı, sayfııd•) Anka.rıı,bir 26fa<Hmusuarimıi- ... 1 

mesafede 

Keren fltldetle 
bonıbardıman 

ediliyor 
lıarında bir buçı:k milyon !tal· • •ı ••ı "k t (Baı tarafı 1 inci sayfada) ~ g• ••• ·-
)an\" ·dı ve Sa\Oie topraklıtrt. Sl l e mu a a ima bu olmuştur. Biz vaktimizi Lord Halifa:ıı: ezcümle ııwıJan 
koı ıka ltalyandı, öz yur& !B•ı ı..rafı 1 ınci sayfada) kaybetmedik ve bütün memle - Yunanlllar geni- eöylemiştir: Jiye Velui.Ieti vil&.yetlerc yapt.ı?ı 
lli>ıımeli i<li. Nihayet, Vcrs:ıil· diktatörlük devrine kadar de-, ketlerin hükümranlık ve istikl.'ı- d • / [,d l tamimde koordinasyon heyeti - Kahire, 26 (a.a.) - Kahin

ye gelen son haberlere ~ 
Habcşistanda Cicigadan gejm 
ve geçenlerde zaptolunan Mar
do boğazından garba dogrıı iler
leyen Büyük Brita.nya impara· 
torluk kıtalan mü!Um Hanw 
ııehrinin 30 ltilometre kadar 
yıılunlarma gelmişlerdir. e. 
mıntakada harekltın memnu~ 
yet verici bir tarzda cereyan et.- · 
tiii beyan olunmaktadır. 

ı 1 li h .. edil •· ·· ·dil di en eSlF el' a l BT - Herkesin yardımı ile lru -· nin binalarda ~··nılan """'""'" • t •·• c.ıktatının haksııılıkia-ı gi- •·.:m <.'tm;• ve malüm hadieeler - ne urmet · ecegı umı e • ..,.. """....-... "-- h"k" ti d ktai A · 2G ( ) 0 --- rulacak olan bu dünyada bUyük liklel'in hususi da'_,er tadilat der:.meli, ui!nya nimetlcrı pay- den l>·""'in öldürülmesinden ı;<" u ume ere e no. nar. tına, a.a. - =>Ull ne- k ,,,_ . u..,, 
a ıl u • ve W.lya arslan payı sonra bıitün HırvaUar gibi zarımızı 1 1 

• ı ı:.ozcusun 1 ır ıgıne ı lacaktır. Taahhütlerine sada- bit ...;ııı..-.-;.; bildiri'--'~'.'."". 1 1 ·~• bild'rd"k l zarot . .. .. lln b·w· d' •. veya üçuo. her mılletin yeri o- komisyonlarınca ne sur~•- •-.. 
nı dinm~li idi! hükumetten - politikadan çe • 1 Wellcs, aynca, Amerika Birle- göre, İtalyanlar, Arnavutluk k t .. _.. k yurd d ~~.,,. ......,.,........, 

~ ik 1 • y la k ı~'"d a go~.cr~ ve endi un ıı. 
üalyan talepleri. eekiz mil . kilmiştir. ıı devlet ermin. ugos vyayt cephesinde mer ez 00'6~ e şahsi hürriyete yer veren ve Tayı·n ve t rf'lnr 

}' ıuı··lı: ordusunun süngüsılııe Bu politikadan uzak duruş Mihver taleblerine karşı mulrn- Yunan hatlarını kırmak için mu ayni zamanda sulh ve refahı e lfG.I 
d.ınr.ıyordu. Bu ordıııııın dıktntörlük devrinin son er vemete ikna için müspet diplo- vaffakıyetsizlik.Ie neticelenen ı samimi bir surette anu eden 
ı· m milyonluk önrıl.sıinil mesine Kadar devam etmiş, bun- matik t1ed~irler de almış olduğu yeni teşebbüsler yapmıştır. ltıı.l- her devlotle elele yÜ!'Ümeğe ha-
l'•.!'.lnagını Nil \'adilerınde va- dan sonra hakiki Sırp - Hırvat nu ~öy emı.ştir. yanlar, geı:en tararuzları esna-, 
tU:e almak üzere. orta v.ı d,.,._, iş birligı' ne çalışanlarla teşıiki 1 Londrada ıl.ktiler.. .. sında kaybettikleri mühim mev- zıruı. ""Q Lo dr 26 ( ) Türk hu ·ı. · · im · · A ı Bizim gayemız ıınıunıi refahın A.fıı·ıkada ·_·npmı..+ı, mesaı etm; 0 tir. Hırvat lideri n a, a.a. - • zı..,n gen a aK ıçın os u·m:ı-

• ~· "" kfı t' 1 R h-k· ti - · r d art · haklı bır fJC!kilde taksim edil.me-
ltal v·,n ordusu. F"-nıısız or- Maçekın mektep arkada.şı olan me ıy e us u ıını.e ara.'Ull- ginın şıma ın e, paz esı sa- .di p,· .. B -t '-ük(I ,u ''• da be tl te tJs Londrııda balı 'k· h" t bbi' t ·,._ sı r. •ll\'lll< n anya " • 

dl·-·nun ·~ı·g'ın "lı.lu'"• an . B. Vilder bu iı; birlıg·· inin temi- yun~ ar a ı 1 ı ı ı ucumaeşeus e 1'llli ti. k d. h . . ·ıe d" .,u ~·.. '· v ,.,- m u kar l•nm•ştır !erdi I mc , ·eıı ı uı nycU ı unya 
da mu· bareze meydanırıa atıl. nı ıçin Hırvat murahhası o~- 81!1~ıınıye e - .Şl: ~ . r. h" . t . Ç k si k P 1 

rak müteaddit defalar Belgrada Saliihıyettar mahafil, ıkı mem-
1 

ltalyaıılar, büyük kuvvetler urrıyc ının e o ova ya, o-
nıak basireti gösuırmiştı. Bü- seyahetler yapmuı ve 0 zaman leket arasıııdak! miinasebatta kullanııra.k, karanlıkta Yunan lonya, Norveç, Daıunıarka, Ho'
Yilk Britmıyanın gönm;;ı ordu- ki Yugoslav devlet adamliriyleı vuku~ g~Ien salfilun .. bu mınta· hatlarına yaklaşmağa muvaf. landa, Bel<;ika ve Fransa.da ol-

~bııkbar, ana yurda Çl'kil- tl'maslarrla bulunmuştur. ! kada ~tı~r busulune yardım f:ı.k olmıı ıar, fakat Yuııa11 duğu ıribi katlcdilnıesiııe ınıtni 
"k mocbııriycline di~üştü. Bu mesaisi son Sırp . Hır-, edecegı mutaleasınıla bul~.u-, Büngüleıi ve bombalan ile tema- 1 olmak içiıı haıp ediyor. Ben 

lı it,. ,ya imperntor!uk k.ıloui vat IR birliği neticesini vermış. tadırlar ... Bundan başka • 1 urk sa girince geri kaçınışlardır. I Bitlerin Büyt;Jc Brıtanyayı is
kuV\ tleri, hele Afrika vaka - Maçek ve dığer Hırve.t ve Slo-1 . Rus m~~scb.a. t~n salahı ıle ıtalyanlar kaçarken, bir çok ö· tila için yapacağı herhangi bir 
illada, zayıftı. Fı.r8at. ka.çınla- ven namları hükiımete gimıiş- !ngilız . Türle ı~tıf~kı arasında lü ve yaralı ve mühim miktarda teijoebbüste muvaffak olamıya-
llıazdı. Bal.kanlarda bir köprü !er, kendisi de ııenatörlug--e yani telifı gıı.yn_ kabıı biç b. ır ııoh-ıa clıı. malzeme tcrkctmişlerdir. cağıııa kani buiunduğum eibi 
b b ı adı b edilm kte • ö'I .. " d •·· h İngilterenin Birl~0ık Ameıika · Q.\lı lrnrulınuştu. Kuvvetli • i- ayan izalığına se<;ilmiştir. ~urun gi eyan e · . g """n sonra a ..upçu a- .,.,, 
h>uail· Ye Hah~ ı;:arnizonlan Yııgosla"""d ayan ô.zaı;ının dır, zırlığından sonra, Aos ırmağı- devletlerintıen göreceği yardım,. 
da ·' - takas d k. hl dcnız ticaretmı saran telıli -. ,·akit geçirmeden, lıedrie e- vurısı kral tmafmdan tayin ve ' nın cenup mm ın a ı mev ' · · ı "dd tı· b" h"" keyi bertaraf edeceg· mden şüp-
tis<>hilirlerdi. Bu illerd<' önomli y:msı halk tıırafından intihap,. Maliye vekaletının zı ere şı e 1 ır ucum yap • he etmiyorum. 

1 
denemelerde ~·apılınışti. 52 mil- roilir. B. Vilder halk tarafından bir ~amimi mı.,lardır. Fakat bu hücum da 
letin zecri tedbirlerini hıçe sa- iıy-u:ı azalığına seçılmiş bulun-

1

1 
geri püskürtülmüş ve Yuuan- Bitlerin yeni nizamını aala 

~an tesebbüs, ıuu\•affak olınW!- mıı.kta.ı.lır. Ankara, 26 ('l'clcfonlal - lılar. mukabil bir hücumla düş-, kabul etnıiycceğiz. İngiliz mil· 
t n...oı · k ı IB \ileler Maliye Vekaleti, koordin:u,-yGn . manı bidayette elinde tuttugıı 1<.'tınin ve onunla beraber mtica-' 
u... ~""ucı 0 ve · .._ 1 . ...,. ' ·ı d İta! d 1 d 1 · b 1 h -~ f" 

B V·ıd ·mt la k hur" ·rıevetinin karaıma ı .. ~ınauen, ım•,~.:ı ertlcn e atmıstır. · e e c ~n enıı aı; ıca L'ue ı, 
F· •·-t, ar•O.ıJ;ıki sebepler, . ı er 'anıı o ra ' , J • """o " """ ,...,. "tt lıit lh bı.r· Yu-'s yenidçn inta 0lunarı veya miliı-J yanlara çok büyük zayiat ver- "'-""'riyetirı hürriyelı davası ug-

~tnellerı· •uya d""'1rrlü: mu e vn su çu ~v. • • h 
0 ""w la htik" •· · e cudive tccir tarafıd!:ıı tahliyt' e<lild.ik- dirilıniştir. Mulınrebe meyda · nında yapı an bu hayat memat 

Al HabeŞJ.,...__ ordnm•nun vya umeunm m v ' • 1 · b 1 del · · 1 kt F la ~'""' 1 ~ ti taraftandir. Geçen sene harp ten soııra taı':il olunarak kullan- nında bir ~nk talyan ölüsü ı- muca esmı t:u:anma ır.. a-
k\iyesi inıkfınsız1iır. 'irc'."'ai-I başlar b:ı,ııbnıaz, ıtı0n günle.>'()" ma tarzı deği~tirileıı gayri men rakıliıuştır. Yunanlılar, ikisi kat danyayı bugünkü faciawn 

lıakmı· ı'yetlle mümkündür. !tal- ıs a en 'ugos av nazır . · ' •lmış0tır. şeri imkan dahilınde olan her 
lıa ordusunu bcSleıru!k. lenıze · tif ed ,. ı !atın ku_ller idn alakadarlara .bir. ta-ı subav olmak üzere elli de esir tekerrüründen korumak için be 
~ dan B. Budisavljeviç ile birlikte, num gönderen'!< hu kabı! bına- o 

1 
an rlonanme.sı ise, başka mıl- Yugoslavyanın asla Mib ·er lam ait takdir olunacak iradın Y } d şeyi yapmayacak olursak, zafer 
etlere haram edilmek ıstenen Dcvlel)eıi tarafını tutmı:.ması I kira bedeli olarak k.:ıbul edile- ugos a vya a tahakkuk etse bile, bu kmr 
~arimde dinamizm eseri gös- ıçin büyük enerjiler sarfetmi~- · ceğinıkn bahisle takdir işlcrinin j bir netice olarnktır. 
~:-r-mcdi, tir. YLgosla" çiftçi Partisi reisi uzatılmamasını islenıiştir. • karışıklıklar Almanyadaıı bahooden Loni 

13) İngiliz Nil ordusu. hasıni- ul..ıp "itıgo~iavya . ovy~t Halifax bu memlekete, anane-. 
·boy ölcİİ.\lemiy~ccğını anl•1· Rusva mtina.:;ebatı yeniden tccs ve pakt iııızalaıımrntır. Yugos- , 9 .. tar.fı 1 inci' sayfad•l 

1 
vi ihtiraslar ile fütuhat usulle-

lıııPa, Çekilmek, zaman kazan· ı;iıs ·eder tmez çnk mühim ve !~'·yada 19 aydanb<)l'i bir par: mı tehlikeyi müdrik bulunmak- rinın bir 'iCY kazandirmadığım 
ıtıaı.: vP kuvvetlerini toplamak nazik bir vazifo olan Moskovajl !•mcnto yoktur. Ayan ıı;~ısı tadır. Yugoslavlann imza ~de-1 anlatmak liU!ıngeldiğini söyle
tıbi yakın tarihin de öğrettiS"ı ı:kiliğ'n wyin cdilecn B. Gav· ı ıse toplanmam:~tır. Bu yuzden eekleri anl~mauın hıı.kiki met- mi4 ve şöyle d.ıniştir; 
ltra rjik prensipleri tercih t • ı ıJo\'İÇ. a ııc istifa edt'n Yuı;os- hükümet kontrol.süz ve saliilu- ,ıj Almanları alakadar etmemek, - Harp bittikten sonra. Al • 
t; ve topraktan kun·et almak la nazırlarından Çubrolovic \'e yetsiz iı; görmektedir. Ve hıc 1 tedir. A ıuanlar kendilcrıne mı- manyanın samimi işbirliğine 
~~<lıracağını sanıldığı hasmını. bir cok ayan ılzaı;iyle ordu şef-· bir hakiki oloıiteye sahip olmı- tiy:ı.zlar veren bu .memleketini kanaat gctirinciye kadar sulhü 
"'llkimata da daynnare.k, yıp- !eri ve bir çok mebuslar Yu- yan Svetkovıç başta bulunmak- d:-!ın büyult fedıı.kıi.rlıklara dal ve hürriJeti muh!ifaza etmcğe 
'ltnıak maksadını tııkip ettı. ı;.ısla\'yıı.nın üçler paktın!'. her ta:.ıı;. Bu son karar Ü7.('ri.n~ k:ı.tlan~ _~.;mı tahmin etmekte. -l azmetmis olan milletler, irade·' 

ne suretle ulurea olsun ıltıhak hıJriıınett.e bulunan ve h:ılukı dırlt:r. riır karar vermesı ıçın !erini tesırli bir hale koyaca't i 
C) Yıldınm lı:ı.!'bi, çcııc inki· etm<'Sine şiddetle muhalif idi- otorite sahibi iki nazır du ft'<'· 

1 &ıgradı tazyik etmekle Alman-• kadar müsellah kuvvetler bu · · 
rden İtalyan sanayııııın d<' 1. r . i W:ıtoda bulunarak istifa etmiş-

1 

lar iki gaye takip etmektedir ; 1 lundurmak mecburiyetinde ka-1 
l'dımile, Nil boy armda rla Yugo~lavyada (.'.Ok kuvvetli o- lerc!ir. Bunlar Sırp demokrat ler. Yugoslavların pakta iltilıa. laraklarJır. Bu meS<.'le ile di!1er: 

~bik yeri bubbılirdi. Fa!rn • lan beŞinci kol bu seix'ple hü- partisi lideri ile zira'>t parlisı 1 k.ını bahane ittihaz ederek YLI- meseleler hususunda İngiliz ve· 
r riiheli bir asker ve sayın bır t.ün faalivctlerini mihver aleyh-· mlime&illcridir. Bu suretle hü- nanlılara ve Türklere karı;ı bir ı\ınerikan milletlerine terettüp ı 
\!ih sayılan Grııziani, daıma tarı olan .bu zümreye tcv.;ih et- ki.ımelte hakiki Sırpla11n mü- propa-:anda ve korkutnı1< siya- eden muazzam müş•~rek. mesıı
ll.flıaından dem vuran düomaıııııa n;ı < \'C mnhtclif vesilelerle bun- messilleri bulurunamektadır. " , seti tal:ib etmek ,.e bundan ciOn- 1

1 

liyetin clıeıumiyetiııi iki ıuılle- ' 
" hazırlıitıru tamam\amad:ın !arı taciz. tehdit, lı tta taıyik- \'eni na.urlar kimlerdir? ra Yunan hududuna lıadar Al- tin de takdir edeceğini ümit 
\tbe indirmek melıareti giıs . ten bile çekinmemiştir. "- Yeni nazırlar na.."1ldır-l man kıt.alarmı nakletmek icin edıyorum. 

1 
·metli. Sonradan anla.şıldı • Ilomoo atılıyor !ar?., Jıastahane trenlerinden istifade! Lord Huli!"aıc. bundan aonnı.,; 
~a gore baş komutan. bırıcik Evet, memlekete ııeyyııh. lıı- "- Bunlar asla ha.llon m~- 1 etmek. Amerikan . İngiliz işbirliğin -1 
'ı:I-ıı 'hareketi de burada yap. rist ve saire ııeklinde dahil o- messili olamazlar. Bunlar. la- 1 İngilterenin noktai nazarı buh den har6 ı-etli bir lisanla balı • 

lan beşinci kol bir Yugosla\' na- a~ettayin . sokaktan scçılnu_ş · ran günlerinde İngiliz sefiri ta- setmiş ve d~mokrasileri tehdit 
Z!!'lllı ve devlet adaınıru tehdıt kımseıer<lır. Dr. Ikonyıç e~kı- rafı!ıdan tevdi edile•1 bir nota ile eden tehlikelerin heoÜ7. zail ol
etmeğe cilret edecek kadar hıv- den Ciimlıuriyetı;i pıı.rtisindı> iı- sarahaten prens Pole-- ve nazır- nıadığıııı ilave eylemt~t!r. Lord 
vet kesbctnıiş bulunuyordu. ,Ni- za idi. Altı ay evvel partiden !ara izalı edilmiı;tlr. I Halifax nutkunu şu söUerie bi-

hı Bliytik harp. fısınn Bii
'llt Britanya o~dusu i~in bir 
\"\'et kaynağı o!dcığunu gös -

~llıi ti. Kolonilerin. donıiny m 
n Süveyş yolil ·el ordu 
burada dinlendirilir, alL~tı

ır, yetiştirilir ve muhtelif 
"İilharekiı.ta gönderilirdi. .Şım 
de vaziyet rleğiı3nıenıiş, teh -
e artmıştı. Hazırlığın milçya· 
da genişliyebiliıdı.. VP Wn

~l Habeş scfcrin<le yapıldığı 
~. hareket.e geçirilen kuvvet
. in mevcudun ıı ajan l:ırlıı 

tekim gecen kAnunus:ıninin resmen iLraç edilmiştir. Hiçbir , ':ızırlar mzi\•etlerinin miis- tinııiştir: 
23 ün<'Ü gÜnü, B. Veçeslav Vil- siyasi nüfuzu ve şahsiyeti yok- kül oldıığundnn bahsetmişlerdir.! __ !stili. tehlikffli hDla var • 
derin matbaasına bir bomba a.- tur. Nikitoviç ise meçhul ve Fakat son baharda Yunanlılar. 

b. '-·' · b- ki edi dır. Belki banıı bir istila teşeb-tılmJA bu bomb:ı matbaa ına- vaw.Uyetsız ır ms r. .. clıı. müşkill vaziyette bulunmakta 
siyle, ' gazete tabı makinesini 1 '' P~otol,olkırin .. mam.... sı . idiler. 1 bü. ünün mııvaffakiyetle netice-"\: ı ı kta lcırnıesi ihtimali olup olmadığı-
.ha.sara ut:;'I'lltmıı;tır. N k- ugAlmos avya ukç udl'.a. .,ik!!l: Buna rağmen serbest ve nı ıınrabilirsiniz.1ngiliz harp kıı. 

Bu yüzden B. Vilder ( ovo rer en :uıya en ısınc ı ar.imli bir milletin neler yana-, 1 l h m eli Y osı ta binesi azası ve ngiliz milletinin 
Riyeç) ism~deki pe.k_t a ey ta- 1 no 0 .ver. : ug .avyanın · bileceğini göstermişlerdir. 1ll - hiııaiy&tıru iyice bilen biri sıfatlie 
rı gazetesinı kapatmaga mecburi mamıyetinı garantı eden ou no- gilterenin Yunanistana yardımı 

•- '- hakkı d d'" .. .. size tam bir kaııaatla ı;ıu ceva.-kalmı:;tı. ....,..r n a ne u.şunuyor- her gün artmaktadır. Yugoslav, 
Nctıce itibariyle S\'etkoviç sunuz? . . . . yaya da lngi!tcrenin yardımda' bı veriyorum: "Hayır!,, • 

hlikumetinin ;karariyle Yugos ·! "- Bu vazıyet, hır kımsenın bulunacağı hakkında teminat M ı • • 

1 

Ankara, 26 l Telefonla) -
1 

GUınrük ve İnlı isaıiu Vekaleti : 
mfifetli.ş muuinlerinde Farulı: ı 
Ye Fahreddin beşinci sınıf mil-1 
lettişliğe terfi cttirilıni,Ierdir. 

Ankara, 2ti (Telefonla) -
~ miMıteşar mtwıvinliğine 
&msun vali muavini Edibin ta· 
yini yüksele tıısdika iktiran et
miştir. 

Ankara, 26 (Telefonla) -
Dahiliye Vekaleti müsteşarlığı
na getirilecek obn Eımıiyet u
mum müdürü Ali Rıza Çeliğin 
yerine Tokat valisi İaeddln ta
yin edilecektir. 

Doktorların mec
buri hlznıetleri ı 
AnkAra, 26 (Hususi) -- Mec

lisin cuma günkü toplantısındı. 
tıb fakültesinden <:ıkacak dok -
torların mecburi hizmetlerinin 
lağvi "" leyli tıb talebe yurdu·. 
na ahnacaklnrm tiı.bi olaraklar: ' 
~lara dair liı.yiha konwıula
cııktır. 

Mühim kuvvetlerle müdıUM 
edHnıiyen Harrann İngilia kuv 
vetleri tarafından zaptı Cibu· 
ti - Adisababa demiryolu 'l'9 
Diredaua için ciddi bir t.ehlikıe 
teşkil edecektir. İtalyan ku • 
manda.nı general Dessim:ıninin 
Harrar ve Diredauada 12 biD 
ilıi l 5 bin askeri olduğu zanne • 
dilmektedir. 

Habeşistanın cenubunda, Ne
~!ıden şimale doiru ilerieyelı 
imparatorluk kuVYetleri Adlae 
ababayı gittikçe daha ziyade 
tehdit ediyorlar. Adisababenın 
şimali garbisinde Habeş vatan
perverleri Debramarkoııta tak· 
riben 18 bin İtalyan ve yerli aa.. 
keri tutuyorlar. 

Diğer taraftan Eritl'ede K&
ren civanndaki dağlıın!a mu· 
harebe bütün şiddetiyle devam 
~ektedir. 

Eczacı yetiştir

mek için 

, Bingölde heyelAn 

Ankara, 26 (Telefonla.) 
Tıp talebe yurduna ecza.er tale
belerin girmemesi yüzünden 
bunlara ekser ahvalde mecburi 
hizmet tahmil edile.memckte •e 
bu yüzden memleketin muhtelif 
eczahanelerine t'czarı bulmakta 
miişkillit çekilmektedir. 

1Iükiımet bu mahzuru kaldır- ı . 
ma.k maksadile Tıp talebe yur- 1 

duna eczacılar da kabul edilme
~ini temin edecek bir kanun pro 
ıesı hazırlamış ve Meeli"" ver
miştir. 

1 

Soğan ihraç ecli- 1 

lehilecek 1 

Ankara, 26 (Telefonla l -f 
İhracata lisans verilmiy~ıı nıad-1 
deler arasınd.ı bulunau soğanın ·ı 
serbest dövizle veya miihim it-. 
hal maddeleri temin mukabilin-' 
de lisans verilen maddeler lis- ' 
tesine ıliınma.aı kıı.rarlll.lltınl • , 
·nmıtı r. ı 

i 
İsviçre ile ticaret ı 

Ankara, 26 (Telefonla) 
Yeni bir ticaret anlaşması 

aktedilnıek üııere bugiirılerde 
~ize bir İsviçre ticaret he
yeti gelecektir. 

Ankara, 26 (a.a.) - Kızıla' 
mnumi merkezinden: 

Bingöl \'iliyetiııin Kiği kaza
aının F,<;veç köyiinde vııkubu
Ian heyelan neticesi yardıma 
muhtaç olanlara tevzi için '81-
grnf havalesiyle Bingöl valili· 
ği em:ine bin lira göııderilmit -
tir. 

Devlet daireleri ihti-
yaçları için 

Ankara, 26 (Telefon!~) -
Devlet daire ve mü elerinin 
hariçten mübayaat lhtiyaçlan 
ile ticari tediyelerin ..-besi: dö
vizle yapılan satıflt.rdan ve pl'i· 
me tii.bi diğer menablden gele < 

cek dövizlerle kal'§llıınmaaı ka
bul olunmw,tur. "Dainı ve mliee-
sesc!er döviz tediyesini icap et
tirecek he:changi bir taahhüde 
girmeden evvel BapMAiettııa 
müsaade alacaklardır. 

Ziraat mcısteşarmtn 
cenaze merasimi 

Ankıı.ra. 26 (Telefonl&) 
Vefat eden Ziraat VekAleti llfilıı 
taşan Azizin cenazesi dliıı ~ 
namazını müteakip Hacı•yram 
caddesinden kaldınlmıştır. Ce -
naze meraııiminda, baeta Ziraat 
Vekilimiz olduğu halde ,Yilbek 
devlet memurları aile ve doııt. 
!arı hazır bulun~. 

Mütercim Aranıyor 
Vekaletinden Maliye 

TeUtik neyetı iem ıngllizttye JayıkUe vakıf ve almanc..ı.ı türk~ 
yanlışsız teı-cürneye ınuktcdir bir nll.ıtercinı aranmaktadır Avlık ücred. 
(210) linı<hr. ' . rrıbilecek kadar cür'etli de 

IQ.i, Nitekim Mussoliniııın balı 
'lig; iki milyonluk diışıruı ıı 
~ilımnun "kuvvei wnumıye
., haııi. bir sırdır. 

Iavya tiçlii pakta iltihak kara- j malına ba~kasını ortllk etmesi- verilmi~tir. Milletle1· ~t i.ş- ec l Sln 
nru \'erince o da memleketi ter-1 ne, bilahare malına dokunma • gal altına giren memleketlerin d •• k •• • • irntih<ınd;ı nyni dera·«I• muva!fak olADlar -wı yübolt taıı.ıı 
ketmeğe kamr vermiş ve dDğnı-. ınıu;ı için kendisine yalvarması- kurtulması dw-nck olan İngiliz un u ıçtımaı i pmuş olanlar t<:rcih olunacııltbr. Talip olanların g Nisan 11141 tarihine lca. 
ca kendisi için en emin bir ye:c i na benzer. Böyle nota ve proto-' muzafferıyetinden ':orkacak bir! . ı dar musbit evrak.ile bu·!iktc """8bulda Ma~ le!liş he,.elinde, mallş-e mil. 

~J ltaıyan ordusunda ~ir iki
. ınaneviyat bozuklugıı, &· 

olan Türkiycve gelmiştir. 1 kollerin ne kadar loymeti oldu- şey oJmaılığın: bilmektedirler. 

1
. Ankara, 26 (ıı._a.) - Büyttk 1 f.etlişli~ine müracaat etmeleri. (1141) (2373) 

B. Vild~rin söderi ! ğımu geçen ~e71elerde cereyan I<'akat bu cihetin malum olmaJ3l Mille tMeclisi bugün Refek Ca· ========================== 
"- Ben ergeç bu felaketin 1 etmı~ o~ hadi3at pek aı:ık su bazı milletleri iki yüzlü biı· ııi-ı nılezin baı;ıkanlığında toplaıımış 

luııztik ve beceriksizlik b:ı. • 
'r. Eskidenberi ~len. Ka

tn.rafından da büyük bir 
· nyctle tebarüz ettirilen 

1 lıoksanı, kolayca gidermelı: 
~İlmkün olamazdı. 

ı "Seyfi Sarinı., i kuşanmak 
":ıruun öz sahipleriniıı gön -

bağla.maya yPtnıe;o.di. Sö

vuku bula.cağını anlıı<lığım i~in rette goot.emıektedır. .. yaset ta.kip etnıeğe yani harpte, ve celsenin açılmasını miit.ee.kip 
bilahare herhangi bir miiokiiJa- ; Türle - Sovyet mütekabil Alınanyaya karşı müsaadckfı.r tapulama kanununun geri veril-I 
ta ıığramal:tansa daha evvel. temlııttı davranın.ağa ve fngiliz mferi- mesi hakkındaki Başvekalet tez. 
davranmayı t<'rcilı ederek mar- [ "- Son Türk • Sovyet mti- nin kendilerini kurtarmasını rıı.· keresi okunarak ruznamede bu-
tııı 9 uncu günü, biittin Yugos-: tckabil teminatıııın Yugoslııvya- hatça beklemeğe ..evketmekte - lunan dlğc.r ınad<lelerin müza • 
lav münc•"V'crlcriniıı, takip ettiği' da nasıl kıı.rşıl:ıııacağını tahmin dir.,, keresine geçilmiştir. 
harid politika)& haynın oldııi!u, ediyorsunuz?.. Köı·liilerin t4>...alıUJii Ziraat Bankasının gönderece-
'J'ilrkiyeyı., btanhula geldim.... "- Şüphesizki hallı: bunu ı;ok Ncvyork, 26 ıa.a.) - Nev- ği hazine paralarmdan posta üc 

İstanbul Hava Mıntaka 
Amirliğinden 

Yetmiş altı kalem mtıht<:lif ıeqib malzeıneol ~ ebiltme Ue •im 
aımacaktır. 

Açık ekslllme ite !hale.si 3H/IM! perşembe günu saat 14 de YeşliköJ 

Hv. Mııt. Dp, n. liginde ll·. S•. Al. Kom. doı yaptlıK"aktır. 

Taliplerin millU'.me lİ.lf.esı ile şartnamesini görmek Üllere her IÜJı .;e 
ekailtn1eye ittirıtk cdec·eklerin 825 lira ınuvakkat tıeımiaatlarile ,Ytlkarda 
yazılı gtiıı ve cao_!tc belli yerde bulunmalan, (Zl71) ".1'getilik te bir sanat ise. bu

' itaya henüz derin bılgile
~b malik değildi. "Askeri· 
· .in .<le m ukaddeıı eme!l.:ıri o-

B. Vilderın ilk sözleri bu ol- ivi ka11;ılamıştır. Bu anlaşma york Ti-nes gazetesinin Belgrat rcti alınıp alınruıya~e.ğın& dair 
du. Bir müddet süküt ettikten, Svctkoviç hükumetinin siyase- muhabirinin verdiği biı· habe- büt~,e encümeninin ınazbata8ı 1 

sonra ilive etti: 1 tine indirilıniıı en ağır bir sa- re göre, iki bin köylü ell~riı:ırhı tasvip edilmi~ ve umumi hıfzıs. 
"-- Şunu derhal iliıve ede- nıardır. Bu teminatın ilanı, ~ana w sopalarla bağırıp ça- sıhlıa kııııunruıun 181 irıci mad-ı ' 

yim ki Yugoslav halkının haJti- Türki;•enin ue doğru, ne mükem ğırarak merkezi Sırbi.<tnrıda Ha desi ınctni.rı'de tashih yapılma- J t t b-J 8 ı· d" • tı,. } f 
ki meyli ıı.sla Svetkoviç bük(\ - mel ve ne akıllı bir siyaset ta- l'ıpcpoveç ı;ehrine girmi ·ter l'c sına ait lr;ı: un da iki~ci müza- 5 an Q C e ıyesı a arı 

~l<r,u;, gibi bir çok l!l'bepler, 
ihtimamla vücud verilen 

orduyu lıeEiınetteıı hezl· 
l. ııüriikledi. . 
.:<l'ıkadaki İtıüvan iıu.ııarn

k ordusunu bekliyen ô.kı •. 

metınin takıp ettiği politikaya kin ettiğine en büyük d~üldir. rrih,·cr,, gl\sterilen t imiyetı keresi ;vapılank kabul olun- -------------------------" 
uygun dc;,'ildir. Biitün Yu~os- Bugcin Yugoslavyada, Alınan- protesto etmislcrdir. ' muştur. 

' llıeçiıul değildir: Fel&ket! i 

lav milletinin ümıdi. bu milletle- ··a ile Sovyet Rusya ve Türki- ~~snada Banoviya ve ~ara- Eüyük Millet Mecföi gelecek 
rin bi!rriyeti harbinde Bo.llnn-ı ··e bloku arasında bir haTp çık- dag~'l P~dga~ıca, . Beranı vel toplll.lltısmı eum.a giinü yapa
lı.rr. kartarmak i~in Yugo~ıav tığı takdirde üç taraflı pakt mu- Çetıııe şehırlennde ae huna ben- caktır. 
'l'ilrk ve Yunan ordulanıun bir- ı cib'nC!' Yugoslavy nın Alman- zer hareketler yapılmıştır. . . 
leşecekleri ve nıtlstevli kuvvete ya tarafında kalacağı korkusu Yeui nümayi,lor j Askerliklerını yapmayan-ı 
kat"ll müttehit bir ceplıe tesi.s e- teessüs elmiş fr. Belgrat, 26 ıa.a.J - Reut.er: !ar memur olamayacaklar 
dccekleri ııeklinde idi. ,. . Hayır, hayır! Svetko\'iç hü· Belgrat çivarında Belipotok 1 Ankara. 26 \Hııswıi) _ Me-

ftpon Hariciye ' Yugoııla.•1·a ve Sntko~"C kfımetinin kararma Yugoslav koyü halkı tarafından pren.; 1 murin kanunwıun dördiincii 
\, "- Peki şu ha.ide Yugoslav- milleti ıı.sla iştirak etmiyecektir. P:ı.ııla gönderilen telgraf üçlii 

Oaküdar - Beykoz yolu uzerinde Vaniköy mevldln4e 7aptmlacak istl
naı duvan ııtık eksiltmeye konulmuştur, Keşi! bedeli 1533 lira 77 kııruı 

ve ilk t.enıin.atı l 15 hrtl 3 kur u.şltı•. Keşl! ve $8T1nam.e zabıt ve muamelAt 
nwdurlug\l kaleminde göıuleb1lir. lba!e 11/41941 cuma ıtünil saat 14 de 
daimi cnc:ilınende yapılacaktır. Tal nlerin ilk teminat makbuz veya n1C1<. 

tupları, i..'ıale t.ııribınden 6 &ün e\o""\ c1V11'yet Nafta müdürlütüne mUracaat-1 

la alacakları fennl chli.1ct ve 941 vıluıa ait ticaret od•ı vwika1arUe ihale 
ı;üıı.ü muoyym saatte daimi enoüın ele bulunmaları liZIJlldar. (2378) 

V& B l' d ya bu kararı nıı:.'1' :ıldı ?,. Bugün haber aldığıma göre bir pakta iltihak edilmiş olmasın.ı ma.ldesine göre askerliklerini 
~ ZlTl er ln e 1 "- Dünya tarihinde hiç bir çok Yugoslav ııiyasi şahsiyetle- karşı Yugoslav milletinin his - yapmıyanla.r mcnıur olamıyacak Ayvan.,.rııy, Hasköy, Kasımpn13. Ayııkapı, 111...ıı.ne ~-

hn, :.!6 (a.a.) - Japou vakit son günlerde Yugoslav - ri ve hariçteki Yugoalav sefir- seti.iği duygunun giUel bir nli· !!!l;;a~r;;,dı;.;.r,;,. ______ ..., _ _. de bulunan cemaıı beıı bin çuvaı kepetim!z puariıkla AtıJKaiındaıı ta. 

Toprak Mahsulleri Ofisinden: 

~ Mat.suokayı getirmekte o· yada olduğu gibi bir httkUmdin !eri istifalarını verecekierdir munesidir. mız ve çocuklarımız, ebedi d~- tiplerın 27 /3/941 perşomb& ııunu saat ıs de Liman hanmclllld oıı. blnuı~ 
' 1llausi tren, dlin akşam halkın hakiki hissiyatına muba- Ve Yugoslavya.da dahili bir Jğti- Telgrafın metni ııudur: ınanıınız olan Almanlarla bir' na mtiracaatıarı. (2321) 

inia hudut iHtasyouuna ! lif bir karar vermesino teead!if §&.!) çıkacaktır. Bu lğtigaşm Mazimizin ve tarihimizin ko- anla.şınaya iltihak edilmek su· ==========================:::: 
~ ve Mateuoka, burada, 1 edilmemiştir. Bu karara, ordu memlekete vereceği sarar ise, nmm•sı husUBUtıda son ümid • retile lel:elerunekten bizi muba

n husuıı! bir mümessili da. ve bir çok .hll.ldlmet adamla· 'Yugoslavya. erkekçe Mihvere miz olarak teli.itki ettiğimiz i· fasa etı11cniz için yalvannz. 
~1~da.n selA.mlannııştır. n da muhallftir. Fıı.lmt bütün red cevabı verdiği takdirde göı'- 7.e. bugünün ~i muhıırip ' Prens Paula sair kö,ylerden 
~oka, buglln l!ğlodeıı ııon bunların itirazlanna ve protcs. mcsi melhuz zararın kat kat askerleri olan bbler, Belipotolı: ı de buna bcnz.er yUzlerce tel -

liııe varmı~ olacaktır, tola.nna rağmen karar WrilınİI fevkinde olacaktır.,. köyttntin !hüyarl.an, kadınlan • , gr&f gönderilıniıJtir. 

Toprak Masulleri Ofisinden ı 
Deilrmcnleı:uı ihtiJracı için p.ızarllkla milstameı k4pek c:uınll allll 

'alınacatından tallp olıuılann 11/1/IMlıma ,ıQnll -ı 111 .. U- lıeınnc!e 

1ıl. pıbenıize aı11racu11an. (llJO) I 
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Yazma Dokuma Başvekalet Matbuat Umum Müdürlüğu 
KOOPERATiFi şu şartlar dairesinde bir yürüyüş 

idare Heyetinden : marşı miisabakası açmıştır 
14/3/941 tarihinde kanuni 

formalitelerin ikmal edilememe.- l - Bu mii.abakaya iştirnk edeock betckArlar Tilrk olacaklal'llır, 
Si uasebıle aktedilemiyeu umu- 2 - Marşların bestelenme.inde ;ıartıar :ıunl•dır: 

-
mi lıe~et topla!ltısının akabinde A - Marşlar güftesiz olacaktır . 

.; B - KlAs.ik mm formuna, yanJ, ikinci kJ!!lmı Trio olmak üzere ilrt 
1 müteşebbis heyet marifetile iç

• Mehmet KIUŞUllluoğın... - J dan uz,~kl:ı.<ır .. Delikanlı ne za- timaın 1141941 günü yapılaca- kısımlık ıel<le uygun olacaktır Entro dük>yon ve kooa ihtiy.-· Met-
S.beha karşı hareket ettik. man bu plWU'lII baı,ıına gelse bep ğı hakkındaki ilanın hükmü ol- ronom 112 114 116 dır. 

Yaylımız yolunu tanıyan bir a- bu kı la k• §ıJa:;ır, her karşıla- ı mıyacağını ve umumi heyeti - 3 - Parti:,-yon veya kondüktör piano partisi ... bando ôletlerinln be<bi-

glb
. b 1 şışında WÇlII ağladığını sorar, mizin toplantıya daveti mevzua- rine mahsus partiler mavi veya siyab mürekkeple ve temiz yazılmış ota-ma ı, iraz tereddütle topa lı- tı rak verilecektir. 

7or, atlar puflayarak neş'eli o d;ı b r turlü cevap vermezmiş.. mıza nazaran idare bevetimi-
F:ı.kat br e;un, k'z dcukanlıya ze mevdu bir vazife olduğunu 4 - Paı1isyonda baıka marşlar:r.çalın:ıbileceğl bandonun Aletler kad-

19e§'eli yürüyordu. &§kını ıt.raf etmi~.. "Bu kız ve umumi toplantımn 10141941 rosu en az aşağıdaki cetvelde gösterılon sazlardan milrekkep olacaktır. 
Uzakta, tembel nehirleri an- kimmis" d. " ~,.nıuyornunuz? günü icra edileceğini ıııuhterem Re Bemol küçük flüt, Do büyük flüt, iki obuva, 1 MI bemol k!Arnet, 

dıran büyük bir tr,z kümesi, ö- Bu kız bir ku çobanının kızıy- ortaklanmı?.a arzederiz. 2 birinci si ben•ol k!Arnet, 2 ikino; si bemol karnet, 3 üçün.."il si bemol 

Um .. d 1 - . li, bttt" mı:; ve delikanlıya uzuıı zaman- İclare Heyeti k!Amct, 2fagot, 2 Mi bemol trompet, a si bemol kornet, 2 Bil#!, 4 Korno, 
ll uz e '1 genııı gin un d be . k Ah 1 0 k 4 Trombon, 2 si bemol bariton, 2 Mi ve si bemol kontrabas, 2 bateri. <Ce-
yollannı kaplıyor ve rüzgarla- an n a.,ı ·mıs. · ızı Yazma Dokuma göı meliydınu_ Asla b r k::z ço- man 34•. 
nn keyfine göre eil:r.illerek, banli..ıln kızı Mmezdıniz .. Güzd, KOOPERATiFİ 5 - Marşlar tamamile orijinal melodilerle yapılmış olacak ve her han-

manzaraııın üstüne yayılıyor- şirin ve sevımli... Konuşması idare Heyetinden : et bir mar~ın bu ltibarla •kısmen dahi> benzeri olnuyacakb.r. Aneak mu-
clu. Ve bu t=lan süKiıt adeta bir kuşun cıvıltıl'ınnı andırııdı. ayyen bir melodi ayneıı alınmış olmamak ıartile, yalnız üslnp bakımından 

hakir düşüyor _ Neyse. mcvzua donelim. Nerede Kooperatifimizin 94.0 senesi u- milli nağmelere uygunluk ve benzerlik bu Jmyıtt.ın müstesnadır. 

HlKAYE 

Pi Kaseterl 
Yazan: Oğıı'? Ötdeş 

kirlenıyor ve 
clu. 

Saat yt'diye doğru, kasaba.ya 
Jllkla;;ırken sinek sürüleri güç
lükle sislerden sıyrılmakta olan 
güneşi schnıladt. 

kalnuştım? Evet kız 0 delikan- muıaı heyeti toplantısının 10 6 - Marşlar evvelce bestelenmiş, rıeçedHmiş ve işitilmiş olmıyacaktrr 
lı)a aşık olmaş ve çok geçme_ nisan 911 tarihine müsadif pcr- 7 - Musabıklar isim ve adreslerini eserlerinin üzerine sarih olara'<I ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
den sevı~meğc başlıunış!ar.. 1 şembe günü saat 14 de ticaret yazmalıdırlar. Ancak, latiyenlcr isimlerini gizli tutabilirler. Bu takdirde, = -

S•ıstu .. U 7 un uzı...n pınarı sey- odası salonlarında aleti karar al- aarih adres yazılmak suret!le mii•tcar isim veya rumuz lı:ull:rnabilirler. ı T ksitl t 
rettikten sonra, soz.,ne devam tına alınmıştır. Ortaklarımızın 8 - Jtiri, eoerleri evvela parüayon veya piano kondliktör partisi iize.. JI••••• a e sa 1 
etti: nıezkiır gün ve saatte aşağıdaki rinde tetkik ile bir eleme yaptıktan sonra, kalanları bando ile dinliyerck İ ·---·------- ., ___ ;1. ______ __ 

* Yaylıınız meydanda, bir ote
lhı önünde durdu. Yorgun ve 
11yk•JSUZ old •m icin, otcldye 
acele bir ya.t.'lk hazırlatmasını 

91>yledim. Çok g çmedcn oda
lll.ll1 L:ızır oldu,., nu bildirdiler. 
Eşyalar-<1nı acele odama taşıt

tun ve hemen yattım. 

_ Tas"' vur alini,,_, Blittin hususatı müzakere etmek üze- orkestrasyon bakımından da bir eleme daha yapacak; ve bu suretle en mu- M A RV • NI 
kas ba kızları bıı delikanlıyı gür re ictima mahallinde hazır bu- vııffak olmuş mar !arı seçecektir. Bunlardan en iyi altı m.,.,ın 600 liralık 11 ~ LU xo R 
mek ıçin çırpınıyorlar ve bu de- lunmalar1 ı rica olunur. tcıu hakkı, beheri itin 100 er lira olarak seyyanen taıu;lm edllecektir. 
likruılı da uır kıız çobanının 1 -- dare heyeti raponınun 9 - Altıncıdan .onra muva(fakiyetll görO!en 11M1rşlonn da neşir ve 15 oene f&raatlfi 
kızını scvıyor.. Goruniışte tu • Ok1!.Jl!!:.aRt, tamimi temin edilec<-"kttr. İlviçre Preaiayoa Radyoları haftır. ~'akat, hakıkat! Çok 2 - Mürakipler raporunun o- 10 - Marşlar 15 Mayıs 1941 güniinün alı:famına lı:adar matbuat umum natleri ı 
geçnıl'den unların sevişmeleri kunması, =m:::::üdü:::::"=rl=ü=ğü=··n=e='g'=ö=n=de::r::il=m=iş=b=u=ı=u=rıa'=ca=k=tı=r.===·=15=8=•===<22==75=•==== _ 
biitıin kas.'\haya ya:1ldı .. Arka - 3 - 940 senesi hesabatının 1 E G 
!arından kıskançlıkla takip eden tetkiki ve bililn<;onun tascliki, İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
kızlar, kı:ıa btı· zamanda oğla _ 4 - Nizamnamedeki bazı 

Fırıa - Süp6rıro v 
her ttlrlü elektrik 

aleti eri ZET HaYagazı Ocakları 

nın b·ıbasına meseleyi anlattı - maddelerin tadili. ve Eksiltme Komisyonundan OSMAN ŞAKAR ve Şkl. 
l:ır. J<qaı, öyle mutaassıp ba- . 5 -: Yeni idare heyetinin se- Leyli tıp talebe yurdu talebeleri için lizım olan tıO çili :r-lılt bıkar- Galata, llankal<ır Oed, H _ 51, Tolofoa; 4131& 

b 1 d d -idi '· 1 ·a· · çılmesı 
Ak.5:ı n~ doğnı uyMdığıın a ar an egı ve ull la ıseyı 6 ' 941 - bl\~ pin kapalı zarfla eksıltıneye konulmtı§tur. \~~~~Be,y~~a:r.ı:;ı:~· ~\J~nı~·~..,,...:~·te~Ca~d~.~21~-~ltadaköy::·~· ~·=ı.c~· :k'.el:e=ca:d~.~1~8~-~2~~~~~· 

saman, kendimi dinç VP, sıhhatli tabii ktrşıladı. Çok geçmed.:n tasdiki senem Eksiltmesi 2/4/941 ç~ba günü oaat 16 de CaPloilundo Sıhhat ""'I: * 
hissettim. Odaıı;ı; duvaı larında evlendiler .. Sıze onların nasıl 

1 

7 'tplik hakkındaki dilek! Jı;mnal Muavenet Müdürlüğü binasında 1ı:uru1u k<ıröııır •o ,apılacakbr. 
mesud yaşadıklarını anlata - . --:- . e- Muhammen liat <635 kurup muvalı:lı:at tem.inat 4.S liradır. 

iri ııiyalı yığınlar halind~. gun- msnı. Anlııtmak istesem bile, nn d~~lenmes.::ı·======= !atekliler i&rtnıırne •e nümunes!nJ lıer ıün lı:~nda ~. 
:iüzün .eri•ıliğin;; mağlüp olmu~ b~eremiyeceğime eminim .. Ben Sahibe A. Cemoıettın Sarııçotl• tat.ekliler l!t41 yılı ticaret <>dası V'eSikaaile :ı4llO aayılı kımUllda ,....ıı 
8inekler d la.>;ıycrdıı. G"ncıı l•e- onları, hu pıneınn başında bir Neşriyat Müdürü: Moclt Çetin. 'ftlilı:alar ve bu ite yeter muvakk•t teminat malrtez veya baalı:a aelt-
ıllz batnı, mmtı. Ufuk :ıiıııd.iye ka kaç def· gördüm. Başbaşa, öyle BHıldıQı yer: (H. Bekir GHrsoylar ve tubu ile birlikte teldi!! havi zarflarını ihale saatiJK!m 'bir - -1 tnak-
dar asla g<011nc'<l;b'1nı bir alevle giıYAJ! bir çıft olııyorlnrdı ki. Ah! A. c.maıettın Saroço§lu matba"') buz mukabili komisyona vermcl.,.i. (1104) 
yanıyordu. Acele giyinerek dı- Siz de, onları görmeliydiniz be-

tarı çıktını. Her neden<" bu ver yakndı. Mutlaka görmeliydiniz! 1 r------':'."'--~,.,----""!'!:"~~~~~-----~,..----~h 
bana küçükhıği.im\ı hatırlatmış- F..srafın o;';lunun işini sorma _ 
tı.. Ad~ı a bıı k :uıabayı köyüı'1 b ı 

E:
'bi S'O\'mi•' 'w ... Gezerken ote- dı::ıız .. O ela ba ası gıbi mal a ıp 

sataruı. Sız buna tüccar dersi
sal:ıibiı:..e rM!Jı.d;m. Kibar bir 

adacıdı. H&.tırır.ıı ve burayı sc- ~:ı:k:~dı~~'.!!,~~i~a~!: ı 
vıp sevmcdığimi sorduktan son- sı:ı•n biliiin işıni üzerine aldı. ~\~,""\ PA R A 
r:ı: Sık sık l.ı:.anbula, lzmirc ~itler, ·'\\ \ 

- Burada 1-:almıyac:ığmızı ha ma g~tinr, satar, epey para 
ber aldım. Şimdi size lcasabamı- t ı HA YAT Y ARışı!ltııı 

d!m
an pmannı güstermtk bter -ı kaz nırdı. Gene bir defa ·ıtan - [;:~::'.ı:g~· R~E~K~S~İ~Y~O~NU~D~UR~f bul~ mal getirmek içın gitmişti. 

Dedi. Ben de Dahası da çı.ftlikte uulunuycr -ı I !l~~;s;E<i;;;aü!! __ ,_,..._.. 
- Göet.cr<ı s~nız Eevınirinı. d·1. Bu sırada kasabayı bir de - I! 
Diye cevap verdim. Yanıma dikoduıfar sardı. Gfıya Çoban j 

yakl:>.'l:ırak: kızının başka hır erkekle mü -
- Yalnız pınara gittiğimizi na.-.eoot· va.rmış diye ... Ama ben 

kiınl'c duymamalıdır, rledi. buna ta o z::.man inan -ı 
Bu siizil şüp~l"'iz heni merak- maınıştım. Kaz çobanının T İŞ BANKASI 

lıwdırmı~tı. Yü.rümiye lıruıla - kızını g ö r m e 1 i y d i n i z de- r • 
dık. dim ya... Onu gcirseydmiz, siz 

Hava güzeldi ve sabahki toz- de, ondan öyle bir şey ümit et
clan hiç bir eser kalıaam1'jtı. h.iı- mezc.iiniz ... 
~ patika yoklan bira1 vür-ii - Ne çare! ... İnsanlık!. Onu kıs-
4Uk ... Sonra sağ tarafa saptık. kanan kızlar pek çoktıı. Tabü 
S3ğutlerin altına gel<li;iıni?. z.a- anladınız, ou haber kasabanın 
ın:uı, ot!'ki eLiylc bı.r: ., ilerinıiz- ı kızlPn tarafından çıkanlmı.')tı ... 
deki pınarı göstererek: Bu S?ra.<ia Hüseyin efendi çift -

- I. tc, dcclı. 1 liğınden döndü. Tabii kasabaya 
Menba harikuliıee glız.ıllik - a)ağ_ıu atar atmaz, müjdeyi(!) 

teydi... Ah! Gilne in şafakta, verdiler.. 1nsanıar ne tuhaftır .. 
mehtabın ~eb0<'ınde yılmndığı Maktıl bir adam olan e~raf bu 
gibi.. Ben de yorgun vücudumu habere hemr:n inanıvermi~ti. 0-
bu menbauı akıN sularında y1 • uu son defa çıftlikten gelclikten 3 
Jt.unak ne kadar isterdim. gün sonra gormuştüın. Adeta 

Küçük tasarruf 
hesapları 1941 

iKRAMiYE PLANI 
KEŞi DELER: 4 Şubat, 2 Mayıe, 

1 A.Auatos, 3 lkinc:ltqrin 
Uırihlerlnde yapılır. 

1941 İKilAMİYELERI 
1 adet 2000 Liralık 2000.- Lira 
3 • 1000 • = 3000.- > 
2 > 750 • = 1500.- • 
4 > 500 • = 2000.- > 
8 • 250 > = 2000.- • 
35 • 100 • = 3500.- • 

80 • 60 > = 4000.- • 

--~IS l'IMl(fı,S18DA, 
İfU'~MIYEU HUAP 4Ç4R 

f bıa-; Levazım amirliği satınalına komisyonundan 
4X8X8 250 adet köknar kadron. 

25X2, 5X4 320 adet köknar tahta. 
4XJIX12 370 adet köknar lata. 
4XJIX8 270 adet köknar ı.ta. 

Yukarıda yazılı ker .. teıer alıruıcakbr. Pazarlıkla ekaiHmeıll 18/311141 
cuma günü saat 14.15 de Tophanede Lv. lmlrlili l&lm alJJla komi.,.<ınunda 

yapılacaktır. Kat'i teminatı 204 lira 70 kuruştur, Taliplerin Belli vakit\~ 

komisyona ce1meleri. (1033 - 2313) 
••• 

23.500 kilo ba!Je çemberi alınacakbr, Puarilkla elı:siltmesi 18/1/941 
cuma günü saat 14.15 de Te>phanede LY. l.mirlijl satın alına komioyo
ııunda yapılacaktır. Talım.in bedeli 18.450 lira ilk teminatı 1238 lira 75 
ıruru,tur. tsteklile<in 'Oerebilecekltti ııümune ve teınina.tlarile belli nlı:it-
te lı:omlııyona ııeimelm. (102'1 - 2311) 

••• 

Maliye Vekaletinden 
Dantelsiz bir kurUfluklann tedavülden 

kaldırılması hakkında ilan 
Dantelaiz bir kuruelulı:ların yerlııe dantelli bir lı:uruılulı:lar darp ftı 

piyasaya lı:lfi miktarda çıluırılııı~ olduğundan danlcloiz bir lı:uruflukJar11' 
Sl/Mart/941 tarihinden 10nra tedarllden kaldırılması laırarlattırılm~tıl'· 
Dantelsiz blr kuruıluklar l/Nis.ım/941 tanbinden itibaren artık tedavül •"' 
miyecek ve bu tarih~n itibaren ancak bir sene müddetıe 79lruz mal -· 
dıklarile Cümhuriyet Merk~ı. Ban\c311 şubelerince ve Cümhuri7et Merttf 
Bankası ıubesi bulunmayan yerlerde Ziraat Bankuı tulıeıerince kabul ,,MI' 
lebllecektir. 

Elinde dantelsiz bir lı:uruşluk bulUllanların bunları ıııalsaıı~ 
Ctimhuri1et Merkez ve Ziraat Bankaları ıubelerlııe tebdil ettirmeleri 1)/# 
olunur. c9035• «12~2h __...-;: 

l=================-c===================:::::::C--~ 

Ankara mıntakası sıtma mücadele 
reisliğinden : 

Ankarada münteşir Ulus gazetesinin 1 _ 3 - 5 - 7 • 10 mart 1941 fi 
btıınbulda münteşir Son P<>Sta, Yeni So.balı, Tan ıazetelerlnin 4 • 8 - 8 • 
10 - 12 mart 1041 ntishalarile ilin edilen aıtma mOcadelesl Jlllıhat men•~ 
lan kurslmıın laıyıt ve kabul müdcieti görülen lüzum üzerine mart n.ilıBF· 
tine kadar uzatıldığından evvelki lllnımızdak! :;artları haiz olan taJipl~ 
dilekçelerine bağlıyacakları evr;ılo müsbitelerüc martın 31 inci gününe 
dar reisllı;imize müracaat etınclert ve tedrisata 2/~/941 tarihinde b• )Bıı" 
caiı UAn olunur. (1532) (S069) .::;::? 

1 LA. N Adliyeye kAtip 
alınacak 

300 > 20 > ~ GQ-00.- > 
Beher metresine tahmin edilen fiyatı ll kuruıı olan 51.000 -~e do

kuma aakı pıridi alınacaktır P8"'1rlıkla eksiıtm-a 31/3/941 cuma günü 
saat 15.30 da Tophanede Lv. Anurligl satın alma irxımlıyonunda yapılacak
tir. İlk teminatı 420 lira 75 kuruştur. Niımıınes; laımiayonda sörülür. Ta-

Xeınaliyeniıı Bahçe maballesın -
den Jwlehmet Eti trııratından karısı 

ı.tanbu! Hocapaşa sokak No. :14 de 
ınukim Ayee Mürlide alqhine açı.. 

lan boşsQllla davasında gönderilen 
iatida suretile davetname Ayşe Mllr
Pdenln bu lkanıetgilhıru değiştirip 

Aksaray Bor.bor cadde No. •O z.a 
ııakletntiı oldu!u blldirildigindtn 
burada yapılan araştırmada mumnl
leyhanın bu yerini de deliştirdi~ ve ı 
Çemberlltaı Atilı:alipaşa camii •<>klLI< 
1 No. dal<J. ikametgA!ıında da bulurıa
ınadıfı ,.., F.dimekapıda araıı ı ldıfı 

halde bulunamadı!ı ve bu sureUe 
lluımetg.ôhı meçhul kaldıtJ beJani
le bUAteblil iade ed.ildifl ve mezbu
re il<ıımetgihını bililtizam meçhul 
blrakmalı:ta olduğu anlaşılmı, •c da
vacının talebi Uzerine i!Anen tebli

Cüınıhtt:riyet Müddc!ıw ı_,.r 
Mğinden: fgtanbui mubakilll ~ 
vairi adliyesinde münhal bul 
nan 1000 kuruş maaşlı katip 
le.re memuriyet kanununun 4 
maddesinde yazılı şartları 1 
seri makine ile yazı bilir l>ı1' 
!er arasından bilmüsabak& ~ıı 
nasipleri alınacağından i•t• 
!erin yine 4. üncU maddeıl<' ) 
zılı vesilı:alan hamilen illltı 
ı:ünil olan 31/3/941 pıızıırl 
günü saat 10.30 dan bir güO 
veline kıı.dar bir dilekçe il~tf 
liye encilmen reisliğine lll 11 

es.atları. 
liplerin belli vakitte komisyona gelmeleri. ,(1112-l - 2ıH) 

• • • 
DÖKME BORU 
fABRİKASI 

Anadoltınun bir çok kc>selerin bitmişti. Fakat kıza bu me;ele
cleki ı. cnh:ılarda harikula<le g~- den hiç t.ahsetın.iyordu. İhtimal 
..,ilikler ve 3eraltma sızan nefıs ki 1stanbuldan oftlunu bekliyoı
a.ıla.r vardır. I3u rular tekrar du. Çıfllıkte bir yangın çıUı -
yı>ryüzüne ~>Jklıkıan•ı<la, goslcr- 1•ından :ru olara •• HU! eyin efen
d.dlcleıi rrak m'IIlZara vil.zii.':ı- dı terrar çiftlı"e g!tti. O al:ı,am 
~, bil'i\rd:ın geçını~ hissim ve- da <lğlu tst.ınoııld n geldi. Her 
nrler. Bu sı~arı 1'.mck kimbilir ncdrnFe ona kar mm h kkında-ı 
ne kadar uclıs olur. Onlar hava ki ıj>t.yiaları suylcmckt.en çekin -
gebı solgun, m vcı.ıt d '"illcımış m' lcı.li. 
ıı;ibi re ksiz ve ILkesizdir. Onla· Buradı sustu .. Heyeeauliydı.. IJTAftBUL-~l$Ll-H•c•aıoğ!ı1 ır.ıı-n 
rın farkına. sernl klcn ı:aycs n: Ve h~yccaımıa lıı.r:·netmek sti- TEl. 83291 
de varıl r, kı .lıu cnların hır nevı yer, fakat muvaftak olamıyor -
pzli f · · etıdır. . du .. Bir adını atarak pınara 

ıat ifasına karar verilmiş ve mu- kararı verilmiş ve mahkeme 'i ırt1 
Beher kilosu 500 l<uraıtan 2000 kilo balılı: ağı lpliil almacalı:br. Pazar- hakeme için tayin edil<>n 19/3/94 l çarı;ambn günü oaat il re b 

blı:la eksıltıneol 2/4/941 çarı;amba günü saat 14 de Tophanede Lv. Amirli- çarşamb<ı günü mahkemede hazır mış oldu~undan bu günde dl 
ii abn alma komisyonunda yapılacaktır. 1Ut teminatı 75-0 liradır. Nümune bulunması veya bir vekil gönderme. mcdiği veya bir vekil gönderr. "' 
ve prtnametii komisyonda görülür, {1026 - 1315) Si hakkında ilAr:ıcn y:ıptlan davete takdirde bir daha mahkeneyt• 

. .hlenbaın ke.mrı~a gclınce e- yakJaıimak istedi. 8onra v::ı.z -
ğilerc~ çmcıc ı tcdun. Olelcı he- g~çti ve kchrn~Icri çabuk çabuk 
yccll?- a kolun:daıı tutarak ııes- soyleıacye başladı. 
lerıdı: . - Gt>Ce ya,,sındnn biraz ev-
.- Sn kın lıE'yeferul.i. Bu sudan vd oğlanın babası kas:ıbaya dö-

lçilrnez.:·. ncr .. Yagmıırdan ırlaııılığı için 
- ~"i.m.? ,, . . . ü~üdiiğiinden gelin ne ç ı~· yap-
B:ı Nıcuı ! ışı~~n_~<\ anı de· ıııasım suylcmek i•ın ç :rır ... 

tı~ı;ı. Bır ';CY d~nu•>o:muş F aknt g "ni ce\·ap v rınc . Kı
gıbı u ur m lrl~t su0t~. F~~·r - zın Y'ltak odasın" ı;irer .. Ve ya
IP,t'i kanat çırparken, Yucudu ha- t kt.a bir erkekle uyı.a rn gö -
rek ts_" kalıyort!u. rıir .. lüm ı . .ır o :ı.nda na; ı. bir 

... ~·I• 
~ ........ . 

,.,. ... 11 '\, ' 
• • "c·~ 

.,_ 

Sonra, gci ıer·ni bana çevire - detı •t içınde ı,alnı• ı. Hemen 
rck birşe~denkurkuyormıışca- m·ıtfağa g' erek bı.lt.\yı :ılır.. TOPTAN flATlı 21 
ama baktı ve fo,ıJtlar gibi bir :Kı.ın o<l'.l.lllll" )avaşça gi"Cr ilk SATı:; 1 Kuru~ 
ııesle: önce <.>ıkc ;ı.ı, s!'nıa kızın kafa-

-- Kirli! d. d. l 6 , ıı k er Asıl fada bundan 
Ve bclirsız bir Jıeyecana ka -ı eonr.ı be) ·fendi . .Eı;rnf b:ıltayı 

pı\ar k anlatmıy'l lı,ı~ladı. Jın:ııı kafasını kesLktuı ..onra 
- Kasabamızın r.engin e:şrafın· k ldınrken, öldlırcl>iğ'U erkeğin 

dan lliiilt'yin efendinin yakışıklı 05'!11 olduğıınu anlıır .. Ve deli 
bır oğlu vardı. Hani, nasıl ıın!ata gı_bi oda.lan .dı . n çıkarr.k '.'ben 
yım beyef <?di. !Dndeı delikanlı- ogh1m.uld~~'ilııvlın;ımdi·:~.:-eıkı ooolny-
lard d• m bi \' J Dll! (ı u.u J~ mı a 

an -·. • r ye ı, u~ u ve ça .. - b ı Arkıı.smdan koş~n!Jır o-
bjkan .. Kassbamızın hemen bu-, l> .. r.; E . 
tün kızları onu g<>nneğe can a- na ycttşeme?.lcr.. ıt~ı sn~ah 
tardı Sizin ıılıv:ıe•"""'' bir pınara su dc;ldıırm"!t ı ~ g .en 1 

' ' • ._.,......., b. kız <Uyt".Il ilstund0 C- fın 1 

çokları bu dcliJ;:anlıya \-urgıın- ıı· • • .. .. .:- • . 
du. Bir gün bt: delikanlı aliyle ~apkasın go'.11": O gwıd olıerı 
beraber kasabad'ı gezmeğ·e çı- l kaı;abadao hiç'ıır erkek tıkıp ta 
lta.r ve atı susadığı. için bu p- pm·ı...-ın lçindeKi e.srafın cesedini 
nara gelis.. Atını sulayacağı . çıkarmadı .. l~te o günden iti -
aırl.da hhlıf bir hıçkırık sesi i- haren bu pınarın suyunu kimse 
p.ır. Başım geriye çevirince bir içmçz ... Kimbilir .. Belki do ka
lctla karşılaşır .. Kızın yanına sabamlZID ınsıın!an ııazarıru la 1 
yaJtla.ıaraJı niçin ağladığını so- lt.ız hA!A fena bir kadın 'c eşraf 
sar. K.ı.ı. cevap vermez ve ora - ta oğlunu bilerek öldıiren bir ka-

tildir. O zamaııdanberi bu pınarı 
yalıuz yabancıbr ziyaret eder -
!er .. Ve biç bir kız buraya gel -
mez. 

Sustu. Bir sigara saı dılct.an 
soııra iLi ve etti : 

- Delikaıılı ile karısını nere
ye gömdüler tıı.hmin edersiniz? 

- ..... 
- Bu pınar içir.P .. Şimdi gör

düğiinil7. bu pinhr üç masum iD
santn nıhlannı tazeliyor. 

Ani ürperd:m. 
Evet! Evrt ! O hasis Vü renk

li ııkş.-ı.nıı, pınarın güzcll',;;ru ve 
büyük ağaclann uyuşuk yap -
ı:-• khı1odaki ı::ecenin sc;n don -
muş nefesine bcnziyen o soğuk 
akş:.m ilrpermesini, asla unut -
ı:myacağım. Oğuz ÖZDEŞ 

• • • k'1bet etmedil!inden hakkında gıyap edılemiyocefl ilAn olunur. 
4X8, 5X9X25 eb'adında 2000 ad•t !ita alınacaktır, Paz:trlıkla ebiltmesil====::::=============='=='======:;::;~ 

31/3/1941 pazartesi günü saat 10 da Tophanede Lv. lmir!W satın alma Tramva 1 d A 1 k K rt 
komisyonunda yapılacaktır. Tahmln bedeli U.20 lira ilk teminatı 91 lira 50 y ar a y 1 a 
kurw;tur. Taliplerin belli vak.ille komisyona &clmelerl. (1026) (2317) 

••• 
Kiriş çıralı 0.05XO, 10X4 50 adet 
Tahta > 0.25XO, 03X4 :;o > 
Kach'<>n> O.OSXO, 05X4 40 > 
Biçme beyaz o.osxo, 04X4 30 > 
Tahta > 0.25XO. 03X4 80 > 
Kalu" > 0.25XO, 04X4 10 > 
Çember (takımile) 50 kilo 
Çivi. 4 Sm. ı sandıl 
Çivi. 8 Sm. 1 > 
Çivi. 6 Sm. 2 > 
Yukarıda yazılı malzemeler paı.arlıkla sahn alınacaktır. ihalesi 

31/3/941 pa<aıicı;i günü soat 14 le Tophanede Lv. Amirliği satın alma 
komüryonunda yapıJacaktır. Taliplerin teklif edecekleri fiyat üzerinden 

kat'I teıninatlarile komisyona gelmeleri. (1013 -· 2172) 
* • • 

Elektrik, Tramvay ve Tünel işle 
meleri Umum Müdürlüğündeıı 

Tramvaylarda aylık kart ücretlerinde baz, 1'Mlilfıl yapılrotŞ 011 

dan yeni ücretler aşağıda yaz.ılmJ,i--tU"; 

Sivil birinci mevki ................. 782 Kuruş 

Sivil ikinci mevki .............. ..... 525 > 
Talebe birinC'i mevki .................. 480 > 
Talebe ikinci mevki .... . ..... . ... 240 > J 

Bu kartlar her ayın dördüncü (dahil) gününden ertesi ay111 ,ıo 
(hariç) günune k.:ıdar muteber olacaktır. ~ 

Satış muan1eJe.-;inc Nisanın birir..Ci günü başlaııacakhr. A.r:ı.U 

yın yolcuların bir adet vesika fotoğrallle müracaaUarı bi1dirilif'· d) 

Satış mahalli: Galata Tünel i•buy<>nu arkası tramvay barel<Cl •F 
(2' 

10.000 adet bakır tabak alınacaktır. Talunin bedeli 740-0 lira ilk teml· ı 

natı 553 liradır. p"..""~lıkla ekslllınesi 31/3/941 pazort .. i günü saat 14 30 Deniz LBYazım satınalma komı·syonund 'ıR 
da Tophanede L\'. anurlijı'!;ı sabn alma komisyonunda yapılacaktır. Talip- _ 
lerin belli vakitte komisyona gelmeleri. Ntıınunesi k01ni.syonda ıörülür. ! .. -----------------·-------~ 

c1019 - 2221) 3750 metre Lif halat alınacak 
• • • 

Fırullarda birikmiş olan 1800 kilo kadar 8Ötlmüş kömür satılacaktır. 
Tahmin bcdelı 27 ]iı·;::ıdır. l.,:ızarlıkla artbrma.ı.ı 3/4/941 perfelllbc günü 
ıgnt 15,30 da Topl. !e Lv. fımirli~ satın alma komi.-=yonunda yapl1acak .. 
tır. tstekl.ilerin b lli ' kılte komi,yona admeleri. (1030) (2370) 

"' .. 
Topçu atq: okulunda nuı.1.ot motörü ve dinamoları tamir cttirilt"<:"cktir. 

Pıttarlılcla eksiltmesi 31/3/941 pazartesi ııünü saat 15 de Tophanede Lv. 
lmlrllii satın alma komisyonunda yapılacaktır. Keşif bedeli 630 lira kd'i 
1ıeminntı 94 Un 60 kuruftıır, Taliplerin beUl valı:lite lı:cmlqona ıelmelerl. 

(1022 - 23121 

28 mart 941 cuma günü saat H.30da pazarlıkla 3750 metre 
li! halot alınacaktır. 

isteklilerin belli tün ve saatte htıınbuldalti komisyoııda 
lunınaları. (ı349) 

• • • 
l - TıJmıln edilen bedeli 15'15 lira olan eı:;o adet mubteıJ 

munarada makara tlresiıılıı 28/3/94! cuma ıünil saat 11 de 
eksiltmeel yapılacaktır. ~ 

2 - ı..teklilerin 238 lira 25 nruşluk laıli teminaUarUe biI ~ 
lilıı ve -tte Kasımpqada bulunan koaıisyoııda hazır bulwıı>'aı-r 

3 - Maluıra nümunelcri her - komi•yonda göıiilebilir. 

i 


