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a=====================-==== .......... 
AtatürkUn Hayatından 
Yazılmamış Hahralar Geıq: lende tehta plrwuı., 

llt/ln""ktigl• t•briltlerirni
:ıi ifede ederken bir ,...,..,.,.. 
nide bula-caiı:ı : 

Bögle bir mill•t• ligılc 
bir hükilmdar ol••" ! Kral ikinci Piyer 

iktidarı ele aldı 
~~ıa':!:: inal artalar grupu 
natörü Vilderin 1 

te ~;~T: ~;mı!ıo: ~

1 
Viyana Paktını im· 

Yazan: Btlııeyln C&hlt YALÇIN 

verdiği izahat urmay heyetinin çalışma tarzı ' 

r;;;;J) litikacılann vatan men- l S tk • 
faatine ve milli ııeret ve -- Zil ıyan ve ovıç 

1ık ~k~:,a~ ve çalışanlardan birkaç sima 
Vilder Belgratta teşekkill eden 

:;:;::ripe=~ ~=e~ :t ve Markoviç tevkif 
ret ve galeyan ham_lesi?'le sildi; edildiler 

~~tk== =:::hL.Yızan: Cevat Abbas Gürer~ 
a.pğıdaki beyanatta buhııımut- 1 ....l 

ınillctin ruhuna hıç bir zaman 
kök salmamış olan meşum bir 

tur: 2 
- Geneı'&l Him~ t""'il - -

hükfuneti en meşru bir gazap ve Memlekette bCıyük teza-
hıyan darbesiyle parçaladL Bü- h t 1 M · m bir ' 

elmiş olduğu milli lbtiWin mev· O:mkbayırı Y.afeıiııden bir 7U'haylığa terfi edecek kabi-
lMıı yelli hilkfmıet Slrplarm. llı:i gün geçmişti. Kurmay llyette olduğunu yazınak!.I 

tün dünyanın ağzından fU sıra- Ora yapı ıyor · ı 
da. en büyük bir takdir ve hay- ' kabine kuruldu 

Hırvatların ve Slovenlerin milli heyeti reisimiz Bay Hayri büyük i.ıısanlua has büyük 

ranlık hissiyle fırlamış bir tek 
feryat vardır: 1~·111 millet! Fil
hakika, SIJ1l milleti kendi hak
kında beslenen yüksek fikirleri 
tekzip etmemiş ve adi dilşünee

',Sonu ~· 6 alıtHL..I da). de onlu emrine verildi. Fa- kalpliliğini göstennişti. 
~ --w· kat Atatürk; Bay Bayiinin On dokuzuncu fırka kurmay 

lngiltere memnun 
tehriratına bitiştirilen ili.elline ı..tanı, kurmay binbaşı Bay 

(&»ıu 3 Wıcü tJOYfade) 

li politikacılann miskin ve ıl- Londra, ZT (a..a..) - Dlin 
deta haine.ne faaliyetlerine bü- akşam birdenbire SU81D.UŞ olan 
yük bir sabır ve vakar ile IOn Yugoslavya radyolan bu ııab8h 
dakikaya kadar tahammtıı et- sken mutat emisyonlarını yap
tikten sonra, artık milli na.mu- mııılar, buna mukabil saat 10 a 
sun ecnebi aya.klan altında çiğ- doğnı a.şağıd&ki emieyoou ~ 
neneceği frlaket anı huliıl e- retm.Evvişellerdlra_ ~ir uıkeri bando 

! Şemsettin Günaltay
:ın ikinci konferansı 

dince, bu menhus saa.tin çalma
sına meydan veımeden, Kral "Haydi zafer bayraktan, ileri •. " 
İkinci l'iyeri bilfiil aalta.nat marşını ve bunu müteakip Yu -
mevkiine çıkarmış ve v&tanper- gojliav milli marşını çalmıştı..-. 
ver!erden mürekkep bir kabiııe Bunlu bittikten sonra spiker, 

"Şiındi kral Pierin beyannamekurmuştur. ilini okuyorum,, diyerek beyan-
Diin Sırp milletiui tanıyamı- nameyi ihtizazlı, fakat kuvvet

yorduk. Fakat bugün karlDm> li bir sesle okunmuştur. 
da bildiğimiz, sevdiğimiz, hür- Bu bevanname, ayni zamanda 
met ve takdir ettiğimiz Sırp , 
milletini buluyoruz. Bizim milt- Belgrat, Zagrep, Lubiaııa V8 
tefikimiz işte bu millet idi Bu Üekilp radyolarında. okunmtıf -

, "Türk ordusu, icap ettiği tak 
dirde, dedeleri ve babaları 

ı gibi şeref le dövüşecektir,, 
1 f 

lnkıl&p Sırp milletinin tarihin- tur. Yeni ..utann hli~ 
de en ,,erefli bir gün, ideta ,,,., ) y . te-
ikinci bir isti!dAI bayramı teş- Belgrat, "'' (a.a. - enı 
kil edeeelı:tir. Svetkoviç ile Mar- fekküJ eden kabine c.-rkıi.nı hak- '· 

kında muhtasar m:ı lfımat: 
~~i~~~;r~ ~ Kolordu kumandanı olan ge-

-ı Doucban Sima.votch, 119 -ı olsaydı, Viyanada imzalana 
Vesı.ka. lrat'ı·vet ,__,__, __ ydi çen harbe iJıtirak etmiş ve bir _ .......... _. __ ,..,. __ ..._... .., .,... S lılir ""'...__ __.,,. ..._ ...... ............. 

• &..,...,.,._ • müddet e(lllr& bava kuvvetleri Soldu itllw, yem -- _,_. ............. ~ • .,..=• um·, - -- v. ....... ..,, 

Sırp milleti uzun uunanlar içm kumandan ııruavinhğin .. ta.yin Te 1'llİ -.ırlanllll JIGM.cmı elçlııl ~ 
hür ve müstakil milletler ara- edilmi .. tir. Bilahal"e bu kuvvet- -----------------------------------.:.....-
11111dan uzaklaı:mııı V1I esaretlerin ~ C h / 
en acısına kendisini &tlllll bulu- !erin kumandanlığına getirıl - J B. ''-urc ,·ı - Kere n ve 

mi, olan muınailı-yh, Yugosl&v a po n ll 
nacaktı. havacılığııun bellibıı~lı orga.ni - k 

Sırbıırtanda mim hay.iyet ve ııatörlerindendir. N İn geni nut a H 
namus mefhumunu anlann9, is- Birinci ba.şvekil muavini olan azı rı arar 
tllıliıl ve hürriyeti uğnııııda en B. Vlatko lılatchekin ııefidir. 
büyük fedakarlıklara Jratı•nmı!J Stepan Radltch'm öfümilndl!n d t d · ı d • 
ve haf!lnl en haklı bir guru ve emıra bu partinin rei.ı!liğine geç Be rl •. n e İngilit batveklli zafere za p e 1 1 
vakar hissivle her zaman dik mı.tir. olan imanını tekrar 
tutmuş bir "millet ,....nğıJU bi- e. Slob:ıdmı. Sauvanovit.clı, · tti 
Hm~k~ı~dk~ra:ık~erı!:bis= ildnci ~ıı muavinliğini • ım t ka R"bben teyıt e lngı"lizler Hah-is· 

nıbte etmiş olup meşhur Vla.- a suo ' 1 • -y 
politikacıların her gün biraz · h ,. oğl dur t d b.. " k 
da.ha mütercdilit ve korkak dav- dimir Souvanovıtc .~n u . trop}a mülakatını Londra, Z1 (a.a.) - 1ııgilz an a uyu za· 
randıklarını, her gün bir par~a Yugoıılavyanın en yuksek snna- muhafazakar partisinin bir top f } k d 1 
da.ha aevşek ve adi diişllncelere lanndan olup fev~al~e şö~ti yaptı lantısıııda llÖll söyliyen &ıı,ve- er er azan 1 ar il 

" . · Sır"'-tanı haiz bir hukuk &lunı ve tarih- . '-'l Churchill, bu nutkunda Yu- .,,._ .. ,_ ""·•a.a.) _ "-nın· eliriiklcndiklennı, ,_ n ulfun ....... BerUn 27 (a a.) Stefani a ..... ~ "'' ' ...,.,. 
çiedi'r. Mumaileyh, """"""" . ' ~ · - - goslavya bidiselerinden bahset- "''n-·uş·· oı' duğu bu • "··- r~- 1 

istikbalini ma.hve doğru yür\i- misi ı\J.a.ınndan ve llnivereltc :ıansından: · Y"'9ll' -.......... ~ 
düklerini görd~ içimizde profesörlerindendir. Japon hariciye ~ M-ı~u- tikten ııonra, Atlantllı: muhare- men bildirilmiştir. 
çok elim bir hayret uyanıyor- . N. h. h Hari oka, saat 18 de Ber1ine gdmi.~- besini de bahia mevzuu yapmıs 11.arv da diiııltli 
du. İnanamıyorduk. Sırp mil- . B. NMomtclığ~ılo dıtc hıtc ' tmi - tir. Kendisini lstasyond& lıarl- ve bu muharebenin birkaç a.yda Kahire 27 (a.a.) - Habe-
leti bu lzllete na.eıl tahammül e- teıy<'Ra~kalr mı t' e~ e fe

1 
_ _.!' eiye nazın von Ribbentrop ile kl!Z!!nılecağı itimadını bildir- ıPstanın 'Adisababadaıı sonra 

decektir hayat hakkını bir tek ır. uı par ıRınm şe .,..,,. F ld 1 vo Keitel karfıla.- miştir. ikinci mühim şehri olan Hara-

·J·ı•h _.}.......,ı·yıe bile m""'-~aa den biri olup müteveffa Pat - e mareşa n Ch·-'-"' dem' ..... • nn zaptedi"';;;..; bu akşam -
" <UU ~ ......., chich'in bclliba~lı mesai arka - mı.~rdır. . . un;u.İu ,,.,r ki: ....,.,.. 1 ~-' 

etm·~en köle olınağa DMıl razı , J '--"'"'e --- Belle - Gıda. maddelen.ın· ız,· mu·· - men bildirilmiştir. .. 1 ~ dar'anndan idi. Radikal partisi apon u--. .r .~·· - (8o f 5 s Olacaktır? diye düşüııttyor- .,.. •-- .._;..+;. .,,__,,_ himm t h ·d Am . nu say a aütun de) 

,._ 

&DİllÖnü IDıB«ninde verlllli~ ~eraııe1a 1-r bulnııanlar 
Bil.yük Millet Kecliııi ikinci naklolunduğundan Eminönil hal

nisi ve Sivas mebusu Şcnısed- kevinin kapısında kalalıalıl<. Jo. 
din Güİİaltay dün saat 17.30 da layuıile konferans saloııwıa gi
Enıinönü Ha.lkevi konferans sa- remiyen büyük bir halk kıiUesi 
!onunda ınUmtaz bir dinleyici bulunmakta icli. 
kalabalığı huzurunda "hali hazır Şem'!OO.din Otiııaltay kür-.iide 
vaziyeti ve Türkiye., mevzulu Şem,;c,ddin G!inaltay muhtc-
iklnci konferansını vermiştir. lif yerlerinde sürekli alkışlarla 

Konfcrasta Vııli ve Belediye kesilen ~ok beliğ hitabesin<' ~öy· 
Reisi Lfıtfi Kırdar, örfi idare le başlamıştır: 
komutanı Ali Rı:r.a Artunka.l, "- Son cihan harbinin her 
parti reisi Reşat Mimar oğlu, gün anettiği yeni manzara, ye
Şt>hrimizin tanınnuş simaları ve ni şekil insanların asabı iiz,ırin
büyük bir ha.lir kütlesi hazır de bir huzursuzluk doğurınu~ • 
bulunmuştur. Aynca konferans tu r.,, 
hoparlörler VllSltasiyle dışarıya (Sonu sayfa 6 aütun 7 de) 

icra komiwsi azasmda.ndır. Bir vue. ~...,.,...~ gt·~·- ~~: a ve er nevı en en- · -
duk. çok defalar maliye ve hariciye ~ ikameti eenas....... unu.u> kan yardımının gittikçe artan 

Fakat p.nh, ruban uıll ve nemretlerinde bulunmuştur. miaafır olacaktır. m.iktarlarda. bize varabilmesi SABAHTAN SABAHA: Meclis bugün 
toplanıyor 

lıllyük Sırp milleti biitün te- B. Jean Boudissavligivitch, Berllnde yap• epk toplanCi için, bu muharebenin kazanı! -
rcddütlcre nihayet verdi? Şe- Dahiliye Nv~rlıg"ıııı deruhte et- Be. m.. '27 (a.a.) - D .. N.B. : ması llizımdır. Bu muharebe, Ok 
rcf ve na.musiyle yaşamayı her miş olup mlietakil demokrat par Vıchiyden alınan hır habere yıınusnn iki tarafındaki i1ti bü-
şcye tercih ettiği~ bir ~e da- ti'&iııin ~efidir. Harbten evvel göre, Japon maııılalıa1gtiz Ha- yük milletin bayati menfaatleri 
ha ispat etti. Sırbistan ıçın en (Sonu uyh s ıUtun 2 d•l rada salı günü amiral Darlan ile aiakad&rdır. Henüz aylar 
büyük ordu, en büyill< kuvvet ile görüşmiJ3tilr. Maslahatgü- geçmeden, bu °":ubarebenin ka.-
en büyük istihkam budur. Boz- icra Vekilleri zar Japon hariciye ruwn Mat- d BW"ett.e kazanıldığını ııizlerej 
gunculara, imansızlara, ideal- sııokanm daveti ürw hıe derhal (Sonu aayfa & aııtun 4 .ıaı 
sizlere galebe çalrna8ml bılen t 1 t Berline hareket edooelctir. -
bir millet hiç bir düııınandan op an ısı Berlinde Matsuokanın rlya.-ı HA R p 
korkamaz. lşte adetçe kü- Ankara, 27 (a.a.) - İcra. Ve- aetinde ja.ponyanın F!an;ıa. A1: r- --
çük askeri tcsllhat itibariyle kıllerı Heyeti, bugün Başvekil manya, İtalya ve Turkiyedeki 
fakir Yunan milleti ruhi asa- doktor Refik Sıı.ydamın riyaııe- siyasi mümessilleri arasında bir 
!etlerin en yüksekleriyle müceh- tinde h:ıftalık toplantısını yap - toplantı yapılacalrtr. 
bez olduğundan. vatanının §&- mı.~ ve rhna.mesinde yazılı me- Berlin, 27 (a.a.) - D.N.B. , VAZiYETI 
ref ve istilliline her ~yden eaili mÜ7.akere ve U>tkik ctıniş· ajansı bildiriyor: 1 
ziyade bağlı bulunduğundan , tir. (Sonu S1yfo • aiitun & doı Malzeme harbi 
dolayıdır ki kendisinden adedçe ___________________ "!!"' ___ ı 

1 

YAZAN: r 
Emelcli G•n•rel 

___ K_e_m_a_I _K_o.;..ç.:..•.;..r __ 
0 

1914 e kadar hır Avrnpa 
harbinin bir iki meydan mu· 
barebesile kat'! neticeye gö
türeceği kaııaati besleniyor
du. Sehlieffen plll.nının, bir 
iki aylık mahir bir manevra 
sayesinde, Fransız kalbgahını 
yıkacağını ve artık her şeyin 
sona ereceği sanılmıştı. Al-

Memleketin iki harp 
arasında farkı 

1932 Senesine kadar 19 milyon liraya 
yakın buğday ithal ediyorduk; 

sonra _ihraca başladık 

Ankara, 27 (Telefonla) 
Bugün saat 15 1.e toplaıuıcıık o· 
lan B. M. Meclisinin ru~naıne
eindcki en mühim madde Re • 
gadiyeden İbrahim oğlu a~~J 
Ali Çağların ölüm 'Cezasına ~arp 
tınlnıasına ait maddedir. Son 
günler zarfında büklım~tkn 
MC<"liae birçok mühim Ye ymi 

(Sonu sayfa 5 sütun 4 de) ,,.. 
' Müsabakamız: 

yedi sekiz kere fada, tank, top· bir şey vanıa o da Belgrat ha- tebcil etti . Milli nilmayişlerin 
ve tayyare itılıariyle kıyas ka- reketinin her hangi siyasi bir en büyüğü, en asfii ve en mu
bııl etmez derecede• üstün bir klik tarafın d an tt'rtip e- kaddcsi ile t:ı.hta gelen Kral 
düıjmana. beş ayda.nberi dayak- dilmiş adi bir komplo olmadı- İkinci Piyer için artık takip edi
ların en ibret vericisini atıyor. ğıdır. Bu hareket, !!'Örülüyor ki,~ Jecek hattı har~lwt daimi ve 
Sırp milletinin takip edeceği bütün Sırp milletinin malıdır; kat'i surette çizilmiljtir: Kral 
hattı hareket zor dakikada bu milli bir ga.leyaıı ve infialin 1 İkinci Piyer milletinin temiz ve 
dostu ve müttefiki bırakarak i verdiği parlak ve mes'ut bir yüksek biıılenyle hemaheıık bir 
düşman tarafına. geçmek ve neticedir. surette, milletinin ıı.rzulann:ı. 
komşusunu hançerlemelerine Bugün Sırbistan milletinin muvafık hir tar:ula hükiımeti 
seyirci kalmak değildi. Sırp mukadderatına fi'li surette hA- idare ve memkketi bugünkü 
millletinin doetlan !limdi onun kim olnıa."a bal}layan Kral ı bulıraııdıı.n kud.:ı.rmak suretiyle 
Çok büyük tehlikeleri g<W.e ala- ikinci Piyer hiikümdarbınn Sırp tarihinde kendisine şerefli 
rak namus ve ueref"m sesine en be.htiyarlarından sayılabilir.! ve müstesna bir mevki temin e
doğnı koşmayı tercih ettiğini Çünkü vatanın ş.;ref ve istik- decektir. Genç krala tahta çık
gönnekten milfterur olurlar ve 1ili düşüncesiyle ayağa kall<ıın ması münasebetiyle tebrikleri
Bırp milletini kalblerinin bütilıı Sırp milleti bir vahdet ve milli mizi ifade ederken bir temenni-

man ordusu taarruz şevk ve Bu parçayı kesip .. klayınız. 

ııeşesile yetiştirilmişti. Fakat, Son parça •Of'•dllıltkten aonra 
o zamanın hareket ve manev... bu parç•lar bir aray• ptlrilmctlıc: 

ıııcaklığı ile alln§larlu. tesanüt noktaııı olarak gözleri- de bulunacağız: 
Vak'unlD nasıl cereyan ettiği- ni genç kralına çevirdi ve onun Böyle bir m.i1lete lişık bir 

ili bilmiyoruz. Fakat 111 dakika.. genç ve Alicerıap kalbini bir hllkllmda.r olmak! 
il& mulıaklıek aurette agıegılaa milli bayrak olarak kalıuJ w Bllı a .. o.lıl& YAl(Df 

ra kabiliyeti, ateş ııUrat ve .,..___ "·-·- . bı .:..-•-Ttirf< memJei-.. _... • . • 11 o::ı·••i:1lo meydana ç•kacak reaml. fiddeti, bu dehşeti ika ede-1 ~-.,...,... ~,..., '" 1 ~ı~ e....... bu~ ftZlyeli vazıh adrooinlzle bır1ı1cte idare• 
memJtti. lıfarne meydan mu- Geçen harbiu , büyük sı- ğı cömert memlekette elemek, mlze göftdermek bahar müaaba · 

(- 09Yf• 1 .ııta" 1 d•I j lıantısını memleketımU.de buğdayı kıtlığı b8f ~ Şiındi o- kamıa lftlrak için klfl g.locek· 
aızhk tegldl ediyordu, Bu topre.- (Bollu MYf• 4 aOtun 4 ft) j ·-." .. •· _________ _. 



Sayfa . " . - -·r "il SABAR 28 MAltT 1941 

OKUYUCU 
DiYOR Ki: 

ANLATAN: BiR GAZETECi ·..:.:..;:.:::.:..;c..:....;..:.;..;..;;._.:;:..;.;c..:;_-"-_c_ 
Adliyeye 

verilen 
muhtekirler 

1Lüks v 

kal ırı dı 
aza !Cevdet /(erim 68 Yaşında bir 

vatandaşlall yol 
vergisi istennıişl. 

o 

-6- lncedayının 
- i'a.Jmt ayağınızı öpeyim. 

a Nlldirc hanımcığım.. Neler 
"'5yliiyorsunuz siz! Beui adeta .. 

- Yalvıınnm.. yavq.. )l&V9& 
~nu~unuz!. 

- Fak&t niçin? 
- Tavaş._ 1'itmeein!. Ku-

llum. size ya.tnınrım, yava., Jto. 
J1Uialım !.. . 

- Peki, bay hay .. &bt ldm, 
işitmesin iııtiyoısıınuz ! 

- O .. O .• yavrum, o aııftl kar 
tilı o!,, 

Ürperdim. Nefeeim tutnl· 
:m.us bir halde, yıldırım& vu · 
rulİn gibi koltuğum& QÖke<'· 
ken, kekeledim. 

- Oh! •. Siz bu tabirleri .B&b
tasor halılıında mı ~ 
sunuz? 

Ne dert! 
- Siz delisiniz! Bir e916dt-

ı 

nız vennde -·· 
· Kuzum. ayaldannızı öpe-

yim, yaV"-'l söyleyiniz!. _ 
Faka.t, bu .• bu delice aoz -

Jer. yavaş söylenecek şeyllll'
. ? 

ını ... 
Allah a~ınna, N"1ire h&· 

ııım neler ııöylüyorsunuz? .. 
~hııetimi gören N~ ha-ı 

ııım 7.ahirl süitti.tun& n.gınım 
k uruınwıı ve çat.lanuf ol&n du
dak lanr da beoi ürperten ze. 
hirli bir giilil1ık! aci acı gülllm
ııcdi. 

Soom, derin bir kederle iM· 
rar başını aall&d.ı · 

Neden. neler söylüyorum 
dePil mi? derli. Neler eöylüyo-.,. deli .. ? .. , rum ?. bel mıyım.. ıuı.. 

Siz hiç bir ,,.,ycikler bihniyor· 
sunuz, hiç! .. 

- Fıı.lııı.L.. 
Fakat Niidire hanımın telı:

rar gözlerinden sessiJ>. seMis 
yaşlar tıoşandığuıı görünce sua
tum. 

Hayret ve deh~t içinde idim. 
Bana garip bir tesl~iyet. ve 

tevPkkill içbıde aeı bir yeısle 
müthiş ııeyler ııöyliym bu ka • 
dm uı yilzlme dehşele bakıyor
dıı m. 

O, kaVUll io:i ab&juraa &ydu\· 
lığında kır sa~ları parbyan .ba
şını hafifçe öne doğru eğmiıı • 
ti. O garip, limitsiz lı&lile ses -
siz seaııiz ağlıyordu. tılt def& 
dikkatle tıaıroğuıı bu yorgun "l 
solgun ytlzde, müthı.ıı bir klbu-
BUtı korkulan i<;ind.e yaşamı~ 
biytab bir insanın ttmitııiz tes
limiyetini görerek hayretten. 
hayrete dlişüyordurıı. Yaşlar, 
kadının çatlamış duda.k.lanııı 
ı.ıatmı.şb. 

NM:ire hanım ~ ağır, ga
ye1. yehıli bir tavırla dudaklan
w ve gözlerini sildi. 

- EYet .• dedi. Gapet yavaş 
bir eesle: 

&ırı yaıpyorum _ F&bt, ah, 
bton bilsem, nası.! bir k!bus ya
ışıyonım!. 

- Nidire h&nım!.. Oh, Nl· 
dire barum!. Korkanın siz bet. 
baht Bahtaaordan fttphe ediyor 
sunuz! .. fi'alrat. .. Fakat bu ~ 
heniz pek zalimane olur!.. Ah, 
pek mdW. ohır !. Ad8tt f;ljgm
ca, ~lgınca.. bilmem ne m,... -
)im. .. Pek... Çocukc;&.. 

:"f idire hanmı omltlllaı ım idik 
ti. F<:rm cludaldannı bftlrtll. 
Bonluğ& dalgtn daJgm bakarak: 

- Hakkmız Yar, oğlum'. 
Neden .. Çok baklnn'IS -.v .. ~ 
di. Bun11 size ııöy....,.... hatıl 
ediyonı.m!. 

Biliyorum.. Siz hiç bir '8 -
yin farkında de.ğilsinis!.. :S
dl,.nnmeliydim. lı&ta ettim!. 

- Fakat. a NA.dire hammco
ğım ! . Ne ııllylemek istediğinisl, 
dalı& dıotruııu ne gördliğüııüzü, 
ne bildlğinilli henüz bilmiyo
rum ! .. Jı'akat, söyliyeceğ:lım.i 
h i.-tt~ Şll1 beni. titretiyor! 
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DiKKAT 

V• evrek n. .. redll8'ft ecU-tr ı ı la la 
olunnııu vı buTtl•rın klıy'9lılrn .. • 
claa dolayı bit bir 111-U7ot bW 
Mil-

Bmın bcı«ı .. ne bileyim, yaralı 
ve matemli bir &1111enin gittik~e 
hayaline doladığı bir keder ve 
ubrap taıirilo söylediğinize sonra tetkikleri 

hükmetmek istiyorum!. Mu··rakabe Komı"s- Münakalat Vekili O vakit NiLctire hanım beni 

~·~~ı.;n ~~ bir katiyet·ı yonun un dünkü Birinci, ikinci ve üçüncü Sl1llf 1 gazetecilere 
- Ah! K8'ke oyıe olsaydı.. t 1 t izahat verdi op an ısı ~ [ k "" h dl • KeP:i öyle olsaydı!. dedi. Fakat magaza arzn ar Q erl Şehrim.iz.de bulunan Münaka·, 

haki.kat maalesef öyle değil... Fiyat mürakabe koıuisyonu, lıi.t Vekili Cevdet Kerim !ııceda-
- Ya nedir? Rica ederim.. dünkü mutat toplanbsında 10 f b "f [ J 

"---'~ koli""'~- --hyayını, . . es l o un u yı. dün de denizyolları işletmesin _,.,, ....,~ """ muhtekiri adliyeye ver1lll9tir. d ı· · t. ... ı N.,,,,_ hanım'... e ve ıman nyase ınu.: meşgu 
""""~ Bur'·r arasında fiyat müraka- 1 t Vekil tecil v Benım. ~,,,_,~•e direldigun· · i "" rak be • zı.ıu bahs sınıfla- aynlma~ı i- o muş ur. gaze ere e-,.........., be komisyonuna gayet bahalı· Fiyat mü a komisyonu • • ~ k. 
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1 
.. 

1 
· bu-

....... " N'-"- ~--·- &cı ""7lcr- tm-ı.. · nun lüks. mag'azalan kaldıra - çı·n ••babı mucibe ve muay~·~ıı "e e ınag ı muessese erın .-~ Gu.ll" W&Llllll .. - ya. dakWo makinesı sa. "" Ur - .. k" d" ahval' · · t le bir miid. det '",...;n..e baktı. K k b · b. · · ik' el şartl••ı baız· olduklannı bildir· gun u unya mın ıcap e · ..~ tiyen bir firma vardır. Bu, a· ra unıuı yerıne ırı.ncı, ın - t' J' .. kild al mal •--

1289 doğumlu olduğum 
halde 1939 senesinde ~ik· 
taıı belediye tahsil şubesuıce 
narıuma yol vergisi tahak· 
kuk ettirilın.İf, tasili için mü· 
müracaatta bulunıılı:nuştıı. 
Nilfus cüzdMımla şubeye 
müracaatımda. bunwı yan • 
lışhktan ileri geldiği anlaşıl
mış .,., muamele tashih edil· 
mişti. 940 sencsinde ise bu 
vergi tekrar tahakkuk etti· 
rilmiş. Tediye edilmediğin
den hakkımda tevkü kararı 
alınmış ve infazı için 18/3/ 

1941 tarihinde Beııikta.ş po
lis merkezine havale olun
muştur. 

Sonr& üınitııiı: ümitııiz ba•aııı raköyde Billür sokağında 3 No. ve üçüncü sınıf maofuzalar ıh • meleri cap etmektedir. Bu ta.<r ~· ı;:-ıakşe ·"lee 't ıkşik 0ann~-~ allıyarak: da .Jak Salaha ve mahtumları dasını kararlaştırdığını yaz . nif iRini, fiyat miirakabe btlro- ~mı m .sau~ et eda ~a -;;= 1939 tahakkuku bir gaflet-
- ~ bir katil adam· firmasıdır. Bunlar, komisyona mıştılı:. su yapacağından son birkaı; gün 1 1 irka~. gun evam ecegın v· ~ı:~~iys:u':ı1.dş~gugın~ ~~~: 

dır, oğlum! .. • ı ,,.. ıı·ralık makineyi 350 lira - it:inrle büroya müracaatla ~o · . emış ır. 
"" Maltim oldugu üzere bidocı 1 1 Ü h lk edilmiş olmasına rağmen 940 

Dedi. ya ~atmak toııJebbiiııiinde bulun- aınıf mağualara yüzde 50, ikin ğ&lmıştır. Bu ara< a, evve ce sküdar ve Kadıköy a senesindl! tekerrür etmesi = g.1~!- muşlardır. ci sınıf mağazalara. yüzde 35. ü- ~~~~Y!~~~ :~~id'!1nağt!~f"".k ~~, tramva.yları heyeti umu- tahakkukabn basma kalıp 
Aynca, sabun ihtikiirında11 ,.;;.,CÜ sınıf maiia•-"lara da yu·· Z<l.ı b' h al t 1 + ya"''"'"'na dc!&lct etmez - Evet. hem? Tat(ılarda Yağ iskelesinde Ci· .. - -.,- dilecek ve agle ı i tim pıya. • mıye op an.ısı ı--.· . 

- Hem Korkunç bir ka- v•.,opulo, pulluk keskilerini 50 25 meı,ru kar hadleri verilmiştir. sada (lüks) sınıfını ha!?. bir mU·' Üsküdar • Kadıköy ve hava- mi? M'.~urini. adidesinb!n dık-
- • b kıl kt katsizligi yliziın en ır va · tildlr!.. kuruş yerine 90 kuruşa satan ve Ancak, bu nuı.gazalann mev- essese ıra rıııyaca ır. !isi halk tranivnyları Türk ano- tandaşın tevkifine tevessUI 

- Ola.mas! lliimkilıı değil!.. "" ku~··luk fatura. veren Tli • nı'm •ı'rketi dun·· airketin Ütlkü - mah · .,.,,_....,,_ ·· ,., •...,. " ~ ile hürriyetinden rumı-
- Olamaz mı! m.uuıAu.u mu ııel caddesinde 82 numarada 'T' K k / k dard~ki merko;,z binasında sene-

1 
yetine kıyam edilmesi adalet değil? .. Heyhat!.. ~fomduh, film ibtikı\rmdan or • .1 ramvagda lS QllÇ l tik umumi kongresini yapıruş- le ne dereceye kadar kabili 

Maalesef bu bir h~kat rlu caddesinde 13 numarada Fo- tır. teliftir? 
Müthiş bir hakikat, oglum ev- to Saray,.,..,., yarıya nohut ka- aktarma gu .. zu•"nden Kangre a"ıhr açılmaz ida.re 
lldım, müthif bir hakik&t! rıstınırru/b.İıveyi 190 kuru - ml'CliM ve ~ürakip raporlanrun Bu hwıwıta dairei aideı:ıi· 

A'l ._..,_ öt-'-'- -''-1 · · · n.in nazarı dikkatini eelb~t • ı esı"""'' cu=w =•ıı ~ı- şa >18.tııll Arpaeılarda 11 numa- okwuııasınıı başlanmıştır. 1 
ni o öldürmüstür, o alçak ... O nı.aa Mehmet Tan, Floş iplikle- bil et kavga J Raporda. ezcümle Ankara menizi rica ederim. 

Kızımı, evler \ll!flliği kızımı da ~arı;ıda Kazazi8.rda 65 numara· ---o bir komisyonun şirketin ıslah 6 No. da lmrile.ri1ıiNtM 
korkuııç sefil.: o Kızımı .. Ah! ri fahiş fiyatla sat&n K&palı • 1 Dahiliye Vekıi.l tinde toplanan, Be.';lfkta:ıfu Vald~re.vme~ndo 1 
öldüren o .. O korkunç katildir!. da Ohannes Çorbacı, 180 i:u • 4 '11.I t • • b ı edilmesi i<:İn bazı mevzular et- Abdıı.!1..ııh oğlu 11'.ıre/ Arda 

- Nldire hanım! Susunuz'.. ru~hık kaymağı 260 kuruşa sa- Nisandan itiba- ırıe resının urnu- rafında teİnnslar yaptığı !a . ·----------
Sus!. Yeter, aesini:O kesiniz'.. tan Eminönü Balıkpazarı. başın b • L L l v h kat bunun lıcnüı müsbct bir ne-f BELEDi Ye DE._ 
Oh, riea ederim, rle& edPrim rla yağcı Uıka, danteli yumağı ren tat l.K 0/U- nU, .KU agtnl ese-ı ticeye iktfran etmediği kayde- -

kifi!.. nı fahiş tıatıa ııatan u:ahınutpa nacah rek kaçtı r. dilmtkte ve ~irketin alacaklı .ı Valinin Kadıkö-Boğıılacak gibiydim. Ayağa, şada Çorapçı hanında 5 numıı- ları ilf' }'aptığı anlaşmalar mevı 
kalktım.. ay&kta :ıende!iyor - rada Hayim Torahy&n, 45 Jru. latanhul belediyesi tra.m\·ay 

1 
Cibali tütün fabı~kaaında ça- .zıı. halıııedilıiıektedir. . •yündeki tetkikleri 

dıun. Tekrar yerime oturmaya ruşluk pijama kum.sşını 85 ku- id&resi 4 ni311lldan itibaren t&t- lışan Hasan ile 26 yaşında dul Kon,..rc raporu kabul etmı> 
mecbur oldum. Daha doğrnRU, nı~a satan Malımutpaşa cad • bi.k olunmak üzere.aylık karne bir kadın olan Aziınc bir.müd- VI' ycıii idare meqisi. i!-zalannı Vali ve belediye reisi doktor 
ko~~~rete!~~~~ bir SÜ· deııinde 91 nuınıın.d& Horoz! ve aktanna biletleri iJıdaı; et . dettenberi metres ya.şamaktıı-'" intihar ederek rlağılınıştır. Lütfi Kırdar dün sa.balı OskU· 
künetlc, acı, acı gözlerle yüzü· m~ası sahibi lııak Benleri, miştir. Tatbikata~t bütün ha. • 1 larkrn dün ~ir kıskançlık yi~ • -- - . dar ye Kadıköy nun~ına 
me bakıyor, hiç kımıldamıyor· hurda demiri fıılıi f'ıyatla u. • zırliklar ikmal edilmiş bulun - zilnden fabrıkada. kavga elm:ı· ADLiYEDE 1.giderek bu nurıtakadald bele-

tı.n Beyazıtta Kavalcılard& R&- maktadır. ,, 1er ve ~asan bıçağını_ çeke~k . -. _. diye işleriyle ıneııgul. olmuştur. 

Ad ti buhr&n geÇiriyordıım. marada Taha Bozmacı. Aktarma biletlennm tab"ı t&· w kesnı.İ!I ve muhtelü yerlerin • 1 mu tekırın O an- takadaki yol inşaab vaziyetini 
du. vani Çelebi ııokağnıda 16 nu - . . . Aa.imenın burnunu, sag ktılagı·ı ·lk' h . . d kk. Vali ve beledıye reısı bu mm· 

Y&kamı. kravatımı gevşıetmeye, mamlannuştır. Bu hu.eusta alı\- ara! dıkta k 1 b' h fta tk.ik ed rek · tın .. • 
hızlı hızlı ııefee almaya bıı ·la· ~ve biletçilete tebligat den Y a 11 sonra açmııt- arı ırer a te . . e. . 1Il§aa sumv 

Muhtekl·r bı"r kadın ~··-·· biletlerin tatbikatın • tır. kapatılacak ' lendırı~esım. alakadarlara em-mı.ştım. ya..........., . . bğa Çok ağır bir halde yaralı o- retmıştır. 
Bahtaaor? .. Bu kadar deni da herhangı ~.~... . ma- 1 k dı hastalı e kaldırıla· ·Zincirleme suretiyle buharat 

bir katil? .. Bir canavar!.. 4aI veri.ımeo:ı~ı ıçı.n de bir kurs ranak t~~ alb::?runL•tır • ihtik:lrı yapmak suçiyle adliye-!' Uncu.arın azami kar 
Buntı bır. &n- ...,,.......,..lmem'. Od 100 a sat t&n geçırılıruştir. . . . • ·• . ·ı S h.>ı "·po..... ve . b 1 • 

u .... u•~· ' unu paray " A ı.ı. •·--·• h il' in t Polıs suçlu Hasaııı aramak!&· ye Hrı en am~ .,.. '"'• , ntS et erı 
kabul edebilm«n imUnı yok- • y ..... AA< ...,.e,., am ın o- ı dır Mısır çarşisı esnafından Sıtlı:ı 
tu. dığından mahküm oldu toğrafuı.t ~yacaktır. Bu kar- · ----- 1 ile kardeşi Cemalin dün ikınci' 

NAdire hanun lrendiırirı'! nasıl Beşikt.a.ştıı. odun deposu B&• neler ı<;m ~1Y':'-tlar IJl;1 şek~lde aı;liye cezadaki muhakemeleri 1 
müthiş bir tehenürle baktığı- hıbi Adileoin iki kur\lf& satma- tı:8~. edl~ır. Slv_ı~ ıçın Altın fiyatları neticelcnraış ve Samoel Sapor-
mı görerek gözlerini yere indir- 81 icap eden odunun kilosunu ~cı mevkı 762, ı~~ı m.ev ·· . . . tanın bir flUÇU görillmediıtindcıı ı 
meye mecbur olmuştu. , yüz paray& sattığı tesblt edile- ki 525 kuruş talebeler ıçın bırın- _Dün . bır altıll!n fiyatı 25. lı· beraetine ve Cemali ile Sı.tkı • 

P'l\kat kurumuş dl>dakları- 1 rek adliyeye verilmi§ ve dlln ci mevki 480, ikinci mevki 240 ~. ıdL Bır Reşadiye altının dun- nın ise .25 ~er lira para cezasiyle 
nm titremekte oldufmıu far- ikinci asliye ceza mahkemesin • ~u~tur •.. .Karoelel'in aatı~ına ku. fııı.tı 24.90,. kı.dç.enın gra diikkimlarıııın 7 şer b'iin müd -
1ııettim. . ı . ' de yapıl&n duruşmayı müteakip rusanın hırıı'<le lıa\ılanaCalt .. ve ma]l ıse 3,27 !ıra ıdı. detle seddine karar verilmiştir. 

- Delil ... Nadire ~: 2:1 lira ağır para cezuı verm&- bu karneler gelecek ıı.yın llÇune Şüpheli bir do~um 1 . · 
Delil, isbat! .. Bu ~il~ . ı.tha- sine ve mağaza.ıunıo yedi gün kadaı' muteber olacn.kbr. e ölüm Deıenere .hır sabıkalı 
mınız. Bıı.. bu delice id<lıalan· müddetle seddine karar veril- v mahküm oldu 
1llZl isbat etıne!Uıinis!. · tir _ . .._ _...,. Alemdarda Cankurtaran ma- ı 

Nadire hanım ağlar gibi bir• mış · D<ınk_O • hn a._._ i halesinde oturan F'atmanın 9 ~ Sabık11h!ardan Keğork; A-
Jöıılıe tekrar: 1 " • • Dlln.kii ihracatın yelcUnu 650 ı aylık çocuğu ölU olarak doğ • ',basta.:~ isminde bir delikanlıya 

- Oh! .. Ya\1114-. diye yal'\'tLJ"• E·kmek numunelerının bin liradır. Dttn Alınanyay.a ha- muş ve adliye doktoru Enver tasa.Hut ıre tao.rrU2da bulun . 
dı. Yava.ıı i:onWjllDluz.. oh.. h ve deri, Mııea.ristana den. A- Karan yaptığı muayenede bu malda ıniidahale eden polis 

Sesimi alçaltmak gayretile tahl"ıl netı"celerı• ıııerikaya av derisi, Mısıra ~U- ölu doğumu ı,üpbeli görerek. c~- memııru Halile bıçak çekip ha-; 
w lxığuk bir eesıa: .. . •.. ı tün. 1.sv1çreye susam, Fllistını- sedi morga ve hasta aıın?yı de karı:tte de buhınmuş ve dün Y~ · 

'l'oprak mahsulleri ofısi namı· 
na çalıean değcnncnlerden unn 
alıp müstehlike satan bau un
cuların fazla mıktarda kAr is
tediklerini nazarı dikkate alan 
fiyat milr&kalıe komisyonu, bu 
gibi mütev:ıssıtlarıo azam1 kar 
nispetlerini tesbit etmiştir. Bu 
nispet gayri safi olarak yüzdo 
altıdır. Böylelikle, liizull'll!uz ye
re un fiy&tlaruıa tesir icra et
mek isteyen hareketlerin önü 
alınmış olacakbr. Un fiyatla· 
rının daha da. ucuzlatılması için 
için tetkiler y;ıpılmaktadır. 

Vilayette yapılan 
toplantı - Bahtasorun eoyledıgınıs 1 bul belediy . ........ t _ tıııılu balık Yunanistan ve ı hastahaneye k&ldırılmak üzere dinei asliye ceza mahkemesine, 

1 stan esı aw.u& mv ' tır ... ,. verilttek duru-ası yapılmış-'. Du" vı·•~yctte vali mua·~~ kadar korlrunç bir canaV&r ~ . • d" 1.. ... '-·t ve mart ayların • Bıılgıı.ristana balık satılmış . rapor vennı~~. "".. ıı ıa vuu 
duğunu isba.t, iabat etmelısı- ur ugu şu.,.. .. . tır. Kegorkun dejenere olduğu 1 Ahmet .Kuıığın riyaseti altında 

,. 

· , 1abat etmeüsinis, Nadire da tahlil olunmak ~ :oo1cd1• - ı doktor raroriyle sabit görül · pusif korunma meseleleri etra-
nıs ... ? Size d ye kimyab&neııme gonderilen ek y f ı f mekle ta.qalJüt ve taarruzdan fında bir toı:ılantı yapılmıştır. han:ım., anladınız mı... b,.. meklerin tahlil neticelerini bil- u n a n z a e r 1 1 bcractine ve fakat bı<;ak. çek- Toplantı t1a kaza kayınakııoılan 
H demnemeııiııi istiyorııımu: U- · _ ,_...._ Bu ra r 1 °:\ • me \'e hak.• r•tten dol.ayı da bir 
Dil yar:ı:f: meoburııunuz' dıren raporu ......... ~. • " • da hazır bulunmuştur. 

ba ? · ı por hususunda belediye sıhhat ay !:I gün hapsine 35 lira para 

-- Evett'··mı· Ta ... b""'·· ~ m .... J mü,dürü ~ ki: cC?.asına ~kiımiyetine kar.ı.r Toplantıda (paraşüt imha e-
n ~ .. ~ ... , __ ....... ç ld ki Ak d · e kipleri) etrafında da mü:ıa. hiş bi cilrmü isbat edecek de-1 ' - Şubat ve mart &yuu.,.._ a l arı or ıgon m - verilmiştir. kereler yapılmıştır. 

JilI'!r !ıinizde yoksa lıwılar sırf tahlil ~un~ ~erilebetC:ye Belediyeye pahalı demir-----------
kuru Ve delice, çocukça evh!l.m·ı kınıya .anefJln~iti~obn ~• enük. • g"'er bun U tes 'ı"t ı"çı"nmı"ş •' t t" d&n bqka bir şey e>lamuJar, nıeklerın çeşnı . a.-ue m em- sa an uccarın 
Nldire hanım' mel olduğu teebıt olunmuştur.,, muhakemesi 

- tsbat! .. ·~ Ekmek tecrObesi Beyoğlu 8'!liye ceza mahk,.. Yunan zaferini ve ltaly&n bezi- Belediye Mezarlıklar Müdür-
- Evet!.. Diğer taraftan belediye pa • mesine küçük san'atlıı.r lcanu- metini öğrenince şevke geldik. lliğüne sattığı köşcbend demir-
Nadire hanınım kurumuş du- zıırtesi günü, bir fınnda yeni nuna muhalif hareketlerinden Bu mühim muzafferiyeti tesit !erinin 2{0 kilo•rnııu 23 kurwı 

daldan acı bir bi!ldilü'1e bükül- tip ekmeğin imal olımduğu un- dolayı suçlu olarak adliyeye ve tetviç etmek için biriınız a- yerine 40 kuı~uşa ;;atmaktan 
dü. Tekrar göderini yumdu. tarla bir ekmek teerii.beıı.i yapa- verilen 60 yaşlanndaki Niko kordiyon çaldık, birimiz de suçlu Galatuda Ş:ırap iskeleı.in-
Bu, derin, ııonsuz bir ümltsi?.lik caktır. ve 25 ya.şuıdaki Friksi b&kkın- şarkı söyledik. Yoksa bizim ' de (kmir tüccarı Baki Tezcarun 
t&vnydı. da yapılan cürmümeşhut zap. hiç birimiz ne akordiyoncu, ne- mı.ıhakem~ine ı.lün asliye ikinci 

Ben şa.ııkın bir heyeean için- 'Pahalı elektrik feneri tı okunuyordu: de şarkıcı değiliz. Parsa da ce7.ada 1 1a§landı. Suı;lu iddiayı 
de: satan mahküm oldu Bunlar evvelki gece Beyoğ- toplaınıya ihtiyacımız yoktur. rt-d ve:' 

_ Evet, isbat, Nadire ha- oiın- markalı yatsı elelrt:ri.lı: lu Kibar lokanta.sına gitıniş.- !ıs güç ve meslek sahibi insan- _ Ben, <l~di. Bilii.l<ls 18 ku-
nını! dlye heyecanlıı tekr.ırla- '" ler ve bir müd<let yeyip içtik- tarız . .Maksadımız sade bir bay ruşa sattım. Cünkü ohıcak mü· 
dım. Orta.da bir delil. bir isbat.t cep fenerlerini komple bir halde ten sonra bir aralık Friksi kay- ram yapmak, Yunon karele~- bayaat daha çoktu. Bunun li-
yakı.n mü.şahedeler clma<lıkçaj 75 kun:I!! yerine 80 kuruştan bolmu* ve bilahare bir akordi· !erimizi tebrik ve tes'it ermek- zerlnt· hes.,bımı yaptım. Fakat 
böyle iddialarda bulunm.uıız, satmakla suçlu 1stikıal cadJe. yon ~azasiyle gelmiştır. ti. onlar daha evvel bir cünnüıneş-
bah b da-ece .._;; 1 tza desinde tütüncü Mehmet Hü- Bu müdafaa·, haklı ve <-tl· uewı u ._,.r 11 ı se'"nuı· p,..,,.-;, Rıza d''- ikinel Yerine oturduktan sonra 0 but yaptılar. 
bastırdığııwıı gördüğlimüz ;;. 0 ' •-...,... uu rinde görülmekle beraber ya-
l .. _, _ _,_ ......... .._... .._,_ gen,.1

1 
asliye cezada muhakeme edil • derhal akordiyonu çıkarmış 1 h k t' .. 1.. .. k" Dedi ve bunun mürettep ol-

~- ~~ • .........., uu , kıla • pı &n are e ın şumu unu u-miş ve hareketi milli korunma güzel Rumca şar r ve mar.,· dui':ı.:ııu ileri sürdü. Muhakeme hakkında.. oh!.. Bu hlı; doğru' kanımuna muhalif suçlardan gll 1&r çalmağa başlamıştır. ~ çük san'atlar kanunundan dı· şahit celbine ve eski davanın. 
dıeğı1, hiç doğru değil!.. Bunu rillmekle hakkında 25 lira ağır yaşındaki Niko ise oldukça ıyı şanya çıkaramıyordu. Bunun da bu dava ile tevhidine karar 
alnl almaz!.. para cc ıw ve dillı:k!ıı sahi- bir sesle bu şarkı ve marştan için mahke:-1e icabını düşündü vererek celseyi baııka bir güne 

Nadire hamın garip göztec-ı. binin de beruthıe karar ?W1J.. teganni etmiştir. Bu h::ıreketi ve Nikonun şarkı ~öyl('diği sa- bıraktı. 
dalgın dalgın yüsfllne hak.1ıyor · m~tlr. "''~ük san'atlar kanununa mu.- bit göriilmediğinden unun be-

8
. 

1 
_ t'k h te k'f 

du. Bilrdaılıiı-. ldeta mın B;r hapishane firarı'sı· b;ın go"ren ve kendisine de bir raetine ve Friksiııin akor<liyon ır as ! ırsızı V 1 
gibi: •~-· ? .._.. ' JUdürOldü zarar gelmesinden korkan lo- çaldığı sabit C\lduğıından r,n edildi 

- - mı·; --.." F&kat "' i:anta sahibi polise malumat lira ağır para ceza.sıruı 1118 hkı'.t- Dün sabah Sirkeci nhtımına 
buna hacet yok... Bir cinayetten dolayı 12 sena -~;a ve __ ... t varak""' tutu- miyetine; ancak hu hareketi Yıldın tö' .... 

Nasıl h..... k' ~--· h ·-- """'' - yana.: ıın m mo runun - '"""" yo ·" ~e m:ıbldlm olun .ızruıt apiıı- •--ak adliy•ye teslim edilıni• • bir daha tekrar eımeyecevine · · ·ım· ,... ..__ · ı k ·•· h ..,.. v ., " yanına ıısıh şışıı1 ış rampa - ÇünktL. uw .W,.nı .. hanesinde yntma tn ı.eıı ""· !erdir. mahkemece kanaat '.!etirildi-
1
• · •· . 1 6 liı t • •· 

ı. L.• - astiğuıı ça ıp ııya sa m=-- Kim?.. talığına bhıııenaııtahııneye ...... Bunlar mahkemede bu Jıa- ğinden ve sabık1";ı bulunma- la suçlu ~n yakalanmış ve 
- Siz de! dınlmış olan Fuat Hayfa evvelki. reketi ııöyle tefsir ediyorlar dığından para cezasının da te- adliyeye gönderilmiştir. Ge<; 
- Ben de mi!.. gece firar te;ıebbili.ım<le · ·-' "9 beratelerlni istiyorlardı: ciliyle kaldınlmasına karar vakit Sultanııhınet birinci sulh 
- Evet!. • mWJ ve ~ t!ç d•f: _Biz Yunan tebaasındanız! verildi. Bu iki 8Uç!u bu suret· cezada yapılan muhakemesini 
Tekrar zaptedenıedigiın milt- {dur!) emrme itaat e ıyere Orada yeyip lı;erken hem rad- le gene ııevlne IM!Vine çıkıp müteakip hakkında tevki! Jc&, 

mı, bir uıı.bı,.öe ayağa fırJa.. ~er::' :::::::· J; ~ JOdıUı, Jııeq da swteıeroen gittiler. ran verilmiş ve tevkif olmımıı.t-
dmı. t:ır (I' ,_) JNİ: 1"'bJe hr. 

MAARiFTE 

Üniversite haftası 
Geçen sene Eı·:ı;uı·umda yapı· 

lan üniversite haftasının bu s~ 
ne de Diyarbakırda yapılma31 
kararlaştı.rılmıştıı-. Univt•rsit.J 
RPJ<törü Cemil Bilsel haftanın 
programını ha=lamağa başlı· 
ını.ştır. 

Rektörün reisliği altında üui-
versite profeo;örleri yakaıd" 
Diyarbakıra gideccklerıiir. 

Şehit Veterinerler içın 
ihtifal yapılacak 

Huaın kurbanı Veleriııeı lcri• 
miz için Haydarpaşa A.~kcri 
Baytaı· mektebinde 2 Nisan çar
şamba günü saal 14.30 da bir 
ihtifal yapılacakbr. O gün ~eh• 
rimizde bulunan hütün veten· 
ııerleriıniz mektepte buluna.• 
caklardır. 

Yaz tarifeleri 

lstanbul belediyesi yaz ayla.• 
nnda faaliyette bulunan gat.ı· 
no ve eğlence yerlerinuı tııııfo • 
lerini tetkike başlamıştır. Btı 
tarifeler evvel! eğleııco ycrıniJl 
ve yahut ta. gazinonun bulun • 
duğu kaza kaymakambğı tara
fından hazırlanacak ve bilAha,ı-. 
tasdik oluııınak Ur.ere belediyeY9 
~ 
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Her AtatürküJ Hnyatından YazJma111ş Hatıralar 
-:::Sabah .--

Sa.rfa : 3 
t __ ±il 

Şinıdilik ~= 
-::=:·,Bu kadarı 

Yazan : Eski Dahiliye Nazın Re çit Rey 

Hapishanenin hail Ağyara gösterile
miye cek kadar perişandı 

-26-

Yugoslı,v larııı 
Babılill baskını n Baf ka1ll. l • :--a 

dok11111ıiıı1arüalı 
1912 Balkan Harbinde Os- -------------0------------ Dün Yugosla•·yaJa olan ve 

ınanlı imparatorluğunun idare K h • • / yarın da olaca.k olun t<'Yler ~ıilr-
di.zginini elinde bulıınduran dev- urmay eyetının ç. a ışma tarzı ve ıiyel ve istikl:lline l•ğlı bir 
!etliler, tipkı Viyanaya müte- Balkaıı:ı milletin l:er ,;ıoman 
hakkini yabancıların esaret e- / [ J b • k • yapaca~'l ~eydir. BunJan lı<:~ 
mirlerini telakkiye koşan Yu- ça ışan ar an ır aç sıma ay eyvel g~ncral Mdall..'3aH, lı:ı-

Tasavvur buyurduğunuz gibi 
vilayet umurunun idares;nde 
yeni yeni uıuller ilıdaıı e~1ek 
arzusundan vareste olduguın 
kadar lıöyle işlere girifeeek ık
tidardan da mahrwn bulundu • 
ğun1dru1 temennileı·iniı.e "imin., f 
diyememekte ıruı:ı:unım, de • 
diın. r·ı 1 

Milletti~ ~ arbk lütfen 
sükutu ihtiyar etti. Hatta 'Kur! 
ban bayramının hulillü üzerina 
bana hususi bir tebrik mektubu 
gönderdi ki aradaki münaka -

1 
şayı muhadenete tebdil etmek 
&rZUSUllU sarahaten gösteriyor-

1 
du. Ben de kendisine o şekildıı j 
bir cevap yazdlln. 

Fakat bir kaç gün llOnı:ıı. ya.
nıma gelen İngiliz vis konsolo
IU mahpus olan İngiliz tebaa
ıımd&n iki kişiyle g!!rüşmek ar
zu ettiğini ve sualime cevaben 
bunların Hintli karı koca oldu
ğunu söyledi. "Ha.pieh&ne mil
dilrüne tenbib ederim. "Ne gün 
isterseniz gelirsiniz. Müdürün 
odasında göri.lşürsünlis,, dedim. 
"Hayır, Selanik baş konsolo
sundan aldığım mektupta bun
lan ha.piehanede bulundukları 
yerde görmekliğim bildiriliyor,, 
deyince buna. müsaade ederoiye
eeğimi söyledim. "Peki,, dedi; 
gitti. 

!ki gü neonra mUfettitı paşa 
vis konsolosun a.nwıuı:u io'a.f 1 
etmek münasip ola.cagını yaz 
dı. Yeni bir münak&ıJ&. kapısı! 
açmamak \çin hwıusl bir mek
tupla cevap vererek dedim ki: 

"Evvel!, hapielıanenin hali 
ağyara gösterilemiy~ kadar 
Perişandır. Bu hal şayı olursa 
A.vnıpa gazet:eleri aleJhinı!zdt; 
fena neşriyata ba<Jlarl&ı. Sanı
yen vls konsolosun Selinik baıp 
koneolosund&ıl aldığı emre gö
re maks:ıdı bu iki Hintlinin ha
pishanedeki hal ve mev kilt:l'İ 
hakkında teftiş icra etmektir; 
konsoloslara ye.ıiden böyle bir 
ııalil.hlyet verilmesi bizce gayri 
caiz, neticesi itibaıile de mu
tırdır. HattA katipllğtm ze.ma
ııına ait olarak ta.ha.ttur e<ii· 
Yorum ki böyle bir lngi -
liz konsolosunun hapishane
Yi gezmesine müsaade edil
llıeru sarayca şiddetle takbih 
edilmi.!<tl. Salisen. İngiliz lu.ın
llOlcıeuıiun istihsal ettil;i bu mii
daha.leyi başta Rusya kon&)lo • 
11\ı okluğu halde diğer konsolos
lar da tale}I edeceklerdir. Birine 
Verilen müsaadenin diğerlerin • 
deıı ı,sirgenınesi mümkün ola
lııaz. Mücıiıniııi siyasiyesi kt>.sir 
~e mütenevvi olan bu hapisha
~eıı.iıı her gün bir k~l~s ta
l'afından ziyaret edilme~ınden 
lıaaıı olacak rnahazir tariften 
llıüstagnidir. Rt.bian inıwı mah· 
ı>ıı. ola.ı:ıı.k cennette bile buluıı
'ıı. yine hoşııut olamıyacagııı-
1\aı:i ve bir de konsoloalarııı gi
l'ip çıkması kendileri lehinde 
~eni bir hakla miiralaı.be wnl
~ olduğunu İm"- edec.-giıı .lı.11 
h~ iki e1•beple de ınt.pu.slar ta
~ındıı.n türlü tliıiü tefNiıala, 
~"'1soloslar tarafından dıı ı•ihn
~etaiz müdaha.lat ve ~ikıly~tıı 
~pı açılmış olu~-.. Bin~nıı_Ie; lı 
"il talebin geçiştın~esı lazım 
~eceği kanaa.tindeyım ... 

llenim hususi bir mektupla 
taYet nazig!ne bildirdiğim bu 
tııUlıik e.ıbaba cevP ben tantanai 
~lama uygun bir ruuneti ifa
~ ile gönderdiği açık telgrafl_a 
l<uıdarnıa zabitlerinin teftiş 
~~ kpislıaneye girip çtk?1al~
~~dan ~:imdiye kadar ~ıç b~ 
~lızur husule gelmemiştır. Vıs 
1'.lııootoııun talebini ill'af etıne· 
,'ı muktazidir,, mealinde ham 
~~ cevap a lı.lım. 
ıtUietti~ paşanın Se!ı\nik İl!: ı 

~ız . konsolosuna g~:.':"'egı 
~ndiııce lilzumlu gllrdugu ce· 1 

, 1IeYi terviç için, mazarratını 
1 .lladişalıın muhik olan nıar • 
·''ne muhalefetini bildiğim, 
·
1
• e emri şerri kabul ile kapi

;t.Jyoulara yeni bir mad·le 
~~e kapı açmak cürmürıil 
•kap ro<)mezdim. KendiHine 
i ııretle mukabele etı>ıiş cl
üı.ere çektiğini açık bir 

b-aı'ta: 
~let hizmetin• girmiş ve 
'-----
~ 1 Ma,ıaıtfırda• aynlırkrn 

ıa is bot~ mV • Iılea içi1ı bile
~"•ıı.kabere eım:ıkuıto1 birer sıı-

'>ıi almoıJı ihmal et-11ıivtim. 
i<li o evı-akı Yugo,,la1'1Jİuia11 
· 'l.ek -inı.ktiıı.'tt::tlır. Atadcırı o--
~""·~ de ge~·ıı.i.şltr. Bitll'~ııa

"•u.habemta ait o/aralc im· 
· ."ilcreHiğiı>ı sözler ımuurıl· 
~libaıile doıiı ıı w de ibt.t-
1 Cilı.dile o·~ el1;c t• 
·~r. 

muvakkaten ecnebilik sıfatı Ü· yatına kutetmek ''ıti)'"ıı tt 1-. goslav Nazırları gibi, milli he-
zerlerinden zail olmuş olan Jan· (Baş tarotı 1 ;ncı aayfa~al olursa olsun·, • hatta mulı:.la- tabına fırluhrtiı. Sakin zaman- yan te!ıcli,iiıti nDstl hi yumı·ukl'l 

b. yecana bigfuıe, kanları donm\lıj, İzzedd' " u ·ı ı 1 darma zabitlerinin ecnebi ır be ın sayın mug a say avı hınca taınantlyle meçhul oWu- Jarında ">!it! muamdelerini ivi ııarçaladıysa, Yu;;o•la\y; 'li't 
yinleri uyu~muş korkak, ve- al İzzedd ç lı•' ~ ' devletin resmi memuru o • orgener • ;n a .,.ar,, gu· nu bildıgı-· • emı'ıniıı ne oldu- belle; öy;~ .,ael,· veya bu mı:ame- zorla $Uratına S<•lui'• n :)u ~.,ı-

lın himli paşalar, bey?fendilerdi. B H "d açıl An f lan konsoloslara kıyes edi e· ay ayrı en an a a.r • 1 ğunu sorardı. le kimin ioe o gelsin!,, ibtariyle 
1 

balar p3ktını ayni ıı<: · ilde rc<l -
feri kabil olanuyacağıru, bu m- Bu zevat toplamlıbr, düşlin· talar grupu kurmay heyeti baş-ı Ademi malumat beyan eden- dooya s::.hibini savardı. detmrui tabii idi. 
bitlerin vazüesi hapishane mu diller taşındılar ve düşma ~ın kanlığına getirilmişti. ]eri haşlardı. Kum •füiarumuı tıu Bu hal d:seriya kuı~oay !ıe- ı Şinıdi ne olac3k? • 
&faza.sına memur oiau janrlar- isteklerini kay:ıdsız, şartsız ka- Aziz kumandanım Ata.türkün huyunu kavrayaınıyan kabili • yetinin W;üucü şubetıi miid\irü Almanya ınillı beııliği.ıe y~-
manın tefti,inden ileri ge<:e • bule karar verdiler; tıpkı Viya- Selaruk üçüncil ordudaki hayal 

1 
yetler: ... Bilmiyorıım, cevalJlru Müıııtaz, bih·ari ;"iiıba~ısı ni hru)t8n kavuş· n bu c~ııg,i

miyecotinden bunlann ie•·a et- nada Belveder şatosunda Alman ve faalivetindenberi dalına ar- verdildeıi takdiıxle, ku.~urlarııu Bay Pertevin başma gellı·.li. ,·er \e kn!a-a.ı:r.llil r.ıllletı- kn. ı 
tikleri vazifeden dolayı R-Oylc- Hariciye Nazırının eıııirlerint 1 kada~lıgından istifade ettiği 1 göz y!l§luiyle sildikltritıi çok Kum:.ımlanuııın ı;ıoıf arJ:~,<luPı herbııgi bir har~~·ehe bı;luı1.t
diğim mahzıırlann tabaddfuı et- boyun oğ>ın Yugoslav Nazırları 1 İzzeddin Çalışlar; ·son dero1..'C j defa görürdüm. bulunan ve vazifeo;ne pek <likh ... t c:ık mı·,· Yoksa ünlı;rin~ c;cln
memesi bu sebeple de tabii bu- gibi. çalışkan, intizamı ııever, duren- Atatiirkıin bir kaç kişiyi ay- ve ihtiınam eden Bay Pertev; len n>;iın ve iman clulıı bu çelik 
lunduğunu, her halde böyle bir Halbu!ti Türk bu zelil8.ne mu- diş, cesur bir kurmay subayı 1 ni işle alakalandııma.;ı; enıri-ı çalışk911 ve temiz bir zattı. Kur- duva" ara;ıında istedikleriud.t>n 
mü..<ıamıılıa lelıiııde içtihada ci\- tavu.ta, bu miskinanc sulhper- idi. Zekisı gözlerinde her za- ı nin çabuk ve emniyetli olması- nıay sınıfına geçme;':u ve tcrii vazı;eı;c.!"'k ıicat mi cJec("kl~r? 
ret edemiyerek atebei seniy&- 1 verliğe razı değiidi. Razı olma- ınan okunurdu. nı, ve takibine ehemmiyet ver-

1 
et:meğe pek hevesli idi. C:ünün ı Ôniimüvldti h ftala11n ç;;ı.e

den istizana vazifeten ve vicda· dığıru da. Babıa.liye bir baskın Izzcddin Çalışlar; en miiste- diği işlerin maiyeti tarafından bütün saalb'i.ni i~!eı-i üzc; inde <'ki'.,. n biiyük muamr.ıa bu<lur. 
nen kendimi mecbur bildiğim • yapıp 0 devletlileri kollarından rih zamanlarda vazı ve hal ne ıneçlıul kalmamasını temin için- geçinııekle baş yorardı. ı:; <"<·· B,ı lni'l k.mır lraı şıınnda Al
den vaki olacak istizana ceva - tutup atmak, yerlerine milli is- ise, en korkunç ve kritik zaman- di. Menfi cevaba,, t \·o.-ilen te;aş riya işi çok ol.m bu arkad<Rn 1 manyurnıı naçar hülyalarmdau 
ben telakki edeceğim emre gö- teklerini benimsemiş kimseleri !arda da ayni hal ve vaziyeti Jı habere kızardı. Sakin, vakur, da ya.ı·dınıdan gcıi dw:mazd··n. 

1 
v,ızgeçerck Balkanları serlı "L 

re hareket eyliyeceğimi,, bildir- muhafı<z.a etmek yüksek hasle- asabına sahip cesur maiyetLen Peı-tevi Atatu ·k karı;ısıııda vır~kıuası ve İtalyanın da Ar-
dim. Ve vaki olan hali muhtıı • ~el~i~kp=t\~ö~~·s;~ı:; tine malikti. hoşlanırdı. 1 gö,.enlcr; onun lıet·lıaııgi bir I nıwu\.lıığıı blr an evvcı11 tahliye 
saran hikaye ile ira.dei seniycye Kurmay reisimizin aske- Yakınlarına muhabbeti, her vaziv. cdn ihatasıruı. knfllSiı1ın ei•'rek am• vııtana çeki nesi on-koviç avenesinin kollarından ı • muntazır olduğumu müi>;,yyin ri faziletleri her asker için ör- verdiği vazifede gösteıilen li- müsait olnıadıjimı saıı:ıbilirleı- !ar için yapılmaeı hmm ı;ekrı 
mabeyni hümayun bll.ş kitaOO· tutup atıldığı ve yerlerine va- ııek olduğu ı::ibi, ağır ve vakur yakat derecesine; ve doğru söz-' di. Halbuki; "en ufak bir ha· ı1 en doğru iştir. 
tine l)ifreli bir te.lgraf y8.7.dun. tanperverliklerile tanınmış ze. mütalea ve konuşması ise mes- Jü ve açık kalbli olmasına tabi tam Lefeyyüzüme mani olur,, Ik~ :ıydaııbel"i İtt.lyanl:mı. 

Pek iyi tahmin ettiğim veçhi· vatın getirildiği gibi... !eğinin tamamivle eri olduğunun idi. endişe ve korkusu; onu imW:ı:n 1 ınu:ı>:o«un claı·beler indiren Yu-
le müfetti~ paşa bu telgı:ıı.fımı • • • en büyük delili idi. Grup şubelerinde muaınele!e- I kap:l:ırında bcidiyl·n tak·b~lu'm ı n:.nisl:ın Balkanlı bir ınil~tin 
açtırıp okumw;ı; hatta on iki Babıali baskınından sonra Selaniğin Hürriyet meydanı- ri göriilen evrak; kurmay baş- heyecanına düşürür; ona dii.~ün- ne demek olduğunu bütün dün-
saat kadar tehirini emrederek Türk haklı olduğıınu isbat etti. nı çerçeveleyen büyük gazino- kanımızın dikkatli incelemesin- diikl<ırini ve bildılderiııi bıle u-ı "nya ispat etntiş bulunr.ınku
kcndi~i aleyhimde sa.-aya. bir Çünkü anca.le bu sayededir ki Iara ulaşan caddelerde ekseriya den geçtikten sonra emir hiik- nuttururdu.. dır. Yugoolnvya dıı her 1.anıan 
telgrnf yazmış. Teb,iilim hak· miskin devletlilerin topyekiln akşam üzerleri hürmetle se- münil alabilmek için kuman- Çük zaman At..ı.tiirk tar'.lfın- bu kahııuna.n koınşıısunda.ıı ~c -
kındaki iradei senire üzerine terke razı oldukları Türk bel • ıamıa.dığım yeni kurmay baş- da.nıma. götürülilrdü. d•ıı ia<le olunmı dosyasındaki , ri ka!ınıya.cak i;ir kabiliycttı>-
Manastırda bir buçuk ay kadar delainden birkaçını ve bu me- kıuumız Ana.fartaıardaki vıızi- Huzuruna swı.ılan de&i.e dee- 1 muameleli C\Takı 3ynen alır · dir. Alm~ıı hüklımtt ad, tıla
devam eden memuriyetime u\- yanda aziz ve 11evgili Edirnenıi- fesine ba,')ladıktan sonra büro te muameleli evrakın birer bi- • ve hi,. bir 1.t,;1<.id ve kaza ge- rı Yugm;iwyayı h~r h:ı.lde çok 
hayet vererek İstanbula. döll- :ııi istirdat mümkün oldu. faaliyetlerimiz intizamını bul- rer okwnaııına ve ya okunma.qı- ~.irnıeden iın1nhtırdım. l>a ha- iyi t:ı.nırLt·. Buııclan dolayı keo
düm. Son Yugoslav hükilmet dar: du. Günü günilne, saati saatine na kumandannnın ne vakti ve metimd·~ıı rıwmıuın olan merhum tlilcı ini, ıı.sıl tliiı;tı.!lnı LicatıJa,·ı 

Burada icra ettiğim ta.lıkika- besinden ümit e<lilen şey de es· bağlı muameleler sür'atlerıyle ne de tabammWti vardı. Esı.- ı Pertev de buna mukabil, kısa olan lng;ıterenin öniili<le ~ayıfla 
ta göre infisaliınden on gün iri hükumetin yaptığı manevi mütenasip zamanlarda yapılı - san kiilfetlerle meydana. çıkan siire'l a k.şamcılığlruı. beni ortak / tac ık olan (Yugosla.vya.yı l;ti'.ı l 
kadar evvel, belki de lııgilia fedakarlıkları keenlemyekün ad- yordu. bu büro mahsullerini ait olduğu edeı'di. hillyasına kaptırmazla<·. lkua 
komıolosunun müı-scaa.tinden detme.sidir. Bu suretle Yugoi· Atatürk; İzzeddinine ı-ıe _ ! şube Amiri. ve ondan sonı·a P;:,r' .. , daha çok kıta ve cep- te.;~bbihı ellikleri takdirde kar
ınukaddem azlim lüzumunu Ba· lav tarilıne sürülmek istenen le- diği muhabbet ve emniyet do • I kurmay heyeti ba:,karu belıe- 1 he adamı idi. HacL.ilzatind<ı ye- ~ılaş.ıcakları sı.irpıiz v~ uğrıı.ya-
bıi.!iya yıuını!}. Mecliııi vükeli\- ke ebt>diyen temizlenecektir. la.yısiyledir ki onu fırka kur-; mehal incelemiş olduklarından şil mıwa onu sıkar ve üzerdi . cak!an müşklilit keı;dıleıi içiıı 
da kıraet alunan bu inha Ilı.eri· A. C. SARAÇOGLU may reisliğinden kolordulru-

1

: kumandanım yalnız muamele . 1 Bwıa rnğırıe" Pertt>v en nlh.a- ın.tı!'adJer feliıhe•i bir _kat d<.l1•· 

ne azlimi icap eden med~in wwwwwwwwwwww s.."Vk ve idare eden grup kur- rin mdiıılaini iyi belliyen, ve l yet devamlı mesaisi ile kurmay\ ~ur atle a;ıvet edecd•tiJ: . 
ne ol~uğu kendisinden ıwıcli.~ Köy san'at kurslarına ma.y heyeti reisliğine getirıni,,_ en uzun münderecatlı vazıları vazifeiet•incıcki ılıatasını ve yıl-, A-1v !<AT $ _J{} OÜLU 
kan.rile ııorulm\I.!!. Buna. tabit t 1• ti. Onun Jaymetli eliyle çevri • ı bile bir veya ixi üç ctiml~e hü-ı mayan cesaret ve metanetini,,. "'-'""·'."vwvvvvvvv-:-""-:- ~· 1:""' cevap verememiş. Sonra Mnim a ıp artıyor ıecek olan kurmay he~; işle- !Asa edebilen şuiJt, itmir \'eya yıpronmıyan sabrını bir gün Köy sağhk kurucu arı 
istizan telgrafundan tevahhilş Faaliyette bulunan köy de · rinin düzgünlüğünden elb.. ve mülhaklarının izahım dinler, e\'· kumaudanınıa ve kurmay baş- Ankara, •' (TulefonlaJ -
ederek "ben burada p&di!Jaha mircilik ve ınarangozhık kurs- mii.sterih idi. r:ıkı imza ederdi. j kanıma takdir ettirdi, kurmay ı ı,öy sağlık kıırncularının vi 
sadakati" hl2.ınet etmeğe çalııp.· lan m•lzeme itibariyle ancak Kıımıuıdanım, muharebenin Kı;:ı. ifade edilerniyen, açık / sınıfma ge<;ti, binbaşılığa. da ' !ayetler ua.•ıncfa ye.r hulm:>'l 
yorum. Manastır valisi bu si· ııeltizer kişinin ça.bştınlabilmesi- fevkaliıde olan.lı: istilzam ettiği ıı.nlat.ılamıyan hi~ biı- muamele- t.ırfi etti. j yüzünden bunlaun kulLanı:abil-
yime mani oluyor. Ya beni bu- ııe vetmektedir. Fakat bazı yer haller içinde huluruıun; veya yi kabul etmezdi. Şubderin öz ı * i ıne>ıi için köy dern.ck!erind;·u 
radan kaldınnız, yahut onu,, leırde daha fazla ınıktarda tale- mütema<ll savaşların haricinde Türkçe ile yazmalarım talep e-1 Resmi Wevlerinde çalı.şknn, ı karar alı~nı~ !cap .etmektcdiı. 
mealinde saraya bir telgraf'. be alınak iateaildiği anlaşılmış- güıılük işlerin icabatırun, hal- ederdi. Beğenmediği kararlnrla, zeki. kavr•yı~h: hususiyetlerin- l'.m~mı _S<ıglıgı al.lkadar edt'!l 
~kmiş ki benimkinden on iki tir. tinde olsun neticeye vardı.nla • üade tarzlarını bizzııt tashih &- de semnatik huzuru samimiyet bu ış_ u_zennde .ha<;sas _b.utunnı .• a-
aa.at evvel vasıl olm••"· Padi<L•b "aarif Vek"eti n...,....ttigı-· -•- · leri d · ki ı ,.. --'- t k ı t .., ..,.. "" ... -.,..~ c ..... ı.ş · unutmaz, takip eder- der veya çok üşü ÜK görür· ve lailb:Uilik yaratan istihbarat lan ıçın. m.,-.... ur . e~ :ı " a ı~ap 
bidayeten m!ifetti~in telgrafını bir t.arniınle bu kw-slara miira.- di. se ba~taıı nihayete kadar not şubemiz müdilrü; lstikliil mü- eden emırler veı:ımı~ ~!ıı:ıaı:ıa 
ondan sonra vasıl olan telgra • caat fazla olan köylerde birin- Sık sık Ve!"diği emirlerinin ettirirdı. Şüphe ettiği muaıne- i:adelesi yıllarmda Ayıcı JAka- beraber. bu _tcşkıl:ıtın koylcı-ın 
fımla birleştirerek ıı."\da.ret.e ha- ci kursun hitaınından sonra ikin ifaııı için emrini telıellilğ ede- lede mutlak bir nok~an veyıı. biyie şöhret bulan.; ve siyasi mt'Cburı vazifel.~n arasınd.<. yer 
vale etmis .. Sadrazam bu irad&- cı· bır" '-·- 0--ı.. ;atek1ilerın· · h --"" bul rd b k dil ,..,,.. ..,,....~ - ru f<r Z8.DlllA arıunazdı. Karşı- y...,,.,. u u. hayata girlliklen sonra Mili! ulına~uu temın ıa sa e y..-
yi ve ınelfuflannı mecliııte 0 • devamının temin edilmesini ala- sına. çıkan kurmay subayı, Tereddütle izahat verenlere Müdafaa \'ekili olamadığından ni bit- kanun projesi haurlau • 
kutınuıı. Me.clisi vükelica veri- kadar makamlara bildirmiştir. yaver, emir zabit: velhaıııl kim kaı-ııı aaabileşir, dosyayı muha-, ısonu sayfa 4 aut•• 6 da) ması kararlaştırılmıştır. 

len karar üzerine "lıundul fi'I· "jiiiii;iiiijji~jiiiijji~İİiiiiiiİiiiiİijiiijji_.~Iİİİİdi--~jjiiiiiiiiiiij~--İİİİİİ~~iiij--ji"~~--~--~~~~;-jiiiij~~iij;~~İİİİQ~i,°;P.ii~iiii~~~~ii:S,j~~~~İii~~~t;:i~ ve! va.linin tebdili hakkında mü- !!! ~ 
fettiş paşadan gelet• telgraf Ü· 
zerine esbabı roucibe&i sorul • 
muştu,, mealinde bir tezkerei 
hususiye ile &r'..:1 cevap edilmiş. 
Bu cevap pt.dişaha yol g!lııter
mck demek idiyee de ~
katip Tahsin paşa. hakkını • 
da pek müteveccih ol -ı 
madığından galiba ~·:ii.,ah.ın 
önünde: Müfettiş ya kendi~inin 
yahut valinin tebdilini istiyor; 
lx-~ sene müddetle ve düveli mu I 
8.7.zamanın taııdikile tayin edi • 
fon müfettişin tebdili mfışkill bir 1 

iştir; valinbı azlı Zl!.nıri görü ·ı 
nüyor yolunJ... hakikat hale 
muvt.fık bir Kl!.Ç söz mırıld3ll · ; 
nuş, bu fikri belki İzzet pa.ııa da · 
teyid clruiş; yahut ı>aditah keıı 
diliğinden böyle d~ilnmilş ol- 1 
malı ki müfetti9 paşanın arZUB\l 
veçhilıı azlim tercıh buyunıl- ' 
muş. 1 

Hüı;.,yin Hilmi paşaD.lll kendi 
sadakatinden ve tenim buna 
mümaneatımdan bahsederek ba 
na zımnen biynntt isua.d etmiş 
olduğu•ıu kitabet dairesinde 
görüp okuduğıı!lı telgraftan an
layınca ba.şkatibin yanıııa git
tiın; 

Müfetti' paııa beni 8.7..lettir-I 
ru!'k için zımnen hiya.ııetle it
hama ~ilret etmiş, şinıdi istedi
ği azil hasıl olunca bu lıınadı 
rla zımnen taô<lik edilmiş olu
yor. Ho.lbııki ben hlyanetten 
he~ ve~hile istikrah ederim. A
ranıızdtl münn•ii<nfih olan iki 

eıoele hakkında teati ettiğimiz 
bir kaç muhab<!r" evrakı mahııl 
liwlen celbedilerek bita.nıf bir 
heyeti tahkikiye marifctile Wt
kik ettirildiği halde hakikat 
bır günde meydana ç~-. Eğre 
b.-.ıı haiıu<em kanunen muCM~lta 
dilçar olnııı.nıı biı.zat kenJ;m 
tıı.lc•p eJ.iyorunı; kabahat nıiiJ:et 
ti<J(• ait!IC beıı bu fahi.s isnattan 
kurtulmlli; olıtrwıı. Şu maruzar 
tımın paili~alıa iblii.ğın.ı mu.sır- 1 
rane ı ica ed·crim Jeıiim. , 

"Aranızıh hiı ı:ıti•.efdıhüm 
ba..,ıl olluğwıu bana yazaydınıs 
telife çaıı~ıı dım . ., üemesi tize. 
rine d~ "az! ve nub ruemurJa.r 
i in her ıaın n ietinııbı ıümküıı 
olnıayoın b r ibtiınalüiı; bundan 
~ mllteesair deği!inı. Bence c-...-a•-·••l ı 

F'ilomuzun emniyeti düşün
cesi kaı-şuııııda bütün diğer en
dişelerimiz biı- yanıla ks.lır. 
Her şey filomum ~ıyor ve 
tiloııun teb>elindoo bizi endi-
11eye diişürdiiğil zamıınlar ol-

•• • 
muştur. Anuralden eıı küc;ıik ·------------------------------------
neferine kadv btitiin lngilis ı 1 O ·· j ' · --·, 
bahriyesi ban.ki anda olursa oı- ( Y E N S A B A H ) iN B Y U K S Y A S 1 T E F R 1 -. A S 1 • 
8UD, ölüme ha.cır.Ur ve biitün g&- • 
milı.-rimiz bu e.sa..'<!I. iııt.in&t etmek 

tedir.Vaziy..tinmniyetveitimat AtlaA ntı•k Meydan Muharebesi dir. V ııziyeti, emniyet ve tmat- il 

tirmek, nöbetçi gemiler dik 
nıek, mfınialar ihdas etmek, 
1Jncirler yetkştirmeı.. ve tor
pillere kar,ı ağla.r geı.nek sı:.
retile- tahkim etmişti. 

Fakat bi\tün bu lıazırlıklAr 
evvela denizaltılara knr'jı dP
ğil, düşman df'Stroyerleri tara 
fmdan fıloya, yahut filonwı 
muvakkı:t bir gaybubeti eıra.
sında üsl<:ı e tevcih ~-dilecek 
Uıarruzlar" ka~ı idi. 

Ancak eyluli.ın ortıılarınd~ 
ve sonlarııv:ladır ki bilv 'ik Al· 
man tahtelbalı irleri hak!:ınJa-

la yüksekten tetkik ettiı(imiz 
sırala.rda kalpleri sıkan yeni 
bir sarsıntı hissetmiştik: Ar • 
tık lıu filo ancak ııçık denizler· 
de rahat edebilecek bir yer 
bulabiliyortlu. Tn.savvur edi· 
'lİS: Filomuz, yani milli varlı • 
ğımı"'1ll yeyAne bekçisi, kim • 
senin istihfaf ı..-Jemediği ııoıı 
ail&hmı.ız, azamet ve kuvveti
ni bütüıı dünyaya tanıtmış o
lan bu kuvvet, artık kendindt'n 
emin değildi. Geçen harbin 
bıışıııda heı yerde ,u sözler 

Büyük filo ve denizaltıların saldıgvı dehşet - Linıanlar- ki istilıharatıınız Vil elde etti-
ğimiz fikiılcr bunlann Fon. 

dahi tehlike - Denizaltılara karşı miidafaa. - Amirallı- Cronarti 'c Scapa Flov gibi 
liınanlrı.nınıza girebileceklerini 

ğımızın gagretleri-Audacious battı - Kara gdııler; öğıettı. 
A d B h • • • " •• ? Bir kere kafamız.o'l. yerleşen 

umumı en işe - a rıyemız ne ış goı·uyor. bu endişe bizim için müthiş 
il}&reti veri!mışti. l!:n uzuu a
larm 17 \ilk teşrinıle verilıı.iş, 
toplar atılmış. desyroy<rler 
dalgaları yamıı.lar, bütün o 
muazzam armada, telis içinde 
denize açılmıştı. 

Y Alınan denizaltısı miealio ınev- gayretlere sebep oldu. Bir tor-/"-- azan : --, cul değildir. pido akınına kanıı alınan ted-
' ingilız deniza~tı servısin.de birler,, zinciderin altından ve-

dolt1Ş1yordu. v Ç 
•,. .. 

1 
ya topçu barajıııdan geçmeye 

• Orç ~ebbüs fikri Alman denizal- mukted·r blı· gemi için hiç tı> 
tıianndakinden daha QŞağı o- kafi de>,ildi. 
la.maz. Harbin dalıa ilk saati•,.- Altı ;y sonra vaziyet dc"!,"liş-Alınan denimltılan bu filo

yu limanlarıM kadar gelip Bunula beraber Scapada hiç 
bir Alman denizaltisı yoktu ve 
biltiin o harp müddetince met 
hali geçmek ce~retini gö~te
n:memişlerdir. Jkinci teıırin 
sonlarına doğru bir Alman 
denizaltısı bu ils.-;ümüzün dı • 
ıımda, düşm~.nca meçhul şart· 
lar altın.da ta.hıip olunmuştur. 

I_ 64 rinden ıtibaren. gemilerimiz ti. Te.5ebbüs fikri ve deruzaJt, 
Almanların Heligohuıd körfez- kumandanilğındalı;i faaliye:t bult.eaklardır ... 

Müşkül bir geçiş 

Cenup :ıabillerinıizden kim • 
senin endişesi yoktur. Port
land limanin ı:ı girer \'e tam 
manasile ko.pıyı kaparsınız. 
Fakat ,,ark sahillerinde bu 
kadar mükemmel kapanabilen 
bir kapı yoktur. Yalnız Seapa, 
denizaltılara karşı su cereyan
larilc muhafaza altında idi. 
Yalnız destroyerler, Şimal de- Hıı.tta 1918 harbinin soııla
r.iz.itı<le ve giindıiz ~idip gel - rına doğru, A lnıaı:ı donanma"1 
meyi göze alırlarsa bu limana isyan ettikten sonm, bir Al· 
hilcıım edebilirler. Fakat kim· man denizaltısı bütlin zabit • 

harp limanlarına girebiloccği
ni ve demirli gemilere hücum 
edel>ilcceğini aklından gcçirmi 
yordu. Buna muvaffak olmak 
için denizaltıların bir çok ınü.-;
külleri iktiham etmesi Iazııa
dı. Pek az derin sulardan geç
mek, kaı·ışık yolları arada bir 
fırsat bulursa. periskopl'l!l 
göz atmakla aşmalı; la1,ımdı. 
Etraftaki nöbetçi geırJ.lerin 
gözlınden l urtıılıJıak, yaklaşan 
yabancıları derlısl farkeden 
lngiliz gemilerinden sıyrılmak 
gerekti. Gözle görtihniyen nıa
yinlerdcn, gitlik~e artan c:e.ıit 
Geşit manialarclan aşmak icap 
ediyordu. Bütün bunları kat'l 
w• ınüt.,ıair attrlediyorduk. 

Çanahkaleye girdik 
----------

• oolki de bizim zannımıZ<'3, ler tarafından idare edilerek, 
bu kasırgalı sula•-a balını~ o ~creflerini lrurtannak gayesile 
Jamk dcnlı.altı göndermeyi ak son ve üroits;ı bir gayretle 
hnclan geçiremez. (191!! harbi- hamle etti. Beyhude bir h>utı· 
nin lıaııı.nrla bir Alınan taiıtc-1· le. Bu suretle hir: kimse biiyiik 
brı.bri "1capafilov büyük bir filonun lıarirn ine <okulanıa • 
İngiliz gemisini batınnış ve ınıştir. Faknt g<mıilMin istira· 
bu Alınanlru-m Skapada hem hatleri esnasında denizaltılar 
i;!k, hl'm Stın muv:üfalriyetlc • tarafından tıuırruz.! uğraınaeı Bununla ~ra.ber geçirdiği 
· ı tu ) • 0 .. 0 vyurıı bile bizdeki emniyet mız tecıiLb .. J·,rc bakmak üzt>re 11 o rou~ r. ~ k 

.,ı;ı, fakat, h;te bü_vilk filo, his.~iııi kınıuı;tı. geriy~ bir gfr;, '.ltac1k olursa 

!eri cavarında bulunuyorııu. . 
,,,_,_ t h b. 1n T d · 1 genışledi. O za.mana kadar hiG 
r..,,,a .. ıç ır gı ız . cnıza • düşüniilmemi~ olau imkil.ıılar 
tı zabıtı de Alman lımaııın& "öz önüne alındı. 
girmek te.ebbibünde buluna • -.? ı • ı d b' 'ht' 
d-ra nız açıK ar a. !r ı ıza 

ına ı. 

Böyle bir teııebbüsü hatırla
tacak b;r çok geçi<;lcr Ç3J'ak· 
kalede İngiliz deni?.altı!:.rı ta
rafından elde edilmi~tir. Ku • 
mandan Holbrookıın bu Iwh 
ramaııca seferleri ilk kanunda 
başlamıştır. 

Bu r,~ferler esnasında deniz 
altılar Çanakkale boğazının 
çok derin ve bir kaç ınillik yo
lunu aşmışlardır. Bt.• kıı.nal 
2000 mil genişliğindedir. De
nizaltılar bir çok def~ !ar Mar
mara deniziı:ıe girmişlerdi. Fa
kat bunlar bir İngiliz harp li· 
ınanıııa girmekle yahut bir ne
hir ağzına sokulm3 k1a muka. • 
yere edilemez. 
Ağustos ve eylill aylarında 

amirallik, lskoçyadalri ve şark 
sahillerindeki iIBleri'l müda • 
fu.sını -oralara toplar yerleıı-

Fakat o zaman da derıimltı 
!ar kar~ılıı.rında bir ~ürii ma
nialar dikilmeye baı;;ladığmı 
gördüler. Tam bazı imkanlar 
bulduğwnuzu zanuederken bun 
farı kaybettik. 

1914 ilk te.,rininde bu im • 
kanlar tahalckuk ediyor gi-
bi idi. Zincirler ve diğer müda· 
fa.a vasıtaları henüz bitmemiş 
veya yerleştirilmemişti. Bu 
e"ııada gerek tilo efkannda ve 
gerek aınirallikte tehlike bü • 
tüıı heybetile görünilyordu. Ge
ntilerin etrafında. torpile karşı 1 
himaye vazifesini görm ilet -
!erin tamamlanmasını bckl&
mekten ve bu zaman zarfında 
filoyu feliketten mümkün ol
duğu kadar uzak bulundurmak 
tan başl<a yapılacak bir r,ey 
yoktu. ( ArlıMI ....,. ) 

Scapa J;'Jovda denizaltllar gör- 1911 senesi eylıilünün onu- bu id.Jiiı.ıı..ıtı haklı olduğıınu 
ııwye baiı);;.dı. Ve 191-1 ilk teş- 11a kadar kinuıe harp ema~ın- göriiriiz. l'lgili.,. limanlıırıııa 
riıı.inde ılc ~ki. ;;~ def alÔ>ı ın •'a düşman denizaltııennm girmeye muv;.ffa1ı olmıLq bir 
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ra, M'oll:ı ve baba :.irlerinde-ı ı 
ayrıldılar __ .. Caııgır ı.a gitmi>j"ı.!. 

l!.ollanın, ba.h."'!.F'l gidcrlccn 
1 

9ğluna son ııöz o.arak şunları 
aöyillyordu: 1 

- Oğlum, :v-..rm buluşa! n. -1 
Gümf lcüuelilcrin ı;.'l.illrID:ı. gel! •. 

Diym lu. 

ai'açlariylc muhat den.zc bitişii< (B•; taraf ı '""' aayfad•J 
bır yerdi. Havacı:ı~ •e 3.1,"lk olru.ı tuz, o.uz 'Yllfmd olanlar 
bu yer, ı;önüllere ıc.ra'.ılık ve- pek az, daha büyii.ı< olanl iyl
riyordu. ce batıriarlar ki biz "c~en Cıhaıı 

Tllrk peiılivanlan.run atiı.ldarı l t•birıde ekmeği günde, adam 
n 1ralur, Bc:;çın ° rdan yüksel; -) başına yarını kilo alır ve ekmek 

r, anizin u..ıru sular:ı ~ n u altında ue!Cl' ~ e.ıncz<l'k .• 
ıdc ;ıksediyorda. Koyu &'n, taıı gibi sert, ıut 
'!'( rk agalarımn, Türk aya':t- ı hamur e.-ıneg! bin ı ' ·akkatla ı 

lanmn çayıra kösteklcyer~ıc bulur, bin meşakkati ~dik • 

= 

'' 
a 

an 
a 

Anta:ya ve lıavalisinden not . r 
==l Yazan: Dii-ıiş Remzi Kor,}/: F 

Mı iasarrrf vekilinin celadeti - JJlarlıi 1 

Faranti endişede - Kumandanın ·I 
u: l ':llta tehlifi. l 

-16-+r bağladıkları km hır ikı~~ ı ~:ıi o .tos koca ir.ıparatorlıtiı, 
in, SeJılııiğin meşhur ~nan birde ki iyorl&r, <lavul zurua- bu mfll!'ll ite Y .tecci bu~ ·ayı D 11 · .ı: , · oopa.!arb. 1 ] patınaJı. · ıLı.ha gill" ı 

hemen ""'ry bın "'"" ıle J<ıı.nan. mış· l ı nn ı;ıka"""u" :nü:;o.ra ve mü çık:ırıumyor, yetiştirs" bile 'rıak- . ıyc ~. crm eın . '. . . , .<:1~ . un' 0 an 
"- .....,. • .~~ı;· · ~· · · , !ini tcın;n edemiyordu. A:IN: ,_ mrıno hueıun 6iliven:ierııe lı ~ 1~cı hL.diseyo .ıı:ıeydan ver· 

- Çakır.. iııı•~ -,eıı1': ' 
·aferin san. • = f;i, iyı memnun olduııı. ~n ~.:?;t:;n"~,.:ı~ ~~~ c c ~;Tun~~:r.'..:mJ~ "fı~v~~~: l.arhn 'I ur'< ., len _ ne oııudu?. Mulıakkalch cra.= d '1 , ki o dıı. mut;=='ııktıı.. ya I 

Dedi :k.ıı.rdeıf eri ,ı yr.rclu •• rr.t·yordu. d_y, Er=xı~ıı.n g"l.;;ı ğdı y-j h.eı;abmt göroc~kleri v.şiıu;.,. u!r ~an ·reı.ımi t:..r..:i}"e I2er.ıı;imi 1 

a.ee 
~ı 

ıa,, ıMllsik. 
8.03 19.30 llobcrW 
1.18 tiltlk lG.45 Xon-

·~5 tıv~ 1.9.50 ~mk ( 

* :ıo.ıa fü>d,. 

1130 Progıam .. ~ 
ı:.33 'Mü:. 26.45 1cmdl 
.2.50 Hal>< 1..- 21,,0 KOJUllll'Oi 
13.C-l! ı.ıüzi .... !'>1.45 MUZi.k.. 
13.20 lbll: 22.JO liab<:r.lıııt 

* 22,4~ ?Jl 
3,00 ~1r.m 23.00 
.o:ı !U:ı.11< 23.30 

Xollaum peh!Mın &., .yiai ya 1 ~:;1~~~b~ian-ı S~'fı.ni>: halis b!r '1"\iık yurdu dnu d~lıa ucuza mal ol· yc,r; f(lydı. Bunun ıçın hıç bu b.;Jıseı lıiıı. • 'ı 
yan Mnılaya bakıym a. SetanWln Beşçınar ~ıle- 1 hl;, 1 ereye bak= J<>nk ya bir bundcı dolayı <;ift~i buı .a.1 I · dokunmadı ~e: . , . . Vak da habenia.r cJileıı irr tanl>ul Ma.."l! "'tızl.v Cemi -

:M~lia, elli yaktı biı ad ri, Kırkpınar • ·· lcrindPıt min"resa bir medreee, ya bir h•ç chemmıyeL vernıi;ııo,.d;i. 1 - llele bir ~'!cJ.m uc ~ake.·, "' kı:.ıııandanlığı ve bu sı.ııula y.ow l::.Oopenrtifiu n ; ııre h<'yt#I: 
olmuştu. Hlç de eski Molla::;· sonra gelen birinci dc..-ecede •= t, ve ~u· ,,-r kı• ilr Bu ın · 'k.(' harıçtcn it.bal lım No ıstcogmı dbcttc ~114·1 iŞg".ı.I kuvveti .,ıyasi m.ilşavirıt-! eeı:ill'i ün Halk ğı bln:..-
'lıenzcmiyordu. gıJ.nışlcrden ııayllırdı. 1 Ju.r~!lı.rdı, i ett:ği i:ugaayın ı..dlküırı J932 ye rız. • ~·· ... . • ~ ~ dH tayllı edilmiş olan ge-1 dıı. ya,:ııhnışlır, 

1 
Fakat ne. d:' ollla a~rm, Bc;;çınar etraf> çınr..r •"C Ç.1m ( Arka.11 var l ·1· kadar 19 .ını1yon liraya vıı.Nığı Dı)lcreL ,. ~.ellıı,Je ~c t::'.~lı 1 ,'l'ıli ımıı.rokıl! Marki Fıı.nıntl 1 'l'oplanbda idın"t! nı<,eJ1, i ~-... _u-~ıın ır: "'' Baha 90'.ile lmu"'ar "u yı b -~e .dilJe onlaı: or.une kobp bt lk ....__ ··ı bi __ , t ._.... _,,, ""' • =· . ' . o ,., . " . ~ • karargfilı kıırl!ır ..,· lürd" 1')12 ™"""'" mı u ı· v ..... ye e ru okuruııuş ve 911) ııcı;.esi lıffilfl 

:rinc dev-,.m etti: c· !erce 'leb ere vı:rd•k. Eem Onl . ına . 1 .. (; •• '· u. atı-;;., lmlun'J"" , d bl'-:"osU ..... ,_ ve -~-"!, te 
l Oğl b al:tııln. ...ı • -·m · • ''" _..__ k ar ıçcrı ~ren<en yuzı:<ı41 .,......, JY • ""'• "..,. -·~ - nnı. :ış ııı:ı:t .,. - de el .;;ı teu..rm. """"e ı ···""''! b. · ttc bul H .ı · elı.rde yer edin· edil re!< :ı.ynen kabul edil~ reııeeero;U"n !. ır:m ·erdi'· ço.t m~<u..u ır vazıyc U· " ·' _,. 

l K et · t-· . "'" 1314 harbind bu nu;r ·du. Çünkü konoolmıl.uk.- ıncmj~ oian ve kö .~o:.c demir!J I Kooverat" ııtır .ai;aı; Baııar-= J'~ct 0• ,;_ ma, mııı; ne- h ld~~0 1.,;:;czı ,.,_. e k· tan ve kıımandıuı Cano Alelr • bultınt.n Akdenh fılc;;ımun a· taıı.hhiltleriı:ıe giı'ijeıd buıdıt' 
"""'' ~· a y ...... < ve ..., yı e drodan l ._,_ t ·raı· ,_ . . ,_ . , .. - ·ı ~--"' 

J\J güreşec ·ru bilmez mi~ l ın..kai" k~ ve buli1ô!&n ılo- san. ge en wnT l'~ a: mı '"' 1!'.CD"C>W>C-"' -•.uran ,.,,. nrı tU:ıını ~nııu Y'\P<~ 
. PehlivaI' ı taruru:u ~ i~ın Kı·ra ı :ıelerı· - Ra d - ,.; ıl"!I z~ e- lavı ı:ı:ıck n,..... k yülmcl- hadJse lıalı.kında . ser; '1!1 birer \'Ul.leı-a . ·~ Alek&ı.rıuro der· ı 52,576 liralılı: bir vm id.at ,., 

lıilmiyorum baba.. ft1.-_ • ~ 11.c:. ~ mi~ l'l:ıl ·. memlelt tıa her ratm uıtooıı crdı. ~ '341 ela hal t · .ının iııti:nlı?tuna l\tl.a· ı min etmiştir. 
, - T<.ımmyacı:lı: ne var .. Baş •ı •k L d / t<ı-..ı.t'ı demiryo&riyle ve kara ~:ısıl b11:·. rapo>" t.aıımıı .-dlıce -, uıış ""' Sebile gelmif, orada ıs. Koop<>.rotif b(!Ş aylık ~ 

malüm: Ailnlı, Koc-a ~u- nl l • - 01l rayı .egen yolla;:'iyle • .. ndi. Erzuru::a, gmı dilşunti~r, ~oca.ınan '."dın'\•, tiltba1 edile~ k=lOlltıu mıı.-1 ma 7.amıutllida 46a303 lira Jılr 
ııuf, Fifibcli &ıra Aiımtl, ıruıı- l!.'rzıııı:a.D, Sivas, Anad.:ılı.ıııun ve l~ıl~ bır sag~ •. bır s?hı., bır ıle·· lnıd ve meşhıır 1l<t;.t81nja 1 arlti r ıı:ıukıı.bil 539,17 li~ ~ 
teJ!I illı,.. Bu an hes~ ltıı.t- kadın Har/en a zi" ı; '? 1 Trakyanın llk'1'!<t:zluiıııe bağ· 1'1, bır ~ı gıdip r;elzyc,r: . Fıı.rantiyi ziya.ret ı;ylemi~i. yıı.pıla.rıı.l<: "ı&.H lira de l 

Çünki bunlın1ıı güre - • - - u. " larıd:ı.. ç~ı vi1: P.dildi.. ımı:.ı - .BP.rı, ne yazayım ~di Ja- İ -ı k ... 'lk 1 son""1ni t:ı.prunıııtır. ma • O •-- bı ! _.._ N '-~•t .... ~ bil .,,._ ı..'l7'an, . .ar.ının ı o ıı- . ·• 
~- değilsin ya. ıı ... u - ., . . . ııCD< eri lxığ ay kmdi ,....., • .... e.....,. ~ .... - - /1,,,,•-rıc:."D 
r::ıJı: biı tar.ıfa!.. .ı'll'!::ıhlpleri ve de-0:.U n.ı idi, Elbet rohı r Lcı!ı- bu. ıla•;1llllZ • Artık dqerııdan ınesrı .w.. . mlı: Anu.lyaya çıkı~ i;,ıtc bily1"1 , .. , ~"" 

1 _ .BıJ::nltmda (':tlnr llllI .. Hay- dra.dı!. .ı:ı;r nutıılı: ııöyl:ıyoocktir. bug .l-0 •ta<; dajiliz ve 0 Dıye ..eylenıp . dı.ı~yo~. ı;aıi.:P tir bir emri valt.ilc ve aal· X:Oçük . 
rc!ıohıl var.. lifu!cl var ... Son, k•ra ıı.r Lo:ı i:ıtao/onund:ı. be ı- tari.iu.cııl:ıeTı · y itual etmiş ~bu~ ter~üman :ı? lı~?'· hı.pati b geı;.,ıe .oB"Mvıtu. Mu- sa- YI er 
ra, tmmıruıdan gelmiş: lılr de ğimiz 11.ep oon n ı d· !ili&. J!ı 1931 .te . .ntıeri !iller de ıçenye gırmce büebu- :t<\Jllmflı>i dai.:.'ftlİll.İn b ..xı n- çrkr ,{ t-evzii 
Dudu!lu R2 a !Jch'rı-t vı;.I'lll.lŞ.. Binu lıinılarınm arttırıhı:ııya· AJ.mıuı r ek l.ırJ !ıu ILıımi· Yk'l. uı · ı ~1cre bu§ıfay tUıı fa~•rdı ve: , , da oturup, icr .~; Umur c·', t .; Jetinin 
6".ne bunlurl:ı. ~n de- 1 caı;ı kıu-arı çı-1 yctli kad. ~il, rıı:U ~OS\L':tU :r~unıyn bile ııa -:- ~i~y ! · ·~ Bir bunları 'ltô!'.!SO!oo bile m.W,aviri bu' ı- s ıuıyi. 111" b ' ve bilhassa 'J, 
mek.. kalı bil scııedne ı tecziye .. .a oılmişler. Doğrusu l ·~rlalı .dolayı hıı.rp içindo eksikti <;1:ı . r,..,ı de ba.kslırn. &.• dı.ığu lruroaudanı.m 83.h.\llk veya w~J. ı saltink:rin.e ç11ı.ınk 11' 

- fazla oluyor. Fe.I da kalınlıa. ı.< dınıla ğil, ıb- olı.ıaaığımı2. bugün ı;ıbi, yaı:ın yıkla ~~l'ıacın taşı~uı,, .. 'j' ğıt;,..~ k&~ verdiğim y~ 
- "Thmen bırruı, hO<} nlar kat erbabı bazı. ret-in sesiui Londr m'll.t.- da .l:4 tek.i a ~t.c duı,- Ter~a.na gelince, ~ha-, ber hıuıe:i rı-ıımi bil' .,ckilde is- t.&k. Sehı:.iıı:i.W.e de teı·ziat Jıııl' 

alı:hmıııı bile gelmez . Sen ~a.reler buluyor. :ven radyoda. nı. . - . S=dif.ıırler mea- 'llI!ın Julınd.en bu ~- vaı:ıy~~ tiltbaie iınkWı bu!341nyaı.'tl.k a,. zırlıkİıı.rı mıııtır. Bu Dl"!: 
ba.ı..'1.ltıııı ı;ık rmağa c;aı~ oğ- Ve kiraları tıçcl· ı . 1 tin he.- ııfın'lan w[ ı ıyı anııyacak gıhi dcgildı: , O. U'.l, I Glrlıı onun gizli bir ko,,tr<Mu.;a aat e 1.trtıaat vclı:fileti lı:ii-: 
ınm. fakat Çivgardan li-Uni ' lııeı)eı -~.~yor- Ha?f eud h - i eden )eriere t~ yaca.ıctır başına dert .. ..ıııen ıkı ıh ti yar lZ kalı ffi'U,1 gibi sU"i bir Panıı tlar ınUdUrü eelır.iııl.lze ,, 
lıoru. Bu herifler seni e~ !ar. • ...ua, mc· ve bu l;IİJl'.endll .. ~ıe:.-, i§letmek :iı-kü kazasız belAsız ;ı.r • baf' a 11il' ~·1!0· !erek &lalı.ada la:r!& temaıııı. 
~armak için bu set r ı:r.ııh..k- ;,. l ııela bir seıı'" ev- Yeni ııesll bu talıiıin ne ma· içı.u baŞk&la J..ömll,,· <;, da .,.:ı~a geti_rmiş old~~- içir: duy• ( rl«iBı wr) 1 L~tn-. 
:lı:aJ,. çivgar yapıp a.~lar. C " vel mobUyasız - naswı, ne n.uil<a, dçğiliz. ~" J;Jı, ıt~gu . .' Nınçten g~zu bır 1 ~,~ - ___./ 

__ ..... Yerilen apartma.na bir iJti ması. l:ılünü bilir . .ifa! ~IJ:'.11.1, Ereı;u merkcz!C'ri ~ize gormuyor, hatta bir de t.a.kd.ı J f t•• lı' i t fıfb.~ ·nf.t 
-,a? Eh, bakalım cWıa iyisin ;.ıı~~~t,;~~~eıı~~ıö: ~:;:~ ;;a:,~ ;:~~~:t oıa~ı, kada:-ın~_ta v~ ~\1i~n~~~:üyordu. ~rhııı i a Ur nUll ,ıl jr 8H JliZh , t!Jil9Ş naı feulP 

- Haıı;dolııun... nünU alacak ıı:ı.;ıdcle de 1-ıındu han atmak fıde- ti!JU · .·ıo.r. Halbu.lri; - Emyımzı if ıı ~. . ~~ba-
- ı a, neılen kendıni tanıt· Fakat mal s:ı.hipleri ~ramnd ta erkek· :ın şa· 

1 
ı 14 :ıarbinde bu ,'Jlllfl ıpm ! dedi. lfte iln lıey. ge- " 

.aııı.k 'stemiyorsuıı? Ust.a öyle yeni yeni kc'!iflerdc bulunan la nınd en itli. Polis kömi.rt •tıh ı1 2( erit' .(;\l bi'll 1 :rdlm. 
ııöyledi <le tım.__ ek9Jı detil: Elclctrik v..;ya hav erke d bir taı:uı. lı.u.dar iııJmüştü. Cümbu- Y~bıup. 1< dini tutnmıY~.-·..f·•Fll 

- BLINısiııta baba!.. gazı snrı.ıya •. nı deru.ute cdf __ lı~lu sı:,ı·dığı i- ı .rıyet kuıx.ctıniu · dıgl ted· rak: . . . 
eden çocu um• .• Bunda ev lllllıibi '°'."jrdıinUz mü idı? Şim . çın olac , kıı- ı hi.lc•Je kom· i ',ı en \ıeş - Mcmı! dcdı. İyı halt t • 

ne mahzur göriiy rsım? di böyl~ <.le var. Ü<, beş odı 'ık dllıla a ı;a~lara - sıka.< sepedeı:ıberi 'le b(; ;Rene tin. 
- Hic;, fakat bilmediklerilıll bir evin de trik ve havagazı 1

1 
m&.l'Aı. evvelki bir istawıtiğe ~öre iki Zavallı ~linaıı ~dir belı-

1 istiyorum~ . ıınrfiyatım ~ fllislino iblağ e- O günleri çoktan ı;~· sa- bu"uk milyon toı.a varr.ııştır. !erken takdir e< ılmeaındckı ~-
- Hayır, amıı-. 'Uı:-lcnıe derek mukavele yapıyGrlaı·. j mrken e.vclki gUn ga~n~le!'•le Cihııa lia.rbinıie yalruz denrir- ool ı f>E'k nnlı roılı. Fıı.!ıat Y 

ne olur 0
• BJDU!lla tı0raber, sayfiyeler· bit h·~f endazlılt.. scrtevh:w yollan eksJı ve bo11Jk değil, lll! . yüz~nın X~ına ~··l;:•: 

- - -- de pek r .ı gibi. ~ayıtlara. da Hı- göri •e , ctım. Fıık:ıt •ıavadis; bunlarda · leyen trıır;lcr de ek- mP!rte hata ettıgını nıoı~• . 
- Küntecl de, Çakır da, zum görmeluıizin ve bır sene ol.uyunca hayrı;tiııı zail oldu: si!t v<. ~ok deı:a. ll'ömilrnuzdü. Amma onları bı~ -Oalı:ı. dı~u.rı:·:ı. 

Hayrcbolulu da scui tanıyor!, . evvclki kirayı kale a"nak:ııun 1ııi kadın Üsküdtırda sarlioş Ekecriy1'. .ıcrnı. lrö;.:ıür yilxil.ı- çıkarmalı: eemretini kenclİ". : 
Zaten onlarla gür n de- ,,.nı '"•eleler yapı!dıRını ,-ıınut olmu.<;. Kadıküy isi< 'l'J'nde E.'I'- d agu- · IEl!' Bugü ii . ele bulamıyordu art•k. Bu ıkı 
ı..ıek . Ha, tanıınıııtar .. ha, 1.11· k~klerin mukavelesiz l•irnlan • keklere sa' ·maya ~ ,Jıı.mışlar, I de Türkiye t r kömür bı.lıraııi- ihtıy:>.r Türkün mutlak bir pa- 1 
ııım:ımışlar buna..n ne çıkaı·? • dııbru duyuyo. uz. Kalıalıat yal- çalyaka karakol" gfüürülmüş _ le de karşı maz. lı çılta1ııcak12rını biliyordu. 

Z:ı.vallı softa, bu r ret sual· 
Jerinc ne cevan veı~-ce.ğıni. bil • 
miyordu. Mo11a, :ı:am ini i!ı;aı' 

nl.:. ev ııalıiplerindc d~""ldir. Ilü 1 Bu ki b' h t · Hulasa 1! , ' Türkiycsl, yal- Ni • ım derhal .bır t:ınes; atıl-" .... er. , es · ır u, "ı epnıe ı 
kL:"le:.iıı tanıdıih hal·kı bi i- değildir; çünkü lııırfcnd~;lık ' 1914 '!'iil"luyewndcıı değil, ırr 
yen ve a.ramıvıın k' acılar <':ı. eden e:-kckler d~IJ. Gcr.ra iri JJugünkü bir çes Avrupa dev- - , S<m'a.na bakrlım de-
'-'-hatlidlr. Bi·· eks..:riy··" . lctierinden iy; bir hald - m•<ıtı Bızi ne diye S~ 1 

etmek istemiyordu. "''""' harfendazl.ar karakola götü- , 
a.rıama ':tl hi.1.r.ı.iyen çocuklarız ri:.:mc..ıeı:ili. 1fülfı:;a, aıada b;ı 1 cilr. btınıY'a .. 

Bir ker:ı, babası neler :.öyle· 
miyorou. Adalıla.n, Koca Yu
suJ.lan gök yilzllne cı rıy'l(· 
du. MoUa ile !Uyas b· " etmek 
tenezzülünde bulunmuyo·dı. 

• El- çet SAFA Bu so~le:r •>ldultc:ı 3'Si. 
VCS$lciam. zı l:fi~iili. pek kü~ük faı:hmr .. vvvvvvv ~ yll!« 'k· , ıırnlendı7'lmlcn yt!a-, 

Yeni ses "ar! b" ıının u dlt:1ı::ıtı'1i c., i · 
h :!il m ' co.ırci:.uı ;;,".,.. rcıhı tnııı yiirune b&ka-

lliıll ? Har; shan ıtn 1 ~ ı; Aih-ara - Ne rll"<'r! · ı k I ' Diye Hordu. 
Hatta, ihtiyar ca7~n i1 biz oldı:k. 

aklından g.,çmiy.:ırdu. 1 nlla, kadar itıtidai, 
daha Adalıl:ırla ffee§e!"ezdi. 'fa.l<ir bir radyQ 'l ı;gosla,-vayı da ıte kaka içi-,' 

ba.81, oğlunu scpe).;rce ;-ör- programını bir ne alan ü~.cr -·-,-. ..,---, 
mediği için has.""Cti görı:ilı:ü tek i.&tasyont! paktı, Avrı:;p - " 
da~lıımıştı. Bu 8ebcpk lurnıa · dünyaya. işit lr- da bir ço de\'-
da;;, ve kimseye .sö~ v<.U'IIU deu. merie k:ı.lkan da tletı le bir ca-
ba.bire konuşuyordıı: bizi3. O'myucu- mia " bi n•- , 

- Oğlum, lata.nbı.ı:dan ge!en la.nn eski bir a- '." -n rı 1uğu iliıl 
Dudullulu Kara :Melı:ıı.ct., çek şinııla.n yeni ra.d ı,; a~ın " ! 111 
jyi bir -pch\ivaomış .. hattı\, Ca-ı yo müdürü olm~~· Pro~= Alman I. n' '· ' 
Jmilan yüksek bir ı;jref;'Çi imiı;. Jilı edece!·, yenilıkl~ p,c~ır~~-!,. ye I./azı • c 
Dlkka.t et cvvc.', o :a eıı dü~ .1 miş. Radyo g:ı: ~1 bızc eı - muş ofa.;ı '" n ı 
ı.ırnncğe calı'f olmaz • ? Hoş,\ ıer dinletecek, mesela tayyare zamdan ı .. emnun •yctle bahs~·li
caıı:<>ır dıı bur.ada sana yardım imh edillrk tayvare, dooiı: yor. ı 
ede~:.. harbi an1atılırken top s 'eri I Bu iddia blltun d; ny2 ile ' 

Dıyordu.. işitecclonl~z. Ba.'jka mem eket- lay c!:"1.ck ue:'nl de nedir? Oç-
Ak,am olm•l:}tu. Yemek za. lerde bunlar eskimiştir. Fak~t !er paktirıa iltihak ' l~n hnngi 

ınaııı r.e'mişti Balı=, M:olla,yı rna 1001 ki ranyomuzda ilk defa millet nz:u;i!c, istei!i:e bu yoıa 
yemei!e da.ve! etti. işitilece'.t, bize ı;örc yeni rleınek girmiştir? Gırtla.J:ı.1 n'l. bir bı· 

Molla: . tir. 
1 

çak dayanmıij, ve blP., er ba~· 
- ~ana rt;ı'lı;a&.de et ba;a, Yeci rodyo c:ıüdürü bu yeni ka Çare bula.ınıy'.:t.rak · çkr nak-
~kür f'd nn.. t· . k bazı k' bna ~= atmı~lardl.l', Hçlcı 

Dedi. Ba ile. 7'rtaıı g&- ııecle ci ge ırı:.'.'.:·• , d ~ ı, pal:b,nıa lcaıdili~den, tıı.bıi n· 
.. k :..... . ~ ' b j cıvık, yayvarı »=>er• e mı o- zası Ü" tar>eden i!>U"e .,;~. ?: -.runme ,,....,rnıvor"u. ası fondan ··-1,1. •tırsa ~ 

:ısrar etti. Fal<~.t, olla bh '.iir-' ~ ·-· ten ismini de."!iştirmem , u~-
tli ı;ın oı_mayıncr~ d· '.!" Y'"''~k M-erim bir dyo ler paktının dörtler, ll'll!)•er, al-
getırt ~c ka".':lr verdi - Caz- tt1ar pakti olmaması da h:ıki-
gır da beraber olduiı'u lı.U.le o- Almanya.da ve Alınan işgali kati ne gilzııl ifade ediyor! •• 

1 
tunııı ye<lPer. .. altır.daki nıem· »eyn.a._Jmı·lel tı·-

Yataa naıruızıru kılclıktmı son !el: tıerde Al - n ~, 

Şehir Tiyatroıu 
Te nsilleri 

!l'epeba6md& Dram lmımnıda 
BU A ~;\M ıt:la ""' Jr -t 

ilt)BRIYET APARTD.!ANJ 
leuu.: Sedat Siıwıvi 

* ,Jııtllıli"il ead"N«aıle komedi 
kısmında 

llU ArtAŞA '< s:ı:ıt 0.30 <s. 
DADJ 

man 1'3Qyo istas Halk tip.eri çoğaldı. Şimdi 1 

yonlanndan ba~ 1 r-·-.....,,,..- bir de halk tipi 
kasını dinlemek 1 ayakkabı çıktı. 
yasaktır. Dinlı· Yarın halk tipi 1 
yen;erin bir kaç şapka, elbise ve ı 
sene hapse a- gömlek te çıkın-
bldıklan da ma ca bundan gay-
TfundLtr. • risini bulnıal< 

Geçenlerde bir Eollandalı ka· belki kabil de 
dm Londrayı dinlerken yakayı olınıyacak ve 1 
ele vcmıiş. Fakat kadın bu kor- kork:ı.rız, harp 
kunç dirmünü 'öyle i::alı rdi- daha bir kaç S"M dc.va."11 eder
yor: ~" bütün dilııya bu h6 k tioi kı-

- I!en geçe.ı eylıildcn lk'ri yafetinde göd.inecck. O 1.:ınıruı 
Londmyı dinllyor ve orada ~'üh bu halJı: t'pi deJil, bcynelmılcl 
rerin "ntkıınu bekliyonım. O tip olacakbr. j 
.zaman İııgiltcre işgal edilecek Selim fLHA.ltII 

eös. ! meycC"' <ac.ıar - Bnrav:ı. nP. dive çalhrta • ı 
p~ri ,mn :Jı ğını:r.' ö~enmd• i"ti;•orlaı. 

< aaı ~t-.... tı a iil'lt: ı 11•vfadal - rn"ttı'r h ~ : vu ... Don han -ı 
ınüa c.zem olan nokta BUSı.!yİlı M~inc, hant::': birine rıı o.m 11D 
Hilmi paşaıuıı iitirıımnı J'ed (} l:ı.tavım yahıı' . 
hiyancı.t;.en tebrici nefu;tlr. Mt - Sonra vnn tar fL'ı. Uurru., ~; ~ 
!ek mcş bınc grirc J,cndısilc ,,;; kori!f"11u bi" ,Jp,,;, , ·;.,n.;•ı -
al'IL1W"1a itilaf iıus~iü e&1H.n ınrnı • ona.nnıa lmn,'1ndıı.nmın 
:-;ayri r1··1 1d·iI11 oldugundan teli~ (a~ı . ru ,ı,ln. Ord.l<i >idanl!' vol 
fi_mi7. usWn".ll ma~ ol:ı.:ık ;~Nı:<I '"ıV\•ıflm·Pıi>ı J.-1•...,a•ıd•nı.1 
ı;ayııııe: daha ba lam • .<lan evvel oları Cano Alcksandroııun) y&vc
alwınete ıruı.lıkOm olacaktı. n .. j rıne döt dü ve: 
dh:Ue ~ teec.siifiiıı.ıe mahal. _ t·ıte derli!. Gcıc:ı köyllUer.1 
Y l • ., Um. , , bunlar, r. OJ 1 b'l'lırı.vo~.ar -1 

T~rl,.:sı gıini_.i . tc:.ır.n.r, tlaraya mış dört tane eşek!~. Bizim e
gidcrek başkııtıbı gorJüm; ne "ek nöbetçi de bun!ımn n 1.I ı;c... I 
yaptığını- sordum. Cevnlı(}ıı: Jel'inden ve k~•..JfJdan ·ı hele·· 

- Söy~dih.leri · ı.i etı:ndimi- r.erclt b"''kma tıı!"uY"MlZ rliyo l 
~ arzett1!,Il· (Ben OYl;U hiy.we : atM açn ... rn. Arka.<urn.la.ıı bı11 'l 
tıne, hatta kıı:bah~~ ~bı;ıı sililh ba.';1 y:ı.ptı ve bir eayu-tı - ı 
bıle tebdil ctr.ıedım, bıl:ik.~s dır kop•u. So>ınd:m ben Kidi,ı ı 
·hııkb ol•,J.; •l anııyorum. Mu- işi anladım. İi;te bütihı lıildise ı 
fet ııılo vali nrıısmda muh:ı.yyer bu. ~imdi \öy.üler ele n cki~!'i· 1 

lt~!ıı:ıoa mtifetti'1 . ~bdil~eki ni it1~ivorl '" ·Bilmcnı ı.: l'C ya· ı' 
g:ü~lil'<t.en doıa;y-ı ~alıyı degrn - p"-Cagım. Kime dert anlat,ıc.ı. -
tırmek meeburıy"ti hasıl oıau. ihm Ben n sıl rr or ccı~v:m 
Bir haftaya kadar diger bir vi- bun ;ı,rı. r J olma j~tc11 ·bile j 
!:.yete göndere<. eğim. Haklan - d!"11. I 
de b:r günl;\ ~ebab~ mahal- ı·ıımanı <ınl :t yıı.ve·i ve onun, 
~lmaınak ıçm ~e?~sıne mazu- yaıııncla Lu'una.n kon oloehık 
!•yet ma.wıı ta.hsuıını hemen Ba- memuru. Yurı tebessüm ve y;ı,. 
tıH._!!ye y:ı.zıruz) buyurdular n teessüf halile yii7.L:u;ıya ba-
deUi. . • lı:ıyorla..-"!ı. Sonra: 

O zaı:naıı tekaüt sarı~,ı;tnda.ıı _ Ne ya.palım artık'?. '.f& 
~zu .~yet ~ı taı;sı~ı usu- · dıımki ol u~. Siz bir krre rna 
lu he_nuz vazedılmemı~ti. Yal - kamlara r:ıror edini>. de onları 
mz bır l~tfu.mahsus ol~r.:tk ma bir ~-aresine bavar, i.i ortbııs e
lıye h:ı.zınc:o.ındcn talısısı mcs- de"ler her hald~. 
buı-t~. Bu arada k~sınd~. t~- Diyerek <:ekilip gittill'r. Ta
Rekl•ur~en bruıkn b~r şey s~vlı- bil p.-ider gitraez de bu lıi\di50yi 
yemezclım. Ma:ıı:nafıh n;azulıyet olduı'iıı gibi amirlerine anl:ı.ll ı· 
m.aa•ının tahsımı:;e "'.~kıt ~.e im- ıar. o zaman İtalyan hgaı m •. 
k.1n kalır.adı. Çiınkiı o gunden kamatı büvük bir tclasa dü•t j 
601'\m Ankara va'illğino tayin J'fnnı n m~v:ı.. h"m ai> dii'.· li 
olımdıım. müttefilcayo rluyurulmadan; bu 

s o riHinc lılr'..ıseyi ru ı ]~ 

.Ari:: lstlklô.I ordııs.ı.n<a AJ. 1 
lıa,ı;Lıf,:ı terfi et.ı:ni.ıı ve .lrnlordu 
kuıruı.nılanlıgı ye.prn ·ı;tı. AB-. 
kui ce~aret ve malümat ıar 
hibi denebi:.~ek kabiliyette o
lan .Arif kendini çuklılrından J 
~tün tanır l...r v= tMırdl. 

Halbuki şahsi lı.ıs.ısiyetlu•i l 
yiizündc·n Arif kendini ne kim· 
st>ye sevdlrebilıniş ve ne de 
lıiirmet ettirebilmiştir. Esasen 
va.lfe ve makamın giydfrdigi 
otorite hil'atini ona iü~ kirose 
yak'~l:ramıı.:1.dı. O; valnız rı,.f. 
s• ıi ? :ıi• ve mulıadd~s taıma.ı. 
Bildı "imiz insanlık faıiletleri -
ne kıymet verenlere ~illerdi. 

Şahsi lıususi suçls.nm karşı
lamak veya örtmek kın; orlnrı 
ya :ıcımnrlırı madun~ı..la yi.lli!::!· 
tir, Q.kıbctindm korktuklarını 
-vc.'kimeti bile olı;a- uta ma·' 
dun, vicrlanı t1 •rcmeden mafcv-

ha 
'luı 
bıtı 
bir 
istı 
f c,. 
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inci oayfa6al °Ei~~~Cf.i~iJaa~iiii:S:ijjiiiiif!ij~ji:i~~;E~~DQ~iii~:i!:ij~~e~C~ai:5eie:icraz!İiBİ2~D!~~zİiiiiİi~ii.İiİiİİi~maUİiİiiiİİ (B°' ta- 1 ı..,; ı:l'J'fada> 
.-ı-ooaıcri, her iki tarafın top. - 1 ırı Hatip bu h~ bu • 

§;;r:~:E~ ~· Belgradda !KezreanptveedHı·ıdaı.rar 1 !· g:~~r:::rı~ ~1 k~;!n:~:n~n a~1i. 
)ıkıot merlrezini cephe derin~k- .,.,, ük um et "- CiD!ıuriyet bilkfımııU 
!\eri.ne doğnı ilerle~miyor. hın- d b (Baş taraf• 1 inci sayfada) (B•• taraf• 1 inol uyf•d•) 1 H b l • karakterı· daha ilk kurıduşıııııdanberi kOlll l\ıırlıintta haşyet ııalamıyordu. Q r e Si Nalrobi, 27 (a.a.) - Dogu bildircbi!eceğimden şüphe et • a er e rı ı,ıusu büyük Sovyet !ifu'ı>Jarı iı. 
· Dört harp yılı da. birçok mu· Afrikasındaki impara.torıuk miyorum. ___ • bir a.ıılaşma ittifakı :y&pnllf,l oi-
be.rebe vasıtalarının, gazın, tan- (Baı tarafı ı lnoi aeyfadı) kuvvetlerinin tebliği: Cııhrchill burulan sonra, İngi- -- """--"'·"'··oııa-•liı•ti>• (- twafo 1 inci NyfHJoj dıığu gibi uzak yalan bütün cleT 
llun, ateş makinelerinin icat ver Sırp - Hınat koalisyonunun §ef- Habeş km-vctıeri cenubi Ha- liz - Amerikan muhaberabnda Türkiye İş Bankası bir!U.lerını ıılnesinde tauı Sil • ı letlerle d.e anlnşılmış ve birçokla 
bıtimaline ve bazı mıntakalarÜlL !erinden biri idi. Uzun seneler,, beşistanda Yave!lonwı. şarkin- yer almamış olmasına rağmen, rette t&merküz ettiren bir h~, rile aılemi tecavüz mi1'1'.kl&l!I 
bir tüm· nde yüzlerce de • \{)p müteveffa Svetozar Pirsıtcbe • da ve garbında bazı mevzileri İ§· ııon veltin de ayni fikirde ol- issedarlar heye- mettir. Svetıwv~ biikftmetininl. akdetmiştir. 
istı' damına rağmen. ııilı.ai za vitch'in samimi mesai arkadaır 

1 

ga1 etmişlerdir. Bir yerde 1~0 duğunu kaydetmiş ve demi~tir. t • • t 1 t \ en büyük ve en vahim hataaı Tarihla büyfdl bir tra,jedfıııi 
fen meydan muharebelenıe el· larından idi. 1 kadar düşman mukavemet gos· ki: IDID op an iSi Sırp ıınsuıımun ha.kiki müm-! lllüteakiben Şanııeddin Gihı • 
de ettiremedi. Uzun :.üren har· Genera.l Bogol Joubilitch, har termeden teslim olmuştur. - Roosevelt, B. Winant'ın Ankara, Zi IHususf) - Tül'-1 ııi.llerlnden mahrum bıılunm- altay hali ilUU' dünya vazi.y.-
b ruhlarda uyandırdı.;ı y1kıcı biye \'e bahriye naz.ırlılt!~. ı Doğu bölgesinde her tarafta. vazifesinden bahsederken, Hit- kiye ~ Bankasının hissedarları idi Bu htlldlmette bilhasııa ea- tine geçerek cı"hannı bugjlo 

8 
.. 

teı:; r, sıniri çok daha az kuv- getirilmiştiı" :.ıumaileyh, .•kıncı tesadüf edilen düşı:nau kıtala· !erin uıağliıbiyetindeıı evvel alcli.J ve fevka!A<l umumi he- ki Sırbistan temsil edihıwn" ııettiği karışık vaziyeti il" cüm
vet ı olanı d~virdi. bu ııuretıe -o orduya kumandanlık etmiş ve nrun m.-ıneviyab çok bozuktur: sulh hedeflerinden b~hsetme1:İn \ yeller Ahmet Ncsiıni Saymanın 'bulıınuyord:u.. Svetlı.oviı: meı:ııle- !elene aıılaam.tır: 
ha ·p Je sona erdi. . f miltcakiben ordu müfettişi umu Cici"a ve Harar arasındıı.kı bir şeye yaramıya.cagını bildir- reisliğinde banka umum! merke- kette ale!limum Prens Pol'ibı _Vaziyete be.kılını& öyle ~ 

Hu harbin de az 1..ama.ıı ıçnı- .mi muavini olmuştur. harekit. plan mucibince devam miştir. 1 zinde sıra. ile yapılınıııtır. Kıa- 1 mrf şa.hsl politikasını yürüt • ; rülilyor ki ya.kında tarihin çolı 
de 111 ut neticeye "Saliui diişil- B. Bajo Markovitch, Adliye etmektedir. :Marda boğazında İktidara geldiğim zaman, sedarlaı- toplnntıeında idıı.re mec mek ıçin elde ı\let olarak kul .• 

1 

acıklı bir trajoo.isine ı,ahid ol• 
n•m mUteaınz, vuttaıı.ın, ~tv- nazırı olmw;tur. Mumaileyh, bir <lüşwın mevzii bab Afri- maglup e.lilmez bir itimat his- !isi rapommda 1940 yılında. !andığı nıenl'ur ve şakla.bao b•r cağız. Haksız yere teca.vilz edl
dun eğişlirilın. eo;ini ınuvaff. ,akı, •1 demok.rnt partisinin en paı·lak kası kıtalan tarafından :ı:apte· sile ıncşbudum. Bugün de ba- Tlirlrive İş Bankasındaki mev · ,absiyet olarak teıi.kki. edili - iffi va.tanını kahramanca. mü • 

- lı bılmı•ti '1:ıth siınalanndan biridir. Uzıµı ııe- dilmiştir. na ilham veren ayni mag-10.p e- duat İıesabları bir yıI evveline' rd · A " tın- y-aııe ıı.ını .. Y • "-'-· ~ .. "--'- yo u. da'"- eden Yunanistan yrnruıı. 
; 1, a.ıı ':."a illlıu;:uış, ııunıt _arttı- nele!'dcnberi Belgrat u... ..... ~rnı • ltııJyıuı.lar URJıııni rica.t .......,....., dilmez itimat hissidir. nazaran 3,691r,971.87 lira fl1%1a- Yenı kabıne teşkil edildiği za. 

111
;;, biyük deçletlerin~"bj_ 

rı!ıııı manC'Vnl kab.lıyetı ~e teeinde pro!esörlilk etmiştir. K.ı.lııre, 27 (a.a.) -Orta şark O zaroandanberi seri miihiınl !ıkla 51.645.575.51) lir:ıya tasal"' ma.n bu hata l>L'Tta.ral edilmı.; rinin yeni biT teeavilziine nı• 
ıııulı· rebe tarzı dcğiştirilmi~- B. Micha Trifoumo~ilch, ~- İngiliz kuvvetleıi umumi karar· zaferler elde ettik. ruf hesapları t\a bir yıl evvelı- Ye yenı kabineye Sll'plar ve Hır 1· -·z buıunm~'~--'-r. 
ti Tank kiitıC'!eri de, hnva kuv- rif Nez&retini deruhte etmıştır. gıllwun tclıliği . Ordularımız Afrikada İta!- ne nisbet n 1.185.0B9.37 lira vatlar müı;al'i s>ll'ette iştirak ·~Bunu larih'"heriıaıde hİT' ırı.. 

1 tıeri ele istiklal kazıı.naı;ı ~ı· Mumaileyh müteveffa Patchit • Libyada kayda deger mühim yan ku<lretini ve imparatorlu- 1 fazlalıkla ıs. 717.643.93 lira'.>fe. ı etmişjerdir . f'1ğıor mühim jedi :tiye tavsif odreektir. ,, 
!ahlar sırasına grçmuı gıbıych- ch'in saminti mell8i a.rl:adıı.şların bir scy yok.tur. , ğ>Jnu tahrip etmiştir. Ordula- yükselmiştir. Bankada.ki tevdi-' bir nokta d& doktnr Ma~'in, Bundan ııonra ha.tip verile& 
1-tt. Ovı;a ki Fram::ıda tank 3ar- de.n idi. Radikal pa.rUıün reis Erilredc. Kerende vazıyet nmızın Fransız mütteflkimizın 1 at hesaplarının umumi vekünu btitün eaki arke.daşlarile yeni i taahhütlerin bugün IW;bir 11& • 

dunrı.bir vaıAta. nııktıırlarL çok muavini olup birçok defalar na· memnuniyet verici bir şekilde müzaheretinden mahrum kaım. 1940 yılı 8ontmda 7.363.218.5.~ kabıneye dahil bulunmasıdtr. miıniyet ifarle etmediğırıden. 
az olan hava kuvvetleri de aJe. :urlıklarda bulunmuştur. inki.illfta berdevamdır. Kıtaatı· ma:'ına ve bütün Akde_nizd.e 1 lir~vı bulmuştur. , iiee~nin ıtndıy,, kadar Sırrılar doktnr bahsetmiş, mih'lll?Nilerin hare. 
ti kesif elemanları idiler! B. h-an Andrese. Ticaret ve mız yeni kazançlar kaydet dogru bır teması ıdrune u;ın lu- 1940 yılı llizıınılıt göriilen luır~ı- M&.ccki Svetkovil;le işbirliği yap ketlerine ti.mas edenık Dunla _ 

Bir' buçuk yıllık harpte mu - sanayi nazırlığına getirilmiştir. miş ve bır kaç mukabil hii.cumu zumlu bütUn stratejik noktalar lıkları safi kiir ayrıldıktan sonra ınui »lmakla suçlulandırıyorla.r·, rın bütün dünyayı ~ayı 
., tf,kıyetin zAmini yenı va.: Hın·at köylü fırkası a~ndıı.n lardoderek bir mıktar esır al- dan mahrum kalmış olmamıza 1JJ32.385.10 Liradır. 194'> yılı dı. Doktor :\!açek bu ithaınıı., iıııtihdaf ettiklerini tebaril:ıı et. 
aı. \ar her vaziyette tekemınol ve B. Matchek'in mesıu arka · mışlardır. Esirler arasında. hır raıi·ruen yalnız Nil vadisini mü-ı karından aynlan mikdar ile ban- Rırpla.rla teçriki mesaiye naib· tirm;• ve T!irkiv.enin böyle bit 

be llerıdır P -'···larındandır. livanın biltün kurmay heyetı de daf•~ etmekle kalmadık, fa. kanın ı'htiyat akçesı· 4.004.580 f d · b -"1 · "" 
"' l'll ınuhare usu · . • ,_,, ~ Prens Pol tara ın an ıc ar """ - nizama kendini hiçbif' zamaa 
ı ıvada Belçikad'::ı.. hıısıısılc Kabineye dahil olanlardan, B. mevcuttur kat ltalynn istipdadının Afri· ı yılı karından aynlan mikda.r ile d.iğ.i ~vabıru veriyor Elyc~ lıeilamadığı gibi bağiıyıuntya • 
ı·r.iııı;aJaki ha.rekat~n bu h.:ıki- Jouiav Choutey. ke!ldisi B. ~Ü.'!l!lanın son 48 ı:a.at zarfın- ka toprıık~arında vüc~d.a gc- bankanın ihtiyat n k<)eSi 4 164.- Sırplara ve nırvatın:a ka"!lı .ı- 1 ,...;r,

111 
rla SÖ'·'-"' ve MuBBOli· 

ı.. \fn'"ad:ı.kı vıl "at~h·ek·ın· fırkasıııda.ndır. . . ı dakı zay111tı evvelkilennden faz tı'rn1'•ş oldugu hemen butün le- 580 liram bıılnıu•tur. 1 ·•-"rtm" bu h ~-'zlık ~-..· .~ • ...., .... u çıkarıyoı uz. 1 
. "' o • "" L u ,. ., !eri ı.mu uı;ı a en..... . 1 ni twyaaı ın impantorluk ib-

c• ·un teşebbiislerınden de hu B. Bogolzoub Yevtich, Hancı- ladır. . kelPri sildik. ı Tayin1er 1 berl.ıı.t'Sf edilmiı;tir. Yeni kabı tinslıırının bizi İngi.lteft! ile it-
tlersleri alıyoruz. Nazır'.ığında ve Başvekil.Jet· Habeşistındıı.. Afnkalt ve bel- Geri kalan lekeler de pek ya.- 1 ,..,1 1 q37 yılımla Sırp Hı~t; tifa.ka sevke>+'.;.;"; ııilyleınİ.ljtir. 

'""ı·ının mikyasını çiremiy. e. te bulıınmustur. E\rvclce Tirnn çikalı kıtalar birlikte alıırak • kında ~ilinip bitmiş olacaktır. 1 Ankara, "Z'r (Telefonlıı.l aula.ınıasını, dcmokrası l!Hadları Hatio.ı s~=":"'-.• le deovaın 
'n d bu ı h ve ml'ı nkı .... m Viyana elçiligle· Ganıbelavı zaptederek Baro .çı- N .ı~ ıııarak, geriye dogr· u Ticaret Vekaleti iaşe teşkilatı · 

1 
· • """' ~ı;nız savaşları " sı a a. ·" 0 t1e " iizcnııd<' kııımuş o atı sıyası . etmiRtir: 

,. .n Jayana ı·iııdn bulunmuş ve ı;on zaman- 1 kınlısını dfupnau kuvve nn- bakarak kuvvetimizi fazlalaş • ticaret ofisi umum müdür mun- ,._ b. 
1 

· b 
1 

yor Ev \~"ıt.aya ve metouı:ll'a . . . · • . le 1,. . • 'kl d b' . k n1•pu.r ır e<'l'DlŞ u ııııu . "'"rli"-'<' MiJıv~•ıı.-'- tıoplu'-·- ı t kbal 1--'- ""-" uazırlıgın· a tayın e- 1 den temız.· m.,tır.. .. .. tırmış ve bizi muva.ffakiyet .YO· vınlı erin en ınııe • evyor .. p 1 b ı.... 1 ,... .... -~--~''ttır. Darfüsın11<'\ a. r ıs • ...-"" ~~, "'-~ ~-d b'" . r ff velce pn>ns o u an • ...,may "- Şu "· ..... B-linde b'-'-..,. d d''mı'•tir. Halen de milli. 'Y.'u • c.._..,,ubı Ha.~,ıs......, a. ...._un Juna. götlirmil~ olan bu ha<l\$L~ c•.ki ticaret. a.laşesı uza eı·, I -'· k b ı .,.........., - "-lı ·bıni beslemek icın urnıa • " ~ t kt la ., - H k' " ın· mıizakere esası 0 anı.n 'l u ~ mı'lıver -'-·ıetlerı· ricali hıq' 1 goslav Partl.sı'nn ı·kinci ı~ı bu- ool""'lerde ricat e.nıc .e O n lerı' mu"'-'e!l edersek, ~· ciheti di.,0 rrine de a ~ı '""" 1 yın · 1- k har ,..... =v 
1 C·- 'ısı"or, ordul:ır yeıı mu- .,. ..... """ ,,_ eUııck ıstememı.ş ı ,.,. anca · · . h · b 

1 
· üza.ke. 

·"" · , .. ı J:ı Jwıınnkt.adır. İtalyan kııvvetlennı takibo:ı uc· müşahede etmemiz icabeder et~tir. Petrol Ofisi Umum Mü- bın ın!'es•.'nd"·'iı· ki doktor Mµ- oiıp esız u meae eıun m • •ııe eooalarm& gore ı'1Zlr • B M·~- ed' 1 d" · ı··· ·'- sk P t "" · resı·ı~ m şgul olmı.aktadır.,, < 8lovl1'!1 pRrtisi lideri . h•t vRm ıyorıız. Memnun ve minnette.!' olmamız ur mııavın ıgıne u.· c ı e · _,_
1 

t • 1 mim · ~ 
nı,·or. J ı !' .,_, "d~ .. B Sed l z· Ç= e yııp ıgı an a.'ma):ı. • Hatip daha sonra. : !:: eni.len zamanı kıı.za'lIDn~. Krek. y ni kabineye dev et mır ınur.llfakivctıııi,. Anupach y,,.~ içiıı <;ok tvi sebep! vardıı·. ro, ı.:nı...,,,_ nıu u.ru . .ı• ı hasırJ.n dui<tor Svetkovıçın de . Atatür' k ve +. "nii mektebin . 

d k • 1 -·rı oı--'" oirne1<tedir. - ya ;;etinlmi.5tır. d k t s rtile- ilW 
Ji, n zlere hakim emo ·ra.. . - """""'.. ni nizamın t,,,,,ııtıiısunc pek uya- T"' k S b rnıet.ı v~ cmo ra • ırr pa df'. lıaı·p sahalarında çarpışa Çili' 
~ın lle m\imkündür. Apcak. l"l0·

1 
Büyük nümayi.,J.er cle_lıA<lim oıacar~ k;tnaa~il" i<ıı.s-1 r - ou l y - Veni Kralın tahta culüsu rı,m :r lıımatı haricinde ak • • ....... ycti""n kahraman ordu • 

· t gına Belgrat !.'7 (a.a.) - Yeni '" l1 " b t'I 1 .,.......... ,_ tli" kııdreti sinrlerı sa"'._~ tooıy>ıunı munase ~ t e yapı an d<'t.mışti. muz kahramanhkta cetlerinin 
1 "•tı''nlügu ı milli birlik hiiklımcti •.. nnıaz. -

1 
' · ... b · .: ' F ı · · k 

~.... ya DiZ sayı ~, ' 7.ıun val.ınpcrver:uıe num~·ış - B. Hitler şu ceva ı_ veıu:ı~wr: namosı va r~nsız ar ın rasım L;te bu yiizdcndir ki yenı a- bütün vasıflarını haiu!iıier. Ay-t sillb ve malzeme adet ve ,.. · Yugoslavyaımı pakla ıltıh"!'• U M Ankar·ı, 27 (HıL~ıısi) Ye- bıne ııak;:d bir milli birleşme rıca harp bilgileri itibarile on· • d ~'"·-'iüın m•ıvaf· lerlP kat'l'ılanmıştır. Numayııı- ı b k ·' b -'•ı•·u t tam bi 
< •ınca a. """"""'' ' ıe- bahtanberi durmak~ı<ın müna1ıe etıle c.'ıue uyuru " · Vlchy. 27 (a.u. l - Ofi: ni !oralın tahta cillü;;u mllnase- ve 8ırııtarla HırYat arın · r !ardan ~'Ülı çok ilıeridedirtar .• 
f·•J.;iwt vldedebilir. devam etmektedir. nuz tebrU< telgrafından u•ıl yı B. D ebecı>ue. Türk - Sov· beliyle buradaki Y•1.;oslav st·fa- ıltıhaoiını göwteren hir hilkü -: BunJan sonra Şemseddin G1in 

• ıı;ı.nların 1''rıuıııada 12 zırh Pay• 3ht emsali. göriilmemiP, samımi ~urette teııekkür eJe • yet deklarasyonu hakkında Ac· ı ret•ndc ynni kra!.ıı resmi mera- mettir a.lta.y milli birlik meselııııiıle te. 
'ııiimeni Ye uaimi surctt~ (i brr hey car idnrlcdir. fiimdiye rirn. Bunun Avrupa:ı.ın ha .. k • tion Fran~aisc ga?.ttcsin le şu sim salon~ında <"I elderle sfüıl Yrnı rejimi temsil uden şah· mas etmiş ve milli birliğin eheo 

hın tayyareye ~au.fe vcruıı.ı:; k.ldar böyle b 0-mayiş göri~I. niyetlı bir şekilde teşkilatlaıt • satırları yıızıyor: nerek taUk olunmu~. sıy•·tlere ·hir gii~ • ~zı;!i.dhr • : ıniyeti üzerinde durarak Fran 
l'i snyicnJı. Şımdı zıı:tıJı ~u • mrmi,lir. Yugo"Javy~nıı; hn.ı.•: ınası volunda yeni bır adım leş- "Scı,·yetler Birliği Türk.iyeye 

1 
Devlet iktisadi teşekkül· ~~ <>liriilür ki, ınılh •lıtılah ya- sanın yıkılışınııı ve Yunanlst.a-

ltıenıerin sayısı bır mıslı arl· ca HkC?.lerind-' olı:lıı~ı gıhı kil ettiği ıusw;undaı<i kltUlU<ti· Polonya .. gıbı yapmıyac~"?:'1ı ler kanunu Meclise rn~ış olanlar akilane ve Sırp nın ayakta duruşunun sebebinin 
~ı ' ımi~. en hücra köseler.inde de s.evin~ I nire iştirak ederim . ., ve kendı"1nc tam anlayış gos- . . .ı.n.ındPrı ~erc;evcsi iGin<le ha ·• milli birlik olduğuıııt a!lyliyerek 

Bir malzeme yarışı b~l~~ıı~-. tnına"'i"e ıımumıdw. halı, va- Londra, 27 ıa.a.l - Belgrat tereceğini temm e4I rek bitaraf verıldı rek,.t etmişleredir. Bu ilıtil~li demiştir ki: 
1: Biiyük Britaııyıı.. bu: mud - t.ınpo!"' rrlik h~yccarın•n kııv· ra•iyo~u yedek Hubaylar c:<0nlİ ' 1 kalacağını taahhüt etmektedir. Ankara, 27 illtrnnsiı - De\<- yaratan kuvvetin ordu oldugu.. 1"ranıuıı matt0blyetiniıuelııelı& 

ttenberi bütün Avrupa sana· vetli raı;eleri i~-j.ndeıiır ne- yetinin kral Pıere bir sadakati BUtün bunlar pek tehlık•li let iktısııdl teş.;·kküller kanunu m·ıhd<kakur. fakat geıı<.'1"8.ller, "-Fransa ıımıımi ilarpte ga-
4.,ııi ><~ndı bcsabııuı.1~lıştır:ıı vamlı surette krala ııad:ıkalini \ tl"lgrafı gi>.ıılerdiğiııi bildirıni'!· şeyler değildır. Fakat bu isde medisc geldi. Sermayet1ı m · hı.ittin ~uvv<"ti nefisl~rine in!•i-

1 
!ip geldikl«ı S01ll'& ıı;alibiyetine 

~İyili merkez '-" •', ' k• ır va \'alana merbntiy~tini teyit tlı:. Bıt telgrafta ııöyle deni! • doğnıdan doğruya; menfaattar mıırlarının nıanşlanrıdaıı kesı- "'r ettirnıek btem~mıslerdır. : vesile olan ııuıkaddee hisleri ib.
• ıııını ateıı alt.111da ı..;.emc rıwc- edeoı lPzıthüratta b·•lmıma1<la . mekteilir: vc'aı.i.kadıır olan Türkiye mem· lecek yifade beşll!Tle ilk terfi Bu tarihi anda ordu ile halk a-. mal etmeğe htı•l•m•• ve dahi • 
b ıyctiude kalan hııı P kc rntı dır. HL'" tarafla öıılerı,.,cır ba\'· "Bütün yedek ı;ubay!a.r büyük ııun gön.inliyor. Bu çok i~·i bir' dl'eek memurlardan ille tcrti nı.sın.Ja en t.am ve mııtlak bır !inde şiddetti -f ve -faat 
b arile: belki de kar~ı •luramı-, r'l'ı.lar rekilmi.:; e>l '.llavlar gö- bir heyecanla emirlerinizi b kli-' r;ev kiv~tli kimse 'azla ikti- maaş farkı ve yrni alınıınfaruı isbırti~ temin edilmiştir, mücadeleleri ı...,•.erw.Mı "" 
V4 .ık\1. Es:ı·;en bu har c bazır. .. .. 1 yanız. Yaşa.sın lıral.. . fa· ~•mesinı.· bilir.,, ilk aylıklarının yüzde vinnı M· dün. buhranlı '-'- dev 
l.ı ti H ı r"1mı:ktcr!ir. Alayların onum P Of "' 0 y · hükümet rei&i General' vanın en un. • 1nıadan siirüklennluşd: A ar. kl'al PiPrin portre3inı ta.•ıyn.n Lond.ra, 27 (a.a.J - ı: :Jour . Echo de Paris de bu şinrlP.n \'<! meınıırlardan kesile • Du•:' SimoviP •imdiv.·e kadar re<ıinde Fransız olm.ıyan bir a-
C·n yardıuuna mlifte :ır ı. mc· 1 kimseler il !emektedir. Memle- YugoHlavyaduki devlet darbe· husustaki makalesini ;ın sııtır- cek cezalardan tereld<Up '!dPCek lıava kuvvetlerl kumandanı idi. damı. m.eın.ieketln ııa..ma gele • 

·'J ~ n vardunı. b_u ı!ıtıya~ı kap·! il " sı bıırııda geçen i!kbahardıı yap· la.rla bitiriyoı:: Ye bu suretle bu mi:cssesclerd~ bitm ti il ( J b l'·nnı ~ı kette m bir ııükıin bili< m sur· b b. h ı lı Svetkovi~ hUkumeti iktidar ıne:v ış r. ~ ~ ık mazinin ı ma"' " • tuh siirpı:i7.lere enur ır e- "Ekseriva kan sahnelere rahşaıı memurlll.!ın tekaiit va· ' 
" • R l melttedlr. y&,an haeıl etmiştir. Şu farkla şa.bit ol~n Balkan satrancında ziyetları temın cdıl«<.ektır. B" kıine geldiği zaJ"an general ge- · Miiteakibeıı Şeıntıeddht G1b 

~ııa.nya, tes!ihatına. 193-1 Blı- tefıür ki bu d faki sürpriz Almanlar hfl.kim taşların vazirtleri işte teoıekkiillcr meyan:ı!dıı Sümd· ne! 'mrm:ıv başkanı bul•ınu • alt:ıy söru Tiirk mil1etiniu bu • 
!enberi b:ışlamı~tı. U sebep!~. R>lgrat, 27 (a..a.l - ~.abiııe için gayri mü.'!llit oldu. Bunun- budur. 1 bank, Etibank, Zir.~at Bıınkasıl yol"lll. Svetkoviç ger~ekten mil· gUn arı.ettiği hirliie' getlreFak 

"' .\Jrııan ordusunu!," . eUndekı r.ı.- tebeddülü tamamile 'lahıli bır la bera.lk-r şu~ teslım edıl . Şimdi ovnamak sırası Slalin· ve saire v:mlır. İl bır vaz'u edası olun bu za- Milli Sefin etralında; bir granit 
v . .,ı 1 , e vası.ta asn ıdı. O:·rlula.rı 

1 
mesele oı.,;,p harici siyasetle bir mekteclir ki vaziyet oldukça dedir. H~niiz parmağını yerin- ı ------0---- b ~C'iıelkurmay baı:;kanlığından kaya gibi topl&Dmak ltızwıuına 

' kı silahtan kurt.an.mıynn ı ar· ı g(iua alikaııı yoktur. Millet. 1.~·a- müphem görüniiyoı-. Herk.~ den oynatılacak taşın iizerinr l.lr.: 'iıaştır:lı Ye kencli!'ini bir işaret etmiş ve demİlf,tir ki: 
· ınanter memleketler., ~ok de- desini lemEil etmiyeıı bır hu · ı Kral Pierin arkasında bu 11'1 koymamLqtır. Stalin oyuna i~ti- Japon nazın ordu kumıı.ndaıuığına tayin ede- "- Biz !M!!lleketimizi bar · 
la hakikatin acı celıresıle ka.rı;ı- kıimeti kabul edemiyeceğini bir· idare eden şahsiyetin kim ol • rak etmemekte, sakit, sabırlı bir rek Bo;;ııa!!Sra<va gönderdi. O.-. be sokmak i!temiyorıız. Fakat 
·mış)ardır. Bura.da. en bırıııcı kılı; güruknbel'İ ilan etmekte ve duğıınu merak ediyor. Bu suale surette egılmiıı ovuncuları sey· (Baı tarafı 1 ıncı aayfad•l 1 neral eı<ki \•azifesi olan he.va bir sartla: Bizim istikiftl ve hür 
İsalı Fransa verıyor. . j halkın amalin!' tercüman olacak bu sah'1l' verılen tabıi cevap, retmektcdir. Onfan ilıtimanıla ı Ha.ı-iciye nazırı Von Riblıen· kuvwtleri ba,ka.nJığma getiren riyetlınize riayet edilmelidir. 
lfü ük Bri.bnY ve Amerıka bir '!li!li birlik kabinesinin te · darbeyi biı<zat genemi 8imovi • takıp ediyor ve ilhaınlardn bu- trop, Alman hükıiınetinin dıı- Harb,y<> NRzırı general P~sie Buna rayel olunnıadııfı gün ya-

r- Y yii, cilin ıı kanlı ınace·t çelıkilliinü istemekle idi. çin ya.plııi;ı merkezinde ?im~~- lunuyor. Fısıldayarak ilhamda veti iizcrine Berlini reeıııen zi- olmlll!tur. 1 kın şark bir harp salıai1l ola-
, ~~\Jar 11 da ibret e.lar~. hep tşte vukua gelen tebeddillUn tur. ~'akat bu sahsıy"t sımaıye buluıınıak oyna=ı.k değildir . ., yarete gelen müttefik Japonya Yımi hükiımı>t rei& g;eneııı.1 caktır. Bunun ıaeaulu asla. bla 
fi ve asri malzeme edınmckle 1 hakıki mana:;ıı burlur ve em- kad.ır ikinri pliuıda gözüktüğü eclı•s bugün 1 hariciye nazm Ma.tsuokayı bu SimMi<; genP.raller arasında dai- o4mıyacağız. 

1 ııı,"!KuldiiTier. Bu rekoru, kay -1 miyeli bundadır. için bu ~vap tnmaınen talınin1 sabah knbul etıniıjtir. nı~ •m vatanperver bir kuman-ı Tarihin baeındaııberi bi.c~ok 
~n :ı.enginliği. ~ıalııı kudrc-ı Kral Pi)·erin beyaımııme8i . edici göziikmemekte idi. Bunıın- toplanıyor Mülakat samimi bır dostluk 1 dan , 1 ıarak taııırunı~ ve dalıa milletlere efendilik yapıı.ış olan 
~ve o·inir kuv,·e. tı kıracnkbr. . Belgrat, 27 (a.a.J - Kl'lll .ı- la beraber bu huaıı~tııki İngiliz havası içinde cereyan etmiştir. 193 yılında. eski b~vekil dok-

1 

Tiirk daima efendi olarak ka • 
~ ki p· ' ..... nın b' ak .d. (Baı ıanfı 1 inci uyrada) Saatlerce suren millikat. e.q. s .1' • . e keı !'si ·---'·t A.nıerika, yenı kanıındı:n son 

1 
nc.i ıerın .,.,yannameı;ı aksülıl.nıeli P<ıaSh ır v ıa ı ı 

1 

tor. t.oy.ıı.uınovıç yerın ıt ı · · ...,._ ır. 
•, tehlikenin azanıetını anla.- metni şudur· ı ve bu aksillıi.meli bizzat Chur- kanun ıiiyihaları gönderilmli}tir. naaında üçlü pakt <;erçevesı ,..., ism.ı zıkredılmekte bulun • 'l'iirk ordwru icap ettiği takdir 
~ıştır. İlk önce tahsis edilen 11 Hırvatlar, Sırplar, ~lm•enler, chill ifad<:> etmi"tir. B. Chur ·' Bunların arasında Div'rbakır is dahilinde Alınan . İtalyan . mustu. de dedeleri w• babalal"1 ıibi ııeı-

11 ilyar Ttiık lirası boıılul<ların !illetimiz ıçin pek nazik o . eihll Belgrat hiidisesini, vatan- tasyonuıı<lau Irak ve ran hu - Japon iş birliği ile al.ika.olar hü· Yeni hBl'bine ltB- ref \'<! !j8Jl!a. dövtigecektir. 
<>!durulması için iı&rcaJlacıık. lan şu anda iktidarı bizzat eline ları~ııı şeref VP hürriyetini f('. duduna kadar yapılcak demir · tün ınesı·leler ıırerinde tam bır :r Ordumuz mUkemıne.ldir. 
~''-n sonra tahsı·--+ ve vaı. 'dım almağa karar verdinı. da e 'eu uazıdarın ko\'ulma~ı yollaı1nın ikmali için istikra• göriiş mutab:ı.katı bru;il olmuş- Ziri hı·mdı·r? Milli mücıı.dele senelerinde 

"' _.. B k · betin' t k ı· · h" akdine, işçi sigortaları idare teş tur. Alman hariciye n<t?.ın von 1 • ~ah ed ek. u ararın ısa ı a c ır şekliııclı> tefsir e!Jniıı v.e yenı u- rı:ı'ıwıı.ıu:da Javtluınımuz heve-
b'ıı.k e bu ven-i beklemek eden nıı.iblr:r, kendiliklerinden kiimctin memleket hurnyet ve kiliıtına, memurların tahsil nıU- IUhbaıtrop mülakattan .><>nra Yeni Harbiye Nazırı General caııı duyalım ve Mili! Şefin 'et· 
• '" k'ft-ftn-•k bunun irin de derhal it:tifıı etml~Jerdir. S:ı.dık t.ıınaıı.ı.iyet.in.i müdaf'aa edeceı!i 1 esscselerinde talebe oU..mya • Japon heyeti •creflne bir kabul Baguljub l!ir Yııgoslın· ordıısıı- rafında bir ka.ya. gilıi dimdik 
~· -·- ' rd d · • b' h·'"'' Jaıak caklnrına. örfi idare kanununun resmi tertip etır.;;tir. ıııın t•n mUıntaz \'l' gilzide l!.i~ k•"""elı· ,..,.rnkır . o u ve onanma emrıı:ue amn· ümidini veren ır nul.$e o · . tadil. M ..... .,_ . . b' .. d. B duralım.,, 
' y.. .,. ~ d old • J b'ldi · bazı maddelerinın ıııe ve , ntsuo ...... ııı -•uı&)'l z•~'an>ti =hsıyetlerinden ırısı ır. un .,..._,,,_ __ 

11111111
,..,,_ ___ ,_,"'!I ltarbin yaz veya bu k".l ıçındc ugıın ıcmeı ı rm \'C t·' 15.kki eyit'mıştır. -.. .,... 

~,· en kalbı' 1 mennılerdcr· emttlerimi t:atbik:ı başlamışı ır. Ha•lisr·yi rnüteakip herkesini yü7.de be• faizli Hazine tahvil- Roma, ı.2..~. (~a.) - D.N.B.: dan evvelki rejimlerde kendisi 
·~ B" U Sı ı II ti - · d !eri ihracına dair kanun iliyi - Jnpon ......-ıcıye nazın Matııue>- hakin ol:ın bu mevkii ihraz ede-

'"'' · ı · •-ı.t traf d b. • k ı haları vardır. un rın gilriı - • nııu:c J. omaya muvasa- nıemişti. ~ Fll'-t 1, 01.k_ulıır ki, h;up· I ut n rp arı. ırva arı ve mer;ık ctliC<i dl~er bır şey el B 1 . ka 
31 

"t R ı 1 

' 
.··-·-· kırıl•ı..uıec ,;.; kanaa.b 1 •• ovcn erı ""' ın e ın a ır- h 1><-. rin B<,.l'linc": na. sıl arşı_ ana 
-· = • ~,, .,. · d t ı · B A.illmesine öniimüzdeki o-iinlerı!c !it ctlecclrtfr. Nazır Rouıada H · · rı Ba · Niıntİ'" C)ı ~!inciye kailiır uzarur' Jeşmcgc avc e< erım. u va · c.nıdır. Zır'' 13,·,rlııı.k :\!atsuo- ,,_ arıcıye nazı } ,, 

' lıim zamanlarda dahili nizamı j kanın bu veni Alman dipluma- baı;lanacakbr. ilç gün k:ı.l;:ıcaktır. Pa.~i<;. hiikiımetindc ha.riciy" na.· 
ve harici sulhu muhafaza et • til; mnvu.ffakıyct: kar"ısında. ~ ... --..... ? .... ._ __ ,_.,..'!'!!',...,,...':!",,_"" .. _, ...... ______ zırı bulunuyordu. Kendisi ttaı-

mek iı;in en emin nsrtıı budur. hayran kal:ı~..ağı ümit edilmekteJ ~kil Chur,·hill muhafazakar fır- ver devletlerinin entrikaları yımın Balkanlara ilk adımını te~- i ir Alma ava o .. 
;'.:ıerali B ıo ristanda 
'• ~~fya., 27 (a..a.) - D.N.B. 
· t ""rı:vor: 
. llava generali LOhr, Bıılgııris· 

~<la bulunan Alma'! hava 
1 ~!erini teftiş etmcl< üzere 

~"il Bulgarislana gclmis v. 
eı> ~ hava kuvvetleri kuman 

1 
general Kocef tarafından 

~ a tayyıırt' meydanında kar· 
~:ınısbr. Bir Bulgar hava 

,.}~esi ff lAm reMtlDi yap
"''r 
() ~al Löhr. daı;tlıık ziya _ I 
~i yaptıktıu· sonra Bul· 

1' 1.andaki A' ın !it VA kııv-
0titı.,i te~ ,; latir. 

l 

General Dıı~an Simoviçi yeni icf kamıun bugünkü toplanbRmda k<.'lldilerini ınemlekctkrıll!' iba- kıl eden ve hulya ile Arnavutluk 1 
kabineyi teşlıile memul' ettim. ~!indeki •Ik a.kGU!iimellcr iradcttiği nutukta Belgratt.a nete sürüklemiştir arasında al<tedilıniş olna Tirana 

Alla.hıı. \"e Yugoslavyanın is p E"l!ti 'J'.li kıırt:ırmal• arzusun • cereyan eden son hadiselerden Yugoalav v:ıta.ııınııı taııuuui- muahedcnamesinin imzası c10-
tıkba.line giivenerek bütilıı va - ıfa oldui> l':'IJ ''l' yeı.lı•':-i riarlı,..nin de balısetnıiştir. yet ve hürriyetim müdafaa ede- l:ı.yısiyle istifasını vermi~ti. Nin-ı 
tıındaııları \"e memleketin idare tesirini inkar etmek iiiti:> ğiııi İngiliz başvekili Yugoslav cek bir Yugıısi.:!\• hükumetinin tıç miit~vrffa PaaU;in radikal 
il.mirlerini krala ve \'atll!'a kar- göstermektedir. h5.diselcri hakl:ında şunları söy kurul.ına.:iını ümit edebiliriz, fırkasıııııı bir ıızvü sıfatil'le 
gı olan vazifelerim ifa.ya davet Londra dtplom:ıtil; l!:Ahfille - !emiştir: E ümidi ~dığını haberlere Ç{)kt.ı.ııberi muhalefet fırltası i-
ederim. rinde bııha.I Almanyamn hiç .;Uıı - ŞU anda sir.e ve bütün ınem istiıınt t.t..iriyoı ~m. Böyle bir z:ı.-L meyanında bulunuyoı:dıı. 

lki.wi Pil'rre 1 hesiz Belgratta nizamı iade ir,lıı leketc verecek miihim hıılıer hükhiım t RUyül Brit.ınyıı. Kendd milletler arası mesele· 
mtıer ve bmokarun bir karar almakta tereddiit etti- lerim vardır, Bu sabah Yugos- imparator! · n bütün yar . lerdı> en mütehassıs bir kafa o-

telgıııfla.n 1 ği fl!'klln<ll' tefbir edillvor. la\' milleti kendi ruhunu tekrar dıııııır.ı mazhar rılac:ığı gibi ·ırak telakki edilmektedir. 
Berlın, 27 (a.a.) - D. N. B. Şiddf'I. kullanılmam Yugoslav- bulmu;ıtur. Belgratta. bir ihti- erika lan cLı mUmkiln lan BmıJan başka veni hülui • 

ajansı bil.diriyor: yayı tngilf:t>renin lr~MLlhna a.t - JJH olmuş ve dün lmzaladıklıırı müzaheret mette eski mevkilerinl ı:nıılıafıı. 
.Japon Haricye Nazırı B. Mat- mak gibi ıı:ni blr nt-tire Vl'rebil&- mukavele ile memleketlerinin İngiliz mı:p za eden Hırvatlardan maach 

ıııı,oka E. Hitlere ıuıağldaki tel . c • r Ve hıı övle "~ı ıı •c•r ki rd ve hürriyetini satan=· tefiltleri Yu ;n nillatiniıı (beş neza.ı:rtl bütün Sırp siya.. 
grafı ç;-krru:ıtir: vu'· bnlnıı bu'; •ı···' T.l 'inde lar tevkif edilmiştir. davasını da k ·,ıı.li .ufu;ı.:ırck d!ı- si fır.kal:ı.rı ikişer 8.za ile tem-

"Yugoslavya.nın il taraflı hic k nr:ıt'<li" ' · ~ ış. Bu vatanperver lınreketl valtırı yap cııklari Kat'! za.. ı sıl edılmekte bulunmalan dili:· 
pal<ta il! t. kı mllnaE"betlle en t;.:r mUc:uieleci ve cesur 'r milletin fere kadar bt'r:>b r yüriiyüp' kate yandır. 

mimt tcbrlkl("'."!mi takdim e- in iliz nıı.ş,. • .,. ıı f Vl!l'am doi{ıırmııştur~ Bu. mil- bera.ı:ı r 'llıi · lek <'Yaın e- j Moskova. elçisi olup ııiiDdl 
derim. Alnuın di ' m'ISI iıı n b· L dııı, 27 <a.ır..l ve- I k•iı:; "imamda.rlarımn zifı Mili- deceği>'. =retsiz olarak kah~ 

ren Gavriloviç ve eski ba{;Vekii
lerdcn olup müteveffa Alek· 
sandnn itimııdnla maalıar bu 
lunıın Ycvtiç te çnk miilıim ve 
aıılAhiy.,tli simaiıırdır. 

v,..,; bUkı'lılıetin karakleris • 
tik vaaıflannda.n biri de Kara. 
dağ mümessili Marko Dalroviı;i 
sinesine alınış blllunm-dır. Bu 
zat milli birliğjn şampiyonların
dan birisi idi. Fakat e8ki ra · 
jimle mutabık bulunmadığı. içın 
20 senedenberi bir kenarda bu
lımu,yordu. 

HWiııa. bu tarihl aııda Y ııgna
lavya kendisine gelıniııtir: tıpkı 
Belgrat radyosunun dediği ~· 
bi "milli ruhunu tekrar bulmuş
tur.,, Yeni kabine omuzlarına ... 
ğı.r bir yük yüklenmiırtlr, '18 
pek büyük telıllkelerle karşı 
karşıya bulunmalttıulır. Fakat 
~ ka.lıine ıırlcısmıl!ı kuvvetli! 
Wrleşmiş bir millet durmakta • 
dır. ll'e dliına olaıuı. Yugoslav • 
J8Zllll ııamua 1!8 llll'8ft lturtllld< 
• ip, 
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Bir çalgıcının seyahati BORSA 
27 Mart 941 

Açıl11 -
b,,. • ., 

vAssı ADA---lT Yanıcı Madde alınacak 
Z. V. Zirai Kombinalar Kurama 

Müdiİl'lüğüDCle11 : 
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EMLAKJ"Ş Yassı _Adayı görme~-is~!r,~~: 1 
lere bir vapur tahSts edıyor 

EMLAK 1 Ş tarafından sahşa J 

çıkanlan Marmaranın incisi 
Cevablyle paralan cebime in

cıtrdim. Artık panayır bitmiş -
ti, Bizim de burada i§imiz kal
madığından ertesi sabah araba
lara binerek yola koyulduk. Ak
if.Dl üzeri bir köyün kenarında 
çadır kurduk ve orada gece kal
mağa karar verdik. 

Köylüler etrafmuza toplana -
rak seyre başladılar. Bunların 
bu hallerinden fena halde hid -
det ediyordum. Alaca elbise · 
Jerirnle, yüzüm türlü türlü bo -
alarla alelacayip bir halde iken 
ııeyir edenlerin hakkı vardı. Fa
kat şimdi bu seyirde ne mana 
olabiliyor? O sırada köylüler -
den biri yanımıza sokularak sor 
clu: 

- Sizde çalgı var mı? 
Uetam cevap verdi: 
- Neden ııordunuz? 

- Korkma Alfred! 
Demek iri yanıma 

ustamın zevcesi idi. 
sordum! 

Benim! 
sokulan 
Yavaş.;a 

- Ne ietiyorsun? Burada ne 
geziyorsun? 
Kadın bu ııualime cevap ver· 

meyıp beni tekrar yatırına,,"& 
gayret ediyor, ellerile arkam-

Londra 
Nevyork 

Ce-nC\o'Te 
Atina 
Madıid 

Belgrad 
Yokobama 
Stokholnı 

1 Sterlin 
Dolar 
İilviçre Yrc 

Drahmi 
Pezeta 
Dinar 
Yen 
lsviçre l<ro< 

5.22 
129.20 

29.98 
o 9950 

12.59 
3.1025 

31.0175 
30.8675 

ESHAM vo TAHVLAT 

Ergani 20.ı6 
dan çekiyordu. O sırada çadı· ._ ___________ , 

Yanı Adayı ıörmelı: ioüyenlertn emrine ıe~k hafta Şirketi Ha)'ri

yeoin bir vapurlll>u ialıeis eltirmiflir. Adayı sezme cilı>li ~ca Uln 
ecllle<:eklir. 

GALATASARAY LIS"E61 KARŞl81NDA No. 114
1 
EWLAltiŞ. Tel. 48010 

EMiNÖNÜ ANADOLU HAN No. 8 E 14 L A. K l Ş • Tol. 24194 

rın ıçi birdenbire aydınJ,ındı. 1--------------~ı 
Biraz ötı;den bir kibrit çak!lnnş 1 Yeni ne11riyat '~r-·---·-·:-·:_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._· .. ·-·::_•"!i 
tı. Bu :z.ıya sayesınde ustamın ,__ ______ ...;'il'=--~----' 11 • 

karısının yanımda yatmakta . lstanbul Levazım amirli"i satınalma komisyonundan 
olduğunu ve kız kardeşinin ise Sır zamane çocuğunun 6 
elinde kibrit ayakta durduğunu itirafları 
gördüm. Meğerse matmazel, 
madam "Bendrof., la konuş· Remzi Kitapevi tarafından 
tuğumuzu duymuş, kıekan~lık neşredilen bu yeni eser; büyük 
ile bizi baskın yapmak istemiş- Fransız şairi Alfred dö Mus · 
ti. set'in Fra.n.~ız kadın şairlerin -

1250 çili 15stik ayakkabL alınacaktır. Pazarbkla tlı:ıriltmesi 2/4/941 
çarwamba günti saat H,30 da Tophanede Lv. imirllti ... tın alma komis
yonunda yapılacaktır. Nümw1e ve şartnanıMl komiayonda görülür. ts
."'1<lber.in be!Ji. velıitte 113 llrn 13 k~ ilk teminatlarlle koınisyona 

ıeım•rı. (1031) (-) 

• • • 

160 Ton ıt- f 
uee Bü)'lllı: ten«e Bensin • 
1.000 Btiyllk teneke Petrol 

Mubıunmeı bedeli 33.- lira olm 1-• etno w -U&hiil )'Ullı 
i!ç !<Alem yamcı madde hkiııetıirde ı-llöın edllıınek .._ lı:apUı ııarf 

uııulil ile lalın alma<:aktır. 
Kat't ihale 19 Nisan 1941 perıembe gilnü - H .. z. ""M ı· .. __ 

da merkez .. bn alma komisyonunda yapılacaktır. 
Bu ite ıirmek lııtiyenlerln 2475 lirtiılı: muvakket ~ ile kanunıın 

tayin ettıtı veoilra ve tekllfierlni ıo Nisan 1941 __.be ırunu aat ıs ' 
kadar l<umlııyoo tti.olil!lne wrmeh!ri 1A1.1111dır. (146t) (2275) 

••• 
150 Ton Motorin il 

1.000 Büyük teneke Benzin ~ 
1.000 Büyük ieneke P ..... 

Mub:ımmen bedeli «87.000> lira olan )'llnnd& dm ve mlkt.rlırı ya.ıılı 
üç kalem ,......,, madde Ankınıda ı.eeııüm edil k üz.ere kapalı :uırt 

uwlil ile •tın .wn.ıcoımr. 
Kat'! ihale 10 Nisan 1141 ııerıembe gilnil saat H ee Z. Velı6lett bina• 
~ merkez satın a1- Jamolıryonunda yapılacalctır. 

Bu ıae Slrmek ı.tlyenlerin •2. 775> lirabk muval<lrat teminat ile laın114 
- lıl)'in eUlii vesika n tekli!leı"inl 10 Nloan 1941 perıembe ıünil saat 
11 e kadar loııa.ı.yon reı.tillne wnneleri JAzmı.clır. (1855) (22"14) 

- Bu g-ecc bizim düğünümüz 
ftl'. Eğer çalgıcı iseııiz düğüne 
davet edeceğim. 

İki kadın biribirine kızgın den Jorj Sand ile geçirdiği aşk 
kızgın baktılar. Kavga edecek- maceraaırun romanıdır. Şairin 
1 d b. "b" · kendi batıralannı yaşatan b 1 
erin en, ırı ırinın saçlarını eser dilimize Yaşar N!i.bi tara 

6000 adet et bıtaiı ve 1000 adet et satın aı.-. Pazarlıkla eksilt- ============================ 
JMoi 4/4/IMI cuıııa günU Aot 14 d~Tophanede Lv. imirliii 111tm alma JJ••••••••••••••••••••••••• .. llllıııı 
Juımiııyonuııda yapılacak\ır. Nümur.c ve şartnamesi komisyonda görülür."İ 
•ot Milcriııı 303 11ra 75 kunıı; tem natlıırile beW val<IUe koı:Wsyon;ı ıel- TÜRKiYE CÜMHURIYETI . "Bendrof., köylünün bu da· 

vetini kabul edip beni ve ar· 
!<adaşlardan birini alaı ak dil· 
ğüne gittik. Hanenin avlusu 
pek geniş olup bütün köylüler 
kadın erkek, ~oluk rocuk oraya 
toplanmı.şlardı. Bize gösterdik· 
leri bir m:ıhalde oturarak ahen
ge başladık. Bir iki fabli "'Yap
tıktan sonra usta. eline şapka
aını alarak seyirciler arasında 
parea toplamağa kıyam etti. 
Şapkaya her taraftan irili u
faklı pat'alar cfüşüyordu. Bizim 
için en mühim olan bu iı; hi • 
tam btıldukt<ın sonra dü/i"iin sa
hibi ile v~ch eylediğimiz sır:ıda 

yolınağa ba.ştıyacaklanndan ö
düm kopuyordu. Kavga ve çığ- fmdan tercüme edilnıifıtir. Ü· 
!ık ile erkeklerin uyanıp bu hıı- kuyucularınııza_ ta~ye ederiı. meJ.eıi. .(1034) (2Ul) 

ZİRAAT BANKASI 

o da aynca bah~iş verdi. 
"Bendrof,, bu gecenin hası - ı 

lAtından da bana yüz kırk kron 
verdi ki bununla beraber kc
ıoemde iki yüz altmış kronuın 
olmuştu. Sabah olunca yola çık 
bk. Arkadaşların cümlesi beni 
eeviyor iseler dt' en ziyade lrn
dınlardan hürmet ve takd\ı" gö
rüyordum. Bana hoş görüitmek 
için bunlar adeta birbirile mü
sabaka ediyorlardı. Bc-n de ta
bii onlara kar~ı gayet nazik vo 
riayetkar bulunuyordum. O gün 
akşam üzeri biiylik bir kasaba
ya geldik. Adetimiz ve~hilc neh 
rin kenannd:ı çadınnıızı kura
rak taam ettıktc-n sonra ve bi
raz konu~tuktan sonra yattık. 

Derin uykuda idim. Birinin 
yamma sokulmakta olduğunu 
hir.settim. Karanlık olduğu cİ· 
betle bunun kim olabileceğini 
anlamak için yata~da doğ • 
nıldum ve ottmlıım. Paramı 
c;a.lmak için yanıma hırsız gel· 
diğini 1,annediyordum. 

Yanıbaşıından ince bir ka· 
dın sesi yavaşça dedi ki: 

Ji göreceklerini, beni kadınlan 
baştan çıkarmak ile itham edip 
bir güzel döveceklerini za.ıı ile 
tirtir titriyordum. Çok şükür 
kavga olmadı. Kimse de uyan· 
ma<lı. Madam "Bendrof., yata
ğına gitti, matmazel de kendi 
kendine söylenerek yerine çe
kildi. 

Yine çadırın içi karanlık ol
mu~tu. Yatbm, fakat gözüme 
uyku girmedi. Yann m::ıtmazel 
bu hali biraderine ııöyler ve be
ni bir güzel dövdürür ise diye 
düşünüyordum. Nihayet sabah 
olmazdan evvel, herkes daha 
uykuda iken kalkıp kaçıııaı";·a' 
kanır verdim. Çünkü beş zırta· 
poz herifin, dört kadın ve iki 
çocuğun iştirakile başıma çul
lanarak atacakları dayağı ye -
mek hiç işime gelmiyordu. Hat
ta arkam ve kafam daha o za. 
rıııından l!lZlamağa ba~lamıştı. 

Biraz eonra yavaııı:a kalk • 
tını. Karanlıkta ceketimi arka-ı 
mı.., pantalonumu dizime, ~ap· 
kamı başıma geçirdikten sonrn 
c;admlan çıktım. Kasabaya doğ
ru süratle yürümeğe, ıi.dcla 
koş.nağa başladım. iki de bir 
dµ.rarak arkama bakıyor ve ge
le.n, koııan kimse var mı diye 
diııliyordum. 

Nihayet ııehrin sokaklarına 
ycti~tim. Şimdi nereye gidecek 
tim? Karanlık sokaklarda dola·\ 
şıyordum. Ortada kim.qe]cr yok· 
tu. Epeyce müddet böyle gez ·j 
dikten sonra kfil1ltmdan biri ba
ğırdı: 

Kimdir o? Dur yerinde. 
(Arkası var) 

Beyhoz askeri satın alma komis
yonundan: 

1 - 60 ton kuru ot 3/4/941 cllmi l!tlai H de kom.lsyo;ıumuzea mil
nakasaya korunuşlur. 

2 - Takarrur eden fiy.ıt üzl'lti!ı·:len % de 15 temınat alınacakt.ır. 
3 - Evsaf ve şeı·ait her giın mezküı- komisyonda &örülebilir. (2337) 

IInhisarlar .!:!.: Müdürlüğünden: 
Cinıl 

Çember kavalyesi 
Boru demir vcyn ı;elik 
Boru alüminyum 

Miktarı 

4700 Kg. 
100 metre 

veya ba.Kır 340 - 350 
Veya alüminyum 
bakır levha 30 - 40 

Ekailtme ,.kil 

> 

' 

Günü 

7/4/941 
9/4/941 

9/4/941 

•••ti 
16.S~ 

H 

14.30 

1 - Nümune ve evsa.t liıteleı·ı mucibince_ yukarıda ciM ve miktarı ya-
ı.ıJı malz<'rnc paz.:.rlıkla satın alın~caktır. 

2 - Pazarlık hizalarında yazılı ~ün ve saatlerde Kabat.a.-t.\ Levazım 
ve Mübayoat şulJ ın<lcki alım kon1b~yonunda 1apılacakbr. 

3 - Kavalye nCınıun~i ~zü ge(en ~ubeden parulz alınabilir, 
4 - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan ıün ve saatlerde teklif ~e-

cek.leri fıyat ve miktar Ü7.t"rin.CL.•n % 7,5 güvenme parasılc birlikte ıttez -
lı.ur komisyona müracaotları. .(2290) 

Cinsi 

2 No. ıu çizgili klğıl 
6 No. Ju çizgili kAğıt 
Büyill: karbon kağıdı 
Küçük k.ırbon kiğıdı 
lt.arcrcn ll 
Makine li>üği 
El d•ltcrı küçul< 
K.ırmı1.ı toz mürekkep 
Musannif. 
Zamk 

tt fırçası 

btampa 
Cetvel tahtan 
Cam hokl:a 
Jt.ACıt zımbn makinesi 

·Ekalltme 
Mıktıın 

1500 lop 
1500 n 

1000 kutu 
1500 u 

100 top 
2500 adet 

1000 ,, 
500 paket 

20000 adet 

şekil 

Paı:arLk" 

" 
" 
" 
" 

Pazarlık 

" 
" 
" 

2000 şişe " 
1000 adet Pazarlık 

500 " 
250 n 

500 . " 
500 " 

" 
" 
" 
" 

GOnil 

1.IV.941 
• 
• 
" • 

1JVH1 
• 
• 
n 

UV.941 

• 
• 
" 

u 
14,30 
15 
15,38 
16 
H 
H,30 
15 
15.30 
16 
14 
H,30 
15 
15,30 
16 

" kıskacı 500 " Pazarlık 4.JV.941 14 
PQnez raptiye 2~0 kutu 0 

" 14..SO 
ı - Şartnilme , .. nümunelerı mucibince :ruJ<anda cins , .• miktarları 

yazılı (17) kalem kırtasiye levazımı pıwı;rbğa ~nmııştur. 
1 - Pazarlık lılzalannda yazılı ıün ve saaUerde Kabataşte leva;um 

ve mübeyaat subeslndeki alım komisyonunda yapılacaldır. 
1 - Nümune ve prlnamele< aözQ ı~ ııubede ıörfilebillr. 
' - lııteklilerln pazarlık için ta)'lıı olunan cüıı ve saaUerde tekllt ede-

cekleri fiyat cı..nnden .. 7.5 covemııe paralari7le birlikte 
~ maneaatııın. (2023) 

I LAN 
fstanbul Be,incl icra MemuMu· 

lundan: 
SWeyman kızı Adviyenin, Hüsnü 

oğlu Bekiı·den aldıgı (400) lira mu
kabilinde birinci derecede ipote~ 
gösterdiği Fatihte Taşkasap semti, 
e.:ik.i Scl<."Uk Sultan yeni ?.luratpasa 
ın:ıhallesinde Sefai sokağında eski 9, 
yeni 9 No. hı tevsili bir bap h~ne. 
nin bedeli rehnin ödenmen1esinden 
ötürü (2004) No. lu kanun hükmü
ne te\·fikun yapbrılan vaz'ıyed ve 
takdiri kıymet muamelec;lnde ta • 
monıına 4-060 lira .kıymet takdlr ,_ 
dilmiş olup paraya «;evrilmesine ka-
rar Vf'rilmi')tiı·. 

Qayrj menkulün evsafı: 

Zenün katı basık tavanlı ve u .. 
minj kırık malta taş döşeli, gömme 
küpü ve kuyu ve ocağı havi bir 
·taşlıkta \ahta böbneli bir ocfa ve 
bir mt.·rdl\•en altı, bahc;ede köınürlük 
ve biı· h~l;ido;n1 ibarettir. 

Birinci kat: 
Bir •ofado ile oda bir het:ı vardır. 
Umumi evsafı: 

••• 
H adet kol bağı yaplmlucaktır. Pazarlıkla elaıiltmesi 2/4/941 ı;erşom. 

ba günü saat 15 de Tophaııed<- Lv. i\mirliiti satın alma komisyonunda ya
placak\ır. Talım.in bedeli 32 lira 20 kuruı kaıi teminatı 483 kuru,tur. 
Taliplerin belli vakitte komleyona ıelmelfti. (1031) ("°9) 

MHtbrı 

adet 

2142 
1102 
26()-l 

996 
5850 

BehOt"inin 
flyiltl 

Kr. Sa. 

18 
14 50 
24 

• • • 
temlutı 

Lr. 

67 
23 

.93 

Kr. 

83 
97 
H 

cınoı 

Çeki çengeli. 
4 Si. koçan tokası. 

Çift yanlı haınul kol 
toka<;ı. 

09 147 81 Hamut ajpıcı. 
3 75 32 91 2..'l St. çift yanlı toka. 

Yuk.rnla yaıılı malzemeleri alınacaktır. Pa>.arbkla eksiltmesi 2/4/1141 
perşembe günü saat 16 da Tophanede Lv. funirlili satın alma komisyonun. 
da yapılacak.Ur. NUıuuneleri ko.misyoııda görülür. Taliplerin belli vakitte 

korrıdyona gelmeleri. (1033) (2410) 
1 

• • • 1 
Döküın halinde 30 ton b<'!'lzı" alu-tır. PazaıtıtWı ~ibnesi 2/4/41 

-mba günü saat 15.l!O da Tophanede L>·. imirlltl satın alına kom!s· ı 
;ronunda. yapılacaktır. Beher JcıloAunun tahnıin hfıdell 34 kurut 55 santim 
kati teminatı !5lH !ıra 75 kurııştur. bteklıl~rin ıı..lli vakitte komiııyon• I 

geln-..Mri. (1035) (2412) 1 
• • • t 

Klll"uluı larlbl: ıaııa. - Semı8yeei: lOO.ooe.oeo TDrk -. e-e ,.. 
Alana adedi: 265 

Zlrat vo Ticari her nevi banka ntuamelel ..... 
Para blrlktlrenlerı 21100 llra lkra.ntyı vırlyw. 

Ziraat ll<lnl<aı,ında kumbaralı ve ihbarını: tasarruf bııoablarmda en 
aı: 50 lirası bulunanlara senede 1ı defa çekilecek kur'a ile aplıdak.i 
pl!i na göre ikramiye daj'ıL ~caJCta: 

4 adod 1.000 Liralık 4.000 Lira 100 adod llll Llralok 1.000 Lira 
4 > 600 a 2.000 a 
4 

40 
• 
• 

250 
100 

• 
• 

1.000 
4.000 

• 
• 

120 
1to 

• • 
• 20 • 

4.800 
a.aoo 

• 
lt 

DiKKAT: Hesııplarındalıl par•lar bir sene içinde 50 liradan qaitı 
d\işmiyenlere lkr:ın,iye çıktı&ı takdirde ~ 20 f:ızlasiyle verile.:ekUr. 

Kur'alar senede dört defa 11 Mart, 11 llazlnu, il Ey
lül ve 11 Biriııcikinwı tarihlerinde VSllecektll'. Gayri menkul ahşap, eski, elek .. 

trik ve suyu yoktur. 
H•dudu; 
Şarkan 42 porsel, şimalen çıkmaz, 

prbi 40 panel, cenubu 44 parı;eJ nu.. 
marasile çevrili olup 60 met.re mu
rabbaı olup ~1 parıı;el nwr.ara~n al

tındadır. 

~agıda 1.aı.11 kamyon ve motosı~t part,.":l.ları abnil.caktır. Her liste 
1 

ayrı talibe ilıale odlleblllr. liste.! komisyonda cörülllr. !halesi 3/4/941 
perşenıbe günü s::ıat 14 de Tophanede Lv. &mirliği aatm •lma komisyonun- ••••••••••••••••••••••••••• .. 
da yapılacaktır. l~ıenn belli valtllte ırom;,,,.ona plmelerL (10"J9)(233<) 

Kalem tutarı Katı teWllnıtı 1 

Kıym6tl: 

Gsyri menktili1n btılundulu. mev
ki ve d11r ı;1kma1~ ıok.ak oluşu ve 
hali haZJr alım Alım piyasa!Jl g& 
önünde tutulmak şartile 480 lira 

17 
29 
23 
31 

4 

Lr. Kr. Lira Kr. 

760 81 
864 40 
4~ 05 
328 35 
84 75 

114 

' • • 

12 
66 
11 
2~ 

11 

Beher kiloı:una tahmin edilen fiyatı 337 kuruş :ZŞ aanüm olan 13.483 
kıymet takdir ed:ibniştir. kil 500 h k" · il 1 · 

ı b 
. k··~' ~- o gram a ı ve ırı e 598 kıla 500 gram beyaz renk tire lpl;"' 

ş u gayrı m~ u.u,.ın aJ•'-U.nla . ' .... 1 
oam .. i 29/3/941 torihinden ıtı. alınacaktır. Paz:ırlık.la._wUtrnesı 3/4/941 perşembe IÜDÜ .. at 15 de Top-

prt 
1136 

N ·ıe ista b 
1 

Be hanede tst. Lv. Aınııiıg! .. tın alma komisyonunda yaptlacal<tır. Kati le· 
b.3 ren t 4.l _ ~· .1 n ll ... minatı 7629 lira 61 kuru§tur. Num~ ve sartname.i komisyonda ıörfilOr. 
ıınct cr:.ı d(tıresır.un ~ua~yen _nu. - t tsteklilerin belli vakitte komisyona eıtbneleri (2028) (2333) 
mara~tnda berk~ın gorebılmc:a içın 1 · 

açıktır. tl~nda yuılı olanl3rdan !az 

1 

1 

~~;:::tv:~ı°ı~J6 ~:;:1;:0-~~ 1 Devlet Demiryolları İla" nları 1 
memuriyetirnize nıüracattt ettnelidlr. . 

2 - Arttırmaya i§lirak için yu ... 
kal'ıda yai'.ılı kıyn1et.in % 7 .5 nktbe- 1 - Mub,amm,.en bedeli tl5.00Q.t lira olan «300.000> adet parke 'hl$ı 
tinde pey ttit<:~i veya milli bir ban- 7/4/941 pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf. usulile Afyonda yedinci 
kanın teminat mektubunu ttvdi ede i§letme mUdürlüğü binasında satın ahnr.caktır. 
cektil'. (Madde 124) 2 - Bu i~ girmek istiyenleı"ir 1125 liralık munkkat teminat ile 

3 __ ipotelt .. hibL •la<aklılarla di- kanunun taym •ltiğl vesikalarla bt!rabeı· tekllfierini .,.nı iün saat 14 
&eı· alak.ad~rlanu ve irtifak hakları de kadar komü;yon ~liğine vermeleri IAzımdır. I· 
sahiplerinin gayri menkul üzerinde- · 3 - Şartnamt'ler par8S17. olarak Afyonda yedinci işletme nıüdtirlü- ı 

ki haklarını hustL~ile fıılt. ve n1asrn- =='=ün=d=e=n=•lı=n=a:=::b::i::=llr':i.-===('=2=1=90'::)================ 
Sahibi: A. Cemalettin 8araçoğlu Neşriyat Müdürü: Maclt ç.tl•. 

Baaıldı§ı yer: (H. Bekir Gütıoylar ve A. Cemalettia lar•çoilu matba.a11 ) 

İstanbul hava mıntaka depo 
amrrliğinden: 

1 - 15 bome kesafetinde 700 kilo gliserin sahn alınacaktır. 
2 - 3/4/941 peıojembc gunu ıoat 15.30 da Ye:Şlköy Hava mıntal<' 

depo imirli&i sc.ıtın alma kom.U;yonunda yapılacakbr. Talip olanların mel"' 
kQr ıün ve saatte yapılacak ihalede 168 liralık kat'! «BakLrköy mal ınil.~ 
dllrlüiiüne yatınlacaktır> teminat mokbuzlarilc hirlikte bulurınutları. (2419) 

latan bul hava mıntaka 
amirliğinden 

;:::;..-

depo 

1 - c86ı bome k.e3afetinde 2000 kilo asid sülCrik sabn a11n3caktır· 
2 - 3/4/941 p<'rşembe günü saat 15 de Yc~ilkoy hava mıntakn dcı>' 

lmirliği. ~bnalma kvmhıı:yonunda yapılı:ıcakhr, Talip olanlar mezklır gUO 
'Ve saatte yapılacak ihalede c225> liralık kat1 t.enlin°'t cBak1rköy enl\'lltifl' 

~ yabrılacaktır., makbw1arile b:ruktc bulUn\naları. (2.flB) 

==================================="? 
istanbııl hava mıntaka depo 

amirliğinden: 
1 - 45 M3 4UOX20X20 baltalı fırınlı veya kuııı sın- pazarlık!' fi' 

.'bn alınacaktır. 

2 - 372 liralık kati teminat Bakırköy malmüdilrlüğilne yatırı!•'" 
makbuzlarile birlikte 3/4/941 perşembe giinü saot 14 de Yeşil.köy bl'~ 
D'llntaka depo imirliğl ıabnalrna l:omic;yonunda bulunmala~ 

ta dair olan iddialarını işbu ilin ta.. 
rihind.t>n itibarl:!l 15 etin içinde ev
rakı roüsbitelerile birlikte n1emu -
riyet.ilniı.e bildirnıeleri icap eder. 
Ak.si halde hskları tapu sicilli ile 
sabit olmadıkça salı§ be<l~linin pay~ 
).a.emasınrlan hariÇ kalırlar. 

ZAYİ 
16 ncı Fırk;ı topçu alayı e-m!ı-J r------".j~~=:::'~--~~----~~!1_'!:!~~~~----~~-----R<i.-:;-,.,.,;-:.,_ ___ '1 

subayı üsteğmen Babam lbrabin ~~ ~ ~ ~ 
4 - Gösteıi.len günde arttırmaya 

iJUrak edenler arttırma şarlnaıne -
sini okumu~ ve lü7.unılu Jnil.lCımatı 

Hakkıdon rılmakt:1 oıdugurıl. 4147 J ı -
divan tesçıl numar~l~ m.Q.\TU" ıntıa

ıımın rcsn1i senedini znyi ~ttinı. Ye-1 
alınış ve bunları tamaınen krıbul et- nisinj alacağımdan eski~inin hükmü 
mil "d ve itibar olunurlar. ohoadığt ilin olunur. 

5 - Gayrinıenkııl ıa/41941 tarj. " A 1 8 . 
hinde cun1a günil aaa-. 14-16 y.j" ka- yae engıau 

rilen mi.ıhlet içinde parayı veı-n1ez. 

ae iho.le karan fe$holunarak kendı

slnden ewel en yüksek teklifle bu
lunan kim ise arzetmis oldugu be-
dclle almağa razı olursa ona, razı 

olmaz veya bulunmazsa hemen 'l 
,rUn müddetle arttırmaya çıkarılıp en 

t"\PA RA 
RAT.t.T TARIŞINl!f 

DİREKSİYONU DUR dur tstaobul Be.;.~cl tcta lnr1.nurlu
iunda üç def;.ı bağlrıtctrkl.ıın .wnra 
t'n çok arttıril.na ih:ıle edilır. ~ lui
dar h.i, oı.rttınna bedeli gayri mert -
kul için tabmin edUnılş olan kıy • 
mtttı1 en &1. ~ 75 ini buL'Tlak ve sa
tıı isltscnin alacagın;;ı rüçhanı olan 
diğer nltc:.ı.klıl:.ır o gayri Jnenkul ·ile 
tencin edilmiş i11e bu suretle rüç
!'ulnt olan alacek.lann IDCl·muundau 
f.az.l:ı ol:11ak v• bundan başka para
ya çevinne ve pay)rlŞtlrO!l<\ m::ısrat

Ja.rını tecavüz etmek şart.ut. Şayet 

böyle bir bedel teklif edilnıez.o:;e en 
çok arturaaın t.nabhtidü bal~i kal -
D'Uik ü:ıere arttuma 10 gün daha 
temdit edilere!L 28/4/941 tmihine ıe. 
sadut eden pazar\A!si gunü saat 14-16 
ya kadar !ıtanbut beşinci. icra me
ınurlu~'Ulla arttırnu bedeli sat.ıf is
tlyenin aı.tC<lğın:ı rü~hanı olan ala
caklıl;rın mecınuundan 13.zla ol -
mak ve bundan başk::ı paraya çe.vlr
mP. ve ~lnfbrma rruısraflarını te • 
cavüz etmt:k eartile en çok artt1ra
na ihale edilir. Böyle tıWa bir be • 
delle alıcı çıkınaz.s."'l ihale yapılma:z 

iŞ BANKASI"\ çok arttırana ih..'lle edilir, lki iha- T 
le arnsındaki. !ark ve geçen günler r . 
için %5 den hesap olunru.·aii fai1. ve 

Küçük tasarruf 
hesapları 1941 

iKRAMiYE PLANI 

ve satıl talebi dQeer. 
1 - Gam menlrul hndidy \. 

bale olunan kimse derhal veya ve-

di&er zararlaı· ayrıcu hükn1e hacet 
kalmakl:itzın memuriyetimizce alıct

dan tahsil olwıur. (Madde 133) 

'l - Abcı arttırma bedeli bari.cin
de olarak yalnız tapu ferag harcırıı 1 

20 senelik Viıtktf taviz bedelini ve, 
• 1 

ihale karar pullarını vcrmege mec. 
burdur. 
~füteraldm vergiler, tenvirat ve 

tanzifat ve delliıliye resminden mıl
tevellit belediye 1"1.IAUmU ve mütera
k.lm vakıf icarcsi alıcıya ait olma
yıp arttırma bedelinden tenzil olu
nur. tsbu gayri ınenlrul tamamı yu. 
kanda pterllw tarihte İstanbul be· 
fincı icra memurluğu odasında işbu 
ilAn ve c6sterllen arttırma prtııa -
-ı dairesinde ..aıı.c.tı Oln olu-
nur. 

KEŞi DELER: 4 Şubat, 2 Mayıs, 
1 Ağustos, S lkinc:ltefl'ln 

tarihlerinde yapılır, 

1941 iKRAMİYELERi 
1 adet 2000 Linlık = 2000.- Lira 
3 > 1000 > = 3000.- > 
2 > 750 • = 1500.- > 
~ > 600 • = 2000.- > 
8 > 250 > = 2000.- • 
:ıs • 100 > = 3500.- > 

80 > 80 • = 4000.- > 
300 > 20 • = 6MO.- > 

İDAıuiNİ aitu is BANiCAS ıNO~ 
iKRAMiYELi J-IESAP AÇ"' 

lr------------' 
Deniz Levazım satmalrna komisyonundan 

Tahmin flyab Katı teminatı EkaUtmenirt 1 
MlkUrı Cinai Lr. Kr. Lr. Kr. gU11ü ~ 

Skilo NltraWarJan 126 18 90 31/3/941 ı: D' 
1250 kutu leh.m macunu 1875 28ı 25 > • 14.S 6' 
1150 p~et Muhtel!! vida 8575 1286 25 > > 1

5 4' 
800 p:ırça Güderi 44-00 660 > • 15-'a 

1 - Yukımda yazılı malzeme ayrı ayrı pazarlığa konmuş o!UP• 
lılh ~'--'---·- lı . --6• ... ~'""" yazı Ciln ve saatte Kasımpaşada bulunan komisy~· 
pılacaktır. 

2 - Şartnameler her eün iş aaati dphiliOOe bedelsiz ohu'ak ıco0~ 
dan alınabilir. 

j 
3 - tsıelılilerin talip olduklan eııyanın lılzalııruıda ynılı Jı;at'l 

natlarile birlikte belli liln ve saatte komisyonda luızır bulunI"oıııt' 
olunur (2S92l 

, 


