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ANLATAN: BiR GAZETECi Hariçten 'E MEK FiYATI 1 İ stimlô.klere 
süratle de

vam olunuyor 

Bir ihtiyar yata~ 
~da yanarak 

ö ı d Ü 'l- bol mitarda 
~-~=}·kiki~~'"""bu~'!:~ Bazı sah plJr dolayısila yen'den ucuzla-~ ab inııımı deli ederai

Dtz, Nadire hapım 1 • .Alfedenıi-

5iz aıı:ı.ıııa ! .. 
- 'l'elit etmeyinb, eırildua!. 

Bhı dıe görecek.ınn.ıa. çım idi 
Ahi. 

- Evet, çi1nkü? -
- ÇllııkiL Şımdi - ,.. .. 

de.. ya bendedir!_ 
Ürperdim. 
- Naal ! _ Sıra bm da, ,. -

lltıt sizde mi?. 
- Evet, yavrum!- Deh& doğ 

rusu mm sıranızın ne zaman 
olduğunu bilmiyorum!. Fakat 
benım ıııram geldiğini biliyo
rum ! .. 

- Sıranızın pldiğini mi bi-
Jij'Ol'llUIWZ ! .. 

- Evet! .• 
- F:aka.t ba -
- k.'vet, yavrum.. Şimdi o 

canavar beni de ~ ka
rar verıniftir ! .. 

- Oh! Na.dire hanım!. Si2: 
idet& aklınızı kaybetınişııinis!. 
Sis, bayağı tecennün etmişai -
aiz !.. Affediniz böyle kxınuşu -
fUDlU.. Fakat, doğrusu, beıı a.k
lmızdan ~ ediyorum! Bunu 
ciz!iyemıyeceğim ! .. 

Nadire hanım telaıı.r ıslalı: 
gözl.erile yüzüme bakarak: .,.. 

- Oh!.. Yavaş k.onuşaıppp;ı_ 
Diye yalvardı. 
- Evet.. Peki.. Fakat- Ah, 

Nadire hanını • lnaa.nda muha
lıeme edecek kudret bırarkma
dm.ız ki! .• 

Ancak, llize aorarun.. Nı<;in?. 
Mademki böyle bir şeyden şüp
he ediyorsunuz, hayatınızı teh
likede görilyorsımuz.. niçin, bu 
teh!ı"keden kurtulmaya ~ 
mıyor da ldeta billi.klıı._ 

Nİi.di're hanım kupkuru elini 
yüzüme doğru uzatarak sözllmll 
kesti: 

- Oh... Çtin.kü, banuıı c;are8i 
yoktar!. 

Dedi. 
- Neyin!. 
- Bundan kurtulmanın!. 
- An!ıyamıyonım!. Yemin 

ederım ki iı.nlamıyorum!_ Ku
ııum Nadire hanım! .. Ya, affe
denıniz, erken yaşınızda buna
dı012. !. Affmızı dilerim!. Fakat, 
ya bu yahut insa.ıu deli ed;ci 
bir muamma içine dUFmeye 
karar verdiniz!. Bu ikisinden 
b'~-i •.. Zira bu beni ıpı. anda. 
i:ıırşwnda bıraktığuw: şey in
UDJ deli edecek bir muamma
cla.ıı. başka bir ııey değildiı !. 
Betlıaht bir arkada.$ımı, hattA 
kendinizin bile evlAt gibi J>atn
mz:a baatığınız felikeUede, BB
kat, biı;are bir adamın insana 
delıoetler verecek bir katil, bir 
canava.r olduğunu iddia ediy«'
ııun~ ! .. 

Büti!D &ilesini eo. Jı:munç ı,&
kilde öldürdüğünü aöy:ı.>diğiniz 
9'l pdanııp fimdi sizi öldürmeye 
kani' verdiğini bildığin.iz halde 
lwrtıılmak teşebbüsü.ııde dahi 
lıahmmuyorsunuz ! .. Çllııldl bu
nun çaresi olmadığına inaıı
DHflDlllZ ! Buni&r. a!fedeıraini&, 
fakat. hezeyanlardan bwjka bir 
feY olamaz!. 

Mllth~ bir hiddet ""' galeya
na rabnen yavq konıışnak 
ga.)IJ'ftüe kendimi o lıada.r sı
kıyordum ki sesim c;atal ve 
lloğuk çıkıyordu. 

o &ll<la d.ışe..nda. birdenbire 
hafif bir ayak se.ııi işittiğimiz 
:iı;in. Niıdire hanım befecanle be 
ıı:i sustıardu. Elile i~ edenılı: 
teliışla: 

- Oh.. ric& ederim, -
nuıı.. dedi. So111'1L ku.lağıma doğ 
ru eğildl. 

&'ilini büsbütün a.lçaltaralı:' 
- Ne aöylerııenis eöyiıeyiııis! 

dedi. Yalnız biliniz ki, oğlum, 
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---=--- ~ -~ çivi geliyor 
~~.~:.· ~.~ur~r tılabileceöi tahmin ediliyor 
taydıum daCıınacağuu zannet-. Yerli imalatla bir S""ne- istimlak sahalarında 
mıyorum.. i'akat Olaeak Jeyıen . "' Şehrimizde ekmek fiyatlan- tir. Filhakika evvelce kilosu 5.5 
göcürsiinüa!. lık ihtiyaç temin olunacak nm yeniden ncuzL tılabileceği kuruşa satılan miksetin son bir çok binalar yıkılıyor 

Bww _söylerken -~ kır Yakında piyasaya, nteı:ı tahmin edibnektedir. günlerde 7.5 kuruşa kadar çık- İstanbul belediyesi istimlak 

Siltmlı:apıda Canbaziye ma • ' 
hallesindıı Y eniçeşme aokağı 1S 
sayıda otunn 1270 doğumlu 
Bekir kızı Hatice Vereııgül ev
velki gece uyurken başucuna bı
raktığı yanar idare liımbasııun 
devrilmesi üzerine yatak ve yor 
gan tutuşmuş kendi de muht&
lif yerlerinde yandığı halde öl
düğü anlaşılmıştır. Tahklkııt& 
devam olunmaktadı.r. 

pıya ~ ıızattlğı elı titre-, mevcnt olu bolluğa nıı:ıimeten Bu ucuzluğu teıniıı edecek tığı görülmü.ştür. Bu fiyatın da· işleri müdJrlii,,i;fr istimlak işlcri
mekie ıdi. · mebzul mıktarda ~iVi geleceği m.ik, ekmeğin undan çıkan ve ha da yükselmesi ihtimali var- ne sür'atle de ram etmekted:r . 
. _o ~ Jıeyeean ve dehşet haber a!ımn,..,... ınibet tabir edilen kepek gibi dır. Mikset fiyatları tereffil et-{ Son bir kaç gün zarfında Emin 
ic;indıeydiın ki_ odanın kapısı !a- Evvelce maden! eşya ithalat bir maddenin SıOn günlerde ha- tikçe ekın "?iıı maliyet fiyatının önü _ Unkapanı ve Atatürlı: 
vaşça ıu;ılmaga ba.şla) ınca ur- birliği namına sı.vakyaya 15_ rice mebzul miktarda satııudır , azalacağı da tabiidir. Bundan bulvarı istımliik sahalarnıd& Münakalat Vekili-
pennck~.n .. ken~ alamadım. marlana.ıı 350 ton çivinin hu Bazı ecnebi memleketler, rnikset dolayı, toprak mahsulleri ofisi 16 binaya ait istimlilk muanıe- • • • 
Fakat ~ük. evla~ uykusuz.. ayın l7 &inde meınle' etimize! istemekte devam ettiklerinden! del&letile fmncılarm, ekmek nar leleri tamaınlanmıştır. Bunların nın tetkıklerı 
lu.ttan göz!~. _şış:nış ve soba müteveccihen yola çıkarıldığı fiyatlarda kilo başına 2 kuruş hını t<m.zilı taleb etmeleri mıth· yıkılması işi pazartesi günü ilıa- lıltinakalat Vekilı· Cev""t K~ 
~eme~ yuzu .Japkırmw ke- bildirilmiştir. Bu çivilerin bu • kadar bir tereffü kaydedilmiş- temeldir. le ol:macaktır. "" ~-
~ bır halde ıçenye gırmış- günlerde ıııeJıriınize gelmeıll ------------------------1 Diğct taraftan Yeııicamitıı riın İncedayı, dün de vekalete 
ti. • . . muhtemeldir. Ayrıca.. ııon :u.- ili • arka cephesinde bulunan küçük 1 bağlı mliesscselerde tetkikleıiıı. 

Çocugıı korlmtmıımak ıçın manlarda münferit tacirler na- 1 eni den ilaç lngı·ltereden kuşçu dükkanlarının iııtimlılklP... devam etmiştir. 
ııoo _dere<!! ~t ettiğini fark mına hariçten ınemleketlınize ri de tamamlanmıştır. Buolıır da Halk Bankası üç vilayette 
etti~ Nadire hanım da hemen çivi gelmiştir. Diğer muhtelif geldı" gelen mallar yıkılacaktır. yeni şubeler açıyor 
kendini topariıyarak aleıacele siparişlerle beraber pek yakın- Aynca, Bebek . tstinye yolu 
b&km,.tı. da ç.,hriınbe bin ton çivi g-elece- üzerinde buhınan Reşit.paşa ya- Halk Bankası; Gaziıı.nle{\ 

fil ği hesap edilmiştir. Bu ınıkta.r lısının istimlaki de tamamlan • Bursa, ve Kastamonu olmak U. 
Badyo 0aııa™' 1111r da 350 ton ı1a van1ır. Alman menc:oeli Bunlar arasında 1ll1!! ve yalının ykılm••ma baş- zere üç şµııe açmağa karar ver.. 

Hiç bir şey konuşmuyor, su-
1 

Diğeer t&r&ftan Karabük de- -s lanmıştır. ıniştir. Bu şubeler için yeni mil-
aıyorduk. Fena halde uykusu mir ve çelik fabrikaları da ya - ilaçlar gümrük• tıbbi maddelerde ~~ dür, muhasebeci veznedar ve 
bastırmış görilııeıı zavallı ço- kında p:yasaya 12 milimetrelilı: ten -· J...arılıyor PO Lı S T E tirıı:ıem. ur alınma.sı tekarrur et~ 
cukcn.ğız. hiç bir tarafa bakma. demir çubuklar verecektir. ~ var 
da · · · · soba ın Mlidilrlere 170 - 210 - 260 n, sesınz seeıw: çını il ,.._,_,,_ ............ ,_e d~amet- .......... 1 donm• 00 v1\o•;;nden Bundan b'~ mu"'ddet e--· İn- B kı k- .. d k" 

b. oturd raurnw •• ~,~~ ~· ... n n - --- ·~ •vv= a r o·yun e 1 lira aylık verilecek, memurlar 
di ıne gidip lL t m~ktedir. Bu c;ubuklar, çivi bir müddettenberi Tunada bek- giltereden şehrimize mühim 

Solgun yiizile ve derin bir fabrikalanna verilecek ve bun- liyen mühim miktarda mualece mıktarda ithalat eşyası_ gelmiş- ise 3659 sayılı kanun hüküıcı • 
dalgınlıkla ııigıırasını ic;mel..i:e larla c;iVi imal edilecektir. Neti- dün şehrimize gelmiştir. Bu i- ti. Dün de yeniden Ingiltereden orman yangını !erine göre maaıı alacaklarcur. 
olan Nadin hanım. bu küçücü.k cede ~_.. hariçten getirilmek l. lar Alın.an m şeı· 1 h mühim' · bir parti gelnıış' tir. Bu Bakırköyu-·ne b.ıg·ıı Kabatas. Asgari ticaret ve lise mezunu ..~ ~- aı: . en ı o up e- olanlar azami 10 ııinana kaılar 
kız çocuğuna hır müddet garıpl te olan gereluıe dahilde yapı- nüz ithal edilm•miştir. İthal partide. pamuk, yiinlil mensu - köyü civarındaki ormanlıkta ev- banka.ıun Ankaradaki umum 
nazarlarla baktıktan ııonra, bır- lacak çivirlerle memleketin bir ü,ine, bugünlerde başlanması cat, kırtasiye, makine yağı, tıb- velki gece yangııı çıkını~ ve jan- m".,Urıu··gun··· e mu··racaat edebı·ı
denbire yavaş aeele: senelik ihtivacında.ıı daha fazla mı.ıbtemeldir. Her ne kadar bi ve kimyevi maddeler, çelik danna ile halkın sabaha kadar ceklerdir. ~ 

- Gülter .. dedL Uykun gel- nııktarda ~ elde edilnriş ola- memlekette mualeee sıkıntısı çubuklar, köşele kıı3-~. radyo, uğraşmaları neticesinde ve 300 
di.. Sen haydi artık gir yatağı- caktır. yokaa da gele.t ilı\çlann icap et- matbaa mürekkebi, mualecat, dönüm kadar fundalık yandık - Hamiyetli bir vatandaş 
Da!.. tiği şekilde t.evzn kararlaştınl- tuvalet sabunları. kalay, jüt tan sonra ateş söndürülmüştür. İstanbul Verem Mücadele 

lemK.:_~bir· ymek· _}~~ye· reindsoe·ny M 1. V ki}" ~r. Twıa yoli!e gelen ilki mensncat, kauçuk ipliği, külçe Yangının lillbata.ş köyü halkın- Cemiyetine rontkcn makinesi a-""""" ...,. .. - a ıye e J parti mualecenin t milyon lira- kurşun, çelik teller, su aiti tu- dan ve Mutlular >-uyundan Ha - Jınması için İstanbul Hazinedar 
kalktı. Semiz adımlarla doğnı lılt olduğu söylenmektedir. Ay- lumbaları. ırudkostik, göztaşı, san. Recep Necati adında üç çiftliği mutaıi:ı.rnflıirından Hil· 
geniş odanın kö~ cindeki yata- nca, di,;..,.. memleketlere sip& • 28 ton makara, bakır çubuklar, çocuğun ısınmak üzere yaktık- seyin Husn·· ü Subası evvelki te-
ğına gitti. Kendi keodiııine, a- ıiş edil~,; eczayı tibbiye de ya- levha teneke, traktör, sinema lan ateşten çıktığı anlaşılm!-'l berrülerinc: ilaveten yeniden 
deta alışmış bir ına,yıııun gibi, Dün sabah şehri- kında beklenmektedir. Son zıı,. makineleri, piller, kundura ta- ve haklarında takibata başlan - dört. bin lira tCberrii etmiştir. 
gögilıı!üğünü çıkanp sırtınıı. ınan1ııcda ~lteredeıı de mü- ' ban \iı.stikleri, elektrik kablosu, muıtır. • Verem Mncadeıe Cemiyeti, 
hırka.ya benzeoı Ley&& bir şey mize geldi . hinı. miktarda mualece gelmiş-1 l>alık . ağı, kireç kay-ınağı var- bu kıymetli vataridaŞa şilkran 
~~ ~~ aralayıp yır- llaliye Vekili J'uat Ağnb tir. dır. ve minn.etıerinl bildirmi3tir, 

Ben, kızcağızm bu hareketi- dihı sabahki ebpresle Aııkan-ı--.-. _ _.::...= _ _.:-""-,---B-E_L_E_D_l_Y_E_D_E __ , Yerinde bir af Valde hanınır.ı üst katı 
ni ancak hayal meyal göriiyor- dan şehrimze gelmiştir. Vekil. MUTEFERfi K 1stanbulda, kurulan iaşe u-

~~ %ihııen, deh\let ic;inde. ~~~"" =d~9.lt1::: Moda DeniJ Klübü Belediye sergisi ihtiyar. bir kadının 30 ~::t:ie ~t!t ~':.J;: 
bu garip kadınııı 1ıena söyledi·! ::a,:ı,t~~~ı= ı.'l: Zeki Rıza davası 

1 
açıldı yıl hadsi affedildi mıştı. Fakat burası teşki!Ata 

ği ,eyleri düşlinmekte, imkan • ı cakbr. Koda derılS klübü ile Zeki ı İstanb 1 belediyes· belediye- kati gelmediğinden Juııını üıı-
ları ve ihtim&lleri mantıki sll- , Rıza arasında rıkan had'•4nın· u ı Kızının Kemal isminde bir 1 tünün teras olarak inşası i~in 
silelerile sı.ralamağa, bir netice! • ~ nin faaliyetini grafikler ve ma- gençle mÜIUt3ebetinden doğan belediyeye müracaat edilmiştir. 
bir hüküm çıkarmaya uğraş •

1
: l ik rd mahkemeye intikal ettiğini! ketlerle tebarüz ettiren bir ser· ~?Cuğti !ıenüz iki aylık iken ze- Belediye teklifi kabul etmiş _ 

ın&kta idim. Balıtasoca bütUn Bo m ta a yazmıştık. Öğrendiğ'.ınize göre gi hazırlamı;ıtı. Sl!r'gi dün sa· hırlı)~t·ek öldürmekle suçlu tir. . 
ihtiını:ı.mlannı vakfetmiş gibi k h li dan 15 nisanda rüyet edihne-

1 
bahtan itibaren İnkılap müze- Beyo~lunda, Tal'labaşında ota • , 

a Ve ge yor ğe başlanacaktır. sinde halka açılnu",tır. ran l~morfi"a bun·'~- bir bu- vvvvvvvvvvvv~ 
görünen bu iyi yürekli, mazlum t • "'"' IKTISAD 
ııeaısiz sadasız kadının Bahta- Yakında memleketimiz, daha Üniversitelilerin barın- l Pazarlıksız satış ka- çuk sene evvel birinci ağır ce-
sor hakkında birdenbire aöyle- çok kahve bolluğuna kavuııa • dığı medreseler . f t zada 30 yrl hapse mahküm edil-
diği şeyler ribnimi alt illlt etmiıı.: . caktır. Bu bolluğu temin ed&- _.,, nununa muhale e mi~i. Sun günlerde ihtiyar ıu,. 
mıı~ idei& dondur· cek 10 bin çun.l kahvenin Port- T .,.::UK''.:.,~ye reisi doktor 

1 Beyoğlu kuaaı dahilinde iiç dımn sıh! ahT.lli bozuldttı':ıın-
muştu. saitten ~ müı:- ~ u,._, Fatih camii elra· manifatura mağazasının mil • dan tıbbı tice hakkında '·eri-

Odada, evllthlı: kızın gimıesi cilıen vola Çtkanldığım ~ fındanııdığıfakirK. llndiv~itelilerin be- kerrer olarak pazarlıksız satıa len rapor Vekiller Heyetince 
- N·~~'- hanımın. lıü.yük biri tık. Dün geleıı haberlere na?.a- mn· •--'-~ enız meedrmrees:r; ~ tetkik erlilmiı; ve mütebaki ceza. 
•ç ...,.,,. 1.-.uu· .... uıµnasını kanununa muhalif hareket et- aff 42 
teıAş içinde •wrııısifıe peyda o- ran kahvela', lrududumu:ııa. gir- ti. 'finıirıLt SllOO tira.ya ilıale tikleri görülmüştür. Bu dillı:- sının mıı.; ana vuanııı. nci 
lan sttk,_..__ '-'"4 ade ederek,! ınistir. Kahvelerin, hangı' tarik- ohmmu...,·~. ,., gun-e kadar •- , ınd 1_ li maddesinin verdiği salihlyetle; u•..... ....,.. 9 ...., ~ ...... kanlar hakk a ;ı 'ler rapa- '·- ·ı · , 
evvell ;.,11,limi toparlamaya ça le ve ne zaman İstanbula gele- -;....ta baaıa,;l..,;ktır. ....rar verı mışır. 
bştıın. 

1 
ceği belli değilse önümüzdeki.:-~-Q __ -_-~·--- ra cesaaı kesilmiştir. ----<>--

Filvaki ben iDı:: nazarda Ni- ay i<;inde §ehrin bol kahveye., 
dire hannnın lıalrikatcn bir akılı kavuııacağına muhakkak_. 
müvazenıwizliğine uğramış ol - ı nyle bakılmaktadır. , __ 
duğıına hOkmetJnıekte tereddl!d 

Baba ·ız çocuk 
etmemistim. 

Fakat, kadmııı pek çok şeyler 
bildiğine ve bildiklerini son de
rece milteorekkil bir korku ile 
gizleıooğe mahi:ilm olduğuna 
,,Uphe bırakmıyan hali, bu ih
timali ortadan kaldınyorou. 

Nadire barom hiç te delirmi
şe lıerııeniyordıı.. Bi!Alria, ken· 
disini müthi~ bir akıbetin bek· 
lediğini bildiği halde bW son 
derece soğuk kanlı görünmekle 
di. 

Fakat eöylediği ~ akıl a
lacak şeyler değildi. 

Bahta.sor, Nadire hanımın an 
]attığı gibi bir caııa'ftr olabi
lir miydi! 

Böyle bir şeyi asla kabul ede
miyonlum. AnMSini, babasııu, 
kardeşini. o kadu c:oıı: ııevdıği 
nişalısmı o mu öldürmiiştii? 

Hem de gece yanaı o garip ve 
anle 11ımn dehfedi i.illimle:rle? 
Nas.ıl? ve nic;in? 

Şimdi de, kendisine en büyük · 

~~=ov~~~;~! 
dakAr~arla bakmı4 olan biça.- i 

,, re bir kadınca&ız.l da :aıı aynı 
canavarca hissizlikle öldüre
cekti. 

Bn kaıhıı, eğer hakikaten 
böyle feci ve menfur eernra vt\. 
laf bulunuyor iae nasıl ürper -
meden ve en ufak bir isyan his 
si dahi uymadaıı böyle bir cana.
vara aylardan beridir bu kadar 
derin bir ,efka.t göeterebiliyor • 

Ne gibi esrar bu kadını süku
ta mecbur etmifti ! Eğer o kor
kunç ve müthiş öliiın 9lra81nın 
kendisine geldiğine emin idiyse 
de ne gibi bir aebeple bu kadın 
bu feci ikıbete teslim oünakta, 
en ufak bir mukavemet da.hi 
göeter.m.eye \alkııpneme kta 
idl.? 

( Ariıul var) 

On mahtekir dün 
Adliyeye verildi 

Ellerindelı:i malı mlln.kabe. 
koınisyonunnn gösterdiği batta 
yüksek fiyatla •tın.akla sııı;lıı 
olu&k dün on muhtekir ean.at 
ıulliyeye ftrilmişlenlir. Bunlar: 
Galatada. Ttinel caddesinde 83 
sayıda demirci Memduh; Ara • 
bacılar caddesinde. 11 nmnt.ra
da kahveci Mehmet Tan, SirQ. 
ci Hamidye caddesinde fotoğ -
rafc:;ı Nikolıı,. Taşçılarda Yağ 
iskelesinde 11Bbuncu Yorgi, MaJı.. 
mutpa~dı 91 aıı.yıda horodı.ı 
maraza aalıilıi t.ak. Mahmııtpe.
şada Çoraw hanında dantelacı 
Hayim, Emiaiinünde 2 nııma· 
rada yağcr Toı:aa, Kapalıc;azşıda 
65 numara.da Obannestir. 

Sandık döşOren hamal 
yaralandı 

Sirlıecide 8l'&ha vapurlan W- . 
kelesinde lıun•lbk eden Hay .1 
dar bir anlxvipn ııa.ndık indi
rirken dilsmiiş ve yüzünden ya
ralanınu)tır. Hastahatıeye kal
dırılan H&vdaruı tedavisi ya.
pıJınıştır. 

iki kiracıya veriten ev 
Bakırköyilnde Yenimahalle • 

de Tayyattci ııokağında. 80 nu 
maralı erini tamamen ve 11.yni 
zamanda ayn ayrı iki kiracıya 
lıontrato edip peşin para alma.k
la suı;lıı e. ııahılri Gillüııyan is
minde bir lı:ııdzn mahkemeye V• 
ri!nıiştir. 

Çok kan"1c ve §ahitleri de 
pek fula olaa bn davanın mu
hakemeııiı» Y"dinci asliye ceza. 
da l:wışlanmııı ohlp mlidafu ııar 
hitleriı:ıin dinlımmeııi için dunııt
ma befb bir güne talfk edil • 
miftir. 

Çocukların nesebi sahih imiş 
ı 

ama .. Anaları nikahlı değilmiş? 

Uçilncü hukuk mahkemeeinin 
ge<,-enlerde vermi.~ olduğu mü
him bir karar bu defa temyiz 
mahkemesince ııakzedilerek ev
rak dosyası iade o!nnmııştıır. 
Bu mühim muhakemeye nak
_, yeniden ~!anacaktır. 

Çok enteresan, olan muhake
me safaha.tı.nı şurada klsaca 
anlatalım: 

Siireyya paşanın katolik 
mezhebinden madam Mari a.
dındaki ikinci karısından üç 
erkek ev!Adı olnıcış ve bu ço
cuklt.rı da. mad~ Mariyi de 
ilk refikamndan önceleri sakla
Jlll.\I, fakat, bilıi.hare İll meyda
na çıkmıştır. 

Vedat, Fuat ve 8uat isimle
rini taşyan bu delikanlılar ba
balan Süreyya paşanın blrçuk 
masraf ihtiyar ed rek yaptir
mış olduğu Avrupa tahsilleri 

' bulunan münevver ve i~tiınai 
mevki sahibi yetişkin gençler
dir. Süreyya paşa her neden;,e; 
ve kim bilir belki de ilk kan
ııınnı w ondan olan çocukları
nın ikazı ile: bu sırada e""latıa
nnı ve annelerini ihmale be\1-
lamış ve pek ha.kit olarak bun
lar da kendisinden nafaka is
temek üzere hukuk mahkeme
llioe mUracaat etmişlerdir. 

Mahkeme celselerinde önce 
Slireyya paşa bu çoculı lan res
men ret ve inkar etmiş; fakat 
delikanlılann avukatı nüfu.s 
kayıtlarını ve onları Avrupaya 
gilnderdiği zıı.man Süreyya pa.. 
f8Dm el yazısile yazıiı,itı birc:ok 

mektuplan, taTSiycleri ve ınıı. 
raf pusıılalannı ~rak ııaalı 
k~ ibraz eyleyi:nce çocuk
ların nesebi sabit olmııştur. 

An Siireyya paı; bu de-
fa da çocı::klann nesebi i kıı.· 
bul etmekle berabeı· şöyle b .. 
iddia ortaya atmıştır: 

- Bunların ana.lan benim 
nikihlım değildir. 

• fahkeme bu iddia üzerinoo 
uzun müddet durmuş ve neti
cei nıulıakemede "çocuklar'n 
neseb~eri her ne kadar sahih 
ve sabit ise de analarının Sil· 
ıeyya paşanın menkülıası ol· 
mııdığı anlaşılmakla çreulı.lann 
venuıet hak ve iddıa.sında ba
hmamıyaeaklarına.. karar \'C""· 
miştir. Bu lı:arar diğer tarafça 
temyiz edilmistir. 

Haber aldığımı:ıa göre ııiındi 
bu karar ve do ya temyizce 
ııakııcdilerek iade edilmiş bu
lıınmaktadır. Ve n.akz sebebi 
olarak da: 

"Üc (OCuğun da nesebi sabit 
ve sahih olduğuna göre - far· 
:ıı muhal annel<'rinin b:ı.balan 
ile nikılhlan olmasa dahi • co· 
cuklann ann<'sinin Süreyya pa
şanın menkOhası. ve meşru ve 
kanuni refikası sayılacağı., 
~klinde mUlctesep k:munl bir 
hak il<'ri ıriirülmüştür. $imdi bu 
cıok meraklı ve hukuki bakım
dan da pek enteresan olan da· 
vanın yeniden ür,üncü hukıık 
mahkl''11csinde rüyetine b~a
nacaktır. &kalım nctire ne ı 
olııcak ? .... 

·Belediye talimatına ria· 
yet etmiy nlere ceza 
Belediye talimatıaa muhalif 

hareketleri .EJ'örülen 10 şoför, 
4 oto, ve 1 ar:ı.ba. sahibi, 4 o
tobüs bili:t~isi. üı; arabacı hak
kında ceza zabıtları t&=inı e
dilmiş ve tnunvayd:ın atladık
ları görülen 22 ki'liYe peşin 
bir lira nara cearuıı kesilnıL~tir . 

Bunlardan maada 4 kasap, 3 
fırıncı ve 1 sütçü haklanda da 
ceza ?.ubı.tlan tutıılınuştU:, 

f Çöp yüzünd., 
· Cıkan ihtilaf 
' 1 

İstanbul belediyesi ile be!Pdl
ye c;öp müteahhidi arasınd-ı 
çöp!erin şartnamede ırevzuc -
bahis mahıı.lle . dôldllmenıP.Si yü
zünden bir ihtilAf c;ılrnuş -
tır. Bu ihWif, D:ı.imt Encü
men tanfmdtuı tetkik olun -
muştur. Çöp müteahhidi 
m o t ö r bulaınamaş yü-
z n çöpleri AJıırkapı ö .. n
de dölı:meğe mecbur oldıığunıı 

, itirnf etırıia ~ bu vaziyet daimi 
eııı:ii:men tarafından makul gö
rülmüştür. Çöp müte'• hlıi.J ııiln 
bmıd:ın = c;öpl"rt Ahırv.:ıpı 
önün•. döJ<ınesi kabul olıı=ıuş- 1 
tur. Ayrıca belediye de ruilte -
alıhide bu hueustıı. l>ütrn vesa
itiyle yardım edect:ktir. 

Tamamlanan imar 
planları 

Şehircilik müteha.::sun Prost 
Eyüp ve Boğaziçinin imar µlii.n
la.nm. imzalamıştır. Bıı pLinla.r 
şehir meclisinin Nisan devreıd · 
içtimalarına ııcvkol '"..'.lcaktır . 

Diğer taraftan S tya. mın-
takasının imar planları da ta.- ' 
manılanmıştır. Bu mıntakada. 
bulun:ın lstanbul surlar=· iki, 
tarafuıda da şeritvari bir yeşil ' 
sa.ha vücuda getirilecektir. J 

Dfnkü ilır cat 
Dünkü ihracatin yekfımı 200 

bin liradu-. Dün de Alınanyaya 
tütün, İsviçre ve Rumıı.nyaya 
deri satmı!ibr. • 

Gam' k getfrtTyor 
İstanbul Karaııgozlar Cemi -

yeti Kooperatifi JWklltadaıı 
9000 kilo goml:ık getirtınek i<;İD 
teşebbüslere girişmjştir. Y alruı· 
da gomlaklann meııılck:etimiz& 
gelmesi ~nmektedir. 

Çocuk Bayramı 
Hazırhklan 

23 Niaıın Çocuk Bayramının 
20 inci yılı mWıasebetiyle Ço
cuk Esirgeme Kııruınu bu s& 
neltl bayra.ının her seneye nis
petle daha. verimli olması iç.cı 
şimdiden hazırlıklara başlamış
tır. Çocuk Esirgeme Kuru.nu 
yurdun en mühim meselelerin -
den olan çocuk davasındaki ça
lışmaları ve alınan neticeleri te
bellür ettirecek bir şekilde kut
lıılam•l•n için memleketin her 
ta.rafındaki Çocuk Esirgeme im· 
rumlarııı& birer tamimle bildir
miştir. 

Çocuk haftası miinasebeti
le 23 nisandan itibaren bir haf
ta müddetle radyoda çocuğun 
sıhhi durumu hakkında konfe
ranslar verilecek ve çok çocuk· 
lu ailelere DAkdi yardım edile
rek, memleketin her tarafınd'l 
gürbüz çocuk mü.sabakalan 
tertip edilecektir. 

Bundan başka haftanın her 
günü çocuk bahçelerinde terbi
yevi mahiyette oyunlar tertiD 
edilcL-ek ve muhtelif eğlenceler 
yapılacaktır. 

HALKEVLERI 
Şlşll Ilalkeviadetl: 
Martın 29 uncu cumartesi a~· 

lj&nll saat 21 de Halkevimizi 
salonunda C. H. P. Beyoğlu ka· 
za merkezi başkanı ve Baro 
Reisi Bay Mekki Hikmet Ge
lembeğ tarafından (Dünya ah· 
valinin son vaziyeti) mevzuuD• 
da mühim bir konierans veri"": 
cektir. Davctıyelerın HaJ.keVl 
büı'OSundan ahnmpm 
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~===E=L=S=E=F============= Şiıa dilik ::,:::-Sabah -==Bu kadar! 
• ''18'' Ay talyan 

işgali altında 

Her=.:==-

Türkiye kararını J oı·a 1 lll E Yine bub-stillere, 
vermiş, yolunu ·· l 

çoktan ,,eçmiştir zuppe ere ve 
Bazı Fransız gazete!f,ri.ne bir ~--------- ·--------"" ziJppeliJıleı·e dair 

Antalya ve havalisinden notlar 
==! Yazan: Diiııiş Remzi Korok I== 

işgal kumandanı konsoloslukta . -
Marki Farantinin telaşı. - Mutasarrıf 
vekili dinleniyor.- Halk heyecan irin-

hal oldu, memleketlerinın inhi- . . 1 YAZAN: Şurada, burada be.zl şildi-
damı üzerine sanki ayni akıbeti, Ac:ıba,. ~il; ettıkl.en r:ey- O zamandan beti, bu renklena yetle kulağıma çalınıyor ve o 
daha dünkü müttefikleri ln-1 ~er! layı.k!yle gorup ,aynıyle uık.-- ı F L Q z Q F mahiyetlerinde lRgayyür hasıl kadar sinirleniyorum ki. elim-
gilizler başta bulunmak üzere, lit edebilıy~rlar mı. Malilm Y"• olması sebebini iı.liınler layı-, den gelse; bu gibi mtiştehilc.rı 
her memlekete temenni eaer bakmak, gorm.ek demek degıl- RIZA TEVFI"I·r kiyle tetebbü ve tahkik ederek. bir araya loplar. bir k;unım. lıir 
gibi bozgııncu l:ir dil kullanı- dır. Bu kabilıyet o kadar mt!- ~ bu hiidôsellin tabii kanunlıırını gaı'Di?.oua k<ı.patır: Av upa "''i-
yorlar. 1 irim bir h~er~ ki,_ ~sanlar l!llm11ı1:::.ı:ııı:mımilıiiiıiı.iiıııiiııiiiasr ve başlıca renklerin (mütcı'1.· lc-tlerinin tabi ol lukları ı;art'a-

Tedavisi müşkül, müzminleş- onu - medeniye~~n tek~ülıle be- lO mimlerini = Couleurs comp-1 
miş hastalığa tutulmuş kim- 1 raber artan - mukcrrer ıdmanlar - - leınentaires) - t...::rübe ile bulup ra göre yaşatırım. Biı k •re o-dedir. - Kumandan yaltaklanıyor. seler vardır ki bunlar başkala_ ı ve t<;crübeler ~yesinde kazaca- kat'i olarak tayin etm' :Jer<lir.1 nun tadını tatsınlar ondw1 ımn-
nnıu sıhhatli gürbüz ve zinde bılmiştr; hatta herkes, bu ıt- roix Dölakurua); gölge ver- On dokuzuncu asrın en biiyülc ra. yi:ıe böyle zi.ippcce ukalalık-

-17- yaşamalanna'. tahammül ede- 1 mana, dogduğu günden başlar mek hüneri (le clair - obscu - filozoflarından me.,.uur (H~r- larda, ukalaca şikayetlerde bu-
mczler ve onları da. kendi has- ve etrafında bulunan .,eylerlc re) ünde (Rcmbrandt- Ram - bert Srıencer H. Speruıer) in lunurlaı mı balmlım? 

İşte tam bu sırada idı, ki; e
ııaaen bütün gece daireyi ter -
ketınemiş olan, uykusuzluktan 
gözleri mahmurlaşıp; sabahki 
vak'a üzerine de büsbillün kan 
çanağına dönen mutasarrıf ve
kili Talat; kumandanın geldiğı· 
ni öğrenerek bitişik odaya koy
muştu. 

Şehrin bu nazik sıralannda, 
en nezaketli ve mühim vazife
leri üzerlerinde toplayan ve 
dil.şman memleketlerin bütün 
siyasi ve milli temsil haklan
nı omuzl:anna yüklenmiş olan 
bu üç mühim şahsiyet; i.\ıgalin 
başlamış olduğu dakikalardan
beri ilk defa böylece karşılaş -
mış oldular. Usulen ve re.ımen 
yekdiğerlerine yapmaları ic:ap 
eden ve bir tekimUI kabilinden 
olan bir takım ııeramoniler ve 
merasim şöyle dursun Meta 
eahsi bir nezaket ve hürmeti 
bile unulmUflardi. Bunun için 
mutasarnf vekili odaya gi • 
rer girmez kum:and:andan evvet 
konsolosa doğru yürünı~ ve 
l!Omlllfbı: 

- Nedir bu kan'ıklık? .. Ver 
diğiniz söz bu muydu bize 7 .. 

Diye ııomılJ!tu. 
Ne aelfı.m, ne sabah edilmeden 

yapılıveren bu 80rgtJ; hiç Şüp
hesiz; zatt'n 911-skıua dönmli~ o
lan konsolosu bfuıbUtUn şaıı.ırt
t.ı. Hiç bir cevap \'eremlyerek 
bu bahse girmek i~in vakit ka
zanmak üzere komutana dönUp 
mutasarrıf vekilini IA"''tı: 

- Ant:alya mutasarrıf ve 
kAletlnde bulunan 'J'ırnı.t bey' .. 
İggal kuv\'etleri kumandanı nll· 
ralay Ka\'9..llcro C.ano Aleksan
dro cenaplan. 

Mutasamf vekili,. bu mera
sime 1ca,.,,.. biraz itidal neyda 
eder gibi oldu. Fakat el ele ve
rip toka edilirken .. 

- Ne iyi bir tt'ııadlıf dedi! 
Mademki daha mesul bir amit 
He karşıla.ıımış buJu,ıuyonmı. 
Ayni sualimi kendil!!rlne de 
yapmama müsaade ederler mi!. 

Konsolos; bu sözleri aynen 
Jrumımdana terc\lme etti. Çün
kü Marlri Fo.ranti U?.lill zaııı.a.n. 
danbeı-i bugünl~rin hülyası ıle 
yaışnmatta olduğu Antalyadan 
tlirkçeyi çok gilzcl öğrenmiş bu 
lunuyordu. 

Mfrala}' Cano Aleksandro; 
memleketin amiı-t nriyetinde 
bulu.nan Talatın pek haklı bul
duğu suali karşısında; siyast 
bir manevra ve koltukJanıa t:ar
zlle hareket etmeyi en münasip 
yol buldu: 

- Af buyurul~un efendim! 
dedi. Bu birlm en büyük bir ha
tamu: oldu. Fazla müdekkik ve 
ha.sıı&S bir İtalyan nöbet~isinin 
sebep olduğu bu h!<lise eminim 
ki pek le izam edilecek bir ma
hiyette değildir. 

Talat Bey tercilmeyi aldıktan 
rıonra: 

- Aman naeıl olnr kuman -
dan! .. Bütün ş~hir alt üst oldu. 
Memleket ıı:ı.kinleri büyük bir 
korku ve t~liiş içindedirler. Hep 
si yakın bir katliam başlıyaca -
ğına ve hattA başladığına hük
mediyorlar. Böyle milhim ve 
nazik bir sırada değil böyle ağu 
makineli tüfeklerin dakikalarca 
atış yapması; bir tek tabanca 
kurf;!unu bile -Allah saklasın
bUyllk va.k'alar, «iyasl hAdiSG
ler, kanlı vıı.k'alar ~ıkarabilir. 

Mutasarnf vekili Talltın söy 
lediği sö?.!er, hiç te ya.~ından, 
başından ve tecrübctıinden ümit 
cdilmiyL<eek derçoode L'<..'lbetli ve 
oldnkca da sertçe söylenmişti. 
Eski konsolos ve yeni siyasi 
mUsa,·ir ( ?) Marki Fara.,ti hıı 
vaziyet karşısında adam akıllı 
afallamıştı. Biraz mırın, kırını 
etmeğe, hatta; giıya kumanda. 
na bu sözleri aynen tercüme e· 
denıe belki onu da lğza b eder 
de ara<la ı;ekilsiz işlt'r olur gibi 
ufak yollu tehditlerle ınutasar
J'lf vekilini koı·kutmağa. bile 
yellenmi~ ise rle ınutaııarrıf 
vekili Tallt hiç te bu gib ağı~
lanı. kulak asacağa lıenzt'me
mişti. Nitekim: 

- O!'aaını bilmem. Fakat ben 
bütün htldiscyi olduğu gibi ait 
ınercie; bai;,Iı bulunduğum ne
:r.arete bildiı-v.,eğiın... Babıali 
de ic:ab eden r~sml ııı~ knmata 
ha.\! vurur clb.: le. O zaman 
eiz "" kumandan Cano Aleluıan 

dro daha müşkül v.Wyette taWrlariyle musap görmek is- (yani harici alemle!) temasla- brand) müstesna bir deha güs- de tıpkı ı.:;yJe bir tccrübe!ii \'arj Meoola: 
kalmış olursunuz ı<annederi111- terler. Bö~le olursa (&lemle 1 nnı, o tecrilbeyle ikmal eder; termiş ve üstat tanınmış büyiik ki ı·enklerin maöıiyeti hakkın- -- Aman monşer ! Her ~e-

Deyince bu ııözler siyasi mU- gel!'n felaket bayramdır) kabi- hatalarını da, yavaş yavaş tas- artistlerdendirler. da hayli müddet ce.ıal~e kı<l-' ye i'.1tikar, her şeye !.ile kanş-
,,aviri bütün bütün şaşırttı ve !inden öz hastalıkların.ın teh- hih ederek, doğru ~örebilmek Renklerin ma.'ıiyclini -bir mış bulundufunu isiıat ediyor: I tı. Artık sabahları tereyağı yi -
tercümeye vakit bulamadan: likesinin azalacağını s::nırhr ' kabiliyetini kazanır. Alimlerin bakışta anlamak ve bir çok kendisi de bnnu itiraf etmek yemez oldum. Hem pahalı, hem 

- Aman ne yapıyonıunuz! ~te tıpkı bu bedhah marizle~ pek ehemmiyetle tavsiye ettiği! boyaları- kat'! nisbe~iui bula-ı için .ilfiz9.men- ~u sözleri ııöy-1 de mabliıt. 
dedi. Sakın böyle bir :;ey yap - gibi bazı Fransız meslektaşla·ı ve (education des sens = his- rak -tabloda, fırçayla- aynen Jenıi~t:r; -- Ya .. ben ... Ya ben ne yc
mayllllZ. Sonra bir takım büyük nmızda Fransarun mağliıbi - !erin terbiyesi) dediği; işte bu gösterebilmek o kadar giiç bir (Ben giı1genin s>yah renkle p:ıyım şeı-i! Tiryakilik var sı:r
ve politik hadiselere meydan yetinden sonra başkalanna itmandır ki, herkes -ya,'ladığı ı hünerdir; (demin isimlerini Yik-r olduğuna kana'\t etmiştim. Se- de. 'l'adı, tuzu yer:nde bir kaiı
vermiş olursunUz. Biz bu hil.di- zafer temenni etmek şöyle müddetı;e- bilerek, bilmiyerek rettiğim büyük tlstatliU'laıı nelerce bu kan:tRt ü,.-re ya$a _ ve bulmak mümkiin değil Ju. 
seyi burada, kendi aramıula dursun, böyle bir ihtimali bile onu icra eder, ve (işine yarıya- meşhur Fransız ressamı (ve on dun. Sonra di1'lrnt edince anla- En i)'isi bile yanyarıya nohl't. 
kapatırız, olur biter. Düveli ağızlarına almak istememekte- e&k bir tarzda!) bu kabiliyeti- dokuzuncu asırda kendi mesle-

1 dım ki, bir şeyin gölgesi "donuk Gel sen kahve tiryakisi ol dıı iq 
müttefika ve Roma makamatı dirler. ni arttırır. Bu kabiliyeti hor kinde romantizmin m\lcssi.ııi bir surette,. onun rengini ak- bakalım. 
bu hiıdiseden hiç bir zıunan ha· Tuhaf bir haleti ruhiye.... görmemeli, ve herkeste az çok (Delacroix nın - estetik kitap· / settiri;•onnuş. Deha sonra an- Diğer bir mecllste de şu t~ 
berdar olmamalıdırlar. Ufak * mevcut olduğu için, kolay bir larına naklolunn.uş.. pek mühim !adım ki bu da yanlış bir fikir· rane: 
bir şeyi büyütmekte ne mana Bizi yukarıdaki satırları yaz- şey zannetmemelidir. San'atkar ve tesadüfi bir keşfi vardır.! ml9; gölgeler de, renkler de, _ Ah hem,,,..ri ! Yine koyuıt 
var• mıya sevkeden şey bir Fransız için -hususi. yağlı boya ile mşe- Ben size onu kısıı.ca naklediyo· etraftaki şeyl-:rin renklerin len 

M~taaarrıf vekili; esaa va - mecmuasında gözümüze ilişen gıı1 olan ressamlar için,- son de nım. [ •] mUteeıısir oluyorlarmıt) f .. 'i ~-kuru~ .... Kuzu del'll(;n 70, 8() 
kayı bilmemekle beraber !tal- bir mütaıea. oldu. Bu Fransız recede mühim ve pek kıymetli (Dela.croix Paristeki atelyı;;.wde Cünôa 9110 . 1940 ucu 8iJ8.gt ınıneyor. 
yıtn iıgal kuvvetinin her halde mecmuası Balkanlar vaziyetini bir kabiliyettir; hele renkleri bir tablo yapmakla me,gıılmüş; Dr. RIZA Tf;VFlK - A .. ili.hl kardeıı, B1ğın bi-
pek yıtnlış bir i' yapbklanuı ve tetkik eden uzun bir yazısın- iyi görmek ve iy terkip etmek- bir halının sarı rengini bir tUr- Bono Balı •ll.n.rw .. dı le 40 kuru~ alamıyoruz. Has-
bunun memleket dışına çıkarak da: "İki hükumet kararlarını le (yani, frenkleri11 -le coloriıı= 1ü vermemiş, halıdaki parll\k _ panııı 50 den aşağı indiği yok 
yaı-iiiiğyar tarafından da du- \'erdiler ve cephelerini tayin et- kolori- dedikleri marifette!) bi- lığı tablOE!Ullda aynen taklit c- [•••] Sp~', mfüı.etwii~l;k- ki.. 
yulmasını istemediklerini çok tiler: Yunanistanla Bulgaris- rinci ıarttır. Bu hünerde tema- dememiı. Ac:aba (Rubens), na- ten yet:;.11ıiş resim ve lwykel Eğer 81\ysam. söylesem buna 
iyi hiıısetmişli. tan. Diğer ilcisi ise bir karar yUz etmiş d8hi artistler pek na- sıJ bu (Kolori) hünerinde mu- yapabilir bir ge~ old:ıığ.; lwlrfo benzer tlaha neler de nt'ler. Şim-
Heıe Markı. "'---tinm· tel• _ vermek için düşUnmekle meıı- dirdir: (Kolori) de (Rü - affak 1 rd • eli d" .. l.."Ut>tıetU i.rtidadmıtı BCtıkiyk di asıl siz olun da bıınlAn du-.., ...,..., " gııld .. ı y l il Tür' - v o uyo u '· ye uşun-

şı, bilhassa müttefik devletle - · ur er: ugos avya e - bens) ["] (Veronese), (Delac- milş, w deıiıal bir araba ısmar- pek genç iken fel<K.fe.>/e öım-iir yup sinirlenmeyin, bu ukalalık-
rin o Birada 1stanbuldaki ~gal kiye "' H Iamış, (Louvre = Luvr) müw- ftÜ va.kfet•niş ve 1<-Nimill fe~- lara, bu züppeliklere kumayın 
kuvvetleri kumandanı bulunan * [") (Riib6M) Holla.ndamn sine gı'dip (Rübens) in meşhur __ ı-_·_·_k>ın __ n11_ 8_. tu_"'_·______ bakayım. 

Franaız mecmuamnııı. bilhaa- ( Amıerıt) şehrinde doğınıı.ştıır. 
general Harington ile, mareşal sa Türkiye hakkında: "Bir ka- 0517 _ 161,0); flaman, yoni tablolarını, bir kere daha dık- Bulmuş da bunayorlar; okka 
Desperinin kulağına gitmesin • ... · · d""''--ekl katle seyır· ve tahkik etmek ı~ ADLI 'EDE okl>-a. kilo kilo, endaze endaze, rar verm-. ıçın _...,,,, e Alman cin8indendir. (V eroııe- -
den çok fazla teha\!i ettiklerini me§gllldür . ., demesinde büyük 3e) ltaıyandAr. (Vetıedik) civar tem~ O zamanlar Pariste kul- ı Bl aı-şın arşın, metn> metre ... N., 
g&tcriyordu. bir lrakmlık vardır. Türkiye lcın>ıda (Yenme) şehrind6 doğ- Janılan at arabalarının mefru- r muhtekir adliyeye :ırayıp da bulamıyorl~r. nek·rı 

Filhakika; Cano .Aleksandro kararını vermiş, ta.kip edeceği m"1hır, (15! 8 _ 1588). (Rem· §atı, san renkli kadifeden iınis.1 verildi eksik sanki? .. Lif işte uk~lalık 
da, siyasi müşaviri Marki Fa - ,.olu çoktan seçmiştir; hatta brandt) da Holl<utdaltdtr; (Ley Araba gelince, bu keskin gözlü. Galatada Mahmudiye c:adde- Sonı-a bir göz atıp da g8.U'iı>-
ııwti de en çok bundan korku - Bu!ı:-aristandan ve Yunanistan- d6K) "'1ırindc di!ııycıı,oa golmi.~- resııam, bir anda görmüş ki, sinde Yani Keçecjt.ğlu adında lerd~ki ajansları görmiyorl:ır 
yorlardı. Btınun için a.lelaoele dan çok evvel Başta aziz Baş· ı; ( 1606 1669) t•-ı .. g·ölgede arabanın san kadifesi, birisi, 1270 kilo kalayı fiyat mü- de~il mi?. işte meselıl bir ta-
bir çare bulmak, i§i örlbaa et- huğ Milli ~tim.iz bulunmak- ,.;; ,.; ~·'"j= menekşe rengın· de akisler veri- rakebe komisyonunıın koydu - nesi: 
mek için ne lizımsa, hatta ne ı;ıartiyle, bütün Türk büyük- / w::ımtı rşt m sın.... ğu fiyattan fazlaya satttığı için 
kadar fedak'rlık ic:ap ediyorsa l . lüzum "·-1 lduJc mıı:vaffrık olarak, memlelııefüıde yor! Bu mlişahedesinden çok Cilınhuriu. et mliddeiumumiliğln" e "Vişide beygir eti vesikaya 

" en """' o ça ve t'63samlsk .-.•4.ı.....- ıo"''·ıa·linı· memnun olarak arabacıya hak- v·-''-'gtir! . "·b· t t ı ı • -1 d 
.,... ......... ve c un,,~ vazıye- temm etmu, ("-'---'-, Jl'~aıı- kını ve bahşişini verip ıınvmı~. s · d ı.... ·b· k 

her ...,yı· yapmayı go··ze &Imım .. Tilrki ümh' .,_.....,_ . 1 rnıu ~""' .,.."""' ..,,. ı u umuş.,. ,.,, a ınız ya .. 
!ardı. Bu sırada onların ne usul tlıı' tasrih •'-. 1 .,. .,,,....,~.,.~ ' • 8' . k ak 1 ıgır, ana, .,.,,. g• ı oyun ve 

ı . """uı er ve: .•. . 81Zdtr,· (Retmes = P.-) -h- artık müzeyi ziyarete lttzıını ır eroın aç· çısı 'k k tl · d~l Bey ve nirt.am, ne de temsil ettikleri - ~~"ııkım,.:a verdigımız __,_,,_ ,,_. .... ~- "' ·· · ek · hk. ld gevrecı uzu e en e~ · -.u.w; __ .__ ......... ...,.-.LO ... r gormıyer ışine devam etmL• ma um o IJ . t' t ti K' b'I' nı--de\'letin ı;ahsl maııeviyet ve hti- ıımıe sadıkız! cüml.;,.un tekrar _ ;ç=z_ ·. imiş!... ., gır e ı. a e . ım ı ır o ~ 
viyeti, ne de kendilerinin işgal edegelıni§lenlir. 1 zahmetinden kaçınmamalıdır-: da ~ur ==k~k!:; da naAıl şeydir? Kadidi ~ıkmı~. 
ettikleri makamatın ciddiyet v• T'ılrk mebuıılan tarafından !ar. Han"i tereddüt çorbacı? [••ı Delacro~, bir hoş leaa- , evvel Galatada bir paket eroin moruklaşnuş, canı çekilmiş ncR-
remiyeti mevzuu bahis değildi. Türk beldelerinde verilen kon- Türkün azmini ve kararını A- düfe mcd.,un bulıı-" .. ""· bu l ,·ıe ·-•-•an·-'- ••lı'ye beşincı· D<'lerin kesilmişi.. 

1~iiJ~i7n le..:rii.beyi (183ıJ) 8ell8- ceza mahkemeslne verilmişti. m=u ""'" - -
Şimdi bütiin dt1şUndükleri bir feranslar da bu hııausta küçük merikan matbuatı bile ta.ltdirle ,,- .__,," l .r=~ ......... - Bunları "-'-'- bo"....,'ler·' ye-
nokta vardı. O da kınlan potu bir tereddüdilıı. izini bile bırak- ytdederken bize en yakın, en Binde yapnıışt.. Tam. 0 sırala,· - , Dün yapılan duruşmasında direrek bir ceza. tertip etmt'k 
Riiratle tamir etmek, halim vej mıyacak bir vuzuh ve kat'iyet- ı candan bir millet matbuatı ol- da, Wyük ı;ratlS'L: şairi (Victor Saminin cezası sabit görülmüş için dediö,im kamplan kurmalı 
mahallt hUki\mcte bu işi affet· tedir. Bundan 7Aln'll kadar ması tazım gelen Franstz bası- Hugo = Vikt-Or Vgo) da edebi- ve bundan evvelki mahkiırui _ ki... Oradan çıktıktan sonra bir 
tirmek ve bir dllha ağl"I! alın -

1 
tilphe edenler Türk vata.ıuıun j nınııı bundan gafil bulunması yatta ,.0 ,.,antizm ınesl,,ki>ıi te- yetleri de nazarı itibara alınarak yiyip bin haındeyliyerek halle. 

mamRk, k!llll!eye ve bilhassa arzettiii, bütlinlük n yekpare- ı:erseJclen acınacak bir haldir. sis etmişti; im de kendi ııa?11.1- iki ay hapse mahk\\m Olmll!! _ riıı.e şükretshıler. 
müttefik devletler rüesası ilıı !ile manzarasına bir göz atmak A. C. SARAÇOÔLU rnıda ayni 1ıı.ulek m~simdir. tur. MuRAT SERTOGLU 

Romaya duyurtmıı.mak üıere '1jji~~~~--İdii--iiii;;~iiİİİİIİii--İİİ6i~~İİİİİİİİ----iii;jj~İİİİİİİİİİ----~~~~~~~~~~~~~~~İidİi~--İiiiii:iiiiİO$i~~-.~ifiitaii~~~~~~~~ kapatmak idi. 1 ! 
Bunun için kumandan da, Filo yalııu deııir.e açıl -

Marki Faranti de her şeye razı dığı zaman kendisini malıfıQ 
idiler. Fakat her ikisinin de 1 addediyordu.. Y aJnız denizler-
ayni fikirde olmalanna rağmen de filo müsterih bulunabiliyor. 
henüz müdavelede buhınama-1 du. Fakat böyle müteauıdiyeıı 
dıklarından ikisi d<! rey ve söz denizleroe bulunmak ta hem 

birliği edemiyorlardı. Hele! zabitlere, hem efı:ada dehşetli •----------------------------------
tam kumandanın geldiği ısırada bir yorgunluk yüklüyor, ına- ı j ., 
mutaRamf vekilinin de yanla- kinleri yoruyor, mütemadiyeıı ( Y E N S A B A H ) iN B Ü Y Ü K S İ Y A S l T E F R İ ı S l 
nna gelmiş bıılunmlU!l bu an - mahrukat yakına.ya sebep olu. •·-----------------------------------• 
laşmazlığa blltün bütün fıısıit\ yordu. A 

1 
A. 

~~~~:::::ı;~kY:t:~r~~~~ ı:a ~= ~~ ~~ t antik Meydan Mu ha re besi 
bile fırsat bulamadan telişlı ni yazdı. Bundan anWılıyordu 
tel§.şlı ve Adeta mutasamf ve-' ki, Almanya açık deniz tahtel-

• •• 
DU y 

kilin.i okşarcaaına ve müdafaa- baMrleri hususunda bize kar- Büuük filo ve denizaltıların saldıgvı dehşet - Limanlaı·-
ki\rane ııözler ııöylemesi ku- §1 mütefevvik mevkidedir. B~. 
maudn.nın dikkatinden ka~ma - bir deniz harbinin ilk safha - daki tehlike - Denizaltılara karşı müdafaa - A.mirallı-
mış ve onwı her halde diklen - sında küçük gemilerin çarpış-
diğini, vaziyeti resmt ve yük - masını bekliyorduk. Evveıo. ğımızın gayretleri - Audacious battı - Kara günler; 
sek makamına bildirmek üzeııı küçükler çarpışacak, ondan ... dl B 
ayak diremekte olduğunu hüı- ' !!Ollra sıra büyüklere gelecekti. umumı en şe - Bhrigemiz ne iş görüyor? 
set.ıni~ti. K.onsoıos.: ı H.:._~-~~kü~':.~!1 bUyükmil ... ~ "•"'ı.. deniz talıtelbalıı'rlerı·· y gt:2llUOOU.U,, ~~ ge enn . ...,.....H ,..__1 d ( .,___ . az a n . bir tevakkuf devresiniu basla-

- Markı; dedı. Mutasarnt tehliketıi bertaraf edilinceye ıruz eu6v an ~ lıma· ( • --] ması muhtemelclır. Belk'i o ·?.a-
vekilinin ne söylediklerini bil -ı kadar, Şimal denizinden uzak- n~) açı}arın~ çak. mühibı ve man Almanlar, hakiki bir isti-
miyonım. Fakat anlıyoruııı. I Jaştınlması fikrini llZUD. boylu ~uph~z eksik .bır t:ara~.u~ v. Ç6o·5· r~ ı· ı la ordusunu Şimal denizi iize-
Deyiniz ki kendilerinin çok hak- mUnakaşa ettik ifa ediyorlar. Şımal denızıru riaden ileri atmayı hMD fay _ 
kı vardır. Büyük bir hldise ol- Jellicoııun ftni.nce büyük saffı harp gemileı:inin geçmesi dalı, hem münıkiin addedecek-
mamakla beraber bu kUçük harp gemilerindeki tefevvulı:u- ne .ve o .sularda cevelan etme- Jeı.-dir. Amiralliğ'in fikrine gl'-
vak'a bUyük ve ka.ıı felaketle- muzu kale almam.ak, onlan l~'.'!'e lüzum yok. Mahdut ve .. . lince böyle bir tcscbbiisteki 
re biüs olabilirdi. Anc:ak ken- denİ7.altılann faaliyet sabalan kuçük maksatlara. ve hedeflere vıızorlerı aalınak, yahut ,;;\de- müşkülat, harbin başındanOO. 
dileri gibi çok müdebbir \'e akıl-ı içinde bulundurmak intlhar et- münhasır böyle bir manevra ce denizde bir kat'i netice al- ri bizim öğrendiklerimb.e naza-
lı, bir genç mutaaarnfın başla- mektir. Bu amiral denizaltı- vahim neticeler tevlit edebi - mak üzere harbe gizmek gibi.. ran hiç bir suretle azalmamış-
nnda bulunduğu ve birıim de !arın faaliyet ~aları çok lir .. Bugünkü v~yet~ Şimal lngilterenin istilası tır. 
ı,endilerinin her ne emrederler-,· ahd t ld • b' ' Ok denızınde kruvazorlerın mulı - Al t 1. m u o ugu ve ızım - telif . tik ti d . ı· man opçusu ge. mcoye se onları derhal yapnıağa hazır yanus ticaretimize mani ola _ _ . . ıs . ~e .er e ceH~ anı tehlikesi ' 
bulunduğumuz böyle bir yerde ınıyacaih (o zama.nlarda bu kafıdir .. Bliyiik fıloyu son de- kad 
eminim ki hiç bir hadiseye doğru ldi) ve denizaJtılann rece emın vaziyet!C:"de muha- "Bu ilk iki ihtimalde, henüz _-!!;:.: 
meydan kalmadan bu ya.nlışlık diğer gcınilere, limanlarına f~ etme~ o~un yüksek ku~- onlar harekatı bitirınedeu ijjz "Böyle bir muadele karşı 
kapatılabilir. Bu rica.mı kendi - girmek hu•uswıda yardım ede vetinden hıç bır şey kaybettir- büyiik kuvvet!err<0ble yetiııe - sında, bilfarz 150 bin kişillk 
!erine anlatınız. miye.:eği kruı.-ıntinde idi. memek urtile silratini, taar- bilirsiniz. Son ihtimalde ise: bir ordU11un topraklarımıza 

Marki bu sÖ21eri tercüme e- Sir Con Jellio saffı haı·p ge- ruz kabiliyetini arttırmak. üro- sizin de onlarla ayni gayeyi ihracı feci bir akıbetle karşı _ 
derken <laha twnturaklı ve yal- ilerinin 11imalden uzakta ve re Skapa Flov Locheve liman -deııizlerde kat'i neticeyi al - laşacağından eminiz. Şimdiye 
clı?.lı kelimelerle; T~latı daha' milnakale yollarını himaye lıinndan uzaklarda deınirlet- mak ;:ayesini- güdeceğinize kadar cereyan eden hl\rp, AJ-
ok~ıya.cal< ve koltuklıyaeak bir Jçin kullanılma.mm teklif celi - meye mezunsunuz. Fakat bu ~üphe yok. manlann topçularına kat'! bir 
ifade ile ~ir~ı,;el<;Jtirmeyi ilı .

1 
ıordu. takdirde de bana tekliflcı·de "İmparatorluk mü.Jafaa ko- itimatları olduğunu gösterili. 

nıal etmemuılı. Ne de olsa tac- Kendi'Sine şu cen.bı verdim; bulunmaya mecbursunuz. rniteı;i, harbin ilk ilü ayının 'Bu 150 bin kişilik orduya Al-
riibcsiz bir vekil bulunan mut:a- - Sizinle tamamen ayni fi- Bu suretle hareket ederek tecrübelerine istinaden, lngiJ- man torıt;usunu ilave etınez;;e-
sarrıf Talat bu ya.ldl7Jı cüml"1e kir-deyim. Kvarl:ıştınlmış o Alman filosunu harbe sürük- terenin <.Stilası tehlikCE>ini bir niz Almanlar, miithiş bir kuv-

ra bunlara gel.inceye kadar sJ, 
ziu emrinizdeki filo kat'i kuv
vetlerle müdahale etmek ~ 
k&f! vakti bula.calrtır. 

"Fazla olarak, Alm:ınlar en 
iyi kuvvetlerinden 150 bin ki
şiyi ayınp İngiltereyi istila
ya gönderinceye ka.daı· biz de 
bizim tu.ı-af'tan ayni mikt:arda 
kuvvet ayırıp müvazeneyi t& 
r.is edebiliriz. Hatta denwere 
hıi.kimiyetimi.z sayesinde, Al
manlar Şimal deni7inin geniş 
sularında ve fllorouztm sıkı 
tehdidi altında bu işi ba~aı·
mak üzere sarfedecekleri za
mandan daha kısa bir zaman 
zarfında Ma.nş sahillerinden 
bu nakil işini tamamlıyabili
riz. Hülasa Avrupa toprakla
rından bir kaç kolorduyu ayı
rıp İngiliz topraklarına nak
letmek Alıruı.ıılar için son de
rece tehlikeli ve gayri müsait 
bir h a r e k e t olduğu 
halde b i z i m kıta !arımız 
için çok miisaittir. Diğer taraf. 
tan Alınanlar bir kere c,ıkar· 
dıkl:ı.n askeri asla t:akviye e
demiyeceklcri halde, biz buna 
daima muktedir olacağız. Ni
hayet Almanlar ilk lıaınle<le 
muvaffak olsa bile mühimmat 
!arı tükenince, aon neCcrlcriııe 
kadar ya ölecek, ya!ıut t-ııir o
lacaklardlr. İşte bunun i~in 
bc·n bu ihtimallere ve akınla· 
ra mahal görmüyorum ve bü
tUn kış aylan zarfında saffı 
harp filomuzun tehlikeli bir 
mevkide bulunn;'.lsına lüzum 
olmadı~ı kanaatindeyim. Bü
yük filoı>un kuvv..ti da ha uzak 
mesafelerden bile kendini lıi"
settirir. Hakikatte bütün dün -
ya AUlarında da hie:,ettimıek -
tedir. 
Düş-nanın füosundan 

istifad~leri 
re kapıldı· lan d~nfa siyasetinde prensip leıniıı olmaJ,taıı korkmaywız. kere daha göukn geçirdi. Har vet olmaktan çıkarlar. Böyle 

_ Pek iıyi ne yapabiliriz ki?. itibarile hiç hir deöimklik ya - Eğer Alman filosu Jimanlaım- biye nr.zareti Almıınla.rıu ht1· de olunca büyük mlkyastıı. "Siz neler icap ettiğini bize 
Biitiln r;ehir ayaklandı. Herkes pılmıyacl\ktır. Vesclc, umumi dan çıkacak olw"Sa bunda her gün bütün cephelerdeki faali • topçunun ihracı ve büyük mü- bildiriniz. Denizaltılara karşı 
11imdl bir k:>.tliilnı ba~Jıyacak bir han>ket :• pı1mcaya kadar halde tabiye gayeleri olacak- yetini nazan itib.na alarak or hiıumat stoklarm.ıı toprakla- ağlar, projektörler ''e toplar 
veya ba~ladı zımnediyor. Evle- ge<ıooek wmn w gayri muay - tır. Mesela bir i!!tilA or<luı.u- dularıud. n bir kt&ıllını gerı çe nmızda tes'isi öyle mi\him ha- vaz'ı, diğer tesisat ,-Qcnde ge-
rindtm dıııanya <;ıkDJJyorlar.

1 
yen zaman zarfında fngiliz ft- nun ihncmı setretmek, 'mai- ·erni •cc ,ı ri fikrindc<lfr. Fa- rekiltt.ır ki dfu:man pllnının tirilmesi hususunda e~en 

Beldenin aBAyl,i ve tabii bayatı lo•unc erwiyct ındıı bu - Jen abluka hattını yarmak, ti· kst l,ıı ~\'garp ceph~"indc ol- bütiln dığer kısımlan muvaf- geletıi yapacağu. 

bor.ıuldu. "-Sl'h~ın-d~u~nna~-k-tır,.~Ji'li--llllıfll~'°'~ca~roetllılllly•o~l~lıı-n,n,aıı#lllsaffı.-ıı:ıı;;harpltl;i~k-ı~uı#i~du~gı~·~,·~g~ıl~·i~.~~~aı~"3,~c~~Jph'esıli1'1in~d~eıtSdeO!ll•f'ak~iy~e~tl~e·ta.Ollllt~bilc~·11$11edi~·ıse,_~b-~.e-m~---ılllllidll .. 'ılıııılr.llııOllll~~('A'r~kH~ıpv.er;)1i • _ _.. (Arka.a "ar) fi • 
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Beşçıııarda daha ııe.tıahtan 1011" ___ .Mo:lal'ın babısı ve ktilardcş(;lı;- (13a~ tarafı 1 tncı uyfaıl:ıl 

'davullar ,, rnalar vurınagıı. ri beyhude ye:-e bekleşt· er. ör• müthış ol.ıı.<- , 1-abtt i;r 

1 
ga r 

u kav 
tarlar 

başıamı..;+..ı. "' dawl, elli zur. Sigara, ~ • ..ıuiistic.:a.l neiı t:ı.J .. (',olax Y kUı. Ne gelen, ti. İlk ~ahar g idi; t.!l.lllruzlaı • 
na yanık, yanık pehlivan hava· bilıneWi Ağzına kah.e ve ne ı.lc g:C..Cn va.dl. ' ba.tla d h J J h "" k f/ "' 
Jarı çalıyorlardı. komaııili.. Bir ~ok pebliv:u....r Hatt6.,ihtiv-..r Caz, ra.Molla-ı Italy~ büUln fun.ıtlermi Al· U Q'lJQnl.n er ger e Q rl QVU Q zgznJ 

Serezre " namdar :rurnaı. 1 gibı OlUl ı.ıp lmıı;~led devi • yı sord ılar: O da, haberdar ol· ınan ,. b'lğla.roıştu·. l'..eı;ıni h Q k Jı [ f 
lan, d:ıvulcu!an Bcşçıı:ı6ra.I ın ii. He• şeysi it.idııJ. "le ·. mL!ğıru söyl ;. B.ıbll, ıncrakl telı:.'-lcrı bile artı.le \;Ok <lefal gapQ11. $Q te arp mu.si isi ıagran arz• 
tnplancn•~t.ı. • • • etmişti. Q,.\biJir ya, belki hasta· Almı.vı lıav:ı. ..ı..ıaı;v- hab.,-

Dawlcular öyle L 111 ç:ılı- ~~ ., daha. sabah uaına- lanmıştı. vtıı·r.ıekle iıı.tifa ec iyor. Alm.'ln- tıu k"......., tanırım Ik" 
1 

<'e ~ tu. biı :< geri kell?'aıiı.! 
1 , 1 .,___,__ ., .. ,,,.e.ı4~ - ... __ , .... l"· •·- Nib1••e1., ö!?l..,e !<adar Moll:v , ___ · b b " , • ~"= Yaza t: 

yor arcı ;ı, u .......... ı "."". ":' .ııııaıuı. ;ı.,mı.ag:ı. ......,........ ""ı·...,e , - ~J 1 ""'"' ıse . ıı.vn .. m arı~ u - musikiy meraklı. lkuı y lnııı • • • 
· ·--•-- •d ta bir peblivıın "" · k d ,•- vı, uırcile:in içinde aradıl.ır, .,_ · ~'k " .._ "P j -~ ., e .,.· ••er •.utrıa.c ıvı cııuyor u. ~u- , ""' u mt .. yaıı.... cev~ - m- '·'ı d'"'"' ikisi!lin de elindl'.' E c A ı s ANA y Bir ..,.., 'bu ...,....., !INlsikiııC 'lıi zevk duyara.: g~ lar ;;.~,..r öğ!edm e\" !l başııyı.ıcak· bu :ıi!ılar Bunun ütt '•ıel chkuı.r.nı göriiyu.uz. ş· ye m~:::.-; ~f~ı rı nireı· musiki nıeftun~dOötunıfu-," !Jiraz yaJoCı 

. Mol!awıı lıo.b.ısı, IlefJl;ıııaı. · a. ,· ·"·-'---'-- ı L. '..,,~ :ıı:aruızucderdinı--·•:-, ~- · k tı .• ·~n- .--"-'"' _,_ ·-~-- ,··ık "'' kadar ru~u: ''. au ııı- ılı•ti var. iııacnııleyb, ınu~lkı geı;ırmek iı;ın bir k.-aatl..m~ 
"""'4C -~ • ... ...., · -·"""'"' uwww~ ~ ayrıldı. Do&'>ruca hanın y...,unıı cıra liUJrıızlal'l, Ilcrlinin. da Y:· ıle fılen de alalı:nlı bul ~'Or - oturuyorduk. l~!aba lık yoktıa 

Rumeli r..rnalariyle rıın ya- mı..~ tı. Çünı,·;. baş güreşle.-) tu~..İ..:ı.t ~ ınada Molla dıı.I hil.p yJlulmas:ını ı'-lt etn.ıegc la J.ant;daki za·k v~ fikir a:;nlı ·ı K&hwci radyc d~ni 
-·'- ötuy· orlar, pelılivıın.ır.n da· ;;,;•- ·,- e"•e " ... · vtJ. K;;ri; - "e '-·"il ou:ıdan <l: layı\ • b .,_ ,_ - vır· di. ""ik Beeth·-ea 
"""' ....,..,,. " •' v ·- '"' handan !tm:ı.lı: iızcre icll. Ba- • """" Juıece tanıdıı;ım u ı,.i ft«.r - gmın e>ı ı . ">' • v• h;ı. .:fUilllladan hız:: getiriyor • gilreş!u n , ıınesi """-ındı. b b' ' l 1 ha\-a taa.rruzlıın gü.!l.lenlıiı; ti ,...., ı mu.filk.iy ııaial m...-aı. sa- • • ,. ~çm:iı} gün. biluı.ıım ha.ugi tr 
JalJı. Mili.la, odasınd:ı.ıı çıkmadı.! alil. bır miıaya ın• .-e.t ge" ha.fil1eıııişhr ~ sıl bauhdikJa.rını bi "rim. 1 serini d' ·yOCl'l,'ijmizi se 1 

olla, gün dM< ı.adaıı kalıl.- -~-'~ '"v-'"----'e sokalG.ır·' m.:ştL O r ııe hanın .kapısı. ö-ı H •'er · a.ı::;a de.ıl2lı:ıramı u. .,... önce ağ-.ıbe; biı kemıuı aldı. .,._,,.. __ k.. -"" -
...., " • ,..., " =w.u<""' ·· de lı · ... ' '·' Mr '"' e 00!0- ••t bazı batı. t'lnı 1 ~ uzere ...... ugı:ıı •· :z mıştı. Zaten, Ç<>Jak MoUa • .,. artk lı.ı:t.secıkl r kalmao..ı"- nun ·uıı.o~Lu. • ~ra"'r ~ - mitval'dı... Yeni denızaltılan -~ - Biı de :ı.lalranga "m\iz.ilt" hoca-

?lm haya~ uzcrine .__:in doğ· • tı. BU n halk E""ruıara. akı dıı: AUr•ıtF•e- 1<.tı. t! :e k:ı-. ".atd•r ki, no zaman~ lı?' mec'., sı. buldu. Deı:şe ~l:ıdı. de: Ş d!nli ·"- ,. __ . 
.:oıuıı değ.idi. .. ;:ituıiı; • '"""' - Ne n aı:ı ? Neye ge ..lr fıl 'eı-e'" taaı.TW sıkla.şu. Bir liste v.,yıı. _hı:; hruıgı bır yerut: .Bepii.z biı ser.e ka.daı• devam ~=~Y~~ bı.fi: 

O, her snbah gun &.) nadan Bir araıık, Mollayı tanı.mı yan <lıl'l? haftada. 14-0 lriıı «lu.lulı. .,emi ?>-wıilmıı ıı<>zt, ac:ı.sı:: ' 3• l!lllh~t J etmiı;ti i, li.~ü.k kaomr.ıı tc bir l1Ull" ·ıana belli etınclll.$ 
kalkar, abcleiıtiDi alır, namazını hancı geldi. Mr.ill.ıya sord .. : - Dara gür ·C' vakit v:ır. be.tırotJar. Fakııt bu da evvelkt 'alafranga mı, a a.ur mu . ., f keruaıı ııJdı. 0 .ia ür fJaturka ııarak hafiftıe ~ elcı<it.:, 
lı.Jlar, biraz r raıu k ...m. okur, - Softaın, seı:ı. güreşe gitmi· - Gcleyo'n • ydaıı .. hafta yaıı:ıya. indi V<ı diiı'. Çör- ~si. ~rtaya atılsa, gay. mı~iki bı.lcssmdm <!e~e h;,ş - ll.zik ba.'!lıı.dı. Rady" hc=-
ondan sonra ış tutardı. yor mı:uıwı ?. Yoksa haıi;talandın = hH~,::ı;ıı.t !~ inıdiye. meralı: çilin 'fB 800.c.ı · · .ifitljlı:· rı 8ih~y~a1~a0ı:, ha~=;;., lP 1 !adı. Her iki .ı • iki.~cr uıc ıı;,; pııra.zit yapmıyordb. Pilrilöt 

Scllnikte de aym;1 harPkcı uu•. ~= ........, _ Adaı:ıtik m~i l'i.r .• ":1 .,~ .. · . W::ni aldıkta.ı:ı .._, ... .ı !ıocr .1 bı- 'inli ok 
etti. Sab~eyin erken kalk- _ G:d;ıcebm.-- ettim oğlum. ka.; a M:.ııı.WacııJı.~ •• ) diğı>n alatu ·a '.'~usiki!u ~ıo ı ra.l.:tılar. ~~' ııJ:d ~tilı:ı;e ''birim 
tJ. Abdestini aldı. Jul- - E, ne d•ll'Uyon:un ?. Deste - HaımkJsun iyiyim.. . '>imdi iki Alman saJ..C meftunıı ol~? ~ 1~ lnırd~~~· A~:ı.'lıey bir ilıi "m$.thad<ı,, baynı..ıı., ın c.ıuı ısılı:mfa;Muı 
dı. Mut.ıdı veçbile hôrsıı: ku- g"~'_. "·~ı--·...,- blıe.. - Ancak k'.ıçt<it on..~ gm"eş- '"-,,.-~n·ıe b'r ~ı. dcuiz&Jtı L<l ~yn zev. uru em eoen ' ~ti. neri2iı:ı,: g'.tca~~e caru .ı· -ı!d••il.ıihn• fa-'-"""-ı-'-- · 

tı _...,_. """'......,._ leri oluyor. ""'Atl'::.."';7; ..... ~ •'-~ "': 1.., y"~la- leı·e, ( '1 ttR, l.ıac.ııı. yaşhlAra!) kıldı H bırakt kta son • - .. - =~.rv "wu. raıı.ık.eriııı okudu. °. ., yap. . - Başfosın. ?. av...,....,""™~ • ... - her "erd' ' her z:ı.ına.ıı rastla . " ,,ocasını ~. . n ,; nim, c!iııhıJııek için lı:c•no\'JIR 
ırlla., • geCt ruy ıçmue _ Sell destew ı:ürt>µllye - Öyled:r.. Bizim ~er ' ınn U>k ümit ımlıalarıııı teşkil • ra ışı t~ngo !ara, io ·strot J kas kıısti" Jııii'lhütiuı .:.. 

blmışb. Baba&ı rüya.sına. gır· celr ıniııin!. • ikindiYi bulu .. de • .,._ ı et.~ed.a'ler. Artık İrgiltııre- amır. ı-~--- 1 ~ di~~·· Kilçilk kardeş .tx.:

1 

:ı, .:'nuştı. ~ğa mkıyer. 
~ti. _ --·- V , bab:ısiyle u-"'T'&.ıwr ara- nm ibtıılııı kilıısoruıı aklmian Bu, alaturka. • a ~ mu· ogr ~ peş:CV,. s:ız seill.a;'S~ la tıUıyor. "of!_, rmf! .. " de •. 

Sonra, Adalı Halil ile sabah· -Küçük ortaya .Ja ı;ilr .;m.if1 bay.ı br.terel> .ı:; :;uı :.r vo:unıı ~ siki tara.fbrlığ.nuı bazaa lzylıe ve ır..rkılan git lr:d~ ~· ıyı lllf!Dlek l!ı'lll kuıdln: tutuy.-:;. 
Ja.-a kadar gilrefll'ıi,.«ti. o!ııan ı;imdid<--n gituıelisin ?. tuttular. Jıioll kispet zcmtıilini Mi.hveria uzvu gülüı..ç l!'ahnderin~ raı;ilanır ki. 1 çabna.k ve yenilerini ogren.ın.elt lıımıundım .-eııı;;, gaıiş ııolıl\-

\lol a, s:ı.br du;.ırnıı yapar- ~ aya.klı:rmın a.ra."Una alını,; mütc- · bu vaziyet en karşııar-l;to msan.. >1>.1uı.ikinin lteOOiım ka· gay;e~ylıe kendi keadiııe ç h.ş • yordu Ea nlb.ıı,yet sııı.ı.ı tillı 
AUabma .u yokla. dua et- :: So~-;-y-;;ksa biJ.reır,..i d:?- vekkil...fte blr tavırla derin de- .._.. bu dar ''neş' " ir! İşte 1-.. işin Dll\g'.ı. ;oyuldu. di, cıo.z;:anaıızı1': 

-•·><· ..;h d;.;~unn"yordu. Gw .. - al· Jtl imparatoı . -·- bu •--'ınd ba'---~ek '-'-' ş ik ""· • · -"·' -.-ıu. . . ğiI ııüsin ?. Arır.ıa., 1Uııbetin var. ı "~ ..., · -·, · · zat .....,...._. o...n .....,.... ,..., - iındı, i ,_,.roeşın lllll"""'l"t - f! .. Bıı nlf;!Q • 1ıııılıi it' 
- Y8l'abbiın, fıciz knlıı- Deyince Molla.: !ine yü.laştı.kça ...e da~u! zur • i11k gk· emıdlo -Afıı 11~;,_ .. _,: yorum. Ve ... bun içi:ıl dl! " ~'}l:unaları, biritıiıı. dokuz di • .,;ri..,,,,.! . KıWi:ah:n , ., __ , ~-·•·- "-"a --•-nn •=;..- _. " uu"eu. ' Q.lı:lllJ.lYOJ"" • ,,.... """"' ''"' ,,._._. •- ah - A .,. ,,_ 

Jllllll •• .,.,,,, .. ~ ........ ~ • - •"-.ur oıen Uzülıııe.. Elbe.-ı .....,.. - ,~ • • ı,f ,._...., kil .,.... ....,......,, """ yorua.. ı:;crlaiıı l!Cltiz ·e oluyur. - .uı dinleııe"u.ı.. .. n -~- k iç ...... urme -.;• du '"-'an t<>-'yoı·d . "'~ •-ı Habe..ısta.9 tar< m.._.. - · •-• iki b ' mm_~· '™"' ....., ' te fınatı -ıd;"i ı.ıoman gide ·ı """'""' '"'' ....... ~ 'ik ıtaı· ,>Jli i)el • • • 1 gal;ey aı.ur'1Dga ırıu.; ·Yi ir ll& - ~yr ~: _ lienı, i:ır ., -.: ltulUDll. ın:ızaff eyle ,.~ y•"' buz karııişt:r. Rab s ı '·1 Y~'• DllJ • • be t edi B ""·--- -
.... • rlı;. og::"'lwı··- r;.,;~•--.ı·::.· . ,_,___ bir lılgıl' !lı.uc.::;ına. Benuz" ikis. ı' de ""' =r ~i. ye nm :ını . u ı:....., • ....,., ııin lıiraz i~ Völ' da., . Molla, yürekten w ;uubten Deni. -· _..,.,..._ ,_........., . ""-•-ı.... ,,. r- .,. kem:ı.m ar.:.da aıralla ehne allıp .~ı.lkiık .. 
«tasım yapmakla vil· ·H ... ti -u. -- yu". l~rarak: · . · ..,..-,.-~~biiten,._,..K~-, Ağ~y. g • ıı:. · ıilrisinin .,;;ylc hir .~ı.ın-'-'aıı 'baret ol o o "' tça da. ... ,,, Çok k 11'" anCl, JJayre e ~....,,,..... Jnı ·-~ """" e- "- 1 .. "'· ı,.,..-ı-o te ...... ~- J'~~-cu ıyı ı,... ey'"• -''-·ı baka k ....... ...., ,.._.,~ delı' -Ne"' - olvy~-,n.• "" ~- · .. - "· ..... yraıı:, .uç,..._...,.. s-~ d - . . ld et""" . & n. ki ··'- haf'r ... _. -=-·· 

z;uw ....,..7" '""'' - Hi -... ':., ~ ·eiıri ~rı .,... - .. -".••;ft4 tı.tlr.un... ugu ~uı. e e ....., .... neuc.· Y~· .od , Y'-12' ., _,, .._.. 
de.mir ve çe~k gİbf. idi. _Yetmiş mı' iıU ?.. • ı; ha.,.. 'iri 1 ......,., - ni cıkan bazı ":üatnrlt:ı. - cf - .nmnı'.en h""'-n"•~ lııellıi ala • iki okk& 1 ı:>d Yag ııanıı - • ·• ';.;ı.lıeı, merll · Men. 1 n- • la ·~laki zevk ··-1·... ön , -.,- ...,...........,., 
JI& ~~. • t~k bir. par~ ,,.;!.,~ilJı:ekorb!.dti., b•~ ~. neye - Seo ~:•emn galilıa.!. ~~-:'~".:!.,.; ~ 0.!..,.,."" ... B:J·~ı ce" :-aıııtrlon başınclı;"'~ııi ~1ı~~':ıg~::s::~ mr .oı mnıı.i.kiden de it;it; ô.çln haıı. 
yoktu. Hepııı ad~o ve sınırdi. "~ -noerlr~ söyl~yordı.:: - l:a, ııoden \•..riyon<rn? ırı:;•u.a~· .... ~ .,-......, ~ gösterdi. Çünkü; küçü!c wdııo .akta.tı ileıi gid~ fZır~~!'::~=i~ ~ 

Adalı H&lil, yuz otuz okka _ ıı~ ~ •.. 1 (.arka$4. var) iki ınev . nptı ııoıı ııenıee btl· slaturkıı.. Jaha çok BEm11clde Öbfu-ü ek usıJtl ~m gel· daya u~=ak "ııınııüıi" yi oldıı-
nnlı. Evet, boylu, .ııosW, Jev 1 yük etid" ~~~: ~-i ra.lıer, :tlafra,,gaya bor bak • diği kad • ~at,. ıt.vı =~:ıt, ğu gibi "ker ~Jerlııi" de tam. 
gibi milşekkcl bh' pehlivandı. l ş. ald °'~ u ın · · -

1 
~ o:ıı da s....,erdi. Hafif, Ot· için "bir §ey" old emt .:;•e ımyıuı, bilıniyCillero ~r yenlııı 

.liakat, yağlı ve göbc. kil idi. 1 p m.ia edileo. yaa ku~önın yantal ha a.lara, daruı mimiğine dt>, biP meefiste, lıtıl.e yıınnıda her zaman, aık l'~ 
Molla.om ieıı bir celik. • yayda:ı. eon rn. . lstmatgahı ıdi; t7 ba'"'-'• .Al tur'·- kılar •·-. • • bl "'-··-' " 

• ki Adis A • Cil:ııö • 4İ1lleudi· • ,~~ a A& şar "' ·~,yıe r mu.siki a=ıu.. y:ı • Onlar, kl8r.ik gıırp melodüi 
tarla yoktu. Her tar.ıfı çelilc örs ·----------------------- fer' . . .t• ı '""'" kuv· I dar ' an da ı:evk alDda. Fa· pabileeek c1e-.. V'al'(li. nı dinlerken, ' u "···-- 1iıı: gı1riydi. Ye · ilci okiuılık :r~ Y .a.'.'311;,.;........,. hat.-1 kat ~s,ceyiı:ı, graı:ııofaıı ol- Dokuz se~~~~l eline alda· ''ll?m olP.r, J[\wıiki de ~yaııı. 
Molla,~ bi;:: diııımjte bea· Birleşlirilen Kulüpleri Tl :, k.:.::eslni . : ~r. n_ııı, raiv~ olsun, alaturka ~kemanı bir tiirlü "'bir ;ıe:ııel hı kültürü tamnı.ıyorum, bilıııi-
siyordu. Bu İngfizler·n aııl-:eri. zalerlE:- ııır ~aı:ıo bır ~· bir. ~ y<.rataınıyan" a~bey hiç bir ~orum, öğreıı.mıımiı ' ~ ;ııl daha ııa.bahtaıı hım •t • l gerı"nde mz•dı"r ?. . Mlittefilı.!eri Ywumh.lar i-e ııe:nrusı, b1r lunga.. "yalelli., l• ıanı.rı.n, hiç bir meclı!!te, hiç bh- miyo..'llm da e ııdan ıııın sı 4 ic;iııde iCl. Hemen meydana Çl· l lTQZ Q1ı-.l rı. 'büyllk d' bir beute ve beie bir gazel di• """' ilr ttbik g:t:;; Musiki -- kı.byor,, diye i'.raıta buln-
kıp Adalının ere-ııinden YatHŞ- ;ı .martta. _baı>ll.ta.ut. ~e • - leıne-Je aır taban müJj yoktu. ne ha.yrantı-"...:ıdr.o Beethovmir, 1 J4r, lııte royle. uradyo OO;ı ... 
ma:< k~unu ""Y etnıc1' isli· •-~ b bil · · · aı· • .ınitler bağWwı.ıı ta:jan t;zrı ..,,j •- · • ,,, .. - 4 ma l · ı " , ks. • •:.-~ ....ı'ba.lı: koı:ni.ayoı:ıwıun azıj yete dirir. lkııaı ve- ıye .... 1 · ı<artm~ - ......... n ınur>je .... .Dl& - • Moıart'm, ~z Schu'ı~ıı ıle rıyor.,, rauyo 2e>< ız ... ,. ...,,... 
:JO~~ Adalının ense öl.-rkeıı kııliiplcrin bir~tı...ınesi hak· 1eri tetk~ ediler.. ulüp~~: , a~~ !:'erler yanın.da .. mı:tver nasız ~lir! e iç kıa bir il:' rıni.lan, onla;:ın ihrb& ettik • yine bir "c:ıka" ile<lııdak bülıiip 

..,.. k.JM:lak.. ka.nı.n üzeriııc bu ku • 
1
1- Bi.ı' gençlik kulubu oJ.ı· bir siya.31 mımı.ffal ·yet elde e-1

1 

&lıeıık... "morso!,, bı.n'llll "ııfuuııı,, ge<:11l"ler! Oıı!ar ne alaturka.. • 
Cin& soylcdıJ'i .sö:ı:ler, yüı-eı.'ioo ·~ bir kıımn Şiır.ıyı Dev- l'lllıt kalıp kalaı.ıl'yaca.k,ı.n. der vibi 1>'~""tu,, Yugoola\'Y&· Diye, beıııen yerinden fırlar, lırmdan Lı.ef'tuni} '~ batşet - , de rJafnuıga mıJliilti,yi seWJl'lıer;, 
Jll]t>m.i!;ti. Aman Allah, ııe alay te müraca.aC.?. birl .. •ıııe kı.· 2 D..a ""'- b' k .,. ._ f · '·'k --'·· · ve· 1 seYdıilirJ.er; ~ünr.ü en b\r.ib. eı.mi~ti. Adam yerine bıle lloy- ...., - -., ~- veya s ::.;; . DJJJ ii<:lv pııktırıa iltihakı. Fııkat gramo oıı ıse P"' , '....,o ı.se · .eıı · "mwıiki" 

ran.uı itiraz e~ ve ~et ku!Uple bıri .t b • ~lik bu zaferde d:ımokra.sikrin cep- istıu<)'oa değ'<tirirdi.. 1 - Ah ... Meıı... ıılı .. Bır m~- ve toplu manis\ylc ~0]~·iMn.!en: esl-idul oıJl'ğu gibi faaliyr,•le· kulübü oluı; ya.cağı. hesine uöın~ ve milivc·r ıı;in ilk :.arı:teş te ağalıe.,oı..iıı.in kıdi, bir scrıfoniniI.' mi.n~ o.n- mlıın o karlar uzaktır atL. 
•• ~-- riDe mJsaade edilmezse içti· 3 _ Bir ilıtis-s kıılübü. ola- mli'"ı.. bir hedme 'mi ..ıma- bn ha,.eke!.!erine ka.rşl şu ııöıler caJı: bir kitap lı.3<:r"~ in.de lz:ıilı Evet, onlara her yerde, lıB 

. - Ah, ;ıı herifia kalııı. ense- maı bir tefekkill owak k:ııa ralt kalıp k:ı.laınıy.ıcak!arı, ya ı=..ıamıştır. Yug ıılavya • le ı.ııı;kabele edertl.i: edilebilir!. m.ediste ııaı;tl~.. Bıı te. 
mi bir elin.e geçse .. diyordu. cak.larıııı iled slırm~irler. . . .. 1 _.....,. dan lına:et Diye-"' atmaktan" Vl! nasıkıa ~ ı.lüflıırd~ siz de ~iki i'.ııııieş' 

Bu lı.ulüplerın UZt:rID'-'~ ısrar 19, 1 YllSl ez r~ ·;'!J.Dllern _,,,,..., _ •-.·-·•" ~""' ,_ ~ Adalıaa da hakikat ense . .. . , 4 - l:li; de;:ilsc bir içtimaı i mıı uç er ".-.~ n 'l.yrı . • ı - Caıııın ağabey.~ Niçin be ., . l , _ _, . ;_ hi'·.• .,.,.,,_ ·..; h· .... ıa~n•~ ... 
nnlı. Abl:.Jı: çdueli, l<anka.şlı; ettikleri y~e ııvlrta. mazidiı. teşekkül halinde faaliye ·dı:ıe ııenesıoın en • sı bö~le söyll<Joı:sun? Mµsiki, mu· 1 dinlemek!<' .. ~ ....... ~..,e isimle • ducL.<lıınımda bir tdıessiim Q-
b:ra gözlü, kara ve ı.eı; bıyılı.lı devam edip ede.uıiyecekleri, hidie:csinl teşkil cdec~ktir. . sıltiwr. Al.Uı-· ası Wı. tatlıdır, ~ tı ,,. zi ~uı!. ~ı SA.~.A.Y 
.Adalının {ehresiDi kili&e dııeği. Meseli tı.n ... --ı:u lrulübü. 5 - Hıç bir ise yaramaz ol • İlk bahara ea·m zar,.~., &J3tw·kası ua... Ben, iyi bi.r ma· riııi g'O' ' -. e- ta c,.. 
;."Jıi bır enee tutuyordu. ~'a·'ı Fmerbahçe gı>nç:ik kulübi.ı aw m'llL'1 haEnde de lusınılart. gireceği~ o- ~ad!'J' _pıı.rlak .r zı·,iy~ıı.i.n, -alafranga veya ala ·r Rlt'TA$ u· EMASIN 
kat Adalı -:> k 216ki bir a.daııı altında bir ;meyi kabul etm.&- Goz önilııde tutulur. Hazır • sure~t.ı ~- edılmıR il>en lı.W- tu.cka. elindeki kenıw:u, udu, vi· 
~ildi. ı ınelrtedir. lu..'tan ve v .. ayete gönderilen met!., gırm~ twın..uy 1J1l. I yo;eııseli, kit.arı aJ<oı ed;,rken 

Kınt:ı, ezici, gaddar bir gürey- Vef~=>Öıı spou·· L.~baü dcg, ra" ır ve valil.:ır tarafıud.:uı in - bukı bu lıeziru<ıtı yapuı . olanlar ç :ı.rd,ğı a.lc • .'.i.d.: ııot ı seıılcriııi 3' Uo.r 1 m..z"r. 'Mı· g· ' "''~'.1111 "a"f 21 .j8 
çi olan Adalı. kıvnık; ilııta.ıi hır ~ ""' ~ • . .. b:ir şey de vadetmenuşlerd,,·; bile ze\ikli bulun: • haz duya - Dlı:ı nı u lliw 1111.Y"~ " ıı il 
..-ı...... ... ,1• d"""' ·. 1ı ~•-··~ keyfiyc ·~ı eıe aJ:;r.ık ce)endıkte.ıı ro •• ı genel oı.rek· Karmat · kı.lwı& b&llarak rıııı. İyi çalınan ı. i b:r mUBikı ı,· · -n !'' kf ı .. ~""°' "f>Y .,....,.... ! törlüf;c- sevkeJiEr. ·• ' - Tu"rıı. "' . :ıu ser.c ;K eme arı o.an Yalnız, Adah çok korkıaıc;tu. lıeıııli:nnin scndeı J.:nkn bü· ,.,,on; du. ki. parçası, teknığ:, ı 'lliy~ti bıeaa-
'AI!ı ···• yedi saat'"''-~ da· yük ..:'eklerle n.ey gelir·j Yukanci da .ıiyl~~.,.ın :ı n· · k ·· I''- ötekit lıa kablm<lk!>t74n gıb.eld,r, ıııevk " E s s t• 

.,......, 6-• ııah ..... _ gibı kendi: 6 kanwı.la bır &ıl -ı - ~iUI ta IOY u3 0<'• k d m.ı..- Boof 1 . re 1 e yaııır, eıı azılı hıuıurJa.nnı bık· diği spor ııalıasıııa ıp o ...... - hiyet verifon 'l!el direktörııik susuy..ır. Fakat ben susanı tel'- lidir, J:.oı;: . gider, ze·ı ı.,.,..... .. 00 • ' 
tı.rır, elense ve tırpanlariyle ha- sını istemektedir. • ih edarlıııı. Halbuki 'il bu :.<adarla kalmıyor -

=~~~;:..~k.: llr~~~L~ hakian da olııbi- :t:~= J~~·~ap=:i:l e &ıh SAFa ~~· !eutis~~~~~~t~: FEVKALADE . ÜSAME E 
Ve, budaya budaya, bırpalaya ;ıs:ıo sayılı beden terbiyesi ka mele lizere keyfiyeti Vekiller,-·- lıyerea bü~ümilşüz. :nlakl:ırı • 
Jurpalaya lıasunlannı.ıı leııiai nunu bedcıı terbiyesi ı:en?l di· Heyetine l\l'7Ader. Varm yapılac<"k O:an !"uzd hep o ahengi.'1 tcsfri, ru. .!-emlc~timi:T.in cı> gımde il: zcn<1e ve okuyu~ularmthn mü•e· 
ı;ı.karırdı. rektörlügüne bazı haklar ver· l.şte şu safhaları geçiren oır- • liı küme ,ı.açiarı ı.ı.umı.zda hep o ahengin mayası ı;ı ltkiı muhteşem bir lıl'yet 'bıı mmlıııma mUsamereye i.ş;.i-
Adalınm kıırşısmda, Jdolla lıır mişı.i.r. Bu züııırcden oi.ır.ık ay- leıpne kuan niluı.yet lcra. Ve- var. Tc1<%'i yükP.ek olrn<J<, bey ıi.k eJecel:tir. 

avı111 blırdı. ni kaııunwı 13 üncü maddesinin kileri heyetince ılc te;:ısip .eli· MOC: kü.Tn.L •• yett.ıdeıı: nelrnllel bir D'W ı d olma1', i iba· Dikkat: Koltukla.~ nunıaraıı,br. Biletler ııinem~ gişesinde 
Ukin, Molla güreçe girdik- dördüncü ;ı.krnsın:ı göre: !erek 1 mart !J11 tarihintle ka- Saat 13 de Feıı~rbahçe - Ga· r.yle alafranga "ıısikiyi beıı.im- satılırı:ıli.tadır. 

ten on 00. yirmi da.Uka aonra, "B.r kuliip ve grupl3.I'lll im· bul olunmuştur. 1 tı.ııaroy (B). Ha.k 'll Dlileıı: sem 'k m:ı.kul olabilir, ama, "ar ~~~~::ı::=:~~~!::~~~~~~~~~~~~~~~ 
Jtatiym eıı ileri hasımlarındwı kin ve Jiızuınun..L göre tesis ve Binııeıaaleyh kan~u. emret· Tuw.ıılı, yan lıiıkeııı: llalit Özer, laturka ııı ısilJtlen nefret C< iye. 1: 
fark olunmazdı. kulüp.erin bu ka.ıı.un hüküın:eri· tiği hususatı ayncu tatbik etlen M.imi.r. ruın_. Dııılcnecck musiki tl~l.. B •• 

Lastik gibi §işerdi. iriıe.u-w. ne göre ı-rudi tefriki, ve kıs - geneı direlctıırİilk vazifesini. ıu •. 

1 

Saat 15 de ~ktli . t.st.an- eau sıkıu şey ....... demek ve bu ,.. J g D 
Yüz otuz okka.lık haumlanndaıı m1 geue. -..rektörıüğün göste • yıkıle ba.şam:ıı;tır. buJ.sror. Hake .. Şıw .Teze~. t:rm tv im. k sadece yan - .,.. 
fark.ııı.zlqtrdı. re<'\.~ lüzum t • ı ine Velcillcr Tekrar ve yeniden Devlet Şu·, Ydeaıııt haktllll: llalit GaJıp, Nfl1;· macık cia.lıiıir. Çünkü, insan ber 

İşte Mollaııın. vUcudii böyle Heyeliııce kararlaştırılır.,. de- \ kesten Zİ) :ı.de kend:ni sever 9 

S!nsmasında 
2 BÜYÜK F L. , BlROEN 

ı - T'ORKÇE. SöZr.0 ve ŞARKILI lıir vücuttu. ani ma.Jrbul bir nilmektedir. r:ı ana .. kulü Jerimizd.~ıı .~=lan- Saat 1'Z da i'enerbab4e - Ga- da tiziın li.~ndi musik'mi2.dıı-. 
pehlivan vıicudıı. idi Çok eliatı· İfı;ıde ve k'liırıe itibarile as·· nın mııracaat et:c_ıesı luzumsuz. Jatıı.ııaray. H:ıb!;: Ahmet A • Keodincfan nefret edip b~küa · 
ltiyeti va.nh. ili tefsire ınuhta~ olnıaya.ıı şu dur, kıuıaatindeyız. del)l. Yan hakeaı.: Tarık, i'eri • nııı sevmek nas'l tabii ollll'1~ 

Molla, vücudüııe saat rakka· kayıttan anlaşılan mana; Çibkü ayni kanım memleket dwı Garp musikisi tek:ıiğile kendi 
il gibi muntazam bakardı. Ağır Şayet genci din .törlük ister· hududlan dahilinde mer'i oldu.· E kek r le 1 da mu~kiroizi bina edecckııelr;, blJ 
yemekler yemczdl. _ Sonra., se bir çok kulüpl"ri birleştirir, ğuna göre • ranın da aykırı bir : r ıse r arasın "biııa" nın tcmeıi bWın keneli 
~k yemek yemezdi.. Akşam te!rilt eder, fes :.eder şeklinde· karar vermesi kat'iyen beklene- yap:•an Voleybol maçları musikimiz olmalıdır .. Yani, ''tok 
;yatsı namazını laldıktaa so:ım dir ·•e bu işi yıı.pa ren de şüp • mez. : Erkel< ıı.ıeı~ araaında tertip nilı:,, yabantı ola . lir, fakat 

dı Bol •m...... b• lr l!l-H . J ktaı J 0 te " .....,., b I "ruhH """Utlaka "bizim" 01-· • yatar . u,,--· bes~ ır ço .. 1.Uz-L u no :ıı: Bu_ vazıye ı;ore o • .....,a aş- ' ..Wtm. voleybol müaabakalarına ~· ' ,,..,.. 
göz önünde bulundurı:.r. ka. bır mesele çıkmış oluyor; dillı. Bearn l.lalkevinde deVZ.'!l Jı .. 

öhirüi Yüz Uık 
Tl1rk sazı Ilı? ÖZP.!tilPft ... 'l'lirli mi4$ili.iı;ile güııelleııoo en -~ 
Tllrk şu' ·Jlarile sfullenen bir ŞA.UK fi.lıxıi. 

Seanslar 2 • 4.'15 - 'l.JO \le 19.15 de. 
2 - UMUM! ARZ"J 0ZEBJNR 

KONCA 1 ~ Bınıım için teııkil~ta beden Şayet kulüpler tascıilı. edilip eıl: idi. bıı.I liııeııi Bcğa.:.ıiçini İki kard~in bu m :.uıa.kaş.w · 
TlYATROL• 1 terbiyesi nizamnamesinin 67 keud;lerine bildirilen telıligatl 1.5. 5, 9 .15, 15. 13; Galata· rında ekseriya beu de bulunur-

•-------------· inci ıııaddesile bir bak tanın· haricinde i~ göreceklerse beden san,y dı\ Darli afakayı birinci. dum. Esas.:n, he!' ı.lefwnda -ta Sea.ıısla;r 12 • 3 • 5.46 ve 8,30 da. 
Şehir Tiyatroau ll)lştır. terbiyesi kanununun ve nizanı· ııettı> 9-15 m.ıığlUp etmiş faka.tj_a~yn~i_:'.so~ .. :ı:l~e:'.r:_tek~:'.ra.r~Ja~ıı~ıı-~dı'.:_·~Ara~_:-~~~~~~~~~~~~~~~~=:::~~~~~~ 

AÇILMAMIŞ 

Beden terbiyesi rrizııımname- oaıneslııiu şü.ıı:ıul ve eheınmiye- top patladığuıdw oyıuıun m~ 1 . n....+... GOzEL1 
Temsilleri Bine gl)re intibak kanın veren ti kalır mı?. dın& devam edilememiştir. r-__. l:hıgiin TORKÇE SöZLO ve ŞARK EFSAlraLEihnı"' EN 

~pebaşmda Dram kısmıııda ~~nlaerbeUçey:ı::ı_:!; ~~:.~· Madeınlti lıanıın falanca mad Mektepler arasındaki f. ZeJ:ıgin ve ihtişarrjlı mzaylarda ııevrilen 
BU !IKAŞ\M ,,3 , •r•3n ~" ......,, deııinde keyfiyeti gayet eçlk o. bol I •• p K 

lltnudl'ET .APARTIUANJ Valôler tarafından ikisi böl· l~rak bildinniştir. Şu halde 0 .,. Fut temas arı 
/ ı:-: Sedai Slma.vi nı~yetistidi~iı~kzı,i.nd:n ~g~i den kulilpler Şüray,i DevJete /Je'l'6f Bta IJ s· nda * . müracaat ediyorlar ve- bu mil· Saha komJseri: C. iniç, · ıneınaaı 

............ •d, -.+vh 1r--....• de aıhJıiye te,,ıtilltıncla.ıı olmak racaatta hakları var ınıdu: • İs Er 1 
•- -•·- _, tfzere dört kişiden terekküp e· · Darüşşafaka • tanbul • Müzik ve yeni 1 

kııımmda dm lintibak komisyonu) teşek· D A V E lisesi. saat 13.30 da. Hakem B. şarkılar 
BUGON GONDOZ ••t H .. irili eder. Kadıköy Spor klüf>ünden: Uluöz. 

.nnr!ITW< o...,.ı~ 30/3/"•1 T. pazar ..ı;nij saat Haydarpa"". Vefa. saat 14.i!) S A D E T T t N ,,,,.,-.~~ ·ı •••" Bu heyet intibak karan ve :n ,,- -r-
ve b<'yaıın.-ı:nef'i veren kı.ıllipleri 11 de kulüp binasında senelik de. Hakem: Şazi Tezcan. KAYNAK 

BU AXAŞAM nat !o.JO 1111 birer bırer gCZCl' ve tetkikatı _ kongremiz olacağından biltün Bcğaziçi - Galatasaray. saatJe::ı?ıı::ı:rı:mı•••••• 
DA D .ı pııı neticesini bfr raporla viıii· azaların gelmelerini nrn c•' •·iz. l'U'" ~~!>em: Şazi Tı:-zc::ı; 

BINBIRINOI 0ECE 

Yeııi :'Sarkıllll!l l BALIKÇI OOMAN !Prenses ŞEHRAZAD'ın 
ooyhyen TaJtljt~i miikUeıneled Y"1li ııark.ılıı.rını 

MÜ~İR yapan MÜZEYYEN 
NUREDDlN •ERDİ TAYFUR SENAR 

Bugün saat l de tenzili'lt!ı m~tinEı.. 
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)4.ıman harekatının ' v el • 
iZ Haberleri 

• !tayfa : " 

Şemsettin GUnaltaym 
dünkü Konf araDSI 

siklet merkezi iiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiii~~-m~Zi ..... &t::~•~=aiiiiiomm~iiiiiiiiiiiiiii&imii&~ııiiiiiliiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil 
( .. ttır•fı 1 inal ..,,,.., 

daltikalarca devam eden •lkış1-
ve bravo sesleriyle kesihııı.tııı. 

(Baı tarolı 1 inci .. ~ı 

mış'"..ı. Siklet merkezini Bul
garistanm cenup bat.ısında 

'yapması kuvvetle muhtemel is
t:ııa »rdusunun. Ege kıyılarına 
ve Yunan ordusu yan ve gerile
na• teveccüf ederken, Yugoslav
yanııı h·ç olmazsa bitaraflıgını 
tnııin tmesi lli.zıl!!gellrdi. Bel
"" !ere sarayında imzalan.an uz
lıı.nna paktı, yarınki harekctın 
n•uvaffakiyetinde mühim .roller 
cynıyacaktı. O sebeple, mıhver
u r arasında. tebrik telgratıan 
l•_.ıı">ıme de hak kazanmıştı. 

uv . ; v mukadderatına. el 
ha .ın~ ır tamamen mahsur bir 
dı,, uma g.recek yurtlarının, ı!a- · 
ra rlara uğrnımı.Ilialt şiiyle duı-
•uıı, Egede edinilecek bir. üole 
de veni~ . ef,oı; alacağına tilllll· 
dı rıİmışlardı. Oysa ki öıPki or
tak lJra da Tuna ve Vartlaı- buy 
larında da menfaatler var! m
Dlistı. \ak tile de karşılıklı yar· 
dını, Te~enln Polonyay~ Hhnkı-) 
na m:r1c3n vermem.ıs mıydı? 
Yuımalnvyadaki son milli <'e

reyanlur idrakli ve inanlı ınil-
1.-Ücr c:ımUısıııda fertlerin hl!.· 
kiın c .. amıyacağını gö:rtem1ck 
h:ıkmundan da dikkate şayan-' 
dıı .. 

Yugoslavların doğu sınırla - · 
rı.ıdc yığınak yapan orc:'"nun 
hcıreketc geçiş zalllanınl bu va. 
<11vet ı rrşı~ında, şimdiden ta
y;, etmt-k imkansızdır. Bir gün 
Yu u:ıla\' toprakları tecavüze' 
nı.,ruz k:ılırsa. bunun en biiyülı: 
z:ıraı "1:1 yine ltalyanlarııı kat-' 
ianma -" icap edeceJin.e kaniiz. · 
C •rek müttefik Yunan ordusu
n n hllrl"ket scrbf·stisini kazan.! 
nıası gı:r~ırne Yugoslav müda 
fa ı ct-plıcsinin daraltılm:u;ı için 
ittıhaz.ı znru""1. "ril, J'I r··~m ve 
.,., 'n tedbir budur. Bundan ö-, 
\ürü ameliyenin ıcrasından ön-• 
l.,., 'Arne.vİıtı· ktaki vaziyetin 
Ve Yugoslavyadaki yeni nlmiıp 
tulıun•., im 'an nazarına alın· 
ına.n en basiretli Lir harckc:t 
C)Jur. 

Yugoslavyada \ 

ikinci Piy r diin ma
Belgradda 

büyük 
nümayişler 

rasimle taç giydi riyle A~~nta~~~ı~ ı;;;li~;~~~-ı 
( Baı tarafı 1 ınei sayfa~•) h · B •· 

mua=m halk kütlesiıün çılgın- !arını ta rıp ctrnışlcr. ir ço ... 
Almaı' k'.ldın ve çocuğunun il

ca alk1şlarile karşılanmµ;nr. tica ettiği Alman elçilik bina.~ı 
Krnl, yanında başvekil general po kordonu altına alınmıştır. 
Sinıoviç ve Harbiye ve Bahrıye Dün içki satılması ıncnedilmis 
nazırı general İlıç oldu,,ÖU halde. ve sokaklarda seyrüsefer saat
ıu:' ri kıt..'lları teftiş etmiştir. !erce inkıtaa uğranu~tır. 
Kralın sc!ii.mma, askerler, kalb· Alman elçi.si izahat istM.i 
!erinin içinden gelc.n heyecanlı Belgrat, 28 (ıı.ıı..) - Alman 
ve giir bir sesle cevap vemıişler - elçisi, Ba.'f\'ekil Smivoviç tara
dir. fından kabul edilmiş ve izahat 

Kral, kli.~.enin kapısı önünde. istemek üzere hariciye nazırı
ba~nıetrepolit ve yük~k klisc nı zi'•arete g-itmiştir. 
erkanı tarafmdan kar~ılanmış J Yıınanistanda memnuniyet 
ve başmetropolit. kendisini kra· Atina, 28 (a.a.) - Matbuat 
liyct tahtına kadar götüfmüş · ı nezaretindrn bir zat bu gece 
tür. 1 ııu beyanatta bulunmuııtı.ır: 

D .• - . . h'tam da b•ş ını ayının ı ın · " "Yunan milleti Yugoslavya -
metropolit bir hitabe irad ede.· nın hürriyetine hürmet etmek· 
rek milktin, ş:ınlı Karayorgının te ve bu meınlekete en iyi tc
hafi li hükümd:ırlanna karşı sar menııilcrini yollamaktadır. Asır 
sılmaz sadakatini teyit eylemiş lard:ınberi dost bir komşu o
ve genç krala doğru ilerliyerek !arak tanıdığımız Yu=lavya
ik vanağından öpmü.ı-tür. nın an'anelerine yakışmıyarak 

K.-eı ikinci Piyer, kli&-den bir yolda yürümiyeceğine kani 
çıkarken ve yolda saraya dö • bulıınu"ordıık. Şimdiki hareke
bcrken, durmadan fazlala."18.ll ti Yugosla\' milletinin istiklal 
muazzaın halk kütleleri. ~id • ve Balkan birliği Ulküsünc inanı 
dctlı allnıı!ar v.· büyük teza • için olan azmini isbat eden bu 
hürlerle hükümdara bağlılığını kanaatin veri;ıde olduğunu ~ös
bildirmiştir. Tc.."llhürlcı, şimdi- termiştir. Yunan milleti Bel
ye knıfar Belgratta misli görül- grattnki Yunan elçiliği önünde 
memiş bir del'(.-ccyi bulmuştur. Yunanistan lehinde yapılan 

Diğer bi.itün me:ı!ıc-plcre men- do.-tluk tw.ahürlerinden dolayı 
su !disclerC!e de ruhmıi iyınkr pek ziyade nıütehassis olmu!ı
y;ıpılmış \'e ezcümle Belgı7ü ka- tur. 
tolik k•iseshıdc yapılan aymcl"ı iswı: elçisi <il' mi yaralandı ? 
bütün Hırvat \'e SIO'-en n&zır- 1 Bclgrat, 2S ( a.a. l - lsvcçin 
tarı da hazır bıılu .,u>"tur. I Belgrat elçisi elçiliğin resmi o

Londra 28 ( a.a.) - Kral İkin· tomobili ile :ıehirde dol~rken 
ci Piyer bl\ :. b:ılı hükümet aza- nümayişçiler tarafından dur -
sı v~ Patrikh:mc erkim ,.~ Sırp durulmuştur. 60 yaşında bu
ortodoks k;:,o,··'.nin iter• gelen· lunan elçi nümayi.!;cilere Alman 
!eri önünde yemin etmişt.ir. Bu ca meram anlabnağa çahştıı?ı j 

aabah kralın tahta cülfısu ii.yi- sırada otomobilden çıkarılarak 
ni yapılmır tır . Ayinde. kordip- yere atılmış ve yaralannuştı,·. 
loınatik iızası hazır bulunmuş- Almanya tereddüt İ(,nde 
tur 1 Bcrlin, 28 (a.a.) - Ynn res· 

Milli ef ;--- .... ..,...- .. Afrik~da 
. An k a r a Muzaffer lngiliz 

Kıymetli hatip dünkü söz • 
!erinde de evvelki konferaıııııa. 
nııda olduğu gibi ıııiUI lıirliW 
ft vahdetin miııllslz ~ 
den bahsetmiş w İllgiltere He 
ittifakımızın. ve aynf gamepda 

mihver nanu altında teşekkül 
olunan siyui ve askeri ittif., 
kın gayelerini anlatmıştır. 

Ma1este Krala Haberleri d 
~ Jı·ııA B or usu anan ı ı ay- -- --
ramını tebrik etti 

(Bat tarafı 1 inci sayfada) 

Haricıye Vekili Şükrü Saraç
oğlu Yunanistaıun milli bay
ramı münasebetile dost mem
foketin Başvek;ı ve Haricıye 
NllZ'.n ekselans Koryzise sa
mimi telırikat ve te."l!ennileri· 
ni telgrafla bildirmişlerdir. 

Başvekil ve Hariciye Nazırı 
ekselans Koryzis bu temenni
lere en duygulu teşekkürleri· 
ni havi iki telgrafla mukabe
le etmistir. 

Yunanistana ~terilen ııempatl 
Atina, 28 (a.a.) - Yunan ia

tikliilinin yıldünümü münascbe
tile İngiltere ve Yunanistan Kralı 
ları arasında.teati edilen telgnıf-ı 
!ar hakkında tefsirlerde bulunan 
gazeteler, bu telgrafların dün -
yanın her taraf. ından Yunaııis- 1

1 tana gönderilen tebrik ve me · 
sajlan tetviç ettiğini yazmakta.-. 
dırlar. 

Vekaletlerin bütce-, 
lerinden yapılacak 

nakiller 
---o---

Meclisin Pazartesi 
günkü toplantısın

da ıniizakere 
olunacak 

Ankara, 28 (Husust) 
muhabirimizden telgrafla )
Büyük Millet Meclisinin pazar
tesi günkü toplantısında bazı 
vek&letirimizin bütçelerinde ya
pılacak olan münakale işi ile 
Milli Piyanko idaresinin 1940 
sene;;i blanco hesaba.t.ı tetkik 
edilecektir. 

iki hiikiimdar. nihai zafer - o k 1 w h 
den emn:. o!du.kları kanaatini i~-. o umacı ma e em-
har etmışlerdır. 1 1~ 

Estia gtl2etesi, Yunan ve İn
giliz milletleriııin de bu kanaa-1 
te iştirak ettiklerini yazmakta· ı· 
dır. 

Bu gazete ~öyl!' demektedır: . 
Bu mükemmel ve biiyük zaft'r 1 

sayesinde beşeriyet claha iYl ı 
günler geçirecektir. Beşeriyet ı 
namına bu zaferi elde etinek • -
refi bugünkü 1ııgiliz ve 'ı•n:m ı 
n('Silleriue ait olacaktır. ~iitte-1 
tikleri ve büyük Amerikan mil· 
!eti ile birlikte bu nesiller, b~: j 
tün hiir insanların aı zn ettıgı 
istikbali hazırlc maktııdırlar. 

miyet veriliyor 
Maarif ve iktisat 
vekaletleri işbir· 

liği yaptılar 
Ankara, 28 (Telefonla) - tk

tısat Vekateti ile işbirliği yapan 
Maarıf Vekiılelimiz köy enstitü
lerinde talebenin el dokumacı -
lığını öğTenmesi ve zati ihtiyaç
ları i~in istihsal yapmaları ga
ycsile dokumacılığı bir ders ve 
iş mevzuu olarak ele almışlar-

Hitler 
1 dir. Bıı itıbaria. köylüye tevzi 

edilen tezgah ve saireden takını 
halinde enstitülere de gönderil-
miştir. Enstitü mildürlllkleri, 

r CI r f her on ~ günde bir vekiUete 
·ıapon •ıarıc ye na-! rapor göndererek dokumacılık 

As d ğr T'ıirk milletinin sulhtan oe maraya o u anladığını izah eyleyen hatip( 

d 1 h lind " - Biz beraberlik ve istikW a ga a e sulhu istiyoruz. İstedi&Un.iz sulll 
ilerliyor kölelik sulhu değildir ... diy.relı 

Keren, 28 (a.a.) _ İn"""' sözlerini şöyle bitirmiştir: 
•~ "-Çaldıran, Mohaç, Anafar-

zırhlı cüziltamlan pel'felllbe gU- talar, Sakaryıı., lnöaii ; Büyük 
nU saat 7 de Kerene girmişler- Türk ruhunun ebedi heyecaa 
dir. Dalga halinde Asına.ray& ve iradesiyle "&pıldı. Sevgili v .. 
çekilmekte olan İtalyan kıtaatı ta d 1 bu""'- b" 
W""U ve hava kuvvetlerimiz ıa.

1
1 n aş ar ...... utlin diıDya 

.. ~ tarihinin en büyük devirlerin • 
rafından şiddetle bombardıman den birini yaşıyoruz. Bu devin» 
edilmektedir. Bu kıtaat Keren j olan hadiseleri karşılanıak içia 
etrafındaki tepeleri işgal eden büyük biı- kuvvet ve sarsılmaıı 
İngiliz piyade kuvvetlerinin de 1 bir metanet tizım. Bu ruh biz
ateşine ıı:ıa.rııı: kalmışlardır. de vardır ve bi7.e kurtarıcı, ceu-

Kahire, 28 ( a.a.) - İngiliz giver atalanmızuı vergi8idir. • 
imparatorluk orduları Keren ve ı Bunlıarda 
Harran zaptetmek sııretile Af- 1 Bıırdıır, 28 (a.a..) _ DerıWI 
rikada. iki büyük muvaff.akiyet 1 mebusu Necip Ali Kllçüka düa 
kaııanıuıslardır. Bir İtalyan li-1 burada verdiği konfen.nst& 
vasının bütün kurmay heyeti- i "Türkiyenin bugünkü vuiyeti
nin İngiliz kuvvetleri tarafından ni, lıarici tehlikenin hudutla • 
esir edilmesi üzerine yedi haf-; nnıı.ıa kadar geldiği bir llll'ada 
tadanberi m~a al!;IDID.1_ bu- ne yapmamız 1izım geldiğiııi 
lunan Kerenın ~tı düıı ogle - iBalı ederek toprak biitünliiğü
den sonra .. ~~yo~u: . • . · müze ve istikWiıni:ııe yapılaealı 

Askeri ııozcuuun bıldirdigme herhangi bir taarruza muhakkak 
göre B. Mussoliıı.inin IJ8.l'ki Af ·, muka!)(>le edeceğimizi söyleı:ııiş
rika imparatorluğunda bulwııuı ı tir. 
ku~tlerinin üçte biri yaııi tah i Hatip, Türkiyenin. kim&eye 
minen 60 ila 70 bin kişilik bir: tecavüz niyetinde olmadığmı, 
kuvvet Kereni müdafaa ediyor - fakat veni akide vecerey&11lann 
du. Bu hezimet. Habe~İJ<tan u-, yeni nizam naıuı altında dün· 
mu.mi valisi Aoste dükünün e- · yaya yeni bir çehre vermek is
linde kalan kuvvetlerin heyeti' tenildiğine göre böyle bir ha
urnurniy~"'inin YJkılmasını ini.aç· rekL'te da.ima büyük bir basi • 
edebilir. Kerenin düşmesi İta! · j retle intizar etmek icap eyledi
yan maneviyatı Ye itibe.n ~n ~.ni bir çok delillerle izah etmif 
müthiş b;r darbe olacaktır. ve böyle bir taarruz olac&k olur 

tt..ıyan itlrallan sa halkın bir kale gibi Milll Ş.. 
Roma. 28 (a.a.) - İtalyan f~ aziz ve.~nlqıdı!es Jı..l:Y· 

orduları umumi kararg8.hının ra~ '!-1tında mudafaa. ed~ • 
294 numaralı tebliği: 1 ~ızı. ı~re ederek aödennı bi

Yunan cephesinde topçu faa- tirmiştir. • 
liyetl olmu~tur. ~ ••' mne 

Altı hafta ml!temadi"V';n de - Balıkesir, 28 (a.a.J - Bura-

Mutu-fikinin karım, Yunan 
Ot·dasunun v ,..; .... ..., :n1ePini tat.. 
b•k,. zaman ·ve imkan bırakmak
t.1dır. Diğer w •. 1·ıg11JZ ve 
Amerikan yardım an da. ancak. 
~ urtıarını ve ~crcflerini kurl.ır· ı 
ltıak Y"lunr!a her fedr..;ı.arlı ı;a 
i.ınade Etenler ve Yugosla.vları 
İı;lıı krıvvet v · itimat ka~ıı.gı-

Belgrat, 28 (a.a.l - Diin ~O· mi bir membadan bildiıiliyor: 
kaklarda y.ıpılan tetıahürlerle Hariciye nezareti Yugosla \'· 
nünıayi~lerd~n sonra Bclgnt yadaki hfıcliseler hakkında ge
normal maıızaraSını .tlrnıştır. len mütenakız haberlere i"tı· 

· hilkümetin anulanruı u- naden bir hiikılın e menın zo 
y:ırak herkes işine h:ı.ş!:ımıştır. olduğunu ı,<;ylemckte Ye dipio-

zırıl!·" ziyafet verdi işleri hakkında malumat vere -
- cektır. 

vam eden kanlı muharebeler ne-' ya gelen Rize mebuııu Fuat 
ticesinde dilıunan kıtaları Kere-! ~im.ıen verd!ği ~ konferansta. 
ni işgal cl.mişlerdir. Şehrin ei - Düny~ "..'!Z1yeti11;111 aon yıllar
val"nda muharebeler devıı.nı et-'ı da geçirdigı seyn aıala1arat 
mektedir. daha çok evvelden bütün teh • 

Uı~ 1 
LiBYA.DA : 1 
Syrte körfezi kıyılarında bir 

doııemec: ve çölil-1 ba.,ıangıç 
bllktaı,'1 sayılan Elagehila köyü-, 
nuıı lt.-ılyan - Alıııan kuvvdle-

1

. 
li tarafı."dan geri alınmas:ı, 
flab ıstanrlaki iki magliıbıyet 
~; m .ınde, bır m uvaifakiyet Ol:ı.· I 
'" '• !talyan t<bli~lerinde göstc· i 
tılını.ştır. Ordular biribirinclen ! 
~nıası muhafaza cdemiyecek 1 

•ıırette uzakken. vakit vakit 1 
b,ıskınlar, oy;uamalar beklene-i 
hitır. Bu, bir taarruz ise, Bin- 1 

~az; cephesi derinliklerinde· 
ııerledıkten sonra mahiyeti kes· ı' 
lırıtebılir. Mı3ır topraklarında- 1 
~l ilerll'!!ltelcrin mal\a.~ını da ay-ı 
lar ge<:tikten ve kaleler yıkıl
dıktan sonra öı'.:renebilmiştk. 

Buradaki kıpırdamalar. Wil- ! 
ton kU\-vetlerini Libya bölgesi
~~ bağlamak maksadını istih -
d;ıf E'debilir. Harpte stratPjik 
hod<'f. en tehlikelisi, yahut teh
likeye ko' y-a dU.,ürillenidir. 
lıaıyhll Libya ordusu, Cerabup 
katıı; 7.onunu bile kurtaraouı -
'Gı b. Yabancı etlerde tııluııan 
hıı- ıleni7.den yapılan ikmalle 
~vıye eıli!<ln ordunun, muvaf-
111lıiyct Yiideden taarruzla.r:a geç 
~esi ihtiaıa'i zayıftır ve bu gi
l yoklama!ıır, lugiliz or?usn· 
~ musammem harelıetmden 
l.lıkoyı.maz, sanıyorum. 
liABEŞISTA.N 
f.:TRAFTNDA: 

ı,. l\e!'l'n etrafında bu ayın on 
~indenberi hızını arttlran s:ı· 
aşıarın, bu müstahkem şehrın 
~k_utile yeni bir. sa~haya girdi
, ~ı . janslar bıldırdıler. Bu sarp, 
t, -zinin elde kalan bölg~lerin
ılı nıü<lafaava d vam edılıp e-
1 lıny..ceğini gelecek haberler
~ıı anlıyacaifız. 
liarrar, Habeşistanın büylik 

~ntlyeti haiz bir 9elıridir. 
ikinci lı ükiımet met'lı:eziııi 

r. gec;ıren kuvvetlerin ilk işi, 
ı~lıııti . Addis-Ababa hattnıı 
~(>k için yürilyü~e devanı 
'"ll"1ı olacaktır. 

tina Üniversitesi 

Şebirdc ne:ı'e berdevamdır. matlara karşı yapılan einavet 
Preu~ Pol A.tlnada !eri büyük bir alaka ile tal<ıı: 

Belgr:ıt, 28 (a.a. l ~ Diin eylemektedir. B~rlin d' bu hii 
sant 23.50 de kendi arzusiylc nı diaeler kar:;ı.•ında bir vaziyL 
ail siyle birlikte Belgrattan ay- almaktan çekiniimekte ve yen 
rılan Prens Pol Atin:ıya mu- hükünıetin beyannamesindı 
vasalat etmiştir. Üçlü pakt:ı dair hiçbir y bt 

Ankara, 28 ıP..:ı.dyo gazetesi/ luıunadığl tebariiz ettirilmekL~ 
-- Yeni Yugoslav Başvekili ge- dir. 
neral Simoviç kabinenin ılk i<;· Dığer bazı suallere verilen ce 
tıınaını miite:ı.1<ip 'iU bcyanıı.tta vaptan da Almanyaıun Belgratt 
bulunnınştur: herhangi bir teşebbüste bulun 
Şu vahim günlerde. Yugosla\' madığı ve bi .. hükumetin kene 

milleti hükumet işlerınin tedvir selt"fi tarafından imzalanan mu 
tarzı ve şek!' hususunda endi- ahedeleri yırtmasının mutad 
ı;eler duym:ıkta bulunmuştu. olmaclı >ı bildirilmiştir. 
Bıı vaziyete karşı son glinler Alman v.ı.tanclııı;lanna y~rıl· 
zarfında yapılan muhalefet o dığı te~YY.üt e9en vak'alann pr.o 
kadar kuvveti nmıstir ki ~;ın testo edileeegı ve Alman elı;ı
zamanlarda memleketin e.ııayişi sinin Yugos.111;v hariciye nazıriyle 
ve mtizamı bakııuında biı' teh- yavtlğı mlilikatın dostluk h<ı
lıke şeklini almıştı. İşte enclişe· v~ı içimle cereran edi~. etme-ı 
nak efkarıumumiyc'IÜn tazyiki digı ~.kında bır şey ~oylene
altındadır ki son tebeddül vu- mıyccegı beyan cdılmıştir. . 
kua gelmiştir. Lakin artık bu -
endiJ ye mahal kalmamıstır. 
Zira kral ikinci Piyer memleke
tin zimaını idaresini eline al • 
mış ve Sırp, Hırvat ve Sloven 
milletlerinin his! rini ve istek· 
!erini temsil eden milli birlik 
hillı:ilmetini teşkil ettirmiştir. i 

Şefi bulunduğum yeni bükü-' 
met namına ilk sözlerim vatan
daşlardan olduğu kadar resmi 
makamlardan da başlıca vazife 
olan dahilde asayiş re hariçt.e 
sulhu idame hwmsunda hükü -
mete ya.rdun etmelerini islemek 
olacaktır. Kenılilerile sulh ve 
dostluk rabıtala.n idame etmek 
iııtediPmiz komşularımızla mÜ· 
n:ıscbP.tlerimizl vahiml..,,tirccek 
tezahür ve nümayişlerden te -
vakki edilmesi için Yugoslav 
vatanclı4>1annın yurt seYgis\ 1 
hislerine müracaat l'\livorum; 
herhangi bir tırafın tesirine ka
pılarak fevri harcketlPrılen ta-j 
vakki etmel4ıiri istiyorum. 
Vakarımızı muhafaza edelim 

ve ancak kendimizi \'C istiklıl
limızi korumayı düşün<'lim. Tam 
ve mutlak bir sükiınetle, dürüst 
ve vakarlı bir vaziyet. önllmUz
deki vazifeyi b!l.f)arrnak için i
cap eden ilk şartlardır. 

Şelarlmb.de 

Y ugosla vy:ı.daki hadiseleri 
takip ederken radyoda neşredi
len tebliğlerin geçirdiği istiha
leleri de dikkatten uzak tutma· 
mak icap eder. Çünkü eski bü
kiımM: ve kabine zarnanınd:>.' 
Belgrat radyosu ilk önce Alman 
ve İtalyan haberlerini, tebliği~· 
rini ncı,retmektc ve sonra İngi· 
!iz ve Yunan tebliğlerini prog-, 
ramına almakta idi. Sonralan ' 
bunu da kaldırdılar. Bilhassa 
Almanya. ilt' a.nlıışma yapılacdğı 
sırada 1ngiiiz ve Yunan tebliğ
leri t.arn:ı.ınile programcL'ın sili -
ner!'.k münhas•ran Alman ve İ
talyan tebliğleri neşrolunmağ.ı 
başlamıştı. Halbuki yeni bükü· 
met iktidar mevkine geçer geç
mez iş berakis olmuştur. Yani 
Alman ve ttı.ıvan teblii?leri prog 
ramdan k·;ıF, .,,..:..: "' .... .,. 
tarın yerine İngiliz ve YunlD 
tebiiğlerı kaı .• v .ur. 1 

N :ı.iple-ri.ıı ietifası 
Belgı:-at, 28 (a.a.) - Prens 

Pol ile Niyııl:ıet Meclisi azasının 
istifanaınesinin metni şudur: 

oosevelte Majeste kral ikinci Piyeriıı 
tahta ııuudu vesi!esıle ııchriınlz
de Yugoslavya general k J'lsolos.. 

ı..Jıri hukuk dok- Juğu ile "Yugoslovenska Sloga,, 
birliği .ktanbulda Yugoslavya 

for[UğU payesi tebasını bugün saat 19 da Sııte-

Majeste! Milletimlı: için müm . 
kiin ol: n rn anda iktidarı elinize 
almıya ııevkedcn ocplerln ta
manıiyle yerinde olduğunu tak- i 
clir eden Naipler salfilıiyetlerini, 
emirlerinize amade bulunudu - : 
nıyorlar.,. ı' 

lııl!illz Ma&baatmın tef..irleri ' 
Kahire, 28 (a.a.ı - Mısır! 

gar.eteleri ile yabancı gazeteler 
27 mart crünilniln Mihverin ta
rihinde en fena bir J!Ü." olduğu 
hususunda mütt .f ' f , d 

nızi sokahnda 17 numarada 
.\(· " e r i ki.in birlik salommda yapıla~ 

~~ lııa, 28 (a.a.) - Atin& 8- remni kabule davet etmektedir. 
~ ~'"iteslnin hukuk fakülteei Ya,:oalav radyoswıda eski ve 
lı:ı~ "'iiınhıır Roosevelte fahri yelli harp ~ri 

t<ırıuk Unvanım ~. Ankara, 28 (Radyo ga?.etesi) , 

Hürriyet kuvvtt erinin nihai 
mücadele için ht>r yeniden 
llmit ve eesaret v tebarila 
ettirilmektedir. 

Berlin, 28 (a.a.) - D. N. B. I T f b I 
bildiriyor: : asarru ono arı 

B. Hitler, bugün Başvekllct "h IA "h 
dairesinde Japon nazın B. Mı<t· 1 racı ayJ ası 
suoka şerefine bir öğle ziyafeti Ankara, 28 (Hwıual) 
vernııştir. Bu ziyafette ezelim!~ muhabirimizden telgrafla )-

1 RaylımarE"şali Göring, Hariciy.e 1 Tasarruf bonoları ihracına dair, 
nazırı B. von Ribbentrop, büyük olan layiha.. Başvekatetten mec-j 
amiral Raeder, mareşal vım lise sevkolunmuş ve meclisin 
Branclütsch, Keitcl, von &ek. Ma.li}'ll, Bütçe encümenlerine 
von Rundstedt. von I.ecb, von lıerayı tetkik hava.le t"lilmiı}
J{!uge, von Reiscnan vç Kessel- tir. 
ring, doktor Göbbels, Fuıık, Dr. -----o-----
Lamıııers. Rosenberg, ur. Dıet- B ı· ı 
rich, Bouhler, Bormann. D~. atan ta yan 
Mcıssner, Hariciye nazırının mai 1 

veti erkinı hazır bulunmuştur. gemı"len" 
- Ziyafeti müteakip, B. Matsuo-; 
ka. B. Hitlere Japon çiçeklerin- Atina, 28 (a.a.) - Radyo 
den kudret ve refah temsil eden matbuat nazınnın beyanatını 
bir çelenk hediye etmiştir. B.

1 
ne.,,retmiştir: j 

Hitler, Japon dnmir işleme sa- Bu beyanatta İtalyan esirleri-, 
natının bir saheseri olan bu he-ı nin Adı-iyatikte batırılan İta! • 'ı 
diyeden clolayı hararetli minn~ yan gemileri hakkmda "1 tafsi-, 
tarlı.;,nı h;lnirmi•tir. IAtı verdikleri bildirilmekt.edir: 

İııgiltere kralının lırnl Plyere 
tebnki 

Londra, 28 (a.a.) - İngiltere! 
kralı, Yugoslav kralı Piyel'& J 

hararetli bir tebrik ve temenni 
telgrafı Ç~kmİPtİr. 

Krala .. terikın Mdakat 
t!O" ....... 
vehağl ..... 

Belgmt, 28 (a.a.) - Avala. a
jansından: 

Memleketin her tarafından 
kral sarayına binlerce telgraf 
gelmekte ve bunlann ardı arası 
kesilmemektedir. 

Bunlar meyanında bilhasııaıı 
ihtiyat zabitleri ile eski muha
ripler federasyonundan gelen , 
telgrnflan kaydedeceğiz. Bıı ı' 
telgraflarda bütün ihtiyat za
bitlerinin \'e eski muahirplerin · 
krala olan sadakat ve merbu· ı 
tiyetiyet teminleri tecdit edil
mektedir. 

Gönüllü fedailer cemiveli o- 1 

lan Tchetnizi cemiyeti de krala j 
bir telgraf çekerek vatanpcr- 1 
verane ı:zimlerinin ve mutl:ık ı· 
itaat ve disiplinlerinin temina
tını tekrar etm.işlerdir, ' 

Memleketin her tarafmdaki i 
vatani, kültürel ve insani mli . 
esseselerden gelen telgraflarda ı 
da krala vlan merbutiyet ve 
sadakat hissiyatı arzedilmekte- , 
dir. j 

Patlayic madde· l 
leı inhisan ]' 

Jayiha!liı 
Ankara, 28 (Hususi) ·

muhabirimizden telgrafla )
Barut ve pııtlayıeı maddeleri•! 
Bi1&lı ve teferrilatı inhisarı !&.. 
yiham meclise -lı:ohınmuştur. 1 

Hepsi hıncahınç kıtaat ve harp 
malzemesi yüklü olmak Uzere 
Paııganini, Sardinya, Liguria ve ı 
San Giorgio vapurlan batını, -1 
tlr. Btitün bu t:ıfsilAt ıw de 
tıeeyyüt etmiştir. 

Almanya 
müşkül 

vazivette .. 
'9q tarafı 1 lnci MyfaN) 

ittifakına. sadık kalınast ve RU&
yanın Türkleri Almanya.ya kat'lll 
mukavemete teşvik yolunda al
dıkla.n hayret verici vaziyet B. 
Hitler için hiç de hoşa gitmıye
cek yeni bir mesele çıkarııııştı1'. 
İşlerin gidişine bakılırsa, hiç 
beklemediği bir cephe ile kan}l
laşınası muhtemeldir. Binaens.
leyh YunaniBtana taarruz et • 
mek istediği günü onu dftşilııdü
recek pek çok şeyler hadis ola· 
bileceği gibi kollanna birçok 
ağır!ıklarm takılması da pek 
ili'ı mümkündlir. 
'O~ pakt siyaseti altllılt oım .. 

"Zürih, 28 (a.a. l - Gazette de' 
Lauzanne'in Berlin muhabiri 
orta hallt Alma~Jann Yugos -
la vyada yapılan hükiımet dar
besi karşısınd h' =I.,.,. 
yi ancak büylllt 1llt> ıı:e&. 
meleri ile tarif etiııelt tıı6nkibı. 
olduğunu yazmaktadır, 

Muhabir, Üçlü ~o 
Dıılımz aiyaaf bir vesika olduğu 
hakkındaki İtikadın art* Sili'
~ olduğunu ilive etmekte • 
dlr. Hattl Matauokamn ziyan. 
tine ait nroııram da. altllst oı
ıııaştur. Hattl bıızı 11111rta1ıına ,.,.,"ti " n ,, • . 

Harrar mıntaka."1ndıı. kıt.-ıbı -1 li!'ele~ ~.iti~ alan~~ 
nmız Harrar sehrini. bonıbar . kıyemn . bütün tertibaO:m ık· 
ıhman edilmesine mani olmak! mal etmiş olduğunu Tlirk or-
. . · . dusunun ve kamandaıılanımı. 
üzere tahlıve etmış!erdır. . ilcadel .,.a,,.ı'-etlni te-
Bombardıman t"""'kklinerimizı eıısız m . . e ........... r 

~<'hrin şarkında dü•manın mo-ı baruz. ~~·Hatip. Tllrt 
ti)rlii \'E'Sllitini mitralvö7. il.tefli' millı;tmm birl!gıne . temas ~ 
altına almı.,lıu- ve bombalarla, re~ ıstiyen .ınilletlerın bu mil· 
bi~olt isabetler kaydetmişler !etin 18 !"2ilyonu ölmeden bu 

. memleketin fetih ~ 
dir · ğını bilmeleri !Azım geldiğllli ııöy 

Sulh rivayetleri 
Atina Ajansı tek- 1ı :z.İp ediyor 

Atina. 28 (a.a.) - Atina a
jansı bildiriyor: 

Kendine bir İngiliz ist:aııyo
nu süall veren bir yabancı rad
yo istasyonu dliıl gece Yıına
nistanuı ümitsiz bir vaziyette 
bulunduğunu ve sulh yapmak 
11?.cre müzakerelere girişmeğe 
hazır olduğumı ııöylemi§tir. 1 

Bu uydurma haberi en kat'i 
ve şiddetli bir surette yalanla
nz. Yunanistan ne Salaminin 
arifesinde, ne 120 sene evvel 
iatiklAI destanını yazarken, ne 
de ~ 28 teşrlnievvelde bir! 
imparatorluk, Yunaniataııı ka-' 
raıılıkta lıoğnıağa teşebbüs et- ' 
tiği zaman kendim ümitaialikte 
görmemiştir. 

Penasız olan 'l'e ylizilne VU• 
ru1a.cak bir ayıba olmıyaıı Yu
naniııtanın bugün de umumi 
1111lhtan başka bir sulh tasavvv ı 
etmesi için ortada hiçbir sebep 
yoktur. Bu umumi sulh millet- 1 
!erin ve beşeriyetin hürriyet.ini 1 
müdafaa edelller tarafından ' 
yaptırılacaktlr. Yunall'İlltan so 
nuna kadar o milletlerin ön sa
fmda buluııacağmı ~ bil- I 
dirir. 

Maliye velıilinin 
bir tamimi 
(Saı taraf> 1 iMi ııaykcjo) 

Aynca nüfusu 30000 e kadar 
olan mıııtakalarda muharrik 
kuvveti olmıyıu-~ iş sahibi ile 
birlikte işçileri miktan yine 10 
k~iyi gt";miyea mücsaeııelerde 
lıu ııunıije maktu muamele ver
gisine Wti tutulabileceklerdir. 
Tamimde bıı ınuamclenhı nsel 

pı~eağı hakkında da etraflıca 
at verilmektedir. 

Yine bu tamime g5re !Jimdi 
lı:adar lıeyaruıame ve ddterlent. 
gösterilmek mecburiyeti bulu • 
an mshn ııevi ve vslıtt 1181bf 
ftyatlan lıundap gWe 
ritmelı: --bılti Jilaller:ılııli ... •• 

!emiş ve söoderiııi bitirirken de
miştir ki: 

"Her ııeye rağmen bir gün 
vatan tehlikeye manız kaJırsa 
başta lııönümüzden Ye ylibek· 
lerimime Atatürldbı bltnftUı'" 
duğu ıneşa'eden · lmVftt alarak 
bir şimlllk gibi çarplŞKllğı& ,. 

Amerikanın 
yeni müdafaa 

tahsisatı 
V11Şingtıın, 28 ( L&.) - Kil • 

nıeailler mediııi Birleşik Ame
rika müdafa-eı ~ 300 ınilyoa 
272 bin 228 dolar tahsHt der
piş eden kanun liyilıaıaıu ka • 
bul etmiştir. Şimdi ayu mecli· 
ııine gönderilesı bıı l&yiha Pana
ma kanalı için 131.135.325 do • 
!arlık bir IDUl'l.fı_ ihtiva eyle • 
mıakt.edir. 

lL.lN 
1-nbul AoMye ~ tt..k.ıı 

Mahkemeelnden: 
MU<ldei: Dürnev. 
Müddeialeyh: Galip: Abanı:r ts

raallağo ma!a•Deot ç.,,....aw beıRaa 
sokak 8 No. Ju llllllesi KafiJre -c. 

!'ı4Cldde; Di1mev ı.rafmdaıı müıd. 

deialqh Galip ~ ac;ı1aıı bo • 
IWlflUl daVtilAll alt anubal sureti 
miidcfeiale7be teblij ecLlmek ilzere 
yıuılı adresine ıönderilmlşoe de 11111-
maıleybin mezkılr ikame Ahım t.-rk 
ile semti ~tile gittiğinin beyıuule 
iade kılınması llzerlne hukuk usulü 
muhakemeleri bnı-nun 141, 142, 
143 Ye 183 Uııdl mw!d lı ine t<:vfi
k811 iade kıbııaıı ...,,., anııhalı ile 
tahkllaıt aüııünll ıösterir da ellJıe 
varakasınm malıkeme divatılwr.
aeılmasma ve 1141 • 411 mmı racb 
~Uı iııltu davara .oddoialeJrı.Jn 

(U) IOn. tcın.ıe - -e k&. 
rar- v....ıımı. V• lııomım:lbi Mrıır ar
zulıal ile daveııy. ...-..ı malllle
me c11---. -,. olmakla 
mumaileytı Galip ,,,._.... 7auiı 

mlWdK ~ cltlVQa - -
- tııhk!lrat !ela l:Qlıa. ır.ııııan 
19/4/1141 salı günü - 14 ..... 
ıı... ....... -- .... •• ..,. 
.... ....,. lıılr v.ı.u lıh 1 

... ıııa.. 
_...__.. a..ıaı-. 

ollallır. 



Sayfa : IJ YENt SABAH 

Bir çalgıcının sevalıali 
BİR HAKİKAT' Sayın mOş~erilerimizln 

• nazarı d ıkkatlne : 

186 
Buna ben ne cevap verecek-! 

tim ? Hiç seB çıkarmamak müru J 

tün değildi. Belki bu aJ:ı.m 
1 

b ir polis idi. Beni hırsız =.nc
decek, ses çıkannadığundan 
fÜphelenerek üzerime silfı.lı ata-1 
C&k, her halde cevap vermeli: ı 
Bağırdım: 

- Ben mösyö Alfred Millle
rim ! 

Alfn.'<i Mililer mi? 
bu vakit ne geziyorsun? 

Gece 
' • 

- Yoleuynm, geç kaldım, 
pndi ka~abaya geldim. 1 

O sırada kal'ljımdaki adam, 
daha doğrusu adamlar -bir ııo-1 
lis ile iki jıınılarma- yanım'< 1 

geldiler. Bir kibrit çakarak ı 
ylizllme hııktıktan sonra: 

- Haydi bizimle beraber 1 
ı:eJ. 

ğe ba§lıı.dı. O kadar güıüyordu 
ki ... 

Ben bu hr 'c kar.,ı ~aşırdım 
kaldım. Komiser on dakika ka
dar, Saı?dalyesınclc oturup kal
karak, delı gıti giıldül:ten son
ra bana sordu: 

- Sen kimsin? Nereden ge
liyorsun? 

- &n mösyö Alfre<l Miill<> _ı.,.,= 
rim, Alına'lyarlan geliyorum. 1 

Komiser yine gi:ımeğe l.Jaş -
laJı. Acaba divane ıı::ı olmuştu? 1 Oikkat: Singcr 

Oe~iz 

· R Saati 

= 

Levazım satınalma 

Arkamda duran polisın yü
züne baktım. O da mendilini 
ağzına tut.muş güiüyordu. &n 1 
ı,ıaşkın şa..•kın etrafıma bakı
yor, bu gülmelerin sebebini an
la.mağa çalışıyordum. O sır:;.da 1 '---- - - ---- -------·----------
komiserin sağ tarafındaki kon- 1 - Tahmin edilen bedeli •50a7> lira 50 kurui 
solun üzcrınde bulunan aynay:ı l Ni.an 941 salı günil .. at 15 de pazarlıkla elı:sillme.i yapılacaktır. 

demekttr. Ç DnkU : 
toplanmıştır. 

üzerindeki SIN GER 

oubemiz 

Diyerek yüriidüler. Acaba be 
ni nereye götürüyorlardı? Git
ınemek. emirlerini dinlı>memek 
t.e mümkün olmarl.ığından on-

1 !arla beraber yiirüm~e başla
dım. Beş dakika sonra bir poliı; 
k arakoluna vasıl olduk, içeriye 
girdik. oldııkca vasi bir od:ıda 
altı ki~i oturuyorlardı. Benim 
kapıdan girrliğinı ı göıiir gôr· 
mez cümlc~i biı· kahkaha salı - 1 
•erdiler. Bunlar ne icin böyle 
divane gibi giilüyorlar•lı? At·a- 1 

ba beni l:ınıyorkr mı? Adeta 
bu ha!c hiddet ettim ise ~fo ne' 
ohır ne olmaz diyerek sükütl 
ettim. 

baktım. Ben dahi gülmeğe baş- 2 - Katı teminatı 763 lira 63 kll!'Wl olup ı;artnamesi her gün Juı-
lndım. ıulsyondan alınabilir. 11-....;.-;-+-;.-....==-~"""-'-"-I 

Me;;crse c;a.dırda acele ile ve 3 - hteklilcrın belli gün ve saatte 249() sayılı kanunun istedli!i VMO.ik- 2 J.J~::...;..::_ı.;::....ı.=..~~..:....:~..l!:~I 
karanlıkta pııntalonıımu giye- le birlıkte lstanbuldaki komisyonda hazır bulunmalan, (2427) , 3 
cek iken yanlışlıkla kl\dınlar- • • • 1 l-'-+--+--i"--+-'c+"'-+""+-'-f-'-11 
dan bilinin pa.c;aları dantelalı 1 -- Tahmin edilen bedeli (55000)lira olan (7500) adet kazan tutyıısının 4 
beyaz donunu giymiş idim. O 2/4/94ı çarşamba gumi saat 14 de Kasımpaııada bulunan lı:omisyoı:ıda 
zaman hatınma geldi, elime al- pazarlıkla ek•il\mesl yapılacaktır. • 
dı:nm zanıa.n pek ince, hafif 2 - Şartnamesi her ııün i3 saati urtında 215 lı:unış mukabilinde lı:o-
bulmu.ş idiysem de yanımıia, misyondan alınabılir. 
bir kadın donu bulune.ca.ğ1ııı 1 3 - hteklilerin (8250) liralık kati teminaUariliı birlikte ~ili giln 
tabii düsüncmezdim. ı ve EJalte komisyonda hazır bulunmaları il.An olunur. (2359) 

KomiBCr benim de gi.ilmeğe ,y.maııım•••••-••mı-••••••••••••llllıd 

Beni oraya getiren polis bir 
kapı açarak iteri girdi. Biıaz 
sonra dışan çıkıp bar.a: 1 

- Gel içc·ri. 
Emrin; verdi. Evvelce başı

mıza gelmiş olduğu cfüetle ko
miserin huz11runa cıh:anlacağı .. 
mı anladım. Hi~ bir kah•hatiıP, 
ve cla~ım o!m:ı.clığmd:uı kork· 
muyor<lıım. lfrnd mi mctb gös
termek icin ccs-.ırane bir tanr 
ile ir,eri girdim. 

K '.>!lıiser Jıenı g'irfüıcc gül !le· 

baş!dıii:ımı görünce ,;ordu: ı · 
- Sen neye giilüvornıın? 
Ru sualP cevap vermek çok 

mü•l"ildü, çünkü doğruswm 
söyl(>n.Pk icap edecekti. Alrnan
yadnıı heri ayai\lmd:t bir ka'1ın 
dnnu if,. :vo' ;ı1l 1 ~k ev1 rliğ'itvti sflv
l~J<em buna k imseyi inandmnn k 
miimkün <IP~lrli. Do;hLJc:11 1ıu 
E~·l~scm benim cambazlardan 
kaetı<hmı anlayıp sn.hah olun
<"a nn1a~ J- <th(ıor Vt-'"PCC'klf?'r VA 
hı'~i o 7~rtapnz hPriflere tesliM 
eJcceklerc'i. O zaman krırkarak 
kar"ıfrtm <1 r'\'a.;;, h..-..llf:i fa1Jasi1e 
yiyecek idim. Dedim ki: 

( A rk.•.~ı tlll r} 1 

r-ıstanb;ıl Leıazım am!rliıi sa:n~lml klmıS}üO:mjin 
lr-7.5 k.1lo "~rı 11at·~nıu kö~cl~ krrpı .. tı. ı sat.JJaca1 .. tır. Pazarlıkla Jrt

tnması 4/4}941 curnJ. giinil ıaat 14-30 d.ı Toph.ınt-'Cle Lv. ~nuzlıgi s:ıt.ın al
ma komı.syonunrla yaııılacakbr. Tnb..-nın bedeli SiM lira 55 kuru:Ş kati te. 
lll1ll t.ı 75 hra 69 Kuru;:tu • K~rpı"'t~r 'Iophanc<lc Lv, ınamül an1bcırında 

ıonllt..u-. Jst•k:J.leri.oı beli: \•Q..k._ '.°t"' k.o.ni...;yor;.a g:elme-1.e-ri. ( l 037 - 2507) 
• • • 

Beheri 6500 JiroJan 3 odet 130 tonluk ve beheri 5500 liradan 2 adc< 
J;K> t.oıtlt1 k yenı mı vna p:ızarlıkla satın alına<:1kt.ır. 1halcsi 4/4/94 ı cun~ 
ıün!l Mat lo.30 da Tophancd< ı.t. Lv. t. .ıirligi ""tm •lma komisyonun
" ' 7apılacalı:tır. Hopsuun tutarı 30.5()() U. a ilk teminatı 2287 lira 50 kuruş
tur. Taliplerin bc!olu \'alçitte komisyona &:clınclPıL Şartnamesi koıniı-;yonda 

ııörlilllr, (1036 • 25P6) .. • • 
Top(U atış oku1W1da mazot motörü ve dın:ımolan tamir ettirılecektl-. 

Pazarlıkla el..siltr1esi 31/1/941 pazartesi gtinL: saat 15 de Toph:tnede r,,. 
lımlrliii satın 11•ma k.omisyonUTıda yapılô).calı..t.r. Keıit bedeli 6:10 lira k.::t'i 
tımıfı;latı 94 lira 50 kur~ur. Talip~erin belli vakitte komisyona gelmeleri. 

(1022 - - 2312) 
••• 

S..htt metı-e ~.ıe tahmin edilen fıy~L 11 kurut olan !; 1 Ol'tO metre dv
k"u.ma a.ikl ıerıdi ıı.lına .ıktır P:ı"!..:l.Y'lı ·ıa ek!i....:.t.m\981 31/3/941 paıa.r~i giinü. 
a.at 15.30 da Tophanede L v. Amirliği e.-ıtın .ııma koml!ty-onunde yapılacsk
tır. 11k tem ı1atı 420 ıra 75 kuruştu·. NUmuncsi komisyonda görüli.ır. Ta-
llpleıin belli vakitte komiıyon" G"lmeleıi. (1024 - 2314) 

• • • 
Beh<r kila.:;u 500 kuruştan 2000 k lo balık ağ1 ipi ti alınacaktır. Paur

lıılı:la eksiltmesi 2/4/941 çıırşarr.' a ~ 11 o~t 14 de Tophanede Lv. Am>rli • 
~ :mtın alma komisy\Jnuııda 7rıp11acaktır. ilk teminatı 750 Hrııdıı. Ntimurıe 

ft pl'loaı>>= kooı1"7onda görülJr. (ı0~5 - 2315) ... . 
-tXA. 5X9X2~ eb'adında 2000 ad .... t Iit.a .:ılınacaktır. P1tn,.lıkla ek.;.;ilt.mc ı 

fl/3/1941 pazartesi g:nti. aant 18 da Toph:ınede ı.v. !<>r.iı ! · a.ıtın ;alma 
ltnıuı'lyonı.:..... la ynpliJr.:ı 1<+· .r, Tr.ıhnı::n b~eli 1220 .Lı.ra ılk tenunalt 91 Iirı 5') 
t.uruo-ıur. Talıpleriıı belli vakitte kom ) on:ı cclmelerl. (1026) (23 l 7) 

1 ... _l_st_a_n_b._ul_B_c_l_e_dı_· y_e_si_I_li __ n_la_r_ı_I 1 
ltfaı.yeyf" a.,~ derı~ mo\< r n~'l t .. kac kl!;JT\lnrla yaptırılacak tamiri'C 

w dil!tt aÇJk cit:sı tmeve k.cı~1l'lı ıu..; 1ur Ke,ıif bedell 1165 lıro.ı 50 huru.,, 
ft Ut: teminab 87 1ıra 41 kur\. tur K ' ve prtname zabıt ve ınu:ım· .. ~t 
mC.d.UrlUiil k.alen.L.'1 e gC..rulcb 1 r 1hnle 'l/4/941 pazarte'il gunü 6;.ıat 14 de 

cbdml encümende 1 ılaL kt.ı.r Talipleriı ilk tcmin:ıt makbuz \"<'y:ı. ıitek .. 

tuplan. gerr.ı.1 tamı: eden kızaK .alubı old•1 I..ı ·ına d .. ır ves.ı k ve 94 ı Y·..J'Jr a 
aJt ü.caret OCl<! ı \·cs.ik..ılar.;Je ıhal~ 1.>Ünu r. wı:yycn saatte daimi encüne.uJe 
bulunmaları. (220-0) 

1 Devlet Demiryolları ilanları 1 
Mektep talebelerino o-ahsus aylL.t .ıbonn1an kartı tarifesindtki «kazanç • 

rtirir bır ille meşı_.-uı olrnayan> kaydı 1/4t!.lil tarihinden ıtil·arcn kuldı

almıştır. 
FıW:ı ıat>;il!ıt lbiasyonlardan alınahılir, (1747) (2399) 

••• 
l/-4/9'il ta~in(\('.n it~barcn ann hat ist::ıiiyonlıırile Avrupa hat'ı t .t~s

~rı arasında U.tbık 1e ba~lanacak olan mc aJeri seyri seri ve scyn hafif 
ciotru nakliyata d:ı r newredilen ilAnd., lata!yonlardnn Vfı'.ri1cbilecciı ynzıh 

fıula talsillıl.ın ba kısmını sayın lınlkımı::ıa kolaylık olmak ULcrc aşagıcıa 

bild.lrıyonız. 
Doi:ru nakliyat unıli.l: DVk:me veya tamnm \·agon muamc-Jcs.ile «JJ.:ırti 

4:ılıil• nakledilen ,lınmı.Jclerc beher par a:n 200 kilod,n l ' •~ lık"1 
elan denkJcrC', lşletn:ıe n.iı.amnamesi ~ucibincc dem r Y'>lu ıJe 1.;.ukle l- uli..ı 
b:u.ı ş :ıitc tJ.bi rr adc!elerc cgaı, beI1Z' .1.- gihi i.stlal edici ve b!\.ı-"'Ut, dina~ 
IA!L.. gibi. inf~ edici olanl:ırla asitler ... ita.> para, esham rivJ, g-•• J 
1•tı C1bı k ymetlerc \·e kıymetli maddelere ve canlı hayvanlara tatbik 
edllmiye<ektir. 

&Urne gar 're F.dlıne eehirP. dohu n a1;:llyat, Yunan n.n'tla\.'lna ait üc
ml"1' bu iswyonl:ırda müncltinıleyhleri tarafından ödenmek ı;artlle kab"l 
eılı.lebllecektir 

DoCU na'ktyatt.., nnkil müddetl•!ri, ana batta ve /\vrupa hattı11 ~ tnJ _ 
W.Efl"'!D 7ırpılan lkl nakle aıt rnudtietlertn mecmuur J::ıy .ırr.a,..J - Sı.r~ 
k.c:I cıenız n.aliliyatı lçln bir gün Ul ıe edilınck su-et·ıe be::o:;ı ol nacnkur. 

'I • ) (2.0Cl 

Memur ve Fen Memuru 
alınacak 

Vekil /etinden Maliye 
••• 

6/9/1940 tarıl\ ve 4605 numaralı resml gazetede munteı;ir, 

17/8/1940 tarih ve 2/H177 numaralı kararnameye ba~lı toprak teni 
talimatnam .. :linin tatbiki içjn ~kil edilen ve edilecek olan komisyon

larda çalıştırılmak üzere A. - Re;s; B cAza; C> Fen memuru alına
caktır. 

Bıı memurlara, yol masran.u-ı h ariç, a,da IDıaktuan ?er~ek 
ücretin aı.aml miktarı; 

Reise: 
Azaya: 
Fen memuruna: 

Reiate rf. 

17~ 

150 
150 

•Ilı 
ARANAN fARTLAR 

l - Y~~ı 60 dan fazla olmamak; 
2 - Defterdarlık, tapu grup müdürlüğü, malmüdürlÔğU, vil.Ayet 

tapu s:ciJ muhaf:izlı4ı veyahut bu v3.Z.ifelere muadil adli veya m4:ll 
hizmetlerde bulunnı.uş olmak, 

3 - Sicil itibarile hizmet.inden lstilade edileblleceiei anla;ılmak; 

Azala rda: .. 
1 - Yaşı 60 ılan fazla •im· inak; 
2 - J.fal müdtirlüfü, ıicil muhafızlığı, Nabiye müdürhllü, arazl 

tahrir komisyonu reisligi. veyahut bu vazifelere muadil :ıdll veya mail 
hizmetlerde bulunmuş oln1a~; 

3 Sicil itibarile bi.7.m.ctinden istilade edllebileceii anlatılmak; 
Fen memurl arı nd a: 

ı - Yaşı 55 den fazla olmamalı:; 
2 - Tapu ve kadastro veya «Nafia ve imar veyahut askeri hari

ta Umum Müdilı-ltiğü hizmetlerinde bir sene fen memurluğu :yapmış 

olm:ık: vey:ıhut ta Nafia veya tapu ve kadrlstro len t..-ıtbikat mek1.ep
leri11d1:n mezun olmak; 

3 - Sicil itib3rile htzmetine"n iaü!ade ~cbileceg,i aıı~k; 
c ll I• 

MÜRACAAT ŞEK Li 
• 

Yukarıda yazılı şariları haiz bulunanlar, bir istida ile aoagıdaki 
vesaıki en geç 15/4/194:1 tarihine kadar Maliye VekAietine cMill1 Ern
lAk> göndereceklerdir. 

I<oınisyonların derhal teşkili mukarrer olduğundan, aranan ev
~fı haiz olanlar n1üracaat 11r.ısına &öre tayin kılınaeaklardlr. 

c lV• 
ARANAN VESAi K 

1 - NOfus hnvtyet varakası caslı veyahut noterce veya reoı1 b.tr 
makamca mu.cıaddak sureti> 

2 - 6 kıt'a fotob'Ta1 caltı b· ı çuk dokuz eb'admda> 
3 - Mektep tasdikname ve,-a şehiidetnamesi caslı veya musaddak 

bir sureti, I 
4 - Bulunduğu memur iyetlere ait vesaikln ash veyahut musad

dak sureti ctasdikli sicil kam~ veyahut musaddak sureti kltidir.> 
5 Sıhhi durumunun her iklimde ve köylerde vaz.i1e ifasına 

müsaıt olduıtuna dJit· hükUmet veYR belr:diye doktorluğu r:ıporu; 
6 C. Mt.idrlr.iumumıliğlrıden muhkUıniyeti olmadığına dair veat-

ka ctstida :zir:ne Müddeiu.mumili!<.Çe taıııdik.1.ı meşruhat verilmek sureti 
ile de olahilir ,, 

7 - Jlüsniihal kAij'ıdı; 
8 - Askerlik vesik,ısı <Nütu.ı hüviyet varaJuw.nda vana ayrıca 

ist,.mez.• 
!l - Talip olan şahıs: resmi bir dairede müstahdem b:e, bu dairc

niıl olf'lt: ı.ıl muva"ak:atini gösteren veı.ika cTalebe müteallik istida ve 
mt!rb• ·!tJ vesikal .. "'ın o dn.'re vm-ıtası ite Maliye Vekfiletine gönderilmesi 
haLnd,. aynca muvafnkotnameye lüzum yoktur.> • 

NOT: ltrtldan•mede bu vesaik!n gl5nderlldiğı ve listesi yazı l acaktı r. 
10 - A!':tğıda yazılı şekilde taahhütname tBu ta.nhhiltnamedekl 

ınii~elsH kefilin resmi dairelerde veyahut ticari mali veya sınai mü
eneselerde memur ve müstahdern olması şarttır.> ' .v. 

TAAHHÜTN AME ŞEK Li 

Mal!ye Veklletince Toprak tt'V7.l talinıatnamesinin tatbiki lc;in teş~ 
kil edilecek toprak tevzi komlsyOf'larında bir vazifeye tayinim halinde 
bu v·Wf~yi kabul edeceğimi ve en az 45 gün evvelinden haber verrne ... 
den bu va1Jfeden fstjfa veya bu vazifeyi terk veyahut hi1.metimdt!ll 
istifade P.d lmediğl veya istihdamımın devaınının caiz olınadıgı idaret·c 
t..ı' a-.i.ir f'ttlrilerek vazifeme nihayet verildigi takdirde, kon1isyon mc
s:ı.i~·nin bu yüzden sekteye uğr:urıası sebebi ile basıl olması mü?nkürı 
\'l' m•ıht mel zar<ır1ara kar~ı maktu;:1n ve ce:zat &:ırt olarak beş yüz 
lira wm:nat vcımeği ve bunun it;in ho.kkln da dava ik:ııneslno ve 
il.'lr:ı ist h Unc 1• ~zuı~ olmadan bu W~hhütn;.ıınen;n icraya vaz'ı veya
hı~t 1ı..,z;.ned n aı-ca •ın1 varsa bu al:ı.caktoıı tlef';:ıtcn takas ve ınahsubu 
ve yine bu t;ırıhhtitnameden müt~velli.t her hangi bir ihti13.f için dava 
ikamC!.ln(' lüzunl ha•ıl olursa bu davanın Ankara mahkemelf"rince rU-
1et.inl~ 1tabı.ıl ve bahhüt edlyorum. 

A tfre• : 
N'ı.rus hüviyet varakasındakl hüviycU~ 
.. ..... ..... nin cez.a1 şart olarak ta.ahhüt ettiği bes yüz llr:...y"' k•ıdar 

nyni şartJ:ırla müteselsil kefil olarak kefalet ederim. 
Kcf:li n m e• lek v e ad~eal : 

Ni.if ..ıs hilvtyet vara kasındaki hüviyeti. 
NOT : Bu taahhüt ve kcfs ll'tname noterce resen tanı.im oluna-

c.ııktır. (IS31) (2070) 
~!:.'!!Sa:;;i:a::ı:l!!!~-Ell!l:-;:rııl!2?~!1!!!13!S'llmlm::l':.U<r.'ı!';'!•· 

SOLOAN &A<l.A : 
l - Yen; Yugoslav kralı, çUıulı:. 

2 - Kaldırmak ,bir göz reııgl. 

3 - Zengin değ!J . 
4 - Rumca •Gel>, bir bapan. 
S - Bir böcek. 
1 - Dünya. 
7 - Salak, bir iai,m. 
1 - Bir nota, bqka bir nota. saçlan 

olmayan. 
1 - t nce ip . 

YUKARIOA• AŞA<l.IYA: 

1 - Tiyatı"oda temsil edilir, basit. 
2 - Yer, bqına cA> Celse bir isim 

olur, btr 1>e'7Dir cinsi. 
3 - Tanmma.yao. 
4 - Bir uzuv, Fransızca cferyat>. 
6 - Arkadaş, ilAve. 
6 - Zama~ kırmızı, 

7 - Arabanın bir kısau. 

8 - Kemiklerin içinde vardır, istek. 
9 - Tavlada ablır, saik. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

(Evvelki bulmıcınıo hall i) 
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l[RADYO 1 
1 BUGÜNKÜ PROGRAM 1 

a.oo 
8.03 
8.18 

us 

11.30 
13.35 
13.50 

Program " 
Haberler 
Müzik 
ı:v kadını 

* Program 

Mtlzilı: 

Haberler 
14.05Müzik 
14.20 Mllzik 
15.00 Müzilı: 

15.30 MiWlı: 

* 
18.00 Program 
18.03 Müzik 

18.40 Müzik 
ııı.oo Konuşma 

19.15 Müzik 
19.30 Haberler 
19.45 Konuşma 
19.50 Müzik 
10.15 Radyo 

s ueteai 

20.45 Müzik 
21 .15 Konuşma 

21.30 Müzik: 

22.30 Haberler 
22.50 Konu:;ma 
22.50 Müzik 
23.30 Kapanıs 

BORSA 
28 Mart 941 

Açılıı .,. 
_ kapa!!!L_ 

Londra 
Nevyork 

Cenevre 
AtiM 
Madrld 
Flelgrnd 
Yokohama 
S\okholm 

1 Sterlin 
Dolar 
l svitre Fıc 

Drahmi 
Pezeta 
D inar 
Yen 
lsviçre ltro< 

5.2025 
132.20 
29.98 
0.99 
l~.8450 

3.1525 
30.9150 
30.7850 

ESHAM vo TA HVLAT 
Sıvas - El"Zlll'Wll 19.H 

- DOKTOR - '\ ' 
Tevfik Akif Ayışık 
Pah ili Hasta lı klar M Utehauıaı 
Beyoğl u Parmıkka p ı imam ao· 
kak nu ma ... 28, paza rd a n maada 
~aat ı4 • 18 e kadar. 

Gece mUracaatıarı da kabul 
e dili r . Telefon: 43905. 

------
Sahibi: A. Cem::ııle tt l n Saraçoğl u 

Neşriyat Müdürü: Ma clt Çeti n. 
B•aıld ıC11 yer: (H. Beki r GOraoylar ve 
A. Cemalettin 8araç~ lu m atbaası) 

Kalorifer Malzemesi aranıyoı 
Yeni veya müstamel Kalorifer bo· 
ruları, kazanı ve Radyatörleri aran
maktadır. Elinde bu çeşit malzeme 
bulunup satmak istiyenlerin Gaze
temiz idare müdürlüğüne müraca-

atları rica olunur. 

Kaseleri 

BAŞ, DIŞ, GRiP 
NEZLE, 

ROMATiZMA 
ve SOGUK ALGJN
LJGINI DERHAL 

KESER 

DEVA Kaselerini 
7-rer eczanede ora~,1nı~: 

lstanbul Hava Mıntaka 
Amirliğinden 

dep(} 

kalt. n muhtelif ttzglh ı ~lzem'!ti.l ~ık ektilbne ile sa~ Y chniş altı 

alınacaktır. 

Açık eksiltme- He ihalesı 3/4./94"~ perscmbe günü ı-at1\ 1'4. de \c"'ıJ~~t 
Hv. Mııt. Dp. l. Jiğinde Hv. Sa. Al. Kom. d• yap•hıcaktır. 

. Taliple~. mah.cnıe list~i ilo şar~ıaınc::ini gLırıneJ;:. ~L.ere hı.!" gı;•ı _;: 
eksiltmeye ıştirak edec:eklerın 625 Ura muvakkat t.emınatlarile yuk:ll" 
yazılı giln ve saatte belli yerde bulunmaları. (2~ 

Darphane ve Damga Matbaası 
Müdürlüğünden : 'JI' 

1 - Madeni para halitalarının izabt.>sindt! istimal edilmek uzcrt? 
numara 150 adet kapaksıı: pota batın ahnacaklır. J 

2 - Alınacak potalarda ar~nılan en bariz vasıt QZ.ıln~ 1!00 dtfC"p 
hara":t.~ ve 3.5 sast ı-.a~.rıı.~d~ hrtlitaların izabesine ve her Potanın 1.1:ıg riJ 
veya ıkı potanın 50 dokum yap?naya mukavim bulwıması. olup c.ue;cr 
terait verilece.k şa~tnamelerdc yazılıdır. . iJ 

8 - Taliplerın 12/4/941 tarihine kadar teklif mektuplannı mildı."1' 
tevdJ eylemeler; l~ımdır. (2112) 

TÜRKiYE CÜt.1HURIYETI 

ZİRAAT BANKASI 
Kunıluf wihl: 1888. - Sennayesi: 100.000.000 Türk lfrası . 

Ajans adedi; 265 
Z irai ve T lc•rl her nevi b;anka m uamchderl . 

Pe ra blrlktlrenfere 2seoo li ra ikra m iye veriyor. 

"' Zjraat Bankasında kumbaralı v<: ihbarsız tasarrui hcsabl&rınrl~~ 
az 50 lir:tsı bulunanlara senede 4. defa rckilec-ek kur 'a ile ~ 
pl5.na göre ikramiye daW11cakhr: 

4 aded 1.000 Liralık 4.000 Lira 100 aded 50 Li ralık 

4 
4 

• 
• 

500 
260 

• 
• 

2.000 
1.000 

• 
• 

120 
110 

• 
• 

40 
20 

• 
• 

5.000 
4.8o0 
3.200 

~·'' • , 
40 • 100 • 4.000 • ı<1 

.. OIKKAT: Hesaplanndak~ paralar bir sene !ı:inde 50 lirad"'1 "ıır· 
duşmıyenlere lkraını) e çılı:tııı takdirde % 20 !azlasiyle verue.:el< 

Kur'ala.r senooe dört defa ll Mart, ll llaziraıı, 11 ~· 
lül Ye 11 Birincikiııuıı tarihlerinde çekilecektir. 


