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GÜNLÜK SİYASI HALK GAZETESİ. Her yerde 5 Kuruş 
' Amerikan 
yardımı 

"Türkigt11 Yu11011ina•"" 
Yugoslot1g• gibi şer•/ '"' 
iatiklollerini lıer ,,.;;/iih11z11-
11ın iistiinJ• talan .. illt1tlor 
l>ir tt1caoiizt1 aj,...,ılrlan zo • 
... ,., Mçbir harici gerdım 
olmua f,i/e, fJazi/e/eri11i 
,apmakto - oala1tlarını 
rnaJofaaJa tonılJilt gÖ•l•r
ae.al•r. ,, 

Yazıw: Hüı;eyiıı Caldt YALÇIN 

A merikalılar akıllara hay
~ ret verecek bir gayret ve 

fedakarlıkla. icar ve iare 
kanununu kabul ettiler. Amen· 
kan devlet adamlaıııun beyana
tına nazaran, hürriyet ve demok 
rasi prensiplerini müdafaa uğ
runda. cidale atılmış olan lngil
tereye, Yun.anistana ve Çine her· 
türlü yardımda bulunacakları 
gibi ayni kudsi dava uğrunda 
çarpışmayı tercih edecek diğer 
devletlere de aynı dııııt eli uza

Ak denizde 
bir deniz 

harbi 
Bir ltalgan harp 

gemisi battı 

Littorio sınıfı bOyOk bir 
harp gemisi de ha

sara uğrad~ 

Londra., 29 ( &.&. ) - Amiral
lik dairesinin tebliği :' 

• 

___ lfı _ 

• 

ı 
Atatürkün Hayatından 
Yazılmamış Hatıralar 

··======--

An af arta ar grupu 
Kurmay heyetinin çalışma tarzı 
ve çalışanlardan birkaç sima 

=L==> Yaza~: Cevat Abbas Gürer='J"""= 

-3-
Fmni m&Jeamm tam ~hli ol

duğu ıupbf$iz bulunan istihkfım 

)c.omubnı ön yüzbaşı YU.mni gun
Jerini; cephelerde siperlerin tah
kim ve tanzimile, ya yeoi amplııs-

manlar, veya Yet1i müdafaa h:tUa.rı 
inşasHe get_:inrdi. 

HH; bir husnst..ı. VÜL'lldiınti ısra! 

etmemiş olan YUrnn ı, dunnıyan 

(Scmu $ ünt:i• wy/ada) 

tacaklarUır. 
Burada demokrasi davası ba

kımından çok ehemmiyetli bir 
nokta var ki Amerikan devlet 
adamla.nnın gözünden kaçıyor, 
Bunuan dolayı, takip ettikleri 
gayeyi temin edememek tehlikP,
sine maruz kalıyorlar. 

Şarki Akuenizde oldukça. e
hemmiyetli deniz harek&tı ya
pllmıştır. Şimdiye kadar ancak 
ilk raporlar gelıni!ıtir. Fakat bu 
raporlara göre CUIIU\ giinti ami
ral Sir Andrew Cunninghamın 
kumaııdası altın.da harekatta 
bulunan deniz kuvvetlerimiz, 
zırhlı, kruvazör ve muhripler -
den mürekkep İtalyan kuvvet -
lerini görmiişleı-dir. Düsman 
kuvveti dağılmıştır. L&lı:in ' baQ 
diişman harp gemileri muhare • 
beye mecbur edibni~tir. Şimdiye 

(Sonu aayfa 6 ıütun 3 de) İogillz ctıenız ıtmeriııdeın Hodııey'in ağır toplan. 
Deniz Yollarının 

Yugoslavya Dünya vaziyeti Matsuoka mali kayıtları. 
Bugün. farzedelim ki Yugos

la\'Ya wya Türkiye hayat ve is
tiklallerini bir harici tecavüze 
karşı müdafaa için sililha sanl
mak mevkiinde bulunsunlar. 
Böyle bir bo~mayı göze alır
ken, silah vesaire hususunda. A· 
merik.1nın kendilerine yardım 
edecegine hiç ı;üphe etmiyecek
lerdir. Filhakika, Amerika da bu 
iki devleU! muhtaç oldukları 
harp leva:.rmını bir an enoel ye
tiştirmek i~in hiç bir zahmetten 

ne yapacak? k d T .. k. Yola çıkıyor r 1 tın U Mü" .. 1..... .. h b; 
Yeni hük1imetin arŞISlD a Ur IYC i • ~.8 8 m~m uUr UOUnUH &Sa atini 
esas prbgramı y d h t fı d t d ı !:r~~~do: ~~:~ ı uasteren talimatnamenin umumi hükümleri 
T"' k" ·ı " ur un er ara n a va an aş- N ·I Ankara, . 29 (Telefonla) -ı rimenkul kıymetlerden ~k • Ur ıye 1 e mu• 

1 
• ye azu arının Devlet Denizyolları İşletme U- 1 kül ooeoek, hill<funetçe biüıhare 

Dasebatını sıkı faş· arı tenVJr eden konferanslara sÖyledig" i m an j. mu.m Mtidürliiğiiniin kati hesap- sermaye olarak verilecek ta.ıuıi -
larile bu hesaplann tertıp ve sat ve her nevi kıymetleri" safi 

tırmak olacaktır h ti d d·ı· dar nutuklar kayıt suretlerini gösterir bir ta- kardan idaremn inkişafına yeya arare e evam e } ıyor --<-- limatnanıe ~azırlan~ı~, ve Ve- bu maksatla idarece yapılmış is-
killer Heyetinın tasvibinden çık- tikrazların itfasına basr ve tab
mıştır. sis edilen mebaliğ asıl scrmaye

~kin.ııiy~cektir. 
Alman tabası Yugoslav

yayı terk emrini aldı Fuknt acaba bu Amerikan 
yardı'Ill geç kalmış olmJya.cak 
mıdır? ( •El' kalmış bir Amerikan Belgrat. 29 (a.a.) -Hüküme
yaı·Jımı ile biç yapılmaınış bir 1 tin takip edeceği harici siy:uıet I 
yardım arasında r.ıneli bakım- hakkında reımıen bir işarette 
dan ne fark vardır? Bugün elde buluııulmanıaktadır. Fakat hu -
l:ulunacak ve icap eden meYkile- eusi membalardan alınan bava
re yerleştirilecek beş on top, 0 di."1ere göre bu siyaset şu suret
yer düşman eline geçtikten son· le tarif edilebilir. 
ra hi~ bir iııe yaramaz. Bugün 1 - Üçlü pakta iltihak key-
elde bulunacak tayyareler belki r ti · 1 ed"l · 
ilk adımrla mütearrız kuvvetleri ıye ıpta 1 mıyccektir. 

2 - Hükümet Türkive ile olan 
çok zorluğa uğrı.tabilirlcr ve mtinasebetlıerini sıkliıııtırmağa 
taarruzun kırılmaaına hizmet çalışacak ve bu gayeye vnsı.J ol
ederler. ~'akat taarruz muvaf • mak için iki meml<.>ketin bayat 
fak oldukt'.ın, mukavemet bozul- ı &abasında bir işbirliği tesisine 
duktruı sonra :.yni tayyareler dair vıı.lrtile Tiirkiye tarafından 
pek mahdut bir hizmet görebı· ı lını 1 b. klif · · 
lirler. lşle Amerı.kan devlet a· yapı ş o an ır te c u;tinat 1 
damlarının göz"nden kaçan nok- edecektir. Söylendiğine göre bu 

1 
ta hu "zmnan,, amilidir. Soru- h1111U3~i müzakerelere p<;k ya
yorlar: TiU'kiycye de icar ve ia- kında başlanacaktU'. 
re kanunıı mucibince sil!h ve 3 - Bitaraflık yeni siyasetin ı 
cephane verecek ~iniz? diyor- esasını teşkil edecektir. 1 
!ar. '.rürkiyeye sıliih yollamak &lgrat Poli'< Mlidürümin 
mevzuu bahs değildir, oevabııu Emirnıı.me;;i 
alıyorlar. Amerikanın ittihaz et- Belgrat, 29 (a.a.) - D. N. B. 

Tlu-sııAta JronfelWIJI verea 
Bay Agilı Sım LeveD.d 

tiği mcsle-ğe göre doğru bir ce- Gazeteler-, Bclgrat polis mü-
vap. Çünku Türkiye henüz har- diirüntin aşnğıdaki emirnamesi- --------- ·ı 
be girnıcr.ıiştir; binaenaleyh ni neşretmekterliro B • y 
kendisine yardım eddemez. l'n- 1 Bir rejim değişmesinde her , ır Unan 
kat Türkiye harbe gırecek olur- ı zaman oldui;u gibi, bazı kimse
ea acaba bütün hazırlıklarını te- 1

1 
ler, ilk günlerde, kendi ı;alısi his 

mın etmiş, modern motörize va- siyatlarıru yeni vaziyete intibak 
sılaların hcpaini elinde toplamış ettirrııek istemişlerdir. Başvekil, 
bir halde harbe girmesi müşte- halka hitaben bir beyanname 
rck mcueniyet ve ahlı\k davası neı,Tcdek !.e'aıhürler yapılmama
bakımmdan daha hayırlı ve da- sı rica~ında bıılunmuııtur. Fa -
ha lüzumlu değil midir? kat, hükumet merkezinde yapı-

Yugoslavyatla bu milli inkılap ' lan dini ayin merasimi milnase
vukua gelip biırriyet ve ist.ildil betile, yine, nıcmkketimizin va.-

denizaltısı 

5000 Tonluk bir 
İtalyan gemisi

ni batırdı 

Ankara, 29 (a.a..) - Dünya 
buhranı ve dış politikamız el- I 
rafında konferanslar yermekte 
olan mebuslar dtin ve evvelki 
gün de Y'ırdun muhtelif yerle
rinde konferanslnr vermişler
dir. 

Bu arada Konya. mebusu Ali 
Rıza Türel EIAzlğda, içe! me -
busu Ferit Celfil Güven Sam -
sunda, Konya mebusu Muzaffer 
Öker Muğlarla, Aydın mebusu 
Agfilı Sırrı Levent de Tarsusta 
binlerce balkın ı~tirak ettikleri 
toplantılarda söylemi\ı oldukları 
nutuklarda Milli Şefin etrafında 
sarsılmaz bir kütle teşkil eden 
Türk mılletinin her türlü teca
vüzü karşılamağa hazır bulun -
duğıınu bilhaııııa tebariiz ettir· 
roişlerdir. 

F..dirntıde Verilen Konfenıııs 1 
Edirne, 29 (a.a.) - Dün Halk 

evinde İzmir mebusu ı.;abmut 
Esat Bozkurt "Dünya alı v'lli 
karşısında Türkiye mevzulu,, bir 
konuşma yapmıştır. Binlerce va,. 
tandaşın hazır bulunduğu bu 
konfora.nada hatip dinleyicileri 
Türk ihtilal ve inkılabının he
yecanlı safhaları ile karşılaştır
mış ve Tiirk milletinin istiklal 
~kını bu uğurdaki gayretini bü 
tün açıklığı ile belirttikten son
ra Cümhuriyet Tiirkiyı>sinin dlin 
ya karşısırıdal<i siyasetinin ne 
olabileceğini şöyle izah eylemiş
tir. 

- Biz her milletin haklarına 
riayetkarız. Bir şartı. a, bizım ı 
hak ve menfaatlerimize hürmet 

(Sonu aayf;ı S sUtun 6 da) 

mcfhıımlanna sadık bir bliku • kaı ve sulhperYer hattı hareke- Atina, 29 (a.a.) -A tina rad-
met iş başına gelince, bütün A- · tine hiçbir suretle uynuyan le- yoını matbuat ne7.aretinin bir ---HARP--... 
mcrikada bir takdir ve muhab- zahürler vukua gelmiştir. Gayri tebliğini neşret.mi~tir: Bu tcb-. / ' 
bet tufanı kabardı. Amerikan mesut uıL~urlar tarafından ida- liğe göre ltalyanlıu-, hezimetle- VAZ.IYETI 
gazeteleri ve resmi mahfilleri re edildiği i~in, bu tezahürleri, rile neticelenen ııon ilkbahar ta-
YugoHlaYya.ya yardımdan balı • en ciddi surette takbih etmek ı arruzıında 50.000 kişi kaybet
eettiler. l<'akat Amerikanın tut- Jiizur<lı~. Milletin ve memleketin mişlerdir. 

Matsuoka Papa tarafın
dan da kabul edilecek 

Bertin, 29 (a.a.) - D. N. B. 
bildiriyor: 

Japon harici:,-e naw-ı B. Mat
suoka, ,.·arın iiğleden sonra Ber
linden 1wlyaya mUtevcccilıen 
hareket edecektir. 

İki Hariciye Nazın•m 
Mülikau 

Berlin, 29 (a.a.) - D. N. B. 
bildiriyor: 

B. Von P..ibbenlrop, bu sabah 
B. Matsuokayı kabul etmiş ve 

(Sonu U)'fa !i sütun 5 de) 

Talimatnameye göre, işletme 1 ye ilave olunacaktır. Takdiı i kıy
hesabı katileri bir senelik ekzer- ı met hatalarından ileri gelen ser
siz senerune ta.allfık eden bilfı - , mayeye müessir farklar müsbct 
mum varidatile nakdi ve ayni ise sermaye hesabına matlup \'e 
earfi;,•.ıtının o devre 1.~ıfındaki 1 ait olduğu hesaplan zımmet ve 
tahakkuk eden miktarını iht.'va menfi ise sermaye h~sabına zim 
cdoc<>ktir, İdarenin her nevi ha- met ve ait olduğu hesapları mat 
sıla.tile mütenevvi varidatı. fab- j lfıp kaydolunacaktır. 
rika ve doklarla atclyelerin hari· Asli sermayenin miktarı üze
ce yaptıkları işlerden alınan ha- 1 rinde herhangi bir harckd ya
sılat, devletçe idareye verilen 1 pılması Münakalat Vekaletinin 
her nevi tahsisat ve istikraz ve- ' !Sonu uyta & sutun 7 de) 
ya bono ihracı suretile elde eili-
Jen sair meooliğ id8.renin umumi ; Kahve ı"htı"yar_ı 
varidatını teşkil edecektir. Bu ' 
varidat her işletme ijUbesinin k 
hasılatı, btit~'<'ye mütenaım• o- arşılanıyor 
!arak ayn ayn neviler ile gös-
terilmek suretile usulü dairesın
de ait oklukları he.ıaplara kay
dolumıcaktır. Ancak muayyen 
bir i şin yapılması için umum mü 
dürlükc;e tahsil edilen fevkalade 
ve hususi hasılattan hizmetin o 
devre zarfında ikmal edileme -
mesinden dolayı sarfolunınıyan 1 
miktar ayni işe sarfedilmek Üze· ı 

re müteakip seneye alacaklı he -
saplara nakledilmek suretile de
vir ve ertesi seneler zarfında ye 
Diden açılacak hususi fasıllara 
irat ve talliıisat kaydolunorıı.k 
sarfoluno.c:ı.ktır. Umum müdür -
lüğün usıl sermayesi, ihtiyat ser 
mayl', i<.'Cdit senn.ı.yesi ve sigor
ta sermayesi namlarile dört ne
vi sermayesi vardır. Asli ser -
maye, mtilga Deniz Banktan 
Devlet Denizyollaıı işletme u -
mum müdürlüğüne sermaye te -
sisi için verilen menkul ve gay-

--<>-- -

Yakında hir sene· 
lik kahve itelmiş 

olacak 
Ankara 29 (Hı usi) Sala-

hiyettar yerden ö{ rendiğıın~ 
göre yakında kalwe vaziyeti la· 
maıncn normal <•!acaktır. Port
saide 30 bin çuval kahrn geldi. 
Yakında 20 biıı çuvalı lstınbula, 
10 bin çuvalı İxmire çıkarıl ıcak
tır. 

SABAHTAN SAUAHA: 

Ayrıca Portı<aitte me:\·,,ut 10 
bin çuval kahve dt' yakında mem 
leketimfac getirilecektir. Bun • 
dan başka tti ccarın s:pari~ etti
ği 40 bin çuval kahve dP volua
dır. Bu suretle bir !'-enelik kah
ve ihtiyacı olan 80 bin çın al 
luıhv» temin edilmiş oluyor "ı:ı 
giinlı>rde görülen !«'ker lcd<>n
ki müşkilliitı da vesaiti nakliye
den ileri gelmir ohıp iki ii<' giin 
zarfındıı bu da dJ.zeleccktir. ifa· 
kikatle mrııılekette bol ker 
me\•cut nlup fiyatın artma•• ıla 
mevzuu bahis (!eğildir. 

Atıantik 
harbi 

iki harpte 
ayni metod - ~ 

tuı.'u yola göre, bu ancak nazari refahını temin maksadile hükfı-ı Alınan esirlerin eöyleJiklerine 
bir yardım mahiyetini haiz bu- metin üzerine almış olduğu va- göre ltalya.nlar müdafaa mevzi
lunuvor. Amerika Yugoslavyayn 

1 

zifeleri anca!< daba ziyade güç- !erini ısl8.h etmekle meşguldür-
nc ıStcrse yollıyaca.k amma Yu (Sonu sayfa 5 aütun 2 del (Sonu Nyfa 5 aütun 3 de) 

Afrika harbinin 
son inkişafından 
çıkan neticeler 1-

r 
Müsabakamız: 

gOl!lavya, ı>ayet Almanya ile ... ----------------------
harbe girecek iee, iptida dinde müdafaası kolay olmasile telafi ta ve vatanlarını müdafaııda te

reddüt yöı;terınezler. Türkiyenin 
milli istikUil mücıı.dele.ıi bunun 
şahididir, Biz bu makalede yal- 1 ruz Amerikalıların müdafaa et -
tikleri davayı nakıs düşündiik
lerini anlatmağa <:alı~ıyoruz. Ve 
diyoruz ki eğer 'l'ürkiye ve Yu
gc>slavya gibi bazı devletleri iııtı
li tehlikesine maruz görliyorsa
ruz ve bu devletlerin icabında 
kendilerini nıüd>ıfaa edecekleri
ne inanıyonanıı< ve onların mü- : 
dafaasından miiştcrek insaniyet 
ideali için bir hayır bekliyorsa -ı 
ruz dakika kaybetmeden ve har
bin ç:ı.tıp gelmesini beklemeden 
kendilerine muhtaç oldukları si
lihlan gönderiniz! Hemen gu da
kikada, derlıal ! 

mevcut ve Alman ordusıınun etmektedirler. ingiliz auaları 
hazırlığına ve techizatın~ naza· 1 Alman istilasını püskiiıtebilmi~· 
ran bittabi noksan vesait ile se bunu muanam ve kahir do -
harp cde<'ek ve Amerikadau vii- nanmasına ve tayyarecilerinin 
dedilen yardımı bekleyip dura • , fedakarlığına br>n;ludur. Ya bu 
cak. Bu yaı·dım ne kadar :ııa- ı tayyareleri olmasa idi ve Jonan
manda yetişecek? İki ayda mı, malan deniz hakimiyetini elde 
Uı; ayda mı, altı ayda mı? O za.. tutmaaa idi İngiliz ordusunun 
mana kadar harp duracak mı biitün kahramanlıklarına rnğ -
ve ınü.~tevli ordu bekliyecekmi? men adalar Alınan istilası al
Yugoslavya istilaya uğradıktan tında. kalmaz mıydı? 
ve müd:ı.faa hatları mrlandık - Burada bir yanlış anl•ljJ!laya 
tan 1<onr" gelecek Amerikan yar malıa.l bırakmamak için bir nok 
dımının ne faydası olacaktır? .• ta.ya bil.haes işaret etmek isteriz. 
ÇUnk.ü unutmamalıdır ki Balkan Türkiye, Yunanistan Ye Yugoslav 
devletlerinin hiçbiri modern. mo- ya gibi şeref ve istiklallerini her 
törize ve zırhlı faile Jı:ııvvetlcrlo mti!A.hazanın üstünde tutan mil
~ışmak için teçhiz edilmemiş- letlcr bir tecavüze uğradıkları 

lerdir. Çok §ilkür ki bu huswıtaki zaman, hiçbir harici yardu.ı:ı ol
.,,,,kAAnlannı ~-"""lllı w JD.lllla bile, vazifelf'.ıiııi npınıık· Hii&eyin Qılıü Y ı\IQY 

l YAZAN: • 
Emelc/i Gt1nt1rol 
Kem•I Koçer 

ı~~-~~~~--'-~~-ı. 

DOöU AFRİKADA : 
İtalyanlar, Eritrenın cen

gaver erleıine ötedenberi gü
venirler. Keren etrafında sa
vaşan, son haberlere göre 
mevcudu 70.000 i aş.~n kuv
vetler arasında bir Eritre 
kolordw;u da bulunmakta idi. 
Şüphesız, iki aydır, devam e;. 
den ve İtalyanların biraz yüz
lerini ağartan mukavemette 
bu mert yürekli insanların 
büyük hisseleri vardır. 

Tahmin eilildıği gibi, Keren 
miidafileriııdeıı biiyiik bir kıs

( &onu u.yta 6 •~tun 1 d•J 

- MtlSABAKAllilN ŞlililJ 
Bu parç..ayı keaip auklaı)ınız. 

Son parç• neıredildikten sı;ınra 

bu p.arçal•r bir araya getlrl:n~ek 

. CLWi: harp \I~ t;e3tet gemilori bat.ıran meşhur suretiyle meydana çıkae11k reami. 
lngHiz talıtclh.;:.!ıiıi Ut"SU.!d. ve bir İtıgıliz.gemislDde to:ıc;u vazıh adrC"ıini.tle bırllkte ıcıoırıe· 

1914 harbinde Almanya. bii- masını 11 ıağlüp etmcltten ba~J<a nılı:e , r.tö"d~rmek bahar müaaLa· 
yük ordular.le zafer•kn z,'l.fere çare olına.Wğını anı~ ·:lı. o 'zıı. kamıza ııtır•k çın klfi &•loc•k-

koştukUn sonra İngiliz donan- (&onu ... ,. 4 ailtun 4 de) Jr-•;;;
1
'.;.·-----------' 



.r ... 

~0 oHART J9U 

oruvucu 
DİYOR 1: 

ANLATAN: BiR 
··uu··k b·ır 1 Kalafat yeri sanatkA.r-
~ r farının Belediye Reisi-

i hti kar p a r aş Üt t eh 1 i k si a wdı :;1~~?.'.~~~arı 
GAZETEC'I 

-8-
o, bana, benim de ayni akıbe

te mahkum olduğumu dahi sciy
lememiş miydi? •. 

Bu muaınına, deli edici de • 
ğil miydi? 

Fakat, bu son derece g&rip 
esrar bildiğine şJ.phe etmediğim 
bi<;are kadın, hiç bir tereddüt 
duymaksızın ve o in.sana deh • 
'ııet Yeren garip ümitsizliği için· 
de benim yanında lralmamı, ve 
olacakları göreceğimi a.ç.ıkça 
söylememiş miycii ., 

Itıraf ederim ki zihnime ya
ğan bu suallerin müthm velve
velcı;indcn iı.detiı kulnklarmı u· 
ğulduyordu. O rkt:üm. lçinıe meç 
bul bir ürküntü gelmuıti. ı 

Karşmıda, oturduğu eski za.. 
man koltuğunda, yüzü ha.fif~e 
solg·ın. gözlerini yan kapamış 
içind"ll bir dua mırıldanır veya 
zıkm:l•r gibi sallanıp <lunualr-ı 
ta olan bu mazlum kadina çi~cli 

-dehı;etıe bakmaktan kendimi a- 1 
la.mıyordınn. 1 

Bahtasor, bu mazlum ve bi
çare kadını o kurtulunma.z ve 
dehşetli ölümle öldürecek miy
di? 

Bu mümkün mü idi?. 
Benim orada bulunup bulun· 

mamam dahi, hakikııten, bu kt: 
dımn da droiği gibi, bu .eci ka·ı 
deri değişlirmeyea-k mi idi? 

Bir an, yanıma siliıh almamll! 
olduğuma nedamc duyar gibi 
oldum. O \'llkit, derin bir endişe 
ve tel'ı .. ~la odayı gözden geçir • 
meğe başladım. 

Eğer, haltika.ten, Nidire ha· 
nımın dediği gibi bir taarruz 
vukua gelecek olursa, ne ile 
mlldafaa edebilirdim? 1 

Gözilme, büyük duvar saati • 
nin yanındaki etajerin üstünde 
ağır tunçta bir i!Ski zaman va
:wııu • il'ince biraz içim rahat 
!adı. 

Fakat, alta.binde de, bu dil· 
şüncelcrime acı acı gıilınekten 
"'1d!ıni a.lamadıın. 

Ben mi tunç vazo ile Bahta
ııor.m beynini dağıtmayı dit'.'\I· 
ırlİ)'Ordllm? 

Bu, delice bir ~ değil mı 7 • 

Nihayet. karıp.mda keııdindcu 
geçmiıı gibi bili. -dindar bir le
vekldille i~inden zikreder gibi 
..Uanım Na.dire hanım& z!lmı
me takılan bUtiln tlllllll~ri sor· 
malı., onu l!:İhnime bomba yağ· 
dınr gibi fırlattığı bu müth~ 

1 
iıınadlanndan dolayı ölesiye hır 
palaınak ona kendisinin deli 
oldııı,~u kabul ettirmek ihtıya 
e> duyarak, elimi yavaş(a omu
znna koydımı. 

Fakat son derece dalmış olan 
kadmca,,iiız bu hareketimi ideta 
his dahi etmedi. 

O anda bu kadın huııı klllbi
ni Allaha tevcih etmiş gibi gö· 
rtindü. O vakit mazlum ve bka
re. kadının bu hali beni bilsbü
tiin llrp-rtti. Hissettiğim heye
C'.ana h~ kim olnıa.ğa çalışarak 
yavaşça seslendim: 

- Nadire haııım. 
NAdire hanını göı.lerin i, bir

denbire aralık etti ve i.deta du
manlı ve uhrevt bakışlarla yü
züme baktı. Fa kat biçare kadın 
sanki benim orada mevcudiyeti
mi dahi unutmuş gibiydi. 

Oı:ıu, omuzundan hafifçe ars 
tun. Tekrar fımldadım: 

- Nadire hanım 
Nic'.ire hanım birdenbire şu

W'UDU toplamış gibi irkildi ve 
.hemen, helecanla: 

- Sus! .• 
İfareti yaparak, odanın öbür 

~ndeki yatağında y&taıı 
kıııcağızı gösterdi. 

Sonra, tekrar dudaklarını kı
pırdatarak sallanmaya başl& • 
dı. 

Ne yapacağımı tayin edemek 

Yeni Sabaf. 
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DiKKAT 
.v .. ı ••b•h• • olJılMl...n.... ,,...,.,.J 

Y• •vrak n••dlleln edl...._.,. ıa .. 1 

olwnmn ve buttl•"'" kaybottw .. ._ ı' 
"6a dolayı hlo bir ...-ııy"' a•• 
edllmN> 

" kın şaşk etraf 1 . ka d k a Harun Uzunçam ;;önderd.iği 
fxıız:::~d';m, sırada, 1Nadire '~~ı S ki ticaretha- rş 151 n 8 0 f U m l Tayfalardan u·· çu·· ' mektupda diyor ki' 
nımııı birdenbire duasını bitir-; uras Galatada Uııkapanı köprü-
mi.~ bir ~san gı'Ei b1şuu, iki ~a- nesi muamelatı • öldü biri hastaha- sünün bir ucunun bulunduğu 
rafa çevırerek µfledığını ger-, J f b } ht ı·f } • d Azapkapı ile Fenrıencciler, 
<lüm. Sonra, bana büsbütün tetkik ediliyor . S an U Ull m U e ) yer efJfl e I neye kaldırıldı tenıane veya Mahmudiye cad· 
hayret ver n bir metanetle doğ- ı ! k . b } J k desine knd&r uzanan geıuş sa-
ruldu. Kul:ı.,,lfınıa eğilerek gayet MiıddelU!Ilumilik büyük bir OfUDma tecru• e efl• yapı aca Evvelki gece yaruıına doğru hanın ismine (Kalafat yeril 
nlçak bfr sesle: ih·L< r hiidiı;eginin tnhkikatına P:ışabalıçe önünde bulunan 1Şi1ı de ıilir. Eski devirlerdenheri 

~ Zavallı çocuk kolay ı el ıc,ymuş bulunınnktadır. Bu Geçenlerde Sanyl'rı!e yapılaıı panı.şiitl' karşı passif konın· m.ın l isimli motöıı:le henüz an- bureda Türk Banatkô.rlan ça 
maz!.. ilıti:.. \rı yapaı;. x.:ücssese Sultan ma tecriilıeleı"i büyük bir roova(fa.kiyr.tlc netlrek>nnıiı;ti. Bu t:re- laşıl:ımıyan bir sclı<'ptcn dolayı ..!ışırlar. Torn.~cılar, d5kmcci-

Dedi. h:ıtil mında kumaş ticarctile riibelerin lst.aohnl \'i.ia,·etinin muhtelif semtlerinde t.ekrıı.rlaruna..ı yruıgm ç.ımıış, ü çtayfa yanarak ler, modelciler, kazancılar, 
_ Sizin evlatlık mı? meaı.'111 bulunan SurasJ<; ve malı 1 kararlastınımıştn-. ' ölmilijtür. motörcülcr, demire ve sanayie 
- ""'·"t •. "~" uyur o!.. tumları Ucarcthaneı r'dir. Ya • Yan~ın saat 22 raddelerinde ait diğer sanatkarlar bulu-""" """' Tecrübelerin n~rclenle yapıl"""'" listeler halinde ta 11•:>a.na '- v· 1 .._, Nf<dirc hanım sonra ıı~rın !'ilan suç 750 kuruaa mal edilen ..,...,. çı,,nıış lStinye deniz itfaiyesi van nur ar. ıcni Y ni 'l'ürlt gı-nç-.,.. 1 kadar nliıyete hilclirilmiş ol.ıc:ı.!ıtır. Şimdilik mııliinı o!ıuı yahıız . '-~-· . 

derin içini çeekt.i. Şimdi kalben Alına ı kturuışlanm; İngiliz ku-
1 

19 ui"8llda tl'sküdanta yapılacak olaa tecriibclertl.ir. gın m halilne vaı.t .. 1de yctişmış "'rnıı yetıştirirler. Kalafat ye 
l!ailk• '>n uerece müsterih ol _ m adile ve 17 liruya sat.malı.- se de (Şişman) w benzin yüklü ri; kalafat cadclosı, Yelkcncı-
mıı~ gibiydi. Zayıf, kenılkli el;- tır Tahkikat bu günleıde neti- .....,.....,,......, olmasından dolayı yangının önü- ler. YemC>niciler gibi cadde! re 
ni .ellerimin üstüne koydu. ve celezıccek ve suç sabit görüldü-, ne geçilememiştir. Motör yana buıılardaıı ba 1n ;0kaklara 

yine son derece yavaş bir sefl· ğii takdirde ticarethane mümes-1 Manı'fatura ı'thala~t Yardımcı o"gv retmen- yana sabaha karşı batmıştır. ayrılır. Buralarda yüzlerce İ· le' 
1 

sili mahkemeye verilecektir. Motiöıı:le bulunaıılıı.1'ı:ııı bir malithane vardır. Yın,. =· 
_ Evlıl.dım ! dedi. Sen ıster· 

8
. , 'd tayfa, itfaiye tarafından kurla· !erce sanatkar ve i i ça.ı. ır. 

sen burada bulunma?.. Odan" ırlıgv ı' 1 are heyP.ft' lerı'n maaşları nlmı'], cliğer birisi de kendisini Ber de burada Tııhsin k.a,pt.ıı· 
git ve kapını kilitle yat!.. Hir Muhtekı·r bı·r u denize atmak sııretile yanmak - nın t,,rna tczg9.lılan?'Ja 1;.ıh-

Tahkikata devam edilmekte - sonra torna inulathane.mi ku-bir şey düşünmeden uyu!.. 1 s c c ı' m ı' verı'lı'yor tan kurtulmuştur. şıırak ~ırakl•klan yc~iş, 
Sıcak nefesi saçlarıma değen 1 d • f •• 1 dir. rup muvaffakiycUe "!..::CllC· 

Nadire hanır.ıın yüzüne ha:;·ı emJr UCCarJ .,ini işleten bir Tilrl.; sıuı:ıtka-
retle bakıyordum. Birdenbire • j 
di!'S('klerimi dizleriİne dayıya- L~tanbııJ manifatura ithalat: İki ay& yakın bir zarnaOOllD· plik ve manifatura için Myım, 
rak Niidire hanımın yüzüne birliğinin idare heyeti seçimi, beri maa.~larını alamıyan yar • akreditif Çoğumuzun değil, heyimi-Bir hafta hapse dün, İstanbul Ticaret ve Sanayi zin ricamız, bu sana\i mınta-
doğru eğildim: Odası salon!arırulı yapılmıııtır. dımcı öğretmenler Maarif Ve- Ticaret Vekileti iplik ve '!!la- ka.:ına kaldırım yolu yapıl· 

- Nadire hanım!.. dedim. 50 lira cezaya Bu seçim, ge<;en ayın 24 ünde ki.letine bir iiıthla vererek bu nifatura it~al edilmek üzere a- maı;:ıdır. Çünkü kışın çamur-
- Efendim! yapılmış ve Ticaret Vekaleti tas paralarının verilmecini istemiş. H\kad•r birliklere yaıidea a.kre· dan, yazın tozaan hepimiz ve 
- o~mek her şeyin faydasız mahkum oldu dik etmem:~ ve tekrarlanmasını !erdir. Bu istidayı tetkik eden ditif aı;mı~tır. İplik için 200 bin mii~terilcrimiz zahınet ~ke-

oldıı.,"ııııa tama.mile inanıyor • 1 bildirmiştir. Dünkü intihapta Ve sterlingEk. rı,anifatura için dt: ıi.ı:. lstanbuld:ı.ki iırnı:r faalive· 
llUIIUZ öyle mi! ' Belediye mezarlıkları imar mü kil.Jet namına İstanbul ithalat ve Vekalet bu maaşların verilmesi yarım milyon liral•k akreditif ti ve eııerlcrile iftihar ettiği. 

Nadi re hanım derin bır yds· · dürlilğiine sattığı Z·!O kiloluk ihracat birlikleri umumi katibi için emir vermiotir. / açmıştır. miz kıymetli ''illi ve belediye 
ledi:"···nı sallıyaralı: cevap ver-ı ·•öoıebent demirlerine fahiş fiyat 1 Salih Ban •1 '··- b 1 . . d k ..,,.... aimaktan suçlıı Galata.da demir guog u ım;ı;ır 11 un ·: . 1 reısımiz o tor Lütfi Kırda-

ÖVI evlıl.dı , tüccarı Baki Tezcanın ikinci as- mwıtur. İntihap neticesinde ye-1 Çorapçılar An karaya /W AARI FT E \ nn kalafat yeri mıntakası için 
- . e mA. 

11 
h A". ,_ 

1 
lyie ceı:adaki muhakemesi neti- Ri idare heyeti şu 2uretle teşkil G l "k b 1 de lütuf ve himmetlerini nca 

- Allah Allah.. a .....,. .. celcnmiştir. Mahkeme Bakinin edilmiştir: gidiyorlar .enç ı ayramı etmekteyim. 
Deli olıruı.~ iş~ değil, a N_fı.di·ı ihtikar sw;nnu sabit görmiliı ve Asli azalıkl:ıra Halil Ali Bez-1 Şehrimizdeki 14 fabrikatör • Her sene büyük şenliklerle Mutebt>.r .<Yeni ,Sabah) ın 
re hanım ... Sız, dd::ta b<>.nı de bır hafta hapsıne, 50 lira ağır men . .Artin Kayaçibaıı, İhsan, dPn mürekkep çorapçılar lıeyeti ltııt!:uıan 19 mayıs gençlik bay- bu hayırlı ıı_ıe d lale~ ve ta
bu gnrip itikatlannıza inandır:ı. para cezasını ödemesine, diikka.. Ziyıı. Nafi, Hüseyin İkbal, İzak bugün tekrar Ankaraya gide • ramı içlll 'ıı.ı sene Fenerbahçe vassutıınu dilerken ııı tere de 
cakSUlıı'.!.. . .• . 1. nınııı da 15 gün müddetle seddi- &idili ve Moiz, Kohaı. Yedek celctir. Heyet, Ankarıuja, 8 ni • ve Şeref ı;tadlannda yapılacak saygılarımı sunarım. 

Bıınu soylıye~ .k&t 1 hır a- ne karar vermiştir. azalıklarn da Cevat Açar, Peys- s:uıda meriyet mevkine girecek olan idman şenliklerine 15000 i Harun tfzıı.a~m 
:&imle ~·e arUk hikım olamadı- ---'------------ mi Oven~Mustaf'a Hikmet, Polat olan yeni ipekli kadın c.·orarıedar "teca · t ı be · :.+; k ed ğmı bır asabiyetl~ ayağa kı.lk· · ~ nı~. 'ız ıı e nın .,.~ra c- Kalafat :t·erinde torna ima.-
tun. İstanbul borsası Litııited, Kiryako Panıukoğlu, standardizasyon nizamnameai cegı haber alııımı.ııtır ll\tb.aoeei sal ihi \·e ustası 

. . dedim 1ste . . F-dhri ve Avni, Refik ünsel, n. etrafında tktısat Vekaleti ile tc-I Orta okul muallim mu-
- Pek&la.. . r muu- ya Avram seçilmişlerdir. mas!arda bulunacaktır. 

niz ki şimili gideyim, polise ha- 23 N j sa Ll da avinlığı imtihanları 
her vereyim!. Karyola fiyatları Şehrimizde yükııek muallim 

""adire hanım birdenbire a- açılıyor indirildi MÜTE FERRIK mektebinde ya.pı ıı orta okul 
deti titredi. ' H K muallim muavinligi imtihanları· 
Havkınr ""hi boğuk bir ses· 3 sene evvel 23 nisanda An- Portatif karyola fiyatlarının ava urumuna ı netlcc mi tir. 

le kekeledi:.,_ I karaya nakleJikn İstanbul es· gittikc;e,.yjilı:ııeldiğini h..tıer al.an 
k ı ham ve talıvfült borsası, buse- fiyat mürıı.kabe bürosu ıpiylL ya <J!D t.Cr . ri•U Cr Se.Frh ,,1'fca ~pwıdl. C~n:l. RS~hi 

- ·a ·ın... 1 ne 23 nisanda yeniden İstanbul- • • mı vurım, "-"'Ya ey an, a·, 
- Demek, bunu istemiyor1>U·• cin ılacaktır B h taki k ııalla kontroller. ya~ı~mış vel Türk Bava Kurumt1ndaıı: ffnaz lnsel. ve Nükhet Danış-· 

mu:' aç . u usus a- filhakıka bazı k~ıerın karye>- İıımini bildirmek iqtemiyen ı,;r man. fngilizcedetı; Vedin Arkan.' 
...:._·Oh! .. Yalvannm si?.e.. Sa- ramame hazı:rdır .. K~enin l& fiyallannı 15 Ju-aya kadar ç~- zat tiınfı;dan 2500. Sıtat Keri- Zahide Selma Arpat, Sabahat. 

kın!. : bugun °}mazsa b.ır ı_k! gun. son- ~ları sabıt ~lmu_ tur. Bu gı- bar Zücactyed 1750, RecPo ifa· Heprıydın, Ruh:ıt Ongan • 
- Allah Allah .. O halde . ~a resmı gazete ile dan cdilece- biler hakkında ıhtik':'r zabıtları sanoğlu Halıcı 750, Sadullah Calibe Saraçoğlu, Almancadan 1 

Fakat beni müşkül vaziyette ı gı hnber veribne~. d~ tutulmuştur. Tıı.kıbat nc~ce- Levi ve Mandil halıcı 700, İkbal da: Sadullah Tokdemir kazan · 
bırabcakııınız, Nadire hanım'. lstanbıılda yenıden açılacak sindıo e kar~ola. firatlan ycn.ıdon. Kocaeli Naklıyat lf.rketi 600, ııwıla:rdır. . .. .. 
o halde .imdi gider korktu- borsa. için bir bina aramak ve a- liraya ınmıştir. Beynelmilel Svk nakliyat sirke ı Uııtemı:.tık ve tabııye zumrele 
ğunuz B.ı.bta..sorun kaİ>ısım dı· \ lakadıırlarla teıı.ms~ geçm~k. ü-ı------------- ti 500, Şahan Aydın halı~; 400, riudcıı hi<; kimse kaunamanı.ış-
§&l'!dan kilitlerim!. Arzu eder 1 zere .~rsa lrnmısen, şehrımıze. / J Albcrt A,fandari halıcı 100, Vah tır. 
misiniz? Yahut odasına girip g~lın~ Borsanın, eskısı .~bı KT SA D ram Şiııışiryan hatırı 400, Aram Yardım gören talebeler 
bizzat keodlıiini kımıldayamı· dordun~u V~f hanın~a mus • ~arunakyan halıcı 3~. tbnı.h~ İlk okullarda okuyan yoksul 
yacak halde .karyolaaına bağ- 1 takıl bır daireye mgdınlmast Peşte serg:ı· s. ne 1 e Nureıldın Özkul .,50. Abdul- ~cuklo.ca yapılan muhtelif "al" 
lı m 1 muhtemeldir. Ankaradaki bor • · Celaleddin hal 2:;ıı ~- , 
y~U:C-hanım titriyerek beni ~naı b~ lağyedilmiy~ • J~tirak ediyoruz ganı ve . !el. ' <lwılıra devam edilecektir. Bu 

kolumdan çekti: 1 l,'l ?e .ııoylımmektedir. Bugünler Agop Boyacıyan ve_hıraden ha- !JCkilde yardım gôt·en çocukların 
Sakı 

1 
Sakın 

1 
de mtişar edecek kararname va- Peşte ı<ergisi, bu sçne de açı- lıcı 2.'50 Aram K~L~van halın · adedi 15000 den fa.dadır. j = Yapan~gım· , ·Nldire ha- ziyeti aydınlatacaktır. lacaktır. 2 mayısta açi!acak o- 250• Du.vut Mıısazade hal!cı 2oıı. lfalüm olduğu üzere bu yar-

i lan sergiye bizim de iştirakimız Adana Lisesi mezunla- dımlur muhtelif vesilelerle da-
m! Mademki siz böyle bir şe • kararla~ınlmıştır. Sergıye hli- · • w lb' yakkab 1 la 1 

yı. mııbakknk eddediyonıunuz, D b•ı• ,. t rının kongresı gı an,. e ıse _ve . a .... 1 ar 

1 

------- a 1 ıye mus eqan kiınıet namına kimlerin iı,tirak her gun tevzı edilen ogle ye • 
bunu yapacağım!.. -s edeceği henüz anlaşılamamıştır. Adana lisesinden mezun olan- meğinüen terclckiip etmektedir. 

Fakat Nil.dire hanım beni ku- Ankaraya do""ndu- !ar senelik içtimalannı dün E- Çok ha,·ırlı neticeleri go"rülea 
ru ellerile, bütün lruvvetile k<>- DCınkll ihracat minöııü Halkevi salonunda yap- bu yardın;lar !!:eleeek sene orta 
lwndan <:ekerek yerime oturt· Bir müddettenberi şehrimiz • Dünkü ihnıcat:ıu yelrünu 150 . mışla'"Clır. tedrisat taıebe'Sine de teşmil e-
mayn çalıf!yordu. de bulunan Dahiliye Müııl:eşan bin liradır. Dünkü ihracat esna· : Toplantıya saat ilçtc baş!an- dileccktir. 

Örfi idare Komutanı Tür
kiye Hayvanları Koruma 

Cemiyetinin polislere 
Vf'rdiği müsamerede 
Türkiye Haf\ıı.nlan Konuna 

Cemiyeüoılell: 

Cc.'Uiyetimiz Türk milletinin 
en eski zamanlardaubcri hayva.ıı. 
!ara karşı göstermekte olduğu 
iyi ve müşfik hisleri tezyit ve 
bu suretle ayni zıımanda ulu -
sal ekonomiye hizmet etmek 
gnyealle hayvanlan himaye e
den Türk kanun ve nızaml:ınm 
tamamen tatbiluı medar clıcak 
bütün vasıtalara b~uğun • 
dan polis melttc.-bi talebelerini 
Jün her .!lene olduğu gibi mUdür 
ve muallimlerile davet etmiştir, 
Bu foplantida idarei örfiy ko -
mu!am General Ali RırA Arlun· 
krJ da bulunmuş, ewtiyetin re
is vekili ııa.hılı: Bitlis valisi bey 
Sedat Aziz Enm !Ju'afınd:ızı ce 
miyetin tees.-rusü ve faaliyeti 
hakkında bir konferans verilmiş 
tir. Miite:ıkilıen !ı&yvanlann ko· 
ııınnıaııına dair ve öğı'Ctici rna • 
hiyctte bulunan film gösterilmü; 
talebe büfede iz:ız edilerek top
lantıya nihayı;t ''erilmişt.ir. 

- Ayıı.kla.rıruzı öpeyim, oh- Etem Aykut Anka.raya avdet et,. sında lsviçreye deri, Ywıa.n.iııta- mış ve altıya kadar devanı et • H .f • 
Sakuı- diye yalvardı. na arııa s•tılmıştır. mişt:ir. üç saat süren bu ton- avagazı tan esı HALKEl/L=RI 

_ Fakat nidn? Neden? Ne- miştir. 1 Jantı çok mf<n~kaşalı olmu') ve c: 
den 

istemiyorılunuz?. Anlı= • A tın fiatları birçok hatipler cemiyetin faali- Havagazi tarifelerinl karnrlaq 
,_ Altın fiyatlan, dun·· bira.z awı·· yetini· tcnkı't etmJv. lcrdir. Uztın tirnıak fu.crc önümüzdeki salı 

mıyorum Nadire hanım, anla- K. . ukl .ı. •• bel"·" ed b' k . mıyorum!. ımsesız ÇOC ar müştür. 25 liraya kadar çıkan ve ınünak*11 süren bu t<;plan- gWıu ""'ıy e ır oınısyon 
Bayan Melıha Avninin 

konferansı 

dı ılı bir altının fiyatı dün 24 lir& 8 tıya vaktin >;ecikmesi lizerine toplıluacak yeni Uırifeleri tan· ı 
- Oğlum, sana benim yüzüm barın r yor kuruş idi. nihayet verilr.oiştir. ziın edecektir. I Beşikfa.~ 1:1.alkevinden: 

29-3-t'41 cı.unarte!'<i gUnü :ı.k
§IUlll eYimiul.ı kıymetli hatip 
Meliha Avni taraflllllaıı. ahvali 
hazıra mevzuu ii:crhde bir kon· 
ferans verilE!<'~l,tir. " 

den felAket gelir! .. A&&lı! Asli :-------------------------iııteme.m Giyimsiz ve bakacak kimııesi 
H olmayan küçük yaşt:akı çocuk- ADLIYC::DI: 

~W:~~~n=: !ar emniyet müdürlüğil tarafın. f 
- Oh! Bırakın bu lAfı .. hıra- dan toplanarak Dariilil.cezeye 

kın bu yalvannaları .. beni de • gönderilerek orada gündelik ile/ 
ÇIKGÖZ MEVKUF! \ Elektrik saatı hırsızları 

tevkif ed,ldi Kon erans ve mütamere 
lirteccksiniz. Nadire hanını! ... ça=~~lüğü simdi.· ·yel 
Rica. ederim, yeter!.. ,-

Nadire hanım birdenbire cli- kadar elliye yalan giyimsiz ve; 
ni omuzuma koydu. Eli titri- baklUlSIJ: çocuğu bu şefkat yu- • 
yordu. Sonra deruni -bir huh va.sına göndennişlir. BUI1dan 
ran içinde imiıı gibi gözlerini baska yine emniyet müdürtüğil 

d tarafından eokakta serseri va • 
kapadı ve bana büsbütün eh- ziyette dolaşanlar da Darülô.oo-
şet veren bir tavırla: zeye gönderilmeğe başlanmuı • 

- Oğlum!. dedi. Gözlerinizle tı 
olacak şeyleri görmek istiyor- r. 
sanız burada, hiç seliinizi çıkar· Merdivenden düşerek 
madaıı oturmalısınız! Yoksa, kalçaları kırıldı 
gidiniz.. Ya evden büsbütiin 
çıkıp gidiniz!. Yahut odanıza 
kapa.nıp yatınu:! .. Ben sizin fe. 
liıketinizi istemem!. Gençsiniz, 
yavrum!. Bilin ki bu işe çare· 
yoktur!.. Hiç kimse, hiç bir' 
kuvvet buna mani olamaz! .. 
Kendinizi felı\kete atmayın! .. 
Yalnız istiyorum ki, eğer hi,,. 
mm beni yanıltmıyorsa., haltikıı 
ti Biz de bu gece göreceksiniz'. 
Görmelisiniz! .. 

O anda, odaıım içinde kor
kunç bir hınltı koptu. 

Londra barı gar90Tllanndan 
Ahmet Vural evvelki gece Ağa
hanıamındaki 52 numaralı evine 
gidip üst k&ttak! odasına çıktı
ğı ııırada ayağı kayarak merdi-' 
venlerden en alt kata kadar yu- 1 

varlanmuı ve iki kalça kemiği 
kın lmış. Sıhhi vaziyeti çok va- 1 

hlm olan Ahmet Ural Senjorj 1 

hastahıuıeııine kaldınlnuştır. 

Taşla yaralamış 

Kasıınpaşada oturan Kadri A· 
t:eş ile Mustafa kavga etmişler 
ve l{adrj Ateş ~ atmak sureti
le arkadaşım başından yarala -
mıştır. Suçlu yakalanmış ym-aJı 

Hapis kararını alır almaz 
ortadan sırra kadem bastı! 

Dün kaçalı:çıhk da va.lan na ve 
cürnılimeşhutlarına bakan a.s
liye ~inci ceza mahkemesin
de çok dikkate şayan bir muha 
keme ve onu takiben de hayret 
verici bir vaka oldu. Suçlu malı· 
kiımiyet kararını &lınca ve ken· 
dini alıp götürmeğe gelen jan· 
darmalan görünce bir tav;;an 
gibi kaçarak gözlerden nihan 
olup gitti. J anı lamıaların ara
masına ve takip eylemelerine 
rağmen bir türlü ele geçirile
medi. 

Hadiseyi kısaca an!atnlım: 
Şişlide oturan 'Karlo AJbino 

adında hır şahıs memnuiyete 
rağmen dolar alıp satmak ve 
Türk parasının klymetini dil· 
f1\irmek tcııebbüsüııde bulun· 
mak suçile ya.ka.laıunJi ve adli
yeye teslim edilmiştir. 

.Kario Albino'nun mu-

ha.kemesi g&yrinıe~lrnfen ya
pılmak üzere beı;inci ııs!iye ce
zaya havale olıınmuştw-. Dün
kün d u ruşnıada Albinoııun yap 
tığı nizamsız ve kaııullbllZ ~ 
veriş p:ırn kııçak~ılığı mahiye
tinde görillcrek suçu sabit o:
muştur, Bunun üzerine ı:ııahke
me Albinonun Ü<; ay müddetle 
hapsine ve derhal t:evkiiınc kn
rar vermiştir. Kararı müteakip 
jandarmaların geldiğini ,;;ren 
suçlu acele mahkemeden kori· 
dora fırlamı.' ve karışık mer
divenlerde, geçitlertle gömen 
kaybolmuştur. Jandarmanın 
bütün gayretine rağmen ele ge
çirilemiyen Albinonun tevkifi 
için mii<ldeiumumı1iğe ve poli
se derhal mllzckkere yazılmış
tır. Polisin bugi.hı Albinoyu 
yakalayıcağı muhakkak göriil
mektedir. 

Gayri ihtiyari ürperdim. 
Duvardaki saat, hınltılarla 

ye yarım saatleri vuran hafü 1 
aeııile wruyordıı. 

(Arkuı var) bastalıaneye kaldırılııııştı. "-----------------' 

.Muhtelif ap:ı.rtman methaJle- · Eminonii llalt.l'l\·ııı&ın: 
nnde.ıı ve merdivenlerinden elek- Türk istikl.8.line ait btiyu'K n· 
trik &<iatlannı çalmakla suçlu ferin ilıı: temel tu..şı olan 1ııöııti 
lrec.og:ı.~ ve Pandeli isminde iki muharebesinin yıldö,1i'ımü 1 ni· 
tişİDİil yakaland· •ıı yazmıştık. san 1941 sah "ksa.mı saat 20.311 
Bunlar adliyeye veri!mi•lcr ve da evimızin Cııı.,"aloğlu sı.lonun -
• ultaııahmel ikinci sullı c~a da ll§ai;ıdaki programla kutla· 
ilk mulıakemdeıi yapılınıştır. İ- nacaktıı-. Bu tbrenc gelmek is • 
redogaıı her ne k 0 dar <:ürme iş- tiyeıılerin girış U:n-ctiyelerıni ev 
tirak etmediğini iddia etmiş ise biirosundan lllronları ı:ioa olu
de mahkeme her iki.!ıi halckıııda 

• tevkif kararı vermiştir. ı 
Bır dolar ka.,akçısı 

baraat etti 1 
Bun.dan bfr müddet evvel Po

lony:ı.nın İ'.;gali ürerine memle -
ketimir.e iltica eden bir Polonya 
lı Fahı i i»miııde biris tarafından 
520 dolar dolandırılmıştı. 

Fahri aldığı bu dolarları Ga
latada ı:arraf!ık eden Dimitro 
ve AJcksandre götürerek Türle 
parasına. tahvil ederken yaka -
lruınııştı. Fahrinin muhakeme • 
sine J ün asliye beşinci ecza mah 
kerne~inde ga)Ti me\'kuf r,la
rak dc\·am edilmiş, fakat Fah
rinin bu dolarları Türk parası 
yapmak maksadile verdiği snbit ı 
cörülmeıniş ve mahkeme berae
tine karar vennistir. 

nur. 
l'rogr.uıı: 
1 - İctıltlil.l marşı. 
2 -- Açış ~özfi : Ev rehrl Dr. 

Yavuz Abadaı:ı tarafınilan, 
3 ·- Konfer:tl18 · Harp Aka -

demisi s-ıbık harp tarihi ramu
limi ve Evim~ kt;lUphııne ve 
ya:ı-~n şııbesi :ıııalarnıdan Feri • 
dun Diriıntekin tarafından. 

r.>AVET 
Onlu >Iııafılleri Birliği lstıııı.

bul Şube Başkıuılığuıdan: 
28-3-941 cuma günU saat (on 

dörtte) toplanacağı ilan edilen 
kongremız ekseriyet olmadığın· 
dan tooıanamamış ve 4 nlsıın 
941 tarihine müsadif cuma gün'.! 
ııaat on dörde bırakılmıştır. Ka· 
yıtlı azaıun tefrifbi rica olu• 
QIU'. 
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_Antalya ve havalisinden notlar 
! Yazan: Daniş Re nızi l(oro z I== 

H e .. =· :-· =:=-· -!~ 

:-""Sabah 
Atliiııtik ;neyli.an 

mu haı·ebesi 
Biiyük Bri nya Başvekili 

Çörçil"in: • · 

AtatürfiUıı Hayat~rıdan Yazılm .. mış Hat::aL.r 

J( urmay heyetinin 
çalışanlardan 

- s ......... -.. ....... ıt .. ,.._ .... 

çalışma tarzı 
birkaç sima 

ve 

Sayfa ; ! 

Şimdilik =:::..; 
--==-Bu kadar! 
Giizel san'&lları-
mızı lanıtm.,ılt için 

Son zamanlar&. Türk mru.lki
hayatmda bütiln ~a..,;aa.;ile iki 
yılclız parlamaktadır. Bunlaıd..n 
birincisi Sadettin mıynakb.r. 
Hakikaten bir kaynaktan fark= bir bollukta büt.tiıı ınc•mleketi Bu htldise nasıl kapanır? - Jı.lutasar

rıf lıfja {!elen cemmiga/ir - Köylüleı· 
şil. ligeiçi oluyor - Eşelı yerine 
Ester! - llayrr, biz isten1iyorllz ! 

- Atlantik meydan muhare
besini dJ: bch~mehal k~ ?.ana.en. 
ğız! dcmesı Üzerine iki kuv
vetli ınuha.~ım ::ıra~;;ınJR sinsi 
sinsi dı>vanı cdrn blduresiye bo
~şma.y:ı. bütün cihanıu dikkat 
nazarı dikıl<li. Artık D:~1·~nnuş ıeaı tarafı ı inci uyfa:l.ı) orduda bulunanuye.n bu usulleri-ı - Sıkıla! .. Tıkıla! 
oluyo,.duk ki Ok ya uusla~dn mih- <linleıımiyen çalışınasile daha zi. le zengin düı;ma.n siperlerinin Kumandalar ile hareket et-
\•erin hava vo deuiz ıru"' ·etıeri yade kendini dinç tuta.rclı. gerilerindeki telefon kabloların-, mediklerni ve yalııtz güldültleri-

ı büyüleyen sihirlı:ar b.=st.cler ya
pan bu ililtat mueiki~ina.ı; hepi -
nıizio ruedı:.ıı iftiharıdır. 

- J!ir Eşeğe bin liı·a 
-18 

elbirl.iği t:lmişler, korsan harbi- Mavi ya.kalı, muntazam ka- dan da çok zaman istifa.de olu- ni kusur sayan genNal Cavit, 1 
nin de yaroınmıı temin eylemiş- balaklı, metin binici bu ibtih- nurdu. Karargillı binalanmızını kumandalarının nüfuzunu teeir 
lcr; k«tmer!ı biı· llf'lii halinde kim zabitinin, ekseriya akşıını. plllnlarını Yıimni ihzar etmek- ettiremedin balıanesiJe giinlcr-
'""'"·· d · kl. t ld üzerlerı cepheden karargaha. toz . te ıse· de ~--bl ed k · M w ·· ·· ol""'"'" ......,,.a ewz nn ıya ına sn ır-J toprak 

1
. rın· de döndu'· ı;;;nli .,.ı;_ I , .,... y e az c;o ın- ce us ayı uzmuş ..-..~u 

m'l.ktadırlar . • .. - • .-

1 

şaat okuduğumuzdan ba.sit bina- kendisi hildiye ederdi. 1 
l'ııyyttr~nin ne,dcmek oluuı;-u- rürdülı:. la.nını.zın mimarlıklannı şap- Haya.tın cilvelerine ba.kını.z ki 

Mu tasarı ı(ın bu sözleri söy!e -1 tıkça diğerleri ıııilmıı.ııaa:= J!:.ılk- nu herkc.;e s.. n hıarp . ili :!ere ı Bu giiler yüzlii asker, ciddi- malı: heveslerimiz!e, karargah general Cavit ile Mustafa Milli 
• roekte pek hakkı vnrdı. l!'illıe.ki- ı mı~ ve nihayet kalalı.ılık büyü- cede c;.,~bni~ oldu. Denizaltı yet, terbiye ve nezaketin canlı kumandaııı R1v M""ıtafanın pra- iradeyi kullanmak ~i sa.la
ka şe.hlrde iıeıkes ~yle bir şUI' / ye büyüye bir :emm.igafir halin-j gemisı ile korsan harbine gelin- timsali, samimiyetin, tevazuun tik inşaatçılığı iııtilıkam komu-ı .Wy&ile senelerce BUyiik Mlilt<t 
he içınde ıdi. Hatta mutasaı-rıf de mutasnrnfın kapısına kadar ce bu iki ~eşit savıuıuta 191ıCi- 1 bizzat kendisiydi. Yalnız bazı taııımı2J sıııırıendirirdi. Meclisi çabsı altındıı. beraber 
vekilinin kendisi bile henüz işin i dayanmışlardı. 1 iıan lhrbindc tccı-übe edilıni'l- meselelerde inada. benzer duru.,- 1 Tllrklye Biiyü1c Millet Meeli- bulundular. 1 

iç yiizünü bilemiyordu ve ~u ana 1 İçeride memleketin o eenalar- 1 tir. Ve bu itıbarla hiç de yeni lan, ya.landan tanuuıyanlara sinde uzun yıllar Tokat mebus- Büyük c;ao!ı gemi toplannı.ıı a-
faı'tncıya kadar keıı. ttis•uin do bôy da en büyük ve en ileri gelen bir a~y d,..;;ldır. onu ilk nazarda inat~ı zannıriı - t-'--'nde •-- ile h lan 

1 
"" . .,. • lugımda bulunan ınerluıro Bay .,....,., n w.=aın arap o 

k bir kanaati vaMı. Ancak koıı- 'lah.; ivet leri tle tam o sııa.<la bu Şu \"ar ki y~ .. ,· A•'--tı·k nıey- verdirebilirdi. Bereket versin M ydosl traf ~-'·' ı.n.ı ı d ' ~~ ..,..,, Mustafa., Anatıı.rtalar grupu a a e ın.....u ~l er yı-
solos ile işgal mvveti kuman a- ı mesele üzerinde ggıiişüyorlartlı. I dan muharebe-.>acle bu liç tahrıp hakikati seven Yünıni, mesele- karargah kınnan<lıı.nıydı. Bu zat kınblarından istifade eden ka-
nının kendi karşısında l<ıkındılc- ı DıMrıya, !!Üıtıltüye ku]dk ver - vası•.,.sı, yanı· tav'Yare, denı'zalt:ı nin iç uiôwiine vakıf olduktan >L k ~-- Ba ~ 

ün • ~ " ' .r- orduya muvazzaf er olarak gir- rargan wnanu-.uıınız y =wı-
ları vaziyeti gör ce hadiseııin nıişler , aoruşturmuşlar 'ie "eşek- gemi.si ve kor&an kc:uvazörü, el sonra şı·rin """'"'iyle hakka tea- taf Anaf--.._J k•--"hın · b" Jd • ,,_.., miş, her riitbe için imtihan ve- · a, ... w. a.r ...... 6 Q ı 
çok basit ır şey o ugunu ve !erin sahipleri gelmiş,, haberini v& isbirligı-· et.mi•. bir lıalde or- !im olurdu. and küç. ··k kü ilk b" 

·~ ı " d - d J - • ., rerek Erbaşlıktan ön yfü:ba.şılı- az zam a ıı · ç ınar 
lmt .... yapı an ı~ın ogru an og- alınca derlıal: 1 t:ıya atılnu4lardır. Sigara içmediği gibi kahveye ğa terfi edebilmişti. larile medeni bir köy haline sok 
ruya ltalyanların bir becerik~iz- - Ge6inler! .. Bırakııı.ızl.. •ı lngiliz Ba.ş-;ekilin.n (Atlııntik de pek istekli değildi. Meyva v& , m b·zı · ~. lb '-· 
11"1 b. h tal ti . Hatırşinas, miY<>"°"r, tecrüL- wı ve ı en Ç&wr a nc.,.n s , ır a. an ne cesı mey - Demişlerdi. Biraz sonra h'ızu- meydan muhareOOııi) "'1ııi.ıı1 ver- , tatlı severdL Dini ve ahlaki --..-..· """ kurt:&nm!lı 
danıı geldiğini tanı:ımile anla - ra "'elen kö;•lüler yana yakıla dı<h lınrp bu ol<ıa gerektir. Bun- an'aneler ve kaidelere salabetle

1 
li, kıırnaı; bir asker olan &y H ·yeti· · .ti ..... ~'- .. __ _ _ 

b B un l'<·i • rt k ·· ı· · f " ,,. M'. .. -•. fa, Ma.ydos ~·-kez ku- ususı en 1 .....,..,., .........,._ l<l1Jl • un .;.na 1 g<>n U e- mutasarrıf vekilı Tal8.ta oları hiı.- 1 dan da Büyiik Britanya adaları- "•,.Jıyclı. Fırsat buldukça na- ,,.,..... ·~ h ·' ·1 
rahlı · Ur hat bu'- t B .._ mandanhg-ında "'österdigı"' faaıı· - ga uıı.bi indeki evlerden miis· ,-e ıs " uı.us u. u- di.ıeyl anlatar11k kendilerinin ' ııa hücum ve taıuruzun imkan- mazını da ihmal etme7.di. Faka.t ., 
nun V~rdig"ı· ce"0 ~etle d. d l ' yetile Atatu""rküıı" takdiri·nı· ve tesna yapılı iki l"V vardı. 

~ - e a e a dili,tilkleri elinı vaziyeti; eı;:.ekle- 617.lığı aııla~ılınca ı.ıihver devlet- vazifeyi ibadete feda edecek 
il . gen· so··yıemekte "ıı· h' du ' teveccühü" ··nu·· kan•~-·,..·. Birisi Atatürke ait olanıydı, en ~ r "' · ri g;dince kendilerinin aç kahı- , !erin;,, böyle havadan, denizlerin kadar mutaassıp değildi. _.,,w An 

Yoldu Bahllsus b\I gaı · p ele\• ' n.. m"----bct'-'ır· kl Aruı.fa.r- afartalar Komuta.nınuı O Bü-)TU. · • 1 • caklaı'1nı ~öyleınişlerdi. Talat ile 1 altuı.dan a,yni zamanda indirile- Bir çok mahrumiyetler için- ou """""" ""'' 
let müıncssillerinlıı kendi önün - beraber Marki Faranti de onları [ r·.>k darbelerle ııaklıyatını dur - de asrımızın modem muharebe- Wıı.r Grupu karargah kuman- y'Jlt Askerin çalıştığt ve ietira-
'"' k lııı do··ku··ımeleı· k"' ·u dlkk ti d. ı· i Y 1 k · k · · ı · dal · · 1 · da d•~!ıgın-a getirı·ım;~ti. Keııdisı·nı" hat ettiği binayı kı.ıaca ta;·iC ue u-ı · ·ı, tıÇl me- :ı e m ıyoh u. a nız u - : uarnıt1 ve uıgı ız a arını aç lerinın şiddetli ateş erı altın - ..., - ede · 
teri pek hoşuııa git.ınirıti. A.'lll va- mandan Cano Alel<saııdro bir t hırakar;dı: dlli;maru boyun eğme- kırk metre mesafeli diişman 1 Manastırdan ve Üeküpten şah- .ft~rk; kendi çi-';iH tıftıı. •• 

11
_ 

.kanuı ne oltluğunu merak et - şeı: aııl~nııya rı ı>< kah kroyJlile ı-e, / ge mecbur lııraknıak istemeleri karşısında t&hkinıııt yapma.le ' ııan tanırdım. """"6 
•-• '---alıer on'ar j k<L " k. 1--ı b nl ~•000 1 1 \ Mus""a.fa cahil oln••kla. beı·a· na göre yaptırdığı ikametgihı-meue ""' ' a sormayor- ... , .nar ·ıye uu ,ıyor, u a..'"U\ l a • .....,. ır. güç bir işti. " ~ kf ilk b 

''U Bekliyordu kı· buntın m da · ı--'" · J · · bl ı T "'-' y- · · L-- ""yet becerı·kli, h-·p ve nı ıç ir şale flj vuiyetin-C• • ey - ne ıs '""'ı ~ ·~rııu r an evve an- • Şayet Mihver devletlerinin 941 ~n umnı vceaıt ve t.eç - ,,.,. . .,.., ~ d b. ttir · b 
na çıkmaı;ı için kendi tarafından lamak i•tivordu. nu mera.it vP yılı için anı.ya araya buldukları hiut beklemeye lüzum &örmez kitaba mukt.edir gayyur bir ar- e .ına e m,. ve 0 alde dö-
blr sual varltolınasına lüzum isticali farke. len Marki ona da ı' taarruz plı\ru sadl!Ce bwıda.n i- 1 eline geçen, göziine görilnen ı kad&stı şemış!J. 
luılınruıın. Nitekim fazla bekle- 1 köyl i....!ri'1.l sözlerini tercüme et- lıaretse İngilizleri daha' şimdi- her türlü vesa.itten istifade et,. AğWİan dolma çakmaklı tü- Büro:m, Y~ oda.wı, salonu, 
:ıı:ıcdi. Kooııo!c,,; ve sıyasi miişa- ti . KumaILian hep"ir.i dinledik- de'1.l harbi kazannuş saymak ha- meğ.i kendiııine prensip yıı.~- ,ı feldru-in istimaline dair verilen baltyosıle gu.-.el hır apartman 
vlr Marki 1''arnnti c.'Zilc büzüle: ten sonra fark ı J<'anıntiye ıer. ı 1.alı bir göriiş olmaz. Çünkıi "de- tı. · kumandıı._ları bildiğine nazaran dairesine benzerdi: Daimi. ı.te.; 

- Kumandan c •Splannııı ciime eltirmck sur!!tile köylülere ııiz h,;rbini ancak zırhlı filolar 1 Resmi louıalla.rdan eline pt"k kapaklı tüfekler devrinden evvel altında bulunan bu •kam.etgaht.an 
dedikleri gibi lıt<dise; ~ ın:ı.· ug•1n r.rtirler V.o> aflar dl'le<ü. S;ı- 1 kuvvetli t!onanmalıır kazanır,. az dikenli tel gelen Yiinıninin ki subayla.re. yetişmi' olduğu- fasıl~ ~t~, top, .tüfek bom 
hlyetile lıir nöbetçimizin fazla Jarm her m> ,ıırntle olw-sa olsun 1 cWıılesine sı;;an ezeli hakikati zaruretle nobftn bıraktığı si- mı, ~·aşı meydana ~ıkmaıııak ~ _ses.>en ı~•tilme3e ıruıan k~
ha.ssas ve ihtiy:ıtkar olması do- z!lrar ye ziy:ıulannın derllal taz- ! inkar ettirecek bir hadiseyi , perlerin önlerinden o gün dertlı I u;in her vakit itiraf etmezdi. <!Jnııı muhare_be c7Pb~ınde ofou-
layısile re,·kaEıdeden silfilı başı j m in ooileceğiııi bildirdı. Bu ara- . yeni AYrupa harbi de henüz olaııUc a.ynlırdı. Fakat ayni gü- :Mustafanın iistteğınenlikt;..., gunu unutabıllrdı. 
yapmış olan karakol bölüğiımü- da: ı kaydedemedi. Demek ki ilk ha.t- / nün gecesi fedakar l\iehmetçik- yüzbaşılığa terfi imtihanının a- Büro du'l'arlan vaz'lilceyş hıı.-
:.ün kısa bir atı~ından başka bir 1 _ Eğer islederse hemen gi- , tı harp gemisinin icadındıınberi lerin düşman siperlerinin ön\ı>- meli kısmı Üskilp talimhaııe&in- ritalarile tezyin edilntiııti. Ya -

1 şey değildir. J dip beğ-mdiklcıi e..~erleri seçip şaşmaz doğruluğu daima teze.- rinde kazıklamnış dikenli, ve he-ı de bir piyade bölüğllnün kıı.rşı- tak odasile salon duve.r!an, YA-
- Pekiyi amma, buna sebep al.sınlıır; bir eııek yerine dört hür etnug oianı bu hakikat b~ Jewnhı tel örgülerini sırtlıya- sın.da yapıl.mı~. kolordu kuman- rılarından f3:1'Ja yftk~klıkte d,oı? 1 

ne?.. tane ~ter ver.ıceğinı. gün için de doğrudur. rak kendi tarafımıza. getirdik- danı merhum ~eneral Cavit (~- rama tahta ıle kaplannıı~tı. 88.-
llnrki l<'arnnti &.'11 m("thim Demişti. l~le asıl burulan son- 1914 harbinde de kahraman !erini ve siperlerimizi bu ha.yat iri Canik m~.ıl sorulan sual- lonuu dört kö.ıelli ve duvarl:ı.rı-

noktaya., acı itiı'-tfa gdiudiği i- raJır ki gülünç ve giilüru; ı.;klu- ı (U. 9) lar, pen•asız ve atılgan pahae:ma md edilen tellerle te.h !ere ciddiyetle aldığı cevaplar- nın bir kıımıı <ltişllarulan iğti- 1 çin bUUln biitün ezilip büzülıi - ğu kadar da garip bir muhavere (Emden) !er görülmüş sayı- kim eylediklerini sevinerek ka.- j dan memnun olmuıı fakat cıı.k- ~ nam edilen muhtelif dns ~ilô.h
yordu şimdi: • ve pazarlık başladı. Köylüler bu sız licaret gemileri batınlımş, rarg!hımıza :y.yar ve hepimizı ınal<lı devrine ait kumandalar- lar!a süslenml~ti. Salon yirmi 

- Camın ctiyoı um ya.. bir sözle~i duyunca. bir avaroan hay yine 1 giltereyi aç bırakmak sevindirirdi. j dan da bir kaçıııuı kumandası- ki~irıin yeıneiı: yeme.ı.ine rniis8it 
nöbetçimiziıı h&;sa;.; olması işte .. , kırdılar: 1 hillyası peşinde koşıılmuştıı. Fa- 1 Mehmetçilderimizin hiç bır l nı ıstemtş. r;t't!i~likte idi. 
B rd il et. d - tir kat bütün bunlar bir gün impa- -"'"-"""'"· ·----'""""'=-""- Karşısında bulunan bölük er- (Sonu aayfa 4 ıwtun 2 d•) u ur c ı ın en ""un be en _ Nenuze gerek katir !.. Ne- kendi k din bir İngiliz. lim 
b . ka k .. ı·· ·· t l <lir · ratorluk Almanyasının b"...;'"'"' e'1.l e a. · erinin hie dııynıadıkla.rı ve ta.-ır · ç oyu onu şup ıe en mU> ~'·· gerek =ter bizim!., Biz .... ~~y nınd d · ' 1 "' 1 'ht - ~ ~ Alman denız' kuvv~'--''e rus· bet a ,,.... .. _"p arzı teslimiyet wma'·kJ··ı·. 111 c• ,.•-t .o,.ı. !n,7 ,,.... ve .,.rço' ı arınn ragwen duı-. kendi ~klerimizi isteriz. 1 .,...,.u ~~~J· w ~ """' • "{<""• •--,, · ~. 
m dıklat·ını go·· rün•·e ateu etmı" _,... kabul et.m.iyecek derecede aza-ı etmesine mlni olamaınuıtı. - Dokuz nizam üz.crine tu··. .At.atii:rk ke"di ika...,,l .. cihı,.ı J.ı-a ~ • ş, Ve bunu ta.lcibt."D. de :üiyle bir ' "' "' 

İklııcl 00.:.ekar Relik Güım<>
riçtir. Bu genç -...e (/ük müatait 
aanat.k&ın evv6lce birkac aL~
fr&nga bef'te<ıini d~ b!liyoı uz. 
Şefik Glirnıttiç bilihare alafran 
ga mfuiği bırakarak alaluık;ya 
başlamış; bıı sabada da çok ınu
v:Ufakiyetli besteler yti.cude ı;e
tirmi..<otir. Bugilı:ı oııuıı "Liıle D.:Y 
ri., adındaki kiiçiik bit· revı.i e.:e

rini sevredlvornz. Halle tnrof•n
dan biiyiik bir ze\'kle t€:Illa.'ill <:di-
len bu eııerdeki modern nıJzi
ğJı esere U)'gt.lnluğu p~k mu -
va.ffaldyetlidir. Şefik Gih-ra<ır'ç 
hunu vüeude g<"tirirken, taı ilıi-

ıl1İ>kle ınilllteena bir sanat dEvri
ni ifade eden Lale D,e,· r'.ni çok 
}'erinde motiflerle canla.ndırnı -
ğa muvaffak olınıı'1i.ur. 

Bu c.ııeri seyre.:krk""1 gayri 
ilıtiya!'i bu nevi 6'>erlerin lstı•n
bula turizm bakımın<l3n ne ]( rı· 
d:ır büyük istifadeler temin ede
bileceğini d~düm. Muht.dif 
veailelerle temos ettiğim ecndıi
ler, bana daima :btaııbulda ra
milerden, müreleNl<>n ve kapalı
Çllr3ldan başk11. T'.irk tarihine-, 
Türk sanatına ait bir bSel'6 te
sadüf edeınediklerintlen şikayet· 
t.e bulıınınuşlardı.r. Bunlar şikıi
yetlerinde şlıııhe yok iti haldı 
idiler. Baş!ıbaş•na milli bir hazi
nemiz ol:\ll eski Tiirk sanatları
nı onlara. görterecek bir teııkila
tınıız yoktur. Orijinal Türk mü
rjğini, orijinal Türk da.nsıın, ori
jinal Türk laygfetleriııi ancak bu 
§ekilde revüler v11&ıta.9ilc tanı

tabiliriz. 
TUrk müziği, da.na \'dWr gü

zel sa nı\tlan hiçbir zaman aka· 
df<mik bir ~ilde propagıı.nda 
edı1emez. Buray& gel"t·ek s~y -
yahlarııı akademiye dt<ğil eğfon· 
ce yerlerine gidecekleıini düşün· 
ruek lazımdır. 

Herhalde t.tanhu:u i>i,· tu. i..nı 
~clui yapmak istiyen lst.Mtıttl 
bclediyesinin bu gibi eserlerden 
:stifatle etmesi !İl~unfil. 

MURAT SE.'TO(;J,U b •-re kalkan dı"~e ef at ,,... metli ve haı,•metli donanmasının A. C. SARAÇOuLU fek doldur! ha 'v•k l;u h!~ il~ yıü.led<Y"i. l u ses..- "' r r ve konw.nıa cereyan etmişti: ı "" " 
oğır makineli llifeuk biilliğü de - Nasıl olur? Şimdi sizin e- · ij~---~;;~İd~iİijji ____ jijjjib.i~--jjijij1i_iijj ___ ~iitİİiid~j~~~~~~~U~~~~~~~~~~~#~~~~~~~~~i~~;i~@j 
silah başı yaparak alt<-:& bıışla - ııekleri nasıl verebiliriz. Onlar 
ınışlar. l•'akat hölük kumandnnı öldüler ... Size başka esterler ve-
derhal sükOnt•ti iade etmiş. receğiz işte .. 

Muta"arııf vekilinin ihtiyaraız _ İyi amma .. biz onlar gibisi-
olarak kaşlaı·ı Gatılnuş ve sor - ni nerede buhıruz artık? Hem o j 
:ınuBlu: katırlar çok yerler. Biz onlara 

- Küyliileri mi öktiirdıiler mı bakacağız? Kendi çoluk ço -
yokııa ?.. cuğumuzun boğazına mı? 1 

lstico l ile cevap veren Mar- · _ Peki ne yapalıın istiyorsu- 1 
ki Faraııtinin siizleıi uu ol-' nuz? Size bunu na.~ıı ooeyelim? 
muştu: - Onun or;ısını biz ne bilelim. 

- Yol; canım hiç öyle şey mi Ne yaparsaıuz yapın, bize eşek-
olur? .. Yalnız.. ]erimizi verin. Onları almadan 

- J!.'\•t1 yalnız?.. ad . . 
şur an şurayıı. gıı.meyı.z. 

- Odu!1Ctılann merkeplerini Mntasarnf Vekili şimdiye ka-
.öldürmüşler .. · dar seyirci olduğu bu konuşma-

Bu sözler nıutaımmf vekilini nın bir neticeye varamıyacağını 
ihtiyar8ı;; olarak güluiirmüştü. anhyarak kendisinin de araya 
J)emck bütün bu gürültüler, pa- girmesi Jiızınıgeldiğini gördü ve: 
tırtıla.r zavallı köylıilerin biçare _Köylü babalar! dedi. Bakın 
eşekleri başına kopmuştu öyle ben de sizinle beraberim bu iş.-

· 1 
:ını... de. 1''akat artık giden geri gel -

Tam bu sırada idi ki mutasar- mez. Onun yerine size başka 
rıflık binasının alt kat:ında bir şeyler verecekler iljte. 
gürültüdür, bir ağız kalabalığı - _ Fakat beyim biz ne edelim 
dır lwpmağa b~~lamuıtı. Bir cem onların verdiklerini, bir işimi
wgafir teşkil eden bu kalabalı- ze yaramazlar ki zarardan baş
""'n ortasında iki köylü vardı. k t;• a .. 
Etrafını da birkaç !lalyan nefe- 1 _ Doğru, haklısınu. Madem-
rl almış. onların yanlarında <la ki istemiyorsunuz. Başka bir ça- 1 

birkaç İt:ılyan wlıiti ve Türk po- re bulalım. E.'jOklerin tliyetini, 
11.sleri bulunuyor '1 ' · Nihaycl gü- ücretini vcr.iinler size. 
rüllilye yukuıdaıı da inenler ol- _ Ha .. Bak işte bu olur belki. 
du. Bu iki köylünün valiyi gör- Fakat öyle eııcklere paha da 
mek isltdildPri ve ltalyanların biçiliı- mi biç .. Kaç altın ederler
da buna mani olmak için çalış- d. 
tıkları anlaşılth. Mutasarnflığın 1 kim bilir. 1 

adamları hiidi.,;eyi biraz daha e- Mutasarrıf vekili, biliyordu. , 
f)Cleyince 0 zamana kadar köy- Ve o da htiyordu ki ne mümkün 
lülcrin dertlerini anlamış olan i.se İtalyaıılanlan o kadar çok 
Tiirk poli.~leıi kısa ··a işi izah et- alacaktı. Bunun için Marki Fa
tiler: ranti ile köylülerin pazartiğına 

- İtalyanlar bu adamların e- yol açarak al aşağı ver yukarı 
ııcklerini öldiirınili;ler de bunu bir pa.-<arlığa giriatiler. Adeta at 
§ikiıycte gelnıi"ier. p:ı.7.arında alım aabm yopılır gi· 

Evet! lşte mesele buydu. Hat- bi her iki taraf elele ·ıercrek 
bioer liraya uyuştulnı-. Evet hay 

ta güniin en büyilk hadi8esi bu rd etmeyiniz.. ölen bo'-her eşek 
eşekler dava ,ı değil miydi zaten. iı;in bin altın liraya uyuşuldu 
Bizim iki ihliyıır köylü ne yapıp Bi•are köylüler kahır yüzünden 
yapmL.,Jar. ltalys n bölüğünün ' 
kumandanilc anL:u.rnnk imkanını lıitfa uğradıklarını gorerek hu 

' 

bulamayınca işi zorbalığa döküp sefer de büyük bir sevince düş -
oradan çıkarak muta.sarrıfhğa mfuılerdi. hin tuho.fı şurasıdJr 
kadar gelmiçkrdl. Gelmişlerdi ki ıiu köylülerden daha çok se · ı 
amma peşlerinden de bölüğün ku 1 vinen, memnuniyet ve bahtiyar-ı 
mand~nı başta olmak üzere di - !ık duyan Marki FaranU ile 
ğcr subayları ve terrümanla bir- ü;gal kuv-...etleıi kumandanı al -
Jikte birkı~ gedikliyi de beraber bay Kavallero Cano Aleksandro l 
aürüklemişlerdl. cenRplan idi. 

Onlar mutııaam.flığa. yakla{j -J , (Arku ••r) B 

Bu nıüdafaa sililhlan • 
nın çeı;itli olması mürec • 
cıı.htır. Meseıa muhafız ge
milerle hCyyar miidafaa.lar, 
yatlar, mayn dökücüler, infi
liı.k maddeleri taşıyan destro
yerler ve deniz tayyareleri gi
bi 

"Şimal denizinde zaman Z&

man ablukayı t.eojdit etmek ü
zere filonun tamamını veya. 
bk kısmını kullanmak aı.Y.e 
düşer. Zanıanınııwı büyük bir 
kıar:ııını denizlerde seferlere 
tahsis etmeniz muktazidir. Bu 
seferlerin mümkün olduğu ka 
dar faydalı olmasını bekleriz. 

"Benim fikrimce düşman bir 
deniz harbine girmemek sure
tile ilkıl:lne bir siyaset takip 
ediyor. l!'ilosu limanl&nnda 
bekliyerek bütün teferı-üatile 
Baltık denizi hilkimiyetini Al
manyayıı. temin etmektedir. 
Ayni zamanda hem Rus cep
hesinin bir cenahını tehdit edi 
yor, hem Alman sahillerini 
müdafaa ediyor. Diğer ta.raf
tan lsveç ve Norveçten istedi
ğini almaktadır. Bu AJmaıılar 
için büyük bir kardır. Bugün
kii serait karşısında filoların
dan· en miihim istifa.deyi an
cak bu 911retle temin edebiliı'
ler. Britanyanın bahri hare
katı bi?,e bir gün Baltığın ha
kimiyetini ele temin edt>cek su 
rette taI1zim olunnıalıclır. Be
nim size evvelce de bildirdiğim 
gibi, bu hakimiyet ii~ sw'etle 
(Alman filosunun mağlubiye
ti, Kiye! kanalının kesilmesi 
veya Heligolandı., tam ablu • 
kası) temin edilebilin. Zamanı 
gelince Baltık denizine girme
m iri temin ı.'<it.'<'ek usuller etra 
fında rledntc;tirmeler yapa
cağınızı ümıt ederim.,. 

Tehlike büyüyor 

Bu ıunuml hatlar bir kaç 
:ıy bizim siyasetimizi tesis etti. 
Fakat ilktc~ı ·i.'l geçtikten son
ra endişelerimiz nrtb. Tehlike 
büyiiyordu. Sir Con Jellicoya 
şu telgrafı ~ekt im: 

"İngilterenin v t>cnt>bi mem 
leketlerin baht vıı.ziyetleri 

... y daH.000 ölü ve y.ı.rıı.lı verdiği 
halde bütün hat: boyunu t ı t • 
ınakt.mlır. Pek yakında limon
lu bizim icin daha emin bir 
hale gdecektir. Si•;ı liızııu olan 
her ~eyi ~kten ç.ekiame-

r ( Y IE N İ S A B A H ) iN BÜYÜK SİYASİ TEF R İ Si i yin~.ı:~yıbı giı.li ıutmak 
• 

Atlintik Meydan Muh re be • 

Büyük filo ve denizaltıların saldığı dehşet - Liaıa11lar
daki tehlike - Denizallllara karşı müd.af aa - Anıirallı
ğımızın gayretleri -Audacious battı - Kara günler; 

umumi endlşe - Bahriyemiz ne iş görüyor? 
hakkındaki mütale&ııw mah- Va . nacağııu liiç ümit etmıyordu. 
rem bir sorette bildirmeğe da. (--- Zan , --J Onun gayesi Liverpol deniz 
vet olunuyorsunuz. Teklif ede- v o 1 u n u mayınlamak.tı. Fa-

~e;..p=~~- h:ıı;:Y~~ V. ÇÖrÇİI ~~-~ir ateş bu kartı>.Iı yuvar-

ha.klundalı:i pllınlruınızı dik-
66 

ilk büyük kayıp 
katle tetlc'<I< etmek üzereyiz. 

"Harbin umumi cephesi ka
ranlıktır. 

"Rus tazyiki beklediğimız 
gibi çıkmadı. Ve garp cephe.
sinde yeniden Alman te.kvly~ 
kıtaları beklenebilir ... 

Scapa'da bir düşman 

17 ilk teşrinde bır Alman 
denizaltıaının öğleden sonra sa
at beşte Scapa ( Pn biiyük İn
giliz deniz iisstü) ya giniiğlnııı 
haber verildiği Jellico tarafın.
dan telgrafla bildiriliyordu. 

Amiral bu haberın doğrulu
ğuna pek inaııanııyor. bwıula. 
beraber biitti'1.l filoya denin• a· 
çılmasını emr,'<.liyordu. Bµ "u
retle kömür almak bile tehli· 
keli idi ve Jt'IHco nihayet bi:.e 
Scapaflovnn ıl enız~ ltı ınüda.
faalnrile tnk\"iv" edilmeyince 
kulla.mlaııuvı. ı.. ·.( ını bil•lirtli 
ve ertesi ~lnn ıfi~ bir.-..1 "' 11 Rtın' l 
sordu: 

- ac.sp.ilovda d·•ni 
t.ehllkesini gôzP alarnk bı • 
mana nu gireyim Yok~ ı 1 s 

ko.;ya.nın gıu·p ııalıillerine veya 
İrlanda Jinıanlanna mı gire -

. 1 
yım. 

Sonra ilave ediyor: 
" - ScapaDovun içinde de

nizaltıların bulunduğu kat'i o
lar<ı.k teyit olunama~ Bununla 
beraber dördüncü destroyer 
filotill :sınds.n Kalpiten D. te
yid ediyor ve llmanın i~inde 
"v1f gemimiz üzerine ateş e~ 
dihiiğini bildiriyor. Ben de bu 
limana girmenin gii~ olmadJ
ğı fikrindeyim.,. 

Amiralliğin veı-diği müsaa
de iizeriue kumandan filosile 
birlikte -hk tmırinin basınıfo 
İrlandanın ı;imal sahi!İerine 
çe!oldı ve orada ates talimle
ri yapmaya. koyuldu. 

l~efkalfıde fena bir talih ese
cı 'luak bir Alman mayn ge
ır ıır;i, tam bizim !ılonun oraya 
~ 1 t ti~ i ~1 t·a1arcla. n1ay:rı dökme
~"' ;;e1 mişti, 'i'ıtl,ii Alınan ge
no.<ı filomuzla karşıla>j&Cağını 
ve filomuzwı bu ~ularda bulu-

27 ilk teop-inde prens Louis 
telfı.şla odama geldi. Au<laci
ous harp gemimize Loch Svil
li şimalinde bir torpil veya bir 
mayn çarptığı haberini getiri· 
yordu. Geminin batmL5 olma
sından korkuyordu. Öğleden 
sonta baş kumandanlık bu ha
berin intişarına mani olmak 
i~in bütiin gayretlerin sa.ı-fe. 
dilııtt>Sini telgrafla L~tcmcl:te 
idi. Gece ba.şlnmııı..;dan b.'tna 
Audaciousun b.ı.ttığmı haix"r 
veriyor. Fakat bu haberin giz. 
li tutuJa·;ağı ümidini izhar edi
yordu. Hemen kendi~ine ·ill 
tcigrafı çektim: 

"Audaciousll'1.l b3';1D3. gelen 
sizin cesaretinizi kırmaz, Unıi 
di»deyim. Biz bu üç aylık harp 
te hiç bir gemi kaybetmemek 
talihine mazhar olJuk. Halbu
ki ben bu miidd.,t 7..arfında üç 
veya dört kayıp -...ereceğinıw 
umuyordum. Her şeyin bu k:v 
dar iyi ge<;nıesi :;izin uyanık
lığınız ve basiret.iniz sayesinde 
temin edilebilmiştir. Ordumuz 

Audaeioıısun, ziyaı bizim ilk 
ciddi ka.ybmuzdı. Bu harp g~
misi bizim başlıca kuvvetleri
mizden birini te<;ıkil ediyordu. 
O ayarda 6 veya 7 gemimiz 
vardı ki yalnız bizim tarafımız 
dan d~ğil, d~man tar-afından 
da bütiln tabiye hesaplan bun 
!ara istinat ederek tesis edi
liyordu. 

Kabinede bu ziyaın bir sır 
olarak muhaf"2Ası lazım gel
dii(ini söylediğim zaman fi
kirlerde büyük bir ıı.ynlık gö
riindii. Bazıları eğer halktan 
böyle şeyleri gizlersek umumi 
itimadı kaybedeceğlı1'izi Föylü 
yordu. Bu fikirde olanlar Al
manların belki de <:oktan bıı 
geminin battığından h•Jx,l""l: r 
olduklanru ileri silriiye>rlardı. 
Ben Alınanların Audııdousun 
batuğından hıı.berd:u- olur ol -
maz bunu ili!I edeceklerini 
söyledim. O ~aman biz de hal
ka bn sırı~ neden ifşa etmcıli
ğiıni?i bildlrebilirdik. Bir dl' 
1"0-! de JaponyB.Jıın Por . Ar
iur önünde kaybettifti sa!fı 
harp gemisi Ya.~imo'yu nasıl 
gizlediklerini hatırlattım. Kc~ 
7.a eğer lıeŞ<umaudanımı,, 
Frenô bir kolorduyu kaybc -
dh e:k olsa bu sırrı ı<aklamn1t 
için bütün gayretimizi sıırfet
mez mi idik? O halde neden 
ayni hareket serbc<ti•ini do
nan::nııdan esirgiyoruz? 

Beş hafta sonra 

haber aldılar 

Lol"d Kiçner de benim fik
rimde idi; kuv-...etle bana taraf
tar göründü ve bizinı ııoktai 
na.za.ruııız kabine tarafından 
kabul edildi. 

( A<kMı Vlll') 



_,11 nAR'f l !J<t l -- - --- -- ---!:!W-~~~~...,,,.~~~a 
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metod 1. e 
- Olm.>~ mün<; ede ' cm.• 1 (Baç t rot 1 inci aayfadal : 

• atiycn müsaade etmem... m n büyiık bır filoı:nı r•a 'lrdı. ı 

- -l la ı e r ra 1 

• rehlivana öyle açık v.criljp gı- ı' Dedi. f' :1izaltılarırun ~ayı ı ı.ç uöıt 1 
rilir mi?.. Ve n_g lam d.. rck: td B l 1 b G [ f B .., • • • 

- Bakı:nz ne. sôyluyo: 1- y.,.z" yanyo .u. unnı:: a ,r 1 Q a Q a1""4'11y ogaZlCl :;t>l Demi~ti. Atl:mtıl Jıarbmc gırışti. ln- I' ·~ ~ n. 
Aı_""(-abcyiııi. k nte~i yeyip ye- =·- 1 gıltereyc şimdi · gi ; değil. ay- • f) •• f yuı .Tstanbul Lisesi de 

~,;n•·e k~pJ•.•~""' oldu. Ut:ın _ Dıyc r~r ada b:ıs;lau·. Agli ar t . t ·"· Ş Ş 
~ .. _ .. ~ . . nla la -'· d f ::ı.. bir milyon_ •• :ı:ı m.>.'1'1 -veı; ... 1.- ,{":, r Jrli a a , ay l cından _.,, bile ... ~cı:li. Mol- ışı n yınca, on r ua C'TY:t ı _ ._.. u '-

~...... +.....- ---'-'- .,··ı oldu. G;ircılin tcrmımo cttiğı-., ıınnm..ı , , . .,, _ _, ''· " :ı:;:ıu. &ıba:nn ıı, p:ı.nwur· 
1 

ll .... 
.... ,ur.ı , o· 1 d __.,_ -? miı: eseri o = !I b11 kuvvet 11 •• k pl -·--'· ' a· er =- ~"'~'"'c. =zı ı. ,... .... ,.ii, "e'a- - g um, s~n c :<uuı mı. . ..,c ·te er ::ı...,:ı,.....,.. "' ı;ıp e . 

ı ~"'" ,- ...,....,.. ..., d ıl h ı tii.~amı. karçı ngil renin ne '-•-·•- d. c cııl - . · i ı , le ...... il gövdooilc ay : ç ' .:J-'>U tın:ı... . -· . n futbol miisa~=•ı wı 
. ıL. -» Dedi! mü~Jı:ü, gfuılcr ~i gını ·o, u....ıkt ş · t ,ı ri d istiynr ·yac u. er.. !ınnJB.!'a n:ızıl muka: le ctt:iğiııi ......,.. ·ış eı-eı s..ıı ıc a ~var:ı 

Molla, fe->l bcııcı· bir yar - Nihayet,.büylik oit ı;ii: i, " Büyül, bir mi.lc:..rlclc V" muna· edil<li . .Hav:ımn ·- l olması ııa-
t .. O, ıJaha • il<ı gii- bıttı. Smı, eldi c:: :- ıtaııa b:ı.;. am~L. hfümın, lJ,1.ı gu-ı gt<ıteriyor. • • 

1 
haya oldukça kalabl1lık biri 

rcş tııtıı, c: • urıluğii gır, meyti.'ına ~1rıyc..·- rültli sr.ı.:ruıda ki>betinı a arnk mektepli ktitleti top • 
.andan itih•r.:., .ı.. : bir su du: uzakl.aı tı. Dogımcn kazan d:."bi· Şi:ı:ı l eu ı:ı hı:ın bp mıha- İııt:i.nlml IJsesl R· ·· .;!« im ı 

tt • gur ıızcr! idi. Bi!- _ o..~ıtma, -cidcr ka- r. · ı;e!di. Bir )< .e büzülup otu!'- • H~ist:ı c'"r. BUyiil: vcht'i OJıuıun ~l"-UlllSİlc tarıbul ı 
· :di et· ~...,..... ' ---- d •ı· · '-·bas f 1 •ld muh:ı.rebe:"er ıı::ıcak rırıı.da ccıc- ı· · · '-al · D l.ün m ,-c• ' . ~ m onun- :zan dibine!. u. ,. un.nın "" ı, = '" 'o 1 ının " e:m:c -eı-ıcı;au a -

la güreıı halı. de i-i. Bı:. oclx'r- İşt-' bu sırada da.nenın lwynı- sinirlenm!.;ti. Oğluna karsı tek- ~n ed· ·or ıre bir impa.-ı.torln- r.i~a.fakahlar ınr iki ciı:Idi lı:ını-, 
l , ı "cı·m~cti- 1 - 1 ... Çün. ıı:u·· Molla hı,. rar d !"gınlık - ,arı g&.i:ernu::. tı. ğun kök',,_,. ., yıkıldı· nı, yüz leden ;ınra ızlaı:ını ·ytı~ _ ,_ .,- .,~ '° mu.,.u. ' ~ .,, 1 mnlerec " ·nin yeniden esiı· cl-Molla \e t;aba Bel; :-:r.ıını. gel- qnrtbınıyordu. Oralarda de - .,öyl•n;yor":n : , .. kr. Yava~ ya kcıtil. · toplı-
n:ıi <>rdi. Ciımülcineıncnn dır- 1 ğıidi. -- Uif dinlemez lıerti ..• Bus-1 du,.,"unu duy<ı.e ~ tarihi b·• var.ık t u:nl:ıullular billıııss:! ıııı.ğ 
!arına gıttiler. Gam- clln a- 1 Czı:;;ır ·· · te ~ıyo lu: 1 i:ru ün uab\ olsuıı <l:t Jaırtuıa - muharebe! ı pek yak!a.'itırmış- ·n inkişaf ulen a.kmhrilc D.ı-
, '1.l:ırı rn iı.~anlan ı.cll:ly~ tc-1 _ ~ !tına ~k - ka- lın1 ı. tır. ı rii:;.<;:ıfaka.knleıim:wrlaıınyn baş 
ı eccu.1 go rdilcr. E:ıba ve -'ibin. ı 1 - Böyl ~~liı.t olnnz olaydı.. Fakat ·.itler ııubat ayıııda ladJar. Dari)~.faJrıı. ıniidnfaıı.sı 

- zan u c... li •- ·r '" · '-' '-' •· h eb ı · teh ui;lt.n b·r ara. a 1 · c mem ıtı pehlivan~cn birer . .lıı- ·; ou«t n ~ı • ;..ırac ...... a.r "''' Auantıl;de kıı.t ı mu ar e enn ç k enerjik O}~yor e go• -
nun olaular / r 1ı:ıı.zan clfü!ne idiyorlardı.. tarafını_. ol .:ağını söyleuı;şti. Bu mub· - likelerini atlatıy®üıı. Bn rada 
Ayanılır 'ri .; : Giımiilcinclilc- başta Moll=uı Ağ"alı>r da bab.:ı~ a :tk vm·;. cebeler ic;in mart ve nisan a ıa- : alıi , kaleye çok ser1 bir akın 
- Mo . sen ~ tıl aluw, yü 1 hab.ı.sı olduğu h. !de, Münlln-0 orl:ı.ı:Th. rını da ıa iı. etmiştir. Mart gi!<;- y~, Dari.iı alakalılar 1 - O 

riidıhı? Çat>n da U'.t i.ı to ~ ni bağırdıl:ır; ı Cazgır da ~!üınlııi bekleıııemh ti ve bu mt:c:tU~t zaıfında Almaı. galip vazıyetc geliver.blcr. B 
vermt • .,:n? _ .Ne duruyorsun :Mil.min, Jı,ği..'tli. Fakat. onu ka=ı clibıncj iarın günde J.5H - '200 bin t .ı/ ı;azi)-tlstıınbul li.lelileıi canlıı.n· 

- . • . . . h d' -"-··'- · ı gclıPiı; görmeyince, d<"tlıal ka - ..,"emi b~tırcbkl:ınnı aö!•ı..-r ıe- dırdı ise de netice alam:adıı.n ay ı ÇJ.UW'o ı;._ . 1 l 
- Haydi bııl al·- hugun Moll:ı, ecv:ı.p wmew. B:ıbusı -rannı verdi: ri de olrnu~tur. Fakat ı _,ıliz- evı.-e hu şekilde nıhaycUendi. 

insall:ıh ba.'l!llk.ı. kurt.ınrFI>:ı yanma geler<.>k: -- Ha! Molla b ı;ılu.cuk !er en bü.ı-iik ?~yi t · tıısını ı İltinc; cl~v''C . ., cC'k Blkt b:ı:şlı-
B:ıgun b~tw.da .Kam clı - -O ·lum, haydi ı;ıılı~: o!. "h·ı. • HO bin ol<tral; bilrl""'1iıer. Aı-ad:ı ya:.ı !staııhul liseliteıi•ıiıı maçı 
met tar .. Mülıinı lıir h lvaıı· Deyınce, süg~f:Uc u cevabı MWniııı b:ılı;.:;ı, ~~ı· ~'' - mütnir farkla~ .-ardı. Ya:nız şu-ı mlfuakk, k lı.ı.zaımı:ı.lı: · 
dır. Onu clı -ağ'Iüp et bak..Jı vcn!i, ı-et ıruıirknnıı ti. Oğlt• C''ıı;c- rc.sı r.;ııha'.o:;ık ki eğer bir ,bu- 1 oynadıklerı görıe ı;urp ·or -

_ Ben lıalı:ı'tına gürcı;nlıye- neye ycııllerek ortudn.ı ~ıh'lTJ- , •.k ~<'nı..-d...'"llber' Almaı.Iardan du. Birilıirini takip edası seri a-
-- Eğer, Kru-:ı M mcdı de.ye- tı. Öteki oğlu lif dinlcm7e oi - iş!ttii' .mi;; ra) lam intmsak kılliarl.2. Dari.i.ı;ı,a.faka k-ı!ı;aicd..:n 

ılarrıaşalılann g y<:I r ne n ... :;ıl 1 
olmalarııı.ı ITam olııyor-Ju. O · ı 
yunun so-'ar.n do6TU • fa 'c 
lesi t.ım. ;r • . 'bcr iri t a · n
dı, Fakat, Ha)< ,ı-pa.-,3lıla çol j 
faik va1.iyete ginneleıfoı> r:ığ -
men •rir cürlii ıı;:ı.l! ·yet •ayr-.n: 
kaz:ıı a.mad: ır. V c. ,yıııı bu Ş< • 
kılde n - o b raberelık ·w. 

:.ı.lat: • .,a W l - Do~ i~i \t 

Bu maç li "n e ı lm"'·etı , -
kmılarının J.ar~ılaı:ması Olınu· 
itilıarıle çok ~evl:li ·ıldu. Oyumın 
b~<;Jamasil lıemrn maçm cere · 
:• n'1lı leble.inr ""'"irmek ·stiyen 
her iki t:tr'. ' da bt.tün gayr Uc
rini ..-ıırf eu afordı. Top rrrınn
da n k:ıleler arr.;;ında me"lk do
kuyor. Faka! bir tiiı lii kule ıığ· 
lannı bul ıyordu. 

Daha dü:-;;.,tin o~nıı. -an Gala12. 
saraylılar ciddi ve Wılikeli akın
lanı mttırdılar. Boğaziı;ililer tı-', 
Ih.eli anlar g~inneğı; t "!adı -
!ar. Devrerrin sonlarma doğnı 
sı bi: Grlatnsa.-. ı ı;ütü kal 
eli ·klerini yalıyarak av-uta -gitti 
bu mülıim tehlikeyi de atlatan 
Boğaziçililer (.l"\Teyi O - O beTa• 
lıcre tıtinneğe muvaffak oldu
lar. 

ner, bapl'..ını alırs:uı san uii- ~~ne ya.pael'.lroın öyle ise? muştu. imdi bıı da b• • ç:ka-ı in· lı:ı: tıcıı.ret !osıınnn artık eksllm&yorlaıdı. :O;ı;un bu şc -ı 
ı1il='· <' mek Y pac'4?z. ı t«k e!dcn ""kti sıi a yakla<f'D! .nğunu lıa- kilde devam cuerkc-n .i!Stiinlük -

De• - = öğ; ~ . .l''ksa. gi\re _. ~ ,,_ Baı;a'b pehliv:ı.ill:uı .r:u:r.r. •-' tul etmemiz ica. Jecektir. Hal ~rinin sıını=ı..'ll :ılm kta ge-

1 

!kinci d .red yorul ı.nlarına 
Yolla, "ç c=,; vermıyoıdu. mr. ~' ın~un ·;. binde ·ag1!Ull.kcn. 'limini ta-1 buki böyle bir f'f!Y yoktur. Hat- ciknıcdiler. rnğmen ıw.hrını kaybı:tmiyen ı 

Go~·;;ıdınc o•;aldn bılc Ada.lıyı, .:_ \;ıkacaf~ını.. ruyıp görenl~r.on•. J .başaltına 
1
. ta !ngiii:ı:ler ticaret filoları mü Ve luwındıklan sayı ile her iki t an da g-<>yretli oyun-, 

I'o.ca Yusufn h:ı.tıria.-ına getır- _ E, başka g<iı . kahnach iti. ı:.ıJ<acal~ ı:anne>zr.ı.)enli.. va.zener,i.cin harbin başmdakin- beraberliğe u~-. Bu J;IY 1 !arma levanı ediyorlardı. Boğaz- 1 miyorua. Naıııl getire "hl rol • _ Baş var :ı,ıı'... liaUiı., Milinin kazan dibine j den far!tsı.z olduğunu ilan et- her il<i tarafa da hız v.ard.i. Oyu- içililer Galafasaray kalesinde sık 
r, •r birer d ·uı. Dı:yincc, b:lbası hayrr.tle: gelirken Ço.talcaJ· Çakır da gör- mi'"lerdir. nun ııetioesini ltiblerino ~virm.ık sık loelir..nPğe başladıla . 
uılre.; oluyordu. 0 l.-ıııın a- _ G<:n del'rdln mi oğlum?. mü tü . .Adanıı:·ıı,;-.zın binler.bire I Bu nasıl temin erl..ılmL~tir? !r- için bütün gayrctleti».i earf.ı<l.i-1 Bir ikı kuvvetli şilt Calatasa-

ğabcJ · b[iy ortay-..ı cıkacak- _ Nedc.ıı. baba~ ~"J..'"Cği ı,. namışt.ı. gili7..lerin kabul ettiği :zayiat yıırlard.ı Fa.kat iki t=afın da ray kalecisinin elc.iıılie ı:aıc11. Mu-
. ofö .• ~ ey. w· · lrc • • t- _ Serıl ölr'i\rn:ier nrn .. , ...,;ıl o.,:ıoanıasııı eli? Eı,-er ~diye 1rad:ır 1 -ııterenin 5 .. orı.•e-. eri bırçvk ı;tı! .pozi.&y.onla- 1 kabil akına., . ı Sarı .kı zı -

Ie.--ini eliyle bııi!lıul•. Hiç arıların arasına girilir tt . • 1!iinı.in !:ıwialtına ~ık:ırsa ödü' f milyon tona. yakın <,"Cl..'1.isinin b:ıt = tlt;<uneleruw r:Jğınen bir t War 34 üncü dakiknd.'l Malını.u-

ndiler 
~onl •• ..n:ı dııgnı Jıızıı .. l« b<:L • =- ha.,: d•. Ve oyun &..-ksiz 
l:ı:: ııekil n- !:: l 0u şc·illdc 1 - O 

atvıaray!n g,J'hiyctili' bitti. 

:. ~> iktaş l{ulQbC:nün 
sen lik «ongr"'"İ 

lkı;ıiktıuı ; .ık klübiiıı .. 
eli:; kongreci dıin k!Up lr.ı!t?

lindc y:apılar:U : ı i-l&rc h t
ti ıııra ıe lş ve ~ i intilıııp 
ya. tır. Yeni i.eyetı idarC!'i 
t ·kil ed =•::ı.t: 

Hami reiz: Nur; D:ıı;cle!r::ı. 
ln•· c lı~ycti: ,\.tdfllkııdir, .zi• 

ya l{u . .:mıırı:eı, Fehmi Erok, 
lı:!:c l h t 'ooru lX \ ıor Ntc • 
• cdilin Hakkı İmıiıli, ..Miimtaz 
Lygur, İh. n lİzluı: EkrC'!IJ 
D<-ğer. 

MilrııJtip Ne= Enon, A.sat 
Bo.z6k, Şiıkrü Er s. 

Y aıi"1< a.za: Emin Şü.'tr\I Kont, 
bzsri Hi.ıtilııd mıi.-ekk i,)ti'!". 

Eoı;i~'-ıı;; JdilLünUn c-r. i heye
ti JU'lr iııe ııım ..Ifa.kiyt>Uer di • 
lsrız. 

!\"illi küme har"cinde 
kalan ttu!Op.!e ·n üep

ıasman nıaçiafı 
Milli kıimo a:.riclnde kalan 

Vefıı., Beyoğlu .qıor. Dcmirspo1 
vc..Aıık;:.ragücü takanları arasın 

• <lephlsn ılı maçlar tertip e· 
dilmıısf i<Jin k: .. p idarecileri 
araı;ını la ~ ·ıwı!:ır b:ışl.ıı.mı~. 
bu ~ ma:: vazjyet.i test.t e-
·:ruı.ten oonra. ;!ara y:ılaıı• 

da b. akttr. 
Elı ! Gômill..:u .. de """1yor _ Bir şey bilı> Y?.pomazlar ı d...ie:ı ~ekti. tl,j;wı gösteıiyol'. Elinde yinı i türlü is' .. iiade edemiyı.ırlardı. NI-ı d ın yer.len göndoriliği Sikı bir 

du 1'i, :\falla, a,;abcyi.liİnd • ylikl ı Allah' (Arl:Juı v.:ıd 1 ·ı to <l f ıa emi bulu 1 hayet tanbuıl•''ar bir sayı yap- ~i;tle galip v:ıziy;ıte girdiler. ı-~.ı J Ba tliye c_zasr _ d·.. eve ... - mı yon ı;: :ın az g - - .cfak . •·--ak 
2 1 

., 
sek ıu;nıım, 1'€-llr.(İ:li .,,.a. --------------------------- :;.ıı m_gi]terc b:.ı beş mllyoıı to- magıı.muvru """"" -~' - gol Boğaziçilileri canlandırdı. kesilenler 
büyuıı: .orta '1 l:urt.ann:ı tı., l ırat 1 ...ı nazı! teUifi etnıQtir? 1 kazaıldılar. 'ı Ga,.retlerini a::ttırdı.lar. Kıs:ı ve hal. 
Molla ise hepBUL s..ıpurr..ıt:Ştü ~ yaz m· ıra ar Haydar ., 11 -- Vefa O ren paslarla G~..'.ata;ar·,y ka _ J Belediye talim1ıtma mu it 

ı '·ını· · ~·'yıe '"'-ö-.,,n•kt.•n •· 0nra t=alyada. çak büylli: gemi tez- d•n H•ydarn•=~n 'ef yı mu 4 :ı.raba sürücü<ii 4 otobüs bi· 
Molla, ..ğabe,, .. .ın .kt • ·nt·t • • !ngiltercnin Kanada ve Avu~- Ligin en kuv.-etli lakımlann· ı ıesir.c akm:ıga baŞladua,. harck~Uriııde: dnlıı;vı 11 şoför, 

- ~~ "-'b-~ ·• g; ı ı l'B.!'. Bunlar mesailerini ~ • • ...,,,_µ - He.- fırsatta ;,ol po.:L;yonların~, 
l::ir la.i.ıfa çcld!dı. Bu aralı 00- e la .hakkak ycneec:ği iıcl<leni:, ılu. dii')lllekrinc ra,,Oınen topu a:;'l.k- letı;isı, tramva~dar. atlıyan 22 
Lıu!cune .g:- nnd n bh •Molla- :ı;~lilr ~:;:n~ ;~"rım~~ FakPt lün çok ,~! bir oyun larında fazla hekkt:Iıleıcri ve kişi ve m-lık ı: ~lard•n tlola.· 
ya dönerek: J;ırdır. Şimdi . yni rue- çıliaran Vefa:iıJar b·rs.ı: '"1?1~-' bir U:rli.I şilt emınnn:Jarı Bo _ J /ı da 4 kasap ve '3 fuıncı hak· 

- t.10 • · .eder.ol ver· ıIBıy ~ rika.n tezg!lhilll'l da 1" .. !Jl·y~ .... ı.o kuvytl • P- ğaziçwleri beralıcrc. ,·aziyctc g·r-ı lnnda ceza zal.ııt.lan ıtul • 
De}"..nc. '· Mcııa, .~.d.i bUlül- Kumn.nda.nm y ı ?Jıı,ı S"V-ı mandruımın il:; odfılı bir ka}ıv(I ışllral: ı..Wlf!'". tnı:lltere bugü- lerme maglup cl•adan salınoan' mekten uz:ıkl:.ştınyordu. Oyun m~·ı. 

dü.lıniıneb:ıktı .. Biç .r.sçık4ı- mezeli. Cemnat ad:.nııydı. Ko- ocaklıevinin.a.rkauuv nnınyas . k •- "it tic ayrıldıla · l=~~~~~~~ii"i:-i:~~-~i;;-~~-~-i":;-~~~~~~~~~~~ madı Agaaeyisı d ~ rıknra- 1 k 1 ,.ı 1 • top k sırtın dcı·inlıkle- ne kad--'. ır co • .au:erı a a- Oyuna Vefalılar b ~la.ıiı. Ve r, :ı=-ı 
ct ı nı ~aktan v milnallll'8 etme - a gı rn ret gemısi satın aldı ve .alı cı:ır. akınları Hayda 'a kale.siıtde , ~ 

ın:ı.mı,, ı. ı ten pek zevk duylll' uba.rc· ı rinde_ yapılllllŞtı. ' . . ''eı:".,filili Öl Y""liaıı ••e:.' Uca- kı:ıl y!•'·Ja lrnsıltli. •rnnu kapan 8 U G Ü N R )ı.ikr ll!'ôr Ernest l.uliitachm Bunın. üzeruıe e!!a, Bn,:rla; d. · · f t 1 t hkfı k le ks -.. ' "' .,. 
belerin sUJrlıncfü g· ıııını ıı"Ea ı s ı m wnan 1 ! - ret ""nJla·i kamaro!ar, ıcüte· H""d rnor J.lıla.z· hem.en rakip M E L E K JA. " STEWART "" - Bunda utane.czk ım v:u,, -'--"· -•··- '· ••• ; eya ,.,.., t..mınndan12 n ter6k .,.. -.. ,...... 
adw;ucr y...uu r,;..,.....•a, V rarb"".'

1 
. .. addit g-ıi •c--teJer gfı İ l' t<:'- kale iuivcrdilP~. fi'akat çok gii· 1 FRAKK M.C•RGA 

ııcn 1 karar""'"mda sanrlmiye•leriıı - leı-ılc cut b.....ı•1 ve Mar~- - .. tt •. d. '" • 1 • tek z~l .. , t "efa m"d-m-
1
• 

O, pehlivanlar n: caddit den 'h';ınndıg"ı arkada~a. n r.iınaoır. bile latif ıerini ccl- ıerru~ an :.n ır. -;u-. "" -, ~ ,el' .. u an v " .....,....~ 
gure: ıer yaptın: ı, ;oı·fak o} - sofrasu;_ toplardı. Jl:kseriya ~i-j lıcu..!Cek bi.iyüklüı<te Ye her ttir- ne, bır n•akme dairesı ve cııy:ı kuvvetll · ' rıne Lir ti»·lii gvl 
dun &<.yle alla cl:ı. ~ .. - ili örtihmedcıı malırı.ım karar_ koyıfl.'l.y:ı. ~hsu~ ambar ı:_e hö}-

1 
fırsatı v~ 11. >vrlardı. Top uzun 

be d ........ yaı-etÇile~i de lııılUilurdı'.·. M~ı- "..,'"·~·.~, 0 ,;om.·,n ~-,,... .ı~ı-.m:tt me_ler. den ıba.retur. Bunlaı g -. 

1 

vur~larla Vefa k 1~den 11zaı:-
y.n e ın""""""" r. h:ın'belerin devanı ettlgı -ı "'~- ...., ...,., ~ ... ~ ş·at.ını kolaylaştn-mıst l:ı,şıvorılu. Oyunda Vefah' nn 
Dedi. v gccclcr bir ketlc'.1 al':"l ~ - sık sık hedefi olıııı i i 0 <le Mu - m• m · . cıa.f· \ · telılikeli o::tlıilec~k hilcu:nları 
Meli:? yir C' = tu. Ne ım}'- t'.!.fa Kemalin Wihınin paratö- "'ll•~ gcmı zayl::tını t . '. ı· 

Sinemasında 

Ner•o bir ı-:omedl J d. • • k · ,og'i-aboyısınu· • 1 na kovmazdı. Bu luırek t.ı.rzı- rı·n· altında bulunuldu;;,,,_ d,·ın ~umınt.l:... alınan bınl • teabıı- g\>rfılıucyor:; dıı. hm C'tli r. -emcıiy ı. l.·Ullı:d u, " ~ na.,.,, k setlıktı. \'e fmıet düşür- • '-~ u bırı .ıc. hudur !tiplerini iyi m~rkc etmeleri ve 
sesi çık.nıayo u. i?ab<'yisi m.ıg ..- biç kimsenin bunıu bili! karLınıa . : 1 canlı oynam:Jan ,;::ı • ...-inde mnğ n · :3'Tt ıı d• •e~ıın 
rur duruyorau. c\ükr ka.""'lısın'.l. cı!uuı l:.uın;uı- .._.,..,11. Fakat ticare.t 1fı o.sıaıun yarı- 1• , f".;:~;::::ı:::;::::;::::;,:;ı:;;iiz;;:..S~i;:;;=il;;~~i....:::.:-=:~~~;m::::aı;ı::;ııız:ı:r:::;~.J 

' k .tianl .. rdan da muh belerin C<'- • • ..., k d rd hru u . vaziyçtc dil~n1c. •-en t. ı ı:tu- • 
ihayct aga da israr e•me -- · U··llli.mcnzil liyük capl g '· s::ıı, açı cnızıc en m~ . m 1 ıa,nı orlal"dı. Dcvr".' l ay >ı-p - iil::.:ıı1Eı:::ıı~a:ı:ui1ll01Btm:;;;ı:ız;.,."J.:.;ı;;,ı;;;;;;r:._;z.:;::ilii1::;::ı::tııeızEO~l?;-

ten vıı.z;;cçıncd<. Fakat, me} a- r aru 1)$1lasJllt!.ı. tıycn u;m~, mi dwelcri civaııM:zı zarııa-ı olauğıı hal_de kayhedcıı ıkı mıh- ,şanııı Usıünlüğü Vefanın cı .!rj;l: A S' w" 
na ve ,gurc>ıe çıkan agıı~yıai aler ni isteroi. z:ıman rardı. ·at bu okşa- "' r ?ev~ - 1taıyıı.ıı ve~ mı.idı! ıa....Uc 0 _ 

1 
be. ,1_ :i"v7 DL 

seçimı Jc aksı gıbi Ç'in::;cn Cünkü O: .Anl:ıuıT •. 19 llI'- lıl:ı:rın Z=h g~nlc$tircn acı gemı uıyıatı 2.30!!.000 to ı;ı. ' • ti. menk.bcsl 
duşmu:,ııi. v~ yi.; ak~ı gil:ıı de 1 cu fırl>-~-ı kumanda-ı ıken bir ı; - <.CSli in lkları kulaklarımızı n •;tır - Bım•ı nasıl ~ ede· İkinci devreye ~"k !ın:lı 00 Çinı;e.ııcye ya.rım s~at .ç;ı.dc cc aldığı iki kadeh kon . tai rişl _ ve binı!la..--nnm ~ ~ek? Oram meçhul. . 

1
• lı· :ın Ilaydarpaı; ,Jıl:ır ııeti~-e 

magliıp oluvermişti. tesırile hl~ tabt:r t::.a•ı-ı.ız emr• nıa1.-ta oaşl:!ı. L.i.ı: .ziyanlan ol- Fal;at Alman d~ız _ıtı ;;rt~ın b:r :ın evvel ula.<;mnl< i. 
1 
büti'ıı 

.M >kı, agabcyısi Çıngcnc. ile verrai•. Tıı.arnıza h'alltan bu t::ı- mazı:.. Bu kabil bombarclım:ın- ~-" llt J; ~ genusm•n Allı!!'- gayretlerini sufeı.liy<.rlruı.lı. :Bu 
giir :;irncn di atle seyreiliyor- bu cbepsi:ı: ve vakitziz mah- lı:.rd:ı bile :ıı 7.ifedaı!arbiiro!arı 1 .ıkte ıaa vetlermı da Ja aıt· sa,ycde b= iir "l1. · .lük tem.in 
du. A;:;ab<'y1' 1 o kadar acemi ve vına ı:~bebiyct verd''".ılcn do- da vaziıdcrı başınrla bulunan:ar tinn:ı1 .ı.rı. muhtı;~'.;Jd -.. Buna ebl{'.;;e dı:ı muv k cJ 1 Jar. 
bcrbı.t gıır ,iycıı..ı k. Mollanın layı fnrırünce vicdan lll'.ibı duy- ve i.oJerine aü'ünc.Ue devam~-. 1ı:.er:s. ~1 :lng._ıter .. c buyül,: fılos.unu 'l'opVefc ka.'•sınden~yııhneyor. 
bile ~-,, 1 ··'illnl' ıtı. Fakat, n•'a- mnotu. Ve kendini affet.-ııiı; d<'- ., b k d J ~ •- g ti M · ,~c· 1 ı , · · ı·~-'-

lfRiSTiNA ~t1D.E iJ.!'A KıM ı r fmc... tınriktl'aJ, 
JU L bi: \.."l?: l 

liıu*raettwfa b 'kı J1cytt.ın.:aı• ~ ...., "' ..., "" dul.reli. Yalnız ıu esı.ıada Bayi ır n.ç ım ur ıa • .,"e"' c - m .... ıerın ve ".'X'llUO ~.,.., -, 
beyialııiıı ne kadar kalp oldu - ğildi. :Mustafayı a.--ıyanlar onun sığı • di. U.r n"lınu 'kal dinkJ,.rirn :;alı-
ğuııu bilJı.;ı iç:n ° 1.ad:u· llzül- Daima tekııı.rlam:ıld:ı muJ nabnda bir iki arkadaşiylc otuı- Bu DJ, ya HubiudeU YCZİY"- yarak avrta f:!lA"i!" t P aı lfay - l:cz::a~::ııı::=ı:::ı::ı:mı:ı:::::smıs.:::.-,;ı;$;'.i:!!iDfis:ıı:z:~::;;::;ı::~:ll!l:!!l~l~ 
ı.ı.yordu. 1 tıı.ıılan-ıa verrliği C:. rtiu ~c - ciıığwıu gô.'ilrl ;_ . j tin .:;~-nır!ir. o g\iıi ne "!ınıış:ı:ı ---

Çı.nge ~. h11.5mmı iistüste altı- yanını :;övlecc rikaye edcn1ı: Muatazun hir köy !·alini al:ın bıı.,"'ll!1 de 0 olucak. J.,.ô:cıM:ı::::?:::ı:ıı~c:ı=::::::~:::::::;;::::z:;;;;;~ı:::=:::::c-::::ı::::.::1m::~ıı:ımı=:~ı:;;;,ı;z;'!J!::;zrı;;mı=ı:ımıl!!!:!mı:zo::.=~~ 
na ai::,)'or, saınıad:ın künleye, Yalnız başına kalmıs olnn ta- k"~:ırga· hım " u··,. uruba a.»rılmı•~ 'VVV' ~· ba,111 bı Urllı. yare. • . Tlcııcü..-rlo c$07 bir Sal\ ·al knro ı. . DJ ıır1uı l"lrl ı 
küntcden =ya dolaşıp duru-' bur kuman·•·-ınm nezdin<! "ı l- ~ ~ ',., ' ' 
,.0~,u. l u=ı h j m:ilıallecikierden tçşekkül et- PO LfS TE F .. :arı hi, cun .ş gıo.i nurla ;iı:aıı , ·~ tiitim zamıtn taarruz ('a .n ta ur di T' ·ı l d 

•ıollanın . •a'-··, o·.~lunun Çin- . b'I - d mekte ı . ;.raı-ga ı <uman ıı.P ~----"'"------ "" 
" u """' · I erleri ·!'!il bir tein ı 6 sag <'- , 

gene elınC:< kepa:ı:e oıduii,ıınu g;r. I ,;;ıdL E!:ler'mizin cesetleri canlı ön yüzbam Bay ı.<:ıstafa bir ki'y ~ık ı:- nema ının yine 
~ <u ·~ bir avc• h~ttına .,.,, ... ıy u. f-1 t · t t tu ! runM kuduruyo-'ıı. I"atta bir ,.,. ,___. rd ~ zruhtannd:ın fa?lJ. niifuza ma- -- Bııgu· n f, L a.rallk dayanaııudı. ollanııı ya Tabur-lmmıııidanına f"Yütba- likti, Ekııcrrniz m:ıa.şı hak et- 1 m erı U UŞ 

n•"" gelerek.· c 1. ı T'"!edcn avans ııuretile hakladı- Evve"·i """~ Beyo<;Junda 1s -
-~- ··-'i..= E Sineması;-. aa ===-=--

- ııı ceıa.ı.. 'm:get }'lavı e a .. ,, .. _ - ., 
- .Molla, hu ne lıal oğlum? fl 1 ğımızdan Mustafa ile aramızın tikliil caddesinde Şık s;.ı.cnıasın-

Ce&he r.ceritlndr çar,.J --n ıki kuvv.:ıti.n mücadclc.siai ... Cesar~t..n zafer' · ... Aşkın kuJttt· i 

Dcyincc Mol!abc.:ıy'.llıllLldau.dı: Ar.l Tubur-.ın nereılcsordıım. [21 açı0ımar:ıda~ ~l!kknbt ederdikaı?: dlusaki filmledrıkttaut~uş ve r'şçilb;I F E V K A L A D E j L A V E 
_ Tutm:ıswı ılmiyor on- Verdi;;; cev""' eı'ile g"-'ere- ~.ev ......,,rıne azcn ,.m mı yaıı n sonra. 1 ":r 1,.. Br · ,, t J d I" ... " R y J I d 

u- -.. "'" t f ntl - d .. rülmU<'t.. - ür....;"',, m~ .- aram un urna a ı ıt.: - umca unan urna ın a: 
dan... rek: maruı tevzi etVfi gibi Kı.zılayın :ı.ru ı an son u ur. ,\. inı;iliz ku,vr.u •. ı Yunanit nda. 1,l,ı' A - \mavutlukı.a ik.i h.'tfc' ' - Doı:.,-ru söylüyorsun oğlum. _ Bttrada eF""11iim. göndenliği sigaralı:rdan da bol- $ık sinffl'llasın<ia bundan ev-

rdı Ve! de Y. e bı"r ı·ılnı parlam Si D - .Sinıaı-arwı .~ ·i. ı' ll - A enLı:dc ton mühi donanrnn harbi. Gö'"rüyorsun ya, ruuııl tutuyor• _ Z'--"- nıu? Birulı mu -QC'- ca. ayın . ıı. • • -'0 • 

ınıu illi da bt b husu8taı C 1ı:tihldn1 i.~;ın.ııı .. 'fn faa Yt.ti. il C-- At .. a ınuharebelcri 

Yaşatan t u.t:tlınln hakiki !.1mi. 

- Hiç <'in<'"ııne gibi uata bır d Kumandanım her yeni aldığı 0 'u._ uır n za 1 a u · -.::iiııra~m::c==ı::ı:ı:=:aııııc:ıı1ı:::ıif 
Y--o im. tahkikata ba..~am·ıli't-. Bugtin Nat 11 de ten;JL.ı.t·ı ma.t.ine m 

nburm•"n bir yıY,n ceeetlP.r· memuriyetlerinde Mwıtafllyı da. ~İmiiİİİİİİİİİİmmİİ,il:iiİİİİİ.,,..a·~·BsaİiimiiİPi!s;::iİİmmmamm~;----:=:::::~=-::-:::--:;:-:::-::::-~=-=-----
1 ~ rlan ibaret .,ı;ıu<:unu hi!P.n tabur karargah kurnandn.nı olaıak bt>-1--

"" İlkbılluınn bütün .uır:ıte!.leıin! mc::ı:etıni.ş olan r,mımtt> • '~ .<l(aı:m, l"'m~ıı-'-nı Celal, m~neviyatınııı ı-abcrin<le götürürdü. j QENBEffll
0

TAŞ "l'NENn S( ~DA 
----- bozulrlui(un.,'l kuma dan mn hi.lk- Bu meyanda en ron i! ünri.I 

1 
U • 

Şeh' rr· tr metmemesıni temin ;~in yaınız: ordu müfctt.İf)liği karargaıı ku- DE'ANNA DURBiN 
ır ıya O - Gördüi(ünüı: gibi ılfendim. mıınd:ırilığı ile aldığı Mustafası- JT a lB aJ:ŞBPl StlBf 21 de 

Temsilleri Diyebilmi~ti. m. Atatürk 23 Nisanda açılan Cevirdii:i bütün filmlerinden daha ca.ip ~• dalın Mm>İn oler<ılı: T"rk k 
Te•pebıışında Dnuıı Jaıımıoda Miiırteıma ılaımet-lar<lan Türk.iye Büyük Millet Meclisi>ıe Hollvud ytldızlannın güullllı: J:r•Iıçeaı U ~~US; Sinin 5fl StflÇ~;k kf'fl 01an 
BUGUN ClONDQZ •ot 15.30 od 

VE 
RU AKAS.U. .ır=t 0 !120 ·l• 

JIVRR1l:"'ET APARTDIANJ 
~-.ıı: .8edat Simıt.vi 

* k 
lnt:mında 

J!UGUN 01JNDtlZ saat 15.30 da 
ve 

BU AKAf;A f t 20.80 da 
1> AD l 

b!ri de knmrgiıh kumandanı Tokattan mebus intihap ettir- J(A y FRANCJS E 
Ray Mustafanmdı. Bu evin pi§,. mi •ı. BnstiJka" r ş refinn 
nına brurim olan :dhniyet tay- Ölilnceyc kadar intihap devre-ı ile ocrabcr kısmen Ha..-ayda, Nevyork Metropolilan opcrasınm il U ll ti 
yarelerin bombalı ziyaretlern- !erine iştirak ettirilıli. Mlnıkııe çcvirdl1<lcri FEVKA AD" E MU"" SAMEDr 
den k'.Irtulmak ~el i olilu•"•n Mu ·tafıının !fecliı< celse\"rinde B A H A R M E L E G~ ı• l'\L 
& şiiplıe yoktu. Çiiııkü ne ku- ııalıı !lna emniyet otmeıfr';i 

mandanın ikıımP.tgfilnnda, ve ne hatipieıtl", muhaliflerin kürsü- Memleketimizin en güzi<le sazende ._..okuyucularından mütt>-
ac kurmay heyeti şııbelerinin bi- den vııki eiHeri"" Mzıın tek bı- Şayanı hayr~t lilmlnde ıı;ekk.11 muhteşem bir heyet bu ınUstC<"'~a rıüsa.mereye işti-
nala~ bulunmayan mükcm- zan ik! ii~ k 0li:nclilı: cil!nlc'eri!e h ft s· r k edecektir. 
mel bir sı· • Jmrargllli ku • .nilktcli itirazları ;unı gcç;~en Bu a a ın m ın Dikkat· Koltuklar .numanı.lı ır Biletler sinema gişc:;Jndo 

politikaı.'ılann ağzından az du- ı ~. 
[!!) Atatfirkiln lroııdi ifadesi.-] 

dir. 
yulmtfflltır. l'\<i;;c:ız;a:MilloiilllZı::;;:a!;;:!;:eraı>:;ı e bir muvııffak.,..et koranıyorlar. Buııün ••l 11 ile l!llblma ttawr. 

()e\'ad Abbas Gürer ' "'•'lZilMh matioo 
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&. rıı , :ı --
---

.A/ril!8 
•.an inkiş~/ın an -1 
çıkan eticeler berle:ıi'İ 

(Saf tara"ı ine aayfada) t 
ını Asmam. fizerine ı;ekılmekt~ 
dı~ Bu mmtakadnln kuvvetler 
'tamamen geriye itılmı°'<>rdır. 
Ancak, verdikleri :ı:ıı.yiıı.t. nedir? 
Bu ciheti, alınan malümatla ö~
rerunek mümkün olamamıst•. 

Yugoslavya Akdenizde bir /Keren'in zap-f Matsuoka Holandada her 
tından sonra 1 Yola çıkıyor gün 20 Alman Yardım. se .. nler 

Keren müdafaası. anla ıl ı
ğın, gore. İngilizleri yenı kcıv
vetlcr ~elbıoo ve dağların husu
siyetine gorc .ıgır topçu ısu da· 1 
n'ına mecbur etmişb. Topçu, bir 
c • vaz:.yctlcrde. dil?. mernıı yo
lundan istiiade eder. Muhte.l'f 
c ~te 'e \<!Ptaki, muhtelıf ll)(T. 

mı ) ollu topların dağlık arazide 
k ullruulnıa;,ı güçtür. Bu bölgede 
kı 1':ırekatın vakit yeme>..imn brr 
sercbı de bu olabilirdi. 
Asmaraıun da işgnli. Mu.savva

A>111nra • Adua • Addis-Ababa 
yolunun kesilıncsine, Musavvıı- 1 
nııı ı>.aptı ise, yc::ıi Vt QOk elve
riş~ bır irtibat yolunun açılma
&ına ımk&.ıı vcıir. 

M• o:ııvva Hııbeşistarun Kızıhle 
nı ... ı 1 •• Jek bir um dır, yol~1 
ele ., ·ı;.-rilm<)Bı, taze ku,-vetrenıı 
çı' ı .. ~. cl8ını ve cenuba do~nt 
kJy<:..nımasım kın.,, eclebılir. 
Hatta, bu sırada yeni çık rma
lar]., onlemelere int.ıur ed.Je· 
bilir. 

Addis • Ababa istikametinde
ki harekatın, havalar ~~isbeı en ı 
müsaitken, yapılması duşı.ıııule
tek, Habeşistan içerisine dalın 
ku1-vetlcrlc muvazi olmak üze
re, cenuba. dogrıı icra111 da münı
lı:ündür. 

(8119 tan:fı 1 inci uyfada) leştıren bu gıbı hadiselenıı (.;) - kadar Littarıo sınıfından bir 1 kendisi ıle bir giirlişmede butun-
k .. rnd'ırıı1nun ôııüne geçmek üze. zırhlının lıa.sarn ugraJı;';ı iki düş ngiliz kıtalaı 1 muştur. "1111 k n o r l\ s. 
"'· C\' e., nııık illlan, lüzumlu man kn:vazörünıın ıse rek ziya- • l k Göring de '!fıı.tsoolıa rıe Neovyork, 29 (a,a.) - Nev • J l:i bütıln tctbirleri aımıştır. de zarar gördüğü zaıme<Jlmek- 1 er eı .. e te Gön ştü york • Poııt gnzetesı, Nevyorka , 

Roos.. etin nıl Pivere edi d 1 gelmiş olan sinir doktoru Pelcr Ankara, 2!l ITelefonla) - "'~ Telgrafı • t n!"ı'nanmaya ve İrıziliz hava. CVam ediyor ar Gi;~~·b~a.ıt:rinha~~ de Bruyn'ün haftada 20 kadar rn Bayan Me 1ıibe lnönünwı 
V~gton, 2z <~ J - Reisi- kuvvet erine mensu" tayyare <>r Kallire, 29 (a.a.) - İngiliz u- · ki.inde Japon lıarlciye n=rı B. Alman askerinin Amsterdaındaıı ~ ~eti kadın J:~ıın e; 

cumhur B. Roosevelt Yugoslav de hücuma gcçıruşlerse de neti- mumi karargahının kbligı' Matsuokayı kabul etmi:;tir. 
1 

kaybolmakta olduklarıııı teınm v . ~mıy tıeı; . ·onı;re. 
l<ralı Pi~re ~ı<laki telgrafı ce henüz mechuldür. Trabksta kayda değer miibim Von Rihbeatrop ile l'rlatfıuok•.,111 etmekte olduğunu yazmaktadır. tıını buguıı Ç<x-uk E&rg 1 u, 
göndcrnıiştir: Yunan <icnız kuvveU<'ri de bu bir lı<'Y o.::namışbr. n.ıt•ıklan Kanalda cesetler bulunmakta- "'!'111 B&l~nıın_d~ ak~wtmi.ştu', 

"lJa~estcoizin biitün hak rı · harekata iştirak etmektedir. Erıtrede Kcrenin şarkına Be r 29 ) D dır. Alman makamatı, bundan Ctiınhurr ıs:nıızın _ refikalarırun 
nı, kmllık saliıhiyd.lerini ·e Y0 ni lıaber!nr alınır 0 lınmaz, d · i · 'u'nı" " · n " d~· · r ınb,.ldiri' (a.a. - · N. B. dolayı son derece ltiddetlenmiş • da bulundugu bu koııgrı:dc } r• m,.... \' 0 m" ... -ldl bir mı·11~·'n ı' - - ' ~ . ogru ı en y yu~u ıuz v>llm ajansı ı yor: dıın Sevenler Cemiyet nin b ~ 

<" ~ -- ''"' neşrediler.cktir. ı et.ııcktedi,-. B. matsuoka terefine evvelki tir, Ve askerleri bu ıik.ıbete uğ· ı . ' 1 uarcsiııi ele aldığı ııu an.fa sıh- 'Bir tt lvnn <km.isi Hattı , Habeşist..ııda vaziyet meın • ak:;ıan yaplan kabul resminde rataıılar hakkınclıı. maliıına.t ve- ~ ,Zlll'fında Yaptıp ışl.r goru. 
hat \'e iyi'.giniz ve Yugn.•lavl Londrn, 29 ıa.n.) - Amiral -1 nuniyet vericı bir tanda inkis:ı, f Al h · · B R. recek olanlara büyük mültifa.t- şulMüş v.~ Cemıyetin g~yeıerııı. 
vanın hiiıTiyet ve istiklali hus•ı man arıeıye nazın · von ı- !ar vadetmektcdir. Hiç kimseıoiıı d<!n e.n mfi!timmı lan yoıı:sul .ııı· 
· . · - lik dairesinin bu a~am neşret- ediyor. bbentrop bir nutuk irad ederek nelerm dogumlannd 

00 
·ı 

sunda Bırleşt!< Amerika mille- t' •· t bl' j Lond ( ) .,_ t mükiıfatta go";ıü yoktur. le ~-• ,~.__,_ ._~ •• ~~larcıı eıı ıgı e ıg: ra. 29 a.a. - n<:U er ezcümle demiştir ki ımuout ve """""' ........., .tinın saınııni temenrulerine işti- "l r' i Akdcnizd0 ki deniz hare- a:ıa· n'.nnın Keren"'- Duluna11 hu- " ""~ lü'ld .. I" k 1 "• • rak etmek isterim. , "" - ~..,..,,n ey e uç u pa - kamlıırla gOsterilmiGtir. Cem· • 
Bundan ba,şka Yugoslav ve kitı hakkında ye~ ha~rler he- sc ı muhabiri bildiriyor: d' tın aktınden sonra Alman hflkü· ı O"n a vaz· t' «a 1 son &ene z::.rfında l:iiy köy u.za, 

Am~nkan mili Ueri için mukad- nilz gelınemiı;tir. 11ımt ttyya · 1 11 :ıatı 1an Jat· yo unun ıi•· ıneti namına ekselansınızı .AJma u y ıy 1 f• !arını dola.ştıracak f.ıt~'ır koy,"' 
d 1 h la r"le:'iıniz. bu s.-ı.bah, kurtulm"~ man ateşı Altınaa fakat tam vak nyayı uya.rete davet ettiğim :;;:ı. cuklarına biyim "o"ru: "'·"' tu • 

es 
0 

an ; ·ıyet esas nnın ıda ltaly•ft bahri,,,.lilerini iHıva e- tın 1 ıstJık8.ın kıtalan tarafın· ınemlel .,_,_. b" d k' · """' ....., 
rc;sı yolunda 'ltugo.slav ve Ameri- · ~ 0

- , inalı <ewıuu.ı ayıran 11• şısın a u"r ıye gı gibi askerlerimize de lıcdiya kan hükiımeUeri .münas.,ootleri- den ~ıı .. r ı;Ormi!ş olduklarını tillll ııc ' &.-;ı sayesinde pıyadc- yük mesafeye rağmen bu ziya- olarak H..155 çift kışlık Çoı ~ 
r.:n tarşılıkb faydalar ~mio c- bil1irmi'1erdir. Btmılan. a~ri r:n ya"<lmıı ile zırhlı otomobil- retin yakında yapılacağı ünıı- vermıştir. 
decegi ünıidini izhar eylerim... bir ftaly n gemi'L'lin batmış lel'imiz Kercni zaptedcbilır.iş- dini izhar etmi,,ıim. Bu arım bu-· CB•t tuaf> 1 ;noı Nyfadal 1 Kongrede cemiyetin ou lıa)tr• 
Ahıı:ın Elçi.-.i Geri Çaitınlıyor oldu..'i'u istihraç edilebilir. !erdir. J:;tihkiım kıtalan işler•ni gün bir hakiiı:a.t olmuştur. ve nayet edilmelidir. Atatürk lı ifoe b;r delil olarak hudutla"t 

1 &>lgrat, 29 (a.ıı:. ı _ Rcuter: 8 y bitirirken zırhlı otomobilleri- Alınan ve .Japon imparator • içimızde, İnönü iıa.ı;ınu«fa ve mızu bclı:liycı:ı neferleriınızden 
Bdı:;radı,ı iyi ba.bcr ıılan mıili· i r • Una fi nıiz manialı no!ttaya varmış lıık!arı meYcul olduğu günJen- bunların hepsinin ii;;tiınde alıu bırisinden alınaıı !IU melrtup ,. 

fillerin<le beyan olunduğtına gö- bultıııuyo•lardı. Hücum cmriııı. beri devlet merkezimiz ilk defa. yükseklerdi.'. kalbi foralı, dinç kunnıuştur, 
re. Almaııyanın BPlgr-.ı.l el~isil d • it beklıyen lngniz kıtaııtı m dür- olarak bir Japon Hariciye Nazı-ı bir 'l'iirk milleti bulundukça her "An'.l.nl yirmi beş yıl·iır du;' 
von Hc<.'ren hUlnin'leti tarafın • eDJ74 iSi bti~l.•ri o noktaya çcnilm;şti. rını k"bul etmektedir. gü<;lüğii yeneceğiz. Gözümüz • ed ( A.Uah , -
dan geri ~r. (B•t t•r~fı 1 ino• uvtadol Zırhlı otomobili r büyük tırtıl- Ekselans, , den esirgediğimiz Türk ordusu sinC:"a~e. A=;!~"~~: 

P.ırı; ·mbe gUnü tevkif edilmiş 1 ler. Siperlerle, top<:ıı mev2.ıı.,ri- lar gibi .aT ve dolarnbaçlı yola 

1 

Berlinin dün ;ıahsınıza göster-· saat c;aluıca ödevini başarıı.cak· j nun miirilvvetım gtirstin. K rnt-
olan bütfin nazırı r. B·~~''" w rı .ı ve tel c,..,.;;sü znıi.nia!ımnın tınnanıvcrlardı. 1stilıkimcılıır diği iini ve hararetli hüsnı.ıkııbul tır. Bunda asla tereddüdWııiiz 

..,..~ • .,_ 'ti · a· 't k k Aln"nyarun Japonya a k•-ı kt "''-k" •r" k -" m12 tok, gı.lztimilz ""k sırtJmız. Hane ye nazırı mıistesnn clmak takvi.vesbe ""!ısılmaktadır 1 geçı ere ınamı onup onma- - Y - ~ yo ur. v~• u ur o ..... usu d .-
,_ • dı • l k ·ı ı· ~--Iedı"' labı·ı· ve samı·mı· mulıab T" k ·ııet· · k a· 'd a b••ımızda ""hıdi aga· ve kar· I·;-~ ft~ .... ~ "ı-kılm•ft1a-'ır. Bir Yıman ""'-'ıtft•. hlruım' · gını muayene eı ere ı er ıyor. """ &• • tıı· ıııı mın en ısı ır. ..., ..,.. 

~·~ ""'"'""• u •u "" '" .. ..,. ~ ı d B' · · tank 1 b '--"n bı'r lezah·uru· "dur" . d~1eriuin cirdüı!ü .vünlül~ vır. B.ışvekılle Hariciye = evle . 1 lltuvaffakh eti ar . ı. ırıı:cı yo un oyun . .,.,... B.izede ., .,. _ " 
· k d • b Uzak ·arkın mum" taz mı···rı· •atan ıı-n nöbet bekliyoruz .•.• nnde ır.evlruf tutuluyorlar. Atina, 29 (a.a.ı ·- I\un-et no tasına \'llr ıgı ı:aınan emen " ~ • Rize, 29 (a.a.) - Kocaeli me-

. ı · d b ı k J ~inı' -·'a·nı1amak ı'çın· g""terı·ıen C'.cmıyet :ıv. n.·• Atatürkıin l•· Diğe.- tcvldf edilcalcr, Bclgrat kaptanı Zoposı::ıı kuınıuıcbsı al· i erımiz e u ıınan ve ııev u ·ı • ""' "" busu Salih Yatgı diin lıalke\i ..., 
polı:; nıüdiirü ile ·ansılr [";üıJürü, t:uı<fa !;\ulu.'18.!l Tl'lton denizaltısı CC')Ş bakımından ehemmiyeti n- bu sevgi tezahürleri, Japonya ııalonlannda vaziyeti ha>'ıra do- lüm gününde 350 fakir il nin 
radyo kom; ri ve Avala ı,ıansı- 23 ma.rttıı ~:ı::rt 10 30 da Adri· lan Anchil teDC!öinde beyaz bay Hariciye Nazırının şahsında. layısile hükümetimitlıı nldığı 1 bi!herine beş kilo bulgur ve fa. 
nm ınii<lüru ·ır. ya tikte Arnavutluk ;e•hff•rtn ı, rak sallnndı.ı;ını bulunduğum top son sooclcr :ıarfında tıözloci ve tedbiri re \•e halkımızın bu u,,1'ur eulya, il:i kilo ~ker v • kuyruk 

Y:ıhu ·'ı rin Tezalıiiratı J kuvvetle hıma.. • ~11 tıırassııt m('vkiinden gördüm. hareketleri ile biWn zılıniyeti -, daki ~Jılışmaları etrı<fuıda bir yağı. bir kilo sabun, 30 kilo dil 
Bt!'-;ra. ;!il (a.a.ı ·- D. N. B. tlı;ınan vapur kafilesine Götiilmeden ilcmmekte olan mi...e benzer bir zihniyet taıµdı- konferans vermiş bu koııfeıanH kömür tevzi etın~ir. 

h'ritrede di~t~r, liabo>J 
l!:ıınıizonuna zaman kaznn~ır • 
nııştı.r. Şimdiye kadar Erı!re 
kııvvetıcrinin dahilden b ienme
sı imkanları vardı. Asıraranın 
dc!şmesi, bu tıtk viyeye de ;et 
Çch'Cektir. O SC'b ple. rekilcn 1-
1.alyan kuvvetlerinin, nerede 
tııstıaııırlarsa, sıkıştırılıp czil. 
llıeleri kuvvetle muhtemC'ldir, 
l1:rıtre iı}jnin çok ı;ünniyeccgini 
">ınne<liyoruz. I 
Harrardruı ilerliyen ordun.wı 

Cibuti . Addis-Abıı ba yolun>ı C· 
rı;nuş olacağını tıhnı in ediyo
ruz. 

Vreme gaz<'l<'S;niıı bildır , ~me rıuıtl:.mıştır. Cc: Hint piyadero t:ankların yurdımı' .ğını göstermiş olan ekeelinsı· şerrin ını.ıhtelif malıallcrindeln Kurban ba;vraıwuda da Cebe-
. tahl ciil' · ·ı ı 'b' ı k o sı nız ıçin yapılm•• old""''"dan bır ci h·-'aha~ind"ki '--staıara gör kral Pıycrin a usu kanlılıkla hücuma geçen el Piz-I ı e ye paze gı ı yayı ara • • ı .., ~b- ooııarlörler vasıta.siyle binlerce = ·~ ' "" 

ırün· ebclile siuagog-t.ı V&pılıın altımız ağzına kadar dolu bu· racla soldaki uçurumdan a.'}agl kat daha kıymetlidir. Siz bizım halle tarafından alaka ile ı·eJ !50 kilo şeker da-;ıtmıştır. 
hır dmi ılyini müteakip, Belf;r.ıt lunan Loyd Triyestino lcumpan-j yuvarlanmakta olan dü\IJlla.na de anladığmuz bir lisan .konuşu- .;ilrc;kli alk•;;:la.rla dınlenilmiı;tir. Cemiyetin bu sene yoksullara 
YalıııJıleri yeni Yugoslav hiık ı· ya.sının 5451 tonilfıtolıık Camia hiicum etm·~ıerdir. yorsunuz. İntihap ettiğiniz yol j Koııfer ırsı diııliyc1 lıalk Milli ya,.,t1gı yardımın miktarı 2707 
me•ı leluııc'. tezalıüderde hulun-, vapurrnıu batırmağa ve daha -o Alrruuıyarun da mecburen girdi· ı ş .. ıımi.ziu <'trafında c<ılikten bir lirayı ~eçmektedir. Bütün şehit· 
nmşla!'dır. küçük bir vapuru da aıiır hasıı· Takas tetkik hey'etleri- ği bir yoldur. kale gibi vahd;ıt içinde vcreeeği lerinıizde birer şubesinin nçılma-

Berbera - Hıırgeisıı. • Cicıga 
Yolu, takviye V<' ikmale yarıı • 
llııştır "" hiiy'uii harckıiı.ın, zn
ltıan geçirmeden. H~ınır iizorin
~ı icrası beklenebilir. 

l'ortdd7.d~ l'fı • 'rlı.-r ra uğratıııağa muvaffnlt nlmuş· nin vazife müddetleri 1 1933 senesinde Jaµonya mil - Jirektiflcc dahillııde yürüye •
1 
~mı temenni ettiğimiz bu haytrlı 

gaı;ct 'linin ııskeri muluıını ı, haıyıı.n Ta~.,,.n-ll'l'inln dügü zaman onun Cenevrcdeki Jn&.u eykmi.'ltir. !arına devanı ederektır 
Lizbon, 29 (ıı..aJ - Secnlo tur. uzatıldı letJer Cemiyetine arkasını ılön • ee:rlcrine bir daha a.•ıJ ıve pey-ı cemiyet pazartesi gihıü iı:t.m:ıa· 

Yuo:o .ı.wyarlaki vııı-iy"t hak km· Borıbardımıını Ankara 29 (Hususi) - Yedi miimessili sıfatile .;izin ~öylali· Kongreye 'E.'n:urum mebusu 

h.alyan kUV\,'t:Ueri ınuhtclif 
boııtaıarda. dağınık bil' ıluruın
<laclırlar. Yerlilcrın dO<.ti'.ı•;uını 
lıiç lıazanamamış olan ftıı.lyım 
ltıtnııv.onunun ve kolonisimn iı
~J tı düşündürüeUdür. Son ha.
~tler umumi bir ı;elı:ilmeden 
~iyvrlar. Addis • Abai.ıayı 
~~vreleyen sarp arazıd soıı '<' 
k,t'i bir mıidafıu, '\"llZİ~tın ın· 
~i&afına lıa"blır. Herhalde, İlıl-1 
Yan ordusr u un sev ilmcdiği. bu I 
'll•1'lcki günkr! SAyılıdır. 

.... · 1 mllr" - ya.zifeleri bitmesi l~m .:!iniz ikizleri h:ı.tırlıyoruz. Sız o Ankara, 29 (Telefonla) - Nnk'ı~e İlgün n'y••A• A._~k•• 
ua · r kı: Atine, 29 {u 1\.) - D:ıbıli cm- ,...... •· Cümhurivet Halk Partiqi Ma • .~ ·' """"' ""'"" ,... 

Bir d:!...."lla kan dökülmed ~., niyt"t nezaretinin teblıti: 1 gcll!!l lstanbuldıılti takas tetkik zaman Milletler Cemiyetinin J•- mak nahlye ocağında heyecanlı dır. 
memleketin dclıill hayatı sar&ll • 00 man ha••a ku·~-tleri E- hey d min o zamana kadar ponyarun bu cemiyetten Çtkm ı .. lo 

1 
ılnı k 

madan vukun gelen bu hiikü - ge aı1alarında koy'l:u:a: sarıd ' - vazifelerini lıitireıniyecekleri an ile göreceği zararın cemiyette ;;:~k: c:~ı::ının ~l~ı:u Deniz Yoılar•nın m!lı~ı 
mct d.ır ı. milldin azmini go~-\ !arı l:ıoı~b--'·mım A'-;•slnr· .. A le.şıldı.ğından bu mUddetin lıazi· kıılmruıı ile duyacağ1 ıztırabtıı.nj .ı ld b' _,__ el t tt C 
•- · t ı y t .. " """" .. ~ ..... ' " nın ı;omına kadar ıızaWmaııı do.ha az ol,.,.,i;ını söylemiştiııiz. .nu ,,o umn •ne Y""'" nm e, 
... r11eı< et ır ı:,ıanıs .:u:ı, ııın cıı mitralyöz ateşine tııtnuışlardır. j --.. dtinyanın bugfuıkU ''aziyeti kar- kayılı rı 
garbi Trakya ha\ ııı ayJn• • Fakat h:ı.o.ar olmamıştır. Olmav· Heyeti Vekilocc kanırlaştırılmı~ Tahminleriniz Cenevredeki ~ı.~ııda 'l'iirkiye mev?.ulu bir 
l.a.-dığını bissetırıektc \'C bu h:ır- !için 1'iınali garbishrle köy mın- tır. bavlaruı zannettildıırindcıı dalııı. konferans \•eren Mamak Parti 
bm en gı.lzel kııhranıanlık mis.;ı[. 1 

takasmda dıı hUcum odilml~tir. Devlet Denizyollarının çabuk tahakkuk etti. Filhllkika Rt'isi Hiisnliyii uzun uztın nlkış. I (BAı taraıo 1 ;,,ç; sayfad•I 
!erini wrdiidcri mücaıleleyc de-/ Amele arasında çok az zayiat hesapları tasdık edildi A}maııya da 1933 yılında ffiEl;Z· 1 lıımışlnrclır. ıznilo olacaı,ur. 
vam ıçin cesaret.ini fazla!· tır • va;.aır, kür muesseııeden çekıluı. !ngıl-, llıtıyat .ıc-rrıınye senelik .safi 
maktadır, '-· Ankara 29 (Hwıusi) - Dev· .tere tarafından şerefli milletleri Türkiy<'nin takip etmekle ol • nislxtmde ayrılacak nıebalii'e 

İ · ı t De · 11 n h pl·-·n al aı--'- · · k ı dog~ıı siyaseti candan bcn!1JIS<' • bil" ,.., Bir sp.ınvol (la:r.ı'>tf'Sil?t' <ıuro : halı aramnda cok b'u'"''"" bir se- e nız yo a e ı - ·~ esaret tına ""°' ıçm uııı • an~o. karaı l:ı.rıncıan •iizdc 2;1 
· ' · ,.._ • .. -t· k t ti · h- 1·kın ı '1'11 u ,.,_ · t· diklerini göstennişlerı:lir, :Parti " 'M,, adnt,29 (a.a.) -.Reut.cr: vm· çl·'"a~ılanm•.,tır. """ıpve ayı sure erı ....,. • muş oan .. ı e er vcmıyeırun t!:ı':s v~ fevkafüdc D'·~-"'--la 

, fier çekilen kuvvetin a~ın-
1< birçok d·ı malzeme, silah ve 
"'ılllüınnıat bırakmış olnuıııı, İ· 
t.ıvan mukavenıoLini kıran mü
llitn bir 5.ınikfir. 

· " .,. •. ...,. d k' ı II t' Vek· b :ıa b ·· A ·k h' Reisi Hasbi bilhassa ınmı!eketı· • ~ ......... Alcazar,. gazetesının Bcrlın l'u«a~tay• .... 11,,, .. .___.__ a ı ta ıınatnarne eye ı 1• üro rı ugım men ·aya ıc· karü zarar hC'.sa.Lında vukuu r ıel 
" , "'"" "'~-...... 1 sd'k dlhn.... 1 · bul k d 1 mizi alakadar ~len hadiı;elerin h muhabiri yazıyo_r·. . 

1 

Londra, 211 la.a.) _ Reuter: ec!?_ta ·~~ . ı.,...ır. ret ctmış unma ta ır. uz nçığın k.ıpatılmasında isti-
,.. ~.. !erin k - -- J ·1 Al kısa hir izahını yaptıktan sonra 

1 ... ngoslavyıı h ...... ıse !! • arı;ı Buraya gelen haberlere göre, -Bc!gradın bu suallere sUraUe aponya ı e nıaııyayı uzuu kahraman Türk milletinin çö . ma olun:ıcaktır. 
Alınan millctınw ılk ııkııiıhmv·li Belgraddaki Alman memurları cevap \'ereceğini tahmin etmek • scnelerdenberi biribirine bağlı • zülmez ve sarsılmaz hll' m:ıııza. '1 l'Cdit scrnı-yesi ~14 &!Ilı: 
dnrin bir hayre_t duymak lmuş_- '--·,,-"n tahlı'ye ~Ji.l~k -'an Aı- ted' yan işbirliği zihniyetini hatırla· , tan devredilen ır.llienıklın amo!'-

. b """u ~ ~~ "' ır im ı. · b · ra arZ<'ttiğini. 11evgiJ, ınö Wıbn ,_ lur. Alman mılletin e ve atta man tebaaaııu yazmakla meşgul Yııgolilav KabiDl'Sinln tan an uarıciye nazırı u iŞ· · t.sman karş:ıbklari!.c ö.ŞJnımı ve 
ı-e<mi mahffi!etde Janon H -c•· I olmuşlan\tr. Evveli ya.lnız Del- Bir Toplaııhsı ı bırüğinin 27 eylill t940 da im- etrafında toplıumralc hidiııc!erin yıpranımı.ya müzait sabıi kıymet 

Sudandan Nilln bir kolu • Y<.' N~ı B. Matsuokanınşk~ya· grada mlinhasır buhınan emir. Bclgrad, 29 (a.a.) _ Reuter: 1 zala.nan üçlü paktla tetevvliç et- her tür!!\ inkişafını soğukk nlı !erin hayat ve itfa müddetlerine ~n<:a ilerliy<'n cenubi = reli alakanın merkeımli t.• i et· şımili b'itıin Strbistana tt."jtnil' Yeni Yugoslav kabinesi, bu mlş bulunduğunu söylemiş ''el bir metanetle wklediğimizi, diuı ve teknilr icapl:ıra göre tesbit 
11 Belçikw. l.'Uvvctleri Gam mektı>n ~ktır-. Çüı:ılı~. Yug"l!. · edilmiştİr. 3()() ila 400 Alnıan, sabah iiç buçuk saat süren bir şunlan ilave ebniştir: gibi bugün de vatanın müdafaa- cdılen nisbctlor dai.'"eSiııde bun· l\uşlardır. Buı"da da çarpıı;. :lavy:ı hadıse~rının • gosterdıgı , pazartesi giinü vapurla Viyana- toplantı yapmıftır. Berlin ve Roma ZiYQretleıini· lll bıhsiııde <ıelık imanlı hır kilt-

1 
Jann or·iJnıal k;y:neUeri tizeruı-liı:ıy, kabul c<len ftalyımlar nğır 1 son_ınkışaf birıncı pliiw işgal et- ya hareket edecektir. Bunların İ~tima sonunda neşredilen ~n Almanya, tta.ıya ve Japonya le halinde bulunduğumuzu an -, den i~e!Jne ınasraflıın nıeywuıı-

Yla•- ugr· amışlarrlır. mcktcdir ask l ·ı d ' arasındaki münasebetleri .daha I lıılm .. ı~ _ve sbziin. _<' Eb. -?di Ş_er. A· da •-tbı'k edı'kın on'o""'-ınanJıır. ,... : • , . ,. araınnıla er gazı, acı er e yan rc:;mi tebliğe nazaran, 1 ni- k ı - h t<ıb ""' ~ •""" ffalıcşistan etr'lfmcla ccreynn .Muhııbır. b.u hidıseyı s~n za. bulunmaktadır. Belgrad<la yal • sandan kanunuevvel nihayetine fazla inkişaf ettirmesini temcn· ;:-tur ukn ~·~nç ı.ge ı . c:ıını o-l dan teessüs ve tcrnküm edecek 
,,,_ .. k --'--lcrtn m·ılırak nok manlar tarıhınde "'orulmedik bır U ••, h b. · ..... ak b. . ru· ederim. Ta kı' bunda.n .scınnı uyan ili ayet vermıı,<tir, amortı'sm•na ••b·ı heı· m•bit. kn-. ' ·ı JUw•a"·"""' " . . nız ç ,..,man mu a ın ıUum • kadar olan devrenin iltç<.'Sl tas- -· .... ~ .,,· nı Asmam teşkil ede<:eğe vaka., oıarı..k tavsı( edıyor ve tadır. vib cdılmiştir. inhilal kabul etmez bir mücadele 

1
-- 1 metin müterakim amortismnıı 

ıyor. Eskideııberi ftaıy:ınJ r Jıyor ki; . i Bclgrad, 29 (a.a..) - Ofi: Tebliğde, harici siyaset iiı:e- birliği vücut bulıııın. Bcriin Eİ· zafere ve hürriyete erişmek İ<"İn karşılığı miktarı sabit kıymetler 
'trroe. mesire &a 1\ıın Aııms- ~erikanın 1ngiltereye Yıı.rdı·' Yugoslavya.da örfi idare ve rinde herhangi bir müzakere ce yar iniz gerek Almanya, gerek J yaptıkları mübadeleye bir te · ta:ınıfine mütenazır olarak ta • 

\ bölgelerinde kalını~ardı: As- n_ıı ilk defa o~ık Alman Harı- seferberlik ilan edildiği ve61lirc reyan ettiğine dair hiç bir kayıt Avrupa ve hatta bütün dünya mel teşkil ettiğiııi söyledikten kip olunacak müterakim amor • 
rnıun sukutu, kat 1 hezimet c~yc Nczar.:tmde Amcrik.ının baklanda bilhassa Budape§te- için bilhassa ehcmnıi}'i'tli bir sonra B. von Ribbentrop ı apoıı tlsmanı mukayyet bedeline ba • 

· ı bil' o bitaraflıktan avnlmalt yolunrla d • 1 k " yoktur. zamana rasUamısbr. Filhakiko imparatoriugu-nun tealisi ile Ja· 4 

bir b:uılnngıç aayı a ır. - ilk dmıı ,_ k 'kr"""-:.+: en yayılan hab<:r er at• su- Dün yapılan dini ayinden ve liğ olan sabit kıymetlere artık 
ı in İtalyanların. arııziye de aM 

0 !".J: _ __z' v""'1::_.~1 w r. rette ya.lanlanmal<tadır. kral ikinci Piyer'e, iktidarı eli- bu. an!~rda İngiltereyc karşı "!· pon miUetinin refah ve saadeti amcırtisman tatL k edilmivccct:. 
l>'ıuıarak, son kozlarını <>yııa- ı B d acart':29'( ~, "B d Rejım değişmesi Belgra.tta ve ne aldığındanbcri ilk lınlka gö- haı o1ueadele yapılmaktadır. Bı· için temennilerini lı<.'yan etmiş- tir. Tecdit scrmnyesi imha cdi· 
Ya çalı~malanm bilen taarr~z 0 apeş. ' a.a: - u a- bütün Yugoslavyaua öyle bir rünüşünde yapılan hararetli te-' ae İngiltere taraiından cebren 1 tir.,. len veya fııal ka.drodaıı çıkarı • ~ .. kılıneyl t.:ını bır feJa. peşte resmı malımı n, Yııgo:;.':ıv . .. " b 'ttifak disip ı k" t kabul etii~n ~arpte )'.aptığl • Bundan sonra söz alan M-•-u. 1 h . ~ • ,... k . yadaki vazıyet hakkında müta- • ~ ye oy.e ır ı . . • · zahürlcrdrn sonra, hü ume mer mız bu nilıaı mucadeleyı Alman k 'h , d 

1 
ti . fi '"". a.n er nevi işletme tesisat 'Vil kalbetnıeyi düşünece tır. lealarda buİunmaclan evvel ha· lııı ve ıtil!'.at. ha.vuı ıçınde ce-1 kw bugün yeniden normal iş mill ti "ttefiki İtal. il !»- o a mı \er eve en Şe crı ıle va.'1Wannııı yerlerine yenıla'i-

lJByADA : len hadiselerin inki~afını bcklc-ı re.yan e~ı~tir kı. tele~on mıı • hayatına. girmi~tir. Şehiı, bay- e mu . 1 
• )a e ıtıı:nışınak hususundaki arzuswıu nin ılnı.meslnden başka biı· mıık· 

~ir Alman kuv\•efuıin burada mcktedir. Siyasi m:ılı'fillcrde b:ı· ha~erelerının kesilmesı, kah~e- mklarla donanmıştır. Son iki rabeırrnuıalsl2 bır taassubl:ı ''liP· ktıweden fik çıkarabildiğinden sat ve mevzu iÇin .sacfedilmiye
ıı~ııdu.l:u. YBı.ıt·"' yoklamalar- zı ..,.,..,.;nlik ~ı.. tabii olarak mev lerm gece yansı 'kapanması gıbı günün başanlaıı, yeni bir it . mak:I: ~~ır. d" lı bo ba dolayı duyduğu memnuniyeti iz. cek, bu gibı yeıliJl'IIlc mübayaa-

- ..,. ..-... ı~ b d tte alı fevl lad ted ~1ı;;~te;eye u..,en .. - er m . har etmiş \'e şöyle dcmi,,tir. n anlaşılıyor. J•'aJ,at, _Alm_:ın ccıttur, fakat hiçbir fcvkal<tuP. ı aye · . ııan. . :a ~ • mad V<' ferahlık havası yarat • İngıliz ımparatorl.ı,nınıı kati ., Ü .. . ~ . . lan için masraf bü.t~-elerine tuh-
ıınun Af11karl:ı yem fetıh· ·mniyct tedbiri lııunamı.5br. birlerden hıç b.'nsı ~·~ guntlcn mış bulunmdktadır, harabeye yaklaştırmaktadır. Ba 1 .~ . çl~. pakt hususun<l1. SÖ) • ııir:ıt vazedildiği takdirde bun • 

•girişmesi muhaldir. Gnı=ra· Bel!!rntla tren miinakalatı mu· j fazla ıdame etlılmenuşlır. Bütün gazeteler, bugün Yu- t.an her t)nla beraber İngiliz im.1 looıgıııı:: ~ozle_re. ıştır~ ediyo • Jııra ait ıniiterakim areortisıruın
kumandayı Gnribaldiyc tıı • tı.t 

0

veehile işlemektedir. Yalnız l~iç bir ı.a.ınan örfi idare iliını goıılı.vyada kan dökülmec!eıı ya-ı paratorluğıından bir parça da rum. Bütün ıhtimallcri u rpış Jar tecdıt scrmaycslııden indın. 
~Jıııştır. J<;lindcki lmvvotlerse, telefon ınuhshcral ı, Yugoslavlaı ı bahıs mevzuu ~lınam:ştır. . pılan inkıffıp hakkındaki Yunan b:ıtırdttndır. Ordulaıımız h:ı:ı:lr· ror·rck lı~ırl:ınııuş olan lıu pakt ıuck sw't'ble vıırid:ı.t liitçesln<.' 
·~ artıkl~ndır \'C oloııi ordu· tarafınci;ın kesilmistir. l Alınan asken edbırlcre gelın mutalealarmı, mcmnımiyetleri· dır. Hakikattıt, tngilU>ren>n mu· mııh yel:! ·~~arile bır sulh .pak· nlıruıca.ktır. Sigorta aırmaycaı 
llon güıılcrıni yaşamaktadır. Bitaraf mllşahitıer. Yugoslav! ce. bunlar :11~ç bir .su . tte ~re;- nl göst<.'rir bir tar.lda neşretmek- kıducratımn şimrlidm tRayyün tıdır. ,Clınku lı:ı.;;lıca .. ~ııycsı J;m; harice r:igorta ettirılnııyen deniz 

hli...:metindcki değişikliğin, Ma- ~l~k tedbırı ıııahıyetıru .haiz oe tedir. etmiş olduğıın:ı. ka:ıiiz. Biz Al· günkü harbin f Pvcsııuune. manı vasıtalannın harici sigortR pnııı 
carist&n için bir dahili nı ~ !e teo- gildıı:. Y~lnız, menıJek,.,lıu <'m • '&rnc. '29 (a.a.) - Reutcr m:uıya ile müttcfikl.TI!ıin h:u-bi 0}'-"1.lktır. !3-ınd~ scıırakı gaye- !erine göre tayin cdilecur :ısgıı-

'vlet Demiryo!larınm ı lfıkki edilmekte olduğunu t-\ur- ~ıyeti bakımından m1;21ı•<'Jncl ıh- Bdgrad hiıdiıı<'lerinin doi(ur- kuzımmış oldukls.ı·ır.ı biliyoruz. sı 1se s rld Asyı-.a .Jıırmn \'C Av 
1 

ri bir ıusbetle mı• &yy t bedcl-
'~r ve kor:"!r" yolcu- mektedir. Herhalde, Macariı. c.ıı. • l!yaclara gö~ sskı.-n ~uvvcUe- duğıı sevinci iflıar için, on bin Bu hakikati bu sen sonın:ıda 

1 
rup:ıc..'1. ~an ve lt_:ılyan men - !eri U..eriııd n i!lletmc masl"'f _ - ı nın, Yugoslavya. ile bir ıJostluk nn ;,:er değ4>iimıele!'t vnkua lı:işi Marsilyada Borsa meyda - bütün dünya d:ı öğrenecekt r fnatle"'!1ın ~ulunc u:;u. sahalara !arı meyanmtla tah'!kkuk ettı-larına teıu:ilatı paktı v<crdır ve bu pakt, ~cak gelmıştir. nınl'la toplanmıştır. Kral Alek- Şimdi Alman va ile ttıııyıının ~nbancı de\I~~ tara.tından. ya- rilccck dahili sigorta prinılcrin· ~lıara 29 (H=IJ - Dev· nubu ;;:ı;rki Avnıp:ı.qında en- Alman N&t:ısııun Mebıi . sander, malfim olıiı•ö'u Ü• tt. mukadderatı aııonya.nııı mu • J IJ. ""·her t;.ırlu mUdalıaleyı n;t den tesekküi eder. Dahili sigor-

. ~ıniryollan idaresi ecı•cbi ternasyonnl münaııebctl~rdc çok Budap~. 2ll (a.1'. ı - Ofı. 1914 de burada m~ktiıl dü mUR- kaılı1eratına bağlı ~. B. m<.k<td e~r:•ck:-'r. Dunya "'.!1httnun ~ 1• taya tahi vnsr .. ı.ıar aşrıca harıce 
leketlerde fuıır, rgi, p&· şiddetli bir infilak vukuunda ih· ı Ujsag gazetesin :1 bır mulıa.- • tU. Marsilyadaki Yugoslav kolo- dm·at birliği ba1ır! lıaıtıı IL'll.1.l • ı ~ı ,!:tı Şc~:ıcte muha,azıı edilebilcı- de sigort:ı cttırililigi takdir(! 
'" festival ve kongre yolcu- !Al edilebilecektir. ll :ı.ki dil· birine göre, :Almaııyanın B - nisı burada kral Alek.;anderin ha m:ık vcyn gcr.ı<'letnıe'c istly n ı cc Jn şuphe Y~tur.,, . . . sigorta primi bu hemptan ödc>
ıı mahsus yil7.dc otuza ka· şilncel re göre,~ ristan, ken· ı grad elçlai, Yugoslav hiikfıın lı· til'ilSlnı tazizen konmuş olan plıl herkesle mücndolC' ettirccdrtir. j ... B .. M :l;Buoka sozlcnnı, gurdü· j neccklir. lhtiyat tecdit ve sıaor~zilatlı yeni bir tarife ha- di ·i içın ııimdideo lıerhnıa, bü· ne nota vererek şu su,ill i sur- kın altına çi~ckler koymuı;tuı·. B u rlünya sı lh>1'11rn ve,, ·le gıı lıii~'llU kabulden dol:ıyı tc • ta serrrnıycleri sabltl~sıııı.~ bır 
.~k tatbikn koymuştur. yük bir endişe kaynağı ol.uı v-ı- mu.ştur: Bıından sonra Fransız t<'zahllr- sUrntle tıosisi iç;'.l Y-PA<' .;.L Ay- · k··Ur ederek v<:. A~ bale getirilmeme BID'tUe umum 
1111 piyangonun 940 r:iycti daha .. iyado knnşUrm~ı 1 - Y:ugo.ılavya. üçlü paktı cüler Marscyyezı söylemislE'l' ve niza= r AY'" r, \(' <::ırn All· t llsı ile refahı ıçm temenniler müdürlllğihı miıteda.vıl ve cari 

hic de arzu etmem..•ktedir. dahilinde mihver devlcU~rı ile yaşasın Sırbistan rliye bağır • yada uı.b!i h ; h-l·"'lnıız < ::ı d» bulunarak bitnıi.<;tır kıymetleri m<'yanmda tedahw. ~ yılı kazancı Rumanynda Halk !domnım işbirliği yapmak niyetinde mı - mışlardır. Marsilyada bütün ı:i· )'t'nı niznn a k ' k her l'njıs Japon Nazırını Kabul 
1 

eder ve bunlar !çın bir güna ~:\iz 
'tııra, 29 (Tl:'!efonla) Bcme. 29 (a.a. l Ruman - dir? çekçi dükkanlan halkla dolmus tıangi hır · ı ' lı•-ı FAecek hesap edilmiyecektir 

~~iğimize göre Milli Piyan yadan gelen ha ran, .2 - Yugoslav oniusunıın ee-, ve tabii çiı;ek ıbulamı~'anl r ıki- hale kimden g• :rs~ " ;ı U-0rua, 29 (a.a.) - B. Matsuo-' En mühim kısııxılarını yııkan-
~nin 1910 k:ız:ıncı Yngoııl" hi.discleri :şısında ferberliğine ne ce!ı.."'J>tcn dolayılı ğıttan çiçekler bul "ll h · ' koymağıı da amıetmiJ • - kıı. ,. nisanda Papa tarafınd:ızı ya ~Tıınız bu talimatname 1lıron 620 bin 12 lira 29 bük tin bir tavır takınmış ol- devanı ediimektedir? lcral Alclcııand- •• ' 'nA kov- yanız. ga"Ti .ren: i tuma kabul edile-! ı.s;941 Jarihlnden itibaren uıe-

tıır. mıı.suı;ı rı$nen, bu h diseleı a- 'Macar gıızetcaınin muhabiri, muslardır. Uclfi paktın geJıÇ mffif'f'PMll tiyete ~tir-i 
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Bir çalgıc1111n seyahati SOMER BANK 
187 -----·ı YERLi MiLLiK PAZIRLARI 

- Komiser efendi sizin güldü 
ğilı:ıimi gördüm de güldüm. 

- Ben ne i~in gülüyorum bi
liyw musun ? 

- Ben Dl' bileyim? Canınız 
istiyor gülüyorsunuz! 

- Fııkat sebepsiz gülünmez 
ya! 

- Öyle, fakat bunun sebe
bini ben değil siz biliyorsunuz. 

Komiser yerinden kc.lkıp ya
ıınna geldi, beni baştan aşağıya 
gözden geçirdikten soııra clile 
ayağımdaki donu göstererek: 

- Bu nedir? 
- Hiç bomııyarak) panta-

lon. 
- Bu nasıl pantalon ! Böyle 

pantalon olur mu? , 
Yine bir yalan uydurmak la-1 

1UD geldi, dedim ki: j 

l\Iüesscsesi Müdürlüğünden : 
Bunun üzerine o gece ba;ııma 

gelen vak'ayı, korkarak kar«ıı
Jıkta nasıl kaçtığımı ta.mamıle ,, 
anlattım. Benim bu hiırn; ,<.,ı 
komiseri pek çok b'Ü.durmı. 
Saf kalpli ve doğra bir ı;~nç 
olduğumu anlamış olmalıdır l:i, 
arkaJa durmakta olan polı.'c. 

1 - !\azilli Bnsrua fabıikaı;iJA Jfayseı·i ve Ereğli Be-;: Fahrikalıı.nndıı meveat bolnna.n par
Ç'~ 1>1'1Jer hı;.r tiicr.ır w ~nala ayda bir defa olmak !j&rtİl le aza.nü 250 liralık partiler ha.Ilnde 
l'a' r"mlanrnızın !ıulııı.Jui(u malıııJler<foki ınni:11Z:Jlarımız 'tuıı!ı:ıclan :v;ağıda ya.zıh vilayetler 
cıınafıı:a \·erilmek üunı satışa arLcdilmiı; bulnnmaktaılır. 

- Haydı bu çocugu götlir. 
Bu gece burada kalsın, y:ı.,n , 

Konya, Antalya., Kırsehir, Amasya, Çorum, Ankara, Çaııfon, J\oıji;de, Enlııcnıı, Tokat, Si
\'as, l'IYlg<>t, Urfa, fardio, '.luıı!"'lı, Bir-;öl, • lıı1, Aı7'. Silrt, Bitlis, Yan Hakkari. 

icabına bakarız. 
Dedikten sonra bana da; ı 
- Mösyö Alfred } '.üllcr, 

korkma, sana kimse bir şey 
yapamaz ve seni kimseye teslim 

2 - Yukarıda yıuılı ita~·etler tüccar ve e.;naflanmn bulundukLın mahalli Ticaret Odıi
larııı•lıı.n (Tieard Odl\..,ı huhınrua~an malıalleı 'e Ilelt'diy('lerdeıı) •ılacaklan vesikala.rla mliro
caallan lfı.zımılır. 

Aliıkadıula.rıu nıt>z!..iır malıallerdeki M~ğazalanmu.."\ mürncaaJJan illi.o olunnr. 

etmem. ı 
Dedi. Polis ile beraber öteki 

odaya çıktık, orada <la polislere 
sergüzeştimi anlattım. Biraz 
sonra oturduğum yerde uyu-il 

Mütercim Aranıvor ., '!RADYO 
Maliye Vekaletinden 

muş k.Uıııışıın. 
Gözlerimi açtığım zaman 53.· Tclk_ık l~y~h u;in ıngilizceye Jivıı 'le vaJ...ır ve oılma.1cadan türkçcye, 

balı olmuş, batta güneş epeyce yanlı;sı.ı terc-ım.-ye nlUkWir b•r mütercim ar· nınakt:ıdır, Aylık üc•eıil 
yükselmişti. Odada bulunan po (210) Lr•ılır. 

lislerdcn birine yaklaşarak de· l lmtfhar~da. ayni de:rccedt" nuıva!ftık ol&nlar tıı'~ dn ytiksek tahsil 
dim ki: görmüş o!anlar tercıh oluna aktır. Talip olanlnnn. O Ni~an 1941 Uırihi"c kcı. 

~- Sizden bir şey rica edece4 
• dar ınüsbit e-vrakile b.FLktc Litanbu.lda Maliye teıti.. ... heyctiı.de, maliye mu. 

ğim. 1 fettişligln<' mıh'O< ol etmeleri. (1742) (2373) 

-- Rica edeceğin ııediı·? -------==::..:=====-===:-:=======-=== - Şu şehrin kenarında bir • 
çadır vardır, akşam anıa.ttığım Selimiye askeri 
o camhazlarıİı çadırı. 

-- Peki sonra? misyonundan: 
satın alnıa ko-

BlJGÜNKO PROGRAM 1 
9.00 Program 
9.<JJ Haberler 
9.18 Mütik 
9.45 Ev kadını 

12.30 * "'-'-
12.33 Müzik 
12.50 
13.05 
13.20 

18,00 

Hab~rltt 

Müzik 
:Milzlk 

* Proıır:ım 

18.03 Müzik 
18.50 Müzik 
19.30 Haberler 
1U5 Müzik 

20.15 Muzik 
20.45 Müzık 

21.15 Konuşma 

21.30 MUzik 
22.on Müzik 
22.30 Haberler 
22.50 Müzik 
23.30 Kopanı;; 

-

j(J MART 19'1 
--

ODEON 
-

rij,ı 

Yeni çıkan plaklar lf 
MÜZEYYEN SENAR ~__:.J 

270423 No. YAD ELI.m 
ÇOBAN KIZI 

- <Kabvee; Güreli filmWderı• 
- (Besle' Sededdln K•ynıılı' --

AHMED COŞKUN SES 
270421 No. şAD OLURDUM 

HER DERDE ŞİFA 
- Baltriye çilte1elb ga""1' 

- Seba goızel 

KORO HEYETi 
270424 No. UAGLAB DAGI.AR 

KÖŞK"ÜM VAR 
- Rumeli ~arkı.,ı 
- Rumeli şarit>eı 

ADANALI AZIZ ŞENSES 
GEiiN AYŞE_ 

270425 No. NE KARA tM1Ş şu ANLIMJN 
YAZISI 

- Halk pı·lu>l 
- Dııji ır:ırkı 

l._1stanbul levazım amirliği saf mahna kDılisyonuodan 

-s 

Aşağıda yazılı karn1on ve motosıklet parç:ılan ahnacaktır. Her liifl:d' 
ayrı talibe ihale edilebilir. listesi komisyonda gönılür. ihal .. i 3/4/941 
perşembe günü saat 14 de Tophanede Lv. Amirliği ... tın alına 1<_2!"Jayonuıt• 
da yapılacaktır. ıstel<lılcrin belli vakitte komioyana ıtelmel....i. (~29)(z:1341 

Kıtern tutarı Kati te•lnatı 

17 
29 
23 
21 

4 

Lr. Ki'. Lira Kr. 

760 81 
864 40 
494 05 
328 35 

8-4 75 

114 
129 
74 
49 

9 

~-----
12 
66 
11 
25 
11 

- Koıniser efendi, ben faklr I 
bir adamım. Almanyadsn çık- ı 
tığım zaman ayağımdaki eski 
pantalonum yolda yırtıldı, par-, 
~ parÇA oldu. Dün akşam bir 
köyde kaldım. Beni evine misa-, 
tir kabul eden ihtiyar kadın' 
her tarafımın a~ıkta olduğunu/ 
görünce bana bu donu verdi. 
Vefat eden kerimesinin donu 
imiş. Ben de pantalon niyetine· 
bacaklarıma geçirdim. Ne ya - ' 
payım• Çıplak gezilmez ya? 1 

Bu yalanı söylerken fena hal, 
de korkuyordum. Ya komiser' 
üstümü arar, ceketimin cebin-ı 
deki iki yüz altmış kronn gö
riir .ıse o. \'akit ne yapar.aktım?, 
Dedim kı: 

- Sonrası acaba on !ar git : 1 

mişler mi, yoksa daha bura 
dalar mı? Beni arıyorlar mı? 

- Ben ne bileyim? 
- İşte rica edeceğim şı-:y 

l Cıhetl askeriye ihtiya~ı içın 55 ton '3man ve 75 ton kuru ot pazar. 

lıkla ı.wıtw ı-tlırıa~k:trr. 'I A k l 'k • [ ri 1 • • • 
2 - 11.ekliler•n Selirrüye Askcrı s.ıtın ~lmo. komısyonuna m1 raca.atlan.\ S CT l iŞ e Fınnlarda birikroiş olan 1800 kilo ka<Nr aOıımüş kömür ~ılaC"9kt•'· 
3 - - E\saf ve ,er-ait her gün nıc kUr komL-;yonda gôri.ıJ'!bilir. ı '-------------- ı· Tahmin bedeli 27 liradır. Pazarlıkls artt1rma:H 3/4/H.l perşembe gı.illil 

gidip, bakmak, bana haber \'er
mektır. 

4 - Pawrlık netice.i takan"iiı- edecek fıy..-ıt i.ııcrin.den % 15 ~at F tDı Askerlik Ş··L-..,,,=-d aaat 15•30 da TopbaDede Lv. itmirliifi sab.u abna koau.,-oo\mda 7apalacak"' 8 • """.""" en: 'tır. !eteklilerin belli vakHte kom•~o·ıa ııeimelerı. (1030) (237~) 
alınocaı.tır. (2523) 337 dogumlulann ilk yokla- ~ • •• 

- Komi!ıer efendi, beni o 
sırta.poz herlnere teslim etme -
ıneği vadeder iseniz size doğ -
rusunu söyliyeyinı. 

- Biraz sabret ele arkadaış- =========================== 
ınr gelince icabına bakarız. I 

ma müddeti hitam bulmak tize- 1 
re olduğundan daha birçokları 
ilk yoklamalarını, yaptırmamış-
lardır. lıeride cezalanmaınak ü
zere en kısa zanıanda nüfus cüz 
ilanı, ikamet tezkerc,;i w dört 
kıta fotoğrafla birlikle ııubeye j 

14 adet kol bngı yapbrıla<'nkbr. PazArlıkla ~k&iltmesi 2/4/941 ~ 
ba günü saat 15 de Tophanede Lv. lmirliği satın ahna komiayonundJ yt.• 
p:l••caktır. Tabnlin bedeli 32 hra 20 kuru~ kati teuunatı 483 kuruitıı6 

- Hangi zırtapozlar? 
- Reıı tane cambaz, Bohem-

yalı adamlar? 
- Bu adamlar nerede• 
- Şurada, kasabanın kemı-

nnda çadır kıırdular, yatıyor

lar. 
- Bunlardan sana ne? Yok

ııa ~adırlanndan bir sey mi çal
dın? Onlarla kavga mı ettin? 

-Ne ~aldım, ııc de kavga 
ettim. Fakat korkuvoıum. Beni 
onlara teslim etİniyL·ceğinizi' 
va.dediniz de. 1 
Eğer doğru söylüyor isen j 

ıınlara veımem. 

On d•kika geçmiş idi ki oda
nın kapısı açılarak içeriy<' 
"Rendrof., girmesin mi? Bunu 
göriince titremeğe başladım. o 
kadar korkmuş idim ki pa'l ta-

1 !onumu zannedersem kiı ',olt' m. 
Bereket versin ki ben odanıu 
k;ıpıdnn prince gi;ze çarpm:.L!!. 
karanlık bip kö~csindc ollını
yordum. Usta b<'ni görmedi. 0-
tunlu•'ium peykeden yava.s<'a 
sıyrılıp yere indim ve altına gi· 
rip oraclnn dinleme<>e baı;ıladım. 

Polislerin "Benclrof., r. be· 
nim orad:ı oldu~mu !'iiyl~me
leriııden ödüm kopuvordıı. Nö
b,tci polis içeri giren adamı 

görünce: ( A • 1«1.m "'" J :;,-:;:,,,:===-

1 Devlet Demiryolları İlanları f 
Muhammen bedelı \2585) lira olan n1ubtclif kalınlıkta 21GO killl lcvh~ 

amyant, 200 kılo örulmu~ kurd:unvant \C ıuo kilo grafi.Ui yağlı 4 köşe Sal· 
anruıtra taahhüdunu H'a edem.yen mtltr ... lhh.it n.::ınl ve hesatM:naı (ll/41l9tlJ 
ca.nla gUnu saat (14) c.n dörtte Hayri.al"· şada Gar binası dahilindeki k.c
misyon 1.arahnaan açık ek ılttn"' usulıJe satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istıyenlcnn ( 193) lirol (88) kuruşluk muvakkat Uıın nat 
~e kanunun tayin ettit;i v saikle b"rlık. t i:Siltme &ti.nü saatine kı;).d.ır o
aisyona nıilracaatı:ırı 15.zimdır. 

İstanbul hava mıntaka depo 
amirliğinden : 

1 15 bofr.p kesaf'ctinrle iOO kilo gU,-crın satın .ıhnac·aktır. 1 
2 - 3/4/941 pcrc-emb"' günü r.:ıat 15.3tl da Y 'köy lia\a n~ın'"1h ı müracaatları. 

d"'po Amirligı satın ttl""'la korn· yonunda y~pıl:ı.ca.khr, Talip olanl<lnn mez- .--------------•.• 
kllr gtin 'Ve Sl'alte yupı.laC'ak ıh:ılP.de 168 lirahk k t'i tBak•"'kÖy mal mü-ı 
dür1ııg:üne yaurılacn.ktır> temınat ın~kbuzlartle birlikte bulunnı.aları. (2419) 

Fen Memuı·u yetiştirilmek üzere 
menınr tayini halmında ilan 

Maliye Vekaletinden _,_ 
6/9/, 940 tarih ve 2/4605 n·un,.ralı resmi gazrlede müntcıir 

17/8/940 tcu·ıh ve 14li7 nu!'ll;ır;,tlı ka.rarnamıeye b..1L1ı topr t vzi tı:;

limat.name:;iı:in t.".tı-·iki ü,'in t ~· erhlen ve edilecek olan koo1i.rJonl:ır
da ıst..hdaın edllmek uure ;)eti.ı.ttııln1Pk ıc;in tapu \e k.ıdastrr, U. Mi.ı

durlugu FPrı ·r:ııbııt~ t n e-ktt biııde sta brı t.ar.ın edılmek iırere mt: ... 
ınu alutd.caklır. Bu nleıı1urı) ete t'lFp ol~nl:ırdan 
ve~ık a.,.'<lgı.da göste:nlın •u:. 

- ıı -
ARAN \N ŞARTLAR 

l Yaşı 40 dan f ız.11 olm.>nlJ.k: 

ar;ınan §arll r 

2 l''n z ı~ 'O uıK'U sınıfa veyahJt bu dcreôt'ye n uadil digeı 
bir mektepte Ui ·ıı gt.>t:ni.iş ol!iınk· 

BO SA 
29 Mart 941 

Açılı, o• 
kt!pa•ı~ 

!Andrıı 

rıevyork 

Ccnevı·e 

Atin~ Modrid 
Helgrad 
Yokolı nıa 

Stokholm 

l Sterlin 
Dolar 
İsviçre Frc 

Drahmi 
Pczeta 
n;nar 
Yen 
lsviçre kror. 

5,24, 

132.20 
29.96 

0.9975 
12.937!> 
3.7l50 

31.1375 
31.0975 

ESHAM ve TAHViLAT 

Muamele olmamıı;tır. 

ı-
iLAN 

Adalaı- Sulh MahkemesiııdPn; 
Beyoğlu Şi~li Ko~-a.nıeu ·uı so-

TııLplerin belli vakit~ komisyon• gt'lmeleri. (1032) (2409) 

Miktarı 

adet 

2142 
1102 
2604 

Beht:rinin 
fiyatı 

Kr. S• 

18 
14 50 
24 

• • • 
teminatı 

Lr. Kr. 

57 
:!3 
ua 

83 
97 
74 

Cin~ 

Ceki çengeli. 
4 St, k-n tolı.a111, 

Çi!t yanlı baaıut kol 
toka..-u. 

996 99 147 91 Hamut aiıacL 

5850 3 7', 32 91 2.5 St. <ift yanlı toka 1 
Yukarıda yazılı ıntıl7.i'11lele·rl alınacaktıı·. Pa7.3l-lıklo <.!ksı1tmcsi ~/4/fl 

~~mb~ günü snat 16 da Tophanede L\. funjrli~i ~tın alm.a k0Gll."10flu; 
da y.ıpılaca.ktu·. Nümunı..•leıi k:omisyoada görülür. 'l"aliplerin belli vzı;ıs:ı 
l<omi"yona gelmelM'i. 11033) (24ıOı 

• • • 
])ökum halinde 30 t<.10 ~nl.ln i.ilınat:.aktır. Pazarlıkla eksilt.Jnesi 2/f/t' 

c;ar5&mbB günü scı .. t 15.SO rla. Tophanedt-. Lv. fımirllji ı:;atJn alına 1tofl1 

yontıııda yapılacak tr. Bdlcr kil•>Sıtnun tahmin bcdttli 34 kuruş 55 s11ıJl 

kati t.emiııatı 1554 lira 75 kuı uştuı·. istekhJenn bt-llt vakıtte komi~')' 

golm•lerı. 0035) (2412) 

• •• 
45ft0 ila 5000 t.on buğday kırdıı ıJacaktır. Pa4'.rhk1a eks'lt ... ~cs.i. 3/4/,, 

pel. · ınbe J(l.inü s:t~t 15.15 le Toph<luedc st. Lv. :.imirliği 11atın ;ı1rntı 

ıni. .. yon~ındil yapı.Juc:tkt:r. T,1hr11iıl bedf"l! 24.613 lira 75 kunt k~1t'i tetf. 
natı 3692 lira 6 kııru'.')-tUr. Ş;ırtn nıcsi komio:yonda görülür. i~teklilcriı1 
li vakitte komisyon.ı gt Jn1t-l<'ri. (1040 - 2fıf;j) 

Bu işe ait ıaıtnam~l r om yorıd< n ıx.ırr!lz olarak dağıWmaktadır. 

__________ ..:.<2_229) 

3 Halrn r~ mı bir daırl."trlc mW.t.ıhdeın ise, ınfiklık. çın :llU\. • .ıJa-

kot i.:jnH (J)n-ıak ve sirili itıb~rilc kMi~ın<k-n istifade eıh)ı.. ... 'f'ğ anl.ı.·

şılmok; 

~f~~ı~l~ ~~~~iken Paris~ Kalorifer Malzeınesi aranıyor 
Y" ıko TeoJoridi ile .,ayiuıı 

ve r.ıüştereke.n mııtasarnı bu - Yeni veya müstamel Kalorifer bo-

Deniz Levazım satıaalma komisyanund.n 

Miktarı 

3kilo 
1150 kutu 
1150 paket 
800 parça 

Cinai 

Tahmin fıyat.ı 

Lr. Kr. 

NltraLcla.rJnn 126 
1ehLlll macunu 1875 
:Muhtelit vıda 8575 
Güden HOO 

Kati teminatı 

Lr. Kr. 

18 r O 

231 25 
1286 25 
660 

Ekslltmenın 

günü Saati 

31/3/941 

• • 
• • 
•• 

14 de 
14.30 da 

15 de 
15.30 da 

1 - Yukarıda yca:ılı rr.:ılı;emc ayrı ll)Tı p oa-hğa korunuş olup, pa7.ar
Jılı hrzalarında yazılı gun \e saatta. Kasunp~a<.la bulunan koın:i.syond::ı ya
pılacaktır. 

2 - Şartn-..nıelcr hrt" gun i-; s;ı;ıtı dahilinde bedelsiz olarMk konıiSYUll· 

dan alunbıllr. 

3 - 1~klilcrin t.:ılJp oldukl;ıcı eşyanın hi1,.alannria yv.ılı kat'i tem.ı
naUarıle birlik.te bt-lli gun ve saatte. koıni.'!yooda hazır bulwuuaları iliın 
olunur. (2.>92 1 

• • • 
1 Tahın:n cdik·l bedeli 9700 liru ol;,n ıki adet "Studab~ker,, m.ır-

ka knrmcn.~iz J;.::ımyonun 31/3/9.tl ı·a · t1{'C".1 gunü saat 11 de pRT..arlıgı ya

pılat-;ı k tır. 
2 - t teklllcıJn bclU glul w;e ..::~ •+e 1455 liralık k~t·ı tc.rnınath rile 

bir1ikfe Kuıın~şada b\l'\.l· an k isyor.d.."l hn:'..lr bulunnıalarl !15.n olunuı. 
(2426) • 

• • • 
1 Adet Portalil )·azı mokl11< i 
1 > Normal ş;J:ryolu ya7ı m:ıltine5l 

Yukarıda y:ızılı ıkt adet yazı maktn ı 2 N!.Sın 941 \:arşamba gunli s..~at 
15.30 da pazııılıi<la olın.,.,,.1' . 

1stek1ılf'rin lıelli &:;un \ e sa tte isl nbulc!.Ak.i. kooıi:ayonda hazır buluu-
1 

mal.rı. (2527) 

Gümrük Muhafaza Genel Komutan
lık İstanbul Levazım Amirliği 

9 Ni!~~~:=!~!n~~t~jd~~~=~ran=men bcdc>kl 
w kapalı 7.atlliı 3(t()O cilt er kw1~ur~1 ~lınacaktır~ ~ ~ninatı 1145 liı a .. , 
dır, Nürr~une ve şarttuunaj her gun konu.ı;yond:ı goriilebilır. 

isteklile-rin kanwıt v~ik.hıi hay i kapalı zarflarını ekailtırıc sa- f 
atlnden bir saat "l!\'Veline Radar Ga1at;ıda Altımhaııc caddesinde lbrahirn 
BUat h:uuııd.akl satın "1ına komillyonuna •ermeleri. (2171) 

- ın: ·
MÜ!tACAAT ~mKL1 

)'"u r ı:t ki 1<ırtları ha.:ı: bulunan Wliplerın, a ııia Y:. l 'ı \'~ • 
k;:::ln~ı bır tst.ida ıle f':n geç 20 May• 1941 tarıhinc k .cl::ır Maliye \'t 
katetme •~Iillı Eın11k gön ıecekler lir. 

1 Nti.4!.JS hJviyct varak.ası cu.<Uı veyahut noterce \·eya resml bıı 
m.o. kaınc--• ınusadrlak ~r('ti> 

2 6 k 1. a fut.owror •attı but"Uk dok.uz eb'adında 
3 - Mektcı> t.asct.i na..-rıe veya ::ehad tnıımesı <a.:~lı \·eya mu.~ad<la 

suıc • 
4 - Memuriyf'tta bulunnıu\ ise, t.osdıkJi ıı\.cil k:arneÇ.i veyllhut b • 

lurlCJ,ı::u m muriyetler t(,:in ~}'TI a~ı vesikalar· 
5 - Sıhh' durwnunun koyl(ıdc ve htr iklimde vazife ıf-.:ıCJna "he

rişli olduğun.1 daır bir hükCınıt:~ veva lı~lcd:.yc dokteırtuğu r:;poru 
6 (;_ l\iüddeiumun11liğin•le mc:ıhkt':.nıiyeti o)madıgına dil:rr \'esika 

cisbda ;,ı;nne ınilddeiumwnilikj·c tnsdikli rneşrul1-t \·edlmf"!iı k~!ıdir 
7 l{ ı ulı11l kli .dı; 

8 - kkerlık v ikası tNi.if11.:; hüviyet varakasındn 
isi.emt"Z. 

9 • Talip olan atiı rcsm'i bir da:ı edP müstahd,,.ın :ıyrtlm • 
sında .. \ız;ur ol sdığı!"l~ d:ıir v~i!r;ı •talebe m\.ıtc;.ı1lik istid. VP nıer 
bulu 'ı 'k ~! rm o dau v ıta!!t ile gönderilmesi halinde &.Y 1 ;ı rrıu .. 
vafat~t.. e e nı:.h.Jl y:ok•ur.1 

o A g d yaz.ılı ı. l<ic ta:ihhtitname; cbu t1ahhütn ıncdek~ 

r.:ıuU. l .ıl • rrıı dair :terden veyahut tic~rtı nıali \"c~a i mt.:-
('SSes 1 rde mü t.ahd<Mn oh a ı arttu->; 

NOT: B kefalctn;~ıae nı): 1-cc esen tanz;im o1unac~ ktır. 

-IV
Tı\AIUJÜTNAME 

?v1. lıye ·e!ı,.lı;1ctinc.:e toprıık. tevzi talimatname ınin tatbiki iç.in teşkıl 
edilcc ).:. ko isyo1:.l r · lsLt üan1 eJ:ilmrk W.~re. fen memuru otar:>k 
ye • ~ınlme ... t :l ha vnzı eycı t3yin cdilf'rc>k talim " s~j nıaksadı 
;ıe tapu ve kaonsh ;ı. ff'n mektcbirt ie t.lliın ve t;;.ıhsıJıın neticesinde bu 
<liekt pl<:n n1ı .ı. •ıı ..,lam<>z vcyahui. m~kte-pten n1czun oJduktan sonıJ 
beş sene m-UddcU hı:met if0t. etmO-/. veyahut ielihd:ın1 edildigim vaı.ifc
den istırn ~<'"T vcy ı ıdDrc hıznıe'imd<'n memnun olnııyat:ık vazifeı ·c 
nihay t vcrır hı- n cna Ş3tt \<e hen'\ rt~ ta7rnin mahiyetinde olm ık 
i.ızere, yedi y(ı elli li.ra öd~mel5ıi· ve bunun için h~kkıında da\·a ikame .. 
aıı <> Ye U m '·tiil!' lı"1e Eızum olntad:;ı.n b1.1 t.:uıhbütn~ınenin icraya vaı:1 
veyahut h:ızı.ncd.eıı la ·ağım varsa bu ~·l .cağınıd n dcf3ten takas " ~ 

ın:ıbsubu, \'e yi c bu t. :.ıhhtitnameden m ite'Vt.llıt her hnn"'ı bir ihtıl;..ıf 
ir,iı1 dava flrameslne JU~111n hatıl olursa bu d;\vanın 
ı:nıl"lerince nıyeUni kabul ve t~ahhiıt ediyon.uı.1. 

Ankara mahkc-

Aılre.: 

Nüfus hüviy'"'t vnrekasındaKi hilvi're-ti; 
••• njn c"z l sart olarplc: taahhüt ettiği yedi yür. 

kadar ayn\ &artlar1a milte.S<.·lsll kef.:.l olarak kef:ılet ederlnı. 
elli liraya 

latanbal hava mıntaka depo K~filin nıcı;lck '°'' adresi: 
d 

Ni.ifug hiiviyct varakaS"'ndakl hilv.iyet.j, 

amirli~in en - v -
t - cet• boıne k-fetinde 2811 kilo asid sülfrllı: salsn a!.r.ac-.khr KaLul edilecek taliplere, m•ktepte her ay devımt c<ıeeek stajları 
ı - 3/f/941 poreembe eünü .aaı 15 de YeŞ!köy hava mınt<ıka d""° ınftddf!tin<e aylık. 50 - 60 Unı titret ve mektepten mezuniyetini müıea-

lmtrlltl aatmaJma Juımıı,.....unda ympılaealtllr. Talip olanlar me:ddlr .IİlD k•P Jjyalaıt derecelerine \'e te.adül kanunu ...,.ıarına ııöre 100 - 150 
w saatte 711pılec•k illaWe cD&> llı:ıılık tal't tmUnat cBakırk6y emvaıın. lira •1lık !kret vc·ıJect;ktir. c183h c221h 

ı iti=' wea. ••lrt!mlnilıl llıldUde """''""*"· (2'vı, llıımıııııiiıııim••••••••••••••••••n•••••• • 

1u11:tuğunuz Biiyiika.da Çinar k 
cadJcsi Pafta 5 ada 28 pa~rl ruları, azanı ve Radyatörleri araıı-
5 No. lu arsanın kabiliveti tak- k d El" b • l ciı ıi}eıil olmadığıı11lan açık art- 1 ma ta lr. .!. C U çerıt ma zen:ıe 
tınna 11" sac1uırak suyuunun i- bulunup satmak iı:tiyenlerin Gaze
zaıesi hakkında ndı geçen Yan-
ko Tcodoridinin aieyhini7.e actı temiz idare ll f dürJüg<üne mÜrac3' 
ğı da\ a üzerine ıkamPt.g.iluııız 
mcçh.ıl bulırndugu ııulı..ı;ılma ·ına atları vica o un :r. 
binaen ili\ııen yapıl;ın tel iigata 'fı!lillll11S1••mıım;;;ı;Bia:ıiii1:::!!9lil.Jll!&'!llliıı:s;Eaı•1:1•••ım•"~ 
ı ağ-men duı·u. rna JiJnü vlan • 
28-3·9·11 tarilııııP ıni'.sıtdif cuma Istanbul elektrık tramvay ve 
gür;; saat on nörtte ma..>ıkem~ i!-_ letıneleri umum müdüa liim ndeıı 1 
ye gc!ınl't:iğinbl-'n hakkınızda b • 
gıy'lp k ran VCI 'lmiş ve duru:}~. idarcn1iz mü)h•nlt-r fen ıuheslnd muııl .ıl i·ul ·nan 210 li~a aylJİ 
ma 7 ·5-fl1 t t.a?ibinc müsarlif r-etlı muavinliğe 311 ,9 s;.ı.yı!ı kn•ıun hü' ;ml('rıne göre i.u:ı et ver;ımek. 
çarşaml1a günU s..aat on dür,..le hit" n:akine v<'ya <·lektr k nılıhendı i a1ınacakt.ır. 
btrak;Jm~s:na kartır \'erilmiştir. Taliolerin nitf1ı<J hliviyf'l cü1:J ff~ ı·e a .. keri vesikr.1:-ırı ile di 
11Rn ııe.·rinin ert.csi gününden ruh .at ame. hil.'itıtihal kA~ıdı ve -imrJiye k~ri;:ır <'nlL<::ınış ('llchıklnrı !' 
muteber olmak iizcre bir ay zar- den :-ılınmış hizın('{ nıu~dı..:t! ve .. ik· l.ırı ile birlikte 3 nisan 941 earşanıtı' 
fıntl1 ıLjraz A11neıi1,;iniz takdirde nü icl: rc>nin ~iPtro hanı ZC'ı1Un katındaki zat ;t;}Cl' n:JrlürlU!Jiııu . .' nıü 
mııhakctn~yt."" k~hnl cJilnıiycce· ları ilan olunur. (2521) 
ğiıı~z wbliJ yerine kalın olmak 
üzeı·e illin olunur. 

r. ·v . s l "' "'\ enı al aııın,, 
ilan f iy ti arı 

Kr. 

750 
Bırlnci ı;ay!:ıdıı ııantimi 500 
11Ll1<·i ., ,, S50 
tJ~tlıi('Ü " " soo 
DördUncü ,, ,, 100 
Beljincı ., ,, 7 5 

Altın<"J ., ,, 50 

DOKTOR ııer;-11 ı 

TÜRKiYE CÜMHU ETi 

ZİRAAT BANKASI 
Kurulu~ tarihi: 1888. - Scrmay .. ;, 100.000.000 Türk lirası. şul>' 

.ı\ja.n!I adedi: 265 

Zirai ve Tlcarl her nevi banka muameleleri. 

Para biriktirenlere 28800 lira ikramiye veriyor. 

i HAFIZ CEMAL 
1 Lokman Hekim 

Z.i.ı·eat Bankasında kumbaralı ve ibbnrsız ~ıs~ı~ hcsab1an,,P 
az 50 lirası bulu113nlara sene<le 4 defa c:ekilttek 
p\An:ı göre ikramiye daiwı..:'•caJtbr. 

1 
Dalıiliye l\ltiteht1881Sl 

Divanyolıı 
1 

Sahibi: A. Cemalettln Saraçojlul 
Neşriyot Müdürü: M aelt Çetin. 

4 aded 1.000 Llralıl< 4.000 Lira 
4 a IOO » 2.000 » 
4 • 250 • 1.000 • 

40 • 100 • 4.000 • 

100 aded 
120 • 
160 • 

50 Llraılık 

40 
20 

• 
• 

DiKKAT: Uesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 lirada~ 
dilfll\lyeıılere ikr:ımlye çıklliı takdirde <JC. 20 fazla&iyle veril 

Kur'alar ııeılede dört defa 11 llart, 11 lluiran, 11 
lü1 ve 11 Blrlncılkinun tarllılerincle çıekllettıktir. BaalldıQı yer: (H. Bekir Güraoylar v•ı 

A. Cematettln laraçoAlu matbaaıı) ••••••••••••••••••••••ı••••~ 


