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YlllJoslavlar 
Nişin şima!intle 
taarruza o etiler 

1 ----~ im• nlula ltaıyaıUar 

~ !':\!~ ~~ .J!. Almanların kazan-
ruz fi~nden uzak~~ dıklaı·ı ilk 
aıyaseti._ Mihver ıın>papnduı. a/./ 
~bugün adeta Tıirkıyeden lDlW akıyet [erin 
~c~iı-~~ =Y=I sebepleri 
meınlek~ yok• Bir buçuk se- Londra., H (n.e..) - Yegoıı. 
ııedtnbcrı . _Türkiye, Alxnanyıı. · lavya mıılıa.rebeleri hakkında 
T11 ltaly:ı. ıçın hıç btr za.rnan bu bu sabah ahnau ha.herler tıt
kadar •4lıarda. değildi. .\lman- l'az daha. sarihtir. Bu haberler 
Jıı.nın Parti gazeı.eıer;. TurJci.. Dtoıaçın muhakkak surette dA
~ .lıaııına fe:; giyclır.Aniş bır j oe<:eği _ l<&N.&üni verecek mıı.ID
...,.... ile lemsi! ve ta.ıvır ederek )'ettcdirler. Şimdi Yugosla" 
Clırunberlain'in arnhuını !«>- lı:ıtalan mır.ya daha evvel vv
~la.r, İtalyan gazeteleri j malı: için b.'rbirleriyle yarış et.-

. Y hakkında l'ranaa ile mektedirler. Ş:ırklan gıırba 
D:ı\ızakere~; ''naınueauz. ı doğru lı:enJini hissettiren .AJ.. 
e&.. Pazarlık ııeklinde göııteri _ man tazyik kıW:ınndan daha 
JOriardı. Alman ı:ueteıeri ıs- allratle hareket etmek için Y• 
llllr limanını Rum eeaeu · le plavlar biiyük bır gayret 
*>lduran Tiirlderııı nh::fuu -.rfetmektedlrler. 

f 

Ji.'~waıınhl ıt:' -'l'la ~ - x- "'"•' al ,., 's'"' 

taavır ~ keh-Jer bul- · Yugoslav muvaffakıyetleri 
-htıı.n. acıı. kalıyor!udı. Tür- · bf!yük bir elıeınmiyeti haizdir • 
ldJecLeki en aal&hiyeıtar Alına.u' Çünkü Draç lhnanı ltalyan Jo
:;:~:mlan Ha.riciye Vekilimi•: taları ile malzemesinin ve iaşıı 
-:1 •nde a.çıktıı,ı açıp. tariz " ! ınaddelermın ihraç edilmekte 
~vuı.den ~N'V& eılmtyıx-Jar olduğu başlıe& limandır. Bun -
hlikll;'11etin dcği§mesini, yeni ~ dan başka bu muvaffakıyetin 
ıı:l.yeti anlamıe bir kabinenin ik- Yugoslav k:ıtal&rının yüksek 0-

tidıı.r mevltiın., gelıneaini ve Tür- ı.n kuvve; mancviylerini ..n.- Flori nada Soll um önünde 1 
=.ı taraf_ından Yeru Nir.aının ~~ da_ muhakkaktır. Partı' Grupunda 

edilrnetıuıi llll:lyurl&rdı. Nışın 91mal mınta.lrasında Al t 'dd t}' h 
~ad&.ki Allllall dıpioıwı.l-. Yugoslav kLlvvetleri Belgrat ffiaD aarruzu Şl C ı mu a-

_Alnuuı•aııaı Türkiy~ iıı-' diişmü.~ olduğu halde mukal:ıü 
~ oey1t:n'! kumanyadaJll taıı.rrur.uıa devam etıneırtem... bekleniyor Barlc~ Veklllnin rebeler baş)adı 
teseıı; ~'tl agır ~llll ler. Bazı haberlere göre Yıa-

> 

Sovyet
Japon 
Paktı 

Japon Nazırını 
mtasyonıta Stalin de 

teşyi etti 
Anlaşma üzerine 
Çin Hillu1metl 
Moskovaga mü• 

racaat etti 
~. 14 (ıu..) - D.N.~ 

Dcmei ajansının bildirdiğim 
liSre japoıı hariciye naza 
k&tsuoka lloel<ova garında 
Sou tet lromlıoerler heyeti reis 
ve hariciye )rmıiseri M~ 
la maiaşırkmı "her halde ya< 
ımıaa TokJo7a cetiniz,, demli • 
tir. 
D~ taraftan, Stalinle ıto

kıtot japon hariciye ~ 
ııoıı bir defa daha vedal~ 
ic;in hariciye nımrıntll VagoDll" 
na girmişlerdir. 
Çin hüldimetinlıı beyumameııl 

Çung - Kiııg, H (a.a.) - ~ 
ut« ajansı bildiriyor: 

Çin hariciye na.zın W ang • 
Çung • Hei, neşrettiği bı r be • 
yannamede, Sovyet - ja.poıı 

(Sonu Nyfa 5 .Utun 6 dt} 

Beykozda yapılan 
hava denemeleri 

etmek !ll&k&lllınd buıa \emin ı<>sla.vl.ır Kıı.raguyevaç hsalıe- izahat vermui 
._ lW:tiiııde buhmlıyodac. aını istiroat etmişlerdir. Bu hl J k d ' 

D" . . mevki dün ıml..alıa kadar Yu - Almanlar cephe- ~"ı. (=~ -h- Mısır hükdmetlnin Bugu0 n de Eyüp az.asın a aynı 
edenu~e geı;:cıye .a.cı. devam goelaviıu-ın elinde bulunuyor-- lerin kuvvetini ~, il b 
mana ~ nı tecavırnıe ve has- du. DÜŞinan tarafından tek- ;""-= tE'1~1ı: ııi~k:;: Dlf hpli m fu i r tecru"" belere devam edilecek 
kesilerek ı:;ıı:etıerm birdenbire rv alıncı ğı hakkında hiç bir yokluyorlar 

. l'ückıve ıılY<l&ei.iniıı. haber gelmemiş olduğuna göre sl:yet hakkında. izahat ?CmeOli O an I Evvelki ,...., Üsküdar ve E- .Di1şınan naııı.şiitçülerini ta.yyıı.-
~~-~ Ve ~ bir (Sonu ıayfa 6 ıutun 2 deJ Loııdra, U (a.a.) - BarbiJ19 muhf:eme!djr, Londra, .H (a.a.) - Lftır8da __._"-" '---~-da -·--uakı- relerden ıı.Wıı.n mankenler tem-
-c...., e edildij;'ının i!Undi ~ t.ebliği: bu se.bah tanklarlıı. tııJmye edi- ::,.~uya•p~bava ;~ine llİI ediyordu. ParaI;iit kıtalıı.n-
Ahnıın &"•eteleri!e illıı edilme- Sofyada Ymıanistanda u 111 nisan ----------- len düşman piyadeııi Topnılı:ıı. t;;. korunma tecrübeleri dün mn indirildiii mınta.luı.lara deı--

:~b~~.:: .. ~ ~~=-~me; .Gördes se~~ilnin yeri ~u:u~ ~ ::ıı::. de~k:..tıı~o8t:'~ ~~8;fY= v~~~le :.k 
lebetlcrinın, hıısui bir :...ııı:: n u mayiş er ~=r:P.::ı:m. •n0an~-zayibuat deQı'ştırı ı'yor alan geçmiştir. Tanlı:larmua da canavar död:iilı:leriyle verilen ft paraşlltçiller muhasara edi-wyet ve _,__ .... ~ derhal mukabil bir lrficın yap a1annı mitteelıip halk derhal lerek biraz mücadeleden 50n-
laanmak ;_.~.bi,atl ve ızıı.te o- Qeldlme _..ııny1a doğu bQ&.. , ( mış ve diişma.ıı gerek. tank YEi en ~ı..- _,.__ .. ,._ ....ı.a-;a ra kıamen imha, kısmen esir 

-- gı &ıklaşbğ Bulgarlar Mak .. donya- gemiz üzerinde devamh ~ Ankara. 1" T' 'onla) - _..... jmanca çok ağır zayiat! ve ..;;tedar-ı;;-:=.,".-;"c.:::;;: edihniştir. lıile telgrafjar4 bildırıııll~ - lı:ini muha.fııza. _._. ........ Ha> ~ tabii itetlerden her ~.. •--:L.='ilini..H.., .,..ta - -...~··a'•-"• . ..:==;;::• Z1r1;_ 11,'5 telefonla Mithat Efen-
ll;y:ık mliBtesna bir'", lll,'e nın kurtUIUŞ"I ( 1 ) ~,,........,_ h&Jlgi'7.'.:~ maruz '--'-- aha- .....,..,. UU'UDU-.,.... ,.. ........ .....-- "'n'O'Aı 6~~ " 
.lı:ıme lı: ~~ mev- "-,u · brunız:ın aağuıda oldı•k~a bU- ""~ ....... ıanmız Sellıım civamıda düır )erden farklı olarak denemeye eli ~küna yangın bombıw 
taır.ıı çı b~ı, Tlirluyede o- tesid ediyorlar yülı: bir faaliyet ~ tiye yardmı edebilmek için her mamn ileri miifrezıderi De te - ta~de iştirak etmiştir. diljtüğüııü ha.ber verilmiş, yan-
dan un Almanıv 8<f~ın- --• -- de cidcil hiçbir kaqılıı!!""' -- aefel'inde de Büyülr. Millet Mec • ımstıwiır ,.. bu milfrezelere Alarnu milteeldp gözeliler Kıı-- lPD wchir itfaiyesinin sevko-
...... ,_~~ayrı hep dostluk temi- So"'- l' JnıbnJrn•mıetv. llıeh•ien milS'"'de almalrtaki sor __... mühim _...... -~·n - -"eniz llzerinden mefruz ...... _ (tlonu oayl• 5 ııltun 7 do) 
-w.uı etrafıı. ııeııredilmest .,~. .,. (a.a.) - Bulgar ... .,,~-·ızin ıı:ıcrUs Jnsmıı:xta kığu göcmllt. fe!•kete u#nyan. c.... "-. .,,....., :ı=ı tayyarelıeriııin boğaz ;;r. /VVVVVVvvvvvvv ~/VVV>""""" 
aca.ha tııedeıı ileri geliyor• Za.Jıi.. jansı bildiriyor: ~ ... ~ alı&liye zamanın.da ft JWiııde -=ı- F lk 
~ P.Yet tam ve denıı ııibl .. Make<lonyada, Trakvada ve wla TU.ku bulan Alman hG- ,..roım yl4'&bilnuılıı: iı;hı. 1ıtıkft • Habeşistanda.: Vağlfip edilen 1 kametinde pıldikleri haberini O P.:=I S\ 
~ bu. detiıııklı,;ın ııurı :: betı sınırlannda yabanCı tahak-1 cmnlan ı;idd.>l:Ji topçu ateşim!s meta vAei miktarda aaWriyet ,.. karnıakarı§Jk çekilen atiş - ftrnlişlcrdir. Tayyare f"ılolan u ~ 
...,. klhnü altında bulunan Bulgar tizerine t.&mıuneın aJı:im kalınış - - bir proje b.azırtamlljtJr. mawn takibi devam etmekte - miiteaddit dalgalar halinde gel-1=======~ 
'D<~ilıı.bu lı:adaria da ltalmıyor. mıntakalannın kurtuluşu dllıı br. Ha.va fevl<alide soğuktur, Projede, iırtiın!Alı: edilerek ~.:..~amdırir çok. eslrlerB--'--~~~ mışllO-~ Y~"~öyu·_· ~."~-~-·-· Tan'hı'n cı'lvelerı·nden ~ atızıardıı. bir havadis Sofyada merıuıimle tesid edil • kar yağmaktadır. Halka tevzi edilmek Wıere par. U<><U<>• WUAC ~ ~~- ,.... ..-r~~ ...,.. 
~._Yor: Almanlar bız.e hiC mi§tir. On binler·.-e hal'- ve mili- Yflll! kılalazm BdlU mlab llellere ayrılan yeni Erzincan bir tıkra lımnandıını De bir de 1ı.akaga ıoovküııde Ş.hmk,,_yıı. y Ak G" d'' 
L:_~Jaeaklarınış! Ahı .. nl•r teci tcı;ltilltı mümes<~illeri, .ne- Loııdra, li (a.a.) - Yunanlıı- ~ ait eaaıılat' göz C!ntınde liva kumandanı llle'YCUitur. ~ düşmanın 15 paraşüt azan : a Un UZ 
-·-yı. Dızama ııolnnak için rinde bayraklar Ve levl:ala.r oi- tmıa yeniden Bril:anya ve İmpa- tzıtulmlJI Ve l!Oll groanlarda (&onu •ayla 5 .ııtun 1 .ı.,J çil indirditi haberi ahnml§iır. 
1\ğraşıyoriannıt, Türlı..iye iBe dıığu halde ~·ehrin baslıca ao • ratorluk kuvvetlerinln muva- hcyelln dola.yısile otmıııma.sı 1------------------------
ı.- Avrupa devleti o!mwtıgı . kak:arında dolıışmışlar, Alımın ..ıat ettiği ftlmlttl büdiril- b:bliJrell olan Gördes lrazaaı, SABAHTAN SABAHA 
Alınan eıxıellcrınııen lıN1Ç = ve İWyaıı elçi!ik!eri önlinde dırı ırıel.-tedir. Balkanlarda :yıeııi Bri- nümuııe olarak gösterilmiş ve 
Jl>rmutı Hatta .t. '-·- . rıLraF. Almanyayı, İtalyayı " talya ku..-.etlerinin .-...rilme -~'·- tetkikte artık '- " .... ,. 
Türictv.:. ·--·--'- ~a. ile .. ....,_. alin·'--·- .. - ,........... .,... ......... B 1 k Sofy ' eıı,,ii-L ... - -:--..ua bir ademi t&- feueıwı .,...,,......,lardır. Halk ili yahıı% Büyült Britanyanm de yeniden ~ yapı1ma.aı im • a an a n 1 n 
İlte bir ınıaaJu. akdMilecebnigt bımdan sonra sarayın öniindeıı. cesur müttefiklcriııe yardım ar- kAnııız olduğu ve şehrin başil 
bul .. kaç gundenlıeri :tstıı.D- ~rek büyük tezahüratla kra- Pwıtn11 değil, A!rikada mutlak bir yere nakledilmes!niıı. mec • 
hllod ~ böyle yalanıları (lloau oayfo 6 sütun 7 do) (&oaa M)'fOJ 6 -· 1 cı.ı burl ol.acağını bulm,,.'" milıı - ric'atlerl sevinci ve 
~~T.a.tf=ıu .. cu: ~is~~:,eritecavüz~* :!ıf=a~Wı!k~~ ~Y._~f~6:bm:E.:: karşısında bir habra 
..,_,.-e .,. ntima~ inhisar Türkiye garp demokrıı.ııiJ&. ft.Ziy.ıte ııokma.lc, çelik bir """'...uu · 
IQne.ı.. Onun alda•-- ·~"' riyle ittifak aktettiği zaı:ıuı.n aemlıerek glbi. gerilmiş olan 1 HA R P-"' 
ııen, UY\lft<tran --. ...._ V&- bunun ancak tedafüi bir mak- milli uilu ve irademizi g~ 
ıra ha.yıı.ı &ukutı:ı a.utan, son- eatla yapıldıPuıı bilJ.lrdi. Za.- mel< emelini booliyodar. f 
-ı..'"erı· ele tevlit eden •- .. - "ede · l:ni b h 
;ıt';e __ ,;:,~. . İn••nlv ü- """tamwı.u nın me . u u- Yihver devleUeriııin Türkiye VAZ.IYETI -., ......,., iUııhe 1111s zerre kadar şüpheye ma- aleyhinıJe hiçlıir tasa.vvurlan 
diteye, ııilph.eden . . ve en- hal bıralmuyo!'du. Binııen:ı.leyh, yoksa, buna bizi inandırmalı: 
ıık ve ıi.nl llW'ette itimada sık bugün Tür kiye her ted.'1iri al- için zahmet ihtiyar etmelerine -l'r h 
tiyrin' le fikri ve ruhi ~?va~ı:::- BllŞ bir va>:.iy«t.e harp harici hacet yoktur. ÇWıltil biz bir uç cep ede 

ı, mukavaıne~ ııabır • kalıyorsa bu ooayet tab;jdir. I ıaııtelclıhüm yahut bir şüphe h i ~ 
bhamınüller!ni bir an ulWı. ve Çünkü Türkiyenin siy:ısi taah- il=-i.ne hareket "" tecavüze arp v az yır; ı.ı 
•~!erini lı:aybedebıJiı-ıe.-111 

e- hütleri içinde bug'.:.r. kcndismi f 
. Görlilüyor ki Biat.can' . harbe girmeğe mechur eden hiç geçecek değiliz. Hayati menfa.- YAZAN ı 

Aıde, ciddi ve gayet faal dairbire- bir misak ve mıuhedenıune atlerimi?.e do rumJdu;;ıı daki- ~111.Jı:.li G.,_.., 
Jıropagımd• mıı.ııevnıaı, lı: meveut dctildir. ·ı~kiy<'.nin 1 ita vatanımızı müdafaaya kal- Kemal Koçer 
mnıla, bir ıutııir h:ı.rlıi 1 . &.r§ı.- uyanık ve bek r vaziyetini , ~ Buıaenaleyh bizimle • , 
hınuyoruz. Mihver ÇlDde bu- Mihver DevleU,~'lin Türk ı><>- iyi geçinmek isteyıınlcrin bize Yığınağını bitirmeden bir 
das_ı .bilttın m~•-'nl~.- litil<r.sında bir dc,.i.;ı'<lik nışa· _ tecavüz etmenı.ckten başka bir _,,,, _ tik tl d •---·-~ ...,,.,,. U , !!"'-· yapmliLırırıa lii.&um hisse- ....,~ ıs ame er en .....,., ..,.a 
Rnlll17.de teksif eln:ıive ben - nesi addetmeleri içın hiç bır uğrayan ordu içerlenı doğru 
JQr. Bunun elbette bir mak ı:i- eebep yoktur. Fakat )nlar böy- dilı:ırıez. çekilmiş, topla.nmıya. ve nis-
tı olmak icap eder, Fa.aliye~ 1 le anlamakta., rlaluı. doğ-t~su h5y- Şahidi oldnğumuz prop:ıgan- betle dar bir cephede müda
lııu kadar artınruıı takip . ""' }e anlaınış görUnmekıe kendi- da k:ır.,ısmJa en h.a.t'ı tı.r '' n faa tedi>iri almıya mecbur ol
p.11eııın z:ıman ltı'ba.riyle ~ leri için bir fayda tasavvur .,_ı ııe u:mın edelim 1" 'l'üoi;.Jer dıı. 
cılnuıdığmı d:ı aniatJr ~ c!.iyorlar. ÇUnkli böyle clwraıı- misalı: ve ittlfaklanndım &>Tıl- ôtedenberi t&lrmin ettiği
- blr htlcumdıın ~ hazır- ınalda müttcf'ik!eri~izle ara- manıışlardır v hiç bir zaman miz gibi, Almıuı Ol'dusuntın 
"'8ııa bomhanlımanına kaıkar- lnızda bir emniyetsizlik ve VÜP- &ynlmıyacaklardır. 'l'ilrk1er büyük lıir ııfüfot merkeziyle 
lar, İşte uimdı do ~ he uya.ndını.hıleccklcrini umu- ~ _ve wun~ . ufrrı,.-ıda /il- Yugoolavya cenubundan t.a-
iWıııını bir hazırlama lıombru·· I Yori:ır; Türkler sôzk'::inôe ı m.:;ıuıu bUcu P•r mJl:ıt olc'uklıı- ' arnız etmekle istihdaf etiiği 

1 ıhma mm eahit ~ ki durınıyacaldar. Alınanlar tara-! nnı bütfuı tnr'hlcriyle Jsbat et.-· pye ııudur: ' 
'-zırl.am•br Jıemeı. daiıJaa ::ı fına geç~kler zıınnını yarat- mıolerdir- \ (..,AU •yf& 1 .ııı ... 1 4•) 

aak latiyor!ac, Ayni mmanıla ILlsoyia Cahid YALÇIN [ J 

• 

• • 
Şimali Afrika 

ve Balkanlar-

da harp sahası 

DU.U Sofv<ı.dan gelen bir a-' 
jans haberine göre Bulgarlar, 
B:ılkanlardaki mulıarebeleıi:ı 

seyrinden pek scvinnıi,>ler; on 
binlerce klşililr nümııyi;Jer yap

c sonu cayfa 4 eütun 4 d•) 

Jılagalle ça.kalle bir tarafa, 
~ faute'.oi übür tarafıı.; 
biz, yani Mihver dışı olanlar 
keyfimize ve gıclişin sonuna ba
lı:alım. Harbin de tarih gibi cil
Yderi vardır. Harbin cilveleri 
ne çeşit olıırııa olsun kalbi sağ
lamlar üzerinde bir tesı. yap
maz. Tarihin cilveleri iı;e bili>.kw 
ibret vericidir. 

Ben ne tarihçiyim, ne de he
aapçı.. Onun için rakamlanmdıı. 
yanlı§lar çıka.nıa bilgisizliğime 
bağışlansın. 

Mesela tarihte imparatorluk
lara b'.lkalım. Roma impıırator
lu'~u beş asırdan fazla sürdü. 
nlı'ma imparatorluğu dediğim 
zaman bunu bugüııkü R o ın a. 
ııanmama.Jı. O Roma imparator
luğu bwıka bır şeydir .. Şimdiki 
Roma ile bir tak:un anlıkıı eser
lerden maada hiç bir nıun:ıscbe
ti yoktur. Her ne hal iilc.. Şar
ld Roma imparat.orluğu ilizans 
da daha çok sürdü. Osmanlı 
imparatorlu.,~ yedi yüz yıl ya
şadı. Ondaıı sonra A VU"._iurya 
• Macaristan impaı atorluı;·u ge
lir ki 360 yıl dayanmıştır. Kay
_. imparal<ırluğu 16 İkinciteş
rin 1918 de '17 yıışında olduğu 
halde vefat etti. Napolyon inı
pan.torluğu topu topu 15 yıl 
muamıner oldu. Fı.kat. .. 

Fakat gidişe ve göriıııiişe dik
kat edilirse Façist inıpaıııtor
lıığu altı yılcık bile dişini sıkıp 
dayanıımıyacağa benziyor .. 

Ne ibret verici lı1r tarih cll
'ft!llİ... Hayırlısı olsun .. 
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ANLATAN: BiR GAZETECİ 

-23-
pllımş 'IKr uıtı_ gfisleri -
mın un tiil6 ırolılll!ı;;ti. 

J:üta.huı, dctıasmdan bahset· 1 
tiıP bu b!iyli.k iömW. biz' akşılll 
ftaeri bir kaaap dukk1mMa 
derece uı bır ôlu-
16. o deb$ıfle gllderiznn dışarı 
fırlayışı. msgpın tüylel'ini iJr • 
portecek. bir ~ E= 
ıı:aAt:i gaçebilc .. hatti o 

.S'ef erberlik 
veya f evkalô.
de ahvalde 

a 

YENİ eARAR 

• • 
1 1 

meden kul• 
resmı ve 

kii ki . lanan 
.. 
uç a 
.. ur yat ca y 

r lira ce.zt: ı 
"--- diilrklıımda idam ... w-ın ..,,.......,_ .r.n ... 
.._ .........., ~,~. _,,..,.. ,....r;.:usı Bund bir kaç ccne evv için bil Imecler de ~ res 11.a!dıe bırakıla.ıı Şeyh Bedreddl- ta:ırru:ılanı'.ı& karşı ıco ka ~ g Arnavut kralı mi ve mşJer ve bu suretle <>-
ilin IBOl'&rIAll ııuratma, tıpı.ı j n l1M ei: olan.lı: yeni btr kar Ahmet Zoi,'O OCrnberinde Hit- tomobi'ı ka<:ak olarak kullan • lıöyfe, nıı•htap • ~ • mın k;iliul ".,tir. R-1 ga- ler tar fıırd lı:enilisfne di:ı;.. lard.r. 
J"lll'dıı. Pli gelzne!rte)ldl. zet ile 1nmuı r.u k.ınuna hediyesi c.larak verilen oıomo- Nih:.,,.et ?SZlyet hfilrl'ımet ta. _ "·,;.,:_,.~) et::!"~ önr....ı. Wa biri ~0 :ı ,1 f~ balıErde ge>- · d.~ getumişti, BtıracLuı ı;. ra!.mda.n ıı.nla§!lmış ve bu kıın-ı 

• • ·~uvcumu ,.__ • lı;iDd6 ~ korkımç rüleceJc llizum 7.criıııı hava ha- kral, otomo!lılini ReŞa1: ae er Müye beşıncı OO'Za mab-

=da~~:r~ =- yilemi §id<Wle fnmb970 nıw- ~ ki ew:ın ~~ Ô:eı mobil ıkı senelik ~et ~ar- ..,Sı~~~ct~~~am· ır' 
lanıp demir prangalar& ....ınıı.- mınzan.yı k.owıak .lci:ı mnhay-, .. -~ ·~ ....... "_ ..... _ -' e: blı'is::ne ıı:ı ...... •6 ve oto- ,_. vk 1 dır 
uı çıkıı:nlan Si lııııır oldwa. Knrımıy Da.şlrıınhğı teklifi ve Alı et ve .Alman Çopı ın- den bu entereNın dava dun n&-
mavli Şeyh ·Bedreddin :t...n i'Uat, mamnmn, mahtaba, İcra Vekilleri Hey lrmt. -r 6k:i ltim8e re se.u.lıruştır. ticelenmış .• 
keıldiııin!" ı:sıe Jımcllııi mm ~ pezıcere ilnı!n<le beyu &a· rile Mrn;ete çağnlııbfiecektir. Fakat işin asıl :ıayanı dikk..-ıt Mahkeme, otomobili gtlnıriilc 
dıya itham edc-.rek hakkındalı:i yle doerın bir istiğrak l.çincle ı Sefer hal.inde lıınt:iln wer ııoitıtsı, otomobil kral Zogova reıımıtı.drn mu olarak kulla • 
idam fe :!l1ll g kendisi wr ı otanı.ı.ı w tabietııı ii&tiiDe ı:ık- mfiddetince, va fevlı:lllidc hal - alt olduğu:ı<laıı gilınrü)rten ge- 1 ruuı heşat, Ahmet ve Alman 
ı1· ve Parlişalnn emrile Edirne IWYll çahi'" bir ruh lwıı!esi- !erde müddet ve lll:ıwnu Veldl-1 Qe'Fken l'ESmi '\leJ'IIDl&- Çopı lsmındeki üç şahlSI i der 
carııuandaki. bır kasap dlUclı:A- le elleri Olii. pervaneyi ler He)"l!tiace tayin oiıınah.11: ım,;tlr. ı e.'</ hapis ve altı yıu.Gr lira da 
ıwıda emfaralı: idam edilıi. diriltmey utnlaıı del:ıa1ı yılı- :nanla.rd:ı. ~ haber verme ll'akat kralın eli.lden çıkarak ağ:ı~ ı ara oeza!!!np mahkum et. 

• lfi f8'yh gilderim.in &ıüne geli- teşrı11kı · ?aZi(eJerde ' diğer eşiı :uııı; tılan otomobil :r.ıi..-"f.l.r. 
( . ıt;a)·j~ \ ~ YOi', onan Banki bir ~yke!in lı:ulll!Jlı!inv ü;ere yed.elı: subay • -.::...~:......~.._..__~~=-·~~----~~~~~-1 

y 1 aı caı<lıınrnılJ g:llıl lı!rdıca.hire ya. !ardan y.., lıaddhü ~· \"& 
•rle'. b~ V'9 :ıame!"'"'3 I tıs yllzüyle pervaııewn üzel'i- 1076 IRIIIlatah kamınmı 22 lııd 
:i. ! blr d clı =~ ne ~i~nı.k onn yaJ[ıcı bir v~ madde31 rmcibince yedek ıru -

. · . ve ıstıgrancı.. a.vunında lilledi- bayfıkta.:ı aft ·ım· olanlar Sımavlı Seyh Ikdred<lhı, {ölüm ğini •(jrlir gilıi oluyorum.. '-•-.-.. _......,,~'-"''-'- .._ 
dirilme) hakkında di- =~ .,..,..-u...,..,.- ve .,.. 

izah etmedi.ğj, bu » eleyl, Bu hayal o kadar Dll!tti ki, hlzınette bu duldan m!lddet • 
lı:8rcat1~'· hayat bitt"kteıı eoara Anki kit&l:aıı bulıuıdııtu ma- çe ııubay e11:ıiııeRi giyerek rfl:t • 

r ilk başladığı ayni sebep- 1 ay~ bol ve_ ~ mehtap, ı.eterine ait tmiCormaLınnı ta· 
ler tcsirilc hayatın oo.ııam- ışıgmın döldlldüğil pencenı ı !Jll'1ar. 

ı ' d& yu.i tnmanıile ilmi bir arasında lıÜ' -.niye jçlnde mer- Hava hal;ıer- ~ teı,ildl tı 
il:.le iw etmekte idL merdcn bir hey.kel di\!rlilmli§, 

1 
lçl:a hizmete eJ"!"""k müklld 

Tabiattn esra:nııa - derıeıs 
deıiıı btr nti1'u kudretine eriıı
mı. o • ·mav11 :&ınnıddiJJ, bu 

• ;;enin tab" tte ayni ~
yen kan ınlw-a tJ\bi oıa.....ıı: te -
IEerrürüne ait bir ruhiyat tecrfi 
beeini eserinde bizzat kendi a.ğo 
:zınd 'iyle nakl iyor: 

ellini ıız:ıtsam bu lı:ııbirtına taş- eııtt ve gedikli erba\ılar or
ları tuta.btı.-ıanıpn ıılbiydl. duda mllbllefl~ dahili emsal -
Zih~ geo;en hayallerin lerl erat ve "kli erba.\'lar gibi 

etrafımda bu derece canlı ve muameleye tfJıi tutulurlar. 
lı:a.bartma bir tıera.üm 
ettiğini hiç ~ için de
rin bir hayrete dtlşeıret gıırilı.
dim. 

-
lr liraya sattığı 

Bir lıırsız Bekçi pabuçlar i{in 21 
tevkı/ edildi ay ha11IB alacak 

l!ncancıl::rda. Jcl tin• ~rcti Salah:ı.ddin adın&: bir ıınbı -
)'lıpan ve g"~en!eı .e ~-ıkiırılon ka]ı mu htelif A'en!tlel" e Ra: ım, 

1 Japonya ve 
Amerikadan 

ithalat 
Ge frtilecek eşya
nın sağlam ve ucuz 
olmasına çalı· 

ı ac 
İstanbul manifatura itbaltt 

birliğinde bir topl8llt1 Yfltıılmıt 
tır. S'J toplll!ltıdıl; Japonya. n 
Aroerika da:ıı ınanif&tııra ~Y86l 
ithal etmek tize"' '1'ieıtret V • 
kftletf tarafından ~an a.kr&
dltifin tevzii me.oelesi etrafında · 
görltşm~ er cereyan etmiştir 
Getirtile tııan •tatur& eo;yasınmı 
sağla.m ve ucuz olmasına. çalş
laeaktır. 

22 l''ilagete par 
Ju1linde bez 

satacak 
Slimerbanlı: ye.t'll mallar 

n müdürlilğll. llrtısad V 
Jli.ıı tensilıt ile mühim lı: -.:.. 
vermiştlr. lıanJı: ~ 
buma falrllca.ııı ile Kayeeıi ..! 
Ereğli be:& fahrlkalartnda.:ı r. 
~ halinde imal edilınie 
bez mamulltı almaktadır. Jlt 
1-ler 22 vilAY« arasında a1 
dan aya taksim edilecclrtir. 

22 viliyetteki esnaf bu ~ 
<;alan ellertndeld Mıntaıa. 
caret Müdilrffikleri tar·~"•..ı.-.... .
taad.ik erlihnl' oları vesikal
aıacakl•rdır. _. 

Her esna.fa. Yerilecek mru, 'Pi" 
ltradıı.n fazla alma ve.calrtır .... 

TeVzlat her !iç fe.İırikanıı'I ~ 
tan 11&.tı, matazalan tarafını
yapılaca.ktır. 

Bu ka.rar:ı. ~miz ile 
Vlll~ti rlabil ed!lrneıtl.irıtir. 
sulı:i bu 22 vi!Ayete Ankara ı:; 
bildir. Şehrimiz e3>ıafları 
lı:araroan istifade içhı keo~ 
rine mal veriltrıesi hıikkında .,, 
ca.ret V ckru&ine müre.caat 
cek!erdir. 

Bundan baş.lı:a a.yni toplantı -1---~-------
d&, Japonya ve Amcriltadaıı 
ma.nlfa.tııra ~yası getirtmek 
nıthnkütı olduğu tekdirde bwı
l&rın saıtışla:rındaki meşru kir 
lfa.dl&ln!n no oJacagı da götil • 
~tlll'. 

i 
Ve 

Ankaraya döndl 
• Ticaret Vekı1i M!mıtu Va ıye yapı ani. men, dün öğleden sonra AnkS 

raya dönn'ıi!ştfir. Vekil, dW1 z y re r 1 leden evv€l de Ş'ehtımizdeki 
Dü:ı öğl en sonra örfi İde.- kiklerine devam etmi,'ttr. V'e 

re Ko tam Korgeneral Ali öğfedc evvcl M 'fa'·a Ti ~ 
Rıza A«'1nkal, 1 bul ·Komıı- j Mildil:ı'fiiPltıe g,el r'P.K bu:rıı. 
t&ni f-;tıa:k Avni. ve Polü: lıü- vclt8..lcte bağlı m· di'lrler!n ı 
dürü !ifil"~:? fer Aka! n Vali ve raki ilo yapılan top ntıya r!. .. 
Belooiyl' ~!slai Ziya.ret etmiş'- ~et etmiştir. Bu topl.mtıdıı: fi11!". 
!erdir. j tulif maddelere aı ~tok ve d 
-- =0._...~·.ı..•-..-..~ işleri üzerinde gôr!lşmıo:er 

yan ettiği a.ıl..laşı!lfial~tadır. 

Elit" gece J>C!lcel'elllfn iSnünde 
ol• ~uyordum. yın 11[11~ kırla
ra vı:.rmaktaydı. O anda IAmba
nın c•l'llfırıda dönerek lknb& -
nın nl'e'V!nde birdenblrP, yanıp 
öl n blv -pt>T'Vlme ellerimin üııJtü. 
ne yuvarlandı. Derin bir vecd ve 
la !.> ak içlnd ntlıığımı o 
sa:ni} e bit' :m <M"el canlı ı>
lan bıı mahlfı bi~rlenbire ha
yatın s · ·• o(!~ li&y • 
ret ve esefle baktım. 

A.c&Ua, odayı ~ o ga
rip ozan kokusu mıı nuıh&yyil&
mi bu kadar lıasaa.a tıir lıa1& Jroy-
111 ştu ~ 

aradeniz 
boğazında 
ki Linyit 

r Tramvay i 'aresi" 
nin alacak an 

dolayı . uç sene &Ur~ m:ı.h- r lictan ve Lurhana ait evlere 
1!Um. edil~" RaSit . Sevilin ma • girerek ayakkabı!" ını çalmış j 
gııa bekçııa lia,."1m • _patronu- ve bunlan birer lirıı.ya satmış 
ıwn m vkut .~ . ~ b~r 111· oldug11 sırada yıılcalanmısl.ır. j 
rada masa uzerınde wıu.ulan Dün Sultanahmet birinci sulh 
ıı:.. ll!lahtımnı alıp ııaklaya • ecza mahkenı .. _,ine ve.rikn Sa
hk bodruma gu:f~ ve o lihaddin bıt'el' !ıraya 61!.ttığı 1 

ı:ece. k . Yi ~p ıçındeıı 955 !\er ayakkabı için 7 ııcr aya: 
lıra ile_ ılti a.Ttiıı: !ırayı çalmışfır. , ve mecmua 21 m detıe 1stanbnL tramvay idarooi it 
Kendisini gfiren ve ele vermek hapse mahkum e<liiıniş derhal 940 ma!i yılı sontında muhtıı 
:isteyen hamıU .rı..::uaa.taraya ela: tc;vkifine d karar 'terllmi!!f.ir. müessest'lel"den elek".~ik ha.st Sunu ımıhakeme tidı!ıl- etmez, 

hayal,, ~ ös F =\en si· 295 lira etıSlı1a:Jt p&nsı Vetdi<. - ! . -~ 11'"...ı olı<rnk bir milyon 929 lılr 
ğinden onu da k.nıfıslne uydur- o- lira al:ıcağı. kalmıştır. Bu •. ı. tindi, 

K-endi Wwflm.e güllllıa. 
Fakat, bu ~amlığımı da: 

&kabinde IIllUlllr r,i'irı1iim. Çi.in
IW böyle bir 7. n. Clnüme 
birdenbire c;ıkımıı olan bir ki
fapf:r nn.ııızııı bu kadar ~det
l.i. VI) hat.ti miithie .bAdiseleri:ıı. 
dhnağımda ant bir tıiııİl" yap.. 
maıııasına l:ınlcln yoktu. 

Madeni tramvay 
idaresi tarafından 

işletllecek 

ınWJ i.'*l de p<IÜS talıkikatı so- Mısırdan kahve getirte- Beııaıt' 'tin e Derme cak simdive kat.la ~kı en ..... 
nunda ikisi dec yakalanmt§lar - > • .. il •• 1 sil eirımiıi'-Jr. Biıt kısmının i&W 
dır, Dün sulh mahkemesinde cek (ucı;arfara akredıtıf e gun , Bili için de ça.Iışılmaktarlır. 

~~ .. 't":ıi:~1:~~ ~;~~ · ~ açıla ~ • 1 bitiyor Mürafuıbe bdrosll 
Blrdenbfre IWbııne M:ev:lha 

Celairodini Ruminin bö}le bir 
nıwıizM saııih o!dıı. Ayni ha
yat. şevfdle ölü pervaneyi a.ldım. 

)ı(u.stafanın muha.keıneııin:n Dün İııtaiibul k lıve Ye çay İstanbul vilayet.i tara.fındaıi l İstanbal belediyeı;i, Tramvay, ıa.yri mevke.f yapıJme.auıia ka.- ithal&t birliğinde bir top1antı İ:of.aııbtılu terketnı'lk istiyen el ve peyn r 
:ıtrelı:rıtk ve Tfuıel fda.releri u:- rv verilmiştir. yapılıi11ştu<. Du toplıl.rıtıda, ev· eyta:m ve ep· m;J ile, a.ııkerlik işini felkl •ili 
mum. M.tlıl.1!ı11lğü, Ka.ra:denız evvelce ilk defa oıar,ık yıı.ı:c!ı • hizınetmden uzak ou.iı nanlaıın "" 
boğa» yalı:ıaJanrıda ve Harbi Ji-iinr.kı-ii j Tacat ğınıız gil!ıi. M~ırcTan · ahve ge- vermeleri 7arm-1 bııfuııatı he - 'Piyat miirakal.>t'l k-Oll'liE. r;ıOI~ 

vucunıuu icıine koydam. Kal
bi il.dcta derin bir g'Mliy hali 
gOO;ıişti. Ve ka.!Üiu bfftün ru-1 
h2.nl der rinı:ien, flşkınp ge
len bir irade ve hayat nefesiie 
pen'lllle}i Mledim. 

Bir tar.ıttıın deyduğtıin hay. 
ret ise BOD cı-:e bQyillttü . 

tirt'ıiıelı: rs~yenlcre eıli€ak ali::- yaıınanıeleı·uı nı.i ı<ıeti bu ak - dün ..... 1tıtaf toplantımrındıı.ıı Umuiııt -ııda gen1' ınik • l>llıikü ffit-..ıcatm yek:Onu 400 röd.itif işi güru~ ÜŞ'tUr. a- şam :ıllla't 17 de n · "ayetlenecek- rlni daha yapmı!)tıt'. 
~ iıltlfade olan Linyit bin lirada-. & aradtı dün Al - 1 TiEer mumdcııirıı- yap~}"'" tir, Dünkü toplılli ıı g6tnl•k 
m&donlerUıden istifade etmeyi ıııanyay 50 bin lırlE ik nohut, 1 cirlere ısteı:llgi kadıtt rt:mtif Yan" •~lltyette &lake.darlar n tetkik eden kotaisyon, lı Bahtasonııı. ~yh Becrrid -

din Sime.vıye ait bOyle bir ki
tabı neredell w nıe miinpeebetle 
buldU('llllA hayret edi,yordUill. 
Acaba, Bahta.sor ö!OO baya.! sa
hıbi malilfılduın tekrar diril
mesi i.mli..1nıın mı anıştıtmak 
merakına kııpı.lım!ı idi! 

düşibımektedir. İdare btt kö- deri, İngilta-eye 100 bin liralık! verilecel\!tır. Avrı.ca, ~·'lY ith - bir tcp!a r.tı ; ·ap<!rak beyaıına.- gömlekltr· sa~farınıt vuıo~ı 
kendir. keten elyıt.fı, gül yağı, ıatı ir,in a 00 ·birı st~finlik ak'- me v~l'e 1 fu.snif ~decc!klcr- 30 kil' hadru kabul e · -_.. mütlıerln lııtaııbul& ya.iı:ınlığı do lniçrCy-e miaket satılınlljtır, ' rc·ıiitlf ııçı t~Ür. dir. Bıt '<•"l1l iktar'vı U- ·bit Bımd:tn başka koMi yon, et .. layı ·ıe ucua mal olacağı dıı..J------------------~_......;;....~ ..... --~-~ı, oluııaı-M: lıiıkiıinelc bildirile - ""vn. ir i,.ilii de tetkike mi,R,~fl' O da e av™'uma lıt 

ııotdandl' bi rd bire k&ı&tla-
.Mllı ıµI'J)lll'ak, yeıılden dirib:Jle. 
nin r~leri da uçup git-

Şlin"'--~. İd•- bu hu- c•·klı'r. "" !UMOe&- -· o· ' kat mii!halı:attan iSW\en nfı l 
::::. 1Jdıwı Vek·i= ~-ı ıyo •. Kafothar:e, K&sımpaea mat kafi derecene ~rı::n Be-n Nadi.re bawmın o garip 

ti..... .,.,, aııengı· z ='dide öldii.öil" Ki tabın bize acayip gelesı _. -..-
.... - - • için kat'? karar fıAEilta bır · 

tan ınadaı •hasının verlıiıini. ve Pişmaniye dere ~ri bıraJ.:ı1n..ı.;trr. 
/ Kazan Tllrkçaaıylc y~ bu, gece llahtıworu yatağından ~ 

. dırdığım aman mvsnan uze-satırlarını okuyunca, Bdeta el.im . _, _ ~·- lıir '"•
6

n .. ~ 
tetln"l: ve tAllblt etme!: il7.el'8 Be • f' f orl .., _.ı ~ K:l'ğrt&ıu~. :Ka,.ınıJ'>~ ve Ayrı~a.. yoğutt ih ifı:l.r~ 1'11jd' 
bir heyet ba aha- <>l<ndern:. n•m ıcare agımof, meg r J>iŞtrlanij)e d<Jreı l'L ii~t!eıı• pa.n, bir yoğurtçu da. müQde 
m• .. •~. ,._ "~ ıı'i.n a•·•k ıı ımıısı bır safı a sı- ruumilige verilmişttı-. titıiyenık, ltit&bı tekrar oldu- :'$ti ?- .._. go 

tu glU ına..sanın il.2erine lııısııık- . ıu 
tım. 1'ıta.p, ayı'alan aoele llıırııt- • 

A.•abun aon erece gerg1n ol- tımmış gibı - üııeriıae hın- M AARI F"TE 
_. kartma da Orfak ormuşf ~~·: iitt•mesıı'.to~~Af~lı: HB!llJan &~ası 

derefcl'İU ilsll din kapMt YI idare €C/İsi 
kat'l!rl-ıt~ n"llln. rl"'. duğu il',in., o vakte kadar hiç lalm.ştı. . ilk kul ğ nd ki 

işitmediğim böyle tabiat f.v- .A.ea.ba Calıbe - ııu. kitala o ça 1 a 
J: de lWfisefudeıı bıın-:len aramıştı! 

Dün Sultaııahmet birinci 
euih ceza mahkemesinde hem 
acıklı, hem de gülünç bir d va 
rereyau aW. Daha doi!rurn bu 
bir sor~ idi. Fatma adınd&ki 
on acnclil.; karıııını, 15 yerin
den b:ça~ ylıra.laı:n:ı.k sur.lıi-
su bulllll&ll .Melınıet Recebin 
sorgusu. 

ba satırlar beni Adeta ııııtırt- Yahutta bu kitapta ı.i" "'1 ÇOCuJdar ta af 
nııı tı. mi aramL'jtı' • k 

Bfrdaıfiu böyle müthiş hi:r O birdmb!N tılRediin.. e ece 
fikıb'et1e ôlen Şeyh Bedreddm, Ve d c, tCt'ar geriye ~ lle!lıeler olduğu gibi bu 
o Edirne ÇlirŞl$Illda ııüphesiz sıçradım.. ııene de illmıektep çağma. gelen 
h:ıı;ık' olan kasap tliil<k.inında, Zir , birdeııbı her" it>- çocuklarm tadat edilınesi ka· 

O hadiseyi IJÖyle &n.fatıyorclfur. a.rkıı:ııına. bağlanın~ lıa- tinlıı:l.. k:uıır ha.vaô& tıuttlığum rarlaştınlmqtıi". Bu iş için 1 
şı açık, beyaz lllik:illan. boğa.- sol ellinin gene havada durdu- köylerde muhtarlar, şehirlerde 
zına dolnamış. &:özleri falt.a.şı ğunll\ t '.ındle llinieobıre kaym;ikamwnn rıynııeti e.ltnıd& "- Fatma 1-inı on ~nelik 

du: 

gilli fırlamış. ve Yaruk yüzü c;ar- taba ınn ka:yl)olınııf bulun- heyetler teşkil oluna.eak ve bu 1 karımdır, bir. de çocugumuz 
duğı.ırıu gôrmiıştiim. heyetler marifetiyle ev ev ge- , var, _Allah b'1'.ğı~. Ben 

eıtl\IELIK 

4 AYl..11( 

S AVLIK 
T AYLIK 

Twrldyo E•-
1408 K .... 2700 K ... 
750 • 1450 • 
~. eoo .. 

16 Ntcan 1941 SALf 
ıa ne1>1;ıı..weı ıaeo 

2 ...... 1857 

Elimde tuttugum tabanca- zilerek bu gağda olan çocuklar! IK>!ttil·~_uluk ttderixn. Bir de oı:
llW bir anda ort.adıı.u lı:aybol~ teııbit edilereklerdir. B\ınla.rın ı tı:i1ın_ rnl"dır .. Adı Y~:· Bu
bana birdenbire liarlkıılAde bir ııW:tan öğrenildikt.en sonra li~ı?~c oaı:ı.ciğer ııbıyıa ta. 
dehşet vıınni9fi. ŞehriJDWıı nerelerind(ı ve ne fm. ~yle .olıııak ta~ gııl

Bu garip vıı olli ~ evin ıııı.ıktard:a. illmıekt.ep aı;.ılıııası mez _mı ·•a; Bu be!111" tıcaret 
içinde '9'> mtidaf.aa:sıa • gektiği hakkında icap &- ortagım .. F~t.o bir lı;ıy ı za-
lrnldiğım filtri, beııl dcn- ı ı1.en; a.ranar verilıJcelttll' nıandanben bızım kal'lyıt ııa 
durnyordu. 0-riaııiiş; müthiŞ · ortak olmuş ta; a d l{l· 

bir hAlde et.ntıına t@nt1ım. fstanbufu terk et ıek im. 
:&o~ · " ıniy- istiyen aile çocuklarına lRundan 1'"' mfuidet e,,.,.eı, 

J'atına 01Jye.yı derleyip toph-
di ;i~ ııuıı kaybolabi· tasdiknameleri veriliYor yarak kaçtı, -ıtti. Aradım, ta-
lirdi? Maarif Vekileti mekteple • tadım. Mehmet bey apartı-

up"' ruuyda •. re, lstanbuhı terkıı ek iste • .ırıanında çalıştığını öğrendim . G-ıln 106, Ay, Yıt: 941 • Kıutm .. ~ Gidi. --'- b !d\ım. Ban 
Yoksa, birisi ım elimdea u- yen ailelerin çocııklanna derhal rı 0ı....,. u a : 

Gün.. ()Ole ikindi sulca ÇPkip almı.~ti !' tasdikname vermeleri haldmıda - Sen eit ben de gelecek-
LO;J3 6.27 9.ıo ııza.ı D h etle irkilnıiıı 1$.baneanııı bir tamim &&dcrmişti. Bir kaç tinı zaten.. 
5.21 12.14 16.118 v- elinıdi:n n r y \"8 nıtsıl gtttielni g\indcnberi bu yolda hareket e- Deyip ~ndan aaWı ve o 

.flkpm Vatoı lnıuk a.nlaı;ı,ıl( : . başımı iki tara- dilmekt.e ve iııt.eycn talebeye ak.şıı.m gclmedi. Bir dalı.a d9' 
ı~.C·O 1.37 8.48 E,_t fınıa döndürerek bakannuya derhal bıııdUrname Verihnekte- omcla bul•m•dım Nihayet dün 
lS.49 20.26 3.34 V...ıf h..o! d dir Ferlköyüııda 'i'88&Jda Fatına.-• ... -.. .... ...;;;;.;;. ..... ____ ;,;;;;-1 .....,.a ım / ""· •--~"' ......_ v_ .. 
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. ın· n 

" (A'*"- ıısr) Diğer taraf:t8n htanbul l!ni- ~- -..w.- .,..._ .......,,. ~ 
D 1 K K A T 'VV'"~ ....,.,..,..,.,...,. venıitemne da bazı 1cıc talebeler ıoordum: 

•Y n1 -·"" a .. nd...tı " - Dii.a Yl\Zlnı.tl2n ı.ıekl\ıı4undan bu şekilde miiracııatlar yap • - Hani ney. gelmedin? 
Y• ov...ı<- n..,...tııaı.ı °"''"'"'" ı-~ (Ölii' tefrilıamn: ginneoıişti . maktadır. Üniversite rektöriü- Dive fakat Yıuıar birr.len-

O benmı)e' ~ i\lıic8k . llt!" 
di . .Miln'ıL~l-'111 baş! ık. Ba
na ıçak çcktL Ben de ıiacri~ 
aa1ıı Uİil&ılca.yı çıkarınca k • 
çıp gitt!i', 

Soııra. bıa F'atlh ile" ağlı> -
ğır yiiı>iı...eğe ba •. Bu 
mesele hakli: a lı:on w;u
yoıııdıJı:. Karım ban ~ 

- Nıi.file hiç nğra.ı;;ma, cre
d!·· Ben Ya:ıııttaı gi~ği~. ~ 
nıhle gelcmenı, ~yamanı 
art'llt .. 

1'.ltüıı.ın ilxeriııe ~a nm 
ıınpı ile kafasuı bir kere 9'1.ır
duın. Dii$llp kaldı. E~~r öte'
slPJ'e fıeriılmde hı a:k VJ :ıııı 
Y, 9'.ı JI.\ ı ıı1r Y ~ ~ r Ja ı · •ııtıt: 
~\ır tii t?l ·m bı~a,;tım yok,u .. , 

Su~I hınet ecep -
le ele lfte i. e ır. yel'inüeıv 
lııl}llk varalı Ye haıltal r.ı 
bılllllUll\ ·katıiıı J' rua da; ım
~ i ~:n:ı esinı:le~ 

- Ka.t'ııımıt tab.ıı ;ı vur. 
du. :Bıçak ile d•' bi!' ~ı:ık >'~ı.ı 
den yarıı.laill. .. teııti~tir. 

Hakim, eldeki zıılııt•n·ıt -ı?e 
CV!'llka mmar:ın Ali lıı-yu ~
kif etmek aa.ı'llte~ıı le ofd ıg11-
nu söyledi. Buı.~n üzerine für 
ağlanıad r ko u nıa k~ın 
Bıı fery;ıt ve. fı nıo l ' ı • 
R ~~1}! ı 8, y ki M -

olu•m- v• bunı.,..ft k~bo""·=ı Bııgiu.=:.n nesre_~<>- ğil bu telebelann derhal gi- bire üzerime atıldı: 
- ......,.. lflf bir mMllttyet ....,11 nız.. dm mıür dile- debilecelderizıı lı:teııd1leri8* btt· - Sen bu kadından vazg~c 1781'di, 

•dllm... ~~ dimı.. "----------------------.J 
• 

intiha l 
ifstanbUl ha)1'nl.1'1 IıtirM 

yeni' id<ırc ınedisi Hı.illlabı dl:' 
yapılmL:;tiı·. fnfihafür Jııo~ 
ka.yıtb ha iştira efmi,ıi.i". 

Şirketi 1-fayrlyenln mevcııt t~· 
rifoye ycni<leıı ba;:ı s:c!cıı~r >1 

ve edeee}i habcı a..'·.111 -r. J 
ve edilecek vapı.rTıum · ı 
saatlf'ri ayrıca iF edliecelc ;r. 
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al yan il FELSEFE ve EDEBiYAT il Şimdilik ' r 1 --sabah -
ışga 1 i a ı· t ında Vatandaşlara Tabiah doğrudan doğruya taklide çalışan eski Bu kadarı 
talya ve havalisi 
~Yazan: Daniş Remzi 

M.'!kedongalının tevkif . 'J''z hişi - Remziyi nası/ 
talyan muval.·kat h 
61utasarrıf haber 

nden notlar 
Korok~ 
i - Bir Tilrke 
yakaladılar?-
ü.humetinde -
yor alı 

veri/en 
• Türk 

düşen vazifeler 
Bu gün içinde bulıınduğu-

muz ~ zaman. 
!arda vatandaşlara düşen mü-
hlm vaziielersen biri de her 
teşebbüsü hükiımetten bekle-
memektedir . Böyle günlerde 
hilkiımetin omuzlıarında o 
kadar ağır yükler vardır ki ı 
en ufak işlere varıncaya ka.dar , 
her ~eyi kendisme bırakmak, 
her şeyi on<laıı beklemek asb 1 

!Zaman artistleri acaba, doğru görebilmişler mi? 
Müatakil !rlakedon-
ya kurulabilir mi? 

Makedonya. dava• çok 
Tamaıııea eski 

YAZAN: esiri bir davadır. Bu-
zıı.. 

FİLOZOF 
Wıid) !. Bu menner mezarm 

ma.ıı resşa.mlarının tıı.blolanna mucitleri Valtedonyv. .iört etrafında bireı' sıra (haut- mm 
benzer bir şey yapacakları mu- relief = yüksek kabartma) hey 

meselesini Osın&ulı impa -

hakkaktır. Lüleci çamurundan RIZA TEVFİK kellerdeıı, adeta tablolar var iri 
ratorlu.,<funu parçalamak içiu 

bir insan heykeli yapınız, diye 
paratorluğuuu parçalamak 1';in 

nilıay~ dcrerode nezaket V9 bir alet mesabesinde kullıındı-
bir teklifte bulunacak olursanız, ustalıkla yontul~ iııoan, at ft lar. Makedonyarun coğra.f'!, ta-
eminim ki yapabilccdJ.eri şey, -ıs- aslan heykelleridir. rihl, iktısadl, talıil, siyasi b&-
- bugün bizimle muasır bulıın!Ul kımla.rdan müstakil bir devlet 

doğTu değildir. Parthenon mabedindeki (Zefs) Pek güzel vücutlu Ç!plak in-
emir Mı;sela hlikiiınet bir k~rar 1 

Afrika ve Polenezya v:ıhşilerinin yani (Jupiter) heykeli, (Praxl- sanla.r Y llillluh, elbiseliler İran- ~.inde ~kül. etme..! icap ~-~olisi.ııe 

-34-
\'erdi. !sta.nbul ve Trakyadaki yaptıkları heykeller kadar ac:ı.· tel'- .,_,_ lıdırıu. YıınaııWarııı P<>Vik ve, tigıne daır şimdıye kadar yazı. 
üt kesa.f tin

. ı "" = ..- ,......,itles) in (Her • r- lan kitapların, l:ros.ilrl~rin, nı&• 
n us e ı azaltma.lı: için yip birer"--·-·, yahut --"•ya ve """ ( tu h keli · .....,....,.,,_ h·-!ı:etl--'-- ad"' 1ırtanbul veya Trakyada bulu- _.........,, """" mes ,,_nç sa · ey en, ~~·•- ~ ç. """''"' ve ....... k:ıleleriıı adedi milyonları çok • &mzi; ~I 

palikarya yı btrakme er ti zerine ı 
teslim olmak ıı<iyl ~tı. F'akat 
ltiıı ~ene kocaına: 1U'Wııı biUl
taba.o.caya aaılara.k ~ barabeUoın 

- Hay lı.aiıp.llcr h 
haykırdı. Bu sete d &y!.. diye 
ŞİJni oldunuz be ~e aıtxıwı ki
Bır Türke bu kada ~!ark· 
az gelir. Haydi ~ ta!YB.n ÇOI< 
şuraila.ıı. Deminki a,vun basın 
yollu kınn da b" g-ıbi ufak 
niın lıaşıını bela ırer birer; bc-

Falcat Yazık f·\ solı:mayın .. 
yalı kahraın 1 \l lhkedon
YBlıuz. karı; an Tlirk evladı 
...... _. . !Sındaki 60 kiş" 
"""'il askeri ınüt 1 .. ıyı 
yor, her an ~ reze eri goı-u. 
~e ~~aındazı -~endi 
ÇUncU ınütr . olan diğer ti 
haberdar hu! ezerun gelişindo 

'nun i~ :}'Ordu. Bu
°Zannederck llad ıru. e!l",ııiyette 
ranlılrla metguı~ önunrı.-, c!ıı
... Etl'afta va.lı.'a:Yı 
ıçın toplanınış olan ,,.~k 
ıı vardı Onlar da , """'rce ki-
ti!=Jiy~rlar, falı.at ıı;Yec~~a~ 
~zlarıw açıp ta ır . ~urlu 
zıyetten haberdar ~ı vn
dı. Sanki gari . f!!lıiyorlar
ııeneleri ve ..... .!>~ bir tutuıu~ıa 
gibi idi. ~uen kilit.ıeıınii~ 

..:ı!'ıteh tam bu illrada '-"-'--
~ endazları il -'">"' 
"!n le§kil ettiği "i.:al'llbiııPrle • 
zıııın arlca tarafın~; Rem
kadaııla.rıru ·· n ~ ar
ve cesaret ıııfı'~; emniyet 1 
~tılınağa ve Remzi ileri doğru 
gaoba.'llanuşıa:rdı. yo ~a-' 
. ~ bu ilerle · · 1 

yı koı>Urttu ve t. YlŞi Reıı.tı. , 
=::p lstln,ıdıw lı:~v~~ il~ri 
""" ııonra tal> tdıl:
dı: ancaaıw lı::ııdır-

- Yay kalıiıda 
~YO?'SIUluz hayıınr• .. ~ .. Y ! ... 
ile.. " """"' /Jyhı 
. Diye a~ ede<:eği 

ridEm gelen miifttı ~. ge
daltiıer sür'atle lı: ""1ın baııın. 
&rltaııından lı:ıııkı~alı: onu 
}'lVerdil~- ı>--· d Y8.knla-

~. ·~ı e "'-
lltn ateq etmiye . k .,... el ol-
d:ut ltaıy'1lllann. '~~~~~a
lan 3 ınüfraew tarab"~yı bu
reçlri!miş old ... udaıı ele 
)'aka•- -• u.. ıek bir 'l'ürki! 

...uıklan ıçın lı:e"'"- __ 
<RYk duyan hatta J':'"M<:UeD ff 
bu cenıınİ.gatir. ı.. ,,~ar eden 
~rlerini o~-·--~ ·~~ıı.ıuı e- 1 dört ~ • ._....na aJaru 
kıvrak tu~ tarafından da h: 
V:ı.lckat hü~ t·"İtaıyan ınu-ı 
len hilkü .6 ı., lami verı-
düler. met binnııına sötilr- , 

Burada V&:lif~ 
olar:ık bulunan 1 ve ~tct 
lıaşıııına Uıa!iın etti~ yüz -
~ aYneıı anlattııa er. Vaiı.'a.yı 
dikkatle berşeJi ~ YlizLaı;ı 
rup muta.ıaaı bi 1..'dl ve otu-

1 Bu sırada ~ rapor Yudı. 
ınet da.irelerındekıyl <~ bükü • 
tiha;ı ettikleri. verd haJIİJiharıe it-
1.ında buıuııdıu-u e nezaret al-

Fakat Yorlardı. 
""-ba.ş llradan. çak ? "" ıya bir kru- .,,.,~eı;medcn 
ile bir lı.oın· ...., ~"'k polisi 
rek Makedo~ mürac~.t ede
dikrine tea"- . Retnziniıı ken 
ler. . ...,. edılmepjnJ lııted.i-ı 

Clinkü ınut.~-"-·-· .. 
le CJniı· abnışT uıwuaıı lıöy
de böyle idi. :-dı. Ha.lı..ikatte 
'1'aUt mu~lMarnt Vekıli 
dan çıkıp ta Ma binasın -
lı.ararla.~rki ile konuııup . 
ınin beyin evU..: . Veehile E- ! 
men köşede b.. ..gıderkeıı he. ı 
kafilesi araııındaYuk. hır İtalyan 

- go;:ıA... '"" ya ugr8.IW4 aaçiıu-ı -· ~an-
hi: . halde Yiiı-Uyen dağım,~ 
g~rmilş, derhal ters ,,,,~=;vı 
ltunıet konağına d""' """"" hü. 
diııe hakkında aı~nerek ha
ye polisten süt" atı o adaı-iıırdan 
ıatemlşti. ın.liunat 

Mutasarnf Velcilinin 
dıı:ttuğu bu mühiın . &or
daır poliste henüz kat't ~ey• 
lfunat olmadı· ...,. ına
derhal işi ta.ı1lk'1ar. onlar da 
&'-··1<>....ı· . ve tetkilı.e carı w"'""' •U \U, Bır kop dakika 
ra bütün vuıı: -. . son
hi "·~-" nat ınıneVVeı ili-r .._.....an sonuna kadar 
taııaaı bir rapor halinde ınu-
ııaburnt vekili Talata bildi~- , 
. lunuyordu. TaHlt 1' 

tôreni bekleterek hl~~ ge
da tanı bir ınalfünat .... ,_diktekın
sonra ııouse der!ı """" n ıniııtl: al şu enırı ver-

- Kat•t ........... -ç- bu. lllçhıyu 

İtalyan g•-'-"n""""- ~11ın benzetecektir. Bu (iptidailik) sonra, güzellik ilıhesi (Veniliı) · lerine bakınız!. Hele yere düş- tan "'""m'·tir. - ~ ~........ ...., ııup ta buralarda ikametleri İl\!- .,,...,.. •• .,, 
alaca.it ve keı:.di nezaretiniz al- Jeri icabı olm'lyan vatandaşlan hatası, pek tıı.bii bir acenüıkten ün heykelleri ve daha bir ı;okj nıiiş, falmt aı:tı Jıentlg yere dey- Bu gaye ile !ıln.lcedaııyada, 
tında bulunduracaksınız. İcap .A ııadoluya gitrueğe davet etti. J ileri gelir; c;ünkii bir inssnnı ve eo:-.:-ıali glbi ki, güzellik ve ten:ı.- memiş bir adam var.. O kadar Amerlkada, Pari.ste, CenevredE>, 
eden lı.!Lluni muamele bizim H:ıtta bun!ann seyahat mas-

1 

yahut bir büyücek hayvanın süp itibariyle fevlca!Me eserler tabii ve dimuıı.ilı: bir vaziyetle Viyan&da, Peştede, Berliıı ve en 
tarafımızdan yapılacaktır. raflarını da deruhde etti. dalın har ııihayot Moskova ve Leningrad-

ltııte_ bu kat'i eırur; zaten bir Fakat bu karar k!lr$lB!nda - a ckctiyle şeklini ve olmııltla. beraber, çehrelerinh yapı\mı.' bir heylı:elciktir ki, bil- da bir çok cemiyetler kurulmuş 
kaç gundenlıeri içın için köpu _ ~tün vatandaslar kendilerini 

1 

tenasübünü değiştiren - heyeti çizgiliırinde (!}Clllayili veçhiyele- mem bu sa:ı.'atta ondan iyi bir Makedonya delikanhla.nn e!leri
ren ve fakat ellerinde hiç bir hııkümetin nakletme'!!ini bekle- umumiyesini bir bakıııta kavra· rinde!) hiçbir hareket, yani ha- ~y yapabilmek mümkün mü- ne lıit't't' tal:ıan.:a tutwıturulmu4 
hlki:ın kudret ve kuvvet göre- memelidirler. Ral ve vakitleri yabilrnek son derecede güç bit· y&t eseri görlllomediği için mi.na dür!. Bu glizide eseri dliru! do-\ v. bunl&r dilnyadada müstakbel 
:e:ı:en. Türk polisine büyük yerinde olan, daha d >imısu git- marifettir. Heykel~ltkta _ bu yoktur. ~a ttın.a,.<ıe ediniz, göreceksiniz bır Makedonya kurulmasa tel-

r tstinat olmuştu. mek lstiyecekleri yere lı:adar j gilnkil mille••-- de dahil oldug·u Mermerden pek m"...._ ___ , w slarun ı.:A 1 kini hakkında harekete geç.iril-

·.t:erhaı İtalyan muv- '-kat . ....,.- ~ "' a lllll'atını ...;,. iyi göre- n-.ioti, "'" :Vd parasını verebiloeek vazi- halde hl bir ·ıı t •• ed·ı · b. ttu 1 ı ___, huk_ İlmetiııe gıden 1ı.0,,,;o~ ve • 'Ç mı etin yet.işeme- ır..., 1 mı~ ırer pu r P.r •• me.:n:i§ler, -nı esl<.i Asfırileıin yap Osmanh tmn<ı..,torlu,C?u, ""-'·-
~-, yette olan v&tandaş1ar hatt& ı "'iti bır· ük [Bu ·h ti ( · ec1•) / ..--- ,..,... polısler; nöbetçi yüzba;;ısına • ımdlden kerıdi masraflarile , "'6 m emıne!iyete varın;' cı. e expressıon = " tıkl:arı aslıuı sun:.tmıı benzet- a B&lkanla.rda. Ywıanistan, 

aldıkları emri teblığ ettiler. buralara gltmeli<lirıer. Bövle- olan eski Ytmanhlar bile ancak bah.;inde izah edeceğim!] Bun- mişler, asıl ulana beıız:emez; S:ırbiatan,_ Rumanya, Bulgari~-
- "lakaladıfrınız Türkü b. Jikle hem kendileri rahat rahat sükunet halinde olarak yapWc- 1 !ar (Stalique = sa.kin) bir h.U- ııorıra geııe PehreJerde ?-.-ecan ~ y• ruha~ Ar:ıa:rutlıık gı-

Uısdığliın ediniz .. · · . Su. çlu olup olmaW: h lan h k decfüler. (Dynamique = m\ite- . ' -_J ı bı bir çok müstakil memleket· ""Ye ntlerini yaT'nbi\irler; hem ey ellerde insanın seklini eeen yok' O kadar çevilı:lil J 

kik ~~k~1ıa~er: ~ ~e~~~flr~ -=~~~ :~~t: ve heyetini hatasız yapabilın;ş • ::~:ı!81.d=.,:n:e ;:~~ fevka!Me. bir enerji aarfeden ~: r ::.i:;;~k~~=~:a~I~~ 
ıııahkeıneve vereceğiz ve biz ce- dan edilecek tasarruf c1t. çok ier. muvaffak olan artistler Yunan- canıyla uğr.;.şıın adamların çeh- lmrıtlma.dı, Makedonyarun top-
zaJandıracağız. ı büvilk olur. Al1ahıan daima insan şek- da. yok deı';ildi, biUl.kia ll'ına çok rooi değil t&mıı.nıen teec~üz (&onu uyf> 5 oDtu'.l. 7 do) 

. Yiiz!ıqı; tercüman vasıta- Di?ter bı.raftan her aile kendi !inde tasavvur ve ~msil ettlklerl birer put ~1""8idirler. Maddt vU MURAD SERTO~LU 
sıyle . konuşmıya bcıaladJgı· D uhT d ·ktı-"- 1 için tenasbüıniinde ve ..;ı-lJi<·ı·n ıni•aller val'dır; fakat en güze. t "b iki h k ' ------· Turk ....ı;..lerind v 1 1 ın e 1 """"' a7am şekil- .. ~~ " li (""yet ce. vik vn "OD d~- dil- cu ve mı &ll are et, il<'" iyi . . k "--'-'-"-. r- en bu kat'! şe- de riayet etmelidir. Öı'!;lcleri ve de mübaJii/;'B.yı iltiz&m etroil} .. - ~ • ~~~ tem.:ın edilmiş, fakat ruh ve hissi 1 ıçın, uzu ....,.-"""""'n yapılnıış 
kilJeki, hatta biraz da 9.mirane ıık')amlan üeer, dörder övün oldıılı.larında.n dolayı, hakiki bir her vüc•ıtlul bir muharip çıp- yat ifadesi, maneviyat temsili ı maskeleri var; ve etrafı ı;örebil
olıı.n t1llebi İşidir işitmez yenn- ~mek yemek ...,.manı gecıniş _ gUzei · f lak Yunan delikanlısının mer- hi ok B h"· melı: için de ı;öz hiMsında, yır· 
den. ?ı'laınıştı. Muhakkak bir tır. Kat k"t elbiselPr, ceflit re- ınsan evkinde bir L'ı...«3Il ml'r heykelidır. lzmjr tarafında ·~ 1 · u lıı'er en sonra öğ-
~filk.. bir ııeametin kendi ba- ııit ayakkabdar ediruııek, bu şekli t~~a.yylll edebillnlşlerd.ir. 1 (Epheooa =- Ayarıolug) aha.lisin- reniliyor dE>mek!. ~ bir arahk görlinmekte-r. ~tinde gezdiğini düşünmüş- vakitte meonlekeHn kudretini (Phidias == Fldias) ın n> deıı (Aga.siaıı) isUııli bir artistin J Resim ve tasvir JWl'atm& ge-
i:ti Ve bu düşüncede de haklı zayıfl~t•n Amlllerrlir. Vatıuıd"q (S) (Phidhı.s), Attnada vakti- bu enerJJ .. k eseri her v~ı.."e mü- ı' lince en l>tiyilk ve tashihi geç ve İnsanlann Ye a.t!a11n ııekli ve 

· lıı.rın blıtün bu noktslıın bı·r •n le a.hş:ıp -•--~ ik ı ...,,.~ ..;ı 1 annid '--•- . tavn pek fena degil, fakat kar-
Zlra daha dün kırdığı bile gilzden uzak tutmama.l~ı . ....,.,_ y:ıpı!ınış en lremn1el, tamamiyle emsalsiz ve' ı;~ç 0 

an mu ,......., ınsan it dağiar, süvari askerlerin ancak 
tu temi%Jeyeınemiş; &mil: h Sa.liıain mu~lrule 1roolrlar I yegAnedir. taımrinde, tenasüp ve meJtlnı 
d. eıı. . bi_r süıV. tevbih _ •-•·rur Ye er israfın mili! lmvvetlnıizi ta.rafmdaa -'-IBD .. ..__. .... ,, temııll ihsa ed bilmekte yan beline kadar geliyor, "" h.~ •v ..,... az da olsa sa.rııaca.ğını unut • "~ ~.,...,...,. ' "(Myrou ::: Miron) un eseri o- ve 11 e .,.ayııi. muntazam, fas:lalarla 
t.<u_tın~. · · .ueri nöbetçisinin yap- -·-alan ı•-c1ır. ltıadethanel-<...: -~" cum·· '-- b-' di k (~ı.tıv) vanhşlı'"dır .. +,;:., b gaf ~· = ~ ....... ..,,..ur -, ""' (disco ene, yanı s atan) t""g...- • ,,- • --''imiş olan karlı o/No~Jar, 
....,, ır yüzünden meyda- hlln'8lsi (P--..--) · '"'"'""""" ....,..,. ~ ~an eşek hiidiseei bili A. c. SARAÇOÔLU .,........,. hı hiınmetile bir delikaıılı heykW. de pek re- (Perspectivo) lı:anıınlan son 0 dıoğların eteğinde oldııklan 
yureğinde acı bir sw gilıi du- teln-ıu- ınerrnerdemı b-hn Nloo. ve ' alist~.eaine yap'1mış bir eserdir. devirde ancak keşfernlebilmi:J -
ruyordu. Şimdi de bu yaka.la_ Belediye istimlak vo h6( :J:~ sllsleyen wııtııbııpihr. Niçin uuğa gidiyoruz? fst.an- tir. Bu meısele ha.lı:kmda l!lzumu hlade dağlann tam yarlBI kadar 
nan Türk ınU başına dert oıa. ihaleleri ı.rua .. ~ evvel: OOO - 43l). bul il7eıinde, bu meırele~i iıah kadar izıı.hat vermezden evvel yüksektir. Her dağın şekli ve 
;;;tı? Ne yapacağını bileme. İstanbul belediyesi, Üsküdar ka~~bir~es) Merlerin~ fev- ı için görüp tetebbü edilecek en SİY~ (pck vazıh bir surette bu T~dir~ti de birbirinin ta.mamiy!& 

- vaziyette odanın içini bir a- meydanının tanzimi işini dUn 9 . zan.fet g~.rm ı güzel nüm= var: Büyük ı,. ya.ıılışlığı gösteren) bir reımıiıı ayıu · Bir Şarklı artistin yap-

~~ı ~,;:-.~~~~~:va ~girıyeSf:=ıii- v~inin: ~ı. ~~U:,.1';td~.~ ... H"ıWtaıı. ~~I kender için yapılını~ olduğu l:&- kopyasını. bu gazetede ba.ıııl- mış olduğu bu mtthiın resmi, 
Ne yapmalı idi. Acaba ne y&- taatını 15 bin liray& ihale et- t.ıld r:ilıi A~ b-~ da .. o-) j viy-yen za.nnedileu (Sarkofaj malı: iiure arzediyonım Cengiz ben (Asis.) isimli meşhur bir A-

f:::ıtn~~~u '. Türk po- iniştir. lıeykelinJ J1l.JIM1 nı~ ·~l- -hlı; ·.;:;_ foro-.':6rhtı ~il". :=un~~;:n<1d~~irr 9!~ftdanko- = 1':~u·ı;ı~~1::~ 
di • . 

1 
. """"'-'eruıı venıe ken- Diğer tar&ttan tsun,.., - ile- A'- ..,._ " .,.-~ "'""' .... ~ -~ - • di ı k 

. ıımır en da.rılmu; "ruıden bek sahasında ist:iml!lkler ya- ....-.• .,.,,,. (~ttan 4SO - 450) 1 zcılA!r:t,. ve oou k1itöphıuıdN'll& geçişini Jiisterir. ııaınuı lı:agı Y 8 
• ayneı> opye :;::e ~ verdin?., demez.. p1\m1ş UnkApanı ve Beyazıt is- :::t!hDüt IJOr "'-"-'JI reıaJlstl gönıPk ruüm!<ilndlir sanının, Hogol süvarilerinin 9iddetll ettim. Perspeltttv hatuına. ba 

. 
y~~. ,,,,,_._ """'-'--'-- •-- tlnı!Ak sahalarında bir çolc is- . 1 "' "'--'·-. •i\rnaı!Mhıi merak- kıır fırbııamn& karşı. yüzlerini, lı.ıodar beliğ misal ol•maz 

lim 
ıuc-. ....,._...,..,...., ...,.,.. timli.kler yapıhnıştır. B11tilıı ba ıılluettljfbn i"Mrlerin lılıım 1ıav,.ı;ve ı•tfor!m. 5~~-~-· -··'-•fo,... -"-bilmelen· ClinY6: 

etıniyecek olurıı&; bu defa =~İİİIİİİdi~~~jibi""";iiiijiiiidiiİdi~iiİi~~~~jii~~~;i~~~~~~~~~~~~iİij~~~.,....,~~~~~dlli~iİiİ~n--~lbg;:~TEVFİK~~~ da . kıı:mandanlığuı müteaddit ~ • 
emirlerine; "Türkleri aza.mi de-
recede bot tut Bu sefine mezldir manev-
mi-•-- unuz,, diye ta- rad& bulunmak üzere '--·---. :.:;:::"'" kaqı. muhalif bııreket AWJIAU 

- aaYJlınaz mı idi, dandan eırur almamış ise de 
.... ~ d~~Yuı.. ootıelçı. yilzb&- mlialıha.rm amiral (Sturdee) 
,......,,,. üşüıı i aüvariainin bu sureti harek• 

m ınıştı. En ço.k düşman mermi-

türlü .İçinden up~~ ve ~ tini tasvip eylemiştir. 
hi.ın ve karışık cihet bu idi mu- Amiral ise rot.anını (Gnay-

Teslim etmeli mi! ·.r• et- zenav) ın rotasın& miivazi 
ınaneli mi ! 

1 
yapmak üzere kafi dereeede 

. Fakat neticede karar vermiş- iskeleye alarak seyrine de-

1 
yatına hedef olan (lnvinsibil)e 
yirmi isabet vaki olarak zıriı 
kuşaktaıı yukan aksamı ol
dukça ezi!miıı ise de, prova 
direğinin bir mahalli kınl-

r l
~~~~~ 

• 
( Y E N i S A B A H ) iN B 0 Y 0 K S İ Y A S l T E F R İ • ·" ~ 1 uğramam~tı. (!nfilkaibill e 

yalnız bir kıı.ç mermi sıyı r~ıış, 
'-----------------------------------• (Karnavun) a tek mermi bile 

ti. Ne olur:;a olaun teslim etıni- vam etti. Badehu tam aür'ati 
Y9Cektir. O n c e kumandanlığa ile içeri)'9 doğru diğer küçük 
vu.ıyeti blldiricek, ondan som·a devirler yapmak 11Uretiyla Ati A nt•ı k eu ha r.ab Si• iaa.~t~~tlımanıarı kur-a · J1 V tarnıa işi ta.ı:naın oldu. Vaziye-
gelecek cevabi emre göre hare- düşmanın omuzluğunda. bir 
ket eyleyecekti. . mevki almağp. teşebbüs etti. :ııen&v) ın b&cala.nndan biri 

Yil.zba;p bu kararını tercüman (Karnarvon) sefineııi. ku- ~tu; pek ağır hasar ve tele- ( 
vasıtası ile polislere bildirdiği mandan gemis eüratle 1eyre fata maruz bulunuyordu. I 
aırada komiııer hemen 111 ceva- mı '·tp:i'r olamadığından geri- Sürati 8 mile inmişti. Baş ta 
bt v~k kesip a~ : de ka.lıııı§b. (İııflik. cihl) ise raf ve kıç tarta! yanıyordu; a-
. - Bıze vePilen taliına.tı har- duman bulutlarının bir tara- tışı da pek ziya.de beta.et kes-

te na?..aran bu son arllıanın 

Va Zan .• ;ı fıı.kiyet ümidi bea!iyenıiyeceği mahalli cereyıını, muharebei 
faik kuvvetlere kari)l pek mü- unıuruıyenin de bir kısmına 
keınmel, pek parlak bir muha.- hl ol Çünkü 

V Ç •• · ı rebe yw.pm •ş<ı. İneifu zeınileri şa t muştu. son mer-0rç1 - · · minin atılınasından ilç ııaa.t 
• keuııli gayretle imdıı.da ~tab<lll kadar evvel dfuıına.nın hafif 

oluyoı'iardı. Kruvazörün efrad kruvawriiııU takip eden !ngi
ve zabitıuıından 600 ki.;i mak- Ilı gemileri de buradan geç • 
tul veys. mecruh olmuştu. Tek mişti. Ha.fif kruvazörlerin sah 
bir top atacak kuvvet kalma - nei harpten ayMlına.larından 
nuştı; fakat elan kim.ıede teıt- beri bwtlardan bir haber aıı
lim olmak fikri yoktu. Anlaşıl- naınanu~tı. Muzafferiyetini so 
dığıun göre artık hiç ümit kal nuna kad&r takibe habeşker 
madığı görülünce scfinuıin olan amiral (Sturdee), Alman 
bütün deniz muslukları açılıı. - kruvazörü garkolur olmaz ken 
rak dr:ı.dın güverteye çkınala- di üç kruvazörünü yanına ı;a
M em.rolunmuııtu, Alınanlar ğmlı. (Kent) ile (Kornvol) 
bu veçhile scfinenin İngilizle - darı cevap alınamadı ve ancak 
rin eline diişm~e mani ola- Almanları toplıyan filikaların 
cıı:ıc .suret~ sen_ b:ı.tn;ıasını te- gemilere avdetlerinden som'& 
mın eylemışle~ı. B_aş~a suretle idi iti: (Glascow) kruvs•.briin· 

fiyen yapm&k için ka.t'i emir al- tından diğer tarafına geçtik- betmişti. Bununla. beraber, 
dık. Suçlu dediğiniz Tlirkil be- ten eonra 4.50 de (Gnay- zamanında icra edilen, ancak 
h_emehal bizim teslim almamız zenav) ın kıç tarafından ay- iyi kontrol edilemlyen 98lvola- dan kendisine mukabeleye mec-
lizımdır. Maamafih siz de bu- kın ~eçmelı: vaz.iyetinde bu- rile di!şınan]al'Uıa cevap vere- bımyet baı; •l oluyc,rdu. 
nıda bir _imire bağwıııu ve on- lwımuı;tu. rek ljedit konsantre ateşine Bir !::aç eıı.da.ııi.;:aı. son -
dan emır almak isterı;iniz am- (Gnayunav) ın elan (İn- k,....ı bir müddet daha muha - ra tekrar sakit kaldı, bma -
ma, şimdilik buna hacet yok1ur. 1 vincibl) üzerine kemali şid- relıc etti. Nihayet saat 5.30 da, ennleyh İngilizler knn·azörün 

- Neden? .. 1 det ve gayretle at~ etmekte artık prova tarabna kadar g-el- teslim olduğunu zannederek 
-: Çİink0ü onlann henüz lıöy- bulıındu'hı görüldü~den mis olan (İnvınsıbil) in üzeri- "ateş kes!., kwna.ndası verui· 

le bir vak a~- haberleri ;yok _ 1 (İnflikcibl) yolıında deVıı.ın e- ne 'dönerek ve sancak bardası !er. Fakat bir iki dakika ic;inde 
!':11": Bır. ?-'ürkun tevkif edildi- derek sarıca.k tonlariyle düş-• üzerine pek ziyade eğilerek dur tekrar ate:;e başıa..ı.ı;.:ımlan 
?il ve _sızın yanınrada bulundu- , ınana tekrar ateşe lıeşladı duğu göı-illdü. Amiral (Sturdee) "ateş kes~, kumandası geri a-
&"Unu b~iyorlar bile.. Müteakip 2 dakika zarfında hasmına yaJclaşmak için hemen !ındı ve (ınfilk.ııihilJ 16 kerte-

- Dognı.. Fakat ben bütün bir çok isabetler ıniisahede 0 _ bir devir yaptı. Ayni zamanda lik bir devir icrasına başlad! 
v.ak'~arı _jurnal etmek ıııecbu • lıınduysa da (Gnayzeıiıı.v) mü- (İnfilksibil) de beyle bir haıe- ki: Bundan ınaluıad sancak 
nyetindeyım. . 1 dafaa ve mukavemette hıila ket icra etmekte idi. Kaptım bordasını düşmana tevcihen 
. -. Elbette, vazifeniz .. Fakat sebat ediyordu. 4.58 de (İn- (FilimorJ başlı b~ına yaptıgı kruvazörün yanından geçmek 

limaız ~~ lıu Türkü bi7.e tes _ filkcib!) ateş kesip 12 kerte devir hareketiruien sonra. tak- idi. Ayni zamanda İn.; .ız ami-
ed!niz· Alıp götilrelim de sancaga, amiraline doğru dö- riben on dakika seyrine devam rali de düşmanın saııcı.k kıç 

gene sız rapor ve jurnallarıııw nerek iskele bataryasını 12000 ve bu mddet zarfındı. hedefini omuzluğuna doğru yaklnşıyor-
lcap eden makama veriniz, yardadan pek vazih görülen her türlü m&nia<iaıı beri, va- du. Fakat hakikatte İngilizler 

- Sonra mes'ul olurum. 1 hedefi ilıerine istimale başla- zıhan müşahededen istifade ey- için fazla yapılacak iş kalma-
- öyıe ise biz de şuradan şu- dı 5.01, şimdi düşmanın sür- !emiş idi. Ba.dehu geriye, san- mıştı. Nihayet (Gnayzenav) ın 

raya gıdemeyiz onu almadan. \ ati a•almış olduğundan (Kar- cağa 12 kerte dönüp diıl:E>r bor- §eciane mücadelesi nihayE;t bul-
Yok~a mee'ul o1Mnız. ıı:arv?n~ eefiııesi de gelip ye- dasını düşme.na t~vcih etmiş muştu. Takriben bir çeyrek sa-
, . Polislerin kat'i olarak verdi-' tişmıştL Artık talihsiz (Gnay ve şimdi, (Gnayrenavl ın ro- at zarfında tekrar toplan su-
~.bu cevaplar yüzb....,ıyı müş- renav) !iç muhtelif cihetten tasına mlivul bir rota takip et- sarak:, ıı;arl<olma.kta bulıındn • 
kul bir duruma sokmuştu. Fa- gelen bir konsantre "teııe mıı.- ırıelt içi:ı, tıpkı amirali gibi is- ğu görilldü. İngiliz gemileri 
kat ~ bu anda Marki Fa.ran- ruz bulunuyordu. ' keleye küçük ve müteakıp yol hemen, imdat için 20 mil sil-
tl_ de ımdada yetişmişti. İçeriye Şbndi hatimeye vusul iç;n kırmalarla 91!Yir başlaınıatı. nUe tekneye doğru S'ildırdı-
gtrer gınnez pol!sleı-e hitaben. ınilnasip saman gelmişti. Dk Sa.at 5.30 da kaptan (Fi . lar; fakat anlar henüz 3 veya 

- Daha teslim a1maruıı;.. muharebe ml'rmisinin atıldı _ limor) da (Gnayzenav) ın gark 4 bin yarda uzakta. bulunurlar 
mı suçluyu! . ğındantıerı dört sutten farla olmak halinde bulunduğunu iken (Gnayzenav) birdenbire 

Diye sordu. Komiser iee der- ~t geçmişti. ve pek keaif görerek gemiye yaklaııtı. Al - bardası üz.erine devrildi. Sağ 
hal şu cevabı verdi: bır yağmur yagıııa~ basla- ınaıı Iı:ruvazörtl. her an dahı. kalan efradın bir iki dakika 

- Bayır! Alamadık.. Y\izba- dtğından hedef her an biru fazla yan yatıyor ve şiddetle liste gelen borda Ur.erinde yU-
§1 ın\lş~t çıkarıyor. daha gayri vazih oluyordu. yanmakta devam ediyordu. rildükleri göründü. Sonra eşi-
lı:o Marki, yiWıaşı ile ltaıyanca lılaamatllı macera.nuı ııcımı l'akat elln mağU~biyeti kabul ne kavuşmalı: ürere suların al-
da n.;:u~ haııJedı ve araJanıı.. rla rek yalnndı. Yeni safha- etmemi, ve vakit vakit bir top tına gömülüp gitti. 

bir lllllhavere oldu: I nın ilk on da.kikıısmda (Gnay- atmakta bulnnm111 olduğun.- (Gnayunav) hiç bir muvat-
(Ark.., varı .. lf'lılllllııll"111111iıı .... llilllllıllllillllll1'11Jilll~flllı.flııııııı1'ıı"'ıiıılı .... -,jjıııııi ____ ._ ... _..ıtı:;ilı;iliiili.,_.~;.jj;;lı;; 
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hareket etseydiler ıhtımal efrat d tak"b" retl vıık 
b. ... . en ı m ne su e u.a 

ve za ıtanu.ın daha !ıır çokla- idi-· · b·ıd· b. tel · 
h tı kurtaı 1 b·ı·ro· ge gıru ı ıren ır sız 

nıun ıı.ya ·ı a ı 1 ı. cevabı alınabildi 
Fakat İngilizler tekneııin bat- · 
tıg1 yere yetiştikleri es.nada Saat __ 12.:ı:; de Alman hafif 
filikalar indirerek, halatlar k.ruvtlZOrlerı muharebe kruv~
ataralc ve can Jrurtarak cihaz. ::orlerındcn aynldıkiarın! mu: 
lıtrını kullanı:ıak ~uretile 850 teakıp _cenuba Y':l vernııı:lerdi 
m ürettcb:ı.tından ancak 200 ve takıp başladıı;ı esnada t.n
kişi kurtarabildiler ki, Bun - gizil?"'':" 10 veya 12 mil ka· 
!ardan bir çoğu da buz gibi ~ ılenJe ~lun~:,:orlardı. ln: 
ııoğu!ı: suya dtlı;mıtlş oldukla.- gilız kruvazorlenrun ı>tiratlen 
nndan tahammül edemeyip Alman kruvazörlerinin süratle 
kurtarıldıktan sonra öldüİer. rinden fazla bulunınsdığında.n 
Ölenler ertesi gilnü bütiln me- takip neticeııi çok şüphe). idi. 
rasimi mahsusai askeriye ile Alman hafif knıva.~iirlerinden 
defnolundu. en serii (Dreeden) idi; çükil 

Muharebenin ne derec-e gay- asıl inşa aürali 24 mil olarak 
ri müsavi kuvvetler arasında gösterilmekte idiyse de d~ 
icra olunduğunu anla.rruı.k 'için nizde ZT mil süra.t!e harekete 
İngiliz filosunun ne derece müstait görünüyordu. Bun
cllz't hasara uğramış olduğunu dan sonra İngiliz hafif kruva
göz önüne almak kAfidir. Düş- r.örü (Glascow) geliyordu ki: 
manın topçu ateşinin mahinı.- 25 milde.n fazla sürat yapahi -
ne olmMlI!a rağmen 1ngllis lirdi 
gemilerinde klııuıe yaralanma.- (Ar""kaaı var) 
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Wld\Bd'~ ı ı 
~ZAN:M.SAMl l<AR.AYEl - Bal an ric'a leri 

Bu teklifi duyan Gömillcüne ~r!!~11n!8 u;fad•l ., ~ yetmia iki okkalık tar 
adruıu yüz otuz okkalık kavi, 

bir !ldımıııı. karşı koyması 
y değildi. 

Dil~llıuneli ki, a.raaa tBm alt
m;: okk.ıı fark val"dır. Alf;mı~ 
kka mUlıim bir r.u-hktır. Alt

s:ıııı ('\ü:aya, ııltmış okka da 
kuvvet il&ve etmek Jazımd.ır. 
O vakit Ad•', Moil·d:ın tam 
JÜZ yfrırıi o mı. mııCdl wr!ığa 
aillp demektir. 

Fakat, Mollnııın manevi: var
lığı itim bilir ruı k&dar fazla ki 
bu yi.iz ;,rirmi okkr.ulı: maddi vıır
Jılı: hu;c iıı'yordu. 

S:ırıcabaJı. giire;ıi çok iddialı 
Ye çetiıı olacaktı. ~'ti.ııkli her 
iti tanıt ta milkeaınıel surette 
lııozırlanJllllU. Sarışıııba.n güre · 
Iİili seyretmek için her taraf · 
ıan akın akın eey irci w~liyo.r -
c!.ı. 

)(oll:ı.yı, Gw.ıiilciln,,.lil l', :Ka
y,ııblılıı.r davul zurnalaria ve 
büyük hır alayla :Lı-~'.lana 
ıei.lr~lııııii. lı!olla ile gelen Gö 
nıülciinel.iler ve Kav· ':ılılıır bin
Jercc kişi va.rdı. Öküz ıırabalıı.
ıı, yaylı arn.baları, a.clı':ı.r yolla
n doldurmu:,ı;u. 

;Wıılı :llalil de, del'dclıo ve 
alay ile getirildi. Edirneli..'er, 

'ahyt binl= kişilik bir a
layla davul zurna.lıı.r ça.lara.k 
ianııa™mo --et'rın.işlcrd:ı. 

Sar.ı;aban, Adeta Kırkpınar 
Jıe..'1Pciilivanl.ık güreşleri k.1da.ı' 
kalabahk ve canlı bir ıı=:rır 
yer. . ır.ıııWnmştı. 

SanşabaAe. ilk eYVel& 1'oIJ.a... 
ıım ala.yı gelr-i~ Bir gün ııeıı
n da AOOlı Halllin &layı gcW.ı. 

Gürlış cuma günü, cuma ıııı.
iDUUJdan sonra yapılaca.ktı. 
Giinlerdcn pccy:mbe idi. Top
lQ.nan!ar toplatmııştı. Ağalar 
... e beyler çad"• laı kurmuştu. , 
Xuanlıı.r uyıııyordu. 

)ı(ollanın lıabaü, neş'e i<;iııde 
.!dl Fak.at, oe de o!ı;a ic.inde bir 
l>eyecan v:ı.rdı. R:ı p;:.ıJi heyeea
ııı..n sebenJeri vok değildi. Çiliı
"ü, ne de olııa Adalı Hıı.lil ge. 
tın bir pe 'vazclı. Ne olur, ne 
.c.:ıı~ 1lelıı:i Mo&yı ınağlfıp • 

--120 ağcla.rı bağırdılar: ınışlar; .Almaa ve sefa-
aeıım.ıı ~ için ıılılıığu :l"'I'- - :stı nasıl ~e.,? .Beşçıruırda :retl.>rioe gıdt:relı. :;evinçierini i> 
dıı titnyoııdı.ı. 1 ltara.rlaııtırdı,;.mıa ıı.ed.Cll bo- .ıar ~- Yaşa <il.1e bağır-

ıatı aldzı:lıca Adalı ıwyoruz?. mış1ar_ 
lıir uturıl)'OI", bir kalluyoroıı. Ve Ka~'lllalı ~ da. .-dl _ Bunları okuyunca Safyıı.nm 
Mollayı ~ mıindi. ler: l"ebeşm&aeacf -'~~t:*~•-~-~ 
Ve hem -''....,.,."'• ,,..,..;,.; •---· . ııeae evv"""' .......; .........,.,..... fil.U~ •-_, AJ.J..u.a - Olamaz K1ırarJmız ne 
olarak yapaca.ktl. ise odur.. r gc ·. ua.4 ~ba.barındaıı.dar ,,.,,_ı;ı~ 

Nihayet, biitlln perşembe ı Bunun üzerine Çolak Monıı.- lJQD • iJla a ~ ...... -
g 11e pcıaııi llolla w d.a.h ve iz e kadar çok sevinmı@; 
ıh<i usu ile geçti. Herkes ı nın babası olduı;tı yerden kalktı, Almaul::.n buna benzer nüma-'* çok lııa.moılere girmlştl. meydana geldi, voe bağırda; yi~ıerle ne kadar çok alkışla.-

Faka.ı., Mollamn tanı.ftarlıırı - Durunuz.. Ben, kabul edi- mışök. O zaaıaıı Tlırkler gibi, 
çoktu. Hemen dônt.e "" .Molla yorum. Yim altın değ>), ne var- Bul.,"lll'l:ı.r da Almanların müt
tara.ftan ıdi. Molla Wru tu-ı aa hepııine... dedi. t.efil<i. idı ve bu düı;t ııene belki 
tanlar hep bir k8me tegltil e- Ve bel:ıtdeı:ı altııı kemerini ı;ı- biç bir lı:ı.J.ta geçmiyordu ki Al-
·yorlradı. kardı. Ortaya attı. Bunı.ı. gö- manya deniillie, Jtaı·ada yeni bir 
Ad:ı.lıyı, yııbm Jlıllmeliler ve ren Çolak Moila, meydana geldi, nınv-.;.;...Jnyı.-t kıwı.nmasm: 

Kırlrkıli•ljler tutııyardıı, Sa- b&b:ısına hi!.a.ben: Belç.ika kıı.1...ıeri birer birer düş-
bı.J:ı olduğu =..ı. ~ mey - - Baha, keuerini betine koy, ·; bi:i lıayrıık.l:ır çekti'-. Fran-
danı kuruldu. KliçWt pehli - lüzumu yo.ı.:.. Selini!lte karar ı ııa.ııııı bcı1ta bil'i işgal edildi, biz 
vanlar güreşe ııalrverilmişti. aıe ise oru. göre güı:eşiriz. ı hayr&klaı· çeli.U::. Koca Rus 

,...uma D&llll.ZI \ılmdı Bü- Deyince, baha sinirli bir ordulan ta.rümAr edildi, derkuı 
yilk pehlivanlardaıı bor kaç ki-, t:&91rla: lngı'lizler Gelibou.ıya as!ter çı
Iİ de ~ ve beylerin koy- - O'.;lı.:ın, eenin içiıı bütün ka.ı-dıla.; her g'.iıı day • .1-euüer; 
.... ;;.. ""ra ile me""-~"· gure·· şe ıterVetim feda olsun .. Adalı se- h<:Ui duk.uz ay oonuu...ı. t>Uyük 
-..~ ,... ,_ bir b--'-~•- Gel.<--'u-'-- ,..._ 
çıktılar. ni mağlup ederse kemerimde ~......, "·"·" .,...... ,... 

._,.......,.. _,___ _.:n!!tjine .ltildile1' Biz bayraklar çektik • 

.,~,Q.., ....... ~ kaç al~·'-' varııa <l!lun olsuı.ı... n . .......... R s 
ıloğnı küçük gila eflıes' lırtti.. Sen karışına, _ya!nız güreıı yap- 4..iWL"""'""" ıı=..ıya, ır-
o3vull:ıı.r ve .zurnaJv birdenl.ıt- manı düşün!.. dedi. bis;.:..,ı baştan baııa iega.l edilıli-
ııe -ı:u. lstan..,..:dlıı ve Ser,,~ Be;.-li-

lbtiyar ""-- -...., ~ı-. Bunun üzerine Molla, bıı.ba- ne l...;,Jaı· demjcyo.u ellinize 
-.-.,;u - _,. ,,.... ıruıa ldı: bir mukabelede bulım- . ,_,_ ba·-·"-- ktik. ,..,,,~ bıır.myordu: geçtı, ""' .r•- çe 

_ Çolnk lJ.alla, J.dıılı Bafil madan meydandıın uzaklaı;t.ı. Nil ayet Alm&ııya en bınyük 

yd 
F.dime ağala.n mnkahele etti- d.iJ§ı•ıanının ıııı:tım yere vurdu: 

Jile ana_ • !er: 
Fv.kat, t-m bu .-.d:ı ağn.Uır Rusya a.ınaı.ı diledi. Harbiı:ı. Ü· 

ve beyle!- anısmda 1*- müıııak _ - Biı: yüz Ih kayuycınıı •• çüncli ııene.;.incle ka.zamlaıı bu 
_ ve -~-"""' hllllll . Edir- Kemerle eolıı l'.rıı değil.. Caka- dehşetli muvıı.ffakıyct bı.ze ar-
,... &~ --~ ya !Uzum yok.. Eğer parasa \ tık arlıln ıımıuııılt.ıı. hiç şüp-
oe ağnv Cuı;ıra ~ çoJaııa oğluna versin? 1 he ett:inu.ıyoNu. Bnıstlıı.v011kta 
!ardı: DedilPr. Rwıya ile .A.:lmaııya ve tiç mut.-

- Dal-'-. :tlb ..... Telrlifi.. I Bu mub.beleye karşı Mollanın tetik aulh mu,ıhe.leşini iınza-
miz vac_ • bnb:ısı oğiun:ı bağırarak: 1 !arken tabii bu gcoo ~ 

laınıB~~. ~~ıcıe-'"-~~~~~ I - Molla, Adalıyı yemıraes 
1 

1ar ~ktik. Fııimt ond= bir 
~w ....ıuu .,.;_......,_ bı keıııer -nndir. sene 11<>nra, buH bu Avrupa-

ri ~ ~ Cıı&gmı Dedi. Ve yerine çekildi. Ar- yı işgali &ltm bulıınoh.ran 
..,..ıarıBiz :~ 'Oia yüz al- tık ortıda ıni.inaJcaşa edilecek 1 .Alvıtnıamı:ı,, lıii.Ul.a ı.ı Avru
tııı dalın. l<oyuyor.ı:ı.. mesele kalıumış11. Edinıelile- pad= .enıaıı. toplayan, Rusya.

"··-un .._ _ _, __ "·-, -"'n- l'İll teklifi üaeriM orta= ~ ll.IA bu•ı.a amL;ır~ el a.taıı °"" ,.,.., ... ,,., .._,... ~ . J- J -ı A!ııwııyau.ın atlcka ve dalııh 
di: lira ~il. konmuşt& ihtilfil yilzlindc.tı çöktilguni.i 

- G6mtl'lcline ağıllarmıı, E- Pehlivular hazırdL Ela - , gt;roiik ve o zaman mladllt ki 
~ bir tek.iti _... Gü- JA kazazı ~a ~ geldi, ve utün bu i3gal cl.ılen memle -ı 
_, ida eri.aya yil cıitıa. dMıa lıemcıı yaglwı.ınaga başladı. ketıerın J5i.11.lm Alın:myı içm 
lwyu)oriar.. Cıılanıı da bu . Çak geçmrden Molla da gel- ır .kuvvet ~ bir Af tee1<if 
ıı:ııkt~rdlı para kO)lmo:.sım tek- eli. et.uı.igtir. A lm·ınya o maa 

w.! bir büvilk .. ten ~e- lll' <.-diyarlar. ( .d.rbıat var) böyle dağılıp . . bir ne~ ~ 
· ~.. · · gureş 'ı;;.: mı.n etm~, ~ ıııw..ıara. gınge -

n kalmıya.ıı ihtiyar cazgı.;.· - - cek yerde k.."n di k:ibıığuna çe-

. a.fra. da .IB('ydıı.ncı ohxııı_k m· r::ıt:ED."' " , "' ~, ~ kile:rek ve kendi T<4.riyle k vru-11zerc Sanır :!lana gelmi:ıti. Hıç ... , ~ tarak belı;Jewcy.iA belki oö ,,_.. 
olmuzaa lh:ş ,,,n para amıış uu- ı W. t 11· • • cıli. 
lwı:ıcaktı. • "' • .ougun Almanya yahw; J..y. 

jİhtiylll" Cazgırın ilk jyi Mol- • z 1 nıp;ı.yıı, değil, Afnl<aya da U-
hyı K!_•rnlPlr _,... - ""merakı:... c 

1
• zanmı~, y..Lyılmı§iır, bu uzan-

•-· • ........., Molladan eımnaı. k .. ı.: bi "-··· Cazgır, Molla ile k~rşılaştığı :ınıuıı:ıı !i<> ._. r Puw.w. ese-
Sll.l.dall çok iyi bulmU'°1- ri olmndı;tı, Alm&ıı.yawn ça.. 
Mollıı., .5efjnilr orüreşindeıı da _ resiz. lik ka.tı.ıauıda böyle yap -ı 
ıa. t.-aul.ı v üa <1o1gum!L Yazan: TARIK ŞIPAL -.ı,)I'& mooııuc ~ i= 

Cazgır Jllollaya aorc!.ıı: be1lı: Gerek Bal!nııı .,.,reıı: 
N"'·' Fahe tıere ·tm "--b . . ""..,,_,ı,. _, __ ,,,,,_ AI.ikada. bugün Almanµmn 1 

- M'.<>llıı, m!şallah iyisin?. u-, e gı eye ~.~d-'_.,1<:enkoltukla.,,~~·r-dan....,,....bınne· .' .r yn.pcğı i;ıler Ital;raya ha.vale 
- Haı:ıdolsun UBta!. karar venrek Ka.dıJlijyiindcn uu.>lll -..ı cdilinişti. ltalya, Yıın:ınistııw 
_ a ... di :'-'-, ...,~. da kalkan bef,I va.purıma bindi. Va- gömüldü. Kahvesini iı;erken ,.,.,. l ,_ c.. . 

~tir btı İŞ'ı!. ,...._ J~~ 1 pur tesılıa idi. Kıı.m'lrB.da bir Mehpare: :::-~'Pİt~~K~>· b~ıı~: 
_ A.llah sağlık wrirse, inşar köşeye cıeldlerek, ftkit geçir - - Hıaıumcığıaa iatersa fim- <lan lııgiltereyi Jil!.t:fUp e<l.oce!ı:-

.ı.t:ııı !.. mek i•lıı aldığı go...atesini oku- can'.nı kapat ta falına bakayım ti v.ı 0 za.ı:ıwı. .Almanya da har-
t • ..:.:- maya .a.şJn.dı. O~ibıcü sayfaya. dedi 

- ~-· iyi? M•şa11ahın ""!lııee ~ bir .....,...1• kar- Nllwlin . 'lti. 0 _ lıi bitirecek pililnla.r dilşünmi-

DedL lTukil::>ten, Malla, iyi 
Jü.i. O dcn!ce lı.ızJı ve !ı.ınılı idi ki 
'=n meyda.na çılo:p giireş

&elı: ittiyordu. Adeta bir ya.rııı 
t>'ı gibi olduğu yerde dııramı-
7onlı.ı. J 

Molla., gün>ıoteıı b:ıhaoluıWa
.z.a.mıuı. reıagi aa.rarıyor, çe -

aesi titriywdu. Mo:tanın güre.si 
V>lı h.ı&lı yııp•eatı ulaşıhyot'-

ılu. .A.dak Halil de De( eli idi. Ke. I 
yifli lı:eyitl.i gWilyor. Etrafın -
4akilere atıp Urt.uyordu. Hatta, 
-·tiyar Cazgır .Ad"1ıya ritti -1 
g:ı uman fU ıtilderle ~ -
ktpuştı ! • 

- Abe om., Çolak llolla 
IMl yapy.or? : 

Demifti. 
İhtiyar Cıızgır oev&p ftmllo

.tl: 
- AJ:ıe fy!dir •• Seni bekJi]Q' 

'ile!. 
Malı Halil de heyccaniı idi. 

Moll•d= mar ıftr · · 

,.---------------..ı 
Müsabakamız ıı 
R!:~D=beka.- 1 

mısın IOD pe.rcamıu evvel- l 
Cll JM:!ll'8delı: hitama eMllİI 
b-Jlunınakta.dır. Şirı:ı.di eJinb.. 
de IGna.n (() p&l'Çayı yaııya. 
na getirerek heyeti JllDUmi _ 
yesıııtten tek bir re'Jlm vb
de getirecek ve bunu nlıııı.n 
l!OllttDa } dar ~fa 
"~ba.kıı. memırrl • ad-. ugn,, 

cön~. Bu
nu doğru olarak yapabilen 
5()() Ok:uYltt''!lnuza list('.,ini ev
velce neşn:ttiğtıı:iz l>:ıymetll 
hediyeleri t:ıkd·m cıl<>eefi• 

.. ~ ..,..~ •g -- canına Blnl!le ,...,,. l"ll vııkıt bWacıı bl' 
IJllqtl: "Berllndc miltlıi.ş bir teu kahve h;meye de fııt ~r-ı * ' 
cani,, rnlctı o bC:yle cinai yazı- mal< m~iyle baJ}lamışb. Bulgar komljlllarımız acele 
Jp.n ı>!·n'!Jlay.a b:ıyllırdı.. Ba~ .. O::erı Japoıı Jruııariyle süs- edıyorl.ır. UMlseler, ııeviımıelı:-
~=· ~'ttüodelti = ::ı fin<:=~ ha.va.da aıeyzt dai- , te olduğu. "1bi yeiııe dli§mektc 

.. -~ ...,. er _çızdirerek tabağına kapat.. de ııa.b.ıriı olmak Jh:nı gokliği-
basnwın doauk ziyuıı altında. tı. Bırll'.' .soh~teıı ııonra fin - ni bize ibl:Qr edip dıt•'ll)'or.lar. 
s:ılıaldara kadar •Mıaai., ro- canın dibı sogumuştu. Mehpare 

1 
~ ·A 

1"11 büyük bir '""rakla ft- tepsiden fincanı alarak aydın- __ _ ·- ~ -
kır."'<!11. c;,.,,e e.v- 9 --Ula et... 'ğa tutup 'SÖ>:,lemeye başladı. ğa hıhıımm 1 odmıiy......ırt-; Yo 
leor - altını olı:ımıaya devam . - Hıı.nımcıgıın sana büyük lıı üzctindc büyük lokanta -ı 
etti. bir kıamet var. fnşaal!Qfı haJll!'- Jardan biri· e ginli.. Burası da 

"nerliOO" meş!:ur DtıPseldorf lıııı... ilıdet& ıınt sırta deneeek kadar 
e&'\ıtvanua benıdyeı:ı bir a.d.ı.m - Amin, 1IOIIl':l: ka.lııbalıktı. Bir müddet bekledi 
.,tnnı• . ayetlerini gece - Soııra.aa, ha.naıi311 av d,,;{- ği halde gıu:ııoıılıardaıı hiç birisi 
·-.!iyen bo katil lrimyetinin te,- lll1lŞ; bir yerden de bilyillı: bil" gelmedi. Artık ac;l1ktml ~ 
hır.ine yanyacak hiç bir iz bı- · para geltt.ek: 1 döciiyoıdı.ı. Yanda.ki maıııı,yal 
ralrnııunalı:tadır. Canavar esa- - Tamam mı! 

1 

b.uıııct e<lm garaonu ~:ı.ğınnak 
ııen çalı tenha ol:ın Berlin yeraltı - Hayır banımM!iım. nuıksadiyle b8'1lll ı;evirdiği m-1 
tre'1lerinde gwe seyahat et - - Dc!!erıe f, dık kv.bultlıı.ft, roaıı, göı<.!eri; bil• çiil y~ göz-
me :te ve ilci yeraltı istasyon-o ekmek kırmtılıın haliıı kabw- 1 le kıırşılıı:ştı. Bir d.ıı :kinde, tatlı 
&raBlndn. açıkta gt><:erl<en o sı- den dıı.ha <;<>k kayıptan haber bir haıı: duyma.k!ıı. benıJıeı., ha
rada va~ bir kadınla yıı:I- veri,.orlar .. Rer neyııe sonra; fif bir korku hiıısettı, korlaı,a.Jı 
nız laı.L"llı~ bulunuyenıa 1ıa.rıı.n. ı - Sonra hanımcığım insan ta da halılıyd.ı çünk\l; d:ı.l:ıa bir 
1ı1rtan lıi!istlfade yaklaşarak, mı desem, kartal mı desem ka- ııllı:ü yol gidecekti. Yemeğini 
lı:a.dm• tnmden tqh:ığa fırlat - mı.tlannı aı:mı, iyilik etmek yerkea o giiıı.lcri.ıı sa!Wli ısrarlı 
maktadır.,. için sir.e bakıyor. Bir de }'Ola nao:arlarla kendisine bakıyor

Ve.p11T l'ııkcleye J'Sııaşm13tı. çılıı2.cak8llllz. Bu bellıi deııis dıı~. 
Guetaıiııi btlıyank köprüye belki de kara yolu.. Besı.bını görerek caddeye 
çıktı. Vakit, daireler'.-. tatil Nihal lo-n-ak bir b.hbha • çıiıın~.a dı.şarın.ı• ılık havası 
zamanına taadüf ettiği için, tarak~ 1 k uııımu biras y>kadl. 
(tramlıay.lar, kırtııp1a.rma db-j - Tabii lazım eYe ~diııoeye Yıı,,,öualann vıtrin~ne ba -
mir tozu çekmiş miknabslar) ~ iki yolda da tıeyll~t ede- 1 lra. baka. tilnele kadar yürüdü. 
gibi 4-lu geliyeldn. Epeyce ceğim. .. ~ektar kız belli olmas Çok yoralmUfitu. biletini ala.ra.k 
be.ldedi~ halde lıi:r tane bilej der glbı alnını bun.ı.,tura.raır vagonlardan biri!\e gırdi. Uy
bot ~ .arabası ~ dışan ~. Şaat 8eldre ı:elııı.it- lr.uaw:luk ve v;ırgurıluktıı.u giiz
Bu ria..ıe de ~ yoktu. j ti. NlhaJ .rerındoo kal_karü ay- leri kapanıyordu. Dirseğini o
Keoa.rda. danın tabiye lpret i nanın &ıunde ma.kyaı ı ta.ııe - turduı&u kana.penin kenarına 
ederek bindi. l ledi. :ııehpare odaya girince: dayıyara.k ellcriyle gözlerini 

.\rkn.da.şınm a~a gel - Bana Allaha uııtıarladık. uğuşturmaya başladı. 
difji vakit hizmetçi bpıyı aça. Fah.ame~ çok ~k 8Clim lli.iy· .A.vuı;laruu her biri W--
rak: j lersın diye sokağa çıktı. Kam l.:clırihaları kadar siyah 

• • • olao gözleriw:lcıı çekince, irade-
- Fahamet 1ıa:zwn N'ı.i:TlıetJ Nihıı.I tramvaydan Parmak- .Qi haricinclc bir: 

beyle birlikte, anı:ı.esine yatıya k.a.-da ·n k .nı-~-· bnftı-. • ·- 1 _,_, __ 

gittiler. faterae.-ıiz. hiraz otu- ı dı,"~nak~a~ b'a';~Jm~ Çii~.k~ık~tada 
run. dlnlenlrs·niz dedi. bir kaç parça ufak tefek alarak gördil.,:fü o -~ı.uı ad:ı.m otUl'll-

811 habere Nihalin canı çok dönmekti. yol'du. ~~a;ıctede okudu-
sı.kıldL Ta.aa! .. Düııyanııı bir u- Bir ııaattir dükkdn diikk!ıı ğu sat!rlar geldi. Şimdi l<endi
eu kaılM uzak ol&ıı v<)f'(Jen ır.el- dolaştığı için hem yorulmuş, j si ile o cinayet arıuıı:.da ne ka
rni. ti Şimdi ayni yolu ı;-eri~in hem de acıkrn.•:1:1. Ru sa:;.tten j dar çok mil~abebet vardı .. 
geriye dönmek zor o!.-1.C:l.kt.ı. sonra Kıı.dıköyiine kadar a.çlı - Sonu aay/a 6 ıtütım 1 de) 1 

aka O ı, c·a~~ • .:--
~-~""'~· •• , •• ........ ,,,,, t •""""1V~ 

Dl ft 
a 

s 
su ; 
anı 

y 
• 
1 e 

~ ıtı.ımuıt mıuıblar sıt· F'eu:ıu rcklrop ıw.;nıttrk. Onıı til 
mm ucuzdur. • pRE<lr yat>- f " ()UZ ""rlrim. 
~:!_biliyoı."llbeşrnız. otuz ıırb:ı.lık l KOaRnGeUNALm Zeki 1 Tabil geri döııdllk •. 
...... u.vyu on lirli}-. al& llir- vücuduna tıpatıp uyguıı ~J 
ııini2. Şeyet p&zarlık y:ı.pmayı vert bir manto çıkardı. ~ 
lııilmiyor::ıaııız, on beli .l.iralık ki ıekcye dikkat ettim. 11'; 
ırumtoyu da otuz llray alıp oı;e • '-- •-~ • · il h ·· 
dosta. öğliıımilk iml<.inım bWur- ku.lağm_ıa ?sıHııdı. Hemeı:ı. ağ- JUJpya .ı:....eını e cnuz 
8Unuz. = tı.k&Qım: mış bir leke olduğunu g 

Bu s6zümli ygbaııa atınayuım. - B~ işi ba.ı.a. :ıı.t.k... Y&l..uıa - Ea .• Söyle bak 
Eşinize veya kmmz.a otuz Jira.lık ı !JllP gılli ~"111.. • 1 diın .. E a ne vere~ rJ. 
manto giydirlrnek, .,izin i.;in hiç 1 .Abp~~ım, ıtaa.t ~'e mec- Adıınıcaılııı, uz:ildi, b 
de az göriilecek bir ~tef deiiil- bur kalcu. Kautcyu mced.en ın- 1 idst.ıı ııtnıınraJı: aıı ıl 
dir. Amma bu manto, hakikatte (Y;:.y~ :--->dld~ e~ ... "ten sonr .. ın.. 1 isted .. Bmı de lcia lir: 
otuz lıralık dcğilmi!; de an beş sahibine dondüı:a: Jll açtım.. , 
lınıhkınış. Bur.un n" alıemmiveti - Alı6 verişte d.ıı>-t.mıık ol- - Aman bo.yım. dedi. 
var? Maksat, cepten otuz lira- m&"'-. ~minin i tiz fa..:..a i.>~e-' 4iyc ~ardığmı bu ııuı.JI 
mn çıkması.dır. Ma.l:lın yu, bir ~:ı:. Fa.k"'t mN<lenf biz. on bir baya lekesinden ~ 
,eye fazla para vermek, oYar- ~ı liradaıı faz.la -..ereaıeyeet'ğiz. kusuru var? İ. 
dalık icabıdır Hovardalık iı;e· İı'.are eueı;;;<o. hıç dolaı;mı)'alım. - Ben, kusurd.ıın f:ıl~ 
dofltu, dü§m~ hasetten çatla: Çcl<i~ çeltiı!e .!=&'lığa _ba~ mam. Senden lill bir rıı 
tacak bir mcziyetUr. Bnııuula lıu.ık O, on seki& liroyu. ınuı. dım; bu:ou c;ı ıırdın. F~ 
beraber, Allah, ıenıcu cümle- Rea de on ~ liradan Yl>'ca.rı ralt ı.e·kcsi ac var. Hem~ 
mJzi. bu meı:iyeıteı.ı ım.Jırum çıkm •. dı.m. llılaga:..ad:m ayrıldık. lekel. ma!a on Ura ve :;il 
eyieain, amin!. Her.il, atkaıın.:claa ı>ei:lewyor- , na evewla seıı "enıı.y,, * du : y;ı.lııcı mı? 

'Geçenlerde ha.tırml lormııı1ft- -:: Tckmr gel1 . yirmiden • u~t=yalım, a.1 aşağı, ~ 
eağıı:ı.ı bir ahbabını geldi. 1:.'!r ~ bır • ..on bunu liae .. kan, bil· lira geri aimalc ~ 
de kahvemi içip beş kurqaın11 . . * . _ çılıa•ıp hlı: on lir.ı.l.ık · UJ3"J 

·vur ettikten sonra: ı ~ bt.ılıa lıır mag~a Mantoyu alıp .,;ıktık. ıfal 
- Y aau, dedi, bizimkiııe bir ll~ı.:nuyorduk. .Eu sefer ilim- bine bir de yemek 

manto almak iııtlyorum. Ben, , elik lııı: Jlllil"lli;r.m.den y11.ıan madJf.ım.• hi'ı.li y.a.ıuynı:UJll.'. 
ınabn iyisinden, köt-.iırüı:ıden çıkarılmam~ a.;..-l.-.a tarafta ge- • oJd, bir tanıdığa J 
ulnmam · hele paxarhktan hiç ı:ı.ış hlı ll8. ~tıl;:. A:.kı- O d3. ıülallÜle m:uıto aı.ııf 
çak.ıu&ı.ı.' V&ktin mllıwidf'e be- laı-dak. <r:ıl\tlllarc!a.n bi.r'.si indi- de &yni maı. .. 
ıııber gidelim <a münasip bir ~~ bınsı .ıaldll;:wyor ~o bi ta~i _ Kaça a.ldımz? • 
wey uydor.ı.lun. ıyı ~ ~lduktıu:ı ~Yle.'.e=· Diy& sordum. De:!"ııı. J:ıi( 

Cen.p verdun: hepaıne yiik.eek fiyat wteiliyOl'- ğiis ~: 
- Vallahi a.ziı:im, mıılıa iyi- du. . • - Sar!llA n'lisim ! Sıi" 

wiıri, kötüsünü ben de anlamam; • P~·Wtt'l "~ ~kı.nı te3 nıılıası. ,,. ~lirayı 
amma müke.i!11'1c~ paur~ -ya- olnıadı~a ~t getir.ınnıı ;_. , ee gö-,Jerim faltaşı gibi 
'PllirlJll. McseUi. cili lira fıyat :ıs- • A:.izıaı, ': .•.bu: f:ı;;ıtJ Ye. m bıı;:ı. a.ldnuz? .. 
tenen bir mala hiç yliıdim Jı:· nlaı-ız ..• Bııyle ıyı ve p~.ı "Dolrım iu·:ı.ya. d&k!•! 
.ıı:anna.daı.ı a.nc:ı.lı: on lira verı- manam ~un bile "~yu: .. , ad• ~c~-ı ylinğ:iıı ~ 
rim. . Bu.nla.ı.ı;ı ~ ~ ~tu, en ~- zdi:ı:\.. D~ drcln lıit 

- :t.laliım, m&'llım, d · i. Bu caz manto han;;:Sl ~'" sen bı
tabiatını bildiğ-im için s~= gel- ze Qll1l ı::ıl<ar .. 
diın. Saat t:ım on ikide Beyazıt I Mağ&:.ı ıısbil>i umplar.ı, bir 

· ,._, d "'· - defa ""'U.ı.rnl.u: me;d;ı.nındalti saatin d."v•n e --. ·-
l:ıuluı;;:ı..ıun. - BU: r.e ııı. ıııı.a1 ııatmayu:, 1 

.-. b&•,ıuu!. . 
Saat 011 ikiyi ~<'l'~ geçe :...... F.aka-t " .ıtt r-.. maJ. arı-

ra.ııdevu yerine gittim. Bııktlm 1 :y-0nııı; ehı~ir · ııcuz olsıw.. O l 
ki ahb,>.bım ile a.iJcşi bekll?yıp ı .lıa.lde size paramız kanıet ol

duruyorlar. Goc kaldığımı. ma- -=--.:..ı..M•"-·-
zur gö8te.rebilınel, içiıı bir yalan J ._ _ _,_~7.". ıııı:ada ıır-
ızydurarak kendılelinden özür ........ u.ewuı ........,.. .... 
diledim. M - ··- _,_ bir - Şurada Lir maııtoı:ı.:ı. V3l'. 

· . eger aıı= "" sa- Müsaade ediı:ı. ele göııtereylm. 
Diye evvel gel.'lliı,!er. Ahpabım: j ,..~il .,.;;,., .kua ile koluııa ~;;_ 

- İki sa.niye evvel gr,fmi~ ol- 1 ;"""""=::::"::-::::::::;::::;-;::;::::;:::;::::;;::;::;;;;;;:;;;; a.ydm senden biz özlir dileye-
cektül, (!adı. Hatta cilı::mc.mm 1 
mazur g;>s'..erebilmek içtıı bir de 
giiıJel yalan uydunıııtıft.Uk. ---Gillüşe gill". or:ıda.ıı ayrıl- , ____________________ , 

dık. Kapa!ııçaqıyı bir 
bir ba~ fethedip Mııhmutpru;a
<ia. biı: ma.ı.ıiflı.tura. ınağar.aaında 
karar kıidıJt. 

Jlağıı.za ıınhibi, biu ınübma -
diyen dil döküyor, d:.ıhı. ne ala
eağımızı bilme;.lm aKlamw çel- • 
mağe <;allşıyordu: 

- ?ılantolıu'ıınlE, paltoları • 
mız, elbll;eı.Jı. um~annw;, h\."'t" 1 
.aeyimlı var. BütL.u ç.arŞJ;)'ı do- arasında da miiS(. Ba11anlar 

bakalar laşsamz, bi~den ucuz m:ıl sataA 
bıılanvızsinıs. Biru' çayt kahı.-.. 
emir buyuı1ilina.z llll? Hani, lsl:mibul lıimklet ajanlığı ru 
bizim Dursun a.ğa.ıuıı Çt.)11, Jr.al.ı- ~ gayet llCflgin bir b~ · • ıat 
•esi cana ca.ıı. ka.tıır. programı h&Zirlımııştır. Bıı!< 

Arkadaşını, bu bir sürü Uraeı 8ll!'i hal!nde tertip edilllB tqvik 
dlııledikteıı sonra.: müııabQk<tl.arıl\dım sorıra. 19 m:.l-

- Bız, bir lll&Dto istiyoruz, yıst& Edirne ile 1ııteıilıul ara -
dedi. Falı.ııt eımaf işi olsun; ya- mnd:ı lrir bisilrlet mu.ltlU'em&t 
ni hem ucuz, hem da.yauıklı_, ı yarışı tertip ~~ ve bu ya-

ya.pılae.ak 
, .. lt ıniliı~kal:ın 'F~l. 
r:;.r venıı:_'tir. Bu mili;a 
da. '.Bi,;lr .danın ııiZ8Jll 
sinde ~ ;ılrtır. . J 

F u bol .Ajam Nuri f!V: 
İzmire ,.idiya~.J 

Ônümilzodeki pnor gTJ".: 
mıre deplil.smana çık~ 
Gal:ı.tas.a.ray - Fenerballq' 
Jıi;:ieriyle beralıer rutııı:1 
Nuri Bosutun da gidec~~ 
ber aldık. Lıtanbul futll"" 

Mağaz:ı sa.hlbinU> mesele au- nııa bütün bö\ı.:elerin 1,aıımmış 
l&.sıJ.m.ıştı. Bi.ıı, dimclik bir meı-- blsildetçileri i~ edooeklel' -1 
divendeıı. yukan çılrn.nlı. Bll- dir. Bu mtisabıı.ltıı.ya ;.,tirak e
nuıı, her renkten, her l...oydan, dccek ola.n bölgelerin lıisild~çi
hcr cınııtttı. yüzlerce manto ile 1 !eri 18 mayıst.a İstanauld:<ı u
dolu bır salondu. Alıpa.lnmın a.ı- ' luruıcaklar, yarışla.ra T~pkH.!S' 
lesi, bu mantola.nn lıepaini. bir- 1!IUrlar:ı haricindeıı. beıılanacak -
den alacalnnııı pbi: tır kaç senedir dedikodusu 

- Heps.ı bu kadar mı? B. -"-"alrad •- den fzmfr lıiılren:ıl<ırini :.ı• 
D. d "-! oo'-•'"' bo- a ,,......,...,, mı sonra. .,... ·-- t ... ' ik --'-hilm k w. 

.,.,,., 1~:-: iL ...... ---. tanlıul blcl'.ılct ı,ıımıpiyoıuın ~ ""''. """ 0 
J- yııpılaeıılc bu y:ırışlanı da dlf::u • ıııeyaha.ti yaptlğı söyl 

- Daha ne olıı.tm. bsy.ıı! bölgclerde.n giı-mek isteyen bi· diı'. 
llla.l!a.-ıııw: en ııoıı ıoodndır. sil.1etçilcr mil.i:.ıbaka harici o- vvvv""'"""""'""'....,..~_,..,.. 

Ah-'-- tiircmnı '"''-"-" keeti;--- ............. ~ kab1;U edfüıcek!erdir. Ha-' IKTISAD 
- Bi% eımafu. Moda ile ali- :ı.ıran a.yı içinde yapılmam ta. - ı '';; karrnr eden Türkiye biı;ik.'ct •a.ııtaka ...:- _. ...,. 

Jı:ımıız yok. İiltiyonıı: lıi dıu'a -1 ııamplyonasının şehrimizde ya- •- ,...ar.,, ,.. 
nıkh bir şey olsun. MıüWı:ı. ya pılması muhtemeldir. Ajanlık ve Deniz ycilan V 
~ler kesat.... . • ba.y:ı.nlar a.rasmda bisilı:let teş- müdüri ~~•di J, 

Lep demeden leblebiyi anla- ==========! EP ırJ'.f mıyu al.ışık olan t..iocar, aı;kı- ~araya giden P~".ıJ 
dan bir manto indtrdi. Bayaıı, ı n 1Şlet.meili umum nı~ 
rengini, biçimini çok beilenmif 1 Tcldrdağına giden mııı.lll"'-' 
olacak ki bu mantoyu hemeıı Çıımb rlı'f '°'Ş man r.eisi Refik Aynntıı'~ 
lllrtma ~cçir~. Ayna~ kaJ;ıısı- 1 Ü ' mize döıuaİliierdi!!. 
na geçli. Magaza sahibi, müte -

1 madiyen dil döküyordu: 11.inemaantta Mür.akaba bilro9U ·~.ı 
- Sanki ölçüsü alınmış da .rsa l rO ve dı~ ticaret ': 

sizin vücudu.nnza göre diki~. 5\ uylS. mtıdür- ae!dl~~ 
Fiyatı da gayet ehven.. 30 llrova :g~ ~ 0 p'f 
sudan ucuz~ İki ı;· n evvel aVıu Ticaret Vekll.leti •ı 
mantonruı eşini ot - beıı l'~n.ya ..., An«ADAŞLA.RI ta,...cından ~t dairesi ır,üc]üril ~f.. 
verdik:. Aınmıı siz ,nız .. B•.".•yOk o s [ O • ile fiyat mürakebc li 
Sizden fazla istcyeme;i:;. 1 - (. tl dürü Seyıh, -şehrimiJOC .ıe 

Ahpabını, bu tınıdar:ı aldan. l Ierd;ı·. Bu zevat lth:ıJiıt ~ 
mı . Yirmi beş lira teı.Jif et- , BilcUor şimdiden sinema cat birlik erinde ~.a.tıstll'!Qo 
meı;e hazırlanıyc rdıı. Bunu, j gışoo;ncıe soııımaktadır. lamışt.ır. 
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1 -
==.;:c~.._,;.- -1Bey k.ozda yapı .. 

Üç cephede 
harp vaziyeti 

f: l) Hiç bir b:..<;an go;ııe,.. ' l <aaı ıa .. ,, 1 ıncı .. ,,ada> Dı·aç ı"ş 't f71orı"na da Mül1irn 
-- . 1 

bir ka- Sollum önünde Sovget.japon. 

lan hava 
deneıneleri 

(Baf Uırafl 1 inot sayf•d•1 
IDeyen lta!yan ordusunu sıkı- edildi 
'Jıkb} ~ o!'.ı~uı- Alma aarruzu 
tıefiklerıy le ve dolayısıyJe d&- 1 

• • 
nıın pro1esı siddetli muha- palrtı .. 

lunrnasın.ı lilzum görlllmedl?U, 
<>v, ve mahalle itfaiyeleri tara
fından söndürfilmilştür.11,50 dıt 
hUkümet ta.babetine bir tahrip 

c} ~~u!ııc::;k. Yanan Almanların l&r-an- be le lİyor 
:!na ~unaıı t?Pl'Uk· dılıla l ilk nıuv;ıf-
mak, e ınAni oı.. • • 1 Alma 

dJ . Kıyııarc1a. hAkimiyet te-1 f akıyetlerın • 
ınını ~e denız_yolla.rınclan lııü- scber./eıi ı lerın tadeyı gU~leştırmek, I ı-· 

AllILilı ve lla!yıuı. a;ianslan. <B•t tatarı 1 ıneı ... ytadal •o 

lar cep 
ı, 

e· 
• • '\TV llil 

lı yorlar 
n.a gore, iki Mihver ordusu Oh- blla • Yugos~:'ların clı~de bu-
n Şuna; bölgeııiJıde birleemJ lunduguna hül.ıncdilebillr. ( e.,. toretı 1 inci oayfaJa) 
mı:va.ıfak olmuşlardır ye &<ımaıııa Uıkrlhi konlrolü elinde bulundw..ı cuıı· 

'ı: ugoslav cenup ordı:ıau, bir Rom~ . 4 (a.:ı.) - 8lefanl a-
1 

nun d~lili olarak telfil<ki euıl-
mıı<tar za.yı:ı' vererek dah" ,laruıı bıldiriyor mekt ·dır 
'd<~ çeldlmiı;tir, ı.e Rcuter aJan.sı Draçın Sırp_ in: Dogu Afrikasındaki ruubare-

'I unıının obiır ta.rafııııdaJı:i taları tarafın :ın işgal edlldi,,öın.ı be aşağı yukarı bitnı.4ı olduğuT' 
razi, Yugoslav birliğine sema-! b1'gÜll iki defa bildirmiştir. Ro- dan. orad3 ınmı:ı.rebe eden mtit-1 
pati bcsleıneyen un.."111'!ar~ manın salahiyetli ms.biıllerin • tefik kuvvetlerinin diı;er ruu
meskiındur. Hırvatlar M8'C de bu haber ka.t'i surette yalan- harebc salmclcrıne gunderilme-
lar, Sloven ve Rum ~ a;;;· lan!ll&ktadır. B! beklenme :tuiir. 

1 mıııJarctır ve ordu, nıüd'at • &rya tekrar b<ımbıı.l•nO. 1 . •-·" 
ki . k•-- zlı aa<Ja. Sof .,,__ llea1lz ciddi ç:l.l'ını;m& Ouı.cn•u mı •4WOl ğı d rpiş ederek, . yıı., 1~ (a.L) - B._- ,... Atinıı., 14 (a.ıı. ı - Cepheden 
lllla toıırıı.klaroa sava inak - ,ıansı bildiriyor: ı haberlere öre 
sere, büttin bu böı . U· !Bulgar hava müdafaa ku- alınan en son . g .. 
nııştır, Hatta 'İ'u .gulcn bırak,- nıandanlığının tebliği: imparatorluk kuv~Ucn)'.IO duş 
iti hükunıet ~ocrka . keruınnııa: Dün gece !ngıllz ve Sırp tay· man ıu-a.sıııcla henuz cııldi ça_r· 
1'3tuıı:ı d 1 ezıııın terki yartıieri Sofy 'la.ki gayri askeri pışmalar olma.mıştır. HareKat 

Bu and; \~,~~~l ı.ır hedeflere 'den hileunı et . devriye faaliyellctine ~~~~.~t 
he-nen her i.aıa ın av orda.su ruWcrdir. i:1:uıca zayiat azdır., mekte ılcva.m e<lıyor. Gorurıuı-~ 
m: ı:-uzuur da.n ruza Ha.sarlarlıı tanı.iri için JilzıımJu nazııran Abnanlar kn~ıların 

lu .....;, b'"tün' tedb' 1 al t dakilerin müdafaa hatlarının b - uunun kurtulıı§ yolu, u ır er ınnıış ır. k . . k1 
1 '"--1" Hnsnunı 1 Niı;in şhlı ıle ı:nıııışıııalıı.r uvvetım yo U} o:r &r. 

oru. ·-:ın blly\ik bir0~t~Ces~k, Londra.. 14 (a..a.) - 11 ni- General de Ganlle Ynna.ıılstaıın 
ııc,_~ Lal ollll'şa oısun c:n e, sanda Adolf Hitler tümeninin, ı,"Cleoolı mit . 
lııt•. aınetino tevercUh et~ek ıp hır tıı.aıTUzunu hg llz piyadesi Londta, 14 (a.a.l - Milsta·j 
cenup, n ılerleyen Alınan 0v tardetmlştir, Dil ma -ıa. ağır kıl Fransız ajaıtsırun Atinada 
du .. ~uu.Ya.n,". n vurarak mü~: zavlat verdirilır .. ;tir. bu!unaıı muhati!ine göre Ak· 
t lıklerıyk· bır ı:r. •ti G 1 Yugosla.•lann Arnavutlukta 1 ropclis gazetcsı gen,..rıı.l De 
h ,ı ·ı ı r, t bb , n ~ıait ~ Drıç limanını işga.1 ettikleri öğ- I Gaulle'I gmCTıı.I Catrouxnun 
nı b:ıdh •Y<!ı !ar. gı renıtncktediı. Bu habere bir Yunanblıı.rla b. li!<te ınllcadelc • 

A. ına ~ad~oları, Yugoslıı" çok kuvvetli ııebepl r dolsyı-j ye iştirak etmtk llııete Yınıa • 
on .. ~u ıı k ra ti b. ler tı : sıyle innnnıalt lazım gelir. nısuına gitmek \unidnde .olduk • 
in ta d v ..n1 U rl. r. ~Jp Yugoslavlann m:ı ev1ya? Janna dair çektıkicrı bır tel · 
or u nrık venıc ının kırıl. nıUkeınm ldir. Yugoslavlar Nı- grafı neşretmiştir. 
ll!..:; oldu unu ZJnncltircc ,k şın ~ · de mukabil tsal"ruzla-1 • iki ismindeki Y·ınan haf-
k ,~·" f"l!'J'. n '.at ı- nuz .; ra dev= ediyurl·r. Diışmanj taıık mecmuadın'n İskenderi
fı ı •.1 '"'•K ıri.ır bu k: Kım:.guyovacı 1.ekrar iı;ga.l et- ye m•ıhabiri ile görilştli~ es · 

'•r1 ın, y:ı, k v . ·y e k'.lh , ruişl . nada. Almııııyarun Yunanıstana 
et .. ~k dogı' dur. uı İlk A nı ffııJcıyt"tlerinin' harp ilitn etmesinden b_:ıhte<1en 
• ~un nl•,t.ıu a; l!Mlboµlcrl genM al De Gaullc demıştir kı: 
ı. elaıılg il ıu 'ıtu ti ve bir At: J.4 (a.a.) _ lnıa.nlar !falya harp ıstemediitinl iddia 
k !<. n l:uv; ' tınin Ma- y oslavyıı.nın ı ti!Aııına ba~ • etmıştir. Fakat hakikat'e lb.1-
h ~~~)' la l".;.ır . rlnı ·iyle ta- lar başlaın z tanklannı Yuga&- ya yalnız bir şey istemiştir. O, 
lükak' ~en vo yet Arna-..ut- la-..;-n ile h •!•;,rı2tan arM:ınrla. da lmaJların Balkanlarc!a mu 
grri · 

1 

k un-ııı ordusu yan ve k hududa vıı;n ·cJarı!ır. Yu!!os ·t &hale etmesidir. Ru suretli! 
d kıun en orna.smı temın ı:.. lavJtL n. ..nu ött ,,nr.11.ıffi ou ıt ;a ttuıuncm:gu uııı:tBl.Z vll. -· 
l'f r :'»r c l'.tıe ~ ..ı. ltıe ınecn11 r • Jar a ya ın ğa m·• , ak zıv tin ıslah edileceı;ini zannet 

'
1
' ır. Fi'o "1ıl bir mey. oı ıu ; rila da hu mııvaffıı1<ıyet m·ı~ıı~. Bütü:ı Oünynnın kurtul· 

d "d ""
1 

' l> ;;Ja<1,.;1 k • 1 . tnc p k pah ıya mai ol- ması için açılan rnüm.J iP.de hiir 

Hükumete ait bazı em· 
lakin \.'akıfla alakası 

rebeler başladı 
1 ... - 1 
!Mınr kes .. iyo; 

Ankara. 14 ('l'lefonla) • U-
.uı;;aumetini~, 
'him bil' 

toplan s-; 
(Bat t•rafı 1 inci ıayfada) 

Mıııır blildimethıin t.oplantısı 

Kahire, 14 (s.:ı..) - Mısır ka 
bincsi askeri vaziyeti nıilzakere 

için topla.nnııştır Mısı rgencl 
kunııay reisi toplantıda hazır 

bu!ı:runuştur. 

--•111--

m • e mülhıı.k bUt~clı, daıre 
ve mücssr..selerin tasarrufu al
tındaki icaretcynli ve muka
taalı gayı i menkuller icin va
kıflar kanununun 27, 28 inci 
ana<ldcler;ne tevfikan hazine 
mukataa IJ..deli olarak her sene 
Vnkıf;.; r Umum Mlidiirlüı;üno 
ınühiın miktarda tcdiyatt.ı bu
ımunaktac!ır. Bugüne kadar Ev 
kaf Unıunı Müd1fliiğllne ,9 
bin i20 !ıra tediye etlilmi~tır. I 
Devletin millkiyeti altında ınil • 

yuıılıırca lira kıymetinde ve 10 Mecı·sı"n du·· nkü bınle.rce parçıı gayri menkul 
bulunduğunu gören hllkümet, } 
bu gayri menkullerın vakıflarla top antısı 
ıı'filtası o1anlarırun birer birer 1 
tefrik edii!C\ezinrlcki gliçıüğü Ankara 14 (a.a.) - B. M. 
gotuu:u ı.; bi vakıflarla alfilı:ası Meclisi bı{gtin Şt:maeı.luin Gün
ola•ı gayri menkulleri Aatmak, altayın b'IŞkanlığında topla • 
bir tarafa tahsis ve te<ıcit etmek narak belediye kanununun 23- I 
hususurıdaki ıııllş'..iil"tı <h n~ üncil ma<ldes!ne bir cılını. ek • 
n •t bara aldığınıfan bu idarı knnıesine dair kanun teklifine 

1 
mÜ.Şktilleri bertaraf edecek bir ait dahiliye eı~ctimeni ına.ıba· 
kan.ı 1 projesi hazırlamıştır. tası ile 27 kfu1unu1>vvel 939 
. Ya_pı!a.n tetldka.ta naza~n tarihine e ve mütealap gilnl~rd& 

~mıdi, tahakkuk edip te hen uz 1 vuku bulan zelzelede r~vkalade 
ödenmemiş mukataa vesalr be- h;zmetleri gllriilen bazı malı· 
ile !erin yekilnu 2 m!lvon !lraya kiımlann cezalarının iııdirilme
bah • olma•taclır. • sın• ait kanun ek knııun liı.yi • 

Hazırlaıııın projeye n~ı.ra.n hasının ikinci müzakerelerini 
bu meba liğ her ııcnP 3~ bin ya.par~ kabul etmiştir, 
linı<lan a.şağı olmanın~ .~re Meclis bundıı.ıı ııonı F. <iovlet 
V:~lnflar Uraıım Müdürl.ü {ilııe demiryoEarı ve limanları t< ka
dört senede_ t'8Vlye edil~ck, üt saııiıvına ait kanunla.tın ba
b•ına ~uk":bıl umumi \'~ n'ul · zı maddelerinin değiştirilmesine 
it ~ butçeıı daıre ve mue ese- ve bazı maddeleı· pk.Jenm sine 
lerın tapulu Y~a tıı.pu~uz ;ıı- 1 ait kanun lfı.yihafı~ ile ordu su· 
ııarrufu altındakı ve ~alıye \ e- b !ar heyetine mahsus teıfı 
k'11etlne ml'\'dtı ~~yrı menkul • k:;ıy bınn' · ci mad<lcslnln le ı Em!.._· ~ .• ,,.. B ı anununun .. 

re ..... ve -"'J-m an • tad· e T\irklve ve Ir k hu· 
kMl emrindeki gayri menkulle- k" ;] ' · arasında aJıt ilen 
rin Vakıflar idaresi le alil ka. ı ke utemt. erı uk!J.\•elesın· 

1
•
11 

tas . 
· ı ıct · ve rıncr ın 

sı ece .ır. 1 diki h:ıkkmdakı kanun lay·ııa : 
- -o·- ---- larlnın birinci müza.kcrde_rinı a n nı 1 ~~ınış içtimaına son vermış -

y Meclıs gelecek toplantısını 

1 
1 fı çarşamba gunu yapacaktır. 

~--

' 
h u~.u nu w· A.ıcak, -"' ni ırı u Almanlar şimale ·hğrul Fr .,, <rnlar YunJnintanın yıını 'ı 

r enı•ı, Yunn il ··.ı 1 uv ·et- 50 nı mı, U" ı b·l' k11.vi~ cizcrek bn .11. h harp et.ırtek i~en,oktı; 
1 • C~J.! ı Jo '1 t m lıı ' ' P~. Stn.ım~ vadi ·ne 'ltıg~slav - , Uirler. Yfu'.ııniırt• nın bugün bı· 
~:golü .. O!ın\r l.ı;:, 1• ·ııt •ka- İlulgnr v urıan hu ~u laı:ının Zi' g0,tcrtli~ mis:ılin tarihte 
tıı: d~ •• ~f';\.,.~u'.ıcaı;ıı1 l le- birlcştı i rıolrtaya in·~ it -dir. li<'·n,~rı yoktur. : Nev;ıoık, 14 (ıı.,a.) - Nev • (Bat ı.,.r. 1 •O<J aayfadıl 

llıınt ı1 tı 1 Yug~sı' ' b t ı · ,. da 8 , .. hki •-·- t 

1 

yort.·. p' o~t <:az"'\.C'~inin yazdıg·ı - lı saatlerce alltışlamışlardır Sof ı ı yan <."ti< ıı W"Rl· ' , • '" '' ar urat u ;ır ' · er n..., ...... aa - _ ıw 

K<>HlelP.re harp ge!11iie~ 
rınin refaka ı "'"'"-" 

l<uvvetlenivor 

Sof yada 
numagı /...,,. 

ı'tıc nıuh t ~'; :eın. • eıı taa hattı lrı!s <'tmeını~ ı , er. I.ıvıılm, H (a.a.) _Afi: , na göre B. Rooııc,·cı•it, Monreo yıı Bulgaı, Almatı ve yan 
ııı l' veını ı t et .. ~ ~~ a Atın~1!or n kaı!ar bil~P< bir sli· Ögri'fül<liğıııe gör.', Bttlın,

1 
kaid«~ini Grocnlan<.la te~:-ııl i.'l·I bayrııklan ile douanınıştır. 

) ı u :mı, '1,, • ç <- '"< '•'· rat ıı. ı._mlşım-dir ki Yu"'oı; • ı B-ı Ik , !un.lal<i ıııUşk_ülatı . yenil- nıesı üzu ine Amt'rıkaııııı Atlwı·ı Bulgaristnnın nıuhte!ıı ınııh· ı 
ı·v k t ı t ış' 1 l ~ · ~ gö J fed F l t'ık llt' b•r"" ·sine i•tiı ki gün • flllcr.ı'nda de buna bcıızer U..za • .tH "eı l !<'ki ıııı it ' ' .a ının ı a ~ ' ,. miş a.,JJ, \meme ı . '!· ı o;ıua " ~"" ., 

r.. " u:ı mu•". .. <' n
1
e l"de kMmı tır. Vaıll ıını.,.ka • ile Yeııkenfn alındıgı B<>rlinde den • . yaklaşmaktadır. A • hiiral yapılmıştır. 

< :-n , Ptiy~tln Y~~htnı(f?. ı•ı:! •"k lnr Yugoslav fırkası t~yıt eJllmoıni~tir. :>araybosna- I meııi«< liın'llıbrıııda bulunan BuigarLınn hatiı ~ 
,, •. t ~ı 1 i"· ''a ıııa bıılıının kta ld • Bu fırkayı tcş- fukı •,ckeri hedefler bombıırfu,. bü1.ür, cmebi vepurla11n müsa • Atıııa, 14 (a.o.) - Atına il• 

ı tı.ıla k. ooıııı ü :iitsmlar cesaretle man edılnıiştir. Kuvvet tah~ıd dere.~i haklcndaki tasnvur tat- )snsı bildiriyor: • 
l z Jtdtı u U~t<ın k 1 A!m n ztrhlı alaylarının il.etti •. ı ~itimi~ yerlel'de büyıik yıuıglıı .

1 

bik •l;ldis.i ~kdifde Atiantik "Sırp ve Yuna'\ bo~~ 
v 

1 
· 1 • ında, katı - .... a'!::: ıı atıldılar 170 tank ııilratle ıar {ıktı~l gönilmllı;tiır. deııiıdnir. Iııgılzlcr ve Am,.n • zincııl.l'inin kesi!mcsı ve ej;tr 

il< g k mw.o • 
0

• v~diye dnğru ilerle.1Pkte i il I kahlar tarafımlan koulro!U da • Malrcdoııya ve Trakya ml~letle • tıı.ıı ı t ırı~ıııe sizin, ~ıdı Bar- A'lcak 1 tank defi topun~. nıa · I • • ·~ " ha ziyade emniyet altına alın •

1 

rinin kurtulnınsı,.. na daıı· ola-
d, . ~ 

1 
nt~Uncle ı;ert•me te-ı lik bulıınan iki Sırp tabunı bu B d ırıı.ş olacaktır. rak Sofya radyosamm l1 nisan 

•ı Bahavı .ı...ıdetle ttıüdgfıuı etU 1 o r ea u B. Roosevcltin Amerikan •·rı'hinde "antıgı r.eşdya.la Rul V "r .. mkal n l"adyolıı.rı, Bnt'diV·'va tlk' ıı"""u"r·um ... _ Alm•nl 0 r ·20 .... J ,. t t [ 
"' a T b , a, ·- ~ ~ harp gcmileri.nin '.ıarp malzo • i gar meclisi reiBı B, I~ e f? un 

h · . nnı -~~ 0 
ruk'un ıntı· tank ke.ybelm.işlerdir. lkinci hil- b b d 1 mesıni ıımharıp Kr.ııadanın Ha-! [ ılgarlann nihay<>t maakeyı at-i·~~ ;~~~gın~.J,~~ıy~~~ .. d CU'r"da 24 tank kayhetmi

0
ler ise; om lan l lifo.k limanına kadar himaye tıklanna dair olan vı: M~kedo?--, 

ntııhtaı:tır. Tobrukt~ b'ı,,u e de tanklardan biri Yıı~nslavla- etmelerini miisalt kılacak yeni ya 'irakya ile "rnti.llefiklerı,, 
kQ,. mı tin fayllal n ver nı~~: rın ara.sınıı. gım~ i' muvaffak! Londra, 14 (a,a.l _Hava ne bir 1lt-C·leyi tetkik etmekte ol • AJ;rıanlaNl n balıı:e•1en beyanatıJ 
.ıu:ıarı ""rdır, Libyadılki Al· olmuş ve dığerlerlne vol acmı,. zaretinın tebliği'. duğiı ıı",ıber verilmektedir. Bu lmkkında Yunan gazeteleri tef· 
m_ı, • ltnlyan 0 'd tır. Ark gelen tanklar açı- 1 d . . pru je tatbik sahıuıına konuldu- siraıta bu!ımmaktadırıar. .. yiatı ö l uııuııun, za- lan gediklen iter k vadiye ye.- Bombar ıınan tayyarelc~ımıı;: ğu takdit'<lc İngiliz harp g.nıi • Katı..tflini gaz.?tesı ezcumle 
hava v~ıı!"· a~rak, dcni;z; ve' vılmı !ar ve Selanık ürtline yll. Hollan.ıa '' ~lınanya sahıllerı leri ıııı.lı:em~ nakleden nptır • diyor ki: . 
ın ·ktc" ollu~~ ntUhbıka.kkavltırye cüiID·,- İ-l1nt' lert!ır. Hircz dnlıa sima!· 5_ıkl:ınnds c1.'qmll!l vaptıı:'!a;tna !ara Newc.rk·Jt1 KanadRyıı ka- Almanya tarafından Cellıedı· 
ıl ı- ~rnftan N'l • •· de Bı•lgar h dudumlaıı · gelen h;ıogm ft~ıı~l_P~ıı·. Takııb ~ dar refakat et,ntk zahmetinden' len memleketlerden hiç bin Ru 1 
H ·tan' ~- ordu u da • iman kolları Yugoslavyayıı U<ı ~ tonu ·~ 11~ .vapurun kurtuıvıu" oıa:!ı.ııırdıı. M~v .

1 
manya \·e Bulğarislan kadarı 

le be ı n kn onea hlrllkler· noktadan gll'llılşlemir ıkı bımıba __ isabd .etınıştır .. Ilu zııu b:ılıı·• proJerun Amerıluııı ,:,ı.1Lte ıı""'ıunamı:lardır. Ru • . '~l' tedir r. . , vaıourun guvettesı n11trıılyöz a- - ~ s• 
Stdi Barrııtı.i nıüstahkemdl Yuı:o..ı&,·)'a ll:l!,v'-'klımııı 1 leşin(> tutulmuştur. Racası yı- y; nı.ilerinin Gro.•nla~~~ kn<~ar manyn eıı iyi toprc.kiannın ke • ~aarru:t kııwetı linin, h rek~: beyanatı kılan &•mi 3011 defa görüldüğü "tmelerinı derpq eliti{\ de Hoy- silmesini k;ıbııl ett.ktel\ sonra Jı!'!d~ıı.ra:c .. kadar Uerlettikl~ri Yugo;ılavyada. bır malıal vak kıç tar fmdan denize gö- l nilmekte<lir merik:ıtt <'fl<arı kıı,aplaı ~ı hali'ıak:ıı· g.bi l'.ar • 

.. ~ ' uyui( mukavemı;tıere H (a.u) - 'ı: goslr,v ba.ııvckili m'ıl•. 'e",e baR.lıiı>ıı<lı. 2000 ton • • unıunılyesi .,.ittlk( Amerikan ~ılaını~'tır. ..,..ayacakların·ı ·· h 
1 

y 1 1 ı...,, 1 • " ~ harı) geml!eti bıe11nc!811 hima. ' \'ı·.•·auaya caıYrılaı~.B.ı.1gıris • A . ' §up e yoktur ve ugns av oru~ arı ....,,.._u-' ıuk bıı· ıas.·" .. ~ıtlisile bir kara- • · ı; -
t zame.ıı sonra 1n ·ı· 1 ~ "' A 1 .,1 T b ve cdilcce'{ 'cafiJeler tf'ŞKHi fi~ 4 tan, cvlı~rini, ~·.J'CtE:5ını ,-c_ ara_· lllr <>rd"•"- gı iZ • 1• uc80vntll .n.era • ln.O.V!Ç, ' .. •. kôl .-CT!'liuine d<' botı:ıb,!lal' \'(' · k ,,. 1 J t 1 

........ un b<l-" t r k - h 1 b - .7 .~ı·ıı" tent"yiil etme tc-..·İ<', •.•. · ,,·,,,·, lı"r <'M."I fa 't" tt'l! ım e • ~ , , • n c-ul llV •. ,e '1 IU!U!H U !il ırınc ru;;agı mılra!yözlerle lıiicum C'dilmiR - ~ a ' ' ' ,., 
1 w;ca.gı rnalilnıdur, d ıid beyanatta ~ılLI'lıt\Uşl1;'1": tir. B•. haı·c!<:ila i~l iru ır ed<·n Nevvor': Hcrald l'rıbmıe ga- rnl~ ve k~nd,~inc . ~rcf_, ~ır•.cı blra.zngıdı~ 0rdıısu, belki h:ısımnı Almaı ~.:ı, vi! yctl~rı ıızden ta~·v-relcriıtı!~~ı b:ti dönme· z esi ·~un!arı ıtL.t t~~n·: l•?.rekct »' L'lımı.ı edıımış!ır. I 

a .ı çekcıek, mıık bil • bi k •A.ı b ı F' k t "~.-ı~ d" b· '1[.1• ı ,, var-!ır ı H, '·' ri 'an b,. t .:ı I<\' .,,~n at. a ta . ı. ı;:nı_ııu ~r •• ..,.,.c ı ır. a .a m.a•·r. n" "' • • ıırrııza ',o:meyi dü·,··ın k bı t hl 1 ı · tı fı'lo ,, __ ,, "'" ··" ? Atı nhl: rı. dıı l <Lt:huiy'.c I < kllnrını ""t'·f"·l '. ' me tı::lir zıı.1 mı ,.' m mam.~u.-ı m.a. - Bı·~. h-'t'< ~\aıı •. , ''arı ı-iz '' ' . l [ 
,l,_Ylll U: 1A erın + .. -rM••) ' n t t (t • h _~n ·t \..( J uı (J••t·~,) ,·,·T.."flfl 1 ._;of~ l '>" ,',J'Jo • \" .n '"l•~[l•C1,Prillİ •il t:-r._1 il'. . . .~ '""arını • U- ı o o ıaz <.tya c ıl{ıın u • B t""•~"x vakınlr ı .,fak! fe- • < • "" ' ' uo ~ 
'1'&y3 ıstik.ıırnetınuo ıı • t lı.ume , ıtpl, 'il'. Rır\ııllann ve u '"~· • d .. me " ı.zunlu~ •da ~ hile l'" ıtun·J:ıva, ş.ındi e.;Jcı mütle · 
dan evvel, Akd nizde m"t:ıd J.:ıvcn'erin ı 111 nı'7.lı! ile .. rı,;naL ı,[l\'l mr•y .mına ılun ge ı:ı; .-ıuazıarı bir• m',ket".ol?. fi'·i ,.ı ., Yugosı3V".i mut arrız blı- vazıyet ~azanın k saycınn. cud . nrt? ı oldnk ~ın vegfut~ ~e le!'' .rn etmtl •rd\r. Rina • olduf.u 'c bllyiik rlo:ı:ı ıt,ı ;,• ":ı· L.ı !ı ::.a,ı ı. •il »·a ıı"t-)ı ca 
de, ıknıal ••ini enıniy t \tın hür hü!n;m<'ltir Ar n la dok lı.trn 1 ~h• t!CT vıı 1 0 llltış ve bip bahw<lıığunı:;,, h IJ!'b tı Ea· lı • ıneınle' eti .;,ır ~, lte ı..r • 1 alnıa!an lılzım gelir. Bunıın Lr . fa. kı btılu~dl'~ral•la müf: ht" hart 1':!'.' 1'.iıxfl~dkııı1. gd~ıkill~r .i ,ı.: hi'" ·~ ön . ~do dl'." . )'~ "cım:e' td3n lıanrcı lı:nı~lı "''iı·. ·•l{:ıJı -lınkAıu yoktur. Bir müddet so tclı r o'd hükum~l. hiç bir ur. 

1 
u-a ua u ~ ~~ vazifesini Jıa7kal rın bı akma- ram.l•ı, İblyı t · · · 0:ın •kiı;.ı:m ~-~CVaim de harekatın d~va: vakit t $H!l' "'•~ıv •Caktıt 1 b(y, ~ :ınntışt1r:. Bu g'ece ha~e- mız nyıphr. Çik b'lviik elıc•:l • Fr nq karşı ciiısvctinı t le • 

~;'."' g leı;Urlr. Buna ra tneıı Tim b bet. ..~ .. A kctı''"''''-'" butun tnyyarelerı • nıı·,.,,tı· ol·,n i;;I· ı ı ıcvzı·:ı haf· • ı1 .l r.2.ı:aıt bl.r t rı• ·e~e vur • ...... sıı to ı ana n lll=.ao . .. ı d" .. 1 d. • •• , 1 
. .' Praklarında kanlı v~ "Bn QOtl r ugün Yiıgoa. mız "~-~nne unmuş er ır. &ıl·ı.Jl:en amatör ' " ~· r' ıtlen r:, tu. Huııtı!.ı}a l l-ıa n'1rn • katı.ıı_etıceli muharebeler bı>!r.1 lav m<llrtind.kı }Üksek m:ıne. ----""'!"91!'...., .... -"'!!""'!~"!!!' rtıl'. va., <;-"~··ı•z l:\zımdır. r•rı~ o~ ıs ·~·ıı ,ılll~ iı· bil·, leyebılırız, \ viyrtı ve miitı•,fiklı:t·m~ karşı o- 1''i·= Erasında Uju·ii!eke var • Bu ı le!'i talfıhiv li • ü~- h m•- rıl"'- mi't ~·rı. kftr!jı 1\ıtıkıwe-

-----., lan ıtiınıı.d•nı ö.ıteren vüksek mıslardır. Paraş\ihU kıLalıırı · l •ıı nJine hıuı1'rr lı11•z 1 o r t' 1.-r htı •iı 'n' . ı;ı, ııil eli ı j f •ilet.! rh bir teznhüriidiir,, de mız iierll~ bul ·rıa.ıı bir k~ mü· m n ':ın biz'ın r f ld ' ı' ·le · .ı< il'' 'tın"" • ıı 
f bankası UtrJ. nt , ın ·ktf'<lir hi·ıı kvprltyU E'I' '"i• ıı g~dr~re fip·~rive dol' ı ve Arıeı ·ı, ,. • ....., 

nıu .. d:;r · geJdı" Macar l't'filni ıtıt.llKi molorlii kıtalar'aıı7. f'(·lwccye ı.,~,.;•nrin · } ı:J cı r:• rıi' ,, Jı• bU• .ın c "· .ttM ıH top' _ 1 .ıak ,.. Bur JY. •• e 11 (a.a.) - ~fa • ka•lar nıuhılfa7.a ctmişkr<lır deııız korı:.mlatl< •,ıı \C t'.1 ·n· - r.ı rhnı ·~·"'"' 1 ı mı a 
t. ı:ı k 1, C~, g 1 kUtinay ba.ı;kanlığının Rirat etmeJ;•o ola•ı düsınıın ıltılaıınd ıı U' i•' me.i ı.a.ı. unı ı!c1.- edl'ıı d·•ın er" •Ltı · 

S."' an 
1 ı.'l'ı 111 MUdilrı: dıııı öğll' literi neı;rcıhıcn teb • devamlı i!eıi iıd-ck('H,1he İnani ~e;b; tir 1 ğ ,ıı. vwli ~·l'ı. " rn 1n 

titod \llıt E d ~hrl le grim~- lil!i ı oi:nıak i~ir1 Tuna•'" •·ı~;a ara- ' fıı"~r b'1 f!/1 :n 1 u,I c~- J"rp ~ ·' ,.,, · '~ •'~ rt, 
h11b.rmum miıd!i nıtıtat • 2 ııis.'Uı l,ıll1Jiııua kadaı· B:ı.- sındn opl'lllcn b-.ı hava 1>t- 1 mekte<lir" lcı ka ~ r "~ ur ~ckt.'11 "'~"'; laıı ttr>n olarak Rt hrı zde Yll))ı ı·a ye: . ~ ''· ~ı tamanıiyle ıııı nıektl'dir. Avrı;">n ,ı,.m •I<. ı ~·e•- rnc:nell)ı. r:u <<ık k'ı.'.k ı 
"'-· R ıılt sı ı . ·lı , ir l rttıl• "'ırh'ıı ·A mt ıu k•- ,_,, t ı _, tı k v rr• ·lı"k' ·ıi ı~iıı yı'· ı ıı Iar.lı . lıir iş ,ı olsa y' u<fu mecnu • ~aın:ı tly ~t rtmı r " ~ . ,..ı.u .... ıy rn .. ar ~Y•3 mıı ı;;o. ı , , 

• 'alaııt<ıız bu sab•lı T•ına il·~~ ıit>.ğilılır. ı Şim.lı f:ıi;ı; mliltelıit ol.ı 'ak \'C ruz. 

Anlaşma üzerine 
Çiıı Hühı1nıeti 
1'foskovaya nıil

racaat etti 

1 
bombası dilşmilş k1aa bir za • 
manu:ı en' az altında kalan 3 · ~ 

1 

kişi çıkarL::llş ve a.nkai temi> 
Jencrek yol mUruru ubunı. ~ 
ınıştır. 

1 

Saat 12 de bir kahveye ya& 
gm bombası dii.ştilğü ve par
ka gaz bombası atıldığı haber 
alınmış vo derhal bun.lanıı önO. 

( Baı ta.alı 1 ınoı sayfada) ne gcçiltniştir. 12.10 da koruda 
ııa.ktinda dış Mogolistanla Man- beş hayvıının ı;azlruıdığı !ı&
çuri tamwniyetine riayot edı- ber alınmış ve derhal baytar 
lcı:eği hakkında karşılıkb ola· teşkilatı tasllvete geçerek icap, 
rak yapılan beyanat reıımen denll'ri yapm•.ştır. 
reddetmektedir. 12.20 de denemeye ııfba•·et 

Beyannamede şöyle ooıilll . verilmiştir. ı 
'yvr: Bugün Eyiiphı tccrtl1ıe 
Dış Mo"'Olistanın dört vil~· :rııpılılcl 

yetinin çlıı cilınhuriyetınin ıır Bualln 'l nrm tecrübelerinden 
rı>fillııe dahil olduğu ve daima beşincisı E;ı Up ka&aSI d:ıhil!n
bliyle kalacağı itıraz götUr • de yapılanktır , 
mcz bir kevfiyetUr. Çin lıüldl-
met ve m..Je1.i üçUncU devletler -o-----
arasında Çinin wprak ve ida- • ir t mim 
re lıütibılilğilne muhalif olarak Ank r 14 <Humıs!) - Kll1'o 
ıı.lnıacak hcrbı.ngi bir ta.ahbildil ne usulilndr VC1"1;,iye tQbl nı • 
tanıyamazlar. . · .. ~ .. ı 

Çin hllkümetl, Rus - Japon te.hdem: rin kame ız o,,.....,. • 
ht';ı.a.natının Çinn lıic;btr auret • tlhdum arı hnl · .ue istihdam &o 
te '""''ln,· lmakta olduğunu ı:ı.. d!'nler n "ll.I a ne gibi şartlarıw. 

""" talıakkukı n<'a cc··~lı n\rgi ve yaıı arzusundadır. ~·"" vı 
Hükfunet erkfını arıısında ya.- harç ta akkuk ettiril<><=6' • 

pılan bir toplantı< an sonra. ı·~·etıore birer tamimle bildirll-
Çın hühumetl Moskovaya bir miştir. ...,.._~ 
ıclgra! çekeı-ek p:ıktın bazı .-vvvv-.w.""""'~ 

noktaları baklanda sarih mah&t Ş J f L 1 K 
istemiştir. 

Çin h ükümE'tinin bu anlaıom& ı 
üze;nne Çin hakkındaki Sov • ı 
vet siyasetinin ne olacağı ru 
;uıt'i surette bilmek arzunun • 
u ı bulunduğu bildirHınektedır 

l'mumı) tle Çin ms hfillerl 
fiovwtln b•rliği tarafından 
:ıpc,; yac._~ Mançıırido tesıs et· 

Uü-i kulıla rl'jiminiıı tanınma· 
sı
0 

;:eklinde telakki edilen hıı 
\<tZiyc hakkında hoşnutsuzluk 
@stonn~lı1edirlcr. 

Am rilında tef irhır 
\'.ışington, 14 ta.a.) Sov-

yctlcr birliği ıle japon;a. ar_a • 
sında bı1.:ı."1lf!ı![ paktuun ım· 
za.: ı hJ;X'ri ı esmi mahfillerde 
hıç hayret uyd.ndJl'maır.ıştır . 
Faket bu mahfill~t ı,:mdilik h~r 
türl\ı tefsirden iç ııuıp odıyor • 
lar. 

il 13n.eııto m·ı.hliJcrıne g"'
lıııce, ıntH>alar muhtelif r 

Mebus ıı meclisi lı. ık •ye en· 
cüı.ıeni rei'i Blooııı, paktııı ıı;~ 
h· pnv ı·ı ... ıe etnıe<li.·ıni v lııc tnr Kty n cW v ........... ., .._ .. 
kagıd parçasından ıbarcl bu· 
ıuılduğ,rnu t"h1kü iıkitlerden 
hl~ bitinin tıuılıhiilk:ını t~tma
ğ1ı alı.ıkın ulmadıklarmı soyle • 
nllRtJr. 

· Pnndmıııı mıt 1 i 
'°''kova, H ta.n.) - 'l'aııs 

ajauııı bild;ı~yor: 
Pnıv.Ja gazetesi Soyyctlel' 

btrliği ile J pon/a [lrasın_d~ Mo·;. 
ko\·.ıda im..al· nan bıU-. •f!ık 
paktına tahsll: ettiği ba~ı?ıaka-
1 inde şöyle dron(<ktedıı 

1 HL ~yanın mıığırıbiyeti titc
ı •ne aktohın.ın Portsmoutlı mu-

1 ah leı;iyie nih~yele eren .ıaııon 
• Rus hnı b, iizt.riııJ il :stı il<!· 
ne _geçmiş bulunuyor. Bu mrığ • 
lfrnıyet, RuByanın ve Rus _mil • 
lehıııı: nıağlı.biyetinden ~ıyarl_e 
halk aıevhtarı Çat'lıl< idaı'\:tiı
nin uğrıl<lıı;., bit· hezimetüı-• 

llül ün bu gc.;rn seneler zar. 
fuıd, Rusya ile japonyıı ve 
bilıı.lrn re Sovyetleı· Birliğı ile 
ayni m tnlekct araaındaki rıı~
llMetı'?tler daimıt az çok gergın 
çarpı. malar .;aflıasındmı blc 

B DAR! 
----~ 

10stakil ~al .donya 
kurul i ı· mi ? 

(B.tı tıtır:tf· 1 ·neı uyfadıl 
ra'dıırı, Yugôfı v, Yunan Bul· 
gar hllkıimetı, ' paylaşıldı llia 
kcdonyn ııı 1 il'.!' sl:lkll bir de\' •t 
ola~ k kurulab!'·ıesi için ııon
nız ;" .m ( '' duyr trla hare 
ket ccl ıı .oevııt konuşmaz oldu. 
On! r ic O n . n!ı imparator • 
ltt ~, Jl!'. !Y'a'.ın.. ,,, b' aeral yh 
dıı.v~ t ıı lı·!'"i i. Bunla Os
ma 1 1 ; , pa • . orl , (,u par~alauın 
c y!l k· , ı <musta':il }'ıı.ke· 
dony ı c ye hay! ırr.ıış!_ıır. ve 
bu i bu şek'lJ lıa11edıldi~lcn 
s ır--a oıt.uan c :kilnı~ler?•·, 

Mi ver eı. vk' !eri ~ımdi Y ne 
Makc > }'a dij'c .~ryc.d ediY~; 
ı ı. Biıı hu frı~·:ı.dııı ~ebepler:"' 
b ıiyoruz. Makctlo·ıya evve.ee 
o~maıılt impııratorluğımu ı;ar-

d. • _,.~ı, ı,..;,, 1'dlanılmıştı · eım
ı ne tloiU-n.cs.nu --~ ..... u 

bozfl'ak kın kullııııılıvor. 
HMlsat kk • Mir t!diyor. 

.MURAD SERTOGLU 
~~~~-~~~ 

Rumangada 
kztlıl<.. 

Bükreş. H (a.a.) - Tasa R• 

ıansı bil<lidyor: . 
. Rıımaııyatla, bilhas.::ı. Bükres· 
tc iaoe VDziyeti nıütcmadıyen 
fen~I~şınaktadır. Et, un, sil~ ,.e 
süllrn çılrnn ma.ıldelerle dıf:cr 
baıı ma.dlio>lcrin kıtlığı ~rint • 
mektcdir. Zeylin yaı;t, bulı;ıır, 
. abun. petrol piy:ıı:ade~ tam~. 
men çekı.lnıı.)tır. Ml\,,9;ZI' e 
haller öniimlc bir ı:ok kı.mscler 
sıra 1'eklemPktedir: . . 

'l'i nıpul gazo1.csı. b:ızı ııı:;c 
madıleleti icin v~sika tıırullln!lıı 
ihdıuıı hakkında iıu;e milslc nr
h mm bir kararnamesini neşret
mi~tir. 

kalnll Ve ı.. ••• _ ciddi :ıııkeri 

geı;mı•;ur . ._..._., Bir layiha 
ır•n nesn'<lilen biltııallık Ankar , 14 tTelefonl·) 

paktı le müzı:yycl ~eya~ınam~ Muhacirlere ~atılmış olnıı f; · 
bliy' k siyasi chammıyetı. haız livrideki Çelt.kQi ~iftliğmlen, 
vcsikalardıı·. Budar Soı·yeL Vakıfhr umum müdürlilğil~'.Uı 
- ja~l,ltl 'J1Ün8..3cbel.lcri~iı;ı 1::.I~- a.laı:a.ğı olan LakeiL b ieH~ri!H~ı. 
hnıa ı!o·," J at.limı.:ı millıım hır r ıiz "" ma:- rall:1rır.ın terkıru rı
a<hn tc~kll eıın~ktedır. Bugün heline gidilnıeo,i için hıw:ını;-ın 
h<'r iki !ıUkiır.ıet de bu vadiye bir ııroje :MerJlqe sevke<lilm:~ • 
"irerck i~i ınenılcket ııı·asında· 1 l·r 
p -~'~·"""' ................... .---~ ki sulh '~ cwımuk münaS(bct·, cx 
!erini t:l riiı etıneğı da.ha fay- 1 
dalı bu!m•ış ve hunu arnu ctmı0 • . ' tır I 

Bıtıı. ~n.:, ır.u .• he<lcv;ı iaııoıı- 1 
fıı ıle 8v .-yct!c · B•r ıgı ııı:a ııı
da do. tıu!' nıi.ill:t'S.\,~~tıı..: ı ;da 
ın 1'irı, :.tlhd ıC <'tınc te \ e iki 

.-ı "' Y"hd!g r.nin « azı 
bu ln!U;'.;ü .. ıl n ınnou ;eline rı 
a)lct e n· .; ı ha ılıku ıla! t t ı 
ıı.h~ t ctın : .. lıı-. 

Pa ,t, ıu tar;,flardun biri 
<lig r h " ' \ b; r k· - dn. ~t,;ı 
tecıı\'·•~uı'le t B"'l '"·:ı tak m de 
ıll ı t . ı ' ihııliU dev'1:ıı 'ti
t;-•" ı ı .de ·l hı ~ f!!Çını m ~ 
lı ,. ,.ol ~ı:ıha1lc ka)<i 
·Yİ,.r·ı. kt uır 

B·r n a~('IJe gt..: ıc,bıı't.: 
'1ikıı bıt. f •!t p.ıJıh •ın l ,ıı 
na nıutab '< u!J.ı :lj.;-, ?..{ .., ~n 
hıılk ı;un:. ri,ct. il• Maıı .ıko
mın ıır b.!tüli4•W' i mUtcKa· ı 
hılen tanııı..taWnıi mute<lair 

bulınınıakt.ıdır. . . •. . 
SovyelC'ı b rlıgı ıle Ja • 

ya bu 1~ .. ktı imzalc~akla mu· 
ayyen ve 1' n taahhutler allına 
giı mi~ buluıuıyut'. . 

Bıı taahhütlerini ycnnc g,. 
tire~~ıtıet; tııbıldir. Çünkti lk~ 
nıei•ıleke~ i•ı in ki f ve tcrakkı 
C<l~bi!nı~ı ı ı ıyı !toıı;şu ?!ar~~ 
r;c inınelerıııe, !arl~ı ,~ell'ıı: 
ni v,,, arken bn·bııı!ednı rahat 

• tmemelcrlne \'e arıılarııı~la 
iı'.• ;ir :;ıkıı.ralıı! cek Jıer tıır· 
lü' ani nıa bK1~rı ort ~an l:al 
<i·t rtıal:ı.rn~ 1 tfnılcve.kkıi bu .. 
lıı!lnı:ıkta<i•r. 

B't , flık paktı ile beyaıına· 
nıeyı le J:r >l< lıı · m~mnuniyetlı;, 
k rşıl rk ·ı b nlaıı•, sulh:ı ve 
j poa • • , '• nüi.nase~tl l'I· 
nin ok do t ne bir malııyet al 
nı ın h met ede gi hakkın
,!ak, k;ı.'ı k ~.ıtimizi ifade 
et.ın e ııevlııç duymaktayız .. 
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HiKAYE 
= ~l A D Y O 1

1 

SOMER BANK UMUMİ MODURLOCONDEN 
1 l3l'GL'NKu PROGRAM 1 1-Tllbmia--.29.Wlla-- kilo ?; J ı' 

lalll - ~ Gncu oayfod~l ı 
Ilqıarıda hueket l!M. t ıru bil

diren nı çalarken Nilıal eıır.ki, 
IUim kararını clinhyor gıbıy lı. 1 

Vagonlar birer birer luı.ran
llP gömüldüler. Genç karlın 
,.n.h!.. Şimdi boğazımı mk ·, 
maya. kalkarsa. ben ne yava • 
nm ! diye düşünürken, . kar~ı • 
pn<laki uzun boylu, gcıılŞ omuz 
)ıı, sert be.kışlı adam a:r .ığa 
)Wktı. Nihal artık hayata veda 
ltme!lin vakti geldı diyerek 
~erini yumdu ... Böylece bır 
mttddct kkledi. Gozlerını ac;rn
ca Juı.r!jısında kimsccil-Jer yoK
ta. Vagonun kapısını haktı. Ka 
'llll a.rdına kadar ııçıkt,, de •k 
lıııt.a.syona gelmişlı-rdi. Kendi
m piç hal ile toptıyaı ak va ·l· 
ıra yetişti. A :si gibi bu ak~n 
-.pur da tenha idi. tiavayı ıyı 
&«!ren bir çok çift gcivcrtedc o
tw-uyorlardı. D ~min yalnızlık .. 
tan pek Urktüğü iç:n o da gu
._-teye çıktı. Keneli kendine: 1 

- Ne kadar korkakm;eım 
lılç yoktan vdıiın ediyorum de
di. 

Fakat kendini teselli etnıek 
Çn düşünürken yine kP.l'Ş!S!Pda 
o adamı görclli. Bu sefer kurtu
hııı yoktu. Sağı solu hep dc-a3 .. 
Tekn .nin zifiri karnlıkta etra
fa saçtığı beyaz köpüklere ba
karak yavaşça; 1 

- &iki, birazdan benim ehe
dt kefenim olacaks1~ cııye ın
)ed.i. 

ki mls-1 8-00 
1.03 

hl J 1 raraJr 11.'l!\"11 :ffir. ... Procram 

1 

18.45 MUT.!k 
Haberler 

li irünmrl;; ıç = ı.nn çı-
kardı. A n. .ı'-ıa 
kan" bır n•ş sa-
yı J.h<lır " ka "'l.k 
kt: rar lr:ıı: u bır 
ad.o • a.t.ı, b ad ex ta.lr-' ın 
ettı*1 gıbi nlı:mad· c~nç ad:ım 
Niha.!in öı;: "le ı:• r 

- Bir dal< a ı d'nler mi
siniz dedi-

a.ıa 

9.00 

12 30 
12,33 
12,50 

13.05 
U.20 

18.00 
18.03 
18.JO 

MUzık 

Ev lı:adını 

* Pı:ogıam 

~:ütlk 

Haberler 

Mü.ılı: 

Mi.ız.üc 

* ~ı 
KonUflNI 

19.00 Müzik 

19.20 Müz.ilı: 

19.30 Memle!ı:tıt 

19.45 Konu,ma 
19.50 Müzik 
Z0.15 Radyo 

gazetesi 

2(>-45 Müillt 
%1 .30 Konusma 
21.45 Müzik 

22.30 Haberler 
22.45 Müzik 
23.25 Kaparuı1 

Nil"al. ı=, ooy!u &d•mın ö
nündn dik' Hı~- t'Ö!"Ü~, c kor-ı 
kudan I< a~fan t·l.anr!ı f'~y -
le nlenn hı~ t•:-i·hi r!vymu ·/========·==== 
yor<lu Genç adam llÖ-<Üne de -ı--------------, 
vam cttı: j Y"eni necriyat 

- Uzun r.?.~PtıriaT>br,ri ~om- ---------'-'S-----~ 
11muz old~un 1 -ık'e si7inle 
a.rk 1... o•ına.k ir ı '" : r VP~ile 
hutr.mıyordum \r!"ı.kıq kurt kom 
ŞUSLJ'IU \j ..,.M'.JTiiŞ anıma benim 1 

si ti yiyeceğim ı;cliynr . . 1 

Bu harbin kitabı 

lfümtaz Fa.ik Fenik tarafın
dan ya?.ılan bu mühim eser bü
tün milletimizin okuması icap 
eden bir kitaptır. 

Türkiye - lngiltere ittifakları 
Ye Bil-;iik Britanya inıparator
Ju';ıı hakkında çok csaelı bilgi
ler veren bu !:itap bugiinkü hl
diselcri en iyi anlatan bir eser
dir. 

~l' .. 1$ yeri: 
tap evi. 

Ahmet Halit Ki-

Bu s:iz NiJ",l\I n ı\Z<'rinr!P yıl -
dırı:n tesiri yaptı. Çiinkü: O, 
bir ıiltil HL."ın :ı.rasınd:(ln <~•.!i 
vivMr·"';.' ..... l lrıı:"ll.,...ıesini fc:dtmi~4 

ti. Dc·mck bu a<lıım, Dii8e"1nrf 
v r pıri gibi f!rrat buldukça 
ka:lınl 0nn wıtura ılt he>~"Un''\- 1 
n 1ı: ke~Vô!" Be-r'int.1 ,.,,kl cani 
git-i de kaJ:nla:-ı tü.1c!Jen &..."1<· 

ğıyıı. atrnvordu. i a.iııız kad·n 
eti ;iy<mh. >.r .. k kor'•'tW en 
son haJdiDe celerek ılü.-,üp ba-ı 
yı!Jı.. .. .. __ 

• • • L. 
DOKTOR-• 

HAFIZ CER'l~~L Rira.7. W'l"lrı\ f'"'ac'· 1·Xvii, Ni -
kah dair·~OOE-n çıka.ıı ye.ıi evli
ı.,r ot<>mobilde ııöYle koııuşuyo-
larJı. 

- Sakın !.>eni kmiıravım de
m~. Mnra otomobilin ıiencere
rcsinden ~ya at•nm 

Tarık l}ipô.Z 

Lokman Hekim 
Dahiliye MiitehaııSısı 

l>İV1Uıyolo 

Vapur Sarayb~rııunu döniln
el', bo';azııı soğuk poyra7..ı gü -
ftl°tl•yi yalamaya ba.;;1".d•. Yol
aılar çifter çifter kapalı yerl•re 
giriyorlardı.. Biraz sonra b"ll· 
ft!'tede Nihal ile o meçhul a
dam yalnız kalmJşlardı. Genç·=========== 
kadın yerinrlen lmnıldamaya ce MODA ALBÜMÜNÜN ___ , 
sa.ret c<l"miyordu. Kalkars:ı 
belki onu kızdırmaya teşvik e
clocekti. Fakat ne olursa ol~un 
bu ayazda dayanı!:L'I!azdı. 

Paltosunun kürklü yak2. 'ını 
-----

Davet 
htanbul Öi(r.,tın<'nleri Yardun 
°"°1iycti:ıden: 

Cemiyetimizin l 941 yılı kon
ıresi 19 nisan l!Hl cumarte~i 
~Ü ıRUt H de Emiııonü Halk 
evi s:ı.lonunda toplanacaktır. 
Cemiyet halarının teşrifleri ri· 
ea olunur. 

1 'l 3 4 .ı_S ~ ....... ,.......,.,. 
ı l-:'ı--:-_1--:-:' =--~:--
21-+l-'-I -~.,-:=-:-,--=,;--t 
3J--ı__!---..!=-l-'-\--+'ilJ=-i-ı 

1 lllD 111: ·•--''="~~~";=.,_,,..-1 
Sı---,~8~!=-'=--7-71-7.::=-'---I 
61__,_I __:.:=•=---:;..~_,I;-:.;;=;' 
7 1 1 •• 1 ı-
sıt=-~ ı ı 
9. il! 

JWdaıı sağa: 

1- Faideli bir kurura 
1-Harple alınır • Yıl 
1-lüoki - Edep. 
i- Bir memleket balkı 

cEvet>. 
1- Sol elle yazı ya:,.an. 
1-R:.ıbıt edatı - Yardım. 

7 - Pardon - Bir at. 

1 llil 

-R~ 

1-Bir nakil vasıtruiı _ BIT mücev-
her. 

•-En içteki - Bir meva:im. 

Yukarda.n aşağı : 
1 - tstanbulun bır semti. 
2 - Villııde get.rilen • Akıl. 

J - Bir istikamet - Evlerde bulu.
nur bir A.lct. 

•- Dir memleket - B..'lŞlna cB> acı 
8e" bir rakam olur. 

1 - Bir peygaznLcr - Bir harfin o.. 
Jı:wıuşu. 

f - Değnek - lu.ct. nefis. 
7 - Mahal - Bir rabıt edatı • Eski 

bir silAh. 
1-- Rust'l •E\ et> - A!açlara ve in

snnlara yapl1ır 
t- Başa gelen fena ıey, 

(Evvelki bulnıaeanın haJll) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Sahfbi: A. Cemal<tttln •araı;oOJ• 
ııı-t7at Mild!irü: M ac;t ç.u~. 
a..ıa.oı yer: (H. Bekir GUN<ıyfar n 

ı.. Cl(ll·lettın S.raçoQlu matbaw.) 

1041 YAZ JIJODE LLERJ 

a o va Tayyör 
Sa yun Bugün Çıktı 

Büyük bir itina ile seçilmiş 150 Model, 1941 in 
hakiki modası en titiz, en zarif kadını tat
min edecek mahiyette manto ve tayyör 
yapaca.k!arın ihtiyc..ç!arını kat'i olarak karşıla· 
yabilecektir. t.r Fiatı 30 Kuruş ~ :1 

r-ıv",. ... ,. • urKıye Yayınevi 

so ER B~ ~JK UMUMi 
Ü Liriüğünden 

Karabi!kte Tll.rkiye DE>mir ve Çelik fa.brikalan müessesesi 
için hariçte .,;alışma.nak kaydilo ve 350 lira.ya kadar ücret 
verilmek ür.ere barem harici 

) BİR ~1USAVİR AVUKAT ALINACAKTIR. 
lng,iliue bilen ve hu'kuki sa'ı.ı.da tecriibe sahibi olan talip
lerin 21 Niıwı 1941 tarihine kadar Ankarada Sümer Bank 
Umumi Miidürhığtine ve :Lıt:ınbulda Sümer Bank JUbesine 
müracaatl~n ilin o1.unur. 

"-ıuı11111 .... 1&11liR:llGlliıı:!:illlllr3!~7?&ıriT .... llllıı::ııillllllllllllllllllllllrı;;!l!llllllFllll'~ 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü İlanları 1 
Muhammen kıyeet 

3551 

1178 
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745 
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00 
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00 

00 

00 

00 
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00 

I:At1p ! ;u...ıaıa çelebi mahallesinin Çukw·çeşme sokaim,.. 
da v:ıki 13d n1etre !iO sant1rn vakıf bina mahalli. 
F.sk.i Hacı Recep y(·tıi Cihangir mahallesinin Tavuk ~
maz sol ~a vaki 61 nwna.rataJ sa,Tllı ve 147 metre 
\'akı! arsa 
Firuza){..a mabnllcsinln Türkr,ücii. caddesinde eski 23 sa
ydı ~~ metre 50 sa~ tim arsa. 
Boğatiçi.r,de S:ırıye, · ie Hacı kaptan IOkağında 1ı1ki 11 
yeni 12 sayılı ahşaµ t:v. 
BogW.;in<le Ycn1k.öyde Mol1a çelebi mahallesinin eski 
Tekke y~ı.. Arpacı. 80k.ağında e&kJ. 13 yeni 16 sayılı ah.. 
pp e-v. 
Pıın;:altı ınah•llesinin ukl Cedidiye ;reni ölçek ooka· 
f'.n'.a e>l<i 9 yeoi 115 sayılı boıbçdl ahşap ev. 
:i>a~••tı maruııı..ının Yunus •oıuılıı:ıda eski 51 Y'1lli t 
No. hı ahşap ev. 

Şişli rnahullcsin.in l\feT.arl 1 \c ve Pala7. ~ sokağın~ eslcl 
JJ ıka"'l"Cr 81 l/2 No. ôO metre 86 santim anu. 
K .-:;.ıUlpaşarla Nahnı·ı T{c: ·an nlah:-ıll~in Kulak.cız rad-. 
du-:•iade e&ki '.!:l yeni !i.ı.:>3 No. hı bahçeli ahşap ev. 
BoğaılÇ'i Yen.ıköyrlc G .. .ele'"" Al2pap. ve Molla Ç'l.lebi ma.. 

ballesınde e.c; ~ Te1d~e ~·eni A.rııacı sukağında. eski 10 yeni 
8.,3 sayılı bahı,;e'11 f·i evin yaıını hisaesl. 
İatmyede Kü;':"ctı ba5' r.>o'ı 'lcsln'n ı.tlnye Yeni dere -. 
Cğı.,na .. ıu esk: 14!, 149 rnüke:-rer yeni 8, 11 sayılı bir 
c:atı e.ltln..ta k:Argir ı ti ev. 
K.aaırıı;-ı3,..ma Ku' )&Z Ahmet kapt:uı mahallestnde Na.. 
hne> Bol""'~ ookağll'rla eski ııo.ıı y ı 2 ve 118 ""Yılı al.-
buda dültltlnı olan ııhş:ıp ev. 

Yu!L.:.:.,..dıı !""ll1h ~yr! md: 1 ulL""rul rıU"k:iv U.•rt peşin para Üf" E.:Jtılmak 

~ ıs ıun ll)Qddc-~ ~k e:rt ma,..l 01 . 1 ı.lı 1U$tur- th!ıl~ler-t ts/•1g41 co... 
ına ı:ı;~n uaı ~ ıedlr. lncltliJerl.-ı vald akar v• malıl1lller blerobc m.11-
racaailan. (.%814) 

Bankamız merkez teşkil!tı için 260 lire.ya kadar 
iicret verilmek here 

ÇOK İYİ İNGİLİZCE BiLEN BİR 
MÜTERCİJ.\'.I ALINACAKTIR 

lltveten : Fra.nsızca ve Almanca biliın1er tercih edilebillr. Ta
llplerin 21 Nisan pazartesi gününe ltada.r vımmıt müdürlü· 
ğümü.ze müracaa.tlan ilan olunur. 

Gayrimenkul salış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı 

Miidürlüğünden 
Hüseyin Kôoen!n ıaıilığında 2'1152 hesap No. sile aandığmıızden aldılı 

(800) liraya karşı birinci derecede ipotek edip v'<Hsinde borcunu -verme. 
cııtındcn ha!ı:ltında yapılan takip ilurıne 3202 No. lu kanunun 4e ıncı mad
dıminin matu!u 40 mcı maddesine göre bir ıartname 8ııt n ~l hallnde ... 
tılması icap eden Bakırkli;rilnde Sakısa!acı mabolleainin eski Froıılı: ldlfacsl 
,._; Osn1anlı sokağında 32 - 34 ve 53 kapı No. lu lı:a;rden 1053 me1re 86 de
simetre muıabbaı mesahaa olan maabuhçe klrgir bU bap hane çaaııeııprlık 
w ahır ve aralık ile ayni mahalle vesokakta 55 No. hı 273 metf'e rt de&i
metre murabbaı mesahaa Qla.n maabah(e bir bap kargir hancwn tun.aını 

'bir buçuk •7 müddeUe açık arttırma)"ll konulmuştur. Setıe tapu .ıcıı k.ııy
dma ıöre yapılmaktadır, Arttırmaya girmek istiyen (500) lira P<f7 akçesi 
verttektir. Milli bankalarımızdan birinin tealnat meldubo. da ltobul eluııur. 
BirikmiJ.s bütün vergilerle belediye resimleri ve vakıf kca:resi ve taviz bedcl1. 
ve \elliıliye rüsumu borçluya aittir. Arttırma prtnamoel 14/4/Ml tarihln
den itibaren \et.kik etm..ıc U;tıyenl..-e Sandık hukuk işleri ser-.lainde açılı: 

bulundurulacRktır. Tapu sicil kaydı Te sair lüzumhı matta.mat ta ~ 
ft takip d~yasında vardır. Arttırmaya ~rmiş olmUar, hanları tetkik ede
rek satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında her :;eyi l!jrenmif ad "" IA?
IAkkl olunur. Birinci arttırma 10/6/941 tarihine müaadif Alı Cataıolltmda 
kAin 5sndığlmızrla saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaJctır. Muvakkat ihale 
ppılal.tUmesi için teklif edilecek bedelin tercihan •hnn>•• icap ect.ı PY
ri menkul mtikclletiyetile Sandık alacnbnı tamamen geçmiş olması 1&rl
tır. Aksi takdirde son arttınmm taahhüdd baki kalmak prtile U/8/941 larl
b!ne müsadU çarşamba günü ayni mahalde ve ayni ~ soo. arttırması. 

yapıla('.'aktır. Bu arttırmada gayri menkul en çok artbrarun üstünde btrakı~ 
lacaktır. Haklıın tapu ıricıllerlle sabit olmıYM> alAlaıdarlar ve irtıfalı: halı:kı 
sahiplerinin bu halclarmt ve bususlle faiz ve maurife dair lddialNtlll ilin 

tarihinden itibaren yirmi gtin i<:inde evrakı müsbitelerlle beraber ctaire
mu bildirmeleri llzımdlr. Bu suretle haklannı blldırmemiş olanlarla hak
lan tapu siclllerile sabit ol.meyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç 
ka!ı.rlsr. Doba fa:zla malQmat almak istiyenlerin 40/178G doııya No. sile 
dandığınıız huklllı: işle<i servisine müracaat etmeleri !Qı:umu illn ollınur. I 

••• 
DİKKAT: 

Emniyet 91mdıtı: Sandıktan alınan gayri menknlli lpetıek ııt.ı mS itı
tiyenlcre mııharpmfn1erimlzfn koymue olduğu kıymetin ~ .tQ nı t::ecavü:ı l!t. 
memek ti7.ere ihale bedelinin ;rıırısına kadar borç ....-mek ~ kolaylık 
llll!slermektedir. (2948) ı 

L1stanbul Levazım amirliği sabnabna koınlsyonundan 1 
5IOO kilo motorin :ratı alınacaktır. Pllzarhkla olaıiltmeııi 18t'4,11Kl -- ı 

,..ıha günü saat ıs de TophanedP T .v. AnUrilii .. bn .ın- M~ı.ın.c!Q 

yapılacaktır, Tahmin bedeli 650 lira lı::rt'I teminatı 9' llnı DG Jı:w:uıtur, T._ 
lipierin belli vakitte komisyona ıelıneleri. Şc9ilt k'ID'lqooıda lllldlltir, 

(IOl!ll - 2848) 

••• 
150 ton lavem••'- ~•u•urü alınacaktır. Pazarlıkla el<silQneoi K/4/1941 

_ ..-.-o>d gunü saat 15.30 da Tophanede Lv. Amirliği satın alma komlsyo- 1 
nunda yapilacakttr, Tahmin bedeli 2400 lira kat1 telZl!Mtı 300 liradtt h. 
ıtplerin belli vakitte konılsyona a:ebneleri. Evsat T• ..,.tnameel k ' ;onda 1 

Jlllrilllir, (1081 - 2848) 1 
• • • 

Süvari Binicilik okulunda mevcut Hl çift ki51me totin ve 1141 çHt konç
suz çWne nlüteahi:ıldt nam ve hesabına ıatılaCitktır. Pazarlıkla ek.i.iltmcsi t 
l'i'/4/941 jlel'Jembe günü SIUlt 14 de Tophanede Lv. imirllti ııatın alma J<o.1 
miqoaund.a yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli HO liradır. Taliplerin fotin 
"" çizmeleri Süvari Btııicilik okulunda ııönneleri ve 200 lira mal bedeli ile 
kmai07ona ielmelerL (108'1) (*3) 

• • • 
150 tenelı:ede 2212 kilo 500 ~rom gaz alınacakllr. Pazarhlı:l.a elariltme. 

ili 18/4/941 çarşamba ıünü saat ıe da Tophanede Lv. lmirliıl,: satınalına ko
mis;ronunda 7apılacaktır. Tahmin bede!J - lira Z4 kunıJ, kat'! temm.11 65 
1in. 53 k:unıPıır. Tııllp~rin belJi vakitte komi.,..... relmeleri, 1 

(1065 - -) 1 
• • • 

IOO ton kadar arpa ve ytiliıt Sirkeci nhlmıtndan Deınirlı:apıda Mıba
ra ulril ettirilecektir. Puarbk!a eltsiltıneıı! 17/4/941 Peqembe günü ııaatl 
14.30 da Tuphanede Lv. Amirliği Satınalma komis;ronımda ~r. 
Beher tonun tahmin bedeli 125 kuruş icat'! teminatı 18 lira 211 kuru.,tur. 
Taliplerin belli vakitte komisyona ııeJmeleri. ~ kom197ooda göru
llir. (1068) (:ısa.) . 

"' .. 
19.950 kilo kadar sl;rııh :ıııllı lt6oele ile 10.Me kDo kadar san nkete 

ıılmacaktır. Puarlıkla eksiltmesi 18/4/1941 cuma fllıı(i •aat 14.SO da 
Tophanede bt. Lv. iın!rlilli satın alma komis}'onwıda yapıW:aktır. Hu,usi 
prllan komisyonda görilli.ir. Siyah yağlı köselenin kilosu 315 kuruş garı 
,,.ketenin kilO!>U 340 kuruştur. Bu iki kalem bir ba;riıleıı alınabileceği gibi 
ll3"r1 ayrı bayilerdon de alınabilir. isteklilerin venbiMıcekleri miktarl<ırı 
- ıeçen gün ve saatte komisyona teklif etmeleri. 1070 - 2923) 

• • • 
19 ton kadar 14 No. ralvanlz!J \ei alınauktır. Pıızarlıkla elı:ıtlltnıesi 

17/4/Ml perfOmbe günü saat 15 de Tophanede Lv. Amirliği satın alma 
kıxniJıyonuncla yapılacaktır. Beher klloaımun t3hmln bedel! 70 "- 36 
saııtim kat'! teminatı 2005 lira 28 kuruştur. Taliı»erin belli niı:ttloe loıımis-
~ ıcimeleri, (1071 - 292') 

• • • 
tici a<kt otobils tamir ettirilecektir. Tahmin ti.Yali. llllO lira ilk tcıniııa

tı 93 lira 75 kuruştur. Pazarlıkla eksiltıNo! IT/4/941 pe<ş<?mbe günü saat 
15.30 da Tophanede L'I'. Amirliği satın alma komİS700W>dı< yapıbcaktır. 
Şartnamesi l<omisyorıda otobüsler Topçu •!iş okulunda &örülür. 'hllplerln 
belli vakitı. ltonüsyou. ıııebneleri, (1073 - 2828) 

• • 

Jl!oıonMI cnma,--illa--· 2

• 1 
1 - tllı: llM .. 10 kuaq ..... .,..,..,, __ 

!'\il .-.:abfllnde k +<: lpg ztn ·tt•. 
a - ı.tıottı.n.ı - illa ... - '++-'+' 

1-- hnJr=m ' n (Wl.) 

iLAN 
Blrlllder!ııııı ~ ICfıı. -eııı..ıcı eO".af ,_ - .... 

• ao binelı: ~ pazarloka - e1m..-. p '* hr
2 

--

wlıeai Jftnhri _.......,,..,.., hıtH:ııl...ı. Anbtt ...._ ~ 

- ilçOtd lı:attalti -- alma h . ,.. ... -· öKOZ-

1 - trtiflıl, ı.ıe dan _,. olını~. 
ı - 1 fil 1 ,.. arıwı>da olacak*11'. 
1 - ök1lzlw ı.tanbvlda ııa0ba7aa edil 1 , 

4 - 1lı!li emnısdaıı - cılaeak-
5 - Baıı ..-,.,. torobıx7an her m~ ...._ Sı*:ler t-'/lP'I 

~-c.ıı: ... ---e' , .... 
alYGlfl EVMP!ı 

1 - &,tı l.!a den...,,, ..ı..ı;r-. 
! - ~ 4 ili 8 olacalı:tır. 
J - lleli onınzdan ııa1lm cılacaıca. 
4 - B .. "96lriner taz C •wı 7opcl - --_ ,...fi 

-· (1122) 

İstanbul Hava mmt•ka depo 
amirliğinden 

1 - 18"0 ~ m.~tr.,-a kılıl 1'e tefaTtlatı y ;1 > kt.ır. 
l - Kıhftar hava renci kalın it şlılt elbise -.ından olıııc:aJdlf 
1 - llOO llrahlı: kat1 -.ıatı •l\ıtkın:67 -1-ülilne 7atıı'1 

makbu.tlıın ile blrlikle 22/4/Nl sah rfiDı1 - 1-4 cı. Y<fillo&y ı.an 
ka. depo lmirlill satın. alma kım.tsyoamMia bııh · J n. c2909' 

Fen Memuru yetiştirilmek üzere 
memur tayini h•kkmda ilan 

Maliye Vekaletinden 
-1-

8/f/I HO tarih ve 21- ımınarııh ,,_,ı P9Med• müa 
nı.;940 tvill - 14177 numanılı lı:aramaıneye ...... topnok ieYS 
llmatname.ı.ı.. tatbiki i;ln teşkil edilen ve edilecelı: alan -ı.:r 
da istihdam edilmek - 7etişlirllmek için tapa ""laıdutro U. 
dllrlilğti Fen Tatbikat mektebinae stajları temin edllınelı: 1IEett 

mıır alınocaklır. Bu meınuri;f9te talip +olama• - ..,-tJar 
-Üt qaiıda ~-

- ll -
ABANAN ş.utTIA1I 

1 - Y.., 4e dan fllla olmamak; 
2 - En U lise 10 UDCU mwfa 'CJ ' ' lıııa d IS C IDuaclll 

bir mekteple talu;iJ rörmilf almak: 
3 - Halen resmi bir dolırede mi'rlahd= iıle. lıdllı:ilı: için 

lmt •hnlf olmak ... ııidli IUberile hMM t - edileceil • 
lllmalt; 

-m
HORAcAAT p:gıJ 

Yakandaki .-u.n bolz .,.._ ı.-.m, _... 
k.Harı bir istida ile en tec 20 Ma,ı. lM1 taıjbh ı adar ..,... 
lı:.Uetine <Mim EmlAt> .ııncı_...ı.ı dit. -

1 - NülUs bttvi;ret Yarakuı - •e:valmt - -
makamca muoaddak our.u> 

2 - 6 kıt'a fx>totrat ..ıtı ~ dokm otı'..ımda> 
1 - lllelı:lep ıy ... ..._ .. ..,.. ,.ı.adetıuım..ı - ,...,.. --~ -· 4 - Memuri;rette bııluıunuı ile, ta.dikli ııicll ka-nMI ,,.,._t 

mnduiu memuriyetler )Çİi). ayrı ayn vaikaıar· 
5 - Sıhld durumunun k6ylerde ve ber iltlimdıe ~e it-ama 

rifli olılutuna dair bir lı4kttıne: ve;rıı bded.i,... doktcclulu rapo<U· 
6 - C. Maddeiumumilll!nde mabk6ıniyeti olmadığU>o dair 

dstido zirine ımlddeiumumilikçe IMdikli m..,... vecilmeoi kifi 
T - Hilonühöı! ldğıdJ; 

8 - Allk•lik ..utw dfüf\ıs ~ Ta,.ka Acı '1la1'U. a 
iılt.nez.> 

t - Talip cılan pluıı "'5ml lıir clolttde .w.tahdem ı.e, ,.yr 
-.la mahzur olmadJlına dair vKlka ctolebe mlltealllk istida ve 
bulu vesikaların o daire vasıtaaı ile ııönderi1- laalinde ~ıca 
va.fakat.nameye mahal yoktur.> 

10 - ~ğıda yazılı ıelı:llde tulılrlltname; dıtı taabhütname.,,,,._W 
miit.ulsll kefilin re.mi dairelerdan "Plıut ticari. mail veya sınai 
eueselerde mü.stahdem olması şartbn; 

NOT: Bv luıfolelname no!ec<! r- - oı...caklu-. 

-IV
DABHtlTNAME 

Maıt:re Vekiletince tcpnık tevz; talimetnameclain totblki lçjn 
edilecek "-ia;yonlarda lstlbdom edilmek üzere. fal memuru ol 
yetiştirilmek !(in bir vazifeye tayin edilerek talim ve stdj ~•P".:.11 

ile tapu ve kadastro fen mektebinde talim ve tahsilim ncticlııMDde 
mektepten mez.un o1aınaz veyahut mektepten ı:nezun olduktan 
beş sene mdddetle hizmet ifa etmez veyahut iatlbdam edildiiim v 
den i~tifa eder veya ıdare hizmetimden meRlnun olmıyarak vazif 
nihayet verine hem cezai p.rt ve hem de tazmin ntahi;retinde o 
üzere, yedi yüz elli lira ödemeli; ve bunun için hakkımda dava il<S 
sine ve il<lm i3tibsaline l8:mm olmadan bu taahhütnamenin icra,.. 
veyahut hazineden alacağım varsa bu alacağımdan d~aten taka' 
mahsubu, ve yine bu taolıhütnameden mütevellit her hangi bir Ilı 
için dava llı:ameı;ine Hl2um ı.a.11 oluna bu d.._ 
melerince r1lywtiııi l<abul ft taalıhftt edi;yonua. 

Adres: 
Nura. ı.o.i:ret ••alcwmdaki hll.Vet1; 
• . . . . • . . • nlııa cezai pri - taaııııat ettlti """' 7ÜZ 

lı:adıor •:mi ...Uarla mit' ı.ıı kefil olanlı: lı:efaW ederim. 
Kefilin meslek Ye adreoi: 

NiifMs h«briyet ftZ ' RE ı1•ki hhQıılti. 

-V-
KabUl edilecek taliplere, mektepte her ~ devıım edecek ,tol 

milddetince •:rlık 50 - 60 lira ücret v• mektepten mezuniyetini ıııU 
1 

Beher metresin.İll tahmin fiyatı 55 knruş olan 4e.OOO metre kana,·içe kıp liyakat derecelerme ve t..:ıdill kanwtU -.narına ıöre ıoo • 
pazarliltla 8'ltın aJ.ın:ıcaktır. tbalesi 18/4/!Ml c:uma lilnü .,.at lli te Top- liısıTlirF. FamaFyTlıTk•üFcrealtllllvellrTllTecellllktimtr•. ••1111scSUIFll387>111111111id21111•11•>11111111Sl-":if 
hanede lst. Lv. Amirliği satın alma komisyonunda 7apılacakur. Kat1'te- ,J. 
minatı 3300 Enıdır. Nümune ve &&'!namesi komisyonda görülür. tstelrlilcriıı lstanbul Defterdarlıgvı Muamele ;Jr. 
belli vakitte komiııyona gelmeleri. (1072 • ~) 

• • • istihlak Vergileri Merkez 1 ahak/l 
Beherine %20 lira tahmln edilen 1'f tıdet 500 lı:üo tarlar buldl! alına-

calı:tır. Şef fiğinden 
P:ıı.arl•kla eksiltmesi lıl/4/1941 c.mıa günü saat 15.JO da Tophanede 

Lır. Amirl!ği satın alma lı:omlsyonunda yapıl:ıcaktır. Kari teminatı 541 lira-
du. Taliplerin belli. vakitte kc•misyona gelmeleri. (10i4 _ 2927) 

• • • 
Adet 

175.0-00 galvanizli kÖ{lrülü sürıı11 

175.000 galvanizli köprilsüz sürgit 
lS0,000 &alvani7.li kesme kanca. 
Yul-nrıda yazılı Oç kalem mal7.eme 18/4/1941 cuma g'Jnü saat 14 de 

Tapbanede Lv. Amirliği satın alına komisyonunda müteahhit nı:ıın ve lie
abtna paz:ırhkla satın a.lınnctıkbr. Tahmin bedeli 14.825 lira ilk temin 2 b. 
1111 lira 87 kuru~tur. NilMunelerl ~ görülilr. T~!ipl(!rin belli va4 
lcttte ı..-.nnif.yona gclr-ı{·leri. (1075 - 2928) 

Adreel 
Mükellefin adı ve soy adı ltl 

R. tlonceri ve Bes.sa Trikotaj K."tı.rcıoğlu han 
F.m\'eri Çavuşoğlu Asmalimesçit 

TUnel pasaJı 14 
Yukarıda isim ve adresi yaıJlı mük~lle!in yapılan araştJrınad'1 1' 
~ ve yenJ adreslerini de subcyc bildirıncm~ olduklaru1d.an 938 
,.W beya.ınw:nelerinin tetkikine esas olınalı: üzere muamele defterleri 
-a<alarmı t.AmOcıı 15 gün zartında Galata Balıkpazarında JdU 

lııölılAk vergllerı müdürlil!liııdo hesap mütehassıslan bürosu ııefiili11" 
matıan icap elmiftir. d> 

Keyfiyet 3693 No. la lmnunım 1.1 ve 11 inci maddelerine ı.w>,,...-
111 ~e geçmek ıız~re Ob olunur. CJSVll 


