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Bir ayın 
bllAnçosu 

lleşlıar U•ter tle11 Llnıle• 
c•tldn; merlıffl• ,... .... h 
"fl<lpar 6i6i bir lcola"fllılcl• Jo. 

'•fan lnıili11 t•••""''flri•in 
eltıkları Aar &o .. 6o ,.....,. 
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GÖNL-0K SiYASi HALK 
- -- ·--

Akdeniz r.
muharebesi l !tlman 

lla/. H"tl"#i.t ,..fleriıtia lca. 
la/danna bir malıetla fflnl 
11i6i 11altınl•1R• bir •ıdcetl
tl•ratı ltaglcırıpr. 

!_azan: Ilöııe>':in~..!~IN. ı 
IC5) u, Hitleriıı llOll tehdidi· 'ı 
lg) ne nszaran, İngiltere 

o--- • • J korsan 
r:uzaffer lngılı~ 1 gemileri 
fılosu lskenderı.- Brest'de 
yeye avdet ettı 

1 
IJ Scharnhorst ve 

.Büyük deniz harbiil Gneisenau'nun 
hakkında geni 1 sığındığı bu li· 

. tafsilat man havadan 
!s!<enderiye, 31 (a.a.) - Yu- Ş İ d d e t 1 e 

aleyhinde nihai hücum 
ve zafere şalıit olacak iki ayın • 
hlrind ya.nsınm, martın, bilin- Amiral Darlan 
çoııudur. Dünyanın şimdiye ka- ı F ı• ·ı• 
dar görmüş olduğu sav~ ransız - ngı ız 
en müthişini ve lngiltere ıçın 
yıkıcı ve öldürücü darbenin L ~d· • 
en kat'isini l.egkil edecek hücum na ısesı 
mart ve nisan ayları içinde baş
layacak ve dcmokra.silec artık 
yeryüzünden kaldırılacaktı. İlJ· 
te Alman Führer'iniıı büyük 
bir tantana ve gurur ile, muhak
kak bir surette dünyaya v8.d 
ve ilan etmiş olduğu hücum ve 
galebe ir;in muayyen zamanın 
tam yarısı geçti. Fakat İngil
tere eskisiııden daha kuvvetli 
bir surette hfilii. ayakta duru
yor; hücuma maruz kalmadık • 
tan ve hiç yıkılmadıklan başka 
diişmanlanna gerek siyaset, 
gerek askerlik sahasında bu
naltıcı ve kıvrandırıcı darbe-

Hür Fransızlar 
Amiral Darlanı 

hiyanetle itham 
ediyorlar 

Fransız vapurtan Alman
lara ham malzeme 

taşıyormış 

leı· indiriyor. Führer ise söyle· Londra, 31 (a.a..) - Reater: 
diklerini unutmırı.ı gürünüyor; Ceza.ir ac;ık!arında Ol!reyaD e-
belki de şimdiye kvdar böyle den hAdiae hakkında Londra 
c;ok tehditler ııavur<l<;ğu ve hiç: ..WUyettar mahf1llerinde ks.y
birinin a.~lı çıkmadığı için en : dedildiğine göre, İngiltere, bey
son. gö~ giirültülcri~e de !rl'11· i nelmilel kanunlar mucibince dliş 
senın dikkat etıncmış olduguna 1 • ,1,.,...nw,,<on ............ 00di 
ihtimal . F~ ı..at he . mana gı~- o.....- . 

.. verıyor. .... r g':" : ii bir hamule t.&.91yan vapurları 
c;en gun l.Dg!ltereye muhtelif• .. tımiJl hakkını elAn muha.fa...l 
aahalarda b'..ı:hirinden parlak ' ;rK (So"u •rf• & - 4 -•) yeru yenı muvaffakıyetler lı.ı<y<l - - _ __ ._._ __ . __ _ 

nan denizindeki muharebeye b b 1 d 
iştirak eden İngiliz harp ge- om a an ı 
mileri salime1.ı lsken<lı;riyeye 1 Londra, 31 (a..a.) - Ha-
d.öndükten sonra şu maluma.tın • va nezaretinin tebliği: • 
letihsali mümkün olmuştur: 1 Bu geee bombardınıan hü-

Pola, Zara ve F'iume kruvazör cumlarımızın bütün ağırlı,ı· 
!eri ateşe verildikten sonra İn- nı Breet c;ekmi~tir. Malfun
giliz zırhlıları esasen ölüm ha.- dnr ki Almanları.n Scharn
linde yaralanmll} olan düşmana hora ve Gneiaenan harp gemi 
llOn dnrbenin hafif gemiler ta- !eri Brestde mğuıma.ktadır • 
rafından indirilmesine imkii.n ı Hti '---"· ar. cum bam""""' • 
vermek üzere uzak~lardır. ma.n servisine mens11p 
Bunllllla beraber projektörler kuVV<ltli bir filo tarafın-
le düşman kruvazörlerinin ar- dan yapılmıştır. Gemilere 
kasında iki destroyerinin bu- tam isabetler vaki olduğu gö 
Iunduğunu ve bunların İngiliz riilmemişse de her istika.met-
zniılılarına torpille hücuma ha- ten büyük ve çok büyük çap-
zırlıınınakta oldukları giiriil • ta bom balar, harp geınile-
müştür. rinin demirli bulunduğu dok l 

Bunun üzerine İngiliz :IH'hlı· lar arasında diişmüı,tür. Rıh-
lan torpido muhripleri üzerine bmlara pek çok bombalar 
ateıı açmış ve muhripler bir du- dfuµnii~ doklar bölgesinde ( 
man perdesi arkasına çekilmiş- her tarafta. boınbalann pat. ( 
lıerdtr. Müteakiben İngiliz tor- ladığı. görillmlli)tür. Mütea- ( 
pido mubripleri alevler içinde lı:ilıen yangınlar başlamıştır. ( 
bulunan üç İtalyan kruvuörii· Tayyarelerimiz aynld1klar1 f 
nü ba'·-•n1•-'•r. Bu ıurada ı..u.,,........ ~ zaman yangınlar h!J4 yan • 
diğer gemiler ltalyıın gemlleri- makta idi. 
nin geri kalan kısmında yara. • Ayni servise meneup daha ( 
lar açınağa devam ediyorlardı • ldlçük bir filo CaJais !imam· ( 
Bu haaarlu esasen gece Vll· nı bombardıman ederek bir 1 

Jı:u. bulan harekA.tın ııür'atle ve çok y•n~~•ar ~·k·-· ....... 
birbirini takiben cereyv.n etm&- -~ ,.. 4' llU9~ 
ili _._....,.a •'""""t edilemem... • BIWin tayyareltt ilıılerine 

_,.,.,.,.~ -.... "' ı cSllnmüşierdir. 
~. l~~~~~ ,_ -· . .- .... , '--' 

de.ttlkçc, gözler blli!.ı1ıtiyar 1 · • 
ll'Uhrer'e dönüyor. Bütüıı dün- ı--•---------••-••1111m.-------------..-. Ya aanki: Haydi arslanım, ken-
dinı göster bakalım, vakit geçi
Yor ! der gibidır. 
. Alıooıı tayyareleri Britanya 
:Adalan etrafında. ateşten ve 
fel~ketten 111ü~kllep bir duvar 
~rerek İngiltereyi. malıı!ur 
b~k•c;alı tken tngııiz sanayii 
biıoe Pamıık ve ylln ipliğinden 
başlayarak teneke ısvtıakı.rma 
vaııncıva kadar her tllrltt ma
mulat yetiştiriyor ve fngill1' u
Çar ka.leleri de Alınanlanı. borç
lu bulunduklan ya.nııın ve infi!Ak 
~mbnlarmı faiziyle ödemek 
ıçın t8. Bcrllne kadar seyahat 
zahmetini göze almak TUifesi
ni unu tınıyor. Meşhur Un ter 
deu Linden caddesi üzerinde te
nezziih ya.par gibi bir kolay~
la dolaııan İngiliz ta.yyarelen
nin attıkları her bomba. Nas
yonal • Sosyalist ııeflerinin ku
lakla nna bir matem çanı gibi 
yalanla.şan bir mukadderatı hay
kırıyor. Berlinden çoculdarın 
çıkarılması ve hükumet mer~&-1 

I 

. . 
1 

GAZETESi 
------- - -
Mr. Eden 
Atin ada 

lngiliz hariciye 
nazırı Belgrada 
da gidecek mi? 

Attnada yapılan 
müzakerelerin 

esası 
'.Atin&, 31 (&.a.) - Bugün a

pğıdaki tebliğ neşredilmiştir: 
lngiliz Hariciye Nuın An

tony Eden ve İınp&ra.toriuk 
G.ıncl Kurmay Reisi General 
Sir John Dili Atina.ya muvasalat 
etmiş ve Yunsn hükümetile har j 
bin Balkanlara sirayet etmesine 
mani olmak gayesine matuf ko- : 
nıışmalara yenidm be,ıem'lhlr
dır. 

Ed&n Belgnwla gideoek mit' 
Dün akşam Edenin Atina.ya 

vürudunu haber veren Ankarıır 
radyosu İngiliz Hariciye Nam

ı ruım bu se.YQhatini Belgrada 
kadar uzatma.sının da akla. ya.-
kın geldiğini kay-Oetmiştir. 

1 
P.euterin tefsiri 

Londra, 31 (a.a.) - Reut&- ! 
rin diplomatik muhalıiri yazı -
yor: 

iDARE YERi 
llurwıımıaııiye, No. M lwl ebe! 

"lelgrU: YBIJİ UMA ,._..., 

-----------~--
Her yerde S K111'11f 

Deniz Harp Okulunu 

bitiren gençler 
Donanmaya iltihak eden 81 
mezuna diplomaları verildi 

İngiliz Hariciye Nazın F.den 1 
ile İmparatorluk Genelkurmay 
Başk:mı General Dillin Yu· 
na.n Genel kurmayı ile aon za. Yutaında: Jfsma tııJebeyo ct;..,.., hn tevzi edilirken 
manlarda. yaptıkları göriişnıe • , "f&iM'a: Dmis Bar okulu l.ahıbelıııi lstikıilı Mal.-şnı ;ıoyk-rk,. 
!erden sonra. bu kadar erken ·- Yo.zısı beşinci sahifemizde -
ikinci bir ınyaret içm Ati.naya ----=,~----·------~----------
muvasalatlan, mıılıa.kka.k ki, 1 u·· 1 Ba.lkanhırda ııon hadiselerin bir t • ı 
neti~Bidir. Bilhassa Yugoslav- ere 1 memur ar 
ya.da hükümetteki değişikliğin, 

bütün Yunan emniyet me.;ele- h kk d k • k 
t.mı:~~~ev=~i derecede e- • a ın a ı an 

Atina.da görüşülecek mese-
(Sonu •Yfa 5 aütun 6 da) .. 

Bütün Alman- Ucretli memurların da asli 
1 lar Yugoslav- memurlar.gibi tekaüdiye iziıı 

yayı terkettiler v~n~.~1~~1':o~~~~c-h~!!~~:şm?ı:~~~~ 
Bitler Göring ve 

Keitel ile görüştü 

Almanya Sırplarla Hır
vatların arasını açmağa 

retli memurların tekaütlükleıi ıniş bulunmaktadır. Korni"yo . 
ha.kkınd.ı tetkiklere devam e<I ·n (Sonu aayfo 5 oütun 6 d•) 

lstanbul 
Borsası 

IZMİR 
Belediyesi 

. çaltşıyor 'B ·• h" b 1· . f .. l . • 
~t. 31 (e..a.ı _ Reuter: ugun za ıre or- zmır şo oı· erııun 
Almanlar, ~lgradı. terkte de- . SBSI Sa/onlaı•ında 1 iddialarlJUl Cevap 

vame~ektedir. DM akşam • 
husu.si bir vapurla, Tuna yolu 1 açıllyor 1 verıyor 
ile A!manyaya dönen 1100 ka.- lst.anbul borsası bugün açılıı- . İzmir Belediye Reisi Dr. Beh• 
dıar sivil Almanın hareketinde, ca.ktır. Borsanın idare mec!i.;i . çct Uz ı. ıza>;ile aşağıdaki mek
teşyi edenler arasınd. a bizzat .

1 

azası şehrimize gelmistir. Me . ; tubu ald ık : 
Alman elı;isi Heeren de bulM· murlar da, dün akşam Ankara· (!zmir şoförlerinin bir di lek· 

(Sonu sayfa 5 ailtun 2 ı.Je) {Sonu sayfa 5 sütun 1 de) leri) sc:rlevha r. iyle muhterem 
---------------- ga1,ctenizi11 25 3 !141 la.rihli nüs 

zinin 1nvilizlenn tahrlplenn- İtalyaııla.na aaybetU]deri 10 bin tonluk Zan Jı:ruvuöri 
deD masun za.ruıedilen Viya.na-1 ------·-----
ya nal·lcdilmek istendiği gibi 1 Deniz harbi 

nasıl oldu? 
1 SABAHTAN SABAHA: hasında, lzın , riıı bir kaç t~ksı 

habcrl~riıı dolaşması yeni faa- p t• G .. -1 
liyetc geçmeğe başlayan İııgi- ar 1 rupunun 
liz tayyarelerinin Almanya için } 
gün ge<;tikçe_.~üthiş bir !eli.ket top antısı 
t.eŞkil edecegını a.nlatııyor. 

--<r-·-

lngiliz amiralinin 
kehaneti: 

\r 
HA R p -... rw~ün imzaıa.rtaı 

1 
altınd:ı İ!!· 

VAZiYETI .. italyan Akı beti ~i. ::~c:'~y~:an::~·:~:tk;: 
inci mad,l ıı. in 10 uncu fıkrası· 

ln"ilterenin nakliye gemi~ 
tini "mahvederek adalan aç Han· · V k"I" · h · • 
bırakacak denizaltı harbi i~ ~ıye e ı ının . arıcı 
kat'i neticeyi temin edecek bir vazıyet hakkında ızahat 
mahiyet arzetmekten çok uza~- 1 vermesi muhtemel 

Ankara., 31 (Hususi) - Parti 

"İtalyanlar deliklerinden 
çıkmazlarsa onları zorla 

çıkarmanın yolunu 
bulacağız . ., • -

tır. Mr. Churchill, ya.kın bir 
ıtaınanda bu tehlikenin <:<;>k . e
hetnnıiyctqiz bir hadde_ ındın
lııceı{ini lemin ediyor. Eger mart 
ve ıı!sıuı ayları içind~ vuku bu
lacagı temin edilen hucum bun
dan i\ıtıret idiyse haber vermek 
zahmetine değmezdi. 

GruP1mun yarınki toplantı -
ııında Hariciye Vekilinin harici ı 
vaziyet hakkında iır.ahıı.t verme-
si muhtemeldir. 1 Yazısı 4 ncü sayfamızda 

. A lma\ya llu meşhur ıı:ıart ve 
lllsan ayları ıs.ferine mukadde
ıııe teşkil edebilecek bir hare
kete Ballıuılatda baŞiadı . Bul
garistan lıollaıını ac;ara.k ken
disini ka.nıı;ıdı. Mihver kay • 
naldan YUl\anlılaı için sayılı 
glln)erin g..ı.ı..:.: · · • etti 1-tal ~""!§ •IU mn . sai::' ~aııist)e~ .bil• ~_ira~ ce
llk işler; ~ rbi g&unduler . 

k ld , B r ıyeyi ~hdıt et-
me 0 il. h aoL • aff k . a· ı:;_-·,en muv a 1· 
yctlerı .'P·uma.ııj sah daki 

·l· le bır n"- . asın paı .ı k""'a~ış ile tetviç 
için Uzakşar tan Japon bari· 
ciyc n:ı1Jrilll davrt et,ıniıııerdL 
Onua mııvasnlalından bir -gün 
evvel, yugoıııavya.ıun llti tet
b:ı.ht ve yoııarııu ~ llaıl· 
rı Viya.nada 'bir esaret llıiriı&
kı i~- ~altat J&ııaıı 
hariciye nazın 11ırline &)'ilk ba.. 

ıwıca iyi dikkat etmiş olqa.ydı 1 
ev a.ahiplerinin yüzündeki te- 1 
bessümün hiddet ve teessürden' 
1!usııle !\'elmiş bir tekalliis oldu- 'ı 
gunu larkederdi. Çünkü Yu- . 
go~lavyada milli bir galeyan 1 

vuku bulmuıı ve büyük bir 1 
gayret. ve sebat ile uzun zaman-\ 
)ardanberi ha?.ırlanaıı mihver 
plıinı par~alıuımı~tı. 

Mart ayında mihverin uğra
dığı aııkeri mağliıbiyet.ler ise 
çok dahıı. korkw,çtur. Şimdiye· 
kadar alınan haberlere göre, 
ltalyan donanmasından kalıruş 
par~arda.n beş tanP-Sini daha 
ı.ngılizler '•Bizim deniz,, hülva· 
sının yanı başınıı. ökkj dünya
ya. yollamışlardır. Şarki A!ri
kBJllll ve Habeşistanın muhte
,eın yalil umumisi ve baş ku
ıııa:ıdvıı Dııc d'AoBte cenapları 

ise şimdi Adi•ababa.da bütün 
dünya ile alii.kası kesilmiş bir 
halde hazin düşünceleriyle baş 
başa kalıyor ve yüksek Habeş 1 

yaylasından etraftaki İtalyan 
müstemleklerinin gümbür giim- ı 
bür yıkılmaBmı seyrediyor. İ
talya.ya bu kadar azim mas
raflara, clevaınlı emeklere ve 
fcdakArhklara malolan o haş
metlu ve debdebelü inlparator
luk hülyasının yerinde şimdi 1 

soğuk rüzgarlar esiyor. Yıkılan 
yalnız faşizm in1paratorluğu de
ğildir, mihverin bir parçasıdır. 
Eğer nisan ayı da bıı tertip 

daire~inde nihayete erer~e Füh
rcr'iiı sözü esa' itibariyle gene 
doğru çıkmış "ayılabilecektir. 
Yalnız yıkılan t ngiltere değil 
mihver olacakbr. 

Hüseyiu Cahiıl YALCJ.N 

Muharipleri kuv
vetlendiren veya 

ziif a düşüren 
amiller 

]
,~:· 

YAZAN: 
Errıelcli G•n•r.I 
Kemal Koçer 

ı~_;:..~~-----'=----:. 

a.) Almanyanın kuvveti, top
ln bir kütlenin siyasi ve aske
ri ahenk ve tesanüdündedir. 
Alınan ordusu, merkezi vazi
yetinden ve tek cephesinden 
istifade ile, hemen dalına za
yıfa saldırmak fırsatlan bul
muştur. Alınan diplomasisi, 
harp devam ederken de, Lu
dendorfun tavsiyesine göre 
faal rolünü ifa etmiştir: Sı
rası gelmeyenlere emniyet 
telkin eden paktlar, rl}Vizi· 
yonist menfaatleri okşayan 
tesviye t.arzlan, cihana adil 
Dizam! 

Almanyanın zllfı, uzun sü
recek olan lıaı·bi beslemek 
kudretini haiz olmamaaındaı.
dır. Bütün bir memleket, top-

ıao- my«a ı .ata• ı ıı.ı 

mare'all. sezmı·ş '· nın bekdiyclere verdlği ı;al iıhi. 
yete binaen bütil.. nJkil 

1 vasıtalaı ının duracakian en 
, .-~~·-------------------~ ---( elverişli yerleri tayin et-

Habeşistandaki yüz bundan sonra ı mck, vazi!ı:miz tilmlef'in • 
binlerce ltalyan sivil Fransız toprağına dem.lir. Şehrin bazı meydanları-

ve askeri kaçabilecek ~~- __ ~ nın v~iycti göz öııi.iııde tutula. 
--- - .. __ J rak mürur ve uhur scrbestisir.ı 

1_ (So_n_ıJ_ ~a_y~a _5_.!,Ul:.u_ 3_~ 

YEME~-.. ,, 
Ar>tf>I 

- fl:ıi\NSIZ 
__ TOPRAt;I 

r ~ 
Müsabakamız: 

35 -
MllBABAKANlN 8F.KLf 

Su parçayı keıi p 1.;;,ıkl.:ıyını.r 

Son p:. ··ça ne;rr d :ldiktcn aon ra 
bu parç~lar bir araya gtt iriln1 e k 

lfalıe~i~ts.ııda vıı iki Sonm.liJe, t-:ritre<ie Jogilizlerin za.ptettilderi auretiyl o meydana çıknc"k ,. • .,., . 
yer18r '.(' it fy&.:ı r-;r~ ti... vazıh ac.Lres l n i ıle bir likte- d2 r ~ -

mize göndermek bahar mUsa ı.Ja 
!stifa eden ita.lyan genci kur-ı zeteı•nde cıkan fakat toplatlırı · • kamıza ıJUrak için ki f ı ge le.~k· 

may başkanı nıareşat Baıioglio· lan bir mak<Jesini Atina bul-ı 
nmı ıoon kA.nunda bir İtalyar .. ~- (r.onu ıayfa 5 aııtun 7 do) r-t.ır •. ----------ı 



ANLAT AN : BiR GAZETECi 

10-

lzmir Mu asebei 
Hususiyesinin 

nazarı dıhkatine 

Adamın e 1de ımsiyah ve 
· yük bir :rovclvcr parlıyo du. 
Bir im bu beyaz kapi.ışanlı a

dnma dehşetle baktım. Gözüm, 
parlak simsiyah gözlerme ir -
ti. 

O vakit bı bire el•mdeki 
tun vazoyu kaldırıp bütiln kuv
ve nle cama fırlattım. 

Canı mUthış bir şnngırtiyle, 
iLd bir bomba gibı patlıya
rak Şağıya, bahçeye döküldü. 
Ak bındc sob un yanına fırla
mış bu sefer, sobanın kömür
le.rıı ı karıştırdıkları demin kap.. 
mı t.ım. 

~ı ık cama aeııttEge bakıy<>l'
dum. 

Hayret ettim. 
C parça parça olan pen-

c ı ı bUyuk delikten gece, 
yı ve ucla.rmdakı k r-
ça , donm gıbı ct-

ran agaçlann tepelen gö
riln uyordu. 

Bey Kapü.şanlı d&m yu-
v l mıydı? Yoksa, o an-
d mı e gelm , bir ha-
y t mi görmüştüm? 

Fak t 88ab m yermden oyna
mı ru o derecede iri hfiliı. titri
yordmn. 

Birdenbire beynımde bir fikir 
hır ev gibi yandı. Yoksa, bu 
rlh elverle ağaca tırmanan be -
yazlı gölge B r muydu? 
Bahtasor olabilir mıydi? 

Korkusundan bayılmı olan 
bıçare kadını, veya beni oldiil'
meye mı gelıyordu ! 

B11 fikir, Met! beynimı yak
tJ. Fakat o 8.nda pek güclükle 
m uh:t.keme cdeb 'hyordum. 

Bu gölge B nsor olabilir 
miydi? O dennden ge!en rad
yo mırılbları hill de :m et
melı:teydi. 

o halde tu anda acaba Bah
taaor odasında mıydı? 

Odasında ise, camın miltlıiş 
bır gürültüyle lnrıldığı, bahçe
ye şangırtılarla dökilldUğUnü 
duymamış olabılir miydi? 

.A hım son derece yerinden 
oyna ış bulunduğu halde, müt
hiş b"r meraka kapılmıştım. 
Şu anda Bahta.sorun odasın

da olup olmadığını görmek .. 
Bunu anlamak. 
Ağaca bnnandığını gördü

ğihn beyaz kapüşanlı goJgenın 
o olup olmadıgını anlrunak isti
yordum. Birdenbire aklıma, evin 

katındaki bahçeye iba.kan 
balkondan Bahtasonın odası gö
ründilgü geldi. 

O vnkıt, demir elımde, ~red
dlıtsüz kapıya doğraldum. Bal
konun bulunduğu yeri bilıyor· 
dwn. 

Oda kapısını, her llhtimale kar 
'11 yan tara.fa duramk, ihtiyat.
la açtım. 

Sofa karanlıktı. Hiç bir see 
yoktu. 

Sol elimle duvarda elelrtıilt 
dugmesini aradım. 
Düğme elime ilifince ~ 

rek elektriği açtım. 
Sofa, önümde bom~ ve 

dar bir koridor gibi upuzan, u
zan.maktaydı. 

Yürüdüm. 
Koridorlann nihayetindeki 

balkonun kapl81Dl hızla açıp 
balkona c;ıktım. 

Bah taaorun odası da bahte 
Uz.ermde, fakat evin balkon hi
zaam<b.lu öbür köşesinde idi. 

Bııhçeyı dolduran karlı çam 
nga..çlan balkonla BahtMOnm 
od aııımnda seyrek] diği 
için. balkonun sağından doğru, 
ayak uçlanna basılıp ayağa. 
kaJkıbrsa, Bahta.sorun pence!"&
Jennd odasının içini gönnek 
kabil oluyordu. 

Şiddetti bir merakla, ballro -
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nun kenarlarına dizilmiş ve çi
çckl rı kurumuş saksıl nn ara,. 
sından, ayak u n.rmıa b arak 
uzandım ve pencerelerinden a,.. 
ğaç ara · ddetli ışık vum1akta 
olan Bahtasorun odasına bak
tım. 

O anda gorduğiim manznra. 
bem dondurdu: 

Radyo, odanın ortasına de\·· 
rilmısti. Fakat hfilA açık kalnıı.5 
olduğu ıçın, bir .istasyon kı
sık sık lngılizee sabah dersi 
venldıği sarih surette iBitiliyor • 
du. 

Halbuki Bnh~ radyonun 
yanıb3.şında yerde arkası ustü 
upw: n ve atı kesilmi bir 
halde yatıyordu. 

Yu · oltim morluğu bağla 
tı. Bumundaıı ba.lılann 
siyah bir kat çizgi çimı teydi. 
Bedbaht Bahta.sor ölmüş muy
dü'I. 

yni anda! Niç' .., N l? 
Ha rret ve içi de ibi-

B tasonın h od.ası-
na k ak için. bütün hı la 

· den fırladım. 
Fı at o anda ıtm.ış:ınıta yı nm 

gıbi inen ağır bir darbcnın · -
ril baygı.n bir halde yeri re 
yuvarlandım. 

-iV.-
iLK ESRAR lltmIDXEN .. 

Balkonda ne kadar m ddet 
yattı mı bilmiyorum. Fakat a
yıld ım zaman vücudüm gooe
nın ğuğundan adeta donmuş
tu. Hıç bir ba.rafmı tutmuyor
du. 

Bir müddet yerimden kmııl· 

--
Baya ı 

programı tesbit 
olundu 

Dünkü toplantısında Yağ 
meselesini tetkik etti 

19 Maym gençlik bayramının 
yaklaşması munasebetiyle şeh
nmız lise, orta ve san'at mek
tepleri beden tcrbıyesi öğret -
menlen dün hır toplanb yapa
rak bayramın programını tes
bıt etmişJerdlr. 

Geçen senelerde olduğu gibi 
bu ne de bayram Fenerba.hçe 
ve Şeref st.odlannda yapıla
caktır. 

Vali muavinlerinden Ahmet 
Kınığm reisliği ıa.ltında toplanan 
fiyat mürakabe komisyonu diın 
yağ mcselesı ve bazı ihtikar 
vak'alan ile meşgul olmuştur. ı 

Malum oldugu u e komis
yon bir müddet ~ yağ, fa
sulye, nohut ve pın ç gibi gıda 
maddelerine nar ı k arak tas
dik edilmek iızcr Tı arct Ve
k~ tine göndernw ti. Vekal~~ 
bu narh listes ru tasdik ettigı 
takdirde bizzat ne. redecektir . 
Bu listenin şimdıye kadar neşre
dilmemiş olmam, v kiiletin bu 

Birinci prova 21 nisanda im mesele etrafındaki tetkiklerini 
orta mektepleri Şeref stadın - genişlettiğine delalet etmekte • 
da, ıkinci prova 25 nisanda er- dir. Maamafih, bundan evvcl 
kek orta mektep en Şeref sta- de zeytin \'e sadeyagı satışlı • 
dındn, üÇUDCU proı-a kız lise- nna komisyon yüzde kar nis -
len Feııu hah c dında, 30 petlenni koymuştur. 
nisand:ı. eme 1ve14 m.a- Son günlerde bnzı bakkalla-

bir ay sonra yani yeni mahsul 
idrak edilince tam:unen zaıl ola
ca.ihnı soylemektedirler. Filha
ktka. 1 zı bUyük bakkaliy er 
de pe kende satı: 1 da Trab
zon yngının kilosu 150, Urfanın 
ise 170 kuruştur. 

Bu yağlar ekstra ekstradır . 
Aynca, küçük bakkaliy rde ele 
Trabzon yağının ki o u 150, 
Urlanın 170 kuruştur. B ı mal
lar lı e mahlut ve acıdır. 

Diğer tarafıan dün bir top
tancı tacil', komisyona mıira -
caat ederek elinde küllivettl 
mıktarda sadeyağı bulundu -
ğunu, bunlard uı mesela Urfa 
yağının top •n lnlosunu 110 
kuruşa vermek istediğini bıldir
miştir. 

Piyasada sadeyah'l sıkınb~ 
kat'iyen yoktur. Yakında yenı 
mnh u1 idrak edilecek ve fiyat -
lar ııorn al hadden de a.şagıya 
dilşecektir. 

yısta kız, erkek llieleri hep bir nn bu fiyatlardan yuksc c mal 
l\r da son prova da 16 nisanda saltıl\l n göriilmü.ştur. Bu gi
lnz e erkek mekteplerinin işti- bi bakkallar, bu yüksekli!;;ri.n 
ra yle yapfloca .. tır. Provalara ------------------7 -------
saat l5 de ba.<iliınacak. ~ 17 de Y f [•p[ı•k 
nihayet verilecektir. um ur a 
Kız . 'n CUmhuriyet 

kız lisesi öğret.meni Mübeccel •h t • t 
A un, kız ortalara Şi li tıe- f rQCQf l eVZlQ l 
rnkkı beden teı"biyesi hocası 

1 
Semıha Gökçe, erkete liselerine 
san 'at beden terbiyesi hocası A İ • • 
Ziya. Koplu, erkek ortalara da Vekalet ta! Y çın 
Adnan k.umand.-ı. edecektir. lisana ve eğe 

---
ihtiy c 

• n 
dıyamadan etr.afıma şaşkın şaş- • • 1-'kab 
kın t ı,ınıp durdum:. Ne olduğu- Halk tipı ayali. ı 
mu rede bulundugunıu ta'\

1
TI· • • Ti~ Vekaleti. yumurta Sümerbaıık Yerlim.allar ?L· 

başladı 

yam y rdum. Adeta buz tutmuş Ayakbbtcılar _ 'lroopera~ ihracı için 1talyaya lisans zarlan ve şubeleri tarafınd:an 
oln.n b caklarımı, koUanmı oy- lw:ır1amakta oldugu ~alk tipi vennemektc idi. Bazı ltimseler.c, .ipli ~ .te~'Ziatına. ~ubat ayında 
natmak içın n derece ga:rrct kadın ayakkabıları n~un?1e - paŞ,ann 1'>tı.l'.. Ş.ul>at ayı .icindo 
---l'etmek l•'7nn geldi rini ikmal bni.ştir_ • Şım. di tle eski t.aahhütlerlııi y.crine getir- k~n •.;er).lle getirilen ,:ıht.l aç, 
ıaaı:ihnyet ~al ile ve eersem evsafıiiı teabit etmektedir. ~!1 mele iizere lisans verudiği gö- g~ mart yıbda tam:aın~ 
sersem ayağa kalktım. iş de bittikten sonra fiyat. ~u- !rillmekte ı.ise de yeni ıpartiler tamamlnumı:ııtır.. Paznrlar, fa.b-

O •akit alnın:l<ia, sağ §akağı- :rakabc !tomısyoııwıun tetk.ikıne için 1taıyaya. lisans taleyıeri :rilmlar. ibtiy. cı olan p.qımık 
mın UY.erinde bir şi.q hissettim. arzedilecek ve kadın,,,~~ ve knrşılanmıimakta Jdi. r T:~ığj. tamamen temin etmekte • 

ettim~. Fakat çocuk halk tipi aytiliA&uu~nna H ber , .. ıd _ m.... Ve l.ill' er. Elımle muo.ycne · fi ... _ ... _"'..,_ a .u ıgım~ 0~~-- - Ah ~rrnak'"'-- ::."et:a buz tu:tmnŞ' maktu ~ , .. on~. İ 
1 

..... Ayrıca. el dokum3ı tezga ..-
;r-... J.CK-..uu.-.. katet, so~ ~'d ta yaya Uıl.'" Iazm da şimdiden füt ~ oldukları için ne olduğumu anlı- ~ ı~c gonderil~k nunurtalar yüzde 7Q i ni betind

9 
iplik tev-

yamıyord.um. •Halbuki ağı· Ek k fi tl igi.n hs ns verm baı ~"1:ır: • edilmiştir 
mm listtı hayli ebemmıyefüce me tya arı S~bcst dovız ılc ılncak .ih-

1 
zı • 

şekilde şişmiH ve kanamıştı. d • d• . ~cata gene tisi gıbi 1i.Sn.nsl -<> 
Bereket ki gecenin kuru 

0 
- yeni• en JD Jn • verılm mektedir. Takas ile yu- -Çıvİ tevzi r ste.J gu- ku un· dadıma yetişmis, bu e'-' ni ... " ı ""

1
d r· 

------ " uıı.a racınııı mana.s 2'"' • Ticaret Vekfileti, Civi tev-

o ---
Heyeti Umumiye 

içtimaı tehir 
olu du 

İstanbul belediyesi memurları 
koop ra "fi dün aa.t 17,30 da 
ko ı r tifuı lokanta alonuncla. 
h yeti u ıye toplanbsını ya-
p c.ıJ.tı. at t )lantı d k-
scı y tin bulunm ı yuzun -
d n i ima 15 gun sonraya te-
hir o ştur. 

Koop\; tif 'dare heyetinm 
hazırladıih raporda lStanbul 
belediJesi kooperntifinin bır. se
nelik faa.lıyeti tebarüz ettiril
mektedir. 
İdare heyeti raporuna nazara~ 

kooperatifin loka.nfa se~ısı 
94.0 senesi zarfında 3 300 kışıye 
yemek vermış \: e 12117 lıralık 
ciro muamelesi yapmıştır. 

Kooperatifin m ;, rvist 
de bir sene zarfında 1882 lırn. 
kredi muam lesi ve 20487 lira 
cirn yapmıştır. 

'ı:ug ı eısel i 
Gene ko ~r tı · are h yeti 

raporunda açı tebarüz et
tirıl · ği b.i 939 yılı ikincitcş
rininde fa liyetc 'b ııla.yan ~g 
servisi mü.e "ye 4.900 lıra 
safı kar temin etmiştir. 

Koop tif 039 yılından 9~0 
yılına 38567 lira .bo.ıv; ilevr.ct • 
mis \'e bu hor mukabil 94.0 
yılı zarfında 7183 ıra boıx_; ö
d nmiı;tir. Bu c h:oope~
t ın belediye ~·c olaJı l2 bın 
Iıralık borcu da dahil oı
ıttalt ~yle .2ı384 lira bo u 
kaüıu :ır. 

-~··~~~tüm 94 mali yılı 

bı su 2304 Ura 1Wr ka -
p - tir. 

K(ıoperatif Jdarc heyeti m
poru koo .. ı inkijafıua. bil 
yük bir.OikJ ( lı. ~~:. 1i. \; 
:bel ·~·e;. eJ!ii dP Lfıtfi .Kır-
dara te§ekkürte nilıayc.tlcnmek
tcdir. . 

a 
Tramvay~ 

eleri satışa 
ı . den akmaya başlıya.n kanı don· 1 h·ı k mı· ? .Bır yumurta ilırnrotçısı, a.tn:ıya- ziatıua t listeyi tasdik 00 rek 

durmuş. bu suretle de gecen·n e 1 ece • yn mnl gôndenp te ru~öuıı al- iı1üka hm gÔnQ.e.rmiŞOr. S:.m 

:~:: .. ~ ıu.~~ekm~~ :t.':".i! ,!=bir_ cn-n~~.; ~ '"llgll" sıvi te, .. edile- Karne fiy tl rmda 
kes·naen kurta.rmı.ştı. Aya a Belediye iktisat yumurta partisi seYAed ilecek- ... 
kalkmak icin sarfettiğirn ga)- mu .. da··rıu·•gvu.. tir. Böylelilde italy 3a yeni - 1 geni te ziliit 

çıka 

ret ba ımo. rectiğim darbenin. den yumurta gönder~cek ohı..n AD 1YED2 lır" 
baygınlığın ve ooğnğun uyuştu- h ı. t I ihracatçıların 00.elP nıt uku- ı.. • IJ ul 
nıcu sersemJiğmi dağıtıı;ca! _ne are.He e geç yor kunun zayi ohnam sı temine- iKİ 1bul beledi i tramvay 
olduğunu, niçin yere dilştiiğU- Mikset fiyail nwn gittikge dilmektedir. idar. nin trannn:rlarda ta.tbık 
mü, ne cereyan e1tigini hatırla- yük.sclmekt:e olduğunu, bu ma- olunm k füı:ere h rladığı ay-
ma.ya çalıştım. lın ekmek maliyet 'fiyatına da Mi.ıkecrem 'smınde bir ltadı- ılık .k mel r bu b htruı itibs.-

0 vakit sanki buzları birden- tesir edeceğini bundan dolayı Bir şoför 50 lira nın çantasıııı çnlmakla GUçlu ın::n ;tı ~ıknrıl caktır. 
bırc erimiş bir mat.ör gibi, ın:u- ekmek ııa.rhınm biraz <iaha in - Ceza Yerecek İbrabim VC! :Ahmet adında ıki ıfdare n.)''lık karneler için ev-
hakemem ayni yıldınm hızilo dirilmesi mevzuu bahaolduğu- arkadaş yakalanıp adliyeye v&- velce h -.uladığı fiyat listesın-
kalktlğı yerilen itibaren yen'dcn nu yazmıştık. ı Çift ·--l. .. _ı.-;ı rnnh rilm.lı lercli. Dün Sulto.nalım t de yeniaen tenzilat yap~br. işlemeye başladı. hkdüşündU- Belediye iktısat :nıüQüdüğü nUlllAlau ı..ıuu:u.;e1; 

177
; birinci ulh ceza.da yapılan mu- Ew ı e siviller icin 40 ku-

ğilm şey neden yere yuvarlan- toprak mahsulleri ofısınden, sus olan l9 .şubat günun e ıbakcınelcriui müt nk'p ikish · rus ol ;ı.r k kararla..;unlan bi-
dığnn oldu. . . ? mıkset fiyatJaruıın yükseliş de- mmıara.h taksiyi çahşbrmn.kla suçu sabit görülmüş ve Ahme- rinci mevki fiyn.tlan 7G2, 600 
Basıma inen darbe ne .ıcli. recesl unun malıyet fiyatln.nm suçlu §oför Osman '50 lira din 9 ay 10 gün ve lbr himin kuru olarak kararlaşt:Jrı1mı. 
Başıma biri mi ağır bir cisim- ve tesir nispetlermi somıuştur. ~ra ceza.sına mahkfını edilmiş.-

1 
ise 4 ay on ~ gün hapıslcrine ikirci me\·l i fiyntlnn 525 kuru-

Bundan bir 

Borno •o r kt>yiıade 

BakkW NurJ tHııUgar 
~.ENi SABAH - Yuk:ın nki ki 

mekluptan nnlaşllı7or ki ıt: hsll e
ld M l ılan evzuu brutls ron 

le vurmuştu! Ofi , cevap verdıkt n ısanra • tir t kan:r \•erilmi.'?tlr. şe. indirilm. ır. Talebe birmci 
Yoksa, ben mi heyecanla ye- mek narhmm yeniden tetkik--·-----------...:....,;,,:_ __ ...,__-:-______ me:llki f.iya.tlan 480 ve ikinci 

rimden bırdcnb're firladıi;'lm za 'Ye tenzili kunetle muhtemeldir. x 1 r k't 41 z •ı --...... -. mevl,i 210 kuru olarak tespit ,.a.iilıılııiıı-------IG:ll!~vw:..,..~d' 
man başımı balkonun duvar Cl· -------- r y U , oı~ur. t K yuda 
kıntısına şiddetle ~ıpm•ş veba. ıı 1. Naf ·a ,.. k biletleı her ayın oor _ 
yılmıştım?. 1118 ıye ve J 140 dünden diğer ayın ıdördüne ka.- k 1 
i~~~~:.~:~~tı~ VekiUeri Bir çivici 40 kuruşluk m.alı dar m~~:~ın~:~ a a e 
daki şişin bulunduğu vaziyet U"9uşa satınca yakaiandı Aktarma bilet erin tatbikine ,.,/f- • f 1.;,.,_ 
her iki ihtimal de müsaitti. A k ·tt·ı ~ ı de 4 n andan ·uba!-en ba§la - vzenne o ra.KIJt;1.; Başmıa an ızın lncliıilcn bir n araya gı 1 er nııo:ıktır. Bu husustaki bütün da P,i;ki-fl •• ııtJen 
demirle de aynı şekilde şiş ha- . . ? hazırlıklar ta.mnmlarunıştır. ~,. •• d~d i sıl olabilirdi. Ayni .zamanda, bu Bir :müddettenberi şehrimiz.. Maarif matbaasına sntbğı da lıizim ne kabahatimiZ var· uzlln mu -e Çt-

bnlk a de bulunan Maliye Vekili Fuat ,.,vilere 40 lkul"l1c:ı 'Verine J.!10 Ka.rd . .ise: . d iş ayni yerde onun U\'a.r .. ~ ... "Tl'eN-"·- Vekili Gene- ::r ·-:t" al _ Bcnun· 1-u alış verıf}ten hanlaDl8 l k t a ba ı ı "'iddetle r.AT'rl n...,. ~u ... , ~ kuruş glbi fahic:ı bır f ıyat - ..., 
çı ın ısın " '$"-"' ral Ali F\ıat Cebesoy dün ak- makla su,.lu Gal~tada Perşem- hiç malüm tını yoktur. Ben ne Dün Aksarayd.a cok ıh(;yecan-
mamdan dn olabilirdi. §8.mki ekspresle Ankanı.ya lıa- be pa~nda Malmnıdrye cad- pazarlığa karı. tım, ne ~e nm- • • h bir vak•a o1m ve biram le 

B kon duvarının çıkıntısı 1 

e reket etmiŞlerdir. balajda bulundum, d{ytırck ~ e r. a i düşttimi bir ·kuyudan~tl rce ta.ştnn olduğu için ne. şa.kagım- desinde Nikolil.lri ve kardeşi . t g-da.n lal "eker k ~- ... :ıınmız 
da bir duvar lekcsı, ne duvar dün adliyeye verilnıışler ve ikin lk ndısıru e"Teyu ~ !kinci yoklııma ımtilıanlo.r.ı çı arıı marn l~r. ~ 6" 
da a"kagı· mın çarpmasından bir MÜTE FERRIK ıci nslıye cczadn mulm.kemeleri- gibi çekmiştir. mün.ı.scbetiyle geçen haCta or- tahkıkata gere had· r-

..... ne bncıJaDDll§llr. 'Ş htt olarak dinlenil n mü- ul ver eler bir hafta mıid- AltSarayda V am m:· 
iz kalmış da değildi. d k ~ blyaa memuru Nikol kinin dctle tatil dilmi lerdi. .Bugün- §lsındal.i insaa.tta ~ı l{ii-

Onun için, gece yarısı, bu don 45 yaşm an - yu ~rı Suçlulardan Nfkolaki ken- if, d ve mlıd uu n· r don ıüb:ırcıı de ilk okullar salı zım gene o civarda*i ; ır ku :u-
muş gibi dur.an uçlan karlı h~- olanlar da askerı vazıfeye dini müdafaa sadedinde: mahiyette şah dette bu un - giluüııe ı· dar bir hafta müd- dan su aldığı .ko<'aaı d r -
rek tsiz ~lann ve o ~da g~ davet olunacak "-Bizlıiçbır zaman ıhtikir rak demiştir ki: cletl tatil dileceklerdir. müş ve ple in~ ,. ı ·-
ziline zifiri bir orman gıbı göru- yapmadık. Ara yeme bır ~:an· _ B17.C 2.5 kilolu'k pak tleri mak istemi§tir. 
nen bahQeD.in dondurucu ız- .An.karadan bildirildiğıne ~<>- lışlık vardır. Bu da civi ~ gösterdıl r \e onun üzerin c_n ~ l e me ep- Tam kuyuyaind.iğhııradn r-
liğı, ortalıkta hiç bir h reket re fevkalide ahvallerde Genel ketlennin 8 kilolııklan yerine fiyat öy cdıler. .A.ıada ekız e·· "n t fti ·ı den ire topra~ :ve k11y:uya ·aınn 
ve sadn o!mayısı ve bu mec- K~nnay Başkanlığının göster- 2.5 kiloluğunun .k umuş olma- kilolul J ketlerin ne adı geç- J:. olan duvarlar çökerek k ) 

1 bul darbe içime Meta derin bir digı lüzum ilzcı ıne 45 yaşın - sından ileri geln:ıiştir. ti, ne tl rtaya çı arıldı. Yap- Son gunlcrdc maarif müfct- ağY.ını kapaıbı§ ve :Kazım ı< 
1
• 

ürküntü verdi. d1m yukan erler ..talim ve ter- Bız ambalajın sekiz kiloluk bğuruz lı , er 5 2.5 'kıloluk pa- tişleri tarafından akalliyet de kalmışt,r. 
Fakat, bir anda, yerimden bıyeye, sin tahdidine uğrayan paketlerle 'y pılaca.h-'lllı he ap ketler uz ı indendi. mektc.plerinde yapılan tefti ler Fatih itfaiye grupu vak-

hopladım. subaylar da vazifeye davet e- etmiş ve böy'le pazarlık eyle- Bu 'k t ı ıf d ve şahadet ü- netic · de melrteplerde bulun- adan haı,erdar dilmiş ve -ak -
Zırn aklıma Bahtasorun pen- dileceklerdir. Buna ait kanun · t k Halbulti çıraklann zerin mahkeme diğer bazı şa.-

1 
ması i p eden talebeye ait ders mın gec vaktine 1.: dnr u· ıl· cercsm.den go~rda.;.o; .... ölüm hali lliyı'hası Büyük Millet Mecli- mı ı . . h"ıdle .. ın de nnlb ne luz" tını aor- b··., d w dıgı· h-.1..:ı_ .Kai..ı.ın bir turlu 

"'6'"" ....:-..:ı ;wr...r.ı..-.w~.. 2.5 kiloluk ..... ~etlen sardık - , ""' ~ levazımının wuruna ıgı go • tuue tt.f . b' gelmişti. l:WLUe gua~~'-· la.nnı sonrad~ öğrendik \•ete- diı. Bunln.r..n bulunmadıklan rülmlı Ur. çıkanl:Unamıştır. _ aıy<: ır 
Bunu hatırlamamla balkon Peşte sergisine gidecek lefon ederek bunların geri l!e- için ce1pleri hal.kında t bli- t lflüfetti. ler raporlarını ma- şey ya.pılrunı)'ncaJ.flnı gorunce 

kapısını bir tekme ile açıp içe- hey'et 

1 

tirilip değiştirilmesini ve seki- yapılmak üzere uhakem yi arıdir·r. ,1!1~~~fı-M-·.1d~u·r;:ı~~dcra.: lkçeu~._!nve1 • .,,m!a:zi~~{,8~~~ riye fırlamam bir oldu. ılacak n~.. z.er kiloluk paket almalunnı ba.Hka bir güne talik ederek Ni- .uı.._.... """6u 11<.Uu•u. 'j Adeta koşa koşa, koridoru 2 Mayısta aç . . . ~ ~ ~u..1;_.~ı....:ı.. 1::1... ı.-'" onlar da.- kolak.iınn tevkifine kaı--.ır 'er- lilkadar mekteplere tebliğat ıi.iz~e Eminönü ııazası mühcn-
. • eml ketımızın de }O.. 'U uınc"~YA. &: ~ ı.~ b ıı.,.• d ..:ı:.Jl:g";.; 1°ŞC el ko•....ı"<fh•r, AJ e.ılr döndüm. B:ı.htasorun odcısının scrgısıne m e 'f h el poliae baş vurarak bil di. Kardc 'ni de ser1.11....st ı- yaparak çok kısa .uır zaman a ~ "' ,,,~.ag-.u ~ bulunduğu sofaya girdim tirlk ~ yazın~ ~ cur.m2' e~-......... udu -........+.1,,.. Bun- rektı. lbu malzemenın 1:edarikini bil - Kizımın haya~~ arük kat'ı 

Bu aof.a 'aranlıktı. · e itürlk edecek ,,__,.._, .a.u- ~ .:J""'t'~ • dirmiştir. iUoiit edilmi'§ gı"Jiun-• (Ariır.M var) .f~adaıı ID'ı buhre 19'milfir. \..------------------~:--=---
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Brütiis, ~~n~~ !ıi~. 1 
İngiliz bahriye nezaretiıtin 

bir tebliğinde, Almanyaya ham 
madde tıaşıyan dört F'ransız şi
lebinin, bir Fransız harp gemi
sinin refakat:nde, Cebelüttarık 
boğıazından r;er.erken gemılerde 
kaçak eşya nraştırması yıp • 1 

mak teı;ebbüsünde bulwıan lıı
giliz harp gemilerine Cezayir 
kıyılarındaki l<'ransız istihkiim· 
lıun -ıdan ateş açıldığı bildiri.1-I 
mektedir. 

Fraru;ız1atı!l, aç Fransu: kadın 

l'El\'1 CABAR ,,._ __ 

1 YAZAN: 

O zamanıarda.n bugüne gelin- f 1. L Q z Q F 
ceye kadar çok büyük terakki 1 
ve keşfiyata şahit olduk. Fizik 
Alimleri, ziya ve renk ve sad:ı RIZA TEV...,...,., 
ve ahenk hakkında icra ettikle- ~rsıil&lmll!!Dlim:::ıı:.~· l~l\."-~oT 
ri 4.--tkikat ve keşfi yat ile re-
sim ve musikinin teknik kısım· - 11 -

~;.;_n:ii11iş Remzi J(oı·olı I== 
.rııtalu:~ gazetesi. - Lise mualliuıi Zeki 

f:Jey;.rı telgrafları. -Alil{emalincevabı. 
JftıtasarJ·ı/ın Zeki Beyi ikazı. -

l(aybolan telgraf müsveddelel'l 
-20-

ve çocuklarına yiyecek taşı- na ve kaidelerine fevkalade bu 
yan gemilerin lngiiiz ablokası • met etmiş oldular. den ibaret olduğundan dolayı, 
nın sıkı çemberini aşıınıadıkla- Bu mııkaddemat, bahsimizin tabiatte ancak kıtlakla isitiJc.. 

Yoksa lWu:ınlardan kork-' c".·-•--1• de gu··ınıek•-m lıendile· nndan şı·ırayetçi oldııklarml bi· 1 k . . ..1, .. _____ ,__ bilecek ve samia ile idrak oluna-, ı """"" ..., şu ıım:ıı ıçm mu •• ,..........,. .,.,..,m / 

tamıyorlar; bllil.1<is onların bö'-'le '"'"' alam.ıyorJardı. liyorduk. 1''ransızlar bilhassa cak baz:ı hadiseler pek mükem-
1 

, • ..,. 1ıi fikirleri arzetti;;.; için, bu m:ı· 
vu- an ve h:ı.rckı:Ueri ile bi- Emin be . giliderin .....,,;ıerde &raitınD& .,. mel blr surette taklit edebilir, · ı Y gazet!'llınde yaptı - b- kalede, onlara biraz yer vermek 

rer cg er.ce mc·vzuu buluyor- ğı b ·yük b" • yapmalarından değil, Fransu ve bu türlü h&.discleri hiç biri 
far; bu kara ..,'Ü.nlerinde nıüs • 1 zdıu_ . •r.manşetle ve altına! halkı.na ma.lısus !!1da madde· zaruriydi. Bir mühim cihet san'at musiki gı'bi doı!rudaıı 
•-vr d.. gül" • 1 ya gı ıkincı, ı.çıincü b-.IBlık· 1 · . F " kanlnı kaldi; ona dair de bir iki si.iz "' . ı llll-"Xlawn ıuıç vak'ala- !arla büt.. . , . , erının rıuısaya çı asına doğruya ve onun kadu ay· ı 
rdıı.ıle bıraz olsun oyalanıyorlar- hem h un ~ lı.uyvetıenne müsaade etmemelerinden müş- ııöyleyip mukaddemeye niha· nen taklit edemez. Bunu bi· 

bat•~n k~en tecavuz ~yor, teki idile,._ Hatta l}imdi devlet yet vereceğim. Halkın h h .... üfrederek tecavüzde bük" ' . mı· ·· Bu hususi ınuza·· k•rede, mi- raz anlatmalıyım: Bir şiddetli 1 
emen ep>ri. bu du- bulunuyordu. 1 v~ ı_ıınet reıs .muav ıgme ı ' fırtınayı beste!di.r taklit eder, 

"Wndıı. ik.,n bir taınm ileri ge- Akşama d • .eli B t yiikselıniş olan cskı Frruısız do- marlık, şiir ve musikiyi • şimdi· lakin yalnız onun uğultusunu, 
ıenler de b••.ka. ga.yeler ve başka tal an ku ogru. ı · unu ." j na--··ı """"umand:ı.nı •mira! lik bahisten hariç tutuyonun. ' 
~ellerle gızli gızli çalı~makta il k 

1 
en uman gı ı (Darlan) ın Fransız h:ılkıııa yi- Çünkü mimarlık tabiati takJjt-_, y vvctl k danlı ~ ...._ - gürül" •• tfulünü, gök g·ur· lemesini, ı 

dıler. Gene tekrar ede<:efu ki e onso osluk ta .haber aldılar yecek t.aıjıyan gemilere Fransız ten doğmuş olsun olma.aın, bu- deniz dalgalarının az çok mun· 
bunların başında her z7ıman ve mutasarrıf vekiline resmen harp gemilerinin refakat ettiri- / günkü mertebeye varını~ olduk- tazaın ve fasılıı.lı. hışırtısını pek ı 
olduğu gibi Eının bt:y bul protesto ettiler. Bıuıun müte • leceğini de tehdit makamında tan sonra tabiatla, doğrudan iyi ihsas eder. Bu kadarı pek J 

yordu. unu- ~ın olan şahsı derhal İtaly~ ileriye sürmüş olduğu hatırlar· dogru" ya, hiç bir türlli a.lb.kası beliğ bir tarzı beyan nUmunesi 
H ttl dah m ama.tına U:Sliru . et~esını 1 da olsa gerektir. 1 uk ; a o gün İtalyanla- mutasarrıf vekilıne bıldirdiler . Ukin bu iddianın nihayet 1 kalmamıştır. Bu san'atte taklit' olmakla beraber. nakıstır; çün-

ra. acı .silleyi vuran ve onlara Bu tamfta b işi 1 kta • < olsa olsa • ıne;;!ıur, belli bwılı kil ta.bil olan fırtma manzara · 
en açık.hır StıSle·, en mert b·ırl iken· di" u er 0 ~a devletler arası haklara daya.na· ("' 1.b t 1 rd 
ha 

_,_ tiy • ger yanda da bır kaç rak d · , li tını k trol usu = a Ye = is~il) le en sı, bu gibi gur·· ültülerden ibaret 

ha
r=k e le bütün hı"yanetlenru· . k. . b" .. enız nax ya on birini" odel 

1 
ışı ır olıı:ıU§ sur'atle İstan • · ed d ,_, h"'-· b. ıru · ın ittihu etmek vej deg'Hldir. Fırtına esnıuıında, a-

k ky ıran .da .o olmuştu. Bu er- bula telgraf Çekmişler; vak' ayı 1 eteen. eıı.uere ..... ım ır v· ı mesel. a, yeni yapılacak bir ca· 
e e~ı ışgal kuvvetlerini I berlafaıl anlatarak bu hadise· ı v . faln kara bulutlar sarar, denlz-

ıııL,~t!İe. surette eiııirlendir • den. bilistifade lstanbtı!da nü·. y;;;g=:eıı:~~ y!.';:ta: :~yıık~a~lıı.t"-:~kTii;~e~~~ !er de o sebeple gömkök 6lur. 
mayışler yapılmasını temine ça- 1 d--"---k kad il . .. olabilir. Buradıı. üslub dediği· Ormanda ağaçlar biribirine gi· 

Zira Emin bey·, 
8
-"--'-•-

1
· vak 1••-·-Iardı ma.ı. """"""' fır enye go· rer ve Riddetli n·i~var• dayana· ~ h """""" ..........., · türlllm · · h al almaz miz şey, o camilerin biltlin çiz· " -.. • 

1 ._erşe~Jen evvel ve herkes- Bu grupun başında da, !is&- . _esını avs. ~ · .. · gilerinin hwrust bir ahenk üze- mıyau dallar, ve dere kenarla-
teıı once haber -•-· bul nin ._..,.. ua11· . Zeki .__ b Bızım karraatıınızce bütün 

d 
M.W.ll} unu • ...., uı m ıını ucy u- '-·-'- Frans 1 m"-tevli re tertibi ile meydana oelen ..... nndaki kamışlar ve sazlar ye-

Y0. r u. O zaı.n·-•-- Emin be lwıuyor ve bu··tun·· arzusun •-. """"'r . .. ız .. arın . "" " .,,... -u.ı.ı:· Y U, "' ku ti gırmek ve kil ve hevettir. Tab;alte -böyle re yatar, bacalardan çıkan dıı-
ke~?i'!ı,~rdu~ .ev; İtalya.il ,tan~ul~ ~ğer ~i':"ler için yap~ bu v:y= :~lhun~ bi· bir şekil bulunmak ihtimali ta· maıılar da ayni tarafa savru·ı 

tih : w.eln.nın, kışla ıt- dıgı gıbı • Darülfunun gençliği raz hafifletebilmek ümidiyle savvur bile edilemez. !ur, kurı.lar telaııla. uçar kaçar, 

~. kö.şe3ınoe bulunuyordu Her nilmaY4f yapılması teşkil edi • 1 ~ ~uş ~eyu.r.uıe ted Mwılkiye gelince -evvelce de dalgalar köpürür taşları döver . a~ ettik!en bına.ııuı tam kar- ~afından Antalya için de bir · • ı · 
ıki bınanın ön cepheleri ·posta- yordu. Bu maksatla uzun U· biri~ ıbarettir. . . . bu noktaya ~ etnıi~ oldu- · illahırih ! .. Bütün bu hidisele-ı 
~e. cedde;ıine ve birinin , zun yazdığı telgraflardan biri- Bır ~ız deııtroyennm hi· ğıım gilıi- bu ııan'atin kendi li- ri bestekir size tasvir edemez. 
digerııun dtı sol cepheleri ar~- Di İatanbulda maarif nıwrlı- m&y~ altın~a .seyreden Fran- anı tertipli ve ahenkli, yani a· Bunları siz, hayalinizde -ta.sav-
lann<L.n gep- v ad .. _.. ihfta, di&.. . . de darülf" .. lllZ yük gemilerinın Almanlann deta ııiir liaanında. olduğu veç- ahut tahattu --'- k -•-- , . .,.,u e c '""'en ay- b- • ,.~nnı unun .,..ft; d;"'manın isillade ed......;;; bile vur vey r cu.:re ·-
• ....., talı derecedeki dar bir emanetine çekmişti. Telgraf- ı,- -. "."""" manzum., bir sürü nağmeler tabiatın size aı-zettiği hakikt-
yola bakıyordu !arda !tal~-•·-" naaıl bir j am mad<kı taşıdıkları ~b!t o- ---!!!!'!!!!!!'!!!!!'!!!'!______ (fııtına tablosu) nu taınnınlı-

Eınin · · haks .. -~ lııAc&, vahut sadece bu ihtimal ğ beyın evinden bu soka.- ızlıkla ve ne baluuıeleı:ıe 
1 

mevcut bulundukça. İngiliz d&- ~ylemlf olduğumnz gibi, bü- yacaksını:ı. Ressam doğrudan 
tı bakan pencerelerden birine Aıı~ya.Y':' aaker çıkarmak 15- nia kuvvetleri ne yapmalı idi! tun bunlana. İngiltere ile bir doğruya. gözlerimize hitap eden 

0 ~unca kı.şMırun içi ile bira.x tedi.kleı;n.ı ve ne yolda. hareket Sırf bu ~ Fransız bandı· / çıban i:ıaşl kopanruya nıatuf bir artisttir. Çünkü onun vası
gerısınde silah ve c..pl\a.na de- etUklennı, aldı~Jan müsaadeye 1 ruı taşıyor diye devletler a· . çapraı,ıak manevralardan ibaret tai ifadeai olan hususi lisanın 
~u ol~k kullanılan binanın ~ukabil fazla ihracat ya~ar~ 1 raııı. haklanıı. kmdisine bah!!et-' olduğunu kabul etmek :aan.ıreti k~bneleri şekillerdir. Sıfat tar
""'men ıçi ve ayni sokağa &Çılan bütltn Aııtalyayı askeri bir ~ / tiği müaaadeye göz yuma.rak 1 lıaaıl olur. 
yaıı. kap1111 1ıaıwunen göriilil • gal altına aldıklarını bertafsıl dilşmanın bol bol ham madde ı Bizim blldiğimis, bWm sev-1 zında. ve meka'":°da kullıı.ııdığı 
yo~. ~~tıkt;'-.,,~ııra o s::bah olan ithaline göz mü yummalı idl ~ diğiııriz Fransa harp meydan· §eyler de ~!derdir: bu sebepte~ 

. ayı yapan nöbetçi ile ağır "::-' ç ....... ,,?'de naklederek Fransanın bugün harp hıaricl larında kıızanamadığını acaba, dola~ .? ~a ~l~n, nağm.elerı 
::a~:li tüfek bölüğünün bu- :~;~~r Jı~,~.:ı~ket Jıalmış eski bir müttefik aıfa. politikanın dolambaçlı ve entri- ve gilrultülen ifade edemez; 
bul gu ınevkie en yakın olarak . • . ~ ""':' v çı nR· tiyle bütün dünyanın tanıdığı kal.arla. dolu s:ı.lwıında mı elde kulağınızla münasebeti yoktur. 
Bina tınan da gene bu eT vardı. bılecegınm müttefik. devletlere w i:abul ettiği bir hakkı lngl- etmek iııtemektedir. Onun için onun yaptığı (fırtına 
·•- ehn~eyh sabahın dııı.ba ilk kadar duyul:ıra.k İn,,ai!izlerin ol· ''-'--'· esi · """" Bu ııuallimizin cevabinı 2&· tablosu) da n'"ı ...... r. Fakat ta-
..... ca gıııda. Ytilaıelen ııesleri sun müdahalesini tem.ine ça- _,,.....,n rgememeııı. _,, e- .... ~L· 
n evvel bunlar duyarak ya. l.ışı!mıısını bildiriyordu. del'. man verecektir. biat dediğimiz zaman dalına 
akl~ın<l;an sıçramış~ Da· . Bu te!garla.r sadece Zeki ite- Akııl takdlrd9. yukanıta. da A. C. SARAÇOÔLU eayısız mevcudabn eşkali her 

':1 bır gü.n. evveı Zeki beyin e- ~tek ım:ııısile giderııe bir te· 
nn~ Talatın söyl<!dikleri hala sır yapınıyacağını düşünmüş 1 

lagı nda çınlayan Eırıiıı. be ve bu fikrini o sırada Elmalı ... 
u YA 

Safa:3 

1 ~lru·li·, -=>~ 
'ı ı ~ ~su•, darf 

' Çocuk Esirgenıe 

•it Kurumunuıı 
] faaliyeti ----------J Uç haııa sonra Türkiye Ço

şeyden evwl hatıra geldiği için 
ve tasvir sa.n'atı da, ancak iı.le- 1 
mi haricideki şekill~ri va~ıt"i 

1 
lıeyn.n ittihaz ettiğinden dolayı. 
onları her ran'at erbabından iyi 
ifade ve taklit edebilir. Llllcin 
(fırtına) gibi, htıın kula.ğıını.zla 

hem de gözümüzle idrak ettiği·\ 
miz karısık hfi.diselcric ancak 
gözümiizı! bir mana ifada eden 1 
kısmını doğrudan doğruya, 
kulağımızla anlayabileceği • 
mi?. kısmuıa da bilvaaıta ter-

1 

cünıan o 1 a b 1 l i r . Yukarı
da sözle vapmış olduğuıhuz fır- 1 tına mawara..ında olduf:-ıı gibi 
yerlere meyletmiş sazlar, ka-

1 
mışlar, daimi vaziyetlerini kay
betmiş perişan ve hep bir ta
rafa eğilmiş ağaç da!lan, kara 
bulutlar, kayaları şiddetle dö • 
vüp köpüren da'galar gibi ııe· 
killeri hep bir arada tasvir &
derse, biz - eski tecrübelerimizi 
hııyaıimizde ihya ederek- bütün 
bu şekillerin umumi heyetinden 
fırtına manasını (istidlal) ede-
riz; yani (kıyas ve muhakeme 
vasıtaaı ile! l çıkarabilir, res
samın tablosunu tamamlarız. 1 

Bundan daha bellğ bir resim 
bile olabilir; bir tablo görseniz 
ki onda bir şehrin evleri çatla.
mı~. yüksek b:ı.cal:ırı orta yer· 
!erinden kınhp bir tarafa eğil -
miş, sokaklar yanlmı~ olarak 
tasvir edilmiş olsun. Alıali de 
yalın ayak, baş açık, perişan 
bir ha.ide ve pak tel\ıılı bir Şt.'- 1 

kilde öteve beriye k~yor gö
rünsün !.. Bunun nıa"~ kim 
aeye somıa~an derlıa! a.nla.rm-

1 ııız: Zelzele .... dersınız: 
Resimde bu belağatı 

kudreti müsellemdir, çiin-

cuk Esirgeme Kurumu, kurulu· 
şwıuıı 20 inci yıldönümünü kut
lulıyacaktır. Memleketin iııtik· 
bali ve tealisi içn en hayırlı fa· 
ıı.l.yetlerden birini sarfeden bıı 
kurumun geı;en 20 sene zaıJın
da ne gibi iı;Jer be.şıumış oldu
ğunu biliyor mu.suımz? 

Öksüz V? yoksul çocukları hi· 
may\!. bunı:ı.rı cemiyete nafi biı 
uzuv olarak yetiştirmek gaye
sile kurulan bu cemiyetin bü· 
tiiıı yuı dda 427 şubesi olduğu
nu, 922 den 940 senesine l.adlI 
ge;ıel merkezin 1.369.737 ve di· 
ğer- merkezlerin 2.100.253 ki cc
man 3.460.990 çocuğa muhtelif 
şekillerde yardım etmi~ oldugtı.
nu duydllnuz mu? 

Yiııe bu kurumun doğum evi, 
çocuk dlılpanseı·i, süt damlaRt, 
çocuk yuva.J, tale~ rofra~ı. ço
cuk kütüphanesi, çocuk ı;inema • 
sı. çocuk rohçesi. çocuk ıruııdiit 
bakım evi ve çoenk müzesi gibi 
:'70 mües.s~e vilcude getir~ 
olduğunu biliyor musunuz? 

Çocuk F.sirgeıne kurumunun 
bwıdıın baıılm yine çocuklara 
yahut çocuk ebeveynine hadim 
!-itap, mecmua, broşür. afiş O· 
!arak bastırdığı matbuaların 
4..617.000 nlisha olduğundan ha· 
berin iz var mı? 
Eğer bunları duyınu• ve bili· 

yor iseniz ve Çocuk Esirgeme 
Kurumuna aza değiiseni?., bıı ha 
yırlı cemiyete hiç bir şekildi' 
yıı.rd m etmiyorsanız vatanda~· 
!ık vazifen;zi ihmal ediyorsu
nuz demektir. Bu hatanızı aü
rat'e tamir ediniz. Bilmiyonıa
nız, tevazuu niRbetinde büyük 
İ•ler gören bu kurumun baJıardı· 
ğı işlerin bir kat daha genişle
mesini t=in icin ona derhal u
za ohı" U7.. :Memleketin nefine 
ÇD.IL· "" bu büyük teşekkülde sı
zin de bir iftihar hakkııuz olsun! 

MURAD SERTO(;LU lrli bedihidir; zira yalnız e.,ya-, 
nın suretini değil, manslı ha· vvvvvvvvvvvv""'"""""'""""""' 

reketıerini de (yani ba~atın z!\ Haliç vapurlannın 
hlrl tavırların da.) ıyi re&- • t• medebiliyo~._ Musi~id" bu ~~- vazıye 1 
g~t k00:e~ı daha zı~adcdır; ~un ı Haliç vapurlarının idaresini 
ku musıkı, ruhun bütün heye. 1 tetkik etmek ü.ıere Münaka!A.t 
canlarını, halatını ve tavırlan- 1 Vekaleti İstanbula. bir heyet 
nı -fakat umumi ve gayri ınu- ı g?"dermiştir. ~u ?eyet idare
ayyen bir surette) pek gi\zel mn hesabatı uzerind!' tetlrika.t
ifade eden en tesirli ıııın'attır. ta bulunacak ve Haliç halkının 

vapurle.ra rağbetsizliğini doğu • 
ran sebepleri tesbit etti.kteıı 
sonra Miinakal~t VekiletiM 
rapporunu verecektir. 

(Devamı euın.:ırtMj nUah1.mızda) 

Cii:nye: 
Dr. Kısa TE\l}'İK 

Fa.kat Lord Flııcherin tatbikat 
sahasında memnuniyetb~ bir 
tarzda çalışacağı bir adam de
ğildi. 

lı.~ ihtimale karşı evi bir~ Talı:dn; ~~". Avni ve Ali <>- 1 
~Y".~e almak ıazı..ııı geldi· ini tuz ıle diger bır zata bildirerek 
duşunmıış ve adamları ile gço- onların da imza muvafak-.ı.tini 
~uldanna ve refikııaına talimat almış bulunuyardu. 1 
':rert:~. cUınlesine cUrllm!erine lla!Um olduğu üz.ere o kor
l:?ı:e sıı~. t.ev~ etnıişU. Ken • kunç işgal devrelerinde lstan
'!Uıı de güacl bır filintayı koltu- buldaki sakıt hükumetiıı kabi
cunun ":'tına alıp yan pencere- lle!!i.ı:ıi "Damat Ferit Paşa,, 
:fen b:ı'tlle çekilip oturmu~tu. 

1 
denilen bir vatan haini kurmllj

ı......~, bir Adalı bulunan Emin tu. Bu kabinenin maarif nazı
~, ~ o~kç.a. runıoıı. ve italyanca n da bili.hare 1zmitte halle ta
de bildigı ıçın kı~ bahQeBinde· tarfından linç edilmi(i olan "Ali 
depoda İtalyıın erlerinin konuıİ Kemal,. bulunuyordu. Çekilen , 
tnıu!ından bütün va.k'a71 öğ- t.el~ biri işt03 bu adama 
:;::::;:!ş ve ~ev~aliide bir ııey ol- 1 gitmişti. V eniiği '-evabın ga-

Bu mektuplarda ııon derece 
şiddetli bir lisa.nla, muhtelif 
vesilelerle bahriye binnci lort
hı,,0-U gibi bir makamda. aıılı 
Cermen olan bir prensın .bulun· 
ması protesto ediliyordu. Bu 
iddiada çok haşin, falı.at çoi: 
tabii bir şeyler vardı. Bahriye 
birinci lordunun yavaş yavaş 
bu haşin iddıalan sezer gibi ol
duğunu aııladım. 

Çok fÜkür ki onun yerine ge 
tlreceğimiz adam hususunda 

B 0 Y Ü K S 1 Y A S 1 T E F R İ , A S 1 l miliJklilita düşnedii:. 
. • _Mükemmel bir hey'et 

( Y E N İ S A B A H ) iN 

. gım ailesı efoadına da söy- yet kısa olduğ'U ve bunuda Z&
kıyıp onl!:ln temin ettikten son- 1 ki beye değil, iloğrudan doğruya. 
~t ı:ıugu doğruca kendisine mutasarrıflığa çckt;Vi için yal· 
~ . unan "Antal}'a guetesi nız Talat tarafuıdan - okunduru 
nın idarehaııeainde almıştı. " ve yok edildiği bilahare ge':ı.e 
. .Ancak giir\Utü dola i le Zeki bey tııu-.ıfındaıı an.laşılmış
ışçıle_rden hemen hiç ~ v 1• br. Ç(_ünkü işte tam Emin beyin 
ınemı§ bulunuyordu yJ:ız yaptıgı neşriyat ü.ıerine İta.!· 
~atba.ada yatıp ~aık.:rı bir bek- Yll:11. ın~ tarafından testi _ ı 
çı ~ı. O aynı zamanda mil· mı ıstend1ı:,'l ve mutasarnf veki
rettiplik ~e .etmekte idi. Hemen li bu emri yerine geürnıck Ü· 
onunla bırlıkte işlıasıı yaparak zere tedabir ittihaz ettiği 81-

~n evv~l~e h.~ırlatunış o- rada muaH.im Zeki beye de: ı 
an g'IZl!tesinm bınnci aayfasın- -·~. Şımdilik sade Emin beyi 

da ~f~ tefek tadilat yapıa.rak ve tuccar Zeki beyi istiyorlarsa 
Yenı bır yau hazırladı ve bun- da korkarım ki sizi ve diğer bir 
da: İ';!ga!!n hlksızlığım, bu ha- kaç kişiyi daha tevkif etmeleri 
reketın bır ai9aklık olduğu muhtemeldir. 
~h':fuet sabahki hidisede ':: Diyerek Zeki beyi ikaz eyle-

YY. eden İtıüy~n korkak! - miştir. Ancak mııaııun· bil'"'" ve ıdares1zu·· · te ıgını . • .,_ 
rdu B gım barüz cttiri- bır ~oğuklm.ıılılıkla : 

rol iıaJı?ıazı.ya büylik punto-1 - Bir muallimle ne abp vere-
"~~-ardı B a.r ve ?ir de manşet cekleri olabilir ki? 
....... . ~ göre g ._ . D' 
hazırladı. a?.e...,yı 1 . ıye ııorunca mutasamf ve-

Emin bey bu surttıe kilı d~rhal telgraf hiıdisesini 
sini hazırlaınıstı ~ ga~.et&-j ıleri sürerek onu ikaz e1nıiştir. 
onu bastırmak iı;in nr.ıltin,;;;mdi - Zeyi bey siz ve dört ar
yoktu. Fakat, o ~ide kad~. bu >iabah tclgra.1'ar
bir kere.. Derhal :ı-anııılak.i t~ ~ maarif ne>.aret;ne ve da.rüJfü. 
damı makinecinin ~vine koş ~~ - l;>i~r telgraf çekıni.'lSiniz. 
t~~u. Kendi yazarak eliııı ver: aı;}ınızuı e i=-ıı;ı vrunıış. Ma
~g, tezkerede ise ınakiıeci e . • . nazın Alı l.ernal bey vtr· 
~lr . fevltalld.etik o'ııadt~,. ı d.igı cevapta. bundpn bah!r.di • ı 

hıç ?ır 'leYden çekııım.ıyetelc \ yor ve ~ de tali"lla• veriyor . 
~at ~aa.ya derıı.u. gelmEllJini bl- \ Bunun ı~ın ümit ederını ki pcs-
dirmışti. " tahaneyı bu gec,. İşgal edecek 
~leden bır mlkldet ve bu.rayı da nezaret ve kont • • 

"Antalya,, gazet~i ~ roll~ altına alacaklardır. Bu i 
çıktı. O uüıı her za.ınarıty~~ ~t~· .ve -~lgrafları. a-1 
!\~ bef! ?n mislini Y~ı>nn bu kü- ele geçmiş s~J:'r~v;ıde~ de 1 
iik vılayct gazeteaı !dcta ica- tahınin edilebilir ki si~ 

Pıııku_ılıyor, elden ele dolıınyor ve de ıı.)'ni ihti~ ve tedb:"!Il 1F-
o Yanlar hem ha~t, lıeınl lar, ırı a....-
~ duyııyorlardı. Fakıı.t ( 4 -b91 uıır) 

Prens büyük meııuli~tler 
ve tehlikeler karşısında halı:1cı 
olduğu itimadı bulamıyordu. 
Her gün bazı hidiselerle karşı
laşabileceğini farkediyordu. 
İlk teşrin sonlarına doğru va· 
zifesinden ayrılacağını aöyle • 
diği zaman hiç hayret etm&
dim.. Bu fodakil.rlığı biç bir şi· 
kayet sertletmeksizin yapıyor 
ve derhal çekilmek i.ııtiyordu. 

AtlAntik Meydan Muharebesi ~:=:=en!~aıb~:Ve~ 
_ Harbe tekaddüm eden sene zar. 

İşte bu prensin Britanya mil 
!etine ve bahriyesine yaptığı 
sadıkane himıetl~rin mUkô.fa
tı bu oldu. Bu hareket bir bah· 
riyeliye ve bir preruıe llyık 
hareketti. 

istifa ve cevap 

mi>: arasındaki eski huduttan 
ııilmcktedir. O lta.drrr ııeref ve 
muvaffakiyetle ifa ettiğiniz 
vazifeden aynlınak huımııwıda 
gösterdiğiniz arzuya muhale· 
fet etmeye muktedir değilim. 

"Bugünkü bahriye ve daha 
siya.de yarınki bahriye sizin &
serinizdir. Saffı nlll'}l gemileri 
inşaatı~n büyük bir mikyasta 
artısı, otuz millik kruvazörler 
1eıisi, şimdi hizmete giren ve 
modern inşa.atta rakipsiz olan 
destroyer ve deniZaltılar ara
mızda taksim ettiğimiz mesai
nin mahsulildilr ve bunlardan 
dolayı amirallik heyeti size 
borçludur. Bu mUnasebetle teati ettiği

miz mektupları buraya derce "Filonun vaktinde tahaş~ü-

28 flkteşritı 1914 dlinü temin eden ilk tedbiri siz 
diyorwn: 

Azizim M&ıyö Çörçil. aldınız. ~ 
ed "Size karşı duyduı,'llm şük-

Bugi.ingü mücadel e men- ranımı ve üç senelik bir me~ai 
sup olduğum ailenin, amiral • Hıtirakinin kırılmasından mti
lik heyetindeki vazifenin faide- tevellid azabı efkıirı umumiye 
sini a?.altma k hususunda bazı önünde izhar etmeliyim.,. 
cilıetlerce müessir olacağı ka-
naatine VRrdım. Yeni Bahriye Birinci 

Bu va7.i.yette, kralın sa-
dik bir tebaası ıııfatile bahri- Lordu 
ye birinci lol'dluğundan çekil· . . . . 

menin vazifem muktezasından Şımdi oııım halefını bul:mam 
olacağını zannederim. Bu ,;u- lazımdi. Akl~. yaln!z bir isti
reUe, bütün hayatımı vakfetti- kamete teveccüh edıyordu. 
ğim bu büyük hizmetin idar~'Si- Lord Fisher ara~. sırada 
ni kolayla.ııtJnıcağımı ümit ede amiralliğe gelmek ıtiyadında 
rim. idi. Onu yakından tetkik edi-

Amiral yor, beden! ve akli cevvaliycti-
Loııiıı Battenberg ni, hayatiyetini ölçüyordum. 

M. Çörçllden Prens Louis'ye Maddi ve manevi zindeliğinde 
!9 IU.te'!rin 1914 şüpheyıı mahal yoktu. Bir gün 

Bu harp diğer harplerin hlç kendi aleyhinde bulunduğunıı 
birine benzemiyor; bu millet • zannettiği birisine karşı öyle 
!er araatnda. bir haya.t memat mil~ bir hiddet sarasına tu
mücadelesidir. Bu harp ırklar tulmwıtu ki sinirlerinin ve da
a:urnda en müthiş ihtiraslan marlanrun kopacağını sandım; 
uyandırmaktadır. · Medeniyeti- fa.kat kendini mükemmel tuta-

Ya Z a n • lesi s:ı.p:ı.saglam, hatta ebedi fınd bahri . -'ihb ildli --- J goru·· .• •• • f k t traf dak" a o ı,,. arat m • r nuyor, a a e ı;1 ı .. . 
bazı sıvalar dölcülmiiştü. ru idı. Bu itibarla ben İngiliz 

V Ço•• f iki Deniz kurdu ve Alman bahriyelerinın kuv-
• - vetleri hakkında daima ondan 

E[ier Lord Ficher ile arkadaşı mukayeı;eler ve raporlar ist.er-
68 Sir Artur Vilson düıı~aya on se· dinı. Teferruata. ait vukufu, 

bildi Bend b iht' 1 ..• ne daha geç gelselerdi rnuhasa· zihni mesaideki iktidarı he-• e, u ıyar amış vu matın ba.flan!!1cında denız mu- ' 
cutta mad~ v~ nıa.ııeYİ hakika- harebesi .ger:k amirallıkle, ge- I~ d_e~aını fevkalade. idi. Derin 
ten_ kuvveUi. bır makine bulun- rek deni?.de. en yüksek tekem- bır ılım ve vuk~ ile açık ve 
dugu lıı&illlı uyıı.ııclırdı: Onunla mili mertelı.!sine vanrdı. a~dınlık şerh ve izahı mezc&-
ç~~mak hususunda ~ıç t~rcd- Beatty. Keyes, 'l'init gibi dıyordu. 
d.ud.ünı yoktu. R~~ vazıfele- muhareben:n yetiştirdiği yeni Evvelce Sir Vilsonun yanında 
nmın .. ~= . verdıgı mafe".k şahsiyetler, henüz bahriyede seyriisefer kumandanı idi. Her 
me.vkıı ıle dostluk arasında bır en yüksek mevkileri işgal et· kes onların manevralarda.ki 
muvıı:zen~. h~r:ıuş ve ona da mek salahiyetini ıktisap etme- hikayelerini bilir. İkisinin de 
hangı muşkulatı olursa olsun · ı rdi F h ·ı v·ı · · · 
birlikte iktiham edebileceğimiz ;nış e nl. ~ e~.ı e . 1 ~na ge- Man, filosunu, koyu bır eıs 
k f . telk· tmi r O da ınce. o a~ en. ı mu"~.ır. arının içinde, ne ks.ra ne ateş görmek 

anaa ını . ın e. . ş un. n fevkınde, bahrıye neslının fev- . . ' 
da bır m~vk~. sahibı olmak ar- kinde yükseliyorlardi. sızın ~anda kanalından İrlan· 
zusun~ t;?.ı·?.um· .o~da tutul~.- Yarım asırdan beri muhare- danın şımalıne nasıl sevkettik· 
~ bıı: sozun, ~~rillccek bır belerde ve mücadelelerde yuğ- !eri unutulnıaınıştır. Üç günlük 
hizmetin kuvvetlı ılhamı var~. rulmuş, ben henüz beşikte iken bir sisten sonra ortalık a.çılın
Geç kalma~n hareket. ~tın~~e kıımandanlık etmiş olan bu ıki ca filonun hedefi olan Scilly a· 
k=:rar verdim. Başvekılı gor- ihtiyara, bu iki sertleşmiş de- dıı.ları önünde bulunduğu hay-
dum. niz kurduna şun· eli harbin tı ·· "" ·· t·· Kuvvetli ve haklı bir muha- . . . . . . re e goı ıumu~ u. 
l f te kal 

• teknık ıdaresını tevdı ediyor- Lord Fischer bana onu er 
e e maruz mıyaeagımı dmn · • . . . • 

tahmin etmekle beraber Lord · . . . . . . kanı harp reısı ularak teklif 
Fisclıerin tayinini o kadar za. . ;Bu ikı fılo anııralı'!! gayet ettiği zaman çok memnun ol
nıri göriiyorum ki, eğer buna ıyı t~yo.rd~, onlar! uç .sı:'1&- dum. Böylece her şey yoluna 

. denben dınlıyor, fıkırlerını O· · i ti. 
~uvaffak. olamı;.zsaın_ amı1'.'l· kumak fırsatına nail oluyor· gırm ş .. . .. 
lıı<t-:ı; ~kılecektım. Nihayet ıs- dum; bundan dolayı bizim gilıı. Her gun bir ~ meclisı 
tediLogırdmıF. yaph ~un._ l·" d delik erkanı harbiye teskilıi • ktoül?laedi~yorrdve ıJUBirin~~bah~k-

• 18? erın anm-al !.g~ a- tında tadilat lazım olecağını Y~ u: . cı . nye 
v~t edılnı~sı kar-":n ço~. mu.hı~- biliyordum. Bu da erkanı harp l?rdu, Sır Vılson, amiral 0-
dı. N~L<ıoııd~beri 1n_ı;-iliz bahri· reisinin değişmesini icap etti- liver ve komodor. ~lom.e 
yesının sahıp oldugu en kıy- recekti. ( bu zat genç bahriye zabıtlen· 
metli .zabit. odur. Ze~asının ci- Vakıa amiral Sturde çok can ni te~il ediyo~u) ·. 
radel!: denn.ve ı;;amıııll debası ıı bir zekaya sahip, ameli bir lhtıyar amırahn günO 
ıle muteınayız bır adam. çok vukufu olan biı- zattı; o Lord Fischerin ~ı ve şim 

Fakat 74 yaşında idi. Tıpkı dnrhal harekete ge<:mesini bi- diye kadar deruhte ettiği bü· 
zamanııı tahribatına ka~ı mü- lir, harpte gemisini veya kuman yük hizmet Ollll fevka!Ade mun 
cadele etmiş koca bir sa~lam dıı ettiği filoyu en büyük sürati tıuaın bir haya.t emrediyordu. 
şato gibi ki ınerkezi eeıaslı küt intikal ve azimle idare eder. · ( Arkrı$ı varı ----·····------------"""' 
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ı b;r Türk 

C&T.gı , ynn g&le Coi&ld ol- 107 ı 
Ja.'yı koLıyordu. !.foW, büt:iW -- 1 ~~Ua, lıunı..n üzerine tek 
lıaş pehliv:ınl kaza dtbiııe Ca 
lli.rlll.ıru.Jı;.;, Blr.ida 0 dıı o!<lu- ı':'IT Ad ' dönere.!:: 1 bil- itir:ı::ı.la. b.Uunmııdı. Scs.&'Z 
iu yer uı k<illW. UzJn ı;<JI!l.· - .Ne dersin hl varı'! kaklı. Fak:ı.t, Mol !lln be.batı 

Ti) 
Jcğinin eteklerini topl«yıp kiu- dere da kebpir bulmillj gibi duraı:nndl, '!!för.hale € ti: .. 
)letinb. kasnaiı üzerine bur" - lJs,~. ben de Mollanı A- U "J • •ka • J d b"J •• } 
rak kcm.cnlle<'. Kollnrmı IJ-4. - Kabul be! . do.lı Ha.ı ile gür.;oşrncnmi ısti- l fil! lDen Slnem:'l :.r!'"' a J e goste:rı" • Di.'~ ~evap verince, ---'-ı Ko- y ı. ~ - u sularına luıdar ıvadı. \ e, kı:.· ,~ .,. - 01 ım, ı 

~o=~o~ ,;ğtU:~ ka·ı ~-~a;ı,Q~n!;-:~:' .. '~~ r~~~~ah!!~n::~lis~imJe~ bilmesi İ\:İD Ja;r.ım gelen er fedaka:r!Jğı yaptık,, 
lRl.11 ,Jibiııc doğru yilril<:lU,,'ıünü k: • ._ .. _ L dafaa c<liyo ıı. Ve, demek gi.i- t<>t~ubul b fi · \ 
uı;akt:ın görmüştü. Ne cıe cl:ıa :ıre a._...ıı, yaıollt Molla mr reşIW!&lllİ i.stemcğe kanır V<ı<.. n ~·cw Jm •:tıiü- _._,_ Y!lzn:ı: "" Jı.nkr. ia ayrü zarımda ~ o.I 
balı değil ınl, yüreği sızlamış. ba.=~ı.~~~~çüdik Jııfol!a- mi.:,ti. yolıır..!lda bir neden .eri hazır- l"M h Z • , terilmeğe haşlanac ığını ha.l...:r ı tı. Old1.Jb""u yl'.>rde darııın.dı. Bunun ii&erine, Cazgır eew.p 1 tr .a olıuı '"l:-ıt:ın nl €"°""a· 1 a &nem e 1 vc:.rebiliıi..:ı. 
Dırl.al k:ı.z2n dibine l:;nsttı. yı .<\cfal.ıya VC?n!Wk istemiyor • V«di: lan,. filmi nihı.yt,'1; tı,.n ~m uoRG Uf. ıL . P.ıı izahr.ı..·. udıın_ dolayı kt ·dl· 

-,. la.rdı. , .. ., ..... ü, orJ.ı.r kam· ı· ~.lcr 1 d.. t• ı.... ·• fi' l.fo;Januı. balxısı. og"lunu ba· ..,uu.o. '" 1 ..,_ ..._,_, H '--- mL~ ve un gr~· ma,..,u:... u.ıun· ı sın~ tcşckk.ır ettmı. Veda et· 
,._ / ki, t..da.lı, Mtılhv. ı bir iki elde - ,,,,y..,_,,,.. a . ....,,lık o1 • •-' l · _.,,... -.. ...~ - ek · -yiiıtl.iı;;"İll.:> m<'ftun olı::ııı-;tu • / cak .. Çünkü. lıillün ~•" "~ ..,...p en ,~..,,,.ıın..;n.ı ...... ·• r. '-''"" Plirru uzatl.ım. O e<3· 
Onu, baş gi.ireııJ:en mend:tih'1 yence&., eonra, yorulmadan gü- ı~~ Bu filır, · diye 1..ıdal' TU:r- RejiFörlügii Ertuğ-rul Mulı·' nada i ~i filmin "TtJ..ır En· 
lıa:.d<' Mo~anın büyük b;r = _ 1. finalini be'·leyecektir. Bu Mclla;ı ıetiyor.. Kur'a çckm~c ki ede çev!".ıetı filmlerin en sin t::ıı.nı yap :a a filinin lil giu , Necip Söyler girdi. Baş 
ret ve el.ll" etle Adalı ve Koca hlivuılımn işiı!e gelmemişti . d~. li.doğru... g _:cli, l"ll 'ıiiyilğii ,. eu mtıhte- tün anis eri yeni_ YalıU> rü!ilc. <!Lğ~rli kahr..ıma.nı ile q(' 
Y nıı.erıaJ°"'h, herkes M U...yı il" "'~ d. B. • ._, · ı ihti ·· 1 N · j usuf gibi pehl!v:ı.rJ:ıca. hiG 1 -., şeli'.' :r. ıruın.?n J ~gınca se- . ynr anne rolun · aşıt, kon.ı;.ıı ak rını:ı.. nı buldu< 
lorl<madan ı eyd•n okumaaı olarak bıtDıak istiy<>ft!u. &ha C':uıgınn ?erdiği ee- ven. fuku daiızın ~=o. çı- h.anbur felek roliinch de H "ızım iç;n <;<,:.: Sbvindim: " 
baba kalbıni feverana g€-tlnuiş- ~~;-~:."~,~(~ val::ı r:ıll'.'afık gönnü.,c;tü. Caz- lrın bir engel yiızünden ir tür- bulw makta~.u:. Anl:ı.ı;1lıyo· ki 1 - Sizi bütün varlığımla teh-
ti. ~ ..,..........,.,. gır, cioğo.ı süylüyorou. lu evi nmek ;m.:.anıru bulıamıya:ıı. bu iki san atkanı:: yerini '.!·ılôU· ı ril- erim Bay Necip, d>'.dim. j 

Baba., d:ı.b.ı:. Monıı kazan eti- ccv;::t,i,f.'-:U-: 
1 

. N ıayet, .ımr':ı. atıld:. Mclla. Ln ge:ıcin kftlı Rcıkl.ı, kii.lı gül- racak başka artistler btilunr • Fevkalade nıuvillak olılı..ı:>SU· ı 
lıfoe ı,:innecb--1, kazan dlbinl' l?cl- 1;.eıU:, · oy e :ıııe kur':. ço- ieıııden dun ·~'C!"du: c :.icii. aşk nıaceTlllUlll tn.svir m.mış; belki de eski :.!rt.stlenn nuz. 
mlşti. Mcll . silkfınt'tle ~ (Ark.ut var) emıektcdir. h.:psini birden de;;iştinnek m-ı Genç ve l ..:dretli san' t:clr, ı 
dibine doğrıı; geldi. ---------·-------------·------- zumsuz veya 2'1ı-~lı g;;rillmüş- görücü kıırı;uıınaçL~ c:eJ!nlik 

:;.~~:ı:il~:~; ~ :~~:·~=d~:~~~ l~o nizci11'k bat,,i:l--r·l:Jl ~E~~~~l~=~~t~~ ?=::
0

ra;;~:?,~I ~~i;~!~~ a:L::! 
tiftna hıı.yı~ ıe baluyo nıx!t. , müstnhkcm lim=l BlS:ınıp bir .1? d hl u nnı ~lll.U"~ Bıı menıJı.. dede ı;ördül<: Mahir Larleri .. leı;ekkür ed~.-:m, dedi. fonra, ı 

Molla.yı, kazan dibine gele~lt türlü a.ı;ılı: d=zı,. Je boy göste.-. lı su:lilerin re\'abıru ·'clocek mü· Ba..,"l'Olde .ızun boylu, geni-;; Stüdyo direktiiı Ü Ba; Remziyi 
CazgU'(lP,n bir liCY aorı cı.k ıneğe ceııs. t · en ltalyar. • tcnl'nim ma.;ftmaitaıı alıı.••ai!'tm:ı!. or-.ılJ ıu, derin lıG.k•şlı, fevı.,,r.ı.- g·· lNerek ilil.vc ttti:' 
sıumet.mişlerdi. Onn tl!':tik peh do= .'ldan babıe<l.e.-ke 1 biı· ;;ı Z mn ıak!c'ill: olıııahla b-Jrnhd° şinr· güzd seslı Ncdp Söyler arunda - Bu mumffalrıyeti.mi bay 
vanl:ırdan biri, ve Ca~ par lzıgiliz g-4"8teci.'·ııe ı,u ııöz!e' il dıden kendi kaW.ııııüe bazı ma- bir geu, san'at1':2r bulunm~~ - dL~-1.t.:i.re oorclu,ıruın. En ümit-

• parası. olaıı bir pelill ad- eil;,ıı.emlşti: kul fa.raziyele:i ıJ.eriye ~ilrebilı· dır. 1 siz zamanla.rı.ında. btı1. t.eŞvik 
clebniıı!e.rdl. - ~ ~et İt yu:Jar lim:uı - r na.. riz. Necip Soylerin f:lmdeki :?UZ etti, hlbime ccsa..-et \"(,ıJi. Er· 

Molla, Adalımn y11.ıumı. gelip l"lllda amalı.~ ısrar ede.·. j alyan!ar ner , Tahir Enbiııdic· 'ThJıir EnginJX j tuğ<ru.I. M:uhsind<'n gördi.:,;;üın 
ı:...ı bağla durdu, o Ta· lcro..c b onlan JunanlarınJaıı O 1 U ft• sevgilisi <'e hcccik belli, ct;~·liuı mütevali yımlım '"' Ül.'.5''İ"1criıı. 
Jdt işııı ,. ngı de ,.,,..._,...... dı.'}Un) f rıatıµ atmao.ın yc.luau ~' kaçan1atıılar ? bakışlı, ke.!.lli: seki.'!ll, kıVll'Cl!ı: de daima Tinnettarı clnı;•""m. 
Başpchllw,, r b!rbi~~b;.. biliriz. lt:ıı:aıı. ffiı:ıınınwuı tcşlrll saçlı Na<iire AyiılU!" r. Nadire, B:ı_,- Reru;.·nin key · .cJ;;; ağ 
l:ıştııar .. ~· nrada ııtollayı yu- Bu a&'1eroeu soı:ıra İı:ı~i.lfal~ <><i 0 n vahidi Iınrı>ıerın bep:siırio.ı Ayhruı'ın aml iı:mi ! ""'1ma.n Di· k.ıl0 ilarıruı. vwıyor, kol'.lılı':ırı 
Jıarıd&n aşağı sll.zctnleı-. İçle • ıne.<ıbur Tanvıto ba.ıılruııı.ıı ya.p- ·"'J~: sem siı>t.ını. gemiler oldu{,iıuıa w. lel<tiı·. Ya'ucda bir sinema yıl- mı.!ıarıyordt.i..Mühim hic eır kv· 
Iiııden ,,ay. d!yorlanlı: tıl&r. İrıgiliz lm.fkuı:ııa.ndauı bu y unUye ha.dar ge• buitih:ırla.hepsminsüratininde dızı olarak goreceğiniz ve g;i· di (?decekmiş g;J:ıi k • a fı., 

- !Ju, senıcri de kim? baskm'a dı· anya çıkıııamakb\ len ha'-e ,,.;erde- •atte 130) nıi!<icn fol'la bulun-1 u:ı sesini sürekli alkış tlıfaıu ik sıld:adı: 
İhtiyı.r r~ugır işin f:ırknıa. 18l'al' eden İtruyıuılara. lıakikare,. Q 1. '' .... Cuğ1wa göre ,ir ııaı:t:ı ha.rp z.ah· boğac.ığuıız Neriman Dilek, - İki ~ ,.,na yıld::. dohıı 
~ı için. iı:inden kıs; kıs gü.. bilyük b.ir darbe indirm.ia olu- ÇlkaCCJ.k neticeler IUWiın !>asara wam<Mll, üq a· :N«<fue Ayhan rol"ı:ii öyle be- keşfettim. Onları diı. , yni kın•· 
liyordıı. Niho.yet, Adalı geveze yordu. Muhterem :lııgi.1.jı: 'deniz- ğrr kruva:r.ör:iıo ve iki ııestrc.ye- n;nu,em;.,ıir ld tanf Cdilemeı ve ve kudrette yeti; receğiıni 
cı u~ İ\'in dayanıumıdl. Ca.;ıgı, ciııiJıin kıı'ılmdığı \-e bi.zi?!.ı (dı- Jtalyan!&rın gaka- rin lırc!!nış bulu:ı -.sı falyaııla· lstantr.·ı belediyesinin, bü,;çe- umuyonım. 1 
nn ltıılağ'ına. ~ Ul!llkacık şan.ya fır up atmak) suı"t!lile 1 rıo büttin ga:TCUerine rağmen Bİn'len beş yfü. bin tici !,tim çok Ve gevrek ge~ gü!meğe 
l.Ot'llu: dilimize çevirdiğiınfa lw::limc tarını ngiliz pen- giliz!erirı pençelerinden lrurt'u- muhinı b;r p-.;:ra ayıraral ve 1 bruıladı. se~ •bini ıuılrun:ı.dığı 

- A. be usta, bu da Jıe? (Blast) !ilidir. Bu ke.ı.ıne ayol la.mac!ıklannı g-Oster:iıkten baş- ederek çevirtt!j'i 1ıtmılınl h:ılı.le, Necip ~üylcr de onunla. il 
Oa~ da uauletle ee-1Rbı ~aa<la (berh:ı.va etmek), Cyıl- çes "ne kap lırmış ka. ttaıyanla.rı harbe ıcbar eden Sevdalan; !staııbulur 1fülilLL gü- birlikte giiüyon'u. 

wrdl dırunla wrınıık) mauasına 'la olduklarıdır. tngıliz kuvvetierin"1 de en yeni zelliklerini, inceliklerini bir art\·' 1.kisini ba;J::a.şa lJıra.ıtaral.1 
- Ç~lak Molla!.. r,P.llr. Demek 0!11.Jnr iti İngiliz ltaJyan 

0 
' ine t;ı.ş çıkaracak YP toplayan; hayretle, takdirle ayrı!<lım. Saa.t 17 ye gclirr· 

Ad Halli, Çolak Molla is- amirali gizlendikleri Jrovuklar- derccı>d.e seri ve yeni gemil.Ct'· açılı> ' gözlere sahne Sll!ıne !il· 1 du. lfa.t ya geç kdıwınıak 
ınini ve gilretılerirıi ii'itmiııti dan bır tllrlil ıııkmclt iatemiyen f deıı üteş~kkil oldıığmıu gös- nan milkenıınel bir propaganda ıazmwı. !?'emen bir trarı aya I 

Hattil, Ç'Uın falan . ltaıyaolan harbe iclıa.r i~m mgi İ'! u..m~ alinin terir. eseridir. F:-ıkat oyle sruı'atl<aııa-1 atladır.ı. Tramvay kımıu.. ~O·j 
IMğlilp ettiğinden h a knlıaııtiığı kelimeyi lıE.kikt ,.e kelıaueti t lk· ·sffh . ·? ne çeı.,.;Jn:.;ştir ki bir propagan - yalı, yani birinci mevl<i okluğu 

~ka , Moll•.J'ın b" d reee ıneeazi m•Mlen ile tamamila 1 1 1 afn ışare 1 • ifa eı;eri oluu~u asla lıi~edilro~ • için pek o · ·dar b:ilıli: iııtlfi ifu.' 
1 _.,..tet gÖ.'"f"rİP ~leı< ar8SU!r. tbik etmiştir. FilV!!.lti Taranto lta.ıyan'arın bew 8 · i zoı.;;:i et- mektedir. Bu uv..ffa.kıv~tin· ğildi. "lıkı·~ ezilııı.cdeıı, n· 

gin-,bi•ucğhti hilkmctmcmlşti. hü..wnu İtalya için tcpede.'l inme "ltalyanfar de:ikh~rinden mlir"!.c:rl iki 1>u.-ette tc.r.sir edileei- I den dohyı İstanlı:ıl belediye..;. yalda durabilecek u..r yer bul·! 
Hem bir avuıı moUa n~ul olurj hrtlı:ıki bir (yı!Jcrım darbeE") •J. ni ~=dan tebrik etmerndt lıak· malı: l<.~bildi. Bu Y'-'li bulı:nak 
ela korkmadan devlerle gih-eqe-/ rnuııtu. Yunr.n denizinin ı:a.lıne çıkmazlarsa onları zorla 1 - Ya İtal~'<uı d< nımmıısı Ü· !!l 7 l1k olur. Güzel Ist::ınbnlu -ı saacl;:tine n::.il oldum. U&un boy-' 
biLrdi? te<ı•d! ettiği son iz Jını-bi ise s:ık~rmanrn yolunu mit.siz bira lllllda nnlUJ>r;ıığu- muzu, hatta diger büyi; vılli· 'u bir zatın koltuğu altına uıkil-

.A.dalı Halil, hiç ıtesiııI çıkar·, amiral Cunniııgbaının sinUnii b I v r.u anlayınca. en kı,ymelli vWıldi yetlerinıizi bütün '''.n%ya canlı dim. 
lllB.dı. Ko 0'.1. Yu;;uf' esasen *, tutmakta d vam --ıtiğlni " 1; U acagız . ., ha.rpl :i olan (3" l tQıılu.k bir şekilde tanıla.cağına CDlıı! JU· ı lıfoğer dostum Daniş Remzi 
ba.•b oldııı.nııdaıı, övJ~ fi.kir te- sefer de ltalya~J ı ıru.hfuz ,. .,._ ;;affı harp zırl.hf<i' 1 harp sahne- lunduğuml!z böyle filmıcr' ço- Korok ta ayni tramvayda iı:nW 
eesı.ihıüne ııa)ıip dcğild!. ı.ıev- manlannın dısıoda. a.A;ık deniıdc Yazan : dinde mevcu :d!.:ri muhtemd il'alnın.sını ..ekrar tekrar tcmen- l!cnru3·ne güç Jx.lf! yol aQ:ırnK~ 
da.na kim lswroo gdehilh-di • bastınp beş İta.IJPM harp gemi-~ '\ (I{a.vur) sınıf• s: .ffı i:arp ge- ni edo,ri=. 1 Y<l.'l!Ma 1-0kuldu. Uer zaman 1 

Falrn.t, Adalı duru: mu, ~er- sini berhava ~uretil" yin or.ta. A. C. SBl'a"'ol'il l 1 milerini ve belkı C:e tavvare ana * yaptıı,'ı. g bi ha.rar1:Ue e~ sık· 
lınl Yu&uf• "1 kulagllla eğile- ra çok ağır bir darbe inC:irdiği- )' h ~ gemilerini kurtal'abilmek i~iıı Düıı, İst:ı.rt bul bolechyc.~i filin 1 tı: 

l !'<,.-,;, N 

S B.HTAN ------
r 

(6z; Ura~ı 1 ınci s;,yfad 
ill1lljl, L Jp ufia bi . :nistir. 
ımıJ<aledc !taly:ın gr .ıeralf, • 
dı ı . ' e !'den bir faşist 
h;u..fın,. ·~ '"' ,. rlıi·e_ ka 
tin kood: aıl oi~~dığmı 
rncsulıy~tleruı n..\in.'l>:ip z:ı 
d~ rtaya çık~.cağını wyı·· y~ 
Bu ma~aüu iyi bit ı 

dan old>1f'ıırn hatta Mıill'ı"l ııı 
ltıı~ · taarn,zunun tam" 
yanlıa • <luğu idclia'" na R~1' ·" 
nın J ulak a,,;ıadığı:ıı sö·ıı 
Faka •mın tı.aıy:ınlaı-:ı m 
hır ım.ı,·cti c;ıı,invi i•'"'a t . ., 
memcsı o!acaı< 

MaliL'llya, cçe:ıı J,a.z!.rıııl 
hr..rb<: gi ,. lt'llya, ıutıl. 
mel- üı:cı e: bul.uıan Frruı 
el ı=tabi~e. ,;i •.opr.ıklann.ı 
.ı.uak istiyordu. Adeıı körf 
ağl!<nıia, Kızı: d~'lliz boğ 
h5. ~ım bir mev!Jde bulun""i! 
buti lı.alyanlarıu evv.elili 
dillerine doladıldarı dört 
Fransız müll."i.ınden biridir-

nı ele geçfrd ~' Kızıl d 
ele ,,.ı, edebilecctklcr, 
Afrikadru:i mi.isi.eınlek 
ra" tJıa ğiamlaşlırac:ı.kl 
Froıwı yı~tlın<:a Cibutiyi bir 
kınlıı İtalyıın mi:st ı 
ilhak etnıek iı;tt>n bile d • 
Bahus"tı onun ı<arıandaki 
gillz rrüstesııJ.,,kcsi 
ele g~çmişti. Fıı.lı:ı.t lu filıre. 
doelio itim~ et:mlş ve iti 
dlnleteüilıniştir. Aııl-.ışıh:n o 
maıı ı;enel kurmay b· _ı, 
lan ioglio: 

- Cilıuti nllS'J olsa b~ 
lhı akınız, harp bltinccye lı 
p, sız.larrla P-..alsın. DUny 
bi illrıü ı,.,.ı; vıı..-dır. Ec;cr 
gün İngilizler d(•rJenir, tov 
nır ; fl-'tr :.1 Afri.kzdıik i ı:n :ist~ 
!relerimiz: her tar:ıft;ın ku 
btiyiilı. uvvet~ ! • Jıfu:um el, 
leme o 'lak ıvvetJeı;mi 

::ıir oln ' veya :.zo 1 
ru ı<ll'm kurtulnr.ıSIJ a bu 
BiZ toprı:.. • · nı omlrilir. 

Demiştir. ~:.ıglin :iogli 
bıuıiı:ıti :ınl!l'!llıyor. Fakat 
giliz geueıali Wavd 'le 1ı:a 
larırı a· 1bct Cıbutii<" ilticıt 
melerinı h ,>1a.ı:ıq ı::örün. 

F'füak'ka henüz !ta a·1 o 
n çok uzaklar<ht ik• n Be 
liman:..a bir brdunla. işgal 
In~ilu:l c~mıptan yürü) 
Ç, ııt,ye giı'.ım yollan, 
&h.~11is :ının tek ı:ıimer.dife 
dis Alı::.ba • Cibuti bn,t.ını 
roda.ur lll€vkiinde f. 
dir. Şiw~lde ASJlınra l.imaııl 
alınınca İtalyan or,,uSWlun 
mı kili isi dağla."! d .. ~müıı 
c:Urtır. B<:iyi ~mı binl(';"CC' 
nin naltli ic:ı ı..eın milkemııı 
man. hem t yük bıt• akll 
misi ıii.:ıı,-u lôzıın. ı h :rek, vıu:i• eh anlattı . y uf ni gösterir. (10.0QO) tonlulı üç hrı!\'nzC\r'J stüdyo una. gittim. Stüdyonun ı' - NP.reden bôyle erenler? 

8t.'f;inı .;ıtannadı. * Şi'l:ldi mu;;addcr bir sual ha- meyuss.ne bir mtlcaddey\! scviı: · kı:;metli 12rktör'i Bay Remzi, Aynı ga.zetec!e, ayııi ç.ı.tı el· den e-vvel ıfonizkrc ıı: i 
RUstem, Filibeli Kara .A.lıınct Taraı:ıto bask!m ltaıyanlaıa tıra ~eliyor: .\.cl!ba bu son sis- il~ azı! •.ı~:ııı kuvveti kurtar· benı · büyiı.h bir nezllketle kı-.r~ı· tında çalL~tığunız ı~..,n atlat • gerek. 'la ioo h ç t.: i 

tc :rul:ıJı: ardı malumat alJ l.!· .• (35000) tonluk bir eaffı harp tem Italyan v.ı.'ıidi Jıoı:jJlcrilc mıştır. !adı ve k:ırşısınıı. oturtttL Kalı- nı.ag:ı !Uzum görr.ırdim; doğru. nıam. ;tr. 
:Molla, i in farkında oldı~'U vrWIJilJll11 ve iki kruvazörün z:.. karş'laı~n 1 ~iliz kuvvetler; İn· 2 - Yahut tu batan ı-err.ilo· v" ısmarladı, sigara il--:?.m ct-1 ~u wyledim: Biivük kı-.•an kı;.vv.eUeri 

Jp ~ dun yorı.Jıı. yaile iki zııhlınm ı:nütcadllid gili;.Jcrin A .len''. r.il0s,.nun he· rL-ı lıep hafif gemiler olmam da ''· Sonra, ziyaretimin s..wbiJli - Beledi,Y=ızin film stful tek ti.ınit v -.ek halas y 
Yalnız, bahasını kazan dihiıı· knnoarorlerin ve bir kac f;lo yetı umuzr.ıy sı Ii ıdıı;? Yof Nl Lu g"~ teriyor ki !Lıiesııir İngiliz a- 'frene.ek ~ • .:ı h:ı.~l!!dı · yo dirckc..irlı Bay Rcm?.i ıle ko· lliltıdiı· Ana yollJ.rd= 

de gördügllnd n dolayı rnw:i.a· maiyet ~misinin z; nı: ınıı.I filoya ınQ ·up kU' \·etli bir veya tcş:ne zırh le-Wı.lıı.rı ltal•n, I'> - Yarını Ba<ı.t p•ıevl b • ı;-•. oe- nuştuın. "Islanbul Ccvdab.n,, 1 kalarak d.af.!:ım. "·en b 
ripti. Eıı!w .. ıınıın haline ibıllU •

1 
olmuştu~ Son Yt:'lan ue'1;zi har· bir knı; fırkadan mı ibarettiı·? vertelcri zırh tabat. ı1arilc mah· tc i :.rkndaşınız daha ,,.,.J,Ji. O· filmi haklond ::ı°• vazı yaz::ı. ı ti · k baki . 

yordu. Ona. laı gelJiğinJcn binin !'Jreti ce-~ını iki tara- Son Akd--niz na.rbirj haber ve. fuz a~r ltaıya.ıı harp re- n PÖylediğirn gibi kta•' l raı:;1m '1 ı.. • ';<'- rı-ıı:ı a.r.ca: .. vem 
dohyı mU~irdi. 1 fın takip etti~i oovıru'ırc" ı ve ren illı telp'afta "ra lor:ı görP 1 mikri :nukal'eı .• " cbilmiıı vr ..:!<:~arı, büyük nakd ~cdaı .ir- • ari k{ı))ıı~a':iıdır.ı-.ı ! 1 ~:;;ti/' Cıbutiye iltiCI'. 

Fakat, Mcllaıu.. babası fil<- tabiyevi menPvrc in rnnlıiyetini cuma gunu anıır:ıl(Cunnıghaın) 1 a"ır lıııı:arlıır'a kurtuJalıilı:ıiş ol- l.ıY.1a..m. uzun bir ç ·nın - cm de oylc n lb.e """"'" vvvvvvv.. "'"'""""1 
rinı dcği:.ıtırm;şt.ı. Eğ~ı", Moll't b:Uii.sa bu harh·ıı tafoilfitını ·;.. kurnaı:da.,;ı r:!lında harekatta duklan hnl.Jeaııcak ince bir zırh ve tit.• ftl• itinanın l:<J'.ir. karşılaııdını ki... j 
bunu bil~ olsııytlı, dah6 caıı:ı yıkilc henüz .-enm~iş btJu. bul~~~ı; den.~z kuvvetlerimiz., kuşakla muhat zırhlı kruvaı. ·r- E~ u.a.!ı: · ll· nokt:yı inoodeu - 'l'uhaf şey .. Stüd•·" di k· P'..oa.va 
' ' daha ı§tibalı ol4caktı. nnym·w&. Şim ye lc:ı.dar ınt hte-j denı.ılı0 gore Yunan sııl:ırı-ı lcr ve mulır 'pJer bu l<Grlrnnç ince}~ d ... '.indük. ,;>j!ı;ıiu /. ti'.r! · gaZ< t.ecilcrc yüz 

Bcşc;ınarın seyircileri ve lif kaynaklardan alabildifuıniz na kadıı ılın!>k ı abayi!Ptliij-i- ateş !ar<psı,ıda zebun düşerek mer'<a ~ınem~hı.rı.ııda b"P gıist.~ vernr ist!'medı!-Icrini li!dijiııı 
•• m Sc ere 

~ol;;ıyı tanırnıyanlar b.rt:° '~ haberlerden aolıyabilı,.ğimlz Yt· ni g>stenris c.lan İtalyan filosu- b~lardır. riln ~L·i temiı etnıek içi· ya.- için ~.;: tUrıü in aasım ı;elmi • 
une soruyorlardı: gine nokta bu ııon d.;niz har·' nun ke ;!!in. hi7.zat İn<Pli~ baş Batan ızemı"I r p•I= ı !az -ıı. ı;elen h ııc:vı J.P· j yor. İc''lnb·ıı l'iira Hava R 

- B~ .. ~~? . bi <lı• !talvanlann (Z·ra) ııınıfı kumand:ır.ının komutanlı;;ı a:. 1 ~· · · Y"'nı artistler, ye elcma.~ -P.cn d. haııi" ırua . gc;.. t::ı.'"afı. dan her sene veri 
- Kuçucük bır pchlh·nn!. 10.000 tonluk ik ağır kruvazör t dıı ~,<J! .,nn bir kuvvetin kıı.r- Yur.:ın denizi harbi le batan lar bulup yetiştirdik ı.u ilk • • recef den 1', kuvorduro :Un. rnulıd olan ~alo mı yıl v 
- Bu ua nereden ~ıklı? lr iki <lestrovm- kavhettikkri i .n<iıı buJduğıı a!llaşılmakta·' heh~ri (1().000, tonll.i< uç a•hr serimizi Giisle.ıı n şarkılrtırı ıı ı...,a reler. b :;lilla f"Lue- yec ktir. Fakat bun~ m 
- Acal:ıa nıeşl:-.ırlarc! n m1? (35.000) tonluk (Littori sını· du·. bılyan z· yiatının ~-lıi:ı kn "'lziirle iki muhrip lıakkudaj güfte ve bestele ··ni. muhtel <il rusu çok na.ı:ik !L(1tun· ı 11t'rum geniş\ z~n<;tn bl!-

_Ço_k. geı:nıe<bı on binlerce l fı bir saffı harp zıdılısın 1 hasa-' dıı ı;östc iyor ki İtalyanlar \:<>k ~ jan:ı tc!gı:;üları kafi dcrec-"le, tıai· V<' lı""5t'Jlı9.r!.. hav alo et ruı~... r:ıere programı ha_ır 
ııcyın;wın hulnktruı ku!ai uak· ra. ui'.radığıdır. Buna. mulıııNI 1 g jl vlanımııJnr ve o ezel! da·: malüınat ?C tafsilat V"l-m]5 ve tilı:. Elimize yii> fa: • .,ı ı;üf- - Dem~k h ·il ~ermnye ko- dır. 
letlığj (',ohı.Jt Molla ı:-eydana fngiliz donal1Jllu;ının kav 1 bil· ğılı 1ı ııau:şma t:ıbiyP'line baıı bu tafsilat da dilnkü 11..sh!IJl'lız- 1:1> ve beste gc r ı. t ' inden mı parabildin? Ilu programa göre nisaıı 
cı.kmı<:tı Bılcnlcı', bilınıy nlere dece ·tayyareden ib:ırettir. vur~.ış o,ı_roalar.ına ra.ihnen kcıı-ı da çıkmış oldu;";undan bu b: tı iyilerini. en mııvafia.k olanlat"w - Dll da söz mu? Fal. fil !arına. d0<,;ru Ew ·· ii h 
1<>ylcnıişt., . .. * dıl rıııı d~nıaıııanr.•n pcnccsin· fazla izahat vermeyi zait sayı- seçtik. yağıltl:tan ve b.ll ma mc ~it bir k".Ç reı;im sLcmeği salomıncla verilecek olan 

!:'"k entereııan b·r gureş ola,. <j.en b ı· türlii kıırtaramıı.ır. ar· yoruz. kalıp<;ılıl<tan mümkün mertebe unu.tuın. Ta?:Ivı re-;i'llsiz 'le<J· merede gcçell ·ış meıaiııı.i 
cagı arılışılmıştı. Herkes birbi- Muma.fili elde bulunan şu .:.

1 

dır. 1 Yalnız şm-ası. ınulıaklcakhr ki s~!nnmağll ~aJ•~tık. Filmi dün retmelc pek yııvan ka~cak. de ımru:n~ y\L,,ıek telx-rr .. 
rine !!0.-U"ordu: samalfuııattan da bir çok wyı.er H lı kk d gün .. y fi gece seyrettiğiniz için, daha Aç•k g,.z ark:ıda.~·m, <:<ıııınııııj 

- Bakalım, Molla ne yapa.. anlamak müınkündilr. a .. p a ır. a cuma u unan cniztıde ge- fazla t~ silıl.t 'llmnğa ihtiyacı • sıkıldıı~ :ıı gönint.'f': bulu:ırnak ım.retılc yardıDl 
..ak? Evveli Yunan dcnizini!e İng-. faraziyeler... muş~:~~it~'!'.: d~';!'~~ı- nız :,.ohtur, smırmı. 1 - JUç te yavan kac;ın:ız. de- ha.miyetli \"lltıındaı;lan!1! 

Pe liwrılıır, yai;la.nınadan ev· ı· liz kuvvetlerile karşıla§M. ve İtalyan filosu 1ngili.zlerın e- B R · · d:. Bilakis, daha iyi olur. Eğer bir çok zcvatıı teberrü rri~ 
nl bag· doQn<>aklardı. Arkala • e a ~· ara açıp urtı•I· lindeli kurtulamı,·acn0ihııı an!n· ,,. - F"I · h · film hakkında ya.zacıı«,;ın yazıyı rıne göre altn ve f,ilmüş nı " traf .. _,.,,ı k k k Akdenir.de h'":iz den;• kuvvet·] ny emzı sr.izün:i bitirmişti. · 

_,_ k •~- · • L " JP .. ı·n ınuvaff-ltiyetl k k 'mın :ı..ca ne zaman crör.teri- " ı "'1d:ıki gömleklerle peiTC\' ya-,. ma. mu:nıesıre 1"8r,D'lP.n uıgi iz yınca ı. r'ıi kabule mecbur ka.1· ~ ~ · 0 arşı oy- " rooimh ola- r. ;rcdersen, bu- yal::r verilecektir. Bt."lldaıı 
a ·raı· · ~- l ·ı ı ı ıuast""n imkfuı ve ihtimaıı· yok leceğini rnrdum. Cevap verdı' .· pıp parsa toplayacnklardı. mı ınm u~ .... nı!l!l()vre arı e

1 
mış. (Bu ıı layı kısa ajans ı.a.• tur. - ·, mın balık L. l i;l'na ki=:e inan- ka r.a:ııcılıi~nıtı>.daki yW; 

Bu suretle hareketin bir mi· harbi bbııle mecbur olan ttal- beri katiyelle tas, ·h ctmekt&- 1 - Bunn bir kaç gün 3 onrn m:ız: reı;imleri görünec 1 kes iti . r:arı tebı<riiz ettiren 
nası vardı. Çünkü, son ve baş yan kuvvetinin en y~ni gemile~- 1 dir.} •e bamlıı.n sonra da la• 1 le 'ı Her zaman ve her fı:-snıian is- gaz~telerle, duvar afişleriyle hakikat z:ııın er. / !er ve ttı ımretle 

· • d ·ı-'-'-ep b. r·ı ıcı • • d ' tifa-' ·1 bu su··tunı d teb ·· bol esimli ve tafsililtlı bre; k gıireş oldugu için gilreş biter en mı"""" ır ı o o ugu- oldugu ersi al:ııakta gecil.me- ue ı e ar a aruz il 1 Dostumun ne deme istediğini terem yıur"""la11 v .... -'n·.'e 
bitm ah nu --"-'"kal ol~rak ·ı · ·· 1.:ıl ett·rdi·· · gı·bı· d · h b. · ~ r c-r)e i!An "<leceı'iz. Şlmıli ı:·rd b • ......, ''" ~ ali dağılır ve n<>hlivan- • , . ....,... < ~ ı enye su·! mişlir. t y:ı.nların (35000) ton. 1 .ıımız enız ar mı ka ,, ı en ire a.ıılllyamaIL.Jştıın. Boşl m 1·1c yap.lan lıü·.n;ı. tıacı· 
la ,,_ b·1· · B k ~ '· d t ı hir şey söyleyemPm.. Yal- bul "~-r ~ toplayama.zlardı. re ı ınz. u atı .. anaatimizc hık Littorio sınıfı iki sa.ffı harp arbeyi ıaımıanında ve yerinde nız, filinin İstanbul, İzmir ve · urı:ak: lıııvacılılr işleıini ya1:1;.;dı;.ıı 

- ş nasıl tutulacaktı? M:oJ. ııebep olarak ta filonun (Lltto- zırhlıları vardı. Bunlardan biri- indirmeyi bilen zırhlı filolar ka- - 'e balığı? mek iıı-.1\ilnıııı bulm•ış ol, 
.layı kime vemıcli idi? Bunlar rio) smıfı (35000) tonluk en ve- nin Taranto baskınında yaralan- zarunakta ve propaganda lıaml'>o Diye sordum .. AP,zından çıka. 1 tardır füsıııı:ıere günü voı_. 
birer mesele idi. lhti}'ir Cazgır, rıi saffı harp zı•hlısile (10.0ÖOl dığına. göre elde mevcut nnc.ık !erile, parlak nuttıklarla deniz- yahut çok ağır ha.sara uğrımu.ş. np tam ~mın orta yerınde ya. olan ,ıadalyala.rı kurumun 
?'.;1~emb hekrnyctini mil kili mev• f'Jllluk yıne son sistem Te do- bir tane (3500J) tonluk gemile- !erde hô.ki.miyet temin oorc.ıne- tır. pıetınr. gıb• ce-:ap verdi: ri ))eolkanı vali ve ı elediye 
-!u:ı ıPrachl' adan ortaya s;lyle- nanmanm göz bebeği syıhbi· ri kah yordu. Yukıırıdn dıı eöyle- mekted!r. İngiliz deniz havacılığının son - Nıs:ın bal.ıgı!. 

1 
mi:ı; Doktor Lfıtfi Kırdar 

eli: ıvanlar, ~öyleyiniz. leeek ağır knıva.zörler ve en miş olduğumuz gibi İtalyanlar :su d · haıh. ha.ki , hamt~ büyük roller ovn:ıdt~1Ul .,.... .........,,.,.~""""' •·•ncal<br. 
:turamı ı:ekelim yoksıı ~10-"-'- yeni -"~yerlerd'l"' terekküp snn çık.ıs. !arında lngilizlere k•-' enız . 

1 
:mna gc- Hı:.k"'m '"',· aınz'!t!e·, ı·nı"n ....,. • ed y1 ~ ... ~~ "'''"w -.u ~ 1 lccek mütemmim tafs' atı aldık- ve do.,ımmı>ya. r"ıc büyiik hf'u. - " - Sipa"'" edı·ıen ~daı ı 

llİ ben tayın e m mi? etmesini zikredeceınz.,,"' hir bir darbe indiı-ebilmek emel ti "- tt"'· · · · ·..,. •un ya 
D · na bir tun l1eri • tan onnra icap ede~Q bu me Ar u.a e ıgmı ve aynca. öğ- e:rup ımtı anlan mal edl''14 k "--'"ır. 

yıncc, mo :u · ltalyanın en yeni ve ilnıidi'e ellerindeki bu C"cı '~ ' ~ mev- renmiş bulunur•. ~ "" " ~·= 
atarll.k: kuvvetli koru da oynamaya k···j zua tekrar avdet ederiz. A Bö1go He.kem Kım.ite.~ndett: 

ge ..... 1·ıer"ı u S t f ·ı nlaşılıyor l<i son deni~ har- s k d _ _, - Bana bak usta! Ben, Ada· "' rar venn·~ler. Llkin eıı: büyük on a Si at t on ursa. evam ""'·-n lınlteM 
.. H !il il t "·-ak ,_._. Dem k 1 bin.de hılyanların a'?ır. bellerini 1 nam tl · · tah . , .,. .. a e u • ....,u. """ onım. e o uyor ki Yunan deni- ve en yeni saff harp •1rl ' Snn dakika_,a haber al•yo-·~ d ,. 1 •e erının rırı m '.Jtr!• 

n....· t ı ·• ~-~ · :>gr•ı ·amıyacn t dcı·,,·~dc •""'r ı , · . il 8 =-uL Mollanın bu sör.il b<ıı;-j zinde ngilir. Akdeniz kuvvetle- tngiliz mermileri altı ı k. h t h · 1 · ' arı ·• nısan cuma giın saat 1 
11. 1 "·-•-- t 1 .nan mıı n enn sayısı U~c 1 b·r <iarbP yemıs ol<luk!arı tnf.,. d B··ı k . pe ıvan an hayrete dü ürnıüş- rile ~......,,an talyan filosu, 1 ugro· tmaktan baş''4 ~ · ba"" olmua 8 .,,.,ca (l{ondotye- I l't 'd.k ,_,,_ e ge mer ezınde vapılacr · 

tü.. "' , değil. " · ..,. .,, , .. , a ge ı .çc uU.,,hütün me:vd•na t !rntih ı iti .a~ . ru.olla, meydan "il ycnı gemilerden tcrekkiip e- elde cdemcmiı-1erıi>r. riJ sınıfı denilen (5069) tonluk rıkacaktır. ' ~ ır. a".I 0 aca ann yukarı ı 
~yordu. 1 diyordu diyebilirız. I Şimdi na.mi oldu ela l• -ı1zır bır ha.tif kruv".?.i.ir n.. v" batm•a, 1 • da y:ıl'lh "Ün ve saatte ~lrncleri 1 

,. , .a.. C. SA R..4Ç00LU tcbli.ğ olunur. 

- . u 
Dönl;ü ihrac .. tın yekilnll 

bin liradır. Bu meyanda 
tdif mc:ırılelret!ere gillr··r 
saın, kcb hovn u · u m.ım< 
uııa v~ fa::nilye s.ı.uimıştır . 
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( .... tz 1 İftGI ıoayf•d•) 
yek" ı>-'1 rp 'al kta r. C.:p 
h µm akun J re! ri uk de 
n . • kı lwıd taarruzla ·lıc: mti
ff>c irdıı·. 
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Yua si v 'll ı 
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Akdeniz 
muharebesi 

(Ba& tarafı 1 lncı uyfada) 

il 

a ·r IJ--
L!: b er le ... : .... ! .......... -_... 

i1 p Ck ıu a 
D~~ r~~ybe' "~ -•j~rokuk 

bu sene"« me..-unlannın donan· 
maya ıltihakı mUnasebetile tın. 
yük mel' ~im yapılmış ve melıı
tebı bitiren genı;lere dlplomal.ı< 
n tev ı ~fü:mıştir. 

}; rn.simde amiral Şükrü O
kan, İstaııb-'11 Deniz KomutaM 
Cevat, wniral Vıısf, lııtanbul 
deuiz erkanı ve kalabalık bir 
halk lıazıı- bulunmuştur. 

:Vakıa. Alnıo.n to •raklan. ta
.b ' ka l n • ımıı tır. m' ır. Gıt.!Pr ·er a· · , la mesw 

1"-r ru. t ı. d_o d, yüzkr·ı Şemsettin Günaltay d di ki 

Loıulı'a, 31 (a.ıı..l - İngıliz 
ve Yunan f"..,larının !talyıı.nla
ra verdirdikleri muhtl'mel zayi
attan başk:ı. 11} bin tonluk Uç 
İtalyan krııvazi>ı,iy le 2 rlestro
ycr batn=ak ve bir zırhlıyı 
hasa.--:. u~atn:1k sıırct'yle elde 
ettikleri ı>:aferin hasıl ettiği 
l}CVk ve heyeean bu sabahki ga
zeteı. rin munzam iıaşlıklannda 
ve CSf!-"lı teföirlerindo kendini 

Törene lstikl • ı mal'§! il<' bq
lanınış, mütee.lol:ıen amiral 'iilk
rii Okruı bir Iü.abedo buluna
rak ezcümle deıni•tir ki: 

ve r. ı cmlekctlenn zar 
rı~ d .,ıda ma le , ' c bulunuyord•ı P i;u, a· 

h; der aln akt ". l• ~- p· ımanlar. ~ ın ıb.Jyeıcr·ni ~--------
bı r lar ve ev s~ı p eı d."" Amiral "'ükrü Okıı.nın hitaı"'°" 

"- Aziı: dinlcyıcilcrinı. li<'V· 
gili evli tlanm ! 

k . nal hud uz d g.;. 
dir. • ılı.' " uyu . •mı ::ı de
ğ' 'n ı.-ıuez. tizıi, ,.,un ol r, 
k • .c, .ı.zacr Doym . k bıi
nı· c' ı· :•"9.6, d0. Ua ın da ıren
f- t yk l. r,•J.u;.ılıilir. 

b r )' '\Onra diinecekle>·mi soy- ,, Biiyt'e bir hengan:ede lnönü gibi 
le rJıı. 

Harp u; ıı ~alışan daı üssınaa
lııY" : lıa\lı hakimiyeti kaybc • 
di: ı e. ı.ıarp hayatını .) 'sat _ 
nı.ısı da gUc ot>ır. 

hl ln~;J:~rc~i!J kuvveti. kıy-
nagının ... c. b~· bll1tlc, nna yur-
ı:Ju d . lerl vnlmeııinde ve 
kahıı hıı dıın ya daya~-
sın~ aır. 

. lrapa:-ıı.~luğun zıüı, m bu
n IU!K ıgı \"akl.iyle kıı.bul et
;ne;nes.r.de ve iatikbal harbin;n 
doı,'Ur ı büyük gü~üklcri 
mkı: :d m esindooır. H"k m 
bır dt ıı. nma!'ın her enge• · e
zemıy~ , aıni idrak 1• nler, ya .. 
rıru d iinmeklc on sıı!ta bu
lundukları ııanılM lnı;ilizl.r a
ra•ında.?a .. ~ıalıdul •ahsiyctlcr • 
dı. ııullü fevkıı.laıte ınes\ı· 
Jı.ı el ı denıbte eden rical hazC'ı·
'1"· ya lıiikiunetten u;;ak vrya 
uulıl&ı;Urılmll' a.ı dır. 

Aueri m ellefiyeti t"illlil .,_ 
<len k ntın, biı- müddet ..onra. 
lı<WnUı t<ayı ilstüıılugiUıd ·1 ·ri 
g.elen ziıfı ı;idcrec .. l·tiT. Am"
.rıka.n yard«nı da havalarda 
~akimiyeti 1<a.zandıracak ve f~
liık•Uere süıükley n boşlukl.ırı 
kapata tır. 

C) Fransauın en büyük zafı 
idaridir. lmpıı.ratorluğun m~ 
n:ı.bıı ve sanayii bütün ihtiy-aç
lan h.tmın edebilirdi. Siya.si 
t~bzlip, bugilnkü faciada er. 
hır nci bir iimlldir. 

d) llalyaıun kudrcUıizliği. 
genu; mek ııevcl.ı.lanna dili]rn ... 
ain_ded.ir Hayat &.haları deniz- 1 
1 .. c·nn b;.rgindOOir. Henüz yedi. 
ıüni h.ı"fMd~ıueyen ltaıya, Af· 
rikada. Asyada kol niler edin
mek, lıutta diınya nımctleriru 

Wl'·r;-- ;;ı:,ty"!,~~r .... _a 'd· ııdao p&)·laşmak 
. .,-~"" ı ı. ııebeple, Af. 

rihda .Jiyük ordul r lıı,ılun • 
durmuş, Avrup da da fetihler 
arkasın ~8 kO§lllugtur. Büvük 
1ıarııte ,... k ta geniş olııı.Y n 
ve 7.eromin mcnaatiııdeıı de kuv 
Yet ala!ı sınırının konınmasını 
lnuttclıl,f,.rine borçlu ole.u bu 
nırnılek.et, kuvvetlerini dağıt
mış, yıprı:ı.tnu.~ ve eritmiştir. 

Eb-aS<.'n bu kuvvetler, mukad· 
deıı tarulılmak letenen istila 
&ayttılnin, her yerde de, ya
ha>lcısı olduldannı fUoı:ı go.ıter
miısk:rdir. 

l~~ ordusu, dahili eıun.i
ye-lı ıçın yalnu: muayyen mık • 
t !\11h iandarması bulunan Af. 
~~a ,:;( ~8!<'n doğudaki İngifu. 

0 ennı, doıninyonlannı 
maııdalarım istihdaf edıyordu: 
Filhaltıka , Afr'ıkada \'e yakm _ 
le.rın~a lngiliı. bayrııt;'lllln te
mevvüç ettiği toprakların nli· 
1.~1• 87 milyondu: y6lli impa· 
1 alo~lu~lru· kurabılir ve dovu
rabılirdı. Fakat, yakın bir mıı
:.We de ııavaşmak kabiliyetini 
u;pat etm!3 ol Aııglo . Sak • 
son• camıaıısının maddt ~ ma
ııevı kudreti dikkat gözünde 
buhın<tıırulınam.ıştı. 

Şimdi,, yarım milyonluk bir 
tı:aıyıuı rdwmnun akıbeti l:ıa
hıs mcVZ!ludur. lstiliı emelleri, 
~.ebediyen suya düşmüştiir: 

Akılsız başın cezasını av k 
Ç4!'ker'." ~ a 

İstanbul 
Borsası 

iZ eı·ıgi 0ampell'in •U·ı bir ~'efin başlllllZda bulunm8Sl /Ji-
le ı rınc hemen hutün in- • • • k b " "' lı. b • Jı 
gL..'2 k<..dı.nları, ..ıu..ı nkıµım ls-\ Zlffl l('lll ('O uyu tr UVVeitir.,, i 
~ '~et~~1J!ı~,'..zerc Bclgra- ı Btiylik Millet Meclisi reis ve ı O Milli Şef ki, bütün gayıetle·' 

Bu akşam husuRİ bir tren kih l;ic•msefl<Jtn GU .. a:t.ay, Ul8' re ı ~men şayet vatanımız bir 
g n kalan Almanları Viyenar 21 d<ı "adıköy Haıkevinde dör- telıhk.eye uğradığı takdirde mü 1 
y götüroceKtır. düncü konferannııu vermi.:;tir. 1 da.ıaa .çin nıaddı ve manevi bü-

g .la•-ya hududunda Al· Ku" · :ıns, salonu dolduran\ tiiıı km:veUerimizi hazır bulun· 
k tal t.ah .. d .. h k çok l;cslL im' ilinlcykı kütleııil durmak yolunda durmadan ve 
·ı ıııımn a.şşu u a • ta-'ında11 SIK" • alkı"".l·--la len.\ d' le.um d kı ı;ayı:ı.la.rı ııanh urette = 0 ~ ' ın e en sonsuz bir enerji 
etın k 

6
.;

1
çtUr Fakat n- sılmiı;tır. ile gec:cli gündlizlü çalışmaktıl· 

çok iyi nıaluındur ki A· Şemseddin Günaany, iç ve dır... ı 
vusturya hududunda bır mık-\ dı~ siye.setimizde takip edılen Hatip sözlerini şöyle bitiımi~-
tar nıoloıiü kıta mevcuttur. sulhpcrverliği ve dünya sulbü · tir: 

· garbi Rum'1ııyııdan tıaıı· niln muhafaz331 ı•trafın:.lıt sar • 
ka nıotörlü k.ıtat..'T göııd ril • fe..lı en gayretleri izah etmiş \'e "- Böyle bır henıı:amede lnö· 1 
m de kolaydır. Bir teeavüs Bmlgarhıtanın memleketini y~-ı nü gıbi büylik bir şefin ~ı.mız· 
ta Jiı ..ıdc, Yugoslııv ordı u • hancı kuvvetlere teslim etme."i da bulunma.ôt bizim için çok bil 
n domal daglıı.Na mevzile ·i- netit'esi. tehlikenin hudutlarım!· y' ':bir :.uvvettir. Onun etrafın· 
n gııl etm i be ·l"'1mekt.edir. za daynnrlıi'ını tebal'ti7. ettirıri~ d sanıılnrn1. bir kale, şııurlu bir 
Çil: u, ıuuaıan olını~ n şımal ve Milli Şefin yükııek iradesine or lu halindeki topluluftumuzu, 
h udu tıınkl.ar ve tayyıı.ı.e • temas ederek: sıklıuıtıralım, Mi.ili Mücadele za· ı 
l y tpıl•c=•k ir Alman yıldı "- Milli Şefimiz. kuri.mnak ınanlanndaki heyeı.:anh ve iman· 
nm hıırbi ı uı ideal bir nızl o- için )Tlllarca didinmis olduı;u bu lı hayatı yemden yaşıyalım. 

tır. • aziz yurdun veni bir badireye Milli Kudretirnfae, Milli Şefimi· 
Diğer ta.raftan, Yug•ınlav par· uğramaması · için görülmeroiıı \ zin deha \•e uzak görüşüne gil . 

nto n hfllleriıılıı temin etti· basiret ve dirayetle aldığı tedbir veıc.eliın. Birdenbire ba.~ gö~t,. · ı 
_ gare. ı .ıerın bombardı - !eri cihan ~iyasiled çok büytik rt'lı.lerC'k her hangi bir tehlike\' 

an rla 'll>ıgcs!ıı.v maneviva- ı bir takdir ve hayranlıkla karşıla kal'§ll!ında sannlmadan ve me-
b kırmağı miiınkıin sıınıı,.;.- mışlardır. 1 tanatele duralım ... 
d zı takdirde. Yugo<lıwyaya 1 • 
kanıı bir taarruz hazırlanıak 1 z m ı· r 
ı AI::.ıııı.yanın ıı.s;;ari 15 gü-
..., ıytıya~ı vardır. Biıuıelice Beledı·yesı· 
belltı •le l ır ıiltimaloma kP.dar, 

Fransız - İngiliz 
hadisesi 
(Baı tarafı 1 lnel •ayf•d•) 1 

za etmektedir. Fransız ticaret 
vapurlarının Fransız: anavatıı.n 
limı.nlarına muhtelif m:ılzenıe 
götürdükleri ve bunlar gelir gel
mez de büyilk bir kısmlll& Al· 
manl:ı.rın vaz'ıyed ettikleri ma
lftmdur. Bu sefer Akdcnizde İn· 
giliz kuvveLleri tarafından ınua • 
yene edilen dört vapurdan biri 
Siamda B~.ngkokdaıı fişek geti
riyo•du. Bu hamulenin Rhiıı nelı 
riniu öte tarafına geçme. i için 
tetebbfüıtc bulunıılacaı'.?ınrla ise 1 
şüphe yoktur. Fransız siyaseti 
bakımından· İn'\"İliz donanmas\· 
nın şarki Akdenizde Fransanın 

varacak veni tehditlerin beklıı-
egi riık,ıt bunun )'t"k muh- (8 .. tarafı 1 inei uyfada) 

olarıı.k b!r cok gün gc<;· teshil için buralarda tevakkuf 
eden taksilerin bir kıHmı, çok 

en olmıyacağı tahmin edil . d ha mii.sıı.it ve merkezi. bir va· 
tcdir. ı ır. atlar. Alnııı.ıı ıcklifleritti siyette bulunan garaj ~ntrala 

~ttlle.r ı kaldınlmış ve böylece bir t.a.kRi 
Bdgrat, 31 (a.ıı..l - Yon tevakkuf mahalli ılaha tesis edil 

H re" dün 81\halı tekrar Yu- miştir. Bu suretle hmir müllıa-
' y hanciye nazın Ni~i~i katından otobüs ve:;air motörlü 

zı Ul'l'-t r>:tn:, -iır. Hafla sonun 4 nakil vasıta.lo.rilc her gU.n doğ- 1 
da mihver propagandası 'ırbis· nıa Garaj Santrala gelen kc~if 
tanlı Hırvatistan arasına nifak miktruı.laki yo!euların bura.da 

ınak ve bu ııuretle devletle Wllİ bulmaları ve ~yni ?Aman· 
a .ılılc yaratmak için uğraş • da bu m rk<' i mahalden ııelıri
ır.- r Nazi radyo ve ba.'1IU mizin diğer semtlerindeki halkııı 

perşembe günü yapıl n da kolaylıkla taksi temin etme
jr ,.t ılnrbesinin Hın•atlnr leri imkan dahiline !!.lınmlljtır. 

y1'''c" :;ırplar tıınüından 2 - Bc·ızin sarfiyatının ta.h· 
tertip edildiği hakkında bir SÜ· didi hakkındaki kararname hÜ· 
ru heber n"!}"'tmiııleı'dir. öğ- j klimleriue göre ~alı~mıyacak 
iT ilrliğine göre Voıı HeerE-n,. olan taksiler. kararname muci· 

i ;ıç ha.ita ov\-el Zagretı..: hince Garaj Santra.lıla bulundu· 
ptıgı seyahat eoınıısında Hır.· nılmaktadır. 

v:ı.t fleriyle görüşerek Av- 3 - Belediye encümeni, kendi 
n.panın yeni nizamın.da Hırvıı.- vazife ve salahiyeti dahilinde 
tistd.ıı.'I mümlu bir mevki şehir halkının menfaatini koru· 
verdiı-mrği teklif etıxıİ!jt.ir. Hır· mak ve !jehrin intizamını temin 
vat rtieaa.sı bu teklifi istihkar- etnıek muııadile, lüzum hasıl 
la redd tmişlerclir. olduk~ ;a pek tabii olarak icap 

Bilkre.5, 31 (ıı.,&.l - D.N.B. eden kararlan alıp tatbik etmek 
aJ&nııı bıldiriyor: tedir. 
Rnmanyıı dündenberi Yu - : 4. - Taksilerin belediyemi7.ce 

goolnvyaya petrol lhral'lltını satın alınmaaı va.rit değildir. 
durdurmuıtur. Keyfiyetin gueteni7.d4> tavzi
AJmanlar aie~·ltinde ıtümayiı;M-r han neıırini rica E'der, eaygıları-

Berlin, 31 (a.a.) - Ofi Fnw ını sıınarım. 
ım: ajcnsı bildiriyor: YENİ SABAH - İzmir bele· 

Alnıa.ıı radyosunun bildirdiği- dlyesinin İzmir şoförlerinin ~i
ııe göre, dün Yu:;o8ıavya.da ye- kayetine gllKtt'rdiği bu alakayı 

n Alman aleyhtarı nüma • n~emmıniyctle kaydederiz. Bizim 
· kanaatimize göre mefl.ele, yalnız 

lcr yapılmıştır. Drav:ı nehn tzmirin sevriiseferi noktasından 
ı;zcrindeki Marburgda S•rp nü:. deffü her biri bir aile ıı:c~in<lir· ı 
mayişçileıi yollardan geı;enlen mek me<:buriyetinde olan taksi 
kendilerine iltihak ctmeğe ic- ı sahip ve şoförlerinin menfaati 

r ctmi.~lcrdir. ı nokt:ı.mndan da mütalea olunma.\ 
Sırbistıı.ııda Novicata'da iki lıdır. İzmir belecliyeslnin vazi -

dil~manı olan İtalyan donı>.nma
sına mensup gemileri imha et -
me~e gayret etti'ti bir sıradıt 
İngiliz donanmasına ate~ edil -
mesi p:arip olsa gerektir. 

Almruıların &.<; gözlillügti neti
cesinde Fransız milletinin işgal 
albnda bulunınıy:ın mıntıı.kada 
mal'\1% kaldığı ıztırapları azalt • 
mak için 1ngilterenin beynelmi
lel hukuklardan feragat göate· 
rerek Frans:ıya yiyecek nakle -
den bazı \-apnrlara müsaade et
tiği bir anda \'ı.ı);u bulaıı bu 
Fransız hareketi için zıı.ınan hu; 
de iyi geçilmeıniştlr. 

Amiral Darfanı itham 
Lorıdra, 31 ( a.:ı-.) - İngiliz 

• Fransız deniz hadiııesi hakkm 
da tefsiratta bulunan htir Fran 
sızların organı "La France., ga 
zetesi diyor ki: 

göstermektedir. 
Timeıı gazetesinin denizcilik 

ınüteluc<;;;ısı yazıyor: 
"Cunningham'ın ingiu.zler 

tarafında hiç bir ;,ayiat veya 
lıasıır mevcut olmadığı hakkın
d,~ki raporı.ı, son iki gün znr· 
fında bir hıgiliz tayyare gemi· 
sine bombalar isabet ettiği \'<! 
hatta bu tayyare gemi.sinin iki 
İngiliz kruvazörüyle birlikte 
torpillendiğini iddia eden mih
ver radyolarına l.9.yık olduğu 
şekilde bir mukabeledir. 

Keza şurası kaydedilmelidır 
ki, lngıliz balıriye subaylan • 
nın Yunan filosunun talimle • 
rinde i~ bir Jiği yapmaları muh· 
telif ın Jetlere mcnsuv geınih r 
arasında müşterek tabiyeyi is
tilzam eden harekattaki wr ·' 
lukları yenmcğc hiırlim olmak · 
tadil". 

Hurası da tebarüz ett.irılınek
te<lir ki, İtalyan filosuıııın bi· 
dayelle Vaşington sınıfındau 
10 bin tonluk yedi kruvazörü 
V'llld.ı. 

Ve Cunninghanıın filosu bu 
sınıf itibar;yıe daha zavıftı. 
Çünkü, bütün diinyad:ıki 1ngi· 
liE filoııunda bu sııııftan yal
nız 15 gemi vardır ki bunda 2 
Avustralya knıvui.irü de dahil 

Bmriin Cümhuriye.t b<.hriye
Ankara, 31 (a.a.l - B. M. mi~in bu irfan ocağı, donan • 

llecl.si bugün Refet Cıınıtezin mamı:ı;a genç ı;ub:ıy wıını:edl 
b~kanlığında topl.a.narak nız· hediye ediyor. 'fi\ı mazhariyetin· 
namede bulunan kanunlardan den ılolayı okul heırcıtini ve 
1941 yılı muvazenei umumiye muvaffalcıyetinizden dolayı d,r, 
kanunlllla dahil bal'J daireler sızleri kutlul:ırım. 
bütçelerinin mııhtelif teıtipleri 

1 

Ço<>11klarım. 
arasında 1.851.217 liralık ırıü • ı Yannki meslek ha·-••"ız ic.~ıı 
nakale yapılmasına ait kanun J~ 
liyihasını kabul etmiş ve milli ancak bir esa.ı tc kil e<klcek ..,.. 
piyango idaresinin 1941 mali lan nazari bilgilerle t.echiz edil
yılına ait bilanço h!ikkındaki di- diniz. Bu bilgiler ..adı:ce birı>r 
vanı muhasebat encümeni maz- basamak olacaktıt. Sizler i ın 
batası okıınmuştur . hakiki nıe•'ek taii.ın ve lcrbivesi 

~1eclis gelecek topl.ıntısını bugünden itibaren başlıyor. 
çarşamba günü yapacaktır. Harp okulu taiE-lıMi olarak de

nize çıkıyo sunuz. Mektep gemi 
Talebenin selam sinde nıesıe?;inlzin teknik k•· 

sımlarını bilhassa a.meli ve k~ 
şekli ' men de nazari olarak ögrene • 

Aukara 31 (Telefonla) - Ma-'ı ceksiniz. 
arif Vekaleti, talebenin selam Başlı başına bir ha.yıtt luıy
vermek şekilleri hakkındaki tıı.·' nağı ola denmn tue ve serin 
lwmıt lıukümlerine huı;usi mek· havasıylc ciğerlerluizi i'işi.re -
tt>plerd de riayet e<lilnıesinl ali rccek, onun müşkillitiyle çar • 
kanarlar& tebliğ eylemiı,ıtir. pı~manın usı:Jle~ini, nefsiııüıe 

itimadı ö.,rcne<·tk ve ayni za
rnıında ona hi.ıkim olınanııı zev
kin\ de tadn oıı · '!ııuz. 

Barbaros için pul 
çıka rıh yor 

Aııkaı a. 31 (Telefonla) 
Barbaro .. uıı ha tırıı.sını taziz mak 
ııa.dilc altı puldan ,baret biı· oori 
po.stıı pulu c;ıkanlme.sı kararlaş 
t•ı·ılınııtır. 

bulunmakta.dır.,, 

Buna binaen dünkü zafer u ti• 1 
mü\•azeneyi fazlıı.~iyle dü1.elt • c e 1 mernur ar 
mekted\r . ., 1 

\'unlu f;t'Hl'1 e~ ·n enı;iıllelıle 
vı<tan lıekçill'İllİll .,eref ve gu· 
nıruna ~izlerıl~ ortak oldunuz. 
O ha ldt> siU<-ri \'epy eni ve ta.7.8 
hir hayat bekli~ or. O.ı ı~ bir ha
yat ki bafjtaJ>beşa nzifo 'e fıı.a
lh·Atlt· dolu. Bir Uir:ıJtııı.ıa deni• 
zin nıt''}llkkat!Priyle ~'jJrkl-. 
dij!;ı•r taıııffuıt me.~leğinlzln in· 
cellklt-riıı.I k:l\ raına.ğa ı;eJL,a
roksıuız. Parobmz daima ileri, 
d:ıiın:ı iyi, bHgili ,.~ Hı.erjik, atıl
ı: n olmaktır. Cllrohurlyct. ,.e , .. 
tan sizden dalma bontı lıM<k-ye
•'t'k. • . 

Daily Telegrıı.f y=yor: 
"Bu İngiliz zaferi, Japon ha

riciye nazırı Matsuokayı Avru· 
p. harbi vaziyetini tetkik için 
kabul edeceı,';-j günün arifesinde 
Mus5olininin aldığı en yeni ha
berdir. 

ltaıvan Afrika imooralor 
luğunÜn pek yakında hatıra 
kabilinden bir ııey haline gel
mesi muhtemeldir. Buıı.ı. bina · 
en bir İtalyan iht.iliiliııi tıuıav • 
vur etmeksizin ııurasını tah • 
min edebiliriz ki maneviyat bo· 
zukluğu ymım adanın harp 
gayretlerini mütemadiyen za · 
yıf\at:ıeaktır ve ınih,•eı-e yalnız 
coğrııfyasiyle iı<lirak edect>ği za· 
man yakındır.,. 

Filo klllna.ndanıwıı IA;briki 
bkenderiye, 31 (a.a.) - Fi· 

!onun limana dönmesi ınlln:ı· 
sebetiyle, baı; kwnaııdan an_ı<ral 
Cunningham bütün gemılere 
bir mesaj Ji(Öndererek herke i 
ayrı ayrı tebri~ et;niş_tir. ~fo -
sa.jda "iyi bir ış gorduk., denıl
mektedir. 

Lonclrn, 31 \a.a. ) Ammıl· 
ilk dairesinden tebliğ edilmiştir: 

Şarki Akdeniz.de cereyan eden 
harekat hakkında b:uıkuman · 
danhktan başka tafsilat gelmi~
tir. Bu mali\mnt şudur: , 

J)tişmana biiytik zayiat var· 
diren bu bareldı.t eıınasında ge· 
mileıimizden hi~ biri hııE ı:ıı uğ 
raınamış ve hic birinde iııw.rı "" 
yiatı da kaydedilmemiştir. Sa
dece iki tayyareı:niz kayıptır 

Yfuıkers 88 ınodelind n 2 pi-
ke bombardıma.n tayyaresi gün
düz harekatı esnasında d~rül
müştür. 

hakkındaki kanun 
(Bat t•r•fı 1 IMt ••yfad.al 

nun te;;bit eı.mi~ olduğu esasi rj 
ticretli memurlarla nsı.i mllQ>ilı 
memurl<tr ara.;ındaki ikilıği kal-\ 
tlıramk bir mahiyette hemen 
kanununun hükümlerinden de 
istifade edilnıek suretile, müte • 
haSSls memurlar hariç, ücretli • 
lerın terfileri de ımretl katı)·ede 
zamanla mukayyet olacıı.k ve 
asli memurla.nn tabi o!JnkJarı 
muayyen mliddPtleri ıloldtırıfok-, 
ları takdirde alacakları t uüt-• 
!Llk ı:nıı.ııslıırındıı. ufıı.k iefek fark 
lar bulııı;n:ıı.kla JRralx!r tekaÜ<e· 
sevkedilecPkierdir. 

Komis~·oıı, diğer taraftan Üc· 
retli nıemuı lann izin \'e hasta· 
!ık zamanlarındaki nlacaklan. 
me-.uııiwt müddetleri! de me~" 
gul olmaktadır Mnlllm old'.l· 
ğu iirerc ücretli memurlar bu· 
güukfı btikümlere göre 15 stnedc 
g\il?den fazla izin alam akl.a 
"" hasla oldukları takdir& oo 
iki aydan ziyade vaıif"1erine ıle· 
vamsıılık »dememektedirler. 
Komisyundaki azalann le ayil· ı 
Iü ücretli memurların da a~ıl 
meıuurlar gibi senede bir ay me 
zuniyet almaları, hast lık. li· ~ 
lüm ve:<nir hallaı-de de bi~ ol-' 
mazıııı asli memurların hnklıırı· 1 

nın bir lnııroına Halıip ole.bilme · 1 
leri merke:ı:indedir. 
Yakınd- hazırlanacak olan bu 1 

kanwı projesi. önil!l'iizdeki i~-. 
tima devresinde m'Cli!!e sevke
dile<:ektir. 

Siı.lcrin yann ic,:in b": bir kay· 
gurııı~ ola!Wlz. Fil\ ıık1 diiıQ'9 
ıı.ln-sli ı><'.k l:arı. ıktrr ,. iıaı'p aı-
ııırlar UllWJl ~ akınına bda.r 
~lmi•tir. Fuat TUriı milleti 
Mil i 9 finin etnılmda yel<~ 
lıir !;ellk kale gibi diıııdlk dur· 
mahta ve ~ıu-ıııa e>Qlllİyl'üe ıı.
kııralt huımr \6 ııikfın içinde 
t:ılı~ıaktadır. 

Kara, deaiz ve hıı.va kuvvet
l~rirnl7, n~·aııtlc ollll'IW ,·uifeııi 
bai;md-.< şenerlnhı l'mirlt'.ri9İ 
\'e !;l'M · atllıl. ~r. 

Deniz kuwetlcrimiı de gün
den gUoo artmaktıuiır ve art • 
caktır. Hiç bir endişemiz yok
tur, bıınun en büyük burhanı 
m 1 k! kudretimiz.e ol imanı
ır~ız w Milll Şef İşmct lnönti· 
ne \"l' bil)nlklerin:ıize olıuı bağlı· 
lığınıu:dır. İstikbal. sizlerin 9-
ntinü:ı:dc, geniş ufuklar açıktır. 
Hepiniz hayırlı ı:nu'l'llffakı -
yetler diler \•e donanın.aya hoıt 
geldiniz deriıu.,. 

Mektep miidürii diyor lıi: 
Şiikrii Okanı takiben mektep 

müdüril ve mektep komutanı 
yarbay MUnir öney dantlilere 
teşekkür ettikten eoııra ı:nezwı 
talebelere hitaben dl'miştir ki: 
"- Harbiyenin yeni okurla· 

n ! Liseyi bitirerek deniz okuru 
ı;ıfaU ·ıe bugün mektep geuıiııi• 
ne "eçiyorsunuı:. Deniz okurlu-

Alman yaralarunışbr. yPti lıh· kf'1" dP bu r.aviyeden 
llıla.c;<'k henüz hliUımete ı::irmed.1 ;nütalea etme•ini ı •kliyol'Uz. 

Zagrcb, 31 (a.a.J ---- Dolıtor _"""""'"''.,.. oa-

açekin hükumete girmeği ka- ı tcıırak bile kaybetmediler. Şim-
1 ettiği hakkında bazı yab,ın- dilik ve oldu1<ça uzun lıir zaııuın 

cı radyoların verdiği habeı-, hn- için Yugoslavya üzerinden ge
ln"R~ta te\-af;ık etmemektedir. l•'CCk bir taarruzdan masundur. 
Bu lıusti3taki müı:akerd~ı ha· ıar. f:elô.nik ~ephesine gelince, 
la devam eyi mcktedir. müttefikknmiz en çetin m'.lha-

Amiral Darlan Almanlann 
oyununa ıllet olmakta, Hitlerle 
olan i~ birliğini son haddine var
dırmaktadır. J)arlan, Berlinin 
emrine tabidir. Fakat Fransız 
milleti bu kadar meşum bir 
hattı hareketi ret ve takbih ey
lemektedir. Mr. Eden 

Atinada 

29 martta ııa.ha.hleyin denir • 
den 1000 kadar İtalyan bahri • 

ve partisi, evvela. kuvvetli de- yelisi kurtarılmıştır. İtalyan 
molrrasi taraftarıdırlar ve mazi- bahriyelilerini toplamakla meş-ı 

- gul olan tahlisiyeler' Alman 
de ~ıkan ihtilaflara ra?;nıen yeni bombardıman tayyareleri taar-ı '"•'tarafı 1 ıno; HVf•d•l 

ğu "denizcilik mesleğinin bilfiil 
ilk basamağıdır. Bu yeni çalış
ma de\Tesi sizlere bir deniz BU• 
bayının sahip olmuı lıi.ıwn gır 
len ameli ve nazari meslek bil· 
gilerini öğretecek zemini hazır· 

hüld'ımr-tle düriist ve sadık bir ru-... etmee~ıerdı· dalıa 200, '.lOO 1 le . tef .. t .. . d tıı.h 
tarzda i.~ birli/'.;ri yapmaktadırlar. < - ~ - e rın crrua ı uzerın e 

Alman ıırooaganclasının ikin- kişinin kurtarılması mümkün O· minler yürütmek bittabi şaya-
• SU lacaktı. Bu mlidalıale iizerine nı ~rzu değildir. l'>~Sl'n ~u ci· 

1 

ci vaofı. Hitkrln det mıntako.- hl' . d il rlah . h". t tam"~ı·yı~ o•ı'ka'rdır kı· E-~ını istedii:i zamıı.ndanbcri de- ta ısıye sa a arının a 11- .• ~ _ ..., 
Loıı<.lra. :ıı (a.a.) - B. lkaıı-' rebe vusıt. ırına ırıalik ol:ı:ı tn-

(Bıt t~rıfı ~ lnel MYfıdı) 
dıuı hareket lmışlcrdir Bugün 
şelıriınfad bıllunata.kl~r 

Borsa, ~imdilik htan bul Zab i
ı-e ve Hayvan 'lıorsaııı salonla • 
nnda çalışacaktır. Mt.~tıı.kil bir 
bine. temin edıi lilüen Kınra bQr-

ardaki yeni vaı:iyetin maıı sıııı ~il'·z \akv:yc kıtala•·ınm ynkınu.ı 
tetkik l'Cien Obsen er ga,.etesi· rıldıı<'nnu v büyük bir ilıtiya~ 
ıım direktörU Garvin ı,'U satırla· [ his!ıttL1~ıgı tnkdirde isterildiı;i 
n ya7~yoı-. , mman amad" bulunduğunu bili-

Baıkanlar hakkında ıvı maliı· r1 

- Y"~e tehlı·keyu n'"ruz bıılunde den \'~ Sir John Dı'llin vazı'fele· 
t,;:·meroiş olan taktiği bir kere • ""' • - ·· • clah:ı ar:ııctmektedir. Y-ni. Al- rulmP.sına imkiın kalmana bı. ri, Atinadıı. newedilcn tebliğ • i 

B •ıun!a berabı>r A krlrniz fi•osu deki cümlelerle tam ol:ı.rak hü-
ma" tebaasına l arsı mezalim ay, ı · y Ed pıldığı iddialaı1 ile radyo ne i-: b a ş kumandıt!ll talyaıı de • 18.sa edilmıştir. ani en ve 
yatı yapılmakta.ılır. Bııgün Al-, ıııi.z gcl'.el kurw:ıy rrisiııe tcbli· Sir .Tohn Dillin istişarelerinin 

layacakUr. Bu münasebetle bir 
kaç söz . öylemek isteı·im,. diy • 
rek gençlerin önlerindeki talim 
ve terbiye devresinde dikkat et-. 
ınekri lazım gelen esasatt:uı· 
bahsetmiş ve sözlerini ııöyle ni· 
ha yet lendirmi.:ıtir: 
"-Ser fli ataJa.rıınrı.ın asırlar

ca Akdenize ve Atla.-; dcnlzhıe 
haklnı olduğunu blliyorsııuuz • 
lste hu saye<)., :ı: gbı J<aynı\k• 
ııi.r ihtin ed~n kıt.aları hlrlılri· 
nf' IMl;'!;h~llll douiı: ·ollannı s&- · 

nelerce elimizde tuttu!<. 
ı::- naldedL:lcektiı 

·-"- hulda yeni~en br:- borsa 
_._.na. dair lrilkÜmetçe hazır
la.nan kıı.rarııaın., dünkü •e 
gazete i~ illıı ~. Bu~'. 
ra.rııameye ~ Aukıı.ra bor
Sll8l liığvedilmekt"dir ' 

Bonıa.. fimdili.k -~ı 10 
ilA 1, öğleden sonra :la 14 ila ı6 
anamda faaliyetle bal111ıacak· 
tır. 

3 ııene evvel niım ayında An· 
ltarıı.ya nakledilen 1ıtanbul lıor
ıııısı 1ıug11n .at 10 ca açııaca1ı: • 
tlr. 

t alaıll • •- 1 · "' yo ıı.r 'l"' ı · ·1 1 ·· ' ar .nuuaıı rın • uuu • '{ııT"anlıların u~.:ıye ı e lU .. 
nıstana k ı ı ta.arruztmun bu :'tiik Britunyaya gU 1;eni vardır. 

!'ta ııonunda baı}lıY11.eıı. nnı he-: 'Nasıl ki Tiirkledn de onlnra ve 
~i' ~diyorlarili, Alman ger.d bizlere giheni vardır. 
kurmayı yalnız Yugosla~-ya cılıel Atina, 31 (a.s.ı - Bu csnada 1 tinden eıni'l olmıığı bekliyordıı. .Almanyanııı Yngoslavyadaki ye 

un.... ili.arın &Mnık bölgesin· 1 ni rejime karşı battı lıarek ·li, 
dekı \ auyctleri v bi:.zat Yıuıan ııimdiden ı;m iki ııevi propaganda 
davaaı gbndi mükemmel bir su- ile k"ndisini gö9termeğe b , la
rette ta.kvivo edilmiş buhı.nmak- mıırtır: 
tadır. . Evveli, Almanlar. Hırnlar ile 

Kahraman müttefiklenmiz 1?e ! Hırvatlar arasında ihtill\flar ya
çen ~. günü istikl!l günl .. .ti ;, 1 ~atmağa gayret etmektcdirl~r. 
en ~üyük. yıl dönümi.tc· t: • ;c' ,\lmanların bu teşebbilslerinde 'ı 
ettıler. Bu tes'id en hararetli . muvaffak olmak için şansları 
zularımn da iistlinde oldu. A;,,.ı. ,>ek ıı.zdır. Ve et;er kövlü parti · 
TilUukta bütün İtalyan mukabil sini Icazannuı.ğı limit ediyorlarsal' 
b.arruzla.ruu püsktırtt.üler \'& ciddt bir hayal inkisan ile kar-
Tın ae1lhe boywıes. bır 1<.a..,11 ~ı18'D'alA" .... -lrllndftr. Jıfaçek 

"Y ,;atta bul!marak d..n'zde bırak· hedefi, harbin Balkanlara ya-

1 man radyosu, ııt.,osıa,·yad:.ı.>ı m·'· wec·b\ırı·\·•aıı·n·l<> lca\ılıl>ı ltal ılmas • . 1 ktır k~.~nınkta otan ilk Alman ı.afi- "" ' · .., Y ına manı oma · 
Je.;inin .. Rumaııyada Tıı.nıışvar.ı yan tmhriyel'!P.rinin y rini bil- J H • • 
gelı!ıis olrluifunu bild.inniş ,,, dir İc ve tir ha«oh:ınP gemisi- apon arıcıye 
"h nJ·ırı.ı adedinin f:imdid· 11 nin oraya göndcriln1esini tavfli-

. · 1 b w d · tir. Bu tebligat:> <'l'Vap N R d ı 
yüz 1 g ctiğını ve ge en u Al . nhp:nıs oldu"ıma ".öru bu hah · 3ZJ 1 Oma a 
maıı'arınYugoslavyadaha"a•ı-' - " " ·u 1 ·1, "rİ"!l hi"' rniktarı'llll .Jaha 
na ge!Pn feci halleri aııletmı~ 1 · Roma, 31 (a.a.) - :\folsuoka, 
Oldukh~uıı, ıli\. ·e el!l'i<tir. !:u tulmuş olması mu ıt~meldır. . . t d : ıcniz.ll<''l to•,lananıar nrasınrla ~Usle:ımış olan is asycn a kont 

Mühim bir mti7.ıı.J.:enı · po lt:ı.1 an ha - ı ı · ı Pola krı1,•nzörfü·ün kapt~nı D, )a n ve Y yı.uı aııy e 
Ankara radyORunun verdiği . , s:ı.at 16 da Romaya ı:;elmi§ ve 

bir habere göre Hitler dün ma- p'sı "e ht+,,mtıktadır. 1 rııva · Ciaıw tarafından karşıl:ınınış .. 
reşal Göring ve marneal Keitel· ıı:öı-ler filo..."llllun kumanaanı C'<'ıı tır. Matsuoko. kendisini selam 
le görü.':lffiüştür. Bu ı:örüşmc es· ..,; oni ~yrptır.:_.., - - le.yan askeri kıtayı teftiş ettik j' 
nasında Yugoelııvyaya karşı mt~r. Di~r t.ıra.füuı b ın ten ııonrıı., yanuıda Kont Ci&· 
takip edilecek hattı hareket ka- radyolan · "Her işi lnı:ı.o .ı · no olduğu halde, h !kın ~
rarJaştırılııııııt. Bu haber Bul- dusu dl' r" t.11'., '1 me!tt&- ~ lıiirleri arasında Villiı. Madanıaj 
pr nıdyoeu tan.fındaı.ı yayıl- •' · ya ~Un.iştir 1 

Sizleri tebrik l'der ve cllğrr ö
de,·lt·rinlzile başarılar dilerim.,. 

Nutuklardruı sonra genç me • 
zwılar a.Ia,y sanoo.klau ile mck· 
tep bahçesinde çok güzel hi.r 
geçit resmi yapnıı..<Uar ve nkş·:m 
geç vakit ıı.rkııclaşları tırııfın -
dan candan tcza.lıürat 11.rasın • 
da fillkalarlıı mektep gemiai 
Hamldiycye uğurlnrunıı;lardır. 

Yeni mezuııw 
Bu sene mektepten 81 okur 

mezun olmuş \•c bwıların 54 tl 
güverte 27 si de makine kısmın& 
aynlnu§lardır. 
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'eir çalgıcının seyahati 
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Alsancak stadyo- ·----ı-ı 1 Sinema ve Tiyatro 
munda yapılan MARV N LUXOR M 

A t ı e t I
• Z m ıs oene garaatili !. .... iç- ecmuası 

re Preaisyon aaatleri _ Radyolan P E R D E v e S A H N E 

SPOR 

189 müsabakaları ç ı K T ı 
Şimendifercinin bu sözü üze

rine o kadar kızdım ki kafasına 
bir yumruk indirmek için dav • 
randun. Fakat herif \)Üphesiz 
dayak yememek için kafes gibi 
yere sa.klanmış, dışarı küçük 
bir delikten bakıyordu. 

O sırada bir başka mösyö ge
lerek Roma için bir bilet iste • 
di. Parayı da uzattı. Ha! Şimen 
diferinin hakkı var imiş, parayı 
peşin vermek liizım imiş diye 
düşünerek elli kuronu uzattım, 
"Napoli., ye biı" bilet istc<lını. 
Herif parayı saydıktan sonra 
elime bir mukavva parçası ver
di. Tam o esnada id: ki şimen • 
difer de i.<rtasyona geldi. 
Koşarak bir arabaya girdim. 

oh ! diyerek oturdum, fakat al
tımdan çat diye bir St'S işitmek
le beraber canım da fena halde 
yandı. Bu kafi değilmiş gibi ya
nımda oturan bir madam da yü
ıiime karşı bağlrarak: 

- Hayvan herıf! Acelen ne? 
Benim şapka kutusunu ezdin. 

Deyince aklım ba.5tma geldi. 
Ayağa kalktım. Fakat ~apka 
kutusu da benimle beraber kalk-1 
tı . Canım da fena halde yanmak 
ta. devanı ediyordu. Terbiyesiz 
kadın bağırıyordu! 

- Dur! Dur! Bizim d~ şap • 
kayı beraber ~'it ürme ! 

Panta.lonuınun arka tarafına 
asılmış olan şapka kutusunu e
limle tut•ıp çckitm. Can havlile 
o terbiyesiz kadının kafasır.a 
vurdum. 
Gömıiyerek kutunun üzerine 

oturduğum zanıaıı kadının şap
kası pestil gibi c.lmuş ve fakat 
koca iğneRi de bana bııtmışlı. 
Kadın bagınyor ~apt.ımı t'7.din' 
Berbat ettin! Parasını ver diyor 
ben de: 

- Senin o murdar şapka beni 
yaraladı diye haykırıyordum. 

O güriUtüyr ~imendifercilcr 
geldiler, işi anlayıp aramızı bul
dular. Canımın acısı, koca igne
nin yarası yetmiyormuş g;bi 
benden şapka pru-afiı olarak yir
m i kuron alıp o tcrb;yrsiz ka -
dına verdiler. O kadar kızını~ 
idim ki eğer şimendifer yürli -
memiş olsa inecek, bileti şimen
difercilcrin basına atacaktım. 

Bir tarafa çekilip oturdum. 
O giin ak.şama. gece sabaha ka· 
dar gittik. Artık ~inı~ndifel' a 
rabası güzel bahçeler, tarlalar 
arasından ge~iyordu. 

Gece yansı idi ki uykıımuı, 
~inde birinin '"Napol i., Napo
li., diye bağırdığını duyarak y.;
r imden sıçrarlım. Hemen kapt)" 
açarak atladım. Şimen<lifrr kal 
kıp gider de ben içimle kalnwı 
diye korkuyordum. Mc~rsc C· 

radan ötesi yokmuş. 
Fakat atladıgım zaman ycr

yuvarlandığ:ım cihetle birnı < 
tede bulunan şişman oir yolcu). 
çarptığınıdan o da top gılıi ":t 
re yuvarlandı. Avazı çıktığı l:a 
dar bai:ırıyor, söğüp sayıyordu 
Artık Napoliyc ı;elnıi~ olduğum 
ve ayağım ycrılc bulunduğu ci
hetle yuvarlanan ve hiı.la kall:
mıyarak bağıran herifin sırtı -
na bir tekm.- vurduktan sonra 
yürüdüm ger.tim. 

Berrket versin istasyonda cok 
kalabalık vardı. Bir tarafta du
rup nereve gidcreğimi, ne yap~
ca.ğımı düşündüğüm sırada biı 
polis i'e o şisman herifin vnlcu
Jar arasında ılola.~ır heni ar:ı -
dıklannı görıllirn. Hrrif lrarnn 
l ı.kta yuvarlandığı Y.aman beni 

t<i\< PARA 
\ HA \ AT Y tlR ıŞININ 

DİREKSİYONU DUR 

... T. iş BANKASI"\ 
Küçük le.sarraf 
hesapları 1941 

İ KRAMiYE PLANI 
KEŞi D EL.E R ~ 4 Ş ubat, 2 M ayıı, 

1 Ağustos, 3 lkinc1tetrln 
ta ri hlerinde y•p ılı r . 

ı 94 ı İKRAMİ YELERİ 
ı adet 2000 Liroh k 
8 > 1000 > 
2 > 750 > 
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S'oo > 

100 > 
60 > 
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2000.- Lira 
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1500. • > 
2000.- > 

. = 2000.- > 
= 3500.- • 
= •ooo.- > 
= 6-000.- > 

görmediği cihetle önümden b ir 
kaç kere geçti ise de tanıyama
dı . Elhasıl bu beladan da kur· 
tulmuş idim. 
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Tek.ıik neticeler: Beyazıt: üniversite Cad. 28 _ Kadı köy: iskele cad. 33 • 2 1 ] 
İstasyondan çıktım. Orada bir 

çok arabalar, hamallar, adamlar 
vardı amma bunlardan birine 
söz anlatmak kabil değildi. Ne/ 
sorsam, ne söylesem "Si Sinyo
re,, dıyorlardı. Tesadüf olarak 
rast geldiğim bir zabit çekmekte 
oldu~ım milşkWatı görmek!<! 
Almanca olarak sordu: 

100 metre - Galata, Ba nkalar Cad. 47-69. Telefon: 41378 -.uı .. ____ oa_n_iz __ La_,_az_ı_m __ sa_t_ın_aı_m_a_k .. o_m_is_ıınn_un_d_an __ __. 1 - Muzaffer 11,8, 2 - N az- _ zvıı 
mi (İstanbul ), 3 - Alaedd in 

- Ne istiyorRunuz mösyö? 
Bunu işıtince dünyaya yeni 

geldim zannettim. Hemen ~i • 
mendiferle geldiğimi, bir otele 
gitmek istediğim anlattım. Bir 
adam çağlrıp ona bir ııeyler s<;y
ledi ve bana da: 

- Haydi bununla beraber git. 
Seni otcie götürür. Orada alman 
ca bilenler vardır. 

Ded;. Teışekkür ederek o adam 
la beraber otele gittik. Garson
lardan almanca bilen biri lx·ni 
b!r odaya götürdü, yattım. Sa
bah olunca Mikacllayı aramak ı' 
için otelden çıktım. 

'"Napoli,, memleketi o kadar 
büyük ki: Şaşırdım, kaldım. 
Rast geldiğim arabalara dikl:al
le bakıyor, içinde kadın görör 
isem arkasından koşuyor, öteki
ne bPrikine "MikaelJa,, diye so
ruyordum. 

Bıı halde dört gün ge<:ti. Ben
de dr paralar suyunu ç~kti. Kar-, 
nım aç ne yapacağlmı düşüne -
rck g:diyordurn. Biri kolumdan 
tutarak : 

- Mösyö Alfrt'ıl ! 
Denırsin mi? Bil bakalım bu 

kim idi? 
- Ben ne bileyim. Sen ~öyle. 
- H:ıniya sana evlenmek için 

( İ7.mir). 
110 Manialı 

1- Sulhi 17.7 (İzmir), 2 - İh· 
san (1zınir), 3- Yavm (İzmir.) 

400 Metre: 
1 - Raif 53.40 (İzmir), 2 -

Kazım (İstanbul), 3 - H ikm et 
(İstanbul). 

800 IJ.1 et re : 
1 - Ziya Atlet 2,12 (E la· 

zığ), 2 - Hikmet (İstanbul, 3-
Nur i (Eskişehir). 

200 Metre: 
1 - Muzaffer 23 :\/10, 2 -

Yavuz (İstanbul), 3 - Alaed
din ( tzmir). 

Yiiksck atwrna: 
1 - Jerfi 180, 2 - Ömer, 3-

Süreyya. 
Uı·adım : 

1 _:Ömer 1350, 2 - Süreyya 
(İzmir), 3 - Raif (İzmir). 

Uzun atlama: 
1 - Ömer 697, 2 - Muzaffer, 

3- Raif. 
Sırıkla atlama: 
1 - Halil 310 (İstanbul), 

2 - Sulhi (İzmir), 3 - Şeı-if 
(İstanbul). 

Gülle atıııa: 
l - Arif 11.78 (İzmir). 2 -

$(>rif (l~tanbul) 3 - Kndri 
(Kayseri). 

Di..•/; 
1 - Atıf 35.80 (İzmir), 2 -· 

Sulhi (İzmir), 3 - Refik (h
mir). 

Cirit 
1 - Kemal 52.90, 2 - Scrif 

{İshnbul), 3 - Mustafa (An
kara) . 

B(]/knn bayrak •ıaıı..~ 

Yanıcı Madde alınacak 
Z. V. Zirai Kombinalar Kurum u 

Müdürlüğünden : 
150 Ton Motoriii 

1 - Tahmin edilen bedeli <55000• lira olan «7500> adet kazan tu\yas>' 
nın 2/4/ 941 çarşamba günü saat 14 de KQSJmpa~ada bulunan .komlsyond• 
pazarlıkla eksiltın.,.; yapılacaktır. 

2 - Şartnamc•i her gün i• saati zarhnda rıs lı:ıırut mukabilinde 1<0-
nüsyond'!n alınabilir. 

3 - l•teklilerin <8260> lira lık lı:ıt'i teminatlarile lnrlild.e belli gün vf 
sa:ıttıe 11.oruiıyonda lıaz.ıı· bulunmaları illn olwıw-, c2319> 

J.000 Büyük teneke Benzin • 
1.000 Büyük teneke P etrol } t 

hfuhammen bedeli 33.000 lira olan. yukarıda cins ve mile.tarları yazth nşaa ilanı 
üç kalem yanıcı madde Eskişehirde te.ellüm edibnek üzere kapalı zarf S" b k B• l •k p k f ı•ğ• 
u..ulü ile satın alınacaktır. 1 u mer an ır eşı amu p ı 1 

Kat'! ihale 10 Nisan 1941 perşembe günü saat H de Z. Vekaleti binaoın · D k F b •k l M •• • 
ve 

da merkez satın alma komisyonunda yapılııcaktır. 1 o uma a rı a an uessesesı 
Bu i.şe girmek istiyenlerin 2475 liralık muvakkat teminat ile kanıı~un Müdürlüğünden 

tayin ettıği vesika ve tekliflerini 10 Nisan 1941 peqembe günü ıeat 13 e 
k adar komisyon rci~liPne vermeleri lazundır. (1656) (2275) 

• •• 
150 Toh Motorin 

1.000 Büyük teneke Benzin 
1.000 Büyük teneke Petrol 

Muhammen bedeli «37.000• lira olan yukarıda dns v~ n'liktarlan yaz,h 
Uç kalem yanıcı madde Ankarada tese-llüm edilmek ü1.ere kapall zar; 
usulü ile satın alınacakt.ır. 1 

Kat'i ihale 10 Nisan 1941 perşembe günü saat 14 de z. Veklleti bbut· 
aında merkez satın alma komisyonunda yapılacaktır. j 

Bu işe girmek istlyenlerin «2.775> liralık ınuvakkat tem.in.at ile kanu
nun tayin ettiği ve~ika ve tekliflerini 10 Nisan 1941 p,. .. ,crn~ günü saati 
13 e kadar komisyon reisliğine vermeleri JAzımd1r. (1655) (2214) 1 

1 Devlet Demiryolları ilanları 1 
1 - Muhatnmen bedeli cl5.00t}:> lira olan c300.000:> 

? /4/941 pazarte.i giınü saat 15 de kapalı zarf usulite 
i~etmc müdürlüğü binasında sat.ın alınacaktır. 

adi.'t parke ta::ı 

Aiyorıda yedinc.i 

2 - Bu işe girmek istiyc-nleriI' 1125 Lrahk mu\'.akk.ııt tcmlı1at il~ 
kanunun tayin ettiği vesikalaıla bttaber teJ.i.liOerini ayıu gün saat 1 l 

de kadar komisyon reisliğine verme teri 13.zımdır. 
3 - Şartnameler parasız o:arak .Afyonda yediftcl i~l ... ·trne ıı:UdürlU· 

1 

1 - Ereğli bez fabr-ikası üstüpü panıuk c:unbarları imaatı vAbidi ı;. 
yat es:lsiyle ve kapalı zart usul.ile eksilbneye konulınuıtur . 

İşbu inşaatın r"'1ııhamn1en keijif bedeli 25.525.40 liradan ibarettir, 
II - E!~s:itltme evrakı iki lira mukab ilinde, Sil.ıncrbank: bindsında bil"' 

~ik pamuk ipliği ve dokuma fabriltaları mü.eSiiesesi müdürlütilnden ..ı ı.,,. 
nabilir. 

il! - Ek-.iltme H/4/941 tarllline müsodll puartoes; ırünü saat 16 dl 
Ankarada Sümerbank B. P. t ve D. F. mües!'lefleSi müdürlügt.i. nde yap!la' 
&aktır. 

IV - Muvakkat teminat miktarı 1.914.40 liradır. 

V - istekliler t.ekli1 evrakı meyanına, 11imdiye kada r yapmış oldul<
lttrı bu kabil işlere, bunların bedeH~rine ve hangi bankalarla murımeı~' 
bulundukloınna dair Ve!iikeları J.roya:~aklardır. 

Vl - Teklif mcktuplann1 havi zarflar kapalı olarak ihale günü s<.ı lll 
15 şe kadar makbuz mukabilinde Anitarada Sümerbank B. P. t. ve D. f 
müessesesi müdtirliığü. muhaberat ıefliğinc teslim edilecekUr. 

Vll POf!tA ile gönderilecek teklifler nihayet ihale sa~th11e" bif 
Faat evveline kadar gelmiş Vt' zarfın kanuni şekilde kapabbnış olınOfl t:l 
T.lmdır. Postada va!d olabilecek geciltmeler nazarı itibara alınmıyncakl;r . 

Vlll Miless05e bu ıhaleyi icrada serbesttir. (1805) (2554) 

Kalorifer Malzemesi aranıyor 
' 

RÖZ verdiğim hizmetçi kız "Ber
ta,, yok mu? İşte o idi. Bunu 
görünce dünyalar benim oldu 
sandım . 

- Matmazel "Berta!,, Mat-

1 - İstanbul 2.42, 2 - İzmir, 
3- Kocaeli. 

ğünden ahnabilir. (2190) ' 

1 .--~-----------------1 Yeni veya müstamel Kalorifer bo- ., 
İstan~ul L~vazım amirliği safın3lma komis1onundJn ıı l'Uları,kazanı ve Radyat ör leri aran-

- Nerede olacak burada' 
Baı-ım11.a gelenlerden haberiniz 

mazel "Mil<aella.. nerede? 1 

varrr-ı? 1 
- Nereden haberim ol nen!<? 

Ben dört giin evvel buraya gl'l· 
dim. İstersen sana yolda ba,.! • 
ma grlenleri anlatayım. 

Dedim. Berta: 
- Haydi seni matmazelin y:ı

nına götüreyim. Orada anlııtır
sııı. 

Divcrek beni Mikaellanın Jw
nn.ğına yani bııraya !'ftiı., ii. 
Matmazel beni görünce çol: na·m 
nun oldu. Attan düşerek ken
dilerini kaybettiğ'im 1.amand:;.n 
beri b;ışı.ma gelen felilketlcri an- 1 

!attım. Hem güldü ve hem acı
dı. İşte senden ayrıldıkt::ın ~on
ra olan sergüzc~tim bundan iba
rettir. 

• • • 

8.00 Proıram 

8.03 Haberler 
Müzik 8.ı8 

8.45 Ev kadını 

* 12.30 Program 

12.33 
12 .50 

13.05 
13 .20 

lfüzik 
Hobcrler 

Müzilı: 

Mllzilı: 

* 18.00 Program 
18.03 Müzik 

18.30 Konuşma 

18.45 Müıek' 
19.00 Müzik 
19.30 H::ıbcrler 

19.45 
19.50 
20.1, 

Konuşma 

Müzik 
Radyo 
gazeteal ... 

20.45 Müzik 
21.30 Konu..<ma 
21.15 Müzik 

22.30 Haberler 
22.45 Müzik 
23.30 Kapanıs 

DOKTOR 

HAFIZ CEMAL 

Lokman 1-:f ekim 1 

Üç hafta sonra ben de Brrta • 
ile izdivaı; cttirrı. Şato ~hvtıliı,i 1 

öğrenmeğe ba~ladım. fü>fikim 
Alfred ml'mleketteki babasıııa 
bir mektup göndereli. Elfın cc- : 
van bcklivor. 1 Dahiliye !llütl'hassısı 

EvvPlce Alfredin merakını m•ı Divanyolu 
cip olan şatodaki düğün mesc- ' ıoı.•ıaıı•••••ıı:ı:ımmm .. 
lesini <le anladık. Meğer~e Mi- ~ 
kaellanın teyze zad.-.sinin şato-! 
da diiğiinü icra edilecek imiş 
vaz ge<"ilMlıı. 

Viyanada bir kaç liramızı <lo
landıran herif de l\fikaellanın 
sabık maktul sefil koca01nın 
eski uşaklarından b:ri imiş. 

- S O N -

ZAYİ 
Haydarpru}a lisesi fen ko

lundan 939 - 940 haziran dev
resinde aldığım mezuniyet dip
lomamı kaybettim. Yenisini a
lacağımdan eskisinin hükmü 
yokt ur. 

179 Bülent Altay 

İDARlSİNİ siuM 
IKRAMiVEl-İ 

iŞ BANKASINDA 
H E SAF> 

AÇAR 1 

1 
1 

Selimiye ask eri 
misyonundan : 

satın alma ko-

1 - Ciheti a:!!keriye ihtiyacı için 5 5 ton samı:an ve '1 5 ton kuru ot pazar-

lıkla satın alın.acakbr. 
2 tteklilerin SeliJniye Askeri satın alrrı<ı komisyonuna müracaatları. 

3 - Evsaf ve şerait her gün mezkUr komisyonda görülebilir. 
4 - Pazarlık neticesi takaniir edecek fiyat üzerinden % 15 teminat 

alınacaktır. (2523) 

1/19 ...... ıet:~IC!l~----mmiillllllalliE'!sıı:ıımm'' 
BA YILANLAR, ÇA RPINTI vo Si Ni R BUHRA N! ÇE KENLER 

NEVROL CEMA 
den 20 damla ahnea aln irlerl yat111r, de.r .. aı fera hla r lar 

Evlnlzda bulundurunuz, 

1250 çift lftstik ayakkabı alın•caktır. Pazarlıkh •lailbn..,i 2/4/illl 1 maktadır. Elinde b u çeşit malzeme ; 
çarşamba günü soat 14,30 da Tophanede Lv. Amir!if\ ı;;otrn alına kom·•··i bulunup sa tma k istiyenlerin Gaze 
yonundn yapılacaktır. Nümune ve şartnamt>.3i komis,;oııda görülür. ıs- ı 

teklüerin bolli vakitto GJ3 lira 13 kuruş ilk teminatlorile komisy'ln• - temiz İdaı·e müdürlüğüne mÜraca-
gelmeleri. (1031) (2408) ı 

• • • atları rica olunur. 
5000 adet et bıçağı ve 1000 adet et satırı alın.:ıcak.tır. l'>a:earlık.lu ek=-itr-ılıım.amıı:ı:ı==:~~smm•mm:ırııımıaımıa••••::ım•m•••ll'ı. 

mesi. 4/4/941 cuma günü saat .14 deTophancd~ Lv, Anü:liji Mlln .. ~lnı.t v ı•L 
koııusyonunda yapılacaktır. Numur.u ve şartnamesi kr,ım,yooda gorulur.ı Maarif ekillig" ı· nden 
İsteklilerin 303 lira 75 kuruş temin.aUarile belli vakitte lı:omls:;ona gel· 
meleri, (1034) (2411) Bir ec·eonbi roütehassı"' ile birJik~e <;8lışmak üure, mütebnssıı:; mun'li 

• • • sıtAU,-lP, tng-ilterE' \'"ya Amerikad•l tahsil etmiır; bir Türk ;yükı;ek nıJk i ıı' 

14 adet kol bağı yaptırılacaktlr. Pazarlıkla ek!tiltıneşj 2/4/941 ç.ar~n- veya el~ktrik ıı:ühand st a1ınac·akur. 
ha gtinU ı;aat 15 te Tophanede ı.v . Amirliği satın alma ko'lılsyonunda yOp!~ isteklilerin, şarUaı·ı anhırıı .. ·,k ÜT.er" vesikalarile birbk1ıe vekillik mesJ' 
lacaktır. Tahmin bedeli 32 Jiro1 20 kuruş kat'i teminatı 4&3 kuruştur. T a- ld ve teknik tedrisat un1um rr.üdürlübrüne mün:ıcaatl,..rı . «1811> 

liplerin belli vak.itte komi.<ryon.ı gı::-lm{·leri . (1032 - .2409' 

Beherinin 
ın iktar ı fiyat ı 

a det Kr. Sa. 

teml natr 
Lira Kr . 

• • • 

Cinei 

2142 18 57 83 Çeki çcn.r.eli. 
1102 14 50 23 97 4 St. Koçan tokas .. 
2004 24 D3 74 cm yarılı hamut k,,[ kayış tok:ı.;ı. 

996 99 147 91 Hamu\ ağacı. 
5850 3 75 32 91 2.5 St. çift yanlı toka. ı 
Yuknrıda yazılı malzenıE>leıi olınacaktır. Pazarlıkla ek) itmesi 3/4/.911 

peM;cmbe günü ~:ıt lfı da Toph~nl"'Cle Lv. Amir1:ı;i satın ~lma komisyo
nunda yapılacaktır. Nümunclcri kon1b.yonda görülür. Tc..Jiplcrin belli v _ 
kjtte komisyona gelıneleri. ( 1033 - 24 l O) 

• •• 
Dôküm halinde 30 ton benz.n alı;,acaktır. Pa1arı.ı,1a c~ ;ltmesi 2/·1/941 

çarş4J.ınba günü s:ıat 15.30 da 'l'opharcde Lv. arıı:rlıti ., Hl tılı.na ko; .. :S}O· 
nunda yapılacnktır. Beher kilosunun tahmin bedt!li 3.J kurLlş ~5 santim 
kat't teminatı 1554 lira 75 kuru~tur_ :L.,;l.e-kl !erin belli vakitte komisy,ına ı1 gelmeleri. (1035 - 2412) , .. • • 

Fırınlarda birikmiş olan 1800 kilo kadar süıunüş ~.i.ıınür salılac1l.l.;.tır 

T nhmin bedeli 27 liradır. Pı:ı;.o . .ıtl·kla arltırn1ns1 3/4/941 pcrşemt:ıc ızti!'"'ti 

saat 15.30 d:ı Tophaned:- Lv ümirll~i satın aln1a kon1!iyonunda Y~'r:ılo.-

caktır. lst.eklilerin belli vakitte kotnısyona gelmf'lcri. ( 1030 2170) 

• * * 

1 

4500 ilQ. 5000 ton bugday kırd1t·ılacaktır. Prı, .. -ırlıkla eko;il~csı 3/4/9 ı l / 
perşcn1be günü f;:.~at 15.15 de Tophar.t ıe ı::t. ı.v . fın1 -ı;gi. srııın alrna koını~-J 
yonunda. yapılacaktır. Tahmin bedelı 24.613 Jir;ı 75 ku?·u.., kat.'t tenl~lliilı 

3692 lira 6 kuru<;tur. Sartnamesi koıni.~yonda görülür. i~tekElcrin belli 
vakitte komisyona gelmeleri. ( t 040 - 2543 ) 

••• 
Adet 

175.000 galvanızli köprülü sürgCi 
175.000 galvanizli köprüsüz süreü. 
160.000 g3lvaııizli kesme kanca. 
Yukarıda yazılı üç kale.ın ma lz~ree 4/1/94.t cuma gUnü sn.at 15 de Top

hanede Lv. Amirliği !;~tın alma komisyonunda mütr:ıhh:t nam ve he:sab•na 
pazarlıkla satın .ılınacaktır. Tahmin b'"'dcli 14.825 lir;:\ ilk tf.:min3t1 1111 lira 
87 kuruştur. Ntinıuneleri komi~yond2görülür. lsteklilerin belli vakitte ko
misyona gelmeleri. (1038 "508) 

Miktar ı 

kl lo 

30 
300 

25 
50 
10 

fiyatı 

ku ruı 

Kat •t 

teminatı 

lira 

• • ··-
·ı 

Kr. 

415 18 fl8 Sodyum bcnzuat 
135 60 75 Potasyom klor'1t. 
170 6 38 P ota-;yom ptrrııanganaı 

2600 195 Piramidon sinonim. 
290 4 35 Laktoz. 

1 

40 

417 16 

1200 132 __ Salipiriı> 1 

Yukarıda yazılı il&çlar paz.arh kla satın alı nncnklır. fTuıleı:; 1 9/4/941 c·,1r
$·. ·,n günü saat 14.30 da Tophtt11cde Lv. iimirli~i ·Jtırı ai na k rr :.o u.:. 
da y:ıµılacaktır. Taliplerin belli vakitte komisyona gelm~lcıi. Şart llUDCS'İ ito-
nıo yanda görülür. (l~~ 2570) ~ 

Sahibi: A. Cemalettin 8araçoğ lu Neşri}"C.t h-JU J'ı:\rü: M cit Çrtın:
Bc:ı!1ı-ıı0~ ı ye.r: (H. Bekir GUrıoylar ve A. Cemahıtt :n S .ı rsı:çoölu matl'.-aı-ı) i 

İst. Vakıflar Direktörlüğü hanları 

Mt'ydanc·ıkt·ı YC'ni Po.ı::tahane c<ırtdesinde vakıf akilrlnrdrın yeni \r.11 
hanııun 6 ıncı kahnda yapbrılacak inşaat ve tadilitt ve ~ire 1/4/94.l t:ı 

mndt:n 16/4/941 tarihine kadat kapail :tarl u.suli lc mii.naka!'.11\ya koıııııu:o-t 

Yapılacak işin bedeli keşfi 9992 lira 8 kuruştur. Tcm,;,.oatı ınu\ :ık ~;ı 

749 ı;r:ı 4.1 kur~tur Talip olan miınar ve mühendisler bu gibi inşaat 

t:.ın1 rat .. .ın 13:.ıl~al on :· tıin lLrul..ık bir içi lıaşardıkl:ırına dair N;..ıfi~ı rJ 
ci·.;ı 1Uğünün 941 \'t:'si~~~ını h3milen Şilrtname n1ürı;•:.;. ... a t;:ırtname!;, ıl"IUIC 

vele plAr.lo:ırın! ülnak Uzt·rc bcı· gihı öı;lcdcn t;Onra isl;.ınbul Vakıflar 
Ollidürlügü Ba.pnım;:ıriıtına ınüı ::ı.c:.ıat ctnıeleri ve kapalı ::.:ırfırıı da 16/-l./g4 
t..ırıhindc i~U.ın'.Jul va:.ırıar Ba.şmüdürlüt:L•nde ırıüte;.:ekkil n1ünakasa ve ı110 
zayede komk>you~ııa oglt·den sonra 9Aat l4 de tevdi etmeleri. (2576) 

----:? 

Devlet Orman i~Ietmesi Pos Revir 
A ,• 

Amirliğinden 
•7 Nisandn ih:ilf"!;i ynpı lnrağı bild iri1en P<>s ormnn1 kE'restc>lcrinı1 

ile naklindl•n gorülc .. 1 lüzum i1 7 •rir.e ı;artınazar edild;ği t!lftkadarlera il! 
olunur. c181l «2560::t 

----===-===------' 

İstanbul Defterdarlığından : 

Dcftcttl~rlık Linasında 7nevcut müstamel eşya. 
Dcftcrd;)rlık dair !.!:il bnhçesindcki m üstamel kL 

renıit \e tutla]:ır. 
Ç<tkm:.ı.kçılnrda Cezairli baoındcı. mevcut 10 ka
lcın n1üstan1cl f'şya. 

OskUdar Emnlycl .1rnlrlili binası önünde mev. 
cut ~ki taş sütun, 
Gülhaııt~ parkı ci.,.~annda sör y;.ınında kfı in ahır. 
da mevrut mt.lc;t.. -net direkler. 

Muhamm en 
bedeli temi ni~ 

Lira Lira 

69.8~ 

10 

97 

ôO 

6 
1 

7 

4 

5.50 

F .. renköy kız lh:est de mevcut E'ski demir kapı, 80 7 
parnıaklık ve sn· e. 

)~uk .. 1rıda yazılı ıı'letıkuldt; 7/4/94. t pazartc!i $Ü.nü ::ıat 10 da miHl c 
li\k ınüdürlüğündc topl.ınacak olan komisyonda ayrı ayrı ıxız::ırlıkla <"Jtl 

caktu-. 
Görmek iç- in mahdllPrine, fazla izahat içJl m~t eml t.~ 4 iincü l<,ı~ 

mine miiracw.at. (25C2) 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttıırml 
,,e Eksiltme Koınisyonunrlan : 

Zonguldak hastanesinin 109 k.3.le!ll H&ç \'C .6lhhi 11utlzeınesi açık cksV 
rneyc ı-unulmuştur. 

E!<siltınc 2/4/941 <-arşaınba günü ca,tt 14.31l d~ Cağalo::;lunda Sıhhot 1' 
:·"1.imei M··nvcnet ~iılrlijı·l:Jğ:i l•ino;Stı ıda kurulu ''o,111isyonda y.ıpılac ll<tı:: · 

Muhammen fiyat 17R3 lirn 50 kuru§ nıuvakkat tenıinat 133 lıra 80 ~ 
ru.ştur. Ş.ırtnam~i her gün ko!lli!Y'Onıi a gür ülebilif· 

lslekllter 1941 yılı Ticaret Odası vesik.:ı.si1c !490 sayılı kanunda yo.ı ' 
veslk.alar ve bu i~ yeter muv kkrt teminat m,kbu.z veya b:ınka mcktttıı' 
ile lıı lihte belli gün ve s,.,at.t.e kon i~yona. a-cl ınceri. (2120) 


