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G0NL0K SiY Ast HALK GAZETESi 
Her yerde 5 Kuruş 

- -- ~ ---

Yugoslav 
yağması 

Bulgarist.a. ...&d 
n•tlcrin 6ir sigt<Si 
n baılc• liç bir 
madığın• luınli.z 

an dalagı ftıl.li bir 

Tür a ınl rın zifeye Dav 
!,Bulgar Kralı 

itlerle 
görüştü 

KO İTACI 
aı AŞK 1 11 

Yazan: Murad Sertoğlu 
Makedonya komitacılarının heye:. 
can ve dehşet dolu hayatlarını 

tasvir eden fevkalade biı· roman -

Bayan İnönü ordu sıhhiye mü
esseselerinde vazife alan kadın

ların faaliyetini tetkik etti 

.Bayaa )18vhibe hıönü 

Gazeteci her zaman politika 
ile diplomasi ile uğrasmaz ki. 
Arada bir boş fıkr.uar da ya:>.
ınalı. Hele tiınarbaneye döMn 
bugünkü dünyada insanların ba
zı bazı neşelenmeleri gerektir. 
Neşe ~inire kuvvet, k"lbe ferah
lık, dimağa ışık verir. 

Beuim <le b11r.Hn sayın oku .. 
yanlarım için şu h~ fıkra batı

' nrna geldi: 

l..t b ı 8 ı di ' lstanbul vili.yetinde, lstan- ı nifi işine devam o!unma.lıtadır. 
1~ 8R U 8 8 Y881 bulu terketmek istıyen weıerin 1 Şimdiye tadar, !stanbulda.n 

Bski muhteşem Fransaııın va
tan §airi büyük Viktor Hügo ile 
eski büyük Fran~:ıııın meşhur 
sinir doktoru profesör Cha rcot 

(Şa.rko) çifte dünür imisler. \'ile 
tor Hiigonun kızını oğul Şarko 
almış, baba Şaı lwnun luzını da 
<>iuJ Hugo. 

Ufl SfOkU yapacak ;~;:;;::erin S~AHA<soau uyta s .ut~ ' d•) 

Bu çifte ıntiruuıebetle iki d3.lıf 
pek abbap olmuşlar. Viktor Hü
go bir gürı içtima! bir roman 
yazınağa karar \'erir. Hangi "" 
ııeri olduğu !!imdi aklıma gel· 
medi. Bu romanın kıı.hrama.n • 
!arından birisi de bir deli ola • 
caktır. Bn deli tipini ha.kiki ha
yattan ıı<'Çmek ister. 

1 Ankara Radyo Gazetul 1 ..,..,..,,...,.w.~-~ 

Bugünin'tiııaredccekbirkoor- Anadolu ve Sayfiye 
dinasyon karan na göre lııtan bul 1 
belediyesine şehrin ihtiyacını 

k~ılıyac.ak un stoku vücude 
getirebilmesi için bir milyon li
ralık bir kredi açılmaktadır. 

, HARP-, 
VAZiYETI l 
Hudutsuz harp 

sahneleri 

= • 
Biz harbe girmesek bile, madem ki 
harp ateşi her taralı sarmıştır, bu 
tedbirleri alnıak ve lstanbulun nü/us 

kesafetini hafifletmek lazımdı .. 
Şarkonıın ida<e cttigi Sal 

petriyer hastahanesine gide~. 
arzusunu anlatır. Profesörün işi 
çoktur, Hügoya der ki: 

- Sana en değerli bir n.~is .' 
tanımı vereyim, koğu~ları gt"Z, 

seçeceğini seç. 
Endamı düzgün. perçem. fi. 

yakalı. sempati!< bir asistan 1;17 
lir. Kovu~luı do!aşmağa baş -
!arlar. Asistan hepsinin öniinde 
durup izahat verir: 

- • Bu adam şu bi~im delidir. 
Şu herif bu çeşit kac:ıktır, v~ 

saire 
Nihayet bir Rişmanc-ı, dızlakl 

kafalı adamın önüne geiirl~r. A-· 
sist:ı n vine başlar: 

- ıi'cı adam tipik bir c'did!r. 
Kendisini peygamber ı>.'.lllıyor. 
Bit ""'v.lyc pcyg·:.ı.ınbcr oldu;unu 
id·lia ediyor. Fu.kat aziz 6nirim, 
td.c:l' laha mühin1 bir 1: ~'-ı:ikr.t 
e.öyliy<'yim: B~n. dlinyay:; böy'e· 

• bir ıı;· ygaınber göndcr<liğimi 
- Tır;:ııı.kl.ınua, s.o.~lanna kına koymuş, l,'ıl~.ıl< ayaı;ına hi. lıatırlrunı orum'• 

ta.?.urıya giymi.~ d~ ~imiş, t>JMn e gene bire benzemıyor Y3··· ~I b y , , · d k •. ·' 
t 

. .. va. .ıY t uer a;· as.:sı.an a cnuı~..ı .. 
<tanbuldan beyanname a-1 bıkUcr bugun veya yarın · " . . •. 

!anlara deniz \'C kara vasıı:ıl:ı.- ı rile<. t·k, taşınma.lan lı:ıfla ııo-l ~ı .\ilah asnan bır deh dcı;ıl mi 
riylc Anadohıya geçmeleri için (Sonu ••Yf• 4 aütun 4 del ıın11! 
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ANLATAN: BiR GAZETECi 

29-
- 1 • 1 bil.. tıeywd l!llı lılr ta.- teyJıeye kili gibi bısı'lıntş bir 

:mi& oıınulannı silkti: yuLlc dönüp: 
- Vallahi bilrr t Odlm- - Teyze! diye haykırdı. Jl&. 

J'Dr'- dedi. nim hastalığıma bıJe hürmet 
- Acayip! OslUDylır 11ı11 ! etmiyOt' ! . Haksan a, beni ne 

Ozlileook ne var kit .kadar sinirlendirdi!. 
· Yerdivmlıerdeıı çıb:rbn ya. Ve bir çocuk safhğiyle, ağla-
.ııme mApıh mipah bakıp ~ mıya hazır bır halde, zayıf, in
lım teyze: cecik ellı.ırini birdenbire yüzüne 

- Camın nişanlı bir kız ııiçia .kapadı. 
1bılilllrf Anlamıyar mmnn! .~ Teym, hemen 1ahıden fır • 

Dodi. layıp oııa doğru tel&şla koştu. 
Ben giUmeye çabşı:ytadunı - - Al.. A!_ Sen deli misin? 
Fakat, Calibenin tey7lE8lne diye bağırch. Ayol, eaı. hasta· 

lıerhangi bir şüphem\ hl +Wr- sın!! Çocuk musım? Şimdi si· 
memek için. yüzümü 8deta gi> Dirlenmiye gelh- mi! 
liycrek merdivelıleri. ııtir'ei:le c;>- Sonra hiddetle b~ döndü: 
kıyordum. V•Jrsadnn, Calibe - - .Affedersina, t.yrm ! dedi. 
nin geldiğimi haber alnı-• Bir hastaya böyle muamele et
Yakit kıılınadan ona odıınpc\o -ıı: !<ize yakışmaz!. 
lRılup bulamadığımı eııhımaktı Ben, g:ı.yet acı, fakat a:rf bir 

Onun için. hiç bir tarafa ut- gtHilşle gülerek panı..t!mll Jı:oi
ramadnn, aanki C-Utwıhı h-. tuğun 1bıeı ine koydum. 
talığına pek teltıf emı.,.. Pb6, Ve büyili bir sUH tle tey-
doğnı odaama çıktım. Birden hl- mj'e dönerek: 
:ı:ıe kııpıyı açtım. - v &ilahi beD. bir .., söyle • 

H:ıkikaten Calı'lıeuin karyo - medimL. Dedim. Her za.nı.ı.nki 
iasında yatmakta ve elinde tuı- gılıi !Wfe ettim! n-, beni 
tuğu bir romanı olrumakta ol- Jı:orlruttım dedi. bm de, sırf şa, 
du!funu ~üm. ka oiat'ak, - k<ırlı:v nnsm! -

O kapının birdenbire 11ıÇ11dığım 

1 
dedim. 1 

İLLİ 
EF 

imzalı fotoğraf-
1 arı Eminönü 
Jlalkeoine me-

rmimle asıldı 
Milli Şd İsmet İnönünUn 

Eıninôaıii. Ilıı.lkevine imzalı er 
!arak hediye ettikleri fotoğ
rafları dün akşam 1138.t !8.30 

da mera.ııiın.le yerine a.sılnuş
tır. Merasimde Eminönü halk 
evi reiııl doldor d~t Yavuz 
lıbetlan bir nutuk söylemlş 

ft Millt Şef lamet İnöltünün 
H~ Ye Parti merkez 
lerin.e ims&lı olarak bediye 
..Wkleri nzimlerinin kıymeti 

ni teba.rlb ettirmiştir. Bun
dııc llOl'.lr& ll.i ili Şefin foto; • 
rafları yerine ası lııılfbr. Da • 
vetliler da büfede ~ 
nuoıanıu-. 

cörilr görmez hayretle donup Teyze, benim b6l& iııtihza &

bakmış, karşısında birdenbire der gibi lronıı,,_ım koemıaralı: 
beni ı,rörihıce gözlerini dehl)el1e ı:fuler.iyle harekotlr.rimi ta.kip e- Bugttu 'ft ya;rın, ı.mıt Ş&-

Yar~ şehr· 

merasi 
Y ıınn Hak!miyetı .Milliye ve 

Çocuk Ba.yramıdır. Her aeı:ıo 
'l'ürkiyenııı her ko J'1!de bu • 
yıl.k men.simkırle kı:Julanıı.n 
bu ç~k mesut ve mfuıalı gun 
için. vilnyet geçen s n >r oldu-1 
ğu gibi bu sene de lıtiyuk hır 

program hazır lanııııştır. 1 
Beyazıt meydanında 

Saat 10 d<. bütün Jatanbul 
kazalarının Ciimburiyet mey -

1 daclarında. o kazanın ilk mel< • 
tep talebeleri tophnıı.cak ve · 
lstiklil Marşının söylenmesi ile 
merasime başlanacaktır. Jl&. 
yazıtta yapılacak merasime F~ 
minönü mmt&kasmdaki bUtfln 
ilkokul talebesi iştirak edecek ve 
törene saat 10 da vali ve lıcl&
diye reisi Uttfi Kırdarın bir 

' açış nutkıı ile beıılanacaktır . 
Müteakiben &Jra ile muallim ı 

Ahmet Halit, doktor Fethi :f::r. 
den ve Atıf Ödiil söz alarak 23 
nisanın ehemmiyetini tcburtiz 
etttiren h 'Wıe:lerde bulımacak· 
kırdır. 

TaJıııhnde 

iz e 
bir 

rı~ ı 

ölüm 
Öldiirülen kadının 

U la llocası da müşahe-
OOe(:el<, Beyoğlu H>\lkevi Reisi 'ı deye alındı 
Ekrem Tur ve iki h:ı.tip hitabe
lerde bulunacaklar, bunları ta,. T-lvwlki gil:ıı B:ı.kırlröyü!lde 
k!ben de ilkokul talebesinden H:u:an baba cıvarın<hkl tarlada 
mli.htelif okurlar wz alarak 23 45 yaşlarında Bulgaristan mnha 

· cirlerinden b:r kadımn ceııedl 
==~~ üzerınde söz soy· ı lmlunm111 ve tahkikata başlan •

1 
Ayrıca 23 Nisan haftası mil- 1 roıştır, 

nasebetiyle sinemalarda çocuk- ! Yapıla.n talıklkat ilOll1Dlda 
Lar iç.in tenizilatlı biletler satı - kadının ba.şı.na kuma ile vurul
lacak ve gene çocuklar için p&- mllk surctile oldürilldtiğll neti · ı 
ram:ıı seanıılar yapılac:ıld:ır. cesine varılmış ve Ha.san a.dın-

Uıalkevll!ri neı,riyat ..-g1ıı1. daki k<>CaBı ne.ıaret altına aJm. 
açılıyor mıştır. Ancr k faı;la sinirli bu -

23 nisan çarşamba günü da lunduğu adliye doldorfuı'!ımca 
saat 16 da Eminönü Halkevi ı te6bit edildi ~inden tıbbı adli ta. 
salonunda kütüpballc ve yayın rafınd.m milşahede altına alıu
ııubesi tarafından tertip edilen masına lüzum görülmlhıt1!r. Ge
(Halkevleri Neşriyat Sergisi) 

1 

ride birl 17 ve diğeri 10 yaomd.a 
açıl:ı.cakl:.ır. iki evlad bırakan bi17< re kadı • 

ll1D defnine rnhsat verilmi.,tır. 
Açılaealı: çıocnk lmhııefori 

23 nisan çarşamba gün Ü vıı-1 
H ve belediye reisi Doktor Li'ıtli 1 Diin! Ü ihracat 
Kırd..r, inşaatı tamamlanan ço
cuk balıçelennin açılış mcrusi- DUnkU ihraca.tın yekfunı 430 
mine ri) aset edecektir. Açılacak bin liradır. Bu me;•arıd& Al • 
olın bahçeler ~unlardır. Sna.t manyaya tiltün, Rumanyaya 

OKUYUCU 
DİYOR Ki: 

"Ben haşl·an.,.., 
değilimi,, 

açmın, sonra sanki hemen ken • diyor ve bana 71'P"'acık gibi fin imzalı fotoğraflan diğer 
dlnı toparlamış ('jbi incecik ka+ gelen bir debfet1e dDdaklarml halkevlerilıe m..,ghnı. a'!l • 

Saat 10,30 da hiltibı. Bcyoğ
hı mıntakaeı illtokul talebeleri -
niıı iştirfil< edeceği mera.ilim ay. 
ni Beyazıttalri programı takip 

14 d~ Nişantan.şı, &2At 14.30 • >eyti·. .otınt, Mısıra. t:ü:tttn, 1-----.::.:::=;:.;;;;;;:; 
da Harbiye, saat 15.30 da Te- Skmı.lı.ya ve Alma.nraya deri sa 

!arını bir çocuk uiasiyle ı;atan.lı: mnyvrdu. 
dargın bir y1iz alıvermişti. Binlenlıtre: 

pehaşı ve sııat 17 de Aksaray tıhıııştır, 
~ocuk bahçeleri. 

Yüzü, hakikateıı., gayet ...ı. . - Acayip! dedi. Sen korkar 

Adalara ar 
tecrübesi yap ldı 

:]~:= ac~t:* : =q,~ demek.:.:, da : Haliç şirketinin lngiltere ve Almanya-j 
~:ı. onun, sanki hiçm-"" mahc~ ~ ı:=:. ~ Mü::!~r::e~ım- ya tiftik ihracatıınız 
~ ~ 'i.= ":; ~'Ya:~~. hem HaHç li"ettMeı İptynbu1 Anlaşmalar imza 7 ecrülıe m11vaj'/ a-

1 tim. Yan liitife edermiş gibi, fa· oturacak }'el' a.ııyormııo gibi ya- bPJediyeııiıı.in elacağı olan 180 edildi 6.f tl• [d 
tat lı:~gkin istihzalı bir se.ııe: parak yan g&ııe da Cr.libeyi bin liraya alt hadzlerin fekkine n ye ı O U 1 

tetkik ediyordum. Olllm, yllzü-J dair gelıiı- meclwl Jı:aran O.. Bir miıddet evvel Ankarada 1 .)ehriınizı.le yapılmakta olan 
ah- ~cdi raha~,:ı_nr ~~ ne kapadığı zayıf, incecik par- biliye VeJrA!etine tebliğ olun • jrmalanan 21,5 milyon Iiraillı: al&rm tecrübelerinin altıncısı 

r a yorus, oy.., 
1111 

· maklan anuıında, ~ göz. muştur. )ı(ilna!ra!I• Vekileti, Türk • Alman ticaret anlıı.şnıa.-j diin AdııJ:ır kazasında yapıl · 
diın. lıırlı- yüzüme balı:tığmı gUrerek liz'ketin .,..WW. dewiııe dair anım 200 bin 'liralık tiftik mıı;tır. Al"rm müteaddit dü-

C- Iıbe bu istihzayı hiç hımet.. aUmü yanda hJim bir kaJMm liyibaaıt lıa2:ırl&mak Jtaııtcnjanı etnıfmda Alman - ' dükler vas.ıtasıvle saat 14 de 
menuş gibi da\·rana.rak, dargın Fa.kat bem8ll _.. ablıdı, h&- tadar. LAyiha mayıs a,yı. içinde Jar1a müb&yaa, te.-J.im ve ~:el- b&Blamış, düdükleri işiten halk 
bir ylizle, bana çok hayret ve- ı.cu.nJa: mecıı,. -S.ohın•cıık ve mec • lü:m ve fiyat me.;ele!eri üzerin· ı hazırlanan sığnıaklara ve ev· 
ren bir Ja!<ayUıkla Ye gayet 80- .... ~-ı.-tıt ,__ _._ ,._... -'-- ·- . ...,.ı.:ı~•utir Al" rl as ğuk bir tarzda sadece· - Fakat.. deli. • .., ,........ .. llataı çıkar çıkma:ı: firket ,_. de eereyıuı .,...,.. m ........ er.,,.,.- ..,rıne ,~.........., . n.rm an 

__ Beni konuttun! dedi. Şaaa llOi;ıılt p.ka. N>tml dal&- zira.ndan it!huen DeııD;JıııDa.n bitiı"Jmiş w dün bir anlaşma im- biı- zıı.ınan sonra tahrip, gaz ve I 
,,,__ ,__ , ne!.. tu&fındM. ;pıtileoektir. za edilmiştir. Bu anlıışmaya g;:;. yangın bombaları atan tayyare-

IKTIS D 

Portsaitten kahve 
geliyor 

Por.saitte bekleyen .O biu 
çuval kalı "eye ait naviaer mu
ameleııi ikma !edilmiş ve keyfi· 
yet Portsaitteki alfıkadarlar • 
dan kahve ve çay ithalat blrliği
ııe bildirilmiştir. nu kalıv lei' 1 

pek yakında memleketimizde er 
lar.1!:tır 

Bundan lıqka. ,13 bin çuvaJ. 
hk bir kahve partisi de bugün • 
!erde Brezilyadan memleketi · 
mize müteveccihen yola çılı:an
lacaktır . 

- =ıı kor .... r mısın· _ :Unbalı:kak ""link şaka, 1 re Almanlanı. 200 ~ liralık !er görünmöş ve Adahrın 
Bu sualim blr yıldımn tesiri t.yan tey1l8, muhakkak ki 80- ~ • l- miti mahsulden tiftik tesliuıa- muhtelif mıntal<alanna bom · G •• •• k J rd k• 

yapınıştı. Calibe birdenbire müt ğuk şaka.. Bwııı itiraf ııderimJ 1 M .. kahe tına Jıa.<,.lanaca«tn-. Ba mıktar, he.lar atılrmştır. De-rhal fanli- umru e e ı 
.hiş bir hayretle başını lı:aldınp • ura ·-~ edil te -•aı..ad eki 1 dik dik yüzüme baktJ. Fakat, zamıedeı im, ııöyledigiın 21 tacir aıııımıda ...........,,. • ye geçen ........ ar er 

--·--o--~~-

Belediye ile 
Müzeler müdürl 

.. 
ğü arasındaki 

ihtilaflar 
Son zamanlarda bele(J;ye. ...a 

müzeler müdiirlüğü ar:ı.sındll ' 
sık ibti!Mlar çılanakta<lır· fJll, 

Bu ihtilifları hallelm k 

8ÔZ vaJa.n da değil! Calibe, va-ı . mİljtlr. mefruz yangınlan söndürnıüşı manı"fatura 
Sonra kıvırcık, dalgg1ı. saç • illa görüuilşte ıımtn, kendisin· K • ve ırıı.zlanmış ınıntakalnrı te · ı k · tur 

~ında.ru BO!~yei=eciktle ~ilk!eiÜ:; dhıckn hbeiçkl:i~~~~~urını· : omısyonunun ~:ı~tik ~r ~ is': mizloyerek enka:ı:lıırı kaldtrffil'l I ~ıı~:an· açılırken J{ııf 
.... 

7
.,.,.,,., uuww 1 t 1 t mektedirler lnı:ilizlel'la arıla.T j !ardır. Allrnun sonmıa kadar 1 e Ş y a S } kada.ki Simkeşhaneııin trsJll atlı.: ,, ___ ,_ . ti" • bir kızdır! Jl'abt, hakf!rııten de o p an ısı ..,...,,. varıı.lığı takdirde, İn.giliA-· ı va7.ife alan ekipler büyük hir --·-- -ddesı'ne kalb.,'<iilıneııi Jta..-". - Ne ....,.,,_ 18 )l'OnıUJl ... avıe olar ohnaz !ltiwleftlen kor. _,_ faaliyet göe~ ve vazife. 

"'""ı.· , )ere verilecek tiftik]erin yem af ·ak 1 ı _..., im tır 
""'' kan şimdiki bıı.,...ı..ra da hiq hsu.lden ,,,__,;, an1aşllmak lerinı büyük bir muv t ıyet e v k d . _..n tıı . . .J#. 

O aralık teyze merdivenden çık- benzıcıuez! Ta~ değildir ?. i ma • v--.-,• • _yapnuşlardır. j ı B lll 8 pıgasaga Bu vaziyet karş~ında ınilJl""'__,A,_, 
ınııı. .kapının önüne gelmiş ba- öyle d~l mi! Et fiyaf[Bn gen • tadır. r·ıha,,.ı/acak mödtir!U~~. Maarif Vek_....,,,. 
1un d ~,,. i d • "ldi Bundan ~ evvelce bir 4-0 hın lmlyalık tü'tiklerin &On \ • , "u 

uywA ı u.A' Bu da ·? t....... Teyr.e, garip bir oefkatl11., ht- den R ln mnkavele De t-·neıere satılan tesl.Un i.~i de bıtmck üzeredir. eon bir defa daha müra~t ~ ··· ... nesı · ...,_.. li el~ri ·"-·""""" Jı:apUı, yatağı ~ İ.3tıı.nLul manifatııracılanıun •• ~~..., 
ye girsene küçük bay!. içinde hi~~ırdımmadıın du. Fiyat müralı:ebe komieyoau, ------~------------------ geçen hafta içinde bir toplantı rek yeriIHie zr.Uteb:ıssıs!ar ı 

Diye 1*ıi lı;ıeriye iterek kendi ran Ca.libenlıı. lllvtr kıvır saç- dön öğleden aonra Mnıtaka ~~ h r yag.. d • ? yaparak japonya ve Amerikndan fından tetkikat yapılmasıll Jıll: 
de girdi. Jarını oqzyor, bir tanı1'taıı da Ticaret Klldilrlüğünde mutad eş 1 ~ 1 ' manifatura e')yası getirtmek ra.dru;unıştır. Eski eserkrl ., 

Fakat teyze i~e.ri:ye girer gir- miphelı' -"•1Arle belli silzerek toplaııtdwısı•iu birini daha yap 1 r '-il I H için 'l'icaJ·et Vclı8.lctiııden bir roma coıniyeti bugün de 
n.- CalibenJn birdenbire fe'I'- ..- o;- -•oh~. 1 
--.kal'"-'- sın· ı·rlendiüim· ....._.,....._ acı bir tavırla ~rimi ~ milyon dolarlık akreditif isten. toplantı yapacaktır . 

...., <> ..--~ d.i.ııliyordu. Dünlri1 toplantıya, pılırimis- M "' f •• ı J •• Illl:Bine kanır verdikleri ma!Gm • 
1

_ Jef';. 
ıuılaımştı. Birdenbire: de bulunan Ticaret Vekileti eger ormu e nıuzaye- dur. Bu a.krediıfin verile<:eği Bütün meKtep Ha."""tie dönüp sııratun& ;a.,. miiat-n ,,.._...,..etmiş ve · 

,._ _Ha.. dedi. Sen llllDD, beni ...,.,,.., ........ -·J~ k / d k kuvvetle ümit edilmektedir. de • t"hanlat baktı.. '-· ..... uttun d=:+-• '---'·n 1• muhtelif ınıaeleler heriDde go-" J ım l 
- Allah Allah! dedi.. Ba,. - •-- _,_, y · ,..;;..;;1m;i&ür. "' ..,.... .........,._ ıı..w eye Çl Qrl ma an apa• Manifatura ithalat birli·"' idar 

İns Bunu soy,_,.. e, ...,......... am •....,.. ..... re heyeti dt.! <lUn toplanmıştır. 
biçim geliş? an uzun saman ıoeııi korkunç bir adam gibi gör· Evvek:e de Yffdığımıs gibi • f "[ f [ f Diğer taraftan halen lstan-
kaybolduktan sonra kendisini müş olmasına milteeaııir oldun komisyon, et Da!'hıntn biraz dar maca sure l e sa l mış . .. b . d uhtelif 
hasretle bekleyenlere böyle mi "- onun ;,.in so"ylediıı ! Elbet "" ! ha indirilmesi lmünlan etra.- ul gürıırUklcnn e m 

lir • ""- .... _, • ~...._ "" ·• J- İngiliz memleketlerinden getir-ge ne UAU uyorsun · _,-..,...,. Benı'ın kızım korkak ... ~ldir !. fında tetkikler ..................... idi. 
'"''-"-·' ....,.., .. ...- .. -- tilmi~ mühim mıktacda manifa-aü.u.w hile çıkannunllJ .,_ Tabii cesurdur!. O da sana o sö- Bu tetlnI!er ~ ve •-tanbul .....,_..,,e Mcmwiıır dIL Tahıi müracaat eti.im ve b kın ı -"' ~,, tura eşyası da bulunmakta. • a .. ııü bu manada ·"-'-edi, •Uphe- kom;"""" dlhıl<:ü içtimaında et ..,.~·-•"ı· mu"dlirii tarafından 15000 lira.~a. satın alaca·.,'iuru i ~,~ ' -J-. ~...-........ ' dır. Bu malların §İmdiye kadar 

Ben yaptığım gııfm derb&I Biz! .. I>'akat erkek değil misiniz? narhını yeniden tetkik ~ 1 (Va.tan) gazetesinde yag ~ bildirdim. Neti ·de ınüz:ı;ede ithal ed'lı;mcmesine s!"bep fiyat-
farkma varmış, te:y7e111D bu Hemen milteessir olnraunnz'. tir. Neticede narbm iadirilmeai- ııelesi etrafında neşnıdılcn bır yapıla< ağını süyledile-r. ::>Iw.ııye 
_,,,,.,._, vn,..,••un-'-- bilistif-.>... da d _ _,, '>4 000 Iı lann birliklerce mi yoksa fiynt ~-G ·--, ,_, - _ El;eL. Bundan ibaret'. Baş- ne imkin görillıniiş ve~ fiyat. ,azıdan dolayı aı;ılıuı vaya e yapılm'""°~ı - . raya r..nk .__ k . 
gülümsemeye çalışıyonbım. b bir şey ııöylemedlıı ki'. !arı kilo bqma 5 kıını;ıı indiril- dün sekWncı. asliye ceza malı- H:ıyJar ile I araca birade;:-ler mw· a.,., omısyoııııııca mı 

F-'-• Calibe '-'-'·-~ L-'-- 70 k:a-lf ı. · de -'-· edilmış' ve actındak· talı t 1 tesbit cdil~i etrafında bir e-
..._.,.,, • um,..,......, • Teyze, Ca.libcnin gilya zorla mifıtir. Ba......., nuaraı '-''-- ... emlesıny ...,_.,.ıı.m t . sal b' , ı or < :ır.ı. öa ı mı5. mir verilmemesid'r. Bu husus-

lindcn romanı fırlattı. yapıyo'""""' gibi yilziin.e kapa- ruş olan bramn.nın ....O.- auç u ( atan) gazc esı_ . ıı ı Halbuki müzayede olsaydı . 
Ve, ayakta bir bana., bn- Ca- dıgı" eıİ;;i;;'i a.c;mag-a c;alışıu·ak: 65 e, 75 1ı:ıını. şolan kıvırcık w Ahmet Emin Yalman ile avu- böyl~ bir fonniil 30.000 lira· ta icap eden emır, 'rica.ret Veka-

1,.,_ hayretle bakıp ..___ d ·ıı da "" Jru satı)···'- ,__, __ tar fınd öster lmış o ya k:ırlar çıkardı. Hatta lx·n !etinden istenmi~tiı. Yakında ·~Ye u..,,... • Kilelik bayan! Görüyor • ag ç '" rıışa rn· .....:. 8 an g ' · ' • beki k ed'-
"'lıı. IUn va, af diliyor! dedi. Sen de tır • lan iki miM!afaıı. ş.<bidi dinlen- b't tıyat üzerinden talip olur- gelmesi enıne t «. 

S ' uzuıı' etme. hadi lıa.kalmı! Ha.;- Narh ıua;Jn mlteald.p mer'i.- miştir., . _ . , .. duın. Çünkü y.ade 16 ı;u ------0-----y • b h -·-'-'"-- B= birincısı Eyüpte mıktan kabul edilen bir fc;:-. en 1 !:Ilı a '-1-r o··y1e fazıa' sinirlaımiye "el· vot ıneYiciine gir"""""~- . . Moto-rlu" denı'z nakl'ıyat 
Q ....,., ~ ,_ Balliu'ıye carldesin<lcki yag fab- nı%1e bu para na8ıl olsa kaza-
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mezler.. ....__ riluısında 118tn~:.lık et.ıruş o- nılırdı. birfiP.:i ı 
Tey•.e bu son ciim!esini bana bekleyen ~ ...,ta, Y'l· lan ToJori idi ve Ma.lıneınede Şah:dia bu ifadesi ile m~lı- .,,, 

iıJittirınek iatermiş gibi üz.eıioe tağuıda bulunca onun eesar;,tm- §Öyle söylilyordu: _ kemeye yeni bir sruh:ı dalm Şehıimizde motörlü kiiçiilt 
lılUla ba."8. ve daha yilJuıelc bir dğınden, ~...'.:1.'.;_,.,.~ _Ben bu falırikadA ıl•tai>a.- bildir'illr.i'l oluyordu. Maama- deniz ıukliyat biı-licri kurıılmak-
aesle ~öylemiııti. bildig' im ;;;;;;!~~.....,.,...., !llYdun. Bo.na Haydarbey adın- !ih diğer ~alıitlcrdtn S~l !"l ve ta<lı;'. Birlığin ııizıımnaıııcsi h&-1 

Sonra dönüp yüzüme gayet ı dakı fabrika sahibi malz~me- Osman adınd:ıki'er geLnemış- zırlanın'ı;t•r. Tasdik edıldikten 
§ilpheh gözlerle baktı.. Yan O aralık Calibenin yüzüne yi verir ben de yağ yapar~. ti Ve Ankara Rıhlıat Vf·ka· sonra umumi hr-yet toplantısı 
pkıı, yan ac ıbir istihza ile· ı ııinirli bir çocuk gibi kapadığı Verdiği malzeme, tcreyag, Jetinden belılel'.'icen <·evtıp da 

- Maamaflh. küçük bay, d.e- incedk parmaklan arnmdan, I ton yagı· , swıa.m ya.,"ı, pamuk henüz verilnıcmi~ti. yapıLırak icmre heyeti seçi!C'cck-
-ft..,_ •- ı · "' ~ tir. &, in!!an nişanl191nı böyle hasta SCl'..siz seaU, ~...,.,., rnım amıya yağı gibi lf8yittdİ. Buna yıız. "\nca'< Bur~~d:ı yagrı Lof-

y,ıtağmda görünce ne korku- baş1adığını haYretle §(5rdilm. ' de 10 kadar au da ilıtve eder- çalı Mu$tafanın ifadesi ile An- Birlığe J 50 hamule ten un · 
tur. ne de bövle soğuk şakalarla Oturduğum ltoltulı:taa dlr • l dik. Bildiğim bundan ibarettir. kara bel· diye reisliğinden ve dan a.~ıığı küçük motörlü n,ıkil 
.kalbcl<Jini kırar.. , hııl ayağa lcalktım. ı Diğer şahit iıııe Yuvan Yuva- Zonguldaktnn c~vaplar r,<'ım·~- var.ıtal::ırı sşhipleri iştirak ede-

Bırde.abire teyzeye döne- Calibe ağlıyordu! irim admda yirmi seneden heri ti. Bıın'ar okwıdu. II psi de bileceklerdir . 
rek gordum: Teyzeniııı. fi.det& titriven bir I yağ ti('Q.l'etl ila meşgul btılu- bu ya~lann Hnı!Ppğ olm«yıp 

Bild. -- · hl" • •· ı · "·I Üsküdar meydanının Y • sesle ~ - derece samimi bir nan bir ı•:ccanh. ıgını ŞOy· ma et. yag u•ı ıır_ .ın arı ve - a ne yapar.. •v ,__ , 

Tey.,e şaş•letb, Soma gülnı.i- saflıkla sö}'lediğj bu sözler onu, le anlatıyordu: .,.,ı.,.:ı,y,• ta ın<L n s3tı5tıın tanz!mı 
ye baı;lad:ı: hakikaten müte<'SSir mi etmiş- - İstanbul belediyesi koo- menedildiklPri tıi!.ııı l!yordu. Belediye reis muıwini Llıtfi 

_ Ne mi yapar? "~'. Bı'l- ti' Bütlin bu hareketler YQI>- peratifiııin yağ formülünü sa.- Ayrı .ı tahlil • ları rla "· . t' ·'tın"'· ptı 
....,.,,_ ....o.• ,.,ft cıkardıgım' va•etede oku vardı Eıınla1· okı : .. ~t:ııı son ,.,.soyuu rıya.se ı "' ,.,. ya · --! Ayol! Bunu sizin !?'.İbi macık mv-· ....,.. · ' .. .. '?:-:: • 

~.. ~ dum Formiilu gorıınce hcaı ra mul>Zkenw, di ':,~r ı,ıahiUe- • d"ınkn" 'opJ·~tısııı"'· bel 0 di•·e ünNersite görmüş, elfileme ~are- Yoksa, bu iki inıınn, hakika- ! · . .. .. · · gı ı • - .... " ı 
teleme deıır!or veren muharrir ten görllnd6kler; kadar &'lf mıy- bım:ı ?edldi. ~..'.'... yued-~l". 16 rbin ~cl'dhi içir. lıa.ska bir güne dalıui encümeni Üsküdar ıı:ıoy •

1 ben. . öğreteceği • dılar? ı n,isbctin e su ......... 1 ıyor- ll"l..U. ı . 
~~~ lıöyl~endi.tıini ha.sr~i~ (ı\rk., vır) \..-------------~.,..,.,. _________ ., d:ınıuın tanziınini ihale etmiftir. ı 
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'.'18'' ___ A_ y ita 1 yan' Her~~s=a=ba-h ' i-.;ELS Eve E-EBiYAT~I-~ 
i ş g a 1 i a 1 t 1 n d a Eğlencenin za- 1 Resim ve tasvir ( yağlı boya, sulu boya .. )San-

manı değil 1 atlarında yanlış görüşler ve zaruri hatalar 

.Şimdili. 
-::=Bu kadar! 
izciler iş başına ! 
M ekteplcrde oersler kesil-

talya ve havalisinden notlar 
::.::::\Yazan. Daniş Remzi Korok \ 

rantı müşkül vaziyette Talat 
eyin tarziye talebi. - K~mandan 
rar veremiyor . • Kumandanın 
ndırılışı. • ·Bu Mrzfge ltalyanlaı·a 

:n.el~r :..azandırır ? 
-41-

D ünyayı kasıp kavuran, bir 
ceheımeme çeviren harp 

Balkaıılarde. da kendini göstcr
me!tte gecilrmedi. Sınırlarımızın 
hemen biru ile-isinde harp &&

falet Javılcımlanııı ııa.çerkeıı Av 
1 

nıp& savaŞlillll dışında kalıılı ül
kelerden biri Tiirkiyedir. 

YAZAN: 

di; birkaç haftaya ıa.. 
dar jmtjb • nlar d& neticeleniyor. 
Bu ı;uretle bütün bir ders seııo
si imtiJıuiınca faaliydle bulu· 

mekte göz keskinliği, hem mı ·, nan kültür müesseseleri, ii<; dört 
Reee'UD& mahsua ol& bn hü- f •İ• L Q Z Q f sa.ın hem de heyk.eltraş için pek "-Y siırecek bir tatil devresi içiıt 

nerin . ra8l hayli güç ise de kıymetli b i r kabIBy.ettir!.. Jmpılruını ka~yac:ı.klardır. 
suali, c~vabı pek kolaydır; otur- VFİ Ben, _ llileci çamurile _ bır ada- Bu sene, bili.ün dUn;a bir 
duğumuz yerden etrafunıza ba· RIZA TE K mm (buste=büst) üntl ( .. ) harp afeti içiıııle bulumıy >r. Bu 
kalım; pek ko:ay anlarız!.. ı!.ıııLm:iiiıi111m••ii:1111LS• y·-~ bir hevkeltraşın ;nasıl orkunç afetin alevleri her an 

Ben, Yll21 odamın kapalı pen- ....- l · ak ve bı•ra 
ceresinden, Akdenizin eng.n u- 17 l çalışmakta bulundui;·ull'ı, bir ca- yeni ülkele~ = k tehdidini 

Dtlnyan.ııı bu acı ve karanlık fuklannı görüyorum; şimdi .şu - - at kadar dilti>atle seyrettim. laruıı da. k e . . · 
-""'! · .,_ ta.n b' h ·,;nde \ .. . • _ gösteriyor. Memleketımız ftın-
.. - ennuc :r uzur ı,,_ satırları y:ızarlten !- iki bacalı aldatmak h!lcltQrlığı dır ; h d& Önunde bır yıgın çamur, Y~ dıye k.edar harp haricinde k81· 
yaşıyan Türk vata.ndnıpna dü· bir aeyyah vapııru pencerenin ya..'l!Z ressamın işiıilr. Bu hü -ı da bir çanak sudan başka,~- dı. Falı.at b\l vaziyetin ebedi· 
ecıı mühim vazifeler vardır. Her kadrosu içinde ve tamamen U· ner bır şevin, ziya kar"PSında \ şir tahtasınd:ın yapılmış .kuçu- en bu şekilde d.,vam edeceğini 
huausta biru f~lık "" her fukta, sola. doğru hareket edi • yer°e aksnden ,-ölgesini r~~t cük ysssı, kenarları keskin b~ ı ~ınetmek büyiik bir gaflettir. 

llDl<leın ki biliyorııunus, fa>ı> let.lnı cLı 'yade ioıpe.t edecek· sam&nkindeıı fazla çabşnak, yor! Hiç dil,unıneden anlıyorum mek mıu-ıi .ti demek deg~~· sit bir iptidai illetten başk& hır, Bugün harpten uzak kalmanın 
eorınağa ve dÜljünmeğe tir • ve hükmediyorum ki, Marsilya.- onu da bi.ra.ı sonra .; '"ZOO. _. eceguıı. -y yoktu. Elini • ara sıra • su- da ye.,~a· nA ç:ı.resl haroo eon de-et yok artık s· bu gayret earfetmclt P"tıııihimiz belki d • - 'k b' 0 •, _ Y'-. ~ 

· ız i.şl bıı.- Bu sözLr Markiyi tam be- ya, e ""''en aya ır ç 1 Bütün bu ta:-if ettı~ res : ya daldırarak, çamuru yum~- rece hn.zırlıklı om.ın:k, memleke-bır&luııız. Ben vakit ve za- !inden vurmuştu ve onun da olmalıdır. seyyahlar götüren bu vapur, bi· ı samlık hünerleri, hen Gune<1 ~: tırken, karşısında sabit tir va- tin' bütün m~ 8eferbcr et. 
- . bul~r,. b~ her haldeİ bu cihete dikkatini çekmişti . HUkılınetln eğlence yerlerini zim yazı odasmdaln pcn""re ya.slI' n ve ya.'l~t başka ı~I~ 1 zivette olan adamın, evvela ka- 1 mektir. Göz'.eri t?pr:ı.kları.mıı<la 

ıstedıgınu: gıbi iyi bir il&- Artık kumandanı nasıl olsa bu am.ıni aaat 12 ye kadar ac;ık bu- çerçevesine sığabilecek kadar kü ziyaların maddi şeyler, y:ını cı· • b· k1ini LBSarladllc- olan düşman, bizlcn ne lı.ad~ 
Ue.~~~1mv·J~ .. l i9e razı edece<iin.. kani bulunu-ı lundurnıasından maksMı vatan- çük bir şey de~ildir. Zaten, bu simler üzerine dü~mesile, onla ·ı baca., ";;uıınu~ .. ını, ou- müttehit, ne kadar kuvvetli g<>-

.....,...Tı.ı. ·.. ""'"'-u"n yordu. ..--- . vapurların birile Ame-''--y& ri- t ı tan sonra y zıınını azas " tnı ki 0 ı _...,., .ıaı,ı.n ind dalı fıı..t.la dı "·"·" nn g!rin•ilerinı çıkın ı annı, var '. .. ..lg le . rürse elini bi3e uza d." = ına g~ ıp. de son kel.iıııeyi Bu konuşmayı mliteakip ış en . a ran - dip gelmiştim; Bir vapurun ne-1 zıh bir surette göste,-nıcsindc;n kur yerl~r:ne dusen go c n ve 1 kadar çekinir. 
du..;;;.~ diyetıunttıjh za • Marki, mutasarnf vekilinin ya· man beklemektir. K()ll!\l\l dev·! kutlar büyill< bir Şey olduğunu 1 ile.i geliyor. Düz olıuayan bır aydın ~rünen çıkıntılan taklit Bu !uı.kikati gözöniiııe alan 

aınki;'.bıun~1 ·Bu arada i&- nında faz!& kalamadı. Çünkü !etler namııslan, şerefleri, is. tecrübemle iyi bilirim; .Azıcık\ satıh üzerine, biraz mail olarnk etmekle - me"d2na çıkarıyor • hük(unet sistematik bir şekilde 
y\lzliııeır dik~~! ~k!"fü arkadan yeni bir talep karşısın· tiklilleri için kanlarını. dökü· ~Un.iirFenı, eım& kan.a~ ~t.ı~i-ı dUııen bir ziya (huzme) sile ya.- du. Bunun için de, meseli, bu· mf'mleketin bütün kuvvetlerini 

yordu. İtalyan koııaol da kalmak tehlikesi vardı. Za· yarlar Bugün için bir cehennem nm ki 0 vapurun hakiki büyül<· yıl:ı.mıyor!.. O eatıhtaki tümsek· ru:ıun ve göz pınannın etrafını, 

1 

bu afrte nuıkavMnet edecek bir 
(faka.~) in arkaflln: ten bu tarziye meselesi bileşim- feklini .&lan dünyanın yegane cen ~~~ t~vvur ve ~~.:.e-ı tikler, çukurluklann a~~lııı?: - pırmagı ile tüzuınn kadı.~. (y'· ııekle sokmuş bulunuyor. Artık 

mukabıl talep gol"""ğini &n· diden onu derin bir ~\inceye\ neti Türkiye, V&huı.d&Şında.ıı g~i- ğiim _ ~i';.tl~~de~ir M ma:s~a man' oluy_or; Bızını go~- ni, karşısındaki modelin yüWn-
1 
TUık hud~tlarma çarpacak k&-

. V~ ııer hal<Lı bu ol- atmıştıDerhal. kumandanın y•ft•ft ır.el topra1<1. annın seli.meti için yi·, •. l>ln kerre büyu .... tm ... e. k lfızıml lenmız - u~un mü~cet. tekeı-rur de, ayni cihetlere isa.b?t eden• fa kınlmaga._.Yefiil ~rdunıu~a 
.~d.d& f.6lr bir kklif olae&k ~· B ·-ftı.. b eden zarurı v · tabu bır tec:ıı- gölı;enin teJtlinl ve koyuluğunu , dikilecek gozler körieşmeg& 

ı ı. Bunun için merUıa giderek bu vaziyetten onu hıı,. he!' gün bıraz d&h& artaıı pyret geıır. u ~- go:.~um?, u oo sayesinde • bu (aydın· gol • kad&r' ) bası or ol mahkılm bulunuyor. 
ta iatlcaı Ö8 ııot"·ı berdar etmişti. Mutasarnf ve- 1'<! <}lllışma bekliyor. (U~?fl? a sebep._ uçuncü buut\ J?C), yani (itle: - <>~sklir) men- buluncaya. ı la da fazl~ ~len İşte, mektep i::cileri. bum~-

F'\ka.aa .. f?? te.-dl.. kili ile aralarındaki g~en muha .... .-1..ıerde ·ıence yerlerin- dedıgıını~ mesaf~r. CEf!et de- zarasından dogru bır mana çı • taht& parças ~ ' .. , hint memleket vazifeaınde mu-.. :ıuna mukabil ..__ .. _ -'- 1 vereyi hemen aynen &ıılattı ve .. ::~k~ ,. . . 91'. . . k persooctive), yanı (Jerinlik duy· karmayı iyi öğrenmiştir; O kı\- çamuru nank:ıne ~yırıp d~l-. kemmcl ~ıırette yer &lu·lar. Şe
uo.r.ı 1 """ ..., ..,.. neticeyi "·"b. k • ucn enuıınw bilti1n lılltün ÇC - gıısunun tesiri) ne bu Jir maruf dar ki, hiç birimiz hıı.tti beş ya- tiyordu. Yalnız. (goz k&ran) ~te 1 lıirlerde, k•$11ba.larda genç. izci
Est~u~~ca. edeeeğiın!. _Kum~~ :.:'ıı"apıan, dedi memiz v&tanın selA.meö bakı- misaldir. Bir ııey bizim nazarı· ı §Jnda bL· çocuk bile'. _Bir ka;& y&pı1an bu ifı ~yretmek bıl~ j için deruhte edebile<.-eklen pek 
· ~ilk · h.. Rica de- Bu tarziye taleb' traf·--'· mınılan elzemdir. mızdan nuıkl•ştikça göriimiiuı pal"'ıı.sına, elıni sürmeden, bl - "'"''"'" bir zevktir; bır _hUnert. """ ~şler vardır. Genç kızlan.. ır kı ederim bay ı e """" ne kü' "k .... ü O hald ta ~~ ~ - bir ı ·- h·· ..... - '· L(lt.f mu- düşünüyorlar? di""' bôr -.U. A. c. SARA ÇO(;LlJ . çu . ~orun yor. . e . - lir ve derhal anlar ki, o kaya .. n~ ı beğonmek, bu zevkten doı;an nuz i~. 'n de memleket ...,,..,,a. ~ blll'~ ııö~~ :~~~ bitirmişti.. ,~ biatı 1Y1 gören bır musııvvırJ sathında, aydın (parlok) goril- hususi duy:;udur!... nelen açıktır. Bunlar da burad& 

m1111rletr• ,u Mbahkt 1 id' Cııno Aleiı:sandro düş\tııüp ~ rôrdüğilm ve tarif etti ·, nen yerler bir takım •:ıkıntılıı.r Bu basit miiıı:ı.lı.ededen; ben hastabakıcılık @"enebi!irler ve 
tf'tlıik Ye tahkik Ue l ı· taJıılllyor, neye karar verece - Seylaptan zarar g~ manzaranın tablosunu yap-1 Jır, ıöle'Cll yerler de girintiler bir rııtibim mana çıkardım: de· ı öğrenmelidir!~. • . 

olıluııı. ıneş.. ğini bilemiyordu tıı;ı zam.an. o (eCfet de perspec- dir. 1.şte bn manzaravı. bır res- mclc ki h ke'traş ve rilbSIUil, Bence Mnarif Vekilet: ~ yaz 
Hangi hldiseyı• Eğer t&niye İ:aıebi.ni kabul ~D çiftçilere tive), (illuslon) unu aynen ih· sam, ka2t üzerinde Cr«n! ~ - b' ..,y{n ;~,~ aydııı ve gölg&- j de-.Tesi esnaınnd!l kabiliyetine 

. Hani ,u Torba~ ıri • edecek oluraa bu hem kendi ma· aaa edebilme'· için, mutlakn de • ca.k !ki buutlu bir s."tıh üzerin- _ır . . .· 8.- göre ya umumi iıi:r.tneU~e, ~-
"'rıvelerin yakaiııdıkl·- .~ iyet efradına karşı bir idareııiz.. rardıın niz ufkıındalı:l vapunı k!k;lidlk d ı ) Anvnen gösterebilmdt I· 1ı yerlennı hakkı} .e yaparsa, I t h tahanelerde vazife ı;or-

Ya muhaciri~ \r 1ik gibi görünecek; hem de hal· J • • • resm~elidir. Şüphe yoktur.1'.i ~~:hariçte (model=ömek) ~- dcta., h~ ibraz~ =ı ~nıiş".8çal.ışmamJş olan hez: er· 
!_ok nıuydu ?. ır ka kendilerinin gayet korkak İmı.irdeıı bildiriliyor. Seylab-1 bu huner yalnız ressamların ışı· tihh ettiği §eyin aydın yerleri- v~ tasv~~ ıle heykel~ı.~ ·ı~ kelı: ve kız talebeyi 8Ullfta ıpk.a 
•-vceet 1 olduktan hakkında. bir fikir tel- dan sarar gören çiftç!l.erin top- dir. Heykeltrııt bu külfetten, bu ni tamam •n beyaz bırakarak, kın, A1U>ıt ve her.desı çu:gı '- etm~lidlr. Bu yaz, mahalle a.rn-
~te on~ vul~ tıetkik kin edilmiş olmıyıı.calı: mıydı? rakla.mu llilrmıeık i in Zizu.t Ve- m.~~vetten, kurtulmuş!:~., golgell gürilneıı yerlerini (kö- h_iç ala~a.sı ;r.~! .. Bu >"lııatl~rdA 1annrtıı. top oynayıp cam, çer--

Öyle ise bunu kabul etme..\ ç Çünkü yaptığı heykel zi.ten mü- mür kalem=fusin =t::t1zen>. l_e çizgi &'lbı gortinen [hattı ~-ıı çeve kıraCak . delikanlı~& si-
f'.oııra.. doğnı bir !ıarelı:et değildi. F,.. kilet;l tarafından llenemene ~--ısem. yani i.lç buutlu bir şey- karalar. Bu suretle ıı:özllmuzU gölge ile ziyanın, kat'5 bJT su- nemadan ıımemaya sürtecek 

c bfonn"'1 '11 ki.. Pu adamın kat bu takdirde de Tal&t gibi bir ı:öoderilen traktörler ~inin dlr: Eni, boyu ve derinliği var- aldatarak, dilmdilz bir levha rette t&yiu olwun&y9.D mültelı.&· genç kızlar istemiyo1'117~ Y a1nu 
il' R r k•~r~ı ve kab•.hıı.ti yok a.daının - ki icabında -onlara ;rblbıll gllldUnnllştür. Glinde dır; Etrafında dolaşıla bilir ve iiurinde tümııekl~ ".'e .çnkurln 211iır, yani temıı.ıı nokt::ılar~ı bu talebelere de yol ~terecak, 
a · . eı>d:•,ne ııövi.lp 1111.Ya.n b' • heı- yardımı ve iyiliği y&pabilir- her ne tara.fmdan bakılacak ı>- (yııni ;ıç t.uutlu bır cısmm hay&.. ima Mıerı mevhum, bayall bır bunl:u-a muhtelif gen hi=etlerl 
:1\ cb,..l ka,...u b'r httk:ıret•~ bu~ di • kaybolması, elden kaçırıl- lDillıim bir ııı.ktard& araziyi ıü- hmıa be.~ka bir tavır an.eder. !ini _ sıı.hilı bir şe'\'Jniş pöi ar. • ,.,.....,__ (Bu g

0 
.. 1,,. .. meselesi mü- """"'tecek bir malrom d& la· 

., ,..,r. rub~ gf'tlcini d~ek. ınası. muhakkak görülüyordu • rebllen bu traktörlerin masım Burada hileye lfızum yoktur. zetınlıı olur. En doğru manasile h'b:d;· bitmedi.) ~. . .. 
Rlbukf b•ı ~~ ••y ~llm&mı~. Öyle ise ne yapmalı idi? ~ llU- olarak çif'lı!:iden r;Unde 25 kuru§ Yuk3nda manasııu ve ııWıl • (tabiatı taklit) budur. ' Clti • Bi!.tün bu güzel ıııl~, buf:ün-
1 rıl..., iicü bl:ı.nıa S'"1Jn devri. retle hareket etmeliydi ? , kadar c:Oıı'! yetini kısaca tarif etmiş oldu - !(Aydın _ gölge) ( •) görebil· D';18a.. TEVl1K !erde yo.pılrı&bdır. Zir&,. tal&-
k ~il4ı.ı~ Ye rdeoı. hftnm, ede- . Bütün bu eıııdişelerle bir tllr- pek bir '!'V& alın - ğ\ıın (cla.ir • olıııcur = klerobs- · ·- .. . • beler dağıldıktan ve vakit bey· 
ıne v,ı.,.ı •

1
le4 ..tmek ~h- lil kaıw veremiyor, işin içinden maktadır. Bnktlmetiıııiai müıı.. kur) hüneri de derinliği ve çı- (") Aydın • ~lıı;e, ~rl, dili- i:ıude "'-re k&ybedildikten son-

ıı PfHil,!iyıune .'.,~..:;;k·ı· Sokaklar. çıkarak Markiye kat't cevabı- talısili bim&yıe için aldığı bı. ted- Jantılan, y:1D.i fiç!lncü buudu. me dolaşlp duruyor, "" (~dlrlalr ..,..<~~ = ~.;;ı!: ra yapıla! ak teşebbüs!~'!' hiç 
ıı.-ı.. euru ıye alıp gıı.. Dl hildireıııiyordu kumandan!. . . . .. - BJ1C&k iki buutlu bir satıh tize· - obııcur) nn aynen~ • ~~ h' .urctle tam fayda verenıez. 

~· ._ .. Onun bu"°--·~""--· vören bir ~lenmn tar&fındaıı fiik-J rinde • iluı&a edebilmek için gö- ~~.hı& knDauıı••..,a karv dlr. (Jıeriı'att) poriı'e nııılnunıa· ır MURAD .~J:,RTOGLU 
•r,ı lııt 1187.er ......., k ,_ --...._.., • _,_ ı...-1._,...,_ ("'-·-•- ha-" ile "'""""'" cladar; buna peyker daııiıJUk • 

. °R'•J.nt ~ti hak~ eJmuıt- ônio..,., tam bu sınıda tesir r~~~~~--~~~~·~~.,~~ziü~b~ir~~.....,.,~~n~~~3~...,~~~~~~~~~iİi~~iİii~~~~~~~~~~~~~~~~~==~~=~~~ ... -1.,.e . Clhilne. Yapmanın daha kolay olacağuı.ı B 
y · d~ünerek Taıatın soıı. ııöeleri- ri yeni bir torpido. m,. uhribi. idi. ııt._ ~ ... Vah, "&h .. ~ nı gene tekrar etmişti: f'I Kunıandı.uı Nası.nit ın bu eesll;· 
•ır "11\Jll'I bu hl"'-·-"11 - Kum•..,.·- cenap!·- -''p-1 ihtimal verilen tedhict ııı.lı:I be ı. Rlrıı-1;~ ıri . ~•""Ve.. h ....._, ~· ,... v rane taarnızlarınm nzer 

•rıı,., A.t b "" ta~ vt>ri esiz ki daha iyi düşünürler ve deııi:< harpleri tarilıinde mu· "'• ı · · ""'ırunuı:. ıdbi sm.. isabetli kararl:ırda bulunurlar . Biz o zaman Almaıı. denizal- . 
~ •ı '""'"tı•ı-ınalo; ;,.t . ~ Bu m"'"''"--'-. An-•- ben de tılaruıın hiç bir tahrik olmaksı· kayyet değiidir. . 

'"k; 'l'ıtı~t h;• d . "'mhtJ. .........,..._ ...,,.. Ya1nı.: (E 14) denizaltının 
•n~.,.._v, '-ıı.J·'-'" e bövie bir kendilerinin şu cihete diltkatJ&. ır:ın, heLe miirettclxıtı ve yol- •-·-- --'•ft• Boyle buna muııdil 

~ ·• "- ., ,,__ rini -'· -'- · culan kurtaracak vasıtau.rı da • , .... ,.....,,..,,,..... . . •~"'intı k""'D· ti ·~,&lak o. .,.....e,""' ışanıt etmek iste- l taarru..olar yapa.J:ıilmiotir. 
- """k -~---!' '. r!'n.~ böyl.e bir tariye harUe- yoksa ticaret vıı.pnri&nnı ba- l · B O y O ı< s ı· y AS l T E F R ı· • A & 1 Lord t-ı'scner'in hakkı ti ""°"'•"" "'""- ti b IA'"'-'- tıra.c&kl&nıU aklımn•i•n bile ( y E N 1 s A e A H ) iN. , · P.ıı ı~ im k d ·· "''' J'ıı.. ızım """""'de bir netcie ve· 
.,.,, ı.., t••-; . a arla °"""':t. rebilir. Hatti. bu çok muhakkak· geçirmiyonlıık. Böyle bir hare· •-~---------·----------------:=::-::=-:=:-:::=-! 1 
tfı.., 1 ,;ıl\., v~ VP.nırı "" l'izin tıı- tır. Vereceğimiz tarziye ile ttaı. ket deniz kanunlarına ve an'ıı· B Es İ varmış·· 
•.;1..,™"• h~: ı~ı" bana hnıı yan centilmenliğini ve a.daleti- nelerine tamamile muhalifti. D re!' N ,- ZA LT Mu HA il riy:!ı·ubaşöt.Yl.ıe9l5,_~ ~}!hı: 
. 'nıı """'lo- ı ~mı volrtıır. ni isbat etmiş olo.cağız. Haksız. Prens Lui - ki harbin b:ı.ııında. !(;. _ _ ...,,-~- ~ 

o ''1<rd~«iııı d;::;ivelerini- hta karşı gö~terdiğimiz bu bahriye birinci lordu idi • bar thı Ahn&ıı ti t "emileri ne§retruişti: ., 
"'·~i i nyıı 1 • '•·lıe karsı hareket halk tarafından her hal- n& yudığı mektupta MLord Fi- sinde Lord Fişeber'in hakkı var- Va zan . -- nekt ki b' :-:uıltıla.rdan "ln.,-iltereyi ve İrlandayı ın.a-

ıtıh,ı.ı.:ı.lt :"'A~~~r .. H•nı hu~ıı de beğenilecek. idııremize knrşl tcher'ln b.ı mükemmel es;ıri bu mış. Fakat onnn haklı o:.ıu~- G ~ ~o :m t ~kl· etim Bütün ta cd~n bütün denı:.lerlc Manş 
•ıt"'ı,,_ .,,.~ı,en ı..+•nm. "-· bir ııempatı uyandı.racaktar. 1 nun gibi z\lhiUlede dohı,. oldu- nu harpten evvel takdir etm~ş •• •

1 
~ l~osu ~~ıl~oda. tor- denizinin tamamı ha.p s~ 

~ """""" \! " muhakprn~ve Caııo Alekııandro: , ğuuu y:ı.zıyordv. Dah:ı !ıarpten olsaydı.< bile bu ncvidP.D ılen~ v ÇOrÇI n>ıJeriaın lılmayesinoo saklan· llii.n olwunu§tur. -'~"linşu?a ••t 
• •• •h .,..· ı,, ""•~nı lraııttıt ron_ pek az evvel lord Fişchr'e yaz. hiieumlanna karşı na.sıl tedbır • ,... itibaren bu sat.a .,.....ı <W ~-
lklır n.,,, ,.:""'IAM\~ muhoıc.J . - Doğru bir faraziye; yahut dığım ııu mclrtubu nokletmııkte !er alabileceemuzi şimdi kesti· 

89 
M~tı. d .. d- I _'il gelinecek bütün dfü;ınan tica· " ·n~ rtı.-et hırakm ıl is&betJi bır fikir <lıye mırıldan- tereddüt etmiyorum . . . . armanı emzııı u fıül z ret ·~pnr•-- • yok~unu . ..,. 

1, ""'='Ye de veı-ı•-ı.ıı· ..,.'.1.,al~.,n. I dı. Fakat bunun aksinin de ol- · remıyorum. - ·~ ~=· . 
'<il ....,, • "E.tıerini.'li tekrar tcltrar olm- Den'., ıtı kendi nev'imlen canımızı yaktılar. Bunun üzeri- mıiretebatını kurta.<ın:J< müın· 

\'~ bu k ~~Taı ~ temin eder ki?. dum. Bahriye arkaJf,\lla.nma da bir aemı il~ hat'P edcwiyen tek ne biz de dı:lli..zaltılarınııı: için denizaltıları 'tün 0ıma.;ıa ı..ue · b&Unl&.c&k-
l:ı.~ki adanı "'-e_rtey.ın .._.n- · e ey imiroe bulunup· tetkike~-•--'-' •-·...,ive ettim. denı~z sı'l,'"·dır. Bu, iki d . .,,·._ . . .. • t··K· "'·• "" ı "q' ~v korkaklığımıMan '--~··-'-"-' ...,..,..,.,... '-"•~, "-'u ~ bir top ::eı'\·ısı ın.o.ı<s e ' 1 • '"'"" tır. . 
indi ne 8.Jll1ıı:nı•tı • · · • """""'·"""'"" Bununla beraber bir cok nokta· &ltı a-slnda bir çarpı•manın • • 12 pı··"tık topla lliiicrhlıı:z B..ıtı.k deıı.iziııiıı. dışında Ja "I3u hcrp ııalı&sında bitaraf Ji YapacAktı• N · · gunizd.. en, "''"'"""""i»-·-"an •a • w. "" 
.rdl? Bu teklifi. &.Yapa. ıupheleneb~o~;',:" bu !arda, bilhaııııa deni2!Mltılann asta vuku bulamıyaca.ğı mana denizalWar irı.~a b.ışladık: Almaıı t.icarcli mevc14 değıkii. geıxıiler de a~i tehuke,re ma· 

Ya kabuı etae· grudan zihniyeti De &ııretle düzeltehi- ticaret vapurlıırmı b~.tınnaı.ta sına alınm&ınaiıdır.I•'.•kat böyle Bu sureUe d.. denizaltılar yenı Buruı mukabıl bütün deıill.ler ruzdurlar. Bntanya Jıl\lı:fım'7" 
&nd"'n itıru ' 8011r&dan liriz? . 1 ku}l&nılacağı lıll&lllunda. siniz.!e bir mücadele pek isi.isnat bir gayelerde kullanıldı ~e yeni İn!?'iliz ticaret filolariyle dolu ti tarafından, İngiliz. gcmıleri-

• etse· llOtırad ederııe na. :Marki bu ayni fikirde dci;ilim. Medeni bir ş...y ·)lacak ve umumiyetle ne· prtiar husule geldi. idi~ Llmanlara her gün dili<~- nin bitard bayrağı taş.yabıl~ 1
Y"te dilşerd· an. bir V&·' b'. :. . kuruntuyu öldüre- Devletin bö;ie bir karar vere- ticesiz kalacaktır.. . Eğer Alman Je~iultıl~ı yal- nelerle 1n&iliz vapuz;ı. gwp ce!li emred!lıni~ olıııa~ma .. v~ 

ezse Taıatı ı. l!:f'.er k&bul ilnıekBöumıl diyle derhal: ı bilece,tinl zannetmi;orom. Böy- Bundan dolayı iki muh8;81ID nııı harp gcmileruıe hucuma ~ıkıyordu. h'ilolarunız cuı.ı.ıru bır deniz hıtrbinın bugünk~ 
en kaı;ııınış 0ı.!zarıttmış ve el·' - . Y .~ ~ir tesir yapacağı - le bit' hareket !:>ir takım adam- tarafın den;zaitı ku\'vetlen ve taiıais edilsÇlerdi yaıuı~ torpil halde açık deni~lcrde itli; kru· §artlarına göı·e bitaraf geını-

a b<iyı~ bi .. mıydı? Hem :ıı ~ umıt etmiyorum. Da- !arın öldilriilme!lile vey& sari p!fuıian mutlakıı biribırine mil· atabilecekler ve kuç.ık topı:u:ı· vazörleriıniz ac;ı.ktıı.ı:ı ıı.lılokayı !erin harp B<J.lı1ılarıııdıı taarruz-
Qnradan ayrı r ışı Yapmak için zıyade bu işin iyi tarafl:ın bir hastalığı yaymakla muko.- savi veya muadil _ ohnak ş~ nı asla. kullıı.namıyacakıarLU. temin ediyorlardı. Eğer bu rol- daıı masun kalmaları kahil de-
llıdırmak ve~ ktıınanc1anı da v~dır ve herhalde bizim lehi • yese edilebilir bir cinayettir. değildir. Birinin. bakı.~ ".azı • Fakat mUda.f:ı.asız tıe'1.ret ge- !er aksine olsaydı da bi~ ınüda· ğildir.,, . . 
·ır dereden su maı.eatıa bin ntJze .. ~1~ktır. Belki sizin dü- Buna mütedair teklifleriniz Ü· vette olması içın die;ernıden milerini ~tırmaya bruılııY.W:ca faaaız ticıoret gemilerine taar- İşte 

0 
zaman Lonl F!sch~ 

:c11Yordu. Bütün rtınnek icap §üııd.ugunuz gibi aleyhimize gi- zerinde dunılaınmalı.dır. Benim faz!:ı. denizaltına ma!ilc olırrun sarfcttiklı:, ı torpiller.~ı '11t!:h~_m ruz etmek vaziyetinde bulun- harpten evvelki tahminlerının 
unıan bir an- ı decckler de bulunabilir. Fııkat de sizin gibi bizim denizaltı za,-ıırcti yoktu~-. D<:w1.a_!b kuv. b~r. ma!U'af.ı. m.Bl o!~ugu g'lrill· ~ydık. ne~ daha müthiş zu. çıktlğuu görüyordıık. Bununla_ 

.~ ti nilı:ıyefi!~.:1.- Marki ~~r pek eltalliyette kalacak- lruvv,,.tlcriınlzin ınkişa.fında. en· veti ittihaz ediJeCrlı: plana ve du. Torpıl yerme. bır kaç . to11 hur ed•.rdi. beraber Md.ise !gilı.: aI!llı"&ilı 
....,ı Verebildi: ,... BU C&- • ı dişelerira vıı.r. Şüphe y~k ki ya- meı::ıleketin hw;usı şartl&l'lna ateı,inin a~~ .?'1:il~ neti<.-eyı Bel1iın bu iddiam kuru bir ğını şıı.sn tm:ıdı. !stıhtıa.ratı· 

Eğer hakikat v _Kumll;?dan; onun bu kadar kın bir atide, Almanlnmı alt.ı tabidir. temin .ettigı gor.ildu. . . tefahürden ibyet değildir. De- mız A.:mo.nyanın lugil~e et-
n vardı· ·. e tahkika. lUızamka.r hareketine ve tar • ııenede.,heri tatbik ettikl~ri mu- Denizaltıda top Dc~ızaltıi.ınna yerleı;:tinlen !ili de vardır: rıllında bir .a~ tesi.ı ~e; 

ıu taleb<rı;J; hne!Jı e bu ıse; siz zıye verilmesini bu kadar iste- azzam proğramlıı.ra tekı.bül et- • 011: ık~ ~luk top~arın. harp ge- Manlıara clenlzinılA İr>gilia bilmek içirı yu mı. yahut yırmı 
'1ıtlıa1< 111 0 d &.!'~•nıı .\Uzirn! Ycrek söyicdiği SÖ7!< ·e kar-. mek 1izere milthiş hamleler E"er Almanya. b. arbin ba- m_ilerını batır.acagı unut cd_ I· do>ni .... ı .. •--·- ta:ırrın.lan "- deniza!Udan.. fa.zl a ,çıkara-

Ven'--•U ehi anlıya. ta~ri- 11. Markinin yuz" üne dik'-•" " ) di Fal t b üın.it boşa gıtmıır _______ '-WU'llllll """ teri 
ti kuın::'.'.,,_~· Fakat. bilmeıın .ıikJtatli baktı. Kelimelennı· .......... a. yapınıya mecburuz. " \fillda (lDH hPrbinın . m.o lik . . . ta ~ hatırlan:nalıJır. Buııl....,·fuın yal- mıyac~ gos yoruıı. 

~-.u askerlik ve 'd ,;,. agır· •-•af lleMnt bir mill!'tin böyle olduğu dtnizalh\acın <lört mıs· tı_r. Bırdenb~ o~y,;ı çıkan d~ ruz biri (E ll) oıı ,;ıra tıırpil GenıiJenn . ~a~. al~& 
?ldan bu teklifi ı are .,,_ ~ uz ederek: \ "9.hşi nııullere müracaat edece- 1i fay,l .. •ına sahip olsaydı bil· nızaltılar._ .hı.ç bir ııaın;ın bır ta 1 'çindeıı, Nara. ,,;;1a- lıart>keti tl'ının edildigı takdiz:· 

ını? Ben Ön• b ~ ~ - Pek iyili. .. diye sordu. Bu- ğlni tasa.YT11J' etmemekle benı.- yUk bir tefevvuku olacak"" biz harp ır,eınısını topla ba ırnuya ~ ası:~~dan ve Çaııakk~e- de bu geniş ~par~to.r~uk li· 
il. Ylın da sı;.! 11 ~ıh~ti a.- ~ mukabil ne kazanm•ı oJa.ca. ber böyle bir va?iyette tıiitiin ciddi tehlikelere maruz bulu- mııvaf[alı: ?1aına.mış~~r. nin d-.ima müteyakkız nö~t.- manl~n<;Ia ~~~ak ':.İ 
~vereyim, ona g6"ı o.. cız Marki? 1 dnnya.nın o millete karsı ittihat ıı.:ıcalı:tık. Beııı.m ".l:'a.set ~Uıgın;ı ~i- çlleri önünden son derece m~t.- rar .ı::ormıyecegı muhale ileriıni-
• ~t iııe gayet 1-l.ka.:rt ~ - Pek çok şey kumandanım ı I edec~nden de emin idilr. Dl- Bu husı1ııta daha. PSaBb hU· rallık aleyhındekı ~zı ıddıala· hi< leblikelcri gö:ıe alarak ilç dedıliyordu. Yalnız gem te-
• eda Evvela dedığimiz gibi· l!:aly~ l!er taraftan bu clnayetJ~re te- kUm ve!"'bilmek için o harp a&- ra da. ~evap v.ereyım: . . defa Marınaraya geçmişti. Bu zin de denize ıL<?ılmaJı:~ 
~~ 'Peklll dlyord Be.ı. adalet ve nezaketine bütün baı- 1 vessill edecek taraf artık bita- neleri içır.de df!liz ilminin e;e- ln~ılız ~enız:ttı ser;;.:1-Aı te- denl7.altı Marnıa.rada yekiiıı ı>- reddüt etmeınelen ~y ~anın 
, eizaen alellcc:1" ~e kı hayran edeceğiz, gönüllerini' raf vapurl&rla muharip devlet.- çird!"i ;n1o1A.plan ve terakkile- şebhls ve.ıcat ;;;~s°;1' • d • !arak 00 gün kalmıştır. Yıı.1- Diğer t:ın.Utaıı bu ·~·"en 
ı Y0ruın. Bu Hn e .... '!'.~P ııı- kazanacağız. Sonra. mut:ı.sarnf lPTe mensııp olanl&n da ayırt ri dikkate almak lll=nmdır. ~a1din_lo.rı8'?1~~ 'd a.~~gı r: nız bir defasında Marmarada gemilere hucıımu. ;~ 
le llıllaaıld · · •-q ... ka- vekili Ta.li.t kendi · tedi.. edemiyeoek n bu yibdeıı bü Mesela ben o haroten evvel gı . ı s ıyı en ı•,ı. e • 47 gün geçirmiştir. Tek başa- çıkacak kaz&J:ır aebebıyle .bi-
l de llıild&~~l~aı~ Kumandan pllınış olduğundan m1:mnı?n !ı!: yllk bitaraf devletlerin de ~ denizaıi:ıı'ann top lnıllanmıı.laı:ı- k!veti e:e alıyordn . . ı:l\kat de- na. 101 gemi babrmıııtır lı:i taraflan ve b~~ Amerika 

ııa t&bit. ~ fkhda bulu- cak ve b~ kargı va.dettiği işi korsan mUlete karşı harp ao- na muhaliftinı. Fakat harbm ~lb hmrusuııda bızıaı gay<>- bunlardan biri büyücek harp Birleşik devletini elbet lruıdıra-
'!lnıı ki bu har.ık ııunu unut.- Y&pan.k biz; en mühim bir tehi!- masııı& ~ olaca.lrtı. muhtelif ıı&thalıı.nnda Alınan mız mahduttu. geın1ti, llçll topçeker; diğer bi- caktı. <Arkam tıGT J 

' ~ e;!alka ltaı-- keden kurtUM:ak "··ımıa dinç' Alman ndıt hlletinlıı ~hl- denimltıları toplarDe bizim çok Ortada ne Almaıı filosu,, ~~;;;i~--~-;;-;;ı;;w...-.4.ııııaılllıdllııll.ıııı-.-.ı-. ... ne:·...., ""~ *mir: ' ~ ı'efZ.-.-- - - - - - - - - - - - - - - - - - -~AT1""ffö""ftill 
... (A.rlcw var> Llilt>U.:..t..zı.rv..LWLL<ıJWlL.WWWV..Vı>JIJWlL1-- - - - -·- - -
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Çol ı !;f oliımın s...nııaba:ıdııki 1 
m aif k. tti muazzamdı. • 
• yı ıkinc d<ı.":ı c::ı.rıı.k hem 

ycıı.cık mağlfıp etrn şti. 
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Adalı Hali', .kahveye girince, 
ca Yıısuı, 1' 'OCll · ~aııuyı 

ı l · ır lı. Adalıd. güleceıt 
hal k .ı.. 

SABAHTAN 

SA~AHA. 

Aııadolu ve 
Sayfiye 

Mahmud ım Sah - ede - -
• 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---

lan lileşlmr bir 
~ u• atı;r--_nz I"'= Y ..i 

scrdu: 
Mollanın Sanş andal:ı mu • 
falti ti L ~llorman n tul da h .rıs: - thit.n ir piltn-

~ l'İ ı:.5 er lira - Polisin e hli v::ın lt.ı cııım !stan.'l:ıl A o, ~ollay:ı. yenli 
.nı.: in br.;? •• 

A! us;· ıl rolt: 
· ın \aJar ~!mı t. 
H htt merakh ve pclıl.i- dıı;ı ıı _:da sol fi' - M. lık..,nıe teı..t1'"" ? levha! ındıın ..,, ' 1 

Tan ·ıi i k ç ollanm mıı.-
7a! ' .inden bahsediyordu. 
Koca Yl.suf, ialla.run. r:ı.r 

- Ahe, bi ·do sen tat da gö- • e alıml rın uıı. •-'" ·i t.ı.- ·--~...;;..;:;._,... ____ _ ---
• .>'~ ma Jiip ecL"C('~İJıe em.ın I 

l :;ıldl. 
uı;tlf, M ·;ı tekrar Aıı, • 

:ayı r.ı.ığifıp ı . .;ni haber alın
e:ı. ir.a:ımauuştı. Yu.ouf, 1st n • 
bulda :di. ~ ı;u &ıretle lıa.lıcr 

idi, 
pcl: ıvn ~tlıil;. su 

rett ya • rl::ı.rdı. 
K~üıı k:mv.:ci, iıd..-t:ı 

·r pe1ır,-:ın i3'i.Bsı idi. :e:r - 1 
biri ıiııdcn o c'ıı.n t:nbe!'c!.ır o 
lıırlardı. Türlcıycd~ C'l:.n bit 'l 

. haL r• orada o,~ · 
ı'şlerd;: 

- Pehl' M:>ll.:: A&'ıyıl lI ıil d~ T'"ı;.-!'ı:-"nl'n 
yıoü llii da.!,.·1~tl veu ;r e !dır ·ı ~ TI o 

O l•,.vrc'Je mulra el dır:şti: ' • :ıl:mn W'l'f".'i Tep 
- Ya. be!. 018 :ı:.' • 1 ı,.i hanlıı.rda -va• r'nre 
- Vall•hi y<'nn · • A.dalı b.b• den· · &irdi, 
- İnanmam... Mm verni: 
- Doğru - &Jamiin. ıı!cylt...m!. 
- ICim ıiiyleili eana•. Kacı :urut F >e!i "' bfr 
- - Sar~;ıalı:II' ~re::ıind" hn - kö ~ o!urıı:ıuş l o '..IŞlıyorlaı l• 

ıım füıdırgalı .Mei :ıı pe!ıli - Fili ı;mı<l..lll btr'da.ıı Anla 
-.ıı.n ! Y<";rC:u. Zı: ?allı Ffü .elinin • ı ·ı 

- na· ~ mu nerem?.. yl=, sende ·rpr •:ır dik-
- Yemi.-ı etti be! . f~ <!e 'tan rol\' 'l., ~~-.ıt' < • kunını•"a 

bılıycr!.. •şl • . S' k """-YllP 
- N ·ı,. vcc iR?. İDN>Cik hm~ 

n>lb !.. 1 
- . " al . ış tut rı:;ım ! 
be 'uk ç t kı.ı;;:'11lara mı 

.c:ıldık be'?. I 
ün;" ıuzım ne ~!: .., 

_::·T ey, bu herif lıept'3l ~h·ı 
Jiva , be'?. 

-- p fü·;m be ... 
- ı·~yı bır:ı.k A" h be! ... 

1 F.: '"w'11 pc!ıb·~n ıı;ı oo? .. 
- T (,, l'tnn bLl!o' a b ! .. 
- Naı:ıl be? .. 
- A .., • nvduramadını gür i 

':u .Mollaya be: .. 
. 

!w1n • ..Lıen tu ""~.~o .alır 
..52Uir.:'r be'. . .., . .ıı. 

mhtınL'll lsta ul bil müş-
Jıiil '\"ünlerdt" l:c-.:af' J en 
: :rtuı; ııış olacalrtn- • 

bt.r. bul ve T"~Y~ •n nıüte
k· !t, ttul • e ye · , iwL;ı te
veı;' = çıkanhnası mut ıka 
iıarp ihllinıı.li k:ı,..., :ıda :ılınmış 
L ~ tedlıir dt!hcıld · Bu vaie.n 
pıır<;:ı.!ı ötedenberi kendi kendi
ni !:~ .. ; .. e ve etinden '"uğıh-j 
yın:ı ke.d:ır h::ı· il-trnıcını An:ır 
®lı• · mecb •mıır. Har-ı 
bin daha n ııafhalar ·· ~ro-
c~, tizi Uıa. ne g'lı.. -pı_:ıı:-
1 e k~ ' =1..u:ı:ı. 
d .. 1?.rlığına. gö ·be · 
ımel< brle bugünkü c;;afcb;' ~ 
Avruııada.ki tc.r- ıı.l:' =~ ~ 1 
tunn ~r çok mı tr ;:ı. du: cbi 
'der. llele önilın~ız ~ki kış büs-

lüıı feııa ilrtiır. • erle l=ı:.ıl.ıışı 
Jiriz. Bııreda. f,1icli. olı:ınya.>ı· 

lıınn, L ı~ Aııaı:loluda akr~~a.- J 

, y n bulıın:ı.claruı Y: 
- K :ı.ncd"' ·,. l •c P·I Ti" ibr"h!• ke>ltı, Aliçonmı . :ı-

aa o.l ..,,ı- viH;,,.ı·ı;. • 1 • • 'di. l'ırkn 'X ı;'.i · .:ıf'ı 'in bu SÖ'/.leri vusu· 
Te ,,. 1 

.. H r.•~ v hn bP'. ek 'b: Jıal :n;J 'i.:. 
• A-l•l•yı tiyle • J alır 1 W>..1m'~J A.Ylı::ıaı "nr) 

• ·'" . be'!.. 1 -;;;:;;-:·-· ====;;:;;:;;;==;;;-;-;;c;;;-;;;;.;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 

le b' r ık-rird l'!tanbul \ ~ lLl 
mıişkülil.ta <'il;;ilrmelc · e j 
J.ii;;:ım v tl:r? Her gün .tı.u:ııbul 
'o 'fraky:ı lızll=m bu .... ~ ı 
ieri btılan ve fruıl !• ·m roımı- ı 
lcri !ı:in gelen treıı' cr, ı; n 'lll l:ı.r 
mcınlcl: ; di'er h11:;.;.l il •
vıı.çlanna tahs·s olu :abilit' t 

.ııtı. "'" 
Y"nsu4", ! ~ut ?il 

re ,,.. p~!ı!ı = ~ --- ----; 

i. Iet.:net pclıli c· t-----,,,.,.=--"""',_.,,__."""' ___ _, _____ ~ 
D..lınan tcdbirl~rin .!'m.ez; 

Pe'•livru:, ~ fL:ru,ı;ıı;tı:ııı 

:üre-: · de l;u l d".uı = ''. 
- Evet, buiun<lımı .• 
- Ne 1d..i be?. 

yesi. 1 
Fı:.k:ıt b<:günlenl.c J,ül!. le-

- .Ach': y ildi b<' ağa!. T ... ,,.. 'f. ':!'§e .:-
-.Abe nesıı ol lN 9 

1 
1( ·.;,.. ,. 

- 0:durdu i ıtc . il ı de kıl· I 
~ııı:ı aldı yürQyi'11 di. _'/ 

- Hepte:.;. eaşınlım be!. Sme'l~Q11. 

o c. irb · iııi fa
ik. ıceiimed"r 

tc, beled(y•re. miirıı.JııaJ;e J..""O· 
isya ı mWüm vazifeler du· 

e •or. Tren ve vapurlama 1; •1 • 

cit ıt l .riyip ueya11'~ - k:,:.· 
ı i;h mescıe t iki , ,. 

tnli!JOJD hil ı.;;.e "'e i. 
b.ı v~ k.'.ıdar : · ~ -

- Halla, ço' .yıı.maıı . .. . . 
- Nasıl olılı.. glir~a?.. 'l tıı.::ili!.ıu tet..ı::..: dl;· 
- ,f. dalı ile bil" çxuk gfüi OY· ı cek ahır.oak -~il? u ~ 1 g • 
i!ı__ ~ go;ür.._ l 
·- Tehcy! .. Deseı:'e ınra bize 1 :.1° uirıizin o -7lllı. .. ··e-

ı:e!:li ııe!. lı-ı bikun c:~lti )e-
- Eh! •. Öyle.. Şim!Ji mrada gfu.e ıııWl .dagı . ;.ndıı.n O-

llP.lll\10 ?. lü:ı ine kadar at b-mek, ci-
Dedi. rit .,y a.:J 1 gU:: , it ' " 
Ko<'a :'.foouf, ua•ım• alr:nı;m. ktılk ~. ok t.BIM:, r.u. 

ş· d.i. ortaya bir de !4ol la eı • ı~... ipi tDııııı'.nıııal:, 
wif.l. Ad:ılı Halil re ~ ~ır.rce I yü)mel< ~ ~ ı.:.:;un 
kszunu pay et,., l?e uıJı rlıen ~clı!r .kale ' ak •'"P ycr-
bir de çob.ı :MıuJa çı~ı<iı; 1 .lere tm:ın\lımıı.h gilıi 0 gün! ü 

Fakat,. h~ n.c o ıı:ı I• . yııı;amıJ< hakkın. ver::n bu 
Yı ·ıf, bir tt"'._lu .fi:ı.mn bi.r ııporc..ıan bin bir hllne: E"' ı;Jtt.. 
pctı ı vun o!Jugınıa l:anıınt gcti- ... t. le ..___ ~ ı.. • • ! t'I'mia.. 18f' Y u.,,,.~,J~ 1-'""'" 

"wlla ~:.,,......,,,_ " 'yı '!lu <>- !:- l:ın, dcs ... ye kwı;ı;aı a' n, en 
,_ ' '1.U~~~~ '- 1 e:sa.feJ nV..~ oA b't ra! .. Llldn, Ad:ılıyı 0 ., = ere ~ 

1 t:ı tı ycrm~ onnn itini gıcık- ••Y gıbl açu~.ı.n en ıı.~ t:ıın 
1 ştı bir oyır.lC3.I: tihi <>yr ıt::, bu-

IFoCO: v • uf kendi kendlıı~: gfu tliJ::.;ı.m.itin t..i!e :r.or 1.opart-
- Acaba!- tığı suı:lan .,:.ttıkl':,n gllllel -~İ 
Diyordu. y,,wf, l".:ımar.m dev le dev= .gı.;.rzlcı. ~ •. 

Jeri.'l len Hi. H !.;! ve 3.Ç"'l .. dik yamı;.9ııra bır CO~· 
he.ı' dı.: V"( j di' :;rlc d ıs! ''l· ı Li:ı sıcvik!iğivlc tırmı..rıan ~ere 
4ı. Yusuf A(.!clıy:>. n .n tl:ı- rop.. ıllnlm>c :.t:tııtl= n ·:ı· 
ha yenicı ve ust~ bir l',;;l · :w lı. !ar{u. ,dl gö'.tü inleten, rı: :· 

J, lı IIaiil yfltann ıı.ltl v:~~ 1 ' ~' 1:aII~:a.n p.rkı:.. , .. 
ıch O, devrin en nam - b:r r .. h- mald::ıı ~. c.. m;ptan şı . ıc 
ivr idi. Oklms:'. J,uvı;c•i, peh-ı hıı.."ltlı ~.- y.:rc ~ al. ,gibi a
. 'Ullığı olan b.ı.: au:ır.ıdı. J:an, ı:zfe- den z:ıfr.re ;ı:oş .. u >'C 

1 rıı.t, ~ 'ııi delf1'd . ~ır•cı l r~1.) '1e ı:i11 Ti. k ı;'ibl 
ı. !..akit!, :Uollıı., ~ .clıh u, .. ,, lı d" rl · • ~ ~Y :n 

dı tıc r~li'< lı;r yayu b '17.İ • cdauın=ı bu ,t-ı. e.lı: varlıf,'1-
<yC;rfuı., ıylo kUt !:? d ıir de- mu rı • ..k ki g'.ille taıı1an tc.
tY Y"-Y• r ve it" Li:ı.'!Zdı. tik! da .ııaıt:ı.n:1.ı ıııüfil:.ıt ve 
ı:ı.:.,uv t. tuğu yer• bil , icat et- lli=L yilz:in<le • 6 tı.:.kçe zor-
t"~i ayıuıl \Tardı. h kf. :-ı.c.lı: ~c!l;;ıni ve do-

~cdw ooııra Adalı 1 '1 ..:.yısi L ı · ~ efendi 
'nü;t.i. ·'"'lt, ne d - o.an 'tıll' miD ti:ı =r Y:t."1.Ul -

lınııı ı:ı.eşe.. çını iı. 
1
3 :r. lıl m=a l'UI"ncıya a.d:ır -· i 

yoktıı. ! gıtt.;:in:. fııkat i>ım:ı i:nk.m 
0.1' .it ır 1 o.ynı;.'1.>l ve 0 ° , il;. v:ıh. 

0 
'"ıc do· 

.. ııe.J<:~ vu 1ı zkaıe ğıışu_ı;...ı b:ı t\"Smdıı.n irsen &-

Al y okuyruı Ad:ı.lı IlaliUn ~.~~ "'-"•- ve J.. ıhra.n.:ıı;..k 
,.;n-di ·"'""' "'illmiiyor<lu. .....~ .. ~ .. 
.. -·· "~ "· ha. le'..i.lıkn do.ha .1J.j( • Ç;u:ı.a!: • 

Adalı, dü~üniiy.-ırı'.lıı. Rcııiilsı· ka c drot<.ıı.luını .c Isl!J:J:.. 
nl Ko ı Yusu!' gibi l>lr nclıliıı.aıı •~• mda göst. ... rdi~l akla s.i;· 
:nr;ııd. ıt'.a • ..., <'

1
lmrnMaz ik!l!l n ı.-1 =:;aıı lrt>Jır.uruı.1 1!.k m~ıık.•·<t

al o:ılup ela Mollıı. gibi bil· adam lcnn..i ~~.cak ı. . ;ıta~ın mc ,. 
Yl'"clılliy•lfrlu? cı:..t old ·ı.ınu tla aıılı;/ornz. 1 

~ 
..... ---------..1 ı: ..ıı. OO.';U(llZ.lla r..izl::n ııe

f2JıJ.ti . c Wı.lıp ta Itma.l €(1Ql• 

Jl.U• sa1-a 1.Z L· de gcc:ı u: <lla?'.lill rıiıb-
'l D ,_........,,&&• r.-m LJrah:ıL!c:ini lıile ı: ·ilk 

1 k d bir zovlUe b!zloriu 1':.ızın ve 
l a ~ a ~~ ipıı ..earfedcn ~ -tle.!' 1 

1 
Ja8imli bdıaır m :· lııııka-

0.w;ırm, bunl:tnıı «ı. · ve. 
JD1ZlD ~ parçaıı evvel· eh~ ..,,. i;-i b:'ii.!Je.. 

:11ı!~•r. hı= := .ri ve çalı iyi gc w.leri i<-; -
ki llj>Qt'U ba.şı l;oıı bııUnı~p 

1 

de bulunan 40 ı:ıe.~yı ~ ny'l- cim"IU v~ tam ilımaı:ılı hır 
r.a g~ ~ umumi - r.ııllışı--ıa,: a bağlayarak :ı530 nu-
ycııiıı.deın tek lir •Mim ~" •u- m:ı.nı.lı had< n tarhlyaıi bmıınu 
dı:ı gefuo ek ve !?unu nin::n ııeklim> sokıuuııtıır. 
~,..!!ll!l. kadar gıw:te-:ız 1 Bugiip teııblt 1'dilaı ain1e17 ~ 
"m . memurl•ıi;ı " ad- l lt' . . her vatımda_s r 
TCSine ........,,~. Bu • " 

.. -4~ yı:;pmııka müke1leftir. 
nu doı;ru olarak yu-ı bilen B • ,k erke!:: ""'-.l:ml!!lı.şın 
~ ô!:uyucu= liste~ııi ev- ı b:ıft ııec r,ü:niiode en az 
vclce neşı.ettiğim!z kıy:netli dört sas.tli oıpcr ~ mec-

i !eri tıı.kdinı "ilecı::•i2. kılını~ ve hc.ı- "ı·üıccllcf va-
1 

ıı.roqın sıt-1-ıatini bir nevi si -
gorta =i: :=.r. 

l~,· 'il "' :iJ;yeııi bareti.tun 
ya- . i!'ll nı bur ol:ın vat:uıarış 
Lır men; up dul'lan k\!l!ip -
lenie P.11 ufak !arına -rnrın.oa
" krulıı.r mua;,;cn.e ~ler ve 
W!.S' • sııkat, z:ıyıf. ~ilr 0-
laıtlar ;.ıcc .i n ted ., · ''e -:.me
liyat ettirWder. 

T • .._m sıhhatli almad.ı!:çe tr:zı. 
ılilcriac iidev verilmez. Bin• 
leyh bu•w bi:: kımıın ma'buıi
ycti olar al. l\'Örm~k ve karı unun I 
emri ye · 1c r;etlı ilmek için yap· 
mnk dtj;il .ıarar'.u t !it 
ede:'. 

Her f 1x b gereıı: hndi 
s ı h at i ~e g er ek s e 
'tl<'~ıMı:etın ul . JJeratı ha!;ı
mn -'1 t:ı ~ne !:oyulur ve ı;a • 

lışılın;a mııl<sıı.t h:ı."11 ol!ll". ln
ti2:ıro 'ıı. y.ıpıl:ın sıı"r vücudu 
te ki tıd•n uzuvlan J..-ı:.• ·ct.L:ı· 
<kir. 
~" lıavıı.t ~·ol· . ıakj ] 

ti.irlü lıadisel~rc k~ . : mulra • 
V(> •eti.1i .:ttmr. Ye ·- · l'J ı:po· 
t'1J h!'vcelc ve metodik bir ça
l = ile ~· 'P!l.'IV'. S[':ıı·u kol 
·c:ıı, a~:· .. a!rttr d!Y1Jı-e': k-.ıl: 1 

ed2nl . 1 :n k -ıfüleriı~. hm 
d nı n;:; "') o 7ı.ı.kları mill 0 tf) h.i .. 
'\ıll'1f t €c ~ n f c.;1 .a O';;ritşH.ı, f'. a 
d" kin ~erdir. 

· yle ham.ali; rıu ih ti:.!. :ıı • oo.-
1 ı ~ . H le kam'l>n Jl
ra.Llarının kli;iik bir tedkik ile 

accl" &ıüne gcçil.mem fuı.'?l 
gcl • bh· nı.<i ye v ,-dı_;;ı r 
şık.cb, 1 

htruı::ıul ve Tnky A! -
Uolll kı.i •hırine · enle,.- ~" ' ,.. 1 
bir de s:ı.yfiye akını lm§la:ınıf}; 
bu kın im. mıda Aftadolu 
Jqyısı ı i eı !erin kiraları al-ı 
ır'.lŞ, ... llmü,.'1:ür. Geçe.ı eeıı.e
lri f Y""tl:ı.rla kıyas kabul etnıi· 
Y(!('ek kira i:rtiyorlar; kıı.p:ıro 
alıyo.- ve dıı.lın yüksek fiyat 
bulunca fa.de ediyarhır. Eren -
·ö ·;,..de bir kö~k miliilıi bahre

s!nl.-ı bir kö')emne bir ,.,,da inşa 
olu '. '·iki ad~lı ~ir ~ılilb~ ic.in 

1 
m:ıvrum · 300 lir:ı. ıstem ct.•r. 
Anl ±!d1ğm~ ,..·· ~ bu evin in
s..ı.._;;na i.:t• ~ 1 ra g·~tm:yecekt:r 
b'1t' .. 

~11.1do' ı ıa:;ısınd...,_ P.~yrıyıı 
t:\ lcri b ,1 V. • ,ı.r kıt =? H:ı.yır .. 
r~ .len · ~e istin!tdcn 
Eöyi"Vll! ·z ki ev el'.il; fa. 
lcat h.-.r cT,in tlttuld l,il11, ev bu. 
lunm'"l H'"':-ı ş:t~1nla...-ı, kİt''"'cıla...YID 
..:.;.::-.._,_,, ... ,.::.; t "' \ille bir bu.li-f'"'-·- .. .. 
b:ıv~sı ...... " · - "V • ıı~ t1-

byı !· . :ık n al ra <;ok "t -
kat'i ve m·ite,.nk' • olın:ı.:ı. bi-1 
~.-in* t atif salııbi olm~k ,~.·
f~l~ı·i c'i"şUyor . 

'Thı"•ı;et St.:ıl 

ir milletin mukadderatı da 
lı · n spora verdiği ehemmi -
y 'e k imdir. Sporcu alara.lt 
YCF n bir Türk € i ce , ede m - E 
hır yırt r, k plan kad.tr çevik, .27.4.!JH p::ızo.r ffıinÜ saı.t lO 
hey ·U; l ·r as!:ı.n k:ıdar l."11\'Vct- d::ır iti ilkbah::ı.r atletizm 
li, en arum;ı ' ger"Jn ccz yerlerrle m :.ı::ıbalwl:ı.rL"U ııa~ • 
tr.:- nhi..'l ı;'!:ıi at:ı~ '.l '"' b·r Ley- :M · lal'llı ne' l'7i ~.;.-;ıC!a 
lan j:aı:J~r ç •.?>. ruısılı (;. 'nde razılıd:r· 
her lı ~ı e-.;ecek kad:ır hıdret· ~ Tu:.ycnhır: ıoo :mı.; ~ r.cn 1 
li b:r tor:ıdır. alliı,m::!, gı.Uc atma. IUU. .gori: ı. 

Demek oluyor ki bir :ıcil!c;in 100 metre. Katogcr:: 2 4'00 
y:J.§:U'.uk hahkı o m !Jel\ ii.f.l\!· mı:a-c ı~:ıo metre, fülOO metre. 
da ı: tiren ferdleri.'l u!Wcleri- 110' ;( ... oo mfuıiı:.lı: 
ne di~n y:ızi!clez:i tııııı mana • Gil'.le, dis~, cirit, ~ekiç, yük· ı 
ciJ'lc y:ıp::ıl.ilmc!erl :u~ vü- sek. uzun, uç a.d:m ,sın!- . 
cıı!.!:ıruun o öıl ve ti" ~İfil.< -Ol - Ka.~: 3 200, 400, . j 
:-ill: dalı:ı. kü~üb. y ıştr iken~ JtO mı·.ni.::ılı. ı 
zırl: mnal:ırı ile mlim!..ünd- • Dısl.-, cir:it., sırık, \iç a.Uı.m. 

• .rad~mki o cevher lı' ':n I' 1 Kntegu.-i: 4. W, 110, maru-
~wlu v ..,.· r onu ı.detmel 1 :ı.lı, · it, ylila.ek, t.zıın. 
p;;ı;!;ıw1ırm u. lıcr Tii .küıı ı Dıltün neri kıısııl:ın seçır ... -
bir U:Un bo«ı.ıtlW'. !eri sab:ıhlt•;ıoin • ~ ılır. Önceık-11 

A t B- 'kta.ııta yarnlaea.gı prii~-
;_.. e ( la bikllı.;le! i.llil.clın.t· :.ııüsabalnı· 

Hifül r i\Ll; ..ıJ<."Bel ııebe- lan 3 üncü ve l i1ıcü katl';';uri, 
~ .. ~doo..: 1 inci ı . .1t4? Tori ill birlilı. .. e bu hai 

K!übilmüz nr...amnam•·Binisı te. ilo'r' .. '\t-rba.."1~e stadmdv. yap·
'27 inci maddesi mucil:;' ~e alo!- la:caktır. 
fule umumi h<ı_yet içt;.= 4 m1- ~ """':'!"''.:71'~"~""~™!!!!'!!!!~"'~'*~4-*!:!!!' 
yıs ltH1 pazar günü s - 1() da. pırları, 
kliio binasın-la Y• pıla aktır. 3 - 1 
KRYrtlı Sz.al'm tx.yiıı edilim gün deVl'C ımı 
ve eaı:.tte ~-riOeri rica olu - ibras , 
nur. !!:, - i re hcycl.i 13e'f.ırıi, 

Rt•n;ame: 5 - Ri..ıtçeu.in tıısd.iki, 
ı - HlısıQı lıeyeti"' mesai 6 - ta-biyııs:i kan.unu 

ve • nı;porla.r, hükümlerine t ılrnn l:lüıı is-
~ - r 1ap mlifetti"l"l'inin ra- minde tadillt. 

• 

Onu tnnımıy, n ,'IY.lmiycn var· 
mı .r •. Hiç = etmi OTum. B:ı.-
husus ok Y!- • ; ;;aıı:ete k::ı.rı • 

}eri .irJ. 0

1 

un işit4 u.::'.31::!!~~~~~~~3:C~ ınıy n bir ı..· i '.le yc»;tur. Fa· ,. 
k:ıt go.· ~iye:>' r b lunıır diye 
.-ur:: k.ı&a.e:. keııcıi< :n. tarif t-
~.ı::n: 

Orta ile ' · ı.. yw .. 
Z:ı.y.fa r:ı.1.ıt 'r 65 Wt fut. . 
~· ~ g ::m r ·e lm6ır ~ı _ .. cn ı 
goı;ruııc nıcn l.'l"\'11, r,Cr hır sa-

1 kalı \'al'l:.l. Bll d<'4 mılann il 
veke.ul ı d'- k cs!..i 
ders!lın efö-<Lk · . iı:ııı.ı:n ve 
h· _, ı mcltte~ · .,,,zunlıınna. 

zi:;e-.ı b.r bi ·Lm c kc:rt nı;~. Ren 
CliRinc a.pa:,'l-ı ti:' eki oüz,,; ..... 
v C!"!'lliş. 

Saçları o!dul -m =· fi. 
1 ozofv:ı.rl i !:en ıırın dJı. on· 
!ara dıı. bir heyli :ıli.:ı.s dokıın· 
mu.e, kısmen hafific::ıuı;!cr. ı 

tti:tıi ba.•ı c "duk,.a t 'lllizdir, 
iyi g-.yinir, B:ışındıı. bir fötr, 
eliıtde Claimıı. ve da!mıı, ı:.vukat 
<:.:ı.rıta!an gibi tıklım tıkillıı ~ 

1 ln; !-"..ocJ.DUlJ. bir çantası yır ~ı,... 
O..ıtın iç . ·~ aJt.zh:q kCiır da. 

• sy-.ı vt> n 11· lıu-
l l ~:uı::: .ı.r. 

dlro. Bir de kr-ta.Jog n~'?fine ka·i n 

rar verdim. Dunun iU· •c= tBim 1 · 

da çıl<m"!ım. Kim.,e) i do!ruriır -ı 
l".t! de§.iı.ir1. Benim b..: • pr ra 

1 'im eşhııs ile ammıtila ı . · ı 
mt mu'mvclo v" konturato!ar 

rdlr. · r- y r: , •en tanzim 
eili~'ş• r. T et tıM"<ında r!:ıl 
'!Yılım •: , r. 'icll'i ticarrıtcl 

· anını çıktı. Binaena!eyh hem 1 
tic.ıret iıJeminde kayı •" ı;ic,i],..., 
riı:.ı ve ~ ile adli i -·· l 
uı l• yıtl rım he"l • uıunıdir. f 
Aks.ini iddia edemezler. 

ı;. ~im r..ec:' day::ı.ı:.:ınıaU.• ve: 
- V" •a' · ledi. Tic:ı...'"tt otl:ı.
dakı .,. · .J P4" lı" !ll cm· 

ma, a:r J ııfolti biJ;ı.uı m..ilini 
brm :ı•a;;.. lı" ·q Ç.r;;ili o::ıu 
' ak. Bu pıır ı:ticn al
dın?. 

"endi:r. ~Al ıım 
k ~bcncci '>5 lira.·.,•r. 33 ki .. i
' O'l~ ka vil.ct ' l. ~.bkbazla

r1 .. ' ·cdlcriİı..r, dir. 
- Ya 40 li. W:lar n ? . 

miyoı-. 

lun· . 
11.nl 

im i\•r ô 

B ı d va ve docy ıı rokın -= :ıit = ııetmcyin Ye 
bu J:ı bir ""t \"ey:ı kiı· 1 d W'-·"'"" 
tibı ol:ır?.lı: di'. :iı:.nıey .n. 1 

O; mı)~ r drı'ımdırıcı Malı
m t 5ıı.\ı:ı.ı A • "ılır. Y"ılz. alt
ı. ...... l~Jsfırltıl:: aeliye C.C"...!L dava
m ı:lıı keı>di aff>ylıindc ya hul.<ı
ktt &mnı .. ni ; !,. ıt rlnl ~ı ve 
ııikiı;;ctc" 1erin aı.iıklan mııl:.ıı.ke- J 

nıc 1F·rılir. 
;te b'.J z'.'.lt tl., ~ bun<la.n en 

beıı - yir · .,·; rw l tav-
' "'han der. talıli 'lı:ni.ş bu-
l uyordu. Fak-;t .g~~ gfuı vi
r.e adliyede giirrc,\yeyim mı?., 

- Muhaldı:ak o m:ıl:ı ·u 1h~-a-
1a: _an bi.ıi var yi . 1 ... r icin 
g i•tir diye d:.,:bı:!" Fa· 
ı-:ırt y:.: • .'llı:da b·' .ı ~ ı ilii çahrn 
dikkatimi er.: ti. 01"1 t:ı:rı' "gı· 
bi alduı:ı. Saııra vclı1!ten Üul· 
dvm. ı-:mniyet m·;JiL-ri'';:ii ilür
ci eul.M ncmurl.ı;rınd.m iki r;i•ril 
polisti. Bir.imine gctlrcrek yoı • 
la:r:! 1• r.ok ' nrıı ,.e ı~or<ium. Bi-
ri y· ç:ı. ftı;ıkl:ıdı: 

- Ilıı..ngi calti yahu! Jcd:i. Bu 
Y:tk a yeııi . .33 kl:;iyi do.landır • 
IlllŞ yuın l 'm Zi tel' li ~· A';; ·~ca 
bir kllç kir· den ele 40 ar ıra 

ahmş. 
- Ne diye, ıusıl a;-:nırı? .. 
Eli'~ i7:ı.t'cl. eıl rclı:: 
- f'>uı•uJ.. O k:ı.ıi ı aPİ!l· 

tamam. Gel de f;;ln:ıdi bı inci .ılh 
<; • •da dınle. EJrgu .... H yap ~'i -

c:ıJ· 

D"'ii. T~b·i lca 'M!' ILl;, ı.m • 
Et=:ıfhrı.,ua c\'.".·t a. · rvc ·:ı.,;
ladıın Nihayet ~. alı uu. ım 
Attınruı.: ıı: ut ı;an• -ını sal -
Jıya sallıyıı <"; ~·~ .et b~in
ci sulh cc:?:ll. ..;sı E y R, d !l 
ka "<ı"'~'la ~ • •• • vı.: •l!kr;,-ı; 

- Vav?. Y.ne en ·..;:ı iii h· 
ını:+ S~ i. ! ... e 1·100.r 

D' c bir . 'tlıkt:..!l sn:ıı ıı. 
corr ı.- 0 1 • J\ .. C'·:lın ... a • ... 
' u S 'm, soy adl:un Aıtmdağ 
~ Ugl' U B!ly!edi. 

am~· ıı ı;oruk.lu ';ı sıra-

- .Evli mı~.iıı? r 

- B::;lriırı..-n. 
- lkd-n cvle;ırd·:·m-sım ?. 
~· 1ımı:d f':ıim t:ı. "m ov:ız-

1ıy:ı.rak tatlı bir b . reıı>im içiu
& ~·:vl1' cevap \'erdi: 

ııı.n reis b~y. l:!u yaj;tın 
v k3 .dnr f'.>:>hr tt!l ~a:ı ... ·a 
J:r:.n<:. kim kı.:; "eı:fr? . 

fülrıyet idıli:ın:ı.me oliundu · 
' 1Dünva bz ve eı-1:.e.. ünllte:r -

s1trli!cri., ismi a!tında hlr mcc-
nnııı. inıti~ al.:ı.r~:: b,,ı icim al
tm:lıl l!l~J k '.;> '!'U "'k .. Y'!lacak 
djyor • a nıl:a.t, c=cı, di~çi, 
dul •,-:ı:-, tüccar •:e lr ;:-ibi eşlm'la 
melctnılar göı:.:lerip ""Tlca il 
:ı.lıouc lmvdctmeklc •e lnı cşhw 
tan 33 ünü dol.ıı.a~:.!:ı. ,•nıçlu 
clıı iıı.hmud .S:ı.im !tm<la ğuı ı 
aor--\"'ll ~ -.ılm.a.k \•O ... C?gUSU 

.ıuı;ıı.ı.,ıU:ı. icap "de:! ımramcl•ve 1 

""vc=:ill ol•=ıımek ~e m·~ >t~i 

ıtm ili e ı;- ;.1\ • .. ri:cdl1-
wr i.. :ııılaı;ı.ldı . B i ' . '.:ılı· 
mu S"im ·yo,-·1.l.a li 
~ Ren · ı. · im ve kültü-

izmet etli' ... rı ll malı:-
pot Tn tır mncnrn:ı imt.Jya,":l al-

uk-
11ra mı?. ı 

- Evet-e•rndiı-ı!.. j 
- P 1-J!'ıo • ver ·-.~ :>-~:rı .,, ı 

Malım '.\ E'.a= imtl~·ru; lr ae
tini uzattı. "\ıfüık ülıli .'!er 
ııcy l:~:mni ve Jı.cpsi w .=a 
u ·rtl'·Clü. 'B:iy~" lıiı.· .ış lcin de 
!Wımııtl Sait u tc\•ldf r.tmeh 
clo?ru ~ "lııı"yurtltı . .Biı· e;:a
Jcyh ' emil · : ''=ınt ; • ı·:.p • J 

te.1:n!r: 'i ıFC .. e:ıt t1r:ıo.-

1c miitl:le'w:: 'l· 

irı 1.;Q !;.&.tı 

akı ili.inci 

~htc ınilbadil hmıo1'11 hn -
7.i"fl1 < ek ,~c sahte cir ':me .. 
il''· ri i 1e =t!.'1 yııproo.kr ·lu 
Ni!"ı.-ıd <r roy::me • ; I \M ' RLık
kiy" .'C C im !a 1!'l ll mii -
r"1Ji" p 011 I"i '.lil"' ~ Glu afi'eei
n!n .. · · ci af'ır ceuı iı.ki ı.c.uhı? -
kcrn~ı .. ; .. " d"n de \"er' d l.di. 
S:. ıtinrıtı !!' mfi <t lın ll!riı: :.:ı 
k:ıldınlır.::.ln 1'.ı.klaır.la ts.Iep+.r 
b:ılu;.ı;ı.n a 1aul an · 'en · ve 
• tare;ı redılıllıı:!ıcln.. uba.keme. caııı:ıı1z:::!l~l':::l~ 
b•zı teüıiı:at ve .t .. !tikatı,n ik. • i 
nıali!e sah•t cıılbı ' ı.n b · a bır 
ı;.i.ine talik alunrlıı. 

Demir parmaklik hırsızı 
tev!(r e ildi 

Rumc.lihisarm<1aki m.eıı'.!.rlıkla 
ra .Jt demir J'l:lrnıa.k!ıkJ• ın bir 
müddetlenberi ç.ıılır'llll1cta oldıı· 
ğu gr. Ulr:ıüş ve bekr.i kaırnlmu~ 
e•:vc!k.i gece Y ısuf imnind" b!r' 
p!lnllak111tlnrı E5kİ.ip ,;:~tftrur':cn 
yal<o.larurıışiu". s.ınyer bir'nci 
!.<Ullı ceza r.ınht:r<~csine verit 
rn's alan mıçlu '\ ' P-~tgtıyU 
mi•tr akı., tevki< ed i ı rı ı§'.1!- mt:r:~ı:::::::ııı:ıııııı-



, 

22 l\'1.·. 

uz h 'P 
sal l!.eferi 

~:•• tarafı 1 inci aayf.adal 

den kun=ıyak;ıya şınıdi-
1 efe doı;ru ~ıri~ış ve 

İkmal ~ hayat ..... ~uştur. 
ııa. ı;ötilren , '· _ ....., naklan -elan yo...,..- Okya.ııu~ 
on:! geçer. Bntanyayı ko 

ular, bu hayat daıııar n.ıy an 
emıılyett.e bul~ııUııruımaı.lııruıın 
)'eşındc kuruldu. 118. -

ı-

--------

eclis· 
• e 

a 
t 

-ı 
ar HabC§ıstan f&U""•~~ 

cu...,ye~ hatnn'""""'uım llle\'-
Ul',ruz ka~ ~ek n, Ak- . .Ankara. 21 (&.&.) - Büyük 
da bır • ma tah tan, bu ım- Mılı~ Meefüı.ı bugwı Refet Ca.- yihalannın da binnci miiza _ 
1" 

11 
'müte~ edlnm(ok ruteziıı b:ı.şKana{;ında toplana- kerelerini yapmı~tır. Bu sonun

v:ııı ordular da, 
0 

s:ıva- rak Devlet Dcı:ııir)oUan ve li- eu kanun liyiharo. üzerinde g&
teıı=.m edilen hiikinıi .kyanw~ maıılan işletme umum idaresi çe~ mL:za.kerelerdcn sonra a-
lere ı; tinlebilw BilYetlt bu iJ. kaüt ııaııdıgı hakk·-~-'-ı' k<--' <".ı.gıdaki :ıekilde Uıdil ooılmiş _, 
!ar bu aehra · . tıln nazar- !arın ............. ~ tir . . ~ ııa mut ~uı. . bazı mad<lcleı'inin d&-tWı ümitler At!Aııtı~" bü-I g~m ~ine a.it kanun !iyi _ 36_!56 3659 n ımarah kanıınla
fere b:ığlıdır erdeki za- h~ ili: T\.'rkiye- İrak ara.'!lllda ra tabi daire ve müesseselerde 
le Bir kış çııiışma.sı, koca . 1 munakıt veteriner mukavelesi- ~aaş ve ücret alanlar filen '"'" 

roe bır enınıyets'zlik dClll7~ nın tasdikine, ordu suba lan zife .gördükleri milc\detçe her
!arıı.tmıya yetmişti~ havam h~yetine mahsus terli kan~ hangı bır tahsil müessesesinde 1 
ış yılları, cihanı tehcli'. O halde 

1 

bırmct maddesin.in tadiline asil talebe olı:ı.ralı: devam ede _ ı 
celı at . 1nakineı . t edebile- kamı.n liı -hsla . a.ıt me2ler. 
m.ırru. Bu tıad· erı. hazırlaya _ kabul ey~~ııll müza.ken w Muhtetif fakllltele!'de iJ:ınl 
lllU'ar vermıyec:· b rııulı:ısıının Meclia, TU:......_ Bcl""~ yardııncı veya asistan olarak 
llO • ır duru j Tür' . '-~ - .,~4. YllZ!!e gönmler 'l>l!I 2624 nurn:ı- ı 
harp ·ckın:._ka'i:'r "-ebilir. ~ .ye .il~~;!l'&riıı~ Tllrki - ralı ~-un . hükmüne tevfikan! 
P. rt;alanıu C(J flidir, küre landa, Türki :ı, L. ye - 11'»- arta ogretim mil_.lcrinde 
cılıaneı;~ .. ı~·-Barıı~ak derecede kiye •~ ye - '""'~· T1ir - _,....,_ .. ğ etm . ..,.., .. """ur """c;re tlcareıt J-'"":''cı 0 r P.nlik edenler 
ı. r rı~ ya, ~ kı 1 d•lert ve tediye anla!pnal':x.,,llahe - ve munhasıran husus! ve va _ 
y:r:ı tahrip edilirl;.~~etliB A~o-, Tüıy.~t . müddetlerinin temdl:: bancı akalliyet okullannda· Qğ

n d~ at.cşlnle! altınııa bu-?'ı n- Fi rı,'?Ye. - İsviçre ft Tiirltiye - ~ olanlar birinci madde-
.., """· """ r • n andiya ti mn §ilmnlilne giremezler. 

kuvvet bu .... re doııaı•~·.. ' 1 . caret ve tıPdiye a&- Devi vernıey• hmaı ~una aşmaıarıyle 25 te . et daire ve müesııescle _ 
Bur;lınkıi ""' 1ı etmedi . ı tarihli- Türk _ Al mınm 19t0 rmce kendi memurları için a<;ıl
k .:rettizl,,ğuıd n ~naıımanm anlaşına.'\ına mü=. huswıf ~ ~ kurslar ve okullor 
hu u iy tkrın c. .,ıl. herbiıı !arın tasdildı tccbır nokta.- birmcı maddenin ~ ruı,. 
Ve • l"'v_ . • net t re deııız irnv-1 hal~nı biri~~ ait ~:~__.~~ h11 değildir. 

ın -·tt h c .avz.tfıne tam y ))arak taı;v\ m ~ ~ 1940 - 42 ders yılına hP.1iıaıı 
Dr !l<hı.c!ır a. a.ırlanma;,,L, vl- Med!sln p eylemi.,tir. g! bir yüksek tnlısil milesse -
b· bır cİen!z ıncu mıkya:ıiyıa 1 lantJsında ~ lıugüııkil tıot>- sesine denmı etmelı:Uı bulunan 
r· b bu v ; ;_o ydan muha.ı run elektrik m~~ende- lann, h<'l' sene muntazaman sı-
n:. L Btr dı-c 

11 
'" ~üle ·: hali! belediyeler-e de · . -~'" ma mfl~. ~ etmelı:. şartiyle, 

~ dcıı.ızaıtı ' Yer .'le bır idaresi kan vn, ...... yet tahsillcnm ikmal etnıel,.rirıe 
lıoır.ba v t.. > ~e hucumhot· desinin ~z::mun 6 ıncı mad - mensup oldnklan .,..ıdmklerce 
~ <li s yrik; 1' • u;ak. filoları. t&ruıi! miicssee~~en1!ı":'= milsaadıı edilebilir. l 
ını •.ır. etınek kudret ;;1tı!:~ ı olıırtııyacald:ırıua ait kanım I~ 1 ~lia cuma gilnil toplana -

J\t 'ltik me, -----~~~==.:_ _________ j 
kr yr ~ı.ır. ~ıdan ınuharcbc. unan Yugoslav 
fında lllvka n da Ptra.1 
ı-ı l :ı. • ı~u 
.- n .ın heı - .ya --a'u'eme K 1 t h ı..;r,ıi •! ild ( e, d ilizlo· ,, - r a 1 ve 
.JıUlaııık BliJar~~ ır'. unca!;. btı 1 tı• d .0ıv ... 

r r• 1 nmak r : ll'-Un z:ıman- ~ Başvek·ı ı i 
lardu. ı:.,. boı, ~ · \; , W 
~ ... ,- tatı rn k' u "P• Lu· edı"yor K ız . flıı d • kuı]r ını ha- udu··s e 
v 1 •nlc lr ı.r ~. eJ<lerlc ı " gu. re Yc!teıın • • y o - •ı t..rafı 1 • oı .. ,fıdlıl 
" 1ıu :ı teım.a"' t . Deı.ru: cı lanıuı z. anu:ında ba ~ .ık bir ha.-

&; uıuııt ın d~~ ı k ı ı bva muha.rebcııi olmuş ve bu mu-

F 
"4 aym ın, 1Pleri arebede 14 ""-an •-"""•-' nı,.. bu u,,.. rn . m ' ~u w..,,. ,,_n:nıı 

'1" •ayi~ ~ikt~ .ın Vttrtir- tahnp edilı:ni.;ıtır. B ı.1 r<Jan y.. 
c •. i• Lı <'tk çek - dlsi JU:ıker 88 tipinde ike 

u ıııııı .ın cı .. mııhaı ''i.lC mi.'\' ? bcım-
r c dan ıhaoneCl! AUant" • bardı!l'an tayva.resı ""'""' li mu reı: ııt • • -.,.. Ule9 • 

wı Uk Britany ılır Bı.; 'Ulı • Renıclıınitt 110 tipi •·· ı u be a, bu ~ , ---.,vyare Te 
• " t't' ıcrıııi k ıncyd," iklai tipı t bit 
ilii yor. Di"cr .ız.ınnuya u _, es olunmamış di.lt-

rc- to' u:ı . sava.ılar nnıı man l.aYl'Ue&i idi Bi.r M h 
y. ttc ·r. ıç..u F li eh,. ~": 1 ınitt 109 ta . . <'ııserc -

./\ Jı. tik YY&resı de ha va da-
' ~ ~ ikte bir P.ınnıy ha ı fi batarw.lo.n tarafından '"""'-. Va.st rülm. . u.uqu t 

~ı l:ı.1 bu,ı.,k ll'.U~ ır, ,ta- ilttilr. Pek eok diğr:r Almanı 
k "'teren m~ k Lqtidat- tayyaresi eiddi ıı_,,., .ığn.UI 

•} kıı.:uu•-- rebeler d 1 m -,· rt.e k _, .;"'"'iZ. e ..ş ve pek .'."uh temel ohrak bu 
t n ta~u '.!1llt' kllrl r ilerle tayyareler ÜlıleriM d&ıanemış- 1 
II;.ııın;: da d: ri!:ııımın an na: ı tir. 1 

,. : ~nıklwı loi~~~~ıniş ol- 1 Tayy~.-.rimi~n Yto<li8i dön 
g ıtırı ııayıı <. 1'ı·ab- memıştır Fakat ilotl 

<Bat tarafı 1 inci ._tada) 
8 · Maçelc Bırvati.st.ı.nda kal

mıştır. 

Y_agoıdaY71'da harbi 
• evyork 2.1 ( a..&. l · Nevyork 

Tbnea gazetesiu.in &'""' muha.- ı 
biri Sırbistanda bir yerde bulu
ıwı bir diplomattan aldığı ha
berlere istiııaden Yugoslavyada 
hi.Ia devam eden "111ı.kavemet 
hakkında buı ta.fsiW vermek. 
tedlr. 

Muhabir t.aıgrafıoda ezdlmle 
deıne.1<tedir: 

Bariz dfuııınanhk bveketleri _ 
nen divanı harplerde 11uluıkt•me 
edileceği hakkında Almanlar ve 
İtalyanlar tarafından yapılan 
tehditlere rağmen Yugps!a v çe
teleri Alman dewiyelerine ağır 
z:ayıat v~nneğ~ den.m edl -1 
yorlar. Üslriib!\ıı Şimali garbisin.. 

Irak askeri 
işgal altına 

alındı 
T

. (Baı tarafı 1 inci nyf•dal 
ırnes ga;;e\.est bu ınevzua da-

ir §tliil~an ya.z.ıyor: 
"Bu ha.rek.:t gerclr Lond.rada 

gerek Ankarada memnuniyetle 
karşılanacaktır. L.;iliz hükO. • 
me~ınin İngiliz - lrak muahede-! 
sının tam bir ~"ilde tatbikini 
~emin . etmek ınaksaJ.iyle yaptı- j 
gı serı hareket tatmin edici ne
ticeler vermişe benziyor. !rxk 
mal<;\mlarının hıgi!izlerle iş bir· 
!iği yapmaııı müsait bir tesir yap 
mışt.ır. Neşredilen resmi tebliğe 
bakılırsa iki memleket arasında 
yakında daha normal münaa -
betlerin tesisi beklenebilir . ., 

Daily Telegraplun diplomatik 
muharriri iee ııu mütak-alan 
serdetmekteJi r; ... ,__ nuuanlar tayyıı.rek:rle asker 
118.klini tasa.vvu:- etmış olabilir· 
!er. Fakat şimdi 1raktnii hava 
meydanlan muhafaza altına alın 
~ış bulunmaktadır. Bunu !ngi • 
!izlerin süratli hareketi temin et.. 
miştir. İrakl.n harbin billıa!!Bll 
bu,,"iiıılrti sııfhasında ;ıevkuloey~ 
bakımından büyük bir ehemmi
yeti vardır. Bu ehemıniyet Al . 
manya, Tlirltiyeye taarruz ettiği 
takdirde büsbütlln artncaJ.:tır. 

Bundan baı;ka İrak petrol istih
S&IH.t.ının şimdiden se!l{'(le dört 
milyon tonu bulunduğunu vroı1r 
me maJt !8.zıındır ... 

Daily H..ra.Jd gazetesinin dlp
kıma.tılc muharriri de ııöyle di-
yar . ..... "'"'-.....,~ddaki büki\roet tebed· 
dtllil neticesinde ortaya çıkım 

me:ıeleııin zorluk!ftl:t. ~e si.katle 
t&sfiye edileceği ümit olunsbi· 
lir. Hldiseler ta..lımin ve arzu et· 
ttğimiz. gibi cereyan odt'rae na
zilerin orta şarl:taki Arap mem
leketlerinde kargaşalıklar çıkar 
mak hususunda besledlkleri bü
yük ümidler bir hayal mıkırt~ 
m üncer olacaktır.,. 

New Clıroniele ~ bir taı.. 
lil yapıyor: 

"İrak. bizim elimizde olduk -
ça, Türlriye mihverin bir tecavi.I· 
züne uğradığı takdirde ltu mem
leketin mukavemetini takviye e
decektir. Tlirklert> B sıı. körfe-
7j ile İre.ktan yardım etmek 
mümkfır.dtlr. R. Ruzveltin Ba~ra 
körfezini de. Kızıl kniz gibi 
harp harici nuntaka ilan etmesi 
mümkündür lı-akhıki h•reketi
miz orta şarktaki mitt.tahkem 
ınevlcllerimize doğnı UY.atılmış 
bu.lıman naı:i kıskacının bir u
CUQU hayli aııuıdıra"11k t.ıı .,, 

ı r Ak ır kuvveti ..,. .. · P ardan ü-
~ e b. h d nizcfoki .. , er ~·l!l n kurtulduıhı llğretıi!m•• 
IJ•e- ır ava •e k u,,e- tir İn-'11 " "' -
' • rrnuıyet ı•a göz tlc i>' ,. han lrune~in 1 

111 
~·orlart1ı. ~~~l:e ı tenıin be.>o.ı tayyare meydanla.nndıt. pek 

k f ılyıı, • Tı bl ıp •1.onan . u haı.ar vukua gelnıiJıtir. 

deki mıntakada aelds bin kişi T .. k 
~ tahmin. edilen bir grup ur 
ınw:adeleye devam <ldebilmek 

kad ı n larını 
vazifeye davet 

d "'"'Yeu du wı ge~ı<!: ~ Y &lae b~· t. '<denı>. d ~duranuyurL1.r: N • !l!lyialar 
~L t ri, b r ogu sularında Yor!<""~· .h ıa.a.) - Nw • 
ı &;. m Ye oyole.ına, vlı:I muh . un gazetesinin mert 1 

O 
Yatııyab "~· &Miri Va?:lyor· 'ı "' ltın unu t _ .... ı1i · · • 

~ ·IYlınıa~ ttl" ı, "..en~va nan "'1h,,~rin. kaçmak iç;n, Yu-
ı . ,. 'r 'Yet <lcnı arın:ı vapurlar _,,. 1 

t kı ı-ıb!•ı• i t k ' ı: mıs oldukları h k'- . ,,-
t t ' •Yat .. ' •m( - manla a ~•ntl:ı Al _ ı 
.:· ngıli? bal-Jın~ nt'tcy~ın(' uı:J- • . r tara.tından ileri aürülen 
hi~ u ~tlannda t'.ıoo z:ır'ln Mı- ~~d~~~~ arka.~ı kesHmi~ olma-
So d z.ı hlı · ıı tanka '3- Filha.k.k ııayan hır noktadır 

n ""'Z k ... nıen v ru. ı a Yun ;t · tnaııa d e '111\ d - a ır. yan eden nnıs And:ı ce..-e-
r.•u. ~~u lnı' ti~~~ h<>)'.l~- gelen haı:~h!U'P~~er hakkıııda 
kaktı nna ı~tir"'. • Afnkn gfü· r er kaıır;ısında bu 

{ 
· ailı mulıak _ · 1 P~op:ıımndalann tutuna-

un.ın lo mıyacagı J:ıedihi<f 
C<lt P•aklar l ır. 
b· n n~ •:t.ı·dıcJ ın. a cereyan -- - ---
.,,1:-~~.nız Yoluy]a <,:_ancak emin r, fı 

1
ij niı: yolunu~1 ·n_eb1ıı.r1er. 

1 
.. e e/üttarıifa bir 

....... <>rduımnun zat ~ tı de ng ·ı · f ·ı 

....,.. O seıx,1ıı~ . uıc vaOe.ıto- l iZ l OSU geldi 
"tccüb ede k · zıldeniz Madı" d llçına,Jt n fılelcre b e te- ı , 21 (a.a. ı _ t'ç z.ır!ılı 
. tan l!ef mecburidı.r V l u yolu ve bir kruvıızörden . k 
""'" ennın n e lnbe.,i_ - bir f l CE> . ure kep 
- bııdur n: m bır ,.. B 0 heluttarıka 1<elmistıı· 
a., 'l'obnıkta, Kopotro . ~';cm r. bir kaç gıludenlı.,ri 
fıı .~ttc ist•!uıı \b ollum. et.ıttaıı dıı bulu:ıan Ark 
a.rq";~ edi ek~ ultıııdu - R::r•! tıyyare ""'''-"i ı!c knıva· 

UiO() r. ~ akat wrlc ve den ltıla ~.bırakan om ·t lık bi; tibıı.k • . . za r f.los ıua ıl-
......_k. ...... a r 11 ,, 

0 1 
ttmuıtır 

4eu . 1 uava "C de . . tc usu B tlıııı~lfwı~ <'tmekı..°'z i ~in- . • ı...ndan başka mc1ht Lf nıılli-
<4 ~ide E:tnıişt· u~ bir ııa., ~etlere mensup bır cok ticaret 1 

lt lu!P.niı:in eh ~;; ., . va.puru limanda de:ı.,irl.ınuştir.1 
~ına~"\ıon~l aln~ı!:.,~ ~ ~ıınla~ arasuıda Va! . edan ge
~~ " kara-ıa;:rtıaınlıı.nn de- ıp A ']antı~e gitmekte o!~n Fer
.r:•v ıJUz ltnı in~ıı l!eyilmez ~ ve Hana Vıctoria İspanyol 
-~i.Lll ttınumıy• •'-'.in ~tanya v.J~rları dıı vardır. Maktır ge-

• h •lvuk lı k'<' vanfep et.. m ~rı İngıliz. memurlıırı kontrol 
ır. _J etmı rdlr 

emeliyle Ye Ytmanlılarla birleş . 
mek üzere lı:endllerine c;,nuba 1 

doğru bir JOıl aı;mağa çalışmak· 
tadır. 

Di~ cephelerde de mukave
met hareketlerinin tanzimi kin 
eiiratle çalmlmaktadır . Sırp ce . 
teleri müstevlileri geçirmek. İı<· 
Wikl<>ri yer1Pt'e nınynler verleş-1 
t nne de ve Almanları ı,.; mın -
t:ıltalara doi(ru scvketnıenin yo
h:rıu bulınaktadu'inr Bu suretle 
A!ı~anlar ölü ve yaralı olmak 
il?Pre bir çok zayiat vermekte _ 
d;rıer . 

... ~8.•s tarah 1 ine ... ,.tad•l 
lıAmı reısı bııvan 1nönü bugün 
öğledeu. ·onr3 ordu .ıhhiye cte
polannı ziyaret e1<:.-elr humlar-1 
da vazi<eyc ba~a•üı..• bulunan 
kaôınla.nmızın <:al~malraını 
tetkik eyleıniş ve yurt mlida
fan_sına göstermiş oldtı!<lnı alA 

1 kao'ln dol:ıyı kcıı<lılcnni tebrik 
eylemiştir. 

Afrikadaki 
İtalyanlar tes-

1 

lim olmuyorlar Son günlerde cr!'l'ynn eden 
nı• harebclere ait bazı rnaliımat ci · • Dlik d' Aoste'un ı .... ı at'\ hl 
Mnı ı t'iım;ze gı-ln-i• bul"t•uyor. .L'V'iork. 21 fq,:ı.) - Ast;o. 

Bu hıı.berle-·ien "" 'a 1ldı·.", na .,-o·· . te"' p . b·ı·' ·~ .. .. cıa ''" re,esuı 1 u.rdiğine ""rı> . 
re, 4.\lmaıı1aı· miltart'ı- •_len ev - k 'k k 1 bv şar ı Afr-ı ada ; •a!~·~n umu 
velki beş gün zarf!nda yalnııı mi val. ·i Dük D'no0ıc Italyan ve 
~" a...-ıık 'Jofazmdıı 2'.l'l tn.ıık kay Hah•s kuvvetleri"liıı knvıtsız. ve 
""1: nt~lenFr Bwılarıu 1 'l2 Rİ ta şar+sız. t -Um olmaları hıı.l;kmda 
m~n1c" ahrip <'dilmiş 41 i hasa-ı lıı.;:ili:t! ·riıı yaptı-ı teklifi red -
rıı 11 "ratılrr•ştır 4'.\!nıa~lar bu- det·' nt ir . 
nda !l 'I()() d'ü ve bir misli fazla ~....,"""!_,_,.,.."'!'_,...,, ___ _ 
YJ R 1 verrnişlerdir. Avni roın • 
takada Yi.J)llan hava harek8.tın
da fü; gün zarfında yerdeki mü-1 
dafa" vasıtaları t.nMfındaıı 18 
stuJt_a_ tayyaresi dlişUrü!mUştllr. 1 

Dıt;n taraftan. etd<.> edilen ha 
~rıe;-e güre Alma'l!~r 500 bin 1 
ıle 75(' bin al'lt~twla • ı.İımin edi· ! 
le.-ı bumdaki kuvv, •1 n' · üt nı m a.

1 reke<l<!n sonra a.z,•It-:nak ı;öylej 

dursur kendi k.t Jarını ?vfa.car 
ve Bclgar at<kerlcrıyl• tebdil e
demooikleri yerlerde, yeni kıta
lar getirmek suretiyle arttır • 
ınak mecb~riyetinde bile kal . 
mışlardı.r. Bulgar ve Macar kuv
vetleri de kendilerine tevdi e<l
len "aı;ııyi~ı mu!ıafıua., işimle 

büyük gliçlük!erle kllrı]ılaı;uıı ık
ladtr. 

-...... 

Bulg r kralı 
Hitlerle 

smi İaşe sıkıntısı ~~:~~~ü-1•> 
b h 

vetleri tarafın an ta.hils edUca 

mevzuu a is bul Bulı;ar topraklarımn 1 

l 
hareketino ba.şlamış buluıımaJD. 

• (B•t taraf 1 ;rıcı Nyfa<ltıl 0 am az ta.ılır. l<'illıakika Bul.,zar askeri. 
Pindosun ı erisıncle gıırbe doğru 
teveccüh etm Jer ıre Meç-0vıı. (B•t toırat. 1 ı...ı oayfııftl ri Ege deııixi™' dogru llı.:..., ~ 

rek meşgul olmuş, fiyat nıüra- rüyilşe başlaıruı; olııp OOllmii> 
cit·arında 1.500 metre irtifaında kebe bıiro3n ~~"'ındcn izahat nJ-
bul b 

9"-'' dekı ~- zar.tı::'.la İıdceçe. Gt 
unan i.r ge<:ıdi işgal ebnit- mıştır. öğleden sonra tekrar 

1 

_ millcilne, Kavala, fJcdp.,ı;.,, _ So-
erııir. D<iı-dıhıcü Vakıf hanına gelen ~-" 

Volos limanında bulunan yedi müsteşar, Mınt:ıka Ticaret MU- re&. Drama ve Dimotubyı İ'l • 
bin tonilatoluk bir dii.şınan va· I dürliiğllııaeki fiyat mürakel:ıe gal edeceklerdir. 
puru tahrip edi!mıştir. Halkis ci- komisyonu içtinıaına riyaset et- Malıye nezareti, es!dıdm Y• 

d 
.k. bU • miş, ı<;tiına bittikten sonra da nan &razisi olup aimdi anavııta.-

vann a ı ı yiık dü~man vnpu.' i&şe komisyonu toplantısında "' 
n.ma da büyük çapta bombalarl hazır bu'unmuştur. Bundan na tekrar bağJ,nac·k alan mın-
's:ıbet etmİJilir. ı b~kA Şefik Soyer, VaJ.i ve s... takalard& bir drahminin 00 le?a 

Alman a~ı ta:yyn.relcri zayiat lediye Reiıri Doktor Lütfi Kır- santııni, eskiden Yugosia-r arazi. 
vermeksizin düşmanın beş bom· ı darı cl3. ziya.ret et.nıl3. burada si olup ~ Bulgarial.- bat-

ba 
belediye iktısad miidürü Saf- ltınruı yerlerde bir dinann bir 

rdıman ve bir avcı ta.yyaraıini' fetten muhtelif işler üzerinde düşünnil~lerdir. j izahat almıştır. leva 60 santim mukabiliııde ta.-
Akdenizde kaftle ara!Otnd& i- Lıııe komisyonıı içtlmaındaıı da.vü.J edeceği hakkında kaıv -

lft-liyen büyük bir dilşman \"&- çıkan m lcşar, bir muharriri· lar ittihaz etmıştir. 
pnnma büyük çapta bombalar m.ize şu. beyanatta buiunmwt- ~ lıiik' · · 1* kanın 
ısabet etıniştir. tuz;~- --"· Sofya, 21 (a..a.l - D. N. B. 

-...yu ~'--- ~ "eb1ııl, 

Alman Ye !taly:uı tayj«l deri de •. ldir aj !151 bildiriyor: 
Maltada La Valetta linıaııına nıtı "- Memlclı:~te iaşe sılı:ı~tı- Dahiliye ııa.zm Gebro.vslı:t 
vaffakiyetle hücmn etıni;ılerdir. aı hu: bir zaman mevzuu balı.iıı "Veatnik na Vestnitsit&,, g:ıuı -

Şimali Afrikada dilmnan ta.- değildir. Bu memleketin mn.h _ test:ıc beyanatta bulunarak ?.la.-
rafından Sollumıı. karşı ya;:ılan sulü gerek doğrudan doğruya kedonyada Y•'li işgal ~dilen mııı 
h.. 1 T brukd k. İn gerek şekillerini değ ştirerek takalaroa kurula•ak olun Bı.1-

ocum a, 0 a 1 giliz ytllnrcıı bu meml•kettc v-asa. yan ........, ·w u ta af ela ·"" · 1 · '· gar ıdar si:lecrı bahse•-o. ve hft 
o-···' n r ın n .,.,.rt ııa.- ınsıınlan be«lcmiş ve i!,tiy-.ıç - ......,. 
nn kuvvetlerimize k.ı.rşı yapılan 1 lannı karştlanm,tır. Binawa _ kClmer n buralarıı göndercc ·ği 
l:ıiicum kuvvetlerimiz tarafından leyh bir eıinntı nıPV7uu voktur memurları büyük bir itina il• 
lJ\iBldirtülmüştür. Bu mıntaka. i Hükfımet. her yerde hallÖn Hı~ 1 SCÇCCl'ğini SÖylemi,tir. Naz.ı~. 
da beş düşman tayyaresi düşü-. yaçlannı mah:ı.lli"e kadar temin yeni ıhdas ed• en milll prop • 
rUbıiiştür. edecek tedl:ıirleri nlmaktadır .,, ganda şu!ıa.,s·nlıı idareııiı:ıi biz • 

Sknçya üzeriTld<! ıılı;a.lrtan 11-! Ttı!!kil:ıt bir ~~Üı;; nıs.lılyefüıde 1 zat dcruhw edcceğ.:ıi de beyaa 

çan tayyarelerhniz san yi mlieııı Haber aldığl!lll7.a gör' iaııe teş etmiştir. 
ııestlerini boml:ııırdtınan etmiş . kil:itı, bir inhis:ı.r malıi) L n .. e 'l'icaret nazırı Zagorof yeııi 
!erdir. 0!xmyııcµt.ır. Bilakis te'il:ılit, I işgal edilen ınınt talanı ıaşe 

illan• üzerinde ve Ta.vmi:s IS· munfcrrt tac.irlere ve b<rliklere komiserleri .. deri eğini SÖ"-ıth Ut ve .hra l!t h w unda . . :'. 
nUndP cereyan eden h<lVll ıntıhı\- şahsi u;.ıebbü~lerln temin ede • I lemıatır. Bu k?mı '.'!er ;ııezlmr 
:ebPleri esnasında !ngllterenin nuyocegi azami kolaylıkları göoı-' mıntal<alardakı ahalm ıa sın! 
crnubu earkf sahilleri lh:erinde tere<"ektir. ı Bıılgnristand:ı. cari pre:ıısipler ve 
de bir ciüşmar. tayyaresi düş!.! _ TL·şkil:ittan maksat, iaşe mal- nizamlar 'i:ıhilinde t::ıııiıı ile mil 
rillmüştUr. zem1'Sıı:ın m~mlekr·t ilıtiyn~•a - kellef bultıılacakl:udır. 
u .. ·n meıızı'lli ·-·--ıt·• "'-rv ~n P,'<>re st.o.klll';'tırılması, tev· ı •ıaı· Bo·-1 f it •v ...,, • .,., ... • uu• ziı ve tauzıınıwr. " ıye nazırı J' o mil ban 

res önünde bir düşman vapunı- 1aı;e teşkilıitının blltün oiw- ı kaııın da mevzııu bnhis rmtnka 
na ateş etmişlerdir. l~ri resmen faalıyete ge<;mişler- lard:ı g<>rek'i tedbır!et'I aıac:at~-

İngiföı hava lruvv~Ueri dtln dır. Petrol ofisten, bir heyet nı bi'<'inniştir. 
rrec Almanyad~ bazı yerler li . Rıımanyaya giderek P •rol Ll-mitetten mıidevv r aul.,.•malan ı Nafia nazırı Vnsılc.f yezıı !şgııl. 
Z<'ıine akınlar yapmrııla. r ve bazı •--f· _,.,! t kl h • el """_ıyeye. yeni aıılasrnnlar yap- <u en opra ara usuaı ıun e 
~!erin hasara u.,<Tramıı.sına Re - maga mımıur edilmiştir. Pot- ek.pı~·i r,onck'il ceği.ci V'e bun
lıebiyet vermişlerdir. Sivil halk-, rolden başka ofis, ya.kın bir ati-

1 
1 rın evvela yıkılan köpriilcrla 

tım bir ka~ kifi ö~ .,.. yara . de memlekt"tP mühim mıktıırda tahıi, ediJmi• olan derruryol 
lcmımrıtJr. Tayvare daf1 b!lU!r . eeloeı" ıthııl edecektir. nı v .. kara yoll;ınnı tamir ct-

yı;.lanmız bir düşman bombardl J m e nıllkellef ola ·~ 00. 

man ~ ~u~;rd:r. , Beyannamelerin tas- yan etı~tir 
bir rad1;1;diin2!ı.~·' ~r!:: nifine devam ediliyor Viyanada 

aı;agtdaki Yıman reımıf tebliğini . (BOf tarriı 1 '"°' NYl•d.tl vermiştir: dooız Y?lile Samsmıa ,e Olndan 1 ı onf efaDS mı 
Arnavutlukta dttşınanm ~id . trenle ualule gıdeeel< olanların 

delli bir hava faalıyeti olmuştur. tamıiiı tamaml.anmıştır. ilk ol&- toplan or ? 
Ou.şman ıkı nolrtada kuvvetleri· rak eevlrolunaeak g:rııp bunlar • 
mize taarruz teşebgilaünde bu • olacaktır Bu mm takaya giJe· Buda~le, 21 (a.a. ) - Ofi: 
ltuımo., fakat büyük zayiatla ve 1 cek o!anlann l.st l:,>ri haz.ırlar.:ı Hususi membalardan alınan '.a
hareket mevzilerinden daha ge- ralr n.ı..ızyolalrına bilıhrı'mış bcrlerın Alm:ıuya ve Itıı.iya b.ırıcı;e uazırları arasında Vı-

ıiye atılrnıl;tır. Biı miktar esiri· tır. Bunlac il,;iıı huırlanar;;k yanada b!l,'ll:ı.d.ığuu bildird.· i 
aldık. ııaınlanııa doldurulao sevk pu- gür~::ler hemiz ı·esınen k}~t 

Makedonya v" Tsaısnıda. der- şula.lan kı.zalara t.evzi olwımt~ etlılmemiş ise de, siyıısi mah -
pi~ edilen pl{ııı mıı<"ıbinoe tadil tur. Bu pwılala.r hareketlerinden filler, Aluı:ınyanuı, Ba.lkAnlarda 
edilen hıttlanmıı:ın hiç bir nokta :.14 8a'<t e?Yel kendilerin(' wrile- ıı.razi ını:selesiııin yeni hal •u-kt reli \'en:"vesini ltalyaya pa-
111•11, hava kuvvcti<"ıinin çok şid e..- ır. zarlcııi ve yahut snli günü bil-
detli hareketine rağın<ın, düş - Rc\'k puslaları hem vapur hem 1 dire<'eği fikrindedir. İtalyan 
man delcmemiştır. de tren Hef Prleri tGin hazırlan- talepk.riuln nele.ri ıhtiv:ı ettiği 

1ngiliz reı;mi tebptl nı tır Bu 'llmta.kaya ı;evkolıına helcıı nıal\ım değ·il<lir. Fakat.. 
Kahire, 21 (a.ıı.. ı _ Orta 1 cakl:mn l'ltlvk tarihleri Deniz _ .MihYerin ~on askeri muvaffa -

Şark İngiliz kuvetleıi uınuml yol!arı tarafında.ıı viliı.vete !Rb- kıyetlari ü:rerınc, Roma, hü-
karargahının teblıği: li" c.ltına<'.aktır - kumctirurı Dalına.ı:ya sahilleri 

Yuıuıniı<tanda; lınparator _ V' , b · üstünde yirnu ·ene -1ki ta-
luk kuvvetleri sol cen.ıhlıı.nnda . ıı;~r atlara yapılacak eev· ı leplcrinı ycııi!.:yeceğiııdeıı şüı>-
hıı.rp eden Yunan ordusıınun ı kiyat ıçın de hıuırhklar tamam he edilmemektedır. 
hare.ketiyle uygun ol;ırak yem laıımal<tıldır. Bu hatlar i<:ın şim· ı Uj !I.= t ı:nzctesi., salahi • 
miid~fa.a me\•zileriıı<' yakln.şınıJj 1 diden bir program h:ı.zırl:ınma- yettar lı ~lyau nı:ıhfülcnnin 
bulıınuyorlar. Bu çei<ilıneyi 

1 
mışt.ır. Hangi hat evv-el bherse ııoktai nazarını bildirirken ruuh

s~tred~n Avustralyalı .ve y~ 
1 0 hat ÜT.etin.de derhal li<"\'kivatl telif Jevktler tarafıudaıı yapı 

nı zelaııdalı ıot.alann du.şnınnı l , lan a.ı keıi i~galler hududunun. 
tehir harekatı parl:ı.k bı.r ~uret· yapıla'.'3-ktu. kat'i hudutları teşkil etmmnek• 
tte ynp:lmı'i ve dtlşı:ııaua zıı.yi- DemzyoJıle yapılacak ö<)\ iti • k beraber manidar olabilece-
at ver~irıl'.'ıiştir. .. . I yat ıçın 'Ş eı;aslı hat tefrik o- gini kaydeykn1ekt.edı!'. 
. ,Liby .. dı~: Tobruk bölges.ııde hınmu~tur. Bnnlar. Kara.deni., M·ıc~n;;taııa gelin~ .... A • n -
ış ara dcg·er bır hareket olma- Av,ıılık Bandırma Mu<lan'- v~ ya ile kı iı;b\, üği dolııyısıyle rnı•tır Sollumd k f .. r - ' ' , ~ ' yenı cenup Macar hudutları -
zel~r~iz yenid a reşı.1'· rnım:e- I«ırabiga hatlarıdır. Bunlardan 

1 ıuıı normal ve tliplo!llatik yolla 
en a. ıyet g<ı&- I .. il '! b. . , . ı iiınk -ternıişlertlir. uı; " armara ırı Ege, . ., bıri de tre!,ıt cdilmP.;i m·· iindur. Ba-

Hat::t;istanda: D""' ·ıe ··ıv8.l'ln- • Karadeniz. mıntııkıılarına yapı· 11 husıınl haberlere göre, Qııü-
da çarpı:;ıınular de.-am edivor. ıa,-.ak sevkı;d~ iti.ı hnı rl•r..mıs· ı mi'ızdeJti .;ıırııamba Viyanada 

Daha ceuupta düşmanı va- ıır. torl nacak umumi kongre. hu 
kından takip eden kıt , - . ı . • 1 yeni Macar hudııtlanm yalnı.& 

.. .. .. n.arıru.z Tren ~"'''·ı,·atı ti vıfarp~~. t ·t • kle 'ktif bulun tıö!ı:clerde m<·:nııunıycti , · ~- re ·m~n l')ll t'r.tne ı a ey-

dir

ver.ici terakkiler k y~..ı.,.._ 1
1 

dan trt'n hattı ı>bck i doıh lin-ı J,y~ktir. c ,. yapıi .. c..:ı. tı• Diğer tanı.ftan. • eue Ziir-

11
,_ w·ı k. b h f cher Z..itunaun E"'-- ınuha-

y 1 
' ı c.>rn sev ut' ıı ~ • ,.,......., llP.'.OSfavyadaf<ı' Tu-rk t birıne göre, Huw~n ı:ııahfillıı· - I 1 •onımda l>:ı..slaıır-ası mııbt.'-elçl·ı·ık 1 ı;, Tuos.nıu ' 1Dcntir knpıJarı., • 

. memur arı 
1 

n"''rlir ııın mıb1:akbol Sırbistından a-
Ankara, 21 (d.a.) . Ifarici-ı ı.Pııru ırn.ratı.rı~·ıt> ~ırlenlt-r Jınm"" uıın ınulıtemel oldu[\ unu 

ye Vf.'h~eti tarafınrlıın yapı.lan n·~cı- taı·afı.an vilay ·t tar:ı • ~awn~kta.dır. 't'ı.ı.,anın bu kıs-
b~~ .~s~,J.l'i1a . cevaben, Belgrat fındıın ~hrimizden k"'ndi para- mı. yeni bir sıyao;i rejime tabi 
bu~·'.11' clç;"nıJe biıWn .?üyttk j larile 30 bin kişinin Anadolunun tutuJ.acaktu'. 
cl~,ıik erk~nını:ı ı- o .. kup haş muhterf vil" . ti.ez.. 'tti"' t Rlbbrılltrop • Oiano ınljljl,kıotı f kcn-ıolosu ı!e keza bütiln ko!l.'.!o- - ı aye ıne gı .,. eJ~ - nu 
Joc.luk memurlarının, a!L:,lczi··le bı t olıınmuııtur. ~rn. ~ la.11.) - Roma s.ı-
birlı~. sıhhatle oldıık!an Al -1 lsta!lbn'dan bUkümet Uırnfm· k:bıı:t.hfill~~pek ~!'.'.,!ı'!!! bır 
manya hük\llnetı tarafı.rıda.:ı dan se\•kolun.ıcak ı!k kafilenin ruıı· ___ ,_.

0
P ,.:.ı,,,. ~?. ~h ~ı:;· bildlı 'lıııiııtir J vwrn& 6~~cgın.ı . a_mııı ...,. 

·ı • miktarı da 5 bin kişi olacaktır. ı:rıektedir, 
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_.,Tahmil, Tahliye ve Fab~lkasyon işlerinde--. Beykoz 
Çalışmak Uzere 

Askeri Sahnalma 
komisyonundan SOMERBANK UMUM MOOORLOGONOEN , İŞÇi ALINACAKTIR 

1 - Tahmil ve Tahliye işl~inde 13. 15 kuruı, 2 - i'abrlk~syorı 1:c-Te
rtnde 8 ili 15 kuruş sa'lt Ü<.Teti verilecektir. 
Tallplerln: Nü!us k!ı~ıdı, bQsntThaJ ilmUh~btti ve 4 fotoü;ıtı ile P~a
bahçcde 1nhls:ı.rlar İçki fabrikR31 lı.füdürlüğüne mftracaat ctn1eleri. 

Kayseri Belediye Reisliğinden 
Kayseri sehrinin mcst;ün kısmının 1/5000 mikyasında Te rne.skün ile 

S91'ri mcskô.n sahaları mecmuu ol...m 930 h~ktarlılt kısmının 1/.iOOO. i/2COO 
•e 1/5000 mikyasl.arında tesviye mün1anili muntazam haritalarının ye.tiden 
ebm.ı işi kapalı z.::ırf usuli1e eks:ilt.nıc-yc tlkanlını.ştır. 

Eksiltme 23/MayL<lf/ J 011 Cl•ma güoü ~at ıs de Koıyc;l:'rl belediyesinde 
~!anacak olan belediye cn<ümeni 13:'abndan ppılacaktır, 

Muvakkat ~truıt 1206 liradtr. 
Ş:ırtnameler bedels:iz olarak K:ıyı~ri belediye mühcndisli;"l·ncicn veya 

Aakarada belcdiycl r lmor heyeti l n e<'l·ı!iı>den alınabilir. 
Taliplerin toplu olarak ı:ncsk.On "'"' ~ . .;.yrj meskOn mecmuu en az 500 

'Mld:arlık bir ıcJUr harita!:l yap\J!ına dair Nafia Vek.Aleündeu ahrımış Vf'Si

b ile ihale günilnden iki gün evvel b "lcdiyeler imar heyeti ten şefliğine 
..OZ.acaat ederek intirrut: ve. ·ikası alma4ırı 1.0.zımd:ır. 

Haritanın kısmen tersimi için 065X055 eh'adında ve 1 milimPtrc ka!• 1-
1Cında ~4 pafta ve ayni eb'ndda 3/4 milimetre kıılmlıilmda 49 adel parta 
kı cema.n 103 pafta alüminyumlu vat· "'lRO k3ı?ıdı alınarak beledİyt"ler imar 
~tinde mah:ruzdur. Bu !~a.ğı.tların bedeli, bedeli ibaJeye mabsııp t.'lı lC'Cck-
tır. (3\18) 

Beglıoz Askeri Satın Alma 
Komisyonundan 

ı - 350 araba örtfı.sile 1000 mckkari örtüııü 2/5/941 cuma günü saat 

l4 de pazarlık.la sat.ın altnacaktır. 1 
2 - Alühtirlti nümunesi ve evsaf şartnamesi her gün k.omicyonumuz.da 

lbrilleb1llr. 
S - Takarrür eden f;.._-at üzcr~nden % de 15 teminrıt abnacaktır (3127) .... _ -- -- - --

Beykoz Askeri Satın Alma 
f{omisyonundan 

t - 150 adet er ve 10 adet subay c:fer takımı mühürlü nümune ine 
sil<• 2/5/941 günü saat 14 de pazarh la şobn alıoacakbr. 

2 _ J\Iühürlü nümunesi ..-c C'Vsaf ve şeraiti her gün komisyonunuı.dJ.I 

cörül'bilir. 
3 - Tako.rrür e<l~n fiy"'t üzerind~~ 3 de 15 teminat ahnaeo.ktır. 3123 

Deniz LBYazım satır: alma komis1onu~1 ın 

Marmara Ossübahri K. S.::.tınalma komisyo:ıundan 

R enzin ilanı 
ı - Bir kil<k---Unn t.:ıhmin olunan fiy·ıtı 36 ~ olan ~O kiJo kalın 

tıcızin, dölonc olar;.ık pa.~rhkln sabn alı~1~c:ılct.ır. 

2 - Pazarlığı 24 Nisan 1941 perşcmhe günü saat 14 de 1ı::rıitte Tcr!n
M kapısındaki Komisyon birıasıntla yapıJ~caktır. 

3 - Temif'.atı 2700 liradLr. lsteklilerln bu işlerle ilgili olduklorı.,a dair 
Gcaret vesikalarile birLkte belli ıt"J:n ve t~alte Komisyon B~ko.ınlı&ına 
..o.racaaUarı. (2103) 

• • • 
ı - thtıyacımız olan bır a~1et ele.ttrı;c tav tırırurun 24/4/941 }>M1cmhe 

ıanu saat 15 de Kasırnpa.,.ad.:ı bulunan drniz levazım sutın alın;ı ton1i~yo

aunda eksiltnH!"Ji yapılacaktır. 1 
2 - Muh..-ımme.n bedeli •5200> lira olup, katı tem "l.<"ltı c7AO' lir '1•r. 

fertnamesi her gün iŞ saati d ... h'.linde n1C:t.i.:ô.r komlıyondan beclcl'SiZ 1~lın~1-1 
t>lllr. ' 

3 _ tırtcklilerin 2490 s:ıyılı kan ıun istediği VpSaikle biıliıc:tc ad11 
ısecen komlııyona belli gün ve saatle ınün_~~~Ua.rı ilftn olunur. ~9::) 

Nafia Vekaletinden : 
1.5.941 Paznrt.c:i günU saat 16 da Ankarada Nafia Vcklleli binası için-

6e maJzeme mUdürluğU od:ı~ında toplannn malzeme ebiltme kom.synrınııda 
-ısas,, lira .. 37,, kuruş n1uhammen be::icllı Ankara cubuk barajında y'.'lplı.:; ı
Dcak santral ve telefon tl!S..satınJJı şartn3n1rısindeki ehliyet ve<rikası kaldırıl:ı
-.k yeniden açık eksiltme usulü ile eksiltmesi, yapılacnkbr. EksHtıTie ~~rt.. 
_.esi ve tderrUatı bedel-c:iz olarak m;ılz.eme müdilrlübrünrlen alınr:.hilir. 

Muvakkat teminat "197,, lira 0 73,, kunıştur, 
tstcklilcrin muvnkkat teminat ve ~rtnamcslnde yaZllı vesaik İlt! birlik~e 

Qnı gün ıı:aat 16 da mezkur komi~yonria hrızır bulunmoları lft.zımdır. 
(21GS - 3032) 

c=:=============-~ 
Beykoz Askeri Satın Alma 

Komisyonundan 1 

ı - AJağıda cins ve mikU:ı.n yazıh m~lzeme l/~/941 &ünü st.t 14 de 
,_....lıkla sabn alınacaktır. 

2 - Takarrür eden fiyat ÜZl"'rindeı % de 15 tcmlnat alınaC'aktır. 
1 - Evbaf ve ıerait her tün me.J1.Ur koonisyonda ı:i..irülebilir, (3lı6) 
Adet Cins 

l800 
:ı.o 

00 
aoo 

1,~ kilometre 1,5 m/m kılTunda b:ığ tell 
100 kilometre 3 m/m g.ılvanizli çıplak tel. 
2 No. Ju tinc-a.ıı Ye deve bo;rnu. 
Ağoç burgusu 
4 takım palanga takım> 
1rtiba t borusu 

1150 Di~k vasıfn,."\ll'«"sine göre. -================-
Makaraları saklıyan tüc·j 

car Adliyeye verildi 
Mürakabe memurları Marpuç

~arda makaracı Dimitd Der -
bentlioğlundan yaptıklıı.rı ta le - , 
be mukabil makarası olmadığı 

BORSA 
21 Nisan 941 

Açılıt ve k.:ıpanış 

f .~025 l Londrı 
beyanında bulunmuş ve ynpı a· 

?Jevyork 
araştırmada dükkA.runda 48 dil- Cenc\'TO 

.ııne makara bulunmuştur. , A'.ino 

1 Sterlin 
Dolar 

fsviçrt? Frc 
Drahmi 
Pezcta 
Dinar 

132.20 1 i 
30 70 1 

Dimitri Derbcndlioğlu dün ak- Madrid 

eam müddeiumumiliğe teslim .,. Bt·l;:ra.d 
Yol<ohama 
Stokbolm 

~iştir. Yen 
lsviçre kroı 

0.9!J 
12.B45(1 
3,1530 

30.91~.o 

30.5250 
Fazla yolcu alan 

otomobiller ESHAM vo TAHViLAT 

Belediye talimabna uygun ol- , Erganı il. 5 ik-
ramiyeli 1933 

aııyarak haddinden fazla yolcu Si\ 
06 

_ Er-
rn.-

19.10 

1 
ı 

al.an dört otobüs ~oför ve bilet-

1 

zurum ııı. 
çisi ile aynca yedi şoför bak - 5;,·a ... Er-
lbnda ceza zıı.bıtlan kesilmiştir. 1 , • .;'o..".rwı,...ı.v.u.;·_,_ı9 •.• ıs ____ ı_9 .• ıo_, 1 

Pencereleri kırarken 
bileğini kesmiş 

Oskiidarda Kısıklıda oturan 
Mehmet adında bir şahıs fazla

1 
ııarhOIJ bir halde evine gidip cam I 
Jıın Jı:umağa başlamış ve sol bi
leğinden ağır ııurette yarıı.Janmıa 

tır. Yaralı Nilmnne ııa.tahan.e -ı 
ıdııe yatınııxıı.ştır, 

Anadolu yakası vapur 
seferleri başladı 

Denizyollan İdaresi Anado
lu yakası vapur seferlerine, 
mevsim dolayısiyle, di;nden iti
baren başlamuıtır. Bu rene, 
şimdilik Suadiyeye vapur işle -

yccektir. 

1 - Aşağıdaki cet\'ellerde clruı ve mlkbm yazılı bina malzemesi 2/11941 
güniı saat 14 de pazarlıkla &.ıb.n alınacaktır. 

2 - Takarrür eden fiyat üzerinden % 15 teminat alınaaikbr. 
3 - Evsaf ve şerait her gün mezkiır koınbiyonda &:örülebilir. 

(3135) 
Cinsi 

Kum 
Taş 

Kırma taı 

Çimento 
Koro siman 
Karo mozayik 

Evsafa 

dC're 
Bl»kaj için 

Kiriş Çıralı çam 500X17,X7 
Tahta Çmılı çam 400Xl:IX5X3 

> 400X25X2.5 
> Kirı;-.mit altı 400JO!l_:~ı.5 

Kalas 400X20X6 
Kolas Pencere Ye k.1y1tlık 400X25x.ş 

Jı.foz.ayii< Ko~ıplc 60X70 
D"'knıe çanak sifon 
)."("f]i rezeuvnr 
F .1y:.ns Uvabo konılpc 
Urrnuar !;...y:u:.;:; > 
l\1usluk R('.1.tr\·uar için 

Yıkaına için l\lu:·luk 
1/2 
1/2 
J/2 

11.483 
9.975 
4.323 

73 
66.5i 

2~9 

65 
49 

50 
47 
5~ 

20 
5 
5 
5 

]Q 
8 
5 
5 

l\.urşun boru 
Fı·ans1z kil.di Gömıne iki talamı kapı için 40 

Sürgü 
> 40 adedi 25 Cm. lik,40 

adedi 60 Cm. lik iki t<tkım 
clı~ kapı için 80 

Pomel ka.pı ment~Cf;İ 12 aderli dış kapı içi.o 210 
Pencere mandalı • 142 

> topu • 142 
> mentr~csi 

> sUrgüsü 
, ı;rngı:li 

KartiÇ'C çivisi 
J'\:.ırfiçe çivisi 
Caın 

\.'jd:ı çivi 

• • 
K·r ...... nıit 

E:ıii teli 
Dil;.: çinko saç 
Leh:m 
Tuz. TUbu. 
Nışadır 

Kömür 
Uc·rnir kcpç~ 

Dişili erkekli 

6 Cm. U:t. 

3.5, 4, 5, G Cm. lik 

No, 12 
1/2 n:. l;E:tindl 

284 
144 
ıoo 

75 
10 
2,350 

'.!000 

!!il O 

3 
4(İl 

4.360 
1 
1 

70 
119 

B~lı- kli demir kf'1clıc't • • 27 
Cam l\luhtclil 280 ad~t küçük 2 m/ın 47 

orta 3 > 
büyük i > 

Cnm macunu en iyi ci:ı~ 
tl'i:lübeç k;ıbu.k 

" Birüıci ne,·1 bf'y .. 1 çinko Ustübe('.i 

11,730 ' 
132.GOO 
'!l~.180 

fr.'!.l'ı: be!Zirj 
r~( rt 
·ro:.ı: boya Renk iı;-i:ı &•i 

1 ~.630 
53.o·o 

rns.n20 
Y.:ı:ğlı boya !ırçası en iyl ı.Jı..~ mubteW No. r.l 10 
bidon 2 

J..Tı.ıtlrını boru 
hlu~luk 

tesıs:ıt dultil 
pirinç 

170 
25 

Sır<ı !~ı'l. Arlcdi Eb .,r'.ı 

1 Bodrtnn kat p('t•."Crt. c;tmlan 

M2 

166 0.35XO.o) 0.1750 

2 Zemin ve birinci k"t pt'!ncere ('.aınt 1 rı 

3 o.2s:·o.2s 

l 

1 
4 

1 
5 

4 
4 

3 

1 
2 
l 
1 
3 
4 
4 

4 

8 
1 
8 

5 
3 
6 

11 
4 

2 
2 

2 
2 

O 29X0.18 
0.30X0.32 
0.31X0,31 
0.33. :0.22 
0.38XO.Zl 
0.40X0.37 
0,42X0.21 
0.42X0.29 
0.42X0,37 
0.4:<X0.29 
O.HX0.31 
o. rnxo.21 
0.19X0.36 
0.52X0.32 
0.52X0.:17 .5 

0.53X0.35 
0.~3X0.41 

0.57X0.20 
0.~7XO 36 
O.ö7X0,41 
0.53X0.28 
O.'i~X0.31 

0.5SX0.33 
0.58X0.35 
0.5&X0.39.5 
0.5BX0,42 
O.!l9X0.21 
0.5!>XQ.23 
0.59X0.35 
0,59X0.41 
0.61X0.21 

ı.ı:, 3 , 
, 

çuval 
M. 2 , 
Adet , 

> , 
, 
> 
> 

• 
> , 
> , 
> 

, 
> 

> , 
> 

fokırı:ı , 
).{.g. 

> 
> 

Adet , 
> 

KangaJ 
K~. , 

> 
Pal e\ 
Kg, 
Adet 

> 
M2 

Ke. 
> 
> 

> 
> , 

AdLt 

• 
Mt. 

Adet 

29.050 

0.26l5 
0.0522 
0.0960 
0.0693 
0.2904 
0.9576 
O,HBO 
O.Hl O 
0.1218 
O.G2l6 
0.4988 
M092 
0.0966 
0.3528 
0.1661 
0.1950 
0.5565 
0,8690 
0.6840 
o 8408 
l,8696 
o.ır ... ~ 
1.43"~ 
0,1914 
o.co;o 
1.3746 
2m96 
0,4!1'>6 
0.2714 
0,3894 
0.4838 
0.2561 

Yon:! kırkım dolayıeilo m.-"Sim lç!!ı cari oım.ıt it<ere lldlut ""' Ticsnıt V~ m~ ..,_; 
10.4.941 tarihinde ilin edilen esas fty1111ara nazaran teııbit edl1aı mmtaka m~ ~ 1 _.,. ıf 
!erilılriftlr. Bu fiyatlar normal yapak ftyatlan oldnttı cihetle nonnalln :leYldnde keçe, ça-, pıtrak, ı.ııc_:...ı 
rcyj llıUva eden mallarm mübay.- tatbilt olunocak teımllt nı.betlerl de II num....- tayin olm>1""~ f 

Bu esaslar dahil~nde mübayaaya ~amış oldulwnuzu, mewiın inldtlıflna .ıöre ~ )arkl'° ~ 
takalarına ıönderile<eğinl ve Mlen eltlplerimlzin Jılıımn v. Diyarbakır mmbtalarmda taaıı,-ete ceçıııll :ıl 
larını alAkadarlarıo nazarı dikkatine vazeder, daha :fa:zb maıtamat aım.ıı: ıstiyenlerhı lstanbul'da ~ 
hanında Sümerbnnk Birleşik Yün tp)J.Ji ve Dokama Te Suncipek Fabrikaları mü~ mttke:zine 11'1 
lıırı lüzumu bildirilir. 

• 

Y APAG CiNSLERi 
No. 1 

Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. 
lstanbul'da teslim fiyatları Kilo - - - 81 75 73 73 72 
Mübayaa ınaballerinde teslim tlyatlan 

a._.r. 1'..r. h.r. 

68 73 " 

1) Edjme, Uzunköprü, Lüleburpz., 
Kırklareli, Çorlu, Babaeski, Te-
kfrdaf ve civcırı n 

2) Bursa, Bandırma, Balılre~ic.. 

Karacabey, KemalpaŞR, Y~ni-

ıehir, Manyas, Gönen, Eiga, 
Bergama 

3) Manlsa, lzmir, Aydın ve civarı 
4) Mersin, Seyhan ve civarı 
5) Afyon, Eskişehir, Kütahya, Bol. 

vadin. Akşehir, Isparta, Sur-
dur ve civarı. 

6) Konya, Karaman, Kadınh.:ın. 

Ereğli ve civarı 
7 Kayseri, Aksaray, ve civarı 
8) Urla, Mardin, Diyarbakır ve 

civarı 

9) Kars, Bingöl, Erzurum, Kar'l
köse ve ci\'arı 

10) Van 
ll)Karadcr.iı. sahili vilaye-Ucri 

170 150 130 - 71 
n 

17 

87 63 

.., 83 

12 
87 n 

Er• 
87 05 

Van 
58 

Mübayaa edilecek olan molfarda parça, der~ k~~ koç~ !pıtrak, güveli raallar ile ÇllkıJdıok ve yab..,., t/ 
tolcrrual;ı.n ve rutubet mikt:ırı aşağıda t~s:rih edilmiştir: 

1) Parça: 3 8 ni~bctic.e kadar esas n1al ilt' birlikte kabuı olunur. Bu o~ f.u.lMI. esas mall ti'" 
% 25 nok~aniyle alınır. 

2) Deri: E.q~s mal ile b:rlik!e t·..'len deriler bu mal (iyatmın ~ 5 noksaniyle alınır. 
3) Keçe: % 3 e kadar t"s~s mal ile birlikte kabul edilir ve fazlası idn kiloda 1 kuruş tenzil.At r-""1' 
4) Koç: % 3 e k:ıdar ~as mal ile birI:ktc alınır. 
S) Pıtırdaklı• ~ 3 e k<ıdar sıvama pıtıraklı mal kabul edilir. Bu ııisbetten faı:ia aYama pıtırakl1111 

kiloda 10 kuruş noks3niy1c tediye e<lilir. 
6) Gilveli n1al: Alınnutz. 

7) Çakıldak. ~" 3 e kad;ır mal ile b'.rlikt.e kabul otunur. Bu nlsbetten fazlası teczil ed.Ulr. 
S) Diğer yabancı moddc-ler· ilzamı ~ 1 e kadar kabul ediUr. Fazlası ~1 olunur. 
9) Rutubet: Norm:ıı ekı.l'aktır. 

10) Çuval: Çuycı!lı mübayaada dara 3 2,5 nisbetini ~caktır • 

~lliGll~~--ımsm-----------------~ 
rı '!~h~PR~>~ıı nlS~~' ,~'.~I:, a::~':~ım;:~ 

1 24/4/1941 perşembe Jilnil saat 16.15 te Tophanede Lv. lmirli!ll t(' 
komi:-yonunda yapılacakbr. Li~.tcs;, komisyonda &örülür. 27 k~ ,4r 
mc bir talibe ihölc edilebilecegi gibi o;ıyn ayn taliplere de jhalC 
~lilerin kat'! teminaUarlle bel]j vakitte komisyona ı:elıneler!. 

8.00 
8.03 
8.18 

P.i."Oi'f&m 

Halıerler 

Müzik 
8.45 Ev kadını 

* 12.30 Procram 
12.~3 Müzik 
12,50 Haberler 
13.05 Müzik 
13.20 l\lüzilı: 

* 18.00 Prognın 

18.03 Milz'1ı: 

18.40 
18.45 Müidl( 
19.00 Müzi:< 
19.30 Habeıier 

19.45 Konu)ma 
19.SO l\ıfüzlk 

20.15 Radyo 

20.45 

gn!~lesi 

Müzik 
21.30 Konuşınô\ 

%U5 Müzik 
22.30 H:ı.btrler 

23.30 l{apanı~ 

======-·-
Z AY 1 

SuJtanabmet yabancı askerlik 1 
şubesinden ıı.Jd1ğım terhis tc?. -
keremi zayi ettim. Yenisini Gt - 1 
karacağıro~an 

1
eskisinin hü kmli 

olmadığı ilan o unur. 
Kema!iyenin Haydar kö· 
yünden 321 doğumlu İbra

him oğlu Ömer Lutfi ı 
Ta taroğulla rl 1 

... 
"Yeni Sabahın,, · 

(3Ul3 - 1092) . . . ~ 

2500 kilo kendir ipli11 ahnacakbr. Pazarlık.la eksillmesi 2'/'}51' 
ıembc günü saat 16 da Tophanede Lv. Amirliği satın alma :ıcoıt', 
y:ıpılocakur. Beher kiloounun tahrnln bedeli 390 kurwı katı tc~. 
lira 50 kW'oftur. E~af ve nümunesl komlsyonda görülür. (310: . . . "" 

Beherlne 6 lira tabın.in edilen 5-0-0adet tevbld semeri iskel~ 
nam ve hesabına pazarbkla satın alıruıcaktı.r. PazarlıkJa ek511 }. 
941 C:.ın1a günü saat 14,30 da Tophanede Lv. Amirliği S:1tıU.~ 
misyonunda yapılacaktır. Nilmune ve evsaf ve şartnamesi ~ı! 
rOlür. Toliplerin belli vakitte Komisyona gelaıelerl. (lOse-' . . . /.' 

7200 adet madeni muha!azah prlmıalik ince tabbi bcd"'1 14 
nacaktır. Pazarlıkla eka:ilbnesi 24/4/941 Perşembe günü saat 1~ 
hanede Lv. Amir ligi Satınalına konU.yonunda yapılacaktır. fJ. tı' 
beh ı 42 kuru~ kat'! tenıiıuıu ~3 lira 60 kuruJ!ur. Taliplerin 
te kom:s,.ooa ielmelcrl. cıos3 

••• 
1 -- 100 ton bakın lsl Lv. !ımlrllğindcn aynen veriln1ck ilıe,; 

cin;; Yf' miktarları ya~ k~len1~c bakır ~ap pazarlıkla Y?Pt.ırıl'~t 
2 - Bu kapların ClllSJne ı;ore her bırine ciheti askerıyecc P 

ayrı a:.·rı ücreti in1aliye verilecektir. Bu ise ait şartname iJe 
kaptırın nlimune ve e"·sannrı her gün komisyonda güriiHir. 

ilan fiyatları 
3 - istekliler bu :ıerait ve evset dahilinde bu bakır ıc•P~ 

birlne i:;tedikleri ücreti irnaliyeyi bir teklif şeklinde 29/4/9-il ./_ 
s:ıat 14 de Toph:ıde tst. Lv ~mirliği satın alma komiryonurııa 

1 4 - En ucuz ücreti imaliye tekli! edene :ı:ynl günde ih8ıc9 tıl 
bllece-;:inden taliplerin k:!Dunl vesaik ve ilk teminaUari1c per:t 
yona gelmeleri. 

Kr. 

Yc!(.tin 28G 17.il:iOS 
47.()003 

17.~08 
Ba.5lık makin olarak 7 50 
Binnci sayfada ııa.ntimi 500 

ikinci " " s.;o 
Büyük ka1.an. 
Küçük kazan. 
Büyük SÜ7.geç. 
Saplı to.., 

Adet 

300 
245 

l'n1umi yck•in 

tJçüncü " " 
800 

Maki na ve ~lektrik Mühend~s~ ır-A~-~~c---ü: _::_
1
_E ,;' 

Kimyager, ışletme Muhasıbı ı HA:ı~K~~~AL ! 

Ticaret Şefi Alınacak 1 Lo~:~e~lü~~3~,İm· 
1 

l'B 
Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden : 

Divan yolu 

ır--=ı--ıimma..'11"1 
tr- DOl{T O R cıu.~ 

i'evfik Akif Ayışık 

Kepçe. 
Yağ tavası. 

J{i\ravana, 
B;ıkraç, 

ll.ılcraç, 

1086 
518 
606 

2777 
9358 
390 
3663 

(1005 - 3147) 

aş kabı. 

·~ kabı. 
aş kabı. 

811 kabı. 
aş kabı. 

------- -- -

Umumi J\!iidiirliiWimiizün muhtelif servisleriııde biri 400 
(ihtisas mt,vl.ü) di~eri 260 lira ıkı·etli İlii kimyagerlik, biri 
400 (11ıtisas me\'lili) l.i~ii ;{()O er lira ü~retli (iki i ihthas 
ıne~·kii) dört m:Utlna '"iilırndisliği, 260 lira ilcretli bir elek
trik mülıendisliği, 300 lira ürrPtli il<i mütehassıs i~letme 
muhasipliği (İb.isi dl' ihti.sa.~ ınc,·kii) ve 300 lira ücretli (İlıti
sas mevkii) bir ticaret şefliği ıniinlıalılir. 

Dahilf Haetnlıklar M Utehaıu aı 

Bcyo~lu Parmakkapı imam so· 
kak numara 28, pazardan maa:J~ 
sa.:ıt 14 - 18 e kl'.dar. 

Gece müracoıatları da 
cdi lir. Telefc..n: 43905. 

ı 1 Devlet Demiryolları lıaııl~ 
Mc,io:ımmen bedeli ( 1400) lira ol•n 5000 Rulo !u\7•lct l<~ı:;. 

cw: a günıJ saat (J0.45) onu kırk beşte Haydarpaşada G~r b i't 
deki komisyon tarafından açık ek~iltme usulile satın nlırıt1''ı, 

Bu işe ginnek istiyenlerln (105) lir:'!lık muvakkat teuıiflfl i;. 

tayin t"'lti~ vesaik.le birlikte t'k~iltıne günü saatine kad;:ır )tefti 

Tayin e<likrl"k.k>re yukanda yazılı kadro tahsisathrı cla
Wlinıle 365!l ve 3968 sa.yılı ka.ııunlıı.ra n:ıza.nw. alahill'CE'kleri 
ücretler verilecektir. 

Taliplerin nıesll"lci tahsil ve mesailerini 
k:ı.larla 2.5.l!lU cuın<\ günü al<pmı.na kad.ar 
nıumi !Hildiirlüğtı nııiracaatlan. 
~ 

gösterir vesi
Ankıırada U-

E 

Sahibi: A. Cemalettin SaraçoQlıı 

NcşrJyat Müdürü: M;:cit Çetin. 

Ba:utdıAı yer: (H. Bekir GUrsoylar vo 

A. Cemalettln 6araçoClu matbaası) l 
csatlırı ldzımdır. ~ 

Bu iı;e alt prtnamelor komLo;yon<lan Qarasız olarak d-~ 
(315~) 


