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Ankarada dün nezaket 
ziyaretleri yapıldı, siyasi 
görüşmeler bugün başlıyor 
Cuma gtlDI tebliğ neşredilecek 

B. Eden ve general Dili Ankarada büyük tezahüratla karşılandılar, 
gece şereflerine verilen suare parlak oldu 

B. Edea .,.. Ceaerat Dili ( Ort ac1a müzak....terin cereyan edect>.jİ Hariciye V eklleti biaıHı) 
Ankara, 26 (A.A.) - lnsiliz _ ............. --·-· ................................ , 

HaricQ-e Nazın Ekselan• Anthony f D k • d ı· 
Eden ile imparatorluk Genel Kur- nn gece ı suare e 
hu·:a!::ıc;~~k~;i:;;iı !:n~~h:a~!~~ · 
etmek için bugün aaat 10.30 da An- ld 1 
karaya gelmiılerdir. uornşme er o n ı Muhterem minfirlcrlc refakatle-
rini getirmekte olan hususi trr.n, sr•
ra girdiği z.amnn baota Hati<"jye Ve
~i Şükrü San\coğlu olduğu halde 
Genel Kurmay ikinci reisi orgene
ral Asım Gündüz, Hariciye Yek.ile
ti Umumi Katibi Numan Menemen
cioğlu, Ankara Valisi Nevzad Tan
doğan, Hariciye Umumi Kltiblik 

(Devamı 7 inci sayfada) 

• 

lngilizler 
ız adaya 

asker 
çıkardılaı-

Meis adası 
işgal edildi 

Londra, 26 CA.A.) - İngiltere Bah
riye ve Harbiye Nezaretleri aşajıda
ki mu.şt.erek tebliği nefl'etmi.şlerdil: 

Şarki Akdenlzdeki İtalyanların de. 
nl'ı tayyaresi ü.smlne malik olan kü.
tük Meis adası 25 Şubatta kıL'ala
nnuz tarafından iŞgal edilmiştir. 

Bu sabah ge en 
haberler 3 Uncu 

sayfadadır 

Büyük Fransız ve 
lngiliz edibleri 

Teofil 
Gotye 

YAZAN 

Oatad 
Halid Ziya Uşaklıg ·ı 

[Ü•tndın yazısmı bugün ikinci 
eayfamızda bulacakıınız.l 

Ankara, 2G CBusuat> - Deterll 
m!M.tirlerilniz §eret"me Hariciye ve. 
killmlz Şükrü Saracoğlu tarafından 
verilen y;l.yafeti bir suare taklb et
miztir. Suare çok parlak olmuş ve 
şehrimizin güz.ide mehat"ıllne men. 

sub pek çok aileler hazır btilunmt11-
tur. Suarede Fransız, Alman, İtal
yan büyüt e.1çllerlle Danimarka el 
çai ve bu elçüikler meruıubları bu. 
lunmamlflardır, Diğer bUtün büyük 

(Devama 7 inci sayfada) 

'-...................................................... .1 ............................. ·-·············· 

Romanyadaki Ahnan kuvve.derine aid bir re.Mmı Rumen retrol 
havzaarnda Alman bava dafi toplan 

Almanya ve 1 TÜRK-BULGAR 
Bulgaristan ANLAŞMASI 
Almanlar Bulgar 

arazisine girmiyecek
lerini bildiriyorlar 

Alman HaTiciye Nezareti 
Bulgar arazisine Alman a.
kerleri -yirdiğ: haberini red-

diffıyor . 

Avam Kamarasında 
Hariciye Müsteşarı 

suallere cevab verdi 

«!tfüttelikimiz Türkiyenin ta 
ahhüdlerini ila tarz'nden do
layı tcımamile memnunuz» 

Berlln:" 26 c,l.A~"" YiLrı resmi bır Londra, :!6 (A.A) - Ougün A-
membadaN~ r r;.4. · 1 vam Kamarasındn, Balkanlaıın Bul-

cıBulgg.ristıı , Q:uyıi: !le sıkı ve garisl'ana nid olan vaziyeti bahis 
dostane milnasebetıer idame edeıı bir 

1 
mevzuu edilmiştir. 

(Dna.mı 1 11.ci ı.ayfada) (Devamı '1 nci sa7fadal 

Almanlar 
Alrikada 

Libyada lngiliz, Alman 
motörlü kıt'a arı arasmda 

çarpış na oldu 

Alman kıt' af arının 
Libgada bulunuşu 

Londrada büyük bir 
alaka uyandırdı 

Berlin, 26 (AA.) - Alman or
dulan baıkum ndanlığının tebliği : 

Bir denizaltı gemiıi, takriben on 
bin tonilatolulc silahlı bir ticaret ge
ı:Dbini batırmıı olduğunu bildirmek
tedir. Diier bir denizaltı gcmiıi. bir 
karakol gemisini batırmıif ve üç kip 
eair odilmiJtir. fngiltercnin cenubu 
oarldaindc, bir ecri hücumbotu, bir 

(Devamı 3 öncü 5ayfad-) 

Barka • Soluk /11ekıtı 

Sİ RENAİKA 

.M. Rissam · 

(Solda) lngiliz • ltalyan miiccleluinden 
bir intıba: Libyada bir harb sahnesi (Sağ
da) Libyanın haritan ve Alman motörlü 
kuvvetinin lngiliz motörlü kuvetile çarpıffığı 

bildirilen aaha 

r ~ 

General diyor ki 
Doğu Akdeniz 
va Almanlar 

Yazan : H. Emir Erkilet 
A lrnanlann asıl hedefi ln-

gilizlcrd ir. Böyle de ol
mak lazımdır. Fakat, bunun böy
le olma11, Hitlerin dediii gibi, 
her nerede f ngiliz var iıc Al
manlann da orada bulunmaları
nı mutlaka icab ettirmez. Al
manyanın harbi kazanabilmesi i
ç.in, büiün kuvvetlerini, yalnız 
Bi.iyük Britanyadaki lngilizlerin 
üzerinde tckıif etmesi iktıza t>dcr. 

Bununlıı berabı-r, denilebilir 
ki, onun kara ordulım her tara· 
fa yetişecek kadar çoktur. Bu, 
doğru olabilir; faknt uçak kuv
vetleri hiçbir zaman çok olmaz
lar. Almanya ise, bir yere kara 
orduları &önderrnck mecburiy&
tinde kalınca. ayni zamandıı, o-

(Devamı 5 nci sayf:ıda) 

• 
lnglliz 
zalerl 

Afrikada yeniden 
3000 ltalyan 

askeri esir edi:di 

Pek çok miktarda 
top, cephane ve 

harb levazımı 

igtinam edildi 

Nairobi, 26 (A.A.) - $arkt Af
rikadaki İmparatorluk kuvvetleri u
mumi kararg~hmın tebliği: 

Cenubi Aftika kuvvetlerine ınen
aub bir teşekkül Cubıı nehTini man
aabından geçtikten ve yüz kilometre 
üzerinde çok iddetli aeri bir yürü
yüş yapbktnn v,. bütün yo: boyunc• 
düımanın muı.:.wemetiıu kır<bktun 

(Devamı 3 üncü sayfa.da) 

ingilterenin 
Moskova sefiri 

Ankaraya geliyor 

1 Şoförler dün gürültülü 
bir kongre yaptılar 

Ankara, 26 CHuswıll - İngilt.ere
nin Moskovn elçisi Sör Crip.s yanında 
elçilik erklnından bazı zevat olduğu 
halde bu sabah bir Sovyet tayyaresi 
ile Moskovadan hareket etmiştir. Bü
yük elçiyi getiren tayyare yarın şeh
rimize varacaktır. Sör Crips aldığı 
talim.at üzerine Bilyük Britanya Harl 
e.ye Nazırına mülftki olacaktır. 

Japon "' riciye 
Nazırı Moskovaya 

g i d~cel<miş 
Londra, 26 {:\.A.) - t>.1iistııltil 

Fran11z ajansı bildiriyor: 
Şanghaydaki Japon mahfcllerin

de Mart nyı bidayetinde Sovyctler 
Birliği ile Japonya arasındn bir a 
demi tecavüz naktı 11ktcdilcc"'Kİ yarı 
resmi bir lisanla söylenmekteJir. 

Japonyanın yeni Almanya büyük 
elçiai Oşima ıon 5{Ünlerde Berline 
ıitmek üzere Mo•kovadan geçtiği 
aırada bazı Sovyet arzulıırının Jap:>n 
._ll~Qmeti tarafından kabu\ cdildi~i
ni Kremline bilrlirmiotir. 

Ayni mahfcllerdc J' apon harici
ye nazırı Matauokanın Sulııı.t nihHye
tinde diyet mecliııinin tatilinden ıon
ra Mo•kovaya giderek paktı imza 
edeceği de eöyl.:nmclttedi ... Mat•uo
ka Moakovadan ıonra Berlinl' gide
rek. Hitlcrle Alman - Japon iı birliği 
meeclesi etrnfınrta görüşecektir. 

Bu mahfcllcre göre Japonyanın 
Sovyctlerle anla§madan Poaifik de
nizinde harcİte~e eeçmcsinin :mktm
eız olduibnu g3rcn Almanya. $ 1'\, -
yeti er Biriii(i ile J l\Donyıı a rıı sıııda 
bir pakt aktedilmesini temin ıc:ın 
Moskovada enrf ctti..,;i gayıctleri bir 
kat daha orttırmış ve bu husu'\ta 
Sovyetleri ikn;ı etm "~~ :ıll'vaffak 
olmuştur. 

Ecnebi müşahidler, b ... 1lırıberlerin 
kaydı ihtwatla telakki cdilmeıi {ik
Tincledirlcr. 

Otomobil sahihlerinin şoförleri istismar ettik-' 
leri, birçc k şoförlerin işsiz oldukları söylendi 

Cemiyet namma bir tayyare alınacak 

Motörlü kara nakil Ya11talıan 1 Evvela idare heyeti ve hcaab ra-
menaublan cemiyeti dün saat 14 de porlıırı okunmu~tur. Bu eanad ida
Beyoğlu Halk.evinde senelik umumi 1 re heyetine muhtelif ccphcl;rden 
toplantmnı yapmıştır. (Devamı 3 üncü ayfadıı> 

Tramvaylarda tek ve 
aktarmalı bilet 

tarif esi kabul edildi 
Rorr.tnyıdan kafi mik•arda bandaj getiriliyor 

Bir müddeıte.nberi Ankarada bu 
lunmakta olan Slektrik, Tramvay 
ve Tünel lıletmeleri Umum Mudürü 
Muıtafa Hulki E.rem dün aabah An
karadan şehrimize dönmüatür. U
mum Müdür, Ankareda, tıamvay 
biletlerinde küıuratı ve mcaafo far
.kını kaldırmak ve ıcyrüseferdc ıü
rari temin maksadile hazırlan.rn tek 
bilet ve aktarm& bilet tarifelerinin 
taıdiki işilc meıgul olmuştur. Yeni 
tarifeler Nafia Vekaleti tarafından 
kabul edilmiotir. 

Bu tarif el ere göre, tr mvay şe 
bekeainde yakın ve uzak mcaaf e far
kı gözctilmckıizin ayni arabada ar
kası kcailmiycn bir ıcf er için, birin
ci mevki ücreti 7, ikinci mevki üc
Teti S kuruı olarak tcabit olunmut
tur. 

Aktarmalı bilet ücretleri de bi
rinci mevki için 1 l, ikinci mevki için 
7. 5 kuruş olar k kabul cdilmittir. 
Aktarmalı biletlerle yolcular iıt&- • 
dikleri yerlere f(İdecckler '\"C iki 
tramvay dcğiotirebilccck,lerdi:-. 

(Devamı ı ünci ..,ıada> Köprii üthatıde tı.nn•1 .......ıan 
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Hergün 
A/rikadaki 
Mücadele 

Resimli Dla.lrale ı •Kanaatin iyi ve fena manaları;;;;; KÜÇÜK 

,_ ____ .MuhiUin Blrıen .--' 

H apoleon devrinde olduğu 

POLİS 
HABERLERi 

Koluu malrinye kaptırdı 
Anadoluhlsannda, Kandilli cadde. 

sinde 40 numaralı evde otaran ve fıa 
tat fabrikasında çalışan Didar adın. 
da bir kadın evvelki gün işile m*w 
ohırbn kolunu matineye kaptırmllaı 
bileğinden yaralanmlŞtır. 

Didar tedavi altJına alınmıı, itad 
et.rafında tahkikata b&§lanmıff;ır. 

Cezalandırılan !Oför ve emaf 
Emniyet 6 ncı şube memurları, 

dünkü kontrolleri neticesinde on bef 
şoförün muhtelif seyrüsefer ' kaidele
rine aykırı hazekett.e bulundukları 
Dl teabit ederek, bımlar hakkında za-
bıt varakası tutmuşlardır. 

l Bıı meyanda Galatada iti fırıncı ile 
Bmiııönünde dört k~abın belediye 
ıalima~iine muıha.lefUe bulun-

gibi, bugün de şunu görü
yoruz iti A"l\lpacla bakim bir kuv. 
vetle İngiltere imparatorluğu ara
aında bir mücadele zuhur ettiği za
man harb, ne Avrupa lut'asıntla, ne 
de lngiltere adası etr.ıfında muay
yen bir daireye münhuır kalıyor. 
Mücadele, denizlere ve ayni zaman
da, lut'a harici ilk hareket olmak 
üzere Afrikaya sirayet ediyor. Bun
dan yüz yirmi beş sene evvelki vu
kuatta, ne Fransa, ne de İngiltere 
şimali Afrikada bugünkü gibi yer
leşmiş nüfuzlara ve kuvvetlere sahih 
değildiler. Napoleon neden dolayı 
A f rikaya çıktı> Ne yapmak istedi) 
Bu meseleyi tarih vuzuh ile halk-t
rni§ değildir; fakat, şurası muhak
kaktır ki, birinci Fransa imparato
runun bütün hareketleri esaslı bir 
programdan mahrumdur. Bunun i
çin onun yapmak istediği şey, bir 
fütuhat ihtirasının büyük harb a
damlarını sevkedebileceği sergü
ze tleı: serisinden başka bir saikle 
izah edilemez. Ya lnı?:, şuna dikkat 
edebiliriz ki Napoleonu.n Mısıra ge
çişi ile bugünkü şim.."lli Afrika mü
cadelesi arasında, Avrupa ile Afri
ka arasındaki sıkı hayat bağlan ba
kımından, bir alaka olmak icab edi
yor. iki kıt'ayı birbirinden ayıran 
Akdeniz Avrupanın hayati bakımın
dan çok mühim bir havuzu olduğuna 
göre, onun bir tarafındaki Avrupa
nın öbür tarafındaki Afrika sahille
rine lakayd kalmuı kabil olamıyor, 

Beylik bir söz vardır, ne olduğumuzu, ne yaptıtunızı soranlara ekse
riya onu söyler; 

Kanaü muhakkak ki. iJi bir teıdir, imam manevi bastalıklara ka!ll 

aşılar, fa·kat biZl hal ne iktifa ederek ıı.tıı bir hayat ~mıya sevketti!'i 
1 
dukları görülmüş, hak:Jarında zabıt 
tanzim edilmiştir. 
Şiıpbeli llda maddeleri satan muh 

telif semtııerdeki 32 bakkal dftkkA .. - Allaha şükür, geçinı'p gidiyonıs,deriz. 
nından da müteaddid nümuneler a
lınault belediye tahmhane.sine gön
derilmı,t.ir. Seyir halinde bıılunan 
tramvaylara atlayan 35 kişiden de bi 
rer lira para cezası alınmıştll'. 

Hakikatte bu söz. beylik bir söz olarak mekanikman söylenmemiş i.$e 
çok tehlikeli bir tevekkülü ifade eder. 

takdirde ;'bir hastalık olur. Menfaat ve vazifemiz 
yapmıya pı1'113aktır. 

;varını bugünden iyi 

....................................................... ·-····--··-·-·-.... ··--· ... ··-···-----·-· .. ······--.... · .... ·-----·-·------· .. ·· .. ----··-·-··'·--··-·---ı---··-

demektir. 
Napoleonun Mısır sergüzcııtinin 

vasıl olduğu netice malumdur. Plan
sız ve dibi toprağa dayanmıyan bir 
sergüzeşt için mu.lcadder olan netice 
ne ise bu teşebbüsün akıbeti de bun
dan ibaret kaldı. 

* Bu defaki narbe gelince, diyebi-
liriz iri. Afrikadaki harb faaliyeti, 
şiddet ve kesafeti itibarile basit oisa 
da, devam ve saha itibarile Avrupa 
kıt'asındaki hareketlerden çok daha 
geniştir. Buna, İtalyanın şimali ve 
garbi Avrupadaki müstemleke vazi
yeti ve ltalyanın da Almanya tara
fında harbe iştiraki sebeb oldu. Bun
dan iki ay evvel başlamış olan şi
mali ve garbi Afn'ka mücadelesi hl-
18 devam ediyor ve ne zaman niha
yet bulacağı da henüz belli değildir. 

Geçen asnn vukuatı esnasında 
Afrik.aııın Avrupa bakımından bu
günkü derecede ehemmiyeti yoktu. 
Henüz. Süvey~ kanalı açılm15 olma
dığı için, Hindistanın en kısa yolu 
Akdenizden geçmiyordu. Ayni za
manda Avrupanın iktısadi inkişafı 
ve hilhaHa sanayi hareketi bugünkü 
keufet derecesine varmaktan ~ole 
'uzak bulunduğu için. Afrika, Avru
paya bugünkü derecede lazım bir 
cojhafya !aha11 veya iltb

0

sad umrıru 
değildi. Buna raimen. Napoleon bu 
sahaya atılma duygulanna kaı>ıl
maktan kendisini kurtaramamı'!sa, 
bugiin.ltü Avrupaya hi\kim olan kuv
vetlerin Afrikayn bilhassa ehemmi
yet venn•hrinin hususi sebehlerini 
aramaya elbet te hacet kalmıtı:. 

Su halde, Afrika mücadelesini, 
Avrupa mücadelesinin bir tamamla
yıcı parçası saymak )·anlış olmamak 
icab eder. Bu mücadelenin neticele
rine lıer iki taraf ta, belki başka baş
ka bakımlardan, fakat ayni derP.ce
de ehemmiyetli hesablarla bağlı bu
lunuyorlar. 

* Almanyanın ve ltalvanın hemb-
ları mallimd11r; onlar lrı"gr1tereyi .~k
denizden çıkarmak 'l'avesile harekı> 
te geçtiler. Su halde. lngilterenin de 
Akdenizde kalmakta ısrar etmesi 
lcendiliqinden anlasılır. )kinci dere
cede Milıver. Afrikayı, iktısaden 
Avrupaya ba~lamak ve ondan ipD. 
dai madde itibarile istifade etmek 
istivorlar. Bu~a göre, f ngilterenin de 
onların bu planlarını tahakkuk ettir
memeğe ~a1ıııması çok tabiidir. 

Söz Arasında 
Bir futbolcunun 

hatırı için tek nüsha 
basılan gazete 

Birleşik Amexikada Tenessed.e 
James Patrick Byrne isminde meş -
hur bir futbolcu 
vardı. Bu fut
bolcu Amerika -
da pek hüyÜ}c 
bir şöhret ka -
zanmıştı. Adeta 
milli bir kahra -
man telakki edi-
liyordu. James 
Patrick Byrne a
j;ır surette has
talanmı.ş, hasta -
Jıiı vahamt!'t 
peyda etmişti. Haleti nez.' e girdiği 
gün klübünün bir maçı vardı. Bu 
vaziyete rağmen bu sampiyon kJii
bünün maçı hakkında her dakika 
malumat istiyordu. 

Bu vaziyette klUbU maçı 6-5 kay
betmiş, fakat ölüm halinde bulunan 
şampiyonun üzülmemesi için şeh
rin en büyük gazetesi bulunan: 
«Chattanooga Time!n tek bir 
nüsha basmış \'e bunda klübün sıfıra 
karşı beş gol ile kazanını~ olduğunu 
yazmıftır. Klübünün Ralihiyeti ile 
mesrur olan Jame3 Patrick müste -
rib olarak gözlerini hayata kapa -
mıftır. Bu vak'a iki ay evvel cere -
yan etmiştir. 

• 
Tarihte Alman - Fransız 

ittifakları 
Bir asra yakın bir zamandanben 

birbirlerine düşman kesilmiş olan 
~lınanJar ile , 1 1 / ı /, 
ı; ranınzlar e9kİ "' \ .-/"/ 
zamanlarda hir ~ ,, 
çok defalar itti -~ 
fak akdetmiş - _ ' 
!erdir. O ı:ukit - • 
)eri Ahnanyaya, Cermanya, Prusya 
denihnekte idi. Bu ittifaklan stra ile 
bildiriyoruz: 

1841 senesi - Fransa kralı Char 
leaı le Chau ve ile Cermen kralı Louis 
arasındaki ittifak. Bu ittifak 84 3 se
De9İnde hitam buhm14tur. 

1145-48 senesi - Fransa kralı 
Vll Loai• ile Alma.1 lr.ralı 111 Can -
rad ikinci Elılisıtlib muharf'besi için 
ittifak alcdetmişlerdi. 

1526 - I Fra:ıçoie İspanya kralı 
Charles Quint" aleyhint! olarak Al
man proteaanlan ile ittifak akdey -
ledi. 

1635 - Alman protestan prens
likleri ile ittifak. (30 sene muha -
rebesi). BU ittifak 1646 ııenesinde 
aktedilen V estfaly:ı sulh muahede -
namesile sona ermiştir. 

f 658 - Fr.~nsanın himavesi al
tında bir (<Renı> nehri ittih~ı te~ 
kil edildi. 

'704 - rspanya harbi dolayı -
sile Bavyera, Kolonya vesair Al _ 
man lıükumet1eri ile ittifak. Bu it -
tifak 1713 de akledilen (Utncht) 
sulh muahedenamesile nihayetlen -
mi~. 

(Devamı 4 üncii sayfada) 

~ -B~;:;~~:lngiliz_edibleri ~ -
~::::::::::::::::t:')· ıt:----==--~ i), 

Theophile Gaa.tier 
TEOFIL GOTYE 

Yazan : Halid Ziga Uşaklıgil 
- 1 - hk encümeni danite kabulii bile dil-

Bir takım insanlar vardır ki ta- lerde dolapr, fakat mükerrer mü -
rihe, şahsiyetlerine bir daha ayrıl - ncaatLuina ve doetlarımn gayret -
mıyacak surett~ yapışık olan farik lerine rağmen bu te~bbüa netice 
ala~tlerle intikal ederler. Fransız Yermez. 
kralı dördüncü Henıi beyaz s~rgu- Eserleri birbirini takib ederek mü 
cile, Napolyon Bonapart küçük şap- hiın bir yekuna baJiğ olmaktadır: 
kasile, son zam:ınlara aid isimler a- Sırasile 1838 de «Ölümün mudhi • 
rasında HitJer araaıra, içinde aakla- kesi», 1856 da <(Mumyanın hika -
nan tasavvurların sualini tersim e • Ymİ» ve «Mile de Mau]:)tn» nam bü-
derek alnına bir istifham alameti yük romanı intİşcır eder. Bu eseri -
§eklinde dökülen zülfile, Mussolini llİn mukaddemeliİ büyük bir gürül-
nutuklarını irad ederken beyaz pef'- tüye sebeb olm: Şair bundan san'at 
dede görülen halile~ Ak.de~i. Af- namına ahlakın bir maoiıı teşkil e -
rikayı. kacük ~•lfl k.,.Jı••••k Ja... demiyccep naza~lini müdafaa e-
tiyen geniş ve haria evzaile, Cham· der. Bu eserinden sonra «Seyranın 
berlain havalardan gelecek her çe- bir göz yaşrn, hayalata dair spirite 
11id yağmurlardan sakınmak ister • kitabı. birçok küçük hikayeler ve 
ceı.ine biç elinden düımiyen ıemai ~j . Teofil ~ 1 temaşa ~rleri; «Les groteiques• 
yesile bu makalenin mevzu'ını tef- dH Onun hayatım bu mak.aleıxiıı namile makalelerinden mürekkeb 
kil eden pir de edebiyat tarihine havsaluma •ıiabilecek bir m*yasta bir külliyat; daha M>ma tair 8eyB _ 

kırmızı yeleği)e nitikal etmiJler, ya- icmal edelim: hatlere çıkaıak, bunların ir.tıbalan
hud edeceklerdiT. 18 1 1 ele T arbe. babuında na dair dW.ya 8eyahati·•, «Et.ki ve 

Bu kımuza yelek nereden kal - doğdu ve 1872 d<! Franunın hezi - yeni Rusyanın san'at hazineleri», 
mıştır ~ Franea edebiyab tarihinde metinden sonra altmıı ya,Şlarmda hatti Jstanbula uğnyal'lllc biT de 
on dokuzuncu asrın ilk otuz aene _ Neuilly-Nöyyi-de öldü. Parise pek Constantinople eseri inti•ar etmiş • 
sinde 'bir ~kadele başhyardu: genç gelerek ilk tahsil safhalarını tir. 
Classique - musannaf edebiyat ile hen~ llflD.!1 iken ressam olmağa te- Bu kitabında pirin biYçolı: emsa
romantique - teceddüd edebiyab a- ~bbm etti, fakat bu mealekte ka- Ji gibi Türkler hakkında evvelden 
rasında bir cenk... biliyeti •rzuwnun harareti nisbe • ecünilmit husumet duygularile fikir-

Türk edebiyatı tarihinde de Di- tinde değildi. Bu ilk hevesi az za- ler yürütmüı olduğunu farzetmek 
vao edebiyatı ile F.d~biyatı C~de mao içinde tc?rkederek edebiyata istemiyorum, o daha ziyade asıl me
arasında, son zamanlarda da er.ki _ çevrildi ve yeni baılıyan edebi inki- rakını teşkil eden tasvirler yapmlf 
denberi mevcud tarzlarlft bugünün labm en başında bulunanların sıra- ve İstanbulun güzelliklerini teren • 
genç edebiyatı arasında böyle ol - sında herkesten fazla bir ateıle ve nüm etmit olacakbr. Kitabı okuma
mamış mıdır~ Fransada nazımda, ne zaman cldale giritmek icab ebe dun. muharririnin l.t.anbuldıı bir iz 
üslubda, hususile sahne edebiyatın- tutupnağa vesil.? arıyan bir hiddetle l:makmq olap ohnadıima da 'rikıf 

ug" r• .. •. .ı-~•=-. da bir div cüssesile Victor Hugo ~ ucıs.uuu 
varken onun karşısında henüz bir Bir yandan da kaleminin mebzu1 Şairin manzum eserleri aYaıJıoda 
hayat bakiyesi!e sürüklenen irimler, coşkunluğile birbirini takib eden ya- yalaız. gelecek makale ile ismini _ep 
ve bunlar arasında Casimir Oda - zılan onun namı etrahnda bir itti - M>na bırakbğım Emaux et C'am#ea 
vigne - Kazimir Dölaviny titrek ba- har hilesi vücude getiriyordu. Her kitabında tevakkuf edeceiim. 
cakrarile ayakt;ı dikilmeğe çalışıyor- zemine uğradı: Nazım, hikaye, ten- Şiir hakkındaki cıan"at un•at 
}ardı. kid, her nevi yazı onu cezbediyor - içindir» nazariyesinin en parlak a • 

Merdivenden dü§tü 
Kndillide, İakele arkasında 6 nu

maralı evde oturan Ayşe adında bir 
kız dün evlerinin merdiven:cden i.. 
nerken düşmüş, başından ağır su.. 
rette ye.ralarunıştır. 
Ayşe tedavi edilmek üzere, Nümu.. 

ne hastanesine kaldırılmıştır. 

ıftftnakları kesilen İtçİ 
Yedikulede, Gödereci aotağ111da ıs 

numaralı kösele fabrikasında çalışa.il 
Murad adında bir işçi, dün idaresin
deki silindir makinesinde kösele imal 
ederken dikkatsizlik neticesinde eli
ni makineye kaptlmılf, bu yüzden 
parmakları ke..ilıai§tlr: 

Kazazede amele, tedavi edilmek 
üzere Yedilrole basta.nesine kaldml. 
DUŞ vat'a et.rafında tahkikata baf
lanmıştır. 

Bir. muhtekir iki sene 
sürgüne mahkum oldu 

Fiat Mürakabe Komieyonunun 
tesbit ettiği fiatın fevkinde pil sat .. 
maktan maznun toptancı tüecar Ya
ko ve Baruh ile perakendeci Sala
m on Eskinazi haklarında daıra 
Asliye 2 nci -=~za mahkenıesinde dün 
neticelenmiştir. Mahkeme-, sı~çlula
rın inlı:ar ve tevillerin!'! rağmen ihti
kar iddiasını delillerle sabit görm\tt
tür. 

Neticede milli korunma kanuna· 
na tevfikan Yako ile Barubun 2 ter 
sene müddetle Eskişehire sürgün e-
dilmelerine ve 5 er yüz lira para ce
zası ödemelerine karar v~rmiştir. 
Salamon Eskinazinin de 2 5 lira para 
ceza• vermesine ve dükkanının 5 O 
gün müddetle seddine lı:arar Te1iJ .. 
miştir. 

Acil wak'alarda fakrUhal 
kAgıdı araımıyacak 

Şehrimizdeki Belediye hHtanele
rine fakir ustalar ancak fakrühal 
Uğıdlan muamelesi tamamlandak
tan eonra kabnl edilmektedir. An
eak, bazı acil vak'alard;ı fakir kim
selerin fakrühal kağıdı alamadıklan 
ve klinik ücreti de veremedikleri j. 
çin müşkül vaziyette kaldıkları gö
rülmüştür. Alakadarlar bu ciheti 
gözönünde hulundurarak icil vak'a
larda fakrüh:ıl kağıdı olmad"n da 
hastaları kabul etmek için haı>tane 
ba~abiblerine ııalahiyet vermifler .. 
dir. 

Bu mücadelenin en çetin bir man
za!;41 ı ı Victor Hugo-nun (,Hermaniıı 
faciasının 11&hnede temaili vesilesHe 
vukua geldi. Temaşa ec:lebiyatında 
küçük bir yeniliğe tahammiil ede -
miyenler, edebi akide!erini baştan 
aşağı yıkmağa kalkı,an o prenç f!&i -
rin yeni bir imana yeni bir lncil id
diasile çıkacak eseri için büyük biT 
nümayiş terb"b etmiıler; onn ıslık -
Iarla, yaygaralarla, gürültülerle, hat
ta icab ederse, yumnrklaıla doğma
dan öldiirmeie karar Telln!,lerdi. 
Yeni edehi mezhebin salikleri c:le 
hazır idiler ve bunların ba~nda çıl
gın bir bağhltkl:ı yeni mezhebin 
müridi olan ThCophile Cautier I.u
lunuyordu, ve, o gece kiraz rengin
de kırmızı bir yeleJı:le, açık yeşil 
pantalonile, gök rengi setıisilc mü
cahicllerin ön safında. her türlü mu
kavemete hazırdL itte bu garib kı
yafette onun kırmızı yeleği mevcu
diyetine yapısık lcalmıs ve ismi ta
rihe onunla geçmiştir. 811 ,aİY kim-

du. ilk hevealerini teşkil eden l'e- kieleri bu kitabı teşkil eden manm
aimden kalma bir temayülle narım- melerinde s~rülür. T enlddt- dair ma 
da olsun. nesirde olaun. tasvirlerde kalelerinde de hep tiirde hissiyattan 
o zamana kadar mer'i olan usulii bahaedilişine, qk teeasürlerine teı- _ 
değiıtirenlerden biri. batta •ean"at cüman olunutuna, yahud dine, .;ya. 
için aan'atıı nazariyesinin en önde sete, felsefeye dair fikirlere girilifi- Berberler de zam 
gelen bir mürevvici aılatile o da e- ne muanzdrr, v~ hu suretle menaub iıtiyorlarnnı · 
d ebi inkılabın en ınübim amillerin- olduğu romantiame üstadlanna kar. ı Berberler, malzeme ftatlarının y1lk 
den biri olmupm. Yazılarında bir "' mesel& Lainartine, Victor Hug~ seldifini ileri streret, trq ücretleri.. 
ressam olmaktan biç hali kahnamıt- Muuet ve Vigny için bir mutmz ne yil?.de 7/J nlsbet.lnde bil' zam ya
tır; üslub onun elinde bir ln'ha. vaz'ı alır. Fikrince fair. harici dün-1 pıamaaı huswıunda belediyeye ::ntl
türlü ziynetlerle, lııı.yailerle bezen - Y•Y_ı g~~ anbyan, onun muhtelif raca.at etmi.llerdir. Belediye halen kul 
miş bir fırça mahsulü haline gel - --•-=ıı JaL --L'--le • ~ emıı par "' rcn&Jer tasvir e- Janılmakta olan traş malzemeanitl 
miştir. den hir re9SaD'ldır; öyle bir san•at evvelce getirilmiŞ oldutunu bu sabeb 

Edebiyıatın hangi nev'inde te - adamıdır ki valnız fırçasının talaka- le zamma lüzum olmaclıi~ berber .. 
vakkuf edeceği keıtiril,..miyen bu tine güvenerek ~örüı tarzını karile- lere bildirmiştir. 
şair her zemine uğradıktan •onra re tahmile kalkı§maz. • ................................................. .. 
nihayet münekkidli${t: karar vermiş Şair manzumelerinde, hatta ne -
gibidir. En evvel dikkati celbrden ~rlerinin tasvir pan;alarında, bu na
eserlerinden biri Les Jeuııe - France :cariyesine tamamile sadık kalmıştır 
kitabı olmupur. Matbuatta ilk tec- ve bütün ~1asile impress.ionniste 

TAKViM 

rübelerini aan'at Te temaşa hayat- fırça yerine kalem, boya yerine mü-
lanna dair tenkid makalelerinde ya- rekkeb kullan!tn hir ressam olmuf- Rumi sen~ 
par, ve bu suretle günden güne şöh- tur. !,!:! 
reti dairesi ~enişler, hatta bir ara- H. Z. U,ak1ıga1 Şubat 
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GÜNEŞ 

Fakat, Afrika mücadelesinin fn
giltere bakımından ehemmiyf"ti da
ha başkadır: fngiltere. sade fngiliz 
krallığından ib11ret değildir. O, koe
koca bir imparatorluktur. Bu impa
ratorlu~un birçok büyük kuvvet 
kaynakları da, Jngiltereden ~yade 
şimali Afrikaya yakındır. Su halde, 
harb cephesini, genis bir mihver ü
zerinde devrettirip kısmen şimali 
A&ikaya nakletmek-, fngi]teıenin 
dünya ölçüsünde yapabileceği bü
yiik ve ayni zamanda çok rnüsaid 
bir strateji hareketi olmaz mı) Af
rikada kıZl'ıacalc bir mücadele, kı- f 
zıııtığı ni!!b~tte a,ıl lngiltere üstüne 11 
düşen aV.ırlığın mühim bir kısmını ! 
oradan alıp b u tarafa getirmez mi} ı Ceçen akşam, Konservatuar yaylı sazlar orkestrası Sehir Komedi 

tiyatrosunda, Cemal Reşidin idaresinde bir konser verdi. Avrupada 
uzun müddet musiki tahsil etmiş bir kızımız da, Vahdet Nuri, seçme 
birkaç parça söyledi. Salon tıklım tıklım doluydu. Göğsümüz kabar
dı . cıÇok şükiir, artık konserler rağbet görüyor, musiki zevkimiz yük
selmişlıı dedik. 

Fakat yanımızdaki locade. oturan, şık, zarif iki bayan arasında ge
çen şu muhavereyi duymayalım mı? 

- iki aaat oldu, hala alafranga çalıyorlar. İli.nda ((yayl sazlarıı de
niyordu. Yaylılar var amma, saz göremiyorum. 

- Hakikaten garib, bu şarkı söyliyen bayan ııcaba «Turnalar u
çnn» u söylenıiyecek mi:> 

· Muharrem 1 !i. D. 

1 7 ,,9 

Öğle 

s. J . 
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s. D. 
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Kim olursa olsun, bu suallerin 
ikisine de <(evet » cevabını venr;ek- 1 
te tereddüd edemez. H albuki, fn
srilterenin bu planını kendisi İçin da
lış müsaid ~artlar içinde gösterecek 
ııebt"bler bundun da ibaret değildir. 
Me9ela. Afrikada harhetmek, muh-1 
telif hakımlardan Almany'.4 ve 1tal-

De. .... 4 lne'a ..,,r.da) ..._--------------------------------------------------------------------------------------~-----
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( Şehir Haberleri J 
35 lirahk nişadırı 

75 liradan 
satan muhtekir 

Şehirde bu yıl içinde 
yapılacak yollar 

1 
Adliye levazım 

dairesi mutem9d
leri mahkom oldular 

Ostelik faturaları da n<>rmal Belediyenin hazırladığı programa göre, evvela 26,500 ı;ra !hİila. eden eski 
liat üzerin~e tan~. etmiye mezbaha yolu yapılacak Fatih - Edirnekapı mute".':ed~.erın &:ıfu .ahit ol
kalkııan ınsallı tüccar ( !) ' • • • ' du, .el ordu beı sene onar ay 

cürmü mfhud halinde Koska - Aksaray yolları bıbrılecek. Alemdar - hapı• yatacaklar ve muhlelil 
yahalandı Divanyolu arası asfalta çevriliyor tazminat ödiycelıler 

Zabıta dün yaptığı b:r cürmü
meşhud sonunda, milli korunma ka
nununa muhalif harekette bulunan 
bir tüccan yakalamıştır. 

Ispartalı tüa:atlards.tn Sabri Ka
ya, evvelki gün nişadır almak üzere 
Balıkpaz.arında, Maksudiye hanında 
1 2 numaralı yazıhanede bu işin ti
cuctini yapan Yosef Pardoya mü
racaat ederek mühim miktnrda ni
~adır alacağım söylemiştir. 

Yosef Pardo taşralı müşteriye is
tediği ni .. adırı normal fiat 35 lira ol~ 
duğu halde sandı~1 75 liradan sat
mağa kalkışmı"'hr. Bu İııtMıilen fahiş 
fiata muvafakat eder gibi görünen 
Sabri Kaya. varıhnneden ayrılmış, 
Emniyet Müdürlüijünıo v,elert-k key
fiyeti alakadarlara bilc!linniştiT. 

Sabrinin bu ihbar ve şikayeti üze
rine kıyafet değiştiren memur1ar. 
taıralı tücca .. la birlikte Maksudiye 
hanına gitmi'!I·"· bu .. adıt limm Ke-
Jcn tertibab alm1şl9rdır. • 

Sabri Kaya, vaziyetten haber-
dar bulunmıvan Yosd Pnrdoya be
her sandığı 75 lin.dnn nişadıra talib 
olduğunu ~öv1iyere!c kendisine iki 
ıandık ni .. adn iç;n 150 lira vermiş
tir. Fakat açık~öz tüccar Fatarayı 
.andık ha!lına 7; J:radan yazmıya
rak 3; lirad'ln doldunnu~tur. 

Bu esnada h8diseyı takih ~tmıolc
te olan mem•Jrlar va7.ıhaneve gir
Mi!!ler. Yosef Pardoyu suçlistü yaka
lamı"llardır. 

Emniyet Müdürlüğüne gefoilıon 
sudu bu cürmürn .. c1md kar•mnda 
cürmünü tamamıo'l ikrar e•mic:tir. 

Yanılan tahkikat ncticr.sin<l f': 
muhtekir ru!l3dır tüccarının. tehdid
den ve f'roin kaç<ılc:cıH·., d;ın .abı
lcalı oldu w ıı da t~b"t ed;lmi.'ltir. 

YoM",f Pardo haH:ındaki evrakla 
bu..;n m.üdd•iunıumilisr .. te3lim o 1u
nacaktır. 

Arsayı eroin ardiyesi 
haline getirmişi 

T ophanedc, Berberl,.r sokağında 
6 numaralı evde otura11 sabıkalılar
dan Recebin diin Topha:ı~ civarın-
da bazı kimselere eroin sattığı, ken
disini tarnssud eden memu.rlıır tara
İından görül nü,. suçüstü yakalan
mıştır. 

Emniyet MüdUdüğüne getirilen 
'e üzerinin taharrisi es"nasında ceb
lerinde bir miktar eroin bulunan 
Receb, sorgusu sırasında satmakta 
oldu~u beyl\z =ehirlcri T e>phane ci
vannda bir arsadaki ko\'tıkta sakla
makta olduğunu söylemi tir. 

Sabıkalı kaçakçının gÖ'!!erdiği bu 
ar ada yapılan arutırnıada, ta,larla 
örtülü bir çukurun içinde ve küçük 
paketler halinde m ""him miktarda 
-eroin bulunarak nıüsaderc olunmuş-
tur. 

Receb, dün Asliye 5 nci ceza 
müddciumu:n li;;ine teslim cdilmiQtir. 

Cibalide Haraçcımı:-hmed mahal
lesinde Üsküblü caddesinde 4b nu
maralı evde oturan Mustafa adında 
bir şahs•n dn, esrar içtiği tıosbit edi
lerek dün 7..llbıt:ı. ta!llhndan yaka-

Belediye hu yıl içinde şehir da·ı etrafında beş metre genişliğinde bir 
hilinde yapılacak yolların programı- trotuvar inşa olunacaktır. 
nı hazırlamıştır. Bu programa göre. Bundan ba~a Fatih - Edirnekapı, 
yol intaatına yakında bnşlanacalttır.

1 
Koska - Aksaray yollan da yapıla

İlk olarak mezbaha yolu yapılacak- cak, Alemdar caddesi - Divanyolu 
tır. Mezbahaya Karaköy caddesinı arası asfalta çevrilecektir. Eminönü 
takiben Tersane. Kaaımpaşa, Ha9- meydanı ııaha~ndaki yollar da ikmal 
köy, Ha'hcıoğl:ı, Karaağaç güzerga- edilecek ve !üksekkaldırım yolu 
hım takib etmek üzere yeni bir yo1 beton mozayık paıi<.c olarak yapı-
yapılacakhT. lacaktır. 

•. Bu yollann inşaatından sonra 
~as.ımpaşa - Haskoy - Mezbaha tahsisat arttığı tıt.kdirde Aya!cıfya, 

sahıl yolu katrn.1 kaplama şose ola.- Sultanahmed nıeydanaln da asfalt 
caktır. Yeni )'ol. şimdikı mezbaha otarak yapılacalctır. 
yolundan 12 kilometre kadar daha Bu .ene belediyece yol i~leri :için 
kısa olacaktır. Aynca halin önünde- bütçeye geçen seneden (20fl) bin 
ki saha parke olarak geııi ... Jctj}ecek, lira kadar noksan tahsisat komıl
buraya refüjler yapılacaktır. Helin muı.tur. 

Dile ·ci k"tl m kes,,n katil 
mahkemede cürmünü 

inkar etti 
Bir müddet evvel. Sultanahmed· 

de bir viranede başı kesilmıok sure
tile öldürülerı•k tanınmıy3cak bir 
hale getirilmiş bir ikadan cesedi bu
lunmuş ve zabıta birkaç gün esrar 
perdesini çözmek için uf,;raşınışıı. 

Tahkikat rıetİı;e~nde, bu cesedin 
Havva adında bir dilendyc aid ol
duğu ve para ·una tamaan öldürül
düğü tesbit edilmistı. 

Fiat murakabe komisyonu 
bugün yan~ ekmek ununa 

fiat koyacak 
Fiat Mürakabe Komisyonu bugün 

yeni tip ekmek imaline mahsus çav
darlı unların beher çuvalının satış 
fiatını tesbit edecektir. 'ı' apılan he
sablara göre ç:ıvdarla karışık unun 
bir çuvalına 1 O lira 40 kuruş satış 
fiatı konulac'!lk•ır. Ru suretle halC'n 
bir çuval un 1 O lira 60 kuruşa satıl
makta olduğundan yt:ni unun foı.tı 
çuvalda 20 kuruş noktınn olac.'\lttır. 

Belediye Daimi Encümeni de ya
rın toplanarak yeni tip ekmeğe nark 
koyıııaktır. 

Adliye levazım dairesindeki aui· 
istimalin muhakemesi İstanbul 1 n
ci Ağırceza mahkemesinde dün ni· 
hayete ermiştir. Hadiıede auç1u bu
lunan eski adliye mutemedleri E
min, Fenni, Asım ve ulcadaşlanmn 
9 32 ve 9 3 7 yılları nrasında muhte
lif tarihlerde 33 bin küsur lira para
yı sahtekarlık }"apmak auretile ihti
lii.s ettikleri iddia edilmektcydL Bu 
iddjaya nazaran, suçlular müddeiu
mumi muavinlerinin :mzalarını tak
lid etmişler, sahte avan! ilmühaber
leri tanzim ederek, makbuzlarda ve 
evrak üzerinde tah1ifnt yapmışlar 
ve bu cürmü i!Jlemişle~di. 

Fakat, kendileri Ağırceza mahke
m~inde uzun zamandanberi dt.vam 
eden duruşmaları sırasında hadise
de alakaları olmadığını ısrarla ileri 
sürmüşlerdir. 

Mahkeme, ehlivukuf tet.kilcatının 
neticelerine ve toplanan delillere 
göre suçu :Jabit görmüş; a :ıcak ihti
las edilen para miktarını 26.500 li
ra olarak tesbit etmiştir. lhtila, su
çunda dolayısile sahtekarlık fiili de 
mündemiç bulunduğundan suçlular 
aleyhindeki sahtekarlık iddiası orta
dan kalkmı!I; F.ınin, A•mn, Fenni ,.e 
Necmi ihtila' suçundan 5 er sene 
1 O nar ay ağır hapse, 3 N ııene 1 <ıı
ay memuriyette:'! ve müebheden 1 

amme hizmetlerinden mah•umivete 
mahkum edilmicılerdir. Bıınf-lı\n baş
ka suc:;l111ardan Emin 20 bin küsur. 
f,..nni 2150. Asım 4 hin. Necmi ise 
26.500 lira ta7..mİnat ödeveceklrrdir. 

Hadisenin di~~r maznunları Tev
fik, lsmail, S .. rif ve Hasan beraet 
"tmi.,lrrdir. 

Hergün 

Tahkikat derinleştirilince katilin 
vakalanma~ı g cilcmemi .. , cinayeti 
Remzi adında bir gencin para<Jmı 
1;tlmak kin kadını kandı•arak tenlıa 
vere getirdikten sonrıt icılediiH mey
dıına çıkmış ve s,.r-lu di\ g<'rek puJi
!I'". gerek sor(tu hak.imine verdiği i
fade ııırasınrla cürmünii itiraf et
mi .. ti. 

Dtin, 2 ııci A~ırcnada muhakc
me!ine ba"lanan Rerrız:, Havvayı 
\at"iyen ölrlürmediğlnt bundan ev· 
vf"Jld itira 'Tanna v.o-li!tee, 'hun1arı 
te?v

0

k altında söylediğını iddia et
mi"tir. 

Fırınlarda eski un stoku yarın 
akşama kadın tamamen bitmİ'l ola
caktır. Bütün fırınlar Cumart .. 'li sa
bahından itibaren yeni tip ekmt>k 
imaline başlıyacııldudır. Evvelce ele 
yazdığımız 11,ibi, yeni tip ekmeğin 
on beş .günlük narkı 11,5 kuru~ o
lacaktır. 

( KUçDk haberler) 

Durusma, sahidlnin celbi 
1-ıa .. lta bir P.İine bır11ktlmı•tır. 

(Bqtan.fı ı nci sayfnd:t l 
ya 1çm güç, f ngiltere için kolaydır 
ve daha da birçok müsaid şartlar .• 

Bunun içindir ki, lngiltere, ıimali 
ve garbi Afrikadaki taarruz hnreket
lerine teşebbüs :işine çok chemmi-

0 Hububat ih~acatıçıları Birliği- yet verdi ve bu maksadla oraya bir 
için n n senlik umumi heyet toplantısı çok kuvvet ve malzeme yığdı. 

dün Ticaret Odasında yapılmışt.ır. Bu fikirlere bizler, şimdi, neden 
Senelik mesat ve hesab raporlarından h d ı k f k b 

Fi.af konfr"f farl "'aha sonra, a is~ ""tin in iı:a ını ta i es-.u l' sonra yeni idare heyeti aeçimi yapıl- nasında geliyoruz. Muharebe basla-

11 1 k • mı,tır. Toplantıda, hfıkfunetin son d - b h bl k' · 
Şumu Ü yapı e.ca ıgı 2aman, u cs·ı ar. ımscnın 

zamanlarda hububat 4'atı,, ve 'IlÜba. ntınndan geçJniyordu ve belki de 
lhtilci.rla mücadele etmek için pi- yaası etrafında ittihaz etmiş olncağı bizzat bu muharebeyi kendi ellerile 

yasada daimi lt.ontrolbr yapacak o- karnrların mevzuu bahs edilerek bu idare edenlerin zihinleri hunlaıla 
lan Mürakabe Bürosu kontrolölerinc husustaki Birliğin mesai.si görü~ülmüş me .. gul clei~ildi. Biuat harbin inkish
vilayetçe musaddak hüviyet cüzdan- tür. fıdır ld fikirlere yol ~österdi, erkanı 
farı tevzi edilecektir. Bu suretle el- e Vali ve Belediye Reisi Doktor harblere planlı\r verdi. Nitekim da
lerinde hüviyet varakası olmadan Liitf Kırdar dün Üsküdar mıntaka- ha da, kar•ıım1zn fi•lü tiir]ü yollar 
hiçbir M"rnur piyasada kontrola ç1- sında yapılmakta olan yolları tert ş çıl(acak ve mücadelt"vi idare eden-
kamıyacaktır. t!miştir. lerin elleri veni veni planlar çizecek 1 

Diğer taraftan, kontrol i$lerinin Şu hakikat h~r zaman doğrudur: 

c:---==========1941 iKRAMiYELERi 

1 T. İş Bankası 
194t Küçük 

Tasarruf Hesaplan 

İKRAMİYE 
PLAN 1 

ı ıı.det 2000 liralık - 2000.- lira 
3 • 1000 • - 3000.- • 
2 • '150 • - 1000.- • 
4 • 500 • - 2000.- • 
8 • 260 • - 2000.- • 

35 • 100 • - 3500.- • 
80 • 50 • - 4000.- • 

SOO • ~ • - fOOO.- • 
KeşiC!eler: t Şubat, ! !\la7ıs, l A. 
twıtus, 1 hiDcltetrl• &uiblerinde 

7apı.ar. 

Eskişehir Tayyare Fabrikası Genel 
Direktörlüğünden 

Tornacı ve elektrlkci aranıyor 
ı - Fabrika.ya birinci sınıf tornacı ve elelrtrlkçl almacaktlr. 
2 - Tornacıların iyi resim bilmelerı ve ameli imtihanda aranılan ehli

yet ve liyakati lsbat etmeleri ~rttır. 
3 - Elektrikçilerden San'at ~kulu mezunu olanlar :ve sınai müeBSe#

lerde çalışmış bulunanlar tercih edilecektir. 
4 _, İmtihan Eskişehir tayyare f&ıbrik&smda ya.pılacak ve 111uva.iı&ı 

olanlara 4 liraya kadar yevmife Terilecıektir. 
5 - Taliblerin nüfus hüviyet. cü1ıdanı, askerlik terhis veslk&aı, ma • 

halli Emniyet Müdürlüğünden tasdiıtli hüsnü hal kA.ğıdı ve bonserviS!eri-
ıe fabrika zat işleri servisine bızzat muracaatları (U02) 

Kuleli Askeri Lisesi Müdürlüğünden: 
Kuleli A.slı:ert Lises ne glrmeğe istekli olnb da taşralarda şubelere. 

lstanbulda da doğruca mektebe müracaat etmiş olanlardan smıfiam.. 
da dönekliği olamıyan bütün glnne şartlarım haiz bulunan ve ayni za
manda giriş evrakını tekemnıul ettlrmı.ş olan lstekli'.lerin lmtlhanlarl 
yapılmak üzere 7/Mart/941 Cuma günu saıı.t 9 da Kuleli Lisesinde bulun
maları ve bu tarihte mektebcle bulunmtYanların hak:lannı kaybedece.k.-
leri illn olunur. (1443) 

daha geniş bir mikyasta } ürütülme- •Bazı hatlarda otobüs biletçileri- Bu ölçüde bir harbin ancak başladı-
!!i için bazı t~birJer ahıımnl:tadJT. n n ellerinin ve elbi.selerlnin klrli ol. ğı zaman '$ekli malumdu ... Onun bü· ) 
Kontrollar her madd· iizerincle duğu görülmüştür. Belediye, bu hu- tim inki<ıRfı ve netice<Ji, sonuna ka- y J d. ıc Ti VAT R OLAR 
!!Ümullü bir şekilde yapılacak ve bu susta şubelere blr tamim göndererek dar meçhul Jı:.ahtcak 1 a {lll a: 
maddenin .!!ltılııı şekli tamıımen kon- otobüs biletçilerinin temizliğine nza- ''! /, m ~ . Şehir Tiyatrosu 
trol edilecektir. Kontrollnra t>vv.c!ô mi dikkat gösterilmesini bJdırıniştir. l4i u 1iUi11 .. U- 'İ..t!'iJBH lstanbul'un Meşhur fi Tepebaşında dram 
büyük toptancıludan ve hilhassa • Rızapaşa yokuşunda Itrjyatçılık m klsmında 

büvük finmılardan bıı~lırnacaktır yapan Rllşi<l Sevil adında bir tüccar so··z arasında Bir Sineması Aqam saat 20,30 da 
270 kuruşa mal olan jelltinl 750 ku-

Orman rr.üdUrünUn cenazesi ruşa sattığı için mahkemeye veril- CBaştarafı 2 nci saylad:ı) Sayın İstanbul Halkını MEŞAL'1ER 
as:mJe kafdırrJd im~!.. 174 J - Avustuıyanın taksimi pek memnun edecek isı..ıklAl :::~srn!~t K;~~di:m~ 

rner f d l 1 '-llS Dülh.ncesuçMlu hskulta~athmefd dBiritnc1 için42Prusya ile ittifak. bu ittidfak Bir inkilip KiRALIK ODALAR 
Evvelki gün ve at: e en stan0\1 u za a emesı nra ın nn ev 1 7 seneaiııdelci Berlin muahe e-

Orman Müdürü Fevzi Babanın ce- f kit edllmiŞtir. namesile mer
0

iyctten kalkmıştır. Raşid Rıza Tiyatrom 

nazesi dün Beyazıdd.ıki evinden 1 756 - Prosyaya karşı A~us - ] ~ 'l Mart Cuma 
kaldırılarak namazı BeyaZJd cami- N i k a h turya ve Saltsonya ile ittifak. (Yedi yapıyor! tlsküdar H~e 
ııinde lcıhndılttan sonra Edirnckapı sene muharcbesıj. ittifak 1763 se· sinemasında 
$ehidliğindeki hususi makbercnne Şehir Tiya:rosu. Baş&~flöril Sadi ile nesinde hitama ermişti. ..._,•••••••••••••1111" AŞIK LAzıM 
defnedilmiştir. Bayan AnJelın nıkih törenleri Bcyoğ 1 79 5 - Ren nehri sol sahilin- Komedi 3 pe:de 

dün Cenaze ~ra!liminde jandamıa ve lu evlenme memurlu~unda yapıl- deki memleketler Frnnsaya iltihak 
Polis müfreze!!ih orman lcorumn ı mıştır. Yeni evlllere saadei temenni edı1di. 

lan~ı tır. Emniyet Miidiirlüğüne ge
tirilen Mustafanın üsti.i aranmı•, ceb
Jerinde mühim miktarda esrar bu
lunmuştur. 

Esrar miiptı-lası Mu-tafo da 
müddeiumumiliğe verilmiştir. 

kıt'aıııaa mcnsub bir diğer müfreze, ederiz · 1806 Bavyera, \Vurtemberg. Bc:ı-

Dünkü ihracahmız kendisini seven me•Jek arbda~an de ile İttifak. 
ve do!ltları bulunmuşlardır. D o ğ u m 180-7 - Saksunya :ile ittifak. 

Dünkü ihracab.mız 560 bin liradır. Ormancılar Cemiyeti, Orman U- Vestfalya krallığı Jerôm~ Bonapar· 
Yenıden İng ltereye 250 bin ı:ra.Iık mum Müdürlüğü. Orman Fnkült~i, Değerli futbol hakemlerimizden ve te verildi. 
tiftik sevked lmiştir. Di&er ihracat7 Ali Havdar liineadalı, Orman Ko- spor mı(harrirlerimizden Tarık Öı.e. 1812 - Prusyn ve Avusturya 
ara.4 nda Almaeyaya tütün, isveçe motnnr•~ tuafl.ınndan gönderilen rengln'"ın dün bir erkek çocuğu dün- Fransa kralı Napoleonun emrine 
barsak, İalyaya, Yunanıstana, Bul- çelenklerle daha virmiyi mütecaviz l yaya gelmiştir. Yavruya uzun Ömür- 52,000 asker koydular. 
gar.stana balık gönderilmiştir. çelenk cenaze_y:i takib etmekte jdi. ler dileriz. 1900 - Çin seferi için Almanya 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki~ 

- Haııan Bey dün'kü •• • Harbin İtalyanlar 

ile ittifak. Seferden sonra hu ittifak 
sona ermişti. 

( Yeni ne.şrivat ' J 
Keatll kendine 'lftnsfonnatör yap 

ma& - Ufak Şeker fabritaa elektrik 
şefi Resmi Akyüz geçenlerde nefret.. 
tlği Xeodi kendine küçük mot.Or Te 
dinamo yapm&k) adlı amelt eserin
den sonra bu adda yeni bir kit.ab da
ha neşretti. Kendi kendine transfor
matör ya.pmak i8te7enlere 'büt.Wı ta. 
rif, heaab ve şetllierile imhaı veren 
güzel ve anlaşılır blr eı. titnbtdır. Ba
tış Jeti istlmbu Ankara cadde.!inde 

Yarm fevkalAde suare ile ŞARK SiNEMASI 
Rad&r blr Ban'at kudret.ile vücuda getirilen ve 

yeni bir cleha eseri olan .••• 

UZAKLAŞAN l\IELODi 
filmini ı&kdim edecektir. 

OYNAYANLA& 

Mükemmeliyte varan 
"Esrarengiz Kadın,, 

BRlGITTE HORNEY 
Tam bir muvaffakiyet kazanan "ASİL,, WILL Y BİRGEL 

Meşhur Rejialr V. T O U R JA N S K Y'nin eıeri 

Bügilk ve FECJ BJR DRAM 
Yarın gece IViO numaralı yederiniZl evvelden tedarik ediniz. 

' ? 

Kanlı Balalayk~ eazetelf"ıde bir yazı vardı. hesabına iki aylık bilanço
su yapılırken.. 

.•• ltalyan tayyarcciliği
nin ele tamamen bertaraf 
e<lildiği yazılıyor<lu. Ne 
delllektir kuzum hu? .• 

Hasan Bey - Yani 1-
talyanlar İçin havadan za
fer kazanmak ümidi .kal
madı, de.meli TürkiY6 Yayuıevt. nı.tı 25 kurut. ,_.••••••••••••••••••••••••" Tavsiye ederiz. 



General 
diyor ki 

( Baı tarafı l incıi sa,.f ada) 

ray.a bir de uçak filosu yollamak 
za~uretindc bulunur. Bu da onun, 
~~tanya ada\arını tahrib ve tecrid 
ıçın kullanabilecekleri hava kuvvet
l~~ni bir ıniktar aultmış olur ki İn
gılızler için faydnlı olur..•ktan hali 
değildir. 

Buna rağmen, çoktanberi biliyo
ruz iti Almanlar, Jtalyanle.ra yardım 
edeceklerdir. ltalyanku Arnavud
ln.kta olduğu gibi ~i·nali Afriladıı 
da pek ağır darbe ve hezimetlere 
~iııa~ısle.rdır. Bay Mussolini, bütün 
al~ı!1 :bildiği ve gördüğü İtalyan 
maglubıyetlerini r.adece itirafla kal
~arnış, bu. hezimetlerin aebebl~~i 

e. açık hır surrue, jfade etmışhr. 
Ona göre mağlubiyet sebeblcri ba
zırhla:ız harbe l?innckten fünrettir. 

Bunun hakikate ve vukuata ne 
dere-~eye kadar uygun olduğunu in
c~l~ek. la7.ımdu. Ancak pesin diye
bıünz ki l\iussolininin bu ifadesi ha
kikatten fazla uzak deicildir. Ha:z.ır
lıkıız. harbe g.İrmek. haurlıksız mağ
lubiyetlere ve he:zimrtl•rc u~ramak 
ltalyanın Tralıhsta. Biivük Harbde 
ve. şimdiki haTbde ıaldb ettiği bir 
an'ane, bir iidC"t ve belki de bir mu
kadderattır. 

Yalnı;o, ltalvanın haz.ırlıksız har
be "1rdir,lni, özür makamında, iti
raf C"tme!i pek gııribdir. Çiif'kii ltal
Yanın bu öziirii bh11hftt\nden biiyük
tiir. He-r ne i~. ltat'Vft, i~ter luızır
lıkınzlığmd:ın ve i•tersc kRm1iyet ve 
kudretıtizlivinden o1sun. Y.anan ve 
Afril:a harblerlni yü2üne ~özüne bu
laştırmıştır ve bu ııebehle Alman
Jımn yardunın" muhtac bir vaziyete 
düşmi.iştür. 

Almanların f talvıtnlara, Balkım
larda rnuhakkıtk dl"vilse de. Afrih
da yardım edrcr.klNi a1ikardır. Fa
kat Almanya bu yudınıları, evvelce 
de İzah ettii{imi.z ı:tibi. sırf lıalycıya 
Yardım için vapmıyacaktır; olsa ol
sa orta vı- doğu Akdenizc hak.im ol
rııak ve lngilterevi buralardan bü!'
btitün cıkarmak için yapacaktır. Bu
nun Mihverin bir harb hedefi oldu
ğunu unutmamalıdır. 

Orta ve dôğu Akdenizde haki
ll'Iİ} •t tesisi için f ngilizleti Süveyşten 
çıkarmak lazımdır. Bunun için de, 
nasıl ki bir Nil ordusu lsl:endeıiye
den kalkanık t5 Bingu.:ye kadar 
gaTba doğru bin Km. katetti~ ve 
galebe çaldıysa, bir Alman - ltal
Yan ordusunun. Trablustan başlıya
rak 1500:2000 Km. '1'lrka yürüme
si ve galebe çalması lizıınd11. 

Almanyanın, haı,..nm da me-.cud 
kuvvetlerini emrine alarak, h1I ite 
-büyük lı:ara ve hava lanvetleri tah
sis edebildiği takdirde, mırvaffak 
obnası imkansız .değildir. Çünkü Al
manya ve ltalya, fngiltcrenin MıstTB 
yollıyabile-ceği kuvvetlerden evvel 
ve bu kuvvetlt.!'den de daha fazla 
olarak Trablosa kuvvet gönderebi
lir. Sicilya ile Trablos BT!lsmdaki 
deniz k!!mı naklivata tamamile ser
best olmamakla be-.raber, Sicilyada
ki Alman hava kuvvetleri m11vakkat 
hir himaye ve hakimiyt-t tem edebil
dilr.leri takdirde, cenubi ltalyadan 
Troblusa hem vapurlıorla ve hem de 
havadan istenitdiRİ kadar kuvvet. 
tncvaddı iate ve malzeme aevk.i ka
hil olabilir. 

D':Yer cihetten Almanlıı.rın Yuna
nİ•tanın cenuh aahilleıine inerek, 
~urehrdan uçaklarile Egeye ve do
gu Alcdenize hakim olmak ve bu 
•ııretle Trablustan şarka doğru ya
pılıı.cak hareki\ta yardım etıuek is
tcmderi imltansız de-~ildir. Ancak 
böyle bir hare-ket Bulgariatamn mu
vafakati olm~aksızın düşüniil~miye
cei:indcn Trablus harelr::eticden da
ha az variddir. 

Yeni gelen haberler, Alman mo
törlü ve nrhlı lc~f koltannın ayın 
24 ünde Bingıı.zi sancağile Trablus 
viliiyeti hudodlarındn lngifü~ motör
}ij bt"aJarile müsademeye başladık
larını bifdirmektcdir. Eğer bu ha
berler doğru ise-, ayhrchnberi ltnl
yaya gelmekte olduklannı duydu
ğumuz Alman kuvvetlerinin Trablus 
cihı-tine geçtikleri an1a$ılır ve her
lıalde Almanlann, sadece Trabluım 
müdafaa için, buralarn kuvvet gön
derme-len melhuz değildir. 

Bu se-beb?e vakın bir atide Bü
yük Brita.ıyn etrafında olduğu gibi 
d"~ Akclenizde ve bu denmn etra
f•nda. bilhnssa şlmıı.li Ahiknda. cid
di m~harebeler bekfomek do~ru o
lur. Bahuıl!'.ı Bav Mussolininin ilk
bahn.,.ın vıı.lun old•ığunu ve İtnlyava 
t-ih,rl sevler J!rtirer.e~ni sevinçle 
söylemesi de aösterir ki buralarda 
"'"'nİ vr çok ciddi muharebeler baş
lıyacl\lcbr. 

J..ON POSTA 

. z · h l j Sökülen yünleri G ız ıce azır anan nasıl yıkamalı? 
• 
/talgan donannıası 

denize açılıyor 
Yazan: Emek~i General H. Emir Erkilet 

Usulünde yıkanırsa 
örül iildüğü zaman 

yeni görünür 

-30-
Deni~ mııhtu~ 

hare/retleri 
oe 

Bn, oldukça mtihimdir. ~"ünk'll bı'r 
defa örülmüş yün cinsine, kullanma
nın müddet ve şekline göre az çok 

Amiral V. A. Fra..-dli kuman - hırpalanml§ olduğunu belli eder. Onn 
danlıiı.ııdaki "-iı_-ci filo. da iki lıT - ikdlci, hatta üçüncü de!ıı. söküp ör_ 
kadan ve muavm aıı:miJerden mü - düğünüz halde yeni gösrermek için 

rek:lceb~ . . . şu şekilde yıkamalısınız. 
Türk;ve ve ltalya arasında mu - Bu filonun bınnc:ı fu:lt.,.nda be - Yü ö d"k'--... ·"kül- .... -

v b 1 d lt 1 h . t 5 000 •a ·ı - . n, nce ' ... we ou ur . .-um-hasamanın aş aniıcfınlya, da yan• en3 ~J tond v; _mı Hratın- kün oldufu tadar kırınamıya incel~ 
bakımından Laş rol ta an onl!ıı- 1 de zını ı vu ı. ı:.n agır toplan: • çallfl}ır • 
masına dü§Üyordu. Çünkü Akde : Dörder 22.S ve ikişer 20,3 aanti _ m~ıye . · 
nizde tam bir hakimiyet ve aerbestı metre çapında idi. Sotıra ikı sandalyayı birbirlne ~a.. 
temin etmekaiz.in ltalyadan Trablu- 2 nc:i fırkada, beheri 7500 ton _ ya~r~k arka:ıklannda ç!le halıne 

işgal kuvvetleri aevkeırnek ve luk, 18 mil aiintinde dört Zll'hlı lcnı-. getirlhr. Çilenın uçları kaybolm~ın 
~: 'J: bu kuvvetlerle anavatan ua- vazör vardı. En ağır topl:ın: Biri ıiçin yünün bittiği yer balla~ır. " 
sında muntazam ve emin hır irhôat 125,4 ve iki~ 2(),3 santimetre ça _ Sıcak suda ~l sabun kopürtfi:ur. 
ve muvasala kurmak kabil olamaz- pı~e idi. iller litre suya bır kqılı: amony~k ilave 
..ı.. Bunun için, en evvel O~man- Bunlardan ba11ca 3 muhrib "Yardı. ed lir. Dıltlaşıncaya kada:- sobuk su 
lı donanmasının Jıerlınngi bir müda- ÜçUncü ihtiyat filosu da dört 11'1ik:i kablır. 
halesini menetmek Vl" höyle bir mü- rnekteb harb ~caniaiaden mürdc _ Yün bu suda hafif hafif sıkılnrat 
dahale ihtimalini büsbiitün baldır - kebdi ve bunlara Aminıl C. A. temhlenir. Sonra ayni derecede duru 
mak vazifesi lralyan deniz kuvvet- Dorea-Rici :bı".!landa ediyordu. suda çalkanır. 
leri.,l" dü$Üyordu. ltaJyan deniz lcuvvetleri ba,ko - Bttüp sıkılmadan .sadece temiz bir 

O devirde ucak beniiz yeni doğ- nıutanı Amiral Aob", 29 Evlulde, beze sararak suyu alınır. Ve çileyi 
mu!I bir vasıta olmak c!olayısile o - Sl'f'!çya limanında.lc:l hirinci filf",.,on bağlıyan ipten a.sılır. Tamaınile Jtııru. 
nun mfthdud ke,lf ve pek zayıf birinri fırkasına mensub olan Vik- yunca evvelki g.1>! iki sandalyanın ar. 
bombardıman imkanlan dı!llnda. '1- tor Emamıel zıml19•,.,a ktmdi sanca-ıkalı~ına geçirilir. ~Ue çöıüle.ret yu. 
nılt mesafelerde i" 9Örmesi '"" bil- ~1"' rektir~r,.'lc Tilo.,iL- birliktr meç- mak yapılır. 
1-ıa~a harh vem1l,.rilı-. müran,.lesi hu! bir semte ıritm~k iize-re deniz~ --------
Jıı",,;;z dii!iinHlemezff:. 'Knıı.lik. dl" - aç•lrh. Ririnci filonun iHnci fırlm - Ô .. k 
ni2"'Rlt1 gemi in~ın d" tı-knmiil rt - sm<latı Piza ve Amalfi kruvazörleri rgu CC et 
mi~ değildi. Ba itibnrl11. savı. tonaj, i..~ da'ha ev•rl Carbtmhlı•• .sularına 
!!İİrl\t ve top cih,.tile Omıanlı do - v~~ıl olml!' bııl•muyorlardı. 
T'!anma~na kat 'Jcat ~:ti':' o'an ftal - Q rurkifki o~tVtb /j/()flfUftan 
nn donanmaınnın l'P nr.ıbeten ko - L__ t' •.J• b l'l 
1 d rnvıoe r ne ıaı ,,.. tt ı o n«! 
ay ı. J ., 

Bir filonun, hıuhcJe, aeniz•halci - yapıyor "· 
miyetini tesis etml"!!i, hasım filosunu 191 1 de OsmauL lilosunıa teıkil 
tahrib veya hiç olmaz~a bu filonun eden ve acnüz bir deıecey.e kad.r 
ehemmiyet ve te'llirini bertaraf et - askeri kıymctle?i c-ları ~erniler ıun
mesi demekt•r. Bo'ltın için •ıa:oıım fi- lardı: 
losu aranacak. onun fa muhar~be e - a) Üç ıarhlı; 
dilecek, gemilerinin çoğu tn'hrib r - Brheri 1 O f)00 tonluk, 16-vl.., m~I 
dildiltten sonra da kusur kalnn1an sürarinde Barbaros 'Ve Turgudreıs 
ablaka edilecekti. 'Zlrhlılan. Ağır v,., en ağır toplan: 

1q1 1 sonhahar a,.,nİ7.: manevra - Aftısar 28: s~kizer f 0.S ve .sekizeT 
lıırmda gönilen ek'liklilı:IPrll" bunu 8,8 Sa. M. çaptnaa idiler. 
mütcakıb, San J orciy:l zırhlı kruva- 9200 tonluk ve t 6 mn sürotinde 
ız:örünün Naooli körferindl'! karaya olup 1904 de tamir ;tÖrl"n Mcs'udi
oturması, 1talvan donanmasının, -pek ye znhlısının 14 to9u vardı. 
vakında üzdne alac-l'l~ı veni vazife- b.) S eski kruvıı.ıör: Asarıtev -
Jer balc:ımtndan, t"Sas'ı ııurett" ten - fik. F .. thiblil"nrl, Avnullah. Muinin
mc edilmmne ıebeb v• Te!Iİ~ ol - fer. ldaliyc. &heri a:r.ami 4700 
mustu. tonluk olan bu ~ ~ılerin yalna Örgiisi clib. Kareleri bu diz ör.gu 

15 EylGJ 191 1 tııınhli bir ltral e- 12 M!r mil süratle.rl ,.e ild,er de 2 1 arasında tek Mr"alardan ibaret t.era 
mirnamesi1e ltaly•n dM"1a1tma51 iki Se. M.lik toplan vardı. örgü. CelMer bir spor elbiseainin ceb
filova l\Vr1ldıi?ı ~ibi filolar da m6tc- c) iki muhl\~Ell 1ı kruvazör: Ha- lel"i gibi li.ıııt.en plili. Yaka yuvarlak 
canis fırkala•a avnlmıs1ftrdı. Avnca midivf! ve Mecid~ ... B,:,..far ı Q03 açı.t. Kollar tamprnjle düz. .eık bir 
donanma jkj haft'l miidoe-tl•. ~aw·t ''e 1 qn4 de incıa rdilrnt• olup bl"hı-- eşarp bu yakayı ve bütün bu ceketi 
gizli bir surett~ sef,.rber dildi. Bu ri 3.800 tonluk ve 22 mil eüratinde aon derece boıa gider bir hale koya_ 
müddet zarfında f fl.84- f 88 7 dn - icliler. Teslihah da ikiser tııın.. 15.2 bilir. Pratik, sade bir elbisedir. Bil
jhımlu dört !ımf deniz jhtivat erleri ve ııelci-ler ad•d 12 7 Jik top idi. hassa sabahları pek güzel bir kıyafet 
c-l"'lbedildi. bunlar ve bıınlıua li:zım d) ilci toroir:lo avizosu. 9 tor- sayılacaktır. 
olan iaşe maddeleri VA?ttrlımı vük- pido muhribi ve 1 'l lca-
l~tildi, nakliye ve asker çıkııı'l"TTll\ dar tnrni..ıo. Bunlardan avi- Yemek bah•i: 
malzeme ve vasıtalan r.e-mt-dildi. zolar 80~900 tonluk •olu o. 190 7 
Sicilvadalci deniz üesii tıınzim ve 22 mil sürat iizerine İn'1\ edilmi,ler
tensilr edildi ve nihave~ birinci de- di. Muhribler ise 191 O da Almanva- Süzme plflv U&Ultl, ne i<adar su kal
niz filo!ile. üc;incü mekt'"h filosu dan satın ahnmı8 olup vaktil• 36 dırdıtı bllınmlyen pirinçler için pek 
S,,cçvada ve i1~nd filo da Taranto mil yol 111a'!ak sur,.tte İn'8 edihniş- iyid.r. Tıpkı adi plivdaki gibi tuzlu 
rla te'hqd rdildl. lerdi. Torpidobotluın ~üratlerine au lı:aynarken pirınçler yıkanıp fçille 

iki fırkadan mlirt>lclcrb olan hi - Relinre bunlar da f 9-26 mil arnaın- atılır Daha tamamlle pişmeden "'ll

rinci filoya olduğu 1Yibi birinci hr - da de~.;vordu. cık aert iken kngire konarak suziılur. 
kaya da ve avni zamanda deniz Görülüyor ki, Osmanlı donanma· Sonra tencereye a!ınır. Çok bafif bir 
kuvvetlerinin hep,.in,. de kumanda m saVJca ivi hiT yeldin hıluyor~o: ateşte $ı kapalı yanın saat b.ra_ 
eden Amir3l V. A. Aubrv idi. ~kat icabtannda asTİ harb ı;tl"m1le- kılır. Bu yarım saat iç nde plrlnç!erın 

Birinci fırka. b.-h,.ri 1 3.000 ton - rme lı:ann kullanılabilecek hrmen 
Jule, 22 mil süratinde 4 :crhlıdan valnır. Hamidivı- ve Mecidive hafif üstündeki su tebahhür eder. ~~~u 
ml··ır·klr·bdı". En amr toplan: 2 a - k - 1 il b" k hrib ve taneleri hem lı:abartu", hem p şırır. 

~ •. ... tnı~dz.or enrde t(rDac; mu_,. -r) üstüne kız~ ya~ haşlanır. Kapak 
dt"d 30,5 ve f 2 .. <'r tane 20,3 santi- orpı o va ı. .. •• ,."" ""'"'" 
ml"tfe çaoında idi. H . F.. Frk;l!!t tekrar örtülür. Bir çeyrek daha dem. 

Ik.inci fırkn. J,,.h,.ri 10,000 ton - ıendirilöıkten sonra ta bağcı alınır. 
lu'lc. 22,5 mil siirfttin?• zırh!ı 'hu - Ressamlan davet aümıe pil§.v et yalıud t.rvuk 1n1yu 
vazörden mür•klcehdı. F..n 11f!:IT top- Türk san'atklrları arasında bir bi~ ile yapılacak ise suyu t.llı:tildlikten 
ları: Dörder 25 4 ve .eJcizer 19 ıan- lik tesic:ı etmek hususunda go::1~ .sonra daha kevgirde iken üstl\ne ga. 
timf'tre çaoında idi. {izere <bfttt\n resM.m. ~ hey yet koyu et veya tavuk suyu gezCliri_ 

Birinci ffioda beheri 1 300 tonlul: larm' • 2 M~rt H4l .Puar gUnil :! Ur. Sonra tencereye alınır. Ve adl su 
22 mil sürnrinde üç de torpidobot 15 t.e Emlnonli Haıtevıne getın ae olduğu gibi pişirilir. 
nııılıribi vudı. rica olunur. 3 
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YALAN~ 
• 

N. A\<.LEDEN: ~E13GURE SAMI 

Belki bütün ıcvgi ve ıef-1 - Kardeşim heni 1even, bonim 
katlerdeo clafan aulmıı olan de çok sevdiğim, ince ruhlu, kıy -
zavellı kız ela. iık defa olarak metli b.ir kadındır. Fakat dul kalah
bir erkek kalbinde uyandırdıiı can- beri, zavaUı ablamı o kadar az aö
dan alakanın mucizesi önü~de ken- rüyorum kil Birkaç ıcnelrk bir aaa
dini ayni aihJ"e kapbrır, 1:.elkı 1Du yep detten sonra. koraaı1e 'kızını 'bir o -
yeni harikulade keıfio gÖz lıtameı - tomobil kazasınd"l 'kaybetti. üetelilı: 
m~ı ;çin<le, büyük hir afita bü- kendisi, bu \azadan aai çıkb. · · Müt 

«lnönü Anaiklopdiei tön varbiile ıı{pnmanın ne tatlı, ne hiı}ıir ıey ulaul Dini bütün bir ka-
hanrlddan te9eli veıici bir zevki olacai-ı bis- dın olmasaydı, çoktan caaına kıy -

dı. Dikili zelzelesinde, su baskınla
rında en evvel ko~nlarla beraber 
oldu. Nice canlar kurtaroı, nice yok 
suJların derdine çare buldu. Zenein 
olduğu için, herhangi bir hayir .ce
miyetine filan da girmoclı. İunirde. 
yoksul çoc:uklaro bir yatı snc'ktebi 
kurdu. Yanına bir hastane lcısmı a
yırdı. •Kim.ini okutuyor, ki-nıinin 
derdine çare anyor: hülaea insan 
değil, daha üstün, melelc gibi bir 
ıey olmağa ~balıy.,r. Bu kış ben o 
kötü gripe tutulunca, batıUcumda.n 
aynlmadı, ana gibi baktı, ~ni iyi 
etti: neka'hat devremi burada, ıu 
misk ko1ı:ulu çamların arasında ge
çirmeme karar verdi. Beraber gel
di - ne hayırlı bir tesadüf olacak l -
Mimoza otefmi seçti, beni yerleştir
di, sonra da kalktı, yeni vazifeler 
başına gitti ... Dedim ya, harilculnde 
bir ic:cleındrr .•• Onu çok sevecek -
einizf 

.ederdi, m.ı1tı. Fakat bu öl!m aratan baı 
Dün Maarif idaresinde, hönt\ A'ft- le ldaaıy6rdu. dönmesine kel"fı koydu, dayandı.·· 

SiklOIJedisınln haıuianması Ltl1e alfı... Necdet şöy -~ • k cVa'kti -ati gelince, verdiği cam 
kad:ır blr toplantı yav.Imıştır. Top.. - Mama ~alı:!1g•:c= 11!:; fUramdan çeltip almak Afiahın ip .. · 
lantıda Müzeler ttniverslte Te diğer aevilere4c geç.mrş hır ç ' • Amma bundaa acnara. kendim için 
ilim Tnliesseseıerinden salfı.hlyet.lı kim lik b&yab gö~onm .. • ~ fU11 .değil baıkalan için ya11yacağını ..• » 
sı:!kr hazır bul~ut. :t:en«mer.!ne di önwe değer vere biriia b. ~ ıcledi.' Böylece d~ lelik.etinden aon
İnllnü Ansiklopedi.si hamlanması i gilerden mahrummn. • • Sen de ~n 'Ta, adete merhamet ve iy:ilrk dait -
illinde vazıfe1er v--:.ı'r. BA'Zlt1ana- gibi yapayalnı:um Miee. • • :Ril._t N d b - _J 
cak ~ .. ......,... -L~-ı acısı oldu... ere e utıra • DerC'Oe 

Yazııar blr aya kadar Maarif ehe ne kadar ın~.... -Falet varsa orayn kotrnağa haşla-
V~tıne gönderilec.ekıir. .-. ~ _ Sizin bir ablanız nrf • .., 

'\, 

Saat gene bir çeyreği çaeyordu. 
Mine: 
- Y • ben, ben neyim .ki> c:liye 

içini çı-ltti. 
- Siz. m. sevilmeğe, tapılmnğa 

18.yılc, anne yiizü görmemiş. bahaa-

Sayfa 1 

1 Hadiseler . KaJ'flSıada ' Şundan bundan 
BoğazJalıi IGbrikalar: 

kıs -PJ"ost .Plinının, Boiaza aid 
mında ıwılar ırannlf: 
• «Boğaziçinde büyük fabrikalar 
ın~sına müsaade edilmiyecek. Ve 
:nevcudlardan ba§ka, aanayie aid 
ımalathaneler de bulnndanı!rnıya _ 
calcıı. 

Boğazda fabrikalar İnflı•ına mü
saade edilrucmes~ aanayie aid ima
lathanderin bulundurulmaması he
pimizin temennimizdi. 

- Nedir bu fabrikalar;> •• 
Derdik, varala mihrivefa olur

du. 
- Nedir bu kömiir depolan!.. 
Derdik. Ardı keıı.ilmiyen bir ma

val olurdu. Kulak verene rastlamu
dık. 

Porst da bizim dedi~imizi. dedi, 
o deyince plan oldn, imar harckl'ti 
oldu. 

Her ne ise, ist,.di!?imiz Boğazın 
temiz görünmrsivdi. Matlub hasıl 
oluyor. Fakat Boğazdaki fabrikRlar 
arasmda yeni }"llpılanlar da vnr. Hat 
ta d~vlet scrma)·esile lcı.:rulmu•lan 
dahi. 

- Kurulmu~ olanlar lrnlacak 1 
Diyeceksiniz. 
K<>laC&k 'lm"fll\, onlar Bo~az.ın 

güzelliğini ihlal etmiyorlar mı? 
- Gerçi öyle, :riin .:~1ir "nlar ~. 

istimlilt edilip yıkılır. 
Peki amma daha pek yeni yapı

lanlan biliyomır.. 
- Ne ~palım yapma11aiardı. 
P~lı:i amma plan e~I yapılsay

dı. Ya'hud p18ndan evvd :inşaata 
müııııade ediJm,.!e•di. 

Mcş}ıur ~özdür; 
aLaf lift açımı deTle-r. Bumda c!a 

wat suali açacak, iyisi m. 'h.kadarta 
keseyim. 

* Torik akını: 

Gene 'forik akım be-anuş. Bu -
günJcrde pek faz.lft çliayormu'° 

Ceçen .enelercle olanları biliriz. 
O kadar fazla çıktı ki... Yımaından 
çoğunu denize dökmek ihtiyacı hfünl 
oldu. 

Torik denen balıkta -zerre kadar 

akıl olmadığına ben artık tamamde 
kanaat getirdim. 

Kadrini bilmiyoruz. Konservesini 
yapıp salclamnnm :rolunu bir türlti 
bulamadık. Geldiği gibi gCTİıı1n ge
riye ,gönderiyoruz. Bunu ~lA öi -
renemedi de senede bir kere 1capı
rnı1:1 çalar, hoyunun ölı;üsünii ehr. 
Canlı geldiği denize cansız olaTak 
atılır, gider. 

* Hafhuki: 

~manın çocuk yıMm $n4e, 
T empıl gibi konu,acalc. bir çocuk 
bulm..X İçin ntüsa'baka ~blar ... Bir 
kaç çocuk gİtmi~l·r... Zanneder -
sem aralannda omnıı ~bi konu,a -
cağa da pek taııdiif edilınemif. 

HalbUki '!'laçlanrn Creta Ga~ 
gibi toplıyan, d~ııklarını Simo"Be 
Simon g,"l:M boytyıın, Sı1viya Sidney 
gibi ~len kadınlRr bulmak için l,fr 
müsabaka ı.~a!ardı, bHtün ııchriB 
kadınlan bu müsahakayn j,.lirak e
derler. Ve h~ de mu'Yllffak olur -
IBTdı. 

* Scil rot 'bulunmana: 

V apnrda, geliri oldukça ziya ele 
bir dostumla yıuınna oturmu.11tuk. 

Ben gazeteden bir havadi9i OM 

okndum: 
- (fŞchinie loaibsiı:, tılrf eüt temW 

zorluğunu gören DarülacP-:ze müdin
Jüfi{i. mücesesı:ddci çoc.Jtla.r 'İçin, 
inek bedemek kınarım vermimr.• 

Omıtınn. Tiir:ümc baktı: 
- Ne d•rııin, c\edi. b<'nİm c:ocuiu 

bir "olunu bu!up Oariilacezeyc ve
rebilir miyiz? 

rJ ,, ,,,_~/: JJ.u l/Ui. 

Akıl Muh~nn konferansı 
Eminönü Ralkevlndeıa: 

27/2tı&4ı Perj8Ulbe .gmii saat US> 
de Evtmiı wooımda Ord. P.ııof. Dr. 
Akil Muhtar tara:fmdan Cl\hlllbn ıu 
ni esaslan} mevzuurıda bir konferaDI 
Ycrllccelct.ir. 

Girit •erbesttAr. ................ -..-... ....... -................. --. ........ .._ .................... .,_ ...... __ 

Giiç, fakat mümkün bir iş 
Bir er'kek okuyucum, Bay N. T. 

karı81ndan "1tiyetçi, tefenüata gire
mem, filtayetinm euınnt söyliyeyim, 
anlaFJlamazlığm tek 11ebebi kadının 
tahailsizliği, anlayJşmzlığıdır. Anla
mıyor, aolamaymca ters cevab ve -
riyor, akııi gibi erkek de .çok sinirli, 
ihtilaf derhal haşlıyor. Vaziyet ise 
nazik, .zira kadı:ı diinyaya bir çocuk 
getirmek Üzere. 

Okuyucumun aik tımnı if pı et
tiğimi sanmıyorum, tıpkı bı.ı veıü -
yette kaç milyon aile vardır, hesabı
nı ancak Allah bilir. 

Okuyucum: 
- Ne y.apmahyım} diye s,.,ruyor. 
Ne mi yapmalı~ Bu eual benim 

hatınma bir ende doslumdan sene
lerce e-.vel i.'!itmi, oldu.i:>Uın bir hi
le.ay.eyi getirdi. Du er.kek dostum ba
na takriben şöyle tıöylemicti: 

- aO zamanlar bir firk,.tin aza
sından bulunuvon:lum. Arkeda$la -
nrndan birik dr ihtilaf halindeydim. 
Bu aTkadaş diğer .şerikleıi benim a
leyhimde birlt-~İrmeyi emel edfo -
mişti. Bu maks..-ıdına Vt\J'mnk için de 
garib bir yo) bu lmu!!tu: Bu yol dil 
ben1 sık sık kızdırma"ktan ibıu~. 

Bilirsini7~ senelere,. evvel çok ~ 
nirli bir adamdnn. Arkada~1m beni 
kızdınnca kendimi kavbcclecck h&!!"' 
f"f'liv.or, haklı iken hakınz mevkiine 
dü .. üvordum. Arkadaşnn d • hemen 

nın da hiç korumadığı zavallı bir 
"'iiçüksünüz. 

Mine adeta bir çığlık kopardı. 
- Bilseniz Necdet, bilseniz.•· 

Sonra ileride, ben de aiı:e ömrümü 
nnlatı~m •.. Simdi kabil değil.·· 
Amma bilseniz.. ne çok acı çelctim •• • 
Ccne <le Jı.ayatu itimadım vardı •• 
Beni .aldatan, hem de "Zalimce al -
datan asıl o oldu! ... Carazim var 
"bavata... Bilm'1"onunuz! 

Uııulc:a: 

- 'Biliyonnn, pckil3 biliyorum, 
si:ee aöy1emi .. tim ya, birçok §e)'ler 
biliyorum ••. Bilmf!k için de baktım, 
dinledim, ~özümü dört açtım, ;gö

zümü <lört açtım .•. Hem şey Mine.
Arlta bahçede .nin yanınızda gör -
clüi\im o ihtiyar kadın da bana siz
den bahsetti. 

- Meryem l :ınmm mı? 
- Eveti O çirkin hadiseden son-

ra bir deliliğe ltapı1ıp 'bu gazinoya 
gelişinizi bana Madam Meryem hft
her venfi. Ben de o ak .. ın. e&ıde 
tesadüfen kar11mıza çıktım. 

- Olur teY" deifl, hiç .. ıattıra -

hadiseyi idare heyeti toplantııma 
ıevkediyordu. 

Bir gün en iyi dostlarımı da kay
betmek üzere olduğumu hissedince 
düşündüm, manevrayı keşfettim v• 
badema hiç kızmamıya karar ver -
dim. Adam eski manevrasına de .. 
vam etti, Fakat her defasında içim
den d~ündüm. 

Kasden yapıyor, knmıyacaksın. 
dedim, kızmadım, ve yavat } avaı 
sinirliliği tamamen .kaybettim.> 

OkuyuC"um N. T. ayni har kc-t yo
lunu tutabilir, hususile baba olma\: 
üzeredir. annenin çocuğa iıiddetli, 
sinirli süt vemıemesi ise hayati biT 
ehemmiyeti haizdir. 

Ba. har~ket yolu bir haılangıçtrr. 
Sıra biraz sonra ihtilafı doğuran 
kaynağın kurutulmasınn gelir: 

-· Kadına biraz tnhsil verme~ 
arada mevcud acvive farkını biraz 
azaltmak, ~ütün bunlardan rhem -
miyetli olarak ona Clüşürvneyi öğ -
retmelt.. 

Bu, kolay bir iş dC'ğildir. Fakat.._ 
nirine hnkim, sabretmesini biliT, ço
cuiru için birçok şey1erc katlanmayı 
vazife sayar. 'hoş .s.tÖTiir bir adam 
i~in imkan bAririnrl~ de savı1maz. 

Okuvucum N. T. ba yolu tutndt
ten birkaç ay !IOftTil elde etriği neti
ceyi bana J:n1dmne ço\ memnun o
lecağım. 

TEYZE 

mad1J11. Bunu nasıl ,.apa'bildi~ 
- Y aptaiJ fena bir teY -değil D, 

Dilakia ... Size karşı duyduğ m all
lta ve §efkati !hissetti... Her ikimize 
de bir iyiL1t yapmağa \:.alkıştı. Ben-
den hiç bir zaman bir -şey almaia 
raz.ı olmadı, hatta üzüldü: «Aklını
za neler getiriyorsunuz kuzum} lko 
bu kızcağızı -eeviy-0ruml Onıın <na
deti "benim için en iyi mükMattır! .•• 
Baı;ka pir isteğim yok1n dedi. in -
:şallah ileride, « Taşpınaun yer4qiD
ce onu yanımıza alın-z olmaz nu 
M1ncciğim) 

- Öyle ise, ma!ltlmTn 'Üzerine tf 
güzel gülJeri de. Mc'Yem H:m11aa 
koydurtuyorduntrZ, öyle mi1 

- Evet o koyuyordu. Ne ivi ka
dın. Hep ,izin için iizülüp duru)'09'" 
du. Ona pek bir ,ey anlatm,mışb • 
:nız amma. derdlerinizi bir Li: hi1i -
,.ardu. Zaten üTey anneniz aiu .~ 
açakt- açsp 4Jte11ce ""1MYOr .ta. m
aan gözünü, kulağım fazla ıaçu
de cene göri(yor, i,fitiyor ••• 

(Arkaa ftl') 



6 Sayfa .,, SON POSTA 

I 
1 
~------------------------------------------------.... ----------'!llllm------------------------------' 

izm"tte 1 Afg n villlyetinin 
b·r cinayet 

Bir köylü rakibini 13ye
rinden bıçaklayıp delik 
deşik ederek öldürdü 

lzmit (Hususi) - \1erkeze bağ
lı Durhasan köyünde, ormanlıklar 
içinde misline ender tesadüf edilir, 
korkunç bir cinayet iı.ılenmiş ve 
bir adam 13 yerinden bıçaklanarak 
delık, df!filt edilmek suretile öldü -
rülmüıtür. 

Vak'anın c.creyan ~ekli şudur: 
Durhasan köyünde 336 doğumlu 
lsmail oğlu Mustafa ndında bir a
dam vardır. Bu adam köyden Halil 
oğlu Mehmed isminde birisi ile iiç, 
dört senedir kıw(!alıdır. ATalannda 
müthiş bir kin ve husumet rnevcud
dur. Bu husumete 3ebeb de, Halil 
oğlu Mehmedin Mustafnnın saman
lığını yakması, koyunlarını çalması 
ve kız kardeşini dövmesidir. 

iki gün evvel, l:ialil oğlu Mehme
din ormana odun kesmiye gidt"Ceği
ni öğrenen l\lust fa, adamın yolunu 
lı.:esmiş ve ormandd karşı kar~ıya 
kalınca: 

- Seni bana, Allah gönderdi, 
şimdi kozumuzu pay edelim, demi~ 
tir. 

V c derhal tabancasını çekerek 
Mehmcdc ateş etmiye ba§lıımışm. 
Faknt, toplu tabanca ateş ı:lmamış, 
katil büyük bir canavarlıkla rakibi
ne hücum etmiş, onu mukabelesine 
imlı:An ve meydarı bır:ıkmadan elin
deki ucu yassı bıçağı Mehmcde sap
lamağa koyu:mu§tur. Feryad ve İm
dad sesleri ormandn uzun uzun, 
çmlamış ve Mustafa 1 3 hıçak dar
besi ile Mehmedi öldürmüı, delik 
deşik etmiştir. 

Vak'a yerine müddeiumumi mua
vinlerinden Bedri Özkaya giderek 
tahkikata ba~tamrştır. Katil büyük 
bir ıoi:-ukkanlılıkla cinayetini itiraf 
etmiştir. Yapılan mua}·enede, her 
bir bıçak darbesinin bir insanı öl
dürmiye kifi geleceği anla§ılmı§tır. 

-Bir amele balyozla 
ustasının başını 

parça!adı 
İzmit, (Hususi) - lzmite 20 

dakika mesafede Bekridere mevki
indeki taş ocaklarında bir adam 
beynine büyük balyoz demiri indi
rilmek ve kafatası delinmek eurctile 
öldiırülmüştür. 

Taş ocaklıırında çalışan Adapa
zarlı Server oğlu Receh ile taş kıran 
ustası Mehmed oğlu Hü!!nÜ Ornç a
rasında bir kavga çıkmış, Receb 
taş kırdığı elindeki balyozu kaldırdı
ğı gibi ustasının baııınıı. indirmiş, ka
fası kırılan ve beyni delinen zavallı 
adam derhal ölmü,tür. 

Katil yalrnlanmııtır. 

Geliboluda Halkevleri 
b~yramı 

Gelibolu (Hususi) - 1-İalkev 
lerinin 19 ncu yıldönümtı için kaza
mız Halkevi de mahalli bir proğ -
ram hazırlıyarak bayramı kutlula -
mıştır. Merasime askeri bandonun 
çaldığı istiklal marfı ile saat 14 te 
başlandı. Halkcvi haşkanı; avuk...ı 
Mehmed Ali bu tarihi günün kıy
metini belirten bir nutuk söyledi. 
saat l 5 te de Ankara J lalkevinden 
Başvekilrmizin söyledikleri nutuk 
dinlendi. Onu müteakıb proğram 

· takib edildi. Toplantıya saat 16 da 
nihayet verildi. 

cSon Pos•a .. nan tefrikası: 37 

Mrs. Dean'e ccvab vermeden 
yanından ayrıldı ve gidip fiddetle 
kapıya vurdu. Verity koridorda 
kalmayı münaııib görmüştü, f'\kat 
Phyllisin mütereddid sesi içeriden 
< giıinizn dediği uıman, Cnrrison o
mı, hı buıJ ıdn:ı ~elmesini İş.'lrct t'tti. 
Kızın annesi de onların arkasından 
dnlaın bir tavır) İçeri ı::irdi. 

Çok bitkin bir halde ve sapsarı 
bir renkte bulunan Phyllis ateşin 
~·anına, büyük bir lotöyc oturmuş -
tu ve uzattı~ı bacaklarında da bir 
örtii örtülü idi. 

Stephen tJna yaklıı~tı; genç kız 
onıı doğru dargın ve korkak bir ba
lc:ışla ba\b, Erkek: 

- Çok mütb.it bir kriz geçirdi • 
caiz, diye ıöze başladı. Ümid ede • 

muhtelif ilıtigacları 
Her şeyden evvel araziyi barajlar ve buna 

mümasil ameliyelerle ıslah etmek lazımgeliyor 
Sulama teşkilahna da ehemmiyet verilmelidir 

Yazan: V alentin W illiam• 
rirn ki şimdi kendinizi iyi hissediyor
sunuzdur. 

Genç kız ona baktı ve cevab ver 
di: 

- Doğru mu) O öldü ınü) 
Garrison haşile tasdik etti. Genç 

kız: 

- Fakat onu kim .•• diye ba, -
ladı. 

Fakat bu andn İcoridord!\ bir kav
ga gürültüsü işitildi, kapı ,iddetle 
açıldı ve snçlnrı darmadağın l•ir 
ftdıım keri girdi. 

Bu, Bcrg idı. Ayağında tt'rlikler 
vardı, pijamasının üzerine de çolc. 
ktrrnızı bir robdöşambr giymişti. 

Ablak yüzü hiddetten ihtilaç kin
de idi. 

Pe,inden ıe!en ve kendiaini zap-

tetmeğe çalı)Cln T orrai a bağın -
yordu, 

- Benim geleceğimden f"min ol
malıydınız. Dostlarımdan biri bu -
rada öldürülüyor ve sonra da siz, 
polis için bir takım yalanlar ve uy~ 
durma deliller hazırlamanız için 
benim bokliyeceğimi dü§ÜnÜyorsu-
nuz. • 

Sonra yabancı bir dil ile küfür
ler aııvurdu. Kendi kızgınlığına hay 
retle bakan ~enç kız ile Stephen'in 
arasında durdu. 

Phyllis'in iize~ne yü:üverek: 
- Onu tuzağa düşüren sizsiniz 

def!il mi? diye sordu. 
Cnrrison nun yanına yaklaştı ve 

homurdandı: 
- Bu bayanın odasından hemen 

defolup çıkacak mısınız) dedi. 
Fakat iri vücudlu ııdnm gözlerini 

büzdü. tahkir edici hir tavtrla gül
dü ve parma~'lm ucile Stephen'i:ı 
gömleğinin göğsüne dokunarak ce
vab Vf"rdi: 

- Bunu kafanıza koyunuz A -
merikah bav, decli. Bu andan iti -
haren ank"ti tertih edecek olan ben 
Ascar Bergdir, Evet, dinim haklcı 

anlı bir 
köy düğünü 

Oyun oynanırken 
davetliler birbirine 

için bu böyle olacıık. $imdi küçük 
ba:ranın bize öğreteceği şeyleri be
nim öğrenme:n iç.in arabanızı çekip 
gidiniz. 

Bir an geçti. Patronunun hiddetli 
huyunu pek iyi hilen Verity, yeni 
gelene bir yumruk indireceğini san
dı ve onlara do{;ru korka korka 
yaklaştı: fakat Stephen bu mesele 
üzerinde görünür bir ~ayret sarfe
diyordu. Torray'ye döndü ve sor -
du: 

Buna tahıımmül edecek misi
niz> 

13u uale c:cvab verı-n B'.!rg oldu: 
- O, bun:ı tahl\mmül edecektir, 

nic:inini de ben size söyliyeyim: Kü
çi.ik bayanın, sİ7.İn kendisine d~rs 
vermenizden Önce dinlenilmesi, enu 
da fazlMil ... alakaclar edc:.cektir. 

Sato ı:ehibi fimirnne bir sesle ba
ğırdı: 

- Böyle l~onu~r.ıağa ha'-kınız 
yok. 

Sonra Stephen' e doğru dönerek 
cevab verdi: 

- Sizi temin ederim 1.:i, Mösyö 
Canison... .. · · 

Berg emretti: 

Şubat 27 

Kocaelinde maarif, sıhhat, 
ziraat ve nafia işleri 

Son bir yıl içinde, vilayet halkı için çok 
faydalı· birçok eserler meydana getirildi 

- Kapat ağzını 1 
Ve istihza ile milyonere baktı: 
- Sanıyor mu!!unuz ki buradan 

çıkıp gideceğim ve sizi küçi.ik gil -
vercinlc ba,başn bırakacağım? 

Omuzlarını kaldıran '\'C aıkasını 
dönen Stephen·e homurdandı: 

- Size Röylüyorum, ba~kn&ıııa 
değil, dedi. Sizin di:n akşam D' A
renne' e hücum ettiğini7İ i~iıtim ve 
sizin garib huyunuzu umıtmndım. 

Sonra, '8to sahibinin ve Ve -
rity'nin yüzlerinde okunan şaşkınlık 
ifadesini görerek sözlerine devam 
etti. 

- Eğer bilardo snlonundan tam 
zamanında çıkmamış olsaydım bu 
İ'li daha o 7,111nnn y.npacakh. Arka -
da~ımı gırtlağından tutmuştu ve bir 
fare gibi !:ıllıyordu. Buna mim ko -
yunuz Torray deni, ve siz... ccNe 
idiiğü belirsiz,) mösyö ... ni)·e tnh -
kir edici bir tavırla Vc:-ity'ye doğru 
döndü. 

v crity hiddetten ve kızgınlıktan 
kıpkırmızı olmuştu. 

Berg clile biı hareket yap:ı:-olc 
-sözlerine devam etti: 

- Senden daha sonra bahsed.o-

riz, dedi. Simdi Miss Dcan'in bize 
anlatacaklarını dinliyelim. 

Hiddetli bakışla genç L:ıza doğrU 
döndü ve homurdandr: 

- Dün cık~am, ıkiniz o odada ne 
yapıyordunuz? 

Phylli~ tereddü<I etti ve Ste• 
phen' e yalvaran gözlt!rle baktı. Deli
kanlı omuzlarını kaldırdı: 

- Bildiğinizi olduğu gibi söyle -
yini7, dedi. 

Genç kız şunları söyledi: 
- Vikont hana, kendisi(,. maz • 

gallı odava gideıniyeceS{imi !'!(;vli • 
verek meydan okudu, dt·di Bu hir 
latife idi; hayal•t l?öriin<'c"k mi di· 
ye orada otunıp bf'klincektik. Vi • 
kont, ei7er b-n ~<'lirscm ortlya gi • 
dec,.ğini söyl,.mi!'!ti. 

Asık bir suratla nnne~ine baktı ,.e 
devam etti: 

- Böyle hıueket etmkete bir re
nalık görmedim. 

Steohen hnvkırdı. 
- Fenalık !!Önnediniz mi? de -

di. d' Arcnne gibi mııcNaoerest bir 
adamla bövl~ tehHkı-li lıir ise ~iriş -
melc.te bcia görmedİ,,;7. rlemek? 

(Ark:l!n nr) 
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8lra Tapu Tarih \'O 

llt. No. 
Cinai Hududu Muhammen 

deleri 
Lira K 

ı T Evvel 931 17 Maabahç.e bir bab Silleyınanbe7 k~ • 
' hane yi1 1ta.ı7e derunu 

• 18 Tarla Hoca<jlu bostanı 

ı Ağustos 931 61 MüştemUAt ve Karaosman M. 
" .... bahçeyi havi blr Sofular mevkii 

bab hane. 

• K Enel 931 174 Fev1canl bir oda.- Karaafaç cad • 
yı müştemil bir de3i. 
bab kahvehane. 

& Temmuz 935 40 Çayırın yarıaı 

• 41 Tarlant.D J'&l'lSl 

S\Ueymanbey .kÖ
yü Gc'Sl çayın 
mevkünde 

Kavak Tarlabqı 

Sağı: Mustafa dayı oğlu BQ.snll bah 
çesi, Solu: Kadri hane ve bahçes~ 
Arkası: Mustafa. vere.sesi bah~esi,, 
Önü: Umuml yol. 

Şr: Muhacir Mustafa veresesi tar
lllSl, Gr: Fazlı oğlu ismau tarlası, 
Şm: Raşid oğlu Hliseyin veresest. 
tarlası, en: Arıt otlu Osmandan 
geçen Mustafa otlu HiisnO. avıı.sı. 
ve yol. 

Sa~ı: eihadiye iken timdi Savao rad 
desl ve Alican hane ve bahçesi_ So
lu: Kocacıklı davut hane ve bah
çesi, Arkası: Hususi yol ve kısmen 
Alican hane ve bahçesi, Önll: Yol. 

Sattı: Halen bakkal SWeyman Ka.
ranfil karde.,i İbrahim veresesi, So
lu ve önü: Umuml yol, arkası: Ha. 
len Vodinalı Abidin veresesi dükk&.. 
nı ne çevrili. ' · 

Şr: Numan Ahmed, Gr: Gillep otlu 
İbrahim, Şm: Göl, en: Cellletttıa' 
oğlu İbrahim tarla.n. 

Şr: imam oğlu Mehmed, Gr: Baba 
Ahmed, Şm: Be.,lncl Mustafa kan
ın, Cn: Ağaların Veli tarlası. 

200 

2500 

1000 

'1 

15 

------------------------.. - ~---------------'l 
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10 

11 

IJ 

' 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

42 • 

• 

• 
45 • " . 

• 

f7 • 

48 • 

1C417e derunu Şr: Fadılın İmıail, Gr: Arabacının 

Karye derunu 

Bayır altı 

Turluk altı 

Kenar payı 

Ayazma Pman 

Çayırlık bayırı 

Omıan, Şm~ Muhacir İ.small, On: 
İmam otlu Mehıned tarlalarL 

Şr: Tarik, Gr: Hendek, Şm: Hen~ 130 
dek, Cn: Tar kiam. 

Şr: Kel Ahmedin Hüaeyiıı, Gr: Nu.. 20 
ri, Şm: imam oğlu Ali, Cn:· Dere. 

Şr: Kel Ahmedln Hüseyin, Or: Sa. 
bibi senet, Şm: Dat, Cn: Dere olup 
60 hat.ve mesafe oldu~u. 

Şr: imam oğlu Beyld, Gr: .A4ık 
Mehmed Ali, Şm: Süleyman karın 
Emine en: Mezarlık. 

Şr. Sam~ Gr: Arabacının Osman.. 
Şm: Dağ, en: Dere olup 200 ha• 
ve mesafe olduğu. 

Şr: Zeliha, Gr: Eşşekçi oflu Ömer, 
Şm: na~. Cn: Dere olup 200 hat 
ve mesafe oldu~u. 

10 

ıs 

1 

----------------------------- -----------------ı• 49 • 

• • 

lt • ın • 

1'l , 52 • 

' 
11 • 53 • 

19 • M Bahçen.in yarw 

20 • 56 Tarlanın yarısı 

• 57 • 

ı2 • 58 • 

23 • 59 • 

Köprübaşı 

Çınar parçası 

Çeşmealtı 

Çakır çayın 

Kırma çayın 

Karye deruna 

Kırma tarla. 

Gllrgen payı 

Çınar payı 

Maşatlık dombay 
payı 

Ş r: Dombay oğlu Hüseyin, Gr: Bt 
şekçi oğlu Mustafa, Şm: Dere, en: 
Acem oğlu Mehmed Emin tarlal~ 
rı. 

Şr: Seyid Ahmed, Gr: Mirtti Be
kir Fevzi, Şm: Dere, Cn: Yin~ 

Müftü tarlaları. 

Şr: Arabacının Osman, Gr: imam 
orıu Ali, Şm: Dal, en: Tarilciala 
olup 4-0 hatve mesare olduğu. 

Şr: Tarik, Gr: Tabirin 
Şm: Arabacının Osman, 
kızı KA.mile tarlMı . 

İbrahim, 
Cn: Ali 

Şr: Çelebi oğlu İbrahim, Gr: Ha
tib İsmail, Şm: Ahmedln Mustafa, 

' en: Hayrullah tarlaları. 

5 

1 

1 

62 

so 

Şr: Tarikiam, Gr: Arabacının Os- 100 
man, Şm: Fazlının Ali, Cn: Emine 
Şerife. 

Şr: Fadüın Ali, Or: Sadullah, Şm: 
Alı kızı KA.mile, Cn: Muhacir İs_ 
mall tarlası. 

Şr: Kel Ahmedln Hü.ııeyin, Gr: Rt
za, Şm: Dere, en: Arabacının oa
man tarlası. • 
Şr: Arabacının Osman, Gr: Sa.mi, 
Şm: Dere, Cn: Hendek. 

Şr: Krabacak oğlu Klimil, Gr: A. 
rabacının Osman, Şm: Alemdar 
oğlu Ahmed, Cn: Tar ki:ım. 

30 

50 

50 

-------------------------------------------- ------------------------24 • 80 

15 • 61 

t • 

Ma.şatlık Acılık 

Kavak tarla 

Hacı Hasan bah • 
çesl 

Ş r: Arabacının Osman, Gr: Kel 
Ahmedin Hüseyin, Şm: Hendek, 
en: Tarikiam. 

Şr: Kabasakal oğlu Numan ve 
Latıf, Gr: Ağaların İbrahım, Şm: 
Hatıb İsmail, en: Sami tarlası. 

Şr: İmam oğlu Mehmed, Oğulları 
Ras·m ve Mehmed Emin, Şm: Mü
~in oğlu Raşid ve Hasan ve Osman 
ve kızları San ye ve Muzafferden 
teferruğan Hasan tarlıuıı, Gr: Tari 
kiam, Cn: Fazlı oğlu Alı tarlası. 

Adapazarı icra. Memurluğundan: 
Gay rt Menlcullerhı Açık Artırma iti ru 

60 

15 

250 

Bır borcun i.stUasını temin için ipotekli bulunan yukarda mevkı, Hudud ve saire.'31 yazılı 2e parça gayri 
menkul 24/31941 tarihine rastlayan Pazartesi eünü saat 10 _ ıı de Adapazarı İcra Dairesinde artırma aureti
le satılacaktır. 

l - Artırmaya iştirak edeceklerin, gayrimenkullerin muhammen dege rlerlnin yüzde yedi buçuğu nlsbetin
de pey akçesi yeya milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri Ul.zımdır. Bat14 bedelleri pe.,in olup icra 
memuru iera ve iflla kanununun muaddel lSO uncu maddesine latınııden alıcıya 20 günü geçmemek üzere 
tıatdıri olarak mOnasib bir mOhlet verebilir. 

2 - İhale bedeli llzerinden besablanacak yüzde iki buçuk dellAliye reami tle tapu tescil ff teslim masraf
ları alana alddir. 

3 - işbu gayt'lnıenkullerin açık artırma şartnameleri H/3/ 941 tarihinden it'-baren herkesin görebamelerl 
iç.in cra dairesinde açıktır. 
Artırmaya iştirak edenler bu babdaki şartnameyi okumuş ve münderecatına vakif olmuş ad ve nlbar o. 

lunarlar. İhale saatinde artırma ye rilli terkeden1er artı$ıadan vaıgcç.mlş sayüırlar. 
4 - Gayt'imenkuller 3 defa bağırıldiktan sonra en çok artırana ihale edilir. Ancak bir.net artırmada ,.eri 

len bedel, gayrimenkullerin muhammen değerlerinin yüzde 75 ıni bulmazsa en çok artıranın teahhüdO. ba
ki kalmak şartile Artırma on gil.n daha temdid edilmiş olur ve 3/4/941 tarihine tesadüf eden onuncu Per -
şembe günü ayni mahal ve &latte ik4inci artırması yapüarak en çok artırana ihale edilir. Şu tadar kı ikinci 
artırmada dahi verilecek bedelın satış ve paylaştırma. masraflarlle vnrgi borçlarını geçmesi tarttır. 

5 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların gayr'menkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve mıu. 
rafa dalr olan iddialarını evrakı müsbitelerlle 15 g!1n içinde Jcra daires'n'e büdirmeleri lizımdır. Aksi takdi,, 

'de hakları tapu sicileri ne sabit olmadıkça s.at~ bedelinin payfaşınıısm dan hariç kalırlar. 
6 - İhale ve müteakib muameleler hakkında icra ve iflA.s kanununun 129 ve onu veli eden maddeleri tat

bik olunur. 
Daha fazla uhat almak ıatıyenlertn icra dail'esitıe müracaatları ilAn olunur. 

SPOR 
Beşiktaşa karşı 
çıkzc3k muhtelit 
takım teshil edildi 

Pazar günü Şeref sahasında Be
filı:taşla k.arıılapcak olan muhtelit 
takım kadrosu ıu ıek.ilde tesbit e
dilmiıtir: 

Calataıaraydan: (Osman, Ad
nan, Enver, Musa), Fenerbahçedcn: 
(uhad, Fikret, Esad, Niyazi, K. 
Fikret), Vefadan: (Enver, Hakkı), 
lıtanbulspordan: (Kadir, C'ihlld, 
Tank), Süleymaniyeden: (Fethi) , 
Beykozdan: (Bahadır, davet edil
mitlerdir. 

Taktm kaptanlıiına Fikret seçil
miştir. 

Maçı $azi idare edecek, Dr. Tarık 
ve Ahmed Adem yan hakem cıura.
cak lardır. 

Be,ilcta,a centilmenlik kupası Va
li ve Belediye Reisi Dr. Lutfi Kır
dar taraftndan venlt-cektir. 

Çaml·ca lisesi mekteb~er 
vo~eybol şampiyonu 

Kız mektebleri anuındalci voley
bol maçlanna dün Eminönü Halk.e
vi aalonunda devam edilmiı ve 
Çamlıca lisesi takımı ~mpiyon ol
mUltur. 

Çamlıca Eren köyü 1 5-12, 1S-7. 
Kız Muallim Kandilüyi 15-1 O, 

'5-6. 
Cürnhuriyet Kız lisesini 1 S-1 1, 

1 ı;_9 mağlub etmiııtir. 

Liselerarası futbol maçları 
Useler arası futbol mııclanna 

dün Serfe stadında devam edilmi"° 
tir. $itli Terakki 4-0 Ticarete, Tak
sim 2-0 Işığa, San'at mektebi 4-0 
Ylir• Ollciive ıralib ~"lmi~t~rdir. 

Galatasarayl<l Siyasa! Bilgiler o
ı. .. ı .. ,. q ındaki voleybol maçı Bey
oğlu Hafkevind,.. vanılmıl! ve Cala
tasarav galib gelmittir. 

iki .ci küme maç'arı 
Çukurbostandl\ yapılan maçların 

nizamt bir ,ek.ilde cer~van etmedi
ğini ve bu sahada herhangi bir in
tizam temini mümkün olamıyacağı
nı yaz:m11tık. 

Mıntaka futbol ajanlığı tarafln
dan vaı>ılan tahkikatta bu yolda 
kerıdil,.rinin bir hal çaresi aramala
nnı icab ettirmiştir. 

Bu vüzdl'n ikinri 1cüme grun 
mac;lannın ikinci devre oyunlan hu 
l-aka Kar!ıkövct"! vanılac-.aktır. O<' 
gruo birinciJ .. ri arasındaki maçlar 
da C\er,.f "ıthıuınClıı. ovnanac-aktır. 

Eminönü Halkev: kros 
mus2bak2sı 

Eminönü Halk evinden: 
l - Üçüncü kros müsabakamız 

2/3/941 Pazar ~ünii saat 10,30 da 
yapılacaktn. 

2 - Koşu sahası Halke~·i - Sa
raybumu deniz kenarı ara•undıı gi
diş ve dönÜ'f 4 kilometredir • 

3 - Müs-tbab kaydı 1 /31941 
Cumartesi saat 19 da kapanacaktır . 

4 - Her teııekkül kcııtuya azami 
20 atleti,. iııtirllk etJ,.bilir. 

; -Takım itibarile bırindye ku· 
pa. ferden üçüncüy• kadar da ma· 
dal"" veril~r.el.ct1.,., 

Hakem ~rkıırla•:ıudan Adil Gi
r;ıv Ö"'•r 81"-.;m, Ali Rıza Söz .. ralP. 
7..iva Kooh.ı, Fethi Oıncf"r, R•c:ı-h 
0<>'!ln C. Başaran, M"tin, ilham 
Fil•ı .. ~ttat ond" ııpor salonunda bu-
J .. - ........ ,.;: • .,. """''""""· 

Macar futbol ve gHreş 
takımları 

l'Slli\nbul mmtaka~: milli küme 
maçlarından evvel bir Macar futbol 
takımı getir:nck üzere hır tc~ebbüs 
yapmıştır, 

Macanstandan bir güreıı tl'lkımı 
da bu meyanrla davet edilmi tir. 

Hakem komitesi reisliği 
lstanbul futbı:ıl hakem komitesi 

bu akşamki toplantısında araların
dan bir kisiyi hakem komiteıi reisi 
olarak seçecektir. 

Beş 'ktaşm vereceği ziyafet 
1 tanbul fu•bol liı;ı: şampiyonluR'u

nu kazanan Beş\ktaı takımına klüp 
idar hcy~ti Pazar aksııı.mı Parkotel
de bir zivaf et v"recektir. 

Mmtaka bütçesi 
lstanbul mmtakaaı taıafından 

1-ıı.ızırlanan senelik bütçe tasdik edil
mek üzere Umumi Müdilrlüğe gön
dnılmiştir. 

j;_v_._1_1~a 
SAÇ S~8UNU~ 

Saçlarınıaı "'uhafaa• için hullıC:lade 

taılr:~ı ııı. ı. .. ııa•ıtta ı~r•c•lt•l"la. 
30 il uruthır 

Tercih Edilmesindeki Sebep 

6RiPin 
Bütün 
hastalık 

ağrılara, 

başlangıç

larına karşı ve hiç 
zararsız en kuvvetli 

müsekkindir. 

GRiPiN 
Nezle, ıoğuk .algınlığı. &'l'İP rahatsızlıklarında haf, dif, 
mafsal, romatizma, Asap ve adale ağrılannda lüzumun 
da ründe 3 adet ahnır. Taklitlerinden aalnnınız v 

her yerde pullu kutulan ısrarla isteyiniz. 

r - Şarktan - Garbden Seçme Eserler 
Ahmed 11a1Jc1 KitabeTI, ba b&flık altımda blrı tcciime kiill.lyata 

. nr.:.amlŞtır. Der cildi 51 kanq ehıp 11 sün.de bir kitab çıkacak 

~ ka4aır çakanlar tunJard ır: 

A 1 Z O Ş 
Fransız m.alıa{rriri: .&:&hı Foarnier. Tercüme eden: NURULLA ATA 

VE5TA RAHiBESi 
Macar muharriri Liur it,nan, Tsei.me eden: NECMİ SEREN. 

BALIK TUTAN KEDi SOKAGI 
Mac&ı' kadın mıahanirl: Földee lolan. Tereiime eden: Naınalıi Bayd 

KIZIM ve A'BIM 
Macar muharrir: Mikl~ Dona. Tercime eden: Necmi Sere 

------------KARAMA Z OF KARDEŞLER 
Doırtoyeftld'den. tercüme: Bakla Suha Ger.cin iki bİİ)"ik cll4 ıtt k 

• 

• 
1 

Her ailenin, her okulun ldtab dolabında bulanacak en miihlm eser 
Ra.ya.t bilJisine n ilimlere dair bir çocaiun BOrabllecett her aoalln 
va.hı bu eserde yazı..ıdir. 5M bi7ik aa.b.lfeye yakın n net&S cildli 
kunq. 

EV KADINI BİLGİLERİ 
Bir ev kadınının bilmest lisun olau her fe1 ba kltıa.bda taplanmışt 
İçinde 500 resim va:rdır. Mes'ud olmak isteyen her aile bir tane edin 
melidir. Yasan: CEVAD YtCESOY. Tanesi cildli olarak 100 kuruşt 

SEss·z KADIN 1\tEYHANESI 
Macera ve polis romanları aerlalnin birinci kitabuu teşkil eden ba ese 
İngiliz po is ha.fiyesl Sekston Bleyk'la maceralannd.andar. !8 kuruşt 

~-ABMED BALiD KITABEVl-ı 

Hayriye Lisesi MUdüriüğünden: 
S üncü taks.t l martta başlıyacağında.n Martın onuncu gününe kad 

tak.cııtlerinl vezneye yatırmıyan talebenin mekteble alil.kası kesileceğı n 
olunur. 

fstanbul mıntakası iktısat müdürlüğünde 
1 - iırtısad Veklleti ihtiyacı i91n 4200 aded tezglh malzemesine aid 

ferrüat cmekik, tarak, gücO., cırcır, çengel, iplik ve tarak çekeceti, çer 
çeve ve gücü telleri• kapalı zarf usulile aatın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedelı 60264 liradır. 
3 - Şartname dairemiZden tedarik edilir. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için 2490 aayılı kanunun ahklmına uyg 

olarak 4519 60 Ura muvakkat teminatın vilAyetımız muhasebe3lne yatı 
rılması. 

5 - Yukarıda tadad edilen malzemeyi satmak i.na"yenlerin teklıtnanı 
terini 14.3.941 tarihinde saat 15 e kadar Sirkec de kain Lımna hanında 
müdürlüğümüzde te.,ekkill etmiş bulunan tom~on re~iğine vermeıe 
lüzumu ılln olunur. (1400) 

Deniz fabrikaları umum müdürlüğünden 
Gemi in§aat işlerinde çalışmış, resimden anlar imtihanla 1şçı alına 

caktır. 
Talihlerin vesikalarile birlikte Gölcük deniz fabrikalarına mllracaat 
~ (~ ~ ·····················································-·· ... ··-..... ·---··-······· .... ----
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