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At Var, 
Meydan Yok 

Almanlar lngiltereyi isti· 
laya ka;ar vermezlerse 
harpte teşebbUsü kaybe· 
deceklerdir. Balka11larda 
bir harekete geçerlers~ 
neticede maddi ve manavı 
ölümle karşılaşacaklardır. 

Yazan: Ahmet Emin YALMAN 

O ngilizler bir sene kadar teda· 
füi halde kaldılar. Tete?~üs l 

her tarafta mihverin elinde ıdı. 
Bugün iş deği§ti. jBgiliz .kd:: 

vetleri Afrikada yalnız le§ 
1 hüsü e1e a•lmakla kalmadılar, yı • 

dırım harbine ait usulleri, Avus· 
tralya askerinin atılgan ruhunk 
uygun bir surette tatbik ederde. 

il • yen ı· çölleri a§tılar enge en 
l t ' sırdan• er. tafyanlann yarım a 1 beri •mrasına ıburasına. yer ef" 

""- f ik kıtası· nıiye çalıştıkları A. r ~ • aylık 
nın temizlenmesi bır. atı k 

lanaca tır. 
zaman içinde tamam k 
Yeni İngiliz ordusu. gerek sehv. 

. k :h gerek teç ı· 
Ve M:laTc, gere ru ' b" imtı· 
zat bakımından parlak ır 
han gcçirrniftir. lngi· 

Diğer tarafta Almany~. . · 
ı . d l d ( .. .n\iz mılletıntn 
ız a a arın a, •-o· • • 

mukavemetini ycnememl§tır. . ..ı 
M ..•• fik" lt~anın askeri kuu· 

U<4e ı b" '- -1 gel• 
reti de harp harici ır 19 e 
m. t. T-bbüı ar:tık Almanya· 

ış rr. ...,..- Almanya· 
nın elinden ~çrnıftır:_ı..linde atı 
nın koca bır ordu r- . 
vardır, fakat hanbi eonuna getıre· 
b·ı _1_ • • ı..-u kullanacak mey 

ı m~ ıçın ;&;>Uu 

Derneden Bir Mektup 
Enver Paşanın 29 Sene Evvel Yazdığı 

Bir Mektup Bugün 
Dikkate Değer Bir Tarihi Vesika Oluyor 

,... 
.ıı._, I ... 

J...:J 

-~{ 

Enver Pafanın tam yırmi d~· 1 cephesinden gören ıbir insandır. 1 bota ıitmedi. Çünkü kardetin bet 
kuz sene evvel Demeden yazdıgı Bunun için aşağıda neşrettiğimiz bin tüfek, 3 milyon kurtwı eetir· 
hususi bir mektup elimize geçti. mektubun ıktymeti. yalnız Deme- mifti. Hem de ne zamanda! Der· 
Bu şaniyede de lngilizler Oernede den yazılmış olmasından ibaret ne önünde bir düziye be, ıün de. 
bul yorlar. Bu itibarla Enver değfidir. Aynı zamanda Enver vam ed en muharebenin sonunda, 

P 
unun ımektubunun ~cmmiyeti Paşanın hususi simasını gösterme. yani biç kimsede bir tek fİfek kal-

a§&nl 1 . ed" d w ·· ün thadiseleri aruında taze e· sınd ır. ma ıgı zaman ... 
~n dikkate .değer siyasi bir ve. ı Mektup aynen ~udur: Bu öyle bir harp ki tam ihtiyaç 
n.~0balini al~r. Aynelmanıur karar::iht zamanmda Allah her feyİ sönd e· 
51 B ımelctupta hususi simasını 9 t~rini evvel 328 I riyor. Naci anlatnuttır: Tam para 

.. d~"ğümüz TrablUtJgarp kahra· Kardefim. .. ! biter, berkesin elind eki avucun· 
gor uEnıver Bey, Cihan Harbinde Kanleıinin telsrafını aldıian daki verilir, Naci admdaki muaz-
::~dığunız Enver Pa~ dc~ildir. vak.it ~irdenbire ~ ~ P~ zam ~aaebeci bey bilinmiyen 
Latifeden anlayan, hadıselerı kalb sevmdun. Maamafilı bu aevmcım (De\amr Sa. li, Sü. 4 de) *==. 

TAYYARE 
ŞEHİTLERİ I 
İHTİFALİ 

Burün tayyare şehitleri için 
l<"atlhte Tayyare Abldetıl önünde 
meraıılm yapılacaktır. Meraıılme 

her ene oldutu ~lbl tlnlvendte 
talebetıl, aı;kerf ''" 11h il mektf'p· 
ler Hı ukerl lota iştirak ede
ooktir. 

Menuıl den en·eı şehltlerlmb.1 
teb<"ll için nutuklar söylenecek , e 
bir mUfreze asker havaya sllAh 
endaht edecektir. Mera."lm bir 
geçit resminden 80nra nihayete 
erecektir. 

V ilk i e 
Diyor ki: 

" Ben, lngilterenin 
)evaınını lstiyorun1,, 

"Topyekun Yardı ::u 
Taraftarıyım,, 

w 

Britannicuı timali İtalya.da halkın yüzde doksanının Duçe aley
hinde olduğunu yazarken D. N. B. ecnebi radyolar tarafından 
timali ltalya ve bilhassa Milanoda isyan çıktığı haberini yalanla· 
maktadır. Bu münasebetle Mila nonun methur meydanının res· 
mini koyuyoruz. 

Si mali 
İtalya 

Mussoliniye 
Aleyhtar mı? 

l .skerlerin Mutal3Ası 

NAZi 
Nizamı 
Ne Olduğu 
Anlaşılmış 

Britannicus Diyor ki : 
clTAL YA HARBi KAZANSA cHITLER' JN KURDUGU 
DA KA YBEDECE.K. iDAREYi DIKT ATÖRCÜKLER BiRER 

ALMANYA ALACAK:• KUKLADAN IBARETIIR> 
Lizbon, 26 (A.A.) - Halen 1ngil· Ne\'Vork, 26 (A.A.) - Amerlkayn L R 

" ondra, 26 (A.A.) - eu tereye gitmek Uzcre yolda bulunan yenl gelen ltnlyan nvukntı OsAar E 1 h 
t L .. ter: ntemasyonal işlerde sa a i· 

B. Wendell Wilkle, dUn Reu erln iz· Keller. Clnclnnntl Tl......_s gazetesin- l 
ıırl' yet i bir mütehassıs olan Brıtan· 

bon muhabiri lle yaptığı bir görüş· de yazdığı bir mnknlcde dıvor ki·. 
ed d ı 1 ki " nicus diyor ki: 

danı yoktur. .. • ve· -
Bugün Almanya teob•~z:1 Nafıa Vekili İle 

Konuştuk 
Memleketi Elektriklemek 
Etüdleri T amamlanmışhr 

m e em şt r : Şimali ltaJynda nh:ıllnın '-'Uzdc R " omanyadaki kargatalıklar ye. 
MUmkUn olduğu kadar fazla ma· onundan fazlasının Mussollniyc •-. · 1 ğ b"" "" nı nazi nizamının sahte i İni u· 

d f..• idiflerden ırHn seç· 
ya te a uı g. . ded" Harbe 
ınek mcdburıyetın ı~. e· 
b lk" de netice verobılecek. y 

e ı .. . kanı ile Jngılte• 
gane tecavuz rm b u 

. :.#"ılaaıdır Almanlar. un 
renın .,.. . h ld ta· 

ca.klanıu ve~ her a e 
yapa ı · · ·· lüyor• 
!ilerini deneyeceıkıı~~ı ~.Y -
lar Belki de çuesızlik ıÇincie U· 

mi;.iz bir loumara gir~ekler, ta. 
lilcrini deneyeoc::ldcrdır. f akat .. bu 
defa kar~ılarına çıkan Maııno 
hattı. en dar yeri al.tmlf kiloınct· 
re olan bir denizdir. • . 

Almanlann deniz atın bır ~ 
fl. tqebb~ünü ba§'lra.eırk denız 
~u~etleri olmadığı gibi havala· 

d h•1.·ım ıbulunmuyorlar. Ba1-ra a ~ . ~ 
kın şeklinde lngibterede ?ır . op· 
rü başı elde edebümelerı ~ır an 
farzedilse bile bununla ~ bıt~~lz; 

d dunu isti a 
Karşıların a ana yur . · 
t_ıı_lik . kar•ı müdafaa ıçın 
"'" esıne " . ·ı i fedakarlığın son haddıne gdm. 

Ye 11%metmi§ bir İngiliz or uıu 
bulacaklardır. • l ak 
Ş. l" Afrika.ya hakım o ~ 
ıma ı .. ~·· ore 

Ümidı de suya düştu~ne g ' 
Af lngiltereyi istılaya kat· 

manya, . teflleZ 
ltı§mazaa kendini ister uı t 
tedafüi bir meVıkide bula~ak ır. 
Net" b knnından böyle bır "..a· 

ıce a ··1·· dur 
ziyet Almanlar için ° um • 
Fakat ümitsiz bir hastanın haya· 
tı auni aaçlarla •enelerce dza~: 
lacağı gibi, Almanya da te a ı 
vaziyetini aylarca, hatta aenel~
cc uzatabilir. Fakat bu ı:ına a 

1 leh. e donme· 
ta iin Almanyanın !n . b 
sini beklemek için hıç.bır ae ep 

Yoktur. Al 
Kendimizi aldatmıyalım: • 

rnanyanın tedafüi vaziyete g~r 
rneai bo§ durması demek degı • 
dir. El ·· .. lmerni§ bir kuvvet 0

• 
MlfU k ··d 

lan ordusunu kullana.re mu ah 
faa bakımından vaziyetini ısla 
etrniyc çalııması her halde bek· 
lenir. 

Sicilyada toplandığı söylenen 
sekiz yüz Alman tayyaresinin Af
rikada is: kalAdığına göre va· 
~ifcleri ne olacaktır'? Romanya· 
cıalti tah§itlcn:Jcn aıaı<sat ned.~r? 

Gaye, askc.ri ölçü ile tecavuze 
girifrnek olamaz. Çünkü bu aaha
da har.bi sonuna getirebilecek ka
dar mühim bır askeri hedef yok· 
hu. 

Eğer gaye, tedafüi vaziyeti İ· 
Yile,tirip beklemek ve ıbu ~~k
aatla da fa§izmi suni teneffuale 
ayakta tutmılk, Yunani9ta~ı ~r: 
itadan vurmak, Bal.kan lflerını 
karıştırmak ise Almanya, ltalyan· 
ların Arnavutlukta yaptıkları ha· 
tayı, sırf bir şey yapmış olmak 
için Balkanlarda aynen tekrar et. 
mi§ olacaktır. Böyle bir yo~ tut: 
rnalt Almanya için hem manevı 
hern de maddi bakımdan ölüm 
demektir. 

Yeni yeni düımanlar peyda 
et~sine ve başına yeni belalar 
toplamasına muka'bil, karıısında 
ki.i!Fctini ödeyebilecek bir esaalı 
askeri hedef yoktur. Kahraman 
Yunan milletine arkadan hii<:um 
e~rnek ise. Almanyayı son dere· 
cede küçük düıürecek. manen her 
Vakit için öldürecek bir hareke 
o..ıar. 

Edirne Su Vaziyeti Bu Sene 
Esasından Islah Edilecek 

Porsuk Bir Metre Yükseldi 

Eskişeh : rin Kenar Mahallelerini Su Bastı 
. . ,, (HUSUStl - Birkaç yoktur. Yafmur devam eLUğlnden 

Eskı~lur, M6 n& 
._ _ _. d vam eden 9lddeUl y-.· 811yun yükaeleceğl tahmln edillyor. 

gündenueu e al 
J r sebeblle Porsuk suyu norm Belediye J1mngelen t:edblrlerin alın-

mur a ad :ilksel· 
irtıtamdan bir metre k ar ~eri ta· ması içln bUyllk gayreUer sar!et· 
dl Eskifehirln kenar mahall mektedir. 

. altmdadıı" NUfUSÇ& zayiat 
mamen su • 

Memleketimizde 
Ent:rne EdilEn 
İTALYAN 

Tayyarecileri 
Serbest Misafir 

Muamelesı GörUy. rlar 
Ankara (HU6118I) - Son ı.a· 

m.nlarda mecburi lnlıt lfddlnde 
memleketlmlzde karaya inen 
İtalyan ta,)')arclerlnln mürefte· 
batını t.-,,kll eden yedi ta)yarttl 
beynelmilel uııuller mlJ('iblnl'e en· 
terne edDerek "imdilik Ankara· 
ya mlııaflr edlbnldlr. '.l'ayyare
lerı harbin 11«>nuna kadar entf'r-
ne olunmu11 \azlyette kalacaktır. 

Enterne edilen ltalyan tayya· 
reelleri Tllrk mlsaflrpen erlltı 
ananelerine uyrun bir 8Urt'ltte 

ııer~t mJııaflr muamclf'!ll rör· 
mektedlrle.r. Kendllerlnl her ak· 
pm Ankarada barlarda, lokan· 
tatarda görmek mümkündür. 

\ 
Macar Si~ a:;etin :e 
Değişiklik Yokmuş 

DÜNKÜ 
Lig Maçları 

Yazısı Spor 
Sütünlar1mızda 

!Qmat almak ve yardımımızın ne ra!tnr hulunmnsı muhtemel değildir. tün Çtplaklığile ortaya koymuştur. 
suretle fazlalaştınlablleceğini gör· 1 Son znmnnlnrd:ı gizil polıs memur- Avrupada yeni Alman nizamı. 
mek Uzere 1nglltereye gidiyorum. • lnrnun sayısı bir misli nrttırılmıs- bü~»iik diktatör Hi.tler' e tabi bir 
Ben, halkın umumiyetle harp hak- tır. İşin asıl gilzcl ta.rafı hUkQm~- sürü dik<a\Örcükler kurmaktan i 
kındnkl dUşUncelerlnl de öğrenmek tın polis memurlarına da itimadı barettir. Almanların Hitler' e bağ. 
isterim. tngntereye karşı dostluğu· yoktur. Birçok ltalynn nskcrile de lılığı nekadar büyük olursa olsun 
mu göstermek arzusundayım. Ben 

1 
görüştüm. Arkndaşlanndan binler· yeni nizamın yabancı milletleri 

lngllterenln devamını istiyorum. ccsinln esir cdıldlğlni duydukları za- buna mecbur değildir ve Hitler'in 
B. Wilkle, teskin siyasetine muha· (De,•amr 8a. 5, Sü. S de) ** (De,amı 8a. ıs. , n. 5 de) =*-

lif bulunduğunu \"C ctamamile İngll· 
tereye topyekQn y;ırdım ta.raftan> 
olduğunu ıöylemlf, Almanyaya l'fdlp 
gitmlyeceği sualine tebessümle cha· 
yır gltmlyeceğim> cevabını vermlf· 
tir. 

Londraya Vardı 
Londra, 28 (A.A.) - B. Wllkle 

bugün saat 17 den az evvel Londra 
tayyare meydanına ınmı.,tır. 

B. Wilkle, otomobille otele gitmiş· 
tir. Otelin avlusu fevkallde kala· 
balıktı. Birçok da müdafaa teşkllAtı 
mensupları vardı. 

B. Wılkie'ye iki dostu refakat et· 
mekte idi. 

ALMANYA 
Harbi 940 da 
Kaybetm iştir 

Vaşington, 26 (A.A.) - in· 
giliz büyük elçiei Lort Halifakı, 
dün B. Cordcll Hull ile bir saat 
süren ilk göriiımesini yaptıktan 
ıonra gazetecilere beyanatta bu· 
lunmuş ve ezcümle demiflir ki: 

c- Umumi vaziyet hakkında 
fakirlerimiz binbirine çok müşabih 
bulunmaktadır. 

Bu harbin tarihi yazıldığı za· 
man 111 cihet anla~lacaktır ki 
Hitler, bu harbi, Fransaının mağ
lubiyetini müteakıp İngiltereyi İs· 
tila eylemediği için, 1940 hazira
nında kayıbetmiştir. İngiltere o za. 
man çok zayıftı ve AIJ!!anya. eğer 
süratle hareket etmi§ olsaydı, bi· 
zi mağlup edebilirdi.> 

Lort Hafüaks, bilahare, Ame
rika Birle§ik devletlerinin muhte. 
lif mınta:kalannı ziyaret edeceğini 
söylemi,tir. 

M. Petenin 
Amerika Sefirine 

Ziy(.feti 

A f rika 
Harbi 

Li byada, Eritrede 
ve Habeşistanda 
ITALYANLAB 

Müşkül Vaziyette 

BtsclA DOŞTO 
Kahire, 26 (A.A.) - lngiliz 

wnumi karargahının tebliği: 
Trablusta Derne civarında düş· 

mania temas halinde bulunan 'le
ri kuVV1C'tlerimiz ıimdiki halde 
takviye edilmdttedir. 

Eritrede Bi.acia elimize geçmiş. 
tir. Yeniden 150 kadar esir al
dık. Harekat Biscianın şarkında 
A.gordata doğru devam etmekte· 
dir. 

Habeşi&'tanda, Metemma mın· 
taıkHında tazyikimiz idame etti
rilmektedir. 

De\·amı Sa. 5, SU. 7 de) X*X 

Yun an 
Cephesi 

Yunanhlar llerlemiye 
Devam Ediyorlar 

ITALYANLAB 
6 Tayyare Kaybetti 

100 ESİR DAHA ALINDI 

Atina, 26 (A.A.) - Yunan 
ba§kumandanlığımn dün akpm 
neşrettiği 91 numaaln tebliği: 

Muvaffakiyetle tetevvüç eden 
harekat vukua gelmiştir. 100 den 
fazla esir aldık. 

Hava kuvvetlerimiz, muvaffa· 
kiyetli harekat yapmışlar ve cep· 
he üzerinde üç düşman tayyareai 
<lütıürmüşlerdir. Bugün Selaniğe 
hücum eden dü~an tayyarelerin· 
den üçü de düşürülmü~ür. Tay· 
yarelerimizin hepsi üslerine dön
mü tür. 
(Dc~ann Sa. 5, li. 8 da) =**= 

• 
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ADLI MAHKEM ı KA U ~==,:=~:;::: -
Ankara, lstanbul, İzmir Dihil On yerde ral Darlan hazır bulunmıqıtur. 

1 
istinaf Mahkemesi Açılacak Donovan 

Selaniğe Geldi 
BU SA YEDE TEMYiZ iŞLERi YÜZDE ELLi AZALACAK, Londra, 26 (A.A. ) - laviçre 

TETKiKLER DAHA ESASLI OLACAK radyoeunun bi1dirdijine gÖre B. 

.. .rcELE HAKKINDA ANKARADAN ALDICIMIZ HUSUSi MALOMAT 6 ancı aahifede] 
[BU ~ 

Rooeevek'in phei müm~ili al· 
bay Donavan bugün Seliniie gel. 
mietir. 

---- --- -
-
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AFRİKADA BlR GOLF OYUNU 
Habet Kralı - Uki acemiliiim seçti, uatamın ayeainde nasal 

~öjNDdimL •• 
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VATAN 

r ' SüVASi 
DCMAL 

İtalyan Dahili 
Cephesinde 

Yazan: M. H. ZAL 
Ü talyan cephelerinin birer bi· 

rer yıkılması Alman müda· 
fa a sisteminde boşluklar a~ 
tır. Afrikadaki Jıalyan İmpara
torluğu çökünce, Süveyşi almak, 
İngiltcrenin can damarlarından 
birınc el uzatmak, İngiliz donan· 
rnasını Akdeniııden uzaklaştır
m ak ümitlerine veda etmek la· 
zını gelmiııtir. . 
AlmıulG'anın Afrika cepheler_ı· 

ne yardım ctmeısi için artık hıç 
iirnit ve imkan kahnanı~ır. 

Arnavutluğa gelince: 
Buradaki man'cvi çö.lciintü de 

artık tamir edilemez. ltalya, kü· 
ÇÜciık Yunanistan tarafından ye• 
re Yrkıldtktan sonra Alman Y.ar· 
dımına ihtiyaç duyması ltalyan 
itibarını diriltemez. aksine ola_r~k 
lbüıibiitün düşürür. Bunun 1Ç2n 
Almanyanın h:alyaya yardım et· 
rnck niyctile Arnavu'tluğa saldır· 
ması, İtalyan haknnından ne ha· 
rici ne de dahili hiç b'ir fark te• 
rnin edemediği halde Almanya 
için pek ağır külfetler ve mesu· 
liy~tler doğurur. 

Yalnız bir üçüncü cephe var· 
dır ki Almanya bunun çökmc6 

sinde seyirci kalamaz. Bu ccpbC: 

Bulgaristan 

Bitaraflığını 

Muhafaza 
Edecek mi? 

Yazan: Cemal Bardakcı 
Eakl Konya \"all!ıl 

Umumi Harpte Bulgar Kralı 

,. 
ŞUNDAN 

BUNDAN 

EnBüyükDağ Müzesi 
Yakında Açılıyor 

Torlnonan Tapuelns dağlarının en 
yüksek bir tepe81nde bttyi\k bir dağ 
mUzecıl ~ılıyor. Bu mllu, A' rııpa· 
run en mlli<cmıncJ mUı.esl olacaktır. 

lnsanlarm Tabii 
Omru Artmış 

Amerikan istatlsHk büro u, ha)at 
Son günlerde Rom~ny~y~ fd:· Ferdinand ıılgortaıu şirketleri tarafından verilen 

}a miktarda Alman a erı gon • 1 garlann kalplerind : fikirlerinde raporlara istinaden, insanların tabii 
rilmeei V'C -bunlardan l?ir kısmının 1 müstesna lbir ·•er tutuyordu. Hele timrünc dair çok dikkate değer bir 
Tuna kıyılarına yığılmruıı, Almak· Makedonya partisi. Makedonyd tablo neşretmiştir. 
ya ile Buigari9tan aruında sı 1 ele ~eçiriLneden Edirne üzerine Bu tabloya göre: 
fıkı kOJ!Uflllalar obnası. iki mem- yürüyüşten bahsedilmesine dahi 29 kişide 7 si ihtiyarlıktan ölmek· 
leket d~vJ.et adamlarının k~rşılık- tahammül edemi)'<>rdu. Balkan I ~lr. Ölenlerin ekserl"I kalp t.ekte
ıı gidi~ gelişleri türlü §ayıaiarın, harplcrinNı en ağır yükü, en bü-, ıılnderııllr. Doktorların % 44 il hu 

i:htimaUerin ortaya a.tılması~a se· yük fedakarlıkları, kendi iddia- hııstnlıktnn oltlrler. 
bep oldu. Bulgarİ3ta~ın m~ve~.e !arına vörc, Bulga?Us.tanın sırtına Kl\7..llcıı ölenlerıoı gellm·e, bunların: 
iltihak odip etmiycccğıne daır mu- yüklıenmişti. Böyle olmasına rağ. 784 ile 1 1 rleniLde boğularak, 
la.haza ya mütalealara yol açtı. men zafer tahminlerinden um• 7,947 fil ywıarıık, 11,029 da l 1 hıçak
Bütün bu barck.ıctler ve rivay~tlcr duldan derecede hiase alamamış• lanarak, 29.800 de 1 l zehlrlenrrek, 
insana yirmi altı sene evvel~ va· !ardı . Bu yüzden Sırpluın Yunan· 80,784 de 1 1 tüfek ktırşıınUc, 48,846 

kıaları hatırlatı)'<>r: B~Duın -~~k hlara karşı içierinde tutusan hu· da 1 1 yıldınm çarpmasllr, 80,855 de 
)erinden sonra Bu\garistan buyu sumct ve intikam volkanİarı sön- 1 erkek idam 'e 284,956 da l kadın 
dev:letier taralından adeta. unu· mcmişt=. ltilif 'evletleri düşman- idam olunamk, 86 da 1 1 de intihar 
uJ.m.uş. bir k<>§cye atılmı§ bır hal. lenna gaiebc çatdıklan takdirde ederek ölürler. 
~ lbulunUJ"OTdu. 1914 Cihan Sırhistandan bir kanş bile toınnk Rekor )ol kıualarındadır: 89 d:ı 
Hea...ı...·1nm" patlaması onun kadir ve 1 1-l d ı__ • "d"l 1 k1 ı iıbnııktedlr. 

ID • r~: k"" a amıyaca:ıı; ar•"a a ~nı ı ı er. 
;ı:ibannı birden yükseltti .. yun u işte bu mülahazaların tesirile bi- Ha talık rıebeblle ölenlerden: 
coğrafi durumu. bu do';~e~~n dost- dayette her iki muharip tarafın Grip hl16talığından 85 de ı, difteri· 
}uğuna düşmanlığına b~k k~y: tekliflerini kabul e't,mediler. Sıkı 1dtml14 <le 1, tetano tan 4,21D da t, 
met vıc ehemmiyet verılmes~nı ! bir bitarafl'ık muhafaza e) lcmeg~ i çiçekten 79,479 da 1, kndur,dnn 

• • _ı n::...;;k badıre ' I {I icap ettırıyoıuu. uu;1w •• • şarkta ve garpta cereyan etmekte 60,000 de ı, ııçlıktan 'e u uduktan 
kar§rsında tutacağ1 yoiu.n, Tur~~- olan ıbirriik muharebelerin netice- 81.787 de 1 kişi illmekfodlr. 
ye, Romanya ve Yun.~nı~an hu· ı lerini boklemeği muvafık buldu- ı Hununla hernber insanların iıınrii 
k\nnetleri üzerinde mu°"ır o_laca. lar. artmaktadır. 1840 da 'a,'lat1 Unıllr 
ğı san•'· - "Ciu. Bu sebeple bır.;a· itilaf devletleri donanmaları. 40 ıteno idi. 1890 da 44 e. IDOO de 
raftan Rmhırla İngilizler, dıger nın Çanakkı:ıle Boğazına taarruza 49 a, IDIO ıfa 65 t", W8!1 da da 61 e 

taraf.tan Ahnan ve AVU3turyalılar, başlaması ( 19/ 21 1915) Balkan- cıkmıştır. 
Buiıgamtarun kendi safl~rında yer lnrda yeniden kımıldanmalnr, si- D·hili lhti'AI 
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TramvaydaKaybo an Çeyrek 
'' Felsefe Değil, Para Arıyoruz, Para 1 ,, 

Tcpe'ba§ı, var mı inecek? Ayağımın takılma ılt> ters dö· 
Tamamı...... Yazan: nen paço kıvrımından para yere 

Bindiğim Şişli· Beyazıt ara:bası • dü mü tü. 
Perapalaeın önüne henüz gelmi~ti Faruk F EN 1 K f cne ats:ın .} ere du mcz ded"k. 
ki etrafımda ıbir karga§alıktır leri hengfımedc çil beşlı' ıc yer~ 
başladı. k k ·· 1 b ' d "ld"k düşmcc;c vakit bulnmadan panto· _ Gözüm'le .,.;.;rdüm ef cn.dim. apa ŞO) e ır evrı ı ten son. .. 

0 - ra ı b t k 1 k lonwnun geni .. ki\ nmına ~erle • Kesenin içinden ufakhk alayım ramvay ara n ının e ere ..,. ~ 
kısmı bi.ıt:ün c;ıplaklığıle m'Cydana miş. 

derken düştü. çıktı. Tramvay çoktan uz ki mıştı. 
- Bl\')'an, eteğinizi, ayaklannı- 1 K k · k d · f k Aradılar, taradılar .•• Bo~. oşara yctı.şmc · le un, a ·aı 

zı, pardon kolunuzu... Çeyrek hô.la bulunamamı .. tır. boş. Tramvayın l ıı.ı~cdcn otede 
Ö.teden başka bir acs: ,. - Şu köşe.de olmasın~ kayboluşunu giılerck s<") rettim "e 
- Canım, on para iç.in Memi b· I çil beşliği ceketimin üst cebine 

rahataız '.tmcsene yal ı - ıvanyo u ... 
_ Rahal3sz olmayınız hanmıe- Ma.tbnay~ yaklaşmıştım. •. kO} arak yürümeğe ba !adım. 

O 1 "- b Artık o çil beslıği ben harcıya-fendi buyurun oturun. Sonra 11 • zu meyın ıoayım, aşınız go-
rarız.' ı zünüz sadakası. Vücudünıiize ge· mam. 

_ Biletçi, Karaköy, c;&.eene. lecck k~za kesenizdcki beş kuru- Fukaraya mı versem~ 
_ Pardon beyhn. Şurada bir oa -celmış ne çıkar...... Yok o hain b~liğin cezuını 

fCY parlayor. ı - l loşça kalın. bir tramvay arabasının teikerle_k· 
_ Biletçi §U kapağı kaldıra· Tramvay arabası uza\laşırlcen }eri al.tına atarak ezdırerek verdır-

maz mıyız'? ' bir ilenç kişinin hala pareyı ara· sem mi? • 
- Boğacaksmız. insan bu ka· ~~kta devam ettiklerini gör- ı . :-:- . Hayır,. hayır. bunların hıç 

dar da sıkıştınhr mı? dum...... bırı:sını kendı kendıme yapama· 
- Ah kaburga kemiklerim. Cüldüm ve gC91'llİş ola diyip yacnğım. 
Köpriinün üzerindeyiz. Tram· yüriimeğc ba ladrrn. 1 te tam bu Sıı.'hibine dnnısmam, onun rıza. 

vay yeni gelen Kadıköy vapuru- sırada, çın diye bir madeni sesle sını atmam lazım. 
nun yoicularile lııncı&ınç dol- kendime geldim ve durdum. ı Bekliyorum, bdkt bir gün te· 
mu tur. Yerde çil ıbir b~Hk. sadüf ederim diye .... 

- Müsaade edin de geçelim 
baylar? 

-Biletsiz. 
- Ayağınızı bayım. orada ga. 

liba. 
- Öf naaınma bastınız. Kör 

müsünüz~ 

- Pardon. 
- Nasırı olduğunu ne bilain. 

Göz.ieri rontgen değil ya ... 
Adam fırsattnn istifade gene 

eğr1m~. göz.krile etrafı araştırı· 
yor. 

- Gördüm düştü, çil beşlik .... 

Gökte Daimi Sulh 
ve Bozulmaz Nizam 

,, 
İtalyan dahili cephesidir. ~kJ 
Roma imparatorluğunu yenıden 
kurmak iddiamna dayanan fa· 
§İzm rejimi. 1talyan aşkeri ku~
'Vctinin ilk hamlıede hezime'te u_g· 
raması üzerine kendi kuvvetıle 
ayakta duramaz. Bu vazife Al: 
rnan askeri kuvvetine düşer kı 
Almanya için bundan ağır yük, 
bunıdan nah-o§ bir vazife olamaz. 
Alman ordusu, işgal altındaU 

almasını temin maks~dıle So?:a- ya.si faaJiyet!er vukuuna sebep ol
da hwnmaiı bir faalıyete gırı~- du. Martın boşinde Atinada top
mi§lcrcli. Her iki tarafta göz alıcı !anan fevkalade saltanat mecli· 
teklifle •. (el kesesinden) bol bol sinde Ba vekil Venizelos, Yunan 
bahfis\er yağdırıyord~. Bazan bu donanmasının ve en az bir kol· 
toküEler arasına tdhditler de ka· ordunun Çanakkı:ılc harekatına i§· 
rıştırıioordu. Rusyanın Sofya se· tirak ettirilmes:ni teklif eyledi. 
firi (S~viıııki), 3/8/ 1914 te Kral Gendkurmay bıı~kanı miralay 
Ferdinancl'ı ziyar~ ~erek ~1- (Metaksas) - bugünkü Başvekil· 
manlann galdbcsı •. aıınde Sırbıs· böyle bir hareketin Yunanistanın 
tanın haritadan silinec~ğ'.~i, ~vu.a- menfaatlerine uygun bulunmadı

- Aramaya değmez. 
Llbe~ln, 1847 de tstıklAllni ilin _ Ama mirasycdisinil: ha. 

etti. Bır cUmhurretsl tarafından id'.l· N ed b b il k _,_ •· 

Bugün. dünyanın her tarafandıa 
bulunan aşağı yuknrı 200 rasat 
hanede nstronomlar fiziğin ve 
matcmatiğın en yeni terakkilerine 
dayanan nazari nraşbrma usulle
rini ve en modem rasat aletlerini 
tatbik ederek gökün esrarını hal· 
l.etrneğe uğraşmaktadırlar. Fakat 
gi:ıl;ce a "t bilgimiz nd.""adar artarsa 
da büyük brr adette esrarengiz 
gök hadisderı kalacak. 

. er e u o u , çu;anp a ... ana 
re olunur. Bır vUkf'lA meclis i. 10 fız..'l· b' b l"k 
lı bir Ayan \ ' C 25 11.z:ıh bir rncbusnn 1 ır oşBt · · h" •!dır· - eytm yesem, ıç .. 
meclisi vardır .. Hepsi de siyn.htdlr. marn. Sokağa atı!ırnış diye, istıfa- Gökün eıırarı bir 9ok perdeler. 

Libertada şımendlfcr ve iyi yol d 1 k d .. 1• le kapatılm•~ bir sahnede oyna-
yoktur. Bakir ormnnlan pek çoktur. e o.unmayaca ıye, uzu uyo- ~ 

h ··ı·· L• A•,.,..,.,...ada zaten zabı· u un oır • • -r • h 
ta memurluğu ederken, ı.eyan ~-

rum naın hır oyun ile mukayese eclile-
Bu sebeple memleketin l ı,:lerln e gir- M. 1,._ "h b" ıh "k" bilir. 1 !t perde açıldıg~ı zaman 
mek mUşkU!dUr. ı a um.~ 1 •• 11~.nın!z ır.. . ı ·uye 

!inde brr ltalyada da aynı vazı• 
feyi üzerine almağa mecbur o· 
llll"88. manevi varlığı çok sa~ı
iacak. bunun tmirinin akielennt 
kendi rejimi üzerinde mutlaka 
duyacaktır. 

TeldrdalJada Bir 
Motlr Battı 

Tekirdağ, (Vatan) - latan· 
buklan odun ıgdimıekte o!an 
Dönmez motörü, Tekirdağ aç:>k
arında batmıştır. Mürettebatın

dan üç kişi kurtanlmış, birasi kay 
holmuştur. 

Samsun Tütünleri 
Sam5un (Hı.nusi) - Bu ec· 

ncki tütiin mahsulümüzün ço~ 
senelerdenberi misli göriilmeml§ 
Yiiksek ibir kalitede olduğu anla· 
§ıhmş ve bu, umwni b~ me~u· 
niyet uyandırmı~ır. Müetaheıller, 
tütünlerini Samsun ambar~anna 
indinnegw e bavlamışlardır. Pıyasa-

1 w ve 
nın pek yakın<la açı acagı . 
:müstahsili memnun edecek bır 
alışveri§in başlıyap.ğı tahmin e
dilmektedir. 

Odemişte Kanlı Bi~ Va~'.a 
İzmir. (Hmusi) - ~de:n~.ın 

Sekili köyünde ;kır jbdkç11i Kadır, 
aYni köyden Jmıail Bahdelen ta• 
rafından ta'banca ile vurulmu~ 
tur. Hadisenin ec:bdbi bir otlak 
ıncac)esidir. Yaralı hastahanede, 
~u da 'hapishanededir. 

turya <?r~ula.rmm Se!amge ınme·' ğını ileri sürerek bu teklifin şid- manyadan Tuna yolile gönderilen 
sıne manı k:ılmıyacagını ve 0 za· ı detle aleyhinde bulundu. Ertesı vapurl'ar dolusu silahlar, cepane
man Bulıgaristanın da Almanyaya günü tekrar toplanan rnoclis (Me- ler, bom'bnlarla teslih ve teçhiz 
bağlı ıb.r 't~ül haHne düşecc· taksas) ın fikrini kabul etti. (Ve. edilmiş olan Makedonyalılar, bir 
ğini ~\emi§ii. Fak&t bütün bu nizelos) istifaya mecbur oklu. Bu fırka vücude getirmişler, hüküme
teklifler ve tehditler Bu\gar hü- sırada Bulgaristanın siyasetinde ti, meram ve mal"'Satlarını kabule 
kumetini kati bir karar ahnağa de büyük ibir kararsızlık hüküm iobar edebilecek bir nüfuz. '\e 

scvkedemiyoııdu. (Talat Bey) 4n sürmeğe başlamtŞtı. Bir taraft n kudret peydQ y}emişlerdi. Al
Sofyaya gitme8İ Ru.ya •cfirinin hüikümet. bitaraflıkta devam e· manyanın yanında derhal harbe 
ralhatını ıkaçırdı. Onu yeniden ha· dildiği takdirde, mütıtefik.ler do- girılerek Makedonyanın, garbi 
rdkete getırıdi. (Savinski) 18/8/ 1 nanmasının Boğazı zorlamağa Trakyanın kurtarılması, SırplarlJ1, 
1914 te Ba,v~il (Radoslavof) u 1 muvaffak olması halin.de yıkıla- Yunanlılardan intikam almma11 
bularak tazyik ve tehditlerini tek. cak olan Türkiyenin mirasından hususunda ısrar ediyorlardı. Hat
rarladı. (Talat Bey) le cereyan mahrum kalmaJ.:tan korkuyordu. W. Atman, Bulgar hükumetleri a· 
ebnelctc olan müzakerelerin ma· Diğer cihetten A!manya ile A· ı rasında resmi müzakerelere baş· 
hivetini so1du. vusturyanın Kral Ferdinand üze· lanmadnn 9ok daha evvel Make-

(Radoslav-0f} şu cevabı v_er- rinde icra ettikleri tazyik ':.~ Kra· donya partısmrn reisleri (Proto
di: Türkiye ile yapmakta oldugu- lın Rusyaya karıı bct1lechgı şah· gcrof) ve (Taçıkof) ile Afmanya 

uz konumıaların Rusya aleyhi : 1 si kin ve husumet Bulgaristanın arasında bir ittifak muahedesi de 
m müteveccfh bir maksat ve ma· . İtilaf devletleri ya.rnnda ıava~a a. imzalanmı~tı. Nihayet hükumet 
~yeti yoktur. Biz Badece komŞU· ı tıl.maıına mani oluyordu. Birbiri- bu partinin tazyiklerine dayana
! 

1 mızla dostane münaaebetfer ne z.ıt temavüllerin §iddet)i müca. mıyacaık hale geldi. Daİnı/ı ıbom· 
tar~ eylemek arzusundayız. Har- deleaine rağmen 9kticla1 mevtdini ba ile oynayan komitecilerin i§'le
~sıs devamı müddetince de bita· ı muhafaza eden (Radoslavof) rin~ ge!miyen, sözlerini dinle-mi· 
r::; kalmak azmindeyiz. S!:zinle h~umeti, lt&l~anın aiacağı vaz~· y-cn devlet a_damla.rını .i'?ha ~y
b" lik larak Tüdtiyc)e hucum yctı anlamak iizero Romaya bır !emekten çeokınmediklermı çok ıyi 
ır _,,_ ~ imize gelmez. Esasen mil- diplomat gandeıımdde ıberaber bilen Kral ile nazırları A!manyn 
etm~ ış . 1- • d 1-·1 ·r·· k' ·ı f ~ k d 'l I T""rklerk harbetme'.k istemı· mer~e:ıı ev cuer ve ur ıye ı c tara ını tutmaga arar ver ı er. 
et, B \kan Harbinde Kırkkiliae, gizli müzakerelere devam etmek- 1915 senesi eylülünün nltısındn 
['?.~ve Çataka muharebe. ten de geri kalmıyordu. . (Pless) deki Alman büyük katar-

:u. d w achğunrz ~büyük ve Niuıyet, kahraman Mc!ımetçı- gahında, Almanya, Avusturya 
l:_nn e ~ acı hatıraları henüz ğin Çanakkale &ııitlarına (geçile- devlerlerile Bu garistan nrasındzı 
821~ ~ı ~ n silinmemiştir. Bir mez) levhasını dikmesi Bul'gar askeri ve nynı gün Sofyııda siıyasf zlliç:i" hattı bugün rki eene hükumetine geni, bir nefes aldır- ittifak muahedesi imza edildi. 
de 1.k" ;a k' daha ikuvvetli- dı. Bitaraıflığını bir mi.ıddet daha Bu sefer de aynı vakıaların te· 
e;ve ın I e~. Trakyaya dönüp muhafaza edebilmek imkanını kerrürüne şaıhit olacak mıyız~ Ö
dır. Hr ~-ı ~iyoruz.) verdi. Fakat Beşinci Kolun perde nümüzdeki haftalar, bu auaıe 
bakma .k 1 e he ,eyden, her arkuında devam eden faaliyeti, müsbet veya menfi bir cevap ve· 

Ha'k attccİ M:kedonya, Bul- bu eıralarda hızını arttrrmıftı: AL recektir. 
yerden evv 

bet gÖ&tcrmiılerdi. rcre'k ölmek olacak, anlıyor mu· 

UllCAYE 
Faıkat, ne yaıılr ki, Alev sön- sunuz? .. Ölmek. hem de ne ha

miye yüz tutmuıtu .• O artık alev şınızın ucundan göz yaşı döken 
değil, titrek bir ziya idi. Tıpkı bir mü f& bir anne, ne de sizi seven 
mum ziyuı gabi, her gün biraz bir kimse bulunmadan ölmek .•• 
daha eriyen, biten bir ziya. Bunları görerek vah~i bir ca-

- Konupanı.z.a... na var gibi eintrden morlapn 

ly . . !buraya getir de biraz 
Onu ilk defa bir tiyatro sah· da csını 

' ·· .. t""m konuşalım .• • ~ nesinın arkasında g01'muş u ~ Fakat sizi .,kmaz mıyım •• 

Sil'kindim... :yüzü, ilişen damarlarını sıkarak 
- Bir fe:1 düoünmüyordum da, öyle bir söyl.cyişi vardı ki, ta • 
- Düşünmek mi? Çok fena hammül edemeyip karııki odaya 

vardır. Koprunun Kadıkoy 1skele. perdenin arkasında vukua gelen 
sind e bir adnm vnktıle kırk parası hadisc-lerin ancak ufak bir kısmı 
nı denize düşiirür. Dalgıç getirtir, meydana çtkar, çunkü bunların 
35 • 40 lira sarfcderck 40 parayı Dr. Gleisberg ıı.ıkasınd ikinci bir perde bulu· 
deniz.den c;ık11r.tır . Hadiseye şahit nur. İkinci perde de açıldığı za-
okınlar kendisine: En C6ki znmanlardanberi gökün man yine bir takım hadiseler ve 

«- Deli misin 40 para için bu esrarı in anların alakasını uyan- bun.Jarın a~ ında Uçuncu perde 
kadar masraf değer mih dedik· dırıp insanların düşüncdcri üzeri· göri.iltiT. Perdelerin adedi sonsuz. 
leri vakit: ne büyük bir cazrbe icra etmek· dur. ilim nekadar ılerliyorsa da 

_ 40 para için değil 'bütün ha- teydi. lnsnnlcır gökte gördükler; p erdele :n hepsini hiç bir zaman 
yatımça rahat etmek için. Ben hadiselrin kanunlarını tetkik ede- açamu-acak. 
Kadıköyünde oturuyorum. Her. rek hadiselerin 9Cbeplerini ara• Bugiınlerde arz iızerinde vuku 
gün buradan geçtikçe kırk parayı mak su..retilc esrarın yerine bilgiyi bulan f-ıeyecan1ı hadieeler insan· 
hatırlayacak ve üzüleceğim. Bü- looymaga .~~)flardır. . Bu h~- lann nazarı dikkiatini celbettiğın· 
tün bu maııraflar beni yaıadığım hususta buyuk muvaffakıyetlerın den dolayı insanlar gökün esran 
müddet :mrfında üzüntüden kur· ı el~e e?~ldiği .h~ııkcısçe rnaiiımdur. ile eski n üknsını acaba kesecek 
tnre.cak. Helal olsun, der. Cok cuıunlennın evvelce esraren- ler mi'? Zonnetmem. Bilakis dün· 

l•te ben de 0 adam gibi her- giz görünen harekt:'tlcri bugün bir yanın ıkara 
.. k"l } b h günlerinde insanın gün trnmvnya !bindikçe düşürdii· muamma teş: ı etmez er; u a- '"k .. .. b k k "'k"" .. .. 

ğüm bu parayı hatırlayacak ve Ü· reketlerin kımunlan kqfedi~dik- ~~w~~un.e ~:~ra .~0• un ustun. 
ztilcceğim. ten sonra astronomlar gök cisim- lugunu hll'tıetıgı tabııdır. Arzd 

a· .. d r terinin hareketlerini evvelden he- 1 bullamndddarımı:ı:ı gökte aramak-

s ırlakz 11!~ws~tıı. e, geçe 
1"":1·· • aaplamağa muvaffak olmuşlardır la} ız. Gök cisimleri birbirinin ya-

- a ımsogu , var mı ıne· • 
cek'? Yıldı~ların tabiatı hakkında da nındn sulh içinde ya~arlar; en bü. 

_ K~ntrol evladım, bu kapak geçen senderde bir çok mallımat yükıleri de en kuçülderinin riayet 
kal.kar mı~ 1 e~de edi~iştir, .'.'.~ yıldız.iann içini ettiği değişmez ıkanunların hiJô.fı-

- Ne oldu'? 1 kunse goremedıgı halde astro- na hareket eotmezJer; gök cısim-
- Hele şuna bak ama vur· ?~":'la; riyazi met~tlarla yıldızın !erinin h ç bırı diğerlerin hakları 

dum duymaz. Sade bilet'leri §Öyle ıçını bıle ara tır.maga ba lamı§lar. tanım!} arak yeni bir nizam kur-
cart diye bir yırtmasını biliyor. dır. mağn kalkamaz. 

- Ayol beyin paras• kay•bol- Fakat biıti.ın muvaff kiy~tlere Şimdi yas dı~ımız karıc;ık za 
du, onu nrayoruz. rağmen halledilcmiyen bir çok manfnrda dn ınsanlar gokün es-

- Çok mu? gök hudi!lcleri mevcuttur. Mesela rarı ıle meşgul olmaktan vazgeç· 
- Be§ kuru~. as.tronomlnrdan cCüneşin sönme- · kl k"' d ı_ •· e ,. mıycce er, çun ru nrz a uugun 
Kahkahalar...... den mtitcmıııdiyen ziya ve sıcak- kudar bulamadıkları ıki ideali 

. -.-B~gün be§ kuru!un kıymeti- hk .~eşrcdd>i1:mesi n~l izah edi- gokte bulab.lirler: 
nr bılımıyen yarın mılyonun kıy- lebıhr? » sunlı sorul-dugu zaman Daima sulh , c bozuTmaz ni· 
metini de takdir edemez. kati bir cevap verilemez, ve dün-

- F clscf e değil para arayoruz yal.arın men cı ve istikbali de gö. zam. 
para. kün esrarından birini teŞkil et· 'ı 

İki kulpundan tuttu!clan koca mektcdir. 
ı: 

Aradan birkaç gün gcçmitti, 
tiyatroya uğradım. Artistlerin 

hepsi antrede toplanml§ oturu • 
yorlardı. Hepsinin yüzünde ö • 
lüm merasimin<len sonraki acı, 

flladı . Biliyorlardı. fukat hiçbir 
§~ yapamıyorlardı. İçlerinden 
bırı: 

- Arkada~lar, biT gece tertip 
oclelim, alınan para ile Alev"i 
ae.natoryoma yatırırız 

sdoğukAl bir süklık' • t vNa~~ı ... Araların- Bu teklifi hepsi kabul etti.. 
a • ev Y,'° ~·· •. ııı;ın r lf 
Bırdenbıre urktüm: j Alev t d ·· d Al ocl • sana oryom a gun en 

5 .. - 1 ~ ny k e, .~de .. old~ ~ •• c\ine iyileşmif. güzellqmİ1ti. Bu 
oyHeıe~~e. · • .. ~- aa 0 u mu? sıralarda hastanenin müdavimi 

epsının vuz b d'" d"' .. . ~ ~ ana on u. olan bir gençle az zamanda an· 
Gozlerı boıı ve manasızdı. ı..- la.r ı - .ı ·ı -v·l , ev el}Qı er. 

On.i,.-erıite Astronomi İlmi 
Yardımcısı 

Dr. Gleisberg 

Havanın çok aoiuk o~asına lai Ç""k"" Fehmi Beydeki hastalık -
rnen, üstünde ince bır pardı:s~ l un~ d bende var •.• 
Vardı. Rengi uçuk bir limon gtbı tan razB. adediniz. deiil mi~ 
sa - ıraz 

"P.1arı... rd 1 E t 
,_ . O kadar şiddetli öksür~~ u = O vhaİde zarar yok. Ben de 
11;ı, elındeki çay fincanı ze eye . nuna Fehmi kadar 

şeydir. Sakın dü,ünmeyin, insana kaçtım. Hala o çılgın kahkahaları 
daima ha.ki.kati ııöeterir. Hakikat • ve etrafındaki insanlann güriiltü
i.ae, çok korkunçtur. En güzel e- sünü duyuyordum. Kulnklanmı 
melleri yıkar, en kuvvetli ümit- pannaklarrmla tıkayarak arkam· 
!eri bir anda çürütür ••• Hayatı ol- daki sandalyeye çöktüm. 
duğu gibi görmcğe alıtmalı, size Kendi kendime: 
t.aw~e ediyorum diye, beni ahı· 
mit zannetmeyiniz. Halim de 
belli ediyoor, bir türlü ahıamıyo· 

- Niçin susuyoreunuz?. Artık onu ilrocasile ya bir si • 
Benim bu suallerime koridor- nema dönü~ünde, bazı da Eren· 

dan !beliren bir çift ayak ecai ce· köyündeki mesirelerde görüyor· 
Aman yarabbi.·· Demin bir vap ~~reli. !-lev geliyordu. İçim- dum. Bahtiyar olıcluğunu gözle

mum ziyasına benzettiğim Alev, de bırdenıbire &<>nwz bir sevinç rirıin parılmından anlıyordum. 
bu muydu? .. · O her uzvundan duydum. Y enı tanıdığım genç kı- Aradan epeyce bir zaman geç-

luyordum. Dun gece saat iıç ibu
çıııkta uykum kaçtı. Sabah saat 
yediyıe kadar )atağın içınde don• 
düm, durdum. Kalktım, giyın
dim, ilk vapurla lstanbula geç· 
tim. Hastaneye glttiğim zaman, 
koğuş doktoru vt- haatabakıcı be. 
ni ölülere eyırılan karantinaya 
götürdüler. Hiç se ım çıkmwor, 
büyük bir aükunetle onları takıp 
ediyordum. Fakat, bu sükQt, an
cak Alev'in ytizünü örten beyaz 
örtüyü kah:lmneaya kadar sür • 
dü. Daha fazla dayanamadım, 
hüngür hüngür ağladım. 

Hastabakıcı baııırnın ucunda 
hem beni teselli etmek istiyor, 
hem de bana Alev'dcn bahııedi-

t~tulrnuıı gibi, tabağın ic;İ~.e gay ~~zeyun a 
tı tnuntazam hare4cctler çızJYO~· Al:;; bunları o kadar tatlı, o 
du. Yanına yaklaftım. sarı,ın ır k d ' · ~ .ciıylüyordu ki, o· 
!renç beni onunla tanııtırdı: a ar ~~'::;:;d1,<nm 1 .-4..ucak unu· 

. . d Alev... nu yenı ... ...,.... ~ 
Artıstlerımız en -rka· tuverdim. 

Asıl adı Haticedir aınma, a du· _ OturMruz.a •• 
~a.şlar çok zeki ve çalıfk~n ol B • _ Mersi. TitTiyonunuz?. 
Rllndan ona ıbu ismi verdiler. a _ Evet üç ay evvel zatürree 
Yan Nazan... t.le geçirdim timdi biraz eoiuk al -

liafil, tatlı bir gülümseme m he~en haetalanınm. 
Yüz- ı_ k . d d kları su sa • d"' umc oa tı, ınce u a ' 1 _ Alev, §UllU oku .. na. 
k <>külünce yapraklannı ~ek~r . te· Bir a&ada§l yanına yaklattP 

er lcrvıran gül goncelerı giıbı a· 1. deki :zarfı uzattı. Ben dalgın 
ı;ıld e ın B h ı_-ı. b' ı . • . . d "" ""nüyordurn. u, a&'IA&ten U: 

- Nnzan Hanım, Fehmı bıraz ;"°kadar sıcak. henüz on yedı 
iCVezedir sakın kusura bakma • a ev ı_:.. yaslarında bir kızdı. 
)' ' n seJUL ~ 
ın... .. . 0 k ta giizcldi. Arkadaşla':' ?na 

Sonra sarı.sın gence donerek · Ço . i takınak.ta biıyilk bar ı.aa· 
- F chmi, Bayan NuaJUD eaıı bu ı:NJl 

)'<>rdu: • 
rutn· • • ateş saçan, etra.fını korkutan, ya· zm boynuna eıırılarak doya doya miııti. Lokantanın birinde akıam 

fakat daha fazla aö:yliyemedi, kan cehennem Zlehanilerinden ağladnn. O, faŞ!rmı§. • duda.idarı yemeoğimi yiyordum. Kapı hızla - Ak§am saat Uçte, zıli çaldı, 
boğuk bir ö\sürük gelen kelime- daha dehşet verici idi. Fakat hu taaccüp eder gibi bükülmüttü. açıldı, içıc.ri bulut gibi .amO§ A- yanına gittim. 
teri geri iıUi. Sonra ağzına götür- da ne~ •.. Deminki gürültülerden Fa'kat ne o bir fC>" sordu, ne de lev'in kocası girdi. Yanıma otur· - Uyuyamıvorum hem~re, 
düğü kar gibi ~ mendilde kı. eser kalmamış, onun yerine ha§· ben aöyledlın... du. Bir kaı; beylik lakırdıdan son- diyordu. Sıkılıyorum burada. 
zıl bir leke belirdi: ka ibafka 9Cı!lcr konu§uyordu... - Ne yaptın Alev~ ra gözleri uz.aklara, çok uzaklara Hem artık iyileştım, kocama söy 

Kan lekesi... - Ali, biraz kolonya... - Hiçi Ne ola<:.ak. Parıuız • daldı. Dayanameclım: liycceğim, yaTın ıbeni buradan 
Ona uzun uzun baktı, yüzü bir - Çabuk ol88na... !ık .•• Kim9Cnin ali«adaT olduğu _ Nen var, Cevdet, çok dal- çıkanım ..• 

denbire kötü bir 1tn1c, gözleri - Durun, kendine geliyor... )"Ok. Ölüm hcpşinden daha Y•· gınaın, dedim. - Çıkıudını onu, Nazan ... 
vahşi bir hal aldı. Dıııarı fırladığım zaman, Alev kın ineana... O, yüzüme derin bir kin "e Tahta bir kutu içinde uyuyan bir 

- lote hakikat, görüyor mu- bayılmış, arıl~ı~a çalı§zyorlar· - Ooktıora gittin mi? ndretlc baktı, eonra gözleri do- taş ibebek gibi.·· Ve bir kürek 
.-unuz? Size daha demin bahset- d~. ~zun ibır suk~ttan. eonra, ani - Evet. nuldaftı: toprağı örttüm i.ıstüne ... 
tiğim o korkunç hakikat.·· bır tııreme, derın ıbır nefes... - Ne dedi? Al "'ld"" O ·· 1 Masadan kalktı, Pirdiı?ı' gı"bı" • 1 d"" d'" C'" k •-1 ı~ - ev o u... nu gom- ., _ 

Sonra artı&t ere on u: oz apar;; arı açı uı. - Daha anlamadınrz mı) du" b •· d d'' .. birlı:ar serseri dımla u .. aklaıtı, 
S. · d h · · · O __ ı_. h k 1 w ·• m, ugun, mezar an onuyo· ,- ._ 

- ızın e epınrzın ıonu be· nu .~ı. a~!r o t~a oturt· Kaç gündür kan tülcüriiyorum nım. Ne iyi kızdı o .. Nazan l)lle- gitti. 
nim gibi ç~rüye.rek •. soğuk kuliı tular, gozlerı mu~ema~ıyen dolu- da, bana nala dok.torun ne de- mczsin. ne ıemiz insandı 0 ••• Bir Eı,.et. 
aral~rı.nda .~ıtr~~ _b~r ekmek pa• yor, bo alı) or. hıç scsı çıkmıyor- ı diğini mi soruyorsunuz . .. Verem. gün, ansızın hastalandı. Hastane-·! kat çok 
rası .çın, cıgerlcrınw koparıp ve· ı du... He.rkee bu neticeyi acaa~ kar-1 ye götürdüm. her gün gidip yok· 

Alev, hakkın var, haki
korkunçturl •.. 

Gii7.in GORMAN 
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Profesör Nihat Reşat 
işin Hakika1i.ni Anlatıyor 

Sabih Ala.çam aleyhine ikame 
tttığım dava vesllesile gazeteni
zin 22 ve 23 kbunusani tarıhll 

nUshalarında neşredilen iki bendi 
okudum. Gerek muharrirlnizin ge
r<'kse Alaçamın yazdllUan başlıca 
1k1 kısma aynlıyor. Birincisi do
landıncılık davası, ikincisi ldrolo
gl Medikal kilrsU..;ü açış derslnın 

yazılması meselesi. 
Dolandırıcılığa taal!O.k eden id

dia ve evrakı tahklkiyeyi tetkik 
eden Müddeiumumilik makamı 

Amme davasını açmış ve ceza 
mahkemesinın bir ay evvel topla
nan ilk celsesinde maznun Alaçam 
sorguya çekilmLştir. Bu çirkin hA
disenln sllocı tatsilAtmı ve ne gi

bi manevralarla ne şekilde cere
yan ettiğini burada uzun uzadıya 
izaha !Uzum yoktur. Çtlnktı bu
gün dava bOtün teferrua.tile Adh
yenln malı olm~tur. 

lkınci meBeleye gelince: Ala
çam, tinivenıitemlzcle lhdas edi
len İdrolojl medikal kürsüsüne 
intihabmı üzerine Tıp Fakültesin
de verdiğim açış dersınln kendisi 
tarafından yazıldığını iddia edi
yor. Bazı iddialar vardır ki haki
kate uygun olmadıktan ılk bakış
ta anla"11ır ve insanı ancak gUldU
rUr. ı,te bu iddıaııın da bu kabil
den olduğllnu beni tanıyanların 

derhal teslim ettiklerine kaniinı. 
Maa.mafih hakikati bir kere daha 
ortava koymak için bazı ızahat 

vermeyi taydalı ve !Azım görüyo
rum: 

Onivenıi~lerde öteden-beri bir 
anane vardır. Herhangi bir kürsü
ye seçilen prof~r bu açış dersi 
venrken bt.ı U9Ul bu«ün bizim Üni
versite.mime de kabul edilmi~ır. 

Bu ~rs umumi olmak itibarile az 
çok tahsil gönnUı, ~rkef!i ala.ka
dar edecek bir mahiyette olmakla 
beraber yine asıl ait olduğu ilmin 
eııa.cılanndan ve tedris usulünden 
bahis ohnak dolaymfle ancak o il
min mUtehassJBtnxn kaleminden çı
kabilir. Binaenaleyh llmt kUltlh'
den mahrum olduktan maada bir 
ecnebi dili bildiği de •Uı>hell olan 
Al~amın iddıa ettiği işi ba.ştı.ra

bilmeslne akıl erdtrilemf'.Z. B<>yle 
bir ders ya.wnaın f')yle durımn; ya
zılanlarm lhnl kwmnnı anlaması 

hile k11bıl değildir. ÇUrrkii Alaça
mın !hatasının külliyen haricinde
dir. 

Açı~ dersi hazrrlıyan profesör 

kendi hocalarının mufa.esal tercU
mel hallerine dair malamat edin

mıye, tedris edeceği ılim şnbMınin 

tarihine temas eden nokWar hak

kında birçok mehazlere müracaat 
etmlye mecburdur. Bu mecburiyet

ten ben de vareste kalamazdım. 

Nttekım, hayata uzun senelerden

beri veda etmiı, olan hocalarımın 

tercüme! hallerile ilmi tellflerine 

daır malO.mat almak için Fakül

tede tıp tarihi profesörü aziz mu

hıbbım Dr. Sllheyl Onvere ve yine 

FakU!te profesörlerinden muhte

rem mesleklqnn Dr. Necmeddin 

Rifata müracaat ettim. Dr. Cmtfl 

(Paşa) fle Dr. Besim ömer (Pa

'8-) merhumun mufassal tercihnel 
hallerini binat kendilerinden al
dım. Memleketimizde kaplıcalar 

\'e maden ııularıle tedavinin han
gi tarihte ve ne suretle b~adığın
dan ve ne gibi lnkiı,af ve terakkı
ye mazhar olduğundan bA.his eser
ler araştırdım, bulamadım. Kttttlp-

\ardan da mllsteflt olmak arzusun 
da bulundum. O sıralarda Minber 
gazetesinde hatıratmu yazan Ala
çama bu arzumdan ~·e meşguliye
timin soktuğu hascbfle kütüpha
neleri do\a.jllUya vakit olmadığın
dan bahsettim. ıstedlği.m araştır
malarda bulunabileceğini ve vak
tinin pek mQsait olduğunu söyle· 
eli. Teklifini kabul ettim. Kendisi
ne direktifler verdim. Beni R\Metl 
mah!ıwıa.da allakadar eden nokt , 
lan izah ettim. Birkaç gUn zarfı ı ~- - • 

da EvUya Çclebıden, Devlet salnn- b~~-&At:: 
melennden ve emsali sair mehaz- .:~~~ • ' • 
!erden topladığı not.lan getirdi. Bu Dün İstanbulda lig maçlan yapıhrken lazlarmmla mükellef 1er Lir •· - ·· tılar. Yukan-
zahmetln mukabUhıl de bol bol d&.ki resimlerdeo birisi Vefa - GalataNray m11ÇD1•, d.ijeri de lazlanımzı ~ :':t.enyor. 
kendisine ödedim. Notl&rm bir kıs-

mını tay. bir la.ımıını tadı! ederek~ Galatasaray 1 ve protee&- Mehmet Ali Ayninin ,, : • 
l~tfettitl m.&Hnnatla mezcederek 

Vefa: 1 
ha.zırladıt;1ll denrln metni içine \ n k J 
lllve ettm. MatbU 26 ııayfadan ueşi taş, stanbulsporu ; Fenerbahçe, Peragı ; Beykoz. 
mUteşekldl derstıı. muhterem l\.teh- ' 1opkapıyı; S üleymanig e <.ıe Kasımpaşagı Malfl{ıp Ettiler 
met Ali Aynt taratmdan verilen 5 
notlarla Alaç8m ta.ratmd&n getiri- ı Bırinci küme lig ınaçlanna dün 1 İkinci devrede Beşiktaşın gol haWı bir hareketi penaltıya sebebi

yet verdi. Bu penaltı at.ışını evve
lfl kaleci çeldi lse de tekrar yetişe
rek bunu gole çevirdiler ve beraber
lik temin edildi. Oyun bundan sonra 
mütevazin bir şekil aldı ve kar'1lık
I hUcıımlarla geçerken devre sonla
rına doğıı.ı hakem SUleymanlyeden 
Semihi dışanya çıkardı. Birkaç da
kika sonra bir hücumda Ka.smıpaşa 
kaleeı karıştı ve bu arada top kale
cinin müdahalesine rağmen kaleye 
girdi ve vaziyet 2 - 1 oldu. Maç da 
bu surcUe 2 - l Stıleymanlye lehine 
bitti. 

len notlar ancak • ııayfasmr ~l F enerbahçe ve Şeref atadlarında adedini arttmnıun bekleniyordu. 
etmektedir. Bu ı,artıar içtnde bir devam edikli. Müaaıba.k&lann e- Halbuki hiç te öyle olma<lı. Dört 
kil( tarihi not toplıyan bir şahıs heıınmiyeti milli kümeye girecek golün verdiği emniyetle Beşiktaş... 
bıı tıp dP.r&lni yazmak iddiasına dörd~?cü . takı1?1. m~da?a çık.~r-

1 
lılar işi gevşek tut.mağ~. b.aşlad~-

kalluşabıHr mi? Kaldı ki 8.Ç"IŞ der- muı uzernı.de idı. N5tekım dor- \ar. lstanbulsporlular buyuk hir 
sinden, memleketiml7.deki kaplıca- dünciilük için çek.işen Pera, İstan. enerji ile Beşiktaş kalcııini tehdit 
lara ve hamamlara ait olan mııh- 1 bulspor, Vefa kulüplerinden Is· ediyorlardı. Nitekim 24 üncü da

tanbulspor. Pera rakiplerine mağ- kikada Tanlı: İstanbuleporun ikin
lup olara.k aynı vaziyette kaldı- ci golünü yaptı. Bunu Bekirin 

tasar, fenni mahiyetinden a.ri ve 
yalnız tarihi bu kısmı çıkarılsa 

dahi ders bu taydan asıla mütees
sir olmaz ve yine verllebılırdl. 

ÇUnkU aç"' dersinin en ~aslı mev
zuu İdrolojmln bugünkü tedris tar
zı hakkındaki fahsl dt1'üncel~r ve 
bu ilmin hali hazırda eriştiği te
rakki merhalesi ıle istikbalde me-
mul i~andır ki asıl bu kısım 
dersin nıhunu te~I eder ve ho
canın ilmi akidesinin meslektaş 

ları huzurunda alenen ifadesi olur 
Ne güzel bir tesadllttür kı yuka
rıda ismi geçen muhtelif zevattan 
"Ye Sabih Alaçamdan kendi el ya
zıJarile aldığım notlar dr.rsln mUs
veddeleri ar&.'lında hAIA nemimde 
bulunmaktadır. 

1 

lar. Buna mukabil Vefalılar Ga- yaptığı ü.ç.üncii gol takip etti. 4-3 
lataaarayla beraber kalarak müli vaziyete gelen 6ıtanbu.Jsporlular 
kümeye doğru bir aıd.ım daha at- daha ziyade canlandılar. Ve bu 
mış oldular. Şeref stadından bas- arada dördüncü golü de yapacak-
layarak maçların neticesini aırasi. !ardı. Mehmet Ali güzel bir kur-
lc veriyoruz: tarışla takımını beraıberli:kten kur. Fenerbahçe - P. ra Beykoz-T opkapı t~rdı. Maç t_a .bu ~retle _4 - 3 ~e-

ştktaşın galibıyetıle netıcclendl. Fener stadında günün son maçı 
Şeref tıtadınıda günün ilk kar- G 1 V f dördUncUIUk için çırpınan Pera ile 

ı 'ılaşmaaı Beyıkıoz - Topkapı ara- a a ~ s1ray- e a Fenerbahçe arasında idi. Adnan Akı-
~ sında ol~u. Bu maç 90naınculuğu Şeref stadında günün en mü- nm idaresindeki oyuna takımlar şu 
tayin noktasından mühimdi. Her him maçı Cal.ata.aaray _ y efa ara. kadrolarla çıktılar: 
iki takım aahaıda karşılıklı ~arak aında idi. Tankın idaresindeki 0 _ Fenerbahçede yalnız Boncuk Ömer 

l 
l}u kaıdrolarla dizil<liler: yuna takımlar şu kadrolarla çık- yoktu. Onun yerine hayatında ilk 

Be,.•koz: Necmi - Bahadır, Sa· tılar: defa olarak maç yapan küçük Nazif 

1 

detıtin - Hikmet, Refü, Cahit Galatasary: Oarnan _ Faruk. alınmıştı ve şu şekilde idi: 
Mota, Mebmet, Latif, S~bahattin, Saltın _ Musa, Enver, Eşfak _ Cihat - Naci, Leblp - Nazi!, Esat. 
Şehap. Mustafa, Arif, Gündüz, Salahat- Fikret - Naci, Yaşar, Naim, Niyazi. 

1 Topkapc: Halit - Turgut, Sala.. tin, Sarafim. ı Rebll. 
1 hattin - Aziz, Sotiri. Servet - Da- v f H"' --· v~ L. E Buna mukabil Peralılar da şu kad-

z k. V cd' H · Al e a: usamg\Aın. anıt, n-
ttiraf etmellyım ki bu nahoş hA- ver, e ı, e ı, cunit, i. N--,,ı ..... H ı.k *-ük' .. F ro ile Fenerba.hçe karşıııına dlzildi-

A..-·na Toplcapılılar "-a•,adı. ver • ec.o~-. 8
""- ı, ~ ru - er- l 

dl.Bede benln1 dt> bir kıısunım var '-'Y'"' ıo "' d' 5 ı.ı. · ı.ı_ ı.ı. F'k 11..1. . f er: 

GazeUde imli g~n diğer ze
vattan ise asla haberdar olmadı
tınu söylemiye bile hacet yoktur. 

ki o da e\'Velce hiç tanımadığım 
1 

l Fakat çok geçmeden Beykozlular ı, uını. ~ı. l ret. ıv~sta ~- K.sidas - Civelek, İstavro - Çiçoviç, 
Sabih Alaçam haldmıda kimseden hakimiyeti aldılar. Ve oyun Top. °!una Calatasarayın hır hu- Manı!i, 1stelyo - Maryo, Çolaki, Ko-
matQmat alma.dan kendıslne ıtt- kapı nısıf saha.sına intikal etti. cumil~ b~tlaridı. V cf.alıl~rın ka- ço, BedH, Tanaş. 
mat ve hfttmü kabul göstermek- 1 Muhadmlerin ıbceeraizliği gol I zandıgı bı.r korner neüceaız kald!. Fenerbahçeliler daha ilk dakika-

kaydına mani oh~rdu. 1 Oyun bundan 90nra durgun geçtı. dan Pera kalestni sardılar. Hücum-
IJlimdir. Fakat beni asıl müteessif Bera'ber1ik devrenin 25 inci da. Fakat Vefalılar canlandılar. Ka- !ar birbirini takip ediyor müdafaa 
eden cihet bir Üniversite profesö- ı ı kikaaına ka<lar devam etıti. Niha- ı ~~ak azmile o.zna<lıkları gör~- da bu hUcumlan uzakl~tırmakta 
rilnUn aç1' denıini başkalarına 1 yet Sa-baftattin •*ı ıbir §iitle Bey· luyor?u· B~na ragmen oyun mu- glll'!Uk çekiyorlardı. Oyunu tamaml
yudrrmış oldutunu - velev ki bir ı k<na ilk golü kazandırdı. De\Te tevazın geçı)"Or:du· Bu arada Ga- le Pera nısıf sahasına intikal ettiren 
dava münasebetile olllun - iri aonlarına doğru Refii ve Cevat la.tuaraylıler hır ıııol fırsatı kaçır- Sarı LAclvertıiler daha dördOncU da-
harfli serlevhalarla gazetede basa- vesı.taeile rlti gol daba yapan Bey- dtlar. kikada Nlyazinin otuz metreden çek-

loozlular devreyi 3 _ O galip bitir- 1 7 inci dakik.ada bir Galatasa- Uği çok sıkı bir 9ütıe ilk gollerini 
rak onun ilmi haysiyeti ile oynar

ken ancak bir tarafı dinleyip 
diler. ray hücumunda Arifle Enver çar. kazandılar. Bu gol Fenerlileri daha 

ikinci devre de Beykozun de- pıştılar. Ve Arif sakatlanarak o- ziyade canlandırdı. Ve güzel bir oyun 
vamlı hakimiyeti aıtında geçti. yunu terketmek mecıburiyetinde seyretmiye başladık. Bilhaaııa Fener
i O uncu dakikadan 90nra arka kaldı. San - kırmıızılrlar -oyuna on bahçenin Naim dahil sol tarafı iyi 
arkaya 6 gol daha kaydeden Bey_ kişi olarak devama başladılar. bir oyun oynuyordu. Bu arada San 

mek suretıle gosterilen liUbe..llllk- k,ozlular aMıadan 9 _ O galip ay- Kar~lıkh hüc.umlarla geçen oyu- I.Acivertıiler muhakkak denecek bir 
Ur. Bilhassa bu lA.Ubalillk başmu- nl.dtlar. nun 3 7 inci dakibemda Vefa le- gol fırsatı claha kaçırdılar. 

memlekette tanııunı4 bir doktor 

'e profeıeOr olan dıger taraftan 

keyfiyeti sormıya IA.zum görme-

harririnln beni pek iyi tanıdığı 

bir gazeteden sadır olunca tees

stıfün tesir derecesini bulmaması 

kabil değildır. 

Dr. Nlllat ae,act 

Be 'kt Jst b · hine bir frikik oldu. Fikret bunu 19 uncu dakikada sağdan açılan 
şı aş - "n u S"Or gole çevirerek Vefayı 1 - o galip bir Fener hOctımunda Naci topu ka-

~mpİyonanuı batında giden vaziyete ~di. Bunu bir Gala- le önüne doğru f8.nde1Jedi. Niyazi 
Sqikta§&n 1.ta.nbul:aporla yapaca- taearay hücumu takip etti. Gün- gtlzel bir kafa vuruşu ile takunına 
ğı oyun merakla bekleniyordu . düz kaleei ile kartı kartıya kaldı- ikinci golu de kazandırdı. 
Döxıdüncülük için didinen üç ta- ğı halıde topu avuta atarak bir gol I Fenerbe.hçe hücumları birbirini ta
kımın '.başında bulunan l11tanbul- fırsa.h kaçırdı ve devre de 1 _ O kip ediyor ve Pera kalesi mütemadi-
spo~lular ~a~yetl~rini tahkim e · V efan sn lehine nihayet b uldu. 1 yen tehlike atlatıyordu. Orta.dan ~ir 
debıhneık. ıçuı galip veya h;.. ol- h · • d _ _ı b l ht1cumda Nalın topu Pera kalesine 

._ _ -1L , ~ıncı evrcae oyuna &f ayan k 
maz:sa oermoere ka l.ımtlan lirLnn- V ..L.l-' .L. L "ı_ :_. t k _ı adar sllıilldedi. Ayaktan ayağa do-
d B

. y ır:::nL ı..ıar vır naıunııye te u ruu· 
ı. ır gaye uğrunda canrnı difine lar. Dört k.itilik Gal.Maaaray hü- la.şan top YIUJ8.l'Dl bir V\lrWlile üçün-

tııka.cak genç lstanıbu'--rlu1ann h ... 1 v- ~ "d f .. en defa olarak Pel'a kalesine girdi n • ..:ı... '""t"' cu-m a...., can ı QB mu a aaeı o-~IA!\.atla oynayacakları hu oyun •. d ffak l ro B' ve devre de bu suretle 3 • O Fener-
ortaya güzel bir maç çıkarabilir- nuk n deakmuvik a ~~mFıyok u .k ır bahçe leh.ine neticelendi. 
di. Nitekam Be,ikıtaşhlar bu maçı ı_~_ı a sonrlı:a aa alılru dsa kat- İkinci devrede Fenert>abgeniıı gol 

27 - 1 • 941 ---

E rm enil eri Kimler _ __..._. 

NiÇiN 
ve Nasıl Aldattılar? 

DİY ARBEKİRLİ AGOP 
Patrik AŞJkyan ı O ldürmek 

için Seçilmi şt i 
Anlatan: Paatikyaa - Yazan: M . ....... 

[T•c:ime •• iktibas balda mahfuzdur] 

Müzakere pek çabuk neUcelen· ı bu görüşmeyi o gün ayni so 
mişti. Patrik .A.şıkyanx öldUnniye bqında, Dlyarbek!rli Agobu k 
Zehrabın adamlarından Diyarıbekir- mıya uğraşa.nların arasında bul 
11 (Agop) seçilmiş ve o gün akşam Burgazlı (Karnlk Hanunyan) 
üzeri, Agop hana getirtılmi.ş, yemin 1 aynen şöyle dinlemiştim. 
ettirllml.fU. Bu katile cesaret ver- 1 cAgobun bu işi yapmaktan 
mek için papaz (Kirkor AlAtçıyan) 

1 
ca.ıtr korıkusu Ue hepimiz titriyor, 

tarafından takdis de edilm1' ve eli- · ikram için sofranın etrafmda 
ne kocaman bir Karadağ rovelveri neler gibi dönüyorduk. Çünkü, 
ile yirmi be4 de !!fek verilm!4t1. yanın öldtlrtllmeei f.tlnl Agopta.ıı 

181H martının yimli dördUncü cu- kasma kabul ettiremem~
martcısl günü Jdi. Patrik ..lfıkyanı bu Lşten cayması komitanın da 
öldürmek vazifesini üzerine alan Dl- de hep rezil olmamıza 

yarbeklrll Agoba, Hınçaklann Ada- olabilirdi. Bu sebeple teıA.f 

na şubesi reisi olup o sıralarda ts- kıvranıyorduk. Herife bir m• 
tanbulda bulundurulan Gaziantepli miçosu gibi hizmet ediyorduk
Vahan Gavakyan ile o tarihten bir j kat, A.gobun endll}CSini bir uırt0 
sene sonra vuku bulan Samsun ihU- le edemiyor, herifçi og1unun 
!Alini klare edenlerden (Hamparsum yerine getiremiyorduk. Bir 
Boyacıyan) tarafmdan Sulumanastır Vahan Gava.kyan ile Agop 
kilisesinin mütevelli odasında ııon di- •öyle bir ıörüfme oldu: 
rektifler veriliyor ve papaz (Serop - Neye gWtip söylemi 
Aguyan) da dini telkinlerle cesare- Agop?_ Seni pek dQfllncell bU1 
tini tezyit ediyordu. biz de acı duyuyoruz. Bir yen-

Diyarbekirli Agop, birçok asılsız ağrıyor yolma?_ 
vaadler, mübalAğalı sözlerle aldaW- ı - Bir yerimin atrıchtı yok V 
mıştı. Bu gafil ve cahil herif, taa.r- Yalnız zihnJmJ bir ,ay k·urıı~liWI 
ruzun vukuu esnasında hiçbir engel duruyor. 
ile karşılaşmıyacağma, cinayetten r: - Nedir o çabuk söyle. Yold6 
eonra da kotlmanın tedaller1 tarafm- letin sana ayık gar4qt1 bU 
dan ka.çırtla.cağma bayatı lnanmlfb. vazifeyi üzerine aJdıtm& ~ 
O gtlnU ve geceyi ıasmen Beyol\un- oldun? •• 
da ve kxamen de Galatadald sefahet - Ba)'ll'. 
yuvalarında zevk ve sala ile geçir- - Şu ı.üıle, ~ 
dikten aonra. Sulumanaatır ldlüıesi- ne?. 
ne gelmtı,, Karadağ rovelverinl koy- - Tutulmaktan ırmtwyoruıll 
nuna yerletUrml.f ve gün~ doğarken han. ~ &mrdölrten 
patrikhanenin bulunduğu dar sokak- beni muhafazaya w kaçırmaya 
ta. fes kalıpc;JBı Nazik Perunyana &it mur ettittnız adunlar& pek 
evin alt katındaki sokağa na.zır pen- mJyormn dotrusıı. 
cerelerl olan bir odaya yerleşmlşti. - Bu ctbetten em1ll ol ~ 

Çok d1l~celi kil. Belki de kol1cu mite ve bQtfln Ermeni ıkllletl 
içinde idi. Hal ve tavrmdan enci~- ca kuvvet w vflll&it1 De bunU 
nl gizlemek, cesur ve IA.kayt görlbı- edecektir. Patrikhanede 
mek lsteditl anl~ıyordu. Onun bu kimselerin bu it baklanda Dl 

hali, {Vahan Gavakyan) m gözftn- kati aJımruf, aıa:kadariann 

den kaçmam~. Kurnaz komitacı, eenaaında bitaraf kalmalan ite 
derhal blr rakı aofrası hazırlatıyor, U temtn oıunmu.ıur. tık 
birbiri tızerine sundufu rakılarla bu ırilAhı moteaıap, g&-eceludn :ad. 
gattl ai!amm idnıktni köreltmek, bir rtkb&ne avlu w koridortannda 
takını telkinlerle avallıyr kendileri- kalm.ryacak, me}'daıı sana bOf 
ne ve emellerine köle etmek lsttyor. kılacaktır. lstanbtddan kaç 
Bu aofranm bquıda ve Vahan ile gflne kadar, aen1 saklıyacU< 
Diyarbeklrli Agop arumda konuıtu- herlı&ngi bir tehlikeden saJOJ1jilD"9 

lan ıpeyten!en o zamanki fesatçı zih· eller tamamlle hazrrtanauftı!'· 
niyetini !&yıkı veçhile tebar11z ettir- - GO:ııeL J'akat, bu 
mek için, batıtnnda kakhfı kadar ftl'dikleri aözleri tut:acakl~ 
bahsetmeyi faydalı görüyorum. Ben, o1anıık emiD miainiz? •. ÇttnkO. 

OLfrM 
FAki Gümriik Nazrrlarmd&n Dlfll'

hum Ramiz Bey zade ve İstanbul 
Beledtyesi muntaplarmclan ve eski 
gazeteci arkadaı9Jamnuıdan Nail 
Gllreltn pederi mülga Dahiliye Neza
reti Sicili ahval memurin komlsyonu 
Azalı#mdan mOtekalt Neyir Gür'.ll 
kma bir hastalıtı mütakıp rahmeti 
rahmana kavuıımuıptur. 

Cenazeei yarınki -.ıı g'tlnl saat 
ya.mnda BogasiçiDde Bebekte Yalı
boyunda 188 numsralı yalılarmdan 
kaldınlacak ve ötJe nanuuımı mil
teakıp Bebek camünde namazı Ju
hndıktan ııonra RumeWıi8ar Kaya
lar kabrillta.-mıa detııedilecelrtlr. 
Meı'buma Tanndan rahmet diler, 

kederli aileeine ve~· Na
ne taziyetlerinUzl ......,., 

Jertn gtirUIJmııutil gQn, ben 
daldlerin taYU'lannda gtise 
bir kayıtaızhk, lllDlerinde bir 
lik aeztnıedlm. BUiyorsunuz 
1'1 o giln benden bafka kabul 
de olmam.,tı. Bu derece çek 
goösteren liclamlarm, beni 

Ve k&çırmak !Çin verdikleri """"' 
tacaklarma pek aklnn kesm~ 

- Bir çocuk gtbi basit 
yorsun Agop. Sen lı:omitannl 

o adamlara inanıp lıqkaca • 
almaıdlgmı -.nlJ'Oft'UJ1 galiba . 

hiç de aandl#Dı pbl detfl. şo 
ve '° 80kaktald evten!e aenl 
nuya memur edilmlf, komit&JISll 
elli Mailli var. Bunlar, i 
eenJ tutacak elleri kumak, 
dıl'm eriere bü:acak gözleri 
maik ~in 'muıı:&dde9 kitaba el 
rak ,.emin etmi9 ve bu gibi 
tecribe edilmlf adamlardır"'., ,. hanelerimhde mllteferrik bir halde 

bazı tarihi maınmat bulunması 

mümkün olduğunu s<Syledilr.r. Bu 
hwıusta bana yardım etmeııJnl ev
vel& aziz ve fazıl dMtum profe
sör Mehmet Ali Ayniden rica et
tim Ricunı kabul nezaketini 
C!Sııtf'rdl. Kendisinin mOdavlm bu
lundutu k0t1lphanelerde teeadtlf 
ettlğ! ve bflvıuııta arattırdıtı tari
hi ınaJQmata dair notlar lattetU. 
Bu nottann kıymetli muht.evtyatı 
haricinde bafka nef!iyat varSa on-

l Gerek ilmi luymeUn.1, &erek en 
udk ı:amaa1arda memlekete hiz
meUerlnl ve prek YaJ.ovaAlakl bll
sfU çalıflDlalarmı ve MeıtertnJ ya
kından tamıhtmuz profflf!Ör Nihat 
Reıfadı ı.kklle 1Wtitee881r edP.n 
böyle hlr ,.anun ~hde Çlk

mumdan detayı df!rin bir WıeMür 
chı)'U1'0rm.. Dr. Nihat Bepclın d&
clltt için lrukuld ııatllMt IDMk~ 
Jere 11181 olntaıptar. Giah Wrtllde 
ayot•lanarMtır. Fakat bir prof~ 
lllrün lbbtlalıa alt bir yazmmıa 
herbansf Mr ldmtıe tarafıadaa ya
ulunıyaeatı 119f.kAr bir ,ey ol
makla beraber btr eaer l~ia bir 
kJmtıenln tarihi ınaller.lere 111üra
caate memur eclUllleıd a Meri yaz.-
111881 -...... plmeiltea de 
uzaktır.) 

4 3 - lükl k--- - -Lild''- MMXlı ve sarı - ınıwtzı ar o uz adedini arttxrac&tt t&hml edll'-
- ~ e IUAilalU her. kişi kaldtlar. n .,,.or-
Şazı T e:zoarun idar~eki o- . . . du. Fakat bu tahminler hilUDaa ola- s OR, 1 AT, 1z 

yuna takımlar fU kadrolarla ık- 2 1 ~cı dakik.da Calatua.ray- rak daha birinci cWdhda satdaıı U l y U 4 -----------~ 
tılar: ç bkı.r hır penaltı kazandılar. Fa- Peralılar bir gol kas&nddar . .Ba gol ö Y:'LIYELI 
B-:ı...., • M Al' y a. it.at Saliıhattin bu fıreatı da kaçır- Perahlan canlanıbrdL Buna makabil 
~ .... ,. . ı - avuz ıora d F-'- b •• ı.:... ec:l L:_ ,.---------llllL:J h' RiE H lil. Hüseyin• • ı. BA&t unu ~ en DıI Fenerlileri de s1ıdr1aıdtnlt. Bandan 

: Hak.kat,~ .. Şe ef ı;o_: Şa- hücumda Sa!ifıattinin bir fiitiinü lstlfade eden Peraldar birbainf ko
İ..ta~ · N r • L.OJı ef.. Hüsa.mettin b M>ke edemedi. G ün- valıyan hücumlara~· Fener-

Sef Muzpıofrf. EeV2at -FHayn, düz yeti!Pcrelı: beraberlik golünü bahçe mlldataasx nıöfk1DAt içinde ka-
er - a er, rrver aruk L. de · Tarık, Bekir, Kadi R .. '.. İ - ,.aJY l!tı. lıyordu. Nitekim bu arada yapılan 

r\.._. ll-iJı:>-r~ I Ufl.Uba, emeL Ve maç ta 1 - 1 ber.berlikle bir hücumda Cihat plen bir ,ota 
'-"'~na ~ ~ı ar ıladı :....ı--..ı~ 

V 
_ı_....ı._ 1 L,.._. . . I _ ı..ı I • net"'-V'c::uuı· bloke edemedi ve ~ Pwa mu-

e ~ma l"NIAllDlyetı e e anıl a r. S I . K . . 
lstanbu"8por kalocei biri>irmi kova - Ü eymanıye - asımpa'8 ~ lldncl bir gol daha yaptı-
ı.F!~n gol _~eıhiikeleri geçiri)"Ord u . Fenerbabçe staıdınck ilk mUsab&ka Vaziyetin vebamethU anlıyan Fe-l~-----------------------------.J 

BQtün Dünyanın sesine a.~ ... Şarkılarına esir oldufu sevknli 

D i CK POVVEL'in 

BAat siyan - sanhlann müdafa- Kasnnpa.şa - SWeymaniye arasında nerltler tekrar canlandılar ve Pera 
881 enerji ile bu hücumlara kar11 oynandı. Samihln idaresindeki bu kalesini sardllar. Sağdan bir httcum
koymağa çall9'}"0rlaııch. Nihayet oyuna her iki taknn en kuvvetli şe- da Naci göme! bir ,nt attı. Kaleciyi 
1 O uncu dakikada blr Bqiktaı killerlle çıktılar. a.,..n topa ~ Naim dördftncü 
Dücwnuncla Şeref t.erkımuıa ilk go. Oyun çok canlı bafladı. Fakat da- Fener golünü de ka)l'detU. Bunu uk
lü kazaodardı. Bu gol latanbul- kikalar ilerledikçe Kasunpaşaısıann rar Naclnln slkI bir f8tJe yaptığı 
aporlulıan ibozımeyara.lc daııa zi- daha düzgün bir oyun oynadıklan ~I gol takip etti ve maç da bu 
yade canlandılldı. Fakat hüc.um görilldü. Soldan açılan bir hücumda sureUe 5 • 2 Fenerbahçenin galibi-

LA LE 
battı gelen hr•tları kaçırdılar. KasnnpaşalıJar BIIA!in ay~e bir yeti ile nihayet buldu. 
Bu arada Şeref ikinci bir gol da- gol de kazandılar. Bu golden sonTa Fenerbahçe birinci devrede çok gü-

• 
Pek walunda •e dinHım-e h 0 .... lan·-··. L - kaydettL' Bu <ı>n.ld n a-1 ., - -· ..._. I iMi .. - e aonra o• oyun mütevazin bir ~l aldı. HU- zel bir oyun oynadı. HGcum hattında ---- --- ----------------------=- yun tamamen 1.tanbulapor nısıf cumlar karşılıklı oluyordu. tıqta Niyazi olmak üzere Naci, Re-

Bahriyeliler Sarkısım 
lstanbul Vakıflar DirektörlUOU llanıan 
1*nbaJda Yorp.ncılar Mnatı tarafından tesis edihniş • lan Vakfa 

ınUtevelli tayin olunacatmd&n bu nldın idare ve temalJ vazifelerini 

mevcut ]lanua ve niaMlar ~ deruhte etmek isteyen alAA•lj!ann 
Ulıı ta1b1ndfln tUlıareri 15 gön zarfmda bir 1&tida ile Çemberlita.y'da 

lat.&nbul Vak.ıflar Bafmtıdilruttüne müracaat etmeleri ve Valutla.r 
niamnaıne.inin 81 ci maddeainde yazılı nsikalan da bllAhare gaze\e
lerle tayin olunac-k imtihan gtbıtl l"etirmek üzere "imdiden bazlrla-
...ıan Hmma iJl.n obutur. Cilt) 

saha11na intikal etti. Siyah • san- Ço1ı: geçmeden genç Kasımp&f&hlar bil, Naim güzel bir oyun 01Jladili:.r 
lılar Şerefi ~ hna.kmak hatasına enerjilerile oyunda tekrar hAkfmiyet Muavin hattında Esat' iyi bir gU
dütü"Y<>rlardL Bundan istifade e- kurdular. On beş dakika aftren bir nünde idi. İlk oyununu O)'TUYan kil
den Şeref üçüncü Beşiktaş golÜnü UsWnlükten sonra h&klmiyet bu de- çük Nazife gelince ilk dakikalards: 
de yapm&kta gecikmedi. Ve ar- fa SU!eymaniyeye geçti. Fakat bü- çok heyecanlı idi. Bu heyecandan to· 
kuından E,refin bir ortutnı Şük- tiin gayretlerine ragmen netice de- pa bile mütereddit giriyordu. Faka' 
rü kafa ile l11tanOu.lapor ajlarına ğiıpneden devre 1 - O Kasnnpaşa le- ikinci golden sonra açıldı ve yam
taktı. hine sona erdi. için iyi bir fut.bolcu obnak lhnklin• 

V az.iyet 4 - O oldu. Devre aon- İkinci devreye Stlleymaniyeliler verdi. İ'kinci devrede FenerWer bir 
1-anna doğru l.tanbulaporlular da çok canlı başladılar. Fakat her şeye parça bozuldular. Yorgunluk allmet 
Kadirin ayağile bir gol kazandı- ratrneo Kasmıp&flllılarm enerjJsl gol leri ba.f göeterdi. Her 1Jd dewedı 
1ar ve devre de 4 - 1 BePktaf le- kayd.ine mlni oluyordu. Nihayet bir 1Lyni fekilde oyun oymyabilmı Naci 
J:aiDe bitti. da KUllDp&f& müılıı'M"'Dm MiJul ft Bebll ldL 

Eski Tütünlerl 
...... (ıu,ı ı ll ' h Nml 

s..er llOnVOr: 
Epı _... t 8Çllea ..... 

,..,..... lııaı'm"eW elanlı: devam 

~- ...... lllllliabda tüıam 
ı.-.. ........,.. dms_.ar. Ne alı
cı var, ne de fiyat veren. Tltibt 
~ cftı'dlr. İ7I )ıüeh •k, ••· 
....,... edflmek, a,ksldllılllL llıter. 

BötMll ... iıJlıııl" ~ .. eh Wü
.. 1ııll'ÇOk lllMraftar ıımtyer. Ba 
Mllllld ttilbllerlD ...,... MQlemu

• bizim eeld ~ kim 
aı..k, ba lıte bir OM'fJ ..,_Wr 
adf 

CEVAP - Piyasa tı,leri arz ve 
talep 'katdfterine t:aıbkUr. Bu sene
nin mallarmm beril&lde tamamen 
satılacatı lhnit otunm&ktadır. Şa
yet ihracat için ııablmıyaıcak mal 
kalırsa bunun da mWıim kıauıu 
ttıtthı şirketi ve lnhisar idaresi 
mtlbayaa edecektir. Bundan -.U 
ttıt1ln UJlerl Oserinde büldbnet çok 
ba88a8 davramna.ktadlr. Jılevcut 

ataklar lC'hı bir çare dahi lııulam.
caırt:ır zannedtriz. TUt:OneWerle sı
la mtbıa.ılebetlerd bulunarak piya
sayı kollamanm tawtye ederiz. 

Kim Alacak ? 
F.ulıte Park laulJumcla l'i 

Varol llOl'QOr: Pal llNnlldJI'"': 

Elimde Omlaalı "" Ttirk 
ma .,...q. zenstn bir k 

- ~r. Beyojlu ve 
... aJ.ıcdan pullaranı e11mcJe11 
~ kaptıilıcak bir fiyat 
ecllyorlar. Acaba ben bu 
band derecede istifade rı~ 
M yapmaJ.ı)'ml ! 

CEVAP - Pullarınızm 

ba.rile koUelaıtyonu tamam fll 
makta katiyen acele e 
Pul meraklm olarak ı. 
bayii ela bulabtllnriniz. F 

taoatr. aman henüz geım 
TOrtc "PUUanna hariçte de 11' 
teriler bulunabilir. Ortalde 
.sin, b4lt1bı -.ıer normal 
giJ'Wn. o aunaıı pu11arıııd' 

yerde yUlaıek fiya.Uarla 
bul&bilecekainız. Bılhaua ~ 
kollekaiyonculannı gS.terd 
Jok1an tetkik ederseniz s1fl' 
d&BI bıClyWc olur. Kendllerill' 
lifleı.te bulununanız ct...-ı 
al.a.bllirsiıUs. Fa.kat h&rbill 
beklemek zaruridir. 
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Papasın Sünnet DOğünU 

lslam O lan Rahip Hem Sünnet Edilmiş, Hemde 

-------VATAN 

Ayda Yüz Kuruş ~aaşa Kk~:~~.~~c~c •. , •kçc dol• 

B k cu __ - 1 it bir gümüş ma•raba konmuştur. u yazımla cVatan> o u~ h. · k d t a 
larına kart bir papasın p.ad.ı!8. . Bu direğin tepesıne a ar ırm • 
tarafından nasıl sünnet ı ıgını 

Hava 
Harbi 

l..ondrn, 2G (A.A.) - İngiliz hava 
nezaretinin bu akşam neşrettiği teb· 
liğ: BugUn 1ngiltcre üzerine yapıl
dığı blldlıilcn yegane taarruz bir 
düşman tayyaresi tarafından yapıl
mış \'c şimali şarki sahiline bir bom
ba ııtılmıştır. Ne hasar, ne de insaned ld - 1 nabilen mükafat olarak bu dolu 

CÖsterir tarihi bir vesika tanıta· masrabayı almıştır. 
• · de Bu düğünde hocaların, Yeniçe- A' T bl""' • cagıw m. İstanbul Devlet Arşıvın lman e ıgı 

41 nd k yıt rilerin pilav ve zerde yağma et· 
Darphane numara~•. a . a .d~ meleri de pek eğlenceli olmuştu. Berlln, 26 (AA.) -· Alman ordu-

ca zayiat vardır. 

lı olan bu vesikaya gorHe ıht~ö Okmeydanında yalnız kad.ınlara. !arı ba.şkumandanlığının tebliği: Al-
eden papas; Şarköyün ora • d f t man havıı. kuvvetleri sllAhlı ke,ır YÜndcndı·r. "1üslüman oldukta~ bin sofra pilav ve zer e zıya e 1 

" \ b apas çekilmişti. Beş bin fakir çocuğa uçuşlarınıı. metodik bir surette de-
sonra Yusuf adını a nn u Pb I . 'J• ·ı · r vam ctmişlerdır. 
su··nnet ed.ılm-'- u··z6re Jstan .u .a elbise gıyaırı mış ı. • . 

~ .... · "'-- ·d d Surı İngiliz şark sahmerlnln ııçıklaı ın-gönderilmis ve «Hitan merasımı· işte mh a e en papasın 
. ~ - . D fterdarı~ hitanı da küçük çapta Lir ş~hzade da iki ticaret gemisi ve bir limanın nın Df arphnnei Almıre de Jkinci sünnet düğünü gibi olmuştu. Pa askeri ehemmiyeti olan tesisatı bom-

tara ından yapı mo.sı a emıe· pasın sünnet edilmesini emıeden bardıman edilmiştir. 
Sultan Mahmut tarafından vesikayı da aynen aşağıya koyu· Dün gece, Alman harp tayyareleri 
dilmiştir. . . İngilterenln cenubu gaı blslnde tay-

V csikanın tarthi 1 zıltlllçc;e yo:uö'a~phanei Amire Defterdarı yare meydanlarına hUcum ctmişler-
1252 dir. Sadırazam tarafından Muşiri Elc:rem Saadetlu, Atufetlu dlr. Bir Alman devriye gemisi dUş-
Darphanei Amire Defterdarı olan Efendi l lazretleril man torpil tayyarelerinin bir hUcu-
~1üşür Paşaya yazılmıştır.k!:ıJ';~ • _ Şarköy kazasına tabi Honı muna muuıffukıyctlc mukabele et-
sunnet edildikten sonra O üncü Ahmet bır ıunnet k . . halisinden ve taifei rüh· mlııttr. 
nf" Darphaneden yüz kuruş madaş çd'·gun··· ünde altm $Cll)İyor bandyesı al kaddemce sercfl DUn düşman ne gUndUz, ne de ı;-e· 

b• edrese e u an an ° up mu ı ı ı altındıı tah~is edilecek ve ır m . b l Ü •. f l k hitr.nı ce Alman nrıızıs ve ga 
de oturacaktır 1 Ahmedin yaptığı düğüne aıt azı 1 his im •. e muşcrre •. 0 a~a ik;ar bulunıın topraklara hiçbir tnarruzdn 

• b·r apas ol- rakamları verceğim: usu!l ıcra ve munaıııp "~. bulunmamı tır. 
ihtida eden ya"l.ı 1 

P b" ük d··""n için boyları üçer ar· maaı tahais \e ita olunmak uzere ş • 
duğu için csu~i ~ıtan> b~ ::za· Bu bugur tablalı. dördü büyük kazai mezkur tarııfından Dcrsaa- Yugoslav Kabıne 
elhemrniyet verılmı!I ı.:e 11 §ılmıı· ıı1n vek •. e~e 44 tane Nahl denilen dete gönderilen Yusuf namı ke- • d O .., • "kJ"k 
d .b. l k merasını yap o ma uze .. .. w • . h. ·ı .kd sın e egışı l e gı ı par a balmumundan ve gumuştcn agaç mesnenin ıcra,yı ıtanı e mı srı 
lır. . ·w• ün Is· ve meyva mulajları yapılmı§• kifaycclc maaş tahsis olunması hu. Bclgrud, 26 (A,A.) .A~andan 

Papas sünnet edıldı~ı g r Mü· j tı ( I). Altı~ar arşın boy ve altı· suşu atufctlii Serasker Paışa hnz· \'C sabık nazırlardan Frank Kulevec 
tanbul yerinden oy~amı~tı ~ırılan . ar ar ın eninde dört cşeker bah· ı retleri tarafından ifade olunm.J!! devlet nazırlığına, devlet nazırı MI· 
şür Pasanın bahçesıne .. ya o· § • ~(2) in a edilmişti. un badelhitan bır mÜ· ı hokerek maarl! nazırlığına, SlO\·en 
bu ak ve uzun sakallı sunnet çi • çesı>ersanede~ uzun seren ve yel· ve ~erku~esede iskan ettirilmesi- partisi şefi Kulovez de devlet nazır-
cuğunu bütün İstanbul seyretm ş ~ etirtilere1' yeni sarayda nasıp f1ed ld wu tahkik kılınmı!I lığına tayin edilmiştir. Yeni nazııJ:ır, 
tir k:n .~kr Ng hll · in yüksek ve ge· ne ta ıp 0 ug . . S ba~ekllin huzurund.a yemin etmiş· 

. '1- 1 sk· huyu a er ıç l B d'·. olduğundan emrı hıtanın eras- lerdlr. . dırlar !kuru mustu. u u 
V-·ı·Layı vermeden evve e. ı- nı~ ça . f 1 ••• ,. n bin bü- kcri milsarünileyıh hazretleri tara. ..... ~ len •.. .. zıya et erı ıçın o ~ • ··bb 

.. d"w "nlerinc ven gu .. nun. . . T k'-.ıa;;ı ŞarköL·, fmdan icraıile sadakaı seru e-den ııunnet ugu w. • r:- -kiden k aç sını e nu .. • .r 

lıc.-nrRiyeti göste~ecegı~ · flı ve 1;ec~: Gölcifk. Yenice, Taraklı keti efseri hazreti Şahcne .olm~k 
sünnet düğünle~~ Ç'dkş-~~:delerin G .. lpazaruufan da 7900 tavuk olmak üzere me&uma Hazıne A· 
rok parlak olurou. cıı- l ve o 3 b ·ı· 2 b. 
"'.. d .. wünleri için sene erce ve 1450 hindi. in P1. 1~· •• ın mireden ~hriye yüz kuıuş maaş 
sunnet ug D .. v"nden ev· güv.crcin, bin ördelc getırtılm~tı.r. tahsisi hususuna iradci ihsanı iı· 
hazırlık yap'i!.::ı .. taU:~ edilerek Düğünde şeker konmak ıçın mirci hazreti tacidari mütcallık 
ve! bir Sur .. ~~ıd hil'at giydi- bin mevlut tablası, saray mey~~- buyurulmu.' olmağla bemıantuku 
Sadırazamın onun e Sadırazam nını süslemek ve .aydınla~mak hıçın ı·radei sen·ryye maaşı mezk\ırun 
rilirdi Bundan sonra · · d k' 11- • k d 1 1 O bın ma ye 

. d r·r'k sınırları ıçın e 1 15 vin şı~e an 1 •• • b. k • gurrei zilhiççeden ita olunmak Ü· tarafın an. u ·I rbC'yiler, va· kutusu. meşrubat ıçın on ın a zere suretiin tanzim ve itası hu· 
bütün vezı.rler, be) ~·· büyük vanoz kullanılmı~tır. !-usuna b'ı.mmet. 7 zilhiççe 1252> 
liler. kadılar _ve. ıger ektupla d k 1 b 1 " 
rütbe sahiplen bırer m .. w .. de Me~dana h~~m e en a a a '· ı Bu vesikanın altında da iki sa· 
düğüne çağırılırlar ve dugun ğı da.gıtml a1clıçıdn dBe ld2.~ .. tulu0k: tırlık şöyle bir derkenar vardır. 
hüner gösterecek sanat:kiı~ları~ t~- bacı ış a mış ar ı. u ugun . . b 
.. de kendilerinden ıstenırdı: meydanında yapılmı§tı. Padişahın cMucıbınce lbaş ~uhrıse eye 

lrlanda Tehlikeyi 
Atlattı mı ? 

Dublin, 26 (A.A.) - Reuter: 
Dublın gazeteciler enstitüsünun 
senelik toplantrsında nutuk söyli,.. 
yen, Serbest İrlanda devleti iaşe 
ve Mühimmat Nazırı B. Lcms ez· 
cüıııte demi tir ki: 

cBir kaç. ay evvel, pek yakın 
bir istiJA tehlikesi karşısında bu· 
luml) orduk. Bu tehlike geçmiş 
midir} Ben, geçmemiş olduğunu 

İngilterenin 
Sofya Elçiliği 

Sofya, 26 (A.A.) - Reuter: 
lngilterenin Sofya elçıliği, elçili
ğin kıymetli e~yasınııı lstanbula 
gönderildiği, arsivlerinin Sofya. 
dnki Amerıka Birleşik devletleri 
elçiliğine tevdi edılmis olduğu, 
bütün elçilik memurlarına Türkı· 
yeye gitmek Ü7.ere Bulgaristanı 
terkctmeğc hazır bulunmak ıçin 
talimat verildiği hakkında Alman 
ların kontrolu altında bulunıın 
Europn-Press tarafından neşredi. 
len Rayialar yalanlanmakıtadır. in· 
giltercnin Sofya elçiliği, bu habe. 
dn, tam bir Alman propagandası 
hıı.IJcri olduğunu kaydeylcmekte· 
dir. 

Nazi Nizamı 
(Ba.~ı l incide) =•= 

kurduğu diktatörcükler de birer 
kukladnn ibarettir. Bu diktatör· 
cükler kendi milletlerine tabi ola. 
cak yerde Hitler'in elinde oyun
cak oluyorlar. Böyle bir sistemin 
taıbii neticesi de şekavet harpleri 
olur. Bu kargaıalıklar kısmen Al. 
manların isine de gdir. Çünkü bu 
suretle mcmlekt'tİ kendi askerle
rtlc dolduruyorlar ve her ııcye el 
koyuyorlar. Nizam ile nizamsızlık 
meziyetleri arasındaki bu temas 
no'ktaları çok nazik bir Reydir. A
zami miktar<la Alman kıtalan 
memlekette )'erle irken ve mem· 
leketin kilit yerleri Alınanların c· 
!inde tahkim olunurken Rumenle 
rin birbirlerini Boğazlamalarına 
müsaade ~diliyor. Ancak Rumen 
petrolunun tehlikeye düşmesine 
asla göz )"Umulmuyor • 

HORlA SİMA TUTULDU 
Bükrt'ş, 26 (AA.) - Horia 

Sima'nın teYkif edildiği bildiril
mektedir. 

Hiıkumet, Bükreste vaziyete 
bakim olmakla beraber, söylendi
ğine göre Kraiova, Poleşti, Kös· 
tence ve Brasov'da kargaşalık 
hala devam etmektedir. 

Romanya da 
Asiler Temizleniyor 

Habeş Harbinin 
Hikayesi 

Hartum, 26 (A.A.) Reuter ajan-
sının habeşlıılnnd:ı, Habeş vatanper· 
\erleri yanındaki muhabiri yazı~or: 

• 
ıspanya 

Feyezanı 
Madrit, 26 (A.A. ) - Stefani: 

Toledo eyaletinde T ago nchrın ·n 
taşması şimendifer hatlarında mu. 
nakaliıtı bır çok noktalarda sekte
~e uğratmıştır. Şehır tnmamı!e 
mahsur kalmı tır. Bır kasabada 
kırk ev çöxmlİ e de nufusça za· 
yiat voktur. LadaJoZ şchrinın bir 
mahallesı tomamıle sular altında 
kalmıstır. Üç kı ı ölmu tur. Di
ğer bazı mühım hasarnt oldugu 
da hnber veri\mektedır. 

Afrika Harbi 

Dtr 1nı;-il.z nıllheııd He Uç beş Ha· 
bes askcı 1 yanımda oldull'u halde 
Hnbeşlstandn bir ke ır hareketinde 
bulunduktan !'!onı ı kurargı\ha dön
düm Hl b ltu dcymemlş bir funda· 
hkta Habe ıstıına doğru ilk lG kilo
m trcllk yolu çtzdlk. BUyUI< yırtıcı 
hay\ anlıır, filler, zUrafnlar ve nrs
lnnlar geçtiğimiz mıntnk da kayı a
şıp durııyordu. Bazan boyumuzu bir 
misli aşan otlar içinde ktirkörUnc 
yüı Uyordıık. Öğlenin ya kırı sıcağı 
altında ilerledik. Dll.şm:ına her on 
tcsndUf etmek tehllkC'sl karşısındıı 
pnmıağınıır. tUreglmlzin tetiğinde 
ilerliyorduk. Bir tmınğa yaklaşırken (H:ı~ı I lndde) X* X 
bir mlkdar yerli asker glirdUk. Bun· DERNE, BlNGAZI VE RODOS 
ların yıkanmaktıı. olıın bir ltnlyan TAYYARE MEYDANLARI 
kıtasınıı nıensup olduğuna hUkmede- BOMBALANDI 
rek kendimizi göstermcdık ve karar- Kahire, 26 (A.A.) - İngiliz 
gAha dl:lncrck haber verdik Bu tel· harva kuv\Ctleri tC'bliğınde denilı
grafı yazarken bir Habeş de\ riye ko- yor ki: 
lu ilk <'le!a olaı nk Hııbeşl tana gt- Libya da, 2 1 kimunusanide Ma
rerek düşmanı çe\lrmıye hazırlanı- rana tayyare me,>danı üzerine bir 
yor. hücum :>apılmı!lttr. Bombalar, 

n ltn dcymC'mlş bir fundıılıktan :ı.-erde bulunan düşman tayyare• 
geçerek Hnb ş daı:tlnrmn kadar uzn- !eri arasına du müştür. Çok bü· 
nııcak olan bu 2'0 kilometrelik yo- yük hasar yapıldığı sanılmakta· 
hın açılması dll,man topraldarında dır. 

emin b r mllnakalc hattının kurul· Demeye de gidilmi \'e bura
ma ı çok cUıdll bir t cbhU tUı·. B r dakı hava meydanında 8 düşman 
tepede otuı muş bu eonsuz gibi gö-j tayyaresınin yanmakta olduğu 
zUkcn fundalığı dünyanın bu en \'ah· görülmü tür. 
şl om1anla.rından birini B<')redıyo- Dün Bingaııinin 45 mil cenu· 
ıum. ) ol bu ormanın içinden geçe- bunda Mat:ıru'da ~rde bulunan 
cek ve imparatorun kaı ıgAhına top- tayyarelere hücum edilmiş ve 
lıınan <Pphane \ e asker işte hep bu- bunlardan bir kısmı tahrıp olun
' d ıı gldec kllr Cephane yUklU be-
y z deve k fılclcrl bızını yanımıza 

k d r oı mnnd:ııı dolanıp ı;-elmekte
dlı-. Fol( t yol b ti ec, bu de\ eterin 
y rin motorlU v ıtalnr lşlcyecck
Ur. Kargı, ~ay \C okla mUsallıih yarı 
çıplak ~Uz! l'C'e zenci kazmalarla ot
lar nrM111da ~ol nçnuya çalı ıyor. 

A l<<'r kıtalaı ıııın i'li de çok atrr
dır. Yol yapanları dll manın taarru
zundan koruınnk için yakıcı bir gll
ncş nltında kalın nt tabakaları için
de mUtcmadlyen de\'rlyc geziyorlar . 

Ormanda ha\'n lıllcumlnrınn karşı 
mu\'akkııt mUdafaa tcsls:ıtı yapıl

mıştır. Şimdiye kndnr düşman tay
ynrclcrl gözUkmemlş ise de Habc • 
!er dbşm:ının gclece~I Um dile \e on
ları icabı \ çhlle ka~lamıyn hazır 
bu rnUdafo.anın arkasında nobet bek· 

mustur. 
2 3 - 2 4 kanunusani geceşi, Ro

dosta Maritsa tayyare meydanına 
bir hücum yapılmış ve bır çok 
bomba atılmııtır. 

Elyibo Elsardu 
Zaptedildi 

J.ontlra, 26 (A.t\.) -
Nnlrobl'den gelen bir telgrafa gö· 

re, Cenubi Afrlkn birliği zırhlı oto
moblllerl, tııyyareJerl, topçusu ve pi
yadesi, l<:lylbo ve Elsardunun zaptın 
dn, Habeş kıtalnrı ile 1 btrllğı yap
mışlardır. 

~i~nıçok sehzadelerin düğünlerı atağı diğer vezirlerin ve erkanın lkayıd ile merkum yedıne suret ve 
40 gün, 40 gece sünnÜ§tÜr •. ~u çadırİan Olane)"Clanına naklec:iil- Hazineye me~uma. z~met . ~e 
düğünlerin bazıları da ~fvr~ın mi~i. Meydandaki Kemankeıler aergi defterkrıne ılmuhaber rıın 

"ksek sanatkarları, mınyatur- tekkesi de 11Ultanlara ve saray haydı. 15 zi}hiçc;e 1252> 
en yu d. 1 · tarafından kadınlarına tallsis edilmi;ti. O ta- M. Y • 

sanıyorum. Bir kaç hafta ve yahut Bükrcş, 26 (A.A.) - Son asi 
bir kaç ay sonra buhran, buhran· unsurların da tcmiz.lenmesine de. 
la er b r m·\lctimiz ~çin çok bü- vam edılmektedir. Dün ge<:e, eh. 
yük bir tehlike yeniden gelecek- rin muhtelif noktalarında bır kaç 

tir.> hadise >lmu,ıur. --------------Kral Bo1"İa Modem A lman Polis, bütün mahallelerde a-

Jlyorlar. 

Bu hareket. Elvak ın hemen hemen 
500 kilometre kadar ş mali garblsı -
dC', Hab~ hu'.ludunun tam cenubun
da Rodoll gli!OnUn 120 kilometre far
kında vukua gelml Ur. Etylbo, 1 v 
vcı bozkır mıntakasrnda bulunmak
tadır ve buradaki Uç kuyunun el 
geçır.llmesl mWıım tratejlk b r 
avantaj te kil etmektedir. Elylbo'da 
mllhlm kuvvetler lııılunmuyonlu, f -

kat bu kuv\'cUer kolayca faZlala.şa· 
bilirdi. Muharebeye, ttalyaıılar tara 
Cından, ekserisi siyah gömlek gi) • 
miş bulunan beş yUz kadar Band 
iştirak etmhıtır. Banda, ltaly n 
kadrolu yeı il a kcrlcre vcnlcn isim
dir. 

.. 1 · ve e ıp en . 
cus:n me> adlı eserlerle tcsbıt ğın ve diğer çadırların kurulma· 
c urna . • •ına bizzat Sadrıazam !ba-ltmııştı. (l) DllfUnlerde çilenglr ilk defa 

Türkler kullanm19lardır. Çelenk TUrK 
lerln icadıdır. 

Mimariai Serpmi G ezdi raştırmalar yapmış ve bir çok si· 
Sofy.a, 26 (A.A.) - Kral B0 • j )ahlar toplamı~tır. Hükumet me. 

ris, dün öğlt!den sonra Kraliçe ile murları vazifeleri başına dönmüş. teyit edilm~tır. " h d 
ve b .. ·· sanat- Meydana yalnız 150 cerra ça ırı 

Düğün alayl;rın: tı:ı:~ işlerle kurulmuş ve 30 da top konmut
kiırlar ve esna Y. P . . k tfk- tu. Bu t~plarla otak !rasın. a o tu.z 

birlikte modern Alman mimari~i !erdir. 

)ek elbiselerıle ışttTa e ı - d _ı_ d 
ve mC! · inya· ar"ın boyunda bir yaglı ıro.A. ı· 
l 

. . . Surname> lerın m -~""::-~------------------------

(2) Bu bahçelerde her Çeflt şekr:
ve şekerlemeler teşhir edilirdi. 

sergisini ziyaret etmiştir. Bu sergı, yedek subayların sadakatlerini 
dün sabah açılmıştı. teS'bit makaadile bunların şubat 

Sovyet)er - Macaristan ve mart aylarında 30 gün müd-en ıçın « "h. · · aydınla· • .• 1 . atlar 1an ımızı 
tür en san ··h · vesi· Mubaberab detle silah altına çağırılmaları ka-
tan ve canlandıran mu ım 

katardır. dil tarih. 
T k saryında • op apı . t.. bakımından 

tezhip ve mınya ur .k. Surname 
birer şaheser olan Hı ı. ku'·tu··p-s· . . azıne 
tetkık ettim. ırısı d kayıtlı 
hanesinde 1 344 numa1r~ ~ çok 
ve 864 yapraklıdır. çın e rd 

• t•• va ır. 
rnühim 427 mınya ur ·• 
B F kashasından sı 
osnanın oça b. dip ta· 

lahşor vasfını taşıyan ~r e türleri 
rafından yazılmış ve mınya a· 
de h .. nakkaş Osman ıtar 

emşerısı 

fından yapılmı"tır. 
Bu Surnamede ÜçüncüAl\1ura· 

d . tmey· dın şehzadesi Me'hme ın .. k k 
danınd" yapılan ve kırk gun •. .1r •. 

~ .. w .. ·• unu 
~~ce süren sünnet dugunu g 
&.Ününe bütün tef eı:u~til.e ve o~: 
~ rnlerile tesbit edılmı~tır. r. 
&Ün 990 H. yılı cemazıyele~~ :. 
nin on dördüncü cumartesi ~.u~u 
başlamıştır. Bu düğünde but~~ 

. . t. k ettıgı esnaf geçit resmme ış ıra •. . • 
cibi bir çok hünerler de gosterıl 
rni§tir. Bir ıanatkar da anka ( I) 
seklinde yaptığı bir tayyare tas· 
lağını muvaffakiyctle uçurmuş· 
tur. 

ikinci Sürname de Üçüncü A h · 
rnedin şehzadeleri Süleym an, 
Mehrnet, Mus.taf a ve Beyıızıdın 
l I 32 H. yılında Olaneyda~~:a 
apılan muazzam sünnet d ugu • 

leri için Vehbi tarafından hazı~
~.nrnıştır. ~opkapı sarayında. Ü
Uncü Ahmet kütüp'hanesınde 

3S9 3 numarada kayıtlıdır. 
Şehzadeler clcıeriya Top~a~ı 

sarayında Hır1caiferif dairesi ıttı· 
1. d nd .. nnet ın eki sünnet odası a su 

edılirler ve Bağdat lcö!!künün ta· 
raçalarına kurulan süslü karyo)f • 
•rda Yatırılırlardı. Padişah ta • 

tariy k .. .. d Revan k. e asrının onun en 
öırki.i havuzundaki balıklara ve 

saray adamlarına etek etek altın 
rpcrdi. Saraydaki 3593 numıı· 

raJı Sürnamei Vehbiden aldığım 
re~~rn Üçüncü Ahmedin sün.net 
duRÜnünde deli bir cömertlrkle 
alıklara ve dalkavuklarına altın 

''rPtiği gös'termektedir. 

Sünnet düğünleri için devlet 
ha~ın . d 1 L .. ük" a-· esın en yapı an -oUY m ı> 
tllfl o .... 

•rı KÖııtereıbilmek için çuncu 

Nafia Vekili ile Konuştuk 
Budapeşte, 26 (A.A.) - Ma- rarlattırılmıştır. 

cariatanla Sovyetler Birliii arasın. Hukumet, İıSyan hareketinin 
da 21 sonkanunda telgraf muha· baılıca un5Urlarını ortaya çıkar-

(Ba§I ı llK"lde) * temin edecek, hem de kurak se.neler
_.ı ·w - l de taka i"ln bir au depo6U vazifesini 

beratına başlanmıttır, maya azmetmiştir. Umumiyetle 
· A 0 • il . . zannedildiğine göre. Ceneral ya· 

~'Ljk dil cuıg yer er- " 
henüz taı.v e cm . l 1 . l görecektir. Bu barajın yerini tayin 

Sovyet mıra erının kında yeni ve ıriyasi bir teşkilat 
Ün iformaları ha~ın.da bir ple'hisit tertip ede-d ·ık dnn tedbır erı a ıyo· 

de c ı yar h Ik k k etmek için sondajlar yapmakla meş-
ruz. Meseli bir kısım a ur~ lilz.. Moskova, 26 (A.A.) - D. N. 

l aldanarak derclerın gu fnpa 
zaman ara l ı_. 1 Yol tı B.: Sovyet komi.erler heyetin in • d yapmış, tar a 11.ur· . 
yatagın a ev. . :..ıı· Bu MI ret· Yeni yollar hakkında VekAletln 2 1 sonkanun tarihli bir cmırna· 
muş, ağaç yetıftırm;ır. ıı...ozarak takip ettiği esas kaliteden fllŞma- mesile amiralların, donanma ve 

d d in yatagını o d f ı_·ı· le e eren t Atır Bir ta maktır. Bir defa temeli gay<'t esaslı saihil hava mü a an t~11.ı at gene-
l• . fdadını art ırmıs . f 1 J w . ·ı şey ap ıs ı "bler toplanmıştır. bir surette yapıyoruz. Eğer paramız rallerinin üni on-na. arı uegi§tırı • 

raftan da ter~u di mıntakası da. kArl değilse yolu 'imdılik mnk adam mi~ir. Yeni üniformalar bir şu· 
Her su şubesı ken k b gibi fOSesl halinde bırakıyoıuz. İmkAn battan itibaren taşınılacaktır. 
hilinde. tetkikler ~apal~kalıl~rı İP· müsaade ettiği derecede asfaltlıyo- Yine bu emirnamede ilk defa 
vaziyetJ •r hakkı~ a ad tak· ruz. Fakat plfınlar o şekilde yapılı- olarak cdonaruna aıniralı> rüt· 
tidadan ikaz edwor, kere yal a yor ki yaptığımız her yolu, nıııddl besi zikredilmektedir. Bu rütbe · tten urtarı m • 
)arının bu vaz.ıye .. T ·or imkfln müsaade edince, lyı kalitede bahrivede en yüksek derecedir. 

a ciddi alaka gosterı 1) • bir asfalt yol halinde tamamlamak Malum olduğu üzere şimdiye ka· 
sınEıd' nede (Bosnaköy) de kur· mUmkün olabUecektlr. dar böyle bir rütbe ve unvan ır 1 . seylapta 
d w uz sedde erın son _ Normal vaziyet avdet edınce son mevcut değildi. 

ugum faydası görüldu. Nufus ı:,e sistem her tUrlU mlhanlkl vasıtalar- --------------
epeyce · bu sa)·ede o· dan istifade etmek sureUle memleke· o 'd M kt h~~a;e~~ıtt~: sene Edl ibr~enin tin yol şebeke.si en bUyUk sUratıe erne en e up 
nu . . · iddi ve esas ı ır ıu. meydana getlıilecektlr.> 
su \'azıyetını c lab edece· (Bal:• l incide) *=* 
rette ele alacağız ve 

11 
ı bir çadırda hula olarak ıözden 

ğiz. Elektrik Tesisab ~imali ltalya rkaay1':°~~' arkasından hem en P• · 
clektrlklenme1lne alt Y 

.Memleketin 1 ti kısmen ta· (Ba'ı ı incide) ** t'akat neye yarar? Şimdi aaıl 

cektır. 
Yeni hükumetin hangi tarihte 

te ekkül edeceği .henüz malüm 
değilse de Hariciye Ne-zaretine 
Valerf'pop veya Jorj Bratiano
nun getirıleccği söylenmektedir. 

Nişhiboar Crnnidhin de Propa. 
r,anda nezaretini alması muhte· 
meldir. 

Her Şey A skerlerin Elinde 
Biıkrcş, 26 {A.A) -General 

Antone co, bütün hudut, liman, 
tt.\ yare meydanları ve ıimendiff'r 
istıısyonlan mıntakalarında bulu 
nan polis idarelerini ciheti aske
riyeye devred"11 bir emirname 
imz.alamı lır. Bu yerlerin kontro
lunu genelkuımn:y yapacaktır. 

Doringin Cenazas i 
\livana, 26 (A.A.) - Buk· 

reşte bir suikasd neticesinde ölen 
Alman ibinba§ısı Döring' in cenaze 
merasimi merkez mezarlığında 
yapılmıştır. Merasime, siyasi ve 
askeri ıicalden bir çoğu iştirak 

etütler krıımen bit~i r, Bu sayede man çok memnun olduklarını stiyle- can alacak noktad an uzak bulu
mamlanmak üzere U;ık ölçüde ar· diler . .Askerler şu mUtallada bulun- nuyorum. Öyle isterdim k i burada 
elektrik istihsali b balann ihtlyaclle dul ar ki efer vaziyet böyle devam etraftan geçip fiden korkak hal-

k hır \'e kasa ed harp yakında bitecekti H I. unJ L_.ı 1 ld k H . s· ' taca • şe ıraalln ucuz ve erse r. at- tan aurf arına ucuc ' o u ça orıa ıma nın 
beraber sanayi ve ~adeııl mUmkUn tA İtalya harbi kazansa bile bundan ün.iyet effiiimt daha doiru ıi· 
bol elektrikten ıst 1 ecektlr. Yer hiçbir istifadesi olmıyacaktır. Çan- d en Manliher kUl'fUlllannı bisae- OSTONDE KÜLLiYETLi 

etmiştir. 

k fiyatlar da n u id yl Alman ... ·a cllnd t ta H d '- d ·· ·· ı ·· PARA VARMIŞ olaca • t rtibatla mahal· k are ., e u cak- d eyim. em e o a& ar uzu uyo. 

yer Dizel ~e ~~::ekemallyet masra· tır. nnn ki... Dahiliye Nazırı Mevkuf 
il surette ~e > Uh 11 ihtiyacının Fakat bakalım burası ne ola. 

file elektrik ıs sa D N B nin Bir cak ? Bırakıp plinenı her feY da. Bükre~. 26 (A.A.) - Havas: 
önUne geçilecektir. 1 Uruftan ıstı- • • • iıJacak ve sonra b.ir aene çoluk Lejyonerler reısi Horia Simanın 

KömUr havza.sındak c Tekzibı• çocuiile, diti tımaiilc uira tan bu dün ak,am tevkif edıldiği haberi 
d ederek kurulacak elektrik san- biçare halk ltalyanların esiri ola- ısrarla dolaşmaktadır. Bu tevki-ftsraleına alt etntıer İktısat Veklletıne b" 

u Roma, 26 (A.A.) - D. N. B. nln cak .•. H em d e ız oraya ridince- fin nasıl yapıldığı hakkındaki ma. 
verilmiştir. hUSUSI muhabırl bildiriyor: ye kad ar it belki de tekli aıliıine lumat muhte!Htır. Bazı rlvayetle-

Sakaryanm Polatlıya yakın bir Şimali ltalya şehirlerinde ve bil- ıinniı bulunur. Maarnafih baka- re göre Bükreşin ortasında diğer 
erinde kurulacak t~lsatfa Ankara hassa Mllanoda kargaşalıklar çıktı- lım. . . bazı rivayetlere göre de Brasov-

~e Kırkkalenln ihtiyacı karfılana· tına ve hattA birkaç kişinin de 61dU- Seydi Ahmediitterif ile çok iyi. da bir r.ataklı vagonda yakalan
caktrr. gune dair yabancı memleketlere Ya· yiıı:. Sözümden çıkmıyor ve çık· ı mıstır. Üzerinde mtihim. miktarda 

KUtahyada bUyUk mlkdarda mev- yılan haberler salAhiyetll mahfiller- mayacak. F akat balca lrm, sulh ıö- para bulunduğu söylenıyor. 
Linyitten isUfade ederek kuru· ce J<atiycn tekzip cdılınlşllr. zü onun üzerinde ne tesir yapa · Manmafih Simanın tevkifi hak. 

cut k santral İstanbul ve Garbi şurası ehemmıyeUe kaydediliyor caktır. Her ne ise sen ö'!me, Y•f• kında hiç bir tcblı:ğ neşredilme-ıaca lhtıyacını temin ede- b .• d hfiJI d b 
Anadolunun J<l, bu haberler dUnya ef'kArı umumi- da yine sünün ırın e aröriitür, mittir. Re.mi ma er e u hu-
cekUr. kurulacak bUyUk bara yesl Userınde tesir yapmill< için U)· birlikte çalııınıı:. ıuıta lıcr turlü be)anattan sakı· 

Gedlzde ,,..."1 durulmu~tur ve tamam ile esassızdır. Kardeıin: Enver 1 nıyorlar. Keza Mesai Nazırı J asia-• mıntakaauıın eleJctr ....... 
hem Ege 

Yunan Cephesi 
(Başı ı lnl"lde) =**= 

Atına, 26 (A.A.) - Yunan 
Umumi Emniyet Nezaretinin dün 
ak~amki tdbliği: . 
Düşman hava kuvvetlen, Se

luniği bombardıman etmiş, bazı 
maddi hasarı mucip olmuştur. Si. 
vil halk arasında çok az ölü ve 
yaralı vardır. Şimdiye kadar teyıt 
edildiğine göre, üç ltalyan tay
yaresi duşürtılmüştur. 

Tırhalada kırlar üzerine de 
bombalar atılmı tır. Burada ne 
hasar ne telefat vardır. 

Ege denizinde bir ada üz.erin
de uçan Lir du man ta~arcsi, çok 
aşağıya inmı \ e bir kôydeld ev· 
lerın damlarını hiç bir netice al· 
mak ı.ı:ın mitralyöz ate§ine tut
muştur. 

İT AL YAN TEBLIGI 
ltalyada bir mahal, 26 (A. 

A.) - 233 numaralı ltalyan teb
liğı: 

Yunan cephe inde mevzii ma
hivette muharebeler olmu~ur. 
Hava •• ıufrczclerimiz, taarruza 
geçerek i şc kollarına ve düpnan 
kttalarının toplu bir halde 'bulun· 
dukları vcrlere büyük "'e küçük 
bom'balar atmışlardır. Bir bom· 
bardıman teşckkülümuz, Selani· 
ğın askeri hedeflerine taarruz e· 
derek liman tcswatına, benzin de. 
- llarına, doklara ve istasyona i
sabetler knydetmi~tır. Büyuk yan· 
pmlar çıktığı mü~hede edilmi:J· 
tir. Düşman av tP"vareleri ile ya· 
pılan muharebeler esnasında iki 
tavvare dü~urülmüştür. Bombar. 
dıman ta ~·arelerimizden biri dön 
memi tir. 

Deniz oüzüt.amlarım\z, Afna· 
vutluk ıahilinde bir düşman mev· 
ziini bombardıman etmişlerdir. 

Bingazide hava kuvvetlerimizin 
müc ir iş birliği ile yapılan mu
harebeler devam etmektedir. Tay 
yarelerimiz düşman kıtalarını ve 
motörlii vesaitini bombardıman 
etmişler "e mitralyöz ateşine tut
muşlardır. 

ki ile Me~hepler Nazın Braileanu. 
nun tevkifleri hııberi hakkında da 
teyit edici malumat almak müm
kün olamamıştır. 

Kargaşalıklar eanasında Dahi
liye Nazırı bulunan Ceneral Pet• 
rocicesco şimdi evinde mevkuf
tur. Kurşuna dızildLğı haberleıı 
yalandır. 

Bu harckAt c:ına mda elımlze b r 
çok mitralyöz \ c bUyUk mlkdardl> 
mUhımm t geçmiştir. 

İtalyan l a r 
Korkuyorlar 

Aden, 26 (AA.) Bundan be.f 
hatta evvel Habe 1 tanın hUkOmet 
merkezi olan Adısababadan çıkan 

bir yolcu Rculcr nrnhabırlne demi 
tir kl: 

Adlsababadan ayrıldığım zaman 
İtalyanlar geceleyin şehirden elli ki
lometreden fazla uzaklaşamtyorlard I! 
Sık sık ltıılyaııların öldUrUldOğü gJ

rülUyordu. İtalJ: anın Ho.bCfistandaı 

muhte!IC yerlere koymuş olduıtı İtal· 
yan aileleri birer emniyet tedbiri ola· 
rak Adlsababaya dolmuflardır. Ge· 

ecleyln kamyonlar sokaklarda dola
şarak gizli yerlerde bulunan craakı 

taşımaktadır Şehirde tUtUn ve ~ker 
kalmamıştır. sut \ c makarna da çok 
azdır. Kauçuk azlığı ela kend131ni 

!evka!Cıde hlssettlm1ektcdlr. Otomo· 
billeı·ın ckscri.111 betızln yerine J'&ıı:la 

işlemektedir. 

Habeflller 1935 i unutmamışlarda. 

t talyanların Uzeı ine saıcıınnak için 

bUyUk blr sabırsızlıkla fırsat bekli· 

yorlar. 

Refi Bayar için 
Mevhit 

Rcfl Ccl 1 Bnyııı ın ölllmUnUn kır
kıncı gUnllne rastTıyan yannkı salı 
gtınü öğle namazından sonra l3eyog
lunda tstıkl ı c dd inde Ağacanıfln
de 010, llldU oku:ıacl\ktıı. 

M rhun\un do tlnrllc cvcnıerln 
, cı arzu ed n z \ tın te rıflcı ini rica 
ederim. 

He( kası 
:l.f'kh f" Ucfl Bayar 
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dli Mahkemeler T eşkilcit Kanunu,, ı 
• • 

Ankara, lstanbul, lzmir Dahil On Yerde 
Açılacak i stinaf Mahkemeleri 

Temyiz İşleri Yüzde Elli Azalacak, T e _kikler Daha Esaslı Olacak 

İzmirde 
Turislik Yollara 

Ehemmiyet Veriliyor 
lzmiT (Hususi) - Valimiz re

fakatinde Mıntaka Turistik Yol· 
lar mü-dürü mühendis Emin Diz· 
gin bulunduğu ıhalde Karşıyakada 
Naldöken, Karşıyaka - Bayraklı 
turistik yol in~aatını gözden ge• 
çirmiştir. Bilhassa, Bayraklı crva-

..\,1kara, 26 (Hususi) Adliye laca·ktır. Ağır ceza mahkemeleri lacaktır. , hiyetini haiz bulunmaktadırlar. rındaki köprü He fazlaca meşgul 
Vt-k~.letı, davalarda süzgeç va· r.1üddeiumum;lerine ilk mahke· İstinaf mahkemelerinin her Bu salahıyetlerin sureti istimalini olmuştur. Bu arad~ .. ~a~şıra~a 
z ıc•ıni gören istinaf mah~cme· melerdeki müddeıumumilık vazi- 1 dairesi bir reis ve iki aza ile le· adliye VekSıleti bir talimatname yol~nun asfalta t~h.vı\~ ışınbt~~kık 
hmnın la~vından sonra, daıre ,,ı-' fesi de ıerilmi~tir. şekkiıl edecektir. 1 ile tayin edecc'ktir. Birinci reis, . etmış ve bunun. ıçın Is.tan u la~ 
det ı..ı•nın arttırılmasına rağmen, , Ağır Ceza Mahkemeleri 1 Her ist;naf mahkemesinde da· arzu ettiği takdirde, teftiş ve tah asfalt makinelerı celbı çare en 
temyiz mahkemesinin yükünün ! Lüzum görülen verlerde ağır ire reislerinden başka bir de birin kik işlerini istinaf azalarından bi· düşünülm~şt~~· k 
mütemadiyen fazlalaştığ'.n~ gö~: ceza mahkemeleri, bir reis ve İ· ci reis bulunacaktır. Bu, birine: rine de gördürebilecektir. ı Paralıko:pruden Bayraklıya a: 
miış ve bunu önlemek ıçm yenı ki azadan mürekkep olarak teş reislerin i,ıleri müsait olduğu tak· Bu sureüe teskil olunacak is· ~ar uzanan yol kısm.ını~, arazı 

ı 1. k 1 h · · · · ah · f d tetkik eclilmıs ve bu bir cAdli Mahkeme er _ eş i at I kil edilecektir. Herhangı bir se· dirde kendilerine dairelerden er tınaf mahkemelen, temyız m . vazıye ı e . . • .. . 
Kanunu» hazırlamıştır. beple, bu azalardan biri mahke- hangi birinin re:sliği işi de gördü- kemesini, derece mahkemeleri yola parke döşenilmesı munasıp 

Bu Jayihaya göre, mahkeme· ı mede bulunamazsa, onun yerine rülebilecoktir. İstinaf mahkeme· gibi duru~a yapmaktan ve bü· görülmüştür. 
!er; ağır ceza merkezindeki ilk hakim· !eri, suı:-, hakimlerile ilk ve ağır yük davaların yüzde ellisinin gel- -o-

a) Sulh mahkemeleri, !erden biri alınabilecektir. Yal- ceza hakimleri aleyhindeki tazmı. mesinden kurtaracak, her sene Tütün Alıcıları 
b) ilk mahkemeler ve ağır ce nız, ağır ceza heyetlerine birden nat davalrını, bu ·hakimlerle müd- hissedilen teşkilat kifayetsizliğinı k b 

za roahkemeıeri. razıa ilk mahkeme hakimi alın· deiumumiter aıeyh;ndeki ceza bertaraf edecek, iş adedinin a· Arasında Re a et 
c) İstinaf mahkemeleri, ması menedilmektedir. Uzak bir davalarını binnci derecede ola· zalması neticesi olarak tetkiklerin İzmir (Vatan) _ Tütün alıcı· 
d) Temyiz mahkemesi. ağır ceza merkezine bağlanması rak görecektir. bir kat daha ôvi yapılmasını müm I d k b t şid 

•J arı arasın a uyanan re a· e • 
Olarak dört kısma ayrılmak- halka güçlük verdiği anlaşılan ve İlk mahkemelerin vazifelerine kün kılacak, belki de ilerde bir 'k l detini aı:ıttırmış, mı tarı aza an 

tadırlar. başlı başına böyle bir mahke- dahil davalar hakkında ve ma- iki dairenin azaltılmasına yol aç- tütünlerin alıcısı çoğalmıştır. Gele. 
Sulh Mahkemeleri ve İlk me kurmıya _a işi yetmiyen yer- hallind~ ilk mahkeme bulunma- mak sureti\e istina1 mahkemeleri cek hafta sonunda tütün rekolte-

Mahkemeler ! terde ağır ceza işleri ayrıca tayin dığından dolayı sulh mahkeme- nin açılması masraflarından mü· sinin hctmen ıkamilen satılacağı 
Bütün medeni memleketlerde 1 ed>lecek bir hakimin riyaseti al· ]erinden verilen hükümleri ikin- him -~ir kısmını kal'şılayacakt.ır. , kuvvetle ümit edilmektedir. Dü~-

olduğu gibi, ağır ceza mahke- tında ilk mahkeme hakimlerin· ci derecede tetkik ve rüyet etmi· Dıger t~raftaı:, halkı temyız- ya vaziyetinin kanıjıklığına ra~· 
meleri haricinde sulh mahkeme- den ikisinin ihihakile teşkil cdi- ye salahiyetlidir. den daha ısabetlı kararlar almak, men tütünlerirnizin görülmemış 
)erile ilk mahkemelerden toplu lecek heyetlere gördürülecektir. İstinaf mıntakları dahilindeki müdafaa için uzak yerlerden tem bir süratle satılması parlak bir 
hakim esası kaldırılmış ve yeri· ! Bir heyet, bu suretle teşkil olu- hukuk ve ecza mahkemeleri ara.- yiı:e gelmek mecbur>yetinden kur muvaffakiyet addolunmakta, bu 
ne münferit hnkimliıklct ikame namaz.sa mahkeme merkezindeki sında çrkan vazife ihtilaflarının taracak ve bugüne kadar, tem· da hükumetimizin aldığı isabetli 
edilmiştir. suih hakimlerinden birile ikm<tl ha\li, istinaf birinci reisinin riy~- yize kadar gelmenin ve~a vekil tedbirlere atfolunmaktadır. 

Adliye encümeni, hazırladığı 1 olunmasına müsaade edilmekte· seti altında hukuk ve ceza daı- göndermenin icap ettirdıği mas· --o---
mazbatada, müteaddit hakimli dir. relerind:Cn alınacak birer aza ile raf karşılığına malik olmıyanlar 
mahkemelerde faaliyetin bunlar· Ağır ceza mahkemeleri, ölüm teşekkül edecek heyete bırakıl· için de daha yakın ve daha mas· 
dan bir.nin üzerine yüklendiğini ve ağır haJ>İ.s ve yukarı haddi be~ mıştır. rafsız olan istinaf mahkemelerin· 
ve diğerlerinin de bomboş kal· se~eden fazla h~pse lüzum gös- , İlk mahkeme te~kilatı bulun- de haklarını müdafaa etmek ım-

Eskişehir Kız San'at 
M .ktb:nin Faaı;yeti 

dıklarını • yapılan tecrübelere terılen suçlara aıt davaları vesa- mamasından dotayı sulh mahke· kanını bahşeyliyecektir. Eskişeıhir (Hususi) - Akşam 
istinaden - hır emri vaki olarak ir ~anun_lar.l_a kendile~ine verilen melerinde görülse de, esas itib~- Temyiz ıMahkemesi Kız Sanat mektebi büyük bir rağ. 
ileri sürmektedir. vazıfelerı goreceklerdır. ril·e ilk mahkemelerin vazifeleri· Kanunların doğru olarak tat· bet kazanmaktadır. Mektebin ç.ok 

İlk mahkeme'erin bulunduğu İstinaf Mahkemeleri ne dahik olan ceza davalarında, bikini temin ile mükellef olan çalı~kan müdiresi Bayan Pakızc 
yerlere lüzu.mu kadar sorgu ha· Şmdili.k başta Ankara, İstan· deHBerin kifayetsizliğinden dola- temyiz mahkemesi yine cümhu· ile tecrübeli dikiş öğretmeni Ba· 
kimi gönderilecek icra ve iflas bul ve İz.mir o1mak üzere mem· yı verilip istinaf mahkemesinde riyet merkezinde kalacaktır. \yan Medihanın daimi teşvik ve 
daireleri açılacaktır. Yalnız ~ulh leketin oıı yerinde teşkili düşünü., tasdik olunan ber~e_t hükü~lerile T . hk . h k k faaliyetleri, genç kızlarımızı bu 
hakimi bulunan yerlere ise ıcap len i-ttina.f mahkemeleri, lüzumu beraet hükümlerınm feshınden eı:ıy~ ~a .. em~s~'. u u

1 
.. ve maydalı müesseseye çekmektedir. 

ettiği takdirde icra memuru gön takdirinde her tuafa LC1:mil edi- sonra, yine deliHerin kifayetsiz- ceza ış ·ennd g~rx';Ie uze~, dzu· Bayanlarımız da diki:? ve iş kurs· 
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S\'Z.\ığ' ye M ampu\\ar' 
TUNGSRA 

fi\ha\<.\\<.a ..... eden 
"' tenı'•• Ud tayda:ı 

k ti oah& bol ışı \<.trU< sarf\Ya • 

'

dare\\ ele o aha 

derilecektir. Mah'kemeler nezdin. ~~bilecektir. liğine müsteniden istinaf mahke· medu \~~ar . a~lre de'~ ve der aı· !arını takip ve cidden istifade et-
d ,_!ıı . b . I , h lu b t h.. r e oır reıs ı e ıort aza an te· k d. M k b' b .. k.. ev B u R LA de avrıca bir e sıcn i tıcaret u· ı~tinaf mahkeme eri, hukuk, mcsince itti az o nan erae u kık"l d k. T . hk me te ır. e te ın · ugun um 

lunacaktır ceza ve ticat'et dairesi olarak şim- kürrı1eri kati addedilecektir. şe .u de ec~-~ır. deml~ ~a .~: cudu 350 yi .bulduğu halde yeni· 
Herm mahkemede, cümhuriye. dllıtk üç ktMna ayrılacakhr. İcap İstinaf birinci reisleri, mınta· d~~m e'. !es. ı. enf k. 0 d u~1:' ~ 1 

den kayıt için ımüracaatlar vaki f!!'~ 
tin ve halkın haklarını korumakla ettiii takdirde dairelerin adedi kalan dahilin-de, - istinaf müd- ~ırebrel ıs erınkın ev ın e ır aş olmaktadır. Fakat, mektep bina· BİRA O ER L.'""., 

1 k reıs u unaca tır. ı d l v •• •• d "- ··ra ' mükellef birer müddeiumumi ve Qoğaltılece.:k ve Adıliye Vekilli- deiumumisi hariç oma üzere • v sının ar ıgı yuzun en 'DU mu - i 5 T A N B U L • A N K A R A i z y;: 
füzumu kadar muavini bulunduru ğince aralannda iş bölümü yapı· murakabe, teftş ve tahkik sala- Esaslarını yukarıya yazdıgımız ti ·s' af edilememektedir. Bu 1 İiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~jl~~ 

mahkemeler te~kilatı hakkındaki caakt:~iın enstitü haline getirilme· Fi d 
bu layı"ha, icra vekilıieri heyetin- rı;.e Eskisehir için ç~ lüzumlu gö· 
ce görü~ülmüıı ve Büyu"k Millet s~:I kt"' d. Ankarada Güzel San'atJar Müsabaka3ı 

Kazananlara Nakti Mtikafatlar Verilecek 
Ankara (Hususi) - Ankara Hal· 

kevi her sene olduğu gibi bu sene 
de resim, heykel, fotograf amator· 
lcri arasında açUğı mtiseb01ta, sa· 
nalkA.rlar arnsmda büyük bir aiAka 
uyandırmıştır. Bu yü3den Z72 resim, 
6 heykel ve 151 amatör fotografçr 
müsabakaya iştirak etm.ir. 

Jüri heyeti eserleri letJrikten ge
çirdikten sonı·a resimde: Kemal Gök
aydına birinciliği, Şerıf Ba~urda 

ikinciliği, !<'alma KıV'll<:ıma tiçlincü
lUği.l. 

Heykelde: Reha Taylana birincili
ği, Nilv!de Dölene ikinciliği, Avni 
Taluya ilçilnci.ılüğii verm~. 

Fotograf müsahakasma iştirak 

edenler bilhassa ma~rnenin bulun· 
maması yüztinden güçlüklerle karşı
laşmış olmalarına rağmen gösterdik· 
leri sanat baknnından takdire layık· 

Bursada iki Atış Poligonu 
Açıhyor 

tır. Fotograf müsabakası jllri heyeti 
derece vermek huSUBUn<ia. çok liliyük 
titizttk göe4!emtişlerdır. ~ eser de· 
rece alnı~. 

Birinciliği Necdet Pençe, ikinciliği 
Rıfat Nomerin, tiçlinctilllğü Mualla 
Gani, dördüneüttlgü Mahmut Uran, 
betıinciliği Muhiddin Oran kazanmış
tır. Müsabakaya iştirak edenlerin 
eserleri yarından itibaren Halkevi 
sal<>nl!ll'D\da t~hir edilmiye b~lana
caktı:r. 

Derece alanlara. nakdi mükafat ve
rilm~tir. Biı·iru:ilere 75 lira, ikinciye 
ıt5, ilçüncüye 30 verilecektir. 
Ayrıca fotograf müsabakasında 

dence alanlara. birinciye 75, ikinci· 
ye ~. tiçünctlyıe 30, oordtlncüye 25, 
befinciye 20 lira. mük:A.fat verilecek· 
tir. 

Geliboluda Zam Gören 
Oğretmenler 

Bursa, (Hususi) - Yalinin Gelibolu. (Hususi) - Maarif 
ba!}kanlığı altında toplanan be· Vekilliğinden gelen bir listede ka. 
den terbiyesi istişare heyeti, genç zamnıdan 14 öğretmenin maaşla. 
lerimizin atıcılıktaki kabiliyetleri· rı biror üst dereceye çıkanlmıştır. 
ni artırmak için poligoı.lar açmı· 1941 ik.incikanunundan itibaren 
ya karar vennişl~r. Bunlardan 'hakkı mük.teııepleri olan kıdem 
biri Acar gençlik klübü bahçe· zamlan 19-4 1 yılı bütçesine ko
sinde, diğerı de ~tadyomda ya· nacak t;ahs~attan tediye edilecek. 
pılacaktır. icap eden hazırlıklara tir. İkinci kamından ıhazirana ka· 
başlanmış ve İstanbula altl adet dar olan 5 aylık müddet zarfın· 
hava tüfeği ısmarlanmıştır. daki maaş farklarını da 1941 büt. * Bursa, {Vatan) _ Şehri· çesine düyun olarak. devredile· 
mizde on bin lira değerinde yir· cektir. Maaş ve maa.:i farklarını 
mi dört ıhın kilo kuru ıkoza, Is· da 1941 bütçesinin tatbik edile· 
viçreye ve altı bin liralık ta ikı bin ceği hazirandan i:ıtibaren alacak. 
dört yüz kilo ipek döküntüsü de !ardır. 
Frarısaya ıhraç edilmek üz.ere sa· Zam gören ö.ğretmenler şunlar· 
ttlmıştır. dır: 

25 liradan 30 l iraya yükselenler * Hususi muhasebe Jrdanh· Llı.tfi Onur Gazi okulu başö?;-
ğında yeti~irilmiş olan meyvaıı retmeni, Mehmet Mehmet Güzel 
ve meyvasız cins fidanların sa- Bolayır ıbaşöğrelımeni., Servet 
tılmasına b~şlanılmıştır. Bilhassa. Gürel başöğretmen, Vaefi Y osu• 
şeftali, kaysı ve elma fidanları gen Emeşe okulu ba.,öğretmeni. 
büyük bir rağbet bulmuı: ve yüz· 20 liradan 25 liraya yükselenler 
lercesi halk tarafından kapışılır· Muammer Mutluer, Şaz.iye Ökte 
casına alınmıştır. Cümihurİyeıt okulu öğretmeni. Os-* f falkevinde açılan resim 1 man Yücel. Nimet Yücesan, Sa
sergisinde tc~hir edilen eserler- ba'hat Sözer Namıkkemal okulu 
den bir kısmını, gençlerimizi eş-1 öğretmeni, Hamim.İ}<et okulu öğ· 
vrk maksadı ile c. H. Partisi Sil· retmeni Remzi Doğuelli, Kanat o-
tın almıştır. kulu öğretmeni Ahmet Ütügen, 

. 1 Mün.ire Arkay, Eyüp Genç birer 
Kar tal Çe§meı;ı Akmaz: Oldu , üst der«eye çıkanlmışlardır. 

Kartal, (Vatan) - Kartalın o-·---
başlıca derdi susuzluıktur. Yaka- Tekirdağında B°U" Kongre 
cık köyünde, esas membamda Tekirdağı (Hususi) - 5 şu· 
külliyetli miktarda su bulunduğu batta T ekirdağında kaza kayma· 
ha!de yaz ve kış muhtelif zaman· kamlarının , nahiye müdürlerinin 
!arda su yolunun .bozularak Kar· ! ve merkez daire müdürlerinin iş
tal çesmesinin akmaması halkı tirakile Tekirdağ valisinin riya· 
müşkülat içinde bırakmaktadır. setinde bir toplantı yapılarak 

Su iş.ini esaslı olarak halli çok muhtelif vilayet i~lerj görüşüle-
yerinde bir iş olacaktır. cektir. 

Eskişehirde 
Seyar K öy Kadın 

Kursları 

• • ru me · e ır M~lisine arzı kararlaştırılmıştır. , _____ · ________ _ 

Oğrendiğimr.le göre. bu ka· · · . EH.tR 1"lYATROSU 
nun projesi önümüzdeki Meclis Komedi Kısmı 
toplantısında tetkik ve müzake· Bu akşam 
re edilecek, kabul edilir edilme:t Saat 20,30 da 
ta~bik mevk.iine konacaktır. [ KİRALIK ODALAR Eskişehir (Hususi) - Seyyar 

köy kadın kurslarının birincis.i 
Gündüzler köyünde açıhnı§tır. Bu 
kurslar 4 aylık kısa ıbir zaman İ· 
çinde köylü .kadınlarımıza yalnız 
biçki ve diki.., öğretmekle kalını· 
yacak, aym zamanda bir aile ka
dınına laz~m olan bütün hayati 
malumatı da vercciktir. Müddetin 
hitamında diğer bir köyümüzde 
çalışmaya .başlıyacak olan kurs
lar, bu suretle bütün Eskişehir ha. 1 

valisi kadınlarına lüzumlu .bilgileri 

1 
temin edecekıtir. Kursların açıl· 
ması köylü kadınlarımızı çok 
memnun etmiştir. Kurs için lü· 
zumlu eşya Yek.alet tarafından 
büyük bir ihtimamla seçilerek a· 
!akalı köylere gönderilmi,ıir. 

l/J ............ Dllilll~fi*liillll .. ~El:ı::#lll .... llllAAAAllllllll:ll1::Wlll'!®~ACJflCilll.lall!l[MEfi#ISl~ 
Devlet Denlzyılları 
işletmesi iıanıarı 

Halkevinde Fotoğraf Sergisi 
Halkevi Ar kolu tarafından 

tertip edilen re-sim ve fotoğraf 
sergisi Halıkevi salonlarında açıl
mıştır. Yağlıboya tablolarla fo. 
toğraflarda gençlerimizin göster
diği muvaffakiyet ta!k.dire şayan 
görülmü~tür. 

Pamuk Çekirdeği 
Yağı 72 Kuruş 

İzmir (Hususi) - Zeytinyağı 
ihracatçıları Birliği idare heyeti, 
pamuk çekirdeği yağı.na asgari o· 
!arak 72 kuruş fiyat te8bit etmiş· 
tir. Bu asgari fiya.t, alakadarlarca 
çokirdek yağının daha k;}rmetle
nec.eği şeklinde .telaıklki edilmiş ve 
satı..~ nihayet V'erilmiştir. Bu yağ
lara bilhassa İstanlbuldan fazla 
taleJb vuku bubnaktadır. Alıcı ol
dukları söylenilen 'bir kaç komis
yoncu da thalen İzmirde bulun· 
maktadır. 

-0---

lzmirde Ekmek Fiyatı 
İzmir (Hususi) - Ekmek. fi. 

yatının yükselmesini ö n lemde. i
çin Toprak Mahsulleri Of.isi tara· 
fından, vilayet rn~rkez ve kaza
ları ihtiyacı için 13 3 ton buğday 
veriliyordu. Bazı kazalardaki na
hiye ve köyler halkı.Mn da istifa
desi için, Fiyat Mürakabc komis
yonu bazı esaslar tesbit etmişti. 
Bu mu1ıim iş ıhakkındaki talim at· 
name ahiren ha-zırlanmış ve buğ
day, ekmek işi çok pratik bir tarz. 
da halledilmiştir. 

-o---

Bursada Yakalanan Hırsız:lar 
Bursa, (Vatan) - Bir çok 

hırsızlıkların faili olduğu anlaşı
lan Hasan oğlu Muharrem Cıgo 
ile Mural oğlu Mehmet Bayın
çör )'akalanmıştır •. 

27 l kin cik anundan 3 
S u b a t a Kadar 
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Muhtelif Hatlara Ka lkacak Vapurların isimleri 

Kalkış Gün ve Saatleri ve Kalkacakları Rıhtımlar 
Karadeniz battuu - Sah 12 de (Ege), Perşembe 12 de (Aksl 

ve Pazar 16 da. (Kara.deniZ). Galata uh. 
mm dan. 

Bartın llattına 

Kara!.lp tattma 

tmroz battıua 

Ayvalık b:. ~1ııaa 

hmir sürat hattına -
bmir aralık postıun -

NOT : 

Salı 18 de (Ana.farta), cumartesi 18 de (AI 

tal ya.). Sirkeci rıhtımından. 
Pazartesi, Salı 9.50 de, Çarşamba, Perşe.-ı 
be, Cuma 16 da (Trak), Cumartesi 14 d 
(Marakaz) ve Pazar 9.50 de (Trak). Gala 
ta. rıhtnnuıdan. 
Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 de (Ma
rakaz). Galata rıhtımından. Ayrıca Çar
şamba 20 de (Bursa), Cumartesi 20 de (Sa
adet). Tophane nhtnnından. 
Salı ve Cuma. 19 da. (Seyyar). Tophane rlh
tunından. 

Pazar 9 da (Bartın). Tophane rıhtımından. 

Çarşamba 15 de (Mersin), Cumartesi 15 d 
(Kemal). Sirkeci rıhtımından. 

Pazar 11 de (İzmir). Galata rıhtımından. 
Perşembe 13 d~ (TJrhan). Gala.ta rıhtımın

dan. . 
Vapur seferleri takkmda. her türlü mali)mat aşağıda telefon nu

maralan ya::ili acentelerimizden öğrenilebilir. 

Galata ~ Acev.telJti - Galata rıhtımı, Limanlar 

Galata ŞuN Acent.ellği 

Slrkocl Şnbe Acellkliği 

Umum Müdürlüğü binasl 
altında. 

- Galata. rıhtımı, Mmt aka. Li· 

42362 

Jl'l&n Reisliği binaaı altında 40133 

- Sirkeci, Yolcu salonu. 227 ~o 

556 

I 

'~--·--------------------' 
Devlet Demiryollan ilanları 
21.1.941 salı günü pazarlığı yapılacak olnn 500 ton Blistcr bakırın 

işlenerek mamul halde idareye teslimi işinin pazarlığı görUien lüzum 
Uzerine 7.2.941 cuma günü ~aa.t 15 e talik edilmiştir. <381» 

* Muhammen bedeli 24038 (Yirmi dört bin otuz sekiz) lira olan (60) 

kalem Ankara hastanesi ahşap eşya ve mobilyası 4/2/1941 Salı günü 
saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankara.da İdare binasında satın alına· 
caktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1802.85 (Bin sekiz yüz iki lira seksen 
be.'i kuruş) hralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları 
ve tekliflerini aynı gün saat U de kadar Komisyon Reisliğine verme
leri ıa.zrrndır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara.da Malzeme dairesinden, Hay· 
'!a.ı·p~ada Tesellüm ve Se-vk Şefliğinden dağıtılacaktır. (338) 

Kayseri Tayyare Fabrikası SatınalJ111 

I<omisyon un dan : 
1 - Fabrika civarmda. 2500 metrelik fO!c yolu ln~ ettiriJeceı-tıt, 
Z - Mulıammen bedeli 16850 liradır. :tfuva.kkat teminatı 126~ 

radır. 

3 - İhalesi kapalı zarf u.sulile ye.pılacaktn-. 
4 - İhale tarihi 30/1/9U perşembe günü saat cll> on birdedlt• ~ 
5 - Zarflar ihale tarihinden bir saat evveline kadar kabul ol~ 
6 - Keşif, plln ve şartname, Tica.ret Odası ve Nafıadan alili 

ehliyet \eSikalarırun ibrazı şa.rtile komisyonda göı-Ulebilir. ~ 

7 - İhalede Ticaret Odası ve Nafıa ehliyet vesikalarının 1 
mecburidir. (206 - 305) 

~~---~~~---------------~~~~--_./ 

T. İş Bankası 
1941 Küçük 

Tasarruf Hesapları 

Ilı.ramiye Planı 

- -

t S4t IKAAMIYELtıd~ 
1 adet 2000 Liralık = 2ooD·..- r 
3 > 1000 > =3000· ..... , 
2 > 750 > = ı500...... , 
4. > 500 > = 200o·..... , 
8 > 250 > =200o· ..... , 

35 • 100 > =35o0· ..... , 
80 > 50 > =4000 ...... , 

300 > 20 > =6000 ...... / 

Keşideler : 4. Şubat. 2 Mayı9• ı 
tos, 3 lkincit~n tarüııerıııdo 
pılır. ~ 

'--------------------::::::? Sahibi ve NeıJriyat MUdilrü: AHMET Elllı.'l 'l' ~ 
BaelldJit J"el': VATA){ M.ATBA~1 
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