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Bulgarislandan 
gelen bir tahrik 

Bil, Törldye ile BalpıWall 
......... "clallm ~ • ........ ........ ...... 
.. w ...... ............. 
llmdi llüer alıy--.Ne 

~~-llal
pr devlet adulllumm .. 
......... nn - Bulgu miina
.a.etlerini boımıU&, dalla .... 
-.k l!lltidad•m göıttermif, ..uı 
lcla icleta hlr Wıllb _.o et
-.lş meoeleleda me;www Nh-

Ekmeğin kilosu. 14,S 
kuruştan sablacak 

Narh önümüzdeki Cuma gilnü 
sabahından itibaren başlıyor -

lediWiğiai lfifmedA' - - ~ . 
Perşembe akşamına kadar ekmeğin fiyab bütün 
fırınlarda 13 kuruş 30 para olarak satılacaktır 

S 
otyada Çlk&D Zl.rya 
gueteai 29111/940 t.a
rihli nüshaamda, Welt

Pressc ajansının Romadan ver
diği kaydı De, clikkate p.yan 
bir haber De§retmektedir. 

Ajans, Alman; memba ltal
J'Ul; neşredildiği OTg&n da Bul
ıar. Artık bu havadisin kaç 
türlü maksada hizmet ~tmck 
için ortaya atılmış oalcağını 
tahminde ..ınntı çekmeyiz. 

Bulgar gazetesinin verdiği • 
laavadisi fU suretle hlilba ede
eeğiz: 

Von PaJlf!ll .. m Anbr&ya dön
lllesin4en, Smyet Hariciye ko-
1illlerliği umumi kittbi SoboJo
fun da Sofyayı r.iyaret etınesin
- soara, kalyan gueieleri 
tok yakında iki mühim mese1e
ldıı halini beklemek icab ede
tıeğin.I yumaktadarlar. Birinci 
lneeele şudur: Almanya iJe Sov
Jet Rusya ve İtalya mllşterek 
bir telebbüste bulunarak Bul- ------------------ --- - . =-: . .:~~~•: Yunanhla-
... isteyeceklerdir. lkfaci me- ............. .- M911illli,.. 
8e1e de bunun neticesi olmak r 1 n e 11 n e 

• 
Bu sabahdan itibaren. tatbik 

olunacak yeni ekmek narhı dün 
belediye İktlsad ıliklürlüğü
nün talebi UY.erine belediye dai
m! encümeni tarafından tesbit 

l 
olunmuştur. tktısad MUdUr
lUğU tarafından belediye encü· 
menine bildirilen npor .. fiyat 
mürakabe komJayonu,. tarafın· 
dan un flyatlan için teabit olu· 
nan yeni fiyatlara istinad etmek 
te icli. t 

Belediye daimi encilment ta· 
n.fmdan a~ kabtı1 olunan 
.btt rıwora ııuaran ekmek nar
hı bU aabahdan itibaren 3 gün 
pıer't olmak irıere 13 kurut 30 

(lr.nu •yfa 1 .0tUI) 1 de) 

iki italyan 
Geft~all 

Diba ............ taMt -- tip& .....,......,_.,...... ......... 

BULGARLAR 
NE İSTER? 

komitesinin 

IDelhuzdur. Bıı teşebbüa muvaf-
fakıyet t.nin ettiği takdirde, .... • • l•n ......-rd• Roma, 9 (a.a.) - Stetanl ajan yiyen ferdi 
4kdcn.i2ıde, Yakın ve Usüşark- geçen I* lngllla kruvezltll• sı bildiriyor: 
ta taldb ollJIUl('Ü ııatı h~a- _ aOn Atm.,. geml81e Bir aster1 tayyare Roma ile To - 12 -
tın pllnları brarlattm)aeaktır. i rtno arumcta seyahat ederken . . VA Z A N; 
llu llriDCi mMJe ;ile çok m1Uıfbi ve sikalar harb• ~lttltl blldlriliyor 1 er 11uor1 a r henUs ~ bir aebebden 'l kl Kakedouy~ komitemnın faa· A 
ebDakla. beraber, bira& talik e. 11oııf.evWeo, 9 (La.) - Bu· -----'----- nüıı\IMlelde Pi•~da- ~ıitib:-U-,.!:'kye~ • N. K. 
"ilelilir. i'akat mrSadai güııün gün almaıi ve mahreci teabit e- biliMeki :Acgui ı )'ere ... • _____ _... ................ ~ .... 

••e~r; ~hal--!a"" ... iıa~~ italyanın h arhe ~b·.:~=-~ ıan~ .=: F1~a::"T1a1r: bir~::'..:e· :: ::=~= ~ -----nNt ... • ..._. anr ..ııiWe 85 bMr prb "'"'"'" "L...~JıM uı · *"---• ...,....~ llıJıie.,.. :ve dalla eolf çetelerle ve um~ &· 

Balkanlann ha~asmuı ~k sa- çok'an hazırlan ..ar& Drt:n .. ilei iie Alman de A Be Avkaya ara- ~· uu.a.:.:::: U ~ ~.;iİ .. dha MIN• OIPMnh pklnmaJarla ecllebl lllidU&· 
kinleşmiş elduğunu kaydeden l • k01'81ŞJ arumıd& bir müarebe mıda kiin 8imar& mevkiine dot Pietro r.ww ~ . e va ~ h0k6metinin VaWonyadaki si leBiııi davet etmek \'e onun neti· 
ı • __.. ~ Bu konan nı ihtiyatla ilerlemektedirler. Aldo Pellegnnı bu kaza neti~ _ _. .... H . .J.l- te cih edi ~•-...&.a.a- 1-tif d "" ----
:.::11~~r~~~ dıg~ ını gösterıyor ~on CutJe fle mukarebe _ __ <_ .... _u_._,_,_• _ı_.a_tu_"_4_•_•_> Binde ölmüştür. ;-f~~"ki ~ ka: ;;;;--~u;ler~i:.e:Seci; 
Jerin hallindt-Jı sonra ha\"&run • etmiş olan 4Jmaıı gaqieidfr. Ha r b IWJU l&tlfalanma....... mitenin tarihinde blrtnci fulı da umumi ayaklanma huırlığı-
arbk ut'i olarak sakiııleeee<-ii- • lyi ma16mat alan mahfiller • ~-- .__..., Londra, 9 (&.&.) - lılu.takiJ tePil edebOir. llambk ve tat- mn tamamlandığı 1903 senesine 
De emin-buhmmalltadırlat". Bir ltalyan emri yevmi- de bu haberi teyid eder malbıat r ' Frauas ajanm ~: 1 _16 __ devred ___ olarak _ _ y1ne _ _ a_ynca ___ __ < .... _u_ .. __ )_'•_
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Fakat. Türkiye_ Bulgaris-fsinde Yunan hududuna yoktur. V 1 ti ~:~~='a:: SABAHTAN SABAHA: 
tan münasebetleri değişmediği ant hUcum edllmeal lıılontevideo, (a.a.)" - ~nu- 8 Z J/ e raı Devecclıi ve Cavagnatlnm 

takdirde vaziyetin ne olacağım bildlrillyordu bl Atlanttkte lngilizlerbı Ent· ı istifalarile mevzu istifaların ha- K a r a n l ı k 
da ttaıyan gazeteleri kendi ken- • repriae kruvar.6rllyle C&rnar • talyanın beı aylık kikt manasını tayin etmekle met 

ifi1erine 861'•~. ve bu waH von Castle tarafından kaçmağa h b b•m '(1 ~bini" v ka 1mak 
~k ehemmiyetli buluyorlar. Atina, 9 (a.a.) - Atina a-ı mecbur ec1i1en Alman korsan ar 1 DÇOSU aze er, n ıge pı • 

· b"ld" · ~. tan içtinab etmekte, Bitlerin va.-
Fikirlerince, bu trualin cc\abl J&DSl 1 ınyor: ~· gemisi arasında bir deniz muha- ziyeti düzeltmek bere son siya- . 
henüz verilmemişt.ır. Fakat ge- Bu sahalı çıkan gazeteler rebeai cereyan ettiği hakkında 1 HIKMY;-rii.oAZ 1 si sllkfınet perdesi artas1nda • 
~k Türkiye, gE:rt-k Bulgaris - Pindos dağında Yunan kıtal&- teşhis edilemiyen bir radyo is- · - bütün gayretini sarfederek bic; 1 
tan hidiselcrin bundan sonra n tarafından imha edilmiş olan tasyonu taratmdan verilen ba- it.aya ......._ oa1lllıt'Jll etıphesis yeni bir darbe hazırla -1 

Julia ismindeki üçünctl İtalyan dığı mütaleasmda bulunmakta 
cereyan edecek anJdpf tarzla • her bu sabah henüz teyid edil- slatl, Almuy&lllll mi&teftld ve bu hususta Museolinlnin mu-
nndan bu yenı vazıyete bir c;a- dağ fırkasının dosyalannda bu- memlfti, Bu hUerin mevkii a- e1ank barhe glrmiftl. Ba ta- vaffaldyetsii!tklertni aynca bir 
're~ mecbur ~alacaklar- lunan bazı fotogt:aflan ve ~ eaiı. ~ biline:ı lçanan ıOı Som meydu lll1lharehellln aebcb ol&Nk göstermektedir. 
dır. vesikaları neşretliiektedirler. genıiainia ya•aı,,.,..., Bit.imali- de ıra m eebh•' 'a "6n Bil" b~ iUıi iilb"m ntdf 1lllrM 

İşte havadıa huni.an ibarettir. Bu vesikalar ltalyanlann çok- ne UıtJnad eden '* tahmin ~1- ~ )wdlp lnlrMh ...._ tan sonra düpwı hava kunet-
b- .. _ .... _ı-L1• mu· .. - •---·-· beyan- tanberi Yunanistaın istiliya ması varittir. '-ıWM tlU'lhe -.dit eler. lerinin tekrar l)iddetle taarruz. &Al -uu.A ~ -.v 1ara başlamış olma• basılanDı, 

-.lan evMl ha.yretinüd ifade et- hazırlandıklarım iebat etmek • Entrepriee ile korean paim MIMa ~ S. .mı- Bitlerin y&kulda yeni bir istll& 
ineğe mecl>UnD. ltalyan gaze- tedir. kar~ takdirde · Alman ili pçtlll Mide baab Alp- t.etebbtlsilnde buluıut.cağl mtHA • 
teJerinin eter bir şey düşünme- Vesikalardan biri 21 tetrlui korsan gemisinin cldtll bir mu- lerde bir lluelret Priilmtl- bausına bile eevketmektedir. ltte 
le halleri v• mecalleri varsa evvelde )'ani tlltirnatomun Yu- Jaarebeye d&y.nm111 p muh- y....._ PrMM ' ' r • Jlr-· =~=er.::ı~ :Ü 
~ yüksell1erden uçarak (So11u ayf• & aütul\ 1 ti•) temeldir. 1111 ~ ~fe _., llhaada buJunmafrt&Cbr,. 
'-tl'a memleketlerin işlerine ka- oWa. ...,...._. ..U mita- Her halde fnSilis p.zet.eleri. 

;;~~-~.- =--.un~ Valilerin toplantısı ==--- =:.~=s:::=~::= . ,,..,.-uç .,.....uaau --- tW,............... .._ etmekle beraber, mih\•eri hırpa· Kadm - ...._.. yUsibıdea evla yol•u ~ 
ileler çok daha Ameli hareket et- Ö / " • d k p aiamwde. k e • d l a I a e lamak üzere ltalyaya yeni di.r _ I •ı.. Ya 111ı9>·llue;rl _, 1Nlu7or.a hDIZll' laerif!. 
ibiş olurlar. Bulundukları \"&• r J f a re mın ta asına --- llir llle't1d ffıllmMl (Sonu uyfa 1aütvn1 tta) Erllek - .... MllMM kanalm! .. 
lllyetten nası) halis olacaklarım • • .. daftZTPr'o idi. Yüm AllDaa 
dllşümneyip ~e "rork. Bulgar dahıl valıler dun _t1:ehrimiz- ....... balJle eWe e.llea p Ut u u T ramvayda, otobüade, \•a- ; kal'la.r. Görülllr ve ihtar ediline s1niinalıebetlerin ~ı ,.e r mmafferiyt-te IW,.U. be- ---~-- 8f8Ş Ç ft 0 pur kamarumda sigara onlar da~ atgaralaruıı sön-

d t l k •• •• "/ "' içen gördünüz mtl? Hayır .. En dUrlMll. 
Almaaya ve Sovyetlerle müştc- e op anara goruştu er ava ortak .... Oiaat ve Esrarı 1 uzwı Wr yolculukta. en tiryaki- Şiıildi -~ bir m:ın!eket 
rekea teşebbüste bulunaeakla- .ıw Seuna -m ~akı'-- 1 bil b-..ı-- daftal bı rw .. ıtav~. Hükumet ~- ,,..,- er ~ sa.~~; pek şiddltli fılOtQa yurcı. midafaası ı .. ru 
rını ilin etmtıkri Jtaıyan ~f- lıer9euypadifmedi. lhlJla mU.e~desı oqnayan, ifa edil- clddt tedbirls aldı ve hepim'&e 
kiı-ı umumiyesine kendilerini Diin sabah vili.yette Vali ve Tekirdağ valisi Salim Gilndo- llluedea IWyaal&r lmdNt Meraklı, heyecanlı, m~rı tak~.cezayı ~-- ışıklanmızı maakelemck emrini 
Almanya ve Sovyetıer Birliği Belediye Reisi Doktor Lütfi ğu, Kocaeli vallsl Dya Tekeli w ~· dlaya- kııa zabata romanı 1 mıyen ernrı yerm~ getlnr. Ba. verdi.; Bu karanhk..emrlne hııl-
dereeesinde dünya politikasın- Kırdarm. riyaseti altmda Lıarei iştirak etmltlerdtr. Toplan~ p w.t MNek hld'nler a- pek yakında Türkün en kuvetli haaletlct&r. kın bir *ktrik slratl ile intı • 
da mileMir imif)ler gibi tasvir örfiye mıntakası \"alileri bir idarei örflyenin tatbikatı mev· nmağa ko)'1ddular. Bununla bel'aber •yda, yıld:\ b:ıkı karpamda hayranlık duy-
eaerü daitii bir pııopaganda toplantı yapimşlardlr. Toplanb- suu bahledilm1'tlr. Bu toplantı- ~ lligllk 8nz MdM ta- "YENi SABAH., bir bu emı:e-mobalif hareket et. duk. Bir geoede biltün sokalmr 

ıı:a -.ı.:-...: valistı ~ ~---, ' -'-.._._ -1:-1. u.• ırn-- mek iatiyen liübaliler de. )~ır de- vo evler karanbğa gömiHdtL 'fek 
B'l! ,- (Wl(d YAl..ÇQr J. . -~ r~ ~-.· 18 'ı(an.-- •-•~YA vıur (leftu •Yf• 4 .Otun 4tl•) Si.llıal~ j)Jdir. Bazan .gizli giali. bir Jr.ö- ı§lk. Mtti Jair topba iha,..._ 

..w. ı ...... t ., ~ ValW a... A.Mi>y, oğ!U iştirak'edemm~r. ~ ....... _ ... _ ___ ,ı· _.. 4'"-"amm -tıı~ uı.. ,...,_.tefa..t,._q-~ 



Sefalet sahnesinden 
ihtişam ve refaha 

birdenbire geçiliyor. 
Hindistanın birço 
kasabalarında or 
sınıf halk pek az .•. 

H;Ü~E EDI~ 
No. 13 

1 lan vcsalr yırtıcı ms.hlüknttan 
yedi ta.ne cana\'lll' \-urmuşlar. 
Yanımda oturan bir Hintli: 

esaı ı nılqH a 
· atlarına O ara 

zam o unu 

As?1 r riro. zo 
şehri111izde ııa ılan 

ebsrrü er 

JO Ilirinci!~nnn 1910 

Y. zan: 

~;~~· . Salih Mur tl U~I~ 
Zehirli gazlardan 

-!

Karbon di oksid 

Sıra Afrrn ubide1crlne ~ 
Onları mı ırlerc ay ışığında 
g~sterm k adet olduğu için bir
kaç gun l. ledik ve bir sabah 
erken ot mob~ beni Agra.ya 
göttirdill r. 

- "Bu .Racalarm, sun'i birer 
ccngelistanı TI:.rdır. Böyle asil 
misııf irler geldikçe bu hııyv;ın
lnnı afyon verir sonra ortaya sü 
rerler. Bu ruretle hi~bir tehli
keye düşmeden misafirler nslan 

Bu varidaUr; 1 tnnbul Baytar müdürii. ve 7 arl<.a ael Anf,arnya giden lstanbul 
da para Ut ul si 1 P1.1rti MUfattlşi şehrimize 

Nefes \ermekle vücuddan çı
kardığımız karbon di okf'Hl gazı 
havada fazla mil\tarda b \unur
sa muzırdır. K :ı.bal od rda 
tehlikeli miktan.ıa bulunduğu 
i '1diası doğru d\!gık.ır; nadır 
nhvnldc bu haddi buh.r. rılha· 
k.ika teneffüs a.miliyesı içın az 
miktarda ( karb1n dı ok uiJ ga
zına ihtiyaç dn \ardır. 

Y v:Ja. bırkaç köyden geçtJk, 
birçok l.tylü kafilesine rastgel
dik. En k kadilllruile alAkadar 
oldum. l'i!'ps0 nin yüzleri açık, 
ayaklan çıplak. Arkalarında 
renkli be lerden yapılmış, bel -
den b:iz. ülü etekler, üstünde m
kı dW-m y klelder, başlarıruıı 
r..rk.....,ın..1 tılnw=ı uzun örtül.er. 
Hcpsind ü.r~o ~ bilezik var. Sa.l
l:ı.ru. sall na yürüyorlar. HinUl 
kadın, ister köylü, ister prenses 
olsun ·c.. ne mahsus bir odası 
var. Koy <' .-1(',. i rrunurdan yapıl
mış p: '1 el.erden ibaret, hey 
sinin d .. n ı ~rnan, hepsinin orta 
sında gtbrc :y .~'lnlan, çamurla
n knrun~u . y ... hut balçık hııline 
gelmı m 1 nlm-. Erkekler ka-ı 
c!ınl.cr n h:ı sthhatsiz göril -
ntiy r. E d k1 pı önlcrlndej 
taht'\ ı-.., \. tin üstüne u-

orlar. Benizleri sap-
dc hep ·i mtmalı. K.ıı

k • V\ etli görünme
si l ki !l , lamlıınnın sağ 
kalın .:.· n olac2.k. Yolda Nuh 
yılından. 1 lm:ı iptidai su depo
lan g(ıc Un'. Du köylerin hepsi 
insa.n:ı " ·" 1 za-:nan içlııde ... " 
ha\'a31 l "'ltırıvor. 

ve kaplan vurur." dedi 1 
Bu hakilmt mı, yoksa şaka 

mı bilmiyorum. Faka.t buna en 
çok İngiliz :mi.satım:- güldil. 1 

Agra (a:rkeo!oji) eubcsinin 
başında. En.sari isminde genç 
bir mUtchasms vardı. Hayli eser 
sahibi, ta.nınmş bir adam. Bizi 
o ~ezdirdi. "Tru;mahnl" in mi - • 
mar Sinanın ~lerinden biri 
Uırnfından yaplldını söylc
dL Hamdullah Suphi duysa ne
kndar memnun olurdu.. Taçma
halin kendisini evveJA büyük sa
rayın terasından gördük. Gilneş 
\'Urmuştu. Uzakta.n üstüste atıl
mış, hemen uçacak bir sabun kö-I 
piiğli yığınına benziyordu. 

Taçmalıale kendi ba.~ bir 
ehemmiyeti olan camiden giri
liyor. Binaya giden iki yol ara-

1 
sında, iki tarafı servi dikili, meş
hur haviız var. Bun.dan sonra 
birlbirini takip eden mermer 
taraslardnn çıkıla.rak asıl binaya 
vnnlıyor. Ben, tara.slardan birin 1 

de oturdum. ~-mahali uzunu
zun seyrettim. DtvelA müphem 
beyaz bir küme gibi göründu. 
Sonra yandan çıkan ay yüksel
dikçe bina ayduılandL Kubbe-; 
sin~n ve cephesinin ya.vaş yavaş 
tatlı bir ışıkla eekil almam ada
ma çarpı.nb vcrccck. kadar gü-, 
zcl. ( \'Bl') 

Ag;, ~·, UllL~aı· ve çok fıka.
rn bir mat Beden girdik. Oldu
ğu ycrıl ·an ve ölüme mnh
kCım • ~ .. ln:-ı C'n bariz nü.muncsi 
Bana r i ki, l)a!ıka.J.ık arayan ersinli Ahmed pro-
garp n ~rririni bu manzara fo&yonel mi oldu 
mcınm.ın r~ hile, ~ııla.nn orta- Haber aldığımıza g&e Gre-
ruuı.ı lir.11 •• n. mdm hır tek ş:ırklı k 'vril 1 
mlit.."(':b:'-.iw c •• n:?.Z. Mütevazi bile ı orumende olduçka & en ve 
ols.ı. in · • .ı bir hayatın şart.la.- ·son Bertin olimpiyatla.rmda dün- 1 

nnı hr L: lmıyan bu sefalet yu- ya üçüncülüğü k8.7.3nan Mersin-
1 vabn ne ı. <lar ~~uk ortadan li Ahmed, profesyonelliğini ilan 

kalkars. o kadu~ ıy~. . etmiştir. Eğer bu haber doğru 
Bur.:uı. H ntlılerın temizlik . be lmilcl . ı 

mes k ;ne'· va7Jyetlerini söyle- 1~. yne mzamname mu
mek ı; ·ır. ~eskcnleri neka- cıbıncc Ahmed bundan sonra 
d.ı.r ~kı t!cri ııckadar parça 1 amatör güreş c'kibimiule yer a-ı 
parça cı t • lsun halk tabaka- lamıyn.caktır. 
sının \"U ı t mizdir. Hindu 
ve Mm r n, l epsi vücudünü 
ve ark'l . . ki c..,vn.bı --pek te- ·===;:'= 
miz su • m .. sa hile- yine yı- 1 
kar. B·r Hr.ıtli fıknr:ı knlnbalı
b'1nJa. A \. 1 a si cmasında duy
duğunlli.. t :-. n:yak kokusunu hiç 
aJmazs /. l'akir Hintlilerin yal 
mz: ycrC' tt• urmek, eliyle silin· 
kürm~l: tı a: kın başka yer-
lcrind.;; Cı • n cirldn adetleri 
' ar ır G •• ı l·öylerdc lfı.ğımsız. 
l kt ın . ,. lli t bir koku var
dır. Fal ... t k:ımı:.ınin vücudü kok 

uo ıy 

)'apd cak Şl 11ıüdde · ımumzlig~ e verild. 
öğrendiğiıW.e g6re, Hava ı 

Kurumuna tahshat temin ct
mc~t maksadiyle lstanbulda bu- ~~:u?:bul be'cdiyesi bayta~ ı~ruetine ve belediyeye ynpıln.rı 
lunan \'esaiti nakliye biletlerine mtiduru Esnd ~·sen ve mesaı bir ihbarla kra olun:ın tahkikat 
yapılması Jaırnrlaştınlan ıo 

1 

nrkad~larındn.n ı baytaı: ı~- neticesinde t:ıhnkkuk c~ 1·c 
para um bıı.klnnda şehir mec- rinde hayva::ı hasta.hruıesı mu- j tahkikat evrakı belediye mi~et
lisi ta.r:afındaıı verilen karar n- dürü de olduğu halde vilayet, ~1cri tarafından hıızırl.ı.nmış

zerine hWdmıct Büyük Millet 1 idare ?~!eti kar~iyle müddei- 1.ır. 
Mcclislne verilmek üzere bir laı.-1 um~lige -~v~ı ol~uşb.ı:- Baytar müdüriyeti, müteaddit 
ııun 14y:iham hazırlamıştı:t. dır. Öğrendigınuze gorc kendi- defalar J:aJdisine Yoribı t;ıhsi· 

l.Ayilı&da yap:lacı:ı.k zam lerine isnad olunan suç "vazifci 

1 

rotı, gayri kruıuni bir §ekilde ı 
lstnnbul, travmav, tUncl ve s~ l mcmuriyelerini suiistimal., <lir. sarfetıniş ye bu §ekilde snrfe-
valıili mücavire deniz ııakliyatl-ı Suils~ hadisesi bundnn dilen paraların 135 lira kadar 

1 

n:ı ve tren banliyö h&tlanna bir müddet evvel Dahiliye Ve - olduğu nnfa~ılmı.stır. 
miinhamr ola.caktır. Bu suretle ~,..._ ______ _ 

Hava. Kuromıına temin olwı.:ı

cak Yaridat !ellCde 250 bin lira 
olarak tnhmin olunmaktadır. 

Bu kanım layihası meclisten 
~ıkar çıkmaz Bava Kurumu 
~elıri.mizde inşası kararliı..ştınlan 

par:ışut kulesi için derhal faa
liyete geçecektir. Paraşüt l.."llle
sinin yıkılan Taksim kışlası 

sahasında alınası muhtemeldir. 
IZulenin kat'i yeri şehircilik mü
tehassısı Prost tanı.f.mdan ka
rarlaştınla.caktır. 

-->oc-

rup dan yenid n 
mal g idi 

Merkez! Avrupa ve Ba.Than 
memleketlerinden Tuna yolu ile 
dün ymı1den bir parti mal gel
miştir. Bu mallar arasında pi
yn.samızın lj:iddetle muhtaç ol
duğu. bazı demir ~ kırtasiye 
malzemesi, makine aksamı, e
.ıektrik malremcsl, fotoğraf ca
mı, civa tozu. teneke oyuncak 
,.e saire vardır. 

CJ 

y etme e o 
e· : EL. 

Vali bu akşam 
n araya gidiyor 

Vali ve Belediye Reisi Doktor 
Lfitfi Ifu'dar bu ak~am Aıık::ı.
raya gidecektir. Lütfi l\.ırdar 
Ankrada hükfımete, be!cdiyc 
\·e vilayeti alAkadar eden muh
telif meselcler hakkında iznhat 
verecektir. 

Bu arada. taksilerin münave
be ilo ça.lıştı:d.ması kararının 

tatbikatı haklnndn belediye ve 
emniyet 6 mcı şuhc müfüırlüğü 
tarafından müştereken hazırla

nan bir raporu da hükillncte 
verecektir. 

Rapora na.7.ara.n bu şekil faz
la bir benzin ta.saıTufuııu temin 
cdcmmnektedir~ Çünkü otomo
bil mü.5te:dlcri ayni olarak knl
mıştır. Bu suretle cvveke iki 
taksi tarafından sarf olunan 
benzin bugün bir taksi tarafın
dan smolunmaktadır. 

BELED/\'EDP. 

Aktarma bilet ~er 
lst:uıbul traın ..... "tly idn.re:siniıı 

tramvay servisleri ile tünel a
rasında aktarma bilet i!:ıdası 

hakkında bazırlndığ1 _proje ida
re tarafından Nafıa Vclruletine 
gönderilmiştir. 'I'ramYny seni.'.3 
leri nrasmda. a1darına lfüet ih-
dası hu.summda tedkiknta de-

Vata anan 
n uh ekirlar 
-0-

Fiyat nıürakebe l~omisyo:ıu 

vekfi.lçtten aldığı direktiflere 
göre ihtikfırla mücadcle~·i ~kl

dlendirmiştir. l{ontrol ckipl ri 
§chrin her taraf mda yapılan 

satışları kontrol ctnıcktediı ler. 
Karartma malzemesi ile elektrik 
feneri ve mnka.ra satışlarında 
ihtikar yapan yeniden bir k:ıç 
muhtclriı diln mürakabc komis
yonu tarafından ruüddciumum.i-1 
.lığc teslim edilmi~lcrdir. 1 

Bwılıı.rdan Mahmudpaşada 
Haçik ile arkada§ı Albcrt ka
rartma malzemesini :yüzd"' 50 
gibi fahiş bir Uırla sattıklaı·uı
dan, Bedri isminde biri elektrik 

fenerlerini 75 1 urusa satm--k
tan, Beyoğlu IIacopulo pasa
jında lstavri makara .satışln -
rında ihtikar yapmal{tan suçlu
durlar. 

U:onıtrol t~ldffıtı gc-!l.i43'i~ or 

MÜ!'akalıe komisyonu te ... kil&
tında çalı-acn.k lise mezunu ile 
yüksek mckicbl r mezunu nam
zc<llerin imtihanla:;, İstanbul 

1 
Lisesi saloıılannda ya:r:lm:ıkta.- 1 
dır. İr.1tilıa.na 100 talih vardır. 
Bun1:l.l'a ı;orul.:ıcak su:ıller An
l•arndan kapalı zarflu.rlı gcl-

B u lcıym tli sporcu un artıl( vrun °1u:::~__:_ 

mb:t.ir. 1rntüınıı evralu tedl.ik e
dilmek üzere Ankuraya gonde-

·ı , t. ı rı ecc ... :.ır. 

endini atletizme vermesi lazım Yağ va krema sa ış
ları borsada olacak 

dör.dU 
B:r m::ddettenbcri Ankarada 

bulun:ın P ..... '1:i mtifett.i;i Reşad 
Mimaroı::ılu dü.1 ~ hrimizc avdet 
ctmi,..tir. Pa.rti mili' ttişi Anka
rarl.ı yfüi.yct pa. ti ı.ongresi hak
kında. parti genel sekrctcrli
ğıyle temas etm~tir. Parti mü
fettişi kendisini goren bir ar
l;ada~;muza \'ila) t kongresinin 
25 kfinunu"'\ ·el e j apılacağ1nı 
ve 3 gün devam cd c ğini söy
lemi. tir. 
Dı;er tarafuın partinin orga

nize ettl~i ~kerl ı ;mize kL51ık 
hediye teix'rriıü ~clırimize ... gö
ı·ülıneruiş bir dcre eyi bulmuş
tur. Şimüıye ka l::ır 200 bin par
ça eo;ya tebcrrü c•luıımu:ıtur. Bu 
ı almma ınöaylar iı in yapılan te
bc: lıl r dahil dcği!d!r. 

Teoerrül~r Kuıh.y \•asıta$i
le nskeri mak~a. teslim o-
lu:ımaktadır. 

ADLiYEDE 

Balıklı 1-lastahanesi 
sertabibi beraet etti 

Tcouor Aspiropulo~ ac'Jnda 
bir ölünün paralaruu ahzü ga:;
bctmcl<lc suçlu B..ılılclı nuın 
lıustnlıı-ıcsi s~rı:..ıbib ve müdü
rü Y u ,..;_ Petı aki il<:? \'czncda.r 
Dimitri Ang !idio:ı \' h tabııkı

cı Y:mko istef .. nidi.,,in asliye 'ı 
ikinci c ımd:ı cl"\-.ıın f'den mu
ha1~em~ :crı diin ncticcl·>nmiş ve 
lıer ü _ sJçlu ölü Tccdorun 
parabrını .. dıkl · na d:ıir esas
lı b:r tlehl ye i.,b l or!.i1cme -
dığind'l!n lJ r t ctıui)crdir. 

Muhacirhanede hır-
sızlık eden Akif 

tevkif edildi 
Sirkecide ~.luha~idl'ıneuc o

turan .t'\hnıcd o 7 lu .A.ldf diğer 

muhacirlere aid ceket Ye sair 
giyecek e-;yayı <'alıp satmak 
~uçtıyh dün adliyeye YC:rilın~ 
"\ \! ~'apılan iL muhcı..kcmesi so
nunclJ. bal.)ruı1" t vldf müzek-
1:ere i k ·ımi 1r. Dava dos
yası ye :nri s~rgu lıikimliğinc 1 

lı:ıvulc olu::unıı.::tw·. 

Akciğer hiicrelerinin yüzün· 
deki ha,·..ı.da yüzde 5.6 dan aı: 
mikdarda. karbon di '>k id bu -
luı:ması teneffüs am Iıy ı ıçın 
zararlı olabilir. Bu taklLrdc te
neffüs çok bati olur, çün.dı bu 
esnada kanın dı~aı ı ~ tma.;;: .. a. ol
duğu kaı bon di oksiJ a::ı mat
lfıb mikd"l'lll idam" -dım 
eder. li'akat, maden ocaklarında 
oldui;'11 gibi, havada. fazl.ı mik -
darda. gaz varsa lm s fc r cıt,;c.r
lcrin s::.ı.lıhlarında.ki kon.ha ıtra -
siyonn dii§ürmek içın t~ncffüs 
seri olur. 
Ağır • porlardn. nesiclerimiz: 

kana fazla mikdurd:ı k rbon d.i 
oksid gazı gc,irirlcr. Kan heyin 
yolilc teneffüs adaldcr ıni kon· 
trol eden sinir rncrk<'ı..leı mine ce 
reyan eder. !~anda Z!\l mhc -
darda karbon di o ·si 1 zı var· 
r;a sinir merkezi det'lınl ha=ckete 
gec:ip teneffüs a lal "krinin seri 
çnlıFırı.:ı.,ına "eirb o!ur. 

Bm enalcylı a .d~cr vüzl~rf 
ci \'a:rında. lrn.ı bvn di ı · 1 ile 
ol...sijen gazları aı :ızınd kı nıüva 
zcn<'yi temin eden t ~u" ü., ada
lelerinin idaresini U·"nıı.cı etmiş 
olan bnyJ!imizdeki ı. u ter idbi
nin tesirle' idir. 

Teneffüs mekanizm sın:ı kim· 
ye· i yo1 ::.ı la. lıi.ırum meselesi 
başlıca. lı:ırb ""'fı.hhnndatı bıri 
olmu~tur. ~ .... hirli ga ho.ı bi yeni 
bir harb u · ııu d<.>ğililir. Gre .. ta.
ı Hı. iicri, l,W-ürt dumanlarmdaa 
bal•settiiti gibi tari'ı1cn ı>vvel
ki d2virde y:ı.51y:uı.I:ı.r da d~.,mao 
l 1rını m!lJ'aralannd. n '.un'lnla 
cıkm.ağa mecbur ederı rmi~, tıp
ln tav .an avında bı1g · ı ı~ulla.nı
bn l:r w:ıul gibi. I~ ~·!.ffi h..ırbin
d<' s. ·us~opol muhas:ı.r::u.ınd'.3 
Lo''\i Dundouold ki.ikiirt i tlına· 
liııi teklif ct.mirse lle iııs.ıniyetP. 
mugayir olması } üzü;ıd ·u redde 
dılmi!-lti. 

Lfılıey hongrefinc i tirak 
eden milletler zehirli g:.17ların 
harb.l" l;:ulln!lılma.~ ....... :mı. k:ı.mr 
\'ermi lcrsc de bu k mı.r gc<'C'O 
büyült ha hl" bozulm;.ı:-.tu. O t.:ı
rilıe gdiıı ij kad:ı.r 1, ı b oy;ınu 
c ntilTcnl"r içi"l en te:ılıl·e!i bir 
spor addor1ilmi,·..,~ d., o l ·u bd .. 
iı1r·anlann birb'ı ini y<.fnmesi için 
ilmjn iiğıctebildı;i h r muzır 
H'vden is• ifade··~ kalJ· 1 • lardı. 
Hilckim bu barbde ,le b m3 ben
ze :!Plcr r;üı iJy.:ıruz. 
a~ ..... ~ ~:~ı·bde ':'l1<'yda:uı rık:u; 

ze1 irli gn.zlaı~ :·~rın:ı bıralayo
ruz. 

Balıkesirde atlet, lstanbulda. 
Güneşte futbolcu, Fenerbnhçede 
tekrar atlet ve tch-rar futbolcu 
olan Melih nihayet dokuz ay gi
bi sporcuyu hemen hemen öl
düren für ceza ile taltif edildL 

cforek yaptığını söYfüyor. Ve 
ne yazıkır ki iki doktor da Me
lihin hasta olduğuna Şıret ro.i
yorlar. 

Bize kalıtım Melih l:an.,ık ve 
ı;uratsız ~ topun knhrindcn 
kurtularak milli bir sporcu, çok 
temiz ibir atlet olarak kalmalı -
dır. 

Şehrimizde krem::ı. veyrığ satış

lnmun oorsanın iııtigal mevzuu 
içine alınması için alakadJ.rlaı ın 
yapt.ıklan te~elıbiis Boıl>a '\'e 
Fiya.t Mürakebe lromisyonu ta
ro!ından ka..."'ul edilmi5tir. 'l'rk
lif Ticaret Odasm::ı bildirilmiş -1 
tir. Bu hususda oda meclisinin 

1 vereceği bir karardan sonra 
krema ve y:ığ sutı§ları bor&'.lda 
yapıb.caktır. Ye bu maddeh:.rin 
de Borsa fiyatları hcrk"s t.a
rufındn.n kolaylıkla tcsbi t edile· 

Bacakları l'esilen gencin diye
f ini şimdi kim ödeyecek? 

SABAHTA• 

SABAHA 
Karanlık Emri 

( E ~ trı~nfı ı i.1e uy fada) 

kadar nık sızmn.van r,ok1.klun -
mız, cacl lclcrimiz, tTlh. lle!eri· 
miı var. Bunlardan biri Harbiye 
ile Ni nta 1 arasınJ '.J yoldur 

T .. rk ye Ecnebi 
SENELiK 1100 Ki"§. 2700 Krı. 
6 AYLl'K 750 :t 1450 • 
S AYLIK "00 • BOO • 
1 AYLIK 150 :t 800 • 

10 D rırcı;dnun 1940 Salı 
1 Z k de 1359 

27 Sontev.ln 1358 
Gün :·s Ay 12 Yıl: 940 - Kasım S! 

OOnq 0Clı ikindi 
!!.33 '; 26 9.47 Eunt 
8.1! 13.07 15.28 ,VuatJ 

A.kpr.ı Yıt.ı 

12.00 1.Z9 
n~ı 

T 

Ezanr 
V.-ı;atJ 

ııYen: !:tk:ı > c:ts:ı;forlton yavl.tr 
ve evr.ıı.k "'~re:!llıln edllmedn t.dı 

11luı:mı:ı ve t· er n k:aybolm•ann. 
din C:~ ıyı h ıı blr r;ıuııllyct kabul 

Kabahat ne Melihde, ne lc;ki· 
lii.tta, ne de niza.mmımelerde ... 

Türk futbolünün son r.aman
la.rdaki fıkibcti ve kurbanlarının Melihin sporda yaşaması için 
çoğalması, bize bu sporun bir nyaklanndaki beş ISfl.lltimlik 
daha öldüğünü gÖ3teren misal- l.ramponlıı ayakknblnn. kafa
lerdir. ' smdaki sevmediğim.iz zilınjyeti 

Ttı.lihin ne garlb cilvesidir ki kaldırmam lizımdır. 
daha. dün 11 inci Bn:lkan oyun
larında yllzüınüzl1 güldüren, 
~ılgınca nlkı~ bir sporcu 
ayni tcşki1ibn ayni sab:\Slllda 
sporsuz bıraklıyor. j 

Melih çok sevimli hatta ha
zan da. çok çekingen olmasına 
rağmen Fcncrbahçe - Vefa 
maçında. m"ubare.ben.in imilleri 
arasında bulunması kafa ile 
hnsımlnnru yere GCl'Jll.eSi ne tu-1 
haf şeydir. 

Melihln bu hnreketi De Tür1{ 
futbolünün ne halde olduğı,ınu 
bir duha n.nla.yn.bilirlz. 

lzmirdeki Alb.nordu - K. S. 
K. faciası henilz hatırlardan 

~ıh."Illamışken bu mfieasif hadi
senin tekrarı ne dereceye kadar : 
doğrudur. Demek ki sakin, !fa-, 
luk ve temiz bir sporcu da kn
fıu."UU lnıllan.a.cnğı yerde maal
sef zorbalıkla dav~yı hnlletmek 
yolun:ı gidiyor. lr;in garibi Mc
lıh bu hareketi kcndmi kaybc-

Onu biz Fenerin yeşil ve 
güzel s.'l.lıamnd::ı. ynva.~ yuva.~ 

koşnr görmek isteriz, bu o1mıız.. 
sa zaten ırlvın>m>me .nrkasına 
y~fta gibi yapışınışbr. 

'ız liselerj rasında 

vo eybof mnçları 
Dün Emin.onu Hıılkcvinde 

kız liseleri arasında tcrtib edi
bn voleybol mü.s:ıbakalanna de
vam edildi 

11k maç, Işık Llsroi ile Çam· 
lıca Liseler.i ru-asında yapıldı. 

Çamlıca çok faile bir oytinla 
15 - 1 ve ikinci septte de 15 - 2 
zayıf raloöi Işığı birinci septte 
mnğlub etti. 

lkinci maç Kandilli ile l.s
tanbul Kız Liseleri arasında idi 
Kuvvetlerinin m iliıavi olmnm 
itibn.riyle bu knrşılnşma çok çe
tin oldu. lsta.nbul kız lisesi bi
ri:rıci septtı 15 - 12 ve ikinci scp~ 
b d:.ı ıs - 16 ka.z:ındı. 

bilecektir. l 

Dün ü ihracat 
!lırıı.cnt İ.! 1erimizdeki hara

retli iş er devam etmektedir. 
Dün muhtelif mcmLkct!crc 309 
bin liralık mal s:ı.tışı kıydeclil· 

ml~tir. Bunlnnn lasmı d.zarnı pi
ya.safarınıızda be1li b:ıJı bl.rer 
müşteri haline gelen Şimnl mc.'11-
leketlerine yapılmıştır. 1svcçc 
darı, Finlandiyaya deri, .isviçrc
ye p:ı.muk, tiftik, yün lı:ı.Iı, A.!
many.ayıı. cmiz, Amerlknya ma
vi haşhaş, Yugosla.vynya fın

dık revkcdilmiştir. 

-:ı>oc--

Konferilnrı 

Beyoğlu Hall.eı-inden: 

12112/9:10 perşembe gfü.ıü .sa
nt 17 .30 da. Evimizin Tcpelıa. -
r:ındaki merkez binasında. Deniz 
li mebusu ve UakJmt gaz~t&i 
Maı:p:nubarriri Necib A i Küçük'.l . 
ta.rafından verikook elan konfe
rıuıs, konfera.nE.cının r.ıa erctine 
bina.en tehir ~dilmi~r. 1 

Bundun lıirka~ gece evvel 
f.'; ~ha?:.c ) ok u~wı ela o:an f 'cİ 
bır lrnza:;; ı ve li'atihde olurdugu 

. unlru ılan Cafer isuıinde bir 
ge:ıcin tramvay llmda k:ıln
ı-a.:.r ıkı ayabrıııın czıldığini yuz
mı :tık. 

diğer • idl "'!" de: 
"- c ·r h r halde sarhoş

tu \"c n:ı.lındcn belli idi. y,ı]un 
orta.ı:ındruı rr"tmch.: ıkcn bir 
ot'l:n~.J ı ı.enii ine <;:-.rplı ve 
tmmvay yo1u:ın }U\a ... le.dı. O, 
kE'J.,dini .. op...rb.yıp t::.ı. ı.alkıncı
ya. kadar nrlmd"n tmnıvay gel
di 'e bu 1mza 01-iu .. 

n. voı L dı. P :;., i e bu ifa
c.1.-! r ;i" \" '!rmı i<ldı l O umm O· 

t.om .. bil l• asının fiU ;hu;n ola
r • m hkP il"\ Env r i ·mi de 
hır ..ıfoı iı sc\ :ctr..:uı:;ti. Bu da 
l{cıırlini mii<laJ.·aa C\ iyoı : 

··- ı ulliy"'h :ı. 11 ı:ı:dır. Hiç 
bir .... ~~len hnbcı'r.ı yoktur. 
E"''l o ~utlerd hr1,1 tama -
men b~l,a ı:;fvlP• ıi ı ~ lm'UJı -
duğum ı i..;bnt C' ·ı im. B ·n lıu 
k::u ilı:: ~erre ka 1ar alfı.l:ad"r 
değı im ... 

Di:· r :iu. H~• m t;alıidlere 
SJ!'du: 

- Kil";J.Yl V"pan cafül'Ü t&n.I• 
yor rı'tı.idı-:u:t 7 •• Yevn. otonun 
l 15 'n nuMarasını bıliyo.r musu
n-:: . .. 
~ 1 lıi ller 11" ~ofoı ü tanıyor, 

ı c de pl;Lrn ııu narasını lıatır
lıy bi1 ym·lnrdı. 

Dün :;ec., oı mlık l aı ..ı.rdıl:tan 
ı.;onr:ı. herke ın y me.~ · ;:ı(' otur -
dugu bir fiırada bü c. cldden ge· 
çiı ij orduı~. Sa~lı ~ollu üytik a
parL-n:ı,lara. o sa) ısız pc::ırcrele 
re gö .. ._it.ık. 

Hep. i . ·._ nki siynh bır bu
lut tabaka..,ın:ı r,ümUlıniı ;tü. 
çıkan rı.y ır-ığı bü~ ük bina
!. rın "illl"tini bil. uii a»1rd 
C'ttiriyordı . IlılbJki b·ı r-ı yan-
(! yıulerc" apm tma ceresı 
oldufıınu bil"vo1'1ız ~ · ki 
o:ılarır.ı hqU ı.11.ların ma lcelen
ı ....... ı cnıı ini yl:rn c l rr u:;u. 
Yn!nız rnd.ı.n, bir . ka :tv için
d .... n, iic; k~tlı bir evi ı 1 .. katın
da i :i~ ... r tir :r n n rn, , •. i in"'I• 
idi. H tta peı J~Lr.ni 1 .. pıtmak 
whmctjn" lrn.t'n.:ım nı FJı. 

~< 1 'ıl ı in k oo:-11Ja, kö ·E>sin
dC' ~da.ha b3ylc IŞ1Lh p I'" ı cl"'r 
guı iıl<.ugunii kontro: h:ıbeı 
\'E'riyJr. Biz en~iaiz ki bu emr 
muhalefetin dejil, laüh:ı'' ığiu 
ve i,unaliu czeridir \'C 'fiırkfü: 

. biiyil1{ lı:ıs1etine bir ıınki a ver
m::!;:. KapılJ.rıı.ı c;aı p da hu. rar
birer l;: re ihtar dm \ lıı1e bclk 
kil fi gc:rc.::lttiı·. 

Aııcnlt bu ihmal ve r.ub .. 1 li . 
[rin tramvayJa r,jgara t ·;t i.irer 
t · y. kin;n ihmali11 b ı ınNU 

1 r .. i de tal·dir ctm le ımdır 
Bıı i hir tramvay }1 'krıı. . ıh .. 
ti irin .:n.rn.riı o:. bİlj r· 1 o tek 
bir baı b fcl.!k<'tin c l ı!kın lıa · 
y .... :.ınn U>u.l o, bilir. 

r.dı{'"t S.\ r \ 
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BOŞA GİDEN GAYR LER 
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~ 
1 Eski bir nlahalle 

mektebine bir bakış 

Bana temin ed ı iliI.iği şey ne iane bir şey oh it. Fakat da- Dünkü müsahabemizde bizim 
yapılmı1'811 "yoiuııda,. ad.doluna- ha fenuınm Yıdrııa gelmesine ve bizden evvelki nesa için hoca 

ileoek bir tanda yapılmış ola· meydan Yerım,-ktİ. Nasihat koıkusunun ne olduğunu Ab -

B ir 
• • 
Alman 

daha gem ısı 
intihar etti 

-·-ea&1nı 1eıni.ııden Hıurot kaldı. vermek hoş bir n değildi. Fa- med Ra.aim merh umun kale -
Bu eünıleyi lıir kaç kere tek· kat çabuk bir~ alımnış ol- mindcn taevirc ga.lı"Wr. Vaşington, 9 (a.a.) - Amcri-

rar etti. Bu defa da "yolunda., saydı :ıhval beilıa bir cereyan Hoca öyle idi de mektep na- ka bahriye nezarctinin. lıil<lirdi
"teliiklı.i edilebilecek yegane .h.a· takib edebilirdi. Yalnız Chval- sıl~'.ı.~ii. 0 devrin mel;:cl:ıi de ğiııe göre, ge~'Cnkrde :&k1<Sik:ı
rekct iBaron Von f~euratb"m ı lwvsky de;'iil biıııaıt Cümhurre- muallimiue ııy~un oiaea!..-tı. nın ampico limanından ayrılan 
BO!ıcmyn ve iora.vpya "'Lord • 1'ii Haclıa da B r ı geldiği za.- :!'etcıkim öyle idi. Ek&eriya ma- Alman ticaret Yaput'lannd.n <>
Protcctor .. t:ıyin edi ·indı::n i ına.n zrtılı: i§ .İjJC)la ~ti. halle mescidinin biliş\i;itıde bü- tuz beş bin toı:ıluk İdarwald Ya· 
i.barettı. Bu en n içm gıpla erli· Erleı;i günü. U martta, Ha- yül< lıir odadan ibare;t tir derıı- puı·u l{üba açıld:n-ında yanmak 

•~ d T , ~ıuı·nın lliU~ 1'- müracaat•.. hane. Sıra yerine de yanyana. tad 
'lir bir me,,,., 1 L cnr.ıt.t. ın il.i- ~ ~~ ..- "" dizilmiş bir sıra minder. Cü.z ır. 
dal t raft:ırı ıe Çeklere mu- bulunmak ilzl9 :yola çıkmıl kest>l ri çocukk.ıın b6yuıilıırında Bır lngizil .kruvazörünün ye1< 
bib olmak yolunda.ki şllırctin- olduğa hakk:uı4a TfS"ilen haber ve duvarda a<;ı.lı uuran b:ı.lka i- latm::.kta aldug..uıu giirmı mü
d"n sarfı ııaı:ar edilirse, tay.ini l>eni }"Cis igindeJRaktı. Chval- le sıralanmış kızılcık -d~ıeklcri rettebat vapura ateş vcrrni ler
Avnıpııru.n ı::<~fuıe dil erpmek KoYslcy başka, u.:u. ba.,'ka idi. de .körpe dimağları tirtiı- titret- dir. 
için -~üııillmüş bir §C,Yllı. l.1u- llac1ıa de.vlet ~idi. Onun ta- mektc... . .. 

a · ""n P .,.,y e !T ı ın_ an Y- "u . ar e na doı;ru o zamanın bu pek ipti-h kk:ık. ki Rib'-- tro '-" ı b' ·af d __._ .... b ek t Vakıa devrı Hnmıdııı sonlıırı-ı 

ntifcye e3ki ıııcfiui istemiye lli- ga)Tı ınakul smwtte bakirane ve da! "ilk okulları" yerine ııisbc
temıyc · \'BI..l'e etmiş olucaki.ı. pek fazla bir ,,., iıli. ten muntazam ve yeni mektep-! 
"lıl:u hh:ı:rcn meşhur bir wı ba HitJeı· onu gııünnek istedi~i lcrımize daha akm •Rüı;tiye" 
ve pn ', (T, Südet, Frank, ona r.oktaya getınnilti .Şimdi ne mel:teplerı teessfu; ctnıiştı amma 
mt' ;ar olarak Yel'.. .;ı za- merhamet eseri pterecekti, ne "l\1ahalle melrtcbi" <liy<: u.nı1an 

Bazı ha!ı;>rlere göre, ngiliz 
br.:ıu•ydileri iın v~ ura ·ıkarak 

a oasbrm - .muvıdf rk ol
m lu ve Alm t>a~atım in
direrek lngııiz b:yrağı çck
ıı::i§lcırtfu-. Bu ç'ı.-aı:lıınla bir İn
~ kruvawr .ı ulunduğu 
biliniyordu. 

evvelkiler ger«ı mahalle arala -
n, Neurathııı varu i hiç de .uluvvü ccn:ı.b. Bil ;andan iliba- rında ve Rıuncli , Anndolunun 

olay! -.ıtırı.lınıç olnıadı. l te ren artık her l9fiıı kaybolduğu- beıneıı her ]tö sinde faaliyette 
N.:ziform "yohmda., hare!;c'l - na kani bultllllQIDltlı.ım. Hacha- bcr~vam idiler. ı 
Ti l:Xıyle old•ı Maam:ıfih, Wc.:.z- mn Hitlcı'le ""'Dıhtında neler 1 e bu mahıı.lle melttcplerin
ıuıc r'i ayıpl yamam. Hitlcr eerryan ettiğine dıUr mümkün den birindeki tedris tarzını üıı
k:. r.nı brr gün &>"vd ve • "" c.!clıığu kadar cdıııısa haber aia- tad Ahmed Hıısi.ın Jreııd.ine haa ı 
'ti. art.ile iş , :yete ~ştı bılını.J< için H -ı gecesi er- icazkiır uıiliı.bile göyle tasvir e-
'I"/ ' az bir ( lrnn u";;·.ımmalı: Jesi vardı. iliy!'r: 

Ahna.ıı 1nrl '.uı a ldbcti 
bak'!tmda gele.-ı abcrler cle;';i
şiktir. Küba .bahriyesi :mez!.lir 
vaır.ı ~ 1ngfüz h b gemisi 
tarabndan tcrp e:ndiğlııl bil
dinmıkte ise 4e .Amerib .b~ l'li-

fak:ıt daha I Pak.ıt climdea ..a ıfazla bir "Dc·rshancden girdik ki bizim 
cl.n·' n kalfa y<'.ıinde oturuyor. Benim 

u Ş('y gclcnıiy~ 1!:tıı. maattces- yü.zü mavi ~emin Uı<erine iri sa-
ye nezareti bıınl' tcyid <>der ma
hiyette bir haber almamıstır . 
H:'ıtlise m:ıhal henllz :i ola
rak esbi:t -e em.İltir· Fakat 
Amerika emniyet mıntak:ı.sı 

dahıTuıae olduğu zannediliyor. 

süf, yata_ğa PwJİ tercih et. rışın dallı miııd.erilıı de yanıba
tim. S:ıb:ılıleyia c;uetclere göz- şmtla. 

vu::tııryayıı gırm~e kurur ,·er·
ıırıı• .i. B14 ~ Çel:o•lovaky yı 
i§gat karan martta ittihaz e
lan " t t :.kın scnci dcvı:i
YeRi C'.' .:.... srbetiy!e :ft! pıla.:ak 
bir ("'Ç 1'1!Smi dolayısiylı> \ ı

yaııaıi.ı ~ok mılı:tarda ııs!tcr bu
ltmuyo füı. B ı =asim<l..ı Hit
ler d hazır b lun:ıeaktı. O ta
rlhd Fi"' nsııva 1 11J1 cıermcy ..n 
edıie'ı 1t yan talebleıt.c 

lecimi ilk atııJta m fena korku- - Otur! ... 
l-ırımııı t..:cyytıd «tiğini gür- 1ıfo yapacaksın? O~ıııracaksm. 
d m. Bu, Ba:Wi vazifemin Mindere diz çöktüm. 
nıb:ü surette ~ oturarak - Cü.z kc.,cui çılıar! ..• 

Amerlk '.;ı.- ciye nezarc,i cr
kiım v:ı.zıyeti dikkatle takib et
mel<le Ise ele sim:li}ik tcfsiratta 
bulu.'llllam:ı'ktadır. 

~"Z~ 'liınası ·ti. Hitler Çlıkardım. 
ı:ubicou'ıı geı;mWi - Demine çalı5tın mı? 

12 .Marta bıılılr, plan Çek - Çalışmaz olur muyum! 
- Oku bakayım ... -----·-hüküm .. · e bir tam gön- Daha cüzü çıkarmııdaı:ı: 

Gen r 1 Gaulle'Un dermc!ı:tı.. Buım lıir kuvvet nü- ~ Elif... Dedim. 
may· ı tcyid .S-L.-ti. Böyle - O kadar mı? 
bir telgrafın ~ cumar- - Hocafendi o !:adar verdi. 

müzahe.-~t ıı "yle ccıı-bi tesi günü Pragdaki Almnn ei- • • • kuv ti ri a or 
Almnnyatla b;: ka ktıvvL le ~·liğiue ı;önderlı!ij,'ine, fakat hl >ktep yül:ünü aldıkça gü 

Ç { lılikfunııtilııe verilmeden rül.tü ziyudcl •~·ordu. tnıımd cd "t. Vazıyet 

"1Il.e' i erine en 
Kalfa efendi Ahmede bak- Loaera,'9 (11 a.) -Hur1''r:ın-

bundan saı-n- edildiğine -sana'.. nr.:ı.thııat 6 _ · -iııinde:ı tebliğe-
in nI:'"lm için blll ıselıchler var- Di;ııcnlcrin kail ~rma- diJmi.?1:ir: 
<!:... ı;ı \\zerine dersini · et Je ge General De Ga ile.dün lııgiliz 

:- Ba t"lgra!nı. !f.rlı.ri InIJ.- lcnlcr'.ıı gittikçe sesi i yiikseli- lıı~anla.rı= giderek yenidıın tes-
h.ı'<1w.k sert ktı. Fakat yrır, ikrsb ne ist!mini .:ılıyordu. lim <'ılilen lı<"ır F.rnnsı.z l.;m·etle-

mınl 

'tm 
"ı 

I c.'...- ız l. ~ istı lalin Ye"i r•lduf;um •dn drafımn ser- rinc mcmıııb ı;'Cl' . .i!erin ikinci fi-

ınuh•- bez , 'flerlıegt lı:.ı , yordnm a- 1 ziycret etırılştir. 
ea y!'nmd n bır gc " 

mel<lı. 

ini "aU:ıın:ı;sı ..... . .. 1 '"' mıı gene gtıuer:: :'D ·yordu: Gecen;:J ez ümlc • t rpido 
.ı. Ü ,.._ 

verd 
cl:mı 

' . 
ıla 
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J 

rnı HJ ltlli. L,, 
t 

0

n<'t ılc cııcli l 

ıangı un..tt 
n_uhalif bır h x + • bolu. 

l 

SC, Yc 111 y :l Z::.y:ı... ı.l 

h~ l.kı \ ~ '<t'"n'CI tıiik 

eder r • h clt = zy yap= 
ln";ilter Je bel en; hal h:ıml o!a
cak al i tcsi 1cri 1na cıde.l '"il 
eJ:ocmmiyetli bir surette ani- t
mı<tım. • :.nle. ın J reti c 
hafta GOlllllli"..ı 'TU U lec '1rti. 
Bun ı:. ·CİP tı•· .Un davetııamclcr 
gol' !m ·- !:i l ile Fa-at içim 
rahat dc~ldi. Mk r kullanl
m a• y'hl!'. e z,ıyct niddetli 
tarlı· l· y. ile söz "\y.lcd ,_, m za. 
ınan, Wrjr ~ker, Alman ordu-

F 1rn.t Alma lrontrolü ve 
r 'f ·n ı'tındali Jt:.lltbuat ve 
H·,,.. .,..ler<f-m 1 r,. :ı.Jan-

, - bu~~~r mekanizma-
sının aslı C)llltiarınclandır. -
da evvel f~ ge<:mİ§ bulu 
mıyorlardı. Mr. Oıambe-Jain'in 
allı ay evvel Bmdıtesgade'ni zi
y:ıretindc:ı sorua , ima gelmiş 

n c,J r, ıı.ttı ay sonra Lehis
tana kıı. ı vıılıa r-Iec.ek ııey-

1 §: di Çclı...ıım.Jcyada cere
ıım ecJ !erdi.. Çek valı.,.«et

leri ınasalı bü Alınanla-
rın ::na uamdt gördüldcrl 
katledildikleri .ıı,taıiyordu. 

Brünn ... n Aı.- hayalisin-
den iltica eden Jıi a"'ııin Avw; .. 
turya lımhdıma llıığr..ı binlerce 
kışidcn müreklı:dt ı:ürüler lı:ı

~ııntt" 1ı r k~ i da· <ı "ve 'un- illıdc. ııkliltlıızı lıldiıı c;,lunuyur 
h,. oklu.'a-u ıd · etmişti. Bu ve artık bıkkınlıt ıetirecek de-
1>'.!ll;ın şii'-''?1.•mi i·ale etmege ya- recE:dc tekrar unıyordu. 
ra;ı;acak b'r ıı:: ..ıılea dc;';ildi. Hitleril) fikir rmeaine, 
Aynı zar. ı, majestenin lıli- ültiı•ıatomdan esine ve 
lc\ımet, tr. fınd ıı r <mi prq- onuo yerin tuıı 1ılr :ıskeri işgul 
:testoları::ı ""k ""'" va.cıJ ulacai!ı- t • .,.., "'""' ~ ikame ~tmesine n Jıimaye reji-
m, her .alclc, cvvelec Viyana- mi tesiıı ve ihm ceylenıesiııe bu 
ııin .işg:ı.li l!llı::ı:_nında yapılmış 

hi.lciyeler lıah•w Jıizınetini gör 
ol proteırt:olıırın mııkndd>::>rn-

dü. Ilitler, ne bdıır haksızca a
tının ~yni mukadderatn uğra -

!ursa olsun, blltita hareketlerine 
yac'll<lann.ı hi .:..ettim. kah. , tler bul-

. b ..__ 1 li''' . - u.e §&Yan 
m u ı;, ,...,.zuıc a ••en 1 , lıi ~•'-',... 

d • a • ! h ! b" ms.Kta r ......,. -ogr '1Jl rrru.)·"- c f·r a ır ı Adoı> . ) 
iıarb tc hdidinden bn.şl · a l•' bir st ~ar 
t;cy durdur:ıına.dı.. Çek hiik1- h i mütte . gemisi 
n:ıt~i kendi hareke~~ ile kcııdi._ini " "" d 
kurtnracak bir mzivctte yalııız ,aarruza gra 1 
bıılunııyordu. W;h:sa ker 1;C' • Nev - York 91&-a:-) - İng~ 

·· ·· •""-t '"'~k 1 . . . 'i ııgkar \'apara ile Norveçli 
g<'.ru~ ... ııoı. en ".Onr:ı ,,,._ e çısını !-i•ıile jard sazmı; gmıisinin im-
ı:c:rdllffi ve bır kere daha ona, dad işaretleri lıfaday radyo is
'1urric:iye ie bi.zz:ıt tG- tasyonu tarafmcJen alınmıştır. 

mııstn bulunmadığı için, Al- Bu is?-gy~ ~ine göz:e, 
manya ıle mesai birli''i lchind~ bu ıkı genıı gartıl Afrıka sabıl-

• 
0 

• Jeri :ıcıklarında 'lıahmmakta.dır. 
bulunmakla tanınmış olan tuı- Nidles·:ı.rd --= çekti-
. . 1 Ch al' k • J ·-r--

ncıye na= arı v. <cvs y ye Nidlesjard npınmun çekti-
derlınl Berlini ziyaret telcllfin- ği telsizcle "Elıın.raıgiz bir ge
de bulunmasını şiddetle tavsi- mi tarafından lıoıııhardıman e -
ye 'ettim. Fikrimce yalnız böy- dildiği., -bildiribaekte. bum~ Yag 

. • ' ' -vıı'l'-'ru da Qlimit oldugu tel 
]e . ogt~dkanrt dobgrliruyadi B temasli sizde torpill rs olduğunu 
vazıye ı u :nra ı . u zc - haber vermelrteGr. 

• c,kııy:ın s !YOt°'lu-_ Hat- muhribi ile muh "tolan 
ti< birinin sallan":: bana pek a- dev.tiye ve r.;ı.yıı ,eınileriai tef-
lıenıtt:ır geldi. Ü. tü pöslekili tiş etr,' tir. I 
min erine ir. çöl . , iki elini General mıit tlbMı..rıti!rtaliıı 
di:le n ti::eri..'lc 1 oyııuı.ş önün- genr 1llen!z sı. ~larıııı _yeti -tir -

eki açılır ka anır k" bir rah- mcktP olan "'1-tzla • .ı uL~ 
leııin ortı<suıa koyduğu kitaba ruz mektebini ~ .,-ıı.ret eimıştir. 
gö·ll'ı-ini dikıni . bir hareketi I-. r ~ raıısızların rcisi gör<lü
ra kknsa mev=uni ·eti il;> ;;-övdesi f;t. tı cemme.". :.ten dolayı ıpck 
l>ir öne bir :ırka a -gifü;> geli • zi) "-le mcımrun ka•mııı ve amiral 
yordu .... " Yım:i!ieı"ı t~brik etmiştir. 

Derse çalışma ta:n:mı üstad İ 
işte öyle · ediyor ·i sanki nar ta.y yı şid etle 
folcğrufla çcl<ilmi§ bir portre protestn ettı• 
s da.katile lıakikati al;;ı;e tirmek ..., 
tcdv·. Ya ceza faslı"!-. Bu.da Kahire9(a.n.)-"EI'chram,,1 
m .. ::takil bir müsıılıabejc 7.emiıı gazct<'sinin j'!'zc;ı:ığma göre Mısır 
tcşkı edecek kadar bambaşka hükürneti lskcncl~riyeııin lıcmı -
bir Ulcmdi h<"ın de ge.t·çekten bardımanını ~tnlya ııezcliııde 
J,orkunç bir iı.lem.... şiddeti" praL to dmiş ve t.ıı.z -

_ Vcmine•"Jbi:-c-rv kineslin miııat irtemiştir. 

1 
ya.ı; _dı_ğı bütün uıuıı rı drurken Rossevcıt J'i~artiı.·ikte 
bQ\k.ı ınıınııuyacakt.ır. • 

n ııa dün<' ait bu acı haki- Ncv - York, '9 (a..a.' - D N. 
k tleri Cümlı •~iyct çouu&'Ullll, .l'.meril-:a dC'Vict reisi R Ro<r 
onun mektC'lıinden kaçmak su • seY :.t paz:ır :;ıinü Fraruıız Mar
r '" c, ne büyiik lıir nankörlük tiııiçue adasını iyarot elroiııtir. 
v<ı kabahat i U.yeceı;iııi tebarüz B. R~seve1t, Martinıque< e bu 
etliıebilmek ':;irı teşrihte bir lunan Amerika bahriyesine 
fa.ide gördük. ı:;ayet ohu B:t.tırlar .mensub mÜ§alıidl!'ri Tuscalosa 
dalalete düşmüş bir iki haylaaa Kruvazörür.ır;e r-- bul ederek bir 
doğ yol ıgiisterebilinıe emeği- saat göriişmü:ı ı·~ Bu kruvazör 
nıi.z heba olmuş sayıla ıaz. Fransanın mağllıbivPtindcn beril 

A . C. SARACOGLU lıma da bulunan "Beanı., tay. 
-------------- -! yare gemisinin ."liıunda demir -

ltalyc:nm yeni Utarake 
komisyonu -reisi 

noına, 9 (a.a.) -Stef:ıni ajan 
sıudan: 

<kneral Caınilli Grossi bir ka
za nctircsinde ölen general Pin
tor'un yerine Fransa lle mütare
ke ahkamını l~sbit eilen ta.Iyan 
kamisyonunun reiS!iğine tayin 
edilmi~tir. --··--

ontevi daki İngiliz 
gemisine 72 saat 

mühlet verildi 
:ı.ı:ontevideo, 9 ( a.a.) - lngiliz 

Arnarton Ca.stle gemisinin ta. • 
mir&tı içiıı. 72 saat müddetle 
limanda kalmasına müsaade &

dildiı;i resmen bildiri!ın.,ktedir. 
Tamirat için verilen mühlet salı 
günü saat 19 da hitam bulacak-

' tır. 

lcmiştir. 

B. Roosevelt sab:ıhle}'İn de 1n 
gi!t(>l <'ye ait &:nta Luic:ı ndası
nı ~iraret e~.u-. lnghiz - A -
merikaıı. mii b·wcJe B.ll \aşnuwı 
mucibi:ııce AIW'T'ka Lı.ı adada 
bir deniz 'üımil kuruyor_ B. Roo
s•velt. y'lnında tngiltt ~ isi ol
duğu halde adanın iç linıaıunı 
o-ezmiştir. 

--··--
BulJ r -Yugost v 

s ğu 
Be\gıad, lJ \a.a.) - Liubliya

na üniversitesi talebeleri bir be
yanname neşroilerelı: Bnlgar -
Yugoslav dostluk miinasebeU~ 
rinin derinleştfrilnıesine matuf 
her harekete istikbalde de mü
zahir olacaklarını blldinnişler -
-lir. 

Tür 

İngiliz gazeteleri irtırk 
dos lu,Ounu öyle 

ta if e iy 1 
-

ıl'..ondr.ı, !l (ıı..a..) - ' ,. •lıi~e 
ile ticıari mada.ıı 1 
dPll. 1f 

1 iu ıı lıada.r azlıB
a,. dos o n liı'W. ·en tira 

rl't lııı<:uıiıu t;o.&;afüı.cak olıın 
lırı- tiirlü tcc!iı t.!ıır, n~ıte~P<le• 

harcuoı.le l>ıı.r._ ıla ca.ktır. 

"It"ıutn\ı2da, IFran SD•n h'Jri
nu,tiııdeu sııııra lıork İa
ı;iliz inıpar0 teı•luıı;unmı •ün· 
i~ ' k ... ~ ı olclııı;ıınu 

un:ı · i a. :rutk 
lni?ifun~ti, t:ıal:hü .aıııı.ıı. ria.
yot h u~ıınilıı.l;,i a.zcillii ve 
ln~l:..izlerc iilll":-1 oıan dostlu· 

•ou izlı · ·r. u su-
~ " Idor ''H gi.in 
dosı:u,, old ıt m !lııl!:llt J8 
1&lr..ı.t ctmiı; :tıuı--.. ı 1.."tadu. 

tu:;iıtc~ ~ürl:iyeıl n ı:ı-
"1a.i •I le, ':iltidai m:ı.dcle-
w w. wıa m ı !ıil 

1 Meçhul kal
mış İtalgan 
t alırikler i .. 
Atiıııı, 9 ~a.a.) ~ Aijııa ajan

sı bild;.rl ·~r. 
1taly nın tecavliıUue tekad

diiın ede.ıı lıiııhscicr l.ıa>lkuıda 
YWllUl bı!'yl\Z it.,bı b\I ta:ırru-ı 
ımn uaun zaınaııdanberi bazır

landı~'lna. dair bir çolı: beye. can- , 
ılı ifşaatı ihtiva eylemektedır. 

Bu Ycsaikıı nıu:aran Tıı ana 
gU'lllİŞ <.ilan ltal~ alayuun 
kuurnndaııı !Pr sicr 8 nisan 1939 
da ~unları -söylemi~tir: 

"italya Arnavutluğu büyült
mek için gcimi tir.,, 

l:! niMn 11139 da. Kont Cia.
.ııo Anınvııd hariciye nezareti 
memurl:ınna demiştir ki· 

ta.lva Amo.vutlaruı milli 
• enıdle;ini tahakkuk ettirecek-/ 

tir." 
'21 nisan 1939 da :Mussolini, 

.Armwud komitesine .Arnavut
luk .lnıdudlıı= genişleteceğ.ni 
VadCLID;ı;tiı·. 

Yeni ekmek narhı 
ve dünya vaziyeti 

--o-

aw k!M gii 111 ~!er, 
elı 1 )< fiy tıarın.ıa kiWda bir 
k!M< lml'U p&hıı.bl -ı bel
ki menft bir eei<ild~ kuıııla~ 
!ar, için içın şijı:D.yetlerde buluıı
mu lımlır. 

Hıtlkımum başlıca gıdasım 

t kil ed ekmeğin kiloda bir 
kaç kuruı pıı.lıalıl!lflltW!l şübha 
yo.lı ki "le bQ.Welel'iııdo esaslı 

bir te.ıür yapacaktır. Fakat buıı
dan dolayı hükiımete karşı de
runi bir şikil.yet vey'1hud italıda 
bu4uı at• kiımıı:ınin hakkı yok
tqr. 8iiylc bir •iki_yet çok yer
siz, dÜ§Ünülm n yapılmııı. 

kıymetsiz bir ııenıeniş olur. 
Zira. dünya bugün, dört l~ra

fa d~ı b ıdıık salml@ bir rb 
yanır= zeb• u bulunmakta
dır B-...günkU harb!er JnCVzil 

-0lmakt&n ço n c; kmış, <:;:ınn· 
ı>üınul bır m:ıbiyet iktisab <"t
nıışlerdir Bu yüzden roiinaka
leler kez.ilmiş, "caret yolları l·a
panml!itır. Her memlekette 
mueta i1I. 01 ci n macldekriıı 
buhranı baş g . rıniş. türlü 
sıkıntılar ort.:;.y~ ;;;ıl.:ıni.otır Gı>

nc :ı1 

Tütı,1 ·e do :ti!zden mulıtcaf 

ın;ı.lzeme, lol·omırllt, ı.knı.ir)·o

l:ı • ,Jı yün!U 
'e s..-ıirc alacaktır. Eu r.:: 1!1">-
1~r-lyi istllaun<"tf' -dogro atılıuı 
yıllii hircr &dmı W,,kil ettiği 

.gibi İngiliz - Tiİrl' dııst.lui:'tl
nu ıı yeni bh- te;.'\lı·· rii arak 
da 'h .. -ii.!I !>ir liı~·"lllli :ı.iz bn 
lnnm:ilı:teUır. 

27 nisan 1939 da bir Arn:ıvud 
nazın nııa ttn bttluııarak i!ı ti!at 1 
ı:ulnınıııda hı:iyanın derhal 
Pr \~e .lınd · Epiri · g ı et- me;jd.eleıcini 
mek t • ll'Vurunda bulund ğunu ı sayısız fabrikadı ku.panmış, 
söylctniştir. yüz binlerce ~ ı • iz kalır:ıştır. 

1talyaıuıı Hıl"\"alistanı, Dal- . Ba21 yerlerde lııJu mı) a l,ir 
m:ıçyııyı, Ama.-u.tluğu, Yuna- madd aen dolayı bUyllk clıntı
nis=, Kıbı ıaı ve Küdllsü im - !ar, buhrı:nl:ır bl'.$ gost~rmiş 
parot rluğuna ı l:alı: edcc gine ik ·er bazı r'crd a;ı.-ııl 
dı:ıir olan mlllmlderi, sair neşri- nı:ıdd~ r m nsizliktcn, s ı
yatı 1ıeyaıınaınnkri zikretmek tılaıru kta.'l 6o1ayı ç.iiı üınnk
is~ ·ıYoı'.l!Z. Thka.t temmuz tedir H:ı.;,-.&t ~h:ılıl;iı da ala· 
ortasındım it: ·ıren ltaıyanıu bild • yüks ekt ' . H -b 

ik 1 it 
g n ra1i 

Yunımllıta.::ıa hakiki Jıarb sona erinceye da y iks 1-

n httreketlerlnde bn!unmağa baş-1 m kte dev2 m ed '< ga:.. gô-
lamuııı mli.ıı;dardır. rilıımcktedir 

(Bav tarafı 1 ın<il oayfada) 

bel r iııdirilın :ruıi •ınutuyıır. 
lJa.ıly ;.ı,.il'in Ka irelkk. nıu

ha.biri, nemi J.>ev •clıi'nin B. 
M lirriy<' a2 .aJryı teslim et
mesini tıı.ı· ·iye ettikten sonra tB
tifa ettığfai l>'ldir , .tedir. ·u
naııistanın İtalya turufındnn is
tilaı;, eşebbil ü.sı•~ ndn. ı,ene
ralıu 12 adada i bfr rftiş 
yaptığı ve tderriia lı bir tablo 
ı;izd.iği lıaber verilmektedir. Bu 
tablo benzin .kıtlığı tclı!i -
kc u: vcud olduğunu tes -
bit diyor. Bu n başka 

F. ' ıı:kilı:a 15 ~ 1040 da 
He' ı 1 ruvazörünıin torpı!!tn -l 
~i hurkesce alWn. is ue 12 
temmuzda lLa!yım tayyareleri
nin Oriou r.-.ıavin gemisini.ı:ı 1 
H~,ı a .iıımindt:ki muhribi, 30 
t.e=ı.u:clıı kral George :ve kra
liçe Olga ınııhr leriyle Lcp~nt 
linı:mında ik: t tcllıalıİri ve 12 

• sUıst.a ıı;"na ile Salanı.in a-1 
rasıncla fılr · zabıtıı vapu
runu 1.5 ıığıızt ta da Hc!ll ilo 
bir · o lıir 1 !yan denizaltısı-' 
nın Fridon ism deki bir ticaret 
vapurunu tor ':l.mneğc çalış

tığı ı,imdiye Jtaclar meçh:.1 kal
mıııtır. 

ltıııyıımn bu tahrik ve ı;ıiıldtt · 
li h reketler rill1 Yunan hü
kfıınctinin tarzı .lı;ı:reketi ile b<ı.- 1 

riz bir tezacl te Kil etmek•edır. 

Hükfunetge -edilen ooyaz 
kitalıde bu :rusda reddcd'l -

kil ·'iliıcn müı::ı ':ıl e len 
i:ı ", ır.a ldckri yalnız ltııJyan ~ı
t.a.larınııı d i mevcu · · etiıJ' te
mİ!l, J:" !i ~ · • · giin klru
da kiıfi .:!eğildir. lng '.iz tayyare 
ve 6 emi" i tar-.,fı=ı ya p.Ian 
bo ar: l•.:ırlı · rnc•i 
ııtoltlarını ;itti ;;e na'.lir hale 
koymııld.e, li de ı;:rttik;c da
ha ziyade dü=:ın ;J,"6ilınekte mcz ve kat'i vesil larbWunm:ık 
idi. Gi .. dd ndıısının 1u:;ilteıe ter tadır. 
rafındıı'l · ı:;• li D • ettlıi'y • ar
tık tak>·iye lııtıı.l:ırı lmak ümi- olan Yunan cli.rı umumi.•1... ·!lin · :n ı. ;ı kanaıı:tiııi l·cr-
dırnişli Biliiin bu miiliı.lıaular gazabını tnlırilı: .etmemek mak-
fuı:rnıe 'R 12 clıı.ha .sadiyle ·u ım ukttOl(lU , ~ 1-

F~ascm vaz·yc ti karıştıracak 

D:>aôe c!rıram 1< · · .ı:::.tıha - tal yanın bu lC'C · vüzleriııi, tah-
sacaya c;:ıyuııamıyac "..mı bil - riklcrini ve tehdid.lcrini 1!ıtimam 
di • ctı as im'ir- 1 · ı ı t k au··ku't etın~·, 
mc l! dıq-:ı ter - a ., '" aı-;ı ~ 

t.m'!!"i tıı.·.-.iye eyle~· tir. Ta_ tı:.ııı mi) le ti kalmak Lu-
t'." . f t l'(kn . -= D• - susunda hükfınıetinin 
veccl i no n°=ı .ı ş. tli gi>ste•diğı itıksr edilmez hüsnü 
bir (,1lrctte tekrar etmi.-<t;. Gc - niyetini isbat eder 
nf'ralin hu fikrini bil ligi"~ · _ 
dolayı r~ı ·ıi . ditµ ;oksa tav ~/Iacar .ancı ye nazırı 
~iyeleri recı tedi!füı;i · · uda Yug~ avyaya 
mı <'tti~i mnlill11 ıl ';• cir. ·ak:ıt ~"' 
n ;.;.ıı bire lrt> B:ul 'i n g.ıt!'Jilecek 
kilm:-si ·;z rinc ke'1'1i . ıe de ,-a- Buda.peşte, 9 (a.a.) - D. N. 
zifo.,·· ı afTeı:lilnıek f~'ıitıin . uh B.: 
g ıs-olması m temel .rr. De - H üz r.csıncn t~yit edilrnenuş 

B .ın e1cıne; H l·uruş ci
varın 'satıtı aklığı ieL-:ı ı 1-

y ttc IT.ı!uııan bu Yatıınü 

şuı!!..ırı soykn:ı lü!ıdlı : l' r-
tın.ı çok yüksek duı:;u :ı, ııl 

ekmek, hem de ço!ı: d&ha f •ıa 
k:t1ıtcdc olm. k .,artiyle bı:.ir.ı 
po.ra ile Rum:;nyadıı 15. ·. > • 

lavyaı:. 30, B lprıst.ı.,. '"> 
ku-uş cı\·:ırıurladır. Hem ıı mt· 
marn k lfu:uııdır kt bütü.ı bu 
mc , .'retler b· ,~ı:.v i':t 
dro c;ıft~ı men 't •brdır. O ı 

A' · ava doğru gıttiı?iın ı-

man oralarda 
ya • !> old ğu -
ıı do mı: .y. 

lb'lill '"l.iı . •• Fı tı 

bil .. ." t .ün ~ilk. tır. H . ) 

l• 

J. 

nız e'mı k ·l. b t:ı et 1k 
, r 

111 ;in unda çok b .)' ü1: k .,t ı
lar çck..:m ktcdir. Mesela az Y· n 
sin ve az sari u di) e en :u-:ı-
fı iki gün n rn ck-
nıeklenn satı ını :1 !l 

Ru.ııı.:...c1yada hafta - be~ .., .. net 
yem·~< M"'rrtırndur. T ' ğı 
ise hiç y ktur. Dıf~ bilt . A··-
rupa m eketl et r•1-
ııııı muayyen 1til-
mamalı:ta ve yeruıı .. mektedir 

l.><te b lan bUdikten . a 
biz. ı..ışen şey dibynnın 1,u ~ 
el vaziyeti kar • nda ne I< L ır 

iyi bır mevkı JC olduğumuzu lıil

mek ve halıroıze gükretmc ·tır. 
Eğer size birisi vnzıyctten şi

kii.yet e eock olun;a biliniz ki 
bu krtn:ıe :ra hl~ bir ş yden h:ı
beri v t) an bir zavallı, bir b<'d-
b yahud tıı.::tizalt.1 izl 
al &tmak e menfi r...._ !er Yecc4f'1in bu ll!:J'e le bir~ :rnr o~lıı bJr&b,ı~ Hariciye nazı

m. l· ve)' hı l Efil f: 'cterı:nelt ıf1r - n lfont Csak '.nuı resm n Be:! -
r.atım b·ılm dıf;ı UEri'rr·ckte - gradı zivE-retJ · bugün hareket h=J .etmek istı~ Nr vat n 
dir E<:>l :ılyan t~Niği de zırlıklııırı ·nj• 'uıı bulunmak _ haini, bir cas!Uidıır. Böy1cl rini, 
l•~· - ıin sı ; , •• eb·crd ~ t!o-1 ta.dır. ı• .ıııt Cs:ll<y . .salı akşamı! ~r zavallı ,·eya cal:Q iseler, 
lavı is •fa ' · -ıni -id'lia. c <'-j Budapeş!cden eket edece!: ve! irş:ıd, aksi h .c.Jim 
r.ıe ır. aır bır kere okun .. ·· d"' k · cuma ı,ııru.ı ece tir. etmek bir v:ıta.: daaJık vc.zifcsi· ha'kikaii a·· J. '1İ'-ti,.. Gei!!>ral' ...,"""!!..,..._" , ... ..,, 'ı:<' 
if.ıs= oi.mkiımıı;: ıı;~ettiği 'bir va' bedecei;i hr.kltın"al.i unıuml k:ı- <lir. • 
zifcilen kaldır imasını istemiş - uaati tal_ı~iye eylemektedir. Ve- MURAD SERTOGLU 
tir- neto ~libııı:ıu Almanlara karı;ı 

G:ızctclC'r lbha b.-u;Jm İc.l'lyan daha U_"t'!al hir ~cııeralla d. 'i~ti 1 , 
:<:ıhEi~~ue~in~ ;rııruıarw \Jek - rilıııec'. lıütün ibıyanlarn, :ı.918 Şahbender'ın katilleri 
!emek lizıın g'ldi.;.i ılair.(kl!ir - <'le A anları .Bacnneriıı ötesine 
kor atan ınuzaffcıiyetin kıyın.,u;iz- mahkemede 

Nc:.v - Yarlı:. 9 ıa.a.) - Nev- liğini ve clı.mmıyl'tsizliğini ı;ös
york Times gazct bİ mareşal tcrmiş cı<acal.br. 
B~~lionıın istifasını eu ~ekil- Hem1d Tribunc gazetesi de bu 
de mütalca etme edir. meseleye tahsi,; ttiği bir ba;;ma 

Bu infik5k 'ltıWva istild:.linin kalede ltaıy~u baş kumandan -
tedricen az:ı.lmakt.~ oldu,,."5ı.l'1a bir lığıııd.0 vukna ,gek'n tebed ülüıı 
aiamet te§kil ct:I- ekte ,.e İulya - askeri bozgunun bir itiraf•ndan 

1

. 
mn bu harbden bir fl<'Y k:ızana - başka bir şey olmadığını söyle -
mıyacağı, hilii.kis her şeyi imy - mekteılir. 

l':ı.m, !J (a.a.) - Harbin b:ı
:;ında öldürillen Suriye milliyet
P~~·erleri reisi Şahbender'iıı ka
tilleri bu ayın dokuzunda Şam 
muhtelit mahke esinde muha • 
keme olunacaklardır. 

Sahbcnclcr müttefiklere taraf. 
tar olarak tan1nmu.J ı. 

• 
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yor_ Ye. tetediğı gihl büküp al-ı ten bükücü ve açıcı bir hamle 
bD& mllllılliyordu. ile lrort labilirdi. 

Bu, !jllllgCl ve. lllldllmez ko- Lakin Milmınin kolu di ek-
Vlmln, meyus değildi. O, giz- lu qınü milmkün. ııleğildi. An- ten bük;ilnıedıği için ha. mın iki 

il gbıll akranlarfle güreşJyordu. eak lıılmlğin kınlmam lazımdı. avağı , e hasmın a~ ı~ ~ ın 11 
Medresede güreş yapan çok Soma, boyundunıklarda da gİrip k tebek on k 

80ftalar vardı. Hatta, bun1ann bu Ql!llPI kol cok iDe yarıyordu. tutmu ol n kolu d~r 
içinde fevkallde mahir pehlivan H•Sl!lllW isted'ğı Fi boynun- nat ak ve sıyrılıp 
lar da vradı. dan dolayabiliyordu. ku ulm.ak imkan h t h 

lıılUmln en zıyade KantJm: Har Bu. çengel ·kolun daha baş- Mümin, bır kere 
lid isminde bır softayı sevıyor- .ka .._.yetleri de vardı. Al- sini taktı mı. kar ı rı 
du. Bu, softanın okkası olmadığı tm& 'lllı8tırd gı arkadaş! rını sım tam mana le k k 
halde bütiln iri pehl'vanlan ~ .... 1r :wnteain aldığı zaman alt- nıiş ve mo' anın çeng,.J h lu • 
tahtla yere yuruyo da. !l"""' lnl lA k l na o urml ş bir vazıyet lm 

KDçtlk Mümın; b rgiın mectr. tan brtulmak ,.~ n a - Iuyo du. 
ee ~yıruıda Kanbur Halid ile ~ bu --ı kol ...,k Bu suretle mollanın h m nı 
iri -" birisi trii~ı .. ken ~- ~.., ~- 'r-" k ı~ 1n.... rdu Bun ı-· ıı:ıı-.....-- _,3u.v lriintıeai için varatılımş, biçıl - aşırma.~ı ow.yawp.yo . -
ela~ dan dolayı kiıçük arkadaşları 

iri yan. herif bir türlü kan- mL'j bir mod 1 ii. onun şak ki.ıntesine talulma • 
ilıa.- 'Mümin, kadqlaruıa bir 

bur Halidi yenemiyordu .. N· kere pk klıntesini taktı mı mağa çalışırlardı. 
yet Halid bir çalımına getir~ elinden .... ır küntealni taktı mı Mollanın, paçakasnak oyunu 
koca adamı bir çaprazla yenı - du. FA da şak kündesi gibi tehlıkeli 

ve:::t;_, Halid.in göst~ğı ma Hele. ldlntede, ~asnak o- idiBir kere hasmın kispet kasna
harete dayanamıyarak bağırmış yunlarmda mollanın çolak kolu gı~ ndan elini sokup d · krmi 

müthiş rol oynuyordu. l 
b: Çünk8, ş k küntesinden bir kavradıktan sonra, onun çenge 

- Yaşa, Halid!. hasaa ancak kNMtini olanca elini dikışlerden sökmek güç o-
lllminin, bu bağırması Hali- .. __ ._ h luyot du. 

din dikbtinı celbetı:nigti. kuvwtile ileri auu- ve. asının Hulasa: Çolak Müminın, ço-Bu,~ rnk meraklı ı'di. ,. ~- ............ elini sökerek di..'"Se}c - ük b' lık ~- ,,.... .LıA ........... Iaklığı güre..,te büy ır var 
kin. çelimsizdi 1 idi. 

YEN1 SABAH 

HARB 
VAZiYETi 

İtalyanın beş aylık 
harb bilançosu 

(B ı ta atı 1 inci sayfada) 

arnız r.dildi. Ru rniist.emlekede 
a , "r ) oktu. llinclistan me8e-

. ü ı IJlr türlu hali eme-
n ·, AkdC'ui, ıwl~li. aim n C'
nı bumuna alınması, Cıbuti

nin• t~rki sllih t'tmMi Somaliyi 
z vıf bu'akmış ;ı, i l. "' ıl r gtbn 
ı iik nöbe~· e-rinın hududllald 
muka. emeUni kml aıı 80llJ'& 

pen as ~ ilerled - ve ha 
r.ıe-mleıkeU işgal < tt r. Bu bir 
zaf rdi. Fakat l •il neticelıl

ne müsbet ve\. ml"nfi hiç biri 
tA:ırsiri olnuyan bir 7.&ferdi. 

Somah mu\ aff in,\ eh ltal
) anlarm Umidlcriru a.rtt.ınb. I 
Ayni taarnzu MıNra yapmağa 
blktdar. Netice malfim81'. 
Sidi 8uTalllde üç yüz elli bin 
kişilik bir İtalyan ordum ay-
lardaıiherl Sahrada yohma 
kaybe&mlt bir kervaa gibi ...
kmhk 'ft tereddüd içinde 'bo
calama1dadır. -~~ .. Halid, Mümini yanına IYURDDA SABAH1 Denilebılir ki, her pehlivan '1186'4-- • · sağ kolunun Mümin gibi çolak Yun......_ yapılan taana 

- Kilçük Molla, söyle baka- olduğunu isteyebilird:. . daJıa feci bir safhaya dököl-

~~ ~~. ~~~? Askere kış Müminin çoklak k~·~nuf ışe müştö.r. Bugtla btitttn Y-.. 
-~ a.uilK~ yi:LI'adığı kliçU ar a aş arı a- ~ iftihar ve M>vinçle ~ 
- Ook •. Hem pek çok!. h d. . rasında şöhret almıttı. 
..- .l.terin 1BDa!. e ıyeSI Molla, on beş yaşında olduğu zaferini fm'id ediyor. Yaau 
- Fakat!.. halde çolak kolunun güreşte çok ordwMum pfU avlamak içıla P-1 
_ Fakattan maksadın ne!. Gmdk, (Huswıi) -Gölcükte işe yarayacağını farketmişti. ce saat açte tiltlmatom vena 
- Ben de güreşmek istiyor- kabr-11 ordumm lot hediye- Mümin, bir pehlivan gilıi kt"n okta-

dum.. si temiD etmek u.re halk odası. disine fevkalide bakıyordu. Su- lWya, timdi ilk tunos 8 

Duyunca, Halid, hayretle ~ Kızı)q, Çocuk Ellirpme kuru- iistimalden kat'iyyen ~inmı - 8llldaa Do cblük yola IÜl'il-
vap verdi: mu ve diğer mim teşekkUller - yordu. mttştUr. - haftada üç .,.._ 

- Elin sakat..· den 8IÇilen heyet ht1mmah bir üste de hergün m~e kıımaMul, bir askeri vall, bir 
- Olsun.. faaliJl!de çahtmaktadır. Parti bochışup duruyordu. Bu, boguş- amini ~tir. Bltla 
_ GUreş tutamamn !. köy oaklan deWetile köylü malar onun gUret kabiliyetini Yunanhtenı aydmlataıı bir 
- Ah; bilmem ne yapayım!. yunMethr adetA biribirlcrile ve, kuvvetini gUn geçtikçe art- ""i"ef ve bhramanlık güMel ta-

Yiınllm aızlayor.. 1 mi\sebeka edercealne teberrüat- tınyordu. !il"'. 

l\maifti.. Böyle olmakla be - ta buhmmakta<lırtar, bura Kızıl Mollayı iben ve ıstıraba. sev- lôa b·mh"'"'*"'· İtalyan doaa-
raber llUmin nerede güreş olur- ay şubcai bu tebeniiatı sevket- keden çolaklık tabiri gittikçe ması '.hnato ve Sardellpda 
a aeyre giderdi. Sonra, akran- mek lilere hazırbJdannı yap - onu üzmemeye, ona hakaretle ağır dutMJlere maruz kaJnupır. 
lan ile altüst elbise ile tut.otur maktadlr. Ayni IUDUlda halk çolak diye hitap edenlerden in- BlaHM'eyh beş aylık harbin 
ve, boğuşurdu. partilll ..ıonwıda Gölcük ba - tikam almağa sevkediyordu. l ..a1r bö 

Jıfilminin çocukluk arkadaşla- yanlan dikiş makiwelmle top - Mümin, şöyle düşünıneğe baş- blin9(ıı8Ullu talyanla.r ...- -
n medresenin geniş ve taş ~ lanarü gözbebeğimiz, asker lamış'-: yük zararla kapuna.ktaduiar. 
~n fırsat buldukça bir - kardellerfmiz içiJı hediye PS. - -Yvrabbim, bana kudret ve Son halMder Almanlarm, t-
birJ':'.rilA boğuşurlardı. muklu dikıQ.eğe batJamışlardır. kuvvet ver .. Şu çolak kolumla, tnlyayı r.ıonJd muhsrlbllll ..... 

l'abt, MUmin hangi arkada- Örfi fdar) emniyet benimle alay edenlerden intika- fmdan lnD1annak i(lln ulrerf eını bıtarsa kaptıfı gıbi yere mıını alayım .. 
vunll"Clo. Onu akranı içinde~ ıı. ı-ıl"'i Müminin, en çok kızdığı peh- ve fltı * bötla _......._ 
nen yokht m .. i'av n " livan olan büyük ağabeyiai idi. kendlledılıe tıMllm mn-t••• ıdmini~, medresede na~ F.dlme (Hususı) - örtı idare Ko- A ~ abeyisi sözde pehlivandı. ~ koyduldanıu bHdiriyor. Bu 
çakm1ffi, Herkes onu hayret'.:, mubmlllı :r.mn·yet m(lşavirli ine ta- Yıne *de bafpehlivan olmak haberia doğra olup ..... 
kaqdıyordu. Kolu, ~olak olduğu 7in =atli"l bilddlllm vi]Qetiıniz için ~yordu. Halbuki, kaba a.n-ı-- Fakat ttalpma 
balde DUll olup ta akranlan.m a ta& ll&dOı1l.,.. IMı8Cln tstan- • Iı ?.ekası yoktu. O, güreşi b~Y--..IBtaada, AJl.de. 
~ """cll pehUvanhk- bula ...._ etmlfllr- yalnız kuvvet ve okka zannedi - ... ...., 

•• a... Eekltehlr barosu yu ' ı. n\me ~ ~-.. kmdl 
tL Mümin hoca içtn g\1ret: Fev- kendlae kartnlmuı da pek 

ftreilni pehlivanlık ateşi da- intihabı kalAde- mi .. Tebıfk ve taktik ~übheDdlr 
layonlu. O, akla gelmedik oyu:ı- A.,.,..,k kan ... un 70 inci idi. ' ~ 
1ar leat ediyordu. Pehlivanlıkta JmMtdMi hWmıüne tevfikan Baro Molla, kUçük yaştan güreşin ~, --P-O_L_/~S-D_E_...___, 
bilmediği oyun kalmamıştı. reili w idare meeHal azalarının inceliklerini kavramıştı. İyi bir 

Bem; Milm.ln, oyunlan o ka- müddeti .iki senedir. Ve azaların pehlivan olmak için insanda ne 
dar JW1i yerinde ve Umıkinle yansa heraene yenilenir. Bu se- gibi vasıfla :-ın mevcut olması 1 
tatbik edtyordu ki, usta pehli- neki intihabatta yine bu kanun lazımge!dığine akıl kestirmişti. 
van 01nm kadar muvaffak ola- hüldı.lerine tevfikan ilk ki- Sonra, Molla şunu da anla-
mad. nma QllllJl ilk baftumda seçim mıştı ki, çolaklığı onun güreş 

O, c;oJak kolile bir arkadaşına F«Jripltir Baro merkezinde ya- yapmasına mani olmaktan ziya· 
çapru girel'Be, muhakkak bastı pılJrnibr. İntihaba bilecik ve de belki de faydalı idi. 
np matlup ediyordu. Bozi1J11k Avukatlan gelememiş- Çolak, idman yapıyordu. Bil-

Arbdqlan arasında gittik- !erdir. hassa, eski pehlivanlann yaptı· 
te IU 6ler söylenmeğe başlan- YapJan intihabta Baro Reisli- ğı gibi, dağlara tırmanıyor, ko-
mqb: ğine ati Reis Awkat Hasan şuvor .. Atlıyor .. Ağırlık kaldın-

1 - Jıltlminin çolak ~olu düz Buri Aytöre ~tir. Mu - yordu. 
ola cınu biz yeneriz.. maileyla arkadaşlaruwı isran ü- Mollanın bulundugu medrese-

Bu alSz acayip olduğu kadar zerine itizar etmelll.İI idi. nin bahçes'nde bir içme suyu 
garipti. Çolak kolu düz olUJ'S& 'Odncü defa olarak seçile- küpü vardı. 
daha iyi olmaz mıydı?. ret nıiıdikde kalmıff)r. İdare Bu kUpü fukara mollalar o-
Hallıuld, vaziyet biç te böy- azabk1anna da: nar para, yirmişer para vere-

le delildf. MUminm dirsekten 1 - Avukat Namık Nüzhet rek almışlardı. Bu, güç beli al· 
llllkl1ndyen çengel kolu, adeta Tenm, dıkları su küpü softalann göz. 
bir mmgene itini görüyordu. 2 - Avukat Rep.t Kalabay bebeği idi. 

Jllmin, çapraza girdi mi, ar- 3-A"t'Ukat Baba Güngör Mümin, birgün ağırlık kaldır-
bdqlannı bu çengel kolun ar. 4 -Avukat Ahmed Nuri Pak mak için şöyle düşündü: 
8lD& koltuk ardından mkıştın- ~· 'belir. (Arkası var) 

N .. ..:ıı~ı..:ı:., - ıçın~. 

Kemiği sıyırırken 

kendini y J r ala.mıı 
Divanyolunda 56 numarada 

kasab dükinmda çıraklık eden 
340 doğumlu Mehmed oğlu Ah -
med dükklnda bir sığır kemiği
ni sıyırmakta iken bıçak birden 
kemikten kurtularak diğer eline 
çarpmış ve ağıtca yaralantn11 -
tır. Yaralı çırak hastaya.neye 
kaldınlmlftır. 

Ceza gören şoför 
~e biletçiler 

Evvelki gün Belediye talimat
namesine riayet etmedikleri~ 
rülen 4 otobüs biJetçisi ılc 7 &o
för haklannda ceza zabıt vara· 
kalan kesilmiştir. 

~~ Bir ç.ilgıcının seyahati 
aöylemeseydin hiç haberieri ol-, .. ____________ 106 
mıyacaktı. Biz de yirmi marki
mm bybetmlyecektik. 

l'reclerihin doğru söylediğini 
tudlk ettim. vakıa ben boşbo
iamk etmit addedilemem. ÇUn
ktl trenden atlamanın memnu ol
duiamı bilmesdim. Frederihe: 

- Vakıa hakkın var. LAkbı 
lla wlemlar bizim trenden atla
.ı-ı De IU!Jan oJaa haber • 
W ..... ? 

- KimcJen! 
- Oldbcuden. 
- Re mltnaeebet! 
- Nuıl llı8 mHnaaebet? Biz 

ilrenden atladıktan 80lll'a 
timhilir öküzler ne hale ~ 
tir! Ya aç kaldılar? Yahut blr
.bçı da bizim gibı yere atladıy
• ökUz sahibi gönderdiği adam
dan haber alacak, hakkımızda 
pınendQfercilere şikayet edecek
ti. 

- Ne möyıtıyorsun Alfred ! 
Dalma kendi dedigınden ~ 
JOHUD, ökUzcti ne ede biz nere
de. Herif bizi .,ede bulacaek, 
lluJuaduğunmS Jeli kimden ha-

r.enMab! Halbuki yirmi markı 
vermeıte muvafakat ettikten 
sonra hakikaten budala ol
duğwau anlamafıydıaiz. Ne i
se! Şimdi bizhn kırk marktan 
fazla paramız yok. 

- Bua ne? lld kili itçüncü 
m911ı1 ..ırsen ...n. Kırk mar
._ 'llll8a bbillİS gider, biriniz = Jt!".!'";1~·bbahat sen-
dedir.. 

K.-di kendime d&eilndüm. Ka 
bahat kendimde olduğunu biraz 
anladw Refi.kime: 

- f'Alrarı yok J'rederih, bir 
defa.oldu. yirmi matkı verdik. 
Şimdi lmk dört mark kadar pa
rama Iraklı. Bahhm 3imendü
ferct lııild nereye bdar götüre
cek.. 

Dec1im. Evvelce heriflerin r.e
sa wlrhklan odadan içeri ginlim. 

- Arkadaş size bir şey sora
cağlm. 

Dedim. 
- Soracağın Mdir? 

• Cevabını verdiler. 
- Biz İtalyaya gıueceği:ı, kaç 
para istersiniz? 

- İtalyanın neresine? 
- Napoliye. 
- Seksen mark. 

B. lri.n ; ... :_ • 9 - ır _.,.~mı. 

- Hayır iki Jdii. 
- Lüin mösyö elli mark Vi-

yanada verdik. Yirmi mark da 
açıktan verdik sonra.. 1 

Herif &öWmtl kesti: ı 
- Siz ne kadar lakırdı anla

maz budala adamlarsınız! Fiat 
maktudur, pazarlıkLı trene bi
nilmez. 

- Evet mösyö hakkınız var. 
Budala olduğumuzu yeni mi öğ

Kı~k markla ikimiz yarı yo
la kadar gidemez miyiz? 

- Ha, olabilir, Y4-mişcr mark 
lık birer bilet ile ltaıyaya gi
debilirsiniz. 

- ŞimendW'erfniz hazır mı? 
- Hayır daha yapmadık. 

N yi yapmadınız? 
ŞimendUfcri. 

- Acaba hangimız lalurdı 
anlamıyor? 

- Sen düşUn bakalım! Şi
mendiifer hazır mı sualine baş
ka ne cevap verilebilir? 

- Yani ne saman geleoek ! 
- Doğru mu, aktarma mı? 
- Mt:arma bilmiyorum, 

doğru . 
- Bir aaat sonra bir yUk ka· 

tan gelecek, onun ile gidebilir
siniz. 

- Yük katarı ile mi? 
- Evet. 
- O Da8ll şey? Bizi pamuk 

balyasa yahut kömür çuvalı ni
yetine mi taşıyacaksınız? Bi -
zim yilk katarında ne işimiz 
var? 

- Yalnız yük katarı değil. 
Yolcular binmek üzere aynca 
vagonlu da var. 

- Adam binmek ıçin değil 
mi" 

- EYet. 
- Oktbler için bir yer yok 

değil mi! 

Edebi sohbetler 

Hamdullah Subhi 
ve bazı fikirleri 

• 
Yatan : RUHİ NACI SA<lDIÇ 

, -- Jiayır, ama şimdi iki öküz
lük bir yer hazırlamak mecbu
riyetindeyiz. 

- Niçin mösyö? 
- Siz nerede oturacaksınız? 
Herif dayağı hak etmişti. La

kin bu sırada da şimendüferci
lere karşı ters bir muamelede 
bulunacak olursak bizi şimendU
fer arabalarına bindirmiyecek
leri meydanda idi. Bunun için 
münasebetsiz herife birşey söy
lemedim. Yalnız: 

- Pardon mösyö. Yanhşııuz 
var. Biz de sizin gibi damız. 
Ne ise.. kırk markınızı vereyim. 
Klğıtlanmızı veriniz. Y a1nız 
vakti geçmemişinden olmasına 
dikkat ediniz, yarı yolda aşağı 
inmiyelim. 

(Arkası var) 

takdir eden Hamdullah Subhi; 
ayni itina, ayni eda ile sözüne 
devam ediyor: 

- Efendim! İtikadımca mem
leketin her içtimai varlığı kibrit 
kutusu gibi, zarf ile mazruf gi
bi biribiriyle dalına kucaklaşıp 

kaynaşmalı! Cümhuriyetin ilk 
ve tek esası: Muhabbet ve sa· 
mimiyettir. Uzaktan misal a
ranııya ne hacet? İçinde yaşa
dığmuz hakikatler, bize ve bü
tün dünyaya kafi bir ibrettir. 
Şu son milli inkılabımızın şefi 

olan Gazi Hazretlerine karşı 

mutlak bir hürmetle, ciddi bir 
itaatle mükellef olduğumuzu id
rak etmemiz zanıridir. Dünkü 
Osmanlı cemiyetinde devlet te
meli mütecanis değildi. biraz çe
şidli idi. O devirde devlet için 
ancak milli varlığın hakiki mes
ned olduğunu bilmek ve bildir
mek 18.zımdı. Bu içtimai lüzum, 
bir (Türk ocağı) teşekkülUnU 

vücuda getirmişti. Halbuki şim- j 
di devletin yalnız t.emeli değil, , 
bütün httviyeti yekcins, yekırk 

bir kwıtt vahid halinde!. De· . 
mek ki o gün pek yerinde olan 
bir te§ekkWe, bugün ise hacet l 
kalmaml§br . .Sonra milli kuvvet 
terin - müvaı.i dclıi olsa - ayn 
ayn harcanması israf sayılır. 

Hem de ayrılık yüzünden ara
ya rekabet gibi, tabi! tehlikele
rin girmesi ihtimali vardır. İş
te şu çok tabii hakikatler göz 
önüne getirilince, artık Türki
ye Cümhuriyetinin tahakkuk 
sahası olan yurdumuzun sine- ! 
sinde böyle hususi ve ayrı te
şekkillün miruısı kalmamıştır, 

denilebilir. 
Hamdullah Subhi bu müta -

leasını muhakkak daha güzel 
söylilyordu. Ben şimdi bu ka
darcık hUlasa edebiliyorum. 
Aman yarabbi! O, muhatabla
nnın içinde düğümlenen istif
ham muammasını nasıl keşfet
m:~ ve onu ne isabetli bir vukuf 
ile ve ne salahiyetli bir izah dili 
ile çözüb açmıya muvaffak o· 
luyor!. 

Onda.ki dil ahenginin t.esiriııe 
kalpılmamak mümkün mü? B·r 
insan ağzından çağlıyan bu fi
kirlerin girdabı musikisi içinde 
gönül teknesi s:ı.rhoş bir çalkan
tıya tutulup gidiyor. 

Seyahat gecemiz, rüyadaki 
kadar gülf etsiz bir lezzet içinde 
geçti. Likin ertesi gün Anka
rada nereye gitsem hep Ham
dullah Subhi ile karşılaştım. 

Sabahleyin Ziraat Bankasının 
daki işimizi görmeğe gitmiştim, 
m~rkez müdürUniin yanında 

Türk ocağının hesabı carisi rü
yet ediliyordu. Öğleden sonra 
meclise geldim. Merdiven dibi 
encümeninde ahbablarla konu
şurken, Hamdullah Subhi bey: 

- Y ook ! Böyle başbaş:ı kay
natılan samimiyett.en ben de biı 
yerek sokuldu. Onun mütevazi. 
fakat vakur edasında herk"SC 
muhat>bet ve hbrmet telkin eden 
bir tesir var. Karayağız, siyah 
çengel bıyıklı bilmem nere meb
usu olan ve Hüseyin efendi ismi
ni ta~yan bir zat yanımıza so
kuldu. Yanımdaki boş yere ili
şirken bile gözlerini Hamdullah 
Subhiden ayırmıyor. O kadar 
inad bir dikkate başka yerde 
raatıamıa değilim. Mühim bir 
haber müjdeleyen ve çok sırıt
kan bir neş'e ile: 

- Fransızçaya başladım. Tu
gan:ra ne demek? 
Meşhur Tolu Mustafa bey-

10 Blrlneiklmm 

den başlıyarak oradakilerln 
si, alaylı bir kahkaha ile 
tükleri halde Hamdullah 
vakarını bozmadan · dddl 
dU9ünceye vardı. Benim 
zUm. mebus Hüseyin efen 
defterindeki notun ilstUııde 
la.şan parmağının ucuna ka 
tı. Eski Türkçe ile (kA!ltllLDllll,.. 
sınız) kelimesini gördüm. 
dım olsun için: 

- Tüganyöra! 
Dedim. Hamdullah beY 

karşı bir (teşekkür!) ~ 
ten sonra Hüseyin efendiYe 
vab verdi: 

- Ha.. Anladım, il.. 
ti.tganyöra, kazanacaksıDJS ! 
mek .. Fakat azizim HUseyi9 
fendi! Siz bunlan kimden ve 
çin öğrenmek istiyorsunuz?! 

Hüseyin efendi tutuk bir 
tı. Ha! deyince cevab V 

kadar tetik değildi. Onun 
faltısından bc;>t kalan d.lllWI!~ 

Tolu Mustafa beyin m~ 
sesi doldurdu: 

- Meclis hatibleri kÜl'8 
çıkınca nasıl ecnebi keım. 
çalını satıyorsa, bizim sn.eı~~w 
efendi de öyle yapacak işte! .. 
nun da alkış toplamak bl 
hakkıdır. 

Neş'eli kahkahalar içinde iiıl. 
radeniz mebuslarından ve 
Kadılardan SUleyman sırrı 
fendi söze kanştı: 

- Hatiblik için FransızC8 
renmiye lüzum yok! M~ 
düşüriip bir kaç defa (noriııal 
(anormal) sözlerini söy 
kafi \'C v8.fi ~ 

Hamdullah Subhi t>eyin 
diyet' bu kaba alaylardan 

(Sonu aayfa 6 aütun 2 

Kızıl Rakkas 
.. SALOME" 

TUrkçe aözJU ve TUrk 
çe şarkıh film 

Bestekar 18 muzik rejisi 
... ART AK/ CAN,, 

MÜZEYYEN SENA )'m 
İşitilmemiş şarkılan ~ 
Mehter takımının iştira.kil• 
tanınmış okuyucular: xoro 
ve 13 Birincikanun mı* 

matinelerden itibaren 

TAKSIM Sİ881D8S 

VATAN 
FEDAiSi 

YARIN AKŞAM SiNEMA DUNYASININ EN PARLAK 2 YILDtZI 

MELEK Claudette Colbert - James Stewai1 
Si11emas1nda · .Tarafı d'""~ temsil edilen 

HAYAT GÜ DİR 
Franeızca sözllJ nefis bir aşk ve güzellik ftlml 
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Edebi sohbetler garislandan 
n bir tahrik 

{817makaledea devam) 

emelinden ııee'et etzlli
gafl tin hakikaten ~ok 

t edilecek bir dlmmesidir. 
~adisde gizlenen diğer bir 
de SovyeUer Birliğini Al
ve ltaıyan diplomasi i ile 

Hamdullah Subhi 
ve bazı fikirleri 

.Tunanlılar 

Avlonyaya 
doyru 

ilerliyorlar 

Yunanlıla
rın ellerine 

geçen 
vesikalar 

BU GARLAR 
NE iSTER? 

Makedonya komitesinin ihtilal 
harekeden ve erkinının bir

birini yiyen ferdi cinayetleri ve onlama. eıneUeriDe 

edecek tanda ~-
llbi göstermektir. So'Y)'et· 

~ll müatlılil ve diirbt 
. şimdiye kadar ba gibı 

'alt eserine kapıJm&Dllitır. 
ağına da bie kanycı:n ih

vermeyia. 
eli işin hususi propa
emelleriııG hizmet ettik· 

ltliklr surette ~ l\1 
cihetlerw bir tarafa at

sohra, esasa gelelim: 

(Bq ttınıfı 4 iüı - 8&1Jfo.da) 
Janmıyor. Hic; i tifini bozmadan, 
tpk. oturakh bir şive ile, fakat 
pıne ayni tannan hatib edasile 
izaha çalışıyor: 

- ilendi llazratleri ~ Türk
çemiz, menım antatmıya. yete
cek kadJ.r, zıengüı bir- dil. Fakat ı 
nedense bazı arkadaşlanmız 

• garb killtüril if.:inde yeti!)tiklcri 
için olsa. gerek - böyle hatalara 
düşiiFor. 

- Efendim! (ta.bil) demek 
mümkün iken kalkıp da (nor
mal) demenin de mfuıasebcti Türkiye ile Bulgaristan 

"günün meselesi,, ad· var mı ya?! 
!""ar.ak kadar mfiltim ve ieil - Muhterem hfteam ! Kelime 

ve kelimın kıymetini «>üblıesiz 1 

" bubmdufumı şimdi ~ 
aiıyoruz. Ne BWgar takdir buyunırsumız. Her ta-ı 

·--ILLI .. da, ne Bulgar devlet bir, .ancak yerinde ku!lanılırsa 
arıaın ağulamıda Türk • maksadı anlatmıya yarar. Ba-
r münasebetlerini bıH- kınız işte (non:rıa1' kelim i 

( t.abii) sö&ünc .__, __ ı..nı edellle2.1 
daha boıiaak iatidadmı u=~ı,ı.qa ı 

·ş, su1ı içhl Adeta bir Nonaal (aali) da:aektir. Tabii 
e t kil etmif meselele- demek için, FraıtJUCa söylemek 

blevzuu ba)tııecUldiğini işit- 1izmı geline, natürel demelıdir. 
Almnı-nm lt.alyanuı, (Gerektiği gibi) ııWJası kaste
Bir- mifterek dildiği va.kit (noıımal) tabiri 

'te;ebbüste bulWl&l'ak buı kullaıulmah !. 
rin hallini bizlerden is- - Oyleyae, a,se desinler e-

feııdhn? Mmılek~ g5.vurkalkmelen için ortada 
n ~ e~tli ibti- daıı temizledik amma. şu gavur- 1 
bulunmak icab eder. cadan hata temizley.eıııedik git-

Bulgmilltandan şikayet- ti ... 
yok değildir. Fakat Türk Hamdullah Subhi beyin böy
be~ haNane emel· le ainir müaa~Jaruıdan haz· 

'tercüman olan BoJgar ıKSz- lletmecliğini bilen Mıazl>ar Mil
. biz gayri mesul makamla,.- fid bey, aıılze ~.: 
llkir~ addeaftk, aacak -Yoook! Hamdullah bey bi-

raderimiz ne kürsüdeki hitabetpek aştıkları zaman, u-
._ __ "'- • - ı.. lerinde, u de aıewde sohlMtle-

ı 14\1'" na g-ıeçıştirm.ea• · rinde bir tek ecnebi kelime am,. I 'e resnıt Bulpristan Jle- -.T 

betlerimize devam et- lemeı:. (HamduTiııh be;> e döne-
n geri luıb amekt.ayız. ttk) biliyor musw :.ız bey kar-

~arisfanın dostları Tür- de.şim! Sc.zai beye maaş bağ
böyle hir ffibhe ve mem· !anacağı zaman ben söz istemiş

eıad ~ Bul- tim. Zatıaliniz de beni itiraz 
için hayırh görmü.yw- edecek sapmıştım% ve bana hak

oaa. giZlice nasihatta bu- mz olarak hQcum. etmijtiniz ! 
itidale sevkedebilirlcr; - Evet! .. 

sonra da Tftrk • Bulgar • - Hel~ o ~ m•!"'•d1 i-
beileriade w fJOlemlp cmme.m.; ~ Sezm be:ym akm· 

lbahaı kalmaz. j bumdan oldu~uz ıçin daha 
~ ~ab guete mih"Ver f~a ısrar ?~~cremt>~eceğinizi 

nhı Dobruca mesele- diieinerek, üstüme d~n va- 1 
-oldQ:ru' gibi Türkiyeyi taı- zifeyi ift etmek arzusundan iba
~ B~ toprak retti. Fakat nedense her ikimiz 

·recekleri rüyasını gö- d~ ~az osabi:yct~ k~ıştık. 
bundan pek acıklı su-1 Şımdi affıwzı ı ıca ediyorum. 

ayüm:ığa mahkQmdur - Estağfinillah ağabey! Sc-
, Bulgar gazetesinin neş- zai beyin hthiyctini anlatmak 
· yazıda. açıktan açığa için kürsüden i%a.battı bulunmı
bir U.leb &örUlmdYor. Fa- ya hacet ~k amma, insan du-

bugünkil vaziyette müşte- ramıyor, s:ımimi. ete mağlüb 
· ~ ll8Drin teşkil e- oluyGr ve bir ,eyler &öylemek 

ek başka bir mesele o- istiyor. 1 
. Bahusus telgrafın niha- Bu sırada Balıkesir mebusu 
eki açık tehıtid maksadı Hayred«iin bey bana işattt etti. 1 

bütiiA ~ vuru- ODUDla Meclis rcisi ~ pa-1 
şayı ziyaret edecektik. Paşa ile, I 
ti. Milli Mtloadete bn.şlantısın • 
danberi qiaolığun vardı. Bu zi-1 
yarctle o hukuknn, cemilei ihti
rammı g&termclt i temiştim. 
Gittik. Paşa.nuı yanında meşhur 
operatör M. Kemnl bey varmış, 
ayak üstünde binem hangi ve
kilin ahvali ~hhiyesi h <lunda 
malfunat veriyor<lu. Biz paşanın 
•&lterdiii yere otur ırken ope
ratör de (t11erıe yctiseceğim ! 
Müsaade 'buyurum.tz ! ) diyerek 
veda edip çsku. • 

~di Bay Çanlıdfa •e Dul
hariciye nasın bay Po

s ranz. Türk gazeteleri 
lllhoş ler çıkarıyorlar, 

Dulgar matbuatı mı? 

inin biraz da Bulgar 
~!IPP:ini okuBnılarnıa ve 

lannı izhar etmelerine 
, simdillk bir şey söy

:P"-~~ ·.z. Y.aJaı& vak'ay.ı not 
mı. 
llwyln Cahid YALÇIN 

nu~Qin kilosu 
14,5 kuruştan 

aatllacak 

Pa4eıltn ikram için emrettiği 
kahvelerimiz henüz gelmeden 
kapıcı, Hamdullah Subhi heyin 
geldiğini haber 'erdi. (bu}'.ur· 
sun!) cevabı kabulü il.zeri.ne 
i~riye girdi. O da ziyaret için 
gelmiş. Şimdi ~<;a. H:ıyreddin 

beye dedi ki: "Ba l~3irde ~a
pacs.ğımız Gazi l ykelinin biç.i
mi hakkında H mJull:ıh bey 
biraderim&in mütaJ.eaauu da al
mak ~ok :milı!aaib olur. 

Meğel' &mdttllah Subhinin 
gönliinde hir yata'~ Pa§a 
da • her halde bilmiycrek ve 
istemiyerck - o yar13·a dokunup 

:s::aısszzn aaaa: 
dan va.z'ıyet edilm kte oldBğun
dan taalahüctterini yerine gctirc
miyecek vaziyete düşmil~rdir. 
Bu tacirlerin zarara uğrarna
malan için hl.i.kWDetia bu. gibiler 
bakkıada bir karar alacağı u
mu'••ktedlr. 

(Bıı tarafı 1 inal •.tf-4•) (Bıt tarafı 1 ılncl aayt~) 

acıtmı~ o'sa gereK. Hatip bir- Bu hareket, gt:Çen bait.a Ywıaa nan htikfluM:t reiaine tevdiladen 
d nbire parladı: hı.ar tarafın<ıao Ayuarandanm altı gün evvel general Marıo İdi· 

- Heykel!.. Vallahi san'at i~ üzenne ~e oognı çek! roti tarafmdaıı kaleme alman 
k B len İtalyan Jcuvvetlenma ceııaa- -ı;; - emirdir" • "'-eraJ bu e-

nanıma, zcv namına ayıp. u hJw tehdıd eylemdn:edır. ~ uu ~ 
sefer lstanbulda Taksim abide- lt&ly:ı.n dümdar kıtaıan, dalla mirde Yunao hu.ciu.d karakolla-
sinin öııi.uıden geçerken hem ko.ıay zedelenebJJecıek kW;WI Y1J nna. bu karakolların bulunduk- t....-.rı ' hıoı _,,fada) 

hiddetimden, lıem hicabımdan 1 Dan kuvvetlenni keııdi m.erleri- lan yerlerden tehlihke işareti adar w.t1 alan k6y basJnnlsm 
ne-ı.mevw.matuf hır ti.bi-ku! ,,_ __ ı...... ..... -e v-ı.: .. ~--ı.-·v---"' ..... \Ü& --ı..- ıve hükiımet teı ledim. Daha şimdiden pul ~~ -1- ı- ... _ .... ııcıKa.uı ~ uu:a.&&K.a.,.6'4& Y"6 --.re-· 
lanarak, Ergiri i"Ukametindtm _.,. kuvvetlerile ppıU mwı çar -

pul kabıkları ufalanıp dökülü- .________ y 1 .,,._ilde taarruz e41ihaesiai tav- .....,.=- --• ... \ ... n. ~ ......... ·u.ı ha-
'44.lcu:oa geçeD unan ıtann tas r--& w -.-·- UIWMW. 

yor. Bele o Gaziye ve yanında- )ikin.e mukavemet. euneye çalJı9- sıyeetmekte idi. reketl!MD tamrm keliAeri aa • 
Vilcre o nahoş vaziyeti :tim '·er- ma.ctadırlar. Bu plim akim la- Diğer bir vesika 26 teşrinicv- :yabWr. Bu~ ki 1963 
dirnıiş byle 7 Sarayburunu hey- rakma.k maksadilf' Yunan aihari Yelde general Zanmıi tarafın· deki •·nısndsı İlya gilnll,, hay
kcli de smokinle olur ımıydu kıta.lan bir sea.r hareketine PÇ dan 23 üncü Ferraa fırkasm& nunmd'I yqalaıı aemt hareketin 
h · 1 Ş Taşl ·· il d k" bü mişlerdir. --•- bir emirdir. n.. -:-ıı... pıt-hm W UdMatl 1ı118UUJlda 
~. • u ıan on. n e ı - Ergırinin işgali haldnpda ge- .7- .uu "'4Ulu... Makedoııya komitesilla 1ııir hat-

yUk heykele ne-elersiniz? Gazi- len yeni tafai14f... YnunlıJarm lıilh•ea IQyle da:aümektedir: tı .___ tJ"mM tmldpmı te
nin kalçası :!toktur, bellremlğinin ~ir civarında çok lidcletli c:ar - -J.9 aydanberi bı aert Ama· mia etmllJlmıdlr. :A:8ıl baret.ete, 
Ustüue oturtulmnştur. Halbuki ı pışmalardan 80l1l'a ı. mftbhn ~ topreklarmda şimdi ar- Mltlhı BlllPı' kOyieriain. müz&. 
Gazimizin tnütenasib endamm· ı mevkie muzafferane girdlkJerini tik yömlaşnuş olan bir hedefe .b.ereti ve lıamiaııan çetelerin si
da öyle bir nakisa, ltir aruıa göstar.me&tedir. Y-.n ukerle- varmak için ~ ve itil ve miktar Wbari1e dü.,Q-

k E-:oçendi ' Bö l 'i ri şehrin ana caddesmdeD ağ- -•ı..t--..:-:-= '----bww.Hr Bir n81d8ill kadar -iaUr aya.klan yo tur. ~ m. ·ye sun nak halinde yağan ptdetU bir ~ ~·. ,,__ m&J) ~ kanaati 
tepe üstüne. yapılan heykeller, yağmur aiti* ~· tB Fueto etrafmda toplanmış hami ıNdWdan 90DNdJr lri, ko
büyük meydanlarda uzaklardan Şehrin işga1indeD 8IJlll'a YUDllB olan luly.aalarla Aruvudlar mitealıl..,...... 1D811kezi tarafın 
seyretmek için yapılır. Sokak kıt.alan civuıda b6tOa pce et. aimdl p!erinl Epire doğru çe- dan emir ~-
ortasına bu tip heykel yakıfl)t vam eden bir tsnWJerwe ıaarm. vimdl bulunmaktadır. Bekledi- BWpr IWlrıM ve geteıerine 
almazdı. Heykeli görmek için tin~:.=:,ıım=... bllt8B ğimis gGa gelmiftir. Jııluuffer lstinad eWdla bil ihtiW hare
ba.şını kaldır:anlarm hürmetkir mevkilerinden. ~ yapa- olmalıJU. ,, .ketled-baütmill ll1lnllquııdan 
gözlerini, atın - af buyurw'Bll- lu bir süngü bilauau ile tama· ıwı..m aakh haimetleriD- =~ -:;.,.,-:-~ 
nuz! - hu.syeleri iz'aç.ediyor, hi- men at.ılmlşlarckr • ._... ~ - dıan m ltalyaDlar, Yunan- nir Ye ll08 a,akJ&ND8Slnda 
caplara dilşürllyor. Ne ayıp rmda pek çok anı vemDlalw illik bknn wwnn llmillDedne tur- en. hld tekHne:girer. Fakat 1'ıa
rteY! BunJaııa im:ıl eden ~ tuda me''e'Ht bullaMn__.. ruz ederek A.navadluk toprak- nbt. tNJılkinin dcıiurduğu ne-

b 
Büttht Y\•aan1ehm ıt:ıslri • - , ___ ..-.a•1.-..._. .... _ ..__..ı:ı.....:. a:-ı.-.a- __ .... ..ı .. ---

ustalan, U garip tipleri kim ferini aevillçle. blılk • ...,-. &e-: .__ ~--- .,,..... &~_.., ~ -.- -, uuuıuw... 
iatihap v~ +--tın at-.... ; .. ı..x..aet? birleı'ft ve- 1..L.l..te ._ ___ ı., DiD 9 llad>e hiç ba.aiamna .. Hatt& llu _.... Bulgann 

_ ..... I:" ~ .,..,.,. av3 ~ oldakJanm aö...ı..-... ı. ilr hayııet 'Yerlıcl kurnazlığile, O 

Harcanan paralara acınmaz, fe- lıalk kütleleri vatml IU'bJar :ı ~· ~. c • '---=1.ı-...Jt- u.--ı.:.a.. .... mamu:• 
da 1-··- 1 T.., k t he"Plr 1 d . söyliyerek Y\mui Ol"'. •• al - ........ auar;uo - V.,.--~ı 

o...uı. ra a ~-e eymce IP. .. ı tır buhman Tark ilıtlW bareketile, 
biz halaskfırlarmıızın san'at di· ~~; 9 (L&.) _ R•rm+rr .__ ~,._...1__ bir nevi ı.u. lıile te.ia eder. 
ll ile mu.ta.ırbel nesillere bir ifa- ajıMJ:'.;,, huul • tsN.-=. ~ Avsaı~ d•=•l.AA --•-"*-• Ga..-1 tgsnwm Makedon -
d-ini, bir hika .. -ı....a iSterdik • ·- - · ·---- .... __ - _,_ ı:edıalıl" _,__ n....• 

ıiüa da isteriz.~-- Bil il'- -~ cepbeaiacle İtalJ-.mll - ,..rdwu ~. llJWıd;:tbu 'Y~ 
tivak, bu 1hti~ esetJer ti he- dafaa hatlanmn kilit ıy#pe ~ Nevyork, 9 (LL) - ~ dıs .,.,.._ W Q8Ull htıkfı· 
., .r-. lan. ve Lin'in &at:nııte --. müa- taki Grek ertodeb kitiamiade metile valilerinden -dltım :görü-

nüH .. tatitmbinin buedilmt~ı-:~•.·r • .._ vemet mevzilai teekil edea Bo- J!IPlaD bü•n-r1r bir meraSim ee- yorm111 T8 liki,etlfırinin ve ha· 

fev
_:__"' .z...1 .... ..a ~ -c.":. daW. =jnı1r ..... nısmda ~ - Amerikan -.ey- ııebtleriDia _... bunan ileri 
~ _,._n, ~ •-- y~ &Jtm.da 'ft ......... --. "' ı. pli.yormq cibl bir maske ta-

ye Maarif Vekili Merhum Neeaö l'e1M ecien fPddetli ..._.. _ JBr•llMI aae ternAh Yunanı kar •• imylUl mevwwıda Ru -
beye taarruz gibi idi. Ve yahud lerdm aema .._ YI_....,. e- bilk8metiBe tam tech;zatlı 25 mıeliU ~ Y.e MÜl!llihnaol• elele 
~n üstünde öyle bir tesir line diüpnlliJtitl'. aenv .......... hediJe etmte- vermek taktli'lnl 1rullınmağa 

Muharebenin _. 1* kmnı leldir. BunW:m pek yaJnMa ballar. Bu. tMtı- o 4eNCe sirayet 
yapJYor<k?. Pata. F heykel balı- göğilı göğüae ~ aeveclileceği umulmaktadır. etmiftir, o kadar aşikar idi ki, 
sini açmakla bu kadar sitem din geçaıit ve her Dd tanı alır•- ~ ihtflAliQin bi ~ 
lcmeyc kandhli se.beb aJ.ı..n...- - yiat.a .. .:ı-..-....... 'D::.- Yu- ta1l.iF* ort.odeılm.Jdliı ııBin41e ya '--boza* 111Aft11"Weri k "--o- '16 ... ~w., .- Mıtzkwsm 61 .. vn 1ehıtld ~ •-...,.. cçe 
dan galiba ~ etinltti. sa.. naablar'eumart..ıi gtbatt muJ.aa. - " - k8Wıluınm e.e.iDe, hatti 
zün mecrasmı değiştinnek için, rebelerde mazkGr klJe.Mlı:fm • Atin&, 9 ~) - :Atina a- "ya hU:rdywt, Ja öltlm" demek 

lan tepeleri ~ ltal- P. bildiriyor: olan komlt.e dDvb:bıin, yani me:ı 
beni ipret ederek: yanlar Lin'i ve Elbenn gideR Hildmet Nilıi ll•Msaı Yu • bur "Sovboda ili Smirt'in ter -

- Ha!. dedi; bilmen öace • garbdeJd ,olu teblilırefm kartar nan ordusu bqkuınumdan• pne- cftmedm Mreetm.ietiler. Nerede 
den taıu~ DllllNDUZ? Edre- ~~::;!dar.bir.. lllllb .. - =~·ra: qağıdaki telgrafı 1 kaldı 1d MllD&1 Wmi Zbıtlaneski 
midli Ruhi Naat!. O da &imam. -· ,, •• o- Şlmcti, IJn'clea Rlııslm'a...a.a- "Tzgirlnin İfPIİ miinuebetile olan Saııdaneaki gibi komiteci-
bi edebiJatA;ıdır. Gerçi IU rad· bir hat boyunca W ......:.-;: lbi. ..mmz aJbpdaJri orduyu ve ler ~bir barekotin içinde 
yelaır tekOlftDlill ettikçe edebi- Iay ı...:. sıra _ _._u -u..a..1-: ev- bflhe-~vi a..-ı edm lu.. Tilrk . cileri gehrelerile do
yatm da, hitabetin de, nıuaildnin lemekİemr. i;..r ™'b:~- taab ııa;;:~""~ ederim. lapcü bde.r ileri bile gitmek-
de hiç k~i kalmıyacalı, büa )eri de kaybedecek cııha1aıaa. General Papagoe tu eevahı ver tıe idiler. 
bütün sıfıra inecek. Artık ya- ltalya için baptl kir eJwnwL-. •ittir: Bütihı bu hareketler ve Bal
kınımızdaki tı()hretıerle oyala- ti haiz oJa.n bu :amıtahdlt ~-- "Brgirinin igall mtl•ı elmeti- kan harbini takiben wmunt harp 

k111 ve oradan .ı. "bsaa ya1n le tarafınm:lıaıı gtiDcleıilen tebrik somma ve hatti ondan dalıa 
nıp kalmı~ demek. l>Qğ- Yunanblan. aeıfmı; ebm"br. len hararetle teeekktir ederim. çok eonralara kadar temadi e
meye baıuca. diin)'a. lllfJfhllr .. Bu muharebelıere mtmuıl ola- Ordımıuzun. biriltirini takib eden den llhtiWcl faaliyetler hep 
lanın dinleyeWteeeğis. ŞUı.belR ra1t. İtalyanlann iJt taJııkjm ~ aleıleri BOD -ıört sene içinde ayni gayeyi, Makedonyayı Bul
ruhumuza, biltiin dihlyamn t!B dilmiş ola.n daba ytlbek dal _ Yunanistan için aaıfett,iğiniz tü gara mal etmek hedefini giı -
üstün zevkleri açıhnıt olacak. larda şiddetle tuUnldan diğs- kemaez ve va~ gay derler. Ahval ve eenite göre 
d ıiil · ~ ı mevzilerin zaptı için de liddetti retıeriD ameNlidir.,, ---....ı11--=1:11:1-----

e mı .. muharebeler cereyan etme1rte - General .Papagoa. baza ukeri Cezalandırılan 
Paşanın şu mukabil citemle - dir. Bunlardan Jmbe•n• ~- birliklere aşağıdaki emri yev-

rini Hamdullah Suphi Bey, gali- Develi vadisine hlkfm Od~ miyi gönderm.iştir: 
ba, tiııliyeaıeıaişti. O; heykel to""'unmı ya.rdnm Ue Y--"ıa... ''Ergirini i§gali ile Beticeleııeıı şoförler 
bahli niçin kapatıldı? N~in sözü ~ıdan za-4-:ilnıl=w--:--- faDlı ordumuzun yeniden kazan- OtomobiUerinin ön fenerlerini 
kestirildi? di.ye üzüntülfl bir te • , ... .._. .-. dığı muvaffakiyetler münaseb6- iyi ...._,_ •-...: 
f ekkilre dalmlltı sanırım. Fakat Dün aabah bava bina 'IClhDaa tiyle. hepinizi "" biHı•-a bu ~h m•._mecJik.n:ıi için 29 o-

. bah" bend ed b. at 1 lt.a.ıyan. kuvayl kaın,..inin D- n· •-• .-..ı-ı--: '-----•'e-brik t.omobil Uhilııl baklanda zabıt 
yanı ı~ en ve e ıy ... : baaana doğru çeldlmelltıe aldu - ~ ~ • ~ - ._ ... •-·-·-
tan açıldığı. ve paşanın son SUZ"1 ğa Ohri gölüudm m8p1tede edil eclıslm.., ~--
(değil mi!) istifhamı olduğu . ==~===================== 
için cevab vermek nezaketini ın- :':!~=u~ -::-~~ lstanbul TerzHer Cem1-etinden •• 
mal etmedi: ı ·-.r-, '-'1 

şimle~~r~:fı:;;Jr:: ;:ı:::.~~~~en::.:: m terziler, gömlekÇiler, k&rkçit-
~~~·:~;e~~~~~y~~~= =~11gi~~~-= er ve şa•~cılarm nazarı dikkat· 
miz gittikçe hnraretini kaybet • zaman ribgan daiaap malave _ ,pAG 
mekte. Dey lmrdeşim, her halde, der. Mesela §U HJmıd! •• Cem~ biner ;pard~lılı: maJcaıtalarm 6nGmfbdeö cuma eilnW:ıden 

Wltaren tevzi"ne başlıyaeaktır. O pne kadar ınüraeaatla ibtiya tarım 
blklirere!ı: bu istifadeden mahıum kaJmeıe•'Mr\ Ulıı olunur. 

bizden daha alevlidir. Zaten ka- :Ben (Hi.mid) Jambt.i ioitince 
ide bu; içtimai "·arlıklar, yıllar dayanamadım; edebİJ'alDDUHl 
.geçtikçe daha kuvvetli mahsul • Gazi Kemalidir, ded•• Bamdul-~••••••••••••••••••••••11111.W 
ler \"el"tr, daha kuvvetli unsurlar Iah Suphi bey belli iltlfaUı ~ 
yetiı:ıtirir. Mesela Namık Kemal. larile okş.ıyarak devam etti: Menin Liman işleri inlıisan Türk Anonim 

.ŞKketi Umum Midirliiğündea : 
Atab'emWSe mavna imal ft! tamir illerinde? ayda J°k. lira o.-ctle ç lı -

mak ttz&oe marangoz ve kala:at ~n in ~ bir uataba~ arıy • 
Talib olanlaruı ellerdıde mf! ud vesaik ile wvelıcıe ~ olduk ı 

)'a'leNen all?UJ oldukları bonservi lerin tulülli latrw 1IUl'eUn1 ve laso h ı 
tercümelerini birer kıt'a Sot.oirafları ile ıbirlüıı.t.. ~ llllıuine ıünde -
IDıdeı"i lüzumu Ujn ohuwr. {1115'1) 

Nam.ık Kemal! .. O, bir zamanlar _ Evtt kardelDD! Teteklriir 
kudreti kalc!miyesiııin 6Öhreti edenm ! Çok doğru .a,tediııiZ! 
ayyuka çıkan Namık Kemal gi- Hamid, edebiyabm•an c:iıtde!I 
bi bugün o:-ta mel..-teb talebesi gazisidir. Paşam! Şimdi. tirit gi-1 
i~inde bile kalem kullananlar bi içimizd~ d~ p ihti,Jann 

1 var. Fakat. buna bakıp da (Na- b"ı ka~ nesildir iıdmdlıll.. ~ 
mık Kemal hiçmiş!) dıyebilir yaıuz. f 
miviz? Haşa ve asla! .. O, yine e- Fakat onun izine town ye-I 
debi at tarihimizdeki muhterem tişebilen bir yiğit henila caJmıa - "11••~•-•••••••••••••••••t.. mewiini c~yetlere kadar mu dı. Zaman aeaba bir ,_ı Nnud • • • 
ha.faza edecektir. Bugün ondan doğuracak IDJ! KimWlir! Ve ŞiRKETi HAVRJ• YEDEN •. 
iyi yaı.anlar var amma onun ı hem ne vakit!?_ 1 ,~ 
yaptığını yapanlar, hatta binde Eyvalı .. bahsin• tatlı >•inde 
birmi yapabtlenler y.ok işte! o kcs:lmesine mecbari,allaal ol- 1 - Boğaziçi~ maıı.ua kll tarifesi bu ayııı 12 inci 
müessir bir kudretti. DugiiııkU -ı du. Paşanın, bir bfBe balln~. P'alQIDbe gtinüDdeD itibaren tatbik obıa,.,..ktır. 
ler ise yiiksclebilen bir iktidar?. başka ziyaretçileri pl•itll Ha 2 - Bu tarifede Boğazm muhtelit yerleriudeki mekteplerin 
Aradaki fark çok büyük! Esa.- tibin füsUnlu MJlli; g&allleri iSi- :yaal devam saatleri ~tilmiştir. 
sen bugünkü tekamül, ır..azide t:ın bir samimiyet bftll IOnde 
öyle bir Kemalin tek:ıddilm et - mwıis fakat ihtizub Mr ffndnan ~-poM~~f!~~~ A&t1mDe ı&-e uimet ve av-
r.ıiş olmasile meydana gelmiştir. se;) eli.nı yaparken ntciıı danla.! 
Şimdi bir yangın halinde gör - Bundan bcpimlm ...,,.,, elıdl*! o&- Bu tarifede bilhassa Bebak, :A.nıavut.k6y, Ortakiy ve Be-
tlüjümüz vatan ~biyatını ilk Paşa, Hamdu11ah &xpNıdn 'ftllla .ıJdaJ iskelelerine fazla 2f.'forler :kenUl&rak w.aJ&!'da otıuıuı 
tutuşturan o mukaddes ateş ni- musaf ahası için unnaa elllll 111- Jnllnnuzın lhti-""ı tamamen önJ--....._ . . ı · ls ,. ,,_ ~ 
çın uç o un. . . .... rakamadı, ken4linl oda ~ -• 
Paşam! Dünyada iz bıraka - kadar tnkdirklr bJr lw.ttzeldrla Duvar il:inlan iskelelere wfmıııbr. 

bilmek i~in, b açmış olmak la ·ı teş~ i etti. Cep tarifeleri yanııdan itibmm aatıbğa çıkanlacakbr. 
zım. Açılmıt hE.zır izlerden gelip BMi Ne& .,,,_ l~•-••••••-••••••••••m.,; 

ıaman MJMn aJ'lflar, zamm1 
zaman şiddetlenirter. "hlindmıı 
ny.a cüatı.. İ8J'Ullll1 anıattığı • 
:nm •ma ~ veçhill 
bazan lılakendODJ& kadar p. 
Din bir memleketi her tarafın. 
dan aaracak ..mı bir yanpa 
manzaraa eı;.teririer, s nn. 
umı•i lıarb neıticeeinde Makeo 
dOlıyamıı Y~ya blrab 
lan lasmma yaplan müselWa 
akınlal'I gibi çeroensi ve Umul 
deneesi w1ldud baakmlar ma.b& 
)ieti Pt«irltr. Biti1n bunlar, 
komitenin ihtiW harekeUeridilı. 

Komitenin gt)'a milli bir gt ı 
ye uğnm.da yaplaıı ve tarihinii 
birinci fMlmı dolduran bu f aaı
liyetleri y•mma -re ikinci fasıl
da ferdi einyetleri plir. &nıar 
hiç bir zabıta nw•mnda hayal 
en geni§ t&banıca ve kama me
raldı1anıml bile tasa'ffllr ede
ıni,.eceği 4erece meraklı, heye
canlı, korkunç ahval ve şerait 
göaterir. Hattl dmebilir ki ih
tılinerin neticeleri tW>beye düıt
tilk~ v;e ktalte faalıyetlndecı 
uBNlan~ elde edilme
diği görötdilkge, reiaJer arasın
da ihtillflar artar, ferdi c~ 
yetler istatietild mlttemadl ço
ğahnıya başlar. 

Bu clna)'etler anamda, daha 
doğnmı Makeclenya komitell 
erümnın .biriıılrlıerin öldürmek 
çığırını açtıktan 110Dra. tatbik 
ettikleri ahvalde öyle husUai .. 
yetlere taadQt edilir ki bir izı .. 
sawn değil hemebwlni, fakat 
yalwz inBaD olaa herhangi bir 
kimseyi yok etmek i~ bu do
rece hile, hUaer, eoiukkanhllk. 
isabet, ketumi1et ve daha saır 
k:ırakteristilderi nuıl toplay:ı • 
bild4ği ha~ Jaayret uyandı
ran, zihni dolduran bir 
muamma haline gelir. 
Bulgaristmıda iken Makedonya 

komitesi mensublarmdan baa 
kinlselerle tanqıyor ve görüşü
yordum. Komiteye aid ihtilü 
ve cln~yet: vak'alanıun ç ğ\IDll 
bunl&nn kendi ajıjla.rından din
ledim. Anlattııdan bazı ferdi ha
diseler .ka.reıssnda tilylerimi.n di
ken diken olduiunu itiraf ed• 
rim. 

Di.nledilı:.1erin:lden sonra var· 
dığım birinci netice IU olU";or
du ki, Makedonya komitesi reıs
lerıııin hirbirlerlıü öldürmeleri 
ve biriııirlerbai tabanca 'e bıçak· 
la oturduktan tahttan indinne
Jeri komitenin bir an'anesi hali· 
ne gelmişti. Protegen>f bir Bul· 
gar generali ve Makedonya ko
mitesinin reislerindendi, katle:dil 
di. Teodar Alebaııdrof Make-
donya komitAışinin reislerinden -
di. KatledJJdi. Paniça, Sar:ı.f of, 
Se.ndaniska reilllerden i(liler ,.. 
k:ıtledildiler. Ölllm listesin• yllı
Jcrce ve yUllerce komiteci ile 
doldarmak kabtldir. Bu cinay&-
1 rin hepsi de komite cmr ~le, 
f ,,dailerle, mahtam edılcnc, ö
leceği haber v~k ve ok 
defa berilıeaila malftmatı dahi
linde ve ytizde yDa tatbik edil
mi§lerdir. ?.amanla hızı J ra 
aynlllll komite ~ birbir n
ni öldürmek aşkı d&hilt 1 b r 
kıııvvetiıı 6ntlne geçem·ycc:eğl 
bir maruiyet, tıiddet. de t de
recesi ~tisab etmi§tir. HJÇ bir 
komltecinin ölüme mahkum ol
duktan sonra artık muhakk k 
addedi~n mevtten kurt llduju. 
yakasını kurtaralıüdiği gö
rülmemiştir Kamlteelleı· icabın
da. başka memJeketlf'rin hu· 
dudları içine bdar nüf etmek 
ce&atttinı gö9ten!rek a anna 
it r ne bahasma olurs:ı olswı 
yakalamışlar ve öld lerdir. 
Bu itibarla komitenin 11 
gerdesi methur lvaa K h il 
zevcesi olan lıleaça Karin -
mn Viyaaa operaamda • Per 
Günt,, ün üçiincl1 perde i csna
sımia, 88.hııede gök gürültilleri 
duyulurbn. «;antasuıın i · ıden 
çıkanlığı bir tabanca ile Panı
gayı öldiiriişü bqh başına bir 
~maıı mevzuu olabilir. Gene 
bır kadın olan 11.arahoııeva, a,. 
vını vurmak ı• ti Yugoslav .. 
yaya Pmil w Osıdlpde ~tığı 
bir moda·•ap!Mfyle sen lerce 
herkesin emniyetini kazandık -
tan SOBl'adar ki bir gün Vardar 
ilzcri.D.deki bir köprüde gezer
ken tesadüf ettiği Üskilb polis 
müdiirüaü bir bç lmrşu la ve 
<?hediyen yere aıenni tir. Bu 
cina:!t etlerin sebebleri çok defa 
tamamen ferdi ve eahs1 kin Ye 
garezler olmak ibıere hep komi
tenm içinde gizlenmiştir. 

(Arlmı var) 



l\'.ÜT'EFERRIJ( 

Yeni tel!arrU listesi 
-,_ 

• • 

ikimiz de aldanmış z 
T '11.: l!aııe lltm mı wı m: 
1sak Roditi ve Mols J{ohen 

2000, Lcon Fintz 1500, Kaıa -
bet K Pal"wı!t ve oğlu 1250, 
M1ğırclıç D.ıni<·l Buııınyan kar -
dcşler 1250, Samuel Sisa 750, 
Sait < fözüm, ~. Mnser 500, Muh
tar ve Selman Yenal 500, 1\ıizıın 
Nd.mi Erdöleıı f>OO, Fahri Güı ani 

1 mahdumları 375, ~ust. fa Bital 
300, Aklrsandr Pirlioğln 150, !' 
S..-ılih T<lrn.tlı 12.5 .Mustafa Ata
oğlu 100. Mçiz Anan 100. Feyzi 
Nasır halefi 50, Lütfik l!;cidyan 
25, Ali Rıza. Canbulat 25, Dik
ran Gülerya.n lfl, Ş bcı t Tar..n
to 10 lir ... YHmıJerdir. 

1 

------·------ ıl Ba9, Di9, Kezle: 'Grip, ~oıDitb:~~ 
B~bam genrliğiude pekçok ka

dın macerası geçiren zrunanınm 
sayılı çapkınh rındnn bir· imiş. 
Şimdi yaşı altınıı;;ı bulduğu hal
de hala o (ski ~ilnlerin haUrala
nnı canlanchrmuktan cekınmez. 

Bazan ~ol: fi.en, baz:ın {.Ol dur
gun olur. Ondaki bu değişıklık 

bcndt..: derin bir merak m &ndır· 
mıştı. B"rgün: -

- Baba, deoi~ sende muhak· 
kak biı flr rnr. Ne olur söyle, 
o katlar öğrenmek ib"tiyonım ki.! 

Annem ülmadığı için babam 
beni fa a Mmr.! tmı~ 'e adeta 
b1r ad ;l<.ia.<; ohnu. tu b:ın~. 

Ka.rşımdn kı ı•oltukt.., saçları
nuı biı·roğu nğ3ran bu ıht iyar a
danını üzüntii!ı.i bakışlr.ı1 gözleri
me dikildi. 

- ö~ le, ordi. bu. s-mıdiye ka
dar ırımdc b r sıı dı. Madem ki 
ruıl:!dİn \C cığı<run(.'k ı~-t.y rsun 
dinle. 

Cıg. rnc.mcl:ı.n deı in ot"rın bir· 
kıı.ç. mfu; ~ (•] t • r l ı:ıanlaı ırJ ~ ü
,ztlm~ i.i!lh eı el. ~·nlatb: 

-- &·ıiin '" ~ında idJtr.. n;:ın 
4pt-. ı.<l.n.. Arkadrt:-1.ırlr yn.ptı
ğmıız lıir 1 r g"'ı.inti ind< n cıö
nüycı. m' . nıı lıi: imiz<lcn' yrıldık, 
Herk kl tumc vol<lmı (Vmc 
dl rıK·c\tı. Bt-n dC' ~ımdi h .• mb, -
lerı bıle bullu mıynn ~ı5l ı 1 öşk· 
Ierin bahc• ·k>ı ı n.• asından n in yo-

1 ıunu tuiltım. Ha. tgelc Jiirüyor
dunı. Tc&ıdüf h<'ni i>yl güzel bir 
üzüm bağım• tlüşürdii h; gayr.i 
~htiyar1 durdum ve nefıs bır tal
ı nn Jwp.mmık i<ütuğün . r.nınal 
otm c:um. Ikm yiyo " hu11 t"rim. 
13iliyordum. l3irdrn hiç ummadı
ğım bir ŞC'~ oldu. İri bir Jcöpel~ 
bütiin lıızıle üzc•rime doğru lcoşı:.
yor<lu. He.nc>n kalktır . Kaçmn -
111n iınkaııı lrnlrr1arı119t . Pel nzı.-

ııı yiyctı:lıı1gim dkımı; hücuma 
hn1.ırlanan ıwı eğin e1ıralınn fır
lnttın1. Olduğt. yerde kaldı 'e n
cı n<;ı ha\ lach. Üzümlenn su;-u 
ha}" ~mın gö::lcı ine i~te<lığim tt?si-
rı yapmıstı. · 

Ga fırsattan islifaue ede· 
rck Jtaçmıy.ı haıırlauırkfn on 

sekiz, yirmi yaşlurmda çok giizcl. I 
çol. seYimli bir gcmç kıı koşurak 
acı acı bağıran ltöpcğin yn~ım 
geldi ve ta :masından yukaladı. 
Derm bir "oh" çektim. Kızcağız 
kinli kinli ytlzümc baktı.. Bat.an 
yP-Z gününün bu coşkwı akşaınm
da bu ltörp., vUcucla. takılan göz-

k.rim adeta büyUlenmi~ idi. Onu 
konu-?turmak ıçin: 

- Jföpctiniz.in canını yakma
!ım, o bcınm rahatımı bozdu. 
daıın bir s:ılk1m iiY.ümü bılc cok 
görJU. F'akat ona k:u şı hıçbıı· kı-
nim yok, bilakic .. 1 

S&zilmü bıtirmeaıc meydan 
venM:dcn hendi ehle 11.opardığı 
ünimü b .... :ıa uznttı ve koşarak ı:

zaklagt1. 
• • • 

Bil lesaduften sonra lJE'nim 11.;m 
veni biı· hnvat ba.c;larmştı. li<'.ı· 
.kşam bu tÔz.lu bnğ yollarım bü
JÜk bir S<'\ inçle &f5nr, bu 8evımlı 
kızla 1Jult.ı11ur<lnnı. 

l!\ gimiz a lar< a devr.rn Hti. 
Fakat biı gün bu bağ dönil!jiinılc 
kendimi Uşütmli.'? olaC'ağım ki 

· eve gelir gdmt:z ha~1:aJandım. ı 
Hart. laı·c.-ı ·ataktan kall1mndın . 
Sonb.ıhara ~1ogru ~ıncıı k iyileşc-j 
bildim. \TP ılli işim bağ!n yolun.: 
.ut.to. kuldu. ldmdc tuhaf bir hir. 
v::ı.rdı. H r ac.lıın attıkc-a. hcyccnn-
1an1yor ve iJ:riiiüyordum. Bn fü· 
.ı~ iG nd c rhı lık ne kadar dcğfr
mişli Ht:>r \ :ırnf ıssız. bag boml-1 
mu<; ) ollar ) abani otlarla dol .1 
ınu lu. Onunl:ı lıuluştuğıımuz kO
:e:ı;e: lluğı u ~ ürüdüm. Orasını da 
1t1nı btlı üm üırt ti. Blr çılgın gibi 
kö~kc ko·;twn Gözlerim ıierdcsi~ 
penc·ercı<.'rden yaşlnrln. ayı ıldı. 
Acı bır hünin c öhii i<;imc. Onn 

nere-O bul:l aktlm diye. 
Bıhün nrn.<;t1n1ıaJanm bof;'Ull:ı 1 

çıkb. Eims{' ncr(>ye taşmdıkla•ı
m bılıniy<, du. Zavallı lm. kimbı·: 
Jir b··nim hal<kım 1a ne ~anlı:-;• 
düşiıı.cdc re' t>aprnı~hr. 1 

Hm bu a.nlatıla.n Şt·ytk hir sırı 
bulaııl!VO!" \ C' lıab .. nun uzün1Ü
ı:;ünc bir rnf..mı. \"eı emiyordlJm. 

- B,ı b:ı •,ıt bir mer;ele baba.-! 
cığ>M <ledim. Bundu üzülf>Cc.k n<'I 
var l<i. Tcı mli.ıf bizi nn.s11 lıirkı;· ı 
th mı. ~ ) mı.- o~ iece aynmı~. 

J >itny~nın en büyüJ.; ıst.ırabm? 
suc ıı.u i. lnııi:j bir nd~ımm kan-ı 
şık çeh!"C'ii \ aı ciı karşımda. 

-- Onu almam Jazımdı. Al • 
mam . An1ıtdın mı? .. 

• • 
Arnu ı.rı l.tir z:ıınan gr.çti b~

baml.ı yin ~ıhbaNa koımşuyo • 
nız. 

- B:ılıa, eledim. onun hiç ol-
ma.1 .. c;a biı ı ~ smi d yok mu. 

llüldii. 
- Ne y. p .... caksın ~ ru anı. z. 
- Mt:.'n.1. C'tt im. 

Cebinden l.Jir defter çıkardı. Ve 
içinden a.ldı;;"l J,,-üçüL bu k~n1J 
be.na w;s t tı : 

- Al. 1 
R~me }Ni:mca goyn aıtıyarl 

yerimden fırladım. Şaşkın şaş
kın yüzüne baktım. 

- Ne oldun ne var? 
Cebimden çıkardığım bn 1kn 

bir resmi u1.attım ve sordum. 
- Birbirlerine ne kadar benzi -
yorlar. Değil mi ? 
Bab:ım hayretle resimlere ba

luyor ve bakbkçn çehresi deği-ı 
şiyordu. Boğulur gibi bağırdı. 

- Bu kız kim, onu ne vakit
tcnberi tanıyorsun? 
Babamın ruhunda kopan ou HALKEVLERI 

fırtına. ve üzüntünün scbcb:ni MUh;m bir konferans 
derhal anladım. lçim burkultu· 
gibi oldu. Emintiıııı llalkM iııdf'u: 

- Baba, baba. diye hayl•ır- 12 İlkkanun l!l10 pcrş(!mbe 
dım ve bir günahkar gibi yanın- giinü saat (17.30) ela g,·imizin 
dan kaçtlm. Cağalcığlundaki saloııunda C. H. 
Başım ::ı..tcşler içinde yanıyor- P. lawnbul 'ilft) t't idaı c heyeti 

clu. Dcli olacaktım. Demek sev- 1 Ye sayın İzmir mebuı;u Rc~a<1 ı 
digim kız benim kardeşimdi. ı Mimaroğlu ta.rafından ı içtimai 1 

• • • 'l'erb;ye \'C Ahlnk) mcvzuwı<l:ı 
Biitün gece uyuyamadım. Tc-J bir konfcı an" verileı..-ektir. 

s.ı.düfün beni attığı bu acı ve af- Da\'etiyc ~oktur. 
fcdiL-ncz sevgiden Ianet ediyor-1 .-ıı: __ ._..,,._._ıc:ı:ı ___ CJlll2 

dum. Gömüldüğüm koltuktan bu /" 
yıldızlı geceye a.ğhyarak bak- ı::, ::r. ve C\ml ı ı uallın esi 

tım. Tn.n yeri ağırınca hemen 'O- SEVİM HÜSNiYE · 
kağa fırladım. Rastgele yürii t o
rum. Soatlerce kırlarda dola~ -
tıııı. Nıhayct bitkin bir halde i- ı 
ı adcsiz bir insan gibi iskeleye 1 
geldim. Vapur hazırdı. Bin -
dim. Bo.şımı güvertenin demir 1 
parmaklıklarına dnyıyarak, :ır-, 1 
tık hic: bir şey düşünemiyordum.' ______ ..._ _ _,CJl,ngı,:ı-=ıııc:ı,,,._~ 

Azapla uykusuz geçen bir gc- Z A Y t 
ccdon sonra ufuklara dalan göz
leı im yavaş yavaş kapanıyordu. 

• 8 • 

Gi.>zlcrimi Lir türlü a~.a.mıyo-
ruın. Ses devam ediyor: 

- Haydi uyan artık. 
Ve bir el saçlarımı okşuyor. 
I\:o.m~.ı yemiş gibi yeı ımden 

Zlpladıın . 
Tatlı ve şen bir kahkaha. ku

laklanmn çarptı. 
- I~ol'luna, benim. 
Sevdiğim kız gözlerini gözle

rime fü!m iş gülüyor. 
- Bir saattir yanındayım. 

Aksarııy ort <> u~und.ın aldıgı ı 

2 M yıs 933 t.ır ' ' <' 2::; N .. t r!. : -
nnmey.i zayi ettı ı . Y ~ ı b:ı i .. l.ıt ~ • -
darı c::kisinln J ut ui ~o tur. ~ 

ALbıı' Hılml Cantürl( l 
I™ T! Y AT~,~,!-AR __ J 

1 
Şehir 

}f ı1;, tiyatrosu 
r teıusilleri 
10/12/1940 Snlı iignü ııkş:.ını 

S:ı3t 20.30 da 

ı, 

Tasarr~f elmek 
isleyen biri ••• 

Kundural<:ırın tabanlarını korumak ı çın 

çoraplarını yırtıyor 

Fakat ucu2: ıam~a mübayaa etmek su· 
retile ayni şekilde hareket edenler az 
değildir. Bu ampulfarın ne derecede da· 
ha pahalıya çıktığı elektrik faturası öde• 
nildiğinde tezahhür eder. ,,,, 

Hakiki bir las<:ırruf yapmak isterseniz 
daha az cereyan istihlakına mukabil en 
bol ışık veren TUNGSRAM ampullarım 

almalısınız. 

ı 

ıı 

JBğer bu son h;kde olm:ısaydıl EPLUNMA:l uşi\K 

;!~;::;~ :Iş~~
1

~=~~r::·bakın.I ========s=·0=11

:.::h=af=ta=s
1=== ı·--1-s_t_a_n_b-·~-l-B--e-İ ~divesi ilanları 1 

Bcykozday:ız. Haydi çıka- l L A N ım•==-' lım, biraz c:lolnaııs.ık aC",ılıı·sın. Usuhl-ın vek:il tı n- 1 r _ _,G....,-.:ı_,,,__.,..---.-- ---------------•-t "::ı• Ucaretilc işti al eden Şcı si•kclinin bt!lediyeyc olan 7988 lira 
Cevabımı beklçme<len koluma <.>7 kuruş ardiye borc.und.)n dol:ıyı Çuoukl:.ı b~lcdiye gaz depoları amba-1 

Nev131lji, Kırıklık ve Bütftıi :Ağrılarınızı~ Derhal Ketd 
icabında gilnde 3 ka,e ahnablllr. TAKLITU:RINDE.N SAKINlN~ 

HER YERDE PULLU KUTULAR! ISRARLA ISTI:YINIZ.f .. .,. . . 

1 Devlet Demiryolları ttanları 
Muhammen bedeli (5172) lira (50) kuru~ olan muhtelif clns ve el>._. 

da 4150 Kg. clektrod 25/12/1940 çarşamba ~nU nat (15) on beŞic 11-r' 
darpaşada Gar binası dahilindeki kombyon tarafından k:ıpalı z.ar! usuJt1ıl 
satın alınacaktır. 

Bu iGe firmel: lstlyenlertn (887) lira (94) kuruşluk nrn,·akkat tenılı>'t. 
kanunun tayin ettl~i veslkalnrla tekliflcı ini muhtevi uırtıanııı ayııj ıOI 
saat (14) on dörde kadar komisyon relslığlne vermelen lllwntlır. 

Bu i~e ait sartnameler koınlsyond;ı11 p.ırasız olanık dajtıtılm;ıkt:ıdır. 
,(l 1502) 

••• 
1/1/941 tarihtntl.:n itibaren: " 
l - AHUpa hattının cSemnlün trenkı·ine aiti hususi ahklım \"C tıcıt4 

gümriık muamelatı, rıhtım, isk~1!!, \'in\, ~~h:ısa nid sarnıçlı 'e fdgorıf1lt. .;r 
goıılar ve C. F. H. idare!:ilc mü~terek kıymeUi ~a ve yumurta tarifeW 
rinin Devlet Demiryoll:ırı hırl!e esnsl:ırı \'e hususi ~rfüm dahilinde tatbi .. 
kine devnm edilmek üı.Grc> şirketll'n miidc\"•er olup balen mer'iyette bil'" 
lun;ın diğer bil11mum es:ıs ve tcnzilli yoku ve eşya tarifeleril<' bunlnr:ı nıU.. 
te!e.rri csns ve usuller ve ahkdm k:ıldırılmı~ lır. 

Bu t:ırlhten iUbaren Avrupa Jı.ıttında ekendi me-s<lfesine münh:L<:1f 
01

" 
mak tizcrc> bilumum ~h:ıs ve eşya nakliyatınd:ı Devlet Demirvoııarını
es.'lS tarifeleri, butün §ebckcde kııblli tııtblk tcnz.il!i tari!eleri 'e csa~ ve tttt• 
zıl?i t.1nfrJerc mutclerri usul \"C esası. rl:ı t ri!e uıtbikatııı:ı miıtı>d.ıir ıner'i'" 
yctte bulunan biltün ahkam ve ~craiti tatbikiye taLhik edilecı ktir. 

2 - D. D./251 No. lu tnrifod~. blr:ncj kısma maden kömürll ve odıııt 
ith:ıl criilmel( ve lI ine i kısım ücretleri ~ynclmilel nakliyat.a trşınil edil• 
ınek ~urctlerile. tad.lfıt yapıJnıalıdır. • ti 

3 - Semplon katarlorınJn ve :ın:ı h:ıt dahi dahil oldu&u h;ıhle b.luJl'lU 
beynelmilel müna~cbctfordc çocuklard:ııı kendılcrinc ayn yer t:ıhsis e<li1nıe-
ınck &nrtilc dört y:ıı;ına kadar ücret aİınmıyacak ve dörlten on '\'11~ına kll" 

- 1'" 
dar olanlarla kendilerine Y•!.r tabı.isi istenilen dört y:ısııidan küçük: çc.cu 
lnrd;:ın y:ırım ücret nlı\10.Caktır. 

D3ha fazla .,tafrili'H için lsUı<:yonlara müracaat edHebillr. d 1414' 

• • • 
Muhammen bedeli 6200 lir:ı olan 2 kalem Antiaeryen :ımpuJ\ı!I 

10/l/l!l41 cuma günü saat 15 de ka pnlı zari usulü ile Ankarada id::t• 
bin:U-Jnda satın alınacal;:tır. ~ 

IJu ise girmek istiyenlerin ( 465) liralık muvakkat teminat ile k:ınU• 
nun tayin ctLği vcsik:ıl:ırı ve tekliflerini ayni gCin saat H de kad.lr JcO" 
miı:yon rcislif;ıne vermel,•rj lt\zımdır. 

Şortnr.mcler parasız olarak Ank:ırada M:::ılzcme daire: inden, H:.yd:ıf" 
paş.ıd:ı TercJlUm \e Sevk Şe!Jiğindcn dagıtılııcaklır. (11559) 

~ 

Devlet Limanları İşletme Uınum 
Müdürlüğünden: 

tı;lt:tmemiz muamelat scn.i.51n~c iş bkib eden komisyoncu ile m:ıl.>"t 
meınurlo:rına c\•vclce verilmiş olan karneler T. K. sani 94 ı tarilılııdco jtitı3: 
ıen hilkumsüz kal;.ıcağıncl:ın yenilerini almak üzere Galata merke7. bipli 
mız<Lı i~lctme §Ubesi nıu:ımclat servisine murucaat mzuınu Han olunur. girdi. J{ırla.ra doğru yürüyoruz. ı rrıd.1 t.ıhtı l'.-ıczc .ılı• ..:n . \ e fıı;ı'lıırd:ı bul:.ın~'1 12625 kilo benzin 14482 kilo 1 

- Bugün f'Cni nnlıynmıyo - t .. rpcntin \:C 720 J..ilo rr.otorin bllınüz3ycdc mahallinde 12/12/940 günü l 
rum, diyor, ndeta hastasın. Se- ~a .t 14 de satılacagımln'l tnlilı olanl::ırın yc·:nıi ınezk\ırda belediye depo- ==================================~:::;::::::: 
ni böyle hiç görmemiştim. Ne 

1 
sundn hnzır bulunmaları illin olunur. (11617) 

4 l13i8> 

İstanbul Ziraat Mektebi Satınalma 
Komisyonundan: 

oldw1 ?. Hem .uvkunda mütema-
diyen bir şeyler söyleniyordum 1 G l"b l ı· hk • d 
ve yüzün mütemadiyen değişi- e 1 o u as ıye ceza ma eınesın en 
yordu. j HılMı h:ıklkat beyantit \·e resmi mcrclleı i ,rfal, yafan munrl'if ve şahit 

Bir dgara yaktım. &hsi de- tci.:r k etmekten suçlu sanılanlar ı~tınbul, Beyoğlu, 'fakslın Şehit Muh-
ği!jtirmek istiyordum. ! rufda bulunrıı l: v .... • ın t~bı .. • t:ır eadd< i 11 ııumnrrılı Fozılbc-y ııpartınanınd;ı beş ııuınnralı dairede otu-

- Nnml oldu <la beni gör - yetlı i rcl ile h:ı 1c.n .11 )h.m.! lk.mc rıın Sül<"yman kızı Uad.je Eri.men ve bu adreste bulunmakla bE'.raber ckf:c-
cliiu ?.. 1 daval:ırtn ınulıakrın· i ıcl" bl.l~mmPk 

1 
r ya ıst~nbul B:ıl:ıt dvanııda ?lfolhıas!.:ı mahall~imle Kilise karşısında nu-

Hayr..,tlc yuzume baktı. İ v~buJnıkumu muc eıi.. , ··~len.ek d.·\ m:ıraı;1 'l5&lli olnııyan Hikmetin evm1e otur:::n Had.ye F.rlı.menin kız kar-
- Nruul mı; btı.\npur<la bu- ve surrtlndc vekili t' l ıc, ••. \C t<:h- c1cı;:i Muhrreın Erkınen hcıklarında 940/J2 ı:~yılı dosya üzerine yapıln•akta 

luşınıyacakmıydık? 1 did eyliyerclı;,ccyfiyct • • ı dı '11iı no- ofan duruşma sırasında: Heı· iki suçlu namlarına giindedlcn da•ctiyelcrde 
- l!..""-•et evet, dedim, ve yüzü-l ter :1;.ısıuı>ıle tebliğ ctt,.ei .. leı \ıcün- kendikri buluııınam1ş \'C !iimdi bulun:iukları yerforde bunca araştirmalarr. 

ne bakmadan ilave ettim. I eli ~:ıhıslımı karşı da muteber olma!t rağnıcn ~bıt ,.e bin ıct.iec ı,endılerinc bu yüzden ll:weHyc tebliğ cdllrmcmiş, 
- Oturalım. uzcrc kt?yf'iyet i 1 fııı ohınur. olduğundan ecza mahkemeleri usulü kanununun 37 ve 281 iııci maddelerine 
Otların üzerine u1..andım. 1 R ~if oğlu Hüı:ı:yln kızı Ayte ! &öre m~mmclc- ynpı1m.ısına n1nhke;ncce kar:ır verilerek duruşmal.ırı 

c-,n?. B ... a .. r;.·.ı.nı dizime koymaı mı-~ Münevv

1
ı:rLGAGnNe~ Münevveri 27/1/1941 pazartesi günü snnt 14 de bırakılmış ·;c davetiyclcıl mahkeme 

~ diY:ı.nh·meslne de yapıştırılmıştır, Tebliğ Yt'r:ne geçmek üzere :-yrıcn IU'ın 
olumu·. (11641) 

- ..... . 
- 1stemiyrır musun? Ko. 90 

Erdek Aıııye hukuk h~kımnaın _ I fstanbul fiyat Mürakabe komisyonundan 
den: ! 39 numaralı ilan - 2/14714 s;ıyılı lcra \Yekilleri Heyet[ karnı il<? merl-- Sen bilirsin. 

Zavallı kız. Hakikal.ı öğrendi
ği zaman acaba ne hale gelecek
ti. 
Dakikalar0~a bir kelime konuş

madım. Goi'Jerim kapnlı düşUnü
yoı:um. Bu ir;in içinden nasıl ,ı
kacaftım diye. Araclan uzun ve 
sıkıcı bir zaman gc<_ti: 1 

-- Sabahat, dedim, bana ai-I 
lenden h:ı.lısetmcz misin? 1 

Dudnğını hayretle büktii: 
- Daha ne öğrenmek istiyor-ı' 

sun? 
- Mesela ..... 
- Sor, çekinme, bugün her 

istediğini yap~ıeağım. 1 
- Bana annenle, babanııı na

mı evlendiklerini anlatabilir mi
sin? 

ı 

Davacı Erdc[;i.n Marınar::ı nııhi) e-, 
sine bağlı Poyrai'Jı köyun<lcn K:ıra 1 
Mustafa kızı Em ne Mav1ş brafın-ı 
Jan ınüddd~ lı 'l;h nvnl l:övdeıı koca
sı Hfü:cyin Tr.İfı.~ oglu cciaı ... dclin n- ~ 
leyhirıe OÇT'" ı-; oldı [' ı boş:ın.,ın ve 
nafaka da\ n.,...,ın :"' ! vr hukuk ma:!ı
ltemcslnde y ... pıl'T, ı~1a olen ın:.ıhake
mesirıdc mwid"i..ı1") 1 Cet; lt'ddlne da 
vctiye tel>lii; ro lcmeo 1 ve ikomet
g!ıhı meçhul b:.ılunduğu cihetle illi -
nen tcblig. t irr:ısına k:ırar "erılcli- 1 
ginclcn 21i/l '1/940 çaı-ş=ımba saat 
10.15 ele ıııüddl'l:ıleylıin mahkemede 
hazır bulunması H')n bir n•k l gön
dermesi aksi t:ıkdirde dn\•:ıya gıy:ı
b"n tukılr:n:ıgı tcblig ııınkamın:ı knlrn 
nlm.\l. lİ-crc ıl:'.ın olunur. 

Bu garip sualim S:ıba!Jati kah------------
kah:ılaı·la gUJ<lüı'tfü. 

- Nasıl <ıltleak, basbayağı. 
Birbirini görmeden :ılmı§.lar. 

- P<.'ki.. Hiç anneni nra sıra 
dü!)itnçeli, kederli bulinaz mı -

ğişti. Gözlerinde görmediğim bir 
ncş'c yandı. 

- ı:'.cni ııc ka<lar candan se
viyorum, bilncn, dedi, ve kolum
dan çelrerelr. 

yet me\·ldlne konulan i7 numaralı ko ,r<lin:ı~yon karnrnıınıesinin \l iincü 
m:ıcldc: ne tevfikan değiııncnlcrlıı :ızami un s~.tı;ı fiyatları !iU suretle tcsbit 
edi lmist!ı-: 

Gn)·ı l sııfi 72 kilo tut:ın çuv;ıll:ır l\;hıcli! ekmeklik unun beher çuvalı 
12/12/1940 akşamına kadar 1020 kur.ış, bu forlhkn sonra 1()57 lrnruş, 
francal::.lık unun ÇU\'ah l 150, maknrnalıh, slmit!ik unun çuvalı 1125, yuf
kalık, ekstra unun çu\·alı 1200 kur Jştm·. fü~.ı·fis et 29 nuınar; lı milli ko
runma k:ır:trnnmcsinin verdiği s •. 1:'.ıhl'·ctc Hin:ıdrn Htın olunur. (l 161i5) 

Emlak ve Eytaın Bankasından 
Er;as No. Yeri Kıymeti Cinsı Mesahası Depozitosu -------- ~--~--~~~--~..;.... 

803-llcşjktaı:, Tcş\·ık·yc 9950.- Arsa 1990 M2 19!>0.00 
l\Jab. IJncıeınin sn-
kağı es. 5, ye. 23, 25, 
27 No. 

1923 Alemdar m:ıh. Yere- 4i32.- Ilah!;eli ev 264.50 M~ 946.40 
bntnn ead, F.s. 2, Ye-
10, 12 

20G5 Kadıköy, Os.ın:mai;n 
m:ıh. K .. h Çavuşbnşı 

iskC'lesi Ye. l\luhtlr
d:ır 1''uad bey sok:ığı 
No. es. 22 Mili•. ye. !l. 

5407.- K5rg'r depo '!30 

2169 Eminönü, Çe!cblo&lu 5000.- Odalı dük- 5 

m:ıh. Sabu:ıeu hnn ktln 

M2 

1112 1000.-

r' Cln&f 1F.'f Miktarı Muhah'ıman ilk temin:ıtı Eksiltmenin 

Hn~.d elbise 
Palto :mali-
~·e~ı 

bede il 
Lir• Kr, 

90 t:lkım 23 00 
37 nded • 8 00 

iş ~y•ıkl-.:ıbısı 90 çi!t 7 &O 

Lira Kr. 

177 4.5 

60 62 

T:ırlhl 

13/12/940 

"il 
Saati ~ 

14 ;e.çıi 

13/ 12/941) H.30 Mı) 
{postal) 

İstanbul Ziraat mektebin;n cins mik<ları yuk<.rıda ya1Jlı ;hüyarııu-
13/ 12/ Ul40 taıfü!ne rastlıy;1n cuma ~iinii '":ıat 14 de Reyoğlu !stikliil c:ıdde
~i 34!l numarada liseler m.:hasc.beclllglrıdc topl.ınacak komJ..;yonda oırık ek• 
ı;ilbnf'si y.ıpılac:ıktır. 

tst.Eklilerin belli saatten evvel nnıhcıscbe '&nP.Sinc. yatırnc:ıkları ilk tt"' 
minat makbilı.u ve IU40 m:llt yılı T?w:-ct Od .. sı vc:;ikasifo birlikte eksiltn" 
saatinde komisyona müracaatları ve r\saf ve ~ı tn:ımcleri her gün :-dı ı,<tt' 
muhll!l{'bccilikte göı"iip öğrenmt.'~"ri. • ı ı t 69> 

===:==========================-::.:===========:=:::::-:;:::; 
İstanbul Sıhhi müesseseler arttırma ve 

eksiltn1e kon1isyonundan 
Le~ 1i Tıb T~lcbc Yurdunun 3000 oıded !renk göınkğ~ imali i~i ııçıl• c~" 

slltff>ye koııulmuştuı-. 

1 - l 1 /12/940 çarşamlı:ı günü sn-ıl 1l'i de Cağalo~hında Sıhhat \"C l~U" 
mnl Muavenet Mildiirliiğü binasıud:ı km·ulu komisyonda yapıl:ı..:aktır. .f 

2 - Muhammen fiyat: Beher gijmlck ılikisl 50 kuruşi.1ıı-. ~ 
3 - Muvakkat teminat l 12 lira 50 kurustur. 
4 - Niimune \'e ş:ırtnıınıet:lni hl'r gün yurd n.erkezindt' gürelıiliriCf· 
5 - tstekliJer l!J40 l ılı Ticuı·ct Odnsı \ ~kzlle 24PO sayılı k:ınu11.iJ 

yazılı vesikalor ve bu işe yeter muv;ıkk:ıt teminat makbuz \"cya b.ııık2 
mektubu ile birlikte belli gun ve rnat~e kom!syon:ı ı;~lmeleri. (11229> 

1 İstanbul Vakıflar M~dürlüğü hanları 
Semt, r.1;ıhalle Cad. Sok;ık 

Çar:ııka!ıı, Knlçcc:i, Hasan, 
Yeniçeriler 
;:{oroınust:ıfapaşa, Carııba:ıtyc 
A b<lulk.h dc<lc 
Fnt!h Kirmasti C<lıni mc~·d:rnı 

F~ıtlh Aşık pa::a 

Uo. 

83 

20 

Muhammen •Y "" 
Clr.ı L. ı<r • ..,. 

Kalçcçi Hasan 60 oo 
cnmii 
Ev 8 00 

...... 
Mektep mah::lU 6 oo 
31"/!:l 

Aşıl::paş:ı medrese 2 60 
sm? 

- Balıa.m öldükten sonra her - Bu işin böyle biteceğini 
zaten biliyordum. 

ead. es. 41 ye. 41 arsası 
2210 Galata, Ycnic:ımi 'iir.3.-• Ma,uza 1550.60 Yuh::mda yaz.ılı malıallcr 042 scnrc:i rıı:ıyıs sonuna kadar klrayn "·er:J'' 

zaman diişünrelidir. 
Ağladığı günler de olur. 
- Annenin j?'enc:lik zamanına 

nit, mescrn senin yaşında iken 
bir ı c.wi yok mu? 

Biraz dü•1ündii. 
- Evet, cv<::t oiacak. Birgün 

çnnt.. sını karıştırırken görmü~
tüm. Kiiçiik bir resim. 

Ka1him o kadnr hızla carpı -
yor<lu kı kızı.ağız bağırmaktan 
kendini alamadı. 

- Ne olu}orm.ııı .. Nen Yar?. 
Güc~Jül.lc eeYap vt::rcbildim. 
-- .Bir §C'Y değil , geçer, yalnız 

r.enden lıir fiey rica edeceğim. 
Beni annenle tanıştır. 

Shb .. hntin vüzi1 hiı-denbire de· 

• •• 
Annesilc iki saat başbaşa kal

dık. Tahmin ettiBim gibi bu ih
tiyar v~ muhh rem kadı::ı baba
mın eski se,·gilisiydi. Bana her 
şeyi l)l<luğu gibi anlatt ı. 

Korka. kol'lr~ sor<luğun~ son 
suale i~ini ı;t·kcrek c::cvap ver
di. 

- 'F"dck onu d:ı bana ço]{ glir
dü. Doğm:u;ilc m.ı.csi bir ol<lu 
ya\'!"ll<'r~ğm. Sen,·ler geçtikten 
sonra ancak cvlenebildiın. Ve 
.şimdi bana bcuziycıı l alnız bir 
lozır.1 "\/ar; onu da sen elimden 
ahyOTb'Un ! .. 

mah. Ycnie:ımi cad. mek üzere milz:ıycdcye ~ıkrırılnuştır. ihaleleri 20/K:inunucvvcl/1940 curııll 
eski 86, 88, ye. 74 No.. eünO saat on bcşdcdir. İstekliler Çembcrlit:ışda ht:mbul V.ıkıflıır n:ıtınıu~ 

2!>64 Anıavutköy, Büyült 1585.- tlürlügünün Vakıf nkarl!lr kalemine gelmeleri. (1 JGGO) 

Ay:ızm:ı Y. Ceşme 1J:i ev 403.37 :M2 317.00 1 
sokağı es. 30, 32, Ye. 3312 B "'1 V k fi M ••d •• J • 
36, ıı so1ı) eyog u a ı ar u ur üğü ilanları 
c Eglcnce ve De- His. 
y:ıı.giil ı;ok:ığı > Sc.mtl Mahalleal Sokak Numara11 Cinai AyltOı 

Adresi \"e tafsilfıh yuk:mda )'a ·ılı g:ı.yri rnenkulkr peşin parn it~ llasldiy P.irl M. Pa&a ır:ıbı•ikakuyu 7 Ev 1/2 H. f 
YP. açık artırm::ı usulil•! saııhl'aktır. ih:ılc 25/12/l!l4ıJ çr.rjuıııba giiııU saat K. Pa;;:ı Camii Kebir Dürt 20 Diıltl an 6 
ond:ıdır. Müzayf'de sırasında \•'rılcn heclel nuk.,ddcr 1'.ıymcti ı;ı•ı;t.i"i takdirde Yul.:ırııfa yazılı ev ve dlikki'm 31/5/1941 glinü somııı..ı kad::ır lJ1:ı.r• 
t.'.ılilılcı·in dcpoz.itolal'lnı yüzde ~ lrmi ni belimle t.:z:- it cyl!!mclcri rnühür Yr:ı ilccLktir. 1halcti 20/12/940 cuınn gliııu s.ıat 14 de yapılnc:ı~ıntl:-n i5~ 
kullnn:ml.ınn ıniıhür!cı-inl nvl• rdeıı t;''! ilk cttirınclcrl lazımdır. teklilcı i % 7 .5 P<'Y akı;eleri!c hirrlctc mcı.kür gün \'c santtc Bc>oı:I 

tşbu emlaki :;atın al:lcnkl:ırrı S'.ltı~ lıcclelin"n hl!- kısr.11 ıne\7.untımu: d:ı- Vr.Lflnr MiiıliirHı~ü Akarlar mümcyyilJiı;inc mi!racaatlım. (l J631) 
rf'.Sinde ikraz edilc,eğ:ndc:ı bu hu usda iuıru.t ~lm:ılr ~tiyenlerin pek akçesi !ml!"!!-.-lll!'!!'~ıııml!!!"!!lllll~-lmll!l!!'l-.~~--~1111!"'~------.;.;..;. .. ,...!'lll 
niifus tezkeresi ~·e üç folojiran:-ı blldiı- len cilıı ce ::;aatte şubetniz en J:Uı: ser- Sahibi: A. Ccmııılcddln S;raç~lu - Nc:;riyat MQdürü: Mac!d Çetin 
\ls·ne gelmeleri. (837) (1Vi33) Basıld·ltı y~~· (H B- .. ı cıı .ActJ ·6 ~. • .... r rsoylar •e Cemaleddla laraçoAlu matb_. 


