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1 

SALI 

·Yunanistana 
karşı İtalyan 

soikasti 
2 

~0-.ıl ile' ·İta.lyımm lıo lMo1k ve ~ 
~ lıaqısmda ııogukbn
lılıtm.ı nınbafwa edeaılf 4 
feaıru.uz tarihli RM'ktuba ~ 
haıy.ya ııınm muıı dot!ünk 

I 

Tobruk 
şiddetle 

dövülüyor 
1 Şehri müdafaa eden 
İtalyan garnizonunun 

urtulmak imkanı yok 

_J Londra, 13 (a.a ı _ Tıme..ın 

'f•--- uı;.._,.;_ --- Libya ~bhE2ındekl hUHUHİ MU-

t.ı.ımı-tı ~. 

_., ..,..,,ın <Jaldd y ~ -- ~ ha.biri bildiriyor: . 

tacyannı harbe l Bugün artık hı<; klml'-0, 'ka-

n den _ _._._ gırmemn- ra, deni2 veyabud ha.vı. "Olu ile 
"""-"" gün ııoora J 

""'"'& "'-'• ' ne Tobro.ka gırnl>ilir ne Tobnık-
da t .... }/'_...,h u.no.. liman. lanıı-•<q;uız arb tan ()lkabilır. Valua brr "" ya-
..___ gemıJerinın caiz ı h 
......,. mtlddetten fazla ud ilti giin ııalııl bOyunca bir 
-- ~-'-- '-·•- kaldıldll - , ged''-• -- .....,. ........ ltaıyan .. ıru!vcud b\ılanınuşi:ur fa-
daha!e ve ~ mii- kat ııaşlıınbk ya mat veyahud 

GONlOK SIYAS l HALK GAZETESi 

• 

~ ~b_ııekfilel"de !:: !:;ı da in~bktan: İll<lviınlar, ..._, _ -L-
~- bo gedikten istıf&de eunemeyı· ' 26 H . •-~ ln11llb. .___;_,_,_la .w~ıı"'.ı - ., ..... ....,. 'ta'-- ~-- l N Uiranda, İtatya Hariciye ı """-cih eylemişlerdir .. Şımd. bıi- ------=- ••wr•- - _ -~--:-"'"'----"-·~,,_,... __ r_ • ..,,._...., __ :_.., ________ 11 

idare Yeri 
Nuruosmaniye, No. 84 lstanbııİ 

relgraf: YENİ SABAH İstanbul 

'l'RMPONi 2679' 

Her yerde 5 kuruş 

Milli Şef 
Ankaraya 
·avdet etti 
Cümhurreisimiz J stasgonda 
Başvekil Dr. Saydamla ve

iller laraf ından karşıland 
Ankara, 13 (a.a.) - Reisıcttmhar llsmet İnönü bususl 

tııenile bu sabah Ankaray~ wdet bu.ynnn~dır. Milli Şef 
istasyonda Büyük Millet Mecliai Rt>iei Abdiilhali1t Renda' 
Başvekil Dr. Refik Saydam, Aıılla.ra.Qıı. bulunan vekiller, c: 
H. P. Genel Sekreteri Dr. Fikri Tlizer, mebuslar Aııkaı-a 
Vali ve Belediye reisi, Ankara Mevki ve Merk.eıı:' lummtan
ları, Eınniy~ MUdürü ve diğer mfilki ve ıuıkeri eriıio. tara
fından laıı:ııılannn§Jardır. ~ huııııei kabine şefi tün geaiJckr kapınılrnı'ôtır ve M k ıı• 

tirim RoınadaJti Yunan se- ınııhlU!ara ed.,., k11vvt<tl<-r, 'fol>- 0$ ova talyada bir 
y ~ Anlıaradaki ru~un ~r taratmda 80 ltllomet- \-~===========~===========~ :n lM6lniıı ~ Deoriet relik hır 1.-ebhe iızerındl' <!uıma- t e k z İ b Şeb İ r J er b a Veli 

~~~;ı::-~eı·':~ :~:~O::_':!"~:ıometn·m-- edı·yor akınına oğrad· ı· lngiliz Generallerı· 
. e .._........... sefirinin değişti- e A6>n ...,ı; tanare ııu~ mey- • 
~eııun İılt.em\ııt.ir ! Ha et 1 danı 1-kınlıı d.ılıırnarulr.n alın-ıc;ınde kalan Y11nan eefiri yr 1 ln.ııı!br- hıgih:.: haWi ~tlerı, B 1 ' AJ ftal k 14> itibariyıe bam müdaf:: 1 tanklıı!"l "." pıyacteye yuıu ha- u garıstana mı:ıı yanlar da hasa .... -t-rı,.._ n Q Tay Q geldiler 
:-:~tnıduktaıı sonra lr.eyfi:,ıe- zı_ı-lıtmak """""' hlitiin ım•hvcti- askerleri geçiyorsa kabul ediyorlu 
tir. y.lemiş- za.rtındıı bit gün rahat yüıoü JOvyet erın ma· . l1& >'azaeağmı ııö ' ~ nı !18rtrtmektedn. Soa . iki ar bu c - l . Ankara 13 (a.a.) - lngiffz orta9ark kuman· 

denhOının mümeaaili General Marshall Cornvall 
hava vis mare\)alı Elmhurat bu sabah Toros 
ekspreaiyle şehrimize muvasalat etmjşterdir. 

P'a:ltat. bunıııııa iıı bitmemiltir görmeD-.ıı; •ıw. ömı.n beo: Tob lumah ve muvafa· 
n!!:;ıda ~ Cwıo:, cB.- ~ıu 5 ....._ td< J kati haricinde cere-

~.;' =ı: .!:~Bulgar Başvekili- ' yan ediyor 

~~ ~~ aı;~ ::ı nin nutku Ankara- Sovyeı--ıe-;::;,i - karşı· 
l...:'1 &Ud tahminler yaptığını d 1 k aınd~ B 1· ~t ~lrn.ıo oldıığwıu bi.ldirm~- anası arşllandı? u ~r ın 
~buna lbım gel!"ll mu- • 

llonıı>da. -~an ı.onr:ı. 1 
•bıt.acalci ~ unan ıtefareömn. ~· U Uill8ltt<l I - Bu - ı 
tuJına. ~td kltında tu- gar Bıı« 'alı1li O.:- Filo dün 1 
dikk& ' ~tine Ciaoo'nmı Rıl8l)Ukta lilÖyjemİıj olduğll nu
~ eeibediyor. Oıuıo Yu- tıık, Ankara siyasi mabafilin

tı veriyor ~ dostluk temina-- j de wnumıyetle mDsaid bir ııe-
Faka.t 

3 
"; ıııı t.atbya bağlıyor. kilde lcarfilamnıştu. Bulgıu-

ııan "6firir.; ~a Ciano Yv-~ Bulgariııtanın hic; 
eki;elfına ~ ~rıyur. Bu ııeftt btr komşusu hakkmda teeavm- 1 
tür. Sert halde koııun..U&- kara.ne emelleı· beoılmıec:lığini 

ve lerıı bir . - ı meml ' ianıyor. 8efu; _ liıııuı kul- ""' eketin aulh yolundan I 
&ıbı. t~~~ adeta lE-kdiı· eder aynl:rnıyhcağmı ıfade etmesi 
-.,. '"'öWZ hacb · -"·"-- '- ek:J ı unan !imam l:eınilennin j ......... t "" ş ide a.f.ıııı oıun -
llUJantıdaıı iıı aı ından ve kara maktadır._ Bilhassa ~lga.-iR -1 
lddıa ederek :a.ıe ettiklenni ~ bugün buluodngu nazi>. 
rilmezı.e it 

1 
ııa nihayet ve- -..azıyet karşısında nutuktaki ı 

!:eceğıni rbı:;.arun filıyata &e- umumi hava dalı& zi_yı.df. anıa
llanistanı b hedıyor, Ywıı Yu- şılmakta. W takıdtr OOılmel<t.e -
d ır aı·b t.ı. ... ,. di a bıraJuyo y ~·••u<Ii altın- r. . 
iUı r. unıuı •-"'~ -----==-==-----! aınlaı-ın ne b .,....,., bu 
lst.iııad ettiğin·gı ı. fıli vak'alı.ra M •• h • b • 
~ Ciano let'S ~ anı'.""ak ıııt.eyın.' u 1 m 1 r 
tilrlü m•ln .. • .. r cevab ile her)-----------

~_,.aşaııın .. 
Yor O Yalnız te . onıtııü ah- i t • f hiliyoı : Mıh\' er lıd:id ebneainı 1 5 1 a 
Yunanıs•·- ı:alib .-ı-:....,, 

'4.1.1 va.aı t •--.u • 
melidir! Sefu ye ı ıdıu et-
mektubda Ci ~tinaya Ya:ııdığı 
harek tin ano nun bu 'b 

_e ~en yalnız bir ~ 
çıkab~ıni anlatı ınana 
hıtriciye nazırı yyor .. lt.alya 

Y_a bizimle heı:aber 
0
Wlaruatana 

duııınan teliıkki ı,_. ya llE:ni 
isi.emektedir. edeceğiz demek 

Baııvel<I 
1 

1 Geı:ıt-ı-ıu M 

ArnavudJuktaki 
İtalyan kumandanı 
tekrar değiştirildi 

:Moekmra. 13 (a.a.) • - Tııss a
jaruıı aşağıdaki tebliğı neıırı-t
ınoktedir. 

EenPbi basıuı. iııtihbar kay
...gı olarak Bulganstaııın ba"1 
malıfillerinı; atfeu, bir kısun Al- 1 
man kıta.atının daha şimdiden 
Bulgaristana nakledilmiş oldu
ğu, bu kıtaatın Bulgaristana 
naltlinm Sovyetler birliğinin ma 
l6m&tı dahihnde ve muvııfaka
tile devam ettiği ve nihayet Al
mq kıtaa.tının Bulgariııtandan 

geo:ıhesi hakkında Bulgar hüku
metinin talebine Sovyetler bir- 1 

llğhıin muvafakat cevabı verdi
ği haberini i:;aa etmektedir. 

T&BS ajansı şıın u beyana m&-
zondur ki: ı 

1 - Ege.· Bnlgaris\anda ha..
kikateıı Alman lutaları varsa 
w eğer h>mlann nakli vuku bu
luyorsa, bütfuı bunlar So-vyetler 
birliğinin nıa.lfımab haricinde vıı 
muva.fakati olmaksı"'n vuku 
bulmll'I ve bulmaktadır. Çilnkii 
4 !m11nya Bulgarist.ana Alınan 

lr:ıtaatının göoderilmetıi veya 
Bulgariııtanda ikameti meselesi
ni asla SoYyetler birliğine ileri 
ııümıemiştir. 

2 - Bilhassa Bulgar hükfune
ti Bulgarilrt.andan Alman kltaa
bnın geçmesi meselesi hakkında 
asla Sovyetler birliğine müra
caat etmemiştir. Binaenaleyh 

B. Molotof 

f;ovyei ler biiiğıııd .. n lı-htbir 
v:ı b alrnııı olama>o. 

Rforliııin l ,li•'.i 

talyunın b el:Qkı,;a,; . u tahr;k • 
lerı ka.rıııınncta • ve tecavüz-

İdareyi İtalyan genel 
kurmay başkanı ele akh 

·~--~~~~~~---'-~~~~~ 

nıuııar ııogu1<ı..~1.u. 
. . aza ederek 4 ;:, .. ~nı 

rihli mektubu ile ltaı ----=uz ta-
112Uıı doStluk . yaya lU>.ı.ı.n 
tir. teminatı VEınni.ır-

Fakat i•- 'yanı . . ı 
hıra ...., ar IŞII! 

km ıyorlar 6 t.ırn 8.rita.sıru 
~akı Yu~ 9'lf' ~112.da Ru
Fı<.'.ıye nazırı Ci ırı İtalya lfa
zamıın n.. a.no ile gÖ"''""-'' - .. ' ·->-ıı· At • ...,._.,gu 
da, klubln'<Je ınada salonlar. 

hususi 'nuhav.::ı lllnunıiyetle 
aleyhind:: BÖ 1 er-de İtalya 
haberi Y etl<'n il>"'·- ' · oldugunu hilılir J -=uen 
tııı.ıııstan ıizcrindek· ı.ı,.~ Yu
tebUirt siyasetıııc d~va.ınYık Ye 
ltaıyarun y . edı:,-or 

ıınamstana k.ı. 
ne kadaı· küstah r aoo vıı mUtccs.-
~c bir ta vır b.laillll1<) old 
gıı hıı ,,,.,;ı.. , _ ___,_ • 

·:-·~ iuı3Tctle gcızo 
ltııı;cyın Uıhld YALÇIN 

(Somı ım.yfa 5 1 &>) 

Roma, 13 (a.a.) - SU;ta.ni a
jansı bildiriyor 

Bir kıu; ay evvel i>ıtıı·ahıtt et· 
Dleoıİ.ni İ<:abet:tiren sıhhi Aelıeb
leı· dolayıSİyie orgerıeral Ubal
do i>o<ldu, Arnavut.luk orduları 
başıı.ıııru; nılanbğuıdan afiııu ri
ca elauştir. Arnaı~ıt.luk oı-du
su baııkuma.ncııınlıgını genel 
kurmay başkanı meral Ugo 
Cavallero derulıde eırııi;;tır 
Ceblı<'de ölen ital>ıı.tı dükiı 

Roma. 13 (a.a. _ :-;ıdani 

aJanıwıın verd gi bır hat.ere gö
re 25 yaşında buluııruı Camillo 
~ ctan.. dükü Yunan cebhc -
~ S öımüştür. Dıik Gaetruni 

cnnoneta dilkkt• · aıc~mın 
son lnUlnessili<lir. Bı. aı k-dnn iki 
~· bir çok kardin:illcr, Pdf'

biy'iıt, ııi;ı. aset ve ask rlik aıc-
(Soııı:. "'1.yf 5 su 5 le) 

- -~ 

Bir Yanan hava zabiti bizzat dü.şiirdiiğii bir ltalya 
teggarf!sini fed/ci/c .,Julce• 

Siyam badiaesinin me· 
euliyeti İngilizlere 

Münakalat ve İktısad 
Vekilleriııin dün 

gezdi 

SABAHTAN SABAHA: 

wn~~:::i::~or Müstakili Kundura fiyatları 
Fransız ajansı bildiriyor: 

\' ichy birdenbire lngiltere.ııe ı 
taarruza geçmiştir. Bir taraf dan 
müstemleke nezareti müsteşarı 
amiral Platon yan resmi gaze
telerden "Le Jurnal,, in bir mu
hanirini kabul ederek hıgiltere
yi Fransız imparatorluğunu zan 
tetmek arzusu ile itham ediyor. 
Diğer taraftan da işgal altında. 
bulunmıya.n Fransız radyoları 
Siam 'ın tecavüziinü şu suretle 
isa.lı ediyorlar: 

Bu hareırnUenlcn mebul olan 
Japonya değildir. Jngilteredir. 

İtimada değer membalardan 
alman maliımat gösteriyor ki , 
Vichynin bu hareket tarzı sami
mi değil. ciı.lidir. Merselkehirın 1 

'erl.<'8i günü Afrika sahillerinde 
bulunan biı Fransız ıniisteml e -
kesinin umumi vaıiRi ile görü~~n 
amiral Platon. her sah.ıh kalk
bğında lngıhzl<·rln muzaffer ol
ma•• i~in dua ettiğini söylemiş
tir. 

B. Cfüurchill 21 t.e~rinıuHelde 
söyledrğı nutukta. lngiltereilin 
hiçbir devlete ve bilhassa Fran
ııaya karşı arazi ihtiraHı bt•sk
ıcc<liğini beyruı etmiıı ve 7 ağus
tosta genemi De Gaull imza celi. 

(Sonu eaııf" 5 Bli ' le) 
' 

Mürakabe komisyonu tedkike başladığı 
zaman 40 liraya bir çift iskarpin scıl · · 

M ün.kabe komisyonu, 
ayakkabı fiyatlarını 

yeni kontrol elnı~ye b;u;iach. 
Bu karar bayramdan bir glln 
evvel verilmi:;ti. Tatil g-ünleriıı

de bir nt-tice alınıp alınmadıgı
nı bilmiyoı'U7. Yalnız kararın 
verildiği giinlerdcrı bir kaG ı.,1t
ta evvel Beyoglunda 3-0 liray-ı 
iskarpin tE'Shir edildiğini ~az
mı~uk. Bugün ayni \llrinlc.,·ue 
40 liraya iskarpin görünmcktt'
dır. Birka~ hafta evvel 8 - 10 li
raya a.ı·u--<lilen kundurıı ları ar
tık on iki, on dört liradan a.~a,;ı- ---ya almak kabil değildir 1ı(' 

Demek ıstiyorıım ki eğer fi- ~ 
yal rniirakabcsinin bu ı~de bir • 
faydası olacaksa, bu tetkiklere. 
kontrollere daha evvel ba!;l~n
mı~ olması bızi bugünk:i yüks<c
Jir;ten kurt&Nrdı. 

A ilah rıersin, bu ay tK

ramiyeyl! lcoııdun. Bir şf!gleı 
alabildin mi bari "?. 

- Evet, /cf!Rdime bir ayale. 
icabı hanıma bir i karpin al
dım. Üst tara/iyi" de bir pa. 
ket Yenire tüttü dıinı-

Kundura fiyatların ı sarih 
bir ihtikar vannıdır? Bu iş ı~ııı 
klsa bir tetkik.ele bulımduın. 

r :Wnu sa), fa 4 BÜ tun 4 ıl< ) 



Dönerken birçok köy
den geçlik. Hepsi mU -
IUmandı. Evlerin bU· 

yUklUOU va tarzı 
herhalde refah 

OKUYUCU 
DiYOR Ki: 

YENi SARAR 

'I ihracat lisan arı 
için Vekal tin 

14 DdııcJ!dlnun lllll 

\ ı llimY~şesi J 
::::::~~~:==::s ~ S :ıh _!T 

~~~~~ Çekoslova yadan 1 Kanuni mühim mikdarda Keşifler, ihtira ar 
gösteriyordu.. kaba! etti, yer gosterdı. F'.kat 

Kale ka - ilndclı:i kala- ben kadın tarafını garoıek·ı"ı.ı-

Rutubet yap n 
yeni binalar bir tamimi 

dan fazla ders ve- . . 
ren öğretmenler ÇiYi geldi 

İlaçlat 
111 pısının 00 

. yordum. Evııalı.ibi karşıdı:.ki yi.ı><-
balık halk ne kadar bızım Şark k du niha tindek' bil ··k 

Çapada 28 ç.elebi sokağında 
oturan karileriminlcn Emin 
Alata.ş yazıyor: • . · rd se vann ye ı yu 

viliiyctlerı halkına benzlyo u. k .tti Çaldı.1 d "'rt 
Arkad lac !<arak la ""-'ilDr b · anıya gı . çer en o u- İhracat lisanslanrun milnha

sıra.n vek&let t:ı.rafındnn veril

mesi için tatbike konulan yeni 

<;ekoslovakyadan dün güm • 
rüklerimize 61.000 kilo c;ivi gel
miştir. Bu mallara piyaBada. şid
detle ihtiyaç olduğundan kısa 
bir zamanda gilmrtlklerden çı

karılarak satışa arzedilecektir • 
Bu çivilerin bir klsmı resml mü 1 
esseselerin ihtiyacı için kı1lla.ru

lacaktır. ı 

Uzuvlardan birine faydam do
kunurken diğerini zarara sokan 
bir il8.ç makbul değildi; adalele
ri tedavi eden bır i!B.ç mideyi 
bozarsa kıymeti dü~er. !ıacm 
kimyevi yapı.sını öğrenerek ve 
buna benzeyen maddelcrı mü
nasib surette lcrkib ed.,,-ek bir 
nacın muzır hassaları orta laıı 
kaldırılabilir. 

aıı 0 &'."~' ı- lü bir baş çıktı Arkada:;lıır ken-
rer tti!ek ve cephanelik aldılar. didili .1 be . uzak b. . .. 

"Son sooeler zarfuıda şeh
rimizde birçok i.nşaa.t yapıl
dığı maliımdur. Bu in.'l83.tın 
Belediye taarfından kontrol 
edildiğini biliyoruz. Fakat 
bu kont.roller yalnız milhen
disllk balmnından yapılıyor 
ve bu suretle yeni yapılan bi
nalann sıhhi bakımdan kon
trolleri ihmal olunuyor. 

Maarif vekAleti bu hu
susla tedkikat yapıyor 

Tüfekleri §iiyle bir arkalarına a- ene rum ır ınusıu
tışlarında ııepslııin sil8ha alışı.k mıın ülkesinden gelmiş olduf,'ll 

mu, evlerini görmek iatedigııni 
adamlar olduğu anlaşılıyordu. söyledi Buralarda miislümanlık 
Geçıt, Anadoluyu bilenler iı;iıl 

lisaııs talimatnamesinde 
Maarif Vekaleti buzı orta 

tedrisat öğretmenlerinin resml 
mekteblerdek! derslerine ilave
ten hususi ve ekalliyet mekteb
lerinde de ders aldıklarını na
zarı itibara alarak bunların 

haftalık saatlerini tedkik etme
,ğe başlamıştır. Malüm olduğu 
ümre orta tedrisat mektcble -
rinde çalışan öğrt'tmenlerln 
haftada 24 saatten fazla tedri
sat yapmaları memnudur. 

pek harikula.de değil. Kulenk "franııwsonluk., gibi bir şey. Ka
pı açıldı, kadın eliyle beni içeri

boğazı, ne de Antalya.ya ineıı 
ye davet etti. 

boğaz kadar heybetli. Fa.kat o -

noktaların anlaşılamaması d<>

layısiyle bazı yanlışlıklar vukua. j 
geldiği vekaletçe görülmüştür. 

Bu sebeble talimatname tatbik&· 

tı etrafında şehrimizdeki aliıka

darlara yem bir tamim yapıl -

ınıştır. 

rası gazalar ve kazalar yeri. Ne Kadın tarafıııı.n avlusu daha 
ı:aınr.ıı sağdaki ~: yamacın geni§, yanda ve karşıda oc!al.ar 
taşlı.klan arkasından bir yayl.mı görilnllyor. Her yerde olduğu gi
atc:; başlar, bunu,. kestirmek bi. odaların önü direklı ve üstü 

Neticede bu binalar <;ok 
fazla rütubet yapıyor ve ya
.zın binaları kontratla tutan 
kimseler bu binal:ırda kışın 
oturmak mecburiyetinde ka
lıyorlar. Halkın sıhhatile alA
kadar olmak belediyıınin baş

Bu tJımimi gtire ihrıı.catç ar 

ilk önce Ticaret Odasına mü

racaat ederek satışlann'Jl değ61" 

fiyatlarla intaç edil1i&ini \'caaik· 

le isbat ederek evraklarını tas

dik ettireceklerdir. Bundan son

ra lisans için veklllcte müraca

at edilecektir. Vekalet merkez 

teşkillltında vücuda getirdiği li

ııa.n.s bürosu marifetiyle bu ta· 

lehleri tedldk ederek beş gün 

sarfında cevab verecektir. 

Yaprak dolmasile ze
hirlenen bir aile efradı 1 

Arnavutköyünde Zttlflkar o!:• 
lu çıkmazında oturan Süleyman 
ifo e!!İ Leman ve çocuklan Halid 
evvelki akşam yaprak dolması 
yiyerek zehirlenme alii.nıe:l"!;İ 
gösterdiklerinden üçü de Beyog
lu hastahanesine ka.ldınlmış • 
!ardır. 

Bu yoldan yürüyen kimya • 
kerler kokaini ıslfılı etmeğe mu
vaffak oımuslardır. Bu me.Jde 
1860 senesinde koka. yaprakla
rından çıkarılmıştı. lenubi A· 
mel'ikalılar fazla yorgunLğu 
giJerm~k için bu yapraı;'I ç;ğ

nerler. Koller bu maddenın mev
zii anestik kıymetinı kel',f •miş· 
ti. Yakınlarda. ölen psıkolog 

Freud bu maddenin fizıyılojik 

has.salan üzerinde mülıım a· 
raştırmalar yaptı. J<okaiıı terki· 
binde yüzde 67.3 karbon, 6.9 
hidrojen, 21.1 oksijen ve 4.7 a
zot vardır. Esasen zehirli olan 
kokain bazı hastalıkları berbad 
edebilir. Yapılan röşerşler n~ 

tice.si, bunun kado.r anestik has
aalara. malik olan, fakat zarar 
(Sentetik) olarak yap;lmasının 
mümkün olduğunu meydana 
koymuştur. 

mlişkül. kapalı uzun bir teraı;. 

Burada benı en çok alikadar 
cd n Alfridi kabilesınd.en dört eli 
lenc.i çocuktur. Daha doğrusu 
banlard:uı biri. Üçü oğlan biri 
kızdı. Arkalarında vücutlarının 
ötesi bcnsi görünen siyah, partal 
bir güınlek, ya.J.ı.nayak başı ka • 

Avluda bir yaşlı, iki genç ka- lıca vezaiiınden olduğuna na-
zaran bu bususda alakııd:ırla

dın vaniı. Birı'birimizle konuş - rın na.zan dikkatini celbet-
maınız "pandomima., gibi cere- ede · · 

Bu tedkikat neticesinde haf
tada 24 saatteıı-fazla ders ver
dikleri tahakkuk eden ö6'Tetmen 
!erin fazla dersleri derhal elle· 
rinden alınarak buralara mün
hal bulunan öğretmenler :r~rleş
tirilecektir . bak dört yavru. " 

Otomobil "pan., yaptı durduk.\ 
Dörc:ıi birden yerden çıkmış gıöi 
yo1a atıldılar. Arkadaşlardan hi
ri !azı yakaladı, bana sürükledi: 

"-Küçük Alfridiyi takdime
derim.,. dedi. 

Suratı Yunan sanat devrinden 
kalına küçük bir şaheser gibiydi. 
1nsan bu yüzdeki kir tabakal&
nnı kazıyıp altını görmek isti -
yordu. Fakat bu tabakalara rag
men tabiatın eserine hayran ol
mamak eldedeğil. İki ayrık mai 
göı; uzun siyah kirpikler, Yuna
ni bir burun. çene ve yanaklar 
gözü gönlü hoa eden bir incelik
le çizilmiş. Saçlar çamur içinde, 
fakat uçlan altın gibi parlıyor. 
Oğlanlar kara ve çirkindiler. ü
çünün de gözleri ağnklı, derileri 
hastalıklı idi. Bu dört çocuğun 
da doğduklan günden beri VÜ· 

cutlan ve yüzleri su görmemişe 
benziyordu. 
Arkadaşlar bir türlü bu güzel 

vab~iyi konuşturamadı. Yalnız 

bize adını söyledi: Kevser. He
pimizin yüzüne, kapana kısılmış 
bir hayvan yavrusu korkusile 
baktı. Birkaç defa dişlerini gös
terdi, fakat giUınek için değil 

Anladığuna göre buranın en 
•:ahşi kalıilesi Alfridilenniş. .. 

" - Bu çocuğun harikula.de 
güzelliğinin sırn nedir?., dedim. 

" - İakender ordusile gelen 
yakışıklı bir Yunanlı ecdat ola
cak., dediler. . 

Dönerken birçok köyden geç
tik. Hepııi müslüınandı. Evlerin 
büyüklllğil ve tarzı herhalde re
fah gösteriyordu. burada haki
katen şehir ba.lldyle köyliller a
raaında maddt fark çok bli.ylik 
tk>ğil. Benim Şarkta. şimdiye ka
dar gördüğüm köylerin en çok 
rahat ve servet ifade edeni bu 
köylerdi . .Bunlardan birinin içini 
görmek istedim. En büytlğüniin 
önünde durduk. Galiba muhtarın 

menizi rica nm.,, 
yan etti. Fakat insanlar anlaş - YEN1 SABAH: Çok mühim 
mak için zannedildiği. kadar ke- bir meseleye temas eden ka.
limeye mülıtaç değil, odaları gör riimizin bu mektubunu aynen 
mek istediğimi işaretle anlattım,! neşrediyoruz. İnşaat meselesi 

şehrimiz için en mühim me
eliınden tuttulıu;', oda. -Oda gez- selelerden biridir. Belediyenin 

--··--
Çocuk Esirgeme 
kurumunun bir 
yılhk mesaisi 

dirdiler. Yataklan, eşyaları, ııan- bu hususda azaınl derecede 
dıkları, hatta bir slnger makine- itina .. rmcsi lbundır. 

leri hile vardı. Niha~ mutfaga 1'~~~~===~====~1 
girdik. Diş>iz ihtiyar bir hatun l BELEDIYED!:E 1 

Ayni şekilde haftada 26 saat
ten fazla ders veren ilk tedrisat 
öğretmenlerinin vaziyetleri de 
tedkik olunmaktadır. Bunlar 
hakkında da orta tedrisat. ·öğ
retmenleri hakkındaki karar 
tatbik olunacaktır. 

---sebze ayıklıyordu, bana baktı 

ı;iildü. Hiç biri t.eoesıüsUme kız- Caddelerde açılan 
Almanyaya 2 milyon 

kilo tütün gön
derilecek 

madı. bacalar sür'atle 
N iba.yet görülecek fıey kalma-

mıııtı. Kızhuıian biri bir sandal-, kapablacak 
yaya oturdu, öteki ona ya.landıın Havagazi, 8U, elektrik ve te .. 
bir şey ikram etti, hepsi birden lcfon kablolannı tamir etmek 
"çay, çay,. dediler.Saate baktıı;ı. 1 mak~le şehir dahilinde cad· 
"Avdet, mekteb,, dedim. Anladı- de ve sokaklarda açılan baca
lar. Kadın toplantılan ve mek-

Almanya ile aramızda mev -
eud Ticaret anlaşm8.l!l hüküm
lerine göre önümüzdeki hafta 
için bu memlekete 2 milyon ki
loya yakın tütün sevkeclilecek
tir. Bu tiltünleri satan firmalar 
vekalete müracaatla ihracat için 
lisans talebinde bulunmuşlardır. 
Tütilnler Bulgaristan yoliyle 
gönderilecek ve mukabilinde 

Havagazınd n 
zehirlenme 

hadisesi tahkikab 

Bunlardan biri Beta - Ukain· 
dir. Bunun terkibinde yüz<le 
12.8 karbon, yüzde 8.5 hidrojen, 
yüzde ll.7 oksijen ve yüzde 7 
azot vardır. Diğeri de daha c;ok 
kullanılan ve pek kıymetli aııeH· 
tik olan Noovakaindir. Bund8 

yüzde 13.3 klor, yüzde 57 .2 k:ır· 
bon, 7.7 hidrojen. 11.7 oksijen 
ve 10.1 azot vardır. Zchirlenıne 
t..esiri kokaininkinin yedide bir· 

olduğu gibi tahriş tın • uv· 
vetli bir mevzii anestetiktiktir. 

teb içtimaı için geç bile kalmış- !arın tamiratın hitamından son-
tık. ra uzun müddet açık jıırakıldığı 

* Hindlstanın müslfunan ünü -
versitelerinde her merasimden 
evvel, bir adam kuran okur, her· 
kes ayakta dinler, sonra. konfe·, 
rans başlar. Her Ünüversitede 
seçilen ayetlerden biraz ora zih· 
niyetini anlaınıya çalıştım. Pe
r;averde "Allah, kudretfuiz olını· 
ya.n şeyi si.re yapmayı emret -
mez,, llyeti ile başladı. Ve bu a
yeti bura balkının tabiatine çok, 
uygun buldum. 

önümde bin kadar talebe bir
kaç yüz de ~ gelen adam 
vardı. Talebe mai sorguçlu, be
yaz başhklan, dac ünüformala
rile çelik gibi. Başlıkları hepsine 
biraz horoz başı hali veriyor. 
Fakat kavg= ve cesur bir hal
ka bu yaraşmıyor değil. Bunla· 
nn yüzünü tetkik ederseniz hiç 
birinde mystic'lerde görülen ka
palı, sırlı mana yok. bi!Akia apa
çık yüzler. Sıhhatlerine saglam· 
lıklarıruı. bakı.lınıa l,ll&ddi hayat· 
lannda da ifrattan çekinen, iti
dalle yaşıyan insanlar oldukları 
anlaşılıyor. Demek bunlar ne 
mübaliğa.lı surette ruhçu, ne de 
mübaliğalı surette maddeci a· 
damlar. Onun için meraslnı ba
ŞIIlda olaınan &yeti bunlara çok 
uygun buldum. 

(Arkası var) 

ve bunun müruru uburu teh
likeye düştlrdüğii belediye ta
rafından tesmt olunmuştur. Bu 

vaziyet önlemek makııadiyle be· 
ledlye riyaseti heyeti fenniye 

müdUrlüğü:ıı~ bir tamiratı mli· 
temadiye mühendisliği ihdas et
miştir. 

Bu mühendisliğin emrine fen 
memurları ve kM:i mıktarda a- , 

mele verileooktir. Bu suretle a· 

çılan bacaların sür'atle tamir o
lunması temin olunacaktır. 

Almanyadan sanayümizin muh
taç olduğu bazı makine parçala· 
rı getiri~r. Diğer taraftan 
İtalyaya da külliyetli rnıktarda 
deri sevkeclilecektir. 

Beyoğlunda Tarlabaşında Fı
rın sokağında 24 numaralı evde 
kiracılardan Mıgırdıç ile kansı 
Haraktorun ölümü ve ev sahibi 
Takfor kızı Mari ile kiracı Mar
gerltinin çok ağır suretle hava 
gazi ile zehirlenmelerin sebeb 
olan hadise hakkında belediye 
makine şubesi müdürlüğü de 
tahkikat yapmıştır. Bu tahkika- mında bulunulmuştur. Pek mühim ilaçlardan ola.ıı 
ta nazaran hadisenin sebebi şu- Kreş ''Gilndüz Bakınıevi,. de kinin, striknin ve emorfin he· 

dur
.. nüz terkibi bir surette imaline 

sabahları bırakılıp akşamlan a-
Y eni ticaret müdürÜ Eve giden hava.gazi borusu- iman bir günlükten yazı yaşına muvaffalayet hasıl olamamıştır. 

--»O•-

nun sokak cebhesinde bundan kadar muhtelif çağlarda.ki 2136 • Bunların yerini tutacak madde· 
işe başladı bır' mtiddet ııvvel bir baca açıl- 42 b k !erin sun'i o1arak yapılmasına ya\'l·uya 84. 6 ka sıca y&-

1 
mL~. ve baca gayet yumuşak mek ,.e mama ,.erı'lmek suretı- _çalı~ılmalüadır. Bayer fabrikıısı 

Ko .. y şarkı an !stanbul Mıntak:ı Ticaret Mü- toprakla ve hiç tazyi'k edilme - b' ı · 1 ı sıtma parazitlerine kinin gibı dürlüğüne tayin edilen sabık le gıda ve ter ıye.erıy e meşgu 
toplanıyor Berlin Ticaret ata5emiz Said den kapatilmıştır. Yağan yağ· olunarak sağfıklarına varılmış- tesir eden bir madde bulmuş w 

~~--'-ul Belediyesı· Konserva.- murlar esasen yumuşak olan tır. I ismine plazmokin demi tir. Bu ....,uwu Rauf Sa.rner İs tan bula gelerek ·fi rd b. · l 
tuan köv 

0 
• ..ı,..,ı.~"' toplamak • bu toprağın çökmesine sebeb y·u··zme havuzunda.: Kuru- da mühim keşı .e . en ırı ~.-

olmuş ve çöken topra 1.avnga- k b h . d ır mak a ra r ının a ar mu-~ .,.....~- dün filen vazifesine başlamıştır. k n 1 ı be be k k d 
üzcre faaliyete g~;""'· Bu;~ Teşkila'tlandırma umum mü- mun çocu a çesın e mua ı - . ld - "bh l'd .,.,......,,.. ~ zı· bortısunu patlatmı0l!r. Boru- o ugu şu e ı ır 
le tavzif olunan h-ti şimdi- ' min nezareti altında yazları ço- ı essır · 

-P dür .. ıu.·.ğilnü . deruhde ede·n· ~ski 1 da.n çıkan gaz havagazi boru-
ye kadar moh._,,.. ı.;;..ı-; dola- üd A s km te "'! tın cuklann su ve yüzme ihtiyaçla-

..,..... ~VJ•~ • m ur vnı a an Şou a su mecrasını takib ederek evin y ı f 
şara.k 300 muhtelif şarki topla- f 1 e . "d" · · B had· 1 rını kar~~layan pistinde 

193~8 ! er İ menSUCa şe ve memur arını Y nı mu ur· içine nüfuz etmıştir. u ıse· çocuk soguk banyo almış ve yuz 
mıştır. Bu şarkıların nota.lan le tanıştırmış ve daireyi devret- den habersiz uyuyan ev halkı gaz · f 1 d me 'öi!renmislerdir. B-..nlardan ı'yat a rl ne en 
ve güfteleri tamarniyle tesbit o- miştlr. Yeni müdür diin fiyat teneffüs ederek zehirlenmiştir. bai\ka mektcblerdeki zayıf ço-
lunm ....... Heyet bu ilkbahar- mü:raka.be komisyonunun ilk Hadisenin mesulleri hakkındu k ki l 1 d u~-· • cuklarlaço çocu uaieeren arttırılıyor? 
da da tedkikatma devam ede - toplantısında hazır bulunmuş tahkikata devam olunmakta- 600 çocuga her gtin 12867 kab 

rek şimdiye kadar toplananlar - tur. dır. sıcak etli yemek verilmekte dc-
dan kalan diğer şarkıları da.--------------------------! vam cdilmekt~für. 

tyoapcaktırlayarak. mesaisini tamamla.- r,-·--Çuval Hırsızı'.---., Çocuk Esirgeme Kurumu ,;enci merkezi 85 kim.qesiz çocu-
ğun tahsil masrafını ödeyerek 

Kahveye nohud ka- } }d d h • • leyli mekteblerde okumalannı 

Fiyat mürakabe komiayonıı 

bayram tatilinden sonra ilk top 

eviydi. -----====----
rıştırılmıyacak y 1 başı o uğun an epsını temin etmekte bunlardan baş-

Dün çıkan bazı gazeteler, ka da 38 çocuğun da kitab ve o-
taha.ddils eden kahve buhranı on liraya satıvermiş.. kuma levazınılarını temin eyle-

lantısını dün Mıntaka Ticnrd 

Müdürlüğünde vali muavini 

Ahmed Kınıkın riyaseti allımla 

yapmıştır. Koıniı;yon dün mc.y 

gul olduğu mevzulardan hiç bi· 

rini karara rabtedememi~tir , Kapıdan taş bir avluya girdik. 
Bir tarafında ha.sır aandalyeler 
vardı. 'Ev sahibi bizi nezaketle 

r 
Yeni Sabah 

ABONE BEDELİ 

SENELiK 
1 AYLIK 
S AYLIK 
1 AYLIK 

TQrklye Ecn•bl 
1400 K,... 2700 K,... 
760 • 1460 • 
400 • 800 • 
160 w IOO t 

14 lklnclklnun 1941 SALI 
11 Zllhlec. 13&9 

1 lkJnclktnun 1361 
Gün 14 Ay 1 Yıl: 941 - Kuım N 

GUneı ()Olo ikindi 
2.23 7.21 9.48 Eunt 
8.24 13.22 15.41 va .. tr 
Akp"1 Yateı lm .. ıc 

12.00 1.37 12.38 Ez.ani 
18.02 19.38 8.SS VaaaU 

DİKKAT 
cVen1 Sabah• a g&nderllen yazılar 

ve evrak ft9f1'edllaln edflmMln iade 
olunmaz ve bunların kaybofm•ların .. 
dan dolayı htt blr a..uHyft kabtd 

edllmlL 

Y apağıcılar yeniden 
beyanname vere

cekler 

haclisesi üzerine belediyenin miştir. 

Ellerindeki yapağı mevcııd

larını birer beyanname ile hü
kumete bildiren tacirlerden ye
ni birer beyanname istenmişlir. 
Yapağı tacirleri bu defa cinsle
rine göre yapağı meveudlannın 
maliyet fiyatlarını bildiricekler
dir. 

kahveye bir mıktar nohud ka

rıştınlmasuıa müsaade ettiğini 
yazmışlardır. Bu havadis asılsız.. 

dır. 

Gazhanenin nakli 
Dolma.bahçe stadının sahası 

dahilinde kalan gazhane deposu

nun nakli ka.rarlaştınlmıştı. Bu 

hu~ua için zaruri malzemeyi te· 
mm etmek imki.nsız görüldü-

Hükfımet bu esaslara göre ta 
ciroen alacağı yapağı ücretleri ğünden gazhanenin naklinden 
ni tesviye edecektir. Ancak b&- şimdilik vazgeç~tir. 
yanname ile bild.irilecek maliyet ---
fiyatlarının yanlış olma.mas 
için billhare vek!let bu malü 
matın tevsik edilmesini isteye 

Altın bir günde 
kuruş yükseldi 

40 

cektir. 

h
"'-'·-eti Altın fiyatları dUn sür'atle 

Diğer tanı.ftan WLwu n yükselmeğe başlamış ve 40 ku· 
mübayra için koyduğu 15 gün ~·o birden fır'·-·,..·~. Evvelki 
fük mühlet önümii%dclti eumar •'""' ~~ 
tesi günü nilıayetıeneeeğinden gün 23 lira 15 kuruş olan altın 
vekfiletin bir lw; gilne kadar fi dün 23 lira 25 kuruştan mua -
yatları ilin etmesi muhtemeldir mele ~örmüştür, 

Dün Sultanahmed birinci günü bunlara bir müşteri bul-
sulb ceza mahkemesinde bir ' muş ve al aşağı vur yukarı on 
lursız muhakeme edildi. Ve liraya pazarlık ederek satınış

hakkmda tevkif kararı ve~ildi. tır. 

Yapılan duruşmada. su~lu Yor- Suçlunun itirafı buraya gel
gi tamaıniyle itirafta bulunu· diği zaman bakim Reşid güle
yor ve iddia olunduğu gibi Un- rek sormuştu: 
kapanında inşa.at malzemesi _ lyi anıına 50 tane çuval 
satan mağazadan 50 çuval &· 10 liraya çok ucuz değil mi? 
şırdığını ve oraya geceleyin 
girdiğini, çuvalları nasıl taşı. 

yıp götürdüğilnü etrafiyle ve 
birer birer anlatıyordu. 

Yorgi tasdik etti: 

- Evet efendim .. Bu mallar 
en aşağı 30 - 35 lira ederili a
ma.. benim vaktim yoktu. O 
gece yılbaşı idi. llk müşteriye 

Suçlu Yorgi anlattığına gö
re; bu mağazada çok çuval bu
lunduğunu sezmiş ve kendisine sattım. Hem daha fazla israr 
de yılbaşı münasebetiyle çok edemezdim. Alt tarafı hır
para liWm olduğundan bunla- sızlık malı bu .. Foyamız mey
nn bir kısmını kaldırmağı kur- dana çıkar diye korkarız tabii .. 

uşt Bu suretle her şeyi itiraf e-m ur. 
Bekçinin bir aralık mağaza- den suçlu hakkında. derhal tev· 

dan ayrıldığı bir sırada biçimi
ne getirmiş ve boa çuvallan lu
sıın kısıın kaldırmıştır. Ertesi 

kif kararı verildi, ve müzekke
re.si kesilerek tevkifhaneye 
gönderildi. 

Gürbiiz ve sıhhatli çocuk ye
tiştirebilmek için kurumun 
neşir ve parasız tevzi ettiği "Ba
kım öğüt, ,!erden ailelerin isteği 
ii2erine on binlerce nüsha ad -
reslerine gönderilmiştir. . 
Keçiören çocul\ yuvasında da.i
mi bakım \'e şefkat altında bu
lundurulan Çocuk Esirgeme Ku
rumunµ 225 yavrusuyla 1940 yı· 
lında 117 .014 çocuk büyük mil
letimizin yardım ve şefkatiyle 
çalışan Çocuk Esirgeme Kuru
munun yardımiyle sa.ğlıklannı 

temin eylemişlerdir. Bu yardım
lardan maada 114957 çocukta 
~ocuk bahçesinden iatifade et· 
mi~lerdir. 

--H--
DUnkU ihracat 

Dün muhtelif memleketlere 
250 bin liralık ihracat yapılmış 
bu meyanda Macaristana de· 
ğer fiyatlarla 105 bin liralık tif. 
tik satılmı.stır. 

• 

Görüşülen meseleler meya -
nında gıda maddelerinin satış ve 
fiyatlan da bulunmaktadır. Di
ğer taraftan komisyon Ş('hirde· 

ki kumaş satıslarını da esaslı 
bir surette tedkik etmeğe baş· 

laınıştır. Yapılan tedkikler ne
ticesinde kumaş satışlnıırnl~ 

mühim miktarda ihtikar yapıl
dığı anlaşılmaktadır. ldhalii.tçı 

t.acirlerden başka yerli meru;u • 
cat fiyatlarının da arttırılma· 

sında hiç bir makul sebeb gö· 

rülmemektedir. Çilnkü geçeı.ı 

sene 60 kuruş olan yapağı fi· 
yatları bu yıl ancak 15 kuruı; 
kadar yükselmiştir. Bu cüz'İ 
fark kumaşların metresinde an· 
cak bir iki kurwı fark yapa· 
bilecek mahiyette görülmüştür. 

Bu itibarla komisyon aliikadar· 
makamlara müracaat ederelı 
yerli mensucatın normaı. kii.ı' 
hadleriyle piyaııa.ya arzedilmo' 
sini istiyecektir. 
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===== TÜRKÇEYE ÇEViREN 

1 1'1.. ,ti 
= Hüseyin Cahid YALÇIN 1i Mi, ı Tıb · 

-90- nnmına l'.liaarif 
kendisini Valtilinden Ia~ınafih, Reich hükumeti 

Bnt~nya hükiınıetinc şu nokta 
~ hıldirmeğe kendi8ini nıecbur 
~U~der ki Lehistanıla araziye 
ınutcallik yeni bir tesviye tarr.ı 
takarür ctme.;i takdirinde, U. 
R S. S. in de i~tiraki olmak
sızın, garanti vermeyi yahud 
g::ranti!Pre i~V,.ak etmeyi taah
h~d kahiliyeti1li artık kendisin· 
d•• ı;örcmenıektedir. 

. Diı;ı•r hutiusllirda, Alman hi.i
kıı~ıeti bu teklifleri yaparken~ 
h1.çoır :ı:aınan Lehislanın hayati 
rııenfaa.tleriı~e dokunmağa ya _ 
hud ınustakil bir Leh devletinin 
m'vcucliyctini mev,mu bahset -
ınc;:c niyet etmi~ değildi. Bina • 
~n,ılcylı, Alman hükiımeti bu 
alıv".l. v: ~erait dahiliııde Britan
Ya hWcuınelinin bir Leh ın<.d"alı
h~sı~ın. tam salahiyetile Bcrlimı 
gv,_ı erılmesini temin gibi tavas

4 

r.ııtuııu kabule mııvafak t . .,.t . rlt' ve b a goo c 
lf;:\!J u ',"Ur:ı.lıh~ın 30 ağu.~to5 
t ı: .. -;şamha gunu muvasala. 

U1u. uıtızar eder 
Alm·•" h"ııı·· . · en .. ~:· ·umctı derhal kcn-

cn:.r~. ı~ın kabule §ayan bir hal 
v l.oı ı.c:ın tcklffler serrl ıtlccek 

c, •:ı lııl olur;;a bu t klifl . r ~h , c - ,..rı. 
~ m• rahha uıın ·· • 

cvvc. ı lıwilter" h"k"..uruııun,fau 
t . • .., - u ıımet . . 
ııa ı;a r·-.:ıruz b 1 · mm ıt-

zı-:n' ~uracakt:r. 
. Leh lıifüürnctine A1m 
lıfleuniıı met . k. an tck
nıan tcbl"" nı ı ona hiç!Jir za-
. ıg eclilmen1' ·t· · T zıt:n•n·, d .. . ı' ıı. av-

~ '• e ucrab cı· 13~rlind . ;r ır. 1ksaj 
- c nıa; ~tenıu s.efiı·ine 31 

a:;1!Stos 1939 ı ·· . 
:ıııat q 15 d < ."- Lgleuen sonra 
d•u tclıı·. c mıısl~•"r t:ıraf,n-

ıg olunn~u~tur. 

M . . (Teroome) 
• • aJestcn·n hükiım"" ,.,, 
g:u!.ıto·· ıo·· . . ... Lı .ç.,('J a
A:m~ ~ ,,9 tar~h bir nC'l.ada 
ih+:ıa:riya ıle Leh~ıt.an arasnıd'l 
d \ , 1

0 
meseleler hakluuJ,l 

;:ı;;uct,,u . dogrııya müzakere Lf· · 1 ması ıçin tava;sntunu tel:
h .. ~.hazıı: buiunduiunu Alman 
~ cımctıne haber vernıi~ür 

acıkoyle h:ırek.et ctm.ekle ı;ayet 
ff~· surette gostermışt;r l•i l:en
/\ "1.ı d~ temadi eden hi\ciisclcr ve 
d ''lUpadrıki umumi ge.-ginEk 

1 °hyısiyle bir iyik~ıirıne harc-
(etı.. ·· 

lıı 1<;_!n mus.tacel bir lüzum bıı-
k~uc~·ıııa vııkı[tır. Alınan hü
cev ~,t!, 29 ağustos tarihli• bir 

ua I~1 hül" • t· · b" au1a~rn<t - . ; ı::ume ının ır 
zusıına 1tcmını hususundaki ar-

, <arşı ··bl . ce k yerd . şu ıe ızhar ede-
Ya telki~· lngiJiz tavassut ve 
le hazır butu~,ulh.,. uğruru:la kabu
lcnıı.~ v,.. o t .dhuı:-..unu beyan c .. J,_ 
l . ., ~ nrı de h··ı .. 
Juı tia ahv ı · u nı.m süren 

ı .. ,. a ve şer ·ı· 
n~ aha<:ııya ald·k au nazarı 
fe <!:et lehJiı,cs:i ~n ~onra, bi. 
ın2;.: 4hıın .;~li ~ en ıctiııab ct
bx l:nelı:.sizt Y rsa vakit kay-

, n heınen · ge 1<,, ~. 1· ıuz·· ıcraatn · ...... -, uınunu 

beyn0 etmek . ne.tasında 
1 ınccburıyct' · h" Rey ('IUİPtir B . . tnı ıs~ 

n1u~1 lııj}\Cır:ıe:t~ ~" kRa<l1a, Al~ 
tarııru:dan •-- : eh hiiklımeti ' "''Yın cılı! · . ''. l .J,u,, <l-dkik . mıı> .. bır za-
1< ın U<'rriI .. ve ınuna kaşa 
ve lıunıl'intl). m~kereye dev um 
lııy~u haiz 0:;,..'ç~ı d~ filen 8altı-
ı; · .t, ~ aı- .a ı.ıu·tıylc ''O , 
} n"lOa k ' o u~ 
ıazır olc;u:hu u b"id atlar kabule 

l!L1 tıdtn cb ~ k 1 1ı.mlştir. 
rı; · L h :ııı a, Alınan ı w·· • 

ı c murntı l <u-
ne ınuvasaıatı ta"rı.ıh.:ıs~1

1n E:eı1i-
ı • ı ını n ·ı· cıı.mctı için .gı ız hU 

thı - Jla,;ına t~~Yraf~k. gorüiecck 
' ' 'ı tıokt .' ıçın de bir 

n' ~' lını tır '.1"1 
telakki edeceğini 

ı.e>ch hüMrnc . . . 
ın:ııa h:ı.zır buıu;~ıu bır anla.<;. 
" ',aldığı cevub s:ıl~~ıun Lu_;ı 
r c,, <lv.mının nıuv ıy!'tlı hır 
•( ı la bir be as!llat1 hak
" ·fe~tı·rliği yh:n~; . yerin~ Lclı 
,,ı 1u. Ancak 1009 -r r~den ıbaı el 
30 IL'ıcu nün·· ugustosunun 

" u "ece ~a"t ·L· Ye do ~lt['Udt'l' 0 k· ...... on ıı:ı .. 
ha• anı· ına ı muzakcrat:n 
oldı:ğtına d·· YaB•d,nıa nıilheyya 

.,ır rıtan" b' dc;-eccyc kad ·'anın ır 
. ar l'rnu • b" ııı ·ı:ıtını aldı · mı ır te-
!tPkh hW;ümet · 

h•k!en·m L~h 1 tarafında.') 
ınııva~ lat nt ınurp, hhasın,n · ~ rnem~1 . 
ııın lıJkiım 1. . .. maJcstc-
ınümkün f:E: e ~·ı . m1Jı-ıkcratın 
raütıieaır u: erı hakkına-ki 
nıck için elzem 07aberdaı· et
r •ııııı;sc de cünı .. an 'illrtı izale 
J !ııs<- • " nı Aln·:ı.nva il 

...,.,_ atıızınd ' " do~ruyıı. 11 .;;, k a doı7u-ı1,1 
ı:elınc.sıni b . .ı cre.~er vuk ı~ 
k mı ti terv ~t nıaw"tcuin hu-
t ıc ve nıua f .ır ·Alınan haıi . a aa ctnıiş-
von :lılıben•-ı rıyo "-"zırı Ficrr 

'"'"' son ~ · il tasının tC\•t'ii u r,rıtanya 
Bntany.ı ~efırinc ~ı hııa.~IKtiyJ .. 
, c ınıır .. tbh 
;.ı~ın muvasalatı takd>r: ' a-
mıızakcrat temeli ol.ırakındc ~ır 
J,i ed.ikcck Alman tek lifl~'.~~-
rnetnı hakkıııda sarih ı· n 
vermiştir. ına urrıat 

ah AJ~an, Reich hilki\ıııcti btı 
L~ha şahs~ ~e~a,it dahllinde.' bir 
haid yetın,n lıcnıcn, Ve her 

e, makabWıe saıı'il b" 
~ ... ır su • 

rette tayinini talebde 
haklı görmü~tü~. 

Çünkii Reich hU:mnıctinin 
muttasıl müzakerata gırlljme

ğe hazır olduğunu ilan etme
sine değil Lehistan tarafından 
sadece boş cüml~lerden ve ma-

1 nasız l:ıeyaruı.ttan başka bir 
~ey sadır olmazken hu.Hı müza-1 
kereye girişeceğini bildirmE!'li
ne intizar olıınamaz. 

Arada Leh sefiri tar::fından 
yapılmış olan bir d&ınarclıe neti
cesinde bir l:ere daha acıl:ra an- · 
1-,ıldığı üzere, sefirde, n; birli 
nı~~akereyc giri~mck, ne mcse
lc!lln halline müteallik kararları 
ittihaz etmek için t!lm ı:ala!ıiyct 
mevcud de:fildir. 

Führet· ib Alman hükumeti 
i'te bu suretle tam salfıhiycti 
haiz bir Leh murahhasıuın mu
V~>;;;ılatmı boş yere ilri ı;;in bek
lemiştir. 

Bu ahval ve ~erait daire~inde, 
Alman hükü!l'eti tek!if!erini bu 
defa tamamen ve kiilliyen rro
dedilmis gibi telakld eder. Hal
buki bu td·Hflcriıı yapıldıkları 
sekil altında, İnf,ilterc hüku- ' 
müiııce ,ı,, mallım oldukları ve 
ı:• kcc h·, lisone olm>ıkla kalmı-1 
yamk pek iyi ve amcil bulun · 
dukları kanaatinde idi. 

Rekh hJ.ltüıncti hrıriciye na
zırı Herr Von Ri bbentrop tara
fından Drit:ııoy:ı sefiri'!e tC'bliğ 
edılınis bulunan bıı mii1,:ıkeı-c e
r.asların<lıtn halkı haberdar et
menin tam vakti olduğu müla
haıa.ııındadır. 

Alman Heichi il'! LC'histan a
rasında nıuvcud vaziyet su sı
rada öy!e bir mahiyettedir ki 
0.rtık herhangi bir hadise her 
iki t.-ı.rafta <in mevki alını>ı olnn 
nkeri kU\-velkr de bir inflillm 
miiııtehi olabilir. Herhangi sulh
pcrverane bir bal çaresi o suı-ct
tc tan•im olunmalıdır ki bu va-
7'.iyclin kökünde mevcud olan 
hüdi~at rıkaeak ilk flrsatta te
kerrür c<lc:ı'1csin ve bu surette, 
y· lnız sarki Avrupa değil. di
l'er yerlerde böyle bir gerginlik 
haline gctırilemezin. Bu inkişa
fın ~ebeb!eri !)Udur: 

(1) Vers:ı.y "dictate., ı tarafın 
drın tcsbit edildiği tnrzdaki 
hududl&rın imk5nsızlıf,ı; (2) 
terk~dilmi~ yerlerdeki ekalliycte 
güeterilen kabu!U iınl<unsız mu
aır.:)leler. 

Dinaena!Gyh, Rcich lıiikume
ti bıı teklifleri yaparken hu
duıl çL.:ildiğ; sırada vücuda ge
tirilmiş olan kabulü imkfuısız 
va~iyeti ortadan kaldıracak ve 
her iki tarafta da hayati ehem
miyeti hniz münakale hatlarım 
temin edecek. ve • imkan müsa
id oldu~ nisbctte, - ekalliyet 
meselesini izale eyleyecek ve 
- imkansız olmadığı takdirde • 
ekalliyetlere haklarına dair iti
m ".da şayan bir garanti vnsıta
nivle tıh:ımmillü kabil bir istik
bal temin edecek devrmlı bir 
hal Çaresı bulmak fikriııi takib 
etmiııtir. 

Reich hükiımeti bu yolda ha
reket ederken 1918 dcnberi ika 
edilmiş iktısadl ve maddi zarar
lann tamamiyle meydana çı
kanlmal:ı11nın ve tamir cdilme
lcriılln pek csnslı bir nokta ol
duğu kanaatindedir. Bu vccihe
niu, bittabi, her iki taraf h:.k • 
kında da varid olduğunu kabul 
Cı.11"'7'. 

Bu müüıhazat atideki ameli 
tekt:ı1crc bizi gutüriiyor : 

(1) Serbest Danc;:ig ~chri 
gerek halis Alman v:ı.sfı dola
j'lS;yle gerek nhalisinİll miitte
r':'~ arz~•n hasebiyle Alman 
'' :hınc avd~t edcce1.i.ir. 

(2) I<ı.ı·ôdor denilen ve Bıı.!tik 
d'U:,inden 1.farienwerder . Gra
ude'1z - Kolıı • Dro ber~ (d:!hil) 
hattına l:au;ır imtidad eden ve 
O'"!'.dan g. rbi bir fatilmmctte 
Schönln.ııl:e'ye ]{adar uzun.an a
r~i Alma11ynya mı yol'.3a Lc
luüana mı aid olac•{;'lnı bizz.<ı.t 
kararıa,tırıv::ak!Jr. 

( 3) RI! ınaltE.atla hıı araz; de 
hır plcbfscitc vukun g lece! tir. 
Rey. lıaldcnı ~ıı lrimııc'er haiz 
olocaklarcl>r: ı K'l.nunu.~~ni 
l918 tarihine le bu :m, 'i üzerinc1e 
t c ,J,i.iıı t.lnıiş, ya.hud o tıu-ih
c1.? ora?a do,;nmş bt•l•ınan hii
ltın Aım·nı~r:a kez:ılik ha'.rı· 
; !l c~n ta• d '. (1 it' •ııınu"fUli 

18) bu ,.raz de mütı·ır el·J:;n 
:-.r"''ı 1 d oreri .-1 . eo b 1 1~ - 11 
I.ehler \C K'IC!ıubcs'ler, ilh ... 
l u aı azidcıı c·ıl•'lnımış olan Al
~nanıar ?bJel .' if ~ir pll-bi cic~ 
~'"': 1n odıL"nc.31 maı,sadiyle, !~c 
za~1~.e1zc~ l'=rlıklann temini 
ın '"'.llZas•yle, r-·y haklarını 
knllrı.nmaı: i.ızt"r~ bu havaliye 
avdet etlccek!erdir. 

( A-rl;ası ti<U) 

bir temenni 
Memlekette öyle s:ın\ı.tler v-ar

dır ki ya unutulup gitmP.ğe ya
hud ölıneğe mahkümdurlnr, şa
yed şimdiye kadar unutulup git
memişler \'eya ölmemişlerse: 

Tezlıihcilik, hattatlık, hayal tas
viri kesicileri gibi. 

Yine ıocmlekette bazı ilim ill
tisas r;ubcleri vardır ki, yukarı
dakiler gibi günün geçer akçesi 
olm:ıdıklarmdan ve rağbet gör
mediklerinden dolayı değil de 
bu gidi~le lüzumu derecesinde 
müntc'dib bulamtyacakları için 
indim.sa malıkfım gibi görünmek 
tedirler: Fizyoloji, baktriyoloji, 
biyoloji mutahassısları gibi. ... 

İ~idiyorıız ki Üniversitede tıb 
tahsilini yapan gençlerin yüzde 
doksan dokuzu dahiliyeci, hari· 
ciycci, cerrahi gilıi kürsü profe
Rörlüğlinün ,haricinde de geçer 
akçe olan ihtisas şubelerine he
ves etmektedirler. Biz bu genç
leri fazla realist oldultlarmdan 
dolayı tahtıe edemeyiz. İyi bir 
dahiliyecinin, şöhretli bir opera
törün tedris kürsüsünden man
da serbest meslek hayatının bil
tiin a'vantajlarından istifade et
tiğini buna mukabil varlıltlariyle . 
memlekctiıı ve milli bilginin da
ima iftihar duyacağı mesela bir 
fizyoloji profesörünün gelirinin 
sadece hocalık maaşiyle iktifa 
mecburiyetinde kaldığını gören 
genç, fazla geliri, yerinde bir 
şöhreti teı-keder de sırf ilmi ilim 
için yapınıya nasıl katlanır? Va
ha milli iıfan nfunına bu feda
karlığa katlanmayı göze almış 
gençler vardır ve yeni yetişmiş 
bir fizyoloji profesörümüz ve 
on un bir iki doçenti veya asis
tanının mevcudiyeti yurdda fen-

' ni ve bilgiyi sadece bir maddi re-
fah vıısıtası sayınıyacak kadar 
feragatkar ve diğerendiş gençle
rin de bulunabileceğini isbat e
der ki Tiirk ilmi ve irfanı na
mına bu, gerçekten göğüs l<a- . 
bartıcı bir müşahededir. 

Fakat bir iki feragatkar gen
cin Şahsi arzu ve lıüsnü niyetle· 
rine dayanan bu varlığın yarın 
mutlak bir boşluğa mlnlab edi
vorme:mesi içiıı ortada hiç birse
beb yoktur. Zira yukarıda da 
söylemiş olduğumuz gibi her 
han hangi bir Türk çocuğuna: 

- Neden dolayı fazla kazana
cağın bir ihtisas şubesine sana 
hocalık mruıııından başka bir 
gelir temin etıniyecek, arkadaş
ların hususi otomobillerde ge
zer, Avrupa seyahatleri yapar
ken sana ancak tramvayla do
laşmak ve beliti beş senede bir 
kaç günlük bir Bıın>a seyahati 
yapmak imkanını bahşedecek bir 
ilim şubesini tercih etmiyorsun? 
Sualini tevcih etmek salfı.hiyeti
ni kendimizde bulamayız. 

Diğer t:ıraftan talih ve m ün
tczib bulamayınca memlekette 

Jak oturduğu yerde doğı·ul- 1

1 du, ve kendi tayyaresinde gör
diiğü Rod!onga eliyle işaretler 
verdi. Bu sırada Rodlong çok 
~ıibnc!cnmiş olacak ki, hemen 
dı.irbiıılcre s:mlmL5 Jaka bakı 
yordu. 

Ja.k sevinçle bağırc1ı; 
- Şimdi elimdesiniz artı::.. 

h:ı.ydutlar. 1 

Ve tanı bu sırada pilot ycriıı in 
içinde iVi büklüm eğildi ve lc·le
foıı a!ıizrninin içine bütün kuvve-1 
tiyle hagm:1ı: 1 

- Mis Edit, saklanın, silah 
atacaklar, çabuk ... Haydutlar • 
dan Deyli tabancasını onlara 
doğru1tıuuştu. Tay;·ar~nin ma -
deni gövdeslne bir mei mi hızla 1 
vurdu, Jr.kl:ı genç tayy~reci kı
z!n ar" r ı::ıdan ı;;eçti. ı 

l{il.giik tayyare o ::ıncla öteki· 
nin lil'.cri'lc çıkarak uçmağa baş-1 
ldn ,,,ti. Bu sın.da Jak telefon -
tlan Bditi'l Earjini i§itt;; 

- M5~yö Jak tayyar~yi lüt
fen siz idare eclinı beni elimden 
!'atalacl.ı.!ar .. 

Jak haymıtların ntc.:; ettiğini 
ailla!'"''!)tı, hemen idare :,i.n !öv-

~mııı::mr~,,.~~E-d.....,. e-b-.... -. _S_o_h_b_e_i-le_r_ilm'' ::>~::mıı:'b!Aaı:':ıl .. i 

• Osta ha erı ey 
--------11111:-~---~~-

Artık üstadın laübali dostu olmuştum IEdsbiyat namına Ferid (bey) in 
bilnıiyeceği bir şey taaavvur olunurmu hiç? - Ostad Vankuluya pek 
itibar eder ve adına (ilmi şerif) derdi - 9 Asır evvel motörsuz tay
yare tecrübesinde f<urb.ın giden faryablı Türk - üstadın alıngan 

mizacı-"Yok yok .. Siz bana ezber ltimad etmeyin-"lnşallah 
bunu herkes senin gibi temiz dOşi.mOr . ., 

Ayai(a kalktı, yıne aı;ağıdan ( 
yukarı bir abıa.Ji temenn'1SI ıle 
çıkıp gitti. Odada bir lfıhzal•k, 

suyu kesilmiş değinneniıı ıssız 

sükunu sesHizce çalkandı Rııh 

duygularının da (sirayet) deni· 

Yazan: 

Ruhi Naci 
SAGD!Ç 

3 len bir iltisak kanununa tabi ol· 
duğunu hepimiz duymuştuk. 

Kadının cinsinden gelen bir in
celik, hassasiyetinden doğan bir 
şiriyet, şiriyetiııden yayılan bir 
zevk; adeta gönüllerimize seye
lan etmiş, ruhlarımıza ~creyan 

eylemiş gibiydi. 
Ben artık üstad Hakim Ferid 

beyin laübali dostu olmuştum 

ya,. Diğer arkadaşlarla birlikte, 
her fırsatta, yanına gidebiliyor
dum. Her defasında kendisin • 
den bir ç"k edebi mazmunlar 
dinler, öğrc'lir idim. Ma7.muncu 
olduğunu kendi de farketmiş ol· 
malı ki bir gün: 

- Ben Übeyd Zaganiniıı dev
riııde gelseydim .. gider, ona in
tisa b ederdim. 

Dedi. Hakikat en küçük niik
teden en tnmtıraklı mazmunla
ra kadar lıep~ini taııır, bilir ve 
18.zım geldilrı:c bulur çıkarırdı. 

Darülfiinımun (şerhi fünun) 
kürsüsünde klasik şiirlerin hlk
metlerini o kadar gen;.~ bir sa
lfı.lıiyetle, o derece büyük bir 
maharetle, eleyip kalbtırlamalc: 
ancak ve ancak Ferid bey gibi 

----·-
fizyoloji veya biyoloji profesörü 
yetişmiyeceğine ve bu ilimler o
kutuhnayınca da tıbbın temel
siz bir bma kurmak kabilinden 
bir imk5.nsızlıkla karşılaşacağı
Il9. göre ilim ve fen balrunından 
ehemmiyetli fakat realite ve re
fah temini cihetinden maattees
sUf nankör diyebileceğimiz bu 
ihtisas şubesi mtintcsiblerini ter
fih edecek ve bunlan gençlcı-e 
cazib göst.erccek tedbirler almak 
zarureti vardır. 

Bize barem diliyle, biltçe za -
rurctleri lisaniyle cevab ve-
rilebilir. Bunlan biz de bil-
miyor değiliz. Yalnız, yine 
biliyor ve görUyoruz ki bu 
vaziyet böyle devam ettikçe 
iftiharla göğüslet".mizi kabarta
cak yüzlerce ve yüzlerce dahili
yeci, operatör, hariciyeci mütc
,hassısın yetişmesine mukabil yi
ne varlıklarım iftiharla kayde
deceğimiz fizyoloji, biyoloji mu
tahassıslarının sayısı düzineyı 

dolduramamaktad.ır. 

Bahis mevzuu ol.an milli tıb
bın istikbnl.idir. Bu meseleyi 
muhterem Maarif Vekilinin e

'r-::ısiı hır tetkike tabi tutarak mu
t:ıdla~ veçhile isabetli ve cezri 
bir karara bağlıyacaklarım ü
mid edebiliriz. 

A .C. SARAÇOGLU , 

şaıtınca kaınıl, ha.kiriyle lıt'kim 
bir üstadın karıdır. 

Çünkü klasik şiirlerın harcı 

olan Arap ve Fars dillerinde de 
müstakilen Şiirleı> vücuda. geti
rebilecek vukuf ve dirayet • bu 
devirde . oncak o zaVa bırleş-
miştir. 

Ferid bey, Farı; edebıyııtı ta
rihi müdcrrisı olunca, yerine 
(şerhi metun) müderrisi olarak 
gelen [Namık Kemal zade] Ali 
Ekrem bey, fakiilte taıebesiııin 
gözünü bir türlü doldurama~ 
(kiııaye), (tevriye), telmih) gi
bi bedi alakalarının tahlllleriııde 
bu meka.sıdi meknuzenin (maz
munların) tevcihlerinde bazı ze
ki tal.ebe çapkınlık ederek· 

- Müderris bey! siz böyle 
söylüyorsunuz amma.. Ferid 
bey, bunu şöyle ~öyle .... izıı.h et
miş idi!_, 

Diye ıtirazda bulunurmuş. 

Ferid beyin adı anılınca, tabii, 
akan sular durur; Ali Ekrem 
bey de çare.iz Ferid beye ıtisbct 
edil;m izahı kabule mecbur lıa
lır imiş. Ali Ekrem beyi nıah
cub bırakmak için - belki de bi
liltizam - tekrarlanan bu muzıb
liklerden sıkılan rahmetli mü -
derris, talelxıye karşı falso yap· 
mamak için, dersini iyi hazırla
mıya çok emek çeker ve kürsü.
ye taze taze bilgiler getırmıye 
uğraşırmış. Takrirden 1n11J:a da, 
zafer neşvesiyle 

- İşte bunu L'erid bey bile 
bilemez belki!... Diyerek gizli
den gizliye • kendince - intikam 
alınıya savaşll'Illl§. Burulan şu 

anla.şıJır: Edebiyat rulmına Fe
rid beyin bilmiyeceği bir şey ta
savvur olunur mu hiç!... Evet 
bu, şüphe götürmez bir hakikat
tir. 

Fer:O. beyi bu kadar geniş vu
kuf ve ihata sahibi yapan; kes
kin zekilsından başka kendi 
hassas ve alıngan mizacıdır. O, 
bilmediği bir şeye rastladı mı? 
artık durup dinlerune yok. O 
m~.lınlü ilmi mikyaslarla ölçüp 
biçmekle meşguldilr. Nıhayet 

keınn:ıiyetini tayin, keyfiyetini 
tcsbit ile kanıllliu malumatına 

kayd ve tescil etmedikçe rahat 
edemez. Ortaya koyduğu bir fi
kir ve mütaleayı da isbat etıne
dikçe bırakma>:. 

Ferid beyin mizacıııJuki Iıusu
slyeUerc aid bir iki tuhaf hatı
rayı anlatayım; bir akşam Fe
rid beyin yanında ben şür oku-

yordum Ricat k.elimesiııi kas -
den nicat şeklinde okudum ve 
hiı;settırmeden Ferid beyin yö
ztıne yangözle baktım Kelime
cılik meti hepimızde vardı. Ben 
Ferid beym ne dıyece'Jini merak 
ediyordum. Orhan Şaik daha 
.ı.lik davcandJ 

- Rulu ağabey (rıcatl değil 

mı o? 
F'crıd bey hemen karşıladı 
- Ne dedın evli!.d! Rücat de

nırse yanlış mı olur• Dur baka
lım ilmi ~if ne diyor! Dedi ve 
masanın fuıtündeki vankulu'ya 
yapllJtı. Müşarinüleyh, "1Uıkulu

ya pek ıtibar eder ve adına (il
mi şerif} der. Hatta kabil olsa 
boynuna bir heybe asıp bırincı 

cildi bir gözüne, ikinci cildi ö

bür gözüne koyup daınıa bera
beriııde taşıyacağını söy\.,r. 

/Bu kitah; Faryablı bir Türk 
olan ve dünyada. ılk dcla • 9 a
sır önce - mofön;iiz tayyare 
tccrübt0$inde kurban g'd"n !s
mail C.ııvherinın Sıhah ruı.mın • 
d:ıkı !.ıgatınin tereümesıdır. Ter
ci.ime, Vanlı Mchmed efendi ta
rafından yapılnnştır. 'l'iirkıyc<le 

ilk tııbedilen eserdir.J 
Şimdi Ferid bey vankuluyu 

açtı. F:u;ıJ ve madtlcsinı buldu. 
Hem ricr..t, Iıer rücat kehmele~ ı 

rırun muhtelif m&nalaıını oku
du. Nihayet rüc:ıt ıçın de cevaz 
fetvasını verdi. 

Ferid bey, o güıılcrde İshn- 1 
bula gelecek ve Darulfünuıııı •i· ı 
ynret edecek olaıı Efgan F;miri 
tuırnmıllah lfanı diline dola- 1 

mıştı. Ona, kt11iunu~·yc nJnrak 
1 

farsça gılzel bir k;.ı;ide luı.zırla· 
mıştı. Bunu yazarken, ynkaıa- 1 
dığı mazmunlaı-ı kaçırıoamı.ş 1 

(senin yurdun, benim vıı-dinı 

bütün Afgan) ve (l'cnin mi.mın 

1 
Amanullah, beııiın ahım ı,nan 

ı\ll.ı.l:ı) gıbi manaları mul.ıt•..a.ıı.ı- 1 mm ayrı ve müstakil f;m:;ça ı 

kıt'alar vücudr getirmişti 
Ferid bey, .;ıiriıı 'ı.hcnk ve 

mfuı::?.3ınJa olduğu kada1, J'azı

ı.ıında da çok t itiz ~abiat.ıidir. 

Farsça kasıd<.'Sıru bruı ı:.Uın ·"<i 
Kara Ziyaya tebyiz cltırır. Ge
ce bır mısraı taHhih veya hır ke
limeyi tebdil eder. Hadi h.;l,o.- ; 
lım E:rtem gü.ı tekııı..- tebyiz lfl. 
::mı g~lir. 

Sonıa .. şuı·lcrı 1.1:-;l. 1111\i{'l<.i. tıt:iz
li:.{ini bir ti.ufa yenPınez, her 11· 
ır ya:Jıkça şiir zcvl<ine ıLm:.ı.d 

ct~iği ltim.~lere t ~kc-r tckt!r 11;•t~ ı 

1uı;;ra1 tahlil ve tenkid ettiriniı. \ 
Bu faro0a lca:;:des,ui ·le ;;"1.lp 
Tahi_r ~Ltu.:vleviye ol·:Hnı~_ış. TtJ,
hir bey, !Jilıucrıı n,1ıul hir mülfı· 
h v.a \~ya cndı;;e ı\e, bu kaside
niıı - Han gdJ<gı 7.Urnaı1 - Da· 
rıi.ı.fünuuda. ol-::unrn<lmr~uıı tav-

(Sun•ı ;;ıı,vi"a 4 ı;u 2 it-) 1 

~ 

ADı&on ~ ~(ç: 11 
ZABITA tC· 

Tefri!·;a ), ll> 
ROMANI 

T©ı ~v §1~® 1 

yeye slrı!<lı ve .kuman<l;ı.yı ele al-\ 
dı. 

- L< erseniz inelim Miı; EJit? J 

- Ne diyorsunuz cunun, bu 
sadece küçiik bir çizik... Elinti 
mendilimle sardım, şimdi onlarn 
biz de sililhlu mukaıccle cdclöm. 
Tayyareındc iki röveı-ver var. 
Birisi küçiik.. diğeri c.tomatik 
ve ko!t r1aı ks ... Sizin oturdı.;(u· 
ııuz ycrdeld cepte ..• Bc:ı şimdi 

tel-aar idaıcyi ele alıyorum ... Siz 1 

uiL'tJe hazıı lanın ... 
Jak silahları buldu •c cc<'iııe 

yerle;; tirdi. 
İleride haydutiar inme~e h:ı.

zulanıyorlardı. Bir ha, u• ,. rn 
hava meydanı gözüküyor· ,,ı, 

rahat bir nefes aldı, n._ · ı y-
dutları orada yaluıi.o.y. · • :..i. 

Fakat birden bire yiıı .• r:t- [ 

lendi. Çi.inl~i ItJJ)'duti,\rırı b•nd 2* 
tayyaı~~i h::.n~rh:rdr'?l birıniJl 

örıUacie ~ınmu~~u, ve ona dogr'P ı 
b~nz}n lto. urıtyorl<"'.ıdı, lıHJO.Ut

ların burada ı.:r adaml·trı ok~u
ğu n1uhak:lrali.t1, ve tay.) ... rr Y•' o 
!:adar silı tı.., lıcııci ıı ve ili 
h:ı! 

Bn ad ... ı :r:ıı ~ t~d:t J. ... ?"'1~ ,.. ı )_ 
yi yere !'!<lX t.i. Ött·i<i ı:ı....,hiıı ~ 
j}c arc..l ... ·r.... " ,,, Ll2. el : ! 
bır r.1P;;Jfe 1. u l 

Jak: 
-- !'~ ın i 1 ,. ı 't I., ·liy<;! 

l):ığ1!'dı, n ..... .ı.rı I, t h•~t. L;t -
Jnc "~en , ~:7 >y: .. 'H:!1 1'lltt1. 

}fi;; F Jit:n 1.; .. " ~b.nı bt.! n~-' 
d..:n lrart· !"l~d· n c1!~rı .. ı*' ılı ve 
v~ır r.ru;.,.ct.·y~1.. l1'~~·dutl .... r-..ı dvg
ru koş::ıa~·~ b:-"'lnr.11. Falı:;..r n1a
nialar biribiri adm31na ;;eliyor-

n. 
J J '::::> 

diyorJı. 

r 1,qr·-.· 
r-ıI\. 1 .ıj o. ... 

ıs J" 

Nc.5 
,J 

-- _.» 

oiı·n m ya; ~lıyn
l a d:.>J~, ,L :ukl~ .. 
:.ıl .. t n11Jr r:~rt 

lı l0 
, Tt, • le ruldu ,e J:.ka 

i .,1 .• Ül it t:. O~t' 1..J; l('-... ::;;Dylcmct{c 
1' 1ad:, • ı~ ':ı J.ı.r. hır !telime 

1 
r..ı!c ; .. ı.>" ... nc·ı •1 Lunıyı>rr1u. 

\ \ !t i1<'Ut ~ ı· nç heı::ı de, 

'ı..il.C'\ı ıdı. 1 

ı 1 > ' t 1 T k Tya n r.1.11 "a,,uu 
o'.J ıI. ı v' •'.ahnııınl la-
- ı Ji•,1 1 t·~'~lc ,zt<yor-ı 
d•1 ~ I' b . ' "C :ik<ı: 'ııri-
],. .• r ·0 r,:_,. !'klcr'.nde,1 hiç 
m, ı ,. ' ır y :ıc ' mıyorla rdı. 

Jal<' 

- Hay Allalı ;;örüyor muı;uu 

.. 
" 

ŞiMDiLiK 
BU KADAR 

lnönü .t\.nsiklopedisi 
1 

Bir memleketin kiiltllr haya..., 
tında "Ansiklopedik., netıri;yatur 
ne l'cadar büyük yer tuttuğunır 

izah etmeğe lüzum yoktur. ın.< 
hayet haber alı;yonız ki Maarif\ 
Vekaleti bizdeki bu noksanı te-

1 
18.fi etmek ürere bii:yiik bir an--j 
siklopedi neşrine karar vermif 
bulunnyor. Üstad lfüseyin Ca
hld Y alçmın riyasetinde teşek

kfil eden mütehassıs elemanlar • 
dan miirekkeb bir heyet ye.kın
da bu büyülı: işı realize etı.ııek 
için faaliyete geçecektir. Bir 
kaç sene zarfında tamamlanar 
cak olan bu ansıklopedi, biliilıare 
yapılacak büyük ansiklop"Cli içiıı. 
bir esa.s olacaktır. 

Ansiklopedik ııeşriyal.ın mem.. 
lekcümizde mefkudiyeti, her 
şeyden evv 1 bunun büyük ser• 
mayeye mütevakkıf biı· iş olma.. 
.ıındaııclır. Tabıler arasında bu 
ıııe bu kadar büyük .,rormaye 
yatırabilecek kiIU.iie yok•ür. F'r 
s:ı>;en bu teşt:bbüs, ıntikcmnıel 

yapılmak uıtcndiği takdiıJe her 
hangi sennayc.,-dar bir t5.bitn de 
kolay kolay becerebikccği ı;ey 

değildir Bu ışden hakikaten an
fayan, muhtelif ilim .,ul;eierinde 
ha.l<ikıt.en müteha>sıs nl"n kim
, .• Jeı· tayın ve bunlal"m me
vx:lik bir tarzdl'. çalu:ın ısını te
.ı.ıuu ((ok ,or bir 1şclir 

Ansıklopcdiyi h~zırl"yac ık o
l ın heyetin kenıli~ine mehaz ola-
·ık Luou;;He du 20 eme Siede 

kıtatııııı ele alışı, helkı Vl'hlei fı; 

J'lda bnzı itirazlo.rı <lRvet ede
ce-k ır Luı ... iklopcdmın t~H"' 1rrıile 
''yerli m:1.h 11 olarak hazıı~1, 1 nr.uı-

8ı ,Lri Hiirü'ccektir. Fak:ıt ha 
ışı .. lilPnl~·r büyle t.P.manıiyle 

"yc.L·h rualı,. Ulr ansiklopedi hn· 
2.1cl3ıım".,ının ne lmdar g iı; bir 
ı'; ıld;,ğırnu takdir cd.:lcr. 
.:& l..'lll1 ..... kette C\'Vl it'C 1lü D"'"'1 dcn 
lıu;OU" cic!ıli c...erin vtleuda gc
tıı.:ılnıcnıiş ohnu.::;1 ~ hn tat'"'J
t'ln hıı;.layacak olnn b;>y-!Lc ini
yük ZMluklar çıkarır. Ve mec
L. ııı i )larıık bır <~ük alr.:;;.:~ı;llklJr 

lıtısııl"'"' gcl1r • s rın h ıi ta
yin etlil~1ncz E:.~~rdf· a.h~nk 

mrv~ud olanı:tz;. Bıı t >: ı ('· 
~;r ·rı beynf'!;ni!el olmıı nlrın 

un . .mi tııbıd.cnıı, d(.1) ' atihi
nin ve Jünya ~·~rı: ıy i.. inin 
böyle mük~mmcl hir rı.leıı 

tert:\ m' cd~lnıe:.inde 'ıt: b r 
,-.,..ıJnur ycıkt ır. BiHiki> lı l i..i 
ç·ık ko!ailaştırır, hem '" l"·r
hı.11g1 '>ir Jıat:Jy;\ tl;1~:11 .,.. ~ı!e 

1nı1;Jı ı v "~mcz. Tilrk t· l-ı.ı ve 
Tiirklyeye 1.id +s.bjrl(~r ~z-h o
L1.1 ik ya...ıl~c,k 11<lu!\' ... 1 ~ nıra. 

an:;Udopedi kıyuıctiw!r u bir 
rey k::ıybe1 nıeıı:ı;. 

bl0nılc~<et irf:ıın ~·~1 r;olt 1- .-

t;ıt lı ulan bu ~ı;ıebbüsilncien cll)
J' f-. ır _ Vel~·:ıc·t.in' l.._'·L 'k l't
n~,~ıt az1n1ıl1r. 

"lfJR SL, 1Uı LU 
G<:l 'ı:esı. ct.,,ye,ıi -ı-~:-=

i:Jnne ir.:J&ı 
B ılıkc.;ıı,-, 1 'l (a ıı.J - B J;J;. ·• 

Jıin.lc- yen ·ür:n ~9a olıı11:ı;ı 
t ·15 ... z.r, t:eIPfou 1J "lllSnı·ıL 

töreni di n yap • tır 

p . ..ısla 
a<;ılı:; 

yaptığın if;ı, dech, işte tiııh. 'Or .. 
!ar .. 

B. yı.lu Jann myya11· • cc.kcan 
haı·elt:ei ctmıfjti. Ne ,yAıın ıt la. .. 
"!ffidı• ltılyan pnli.n J:ı "'il y:ı.
k.;.;..;)llla •1.(l· ı :ı'-ıllı ynr ,1:t;tı, 

ve Jak 'ıM gittikçe :;;pl1cl.i görü
nıı) orrhı. J~k bir aralı1~ tJolİSin 

Lığ?: na rii.tdi.ıg·U yatdaşt.ıgını 3ör~ 
d iı Baı;kı poLslcrıu tic g ımcsi 
!ıl!ıııoli wı·dı. 

H-ıytiııı.ların tayyar "de ıııc,y 
d·11 da lıızını a lmtş 1r ·reo.e ise 
ylı ;r~lccektı 

_,ak yapHac.ık ao:ı hır •q-cye 
baş vuı dıı. KuvveüUi clıne ala
l"Uk pa!ısin yüzılııc bir yumıuk 
l'la .. ·" ve polis dalıa yere yuvar-
1 .tıırken ;~lıı.bi!Wı;ine 1-~ia Editiu 
.ay~· ar~,,,ue koı;n1ağa t>aı;ladı. 

Llfo; Y'.<Jit t.eyyaresmde her Reyi 
,;;mı:lştü. Motörü haı-ekete ha

z.rr ı ::ınu~tı . 
Jal" nefc.-s ııJfcse t-n.)r)arcye 

yewşti, son bır ;ıayrdlo tırman· 
tlı ve l::ırl""nge g~rdı, ~;er ne ycr
lcşır yerleşmez kiiç:ik cayyare 
lıareket 



• 
14 

tıa.Vfll. · 4 1 S.l.BAR 
E ii~~~;;;;:~;;~;;;;;;;;;;;:;;;;;~~~:;,;~~ı-~ -=~=--....... ----~~=·=---!!~~~~!""'!!!!!!!!!!!!'!!"'!'!!!'!!!!!!!!!!~!!!'!!!'!~1~4~lldn;;cUrii.;;;;;;nun~~ 

- BUytık ortaya gilrcşckler 

meydana! • 

Davııllar zııı.nalar tekra.r mey 
çmlatmağa ~dılıu ... A

a, acı wruyorlardı. Çingeneler 
yine galeyana gelıniıJti. Meydana 
çıkacak pehlivanların u • oldu
ğunu billyorla.l'di. 
Sabm;ız o<an Çolak M<ıila., so

yunmuş bekliyordu. Cazgır c;ıı. -
ğırrr c;ağı:rnı:ız dcrh l kazan 
bine yürii Ü. 

Çolak, kv.an clibir.e g 'ip du
l'WlCa on binler "' seyirci ara -
mnda dedikodu b~l:ı. . 

Moll::ı.yı bi!.?n, bilmiyeıı ~yle 

konuşuyordu: 

- Ulan, bu Mo& td ·~ bu
ra aha. .. 

- Çok yamandır bu Mol.l.t. 
- Dra.nı:ıda c'ııg'Clle Ah111effi, 

Kamburu bire~ cld yerdi. 
- A.mr~a tın h:ı ~ .. 
- Ne söy!ilyornun he? .. Bir 

avuç adam bu7 .. 

- Şimdi ciürürsiln nı(·~·tlanı!a ! 
- Ne gö!"ecr0'Ü ~-· hir a -

vu~ adam!.. ,. 
- Hiç, H.-ıvacı ii , Langaza

h ile güreşe bilir mi bu be? .. 
- Çingeneyi belki ,kazaen 

yenmiştir ... 
Molla, sakin ... Elleriııi göğsü

ne çaprazlamış duruyor ... Yüzer 
okkalık iri kıyım h:ısım•Hını he 
yecansız, sab m«lıkla bekliyor
du. 

İhtiyar cazgır Mollaya yana-
pı-..k: 

- O;;llum Mulla, nru>ılııın ?. 
- lyiyim u~ta ! .. 
- Güre~i çıkarabilocel: misin? 
- lnşal!ah! .. 
- Haydi bakayım seni ı;-ör~-

yiın ... 

......- ..... ' 
- LA.ngaz:ı lının çaprazına. 

dikkat et!. 
...... 

- Helvacın1 da l .. üntesinden 
ıııakın! ... 

- Usta, evelallab l<orkma, ce
llİl1 yüzü.nü kara çık al' marn!. 

- Haydi Allah muinin olsun .• 
Dedi. Fakat Molla, ne c;ap -

ro.z düşünüyordu .. ne küntc! ... 
O, ne yapacaı,';uu biliyordu. Ya -
baucı ha.sıın:arilc üç be: dakika. 
boğuşması kili idi. 

Mollamn hasımlan teker tekoc 
meydan yerine gcin:.rğe b8"1lııdı. 
Molla, yan yan bakıyordu. lri 
yarı heriflerdi. Onlar da k ür,il
eük Mollayı &üzüyorlardı. Bu 
da kimdir diye düşlinliyorlardı. 

Hatta. IA.ııgnzıJı Hüseyin bir· ! 
az zevzek olduğu için Mollaya 
kıymet vermediği cihetle ihtiyar 1 

cazgıra. İflmıı.r ederek : 

- Usta bu kim? .. 
Dedi. İhtiyar cazgır d:ı: 
- Tanımıyor musun? 
-Yoo ... 
- Çolak Molla ... 
- Çolak !-I olla da kim ? .. 

- İşte bu çocuk .. 
- Büyük ortaya mı !]'.Ül'Cl<e -

cek bu :Molla? 
- Öyle ... 
Deyince, Langazah gururla 

Mollayı slizılükten sonra: 
- Amma yaptın usta be? .. 
- Öyle be pehlivan! .. 

• Dedi. Lafı kesti. Çolak, sa kin 
duruyordu. Hiç sesini çıkarma -
dı. Fakat, ezildi, büzüldü. İçin -
den .Allahına dua ederek: 

- Şimdi görürsün meyd:nıda. 
Dedi. Molla, Ungazalıya çok 

içerlemişti. Sıra ile kıı.z:ı.n dibi • 
ne diğer pehli vıınl.'.lr de. geldi. 
Yağlamnağa başladılar. 

Yolla da itinalı yağlanıyordu. 
Kiiı;ük Mollalar kendisine yar • 
dıın ediyorlardı. Yağlanmalu 

bitti. İhtiyar cazgır, küçtik Mol
Jamn elinden tutarak Lfuıgazalı
nın yanma getirdi. Ve: 

- IAngazalım, işte ~an·a .. kü
ük Mollayı eş veriyonım.. Ta

ıumadın ise tam .. 

Dedi. Langaza1ı bilakis mem
nun olmuştu. Kendisine hafif bir 
hasım düşmüştü. Üç beş daki
kada meydaı:ı:dan çıkaracaktı. 

Sonra asıl hasnnlariyle diri ola
r.<k kapışucakt:L 

S~BA "TA~ ~~GÜNLÜK HAYATIMIZDAN.....-, 
A AHA 

• 
!Kundura fiyatları 1 

34--
ye He.'vac:ıyı eş vcrdi.

1 
Halide de Oınn.a.nı ... E;:

lı.ıı:iııo!lea. hemen herlccs memnun 

ılar dualar etmişti. O, !.~olliı~-ı. 

k.i<:ük gfrmü•tii. 
Mofüı, con1.ı, canlı çır mlık a 

Laı1gaz::lı d:.. i1'adıca y~,· tuııı 
ıı.lıyord ı. Hemen hi<: aldırış et
miyor ... udaa b PE"Cl'CV ya.ıı-ı 
Y"r lu. 

(G,;.ş t~rt:fı 1 lnc:idc) 

Yer lı mallar pazarında kundur:ı 
fiyatla!'lnda geze rarp:ır bir de- 6 çi babayı bile du··gv u·· n evı·ne 
ği. i 'ik olmadı,;1 için bu milli ~ il 1 
ve yıırdım gören pazar erkanın- b • ı 1 k 
dan bir dostla görüştüm. Aldı-, 1 e e so mak ı·stemı·ş er! 
;:ım m0 lfımat ~a;,.lacak şeyler-: • •• ten 

ta. a 
ausi 
Mihv 

du. 
E;;inden en ziyade memnı o

lan L&ngazalı idi. Kendls:nc kU
çiieQ bir molla düşmfuıtü. Iıem 
de adı. sanı olmıyan bir pchli

v::ın.. 

K b .. r H. '. ı ya.~ gi.> le :\Ioli::. 
ile f:Iüe1n ine bakıyordu. lc;in2cn: 

- Ll:ın Lün~.,.tth, şin rli ~u-ı 
rü..rs'\ dü1y, ıa kaç bulak ol-

di. De i~'. köu<>!e~i ve i:3çiliği il~ "-ız:n11:1m•mmmamımmm'1I-- YAZAN: 
Son günlerin bıkı!mıyan bir 

çengel sakızı var: 
Bekçiler ve bek~i aylıkları .. 

Reşad Hadi 
Bekçilerin aylıkları bazı semt !ı::::ıııwm::ı:ııım!:!!mm:ı:mıı:m•rr 

ın 

vu 
F 

Ca:ıgır, d • 0 ~ını yaptı. Pelıli

va.nlum menklbe!erini okudu.. 1 
duğun. •ı... ı 

D''o du. 

s~l,iz on lirava rna.l olar. kadın · 
; :)k .. ı.Till'crinC -modadDn dlişüp 1 
ıskaı i.a e,1i'mck tehlikesi yü
zünden- yilzd<ı ~·irrni zaınıncdil
mck adet imi~. F:ıkat bununla 
beralı~r on liraya eld~ edilen ı 
bir iskarpinin Beyoğlunda fiya
tı on - on iki lirayı gccemez. 
En yüJ,~k i~;ilik ücreti, bir 
~i'.'t iskarpi..-ııle ü. lıu~uk lira

!erde yüz lirayı g~iyormıış da I 
buna inn·enen bazı lise mezun
larının bck~i olabilmek için ver
dikleri istldaların sayıları da, 
m~bsut<:n ml..tcnasib olarak ııim· 

mezeli amma .. biz gün~ 
lışmiık. Mahallenin ~~~ 
yapar, ramazanda davııb V. 
düğünlerde, cenazelerde b;/ 
iş görürdük. 

zife baııında olmaSJn diye.- gün- . .J - Demek şimdi bu 'r nı 

yet, pehlivanlar meyılın:ı.1 
yürüdü. Mollıı, çelik bir YJY gi
bi dohıb boşalarak pe.<;r v ya
pıyordn. 

Çıngen"' Atared de, Lfı.ngrıza· 
Jının b 'm~ ge.ecc,,i k"5tirdıgin. 1\ 
cı n o da iqin<l · : 

düz gözü ile ziyaret ettiğim Ali . hiç birisini yapmıvor ~f!;J· 
baba: ' - Nasıl yapabiliriz. 

- Bw .. ıla otıırulub konuşul- .. ·..J 

ç kiı 
ın.ız 

İlal dır! ... 

Fakat yerli mall:u: pazarının did .. ı · · • F en yıız erı geçmı.s. akat ma-
bize yasak edildi. Sen söyıv, 

maz evlfıd, bele bi yol kayfeye • .J ler.c hec; kulak asma, b~ - :;]im öriinıün kiiçüdil; sı f 

tfu ·ı•. 1 ayaklmbı şub<csi ustası Bay Nec- alesef bir türlü münhal çıkma
mi de bize halkın garip bir te- 1 
m:ı.yiiiünü i:;aret etti. Fiyatlar dığı için bu bol p:ınmın tatlı ha-

gid.,k, dedi. h d ..... ı ,, 
y ru;ı elliyi çoktru:ı gC!;miş bu C\l birisi orgu söz d~6-. 1 

Orıı 

d.ıdı 

Gir 
Lbgazalı oralarda dcğJ ·. 

Hatta. Helvacı LAngazalıyı kıs
k !l!tı. En büyük h.a.sır~ı a· 
fil · pehliv n verdiğind~n ,. 

Dı3ordi.l. I.kı~gaulı ru ğr..ıra -
ne lıela!l!ı,.maJ:ı.r y ptı. Hi<: al
ıtr yordıı. Yüz okkalık göv l :
sni bir hindi gıbi kabartarak 
küçiicük Mollanın üstüne geli
yordu. 1 

yü~:seldi'rçe, bilhassa kadınlarda yaline bel bağlıyan kültürlü! 
islr.a.rpin mera.la a.."1.ıyor, yüksek!! gençler elleri böğründe bekle -
fiyatlı iskarpin giymek hevesi şiyorlarmış. 1 
önüne geçilmez bir temayül ha-1 Hem efendim; bekrilerin sc-ı 

tecrübeli ihtiyarı istediğim. şek.il- nerede kaldı bek~yc balJşif 
ren o eli açık insanlar.. 1 

de söyletebilmek için e\'Vela de- .JI dını 

bu 
bir düğünler olurdu yedi IIJ'. 

reden tepeden ba'fladım : - . ...a 
_ Ali baba. Sen eski bir bek- leli doyar da artardı. ŞiııP 

layı · ar Cazgır& kızm:~t·. 

..-ıw...., H v sonradan j,;i 

symca ih_tiyar Cazgıra. ııe ı.:a- ( Aı·1'ası rnr) 

Edebi Sohbetler 

Osta Hakim Ferid Bey 

lini :ılıyor. Bir zamanlar üç, beş 
liralık iskarpin giyenler ~imdi beb ve hilrmeti de ne imi~ ki! 
bunla..-ın muadilini arıyacak yer- Geceleri ana caddelerde y-J.ren 1 

de, kocalanuın veya babalan- lik edib herkesin uykusunu ka
nın tekaüd aylığını hesaba kat- çırmakt:ın ba~ka bir işe yara •

1 ma.ksızın yirmi, yirmi l:ıe.'l lira- mıyorlarmış ki! 
!ık iskarpinlerde ısrar ediyor -!ar. Zaten onların gündüzleri yap-

tıkları işler fazla.siyle b~larm· 
~veldlimiz memleketin lüks 

ihtiyacı kale alınmıyacağıru ve dan a~mış .. Kah'l"e ;şıetmek, su 
ancak zaruri, mübrem ihtiyaç- ta.'lJ.IIlak, düğüne koşmak, cena-. 
J;:ırın teh,·inine çalışılacağını a- zeyc seğirtmek hep onların ve-

çisin, eski günleri aradığın ahı
yor mu lriç? 

- Ne gibi? 
- Yani, vukuat filan .. Eski-

den daha mı çok oluyordu. Şim
di biraz rahat edebiliyor musu
nuz bari? Kazancıruz filan şim
di nasıl? 

- Çok eilkür; 5imdi pek o 
kadar sık mukuat olm:Qyo .. C:el 

tarıı.11 S ·· ·ü ııcı)fada) 1 bs.ı;l<a bir p•dlı;..'1.h için k:uıide o- <;ık~a söyledi. B gün otuz, kırk zaifi asliyelerindenıni~ .. 
siye etmek istemiıl. i'akııt ; ii8· f lrunıak, ihtimal; hoş görülm<?'I:. liralık iskarpinleri lüks addet- Ve da.ha bir çok (ını.ı) lar ... 

gelelim mai~lerimiz biraz azaldı. 
Her ne kadar eskiden on aldı-

tada laı.r!ı, hllrmıet ve ta:ı:iruin- İhtimal; Ferid""'• suizaıııı:ı. ma- mPk doğrudur. Fakat ayaitkabı • • • / ~ kapıdan şimdi yirmi alı-
~, fiyatları tahdide tabi tutulmaz- •. k •- 1.. ·•-

dea . olsa~.,...... fikrin\ hcık- -•7 k·'·ı·, divh endi~ .. eye du"şu·· - " 1 =alıa btiliin b:ı rivayet "ıru~.. yorsa "" ,,,..zancınıız sa....,ce _........, "' • ~ ....,.. ,~ . sa daha a.~agısını bulmak kabi 
ça ııilyleyemcmiş; bir:ı.z milb- yorum. Lakin bunu Ferid beye olmayaı:o.k. !arının aslı astarı var mı? I bunlara kaldığı için pek o ka-
hem, l:ıiraz muğia.lt bir li5an kul- naıııl söylemeli? Ona vehim ver- Behçet SAFA Al~ olmıyan ycıde duman dar bol para yüzü göremiyoruz. 
lımmts. Fm<l beyin ahngmı m..'- nıi1! ol akt•n korkuyorum. ,-----=====----- çıkmaz, uerler. Kimbfür bu dedi- - Halbuki bekçill'r için en 

-'--f'tiJT N d bo B' ı bir di j kodula.rın belki ele haklı b••ı •-- aıınğısının aylığı yüz lirayı gc-
=~~ ı _ '.·· C:C cy:.ıc m- . - oy e _ e~. ·~ye malı'.1'1 Konservatuar orkestra - ,.... 
ba ~ ~ıfal.e müheyya... . olmıu<a gerek. ÇunW Han bır konseri rafları vardır. Fakat hak tevzi,,. çiyor diyorlar , ılemek doğru 

O gımun alcyımmda, tesntlü-, mi•nf'.rdir. Ona yapıla.calc şey de eden adalet ter&Zisi daima iki ke- değilmiş. 
fen, Na yine wıtad Hak!ınin zi- teı,rif:ıt ceuıilcsinden ibarettir. Ko.il<'cı·vatuar orkestrası bu felidir. Yani bu mevzuda bekçi- - Yliz lira mı? 
yaretine gitmişiı:. Aman Yara.b- Bunil:ı. devlet siyasetine aykm sene ilk konserini zenı;in biı·i !eri d;nlcmeılen bir taraflı kara- - Evet yüz lirıt, hatta daha 
b .,._._ ~ programla 14/ 2. inci kanun 3'1.-\ kuRi hükümler vermek iruıafsız- fazla .. 
i! uııo=ın keyfi tA kökünd~n 1 bh' cihet y;:ık ki! Jı akş:ımı saat 21 de Fr;ı sız 1 • burkıılmuş .. Ç'-OCUklar gil;i ağ!::.-, - İn.,"8.llalı bunu herkes se-: tiyatrosunda verecektir. I Iık olur.. - Alay mı edi, ·orı .,ğul.. Hi~ 

yıven!Jrek bir haJe gelmia .. Ken-ı nin gilıi temiz ıfü'.)ünür. 
1 

Bu konserde genç piyanistleri- • • • kapı k;ıpı dola.'jlb beı:ı on \le yüz 
dini :zar zabtE'd.iytır. Hatlii. keıı- 'i:ı. am .. mesele tahminim g;.

1 
mizden Afithat Fenmcn, orkc:;- 1strrnbulıın aı;ağı yukarı en cıı-ı lira toplanır mı ki? Hem bir m:ı- 1 di keııdine avıınalıılrııek için hay.1 bi çıktı. Sohbet adabında .pek tra ile Beetlıovcnin de l\Iinor ki bcl•~icini buldmn. Otuz sene- hallede en aşağı beş altı bekr,i 

li ı.ıRnılznış; Tahir Elme\•lc-.inin na~ olen Tahir beyden, Feı~d konsertosunu <:ala.cıı.ktır. Prog- lik bek°'lliğiJün elle tululur, göz- va .. Ayda adam bal!ln:ı yirmi, 
(ni<llm Ye e'lıiıli ldzmı) adlı ki- beyi gi.icendlrmek asla beklen- r:u>ıila. Schubertin bitmcmiP\ le görülür maddi refahını haykı-ı• yirmi beı; lira. ya dü.-.cr ya dW;-1 

tab bul O di D k ki F .d b >:enfonisi ile Seyfeddin Asalın ~" kulu"bcsiııde kendi"n·ru· - V."- E ki' k - da d" up çıJcanmıı. ki.:apta mcz . eme o, en ey bestelediği (Trabzon U~,ağı) 1 ·~· " " mcz. ~s uen o anar ıı:~-ı 
müeDifin, kendi hakkında kul- hesabıruı, bir vehim siıncı.sın.'t 1 irıltnli eseri de vardır. Bu c:ı;:ib ========================= 
lanı.lığ)c hürmel.kir lisanı tetkik tutulmu~. Yoha ıırada hiç bir eserlerden maada Tıwhaikol\·s-' ,------------~1 ı1 l I 
etm$ ahir beyin Jrendişini kıs- şeycilc mevcua değil. kyıün meşhur beşinci ~enfoni~i fVI AAR/ F DE ADLIY c OE 
ı... .. -acagı· hakkındaki kana- •.ruttum (F l'itl nükte Scrid ele ~· lınacaktır. 
=-~yeye çahı;mış... 1''a· ı beye) bir me-..-ub donattım. Ta- Bu konseri değerli orkeslr:ı Öğreimenleri:n biri- Karton muhteldrinin 

~<'.fımiz Seyicdciin::; •• sal v. c ml!h-kenıesi g"'ne kaldı 
kat &!:tir be~ bıı kasideyi ni- hir beyin kibar ablıl.lruıı ve pek edecektir. k"' .. ' -r b . ~ 11 p ! "' .. . ......._~eli • ·" en meJı en Cüe ,_rıl Seldıinciasliyecezadakartoıı 
en ....,.~e ! Beğenmewbi , basso.•, bilhas a Ferid beye ksr- Aylarde.nberi bu büyük kon- :ı.· . . ,, -1 • • nolı:bıla..-ı niçin tayin ve tru;ı'ih ı 'il sı:.mimen h.lı'Dletkar mizacını ·ıı..-ııır d.a.ctı tarafından· ibukaı·ı yapmak sL•"ile ınahkc-

scrc hazırlannn kon •'ı·vut.ıar illt tedri ·at k;::.J,·osundaıı orta me:ye ~c·:J:olunan ayakkabı mal-
e i? Bu, ne doııtluğa .·akı- lıatıılattım. Zamanenin teliı.kki orkestrasına ve kıyr:etli ~efil toor;.at katlrosunıı. nakoluaan zeme"i ladri Karabetin dün de' 
gır! ııamimıyde mg"ar'. hatarına dü"mek ihtimallerinden ınu\·cffa"ı'•~t- 1 du~·<,mo.!'!"'a de"ıım olundtı. Seyfeddin A.<:;la c • "' , ~ - ö;;;'Tctme· ılerin ilk tedrisat öğ- • ~ • ""' .. 

Ferid bey, o gt!Ce Iıru;taydı. endişeye tutııbnuıı olRcmğını i- le·· a.·ıen'z. fohkemecc kadonlımn fiyatla-• retınenli~i yaptıkları :<aman - h ' 1 . . t r· t ı· t . 
Derin bir hümnıayı· inkisar i"1n- z"lı ettim. n a,; •ırut:ı ııs enen ıya ı.s cm ,,. İk dan lıi.~kmi..• mC'~ken b~delleı i ı .. ı r .. d d 
de lıur:mı buram terliyord~. Ka- h i gün sr.nra üstad Haklın ' ~ııu~ ge mewgın en uruşma-

1 
k 

YENi N l:'.ŞRİ \'AT vardır. ııın başka. bir güne talikine ka-ı 
Maın if ınüdiiı:lüı,Yiine biriken 1 • sidcmıı içinde. kendisi tı:ırnfııı • ile ar~la.'ltı~m zaman .. baktım 

1 

ı·nı· "erı'ldı'. 

dan acaba görülüp farkcdilwi- · pal· bc!f.iııtu: mesken b,dellerini istcuıek m:ık 
yen b!r sakatlık mı var? - .AJ rin oğlum! Sana <:ok <::arp tarihi Muhte!dr kömi.lrcUnün 

1 rlh sadiylc 10 i:<vl:ır öı;;'TCtmcıı mü- d .. kk·.. d. U 
- Sıınu, c.ocuklar! siz cku- teı;~~:ki>r edeı im. Doğrusu be- Değerli Ta , muharrirleıi- u eını 'j ı g n ~ rn.caat etrrüc,ur. Bi.it.çede bu hu· 

yun, bir de 1.ulağmıla ietkil: e- rım, Mabırnı yatıştırdın. Tahir ı ru.;:ıden Kabataş - Boı!azi<:i Li- kapatılacak 
d~ylm bakalım! beyi iyi tar.mm, ~.ok seveı'im, seleıi öğretmenh!rinden Samih sfüda t.alıs~ı:.t bulunduiiundan 1 Büviikadada kömürcülük e-

,..._~, Okud"k ve •nyle korı·ı• beni sevdi.:iini de bilirim. İ"'e 1 Nafiz Tansunun yeri ynzdıgı' ıneı<ken be elle<· inin verilmesi 1 den \'0 "g·'lin müşterileme satt.ı-
.v=. ~ .,... '· · " ,,. kar:ırla.~L:rılmı'iiır. Bu öğret - - • · 

tıık: oııun i~indir ki dudak bill:üver- g"ı.rb tarihi hülftsası ı;ernk lide ,.e I mcnle•in ala~k mıklarları t...ı- I ğı mangal kömürünılen 7 kuru~ 
TC !Si adeta ?.iluıime do]•ı:ınmu~.- gere~ münevver gcnçlig"imiz i<_;n ücret aldığı görillmüş ve bir 

- Vezin haU:t.SI yok dcğJi rui'? l .. k. o· unu o ·· ·· h d l rt' edil · tu. tavı;iyeye değer bir kıymc.ttedir. " 1 .i r. curmumeş u e ıp mııı -
- Hata ~tır.eni:ı.e imki.n mı 

1 
'amık Kemalin eser- tir- Bu suretle Va.ngelin kömürü 

ııar! iistad! Oh ~ol. G"kür.. Ferid Beyin Çığır Kitabı;vinde satı!mnk· 7 kuruşa sattığı teıJJit edilerek' 
_ Yok yo • .. Siz bana ezber -~ıı ve as!l vasfı olan , 0 taret tadır. !eri ttıplnnıyor ?Al.bıt tutulmwı, ve dün müddei-

ltiınad etme~in! Mısralara ba- yerine gclmi;.ti. . Tarihta yerıi ve ycıkın 1'aarif Vekiıleli Namık Kc- umumiliğc teslim edilmiştir . 
.. _,_ Tevfik Fikret, Koca HiımiJ ... amanlar m: •·n eserlerinin top!aı.ı.nıası Muhtekir l:ömürdi ge<: vakit 

kın! ......... n gaflet olmasın! .. · 1··1 b' J'k iç ön: hakkında derleme genel direk • ew .... ı e ır ' le dördiincü 
- Vezin batası falan yok e- Yeni ı·e yakın zamanlarda Os· asliye ceza mahkemesine sevk 

fondiın! Olsa söylemez miyiz? 'fo.l.iattcıı b:i~iilı: uir ~''mi rnaıılı impanıtorluğu ile Av- tiirlüğüne emir vermiştir. E - ~!~umuştıu·. Jl.:ahke.:Oe suçu sa-
- "'ina ın· ,,.__, n••ıl'' . ., _ kiilİiyet <'7.dad! .. ,' ledk' serler n•eı·,ı;uları itibariyle bir bit !!ÖrmüQ \'e 31 lira agı· r para - ~ - ,., ruıın::ı asır asır ık eden bu ~ .., Demiı;ti. Bu ~ö:..-ü, ~air mülıa- t,snife tabi tutularak toplana- r~zaI<ile 2!l0 kuruş mahkeme 

sakJılı. 'IUl'Sa haber verin Allah 
aşkına! 

- Bnnu bizden daha qok E
mir Han Hazretleri beğmıecek 
şüpbaiz. Hatta bir T\irk Darül
rılıwnımda ummadığı bu ıµıhe

serin. Jıarııısınıia ~k bile. 
- Çocuklar! biz bunu yarın 

daktiloya tebyU: ettireliın. Hem 
kolay oknnur, hem el yazısın -
dan dalta. şık olar ae;;;-;1 mı ? 

- Jlünasib olur efendim! 

• • • 
Ha.Jll' hayır! Ferid lx-yin infi

ali ııönmüyordu. Ertesi :, lin, 
kiımleye haber vermeden, g;dip 
Tahir Elmcvlc11i31i gördüm. Şu
radan bıırııd:m konuşurken F~· 
ı-id beyin kaııidesini medheWm. 
Tahir bey de l!ö:r.c karıfitı : 

- Evoet.. ben de gördüm, ı;ii

zel. Güzel =ma.. .. 
- Şu arr.[MnJn alt t&ra.fını 

lfıtfetnıez miınniz? 1 
- Kendi r ıdişalımı J·o'l'=ıı hi:· 

mcmletel:iı: Darülfi;'lunı111d.•, 1 

kitab devletle• arası meselcleri-lfığasından temi7iemek şartiylc, cal~ ve ııe~roluııacaklır. Eserler- 1 harcım ödemeye ve dükkanının 
le ve her arasında her milletin 7 .. dd k · · ı her büyük ada.m hakkında doğ-, du her yazı hakkında şerhler de 

1
' ı:un se ine ·arar vcrmışur. 

tarihini hül:lım etmekte ı·e mee-
ru bir hüküm olarak k· bul ede- ınevcud bulunacaktır. Eski şark demiryolları 

1 gut olmaktadır. 1 
biliı'iz. E,·et: tıblcı tabitatte ol- Samilı Nafiz 1':ınsunun bu c- Okullardaki sığınaklı.;r aleyhine açılan dava ı 
du~u gibi, Ferid beyde de teıın- serini okuyucularımıza tavsiye Şehrimizde mevcud bulunan Eski Şark Demiryollarının 
kuzzuz ve lıat~ birbirini ta- ederiz. okullarda ~imdiye kaduı· yı.pı· memurları tarafındnıı şirket a.-
mamhyan tez:ıdlaıın birleııliğini l:m sığınakl:ınn l\faar;f Vekı!.· kvhine acılan tazminat davası- 1 
görürüz. Nazarları titreten ~ahi- ı TIYATROLAD !I !eti müfutLi~leri tarafından ted- ııİn muhakeme,ine dün de bi-1 
kalar ile, ı·uhları ürperten de- • "' ı inci ticaret mahkemesine de -

ı------------..i 1 kikine başlanmı~lır. Bazı okul· Yam olundu. Şirketin avukatı j 
rinlikler yanyana!.... Ş h" tarda tahsisatın g8yri kafi ol- süz alarak: 

Ruhi 'a.ci S-.ığclıı; e ır 
1 

mıısı yüzünden sığınakların ta-1 ·"Davacıların devlel memuru 1 

Vefat tiyatrosu mamlanmadığı öğ-renilınlştir. 1 oluuktan sonra şirketteki bütün 

t "ll · v k" lc b 1 mükteseb haklarını kaybetmiş 
cmsı erı c ra tten u husu;;<ia yeni tah olduklarını,, ileri sürerek da.va-

De\'lel D..ımiryolları, Haliç 1 
fabr il:a~ı ve havuzlar fen büro
su Ştfi Miirntaz B:ılsözüıı valdc
si B;cyaı:ı Bidar Bal'söz evve!i&i 

•gece vefat etrnL<;tir. Cenw:es.i 
bU!fÜn Kalarruşta, Kalamış ı,-e

ner ra<lde~inde 56 numarah a.· 
p~rtım:ındrn kal·Jı:-ılı:ral: öğle 

ı:ı.aruaz .. Zühari paşa. camiiııde 

kılınclıkwn soura Sahn.yi CediJ 
uel<i ebedi ı:nqkl:ıcrı:sine teHii e-
cfift t·kti·· Cc·!lobıbak gar iki 
rahmet e~·liye. 

Tepelıa.~ı Dram .K" numla 
l4/ı/941 Salı günü ak~'"nı 

Saat 20.30 da 
AP DAL 

1"aı..uı: Do.atoyefs:ki 

* l'-os.i.tiıer\'a.t-u~r orlıstrıı• ı 

~t: SE\.1..iillliu.° lı.SAL 
8.,fü;ı.: Ml'H.\A'.l' l'U.t.D;.; 

Bu akşam sıu?t 21 C:c 

F'RANSIZ TİYATROSUNDA 

si at istenecektir. 1 ııın reddini istedi. 

Denizde bı'r kaza rıavacı!ar avukatı Ali Şevket I 
Şh·keti Hayriyenin 60 numa-1 

ralı \'apuru diin öğleden soıır:ı. 1 
Ki~c<:burnu önlerinden gerer- 1 
hn aç:kta devrilmiş bir san- 1 
dal i~inde bocalaya.n bir adam 
görlHmü~tür. Bunun üzerine va
ru.- dnrd~ulmu~ ve hu sahın j 
lmrb.11larak Sarıyer jand~a 
Jıoıııulanlığ,na u'"lim edilmiş -J 
ti . 1 

ise bu t.alebe mukabelede bulu-
narak ~irk~tin hükfunetten bile 
kazanç vergisini karırdığıııı ve 
rnnra c~bren degil ancak kendi 
rızıuille hükômcte satış muamc
ks;; yapılırken alelii.d~ bir cıva
taya biie herhangi bir makine 
:ıkııa:nı gibi göstercı'ek yiiksek 
fiy;ı.t alındığını tcbarilz et1ir -
mi:,; ve ne!Jce<lc: 

"ifü'l<el. eski memurlarına ieab 
eden tazn inatl vermclidiru de
mit;t..ir. 

le mi ya! Düğün evinin ~ 
hapishane kapısı gib' sıtnPJ)I 
panıyor, sadece bileti oıl 
içeriye girebiliyor. 

- Demek bekı;ıligin artık; 
Ltızu kaçtı. 

- Kaçtı amma. gel geıeıiııı' 
bıu1a bir kere alışmışız, ~ 
is kullanamayız. Zai;eıı 

~emlekelten gelenler hep tİ 
olurlar. 

- Demek bı·kı·iler hen fİ 
canlılardan çıkaı:, halb~ 
Erzincanlılardan kahved " 
çıkaı· sanıyordum. J 

- Kahveci de ~ıkar .. B~ 
tün bekciler Erzinganlı d<'V. 
!er. Mal~tyalıla:-dan da çolı'~ 
çi çıkar. Hele son sen.eler~ 
lululardaıı, SJYaslılvdan .'J 
lstanbullulardaıı tekçi ol' 

da var. 'I 

2 

r. 

Clfı.; 

bir 
len 

- Demek b.-k~Hi;!in tadl_,, 
tıgı lıalcle rağbeti hcnllı: ı• 
kadar hru;rnanıı•. ınu, 

O 
.ıJ nan 

·- nısı öyle .. Pad.at bUV". 
~,; dan 

~oğu hekı;iliği yeni bir İfl W 

kudn !' yapıyorlar. Ba.jka !! :~~
bulu!' lı~ bckçili•:;i ~~-1' sin 
lnr .. lwlbukı bekf;ı dediğ/tı ~ ıı<;y 

ciyc kadar bir mııh<ıllede ' nar 
lı l:i gireni ~ıka;u ta.nıma!ı::J nin 
bc>k~ililt diye ona dcrim~'I'. h~ 
poti...,ler her zamo.n d .... 

:~ ni 
Yeni gelen polisler hiç !<ili". · t' 

... .ı IS ı 
tı.:.nımazlJr, onlara sokuk""J D" 
örgctiliz, şu udaın ~ilpl~.J hu 
deriz. Ve icab ederse Jmr~ · du 
bazı mahallelilere kefil ol11 Se 
~ahidikte bult •rnruz. ):ıid 

- Demek siz mahalleııi' deı 
nev; gece muhtarı oluy.ır~ 
amma gel gelelim bütün ı?. 
lelilcr rizdcn ~ikiıyct~i! ' 
hep bir arada dola'llyol'lll ıJ 
11uz. sonra. fazla gÜT ültülıi 11 
~ub herkesi uyh ıdrın uyJll" te 
yormuşsunu-. 

- "'\ilahın ht-•~ f'' ":esi 
ce yalnız do!a•ıln:a:ı ya .. iJ 
lık, lenh:ı, uzak aoknklaı~1 
la!!S ... k, dc\'Tiye dü 'lk ~;ıl>' 

ı;ittirenıez: '!Ü.! o!ur, .:na ~ 
lei'.'dc du . k bu s,,_,rcı.· de>' 
hat oJur. l~iz (1e ne ~·..ıpaf.11. 
zı ~aşırdık do'..h'ı~su.. N · ( 
~unun şur:ısıııda get:inib 
)"Ol'irZ. 

• • • 
lhiiyzr ookdy; naha ro~11· 

kbııe : kabil olnuya,,aktı· ~ 
dan ba>;nılan °ecen en l"j 
c.ınb bl~ vak'a dinlemek ;~t'P' 

- ıılı r, - O~lum ne anlat.ayım -J 
<li. Hepsi ırnuiuldu gitti. C " 
tlim bellti onu da unutıa·, r 
o kadar ii!ıülmezdim, 

Hani Mustıı.f:ı Kemal r~~ 
n:ıtlolu harbini kaz:ınmı~t>J 
t ınbuldaki düşman aakerır 
vapurlara binib ka~acaklsP 
Dolmabahçcde bliyük f!Clı~ 
pılaca k d üşm~n askerler~ .1 ti 
b.ıyrağuı.ı selfilı.layıb ooiil"' 
gilecekler; denildi. v 

h Ben de gitmek iateduıı· 
kat vazife.. t 

romiser o gün beni b1."' b 
' olma.sın diye mah~llroc 

bıraktı. Koca giin kedi ,-r 
peklerden ba1ka sokaklıırd' 
bir canlı malılült görı1'lY 
dolılo~tun durdum. / 

Bugün de l\fıliı daha. O I 
göremediğime ya.nar dıı•' 
HC'y gidi günleı hey ... 
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~h r • n tice - ı 

l V i c h y ' d e 1 İ alyada bir çok H abeşist nda' 
lngiliz şehirlerhava ·1zıilii.l lıb 'cmi~& 

.c ğın. " !1.Vt,.. .. C' !S· 

n ın la in: lt.:.ly 
naz.ırınd • ur tc ' ett "· 
ten ba k~ A ınada Y nan v -
t..ınr!:ı u n birbM ı i)lc hu-
susi urette kc ıurlarkrn 
Mihver I> vlt !len lehın le hı lım
ın rı 

vu a 
lıır ılt yü 

ct riy ır' 
me\'Zti..a 

. c L r ri Yunnnu ta 
nınbıarflı"ınatc1~ trnh" 
C('k •C klc ]• l' 1~ t • !· 

~uzd· · >ı:ılılcyııı cr1<cndcn .: · 
"''Yan mr dı~·an t yy· r -

sı fen rl • hız tı111lc bulun-n 
Orıı -:ı ·~{ u.n ı , 

1 
• 

dadına k Hıdro r ıb 11 
Cirı 1 ~ 1 k ·ı ıl.ı h>~ b r. 
dı~ n 
bı l 

h ..... ! 

« t tmi .. 
ı1 har1c•-

1-

ş 

döv 
Bq tal'af 1 tm:ıae) 

r 
rukun r y evleri az çok 
salim durmakt dır. 

Mıılıııs.ara ıı.ltm a bulunanla· 
rın yiyecekLrı belkı bir aç baf- 1 
ta yetecek kadan.lır Fakat içe-! 
!;_ek su azlığ= ı göstermeye baş
layacaktır. Tr·bru.ka su, hemen 
hemen tam"' 'le, 200 .k.ilomet· 
re şimal gı:rbıde Dernedcn yel
kcnl~erle geimekt-. idi. Fakat 
re şimali gar ;ele Demeden yel
K enli ing . ..JiZ iı:ırb geıü,Jeri ite 
kara~ gir 0-
rı.:..,e a1attıa 

&irkrın k - n giir~ 
De.rn İtalyan 

ltolonları, p:ı:nıo;;C' tı'1tuLimuşl.ar 
dll:. Bunlar, a • ile- birlikte 
Bi11g2ziye k ı ·t d>r. zey -
tin ağaca platıt yonları terke-

aleghdarlığı akınına uğradı 
(Beı tıırafı 1 lncitie) 

len aınlaşmadan sonra "Fransa
yı eski azamet ve tamaıniyetile 

ıhya tmeği., müttefiklerin harb 
gayeleri ara,;ına sokmuştur. j 

Vichyde hedı:es bilır ki, İn -
giltcrenin Fransız toprn.klarınd't 

0
5zü yoh~r. Buna mukabil Al
'"' - Lornıı'i fihak eden B. Hit-

kr A.lmanyası Frnnmz ana va
taırnu ve ını para lorluğu,ıu par
çalaLıakla me.~guldür Yine 
Vidty çok iyi bilir ki bunların 

rarı;.n' ln'Yl..lSJna ancak bir İngi
liz ZI!: e i miı.ııı olabilir. 

İtalyan.ar da hasaratı 
kabul ediyorlar 

(Baş tarafı 1 :nci a.eyfada) 

reuxde bır miktar dilşınıın tay- ı 
)aresi yerde yak:l!mL"tır. J 

Fraı>Sa uzerinde . ·ıı pılıın bü
tün harekata ıiştirak e en tay -
yarclcrimizin hepsi üslerine dön 
müştür. 

Bombardıman ta' yarelerimzi, 
dün gece Al,. a ıya. İ3 !çıka, İtal
ya üzcınnde de çın ar ve pet
rol depolar l'! L hec.lef ıttıhaz 

'iam mesdesıne gelince, o evlemı" crd.ı Bır ku ük teşek-
da 'n ~n kadar a ıkardır. Al- kiil Regensl.ıtn"ga ger bir te-

l J ı,)onların Si ında Çt!- şek kül de Ven dik C' '".' mcı:ı Pcr 
. 1 to :.! rdıera)a ~ · d ılın ır Bu 

' gı <.>ntrırolan ngıltere ,.e .k "'-~ de "'"'- • ~• •--ı ı şeu..uuc muw.uu pe ,.,.. .....,. 
Fra::. h!'.rb b-~Iamadan evvel n,chıı.ne;cri me' , ıdur. Alınan
b yor' ırdı. Ve bu tehlikeyi ön- y:ida. .Re bw:g, ıı hrincle bir 
!f'!lne if'in mlittefikl"r arasın- çok yaı:ı.gı ıkar~lmmtır. Osten-
dı. ak şarkta bir çok konfe- de de bü ·U < hir infi'Jk vukua 
r n: nr a'<•e'1ilnıietir. Bu top- . gelmiş ve bunu· mil cııkıb bir 
la.o !arın SClllUllCUCU 1939 da yangll). çıl ,...., tır. 

)&p ıştır. ttd Fcrto :Marg rada 

Y I,_ · • h~def, hücı. eden · k ""'are-
rent "'iıırfeci •"ı:etılncllc cııı • ,-,115ız bıit;:esı ,., 

- - ~tta.lI nin aı,ı,,ğı Y gm baınba.Jıı:rı ile 
Y ,n o:ı::::,,,~:-.; 11 Cenev~e, 13 ı_a..a ) - D. N. B.: tutu tıı:rıı.!muştı:ır. ' aat oon-
lım a iki İt:ı.lyıı.n .re teb ~ \'ıdıydPn verılen bir habere ra. son yyaıre bnradan -ayrılır-
tısına l l!:ba attı1thr ada ır 1, 13 (a.. gore, Frannz hükumeti 40 mil- ken. b'. tün llef 'tamamile a-
Yor \' t u .. n.J - İta)y:m orduhın ınnumi yar franga ~iğ olıın üç aylık !evler içinde •ordu. Ev-
nı·ha ·et • mucmnr hô.disel re karargalıının 220 numaralı teb- b" · t' B veli\ ıtlca~n "ifan mitralyÖ? ver • ıi~yi kabul etmış ır. u para-

ltaı .._. 'ııı:sıni rıca ediyor. • ,,ı ~ 24 milyarı normal bütçe ııteşi i'le a: ·a Clafi batlı.ryaları 
lcre ~ab u 1" cebbeaiDtl._ nonna.J k~ knx Jığıdır: i5 milvar franga sustuı:;:lmustur. Bunu mütea-
bııı venn k l e:ı:z ~,d., ba' - olan fevkalade büteenin ltıb ço ... akaktan .ığır bir bom-

d
·1 "r Yunar :::tanı t b- ·r koru ve topçu taaliyetl ol- l? .1 f h b f ba atflrnış \'e bu bomba, ta•fi-
ı mustur Tayyarelerimiz .,:..,ii- - mı yar rangını ar masra - h · b" "'k b' 1 d 

" \"e taz):i.kıııQe ı· nı edivor ~- Ja.rının tasfiy.:•sine tahsis edile: ye anenın usu ına ann an 
"'"m aki y • • y.ıiş i<ıde i.:ıt.ılarla kamyoıı tektir. birin; bm-ha,·a etıni tir. Diğer 
mlzcla h • unan c!Çiöı.3l tem- kollarını bombardıman etmiş - ______ ...;. ___ ..,., ____ 

1 
bombal2.ı" dept:.!ar11 ateş vermiş-

~, ncıye tı{'Z!nletinde Av- · Ci.ı d klıı b' bi j 
•q·a 1§.lcn umum -dii .. •- !erilir talarıınızın mukabil taarruzu tır. '.ar a ı ' ı·i ıı· naya 
baş]uı mn -uru ı,., Tobruk cebhesin-' da iki bomba isabet etmiş ve bu 
?nüıJ" ,,, 'l:l~lcrdcn görii ürken, s.ıyesinde zayiatla geri püökÜr· binanın yıkıldığı görülmüştür. 

na 
.ur harıaye ıuwr.ı.un Yu- tıi olmuştur. Se- tülmüşlcrdir. Tayyarelerimiz Niha,.,,,t huıg!kl"la.r ve atölyeleri 

hareketleri 
Laı1'lra, 13 (a..a.) - .Askeri 

harekat hakkında Pat y Tele-
graph gazetesi !arı yazmak-
tadır: 

"'fubruk istihkamları İngiliıı 
topçı:ısıı tarafwd.ın mütemadi
} en dövülinekte ve nihai bir 
hücınn içim icab edm hazırlıklar 
gittikçe viis'at kesbctmektedir. 
Di;';cr taraftan bu şehrin gar -
binde bulunan dört dü~man ha
va meydanı, hıgiliz hava kuv
vetlerinin aman. ız bombardı
manları yüzü·ıden İtalyanlar ta
rafı, dan tahliye cdilmi~tir. 

D .. y Telegraplı'ın Hartwn 
m• biri ele şunlaıı bildirmek
tedir 

Hah ,ıslan huu-c!uııdaki bıi
tin <·ehe kısımlarında tngılit 
vrıyelerinin faaliyeti görül
ektedir. HartuTda bulunıın 

Habeş imparatoru harekatı ta
kib etmektedir. 

Vatanperver Habeı; şefleri ta
rafından idare edilen kabileler, 
bir miiddettenberi faal bir çet!' 
harbi yaparak İtalyan garnizoıı
lanıı.a ve iaş~ kollarına ba~kın
lar ynpmaktidır. Asıleri tenhll 
irin gönderilen İtalyan kuvvct
kri. asayişi iade etmek şiiyte 
dursun. kenrlilcri ilk temasta bo
ZU!Ufl kaçına.ktadırlar. 

Tımes ı,:azetesinc gcire, ToL
.ruktaki Italyan garnizonunıın 
her ıne ııekilde olursa olsun kur
tulmasıruı. imkan yoktıır. Bıı 
Jrn\'\'etlere nihai taarruz biitün 
şiddet.ile y~pılmadan evvel tes -
!im olmak için büyük fırsatlat' 
verılmiştir. Diğer tarafdaıı İtal
yan kuvvetlerinin yiyecek al -
maın da imkansızdır. Bu kuv -
vetler ayni =anda susuzdı.ır. 
İngiliz kuvvetleri İtalyan garni
zonuna hakiki vaziyeti bildir
mek ic,in beyannameler atıyor
lar. 

s 

r· 
yam 
diç·n· 

hare besi 
nghay, 13 (a.a.)' - D. N. 

B. a3ıın=.n 1mımsi muhabiri 
bildiriyor: 

Hindiçini oebhe kwnandan -
lıf;'lnın bir tebligine göre, lD ki· 
nunu~anid'? 4 Siam tayyaresi 
düşürülinüştür. 

Bı:1lardan ikisi tayyare dafl 
batnı~·alar:ı, .iltisi de havs kuv
vctkrı tarsfından d" · ·· üş • 

tür. \ 
Kaınboç eyaletinde Sıam kı-

t.aatının yaptığı ileri hareketi 
kanlı ıı.rebdcrdf'n mıra dur 
durulmu§tur 

Hindi 'm k ' tler. baı;ku· 
mandam gen ral ialP"lce Mar
tui de<Tistirilıni,.tu-. Yeni baıı 
kumandanın ça amb g ·-n 
s~yE,'Olla gelee<>gi b :'tiril ktc
dir. 

-----
Kagseride 

kayak sporu 
Kayseri, "'3 a.a. l -- B~dcn 

terbiyesi genel dire'lrtoriü;::u ta
rafından ;;öndcrılen l.aya:lı: öğ
retıneni buraya gelmiştir \'ila
yctı.:e tesbit edilen ,-ırogram 
mucibince 1kayıı.k öğrc·tmeni e\ -

vela Pazarviran öv enstitü -
süııdcki be§ yüz taİcbeye ka : 
yak öfrctecektir. Bu maksadla 
temin edilen yet.mi lm ka
yak malzemesi enstitü. e gön -
derilmi~ bulunmaktadır. Ka -
yakçılık için çok müsait bir sa
hava malik olan Pazarvirana ci
va~ kaza \'e nalıiyelerdı:n bu 
spora elverişli genGler dt' bura
da açilan kursa iştimk ettirile
ceklerdir. n t .. ıic CaraOuııl et- ' LS ana pek kızgın oldugun- Sudanın bazı mahallerinde kam el!', yeri ya.h) .ıı!k derecede n]-

dan ~lOC' rafında faaliyetle hulnnmmı yorlları. askeri kılaları ve istih- çakt,.n uçuşlarla n.ztra1y'öv. at.e- Antakyada ko·ytere 
ah'." liıı tekcnünindeıı şik"y«t !ardır. Bir aü llll ıleri iissii kamları bombardıman etmi"ler- $ine nıtı.ıı.ınuştm-. Hedef, lcvlıır 
:tıı~ındı,m VI) vazıy t'n temadı- mfiegşir ı;urette bombardıman dır. içinde terk; .'mistır.. Mühim bir t~zga"hlar da"''ıtıtd1 
2:;1e~\ah;· "mmül edem. ıyecegını edi!ıni> ·r. Dii~man 12 - 13 kimunusani Bu haıekattan ir tayyaıcıniz j v 

., T . ·· · h geri dönmem istir. z• S t l• a .,~ l!aıı ·er- bahscdi)or. y 11• Dil.:;man tayytLreleri Bingazi- g<.>re'i orına uzerme ava a-ı Antakya. 13 (a.a.) - J.Kcısad 
nin ewe;~~ ltalyan .-ikayetlt:ırı- de bazı mahalleri bombardıman kınları yapmıştır. Bazı hasarat l..oondr.a)'ll iı!'lllll Arnavutluktaki İtalyan Vekil~e~ !Ha:tttyın ba7:.' mıl'ltaka-1 
hak'- _a.s_ ılsız oldugu· tıt- etmişlerse de nüfusça zayiat kaydedilmış \"e birkaç ki. i ya- Lo""ı:a. 13 r.a.n.l Kava ve kum-ndanı tekrar !arın a i kiıylere dagıtılmak ü-

~u ~~1 - . rala.nmı~tır. "'"' a zere yüz elli tezgiıh ı:;öıideiilmı"-
ni 'l! ."vE!l " ş · bu. · yoktur. dahili eıııniyet c;-.aretı tebliği: değiştirildi tir. Bu t.ezgiı.hlann kullamlma.ı 

nazın L&lcy, 
Rlımııırya b!lı:lnil:lıeti. 

bırakılan kısmında yaşt)'llll ~ 
cari nn ıtazyik ooilmekte olduk• 
!arını söylemiştir. Bur aşa ge
len şıkAyetlerden =1aşılihğma 
göre, Rumanya hiikimıet ma.
kamlan, her tlirli\ v-talara 
mllracaat ederek. Maoıırları ya 
Ruınanyg tabiiyetini tercih ar 
mek, yahud da · · -göze al· 
mak şıkları karşısınlla bırak -
ına.ktadlrlar. Bunu temin için 
.Macarlara karşı feııa. muamele
ler yapılmaktadır. Cereyan e
den haı'l!.<ıe1cre bakınca Ruman
ynda ihtilal hüküm sürdüğüne 

ve hUkümetin'. v~ 
bulunduğuna h metmek za. 
ru retı has il olnı41ıtadır. 

Rumanya. hüki'ını1'tmın n'dı· 
ğı b!l" çok t.C'dbiı ler len şun s-
tidliı.l etmek irun ur: Hil-
'ki'ı:ııt'l. Viyana rnı kar n 
ken Iisiue tahınil ettiği mült 1le-
iyctlcrden tamam '.e gafil bu

l• maktadır !\1'1n·er D ,-Jetl!'
rıne .derin bir mııınot hissıyle 
bağ' olan Ma -rlcr ise kc'1<! "
rıni bu hake."U k rişle sıkısıkı
ya b• lı '1dclı:tnıekte.dirler. Fa
kat bu M caria'"ın mel;ll".ı hak'•· 
nnı h r t>.lrlü taarruzdan lm
ru~ k•n c· beden bütiln ted
birleri ıılmal:ırmıı ssla ınfuı:i 
mıyı.caktır. Bu rekımdan, ·Ma
car lbült eti, disine tere± · 
tüb ctl IınJı: ve mesuliyetkri 
maır;ylc müdrik bulunmakta -
dır. Zaruret hru;ıl olunca hak -
lannı kullanmakta hiç tereddiid 
etmiyecektir. 

l'ranı>ilvanyada yaplan 
mit hı~leır 

Budapeşte, 1!! (a.a.) - Tran
sil\'ıı:nya ahalisi pazar günii 
Transi!Yanya !l"'.hirlerind~ bir 
~ok J11itingler akdetmiştir. Bıı 

mitinglerde söz alan hatlblcr 
Ruma.oyanın Macar.isi.an aley
hinde ya.ptığı tahriki.ti şıddetle 
protesto etmislerdır . 

istiııaa' tclnn ne gı"lıi -vak atam Gami Akdeııi:ad "'ilot ıniili- Yenedik üzerine yapılan akın Dün gece günP~ battıktan nı kövlülere ö""-etmelı: iM.·n muay 1 
" ıı·ıl<ljg . r .sonra baslıy:.ıı \'e üç buGak saat (Boş ta•afı ı ihelde) , 6' 

1
,J Düql bu 'ta''.nbı. soruyor. zim CapeBo ile rasıd yüzbaşı O- netic · lııı;;arat lıu.;ı;ile gel- miııde bir çok mc§hur adamlar yen nahiye merkezlerinde .ıy-

~ hus ıı sualine u miştir. Bir ölü ve birkaç yara-ı kadar süren hava hücumu esna- rıca kurslar açılacakbr. 'Bu su-
. ~~- liverinin riı.kib oldukları bir sın~- L~~dra •'- Tı'tıles h · yet.i~mi~tir. 

Mıskolede yapılan ve ba~ve
kil Tl"lekinin de hazır bulun • 
duğu hiiklimet partisi ıdare lıey
efi toplantısında mebll!llardan 
Ronkay biltiiıı Mat'.R.l' milletinia 
Transilnı.nyalilaı-ın hıslerice 

karde•çe iştirak ettiğini söyle
mi" \'e hükümctln, Rmna.nynlı
la rın iftıraya müstenit tabrik
lerine nıhay.et vermesi i~ din
den el<!R lıer yi yapması liı-

J du" ·-• .bir y Jı \'.ard!r. "" ~ "" ne n retle Halayın çok eski bir sa-
cılıo " Yol tayyarcmiz büyük bir düşm= ı mansııimıda hlr !'Ok noktalara Yt"•i bir Yunan muvsffaloyeti t Scfiır ~ıııtıyı:ı:r <ıev.ıı.tı li C .. · 1 k natı olan dokumacılığın ihyn 1 _ ıciizitt.amını torp.ılleıniştır. 217 atana uzerınc yapı an a ın, bomlaıı.la.r a:tılmıştıor. Atılan yan- Alına, 13 (a.a.) - Yunan · k. ofı t · ediım· l 

!Jid.S A : ~ taıyamn mıının-alı tebliğd yaralandığı. b:ızı haHaratı mucib olmu•sa gın "-.bıılar <ÇJ.kardığı yan- propaganda nezarctinqı resmi ~~k~r.ı~.. emm "' 
0 

a -
~en b ka kenu:nab~ldıbrm:Sin- bılfüril~ hartı ı;..mıSi "Mala- a nüfusca zayiat yoktur. gınla:r hasara seb olmuştur. sözcüsü, müşkül arazi şartlan- A k d• 
dikieri voktu. ,n ır ıste- ya .. tininde bir genndir. Bu mu- Catanada hava müdafaa ba- Fakat Tt'farye' diger pasi! mii na· rağmen Yunan ileri hareke- nta ya a kız sanat 
tlo ' ı. il " · F dafaa .<CT\'islcri yangınları SÜ· 

'D:ll<lııllı:i "'ilEil:es;· llZeri ' •'Rffab)'etİ e1 ~ den hava te- laryaları bil' tayyare diisür - l d' .. _,,, d' "' tinin devam etmekte oldu~ınu mektebi açıldı 
d"bil""·"k .. . 'taha dus" ~ rat e 'llÖn nrnıını•er ır. vlii , 

'" suıtof hh" -- şekküJ.iimiiz başı pilot An· müşlerdir. Bu tayyare sehrin v. arah 'Vardtr.1Fn1rnt bu ana ka- söylemiş ve demi~tir ki: A tak 13 ( ) Aı ._,_ m ' e umler· .~n . ya, a.a. - ,.....,.. 
e~ "'! ı \"e ton' 'Faddanın laımandasnıdll, ci\·anna dü&erek parçalanmış- dar alınan haberler <ılü adedi- Dü~man, on havan topu, w ya Akıoam l{ız Sanat okulunun 

duı;unu, sclıdıin' bil t ol- ur. nin fa'zla, olma ğmı ı::östernıek- bir mıktar mitralyöz bırak~mk açılı~ töreni dün YllJlı1"nıştır. 
tehri'-''-". . '. . e bi!m~1= ted' ""'· h b """""'• . ""& a dü~ma.n müf- \'ene<lih'te bahriye toplarının ır. vıı;er azı mıntakalara çekilmiş ve yeni mevziler tut- Hatay itin ir irfan \'e san.at 
tinaya ıhbar -..~ ,~r;r' ~~dcc A- rezM-; :; d. ndaki ıı.teşi ile bir tayyare dalıa ,ctü- da bombalar atılmııı:sa da bun-ı muştur. Diğer bır ınınta ada yuvafü olan bu okulun a lış tö-
Ya f:clrn : "r ıcın Roma- ileri karakollarım.'Zdan şiirülmüş, zabit ve küçük zabit lnr az hasara sekbivPl v~rmiş. İtalyanlardan 7 subay ve ll-1 reninde başta \'ali olina:k üzere 
Mil!' .. k a sô~ ]" tir. mgillcrcnin cenubu sarkı • bütün memurlar \'e kalabalık 

,J~ • \l ~UYot~ taarruz etmek tcı;ebbüsde bu- olmak üzere mürellebatını leş- ~indeki bir mahalde bir miktRr asker e,sır aldık. Yunanlılar k~- bir halk kütlesi hazır bul -1 
o.JI: gör • <ay - 1 • na lunmuşlarsa a:ı .ııtc:;imiz ve kı- kil eden 6 kişi esir edilmiı;tiL 1 ölü rnrdrr. , za yiyecek ele ge~irmişlerdir. muı;tur. 

"J erkanı umuını ·es· 'g'\lya bahriye ~----------.............. ~---..... --........... ""!" ...... '!"'!!'!!!--'!!!'~!'!"'-""""~""""~..,_--..... -------------------------· tcdır <--•· > ınden g~Iınel· :;I · · "''-"llr bu • • ' · 

C
""J'· sızlıı,'lnı ani t şı.t.,yelkrin anl- - Anneciğim.. diyecektim. 'lf 
~ Ert . . a ınaga çalışıyor. ı.tadam .Mari yıı.tağımı. yastığı- B ı 

f
. U Cııı.: 0 y mı düzeltmekle bir muddet me• • 
ırır gene n . Un.ın se- ~·· -·~·-"ta.u ır ça gı E . e<:dınc ç:ıgırıvo "~ .......... sonr.a: 

~e lılQ . . • r . - Ey oğlum! Şimdi nasılsın 
def Ti . lı'Uieür. Bu lıabl!ıın? diyerek k&.r~ıına <1t.ıı 

at 1 seya 
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ur.un ıızlir.i istıyor H du. , •m=ıı=ı:aa!!ll!2!!2!:::?:31m••cnııı:ı:•-
~ . att.ii - Çok ··ınn- •nı am ari. kı;ız vaşında. idim. Valdcm "kide ~ında nu &ocı;ya ~·armış'. 

ay, tel-kı:ıtnı ·tak Çok iyiyım. Siz buralı mısınız• birde balıama "Biri .. bak ne gü- - ~"·et. 
ııaca • lcnb ._eden tc•Jbirlerını - - Hayır, aba .büyillı: bir zeı kızımız var, zrngin bir ada- - O halde sizi o yaşta koca-

gını ~oylüyor. S ~b alı- Rchirde d<>ğnum. Faıı:at on sekiz ma verelim. Derdi. ya Yermemesi haksızlik imiş. 
8 sun ttaı . t · ~ iken a· dim ve bu - Sahihden güzel imi idiniz? - Olahllir va' J'imbilir onlar 
ı;ıı Ya talyan oı·du- köye geldim. - Orasını bilmem. Fakat, a- da ne düşünü)·orl:ı.Tilı. 
l .. nnıhakltir - " dam "- k • 1 Si d' · er ·o~I .. ınc-· . . &<ı:- .-a -"-"ri lıeııj meywı gör- =, baba gözünde endi evlada- - 'z kencli.koo ııııze kocaya 

.J .L'\J ıtnış c· -......... . ., :lısindpn ge 'l'ı<ıelı:. • ıano, ker.- m"" iStemiyor, söz arlaı.daşmı.a. nndaıı giızel hiç ):ı'ir cruı tasav- \'.aramaz mı i<linız. 
(d· · \ · ıntikal edUıce kederlcnib ağlıya- nır edilemez. Bana o 'Zllli'llAn an- -A ~ Öyle ."olur mu? Hem 

l Aınirane söz söylü etti • bil r, <derha.I l.ıl.kırdıyı em güzel erıii. ~ alıilıden 'giizel ben de kocnv.e. wmııJı: istemez-
ac4(ı8 hakk d yor, kon- k ' b ,,,_- h t -"' k aı·m. H~1 ~ 0 a· ,::-''k" • b'u'yn"dınn" , p:ı~ kıili 

1 
ın a muha.k İrlLI> apatıp ba a soz ~yordu. Bu ••ll ı wgun a ırı • .,...a ~o . ......,~ p•w , 

k~!.'e :: k~lanıyordu. Senr ~ da ag'laıuaga ramak kal- Dokuz yaşından on, on bire en on sekiz ya.5lllıı. g"Pldıın. Beni is-
'-'cc.,cıv·~.-~. Ati. na. Yll. t ~,,_.,.,a -.,·~ ıtnştı, ("•-": ruhayet on iki yaşına bastım. tiyeı>Lerin hadili \'C .hesabı yok. 

.,.~, '" ... -~., GittikGe güzelliğim artıyormuş. - Her kıza da böyle ~.ok ınü:;-
3 • !.l'~ı. Saıı Oğlum lakırdı Jfızıın ya• -- Qok · y! teri çıkar mı? 
~ tost.a Y' \raşvekilı 'ıata a na.<n1 kocaya vardığunı nn- - Demen on üç oldu. Beni bir - E ... kısmete bakar. 
tinıı.,·a 

1
. krnıw+>sııı:ı derhal A- k2vrdin~ mıli ' Dedi. Bu saatte hi- takım adamlar ist<.>meğe başladı. - Öyle ie<.> sizin kısmetiniz 

.,:_ < 0nnı.:.n ıçın emir verdi cfui'.ı Ç" .. . bir haJde dei;il- - Hepsi birden mi? pek açık imiş. • 
'""' t Ti anın · . · unku zıhnım yine Alferd - Eret! .A.ınına tabü bunlar- -- &·et, öyle söylerl1>rdi, on 

vizane ~ .. ca- ~bm~ Halbuki .bir gün dan yalnız birine varılacak. Han. s<.>kiz saı;ınıa yalda 'tığım sırada 
harck<"t;i 'ka e ta'\Y \oe Jeıımem ınuh- ~si muvafık ise ona varılır. An- bir gün beni annem Çj\ğırdı. l{ıc 

ta l°llanıd:ı Ynrrn..-_ temel, evlenmenin de bir çok u- ııem henür. kızım küçükt.U.., da- 1..ım sana bir ~<'.Y siiyliycceiT;m, ı 
ııın azını ve ih -·.....,, - le . .,. 

bırak ... ı. tıye.tı [d<m . • rı Vardır. Madam Manden ha koca zamanı değildir. Deyib Artı.k biiyüdün. Hele biraz içen 
. ' mı.rar..... ııullıu ıttuh.ar \ ~e-k fena olmıyacak müla- duruyordu. odaya gel. Dedi. 
•aya lışbğıw bir karo '1e. a- "- ile: - Halbuki on üç yaşında ko- - Aman sizi koca ya mı ve- 1 
isbat l~ted,ir Fıık e l ha - Söyleylnu: mııdam pek ca.ya varılabilir. Aklınız her şeye riyar .? 
ya.ıUıı:r l" . ' a:t tal- 'ltıel'nlauı ol-. ' ererdi ya?. - Daha. vermiyor. Vermek i-
den v llllillllıtanı ıst:ı1dii!iıı- ka. Dedim. Kadın bervechiiiti hi- - Hay hay. Fakat ebeveynim ~in. bana danı~acak 
b 

. e itarııfhğtndan ınahruın y.,.Dobale başladı: muvafakat etmiyorlar' Yirmi 1 
• _ Znnederacm böyle şeyleri 

ııa a'k ''" k · - kuz y d -~'- y d 1 be · k 

t
. -,,ın eııdılerince ver A p aşın a lUUll... ru,ın an evve nı ocaya ve- hiG ~mak l&zım dci;il. 

,;ış oldrütları ka.nırdan hır' tur" • rm -şsmı~·· ek küGtik koeaya vıı.r- remi~ söylüyarlardı. _ Niçin? 
'4 Vaz . - .. Bazı komşu kadınlan anneme: E kız .. 1 a usıl k 

g .. ~. e&işlcı-dir. .- 'y0 k o«•um•. Acele..._.. ''A 1 / - 'Y ..,.ur c.ıı· ·ocaya U in ı d .,. ... ·-. yo yaşı. on üç, on dört oldu. varmak istemez? 
llS6) Oahid YALÇIN ? 0~ Y~da kocaya varılır Boyu posu yerinde,. diyorlardL _ Olsun! Adet lıöylediı;. Aıı-

mı · Şundi anlatacağım. Do- - Anneniz on üç, on dört ya- nem beni yanına aldı. Sonra: 

lifll· 

- Kwm seni biri isliyor. 
!Dedi. Ben h;cabımdan sıkıl

dım, verecek bir ccvab L-:tla'nll· 
dım. 

- Likilı mııdaın Mari bu, ı.;ı
kılacak bir şey dcgil? 

- Şimdi siz erkeksiniz de si
ze öyle~· Nihay"t vald= Jr.ı
zım şu adamı elimizden kaçıı*nu
yalım. Pek uslu, içkisi filap da 
yokmuş. Dedi. Artık )Ju sorgu 
suallerdtm canını sıkı!mı~ iili. 

- Jilw,t de&enize. 
- En nihayet izin verdim. Pe-

ki anneci,,öim ben kocaya \'arma
yı istemezdim, arzu ctmcztlinı. 
Fakat mademki siz beni kocaya 
vermek arzu ediyorsunuz o hal
d~ emrinize itaU;ta mecLurum. 

Dedim. 
- Doğrusu pek itaatli imi~si

niz. Emrini derhal icra cı.liym- -
sununz. 

- Elbet! Vazifemiz ~be\·eyni-
mize itaat değil midir? . 

- Her hususta da böylP de
ğil mi? 

- Hay hay. Zaten onlar kız· j 
larııun en ziyade kocaya \'ar -
mak hususundaki tekliflerine 
muvafakt 'eylememelerine . can
ları sıkilir. 

- Haklan var ya? 
- İşte oğlum, valdemin yü-

züne gelemedim. Derhal dci;il -

se de biraz isliğnadan sonra tek
lifine muvafakst eyledim. 

- Düğün oldn, b!tti. 
- - A, ne gezer! Dahası \"llr. 

Bir gun evimize bir eı lif'k mı
safir geldi. \ aldem beııı olur 'Ol
maz acl:ımlann yanına çıkar -
mazdı, dedi,;im gibi bir gün mi
safir gddi. Yaldem beni vine 
c;ağ-'1'dı. Kızım ııeni i~tiyen adam 
geldi. 'Gfu:elce gıyin ku~~n yu
karı odaya gel. Deai. 1 

Valdem yukarı çıktıktan scm
ra bir defa kocam olacak adam1 
görmek için_ yuJrarı çıkbm. Mi
safirin oturduğu odaya mutta
Rll bir küçii.k oda daha Yardı. 1.
kı oda arm:ında küc:ii'k bir pen
cere vardı. Küı;ük penceredNI 
diğer odada:ki misafire 'bak um. 

- Beğendiniz mi ? 
- DurRana: nı.-resıni beğene-

yiın ~ 1 
- Aman u adama varmayınız 

m•tdam 'Mari. 
- Boyu kısa, adeta on yaşın

,,,, bir ~ocuk. 
- Yah' vah! 
- Başında bir tane saç yok, 

suratı kıpkırnı1zı, bıyığının bır 
tarafı dökülmü.~. nğzmda koea
maıı bir sigara. 

- Camm valdeııiz de ne say
gısız karı imiş? 

- .h.'lı ne yapsın? Adamın pa
rası vaı diye! Ben kendi kendi
me dii~ündüm, ebeveynime kar
~ı ben bu adama varmam de
sem olmaz. Bir tedbir _yapmak 
lazımdı. ~Ierif öteden, beriden 
konuRmalrta •"lren ba:bama: ''Ben 
sigaradan rahatsız olan kadın -

zım ı cini ·ı.ı.ve etrniı; 'r. 

İzmirde zeh:e e 
lzmır. 13 ( a.a. l - Bu sabah 

saat 10.56 da D~irınendere na
hiyesinde ile saniye süren hafif 
bir yer sarsınbsı olmuştur. Ha
sar yoktur. 

dan asla ho anmam, karım pek 
temiz giyinip lmsaıımalı. ikide 
biıde yılişık yılmık gülmem li, 
daima az söz •öylPmeli, liızııınlu 
liimımsuz lakırdıya 'karııımama
lı .. deyib duruyor 

- Ne fena t biatli adanınuş. 
-- Evet! Bon yaparağımı bul-

dwn. Hmıen a..<;;ığı mdim. Cıı
marte::i gün !eri evi tenıizleı:kcn 
gı) ıi:ım kırli yırt:tk fist.annnı 
giydim. unürroe pu bir ônliık koy. 
dıım. sadarımı darmadağın bir 
hale getirdim. Annem yukarı · 
da."l. 

- Haydi !.!arı! ' 
Diyordu. Yı 1karı çıktım, oda 

kapışmdıın içeri girerken bir 
kalıkaha kov" •erdim . 

- Do~:ıs ı:;p<'k akı11i imi§Sı
niz ! 

- t~eri girmce herif 'beni yu
karıdan .aşağı bir sfudil. Babam 
mnlıcubıyetinclen kıpkmnızı ke
sildi. Valdem dişlerinin tnıısm· 
dan: • 

Mari ne yaptın! 
Diyordu. Ben i • 11ldırmadını, 

do~ca mısafirin iist tarafında
ki sandıilyaya .otcrrlum. 

Sala geldiniz mösyö. Ne 
var. Jie yok ba1r.alım? Annem 
bugün geleeeğinizi, gayet temiz 
gıyinmekliğimi söyledi. 

Dedikten sonra: 
·- Öf bu lilga.ra dıımanmdan 

ne kadar sılohyoruın. Bır daha 
beı:ıim ymıımda ><iı?:ara içmeseniz 
daha iyi olur. 

Deifün. 
Adam hayret ve taaccübünden 

dDna kaldı. Bir mülldet beni 
yukanilım a-,.'lağ'ı kadar siiBdii. 
Annem ve babama.. hal ~ailma
mı.'.lb. 

( var) 



.,,. : . 
• HALKEVLERI ı ı Türkiye Cümhuriyet Merkez 

Kontarans Baakasından: 

llOeamereye davet 
"'"1 1"-8badem Y~r 

10.- -ve daha fazla mikldetdenberi aablblerl tlırafmdaa aramhnadt
...... dııılıQI 1819 laYılı kanunun -l1 iDCI maddesı JDUClldDce muhtelif ban
b '9e rt ı e11Jer tarafmdan llııtaliye VekA!eU beaabına mabafa7..n edilmek 
ib.e bankamıza devredJlen paraların miktarı aıaiıda .a.teı" lmiştir. 

lfba paralar bankamıza deVredildikJ.eri tarihden ttlbaren lki sene lçın
da Ahiblen veya vari5lert tarafından evrakı mUsblte ibrazı suretile i&re 
lmrkemmze ~a p,ıbelerlınhe müracaat edilerek almmadıklıın takdırde 
1'19' 8IQıh kanunla teşkil olunan Amortisman sandıtma intikal edecektir. 

Bu müddetin hitamından sonra vald olacak milracaatların h!ikumsuı 
llddo!unacatı ilAn olunur. (201) 

.' \Mi 1Wtı1ıpwıen: Osmanh Bankası 
l6.1.19fl çarpmba. gunti ak- TL Hak uhlblnln laml ve adresi 

Tevdiata 
'J8Dll saat (2'0.30) da Ennnonü ı------

15.- G. Bağdasaryaı:ı 
r.lalkerinde tertip ettiğimiz mü- M.- :Uz Ballın 
IUlıelleye arkadaşların ailelen- ıı.- tdıis 

e birlikte teşriflerini rica ede - ıı.- Katerhı Bay 
1L U.- HB~es Ka.bniki~ 

DAVET 

.. ı tutf•w: 
18/1/94l. eaat 15 de EQ:ııno

ıü Balkevinde, yeni idare be
ıetiııi ~ek ve nizamnamede 
.adilit yapmak için av.alarm top 
anmaları ilin olunw·. 

Köy okuma odaları 
için nefriy at 

Maarif Vekileti köy okuma 
NlaJarmın ihtiyaçlannı karşıla

mak üzere neşnyat yapmağa 

kararlaştırmıştır. Bu neşnyM 
öylünUn anlıyacağı brr dilJe 

nilll, iktisadi, ziraat, içtimaiyat 
re halk edebiyatı mevzulan et· 
rafında yapılacaktır. 

BO RS A 
13 lkincikAnun 941 

Açalıı ve 1c.,,..., 
Lcındra l Sterlın 

ıııew - York 100 Dolar 
c-vre 100 lsvıç. Frc. 
Aüna 100 i>tahmı 
Saba l 00 Le.\ a 
~I d 100 Pc.;eta 

Be1grad J 00 Dmar 
Yokobama 100 Yen 
tokbolm 109 tsveç kr. 

ISKAM ve TAHViLAT 

'Dirk borcu l peşın 19 30 
Türk borcu 2 ~ın 
1918 ~ 5 ıkramlyell 
Eri ani 
Sivas - l!ı:z\ 1 UDl 2 

> > 3 
> 
> 
> 
> 

> 
> 
> 
> 

4 
5 
e 
7 

]9 30 
19.55 
11.81 
)9 21 

19.21 
H.21 
19.21 
19.21 
19 21 

Jotuya giden kayakçılar 
Bolu. Ba..yram ve somestrc ta

tilinden istifa.de ederek İstanbul 
GiiBel sanatlaı· Akademisı yuk-
8* Mimari şube talebeJennden 
bir gnıb, kayak sporu yapmak 
iEre buraya ~iştir. Gençler 
clihı kafıleye buradan katılan 

sporcular ile beraber Abada git
millerdir. 

Askerlik işleri 1 
B~ As. şubesinde.,.: 

1 - Beşiktaş kuası nüf'ns
Janada yerli kayıtlı 337 doğum
lu. mükelleflerin ilk yoklamala
n De 312 ill 335 doğumlu ruh
ath ve ihtiyat eratın her sene 
olduğu gibi seneli!r ihtiyat yok
lama.lan yapılacaktır. 

2 - Yoklama 13 l 1941 p;t
aıteei gününden itibaren şube 
merkezinde yapılacaktır. 312 ılA 
33li doğumlu ruhsath ve ihtiyat 
erabn pazartesi, çarşamba ve 
cuma günleri ve henüz askerhk 
çağma girmiş 337 doğumlulann 
iae a.lı ve perşembe giınlerı sa
bldUeyin saat 9 dan l 2 ye kadar 
cıe.am edecektır. 

S - Yoklama.ya. gelenler nü
fua cW.da.nı, iki aded veeika fo
toğrafı. musaddak ıkamet vesi
kası ve san 'atkar olanJann sa
natıanm gösterır maliye ve ti
caret odasından aldıkları resmi 
vesaik ıle ihtiyat erat da a.s
keı:lik ve ık lannı da beraber 
getJreceklerdır. 

4 - 1stanb J1 har cınde (Taş
rada) bulunan mezkfır yokla -
maiara tlbı rabn bulunduk
ları mahallin k rlik ubelenne 
müracaat ed rek ılk v ıbtiyat 
yoklamalannı yaptırmaları ve
ya bır mcktu ubey bıldır
mel n lazımdır. 

5 Yokl y zamanında 
gelmıy nl ·e bunları gonder
mı r k tihd m ed nJ r hak
kında k rl k milkellefıy t ka
nununun (18 83 ve 94 uncu) 
ma.dd 1 r tbık edılee - • ilin 
olun r 

8,.50 And.ri A. CarysUoos 

aı.-

ıue 

20.30 

16.20 Azaro Kyriakovıtek CK\i 
çQk Parınak.kapı No. 32) 
Ayşe Mellbat (Nişanta11 

Karakol sokak No. 69.) 
Yervant Kuyumcuyao 
Ya«bane sokak No. 18 
Stavros Geocgı des (Ma' 

f 70 

li.JO 

2.60 

0,92 

380 

Of>O 

f.7CI 

197 
375 
l.64 
2.86 
~t.65 

13.'H 

'2.16 

7 54 

4.92 

l.52 

7 79 

ı.uı 

1084 

)] 08 

i.50 

2-
u-
19 02 

'·" l 18 
a 
7.()2 

2.07 
l 
6 

l.87 
f.48 

28 86 

4.82 
IKl 28 

110-
5~ 

8-
14.-
25-

117 

1006 73 

55.97 
38.32 

2,58 
l 7 
2 

14.5-0 
573 47 

f9.27 
31 67 
51 
946 

5 40 

96.94 
63 

99 71 
19 76 

:; 43 

9.33 
2.91 

142 9ı 
6.3 
ı 91 

2916 
1 

1'14 
5 

15 
14 04 

n sokak No. 28) 
Haralambo Knlivopulor 
(Rodonia pastahan ı 

,No 195.) 
Kıriakiza Apodiaku (cıımy 
cı sokak Mak:ulyım a~ 
No. 22/13 • 
Ulisse Rigo (Kurtuluş Tcııı 
pe üsUı No 78 
Y .Mwmco&Iu (Eıual si
nemasında) 

Alice Nuh (Mıılk sokak 
Martin apt 28. 
Adil NAzım TramvQ 
~etinde 
Loıııe Sow;sa (Bayoğlu 

Şiı;l.i llOkak No 4 Mar-
mara han. 
Hemdemyan \ cresesı. 
Osman og. Ali 
Ahmed oğlu Tahlr. 
Kadir zade Ahmed 
!taşıt b/Ahmed 

Celilettin İstanbul B:ıh 
çekapı Yııgcı sok. No 6 
'Naciye b/Galıp Namık 

Selimıy<' ...,.eke sok. fü~. 5 
l..e.a Peııomer Oedikpa, 
p TaUıkuyu &Ok. tJo ı 

Takvor Mardorooyan S"a
matya Trwnvay caddesi 
Sılibdaraga Elektrik tat> 
nkası mühendı.sı Hu • 
nu Osman 
Bulugı zade fbrahinı 

Hakkı CelaJbey han No. 
27 Bahçekapı 
ömer UkUi b/Emuı Ka
dıköy Bahçe aok. No. 48 
Ah. Sabn/b Mustafa A-
SlDl Baluc,Jroy .noteri Ve-
1 cad. Sarı BeJi a Lt 
mdb No. 22. 
Ethem b/Cevdet Ma
manı vapurunda lJl&ki 
niırt Kıultoprak Tugla-
-abaşı c:ad. No. 55. 
Hılonet b/Faik Tahta· 
Jt .. lede Ş<.>k• Ci Uzun• 
çar11 cad. No. 304 
H zade Mehmed Nuri 
Hayim YakoQesvılive 1' 
M. D. Şi.rinyan 
l'eyzullah E. Mehmed 
Mftmıed Rifat 
Mustafa :tbırabilil 
I...iıneoonidıs 

Niyazı bey Cbeich ~ 
~~Lys. 

Clement~ 
Refik CelAl 

M Agasyan 
L Bogasyan. 

Nıyazı 

Alı pa.~ Hde Sa1İf' 
Mustafa 
A~ Cemal 
Nreati Huseyin. 
Mazhar bin Ali Rıza 
Hacı Aptüı zaac Abd" 
rahim 
Mehmed Hılnu 
Mehmed Remzi 
Ahmed Refık. 
Olu Dumbur rğlu 
raham. 

Ab-

:Mekkelı Aptullar K-.. 
bın Kasan. 
Kos&a Alllsseou 
Eugcne Skegbety 
Alı Rıza 

Bakkal Ahmed 
Ambar memuru Faruk. 

PuQ!'l'ı og. oıradeder. 

Çakıridıs Okalıdıs 

Zakaria Elziollu, 
Ali Sabn 
S(ileyman Kimil 
Ahmed Nizım Fuat HOi> 
met 
Comıte Regıonal de l aı 
liam:e Françaıse 
E.Fotinopulos 
H. S. Fu l 
Hatice Aliye Rafit 
Amato Heskia 
S. A. Kurkc 
K.arıs Klrkor,fllD 
Mehmed b/tbratrlın 
O. MirikclAm 
Nacıye tsmaıl Hakkı 
M.onaeigneur PhilareiiQ 
Jee.n Roeetto 
J. nany ı 

Ch. M.avromatti 
Hamdi E 
Mustafa Mehmed 
'l"9olıhane cap tanıdes 
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TrabzoD 
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Tevdi tarihi 

17/1/1940 
> 
> 

13/3/1"0 

> 

) 

• 
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t 

, 

;27/3/t!HO 
> 
> 
> 

f/4119.fCI 
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• 

> 
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I 
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) 

i 

• , 

• 

>' 
> 

5/4/1940 
> 

, 
> 

13/3/lHG 
1/5/1940 

21/5/1940 
> 
> 

,8/9/1940 

> 

•0/9/1940 
~ 

> 
i/10/1940 

> 
> 
> 

15/10/lHO 
1/12/1939 

20/12/lNO 

, 
, 
> 
• , 
> 
9 

> , 
• , 
• • • , , 
:ı, 

YENi SABAH 

TL. Hak sahibinin laml ve a~reıl 

l7.28 D. Trianda.filidea 
8-90 

10 .. '8 
26..11 
U6 

39.U 
' 

F Uokhe\d 
H.Freg~~ f 
Peter Asl~ 
Bodrum AkçıJan köyün-
den Nazlının ka)'lP yeti 
mi Meluned Çelebi 
Bodn.un Demırh köyün· 
den Hacı Bedii oglu 
Mustnfanın knyıp yetın · 
Jerj Hasan ve Mehrııc<l 

286.27 Bodrum Mwı culaı kö· 
yundcn Abdull:ıbın kuyp 
yetımı Murat. 

38.G Bodrum Dere karyesin-
den 1sa Başoğlu HUse
yın kanaı Haslbcnln 
gnip yetimi Mustafa Alı. 

7.59 Burhanıye Baki z.ade 
Mu talanın gııip yetimj 
Ahmed. 

2.30 Denızli Deltkli Çınar 

ınah. Zilelı Ahınedin ga
ip yetim1 t!"'m .. ı). 

40.01 Erdek GirıUı Alı Re~a\ 
varıı;J gayibi Ahmed Ve
cihi. 

95.- Gelıbolu BayırkoJi Meh
med oğlu ömerln gayıp 
yetimi 

59.05 Kuşadası Acen kardeş 
vansi g yibı 

lBıt.615 Kuşadası Camii kebıı 
mahallesi GlrıW oglu 
Ali varisi gayibi 

20.4? Mnlgara Badgılar koyun~ 
den gayib Ali. 

11.48 Bolu Çorak karyes.ınbı 

Mıt-.rlar ktlytlnden Hııcı tbrohlrn 
og, lbrahiınln oglu Hasaıı 

~.il Bayramıç Çavuşlu kö-
yünden Hacı Alinia 
gayıp oğlu lluse;,in. 

f,_ Bayındır Akserik kôyt.ın
den Karagöz Aptullahaı 
gayıp eytamı. 

4.12 Bayındır Aksertk köyün-
den Gebze1ı gaip Osman 

llM Bayındır Güney karye
sinden Hasan og. Hasa. 
Alinhı gayip eytamı. 

20.68 Bayındır Hamu köyün
den Arap <>mcrin nlP 
eytemı. 

10.99 Bayındır Hacı tbrahim 
mah. Kum omenn aaip 
Yf't:mj Abdülkadir. 

4.28 Bayındırda TeJ)P.<feleni 
gatp Anıavut Cemal 

8.22 Blıyındır Kapurcu kor -
:;e inden Muhacir Recep 
k;ır. ı Sanıyeııin ~ 
yctım. 

090 Bayındır :Ank başı kö-
yunden Niğdeli galto 
Mustafa. 

18.14 Malkara Ba&krlar ~ 
sınden llustafanın pfp 
~nti~a. 

19.80 ür up Gez ınnhal n• 
den Kıhnçcı oğlu Ah
medln gaip yeltmi A~ 

1.11 
Rıw. 

Bayındır Cami llpllhal~ 
~i Toylu Ahmed1n gnip 
yetimi. 

Kayseri milli iktisad 
TL. Hak uhlblntn i.mı ve ad .... I 

50:73 Kasap lılebmed ot. Receb 
15.82 Alı Osman otlu Mustafa 
I0.31 1332 ııenesınde Ka,..; 

mü.ddeiumam•ı Bay Oe 
mıl zade Bay Jılebmecl 

Eşref. 

00"1.J'l K:ıyserı tmalit.ı. Barbiyıe 

Mud. Binb~ı Bay Mıtb., 
mud. 

MUC5 Del'Saadeıt. Bauli kary~ 
de Enurumlu zade EN 
Sabri. 

D.81 1332 seoe.Mnde Cerrela ... 
p.~.;a bas. operatör BQ 
.Emın. 

12.95 ısıanbulda ~bpıda. 
1332 Kapıcılar ~ 

ıµrkeUnde ~ı .S.. 
Zihni 

16.~ 1 t. Kadıköyiinde Ceviz. 
lıkte merhum TevftM 
paşa mahdumu Bay Haırı_ 
reddin. 

TL. 

110.-
148.$0 

40.-

Banko Di 
Hak eattlblnln ıami ve adr..ı 

Panayotido Hariclia, 
Gıvotowsky fr•vıd ve-
raseü. 
Hatib zade Hafız Met> 
med Hulüsı veraıetı 

fubesl 

> , , 
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> 
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a , 

, 
»ı. -
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• 

Twdl tarih• 

• 

• 

• 
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• 
t 

1 

' 

1 .., 

1 

1 

li 

1 

.. 
1 • 

banlca-,,naYevdfiitı ..... ,... ....... 
> ı:: ~ , 
> 

' 

J 

• 

> 

• 

83.-
12.-

Basil stepanoft veraseU > :ıi 

1bnh•o;;~; b~nkm ~ .. 
T L. Hak aahlbinln lıml ve adreıl l • b•i ~I ..U.r 

--1-S-. - -Fr-anz Schuhmacher/JI 1-tao~ 21/111119'0 

'46.--
54.--
55.-

2.80.-
8.-

258.90 

Fıı. C. G. Scbumacher 
Hamburg 1 Hermannstı 
10/12 
1zidor Blan~ 
Haydar. 
Jobann Puu ıç 
Franz Schunıachcı·. 

D. Tcvekkcly n. 
Bayan Ay Btıı ah Şe-
r :! aga crımesı 

ı....,_ Bayan An Llpkın. 

2.- Bay Otto Neum:ıı ı Göl-
cükte' Flandcr A G 

ıı.- Bay Aptullah Cevdet 

n.-

Kasımp B hrıye cad
de ı Znh ıye sok. No. ıa 
B y Hös n Hll.5ııu (t.. 
t.anbuld det han.) 
Dr. P. N:ıtı.h!, (EdU"fltN 
Polik.cıenı Palrık.i . 
Aianas. S Burgocyan. 
861eyman Ferlt 

IMr- L6ttullah Mahmud 

> 
> , 
> 

aıtanbv 

> 

> 
> 

> 

> 
tatanb.& 

> , 
> 

Wl/10.0 
> 

• 
> 

pS112/1939 
> ,, 
> 

, 
> 

'3/l/1Q39 
> , 
> 

Selanik bankasının tevdiat. 
TL. Hak sahibinin tımf ve adreel -----
10.20 
4.JG 
uo .... 

• Joaet Ballianl 1zınir. 
Ha1:tk. Jli.U>er7an. ..,.,,,., ...... 

1... -
ıo..
M.21 
J.
ıo.-

21,-

fM 

1.50 

8928llJ. Ballar lillbllM. 
eftb"n lhrltrinı ad. 
~ı :ötf 8ıQıri 
8784/'U Leıvi Mbrlıbl. 

4.l»l'll lllıbmud Atlllı 
N89/'Jl MıdDd .......... 

8920/'11 Alımed .Huan. 
88981'11 :llaııılt. bey Ad
'lllııdıe. 

Aaını a~ Kactt
dıko,- cad. No. 80. 
Smueı Adıınan ve ...._ 
ctuma. 
HaCl MbMafa -- !b. 
rablm. 

UO Jak Bali-,,o.. 
7 .IO Ali KelnQıııd :r.:ıtde Al> • 

dullah. Slimeun ~ 
pa.arı. 

lMO ObaDell ı..-,-. 'rD 
kotaj tab. ..mbt .,..mı 
ban. 3. bt. 

8.- Perla DlıllOll 
l.150 A~ .Depaaııı:a. Kı:f. 

1" ban. 11 No. JI. Aı 
Kankmiıs ~ ~ 

vuna.oıe ~ O. 
ııutas. 

2AUO S:ı.amet R, Mob» ..... 
MoJho nezdtndf. Wa Dil 
Okl!lıftn~llı l a Trie* 

kıaabul 
> 

• • .. , 
> 
a 
a 
• • 
• 
• 

• • 
.. 
• 

Twdı tar!M 

........ 

• 

1 

' • 
• 

Mlltııftdi balılirı intA1ar eden d1~ · ,._........., n h• 

( IStanbul B'*si Di !an. 1 
fırtlftdlkiaıba dlDQlnt ırwınfıılılOııı l... ...!l ·~--·---.... 

lblı 1ı:e'Jtııat t.lilaUr' edilmlt bcıı..n 8tı •ıl ~..... E' P • 11 MI 
~Yeni Rllit-o(Ci 3Uklltıodlıı il~ 8 peuı ~-ta..-dpmf'Mt 
Jlo.. .tv. ıd'ılaıb -*rı muıwrratı~ ~ hMt~ k ar 4 .. IDf'Ylll• 
ıund« :lııroııııl otlu lııli :tee.al, Mı • ~frt, niınılııl9a Jı:ID ........ tt).;ı 
Nhim lı.w fı~ lsrrıaıl oıtt.ı »eh~ anll, ve ""* ltftı .lıJD Ha _., 

ptedhın til.wı:ııetc*bdlı bulunan~ı üaterhkoe --· oD$ıadaıl 
&T10 l'fo. hı bo9nun ~ uacu maddaine t..ac... r+ ı Mı ...,... ,_..... 
Ulannm bu 11/qrı 111eakule, beledlt'c dair.Mlolı w. ~maı.us Dııa~ 
Une »O ıön mitdıietıe ıaltk edltiiii Bi'u akmar. ~ 

~ ~ 192 Adeıd l'lıllaıı6dt H 
Kallp fCeai 800 > > > > 11 
l-Şaı-trw w mımunelert mucSbhııcıe ~ ._ n Rltkdao .,... 

zalı % luHenl eva ıntıte.tıhıtleri mrm ve t Lw ~a MtJ11 
almacaktır. 

Il - Pn7..arlık i8/l/HMI ~ .... hhaW-nta ;Jladl ~U.de Ka
ba1aiıa levıı:ıı.nı ve möba}l'aat t1Ubaı.inde»d abm ~ y..-. 
lacaldır. 

lll-Kıtlıp eteai rWıuuıwısi lliirdi &CIÇılG lllbede llÖIBhıbiN•:etı ~ luy• 
~ ... ta-...i de PlllWft7. bstt!'r. 

JV - hıeek1tlerin pauırhk ldn tQiD oı.ı.- Plı 'M .attır tıeköf edec~
lcrı Jtyat azerındıen ,., '1Ji f\4Venme parala1'Ge lıılrtMde mer.kflr k 
nUq<IOA ll"UM'~Ülm. (19"} 

iLAN T ASHIHI 
Ga7.fflemizin 11/1/941 tarihli nüsh&smda intlilır .._ JlrDlllr -~ 

ba.nkamıvn wta sabşı hıdlkındelı:i ılAnında ÖÇÜIK'ti llUlddeıJi »Oban neft 
l'edildtlinden 6'çüocü ınaddeyı ~n t.ekrar ediyoruz. 

3 - ~ ohısaların Ankara merkez emlak serrisiadan -ya isMınbGI ....._,bir lira mukablUDde bir şartname edinsek bau 16re tanziııf 
edec-ektwi teldil ~ lldizafede tarihi. olan 18/111 iM l perşernbılt 
91inÜ tQet. on bir buçula 'kadar Ankarada mcrke-L IMlbt ~oa te,•dt. 
etmele9'.ı veya tMhbüdlü olarak mezklb- MMte ~ ıı 

ftUl! ~ üe a6ncierJneler:i liwaııdlr. 

Fen Fakültesi 
9taat lrilnya wtitüaü ~bir Mia&an al~. lrt ı"R iaı .a.ıllu.lftl•r. 

..._._tian Dtn olunur. ( l,4) 

Muba~ bedeli UNO Ura olan 20 aded 
lımDak 1~111 hali ve dışı helezoni tellı IWt b0&1ııa 
eluibıne ueullle •tın alın~. llünakua ~ J ll!lli 1-..&l 
ıı de SirkeO<le il. ilNUDe biDlıllnda A. B. komLs ı ntıı•._,.ao ,... 
mktar. 

tneklilerin a:Pni ıun ve 9Ut$e kantMll vesaik .,,. ~ 1illıll teml 
komisyona mörac.adııırı ıkımdlır. Ş.ıtMM ıh ,__ c8-ak kcımiq 

dul verilmeldıedir. (4') • i# FF* 
2

• a• ~ 

S.ı!ıhatini sevenler 
Namlı Kayserili ( APiKOOW ) 

sucuklannı her yerde as&flDU. 

T aklidlerden sakınınız. Taşra 
siparişi muntazaman 

gönderilir. 

f "Yeni Sabah,, m 
ilan f iyaUarı 

Kr. 

Başlık maktu olarak 750 
Birinel sayfada &alltimi 500 
fkiıK>i ,, ,, 850 
Vçüncli ,, ,, SOO 
Dördıincü ,, 

ıı.wme.i " 
A1tmcı " 

" 
" 

100 
'75 
ao 

RADYO 
Mlıt'1MI &ALI 

8.00 Program 

8.03 Haberler 
8.18 
8.46 

12.30 
12.83 
12.50 
13.05 

)ıfözik: 

E\ kadim 

* Prograaı 

Müzik 
Haberier 
Miltllc 

* 13.20 Mlızık 

18.00 Program 
18 03 Müzik 

18.30 

19.45 
!9.00 
lSl.30 
194 
20 ı 

20.45 
21..80 

21.4 Mu ı 

22.30 H 
2!!.45 

Z8 00 Muz 
23 2!i Kapruıtl 


