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ihtarı 

Parti Gurupunun Sofyada Trablusgarp-Bingazi 
Almanların Sahibine verilemlgt!n hazin bir -

%ndi Japonlar içia birden
~ bir hücum yapa.ııok Sin- ---0---

bugu•• nku•• ı•çtimaı geçitresmi vasiyetn?me - Mısırda son gün-
---o-- lerimız - Ana vatana avdet 

~n eıe ı;e~irmek ümidi 1 Fransaya yiyecek 
"-t•iyen kalnıanııı;tır. 

__ _. .• nakleden vapur-
!_lıaıı: ııüsc-yin Cahit YALÇIN lara dokunulma-

/il&. vrupa harbinin . inkişaf-
~ ları ile müvazı olarak Vlchy, 10 (a.a.) - Ofi ajansı 

ması istendi 

Başvekil ve Hariciye Vekilinin 
harici hadiseler hakkında iza

hat vermeleri muhtemeldir 
. Uzak"arkta da beyne!- bildiriyor: 

ıııııeı siyasi n üna.."-?b.:tler °' .r- Mal(ını olduğu üzere ~iral 
~I Şekilden çıkıyor Bu, yalnız Darlan ile general Hutzinger, 
aııonyanın Oçiızlü mısaka ış-
liıik ederek Almanya ve ltal-J amiral Platon, general Weygant 

0 
··-') . . t f . . Tür' ki 

)\ ile ittifak akdctmış ol.mas_·ı- ve general Bergerct arasında. Ankara, 1 (Husu... - Yarın maddesının e sırı, ye 
•-- · (Bugün) toplanacak olan Parti Fransa dostluk muahedesi ıle ..., netı·c~·ı· d""ı.lctir BıhtkıR, dün yapılan toplantıda Afrı·• ... • ek be tan 

Meclisin dünkü içtimaı 
la '" '" · ı · ~ Grupunda Başvekilin ve Harici· müşter yanname ve op -
it Ponyanın Mihver Devlet crı- imparatorluğumuzun hariçten ye Vekilinin tatil zamanında ge- lara mütedair protokolUn ta.s-

ıttifakı U•ak".arkta Japony_a- bi t k · af k l' 'hal ııı - İ 1 r a.a.m.ıza ·arşı müd aası çen harici hadiseler etrafında dikine aıt an un ayı arının 
~il. Birleşik Amerika ile n~'1 - itinalı bir tetkike tiıbi tutul - izahat vermeleri muhtemeldir. geri verilmelerine dair Başve· 
~teye ka~ı rakip bir mevkıde 

1 ., ı d muştur. Mecı·ısı·n du·· nkü toplantısı kalet tezkereleri okunduktan 
L· Unmasından ve a.ra arın a-
~ lloktai nazar farklarının . bi~ Gene malUın olduğu üzere, Ankara, 10 (a.a.) - Büyük sonra ruzııamede mevcut mad
'lll"lu halledilememesınden ilen mareşal Petain tarafından ruii- Millet Meclisi bugün çahşmala- delerin müzakeresine geçllmi.ş-
Ctbııi~lir. tareke şartları çerçevesi da- rına başlamıştır. tir. 

Üçüzlü Misak ile kat'i ve Bugünkij celseye doktor Maz- Meclis, 1937 mali yılı hazine 
~Jet sarih bir Hurette anlaı;ıl- hilindc yapılan taahhütlere uy- har Germen riyaset etmiş, An- hesabı kat'isi ile hudut ve sahil 
~ veçbile, Japonya Uzak As-; gun olarak bu müdafaanın her J ka.ra şehri su tesisatının hazine !er Sıhhat Umum Müdürlüğü 
hda büyük bır hırsıcah be~le-: (Sonu sayfa 5 su 3 de) uhdesindeki mülkiyetinin Anka- 1938 yılı esabı kat'isine ait ka
lııtıttedir. Uzak AHyayı benını- ı-----====---- ra belediyesin~ devri, Diyanet nun layihalarını müzakere ve 
,k, oraya beyaz ır~a. men- B .. •• k b • İşleri Reisliği 1939 mali yılı 1 kabul ederek çarşamba gilnli 
l\ıp hiçbir devletin niüu,ıuna ug u ır bütçesinde deği~iklik yapıl~a: · toplanm"!< . üzere toplantısına 
ııı~Ydan vermiyerek butU!l. o sı, belediye kanununun ikıncı son vermıştir. 
~llazzam havalıyi keneli nuıuz ltalgan krııva --------======--------

~0~:=::::u:~n~~:: 1 zö;ü batırıldı Yunanlıların yeni 'Japon hariciye nazın 
~~ku~:n~~~t~~riha~:;~:dd~; ! muvaffakıyetleri Berline gidiyor 
~arı feda edcnıczlcr. Aynı Gemi Temmuzda bat1-
;::ıanda, Japonyanın bcyncl- ı rııan Colleo . k .. .. 
~I münasebetler sahasında ' nı ruvazoru- it l t 1 • 
"'lyJe bir tahakküm dava.siyle nün eşidir a yan gaze e erı 
~atılması İngiltere ve Bırlc: Londra, 10 (a.a.J - Amırnl- art 1 k Sade C e 
~ Amerikanın takıp etiiklcn Jik dairesinin tebliği: 
~loji ile de telif kahul ttm~z: Condotierri "A,, sınıfından bir A 1 m anlarla 
~'llfaat m.ill~.hazalannın ~~sırı İtalyan kruvazörü, denizaltıları- övünüyorlar 

Japonya Alman
yanın Sovyetleri 
tazyik etmesini 

istiyormuş 

İki Bulgar alayı 
işgal üzerine 

Anlatan : Kilisli Kıdemli yüzbaşı Aralan 

-20 
Y l Benim bu ateşli ve cooknn söz u g o s a v ya ya )erime iftihar ve takdirle el çır-

iltica etti pan hemşireler hep b1rden ~ 
vap verdiler: 

Sofya, 10 (a.a.) - D.N.B. a- _ Hayır, hayır.. Ozülmevi-
jansı bildiriyor: niz .. Siz daha ne cilrllmler, ne 

Dün Bulgariııtanııı muhtelif savaşlar göreceksiniz. Yakın
şehirlerinde AJman • Bulgar da tamamen sağ ve salim bu

radan çıkacak, o güzel fstanbu
lotaları geçit resimleri yaparak la ve ailelerini&e kavuşacaksınız. 
umumi harpte te<ıSSils etmiş o- Emin olunw.. Sıhhatleriııiz çok 
lan Alınan • Bulgar dostluğunu iyidlr m8Şlllalı .. 
tes'it etmişlerdir. Bu sözler beni tekrar kamçı-

Bulgarista.ndakl Abııan kı- ladı: 
tala.ruıa kumanda eden general- - Fakat yanlış anlamayıı.ız. 

ÖIUmden korktuğumuzu, yur
ler Bulgar harp ölüleri abide- dumuz için duyduğumuz hruırete 
lerine çelenkler koymuşlardır. dayananuyarak oraya dönmek 
Bundan sonra kıtalar iki ordu- için can atbğı.mızı zannetmeyi
nun kumandanları önünden niz. Bütün ilzgilnlüğlim harp 
geçmişlerdir. Bu geçişler es - meydanında ölmemek, ölmemek
nasında bandolar AJman ve tir. Hastahanede ölmeyi bir zi.il 

telakki ediyorum da ondan. 
Bulgar marşlarını çalmıştır. Genç hastabalucılar yüzümü-

Generaller kısa nutuklar irat ze takdirkar bir hayretle bakı
ederek iki ordu arasındaki dost yorlardı. Gözleri de iri yaş dam
luğu ve sulh muahedeleriyle ya- lalan ile dolu dolu idi. Daha 

fazla kalamıyacaklannı ve mu
ptla.n haksızlığı tebarüz ettir • hakkak ağla.şacaklannı biSS<'
mişlerdir. Mektep talebesi de bu 1 dlnce kısık ve titrek seslerle 
geçit resimlerine iştirak etml.ş- müsaade istiyerek birer ruh gi
tir. Halk askeri kıtalan alkış.- bi, birer gölge gibi çekilip gjt
lamışbr. Bu merasimde askeri tiler. Bu beyaz siloetlerin k.ıy

bolma.<ıından sonra yine arkada 
w sivil erkan ile papaslar ve ŞIIDla başbaşa kaldık. Diğer iki-
profüsörler de hazır bulunmuş- si koğı.ı,~ komşumuz dalgın ve 
tur. baygın yatıyorlardı ba.Jfı. 

Belgrad, 10 (a.a.) - D. N. B. Ertesi günü elleri çir,.ek vı- ·-~ - ..J 
· b"ld' · yiyecek dolu dört hanını efendi • 

&J&Jlsı ı ırıyor : ha.stahan<:>ye ve bil bassa bizim • .. ah. u~ı;arba hO<'a kıyafetınde 
Vreme gazetesi Selimikin sev- (Sonu sayfa 4 su. 5 de) j gin:n Şehit Cemil merhum 

kulceyş ehemmiyetinin ancak ----"-----=-'---'----'-------------
Bulgaristana Alman kıta.atının 
ginnesiyle zail olduğunu kay-~adar buyük ve galip 0 J:;u da mızdan birisi tarafından torpil

ltı . loji farklarının oynadıgı ro- lenmiş ve hemen hemen muhak-
llıkar elmeğe imkan yoktur., kak olarak batınlınıştıı. İtalyan 

a.~Ulldan ba~ka, Japonya taş- 1 kruvazörüne iki dcııtroyer refa
~ .. istidadını gosteren bır kat etnıekte idi. Kruvazöre isa
~ettir. Nüfusu pek J:ala- bet vaki olduğu, müteakiben iki 
)1) it olduğu için adalara sıgmı- ~ destroyerlerin biribirini 
~· Amcnkaya nıspetle yaşa- ta ı n kruvazör etrafında do-ı 

1 1 I 
" dederek diyor ki : 

L._A_n_~~·.• __ R_a_dy_o_G_a_•e_t_e_•I__. Ankara Radyo Gazetesi Bu liman daha şimdiden ta-
'----------' (Som. 8aY/G 5 °"'· 1 M) 

Ferah ineması 
Tamamile yand Macar ru.dyoı;u Yuoanista.nın 

bir Alman mütareke tavassutu
nu kabul edeceğini yaymırısa d& 

illa seviyesi a.ı;a.ğıdır. Halk k~- la.ştıkları ve her halde müret- Yunanlılar bunu katiyetle tek
>a.~~iir?rr, pek az bır şey e tebatta.n kurtulanları almak ü- ı· zip etmişlerdir. Roma radyosu 
ft~a alışkındır. . Japon zere durdukları görülmüştür. Almanların Bulgaristan& gelme- · 
ı.lırıkalan tam verimlerıyle ış- Condotierri "A" sınıfına men- ' 
~; Japon ticar~t gemilen ~ sup k_ruvazörler, 5069 tonilato sini sevinçle alkışlamaktadır. 
~~ ile seyrusefer eder. A hacmındedir ve 6 pusluk 8 topla! İtalyan gezetelerinin de Alıns.n-
,:oı:ııı:ada i.se amelenın hayatı (Sonu sayfa 5 81.1. 1 de) (Sonu sayfa 5 su. 4 de) 

wk daha refah ve servet ıçınde -iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ' ~- Binaenaleyh, Japon m:ı- ııl 
lıı.ıııa.tı Amerikadıı, Amerikan ı. ' 
~ulatma kolayca reksbet e-1 D ı K " K A T • ~yor. Japoular Amerikayı 
~r kütleler!yle istili ettı.k
~ kadar tican eşya ihracatı 
~ de tehdit etmektedirler. A
~alılar J :ıpon muhacirleri
~ kapılarını kapadıkları gı-

• Aı:nerikaya ihra.c edilecek 
~11,_P?n mamulatırun mıktarını 
:"'l<tit hususunda uzlaşmalar 
taPıııak çaresini de düşünınüş
"'l'dir 
uzı:kşarkta Japonyanın te-1 

'U ve istila emelleriyle ka.r- 1 
~n İngiltere ticaret zorluk- 1 

:"'llı.dan başka ' o havalideki 
~~t~ekelerinin de Japon . 
.:'""'ll<li altında kaldığını goru- · 
rJ>r· Fırsat bulursa, Japonyanın 
~ J:ak Şarkta, ta cenuptan .b~-
b.~~ak Şimale kndar, ~tun 
""U kürede, büyük bir ha'.rl=: 
~et tesis edeceğinde, Çini ısWa 
tqerek Asya kıt:ısı üz.erinde 
~lldisine hudutsuz ~ geniş- / 
~e imkanı arayacagında şup-

Yoktur. 1 

ı lfündiyc kadar Japonyayı bu 
::.-_tia emelleri file çıkarmak t~ 
~!leden sebep imkAnsız!ık ıdı. I 
lı!tl\ltat İngiltercnın ı.ı:.~hver Dev- 1 11._leıiyle giriı,'tiği mucadelc Ja-, 
"'llYarun ümitlerını tazeledı ve 
~ini kamçıladı. Avrupa lıuh
~ bıu)langıç safhasında 
ı,!en Çin hadıscleriyle İngil
~~ izzeti nefsini ne kadar 
>araladığı hatırlardadır. Av
~Padaki ahval dolayısiyle . U- 1 

~~kı ihmal mecburıyetınde 
~n İngiltere büyük bir sabır 1 

e tahammül ile Japon haka· ı 
ll!tıerini adeta anlaınamazlığıı 
t~ ve Uzakşarkta, vahim bir 
~~ çıkarmamağa ehemmiyet 

l'i li'akat bir ltuçuk senedenbe
~arfettiği gayretle kaybedil • 
~ zamaniarı az çok teıafi eden 
~ Avrupadaki vaziyetini düzel
~ . İngiltere, Birleşik Ameri
bL.... ile de samimi surette aıılai
~ ve onun yardımım temin 
ı.: ""1lltten sonra, iş dcğişmeğe 
~~dı. Şimdi İngiltere ile be
°"""I' Uzakga.rkt&lıi bütün 1n-

Ü~ °lt©l ın lb> lUI o <dl el lb ö lr 
ö o llb a 1ra n o yo 1r! 
italyadan istanbula gelen bir medyum bir ölü 
arıyor. Bu ölü bundan yüzlerce sene evvel Ve· 
nediklilerle Türk denizcilerinin muharebeleri 

esnasında esir edilerek Lombardiada yaşamış 
Türk Beylerine mensup bir kadın veya erkektir 

--------- ~ -- - ·--- -- -----

giliz doıninyonları, arazileri ve uzanır Singapur ayni zamanda 
müstemlekeleri de hazırlanıyor. Hindistanın Şark kapısı \'azi
Büyük kuvvetler toplanmıştır. fesini de görür. lngilizler 1937 
Askeri techizat ve bahri iıı~aat I şubatında bt>rada büyük bir 
ileri gitmiştir. Bilhassa, İn- manevra yapmışlar, Hong 
giltcrc ile Amerik,uıın, Japon- Kongdan ve Iraktan kuvvetler 
ya aleyhinde elbirliği yapmaları yoll:ı.mL'jiarC!ı. Neticede burası
muhakkak bir hale gelmiştir. nın nagilıi\ni bir hücum ile zap-
Uzakşarkta lngiliı şevket ve 1 tı imkan"ız olduğu tahakkuk et

azametinin timsali olan müstah-

1 

mişti. 

kenı bir mc\'ki var.;a o da Sin· Şimdi Japonlar için birdenbi
gapurrlur. Ya!ııu: lıtı bclı>i üs re bir hücum yaparak Singapu
için sekiz ntilyona yakın İngi- ru ele geçirmek ıiınidi kat'iyen 
tiz lirası sarfedilmiştir. Fakat kalmamıştır. Ilirleşik Amerika! 
Singapurun nıüdaf:ıas na kara Uzakşarkta bahri üsten malı· 
ve hava kuvvetlerinin de iştirak nımdur. Fakat Amerika ile ln-, 
edeceği dili;ünülürse göze alın-' 

1 

mış olan fedaki\rlıgın çok da-'ı .e-iltere ittifak edince bu Sin
ha büyük okluğu takdfr edilir. gapur üssi\ Japonları çok ürkü
Malay Yarımadasının ccnııbım- · t..-cek bir lrı<1ret arzeder. Son 
da kain olan Singapur tabii lıir 1 z.arnanl~rda Japonların sulh, 
kale addolunabilir. Ger.ıi!crin 

1 
sözlerini .,rtaya atmaları, müt-ı 

en esaslı biı· geçit nokta'ına tehit İngı!tere ve Amerika kar
hik:imdir. Süveyııten ve Hin- ~nda tehlikeli bir vaziyete 
distandan başlayan ticaret yol- dii.ııtiikle:.;ni kendilerinin her -
la.rı oradan geçerek Şima:.i I>- b:stcn ı)i takdir ettiklerine bir 
ne, Japonyaya ve cem:pta A- delil tcşkıl eder. 
vııstralya il'! Yeni Zcliı.nda.ya Hiiseyiu Cablt YALÇIN 

Söylendiğine göre, Almanya, 
İngiltereye karşı şiddetli tah
telbahir harbine ba.şlıyaca.ğı va
kit Japonyarun da Uzakşarkta 

harekete geçmesini istemekte
dir. Japon hariciye nazırının 

Bertin seyahati de bu maksatla 
yapılmaktadır. Japonlar ise 
Sovyetlerle tam m11.nasiyle an
laşmadan bu harekete tevessill 
etmeğe meyyal görilnmemekte
d!rler. Omın için Japonya A.1. 
manyadan Sovyetler Birliği' ıi

(Bctru aayfa 5 "'"- 5 de) 

Maaşını hala akce 
1 

hesablle alan vaız 

• • 
a) İaşe meselesı. 

Vakıa hareket ordusu geri
sinde Rumanya ve Bulgaris
tan kaynaklan vardır; fakat 
darıilharekatta yolların azlığı 

ve bozukluğu yüzünden ikma
li zordw", 

b) Bu vazıyet, cephane ve 
levazım yetiştirilmesinde de 
müessirdir. 

c) 'Dağlık arazi, motörlü 
bırliklerin çok yerde istihda
mı imkiınlarıııı azaltır ve az 
kuvvetlerle müdafaa işini ko-
layl~. 1 
d) Gerilerin ve yanların kı.>-

(Soıa4 sayfa 5 su. 1 de) 1 
J 

Sofyadaki 
İngiliz elçisi 
şehrin:ıizde 

lngiliz elçisini hududu
muza kadar Amerikan 

elçisi teşyi etti 
İngiltere ile Bulgaristan ara

ııuıd•ki siyasi temaalann kesil
mesi üzerine İngilterenin Sofya 
orta elçisi Bay Rendeli dün 
saat 11 de Sofyadan 1.sta.nbula 
hareket etmiştir. Sefire hudu
da kadar Amerikanın Sofya el
çisi refakat etmiştir. -l•eralı sinenınsı yan1111<t:ın sonrn ... 

•. , 

1 

Sefirin bu sabah İstanbııla j 
(Sonu sayfa 5 su. il de) 

---'------------- Evvelki gece Şehzadebaşın· 

da büyük bir yangın olmuş ve 
bir sinema tsnıamen ve ıki ta. 
rafındaki maballelbici dük kan
ları kısmen yanarak söndürill• 
müştür. 

SABAHTAN SABAHA 

Bir yükten 
kurtulan 
Rumanya 

Bu hareket 
siyasi mi 

askeri mi? 1 

Şelıwde bıc1ın<la Molla Sa.-
19.haddine ait olup Enver Şim
şek tarafından idare ed;ımekte 
olan bu sinema Ferah sineması
dır ve Reasüransa 15.000 lira-

(S011ıt sayfa 5 su. 2 de) 
~~ 

r-
M iis aba kamız: 

-17 -
M"ÜSABAKANIN ŞEKLİ 

Bu parçayı kesip saklayınız. 

- Hele şükür, fazfa yıil< ten ırurtuldum !. 

Son parça neşredildikten son
ra bu parçalar bir araya geti
rilmek suretiyle meydana çıka
cak resmi, vazıh adresinizle bir-

Rumen Başvekili millctıne J 
bir beyanname, daha doğrusu 
Almanyaya bir şükrannı.ıue ııcş 1 
retmiş. Bunda eliyor ki: 

- Alınanyaya 100 nt,lyon 
tikte idaremize göndermek ba

Ley veriyoruz. Amma orduları- har müsabakaınıza iştirak için 
mızı terhis ettik. Bu yüzden bir 

kiı.fi gelecektir. 
(Sonu sayfa 4 su. 4 "6) ıL..----------
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• 
iŞ a 1 i da 

B• • • k - ırmcı ınım - Bizler Kütahya CeVlllllİ ve 
Me3a~~t memur ve müstah-

Antalya ve İtalya 1 
demlerinden ht.hınuyoruz_ 

Ücretlerimizin a)'lık tutarı 
ikı liradan L..,,laınıık üzere en 

-3- 1 
yiLJ., ıcği 25 liraya kadaı'Clır. 1 ııcr ŞC" fiyatında görlllen 
farklar dolayısıie bu ücretlerle 

Antalyanın İtalyanlar tar-.üın
da.n işgali meselesi ve buna ait 
h tır:ı.lu toplanacağı zaman bü
tün dikkatlerin bundan bir çok 
lll'ncler evveline kadar uzatmar 
aı ve Osmanlı hülı:funeti U.evir
lerlne ait yıllarda; İtalyan
ların bu mıntakadıı. oynamış ol,.. 
duklan teshir siyasetinin tetkik 
edilmesi li.zım gelir. 

Çünkü İtalyan hükfuneti tıpkı 
Trablusgarp ve Bingazi üzerin. 
de yaptığı siyıu;i oywılan. tam 
o zamanlardan beri aynen ve 
k8.mılen AntaJya ve havalisi 
iç11 de tatbik etmiş bulunmak
tadır. 

lstanbulda bulunan padişah 
n• zımamı idare yalnız kendi 
bunınlanmn ucundaki ile meş
gul c.lduklan ve hatta buraları 
bil göremedikleri halde deniz
ler :ışın bir devlet tzıtaıya ve 
havalisinde büyük ve kuvvetli 
bir tcslı.ir siyaseti kullanarak 
buralann ergeç İtalyan impara
torluğunun idacesi altına girme
sinı temine çalışıyordu. 

O "8Jl)anki devlet idare ve si
yaseti; her memleketle ve her 
milletle iyi geçinmek tarafını il
tizam ettiği ve ha.ttiı bunun te- • 
mini i<;in de lıa.zı lüzumsuz ve' 
yenm• taleplere bile miisbet ce
vap verdigi için İtalyanlar hiç 
bir mahzur görmedikleri bu tes
hir sıyasetlerinin tatbikind<? bir 
tedbire ve gizleme politikasına 
bile lüzum görmüyorlardı. 

Hilkilmete ve &bıı'Ui ricaline 
sureli mahsusada bile ol~un ne 
bir danışmaya, ne bir fikir al
maya hiç lıaeet ve lüzum hisset
meden Antalyaya yapmış olduk
ıan . rahib, rahibe, doktor ve 
mib-yoner nakliyatı ile bunlann 
orada yerleştirilmesi iııi münha
eıran Italyan hükümeti tarafın
dan istenildiği şekilde tedvir o
lunuyor ve her giin yeni bir 
haı;tahane veya dispanser; ya
hut yeni bir İtalyan kolleji açıl
ınasıoda keyfi bir suretle hü
küm ve kararlar verert'k derhal 
icraata. ve fihyata geçiyorlardı. 

ltalyanlann bu suretle hare
ketleri; ti. lıürriyet devresin" 
kadar devam etti. Ve bu sıı-ıılar-

1 U.a bıraz durakladı, çekinilir gibi 
bir vaziyet alındı. Fakat İı!tan
bıılun o sıralardaki dahili teşev
vüşü ve bir müddet sonra da 
fırka mücadeleleri neticesinde 
meydanın yine boş kaldığını gö
ren talyan!ar ... Bütün bir gay
reti hükiımet merkezinden ve 
Aııadoludan daha ziyade uza.I: 
bulunan Tnıblusgarp ile Bin
gazı mıntakaı;ında temer -
kür. ettirerek bu havalideki 
fa.ali.vetlerini kısman tadil ile 1 
jl('çe..cmeye lüzum görmüş bu
lunuyorlardı. 

Trablusta yapı]An tatbikat ile 
Antalvada yapılan dahili teshir 
Riyaseti hemen hemen ayni bu
lunuyordu. ı 

Bunu daha çok Antalya mu
hitindı.>ki tezahürleri ile tetkik 1 
ettiğimiz için buradaki tesiri si-ı 
yas tı ni !ili suretle hülasa edebi
leecğız_ 

İtalyanlar burada yer yer 
lıast lıane v .. dispanserler açı- 1 
yorb.r ve bu müesseselerde yerli 
ha ialan mecı-anen muayene ve 
tedıni etmekle beraber yatacak' 
\'8..T.lyette olınıyanlanru da ayak.. 
fa teda\i ederek kendi nam ve 1 

Yeni Sabah 
Türkly• Ecoıabl 

IUllllK 1400 K ... 2700 \r"f. 

t AYLIK 71<> • 1460 • 
t AYLIK 400 • 800 • 
1 AYLIK 150 • IOO • 

11 Mart 1941 &ALI 

1! Sefer 1369 
t6 Şubat 135& 

Gü" 70, Ay 3, Yıl; 941 - K•dwn 12'4 

GUn.. Öllo ikindi 
12.06 6.13 9.31 Ezani 

6 lt 1%.24 15.42 Vasad 
Ya tat 

1.30 
19.41 

lma•k 

10.29 Ezani 
4.40 Vaaatf 

DİKKAT 

lıcs:ıplanna il&ç tevzi ediyorla~- ailelerimizi geçinrfüemiyecek 
dı. bir ek.eceye gcld.ğinı.izden 

Bilhassa bu mıntaksnm sıvı i kıymellı g-.ızet.enizle Evkaf U
ainekli olması ve gayet ağır bır mum Müdürlüğünün dikkat 
.tekilde, hummalı bir sıtması bu- nazannın celbcdılmesini af di
lunnıası ltalyanlann lıiç gö- l• yerek cürcl ellik. du ricamı
zünden kaçmamış oldu,,"urıda:ı zın kabulü için derin sayğıları
bol bol kinin tevziatında bulunu- mızı sunarız. 
luy0r ve köylülere, halka sıima 6 _Mut_ 941 
mii<'adelesi için tedavi rejimlerı 
tatbik ettiriyorlardı_ Kütahya Cenm.i ve lllesa-

Bu hal ve hareketler hiç şüp- eit ~~~ c!:ü müesziııi 1 
he yok ki halk arasında İtalyan ,........._ 
hastalıane.'li.ne ve İtalyan aok- Yusul Çetin Ka~-a 
t.orlarma karşı bir kalbi merbu- YBNl SABAH - Hademei 
tiyet ve medyuniyet uyandın- ha;Tatın az maaş aldıklan 
yordu. maliımdur. Hatta bunlara ak- 1 

Bundan başka rİllıib ve rahi- ~e üzerinden maaş verildığini 
belerle misyooer gec;ineıı ltal - ı bir k-ıç gün evvel bu sütun
yan memurlarının bu mıntaka- !arda yazmıştık. Fakat blı" 
da yaptıkları teshir oyunu "~ devlet mücsseııcsinde ayda 
tatbik ettikleri teshir siyaseti (2) lira maa.~la vazife gören 
de cok ziyade nazarı dikkati ca- vatandaş bulunduğunu şim-
lip bulıınnıaktadır_ · dıye kadar işitmemiştik_ AJA-

B l . hıdar makamların nazarı 1 
un ar en zıy&de hıılk araeında 1 dikkatini celbederiz 

dolaşıyorlar ve bunlara kar~ı .- ~-· ----
her yerrle ve her veııile ile şef- B - ._ - J y J: c; -
kat, muhabbet ve merhamet - c 
gösteriyor, dostluk ediyorlar ... 
Bilba&sa fakir mıılı.itlerde bol 
bol bahşL~ler, ihsanlar, he<iiye
ler ile halkın gönlüni! celp ve 
cezbetmekte büyük bir inıil o
luyorlanh. 

Onlar bu i~leri yaparl<en bir 
mü-:asebet ile İtalyadan, İtalyan 
bükıimetinin millet ve memleke
te olan yalan alakasından bah
sediyor ve padişahın hic te ken
di milleti ile alAkad&r olmadı:;ı
nı ileri sürüp onlan hükiı.met 
merkezinden ve saltan.&t irlare
sinden .soğutmaya ça.Iı.,yorlardı. 

Billıaasa bu meslekte çok şöh
ret kazanmış olan bir papaz var
dı ki bugün bile onu Antalyarl" 
hemen hemen tanımayan hiç bir 
yaşlı kimse yoktur. 

iri yarı ve gilçlü laınetli olan 
bu İlalyan rahibi çok malüınatlı , 

1 

çok z~ki ve hatırşinas ayni za
manda çok ta hoş ııohbet bir 
misyonerdi. Ona "patera., deni
liyordu. Antalyadaki vazifesi dt! 
sureta İtalyan rahiblerinin ve 
rah i helerinin başlığını yapmak : 
hakikatte ise bu rahih ve rahi
bel~rin başlığını siya.st entrika· 
!ar için kullanarıı.k maiyetindeki 
genç ve faal züın.reye, İtalyalı 
ca.'ltıslara direktifler verıınekti. 1 

Tramvay malze
mesi temin için 

geni ga1 retler 
İstanbul belediyesi tramvay 

malzemesi temin için yeni gay -
retkr sarfetmektedir. Belediye 
son zamanlarda lsveçle büklı -
melim.izin yaptığı ticari anl~ -
madan istifa.de ederek ray, ban
daj ve tünel kayı.."11 tedarik e
debileceğini Lııh min etmektedir. 

Tünel seferlerinin günün mu 
ayyen saatlerinde tatil ediJeO&. 
ğiııc dair yapilan neşriyatın a
sılsız olduğu anla.şılınakta&r. 

Tünel seferlerinin şimdilik, 

yalnız seyrekleştirilınesi mevını

ubahistir. 

P'")L/STE 

Hali('te bir haza 
Dün sabah, sis yüzünden bır 

motOrle- bir vapur çarpışmışsa 

da insanca zayiat olmamı~r • 
6 tonluk ördek motörü yolu

na devam ederken birdenbire 11 . 
Pateranın Antalyııd& nüfw. 

etmediği w tanımadığı ve ro-' numaralı Haliç vapurunun sa -
liınlıışm~dığı hemen hemen hiç : demesine uğram~, haş tarafın -
kimse yoktu. O zamanlar bir dan yaralanmıştır. 
mutasamflık olan vil.&yet muta-ı Tramvay basamağından 
samfından tutunuz da pazar Y<'- • .. 
rindeki en basit bir yük taşıyı- duşmuş 
cısına kadar bütün Antalyalılar: Feriköyünde oturan Dikran 
bilyüklü, küçüklü, çolnklu. ço- Sıvecıyan, Necatibey caddesin -
cuklu herkes Pıı~ en .)'.a• de tramvaya binerken basamak-j 
kın dostu, en candan bir muhıb- t d .. ·· b da ı 
bi bulanuyordu. an _ uşmuş ve _:ışın n yara-

Bu <loslluğa biraz dikkatinizi landıgından Beyo;;lu hastaha -
celbetınek isterim. Çünkü bütün nesine kaldırılmıştır • 
Antalyalılann hemen bir do~tc;ıı 
gönülle ~evdiklcri b<~ adanı gö- I KT I SAD 

Gümrüklerdeki 
Alnıan kumaşları 
İstanbul gümrüklerinde ha

le:n 300 bin lira tutarında Al-

rüntişte belki de cidden bu seYgi 
ve aliikaya şayandı. Fakat onun 
bütün görünüş ve gösterişi sırf 
memuriyeti ve kendisine veri
len gizli vazife dolayııille oldu/hı 
için sıınıimiyetinden ve onun rl ı 

bu ıruntaka halkına karşı ciddi 
bir se\"gi ve alaka hiııııcttiğinrlen man men.şeli Zelvole kumaşlar 
emin olabilmek biraz gü~çc<.lir_ bulunmaktadır. Bu kumaşlar, 
işte bu sıralarda Patenı.nın "-'ll' mıı.lüm olduğu il.z.)re nesr,lerine 
iç yüzünii anlatabilen kirusele- sıın'i pamuk karıştırılmış ku.
rin; onun ne müUıiş bir malı- m~lardır. Böyle sun'i pamuk
liık, ne zehirli bir engerek oldu· 
ğunu gizliden gizliye tetkik ve la dokunmuş kumaşlan.ıı güm-
tahkik ile meydana çıkarmı~ 0 1. I rük ithalit tarifelerinde ise ya
maları burad.-ı zikre değen bir' ri yoktur. Bunlan, tam tarife 
büy'.l'• niuvaffakiyettir ki bun ıı 1 üzerinden de ithale imkiıı gö
da doğrudan doğruya yine Pa-

1 
rülmediğinden keyfiyet Tica -

teraya borçluyuz. Çünkü bu a- ret Vekıiletine arzedihniştir. 
kıllı ve zeki İtalyan misyoneri, 1 '.Ncaret Vekfileti de Maliye ve 
ne cte olsa tahammül ve sabrede-j Gümrük ve 1nhisarlar Vekfilet
miyerek bazı Qm•nlar baklayı 1 
.ağzından çıkararak yerli ınti- !eri ııeY.dinde teşebbüslerde hu-
nevverlerin dikkat ve ~phesini lıuım~tur. 
uya.ııdınnak gibi g&fietlerde de ..,...-.oı~....., ...... !"'!!"'!"'!!"'!"'!!"'!"'!!"'!!!"! 
bulunm:ıştur. rcl.au.{tletems ve temlııe muvıü-

Antalya için homeo bir hiriıı- fak olabildiği teshir kudretini 
tiyan azizi gılıi telakki edilen bu birdenbire kaybetmek gibi müt
l<oyu İtalyaa cacusu yirmi lxş, hiş bir hezimete uğr:ı.ını.ştır. 

~~~~~~~~~ı Aktarma 
l~~ 

ün Belediyede bir 1 

toplantı yapıldı 

Francala, makarna ve pastacılara 
varilacek un miktarı tesbit olunuyor 
Şehrimizde dün sabahtan iti

baren yeni tip ekmeğin çıkarıl
ma.sına ba~lanınıı;tır. Belediye 
Riyaseti yeni ekme~in tatbilrin- ı 

de herhangi bir hile yapılma -
ması için dün sab::.h bütün tef
tiş kadrosunu fırın ve değer -
menlerin tefti.,ıne memur etmiş
tir_ j 

Diğer taraftan dün belediye 1 
ıı:is muavini Lütfi Aksoyun ri
yaseti altında Toprak Mahsul
leri ofis müdür muavini Hamit, 
İstanbul şubesi müdürü ve Fı
nncılar Cemiyeti reisinin işt.i

riıkiyle bir toı:Jantı yapılmıştır. 
Toplantıda değirmenlerin o

fise devrolunmasından sonra 
ta.haddüs eden vaziyet w şt"- 1 

rimizde yapılacak un stoku me
selesi mevzuu bahsedilmiştir. ı 

1 
Un stoku için şehrimizin muh-
telif yerlerinde depolar hazır -
!anacaktır. 

Diğer taraftan ofis ekmek fi
yatlarında daha bir mıktar u
cuzluk temin etmek maksadiyle 
değirmenlerin daha iktısadi bir 
şekilde çalıştırılması için ted-1 
birler düııiinmektcair. 

Frııncelii.cı.lann mürae.aa.tı / 
Şehrimizde francela imal e

den fırın sah.ipleriyle, mak.arnar 1 

/laik tipi 
ayakkabı 
meselesi 

---<>---

cı ve pastacılar da dün beledi
yeye müracaat etıni'>lcrdir. Bu 
müracaatta kendilerinin gtin
liik ihtiyaçlarıııın tesbit oluna

rak of:.O~ bilclirilmesi isterun.iş - 1 
tir. Ofis belediyenin hazırlaya
cağı bu ihtiyaç listesi ilzerine 
un te•;ziatı yavacaktır. ı • 1 

Belediyenin yaptığı tahkikat 
net:cesinde francela!ann günde 
180 - 20;), makarnacıların 250 -
300 ve pastacıların 120 çuval 
una ıhtiyru;ları oldugu tefipit o

luuınuştur. 1 

Francala istilısalatı 
1 

azaltılıyor ı 
İstanbul Toprak Mahsullerı 

Ofiııi, hükü.ıııetin, frs.nceıa istih
lakini tahdit etrafındaki dü-
şıincelcrine uyarak şehır için 

verdiği franceliılık buğday mııc

tarını tedricen azaltmağa ba.or 
lamıştır. Bu ınıktar ,evvelki 

gün 250 ton iken dün l 86 tona 
düşmüştür. Mıktarın daha da 
indirileceği anlaııılmaktadır. 

Francela istihlakini azaltmak 
etrafında alman kararlardan 
biri de lokantalara kamilen yeru 

tip ekmek tevziiniıı karar altı- il 
na alınmasıdır. 

Petrol 
Ofisi 

teşkilatı __ _,, __ _ 
Per!femhe günü 
fiatlaır karar
laP-tırı!acak 

Petrol Limtet 
tama.ınile ofise 
devrolunucak 

Bile leril1 
Tatbikatı 

Bütlln hazır[1lt
laı· tamamlandı 
Dün sabahtan itibaren ~ 

Borsa için münasip rnnizde tramvaylarda tek bili' 

bir bina aranıyor I sisteminin tatbikatına ~aP 

istanbul 
borsası 
açılı ----- r 

ff.k. - İ ımştır. Aktarma bilet sısıeıııl' 
u umctın, stanbulda da bir minin tatbikatına da 4 niSBI' • 

Borsa açılına.ı;ı hususunda bir dan it'b '--·la kt r k - _ ı aren uaş naca ı • 
ararname hazıı lac11gı yazıl- ı • ~ 

mıştır. Kararnamenin bugün _ I Hazırı.anan karara na% _.. 
!erde tasdikten çıkacağı ümit aktarma biletler ancak bir ı;~ 
e<lilmekteıhr. i~in muteber olacaklardır: ~ 
Diğer taraftıın, lstanbulda Jetlerde aktarma ycrlcrını , 

münasip bir bor 1 1:ı:nası ara _ ı binilen istasyonu gösteren ııı: 
m:.ık ve :;air mesPleler etrafın-! irler bulunacak ve bunlar , 
da tetkiklerde bulunmak ÜZ&- )etçiler tarafından zımbalı' 
re şehrımize gelen Borsa Ko- nacaktır. Aktarma biletler ~ 
miseri İhsan Rifat ile menkul nız gidiş istikaınelinde ıııutr 
kıymetler müdi.ıı<i Hakkı An- ber olacaktır. 

kara.ya dönmu 1 iiı-. Aylık ı-olac . 
Öğrcndiğimıze giire Ankara 'l'ranıvaylarda tatbıki iti 

Bors:ı.sı bak· kalmak şartiyle 1s- I hazırlıklar yapılan aylık P"' 
tanbul esham ve tahvilat bor-ı 1ar da yalanda tatbik mcVJıiil" 
sası 23 ılli;anda açılacaktır. konulacaktır. Bunlar her J'/* 

İstanbul borsası, bundan 3 d·.: ''"' dördünden diğer ayın ötQI"' 
sene evvel, ayni tarihte Anka.- kadar ınuteber olaealrtır. 
raya nakll'dilmi.~li. İstanbul tJf Aylık biletlerin fiyatları 
borsasının dördüncü vakıf ha- biJi' 
nında müstakilen bir kat işgal bit olunmuştw·. Bunlar ~ 
edece'.'\'i anlaşılmaktadır. ci mevkilerde 8-lO ve ikinci ~ 

Avukat~~ haysiyat ;~::?~'F:r,;~::;: 
divanının kararlan H . . v k!' .,. arıcıye e JP 
Bazı cezalar ) d" "tt" 

refolundu un gı 1 . ; 
Avukatlar hıt}"Siyet divanı Biraderinin cenaze m~ 

Ankaratl.a bı.md. n bir ka<; gün 1 minele bulunmak üzere şeııı;. 
ewel yaptıkları bir toplantıda ze gelen Hariciye Ve~ 
bazı lrararl"r vet·mir,tir. 1 Şükrü Saraçoğlıı dün akş&P'.". 

Haysiytt divanı İstanbul, ekspresle Ankaraya dönP'._~ 
İzmir, Aydın ve Bursa b:ı.ro- tür. Mutat zevat tarafından 1'" 

lannda '~rı!miş olup ta alili<<.- yi olunan Hariciye Veki~ 
Warı::ı veya mmta!ı:ı ağır ce- Kalemi Mahsus Müdürü 'il" 
z~ rci:;lerinin ıtiraz veya Adli- Polar refakat etmektedir. 
Y<! \'ck~1cti..ıin emriyle bozulma --H--
talebi yıı.pılıı.ıL' o!zn lı,:ızı ka • I Dükü ihracat _,, 
rarlar tPtkik olunmuştur. I Dünl:ü ihracatın yekunu 7 

İstanbul Ticaret ve Sanayi 

Odası; halle tipi ayakkabdari

nın hazırlanması etrafında gi

riştiği tetkikata devam etmek -

tedir. 

Bu arncta İstanbul barosuna bin lira olarak tesbit edilıni' • 
ait üç d03Y"dan \.lir rlo ya t ~u- tir. Bu meyp.nda dün, AlınaW~ 
larak 11\'tıkıı.ta teııbilı c ~· \"e- ya yaprak tütün ve fıııdlkı >. 
rilm<!f>i karar~Lırılmış \'C bır merikaya deri, Mısıra ı:.nJI ti 

1a.şe ıııilsteı;arlığma b::.ğlı o- ih!:_ar rc7.a•ı ~a_:::fodilmiştir. 1 tılm:ştır. ...< 
-~==~=~<=-=====~ !arak kı..rulacak olan Pct:r.:ıl O- - o:> -

zzet anlatıyor:-., fis Umum Müdürirı(jüııe ait r'"..__ 
kadrolar ikmal ed•lmi•lir. 

Oda mahafi!inde mevcut ka
naate göre bu tıplerı. zaten, Bey 
koz kundura. fabnkası hazırla

yarak piyasaya. vcrıniıı bulun
maktadır. 

Bir müddctlenberi ~elıriıni.z

de bulunan Petrol Ofis Müclürü 

Talha Sabuncu An.karaya dön

mü.ştür. 

Umwn müuür, ııc.'lrimizde 

"Bir defa vurduğumu hatırlıyorut11 
fakat üsHarafını bilmiyorum artık,, 

bulunduğu müddet 7-arfında 
Bir ınüddettenberi hazırlana- Evvelki gün Gardt.!nbarda 

Petrol Linıitet ı;irketinin tasfi-
ralı: Yerlimallar pazarlarında ağır bir yual:ıma vak'aEJ!J.l ı·o-
610 ve 760 kuru~a s:ıWan er- yesı i iyle me~gul olmuştur. IL-ı haberi ül•rak okuyucui:ı.ı:ı-
kek ayakkabılarının, pekala, Şirkc•tin, bı:gı.:-kü kndn>Hll - mızo vc,·mişlik. Bir bar kadını 
halle tipi ayakk:ıbı :ı olabileceği I nıın tamaıniylc ofise den·eilik~ yıi.,ünde•ı c:kan hu arbedede 
söylenmektedir. 1 ceği söylenmektedir. ' b;u· Euhibıni yapalay:ı.n Çakır 

Ancak, hususi firmaların bu ,,_..etin diin adliyeye V(;rilıli-
fiyatlara itiraz ederek Beykoz a·•ı« dııyr1'ık. Ve hirinri ~ul-
kundura rabrikası:ıın bir dev- Sıırashi mağazası tanahı ıcı sulh ceza .n .uı:e-
ıet müessesesi oldui;unu, bazı j ihlilıiir Sllr'i1e mesimleıd cl"nışmasrnd~ , im: 
avantaj'an bıılundn«unu, bü- ~· " 

1
1,ınduıc. Sı;çlu 1zz t l:iclısrvı 

yük s~yi dC\Tcs•ıtln kolay- ! Adli ·eye verildi .,öyl0 =l:ı..ıycrau. . 
!ıklarından istifade ettiğini ile- F. at - k be b"" d"' - Parnı ıkkB{lıda Malyar n-

ıy mııra a urosu ıın , • 
ri sürmeleri mulılm~!olir. .. .. ' 1 pa.ıtunnnında J ııumaıa!ı <lai-

toplauıuL~tır. Duııku toplantıda red~ oturan Emla}: k·~ ••• •-,.,00• 
Bu itirazlan kar ·ılaınak üze- v " .• komısyon muhtelif n:ıezeleler ti- cıısn İzzet üzengizim Ben 

re Oda, fabrika ını.idüriyelinden 
mevzuubahis ayakka'Jıların ma- 2erinde görü~mii<·tür. Bu ~r:ıJa Çalar İz•et folaıı değilim. Ga-
liyet unsurlannı sormuştur. Suraski kum~ licaretlıan·~inin zrtelcr de hep yanlış yazmış-

Diğer taraftan Ayaklmbıcılar Alman menşei kııma .. ları güya lao;. 
emiyeti, halk tipi ayakkabıları- 1 İngiliz malı imiş gihi h:ı.lka sat
nı hazırlamağa U.evam etmek - ması isi de gürü.~ülmüştür. ·e-

-- Eski bir sabılran v 1r mı? 
-- Evet \'~ı-.. ;-. 'lkı ile bera

bcr yakalıttl.ığını karmı m a
~•ktnı ölclürdüm. Bu yiizden 
JO s 'ne n:ıahkümiyctinı ı ırdır. 

sarhoştum ve bu barın ııaJıiııl 
ile aramız iyi idi. Ondan 1J1t 
geeeyi hoş ge~irmek iQin si.P'' 
rişte bulunmak istiyordum i !) 
Fakat sarho~um cliye yan!ll" 
çağırdığım halde gelınedi. pı.ı
nıı. fena halde kızdım. P, 
lınber vermi,lcr. Beni d,.sfl 
aldılar. Bunu iyi biliyorunı. fj' 
kat sonra ııas1l oldu da bir ıJt 
baktım ki gene i<:eriye ti lkil'' 
ci anteTC'ye kadar gclmi iıl" 
Buracla Bckirofla ka""Şı kn..-1'' 
ya bulunuyoı duk. Canını oııJ 
çok sılnlrnı:ı olduğundan bt" 
men "u.~talıyı çektim ve ıı~· 
lak toınına do/;'rll bir ı;a\'ııt" 
dum. 

Reis sordu burada: ... .,,, 
- Yaııi Ahmet Yaşara o. 

le mi? 
İzzel birdenbire duraladı. ı;i· 

raz düşündü: 
tedirler. Nümunelerin, bugiin, ticooc komi.,yon, bu leı;ebbıi.;te 

yarın ikmal edilmesi muhtemel- halkı iğfal dü~üncesinin bilim 
dir. Bu takdirde fiyat müraka- olduğu kanatinc varanık suı;lu
be komisyonu, perşembe giin- Jo.rın Cümhuriyet müdddum'..1-

kü içtimaında ayakkabı narhını miligine teslimine karar ,·erıııtı:-

- Ha .... ır beyim. Ahmet -;.-- ~ehi bak c\·vclki gece de J 

Kht".l:!~b.wclı.< ,\li.,; ismindeki şaı· folan eleği!. onun isnıi ~ 
.k:ı.funla me!J11;ı:l oluyc r!.. "~un. doğru Bekiroftur. Biz Ö)1C il" 

g"-"-"i lecektir. ..,.WFU tir. 
liriz. Bec·az Ruslarla hcratttl llei ..:in bu sözlerini suc:lu dt11r· J 

hal kesti: mül(.(>cı olanlarda.n .. 

Yeni ikinci Şube 
müdürümüz 1 

1 
Bor Kayınakamı Turgut Baş- 1 

kaya; İstanbul Emni,et İkinci 

şube müdürlüğüne tayin edil -

miş ve dtin ııabalıtan itibaren 1 

yeni vazifesine haşlamıstır. 1 

- Yan:lı!i reis bey, yalmı, if- - Demek sonra ~ ~ 
tira .. B.:ıkın siz<· ben aıılrt11 - d .. ha •~ırdun öyle mi? iskeleden düşeıı 
yım: - t~tc orasım bilmiy~ 

megUBCl \li;; clenilın kadın bc--ııiıu se- aıiık. Bir kere vurduğunııı i}'I' 
Ş.işlide Hürriyet. abidesi cad- , uelerd~nreri metrcsimdir. O- cc hatırlıyorum amma, ilst ys; 

desınde Kırkor kalfaya ait in- nunla brrabcı, ayı evtk olu- nı.ııı bulup çıkaramıyorwn trı 
şaıı.tta ça!.ı.;aıı :Mükenem Güler ruruz zaten .. Ne ,ı:y"' k:ılkıp türlü .. 

cY•nl lab•h• • Qlftd.eril•n yaztJar 
ve evr•k rıeıredltaln 9dllm .. ın lıM 
ohı.nmaz ve buftlarrn ka)'ltotmaa..n 11• 

don dolayı hiç bir m-llyet luhl 

•4lllmu.. 

otuz ııeneye yakın bir milddelle Bu rahip Pat.-ranın Antalya.
Antalyayı teshir için uğraşmış 1 da'lri son muvaffakiyetıtlzliğine 
ve bu çok kuvvetli ada.ınuı te- sehep olan r.ıt ise Antalya lise
siri de hakikaten göriilmüş bu-ı sinne yakın~ kadar tarilı 
lunma.ktadır. Ancak yine kendi hocalığı yapan ve şimdi mü~ 
gafletleri ve hat.alan yüzünden 1 kaiden Antalyada bulunan Zeki 
dir ki bu tesiri yavaş ya~ kay- Bey isminde bir zatbr ki i!P.ride 
lıederek zeki ve fıtrsten ntan- sırası gelince kendilerinden ıla
perver olan Antalyalılanı. &ö- ha ziyade hahııPAleeeğlın: 
dl.nü eçarak yıllarea gayret v., (Somı t>ur) 

Genç müdüre mu\'affakıyet-

ler dileriz. 1 

sıva yııpma.kta iken 'isk~leden l gene orada aliı.ka.d r olayım. Bu itiraf üzerine nıahiı:cııJt 
düşmüş ve sol kolu kınlmıslır. Hiç manası var mı · nuıı ?. l<'a- İzzet hakkında tevkif ~ 
Yarayı ltfal hııstahaue~ine kal- kat affııııu r.-..ıığrurcn söylü- wrdi \'e onu tevkifhaneye tfi'1' 
dırılarak tedavı altıııa alınmıs- yorum. O gece h, kikalen çok derdi. 
tır. 
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'Sayfa : ! 

r--.. -ı~-FELSEFE ve EDEBiYAT ~ --Hor Şimdilik , 
---==Bu kadar! Sabah 

Yazan : Eski Dahiliye Nazırı Reşit Rey Eğer gelecekleri ""~;;:<m•on- TABIATI TAKLiT MESELESi ... ,:.,.--:,;,·:-.... 1 

. ~~Peyam,, gazetesi sahibi Ali Kemal yetleri reisi bay Roosevelt borç ııelı: vatandaşlar:ın sağdan soı-
mekt~pte sınıf arkadaşımızdı 

-19-
ve ödünç verme layihası imza y AZAN: daıı gelen yabancı propagaııda.. 
edilince bir milyar dolar kıyme- San'at işlerinde (tabiatı tak- • gıne bakılırsa, mimarbğuı, bel- lanna kapılarak: 
tinde harp gcmiııi, şilep, tayyıı.- Ut) hünerinin, ~lıcıı. (gaye f J L Q Z Q F ki s!ir san'at şubelerinden da.- "-Düşman !lll kadar kuvvet-

Fakat bahane arıyaa casuıt
lann gözlerini mektebe dilan&
lerine ve ondan sonra. bu mek
tep için de sık sık cuma! yu
nıalarına sebep oldu. 

İkinci vak'a da şudur 
"Peyam" gazetesi sahibi Ali 

Kemal mektepte sınıf arkada • 
!lımızdı. Günün biı-L"d" derbe -
der mizacına uyarak mektebi 
terketti ; Fraru;a.ya gitti. Bir se
ne sonra avdet etti ;yine bi;;im 
mektebe devama başladı, fakat 
bir sınıf aııağtda kaldı. Fransada 
"serbest ulumu siyasiye mek~ 
bine" devam ettiğini mübalega -
tarla söyler, bizi imrendirirdi. 
Günün biı"inde "her birinıiz oku
duğumuz derslere müteferri lıir 
mesele hakkında münavebe ile 
bir makale yazarak haftada ya
hud on beş günde bir miinasöp 
bir yerde topla.rup yazdıklarımı
zı aramızda mübahase mevzuu 
ittihaz etsek ne iyi olur!" fikri, 
bilmiyorum, kimin teşebbi.bü 
miitekaddlınanesiyk, takarrür 
etti. Ali Kemalin Sülqmaniye -
deki evi büyüktü. Kalabcılık ta 
değildi. Ora<lıı. toplaıımayı ta,,; -
Vip ettik. İki defa <la toplanılık. 
Üçüncü hafta Şabaııın on be>in
de Berat kandili ve o~ altı"ı da/ 
veladeti hümayun mıın"~elıt't • 
!eriyle mektep bir kaç gün için 
tatil olnıu~tu. lliz de bundan bil
istifade Şabanın on dördiine 
tesadüf eden perşenbe ;;ti:.ıü yi
ne Sii!eymıuıiyl'deki evcle top -
!anmıştık. Alıme·i Co!<lleddin pa
ı;a olduğunu sonı·adan öğrendi -
ğimiz bir v.at romı1 ve sivil ın'i
teııddid polis m~ınurlariyle be -
ralıer oraya gelJi. Bi7.e ne;:aket
le muamele etti. l"akat i1stünıüz
deki kliğıt ve yanmuzdaki kifap- I 
lan toplattı. Bizi arabalara ır -

1 
kAp ile Bcşikta:;taki Hasan pa.şa 
karakoluna gönderdi. 

1 

M&beyncilerdea Nişli Mah. : 
nıud ve Ragıp beylerle teşnfı 
hUınayun müdürü Hacı Mah • ı 
ınud efendi ve Bcşikta~ muhafı
zı Hasan paşad•uı milrckk~p birı· 
heyet marifetiyle sabaha kadar 
birer birer i~tintak edildik. Ni -

1 hayet hepiıııiz bif'den heyet mu
V!ıceh~inde toplandık. Ufak bir 
na.sihal hitr.b:ısiııdcn sonra bi- , 
ze ''verdiğiniz cevabı muht.asa
ı-an yazını• da arzoo~liın" de -ı 
diler. Arkada~lar yazmak vazi -
fesini bana tahmil ettiler. "0-j 
kuduğumıı:.< ilimlerde ınlinıaı ~ J 
hasıl etmek için aramızda mü -
zakeı-e elzemdir. Mclı:tep dahl.: 1 
!inde bu lüzumu ifa edecek mu-1 nasip yer yok. Arkada:;ımızm 
binnisbe geniı;: ve rahatça mü- j 
zakereye müsteit olan evini bu 
lnaksa<lla intihap ettik. On beş 
kişiye kadar me~akini hususi -! 
Ye dahilinde ic;tinıaın kanunen , 
nıilca :-: olduğunu usulü khre 
deminde öğrenmir.tik. O ci"beP- 1 
le ruh$at talebine ruahal görme -

1 dik. Hareketimizin bilmediğimiz 
1 bir cihetten hata olduğunu anla

dık. Padişahımızın şlınei keri - 1 

ınesinden af dileriz., mealinde I 
bir ariza yazdık. Ragtp bey aldı, 
götürdü. Bizi de Gümi!.şsuyun -
~aiti ınuzika kışlıwına yolladı. o- 1 
~ it'am ettııeı:- So~a bir hün 1 
kar yaveri geleli; hızı sarı.ya 1 
İsal etti. Gün euınıt idi. Selam -
lı.k resmi için asker Hami~~ye 1 
<:am.ii önüne dizilmiş, ecambe j 
tıilisis olunan m~hal de dolmuş - , 
tu. Doğru kitabd dairesine gö ·ı' 
türdllfor. Biraz oturduk. Ragıp 
bey göründü. Hakkınuı.J.a :ı.ffı 
ııe.hane ezran bııyurulduğunu 
600 er kuruş da iJıqan buyıırul
duğunu, şimdi yanımıza ~rfik 
edilecek zat ile beraber dognı,,a 
mektebe gidip orada mektebin 
~zamma muhalif hareket. c:ttı. - , 
ltimizden dol:ıyı altı giln ızmsız 
kaı.acağınuzı tebliğ etti. 

Yaruınıza teıfik edil"° "'itip 
kazını Bey (Meşrutiyette Roın& 
sefiri olıuı zıı.t), tatil sebebi le 
ınekteptc h~yeti ıdarede killlll('
Yi bulauuul•ğııııız için, bizi o .ra
ınunın Maarif N.\zırı Münif Pa
\janın Şeref Efe.neli soka -
ğıııdaki kunaı;ırıa götürdü. Na
aır yanına ela vellc bize ıra.ieı 
lleniye tczrr"rı' •ni oku :ı Bu 
l:{,zkercde istidamın ~~tf n (·e
Vap veri!c.rek cleniliy ., ki 
''Mektebi Mü;kiyeı:ı in ihtıyıu; ile 
nıütcnn ip vtıs'ııti olma<hğı me.
liundur ),u· bir "ll~k·tı.:: ' liice
le yapılmıştı. Vfuıi b"r ye,.ıe 
IXlünasip bir mekfrp ın ·ısını lil-ı 
6Ünüvoı ıım.. O zama.ı::ı kadar 
~bredilip böyle ınllnasebetsh 
ıçtinıahrılan tevakki o!unması
ıu kendilerine tebliğ edınız. Mek 
tepçA de allı gıin ıziıısizlik c&

t.ası veriniz..,, 
Pa. lişahın l:ııvJ' k.a.rııı ıtı.ar •t-

mesi hoşumuza gitti, lltı yüz re, tank, top, mühimmat ve yı-: = but) olup olmadığını tahkik ha ziyade, tabiatla rabıtasını, li imiş! Şu kadar tayyaresi, 1111 
kunıı;a da memnun olduk. Fakat yecek madde!Pri devretmek su- sadedindeyiz. San'atın gayesi RIZA TEVFiK muhafaza etmiş olduğuna inan- kadar topu, şu kadar tankı, şu 
altı gün iılnaizliği anlıya.ınadık . retiyle Büyük Brilanvaya "a-

1 hakkında fikir beyan etmeye mama.k mümkun"' değildir" · . kadar adamı nrmış! Şuraya 
Çün. ku·· ;.n"sizlı"'- hafta sonunda 1 ' ' 1 

~ .. pılacak yardımı tcsrie hazır bu- 1 salahiyetleri müsellem olan bir Zamanıınızcfan _ takriben elli saldıraeakmış! Buraya gelecek-
~f~':e[!.a;'a:~:ıte~~~ Iunuyonnu~. Bunu bir Ameri- I çok adaınlann miihim sözlerini - 6 - ı altmış bin, hatta yüz bin sene m~!., 
çirmek d€>Dlek olarak in.san in- kan gazetef!i hab<'r veriyor. 1 hep birden zikretmek, bahsı ka- evvel, _ vahşl ecdadımızın, tabii Diye kulaktan kulağa fısıldar 
delhace, altı hafta izin.siz <>labi- Gene bu Amerikan gazetesi-' nşhr<1eağı için, zihin karıştır - yundan doğmuştur, ve oyuna. m•ı?ıımlarda , .• a•~akta bu _ dıklan duyuluyor. 
lirse de altı gun·· izi&iz!ik sö- Lltt -ı.:-: ş· dillk benzer bı"r hun·· --''-.) deyen •• _ / -c ,...,,...... Bu gı·bi zayıf iradeli vatan • nin verdiği haberden öğreni - I mı an ~yonım. ım "'= ~ ı ndukl '"..... h yvan1 
:ıUnde "ClıUla yoktu. Sonra anla- (t.-.oiatı taklit) bahHine devanı Ulliiyet erbabı haklıdır; fakat u an ve .r~~cı & ar- daşlara şu hakikatleıi he.tırlat-
dık ki zatı .;ıabane bidı,ıjleten al- yonız ~. Rei,.,cırmhur, kongre- la mücadele ederek yaşayabil- ak de b h k 
tı _gün m<:ktepte ha(>is demiş. dl'n bir hafta .W.inde 5 milyar' edeceğim; bu esnad& diğ"l" (ötedenberi tekrar ettiğim gi- miş olduklan, artık hiç şüphe m yerin ir are ot olur 
Mabeyinci mektepte hapis ceza- doJar nakitten bııı:ka, aynca 5 1 Pt:Snsipleri ve belli ba~lı (saıı'at bi - ancak bir cihetten, ve bir 1 götürmez bir hakikattir. kanaatindeyim: 
sı olm.ıdığını söyleyince ''nıek- il dolar k tind düsturları) nı da tetlnk ve ten- bakıma göre haklıdır; zira, ınu- ı Türk hudutlarına çarpacak 
tepte ne ceza verilir~.. diye ~ yıılrl _,...., 

1.yıne ,..._? m~ - . kit vesileleri ve zanw.ru gelecek- ailti ve tiyatro san'atlarına tat- Bu vahgi insanlar - bir mer- her düşman kahredilmeğe, Türk 
sormuş. "İzinsizlik., cev:ı.l:ııua ..... ~-e e er ,...., ıçın sa .... myet ıs- til". biki pek muvafık dll3en bu hale daha terakki ettikten son- hudutlarını tecavüz edecek her 

~1tı~"~~öy~ise~tı ;:. ~ccekmiş. Bu (taklit) tabiııni, tabıat prem.ipleri, san'atın diğer şube- ra, (belkide bir çok sebeplerin kol kesilmeğe, her k:ıf:ı. ezll
izinı.iz bırakılsın., ~yivermilj. Yani Biiyiik Britanyaya bir hakkında. tatbik etmek, benim !erine tatbike kalkışırsak, pek icbariyle?!) - ormanlık ve dağ- meğe mahkfundur. Bu Jıusuıı
F:.ıkat mektep idaresi hem bizi haftalık Amerikan yardımı tam pek zevkime uymuyor; demiş- yanlış olduğu derhal a.nJo...<ıılır. tık yerlerde mesken ittihaz et- ta kalplerinde en ufak bit .,up... 
altı glhı mektepte hapsetti, hem on milrar dolarlık muazum tim. Sebebi şudur ki: benim diı- Mesel!: 1 tikleri mağa.ralan bırakıp daha. hesi olanlar bu kanaatlerini de-
de bu "siya.<d cürmü,. "adi bir bir yeklına bailğ olacak. şünii<ıüme göre (tabiat) taklit _ Yalnız Türkiyede değil,· _büyük araziye geçmişler; ilkin, ğ:iştirmelidirler. Her sayfnsmda 
cürüm., gib.i tutup birdendlialtı An\en"ka ~kidenben' ""M-1 olunabilir bir ~y deg"ildı· r. Me- b" .. • .d •·'-- binbir se_ hamet destanı n:ıl'-h- '"'- · · zlik ~ ,,- ,,.. ıitun medeniyet i".leminde .Ye- tabiıdir ki, eski a etlerine ...,.,.,.. ,..-
'""" ızın&ı cezasına çar ;oa~:. bulunan Türk tarihi, her olanlara yapılın= icap eden beler diyarı olmak!& şöhret bul- 1 seıa ben, bir ressam olsam va tişen en dahi artistlerden biri 1 iyet ederek yeni meskenlerinı ~ 

muamel€'yi bize de teıınıil etti de ruıı.ıtur. Orada :<ervet, şakavet,, bir selvi ağacı, yahut bir mao& olan Koca Mimar Sinan, tabia- ; gene eski bildikleri mağara şek- mütereddit vatandaşın kalbiu -
diplnınalanmızın "hü.mü sü- hatta eğlence ölçüleri bile Av- ; üzerinde bir levrek balığı t...... tı.n hangi tarafında bir cfimi el!- llnde yapmışlar. deki şüpheyi iz:ıleye kafidir. 
lfı.k., (Bonne Condnite) ho.ne- · ~•- k ff k Is ü d ta b da j İşte Ehlisalip muharebeleri .. nıpalının kıyas tarikiyle kav- vu· .,,..,em, pe muva a o anı. munesi görd e tan uı ki (Sonu CUJlllll"~ci saymıızda) ~ine not olarak sıfır !coydu. ben (-·•vı·) ,.;.,,"ıru, yahut balı- Sfil . . Edi ed k" Anadoluya 950 bın· kis.Wk mu-Bu -... 'kı Mek._b. •ı··1ki ""' ..,,_ eymanıyeyı ve rn e ı ı 

ı.;ı vn a "' ı "'uf • ı ram.<k şöyle dursun bir fikir bi- ı gı· ve m••nyı taklit mi etmiış o- Cönye: azzam bir ordu ile dahil olan bi-
yenin nikbl'tine eebeb değil, a· le peyda edemiy<?ceği bir nispet , - Seliıniyeyi ona takliden vücuda Dr. Haza TEVFİK 
kat mebıle oldu. Yani pıtdisalı ttedi I !urum? Vakıa bir Avı'tlpalı mü- getirdi? .. Çizgilerinin nezaketi, rinci Ehlisalip Anııdoludan an 
kabahatlerimlzi affetti sınma, 1 ve aume r . nekkit, bu tablolarımı gönıe: ve güzel ahengi, (ve hele tama- · cak 50 bin kişi olarak çıkabil -
cunıalCllar etmediler. PaJişah • Lafın kısası Amerikan yardı- 1 

(il a vrainıcnt bien imite) ve men bi7.iın zevkimizi temsil e- [•] Benim ?ıeslime -.mp o- rni'}tir. 900 bin kişi Alp Aslanın 
derhal darılmadı. Nitekim iki re mı başlamış ve bu yardım ilk ! den us·· lflbunun eevkal' "e zara _ Tan ııarif adamlardan ue ·~'mı idaresindeki yenilmez Türk or-t eJ Sait R ı yahut (il n'a pas pu bıen imı-ı ı· ..., 11-· 
ne sonra n.:..,e eıı ve e- dınıda haftad 10 000 000 000 -'-~ıa ·'- h (M··~· · ) dusunun o""niinde can v<>~ô•lir. f"k be 1 ı b" ilkte b · k" a a · · · ter) der, ki Türke.eye aynen ter- feti) ile hiebir yerde misli olmı- ™""' nmızuoıı meş ,.,. "'""11 ----. 1 

Y ~r_e ır ma eym - ı- • 1 " F (C l Anadolunun bu ge0ilınez ""tin tabetin• llındım. Fakat ~urn:ılcı dolara baliğ ol.an bir ya.rdıindır. cemooi (hakikaten iyi taklit et- yan sebil: (Üçüncü Sultan Ah- var .. ı. ~;ısanııı . oque '" = ' ,~ 
!ar nih~yet pasi~alıı }.foktebi Şimdi bu vaziyet karşıı;ında ı1• miş) veya (iyi taklit edeme- met sebili) tabiatta göriilebile- 1 K_okletı) ı .lcad.ar '?fade meşh~r I yamaGlan, ona sahip olmak cle-
~üllkiyqe-clrtkarsı <Lı . demür niyetsi_z Rumen petrol kuyula.nnın i:ıga- ı mis) demektir. cek bedialardan trudır? Tabiat- ! bir •ım~id ve oidde~ı bu. hii- ı ğil, ondan geçmek isteyen bü-

-e.- ı .,r. 1 epte mu muav\- la ne miinaselıeti vardır? . .Ri- tıerdc artist ve pek nükteli sö: tün akınJarı durdurmuıı ve nı olan R~>eai efendi müuttr ol- li, hatta Bulgariııtanm tepeden' Bu türlü ifade bizim şivemize I> m14 adamd H mahvetmiştir. Daha Çanakka-
mak i~ın Abdllrrahman Efendi- inme bir isti!Aya maruz bırakıl- uymaz, giill!nç düşer; biz (iyi liyorunı, bu mülAhazalaruna 1 sö11"3'". it .. ııwi . . . ': er 
yi ''urn:ıl eder oldu. Nihayeti j be ....,;.ıı _,__,_ Asıl tc . ,_ ku tli tarizi 1 uk .__ 1 m.Zletia rurkge söyky'§'ım tak- lede o zamanki dünya devleri-

masınuı hikmet ve mAnası bir- nze.......,. ...,..,,.. mız J?l'" vve ere m a.,... . . h t - ··-'"-h . d 1 durd Ab<.lıirrahman E.'ferulı Mektebi . _. . . . 

1

1'/ ederdı. .'ifa ıı "'""™"' atnı- run or u :ırını yenen ve u-
Sultaııi ıııüdirlyetine naklcdilP- denbire sıfıra inmektedir. Tiirkçe şivesi budur. (") le edebılecegıruzı sezıyo~unl uz. fuıdıuı da rl.cğüdi. Bir akşnrıı ran kalıra.ınaıılann kam kuru -
rek Haeı Recai mek!.'p nıfüUir- Haftada hançten on milyar Fakat taklit lafzını da kullan- Ben de bu hu.susta ne soy eye- 00 t'- ke .,, . · · '---'--n/c m:ıdı. Unutıruı.ınak Jiizımdır ki 
)Ü"-'<- • • • . • u ade 8 wl'f, -1K+ı.tt1lı ...,...., "~ ·~=il kaptı. Fakat MdrtP.lıi dolarlık yardım gören bir düş- maz değiliz; mesela (musiki il.- cegınw sezıyornm; m sıı 1 - • ol. k bi t ki f 

0 
zaman Çanakkalede Türk az-

Mülkiye}.'i curnal etmek te gün- ı ti · d · · · 

1 

b da. be ·· le · 1 ıçnı, •myaca r Ş6'1J c 1 
d~lik biri~ haline geldi. mau kar§181Dda biraz tereyağ ı e erı arasın a ınsan sesıru en uyurunuz n soy yeyıın: ettilm'. (Mt<h3in! .. harem ağası mi önünde mağliıp olan kuvvet, 

Bu hUeum tesirile p.idış:iliın bulmak, motörize lotalal'ın ilı- iyi "taklit,, eden violonseldir !) Diyorsunuz ki: (Sen san' atın/ tnklidiııden bıktık nuıaa iskem- Alman imparatorluğunun or-
vehmi galebe etti. Muktcillr lıo- tiyaı;lanm karşılRyacalı: mayi 1 deriz. Musiki de. hakikaten ses ~ed~n, ve nasıl ~ manevi ih- le taklidi yap! .. ) 'dedil;r, Hk dularıru yenmi~ ve harbi ka -
cale.r yavaş yavaş çıkarılaıak mahruk membal&rını. sUngü \ ve gürültü ve kuş nilğıneleriru 1 ~ı~~ il~. zuhur 1etmış ol~uğunu düşfoımcden, kalktı odaımı orta zanmıştı. 
yerlerine kıfayetsizler g'"tirilcti. 1 mu»&ffaloyeüe taklit edebilir dlişunmnyorsun. Hele mımarlı- srnda ,,;;_..o:ı..,,.,14n emekfü.""e<ı'< Bugünk· il Türk ordusu da ay-Usulil io:!are dersinde Avrupa v~ kuvvetiyle elde buhmdurmak ,,--~,, ,_ 
Amerikadaki müterakkı devlet- tıpkı ayda yüz bin lira geliri o-! bir san'attır. Hele (tiyatro) ğnı nereden başlamış ve ne l>ir 90C1ık ~ycti1ıde durdu. ni kahramanların soyundan 
!erin kanunu esasllerinı tetebbii / lan bir mirasyeJiye karşı borç 1 nıın başlıca gayesi ve bütün sa.flıalıır geçirerek bugünkü de- (Böyle maııa ohlr mu1 •. ) diye gelmiş yenilmez ve kalıredici 
ve !>izim kanunu esa.,,imiz.I" eni- ı hüneri - hayatı ic.timaiyemizi - recei kemale gelmiş o~ığunu. Mpirlli~ giUmetJe baş'.adık. (Mrı- bir ordudur. 
ne. boyuna mukayese eden, hu- para ile ll§ı.k :ıtmai istemek 

1 
bütün teferriid ı , bütün vukua- - ve bu san'atın tekılıniilüne sanın tal:~idi bu kudat' oluı·!) Eğer gelecekleri varsa, göre

ktıku "SRSİY& kısmının hemen kııtıilindeıı bir safdillik olmaz 1 tiyle taklit etnv•J.-Ur. Bina.~=- dair yazılan - tarilılerin şeha- diye ocıı.ap verdi; Ju;p all..~,ıa- cekleri de olacağına kat'iyen c-
hemen sıfıra müncer oUnğunu mı? j ıeyh, (San'atta hliııer ve ""Ye detini de büsbütün ihmal edi· dık,· 'ak-' "-gı· •. bı"r 

80 
.. N so"yle- · bul bilir. 1 ve ıli~er d~n;lerin de böylece "- ı· ..._ u.v K k mın una er. 

tenkihata uğradığını 'ıa.ber al- .A. C. SARAÇOaLu taklittir) ve yahut: (San'at o-/ yorsun! San'at tarihinin dedi- di: Her şeyin Uıklidi olmaz!.. MURAT SERTOCLU 

dtrn. Bir gUn v&pur kamarasın- '?j~.,iijj~jjii~itij~ji~iti~~İiii~"iiıi!j~~~~~~İti~~~i!ji~JAi~~~~~~~~~~~~~~~~~~Qİjjij;fi~~jit~idi~iiıjj;i;iii~~jii!~tfjı:!"!I~ da teııa<lüf ettiğim hukuku dü- ~ ,, •. , 
ve! ve hukuku ticaret d~nıleri 
muallimi Ali Şehbaz efendi • 
bir sohbet esnasında kitap ten-1 
kilıatından acı acı ı:ıiJ.:lıyet "tti., 
Okuttuğu hukuku tlc.u-et bil
ha.ı.a:ı. hUmıetle takdire şayan 
bir eııeri nefiHti. "Hukuku tiea
rete de dokundular mı,. d~ ! 
"c:ok değıl, yıı.rı y&nya tenkih ! 
ettiler., cevabını verdi. Bundan 
pek müteaccip ve çok miitces.;if / 
oldum. Bıı harekette tilasıl pıı.-, 
dişıı.bıu o ı<ötii veh.'lli ba<li ol- ı' 
maltla ber&.ber isin bu hadde ka
dar ikri g;tmC'3i Maarif ~azı
rile Ne!l.aret erkıluınııı, ya padi
şahın hoıınutluğnııu k~n;.rak 
mlü!tefit · olmak ve hiç d~ğilse 1 

mvvkiini muhafaza etmek E-.nıe
linden, yahut curna.lCll!ir tara
fından ihmal ve mfü;amaha ile 
itham olunarak biı- belaya dü~
m.,k korkusıınJan inbias ediyor
du. En aon Rasim paşanın Mıta
rif N e?.areti hea ~ammd& Y.uck
tebi Mtill<iycdeki şaibeı t,·.lcPnı 
i!'te bu dereceyi bulmw;tu. 1 

Meıınıtiyet ilan olundıı; svnra 
Sultan H:ımit tc hal'edildı. Ga
zetelerde u;l&lıatı uınuıniyl' ve 
bu meyarı<ia m'.l.:',rifiu t..ı··d.kkisi 
için sütun sütun yB?Alar yazll
dı; her zaman olduğu gibı, "('Öy
le olacak. boy le yaptlacak: olu
yor, yapılıyor,. yolunda mevaid 
bol bol "arft>diklı. ; 

Hactıi. "oldu, yapıldi .. de-1 
nıl iiği ..ı... işitildi. Ll.kiıı m~- ı 
rulıyeti kıı.zandı:hnıızdanberi üç 
dört H()lıC geçmişti. Bir gün o 
sır.ıda fuarif ,fazırı olan .Ab
dun.Jıınan Ş r~f Efendiye mek
tebi Millluye.'lin ne halde olılu
ğwıu ıı·ı. ~be soıuuın. "Si
zi:ı tal. bdiı;t:iz zamanındaki 
hali şöyle bil; :ı.rafa bırakıılım; 
mclrtcb H:ışım Paşanın M.ı.ar ı.f 
Na:.:ır!ıi;ı = ı. dak; •neru.be
si.ıe refcdclı" ek ıçın iki yir
mi sene ;alı,ınak lizı,ıı, ledi. 
Manı .-ııl olduğu halde memnu 
avJ,t •tnı nr .. bılakıs daha zi-, 
yr L u ıklae.m · dCI!'cktı. 

Hillan:ı Sultın Hamit devri 
pa ~hın v ' im \'e cehline, cur- ı 
nalcı!• ğın t:ı.hribatina rağmen -
ın:unfe hızın :tte iiç yüz seue 
ew !inden başlıyan edvarı sabı-ı 
lca.}"l tc!ı:addilm tıniştir. / 

( .ıı.rTaım tıar) l 

Bu iyi hab~rlcr, bütü.n gi1n • Büyük Britanyaya karşı hava 
&rnirallığa sızmıştı, fakat bir hiicumla.n tehlikesi ~on der.::cc 
müddet Aretuso'nun iilnbetınd.,n ciddi bir mahiyet alnnştı. Zep-
endişe içinde kaldık. Bu gemi- !inler Alıversin ccnub,ınJa, top-
mize bir obü~ isabet etmiş ve !anıyordu. Londraııın, Duscl-
sürati yedi, fi• ki1. mile inmllı- dorf ve Kolonyadaki 7.eplin 
ti. Bununla b~ra.her, o da hii- • • hanı:arlarının hareket saha-
disesi7.ce T:ı.ymis ağzına gel - il ( Y E N İ S A B A 1-l ) iN B O Y O K S İ Y A S l T E F R İ . ..\ S 1 lb lan içinkaded olduğunbuil onlkla n!1 
di. ıırııy.ı. ar uça ece erı-

Ne bir İngiliz gemi.si batmış, • • ni hiliyorduk. Bu tehlikeye kar-
ne rle a_ğır yare lanmıştı. Alman- T h k • k 4 - f d rı durabilmek için yalnı?. ami-
la rın "İngiliz g.mileri sağ kalan a a r r U Z a 1 1 m U a a a 11 r rallığın gizlice toplıyabildiği dc-
lan denizden toplamak i~in b!l- it niz tayyarelerimizden baş:ıa !ıiç 
yiil< bir cehri sarfcdiyorlnrdı." bir şeyimiz yoktu. 
diye ilan etmelerine rağmen bi- 13 cyliılde, bir kabine içtima-
zinı zayiatıml.7. otuz beş ölü ile Haf il Alman kruvazörlerinin akıbeti - Har'fıin başında ında harbiye !Ul7.ın bana Bii -
ku·k kadar yaı·ahyı geçmiyor - yllk Britanyaııın hava miida -
du. Jıavalarda vaziyet - zırhlı otomobiller ve ilk taııklar f::uı.sı mesuliyetini, amirallık na-

l - " d"kl · biltUn Alman bahri hareketle- y . Ba hareketin Alınanların ile- nam:na deruhte edip edcmiyc -
A manların ogren ı erı rinde müe.ıısır oldu. Alman im- ( al an . -, l'i akınlarında elır:nuniyetli bir ceğiıni sordu. Çiinkü harbiye 

Komodor Keys son derece parato:-u pek miilee~sir olmuş- tesiri olup olmadığını ta.yin nezareti bu imkana malik de -
tehlikeli vaziyetlerde e-kserisi tu. Amiralleri Seher diyor ki 1 v ço•• rç•ıı edemedik. Fakat lıugiin az çok ğil~. d kati . k"f· I 
çok ağır 280 Alınan yaralısı "FiWde bir tasfiye kabul e- • tesiri olduğunu öğrenmiş bu _ • evcu ve ye~ arı o -
nı kurtarmı.ı. ;,urcher destro- dildi., lunuyorüz. Alman karargll.hınm mıyan vası?Jarla ~ımd.cn ge-
yeriyle lngiıtereye ı;eti:mişti. Alınan baş amir&h Von Tır- 1 50 ha.-ekii.t şubesi nıüdürii bu ih- lenı yapıı.cag=ı bildirdım. Ne 
Ffüıtilla kıın:andam amıral ve pitz ise şöyle yazıyor: raç hareketinin umumi karar- tayyar~yc .~arşı top vardı. ne 
destroyerler komodoru dahil "'28 ağustos, bahriyenıız içın taarruz kuvvetlerimiz her an giıha 30 ağustosta haber ve _ de pro3ektör.. . 
t•lduğu halde hin Alınan dafü - fena akıbetler tevlid e:den hir artıyordu. rilcliğini yazarak: Vakıa bazı tahkimat y~pıl -
nıüştü. Alman büyük ıınııralı gündür ... İmparator böyle zayı- Bu deniz harek<'line ıUt ha - "Bir g:i.in, diyor, 0.ıtande bir ~ış, t~bırler a}=ıştı. ~-akat 
Tirpitz'in 0 .Tu!lanndan biri e- attan bahsedilmesini bile iste- lıerler zafere tekaılrliim eden hayli lngi!iz kıtalanıun çıkarıl- hızım ıçın ~anın olan kat~ va. -
sider arıuıııı.i'u idi. Fakat bu de- mcz... Benim bulunmadığım karanlık saatte Fransız ve tn- dığı ve Anverse doğru yiiıüdük- ı:;ıt:ıla_rııı ?ır sene evvelındcıı 
ııiz harbinin dü:,ruan üzerinde zamanlar, da.ima olcluğn gibı, gi:ız orılula.n turafından duyul- !eri haher alındı. Diğer bir giliı t~aı:ıkı .ıaımn gelirdı. Halbtı~ı 
macldt zarıufaı ıJan çok nıaue - impara~r, .Pohl'i dinlemiş ve muş v.; ric'at halinde harp e- de, Aııversten bir ihraç hare _ ~~ıdı, hı.ç olmazsa yanın dlı -
vi tcsirleı-i olnPıştur. Alman _ açı.!< deniz .fi~u. Iı:ı~~unıand:ı. - dc•n kıtaıarımıza bildirilmişti. ketinin yapılmak iiuıre olduğu zme!ik hır zepluı .. alayı bom -

nııun salAlııyetin bmız duba · ·· 1 di H ttii k b" ki bat\.ııman etmek uzcrc Londra-
lar bizim erkaru harbiyenil\ pla-

1 
ihraç t.::5ebbüsleri ve blöf aşı~~ e~us·· k~brsmcınscn~~er8; ya '<adar gelebilirlercl~, daha fc-

m ne derece talıripkar ve ayni k_ısarak ~matı bizzat vermiş- • • nası Chatan, Voolvıclı veya 
zamanda bizim için ne derece tı: - Zayıattan tc\•akkı oluna- Alınan ordulırı Paris istika- çıkıı:-ıla~ağmdarı bahsolunu - Port.'>l'lluth'a kadar gidelıili~ _ 
tehlikeli oldııı"(unu bilmiyorlar - cak ve gerek filonun denize a- metinde tazviklerini artırırken yorı. u... ferdi 
dı. Onların bütün gördükleri ı;ılınası, gerek her hangi ehem- '· Fransız askeri ist'.hb:ırat ser- · 
\'e anladıklan şu idi· miyetli bir teııebbüste iınpara- sa~ cenahlr,mu gittikçe denize \"İ.s.ı şefi geaeraı Dııpont daha Topları, projektörlcn ıtr::3r -

to - ı h k t dil k dogru a. çıyorlar.dı .. 3elçıka o~u- ilcı" gı·di_vor, bir BcJeika ihraç l~ak, bunları yapaca_k. te•kı.· -İngilizler en cürı;tknrane bir run eınrıy. e .oı·ı; e e . ece. - An tc b ı h k··l • ' , acak 
taarruz uğrun en kü;ilk ı;c> _ tı - ~ral \on Tıpıtzuı su 'ers n ır ı .ı.raç ~ - 1 hareketinin 10 eyliıld~ umumi IBtı, kullanıl veı<aıt• t"'llın 
nıikrini oldu u gibi en büy.ik hatıratı.. yaparak .~!?'11111 ruu.'"'::ıkale ."01: bir Alman ri<:atı için ka.t'i bir etmek kolay, f!lka~ ~a.zı~lıkla -

Alınan a.ıniralına vurulan bu la~ dovuyor ~e ılcrleyı'?nı ılrcil mahi,l'elinde bulunduguııu rın tamam olması 'S.~n .bı.- ııcne 
gemilerini de göze nlınaktan gü::;,cştirnıeye ça~ışıyordu Bız ele iddia ediyor. Şüphe yok ki 

00 
beklemek ~olay dc:.gııd'; _ . 

ı;ekinm.iyorlar ve böyle bi ta- gem karşısında Tirpitz prota.- Belçıkalılara yarruın etmek ve iddia müba.legalıdır Yalnız bir ta:;.ı-nız l'mm ım-
arruzdan belli başlı bir ZJ• ara tolar yapmış ve onun kaydetti- şiddetle sıkıştırılan ordum""un · clrulımıza yetişebilirdi l)erlıa! 
maruz kıılmad:ın çıknbiliycr- ğine göre: "O günden itibaren yükünü hafifletmek üwre a - lngiltereye hava taarruzu mueadeleye ve zepıin h0ng:ı.r 
iM. ımparatorla benim aramdaki ınirallık, Lord Kiçneı- ile ada- - larınuı 1ayyareleı-le lıonıbıu-dı -

sogu· kluk gı"ttikçc artnıı.ştı." k b t h '- '1 Ard ı k · b" d-lı · k _,. Onlar nihayet şunu aıılaJı- ııara :ızı şa.~ıı ına a.re"e' ~- ı :ır :ası ·esı_nııyeıı tr nıaıı c ı nesınc arar \'('ıuım. 
!ar ki eğer Alman destroyer - Filhakika Alman fılosu da rini tecrlibc ettı. 26 ağu.~to t'l. hadisat zenciı-i lng!li.z aınirallı- Diğer tar"f::an Almanlar taru-
lcri Solcntde göriinUr veya bağlanmış kalmıştı. Dcni1.altı - bahriye efradından mürekkep ğımn dikkatjnı tekrar Belçika fm,!nıı zaptedilcn :ıra...icl~ Del -
Jıaro kruvazörleri Nab'a kadar !arın kaçak bazı hareketlerin - bir kuvvet harp gemilerinin hi- sahillerine çekti. Bu hiidiscl~ çıka veya Fra.n.;aJa. :1-cni han
sokUiacak olursa biz <le ayni d<:n, münferid b•zı mayn ge - mayesinde o~tanda çıkarıldı. rin izahı, sadetten hnl'ice çık · garlar inı;<l;sına m;\ni ol ı ıııı:;,-
ııeyi yapabiliriz. Bu hareketin misinin faaliyetinden başka a- Maksadımız daha miüıim kuv - mayı istilMD1 eder. ınt cnırettım. 
tedrlcri çok ızaklarda bile gö- ğustostan ikinci tc~rine kad·ır vetlcrin arkadan gelcccğl zanıu Almanya Belçilmyı isti!A cJip Bir kere daha bu plıin J i:'l'U 
riindli. O günden itibaren, In- hiç bir gemi kınuldamaınır;tı. nı vererek düşmanın dikkatini de bütün Manş sah"lleri ve li - çıktı. 
giliz deniz ntveUnin :ığırlığı O sıralarda limımlımınızd:ıki bu tarafa çekmekti. m::.nlan tchdid hltıhda kalınca (A; 1.: 
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,... - Pe 'aya razuı ___ 89 h:ı3nımı kUnte ile a§ll'Dlaktı. Bir 

ir yü: t il ku t la~ 
Rumanya 

g 
ah· verileıniyen hazin bir vasiyetname "' 
Mısırda son günl.....aa.1:auZ - Ana vatana avdet 

' 
:mıs..nız? aralık, iki pchlivnn sarmadan, (B<J§ tu.;·afı 1 iııci do) 

PehliY r, bu hak oyununa He!Allı.sm·ı.lnr, tamımıla.::dı. m.l:>ar Ley ltaz::ınclık. · sarm:ı ,ı, geç:.i .. 
fü ·az etınedile' ... Yaln.ız Ç::ıkır Çakır, oskı ı;ilre,!e ' :ı ı.lwi;'l E d Çakır tek :Mükemmel kazanç!! Hemen 
• ~yleııdi: rıruıiyet ile .Mollanın llill'ŞlSmcl.ı. ~ n 1 s;nuı:, ~; _ ' ~-l aklı olan Rı.manyımın tııttufju 

·- K r'aya ne lıtı.cet!. oıse !; ~ aııı;~ tumc..k dunıyo•- ça 0 a. ,an a 'maga muv - yolu tııtsun: Ordı.:Jan, donı:.n- 1 

ziyar.::tiınizc g-clmi'.) hWunuyor
lardı. Her birinin arkalarında 
elp2nçc divan duran dörder b:)
şer tane köle ve cariye :vardı. 

M!lATAN: 

Kı:lemli Yüzba.ıı 

rana ölmeğe gidiyorum. No ya,. 
palım, Allah bizi kavuştu.ıma• 
dı. Nizeııde ben henüz tamilde 
ıken bana her vakit lıarçhk ve
rirdi. Bende hakkı çoktur. El.bi
selerim, kılıcım ve gümü~ kır
bacımın gözünüzün kar~ısıni!a 
durma.smı isterim. Bu eş:y:ımdan 
maada ne kadar eşyam varsa 
sattırınız. Mensup oldıığum al:ı.
yımdım da müter:ılıim ln:ııı:;ıJnı 
a.Imımız. Nıııfını ksrdesim Liıt
.fiyenin dliğüııünoo sarfedasi
ni2; N\.sfını da Naumdlıye veri
ni!ı. Artık hakkımzı helfil i
nız. Kardeşlerimin gözleriı:ıdeıı 
öperim. Na:oondeye aelam er, 
ben de hakkımı kendiEine helal 
c.-ttim. Kendisi de bana baklwıı 
htliJJ etsin. Ameam Tahir ve 
M abmut ağaların dn el!eriı;dcn 
öp~im. Komşulıırır'117.S. ııelıl.ır.· 
lar ile haklarını lıcliil el:m'.llerlııi 
ı>Öyl~iıı.iz. Ellerinizden öı.erinı 
ann~ babacığım.,, 

Çs.kıı- korkuyordu. Kur'atia du. fak oldu. Faka~, ~ dalnlı:ada 1 ma.dan, h:ıva kuvvetlcrinılcn e-
belki yine Mollaya düşer<li. Fa - Fa.kat Çakınn ba scrtesti'i anas'.nct,an eındit;ı ı;"t agzından ~ &er lcimayuıca. her milletin 

Ça:ar tek b:ı.nır.t kaldığı için ~ok da;-annı:ıdı. Biı iki dırldka gelır.ışti. milyarlarca kazancı olacak ve 
itirazı para etmedL içinde altüst oldu. Güreş tckra" ayakta b2.şla- bunun yan=ı işgal kııvvetleri-

Cazgır, bir kere de Mollaya Molla, da g'.11'~ girIDği ilk dı. Çakır, aldınş e!:miyordu. La- ıı.e hediye etse, diğer yarısı 1 

~ d. : dakilı'n henıııru sıığdan sol - 1 k..ıı.. tırpan ycdii;i l.aldırı. çürü- cebinde kar kalacaktır!! .• 
- Molla, ne dcr.ıin kur'aya? dan tırrer kare yokfaüıktan son-

1 
miıştü. • • • 

_ Pekala!.. ra olanea lııziyle güreşe gireli. GUreııizı onuncu dakikas:nda Falrn.t diby:ıda hcrkesln Ru-
nc,-inııe, kıır'alar ~ekildi. Ça:.tr, koca gövdesiyle iri lıT Çakırın. sıkı bir çapraza topar- il menler kadar akıllı olmadıkları 

Kw"ııyt ilk olarıı.k Hıı.yrabohı'u çnm kilti:ığü gibi l\Icılla.ınn üıı.üıı- !aııdığl görüldü. Koca Çakır, görülüyor: Yugo:Jıı.vya şima -
çekti. Herkes merak içind. i<U. de .ıiiltilmif) ·:ııyordu. meydan yerini harmanlc..yarak. !inden, şim~.li garbisinden ve 
Küğıt okundu: Uoilıı., Çal:u-a kuvvetli ve. sa- uçuyor<lu. J ş.:ı.rkı:ıdnn düıımanla çevrilmiı; 1 

_ Kuntcei!.. dası d ·ıaru akscdebi!eeek de "l Molla, lıa.:munı çolak koluna olduğu hıı.ldc silahını bıraknııı.-ı 
Mesele kıı.lı:M.'lW b. IIa~.Ta - re<: cı ı;iddetli bir iç tırpan vur- oturtm habire yürüyordu. mak için henfü: mücadele edi

bo!tıluya ırnnteci düfm!iştil. ö - dLL Bu tırpan bir kütüğe lııılta Çakır, nasılsa bir kol~ymı bu- yor. Yunanistanıı. gelince 45 
tela!cr de Çakırla .folle idi. Ne- vurnıu;, ı;ibi sc-la verdi. Ve bi.- lul" çaprazı sı)'ll'ttı. Fakat, alta ! milyonluk bir milletle muz:ıife-f 
tice, Ça.kırm dii:,;ün üğü p.lfı.n ıında Çamyarma~ı gibi Çakırın dürtü. rane dövüşen kom~umuz, k::ır-
sııya dii<;mü,,"iü. yiizikiil yere di:r,tüğü görüldii. ! Ç'.akır, altta ;m. Molla tepesi-! ı;ısına. 85 miiycnluk bir düş-ı 

F k t "·kı dil' "-~ük· 1 --ı Daha !!iirc~ ""' 0!r,·alı aneal, 1 m.tn daha ~ıkmak üzere oldu -
• a o. , ""' nn ~="" ""' - " """ ne bindi. Boğuııına ge!le baı;la<lı. ~ 

J Cp •··-er '-'-tı' Q-1-r ~·nııedi ür, dakika kadar bir ""'Y olmu•- ı;~ıınu brrörüncc gene Rumenler · = ""' ··· ""' • - · "'" " Molla, hasmını knp=k istiyor-
ycrlnrdı ki, • .ioli , eziliyor, Mol· tu. Çalnr yilı.~~Ui yne dü.-;,,, gibi dü§ünmiyor ve Yun~n mi:-l 
ıa, gilr uzıt:lılı:ça kınlıyor. dü.şm°'1: MolKı, i.\zet'ine çnllan •

1 

du. Çakır, b"'tUn m:ı.ha.ret ve !eti namına Almanyaya bir ses 
bııhl, :ıııoila, güreş uza. • dı.. kuvv iyle oyunların şiddetin - yükseliyor. Bu ses: 

den kan fni kurlarmağa ç:Jı- k" ük' b' y dıkçaln dma açtlıyorC:.u. :S..yan Ve, lı.ııımııım toph>.mnasır.'I "Büyük veya UÇ ır u-
lış dlişi' ·· Çakır taraftarw.rıv. - meydan ver an p:ıça. kasn , •, şıyordu. mı.ıı ordusu, emir alacak olursa J 

! 
Go··ru·· lu·· "'"rdn ki, bu seferki tti • k da &~ldi. Mollanıu babe.'ll da takmağa ııava tı. Çakır. birde'!- , v Epiri miidafaa e gi gibi Tra -

böyle d;·~;;mxıı•ı,..iş miydi? bire ol.duğunu şll.',ırmıştı. H.: gfu'eıı, Mollanın Çakırla olan e~-, ynyı. da müdıı.faa edecektir. ,, \ 
WZreıı<:Uer kıbleye döı:ı<iüler. umm:ı.dığı bir anda lıasm:rua ki güreşlerine hiç ru:erniyo:·- Diye haykırmalündır. 

Du~larmı yapıp el bağlıyarak altına dü ;ı:ııüştü. du. Molla da bir başkalık var- • • • 
rükua. va?"dWır. Cazgır dll3"1ru) Çakll', güç h ile haıımını.n e- dı. Daha. on d.:ıldlra içinde, h:ıs-1 Bütiin işaretler All'l1anlaruı 
o1'~u: Jinden paça J·asnıığı. kurtardı .. mma çok faik olduğunu göster - :Rumanyaya yeni knvvetler ge-

- Allah yeallah, ~ygamberi-, M~lh, rahat ve.rıniyordu. Bir ınişti. tirdiklcrini ve bumdan Bulga-
ıniz hs.rcti lltılıammet, piri.a:ıiz oyuııu bo~ltıyor, ikinci oyuna İlk gürc.;e çıktı~ zaınan Mol- ristand ki kU\'\' tlcrini her gün 
Fazrct Hrunza .. Gc'ilik er nıey- ...... H uı· ··k 'b' 1 luk t" .. tak:vı'ye ettil<~-'-j gıı.-t=·~·or. ı giriyorn"- asmma s u gı l ayı so ., sapsatı, ı•rer go- ..,.na - - J 

t:=a, durdult d<vamı. !. Erler, yapışmıştı. renler aldarunı!) olduklarını an- Alın:ı.nya. kendi hudutları 
erenler. pirler nılıunrı fatilıa!.... İki pehlivan, tam beş dakika !adılar .. Onun, hırstıı.n aeele et- içinde milyonlarca Jrnıiyi bir/ 

Cazı; duasını yapmadan ev- kad r altta d !jetli ve sür'atli' tiğine ag:i.lı olduJar. 1 cepheden ötekine, hatta şark· 
ı el pehlivanları ulcltıSul şöy.e ta.n garba., bütün. techizatiyle 1 nıl;• dele ettiler. Müculekı çok Molla, m:ıkinc gibi işliyordu. 
takdim etmi~ti.. bir k•,. gun·· io:inde t•~ırnıya 

Ç tal 
· ~etin oluyord . Çakır, kendisini Hc.smma hiç nefes aldırmıyor- -. '"" 

- Ey ahali, buna a cau nıal;tediııiir. Fakat hudutları 
- d 1 ...... r~ıak " l'- güçlülı:!e mü.lafa.a ed~bwyor- du. Çal=n isi, hasmının elin -(;okır et" er. '""'· v· mo "' • haricine ;;ıkınca iş değişiyor. 
dır. !;tc buna da ÇolıJ< Molla du. / den kurtulınak ~!muştu. H.olanda, Belçika ve Fra.nsııda 
derl<>r.: . ı Molla, sarmana idi. UakGadı (Ari= ı:ct) harekete geçen Alınan ordulan 

Takdim bitti!<tcn sonra, men •

1 
~ kcııdi yollıı.nna. yakın intizam 

J.:ıhcbrini okuıx:ağa ba.~ladı: ·- :ve keee.fette yol bı.ılmuşhr, dur-
. - Çakır, okkaııa. güvenro<?, madan ilc.rlc!lli,.->lerdi. Şimdi 

k-.ı.n·ctim vnr dı:me.. H:ısııuna Balke.nlıtrd<t bu!unııyorlar. Ne 
Çolak 1:ella derler .. Sal~lr. ken· Rıımıuıyu, ne Bu)9ristancla 
, in.i ı;ak küntc$inMn, hem do - n 1 yoller ık ve gcwıe dcğiklir. 
aayxrodığm Çol-ı.k JıA).ıından. Ki:.'prüler e.üır motörlü. kıtal:ı. -

1 
Mcllaya do. ştınları söyli'y, ı- ••~eş ~. A S ~ rıa g~mesino derhal mılsaade 1 

dı.ı: 1. \tı,... etmez. Bu:ı.lann ıslahı lüzım -
- t!olla, Molla!. Giiveıım.;- dır 

rnehanıtin•>, çevikliğine hasmı - ~akta. Almanların çok evvel- 1 

na Ç:ı-1u.r deri,.;. Sakla . k~~ ı G k ıa •• ~ İ } den bu iş!e!'i ha.zırladıldarı ına-
c·aprazmJan, iç kazık şırllZ<ltUil· re Or 111:.~!l gure;:, emas arının 1• d F l t d · ll·-ı de·;·ıı 

" f' "?t um u. a f& emtryo ....... o , 

<?f'~~hlival"lar, nıeydana yürü - a tısını lstanbul kazandı kara. yolları bile bir kaç ayda 
ı:;l:ı.h edilemez ve çoğaltılıı.maz • 

m t..i. Peşrev de ba~ laı::nştl. 
Mollanın hiç bir güreşine!~ "Ö -

ı·illmedik bir hal varı:. üzerin
ce .. 

Mofüuıın rengi s:ı.ıma.rı iıL V 
cudu adeta sıtnıa tutmı.ışa. ben -
7.iyordu, Onu ynkından tanıy;w
Jar birbirine soruyor "'rdı: 

- Moll'.l"~, ne oldu ~iıı" 
- l{imbilir? ... 
- Yoksa, Çakırdan çdcini -1 

yor mu? 
- Bdki de... Baksana yüzü 

1 
•ınps:ın olmuıı ! .. 

- Alla.lı, Allah! ... Yoksa h:uı· 

1 
ta mı? 

- H r halde bir ı>eyi vaı.. 
- :.Iolla y~nilirı;e acı."ll!l d ;;-

:.:ı;.w .• 
- Kim acıma! ... 
Peşrev d~vam ediyordu. M'>D 

ı,çşrc\'i o kadar acele yapıyordu 
ki. onu seyrcdr:nl~r biisbil!.iln 
r,üphcyo dUmnii;!erdi. 

Hathi, Keııanlılar Mollanın lıa 
}inden 5Uplıelennıcğe başlamııı -
I•.rdı. Molla, ~revi bitirmiş, 

Jı:ı.smıııı b:kliyordu. 
Çakır, daha hlıl:i. peşrev yu.pıp 

ı:ırpıı:ıyordu. Mullanın durtı9UI! 
da ve ye acele peşrev yapışınd:t 
görünen haller hep bir an ev;~ 
rasmiy!e kapışması içindi Mol
ia, Tekirda ğı güreşini. bir mım.
Jedo bitirip ortadan cs•kmak isti
yordu. 

!ki müsaba.'-ıa yapmak üze.. ı 
re Ankara.ya giden İstanbul 
güreş takımı <lün sabahki kon· J 

vall$İyonel!c hrimize gvlmi'!

tir. 
f':ı~r günü ak3aıN biri G. e

korumen, diğeri ise serbest ol
mak iizE're :ı;apılan müsabaka. 

1 
lan htacbu \ takımı büyük bir 
farl;,4 kıız:ın ı~tır. 

Grelwrumen müsab:ıknlıırın • 
dıı alınan neticeleri y11Z1yoruz: 

56 kilod.-ı İstanbuldan :Manol, 
Ankar.:dan Mehmede tll!Je, 61 
blo<la lstanbulclan Halil Üzer 
Aokar:ıdan AJ.ıroed.c sayı ile, G6 
kilcd:ı. lstanbuldan Bekir, An
karadan Salime tuşla, 72 kilo
da Anhradan Ali İstanbul -
<lnn Zekiye tuş!. , 79 kiloda ls
taııbuldaıı !lanın, Ankaradan 
Mch.-ncde tuşla, 87 kiloda Ad
nan Ankırı:ıı.dan Musta.faya tı -
la, :ığırd.ı. Çoban, Ankaradan 
Hü:ıeyinc tuşla galip gelmişler
dir. Bu suretle yapılan 7 ıilk
J.etten a.ıtıııml lst:ı.nl:Jul, birim de 
Ankanı. takımı kazanmıştır. 

Bundan sonra. yaınlan oor
bcat ~~ müsabakalarında. da. 
7 siklettcn 4 ünü İstanbul ve 
üçünü de Ankara takımı kazım 
ıxuştır. 

Alınıı.."l n!'\:iceleri yıızıyoruz: 
56 kiloda Ankaradan hmail, 

lst:ınhuldruı Fehmiye sayı ile 
61 kiloda Ankara.elan S ülm, ls-

1 TİYATROLAR ı tıuıbuldan Ahmı;t Çakıra tu~
-----------ı la, 66 kilod.ı. A.nkarad:ın Nn-

ş h · T• ,,_ reddin lstanbulda.ıı Pa.nııyohı 
e ır ıyau o•u tuşla, 72 kiloda tstn. .ıd:m 
Temsilleri Faik Ankarı:ıl:uı y r Doğu· 

q.elı ~ Dram kcım:?Ua ya tuııl galip g ' ~. 
;il\: A ~..:ı.ı =ıt Maliım <ık. • .ı il=-re Yu0:ır 

l1 EŞ AL E Doğu 1939 sen.,..:: c AvrJpada 

yapılan Avr, oo. bir'-1cilikle in
de Avrupa ıkincisi olnıu5tu. 

79 kil<Xh 1stıı:ıb·· 1<lan tsmail 
Ankarad:ın Azize tu.!a, 87 kilo-1 

1 

da tstanbuldan Btlyük Mus-
tafa Ankarııdruı Ba ""9ltiJi :tb
rn.hiıne tu.şl&, ağırda da !ztan
buldaıı Samsunlu Alınıet, Anka
radan Keza Hilst.'Yine sayı ile 
galip gcluıi§lerdir. 

r~~nn ı iL. a m elan 
' 23 artta aşhyor 

Milli küme maçlarır.ın 23 
ma.rttn bnı:laması tck:ırrür et-
nıit;tir. Bu sene m:ı.çlar i d tertip 
üzerine yaptl.ac~tır. lı!!ır.lann 

ilk karşı) sm:ılarında Ankara.1 
talnmları 1stanbula g~lccek İs
tanlıu!ıın iki ta~wnı da lzmirdc 
Altay ve Altıııordu ile oyna. -

yacaktır. Futbol fcderıeyonu 
tarıüında.n grup ş:ı.ınpiyo .:.hrı 
ve Türkiye birinciliği n a<;:ları 
da haw-laıımaktadır. Bu geni!) 
faaliyete ait progr:ım yakında 

noşredilecektir. 

• • • 1 
Rmıı:ıuy:ıdaki Ahnan kııv

Yetlerinin 20 ile 30 fırka. arar 
ınclıı olduklıın anlaşılıyor. B.ı

nun iki misline çık;ıı'llm:ısı da. 
Balkanlarda her türlü ihtimal-, 
!er dli.~ünülerek bir harekete P.

b!ın:ıL: içın !Wi gelntiyccektır. 
Çl!nkü Almaııya. bu iki konısu 
memlekette de bir kaç yüz b!n 
"muuU\ın!,, asker bıraknııya 
mecbu<'tiur. 

B(l}gw-l:;tana. ine:ı a.-'Jkcrlerin 
ise he .ti% 15(} 'oı geçmediği, bu 
hu.susta ~l.;m haber alan ser
vislerin ma.lillnatındadır. Al
ma.n tayyareleri de Bulgnris -
tan<la 600 1 d::r imiş. 

EvveU<i uy lngiliıı memlıal:ı.rı 
Bulgari;,tandald ha:va mey~n-1 
lannn bin Almozı tayyarcsı ın

diğini haber \'erdiklOl'i zaman I 
Bulgar ı·eeıni maitaaıları: 

- Bizım ha:va üslerimiz şiın-ı' 
di ya.,Uınur ve kard:ın g.ıçileınez 
bir haldedir ve bu meydanl~r / 
zaten bin tayyare almıya mu· 
sai.t değildir. 
Diye telczi.p etmişlerdi. 
, Hüliısa şimdilik Bu.1.,,oaristan 

Şevket tekrar Demir- topr kla.nndalti h:ıreket aske-
spora gaçti ri olmaktan ziyade oiyasi bir 

Bir kaç haftadır §Chrimiı:de harekete benziyor. 
!;ulunan :ve Fenerbalıçeye gire- Uehııet Sa.fa 
cefi ~;ıyJenen Ankaranın tnııın- · • 
mı.~ futbolcıılıırından Demir- r Teşekkür 
sporlu Şevket tekrar Ankara- . . • _ .. ··' 
ya e«W. klübüne dönmü:-tür. Ruştu Sara.çogluntın olu-

1 , mü dolaywiyle kederlcrimi-
B.eşiktaşl: Şakir Galata- zc her suretle iştirak eden-

saray mı giriyor? ıure teşekkürler ederiz. 
B·ı sene B · lrtıı ın genç takı- Şükrü Sar:ıçoğ!.u ve eŞİ, na,. 
=da gO:::-dUğümüı-. Şak;rin es- mit Saraı;oğlu ve eti; tJUct 
ki I·lübü Galıtnsaraya tekrar Saraçoğln. 
tjjn.:ı:cği söylenmektedir. ._ ____________ , 

ARSLAN 
B'ı.ııa ciçckleri ,,. yi7ecekleri 

Vel"t'rek hatınmızı s~ul:ı.ı:. Dör 
dü de türkçe kon~yoı· ve en 
yaşlısı lma:ıı .... 1111111m1aı:::mıo! 

- Sizlerle iftihnr ve sevinç 
duyuyoruz. Kızlarımız için size - 20 - 1 
hi.J:m.et etmek lı.er.a bir- vazıfe· r 
dir, hem de büyük bi.r ~ere(. ler. Sibaha lı:ıu1ı erken de ve-

Deyince birdenbire şaşırdını. fat ctmm cıldltğmıu teessürle ha-ı 
ve kendimi toparlama.ya çahııa· 

1 
ber al<iılı.. Bn a.rka~ da mu-

rnli: i a.= bir cenaze me.I'aSimi yn.-l 
- M bııyunınıız efendim de- pıldığuıı 'R: diğer ~ehit ıırkatla

diın. Kimlerle tanışm:ıl' şeı-efinl1' 1 şınıızın JUln& gömüldi.iğtirıü 
nail oluyorum?.. öğrcruillr. j 

Iı:ibar ve mtıha.'<kak çolrda Nuri iıımirıde olan bu arlrndı;.ş 1 
zengin ve hatırlı ailelerden ol- Demede cılllayıp Bingazide- dö· 
dul.:luı bal ve tavırlarnıdan ğL.~ ~ mıımaileyhle ancak 
belli olan hu yaşlı bıı..~lı lıamm hastaham:dıe tanı.~tını. ferbuır 
efrndHerdcn bana rn y-c.kın o- vasiyeti" ini yazdı~ lıalde 
la.nı bir neza:.etle oov • vere- maalesef elııev.-yni!lin sdrcai:ıi 
r.ık: bıuıa ili.'re .tmeır.isti. Bu unırt-

- Eı;tnğfuru!Uı.lı uedi. O şe- kıınlıtı .,._ Jııı.zi.ıı. netieeyi verdi 
ref bize aittir efendim!. :!.la.dem- ki ail.esilıi holııp vs.ı;iyetxuımesi
ki öğrenmek istiyorsurnı~, me- ni veı Uıtt. Merhumun arka· 
rıı.k ettini;; kendimlıi tanıtayım. daşhın hep .,ehit dü.~tüğünden 
Biz Mısır lı.idivinlıı ailesi efra· adresini 1ıi&!n birisine de raııth· 
dından bulunuyoruz. yaı:na.dmı. Her ibtimale · nı 

- Güste~iııiz Ifıtuflıı.ra te- beliti bir bilen çıbtr iimidile .-~-
şeldtÜl' ederim ederiz efendim. siyetnaııııryi Mu:ırda bmtktım. 

"Mıııv çii!Wrinde ııı..ııııırt 
ağlaı· 005 '/'l7'1-

"N il;a.Uır.uı ka vuymmlaıı 
öldiiğüme yaıw:F aijı.nnı 

Oğlunuz 
Nu.ri,, 

Mı~ırlıla. daha evvel de :oöy• 
kdiğim gibi bll!e çok iyi bl.lrtı- ı 
le.ı~ Billlasııa Trablusgar-be gi
derken birçok vatandaşlarımızı 
cvkrinde saklıı.ınışlar, kendileri· 
ııc etlerinden gelen yardımı yııp
nu11lardır. Ben berabc'l'imdil ls· 
tr,nbula getirdil;iın 300 cvlidı 
sdhcd.a ve mcııaylhe de iyi bak· 
ıhı·. Bıml:ırı mükemmelen giy-

<lb-diier. Zağliil Paşa lıef' birine 
cö-der İııgiliz lirası yol harçlığı 
verdi. Bize Mısın genirdi!er :-;e 
Hidi'<'iyc vapurile lııtıı.ıtbula goıı 
derililer. 

• • • 

- Yoook ... Ne _yaW,; ki sizlere Trabiuıı çöllorirıdcn <lönen kalı
tamı:.miylc hizmet cıdcıniyo- ramanlar Mısır y~ile döne<~k
ruz. Sizler memleltetleriniz · lerindeu 1ıcllti kal:r:ı.mun Nı.'t'iyi [ 
den, ailelerinizin lıoc!tğınd:m bir ta.ıııy.m bulu11t1r diye <lüş·· n
ayrılıp Trııbhıs çöll ~im', va- mii.<;tibn. Bit adam zııh ur cdi ı> 
tan m:idafaasın;o ko~a.rı re-I vasiy~ a."11 sahiplt>riııc 
dailcrsiniz. BUlün bir yokluk j vcrdimi lıi!miym·um. Eğer hu 
ve yok lluk iqin<le 1talyaulnrla olmadıym buraya rnsiyeta:ı
döğijşfil'dr bu yurdu ıni:d::.faa menin bil" suretini ya:uycrunı. 
etnı<'k, ııi;.'runda böyle. hasla· Belki meı:hıımun ail~i efradm
lanarak haııtaha.nelere düetünüz. dan biri batnı okur, böylelikle 
Buna ra;ıncn sizlere bır hizmet· bu vecibeyi geç te olsa yerine 
te buluna111ıı.ıruı.k bizi üzüyor. getirmiş ohııum. Va: iyctn:.;n1e\ 
Bereket ki genç lı.ı.zl rımız var· ~öyle iJt: l 
da. onları sizin hizmetlerinize "!;ev:;ili pederinı re sevgili -"·-" 

b: 
.•. ı Demetle mulıa.rehe<le b ........ -

gönderebi1dik. N:ısıl ,ıri onla- a.ıın_ccıguıı. bilümum arkadaşlarımın ve ko· 
rm hiz."D~thırinden ıııemmm mu- "Size Demede, yani Afrikı:.da · mut:mlın1mıınızın ayrı :ıJ!'l c-
111lllUZ. Si.re ya.rdım ve ıı:ıu&venot blılundıı,,."um wrııda mektup ya- ~a:nilcrini yazar:ık hizmetlerin• 
edebiliyorlar ını? zanıadım. Vata_" a~kı lıi7,c her den bahsedemedim. Aradan o• 

Bu söderi söylerken oillı.mıza şeyi ımuttmını•·' idi. Bab cıgım 1 tuz sene mürıı\· ettiği i~iıı birt:<Jk 
sık sık gelmeye b·"'!lıYM ve $U Afı:ika çöl:lerinde yı.ıttuı;;'ll.IXll kl,\T.ıetli arkada~l:ımnm isim· 
anda da kapının iç br ın:fo. kurulardan barsal:larım kuru- Jc-rini unuttum. Gerek Demede, 
yıw,yan.a ooran döı t lıast.-ı. bakı- ı dn. Kuld}anm ~:ağır oldıı. Bin- gerekse Bir:;ru:i, Tobruk ve 
cı !ıt mş;rcleri gösteriyordu. Bir-1 gaziden lttsıra gcltliın. Bizi 'I'ı abhısgıı.rbde bulıl?!:l:' zab~ 
den bire hayret ve ııa,0 r Jıkla I muht~ Mısır hidivj kendi arkmlaşlar.m l:amibt fedai o
sord ro. f lıa.stalıa.nsine ald:. Bi~" ımltan- ı ra.k harbe i;;tirak etmişlerdir. 

- Na.x! el.ediniz .cfeı:ıliııı? Bu ı lar hasta bakreı!ı i... yapt. ,,iz HU nrknda.-;lar v:ıtan ve millet
.b.em~ire hanıınlr.r siz :r>J.uhterem lıaf1zı l<elaım:ınız. Her Kur'::ıuj !erini bu kadar sevmem;ş olsa· 
hanım efendilerin kı .rimcl~ri mi- okuyuşnımzda liı<.ıır hıdiv ini "~' !anlı kendilerini feda etmezler· 
dirl~r? ailesi efnı.duı.<b"ı dıta<lan ımııt-! rli. Her biri istirak ctti!.lct'i bil-

Ayni yaşlı b:ıy:m ciddi bir mayınız. Çibıkü bize ~ok iyi• U\n muharebelerde g&krinl 
tc~iimlc baktı: ba1rtılar_ .Allah razı olsuıı. Baba- kırpma<lmı ölüme :ıtı!mı .l'a.rdır. 

- Tnbii . l;ıt ~~ ikin-! <'Jğun, amıcciğim hen öiürşem Rı badirede de Ş'!'hit di'ışcn 
cisi d0 benim l•mm<lır ve si1Jere vatan uğnm:ı. bile bi!e, r-evine mı:ırılcketlıı. aziz ve l::ıhrnrmı.n 
lıi=~t et.'Ilckten cJci;.'yı. n kadar sevine 6llime koştu;'lınn içiu evl:..tbn"nfatfüalaı· ilh f ctm~k 

l mütresair olma.~,nr~. l!cmt.·ircm h "'"·J .. b d A d•t lıilyük bir iftilı:ır v' ;;ıırur < u- , er •ur n:.u orcu ur: v • 
1 . •- 'f ed 11 1 gün Lütfiyeyi teyze zııdcme verm,'· c-c1 ,, ve havıı.tt.:ı. bulr::ıan ~ah 

yuyor U wrı mcm. e c yı'niz. n..-t.~ bir!silc cvl0 ncliri- • 
den giliıe iyi f'ldın,11· ıır.u ve seğ- .,...,.... "rk.a<.1~1'.!'ıma fö ımw~.!J-a.ld:-
l!ğınıı.ı görıtük(:.C scvlncte11 d:ali 1 ni.."' Niş:an.Jım Nô.zcnrlc ile ni- '1<·• 1C!" tcn1cımi çrJr;rim. 
olac k. ~anlUJ'ldır,ıma çok müteee:;irim. • Kıdcr.ı•i Yü::b<tşı 

G:rip bir hkıı.p doyuyor ve Rma sebep annem vl ;ı, Bcıı I<Uisl. ,1.rıııaıı 
içimdeki nıinnettarlıi;ı bir tür!'• Trablusgarlıe fedai yJ.?ı'.mnf id.İ'J:L. Yani' SC\'C ~ve \-att.11 u. - SON r.ö.ız.!iy~miyoruJn. li'akat bwın. ____________ _::_ _________ ..._ ____ _ 

~n biraz k.:keUyewıdim yi- 1 

1 

JJ..DI. IY EDE 
- Bu teveccUlilere n~ kadar 

~k<lr ct,;:em; llZ nlu.r..ıg•nı bi- Esınaf Hasta esi A:~rahh~m 
liyoruı:ı. Fakat yaın·;: biliniz iti [ j "' 

Badcı;.bııe ıtir:ız cJcreı· ıır..y- · ·-ıı: 
ço!c .~ınst:.:U?: Gize. . 1 gen;slet0 !iyor -ie ... Jkif 
kı. 11: DiltllA Eı.n:ıf ceıniyetlr;ri T<ı.htakalcdc Ayucı. Bitkinin 

ını u~t~~~ğaılli ?İ;iz I~~,;:-ı;11ı!,'.'.' idare heyetleri sendik kongre- ..cr;)'inden bir c.ift o.y<Jk!c;.ıbı 
lfatüi cb lıycıı de rnabl.ı'ı.mu?.. !erini bit.m!rek y ·ni irl.aı·c hey- ralıp kaı):ırltm yalılhn:ı.ı~ Sa
ln•al!a!ı bir g~n. hem rlc yal·m etlerini ııeçmiı)erdir. Yalnız Cc- dullgh oğlu I-bs:ı.n W;üncil 
biı.· gütı<le iyi old,l_j1ınu7" 1 ,/c hi-j 
illviıı gı•rni:..i il·ı m ml.,kcüoi7-<' miyetiıı yarılım lıeyeti, l;ong- ıılh. ceza m:ilikemcıilnc veril • 
gönd~rildiğ aiı:i görlincc size resini Jmriig ilınınl c-tnw•n!şlİı'. mjş ve yapıL:;.n duruşmayı. rııli· 
karrı borçlusu lduf,umım vazi· ı Kongyezıin ne zam: n yapıla-, teııkip te.kifine ve bir 
feyi o rnr.uan y:ıp~.bilr:ıi;< addolu-
mıruz b.e)Vi. Fakat bll!!H y:ır-rua- cağı ayı:ıea ilan c<lilc~d.tir. t ay on bir gün lııtpııinı> lr.ruııı- ,·e• 
dJhc,:ı daima ~ir-e lazlarırrm., biz Cemiyetin yarJım heyeti bu rilıni§lir. 
ve blitiiıı hallctmız lıi=ete, ria- toplantı.da hastahaneye ait i.ılcr j 
ycle ın9Cbual.ır. Flidiv lıazrc!le-
ri ek böyle dürıünıncktt!tlı.rlc! haklrı.ııda. gürü::.ecck '°'-~ ycnij 
em.in o1Ll'1UZ. 1 k:lrar!ar vettn:k id<ırı:. inı.ilı:ı- I' 

- Kc'.1dilcriııe derin 1<a.v<,'ll--ı-

Bic yün hıt sızı tc·:kif 
edtldi 

G:ıb.tad.a Kalafat y~~-indeld 
rımıı1 ve miıınetled.mi.zi sunma- hını :yııpar:ııktw. 

. ·' . Esnaf Cemiuetı~ı-: l!HO v 11 1 ardiyelerdon birinin d,-ciz tw 
nızı rıca Cl.4~ rım. J .... ... 

- Emrcdcr<infa. I':!Jaıı"' pıı,,">'l yıhndıı. Jıastalı:ıııenin bazı kı· rafınd.ı.ki kapısm<l:m ı;i:iI' 
hazretleri de b ~~iin bizin1lc h~r- 'iJJ 
likte. zivaretin;;,e gel. "e ıcr·lL sıınlıınm geııi;ıılcterelt mc\'cut 60 - 70 kiloluk bil· çurnl yı 
Fal::ıt dünkü ccn:ı~c mc ı illıin-I 28 yatağı ~ ye çıkıı.ımı tır, ö- ~.alarak 97 lira.ya. satnukla suV 
de ço!• ai;hımı.'} ol kla-, .-.:ok' n.WniUdclii ı;cne ilinde de hasta- lu Gdızcli 17 ya.';mıl;t. Jlf\ıstııfll 
ti?f·\ınUşler ki lıuglin cidCl ·-r, kc- • 
yifleri yel: .. hasta Rib<ıi.idı!r. lı.ımcye ymiden ba;:ı il'ıveler, 0<_;!11 Şa<li ilçüıı.cü sulh. ccz:ı.t,;. 

Hruıtahanede yanımca y:ıl:ıı.ı! dli~~ir. 
ark:ırlaş ta. biruz ıwıı•ıı. fc
nala~mağa ~lad!. fT' <1..1 -
bııkıcıla.rdan ka.lcm Vf' Wfıt' 
istedi. Hem bir şeyler- ya.zıyaı-, 1 

hem de ağlıyordu. Yaıı~ını bi
tirdikten sonra bn.nıı huıa ver-ı 

Feriköy Fıkaraptrver 
Cemiyeti yeniden 

kurulaca~ 
BuDdm biı· mUddel evvel 

di. Bu bir va.t;iyetn.ıı.ıoc iJi. Ba- Cemiyetler k8llununa. göı" 
na: 

,._ BfJ?l CiJdü.kteu ~nra ı.·azi· 
feniri yapo;rsı.nız! .. d•:di. V(U;i
yetnameyi yastıjÇımm :ı.lt >n:ı. 
koydnm.. Ar1mıla:ıımm ate:oıi git
tiJ·cc yükıi:cliyordu. Gece ynrı
mna do.'!ru c.d:ınııza.. blr ltac 
c!r'-tor 1 g 'diğini "'.rdiln:ı. Ar: 
J•p 1• ı rm '-''""e <' tiler ,-a ken
disini b:ıılta. bir odııyn ııa~:ıetti-

zaını.uıın.Ua. be:~ra nn:ınıe ı ı(' aı~ 

niz·ıpınammi:ııi tıı.dil etıııcdiğin. 

den viliyet tarafıfüiun k'.lpalı -
lan li'ctiköy Ha}~r Cıırniyetinin 

yeniden lmrulmn ı için eski ida-1 

re I• >Vcti tar-..fı. darı D~lıll ye 1 
Vekil~tiı.e ınüracaa, ed2miştir. 

t'.lin tevkif edilntl~tir. 

Peynir muhtekiri b;r 
bakkal tevkif edi!cıi 
Beşiktaşta Aile Kileri bal< ' 

k~\iyeııi sahibi Osman ile te~· 

ı;llıtarı Kerim 50 kuı'll''a s:ı-
·rı 

tıırııruu icap cdcıı beyaz ptyıtl 

60 lml'll§a satınnkla su~lu oW 
m k iltinci- ıısliye cc za mab.rfllle
kine verilmişler ve dün yııp:ılatl 
nıuhnltcm~lerinde h:ıJd.:ı.r ı.l> 
fe\lıif karan verilm:~Lr 
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1 

Almanların Avrupa ce· 
up doğusunda karşı
laşacakları güçlükler 

v • • Büyük bir 
İtalyan kruv<i 

iiiiiiiiim::iiiiiiiiiiiii:iieii:~~~~~~====-~~~c:2~~~::ie~=-iiiiii~iiiiii.~~~smz~lzörü batırıldı 

Sofyadaki Fransanın ingiltareya Yuna~lıların yeni Japon hariciye nazın! !ngiltereye yardım 'ı 

a 
( Bw; tarafı 1 inci de) 

l'Unması için de kuvvet ayırt 

lllmek mecburidir. 
e) işgal edilen arıuıi halkı, 

İıi.şeııini kısmen hariçten, deniz
d<:n tt><larik eder. Harekat ne 
kadar ileri götürülürse gi.ıtü
rülsün, denizden yardım bekle-

İngiliz elçisi i h farı 1 muvaffakiyefleri l Berline gidiyor projesi Çarşamba 
Şehrinııizde ıe ... ,.,,, 1 ,,., •• ,,.d•l 1 (Baş tarafı 1 inci de) (Baş tarafı 1 inci de) " ,. , f , , 

ı hangi bir mütearrıza karşı yal- !arla övünmeleri garip telal;ki zerine onu J~ponya !l~ anla.<j. ounu menye e nınyor 
nız Fransız kuvvetleri tarafın _ edılmektedır. mak yoluna ımale ıçın tazyık Y 

mu\'asal~n:zmı:s"ff~kl~~te- dan temin edilccc~i tc~it edil .J lngiliz tayy~rinin fwı.liyett etruesini istemektedir. Nevyork, 10 (a.a.) - Kirala-
ııemez. dir. Bay Rendell'e sefaret me- miştir. "' Kahire, 10 (a.a.) - İngiliz ,Japon hariciye nazınnııı ma ve ödünç verme projeııi <;ar-

f JI · tt bu kıyıla- hava kuvvetleri orta ~ark umu-ı »~rlinc ".n ,·:ı.Jıaii şamba günü kaııtuıiyet kesb '!<!&-' er vaZJye e ·~ murlarından mu··t,.,,,,kkı·ı otuz Vill ' M d d ki .,.., .~, kt· K · ~.,... e ce ayunga a ın a · • ce ır. anunun roeri.Yetı? .:ır-
k t t ! ·k· lazım gelir mi karargahının tebliği: Şan0o-ha\_'. 10 (a.a.) - Japon·' ~ 
U\H c rı 1 • kişilik bir heyet refakat etmek ticaret vapurumu.zuıı bir 1n mcsi ile beraber vapurlar, tay-
g) l{arşıl•••la.cak mukavemet ted" Se"' . . d bul - Arnavutlukta: İngiliz hava ya haıieiye nazırı B. Matsuoka·ı varel•r, t•nkJar, toplar müb· .,·m . ...,. ır. lınn maıyetın e u- giliz kruvazörü !_rafından zapt s· 11· d" . . l J ' ·-· 

d . tahs -·'ile kuvvet kuvvetlerine mensup bom bar • ı nın, ro Ol • ' ın ıçını an aşması mat ve viy--·•· n••ddel . J'•fta 
erec('Sl, · ıı; "" 11 

- nanların ikametlerine tahsis o- e<iılmcsi üze, ine bugün şu cı- dıman tavyarelerı·, 8 _ 9 mart imza .-Jildikten sonra Berline ' "'-"" ~ erı -
l · k · t ,.e keyflvetinı , sonwıda hakiki bir sel gibi A· eMn emmıye · lunmak üzere Perapalas otelin- het ilave ec;il~bilir ki "impara- hareket edeceği tahmin edilmek-
t.-, "'İt ttmiyc ımkiin bulunnu-

1 
de daireler ayrılmı~lır, 

1 

torluğun müdcl"aası .. kelimele • gecesi, Draç limanı tesisatına tedir. merikadan İngiltereye doğı-u ak 1 

Yan şu sırada tavin etmek te ş;ddetli lıir hücum yapnıı~lar • B. 1-fatsuokanın &'yalıatini ma~a başlıyacaktır. Bu kanun 
kahil deg"ildir. "Arnavutlukta Sofyadaki Relçika ri yalnız nefai imparatorluğa dır. Dombardımand~.n sonra <;ı- kısmen tayyare ile yaparak B. İngilterenin peşın olarak öue-j 

degı··ı, ayni zamanda metropo · 1,. 1 · k •·t ı mek mccburi"etinde kalroakııı-k El ordlı 1 kan bir çok büyük yangını mu- ııt erı uza· arr. a cereyan e• en , 
... ',~n·mm«tınım· üı;t~~~t~araf~~aıı ~ ı ve Polonya sefir- 1 Jün imp:ır:ıtorlukla miinak:ı.le tcaddit iufilak takip ctmistir. !uldiseler hakkında tenvir etınd: 1 zın Amerikadau gavri mahdut 

• } • ld•l yollan-ıa da şamilı.lir. üzere şimdiden Almr.nynya hare miktarda her nevi harp 1111lze- 1 
besleııdüri halde, istıla vr<lusu- et'l ge l eı· Yangınlar hüyümii~ \'e 110 ki- ket llm;" bulunan Alman bü..-ük mesi alabilmesıni temin <'<leçek· 

~ 1 Mareşalin hliklımeti namına t .., " t F"lh , "·-na mühim zayiat ,·erdirme.ıi lngilb. hiikümetinin Bulgari&- ' lome re uzaktan görülmüştür. elçigi B. Otl'dan da.ha evvel ir. • ı ar:,,... kanun B. It<x-ııc· 
ı... ı konuşan ~mira! Darlan artık 1 "Türkiye yalan vf.<liara &ı line varması muhtemeldir.,. velte ilk ha.mlcd•• ll'giltercye 
""kl."nLbilir. .. . tan hifüümeti ile her_ tü.rlü mü_- 1 Fr 1 .. .1 3?- ·1 1n ·ı· ı· lıl 1 • _ .h . ali ansız vapur arının musaue • kıı.ıunı.vae:ıktır,, Fransız _ Si.ı·am itilafı .• ;) mı yoıı gı ı~ mı. ; as ceıı 

Bır ~·andan. butun 1 tını e- nasebatını kesmesi uzerıne Buı· · e ·~ Fra .. ,.1 klan ve bahri te~hiz:ıt deuet•nek sa-
k ti . b l rcsın " nsı7.ıarın n.; 1 - Londra, 10 (a.a.) - Sunday bmriin im7.alanacak ıi Je piş ederek un-e 1 u tın· ganı;tanı:lan şehrimize gel~n • ~ l&lıiyetini "err.:ı~ktedir. Kanun 

ınak ıstırarında olan bu ordu, yolcuların adedi ar\mağa baş- ölmesine müHaade etmiyecegiııi Times gv.etesinin diplomatik Tokio, 10 ( a.a.) - Do:nei a- Vl"l·ilecek harp malzemesi yek Ü-' 

d . t·· .. le beyan etmi~tir. muharn·rı· "azıyor·. jansı Fransız _ Siam ihtilafının ııu ı"pı·n lıı·ç 111.1• J--'d koymanıı•· 'ı ikmal zorluğun an o uru < • lamıştır. Bu arada dün öğleden , ' - ~ 
· ·· Protestolarımız boşa gı"ttigı" y · t • hıtlli hakkınd:ıki ıuıhşmııntn ya tır. Kanun mucibince B. Roose-

hl"p(lcn az bır lrnv\'ctle roliınu sonra gelen konvan~iyonel ka- " unamstanı korku maga rın öğleden sonra Tokioda para-
ba rmak i<;!.iyerektir. 1 tan ile Sofyadaki Polonya se- ve Biiyük Britanya ticaret va- ve onu bir mütareke akdine fe edilı:-ccğini bildirmektedir. vcltin yapacağı ilk iş tatbikata 

d .. r· purlarımı.zı tevkif ve müsade- mecbur etıneg" e matuf propa _ K d 
1 

geçebilmek nıaksadiyle kongre-
• Hı:· lea yiırülnıez en on~ ıri Adam Tornairs.ki ve Belçi- d tti"· t kd. d bu a ın corap !lfl den 250 ila 500 miltoıı lugiliz 

\'llzıyetin . inkisafı111 bek
1
emek [ ka sefiri Andı+ Koh gelmiıılcr- :."~ib:~ ~e!ek aiç~r b: va~ bg:~:s;=y:pnmlılamar a~~~~:~e ~i~ J 1 U tliııı:aıı. k tahsisat istemek oL'!Cak-

htz.ım gelır. dir. Ayni trenle ayrıca 15 İn· b' k 
\rnamtlnı.ta: giliz ailesi de gelıniştir. purlara harp gemilerimizi re-1 ra Yunanlılar da tıpkı Türkler\ ı'c'ın ır arar tngiltereye yardım i~ın 2.!l 

fakat ettirmek lazım gelecek gibi nazilerin vB.dlerine inan-
1 

mil.var İngi!i?. Iiı·alık mııazzam 
Yunan oı-dusu, merkez caı>· y 1 d 

h,..·ı:ıde, her gün yapıl.anlara 11gOS!avya a tir. mam.aktadırlar. Ankara, 10 (a.a.) - İktısat bir meblağın sarfını icalıettire-
v Pariıı gt'7,etelerinin yazılan Eden \'e general Dillin Anka- Vckaletınden tebliğ edilmi~tir: cek üç senelik bir plan haı:ırlan-

ni.,«ctle rlah& biiyük taarruz - ugyan 7 • to 1n37 ta ·h 2 ·7JO dıg·ı t• · -~' kted· " P · 10 ( ) D.N B a- ra ve Atinada yaptıkları mü· a;;us " " rı ve 1 .mm "''•mt: ır. 
lar •cro ederek 1000 den fazla Belgrat 11) (a.a.) - \'oiYodi- 811ı;, a.a. - · · ı · -•-·11 · h t' ka ı =ıh k k k . b ...,. . zakereler esnasında •,.lınan ka- sayı.ı ı~ra v~.,., erı ye ı rar "ı. a i " ·oııgr<' münakaşa 
l't;ır ve bir çok ganim'!tler eld<' nada tuğyanlar yüzünden 90.000 Jarıııı ı.ıırıyor: · ile me\'kii ~riyete konulmuş ederken lıükıımet t;alışıyonlıı. 
etmiştir. Vaziyetin bugiinkü ue- helı.taı:- arazi ı,-ul r nltınJ.a kal- Oeuvre gazetesi şunları yazı· ı rarhrdan pek az kim:'e haber- olup 14 temmuz 1938 tarih ve Bu ç:ılışır:a ııet•ceııinuc 12:, mil
Z~k··tı çok daha büyük mıkyıuılı rriıştır. 16U ev ehemmiyetli ha- yor: dardır. Bununla beraber, İngil- 1 

2. 9231 sayılı kararname ile tn- ı yon İngiliz liralık muhtelif ınal-
hareketlcr icrasını mecburi ıu- sara uğramı~tır. "Şimdi lngiltere haberdar e- terenin Yunanistana milmkün etil edilmiş olan ipek ve 0>ım'i • zeme şimı.liden s"vkedilmPğ-e ha "" h d ı · b l D olan azami yardımı yapacag"ı ipek kadın çorapları "tandart zıt bir halde bulunmaktadır. j 
hoilır. ·ara sı·n~ması i mış u onuyor. onanma - nizaınnamezinin hükümleri dır 

Müttefik ha\·a kon-etleri kg. f ti mız ticaret gemilerimize refa- muhakkntır, zira Yunani~taıı t ğişlirilmiı; ve yeni nizaınn:ım~ S Londradıı. memnuniyet 
ı. kı ·ı d kat edecektir. İngilterenin işti- muka\'emet arzusundadır. mart 1941 tarihli resmi gazete· 

rıı hareki1tiyle ahenkli ""°' U· 1 amamı D yan 1 Londra, 10 (a.a.) - Times 
1 h 1. ı•. 1 hasını kabartan şey \'apurla-

1 
Eden ve Dil! Ankarada Tiirk de neşcedilmiştir. 

lar .-apmışlardır. tal yan ava 1 ın•ı t ·h '753 gazetesi. Anıerikada Rooscvelt j 
rın hanıul""inden ziyade bizzat devlet adamlarının kendilerine 1 mart · .,.. arı ve ., , 1 

kun·c·tleriııin, hattiı modem (Bnı taraf• 1 itl<'i de) 2 152ao l · k'll · I e lıiyı'hasının kabulii hakkında da -, vapuıfardır. ,. 1 kaf1'ı gôsterdikleri itimattan ve 
1 

1 '1 sayı ı ıcra ve 1 Prı ' • 
ın~kincleriylc de, verdikleri za- ya sigortalı bulunmaktadır. Türk milleti tarafından Bliyük 

1 

yeti karan ile kabul ecl.ilmi~ olan aşağıdaki miitaleayı ,;enl<.>tmek-
"'"t. bu ıru-···tlerı"n '---·-k - • k' l . d Mczkiır ga•ete Amiral Dar-/ nizamname 8 llİSRU 1911 uuihin tedir: ••n , " ....,._..... ,.yn a sınema nıa .ınc <>rı c 

1 

B ·t h kk d · h ed.l ı 
lanın lıükiımctin bu kararını rı Rnya a ın a ız ar 1 en de mevkii mcriyel.e girccc.ktil'. Bu layihanın iiyand·ı d rpiş c-

~i,, : oni bir kere daha i-pat et- 5000 !ıraya -ıl!oı-ta edılnıiştir. · t 11·· tı d k ·· N" · · ka' ~ a·1d· -· d r • - Viclıydeki Birleşik Amerika sevıoı eza ura n an pe mu- ı.z.aınnamcnın muVtl.1. ' ma·.- ı ıgın en .ızla k:ı.ima~ınrian, 
llıiştır. Siucma gi.jt!SinJen gece geç devletlen büyük elçisine töliğ teh.ıssistirler. desi ile 219231 ;ıayılı karan1a- birleııik Amerikadan alınan ~i-

oo:ı:u ı\frik;ıda: vakit r kan ates sür'atle etrafı Türk milleti ve Türk hükfı . me ile kabul edilmiş olan ııizaın-ı liıh ve lcçhi,:atın r.ev1<inde de 
- ettiğini kaydetınektedir. Paris ı ··k·· ı · ·· · al d·ı b. hh.. k it .. l\·:ın\arın \erdikleri cc,ir sarar k bııvüır.u,. ve ahşap olan meli, Almanların Balkanlarda- name lU. um e.rıne gQre ını e-1 mua ı ır tee. ur \'ll ııa geldi-

-yısı.· \•e ycrıı· eri n·n ttıılyan l•'. k"'~' derh·,,ı 'L>\• a!ev yan· siya.si m.ılıfilleri. Fransız tica- dilmis bulunrn çoı·apla.rın bıtın- r~"İ manasını ç1karm:ınıalı<11r. 
~ -

0 ki son h~dc!lerinin Yunanistan k d ı ı ı ·· • b ret gen1ilerinin himaye e<lilecc- ccye a ar :a ı ma arına nıusa· ngiliz hi.ik:lunetı tal'"a.fınd~ın ti-
~f~nı terkctlerek k •-şı ta - m.ıga ba<lamı ta. Yan;;uu 11• olm:u.lı.iiını ve Alman ihtirast:ı- ad~ ed?J;uı·" ve fabrikalarla top- · · 

ğı hakkın lııki kararın şifahi · - T caret esasları ıizerıne satııı alı-. 
rar sıvr;maları. impra.torluk rnd:ı.n bıtıı;ik bulunan mclı:..lli!- rının çok daha u.zaklara gitmek- tan satış yapan ticarethanelerin nan siliıhların l• .. lim~tında hı·c 

k •- d" kk" " f t - f nota ılc degil de tahriri nota ıle ~ ınl dafaa mekanizmasının ço u•CI u ıııu ı.e o ogra ma -
1 

te olduğun;; \ ımamen müdrik ellerind•! mevcut çorapların nevi bir yavaslama vuku bulmamış· 
d • · · L b;ld-rilmış olm:ısımfaki ehem ·1 ta 8 · 1'"1 t · te\;m~den i~lemez hir t•ruma gazasına sırdyet etmı~ uro.· bulunmakt:ıd·rlar. ve mı: rını ' rusan .,., a.n· ı tır. Amerikanın istikalatı da 

d. •. . •ttir ral.ırı da kısıuer vıındıktan ıniyeti l<'bariiz ettirmektedir • TUrl. l hine kadar birer beyanname ile heı· gu··n atnnakta<lıı·. B"nt• .. ·ı de-
U>;eccgılli' !Şllr, · , · aye ya an vadlara kapı- mahaJii iktisat müdürlüklerine • 

r. • f•- _ · al edi·l·n a sc.nra 'i.·etı"<'n itfaiy·e tar-;; n - ler. 1 k b. d 1 t d .:nıd· lili de, kanunusani ayıt•da İngil-
Jıger cara """' ışg • - 1 aca ır eve e.,~ ır . ., Ye iktisat nıüdürlü~ii bulunmı· 

· k ~-- ""nd·ur· w· m,;,t1·· Paıi Midi g:ı.zeteı;i de İngil- I tere hesabına ·119 tayyarenin 
r~ıiniıı vüsatı da dikkatı ço · "''" ~· · ..,, ır. Yunan re"1lli tebli•~i yan •·erlerde ticaret od:ılrırına 

S. t ·h b. 'ht" d b·"u " • sevkedilmiş olma:;ıdır. ı 
C~lırıtiı·. İngiliz donanma· ı. ka· • ınema hemen kamil~n yan - ereye ~arı •r 1 ur " '" • ı Atina. 10 (a.a.) _ Atina a- bil<lirınel·•ri mocbur'tutulmuş tın 
ta•lakt kuvvetlerle \:, or a' gı ..,, · ng ın gı.5._-u~n '<1 ıg ~ jansı bıldiriyor: . - ~ .. t ılı . m••tır )"ıı ın · -·' kt "t nulduı..'ıınu ve bu tedbirin tanı 1 Daily 'l'elegraph .vazı.\'Or: 

Yapıııak fırsaUnı bt• 'ada da ı.ı- bilinmekte oldugu Jıalt!e ne ı ~amanında alınmış olduğunu Dün akı;;am neşredilen 134 nu zayiat \'erdirilerek püskürtiil- "Bu kanw1 mucibince, red-
s .. -tl "- l kt - h j vazın:ıkt,.dır. Bu gazeteye !!Öre ı eümhur Amerikayı demokresi· ramı§tır. .. I ~~ "ve ne se..,.,p e çı ıgı e· " - 1 maralı Yunan tebliği: mü~lür. 150 kadar esir aldık. 

·· t ·· t · b 1 Fran.~a. şcre .• r. in.in ve emniyeti- nhı tersanesi haline koymak iç•n 
lfin<l Okyanıısundq da ~yrn· nıız aayyun e m,•nus u un -, Taarruz hareketimiz devam Dlii;manın tcrkettiği külliyetli istediği blitün Sl!.l·ihi~·etleri ı \• 
f ·r scrbe . _ tanı dc{;ildi. D.:!-1 maktadır. nin ırabdtıg:ı lise.ıu kullunmış-

1 
ctmektc<l!r. Yeni dü~maıı me\'- harp malzemesi ele ge<:irdik. 1 etmektedir. Bu, nazi ,.e faş'.,lle· 

l\. 1 .• nın Sıneı:::nnın üst katında kira~ı tır ·1 · "k T ı ızaıt. ve kor~:ı" yuvııc... · · zı eri ı~r,al etti . ıı.arruzumu.zu Ha\'a kuvvetlerimiz mm·af· rin maneviyatın:ı oy c bir dar· 
• · · J · t'hdaf '· bulunan bir Türk di"erİ enn~nl ntr Franstt ,...,,urıı d. a d 1 k · · u·· ..... d· k" ıı··tu·· p p " d f 1ı 'ıL !"lbı gayc::ıni 'e ısı .:- " ..,.. tm ıırma ıçın w;m!!n kuv · ı fakıyetle harekata iştirak et- "" •r ·ı u n ro a,.. n a l . 
den Sr.mali ve Eritre kıyı lıaı-c- olan ikı kadının hayatı itfaiye- 7Aptctlildi 'ı vetli mukabil tnarruzlı:ır yap- miştir. ı rikalaı·ı nctic~siııi giılerat' ;c :;a· 
İ<, t. duraklamalar vermeden nin gayretı ile kurtarılmış ve Vichy, 11) (a.a.) - Ofi (eski mışsa da hepsi düşmana ağır. ter: hşarn.k tedavi cdemiyt' .. ekkı·· 
devam edeceğe benziyor. I her ikisi de bıı.şınlan yaralan- Havası ajansı bildiriyor : 1 dir . ., 

ltah·anların ha Ucra. d!nizltr· mı§tır. Bundan dol ·yı Ferah Bir İngiliz kruvazörü Capt- •r•a"'d"'~ .. ·os···u-şi•d•cl.,et"'l'"ı ~ı"'n•g•il·iz~a"!ıe"'y•h"'··ı-Am-·iral--,.Dar-·lsn-111--00-~.,."'"'0•at"'ı• İn.~iliz~re ~·~ni tk-stro.\·&rler mi 
•le de -uğradıkları zayiatın artık sineması yangınında, a.•ıl şaya- ovn cenubuı>.la yeni bir Fransız tarlığına devam ederek efkarı Vichy. 10 (a.a.) _ D. N. B. \eril ~ı, ! 
t...ını· kabı'! dnl!iltlır. ııı dikkat nokta, sinemanın üst ticaret vııpunı tevkif etmiııtir. . . "Fr b b'ld. · J ~ ,_ ıımuımyeyı ansayı aç ıra- ı ırıyor; 

1->•zıWenizde d. temizleme a-
1 
katının bel~iye nizamnamesin, Bu vııpur D knra gitmekte ola.ıı kan .. Churchill aleyhine tahri- Devlet reisi mareşal Petaiıı, 

ın~lıycsine yakında sıra gelece- dekt sarih kayıtlara rağmen "\'ille <le '\layunga., dır. 1 ke çalıştığı halde Vichy radyO- yanında amiral Darlan \'e iaşe 1 

~ni ,anı,·orum. 

1 

kiraya verilmesidir Alt katta- Ville de Mayunga. sene ba - v· h devlet sekreteri. B. Achard ol-
~ , . d 1 su ile Pariste ıc y neşriyatını d"ihı hald~. bugun·· Öti"le 0··z"ri 

Ancak kivi ınw .. "t.alıkem üs· ki eınema salonundan çıkan ı,u ı;ıııohnbcri mÜ..."<'l ~re edi en d d ..., - • 
.o naklen ne~rc en ra yolar Fran- Amerikan gazeteleri miiml'Sf'il· 

lr·tını·n, k' ar .. ıdakı· harekıı" tın bu· yangın csıı:rnınd~ üst katta o· ı••r:ın"1r. vapurlarının 4 üncüsü kaf.l 1 . h 1 . . k b 1 - sız vapur · ı e enne acp erını .a u etmiştir. 
""-ra ı"ıılı·ı,aıı·ndn.ıı --onr.• d•;o,;. turan kiracıların kurtarılma.ı ve ıııüwrekt'<lenbtri T"ilstidere f'k ed'l • j B ' h d F h''k' . ..,.. • • - " ...,,~ gemileri ter ı ı eceı;; mese- . "c .ar ran -ız u ume-

\'aşington. 10 (a.a. ı - Rt•u· 
t.:r: 

B. Roosevdtin d~mokrasi!ere 
yardım kanunu proJe:ıiıu imza
ladıktan pe!. az socıı'U, ) eni bir 
deEtroyeı· gnıpu.mm İn;;ilt.•reye 
d<'vrini bildirm,,.si km'\'elle tah
min eC.ilmekL'>dir. 

(Baş tarafı 1 iııci de) 
miiceheedir. Bu sınıftan dört 
gemi vardı. Fakat bunlardan bi
ri, B&rtolomo Colleoni 19 tem
muz 1940 da Sydney tarafından 
batırılmıştı. 

Nairobi, 10 (a.LJ - Şarld 
Afrikadaki İngiliz kuvvetleri u
mumi karargB.hının tebliğı: 

Uabeşistandaki ileri hareket!· 
mız plan mucibince d~vıım et
mektedir. 
Dün kıt:ı.Ianınız Habeşistan hu
dudundan 200 kilometre mcsa.
f ede Gabre - Darre c:iYanntl& 
mühim bir yol telaki nokta: ını 
işgal etmişlerdir. 

Gö~l-.iıı yeni iH>yanaa 
Berlin, 10 (a.a.) - İspanyol 

gazetelerine yapmış old ·u bt'
yauatta Alman pr<>paı:anda ıı:ı.
zırı Göbbı:ls Almanvauın bu S&
ııe zafere ka\'UŞ:ıcağmı söyle
mi t;r. Nv..ır İngiltereyi istili 
etmek ÜZ<>re Alm:ınvanın hava
lann düzelmesinı beklcdiı;ini il! 
w etmiştir. 

ln~Ht-er<'ııin ~·ı-ni tsyvıı.releıi 

Londra. 10 ( a.a.) - Am ri
kan A\'iation gazctesiııiıı ya1.dı
ğına göre lngilt~>"C bugün aske
ri layyareierinüt ateş kudretini 
daha 7.iyade artınnak meselesi
ni tetkik ctmekte>;ir. Gar.eL 
ııe:;redilen, fakat Lo:ıdı-:uıın sa
lıi.lıiyetli kaynaklarında tevsik-i 
ne imkan olnuyan tafgilat Okya
nueuıı her iki tarafında da bü
yük bir alaka uyandırmıştır .. ta 
kalede bilhassa deniliyor ki'. 

Fi!ha~:ilca İngilizler ~una ka· 
nidir ld. alcş kuıl:'cli bir tayya
r~ i~in e<ıastır. B:v~ rh·avetl~re 
göre İngilizlı-rin ye:ıi layyarcle
ri 12 mitralyöz \'eya 4 topla 
mlicelıhe1.dir. ---·-----
Sofyada Almanlann 

gecit resmi 
' (Baş tamfı 1 itıri de) 

mamiyle zararsız hale konmuıı 
bulunmaktadır. Halen Balkan
lnı da muhtemel bir cephe içın 
üs limanı olarak yalnız Pire, 
Türkiye Trakyası için de İstan
bul kalmaktadır. Buna binaen
dir ki halen Atina ve Ankaraıla 
bi>· diplomatik muharebe cere
yan etmektedir. G ·neraller dip
lomatların yap:.ı:ı bu muh:ırebf. 
nin neticesini bPklemekte ve işe 
sonda ba~ka vasıtalarla dc:va.m 
ıçın haz.ırlanmaktadlrla.r. Bu 
komb:newıılarda artık Sclanik 
ml'vzuu Lahis değildir. Diğer iki 
bölgenin de ayııi akıOOte uğr&
yıp u::;ramıyaca~·ıııı t<..idiseleri.n 
seyri gösterecektir. 

iki Bul;:;ar alayının i!t.İ<".l'M 

Loııdra, 10 (a.a.) Miista· 
k.il Frnnsız ajansı bildiriyor: 

Belgrattan alınan ve henüz 
teyit ooilmiyen haberler<> göre, 
ikı Bulgar süvari alayı dl!n gün 
cl0ğerkeıı Yugoslav huı.ludu!lu 
geçe~ck te8linı 01mu:lard1r. 

Bu'gar subayları Aimanyava 
satılmış olan memleketlerinde 
kalınaroağa karar \'erdiklerinı 
bi!dirıniıjlerdir 

Hıılgari~taııdan vı'6ilu• u.;ulü 
Londra, 10 (a.a.) - B.B.: 
Moskovadan gelen haberlere 

göre. ı;eker, çay ve kahve satı.:;ı 
B\ılgarllita nda vesika usulüne 
tiı.bi tutulacaktır. 

•liriılmesi lrnvevtle muhtemel - hakikaten bir mucize ve itfai- edil<>n vapurların da 10 incı- j lesı hakkında hiç bir kelime te- tinin, işgal altııı·la olmıyan m111 .1 ====-========= 
llir yeıniziıı hakiki bıı zaferidir. sidir. ıa· ffı•z ntrc.nmektedı.rler takanın ihtiya~larını kapatmak M.ll" R . T .. k A .. 

Öğrcnd,ğimize güre lthiye. Vertlen malumata göre, Fran ' '" . ıizere Amerika birleşik dedetlc- } 1 easu· raDS Ur fl0llİ ffi 
'l'~::rı:!: zayıf garnl.2l0niyle Müdürlüğü bunda:. bir miıddet sa hükıimeU bu ı.usURta cenup Dıger taraftan Daily Tele- ri lıüküınetind<.•ıı ~ milyon 

l.iin .... ·ı mın'"kasi kuvvetleri evvel yaptığı mliteadrlit müra- Afrika>;ı hilküınctine §İddetlı graplun sıı.W<: P~ris muhabiri. k<'ntaı .bw"da'!' talep etliği hak-j Şı"rketı•nd?.Il 
~- ~ ı Alor. niarııı İngılız \'C Fransız kında bır deklara~yon okumuc tıı _ 

•~ ~ . k bir caaUarda alakadar ır::ı Ullbr- bir protesto notası \'ererek ı 
~ıu;ında derın Ye ızgın htırp gemilerinı çarpıştırmak B. Aclıan.J. Fıaıısanın buğ<l.ıy 
'«il va-'·r. Vakı·t vakı't vukui.l dan bu sinemanın ~rh~ugi biri harekat sahn<'>'inden uzak yer- ı :ı.z·y t. hak' d ı , tta b 

nu hıı.;usundaki gayretlerinde mu- " 1 e 1 ,;ın a ,,yana u 
lıalıer verilen ufak çarpışmnlar yangın iht·nuıli karşısın.la üst I lerde yapılan bu kabil müsade- vaffak olmalarından end* et- lunınuıı ve harbin \'e yabancı 
~~if miifrczelerinin atesler te·' katının boşaltılmasını i 0temiş -, relerin yeı inde olmaclı .. ını ve t mc·mleketlertie münakalat iın-
at tır· ]'•~bı·n ~t"'~.ı· iizerin<le hiP. bir' mektedir. Bu za a göre Ami- kanlarının a"•lmasının nntı"cesı· 

ı et mesi gibi bir mlruı ve ına- · ~ "' »v• ' 1 · - ' 
- . 1 • b'ld. · t' ınl Darlan yanız yıyecek mad· olarak halkın bıı.!!day ihti.•açla· .ı~etı haizdir. Fakat hu talep bir tlir!.' na- I tl'Sin o mıyaeagmı ı ~ ır., ., .ı 

deleri nal:kden vapurların harp nnın arzu edildıgi tarzda kar-
"'rııblw" Hı·ııtcrlandıııdaki zarı itıbara alınnı.1!1:,.tır. nu I.ıınJnıda aklslı•r af d 1 . 1 k•- ld - t b .. ' ·' gemılcri tar m an ıımaye e- şı anma ..... o ııgunu e aru>. 

11ı .. , K ı· husmılarda tahkikata de\·an1 o- Londra, 10 (a.a.J Miista- tt· · l. 'll.. ""_'aalm kuvvetler in. ıı ra \'C j dilmesini kabul etmiştir. e ıımış ır. 
''1lblus hiıd!selcrinJen sonra hmmalı:tadır. kil 1''ran.'11Z a3ansı bil<füiyor: Geucr.ıl Weyı;anıl Bilahare amir.il Darlan söz 
lıaı.ıı f tfk Paric rıdyosu tnrafından alarak İngiliz ablukası alcyhin-
ı. . bir temas mulıa aza e ı - " ~ ""'~ Afrikaya dündii d~ bulunmuQtur. A--ı·ral Dar"n, 
"'tı b• d hafta tatilinde Brinon:ı atfedi- ~ ~ .... 

ınt-çhuldür. Mes'ut ır ogv um 1 Vichy, 10 (a.a.) - Ofi. Sab1k ablukanın, Lıgilizleıin da.ima id-
L'.• ' len "'" amııo.l l>arlanın, lngiliz. d. · "-l'ltrf'~: 

1 
Ha\'as - bil ırıyor: dia ettikleri gibi Almanlara ka 

){erenin cemberlenmesi ile Tertip arkada..~larınıızd n I• • ın hücumu devam ettiği tak- r:,,.neral W~ygand, bu sabah tiyen zıı.ı-.ır verınecli"ini tebe.rüz 
tı~ • 1n ·ı· h ı Naz.ı".· D~P' .<>lnnın bir Kızı dirde Fransız vapurlarına harp tayyare ile Cezai re dönınili}tür. ettirmiştir. 
L IU;ılmaktadır. gı ız aY_a - -.,-· • 1 w <l h k t' 
•tıv l 1 dünyaya gdmi~tir. Yanuy.ı gemı.len terlik et.ıneğe k~rar Genera eygan . are e ın· ı faref;llll Petain burada si>zc 
L ·vttleri ve toıx:uları a eş erı-, --~rdig•ı·nA dJ.J·r bulunan bevanal d"'1 evvel, Viclıy'deki ikametin· kıı.rı,aralt demiştir kı: 
~ ~aı ı kt ı b üsta11 uzun (jın' .. r ve el> '""'"'ynine "'-- .. - " k ld - ·· lı "l!ı ma a o an u m · I,ondradaki Fransız mahfilleri- di'n co memnun o ugıınu soy- ~ - Darlanııı hu wzlcrinin doğ-
lr~ .nıevkiin örarünii tayi_n. et: s .• a1letler dıleriz. lemi- tir nı olduğıuıa bir delil, A:man . 
~·k ı in çok bcklemiyecegımızı (\'eni Sabah) ni nı<'9gul l'tmektedir., İngiliz Fraııı;ız hükümctinin Afrika- lıLrın evvele~ miisa<ier' ettikleri 
-<tn siyasi nıahfiUcrinc göre bııF.lıca I daki umıınıi delegesinin sal:ihi· iki mil,.0<ı kental bu~da\., iş . Ot:derim. ~ .,..;'V'V'\.......,..,,..., ~-~ J ::. \ 

lt mcsi.'le, Almanların koııtrolıi yelleri teyit edilmekle l<ainıa- gal altındaki ara oi IE-ki Fraıısız- 1 ıiı(>siRt:Wda: 
" • tı dır v •· k altında buluna·,ı bır mı!'1.ıka _ mış, fakat ~:v11 i Z.'l.'llanda genı~- !ara iade etmis bııluıınıalnndl!". .._ ;•beşistan i~eı,krii1e .. doğru için cok ~:ı§tr cı . ı erıı uv- .

1 
. 

.,, 1• h · · dan ık'" hu h•"-rı•· ııc· ,1 -. M. . •tı mıştrr. Amıral Darlan, sö.ı.l~rine le· 
ı. ı.., yoldan i.krleveıı mufreze- vetler ava ve ar. zmın, ya1 ın, ~· ~= u v ~ G l \" dı Af 'k _ _, l . . •A ·'-
.. , • · " v. <' kad .. r Joihu r!d :"'• ırcscie- mera ,.eygau n. rı aya vam L-ue '· •ns:ı:ııy.!~ y&puwa· 
k · Y~ni yeni muvaffakıyetler cıkara .,.ı !,"İİ<.lüldcrı " cı:me- .. - avcl<:1 :.,den biraz sonra, Fransız sı icab eyli yen va.·~feler bo.lıı•11- i 
•~n k dırl u· k yi bılecekleı."dir. Bu gidi~, H- b.ıi; ~i.lır Bu hus · ta muht<>lif tef- Afri:-:ısı adına ana\-ata.na bag·ıı- de A!mruıların İn.,ailizlcrden dil· [ ~ nıa ta ar. oır ÇO yer- " 
~ l,n te\'cih edilen Guerilla ma garnizonuna kurtuluş • .. 1 'd &irler yap inı.akl.adır, ft.kal bir lı!: rl klarasyonu yapması belı:· ha iilicenabane ve daha ~ıcı 
~etindeki darbeler, müdafiler nıiyor. nokta dikk:ıte savan<l.ır: Pariı< lenm«ktcdir. olchı'•kn--ı sövlemi ir. ' 

Şir~ ctinı~zin 1941 seu ·i uielAdl? hısseds.rlar umumi heyeti. .:._.a:;ıda y ..... 
zılı maddt>?er h<.;kkında .;:Oruşmck ve k a. v~mek uu .. e 31 M<tt"l 911 l_r:ı .. 
hıne ra.stlıyan pazart • gunu SB..!t n . ltnL.1 Ank rada 'fürk.<.yc lş Ilank.ı
.sı UnıuUi .J\.lüciürlı1g:u b na , ,:ıda tc..-wr..ac . t: ... ~ ... rk.et e:..:ıs n u.k ı erum . .i 
m1.&ccibı.nc:e w-:ıw 1i h yete ~tır }{ cdc·-.:i: (ll.Jı hıssedarL.ı.ruı hiımıl ... urun
dukl~:1 ht.....c se~tı.ı ı \ -.va bLııu musbı+ ves:A..ıları topl:...,...t..d:uı bır h.ır .. 
ta C'\'Vel Ankarnda Tı.0rkiy,,. i~ Banka.ı veya ist;.ıobukLı Tü.Kıyc h;ı~da 

ş.i~et m.uan e!At nıerkezınc tevdt t'<iC'.:.f'k mYkal>ıllnde dühuliye k.lrtları t
malar: lAz.:.rndLı.·. IHtsedarların ı:ıuayynı gUn \'e ~au.c AukarJ.cLı Uulu.:ıma· 
ları ill:\ olunuı. 

:ttüz&kerat Rınnamesi: 
t - i iare mecr r~porunun o; ur 1 ası,, 

2 T..:.ı:ci. ço \c k.5.r..., z . .ır;:ır hC'S.tbının okunması, 

3 - '\!ı.irdk•;>lar raporunun okunm~, 
4 - \'ukarıd.ıki ~.:.!ddı~lerd y:ı ·lı e\'T;;ık Vt> ves;ı.ıkin okwnrnasır. .nu

te; kıp bu hu~ust.:ı ,.l~ temctt.üun .e\:ZJL hak..k..nda ınUzakere icrll!ollc kırar 
itt~lıazı '\'e da.re meclx ı ;ızoı üe :nu Dkıpl.;;.rın· ve mü.d:.U-ler heyct.nuı 

ibr. c.:ı 
5 Şirket e.ııas ınut:.ı c!~;ı.:ım i ınuciblnce mU.ddclleri. lı:.t>!a .iJaıe 

n1("cUs; MUl..!nı.n e.ri.n(' ye ilerı.n n e(· lı 1e11. 
6 H.iıdk!pl J·ıu C{; .. 'n • 
ı - TIC" ret ttanunuııwı :12'J v~ 324 tıncu maddcle:ı.ne 11?\ rı.K41 :J;ıre 

meı.:li.si .ıza .... lill! kendi na loırın;ı. g. ek ba.fka Jir1ı<c!.J.crin id. ;c meclısi 
a.~ı \·cya ınuduru SJ!.atl.le :i.rketı:r.'ılc ınua.melc ycıpabi.!meleriue mU$ıı;ı ... 
c!c .., erib:ıesı, 

G laue ruedl..i a.aJıZrna intihap ed~a Gen.erat !Lılil Ku\'u.-ı 

key!ıy~ı ıc.U1abuı.lll tas\•it!i, 
9 - ist:f:ı eden bir mUna.kiliin y'1ti.ne intihap edilen ~ri v ~crın 

intihan k.-ytiyeti.nin tasvibi. 



1 t 

Maaşını 
hesabile 

bala akçe 
alan 

A 

vaız 

Modern Türkiyede bu köhne 
Evkaf usulleri ne zamana 

dar devam edecek ? 
ka-

Bundan bir kaç gün evvel gar 
zetcmi:cin kari ~iitununda hir §ı
kayet mektubu intişar . etti. Şi
kayetin sahibi şehrı.-nizde De
mir Hafız namile maruf bir va
ızdır. Ka.rliıniz şikayet mektu
bunda halen Vakıilar idaresin
den maa.şını yeniçenler gibi ak
çe üzerinden aldığıru, fakat bu
günkü paraya nazaran bunun 
geçer akçe olmayıp ı•ek az bır 
para tuttuğunu yana yakıla 
anlatmakta idi. 

harp mulıabiri degil, o tariiıtt j 
Rusyanın Gordo Orenborg ,-ili<· 
yetinde cem:ıati islirruyedcn rna 
aş alarak, bir Türk mektebınclc 
hoca idim. Valtit gazct<!8i de c
rarun Va.kit isimli gazetesi idi. 
Ona yazı yazıyordum. ~onra 
yalnız Rusyada değil dalıa bir 
çek yerlerde Mısırda, Şanı, Ku
düs 'c Hicazda da bulundum. 
Dcmır Hafız yanlışı.mı bu şc· 

kilde düzelttikten sonra hikaye
sini ~ıı şekilde anlattı: 

f~hisarlar U. Müdürlüğünden :f I R A D Y O 
. BUGÜNKÜ PROGRAM 

1 - Keşif, ş311r.;:ıı.1c ve pli\r.ı rnucibincc idaremizin Kuroçeşıne liltO.ı\ 

bak.un evi rıhtım ve çatısının tamiri işi paz.aı·Jığa konmuşb.ır. 
il - KCfjif bedeli 540.79 lira m"vakkıot teminatı i0.55 liradır. 
ll! - Pazorlık ?.4/3/941 pazartesi günü saat 15 de K.abata'1a Leva- 8.00 

zım ve Mübayaat subcsindeki ulun konılsyonunda yaptlacskbr. 8·63 

IV - K~i! ve ~artname söz.O geçen şube.lan parasız. alınabilir. e.ıa 
V -· isteklilerin pazarlık için tayin oll':-:a'l gün ve S3:J.!tc kanuni ve- B,3o 

satk ve % 7 ~ güvenrn~ par:ılr rile birlikte mı:-ı.kUr komisyona miin:caatları 8•35 

cl755> 8.45 

=======-=-=-=-~-=======-c============ 

Kapalı zarf usulile eksiltme 
ilanı 

Yozgat nafia müdürlüğünden 
1 -- Eksiltmeye konulan is: 

12.30 
12.33 
12.50 
13.05 
13.20 

18.00 

11/3/19-11 &ALI 

Pr(\(ram 
ıı:~berler 

Müzik 
Konuşı:na 

1.1:üzik 
Ev kadın 

* Program 
Müzik 
Haberler 
Müzik 
Müzik 

* Program 

lS.03 Mllzi1ı: 

ı8.30 Konu,ına 

18.45 Müzik 

19.00 Miltlk 
19.30 Haberler 
19.45 Müzik 
20.15 Radyo 

gaz:etesi 
20.45 Müzik 
21,30 Konuşma 

22.30 Haberler 
22,45 Müzik 

23.25 Kapanı~ 

Yulr,at - Sorgun yolunun 12 ~+· 500 - 15 + 0.61 kilometrelerinde 
inŞa cdil.:cek •33758, lira 6 kuru~ keeitll imlA ve &Qse ile beş menfeı in
tjaatıdır. 

2 - Bu işe nlt şarh-ı.ame ve evnıklar pınlardır: 

Marangozlar Cemiyetinin 
toplantısı 

A - Eksiltme şartnamesi 
B. • . Muka"t"elc- proJ~ 

C - N:ı!ia işleri genel şartnam_r..d 
n Şose ve köprüler fennl şartnamesi 
E Hususi şart.name 

Jdarıı.ngozlar Cemiyeti. sene

lik kongrelerini dün Esnaf Ce

miyetleri daimi birlik bürosun

da yapnuştır. 

11 MAB'I 1M1 

Sümer Bank-.. 
VeırDü MaDlar 

PAZARLARI 

Müessesesi MüdOrlöğünden : 
lstanbuJ Trikotaj ve Dokuma Fab rlk.alarınclan llhrt iplik rontenja. 
D.llU henüz alıruyanlaı-ın derhal Sümer Bank Yerli Mallar Pazarları 
pamuklu satış servisine müracaat!:ın lftı.ımdır. 

Ayın 15 iDden sonra tevziat:ı nihayet ve.ı'ilccıak ve rnü:ncaatlar 
kabuı edilmi,.-ereık sahipleri tarafınd&D alınmD.Jan kontenjanlar ipt;1l 
edDecektir. 

Toprak Mahsulleri Ofisi 
Olisimizce aatılacak tmlann fırınlara gidecek gıu...Uarmı toplıyarak 

ka!olli isti.mal bir halde diledillmiz fabriltalardan bitisinc teslimi ifl P"· 
zarlık suret!yle ihale edilecetlnden allkadarlat1.rı martın 11 inci salı g;J. 

nU saat 15 te LUnan han dördüncü kattaki ofisim.ize nrii:racaaUnrı. 1817 

iLAN 
htt:utbul tanıfnttle oturın mö,terlferhıte bir kolayhk ~ak lttıkııdlle 

Bu enteresan hadi~c:ıin tah
Jıikini gazetemiz bir urkadaşı
= havale etmiştir. 

- Aksa.rayda Muratpaşa ca· 
mıinde üç yüz kuruş maaşı a•li 
ile c:uııi vaizi idim, zammı ile 
bin beş yüz kuruş kadar ~'<ii · 
yordu. Bir tensikat neticcsiııde 
l!J28 senesinde mezkür maaşmı 
kemldi, bu suretle sekiz sene a
ç• kta kaldım. Nihayet 16 6 !J3G 
tarihli ve 177728/1422 numara· 
lı tıır emir ile Sulta.nselinı ca
miı vüizliğine 20 akçe ile tayin 
olwıdum. 

F - Keşi! cetveli, tahlili flynt, metraj ) 
L - Proje 

B. KnAPP 
Kongre, kanuni formalitesine Boyahane ve kimyevi t.mb:leme fabrlkMı 

Şimdi sözü, dün bu Haiızı 
bularak derdiııi dinliyen arka -
da.'UIIl.IZa bırakıyoruz. 

~ ... 
ıtJaaşını akçe hesabı ile alan 

bir hafız bulunduğunu i.'ğr~ndi
ğim za.m:ın cv.v~li B.~\ indlm, 
niçin? diyeccksınız? Ç~ ""· bu ı 
vaziyet küçük de o:sa bı~ anane 
ye işaret etmcktedır. An ane .ıoo 1 
hanci sahada olursa olsun ''UJ>· 

b . A . • hesi?. güzel bir şeyuır.. n :ınc:cr 

Peki eledim, nasıl oluyor <.la 
bu zaman a.kçe üzerinden maaş 
ile tayin ediliyorsunuz? 

Demir Hafız: 

1stck.lıler Yozgat dalıni Encümeninde bu evrak ve şartnameleri göre
bihrler. 

3 - Eksilbne 24/3/941 p"2artesi günü saat 14 de Yozgat daimi encü
meninı:le yap1lacaktır. 

4 Jo:ksiltıneye girebılmek ic;in i8teklilerin 2539 lira muvakkat temi .. 
nat \:ennel'!ri ve bundan başka a~daki vesaiki haiz buluınneları lA
zımdır. 

A - En az on bin liralık yol veya köprü inşaatı yapm115 buhmması 

B - ihale tarihir,den 4 gün evvel müracaatla villyetten eksiltmeye 
girebilrccltlerinc dair ve:ika alr.n;ı.ları. 

5 - Tekh! mektupları 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat evveli
ne kııdar daim! encümene gt:t.irilcrek encümen reisliğine makbuz muka
bilinde verecektir. Posta ile göoderilecek mektuplar nihayet 3 üncü mad
dede y:ı;:;ılı saate kadar geln:ı.i~ olmn.sı ve dış zarfının mühür mumu ile iyi
ce kapat•lmış otması şartbr. P~tada olan gecikmeler kabul cdibnez. 

c.l ':'29"> 

uygun bir Şekilde Cereyan etmiş ÇemlıerHta9 l<arpal"~ yeni bir fUbe ıoçtılınt bildirir. 

ve hesap ve çalışmalan tetkik •--llİİlll--İmllİl...:=.ııllıiııııİllliımiııliııııııııillıiiıiıiİllllllliııııııiıı---
edilmiş ve ittifakla kabul edil

miştir. 

Bundan başka memlekette a

ğaç sınai mamulatınm inkişafı 

i~in bazı tedbirler alnımuı ks,

rarlaştırılmıştır. 

Büro, mesleklerine ait yapı

lacak her nevi taahhüdatı ka -

bul etmiş ve kongreye nihayet 

wri!miştir. 

Kaşeleri 

diyan lngiıtcreye aıt bır ~ek 
9CYler duynı•ış ve okı~ııuşuzdur. 
Mesela bir gün ircn ı kaçıran 
beşinci Jorj o güntlcıı s'>nra. •··~· 
rayında büyük du vo.r saatır.ın 
daima yarım s..at ilcı i alınma,;ı
nı emretmiş Ye .:el:izinci Eu· 
vard kral olunca ilk ışkriııden 
biri saatin d.üzeitürr:cC'..ini cmrcL 

1 

mek olmuş. . 1 

- Vallahi or:ı.sını ben <.le an
J:yamadun, belin de burasının 
Yakfı bu şekilde yapılmıştır. &~ 
bebiııi pek aıılıyamanıakla bera
beı· maaş vakti geldiği zam;U"ı 
bir ak<;enin kaç para tutacağını 
cJüşiine düşüne muhasebenin yo
lunu tuttum. Yaptığım hcsapl<L
ra nazaıan maaşımdan çok ü
mitli idim. 

tld~:a:ti~~.\~·33~:11::aı~=~:::!!n~0~:u,ıur. Pa- "Veni Sabahın,, 
zarlık 2/4/1941 çarşamba günü •aat 15.30 da Büyük Postahane binası ı'la~ n fı'yatları 

BAŞ, DIŞ, GRiP, 
NEZLE, 

ROMATİZMA 
ve SOGUK ALGIN
LIG/Nl DERHAL 

KESER 
kar:;ısında Valde h:ın içinde ikinci k"ta 23 No. da umumi depo muhasipll-
ii oda .. •rıda top~::nncak müdürlük alım satım komisyonunda yapılacaktır. K.r. 

Muhammen tedeJ ı287 lira muvakkat teminat 96 lira 53 kuruştur.11 Başlık maktu olarak 750 Bunlar arasında siiphe~L?. en 
gmeli yüz seıc h:ırp!criuıkn 
kalma bir an'anedi:·. Yüz r-cııe 
harplerinde Fransız d0Panm21;ı 
bir gün İngiltercnın ~I:ınş ~.:ıhil-1 
!erine adam akıllı bir h:ıskın ya 
par, bwıun acısını unutanııy,1n 
İngilizler o tarihtrn simdiye ka· 
dar babadan oğula i:ıtikal ctmnk 
üzere büyük maaşlı bir memu
riyet ihdas ye ~Ln;; sıı.lıillrrııı
de bir gözeUcme ye~i L:urarbr. 
Harp olsun sulh olsun orada her 
gün yazifedar bir arl:ı.m kuleye 
çıkarak Man.~1 gözetler. 

- Neden? dedim. 
-- Çünkü; -Demir Hafız her 

Talipll'rin şartrı..ımclITTni gönnek ve muvakkat teminatlarını yatırmak 

üzere calışnm günlerinde l:kiyük Postahane binası birinci katta idari kalem Blrinci saJfada santimi 500 DEVA Kaşelerini 
1/er eczaneck ora,xını;r,: şeyi tarih ve numara ik SÖ)lii· 

yoruu. Burada da tarih ve nu
marayı söyleroeği unutmadı- bir 
gazetede okudugııma nazar1n ı 
Sultan Süleyman Füzuliye .rn
cak 2Q akçe maaş veriyormuş. 

levazım kısmına, eksilbnc gün ve saatinde de 940 mall senesi için mu- lkinci ,, ,, S50 
teber Ticaret Odası \'C$3kası ve muvakkat teminat makbuzu ile birlikte Uçüncü ,. 11 300 
komisyona müracaatları. (1738) Dönlüncii • ,, 100 

İlan tashihi Beşinci " .. 15 
Gazetemizin 7/3/1941 tar.hli nüshasında intişar eden lstanbul P. T. T.. Altıncı " " 50 

Müdürlüğünün 330 kilo knl.:y ah:ru il5.nında Ticaret Odası vesikasının r--------..,;~----I 1 Devlet Demiryolları ilanları 1 
ilan tashihi 

Bınılan düşünerek Demir Ha
fızı ar:ı.mağa çılıt1~:1. Nihayet 
Beyazıt camiinde c:ımiiıı ıı:r:amı
na Hafızı sorarkc'1 t,., zat: 

- !şte dedi. Haf•z Mehmet 
Efendi namaza giC:'.y~r. 

Ben cıunic girinceye kadar 
Hafız Mehmet Efenui nwıa:-.a 
durmuştu, bekledim, namazını 
bitirince yanına gittim ve ken· 
dimi tanıttım, Hafız Mehmet 
Efendi beyaz sakallı mavi göz
lü muhterem simalı bir zattı. 
Derdil:ı alakadar olan hirini 
görünce pek mcm.'1un oldu. Q. 
nunla Beyazıt camEniıı ark:ı.aın
daki çınarlı kahvede oturduk. 

Bana derdini şöy!c anlattı: 
"- Sizinle dedi txrnz da rı1cs

Jektaş sayılırız. Ben de Rııs • ı 
Japon harbir.dc \'alut gazetesi
ne yan yazıyordum. 

Muhasip bana Ankaraya "o
rulacagmı söyledi. Bu suretle 
tam yedi ~ene geçti ve ben bu 
müddet zarfında yine hiç bir 
maa.~ almadım. Sonradan öf;'Ten
dim ki bir akçe bugünkü para 
ile 10 • 11 kuruş arasında bir 
para tutuyormuş. İstida fö bu 
bir sc·nelik maaşımı istedim. Ce
vap olarak ta istidamın Vakıflar 
meclisine havale edildiği ve ma
hiye elli kuru§ zammı ile b~'ra
bcr tayin edildiğimi öğrc.>1dim. 
Şüphesiz bunu kabul etmediğim 
dC'J1 mr,aş olarak bu tayinden 
>ıimdi ye kadar hiç bir şey al nıı q 

değilim. Ondan !Ji'nra Ankaraya 
bir çok maka.mata istida yaz 
dını. Bu sene seneliğim , aylı -
ğım belli olmadan bana ıı.ltı 
yüz kuruş maaş bağlandığı ce
vabı geldi ve senelcrdcnbcri bu 
mesele hallolunam:ı.dı gitti. .. 

D<:mir Hafızın 8 scnedc•ıbcri ı 
devam edip giden akçe hikayesi 
bundan ibaretti. Bana biraz da 
mazisinden bahsetti. 

940 ıeneşi olarak yazılacağı yerde 9'll Eenesi olarak yanlış neşredildiği 

&:örülmüştür. Keyfiyet tashihen ilflfl olunur .. 

İstanbul Hava Mıntaka Depo 
Amirliğinden: 

Bir makinistle bir marangoz 
alınacaktır. 

1 - Depomuzda ücretle çallşmak üzere bir tayyare veya otemobil 
makini.stile bir marangoz usta::;ı alınacaktır. 

2 - Askerlikle alakası olmıyan isteklilerin imtihan gün ve ~ra.i.ti 

anlamak iizere en geç 15/3/941 tarllıine kadar Yeşilköy bava mıııt.aka 
de.po iırnirliğine müracaatları. 

3 Sanat okulu mezunu tercihan alınacaktır. (1829) 

Denizyolları İşletmesi 
Kooperatif Şirketi İdare Meclisinden: 

Şirket!mizin 1940 senesi bi15.nÇOsunu tetkik edecek olan umumi bey&
ti içtimaı muayyen günde ekseriyet h!sıl olmamasnıa mebni 26 mart 491 ! 
tarihine müsadif çarşamba günü saat 2 ye tehir edilmi~ ve içti.marn Top
hanede Kıh.vuzluk servisinin bulundub>U eski yolcu salonunda. ak.ti takar
rür <.>ylcmişt.ir. Orlakl.ırın mezkür gün ve saatte hazır bulunmaları ehem
miyetle rica olunur. 

Müzakere olunacak mevat: 
1 -- İdare meclisi raporunun kırraati. 
2 - Mürakipler raporunun kıraati. 

BORSA 
10 Mart 941 

Londrt 
Nevyork 

Cenevre 
Atına 

Sofya 
Madrid 
Belgrad 
Yokohama 
stokbolm 

Afılıı •• 
kopı .. ıı 

1 sterlin 5.24 
Dolar 132.20 
t.sviçre Fn: 31..-

Drahmi 0.9975 
Leva 1.6225 
Pezeta 12.9375 
Dınar 3 175 
Yen 31.lJ75 
bviçre kror; 31.00~ 

Eeh•• ve Tahvlltt 

TahviJJt üzerine muamele olın:ı-

mıştır. 

Zayi 
Rize nu!us memurluğundan aldı

iım nüfus tezkeremj, 236 ıncı alay

dan terW.. vaikamı ve 939, 940 yok
lama kAğıUarımı za7i ettim. Yenile
rini alacağımdan eskilerin hükmü 
yoldur. 

Barz.ilay Benjamen kumpanyası 
ikbal vapurunda Rizenin Küçıik 
Cami :köyünden Mehmet Tarakçı 

Gazetemizin 10 mart 941 t.arıhli nüsh~ında neerolunan Devlet Dcnıit 
yolları umum müdürlü.ğwıe ait t;ı.ri!eler ilıirunın 3 üncü maddesindeld 
•Şebekeleri> kelimesi sehYen •ŞubPleri> tarzında basıldıgı görülınıi~tur 
Tashih olunur. 

TÜRKiYE CÜMHURIVETI 

ZİRAAT BANKASI 
Kurul\11 larihi; 1B88. - Sermayesi: 100.000.000 Türk lirası. Şube ve 

Ajans adedi: 265 
Zirai ve Ticari her nevi banka muameleler!. 

Para blrlktlrcnlere 28800 lira ikramiye veriyor. 

Ziraat B..,kımnda kumbaralı ve ibbal'$1z taso.rruf hesablannda en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile a1aj:ıtl.aıd 
pllna göre ikramiye daiıt..!ıacaktır: 

4 aded 1.000 Liralık 4.000 Lira 100 aded 50 Liralık 5.000 Lir• 

Birom şaşırdım. Demir Ha- 1 
fız bizim, bclki de dünyanın ilk 
harp muhabiı i mi idi? Şimdi bi
le dünyanın büyük gazetelerin
den bir çoğunun yapamadığı bir 
şeyi bizim tA Rus . Japon har· 
binde yapmış olm::.ını1. do~usu 
pek hoşuma gitmişti. Bunu ken
disine söyliyerek tebrik ettiğim 

1 
zaman Demir Hafız: 

"- Ben dedi, Maarif mektep
lerınde uzun senel~r hocalık et
tim. Bunu, Babı Meşihatte yapı
lan bir imtihan neticesinde ka . 
zandım. En son olarak Maltepe 
Askeri Lisesinde Türkçe mual
limliği yapıyordum. Oradan te
kaüt oldum.,. 

İkimiz de ka!kınıştık. Demir 
Hafız ayrılırken: 

3 - 940 senesi bi~nc;o ve kfırü zarar hesabının tetkik ve tasdiki ile ============== 4 • 600 » 2.000 a 120 • 40 > 4.800 ~ 

- Yok dedi, yanlış anl:ıdı- ı 
nız. Ben Rus . Japon harbinde 

Dediler. lnatçı kamarot mcr-

"- Bu işin h:ıllini sizden bek 
!ivorum dedi ve arkamı elile ok
şarken elim de uğurludur eledi. 

idare meclisi azalarının ibrası. 

4 - Müddeti hitam bulan idare mecli9i azalarile yedek azanın yeni
den intihabı. 

5 - Mürl(!cti hilanl bulan ıirket miirakiplerinin yeniden intihabı 

6 -- Mürakiplere verilecek ücret miktarının tayini, 

:r~~r~:~~e~~~~~;~~~r~: Bı·r çalgıcının seyahatı• 
~:faÇ~;z~un:;a~~c~~~~~ 

1 
r 

ben on:ı göstereyim, ·----lllll-m::ıııı::ıı=ıını'5!!1ımı~am 178 •ırııı::=:mııııı::llLlm::ımm:;:mıı•--=-•1 
Diyordu. Yt!karı uoğra bak .

1

. 1 

tım, herif yumruklarını a~ağı adaınu benzemiyor! Yalnız pek 1 lüzum yok. ['edi!er. 
doğnı sallıyordu. Yaııımdakı acemi, bunu kamarotu dövdür • \ Dediler. önlime düşüp merdi- - - O nasıl lakırdı? Vapurun 
vapurcul:ınn kamaro.:ı. yarctı.m miydim. Doğrudan <loğı-uya venden yukarı çıkmağa başla - içerisini altüst etti, yolcuların 
elmiycceklerini bilecm, hcrıfı 

1 
kaptanın yanına götlirelım, kap- dılar. Yukarı çıktık. Kamarot parmaklarını, kollannı ısırdı, j 

yine <löver, pastırm:ı.;;ını çıka - 1 tan bir iki tekdir eder. hala: benim dişlerimi kmlı. Haydi di-
nrdını. Dediler. Vapurcuların bu ka- - Nerede o çapkın? yorum. , 

Ne olursa olsun ihtiyatlı dav- rarı üzerine o katlar se,;ndim Diyordu. Herif beni gorunce - Biz burada adam dövmeğe 
ranmak muv:ıfLlttır fikri ile va- ki.. Az kaldı heriflerin boyıııma üzc~ime davrandı. Ben etrafa mecbur değiliz•• Kabahati var
purcular:ı: sarılıp öpecvktim. Kamarot !ur- göz gezuirdim. Vapurcular da sa kaptanın yanına çıkarırsın. O 

_ Aman arkadaşlar, siz ga-
1 
sından merdiven başında. tcpiuip hiç herife yardım etmek tarıf- cezar.ını verir. 

yet iyi adamlara benZlyorsunuz., duruyor: tarı değildi. Hemen yaınrukla • Bu zamana kadar parmağı 
Beni şu ha.in kamarotun elinqen -- Hala orada ne yapıy0rsu-1 rımı kaldırdım. mrılaıı yolcu ile diğerleri vak'a 
kurtannız. Görmüyor musunuz, nuz? Şu canavar herifi yukan - Hiç üzerime gelme, yüzünü mahalline geldiler, benim ca -
beni merdiven başında bekliyor• çıkarınız. 1 gözünü parçalarım. n.war olmayıp kıyafetsiz bir a-
Çıkar çılan:ız tokatları, yumruk Diyordu. Ben vapurcular ile Dedım. Bu tehdidin faydası dam olduğumu görünce: 
!arı suratıma indirecek. Halbuki kamarotun pek iyi geçinemedik- görüldü, herif iki adım geri çe- - Vah, zavallı adam! Bıra -
benim 0 kadar kabahatim yok.. !erini anladım. Burulan cesaret kilerek vapuı·culara: kıruz ~u çocuğu! Sabahlan beri 
Rica ederim, siz önden çılnruz, alarak: _ Görmüyor musunuz? Ser- çektiği korku yeter. 
ben arkadan gelirim. Yoksa - Patladın mı be adam! lş.. seri beni dövecek? Niçin yardım Dediler. Hatta parm" "mı kap 
yumnıklardan kurtulamıyaca. te geliyorum, bakalım ne yapa- etmiyor sunuz? Çapkı.u yaka • tığım yolcu bile: 
ğım caksın? Şimdi bir yumruk taka !ayınız, bir güzelce döveyim. - Vah vah! Valaa' ıim par 
D~dim. Vapurcular birbirleri - tana vuracağım. Dedi. İyi kalpli ada nlar: mağım pek çok acı . ,_. z·rarı 

ne: Dedim. Vapureular: - Bize ne? Sen on ı dövecek- yok • 1 
_Adam sen de! Bu fena bir - Swı swı! Fazla lakırdıya sen döv.. Dedi . Kamarot bir türlü yedi-

Sahibi; A. Cemalettin Saraço!]hı 

Neşriyat Müdürü: Maclt Çetin. 

Baaıldıgı yer: (H. Bekir GUraoylar ve 

A. Cemalettin Saraçoğlu matbaı;31) 

4 • 260 • 1.000 • 160 • 20 • 8.200 • 
40 • 100 • 4.000 > 

Dl KKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan ~ağı 
düşmiyeıılere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasiyle veri!~\ir. 

Kur'alar senede 4 dela ı Eylül, ı Birincikanım, ı Mart vo 
1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

ği tokatın acısını unutamıyor, 1.ı•m•••-••••mıımı•lllİiım••• .. •••••~· 
bcbemehal bir dayak atmak 

D. 1 .imanları 1. U. Müdürlüğünde:ıı 
M41ıfif bedeli Muvakkat teminatı l\1cvkii 

!azım geldiğini söyleyip duru • 
yor, öfkesinden yumruklarını 1 
sıkıyor, dişlerini gıcırdatıyor, 
homur homur söyleniyordu. Ben 2389 46 179 21 Çanakkale - E<:"eabad •M•Ydo6' 
cesaret aldım ya! Üçüncü defa 2863 93 214 n Karamürsel si'' 
kamarot gözlerini açıp berıhn Keşi! bedeller! ve ınu\rakk~ıt temin:ıt miktarları yuk:ırıda yaıılı t 
üzerime yürüyecekmiş gibi bir 1-rinin tamiratı acık ek~iltmeyc konulmu~tur. l1" 
vaziyet alır almaz hemen herife !haleleri H/3/941 tari.lı.inc rasUıyan cuma günü zaot 15 de Galstn ~ ... 
dilimi çıkarıverdim. Bu zaman tımındaki ınnum müdürlük binasında toplanacak satın alma komisY00· 
kamarot o derec~ hiddetlenmiş d:ı yapılacaktır. lif• 
idi ki eline geçmiş o1sam o iri, Şartname ve teferruatı her gün sözü gcçen komiı::yond~ göriih•t. 
sivri dişleriyle beni yiyeceğine •1436> 'l 
hiç şüphe yoktu. Benim bu hare =====-=-=-::.-=================::::;:;--· 
ketim üzerine yolcularla vapur
cuların da kahkahalarla gül -
meleıi herifin bütün bütün hid
rietini artırdı. 

Bir iki kişi araya girdi, kama
rotu bir tarafa defettiler. Beni 
de kaptanın yaruna çıkmakt~n 
kurtardılar. Bana bu kadar iyi
lik eden, alelhusus parmaklarıı~ 
ısml:ğıın halde kesesinden iki 
lira çık:ırıp veren yolcuya bir 
nişanei ~iikran c1 

"'
1
'\ üzere, hc!j 

altı ayıl ın beri ak ?" ~tmedif.im 
Ee8İm ile salonda şarkı söykme
ğe kora r verdim ve maksadımı 
yolcul•ra ela anlattım. 

~Lrkam var ı 1 

1 
Beyoğlu Vakıflar Müdürlüğü 

ilanları 
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Y~k· rıda .~az.ıh gayrj menkulle!"in cııkaz.~:.ırı 15 gün müddetle f>r 

ır.ok uzcre muz".ycdcye konulmuştur. lhalolcri 26/3/941 çarşaml>3 JJ'"'J 
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