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lutgaris tan 
ve üçüzlü 
misak 

-ı 
bugwis'HDD ~ misakı-' 

INGILTERE ·1URKl
YEY GUYENiYOR 

.. ginneal Balkaa:lal' iıllıeri~ 1 
~ lle ftD bir t4R yap&-

1 Ş S "" lu ı· . li H . . ~ bir mabt,.cti bib clıfıiDd". ı • araçog na ngı z arıcı ye 
~a.r Bulga.ristlllu l8öl& 1 N d A ı f .. d d. ~ artık bir sebep g6nnlye- azırı ve a te gra ı gon er l 
cıeılderdir. Çönkii Rammıya)'a 1 
~ugo gibi Bulgn.ristana da 
~tan ~ j,.tedildtıri ka
dar talbn v~ ~rl>iJe orduları 
l:Dnderebilirler ve bütün .Bul
&ariiıtnıu istedikleri pJJI llÖ

lllfu.ctliltrler. Bunlar ~ 
bulgaristııtm alBkadar ede-

- bir IDMtJle olmakla kalır. 1 

~: Bibey:in Cabit YALÇl11. 

Yugoslavyada· Alınan Ordusu 

1 
memnuniyetsiz- Bulgaristandan 

lik haşladı · geçerse 

Bulgaristan1n Üçler Sovyet Rusya şim-
Paktına girmesi diden itiraz va 
Yugoslavyada iyi protestolara 

karşıtr1nmadı başlamış 
--o~-

l Gene4 Kurmay yenld 
800 bin kişi aillh 

altma ç ğırdı 

~--

Taa Ajansının eski 
bir tekzibi 

manalandırıhyor 

Ankara Radyo Gaz.et .. i 1 1 !-___ _! ..__ __ ___, 
Ani.ara Radyo Gıı:ıelcsi 

Dün akşam Ankara~ p
.zetesinın verdiği ~nlfımat& göre 
Bulgarl&nıı ÜÇier paktma gir -
m.esi Yugoeia\'yada hiç de iyi 
karşıbmmaroı~. Ylıgoaiavya 

başvekili Peştede bahınctuğu 

bir sırada bu haberi ahr almaz 
sür'atle hWrumet Dlıı" lııotrine dıÖlı 

t mötıtüı". 

Jfevyorktan Bükreş men§eli o· 
lara.h: verl1en bir ha.bere göre 
Ahnanlerın Bulgaristandmı g~ 

mek ve Bulgal' topr.aklar.ından 

Yunanistan veya her hangi bir 
istikamette asker sevketmek ni 
,eueri öıJerine Sovyet. Rusya ta
rafından deriıai itirazlar senii
Dıe ~. 

,.cıı:::ııızm::::: 

idare Yeri 
• Raruosmaniye, No. 84 İBtanbul 

"'9lpoat: yat SABMI ı.tanbul 

TELEFON. 20795 

Her yerde 5 kuruş 
__ !2Z2!!!22223 

! Atatorknn Hayatından 
Yazalmamış Hahralar 

-
Mustafa Kem.alin - - . 

mükemmel ahlakı 
Ben onun tam ve kamil bir ahlakla 
bez nmlş olduOunu Aftafartaların 

birinci günü gördüm 

=:::::::;:~::::: ... Yazaq : Cevat Abbas GürerJ :=:::=:::::::: 

AtılıaM.. (Telıo/OflİÜJ) : 

b ulgarlstan Hariciye N~ ..a zın Filof bu defa kern:h
~ni tedavi ettirmek için değil 
liuıgaristana şifa vermez bir 
~talık ~amak ıçin yine Vi
)ana, yolunu tuttu.. Ciano Ro
lXıadan Ribbentrop Beliinden a
ğa dü~ gafil bir si.wiin ka
IUtıı emme:v e atılan öriimcekler 
libi hemen kontular. Şu satırla-, 
tbı inti~a.r ettiği dakikada şiip- 1 

~z ki üçii.-'.Jü mısaka bir kur-ı 
ban daha. iltihak etmiş bulmıu
fı~· ÇilııkU dikkate şayandır ki 
~-u:Uü nllsaka Slow.kya ve 
lııtr#'aristan gibi bazı devletlı:rin 1 

de resmen iltihak etmelerine 
~en adı hep uçler misakıdlr. 
biğerlcrinin hıç csamisi oltıın-
1:tuYor. Bu tesadüfi bir M de
&ilctir. Ür,lcr misakı Avnıpa ve 

. 1 Bu haberin yqıhnası ü:ıeriÖe Bu haber henüz katiy.etle te • 
8'J'ilt etmemi(? olmasına rağ -ı 
men doğruluğuna hfik:medilcbi -
lir. Çünkü evvelce bu mıntaka-

' Yugoslavya ~ Juırma.)Jl mii
da.faa tedbirlerini !fiddetiendir • 
miş ve )"elliden 800 bin kişiyi 

siWı altına daVet ectsıek ordu
yu lliir'atle takviyeye baıjamış
tır. 

1 

Ja Alnıaıı askerlerinin..8EWki hu-
snırunda Sovyeıt Rusya.nın mu -
vata.kati alındığı etrafmda Al -

(Botıu myfu 5 su ... de) 

, 

IA 
1 

şam Kız S n'at 
Beyoğlu okulunun kış 

~rika ile uzak Asyanın mu- l)stte 1ng1Jlz H~ N.-ıa .8af\lelDOm1zle ~onıtRJ~•H· 

• • 
sergısı 1 

1 

ltaddcratına hükmetmeyi kur- Altta »ı:. Edcaı nirk ..u..at w1ıı:tıı•• beyaııı'1ta buluauyor' dün merasimle açıldı 
. 
J 

l'lıus üc devlet nr:unnda bir ta· 
~kküm anlaşmasıdır. Bir efen
dilc1 \ri' ?.ımirlcr anJa,..cunaS>dır. 
Sonradan rna ıltihak edecek 
devleti r bu Uç efenôınin eroır 
~e hükmü altında ynşsmeğa ra
tı olmuş bendclerdir. Onun için
~ı· kı Bulgarıst.anm üçler misa-, 
-11.ına iltihakındmı bahsederl{en 
Yeni bir kurban tabirini kullan-

1 
dl}:, Yoksa Bulgaristan ~ter 
ll'ıi ahına Almanya İtalya ve 
Jnpony:> ile nıüsavı aklar ve sa-ı 
lfthiy ·tlPr dniresınrle girmiş ol
Çaydı nihn.yet ortndn. Bulgaris
tan menfaatlerinin hangi taraf

Londra, 1 (a.a.) -Ankarada'I 
tetkik edUen btiti.in meseleler 
fu.erinde iki hUkumet arasında' 
tam bir mutabakat göı:ittdilğfuıe 
dair neşredilen lngi~ - Türk 

tebliği, matbuat tarafından hft
kikt bir tesanüdün hararetli bir. 
l<•?,ahürii olarak te1f1kki edilmek 
tMir. Bu t.cbliğ İngiliz. T!1rk it-

( .som. aatjftı 5 •. 1 de) 

Çok he 
r klı 1 

c nl ve me· 
röportajım z 

ta olduğunu iyi tayın etmek ''e
Ya edememek meselesi bulu
~llrdu. Şimdi Viyanada Filof~ 1 
1lllıaJadığı muahedename haki- ....._ 
kattc bir f eragnttir ve emı.ret ' 

Antalya ve havalisinin işgal devreleri 
hahralarını toplamak üzere gönderi· 

len "Daniş Remzi Korok,, 

• 1 r 

lWralat' Mustafa Kemaüu Çanakkalede alının~ bir resmi 

ı l~===========================(Y=azısı:=;;==3=im=·=c=ü=sa=·=yf=a=mı===zd=a~) 

r.,.,,..~._.,.ttlB,~~~·~:;~-' ~~· 1 Yunan-İtalyan 
1 harbi 

----<>--

İki ltalyan tayy resi 
alevler içinde 
düşürüldü 

.. 
B .. yük 1 gi ·z 

taarruz• 
--<>-

Ba~vekilin bu vadi 
yakında tahalrfru~ 

edecek 

kil re~i devlet sıfatile hür ola-
"esil\cl.~ıdır. Bulgaristan mti:sta- 1 18 Ay ltalyan 

albnda 1 
jerpie tasaletleri tepıir edtıD canlı mek~p mankenleri 

'.A.tina, 1 (a.a.) - Atina. rad
yosu dün a.kl}am matbuat nezare
tinin harek.Rt hakkmdalri tebliği· 
ni neşret:miştir. Bu tebliğde bil-
hassa. ş<;yle denilmektedir: ı 

Londra, 1 (a.a.) - Almanya 
ya karşı lngilterenin daha bu , 
yük bir taarruza geçecegıne 

dair bafı-vekil tarafından yapı -
lan vaad, tahakkuk etmek ÜZ\.'

redir. l'tı.k yaşamaktan artık vaz geçi-
j'or. Almanya Be İtalyanın se_yk ı•şga ı ı• 
"e iıfaresi albnd.a yaşamaga, ( 
~ıanu tensip ecfoceği JOlda ~ T rablusgarp-
ru~cğc razı oluyor. ~.balri- lamt He beyecenla bir bOyU.k r~J 
katıeri mıhver devletlerinin !}a· • ....____.__..... Bı·ngazı· 
tafatlı veya aldatıcı ~e na&. .. ..__....., 
terctime edersek Bulgarietan kad 
~\lrupamn yeni miss.kuı& ilti- Bir iki gun·· e ar neşre Ant.tan Kilisli kıdemU 
~k P.tmiştir demelDe iktifa ~ yUzbaf' Arslan 

bıliriz. başl Beki • • 
Biz Bulgarıstan bcerlma_ ~ ıyoruz. eyınız. Bugu·· D 5 İnci sahife-

lee rnutcesmfiz. Fakat ta:bildir 

ki 13 ... igardan fazla •. Bulpr o~~-"""'!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~ mizde okuyunuz. 
~Lyız Bulgarlar gonW nmsue ~ ,_y; . .r..dini· de m··~·--: old11Ö'1ı-ı kendfi·~-~- ~ ...... b'- c=k .... _._ .... ,_ _______ __ 
"U iı;i yaptıktan sonra onun na· -ı:o· vu ~1 

-- te k:iy
1
am6 1.ü'::::.2 ... '7 d;-=:et°: • 

trıına matom tutmak bize düş- na. göre Yummistana kup da. ~...... -----------
lnc.:z. Çü"nkü bizim düşüneceği • müteanv.ane bir harekete ki- meyiz. Şu halde diyebiliriz ki •--HAR p '\ 
11'1. ~.. .)'9IIl etmemesi icap eder. Bugün i Bulgaristamn üçler misakın& ~ -
~z .Yol Bulgaristanın üçüz u normal vaziyet ancak bu sıı-1 girmesi Balkanlar üzetoinde ale-

~ısaka. iltihakı \\zerine ~~nk retle dlivüntllebiliT. Bulg&ristan 1 ni ve fili bir tesir yapacak 
tJı v.:ı.ziy~tinde husule 6="""c bu nomıal vaziyeti ihW etmeyi mahiyeti haiz değildir. Alınan- VAZ i y ETi 

avvuı ve bu tahavvülftn Türk u~ı..ı.eb· k •- ı 1- Bulgan·stanı istil& için artık tnl'nfnatleri bakımından icra daha m 1~ 1 unıma.yan wı.· ULI. 

edeceği te~irdir. ahhütnameı&ine rağmen göze a- bir sebep görroiyeceklerdir. Çl1n 
. llulga.rlann Türkiye ile düıı lacak mıdır? Biz .komşumuz bak ·ı ırn Rumaııyaya olduğu gibi Bul-

bı · kında şu im bir llltizan bealiye- garista.na da açıktan açığa UJW. 
l r dostluk beya.nnamesı imza- - · Bin aı b · diklen· kadnı· talı'm ve ·~~ı·ye ar·k Türk" aleyh" cek degilız. aen ey vazıye-1 ~u 
<i en bugün ıye m- ti Bulgaristanıu sözü ve imzası. ordulan gönderebilirler 9e bü-
e tnutca.rnz bir siyaset takip ....ı~ k t'l d" tün" Bulg~..:...+~-· ;.,tcdiklen· gı'bı· ttın - ki "hti 1 na ria-..t ıı:ıu=-VE;• anaa ı e u- t41.u:n41u '° 

ege kalkışaca arma 1 ma ~" h k · ı ··"'milrebilirler. Bunlar ancak "erilemez. Anlaşılıyor ki Bulgar şüneceğiz. Böyle are. et etti- ~ 
~ i.içler misakının kendilerine ğimiz takdirde de _Bulg~istanın Bulgaristanı alikadar edecek 
'<1.h üçler misakına gmnesılC' Bal- bir mesele olarak kalır. 
,, ıniJ edeceği vecibeleri şimdi- kanlar ahvalinde mantıkan bir Alman askerlerinin Bu',_...w._ 
"c.: kadar mevcut taa.hhütlerile '6 .... ....--
~lif etmek yolunu bulmuşlar- değh~iklik olmaması icnh ettiği- tandan geçerek Yunanista.na. gir 
~~l'. Şu dakikava kadar başka ni söyliyeceği7. mesi yahut bizi tehdit etmek 
;r1u dilı}ünmeğe kendimizde I.Akin Bulgaristan mihver: ihtimaline gelince Bulgaristanm 
~ gönneyiz. Bulgar devlet a· devietlerile ittifak etmekle açık- üçler misakına iltihak etmesin
~tn.lannın yapacaklan beya- tan ac:ığa lngiltere ve müttcfık- den evvel bu ihtimal ne derece
~t,. Bulgar matbuatında yer a- leri aleyhinde bir cephe almış- ı de mevcut ise bugiin üçler mı
~ neşriyat bu bapta bizi da- tır. lngilterenin dostane ihtaria- sakına bir. Bu~gadcr i~zastnı~ 1!' 
.A.!a ıyi tenvir edeceği şüphesiz- nna omuz silkmiştir. Bun.un ııe 1 il.ivesi neticesm yıne aynı 1,.i,Ç· 

"it O · · TU k Bul gı"bi neticeler tcvlid edebılece-
1 

recededir. Ne artmıştır, ne ek-
ltl~· nun ıçııı r • gar d ı el sı·Jmij;ltir. 't.-.e bundan dolayıdır lıhn--'--'"'erinin' bu son hAdise gıw"ni Bulgar devlet a am arı - ··-ı ~ 
:ti~~ - · ·· ki Jillof'un Viyanhda kabul etti-\.. lnth:eakıp alacağı ,,ekil hak- bette uzun uzun dü.şünmu. ve W· t . diki' h ld alnı 
~da kat'i bir hllkmtl ancak ölçmüş olacaklardır. Maamafih gı eeare IJlm a c Y z 
"lt ka ml~ bı.:..:.. n ... 1er misakın& iltihak etmek bir Bulgar feliketidir. Balkan-

'-- -Ç_6 .... sonra vere .ucu. ~ lardaki vaziyeti ne iyili"~, ne 
ı\...~adığımız T.ftrk • Bulgar Bulgaristan için İngiltel"(' He o-
~~ muahedenamesi Bulga- milnasebetlerini kesmek ve har- fenalığa doğru çevirebilecek bir 
~biç bir devlete kar.şı ta- be girmek gibi bfr mecburiyet barekc~~~Cl.wa va,.L'l'W 
--wa bir ıôyaset takip eıtmive- tazammun etmez. Buh!aristanm ~ ~" 

Libyada yeni 
harekat başhyor 

ı 
YAZAN: 

Em•lcli G•n•r•I 
•

1 
__ K_e_m_a_l _K_o_;;ç_a_r _ _., 

Ha.b~ ctmfvtda: 
Eritredc: 
Bu mıntakaya verilen e

hemmiyetin sebepleri şudur: 
a)Maınurdur. Yazın da 

buralarda barınılabilir, 
b)Dağhktır, kapalı ve ör- ' 

tDlüdlir, müdafnası kolaydır, , 
c) Habeş garnizonunun en 

son çekilebile<·eği bir melce
dir. 

dl Yollan, müdafaa t.eeis
leri. denizle irtibatı vardır. 

e) Bir menzil mıntakası
dır. Tamir ve ikmal ltaynak
lannı ihtiva eder. 

(Sortst aayfo ... 1 de) 

Dün öğleden sonra Beyoğlu 
Aksam Kız Sanat okulunda 
mektebin sipariş atölyelerinin 
kış mernimi mesailerini göste
ren· bir eliı~i sergi ve defilesi 
tertip edilmiştir. Bir gün evvel 
mektebin talebesi iç.in yapılan 
defile dün de sabık Ticaret Ve
kili Nazmi Topçuoğlu ve Vali 
ve Belediye Reisi LUtfi Kırda
rın bulunduğu ve e.kscriyetıni 
bayanların teşkil P,ttiği müm-

(&m.u sayfa !5 su. 7 de) 

Yunanlılar Arnavutluk cep -
besinin bir kısnunda İtalyan -
!arın gece yaptıkları bir muka
bil hücumu tardetmişlcrdir. Mu 
barebe meydanında İtalyanlar 
bir çok ölü ve yaralı bırakmış
lardır. Ayni mıntakada hücuma 
kalkan iki İtalyan tankına tank 
di.fi toplan tarafından iaabetler 
kayde(füroiştir. Ciddi surete ha.-

(Bcml. aayfa 5 av. 2 de) 

Hizmete gireu son bomba-r Jı. 
man tayyaresi Short Stirl•~,in 

sırrı iyice muhafaza C'\.lilt>n bir 
çok tayyarelerden biıidiı'. Soy . 
lendiğine göre bu tayyare tam 

muvaffakıyetle \"azifcsini ba.şar
mışUr. 

Short Stirling dünyanın en bü 
yük askeri tayyarelerinden biri-

SABAHTAN SABAHA ' 

dir. Bu tayyare meşhur trn.ııs • 
a.tlanti.k uçan vapurların 4 mcr 
törlü t.P..k satıhlı bir nevidir. 

Hitlerin· 
''Mart,, 
ayları 

Bir Amerikan havacılık ga -

A U Pa Ve 1 
r.etesinin 'erdiği malumata gö . 

V r , re Short Stirlingin mecmu sık-
ı (Sonu. sayfa 5 su S de) 

afrikada 
ilkbahar 

~"~ 

r 
J Müsabakamız: 

I . 
-9-

M'OSABAKANIN ŞEKI~t 

Bu parçayı kesip saklayınız . 
Son parça neşredildikten son
ra bu parçalaı· bir araya geti
rilmek suretiyle meydana çıka-

1941 ilkbahanııas Avnıpamn maıu.anun! cn.k resmi, vazıh adresinizle bir-

Dün ilkbaharın ilk günü idi. türlü şiddetlı taarruz har kctcl- likte idaremize göndermek ba
har müsabakamıza iştirak için 

Demek ki artık Bay Hitleriu rinin yapılacağı gıinler gelmiş - kfı.fi gelecektir. 
son ilri nutkunda bahsettiği her (Sonu ,<;(ı:Jıııı 4 JJ'U. 4 de) ı.._ __________ .. 



Sayfa YP"'n SAR4.R 

l ( 
FR SIZ Sİ LOP Y·~••ı 

Pruf. Salllı ur U~ 
AZI YA LIŞLI. L 

OlobUs biletçi! ridn 
bu h.:ılı nadir ?. 

Ekmek fiyatlarında 
yeniden tenzilat 
yapılabilecek 

Belediyenin 
Haliç şirketin 

den alacağı 

-
Keşifler, ihtira! .. r 

Pröfesör Abel Reg'in Şark~ 
• ı 'etlerine savurduğu 

iftiralar 

Tıp Taletı;, Yurdundan bir 
okuyuc'1.muz yaı;ıyor: 

"lkı arkada;; ~ fübat ge
cesi Tepebaşından oir otobü
se bindık. lsmirun ceuıc, ul
dugunu öğrendiğimiz bu 
Mecidiyeköyü - Çarşamba. o
tobüs biletçisi; bızden yirmi 

---o--

Dahiliye Vekaleti ala
ca.ğın terkinini istiyor 

İstikbalin elbisesi 
ve evleri 

İstikbalde elbiselerimizın seı> 
tetik kumaştan ve mevsim~ gö 
re değişen yarı mat iç ç:ı..ın:ışt 

riyle bunun üzıerine giyilen gı el 
tarzındaki şeffaf ve mücc!!l 
bir kostümden ibaret olması il> 
timal dahilindedir. İç çaıı:ıaşıriY· 
le elbisenin renkleri birh;rine u· 
yacak ve giyenin harekdlerine 
göre renkten renge geçecektir. 

\'azan Haşim Nahit ER - BİL Şehrımizde ucuz ekmeğin tat- ı 
bikine dünden itibaren başlan -
mıştır. Bu ıubarla dün sabahın 
erken saatlennden itibaren be -
lediye reis muı.vini Lütfi Aksoy, 
belediye teftlş heyeti reisleri ve 
belediye SThlıat müdürlüğü teş
kilatı bir çok m>ntakalardaki fı
ruılann çı..kardıklan ekmekleri 
ciddl bir tefLşc tiıbi tutmuş -
lardır. 

raftan yeni un inıal eden dP,ğir
menlerin de unu tağşiş etmeme
leri için sıkı teftiş ve kontrole 1 

tabi tutulma.lan kararlaşt.ır:ıl - J 

Miinakalat Vekfileti ile Dahili 
ye V ekli.Jeti arasınd:ı. yapılan t&
maslar neticesinde bir müddet -
tenberi muvakkat idare taraiın
dan işletilen Haliç şirketinin 

Mttnakalat V ek1i.Jetine devrolun ı 
ma.sı kararlaştırılmıştır. 

-3 
Rey' in ansiklopediye yazdığı 

1111 saUrlar, )alnız L. Brühlin cilt 
cilt kitap aria ıspat etmek ist& 
diği bir davayı temelinden yık -
ınakla kal.ıı. ı yoı- ; ayni zamanda 
kendisinın pensiie düşünüş ha.Jı:
k:ındaki bilgilerinin ne kadar 
yufka, ve tecribi psikoloji ka • 
nunlanna ne kadar- ay!on oldu
ğunu da göstermektedir. Rey lie 
L. Brüh.ün ikisi de asıl "man
tık" ııı JU('nşeini bilmemekte it
tifak ediyvriar. 

1n.sa.n; "madde" ile kendi ac
tion fiil ve tesiri arasında ilk ala 
k&yı sezdiği andan itibaren. ka
fruıınWı.. düşibüşünde bir "man· 
tık" teşekkill etmeğe ~lar ki 
bu, 14illet .. De "net!ce" yi birbiri
ne bağlamasından ibarettir, v 
bunun içındir ki "balta''. "kaz
ma0, ''kürek" gibi i.letlerin 1 

her biri birer mantıki synthı\se
dir, mantıki terkiptir. 

Aletler yapan, ve bu i.letleri 
kullanan in.sanda, -m.a'ltı.k yok
tu.- de.'Ilek yalnız pensee dfu;:l· 
nüşün ne olduğunu değil pen.l 
ser düşiiruneği de bilmemek ~ 
mektlr. 

Bir Fra.nsız psjkolo~un man 
tıkçıbk hakkında neler söyledi
ğini biraz :ı.<ıa~da gestereceğim, 
şimdi Rey 'in hatalar serisini ik
mal etın,,Jiyim: 

Rey'in id:lalarından biri de 
mistizmin Rarklıla.ra mahsus 
olmasıdır. 

- Ar.;. ba, mistik olan yalnu 
ııarklı mıdır? 

Dclphe r.ıabedi-e a 'd mucize
lerle buna benzer mis, ·1< akide
ler o kadar cok ve cıwlıdır \d 
bunlar, tc"irlerini Raılece i<;ti- 1 
mat hay .. tto. d,..-.;ı, şa.rlrtan a
Iınmı11 ilmi fikir! eri de altüst e
deeek d"1"ecede bir nüfuz göster
mi.~!erdir. 

Fisago~uların ~'l.Ina t&~lann· 
daki gibi yavı' ldan aded'P'"" 
ve hepsi>ır'"'l f.,qı~ olarak y~ıli 
adedine mistik h'r Jrlm'let isnat 
etmeleri bıı ka.bildend.ir. 1 Büyilk fjln·,ofların mistik dü
şünüşleri yilzüPılendir ki miis
bet ilimlere ve bütün maddi tek
niklere husumet ve istihkadan -
nı ilan ettiler. Eflatun bile 

1 mühendis elimesini bir haka- J 

ret ta.biri gibi kullanırdı. Rey 
de dahil olmak üzere bütün bu 
işi bilen Avrupa alimleri o hu
sumet ve istihkann, ilmin terak
lrisini bir çok asırlar zarfında 
durdurmuş oldı;,,.-Junu söylemekte 1 
müttefiktirler. [ 

Mistisi..m, bütün modern 
milletlerin ve bilhassa Liitin -
~n hayatında vardır. Katolik 1 
tarihini karıştıranlar, bunun 
bi:ııbir misalini görürler. Psiko- 1 

]Qg Ribat, bir eserinde Iu.tolik 
mezhebindeki mistik şahsiyet -
lerin ruhi tezahürlerini uzun n· 
.ta.dıya tahlil eder. Bugün bile 
\ı:a.tolik memleketlerin her kö -
~esinde, Saint mukaddes ve aziz 
kimseler namına mihr1.plar, hey 
keller, kandiller ve kiliseler dik
tiren bu mistik rnJıtur. Latin 
memleketleri'lde papıı.slar; yal -
nı z gemileri fırtınadan korumak 
için değil: evdeki kedi ve köpek
leri de takdis ederler. Bütün 
b ıl bi . M tifica.t. uı ar r nevı ys ıonco-

ğll de nedir? 
~ 

~-

Saba~ Yeni 
ABONE BEDEU 1 

TUrkiye Ecnebi 

•SENELiK 1400 Kl"f. 2700 "-l"f. 

3 AYL.IK -• 800 • 

' 
1 AYLIK 150 • 300 • 
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2 M•rt 11141 "AZAR 
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Ak:ıam Yatsı imsak 
12.00 ı.aı 10.58 E~nr 

18.01 19.30 4.54 Vasati 1 

DİKKAT 
«Yeni Sabah'> a gönderilen yazıla• 

11e evrak ne,..edHaln edilmesin l3de 
olunmaz V• bunların kaybohnai•nn-
dan dol•yı htg btr JIMmlllywt 
edHmez. 

_ kunış alarak Belediye)"! bi-

l rer bilet kesti ve geçti. Biz 
Katolik memleketl.,,-i.ı:ıde iki • Şa$ırdık. Çiınkü 7.5 kuruşluk 

de Lir, filii.nca köy ve kasabada biletlere oıı.tr kuruq alm.ıştı. 
Sa.int mukaddes bir erkek veya Üst tarafını da verm<>mişti. 

mıştır. 1 

Ekmeğin daha kadının zuhur edışinden ba.h:oe- Yanımızda bir muallim ba -
derler. Bu esrarlı mahlilk, ka - yana da ayni Uji yaptı. O ve 
yıptan haber verir, hastalara ben itirnı ettik. Bava.na ve 
şifa, ve fa.kirlere ser\'et vade • b'Ula yiizer para verili. Ar • 
der. Böyle acayip kimseler hal· kada•ıının parasını da iste-
kın tecessüsünü ve hurafelere yince: 
inanmak itikadını o derece tah- - Sen onun avukatı mısın. 
rik eder ki her taraftan -hacca Senin ne üstüne vazife? cli
gider gibi· insan kafileleri onun yerek bir de çıkı•tı. Acaba 
ulduğu yere akın eder. Bir sefer ı· bu gibi SJkışık ve dar zarran 
Avrupa.da ikeiı Sain'İ.e Therese is !arda otobi; 1 bileteileri'lin 
mi:ıde bir kadının ~Taıısanın şi- böylp para ie elmPl.,rme kat'i 
malinde meydana çıktığını Paris ~nrPtte l":fi'\.İ oll!'la.">az rru? 
gazetelerinde okudum. Bu kadı- Bunu 1.18.kadar makamlann 
na a.ıt masallar, halkı o kadar dikkat no.,:ır\arına koymanı-
heyecana düşürdü iri nihayet zı rira ed<'rim.,, 
hükiımet işe kan:;anıya mecbur Yeni !laM.~. - fTPT"'en h~r 
olrlu. Katolik memleketlerde fa-) giin rıoliR t:ı~afımlan bir kaı;ı 1 

la bakmak, kayıptan 'ı:ıber ver- CP'Ta l"nnın1"•"1 halrlP usl.an
mek gibi türlü türlü oyunlarla . mıyan bu gibilPre daha sM
halkı dolandıran mistı1ı: adam .1 drtH en..;ı.lar trr+\n ohınması
ların maceralannı zatm.a vaka·fı m halkın menfaati namına 
lan ar&!ilnda okumak her zaman 1 J> 0 lerliyed<'!I biz d~ rica ede-
mümkündür. riz. 

Şarka gelince; m"""IA biroe -------------·' 
"Sainte Therese .. ayarında mis
tik bir kadının zut urundan bah
sederlerse halkımızın ekserisi o
nunla alay ederler, 

Rey'in bütiliı tarihin seyrini 
adeta tahrif eden >öyle garip 

• 
ihracat 
re oru 

bir ~rii"ü de vardır· 
"Şarklılar. diyor, niçin kendı Bir haftada üç mil

hesap ve hendeselerinden bizim 
- · " "<"ımız terakki neticelerini yon 
çıkaramadılar? Onları meıı.o.::ıen 

allı yüz onbir bin 
lira siyasi ve ictirnat şartlar değil

dir: Yunanistan ve A vnrpa şark 
memleketlerinden daha fazla 
ımlhten istifade edemeıniı;ler· 
dir. Avrupa. barbıı.rlıı.nn isti~:i.
sına uğravınca, şark; ilmi tek
nik ve filozofik bakımdan bir 
müddet Avrupa.dan daha fazla 
ilerlemiş göründü. Aradaki baş-1 
lıca fark şudur: Şarklılar, bi· 
~mkine benzemiyen .ısulde dü
şünmüşleo-; ve görillüyur ki bu 
yol, iptidai dtişünilşü devam et-[ 
tirmekttr.,, 

Şimdiye kadar asla görülme-. 
miş bir netice ile son lıaftan.ın 

ihracat tutan 3 milyon 611 buı 
lira olarak k&ydedilmiştir. Bu 
İstanbul şehrinin bir lıafiaiık 
ihracatı meyanında ilk defa va
rılmış rekor addedilebüecelt bir 

rekordur. ı 

Her fınnde.n alınan nümune

lel', derhal belediye kimya.hane
sine sevkolunmuştur. H e n ü z 

tahlil raporları alınmamış ol -
malda beraber neticenin iyi ola

cağı tahmin oiunmakta.dır. 

Yeni ve ucuz ekmek içinde 

yüzde on beş ııist~tinde çavda \
1 

olduğundan biraz esmer olmal. 
la beraber pışkiıı ve . lczzetlidıı 
Belediye 15 gün mütemadiyen 
fırınları ekmek imalinde hile 
yapılmaması için teftiş ve kont
role tabi tutacaktır. Diğer ta -

Yeni 
ekmek 

T aamındaki ekşiliğin 
gi :!.erilmesine 

çalışılıyor 

ucuz
laması mümkünmüş 
Diğer taraftan vilayete ve be

lediyeye ekmeğin daha ucuz sa
tılmasının mümkün olduğu ih -
bar edilmiştir. Esasen bir müd
dettenberi belediye de bu kana
atte bulunmaktadır. Bunun se
bepleri şunlardır: 

Yeni ekmeğin imal olunduğu 

her çuval un için tesbit edilen 

g72 kuruş fiyatın daha ucuzla

t:ılnııIBı mümkündür. Yeni un 

formulünde yüzde on beş nisbc

tinde çavdar çavdar mevcuttur. 
Çavdarın buğdaya n'.sbetle su 
alına kabiliyeti daha yliksektir. 

Bu itibarla bir çuval yeni tip un
dan daha fazla ekmek çıkarmak 
mümkündür . 

Diğer taraftan buğdayı ko . 
ruma kanunu, birinci nevi ek -
meklik unun çuvalından 146 ku 
ruş vergi almaktadır. Halbuki 

ayni kanua göre ikinci nevi ek

meklik un çuvalından 100 lru -

ruş vergi alınmruıı Lizun gelmek 

tedir. Vaziyet belediye tarafın
dan defterdarlığa bildirilıniı;ıtir. 

Defterdarlık bu busırnta Maliye 
Vekaletinin noktai nazarım öğ -
remneden bir iş yapamıyacağını 

bildirmiş ve vaziyeti Maliye Ve
khletine bildirmiştir. Vekaletten 
bugünlerde cevap gelmesi bek -
lennıek tcdir. 

Bu cevap belediyenin istedıği 
§ekilde tahaddtis ettıJi ia 'rde 
ekmek fiyailarıncla daha yirmi 
para teuzilil.t yapılabilecektir. 

Münakaliit Vekiıleti Haliç ida 
resini sevahili mütecavire hat -
!arına ba.ğlıyacak, bu suretle şir 
ketin zararlarını telfili edebile
cektir. 

Diğer ,taraftan İstanbul bele -
diyesinin Haliç idaresinden 128 
bin lira alacağı vardır. Bu ala -
cak için mahkeme marifetiyle 
İstanbul belediyesi Haliç şirke -
tinin bütün emvaline haciz koy
durmuştur. 

Diğer taraftan Dahiliye Ve
kfileti, şirketin mukavelesindeki 

1 
bir maddeye istinad ederek bu 
hacizin asılsız olduğunu iddia 
etmektedir. Vaziyet belediye ile 
Vekalet arasında. müzakere olun 
maktadır. 

Tıbbi ecza 
Tur:adaki buzlar çözUl
dOkten sonra me te
kelimize getirlleb.lecek 

Haber verildiğine göre Alınan 
yadan memleketimize getiril -
üzere yola. çıkarılan 3 milyon 
liralık eczayı tııbbiye, halen, 
Tunada bulunmaktadır. Tıbbi 

ecza, mualece, kimyevi mevad 
ve müstahzerattan ibaret bulu -
nan bu üç mı1yon liralık parti, 
Tıınatlaki bU2.lar çözülüp de sey
riiscler imkan dahiline girdik -
ten sonr:ı ıneınlcketiı:nize miite · 
veccilıen derhal yola çıkanla -
caktır. 

Reyin bu sö1.Ieri ; gerek eski 1 

şark milletlerini ve g-erek mua
sır olan şark milletlerini her 
halde vahışilel'den ayınııak iste -
medi<Hnin en son ve kat'i delili· ı 
di~. Bir Avnıpalı ilimin kale
mile bu sabrlann XX v!rminci 
11.!<ll' Fransız ansik!opediırine ya-

Bu netice, lstanbuldan yapı -
lan ihracatın fevkalade inkişaf,.! 
istidad gösteriliğine bir delil o- ı 

!arak kabul edilmektedir. Fil- 1 

hakika, son iki ay zarfıııda ts.. I 
tanbul Ticaret Odasına 137 Ti-
caret firması yeniden yazılmış -

Yeni un halitası ile yapı.lan 

tek ekmek tipi, dün, şehrin her 

tarafında pi.yasaya çıkarılmış -
tır~ .1.J .ı.ı.uru: .i~ Ifo.raya. satıl an 
yeııi ekmek, biraz esmer, biraz 

da sarnııtırak renktedir. Ancak f 

ilk gtinün ....,rdiği tecrübesizlik -

ten ileri geldiği tahmin edilen 
hafif bir ekşımtır&k lezzet, he

men bütün ekmelderoe nazarı 

dikkati celht:tmekteclir. Alaka -
darlar, bu mahzurun giderilme
sini alakadarlara bildirnıişler -
dir. r,-Sarhoş bir şoför-

tır ki bu da., yukarıdaki müşa - ------,===~
nedenin sarih bir bürhanıtlır. I KT I SAD 

zılıruş görmek. biraz tarih oku- Dünkü ihracata gelince, dün 
l?'UR herkesi ooyretlere düşü!"' yarım gün olmasına rağmen ,,.,ıı MUrakabe komisyonu 
mez mi? rimizden ihraç edilmek üzere ya Peynrr stokunu teabit 

Bir kere Rey'in böyle bir li- nın milyon liralık emteaya men- f' ti·, ar 
san kullandığını görenler, onıw 
yalnız ilminden değil. ilmi ah- şe şahadetnamesi venlmi~~ir. Fiyat mürakabc bürosu, buz-

Dün sa~ah kamyonetile 
açık köprüden den ·ze 

uçuı ordu! 
IAkından da şüphe ederler: Bu meyanda dün, Avrupa har - hanelerdek' pe · satı~lannı 

- Matematik ve hendeseyi, binden sonra i-'k defa olaro.k 
1 ynır .. ' Dün sabah saat 5.30 raddc-

u~otaınya halkının icat et. - H ll da. - .. Fin!"--" kontrole b&!llamıştır. Buro me - leı-m<le h.01Jrude l!m<Lı ontrol ~ o an ya uzum, <llKilyaya . . . .. . -
m.iş olduğunu ve Yunan mantı- tiitün, İngiltereye Afyon ve ti!- I!!urları, buzhanele.rrleki beyaz 

1 

lermı buyLıJ<. bır u"":'°"·-ı ve 
ğının bu şark ilminden çıktığı- . 1 . . 1 l d k" 1 f teıaşa duşuren o!Jtıi<Ça kor-
nı Rey ı.tiraf etmiyor mu ı'di •. tik, AJ:manyaya da rakı ve likör 1 peynır erın ne mı ' ar a ım ere 1.,wu b. , 1 · .h . .. ır vaK a o mt:':.I• ve nı a· 

- Bu ilimleri meydana geti- ana.son, tütün satılnııştır. lsatı.ldığ:ını, µöylelikle geriye kalan 1 yet kontrol m!"lllllru.mır.. kendi 
ren, şarklılar olduğu halde bun- • ---- peynir stoklarını kaydetmekte - ı hayatını tehlıı...eye . ku~ması 
la.rı terakki ettirmeğe başka r ır baca tutuşması dirler. Bu kontrolün buzhaneler ~a,_tıle ı:nuha.J:.k:ıır bır t.:teı.anın 
milletlerden daha az ehliyetli ol- Kaıum.paşada Uzunyolda 241 . onum: :;eçil:ını~tır. 
duklanru nasıl iddia edebilir? alı . b k rumlan deki peyrurlere vaz'ıyed ctınek ka 1 Jföpı·" polıs m.;vkii de bih\-
- İlmt du··şun·· u"• ---'"-u" şa-'-· nıınıa.r evın aca u ha ıla '-"k" .. b 

" """-'w• ,.,. sobadan "'~'n ateşle tutuşmuş rarı verildiği takdirde muamelı ·-1 ,_ re yap n '"';"' ,.;.;ı • gurc u 
lılar Avrupa.ya vermiş olduklan ,...... . . . _ _ ıoeyecanlı vak anı:ı 1..saııı ~u-
halde nasıl olur da şarklıların ve t>erhal yetişen ıtfaıye tarafın leyı kolaylaştmnaga yanyacagı dur: 
va..•iler gibi düşündükleri idJi,ı dan sür'atle söndürülmüştür. J tahmin edümektedir. ıı Mürefte rakı fabrikası fir· 
olunabilir! '~,.,,,,.,,,,.,,,,,,,,..""'_ -- ma.sına aıt bili~ WI. lıir 

Lakin tarihin seyrini değijtir. ta.roya ve Suriyeyi istila ediyor, 1 türlü şekillerı.kn iri ve mücer· ka:nyonette şo v.· ' ' ec.cn ~la
mek ve tarihi vak'aları tahrif nihayet barbarlar gelip mede- red bir fikre inanmak, müslü - ha .,J:ındaki genç •"1vel ; fll· 

etmek A. Rey'in elinde değildır., niyet _eserlerinin bir çoğunu ma.nlann d:ima.ğınd:ı. yüksek bir martesi günü akş;;.r•ı ~:•~ala· 
Bütün dünyanın tarih kitapları tahrip edıyorlar. idealin bütün heyecanlarını ve l nndan bulunduğu bı• k:ı'iınla 
ve kadinı eserleri penı;e., düşü- Dikkat edilirse göriilür ki kudretlerini yaratmaya, ve bu bir ii:leın yapmak ii~ıc sözleş-
nüşün nerede başlayıp nasıl de- Yunan - Latin medeniyeti, gü- kudret ve heyecanla bütün put- ı:nişlerdir. Ve bümırı ir:iu de 
vam ettiğini şöylece gösteriyor: zel san'atlarla specul.atif nazari perestleriu üstüne saldı:maya en müsait yer olarak fabrıkcı-

Matematik, hendese, astrolo- ilinıler sahasında bir terakki e- kafi gelmiştir. Kabedc 360 dan• uın kamyonetım bulnıusl"ı•.lır. 
ji, v. s. Mezopotamya.da te.'lek- seri g~ olmakla beraber fazla olan putları parçaladık -1 B:üıa .. bu ınak·a+!: h.ınyo
kül etmiş ve bu ilimler; Ç'ın, ameli ve teknik sahada bir a- tan sonra Müslümanlar Şa.ı-u- neti o gece bıra!"ln', <ı muto.d 
Hint, Fenike, Mısır memleket- dım bile ileri gidememiştir: Me- da ve Filistindeki Roma c.l:ı.n garaJa guturr·ı<'ınt~ ve 
lerine ve Anadoludalri ''Lidya,, zopotamya, Mısır, Fenike, Çin medeniyetinin hiiimiyet v<e gözdesi bayanı kam~onW) J.~'.l.
ve "Firicya,, 1ı.Iar vaııı.tasile de ve Hintte ziraat, ııına.a.t, ticart:t nüfuzunu yık t ı ı a r !ranlrt rak yanına da ~ekı7. on ~·~e 
İyoniyaya ve Ege mıntakasına usulleri ne halde ise YUllanlılar, beraber biitün etrafınrn fethin- rakı ile bir mfkta~· ııle>.('lik 
ve Ynnanistana yayılmıştır. Latinler ve nihayet Avrupalılar den sonra İslrun hii.kimiyetil kattıktan sonra Şi~!idcn dJ Jn-

Keldan, Asür, Mısır, han v. bunları "olduğu gibi,, al.ml§Iar Mezopotamide yani Bağdadda ya fırlamışlardır. 

nı evine bımkau şoför Baha; 
bunHal1 sonra var kırvveti ga
za vererek bir an evvel lsian· · 
bul cihetine ge;;ıp kamyoneti 
garaja bırakmada ,can atmış
tır. Bu suretle fabrikacıların 
hiçbir şey sezmcmelerini temin 
etmek istiyeu Baha olanca sü
!"8.tile Kara.köye varmış ve yi· 
ne ayni hızla köprüye çıkmış
tır. Bu arada önündeki bir ah
şap parmaklığı parçahyarak: 
geçtiğini farkewemi.~.. bunun 
"köprü açıktır, ger:ilmez!,, şck· ı 
lin de bir ihtar o.ldnğunu dü§Üıı 
meıııi~ir bile. 

Ornda. -oırlrolda bulun.w 
liman merourla•ı ve kılavuz 
kaptan bu hal kar'f.-mda bü -
ylik bir telaşa dilı)müşler, ba- • 
ğırıp çağırrruş!arna da mest ~ 
şoför bir şey duymamış ve 
arJamamış. Fa.kat tanı kör,:· 
rünü.'1 ortasına yakla.,;tığı sıra
da iki elini kaldırarak tam 
kamyonetin önünde dimdik 
dura...11 bir aJ.._ı.m görünce mec~ 
burcn fren yapmıs ve dunnuş· 
tur. Bu suretle kamvoneti de
nizden ancak ür arlım bf>ride 
durduran Baha rauhakkak bir 
denize uçmaktan kurtulmuş
tu!'. 

İstikbaldeki eşyanın müı ·iiD 
olduğu kadar basit ve toz to 1 ıı

mıyan şeylerden olması ihtimal 
dahilindedir. 

Her devrin ııtandard ev mef· 
humu düşünülmüş, fakat tatbi.lC 
edilenıeı:niştir. Bir gün bu Jıay:v 
lin tahakkuk etmesini bekliye
biliriz. Böyle bir evin mühim alı· 
samı kalıplara dökülmüş şeyler· 

den ibaret olup paketlerle nak -
!edilecek ve istenilen yerlere ku· 
nılacaktır. Hayat ta.rzlanmıı 

tekamül ettikÇe evler basit bit 
kutu şeklinde olmaktan çıkı • 
yor; su, gaz, elektirik ve telefo
na mahsus, kanallar, borular, na 
killeri gibi arap saçına benziyell 
şebekelerle örülüdür. Bır gi.iJI 
bunlar nizama konacalı ve bun· 
!ardan bir parçası bozulduğu za· 
man yedek parça derhal yerine 
konacaktır. 

Eskiden bir evin inşa masra· 
fının yüzde doksanını tuğla ve 
harç çekiyordu. Bugün ise e1/ 

ma.sraf1111n yüzde ellisini tcçJıi· 
zat alıyor. İstikbalde bu masrııl 
daha artacaktır. Tamamen rrıa • 
denden yapılmış olan evleri bel· 
ki hiç görıniyeceğiz. Beton il• 
uzvi cam ve yahud uzvi canı ;ıe 

sentetik odun kombinezonları is 
tikbalde mühim y"1' alacak gı· 

bi görünüyor~ çünkü bu ma!Ze -
menin pla.stisitesi bunlcra iste
nilen şekiller verıneğe m '.imı.:. t , 
tir. 

Gerçi şekil malzemeye t'1f;!ı 
değil gibi görünüyoı 'a da b' ın
lann tesirinden G.e kurtulam:ıZ· 
Yeni malzemenin mahiyetı aıı!.'l· 
ştldıkça yeni yeni ihtiyaçlar vı 
tatbik sahaları açılacaktır. Ban· 
liyödcki küçük evler bir veya ilcİ 
katlı olacak ve iç duvarları bil -
lunmıyıı.caktır. Odalarda kö · 
şeler bulunmıyacak ve b ... it 
mobilye de yerlerinde tesbit 
edilmiş olacaktır. Odalar mil · 
kemmel bir surette tenvir ea'l 
ıniş olacaktır. 

Dolaplar ve e' ktıik cL'ıaz•at1 
duvar kalınlığında olacak. Dıı · 
varlar hararet ve ses geçirmi · 
yecektir. Duvarlar şeffaf ta 
olabilir veya olmıyabilir. çatı 
tamaın.'y:.C şeffaf olacaktır po•· 
deleri çekmekle damın veya ça· 
tının muayyen bir kısmı aç:lıP 
kapanacak ve bu suretle odn cc' 
san1eti değiştirilebilecek plasüll 
madelerden yapılmış olan b1~ 
perdeler renkli olabileceğı g;ııı 
renkli ziya ile tenvir edilmiş ol!': 
caktır. Bu suretle renk tenavi91 
usulü de kolayca tatbik cdılcbİ' 
lir. 

Evin dahili teçhizatı ya pns· 
lan.mıyan veya plastik dökiiDl' 
den yapılmış olacaktır. .Artı1' 
seramik işine lüzum kalmıyoc3~ 
tır. Bütün kaplar kırılmıyan, şe 
faf maddelerden olacaktır. 

Plastik malzemeden eşya ya~ 
mak için biricik rrsul döküm ;şı 
değildir. Plastik malzeıncaeıı 
döküm usulü ile eşya yapn1ııl' 
hususunda bir tek mahzur vır
sa o da eşyanın büyüıncsiY16 

masrafın artmasıdır. Alçıf1 1JI 
hassalarına malik, fakat ıneSa'. 
matlı ve gevrek olmıyaıı Y:;: 
bir maddenin keşfi bu masr 
düşürebilecektil'. 

s. memleketleri anı.sanda zaman ve istifade etmişlerdir. temel atınea, ve başka bir tabir Bütün gece şura lır, burada 
zaman muharebeler o1nmş, ve "Roına,, mn istilasına kıı.rşı ile Araplar ve Türkler, din na- dinlenerek ve ,,.. ·k ederek 
bir kaç defa. Arabistan çöllerin· bir aksiilii.meltl " başka bir şey mına hii?Tiyetlerini Jtam.ınca,' cümbüşlerine dcnım ed~ıı bu 
den insan kütleleri, 1rakın her olmayan ooistiyanlık az bir asırlardan beri sekteye uğramış iki genç sevdalı fa!_'kma . var • 
tarafına büyük dalga halinde zaman zarfında, putlara tape..n- olan ilim hayatına yüzlerini çe-ı madan zaman ge.reg-ı r:ıh ı'er
akın etınişler; bu yüz.den ilmi te- lann eski dini an'a.nelerine inti- virdiler. !emiş ve nihayet ortalığın a
rakkiler ara.sıra sekteye uğr-.ı.· bak etmiş, ve bu suretle Avrupa Türklel'in muharebeden göz ğarınak iizere o!du;runıı . yine 
mış. Nihayet !ran - Yunan mu- da yeni bir nevi putperestlik te- açmadıkları halde dünyanın en nasılsa farkedebı!mlljleTdır. 

Bii:ilııı.re köprü polisi tara . 
fından yapılan araştırmada 
kamyonet irinde on tttne kadar 
boş rakı 8i~esi VP. ınc7.e artık .. 
!arı buiunm:ış, şoföriin ifadei!i 
alınmıştır. 

Ba. ı taht<ılar dtl~rrıU~ 

harebelerinden sonra frak ve şekkül etmekle beraber akıl ve büyük kütüphanelerini Anado- Sahalı olmadan evvel her iki· 
Hint memleketl.,.-ini Vakedoo.- zekilnın hürriyeti de kilisenin !uda h"lll'IIl~ oTduklarına Arap sinin de yerli yerlerine dön- Bu vıı.k'adan dola;~ belki ı,;o

fö~ ceza göre•ektir. Fakat şu· 
'"'"' da muhakk•ktır ki bnn -
dan sonraro i~in Wava yaşı -
yor demektir. 

yalı İskender istila etmiş, ve bu hii.kiroiyeti '!.!tına düşmüştür. müverrihleri de şehadet ediyor. mcleri lazım geldiğinden bıın
suretle !11.I'kın bütün ilim ve Lakin yine !!.omanın isULa.sına Bii:tiin Arap mem'eketlerinde lan bir telaştır alını~ ve sapa 
teknik eserleri Yunanistana geÇ Ka.rşı yeni hlr aksülamel olan İs- en çok itibar bza.naıı modern ookaklardan, kenar kıyı mahal 
mi$tir. Sonra Roma devleti, 18.miyetin zuhurn böyle olmadı: Arap milverrilerlı:ıdeı:ı. "Corci lelerden dolaşarak gene: kadı· 
Vıuıa.ıılırtanı, Mısın, Mezopo· "Allalmı birliği,, gibi her (Sonu sayfa 6 sütun 1 de) ı \., ... ,,_ _____________________ J 

H:ild.e hammallık etmekte 0
' 

lan M usta.fa oğlu Cafer, KefflıY 
teci Kasımın dükkii.ııın<la kereıı· 
teleri istif ederken istif Uze!'İ ,; 
ne düşerek hafifçe yaraı.ııı~·1, 
ve Cerrahpaşa hastanesine j{:) 

dırılmı.stııo 
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Atatürk ün Hayatin dan 'f azılmamış Hatıralar Şimdilik ==--u rıRA A ı 
Sayfa 3 

Her=:=:--
Sabah 

Yeni tip 
e k mek e • 

1 
--==Bu kadarı 
Giden misafir ve 

kalan sevgisi ~zan: Eski Dahiliye Nazırı Reşit Rey 

E:rmenilerin müstakll Ermerıistan Günlerdenberi; haftalar olu- Bir kaç günden beri mernl~ 
yor ki yeni tip ekmek etrafın· 

1 
ilinizde bulunan İngiliz Hariciye 

kurmak için yaptıkla rı kanlı 
isyan hareketleri ... 

da hemen her giin yazılar ya - m a Nazırı AnUıony Eden; samimi 
zıldı. Şöyle olacak, böyle ola - ve dost bir hava içinde diin yur-
cak. Falan günü çıkacak. Ek- dumuzdan aynlıp gitti. Bu bil· 

-5 mek ucuzlıyacak, .. Ve ilah .. Bir ----- ---------•:------------ yük siyaset adanunın resmi va-

çok şeyler söylendi, Nihayet B İ j "' · ı b• hJ"' ki b • [*] zifesi ve yurdumuzda yaptığı H 0 L ASA rındadır. Bu muharebe net.icesiu dün bu "ııanıazizi" gördük ve en On Un am Ve Camı lf a a a ezellIDIŞ siyasi tema.>lar ve görü~mclcr 
•Aixıiılhamit gny•t mlıve.,~• de Rumenlerle Sırplıların ıs- hele şül:ür "şcref:,abı mülakat" }d .., A f } b• • • •• •• •• d •• bir tarafa bırakılarak bize ve 

~ır 1"1dişahtır. Bunun :~'in kon- tiklale, Bulgarların da -~uhta· olabildik. 0 ugunu na ai·ta arın JfıncJ gunu gor um memleketimize karsı gösteıdiği 
·~ıbo '•rıleıı ,· .. -·JIRra oon de- 'riyeti idareye nailiyetlen • rme- hs' t "h" b k 
"" -·- nilere taziyruıei teşv;k oldu. Fa- Şimdi de iki, üç günlük konu- Mevcudumuzun sekiz misline 

8
___ lıh;sin vücud verdiği vazife ol-ı şa ı eveccu u ve una mıı a-

"11 • elıeınmıvet v~rmelı.I<! 'e b' "dd t ı k "b · .. 1 d.. ması ihtimalini de bir an hatır- bil yurdda bmı.ktıg"ı intıbaları ~ UZden kabmon bıle deği~- ka.t yirmi asır evvel ır mu O: an nar ın yarın, o ur gun ya yakın o an uşmanın nisbctsiz YAZAN 
ltr.ıe1tı. beis ~oı'lne"'ekt.edir. yaşıı.mış olan Ermeni krallıgı on para inmesi veya on para J insan tefevvuku, .. Siliih techiza- !adım. Fakat fazla Übtünde dur- ele alacak olursak h mm h.•r-
l'ıı.ı1 hın bu ,·ahınıelen cloıa- ülkesinin bir kısmı Türkiyede çıkması etrafında bir şayiadır tının mük.mmeliyeti,.. Gemileri- ı OEV\i'T ABBAS madım. Çünld .... Anburnu mu- !ceste az veya çok bir ·empnti 

t:~1 bir kumıı da Rusya.de. bulundu· nin susmıyan sekiz cins topçu- • harebleri dolay:;.iyle hasıl olan d' t . .. .... 
o.... • 'beti bu krallıgı· n ı·a esı sunun devamlı faaıı·yetı·, ve bu- il auaa enm, er uru '·•n ıg - " k"udis1ne •belki deli idi• d . dolandı dillere. Bu da gösteri - G "" k U . h t" 

1
.. 

1 
mevcu ıye ını gorurıız. 

~oiJ ıtt!l' ok gu cı e ,. - " " Dünya diplomatl3nnın hem~n '"'iiıL~k kadar lleri ' ı ' :ideta g:ı.yri mümkün oldu~ yor ki ycı).i ekmegi bulduk ama. Jutların ü~tünden, altından si - -
1 

tasa,·vur ve çirkin telkinlprden 
i.ıı nuştı\r. sntuı.sa şohsm• .. ve için Ermenilerin a.nusu hayi\.li henüz ucuzlamış ekmeği bula - Jii.hlı, bom:ıalı, uçan muharebe ıs.' sıyrılınlş, onıı büyıi.k kalbii fev- en genci diyebileceğimiz hu de-

t.na bir tE"<:avuz Vt'hmlne duş- 1 'ld adık Kaldı )ti eJd ki · k-~-"arının hakimiyeti karşı- kalade yaradılışlı bır kahraman g"erli şahsiyetin m m!ek timız • ~'ü z=anlar al<ıl ve manttgın muhal denilebilecek bir şen e m . e yenı çeş- ""'...u t ki ak' lı üif ki . 
''lıııı e~-,ı" •rylert t<>reddut- kaldı. Mısırlı Ermenilerin de ni oldukça d& ma.yho~tıır. Bu sında, Anafartalar taarruzunun tı'k ım m ıue e cnyıe ar- 1 tanımak istidadına artık gel - de; bir kaç gün için de ulsa. mi-

~ .. ~ "' • · t' k' ı -·-'edil mesaiye ne dereceye kadar lehimize bit&- yer yer adam akıllı tahribat mişti. Beni imhaya sevkeden ka- af' likt bul Ti' k .. 
'
<t olar•k y0p·•rdı. Tluna rMmcn ıı; ıra 1Y e -.ı.ı. en ek~imi,-;; gı'derilir ve fiyat ta ha ı dı 1 s· ır e unması; ır go • 

" " • " .,. "' h üz kestirilcmcd'gı"· t yapıyor ar • r:;rı ise onn ne kazandıracak -
1 

"" •~tıı•t ıu·ç bir zaman •katıl> rağmen Tllrklerin felaketinden. kikaten e~kıs·-ın· den daha uc"• o- cegı en 1 saa • C h · f · d nüllerinde hem kendisine, hem 
•ı ' '<>- ı· -'-'tn · · 61 ncı • ~ !erde idi, ve yedinci fırka eephıı ep eı,lJl aalıyetin en yü • tı. Hic ... 

· •idam• dcr.cesıne çıkma- ı:x:r ın ....,ı amesıne gıren l lara.k tesbit edilirse .. Ne mut- sinden geleli tam bir saat olm:ı- zünü. gözünü çeviremiye.ı Ata- lyi düşüncelaimin ilhamivle de resmi bir mümessili bulundn-
~1-• h "K =~~~;•m başka bir şey kaıana- Ju!.. mıstı. türk, bir el işaretiyle gökler· bu hüviyetleri meçhul ve akı -

1 
ğu Büyük Britanya ir.ıp:ıratodu 

~ e ınürMııüni,ey e ı- · Kumand::ınımın evvelce otur- den ba~ımı uzaklaştırdı. Göz- beUeriyle akıbetimizi karanlık- ğuna karşı ılerin bir "''mpati ·~Suıtaıı,, ıa·kabını taktı. Ermeniler Rus zaferile de na- A. C. SARAÇOÔLU · ıen·mı· ~rıheye, krudretıı· eıın· 
1
·n 

1 
.. k d 1 

mamı kayt ve 1şaret ettig"i ver- ~ ara gomcn pcra ~n e er ere --'· ı ıu Ha,1 r vanl•ş 
"-, ·.to. n .... 1·,·as·ı bı'r nutkunda_ il olamaclıklan hükfuncti müsta- -- , ı· ı·k t · ,,, L'-· · . le- al 

1 
k b . e<ld"·' . uyaııu.ırmL~ o< · ·" • , · 

O. '• de, bir metro kadar arkıuıında, " 1 ·am~ me ç~vıı~. =ıuını y 'a:;tı ~a ıttin ter uulen- d d t 
Yiik cani" sıfatını verili. kile;i Türklerin ziyanına olarak K b } k J oturuyordum. Tepenıizde dönüp Iakki için ayağa kalktım. uıi, Ye fena cttiş ncelerimi içim- söyledik .. Uyan ırm:ı ı; n.e\'Cll 

~ı'-~ hııngi veçhile Tlir~ V3 Türk topraklarında tesis etmek\ ayıp a 1 çı ar dolaşan on bir t.ayvarenin :ıra'I • • • de birden lıire uyanan sa.:nimil bir sevgi ve alakayı daha kııv -
~~tıı:ı.n düıımanı oldugunu emelihamınılan va.z geçmediler, • • • sıra üzerimize bıraktığı bom . On ikhci fırka cephesi geıi- "" güzel bir telakki ve ümid sil- vetlendirdi ve daha rlerinlcştir-
~~·orum: Türk ve islam p.ı- Mek'teplerimuı çocuklara Türkl Her ıkısı de Yassı baların gadrine ugramadığımı- sini işaret buyurnrak otuzdan ui. 1 di 
~ ıııa hakaret ederek bıze düşmanlığı telkin ettiler. Erme- adada a<ıQ olarak zın sebeblcrini zihnen araı;tu • fazla erimizin yedinci fırka geri- "lk'ki de beni imtihan? .. Veya ·Şurası muhakkatır ki bı:.;;ün 
\.:' 

01nııvan gıizel bir karlın•nj nilerin -efsaneden ibaret olan- b · d malda mc.öı'\tıldüm. !eri istikametine dağınık bir ı:ıı.ı-j insiyatifiıni tecrübe ediyor.", ct 
~llııiyctini isticlııp C'tm€k, reki a:ıtvctl rini gösterıneğe !i· ı uıun U Ölüm yağdıran bu hava kar- rette yürüdüklerini gösterdi. Bu ktıv-:-ctli zannına \•a.U olmuş ·\ -her şeyden sarfınazarla· s.ı e 
~~ '"n"in bir şahsı veya ce· ı;an olarak ta türkçcyl unutuı-ı Üç gün evvel, saat onda av - t&llarının zulmündm kurtulmak 1 dağınık erler firaülerdir. "Git tum. kendi şahsiyetini olsun Türk 
~n ntayasından müstefıt rup yalnız ermeniceyi cğrenmege lamnak üzere denize çıkan 1h - için Kumandanım hiç bir tod!ııı·. topla hepgini iiJdür" emrini ver-• I fıkin bu imlihsn ve tt-crübe camiasına sevdirmiş olan His-
\ §Cnaatıaı kabul cılccek ça!ıı::War. Maıunafih devlet dai- san Yılmaz ile Mehmed Sakara- alnııya Jıızum görmüyordu. c!i. I nıı.sıl bir .ıetice ile ilnnal olu - ter Eden; bu büyük mir.a'ir, 
\a.ıa?n olup olm·ıdığını da relerinde ihraz ettikleri ınevkile- dında iki balıkçı bütün aranma- Bu vaziyet karşısında ben d<ı Emrini tekrarlı yarak mc:<kftr 1 n~.ea::, ve neye mal olarak gibi yurdumuzdan ayrılıp gitmiş bu· 
"','Yo_ ruıu. "'"er dcğılse ınula- re dürt elle ~anld.:la•-. Bir tarıı.f- k k k 'sti' t h k · y ' dı'ma" ,-o~n •ı•Jln~ cevnp bu ~ bır katcl'ik, yuhud muta • tan da Rus nihlisUeı inılen ders !ara rağmen, evvellti gün akşa- gclece azaya. rı7.a gösterme • ı .:ame e .are -~t ettım. a.· la.matla~ :_-~Ierl~ ':tla~tu~. - Junuyor. Fakat sevgisi ,.e m<'n·· 

P hır farnııı.son olına • ve ibret alan Ru.syadai Er- ma kadar bulunamamıştı. 1 ten başka ne yapabilirdim. E,~. nımda tek bir süvari cnıirbe -ı .. • subu olduğı.1 İngiliz mill~tine 
"-· Ve bu ;;ebeplcrin hi~ meni ınüf&itlcrinin ııevk ve ida.- Ancak liman idaresi balık!ll- seıı mesele gülleden, bombadan rim vardı . ıı:,.r..,ini blr araya topladım. karşı duyduğumuz sempati Jıala 
'1 " k ·· 'h1··· e da uht J'f ı 1 J mitralyözden sakınmak deg"il,.. Haıldızatında ifası pdc mili;- "'" '" ,a -muvem ıgın 1 resi altın m e ı nam ara lan aramakta devam etınış VI> Nereden !!clip m•re,·e gittikle - içimlıdedir. 
~1:''1'11- ta. ·h· · ı Dilşm.an üzerine atılan bir avuç küJ ve meşkuk olan bu vazifeye ~ • .~· n, 

1
. ıll.SWl arın m!'- ~kkiil eden ihtildl çetelerine nihayet kazazedelerin Hayırsız.. Tıirk ordusunun muvaffakiye- memur oluşum hiç bir suretle rini. cıyrı ayn, ısiın, memleket\ MURAD SERTOÔLU 1

·" '1 ef alınde g rezl_ car el uzattılar. Ru.s·- .. aldler de adada bulundukları meyd•"" . tın k d 1 .. 1 h 'tmcd' N .1 't b ve kıt'a mını:ı.ralarını not etmek:- "'!'1-"'!!"'"""!"!";l'!!"!'~~!""'..,,..,.,......~ ~ llld ad safdil ,_ - tini temın e e ve o ayısı e oııuma gı ı. e c: ıeT en a- .,, ________ _ 
·:(i~ anacak k a.r. v_~ dahil olmak üzere ni1fus\an çıkmışllr. Bunun üzerine, Ha - millet ve menıleketi büvük bir kılırsa b:>.lnl•ın netice itibariyle le beraber kıtalanna göre gu • lışlıkla on ikinci fırka gcrileı ;. 
lııı;,,._Ve tamikten l'ic•z .. ve gafı mecmuu hem de dağınık olarak badireden kurtarmaktı.· kumandanımın ,·erdiği rınİin rupl:ıra a~~rdım. lçinıle onbaşı, ne gelıni~ıer. ·e geri·hizn:etinde lıl.:""nıas.ı_ ~cabedcr. Bö. yle bır_ u·· ~ milyon_u tec:..vüz. tmiye. n yınıızadaya bir romokör gönde- çavu~ ta va.'<lı. ~ 
,""l\ı b ..,,_ bi '--t ka. ~ ·ı k tah · t lmıştır Maamafih emre hazır dur - tatbiki mutlak hayatım paha - - ki erlerd.:n yedi.ı:d fırkanın rıe· ~1 ~ \.U\Ç~ . r !!O":'" Ermenilenn kıın·etı bii.zıı ıle nere a.mya yapı · sına ödenecekti. Hepsi Ti\rk ~ocugu. .. Her biri - . r 
't, -·· ı e . gorillm. em1' ue. y. - na.ı·ıı· emPI olabilmrlcrine kc-ı-1 Balıkçılar iizerlcrine gelen im • makla boş gibi geçen, ve fakat Türk eri (2) idi. rede olduğunu ögrenmışlert ı. 

•fiılc' So 1 th b r ateş sahasında uzun süren da- Ne kurşunumla memleket mü- Hakikaten aldiklan istika 'tlt1·ı.,_ ır.. re ın en sa 1 
'- dilcri de innn.c~P.1adıklarınılan dad kuvvetleri= seslenmek su- k k dar Sarostan kalkıp cebri yürii-

ı...,· '"ı b ı h unı hal ı kikalarımı, olayca geı;irıne :ıasına getirilen ,-atandaşı I .. 1 1 
met, ve yürlidükleri yol •j a -

,:'<; 
1 ı e IU!I r ' .A vru"" devleUerin;n nawrı dik· retiyle bulunduk lan yeri haber · b ·ı· hl k 1 1 1 "le]"·· k d b.. .. b ' yu~ e Anafarta ara yetisen Y<:>- ·a e<l' rd "'~Ue mutenakız olan bu ıf· . !'- • 1 R tl ıçin u sı a ı uş ar a meı;gu o wme , ve ne e uyuk ır dinci fırka eratları (3 ) idiler. rini teyı ıyc. u. 

""1, bın~r~·h· kavli müc r~cd k~tını ce,b~~ı.k :ı._ıora. ~ un .ar vermişlrrdir. Yılmaz ile Sa.kar oluyordum. Bereket versin o 7.a- maksa<l yolumla cmrin•ize ve .1

1 

Anoak, bir kısmının BJtnı:ılı ol- Bu dürilst ve fed:ıkfır eıl re, 
'llıla he .ı 

1 

1 .. · ... >-n gibi luri;;tivanlık. ıanesıle tbtik- Ha.'ırs'?"daların Yassı ismini man bugünkü kadar hava la-J rilcn vatandann lmn;unu ile öl- 1 d d.. k , anlı' abi.kccl,lüri bir li ;:tn i~J °oı.ıl raber, 1 usunm~""' ı• k · 1 f'k · · iltiza.nı el , - ma arın an, ıı;cr ı~nı:.nın ıse , d 
ediimi" dti:;uncelcrden ~,1 ·az.a.nı:'a t ı .. z:.nı .. . · · ta§ımaktn olanında sağ buluna- biye, ve ati"laıı tekemmül et • ı mck istiyord1 ım. iyi uydunılmamış ayakkabıları- şevk ve haver!erbi tahtik c 

\q' oıan h rk n cüz'i bir te- tıl~dr :~. o?·I~ dut.ı~~aler ~1~11 
rak şehrimize getirilmişlerdir. memiş olduğü, dan bu hava si-ı Firari oldukları takdirde bu I nın a<'tıkları yaralar yiizilnden cek, 0 saııtıı kadar c r yan ~len 

· "' US:a hı.tlaı 11 , anlayabile- mı , ::ı.,,·y.ı . :ıvE ıçın me • · . . !il.hı bizi vnzifcmiznen hariç bı- otum gl.'{'.en eri tek başıma na- kıtalanndan geri kalr.u.şlar, yan. muharebe ,.,, muvaffakıyeL1crr' 
~I: '-ala• ba t bır mexleye Jo: te asayısı ı~rn.ı etmek ~ım- Btınh.r1n anlattığına göre ıçın rakamıy rdu. Ecclimi!in de hır/ s'1 öldUrebi:irim sualini ken- ___ ___ ddr söy!diğinı kısa ·öv! , i. 
-~~~ik he ne "arC7. •alıipleri 1 dır. llk tc•ebk~üs ol~:~---"~: de bulwıduklan sandalın bir is- j nüz gelmcd·.. anlaşılıyordu. di kendime sordu''ıım zaman, (l) Brzeıımd.: -· 1'>!11.'rha!li "Analarımız bızlcrl bı ln ıçn 

."l!Qb ht milverrıhiıı şöhı-e . Kumko.rıı va R81nı 1 _ """ " ~- kaımozu' l:ınımış, bir küreği ae l Çünkll 1910 pikardı manevra • j "vazifemin ifası uJrunda öl - olr:wk. doğurdu" cii.'!l!e<.iy:~ biU. lim. 
. ist'tade ederde. bu de - !er. Nümayiş bıı.hru:.esıle Babıa- :u.ize •lüşroüştür. Şiddetli bir a •

1 

larında muvaffakiyctlerini göstc mel: zama.,ı ge!:ii" ccva bını ko- P) Et - Cc~"'r, kahraman, Vatanı Ye bcnlii,;'İ U':r ·~a "a"a ı 
ı~-ıı. eözi!nii bir gıılgulei tez- liye bir hücuma hazırlaran Er- kıntıyo. tutulan b:ı.hkM'ar, bü • rem iyen bu yeni harp silihı, !aylıkla veriyoıılum. mert, mü::cl:ker. riwl, re.,'<il, ::evç düitıln bilen bu 'l'iirk ym ru!:ırı-
~!lt ıı f ·kal b 1 - b h k tt ,,..... 1!) .. 15 de 'z0 man zaman hı-k • Aldıgım" emir, Sela'ııı'k kar . s,•lıah lrıt'a h"lın' e k·yar·ak yoll••ı "l e dünyanın h,,r tD ı'R ına nıenı a 3 ıgını U .aı-e e n 1 yük bir zorlukla ve tek kürekle f ~ , n . ru ~ u - -

~~ltiler. ml'n'e memur olan jandarma 1 tıklan bombala.riyle, atiklan ıııla.şmamıznaki miinak:ı.şalan -ı (3) F:mt lsfüıat, i tiııat- dırdım. Arkalarından da "akşa· 
""=ı --'ayı tutabilmiş' !erdir. · 'Jen'vle du"m.,,~len'ne b00 mı•ın "ar0 ttım ın· t·ı·1nı 1 ~a'Jı ,.~fc (S ~yf• 5 • ı ) 

\.~ .. , hna gelince bu zat, 7,a- si\\·ari~e kaı:n tecavU:,e cli:_~t 1 [·~ -~ii ... .,ı~~~-iiiiiiiıjjij~-çjlı~vıiiİJ~·iİİ· ~tii"~--~-R~~~~~t· ,_._·~;y:'~~ .. ;:;~"Ç.i•;$'~·C· ~~a~ılc~ı~,.~·~·ii"~· ~r.n;;R;?i~~~~~i~~~~°';;,'tll1' ~o~_,~,~~j·· ~-cı~·~ ~la fesahati beyaniyle Iıü- edenlen devletin ~.atvetı degıl, il ,, . 
~ t· r ııöhret ve ,muru ma - orada bulunan 7.abıta kuvvtli 
~~ ilıtı ·as ka anmış riral • hile derhal tenkile muktedir 
~ iken, mücerret bir vikıa ihdas 
~ lid~ri olınalt lıaysiye • ı etmemek i~in prul.iş:ıh bu giiru-
Sıibır kaç defa başvekiıltt~ hun iizerine tulumbalarla su 
~ 1 ve her ılefasmda ilinı atılarak dıı;';ltıtınalarını emret

' 11llediyc ve Türklüğe a.da- ti. Eğer Sultan Hamit tab'an 
\?annJnn bali kaluıamııı : hunhar olaydı, bu haslet.im 
~ .;eJfı Lo d Corcun .8:d~\·eh memnun edıx.-ck böyle bir fırsat 

ıi;jl·~ ııu~unması ka_b~~ı ızfilı- ı tan istifadeye ~itaban olmak 
1'i \'.n hır adamı~ ıs.anı ha· nııydı? 
~ aınyhindeki siizıi derhal Halbuki o nıemlekett.e şiıri~ 

ı. Inahınul ol.trak hükiiın- ikaına ç" " Mn' müfsitlerin tcdihi 
•alı k , 'k "h ti ......,.. ~i 1 na lazım ı _en_ "°· re hilkı1mete milt.erettip bir vazi1e 

'.b. ·•"r tarafta ışıttınnış ve ·k k d"külm' · d 'htı'-1,;·ı~,. U .. • , a ı en, an o etıın en ı 
,~, .• ~ c:ı gonnıyen vcy . ra7.en bunu bile istemedi. Ve ka-

1 in li_r olamı~ nasın ekt.~ı; nşıklık arıya.nları dağıtmak hu
~~;dıııcte ı::öz!en hakıkn;t gıbı su."Wlda bulduğu tedbiri tezyif 
~ ed.i!ınıştır. Halbuki o ıı:a i 'İn erbabı zarafete "sudan 
~ . ihtiyara hakikatin hi.~a- tedbir,, ma.mııınunu bahşetmiş 
~ten :i.mil sadece ınuf· oldu. 

1 
~ . bu idi. 1 Ermeniler bu nümayişten aou ' 

"ı~ı ~ftirayı o iki ecnebideu ra da müteaddit defalar Anadır 
:\i~ 'tınenile~ ihtira ve iş~ Juda, iki defa da tstanbulda ha-

. Ermenısta.n pek esl.ı 
~ \ı larcıa bir aralık müstakil kiki ve feei şiırişler ika ettiler. 
~~allık sahibi olmuşsa da On sekizinci asrın >!On rub'un
~ Ciinıhuriyeti ülkesine il- dan on dokuzuncu asrm nısfına 

'l' ~ıldiği tarihten beri Ern1&- kadar sekiz defa i8yıı.n etmiş o-
1 1 ~liklallerini kaybederek !an Zeytin Ermenileri 1861 ı:;e.. 
~ "~nıa imparatorluğundan nesinde o aralık Franı;anın Şam 
lıi4 'l'urkJeıfo ve badehu Rus- konsolosuna vaki olan tecaviiz
~I l.ı.bii~·etine girmi.şlerdi. A- den inbias etlen siyasi hadiseyi 
hiı'h'un iç ve garp cihetlerine kendi lehlerinde i.tisnıaı· etinek 

\,~~'1Sa İstanbula vcı Rwn&- emclile, imp«rator üçüncü Na-
~"ll'ına gelrnler Rus ıdJı,. polyona müracaatla Zeytinde 

il kaçarak Türkiyeye de- müstakil bir Ermeni hükfımeli 
~ ~ nlerdir ki haklarında ihılıuu istıdasında bıılunmw;lar· 
"~ t tarafından gösterilen sa. ıla. dilekleri bihakkın is' r &
·:~ kabul o zamana. dilmemiştir, Zeytin <'•Jkiyası 
~ lı i li g-örlilmemış bir Hl- 1 65 sene:ı.inde civar ahaliden 

i Ulılar cizye namiyle ver bir çok MUslüman !arın haya.
~'ti V~rgiden başka mükell&-' tını imhn eden bir isyan hnreko
·"1 iça•keriyedcn muaf olduk- ti daha ika e~lerdir 

~lı~ 'l'ürkiyeuc kol.ayca il- Halbuki koca bir kaza halkı 
)\' ~~ r Ve arurlarça naıl olduk- olan Zeytinlilerin de,·lete karşı 
~le:1;r ve asayiş sayesinde bütün ıııük.,llcfiyetleri serıevı 
,·ııı. '!''en Çok zcngın olmuş • l50 liralık maktu bir vergiden 
~ ~imat hattından sonra ibaret, sureti idareleri de ı<do
l'll~ ansıblarına da girerek ta muhtariyetti. Mütev:ıliyen 
~ ~Ve nazırlık mertebele • irtikap ettikleri şekave•j A •'Tl·
~ııı,. l87a,,r çıktilar. Hal böyle i- palı memba.lar nazan·ıd>. bile "'r '' senesinde Türkler 
\~ t ttr~nda hadis olan harp mazur göııterecek hiç hır l>ııha-
ıt(' ~~lfibiyetimiz üz.Jrino, ne yoktu 
\:' >.a~"Usu AyastafonoM gel- Maamafih Zeyt.üıJil r 1 t. 

ib.'lt.ııı., !Uı Ermenilerin "Rus vani Berlin kongrc.:;i · ı 
"ttıı., t.:ra.ncsiyle alenen iz- aen •inde ve badehu 

"lt:rı küfranı nimet o~ ısyan dalın ika cltı' 
~nkL'l.ıın hı le lı~tlrla .. ( I 

Millivet proosiplerinin tat- l!!B rnin ederek V"..;iycte ı ~kim !a-
biki o ·kadar menfaatli ne- y cağız. 
ticeler tevlid edecektir ki ".Amirallık şun'arı temenni 
ihtilafları ve bunların hatıra- eler: Yunan a!ll eri ,.e tı~:.ri 
Iariyle neticeyi unutmalıdırlar. erk:.nı derhal bcı askn-1 t . b· 

"Bulgaristan, Sırbistan, Ro • büsü tetkik etsiııl r. bu lm~u • 
manya, Karadağ ve Ytmanis • · - - -----·------------ ------------------• t:ıki Yıınaıı ,, ·';tai nc..zaıır• 
t&J1dan müteşekkil bir Balkan 1 ( y E N İ SABAH) iN B 0 y 0 K Sİ y AS l T E F R 1 KAS 1 1 siz ci•rhal ".mirallıf,a tb!:P ccn 
konfederasyonu Avrupa mu - ı;iniz; Böyle bir istilayı !atr. < 
ka.ddcratında mühim bir rol oy- • • edebilmek iiz<,: !"ız;m olan k.,·,· 
nıya.cak kadar kuvvetli bir te- •• k• • • ıt 1 il vc<ın neden ılı. ·t o!ılu•;u ve 
§ekkül olabilir ve bu, biilün o ur iye - ıngı e e ve (!;ı an. r asknri nakliyatı eır.ııiyetle ya· 
millet.erin g&yesi olnıalıılır. pabilmeıniz için neye ihtiynç ba· 
Bu harbin neticesi me~kiık ıle· lundnğu hakkındaki knn. atini· 
ğildir. Ergeç Almanya aç kahı- Cavit Bayla mı.ıh.ıhıırelarim . • TUrk harp gemilerini mUsatlaremlzin zi bilctiITsini·,, 
cak, yenilecek ve Avustm)'a G .. b 1• "I I "Nakliyat için icap eden \'C· 
müt~ekkil olduğu kısımlardan t esirleri. • o en ve Broslav ' ın T Urkiyeye t erki. - Urk • n .naıı giz i saili biz mi tedarik ctmcliyu; 
pa.rçalanaroktır, mua hedesi • Türkiye ile hıı rp • • Çımakkalenin bcmbardımar.ı yok~a Yunanistan bu işi ne ku-

"lngiltere da.ixna sonunda ga- dar wmnııda ve ne deı e~e;e 
!ip gelmi'11:1r. Ve Ru.>yayı mp- Pa.ris üzerine yıirümesinin t&- Yazan . şı amiralhk, na,;ıl bir siyaset kadar başarabilir? B:ıok~ra 

re dalına Balkan kıristiyan dev- Yuııanistana harp açına.ı ıh- I Yunan bahnycsıy!e ve erkanı mıd•r•" 
tetmek kabil değildir. İngilte • siri altında Turkıycnın bire ve ı-- . --, takıp olıınaca.gum t.ayinı için teklif olunacak tcdbil'i<'r ,.~r 

ktlerinin bütün mlicadele ve ıs- timali pek ziyadel~ışti. Bu ço• • fÇ" I harbiyesiyle müzakereleri za • IContramiralın cevabı lıana 9 
tırap ı;enelerinde dostu olınuıı _ hiıdıseye karşı iıazıı-Janmıya ba~ 9 ruri görmektcdiı·. l'ıyasi müla- eyhilde f'eldi: 
tur. Onun bu yarımadada hiç !adım. 1 h .alar hu iki hükünıetin kara- "Yunan erı·iını haı·biy<'~i trl-
bir husıısi menfaati yoktur. İmparatorluk umum erkanı ---- 42 rıua ınmı.llı.t.ktır. grnfınızın muhtcv~eı· ' ><'tlrik 

"Bı'liıkis bütiln kudret ve kuv harbiye reisi !:lir Douglasa şu "Yurıan hükümL•li size tek- etti. Ben de onlarla biı:ıkt ..... u 
kt b --~· . nın ZRplı tamamiyle mü kül bir lif ed -' ' ı .. k \•etı' ı'le hıfutiyan devletleri a- me u u y=<.Um. erbll uerHa n,uza en•ye kıınaattevhn ki .. Pr BuJaıu -(G' rd· ) hareket okluğu cernbını ver· b ı · r k .. .. 

ra.ıında bir anla.şmıya ve bi - ız 1 ır 1 eylül 1914 di. Bunun i~in 60 bin kişiye ih- a~ :ıınam?.a anııra ıı musaa · tan Yımanistana lıiicuın ·tmiw-
rl·nc1.· Balkan harbindeki gı'bi de ı:dcr. l!:&ıs itibariyle ami - cek olursa, Yuıınnlılar. kcııcli "Dün' b rbi e nazırı ·1 .. tiyac oldııi:u gibi nınıın otuz · k · d 
Onl .. nn ,-'1detini temine onı , ... a y 1 ego - '8..!ıgln no ·uıı nazarı şu ur: el!Pn'rı:\rkı' kuvv·tl ·rle Gdıbolu-~ .... .,.....,. .. k karar verct·k A bininin lıarc'nt b:;._ladı[ı m<la " 1 ""' k h - , 
inak g:. a"a•idir. Hüsnü niyetle ruşere • ,,una. ı · • · ,,_ man ve .ı. ur arp t:<' • vu alabı'liı·lur. Yuı ·ınistıın a' ni .. ,~ 'rallıtan ·ki b't b · derhal ihra., eoilme>;ı, burlanıı ·ı · k ·• h · ' ·- muş·· terek hareketle Balkan mı 1 za 1 ugıın mı erme ar~ı l•at ı ve nı aı zamanda butün ku !reli~ · Tür-
•v h b' t' Jıaı·p h ka't mümkün < 1!du~ kadar bü_yiik b' lef k tem' ed b·ın devletleri 0inıdi kat'i bir rol oy- ar ıye nemre 1

• are · ır c;vu , ın e ı ıeıc kiv_ eye hlıcıını ederken Bul"a -
" be · k' dan iki b't ·ı araziyi -yeni ilıraç'arn müsaid ·· y r·ı k · n ıyabilirler ve hi~ bir zaman §U sı er anın za 1 ı e ıızcre unan 1 osuna ta ·vl\c ristana mııkawmnt clem~z. 

.. k · ·sccekleı·d· B olmak üzer"- h •men ele "~·ir- ı ti • k h ·ı · A'lerine .... ~ıniy r. menfaatler te muza ereye gırı, ır. 11 ., mvve u.ara • arp gcmı ı:ı~ Buh: ri• t:ının bitnra.f kalmak 
""" 

0
-" · · k kfıfı· ku•mett.e bı'r nıesi, nakli'-·e cr-cmilcrinin tiig"e1" ·1 kl' İnıl talı! · ın in edehi1ırlcr. Birbirivle an· muza ere, • • " " \'Crı ece· ır. oıııı e amı- lıu•t.L"UD ı ki teminatını d:ı ı·a-

• Y nan ordusu vasıta.siyle G~ otuz bin kişi~i Yuıınnısf:\ndan ı · · ı k y laaomruruı.J.: ııureti.vJe hiç bir kiı.- U • , . ' rn f(:nıısı o.aca \O unaıı • bul ctmiVi"'cl<llr. 
,,.. ıı·bolu y-rımadasını zaptedı'p alıp .,o-etit'Il1elerin~ k.vl:ır, bir t . . . .. ı 't r·ı lan ın ku • 

rı Olıı1ıvarak kendilerini bo - " ngHız nıu·"' 11 ı 0 n • "Yukarıdakı k::ıvıt ve ~a; t!· 
lı d ln ..ııı.z· filn~.... Mar hu tt,ı .mid1elle m vkilcrini ' · t d. ed'I kl' · .ı:... ••• n.:.ı,'ll malıküm eder:er,· ura an s• ~~" • manaası sıze ev ı ı ece . ır. C'.clib<ılunun zaptı plnnı h.o-:ır-

6........,.. .. , · mek mak ad. ı mullafaıı etmeleri lazım. E" · t · eri dünva mukadderatının tayin maraya ge~ır s '· e , ;er vazıye ıcap erse, •u v&- dır. 
ohu1,Juğu bir de\'ırde kat'iyen bir plan izhar ve tetkikine ma· Bu es3s dairesinde hareket ya bu gemilerle emriniz al:.ıntla- "Yunanistan Jntaatın mk~ 1 

, ıuetrCık kalır ve maıUl8U bir tuftur. miinıküıı gibi görür.dii. Yunan- ki filo takviye olunacaktır, çin vapurlar temin f'<lcbilir. ı i 
rol oynamı~ olu:·Jar. "Türkiyenin bize harp aç - lılar, kMdilerinden istenen kuv- "Türkiycye doğru ve keskin harp kruvazorü, bir hinınr 

ması hLr an beklendiği içın bu vetin icap ederse ~otr ıaı.a faz. bfr hıicuma gc~mek metodunu kruvıı.zörü ve iiç 1mıvnzôrle b:;: 
"B garisfan ve Yunanis • hll!!usta icap eden talimatı acır lıu:ını temin debiJirı ru'. takip cdebilmımi?. için (me~ destroyer filutill:lsındıın mü -

tJmd:.J<i dostlarınıza karı;ıla. • le vermenizi rica ederim. Er- Tllrkiyeyi kcılbirıtlai1 vur- la doğruca kalbind('n vurmak r~kkeıı bir filo naklivatı hiıu . 
ı·ına çıkan pariak ve nagihani kıinı harbiyeni1Je kararlaştıra- ilıcre) Yunan ordusu, denizle- xe için liızımJır. F:rkfuu h~rlıi) · 
fır::ı:ı.t! anlatmanızı. İngiltere- cağrnız veçhile mlizakerı-ler iR- mıık üzere hazırlık.. re hakimiyetimiz sayesinde Ge- ile birlikte ben bu planı lekem -
nin Balkan devletlerinin birleş- ter lıurnda, ister hnrhiye ııe· libolu yerımadasını i~gal ede-. mü! cttirmiRtil<; fakat TürkiyP 
mr.ıi \'e lmırvetlenml'Si uğrun ' zaretinde arevan edebilir. Hü· Hariciye nezaretinin iaavibi cektir. Bu vakıa, Çmıakkaleyı nin •eferberliği \'C Almaıı eı"ı 
Uı. hl~ b'. gayretten geri dur· kiımetin •alep C'decegi izahatı ile Yunaııistandaki bahri he • bize açarak, lngiliz Yun:ın fi. 1.-rini clıle etmesi üzerine tet . 

'lltya ağ'>nı temin etmenizi ri- bizzat ben vereceı;im. ' yetimizin reisi amiral Kerr'e !osunun • fRrmara d>.'nizine gir· kiklerinıUi genişletiyoruz." 
'-"' >dP.rim . ., Harbiyi) nezareti, harp ha - ~u telgrafı çektim. mesine, ·Türk· Alman harp ge- Bir ordu aranıyor 
'"Hrklye lıarba girmek rekatı şubC'si reisi general Cal- 4 eylıll 1914 ınileti i:e çarpışıp onları batır-

vel eyliılün üçünde ıımunı er - '"T\irkiye ile müttefik tngil • mıunı7.a müsaid olacaktır. Bu 
kanı h rplik nanuna \'eniii;'i tere ve Yunanistan arasında bir noktadan, Rus filosu ile ve Rus 

nın ce' • t:. Gc'ıbohı yarımadası • harp çıkması ihtimaline kar - askeri kuvvetleri ile t~mas te-

Konlram•ral t~kcndcrun ha
valisindc de bir hareketten bah-
sediyordu. ( A rk~.aı va n 

J 



--
BAHT At~ 

SABAHA -·-----
Hitlerin 11 Mart,, 

ayları 
- Şimdiye kailar hiç 

~rtarnuıdın mı?. 
-Eh! .... 

deste! 81 Mümin, uılmemczliklı'lı gele - (Baş tarafı ı iııci de) 

- Benim manda malağı kı>-
rek: tir. Alm:ı.n devlet rei~i Mart ve 

- ffangiııi ?.. Nican aylarını da ayncıı. tasrih 
dar uıseai var be!.. M 1 t d. E·" 1.. b. 

1 
.~ 1 - ş e orta 3.. wtne uer, ı etmistir. 

- • ~ • • • ~ zim YnrıcJj-'a ltarşı getiriyor Zat ~ Al ıtı _ Fakat &ofl.ıım, sana eş 0 • en ut! ay manyarun a 
- Bizim, deste pehlivaııJarı- 1ıı.cak ~ilk delikanlılar var. lar.. senedenberi en mühim hareket-! 

- Aferin sana! .. 
- ..... . 

-.ıız Kıl"kpınara kadar nam 1!!11· Dedi. -- ...... leriniıı yapıldığı aylarıdır: 
-_...... Sen · ··--" mı·• - Aramızda deh,ctli rekabet -..ur... 1" 1"'"""'n · Çolak Molla, büzüldükçe bü - ' 1.f\35 Martı - Vcrsay mu:ı.he-

- Hayır.. zülüyor .. Küçüldükçe küçillü • j var.. d<l"iniıı azkcri maddelerinin ilga 
r _ Ha, bizim bir de büyük or- - Ya... s • Alınan · d · 1 

d lti, yıl yordu. Garip molla, ne yapucak- _ Ne diyorsun'·· Geçende\ sı ve a.r· ın yaya ıa ~~ı. 
ia pehlivanımız var ır sa ı ı tı. Güreş a.,ıo. onu bu yollara 1936 :Martı - Lok:ı.rnor un 
-· Jardandır bizim Yarıcı onu yendi. Onun ...... ruıt __ ,.._·, dökırıiiştü. Kıslıet omnzunda yırtılması, Ren gayri esk~d ıuın 

ımıi = acısını çılrnrm'1ğa gPliyorlar!. 
- .. .. • · . . . köyden köye, ka.'!abadaıı kaEa- tak.rırun ~ali. 

K< ylu 0 """'"-'"n biri ehyle - Desenize ~ek meraklı gü -' a.s~•"'- yıı. dolaşıp duruyordu. - 938 Martı - Avuı turyanıı:ı. 
"-- t -'· 1.: 1 reşlcr o!ac:ık!. 
"""' e Cw:!r•' ·: * ortadan kaldırılnıa•ı ve işgali. 

- İ§te, ~u uelılinvıın .. rnmi de Günlerden ,,..,.,...,;,.,. idi. Dü - - Ol:ı.cak ya!.. 1"39 Martı - C'"'01·o•lo•·akya· r f dı ,,_.,.,....._ Helvacı ve kafilc.z~ nilıayü " ,...,.. 0 
" 

,ıı.rıcı. :M.u.~ttı a r. ğiin davetlileri davul :ı:u:ma ~.a· ııın ortadan kaldıı·ılması ve lş -
1 n:w·. . larak köye geliyor!ıırdı. Hediye- kahvenin önüne geldiler. Çolak , 1i 
ı Mumm, Ya.rı• ı Muirl:afaya bak ıer· . d ııJen be bel' etiri-\ Molla, derhal bir tarafa büzül • gc. · 

1 
~- Kalıplı bir delikanlı idi. :ı.dıe en ra g dü. K~ndini göstermek istemi - Aln::.anyanın birbirini taklp 

1 k ' yo · J Fak t ümk. •• d ğil. di eden bu dört darbesi bu gün!" <Ü 
.)gal:ır guru~ :uıara ; Davetliler meyamnı!a pehlô - yoı · u. a ' m un ~ . 1 

\ ~ l<;te, bu ı(rdüğün pelıliw.n vıınlar da. vardı. Molla, k&.r kah- Edi.rnedcn gelen ağalardan bir 1 :~~;:meyı. ~~:~::::~ 
~"Ceğin ba.<;<pehlivarudır. Fa - vc.ıinde otimııuş ı;:eleııleri sey- çokları da Mollayı tamyorlar • -
i;ıı.,\ şimdi hi.iyiik ortayı on:.ı.ıı ndiyozdıı. U~ bir kafile dı. çok zayıftı. En kilı;lik bir ınuka-
~dcn ki.ınaeeL"'<lı>.r alamıyor. daha gözilktll. Kafileyi dikkatle N32ıl tanımazlardı? .• o, Mol-. vemet kıır:;ıııınth geri çekile<:ek· 

De<lil;;r. Köylü ihtj;ııarlardıı.n sözdü, içlerinde Helvacı vardı. la ki, kaç sene evvel H..-ılvacıyı' ti. Fakat ne :F'ran.ea, ne fagilte-
tılri de: 1 Helvacıyı ortaya aJmışlar davul asmnı.~tı. t'I' biiylc bir mukavemete !iizıııp 

- Sof.lıı:m, in.,"'1ll;.h sı:n .. de bu ıruma vurarak geliyorlardı. .Kahveden içeri giren ağalar • görıniyerek Alman baskınını 
ıfarıeı ~ olurım~ .. G~rı.ı?·or - Keşan köyilfüm bım:ıı görilı:ı- dan biri, .Moll:ı:rı kö~ede büzül • protesto ile iktifa eltiler ve Al-
llllll ya Vlrel!dn mru;alla.h. bı:ı;ye- Mlhrıine bita~n: mu.3 oturur gerünce: manya birer birer taahhiidlcrini 

1 ııııeytz onn ye<liriri?.. , ce - Softa; bak işte Belvac1 - O, Molla! Burada ne i;.ml feshetti; Versa.y muahedesi ona 
- · · · • geliyor. ve.'! yalnız 100 bin klsilik bir ordıı 
- B!l, pehliVIUJl dl!. lll("'jd:ı::. Dediler. ( Arlo:;ııı oor) y::.pmak hakkır.ı vermiş füen 1 

~ııde oıfon yarar gibi Y=· 1 bu ıru:ddeyl ilgR edeıek oıxlmru-

1 O 
ti uu iBtediği nıikt:mı. ~J.karmıya 1 

S P ====:if bnşladı. Fraııııa ile aııısındaki j 
,t--------------------·-----~ gayri askeri mmtıı.k:ıyı <:.Skcr! 

k 
hale çevirerek bir taaITuza ka.r-1

1 

- ..... 
-. 
- Yarıcı üç sene BÜI"mez, A· 
~ ile, K.>ca Y •sufl:ı. ka= kaı·-
ı ·-·· .• fJYB. ge.....:ex ... 
- ..... B"ugu·· n u·0 maç !>! hazırl!ındı; .A.vustı:ryayı iş • 

gru ederek hem nüfıısuırn ari:J.ı- • ·ı 
dı, hem nlifu.zunu .. Çekoslovak· 
ya ile de Fr!lllJ!aruu lı."'tifa<.iesine I 
ayr.J...""LıŞ talıkiın:ıtı ve oon dere- . 
ce mühim olan sil8.h, mühimmat 
ve tayyare fabrilcıı.larıru ele ge
çirdi. 

Çoilak :r.Iolla .ı11>nıyord,.. Ne 
lllyebi1;rdi ?. Ci.lııl'"· Jen r.alı idi. 
Nihayet cumartc··. günü gü.reş 
nrdı. Yalmz, ım iG:'='llrıı:;.ı wr • . 
chı: 

- Yarı('mın büyük Jr'a j:le'ı.· 
llvanlıı.rı ile> güre~i Y'lr nı.? 

-·-Var )'a!. 

muhtel iti lstanbul birinci Lig 
Beşiktaşı yenebilecek mi 7 

- Kimlerle?. 
- Hleva.cı ile v :ıı· ••. 
- Nasıl oldu~. 

- Bir g~..l ber--.ı.bcre, bır gü 
'91§i de Yaı:ıcı l.ıızandı. 

- Çok güz.c! .• 
- Softarn, iırıııillah !!et'.i(le Y ıı.-
~ gihi olursun.. 

Dedilcı·. 

Molhı., llızh ııormuyor.Ju. Ni
ba.yct. küy güre:,ıi itli. Kim gcie -
eektı. F;ıke.t ağalıı.rda:ıı biri: : 

- Sen buraaıı köy diye geç
ııe .. Uğrak yeridir burıuıı .. Bak 
JlirP§İmi•e ltim.!er gelCC"'..k. 

- Demek çok pehlivanlar ge
lyor? 

- Gelir y:ı.! .• 
- Kimler mesei; .. 

lfrhmcı rnır.n h"P"i gclı,. 

•• 1 

1 Ba.5pclılivt4r-'· r 
-- Onlar gelr.ıez anıma, bu \ 

_,uJr 'lrl rmn pchlivanll\n !!<l -• 

)ir. 1 
- lid\iacıchn lMşka .. 
- Belki, Çing,.ne Aln:nl'<I fl-J 

1f,n da gelirler. 1 
- Çok ın.. ! 
- Desteye beş alım var .. E-1 

_pece .(ll>ı':ııdır. Fakat F,of'.:.am, ,;en 
aianınzsın bu paraları .. 

- ...... 

Evvelce eeasl:ı.rı k.:ırarlaştırı
nlan biınıei lig 940 • 41 müsa
bakalan ııreti003lıı.de ııampiyon 

çıhcak t:ıkınıla diğer kulüple· 
rin muhtelıti ar;ı.smda yapılınıısı 
icabedeıı maç bugün Şeref st:.-1 
dulda oynanıı.caktır. 1 

Şimdiye kadar yaptığı on se- 1 

kiz ma.çta hiç yenilmeden ş:ıın • ı 
piyon siyah - beyazlıların dokuz 
lmlilp muhteliti karşı.sıııda ne ' 
netice alacağı ~por efkAn unııı- 1 

miywltıln tlaeriudc duı:dıığu ye

gane mııv:ı::uduı-. .Acaba Be.5ik -
taşlı.W- çok kıı•;vetli rakipleri 
Fencriıahçe ve Galatasarayı 

yendikleri gılıi bu roıı!ıteliti de 
mağlli.p edebileccltler midir? 

lıluhtelitin h niız nasıl kurul
lncağı mpJC\muınuz obnam:ık1a. 

beraber plip ihtimale göre: 
Cih:ı.t, Adnan. li'aruk, Es:ı.t, 

Enver, Musa, F.ikret, Niyazi, Ci
had. Selilıeddiıı, K. Fikret. 

Şckljnde çıY.ın~:.;ı en isabetli 
bir karar olur. L.<kin Fikretin 
muavin hattmdc., Esadın orta
da o)·ııaınası Ye sol ~'11. da Fet 
hiııin geçirilıne::ıi milmltündür. 

Be.'!iJo.t..lııı, he;r zomanld kadro
sunu muhafo.za edecektir. Lig 
maı;ları ba. aıdanberi takımda 

eaaclı bir tadilat yapmıyan '"e i 
~ğı yuka.'"1 hcı· haft& aynı o- · 
yuncularla ııa.h;ıd:ı. görünen si- ı 

- Fakat, par~aılaıı. be9 oıı pa yıı1ı _ beyazlılaruı ııuıhtelitc na-
r,a ekmek parası çıkar. zaran toplu oyua avıı.ntajlan 

• · • ' • · vardır. Bu itibarla bugün ra -
A!l-a, eliyle lılı- d"likanlıyı i;ia- kiplerine ısazaraıı daha kom biııe 

-ıet ederek: 
Bak b d . bir oyun <;!kamudan kadar ta -

- , u et>teıım başıdır .
1 

·...,, bir ....., o}<-...;ı;:ıaz. Filvaki ele • 
.. d:ıma öd.fi) mti Verir bll? uu ,_, 

BcıJiktaş bekleri rakiplt:rinc 
nıızaran daha zayıftır. 

Y "·'= gen~ ve ataklığı r.llibe-1 
tiııde tecı ·· btsiz, flibnü ise an· 
caı~ mt:ırcd?.. ınımcvi i:;h· '"arlık 

ol:u-:ı.k ailiy!e oyııam1lrt<ıd.ır. 
"!ılu:ı.viuler: 

K·ut Feyzi~-e ıriJ'"beUe dajı& 

gayretli ve dıı.lıa çevil:tir. En · 
verle Halil a~oğı yukan ayni 
lnymdi taı;mınktı:.dıriur. :ı.ı:ııs:ı 

füfai.:ı. naz:ı.r:ı.n ilstiin t;ilgili ve 
tec.rülıelidir. 

Muhacirnkr: 

K Fila'Ct her z::mınn Şakir -
den fazla, r.ilrat.1li, :.,ya;,iı.ııa hi
klı::ı ve ~iinlür. 

Şakir <lisiplingc nıer-.ı.klı ve do 
layıııiyle ele takımın sağdan hü
cumlanru ekser;yn. akamet• uğ -
ratmakt~drr, 

Sel' ·eddin c,,J<i kıymetır• \"C 

kndrctini çoktan kaybet:oili;, B· -1 
şikta~lı Hakkı i.ıc ya;;ı niob,, · .. 
il er lcıniş oiıııasına rağm·.n r " .

1 

boldc günden güne bir t"lıfu· ili 
den-esi g<:çirrı:ıd:te, hattC. ~on 
günlerc1e bar,lı başırın hir nn lık, J 

bir iakıın halici n1w;· ··tawı. 
SRbıi r;harla Jl'l "Kl'aıı fıısat~ l 

!ardan daha i cüa•lcci '" atak
tır. Nıyıı.zi ~\nert:ıahçe için bü-
YJ..k J~ir k11/n1eı.. taş:ana .. E1~a r~h

mc·,,1 Ş T<:fle /ıic biı· zaman mu

Jcıy :c cdi:emez. ı;<'rcf te Hakla 
gibi son :m:çlanL-ı Bc~U.t~~ za-
ferlerinin Umi!i oid\1f?unu isı•at 

etmiştir. 

Mernleketirni~ın frtl>ol ·ıldız-1 
larındo.n bin olan lfikrct te ya
varf yavaı:ı istilmınm ı:aybetınek 
te ise de bugün Şükrüden oyını 
itibal"iylc Jmt kat ü:ıt ün Vf' tec-

Geçeı.ı 1ü40 s-öııe&i =rlı.nda 

Bitler hazırlığını tam~, 
bir hareket yapmamıştır. Nisa· 
nın dokuzuncu günü Non:uçe a

yak attı. Norve~iıı istilası bir 1 
ay sürmüş, mayısııı 10 w,1w ı;ii- 1 

nü Hollanda, Belçika ve Fraıı- ı 

sa iatil:lııı başlanuı;tıı·. 
Bu sene HiUer Nisıı.nı bel<IEl

:miyehilir. Norveç için havala - ; 
nu biraz yunıuııamaıa !Mını ge· ı 

lirken Mart ayı İngiltere üzeri- ! 
ne yapılac:ık tazyilrn, hele lu -
riJ;a veya Balkanlarda h<'r türlü 1 

lınrelrete mili:aittir. 
Tiitler Mart ve Nisa u ayların ı 

da bilhassa denizaltı harlıinir, 

son derece f}iddet1tncllrilecct1ini 
ı;öylcıni.~tir. Bir t:ıwftan ban• j 
yaparken !:ara v~ ha~a h~rple- J 

rinde bo~ durrıı.wac:ıgı da mu -
hakkaktır. Daha ~;mdid~n A'.ıt İ 
ka.ya İtalyanl~.rın ımdad:n~ gıt - ı 
ıniştir. Bu imtlad, pek hafif lrnv I 
votlerle bir nümayiş mahiyetini 
göstermekle beraber bu yaz IIlt 

!erin Akdeniz gibi harbin e>n bü
yük kozlarmdım biril' i kurtar -
cıal: istem?;Si ve elinöen ~rr·!t_·ni ! 
y::.rmt:.sı mümkün.di.lr. 1 

)fart:ı. :ıdıır :ılnrken bu har - 1 
' 

bi.n eu can alacak mevsimine/ 
gi1·ıniş o1u:roru.z. 1 

Bdu;et Safa 

wr etmeyi faideli buluyorn7.. 1 

Bize temiz, güzel ve kavgasız 

g'.irilltüsüz bir ma.ç scyrctti~
leriui her iki fakınıd.an bekleriz. 

Oğuz Giiney 

.. ga ese i e oto 
aldırı ırs r~eri 

f (J 

••• 
~ ı Bura. 
ılı. ana orc 
~ Stkışı:ıı 
ıı:~dilın 

Acaba- liç vapurla ı bütün yoıclJ ~~~ 
~htiya.cını karşılayabilir mi ? ·111" ~~::: 

Saat alt<ya geliyor. Hava ka- - Halbuki otobüs, d()l; d tij hareki 
b Y 1 ul 

. . J.ı. 11 el•~ nctur. Bı 
palı. Hafif hafif yıığmur çiReli- YAZAN : u ya... o c ar ıçın u= çıt' . Bıitrcc 
yor. So~uğun da lı:ıtırı nayıhı·. Reca 

1
• SAN AY rişli .. Blr kere "Eyvaıı it'.' rP ~ a·:fUı ve 

'l.'ahtakrc'eden Kerestecilere dını ! Kaç.ıracağım!" diye bJr .,ıı ~ • •On 2"ii 
• d " d.. ·"· k G"'. li tJı>I11l" 111 tak" kıvnl:ı.n sokup dön üm. ı-s o- w-SC yo .. l<ll,'} ge ş sa.a ıJı!" ~lıır vi 

nüşlı; yak"ınnı I;:ıklıran, hızlı her beş, on dakika.da bir bt .ııt ~ k lŞtir. I: 
:ı.dımlnt'k':. otohüslcre koşuyor. rıya. uğrıya vapunın köfrÜyc nur ... Scm·a yolların bozuk!V~ ~~~:1;f ' 

Günün bazı sa:ıtlerindı; m~y - !;"Cbnesi ömürle sabır işi! na rağmen sür"atıua diY~ \t~'lll.şlard 
daEda sıra sıra tlizilip yolcu bek - Ne yapalım? On:ı. da şü - yok .. YJ.!nı.z yol bo:mırtuğııı bvl y~vv.7tıer, 
liyen otcbüs!e;·dcn şi:ndi C"d ki;r ... Ya yürüyerek gidip gel- fa2"l:ı. s:ı.rnıyor, insanı hoP plr1 ı· Orten 
yok. Hepsi seferde. s~k daha fena ya kardCI}! Ne ka hoplııtıyor ... Bu da hdc ı;1fl' ~~işlerd" 

Meydanda bcltliyen yolcu ka- dar yavaş olsa vapurdur! Yiil'ii- yaştakiler için bfra.z nalıoŞ . ~ ~~~~tı~:r 
la.balığı hiG cksılıniyor. mekten iyidir her halde!.. eh .. O kadar olur artık .. gııJll ıf ·~tıerin . 

Bir otobüs geliyor, blr k~''. da- Bir otobüs geldi. derler, her güzelin bir htı)~ ıı,,,'l<oı 
kika içinde lıamulc~ôni alıp gi • - Haydi gidiyor.... mı.~ ... Kadı kızmda da o r.q*beli n 
diyor. Sonra yine bir fasıl~.: yi- İlô g~nç kız otobüse .,,.;ru kusur bulunurmuş.. . .. ı,ıll ,.,.'Şayı al 
ne bir otobüs; mükemmel bir çı-1 ko~tul:ır... Otobüs geldi, ben birisiI11 .•ı ~ie'er;, 30 

~""" etıu: ' ğ.ırtkan olan biletçinin se .. ;i: 1 * liyormuş gibi kaldım. ·•a,,,,... • •rı·· ış. 

1 

'il' u birli 
- Haydi gidiyor .... CihAli. F'e KulaJ.: nlli!afiri olduğum bıı uğurladım. -... . ı büyük 

ner, Balat, Ayvnnsaray, De~teı'- bu konuş;:ııa. lıaııa bir fikir ilham • . , , . , • "' ı~~ı;.ı~tır. 
dar, Eyüp ... H::ıydi gidiyor... etti: Eyilp - Keresteciler yolcu- P~mın aı-asındaki lflç ''r.tı bir j 
Bu esne.da kendilerini, hafif ha larındn.n bir kaçı ile konuııayun, rayı uza.tar.ık sordum: ıı."b. e.<M 

0 fif çiseliyeıı yağmurdan koru • balıalım bu "otobüs mil? Vapur - Ateşiniz var mı ·ı (>o ,~ 
~ )jan 

ınak için bit· dükki'.nın sa~ağı al- mu?" bahsinde no düşüıı\iyor - - Var .. Buyurun.. ~~lerıer 
tına sığınan ilti genç klz konu-! 1ar?.. - Te,.ekkür ederim. . ~ ll' a, ara 
ııuyor: • , , Sig:u-aındsb bir iki u~feil "ıı '' Çok 

- Akşam sı:bah, şu otobüsk Bir dinde şemsiye, diğerinue tikten som"&: ,JI' ~kuvvet 
rin kal:ıb~lığ'.na o kadar siılir - ~ bir çıkın, koltuğunda. da çanW:ı. - G;ı lib<t E}iip yolr'll'' 1 ı tı. teşeb 

~ hıJgi c 
leniyorum ki... Ellilik .,-:ı.r. Gözlük caml:ırı yağ- nur.? tııı4 ı~iıı bu 

- Hele bel:lenıek.. · 1 mur damlo.cıklan ile bulan - - H~yn'. Defi crdıt.rtl~ 0 ~ Çetin 
- Ya! Evet ... Yaı;'llıur olur, nı!.~ c.lılıığtınıhn önünü daha lyi mm.. 'ktir. 

kar olur l:K!klemck i<;in kapalı görebilmek iç.in gözlilğünün Us- !Zıa.a bir siiln"l.t.. ~ ı ~ 
bir yer bile yok.. tiinden bakıya!'.. - Eyüp - Rere8tedlt'1" ';:J Qll'l.}t 

- Hiç olm:ıv.sa şurada, bir 1 Ys.nın:ı. sokuldum. Kı.rk yıllık SC:-::rlerinln k:ı!chrılnwıı ~ , ~ ~ 
kenarda i.istü kapalı bir beklc- ı iiı;in:ı. gibi: nfiluyornıu.~... / ~y· 
me ycıi ol.sa ... Ama neyse buna -- Ece .. Y:ıJanda otobiiı;siiz Ernt, i~\tUm. ., <J e . 
da şükretmeli ... Beş dal:ika in • 1 ku.!acağız galiba.. , bizce b.ııngisi daha iJf' · 'f 

san nııs:ıl olsa, ncl'ede olEa bek-1 -- Ya ... Ya ... Sorma evlad. l bii8 mil. vapur mu'! .-,ıJJI .ı~~ıııı 
IP;ebilir .•. Hiç olmazsa otobüw - Hoş va.ııur yolculuğu dalın, Bu bir Ermeni vatı<' ltaıı~dd 
atia.dık mı, on beş, yirıni dal<ika. rahattır ümnllL. ı G•:•.ırclt gcn<'k zlüdü ve: ; ~~~" 
sonra Eyupteyiı<.. Halbuki bu- -- Aman e\ l.ıl.d Ollllll ra.lı:ı.Uığı, -· Öyle hir ı.ı.;: oocorsıııııı' - ıı:ta$ltu.rı t 
nun daha. foıuu;ı var: Ya otobüs· yerinde doırsuıı. .. Bizim Hali,; <1.<ı. I F ıı.ıı~ b:~ laf \"~tdlr a, attıı"J ~4 ~~ek 
ıer olmasa da \71l.purl:ı. gitsek .. 1 ptufarınm ôyle "aheste ıdtıı.r" J e.5P.ğc bin deı-Jer ı..e ... Teıll'.J . -..ıaJ<:k 
Akşoın, ~:ıoolı ömrümiiıün yarı- biı" gidişi ,;ardır iti he; 'ıııbah • im Si · sııııP" ~ 
ru Hali<: ımlar.nda ~yalıatfo gf}- ı d:ıircyc gcdl::mck elde bir .• :>oıı- j lıaUi. 0 '~h· .diill'; .. Hzın""ı.sini JI ~~ı~ ~teler, 

<.le VlLCJl gı J l'... alJ.n '""l. es• 
çe!'c.k demcl'i:ir! r:ı .,.·eııdim, illilil.ll maazallah bir t~ini~ ?.. I 

-- Ah •.. Sus, eı.ıs knrdrşirn.. . d.:ı ;·arıuru ı..nı;ırdı mı, o .,lln va- '"' l•S 
V!lpıır scforltri ,.~ · 

Demek senin halıer'.in yok'!.. ' zifcJen "bir aımL" .• öylo ~.ı. .. \'a 
- Ned..:n? i pur ka~tı nu, gözün Uı.riitdc, 1 laı;tırılacak tabii.. esiJIC -} 
- NeG.eıı o:ncak. işt~ lıu ~öy- ben diyeyim yirmi d:ıhilrn, 8~1 , - Va!lah, fazla ine ,,_ 

ledi.. cl d t ·· ı t iı'~ '-rnı- anıa .. Vapı•rl~f gın mcs c eu.. de yanm saa . ı.ıç ~eyre ı >:B!l. ~ ç ~ 

-- Hangı mCJ<de o?.. bel.le lıalıtıu açıltll!l ... Ondaı: son 1 bıı vapurlru: değildiı.·? .. 
- Caıı;ı.u ı.·tc otohili; • V<ı.]JUI'' ra da bir "ı.lilcnci post~ı" na 1 - Eib<'ttc bunlar.. .. uıı->' 

ıııeselesL. Gr..<:~tcde. o!rnrııs.dln düştün nıli, deynıe keyfin-~.. ı - Dıı \'~pudar içiıı ~~ı1~ 
mı? -= Halbuki otobüs... ('i~ıı ~ 

- Yoo~: .. 
- Otobütic:i J. idu·a.:akh>r 

- r:-a.hi m!! ... 3i1trtıı !':L'l.nbul
dan mı~ 

-- Hayır c:ınım.. Y alııı.z hı:.<lrn 
bıır:>dt.n .. 

- NA.Sıl gidip gdecdc n»,.iz? 
YürüyeroJ; mi: 

- Vapurla ... 
-- Yn! .. 
- Kim k:.~1dıtıy 1)rmll!}? ()(O ~ 

bi..iscill.cr J.: ... ı1dil1:ıi ııı.i? 

- F-aJ11'1 h~l-::Jiye.. IIallı~ 

idaresi yoicutJtızlu~.t..tt.n ZHt·nr c-

ı: e,. ~li, ;tk v~ hakUd bir Par.is 

•• lıl 

Bu Akşam S U l\11 E R Sin~m;ısı11-0 
giWniz.Sinetn~t: ~1 -!1 h..r;- • .ik ,. n-:.t:. l tl(ı-1 .ı.: 

GA~Y MORLAV - ELVlRiE FO?E~CO "' 
ARMAND BERNA O ilo .'\!' ORE LEFAUf!' 

V[CTOR E'OUCH!::.R vo OAL!G 
11ıirdfınclan oynanan FLE.RS ' ( C/\ Ll-iAVi.T 

ş e 1 
::? . u.:ı ilik ko.hkıılıa ... ve ....... ~· e 

diyormuH. Ot:,b!isler ''c.rkeu I ~~~g~= IlugUn SUG.t 11 de t.::'.Z '-'i•h mali "~ ~-~ 
halk vapı.nfara r"ğiıct ;,· ter - Ş . ,::x-~•& z; ~ ,ı 

ınıyoı· diye otohü: ;dil ;,iJım. o .. .......,.,.,,, ~~ınem~sınlı. 
caklarmıe .. Halk •ıt•, 1Jü, \erine OUQJ'fl _ !aıı e l .. 
vapura l'ınccek .. fjl.ff1 

E: ,;J .z crj_zclliktc, c-ğl~nd:~·eıl e ncyec ~ ... rd,.rr.'."I bir ı 
- Haii~ \"npurbrı ic:in ftna fi .,.. · - · '"iZ 

kir değil · nuııu ... Hıı.!k i\in.. AG ı ~.T r 
- f'ab'.l.Uarı uykudan bir 8a- ·~ 

at Pwel kalkıp yola çıkmak la
zım! Malum ya, Haliç vapurları

nın "dilenci pmıtal.uı·ı" meşhur
dur. Eyüpten h~r iskeleye uğ-

(SUZANN"H of The MO~NT ... lNS) 

Fra•ı::ızca sözlü. ~lhcserj nıı.ıtlai~a ;,;öıünilı. 

Ba-'Ji Roller-de: d 
Rundolph Scott · Margare'- Lockwo0 

- ..... f"" 1 ma.n itı1ıariyle üstün olan muh-
telit taJrınnn bu maçı kazJ!na .. 

mam em ne knda.r aaonn.al i:~e - .. 1.' rübelidir. 
Şu mttl(n.jıT€ ·e u~·tic<';.;ıiucle u1nlı J #• 

teiitin kadrosu ile Beşiktaş o
yunnulr.n arasında ciddi bir üs
tünlük güze çaı.ıınuı.kt.:.dır. Fa-

Bugün LALE SHIRLEV TEMPLE ,.~ol'~ 
P?.OGRAMA 1 LAVETEN: tugili?. lfoc ye - ·az.ırı Bay "'",..ııetl 
E.OEN ve Eıl;:ılnıh.arbiye Rd.ıJ g~neı~l OİLL'ın '.f'tirkıy.e 1ıt8 1 

ııiyah - beyazlıların lcıza.ınnam 1 TlVATROLAıl .ıa o kadaı' normaldit". Çün.1<ü: ,_ __________ ..,. Genç ve enerjik unsurlardan 

Şehir Tiyatro•u tet1ekkili edezı Beşiktaş takımı 
Temsilleri sporcular arasında. ~ likahile 

amJaıı Refik Osı:namıı değerli 
!repelıaıpnda Dram bımnc!ıı. • gayretiyle bugiin kolay kolay 

W,GüN GONDUZ oaat 15.30 da imi 
ve yeilllemi5 z:ek bir hale gc · ıı-

1llT AKAŞAJ.-! sa.ıt 20.,;ı ıı.a tir. TalaıDlıı:rın hatlıınmn mu -
il E Ş A J, EL E R kayeaesiDe gelince: 

* Kalecller: lnkir e.dileıneı: lti 
fstikW .....S""8hul6 lı:wnecll Clhad, Mel:ımed Alidal her za • 

kısmıııdD man üstmıdür. 
~Glf1' GCNDOZ .. ,., 15.:tt) da ].füdrJ5ler: Adnrıu, Faruk hat 

VE w AKN'}JllA """" 20.aıı 1a tı, değil muhtelitin, rnilll takı -
JORı\LIK O.DM.AR ımmmn be! kcmtliılir • 

kat btına ra,,arnen yukarıda da 
söylediğimiz gibi kombine bi: 
o_yun rık:ınn~sım bP]ı!ediğimi:: 

Beşiktr.;ılıların bu maçı kazan· 
mıı.m•la~ına bir sebep yoktur. 

Zira Rimdiye ltad'IJ' pek az 
yanye.na oyıuyan muhtelit ele -
manl0rmın antremanlsı.rdıı. bile 
birbirinden ayrılmıyan Be')ikta-
ııa takım itibariyle bır üstünliik 
temin edeceklerine kani değili?. 
Meşin topa da pek güven olma -

3 filnırlcn b3-:.JJ'1an ... n mü.itesna bir !Jro::::aı...~: 

1 - AŞKIN BiR MUAMMA, FEDAKARLICIN BiR ZEVK, 

luıyatın lıil' r;<::rat olduğunu :.'l d~1ta.n ~he:C'r, 

(F'r•nsızca) 

AŞK MAÇI 
CATHERINE HEPElURN • CARY GRANT - LEW AYRES • 

OORi& NOLAN'ın kudretinden y.;ır;tıl&n bir aok r(lnıanı 

2 - Türldyoye ilk defa gelen RUMCA Hı\KtKI 

,lURNı\Ll Cll son he.rp h;ıbc!·leri. 

3 - TURKÇE EıRITIŞ JURNAl..OA: 

(Taranto boınbard~maru) ve M•STER EOt:N'iı ~J\'k ~alı<;:.ti 
bütün tafı.'ilatilc 

bütün tafsil~tilc fÖbtcren ID.nı. 

Buciln scı.at 11 de t~n2..11.ltlı T'..1i'.iıtine-. 

p Bugün 
Hou·ıkul-.1.de mcrakh ve he-yccıınlı sahneleı )e do1\l J 

fl.l!EŞHUR POLİS HAFiYJS5 ,.~ 

Bi Karter c~~~~t:: 
Ayı·1cı: Mühitn iJ.Uveler: 1 - lugılı.ere Hariciye N~ 

Boy EDEN Adon' ve .\ııkoya<I;ı lJütün taf.ıll'~y·• 
2-ZÜMRÜT YALOVA 8ri 

Milli Şefimiziıı Yalovayı ziyareti 
dığını d~-a,., Nk neticeve inti- IJı::ı:::ı::ıı:aR'!l~!ll P.u •tn saat 11 de ten: ila~11 rn&..n e ı::::zım:ıı!!!::=.~ !>ll!'l~1!1!:<mmZI Bugün seı.:ıt 11 de ter«oilöth mf.lıtine 



lib 
har k t 

y ni 
başlıyor 

fJ (B<t§ tarafı 1 inci de) 
Burası.:ın cıcı n çık.:: ası 

ıı_ ana urdu Habeş topr .. • rın · 
Yunan 

harbi laı.1-~~~Ştnış olur. Soma! .. rin. l 
ıtıU ""'lilmcsi muhasara çeınb .. ~ 
w ~ar. (Ba.ş tarafı 1 ind de) 

ile aveıın, Habcşistanın işgalı- sara ugr.yan tu ı..ır.x, g-ri 
ı;,,,,_ ~~r ettiği orclusunun E· 
~l<'!le bir agırlık merkezi teş- dolllllek ınec \Ol"lyctı;ıue ka.=;ı-
itıı"'lllek istediğini, cereyan .. ~ J lar lır. 
liııı 1'.lrekiıttan anlamak müm- Muhtc' f nal talarda Yıınan 
lı.ı dUr, Bugüne kadar İtalyan· devriye hare e n rıu ,fakı . 

~;itrede 6000 esir, bir çok• yetli neticeler venı:ıı.,tir. Yunan 
, lah v: vasıta bıı'akmışlar- topçuJu !taıya.n nrev-.illerıni fa • 
~ on gunler<le Keren taarru- . 
'· takviye ettikleri de bildi- sıla.~ız bır surette bombardıma

k ı lıt. Hür Fransız kuvvetle· na devam derek müh m hasar
fı araya çıkarılarak Keren t- !ar ika etmektedir. 

)\ ndaki kıtalarla el bir •"i Bu arada İtıılyrullar fena ha-

1 :t 
a r uzu 
(Baş tarc'ı l ınci ıfo) 

leL. O .onduı \ , nı tipteki i· 
vil ta_ı, yueyı: be. ı .• ektecLr 
Beru.mı h-rıç olru k üzere 5 ten 
yük t.ı.s>y oiluı-hlc..ıir. Btı ınik·' 

tar tan~. ' taşıyabi!eccı,'l 

bombaların ı" !eti halı kında lıır I 
fikir verenill.C. 'I ::ı .. ~ yare yalnI.J 
başıııa bir hava taarru;;u yapa-
bılecektir. 1 

Bir tek ..:ef nde 3500 mil mesa j 
fe kat.cd~ " n bu tayy-..renw 

... ~lardır. Şimal · gelen ' 
)ı"', ""e. Uer, müstahkem lllllltaka- va d.olayısıyle lıarelcitta görü - sürati hacmine göre ve ta.,., .,ı 

•-- s"'1-··--1-- , ..... , ···"e ederek mü 1 . 1 lı tl k b'"yük' t•• D. 1 t~ Oli.(.n düşmanla temas .cıı ...,w.ıu<:U ......... ""' ywra ııın e e pc · u · ı ır. . •· 
~ Şlerdir. Hava tıeri dtı.taa mevzilcrıru Y<:Ii•den tan • ı ğer yeni ve büylık tayyarelerın • 
~n etrarında faali · ar· zim etmektedirler. j h..2mete girmek üzere bu!andu-
ll~ ır. Yakınsa mühim h:ı- Cepheııın merkez lrısmnwla ğu bildirilr.ı •. le<lir. 

1~tı~rin inkişafı beltlenebilir. düşıı= bomb:ırd'nnan tayyare. tn .. ınz kblii?i: 
• '-'

1 '/<lıı Snnıalı.sind~; t1 ı-t 
b: bc]j nehrini gcc;e)]) ve Mo· !erine ateş eden yoıyre <4fi ba Londr.ı, 1 (a.a.) - Hava ne-
""'1Ş;ıyı alan cenubi Afrilm. kuv taryalal'l iki tayyareyi all!vler zaretin.uı dıin,akşam neşredile 
{'ti, 3000 esir, gmıim tıcr i~ ıfuşurm dir. Bunlar • tebliği: 
•. tınış!crdlr. Zi!'hlı ve rr.o- dan biri Yunan hatları, diğeri I Cuma günü dfu;man tayyare-

'.'ı'a\ birlikler burad. cenııplu- İlle kuyan hatları gerisine düş- lerinin liıgiltere üzerindeki r ... 
~"ııı üyük muvaffakiyet kazan· milijt.:Z.. Diğer iki dilijman bom· aliyeti pek lıafıf gtçınışür. ôğ!c
N._ştır. Harek'ıt, memnnni ·et 

.ır""' bir şekilde devam edi- bardıman tayyaresı de, merkez den sonra Douvre~ üzerine bir 
cephesınde Klisura civarında ka.ç bowba at•!m:ştır. Olii ve ya· 

~tanda : bir noktada tayyare dafi batar- ralı yoktur. Maddi hasar da p~k 
~h; 1jan mıntakasında vatan yalarımızın at.€şiyle hasara uğ • ı' azdır. 
~taerıer İtalyanları geri at- ram~tır. Bu tayyarelerin üsle • Cenubi Galle.ı mıntaırn.sı açık-
., . ar l kazanmaktadırlar 
•ır çok nı>ktalarda.n sınırı ge· rine dönmeğe muvaffak olama • ı lannda bir dii.~man lxımbardı -

1 tuv.vetıcıi.,1 şaşırtıcı ve yıp- dıkları zaıınet!il ekt~>dir. man tayyaresinin perşembe gü • 
" ı. leşehl iisler. ı:lcıı val 't Yunalf tayyareleri miihim İ· nü tayyare d::.fi bataryalarımız 

ıb'.lgi edini'c(.'{'ktir. !tal • ~- taly'l.D mevzileri ile askeri te • t:ı.rarınd:ın düşüı iildüğü tesbıt 
~rın bu t~biv• ve muharch~ cemınüler iizerine muvaffakıyet euılıa .. "tır. 

. ı. Cetin vaziyetler doğurabi- 1i hr·-··-'-- ..,,..,,_,..,~~ ve """ • •t.r. ~ ,,........,,..... ......., Cuma akşamı tek başına u • 
l - mıına büyük zayiat verdirmiş • çan bir Alınan tayyaresi bulut • 

r ~ ~l()' "} T •• k" !erdir. !ar arasından birdenbire çıka . 
dilr ~ l t ~r ,e Uf }- Dığer taraftan E.tia gazete • rak, cenubu şarki sahilinde bir , y~ a hususi mun.aDıri c phed~n şehir üzeıine süraili bir hücıın1 J 

.... ~ Ye g .. .:;niyorl gönderd.ğı bir telgrafta şöyle yapmış ve bombalar atmL~tır. 
ıJ'· ~. ( 1--.§ tarafı 1 itıci de) demektedir: Binalar hafif hasara uğramışsa 

···' ~::"l•uu ·ııllı;. bir anlaşma ol- "Bütün cephede hava fenadır. da ölü ve yaralı yoktur. 
'"ıO"' ~u i e<kıı d" man pı u· Arnavutluk d~larında yağmur s=< . _ 

tarı · Şni bozmakla kal ve kar fırtınaları merkez ve ce • ğer bir şey olmauuştır. Bom -

"' r., 

~~ ayni z:ı.ınand:ı.. :ti'· z nup cephelerinde harekat yapıl· barclıman tcsekkülleri küçük 
~ b~tün dcs a c ra masma . .ıiy<ıt şartları bombalar atmışlar ve kıta toplu 

~ ~ ve Al.o:ın plaumı • 
• kuirua güç! irecek-ıl nın fenalığı dolayısıyle ileri ka- luklannı keaif bir mitratyöz a· 
.. rıı.lml miifrezeLcri az faaliyet teşi altına almışlardır. 
"~telcr, An karada kar rl:ış gösterın;. ' ·dir. ~m= mühim bir deniz 

esasL:ı.rı gizli tutmak lü- İtalyan t.ebllğl: ilssil bombardmı.an tdilmiştir. 

tesum etmekle beraber Roma • (a.a.) - İtalyan or • Şidd<ıtli bir hava ımıhareb<-si es· 
• lııı;i1ız gör~ınelerının duları ~danlığınm 267 ı:ıasında 9 düşman t:ıyyare.si dü-

Alm:ml=n Selinik ü- num:ıralı tebliği: ŞÜ!"Üimüştür. 4 tııyyarenıiz üsle· 
~ inmeierine mani olaca.c Yurum eepheeinde ka.yde de - J rine d<innıemişlerdir. 

~r etrııbnda cereyaı. etti· -----
Cizlcmeı.te fayda olnıa<lıgı • 
~~kt dırlar. 
~ıka A.manlann bii,Yle 
lıatekcti lııgiliz ve Yun«n 

lerıni ol ğu kadaı 
hayat! menfa.:ı.tleriui 

hdl.r etmektedir. Gazeteler, 
'k , Ballranlaı·da askeri bir 1 

, ete teşebbüs ettiği takdir
'~terenin vakit kaybet -, 

ınakabelcye karar ver-
0lduğıınu memnuni)9tle 
"de etmektedirler. Bu iti
Sofya<laki İngiliz elı;isinin 
· tana ciddi bir ihtardı! 

~llş olmasından dola.yı 
~. bilhassa memnuniyet 

~. etmektedir. 
'~nin Hariciye V~ 

lnize telgrafı 
!'a, 1 ( a.a. l - Bilyilk 

4a.. Hariciye Nazırı ek;c-1 
~ Uıony Eden, Türkiyeyi 

rı Hariciye vekili Şilk 
• •

0
• "''10oğlu'ya aşağıdaki tel
~eltnliştir: 
11~ Şükrü Saracoğlu 

liariciye Vekili 
. ANKARA 

ı..:, <len aynh'!"ken, sah· 
·""1linize ve sizin ta\•assıı-
• .,,,,'l'ürkiye Re'sicümhu . 
.'11.rk hükiımetine ve Türk 
~ gerek Sir Jo.hn J?ill'.e 

~e · ~ana karşı gosterılmış 
~~~k ve !n~liz milletle
' trıne baglıyan <lerın 

n 
'B A. 

a<ı mükemme a 
(Haş tarafı 3 üncii sayfada) 1 

ına alayınızdan nasıl muharebe 
ettiı:!inizi soracağım,, sözleriyle 
ara~ılaeaklırrıru ihtar ettim. 

On!IU', ba.yat.ı istibf&f ettik • 
!erini gösteren güler yiizlerini 
bana çevirerek büyük bir ka • 
yıUıızlık!a: 

- Merak etme efendi, düş • 
mana saldıracağı1, siperleri fut.. 
tünde ölın ezsek bizi soniuğıın 
vakit bulursun. 

Cevabında. bulundular. 
Bu melin ve ulvi cevap sa • 

hiplerini Allaha emanet ede • 
rek uğurladım. 

* Kıımandanımın yanına dönü
yordum.. Kendisini henüz yakın
da.n tanımadığım halde verdiği 
emrini yapmamıştını. Mesuliye
ti üzerime alıp il1.'.liyatifimle ha
rell:et ·,. aıd • h r tür 
Jü hitap ve it:ı.bma lıa:ml mış 
olarak Gazi tepey çıkmağ:ı; ba~
ladı . H l' şe en evvel makul 

1

. 
hareket et · •· lta.nidim. 

- la il tihııka I:oş bu 
Türk eoeukla.rını lcumand•nı • 
mın e..isen öldiirmek istemiye • 
cı:ği kanaati de ben' · derece
ye l adar teselli edliyordu. 

sonra kıt'alarına iltih:ı.ka; yani 
öliime büyük bır sald.bctle gidi· 
yorlartlı. Unları kıta haliue sok· 
tum. Tabll.t'larına yanımdaki e
mirberle gönderdim. 

Dii:jmana bir kaç mermı it -
bktan sonra belki de ölet 
!erdir, hiç olmazsa \•azı:r 
y rk ölsün.er dernış, 
rıne intizar etmiştim. 

Bu kısa şifahi raporumda.ki 
"Tiirk ~ocultarı, Türk erleri. 
ölüme salabetle gidiyorlardı" 
C>il.-nI ... 'Si kuman<lanıııu bir · .a 
düşündiirdü. Göziir..:. ıı gozunül 
ayınnıyan kınnn.n<laıum, mev · 
cuJ,yctimi dcılııdcıı okurcasına 
iyice bcui süzılü. w ne tekdir 
ve ne de tahticmsi bir ı;ey söy
lemı:Jcn: 

- Gceı; otar, nzakfa.~ma, em
rin bulundular. Bu ma..alı sü
zülııred"n müebet. menfi bir şe-; 
an:iyı:nı:!."l!II.~tıuı. Keudi lehime 
tevil etmek isteılinı. Fakat tercd 
dii 'mm· ioldıı. 

YF' ;:ı !" 

Bulgar·s.an 
üçlü pakta 

girdi 

Bu 1 gar Baş
va ili ilt:ııak 

merasi mind e 
rı i ki : 

' Roo:;evelt'in 
miimessili 

MaJrid, l (a.a.) - B. Roo· 
scvdtın Avrup:ıya göndcrmL~ 
olduğıı hususi r ıinıessili alpay 
Dona.\'anın bir iki f!Ün e\~ll 
Ceb~!üttarıKtan Madri<le gelme
si ı.eyfiyeti elrafında büyüle 
bir ihtiyat muhafaza edilmek • 
tedır. 

Daha evvel B~Jkan mc·rnle • 
ketkrini ziyan., elmiş olan al • 
bay Donavan İngilterenin İs
panya büyük elçisi B. Hoare ile 
görüşın üştilr. 

"Biz bUtJn ,şul rı· Birleşik Amerika devletleri 

mlzla d
ost büyük elçiliğinde B. Donavaııın 

Çİ m k tasavvurları hakkında sarih bir 

Japonya ve 
HindiÇini 

Tokio, 1 {a.a.) - Stefani: 
Japon matbuati Tlıai'and • 

Hin · Çint mcselesi!e m gul ol
makta ve Hindi Çini hükümeti
ni seri ve ıid;l "-·e bir sureti hal 
bulunınas' ınfuıi olan tarzı ha 
rcket·nnen cıolayı tenkit eyle · 
mektedir. 

Asabi gazetesi, bu münuebet 
le snlh konferımsınuı üç taraf
lı bir toplantıdan ibaret oldu
ğunu ve Japonyanın bu konf&
ransta uzak şarkta.ki bitkim va
:ı:ıyetini teyit etmek fırııat.ını bu 
lacağını yazmaktadır emel yı-. ,, $ey bi!inmemekteclir. Fakat B. 

Vivana, ı (a.a.) _ Stefani: ~~navanı istedigi zaman iste - Bu gıı.zete, dün veya bugün 
Bulg.ar;··tanın uçlu' p >kla ı'ltı·- c'ı~i yere götürmek üzere Ame· 

~ ~ yap lacak müzakerelerin kat'i hain merasımi bugun Jkı·vedere 
1 

ri!.~n ha' a at:ı,~esini_ı:ı ta_yyarc· 
saı·ayında yapılıı.ıştıc. I sınm fı:ızır bt, undugu soylen • bir mahiyet arzeda."eğiııi ilave 

Protokol almaac.ı, japonca, ~".k~edir. : eylemektedir. 
italyanca ve bııl.;a ca olarak ya- :::;::=;===:::==:====:;======c=..-========= 
zılm.ısbr. Pakt imzası tanhin • rablusgarp• den 'yani bugünden itibaren 
mer'i olacaktır. 

Üç hariciye ııaz.m ile Japonya 
sefiri, protokolu imza etmı r
dir. Rumanyanın, Macaristaııın 
ve Slo' ::ı.kyanın müm<.Z.Silleri de 
hazır bulunmuşlar<lır. 

ga • 
ı 

• 
• 

Bulgar hariciye nazın Po110! 
bir nutuk söyliycrek bılhassa J 

Bulgaristanın daima sulh için
de yaşamak ist ·nı~ oldu;;unu 
söylemiştir. Bulgadstan. iki hii-ı 
yük mihver devletine Macaris • - 12 
tanın ve Bu!garisl."L'lın emelle • Enver paşa yav1111 yavaş ba-
rını tahakkuk ettirmiş olan şını kaldırdı. Evvela İtalyan el· ı 
dosttan nazarile bakmaktadır. çilerine dö1Jdti: 
Bulgaristan, bunun kin üçlü 

1 

pakta iltihak etm<.>kter1ir. "- Pekala! Siz gidebiliı-si • 
İngilia elçisinin ıırotestO&U niz ! " 
Bükreı . .i. (a.a.) _ Stefani Dedi. Sonra gözleriyle üç el • 

Ajansı bildiriyor: · çinin uzaklaşıp gitmc~ini seyre 
:iğrcnildiğine güre, !';ofyacfa- daldı. Onlar güzden kaybolıluk

ki !ngi!iz cicisi bu sabah Bııl - tan soııra lıize döndü. Gözleri 
gar hiikümetine lıir ııltimatum dolu dolu olmuştu: 
vererek, Bulgaris~ İngiltere 
tarafından ileri sürii!en sartlan " - Arkadaıılar ! diye söze 
reddettiği takdirde rngiıtere - başladı. s~ çok fena bir haber 

dinin kuma ndas.nda ancak dört 
kişi k:.lınıştı. Di~o!r kahraman -
lar ııalıadet rütbesine nail •>ldu • 
!ar. Geri kalan dört mücahit te 
yaralı olarak Ti.irkiyeye döndii
Jer. 

Ahuülke.ı'inı. efendi11in Türk 
milletine yardımı bı;ınuııla kal •

1 
mamış, unıuınl harpte de 150 
Afganlı ile merhum Sill'ymnn 
Askeri paşanın mai.vetinc illi . 
hak etmiş, Basrada d" anla 

nin kendisini bu memleketle venneğe mecbur olduğumdan 
1 hal . <l •· · b'l j girişilen muharebede müca • 1arp ın e addcdcccgını ı · dolayı elem duyuyorum. Fakat 
dirmiştir. j vazıfem lıuııu size bildirmek • hitlerin çoğu ııclıit d" şt · ını 

. Ritler Viyıı.ııada . tir." SOW'<L keııclisiyle biı-likte yara . 
Vıyana, 1 (a.a.) - Stefanı: • <l d t . 'tilin' la.nan 30 mücahit el· ınan tara· 
Hit!er, eğle füreri Viyanııya ! oca mey an .. ~ uı ış:. ı • fından e..ir ediJın.rı;tı. lJeş 1.>m;ulı: 

gelmi ·r. ~ra1>atinde mare. al yordu. Herke:; ogrenccegı fena . . . . . . 
Ken l '· !manya matbuat ;C· halıenn tahtı tesırınde mlıtcellim sene llm<lıçınıde es~ı~t hayatı 
fi D:. Die ieh bulunmakta idi. J bulunuyordu. Gözler y~re clikil- · yaşadık~n sonı;a. Turkiı.~ye av-

. H ~ı- mu •asala_tmda Von miş bekliyordu. det etmiş~. Hala tJ::kur ı 
~ . !.rop ıle Vıy~r.a Gau·ı Enver pa; a devam etti: Çinili eımu:n muezzmligmde ç-ı-
leıteri Bal Von Shrıah tara- " B' ~ . 1 b . ld;k 1 Iışmaktadır. 
fında:n kanı m•stır. - ır:u evve maya ge . 1 S· . 

Bagüıı Sob y:ı. meclisi !erini gördıiğüniiz üç İtalyan el- adede gcl~lır;ı. Bun_dan dola-
~•~· · - b. '-"k' ı· · · b. teb- yı Osmanı.ı lıülmmetını:ı talyan tor-ı or çısı 11..e uır..ı uıne ımızın ır . 

Sofya, ı (a..n.) - Stef:ıni: !iğini getirmiş bulunuyor. Bıı ~~".mütareke ak<lctmcsini bir 
Bulgar meclis reisi Dogopetof tebliğe göre hiikümetimiz !taı . ~ u ~vııalamız ~ . .ı~,ı

:YIU'!n Subranya mecli . lİ fev- yanlarla mütareke akdetmiş bu- mızdek hayrete !!lmdı bır hıd : 
lcıı:1iı<;le bır toplantıya davet et .. luımıakta ve bize derhal mulıa . det te karupıuştı.. Bu B:ıbı!li 
m ştır. . . b"ldir k 1 efendilerine k.are1 kalbım.zdc 

B 'svekil Filo!, ağlt"bi ihti 1 samayı kesmemızı ı me te - . . . . . . 
· " mn dir." bir itin ve nefret l: ı belirmış-

cli~te Bulgamt:uıın ıiyaseti ti. 
ha:kkın~ bevan. ta bulu u~- Hiç bir haber bize bu kad2.r 
tur. - tesir edemezdi. Gayri ihtiyari 
Kont Ci ano Vl,_ada lla.'\ıl /. lıepimlzin güzlennclen yttşlar 

karştfııııdr!' r boşandı. Enver paşa da, o koca 
Vıyana, 1 (a.a.) - D. N. B. ı kahraman <la ağlıyor ve sesi tit· 

bildiriyor: İtalyan bari,;ye n:ızı riyoı'du. 
rı K:.ınt Ciano bu robah h ı. i . Fakat niçin? Osmanlı hükil • 
trenle \'iyınıaya 1;~ırı:ı"! ve l nl- meti niçın lıuna liiznnı hisset . 

Sonra aklımıza bir şey d ha 
geldi. Sakın bu, düşman tara . 
fınd:uı y pılan bi< oyı;, obua -
suıdı? B<zi iJfal etme& niyeti· 
ni gütmES!ıı.lcr • ? 

Enver paşanın yeniden söze 
başl'ım:ısı nazarları yemden ora 

r-ı : l) 

.. lZ 

• 1 'at 
( rı • tarafı ti 

taz bir yir i kal, 1 ., u 
nında. muvaffakiyetle tekrar • 
dilmiştır. 

San'at okulu ta.lclıeleri ıu, 
sezonı:na ta.lı s dilen bu s u
ki defil lerinde bilhassa kış el
brnefen, sok k ~av ve ar"' kı
l afetleri gömnni ıerdı~. 60 fra. 
d:ır talebe tarafınd:m t ıır edi
len 40 OJ,adar Iıostüm · cidden 
c! kat ve ZC\'hic çulışıia.-ak 
meydana gctirf=< o!JukI.ırı 
göze çarpmakta ıdı. Talebeler
den her biri büyük kapıdan ~ire 
rek yine onlar kadar güzel giy· 
mış ve aral:ı.nııda l.iıtanbulun 
maruf kadın ve erkek terzileri 
bulunan seyirciler önünden ge<'· 
mu;.te ve o turunu bıtirmed n 
dığcr ıı::anken arlw:laşı lialona 
girmekte idi. Bu suretle .,.,. 
yırcilcr ü saat gibi uzun zir za.. 
manı büyük bir alika ic;indt" ga 
çirmişlerdir. Ayrıca defile es
nasında salonda bir orkestra 

bıılnnmuş ve seyircilere yine mtk 
tebin talebclerini.ıı ha:mladıkla
n pustu.ar ilmı.m edilmişt r. 

Sıpariş atölyesinin h-,ym ili 
ı;eri S iha Avc·ının verdiğı ma
lüınata naz:ıı:ıuı Ü;tanbulun en 
iyi terzileri av:ırınr!a iş çık:ının 
aipcı.riş atölyesine pek çok rnü· 
racaatlar yapılm..'ılıta ve bunla
rın mühim bir kısmı sipariş faz 
lalı · n dolayı kabul edile
memektedir. Müşterilerin bu te
lw:ümüne sebep te kar gayesin
den t ıı:amen uz:ık elan atölyı:-
nin yaı ıbn siparişleri mükem
m b · surette hazırlama..<n ve 
haric t rzilere 1'azaran bun lan 
m · furiJ; yan fiyatına mal ey
lemesidir. JI. ktcbi.ıı yedı &e
kiz yiiz talebesi bulunmakta ve 
kayıt için müracaat miktarı her 
sene l:evalade artmaktadır. 

Dünkü defilede bilh:ıssa n a 
zan dikkati crlbcdcn cihet mek 
tebin ida•ccileri tarııfmdan eski 
Tı1rk motiflerinin stilize edile -
rek kullanılması gibi cok isa • 
betli bir yol tutulmu• olmasıdıı'. 
Ayrıca sergide görülen nakış 
işlcrirun de cok san'atkarane bir 
'!eftilde hıı.zırlaıınu.~ clınası göze 
c..arpmakta irli. 

Pclı: muvaffak oldıığu ~üphe
si--: her ziy:ı.ret.ı;i tarafından te~· 
llı:ı edilen sergilerinden do' yı 
bu <leğ li okııl i~il rile 
gt'l'IÇ ve - 'atkilr ta!e i teb
rik edmen gelecek yıl!ar içil! 
de b:!şanlar dil ı . 

Şehrin içinden 
E~ üp • Keresteciler 

otobüs seferleri 
kal rıhr 

( Ba.1ta,y;fı f Ül·::Ü sayfaJ,a ) 
eski bir süz var i~e bilir~;niz v 
nu? ... 

- ? .... 
- Çocu dilind 

mez iı.li; "ç&lr. ~nrı 1 t n ıı 

gidel'leın.... Çnbal;ım;ı k ptnı 

ben gidemem!..'' İşimi:: yire l:ıı 
v:ı rhı.ra kalırsa, bu ahc ı y i 
ne işiteceğiz demektir ... 

yan \'e A:hnan ;..ayrakları ile 
sfü;l~nmiş "lan ıstasyonda Al- mişti? Biz yenilmemiştik. Mağ · 
m&n haricıye nazırı Bay Von lüp olmamıştık. Bilakis geçen 
Ribbentrop tarafından karşılan- bu kanar muddet zarfında ltal
mıstir. ! yanlardan a!dıg-ımız ganimetler-' 

ya çekti. - Otobiis mü, vapıır ın. ? 

lst.asyonda scıam duran aske
ri. Jutayı teftişt~n sa.ıra iki Jıa. l<! silah, cephane ve her nevi 
riciyt' nazın otomôbiile- Granc malzemece zcnginlc5miş ve ci • 
otele hareket etMişl rdir. I.ont lıadıımza bütur. §imali Afrika
Ciano Viyanada.u ıkameti es1"!- yı i,ti!':lk etfünıiştik. Mücahit
sıııda bu; otelde .oturacaktıı-. 1 !Crin a«yuı ~r, fa:.Wı. artrıı.ı,ti. 
Bulgar Bıı.~' ekili Iıngün tıeya- Hatta yalnız ıjim:ıll Afrikadan, 

natta ulunaeak r değil. :Mısırd,n, Suriyeden, çok 
Sofya, 1 ( a.a. r D. N. E. : uzak ülke1':n..en, Afganistandan 
Sobr-.uıya rdsi B. L'lgofctof, bile ~önüılüler gelmişti. Ve bu 

Sabranya,;1 pazar gi''lü saat lo akın oniine geçilmez bir şdtil<le 
da te\ lcaliide bir toplantya l'l- artıyordu. Bı:. b uvveL ınüstcv • 
\et etmitir. Ba9vekilın bu top- lL !ta. 1'-'3llları bıı fare g:ibi tu _ 
lantiL.ı. beyanatta bwUıımam , 
iJ.J{)eıımekteclir. tundultl:ı.rı ye::tır n kaçamağa 

--•••-- ıtif:ıyet cd~rrn. 

"- Hükiımetiı:ı. btı karan ver/ - Azizim, eğer mpur yol 
mesine sebep Balkan harbinin nun i:;ine daha elveri~li ,ılsaydı, 
patlak vermek üzere olm r. heı·kes liıbil o!ara!<, \'ap· ra rnğ· 
Dilijmanlar şimai de Balkanlar bet gö terirdi. Buııün bunun ak· 
üzerinden yur<luı.::: a aldır • 1 ~ ~ i görd :ğiimüzc göre dcrr.cl 
mak üzere bulunuycrlıtnmş. Bu k~ hal.1; için otobüs daha pra 
yüzden ben ve arka<laşhnm <l~r tik, da.ha ckcr~idir. Bugtiıı ol• 
hal İstanbula dönmek mecburi-, büs!eri kaldırmak halkın i · nı 
yetinde bulunuyoruz. Fakat sev r dalı:ı uygun btr vasıtayı elinde• 
gili :ırkadaşl:ınm ! Sizleıi böyle alrn:ık olmaz nu? •. Bence, ya. 
yalnız bı.rakac:ık de~ilinı. Rabı . pılacak iş şudur: Otobiıc er var· 
ali lılıkumeti !talyaıılar!a müta- ken de halkı mpııra çekmek ç:ı· 

rckeyi kah~! etmiştir.Fakat bu-1 relerini :ır.:~tırıruık \'C. b• mal .. 
nu btz ""-bul etmiyoruz. Sız lıuı·a • Bu yapılatiliyorsa, ne ala .. Yok· 
<la m· c ideye devam cd~cck sa ... 
siniz. Ben ll1'Z ıca lrıı!'deşirrıi, ya-

~ bu kadar müheyyi~ 
a meydana koyan hüıı

ıı •. <lol:ıyı en haımrct!i te· 
'l'ı.ınizi arzetmek iste • 

\j 1liı-kiyede gördüğüm IJCY' 
~llı~tınıde büyük bir te~ir 
'•~:r Türk milletinin bir
ı~ it lln asil durumu, An
·% endisine as giizdiiklc
~ aııta istikbal için kur

O, firarileri öldür deaıemiıt 
• ? 

~u ~~!erse firari değil ·ı . 1 
Varu olduğum bu basit neti

ce; yapbğıın hareketimin doJ • 
ruluğuna lw.ni. ikna ediyordu, 
Bıı kıı.ııaat!e kumandanımuı hu • 
zııı:una ulaştım.. Karşısını!.. bii
tiin cesaret ve encrjiını toplıya
rak clurdwn.. 1 

E'liet ıı müsaade her türlü 
i::tırapli telakki Ve' e:n ışel Pim· 
den. beni bir an içi sıyırır gibi 
oldııysa da, ben yine earfıırı 
için ırsat gözeti e talik 
edilen ce=ın nıahkümu. ola •

1 
ral kaldığımı sanmııltta.y.Jın 

ııki bliyi\1 ı bu 
'li 'ııd:ı.n bir y,iln nh 

ıımhanbe h İzıl'eU rimi tak 
di en be i harp ma<l:ı'. ası ıle tal 
tif etmiş ve fevkaladeden yüz. 
!.ıaşılığa inha eylemişti. 

iman r su 
Bulgaris and 

Müı;ıa.<rebct diıı:ınüşken bura -
da büyük Afg,.ıılı kahra.rnau Ab 
dıilkerirn efeııdinın isnııni hür -
metle yadetmek terim. Bı kah 
ram: Tü k g Türk &ığdad· 
dll t. '.ıd "ı 1 :;o nıücah.clı bizle· 
re Wıı ilJ( · ~ Ab<lıi,lhakim 

Daha bir kaç kişiden Rldrı,ım 
cevaplar aşağı yukarı ayıL me. 
al de .. 

lıud tL b k:ı yakın bir arkada
ı;ımı ,, ı.dcreceğim. O size ) ar . ı 
d ~, miıcadckyi icla.re 
, • ., 1<iJ1,. ! ~d.cdrtir. lnş:ıllalı Balı 
kan'• l ııiarımızı defli Matbaaya dönerken Ermeni 
tard ctt.kten .:onra buraya yine 1 vatandaJ}ın tatlı ~ivesi kulakla • 

~~%.,'1tl bü'!.~iı milletin 
e~it hisleri bu .neyan<la
~ ~ d~üncelel'i, Reisi· 
"t nünün illıanıkar isa
'r.ll:ihada semereler ver-

İlıita.nya, Türkiyeyi 
ıt~ e ını.ıtte iki hiSSt"t· 

r YıLr. 
EDEN 

-· Maalesef emrinizi ifa. ede· 
mcdim. Çünkü ... 

Maruza.tımın neticesini bcık 
leıne<len: 

- Ben sana öldtlr, dedim. 
Hitıı.bı pek şidJetliyı:!i. 

Öldürmedim. Çünkii, fira· 
ri z:ınncdi!en bu Türk co~uk .rı, 
Türk rleri rah:ı.tsızlıkl:ı.rmdnn 
geri ka.lnu4lar, ve fırkalarının 
nerede cldu.ihınu öı!rcndikteo.ı 

O bu hareketiyle, büyük ku· 
mandı::ıılara yakıs:ın biivlill: 
mükemmel bir ahlakla b..."Z<'nınişı 
oldu,,"unu gösteı-dı. 

Bu tarihteıı tam oıı he~ scıı" 
sonrn. y;ıratlı/'.'1 ('umht "İV t 
gımcliğine verilecek •· • • 'r
bıv" 'cin h:ı7.11'lattıfı 1 taı)ta' 
"lfiik,.me! bir kt ·:r.'.dıını \-ÜCU· 
de getiren fi(') nıükemm Hh •

1 
h' r." div •r,..lr büyi.ik klunan
d.an l a.sletl~ri'!deıı Jıa,lıcasını 

tesbit etti. Ve hu dii nrunu en-ı 
salo akide olank lıırııktı. 

Ceı""'ı Aboo ~ Oii rııır 

geçere 
(Ba; tr»rııfı 1 inci dtı) 

man propa!"llncla serv si 'rince 1 

yayılan haberlerin derhal Tasa 
Ajansı tarafından k:ıt'i surntte 
tekzip edilmiş olnıam henüz ha
tırlardan çıkmamış olsa gerek
tir. Bütün bunlar hatırlaııdıo ı 

taktlirde Soryet' Rıısy:ının böyle 
bir harekete pek de hareketsiz 
kalamıyacağı ve yirci olanıı • 
yacağı kolayca anlıı.,-ılabiiir. 

ef nıın k -"""' 
lrarıın , ak 

döııt'ceğinı. O ..ıımaıı~ lındoı· 
dü§maıı kalır dilmemm olursa 
yemden sızkıre riy· set ederek 
nıhai c-!Ctleyi k ğ~' 

rımda: 

~çabalama kaptan. ben gide • 
menı ... Çabalama kaptan b!'ll gi· 
demem! .. .'' 

~SANAY Mücahitler ı'ak tevkif ve 
Bağ d.ı ı r., , fııııduklarmdau 
ancaK 35 kı. • ılr karargahımıza ı' f i 
muv:um' t U~ti. CK .... SAZ Borsa Kıraathanesinde 

n yıgitlcr huWn mücahedc -
!erimize -tır etmişi r ve h
ramanc.~ hayatlarını feda , tm»k 
ten çekiınneınişler<li. ?lfufuıs:ınıa 
bittiğ·i z::.ınan Abdülhakim efen-

Nez.ıh b:.r :ıllc lıonu olan kıraaL 
kod ar ktyıneUi """" t~. m arasın 
mht~.,ckkil ınükc.mmcı saz h"yctiru 

b3nemJ7de her paz:ıı: n3t 2 <'*1 G ya 

.ı.... seçilnıl.j bay oe bayanıucı,,o 

dinlemek fırsatını k.:ıçırııuıyını:ı. 

rıca 

Lyu.otl.i bo:;tekar Mıııtyolı f AHRfYI dinllyecek:ilniz. 



llııyra 1 • 

Tetkik ve tahlil 
(~ taraf• ! inci sayfada) -.mn.. Tiirk beylerinin Ana

tiııda lwrdııkları k11tllpba.n&
- ıtıı• ' Jııi bile ~ 
tlır. 

Yble Arap tançilerinin şa
ı.adetleriJe sabittir ki "Haru
Mb 1 eşit, , in "Ankara.,, lrittlipha
.mııden alıp Bağdada götür
ıllfğli esiri kitaplar Arapçaya 
lııırciinıe edilmiş ve bundan son-1 
l'&dır ki onun oğlu "Memun,. za. 
ıııanında bir tercüme heyeti 
b!şkil edilmiş ve geniş mikyasta 
tercümeler yapılmıştır. 

Pek meşhur olan tarihi hir 
kldiseyi de burada hatırlatm&Jt 
Jlll yeri vardır: "Harunilrreşit,, 
l:&rafından o zaman bir Avrupa 
b-ahna gönderilmiş olan bôr 
ııok sınaat eserleri ıır:uıında 
fıtr de çok san'atkiirane yapıl
mış bir saatten bahsederler. 
Bugünkü Avustralyah vahşile

rin modern bir makine karııısın
da nasıl ki hayretle ağızları bir 
karış açılırsa. Avı upalıların d& 
o sınaat eserlerine karşı böyle 
bir vaziyet almı~ olduklarını 1 
l<aydetmeğe l\ızurn va..'"dır. 

8altanat muharebeleri yüziin
dcn "Bng'darl.. ta bir aralık dur 
muş gibi görfoıPn ilmi hareket
ler nihayet Miislüman İspanya
da dPvıtnı etrneğ" ve etrafa da 
dal bı•dak '"'hnaya biJı'lıyor. 

Öbiir taraftan Anadoluda 
"Selçuk,. ve da.ha l!Oflr& tstan
bulda "OHmanh,. saltanatları 
kunılmu.5 ve ii~ kıtanm en mü
him kısımları Osmanlı hakimi
yeti altına g~-mişti. Bu devle
tin o zaman mevcut ol:ın bütiln 
smaatlerc malik olr1u - • .mda da 
şliphe yoktur. Lakin A vnıpanın 
hıristiyan hükfunetleri, Osman
hlar aleyhine muharebeler ar
mak surotile hiç bir zaman onlıı
ra göz a~tırmamış. ve ilim ve ı 
sanaat AAhasında ~alışmalarına 
asit< meydan vermemislerdlr. 1 
Bu muhareh<>lerin de gayesi: ne 
Avnıpalı ve ne de hıristiyan ol
mayan bir~ok Osme.nlı ülkeleri
ni zaptetmekten ibaret olduğu
mı söylemeğe hacet yok. j 
İspanyaya gelince: oradaki 

llfii61üman ilimlerin, hemen bü
tün ilim şubelerinde ve az bir 
mman zarfında bir çok terakki 
eserleri meydana koydukları 
mıı.lfınıdur. Reyle beraber ken -
di heınşelırisi olan tarihçilerin 
ve filozofların eserlerinden bah
settilderi bu Alimler, hep şeref
li idiler, ve bunların çoğu da, 
eserlerini arapça yazan Türk· 
!erdi. (Nasıl ki Avrupa ilimleri 
de eskiden eserlerini Latin li
sanında yazmışlardır.) 

- A vrupalılann bu Müslü • 
man ve şarklı 8.Jimlcrden ilim 
öğrenmek için İspanya üniversi
telerine girdiklerini Rey inkar 
edebilir mi? 

- 1ık teceddüd hareketleri, 
bu Miit!lümanlann eserleri saye
einde olmadı mı? 

Hem bu müslüman 6.liml<>rin 
A vnıpa lrllltürllnde, A vnıpa li
sanlaıında btrakt:ıltlan o kadar 
derin izler var ki bunları yok "t
mek hiç kimsenin elinde değil
dir. 

Ye eğer Poltier mutıarebe«iıı
de Milsliimanl&r galip gelseydi
ler. Pbedt bir aın-ette A vrupanın 
üstadı kalmazlar mı idi? 

Avrupaya sade ibni ve yeni 
fikirleri değıl, yeni tenikler, ve 
yeni yeni gıda maddeleri geti
ren. şarklı müslfimıuıJar değil 
mi idi? 

- BUtiin bunl&nn lı:arşılığı 
ne oldu! 

- Mü.sllimanlar, Avnıpanın o 
kadar !'ehalet devrinde, akıl ve 
zeka me.~esini kendi ellcrile 
Avrupaya götürmüı;ken, bu rrıe
şaleyi bir kan ve taıuısub derya
Blnın i~erisinde boğan kimdir' 

Prof<'Eör A. Rey bu suallerin 
C'Rvr.hını veııınekten utanacak
br. B•.ma ra.ğmen şarklıları te
rakkiden meneden siyasi ve iGti
mai sebeplerin olmadığını söy
lemesi gibi itaba bir yal.an, ilim 
sahasına girmelimi idi? Lıikin 
bu yalan, ·Ji'ransız an•iklopedısi
ni kıymetten düşürmekten bas
ka hi~ brr şeye yaramaz. 

H~m Nahid Er - Bil 
(Alt tarafı wr l 

Gayrimenkul satış ilanı 
lstanbu\ Emniyet Sandığı Müdürlüğünden 

Fatma lhsan ve Senlharun 13765 hesap No. sile ııandııtun=ian aldı~ı 

(1800) liraya karşı bırinci derecede ipotek edıp nciesinde borcunu ver
.nedii•nrien hakkında yapılan takip üzerine 3202 No. 1u kanunun 46 ıntı 

maddesinin matutU 40 ıncı ınaddesine göre satılması icöp eden t)aküdar ... 
da Kısıklıda Küçük ('omlıı;,ı ve Orta mohallesmde (ikraz ııenedlnde Kı

ak.lı mahnllcsindf") kuçuk Çamlıca Orta aokegında (ikraz senedinde Kti
çlllc Çamlıca Arka aokagında) eski 2. 2. Mu. 2. 2. M. yeni 2, 2. No, Ju 
be~i ah..~P evin taınamı bir buçuk r:ry muddetle açık artb:nnaya kon
muştur. Sa~ tapu ı>icil kaydına görf" ynpı\m:ıktadır. Al tbxnta)a girmek 
i1tboon (313) lira pey akçes1 verectktır. Mılli bankalanmu:dan birinin te
m.mat mektubu da kwbul olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye re
limler. ve vakıf icare:;i ve taviz bedeli VE' tcll~liye J'Qsumu borçluya ait
tir. Artbrma şartnamesi 1/3/941 tarihinrl•n itibaren tetld.k etmek istiyen
lıl!re Sandık Ilukuk t~lcri serviınnde açık bulundtm.decaktır. Tapu sicil 
kQ-dı vesair lüzunllu malümat ta şartnamede ve taktp dolyagında vardır. 

Arttmnaya girm~ olanlar, bunları tetkik edereok •bbla çrk:anlan gayri 
menim! hakkında her ı;eyt öerenmis ad ve teltl<!ti olunur. Birinci arttır

ına 17/4/941 tarihine mllııadl:t perşembe Cağaloğlunda ~ 3"ndığımızda 
...ı 10 dan 12 ye kadar ya"Pılacakb.r. ı.ıuvakkat jbale yapılabilmesi için 
~ edilecek bcdelın' tercihan alınması "'ap eden gayrlmenlru.J mükcllc
tl;retile Sandık nlacaı,.'lDl tamamengeçmiş olması prttır. Ak:ai takdirde 
"°" arttıranın ta"hüdU baki kalhmak şart!le 2/5/941 tarihine müsadi! cu
ma gO.nü ayni mahaldr ve ayni saatte son arttırması yapılacaktır. Bu art
tınnada a:ayrimen.kul en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. Hakları ta .. 
pu sicillerile !'abit olrruyan a13kadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu 
haklarım ve hususile faiz ve ma

0

snrile dair Jôdialannı mn tarihinden iti
baren yirmi giln içind~ evrakı müsbitelerile b(>t'aber dairemize bildirme
leri lAzınıdır. Bu sureOe haklarını bildirm~ olanlarla haklan tnpu si
dllerile sabit olmıyanlar sat.ış bedelinin payla~a.sından barit kalırlar. 

Oaha fazla malumat almak istiyenlerin 38/1459 dosya No. sl1c Sandlğl
m.ı:z hukuk işleri servisine müra<'aat etmeleri Htzumu ilAn olunur. 

• • • 
DİKKAT · 

Em.niyet Sar:.dıgı: Sandıktan alınan gayri menkulü ipotek gÖ!itcrınek 
isti.yenlere ınuhaınminlerimizin koymuş olduğu kıymetin '?o 40 nı tecavüz 
etmemek Uzere ihale bedelinin ~ına kadar borç vermek sureti.le kolay-
ilk göstermektedir. (1596) 

J Devlet DemiryoHarı İlanları 1 
Muhonnmen bedeli ('1527) lira (50) kuruş o1an muhtelit cins ve mik

tarlarla yatak, yorgan, yastık, yastık l':ılıfı ve nevresimden ıbaret 6 ka
lem eşya C 10/3/1941) p:ı.z:ırte-~i günli ;ıat (lS) on beşte Haydarpaşada 

Gar binası d:ıhilindf"ki komi-~yo!'l t~ , 1dan kapalı zarf uoqullle <>atın 

abnacaktlr. 
Bu i,şe t;irıı.el-; ı"tiyenlerin (564) lira (57) kuruşluk muvakkat temi

nat .kanunun t.;:ıy:n .t·tti~i vt"Sik~Jarla birliki.e teklitlerilerini muhtevi ı.arf
lannı ayni ~nat ( 14) on <lörde kn.dar konıi' yon reisliğine ,·ermeleri ıa. 

zımdır. 
Bu işe ait şartnameler komi:syondnn parasıı olarak dağıtılmaktadır. 

(1341) 

Kuleli Askeri lisesi müdürlüğünden 

• 

' 

YENi SABAJl 

MEDtıtTOR MUhteşem ,... ~ 

dyo ~ kıataloOu

ftu bttgün lsteıomiz. 

Aradığınız r ad)' o 1u her 

halde bu zengin çe,ill<> • 

tflAsında bulecaksmaı. 

00 

p~isarlar U. Müdür üğiınden :f 
Eksiltmenin 

cınoı Miktarı fekli 8•otl 

Yaldız 130 Jtı. Pazarlık 8/lll/941 14.30 
Likör mantarı 200.000 adet > 10/Ill/941 15 
Fıçı > 200.000 > > 10/111/941 15.30 

1 - Nümune ve şartnameleri mucibince yukarıda cins ve miktan yazı
lı 3 kalem malzeme pazarlıkla satın alınacaktır. 

ll - Pazarlık hizalarında yazılı gün ve saaUerde Kabata~ta Levazım 

ve Mübayaat ŞUbesindeki alım kom.isymıunda yapılacaktır. 
111 - N{lmune ve sartname sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 

IV - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatlerde teklif ede
cekleri fiyat üzerinden % 7 .5 güvenme paralarile birlikte mezkUr komisyona 
ın!lrn<'1 atlan. (1342) 

Fen Fakültesi Dekanlığından 

1 .... dit 

el~--· 
uJikl,.-o 

00 

R A D y 

., MEDIATOR" redyolanttm zeraTetl ve mum• 

kiyi pO'ünilz atma kabiliyeti dil"ıer m11rka
datdhmne ktyas edilemez. 

MED&A'TOR, müşkütpesent rn\Hlfklşinasterm 
radyosu ofduğu gibi •izin de a 1 a c a a ı n ı :ı 
makine olacaktır. 

Bunu hemen dinle- .. ;:,e geflnlz. 

, BURLJ\ 
B f R AD E R LE ıı. 

ISTANllUL ANKARA 1 z 111 1 ~ 

• 

lstanbuf Defterdarlığından . ,, o Muha.mımen B. 

BUGON'Kü PROGRAM 
L. 

'T•""''" 
~· 

hanında 

9.00 Program 18.03 Müzik 
9.03 Haberler lUO Müzik 
1.18 Müzik 19.30 Haberler 
U5 Ev kadıru 

19.45 Müzik 

* 20.15 Müzik 
12.30 Program 

20.46 12.33 MtiZ!k 
Müzik 

12.50 Haberler 21.15 Konu~ma 

13.05 Müzik 21.30 Müzik 

mevcut 26 kalem milatemel metru-
ı~.30 pta ait erya. 271.26 

De1tenıarlı!t ambarında ,,_cut 27 
ıJC kalem metrusata ait et;ya, 28.llO 

Fenerde Abdi Subaşı. Mil. Tahta 
Mınare eaddesinde 25 kapı 27 No. 
tajlt diikkfuıdaki eamekln, 75 e 
Yemişte Pıışa sok. 2 No. ıu dükklm-

J.I da mevcut mul:rtellf e«,Ja. 14 

13.25 Müzik 22.30 Haberler 

* 22. 50 Mi.ıılk 

Yemiş iskelesinde Derebap caddesin-
de 67 No. lu dükkAoda alı::i çubukla e.I' kasa. 1 

18.00 Program 23.25 Kapanış 
Tarlabaşı Maliye tahsil tefliğinde 

' mevcut kırık piyano. 40 

Kuleli Askert lisesine ginneğe istcklı olup ta taşralarda fUbelere, ts- Umum! kimya enstitüsünde bir asistanlık açıktır. r "Yeni Sabahın ,, 
ilan fiyatları 

Defterda.rlık ambarında ınewut bir oJI 
demir dolap, tanbulda da doğruca mektebe müracaat etmiş olanlardan sınıflarında dö- Talimatn•mes.i. ınucibince 23 Mart ı~ıı toırih.nde yabancı dit imtihanı 

o.ekliği olmıyan bütün girme şartlarını ha.iz. ba1un~n ve ayni zamanda giri 78p11acatmdmıWeklilerin dekanlığa müracaatları UAn olunur. (1554) 
evrakını tekemmül ettirmiş olan isteKlilerin imtihanları yapılmak Uzeı e · ------
' Mart 941 cuma günü sa.at 9 da Kuleli lisesinde bulunmaları ve bu tarihte 

.. mrektept.e bulunamayanların haklarını kaybedecekleri illin olunur. ( 1443) 

Orman Umum Müdürlüğünden 
])ey)et Orman İşletmelerine traverssiz, eklis demiri 

malzemesile birlikte 50 kilometr.,.e kadar yedilik veya 
on iki lriloruk dekovil nıyı alınacaktır. 

cıvata, ve::ı:ai r 

dokuzluk veya 

Elinde bu e'\'sarta rayı bulunanların evsafiaruu ve satı:;; şartlarını 

ll/l/1Ml taril.Ine kadar Ankara onnan umum mddijrlHtfuıe teklif n1ek
tllbu u.· bildirmeleri cl476> cıı aa-. 

Yaznl~ Dokuma Kooperatif 
Şirketinden 

Kr. 

Başh!i maktu olarak 750 
Birinci sayfamı santimi 500 
İkinci ,, ,, 850 

. V çüııcii ,, ,, SOO 

Kooperatifinıizin senelik toplantısı olarak 14/3/ 1941 tarihi
ne müsadif cun:a günü saat 10 da İstanbul Türbede Esnaf ce
miyetleri merkezinde icra edileceği Cumhuriyet gazetesile 
27 /::!, 1941 tarihinde ortaklara ilan edilmişse de bu kere mezkfır Dördüncü ,, ., ıoo 
toplantının Bahçekapı Dördüncü Vakıf hanı Ticaret ve Sanayii Beşinci ,, 75 
Odası salonunda ve ayni gün ve saat on dörtte icra ('<lileceği Alhncı n 50 ..JIU<adar ortaklara ta.shiben ve tavzlhan ilAn olunur . , ______ .. ___ ._. ____ ,, 

Defterdarlık ambarında .,__ kol-
suz lıitarna. 
Çengelköyünde bakkal Nikotinin 
dükk5runda mevcut 6 kalem met .. 
ruşata ait eşya. 
Dolmabahçe ambarında mevcut eşya 
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a 

2 

,;& 

{ o. 
O I• 

. •' . t ıl ıJI 
Yukarıda yazılı merıku!At 20/3/Q41 perşembe günu .,.a tW"''' 11 

Erol.Ak Müdürlüğünde toplanacak olan komisyonda açık ar iıJı 
! ayrı ihale edilecektir. Satış bedeli nakter. ve peşindir. ~Fazİ8 ·~ 

Milli F.mlilk 4 üncü kalemine müracaat. (16~ ~ı'' 
-- --- ıd 
ı-- -- -- -- .. r.ı•• ., 

Sahibi: A . Cemaleddin Saraçoğlu "NL'\Tİyat Müdilr'1: ıı~ 1' 
B~!';ıldııh yer. (H. Bekir GUrsov lar ve C~ma!eddi n Saır•~0 
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