
• 
ıJ 

' 

3 MART 1041 idare Yeri 
Mlc swiye; No. M t.t..t.ı -r · .._ YEN& u••• tet..ı..ıı 5 [ Pazartesi 

3iincü Yıl- No. 1(}18 

~garista
llın istııası 

0011~~ sıv~sı HALK 8--..ZE·TESl '-- _ 
Her yerde 15 kunış 

L2 

. .... ._ - ~ ~ . _.ı.--·-~-X...~'1J·ff~_.,~ -.... 
·. 

'MACAl<lSTAN, \ 

--··--~ .~ILYA 1 _____ ,. YUGOSL 
'~ Ş.RUSYA ·---, 

Bulgaristan 
Alman 

işgalinde ._ I>obrucayı Bulgarlara Lfı
...,~~ ihsan etmer.lenti. Al
~ elinden Dobrucayı 
~ cdtıln Bnlgarlann günün 
~ kendilerine bir fatura 
~ dbn edileceğini ~-

lizımd•. 

~Hüseyin CabJt YALÇIN 

la ulgar Başvekili FUof Vi
n=:- yanada memleketinin 
~ Misa.IUna iltihakını imza 
~en, Alman kuvvetleri de 
~~ rahat Bulgaristanın as
~ bakımından ehemmiyet
~ktalarıru ve hükumet mer
ı.; Olan Sofyayı işgal ediyor
'-• Varna limanına geliyorlar, 
~reler de hazırlanmış mey
~ ra diziliyorlardı. Buna hay
h: etmemek iktıza eder. Her 
~ küçük bir devletin Oçleı· 
~ına imza atması Alman 
~etine girmesinin adı de
~ bir §eklidir. Rumanyanın 
~ ta.kip eden Bulgaristan 
~ zannederiz ki artık kim-

bir §Üphe bınakmamıştır. 
~aha düne gclinciye kadar, 
~ n, Bulgaristana asker ge-
4' edığini iddia ederek bu yol
~ aızan havadisleri garezkar 
~ ~anda faaliyetine hamledi
~·-.Bulgarist.an hUkiımeti de 
~ı topraklarında Alman as-

Mt'llJletoi" bulunmadığı hakkında te-
.. t veriyordu. MDlver Şef -

Uıı~ elinde devlet dlerinin 
~ borsasındaki kıymetleri 
~üşmüştür. Bunlara hala 
1ı..~ yet verenler varsa ka
~t safdilliği bu kadar ileriye 
-~nlerdedir. 
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Alman kıta/arı 
So/ga hBkıimeti
nln muvaf akatile 
Bulgaristanı isti-

laya başladılar 
-(}-

250 Alman 
tayyaresi geldi 

İngiliz Elçlai Bulgar 
Kralila görUttU. Var

na da i,gal edildi 
Londra, 2 (a.a.) - B.B.C. : 

Associatet Press ajansının Sof. 
ya muhabiri tarafından verilen 
haberlere göre Viyanada 1'1lof 
tarafından Bulgaristanın üçlil 
Pakta iltihakını tazammun e -
den paktın imzasını müteakiP, 
sayılan gittikçe artan Alman 
kuvvetleri Sofyaya geJmeğe 
balamıştır. Evvela motörlii kıta
lar gelmiş, bunu piyade kıtaatı 
takip etmiştir. Almruı tayyare -
leri durmadan şehir üzerinde 
uçmaktadırlar. 

V&rna da işgal f'ldildi 

Londra, 2 (a.a.) - B.B. C-.. 
Sofyadaıı gE>JPn son haberlere 
göre Alman .ıskerleri Vamaya 
1'elmişlerdir. ~Ulgaristanda cereyan ede

~ .. dahlli hadiseler az çok bir 
h:'~~)'~ ile kolayca tahmin .o-1 
~ır. Almany~ Bulgarıs
~ nüfuz ve hAJrimiyetini 
~ kuvvetlendirmeğe çalı
~ Ve bunu da iptida mevcut 
~ hUkf.uneti mekanizması 
~laaiyle temine bir müddet 
~i: . edecektir. Bulgaıistanda 
~ çıkarmağa yahut bi- j 
~ kıpırdanmağa cesaret ede
ı-; \>atanpcrvcrler çıkarsa bun- 1 

Sac derhal tevkif veva imha o
~ a.klardır. Hatta hic; bir ha
!ıi;~ VU.kua gelmeden ,ihtiyati 
'ı:ııı.~~ir olarak bir çok kişinin 

.c.1t~~un iı}gabııa~~ ;;-'~ ~ Ahnan ya3 ılışım gösteren temsin hartta ..• 
Alman hükiımebnin 1elıliğ"i 

1 Bertin, 2 (a.a.) - Alman or· 
1 duJarı başkumandanlığı bu ak
şam aşağıdaki tebhği neşrttmiş

tir: 
Ekmek_f_i-atlarını E O EN Hür Fransız};;] Bulgar meclisi 

A-TI NA DA Kuf~ldılar toplantısı Alman orduları teşekkülleri, 
Bulgaristan hükiımetiyle mu
tabık olarak, İngilizlerin cenu
bu şarki Avrupasındaki haber 
alınan tedbirlerine karşı koymak 
ve bunları önlemek üzere 2 
marttan itibaren Bulgaı::istana 

girmektedir. Alman kıtalan Bul
gar halkı tarafından hararetle 
karşılanıyor. 

Ucuzlatmak ı·çı·n 
Jngillz Hariciye 

Fırıncılar nazarı itibara alınması Nazırı tayyare ile 
icap eden bir f ormill ileri sürüyorlar Yunanistana gitti 

111.~esi ve tabiit karar- Atina, 2 (a.a.) - İngiltere 
iı~ ~erllmmi pek 
~~dUr~v.... Bugün bir toplantı yapılıyor =~!~fu~~c:ı:jBi<=/~~m: 
._,~ 10nra, Bulgaristands kanı general Di1!, bugün öğle -
~~t teşkilatlar bqlıyacak- Yeni çıkanlan ucuz halk ek- vaziyeti tetkik etmek Uzerc bu- den sonra tayyare ile Atinaya 
~ lıuınMyada bu taraftarlara meğini daha ucuza satmak müm- gün vilayette vali muavini Ah- gelmişlerdir. 
:'!.!Jonerı adı verildi. Bulga- · b" w • ...,.;ıı_ • 1.r ...... ı..-..... kün ola ıleeegıni yazmışUk. Bu (.~u 80yfa 5 n. s de) CAK"ıDm -!r--. 
aı.. • ere de elbette müna- ı At" 2 ( } 1n · 1· Ha 
~L !>h- ad takılacaktır. Nihayet -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-;;;;;;;;;;- ına, a.a. - gı ız -
ıl..~ ... "\ riciye Nazırı B. Eden ile gene-
~ et, az çok mukavemetler- ral Dill ve maiyetlerinin Atina-

• lllUea.delelcrdcn, hattA mu- Çok heyecanlı ve mi!! ya gelecekleri saat halka bildi -
-...;lelerden sonra, bu açıktan ~ • rilmedigıw·nden, muvasalatların · 
~ Alman kölelerinin eline 
~l_leccktir. Bu gürültüler için- ki b• •• t • da reaıni bir kabul yapılmamış -
ı..:.~J' .... te kral ı""ın· bir hayat ra 1 ır ropor a1ımız ur. ~ ...., 11 B. Eden İngiliz elçiliğinde ~lc:i 
~ kalmazsa 0 da ecnebi Sir Michael Palairet ile Yunan 

~ta çekilecektir. hatıralarını toplamak üzere gönderi- istikbal edilmiştir. 

1000 ltalyan aske-1 
teslim oldu 

---<>-
Cenupta da Bardera teh
ri ltalyanlardan ahndr. 

Eritrede de mUhim 
terakki var 

Londra, 2 (a.a.) -Hür Fran
sız karargi.hının bir tebliğinde 
cenubi Libya<la milim bir vaha 
olan KKufranı 1 martta hür 
Fransız kuvvetlerine teslim ol -
duğu bildirilmektedir. 1000 ltal
yan esir alınmış ve mühim mik
tarda harp malzemesi ele geç -
miştir. 

İngiliz harb tebliği 
Kahire, 2 (a.a.) - İngiliz u

(Sonu sayfa 5 su. 2 de) 

Başvekil Filo/ 
izahat verdi 

Almanlar TUrk - Bulgar 
· beyannamesi ahka
mına hasaaten riayet 

edeceklarmit BulgaristaDda Alman tayya-aelcd 

Belgrat, 2 (a.a. ) - Reutcr: 
Sofya, 2 (a.a.) - D.N.B. bil· lyi haber alan kaynaklardan 

diriyor: buraya gelen habeı lerc göre 
Bulgar Başvekili Filof 1 bugtln dün gündüz 250 Alman u,yya,. 

öğleden sonra mebusan meclisi- resi mütemadiyen Sofyn iızerin
nin fovkalide toplantısında hü- j de uçmuştur. Bu tayyarelerin 
kfunet namına aşağıdaki beya- çoğu bombardıman tayyarele • 
natta bulunmuştur: (S<>nu sayf a 5 su. 11 de) 

"-- Alman hükumeti Bulgar 
hükumetinden Bulgaristana Al-

( Sonu sayfa 5 su 3 de) 

. ~ ; : • . . . ._ t- ·~ ~ '. . ' . 

T rablusgarp-
SABAHTAN SABAHA: 

\il eketıerde bir müddet isti- Antalya ve havalisinin işgal devreleri J başvekili B. Korizis tarafından . 

~ ın bu safhası ba§layınca, AıuJam da İngiliz hariciye na-
\ &taristanın ötesinde berisin- len "Daniş Remzi Korok,, zırını kral Jorj kabul etmiştir. """""~~ 
~~alıudi aleyhtarı hareket şid- B. Eden Türkiyede yaptığı ç • ı • 

Bingazi 
Çadırda yapılan meş
veret - Bana verilen 
vazife - Misli görUlme
m l ş kahraman bir 
TUrk çavuşu: Ahmet 

~tıre~·da edecek, yağma ve • o rç 1 1 n 
~lllnlar devri açılacak, mem- ı 1 (SOtlu 80.y/a 5 BU. 5 de) 

~gittikçe zayıf düşecektir. 18 Ay ta lya n 1 d b. 
~~ü~~~~~:ın:~~~~ r"""--ıin·IARP-.... , ünya har ı 
~~;~~~~:ı~~=== r işgali altlnda ~ eserinde 

't bir hale gelmesi lhundır. 1 VAZi YETi 
~al~ız. Bu?ga.ristanın komü- ismi ile heyacanh bir bUyllk röportaj 
~ anülini hesaba katmak ik- hazırlamıştır / n g iliz hava 
~ eder. Rumanyada onlann 
~ ından çabuk geldiler. Fa- e• •k• •• k d kuvvetlerinin 
')ıq uıgartstnndaki komünizm ır ı ı gune a ar neşre I ı · ti 
htı ~anda Panslavizm hissi- 8 a l g e 
~n·~i=ş~~ti~:J:~~: başlıyoruz. Bekleyiniz. r=zAN: 
,~u\'VeUi bir Slavlık hissi ve \. /i G•n.r•I 
~ ltıarnanda çok intip.r etmiş -~==================================:::::-_'~ al Koçar 
~ OJnünizm muhabbeti var- uzun aylardanbeıi gizli gizli nefsi buna kat'iyen razı olamı- ·-------'-----• 
"l~ ~en istilisına karşı yapUklan hazırlık onlara zeminı yacağmı tahmin etmiştik. Hal- Havalarda: 
tt.::~gın bir kale hizmetini gö- hazırlamıştır. Dobrucayı Bul- buki Bulgar istan bugünkü Iıa- ı H ll · lekt" N 
~ tahmin eidlebilirdi. Sov- garlara bedava ıhsan etmezler- zin iikibctine kolayca razı ol- ava yo an ış. ır. ~-
!llit ~Usyanın takip ettiği sa- di. Almanların elinden Dobru- 1 du. Onun bir daha ne vakit diri ı karanlık geceler, ne şiddeUi 

• 

Almanlara 
dair bazı 
fikirler Hamdi çavuf 

Yazısı !>incide ,,_ _____ ........ 
1 Müsabakamız: 

1 

Su!ıikayt ve muhteriz siyaset cayı kabul eden Bulgarların gü- leceği m~huldiir. • ı kasırgalar hava kuvvetlerir~n 
~~ .Alınanlara sahayı açık nün birinde kendilerine bir fa- ı .Aimanlnrın Rumanyada tc- faaliyetine engel olamıyor. _ 10 _ 
\~ görüniıyor. Avrupada- tura takdim edileceğini düşün- sis etmiş olduğu üsler artık ge-

1 

Otuz yıla sığan bu terakki, MtlSABAKANIN ŞEKLl 
tıa~ ~ assa Cenubu şarki Avnı- meleri lazımdı. Bu faturayı Bul-

1 nişlcmiş, Bulgaristan da Alman hayretler uyandınyor. Okj a-
~hdada siyasi ve a.skerl vekayi garistan işte istiklal ve hüniye- ordus~mn faalivet merkezi ola- ı .ll Bu parçayı kesip saklayınız. 

~:'«Q tiyle ödüyor. Artık rahat rahat cak hale gelmi~tir. Her halde, nusları ilk geçen adam, tak- s edildikte . bir Sovyet lınili yok- .. di di1 .... ;.,,ti B .. Am . -...--1 ... 1 •ıra••--* on parça neşr n Eon-
rıbi cereyan ediyor. Bul- şenlik yapsın. bugün değilse yarın tekmil ha- s e '""'"S • ugun, en- ~ ra bu parçalaı; bir araya geti-

d · · b --#1.--·-,;ı Sof d kan Mır· gazetesin zırlıklann nihayete ermesi ta- ka, AvrupaWar için bir ko.ı-;,-ı.:•, a ışın u -...~a ya a çı . . . - Şiıncliye kadar Alınan yaya ) apılan !ıu.\.·a lıücomlarmın yekünu rilmek suretiyle meydana çıka-
:"'Qı ... et,_veya İslav imilinin can- de Mihver devletlermm vermış bildir. Ondan conra? Bulgans- şu gibidir. Nazırlar, gün için-
!', .. ~~~l oynamağa kalkma- oldu.klan karara mümanaat et- tan hala dostluklarına ve taah- de kıtalan ziyaret ediyor, tay- ve ba!ibca hooefk re hli<'mnl:ıruı 68Y~, cak resmi, vazıh adresini7Je bir-
"-CörilnUte na.zaran, hiç bek- meğe kalkmaktan ise boyun eğ- hütlerine sadakatten bahsedi- yare, emin bir teftiş vasıtası- Almanya ilklıaharda v~ bil- ı yor. !ngilizler de artık yalnı2 1 illete i~remize. gö~eı:mek .b~-
~k İazımdır. Almanlar mek münasip olacağı ha.ltkın-

1 
yor. Iı'akat, Bulgaristan nere- hassa mart, nisan ayl:ınnda nıulcabcle ile iktifa etmivccck- ~r. musaba.k~ ıştirak ıc;ın 

'~da kendilerine açık da.ki makaleyi okuduğumuz za- de? (Bom6 aay/a 5 av. 1 de). ı ~ ı W l ktir ---. bulmuflardır. Çünkü man, Buljtar milletinin izzeti llUseyba Oahlt YALÇIN ~ çok şeyler yapacağını ilin edi-J (Soau sayfa 4 sü ıl te) .__
1_g_e_ec_e __ . ____ _. 
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FRANSIZ ANSiKlOPEDISİNDE 
BAZI YANLIŞLIKLAR 
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OKUYUCU 
DiYOR Ki: '

1Üsküdar Tramval a rının 

3 

11 im Köşesi 
y •.ıaJI I 

Prot. Sall:ı urd Uz~!Jt -
Keşifler, ihtiralar 

Profesör Abel Reg'in Şark ; 
Milletlerine savurduğu 

iftiralar 

Denizyolları kamaı ot
larının maaşı 

Bir okuyucumıw'an aldığı
mız mektupta maaş azagın

şikiyetle deniliyor ki: 

fstan~ul Be!"diy3s·na 
Res~amlar 

birliği ieşkil 
olunuyor Otomallk cihazl.af 

tlevri karar aştırıld 
Yazan Haşim Nahit ER • Bil 

"Mesela bir üçüncü sınıf 
kamarutun !llaa-'ıı 20 liradır. 
Bunun e>ılciden sa.de 2 lirası 
kesiliyor, müt.ebakısi verilı
yordu. Şimdi i.se 5 lıııısı daha 
kesiliyor. Ele geçe geçe 13 
lira geçiyor. Bu para ile bir 
kişi bile geçinemezken biz 
kamarotlar hiı; olmazsa dört, 

Belediye şirketin lıisse senet· 

Dünkü toplanhda 
bu husus a karar 

verildi 

-4- lerini Evkaftan satın a!~yor Şehrimizde bulunan muhtelit 
guruplara mensu.p ressamlar 
dün Eminönü Halkevin.de 
bır toplantı yapnnlardır. Top -
Jantının mevzuu, muhtelif gu • 
ruplara ayrılmış olan ressam -
!arın bir birlik teşkil etmeleri 
hakkında bir karar vermekti. 

. Rey, insan düşibı:ilşl1 hakk•n. 

fa 9 - 20 - 1 de yapbğı Covelıı-
152yoııda netice olazak fllDll. rıf,y
lttyor: 

Şark dtışünüşü ile garp ~ 
nÜ§Ü arasında. Opposition - .zıtldi 
yet olduğu gibi, ba7.all biriııcin.:n 
ikinciye ya.klaşbğını söylemek • 
le beraber bu sefer, A vrupalı- ı 
lar aramnda, mantık bakım.o

dan, fark vardır, diyor: 
"Latinlerden Franııızlar, Q<lk 

manWtçıdırlar. Almanlara Iııtu
tion h&ki.ındir; t..Javiara gelince, 
onlar şarkhlara daha ziyade 
yaklaşırlar; çünkü ı:tlavlarda 
mantıki nizam endişesi daha az.. 
dır." 

Görülüyor ki Rey, mantıkç1lı
ğ11 insan akıl ve zek3sının en 
yüksek bir qualitesi gibi görü
yor, ve bunu Fransızlar namına 
o kadar kıskançlıkla benimsiyo • 
ki, bu da onwı ilm.iı:ıi şüpheye 

düşürmek için kafi bir sebep -
tir. Bununla beraber Fr3.ll>!12: 
mantıkçılığı hakkında söz söy· 
leraE!yi Ribat'ya bırakıyorum. 

Bu zat, İngiliz ve Alman tecrübi 
psikoloji mekteplerini Fratıstı • 
!ara ilk tanıtan bir ilim olma • 
makla beraber, bu ilim şul:ıetd
nin Fransada inkişaf etmes'.na 
de en evvel ve en çok çalışınlş • 
tır. Doğru söze boyun eğmek .• 
ilim sahasında yalan söyleme
ğe tenezzül etmemek gibi abli.
ki ve yüksek meziyetleri de var. 
Sonra P..ibat, bu mevzu hakJruı. 

da hakikaten söz söylemek aa· 
l!hiyeti otan bir filimdir: !ruıan
da iki türlü "mantık,, bulundu· 
ğlmu ·bir cilt eseriyle Fnuı.sada 
ilk defa ortaya koyan Riba.t'tır. 

Profesör A. Rey'e gelince; o, 
bir filozoftur, yani her ııeyi bil
dib'İni sandığı halde hiç bir '!8· 
yi doğnı olarak bihnez; çünldi 
matematik, hendese, fizik, kim· 
ya, biyoloji, pisikoloji v .s. ilinı 

fjllbelerinuı hiç birisinde miit&
hassıs değildir. 

Ribat, İngiliz pglkolojl mek
tebi hakkında yazdı.ğı eseriıı 

M inci sayfamnda James Mili 
•(Ceymie Mil) den luıhııeder

ken harfi harfine ııunJan ya>ıı

yor: 
''Lock'tanberi, ve hatta. OD• 

dan evvel Conxience şuura ait 
vak'alann empiriqu tetlriki, clai
ma İngilizlerde rağbet görmii.j
tür, Bütün me tafizi.kten müsta
kil olarak nazarı itibara alınan 
piaikoloji için hiç bir millet, İ.u. • 
gilizler kadar ça.Jşııam.ıştır. 
Eğer meta.fiziki sevmekle ~ 

raber lier şeye müstait olan Al· 
ınanl:ır bir tarafa bırıı.kılıp ta 
yalnız. felsefede bir inkişaf ve 
tcra'.•ki göstermiş olan Avru
panm· üç dört millefuıe bir göı 

Yeni Sabah 
ABONE BEDELi 

TDrklyo Eo-1 
aENELIK 14-00 K,. 2700 , .... 
a AYLIK 400 :t 800 • 
1 AYLIK 150 > J00 > 
1 AVLIK 750 • MllO > --3 M.art 111-1 l P AZAJıTES1 

4Sefe< l360 
18 Şubat UN 

G\Jn 58, A:y, 2 Yıl: 941 • K:u:ım 116 

GUneı llöle lld...ıı 
-U,30 8,2.4 9,33 Bun\ 
ı,sı 12,26 15,36 v-u 
Ak,.m Yatsı imsak 

it2,00 1,31 10,50 Ezan! 
U.03 19,Sl , 4,52 Vasat! 

DİKKAT 
" «Veni Sabah> a göndC!tf'llen yanı. 

~· evrak neıredUeln e-dHmeeln iMie 

loh.ınmaz "' bunlırm ka> babt•'c -.. 
"dan dolayı bit bl1' ,._ııy.. -

gerrlirilirse g6rllleeekt:ir, lıi l- beş nufuslu bir aileye bakma
talyada tecribi psikolo]i fakir· ğa. savaşıyoruz. En ııııağıdan 
dir, ve takriben hiçtir; çünkU 6 • 7 lira da ev kirası verıldi· ı 
hayalci ve Ug{ını hafif • meş- ği düşünülürse ne kadar milş· I 

kül vaziyette bulunduğumuz 
rep olan 'i'8 tamamiyle ha.rıci, anl~ılır. Bu hususun gazel&- 1 

dış hayatı olan bu ''race,, ırk, nizde neşriyle ala.kadar ma - 1 

eevkitabil ile, psikolojiden. nef· kamlann bizim gibileri bıraz j 
ret eder. 1 daha terfih etmeleri için dik-

Fraruıada iM peikoloji, çar • kat ~ı çekmenizi di· ı 
.... 1• 1.,,.;n. tıka. in.kıl2. lerım. 

ça ......... _ .... e man P e- Yeni Sa.balı - Bu mektup 
der; c;üııJı:i1 biz Franııızlar, sa- sahibinin iınm ve adresi biz· ı 
bırh ve devamlı müşahedeyi, iıı-1 ce mahfuzdur. Neşretınemek
titına1 halleri, birbiri listüııe yı- 1 liğimiz ise böyle şikayet sa- . 
ğılmış vak'alan pek u severiz. , hiplednin .Devlet_ Denizyolhı-

b. mpa.rtim t küc;iik kü- rınca ışlenne nıhayet veril- 1 
veilk ız ckmo ..-.:'.:.ni bö'lm-'- 1 mesi gibi garip bir usul takip 
Ç çe ece 5v~....., ?t.Ç· edilmesinden ve böyle bir iki 
ri, ve ikinci defa. ola.rak bölme· acı tecrübeye sahip olduğu • 1 
!eri bölmeyi, nizamı, tenazürü, 1 muz.landır. Yalnız mektubu .

1 kısa ve kestirme fonniilleri se- ı alakadarlara sunar ve bu hak-
. lı dileğin yerine getirilmesi· · 

venz. ı ' t ·ec1 · 
~--"terede . ilı; !o"" tabi! Il' • emennı enz. .. 

• .u.q; u . ~ ps. o ,.., A • Bır okuyııcwnuz:a teşekl.1ll' 
hır şeydir, psikoloJ1; ~ .'~ * Kadıköyünde emekli al
hayata, insanın kendi kendisı. bay K. Saner'e: 
llstiine bükülüp !mtlanmasına 23/21941 tarihli mektubu
olan istidadının pek has.it bir nuzu aldık. Gösterilen yakın 
neticesidir ki İngiliz şiiri ve alaka ve aevgiye ~kkür!er 

ahrem ' da ,...., bundan ederiz. Bütün ikaz!a.rınızın 
m . . romaru .,..... • 1 yerinde ve haklı olduğunu gö
(yanı ıç hayatından) doğın~ rerek cok sevindik ve mem
tur. Şu h:ılde muasır İngiliz . nun olduk. Badema bu gıbi 
mektebi, inkıtaa uğl"lmornış bir 1 cihetlere eok dikkat edPe&

an'aı:ıeye devam ediycır, demek· •· izi vadeyleriz. Saygılar._ 

tir.,, 
!şte görüyonnmıız ki A. 

Rey'in yüksek ve iruıani bir me· 
ziyet gibi gösterıne.k istediği 
Fransız mantıkçıbğmı, iyi bir 
psikolog ola.ıı Ribat, en kötü bir 
kusur gibi görüyor, hem öyle · 
bir kusur ki tecrübi paikoloJİ 1 
gibi en kıymetli ve yüksek 'ıiı: 1 

ilmin teşekkülüne uzun zaman· ' 
Jar mini olmuştur! 1 

Eski mantık ve felııefeniu i:ıi-; 

bir işe yaramadığını ve hatt9. 
muzır olduğunu kat'iyetle gös
teren . en canlı delil, bunlnrı 

meydana getiren eski filozofla • 
rın bütün bilgilerini sırl "mü.,a
hede,, ye istinat etmesi ve b.ı. 

müşahedeleriıı de çoklukla yan· 
lış olmaındır; işte hir kaç mi

sal: i 

fv10TEFERRİK 

rJJ.aliye vekili dün 
şehrimize g eldi 

Maliye Vekili Fuıı.t Ağralı dttn 
sabahki Ankara Ekspl'€S,yle 

şehrimize gelmiştir. Veki~ Poo- j 
dik istasyonunda trenden merek 
orada ikamet etmekte olan 9.J • 

lesinin yaruna gitmiştir. Vekilln 
iki gün şehrimizde kalacağı ve 
bu esnada bazı temaslar yapa -
cağı tabiidir. 

-----
Demirle ba,mdan 

yarc. lamış 
Taksimde oturan K~. ayni 

semtte oturan AJfons Canya- j 
ra demirle vurarak başından ya
ralamış ve yakalanmıştır. 

Kadıköy • Üsküdar ve havali- ! 
si tramvaylarının va~iyetıni t.ct- 1 
kik etmek llıere beleiliye riya- ! 

' seti tarafından teşkil olunan 1 

ve belediye muhasebe müdürü. 1 
Muhtar Acar. belediye mektur· 'ı 
çusu Necati Çi!!e ve beledıye 

hukuk ~!eri müdürü Hasan Fe
ridden müte>;ekkil komisyon bir l 
müddette:ı be!i. dP.vam Loden l?t· 
lukatını bitirıni~tir. Bu husus-

1 

ta hazırlanan rapor w.li v~ 1 e
\ediye reisi Dr. Lütfi Kır<l1ra. 1 
bir kaç güne kıı.d:ır verııecek • ı 
tir. 

F.aporda &irketin tarihi tees
sii.sündenbcri geçirdJğ i aaflı::Jar 

tetltik olunduktan sonra. mali 
va~iyeti teııhit olı.mm,ı.ktadır. / 

Şirket , ari'ıi t~esüs' i,ı i e bir 
buçıik m ··yon lira ~rrn" ye il~ 1 

i.-ıe başlamı~tır. B•ı serma,·~11in 

bir milyon lirası bel.çüiyenin ve 
468 bin lira.81 da Valnflar ida -l 
resmindir. Geriye kalan 32 bin 
lira da hisse S('..,etlı>ri halinde

1 
hnırusi eı;hıunn elindedir. · 

Şirket bu sermaye ile tesie O· 
!un arak i 'le bas 1 adı ktan sonra, 
sermayenin kifav~t et:ırıl"diö'i ım
laııılmıs ve istikrn.z ve vah ut ta • . . ; 
bazı şirkM: eMvalini irote!< ~t- ı 
mek sun>tivle bPle<liveden '!),) , 

bin lira borG alınmrntır Ayni ! 
zamanrla ts banka•ın~~n da av- i 
ni sekil<l.e r>ara r<'l<'hı i• ve e<:ki 

' elPktrik idare-"'1e borrl:u·,.n ",._ ı 
ril"'lP.Tn~i yii7iind"n hii vi··ır hir : 
milrtar para bor<; olarak birik· 
mistlr. ı 

lstanbnl bele<livMi bir rnilvon l 
Hra. ile ~mıavt:tSinı:t i<ıtirı 1r ~ .. 
ti-9 ve a.vnf ?tlmanda hh- l'""ilyon 
4'111 biıı lira <l.a b'1rG ol"rak vn· ı 
r1;.;; efr'ltC'tin '"~11 vazi, rnti P-it
tilt"e fenn 1ı:t~., 1·t~ olrt11"'11 .... 11 
p;\rprek V~7'iVPti ı~ltlh Ptmf~!f' 

ı.r~~r VP.T"f'"liq ''e J:n1 ::.,...~rtn ..:ıir -
kııatin hn...,..1Rrt'fll t::ıc:f;vı:- f'V'lpT"f"l{ 
V'P ~vln:tfa aid h'İt!" <""' c-~ r.f.l .. ,..;.-,in ı 
bh·· lrıc:ırntnt a 111-r'"' k C'; ... ır .... ti bP -
lıwli"PVe mal etınei!e<' karar ver- \ 
m;~ir . ı 

Rıınrl'tn h;,. "'nr'l~Pt t'>,.,,,,P1 ~;.,._ 

k'"'1in A.l~rnlr1,1.,,.., rıl.,,., ,.. ... 1~; nlnl(o_ 

t,..;lı;: 01 ... 1 .... t; vc:ı. fc:ıc h"'..,1 ,. ..,~11ı:ı. ~"'--· 

8".nede fai:r.'3iz olarak ödenmesi 
kararlaştınlınıştır. Diğer taraf· 
tan eski elektrik idaresine oıan 
borç ta 100 bin liraya indirilmiş 
ve üç müsavi taksitte fa.issiz o
larak ödenmesi kararla.şhrılmıs 
tır. 

Şirkete 46'! bin lirahk hisse 
senediyle ortak o!an vakıflar ida 
resi de şirketin kir ve zararına 
hiG bir suretle alakadar olmak 
istemeıniııtir. Bunun tizerine \la· 
!uflar idaresiyle de bir anlaş -
ma yapılmış ve 468 bin liralık 

lıiııse senedinin belediyeye faiz. 
siz olarak satılması hususımda 
bir anla.şma yapılmıstir. Eu hu
susta hükfımct bir kanun layı -
hası hazırlamıştır. Liiyia ya -
kında Meclise sevkolunacaktır . 

Kadı.köy ve Üsküdar ve ha • 
valisi halk tramvayları be'edi· 1 
ye tarafından tamamen satın 

alındıktan sonra İstanbul tram- ı 
vaylarına devrolunarn!c ve bu
rada bir büro tarafından idare 
olunacaktır. Bu sur<>tle ida.ıi 

masraflarda tıwarruf yapılacak 1 

ve ~irk etin ıslahı icin F ztımlıı 
tedbirler derpiş oiuna ·ntır. 

Toplantı saat tam 15,30 da 
başlamıştir. Şehrimizde 60 ka
dar res.sam. mevcud olmasına 
rağmen toplantı, a ancak 18 ta.
nesi iştirak etmiştir. 

Celse açılır açılmaz esas fikir 
ileri sürülmüş ve bunu etrafın
da bir 'çok müzakereler yapıl -
mıştır. Söz alanlar arasın de. bir
liğin teşekkül ünün lehinde ve 
aleyhinde söz söyliyenler olmuıı
tur. Birliğin teşekkülüne leh • 
tar olanla:rııı noktai nazarına gö
re, bütün ressamların iştirak et
tiıP bir birlik mevcud olmama • 
m, ressamların himayesi ve men 
faatleritı.in tezahür ettirilmesi 
noktasından çok zararlıdır. Bu 
avrıca san'at bakımından daza- ) 
r,;,rlıdır. Birliğin teşekkülüne mu 
halif olanlara gelince bugünkii 
guruplar gerek san'at ve gerek 
menfaatlerin teharüz ettirilmesi 
nokt:ısındıı.n kafidir. 

Uzun süren müzakerelerden 
sonra fikir reye konulmuştur. 
Rey neticesinde iki müstenkife 
mı.İka bil ha.zır bulunan 16 res -
AA'Yl biı-liğinin teskil edilmesi le· 
hinde rey 't7ermi ~tir. 

~- Ressamlar 16 mıutta ikinci 
Burza v11~vet be-lpasi bir toplantı yanan k teşkili ka-

. • rarlastirılan birliı'Hn nizamna . 
Bursa, 2 (a.a. ) - Vılayet U· mesini lıazırlıyacaklardır. 

mum! meclisi dün öğleden sonra 1 ~vvvvvvvvvvvvv 

valimizin riyaseti altında son HALKF.:V!~ l="R/ 
toplantısını yapmıştr. 

Meclis yeni sene varidatı ve 
fevkalade masraf bütçesini bir 
milyon 377 .064 lira olarak ka· 
bul etmiştir. Bütçede 50 6-14 lira 
nafıa, 511.833 maarif. 27 .•.54 zi. 1 

raat, 117.924 lira dasıhlıat işle
rine tahsis edilmiştir. 

Valimizin bir nutku ile sona 
eren t o p 1 a n t ı d a n son
ra vilayet umumi meclisi ile 
belediye meclisi azaları şe;·efi

ne dün akşam C. H. Partisi ta
rafından Çelikpnl:ı.sta bir ak
şam yemeği verilmiştir. 

Fat:h r alkevlnh kır 
kosusu ..,.,ııs~b-l·cl~rı 

Diin Fatih Halkevi tarafından 
tertip edilen ikinci kır koşusu 

büyük bir atlet kalabalığ> '1ın 1 

iştirakiyle 4000 metre üzerinde 

1 

yapılmıştır. 

Hataylı Ahmet Mesçi 16.21 
de birine~ Adnan Ölçen 16.JO 
da ikinci, Murat Yalçın 16.5() de I 
üçüncü olmuşlardır. 

Birinciye bir koşu ayakkabı
sı, ikinci ve üçüncüye de muhte
lif hediyeler verilmiştir. 1 

::~:~n~::::.::;·:~:q:: a:: r,,,,.--K R ~ 1 n ı t o k at! a m 1 ş --, Bu eski fikxooflıı.rdan biri; ıs
lak topraJrtan otlann bitmesi 
gibi küçük kurtların yerden çık
tığına inanırdı. Başka bir filo. Bolu mebusları h·~ 1··~~- n••~ hn~· n· ~ ı,;~ H . 

~~ac,d~~ö~~d~= .-ıvııhrlinım;qVP!ıf>rrılıtO"'"""' Meğer evvele:! de Bisikl~tıe 
ııöylerdi. Bir üçncüsü. balık eti l Yı;; . icağ:ıda Halk Trabzr-n ft)zılay · çarparak biçarenin kocasını 
yemek haramdır, derdi ve bir 1 o ' asını ın erasiınle 
dördüncü ve en büyük filoz-ıf, 1 fr.,-fapf1Sl "I d" • • ? 
hayvanlan "kırmızı. kanlı,, "be- ac.tı!ı:ar o urrnemı' mı . ... 1 Trabzon, 2 (a.a.) - Kızılay ~ / 
yaz kanlı,, diye tasnif etıni~~ir. · Bolu - Yenicağa l: (Husu - Cemiyeti senelik kongres'tı.i , 
Ve gene en büyük bir fiolzof si) - Bu gece Bvlu vilayetine dün akşam Hallı:evinde yapmış- Dün nöbetçi olan SuJtanah - ve karakola giderelc ~ ik:lyetçi 
teknikle, zeııaatla uğraşan işı;i- 1 bağlı Gerede kaza.sınuı Yen.cağa 1 tır. bmet üçuncu sumc~~.;ya g:ırip olmuş.ar, bu sırada DoH oni de 
!eri istihkar ederdi İ.şte bu fao- f ııahıycsinde sayın Bobı valısi ır curmu ıneşuut v<u, a:•;ı gel • kar:uma gıde • k damcı olmuş- l 
zoflar ve mantıkçılar yukarıd;ı. ' ve mebusları ile Gerede kayma· Sıvasfa kanakçılar <li. tur. 1 

:-<"' Davacı Yedikulede Kuyulu Diink. -u" duı·n omada dav•~ı ka· 
eöyledigım"' gı'bi matematik V9 kamının da hazır hulıındiı.ldarı ..., ~ 

l O bıı.ıdmı soka;;ııula 51 numara - dın diyoı·du ki: 
hendese gibi müspet ilimlere Yenicağa nahiyesi memur ve ÇB lŞlY r dıı oturun ·ıouorı Mzı .l.iC\Toni 

- Doruk bundan 2sene cv
ka.rşı husumetlerini ilin ettil~r muallimleri ve halla :tarafın • Sivas. 1 (a.a.) - Vilfiyetimiz · adın_ial<i genç ve duı bir k:ı.dın· vel de bisıktetı.e ıtocaına ç:ıı· • 
ve bu yüzden o ilimlerin terakki· dan ve nahıye lıalk'.nın himmet içindeki kayali<;ılar şim<li vila- ' I d~: Y~ptı;>ı ıctJıaya ve tutul.an parak yere düşürüp başından 
. la gen· k·'-'"''~ 1 v t· ile ,.op•'-'" olan . k 1 k 1 ı d curmu meşlıud wptıııa gore l lı k b " ··" sı, asır rcıı. ..........,,~. ve mııa ene ı , • -...,, I yetin arı mınta a ar n a ~a • suçlu buluııanıar cıa bamaıya- yara ac ve oeam u yu;,.,.en 

A. Rey; ken<li hemşehrisi 0 • · Halk oda.sı salonunda verilen lışmalarına devam etmekte<lir • da Meı·canbaıı,,ı sokağında 31 öıuu. Bata mwıakernemiz olu-
lıuı Pasteur gibi Lavaisier gibi müsamere ve temsil muhitte !er. numarada otw·an kuyumcu Ser- yor. Bunun içm o kabahattı ol· 

•1,_,a duğu alde, her fırsatta gönlü-
büyük adamların bir çok hayat j çok alaka uyan~....,, ve sureti Erzurum kursunda yetisen bir kis oğlu Mıgırdıç ve yine Sa- mü alacak yerde ne uıınan te-
ve madde sırlarını keşfedişle • umumiyetle t.akdirler toplamış • eğitmen her gün 20 kayakla ve nıatyada Küçük ~okağında sadüf .etse bana agız uomsu kü· ı 
rinden çıkan ilın1 ınantıkı gör • ı tır. Muhterem mebuslarunı.z bu münavebe ile sabah akşam spor- 25 numarada oturan gümü:;çü türler eder, işte bu defa da 
miyor da hfili o köhne mantik surette de hıılkla mahaDl ihtiyaç culara kayskçılık öğretmekt.ı - iJi_işan oğlu Donnik Cernakyan ka!ku tokatladı beni. Davacı . 

d 1 !ar hakkında temaslarda bulun ~' K" ını· · • d bu p yım kendisinden .. ve felsefeyi methedip unıyor.

1 
· u.r. oy erımız e s ora Bu iki suçlu dün sabah Ye-

Son senelerde, eski Yunan • muşlar ve bunu müteakıp Gere- yakın bir alaka göstermektedir. <likulede davacının evi önün • Her iki suçlu v:ık'ayı itiraf 
Latin kültürünün geııç dimağ· deye hıı.reket etmişlerdir. den geçerken evin balıçe;;ıne gi- e?ir~ı}ar. Fakat tokat m~le-

Erzurumda zelzele t ren tavukları kovala.ına.k üzere sını ınkar eylı;yorhr?ı. Niha: 
!ara solruştnrulmasma karşı is- '!!'!!!"!!!!!!!!!!"!!!!"!!!!"!!~""!<!!"!!!!"!!!!!'!~I ta~ aı.an Devrcninin çocuguna _Yet şahıtler. dın,lcndi ve Donı-
yan eden bir Fransız miıte- 1 an'anelerden değil - yepyetı.i Erzurum, 2 (a.a.) - Bugün , Doıük Cerma!cyan ldifrctmi;ı ve gın suçu sııl:ııt o.du. 
fekkiri, bir giirı Fransız millet teknik t:ecrilbelerden doğduğu - bura.da saat 7.10 da orta şiddet- kadın rokağ:ı fırlıyarak : Mıgırdıçın fena maksadı ol
ı:oeclisimle şöylece bağırmıştı; j nu anlardL Ve işte o zaman kim- te ve 6 saniye devam eden bir - Neye küfrediyorsun? Ne duğu tebeyyün etmediğinden 

_ Bu gün bir lise talebesin.in !erin yeni bir mantıkla d!işün • relzele olmuştur. Haııar yoktur. oluyorsun?.. on~1 be;aetine ve Doniğin de 

d düklerinin ve kinıJeriıı vahşiler Demi9 .. Bunun üzerine im. • 25 lıra agu· para eezasiylc 100 
bilgileri, eski filozoflıı.rınkin en Trabzonun bü.lresi c:1ını önleyen Mı~rdıç mmıı kol- kuruş mahlwme harcını öde -
daha doğrudur!. zihuiyetini idame etmekte ol- !arını tutarak 'ııareketiıı e ınii· meı>ine karar verildi. 

Profesör A. Rey bellı:i bu se- dıı.klarının farkına vanrdı. Trabzon 2 (a.a.) - Vilayet ni olmuştur. Fırsattan istifade Mahkemenin kararından son-
Bi de i~itmemiştir. o, hila, dal- Gönül ieterki çok yüksek qua- umıımi meclisi dün sabah Vali eden Dotı.ik te ko.ôına bir tokat ra koridorda bir hayli çekişen 
mı.ş olduğu eski bir rüyayı sıır liteleri olan Fraruıız milleti, Naci Kıcımnnın riyasetinde top- atmıştır. taraflar yanlarındaki polisin 

yıltlıyor. Ukin eğer dtışünüşün 1 "Sorbon,, un böyle ko'1ıııe kafa- laı.ıarak varidat ve masraf büd- Etraftan yetişen mahalleli müdahalesi ile uyuştular. Ve 
bunları ayırmış., Donik kaçma- sonra kadın ile şahitleri ayrı 

ne olduğın:u bilseydi, büyiik I h profesörlerini başından atsın, cesini 519,438 lira olarak kabul da.n, Mıgırdıç kadının kolları· ve iki arkadaş ta ayrı bir ka • 
milletlerin hayatını altüst ef!en ve ansiklopedinin düşünüş hah- etmiş va daim! encümen aza.lan- nı ' bırakmamıştir. Bu iki kafa. file halinde adliyeden ayrıldı
yetıi "fikir,, lerin ve yeni ''fiil,,· j sini daha ehliyetli ilimlere yas Dl intih•pla mesaisine nihayet dar biraz ileride birleşmişler lar. 
'""°"' r-""' '"""o"mie mantık ""' 1 dırsın. u..- !lMıiıl & - lıü vı-rm;.+;.,. \.____ •. - • 

Dii:nlrl1 yazımızda ~· 
evlerden bahsetmiştik. Btı 0

" 

!er bir takım yeniliklere yol ~ 
caktrr. Bunlardan biri otoın3"'" 
clha.ziardır. Bugün evJerdeki " 
tomatik cihıı.zların iyileri psb" 

motör
h ve. uc::ı fenadır ... Sen~ 

ese.sına gore ~~. 
18.D ve plkıtikten dökülmilıi • 
çök mahfazalar içinde bulUJldll' 

nı1an otoma.tik cihazlar ~ 
doğnı çalışacakla.r ve heıJl 

ucuza malolacaldardır. 

Bunlar arasında günün tJI°' 
ayyeıı sa.a.tlerinde kapıları Jı~ 
pa.yacak olaıılar yapılabilir. rfl 
gilıı bu otomatik cihazlar o.~ 
dar ileri gidecek ki bir cıı;; 
ilik bir odada uyuyan biriDl ,.,,. 
hatsız etıniyerek uywclıJ'll'lt ısl' 
diğerleri banyonun suyunıl fi 
tacak ve diğeri sı.ca.k bir. ç• ,t 
hazırlayacaktır. Akşamleyıll _. 
sahibinin gelmesinden evvel ..y 
lektrik veya hava gazının ııll ~ 
tarı çevrilip yemekler otoıf 
tik olarak pişirilecek ve otolfl' 
tik tertibatla tam zamaıııııd3 .,.ı 
sofraya getirilecektir. ~eııı,,,. 
esnasında boş tabaklar ıııııtj,, 
ğa iade edilecektir. BütliD .

1
,. 

tertibat uzaktan kontrol edi 
hilecektir. 

O sıralarda yaşayan inS!lıı!~ 
sulhu arzu eden, fakat harP 1 r 
~şan, fazla mahsul çıkard~ 
!arı halde bir kısım halkln i" 
tiyaçlarını tatmin edem.iyen ~1' 
!eri "zavallı. geri inııanlar!,, d 
iUıam edeceklerdir. 

Hava.ıı.ıa kont.rolft 

Bu zeki insanlar devrinde. ç= 
mur!u sokaklardan eser k~tı4 
yacaktır. Dört, beş ki!OlX'' 
irtifaındaki korkunç birtfll~ 

- . ti!' 
yaşayan insanlar kat degış ~i-
mekle istedikleri iklime gıde .

1 
leceklerdir. Bugün hnvll!lın .rıı. 
kaç saat sonraki halini bildi'. 6 
meğe yarayan meteroloji ilJll' 

fı' 1 

devirde tamamen dcğir;ecck ;dll' 

~e1!'~~~ıı:ıa:::1!~:;.y~~ : 
.'IO 

larındaki mesafe bir kaç l>l·d$' 
metreyi bulan binalar arr.sıll d~' 
ki elektrik dcşarjlariyle ".'" :;e) 
ğıtılacaktır; havanın yııl pır 
tabaklarını ipnotize etmekle 

1 1 
!utlar ve ya.~murlar kontı'1 ıı· 
dilebilecc~j r•ibi arzın susuz 
rafları münbit lo!ınacaktır· 

Kıtalar üzerinde bir:.ıirind~ 
pek seyrek olarak oturtul~ • 
olan bu korını~c bi ,.,~l ar :ıt r:,1· 

sındaki geni~ <l.üz şoselerde g!' 

lışan nakil vasıtaları uza~~ 
dan idare edilecektir. Du g ı.ıP 
yollar üzerine konmU.~ ;,ı 
santrallar bu nakil vasıUıl ııtl' , 
idare edip aralarında mils 

meye mey~ 

An1erihan1n 111~ 
/iz elcisi Londr8~~· 

Londra, 2 (a.a.) - ı\1'.'~011' 
Birleşik Devletlerinin yeııı ·~BI' 
dra büyük elçisi Johıı wı ,el' 
dün tayyare ile Lonrlr:ı)'~ 'tııt 
miştir. Büyük elçi Croydv1

;
1 
,;· 

yare meydanında İngiliz ~tııl' 
rafıudan karşılaruuı, ır. ·ııi" 

Amerika Birleşik De~ ıette'"~g1 
mümessiline samimi surettt 
geldiniz demiştir. ,.,, 

Bir İngiliz kralıruıt bir ·~ • 
hancı büyük el~iyi karŞt1~eP 
sı, İngiltere tarihinde ılkJif• 
fa olarak vukua ge!mel(tc ~ 

Hatırlardadırki Lord I1":eri~1 
Amerika Birleşik Devle_t ~ııl 
vardığı zam.an, Reisic~,ıı • 
Roosevelt tarafından kııı1' 
ınıştır. 1 

Kral, dün Wivantı, .Kt1'~ il' 
kendisi ile beraber çay içı!l JI ' 
zere Buckingham saraY11'11 



YE!\'İ SA .AH !Sayfa : S 
·---~ 

!._azan : Eski Dahiliye azın Reşit Rey 

~"lllenl palrikhanesi le ı·ühbaıu Os
~ıılı salla.nalına sadakattarı ayrıla

Şin1dilik =:::--
Sabah = Terbiye ah. sleri = - --=:Bu kadarı ' 

Balkanlar vaziyeti !!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!~~!!!!~!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!! !Av rapa harbi ! 
karşısıııda emin T b h bir buçuh ' 

Birb:a:!~~~:!: d.Uıa ale enı· n ı· tıe yacı l~~Aanvıııb~pa·b,1erde~ ... hlreya~yınaülbu~fçulı:~ istiklalini ve hürriyetini Mihver ~• 
rak lllUfiörlük yoluna saptılar satveUne peşke~ çekti ve bu-

-6- gün Bulgaristan da tıpkı Ru- na hasmış bulunuyor. Almaııl&ll 
manya gibi artık Alınan istili.- önümüzdeki iki ay zarfında lreQo< 

~:•rk ile iti ıı.-..ıııar ıPmdl 
\ ~ iltilıll&tı m~k,..,. 
UtrılllniyesiJ'le mılle.ra.fikti. 

~i"llatafanoa bc!ar gelmiş 
- . Ruıı ordut.n t.şkum1naa. 

r l'andük N'.I ' 111 fesat rüe
ulan aahlk pdrilı: Harman

~<la rüfeka.sa tanfmllan veri
~ l.;tidana.r:neda~r Vf! hU· 
0,,, Ctleri ale)lıiuılıı biı· ı;oic 
"'~riyat - M'J'Y.en sonra 
~k ~nilerin ..ıra olduklan 
.,_. ViJAyetleriatıl Ennenistan 
~le istikllllnia Dnı; ııa yet 

l!\ıret mlimldlıl tı1amaz:;a bu 
lilay•Uerin Rua .trolü aitına 

sı, istirlma edilmııı vo o 
~k F..ıımmı .-Dfii ol:ın Ner
~ \rllrjebetyaa da Grandillt'e 
il ubudiyetle 'l'lrtierden şi
~t,,. ve ta!rıtinı ~ ~stirla
\, <Yi tevsik ,,... tıııkidc ~ıtabau 
l: <lılur. 
'?n~ni feu Milli wıy dan da 
huıanıayını:a Blıriin kon~ 
lllüracaat muahedc-

61 ınci medc!eıııin itha!iııe 
%b oidıılar. • n ondan 

Rus ve si,YnSC'tlcri 
'1ıda, ba.ziı;e girdiler. 

t..ı~ 'tuPa hüktimıitlt:riniıı h ima 
<Ar nıiid9ı.wmni t...~lbe 
aff!\k oıaım,- ~'nnen i rer· 
•1tri niha.y« · iyan ınil
ıı taassublılr hissiyatını 

.~ ederek A'ITlllP& hük!'ımct 
1 efkan ·v zorile 
~;e ka~ 1-ek~te icbar 
';utkiyede lhtllillC'1: çıkarıp 
·Uınanıar hıriltipn Ern1e11i 

ıı- ~a.tJediyoriıır Y!IY ra ilej 
ıp. ve .Amıer'rın kulakla· 
~oldurmayı .ankıoada vilsul 
liıııde ittıı.u ~ttiler·; ve 
llelıeııindell ittlar~n ilı tlliü 

'~"Ueri ~ ba\olıya
l'lirkiyeyi Hb;ıın, sonra 
~. daha __. Taşnak • 

\. ~an:tile ıııeydma ~kan f c.<ıat 
\~~ııaı komit:aı.ınıwı tesvilat 

l'iUtile, Eıı ıi kiliselcıi· ı 
~!ere ait bir çok me
"e lnee•mi de esliha, mii· 

· ı \'lıat ve diee-lt bamb!llarile 
ı~-"lıt111.r. (1, 
:'ite hu ııunıtıa UIM senesinde 

ilerin $eeıeıla ahnlii le
~~ aloylılnda ıeva gördük
~• &ilerden do

. l<üttıorle Jllırw:niler arnınn 
~ı bir kıtal tıidis oldu ki 
1• '<i.laaa ..ııe Avrupai 
''%lika eriıab hü kiı:roetlni 
'lbuatını - müddet is
~iıı ve tıebenilııü haki~t 
~ hillı o +4iııce sarfedi- ı 
b~t; :_ 
~ '"" ıne.- -c\'Velderı l':&

llıiıJ fiki:t&iı: tıkanınıııt 
, eıbanı ai;Jlır önünde t&-1 

,.ıı < ~- llaamafih Sa-
;l '\ıııinin de bdiİ e\VCIİ Er· 

"'babı f-21 olduğu ~inı-
r 1.l ıı.nlll§lhJUm o r.ama.11 

·rıl.di 

la~ bir-
0llO!ıt'li l!S!l5 

, 
1 eylüıünde ı.twıbulda Er· 
ıııi'lrikha • kllis · ııde 

rı Enn•• Sultıınah· 
ıı,.llıeyc1anile Div-.. nyolıı ve 
~ı';aıı cibrtlwiııe yaylia

liiJiyi i8lili. etmek iste
U J'<O.damıa ,,_tasile ha
~~tine ınusljleeme- müma.u.~ 1 

~ 1)j ~•luğıı eıımıı1a teııhiri si\8.lı 
' ltı.ııdanmy1 katlettiler. 

' .~~ ka~ kmvci rı~kt>riye 
ı"' 1 düaünfildl U.C <le "E1"
~ 

lllııhvedillJ'or.. şama te-
1i!~ııı:i'.";;1k ıcin ccı-a-: 
~llıııet Enıııeııileri nasihat ı 
tı!a kunt tE-hditlere ele, 
' ~"lalı: -~ıııı teskin \"e 

ı._ ~rkm wklt geçtikçe, 
~ ~~flınetia kndretiııe iti
~~· Tlırkiyenin <üğcr 
ııı., lldeki Ermuıi tecavüza-i 
1 Yce - 'lanberi işite• 
·~~~ lıeDeıı:Q olan zihin-! 
\: r~ btanbulda da 
·~~ Nh·kbn cndi§eye 

Her · esli h ile 
~ .oiaa 1!lr.ııeruler tara

,'-.._~ t.n1Jarda mesbuk 
lı...___ 

'oe "llrrıı..a i:om<talarnım 
~~· 1'ıırewıa Wikiliye.si,. 

· W,H rt ttJrafıtıdıJJt 
!ql~ btr ' 7 Jıl.a mii.lrem-

ı" ---.... "'1-r' ..tMıı!ilı:. fikrim ce, 
ıı;,. ~ lllil:6ınd fatafmdaJt 

'lıtı"'"" l,ir luıttı idi. 

oldui:u iiY ... ·re alıaiii Mlililimeııin 
mal can ve ırzına tasallut 
vuku u men için avamdan nef
~ind" kudret ı;örl"'ller bulabil • 
diki ooba, d"ınir çubuk, odtnı 
par gibi eşyayı adiye ile mfı 
dııfaaya Vf! muk~ brl.,ye koyul • 
dular 

El'melliler· hüküm tin musli • 
hane nasiluıtlannı isfa etmiye • 
rek, anları mucibince ya hü
k • y;Uıud halk tarafından 
·Vele\" ırf t!"dafül olRUn bit' 
muk le görür görmez "Türk-
1€1" b mahn,liyorlar" ferya • 
diyle \merikıı ve Avruya.nın ta

~ığınmak vcsile:Rini 
ak için hareketlerine de
·yorlardı. Padişah ve hÜ· 
Ermenilerin O)·unımu oy
olmıınıak fikrıyıı> !"'kı)fıl.· 

yı kuvvetiyle tenkildcn 
içtinap E"tınekte iken !Umdi müa • 
llhn ahalinin mukabelesi zu • 
hur edince vaziyet do.ha mü kül 
oldu. u :cbeple ki kuvveı cebri· 
ye ı tedabiri mania ittiha>< o
hın lznık ve Sam;;ım vak'a -

olduğu g;b;_. l..ıılam hal· 
tı hiı,: mzan itibara a
k yalnız E• meni zayi • 

atı beş n misli ınüb• lega ile """ 
tay >nıılaca k ve bu maktul!, re 
lıılanuarla bir!ıkte F..rrnenilere 
eavl edPıi, hüküm ttin kurban
lar• namı venı, cekti. Hükiırnet 

ııilal=ı münhasıran Uılamlnra 
tevcih se hPı,ı şeni bir dnayct 

c>lıı<'ak. h!'m de bizatihi 
c.lan kendi tebaa.ıııı 

i.q olduğu hnlde bileme-
e bir leke olan hıriatiyan 

un lıoşnur!L'iin ı kazan
mak .·le u.ırst:n yiae tenkid 
ve takipten van>.ı.ıLe kalaıruya • 
'aktı. İşte bu zıırııf VP alınl kin 
de hü • el i,tifa ederek kurtul 
du; ı hükumet lebni tı'<fa • 
bır ile belayı dcfedebihü. 

;~~1~~u.~~~;~~~:~. ıra.r- T alebegi sadece k ahvehaneye girmek ten ~~~ıu!:~~:::a;11:: 
41sında Bulgaristan ne yapAbi- men etm ek k afi bi r t e t b i T d eg"' i l d ir. ğine kani bulunuyorlar. Hitlel: 
lirdi? Bu suale cevap vermek bi- bir müddet evvel söylediği nu .. 

7.C dii."lllez. Yalnız istitrat k•bi- Q · • f • h f k •t[ • • • k hhA tukta Alınanların kışı boş g~ 
linclen Korney'in meşhur (Ho- na ıs ıra Q Va ı erını geçırece S l l çirmediklerini ve hazırlıı.ndıkta.. 
ras) ında, oğlunun üç düşnan b d l nm söyledi. r 
askeri karşısında kııçbğıru ha- ve ter igevi ger/er e temin etme igiz Alınan hazırlıkL.nnı daıı. 
bcr alınca ihtiyar (Horas) m görmedik; bilmiyoruz. I<'akat tn-
firariyi müdafaaya yeltenen g&- Kahvehaneleri dolaşan tal&- elbisesi yapm~a kifayet ede - gilizlerin de bu müddeti israf et;. 

linine korkunç bir feveranla: benin kumar oynarken yakalan- Yazan : cektir.,, medikleri muhakkaktır. Onlar-

- Üç dil§mana karşı DO mi dıklannın birinci def8Slllda mu- S, Mu" mtaz Gençlere " hallta açılacak da adakaını tahkim ve ıııuhteliC 
yapmalı idi 

7 

Sual mi bu._ Ölm&o vakkat ,ikincisinde tam tard co- llııll•••••mmm••IP mahallere ~"ft- bunlanıı der· yerlerde ordulannı talim ile 
li idi.. zasına. uğratılacaklarını muh- hal elde ~~ mümkündür. meşgul oldular ve oluyorlar. Bıı 

Yolunda verdiği cavıı.bı ~·""-·'·nn bınn· · cı· neticesini 
terem "Y · S bah iki ü 1 yı mektebin irfode, ve dışında Elverir ki bu lüzuma kail olmak ,.....,,........ zikredebiliriz. Maamafih yuka- enı a " m ç -.- Afrikada gördük ve görııy" oruz. 

nda da söylemiş olduğumuz gi- gün evvelki bir nü~hasında oku- temin edebilmektedir. mümkün olsun. İtalya iki ay zarfında Afrika.. 
bi, münhasıran Bulgar şeref ve dum. Şehrin bir çok yerlerinde spor Gençliği kovm...ırtan ve kor • daki müstemlekelerinin büyü~ 
izzeti nefsini alakadar eden bu Talebeden hemen hemen meydanlarına, tenis klüplerine, kutmaktan çok evvel onu ma- bir kısmını kaybetti. Yüz bini&o 
mutavaat ancak ,Bulgar kom~u- yil:ııde sekseninin kahvehaneler- muntazam ve müoddep kıraat- non dahi kuvvetlendirmek ve bu ri aşan esirler verdi. Binden foz

larunızın bilecekleri bir şeyd:r. de mütemadiyen kumar oyn~ • hanelere ve bunlann içinde şat- I kuvveti ncş'elendirmek icap &- la. İtalyan tayyaresi dil.~ürüldil 
Biz burada sadece komşıunuz ve İtalyan filosunun ehemcıiyet. 
Bulgariııtarun yabancı istilas:na dıklanm görmekte oldıığum ranç ve briç ve blardo salon!&- del" kanaatindeyim. li hir kııroıı tahrip edildı. 
maruz kaldıktan sonra. büııbil- için bu feruıbğm cidden ve mu- rına, bir sürü umumi ve serbest Semih Mümtaa 8. İtalyanın Afrihada ~!iği dal'-
tün nuiltleşen Balkanlar vazi- vaffakıyetle önüne geçilmesini konferanslara ve bir hayli sen- -----====-----1 beler 

0 
kadar büyük ohııu.,<rttır Jtl 

Y<"ti karşısında Tilrkiye Cüı:n- temenni ve Maarif Vekfı.letimizi fonilı: konserlere, içkisiz saz o- PO L/ S T C Almanlar bir kısını kuvvetlerini 
huriyet hükUınetinin ruüteyak- minnetle tebrik ederim. dalarına .• ve ilh_. şiddetle ve Merdıvenden düşOp Afrikay:ı. r,eçinnegn, lıiitıin !tal· 
kız ve tasitetkiir silkünet ve iti-
dalini muhafazada devam <'ri&- Elbette taleoonın de her genç sür'atle muhtacız bacııOı çıkmış yayı adeta bir askeri i.«gal :tltı-
ccğini tekrarla iktifa edeceğiz. gibi kumara müptela ve gitgida Ve mektepten çıkar çıkmnı Beyoğlunda kasap çıraklığı ua almağa, Akdeniz h vzru.ına. 

Kom."''"'UZ Bulgarist.a.mn bir b da beli im ne yapacagını· bilmemekle ne eden 15 "aşındaki Yako dilkk&- bir çok tayyaresini tahsııı c' nw· 
.,-- cemiyetin aşın ° a- • ite mecbur kalınışlarılır. Bu Rıt• 

yabancı istililsına uğramasına ması lazımdır. Fakat bilmiyo- yapbğını bilmiyen gençliği kur: nın merdivenlerinden döşcrek ba " 
sırf iyı' kO"''"'lnk hisleri bakı • retle !ngilterenin vurdui:u dar• ......,..- nım· mektepten •--dolunan ta tarmak için ona. bu gı'bi faydalı c•m çık""" ve Beyog"lu haata- 1 · 1 • mmdan üzülür, teessüf ederiz, ' ....,. • ...,. .......,, beler, tal yan kuvvet enru a~ 
liikin bundan dolayı fazla tıola- !ebe bu cezanın tesiriyle müte- birer me~galo, birer eğlence hanesine kaldınlnııştır. yukan yok ettikten ııoııra, şim• 
şada Mla lüzum giinneyiz. Ne- essir ve mUtcnebbih olacak mı- (distraction) hazırlıımak ve bu Hasan özlU unundan di bir kıııun Alınan kuvvetforini 
den telli! edelim ki milli menfa- dır! Ve gene biinı.iyorum: ku· hazırlıkta dikkatli ve basiretli zehirlanen çocuk de bu ta.raf& cezbetmci< ~ure-
atlerimizi taınaıniyle müdcik, ınarbaz talebe tardolunursa bıılunmak ıztırarmdayııı. Eylipte otuı-..n Osman oğlu tiyle ruıı\ ana vatan iizerinP. mii• 
taahhütlerimize sadık, hakkı - ---"•-pi-'- talebe '··•--··k mı- Tal b . hUsnU h k te •~ teveccih kuvvetleri azaltmışlar• """'""' "'...., """"""' e eyı, arc e .,.... Mehmet alb aybk çocuğuna ki 
ınızdruı ve kuvvetimizden kat'i- dır. Ve İngilizlerin bu yolcla 

dır? ! vik eden ilmillerden biri de (üni- H ö ı·· y-dlrm ;. ve ~ • b yetle emin bir halde vekayiin ın- asan z uunu v --. ,,_ faaliyeti arttıkça, Alma"ır ıı 
kiJafmı suğukkanlılıkla ve .ü- Zannederim.. ş:ıkanın en gü- forma.) dır. Liseyi bitirinceye ctık zehirlenme al3..imi gös~r • ınıntakaya daha. büyük lruvvet-
kıinla ~kliyot'Uz. zeli. en kısası olduğu gibi bu' kado.r talebeye üniforma giy • diğindcn Cerrahp&«a hnstaha- Ier ayırmak merburlyetinde ka,.. 

.A. C. SAR.A(:OCLU yolun da en kestirmesi, yani dirmek, hem Maarif VekAletinin nesine kı.ldınlrnştı. Iaca.klardır. 
--~ gençleri saptıkları abuk sabuk bu baptaki üzüntilsünü azalttr Zehirlenen bir kız Almanlar geçen Y·1' lha:n3" 

Fıı.l:at payıtahtı kan.~tıran bu 
budı -ahşap evlerle dolu bır 11 Şubıı.ttanberi sömestr ta
malııili!' e saldır n yıuıgın gibi· tili devre6 inde bulunan 1stan • 
Anad baştan basa. sirayet bul üniven.itesi bu sabahtan iti-

Üniversite açıldı · · kesti nr, hem do halk ft•••rında. ta- mhilal ettikten sonra İııgilter1>< yollardan çevınnenın en r- ~ Alemdarda ot.uran !smailin 
1...... !ebeyi kem nazardan korur. ye 1 i\J'!il çok müsai~ bir vaziyet.• 

me yolu, onlan ev '-'<uen veya 13 yaııuıde.ki kızı. zehirlenmo te bulunuyorlardı H:ıvn ü~tüıı, 
mekteplerden sok. !dara fırlat- "Mese!A: Silmerbruıka bağlı alametleri göste~ ve hasta- lükleri çok farklı idi Ordunu!\ 

etti. lbuki ge ek Anadolu b ik. . .. tr •··' '""t a 
Türklennde, gerek Kiırtlerdo aı:en ıncı ııomes '-""r- ın 

makta değil, ona. seve seve, ül- fabı~kaların bir ufak himmeti haneye kaldırlarak tedavi altı,. MURAD SERTOGL J 

E~ karşı kamile, cenü- başlamıştır. fet ve ünsiyet edebileceği s'lha- gene 7.annolunur ki ucuz tafobo alınmıştır. (lfo•w !Nlyfa 'i .<ııı. 7 de) 

yel v ·re gibi teşkilat yok -.M 
tu. Eğ olaydı icı a edilen ınUn-1 
ferid " muhtelit tahkikatı mii-

ie elbt>tte m.:ydnna Gl • 
kar. ohaii aleyhinde hir 
bO.rlıe.ru kati olarak kimbilir k.ı.ç 
defa ı z edilirdi. ı 

An u ııehir \'e köyleri ara-
~md:ı hh~r ves:ıiti pek nok-
san ol '1llld ı;ön> v1:kayiin bcy-
nelah şı.yuu zamana mulıtııç 
olıı.<·ağı 'bi oralarda bilfarz he
men lı ·r alıp lcatlirı.m teıtib4 -
tına b:J...lamak mümkün olsa bi
le tertı tın tPRk ilut noksanı r.ai·' 
kasiyle bu '<adar Jilr'at ve intl
zamlıı ı..:.zaı v~ iknı·ıli yine m'~ln 
kün o aZdl. 

V eaaıu ıhbariwnin ve tcrtiba.
bn e el<l<'ıı · hazırlanma8ına. 
muhtae olan sür'nh E<irayet t~ 
ih-pat r ki Anadoluda hfıdis 

olan ı i&-lsel kıtalin de ba
di ve m arreki yiı~ Enneni ko 
mite:c ~r. 1 

1800 senN<ll'! • ~ yani nadolu 
faciası.!::!an bir '" scnra !stan
bulda ' .atada Osmanlı b-Jnka -
;;ına, Tt:rkiye Ermenilerine ön
ayak yabancı nıüfsitler tn
rafın<.Ja:ı, llinamil bonıbalariyle 
icra baskının ve bunu tıı.-
klp Jll ,ı, fa artık usk.'r 
kıt\\ eti · te~kil c"Jilen feci 
vrışm Erıoı'Jli f<'scdcsi eliyle 

l r.ıp ıcacl edi!::ı:ıı* olduğu ist• 
bariz~.,. bedihi<'.r 

Bm eylı Jr.ı mü<-llim V!' • 
kayid ultaıı Ifa,'lliılin badi ve 
mürottıp labilmeö için Etmeni 
komi~ıy ;.eşriki mesai et -
mi' o iiyle .r.arurl bir man
tık icabıdlr 'ö z:ı.nnımca fartı ta.-
a88Up itil namrlaı" bile o fa-
raziye kul vı· makbul gö • 
remez. 

Burııı.ia ı•t ıu aden ufal< bir 
mütıı.lea. rde<J.("(.~fiim: Ermem· 
ler Rum rtodoks kil' . t içın -
ıle kay lmuş kimsesiz biı şer 
ı:mı ikaı 1 IBl tarihinde Fatih 
su. tan hı ıed tarafından Er • 
meni mezhebine mahsus bir pat· 
riklik bııyurulnuısı saye • 
&''ide <h ve ieçtimai teşkilıltı 
milliyelerıno suret vermişler ve 
bu tcşk tı müstemtrren nı:.ı.ha· j 
faza t P.rdir 

( Arkt ) 

6 Eylülde M. Veni:.:elos, Ati- •111 ' • !erin bizimle çarpışmak te..,.,:ı. • 
nadaki sefiriınize Türkiyeye b.: yülleri katiyetle tezahür etme-
radan münferid bir hücumu dikçe bizim onlarla atı~nıaya 
tehlik~iz bulduğunu ve Yunan niyetimiz y0ktıır. 
ı•rkiinı harbiyesinin böyle .bir İnclomit.Able Giridin a<;tlda· 
lıarf'ketin muva.ffakiyetinden e ı-ında bir kafileye terke<lerek 
min olduğunu söylüyordu. Yu- o • lilZin filonuza iltihak emrini a· 
nan bükfımeli Sofvadan bita • 1 ( y E N j S A B A H ) iN B 0 y 0 K S j V A 5 1 T E F R İ K A S 1 1 lar,aktır. Fran= filosu ba•kıt· 
raf kalacağına rlair kıı.t'i temi- manrlrınma da cizt' P:ıtrie sını-
nat :ıln,.ştı. ••-----------------------------------• fından iki saffı harp g .. vıisi 

Fakat buna inarnn•)ur- Tu· · rkı·ue - ı·ngı·ıtere Ba'kanı~r göndermesi rica oluıunuııtur ... ıhı. Bununla beraber eğer bul· t7 ve .J U Mamdaki muzafferiyet, O· 
garlar, Türklerin Yunaniıfüına nu t."kip den ınakfıs ıliğer ha-
lıücıım için Bulgar topıaltların reketlerc rağmen Yakını•arkta· 
dan ge.;me!erini protesto ede· Cavit Beyle muhaberelerim, - 'TUrk harp gemilerini mUs:ıderemizin ki bütün tasavvurhrııı öntine 

1 1 bu hal Y lı geı;tı. 
rr,k 0 ur arsa. unan • tosirlerl. - Göben ve Breslav'ın TUrkiyeye terki.· - TUrk - Alman gizli · ıan pek memnun edecekti. Fa.- Sa.kanlardı: 1 giliz le ine 
kat «ğer Bulgarlar Türkleri• muahedesi • Tür kiye ile harp • • Çanakkalenin bombardımanı bir ittifak 
birle~ olurlarsa, Sırplar da Grey bana göndcrd~ telgrafa Yazan . bir adamın bütün imkanların 

7 A\'U.~turyalılarla nırs~ul oldıılt -·ft• ili .._,.ti • fll dan mahrum oluyorduk. . 'l.'ürkiye bir müddc~ i~m ve· 
lan Hn vaziyet tehlikeli ola • .,.....arı ve e......,, : f de k ıld adı " a 

' · «c•ro~aclın bu telgrafın • 

1 

Çanakkale bnunde alı- ım .n ım anm vo .... ı.ı · 
caktı. dan anlarsınız ıp Rusya Tür- V ço· • · ı niııtana karşı tavn daha az Wı· 

Bu ihtimaller karşısında ha- kiyeye karşı bize 'ıiç bir yar - • fÇI nan tedbirler dit.kar oln\lya başludı Fakat 
l .,· ci"e nezııreti müstesarı vrısı • dıınd bul Be F a unamaz. nce ran- 1 --- bu hal YunaııistandaJd Av-
t.ıı.sivle, biı· Rus kolordu"ıınun ~aki harekitta büy\lk bir de_- 43 21 eylıildc Malta tcrsane.sinın rupa harbine iştirak temayü-
Gi'liboluya hücum için Arkan - g~ıklik olmadan Akdenizde hiç baııında bulunan visamiral Gol'-

1 
.. il . t 'b· ld .,, 

1
. 
1 
.. 

jel, Vladivostok, yahud Janon- bir·barektte bulunulınrunalıdır.'' Bu me;ıele hakkında hiç bir şey dene 6U telvrafı çektim: un sogu ur.gı ı o il: ~··Y ıı,un 
yanın rizaııivle Port ~thı~;r vo- Uzun ve derin tetkiklerden söylemiycceğiın. "Çanakkale açıklarındaki fi. korıı;:~c:ıın ıt:ıbaren.t inkbııaftun1 Bal: 
lu ile kolayca nakli muınkun ol- 1 · b" ük "" 9 eylwıle 'l'ürklerin Goben ve !onun kumıı.ndaaıru deruhte e- an=ua. v=ye ış e mış, 

1• _ L' sonra mese enın ne uy nı....,- d. . s· . • if . b h "'- aıı·ktıı k 1 duğunu şöyle ib ag et ım: küllerle muhat. olduğu görülü. B~lava karşı takındıkları tav- ınız. ızın yegane vaz emz, ıı ran vaıua mu· a '.ı · 
"Gelibolumın zııptı bi:.<e çok yordu. Belki de b~uim Türkiye ru harck<t? ~aclar_a~ık.lıir su- üzer!erinde ne bayrağı bulunur- mış, fa.kat her §ey alt lliıt ol 

pahalıya mal olacaktır. Fakat ile bir harbin vchametini tak • rette tahrıkaıııız ıdi kı, artık sa bulunsun, Goben ıle Brruıla- muştu. 
bir kere de Gelibolu zapted•lin- dir ettiğim anllişılmıştır. Bu • Türkiyecleki bahri heyetimizi vı Çanakkalcden çıkarlarsa ba· Ben T'.irkiye:n.in va..ıyctıni 
ce artık Tilrkiye ile harp kal • nunla beraber, b.,•n Tilrkiyenin der~nl. gnri çağırmamız icap ?rmak.br. Biz ııW:~ T~kiye ·ale ahnakawn Balimn dovlctle
ınıyacaktır. 50 bin kişilik mil- ergeç bize hücum edeceğini tah- etmıştı. Zaten bu hc.l:'et hem ıle .halı harpte de.gıliz. ~ akat n arat-ında bir ittifak viıcuda 
kcmmel bir ordu ile denizler min ediyor ve Alman istila.."ı • Almrınlnrın hem de Türkiye • amıral Suchon Tıu·k filosunun getirmek eiyasetintle d vaın c • 
hii.kimiyeti, Türk tehdidinin nın Fransadıı. te\·kif edilecc"ine deki harp taraftan partinin her başkumanrlarudır. Almanlar dilınl">ini istiyordum. 
sonu drmektir." iman ediyordum. Bu tahm~- gün ~1.ihfafına nıaru.z kalıyo~'- şimdi bu filo~ kontrolleri al , 23 Eylillda hariciye .nazırına 

l<'akat bu orduyu »ramak rim doğru çıktı. Burada fikir • du. ilerum arzum, bu heyetin tına aldılar. Tilrklcre ~?ben ve şunla.rı yazmıştım; 
bulmaktan daha kolaydır. Sir !erimin clop-u oldı;fynu ilan et- reisi kon~ıniral Limpusu Ça- Brcııl_av. ref~katınde_ çıl~acak her "Size Türkiye h:.kkında l)ir 
Edvard Grey, benim bu müra • mek niyetinde d«gılım Fa.kat nak'aıleyı nezaret altında bu • hangı bır Turk geınısının de Go- ka 1 eı· 1• il' 
caatııruı Petrograddan :Jdığı bunların tarihin ·t:·kdirlne bı • lunduran filonun başına getir- ben ~ale Br~~bagibi ~üc:anuştura ma- TUi.~y~~ y~~=m~lintl~ 
cevabi telgrafı gönderdi. Rll'.' - rakıyorum. mekti. Bu maksatla kat'i emir- ru.z acagı 1 r 0 unı:.ı · d 
'ur Ahnımlann ~p ~cephesm- lngııiz bahri he}•ati geri ler de verılnıişti. Fakat bu ta- Siz de Jıic bir ihbara, bir mu- bulunmaktatı çok eza uyuyo-
den §ark ceph,,,.ıne buyuk kuv-

1 
arnadı tavas&t vıi.sıta.qiyle miizakere • ruz. Akdcniw;ki filomuz Ç • 

vetler naklettiklerini ve ken • çaAı rılıyor savvur tatbik 0 un · Şu ye lılzuın görmeden bu yolda na.kkaleyo bnglanroış kalmış-
" mü!ilıa.ıa ıle tatbik olıuuı.madı. H .. Tür' ki tllierınin de As..-ada, Kafknsya- harekete mezunsunuz. Daha tır. er gun yeye ı· ta-

dıı ne kadar İlskerlcri varsa O zaman Yunanistanın Ka • Tilrk filosuna muallimlik eden :ı:. ehemmiyette olan ve Ça. • kım vadlarda bulun.ara ona 
hepsini cephede topladtklannı. vıılayı Bulgaristana bırakması bir ıtdaırun orıi.dan ayrılarak nakkaleden ya.lnız başına çıkan bir şeyler terkederek, omın hi
cllerinde ancak bir kolordu kal- mukabilinde bizim de Kıbnsı ona karşı hareket edecek bir fi. diğer Tiirk gemilerine karşı d:ı rafalığını sabn a!mıya ça~ı· 
dııhnı bildiriyordu. Yunanıstana terk<"tmeıniz fik- !oya getirilmesı yeı-siz bir tah- istediğiniz şekilde hareket ede- yoııız. Bu sıra.da Türl·ıye Lio-

., il üriil' •• d.. Y · tan " rik addedilebilir. •- •-"-Binıu-nalcyh, Petrogradın bu ri orı s u. unanıs .,ır- bilirsiniz. J.>lter onlaru """-' .. r rindcki Alman lıfiltlmiy~ti git-
telgrafıu~ göre Yunanlılar, an- bistana karşı da Manastırı Bul- Vakıa bu ağır basan bir mü • içeri girmek emri verir. ister tikçe büyüyor vo oıılann butün 
cak Bulgarlara arazi terket garistıına bıralmııuıı için eid- talea idi. Fakat bu mUt.ııleaya sizin için daha münasip görü • harp hazırlıkları durmadan 
mek suretiyle onları teskin ede- detli bir tazyik ırııpa.bilirdi. Bu istiruıd ederek o amfrah filoya lecek şekilde har~ket etmesini genişliyor. 
rek harbin bütün sıkletini yük- tedbirler, bu tasavvıırlar o sı- getirmeınckle hem Türkleri, bildirirsiniz. Yalnız şunu hatı -
lcnmiye mecburdu. Sir Eılvard ralarda muvaffak olur muydu? hem Çanakkaleyi en iyi bilen Mn17.dan c;:ıkarnınyınız ki Türk· ( A rka.sı oor) 



1 . , 

' Diye sordu. Çiinkü, Mollanın 82 --- yı daha zi·,·atle cziliP' l ülüyor 

SABA ııAN 

LABAHA 

.. örçilin 
dü ~ya har~ i 

ç 
• 
lr. zuna ar.şı keçiboy 'tı' f ,.,....,.., He1 - ,-e kızc.rıyordu. Düğün s lıilıi, 

urada bulunması e"""'"""'· Dediler.. . 1 hl' 
vazıya meydan kalmıyordu Der t Ço!iık lfo'la gibi bir pe ıv.m.n ı (Bil.§ tarafı 1 inc-i de) 

rinde 
- "'~'- lil Üç gündür, köyde ehemmıye C:1ğüıılcrine gcldiğin<'en dolayı 1 . l . !ar T 

ken, içeri giren diğer ..wu .. e er verilmeyı·p ci:.mi oilisıı::.dn. ya· ı crıti giz 3mıyor . a.'trrnza _Dün taı;.ı biı· milyon lir;,lık 

1 "' 'f n ·· anı· ne y,aı1ncaL'llll biimlyord•t. l':~y- J 1 ı p erôc·'-ler Va 1 ,,.e " 0 vyı got1 er.. tan Mollanın mevkii birucnbiı« ~ .a~rruz a ccva v ' =- · · · ihracat yapılmış. Yani bir rekor. ,., 
1 HdY rıda. Mollayı görünce d?<" i d. j liil' r, kahvenin önünü doldı.ır ·, J:m 4ıglltere ılti "üşmanındau Hem ue $1.Lıtııını.z mall:ır, yol- "' 

Yazan: 
namn çocukları Y 
bulmuş. -"' 

ş;nıd! bu ana ııo~r-. 
Bir istidanm ne · ıı'lfa.'r attı. Hoş Molla o vakitler Kcoan ağaları, Mollaııın ya _ 1 mu3 1I0lhyı seyrediyorlarci.... \ birin<> karşı tcşc:Lolısü çoktan e- ı law3ımız meınlekctlerin ilıtiya-

\ onLor ayarında ~ değildi .. wnda {l(''l'V'II!e zibi tlöniiyorlar • Üç güı1tlür cheır.raiyct vermeyı,, 1 le alı:ı ve bu d .. şm'Ull ii.ceta l.ıarp, cına tıpatıp '>l•tlak •;a• liylc. 
• Bııc0 1tı pehlivanı idi. j dl. Ondan özür <liliyorkr, kalı:.· bakmadık n 1\fo:ia, ~imdi ı_:;öz- :,;:ıfının dışına attı. !talymıııı ne, _ }.1es~ıa? 
, F k··t, :Mollanın Ke!J:'ında bu· iı:ıt ken'!Llerindc olır:ad.:'.;rıı k ·.de bi:y'imü.5tü. Birbiı-1...- le 0 ne d ;iz, ne h .. '"1vado. tn-j _ Jı!ı::sela .Aroerikc.yn. fı:ıılık 

Reşat iLERi 

l·nıu~u Edirnelileri b&;ıka. fıkir· ı .. ı·· -•--d riylo ··,.lc~iuo?l:ırCı: ,. ' t'e'" zarnı- vcn;bi1°0P1' h;ıli t ~ yo=u ı. , , .., ..•• ,._ · " - ııa mış.z .. 
llere ncvketı:ıi'"'i. Bellri, güre.se Molla, bu lıareketlerclen dola- (Arkası \•ar) halınımu~tır ve 1taip.n tiıbliğ- - Bun,.., ner' · .rk fovkalii.-

1 
Çckır, ı;:ünteci f'Ji'm da gcl~l.-, ~"' !eri 6 ·· ıeru uberi yalnız Al- delik var? 

- Pelı:llk oluu barsııltlrrı dü- ı 
zel'.ıin .µye keçiboynuzu da. gon
d~ 

lerli. l nı~n hardcfıtım ha'ıer veımekle, - Her larafında azizim. Bu 
ı Kl'şıı.nlılar, Edirnelilerın Mol • Alın:ı.n to yyru··,lerinin akml.:ı.rı- suret!0 tngiltcreye y.mlını pro-

1ıayı lanlJ"'!l.!.eFlndan dolayı ba§ - u.----.,------------------·~-----"I ı:ı kaytl"tmckle iktifa ediyor- jesini bir türlü kıı.l:ml codcmeyen 

~ lyı akd etroiEjl<'.r doğru • 

su::.C Nıt ~ettiıı ys .. Bizim ı Uc 
carlar a.jlll llalllllnd birer hiı:ıık 
dokror_ Oyı.. olmasa r,inı.ı:!iye i 
karla?" eweı,a kendileri fazla ka- il 

Zll'l ı;t.ıuı dolayı mitle fesadın:ı. I 
uğııı.rladt.. 

ıka. bir ııınnıt alm'ldıla:.-. Olı • ı.ar• muhterem Amel'ika senato a-
'bilirıli.. follayı güreş yerlerin • u h te l ı' • Da ; h i ıf} ş m ~ 1 l~Utcre, _Alm.ııny:ıya karşı 1 zası bizim fmdıkiarrı. kavı;~un-
den ve, cer hoc:ı.'rğmd ·n ianı. a- ..,. U '! g f\ i U 1 İl! • ~ h na bık"ı·larcla lıclki fın<lılıe.ılık- ı 

'!,. :uı:~~ or kı bu ilkhahard.ı a-1 ~· " bilırl r<J. 
va taarruz!nrll'' çok şiddetlendi· 

1 Aratlaı::. çok ge<:medi. ç.»&ı. 

Mollaruu k.m olduğu Keı;anlı!aı k 1\J! h ı· l 3 3 rccc!<Ur. İııgifu: hava nazırı bu-
ı ı~incle yııyJdı.Keşau a.,;ah.rı,I Beşi taş - ıvıu te ıt e - nusöylediveAlınanlannakılla·ı 
Keşanlılar Çolak Moll diye bi- d rınd an geçmeyen bir hava taa.r-

1 berabere kal l ruzuna nuırın: kalacJ.klarını lıa-ıisôni i:ı;i.Iııi!llerdi. Fakat, o ,..o- ı l 
lak :Mollanın bu softac:-.ğız ldu- ber verdi. Zaten lııgiltereııin' 

t .. ı·· ı-m "•· ..,_,.,H~·'- ''m' 'ııcı" ti~ ulıtcli-1 yolla lı. To~,.u direk kar~ıladı. havoda no tl;,rece kuvvot:cndiği . guırn bir ıtt u a....... ın:ı: b · H"e-- ..,,,..,... • ..,.... u ~ 

Çüı k . .. ti araııım!aki maç diin Ş~ı:cf stı:- Si;µı.lı - bcya;; kale bir anda l~:ı.- l 1 ıiıı-' b' :ı..-e•.ciyetı-ir 1 mcm;<ılu!'dİ. ·• L lı, goze ~,arp • • k'· t 1 rıştı, ", ill' eyrn,tn lt"rg,a.s:ılıktan. f(l ayca. fil ,,._.ıı• ır ,~ .. • 
ı.lında be~ bin kadar ~eyircı u · - " , ~ , '- ·ı ,.. ı t h mıı-:ııı ufarakıolıir o.damdı. k "· ı«:>ı·faıl~ e~'-~·el· •ııuhte!itin ikincı .u.gı tereye Hurt ay e~·e evcı , lesi ;-;nün le oynandı. Bu · =r -· v .~o.u • ., • d · 

Eilinıcli ağalar, heyecanla Ke kalabalık muhakkak ki iyi tan· gnlfuıü atlı. l3L1 zol !ıemeo. Pik· ~en Alman akınlaı·ı f.i\d cün-
Jıa!llılardan ı.rormuşlatdı: zim edilroi~ bir muhtelit kadro- {etin >ınhşi.akı,.iy!e attığı ü~ijn- ele hava t;:; .. ·ı.rnızlıı.rımn elısilıne-

- Ba~a g\ll·"'Cek pehlivıı.ııhrl E'l ümidiyle ~''kli Liı· nı:ı.ç cfı gtıİ takip etti. Bu g·Jl D"1!ik- ~in: :;a!uız kL'.Jl!. ve iJkhıJıar ha. 
mı var? 6 :,,.,. k için s•lıayı daldın· - ta:;:ıları hız!ıındırdı, sık mk rnulı zırhğına atfetmek doğru de· 

mu,., 11• Neyazık ı-ı derme ~atm:ı tdit kaleyi yı;klanı.ıı.ya b:ı?la • 1 • 
• - Yuoo. j terti;ı: nen mııhlclilin maçı b~k- cl;lar. Cilıad toplaıı topl'tyor. ğıldir. 

-Ya bu Çnlı.t'· lolla ne f\iye Jcnil<liı'i gibi hiç de neşeli ve uıt- S·ıbı · in ortasına yetişen Şcr~f A.n;.,rika İttihadı: Birllği reiırl• I 
gelmi~". ı min edici lıir mahiyette olmadı. CihnUa kaı·9ı kartıya kal:ı.ra.k nin fikrine göre lngiltere nllı::.i 

De)ince, Keşııııhlnr sormu.. · Müzaba:kadan bfraz eYYel muh · ona pas ve.rdi. . • z:ı.feri Jı.wa darbeleriyle ka!a-
tu: telitiıı lınngi oyuncu!aı-datı te\'.tl; D.e\T_e bıter~eı::.bır ?Jld::': sııg- nacaktır. Bıı nasıl olur? BUmi-

un- . r<. ı..ı~"·'l'a' 1 killedcıce';ini~rdui(uınuzfu bol,dan ınluşaf ettırw~·ı lıu ~-- ı-oruz."'akot =·,..,,~ımuhakkak-
- ,_,,gı ,,__ .... J.v> .. ajanı r'ari Yor;•ın lıize ~u L"{>Ya- la topn Hakkıya. geçıreıı Beşik 1 J ı> " .. ~-
-İşte, 1iı. §U oturan Molla!. bı verdi: trı:ıWar ber~bcrlık golune ka • iır ki bı.:güno k:ıdo.r zafcrden.za-
- Ama yaptınu: ha.!M O, Ço· -" Bak.alun 1imlcı: gelirs..' on vu::ıtul~. ~ır Hakkının kafa pa fere kor;:a:ı .Alma.nya blr müd • 
k Molfa. değil be~. 100".dan bh· takım yapacağız." sın,,ı l~yıtıyle kuIJnı:araı: topu' detnebir dumycr, ha•t.l Almım-
- Ne biliyarsunuz? Ve habkaten <le cağırılanlar saı.r kaşeden muhtelıt Pglar;ııa y:ı tarafınüan gizli tutn!ınakla 

.;;öyk,li .. 

- Bize deste:;"' ı;iiı '.ec;'('ğiııi gelmedi. lkinci pli.ıcda kalanL,.r tal.Lı. Hem~n bi_raz .sonra. dc;-re tıera'.ıer, t!""en eylülde iatı!i:. i 
dan lıiı· takım yspılar-.ık ıııar,a lıu ~Ude"' - 3 ııittı. -"~ 

- !';'e diyonmnuz şğal:ır, o, 
Çolak Mvllamıı kcr,did ~ 

- Ya .• 
• - Ne ı:aımı:ttir.iz ya?. 
T 

- H i\ acıyı filf.n yeıı.·m Lu, 
öyle ılli ?. 

- Yai.ıl;z 

hra kadar .• 
- ..... 

1 
J'f•·lwı~yı ıı.:ıı ~ Çıı.-

- Ne güıı gddi kGy~'I. 
C' ' .• •• 1 - ~a~ı guııu.. ı 

- O, bi..iyle sesizdir il}t~ .• 
- Susunuz, çok fena mevkiye 1 

dü:;tlik ağalar ... Biz onu desteye 
güreş:zcek bir ııoft • ?.:ıı::ntıderck 

neler kc,n;ışımıdık ... Biziı:ı:. kö • 
yün de>tcci!er.r.b elindcıı -de3 • 
tcyi l:urta:rm:ını'l tlıı. güç c·idu •

1 
ğunı.lan d:ı. ba.l!ı:caik. 

- Hiç bir ~'Y sö leı:ııedl illi• 

girini!cli. lkıııcı <levr~: •. . tc~cbbüsii suya düştüğii için 1 
:!ıfuhtdit takı;n: Du devre Fih'T'd, Nıyaz1 sa - gerilcnıiştie de.. . . 1

1 c;:. t, Hifr·to, Enver, Ccl"-1, katian~ıklnrı için ovnam. . ıı:.:. I Eğer b0yle b'.r gerileyııı, daha 
lfakLI, • .ı:ıı..a. KHtlir, I'lkrct, Ci- Yerleımc Ba.lıadı,r, Fethı gırili. Alnı 
hat, • 'iyazi, Sül,.ymail. 'l'altım'!a nfak bir tleğişikiik ya I do,,Tt'SU bir· a~ .ıa:ı:e · anya· 

n1ln, rnk: IIiristo '"'.anterhafa c.,e-

1 

cUı. ~itltletle L.1ssedilirsa bu _sar .. Beglktuıı: , . ..,. 
qirilcli. \'o mıılıtı;:it oyuna. baş - tilllltı Alwr.ııya'" sonuna kadar lırııed Ali, Hüsr.ü, Ya'\'11Z, l J 

F yzi. Halı!, lli!at, Şükrü, Şe • lorlı: Bu don·c her iki talom ı c geri çcijl• eye mecbur edecek • 
ref 1';_,J;ir, Hakla, Salıri. rnl.ıbıııe bır ~a:yı kaydederek! r Bu Alnıruılaıın k.ara.l.'U!ri 

• " _, "' gıı.lip ı;.J • .,.,eJ, için çok çalı.,.tlar. 
1
, • 

O:rıma ~ikb!..<J lıa auı. lop R'•·:ı.lı _ beyıı.z 'llclaruıı çok fenıı. ıcahıdır. .. .•. . 
tıtlıı:rda uoi .... şı, or. Hel' iki !;iı,- ,;: giini\ııd~ olmasına raflmcn 1 Çörçiliıı tcrcume ctbgınnz e-

lcyi :ıa:a ı;mı, ~-oUuyor.:a" .da ne- bu ı.Jevre ha:mnlarma ;;-el Iı:r5a· ~erinde, bir iki gUne kadar ~ 
t ce verici mahiyette <!egıl.. · d ' 

tı -vr·rmedi, müdafaa an yaTuım ıı:ıtrrl:ır okwıacaktrr: 
Birdt>Vbire r. 1 

..... lana~1 Bcşikt .. '1.Ç- · Be 'k•~ f U d görmıyen i'.'l "'~ Qn·c erı el "AJrnarıJru·, bizim kan;ıımıza 
lı!LJr rnw.telit kuk'.siııe !~~11 ~~li loza,,1 şansııı.olıkı:.tu, baz..ı.ıı hc· ı d". a 'arın plaruarillı 
olmakta geeıinıı diler. Ça urın r<"tiksizfü;ten bir çok ı·:ıyıla..· ka- <,!kan u§nı n~ , .. _ . . 1 
dPrin bir ]..oa.sına. sıkı bir çıkışla. r!rdılar ,.e oyun biriı:ıci devrede tatbik Jıcı.-ıı~ıınu.a en muthı~ı .~1-
y ttiııen Hakkı eyllI'.tın on ;ucu yarılaL ü.:cr ~o!Je h rabcre n-..~ .altl:ı beı·aher, bır kere de duş
ıl.akikııııınd'l demir t;ll: bir şiltle tice!endi. 1 ınanLmnın plfuıına boyun eğ-ı 
si} h - bey ""n .ilk, ı:;c!ilnü t::ttı. NOT: D~o ~:ı.tr.ıa <': ğırıl • ı !nf'ğc mecbur oldular mı, kolay
IB: gol nmhtelıli lın ekt·t~ getir- madıkhı.rı lı<mle, y~r \"Cı·,kn o -

1 
kl. ,,.e\·~cı· ve şaşır:ıfar. 1 

di. '.E:ôdJiriııi takip •'ıkn akınlar- vuncula!'.'dan mı;.t~ekl-il millltc- ı a " · . . . . 
Jıı. ı;._,.,;ı·ı "1 kalesind belirdiler. İitin dünkü a!Jiğı netice m'...ili- 1 "Ahnn.ı:ı pr?Jdenm .ı.aırıtlıı • 

·.,vu7. güzel yerinde ı')llrui'. rla re dc~r. F ıat bizim ukl=ızm m • a, agtr ;;gır hazıı·.::=akt0• 
- Hi!: mi, Jıi-... telılih"t!!eri önledi. cmıediı·;i bır nokta var .. l?ulb,l·I ~·b~st bırakmak, ta.m:uaiyle Ye 

_ YaMCl(b.n b:.tlızettlniz mi?' ik"C>iktaşi!hır ır:..-pfi pa.~ı~rrla \?C cıı ça.~ıL·ıld..ığı halde nü;iı.: g,\1:111 bt.'tün tefcrrüatiyle, büti.ın ru.ii .. 
- Et,ik te öteye bile geç ·, 4JC•·i ,)yriilJ')llP.r. HJ...Ltkı ve ~ . yor. Saha-ıL b~I ,ım fu.boıcu- k :1.yctivle hazırlanma! ta 

n:Lı h,.r f1 a~ta süt iııbilme- kr hi aıııl<tı1'1lsa3idı. bu t: J,ıı.ll' GJnm •. C . ıı· 
1.ik!. !eri muhtPJı·. 'c:in tehlikeli olu- yer alabÜ-"'ek dnl,.- kıvnl(·tli ~ıoll boş lıu .uanak m ıtlıi~ ır 

- 'I'ırr.r.c.m olmı.ı;ı. • yer. Sık ~ık muhtelit ble~i yok- elenı:mlar vcydı: · - tehlıl·E'ye kor;m-ık deme:kti!". Ilı-
-- Şimdi, r.:r ol~? hyaı' iiUeri Cih~tbliyük lıiı so· Oğıız Güney laki'l ouıı yol1ındaıı çevirnıdr, 

tan vaz geçı ·rler. 
- IL.ıkik .• ten doğm. 

- Bu arada Yugoslavyaya da 
kendir \'e kenevir .ı:..atmışız. 

- Satarız ya! Zatrn her za, -
man sat1yordt<k. 

- Amına bu seferki heı· za.. 
ın<ınki sat:.,muzm ayni değil. 
Tam zam:ı.nııı<la kopmamak 
için'? 

- Nereden k~pınc::lllitk i<;ht? 
- Aklı Selim, BaSi< ~t ve ce-

sareU<>n. 
- ln,,::;.ıJ;ılı hacet yerini bu

lur; 
-Almanyaya da eski pa.ç:ıv

rıı. file.n göndermişiz. 
- Nedrn icap etmiş? 
- Malfrm ya.. Almanya son 

giinlerd" bi1.den bir yenilik bek· 
liyordu. 

- Demek gene csVi taa esiri 
hamam ... 

- Yalmz, bi= l•crkcse ş•.pur 
§l'pur ihracatta bul.:.:nurkcn ln
giltcrcyi de tallli unutmadık .. 

- Aman, dostla.ı ınıızıı. nelı>.r 

gön .. 1erdik .. 
- Kimyon, anason. 
_ Bt:.nlar pd< o·kaıhr n akbul 1 

eeyler de,;.ı.. 
- Amın:ı d· yaptın ha. Edcr•in 

tekrar Mısıra ghtiğini duym11.

dın 'ml? 

- Duydun1 ..• 
- Xin:yon, anason biı- nevi 

baharattır. Yani iştl"a at:~r .. 
Edenin ınidesi her halr.'.e bayat 1 

İtalyan saııdcvi~lcriyle harahr
zare döıımll~tür. Etrafaıa şöy
le bir hl! kılll>ın ün. h,-tihası açıl-

sın .. 
- .Anlar gibi olu5'0'l'llm. O 

halde hiç olımı:ısa !tıı.lyanlz.ra 
Ala. bir ş~yler gönderseydik. 

- TaLii unutur muyuz lıi<\. 

Kaııberı-ıiz uı,gun c!rr::ı.z .. .11ım
:ıtııruzın en f~ı ltalyPya ait. 

• · N,ye > 

ltı çocuklulara seri 
bir t kihle i ramiye 
varmak için bu unan 

bt,. çıı ei h:il 
Altı ~klu bir =a; allı w

ne evııet babı sıhhiyeye bir adet 
istidn. ~P illlllllll!Ş.. Fakat 
uadan .....ıeı· ve bir nice s,;. 
neler dalııe. geçtiği halde isti.lıı.sı 
yerini yurlımu bulam<.U<llB. Fa
kat beybade lknınıiye uman n.-

r ç 

Nafıa Vekiıleii 
izah -e.digor 

812/Ml ta.rilıid'l Pors1•k ça
yının ...,...sı ha.kkmda bir lt ,_ 

vadis çı&ıwıJtı. ""Bu d"'f r~aL .. 1 

Vekfill'ti:Ddcn ·aldığımız u. ,ğı. • 
' da.ki Y"...!l Pornık ~yının tıı., ·, 

m~ı ve ittihaz L'1..1ilP..n ~edbırl~r 
hakkında mufa;;; .• ' m liınıat 

ruı kt.cdir. Eflı:fm umumi:;eyi trn 1 
virnıalmııdlyle ayn nı:...;rtJ;:.,J·\ 

TU7: J 

rorımır ı:ayı .. ın:ıu, ı;uyt..k m.· I 
ısililıatılıda ün pl · ıı a n.1ınmı 0 

en ın,Jhlm ı:,J.crirrd.z,l~n birisi~ir 
()ürrgllunda Rntııhya., Thki
ehi". Alpu gibi o·nıl:<r>\ lıal;ir ' 
olan 1·1 su nol'P'c.l yatnğını koy
bet r.-.i.ı;tir 

'Bu !'."'bebl.~iı l,i 
devrlıid<' b~şlanıı.; 
kiku.1· ve isfü1:;:ıfS. lıJ 
i.~lcl'i aaliy<'ti ııı9t 
üzcre lıiı' kat dalı°' 
ve 23 • f\ - !l3fl t.ııf 
ha•, lli'ini d. lıa 
saslı bir tetkike 1 

<;in FskiŞelıird" ııtl 
ı:nıb.• nıüdürlllğii 
. ... P ·u:ı-ııll Bu f,tll.l'J onı " 
mı tdki'<atııı..ı "'· 
vası vu t'!''fll\I . ıJ 
inccl•ın !/'Tini ı!Cl' 
Po uk TPclisiı,i 

M 
Alpıı ovt·larrnııı 

·tıf· ne de b.ı~lanınıs 

Bu tcU,ık"-tl "" e 
ticelerc giirc (iö~ 
ha t,.ı-;;Jı · 'a .lrı~ 
ÜZerİ."lC , eU 411 

·ıı·· mi1yuıı uıct::c ni1 
ya k'1 hı liyutii ııı1 
zıuılaruıı holaY":ı 
bir t·~..rımcttedLr· 

- Ne gibi? ~ukkaulılıkl:ı topluyo1·. ı.uıhtc · R:s:'k Gsmarı Top şaşn-tm~k, nuf.<ıiııe itiıuafum ve 
Yıu-ın gil1" i ne ·;;p (:a • lıtliler ort ."l.~n inl·i~af edeı: bi.r 1 ne diyor? c<.><:aretini kınnıık, bek!eme'1.iği 

1 

- ı hli.cumla B .,rktsl{ kıl ·l 'c ındı- Mu' tın' ~c·nra Be~.iU·ı~ a.;.,trc,- k tl · ı · · b gız ·• !er. ~ilkymun Üclıın" 1 Ali ile - ., bil' lıf>r<' e. e ı;ıro,ıc crıL!, oz • 
b ,. · ? nörü l!clik Ocinanla gürfü;tfil·. f · ı ' · c - Ot ... 031Dl siz i!ll'"-»lliZ. ka'I"<!. knriı~· lrcJ:m .;ın,1 r, __ cY::nl.•n I b" mnl~. zu ernı yn 1:nu :~ ... ·.• v 

~r 1-:-aç uyt1&u1Jcri csjı• ilı .. 
rac ı.;trn.t kle bo1u1an rı U-;,.azcnc~ 

letlni, lt!ıaifı.ta kaputmalru·ı için .. 
_ 1 lcı~ g&ıde:tn!i':iz? 

- En başta b:ılık.. 

- J:ı'"eye ya1·ar .. 
- '1 ailli yuncfre .. Eir ılo~hıs-

Porsuk çayı g<:'rek nırnbc. ı ·- -
hası, ~sc gL· . rgS.hı itib:..:.rı~ 

le taıwmıile jgt, p nıınL:ı.kaya te· 
"&tlüf t'!den büylik bir su.ı ... r. 
H , mlyahi)' i ; ·lep r)nıi
n tabi olarak ın-ck "Iliırad:;ız v~ 
cJ ... :--i,,a bora_,(' ~r~lı.k h:ı.lin

<lc• y~ yağınt f"UlTI tan~iın c
di<:' ormaflm. ke;,;if ~a!Hıkhırchn 
kı:.;~t;u malımın oldu~, ıtı.da1t ~ ·l 
sıılurı ıçin bir er: J('le ııgr~.i.Il'K"!.1lltn 1 
büyt' sürntle ~c·e!E'ıc inm;k~ç-ı 
di r. Bu teııır all ıruhı Porau n: i< - 1 
ycw ?:ın ôn · d n ltuç•trnı:yG..;J.k 
dL'l'ceeôc aür'ı.L ib ,;,~ııp c~o t · 

Hıı ba rnjın t 
sıık ta§kınları . 
dan ku!lrn'."ag'. ~ 
ma rueY:-.H ı~n ı.: 

..,,1i 
suk su!· ı·l!Hl ·· 

' \ 
ı " · , - " Oqlil nulJ:ındaki intit::ı.!ar:nı ı- , baıı. t· " h 

- T.ı1ıi! softa e yun p mey-, toııu dine '1°'1 k ımr,•tiylc mu -
1 

z; şöyle ;;(:yıeuı: I ayn; zaınanua · ıre ı:ar are-
Wııı.a t·ıkaC'ak.. Ki tuta<· k o- lıı.k!mk l,iı· J,.ı Iır ~tı k:t~ırdt. _ Be" ı t 8 1. J~ıı Jmr','lruıa ı ·• etmek • ::ıcıü . - .. 

lL:ml'n hir '··ltik.'l. S(.n . .ı IIo.kkı-ı ıl~rıfon 'ıı .• ; •lıt, ''.!ıliiy.;, k:ı.- Bu 'lrnrakter, İngiliz kı>rak -
nm üzcünc çul!amııı Hl i 0 Lrnıun (hr yapılan maht·:>il•lerin c:ı za - teıinin nıam•yie aksirlir. İn· 

11u .• 
- Hiç kir.ısc.7 
- O ı >dul alır [' 1 ı r=ııltı yapmas'ylc '·çH:l.a.' • yıfırlır. Bizim takım hrr wm:m· 

••. m uı lılıır Yavıızun ıııkı bir : uı·yıe, ili maliıı.n kadrosu ·ı,ı ilk l n- giliz daıbeye maruz l<al k~"' 
;g~<rlz .. 

- Ona. ayYıca. l'ir,odul verme
li, b:ıf;l·a çare yok. ""raıcı ;ile de· 
,He!yacı gi!l ir{er. · 

_ En keshrmc yolıı budur.
1

· 

Fakat bu ada.mm hiç olmazsa 
biı' oynıı.§ gilnc,ini ol»t:~~QTCt • 
miyellm roi?. 
, - Ki!Uinle yapo.cak? 

- O d:t vurya! .. 

ikıuri gollerini lw.zr.n '·l~r. Bıı nin yirminci dakiknıu:ı k canl:ınıycr, diriüyor, yeni ted -
g~lli &~iktar.hlar.ın ili wnlüJ-1 ri uiliıım ta1..'tjği.d "(;;; erdi. • bı.l.er :ılı ·or. Alnı:ı.ıı ise büU;.;ı 
1.aklp ,_ tti. lı.faklit kdeslndcıı ı:k· ı , -ı. ... r tle 'g"iizd. ?n !".1'.·kz ''.' ·11ı..v;ırlıl<h1l mır hl!' kere fayclae•2· 
ı;i!miyor!<rr. Ba =ıd•ı Hakl:ırun ta mn•:rı.'.fal:~·r_tlı o~~:UY· 'l P.- lk~ını •·fa·iiııcc kırılıyol' \, nıe -
,. kı bie $liliinü Cih. <l g'_.?,d lıir .

1 

1 , bııgmı. gorulnı~'llt? derci:~ . ". ~"bedi • 
ı•lonjonla yakHl~dı. Bcşıkt t; uc frlı:ı. i.V • .>1elımed Ali ile mı - tanetinı """· ~or. 
ıığn· lı•myor .. Oyun b.u ~ekılde laş,unat!ılat·. Ve hiç b~klemni - Ifarbin .uzan ası, bu noktadan 
devam etlcr11c gol ;,.d :ı fa'zlahı- ycıı ü<.: gol bu ;;ı::'Ilt!;ı oklu: Şu da lnı;iltı::reııin lehine ve Al
Meak .. 'l'op ortaları'hı oynaı1<..ım lıcrlı.lıetfl le talumın ııt.Cllf' ve maııya.ı:ın aleyhinedir. 

solininin s ;n ı1ti ,ır,-tkuıoı dinlc
:yip alık o!n;aına;;ı. ıh biı·d;fr -
dır. J 

- Dahı k ko .. 
-Ku~yemi... 

1 
- Ku~ ( ra 11 vtt ~-cc-ldt_ı:? 
- Evet ıruna .. Bütün hu.,ı.ı-

rn tl'cğil.. S 1 ;ı11UP ,( :·-:. .., 1nisiHlı 
bülbliller c ı lm"1' gi;~ı.ıülooclc • J 

ılş .. Bclld blı suretle Gayrl·, 
td:r<r canlaı:ır? ı1iyorl:lı·. 1 

- lfayrul:ı Gayda h'as~a mı'! 1 

- .Hayu· ~·ıtiilı•)ıkla lngiliz 
ıtuzıı yutmıı .. 

-· '\7Qh Bf\ .illJ .. 
- Hcivacı ve "ıı:ıı.ncı. birbirle-

riyle güreııe..•ekl ti iı;in onııı:ıla 

İıljyr.ziniıı ill>-un bir p • ·ıa yeli - verimi bozulmanu~tır. Yalmz 
ııen Fil'1et siyah - J,, yazlı nli· cok toı·la oyıuı.dtlar. Açıklaxla 
ı:lnfileı· an.ısın ıı y:ıılaı:-dk inip ortada.u gbl yarılıham ıa · 
mutlditin ilk gl5H!ııü <;ık:ırdt. zımgekn orta t~mrıosıı B ik·f----~!!'!!!!!!:.::!'!"!'!!!!!!~!!"". '!...~~--"!'!!!!!!!"!'!!!!!""'"'~..,.-'!""'~-""!'""""!!""""'"!' 

oynaşa çılnnazlar. 

- Ah, jU Çiııgen 

Bu golli Kadirin hıı.I<' olirııklerini ta:;ı i~!n~.i ~l'vr:ı?e t:ımam\!n si!· ta. Dc«JM, :r bir sa::t hiıku(l oy- illdif.allar 
y1>lıy rek avuta giden mkı bir ıııı~ gıoı t<h. Çfünkn lut>.ılm ı ı 

j!e,. 

- lyi olur .. 
- Beliti de bu 

p;ltver • I :;t:til tııkip e~ti. Oyu'.1 ~lam • 1 ıiı.zuı.ı g ı ıı oyunı;u!ar kolııylık·ınndı. , arasındaki 
-yor ... ~luhtelitin tehlikeli akın - , la:mariu:lcndl. ::5oııra ıııınıı söy - MeKtepler 
l'ı.ıı Thışikta~ miidafaasıncla zor-ı leınel~ iiİZllıı ki Cihat b'clki -ıntı.· ı r..cs m tb&k<ıl :-ı i 
lukla lıc..tarat ediliyor .. Şer ·fin h.ıkkıık iki gol kurtaruu~tır. Ni- M Dün ı;abalı Şişlide M"<kt; pli

)~&gelir. 
Yüll1 -'-riıı ııasına v. ıldımn HilrnUufo 1 hayct T'..e.ı. .iktıı,;ın .. Y .. P•'.~'.ı.~ı ı;o! 1 

"" J l \ el fil ı b lcr a!"'Slnıla bir kıl' kOSilBll ya· yetişen Sn lıri Cilıtı.tlrı kn rııı kar-. adtldi ıg eı·,,.., _gor u:ru f;ı ı 
~ıya kallllll ma tı,ığmeıı topu lı~.- aliı.yı goçnıem.Eokt.ıdiı-. pıldı. 

r-----.--~ ......... --~ \•ıtlaııdıı'dı. Henıeıı Beşiktaş ka- 'Muhtclit W.ıın bizo mıı; rıın 2000 IDetrelik J.:o§J,ııU:ı tek-
) Ti Y ATROL'AR 1 lesine inen nıuhtnlitEler de topu top alıp \"eııne itibaı~yl~ ::e b.il- uik eticesi şudur : 

Şehir Tiyatroıu 
Temsilleri 

''lll--------------.1. aya1:lnı·ında fayfa tutmatarııı • Jı:ıs,a laıvvetde"'<le•·m .ı" u tlu'. ı - criif 8.21 İst. Lis'.ııi, 
dan, .;üt pozi8yoııl:ırınduıı isti- Fa.kut biz~ göre daha mirat!L oy- ı 2 _ M fü aydarp;ı.'!a Lisl.Sİ, 

' kıımımda 

BU AXAŞAM n:ıt ~.30 da 
KIRALIK OTU 1.AR 

fadc t>Uetn()JTJ 'erinden bir iki ...&ılılar. Vo a~l4,'ı yukarı her • ,_ 
"ı 3 - Naci Erl·ek öğretıxwn Q .. ,ım.ümm fırsat kaGirdı.ıır. Nllıa - iL4]crillc'!e rn~l' ııııtic~icr ,.._-

yet Kıı•Hrin ştitü kale ili. klcin i dı!ar. Mc.çııı :;on~ bi~ corba gibi lu. 
yalıyerak avı.>ta gitti. fdi. Bu ~:ı;çın. r:,f.!tk~\ ne ?lu::S~ 'I'aJ.-uı:ı ltibııriyi<ı; 

Yavuzun geziye vCTıiiği rıa:ıa olsun hızım ı_çın mı.lı kunı.;y: ı _Kabataş, 2 -Bölı,e san
Yehmet Aliden evvt:l YE i .ıı • blı· hwrlıl oıdu. Şunu da saylı- at. 3 - lst. J,ip~.ı;i olı•'' <.t •r. 
F'krct topu BE>;;ikta kıı.le.sin,. i y<'yim l i tir buçuk sa.~tiık ma<;· 

1.llin ş ı cf tııtiında yapılan 

muı-.t.~W•. 'füsikta.s nıa<:;ındaıı 
0\'Vcl Yuli LU\.rôl(uılar 1~ bul 
lig f!IU" piyonluğunu k..,;:,.nan si
yah - Jıpy~.zhlara 11ampiyoııluk 

J, tı ı ile ııtilmenli!t' kupu.'l!ıu 
vernrn1tlr. 

Ayrıca blııııbul Kros. birinci
li!. kııp:ıRı rla yine Be~l;lıı..;a ~"e
rilmiştir. • Dahı:i gülle <.ıtrwı. f 
şampiyonu Arata ve el hqnıba.ı.u 1 

rekortmeni Deniz lisesind:~ L · 
ına.ilc, Bc*iktaş miikelleilc'rln • 
(len N .jac 0 ve Feshru1-:> mükel -
lcllcrinde"l Ifosana <la l"ıaoJo lya
hr t<"vzi c •'ilmlrt · 

:r. Di ~ tarW.8!n ildim ;ce.bı 

tt la a mevsiminde f'vTSUk cvaj 
J ı·ına Ciftçıniıı iol•'difiı 7..lllli '1· 

ua Ye Wi mikt~rtl.ı > ağmur . 
ya;'\ınamakt:ad ·• Ilu'.lrli n dol.ayı 

Por::uk ..-.ı.dbi kl!~ll sulamaları
na ait bentler ve h~r<ldderle :iıı
lmkr. Fwnl bir .şet ılık y:ıpı!.a -
mıyan bu ipL;i:ı.ı J"'ı;tieriu d;:..,e
riya dolu sa.vağ·ı \'u feyezan ka
paklar.ı yoktur. J'ıtlık ~eneleri
n i atlatmak içlıı ıulü;taccl b;rcr 
tedbir ıohlııy 'lllk W• Pornü k 

kifü>Ei kat ı,,~a" j)il' 
ovalu:rın iıüyuk. jll 
ıatıı ·ırnlffia Ja\ııl1 

Sa ıısıı ~s ktfl J!I" 
PoNuk f yc7,,ııl F 
fıı:zl:.ı. tahriba '!' 

k ç; ·~tl Poran sa.r.ı,..ı~. ce 
da tc; kif cdıliıl 

('C yatulrlan h::ııı_, 

fC('t;'11e ı~J1e:Jllll11} 

clur. 

mcı,-:ımnı aet cıl~rtl' sııyu ka · li ma.'Tıı ve 
b:ırtıııak ve ilıi t:ıraf sulama' gibi münferit 
h"ndeklerinc v rmck ınn·- iil<' tir. ,(ı 
tcsi~ edilen bu rr.a!,ialar fey,, · ı ll'(>ycrnnlar .lf 
z:ın ;zıımaolaruıila ıkı taraf · ra-1 . . . olıl""~ 
.ziaini Bel ırulau ıı•tııı.lı bırakıl'. 1 ben .te51l'Jı •• ..-

b · f \<O g";ttikçe Ol>'"· Feyw:ana yol \"llrm~ycn u gı- . 
1 

ca.ktll" tjlY _,JJ 
bi bentlerin menba tı:. ılfl.an :.el- 8~ ~ a · :öf'.~ 
krin ıtoriiklcdi~i rı.isubatla d-:J- 7.lı ısli\hat~°' !ili' 
tluğuıadır.n bugün bir çok ·yerler- 40 - 42 sende,,~ 

g~"lA per,iyo ll ·- Jit 
de Por'Sllll nm · l yatağım k'<y- · · 1.,jıe"'". lıctıniş bir bald~ir. Bıı beııtlt " ması d~lıı.~~ 
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Siya1 ı - I ::n ~~:ni 
İh "l.':'"ı 

Nevyorlt, 2 (a.a.) - Pertinaıı: 
yazıyor: 

1 ~8~,,,~!!!,1~1~!ci de) Hür F ransızlarl Bulgar meclisi J 

Bıdır, ateşler saçan bir s.ilihtır ufrayı 
ulgar·s anı 

, iman 
işgaa·nde 

EDE j 
Tİ ADA 

Yunanistan- 1 

da feci bir 
zelzele 

Vichy htikiımeti _'o-ıonya :le 
geçirilen buhran günlerınde A -
merika hariciye nezareti nezdin· 
de biç bir teşebbü~ ynı ·m:ımıa, 
ne fikir, ne yardım istemiş ne 
de yapııcaklan hakkında Ame -
rika ariciye nezaretine malılmat 
vermiştir. Binaenaleyh Siyamın 
ve Japonyanın şiddetli talepleri
ne kart;ıı Hiııdiçini:ıin ciddi tir 
mukavemet gösternıiycccği znn. 
ne<lilmektcdir. 

Hava kuvvetleri, harp cephe- aldılar 
l!ini ucsuz bucaksız bir dunıına (Baş ..:ı.ra!ı ı inci sayfa.<h) 
l!oktu_ Artık kalder uçuruluyor munü karargahının tebliği: 

toplantısı 
(Ti. ş tarafı 1 'ı,f'i sayf(U;<I) 

man k ta 1 arı göndermek için 
miı:..:ıarle ..:ıten:;;~lr. Alnıau hu
kılm, tı bu mıisaadeyi isterken 
bu L..ıl:ı.rın vuife.."1 zamnn:a 
mul:ayyct bulwıdıığunıı ve he
dcfııı de BalkanJ:ı,·da sulh ve ni-

'Ve 20 ton bombanın bir uçaktan Eritredö, ı;imnldeki kuvvet -
1 Yağdın!nıası düşünülüyor. lerimiz diin Keren cimrına ha-

1nsan o"Iunun bu san'at ha- cim olan çok mühim bir geçidi 
rikası, müÜuş bir harp aletilir. ıı:apHtebetnı~~stlerd_i,t_:· G d .d I 
p. k . . .,_, ti' el a şı anua, .an ora gı en 

" at, yctişkın ve C..u e ı - 1 üzcriullc yeni teri!.kkiler kay-

. . ua~ fil .afı 1 ı .. cı ıoa;f•d.11 f 
rıdir. Avcu tayyareleri de brını-ı 
b:ırcLman tayyaı-eıerme rel;u:.ıt 
etm~·tır. 

(~tarafı 1 incide) j 
F.eyabatten son derece memnunı 
old~ğun;ı söylcmıştir. 

wgu..z g:ı:ıe<elerınin müta!M!. n 

Lonıııa, 2 ( :ı..a. ı - Müstakil 

Atina, 2 (a.a.) - Reuter: 

lerde işlemek eartiyle mUes;ir- declilmiştir. 1 
dir. Son defa, 50 İtalyan uça{;'lna Gojja.m nuntabısında Hab~ 
rn tlayıı.n zayıf bir İngiliz na- ntanperverleri~.den. müte_şek -
'\'n fılosu, ilk hamlede, bunun kil kuvvetler suvan ~c pıyade-
Yn. d.. .. .. t'" H lc?-lc bır ~ıkış harcketıne teşeb -

. ıısnu_ uşurmu~ ur, cm ~- 9 eden Suredeki İtalyan gar -
Y'.ata ugramadan. Bu fevkalBde n:.LC>nıma çok zayiat verdirmi~ -
hadisenin sebepleri şudur: erdir. Bu ınınt.akada İtalyanla •

1

, 

aı İtalyan malzemesi kar..k· nn başk,a karakollardan ela Ç!'

leııstik bakımdan, h~mının· kilece.~~rin~~~et eden aıamct 

znıııııı nıuhafazası olduğunu be
yan etmiştir. Alman hükiımctı 

Bulı;:·1r:istauın sulh ı;iyatctine ve 
komşularına karşı olan alıdi ve
cibelerine mugayir hiçbir talep
te bulıınmamıııtır. 

Buraya gelen haberlere giir'C, ı 

cenubi Bulgarıstaı;da .bulunan 1 
tayyare meydanları Al:..aniarın 
içgali altındad:r. Ve bır miktar 

1 
Stuka pike bombardır.ıan ta) ya- , 
resi şimdiden bu tay~·arc mey - j, 

d,..nlannda bulunmaktadır. 

Fra.ısız a;ansı bildiriyor: j 
tJnıtd2.y Tinıes gazetesi 4 '1J·ıst

laıı:ıı.ız, diişmıınlanmız" başlığı 
aıtııı~a vaziyeti te<ıt;t ve lıiil<lı
ıııetin takip ettiği hattı hareket
trn ba '· tmekte ve hüküm etin 
giislcrdi;,i melanet hakkındı 
si ta~ işli bir lisan kuJlana.rııl: u
muu...ın noktai nazarına tereli -
man olmaktadır. 

Buraya gelen yolcul..nn ver • 
diği ınaliımata göre cumartesi 
sabahı \-ukua gelen zelzele şeh
rin evlerinden yüzde kırkını tah
rip c'tmişlir. Telefatın miktarı 
henüz maliım değildir. Fakat 
şehıfo 28 bin kişilik nu!usunun 
b:Jyük bir kısmı yurtsuz kalmış 
ve Rokaklara çıkmıştır. Lario;a 
po8t.auesi harap olduğundan şe
hirle bütün telgraf mııhaberatt 
chımıuştur. Fakat Volosa gelen 
yolcular, Larhıanın biiyiik mry
d:ınında bir çok otellerin harap 
olduğunu ifade ctmi•lcrdir. ı 

Hindiçinin İngiltere ve Ame • 
rika icin kaybedilmi>J bir mın • 
taka olduğu aşikfı.rdır. 
Bir İngiliz hava <kını 

Londra, 2 (a.a.) - Hava ne
zaretinin bir teblığine göre, bir 
lııgiliz avcı tayya.ı'CSi. teşekkiilü, 
şimali Fransa üzerine yaptığı 

bir akında, dört Alınan avcı tav 
yarcsini düşürmüştür. B•lih:ıra, 
bir keşif uçuşu esnasında da, bir 
Alman bombardıman t.ayyarc3i 
denize clüsürillmüştiir. 

Bilaıı ~Alınan hükumeti !:om-

~ioin diınwıdadır. l~ıyS: Somali~inde, harekat / 
bl Talim ve tcrbiyecc de bu tun m~nt~.lrnlarda ~cmnuni -

1 

ı;uls.rımızla mn'i:, ette olnn dost
luk muahedcleriııi ve ayni za -1 
ıı:ı:ınd:ı koı'lşıımuz Türkiye ıle 
gec,-end~ imza edilen ve Bnlı,"lU' 

hükümeti ıin sulh sıyasetıni bir 
kere daha ehcmınıyctle kaydey 
lcye:ı beyannameyi hn.ssaten ııa
::arı itibara almı' tır. 

Alınan kıtalannın S0fv ya gi- ı 

rcr gm:ncz Alman el~ı;ı~ı önün I 
de bır resmıgeçıt yaptıkları soy j 
lenme!<ledır. 

Gaze~e diyor ki: 
''~imdi hiç kimse hıgilterenin 

g"l'CK dıpl,•ına.sid·· gerek harpt -
tcJ-ı harekatın z:ı.yıf ve müte • ı 
rec.ılid diye tenkit edemez." 

Atina rasathanesi, zelzelenin 
merkezinin Larisanın glmali gar 
biginde bulunduğunu bildimıek. 
tcdir. 

fark barizdir, ver_ıcı hır tarzda ınkişa.f et-

<:) Maneviyat itibariyle de ted~d. da. ga1 cd'ldi ı 
Bulgar gaz,.tcılerinin n~tıriyntı 
Sofya, 2 (a.a.) - Havas: 1 Gece, İngiliz ham kuvvetle~i, 

Calais üzerind mu,·affakıyetli 

hır hücum yapmışlardır. Ba lıii
cum, İngiliz sahilinden büyük 
bir a!Aka ile seyredilmiştir. 

İrıgiliz pilotları takdire şaysıı- • . era ış .. ı 
dı ,__ Kahıre, 2 (a.a. l -Dun nk"am 

r...,., C'uba ırmağının 150 mil gnrb•n-

Gawteler, B;ılgaristaıııu Oç
lü Pakta iltihakını kısaca bahis H:ırici vaziy' ti mütalca eden Hükümet ?e!zelc r.ııntakasına 

a)ni gazete başmarkalcsinde eli-' derhal yardım göndcıilmcsini 
d) lngiliz genci, sportmendir, Bardemnın işgal edilmiş ol-

llıefkiırepcresttlr, müdriktir, ğu bildirilmiştir. 

Bu vaziyet dahilinde ve bü· 
tün hadisclori tarttıktan sonra 
Bulgar hükumeti memleketi • 
nıizin ve milletimizin ya.:;a.m:ık 1 
haklannı korumak ve muhafa
za etmek arzusu ile Almanya 
ile Bulgarir;tan arasında mev
cut dustiııJu nazan itibara ala
rak ve Bul.,. r devietlne mevcut 
kanun ve ııizar:mtın muhufa.za 
edileceğini ,.e Bulgar menfaat • 
!erine ·riayet oluııaca<;ı temi:ıa- ı 

tinı aldıktan sonrH. Alman hü-

mevzuu cdıyorlar. Fakat Viya. 
na mera.sirr.i hakkın~a bir çok 

yor ki: t · t' 

==e~m=r=~=m==ı"~·=ır=.=========================================== her rihetten hasım tayyare mü-
tetkbatına faiktir. Ekmek /iatlarını 

Her günkü hava faaliyet.eri l l J, i • 
lıi bitaraf bir nazarla tetkik e- 1 uzuz a n1a l çın 
denlcr, bu l:aran almakta.. hiç (Ila.ş tarafı 1 iııd de) 
~ tereddüd edemezler. O sebep- met Kınığıo riy:ıset.i alunda bir 
le, havalarda hakimiyet temini planlı yi!pılacaktır. 
!~in kahir bir üstünlük le icap Tllplantıya değirmenciler, fı-

. cılar ve Toprak Mahsulleri 
etnıiyeccgine kanaat edebilinz. Ofisi mümessilleri iştirak ede· ı 
Doğu Afrikada: C2ktir. Toplantı netic inde ye-
l3ritanya imparatcırluğuııılll tip ekmek fiyatla1111da 20 p:ı.- 1 ~'illetli bir ordu küt! ine de ra tenzilıH ynpm:ık imkanının , 

Cenubi Afrika vllcut verdi. !tal· temin olunabileceği tahmin o
l>arı Somalisindeki 7.afcri pa)'liı- h=nıual:t.ıdır. j 
~bu güzide kuvvetler, ilk sal- ı Yeni tip ekmek !ınltkında dün 
d.ırı?ta, İtalyaıılan tabii mini- fınnrılar ve halk arasında yap-/ 
llartndan, Cuba nehrinden attı- t;_'!mıız soruşturmalara şu neti

kümelmin talelıini kabule karar 

laı-. 
celeri aldık: 1 

'-'- .. at' .,vnra, zırhlı kuvvetler. sur ' Yeni tıp ekmek umumiyetle 
l',;koıuuu kırnıak maharetiyle, rimızde biiyllk bir ali'ıkaya 
Şebeı.iye te,·eccüh etliler. Mo- ıı::a.zh:ı.r olmuş \'e cknwğe rağbet 
l:lldictoya t>nşen birlikler, mil- f alaşmwtır. En miiiırcm ih
dlfnen geriıle, dağlarda, or· tiyaçlıırdan olan ekmeğin fiyat 
tııanıara dağılmuı bir vaziyette alakad r olmadan daima a;o,ni 
lıırakwar. ilugün gelen haber- = tarda sa.Wın~ı lfızııngelccc.
l;;r, toplannn esir rnıktannın ği zanncdilcbi!irse de vaziyet 
lıooo e yakla.'.)tığını, el dokun - ti;; ·le değildir. Evvelce bir kı
~ silah v~ mal.;:cmc deoo • ISDll mit~teriler iktısat olsun 
~ el ba.sıMığını b' diıiyor • _~az ekmek alırken, Aimdi·ck-ı 
~~k ! İtalya, MUS'",,olininin de- ~ istihlfıklannı fazlalştırrnı.ş- 1 dığj, gibi, orduyu teclıiz i~iu hiç la.c!ır. · 
bir ftüakarlıgı esirge miştir: , Eu hususta diin alakaıi::rlar 
li\ı.al: ''Yüksel ki bunun da icv-, inde yaptığmuz konuşma -
~i Vardır!. ., a fırıııcıların hemen hepsi 
. Hasını, az zamanda çok ;la- "m1enler ile fırınlar :ırasın-/ 
ha baskın cıkını.<ıtır. c sür'at i muamelatta daha hnşka ıı-
\• ne ces~.:t ! Böyle gidenıe, r takip edilnıesini arzu et-ı 
"'"llı:ıl.idc, L'ritrede. bu harp he- mclrtedirler. 
•ab:ıun ı:nt'i tasfiyesini yapa - Bu husıuıta Divanyolu fırı • ı 
~k.. nı hı1ıi Sıtkı Kntmeıı clivor ki: 

!(eren etrafında ~erolıerin da· - Yeni ekmek iyi netice al· 
l'lıltılın ı mak için unpılınış bir tcşebbiis-asını ıı;cihdat c·ı.t~n 1112.ır- , -
ı .. · 1 tUr. Nitekim halk buna fazla 
"'ll11r devam ediyor. lalalyaııla· rai'ibot ' 
~.n aıltınk denedikleri, burad.ı da göstermiştir. 1 

"lr ınüstahkeın mevki müdafaa.·. Evvelce, mesela üç, dört ki-
'' Yapacaklannı bilmiyoruz. 1-, kliçiik bir aile günde 2 ek-
1-ı h 1 alıcıyı-as bugün 3 tane alı· Ya da, ınotörizasyona e em-

1 
ııı; yar Buna ı;cbep yeni ekmeğin 
~Yet veren bir ı:ııemlekettiı-. l:<lı- bıntz daha ucuz ve yenişinin tat 

_t. onıın his bir yerde dinamiı:· lı lnıasıdır. 1 

%;; isbat. eden bir vak'a kayde-
dil-. - yni z:ı.manda yeni C'kmeğin 
~değildir. Kat'i miidafaa- bet . beti d d"" . . •• ms e ıgerınc na -
~ k:ı.rar verenltıe, toprak:.an zan.o fazladır. F..sasen hu rütu
ıı "'et alarak O\'Jlllklık ve hayat 

ı.... . ' meselesinde fuıncıl:.nn bir ."'"li giieteremcyenlere, yıldı • ' 
1'ı1Q ı c:hleği değinne.1lerden alman u- i 
'ıı harbi kabul eden bu ııııırda,. çuvallarla fırına se\'kedil- 1 

~ hezimet mukadderdir. ı' ı değirmenlerde tartılnı.ı -
~vut.ıııkta: 
Qok muhalif havalar da Yu- 1 Çünkü bir çuval undan 96 ek-
~ oı·dııaunu sava§l'IUlktan çıkarmaınız lfrzım:;cl:rk~n ' 
d ~~~emiyor. Mevzii de ol~a, yen çuvallarda un rütııbe-

venni~tir. 

Bulgar hükiımcti kendi lıesa
bına lıeyan etmeği bir vazife 
1.ı;ı;r ki, Bulgarist.Dnda Alman 
lnlalanmn mevcudiyeti, Rulı;.ı

ristanın sulh siyasetini hiçbir 
veçhıle degişti rn:.erııektC!dir. 

Bulgaristan giriştiği taahhüt-, 
!ere sadık kalmakt.adır ve yu - J 

karki sulh hattı harc·ketinden 
ı;aşmamağa ve binaenaleyh her 
türlü taıı.rr,ızd:ın ve hP.rhangi 
birinin menfaatlerini telıdit e-
dcbilecek her türlü tedbirden 
içtinap eykır.'cP'e J·arar vermi~ - 1 
tir. Bu karan vcr;:kcn Bulgar 
hükumeti, bununla Bulgarista-1 
na bugii.n ve istikbald~ ve keza 
Balk"nlard:ı sullm en iyı bir tat z 
da hizmet ettiği mütaleasında- . 
dır. Bulgar hükfımcti vaziyetinin 
her tarafta iy'ee nıılaşılacağını 1 
ve Bulgar milleti t arııfından 
tasvip edileceğini ümit eder. ,, ı 

Başvekilin bu beyanatını ınec 1 

!is ayakta dinlemiR ve uzun al
l:ışlarla L:arşılamL~br. 

1.1cc1is reisi, Logofcdof, mec· 
lisin, B:ı§vckilin beyanatını ek
seriyeti mutlaka ile ta~vip ve 
kal:>nl etfğini söyleyerek tnıilıi 

celseyi kapamıştır. 
Meclis dal:ılnıad::ı.n evvel lıü

kiımete ve bilhassa Ba.<;wı,il 'i
lofa ha.-arctli t{:7.:ı.lıür.ıtta lıultın-
mustur. . 

Londratl:ı talımiııler j 
Lundra, 2 (a.a.) - 8Luıday 

Tıın<IB gaz<'lesin 'n dıplcıııalik 

mııharriri y.ı.zıyor: 

tafsilat veriyorlra: 1 
"B. Eden heyetinin yakın ş:ırk 

ta yaptığı seyahatin iki hedefi T hl B • • Zora, ga.zete,qj diyor ki: 1 
"Bulgaristan, Üçlil Pakta 

komıo.ulıın" tehdit etmek ıçın 

değil, bu paktı imza etmL~ olan
Jann A Yr-.ıpada adil bir nizam 
tide etmek için mucadele ett:k
lerinden dola)~ iltihak eylem.iş
tir. Bu nizamın kurulacağına ka 

var'1ır: Bunlardan biri, general 
\.~avel He daha yakın~an görü-: ra usgarp• l 
ı;;ıümesı ve zayıf oldugumıız an-J 
laı da yaptığı hi,=etlerdcu son - ..,_ 

gazı 
ra kazandığımız muzafferiyet -

ıerin gözden ge~irilmcsi, diğerijÇadırda yapılan meşveret-Bana de bu mıntakada bulunan dost 
ve müttefiklerimizi ziyaret ede- •ı •f M• l• •• ··ı • 

ı.Jiz.,, 

reli takip edilecek askeri, bahri 1 ven en vazı e - ıs ı ftoru memış 
ve ha,·a siyaseti hakkıııda k··ıı - ...,. 

Utro gazetesi de !jiiyle yazı-
yor: 1 

dilcriyle daha i_Yi. anlaşmaktır. kahraman bı·r Tu·· rk cavuşu. 
Ankarada hükiımetın, mat - ~ • 

buatın, ordunun ve halkın hnttı Ah H d" ç 
"Suıı'i ve daracık hudutları 

olan bütün ecnebi memleketler 
Üçlü Paktı tnsvıp ediyorlar. Bul
garistan daracık hayat saha
sında boğuluyor ve adalete da-

harehti fazlasiyle cesaret vı.ırki & J. et am 1 a vuş 
olmwıtur. 

Türkler öyle bir millettir ki, 
gerek lııgiiizler gerekse Alman -
!ar onun kıymetini takdir et -
mek fırsatına nail olmııslardır. 

yanan ve onun asgari metaliba- Bilmukabele Türkler de İngiliz -
tını is'af eden yeni bir nizam is- !er ve Almanlar hakkında hü -
tiy0r. ' l<üm· verecek vaziyettedirler. 

Türklerin İngiliz zaferine kani ol 
Sofya, 2 (a.a.) - hıgilterenin malan yalnız. bir nezaket eseri 

Scıfya dçisi B. llendel dün gece d ~oil, ayni zamanda kauaatleri-

1 
geç vakit kral Boris .le bir gö - nin bir ifrdesid.ir. 
rüşme yapmıştır. Görü~ınenin B 

l k ld . • 1• d ütün gazeteler Bulgarista - 1 nerct e vu ua ge ıgi ma um e- n'n aldı"ı \'llZiyetlc Türkiyenh 
ğildir. ı gösterdiği cesareti mukayese o- 1 

Filofun Sofyaya a\·dMJ diyorlar. Bitaraf kalmak lıus11 -1 
Sofya. 1 (a.:ı.) - D. N. B. sund:ı kralın sarfettiği ga)Tet -1 

Ajansı bildiriyor: !eri zikretmekle beraber l!azete-j 
Bulgar başvekili Prf. Filof ya lcr kayıtsız olarak Bulg:ırista

nında Almayau•n ~ofya elci$i ııı itham e<liyorlar." 
Baron Von Rfclıtlıof.,m ve mai • Sıwday Times diyor ki: 
yetiııdeki Bulgar rir.ali ile bugün "Avrupa, Balkanlar Rulhu 
öf,l~viu tayyare ile htıraya ~cl - nün sevkalceyıı bakımından r-1 
miştir. Bulgar kabinesi azaların lıcmmiyeti olan bir tonrağı i.,gnl I 
dan bir çoğu, mchus:ı:ı meclisi <'<len kücük bir devk·lin tr-krar
reil!i B. Lo;;ofctof, Bulgar hava Ja:ıan ilı~nlJUcriyle tE·hlikeye gir j 
kuvvetleri kııın:ı.ndam general lllC'lİne miir,amie cılmnez. 
Boçaf, sara:ı müm-ssill ri ve bir f'imdilıi r-'c:lc, kcnd;mi:ıi ve 
çok zevat tar:ıfındauül • fAn6 muttcfiklerirnizin mukaddem -
çok zevat başvekili karşılamış - tını mU.lafaa etmesini bildi~i -
l~rdır. nıizi gösterecc~ı." 

B. F'ilof Sofyayıı muvasalat 
ettikten sonra kral ta.rafından 
l:abııl edilmiştir. Sobrıınyadaki 
Jıijt };net ekseriyetine mensup 
~1 '"''ll1tn 11ir ço·T--.ı haşvekilin iza .. 
1 at nı dinlen'~ ii?.ere hıısu81 
bir t.mlantı yarmıRl.ırrlır Bu ton 
hıtJ Jan rvvel l:al:ıinc bir ictiın.ı 
alc<letıni~tir. · 

Kral, Alınan eldtiııi kaimi f'ttl 

So~ya, 2 (a.a.) - D.N.B. bil
diriyor: 

Alınan elçisi Baron von Rkht
lıofen bngi.ın saat 17 de l;r:.i Bo
ris taı~,f!ndan kabul e:lılmişt.r. 
Kr:ıl Bulgaristanm Üçlü Pak
ta iltirıakmdan clolavı (:!çiye 
mcmnuniyetJni bild!ı·n~~tir. 

Buııu müteakh Kı J, 1tn1.van 
elr.isi Kont Magis rat.ı';; lrnbul 
eylenıi§tir. 

Bulıı;ari~!ar.ı:ı Lon<l •. ı ciçlı;i 
isU.fo l'tU 

Arnavutluk 
.~arekô.tı 

--0---

Şimr!i ·e k-dar dU~''rU- 1 

leı İia!y~n tay~·arel ri j 
Londra. 2 ıa.a.) - Londra -

dan bil<lirildiğinc göre, İngiliz 
ha\a kuvv~tferi, Yur.!ı~İ ~ta.na 
yapılıı..-ı tera• ü~ün bid:ıyct'n -
d ıb~ri, Arnavutluk ~razisi ;;. 
z rir<ıle 115 d~ıı:ıan tayyaresi 
düşUnıi' ·•Ur. Di ~er t.amflan da
ha ·H dü,ınan t:ıyvarcsinin de 
tahrip edi!di;'.;l mulıtcıncldir, 

-13-
Karagiıh bir matem yen ne, 

di>.ımuştu. Faımt yapacak şey, 
)"OK Lu. .t.n ver paşa o gıin ak -
\illma kadar çactınnda iieri ge
len ıııeşayılıe ve kabile ITisle -
rJ.ıe lıait-kata ne seklide> devam 
edeceklerini anlattı.. Kendilerı -
ne harp S<L'l'atından. sev kül - , 
ce,vş ıneSôlclerind n uzun uza-· 
dıya bahsettı. 

Bu 3ıada bir de evliıdı ~ülıeda 
nıt!S<'lesi ~•ktı. Vatan u~runda 

"" ' 1 canlarını feda edm kalınunan ·ı 
laı:ın ~ocuklan baha olarak En· 
ver pa.,ayı tanıyorlardı. Ve bu 
yiğ'i.Ueriıı bir çoğu, ııon nefesle -1 
rini verirken çccuklarını R"!•·crl 
paşaya bırakmışlar, öyle dün • 
yaya gözleriıü yumınu !ardı. Bıı 
vaziyet karşı•ında Enver ra~. 
cvlfıdı Rühedanın b bası ye i,1de 
oluyor, binaenaleyh bunların ınu 
katldcratlan111 tayin etı:nck me\" 
kiınclo bulunuyordu. 1 

Meşayilı ve- ileri gPlcn bütiin 
kimseler bu nokt:ı.da ittifak et
mL~lerdi. Üstelik bu miııi m•ni 
kalır:ımanlar da Enver paı<a}'l 
b3ba!arı ı:;ibi ııcıviyorlardı. Oaun 
ynnından ayrılmağa kalıyen ra
ıı olı:nııyorlsrdı. Euveı paşa da 
Jın.~rına bastıi;ı bu 8clıit yav - ı 
rıılanm tc!'k<' asla mü~mnyil de 
ği1<1i. Müzakı:rnt neticesinde F.ıı- ı 
ı•cr paşa bunların fstanbula ıınk-1 
li ile askeri mekteplere ycrlo:ş - l 
tirilınesini ve zabit olarak ye -
tıştırılmelerini trn~·p etti. , 

lAver pa:.:ı bu çoctıklal'l!ı İs -
tanbula sc»klcri vazifesini de 
lıa"Oa ha vale elti. Biraz ıışa.ğıda 
anlawağıın şekilde bıınlan İs -
t bula getinlbı. Hepsi ıIBkeı 1 
mekteplere yazıldı. Ve yiı,e he
men hepsi zabit çıkarak Tiirk 
\'at:ınına büyük hlzmeUer ifa r:t
u;2r. Halen bi!e Türle ordusun
da ınu 'llffa!uyetle ı·c şerefle va· 
?.ifo giii'I!tektcdirler. 

R ırada hatırıma ı;ciı:nişkcıı bir 
'l'ur!• çavuŞ1' un Trablus miica. 
Jıcclesi en:asıdn göstermiş oldu· 
ğu büyük kalıramanlı;b anlat - • 

çavuş yüzhaşısını fena halde 
kızdırmış olacıık ki Tevfik b;,y 
bu mahzuru ileri sürerek keıı • 
elisin i bölüğe almamıştı. 

Ahmed Hamdi çavuş tekrar 
Enver paşaya müracaat ederek 
vaziyeti anlatmış ve şu teklifte 
bulunmuştur: 

"- Kabahatimi affetirmelt 
için size bir ricada bulunacağım. 
&na bir bııyrak veriniz. Bu bay 
ra'(ı tek başıma giderek Derııe 
kalesinin burcuna takal'.ağım." 

Bu, o kadar fevkal.idc bir 
tekliftir ki e;-vela hayretle kar. 
şılanılı. Enver paşa bu müsaade
yi vermek istemedi. Fakat fazla 
ısl'nra da mukavemet edemedi. 

Ahmed Hamdi Çavuş bir elin· 
de tüfeği, diğerinde Türk bay
rağı olduğu alde karargiht:ııı 
ayrıldı. 

ErteRi sabah ~avuş koltuıfu
nun altında ü~ İtalyan keli •iyle 
avdet elti. Ke1leleri Enver pa a
rıın önüne bıraktıktan sonra 
''Türk bayraiiıru Deme kalesinin 
burcuna taktığını" siivledi. 

Heyecanla karargii.İıtan Mk • 
tık. Denıe)'İ gören küçük bir te
peye çıktı3Jmız zaman kale bur
C'U11d& şanlı Tiirk bavraönın 
da!galau,lığını bihiik blr gumr 
ve i fti!ıarla gördük. 

B~yrıı k günlerce kale iize -
rinc!e kaldı. İtalye.nlar her ne -
deni:(' bunu inıliımei{e rcsaret 
edemediler. Envl-r P!L'lB. bu vi • 
ğiUiği ürerine Ahmed Hamdi 
<'Bvu;u Jct::ıCi emir Ç3\ı.ıeo uğuna 
tayin et~i. 

Bu misli görülll"emiş k:ı.h • 
raman çavuş, ne yaz:k ki, '!On 
Derııc lıücumumuzda ş '.it .ıaş
tü. Rem ne garip hi:- tcsad;u' -
le: Ahmed Hamdi çavıış Til.rk 
bayrağını ikinci defa cı1a k Der 
ne kalesinin bur.-una takarken 
hain bir kıırşunlıt. iıayabna ve
da etnıi\;ti. 

nıak istedm. ---

~ tna ınübarezcler göze çaıpı- tim kayb.:ıtmelrt"" ,.,, hu mırctle 
1 

~Yunan ordusu baııJı:uman - , baJjına iki ekmek noksan 
• . f;ının tebliğlerinde, sarahat. ç akladır. ,. ,. 
~~lrtıemel<le beraber, m~ut Fırınr,ılann diğ<>r bir tcm~ni-
)ı_li~en lıalı.scdilmektcı:lir.1 d de ekmek meseleleri hal: -

Hul;,"ılristnnın Üçlü Pakta iJ. I 
lih:tlnna aıt protok!'luıı imzası 

üzerine dtiıı \'iyan:ı.<Lı belki sc
vinilmistir. F :ık.ıt Sof yada se
vinç d·ıyulm .. mıstır. Bulgarlar, 
mukcddeı·, ş: rr"- lir lınlde ve 
ıslil'ap içinde ve \Wıvcrc ilt'hıık 
clı:nc·klc lıei' ~yi knyb('<l bile
cc!:leriııl fakat hiç bir >'Cy ka
znnaınıy~1cıı.kJ.:a:ını aıılaınış gi· 
bidirler. 

tngiltereilin Bıılgııriolaııa hir 
iilt'mat.:.m -..erdibi hakkında 1-
tsl~·anl:ır tarafu:: ~ yayılan ha
ber doğrı <l •il r. 

Londra, 2 (a.a. l - llulg ris
tauın Londra clci:ıi 'nn~lof, 
R.ıl,gnri•tnnın ?·iilıvcre iltihakı 
üzerine istifa c-tmi ·tir. 

Bu rakan1::ır i ·inde, Yunan· 
luı ,\ kul'vct:~reıin diiş'irrlii ti 
İta;yan t:ıyy:ıreleri dahil duğıl· 
dir. ı 

Biçilen :! ta;yıwJa.r 

Atina, 2 (n.a.) -- Atina rad• 
yosu lı r~k:it h::ıkkı:ıda dün &-k 
sa • a~:ı.,';ni:ıki h:ıbel'.leri \'er -
ıni.;. ir: 

Ahmed Hırr.di c.avuR adındaki Şı'mdı"f "ık b U 
bn kalırnnıan yfu:ba~ı Tevfik be- i 
yin lıölli~'1.U:de bulunuyordu. Fa-

adar! 
kat giinün Lirin<!. bir .t::atsz!i· Avrupa harbi 
ği \il:-fö:ıdcn yü::!ı:ı'<! T vfik bey 
kcndi'''li b'"Iü~ünC:cn r;ıkarmış -

1 
bir bacalı 

~katın IK'yri ve inkişafı üze- I kı kararlar verilınP<len ev- / 
.~~ ınütaıea yürütebilmek i~ın vel kendilerinin de malünıatla • ' 
~~Yetin terıevvlirüne ı'ıtiyaç nn müracaat dilmeııidir. Ez-· 
'ı\iıı., c· e fınncılar eknıek fiyatla-j 
~1 1lıllyan zırhlı kuvvelierinin ucm:latılabllmesi için ı;u 
\ OYnamadığ1 anlaşılmakta- ted: i ileri :;iirüyorlar: 
~İyi .ateş planları tan?.\m: &epek fiyatları yUkseltilme
~ . lerini uzun Z'.Ull\'lnd1111ben i Ji ve ıırnda elclc {<lilcn fıırk un 
~1111 eden Yunan ortlmu,. fivrtlanndan tenzil edilmelidir. 
~ lann def \'e t.ardını d:ı d'k- · - · ---N g;izüncle bulundurmuştur. s'ut bi,. doğum 
l tr taraftan. dağlık arazide teğmcıı Salih öcal'ıu 1 
~ 4'nipleri ıı.Iııuk kolay olduğu Mart 1041 giinii bir kız çocuğu 
~~l ~~dann .bur:ıda kütle J,a- d.. ~ gelmiştir. Ya\'Tllya ~
'- tııtıhdaını ıdn. hu ıı ıyl bu; zt cmurıe.. diler, babası Salih 
~ \'>IZ!yeUerinde müsait ,,. , Ö anneııi Nasfet Öcalı teb-
' iııılınak ta güçt\ir. l rik ederiz. 

Mihver sinir lıarbıni ı;idJct • 
lendircrek Yımamst:ını Urküt
ınek vo Italya ile sulh muzııhl'
resiııe kbat etmek niyetin ' !r. 

LoncltTda kuvn tlc zar.ncoıl· 
diğine ve Tlırk ın:ıtbu tıııuı · 
ınüttefiken işaret ettiğin. ı;ril'{>, 1 
Almanya şayet Bulg;ıristan - . 
dan geçerek Yunanlstaııı i.;ctila 
etmeğe kalkarım Türkiye mü· 
dahale edecel,tir. 
Başlıca mcsclelrcden biri Türk . 

ordusunun uzun bir lıarbc kar- : 
şı koyacak !lCkildo techiz etmek
tir. Ankarad:ı yapılan son İn
giliz - Türk kon uşına.Iarında bu 

İki lmçnl· senecletıberi Lo11< ı
rada bolıının:ık:a olan , oncıkof 
daha evvel Bu!gaıistnmn Bt>m 
elçlsi idi. 

htı9\L'> h ıkk:nda l"'"mnuniy0t 
\~C.il.i ııetice!er alındı~·ı z:::ınnc ~ 
dilr.ıek dir. 

80\'Yt"le~ Biı !iği hal-kmda 
hiç bil'. en~c varit göri'lme.
mektedir. 

A .- "':ı. km-vet1• · 7..'.llJDedil· 
cliğiı ı: .re, Sovyetlcr birli;-;.inin 
hiç ba§ını ağırtıııak..ı.zın Boğaz;. 

!arın 'Iiirkiye ve İbglltere tura· 
fından müdafaa edilmesini Sov
yetler- memnuniyetle kareı.Ja • 
maktadır. 1 

Cwna ~ii. ttalyanlıı.ı· için fe 
na hir rüı1 olmwtu ... ltalyn'1 lıı5 
kumımd:ııı'ıo'lı son giiı1knle m ·r
ı,ei ınmlakımnda Yun n l:uvl'ct 
lcri tıı:·afındaıı 7.ııptcdil~n nıc,· -
~ilcı·~ ıı:r taarruz yı:pı ,· FU:ı 
emretmiştir. Bu mukabil tınr -

1 
ı1Jz en mümtaz lt..-ı!va., tabur • ı 
!arı tarnüııılan yapılmıştır. T;ı.,, 
arru~uıı netire:oi ltalynnlar için 
bir Iclilkf't olınuş ve İtalyan .;&• 

k'rlcri '1Jeta salhaneye ııc\'k~
clilmi.•lir. ltıılyanlar. Yunan c.hı-, 
ıruıtü s!liilı!:ırının makas\'8rl • 
r.tcşi ;• =.na alınmışlar ve lıi -1 
çilı:ıH rdir. '11 •rruza g<'Çeıı 1 
İtalyan kıtasından ancak rol: :u 
bir ltısıı haya ti arını lmrtn.ra • · 
bilmişlerdir. ltaıyan taburu ku· ı 
ınandanı da ölüler arasındadır. 

tı. Ahmed Ham:!i çavuş- bundan 
ıw..•tCCJJ ir o•arak "'m·er •>a.Ş:ıya ı yaşında 
müracaat elmiş ve tl'krıır bolü- (Bas tarafı S lin"ü ı ) 
i;-Une alınnınsı i~in t..ı.vıısııutunıı kun·ei mane,"iyesi yu ""''kti. t. 
ı icn etmişti. Fnv~ paşa bunun talya henüz bir hcyüliı h.alincle 
ÜZ<'rine Tnıik beye ~ı bir Iı:ıtı-
ra olmak üzet-e bende duran bir idi. Balkanlılar sirun! ler ve 
ırJPl<tııp yazarak çavuşun tekrar Arna\-Utlukta bir d:ıy:ık mcyd:ı
Jıc;:;a<~C ruıITG8.Sl t;ovı;iye1indc bu- ıu açılınamı.,ıı. Siliih, cephane, 
lunrnııştıı. Bu uıel.tııhwı meali benzin ve yiyecek stokları çok 
şuduc: / iyi idi. Bahri müvazenc ''ı.ıgiine 

" En adauı b:Jlülı.l"'n çık -
tığma pek rnü!,cddcr olıntlJ), ııc ı nisbctle Mihver Devlttleri için 
denirse yapac•ğına, daima çalı-' daha. avantajlı idi. 
şac.-ı;1ı= ııöz veriyor. ttç ınnha -/ Bütün bunlara rağmen 1ngil
rebedc ~·ıır-.ilanmu;tır. Müst.cma tcre}i lstil.A teşebbüsüne cesaret 
olarak l:abul edilmesi. Fa.kat cdemiyen Alnıanyanııı önlimüz
pek büyiik bir mahzur yoksa .• 

25 teşri:ıi~vvel 328 deki aylar zarfındıı ne yapacağı 
En ver" cidden merak edilecek bir ke:r 

Buna rağmen Ahmed Hamdi fiyettir. 
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Direktörlüğü ilanları 

, -. 

' v - ~ , _ 

s.ınat1ada .ıtasap tlyas ıuballesin -
,ı. Horasarıo oclalan aok.atında eski 
ı )1!D! 4 No. lu iki oda1i hanenin t.o -
~ 7120. 

'• Yuka;.da yazı-lı ~ 10 gün müddetle terndıd edilmijtir. 
llıtıeklilerin 11/3/941 salı cGnQne lı:adar Vakıflar bafmüdilr!Oiü mab!Olat 

RADY~ 
BUGüNKü PROGRAM j 

8,00 PrograrP 
8,03 Haberler 
8.ı8 Miizlk 
8, 45 Ev kadını 

* 12.30 Program 

le.as Müzik 
18.40 Müzik 
19.15 Müiik 

19.30 Haberler 
19.45 Müzik 

20.15 Haberler 

YENi SABAH 

BAYILANLAR, ÇARPINT1 vo lllNIR BUltRANI ÇEKENLER 

NEVROL CEMAL 
ferahJa.rlar den 20 damla alınca alnirlerl yalfıır, derh•I 

Evlnizd.: bulundorunu.z. ••••••••ıii J 

'.', Nafıa Vekaletinden : 

3 MART 1941 

f Devlet Demiryolları İlanları 1 
~en bedeli 20308 (Jirmi bin 6ç yüz sekiz) Ura oları 8 kalem

den iham bula bryolalan, ı.aca -1ooclan, -ır ve erzak midi 
anbalan ıa/3/041 aali C(lnQ saat !S,30 da kapalı zarf usulü ıı. Anka
rada idare blnaanda satın ahnacaktır, 

Bu işe ıı!rmek ı.tlyenlerlo 1523,IO (bin b.,. y<".a; )'irmi Oç lira on ku-
1111) lirahk mu11akkat temmat ile bmmım tayin ettili vesikalmı ve 
tekll!lerini aFDI ıüıı saat lt,30 za 1ıadar lı:Dmisyon reıa!Wn• vormeierl 
lkımdır. 

talemine gclrneled. 1569 
12.33 Müzik 
12.50 Heberler 
13.06 Müzik 
13.25 Müzik 

20.45 Müzik 
11 ,00 Müzik 

4/4/941 cuma günü saat 15 de Ankıırada Nafıa V~leti binası itin
de .malzeme müdürlüğü OOasında to;>Ianan malzeme ekslltmc kom.i8yonun
da "5450'' lira muhammen bedelli bir adet torna, bir adet 'kolonlu. ma -
kap, bir adet daire destere ve iki adet pılanya t.ezgAhlarırun Çumra 
istasyonun vagonda teslim şartiyle montaj masrafı v~te ve montajı 
müteahhide ait oln1ak üzere açık eksiltme: usulile müte&hhit nam ve 
hesabına e~lltme$i yapılacaktır. 

Şartnameler paı:aaız olaralt Anl<arada m•>lz~ dairesinden, Rııyd&r-

• 21 ,30 Konuşma 

21,45 Müzik 
paşada tesellilm ve sevk l<dlllinde~ dabbliıcaldır. (lllM) t 

inhisarlar Umum 
Müdürlüğünden * 18.00 Program 

22.30 Haberler 
22,.f.5 Müzik 

23.25 Kapanıs ~'------E_mn __ i_1_e_t __ Sa~n-d-ığ_ı~l-ıa_n_ı_ar_ı ____ --"I 7 

lmtihane girme ı 

No tsmı 
1 KAşil Omay < 
3 Şemsettin Yalama 
7 ~1lincvver Doğu f 
8 Melharet Eyim; 
9 Leman Baroz .• 

imli.bana &imle 
1 No tanı 

eo Cnmi Yalçınkaya 
12 Salihettin özaydııı 
83 Ali Gönrü 
H Durak Artuç 

r ftLWACA9 
l:.!345678.-

1 ,., 
1 

Eksiltn1e şartn3mesi ve te!errtiab bedelsiz olarak malı.eme müdürlü -
iönden alınabilir. 

Muvakkat tem.inat 14408" lira .. 75'' k:unıştur. 
isteklilerin muvakkat teminat ve prtnameuiude yaı.ılı vesaik ile bir

li..kte ayni gün sa.at 15 de n1ezkür komisyonda hazır bulunmaları lhund.ır. 
"910" "117t" 

Taksitli emlak satışı sekiz 
senede 0 I o 8,5 faizle ödenir 
Semti 

10 Süreyya Toycan 
12 Sa!fet Bektürk 
18 ahrcttin öztürk 

85 Hüseyin Buzl.upınar 
18 Hanif Arslanbelun 

• 71 
73 

(. M 
J. 75 

Ahmet Okwnu3 
Rifat Avalio#lu 
Selami Soy 
~man Arcan 

. . 
t 

1 
2 
3 
4 
s 
6 
7 
8 
9 

1 1 

ı •ı 1 1 1 

l•I 1 1 1 1• TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

ZİRAAT BANKASI 

Sütlücede AWU....11.ın sıııınc,, ma -
halleei Abdüs3ıellm 90kai,ınd3 eski 
25, 27 yeni 25 ve 27 No. lu. 

Maliyet 
Kıymeti 

•• • ,.. 50 J 
17 Ferdi Uner L ~ _:., 
19 Fethi Gürcüoi':,lu f ~ <~ 
il Necmiye Dündar .. -' - ., 

,. 
aı A..;:ım Gören 

ı B,•I 1 
1 ı •.•,• 1 

1 1 1 1 1 1 1 • 
1 1 '•I 

t 
l!:edıköy Haaanp~ rnaballesmde İki "" 
eski Adalet ,_; Hürrl7ft eokatında 
..ıı:ı 7 mü. ,.enı 1/1, 1/2, 8 No. Ju .J 

12 Sılkı Girgin " ;,,,. 
23 Turgut Yaşar Erdot<fU 
24 Bah<ıcttin Altınkal 

14 Abdullah Akpınar 
18 Fuat İnel • 

•I 
• 1 1 I• 1 1 1 ım 

Knruluş tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Tnrk lirası. 
Ajans adedi: 265 

Zlrat ve Ticari her nevi banka muameleleri. 

l - Artıma llJ Mart 9U tnrlhiııe dllşeoı çarpnba ıüııU yapı.lııeok vt 
IS den 15 e kadar devam edecekür. 

-! .... 

J6 Mevh:be Dağhoğlu I • 
J6 ~ref Gezen 

" 27 ~·aliriye özd:Jek • 
• =· ' 93 

Behire Güven 
Nanuk Dlnçrnan 
!smail CıJuıt El&.,, 
Milat Ertürk 
Perte\• öti 

, < 94 

~ ( 115 28 !brahim Yaman 
JO Hasan Sezer 
il Seliın Us 

J· ç 96 
97 

98 
103 

~ 105 
106 

Numan Bat.ur 
B(•'!;an Nilgüh 

Tayyar Dtralıor 
liarndj DUndar 
ihsan Daru:ı 
Soliıhellin Karhan 

31 Sefa Uygur 
34 Sedat A1iül 
35 Şaduman Taranacı 

87 Selma Kataş 
38 Tahsin Akbudak 
41 Sabahattin Adal 
42 Müeyyet Çaçur 
44 Mehmed Ali Ayd 
47 Mehmed Kapkaç 
52 Şevket Ba.şaraıı 

53 Sıtkı Kara<'ah 
54 Raif Seren 
56 Solfet Un!<al 
57 Arif Albulut 
59 Haındiye Yersu 

ı 

f 1 

107 J.1t>hmet Tamcan 
113 Muttahp Tezel 
114 Suad Ekınen 
115 
117 
118 

Seyfettin Dilgimcn 
Bedi Beken 
Saadet Eker 

119 lh"1n M~kara 
121 Sabri Atalay 
125 Nazmi Onar 
127 Hamza Sönmez 

r ., 

221 24/1/941 tarihinde memur alma in1tihanında kazananlaril'l nH.isa -
bakaya girm"' sıra numarasını takiben isiınleri yukarı:o.a yazılmıştır. 

ihtiyaç hasıl oldukça bwıların tayinleri peyderpey ~apılacaktır. 0 1589'' 

langaldan çıkan kıvıl
cımlar yangın 

yapıyormuş 

Kurtuluş caddeainde 212 sa
yılı evde oturan Apustol oğlu 
lırtavrinin yaktığı mangaldan 
çıkan kıvılcımlar bir yangın 
başlangıcı yapmış ise de etraf
tan görülerek söndürülmüştür. 

Sobadan tutuşan baca \ 

fr 

YIKICILARA 
K~in bulundugu maha1de inşaata. 
başlanacağı için ahşap bir kah
ve dükkAru yıkılıp enkazı ~alı

Jacaktır. Kiremit1 camlar, tah
ta kapılar ve çerçeveler y~

niden kullanmaya. müsaittir. 
Bir miktar tuğla da vardır. 1s
tekll1f'rin '"YE.NI SABAH" id~
re memurluğuna her sabah 
saat ondan oo iluye kadar mn
raacn.:ıtl:ırı. 

1 1 I• 1 1 1 1 

l•l•ı•l !D ! 
SOLDAN SAC.A: 

1 - Bir hükün-ı.et merkeı.i, dE'g
nek 

2 - E\'in bir kısmı, b;ışa Sürılır. 

3 - E:;ya, budala. 
4 - Bir nevi kum:..ş. 
5 - Sinirli olm;,ık. 

6 - tstıhz.a 1 kışın yağar. 
7 - Bir böcek, çiftiçilcr yeti,tl.rir. 
8 - Gevsek değil, bir Rum ismi. 
9 - Bir değnek, i~ret edatı. 
YUKARIDAN AŞAC!YA : 

1 - Ko.ıryolanın bir kısnı.J, değ. 

nek. 
2 - E\'in bir k.ı~ ıT,ı, b~a f.arılır. 

3 - E~y;;ı, budahı. 

4 - Bir nevi kumaş 
5 - Sinirli oJınak. 

G - 1 tihza, bir hay,·:ı.rı. 

7 - Bir' böcc1· 1 ~J ftiçiler yetiş -
tlrir. 

1 
2 
3 
4 
s 
6 
7 
8 
9 

8 - Gc,·şek değil, bü· Rum ismi. 
9 - Bir renk, ~aret ed31.?. 

bünkü bulmacanın halli 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

EIDIEINllllF ı Eİİli'i" 
LIAILIE D,EiV 1 RIİ 
EıL.EM•ıs A.•ıR 
M'ANIAlv ımiLi•IA 
8iV 8 111\A'K'A N B 
B ElzimlpJ 1 iN A!R 
• R E •ıU Ş f!:B E 
T'.E KEIR'L EIK 1m 
O lillAINıll ı AıV AIL 

Galata.da Okçumusa caddesi I 
lstikamet apartınıanında oturan ! 
Şimentonun dairesindeki soba-1 

dan çıkan ate~ baca kurumlan·Jr•m=-mı••••••••~•i====== 
nı tutuşturmuş ve itfaiye yeti- Bir yımkeaici tevkif 
şerek tcvcssüünc meydan ver- , ''Y • s b h edildi 
meden söndürmü~tür. en 1 a a 1 n '' Çakmakçılar yokuşunda ıg-

nedalnık aldıkta.'"l sonra cüzdanı-
Bi r kız eteklerinden tu- ilan fiyatları nı yan cebine koymuş olan Hak-

tusarak yandı kı Çökmezin 540 kuruş bulunan 
Eminönünde Pertevpa.şa yo- Kr. çantasını çaldığı sırada yakala-

kuşunda 47 sayıda oturan A- Ba."}lık maktu olarak 750 nan sabıkalılardan Muammer 
linin küçük kızı Eı;mahanın Birinci sayfada santimi 500 Bulgurcu dün Sultanahnıed ü-

Para birlktlren~rc 28200 Ura ikramiye veriyor. 

Zlraat Bankasında kumbaralı ve ihban.ız tasarruf hesablarmda en 
az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile ııpğıdakl 
plina göre ikramiye dağı~,caktır: 

4 aded 1.000 Liralık 4.000 Lira 100 aded 
120 :a 

60 Llrallk 6.000 Lira 
4 > 600 • 2.000 • 
4 

40 
• 
• 

2&0 
100 

• 
» 

1.000 
4.000 

• 
• 

40 • 

110 20 
4.800 
1.200 

• 
» 

o 1 K KAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 lirııdan aşa!l 
dü:smiye.nlere ikram.iye çıktı&.ı tc.kclirde ~ 20 1azlasiyle verilecektir. 

Kur'alıı.r senede 4 defa 1 Eylfil, 1 BirincikSnun, 1 Mart ve 
1 Ha.ziran tarihlerinde ı;ehilecektlr. 

Devlet Şurası Reisliğinden : 
1 - Devlet ŞUrasında münhal bulunan ik.inCi suu1 mti.lıizimlikler 

için 10/3/941 çarşanba günü 'aut 14 te Anl:arada devlet :;Ura.>ı binasın
da mtisabaka imtihanı yapılacaktır. 

2 - imtihana gireb:lmek için hukuk vey:::ı iktısat faktiltcl< .. "f'i veyahut 
siynsal bilgiler okulu veya bunlara muadil oldu«u Maari.f Vek~letınce tas. 
dik edil:niş olan yabancı n1cınleket fakülte v~ ytl.ksek mekteplerinden 
mezun olmak şarttır. 

3 - iı!ltihana gireceklıdn yaşlan 30 u geçmiş olıruyacaktır. 
4 - İmtihanda muvaffak olacaklann memuriyete alırun<llan memurin 

kanununun 4 üncü maddesinde yazılı sari ve vn~-ıflan haız bulunrno.brı
na bağlıdır. 

5 - lmtihando muvaffak olanlara 30 lira a~H moaş verilecektir. 
6 - İmtihanda muvaffak olanların başka hır müesseseye devam etrni 

yecekleri Ye ettikleri ta.kdirde mUstafi addolunacakları h:.ık.kında bir taah. 
hütnamc vermeleri şarttır .. 

7 - hlü~abaka imtihanı a)::ıgıd..'.ı ya.ı.ılı m~vzulardan yapılacaktır. 

A. - Esas teşkillıt hukuku 
B. - Un4umi surette idare hukuku ve b.i.l.b.as:xı aşağıdaki kanunlar 3546 

sayılı devlet ~ürası kanunu 
tdari kaza nazariyatı 

Ttirkiye cunıhuriycti teşkilUtı 
Memurin kanunu 
Memurin ınuh:ıkC>mat kanunu ve bu işle alakalı diğer kanunlar. 
Vllflyet id3re!;i ve idarei umumiyei villyet kan.unlnrı. 
Belediye ko.nunu 
Madenler hakkında mevzuat. etekleri mangaldan tutuşmuş ve lkiı)ci " ,, S50 çilncü sulh cezada muhakeme 

muhtelif yerlerinden yanmıştır. Uı;üncil ,. " 300 edilmiş ve on bir gün hapis ile C. - Maliye 
Yaralı Eı;mahan Gülhanc has- Dördüncü., ., 100 derhal tevkifine karar verilmi~- 8 - imtihana gırmek is\iycnler nü.tus hU\lfct cüzdanları ve t.ohsıl ı 
ta.hanesine kaldırlarak tedavi Beşinci ,, ,. 75 tir. Ayrıca lOO kuruş da mah- vesikaları ve iki kıt'a vesika fotoğrafı ile birlikw orzuhalie ıı Mart 941 gü-

nü ;.kşanuııa kadar devlet §Ürası umumi k3tipliğine ınuracaat eyleme - I 
altına alınmıştır. Altıncı " " 50 keme harcı ödeyecektir. !eri. "1472 '' 

;.;~~Ar~k:ad~a~ş~!~S~c:n~y~a~pdı:::g;ı·ı~~~·-k~of-·-~J~~;;;~::;::;;;::~:::~:;~~~~~~~ ..... ;;;;;;;;;;;;ı:::i~~:iii:'i::i:::iiii::=::i:;"~~da~~y~a~tı~rm~as~ıru~d~a~n~·ca~ed~ec~e~k·-! 
tülük ile kal, bak kaptan ne ka- , B ı tim. Bir vapura bu kadar ada-

dar insanivetli adam imiş? Beni - lor ça gıcının seyahatı• nın ne !uzumu var? Oradan çık-parasızca Vaporuna aldı. Sen tım odaların hep biribirine ben 
sanki beni dıı;arı mı attırırım zeyip benzemediğini anlamak iiL 
sandın? re üst taraftaki kapalı kapıuın 

Herif güldü: 172 tokmağını çevirdim, kapı açıl-
- Sus ha! Ben ser tayfa)'lm. dı. İçeride iki kadın ile bir erkek 

Sonra seni aç bırakırım. Diyerek gülüşmeğe ba.~ladılar. 1 - Daha yemek zamanı değil.! !erindeki yol çantalarını yerleş- varmış. Bunlar beni göriince: 
, __ Yavaş gel! Kaptan emret- Fakat Ser tayfa işin esasını an-

1 

Dediler. tirmek ve yağmurdan barınmak! - Ne isteyorsım? 
tikten sonra sen kim oluyor- !attı, o zaman herifler: - Öyle ama ben sabahtan bc-1 için münasip bir yer anyorlar - Dediler. 
sun? -Ya! öylcmi?Arkadaşatr.- ri agzıma bir şey koymadım. dı. Bunlara ehemmiyet verme- - Hiç. Ben de yolcuyum, 

_ Peki! öyle ise görüşürüz. şin ba.şıııa gel bakalım. Üstün I Sizin gibi tıka basa yemek yeme- dim, Geminin kıç tarafına doğru kendime iyice bir oda arıyorum. 
Ser tayfa ile geminin en üst bruıın su içerisinde. dim. yürüdüm. Yüksek güzel bir oda Dedim. Herif: 

katına çıktık. lki tane kocaman J Dediler, Altıma bir tahta ıs- - Erken geleydin de yiyey- önüme çıktı. - Haydi üçüncü mevkie. Bu-
direği., bi~ tane borusu yani du- kemle uzattılar. Soba sıcaktan din. Bu odada bir çok yolcular var- ralarda dolaı;•p durma yolcu i
man ~ıkacak mahalli olduğu gibi I kıpkırmızı bir hale gelmişti. ö.I - Öyle şey mi olur? Haydi dı. Dış tarafındaki merdiven gö- sen yerine gıt. 
ötede breide aklımın ermediği nüne oturur oturmaz her tara - bakalım yemek getiriniz. zümc ili>;mişti, merdivenden a-

1 
Dedi. Ben de cevap verdim: 

bir çok aletler var idi. Geminin fımdan dumanlar çıkmağu baş- - O! Paralı yolcu gibi adeta şağı indim, Salonun kapısını bul -Pardon müsyü, zaten bura-
baş tarafına geldik, herif bir !adı. Kendimi döne döne kurut· emir de ediyor. mak için etrafıma bakınırken in-1 ya Kaptanı aramak için gelmiş-
küçük kapu açtı: tum. Bu esnada Gemiciler beııım / - Ne zannettiniz ya? I<apta- ce uzun ve iki tarafında bir çok 1 tim salonu gaip ettim, sonra bu 

_ Havdi gir içeri. nereli olduğıımu, nereden gelip nın söylediğini İtliLmediniz mi? kapıları bulunan bir yol gör- odalar gözüme ilişti. Bir iki ta-
Dcdi. Burası Kaptanın odası nereye gittiğimi sorup duruyor- ! Bu sırada mclıut ser tayfa ka düm. Kapılardan bir iki tanesi nesi boş. Birinde ben yataca-

1 
kadar süslü, temiz dğildi.Yerde lar<!ı. Ben de Alman oidıığı.unu puyu açarak: 1 açık, diğ~rleri kapalı idi. Bu dar

1 gım. 
tahtadaıı maada hiçbir şey yok- ve Napoliye gideceğimi söyle - - Haydi iş başladı! yol biraz karanlıkça olm:ılt ile be Kadııılar gülüştüler. Herif: I 
tu. Ortn yere iri bir soba kon - dim. Meğerse bwıların kaffesi 1 Dedi. Herifler beni orada bı - raber yer boydan boya güzel bir - Orası bizim bileceğimiz iş 

llı:ıle artırma sonunda eı yüksek bedel "'1rene ,.,.pılir. " 
2 - Artıma,.. gınnek için muhammen kıymetin yüzde 15 ı ııl>beti~ 

pey ak.çaısı yatırmak lb.ımd.tr. ı 

3 - ArtınDa bedelinin dörtte biri j)elin geri kalanı llek.iz senede 
oelı:iz müaavı taksitte öd<niz. ToJtsjtler yözde 8,5 !:ıize labidir 

4 - Tak5i.Ucr ödeninceye kadar ııa:Jti menkul Sandığa birine; derece
de ipotekli kalır. 

5 - Binaların fotoıırafları Sandık binasındaki ıı:ılış .oalonunda teşlı r 
olımmaktadır. Faz.la taüi!At almak ıi<;ıı aalono muracaat edlllr. 

Emlak almak ve satmak 
İsti yenlere 

lstanbulıın ber •emtindc her ~t eml.Ak abnalt ve aa\mak için en k1'0l 
yol satış salonumuzu ziyarettir. 

lstenildlii takdirde satıııta konan emJAk mukabilinde ne mikt.r:ır borC 
verilccel!i taşin edilerek alAkadarlara qildınlir. Bunun için iki llra u<-rtl 
almır. 

Teşhir ücreti; 

İstanbul 

Bir liradan aşağı olmamak u;:cre 
6ç ay ıçin bin liradan on ik.i lıuı.;uk 
kuruştur, Ne satıCJd..ın ne de alıc!d<.111 
b30k.a i.lcr et aJJrÜnaz. 1515 

Emniyet Müdürlüğünden : 
ıtüdı.lıilyetimiz r~m.ı memurları için azı 1980 çogu 1995 takım elbi<J• 

ile 1980 - 1995 adet kasketin dıkinı:i knp:ıh zarf usuJile eksiltmeye ko 
nulmuştur. Elbise ve şapkanın. kuınaşı bu.den dJğer levazını ve hJJrc:ı m~1-

teahhidc ait olmak üzere biı' t.Lıkırn elbise ile bir adet ka!:iketin d'ldmiııio 
muhamn1cn bedeli 5 lira, muvnkkat teminatı 748 lira 25 kuruştur. Eksılt -
xr:ıc 11/3/941 salı güniı saat 15 de n1üdurıyetim.iz binası jçinde yap1J;1 .. 
ccıkbr. Teklif: mektupları eksiltme günü saat 14 e kadar kabul edilecl'k
tir. isteklilerin ı;arlnamcyi görmek iı:in Ş. 3 müdürlillüne mürocaatıuıı 

1294 

Kuleli Askeri lisesi müdürlüğünden 
Kuleli Asker! lisesine girmeğe istekli olup ta taşralarda ıubelere, ff"' 

tanbulda da dolruca mekte~ müracaat etmis olanlardan sı.nı!lıırındJ dÖ" 
nekliği olnuyan bütun girme şartlarııu haiz bulunan ve ayni zamanda ~iri' 
evrakını tekemmül ett..rmiş olan isteKI.ilerın imtihanları yapılmak üzeıe 
7 Mart 941 cuma gunu saat 9 da Kuleli lisesinde bulunmaları ve bu t.n.ritıtl 
mektepte bulunamayanlann haklarını kaybedecekleri ilAn olunur. (14-1~ 

_\ 

r - ; ' 

' 

'I) . 

muş, iki taraflarda üst üste bir de Alman imiş. Vapur da bir A! 1 rakıp savu.~uyoriar. Biraz ek- halı uzatılmıştı. lıeriye doğru değil. Doğru yürü karşına gckn 
takını r,özler ve bunların içeri - manın malı imiş. Hem~chrileri- mek bulmak için öteyi beriyi a- yürüdüm. lık rast geldiğim aı:ık kapıyı aç. Kaptanı orada bul'.a·. 
sinde yataklar vardı. Fakat bu me rast eldiğime ne kadar mem- raı;tırdını, bir şey bulamadın1. kapıdan içeri b:ı§ımı uzattım. atın 

1
. ~ 

yerler 0 kadar dar idi ki; Ben- nun oldum. Bir aralık heriflere Heriflerin de işleri ne kaılar u-J I<üçiicük, mükemmel bir karyo- Dedi, kapıyı tekrar kapadım, ! ~---------------1941 iKRAMİYELER 
den pek çok uzun ser tayfanın Vaporun kendi kendine nasıl git zun sürdü. Akşarıı:ı kadar aç im- layı, Aynuları, Resimleri, Elyüı herifin dediği gibi dos doğru 
bu deliklere nasıl sıvıp yattığına tiğini ve baca delikleri o ka- lacak değilimya • Kendi kendi- 1 yıkamak için süslü musluğu, Ka- yürüdüm, dediği mahalle vasıl T. ı· Ş Ban kası 1 

adet 
2000 Liral.ık -

2000
·-, ı 

b. t'" ı·· ki eli S b ıırn lın borudan Pıkan dumanın a - me: Gider Kaptana haber veri-! dife bir koltukla uzun bir kane- old"~. 3 
> ıooo > - 3ooo.-, ır uru a ımcrme .• o a 

1 
, ~" 2 750 00 -

tarafındaki tahta iskemlelerin, teşi nerede olduğunu sordum. rim; dedim. Bu fikirle o sıkıntı- peyi ve iki sandalyeyi havi bir Kapıyı açtım. Salona çıka- > • -
15 · • 

.• . b" k Vaporcu oturmuş Herifler alt katta yakılan ateş lı, kirli odanın kapısından çık- oda idi. Kendimi içeriye girmek- caf;ım zan ederken dig· erleri gıbi 19 41 Ku" ç u" k 4 
> 

500 
> -

2000
·- 1 

u:ıerıııe ır aç . 1 al 8 > 250 > - 2000.- , 
tu. Ben kapıdan içeri girer gir- vasıtasile cesim bir kazana top- tıro. Kaptanın - s onuna inen ten men edemedim, Zaten odada küçük bir otlada Kaptanın yazı 35 > 100 > _ 3500_-
mcz: Janan dumanın makineye gire- merdiveni bulmak için aşağı yu- kimse yoktu, içeriye daldım. Ne yazmakta olduğunu gördüm. 80 > 50 , ~000....-, 

_ Sabahlar hayrolmın vapur re makineyi çeireceğini uzun karı dolaşroağa başladım. Sabah güzel oda idi. Tamam da bir ki- Kaptan başını köldırdı ve sor· Tasarruf Hesabları 300 > 20 , _ 6003 ..... 
cular. Napoliye kadar size arka uzadıya anlattılar. Ben de bu leyin vapurda yolcu namına kim şilik, vapurculnnn yukarıdaki du: ~ 
daş olacai!ım. beraber ymek yi- garip kazan ile çarkları sonra se olmadığı halde ben Vaporcu- kötü, kirli odalarile bunun ara· - Yine nedir? Sen misin? ı İKRAMiYE PLANI Keşideler: 4 Şubat 2 Mayıs, l J.f-' 
ycceğiz, I<'akat parasını verecek görmek üzere heriflere: !arla çene yarıştırdığını esnada sında ne çok fark vardı. Hele kar - Evet. Müsyü Kaptan. _ tos, 3 lkinciı.,şr:n torihlerird• r•ı 
değilim. - Ya! Öyle mi? Şimdi o bir Vapora epice adam toplanmıştı. yolada. kaba yatak ne l:ad:ı.r te- - Ene istiyorsun? · · · ~- . çcıt" 

Dedim, Hriefler taraf, benim karnım acıklı. De· Vaporun üstünde bir çok çoluk miz ve iyi idi. Kaptana Napoli- - Ea-::ı yemek ~.r.niyorlar. Sahibi: CemaJeddin Sarn.çoğlu. Neşriyat Müdürü: Macıl 
-Bu da kim? dim. çocuk, Kadın erkek yolcular el- ye gidinceye kadar beni şu oda-, (.A..rloo.sı var) Basıldıitı yer: (H. Jk.Jcir Gürsoyla r ve O. S:ı.raçoğlu matb~) 


