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Bulgar 

Başvekilinin 
beyanatı 

Ba~H·lilll Fil.ıf 
eli Almanlara 1Aıl!li•n 

lı&ıa Lir mU&takil 
tan kalı~·onnnı:ı ~lıi 

.. ...,_,. iqtiyor. Fakıtl 

Bulgaristanın bugün bir harp sahas~ 
olması harbi bize y~kınl~ştırmıştır 

ara bu wıJlerin do~· 
1 hakkında ı:uırterdiği 

doı., delil Sofyanm lf'pııtıin
lan Alman tayyare:J· 
i~ttir. 

Türk_._y_e ____ u_y_a_nıktı r !vay Haline! 
:lf;•~yinC&hit YAl,('l1'1T Da lrlk lfililÜDD<®itöD M üDD ii Ş~fünöın etırafo in= 
u~~n fe~~~}:.~~· ~;~~\~ <dJ S} itil~ lf' ~ lfTfil lf'~ lfi7il lÜJ itil~ VIVI a\ (b>~ I!< O Ü~D () lr 

... . 
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Ilı ceyc dan•t etlıgı Bul- Y/ Y/ Y/ 
tıı ebusıarına Alman asker
~. B11ıgarist.ana gırt'<·el<lc
·1d:rdi. Lüzum lıısst·diltlıği 

eski bir birıa>1111 yıkılma- 1 t hıle insana bır deretcye 

0 huziin verid bı.r hal var· ı1 
hına ile beraber bir çok 

.lar, hi?.den, bizım hayatı· 
bazı par~alar mahvolup 

·b~ak~t bu vıkıl:ın bına 
ıı· devlet olur"" unun in
ınfıa şcyil'Cİ ııJJll<LK (Ok 

u-Cl<lır. Val:ı.n ve istiluiıl 
lltunu anlavan ve ruhh • 

'Ilı tluyan Buİrarıarm hndi 
~tleı i tarafından ıttılıaı 
".u karar k. rşısıncla neler 

t4ıiş o,lduklarıı ... bilmeyız. 
''lıııilulgııı- milletının mebus· 

1 ilk İddia.•ıwl;,, bulunan 
~~t!n büyi.ilı ck,enyetı hiir 
~lakı! Bulgarı~tanın yı· 

nı. alkı,larla karşıladı: 1 
, ~1rıni mebus wızıfcsıııı 
~ .Bir de L"ndradakı Bul· 

1 

'.ıai, Çünkü Alman askH-
11lı Vatanın kapılarını açan 

1 "r ~l-0 derhaJ rnlıfanaınl'siııi 
.erek bu harekete karşı 

~lıtu nefreti ılan ctnıi~tir. 
, ~aı· Başvekiliuın mebusan 
'ılc;~den Almıın askerlerini 

, etu kabul ıçin b.Uya mü· 
)

0 

llı!ediği dakikada Alman 
ttieri çoktan Bulgar top· 
a~nı çiğnemiş buhınuyorlar 
b~ar ınedisı mebusanında 

ıtı~'r komedya oynanıyordu . 
Milli Şefimiz ve ııevgili ikisi cüınhnnmıuz İsmet tnönii 

'. l'ejimler bir memlek(·tle ' 
tl fıltir ve tenkit hürriyetini il 
. ar; karakter ve şahsiyet 

Ilı 1~nlan eu-rleı·. Mebu
l!tlisi dedikleri bır ııınaya 

la ti.ne hizmetkarlık edecek 

Türkiyenin 
tedbirleri 

tı doldunırlar ve "onra 
!\ .her istedikleri kararı ka- v • • 

' 11tirJer, Hatta vatanı dıiş- Bogazlar mayınlı, 
,11eıılim etmelı ferına_n~nı 

Bulgaristan· 
da vaziyet 
lngiliz Sefiri Bulgar 

Kralile yeni bir 
görüşme dahayaptı 

ltıı;ıarla meclisten geçınr-1 

~hr Başvekili Filof mem-1 
~ Alınanlara teslim eder-

1 
~a bir m\llitakil Bulgarıs

~~t Yormuş gibi davranmak 
.. · .F'akat Bulgarlara hu 1 

t n~!.1 doğruluğu hakkında 
i digi yegane delil Sof yanın 
ilde dola.şan Alman tay· 

~nden ibarettir!. 
~ n ordulan başkuman· 

da Bulgaristan hükiıme· 
~lltabık kalarak Bulgaris· 
~ ~ıı Alman kuvvetlerinin 

Türk filosu Ça
nalılıalede 

lng iz gazetelerinin 
yeni mUtaleaları 

Londra, 3 (a.a.) - Müstakil 
Fransı:: ajansı bi ldiriyor: 
Şim Bulgaristanın mukad· 

Vaşıngton, 3 (a.a.) - Harici· 
ye nezareti, Alman kıtalarının , 
Bulgaristana girmesi sebebile 
Amerikadaki Bulgar matbuatı
nın bloke edilmesini hazineden 
istemiştir. 

(Sonu sayfa 5 aıt. 4 de) 
deratı taayyün etmiş olduğun· 
dan b Uıı dikkat tabiatilc Al- j • 
man oroularımn cenuba doğru 18 A Jtalyan 
ileri eketlerinde tutacakları Y 

Prens Paul 
Ribbentrop'la 
görüştü mü? 

Belgrat bu haberi 
tekzip etti 

Btlgrat, 3 (a.a.) - Reuter: 
Naıb Prens Paul bu sabah 

Avusturya - Yugoslav hud•ıdu 

civarında bulunan ikametgahın

da Alman H ariciye Nazırı Von 
Ribbentropla görüşmüştür. 

Prens Paulün dün gece Bel
grattan hususi t renle şiır. ale 

doğru hareket ettiği teeyyüt 
etmektedir. 

. ~ halkı tarafından "hara· 
~r~ılnndığım., gizlenemi-

1 
t'ıı !llemnuniyet ve ıftıhar 
~ını tebliğinde ılan ederek 
~ ettıkleri Bulgar mılletı-

istika t üzerinde temerküz ı"şgalı"nde 
etmektedir. Tekzip 

Londraya gelen ve akşam ga- Belgrat 3 (a.a.) - Naip 
zetelermde büyük başlıklarla --<>-- Prens Paulün bu sabah Brdo • 
çıkan haberlere göre, bazı m?!· Bu enteresan rö- (Sonu sayfa 5 su. 5 de) 
rezeleı- Yunan hududunda kaın 1 ------------

dört ıne;kif' gelmiş bulunuyor· portajımız pek ya-
lar. ı mevkiler Zlatograd, 
Menli!>: Trigrad ve Mustafapa- lı111da başlıya-
şadır. kt 

Sonu sayfa 5 su. 2 d.c) ca ır. 

b na ebedi bir zilleJ ela'!' -
t~r llsınak insafR17J1gmı gos· 
';'. Alınan r esmi Ajansının 1 
ttr lıı~, Alman kuvvetlerinin 
'(il hWciımetiyle mutabık o
"tı lllgar hududunu geçme
' Ulgar menfaatler ini lıi- ----!!!!!!!'!!!!'!!!'!!"!'!!"!'!!"---- ... !!'!!!'!!"!'!!"!'!!"!!!"'-!'!!"!'!!"!'!!"!'!!"!'!!"~ 
ı~'t llı~ksadiyle vuku buldu· kudreti kadar bir tesir yapıyoı-. !ara nasıl inanılabileceğini hiç 
~ etnin ediyor. Her ınıllct Bir n ·ti boğazlıyorlar, bu i•-ı izaha t.eı;:ebbüs etmemek ih tiyat-
~Ulgar mille!ınin de müda - de u Jetin menfaatlerini mii- karlığını gösteriyor. 
iısıl"cek en büyük menfaat- dafaa n.zifcsi ile mi\kelJPf kim· Almanyarun Bulgaristanı is-

~ tıtıkıaı_ ve lıürriyetindw, seleri ihdam ediyorlar \e b<"· tila etmesi için hiç bir sebep ve ı 
'\ al'Jnın maı;uııiyetinden ğazlanmayı biz2at m;ı1et~ alkı§· mazeret mevcut değildir. Bulga-
~ Olabilir . Ecnebi bir millet 

1 

lııtıy r' Ortaçağlarda insan- ristnn hiç bir suretle himaye;yl' 
t!",nfaatıeri "himaye,. mtık· lam enee hnsuı;unda binbir mulıta~ biı· vaziyette degil<il; 
~~·' h inceli '1t ve tatbik etmi' n· kim&' tarafından tehdide maruz 
>"!irs.: Udutlan g<.-çip dahilde lan ki ·eler insafsızlık w za- bulunmıyordu. Nazi Alınanya
li:. 'artık 0 memleketin k k · •· ı b' b. amay yı bılenler btı '~tı·ıa·nın vukua "'e-h'._lırıd 1 Jimli e nıgım c ıç ır z "' ., 
~ en bahsedilemez. Bu - bu ka r müthiş bir ıleha escı ı leu.'E,'l!l• bir buçuk Hene evvel lıa-: 
'n . ~kili Filof bu Alınan i~· 

1~u ıaınan ile mukayyet ol·\ gösterenEcnıişlertli. her w-rırken birci' peygarnb(>r 
)ıı ~· temin ediyor ve Alman- Bu!g"u mille-tinin hürriyet Yı' veya J..i'ı.lıin değildiler. Avrupa • , 
, ~ırf12 sonra çekileceklerini istiklıi in mahvolmasın~ canlı ya ve dünyaya hakimiyet hır- i 
·~~ ~ istiyor. Filof hakika- bir debl teşkil e<lea Alman kuv- siyle etrafa saldırmağa karar 

"anaatte ise şu zamanda vetlen Bulgar RaşvE'kili Filofl'n veren naziler Balkanları pen~e • 
~ t'ahat yaı,arııak için onun ağzın Bulgar milletinin "ya- lennc alnıaklaıı vazgeçemezler· 1 

lıı ~alik olmak temenniye şama haklarınt korumak ar- di. Yaptıkları, ilan cttiklerı bir 
!ıiı,!'.,otii.Iebi lirdi. Bir devletin zusu,. le gelmiş gibi tas\ir e<li· ı ;;iyaseLın tatbıkinden başka bir 
~ ""''• bir milletin hilıTiyet- liyor. Filof ecnebi orduya vata· şey değildir. Bulgaristan için 
~~le düşmesi etrafında nının bpılannı açmadan "Bul- söylenecek yalnız bir söz vardır: 
,1 ,,~r soğuk kanlılıkla kim· gar menfaatlerine riayet ~luna- Teblıkeyi vaktinde görmeyenlc-

~"1""tanıİyan bir komedya· cağı taninabnı almış oldu~nıı,. rin ve tedbirlerini almıyanlann 
~~e konması insanda ınüjd yor. Fakat bu temınatınj hali budur. 

"lL:iedilerinin azamet ve neden ibaret olduğunu ve bun· Hüseyin Calıit YALÇIN 

r--HARP-, 
VAZiYETI 

Fransız kıyıların 
bombardıman 

• • 
YAZAN : 

Em~kli Gon•r•I 
Kemal Koçer 

.:~.:...::...:...::..----"'---· 

Ha"Plılıır<la. 
Büyük Britanya, eınıtlye· 

tini yalnız kahir donanmasi
le dıiğil, komşu dost ve müt
tefik devletlerin temin ettiği 
setlerle de elde €.diyordu. 
Trotlıcimden Breste kadar 
kıyıları ele geçiren Alman -
yanın en mühim gayesi, Bri· 
tanyaya kar.;ı hava taarruzu 
siklet merkezini ilerilere 
düşürmekti. 

Hollandadaki Flessingden 
Breste kadar bütün hava 
üsleri adanın zengınce mes· 

(Sonu sayfa 5 au. 1 de) 

\...-----·--' 

Almanyanın Buluaris
tanı işga li lnoiltereye · 
hücuma cesaret ede-
mediğine delildir 
Ankara Radyo Gazetcal 

AlmRn kıtalannın Bulga. is
tana girmeHi Balkanlardaki va
ziyeti değiştirmiştir. Sofyacl«.lıi 

İngiliz elçiı;i, daha evvel yaptı
ğı beyanatta Alman kıtai:ırı 

'Bulgaristana dahil olduğu tak
dirde İngilizlerin hareket s~r
bestisini kazanaeaklaıım, bu 
lutaların istifade ettikleri mii
nakale yollarını bombalayacak • 
!arını bildirmişti. Bundan baij
ka şimdi Bulgar topraklan ü
zerinden uçarak Rumen petrol 
mıntaka><uu t:ı.brip dmclc le 
imkan dahiline girmi~tir. Bu va· 
ziyet karşısında Bulgar t.opr.ık-

(Son.u sayfa 5 au. ~ de) 

EDErtirt 
temasları 

lngiliz H. Nazırı 
Yunan Kralı tara
fından kabul edildi 

Eden Türk elçisi ile de 
. görUt>tU j 

Atina, 3 (a.a.) - Eden, •es
ıni öğle ziyafetinden çıkarken 

halk kendisini İngiliz ve Yunan 

Milli marşları söylüyerek oü
yi.ik bir tezahüratla karşıla

muıt.ır, 

Ezeli bekçisiyiz biz bu güzel vatanın. 
Vay haline onun bir kılına dokunanın! 

Kem bakışla yanına cihan gelse yakarız 
Bir şimşeğiz! Düşmanın ta bağrında çakarız 

Türkü hala bilmeyen varsa gelip görmeli. 
Nelere muktedirmiş onun bükülmez eli. 

Tehditler bizi ancak güldürür, korkutamaz. 
Savaş kalblerimize dehşet değil verir haz 

Ezeli bekçisiyiz biz bu güzel vatanın ! 
Vay haline ona bir kem nazarla bakanın! 

=-----------Mehmetçik-

~~~;n ;:~;~:ı~'.~ :c~":11:~: 1 Trablusgarp-eı·noazı· 
sından sonraya kadar dev;ım 

Öğrenildiğine -göre Eclenın (Sonu sayfa 5 ım S de) 

SABAHTAN SABAHA İki Türk zabitinin akılla~a 
vvv"v""' ~ .~ hayret veren c~saretı -

B 1 · · · ı ~ Denize - atılan ltalyan 
u garıstanın ısti ası Hükmü dört zabillerl onlarla !:'a ~ıl 

----- tanıştım? Yazısı 4 uncude 

kilinin Alman lutalnrınııı Bul • 1 

garista.na girmek üzere oldu -

gün süren 
teminat 

r-- ---- .... 
Müsabakamız: 

- 11 -
M'OSABAKANIN ŞEKLİ 

; 
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&ıyfa : ı YENİ SABAH 

r- k B .l ı~~~~~~~:'""~~~~~~~!!!!!!!!!~~~~~~~~~ı' ı-· -·--=-=~ • 
-..,- Havacılı ahisleri j-ı . ilim Köş~ 

Görünmeye t - i b_sa;~~ uı-
(yare yapılabilir mi cg,~~:u;~ "'1B eledi ye Asfalt E K M E K Keşifler ihtir~ 

1 Mektep mi, - daha ' Jıİ 
Son günlerde çıkan rivayet- ım!u:.::'!~ıruyu- y o l y a p m a k ta n ucuzlayacak lst~!,~!!~a~: 

/erin ilim gözile tetkiki en::~;:::~ 1940 da 

V E ki. h b" b B d · C I" 1 açılan ziraat alat ve edevat azan : me ı ava ın aşısı • rı e as n nınkıneleri ihtısas mektebi 

Son 
..;;..,ı..rde ,..,..........._ .,_,, ,__,__ k etiketini taşıyan bu müesse-
6~~ ,.~~.r- §llll g~.r~~ ........,. mu a- seyi Maarif Vekfiletinden 

tayyarelerin yapı.lrlığnıdao beh- vim şeffaf levhalar mevcut ol· sorduk. Aldığımız cevapta 
eolundıL Uçma tarihim tetkik duğu rivayet edilmektedir. resmen bizim böyle bir şey-
ederselı: iosanl:ı.r Ç&l'fflizlilde Böyle bir nüfuza mukavemet den h&berimiı yok dediler. 

Daha ilerisini ..... •tırdık. karşılaştıklan :zamanlar daha belki de elistikiyet lrıaeaaının --.-
k h al kapıl '·-'·- Çün' yük' ··'· o'-···--'·--'·-. Kurs t:&hııisatı ile idare edil· co ay e mış....-u.a · • """ """"~ diğini anladık. Ziraat Vek:i-

kti hayalde muvaff&ltıyeteiNik Mukavemetleri haddi satinde Jetine kura talimatına muga-
yc ldur. mevcut bile olsa bu gibi cisim· yir hareket edildiğini ka-

l ııt ve ihtira renııi ve ameli- ıer perçin ye kaynak kabul ebni· nundan haric iş yapıldığını 
yattaki tatbikatı ilerledıkçe bir yeceğinden bunlardaa tayyare ve iki buçuk lira yevmiye 
Cok hayaller hakikat otm·-·~. verilmesini söyledik. Vekalet ..,....... yapmak ınlhnkiinolıma. Bundan h k deği'l ektep · 
Ancak·, b"'örülıniyen tayyare ayır ura m tir, başka şefiaI cisimler güneş vo dedi. Resmt mührü ile firma--
bö~Je bir hayal dcğildı. tabiri ziya tesiriyle parladıklarından sım gösterdi. Mektep ise He-
değışerek karşımıza çıkan bir görünürler kendileri görünme- yeti Vekile karan istedik. 
mevzudur. B•ından on bet ae- se içindeki eşhas silih ve saire Bu haziranda teklif edece-
ne kadar evvel motörlerin gii· görünecektir. Bu mahzurların ğiz, dediler. Bareındeki yeri-
rültillerinin kesilmesi ve azaltıl- ni sorduk henüz belli değil 

parlamıyan ve mnhite uyan dediler. Fazla olarak ta 00-
ması suretiyle tayyarelerin gi>- renklerle boyanarak giderilme- yenmiyen gidebilir dediler. 
rülmemesinin te'JlİI'İ'l" çalışıl- sini düşünerek, bugünkü tabii Geldiğimize pişman olduk 
mı>ıtı. Sessiz olan ha.relretli her hallere 90 hakikatlere gelmiş 0 • ve hayretler içinde kaldık. 
cismin göriilebilmesi tesadüfe Kanunlarımızı unutan veya 
bag'lıdır. Ses çıkaran hareketler )uruz. bilmiyen vek3letimizin bu yol 

Bu gün tayyarelerin yerden BUZ işlerine artık son veril • 
samiadan ve dolayısiyle gö:od.m ve havada.o kolayca görünme · ı mesini al8kalıla.rdan büyük 1 
kaçmazlar. İşte bu sebcble bil· meleri için gövde ve kanatlal'l • bir alaka ile diliyorum.,, 
h3Sllll sililı vasıtaları ii2ıeriııde- nın altı hava rengine yakın renk Allkadariann naza."'l dik· 
ki motö.rlenn· seslerinin k-"· katini. • cellıedenz' . """' !erde, üstleri ise yerdeki tabii ı....;;;;.;;;;:;;;.;;;;:;;;;;;:;:;:.:::;,. ____ , 
mesı ha vacılılrta değil diğer bü- renklere uygun boyalarla bo- -
tiln sınıfların sevk ve idarele - yanmaktadırlar. Boyalar \'e 
rinde değişiklikler haeıl edecek boya.cılık henüz tahiatt(>ki renk· 
\'e silih tesirlerini arttıracakU. )eri bıılamamıştır. 

Motörltt ..ustmıılabllir miT Meseli deniz rengine boyana· 
Jıdotörlerin sesi silindirler içinde cak ve duman çıkaımıyan bir 
g:u halitasının iştialinden ve geminin göriilıneııi mümkün ol
harıce defedilirken hava ile Ç8l'- mıyabilir. Fakat bmıüz deniz 
pııımasından, motörün bağlı bu.· rengi boya bulunamamıştır. ve 
Jurıduğıı kütlenin ihtizaza gelıue- bulunamıyacaktır, çiiDkü; deniz 
~inden dolayı çoğalır ve dağılır. rengini handan almakta ve ha· 
Yakarıda söylediöimiY gibi --b-- ., • va rengi ise her zaman dcğiş-
velce de motörlerin gürül tüle- mektedir. 
nnm azaltılması ve hatta kesil· Şayet bir gün göriiıııiyen tay-
m-1· duş" ünü!m;;.. . Silindirlenlen ~ _, yare yapılır.>a m-aıaruaki 

Ucuz Halk 
tipi Kundura 

Bu ayakkabılar 
beş liraya 
satılacak 

Fiyat mfirakabe komisyonu 
dünkü mutat toplantısında &

yakkahı igiyle meşgul olı_nuştur. 
Husu si bir firma sahibi, dünkü 
toplantısında, komisyona müra
caat ederek gayet ucııza bir çift 

• 
vazgeçmemış VALi BU iŞLE 

MEŞGUL OLUYOR 

Vali, 
muharririmize 

dün bu 

Bundan bir müddet evvel ga· 
zetemizde, lstanbulda asfalt 
yoll:ı.rın mahzurlannı tebarllz 
ettiren bir yazı silsilesi neşıv
lunmuştu. 

Bunu müt.eakip, İstanbul be
lediyesinin asfalt yol inşa sın • 
dan vazgeçtiğini buna mukabil 
şehrimizin ana caddelerin .no
zayik parke olarak inşasına ka
rar verdiğini haber almış ve 
bu haberi memnuniyetle gaze
teıni7.de Vermiştik. 

Bu havadisin neşrinden son
ra bir çok gazetelerde asfalt 
yolların lehinde ve al ey hinde bir 
çok neşriyat yapılmıştır. 

Bu hususta, vali ve belediye 
reisi doktor Lfıtfi Kırdara mü
racaat ettik. Vali ve belediye re

isi asfalt yollar ht.kkında bele
diyenin noktai nazarını izah e- : 
derek dedi ki: 

Valinin izahatı 
"- Asfalt yollar hakkında 

bilhassa son haftalar içinde 
yapılan negriyatı takip ettim, 
Şehrimizin trofik vaziyetıne 

nazaran bir kısım ana caddele
ri asfaltlama hıısuıııında evvel
ce verdiğimiz kararın tadil edil
mesi icap edip etmediğini yapı
lan neşriyatı gözönünde tutarak 
mühendisler ve fen heyetimizle 
bir daha tetkik ettim. 

-
bir hususta 

izahat verdi 
bir kaç ana caddesini olsun as
faltlamakla başlıyacak imar 
programı ilerideki inkişaflara 
göre o şehrin alacağı müstak
bel çehre ve vaziyeti üstünde 
ehemmiyetli bir dönüm noktası 
telfıkki edilebilir. Yaptığımız 

tetkikatta vaaı.l olduğumuz ka- l 
naat asfaltı mahkfun edecek 
halde değildir. Bizde ı<imdiye 

kadar tatbik edilen üç nevi as
faltlama vardır. 1 - Makadım 

şose üzerine soğuk asfalt kap
lama (en ucuzdur). 2 - Maka
dam beş santim kalınlığıoda 

beton asfalt, - Topeko siste
mi denilen bu asfalt makadam 
şose veya beton temel üzerine 
iki kat olarak döşenir. 

Yaptığımız tetkikatta, çıkan 

netice şudur 'ki Taksim • Har
biye yolu gibi mevsimsiz baş la· 
ması dolayısiyle müteahhidin de 
zararını mucip olan yoldaki a· 
nzalar Balıkpazanndan Eminö
nüne çıkan kısımdaki bazı tah-

Yeni çıkarılan tek tip ekme • 
ğin daha ucuz satılabileceği halı: 
kında ileri sürülen noktai na
zarlar haklanda belediye ve vi· 
!ayetin tetkikler yaptığını yaz
mıştık. Bu vaziyetle bizzat va
li ve belediye reisi doktor Lut
fi Kırdar meşgul olmağa baş • 
!amıştır. Dün yapılan tetkikler 
ekmeğin daha 20 para ucuzla
tılınasının mtimkün olaca.,"ıru ı 

göstermiştir. Bu hususta ya • 
kında bir karar verilecektir. 

Diğer taraftan dün, Toprak 
Malısulleri Ofisi lstaııbul şub&
sinde bir toplantı yapılmıştır. 

Bu toplantıya değirmenciler 1 

de iştirak etmişlerdir. Verilen 
karara göre Ofis, badema, Fran 
cc11ilık ıın buğdayını bi=t ken 
disi kırdırarak fırıncılara \"ere-

cektir. Bu unun yüzde 35 i ek
meklik, yüzde 50 si de francela
lık olacaktır. Belediye son gün
lerde değirmenci ve fınncıların 
siki bir surette teftişine devam 
etmektedir. Dün de 200 un ve 
ekmek ııümıınesi alınarak bele
diye tahlılhanesine göndcrilıııi§· 
tir. 

ribat yüzünden bir kısım ana BELEDiYEDE 
caddclerimizde tatbikine karar 
verdiğimiz asfalta veda etmenin 'Şehirlerdeki bo, arsalar 
muvafık olaınıyacağı kanaatin- Dahiliye Vekaleti büyiik şe-

deyim. birlerde bulunan boş ve Enılliki 
Demir tekerlekli nakil Ya.sı

Wanrun asfalt caddeler yerine 
parkeli yollardan geçirilebilmesi 
için seyrüsefer tetkikat yaptı . 
Yakında buna dair kararlanmı-

Milliyeye ait arsaların, ucuz fi. 

yatla halka satılması hususun • 

da tetkikler yapmaktadır. Bu 

İstikbalde cemiyetin 
şekillere evvclfil y _, • ..., .• 

temas etmiştik. O d 
plastik maddelerden 
yollar üzerindo ~yııll 

ma.hlfilda.rın manzarası :.
meğe şaya:ndır; bütün '!"'J 
hafif eşya nakliyatı ._,...,.., 

havai yollarla yapılacıı.t;tıt· 
Ömründe belki bir ıJ'!' 

yüzüne inmemiş olan 
bulunabilecektir; nasıl )1 

gün doğduğu şe!ıirdell 

köyden uzaklaıımamıŞ 
bulunduğu gibi. O deyirdl 
!erini bugün tahayyül 
G-eğimiz hava postaları 
arasında seferlerini ya 
dır 

Bu tayyarelerin yaPı)tl' 
te veya uçuşta dolk~~ 
!it b'.lrarete ve pek yilv"_, 
falarda ültraviyole 
ka~ koyan plastik m 
den yapılacaktır. Ta 
büyütülmesine karşı ~ 
lan maddelerden biri 
tifalarda kanat ti.zerinde 
kül eden dondur. Ya~ 
rini ısıtmak veya. ilzeJ"IP"' 
zun teşekkülüne m§.ni . 
sabhların meydana ge 
le bu engelin ortadan 
ma.•ı ihtimal dahiiindedil'" 

Bütün binalar du 
veya çatılannın istenilell 
!arı güneş banyosu Y' 
mek üzere tamaıniyle 1' 
bilecek bir şekilde yapıla 
Fakat ne de olsa suıı1 
ziyasından istifade edil 

kıs& borularla harice çıkan görünmiyeıı ve 11Wııallarclııki 

yanmış gazlar da.ha uzun ve do>- külih giyip kaybolaa &damlar 
!aşan borularla. toplanarak gc- da hakikat olur. kundura imal ettiğini, kendisi· Bilirsiniı ki bir şehrin velev zı vereceğiz. ,, 

arsalar üzerinde ayni tip evler, 

yapılacaktır. 

Bütün yükSC'k b~ 
irtifa lan değişmek ur.eı-oıı' 
lacak ve merdivenvari ~ 
binaların bir nihavctınde. · 
sek kuleler tayyareler jçiJI 
leler makamında k -- . ..ıı. 
tır. Her nevi yapıd~ ~ 
kurna tarzı ve rcngın ~ 

metleri gözönünde tut 
tır. Bu gün yapı malze 
deki tahditler yiizündell 
!arda muayyen şekilde ;rf 

nin meydana J!etiriJroe" 
kan yoktur. l''akat i 

ruş bir boruya verilınit ve ağzı T leri -·•"-'·-'-· · · ayyare ,, ,...,..,._,..ı, IÇU\· 

' daha geniş bir kalın boru ilo deki ~ahıalan ve bamuleyi gö
lav:ıya atılınıı; ve bu suretle mo- rünı:nez bir hale getirmek müm· 
to .. rıerın· gürül' .. tüleri kısmen a:<al· kün olsaydı böyle bir silahın 
tılmış ise de bu usulün mühim bıılundnğu ifşa edilmez Bunl.:.r
bir mahzuru görüldüğünden o dan kil.fi mıktnr imal edilcrd. 
kadar rağbet bulmamıştır. Ek- maksadın iııtihsali uğrunda kul· 
zos borularının dolaşması ve !anılırdı. 

uzaması motör takatlerini aaal· Yukanda.ki U-ahattm anlaşılı
tıyordu. Halbuki tayyarelerden yor ki tabiat ve hidiııekıri be· 
istenen yüksek evsaf yükook şer faaliyetine tesir ve 0 faaliye
takatli motörkrle elde edilebi · tin bir haddi oldnğı:mu ihtar c-
lir. Bugün de tayyare motöt-- diyor. 
leri ııeslidir ve kendilerini haber 

Netice: \•ermektedir. Yüksek evsaf ııes-
sizlikten dolayı görülmemeğe 1 - Tayyarelerin evııatı azal. 
tercih edilmektedir. Motörlıır' ma.ınaaı için motör sesleri kesi· ı· 
tumamiyle ı;uı;turulabilir. O da, lemez. 
ancak durdurmak suretiyle o- 2 - Renksis cisimlerden tay-

ı yare yapılması kolay değildir. ur. 
Güri'ıuniyen t.yysnıler raJll" 3 - Boyalarla tayyarelen 

. ..., __ ,, mi! göetennemek tam n yeni bir 
........,.,.. tedbir değildir' · . 
""-'mler go"riilürler. BilhaMS "'"'' Geceleri ta·~-'-'- go-

renkli olanlar ve renkleri muhi- n-~-

ne yüzde on kar verildiği tak - - --
dirde bu tip ayakkabılardan ADLIY EDE 
günde yüz çift yapıp piyasaya 
çıkarmağı taahhüt ettiğini söy
lemiştir. Komisyon, ayakkabıcı
nın teklifini tetkik etmiştir, 

Kadın ticareti 1 

yapan bir adam 

HALKEVLERI 

460 lcunıta malola.n bıı bir 
çift kunduranın yüzde on kAr 
ile 5 liraya piyasaya çıkanlalıi
Je<.-eği hesap edilmektedir. Ma
amafih kat'i karar Ayakkabı -
cılar Cemiyetinin verdiği halk 
ayakkabı tipleri, tetkik edildik· 
ten sonra verilecelrtlr. 

Komisyon, bundan sonra bir 
kısım toptancı kasaplan da din·! 
lemiş ve kendilerine perakende
ci kasaplarla mevcut yü:roe on 
be~ üzerindeki kiir ihtilAfını ken 
di aralarında halletmelerini tav-
siye etmiştir. 

IKTISAD 

Elektrik pilleri muhte
kiri mahkOm oldu 

Elektrik cep fenerlerınin yas
sı eczalannı 7 .5 kuruş fazla kar
la 32.5 lıruru.şa satmakla suçlu 
Yeni Postahane karşısında 60 
numarada Keğork dün ikinci 
asliye cezada muhakeme edilmi' 
ve%2'i lira para ceza.sile 7 gün 
dili .iı.nıuın ııeddine karar veril· 
ır ;tir. 

lir idam kararı nakz 
edildi 

İzmirden bildirilıyor: - Ka
rantinada Salhane sokağında 

sımsarlık yapan Sabri Aksan 
Recep kızı 21 yaşında İhsan ve 1 

Hilsnü kızı 20 yaşında İhsanı 1 

para mukabilinde iki erkeğe sa-1 
tarken yakalannuıı ve tahkikata 
başlanmıştır. ı 
DENIZLERDc 

( t'arp ve hukuk ) 
mevzuunda konferans 

Eminönü Rıılke\'iııden: 

6.3.1940 perşembe günü saat 
17.30 da Evimiz salonunda 
HalkeVi reisi Yavuz Abad3n 
tarafından (H:ırp ve Hukuk) 
mevzuunda bir konferans veri • 
lecektir. 

Giri~ serbesttir. 

gibi kontrol edilebilccelı 
me bulunduğu t:ıkdirde _;ıı I 
!arda istenilen §ekli tel'~ 
mck im"iın dahiline gire"~ 
tik silika ve silikatıard 
pılrnış bloklarla istenilC~ 
de binalar yapmak fil 

r./IQTE FERRIK dür. 
11 

Bundan bir kaç sene evvel\ Bir musevi kaf;lesi Bu gibi malzeme re"~ 
Eyüp civarında Pirinççi köyüne Nafıa Vekili geldi sunda mimarhrın ııııır-
baskın yaparak Mustafanın ölü- Panama baı dıralı bir hususi Nafıa Vekili General Ali Fu- dıklan müşkülleri de 
müne sebebiyet vermekle su~lu vapur ile Burgazdan limanımı- kaldırabilecektir_, / 
Halil oğlu Çatlar ile diğer yedi za bir musevi muhacir kafMsi at Cebesoy dün sabahki ekspres __.-/ 
arkadaşın':° mahkil.miyet karar- gelmi•tir. Hayii kalabalık olan ile Ankaradan 'lehriınize gelmiş ı 
lan TeMyızce nakzedılmış ve . '. . . •. ı . v kil b k Hava Kuruırııfl 
dlin muhakemeye yeniden birin- kafilenın Fili<tmP. geçecegı ha- tir. e in u a §am Ankaraya yard ,m ~deri'' 
ci ağır cezada başlanmıştır. İd- _ ber alınmıştı:. döneceği söylenmektedir. ~ 

te uynuyanlar daha kolay fark· rtinmemeleri güç olduğundan 1 
edilebilirler. Tabiatta. renksiz görünıniyea tayyare gece taar
cieimler de vardır. Bunların ııi· ruzlannı:n veya tasarlanan di· ı 
han ve kesafetleri az olursa da· ğer bir taarruz usul ve hareke-

dia maka.mı Halil için verilen =-c-====-===========~=-=-='-==-=-=-c--===== Türk Hava KunıJllıl 
Altın fiyatları eski idam kararında ısrar et- Kurşuna k ş K v ' ~uııe..hııl•n: .... Altın fiyaı:aııı.du yükseklik ıniş ve suçlunun kendimne nakz ,,___ ar 1 un.---"\ .1000 Artin Kına.cıY;i 

ba•J.amı.o"• Bu •'Ük.Seklıg· e a&- ilimının tebliği için muhakeme Hayı'k Tersakyan, 150 
" .,~. ' boska bir güne bırakılmıştır. 

tinin ~--·G~• olabilir. ha az görünürler. Aksi halde 1 ___ -"""'_~-====-----
maviye yeşile yalan bir renk 

bep olarak, füki.~af etmekte o- · • Emin Çizmeci, 150 D 
lnn ı.<On siy&'.;İ 'a~iyet gösteril- Lostrac! Allnın muhaka· Biri tabancasını boşaltırken biraderler, 150 lsak \~ 

' 
, 

iktisap ederler. Bir sant.imetr&-
Y" yakın kalınlıkta olan ve kur· 

rfenl 
~ 

Sabah 
.ABONE BEDl:Ll 

TUrklye Ec:Mb1 

SENELiK 1400 K"f. 2700 ,,... 

1 AYLIK 400 • 800 • 
1 AYLIK 150 • 100 • 
1 AYLIK 750 • M60 • 

4 Mart 1941 8ALI 
5 Sefer 13'90 

19 J>ubat 155$ 
Glin ,9, Ay, 2 Yıl: 941 - Kaaım 117 

GiJnet Oile lkladl 

ıuo 6,24 t,n .JJzant 
6,JI 12,26 U,36 VaaU 
Aktam Yatlı lmMk 

12.00 1.31 10,SO F.>.anl 
18.11:! 19,31 4,52 v....u 

DİKKAT 
.• 

tYeftl S.beh.a a ~n ,,...._ 

•• evrak •evedll.ın ec:Ulme.ln tılle 
olunmaz vı bunl.nıa kaybolmalarw-
••• dolıyı hlg bir _.,. .. -_ ... '-·· 

iş Bankası İstanbul 
şubesi direktörü 
!ş Bankası İstanbul şubesi 

Direktörlüğüne Mlidiri umumi l 
muavinlerinden Halis Kaynarı 
tayin edilmi~tir. Yeni direktör 
dün bankaya g~ ve yeni va
zifesine başlamıştır. Kıymetli 

bankacılarıınızdan olan sayın{ 
Halis Kaynara yeni vazifesinde 
de parla.k başanlar ı:-enni ede
riz. 

--H«-

Etej)inden tututarak 
yanan kız öldU 

mektedir. Cumartesi günü 23 mesl mUtaleaya k<.ldı Hoken, 125 Sndi J{apl ~o 
buçuk lira olan bir altın fiyatı Yenişehirde Küçük Zibada öteki de Kavun yag" dırmış ? . Rifat Gürani, ın Mar ıoO 
diln 23 lira 85 kunt§ idi. Madam Öjeninin evinde oturan Kohen, 100 Jalı: Prez ~ 

Nazmiyeyi öldürmek kasdile ya- bis Ferdinand, 100 !'< .O: 
Kahveler gümrükten 

çıkıyor 

Hilen İstanbul giiınrükleri 
kahve antreposunda 2270 çu
val kahve vardır. Bunun 1600 
çuvalı, İngiliz korporasyonun& 
aittir. İngilizler kahve it.'ıa
lit birliği arasında cereyan eden 
görüşmeler neticesmde bu mal
ların ithaline başlanmıştır. 1600

1 çuvaldan 1200 ü şehrimize, 

400 ü de lzmire verilecektir . 
lık parti olarak dün 100 çuval 

ralıyan kundura boyacısı AH Meyvahoşta Belediye halin- balardan birinin arkasına ge- linsas, lOO Mehmet gıı~~.ıı 
Sonatın muhakemesine dün bi- de geçen bir öldürmeye teşc,b- cerck gizlenmiştir. Arada bır >..,. 
rinci ağır cezada devam olun-. büs ve silah atmak vak'asının kafasını çıkarıp baktıkça Ha· Yunus Hilmi Akb.l!I. jll 
du. Dinlenilen müdafaa şahidi muhakemesi dün birinci :ı.ı;ır lil tabancasının t<:tiğine doku· fan, 100 M. Tahmazrıı:ı;· 
katilden maznıın ve mevkuf bu- cezada deva.ın etti. nup birer kul'ljun savurmuş \'e mil Elenidi, 100 .Nazı rfJ 
lunan Beşiırtaı;ıta kahveci Ab- Bu korkunç ve korkunç oldu- böylece tam üç el silfilı ateş et- 100 Safi Sivazlıo;;ıu. l 
durrahman oldu. Dava tahki· ğu kadar da insana hayl'ct ve miştir. Fakat sonradan taban
kat safha6l bu suretle nihayet· gülmek veren vak'ıı mahkeme· ca :.leş almamış ve fırsatı ga
lendi ve iddia makamının dosya- de dinlenen iddianameye VP ta- nimet bileı:ı H:ı.ydar önündeki 
yı mütaleası için muhakeme baş 1 rafların söyleclıklerine güre kavun\ ı kupıp kapıp Hal ilin 
kabir güne bırakıldı. ' şöyle cereyan etmi$lir: kafasına y -';dırmağa, onu şa-

E B 
şırtmaya batlam•~tır. Lakin 

tm.ydanı c:nayetinı"n undan bir nıliddet ev,·eı , ...,, 
Meyv&hoşta kabzımallık e<len bu gu:.inç sahne de cok sürıne-

muhakemesl Halil ile ora.da arabncılar kah· ıui ; H:"il yerinden fııhyarak 
1 • ed H ' kkrn r Haydarın üzeı >ne koş-

Etme•""•n•nda karısının =v- ya ıgı en ayuar ara~ıncfa b d 

manukyan. 

POLISTc (1 
Metresini aı:Jır sııt' 

yaralarrııf 1, 

Eıninöniinde P~şa yo-ı· kahve ithal edilıııi§tir. 
kuşunda 47 numarada 13 yaşın· 
daki Esmahanın ınan.,"llldan e- DllnkU ihracat 

.r~ ~ b' al muş u sefer a anı akıllı kapış 
digı" · Fahriyı' yaralıyan ve kayın ır mal ıp, mal götürmek 1 d 0 d . mı>; aı ır. sıra a vJ.k'a yeri-
validcsi Asiyeyı' öldüren doku- yüziınden kavga ~ıkmış ve bıı 1 H il · ı 1 ne ırc en al in kar·leııi Hayri 
macı Ali Emir og"lunun muha- agız da aşı gitti rce &?.:.rak bır· b -ıçagııu çekerek ınüdahale~e 

Bir müddelteııtıeri :'~ 
dindiği ; AbanozclııJcı ıı 11'.fı 
dınlardan Fatınn :;aıı~ 
vclki gı-ce bıçaklıı ırıııJt >" 
terinden ağır aw-ette tekleri tutuı;tuğuııu ve muhte

lif yerlerinden yanarak hasta • 
haneye kaldırıldığını yazın19tık. 
Esmahan dün kaldınldJğı Gül
hane hwrtahanesinde ölmüş ve 
adliye dokt.orluğıınca mnayene 
edilerek icap edeıı rapor veril-
.....,;ot1..-

kemesine dün birinci agı" r ceza- den bire talıanca.sını cekcn Ha- 1 l ·ı H d · · -. savaı;ını~ ise ı e etraftan veti· c 
Dünkü ihracabn yekiınu 256 da devam olundu. Suçlunun ka- ' ay ara çevınnıştir. ' şenler bu münalıalcye mani ol-

bin liradır. Bu arada Almanya- yın validesinin bütün bu geçim· Bu vaziyet karşısında elin· muşlardır. 
ya tütün ve işlemeli te:-li.k. sizliğe bliis olduğu etrafındaki de hiç bir şey bulunmayan Dünkü muhakemede bu sa· 
Fransaya fındık, .ısveç ve İsviı;- müdafaalarını .~inli;ırcn rnaJ;ıl<eme Raydar .haya~n1:1' pisipisi- fahat clduğu gibi anlatılmıa ve 

kumdan Fin!" bu husuata gö8teril.en ııahıcJ~rin • ne ( !) gıdccegını anlıyaralı: dunışıııa şahitlerin celbi için 
reye • andiyaya til- celbi için dur11şmanm bnşka bir ! derhal oradaki kavun dolu ara· başka bir güne bırakılmıştır. 
tün satı.lmıştır. ,......,.,.. ı. ..... , . ,_ .. ..,._ ... '·--- ... ,. • ' 

eJe 
rak kaçan Tophun ğlg 
koltukçu Mustafa 0 ~ 
dün sabah Fatihteki e ~-' 
kalanmıştır. Yaralı , ıJ"' 
kaldı~ ve te<Ja"1 
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Şimdilik =:::-
--==Bu kadarf 
Eğer Almanlar 

harbi .kazanacak 
olurlarsa ! 

1 

ı v / Ga1..ewlerde bir taraftan or-0 smaıtll ~mparalorlugunun soııu ge -, tada demir bulunmadığını, adi 
\.,--------- ı YAZAN: Almanlar, muhtelif meınl&

ket.leri birer birer işgal ederle.l'
ken daima şu cümleyi tekrarlı
yorlar: "Harbi kazandıktan ııon 
ra memleketinizi tahliye ed.tır.ı>" 
ğiz. Hürriyete tekrar kavuşa
caksınız ! ,, 

miş olduguv söylenen bu valliıl! badi. el potrel <lcmirı fiyatının bile kilo-ı 
su 50 kuruşa kadar yükseldiği-

ÖJ1Ünde Padişah itidalini kaybetmedi ni okurken, bir taraftan da şeh-
o 6 m a n l ı aaltanatınddn 1 lallerini ancak h~ristiyan dev-

1 
rin her köşesinde yeni inşaatın 

gördük Itri h ima ye .l ve u- Ietlcrının. h~may.-,sıylc kazana -
1 

durmadan yükseldiğini görüyo-

Subjektivizim iddiasına göre 1 F 1. L Q Z Q F 
(artist, bir fntograf illeti olma.-
malı.. filan!) dcmio::tim. Fakat 
<san'attn dar, sımsıkı, sabit de-1 RIZA TEVFiK 
mir kadrolar yoktur) demeyi de '....-----•-•••rİ 

Almatı şaın ve mütefekkiri 
[Frederilı: Schlller = F. Şiller] 

san'atın men.:ıci ;-e mahiyet! o
yundur, yani hakiki hayatın tak
liclidir diyor, ve muaı;ırlanmı.ı: • 
dan İngiliz filozofu H. Spencer 
de bu fikri beğ .. niyor ! diye 
büsbütlin bahsi karıştırırsa, 
insan, bizim Naareddin Hocamn 
vaziyetine düşer ve bu malii
matlı muterizlerin heı· birine 
(Evet efendim seniu de hakkın 
var!) demek mecburiyetinde 
bulunur; fakat ba.bis dağılır, ya
yılır, asıl mevzu unutulur (") 

avencl ~•WCHinde ıçl;,tu bıleceklcrı uınıdınde bulunduk- ruz. Şurada burada bir çok a-
1 bi,· U.kıı.l:ı•:ll mcm:e:.~.tll j !arından bir t.ııraftan mülkün 1 rarbnanlar, evler yapılıyor, ya-

unutmamıştım. Onun içindir ki 
insafı elden bırakmıyıırak yu
karıdaki düsturu tenkide giriş
miştim ; o tenkide .dfwam ediyo
rum. Mantıki bir rabıtaya zin· 
cirleme bir §ekil ve istikauıet 
alan şu efkir <Jlziı;inde b:ı.7.an 
öyle mühim noktalıu-a geleceğiz 
ki, bir takım meelekforin ne gi
bi bir düşünceye febeiyetle, ne 
gibi mecburiyetle ve nasıl doğ
muş olduğunu bize derhal ifşa/ 
edip gösterecektir ve bu muhake 
meleri sır~iyle takip ederek, j 
birdenbire o noktalara gelmek, 
hakikaten insana. zevk verir bir 1 

meşgaledir; adeta mantıki bir 
§ilrdir diyebilirim!. 

-4- Bu sözli Danimarka, Norveç, 
Hollanda, Belçika ve Runıanya
ıun işgali sırasında söylt'dikteft 
sonra Bulgnristanın işgali esoa.
~ında da tekrarladılar. 

saden ehemmiyetli mevkiler h~r kiışe:.'ıcd~ şevri ikaı için i"° hut aparbnanlara, eı•lere yeni 
etmiiı n:ı comaatça. ela şirke -. 1 lam a~ıPJiyi döı'ÜŞ>neğe sevke - katlar ilave ediliyor. cek? ! ) diye itiraz cd~bilir ve bu 

tarizi pek yerinde ve haklıdır; 
fakat kısmen haklıdır; yani, an
cak bir bakıma göı-e ( ! ) haklı • 
dır. (Ne cilıeılc haklıdır ve ne 
dereceye kadar haklıdır?.) di
ye dfu;ünüp, bu suale muvafık 
bir cevap vermeden, ba.usimizin 
şu köşesinde birdenbire önümü
ze çıkan bu meseleyi, hallile ber
taraf etmeden, diğer bir zat: 
(San'at tabiatı taklit etmek 

ce:niyctler, melı:teplfır tesi:S et : cek Çi6Jrl!t~ı~ları (ageuts provo- B..ı vaziyet karsısında zihin
meklc beraber ~ hızoetı catenus). diger taraftan vukua- !ere gayri iht;,ya.ı"l acaJ>a lıu de
mu,'\fivetindcn de istifade ~ - tı pcyd~rpey Avrupa ve Ameri - mirler nereden tedarik ediliyor? 
rek TarklerJcn siy.ide !!<!!'Yet! kn nın Türk :ıleyhtarlığı.yle dol - Bıı mal sahipleri \ııı kad:ı.r pa
vc refah kazatlDllf olduklarmı durulmuş vicd.-ınlarınclıı (Türk - halı denıi.rle inşaat yapabilmek 
gören ve Çadığın bsıp km - lcrln ı., billıaiiSa Abdülhamidin 
rucu muameleleri.ıen bizar ·p · cinayetleri) şeklinde ,telakki et - için bir yerde altın hazinesi mi 

Fakat niçin? Almanya eğer 
lu.rpten galip ÇJkarsa, bu mem
lrkctler üzerinde tesis etmiş ol
duğu h:i.lı.imiyetteo niçin fera -
gat etsin? Buna kim mani ola
biiir? Ve Almanya bütün bu 
memleketleri eli altında bulun
durduktan sonra edebileceği 
sonsuz i.atifı.dcleri niçin tepsin? 

bitap olan Rnı.-y&h Enncnile tirccek propagand:ı.~ıları etrafa keşfctmişlerd'r'! Suali geliyor. 
bir çoJu Osmanlı ijlJrn;ine ılti saludılıı.r. Bu iı:;in iç yüzünü bilen bir Nasreddin Hocanın sözü tu-
ederek hemcinsleriıün ınaztar Bu meaai müsmir oldu. Dini ahbap. geçen gün yeni inşaatta 
oldukbrı nimetle..re can atmış'ar heyccanı:ı.ra mı.is:ı.it olan lugil- kullam'an demirlerin ekscrisi

ve devlet tarnfındııa da en bairiz tere efkarı umıuniyesinde şid· i nin yıkıhn binalardan ~ıkanlan 
bir hü•nü kabule rıii1 olmu -r- detli bir galeyan husule geldi. 1 \•e yıkıcılar tarafından satılan 
dı, lstanbuldaki İngiliz elçisi "Rir ku!!anılmıs, eski çürük, hurda 1 

ı 
haf olmakla beraber. estetik ve 

BunD karşı patrikler de l ~ P .i!ipc Curry,. nin gilya şahidi demirler olduğunu söyledi. Bu 
uzun bir müddet -ıakat y-.u: 1 atlil ( ! ) sıfatiylc yazdığ:! rapor- demirlerle yapılan binaların bel-ı 
:;:ö~terdilcr. Ta ki Acınıy; n lann te,iri de buna inzimam ede- ki haricen şık durabileceklerini, 
Katogigoslu.,"unun JW!tıztı ~ • rek İngilwre H~riciye Nezareti fakat bir kaç sene sonra yıkıl- 1 

şumu lst.nnbul patrikhanes:me te<labiri ı;<.>dide itlıh:.?2na te:ıeb- rnağa mal.kfım olduklanıu ilô.-ı 
girdi ve ııih:ıyet ~-™:nes~e büs etti. O 7.aman lngilterede ve etti. 
Ermeni p:ı.trılchanııııi ayınlen;:ı - b:ı.}V<:k:l ve hariciye nazırı olan E~er vaziyet cidden böyle ise 

Güzel san'atlar da, artiste en 
doğru yolu - riyazi bir kat'iyet -
le - gösterebilecek kanunlar 
yoktur demiştim. Bütün san' at 

1 
düstuları (tayin ve mesaha.sı 
güç münhani !er) e benzer: Ka
ba bir teşbih ile söyleyeyim: de
niz dalgası gibi bir şeylerdir. Şe
l:illeri bellidir, Wtin hududu kat. 
iyen muayyen değildir; scyyal
dir, kaypaktır. Onlarn. zihnimiz
de, sabit bir hakikat haysiyeti 
ve vaziyeti verip te, bu zan liz&
rine mübahasemizı kuracak o
lursak, bahsimiz çalkalana çal
kalana, yayılır, dağılır, dökülür, 
saçılır, nihayet llf kavgasına 

müncer olarak müzmahil olur!. 

meylinden doğnıruıwı mıdır?!) 

sualiyle bahse girerek, birinci 
muterize kuvvet verir. Bu t.ııriz
kr.rane sual ele, bir bakıma gö
re haklıclır, fakat zannederim ki, 
pek yerinde değildir; haklıdır, I 
çünkü {resim), sahihan, vahşi 
hayvanların şeklini kopye et -
mekle başlam13 olsa gerektir; 
fakat hiç zannetmem ki musiki 
ve hatta heykeltraşlık öyle baş
lamış olsun. Bu mülahazalardan 
dolayıdır ki (takl't faraziyıısi)
ni bir bakıma göre haklı bul
dum; lakin yerinde değildir, 

çünkü biz, bilhassa (&n'atın 

menşei) bahHiyle burada nıeş -1 
gu1 olmuyoruz; muhtelif mes-ı 
!eklerin (esas - düsturları) arıı.

sında (kıyasi bir tetebbü = une 1 
etude comparative) yapmakla ı 
meşgulih: ve hiç bir va.kit bütün 
hakkı ve hakikati y:ılıuz bir 

felqefe meıılekleri bahsinde pek 1 
yabana atılacak zevzek bir söz 
değildir. Estetikte her meslek 1 
sahibinin - keneli huHusi nokt.ai 
llilZ&rına göre - biraz lı:ı.kkı var
dır. 

Clinye: 

Dr. :Ktt3 'l't: vı.1.K 

(Sonu cumarte..i :sayını.uda) 

Kendisinden ba~ka hiç bir 
ırJllette deniz ve hava kuvveti 
bır.ı.kmadıktan ve her memleket 
t.e yürer bin kisilik birer ordu 
bulundurabildikten sonra dün· 
ya hil.kimiyeti pek kolay elde 
tutulabilir. Bu askerlerin her 
türlü masrafı da tabü işgal edi
len memleket tarafından bele
ğan mabelii.ğ ödeneceği i~in 
Almanyaya hiç bir yilk teşkil 
etmez. Ve nihayet bu işgal or
dularının tamamının da Alman 
olması icap etmez. Alınan zabit
leri ve küçük zıı.bitleri tarafın
dan talim ve terbiye cclilmi.ş o
lan Hintlilerden mürekkep bir 
ordu Bclçikada, t ·vedilerdm 
mürekkep bir ordu da pekalil. 
Bulgaristanda polislik ve ruu· 
hafızlık vazifesini yapıı bilir. Al
man parası beynelmilel para o
lur. Giimrükler kalkaı. Alman 
dili mekteplerde mCC'buıi dil 
olıır. Her memleket Alman malı 
eııyalar ~ullanma.ğa. Alma.nya
ya. her sene yükll\ bir meblağ o
deıncğe mecbur tutulur. Her Al
manın dünyanın muhtelif mem
leketlerinde gmıiş <:iftlikleri, va
ridat menıbalan bulunur. Dünya 
onların kölesi olarak rnlışır. 
Kendileri Ştrausun n3;';ınelerini 
dinliyerek, Pilzm birasına Bul
gar kaşkavalını ıne•.c yaparak, 
hayatlanru :r.evk ve safa içinde 
geçirirler. 

Jc Kato<"İ"OSun tezk,irın:unı ı:sı:I Lord Sulsbury Avam Kamara -
0 

" t lıt • bdediye fen işleri şubesinin bu ittihaz edildi, Enami Pa rı - suıda irat eUig"i bir nutukta Av- . 
1 ışle pek ciddi olarak alakadar 

hantıtiyle ı ühbanı o.nan ı rupa düveli mu:ızzamasıııın ku- 1 
tanatına sarlakattaa ayrıla vayı h:ı.hriyl!f'inden müteşekkil olması lazımdır kanaatindeyiz. 
naııkörliik yolwıa~lar. Baruı 1 mü.,tcre!c bir doua.ıma ile İstaıı-' .Bu satı,.lan yazarken aklıma 
ıağrnm 1 ;;o ~~':il . - bul limamna girilerek bu mcza- g yri ihtiyari gıx:en sene Tar- 1! 
Jprin ıtini milh ve i!;timaı ışı limt> nıl •ıytt ve-recck tcdahirin laba~ında birdenbire çöküveren 
ni emnı}et ve sill:Dietle t • -... it•ihaı:: ol•;rıacac;ını i!ıh etli. apartman hadisesi ;;eldi. Birkaç, 
etmeleri icin ,...,,.., .... · ı Herk'*'; ted.'1iş eden, herkes~ 1 vatandaşın hayatına mal olanJ 
umumi tesisi dcvldla is'a! edil· -,;altnnatı Hamidiycnin, hattA bu hıldi::ieda acaba apartmanın, 
di 1 Osmanlı imparatcrluğımun so- inşa.atında çürü!. potrel kullan-

(') Hoc.ı 11lerhwı,.11tı 11.a

kama pek münasip ~ı zarif, 
lıikô.ye8i belki herkesçe malıiııt 

dcğ'..ldi-r. Onun İçİ7I INaro naJ<,. 

letmek isterİ.11;: ( HO<'Ofrn<li kıa

d, o1muş. Bir güıı el.'İnP bir o
dam gelnn~ kom.~ındaıı şik4· 1 
!Jd 1Jl6 aleyhinde d<IWI rlmif. 
Hoca im ad.am• iyire dt.ık:dtk

t.,.. ı;ıcmro: (Vallah< aeııi.ı hak-\ 
km wr!) de>nif. Erteııi gi.WI. 
o müddein'ıt kom§!ı1111, te~la 
h.ooa.wı n>iM gelip da.ita ziya.d~ 

şi'rdyct etm>ş. Hoca onıın aözlc
ri ni ık dikloatle diıılf'.dikt&n -. 
m: (Vallahi .-.ffı lwklrnt tvır!) 
diyip savmış. Meğer l>iitün l>u 
komı.şmalnrı loapi ardııut..ın dinlf 
mi~ ola" kaı m, hoca.yt yal*Z 
lm!tı,ıca oda.ya gu mi.J: (Ayol!. ı 
~ ""'""7 IMO........ bmhirfotı 
1oo rŞt da1)(1 eden lrnıuıf'lerhı iki
si ııe <le hak verfür 11ıi1) diyinu 
Hoca: (Vallahi loıul111mı, senin 

0Hal böyle iken 18'16 senesıır- nu gelmiş olduğu söylcn~n bu manın da rolü olmuş mudur 
de yani bu son ınt.ıftan on 1 vahim badire önünde padişah bilıuiyorum. Her halükarda be-
sene sonra Ermeni patrilti ~ iLid.ılini kaybct..ıuedi. Don.-uuna • lediyenin bilhassa ~imdi bu hu-
birinJc Ermenileriıt eksen A: sına kuvv<!Llc kuı;.ı. koymaktan 1 susta r,ok müteyaJ,kız olması ve 
teskil e<lemedikleri- Anadolu aciz uldw:u lnglltere de\•letinin . . . di k · .. " yem mantı miıtema yen on-
ki 6 \•ilfı.yetin Rus lulıtrolu a. U- Haı·iciye Na.<ın tarafınd 'il sal- t ı ı d bul d · 

Benim, bu türlü müoo h~selere 
dair hayli şahsi tecrüb,.Jerinı 

vardır. 

~ ro a tın a un urması ıcap 
na alınması is~ ile Gran - tnııatın nıerkai hayatımı karşı eder. 
dük Nik,ılnnın ayildanna kıl - dcb<lelıc ;ıe ilfın edilen mfu;terck 
'[landı. Nankörlill< pap:ıs!anhn hücumu ve cliplonıusi vas•tasiylel A. C. SAR.AÇOÔLU 
efradı millete geı;nk pek c;ok vukııunuan ıcvvel defetti. •• •• 

Size ezb.ırden btr nüınunesini 
arzedeyim ki esruıen bu bahse 
taallilk eder. Mesela '!ll bahsimi
ze iştirak eden ma!ilmatlı bir 
zat: (tabiatı taklit etmek, san
attan sayılmaz mı?. Öyle ise re
sim, yağlı boya, sulu boya, pas
tel, portre, peyzaj gıbi eserlerde 
tabiatı taklitten ba:cka bir hü· 
ner var mı? Tasvir ~an' atının 

bütün bu şubeleri ve nevileri, 
san'att.ıın hariç rui addedile-

mesleke i~nat edenıiycceı,":iınizi, 

bahsimizin mukaddeme~indt• an- 1 

!atmıştık. Eımeniler de. Rusnelılistlerirun J:;ır taraftan Boğ.ızlar m~ei~- Sürahi ihtikarı y.ıııptıöın· 
şakil'\li ve belki de Carlık si sinde llusya Çarlığı ile garlıi d hkO ld 
se,ı.nin nleti tervici olan. Ru., an ma m o u - ve m~rk~zi Avrupa düvelı mu-

Buna rağmen, bir üçiiucii kim
se daha söze b:ı.<;.Jayıp; <meşhur I 
Yunan filozofu Arisio, sal!'abn, 
menşei ve mahiyeti tnklittir di- 1 
ye iddia etmişti!) dl'rse; bir dör
düncüsü de: (Epikuros'un da 
fikri ve itikaclı bu idi!) derse. 
bir beşinci dost um uz da: (On 

ırnenileriııe ilVaralr asırlarca b:! - Dzzaıı11..qı arasında ihtilafı na
rııber yaşndıİtlan 'l"ilrklerin za: bulunduğu, diğer taraftan 
vnlına, hatta ırzına tecarii' a - Türkıyedcki Ermenilere verile
tiler· mülteci sıl21.iyle giı dik - cek wtiklıilin Rusvadaki erme
leri ;n(:mlekette, miilk ı;ahiolen nilere suimisal olacağı mütalea -
ııi katliam etmekle h "lıyarak. sına istinat eden padL~ah Rusya 
sonra dn tezvir"" iftira ile ken- hükümotine müracaatla., dilveli 
füerine celbettilderi efkarı m muauruna tarafından bilittifak 
IMt•SJba kuvvetinll dayana.rak,J yapılacak böyle bir hücuma 
hakim olmak &e9dıısma <hı. - k~ı Çanakkale Bağazımn 
le.·. Üldiller, öldünfiilcr. Anca hakkiyle ıniltlafaası mfu;kül ve 
vkda:ıi ve iz'aııı p&yimal ettik - belki gayri kabil olacağını, bina
tct soura irtikup olmıabilen b 
cin, vetler arasında her iki ta. _ eualeyh Boğazla.rın düveli ınu
ı-aft.;n da maııurs olarak terid a.zzama tarafından alıden teyit 
hayat eılcu bi<~ kin el _ edilmlıı olan biirmeti bu vesile ile 

ilkte hetkedilereK badema garbi ve 
niık dınak insaııi,yd m za.sın merkezi devletler donanmasının 
dır 

Boğazlnrdan ı;e~mcsi itiyo.t ha-
Ennenil rin wunane bir !ine gchı«eğini nnlattı 

~ürelle ovna<lıklan lıu facialan:o 
bütün snİıneleriııdc Sultan fh~ı Bu 'ıırctle başlayan miizake
din rolü zuhnrabı &fire müdara, re neticesinde kararlaştığı veç
esbabına tevessiildm ibaret hile, İnı;iltere hariciye nczare
ıııus, mukabil tarnaa ge<;mdt tinin "rr.ü~ter"~ dol'ınma ile 
ıztırarında bulundııio •.aman -- Türkiyenin tazyiki teşebbilsüne 
le a~ayi~i iade ile iktifa etı!ili_ iştırak., tı•kli fi ne c~vap olarak, 
ve bu meselede hiç bir veçhil~ Rusya hükumeti tarafından: 
münkadiyane teşeNıü•lcre el "Karadeniz donanmruıı böyle 
zatmaınışbr. ~Der. bir bl bir t*bbüı; için hazır değildir, 

Baltık don:ııımaı;;ınuı celbi de 
raftan kendileri gsek tabanca büyük bir kült«ti ınü:.telzemdir. 
ve bı~ak gibi Mi .ailılarla, ~ Binaenaleyh Rusya hüküıncd 
rek bombalarla katliima tcşeb- düveli mııa.;:amanın bu müste
büs ederlerken, <lii'er taraf 
isliı.m ahalinin telıtihye düş rek teııebbüsüne ancak bcrren 
~al. can ve ırz!anm müdafaaya içlırak ctmı:'ği muvafık görüyor; 
bynmlnnnı, niha,..t hükiıme - nıiiştcrclc donanma hareket et
.!in emnivet ve aayişi iade ı m tiği anda Boğazl:ıı ın b<>rren iş
nacar ittihaz etli~ tedabiri yu- galine derhal nıübaşerd olun
ka ~ıdan aııai{ı b1ırif ve itra ede- ması içın lazım gden tcdabirin 
rek hıristiyan 1:aa3mbunun m- acilen ittıha,ı mümkiindür . ., me-

alinde mukabil bir teklif denne· essir ve kesir oiduğu İngilterf> j 
ve Amerikada -meıım ve gayn yan edadı. 
meşru mecaz ve P.:n'I mec:ız- Bunun üz._rine a~ılan müza • 
her nevi vesaite müra.raa kerat ve mulıaberatın sonunda, 
Türkiye ve bilhasııa Türk hük bu müdd><lep teşebbüs - o da şe-
nıPt1 w- padi•'.1.hı aleyhinde ııid -ı refini vikaye için • lstaııb•ıl Ji
d~tli bir propapnd!ı icrn manınd· eefnretlcrir. maiyetine 

•,·üs'at verdiler.~ Mır ip.ti - memur olau nvi.zolara birer taııe 
dalarında Mora ibtilili hC'llga - daha ilavesi karariyl<' suya dii~-
ınuıcLı. bı iğra taraf ıad tü. 
g"h ihtira. kag mibaleı:-alarb .iş ıuvcrrih Sort'l'iıı ve Pıı-
başka kalıblara ifra~ e ıitaine Clla<lston'un pnıli~~hı ga-
ınahud "Tiirk uı-'Mıi !,, Byn:ıc !iz tabirlerle yada vesile ittihaz 
\·e Hugo gibi şölııelli ş:ıirle ettiklen Fransa, !n;:ıltcıc ve 
ilave ettikleri taniııJer! bütü::ı A'"- rilta ga.zctelcruıın Türk'lı
on dokuzuncu :ısrrda alemin im- ğ ,,ilinmez hır leke gıbı yapı r· 
laı:ı:ırmı doldunn • F~'"lll clıklar• erme u kıt:ılinın na uyeti 
erbabı tezviri ıtu.Tfrrk muha hakikiyesi hı lı.ır Y·ıru bu kıml 
r<'besinden ~onra, mflst.akil b naıres.i cnn ııiler tarcfmd"a si 
Ernıenistan vü~ f(t'tirm yası propa nd.ıl ıl" kuvvet 
ka~diyle, on doktmmcu asın!s vermek içın bizzat tutuşturul-' 
etrafa yayılan ha~m :ıkislen- mu , senelerce kerüklenıni.-,tir. 
ili idan1eye ça1ı,.....ı1ıa baıılayı mitun Anadoluda !ntal iki taraf 
niha,, t A.vnıpa ft Amerika anısında a 1 ta 1ıi,. harbi dahil! 
"Tür. rııeza1imi., Din be<lah - gıbı clemın trniı•ken, taaddiyat 
ten kabul edileceS :ııaman gel -
diğine w h&l"'lr!b isyaniye yalnız Türklere atfcdil;rek er
id~re tcmeğe klifi wsait elde "" menilerin l ilrk ahaliye ıcra e:t -
d ·ı · tikleri vahşıyano cinayetler ka-ı lldiğine kani ohmca. bu. ~ı ,_ '-"- "•ınms.ın•stır 
"ekavii ida.q etble'. Oıı:erl "' ....., ... ....., ) 
gibi bittabi Erms:iler d" ist;k ( A.rkıı8i "'" 

l''azla fiyatla sürahi satmak
tan suçlu 11ahmutpayada 18 nu
marada züccaciyeci ldityarun 
ikinci asliye cc1.adaki duruşma
sında suçu s~.bi t ı.;örülmüş ve 
25 lira ağır para Ct'z.'lsile 2 gün 
dükkii.ıuaın se<ldin~ karar veril
miştir, sekizinci asırda yeti.<;en meşhur <l6 ha.kkuı 1vır! .. ) demiş. 

·~~~.~~~~~~~~..;._~~ . ..:......~ 

Evet! Bu mükemnı.ı·l ve belki 
de bir daha ele geçirilemiycc•k 
fırsat ni in kaçınlmalı? Zafer
den sonra.. işgal ~'<lilmi~ oLın 

MURAD SERTOl;L '/ 
(Buş tnrafı 1 iııd ele) 

l!'akat eğer biz, Türkiyeyi •• • tan istila edildi; Bulgar'..staıı 
teskine çalışırkl'n Ba.lkaular Hi- u henüz yeni düş.'ll:ı.nlıın olın 
y~etimizi sakatlıyaca.k olur - Türklere iltihak etti ve h'zir.t 
s:ı.k bunlar ikm~i derecede e- düşmanımız oldu, Rumanyaya 
heınmiy~ti haiz olarak kalacak- gelince bizden tecrit oll.!Ilarak 
tır. bizim tar:ıfa iltihak etti ve Al-

Ben Türkiyeye karşı tec._ manların son derece şic~d?tli 
vü7.kii.r bir harekete geçmek, ., ( y E N j S A B A H ) iN B 0 y 0 K S j y A S l T E F R İ K A S I ·ı intikanılar:na maruz kald• ·t'a-
yahut ona ilô.ıu harp etmek rihin hazin sayfalarını bundan 
mecburiyetinde olduğumuzu ae- •·----------- - - - -------------------------• daha müthiş ve daha fada •n-

ri sürmiyorum, fakat Tüık Tu·· rkı·ye - ı·ngı·ıtere Ba'kanlar giz bır B!'ri karartmıştır. 
menfaatlerini, hatta tamamiye- Ve ı Tllrk iyeye üitı.ın_.atolTl 
tini kale nlmaksızın, Balkan -
devletleriyle, billıaıısa Bulga- Türkiyeniu hareketinde İl.mil 
ri.stanla ihtıllfla.r akcletJ:neıni:r. Cavit Beyle muhaberelerim. - Türk harp gemilerini mUsader emizin yalnız iki yüzlülük oldaguıı" 
lazım geldığine kruıiiın. hükmetmemeliclir. Vakıa payi-

Bulgarlar, ikinci Balkan tesirleri. • Göben v e Breslav'ın lürkiyeye terki .• Türk - Alman gizli tahtta iki fırka iktidar m"\ kii 
harbinuc k:ıybettıkleri Türk muahedesi . Türkiye ile harp •• Çanakkalenin bombardımanı için mücadele ediyordu. 1<ul<a1 
topraklanıu geri nlmalıclırlar. auğstosun 2 inci günii imuıla-
Onlara demeliyiz ki L>ger Al- ka haberi, hem harpte, hem Va . clın ve Yunan kralı Kostantinin nan itıüak muahedesi knt'i 
manya ve Avıısturyaya hü- sulhun tesisi sırasında değiştir- iv Zan• '\ hırslariyle çarpışıyordu. Bil· neticenin hangi tarafta kaldı-
cumda Sırbi.staıı da, I!uman- memenizi ve iki taraflı Türk tün Balkanlarda yalruı:: bir tek ğını gös~ti. Diğer tartı r-
ya ve YunanioU..nla beraber entrikalarına aldanmamanızı v ço•• rç•ı ı nafiz göz. yalıuz Venizclosun tan Göben ve Breslavı clleriı:de 
olurlarsa bu toprnkları sulh temin ederim. Sizden bütiin lıı- • deha.sı, bu mücadelenin sonunu tutnrıık -hatta Türk filosunu 
yapılırken müttefik devletler tediğim şudur: Balkan hıristi - görüyor, iki muhasım tarafın kale almadan _ Em d' l'~·ı \ 'C 

~ınin edeceklerdir. yan devletleri arasında bir 44 kuvvetlerini hakkiyle &lçüy<'r, diğer harp taraftarları, .,efl ı-
Bi2. Edirnenin Türkler elin- mfu;terek hareket teminine ça- ayni zamanda hem Alınan or- nin imzalaclığı ittifakları di 

de kalaınıyacağı.nı :>ciyleırıiş ve hşı.ldığı şu aıralıı.rda Türkiye tcbaiyetteı~ kurtulabfüp kurtu • dusunun muvaffakıyetlerini, ğerlerini de razı etmek \'(' oıı
Babıaliye vaktiyle ihtarlarda menaf:inin ve tıı.manıiyetinin nlaınıyaea&'11?a aıt ~uphc.. hem de lugiliz imparatorluğu- !ara karşı dumuık imkanına 
buluıımuştnk. Hundan dolayı kale alınmaması.. .. Ben harıcıye nazırı Sır ~- nun denizlere hakimiyet say&- malik idiler. 
şimdi alacağımız vuiyette !l.İç lng.lız kabinesinde vard Greyle_bu mc.<ıelelen mu- sinde, sonsuz membalanndan İlk teşrinlıı ortalarına Jognı 
bir kötülük yoktur. Dğcr har- k-ı naka.~a ettıgım zaman o şu toplanacak kuvvetlerin ağu- a· Türklerin Mısırı istila için ha· 
bi kazanacak olursak bu top- endişeler noktada •~r~r ediyordu: ğır toplanacağını takdir edi- :.:ırlıklarını pek ilerlettiklerini 
rakları Bulgaristana temin et- -.Bulgarıstan, A_lınanyarun yordu. ö'Tcnclik. Ayni zamanda gi?.li 
mck kudretinde olacağız ve Geçen hô.diselenn bu on~h.:. harbı kazanaınıyacagına kana- Böolece müttefikler l.tıınbul- b~ membadan Tü k' . · 

d ı beti "~- t· · · k d b' ' J ır . r ıyenın .. Türkiyenın bize karşı takınmış nazar acı ısa en mey"""a at ge ırınctye a ar ızım ona da beklemekle ve üıııil ot - Anıstıırya Refirine. itilaf dl'\'· 
oldugu v:ı.::.ıyet Litaraflıgını çıkardığı inkar edilemez. O sı- göstereceguniz b~kalanna. ait nı· He iken günleı gedyorclu. 
terkedcek ı;ekilde tekerrür e- ralaı"<la .kabınede ~u kaı:ı_aat. ve toprakla~ onu harekele g<'tıre- Turk _ Alman .tuta ki krıne karşı harbe gireceğine 
den hattı hareketi, onun Avru- şu eı_ıcli.-J:eler vardı. Heııuz bur: mıyecektiı. • ılair Enverden teminat ııldığı-
padaki mı.nfaatlerini ortaya he gırmıyen .. s~alara h~ı Ordusu olmıyan lngilt&ra Nihayet Rıu.iarııı ve lngiliz- 111 da öğrendik. 1lk tesrinin 
ko.ı-ınakta bizi haklı bulundu- yaymak, Tiirkı.ye~ karşı b.'! !erin bütün şüphe ve tereddüt- sonlarına doğru, taha.şşiid ~~len 
racaktır muhasemeJe Hindi.~tanda go- Fransanııı şim•liain Alman !erini izale eden uğursuz sırrı Türk kuvvetleri karş1>1nda ilı'ri 

.. ._ d . . b. u tll t' . rülecek tehlike, 1914 .teki aeıklı orduları tara.fındruı sür'e.tfo · ö;;rcmdik. Daha Temmuz bub- kıtalanın1> Siiveysin geri ine 
.,._.n sızın gı ı ,.,, e nın . _,, d Kı . . ti!. Fransız hük' . t' . da ,.. . Tü' k kt' ·1d· 

(lst:ınb•Jldaki Ingiliz seiıri) askerı.Z<Uımız, Lor . 5ucrµı ası, urr.e ı.uıı ram sırasın , _,.,nç r çe ın ı. 
ılcrııht.e ettiği mü:;kül vazifeyi (H~ıye nazın), Hindli. kı~ ordoya nakli, A.nvreı:;in sukutıı, Partisinin reisleri, Almanlarla , 'ihayet 27 ilk teşrinde Breı 
tııkclir ediyorum. Du gayreti&- tın Su:eyş kan•lı.~ı • geçıncıye Hindenburgun Ruslara ka1-şı hayati miizakerelere girişmiş- la''· Türk kruvR?iirü Hnmidiye 
rin neticesi ne olacagını bilıni- kadar ,Jrktaki sükünu muhıı.- kazanclığı parlak muzar!~riyel· lcr ve 2 A;;ustosta Türkleı·lt' w bazı d$troyerlerle b:rlikt~ 
yorum· ancak Balkanlı Hıristi- faza etmekteki ısrarı, Yuna- !er. Türk efki.ırı U,,t:rinde ol- bir ittifak imzalnamıştı. Göben tarafından takip olnna
yau de;,letlerle anlaşmak yo- nistaru~ Ya.::c1ı~~'!ı temin et- duğu gibi Bulgarlar üzerinde Bu suretle her gün aldatıh- rak Karader.i7..e çıktılar ve 28. 
!undaki fedakarlıkların boşa. mektekı mu~kulat (bahusuıı de müessir olan amiller olmuıı- y:.rdıık. Bütün iktidarımızı 30 günleri Rus filosu Sivw;to
gitmiyccef;ine emınım. Hele Rusya~ın lstanbııla karşı kıs- tur. İngiltere, bir urdueu ol.uıa- SW'feL;eyd.Lı:, bu kazayı berta- pulu bombardıman ettiler, Ru~ 

k lığı tahr k etmed ) dan hat •'· ayıracak bı'r tn•• 0ı· raf e"ebilirdik? Bu halledilme-Tiirl:!er bugünkü bitııraflıkla.rı- anç nı ı en ve • • "" -~ 0 
• '-' nakliyeeini batırdılar, Odesa 

mukabilinde bizd,en bir hayli başlıca harp sahasında bir mu- 18.hı bulu:ıre~all:- yıılnı7. para- si kabil olmıyan bir meseledir; limanına akın ettiler; bir top
tazminat istem\'.!kte ıkt>n... vaffalrıyet elde edemezsek, ya- sına ve hahriyesıne ~~nyaııarak fakat kaza bertaraf olmazdı. çeker batırdılar ve nihayet ' , ..,. 

"Bulgaristıı.ndan ve Yuna- but Balkanlarda müttefikler ta· ~a.kıru;:ırl..a p<>Jı: a:ı: h'liVl'ne-bilir- Bu ınuhil.lı.kalctır. rosi.skiyi petrol depoları vo 
nistnndan gelen telgraflar pek rafından kuvveUi bir müdaha- di. Türkiye ile son derece geni§ bütün binalarile t.ııhrin ettiler. 
ziyı:.de ümitbahiştir. Sizden le olmazsa, . Bulgaristanın ve İstanbul · nkkınchkı 'l{u • tA- bir sahaya ııırayet eden harbi 
dünyanın bu kısmına ait politi- Kralı Ferdınan·iın Almanya ya lepleri. Hult,"ltr J-ı·nlt l-' ,., ı ~~n kabule mecbur olduk. Sırbis- ( Aı·k<un var) 

~~~~~------~~""~~~ 



d .ek Ç-Olsk Moli:ı. I 
:..' a!. 

- Pı~ ık biı• adanı be! .. 
- F ~ de cizlılı deateba;ı Ha 

a;.;:. b ı EQı.tayı hiı· elde y@ ~

g ı s6 · yordu. Vı:..y canına!.. 

T bel 

(3---
verecekti. 

ı ,Tckird'\~ iki pehlinınla ben
bcr gt.:Jiyorl.,rdı. 

D :ı:ı. mn r tuttular. ltc-
): noı, kd,• ::ıg.iliıl'ln" .. ::,.ı , .. ~-- ı;an{,l::ır ı ôyl rindcn alayla 

'·yordu: d= ıe ktılar.. S lü ö'küz 
l Jıl~ b ınb:ı.şka bir P hı). ar nı koy delikanlıları ve a 

Y O ıu.ı t- L';lan çok saı., ğal:.rı doklurmuştu. Pehlivanları! 
'i· kan.sık, '::c! l'll jınJa Ç ..ı- ı;ı oı.tılanna alını lırdı. Dav- l-
h k:ı rsa <;Dk çcl)ıık y;:nc- la., z-... rnclo.r ç:ılarıık Te!tirda-

~lv:.cı·yı, Çin;;t:ne Ah· 
D,., • ın ı, KUnt 

Ha~'re !utayu fi,fin ne c ulni ın Jcrfm. 1 g n:ı.11 ,,ru ruoyorl·rrd!. O Tekir
Y ıım .• •:ô bu 6Vzl.i!dc sıht.ııt , ğı lıi, o vakitler pclıliv:ın ya

zım Yurıcı i!c gU- vardı. Çllnkü Yarıcı, Çakırı:ı, l t M di. 
ycnıniç lıe! 

-n· 
im bır il 1 ckfa i ', güreşi yap • ı r .... farın !cird~n.'\ ~-

- Dw mısh be? l{(!ntcd:yi mı.ı.ı. Bu ı;eLeplc iki pclılivam, li~k'!"i çok ~ı·l:ık oln:U. tu. Sıı:n· 
y en ııd.. Ya. ~ıyı dinler mı mu! yese <"lun için kolayru. ~ ', llfalb kendi p li\anları imiş 

Y cı Mc . .ı.yı çuk ters bir 

1 

g:bi böbürlcniyorfardı. I' 

,._,,..,,,,.,, w:: ;- gür i o!a.~ buı~·· tu. ,;olalı: Mollanın, k ~fi ~erinde 
? 

E· , Yan ı n, lan meşhur 1 idi. Hatla denebilir ki, Molla, 
biı- b:ı " h!ıvan clm""tıı. Y:ırıcı b d k · .w: * ne Çin- n r•le maruftur. m· ::.ı· .J 1':1 • • 

,. ..., :l I"CC cyı gıı.'ı b vrine • ı 

g no g ·ldı. Ve, ne de lııışlm.;ı... Nıh:ıyct, Tukırd:>.ğı gti:rc•i gc- tdmanı ycrınde ıdı .. Okka al-
l'ivar k"ıylerucn bir çok dcat., lip yıırun;. tı. Ç lann Tel:ır- ıın;1 ı, dinlenmışti. Çı:.km bir 
ve l.il ı· rW. pchliva.nları gel- glircşinc t · cği 1:l haber h:ııni c @ı ~· tm~k .ımindc 1 

r. · ti. O ıı <la H•h ı g~~ alınmıştı. i :. 
1 ı Onu d Y , ıdan Keş.1J1!ılar d .. · Ç.ıkmn ';.'eki:- Oyle altı ııantli!, giireç ya.p

ıılt:ı ' i~in ıığ:llar d, ;p gUrc<-üı g in esini istiyor-! mak, ha al gibi mt>)Jan y ·rin-
rctirmı !cru. 1 1 :ıı:l • '!\ıki gürı:şine Hay· de bofııı mak niyetinde değildi. 

( 're l 'r oldu. M ' yı ,..baıı rcboluhınun da gckcci;.i i§idil • 'l'ckil'da.ğlılar da Mollanın gc-
lıaJccm yı.ıpınu;lar,lı. K.:zdisW.el mi~ı.i. lişıno ııevinmi,krdi. Ha.ttA bu 

yük oıtı. od u vcnni,I ui. Yoiianııı Kı•şanda ohl gunu ~b<'plc lı~ ~beş on lira 
ı.Iolla, l:iıı ooolu gi,irc1medcn herkes bilıyo u. Gelen gcçe.'l d·ı ha fazl:ı. para. koydular. ~ 

n tı. " - yol u , !l\!o •. run n ede oldu- otuz lira v:ırdı. 
l· bi y ktu. Helvnı:ı ile Yarı ıım ğı:: ,, trafa yn:>ı~orlıırdı. Ça- Bü;iik b:ı.ıı pchlıvıuılar böyle 
gil. "§i ç'>k çcwn olmuş1.ı.. 'l'aı:;. kır, • llad n okl ı . kuytu yeri re zalım~ edip gele-
ılç sa'1t sUnnUştü. Ncti de, mişt.i. O: kil ilre mt:ı:IcrJi. Onlar, ner d par· 
H ac> galip elmi!j\i. j verm!;, ". Ii'iikat., ti çok, neresi d:ıha yakın iee oraya * ollı1yı Üsküp - .,id rlcrdi. 

Kcşa:nlı r, 1' o!layı ı;<·k t'.CV· babasının znC"/C1 i Adalı Halil, lı.oc Yusuf illi ... 
mi<J ırdı. C~ eo~ onu tst.wlJlıl civarın-la bilyilk ve pa-

ıv cdler. Mıılaı:ı.l!art, . r:ılq;;ürc,.leı: gidccekl<:ri ınuhak 
liva.nlım Yarıcı ile bir dnıan kaktı. (Arka&ı var) 
güre i yap rımk1.ı. Ayni za- ---------------------------

!r'l~'o f RA ,!\ l 

i> B HTAi'I 

~ BAHA 

Hükmü dört gün 
süren femina 

(Baş tarafı 1 itici de) 
g'iıı glÇİp tc bu tahakkuk et
mc)iııcc, Lom!raııın Bulgar tay
yare rncydıınl. nnm Jllm:ınl rın 

in e oldu - na, B 1 ristanda 

sı~ ı kıyıı.f lind~ Alınan askcı le
ıi bulımdıığuna alt haberleri ıs
tihfaf bile uy:ınıiırdı. Runlan 

bir t.vaft n BıJgarlaı-, diger 
tarclta.n Alman! ı t kzi.ı e<li
yorlardı. 

2ı:; ub:ıtta, • y i lı<>ıillz ru -
dan blr h~f bile ge~ın di • :Eer
lin, Bu!gnristanda. Alrııanl"nı' 

bulunduğunu kat'iyctle tekzip 
W. Bulgar is tanla Alm:uıya. ara
sındaki iyi m betlerin bo
z iması kiu bu haberlerin <:lka

:rildığını söy!,~ :rck ı;u. ~tırları 

resmen 'yan etti : 
"Alman Hıı.riciyc ııez:ıretin

de şu cih~t tebarüz ettirilmelct:e 

dir ki Almaıı 1.ıtaJarmın B"lga- t 
ristana girme! ri mevr.mbahis 
Clahi olam·tz . ., 

Fakr • bu resmi i(:nıinat Uw
rindcn ılörl g n geçin~'C Alman 
kıt.alarnım Bulgal'islann girdiği

ni Alman ttfiıni tebliği bildir
miştir: Bu girig, Bulgıırisl.aııın 
muvıı.f kıl.tiyle olm ş .. 

llulgııriııtaıı iı<e, Alman nm J 

"yle bir tal ptf' buhndu;;'UDu 
haber veriyOT. Açıkçası aylardan 

lıeri Rumnnyada tah:rn§üt etlen, 
üsler, karnrgfı.hl:ır vücuda geti

ren Alınaıılar, Bulgar hududu

na iııiYerıııiı;leı-. Sonra Bulgar 
Ea.şvckilini Viynn:ıya. çağırıp o
r..da Üçkı Paktuıı imza etti!'-

-
!ki Türk zab"tinin akıllara hayret veren 

~ Denize atılan İtalyan zabitleri .. • cesar 'l 

onlarla nasıl tan ? 
ANL TAN: 

Kıdemli Yüzba~ı 
1 

ARSL 

Düıı size .Aıınict Ça\ruşun 

kahrdlllaııltı:;.nı anlatmı~tım. Bu 
gün ise size Trab~ hii.
rıkı:;lar yaratan dı" r iki k:ı.lıra· 
manı tanıtacağım. ' r la· 
nisalı :Mülazinıi evvel Tuhir iiııiı::ı:ı:zıı:•a::ı::ı:z::s;;;;aı:;:;ı;;;z .. 
Bcylo Urfalı Tevfik ç,wuştıır ı 

Bu iki yiğit, 'J'ı-.ıblusgarba · 
gitmek üzere Şam p<>st:ısiylc 

hareket ettikten .. onra İsken* 
riy..ı yakmlanııda lık İL:llyan 
ılevrıye;;i tarafllv n yıı.kA!an • 
llll§brtlı. 1 
Trabl~. gizlice ı.deıı 

Türle zabitlerınllı nraJa. yaptı1'
lan, İtalyanları fena halde yıl
dırmış olr uğumlan, 1\\'r ııe ci
hetlcn geliri~ .. a ı;cltinler 'fürk 
zabitlerinin buraya vasıl olma-
lan mfuıi olma.le için her tür· 
lü !liri alınışlaı·Jı. Bu ar:ıJa. 
ra.;,tladık1:ı.rı vapurları <la ur • 
durup araştırıyorlar, i~Jerinde 

Türk zabiti bulunup bulunma • 
dığmı kontrol ediyorlardı . 

İşte bunun için bir motör do· 
lusu İtalyan zabiti Şam posta
ııuıı durdurdukları za.ı= llü
l~i evvel Tuhir beyle Tevfik 
Ça~-uıı ep<!yce teliı§laımıı~ı. 
1 ~yı:nlar s:ra Uc bütün )Olcu
ları ı;llır.d ı geçirmii!eı: v şüp· 

:Ml~lilı· !eri bir aç kişi i ayır • 
mışlaı· bu ı;iiphelikr arasında 

Tahir lx>.tlc Tevfik ç: V'J'} ta 
vardı. 
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" - Evet! Iyi kcŞfctlinl.: 1 Biz 
Türk zabitiyiz. Ve ,aks;.u!ımıs 

Trablusgarba giderek v:ıtnn:ı. 

hizmettir. Şimdi yan~mufa '.i 
tabanrolan verin b k lır.l ! . ., 1 

İtalyan zabitleri •. ı, .,, ~.mu~ 
oldukları için mut:,vaaU.:m b:ış- · 
ka çare lıul=.ku- l"C tabaıc:ı
laruıı venrler. Tıı b.:y bumı 
müteakip hepGlııi cru:::c a+ r ve 
itlAf eder. Mofüı· ı;;:ı.tı, ync::a
şınca ınotörıi id~ro ederi <_'2\-U· 

şu da bir 'kurrwiliı ö!Jlrilrlc. 
ve böylelikle yedi dilşmaııı k.'l:. 
lettiktc:u sonra li y~ ba· 
e&.rlar. 

füi kahraman d:ı. nı111~ hil- J 
med~<lcrinrle:ı çok sıkıntı çe
kerler. DcrUerlni L:imı;ıcy' anla.-j 
t.aınozlaı-. Bir larnf n yakalan 
ınak korluı:ru, d · ı; nıı an 
Trabli:s garba g~ '. \'utana hiz 
met edememe!< k:ı)tiU'1ll orı T~rı 
çok Uzar. 

Ben ~b. b acılığı >'il.· 

park K:ı.lıiredc cnlııra rastla-ı 
dım. Tevfik cı , ;ı • leniycl' 
du. Onlar da brnı:len .,llphcleıı

tnif) olacaklardı h' b~ı:a y .J~l· ·• ı 
tılıır. Tahir R-y 'N.iı kçc .. tar!W: 

ra:: baş f.arınaklarııaı Juı\·aya 

kıldır lını. 
Bu, onların ıızt!rindl' '.JvJ1' 

b' r t<l&.ı- y~ptı. Derh~ p ro.ıı.

yı tel ı lll'lruhlaı- Bôyk lı ı a· 
ıuş ~. Zııvallıl:ır iki .• tin• 
denbcri aç idiler. onları at • 
lll2kt;ı olduğumuz hamam k' • 
hanına g<itürdüm. Diğer u •· 
kadaşlat tanıştırdJm. B' ı.e 
serg'Jz.e~ crioi .anlattı r. s.ır• 

güz tleri biro ndişe vc.'ı.li. l· 
t !yanlar \'Ukubuhıı hı1dın~ ıi· 

u."in' !nı;ifu:lerc ı:üıracaat et• 
· lcr w pcı yedi llalj :w ; :ı • 

~tiııi &düren bu yaman nd:ıııı• 
1 n y.ı.kalayabilmc:t için fff• 
bcı ooilmişti. Onları ~ ıar;·en 

bizi eli) ek gC\;· ·bilirll'r; boyie· 
likk bizde TrahL.Jg".ı.rp yeri:ıG 

M · ır ındanJ n:ıı boyluılık. 

Bu enilişe:yi hep l:ı<::ralıcr rr.cv 
7.Ullb:ihsctdk, Bunun !!zerine 
oıılara o al:şarndan scnra yatıp 
kalkmal:ı..-ı için bnF;lı;a bir yer 
t:nhril< ettik Ayni zammıda bi· 
zim kalır anlar yclda teb•!ili 
kıyafet etmek içm birer u.ne 
takrill\ sakal alllllŞlardı. Hıııt.ıı· 

ki ı,m:ı, sakal daJıa kolay nt· 
zarı di -L ti ~ di. 'l'a iye
mi:; iizcrinc buniun attılar. O 
zanıJJla kd.dar bakil.i r:akııll:lfl.' 
e<p yce uzamı,.<tı. 'ııöyle!iklO 

l ala hip oJ.iıı.• 

IJr. 
) 

" A - ·"·k· 1 - yagını...._ ı lmmızı ;c- -----,==='"--------
da ; .rıcıya bir kı:<' il· 

yan öğt nekti. ı 
Es·rg 
ları 

me mişler, ordularının Bulgaı' top

Bunlar l)amlı Uıkir i=lar 
olduklarıru, Mısıra fa bulm:ık 
mekwd\yb geldiklerini ııöylr. • 
mL~lerse de İtalyanlar buna 
lrai:ıınaıru0lar. f e bir İtalyan 

meniler için sizct, b. •Ya "W' mı- T 
dır?,, diye soı u. 

mıay 

dllşUp 

basamağfndall 
yaralanmış 

Çok.it 'M na, on Ixş) 
gün k calı'Iı. arman yeril1· 
d Y an'ı · ik bh- ol naı, güres 
yapWar_ 

Yardı 
raklarına gc .ki ini haber 
vermekle iktifa etmişlerdir. Va- :oabiti bunlara : Beıı; 

"- Vapurun • a ıloğru "-Hayır! Y1tlnız sarı v~ ..;. 
Bc!!iktac:ta ctur.ın GOb:ıcı Yu· 
' uı; oj!;lu cm y.aşm< ti Eürhall 

n "iktııı;ta tramvay :ıına• 
ğınd:ııı dUŞ('rek ha~~' y:ır~· 
la..'llLıJ ve F~~ıu 1 ., M1ı:ı.ncsı· 
ne kıı.I"ırılmlştır. 

ollıı, Yar.cı ile hl. <: 
bi oynruh Yilz okk =ıyı 

~ kilntclctli, 
"" .:.ryıı bir lreç o" n göstcrtlı. 
hcş:uılıhr, MoThıyı .,ok s.ıv· 

mr len. . Ifoynvcrmlk ;stem'i
yorlardı. O ıµrillvr<ıa 'I'P.kird1. • 
j\"ınd büyiJı: gCrcŞ oldnğu sHy

i niyoı u. 
Ç:ıkırm ve dii' e. pclıli ;aıılaı ııı 

T irınııP gilr :ıııe gclcctğ' Jıa •. 
bet JŞtı Kcıı 1 r, M 
ya §i>yl alyotla1'tlı: 

?folla, k:ıl şim -il< \r.:r=~b 
cr .gıdccckı:.in ·? T l:i 

, ne cp bernbcr giden~ . 
Bu ııc Mollayı~k 

dı. oll:ımn ' ~ 

iliode ~ .7 2.3 

Gire ~ ıner .i:ldc (Bu merkeü:ı 
dnln · b>li.ıı , Çcıcuk "uvasıd ır. l 
~.mo • kolh:rd:m cr,...,le ıou • Ti"" 

dınJ.aril'- G.ı.r 

ıo.m '<><""· 

dö 

n vil.a., 11 d· '"' ... lin l~ 

K:ırs mcr czı c ı94 'kol.::.r 
MAınl3n ısa, 5..rıl<:ınllli JOO c dl· 
ger Hannın ~ yardn~ 11~ Kars 
i!Ayı!U ıl Ilindc 511 ~o uk 

Xı itl•ttll m-.::hıdo t2 l kolla-
D'1bııcaki W Uıl ı.;.:J:OZ 00. 

cry 104, KQ';uob:>b 154 • 
Pın · h" :.- 129. \rızc 177 ve digC"' 

: 1 Kol-ı .n " ciJ y il:ı11~ it> Kırk 1 
et d tı: 1'1>d U!l çocu . 

ll rror' "" b<ı tı ;\c!.:!'3L! 

medreseden ayrıhlık-

:!e L83, 'Kara; .ıjrsel' 
et i n!l:ırırun 

1 
\ ' yeti cht. • 

!• 1 
. 117 d'-' 

nııı., bir iki o 
a. YctnuŞ, · buJiı::::ıımGi&lliii:Oöliiöi;;;zıaıı::;::ıw;::;:» 
ı; ·cırou. Çe '" ve ç ·., 

g;-oı ;Ji. 
.Molla, bir tur!U Çakırın ı;:a. 

ala u küp gtı.reşlerini hıııııil 
emıvor H • e, Uskilp gli· 

rcşi ~ine dert olmuştu. 
Moll:ı, Çakırla karşıla.']l?'ı!U, 

b:ı sefer h roını oc , ou dakika.· 
d:ı. ey anda ı;ık=aga çalı -
ııcaktı. Y n<:ı da. i · ~ pclılha'l 

<legilili' Laf değil Helvacı gıbi 

pch i :anı m 
mı tı. 

ııdıın c :tt.r-

Yanfı, Molla ile idmıw ı;· <' 
·, <le eok sıkıntı çekiyeroa. Yilz 

okkalık övılesiyle bir türlil h!ls· 
:ıııın:ı d yan: ıyordu. Eğer cid · 
dl bir ~ )'11.prtlliJ olsalar, y il· 
ncıyı, toş on dalı:ikada l!iipilrü-

Ş h · r Tiyatro 
Temsilleri 

--. 

J;U AKA<· "M saeı 2tl.30 ıla 
JJ ~·~ ALEJ,J;R 

I" 'ÇOCU' 

ateş alan çlfte 
JlU ila VU U l! 

Adanad"n bi!dınliyor - I{:ı
yı:;lı köyilnılc >ve!ki gıin feci 1 

r k l!n r,' .u., bu ~ uk av tü
... il \-Unıl&rli.k iilmil.şlür. 

r den Y ya oğlu 
Hı -döncrlmn üniine 
gel bir h · ati k .U.te-
miı ava;;ı kn oınuzon<la 
ki dıiına <;:lttc ır ..,,, r. Çı-
kan kurşun 6ı1ü de gitmd:te 
olan K=Lı 1ı:ıtrııına sap1an-

v.ı ,za\'&llı c;vcıığu derhal 
öJdijrpı.İİ.\ltü r. 1 

nmış 

lı~ Çı.tık-

7 numarada o 
i .. o )ı.[eşru. 

bi::deı;ıbı· re ya

ğı ka)arak dü:; - ve yilzfuı
d n yar:ılaı:ı ,,. k B ·yoğlu lııı.sts
han ·n l<oldınlrr.ı- tır. 

ceı- kollarının da yartlımtarı.ıe Konya laa hu ordıliıınıı heı.ızi Bulga • 
vıı. 7eıı d h nd•• J .33% ~ocuk, ristımda ltulncak dl!ğildir. Gaye j 

Rk:e kc:in ı~ı kcillarmdan l Yunanilıtanı ezmekw. 14 milyon 

yi.itiiyünL.) yah boyalar \1'.lr'.,, c.C'\·... nı v l" 
Emrini verdikten wnra lıun- dinı. Ve bizlcı en olup olc:ı.:1dı. 1 

l:ırııskcr olmak ""f;;.tiy, ilk ön- i ğını :ırıl:ım•k it. y1 \el'· ~ n4 bU sur :le e 'ri!Ay.U 1 k İtal • · \ 
~ıa !in l!ll5 çocu::. , u, yanın ya~madıg_ım, )'ÜZ ce sol aya.klarmı 11t ürL:: ı diın. Yam k lll! k..ı\ w·u-1 

s;,,
011 

m:rl:rzlır. 0 ı.so;, kolların- mı! on hık Alınanyıı tcımne alı
dan Ayanrık ,~7 Gerze 136, dıier. şacak el'!ndttir. 

leri büsbütün rtrnış' er:aı- --.======·-= ::.=============;:::::::;:::;; 
• 1 

'k ill:ırırun ela y;;l.rdı:nluile ~!nop · vı~ 
llyeti dahtllnd• ~.065 çocuk. j 

Urfa mo·. ::lııc b•Rlı J;llre= t:t,ıu 

155 Srver rı.,o ve '(]Jf: ku11Mlnln 
<la 3:ı,.dın-ılarılc f't!a J.~yc:tı dnhi -
linde 533 ç >t'U.k 

Çocuk E ir eme Kunını.u 1ne-r-
ka ve - ı1 wn.U.om 19-40 yt-

d ı;-..m y:n'cl"" ı, unclan 
sütu olm::ıyun anwıle • 

,.,n:ı • ~. zay t ço-
cuk'! ;;ıcak. ,..-e yemcl • 1· ta o--a~ 

J.orın mU03cnc e teda•·lsl, ınck, 

levuu.: ı cl..Jnı:yan çecı: lara. .k:t:ıp 

vo me p .c,,":lZU?\ ı. tok çocux.ru 11.i
.uacrc paı- ~m~ clW 

\ 
1-Jlk .nı=:.·n kuruı l karıı ~rı!t. ı g J 

Ve yartlrınl=ndım k""'1'<!t nl:m <'Oet• 

c;ir C! .kıı..;"Umu merkez: ,.c 
1:t,ll:.ı ı 941 çalı.şm~l: nru bı,. pror.ı: .. 
rr..rnh t bı ~k yurt yer mı ve 
sctka mu • c do n ,·;ıvr r :a i. 

rcldı '\\.!et imi ynrdır.-1 ... rda Lulurı:.

r~ k sıhhat....,, hır ı1uru 

rı <: e c lı~'lcaKl:ırı 
bilılirı 1 ktc<: • 

POR='=-== ·--------' • ye . r 
1 · ı mirde 

ya, acak 
İııöuii 1.'ürkiyc kros lıirinci-1 

lik1CTinin m tta lzmirde ya
pıl:ıcıığı t:ı.kllITİir L>tıni iı. r;oo 
ı:.ıetrcW' mesafe dahilindeki mü 
sabak:ı Hnlltc\'i ıl Alsımcak ıı

rasınd!' olacaktır. 

Bu a. böl o bir. ellik -
lcrh>i yzıımuı olan öl, elar <lör
~r · ilik ıplcrl Jşt;mi< cde

ccldeı~ll'. Bi ı fı:tzla takıııılıı 

koşuy i§tinık tmek istiy;;ı:ı, 

bölgeler ikinci iştirak ettirdikle
ri tıtkınıııı masrııfla."'llJJ 'ker,c'\i· 
h rı OO!'Y cl!tlcr, koşuya r-ahsan 
i!d:ir.ak etmek istiycnl' Je aynı 

1~~:.:~:a: 
1

:.::e7~:: 1 
d n O;> Jdncry ı::ad r derce.~ , 
l J • rın ı: fları genci direk 1 
torlükr-l' ödcnec ktır. 

Biri! ·n Czla \,kım'.a iştirak 1 . . ı 

Rir rlcvktiu t nıiıu: tını dört 
giin içinde lılço saymasını ta
rih, ehemmiyetle kay<letmcd2n 1 

l'\"Yel, ;·a,şııyan ·ııMJcr ak•llan
na h kkf'ı1 · klcrfilr. 

* 
} b~dcr en biri, Alınan kıta· ı 

1<lrının 'Bulgarist:ından gc~erek 

Yunan dueana vıı.rdığını bıl-1 
diliyor. Bu h<ıb ri tcreıldütle 

kargı\amuk IW..ııııdır. Rumen 1 
hu(luııdan, YUllım hududuna ka
dar ı. ı imendifor, yarısı şo

tck h;ı.l vardır. Ru~çuktaıı 

başiı}'lll".ı.lt Sofyaya varan fİ· 

lElndifor gibi, Sofyaclaıı Scl.lru
ğc giden fj()s;} d 310 kilometre -
dir, 

!erini te' kif etrıı.ifk'ı'. 
Bunun üzerine ttaıy n ıabi· 

ti: 
"- Siz Türk zabiti.hı!~! Tr b 

!tura gitmek v t:iyorsıınuz ! Sizi 
tcvitit: ediyorum. Bizimle lıera -
bt..'r gcle:ıE:ksiaiz ! ,. diy rek keıı
ılilcrini devriye ~ :rine al-
nuşlar ve v:ı:pı.ı • n nzıı!cl , 
lJ.r. 

İki k'llır ar.ıan \ ziy 

lŞ· 

suıda çok ın\ite ir r • 
uı. \',atana :hizmet mııks ·yıc 

bu lwıdılı· f k" •lı,~ rlizı' aldık 
1.4n sonr;ı ltalyaıılarn ·ı.' ı1liş
.mcl< gert;ekt t S'lr uyıı:ndı
ncı lıiı hMis ıili. 

V~"Tl <' ce . !aştık- . 

ları vakit a] i fi 
knhraman.n akbr.:ı. grlir: Bir yo 

Bu tek yol liıcrınJcn motör- j !unu lıulara1< rnr.tünlcki italyan 
lü kU\·vetl< ri bile bir iki gün i~ln- '%3lı:tıcıini h&!Je,mıık ye" ~:ılinıen 
de geçirmek kabil değildir. Al- karaya ayak hasır. k. 
ı:mıular İstruma ve Vnrd:ır ne-j Fakat bunu na~ıl yapın~? 
hirleri ar ında.n, hatta belki Bırlm~ ım:ılı cümle il" ~urat- ı 
'Yugoslav hudlidU u dCTı yerok 1 le anlagırlar. v,. bir lıaml .d» 

" motördeki zabi Ucrıl ı ikisinin 
Yunanistanıı. taarruz edebilmek fu:erine :ıtılarak taba.ucalar:ını 
1!;in uzunca bir lıa:zırlığa, üsler ı ele geçirirler. T ıvfik çcıvuR ma
vilcu<la getirme;l , tahaşşüUer·ni tlirü idare en ıtalynn çavn§tl· 
tamamlamnJ{ i~in bir hayli za
mana mlllıtaı;tırlıu-. 

ııun ya.nıııa ııe.ğhi;t, Tclıir bey 
d' tab ca motörıl<ı bulu

n n altı 7.abiUn k:ırşısma .aikı
lir. 

clıuck C•lıy<:ı(lıöltieleıfo bu k ,;; Bu hacli.sclET o k dar yıldırım 
ya. ealısan gırnıek İRtiyenler bu lııziyle iııkiı;af eder ki İtalyun 
"Ylll 15 ine kadar aiietizm fe- zabitlerinden hiç• -biri kıpıı da
il 'Onunu hıtberdnr ı>dec?k • mn!ı: iınkii.nını bulaına,. Tııhir 
!erdir. bey o zanıan ll<'lk "cık ,·:l2iycti 

İ i ci k.. e aç arı-1 anlalır: 
~~ 

a Fe erbahçe sta- y . b" t d 
dında devam edilecek ._ nı r a 

Çuktırbostau snhaSlnııı iK zanıyoruz 
ufak yıl;;murl:ırd:ın bile bata.k - Mt•<:iJiyüköyünd•' Likiir fah-

GÖRiJ 

As 
-·-

la ·1n zara_la:rı 
fayda 

ve 

leııiyenin F'lT' ' bu k k· 11111~ 
vıı.z &eçtiğinı, y nı yıl, Jir.l mı. V salı! l ıralllıiY t 
paı kc t:ıŞJarla ılaicl= ı tıi proforurlcru.cu dinledim. ;.~-
iki gündenbcri ; • g • fal tın Paıfat ki nğa.c'L'TI taJırıl' 
de okurluk. Evv i gı' de muıı el t!k!e:ri g'ibl ı knr.!!er) iize"I~' 
terem Y . • ab ıt:ı Tle e<lıY<' el <!.~ J:,; t..sirloi 'l'arm drr di]O 
Reiilimizin bey mı görtlilk bir siii"ü rr:ünakaşalar gt~iyor' 
Ve aulıuiık ki hı: ıkararın iizc· '<lu. "Zire. F'r'lll a ı· sa hllır 
rindo durulac:ı!tllr. Mulıttı-erıı t lığı en <: k elan hir raril< 
reisirnizi •·e bcl 'ıy<ımizi trl:ırl', tir,. ir tat'!Lft:ın da P.ııri> bd6 

edeı iı. liv~inin hekimleri v.ı ı ııor~· 
Sebebi-· E --.E!iB rn nılck ti· hİ ·arı bu i ·n ı• i de ı; uyor· 

mizde tıı.ş ocakl • ı bm', ''" 1 rdı. • 
.Şu halile paramız ılizd k"l:ı .-. ;j İm:aribu' ini i yok' 1i1 el~ 
tır. 2 parke ta.•,hr ııstılü - " ,,, .Ut yolla,= t&lik li ol Ju ~: 
hile muntazam lirl.ili:bı -"'!Xl ruı aı.nncttirir. 6 ~ltln nir ıl'.ı 
bir kaç defıı kul1aıw:. bili~. lI ı-arı la meml ctnıı z ı>lı'· 
le bu ~~.r nı~!.:.-ıyil ~; i uf '< .gı .. t.iıii ,'l:esiclir. Bina~l . 1 n;ııS 
olursa omur~n ct:ıtı.ı ttZl!lı olur raflı c.U:ı. Bu , !uşa bir" de ,5· 
ve dal~"!. .çok ,uc~::.. rıı ,ı olur • c- r· Hçı'ık fen:unin lıcnü~ bİ··~ 
z:ıck_ oıuı. (193,J sı;nesıııJc ~ .ı: o''.llltı\Jl"ıuı iia T eaerooJ< u :ııı' 
gı bır kararla Parı.~ lıclc.,,y L • • g/> 
asfalt ve hntüı t.alıt'ı p:ırkc yol· rn.f, Jat.ı (.ok wuı;. ~zoicki npı!· 
lan harap oldukça ı·cy-ı ;, 11 f~U:um ~ ı?-c\·sı~- ~i!·lı'.s' 
:vollaı· yapıldıkc;a nınuyık'lc yap ınaarILdsln dikkaL<ıJ:4ıı:-; el • if' 
mak işine başlamı.tı. Bunda bi< olunursa bu_Ja,:ı-;'l:ıca ır-ı-:1\il 
çok faidcler gösteriycrrthı \'C lalı d~~._ Bunu "'.°Yl1;1yoıtıın.: ('Jıtı ı· 
ta parkenin ve usfoltııı 0 .::oman diınya ı hiç Lır tııraıı ..ı • 1, 
ki para ile metre ,ııuraLb:ıı 1" tiı. 'lı:>riilkahi <ı) ur t J~· 
küsür ve 900 IC ur franga çıt. !arın lnıu J ldı · gö. .: , 
tığı hakfo mozayık rin 00 iliı 90 hrimizi B a:Ji • .uı~. 
frmıgn çikııc:ığı .ibi) ·ro., ki J;a ? h:ı.tti daha 1 ııı O' 
asfalt yol olmam n.n <\lir lle zıı;. derle diişenmih gö.- • .

1 

sıhhi ve ruane l iıle;:;i cyzıi 7 - :ı:ilmüzün önıiru.1 daima bcl~<l~, 
ınan da haH·.a ı ı hu::ııı T i iınizi "<-ı 'p ıa c<ılc sC 
vardır; oda.şudur;;· ülıi .,. 1 ceğiz. 
midir. 

.~ 
:>e-ınih Mihıı.<I hk haline gellp ınaçlaruı sı~k rikas na ait 1 . lil<>lr!·lık sıı

L eh i r i ıı i icap e;ttirdiği ft:t. barun lstanb rr bölg• •i ia fııı· 
,.--------~ 

bol aj nlı~ tarafında ııa~ı dı:ıı satın :ılınması \in icıw e- ı · -----···· - . --~ 
!tibaıa ıılı .arak bu hıı.ft:ıilım ili- c!eıı mal" mla ıımaala«ı. ;ıjri~il-, ,_ımmm••••••••::mmıı;ımı::ııımmm:sım•ıımı•fl', 
b~rcn ikinci kiline ına;larmm mi tir. r 
F ncrba.hçe st.adı:ıdı>. ynpılm.ısı lstanbultu, '!ıim bır il ra- \.. K A 
na karar veı,1ml~tir. Bu vesile cı olan ~ladı:ızlıl b ı teşebbüzıiıı 
ile !iimdiyc kadar çok fena ~>.ıt- ba;ı~rılmatillt bırnz ol~un önlr- Sizin 
lıır dahilind maç! r yaı, n i ' nilcbilccuktir. Hııbcı- ~ı ıjun•zn 
ci küme klilpl ri nlı:am· bir sa- göre fiyat 'ıu~us ııdıı. ıl r-
hada futbol oyn k ı :na ea dm in ni ayı 1

1 nııil ıı'armı·lrrdır 1 ic de b $lı ı acuktır. lımDlllll!llll 
1 ' 

ŞA 

d 
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H 
Frans z kıyılar. ı 
bombardıman 

raf, • 
sı __ 

Tilr ~ 

• • 
1 

enin 
1 ri 

EDE iN 
temasları 

( BtLŞ ta, afı 1 inci d ) 
k!hı ınwalarını yakl!:dan 
tehdit et .ü tedirler. Bu a.zi
Yl·t kar ' ı ,da 'rıt:ınya a 
oıuusıoun ,...,Jfcsi bu -.k 
yakuı t hl t • • def ve ta.r-'le • 
mektir. Türh illeti, A'illi 

i~ fJ:'efiı in ctıa(.ında 1 .rı ı-er emre ınu!ıey-

Di r hraft,ın, r"r <'" 
dev 1 11 r' ·niz üsl"'ri"lden '" 
etli' .tc olduğıınıı dıi 
Brıtany.1 h"va ordutiu, 

Bulgaristanın bugün 
bir harp sahası 

(B.ıı tar1tfı 1 •ncl aayf•d•) , 1 h b' b" 
etmiş ve bugün öğleden so.raj oma ·~ar 1 ıze 
tekrar başlanuştır. İngiliz im- k 1 f f 
paratorluk C'rkl!ru harnuye reısi ya ın 3ı; ırmış 1 r 

Prens Paul 
Ribbentrop'la 
görüştü mü? 

(Baş tarafı 1 inri de) 
da Von Ribbentrop ile görü~:u
ğii haberi bu akşam Yngo.<!av 
matbuat müdüriyeti tarafından 

v:ı t2la: ı barım .. : r: 1 ve t 
ı " ~ ·' ye rJe"Inı ski! 
d ı~ iis'ı:.r·ni ıuun+w~ırrn 

ya l. ekliyor 
( 

m ~ Bu savl-·t anc:ık Diğer bir habere güre de, Fi-
mi ahrfü ta ınu\·aff .t ola :ı .ıh.;ye varmış olr piyade müf-
lı vn Jı Mld<'rınd •11 <.ok rczcleri lıu., • a."'ıaceie Türk 
a!-emm;.ı; •tlidir. Bu $cb· ple, ·ıt hududu istikametin~ ı;cykolun
tıi. miis:ıit olmayan ııa\':t Va.'1 

1

! mulardır. 

yc,tlerindc bile, Britanya ha · Yunan hududunda işgal edi-
filoları bu saha dailıliruleki len mevkiler içinde en ehemmi-
leri daima keşif. mürak:\b<.} e ycUci Men!iktir. Çiifıkü bu mev 
tahrip vazifeleri al.ıru>.ktııdı r. ki '"'upel bol;azında kaindir. 
Son gi!nl rde taarruzun m· " Motcirlii tümenler için Bulgıı.ris-
nol<tasını Calais te•kil E'<liy tand:ın Ynnanistıuıa geçmek 

içııı e:n ,a,: fenn olan yol burası-
Bıılutlu, kapalı ve sisli ha dır. lşte Sofyadan gPçen A.lmaıı 

lal' bile, du.naııh gi!nlercle • Jataları dcrlıal buraya teveccüh 
!anmak i. tiyen hasmın, 'bar - etmışlcrdir. nununla b<C aber bu 
naklarını , dövülmesini mecl:ıı:-i 

nıevı;inıd<' yollar çok fena o'.du-
kılmı~tır. Her gün oksanan ğund:ın ve eriyen karlar çamu:: 
yuvalarda, artık barınma deryası haline geldiğinden, Al-
kiınları bınıkmamakh. M - 1 marı ann Yunanistanı istiladan 
eruııiy<>C istihsal edilmek - ewel Yunanistanda infisah ha-
zım geliyor, 1 sıl etınek üzere korkutmağa te· 

Bu ynvula.r, aııri defi ve tt.."tl. .ş~bbüs etmesi bekle.lilcbilir. Ay-ı 
t<>rtipleri ı ışla!•lır. Hat~ j ni .zamanrla Almanya. Yugoslav 
nize kanı• da mustabkcmdı ya üzerinde 'Cle tazyikine devam 
Vakit v::ckit mukabil kıy edecektir. Ycgosll<'V',-a D3%ik bir 
ateşler t ::ıti ederler. B'iyle n2iy ttc e ~d Flmİ.'i bir 
pılm:ıkla be-aber, !ngiliz ~de ıılımm:ıktadu'. Bu tar.yi-, 
knvv..tlori h~rl,.rı...,.;,,i ro;--. kin hedefi 'liuı;nslavy>1yı dıı. ii,:-

lil _,,,._ ·ıtilurlı: ettirerek &li-bilmck için, bural:ıra g'ilnd- ~ 
de saldırma'lrtııdırlıır. nike iruuek Ü3<':-e çok daha iyi 1 

bır yol ol Va.--dar vadisiıı.i el-ı· Büyük P.dtanya.'lln hayat • de etmektir. 
marıarı Taymis .a"ız..<lrınva· Di:?-cr taraftan Türkler de bJ-: 
cenuba dofru uzaırrr. il:' ,ğazların müdafaası i .in tedbir-ı 
harpten ônN' !:ın nmbzunın leıiııi nııyurlnr.B1>ğ:ı.zlara mayn 
dcril!'!"l'si m .. ,,;;ı..,·· • bira.,. dökülmilııtilr. 

batıdan ııcfos almak imkiuıl~ Bu mtbah Loı:ıdrada bahiR · 
araştınlmılır. !Fakat, 'bugün mevzuu olan ııcy Bulgaristanh ı 
M'an$tan , 's lıir mecburi.ı; - .siyasi miinııscbcUcr.iıı kesilmesi! 
tir. Brcst, Roıılogne ve Kale 

1 

nıcselesic.lir. Resmi roahf.illerdc 
d~ni.z ü(.]cı:i barıııdırdlklan ~'l!.!I o uıı! l'".ma gfö·e, lıu hn· 
nizaltılarla yakın denizleri - sustn bir karar ''ermek Sofy" 
dit etıru>l..te iberdevamdırlar. el~isi B. Rende!I'c aittir ·:e 
Adanın cenııp limanları t 

l'ihıı,ta m ıruz kalmı•tır Bir 
kiUea-, r.ıh,~ mıntakalarPun ba. -
kı a eh isli b;r dumına ~ 
ril"'lcsi idıı buralara kütle ta ~ 
nızları lc·vrilı e•lil~i•ti. B 
Yarın da devam edilecektir. 

Brita.ıva hava orduları bat 
da bir cok mühim rollerle rnu
keH~ftirler: 

a) Memleket semalarının im-
runması, 

b) Yakın ~larda emniyet. 
e) Ucııq ~ialnrı d;ıhilinde 

11iz ken'nPlarıı11 hioıajte, 
d) Hii• um çıkı~ verlerini, 
e) Dil :manın yakın deniz · -

!crini 
f) Yakın hava lislerini, 
gl Mukabalc bilri" rlr 

üzere san''.ıt müesse~elerini 
a.keri lıcdclferi tahrib. 

Bu scbcpic, Almanya hinte -
landı, Rritany-ıya nazaran, -
dide aı: mnruzdw-. Eger Brıtım
ya hav:ıJarrla nisbi bir tefe · 
Vıık kazanırsa, yakın 'h c:deflerı.
nı• telıdit edilmek ıt~dafiii ha. 
~iyıı.-;eti ! ) , büyük m ikyash 
uz.ık hedefli taarruzlar icrasm 
sıı·., gelir. 

Britaıı;•ayı kütle teşebbUsle
ı·iııc.lcn alıkoyan bir r,e!ı<Cp t 
ııçsuz bucaksız harp cepheler -
dir: 

a) Akdrnizde r-ebelüttan 
Malta, Yunmı da:rüllıarbi, • 
Akdeniz. 

b J Afriltada: Lıbyn ve Mısı: 
ınıntakası, Sudan, Erıtre ve S 
lnali mmL-ıkaları. 

böyle bir k!ll'.K'r ancak Alman nü 
fuıı· fı!ı bir işgal mahi.,·etini :d
tlıktan s•ınra verilecektir. Sofyıı 
elciliğind n ıne bu hususta ne de 
elçinin imli BoriS!I' ap~ ':o
n ıı.1 •r h klmıda hiç bir ra· 
pv:r henüz ırelmemirtir. 
Tiirk hükiunetmin tedbirleri 

Londra, il (a.a.) - Reuter 
aja.ıu;ıııın diplomatik muhabiri ! 
yazıyor: 1 

Edeniıı -Ort.aşarkta tam za
rua:ııında bu!unmıı.sı kendisıne 

son hadıseler·len tev~llut er'·, n 
bütün mese cleri yerinde tetkık 
fırsatını vermektedir. 

İngiliz Hariciye Na.z:ınnın 
A karadan h.-ırekelinden sorr<ı 
neşredilen resmi tebliğdeki 'fa. 
de i•tisnai bir ehemmiyeti h 'z 
olmuşhır. Zira teofiğ "Bal m 
şartlannuı ı-e Türkiye :le ln
gilteronin lkarşılıklı menfaat'·• •

1 rinin,, tetkik edl!dit;ini ·arih ~u
rette bildirmektedir. 

Boğazlara mayn dökülmesi 
Tiirk filosunun ÇanakkalPye 
mın"a.'llL!atı Tiir :ye tarafın iım 
her türhi. ihtimale karru hazır
hkl.trı inkişaf cttinn k irin alı- j 
nan iki tedbirdir Türkiye, l'>il
hassa tclılil<e daha yakın hir 1 
lıo l aldıktan oonra, gafil avifü
mıyacaktır. 

Alman inişi kar•·ınınd~ Yu -
nanistanın hattı huekeane gfr
lince, bunun halt'lden m~sun ve 
tam vakarlı olduğunu söyle n~k ' 
kafidir. 

General Sir John Dil! görüşne- (Baş tam/ı linci ek) 
.lerde hazır bulunmuştur. 
Yunanı..tauda Eden l-ıldmııla 

Atl>!;rİ) t 
Atina, 3 (a.a.) - Edeııin 

Tü.rldycyi zlynrcti Atına.da ıa· 
landan tahip edilmL;tir ve Yuııa 
nistan da nıüttefiklenn zafari 
için ayni §C\'k ve heyecanı gös- , 
termek azmindedir. Eden hak -
kında Ankarnda ve diğer yer
lerde gösJ.crıien hüsnü kabulü 
tebarüz etl.ıren fi!nıler Atinada 
büyük şevk ve heyecan tezabii- • 
ratı tevlit etıuektedi r. 1 

Ru 5abahki bütün Yunan' 
gazeteleri Edenin zıyaretine "n 
iyi siitunl:ı"lnı tah:>l>' etmış, 

lngfüz hariciye ruızırrun hiz
metler:ni biidiren makalelerle 

1 
birlikte fotoğr.aflarını ne~rct -
mişlerdiı'. 'azınn şahsiyeti ve 
teınııil ettiği m~rı,lekel, ziyar" • ı1 tini ihata eden bu hararetli ııa-
,vaıun sebebidir. / 

Bu makaAaie ııö;-le deniliyor: 
"l•:den, bütün kuv\'etiyle • fo. 

gi'.iz dinamizmini leıru;il etm~k-

ted.ir. Edeni .saınımi bir s~'lnÇ
le karşıl!J' ruz. Arnavutlukt ıki 
Yunaıı zafcı'iuiu Libyadaki ln
giliz zaferli'rin• kolaylaştırdı!h -1 
nı ilk önce 1ııgili7.lcr .aöyk:nıiş· / 
!erdir. İngiltercye v!an uzun mm 1 
nettarlık borcumuzu ödeyebıl -
meklc memnun ı·c ağırlığı Jn
giliz impnratorl.ıığınıun sırtı.~ia ,, 
olan mücadeleye küeiik ku' • 
veUc: imiz!" iştırak cdc·bilnw!;le 
mağrur 'VC ınüftehlriz. Eden ve 
Dillw ıQ~-,:ı.retlcri ır..ilu ' :yle 
Kori~isiıı bu o1ıür hiırriyet 

n m1ek tin' liın .al: için 
kullandr,.,'l -ôzi ri mnn!o tel."t'ar 1 
larız' "Fct.;;"1e o;,'lz. .. ı 

E<l~nin tcm:ı'-'h 11 

.Bedin, 3 ( :a.ı D.N.B.; ' 

lan bir harp sahası olmaktan tekzip edilmietir. 
zor kurtulabilir. Netıce itibari-, Baş>t"-:llin -ıwdda 
le Mihver Devletleri bu hare- Belgrat, 3 ( a.a.) -- Hafta tıı .. 
ketleriyle Balkan milletlenni tilini Nişte g~~ir;ncg• adet ed;n. 
rahat bırakmamışlardır. B'.11 • ! miş olan Başvekil Tsvetoviç !Ja
kaıılar üzerinde yapılacak lıa- zar günü öğleden biraz 'l!<lnra 
rekattan en zıyade mutazaı rır ! alacele tayyare He Belgı-.ıda 
olacaklar gene Balkanlı mıllet- ı hareket etmiı;tir. Belgratta b-ı~
lerdir. , vc..1<:il yanında hariciye naı:ırı 

Mihver De\'letlt"rinin bu le • Cinear Markoviı; olduğu halde 
ı,ebbüsil onlara nihai zafori derhal P?'eDS Faulün nezdine 
kazandırmaktıw w:aktır. Bal- gitmiş ve uzun bir miilikat . "11' 
kanlar üzerinde yapılacak hare- mıştJr. Daha önce lfarkovi~, 
kat harbin netıce~i üzerinde ~ ı z. Budapeşteden döndükten son
la amil olamaz. Bu hareket Al- ra Prens Paul ile ıızıın bir gö-
maııyanın doğrud111 doğrıı;;a rüşmede bulunmuştu. 

1 
İngiltereye hücuma cesaret 

edemediğine uelildu-. Almanya Kolonya Üzer:-
kendisine emin olsaydı harbi 

1 
nihayete erdirc=k olan bu ted· 'ne Alman akını 
bire t..•,·esaül eclf:f'di. 

1 
• . • 

Ne olu.rsa ol.ıun Bulgıırista- Londra, 3 (a.a.) - ôf.renıldı-
nın bir harp sahnsı olması lııı.r- , ğine g~re, _cumartesi günü Ko
bi bize yakınla~tııını!dır. Türk ı lonya _u~cmıc ~gılı.~ hava. kul'-

. . . . .: • vetlerının yaptıgı bucum !ıç sa-
millcti bu \'azıyetı ükunet ve at sürmü~tür. t:;ehrin endüstri 
vakarla karşıl.'!mı<tır. Türkiye ınıntakaRına bUyük mi.kyast::ı.1 
uyanı.kıtır. Ye Milli Şefinin d- yangın ı·~ infilak b'.)mhalan atı! 
nıfırda yekpiıre bir kale gibi mıştır. B!r çok yangınlar Qtk~
toplu ve her cmn rnUheyya !>ek rı_lmı~ ve bu yangın!er, ~ngılız 
ı kted" pılotlarınm hedeflen tayın vr 
eme ır. tesbitine yardım etmiı;tir. lngi· 

_..,.,___ !iz bombardıman tayyareleri Ko 

Bulgaristanda 
vaziyet 

• 
(Baş tarafı 1 inı i d~) 

lonyayı terkederken, !'C.'ıir, ge
niş alev deryası halinde bulu -
nuyordıı. 

Amirel Donavan 
Londrade 

Loııdra. 3 ia.a.) - Aı·nıpR
da B. Rooseveltin gayri reBmi 

'Moı.ko\'Sda m, akhler müşahidi sıfatile bir tıırne yap. 
ioskovıı, 3 fa.a. ı - Havas makta ola.ıı albay Donavan bıı-

a,iansı bilc!iriyor: gün Lonclraya muvasalat etmis-
Sovya gazt:'t . ri Alman kı· tir. B. Doıuıvan Londrayı daha 

talr.rıı:ın Eı!!ı;aristan hükfrmeti- evvel ağu.~tos Ye kfınunı:t:'vvel 
nin muvaffaklyeüle Bulgarista.1 aylarında ziyaret ctm.işli. 
na g' d;fi hab:-rini vermekte B. Donavan vazifesi ve on iki 
fakat bu habere hic bir miitalea kadar Avrupa ruerkczleriııe 
iUh'<ı etmenwktedirler. yaptığı ziyaretler hakkında b•· 

İngiliz ı. dy<ısu b·· ;:üıı A~l • ı yaııatta buluıt'llaktan istinkaf 
ııadn İngiliz hıırid;·c 11azın E- 1n~ilterr • !!ui:t .. risti!n eyldmiştir. 
denle Aı.ı~rika ve :!';>'tiye eıd-/ mtinasebab 1 B. Donavan İngilteredc bir 
!eti a~asımla r'r gör<ı~me vaki Sofyıı. 3 (a.a. ı - Stefani a- haft dan fazla kalımyacağını ve 

1 

jansı bildiriyor: ~~ka İngiliz şehirlenni de zô. 
oldıı;;uıııı lıı' iirmekt<'dir. Her re ll.ıı<:hr resmı b"'n<nat ya t ctmL>si muhtemel olduğu-
E<leıı Yon:ııı knEli e ~örfu,hı yapıl afışsa r & iy:ı.daki · tngı- nu bildirmiştir. 

Atina, 3 (a.a.) - Atina aJtn !iz elçiliği n::ıhfilleri fr,giltcre Jie ~ =------
sı biı.1.rıvo1': Bıılgariatl!ll asındaki c iploma tihakıruıı tahminen bir sene c\'-
İngilt~ tıııriciye nnırı E- tik münase-bellcri 'k~_silmiş adde vel Almanycı ile Bulgnrlstan a-

• .. . , 1 dıyorlar. Ele .•k l'l'1t ndan ba- r•~nda knrarlaştu·ıldı"ı an• ı 
dcıı. bır kaç guıı Atınada k .a- zıları ve bu rr:ıda ataı<emilite:- ~~· " • 
caktır. albay Roos l'ürl.iyeye, git..,ek, şılınaktadır Yani RumıınyaJa-

Edcıı. diin Kra; Geor;:-es ta.-a- 1 üze•-e <;of~.'"·' ı terketnisl,.rdir. iti vaziyetin alac ,;ı inkişaf ı;~k-
fından kabul edil !'k!en sorra Yuııan d~i.ın crk"nından ba- li ve İtalyan · Yunan hnrbirin 
Ba.,vekil I\orizis ıle bir gör ı~
mede bulmımu tur. 

Bugfiıı, Filen ~ercfine Kr ,zıs 
tarafında bir öğle ziyafeti ve- 1 

rilt•cektir. AJ:saın lu;;iltere el
çiliğinde bır ziyafet vardır. 

----
DüR ta· '~ra il9 t-ir 
Alman , ry si uetdi 

Diin Alın~'\yadan tayyare ilP 
bir Al= k'ıriyesi gelmiştir. 
l~urye ş~hrımizdc iraz te'11k
kuf ettikten sonra Ankara.ya 
doğru seyahatine devam etmiş
tiı' 

-ı'-:rı da Sofyndaıı ayrılmışlar- geçireceği ııafhat t2nıamiyle 
dır. ltestirilemeden e\"'Vel Ro!y.ı ile 
l,onurnılııki ~ulgar ~Mnln 1 Hcri!ıı arasındaki anlaşma ııkt-

i~til':u.. , edilmi' bulunuyordu. 
Londra. 3 (a.a.) - Bulgar 1 Geçen ilkbaharın başı.ndanbe-

hükfımeti, Bulgaristanuı Lem· ri Almanların, icap eden tamı • 
dra elçisi B. Momçikof'un isti· J 
fa. mı kabul PL'Ilı 11._ • ratı yapmak üzere Bulgant -

B. Monıçikof imifasını cumar tana işçi \'l' mütehassıs gönrlu
lLsı g;.inii B'1l~mtamn üçler meğe lı~dıklan malüınaur. 
pa nı imza et.tıği hab6riııi alır Alman .nüfuzuna karşı krı ·-
almaz ,·ermiı;ti.r. ı mak için Bulgaristıında müUe-

İngiliz eliisinin ~·eı;i bir 
1 

fiklerin lehinde mevcut efkii.•ıu · 
n:ıilliikatı 1 muıniyc cereyanının eh mıni-

Sofya, 3 (a.a.J - Reııter: yetini vaktinde 2.nlamak güç ol· 

Hava kuvvetleri uçuş siala!:' 
!:ittik<;e artmakla beraber, ha -
~mücavir grupların çok ılefa 
ı~ ortaklığı yapmaları münıküıı 
deı,'ildir. 

laı,>i!b ~ı..w,rwn ınül!ılealan Berliıı, i1 (ıı.a. l - Bir hususi 

1 

muh:ıbir bildiriyor: ,. 

İngilterenin Sof~ a elçisi R<m- du,,"ıtııdan Sofya ve Eerlin ::1.ıv
dell pp..zar ahamı Kral Bo:-is yetler Biıligi lehindeki cere
tarnfıııdan kalıul edilmi~tir. Bu yanın iehemıniyetini i~aret .:>t
müliı.kattan sonra hicbir beya- mek hususunda mutabık kal -
nat neşredilmemiştir. 1 m1şlardır. 

Londı-a, !! ( a.tl.) - Hafta S(•- Prc}':ıgundıı nezaretinin mat-
nu \'Ckayii hakkıııda tdsiratt0 buat serdsi sefi, Almanyanın 
bulnnan Timea gazetesi divor Türkiyeyc kan<ı lccavfug-6.r ni-hl: . 

yctk:ri olmadıaım s.)yl~mi.ı; ve 

Rende! eV\'cla hük~rnetıne Halbuki Sovyct.ler Birliği 1c 

mufassal bir ra1J()r gôııdcrip ce- hindeki cereyanın hükünıet 
Yap bPklanek me buriyetiııd~ ol mahfcllerinde nüfuzu az, a~k,-... 
du~umı söylemiŞtir. ri mahfeli rrlc ise daha azrtrr. 

e 1 • 
1 

• 

ı Af rikada yeni bir 
lnoiliz muvaff akıyeti 

Kahire, 3 (a.a.) - İngiliz u
mumi karargahının tebliği: 

Eritre, Habe.~istan ve Trab
lıısgarptn vaziyette dı:ğişıklik 

italyaJ ı . a 
deposJ ~akıldı 

Arnavullukta dUşUrUlan 
İtalyan tayyareleri 

Atina, 3 (a.a.l - Yunan baş· 
kumandanlığının dün akııam 
neşredilı:ıı 127 numaralı tebliği: 

Mahdut temas hareketleri ol-

' olm;ımıştır. 1 

muştur. Topçumuz, bazı bölge
lerde düşman topçusunu siiküta 
icbar etmiştir. TopçuI!IUZUn mU
kemmel ateşi. bir düşman mfi
bİmrnat deposunun infililana İtalyan Somalisinde kuvvet - ' 

!erimiz ilerlemelerine devam e
derelı: Magadiscionun demiryolu 
üzerinde 120 kilometre nıesa • 
fede bulunan Villaggio Dıı

ca Degli Abruzziyi dün işgal .. t
m.işlerdir . 

sebebiyet ~·ermiştir. 
Ywıaıı Ila.~veL:ilinin hitabı 

Atina, 3 (a.a.) - Dün, Atına 
rady06Ullun Amerika birleşik 
devletleri.ne doğru gündelik e
misyonlarını açan B~\·ekil B. 

Kft'ell öniinc!C'ki lııı.rek&t 
Kahire, 3 (a.a.) - Askeri' 

sözcü, Keren yolunu kapayan 1 

ıı.skerl ehenınııyeti haiz bir ge
<;idin zaptı fizerine İngiliz Kıta.

lımnın !!imdi Keren ıizerimle 

muhasara harekatına tesir ya
pa.bilecek mühim bir mevkie 
yerleşmiş olduklarını söylemiş

tir. 

:Koru.is, söylediği nutukta de
miştir ki: 

- Büyük müttefikimizin yar-
dnnı ile VI' denizler ötesindeki 
büyük demokrasinin &empatisi 
ilr, ı:aliı gelece.ğiz, 
ltn~lliz tıın-ıınlerinhl lıArekatı 

Kahire, 4 (a.a.) - 1 giliz 
hava km'\·etleri umumi lt:ı.rar
gıilıının tebliği: 

Arnavutlukta, Berat tayyare 
mcydıını dün İngiliz hava kuv
vetlerine menııup bombardıman 
tayyarelerinin şiddetli bir hilen 
mıına uğr.ı.mıtır. Hangarlar ve 
di~er binalara tam isabetler kr.y 
dedilmiştir. 80 kilometre mesa
feden görülebilen biiyük bir 
yangın çıkarılnutır. Terde du· 
ran iki düman ;tay}-arcsi tahrip 
ediln:ıiı<tr. Diğer bir çok tayya
relerin yanıbaJ;ında infilak eden 
bombalar bu t:ıyyareleri ağıl' 
ha.'lllra uğra'--ııştır. 

Habeşistanda Gondar üzeri- , 
ne doğru yapılan ileri hareket a
nlZinin dağlık o ınası yüzünden 
yavsslam:ştır. 

2" şubat tarihinde Tepedelen 
ch·anndıı lAin muvaffakiyctle 
neticelenen bava muharebesi 

-esnll>ilnda dfuıürülen düşman 
tayyareleri sayı!!lmn evvelce bıl 
dirildiği gıbi 26 değil, 27 olduğu 
tec-yyüd etmiştir. 

I..ıırisanan \"&bşiyaae 
bomb&rdıma.uı 

Atina, 3 (a.a.) - Atina ajan 
ııı bi ı diriyor : 

Lari•-ı ljlehrinin yıkılıruısına 
sebep olan dünkü müthiş zel?.e
lcden 24 saat so!'lra ltalyan ha
va kıll'\'t·tleri bu sabah bu yara
lı ~ehirde radırlardıt barınan 
ha.!: iizcrine hüc-.mı ederek §Ch· 
rin tahribini, halkının da katli 
fıc:ıını kolnyca tamamlamak İd· 
lec"1 istir. 

Bu harekPti dünya efkan 11-
mumiy...,,i!!in takdirine bıral:ı
~·oı=. Herkesin vereceih t.ii-
1.-üın, İtalyan tayyare~ileriııi · ~ 
genel kurmayının ~imdiye kadar 
göıiilmernif} bir barbarlı r'l mey
d· na knvıı.n bu uı\:utuıma2 zıı
llim ağıı bir itham nltında bu
lumlurac<ıktır. O"<iuınuz bu tl
ta'va-.ı ha ı.-~tlni ı intikamını 
a.'ıualı:tır. Fı:: • 1--..:ı.'b taşıyan 
;- rı bu h:ırcke•' hakkı.,rla 
bir hüldim v..-nesi için bu ha
reketi yapan \'e yapılmamnı em· 
reden ve maattessüf suh<ıy \'il 

er apuleti wıyım bn fena a
<la.'lllal'l .,;-ndiden bütün ku · -
tiın, •e cihana truu tmak ''C on
l0- -.,.;lıin ~irine bırııh-ıııak 
istiyoruz. 

lzmit Beledigesl 
li2 tere e meJ,/it 
ıı ğn•üsac!e eetti 

İzınirıleı.ı bildiriliyor; 
İstanbul Kooperatifine aıt 

Bununla bera~r. ~·ıf bul'= 
tluk!an zamanlarda da, lngilız 
l , va filoları d~ima haknn b r 
ı-oı ifasile telJaıi.iz etmislerdır. 

Şimdilik bu kadar. 
Eğer Almanlar 

harbi kazanacak 
olurlarsa! 

Yun:ınlılann elde etmiş ol- 1 Tür1' . Alman i"İ miinaSC'bctini 
duldan mu •affakiyetın iıdl ne- batırlatmıstır. Tilrkiycnin hattı 
ticesi, Yunan kıtaatımn aıezi • hıı:l'('ket:.-ı t ıvih wvı.ı atleıri, 
yetleri ve lngiliz tayyar<'l 'ruıi'l ıb, dem· tir. Al:n.rnyayıı 
kuvveti ~ilk.kında. u~zik:rin Bul- d" ~cız. 
garistaııa gi!'lll("lerinin tevlid .,. __________ _ 

etmlf olduğu intibaa rağmen 
telkin etmiş olduğu itimattir. 

N ws Ci:ırcnicle, ayni mev
zııdan bRhııedorek müttefiklerin 
Balkanlardaki cephelerinin ı;ağ
lam olduğunu yazmaktadır. 

esmı.smda b ml\him ınuva:ffa-ı 
kiyetler tenıın etrni~ olan bu ta
lıiye sayesinde bir deniz devleti 
sıfatile dilerliğımiz ı okt da 
daıiıe mdirmeğe mukte<lıı-iz. 

Kral. İngıliz elçi;,lndm ııonra 
Alman elçısi \'on Riehthoruu 
kabul etmiştir. j 

Sof ya, 3 ( :ı..:ı. l - Reııteı·: 
.Ja.•;n·ekil Filofon ıncbusl.:ıra. 

Atınıw ask<'rlc:-iıı.iıı Sofy:ı..va g(n 
ınclerinin h;·kümetıe yapılan an 
J:wmacta mutabık oldı;g-una dair 

1 yv puğı bcyaııatlıın ~onra ruulıa
Ieft:t grupıma ıııen:mp 18 ı'Je· ı 
bus Rcz .. iiylem~k i.-tcmişlerdiı. 
Bu lö mebu><un milzakt'rt• tn lep j 
!eri re<,dedilmi tir. 'v'L meelısı, 1 
paktın im~alamna.::ını bi tar:ıf
tan hUkı'ım~tlrrin nl"1şlan diğer 

1 

tarnft:ın muh iO ın protC'lito-ı 
!arı {;.!'tlSlnda snb Ptrni!ltir. 

Ve bu cererında Moskıw~yP. gi ine dof,rıı r-i.dC'f'clderi hakkın , 
bile h:ıl:iki lıır itimat telkin tl· ıla hemfikir değil , · r. 
mcmiştir. Oyunun heyeti um•.ı - Bükı'CŞtcn alınan haberkre 
miyesinclen şüphelenme;kle be- giire, "'umr,nyada bulunan \l
raber İngiliz siyasıeti Bul aı:s- man ıubnylı:rı açıktan nç 'll 

tana Alman niifuzımdan kur- P.oğıızlar yolu ile Musul Ye :-lü
tulmvk ~are ve kolaylıkiarını \"eyş üzerine yürümekten b it-· 
göstermiştir. İngiliz t>l,va =Unin bClrr.eJ;tcclirler. 

mahlut yağlar hakkında belc
';y t:ırafıudan yapılan tetkik

leı·c devam edilmektedir. Dun 
göı ülen !il.zum il2Crine beled,ye
cc 5:1 teneke koopcrntif yağı 

ınü;;;:,deru edilerek muhafaza al
tına alıruruştır. Şu halde 1zmir
de perakt>ndeci!er ve toptancı • 
lar clind 1~taı 'Jul beledfresine 
ait y:ığ kalınamı~tır. İstanbul 
belediyesinden, kooJ!<>nı.tifin 
mahl!lt yağları fornrlifü sorul· 
ınustur. Ce\'ap geline<; Sı.lıhat 

Ve il tinin formülü ile ka ı -
!aştınlacaktır. 

Bir ııavru yana
rak ij/dii 

(8-ı; ta.rafı s liruıü R&)'Üda) 

lııetnleketleri niçin tahliye ede
~k ilel'ide bunların yeniden 
kuvvetlenip ve birleşip kendisı
l:~.lıaia tutabilecek bir hale g 
"""lmel~ lmti.n vermeli 
llu harikulade fınıatı nicın lı:a-
<:l?'!na!ı? · 

•-ter Almanlar harbi kazana
<lllk ohırlarsa, bu muhakemeyi 
~tmemeleri e bu şekil~ 
•ı&reket 'f'tmemeleri kendileri 
için cidden bud•\ehlr ohır, 

Yunamstnn, ltııJyan kıtaa.tına 
şiddt>tli darbeler indirmekle be
raber yeni mlistevliye de karııı 
kovmağ a-zrrdır. Y enilmcz mu 
kavemett, Büyük Britıuıyaya Y" 
ni nlimlar tanzim etmek, yeni 
t&Jn;w ltıtaatı. getirmek .-e 
~rkİere mühimmnt ··e malume 
vemıeıı: tır.tmı bp.hiıctm:.7lir. 

Dally Expı-emı, şeyle Jiyor: 
Harekitın inisyativini alma-!' 

p a-- .ıeceğis. ~ k!f< 

Daily Sketrh, bundan böyle 
İngiliz tayyarelcrinrn d•1ğrudan 
doğruya Yunıınist.m iizeriııden 
u~arak Bulga.t"istımdan gt'<'f.'bile
ceğin i ve oradıı.kı kar:ı ve deniz 
hedeflerini ve h:r.tti "aradeniz. I 
deki üsl<ri bombardıman edebi-' 
leeeklerinl yazınaktadır. 

Şinıdi Rumanya ı!e Bıılr,aris
truıı biribi.rindcn a'·ıran \'e .Ma
ccr-istan ve A ma'1,İ-ada akan bii 
tİlll Tuna nehri tehdidimise ma
rırıdıır. 

AnL-ı.•mm h:ıkkınil-:. ifı,ınet 

Lrndrn, r a.a. l - Müstnkil 
Fr.nsız ajıınsı bildiriyor: 

-. 'mdi elde bulunan delillere 
göre Bulgr:riııtamn mihvr.re il-

bu hususta saı-fettiği soıı g·ıy- Lonılrad 1ki TÜt K nuı.•ıfi!Jen
rctin delili Churchillin alenen ne göı·e. böyle val:im bir lıare
Bulgaristnna lıitnptn bııl r •a- ket, nı.ıtörlii kıtn::ı için akib .. ti 
sı ve Tiirk -Bulgar Paktını t.ı~- le~adüfe baı?lı bir hareket'.:ı'. 

''İP etmiş olmasıdır. Fıılrnt '\.J- D'ğel' taraftan :ılın:ın oazı lıa
manycnın Balkanlar statüko.u- herler hedefin S ·liuıik oldujıı 

ııu ,.e sulbunu dcJiştirıı,ck isle·! tf"'·it etmektr- ise d hücurr..!ın 
nl·Jcfr"i, Alınan propa,gıınd:ı.s> 1 a- derhal mi yoksa Belgmt :c 
mfınd uı ışae edilıne.ıi Hitı~riıı' belki d~ ' bıaya tmrrih ed;!ci.rk 
niv~tleri!li göstcrmcğe kfıfi !ıır ıliplom~ .:.ı: taarruzdan son. ayn 
ihtardı. . mı bır:ıkılacağı hakkında .fikir-

' Londra bu ihtana mahiyetid ı ler tehalüf etmektedir. 
' 1 

İırcirdm bi lıliri Ji l'or: 
Öde.-nişin Kiraz . nahiyesine 

b:ığlı Dckuzlar kijyiıııden Meh
ınc'Cli" bir aylık kızı uriyc Tok 
annesi tarafı-1<.lrın s:ılmcaktıı 
ı;a!Jandınlıııakta iken sıılıncak • 
tan fır4ı.yarak ate:ıin üzerine 
düşmüştür. ZnvnUı ana yavru • 
sunu be.ğnna basarak her tur
lü i!ıtimtımı göstermiş iııe de 
kUçük Noriye hayata gözierial 
yummll§tur, 
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Bayta : 8 \ 

==. '.z'• , ~ mzıımnı 
. • ~, ;h . 

Gemideki 
Yazan. 

Pierre Lotl 

Mezbaha 
Çeviren 

Salih Mataracı 
Hint okyanu~unda mahzun ve 1 ramı teskil eden bu kardeşime-
tırtmalı bir akljam... de gayri kabili ictinap olan saat 

Yoldaki yemek ihtiyacımm yaklaşmıştır. Benim de sıram 

8,(10 Progre>:J1 ı 

8,03 llaberl•ı· 
8,18 

8,45 
1.1i.ıı:ık 

F\ i(..ı<1HU 

* 12.30 rro=ram 
12.33 Mu-..k 

12.50 Hat.erler 
lJ.05 
13.25 

l\.I..ızık 

.r..tu:~ik 

* ıa.oo Program 
ıe.03 Mtizik 

ı8.30 

ı8.45 

19.00 

Kcnu:;:ma 
l't1.Uzik 
.T\luzil-:: 

19.30 11<.ıber~c-r 

19.45 l\ltizık 

20,15 

20.45 

RJdyıJ 

Gazetesi 
Müzik 

21.30 Konuşırı~ı 

21.45 Müzik 
22.30 Haberl•r 
22.;Jj 

23.25 

ıiüz;k 

Kapanış 

temin etmek üzere, Singapur -ı yakında gelecektir, Faat o v:ıkit 
dan aldığımız on iki İnekten an- bu dünyada bana acıyacak kim
cak iki tanesi kalmıştı. Havanın se kalmıyacaktır . ., demek isti -
aksi gitmesile, yolcuiugun uza- yormuş gib! incelemderine de -
ması üzerine, elimizdeki son ser- vam etti, 
mayeyi de idarei maslahat el- Evet buna acıyordum. Halla d YENi NEŞRi YAT 
meğe ba~lanu~tık. ıçimdeıı öyle bir his geli-, llıım•m•••ıİııı••n•.,I 

Bu iki zavallı, za},f ve yıpran- yorduki gidip bu ~oguk ve hasta 
mış vüciitlerinin arkasını, biı kafayı alıp ta göğsüme d"yamak Asansör tesisatı 
daha kavuşamıyacaJJarL çayır- isitiyordum. Zaten ölen, veya 
lanna çevirmişlerdi. Boynuzla- ıztırap çeken ve kendisini müda· 
nndan 8Jkı bir şekilde bağlan- faadan adz olan bir zavallıy<ı 
mış, geminin gü,·ertesinde du-J kar.,ı otomatik olarak ayni ha
nıyor, ve her soğuk dalga yığı- reketi yapmaz mı idik? 
nı, üzerlerine keskin bir pıçak Hakikatte. onu arbk hiç kim
gibi saplandıkça, onlar ba.~ları- seden yardım beklemesine ma -
nı önüne eğip, tuzlanmış ve cii- / hal kalmamı~tı. Çünkü, onu an
rümii§ bir avur, samanı bitir- lamış olan, ve acısını hissetmiş 
meğc uğraşıyorlardı. Bunların, olan, ben, yerimde hareketsiz, 
adı, yaşıyan hayvanlann sııy1 - g&zlerimi başka tarafa çevirnıiş-
81ndan çoktan silinmişti, ve her tim. 
an ölüme boyun eğmek meebu· 
riyetinden ba.şka, soğuğun, ~u- Bir hayvanın ümitsizliğe ka
lann, ve korkunun tehdidi al _ pılınası ÜzC'rine gemideki üç yüz 
tında kıvranıyorl<ı.rdı. ki~i, taze, etten mahrum kal-
Balıscttiğim akşamın manzııt mazdı ya, Bunu bir dakika bile j 

dü~ünmek insanı deli sıraşına 
rası, bu şcraıti dclrnr olarak ka-
bul etmişti. Bu dekorun susu g~çirirdL ·ı 
olan nihayetsiz sulann ortasııı- Bununla beraber, dünyada 
da insan öyle derin heyecan s.'lat' yalnız kalnuş, ve her türlü şef- ı 
!eri geçirir ki bunları kamının kattan mahrum kaldığı, belli o- ı 
en meliinolik yerinde bile duy- lan ufak bir miço, yanına yakla
mrun imkanı yoktur. Bizde ya· şarak, yüz yüze Rürtünmeğe 
~aruak ümidi olduğu haldl', bu- koyulmuştu. . 

l:.;mhığumuz va?.iyctin matPmli Eğer düşünebilseydi, 
~--desi bn ~<·kil•Jı k:ıpalı durur- fL~ıldayabilirdi: 

şunları j 

i: · 1, bu 1.avallı rnctlıliıklar her "Merak etme, seni yarın yi
ı:ı yakla§:!ıı üiümlr·rinin tablo·ı yccrk olan bunların hepsi bir 
r ıı, acaba kır,a~ık akıl!arınclıı gün ölecektir. Hatta en ı;enc; ve 

İstanbul Nafia komiseri Fet
hi Manguoğlu tarafından sala
hiyettar bir kalemle vücude ge
tirilen (l<:lelıtrik te:ıisatı prati
ği) Unvanlı külliyatın ikincisi o
lan ( asanwr tesisatı) açık ve 
herkesin anlıyabileceği bir li
sanla yazılmış kıymetli ve her 
münevverin kütüpanesinde yer 
bulması lazım gelen bir eserdiı. 
Ehenuniyetle tavsiye ederiz, 

BORSA 
3 

Londra 
Ne\'york 

Cenevr(" 
Atına 

Madrid 
Belgra<I 
Yukoh:una 

Mart 941 
Açılıı .,. 
lcapa1111 

Sterlin 
Dolar 
ltiviçre 

Drahmi 
Leva 
l)ezeta 
Dinar 
Yon 

Frc 

İsviçre kror 

5.24 
132.20 

29.98 
0.997~ 

1.6225 
ı2.9375 

3.175 
sı.ı.ın 

3.1..0"5 

E&!ıam ve TahvilJ.t 

•·r 1 :ı:ırlırıy'lrlar mıydı? en kuvvetlileri bile! Ve belki o ; 
hoptan J..iiprüsüncle, parm:ık- 1 1 ~".;· ı 20.46 ı9.18 I 

I:< • vasbnnııs bunları dii~iinür-1 anı 0 ı.v arın ~c . ...,ı acı ıztı- ı 
· 1 raplaı· arasında alın ortasına ı 

ke....i C"Yr·n1ınin kasaı-,ı \ r.n'Ma _vak 19.5B ~-19.5=8 . " " 1 indirilen Uıpuzu ll'rcıh ed~cek 

Siv~s - Erzı.;

run1 ı 

Sivas • Erzu .. 
run 3 

Jı: 1 :ı n .- zamaı::ki gibi nıı>ıl'J· ol:ını cı~. yok mwlur?., 
tu.~ tur cd·ı He: 11Kapt.a'1 1nP~ın 

., Ha,·van, onu koklamak s.ck O OK T O lu ı;:ı, ö!dur~c .. ı;ı;: ı!ecl'. Alı: , R -. lin•lı;- rr,·abını veı ıni~ti, Fakat 
,b. .ı uuıs. hu ka..'"i.lf ! .._.~z.i) 1 

.. i- T f"k Ak'f A k 
ni y;ı, ı ı L 1 bt J< I Jıı, kı\Ja • Ufa(l); ,aklından Şimşek gibi ge- ev ı ı yışı 
h 1• ı r:rn bu fikir bırd.t?-n b!rc ~önU - Dahili Hastal•klar Mu··ıe•osa•.sı n i u ~ d)' ll • 1 : ~ .: , c.- " 

vcrOi. e •ı P kk ı • 

YENİ SABAH 

Kapalı zarf usulü ile eksiltme 
ilanı 

Yozgat nafia müdürlüğünden 
,1 Ek,:illnH:•ye konulan iş: / 
'\·oı:g:!t - Sor.ı,::un yolunun 12 t- 500- 15 O 61 kilon112treh.~indc ı:~-

şa edJl<.'<'t-k c.49739) lira keşifli iınıa ve ~se ile bf'ş rı1cııfeı. in~aalıdır, 
2 - Bu işe ait şartname ve e\rak şunlardır; 

A - - Eksiltn1e ~artnumesi 
B -1\.'fukavelc projesi 
C ......-- Naf.ia işleri. genel şarhıameşi 

D- Şose ve köprüler fenni şartnaıne!'!i 
E - l[u'.;ust şartnarne 

1'' Keşi! cetveli, t.;shJili fiyat, melr;.ıj 
t - J>rojc 

lstf'kLier Yozgat daimi encün~en.inde bu evrak ve 13rlna..oıe-lerl gô
rtbilirler. 

3 - Eksiltme 24/3/941 pazaı t~si günü saat 14 de Yozgat Daimt En-

1 eümenindc yapılacaktır. 
4 - Ek~iltmeye giı-ebilrnek için İsteklilerin t3730> lira •42> kuruş 

muvakkat teminat vernıeleri ve bundan başka a~aıtıdaki vcsaJki haiz bu- , 
lunmaları 13.zımdır. 

A - En az on bin liralık yol veya köprü inşaatı yaprnııs: bu
lunması, 

B - İhale tarihinden 4 gün ev\'el nıüracaaUa vil!lyetten ek..cilt-1 
meye girebilecck_leri.~e dair vesiko. almaları. 1 

5 - Teklıt mektupları 3 uncu nladdede yazılı saatten. bir saat e\·ve-ı 
line kadar daimt encümene getirilerek encümen reisliğine ınakbuz nıu
k.abilindc verecektir. Posta ile gönderilecek mektuplar nihcıyel 3 üncü 
maddede yaz.ılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarlırun mühür mumu ı 
ile iyice kapatılmış olması şarttır . Postada olan gecikıneler kabul edi

lemez. (ı430) 1 

Ankara mıntakası sıtnıa mücadele 
reisliğinden 

Sıtma mücadele ~ıhhat ınennıru yetiştirilmek fu:ere 17/3/194.1 tarlh1 
nde büŞlarl'Wk ve bir ay müddetle tedrisatta. bulunulmak ve tedrisatı mü
~~P. on beş gün k~ylcrde ta~b~~atl~ iştigal olunmak. üzer~ m1ntakaınız ı 
reıslığınde sıtma nıucadele kuçuk sıhhat memurları ycti~t1rmek kursu 
<1çılacaklır. Kursa gireceklerin aşagıdaki ıarUarı haiz olmaları l.hımdır. 

l - Orta ınekl<.•p \'eya eski ı üı;;tiyc mezunu bulunm~k, 
11 - Askerligini yapmış bulunmak, 

III - Sıhhati tam olnıak, 
IV - Türk olrnak ve iyi ahliı.k ~ahibi bulunmak 
Kur.-a girnıek istiycnlerin aşağıdaki vesikalarilc birhkte nihayet Mar-

tın on bc~iııci guni.inc kadar reislıgiın'.ı.e müracaat (-lmelcri il~n olunur, 
1 - O!'"ta mektrp \·eya eski r~tiye mezunu .ş<ıhadetnamesi, 

2 Nlifus hÜ\"İyet cüzdanı sureti, 
3 - A~kcrlik \·csikası sureti t terhis tezkeresi.> 
4 Sıhhat roıporu •nleınurln 1<.anununun 5 inc:j mnddf.::;;inio D. 1ıkra-

8lnda ya;r.ıh oldtıgu u1.rre:> 
5 Hüsnü hal ınazbatası 
6 - }lali medeni heyannam<'SJ, 
'1 i;ı.-;;rsiyle mü.kelle( oldugu kiınselere ait beyannanıe 
8 - 3 adet 4X6 eb'adında foto:1rnf 
9 - Tercüınci hal var~kası. (1157 - ı586) 

na k:t..- },. tf.J /'Jİ€'"" ~J> ı, '1. _ eyo.,, ti ôl.rma 3pı nHım SO· 
hat p<'h , , r / b· :-;; ~nıı ; fntk F:n~in1erde bof·alayan gemi- kaJ. numara 28, pazardan maad:J 

1

1 
• 

1 · ··-d ·ı h ' de, <'İt~tia'e, c~rarl;- örtülen ka- saat 14 - 18 e kadar. ~1•:~trit \'t·ki1lig1 Ktiy Enstituleıi için lüzumlu o1uı~ ;\~·~'ıda cins .-ı' 
erın 01 , u rn .,ı, t:("'p ."n'm , V- f t-. • • ., ... 

lstanbul Maarif Müdiirlüğiinden 

bet l 1 
ranlığın ortasında, ve r,engele Gece muracaatları d.- kab!JI ! mikt.-ırı yrıı.ıl. etüv ınakinec:i ve türbin illeti paıarlık .;;uıetile s~lıı' 

saat:ı:_ · r<ı t ıynrc u. Sonra j al kt 
b · J b h 0 sılmı~ ülan .rkadR,lntn bir edıllr. Telefon: 43905, 1 ınac•. il". U §CIT:ıt oy Ç tr T.'a aJJe Cl't'C- - ,, llla;~s.ııi!lllmm••••llllllmıl 

Yıi'rın "lı· karoısınd2, zavallı inek . j lsb:klHer bu .tlele ait şartnc ıneyi Maarif Mtidürlügtt yan ediyordıı ki, g-i;zıcrtmi (.'0 - t"ı '- ... 
• J .ı ld klı daha ilerllıini düşünmeden, son günde görobılirl•ı·. 

Yardirektörlü-

gın ere u:ı ırıp, u mı baflka P•~L<ırlıgın 5/111/194.1 
Yere getirsem bile, alnının orta- kalan samanları da bitirrn~ğe r çarş..mb~ gunü s•al ı5 tc MiJ•ınl Mi>dürlügun-ı 

Miktarı Beherinin Tutıra Teminat· 
b l tJ ''Y • s b h de yapıl.ıcagı i1ftn olunur. sında, iki boynu1. ar.uıına sav- aş amış . enı a a ın,, 

nılan topuzun patıdısından sar- Kısacık aklı daha uzağa gi- CiNSi 

fı nazar edemezdim. Bu patırdı)" demivor, hiçbir şeyi dşiinmii- ı"la" n fı"yatları 
müteakip cansız bir cismin yere ı yor, hi~bir şeyi hatırlamıyord~. 
düşmesi, ve güvertede bir et 1 r.&•mıı••• .. ••mıı:aı~ Kr. 
ve kerııik yıgırunın türemesi... 1 k k T . Başlık m:\ktu olarak 750 

Artık tnegı öldürmek zamanı Ele tri esısatı · ı Birinci sıı.yfada santimi 500 
gelmişti, Birkaç gemici halk<ı Pratig"' i ı ikinci ,, ,, S50 
kunıp, kalan iki taneden en sa- l Uçüncü ,, " SOO 
katım aldılar, Z:aten hayvan o ı D•hili Tesisat (Çıktı) 
kadar ıztırap çekiyorduki, mu- 1 Asan.Or Tesisotı (Çıktı) Dördüncü " " 100 
kaveınet göstermeden kendisini Motôr Temalı (Çıkıyor) • Beşinci " n 75 
serbest bıraktı, öbiri ise arkada- Vil1'yetlere tev>ı edilmiştir. Altıncı ,, ,, 50 
§llllil nakledildiği tarafa doğru Ankara: Akbn, Haşet. '==================-==== başını çevirdi, ve bunun dahi di-
- 1 · · k'lıeti lıtanbul : tnkılfıp, Oniversilc, ger erının aynı a ı ne vara -

ı Remzi, Hu!ileyin, Ha-
Sahibi: A. Cemalettin S~ı.11çoglu 

Neşriyat Muduru: Macit Çetin. 

BaaıldıAı yer: (H. Bekir G\.irsoylar ve 
A. Cemalettin Sat"aço~h.ı matbaası) 1 

cağını anlıyarak imdat ister-. d !il, Çıg· ır, S..rgı·yadis, 
mi.ş gibi denn erin inledi. 

Ah bu ineğin bağırması! Kal·ıı:am•••H•a•şe•t.B•••H•I 
bimin içine nüfuz etmi~, ve şım-
diye kadar duymuş olduğum sa-ı 
daların en Psrarlısı idi. Çiinki bu
nun içinde sadasının hiç bir ku
lak üzerinde merhamet hissi u
yancbrnuyacağını bildiğinden 
mütevellit bir iimitsızlik m~v -
cuttu. 

"Beraber otla<lığımız o uzak 1 

c;ayrrlardan kalnm en son halı-

Kuleli Askeri lisesi müdürlüğünden 
Kuleli Askeri lise.sine girmeğe istekli olup ta taşralarda şubf\l•'"'l', 13-

tanbulda da doırucoa mektebe müracaat etmi~ olanlardan ~ınıflarında dÖ· 
nf'kLgi olmıyan butün girme ~rtlarıru hai;e; bulunan ve ayni zamanda gi;:iş 

evr.ı:ı.kını tekcmmul etLrm;ş olan i.'5teidilerin imtihanları yapılmak üzeıe 

7 Mc.ır·t 941 cum• gUnıi saat 9 da Kuleli lisesinde bulunmaları ve bu tarihte 
mektepte bulunaınayanların haklarını k:ıybcdecekleri H5n olunur. (1443) 

500 n1e\·cutlu y;.ıtıh bir Qt:ulu idore 
edec«k t"tüv rnakine~i. 
15 - 40 lıeyfir kU\"\ c:tindc türbin 

(1656) 

f;yat• •kçeıl i 
2 ı500 3000 225 

l 800 800 60 

Kızılcahamam P. T. T. Şefliğinden 

Çıralı çam direk alınacak 
l - ldare ihtiyacı i~in 9 n1etleLk 500 8 metrelik 1615, 7 metrelik 

l 040, ij metrelik 500 ki .. :eman 365!5 çırah ~anı telgraf dirC'ği kapalı z~ırr

,.- ckı-ııltmE.'yc çıkarılmı~tır. Dircklenn 1455 adedi Gökderc ve Gökka";ı 
om1arundan, 1200 adedi Sarı koru ve Saçlık orn1nnından 1000 adedi l~e-I 
pt pınaı ve ÇöpH.ıcc ormanından k 0 silccek ve 50 adet Etin1eı;ut 450 adtt 
Sıncan 120 Kayı köyil 140 Kızılcahamam 70 Avdan veya Gebeleı· 25101 
Ankara telsiz ırse istasyonu 315 Çcrkeşe teslim edilecektir. Tarife bedrlı 
46( kuruştur. 

2 - Beheri 450 kuruştan muhammen bedeli 16447 lira SO kuru5 
muvakkat teminat 1233, 56 lira ol1JP eksiltınesi 7 Mart 1941 cuma gi.inü 
saat 15 de Kızıh:ahamanı P. T. 1'. ,;efligi binasındaki salın aJma konıiı-ıyo-ı 
nunda yaı:;olac:ı'<.tır. 

3 - Jstek1ilerin mu\·akkat tcnlin;:ıt makbuzu veya b.:ınka mektubu 
ile kanutü \'e~aiki muhle\'i kap;.ılı z ırflarını o gün saat 14 de kadar 111..:ı.
kür komisyona vereceklerdir. p,)~t;1d::ıki gecik.meler kabul edilmez. 

4 - Şartnameler Ankara P. 1'. 1°. Müdürlük kaleınile Kız.ılcahamilm 

P. T. T, Şefliı.;ındcn bcdcbiı. olaru:< verilecektir. (1054) 1397) 

Canım ı;imdi iı; sıra~ında ,. 
yemek yenir mi ? Her şeyirı 
vakti var? 

- Ben sabahtan beri bir 'lf'Y 
yem<'tlim, 

- Amma da gariı· adama ~at 
tık! lfayıli ben •1·r tayfaya HÖV

lerim. Hnn lıır ·lalı~ bu taraflara 1 

ayak basroa. Y 011-ular şüphcle-ı 
nirler, 

Bir çalgıcının seyahati 
173 

"I 
1 

artırıyorlardı. Ocak9lardan bi
rıne: 

- Artık kazandaki su kayna
mıştır. Siz hala kömür atip du
ruyorsunuz, Bu ziyankarlıktır. ' 

Dedim, Ocakçı: 1 
-Arkadaş! Bu çamaşır kaza

nı değil. Sen hiç vapura binme-

- Neden şüphelenirler. 
- Senin kim olduğunu nl' bil-

sinler? Burada hırı;ız, yankcski 
ı;ok bulunur, Seni de öyle bir 
!Jt'Y sanırlar. 

- Halbuki ben senden başka 
bir !iC'Y rica edecektim. 

- Neye dair? Çabuk söyle. 
- Mesela ııu sırada bomboş 

bir çok odalar var. Ben Napolive 
gidinceye kadar onlardan birin
de yatsam ... 

- Haydi, haydi! Budalalığın 
]Uzumu yok! Yukarı çık ta biraz 
iş gör. İ~tilıan daha ziyade açıl
sın, fazla yemek ye, 
Kaptanın yanından ayrıldım

sa da o küçük odalarda yatmak 
heve!;inden bir türlü kendimi 
alamıyordum. Vapurcuların gü
verte dP.<lıkleri üst kata çıktım., 
Kıılahalık ziyadeleşmişti. Yinel 
o klrli mırchr yere geldim. Kim-! 
seler yok Mi. oturup durur iken 

ser tayfa geldi: 
- Haydi, bir az atcşcilere yar I 

dım et! vapur kalkacak. 

sim siyah suratlı iki herif koc<ı 
bir ka.zanm kapaklarını açarak 
kürek kürek kömür atıyorlar -
clı. Sıcak son dcrec·e idi. Çıplak Dedi. Be.n oordum: 

- Nası] .ıie~cilere? 

- Ben Rana gösteririm. Ar -
kanıdan geL 

Herıfin arkasına takılclım. 

1 herifler bile buram buram terli
yorlar idi, Ren ıse koca palto 
ile daha ziyade krliyordum. Pc
rifler kömül"leri atın kapaklan 
kapadıktan sonra bana baktı -
lar: 

Geminin orta yerine geldik. o
rada bir demir kapı açtı, lrnpı 

açılır açılmaz suratıma bir n -J 
caklık vurdu. Geminin ta dibiM 
doğru dar demir bir merdi\ en 
var idi. Herif m.;,rdivcncfon a!';a-! 
ğı: 

- Size bir adam gönd,,riyo
rum. Kömür kırmağa falan yar
dım edecek. 

Diye bagırdı. Banada: 
-Haydi in aşağı! Yemek vaki 

ti ben ııeni yukarı çogırırım. 

Dedi. Dar merdivenden a§ağıl 
indikçe 8Jcak artıyor idi. En 
alt kata indim, çıplak denilecek! 
do~eccde hafif giyinmiş kirli 

- Arkadaş o J;oca palto ile 
soka i<ta bile ge?.ilrnez, nerede 
ka.ldı kazan öniıPllP! Çıkar onu 
:,ı·i<3n.lan. Şur.ıdaki kömürleri 
kır. 

Dediler. Zaten ben de palto -
yu çJ!.:armak niyetinde idim he 
riflere: 

- Fakat bu kadar dar yerde 
dört beş ocak birden yakılırmı? 

Dedim. Paltomu arkamdan cı
karıp bir tarafı\ koydum. lt<i 
taraflar da büyücek delikler o
lup bunların ai;ızlarından irili ı 
"faklı kümür atıyorlardı. Or·nk-

çının biri elime gayet iri, uzun 1 
saplı bir çekiç verdi. Kırılacak 
kömürleri gösterdi. Ben de ar 
karına çekiç saJJamağa ba.7la · 
duo. Herifler ara sıra ocakların 
kapaklarını açıyorlar. Ya kö -
mür atıyorlar yahut ucu sivri 
uzun bir demir iic atc'.'İ alt list 
ediyorlar: Sonra ellerinde, kirli 
yüzlerinden daha kara bez par -
çaları ile alınlarından akan teri 
siliyorladı. Deliklerin önüne bi
riken iri kömürleri kırıp bilir -
dikten sonra bir kenara cekil -
dim. Etrafımı muayene ye baş
ladım. Heriflerin ka1.'1n ckd;i-.lc
ri şey bizim bildiğimiz carııa<;iı-
kazanları kadar olmayıp G<:.11i
nin dibinden tavam"a J"lfocek 
kadar yüksek ve geniş idi. iki 
kazan var idi. Bı11ıların üzcrle-1 
rine bir kaç tane saat, cam ve 
ılemir bo:-ular yapı~tırılm.~tı. I 
Rir saat burarla Yaklı P• ir Ti 
ğim halde herıfler mutta,;ı> ka-
zanların altını karışbr 1 ~ • ... .::ı-i 

din mi? 
- Hayır. Bugün ilk defa 

biniyorum. 
- Öyle ise bir şey bilmezsin. 
- Her şey bilirim, fakat yal-

nı:< vapurcııluktan anlamam, 
kömürlin ziyan olduğu meydan
da, burayı bu kadar ısıtmak nl) 
ye? 

- Buras1 bu kadar sıcak ol -
ınazsa vapur yürümez. 

- Vapur sıcak ile mi yürür? 

-Öyle ya? 
Herifler yine oc:ıklr rı" I::ıp:ıK 

!arını açarak bir l· ı kö-
mi.ir attılar. Bt:n ıiu 
ögr~nmek is1 iyo· ::ı , • 

eıılcı;ı) a: 
- Rica edr•:r1 ""•yö ! ı)u-

1' .. , asıı·~ 1 " .. rctiııiz 

dcciin1. 
~ya? 

• 1'ar) 

4 MART !941. 

Tramvay Ocretleri 
Elektrik, Tramvay Tünel işletmeleri 

umum müdürlüğünden : 
Tr~un\'ay bilet tarifelerinde, k1t'.ı farkı ararunabaın tek \ııüetle ~ 

hat usuli.i kabul edildi&:inden yeni ücret tarife.sinin biri:Dci k.ısırundaki .fiyat
lar 10 Mart 1941 tarihinden itibaren tatbik edilecektir. 

"\~eni tarife cetvelinin ikinci kısmındaki aktarma bileU«i U. ti(ündl· 
kısmında gösterilen ay1ık ücretli pasolar iM 4 Niwn !MI taınııtade m~ 
Jtii tntbika konacağından bu kışıınlara ait Ulrifenin tatbik tekti. a;ynca Dif 
İ7ahname He ilitn ed.lerektir. 

l. MEVKt 1 
2, MEVKt 1 

L 2, MEVKİ 

I. MEVKi 

2, MEVKi 

BiRiNCi KISIM 

Adi ~eyahat 

Sivil 
Er •İlk, orta, hae, yübela 
Talebeler ve maltlıl: 

Sivil 
Er •ilk,. orta, lL'4!, yl\Ueb 

Tülcbt>ler ve malQJ 

Subay 

!K iNCi KISIM 

Aktarmalı Myahat 

Sivil 
Er •U~.,. oN, lise, y\llurtkt 

Talebeler ve maıcn 

Sivil 
Er •ilk. orta, hse.. yuksek> 

? Taleli.-.lt:r ve me:ılı'.ıl. 

1. MEVKİ 

2, MEVKi 

11<,, ÜNCÜ K !SiM 

Aylık pa~o ile seyahat 

Sivil 
Talebf>, ilk, orta, Hse, ytikstk 

Shdl 
Tc.ılei><·, ;J}~, orl.8, lıse, yüksek 

~7,

'f > ··-

, 5.
ı 2.-

, 5.-

t ıı.-

» o,-, 

> 7.5 
> 3 

lturll!j 840 
> 480 

> 
> 

600 
240 

C• BiriıH:i sınıf mal(ıller her iki mC\'kide de 50 klml8 mukabilin6e ala.. ; 
caJıdarı senelik kartlarla ~t:yJh<Al edt:r1er.> 

1 - 1':,·velce muayyen bir şebeke dnhi1inde Ryahat eden talebf'ler bd 
tan!e ile, yüksek tahsil talebeleri gibi, bütün şebekede !eYBhat ederle;. 

2 - 10/Mart/1941 tarihinden itibaren subay ve er abonman kLme-ı 
Jeri satışı ilga edilnıiş olc.J.ugund<.ın \'c elde bulunanlar da tramvaylarda le
daviıl etıniye<.·eginden, mezklır t.cırihten itibaren üç ay müddet zarrında 

ellerinde Uu kabil abonınan buluıı.ın muht.c!'enl subay ve erlerinıi;,:io 

abonman bt·dellerini alrncık Ut.<.'rc G.ıh:ıt•ıda Ttinclın arkasında H<ıyruı ı;:ın 

hanında tranıvCly hareket dair<·~ınC' nıtiracaaUarı rica olunur. (1667) 

================--==============--

1 Emniyet Sandığı ilanları 

Taksitli emlak satışı 
senede 0 I o 5 faizle 

sekiz 
ödenir 

SEMT! Cinai 
Muhanınıerı 

kıym~ti 
~-~-------ül i r n c k L p ı Çakıragn m;ıhalh .. "!'i il.an- Arsa 50 

ÇC'rli kılisc sokağında eski, yen 22, 
28 No. lı, 

Üsküdar Jfayrettin Ça\"uş Ç'--'~-'TIC c:-n.. Arsi: 100 
knk (_>-.·kı G yeni 4 No. lı. 

l:lC'yc•glu ı~~ıınerh:ltUn ın.ıh>ıllı .... i T;'r
laboışı c-:-;ki 33, 35 ;,>l·rıi 31 No. lı. 

Kart:d, \';ıkut·ık Ke1:·y('.lerunu S•>krık 

°'ki 3f>13/30, 2~7/8 yeııi l2V8 No. ıı. 

AnJdoluk,.:,\'aj{ı i-.kelf" meydoını eski 
89 No. Jı ltuk ·tııı Ye 9391 Nu. };;,yık· 
hanı! tt5 No. lı od«yı ın~i:;;h·ıııil J:tr:r 
dukkfın. 

K{ırı.~ir apartmetrun 7500 
yoırını hi~c~i 

B.ı.h,·eli ev 200 

Dükkan ve kayıkhane 300 

üskud•1r A-=ı;ıOaşı MalnıH~i ~Tf·'·te:p Ev 
.sokcık C'';ki 9 yeni 13 No. lı 

üşki.ld;ır Ta\·~ışih::ıs:\ntığa nıah;ılh:~i Ev 
Selımpaşa s<·k~ğındd ('~ki 28 yeııı 3li 

No. Jı. 

Kilsınlrı<ı5a Ha..:ırcrb~t ınal411lı .. 1• nde 1k ı v 
Pırinı.;c;i, Karanl1kçeşl'l•~ ,,,k,.ı-ı ıJ:ı 

eski 29, 29 yt'ni 45, 47 N, •. ı:. 

100 

600 

600 

ı -- Arttırma 21/l\.1;ırtı lft41 \anhine dtı~ı.::. tl!m;.. glinü yapılat·ak '" ' 
13 t.eıı ı~ c kadar devanı etlt·t·•·t-;\ır 

ih..ıle ;.ırttırına sonunda en ~-uk~tk bedel vt-rene yapılır. 
2 - Arttırmaya girınck if·in ı~·J;.ıhrnmen kıymetin % 15 ıi nisbrtiııdıS 

pey ;ıkç<'"~i yatırmak l:'.ı:llmdır. 

3 - .l'.rttırma bedelinin dOrtte ?>iri pc.~ü1 geri kalanı sekiz senede se-o 
kJt. lııi.ı-.~;\ \ takc:ittc ödenir. Taksitler <::'ı 5 faize tabidir. 

4 - Tilksitler ödcninciyc kati~r gayrirot-nkul sandı&a birinci dercee ... 
dP ipotekli kalır. 

5 - Binaların fotoi:,rafİ;ırı r<-ı~dık dcıhilindcki s.-:ıtış salonunda teş!liı' 
olu1ın.ukt;.ıdır. Faz.Ja ta.f~il<Jt dh1·ı.ık ir;in ~~:lona müraca.-ıt edilir. 

Emlak almak ve satmak 
İsti yenlere 

ist:nıhulu:t her ~·eıntınde ht'T ı.;eJ t C:'.n1l:1k al.Jnak ve satınak için 11 

kı:.;:ı yt•l s~tış ı;alonunluzu :t:.ıyorl'ltiı. 

istC'nildi&i takdirde satıhıJ~ı konan enılci}: mukabilinde ne ınikt..ır borC 
verilecC'gi tayin edilerek alflk;,ıd:.ırıara biJd!rilir. Bunun için ikı lira i_içrı.·t 
alınır. 

T~h;r ücreti: Bir liradan 3şagı olmaınal<. üzere üç ay için bin lirlJ.1 
on iki buçuk kuruştur. Ne satıcıdaıı ne de rılıcıd3n başka bir ucrt:' 
alınmaz. (ı5ı4) 

1 Devlet Demiryolları İlanları] 
1/4/1941 tarihinden it.ilıatcn dnJ hat ista~yon1arında A\•rupa J1tttll .~,. 

<' 
tasyonlarına ve bilınuk._d.,.cil! Avru)Ja hattı istasyonlarında ana hat ist:ı- 1 
yonlarına ınesajcri, seyri seri ve seyri hafi! doğru eşya nakliyatı knl.JU 
edilebilir. 

• ,.l'Jıl 
Doğru nakliyat münascbetile an hatta, Avrupa hattında dcnıu· ~ " 

ve Haydarpaşa - Sirkc<·i ara~.ındo:ı ric. ıı:: yolu olmak üzere kutcdJ .. \. c 
üc; mesafe için bir t k h.ırııulc senedi lanzin1 edilecekse de her ıneseıı-: d t 
halen ayrı ayrı t:ılbi.k td~hr:Pktc olan tarifeler ve diğer ahkiı.nı ,,_.c ~:ııtlJ 
eskisi ribi yine ayrı ayrı tatbik e<lilccektir. 

' . 
Hamulenin 1Iaydarpaşa - Sirkeci aras:.nda t<lbi olaciti:ı lıi.ilün u.ııı ~~ 

yeler~. ve dcı.tlz naklıya_tına ~<ı!ınJ o~mak ve do~r~ nakliyı.ıtt.n tatbik ed-~'ı 
mek uzere bır rnaktu ucr<>t tarıfc::;ı ıhdas edılını:itir. Bu tarife ı/4/ 1 1 ,. 
tarihiııde meriyetc girCf·ek "'' bu taı lht"n itib<1rcn deniz nakliyatına tT1.:ı l 
sus şıındiki t3rife l;'i.ğvcdı1<'t·ektiı ı.ı J 

Hung nevi ve m::ıhiy<Jle vı..• uııkt.arl:ırd.ıki r~yanın doğru n.-ıkLyata }i.'~~il' 
cdih~ce ı ve maktu u<.:rcı ttırife~ı .'"ılıktıın ve şJrUo rı hakkında t..ctsilAt 1 ~ 
ista."')'onlara müracaat edilmelidir. (11';'9 _ Jfl33) 


