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Alman 

tehllkesl 
-ıl 

ilulgaristan 
vaziyeti 

• 

Almawlv; B•lkwlarda, 

~ iç.in bir tMJilıedir
lııt. Bımu bilnıelivia. Ve bu 
tllı; vazlyd.lt>rde. tMın.....ln 
lıııyüı'ffi, kiiçilğü; d"; nm 

"~·ıft Vf' ı.-iKI yofdn. Bti-
lliıı dünya bt-nin1 ~ t.ar
~ f'!..'46 ve t"viıoin ~ bir 
""" k!,q o)s,..n; ...u:tf-, si
li.ıııına. ""nbnalo w 4ü!P"M• 
~. 

~: Hiiıwyfn Cıı.lılt YALÇIN 

A lmanya ~ımaH Avrupa
~ da ve Ortn Avrupada 

kaldığı ıniıddet.ı;e, ihti
~i ffalkanların . bir ucunda 
~.r Alman tehlikesınden bahRet
lıı. •k bazı kimRPterl'e bıraz faz: 

leliış yohut fozia sıuzan esen 
'c!Qe.Jıi(.;bilirdı . H ;.lbuki Alman
~. k.ıt'iwn ıyi niyete delalet 
~"Z hC: tarzda Bulgaristnnı 
'-Uüı ettikten Bonra artık .Bal: 
~nlııar ıçin Alman tehlikesı 

Pıyı çalmL' deınt:ktir. 
)\ .\Jınanvayı Rumanyaya .gü· . 
~ Runıanyalıkır ciave etmL~ · 
~k<tı. G<!neral Ant~nooco mem-
tu "lı e<-n<·bi ısı ı l nsına açma- 1 
~ nf· kachU' m~ııfur ve adi bi!" 
ıq; •k~t okluğunu ıçinden pek, 
)\ l:ıkdir ettığı ıcın , Rumam·a- ı 
liô-Alınanların davet edilmesi 
ı;;::ııunu Kra.: KaJ"Olun ii?.erina 
ı.ıı ak ve bır enırıvaki karşı
~da k,,Jmış gılı. gorünmek ıs
~ llK günl<'rtlc- Rumanyava 
~-~ Almur. Kııvvdlcri bir ta
~ Ve terbiye h<'yetinden iba
~l aıldcdiliyonlu ~'akat bu I 
lı.ı llıanıanr. Runıaııyaya neler 
~?:tı <'ltıklerııı "''mlekette ce
~k •r. eılt'n mütlıış ve kanlı ha-

~Uer pek g-uzl'I i.spat etti. 
'~lıxıa.nlar Bulırarı.stanı ll>ti. 
~elen ıçm zcvahıri kurtar

a,~ iıilc IÜ%llm göımediler. 
~at-lar sull, ve sükUna hiz
tıı.ı ... ediyoruz derk.en Alınan 
!lııı-"'4lllrmı memlekt'tleriIMı dol
~ duıar. Alınanlarda hıgilizle
~"1'!.'de bulurlana ezmek ka
~~ vnnw; olduklarını bu mü-ı 
~tle bır kere daha ilAn et-
ı.ı;r. ~'akat şınıdıyt kadar hiç 1 
~ \'eııfo ln~lızlcrle b~u~P · 
J-t ~ın.i bil~ t.zm.ıo değildır
h'. llu da. başka. Çünkü Bel~ı
~ ve Şımaıı Fraruıada lngi-

J) ~le A.lmaruar :.raıruıda vu-
, L':' gelen ı;arpıımıalar hiç te 
, ~lı.i. bır karşılaşma addedil.,._ 

\ l-Ş~diye k;ıdar .Almanlar
' \ "ll'İli:der yalnız denizlerde 
1 ~ havaJ.anla lı<>'' ölçöştti!er. 

~ an. ~ep zırhh~ının hacalct 
ı.::en ilnlıet.i Alnııınlann denız
~.lı.i kudretleri h~ bize 
~ fıJtır vcrebilır. Narvik ko
~ dıı batan Alınan muhriple-
11.~e 'ıerefli bir hatıra bırak
~liJtır. Denızaltı silAhının 
~ devlet hukuku ve ins:m
~ buı:u.ku hiWiına insaf ve ah
~kllıülahazalanndan tamamıle 
~ . bır surette kullanılması 
~ hır zamaıı Almanlar için 
lıj kudret ve muvafialnyet teş
'!Q~ez 

~~ ~~avaıardıı iti(' Alınnnlar adet 
~ \):liYlel?'llyet kat1 ve açıkUs
Jll"' ~llJıJcrıne raı{mer. hlltimıyet 

~ 11'1 <ıd~medileı ve yavaş ya
~ ı l:Eriledi!er. Ge<;en Ağustos 
,rr ~.Ylfıı aylan zarfında İngil

' I' ~ 1 Uı.erın<le cereyan eden müt
Bı:t.J ~ '1Va muharebeleri Alman
~llf· Si; kat'i hezımcti ile neticc-

l~' . .ı ~b. V~ lngııtereyı bir istill te
ô"'". ~ l.ı:lfıı.ne maruz olmak z.or-
,,el 1rıcıan bile kurtardı. 

.... l~ek oluyor ki Almanların 
ili' ~eri nere<lE bulurlarsa 

.~ ~ !ayıp eze<·t>kleri. volundaki 
ıi~i ~ lutına1arı şımdı ye kad:ır 
tıPj ~ Sik.an ve artık herk~in • 
f. ~ '1011 bir latife mevzuu te~- i 

J;!. ~.~~ kunı tl'hditlerden ba.ş- 1 
'ti ~ r ı;ıey değılılir. Şu halde 

oıl'f ~1llıılara neye· geliyorlar? L,
·~ ~~rı,. burada hakikaten Ç'll'

f"" · "";'.k ıınkfuunı bulacaklarını 
~it' ~ ·~ı Dıuhakknk ki göze ~ar-

Balkan 
vaziyetinde· 
kaynaşma 

Çin 
mareşalı 
ÇanKayŞek 

ITALYAN' 
donanması 
iş başında 

Sobr~ Meclisinde 
harici,,e nazırı beyanatta 

bulundu 

.Alman 
Loadra 
tında 

4valinin 
matbua

akisleri 
Sofya, 7 (L&.) - D. N. B. 1 
Sobranya meclisl halen mıı.li· 

ye nezareti tarafından tevdi e • 
dilen v" 500 ila 600 milyon le
.,. kaJınetinde hazine bonoeunım 
ibnıcmıı. müb>allık bulıınan ka
nwı projesinin mÜ7.al<eresiyie 
n ırc;ııldör. Mal.iye nezareti mec 
llae revdi ettiği esbabı mucıbe 
l&yilıasında bn tedbirin her ~•'Y· 
dm evvel enflisyon.a mini Ol• 

( s,,.... IJalf f o 5 ""· il de ) 

B. Millet 
Meclisinde 

Hükumet meclisten bazı 
layihaları geri istedi 
Ankara, 7 (Hususi) - Meo

llain pazartesi ruznanıe<ıinde 

937 mali ;olı lıeso bı kat'isiyle 
hodnt, sahiller idaresi 938 katı 
heaabı konuşulaeaktir. 

Hllkılmet; Türkiye - FranRa 
dostluk muahedesiyle mfuıte • 
reJı: beyannamesinin tasdiki 
hakkındaki layihayı ve müttc -
filtleıin d~mıryollarunıW.a tıir 

ht olacakları ücretlere daır ıa. 
yiba.lan meclıste.ıı geri iırtPmiş- • 
tir. 

Belgradda Vilayette yap lan 
yakalanan mühim bir toplantı 

suilcas tçılar 0 h·ı· v k·ı· -:' d . t· k tt· v. 

iki masun d:}vlet 
TOrkiye ve Yugoslavya 

a ı ıye e ı ının e ış ıra e ıgı 

"Rat'ı" zafere ka- Arnavutluk sahillerini Bunlara ait bir de toplanhda şehir işleri görüşüldü 
bombardıman ettiler il A 

dar Japon/arla S ah Ve bomba Dün lstenbuJ vtılyetinde Dahiliye Vekilinin riyaseti altmda 

Times gazetesi ve 
Yunan matbuatı
nın mütaleaları 

harbe devam Fakat lngiliz tay- deposu bulundu mUhiııı bir toplantı yapılmıştır. t.opb.ntı da vali ve belediye reisi 
Belgrat, 7 (a.a.) - Aval& a- Doktor Liıt:fi Kırdar, Ötfi İdare Komutanı General Ali Rıza 

edeceğiz,, diyor yare/erini gÖrÜnCe ;ıaıısından: Artunkal, Parti Müfettişi Reşat Mlınaroğlu, Emniyet Müdü-

Çunking, 7 (a.a.) - :t.lareşal I ay rap et ın işle ı· Zağrep polisi Split' de 8 kişi- rii Muzaffer Akalın, vali muavini Ahmet Kıruk, Elektrik, Trnm-
Çankayşck, halk milli siyasi . Salı (Sonu sayfa 5 su ~ d.e) vay ve Tünel İşletmeleri Umum mildürü Mustafa Hulki Eıen, 

Londra, 7 (a.a.) - Taymis konseyi delegelerıne hitaben bir Atina, 7 (a.a.) -. . sabahı 1 Sular Müdiirü Ziya, \"ilayet oe-
gazetesiııin Balkanlar muhabiri nutuk irad etmiş ve ezcümle İtaly:u, harp gemılen Arna- SA BAHT AN SABAHA 1 ferberlik ve belediye muhaslbe 
yazıyor: demiştir ki: vutluk sahilini birkaç dakika 1 mildürü hazır bulunmu~tur. ilı.i~r;:;:ı: :"~~~ ':a"~:~ Sovyetler birliğinin, Amerika bombardıman ettikleri esnada B h öğleden sonra başlayıp geç 

Türkiye İngiltere ile bir dostluk ::~~ed::~~~~!~~~:~i ha~~ bir ~.uharebe cereyan u a rpf e f ayya re 1 saate kadar devam eden bu top-
mu..~hedesi yaptığı halde Yugos (Sonu 8/Jyfa 5 8Ütıtn S de) etmiştir. İngiliz pilotları bu mu-, ı lantıda şehri ala.kadar eden nıuh. 
lavya "muhteşem infirat., siya- -------------------- harebe hakkında ta.fsilAt ver- telif meseleler müzakere edil-eetinde bugüne kadar ısrar et- · mişlerdir. İtalyan gemileri he-! 
mi~tir. Yugoslavya bu siyaseti, 18 A ı• J 

1 İsveç gibi rahat hıralulacağını Y ta yan men uzaklaşmış o m~.lanna ve . 
ümit ederek takip eylemU,tir. av tayyarelerinin himayesinde 

Balkan sulbünü tehdit eden ış· aalı" altında bulunmalarına rağmen İngiliz 
yeni Alman teşebbüslerinden 0 bombardıman tayyareleri bu 
sonra, İngiltere, Yunanistan va gemilere yetişmeğe muvaffak 
Tilrkiyenin vaziyeti gözden ge- •• J 

çirmeleri tabiidir. Bugün askeri Bu bilyilk roporta- olmuşlardır. Havanın fenalığı 
imkanlarda bir değişiklik olma- j b •. 

2 
yüzünden :IngiUz bombalarının 

mıştır. ımızı ugun ttaıyan harp gemileri üzerinde-! 
Hadiseler süratle inkişaf elti- • h/11' i d (Sonu sayfa 5 .m. 2 de) 

ği takdirde Türlrkrin muhten;cl nCl Sa J em Z e 
~z hareket!Pri ı:n.ühim bir neşre başladık HAR p 
rusbette mevcut İngilız malze - ..,.. 

(Sonu sayfıı 5 su. 4 de) , r ' 
yorlar. Fakat hiç kazanamıya -
caklarını kendilerinin de artık 
anladıkları ve içlerinden itiraf 
ettikleri muhakkak olan bu ga
lebenin eksikliğini Alman mil-

1 
Jetinin gözünden saklamak ve 
110n ihtizar dakil<a.sına kadar 
reva.hiri kurtarmak için onlar ıı 
daimi surette kurbanlar lazım
aır. Bu kurbanlar ne kad. r za
rarsız devletler anısından ınti
hap edilirse "zafer,, o k:ıd;ır u
cuza malolur. 

~~~arı keserseneyapacak- ı ı VAZİYETi 
1 

, , 

Bıınıı bilemeyiz. Fakat Bat- f AJ. k ti 
kanlarda bir Alman tehlikesinin man uvve e-
~ev.cudiyetine iman etnıiıı ~a- rinı·n haı·eketi 
''Jrra.er varsa onların veganc 
yapacakları ııey Yunanlılaıın v AZAN, 
kahraınanlıkları ıu tekraı· et- '· 
mektt:n ibaret olduğu muhak - E,,.•kli G.,..,.., 
1'.akuı. Yunanlılar sabahın ili. Kemal Koçer 11

1 
saatlcrınde o giiliin~ İtalyan • • 
ültımatomunu aldıkları vakit, Avrupa ceııup d,oğuıntnda: 
bit saniye bılp tereddüt ~tme- Alman kara ve hava kuv-

Pike uçuşlar - Stukaların başlıca 
evsafı - Alman tayyarelerinin 

sayısı hakkında bir fikir 

miştlr. 

Milli piyango 
dün çekildi 

Milli f'i,yangonun 5 inci t~ı~
tip 2 inci çekili~i dün Ankara 
Sttgi Evinde saat 17 de yapıl
Dlll! ve .,ekıliş saat J9 a kadar 
devam etmişti ... 

15 bin lira ka7.anan 6 nunıa
(E<o11u sayfa 5 su S de) 

NVVVvv-.~ 

& f. ~'q lıazu.lıklan ve tahşi<latları 
~ ~· ~· bütiin ba~ka türlü olur
'"'' ~~aeııaleyh. Almanlar Bal
~ ~ ei1; kolay zaferler aramak 

~ anın gözüne kili serpm<>k 
f "li IMıyorlar demek mecbuıi

~~~a' , l'l<leyiz. 
' l.'llı 

)'lll~, Balkanlarda, Bal-
) ~' 'ır. M;in bir tehlikedirler. 

~gilizlerı yıldıracak bır 
yoktur. Almanlar, ln

l!lo..:...~ _galebenin Bal -
•-~e ve Ege Jlllhil

ka.n,Jmıyacejmı bili-

Rumanya fati~i. A!?J:ı.nla rın 
1 bu zaferi temm ıçın bırn~ ya

lan söylemekten başka bir z:ı
rarlan olmamıstır. Ayni silah 1 
ile Bulgaristnnı d.ı fetlıt"lt .ler., 
Fakat bu "zafer .. !eri Almau 
siJiblarının !fevket ve azametine 
atfetmek malıir propagandacı
lar için bir Çoeuk işi kadar ba
rittir. Almanlar haysiyet ve is
tiklallerini dünyada her ~eyin 

llstilnde tutan milletıede karşı-j 
la§ırlanla ve kU1ılaşacaldan-

diler. dii.şünmetliler, vazıfcııin vetleıi, uzun zaınandanbcri 
sesıne ve vatanın imdadına koş- kuvvetli konakçı müfrezeleri-
htlar. Her hangi bir istila teh- nin hazırladıkları ınıntaka-
likesi hakkında namııslu bir mil- !ara kaydırılmaktadırlar. Bu 
Jetin yapacağı başka bir şey 1 kuvvetin miktarı hakkıııda 
''oktur. Bu gibi vaziyetlerde ancak tahminlere dayanan 
tehlıkcnin büyüğü küçüğü, clliş- 1 malfımat verilmektedir. 
manın zayıfı ve kavisi yoktur. [ Almanyanın Bulgarıstan 
Bütün dünya benim evime ta- ordusu, şimdilik hiç bir en-
a.rruz etse ve evimin içinde bir gele uğramadan Bulgar - , 
tek ki~i olsam va<ifcm sllAhıma , Yunan sınırlarına akmakta
sıınlmak ve dll.'10anı tepele-, dır. 

ektir (Soıw say1a 5 ""· 1 de) m • ,, 

m-,. Olhi& YALÇIN "------·---'~/ 

) .arcket halinde bir Ahnan tay
) 8.l'ffiİllio ~i .-e 88 Y wık\)rıı 
tiııinde bir tayyaı-e helezou 

ya.parak lnerkml • . . 

Gcç;<.n harbin başın<la Al
manya tayyarecilikte çok za. 
yıftı. Buna mukabil kabili sevk 

,... 

balonlara ehemmiyet vermiş, 

büyük zeplinler yaptırmıştı. Fa

(8cn&a 11tJ!/fa .+ IU. 4 de) 

15 -
lrtlSABAKANIN ŞEKLt 

Bu parçayı ke3ip saklayıruz. 
Son parçn neşredildikten son
ra bu parçalar bir araya geti
rilmek suretiyle meydana çıka
cak resmi, vazıh adresinizle bir
likte idaremize göndermek ba-

l har müsabakamıza iştirak için 
kAfi gelecektir. 



A 1 ha . . r oKuYuou 
nta ya ve val:1S1nden notlar D ı y o R K ı: 

18 Ura 

• Manifatura 
Gomrüklerd 

llar bugün 
Gilı' nd!lClaıie ~lml: Dl""fBemzi Ko il)== llUı~.t.a.n 

5 lira lzestllr mi? 

pavyonu 
.açıldı 

1 
wlerden 749 çııv ', d '-a 1". 

~~ ~ k MUKADDEME d ;ı." • mtı w lıq- de kıuııa.rothılı. ""'"""""""' lıı lı:ıı 9"'?'" p d fi ti a r ~ 1 m ca ıı 1 :n a ve i ' 
''Yeni Sabah_ o1ı:uv- wııı y.ı'tinnsi ,..,. tica- ~....,...,.-- avyon a U Z ıya a muamelesine dlln 00. ' · 

1 
-ı-

___ ~ ........,_ - .., • l:ıılıımuıı.a gure bir 'ş;inm, \ıir 
jibei, cazib TÖp<rlaJbr ,.P"'*k nıt. merkııııi ... 1ıu ııelıri,. memmım ç:ıtışmsk lıa.lc.la -- satış y p lacak Kahvelerin bugün taı 1"'1'. -ı 
.._ 'bir 4nadpbı " 'dne 9- Jlll kadar d& jlriıı;tHr =Bir za- m saattir. Bl:z kamarotlıız- 20 • • kanlmıısı beldenmclr:tee Jıarıldı.gım" ~ blltllıı tımidim manlar buraları. da · . ___ .. _ ı- . 1. 5. ma.ıı.if. atura lthalatçısmm. ~,,__._ """'rtilm. - ~- 'Dftnkil ınftwlıaou21la Baı;vclti-' lmmccltl:ı.r ve Ba7iekilimlı ta,. ~·~-JA™ .,.,., 
'ftl gayem güui, ,ıM ~ pline gııqntş; da ana Tumz 'D iştiraki ile lrurulan manıfatm& lunıın bu iı:nhvcleıin "tl ımza batlı ldL lla1andaıı. ~ Sabalıleyia aat attı bııçıık- oktot' Rclilı: Saydamm Mfındıııı kabul oJ.un,'\CUl.lardir. Türk .Ano . .,,...,......,.., ._.I l 

eı:ıtix ~.. 1ılJdr "*' ıaişti. 'l'e\ıekkali , 'bôy ta .iŞbaşı :?pıym", akpmhn lııtmıtml ltlıalit tacir.leriylc gö- Alıkııraya llU .zevat gitıııil _ nım ,...._ ,_ gccikilınlş e>lmagınm ııe 
lll<ı9Zll baliOO.. &ıran bil aa;itdtl -gin, plirli; fi:tia · yurda aut yırmi ~ '23- ~ek •rnıgmm izlııır cttiğ1ni, tir: Valdc )ıamntlskJ p:ıviyomı diln Vekiletin 25 çavallık ~ 1 

it5:joııi;ni:n lfgali >wızeıen- lı:lm ga.1ı:ayma:3 li 1an ııounı. da .sıra ile şer bu ammımı Ticaret Vekllati Deri itlıalılt birliğinden Ah- sa.at 
1~ ele açılmıı;t.ır. l4erJ.Jim-I ti için kırbtıl et • • "''y.ıtlatl 

m ......... ..._....,.._ •"rl=mek ~ Daha. nn•lı;ıadım ~: saat nöbet lıcklcyoroL de valı namm• vıili muavıni tı ,_,_,,_ - ü1 . ,.~., -"""~ ....- Salca 'ftlSli:aııiyle latanbul i,dhalti met Kara, Alber Kombi; Jll2.d&. 'Raşit "claı . örf' şnıa == goru meıneJı • · 
yııcıllııımmı lçiıl ddıMD Flzel - Burdıırdaa .!ntalya- :sn ~ 20 lelerine bildirildi"'"' _,...,_ ıı! eşyv. itha.lit birliğinden Ga- ' l -eı ıya komutanı j Kıılıve ithıı.Iit b'~liği itiıaJlı.· r 
bir yazı ..a heyecaa a,.tıııti cıG- Jlıı. .-ıee otaıa:ile, .pollt1 git- lira maaş ~ Bu 20 •- , _ namm".. yaveri, giimriik.ler .. baş- , __ ~·- .,.;...,'. __ _:. ;,.;,, 'ftıl' 
ab mubaklı:alı:tı. ıııe. 'Kanıahktıı. W gam- limıım iki · keıılliycrdu. mııŞtık. ııııroz N'ı;ıany&ı:ı, çuval ve kanar- müdürü Methi .Adcl< -''~"""' =w. --u .,-~""""" .,,..,. ,.....,,n ...,._......__ ...._ rıwzııiıı Bir ........ --'"'- ,_, - Elhııi2e !1.8 "- • Bu vl .... _, •• L." li;;.n.,1 ..,._.__ ' an, .. ~- maııteye aft h:ızı JnııruSlar1 '!#' v•~ .,_..,,.~- ..,... .. - -- ....... •v ..... ~-'--..... ....,. ___ .,_ t'-, 1 çe '.'"""""" ... ır ,.~en .,.,,...... m"'h.,f<>= "~--ud"""' -n---- ·"" 
W- heyecan, hem de miıtt bir m1:ımıi glhdi y<ıla çalı. il p:>.ra ile ........memezteıı anneli n.ı"""" .,, _ .,...""..,., .mu .....,.... w" .......,...., min etmiş ve kahvelerin ithlll"' .. .............-- .,...... 'birlilı:leri meıısnbininin hıim ..._. ııeddın Tanta.vı, Çay ve kaITTıe lstazı ııl Ticaret S . O- ..., 
Dr1k ve Df98 iı;l:ııdl rmvak1ı:at Antalya anaımda. ;, ise hef keslyorlm:'. ~., ithıL!At hlrli".'indeıı A.zı:ni T ve anayı hıış!anmışlır. Bu kahveleır 
memlclaıt aoıan tattinıcak. .,.. mıııızaraıan dllnyama blr;'lıir bu- Biz lı:amarotlar e11 .aşııg:ı iilirt. ha:ı:n'J.ıınmııı ~ :kendilerine ~ " ozım, daaı umumi lı:atibı, Cevat Dü- ikinci ellere v ~ . wJJİI' 
mınaa ııa gtilllnç, kıamGl ı4Jaa.. cağuıda.ı;''•wı b fırııa:tı · tıir.aileJ19 b.:layo- :ı;g edilmiştir. Tacirler, <lün ak· ~=::~e!~"1n~~ 2eil1.i ve polis miıdUril lıl'uzal'f4•r edllmŞ:lr. I~cler ~ 1 
lııriıı lan ııemıç W •aMk kaçınDa. nız. Gem en &ııağı altı, .pmki ekspres ne lstaııbUl jt,. Akalın"m bir mıiınessm fle gar kar i]A ............... _ d - jııl' 
meşt:ıa bir ı.a1e getiı:ecelı: -- Diye terilAh. ı 4 idare ~ lira er kır- Mıaounız. . . j ğrt, mukavva ve tatbikat bitli- ze:: 1 h 'bw ,,....,_ ~ ....,,,.~ oWQya ...., 
h ~ en.da baıluJıoıırdnm- mfidü:rtimilm qk oMmı &ır;ru- Bu ıs 'lira m g<iııılhıline ;ge- ve ihracat birlilclcri u- ğmdcn Kemıı:J lren ile Bora • ecı er ıızır . m-.- · nı k:thvecll.re ıvcrilecekt!r .,.. o.......,.. - trJ:ııdr mildil:ı'l1 sıı.. Bn bana bı gil2el tit'Jil'Be · bma::rotlanıı ne mmni itltlbi Salih !Baıızua.ğin • cnçıyan, otomobil ıve ıastikçi - Sabş şubesinm korde:liosııu na nazaran ~ fiya~ 
blit eylediği rOpartaJilın ıWk- Burduru. da m altı m1 ltadıır · y!l.lll- rdakııtinde Ankıınya git - leroen Rıfat Yalman ~ vuli muavini k miıı w dawt- yükse1rlij;-e ıneytıan verl!Irti)C'' 
lQıe dtınımı. ben im ım•keııdla gf!iııtermek flnıatw. Jnmındır- 'Cl1 mı!qıhr. Bıışta :wı- mifle!"dlr. ' Yılmaz, Manıcl Fnnko ham illere s:ı.tış yeri g&dlrilci!'ltir. çektir. Fiyatlar cclı:lsi gibi rf 
::arz~~~ =~?!.du.,· ~fu~ et!!jm!z 1 ıl ııak tttalAt hııi leıi, bugün saati uçuk ithal.At~ Dobeo Burada görüldüı;ilne göre şir- kilmlıı lSO. çi" 'H5 kuruftuı"·..ı 
.ııular .,_ .... ~~ ....._..,. bü~~'::: olan......-_,......_ '--·--· ._.,....,,,,., -!lı::uııca!:ıııi" ~- cyünlket, llAvrupa malıh:ıllrpamuklu ve 7~ çav-allık bu partidl!l' jll' 

-v -..~ ,.,...~ ,; .... ..,v_ ....,.._~ .. "' ...._.. sda 'l'icanıt Vekileti:ı:& bu- J A.bo, h:ık, Dik, 'Edvar. ""·-~•·- , ,.,. 
bundan daha cazib bir "fl!IY bul- indim. Acı yaşa- A................. a per:ı.ı:en- çuvalı nkıtra memurin ı; ... 
malı: kabil olmuyordu ~ y&IIlly8D ba gQliıı ti\r f.1iliği vıı.r- ae_ o~~rak satııcul..-tır . .M.al ithııl peratifi Vllflıtruiiyle AnkGI11 ı' 

Amm• di)'llct!ı ıilııi• ti: mış iti hu tıı.ydaııı ı..ın: ~ , edildlgı takdirde toptan tıatış- ru k:ıhvecılerine 300 çuvıılı 
- .Ana.dohıda yıızııııeıık " ınesindeı:ı bin at .bayırtı. Ban - .ı • ..;-.... il..!_ meclisini' ·n su ı .lardıı da t ı '!nıla.ı;ı.lrtı. nunı,. ğer vilav Uere ıHo çuvalı ô> 
:ı~!~~= =~ .... ~ tıMtalılda.rma.. lllC "th at esyası 1 ~ satış1arı.n en dikkete .de- İst:ınbula ~erileecl-tk. 
bıı kadar da bakar lı:i:'ıdük olur SoJıra gDittıı ı;ıehlr d!!_ I _ -U . . ger tarafı, llyatlıırm, Fiyat _,____ _ 

? UfiK !Kammpep derc:;i hapatı!ılılr- Bı:ılgnrıstand•lı:i son vazıyetj müral::abe koı:ınsyoııunca kabnll E"'- k / • fi 
mum;,. bilir!. Belki ya 1 gağe =~ma bir b~ tmı l!Olll"&, gok ağmar'lıı -glln- taba~d~ etmeden_evveı ~m- edilen ş:ırtl:ırdan daha aşağı ol- JCme ıya 
lı:ıı.dv hıkl .... nı• "" ı:- bir !».- her zamaa Mrin -yapım ey lıtr top antısmda lerdo Fsmnpaıııyı Sil lıutığı 1eltetimime ııevkeiillmek Uzere mıısıillr. BOylelırJe h:illm ~ka' d lı 
lmr Jı:örllmdllr belki. Jl'a.kat la- kudreti ?ar" ti eatle .,arüJme1rte ifil. Bmıun · ıizalııı.ıi yola çiltanlaıı 40 ~oulult ltha- mıı.gıızahı.rda ııa1lıı ıdlbğı Av- er Q l 
tımbu.ldan .Antal;yaya dikilen bunım için tıllıı im p işıkt:ır- için "teilhir1ıır ıılnımasmı va'li ve ı lit e§YP&l, 1ı&len 'l'urk - Bu1g:u- nıpa malı Jlmmn ~rla burada.- 1ı 
gtlzlerim adil cxayı g&;iyordn. bu'. Jediye '\'e vilayet iMilediye remi Doktor atfi 1üJ'. hududuıı.da lıeklen_ı~dir Bu .kiler =ısıııdaki fiyat f:ırlo gii&- ucuzla t ıl a cOI' :"1 ~xii.~ -:'8 ~ liııde ~"!ııı-dıır varid t ütçes: dar emnıtırıiııtir. mallarm, memleketim~ sevk • terilmi..<ı oUıte!1'kttr. Şirketin 
gün pç lııahrsam; .ı-ıerı ın,ka de niifua kAğıdıN:içhıdeııs&ıa 1--·bul -~11..ıı: Cezalandırılan diikanlar ~:._:-:..biç hlr.sebep gö- mayesi şhrc, 500 hin liiadjr. Değ3-menl Ofi51 
birlı;.i bu meftllu i.ııbJıecek, ya.za.. ğUiıdan lheriııdeld &ll ... aı w em""'"""". - • b . d 1 ki !1 
cak 21llUledlyordum da etraü &6 gazeteci oldıı,,,~ şıu. ı..taııt.ıa Şelıir uxılııj ann lstmıbul Belediy . m1lf~- 'Zanncdildiğine göre, bu 40 •1ye u er'n e namına ça ış ca 
nıcek halde değildim. Polise verilen bc=4 11amfi!c bun sııat 115 d9 Reis Veldli F leli Beyoğlu :ımntııJ..-nsmda 'bu- "agonlul< itha!At eşyasının he- aı· rf~·r:ı1-:or İstanbul değirmmllcrinin ~ 

"'itekim de'"'"""""""'- ft, ...__ ı...y..=---,·., ::çc~-=,. '-ı" - u .u•.~ T 'MahSııl"' '' WUJ~uuı;~ uau u...-t!!!-, ..... .,.,,.,,._ "' - - DcreliDiıı XnE ıwtinde +..mı.~. hm:ın 20 dükkanı --""~• 'XIÜZ hndudwnuzdan içeriye BeV.Jı: "' <l:IU1 .sonra opr.ık ~ • 
...._......_,.__ gibi' "-':>fi :m.i '-'• .,...,, ....r....ıı ....__...._. ~'- bir ~ ~.- ......-~ ı hlııll f!CDllilin san aylan mil- Ofi hM-"-~·&wı;- -._ --. ,..,,.. "™ ~ ... ~ • ......,,...,..., ~- Yali ~ Beled!Je :Rei&i •tııı kıımtıı•- mııhnlif .iııı.re- I edilmemesinin 11Clıebi, Bulgıı.ria- ısı namına ça -· meğar! .. Daha buraya (.A.J;ıtal- daveti k~da 'bldım. Doktor L6tfi Kırdar, ıç· timaı a,. ketlerinden dolayı cezalandır- tandaki son vaziyetlerin tavaz- nasebtLiyle deftcnlırflık taruıi- ıruştı. Bu. hususta değirnı~, 
yaya.) ilk g>:ldiğlm gön ve şö.)ie Au:ıdoln emniyet · ltında. ! liitın tahakkulcata azami yakın- ı le fis d t bil",.. b&ı- J1k arıostırma t.ec:rübesina "'"'"''k bir•--"""'- _ ilıtiy"' zaya nuı!wm lllnluda:ıi .'"""" mışbr. Bu d0ıt.-tn. birıne ..ıı .etmemesinden '!eri -gelmiı- la 1 er o arasın a anı~ -..,. ~JU -.r- ~ .... .-.. şa ·i meı;i için b'LZı tedbirler •·~ 1 
çıkar çıJonaz ellerinde birer kur vıı.r .ki belli BOD. derecede sevin- ~- 3 gün sed cezası vcıilmiştir tir. Bu ınalann pek yakında yo- .....,...aya >1aarnıumn:

1

ıs§ ve . ı 
~uon:e::..!?!':ı .=:,ız=-e :::~ k·-etti. ~h~~- Rnn-meı'e ~ tazı Ka . öyıün imar .planı la çıkanlac:ığ:ı 'ümit edilmçkte- aı:~tır~r:ilen i!DJre göre, tahsl- bu aa~ıihtıı.lı ''bnren tAlbi!ıı! 

. .,.- _,,. """ =• naddelerin aliikıırlr encümen- fuı. 'Vek!l ti :t(!r:ı'lt" dir. • . . lunm:ıı;a lııı.şla.mıştır. Bu ,p 
oldu. Hemen bir günde tam dört rruuyorlar. Bende bir hl\viyet !ere havaleııinden liOllıa vil&uJ . a . e. • 0! ve f> . .. . !atı gen kaln1l • ıns.Icy şu- ma.ya gore deilı"mcncner, ~ 

tari · hn.ım-1 "1Cl8L ile~, w.mkası .-ed;'-'- t ede- r'"" cıvannın ı.ıına:r plilUJU tııı;dik ~- eynır narhını suııstımal balerinin memur! ı.rı sa.at 18 e • ""'ttiikl . h ,~,0 1
• 

......._ . . "- k d' ... ~~ .,...,,... ve 941 mali yılma . - d" ,_ • 1 namına oo~ en er ıw ' . "'"""' n epsın.ı uc'llZ .o· ın· miyen Burounm ~ ve flıal . . . . . .. : niiŞtir. 'Vekilet p:Aııda bazı. ta - e ıyor1.,. rş kaıl çalı rıtk >nar- için o!istexı 70 r:ırıı ücret el' 
Jed;,n. Fakat bwtla.r birbirlerı- Emniyet Amici eın Diba.yet: &ıt. vıuida.t i:litçesının Dl~ dilfLt ~- Fiyat müra.kabe komisyonu, mal &')Tini temin edeccldeNlir. -'·tır To~"" -·'-ull-' of~ 
~ a~ ~~~~~~~i ~ __....~izi mazur giidlnüz, hak nı=e hıııhııtmışbt. Mec1•-=- . . cl . • beyaz ve kaşar peyııiıicrıne 1 "!er tanı.ft:ııı. llel'k!'dar ';;;~etle ı~;; ::::~,;-~ 

~~- sevkedilen varidat bütçesinin. afi.ş:ıJın belediy cnn ynpmnga narh koymaştu Ancak lıazı $ev ket bü•ü m.l.l ye lll'lPle- . • "" · eiJ"':. 
"1hstyeti ınetııcC!i}ıonıa diğsrij Diye beyanı itiar ederkm bütçe encümeninden gelen ee- mecbur olduğu C'"...aslı vazifeler kuns' elenn· •·--· •m"°"' '.de b f : .. t f"'" ed. n k '.1 . • . lilk un ı!ıtıy:ı.cını tcmın ...,. 
aır. ediyordu. der}lal itiraz ettim ve kendısiı. bıtb -beı;'n-.d alı "'"' h "tibnrla Dev ........, J>CJ=•~n u ımı e ..., Cl"' mcsaı er. gcrı hem de !lChrimiZdo un "" 

H.-ıydi timdi ":ı; ohm da. ueliıı • ""k _,, __ ,_ .n., • ., 1 mucı e, gıl9e:ll Belle arasımı · ~-~ u 1 narlı. üzerinden satbklan gö-
1 

kaJru.a ''"00 !"'ilmro :ilıtarl::.rıia · 

bu 
. .....,,_ ı •• _,..,,. - •- , "t · ,__,, ·--'~-·- Jet ş ...... A: ""'-~- -~· 1 · ~ .. - .,,. vnıınc:ıktır ,,, ışını.,........... çıkın balrnhm I niyetimi arseyledim. ~inim ... ı çesıne -:wuwan v ... ,...... ..mu- . · ".1nın "'."""""'~ """'"' .... ı- riı1müştür. Bu pt'yııirler, snlu lıtılurunu.ıı -ır. Badeına fevk&- • :D;-.. t~tan 1.stanııııl" 

"'1111.içln a.zıı.mi dikt'.a.t vei ki bu s;empn! k kcn- be~e111'.'"'.' •• ~ iti artyle ~~nl bır va.nl d.'1.t te:ıun et~ ve ıt:rzc oldUklıiruıd:m fireye iade ı;ebrp: n .olmaJıkça b1r n- ,_,,,a:,. lktı-· ın''-'''-itt,T\İ ; 
titızhltl.ell:n-cketi prensip itti-1 el.isi de Wi momııımdtır. tahsil edildıgınm ~ım.;yetle sının < n"TU o mıy cagına ı.w.ır .. ·tr 1 :ı.ı: . • t ""'"'-T~~· .,.... ......, . ...., 
haz ederek evveliı hUeyetiıni ve -O -güıı. ıkığn:ı :A..otalyay:ı in- örilldr~ ka deylOOik 'tiir kın-"; vcrdif;ini z h .e1ı.Jş- musaı ır er. evzuubalııs narh yın evr"',ı dititT aya devre<ID - mclrte yırplo.cak tenzı.föl 'flll 
800.r .. rla mak!".:ı.dımı gl:deınekt.o mek ve bir fuı evvel bvu.şmal< g ~ maB Yyıh b" ten tir ~izaha kM .. lil rek yalnız buz~anelcrdeki ltur.ı nıiyecck, clc\-relhlınıe rı:a:k nnı uı:arl 1tırm• tır 
ı:o - ketum davrandım. n-inı ,_ ...... ,ğlm -··"'--'- _..,.,

11
ek ı.onra 1 utçest • t 

1 gor c "" i1' ere raci oid»i!ıır.dan kDy m ı k t a r ı n ı ve aebenlt""ini ' · 
.,.._ lbLew ,.....,........ ~..,. 12.643.837 lira !arak 111bit 23 Un .. faslın 3 .. •. a.dd ·· .-~ "' " - • B~ tenzilit i• C:Tk (:> 

ayrı .ayrı . dinledim, herkestenl için can atryon!ımı. Baldngu!'1 ° t . _cu un~~- e:ı- fiyet atukadarla.ra b;Jdirilccek - §ubcl~r he~ ay ıl fteı-tla.rlığa bil· .,,,...,,ılan ~ ; • , , ıd3-
ık edip a.ra.ştırdım. En &- btr c.<toınab'l 4i<ı- .._ .,,,

1 
arka- ciuımıaktadJr. ElI1 tay tınıDasma ....,,..,.. veni- tir ,. ,_1__,, ,_,.. ,ı/ 

:SJ:~alftmatı da bu 8Ul'9tle ~~ . .iJ~ ~te"be.ri'~. mü- ı AflpJ muekei mıi.ştir. j--" - --- - uır~ce" en.ı.T. - - olacaktır. T ~~.:::. için ti 

. 

,,__,..; Aııta:lyıı. ,___lmeelr"- mdurumedigı"'uzAnüıı.tal~~ bit.i_re-J Bütçenin ıııUmkeresi esnıuım- -Zabıtıli belediye t:ıliıruıtnaınsııl --- ırıüı:ı rrliığiln..ı: 'l.ıazırladıl:l 
"u=u _..... ""'1 ,- , ,,....,. da ırl'işaj YRrldU mm meYCttt ol-. Şehir :Meclisi varıdıı.t hütı;esi- r- 1 ~ı · u• ıb daimi eıır-tt .• ~ ~n& bıılmmnus. feilaki.rlılı: bir rüzgtr hal'ifliği ile sürup ı:ııanuuıı dıılayısiyle bıı.z:ı azalar. ;aiıı müzakere ve k:ıbu!iı'1.dcn '\ wvk olunmuştı.;;. F z:ırtflil 

ia. '~'~bi ı...: ~ götürdü. .ıtünd 't'b tatbiki muş ıı."""":'. . rer .,._. ~up' !Şnbıı:taı: h«rllz - 1stan- unwı IJehebini mmınııl.ardır. .llOlll"a zabıtai bel !iye talimat- ı l!l""'.n ~ 
-lıer ~ hır .pnız .~ ıvaza lılildım aynlırkcıı 'ti tit:~ Bmıa belediye mnhuclıe mü-1 namesinin müştail maddelere ,. As'Le .. Jı' :;.,,.. v~rmı.~ .. t. ,, .3ı·u sı ·bevoô lanabilecektir. 
da meydan :-enneıııek ıçın malı:· paltolanmıza 113.!UOJOrduk. Bur clirü Muhtar Acar cevap ver· ait lıükıimlerini miizııkere ede- K 1 

' _ H 
1 ~ .O 7 "'u ':l .w 

ıı:ı mı ııe7.dirmeden- bUtilıı V&- durda ve aiındi yokla iken ae . beledi·....!- ,___ ile rek •--L.uJ _._.., •ir ..ıl L'1 zd ka)"ı kendi ~nndan ~ b:ı-vamnoıduı:c;a - ır.ııı ve ,...,.,, .ıuwunu ....,, ~·u. . _ gÖfÜroÜK erİnİ Sl lrtyôf l .Ş ~ 
mck ve ıırllsa.it fııısıı.tlıuı:la yua- bulunma81.na rağmen hissedilir BirJcnbinı..ısteı sıyrıldık. Ti..-ı Otomobilin harcketln::icn 'Bon-
rak tam bir ~ tarihini mey derecııde ·r sıcaktı1ı: Ha:ttiı ileri& mım bir vadi vıı orla - r& vadi ı;ılgın bır ııiizg'..ır süra
da a ~rmek cikuywııılllarmuz. palto biraz fazla ,ı;-eliyar .dersem suıda d& dümdil,z bir şerit, gü- tile .:::· ç.ılı:rek ycnidmı bir cı:.ı; Yedinci a<ı!iye 007.a ınahke
Lı bi lik.te belki miltt tıırihimlııe. mi!lıalağıı. etme.liğimc maıımı:o. müş 1birışerit · Vadi yolu gö-I ırllsileııine tırmaıuımk başlıyor. m • de- ~" uf 'r ptil &in 
:_ 11acıiz bir hmne · ııılaca:.:- Otomobilimiz Bnrdurdan u- ziıküyor. Oraya inen yol.. Bu Fakat burada ı:ıınnza.ra daha vaz.fcsıni suı · ntimal saçunclan 

askeri ml.!mn~lt.tmda bazı i>li
rüzliı i .len varın. ı. ı:;ımun için 
hay'ı tn şelenmı ı ve tam bu 

lşte hep'ba mıütsa:tla 11e bu za.-ı.-~.ı;a w.ı d~ a· ylikR- lı:anşık .irıaalı anr.:z:ide bir ııüril çok güzel ... Dağlar, tepe1.-r bile bakılmakta olJ.n Javası niha- sır:ı. ı: 
"""e uğrana ~.lışt.ı. ""!?er mu- len ve yüksele ~ Burdtır .zflrzeklar, helezonlar !ji7.ere'.k te- msruı dile mıi!ısı.'.;3 çekillen li!'il- ydt svwı -.erdi ~e tlıu iÇ ::ı.!ıit Senin gfııi bir ı.;ı..ç tan 
.,.., • """ ubundak:i dag ... 

1 
•fü:m t"""""' Gtrttan ......... ya- m;•lcr gibi. Hepsi muntazam, ol3:rak mahkfımiyefine kı!ra:r dalı0 ı.r Jı t• le o~'-erlik şu-

v .fıı:k ciltlıildikse ne mutlu '-- k~ ... n~nı ·-. """ ':' den .. - •r~.T~ - ..., .., ~ "" u.' Dfi . P..-:ıi Km-ok ~ ~ .,~ ..:wı.z-.. ~ ın: yamaca atılıyor.. ve hepsi mua:yyen i:'ir '1ekil gôo'"tc- vldi!ddj. bezi aratıp duru:rorau. Yine 
ı\NTALYA YAı. ,.,,.~ bız . e yükscliycırtı%. Biz'~ ~eı- yolım 'bir 11oırtasınC!aıı. bakı.boca ri,yoı:. . iıuıamey0 göre pol s Arif y 12Jım. .f.'akat ~ohla 

'l..-v di l:ı başlm1m dmıınrilı dumon. hem J:"lhlmiş, hem de gidilecek Bir ııaı>.t kadar ~ bu dağ Keın:ı.: i•·ıninde bir genci u· ı::utüriir.ltcn onar' _ ver'.likr. 
zuıı bir ~ Y. ~~da!l ıı gördü,."Umilz ve ırnıkt•n bık- ruruı yolun bUtünfıiğü ile hepsi yolunun; .inişi başladıktan ~onra I".'Üctdct takip :ve tetkik e~·.k- Y~k yı kurt.-ı.rdılar. lı;kri u 
~ ~~ik. En ~ tılrça Jrexıdilerhıe gıl'la (!uydu _ görlil.Uyor. hava ın J.:iimilcn d4,'i;, 'ği görü- ten SOlll"a l:ıir gün -voldu. 1: n- yoluna koydıım unlD -ın. 

;;,,,..., 1ız b"""" _,,,,_,_...,a .... " H r taraf ~'"" Çam. lü_vor. Sanki bu da""·r h:ı•ka bı·r disini ~cviM'lli"' · , ,,_ WJ- ........... ws.n ....... ,.--- '5U• nıyı:m Oıis.Arifi bu eözleri 

Y nlSab 

8SJ«LIK 
1 1'VL~K 
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TOrklyo Ec,,.bl 
1400 K .. VOO ,,.._ 

480 • 800 • 

-· 300• • it.YLIK 7110 • 1450 • 

a N_. 1!141 CUMARTEal 
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23 ~'1bet 11H 
Gi>n 6s, Aya. 'Y<l: 941 • -.., 1t1 
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12.19 
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'l.26 

18.85 

lkl...ıı 
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u.u v-
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ıc.40 Ennl 
4.47 ..,_ 

DİKKAT 

1>qa oldqğıttnuxıı hiw;etthn. Bir Çıan dolu.. e ~- çok düz- mıntaka.yı yukarı .Aıuı.dohulan - Hilvi;ıotiııi ?.ösier!.. i '!ı 'bi:rwı üm't -!ı =ınruş, 
tarafımız dik v :;arp tı.Jr sırt: gün, çdk temiz. Y-ıne bir kenarı aymyorl:tr gibi. Bııraı:ı ımıak... Diye re ml bir eda ile önüne ~ö%1eri ruırlıın:::ı$tır. F knt ne 
diğer yanıaız dimCik,yalçın bir uçunım, Te bir luıuan da sarp Yeni bir bahar vı<r Cıcek aç- dikilmiştir. Nüfus l 7-ıı:luıı >y!lp!llP l:i oebiıı6e 3 lil:lıtlan 
yar, korlrım!: iiir uçurmıı ve oto- bir crt. Virajlarda tı.ıyır tara-1 mış nğ:: !ar ... Te:n-ımilc Y<Jiie!'· uz:ıtıın Kemr.lin: hfü i c.t cüz- lfıtZ' p tnsı olm:tdığı ın 1 
ınooil d:nrmailiın, dinleıı:ınccbn Tını kıı.patan kısa, beyaz beton miş Ç~nler .. Jo'ilizl nmlR dnl- danını sıkı eıkı ıkontroldcn ze· -ezilip 1ı.. üJmcye J:ııış!3unş, 
60 kilo metre sünlllc bu 't. du aflar •. Uııerlerinde & "Z., !ar, ovalar •• ve.dll~r •'nl:ıa cok ı;irer polis .Arif: "'' 11 [l. ~ .•. 1 ~bi kıvnm ltı\TUD &rm kes- ;.,.,...tmi tqıy. an üç :ııtiçe le ha- uzaktan yemyeşil görlirrUyur. Bu -. · >ı·mek ecns.'.::ı anıdık':ırı. - '
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• -,..- - ~ Düş · · b Y efcr b dl vcrirı:li"n. 
kin virajlarını ltorlrunç 'ltıvn1ı~- r ;u". ini, yolunun bir-ı:a.mfınıiaki ya.r . un.ume akayım. alt t :ım:ak' Jl r :ı.ıu =· Lı -
la -alıyor. Camlara. · d:ımla '\'wye .indiğimiz zaman ,,o- karşı sırtların 'tmnııınile c;a.mlık: Dcymce ~a>:all Kcım 1 «ıı:111·- 'ter..cn ""'7-"''im. 
damla su; biı· ya1:mur lıiıııfuıi för vitesi değiştirerek artık ki- zümrüt gibi yeF.ifürle bl'zeli ir mış. ·~· _, 
veriyor ve acınıyomm; lometre slirati 60 dan 70 e, ı;on- çam omıaııı oldtı):iunu bütün - fc var canım'· Beni arı- ınoın•ıı . .A.l wµ;:ı X't'll' 'h. n 

- Yağmur mu yaQJ'91'?. rn 8() ve 90 a kadar yükseliyor. "enginliği ile gösteriyor. ya" kim imi;. Ne olcyar anlı- ·deri n bir kaç gün soma da 
Şoför Q!ftP veriyor b ı ııli.ı:le- :ı.ı:uttıı:ııl uçuyor gibi gidiyunız. Ufak bir virajı <OOn~ükten 0'ıılı"' l:>lr !:ere. i!C lira .dıtha ıgetirecei!hıi ~ıi. • 

rirne: Bu sUratllı ~ az -45 .daik:ı smrnı ise ... uzakta Ak enizfn ma Siiıleri ile 1101.is Arl len va- llcdcrek üç lira vcı"1J nı 
- Hıı:yır_. Dumııııh p .,,._ t!ıllreı:ı bu. UJlıUZU!I vadinin tam or- \'ilifi li' tiin ufu!ctu, ulı:'l--drla ::iy•li 60nn tur. kurtarmıştır. Fakat ~r Jki 

den geçiyoruz. Şose bu silsile- ı:thcl. şirin bir .köy öpüşen sıcak goriln sü ıle göz· Bu 1JUnle kaıijl; Jir:ı~-ı getirip vardiği 111r~dıı. mü 
nin tam b l:b bilasmdadır. ·r : ".Bucak,, burada her geçen !erin önünde açılıyor, 'Yayılıyor, -$ıın asker J· 0 cağı '.'llşsin. keı :mc: bir cürmü m~nt ya-
mlldı\ei böyle.gidcccğiz. dto duruyöm!\11'- Yolcular ve Ye sol tımıfta... -emyeşil bir ~u A Sf'.l!İ h::rıl harJl a.rattır.ı- pılmutır. 
Sık ıııJc 'lım:ne yaıı!)Onlz. Sağ ııoför için bir dinlenme yeri. yurt. .. Cennet Anailolunun 'CCn· rıyor 'ne =ın ndaııheri. Hııvdı Valıkemed<> 'lıütiin bu ııi· 

da 'BOlda küçük merta.!plc~Je o- Kı.ıyusımdan sulıtr içı1iyor, o- net bir köşesi: Yeşil ımllti gü- ha. bm yilrii ık gidı-lim. Ynk- li:.tıa sabit olan cürilm ü~ rine 
dun yüklleri ~.Yll!I J:CDÇ genç ooıobiliıı. kıııgm rlldyat.örii ha· itiyor gözlere. iş~ b ı An- s:ı aınirl~.rimizc!eıı sıınin ~ii- sııclu polis ııltı eya .rualıkiun 
köylüler w kadıı:ılar durup şaş- :ra.rel:lni tım..dıı. tesldııı -ediyor. talynihr. Bir zammılırr !iaman· ~iind~n dr.ha hir çok azar L'İt· edilml, .fakat -o.l<lıfı paranın 
kın, ilrkek merkeplerinin başlık Kilelik bııklral lnzdaıı yiyecek, lann gözlerini dikti~ ıve an tıe- me.v~ taall'-'Yıii ümiiz vok ettık. pok oüz'j olması "1ik;;a1ııe alına
lanm tutuyorlar. ir,ecck alınıyor. ufak kahvesin - itiz ıcy teshir i<:in ııı:n.ştığı biri- Ni!-ıayct viirüm•.ve lı:u:l:ı.illı"> rak hu cezanın yarıBI okaldırı • 

"'-""' ve bunların ~klmııı..... Niha~J.IGlf'ôr ~ bsti. Şim- den kah-..e. çay, .a.aaz tedırilc cfk Türk yurdu.. Türk;in oovgi- 1, lar ı:ve Kennı.l .de oldukça Hr !arak 3 a.y hapsine karar veril- 1 
•u dol!!Qfl h•t lHr ,._.,.et lal~• di tatlı bir .meyille .ıı.G '!sile- . olunur. Bfttibı bunlar için de yal lisi, göz bebeği olan Antalya.. \ hcye~ann. di!.ır.rıiwtilr. Çünk!i .mi(;tir. i 
odRı .. z. .aindm aeııiıya doğru iıüyon12.. nız 10 dal::!ka kan. '(!!°"" OOT) , _______________________ _, 
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Bir kaç giôr.'lEnh<'ri 
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ttm.:ıeri ~ 
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tur. 
Merhumun cemızcsiJı~ 

!ı ve Belediye Reisi P 
Liıtfi Kırdar Jıidc}ci1ır1i, 
Hikmet Onat ve diğer şıl ; 
erkimı, noterler ve ı.staPlı' f 
rosu avukatlıtrl ve ~ 
cok sevenleri bulnnnıu~;, ;I 

Cenazeye adliye, ııot ı1,.I. 
baro namlarına birer' ~ . 
gönderilmi.ş olup bu~~ 1 
hunuın mezamıa ..ı.ygi '14 
nulmı ur. Eerıdisinc . 
diler!..~ !kederli a~ ,I' 
ailesine ile tazişetl~ 
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Türk - Bulgar 5 a n ' a ta 5 Ü b j e k t İ V İ Z m 1 imtiyazlı .~ıı·naş!k 
Dostluğu k .. .-a • • d 

Bulgar hükfunetinin nlşiri a 1 '°3 e S 1 n 1 n t e n k İ d İ i[ellÇiler ?. 
efkan "Veçcr,, gazetesinde ta- 1. Belediyenin büvük b' r titız-
nınınış bir muharrir Türk· ,___________ c------------, ___________ _, !il< ve dikkatle yaptığı kontrol· 

Bulgar münasebetleri hakkın- 1 YAZAN: lcre rağmen lıfil8. ihtikara de-
da yazdığı bir makalede: (Tür- Biz gene - insafı elden bırak· • mıy:uı... hatta bizim varlığımız-' vam L'<len mütecasirler bulun-
kıye ile Bulgaristan arasında mıayarak - tenkidi tetebbüab- f J L Q Z Q F dan haberdar olmıyan da~lara) duğu gibi; polisin bu kaduı şid-
hakikalen ebedi bir dostluk mıza devam edelim de 0 hu.~usi taşlara, akar sulara ve ğsçla- ~tle takibine ve hemen ht>r gün 
devresinin b~makla olduğu- RIZA TEVFiK bır kaçuıı da yakalavıp adliyeye 

Sultan Hamit tah-
tındn kaim olaydı, yahut 1 

hiç olmazsa. "iyaseti harici: 
ye;ıi de\•am edeydi Balkan harbi 
meydana gelmez, bu sebeple 
harbi umumı de zuhur etmez -
di. Cen<ıvrede ge<;irdiğim harp 
~ek•riniıı iptidn.lann<la; Suli.aıı 
Hamide hiç bir 7.8.nl&ll dost ol
mıyım 'l'a.ymi.tı gazetesinin ~ 
ba.~wakaleı<ind;, "Sultan Hamid 
Türltlyenin bal!ll'da olavdı har- 1 
bi umumiye nıahal kalmazdı" 
mealinde bir hak sözü bulun- 1 

duğunu İsviçreli bir zatta.n öğ
rcnmi'!lim. 

nu) yazmatadır. bakış zaviyelerine göre tezahür ra, bulutlara ve denizlere. hfüa- teslim etdgı-· halde elaıı 0 ,,.,- ·'a ker beni bu hale koydu" şikiiye- ( ,_ "u 
tinden kendini menedememişti. / Türkiye Cümhuriyetinin Türk eden haklan tayine çalıııaJım. sa, cansız tabiat) a, kendi h&- burada dilencilere te:;adüf olu 

Bul Be Bah k 10
• ve ,_.,,_,.tı -·""~'"" •lf~ 1 nuyor. Hat"· bunların araların Bu şikayete bilbassa doruuıma Par yannamesine inıza- si anştınp büsbütiln bu- ..... uu....... ·~.r~·~ a ~ "" 

hedefti. Çünkü padişahı en zi - eıııı mertçe kovwası keyfiyeti Jandırmamak için (güzel ;ıan'at- - 5 - derek onu canlandırıyoruz! En· da hazan o kadar ~,tiı.np, o dt>re 
yade donanma acze düşürmüş • de ispat eder kı Türkiye, Bul • lann menşei) meselesini, başka gin ve durgun denizler bize uı.. ce arsız olarJanna lı!Hadül ol!!· 
tü. Bu sebeple donanm•m•~ Su! garistanın uzattığı dostluk eli- d· ı..... b .. yiik. ~ı.. daha .. • .. hır· sükün" et lP;nde (denn· bır· nuyor ki, iruoan acıdığın.fan, --. · bir makaleye b·~kıyornm ...,.. u ve ~~ mues- •• ...,... ham fk · tan Hamidin bilhassa gayzına nı samimiyetle sıkmrntır. Bun- ~a • mer et ve 'i" atirui~ıı de;( . 
ve vehmine dokunarak, otuz ,,.,..1 dan ba.~ka Ti\rkiye, şimdiye Evvel& (tabiati taklit) mese- sir bir belağatia (pek ıııahzu- düşünce} duyguım veriyor. Öy· sırf bı.; yüzsüzlerin dinci n l<ur-
ne Haliç bataklığında zencirben.tı' kadar her ne taraftan gelirse 1 lesini, kıeaca tahkilc ediPo, hiç num} diyebilir. Bu bahsi de ay- le bir zamanda günc.'in doğu- tulmak içiu - defi bela kııbH:n
olup çilrilmiiş ve nihayet Yunan geWn, sulh lehindeki herhangi olmazsa hallini kola""·.,..,·n.eak nca bir makalede tafsil edecek ~unu da seyredersek bir de . ta- den -elini cebine sokun ıw rı-
harbi esnasında. işe yarıyaııak 1 bır harekete derhnl mukabele 3

""'- olduö-n ... i,.;n bu kada.rcık bir ru· ldd k:ırsa gözü görmcckn 'veri ... r. 
h etıniıı ve hüsnü suretle ka-••- bir şekle sokalım: ,,_ " 1 c en güç· bir azamet veı Hele bir aralık kit:ııwıya u.-

aJi olmadığı umumen anlaşıl • ı ,.,...~ (Taklit) il (tasvir) · b ba işaretle iktifa ediyorum. Şimdi- haşmetin sihrini şiddetle hisse-' ' -
mıştı. Halt& bunun üzerine, ya- mıştır. e ı, u - diyoruz. rayıverdiğiru dünkü ~ün gcirdu-
nclmıyorsam, Aruııı.lclo fabrika • . Ukin Türk • Bu,_ r Beyan- hislerde hemen daima bir tutu· lik yal.nız taklit meselesiyle a- B ı ğüm nıan?.araya ağ'l!nı a~;k lü 

'SG 1 Be likad 1 (t · - · u ne demektir, bilir =iniz! n· alde •.••sa l'.ai~·-, sında "Mesudiye" tamir ve tec- f namesindeki imzalann henüz yor ar. n bu iki kelimenin mA- ar o an asvır - peın- Biz tabiatı., ancak kendi tee:3SU- .,...., """ 
did olunmuş, "Hamidiye" ve n.ürekkebi bile kurumadan Bul- nalan arasında ince bir fark se- ture) ve (resim = dessin) me- ı Biraz oturacak olduğum kü-

Çünkü Sultan Hamid Balkan 
itiüakıuın tahakkukuna sene -
!erce mi...ai oldui!u gibi yine ma. 
mnneat eder, Balkan ba.rbi ilı -
timalinin önünü alırdı. Burula 
şüpheye mahal verecek makul 
bir sebep göreınivorum. Hattl 
mÜl)ariinileylıi, harp dnlayısiyle 
ınenfaıu olan Se!Anilrten 1stanbu 
la getirmek için Almanya sefa • 
reti maiyetine memur l.(>riey 
avizosiyle oraya gitmiş olan da· 
mad Şerif ve Arif Hikmet l' 1-

lar .lstanbula avdeti lilzumunıı 
arzettikleri sırada bittabi Bal • 
kan harbinden de bahsedince 1 
Sultan Ha.midin "Rumlarla Bul- 1 

garlann ittifakına ıı.asıl ma - ı 
hal bırakıldı?." söziyle büyük ta 
accilp ve teeıı.süf izhar ettiğini 
Şerif paşa İstanbula awetinde 
hikaye etmişti. 

''Mecidiye" isimleriyle yeniden 1 gar hudut kapılarının bir ccn&- ziyonun, yeri gelince ihsas ed&- selesini tahlil etmek isterim. ~~~dempekrtir~esi arasından ffe ı tüphaııeye tam on sekiz dilenci 
iki kruvas;ör inşa etitri!ıni'jl:i. 1 bi müstevliye karşı ardına ka- rim. Resııam olan artist., tabiatı ruruz, e ! Ve madem ki geldi ve bunlar muhakkak çii-

Sultan Hamidin vehminin en 
1
. dar açılll'ermesi karşısında Tür- O l.ccesiiratı Ye intibaatı bizim ter, üçer, dörder olarak dohtHı-

başlı kurlr.ını olan donanmamı. lriyenin kC'ndisinc uzatılan elin San'atı (umumi bir lisan) di- loopye ediyor, taklit etmiyor! vicdanımızdl\ vukua getir n • yorlar. HeıJ>;i d., lillrlın, eksen· 
"1D üçüncülü~ muhafaza ed&- samimiyetinden şüphe etınesine ye telfilcki ve tarif etmiş olan Evvel& bu farkı kaydedelim!. ne olduğunu hiç bilmediğımiz _ ~inin .lcucağıncla henfu: bir kaç 
bil.-.,eııi -muttariden ve nılrte -1 gücenmemek lazımgeldiğini estetik mütehassısı İtalyalı (Be- (Cansız tabiat= nature morte), tabiattır; demek olur ki (tabi- aylık çocukları var. Boyunlan
madiyen hruııl olan t..rakkiyatı Bulgar komşularımızın teslim/ nedetto Croce = B. Kroçe) nin dedikleri, taibat, insandan ve at) namına, bildiğimiz şey an- nı bükerek kapının iç tarafına 
bahriye ve bu terakkinin isti! - etmeleri icap eder. Hele Bul- bu telAkkisi çok doğrudur. Bu canlı hayvanlardan bili manza- cak onun intibaa.tıdır, yanı ken- dikiliyor ve kuru.şu alnıadan ~ı-
zam ettiği ağır m33raflar sebe- gar meslekt3şımızın: ''Türkiy&- akdire ralar, ve panoramalar tasviridir. eli teeısürlerimi.z ve haı.iltı ~ıhi- ı kıp gitmiyorlar. 1ca~erse 
biyle-- gayri mUmklin olmakla ye karşı hattı hareketimiz d&- t göre, her san' at ~be- • · yamn sant bekleyenleri de olu-
bera~ hali faaliyette hüsnU ğişmcmiş olarak kalmaktadır.,, sinin kendisine muvafık vesaiti : Bir tabakta bir iki elma, birdi- yerufadir. Felsefede silbjdcti • yormuş .. 
muhafaza ve imkan müsait i demesini anlayamadığımızı söv· ifadesi vardır: Resim, çizgi ve !im karpuz ve yahut bir vazoda vb.ın meslekiııin esaslı aki<lr~ I - Ayol bunlar de nedir? 
olduğu kadar tamir ve !ersek mazur görülmeliyiz. ZI- {gölge ve ziya = Clair • obs- bir demet çiçek gibi şeyler tem- budur. 

1 

Diye sorduğum kitapçı yüzü-
tecdid ve hatta tezyit cdtlmeıri. ra ortada takip edeceği politi- eur) ile, yağlı boya, türlü türlü sil eden tablolar da 0 kabilden- Bundan evvelkı makalelerim- me gülerek baktJ ve: 
pek milhim bir vazifei vataniye kayı tespitte serbest; dostları- boyalarla, musiki, yalnız nota.- dir. Bu gibi şeylerde bir huınısi de (animizm} den kısaca hah><&- - Bunlar bizim gediklilen-
idi. Padişahın uzun bir milddet nı, düşmanlarını ta}inde muh- ı;eki derken bu keyfiyete daır bazı mizdir, diye cevap verdi. Hiç 
bu vazifeyi vehmine feda etmiş I tar, hüllisa müstakil bir Bul- !arı, ahenkli bır surette tPrtip &- 1 ve vaziyet olursa da, hiç bir hafta ofuılerini şaşmazlar 
olması feci bir feJB.kettir. Zira j garistan kalmamıştır ki Türki- derele, şiir, (birer fikri tazam - bir (eda= expircssion) yoktur. şeyler söylcmi~tim. Şu tahlili- ve her Allahııı haftası bugüıı, 
Karadeniz, Akdeniz. Kırnuzı de- yeye karşı güdiilecek siyasetin mun eden) kelimeleri bir ahenge ve olamaz; zira (eda), ancak mize göre - yüksek ana.siyle l;u Raatte tam küçük bir ordu 
niz ve Umman deniziyle Ege ve değişmemiş olarak kalması uyudurarak yazmak ve söyle _ hayatın mAnadar bir (tavrı ifa- bir artist - eğer res:ırun ise tabi- halinde geçit resimlerini yapar, 
Adriyatik denizleri sahillerinde ı' mevzuu bahsolabilsin. mekle bir şey ifade edebilir. Ve de)) sidir. Halbuki, biz ins:ınlar, I atin man:ııı.ralarınd.'Ul birim kop- kuruşlarını alır. giderler. 

·mülk .ımJıibi olan koca bir dev- Biz kendi hesabımıza. Bulgar ed rk b. ·"-·- .,_ • - Kaç kiiıi tutar bunlar•. 
blı sebepte d 1 dır ki he ·o· • - hiP hissi·~+.mız[a l\lakadar ol- ya e en ıze, Y""=• ""~· taş, - Kırkı, enı·yı· bulur. Kaldı ki Balkanlılara Tür • 

kiye ile muharebe cesaretini v&
ren ve binaenaleyh harbe saik 
olan ahv:ılden biri Arnavutluk 
ııeferi, ikincisi İtalya harbi idi. 
Devletin zimamı Sultan Hami -
din elinde bulwıaydı ne o sefer 

1 

VUkua gtlirdi, ne de o harp_ 
Çünkü Al'llavutlarn şikayet se
bebi verilmez, çünkü Trablu.t 
garp müıfafamsı terk olunmalı: 
ııöyie d uısun, ihmal bile edilmi -
yerek 1Wyanlara tecavüz için 
kapı açık bırakılmazdı. 

Faraza bu millnhaza.ta rağ • 
men Balkan harbi de, harbi u-ı 
mumi de Sultan Hamid ahdinde 
rohur elmlıj olı<a.ydı padişahın 
devlet ve milfoti o müthiş ha.rbi 
umumiye sokmaktan bütün Jruv 
vetiyle tevakki edeceği şüphe • 
den berriycli. Çünkü bidayeti cu
lüsunda Rusya muharebesinin 
fecaatine ~it olan padişah har 
bi o kadar çirkin görürdü ki 313 
tarihinde Yunanlıl:ı.rın arııızJık 
demek yakt!jan, tec .. vilzlerlni 
de! iı;iD günlerce muslihane bir 
çare aradı ve nihayet tehlikesi 
yüzde bir derecesini bile geçmi -
Yen bu basit harbe bile zaruri 
olarak kerhen muvafakat etti. 

* Sultan Abcliilazizin berri ve 
babı-' askerliğe verdiği &- I 
hemır.iyet ve ettiği himıet in-, 
Ur olıınamas. Hal'i muamelesi
ne aı;kerin ve donanmanın işti • 
ralc etmiş olması Sultan Hamit-ı 
te acı bir hatıra bırakınŞ:ı. Nef. 
ilini ve tahtını mild•faaya kif&· 
Yet edebilecek bir kuvvei wık&
riyeyi hWııeti mah~ll88.8llla a • 
:ırması; donamnayı da iç Haliçte 
'.lellf'leree hapsetmesi bu hatıra 
3e milteraflk olan vehminin es&
fidir. Hatta Sultan Azizi hal'et
mek için Suriyeden Tilrkçe bil
mez Arap ask.er ı?et:inniş olduk 
lanm unutmıyaralc Yıldızı mu
hafazaya memur olup ikinci fll'-1 
ka denilen askere Arap ve Ar -
llavutlardan mü~ tabur -
!ar da ilav.ı etmişti. Bu ikinci 
fırkanın zabitleri ve efr:ıdı eltafı 
&eııiyeye mazhariyette mümtaz 
ve bu sebeble sairle!"ine ınahsud 
idiler. Rumelide zuhur edip ko
~ bir imparatorluğu on sene 
lÇınde ufak bir hükfunet haline 
ı:etiren 1908 ihtilA!inin mnvaffa 
kıyeti sebeplerinden biri de bu 
Udnci fırkRrun mtl.i!U-fit olduğu I 
m limtaziyettır. 

Askerin idare ve tedbirinde 

~~r~~n~~ve==I 
fıtratındaki yararlığa ve 7,abit 
lıinin hamiyet ve şecaatma halel 
gelmediği 313 tarihindeki Yu -
llan harbiyle sabit olmuş; fakat 
l3U ihti!ıi.linin hasıl et-
tiği eritici ~irin veba -
illeti Selii.nikte elim bir rcz&
letıo ve Kırk!Arelinde mantlksız 
Ve Şerefsiz bir hezimetle biten 
naıkaıı harbinde meydana çık -
lluştir. 

Jet donanmasız kalırsa kendini lromşubırunıza acırız. Zira bu n ° ayı r ı- " ,,_ 
tek ay:ıklı bir insan kndar bile komşu millette daha fazla va- rinin ifade hususunda kahiliyett ,..,vvvvvvvvvvv-.vvvvvvvvv...-.. deniz, bulut, şekli resm~tmddc - Polis bicyy demiyor mu., 
müdafaa edemez; daima başka.- taruıeverlik, daha engin yurda ayııi derecede değildir; ittihaz &- DOzeltme kalmamalı, 0 manzaraları ~ey - Siz şik&yet etmiyor musunuz? • 
sının muavenet ve hiınayetine bağlılık umardık. Zannederdik decekleri mevzuat itibariyle ka· rettiğinıiz zaman - ıruıaıı oldu - Dostum vüzilme derin derin 
müftekırdir. Halbuki "Ümidin 1 ki, onlar da hürriyet ve istik _ biliyetleri de ayııi derecede g&- Diln gazetemizin bu ütun- doğumz<lan dolayı! · duyduğu - baktı: · 
kes zaferden gayriden imdad 18.- J Wlerine bağlı Balkan çocukla- . d ğildi. • ,. .• h lannda intişar cdc"ll "Hayat ve 1 muz halfıtı r.ıhiyt-yi de -rn..:ı:~t- - Hayır·-
zım~a" sözü en'-as için oldugıı" 
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dır! Halli nış e r; mt-se... şı.ır, er ti::i şekiller vas tı · I ih ' ""' rı ar. uki bugün kom- den '--'---~ bilir. ünk. ü i.atiklfiliıniz için ahdimize bai!- " . ı ·:.sıy e · s33 j Cevabını verdi ... 
gibi, ve belki daha ziyade akvam ııulanmızı sakalı başkasının &- şey ua.u=ue • ç va- - edebilecek bır (hüner Rihirbazlı- - Neden? .. 
. . d b 0 b- ·-·k . ·ıa; be .. d 0

' k !im 1 hyız,, yazısuun ikinci sütununun ıçın e ır ""'' attır. tine vermiş, caıılı birer istihsal sı yam soz ur, e e er- ğı) da göstermelidir: yanı, yap- Dive sordunı. Bu sefer de gü-
Sultan Ha.mide isnad olunan makincs:i haline gelmi~ bir küt- dir; hemen her şeyi bir keli- beşinci paragrafında tertip ha- tığı esere kendi heyecn.nınd!ln lüm•emr~c ba.şladı. Ve kısaca 

nekair.ten biri de terakkiyat ve1 le halinde müstevlinin emrinde meyle ifade etmek ve her ııeye tası yiiziİn<len bir kelimenin da bir neşe katarak, biraz ruh eöyle dt•yirnrdi: 
maarifi garbiyeye husumettir., çalışır görmek gerçekten ha- bir isim takmak mümkündür; yanlış dizilmesi mAnayı tahrif ve mana verın~lidit". - Çünkü bunlar imtiyazlı eli· 
Fakat, mcmleketinrizde mutla- zin bir milşahededir. halbuki musiki sade hissiyat Ii- etmiştir. Mevzuubahis parag- lencilerdir de ondan ... 
kiyctten meşrntiyete müdevver. Lakin ne çare ki bu mutav!lat rafı dogr" u şekli"le aynen tek- Snn'utıa :.ubjcktivi::ııı. :Cısa· MURAD SERTOÔL U 
mekteplere nazan tetkik ile ba.-J gönil! riı:asiyle oldu ve Bulwar sanıdır. O da ancak en derin ve , ca, i.~te bu ~iiı\rb:ı.zlıktır. B\llla ------=====-----
karsak derhal go"-''•·"·· ki, mil _ ~ umumi hissiyabmızı ifade ede· rarlarken muh:ırririnden •e o- . 1 • ~ ~· vatanperveri Bulgar toprakla. ve tamaımy e '.copye etmek 
heııdis ve topçu mektebiyle melı:/ rını çiğneyen müstevliyi alkış- bilir, (hüzün ve sevinç, ııevk, lo.uyuculanmızdan özür dfüriz: mümkün mü! Bu 8uale gdecek Bir talebe denize düştü 
tebi tibbiye Uıızimattan evvel !arla karşıladı. Hür ve müstakil neş'e ve yeis) gibi, yoksa (bu- "• tatürk ve ondan terbiye fakat bakalım, tabiatı ayııiyle Refik i"minde bir talebe dün 
mevcuttu. Sultan Mecid. mekte-

1

1 Bıd · t ·~--" gun·· bır' dost.,-un 0··ıdugun"··· u·· ha· ·•-·· arkad• 0 lan esasen hakiki' d ı bi he.rb bahr. ııl gsrıs an ı......U bakımından ~· ..,.,....,. '"" yakın a misaller verec-eğiın; eğle ü~~ri Haliç vapurlarından 
· iye ve ıyeyi, s tan işin asıl hilzüıılü, anla.ııılıııaz ve ber verdiler pek meyusum) gı·- sulheudurlar. Bu salabetli aiti- k ı d 

Aziz mektebi sultaniyi tesis et-' ma ·a e:n c mp veı'('Ccğim, 

1 

birinde yolculuk C<krken müva· 
tiler. Sultan Hamid ise 1stan - tlmit kıncı tarafı da işte budur. bi bir şey söyleyemez. Fakat delerimize genç cümhuriyet ta- Ciinye: zrncsını kaybederek denize 

A. C. SARAÇOGLU h ıın' tt11 h ,.., ·· ... rih'm'• e bilyük ""hittir 
bulda mektebi mülkiyeyi ve ida- "jAİİİİi~ti~,_aiİ~~~~~-er-s~~·;i n ve a..... şımu.:n ~ n v.. • " Dr. nıaa TEv;.·m c üşmü.~. kurtarılmıştır. 
dilerini, villiyet merkezlerinde l.i! ·~"'~~~~;:~;.J~~~~~:iiıi;Şi~~~jt~d;~~~~~~~~-~~~~#t~~~~~~~~~~ kC?.allk idadilerini, !stanbulda ""'"' J!ll 
da.rillmualliminl ve darill.mual- 1 Hampshir, Yarmut, Sidney, am 
limatı, mektebi hukuku, mektebi Melbourne, Ciıikuma (Japon) ~~v1 ük filonun blskütiln kru -

b kte 1 Zemshug ve Aııkold (Rus), ı.azor eri Norveçle oçya sa-nevva ı -me p ere muntaza- h ·ıı · 
man devama meşgale ve halleri ' Psyche, Pyraınus ve PhilomeJ. ı en arasındıın, iki saf üzerin-
mii!Jait olınıyan memurlar için- Bu on gemi bir ay içinde tam den hareket etmişlerdi. Bu iki 
ı; bir faaliyet ve muvaffakiyet Fafın arasından silratli bir Al -

san mektebini, sanayii nefise :: ...... _ ... .,,__,, man harp gemisinin sızmasınR 
mektebini, ticaret ve ziraat ve {""""'"""""'" • 
baytar IMkteplcrini, sana,,; w Uç bo• gemi harekat ı · 

1

. mani olacaklardı. Biz7.at büyük 
,. "' ( Y E N 1 SA B A H) iN BÜ V Ü K S j y AS i T E F R i · • 1 filo şinaıe doğru hareket et -

kız sanayi mekteplerini tesis et- edemiyor 1 •----------------------------------·_ ... _...,__ mi.}ti. Şinır.li Amerlkadald. bir ti ; bir çok yerlede "iptidar• w • filo, Nevyork limanında bekli _ 

"rüşti" denilen ilkmektepleri Bahriye birinci torduııa yaz • B o o D ı• z L E R E yen müııellıih Alınan ticaret ge-
vücude getirdi. Suizan edildiği dığım mektup şu idi: milerini kolluyordu. 
gibi maarifi garblyeye husumet ı ilkteşrin 1914 İki eski sa.ffı harp gemisin-
ve Türklerin Avrupa medeniye - "Boıı olan, fakat, Kalkuta - den Glory ve Majesüc te hücu-
tinden ınahrumiyetiııi iltizam et.. dan sllvari kıtalannı taşımı.ya ma maruz kalan yoldan uz&k-

:fı~ ılı~a.a:1: :v~ =~~~o~~~8: Alman korsanlarına ve müstemlekelerine ~~~~ye~~~[.;:' e;;:~e 
ımz mekteplerin tesisine çe.J!Ji! • den geciktiler. Bu hal, Bom • k h rakip olan amiral Hornby yo -
maz, biUlkis bunların kendi ken- baydan gelecek süvari ve piya.- arşı arekat !un mühim bir kısmında kafile 
di!erine teesslis etmelerini bile de kıtalarınm naklini de gecik- ile beraber gitti Nihayet Prin-

~e:rme:"1i mAemlvnıpadaeketi!ii:edhuen~ tiriyor. Kabine bu meEele ile fif !ı:ruva;örden birini ta.ııuTuf ,--Y a z a n .· --....... dan geçirilmel~ı-in.i ew.retw .;e cess Royal büyük filodan ay -
ciddi surette meşgul olaralt ctınemize hfu:lim olacaktJr. , karar verdi. Mak.'<:Ld eğer icn _ ıılarak Atlantik denizinin or-

lulünil terviç etıneseydi yaşlan - hususi bir kafile tertibinde 18· "Adedce üstiin olmak lılzım. beclerse, Ol"-\daki 8ı;ilere karsı tasında kafilevi bulacaktı. Bu 
ıwş kalem efendilerine bile Fran rar ediyor. Elinizde bir kaç g&- Fakat bu korsan salgınının da v '"• • ı bu askerleri ku!lanmakti. Böy. suretle ba.şkuİnandan Jcllico _ 
illZCa. öğretmek için fazla olarak mıırunın: varrefımak? aEtini~~tebmmu _üçı·çboşı·n Em-ge- önüne geçmemiz birinci dere- • 0rç1 lece bir çok kan.,ık p!~ ha- nun iki tar.ıftan kuşatugı· hat-
bir de 1iaan mektebi tesisini dü- cede ehemmiyetli bl k r· t · r ey ıye • zırlandı ve cenubi Afrikadan ge- tın ara.•ından bütün Alınan kru-
şünmezdi. Fakat bu meseleyi dene karşı taarruz hareketiır tir. Gemi kafileleri hareket et· 48 len .ha.be. rler yüzünden bütün ~a7.örleri tesadüfen savuşup 
biraz daha tamik edelim: ri inkıtaa uğnya.caksa. pek mü- tikten sonra Psyehe, Pyramu.s, kafılenın. Kolomb?ya gitrıı<::si (ık•alar bile hepsine mukabele 

Sultan Ham idin ciilfuıu ipti • teessif olurum. ve Philomel gibi 3 gemimiz Y &- geniş ve kat'i, hem de en az =edileli.. . . . . . . edilcbilecelrtj. yal ruz Princess 
dasından saltanatuun ilk nısfı Bence bu üç nakliye gemisine ni Zelnnda. sulannda ne iııe ya- masraflısı, netice olarak en çok .. Kafile ilkte~run binncı gu- Royalin hareketi he:rkesten gız· • 
nihayetine kadar on altı sene bir gece, bütün 18.rnlanın sön - rıyor? istifade kabil olarudır. nu hareket etmişti Hent;z K,• . 

1
. t t im . .. .. . 

zarfında memleketimizde maa- dürmili< olarak, bütün yollar- Bence Avustralya ve Yeni Z&- V.Ç. Jonıbaya varmad Sidn h 1 u u u~cu. _çüuku ken<li kı-
rifçe haaıI olan terakkinin ne kıı. dan uzak hareket etmeleri - landa kafilelerine refakat et • Cenubi Afrikada isyan gemimiz şikiirım a~ue ettl A a.ry' talanmn. ııaklı':d" çok büyük 
dar mühim olduğunu anlamak ni emretmek daha doğru olur. tikten sonra Hind sularına ka· vustr~lyalı ve Yeni Zeıa;,d·tlı bır cndı~e ıçmde olan Ka • 
için, baska taraflıtrda, başka d:il. I Hepsinin sapa.sağlam kurtul - car .gelince bunlar da. Em~e.ne . 1~ illı:teşrinde de şunu bil • kolordulann da Cenubi Afrl . nada .hükümeti bile bunun ha-
şürıcelerle izhar ohınup zihin- ması için bire karoı yüz şans lrarşı ~ıkan yedi gemıye iltı - dırdim: kadnn ziyade :Mısıra faydalı rekehne mmtrız bulunacaktı. 
!erimize tılrılmı• olan ezberleme vardır. lı~ edebi1!1"ler ve böylece gemi- "Sidııey g"misi, Avustralya.ti- olacaklarına karar verildi. Bu dehii('tli kafile 3 ilk teş-
fik.irlerden treerri.id ederek, key-! "Derhal bana teltlifleruıizi bil lenn adedi. ?.na çılcmış _oluc. !ara refakat edecek ve derhal Aıl erikadan Avrupayd rinde denize açıldı ve on ı;-iln 
fiyet ve kemiyet itibariyle. yu- l dıriniz. Hiç şüphe yok ki bu nak ~;ret ~~tun bu geınıler ta- Emdenı kovaJ.:ya.cak~r.' .. ' sonra sağ salim :lfanş d<·~•zi 
kariki iki tarih arasında maa _ Uye gemil 0 ri hareket etınelid\r. başşutlennı tamaınlaınadan Em Bu darbe gorükcegı uzere, koca bir kalilı;ı medhaline yakl~tJ Bizim . 
rifı;c ne fark oiduğunu bıli~tik- Şimdi .'charnhorı:t ve Gncis • den ele geçecek olursa Königa- yerinde idi. Yeni Zelanda· bil- . . .. .. · ın • 
ra arayıp bulmak ve ona göre ıean (,\lman koısan gemileri) bergin avına tahsis olunabilir· klımetiuin haklı encli.şeleriııi Şiındı bir de I\:anada. L'rdu . yı.ümiz butun ha?Jr!ıkları ya-
ta.kdır ve hükmetınek !Amndır. Sosyete adal11nnda mıhlanıp ıe:.. :"-ksi takdirde, yani evvela ~ille için plıinlarda yapıl~ ta- sun_u~ ~erika:.lan Avrnpayn pıl~uş olan Poztrmot ~anına 
Zira, Sultan Hanı.idin maarife kaldık:lan için Sidney ve Melbo- Konıgsberg le geçe-:ek olursa diller, A\'U.Stralya kafıle::ırun gecınlmesı, Atlantik denizini Kanadalı askerlen ihraç et-
dıişmaıılıi; d.'1 tJpkı hoııhar urne harp gemilerimizin A vust- hep•i birden Emden ilıerine yü- hareketini ik hafta geç bırak . gecıııesi icabcdiyordu. Bu 25 roektı. Fakat tam bu kafıle li· 
bır za1ım gibi ııöhreti k!zibedir. ralyl\ sularına. b!l.ğiilllmasına rür~: Okyan~~a iki, Uç tı. Fakat Lortl Kiçn~rin fikrin- bill: kişiden m~ke.p, . Ia:mt iyi nıana gireceği S1rada Frun~ı•-
Burada ufak bir istitrada mü- liL"'Um yoktur. Sidney de Jiğer ıremı ile harekc?n hiç bır .~ay- ce ~un ehemı:ı ıyeti yoktu. Bu tahm ve teçhiz edilmiş kuvvet lann Cherburg lıınaru acıkla-
saade istiyel"t'.k diyeceğim ki: iJç h11rp gemimizle birlikte Em- d~ yoktur. Eğe: knıvazorle- asken kıtalar lazım ohn tali - 31 .;enıi ile hareket edecekti. rında bir Alman t.ıhwlbahiıi • 

Bu sözümtin bir çok zihinler- denin taldbine memıır edilebilir. nmızın sayısı sekiz veya on o- mi Avustralyad:ı da yıı.pn.bi!ir- Bunlara Ter Ni:iv'lln askeı-i kı- nin dolaştığını haber aldık. Di-
de gayri IDl.''JMI olarak yerleş"1işJ Melbourne Avu~tralya gemi !ursa ve bunlar birbirinden on, !ereli. 25 ilktt'ıırhde, tam bu 'ıa- taaları &rmııddaki bir İngiliz ğer birinin de Vigt adası ·ıçık-
ezi><'rlemelcrden n kuvvetlisiy- kafilesiyle birlikte gelebilir. İki ynhud on beş mil me.<ıSıfe ile ha- file harekeL e.:!cce~i sır.ıda, ce- taburu Lhlıak ooccekti. Hafif lnnnda göri.iD.düğiinü Porııt . 
le muanz olıiıığanu bildiğim için f\us harp gemisi du kıfilcye r&- ~kı>t ede<;ek olurlarsa Emd&- n:ıbt Afnkada çık~n isvan yeni kruvazörlerden nıürclcekp bir muttaki müdafaa fi!otilliimız 
1'll satırları okuyacak olanların fakat '.'~elerlııi bitiıin~e on. nın lınrekatı haJı:kınrla mali\ bır k~klık iimıli oldu. fi'o bu kafilııyi himayeye mc • bilıiirdi. Bunun üzerine askeri 

Sultan Aziz zamanında lngil -
tere ve Fransa donanmasından 
Sonra. dllnyanın üçüncü donan -
ll_ıası bizimkiydi. Bu padişah f&-
18.ketler mebdei olan hal 'ini mü
~kıp, halefine yazdığı mektup
"' "elimle tıi!Ahbuıd.trdıi!ım as • 

on dört sene kitabeti hizmetin- tar da ıHıhak ecı b" ~yle ~ mat toplRr.tP bunları bırlcştır Kahıne Yeni Zclanda ve A· mur edileli. Fakat kafilenin asıl miilahaz:ılar ne olursa olsun. 
de bulunduı,~ padişahı müda- deni aramak avın l ~:edi gemı n_ıe~ ve du~man kor&>n e •· ~tralyadan gelecek ~kerleı_-ın himayecileri daha uzakln.rdı bütün kaf'ılenin Plimut linıaru-
fııa etraek tstedi• ime hr..mletme- ayrıl.nıı~ ola.c~k ve Kl\nı~berg runı_ ~kalarnak şan.sırıt 1ct' Suvcyş ~n"l.:ı.lından degıl, Ainl:a ve çok daha kuvvetli unsurlara na çevrilmesinde ısrar eltik. 
ıe:nni mllsteb'ad görmem. korsan gemısıne ayrılan ıır ha- oebiliriz. Bu tedbirler hf run cenumındaki K:ıp burnun - daynn•yordu. (A ~ 

( A rlcıı8t u-:!r} - r lnBl ~1') 



Oı-tahlrta bir an için stil<ii -
:ı:...»t h=loldu.. H k:ıs lafa nere
den baı;:lıyacağ1:n i~stiremiyor

du. Çllnkü ort::d:ı. iki haınm var
dı. 

Mollanın, Tckirdağ-.ndıı. bir a
"l'UÇ Keşwnlıdan ba.şlıa taraftarı 

1 

Bin lcrce gürc:ı seyircLi he
. yccan i<:incfoydiler. H~rl:cıı Mol

Bir çok ki.~iler de bu sı'fcr Mol-

1 

ıa ik• Çakı."lll giirc,ini bcldi_ or
Janm ı;ürcşjn.c ıılı.şmıştı. Eğer, au. EiI'bir!crine soruyor\!ü : 
yenemezse güre,~ uzardı. Ve, - Ne olac;ık acab:ı? 

87--

dı.nıh·yet gene ber:ıbere kalırl:ır-ı - Çakır, yenecek liolhyı 
buı;ün.. 

yoktu. O, çok garip mevkide Çakır, Moll:uun. onu bır oyu-
ld . nun:ı getirip ycnebilc:::eğinc 

- Mulıa.k!iak Çakır, Mollayı 

çıkar. ::ak m<>ydandau .. ı. 

Molla, bir a:ı. için ıst ap çek- inanmıyordu. Çünkü, iki sefer 
ti. O, her gfu'cııinc küc:illdüktcn uzun siircn gtire§lerinde M o!Lı-

- Çala:', amma da beslemniş 
ha!., 1 

beri, hır alay büyüklü, küçüklü yı denemİ!Jti. - Çatah!alı' !', amma 
mo!lalariy!e giderdJ. Mıidcrris e- Küçük güre:;lcr olup b<tiyor- be:ılemi§lcr ~!al ırı ha? 

da 
1 

fendi de ba§lannda bulunurdu. tlu. Sıra btı+'tltına gelm.i:;ti. Bi- - hlofö çok ufarıık bir 

banrı k.ilinıştı. C.!•uı gönlüne, o- U. Pclılivaıılar, ı:ı;;tcn soyunmuş 

Halbuki burada büsbütün ya- ras soma baş güreş başlır,;acak-, eey .. 

nun dima.,üma.. ır.nnevi kuvvet Başaltı güreşi epeyce c:.eLn bcl:liyoıhrdı. C.:.zgı1• ç.1.ğ!rır I 
zerk edecek lıir muhit yoktu. oklu. Neticede Çingene b· ·11- ı çaı:;-ırnuız lı:az-"...zı diblne yüı·iirlü-

Molla, il'· defa olarak yalnız- tım kurtardı. A.rtılc sıra lı:ış ı;li· !er. M "J, sınirli gvriinüyordu.1 
lığını his:ıctmiı;ti. Baba ocağm- reşe gcln:ı.işti. ı Rcıı.;i bcmlıcyaı: olmu.~tu. A-

1 

dan, ana ocağından kovul:nuş Cazgır, me~·dan.ıı. çıkını.' ba;';· dcta, <ligler.' birbiri "'ne vuru -, 
gibi icli. nyordu: y.ır n. 

Sonra kiiçüktenbcri biiyiidü • _ Başpehlivıınlıır 0 ayn! M !J.J.nır.: siniri ve dişlerinin j 
ğü, itiya:U:ır hasıl ettiği sevı;ili Tekirdağ güre1jine iltiyaı- birbirine vuruşu hu:ından ilen 
meclresesinden, manevi yurdun- Cazgtr İsmail • ~a gelmenli~U. J geliyordu. Tanı tavında idi. B;,,.· ı 
<l:ı.n da ayrılmı~tJ. Ibtiyar Istanllulilıı.n ça.ğrılmı~- an cvv •l meydana Çlkıp lrasmilc 

O, artık hayatta yaLJlz bir 1 u. Cazgırlığı ihtiyar pclılivan- kap!~rn:i.k arzusunda idi. j 
ad:ımdı. B~tün .b~; yıılmz!ılt!a_ • l ır..rdan birisi yapıyordu. (.4rl:a.<ı tı<tı') ı 
nnın sebebi ne ıdi ... .Aşlı:l:ll'bag-

1
.....:.:.._:_.:.:.:._ __ ..::__:_: _____ __;__; _____ ......; ____ _ 

]andığı güreş ~ mi idi? i 
Molla, yalnızlığım duydukça 'ıt:=== 1 

kederlendi. Etrafüıda konuşu • ııfı_ _____ ~ _ _,, _ _, _____ _. _______ , 
lan güriiltülü laflara kulak bile;• 
astığı yoktu. Elinden gelse bir •• 

u arpte 
tayyare 

(B<J§ taı·afı 1 inci do) 
'kat Fransız ve ingiliz tv.y •arc· 
!eri zeplinlerin hareketine nıfıni 
oJnıuc, bunların hangnı lıı.rıru, 

ç c 

iMlcr:ni t:ı.lırir etmiş · • Alınan- Ha!k tipi kund •ralar ve 
y:ı <J11~ sonra ta yyo.rcciliği 
inlıiş:ı.f ettirıni~. raır:ıt liiç bir "mukavva,, mes'elesi 
zamn Fransız Uıyy:ırcdli(;inin - Gazetede okrulun mu? 
lieri$L'le geçcmcmiı;tir. Halk tipi ayakkabı çık:ırılıyoı· • 

mUJ} ... 
Eu harbin baı;ında Alın:ın _ Ha. .. Okudum, okudum anı 

t:ıyyarcciliğinin rok faik oldu- ma ... ~kl!ının ermedigi tura · .ı 

1 
ğuna dııir bir çok yazılar yazıl- var ışın .. 
dı, haberler neşrecL:di. Fakat, - Ne gibi? 
harhln b1 •ındıı.1.i t.ıı.yyareler - Bu standard :ıyaklmbılaı:-1 

hem ucuz olacu.kmış, heın dol 
bir .ıene içinde i'ulcta demede ol sağlam! .. 
t; uğu için l!l3!l Ye 19rn tan son- - Olur a.. 
ra Jmngi lıraf çok tayy:ıre yap- - Tabii, bu "st.aııdard aynk· 
mış i>e o tarafın lmvveti ağır kabı tipleri,, te.sbit eolüiikten. 

piyasayıı ç-.kar:ıldıkt&J'l sonı-a, bil. 
lıaı.nnya başlamıştıı·. tün kundura amilleri faaliyete J 

Harbin b:ıııınıla Almanyanın geçecek, piyasa.ya hanı hani 

1 
30 b:n tayya;:csi o. u6u söylcni- mal sürecekler. ilk zamanlnrda 

y.:ıı·du. Falctt hi~ bir Jıavıı har- bir kzf: lrundıırn m:ığazasımla 
bi Aiınaı:ıy:uun bu kadar büy llk bir kaç kont.rol da yapıl.a.cak, i 
mıktaı-da tayya.reye sahip oldu· kımdur:ılarm mt edacn kat

tcyc uy;;un olup olmadığı göz- 1 i;unıı i&pa~ edcmc!lıiştir. Ingi~- den geçirilecek. Alü .. Fukat, bu 1 
!er, İng'JLerc üzerindeki en bii· "halk tipi" ayakkabılar piyasa
;·ük hava almılarmda ve ha.va dn. bolla,ıp I~r yerde satışa arz 
mul::ırdıclt.'I'inde Almanların edildikten sonra, bunların bazı 

r 
üd 

Yazan: 

• 

mü lürliiı;:iine müracaat cd rek' 
beyaz peynir bul.:ım:ıdı;r nı bı! • 
d:rmiş .. Şiımll 1ıu n:zktcbe rcüra 
l:abc J.oıncyonun:m el kcydui,iu 
ı~yniderdon \'O '!ınek üzere fa. 
ali)·ct"' g-e<:ilm\ş ! 

- Albh .. Alla!> .. Bô) le sütü, 
yuğıırdu, pc}'Iliri her 2.amaıı bol 
bir mmnlekcttc peynir k.tıığııu 
·•··ı almaz· "'"! .. 1 f.l.UJ ' J -· . • ~·. 1 

- Ar:: • b•ı • • 'lir ti.ieacrl.ırı 
1 olınllS!I. dcgil mi? .. 

- Evet, hakiJ. •t bu: Piyası:
cian peynirin '; ': olmaması"! 
için pey.lir taciderinin "yok ol-

1 
ması!" l1 ·;.ı ... Yoksa, g'tgidc, 
peynirilı ı..; r adı da "Zümrüd 
Anka kıışıı" ol:ı.cak-!. 

El m ·k m(;s'r;fesi ve 

c.n-.'l' 2500 t~yyareyi tahrik e- ·(yahud bir ç.ok!) yerlerde tipi Yrni titJ cknP~'in ekrimlırıık 
"halk11 kolit.esi "muk:avva0 olur... '"'t"> 

fır; arımız 

W:bild.ikleıini görıuiişlerdir. sa, bunu kim farlrcdip anlıya • ta'.lının giderilmesi ve muayyen 
So ıa.r ic im:le ise y:ıpılan cvs:ıfa uyg-• .ı:ıı olarak 1=lini te-

n ay ~ cak ?.. · · · "-'- b t 'liıtı 
l>ütün hesaplar ve bir çok nıem· - Müıııkabe biiro&ıı mcmm·· mın ıçıu mu.ı:"'"ı: c e, ı me· 

bi lan mur!::.n t•b.nlıulliki lıızı dcı;;..r-
bala.rdan alın:ın haberler r ... • "••·" 

Nasıl 1 ·-,,., __ .. ! ? meııleıi kontrol etmcge ~Y"-· 
hnrbc I=r bulunabil:m Alman - an '~~~""'er· 

a 

r:n sebepleri anlaşılac'l.lmuş .. 
- Fena dcJil .. 
- Evet.. Yalnız, b:.n.a k :. 

d.e,,'7irmcnlcrden i.iııee f ı _rıır 
kontrol'.i d:ı.lıa lü..--umludı . 

- Çünkü, de<,;:rnı ıd" fın ' 
mı get:iı:ilen ıınların. fıı nı • 
gibi bir ameliyeye tabi tu• ıJa
ı:,-unu Allah bilir!. 

- Doğru .. Hem bu ycııi bir 
derci deıŞ! mi. . EJs:,ıdcn c.!t; öy
le değil miydi? Ban, lıir f)o 

TID!ll ek;r.cğinin di~er1nc uy • 
du,~u h.ıG görmedim;. Bakıır • 
s:n, biri::ı.inki fraucala gibi be • 
yaz mı ik'yaz .. Di ·erinin" i, ak• 
siııe -mar.ır tfıbiriylc- kerpi~ ~
bi, esmer mi esm~r! 13\oa nıg
men fiyaU rı ayni'.. 

- Amm:ı azizim, bilsbü:tti8 
kadir nıt.,"İnaslık etmemelt lfi.zıııl.. 
Bu belki de fırnıcılann zevki 
scliınine <"Öre değişen bir zevt 
meselesidir: İns:ınların zcvkled 
birbirine uymaz ki .. Kiın.i "es • 
mer" i sever, k.irai "beyaz" ı!.. 

- Doğru! B:ı.ri kontrol mc • 
mıı:-la.n cluucğin bir de "Jıamur 
mu, pişltin mi" olduğunu kont<· 
rol etseler; bazı fırmiıırın ek • 
mcği "deve hamuru" uııda§ 

farksız oluyor! Bu "Ekr,imtı.ra.IC 
!ık" dan daha az ehemmiyeti 
olr_a n a gcrtk ! 

çekilip hii.agür hüngür 
ağhy:ıcaktı. 

o v ı 
Her kontrol ettikleri kwıdur:ı cak, bu suret1e bazı fıruıllırdı 

tayyarn sayısının GOOO için.ie mağıu::ısınıla rastgele ellerine dalın esmer ,.e ek.'ii el;:mck!er ı 
olduğunu g&termckt.Wir. alacakları bir kaç kundu.-:ıyı si.i- çıluı.nldığı y<.lundaki şikayetle- IUıca.i Sanay 

Bunun bir delili de Alm,nla- küp dru,'ıtarak içine ne malzeme ı _.::.===::::...::===:.....:~;;::.;~~===-------~--
Fiıkat, !foll::nııı bu ıstırabı 

~k stirmedi. Derhlll h"efldini top 
ladı. Ve, kalbine iman verdi. 
lradı:ıaiyle lıiı;lcriruı halın oldu. 
Nef:Jyle şöyle bir müraltabeye 
t,ırişti: 

- Sen, bütün yalmzlıkla.r için 
de bir gayeye dcğru koş:.ı.cak

suı? Bu gaye de yarın Çakırı 

evvel Allah ortadan kolaylıkla çı 
l<=aJ>.. Sonra Ad.ah H:ı.lil ıle 
Koca Y ııımfun peşıne düşmel< 

onlar nerede giireşccekleI'3e bir· 
denbire karııılarına çıkmak, 

kozun:ı pay etmek ve, meydanı 
ltaz:umııı.k .. 

O, nefsiyle mi.i.l'adele lıali:ıde 

<'evanı ederek: 
_ Sen, yalnızlığını ve kim • 

ııesizliğini ancak Türk pclılivan
hk tarihine bir Çolak Mollanın 
ismini kaydini geçirmekle gide
n-cckı;iıı ? .. 

Molla, bir an gecirdiği lcibu:ı
tau uzaklaşımştı. 1ınan halinde 
muvaffakıyet vecdi içinde yeni 
bfr mevcudiyet il:ti.;;ap etmiş • 

ti. 
Molla, artık etrıüında konu • 

ıulanlan dinleyebiliyor, anlaya
lıili)'Ot'dU. Bu adamlar n ko
romnuyorlardl. ki? .. 

Herkes Çakıı::ı, pofpo!luyor -
dıL Fakat. güreşti bu.. Ilakar
aın, ııabıı.ha ve yahut geceye A·. 
dalı Halil, Yusuf gibi pehlivan
lar dn çıkagelirdi. 

Sonra, ortada Haynbolulu, 
Kıinteci de vardı. Her ne kadar 
Çakır ve lla, bu iki pehlivanı 
mağliip ~ i<lliıeler de ya.mı 
bcll..; iş aksine <Lı olabilirdi. 

B.lkalım, yaan güreşt.e kim 
kiminle tutuşa tı. 

Güreş başlaıru§t.ı. Baş güre
IC tutıışaca klsr malüm olmuş -
tu. Bı.ınlıır, Kiint<!ci, Hayrıılıolu
lu, Çakır ve Molla. idi. 

Molla, bu işe çok memnun ol
muştu. Hele Çakırın Tekirdağı
na gelışi enfesti. Onunla ber 
ne b.3hasma olu:nıa olsun bu 
~erer güreşini. ayırt edcceh-ti. 
i Ortalıkta büyük bir dedi • 
kodu vardı. Bir çok ki3ilcr, Ça.. 
kırın galip gelecchine 

Galatas"!fa"ta F -n rbahc, e BeQikta~lad :n~!~ ;:~!'~~:~~: !*:?~~~~~kf~~~~~~ 1 r a :ng z • 
U J l Y Y ra gönderdikleri tnyyal'C a e ·• tipi" fakat, "mukııvva. kalitcli" 1 

I• İ b 1 1 dir. 1stilıb3.r servislerinin kuv, kundunıla.rm ha.ika 5 • 8 liraya S aH ll SpOr arŞI uŞI -0[ veti dünyaca nıniüuı olan tiı- silrülrn;sınc na.ıııı mıi.ı:i oluna • Araplartl.nn gijrdüğiinıiiz gaI'dı.ın - Kı-
s!nin meriycttcıı kcldınl=sın- gilizler burr.ya 600 den faz'.:ı. bilee<:k... f t ~ • "l"[ J. ""Ih l ._ e< h Sa-Milli kümeye g'ren kuliipleri· 

miz arasında tertip edilen turnu 
va, takımlarımızın Depla.smnn 
maçlıı.rııııı hazırlıklı girmelerini 
temin edecek ve bu vesile ile de 
Istanbıılun futbol meraklıl:ırı 
her .bakımdan tatmin edici maı:· 
!ar seyretmek fırsatını bula· 
caklardır. 
Yarınki mıı<;larla turnuvanın 

ilk haft:ı.sına giriyoruz. Beşik
~a • İstanbulspor ve Galata
saray!& ılıı Fenerbalıçe k2.rı;ıla· 
ıpyor. 

~1-18'.anbıi!spoı·: 
940 • il lig birinciliğini hiç 

yenilmeden berabere bile kal· 
madan 18 galibiyetle Jrnwnan 
Bcşikta..'.I geçen hafta da !stan • 
bul muhtclitine çık:ıtrdığı üstün 
oyunla yenilmez bir kuvvet ol
duğunu bir daha iı:oot et:mi,.tir. 

Lig maçlarınııı ikinci dev:o; 
Binde Siyah • Beyazlılara en ıyı 
dereceyi yapan 1stanbulspor da. 
muvakkat sicil talimatnamesin
den fazla istifade ile takımım 

iyice takviye etmiıı vaziyettedir. 
lıfilli küme maçlarında da mu · 
vaffuk olaca~ tahmin etti.i>ı
miz bn takımımızm yarın Be~ik· 
taşa alacağ1 mıticc rner.1.ka de
ğer. Her iki ekibin de çok gen~ 
elomanlcrdan tcsdrkill etıncsı 

çetin bir kıu'9llarnnaya vesile o
lw-aktır. Mar;ın Beşiktaş lehine 
neticcLnınck ihtimali fazla ol
makla beraber g<l!IG San - Eiyalı 
Jıların kuvvetli rakiplerini bir 
hayli hırpa.lıy c~hları da tabü
dir. 

Ist bulııpora lum;ı son yapıt
ğı maçtı. b~ralı::.rli k tehlikem a.t
la 1"'1 Siyah. Beyazhlaııu yarın
ki maçlanna azami ehemmiyet 
vcreoe!<lcri ve oyunun h · ilı:i 
devresini de sıkı tulacaklıırı 
beklenir. 

Fmu:rbalu;.e - ~r«Jj: 
Dörtler turnuvası iki ez('] i ra

kip Fenerbalıçc ile Ga.la.tasar:ı
yın 1<ar;ulaşınasına da vesile ol
mllljtur. 

da.n Feneriıalıçc pek az muta • Alnıı:m t.a.yyures! güııdcrikme Sinemalarda çc::uk yasa- f;'lil e !i.C "41 l e u ar.cı 2..r4. - ;.,,"ley 
zarrır olmUf, Gala.tasaray iım diğini bildinncktcilir. ğı ve Sinemacılar mudll.Il d stiuta - Derrıeye gidiş ve 
bu lm.ı-arlıı.nn böyle öteye beri- Buna mukabil İııgiliz tayya· Ah k d · örd" ·· h t • d 
ye dağılan oyuncularını toplı- reciliği ne halde? Dikkat edi·ı b;ışımı.z:ı. ;k~~~'. .. g A~lc \;~ dön "ş - Hidivin hasıısi a& ar..escn e .. 
yanıııma'c zarureti lrar;;ısını:hl lirse görülür ki bir müddetten • yumurcak yüzünden sinemDya Ar.l&ian : KTzli ~ıd mli yu.tlıaşı A. .:ıın 
k'ıılmış hal~ asker bu'unan W beri iki tarafın hava faaliyeti da gidemiyeceğim.. · 
k:ıy:ınetli e!cma:ıılannı da. kay • .. dedi İn . 1 - Niçin? _ 18 -
betr.ıeklc (lkibi tam maıııısilc bir müvazene ıçın r ve gı- _ ~leı:liycnin emri .. Gündüz-
ııarıntmıı:t.ır. Bu iki ezeli r.a.kib · !izler arlık istikbalden değil, !eri 6, geceleri 12 ya.'1ından kil· 
takını ve eleman itibarile kıyas halden lıahsetmiyc başladılar • çük çocukları sinam:ılıı.r ;ılım 
eder:ıck F ·nerbıılıçede ;;:öze car Ka-"''" Avustrııl'-:ı ve nefsi y;or. 
paıı bir üstünlük görilrüz. Bu- lıı~ sayı.sı ~>ek çok fob- - Bu yeni bir'~y ğil Jıi. 
na rağmen bu karşılaıımanın.ne- ., __ , __ t--- it bol bol tay - Yeni. .. Yeni.. 
t!creini şimdiden k<"!tirmek im· rı= .....,'l ercye • _ Hayır camın.. Bele.llye ni-
l::Dııın~dır. San - Kırm!'.<llıların yare yetiştirmiş ve bunlara A- zam.namesi, ötedcnb'lri, gündib 
Fcnerbnlı~c:;e !carsı içlerinde merika tayyareleri de inzimıım leıi 6, geceleri 12 ya.şıııdaıı a~a
yanan Galatasaraylılık ruıkımn etmiı;tir. Geçen bir ayılıı Ame- ğı çocukların sinnmayn alınma
parlaması biltiin tahminleri alt rika<lan 40 milyon dolar kıyme- Jarını meneder. Ft·ka.t, ben, be -
üst ed~bilir. tinde have; cllilu çıkm·~tır. ninı Turanlıı. Ayteni istediğim 

Bu itibarla hakemin oyunun z:ıınaıı alıp gidiyorum!. Kuea.lt· 
bittiğini bııt.ırcn sou. clii unu Alınru.Jar:ın en çok gü\•enclik- ta bebcltlero LHe kims' in ces 1 

bekJcm(;k zaruridir. !eri hava silahı stnk.alartlı. Pike çUuu-dı6'1 yoktu! Yalnız, bir kac; 
Oğu.:: OV.ney uçıışlarcia ve gemile e, fahrilıa- aydanbcri -galiba bekdlye biraz 

lstanbul dahili atlama· !ara Jiilcunılarda 70 d"recelilı: sıkı>tırnıı>;- göliirdi"iilm za -
lar birincilig• i zaviye il<l ve saniyede 1G5 met- man: "Ç~euklıu· kaçar yaşında· 

., ~ k inen hanını 7,. dıyl! soru:1orlıı.r. Ben de: I 
lstaııbl'l BS'!Je · Atleti:: re hil hdezo~lar ya~ııra. "altı yaşında v:ıı·, c.'Ulım !., di· 
Ajaı•lı,ijındc:n: bu Alm8n tayyarc·len hır çok yorum. Bu sefer de: "Bu çocuk-! 

Evvelce ilfm edildiği g\bl 1::- muvaffal:ıyetler kazanmışlar • !ar küı;ük hanım .. Eiier altı ya-, 
tanbtrl drJıili tı.Uaınalar birin< i- dır. (Sesin ailr'a.ti saniyede 330 §lnda. olduğunu idili_~ <.>d:ı:ım, bi 
liih !1/3/941 pazaı: günü s'illihı 11'..ı'trcdir. Bir saluu topunun] !et keser alırız ıçerı. ~ı ~-
saat 10 da Beyoi?lu Halk vi .. d 

500 
t. sür'ate dirde bız mcsul oluruz.. Dıse 

ııalonumfa yapılac~.ktır. Prog • meımısı c me ıe dircıtlyorlar. Ne yapa.mm, ben 
ram a"aeıda ya~ı!ıdır: maliktir.} de "iddi'1 ctliyorum!" c!eyip bi-

Bi.rinci k:ıtE·gori: Duram1t u- Fakat 1ngiliu tayyareleri Jet kcstıri:, oı ım, mesele kalnu-
zıın atı:ı..m'.l, dııra.'":ıkü~ ~<hm at- bımları da karr.ıl:ı.mu;tır. Henı yor! .. 
!aMa, Jws:ımk yiiksck atlama. ayııi siliı.hı y:!pıyorlar, hem bu - Do;:nı ben de öylo yapryor 
ü~cü Kategori: Durarak u- dum! "I dia etmek,, ve "bilet 

?Un atlama, koııcır:ı.k yüksek al- silfı.lılara kar;ı rr ü'l faa çare- J kestirmek" le çocuk ıı.lLı ~=:nıfa. 
Jarıın. lcrini temin ediyorlar. olu\•cr:iyordu! .. Fakat, il!ldi öy-

Dörcnlnc katrgo i: Durarak Hava raulı:u b~iu~". yal- ı k: değil. Eiı' hnftıı.d:ınbcri i.~ dc-
uzıın all<L'l12, koşarak yl.k:;ek ruz myyaıcnin :ıdedı değil, kali- ğişti. Sıkı emir verilmiş. ı;imdi 
atlama. ttsl, pilotlarının tccri.ibe~i de "bilet kestimcn" de olı!Juyor. Co 

fRtirnk ednr.c·k atletler s:ıat euı'.:'lı kime. bırak;p ı:-icleyinı? f~-
9.3'1 <la B~vc-" u Halkevin<le ha- ön plfu!da gelmektedir ve ha- ı te böyle, onun yüzünden sina. • 
::ır b1ılunmalı ırlar. va!arda hiç iş t;b=l:;en İtalya madal1 mahrum kıı.hlım ... 

Bugün mektepler an~.sm- lıundnn dolavı k:.ybett.iği gibi - üzülme kardeşim .. Sinamıı 
1 ort:ı.h'l da ayni yvla. ginnelt ti- cıl:ır ;şiıı ylıre bir kc•layını bu -da yapılacak maç ar 1 1 , zere b iunuyor. . ur e.r ... 

ı .• tanbıı.l Erkıek Mei..icpkri r.oı~t SAFA " Zü:nrCıclar:ka .. kU'.;'U 
F1ı.t ıL Li>:• He-yeti &şkanliğttı· " ·~-=OA = ==""*- 2 "e Peynir ~n: 1 • 

8/III/941 cumartrsi glinü Be- Volrııybof ır. • .. ;:ı arı Ellindeki g=tcyi öfke ile nıa-
ş\kt:ıu, Şcı-ef stadında. yapılacak fıttaııbul Bölgesi Vo1C1Jbol At sauın üzerine bıralı.tb, \Ja.:ıım iki 
maclar: ja.>ılı~/ınil.ıtıı • .. d'f ynna sal!ıyara.k homu-danır gi-

Saha komiseri: H. R. Yalım 8/&'1941 tarihınc muııa 1 bi söylenıncge ba~laclı: 
Boğaziçi - Hayriye. Saat 13.20 cuı:ııartcsi günü yapılacak böl- _ Allah. .. A!lalı.. Mürakabe 

HakPnı: Eşref !! tlu. gc voleybol şamplyonas:ı. komisyonu, §'ı peynircileri bir 
Galatas:ıray • İst. F.rkr,k L. S:ı.ct 14.30 Fancrbahçe • Ga!ıı.- türlü yola g-el!rcmedi vcsse!Am .. 

Saat 14.-1:5. Hakem: ı:;. Tezcan. taaamy (TI.). - Ne o, gene mi o dava! 

Daha evvel kıyafet tebdili ile ' 
Mısırda bulunduğumuz sıralar· 
dı;. neler y:ı.ptığ=t yamıı.5 o!
ougum için tekrarına liizunı 
gcnnüyorum. Aııc;;ı.Jc o nıüdd~~ 
Larfında bir vak'aınız vnr ki! 
burada bahsetmeden g<><;ct:ıive· 
ccgım. 1 

Mısır hükf:meti t.·uafınclaı:ı 
hapsedilip tahliye u~unduktaıı i 
sonı-:ı da vaziyetimizi tetkik ve 
te:;pit içln peşimiıe bir süı'il 
ıoivil poliıln tı.1.-ıltlığıııı hi5.'ledi· 
yoı-Juk. 'ı'ürk. zabiti o!dıığunıu· 
7.U anl:ıtnıamak içiıı liet• türlü 
feda!<{tr!ığı yapma~~ ka.r::.r ver· 
mi§ idi.'<. Bunun içi;ı de en süfli l 
l:i=eUere kadar g':rdilr. B11 ıı· 
rada otellerde yatıp kalkarak 
nazarı dikkati celbetmcmck için 
kendimize en mm:ıit bk yer o
laral: 50 yaşlarında bir ı;cyhhı 
ça1L'lllla1.-ta olduğtı h:ımrun l:iil· 
h~nı lmldul<. Ko.hired'l "?.fü<ı.
Eiye,, mevkii civarmda olan bu 
ıı,m:ıının kü!hanına girdik. Bu
rada çalı,, n ve bir gözü lıör o
lıın Samııt ismindeki şey be: 

- Baba b:.O !!llribi.z ! Ur.eri· 
mizde do para yok. Beş arkad:ı.ş 
calışr.ı kıızandığıınw ancılli bo
~ınıza yiyorın:. O el paramız 
aı1.mlyor. Memleketimize dö -
nünciyo kadar bu ldilhandıı. ,..at· 
mıza raüsc: de eder ıaisin? 1ı Dedik. f;eylı hepimizi ayrı, 
ayn süzdü ve genç, eline; adam-

1 !ar olduğumuru görünce: 
- Eğ~r her gece benizalo. bir

likte külh:ır.ı yakarsanız:, ııu 
J'.aı d:ıki ırübro yığın.ındJın ocak 
başına gilbre t.aııırsa.nı.ı ve ak· 
ı:amJıırı. da ban;;, bir miktar es
r:;.r tedarik ccicrncııiz sizi kül· 
hilnda. yatırının. 

Dedi. Derhal hepimiz birden; 
- H:ıy, hay yaparız, yakarız, 

t.llŞlrız.. 
Cevabında bulundu!<. Hemen 

~übreleri nereden alıp nereye ve 

n sıl ta!p.y=ğımızı gösterdi 
Külh:ırun giihre ile yakılm~ 
uswıınü öğretti. O :ı.ı. ~ 
itibarnn §eyh Sfunııtun ~ 
yardımcısı, hem de n'ie•fil'I 
bulunuyor uk. O buudau çcılı: 
mcmnı.İn kalrn1§1l. Buııun içiS 
kül.han ocağının sağ tarafıDlt 
yaııi en sıcak yanııu bi:ı:<3 ter~· 
ı:tti. Üzer.im.ize örtecek hiç bit 
şeyimiz de yoktu. Bımuıı ;~ 
m ilnavebe ile yatıyor, üıtÜJ7100 

miye ve h:ılitalanmarmya: g:ıt' 
ret ediyorduk. Bu lıal. böylo ta:t' 
iki ay d~vam etti. I'ilıayet !11-
giliz lıül<ilınetindcn. (T:ısrih _.. 
Fll'.Japort) a.lnrak Demeye tıs· 
reket ettik. 

t~te Denıedeıı şeyhlerin ve 
g1>hitlerin evlatlBnnı lstımııull 
bötürmek üzere DC!"'le ııe; -!~ 
rinden (Mehmet CebanıJ ,... 
heııi ~ur ed Enver paşa' 
nın bu emri fuıerinc lıarcltet elı' 
miı;tik ve ancak arııda.n üç B1 
!:adar uzıuı bir müddet !Ieç~ 
ten s'ınrn Mısırı:. vasıl oır. bil~ 
Buradıı 7..ağlul p:ı.,a ila Çav_~ 
Abdiilke";m vasıtasiyle evla 
;;ühedtyı iki medreseye yeri~ 
tirdik. Biz de bunların y:ınn 
lralınD.Xuızı söylediler. Fakat tı;; 
derhal ktilhancı Şelıy samu 
aiy:ımte _koşt~ ~ ce!;ırimi; 
r::ılıı geçır:nek ıstiyordunı. , ~ 
düııünce hana acı biı· tııtlu 
I·azin bh· saadet v_ı;rıyoı u. 1 

Küll ana gırdi,,,"1n1 zamaıı 
bermutat çalışıyordu; ıat" 

- Ebu Samut! dive h&Y 
clJm. Beni taıııd.ın:z ını? tt> 

Tek gözüyle yüz~ ııal> 
'l':ınınınıyacak bir şekiltio ~~! 
ğum ha 'de eski t:ıkma ao-
bcni anarak ve tanıyaı.uk· 

- Sen Ebfı Halitsin... 1' 
Dedikten Honrıı yanının ge ıJ$ 

ye di~ dört . ı;ık:ı.cı:ı~ıı jj'6 
e•ki mustear ısıınlerinı b } 

(Sonu Sfl,!)fa 6 Matı 1 ~ 

Lig maçlarında biribirleri!e 
ancak iki kere karşılaşmak tır
aatını bulan bu takıcıların te
masları taraftarlnruu tztmin et 
rncınektedir. Bu itiba!'la yarınki 
Galatasaray Fensrbahee ma~ı-

1 1 mn bir hususi.yeti vardır. 

ı------------.ı l.ig ma ·lannın birinci d vre-llinin beraber 2 inci devresinin 

H:ıydar;ıaşa _ Kabata:;ı. Saat. Sa.at 15.15 Fenerbalıçc • G:ı.la- - Evt'., yine o dava! Peynir 
16.15. Hakem Ş. Tezcan tasaray (A.I.) meselcRi! Pey:ııir dlıvası!! 

- Yine 00 yapllliŞ IJ!'ynirci • 

til::i Geiıçlih •• Jıfusilıi ••• Spor ... Neş'e .... 
ve ·bütün yaşamak zevki... Bütün bunları: 

ikinci DEANNA DURBİM namı verilen yeni 

yıldiz G L O R İ A J E A N 
Şehir Tiyatrosu 

Temsilleri 
Tepeba.,mda Dram kızııııada 
ııu AKAŞAM saat 20.30 rta 
HEŞALELER 

* • • cıııldcsiGU3 lromedl 
kısmında. 

BUGVN GUNDtlZ srıat H de 
ÇOCUK OEUNU 

vo 
BU AKAŞAM 8'lat 20110 '.la 

IDRALIK OD. LAC 
ION HAFTA 

foe Sarı-Uiciwrtin lehine netic~ -~:ıım 
Jenmesi bu kar.ıılaşmayı büııbü- B gün 
tnn ehemmiyetlendirmek~edir. 

Yarın bu iki ezel1 rakipten 
ban gisi ıııahadan galip ayrıla • 
cak? .. 

Eiı sıkı zarna.ıılal.'da bile Fe
ner bahçe karşı nda bir arsl:ı,n 
kesilen Galatasarnvın yann 
San . l.icivPr fo bir iistiinlük te 
mln etmek ihtimali mevcuttıır 
Tak:ım!aMn bııg;Jnkü vaziyetleri 
nazarı itibara alınırsa.: 

A erlerin sivil Jru ıfıplerde 
t:pO"' yarıma!arın ın IT'rnedilmesi 
'Ve muvakkat sicil tıılimatnam -

y 
NEFi& ve ŞAHAt.IE BlR FIUI 

GAR 
mcılwr muhteşem ., e büylilı: mlu• enli ışabc;eJ;i, 

BJış Rollerde: 

JEANETTE MAC DONALD 
NELSON EDDY 

Aynca en ıron ı:cJen 'OX dilnya h'1lıerler! 

ler? .. 
- Peynir fıkd nı y ı"dt'n baş 

göste~ .. Bazı bakkal dükkan
larında peynir bulunmuyormuş .. ' 
Toptll.::icı p:•yııir tacirleri komis 
yonc:ı tesbit edilmi.~ olan fiyatı 
az görınc!<te lsı~ır ederek hem~ 
ellerindeki stoklan piyasaya ~ı
karınıym·, hem <le pevııir kıtlığı
nı devam etirrnek için, mal ge • 
tirtmiyorlarmış ! Bu yüzden ba-
21 yatılı mcketpler, talebelerine ' 
verecek peynir teU.arikiııo mu • 
vaffak! olamıyormuş! .. Bu mek 

Bu hafta Sinemasında 

çal o a 
Büyük musikili fih:lılo ..,,-irc1'4rlno ırunu;vur 

lılc tarUılndo müst.c;na bir inkıl ·- hom gılleeek ııeın dO 

tepleı-den biri olan Kabataş lise- ! L=ıı::=c:ız:ll 
si müdiirlüii;ü, cdiye iktı.qad 

mt olııcakıııruz. 

Bt:ı;Urı ..ınt 1 de l..aızil.'IUı ınaUne. 

• 
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• • (Ba.ş tarafı 1 inci de) 

or u, c::: uba tcveccilh 
.ı, mıh ortaklann 
&rltı m k şartile, ılti· 

Bı..lı; arıslan 
vazigc"".: 

hak ooen Rw.ıa;, ada, mülku· 
n ' ı a.m y.: ı kor: Lıak ro-
J•"ft caktır. Rumanya am- Sobranya Meclisinde 

IYunan - İtalyanı Hah şi tanda j 
ı ar İ Habeşlerin ilk büyak ve 

askeri muvaffakiyetleri 

1 
«>-- Habeşistanda lıir yer, 7 (a.

1 

lngil:zıerin bu yeni harp 
silar ı hakkında tafsi t.t 

Londra, 5 ( n ) - na va.c1 
mahfi' erı ye i ce nuh r be 
tay)"-!" :eri hak!> 1ı1 entl'!'e::::::ı 

hc.rl n kaynakları, hatıan ha- . . 
Va eı;Jitlcrine .~ar : urlar tl harıcıye nazırı b_yan .. tta 

bulundu niız lıarp Y'.'.ZU g -m ın..:;ı elan 
Ilı n~a 1 bu oduk a 
rıı işleri başan: ı.'<ln eli-
k u. 

en .ır lw: ', emmiyet ba
lı !lf!, 'l kUV\'Ltli ıdi. \ a t > 
h , · n yap. ı toprak fe
t.aknı r ), ılilyonu ge~cn mcv· 
'''" · hır haylı ualtıuıştır, ı.,. 
k t bugünkü orduııun ınuteca· 
nı .Juğu da ziınamdarlan ta
rıu ında temin edildiğine gbre, 
h, e <ıyna ' olınayn~ tıu vnzi.!e 
o emn iyct eti ilmek te;necek-
1.ir. 

1 rlann da seferbcrlı..< 
Ya~• • ın doğru J.S<', c!IX'tte or· 
d = da a.lacağı roller va.v
dır. 

ı ~ en ~ı:ldetli havaların
d ~ , dem- • '1S kıytla
rıııu ı t.ı.urru-. 1,ıını,. ü•tlcri da· 
imi uı·ette bomb 1-nmıştır. 
lıı < " 1 ükuııww \ c mı .. ti ~ıı
:rın ~ ı harbe ı-yirc ,. .ar la ' 
ba C. l"'ilk •ı ' !V\' t .n, fi O• 

1 n t · vk)rdan do ::iyec 
ıu ti dide uı;rıyanlnın garnntı 
etr ı y el.Jerine de şu,p d 6

• 

llt •. l\iu iZ vruuyu .yen, 
ba.ı uır.ın • ynalt, lıcr üs, 
Y , '"'lCnd rcrler, fabrika· 
1 r k Jı:.lar ve ılh tleğerlı he
t!eflerı t/'Şkil d ılirler. O hal· 
de Rınnarya gib1 ulgaris~n 
da bir ·ıarp sahası vazıyetine 
&r~lir. 

Ere kıyılarının elde edilme-i 
sayr.sındt', siklet merkczıle doğu 
Akdcrıizde bulunan C'unninghımı 
dcnnnmıuıımn hnrek serb ti
a· ıı takyid e<:!ileccği. hatta 
h r"kntın kaJ"ilarca Mora ya
rım adasına c.;:w,ru ileri Jere gö. 
t: rıilmesi ile. bu doııamnaya 
d, rlıeJer indir! eğı l nnda

1 hı c Jk mü alealar şiınrl; en Jc
rı ıırühneye baslanmıqtır. 

't anlııtan kıı."alarına haki· 
"" v t ık-AfriKa .ı'd durumu le 

· t r·mcz. " ait üsler teşki! 
"d<·ı biiyük ad&lll?'ın ele geçiril
!11 ı hl'Jı:lm d nanı:ııaya tevak · 
·ı:r <'der. Sicil,V'.l ve rantelerya 
YtıLılo knrşı yıık.,yn Q\Jcımak im-
1 '::rı bnl· • ıc ı gibi Ak
d ııizi kapaynn ikı be ~nz arasın 1 
d,·t" aeyrfü;cfere ue tam ınana
~ı ' hu-aklamalar ver"lememiş
tıı· 

(Ba,:: tarafı 1 ine: d") 

m k iÇİ'll teklif edildigı bildiril
miştır. 

llaric!yo n.aııırı lıe;ııanatta 
bulunda 

Sofya, 7 (a..a) -D .N. B.e a
Jaru:. bildiriyor. 

Kaza an numaraları .. t m 
listesini neşredi o ruz 

ra-'1.:ın beş tanesi İ8ta.nbul, 2 ta- 47'18'7 47JJ0, 5..989, 70000, 
nesi h.ayserı, bır -'Si Afyon, 75052, 7G729, 7G.96, S31:::3. 
bır tanesi 11":ın.rda,; ve Sı;ıu;ta e5126, 937!l9, 94531, 95094, 
ııa.blııuştır. 99237 101681, 102375, lf~G !), 

5 er bın lira kaza.nan 6 nu- 118278, 121G22 ~7262, 128570, 
maranın ıkı~er parçası .lstanbul 1::.'>S:l7, 131.J71, 136434, 136733. 
ve :rarııus bir parçası. Ankaııı. 138(;06, 143267, 1~ll25, 165172. 
İzmır, Afyon, Aksaray, A.ıılak- 16G'i22, 174569, 1791!)8, 179515. 
ya ve Boluda satılınışur. 187107, 1fl2ıi2'!, 193123, 195932. 

2 ,er bin lira kaza.nan 8 nu- 19 ı. 10, 208424. 2H995, 223{;72, 
maranın p:ırçalan A.ııka.ra, İs- 228899, 230223, 230618, 245069, j 
tanbul, Burdur, Erzurum, Dört 2if7681, 251914, 2'IB0"6. 262478, 
yol, Gi!'eSUll, Kllhta, Eskişehir 263042, 266854, 276586, 292656, 
ve Zonguldalrtıı satılınıştır. 98992 294508, 2 87 1, 299300. 

1.000 lira k=nan 60 numa- Son dört rıı:kamı 3226 ile niha
rııdan 36 parı:am lstanbul, 8 yet b· ıan-30 .ııuma.rn 500 er lira. 
parçası Ankara, 7 parçası İzınir Son dört rakamı 4626 ile niha-

1 ga.llıı Londrada akisleri ve di,:er parçalan da yurdtunu- yet bu;an 30 numar:' 500 er lira. 
I..oncıra, 7 (a.a.) - Müstakil zun hemen her tarafına isalıiıt Son dört rakamı 4805 ile niha-

Frnnsı:ı; a,iaruıı bildiriyor· etmiştir. yet bulan 30 numara 500 er lira. 

Sobranya meclisindt!ki hül<ıl· 
met partis: ek riyeti bugün 
toplanantk günlln mcselelerınl 
müzakere etmiştir. Hariciye na-
2lrl B. Popof bug!inkU vaziyet 
hakkında beyanatta bulurunn.v
tuT. Bıujta başvP.!ıil B. Filof ol
duğu halde hemL'll hemen bü • 
tiln nazırlar i~maıt iştirak et
Jr>islerclir. 

Almanların Bulgarista.ııdakl Bu <;ekilişte ikra.ıni 1ka.z&- Son dört rakamı !l4.!J5 ilo niha-
ilcri harclrntiııin inkişafını takip nan numaralar \ftllllardır: yet bul:ın 30 numara 2()() er lirL 
ed gıızetelet· zlı.fa uğramadan Lira Nımıam'!lf' Son dört rakamı 0829 ile niha-
ınucıad Ye devam etlnek hu· 15.000 42077 yet lrulan 30 numara 200 er lira. 
usunda!· i İngiliz ve Ywıan a.z- 15.000 56720 San dört rakamı o.-!\7 ile niha-

!!llDi ve T'rkiyenin uyanıklığı· 15.000 130235 vet bula.ıı 30 numara 2"0 er lirL 
ru tebmii?. ettiriyorlar. Matbuat 15.000 175618 Son dört Takamı 1991 ile niha-
'B. l-iiU<'rin Tiirkiyeye verdiği ı;;.ooo 19!l6« yet bulan 30 numara 200 er lira. 
sulhpet'Veran tem istihza 15.000 2606'ro Son üç rakamı C03 ili' nihayet 
c ~lcdir. 5 -'€1' 1>in Um kıı1ıtı-.ı ,.1',,..._ bulan 300 numara 00 er lira. 

"T;ır. s gazetesinuı diplomatik rallı:: Son ü~ rakamt rnıı !le n lı:ıyet 
.mı!} ~iri dıyor ki: 34533, Jı\08.55, 164747, 172884, bnla~ ıırıo tıumara (i{) ~ lira. 

~ unanistnn•n da~lık hududu ı 19 l579, 288384. Son ikı rakamı 76 ı nihay 
hücumdan ziyade rııüdafa.a~a eı-ı 2 ııer mn lira kamMti ~ bulan 2000 nuınaı·ıı. 1() 8!' lira. 
verişlidir. tııgilizler Yunanlılar:ı. ralar: Son rakamı 4 ile nih ye bulıı.ıı 
müınkün olan yardırw yapacak- 004726. 028943, 79317, 107394, 30.000 numara 3 er Jira. 
)arını vadet.nı.iı,lerdir. Bir taraf- 134037, 14!l.'l8!'i, 263214. 26!J81L Son r:ı.kaını 1 ile nllıavet bulan 
tan da İngiliz kuvvetleri Afrika- 1000 er lira ka.:anmılar:· 30.000 numara 3 l'r lira ka.zaıı.-
da .birl;ok cephelerde ltıdyanla.rı 680, 10223, 16457, 29107, ıwşfarclır. 
takip e<lıyorlar. Şimdi !talyan-'---------=======--·-------
lnr Trablusgaı-pta bir Alman Ç • 1 B 
motörlü kuvvetiyle tak\tfyi' edil- ın al kan 
mistır. 

B. Eden'lc general Dill im • Qreşall j VQzz"gef 0ll e ·f.l• 
kfı.n dahilinde bulım:ı.n azami K 
mukave. eti temin etmek nıye- ç K s k k 
tin~=~~l~'graphmS<lfynmu- an ay_. e 1 aynaşma 
h bır•"Uil •öndcrdiği ve .Alman (Ba/} tnm/ı 1 hıci My/ada) · tarafı 1 ınci &ayfada) ' 
ku,\·e~lcrinin yerini tayin eden her ne olursa olsu.ıı, ben eminim mesine ve bilhll.lll'a !ngıı z.tay~a 
.asını sansiir edilen bir 'U!ignıf- ki bu büyük devletlerin hattı re. ine bağlıdır Bu ıtibarla A
ta Yunanlıl:tra hücum için Al- haı-ek tı Çinin mukavemetine tina müzakerelerinde de. diğer 
r: ıılann yaptığı ileri hareketin zarnı vermiyocek fa.Irat Çin11 mesele r a.r:: >ınila, el altuıdak i 
bı ha>aa i''cld :Mar~al List'le yaı'd.ım edecektir. Sovy~tıer bir-1 ma.u ıne ve nte!' ıalar .lll<'selcsi· 

genemi Falkenhorst'un kraıiı liğiııin vc;ıahııt Amerika birle- niıı bilh .ı tel.kik edilfüı!ini 
. 1 • b:i " ve b!l.\lvekili dün ziyare~inden şik devletlerinin harbe iırtiraki- zaıwetnıel< ' 'il 'r tahmin ol-

sa.ıra tesri edildiğine işaret e- ni iimit etıniyorum. Çliııkü biz, 1 maz. ı 
dilmektodir. Hariciye narın B. ı k<'ndinıiz, nihai zafer için müca-

1 
'\ ı. >n matbuatı 

Cenuba eıı.rkan ordu, yan- Popof hakikaten hsst:>'' , isti- dele edecek kadar kU\'Vetliyız. Atina, 7 (a.a.) _ Afina a-

1talyan1arın ınüs- 1 ~~ter bildiriyor. 
İıı'511iz ~e Avustı-.:.lyalı y 

ta ·k evzilel'i ve erbaşı rın kı· :ı.n<..ı.sı aıtm

Yunanlılar tr.,.P- nn dağlık ve corak bır memle
kette .ilcrlcy~n Habe7 .or !uııu 

fınr!an 6/tııaı ilk.büyük aaıı:eri.uıuvaffakıyeu-
. nı ıyı tahlnm edilmiş Buryc lur.-

~a, 7 (a a.) -- Basın neza- sabasrru ele geçirmekle katıı.n-
nıtı tarafında ıı radyoda ven !en . 
izahata nazaran, · Ymınnlılırr nuş!Jr. Bundan ovvelki ılerı ... 
dün Arnavutluk ~pesin mu- meler daha ziyade 1Wyanlarm 
vaffakiyetli k~tf hareketlcrın· ~'ekilmesi sayesinde mümlrlln 
de !:mlunµıuşlartlır. Ywı:ın top • olmuştu. Halbuki Burıe İt.al
eu~un I' · tı~en1 İtalyan yan topçusu tara:fı.ndan ı:; a-
mevzılerlnc yaptıgı ntefı ö le- f edil h ta · ti'-'-•-ı 
slrli olıl'ltL'tur !t: V8JI topln:rt- aa en <'r ra.ı ı """"u.ar 
ıu susturmuıfüu aıi!er baz: ve telörgal rlc çe~ bir 
tcplan da dAh:ı geri mevıil re yerdi. Bur.ıdaki İtal~'lUI kuvvet 
çekilıneğe ecbur ışlcrdir !eri iki livadan ibaret ı. 

Merkez mın ta.kasnıdıı me\'ZIİ 
bir ı;arptŞma Yurum hatl:ırmın 
ileri sürülmesine '>e dfü;man ın 
gayet müstahkem m<'•·1J rl.,in 
işgaline nıilncer olmuştur. Te
~bbiliı kudreti Yunan .kuvvetle· 
tinin elindedir. Ordunun mane
viyatı ın!ikemın~ldir Yunan aa
keri her tfrrlü il-' '!1 z:ı.yıfl a· 
madan kal'!ll kayaca1ttır, 
Se'3ııiğe Kanad:ılılu gclnıenıiıı 

Atina, 7 (a.a.) - Atina a r.:n
sı, SeUb· • bir Kıuıada. fırk • 
sırın ihraç edildi{:. -Jair hir 
İtalyan g8.Zf'tcsinde ı ılunan 
haberi tekzip etme! t lir. 

Y.ımA!l f~ hlll~ 

tina, 7 (a.a.) Yunaıı ıır-
.dula.rı başkumnndan11Sm n dün 
akşam neşrettiği lal mınıaralı 
tebliği: 

Cephelerde muvaff kıyetle 
netirele= şiddetli topçu aa
liyeti oliııuştur. 

İtaJyan .toJ>çu m ·~ '!eri 
<b<>mhalandı 

Atina, 'i {a.a. J - Yunanıstan 
na bulun:ı.ıı İngiliz ha' Jl kuvvet 
l~ umumi karargahının tebli
ği: 

İngiliz bombardıman tayynrc 
lcrı rerııembC gilnü Tepe<J,.,.,,ı 

ntakasında Ltıbatıniı• şiJna· 
l!ııde ltalyaıı torıcu .< vrı er e 
hilcum etmişlerdir. Aulan bo • 
b~1ıır topçu nıc-\•zllcri'l llü 'lnılş 
tUr. İngiliz tayyareleriııı ı lıcp~ı ı 
iiskrinc dii:!.! ü.ştür. 

-- ·--
Alman akını 

ve Yun ................. stan 

Şimdi Adisababn yolu ü:ıerln
de en yakm miıhL nokta De'b
ramarrn:ı l:naabaaıdır. Bu mevki
İn Bury~~n dclıa kuvvetle mU
cafaa edilmecll;;i Z3lUIOIUI1mak
tadır. Bagıin Habc§ ordusu ıle 

Adiseôaba arasın en kuvvet-
tıı.biı müd.,faa hattını, Debra

Mnrostruı l'iı) ki' c·metre lıacl U" 

ıncsafr e b ılunan .Mavi Nil 00-
~:r:lan t h !tınektedır. 

Knhi 7 (a.a.ı Ortaıı:ırk 
l'l~Jiz umun: 1 k·rergahmın teb 
liği: 

Lib l\da motörlü kuvveti rin 
t!cri un.ımrları A ~ılııı un gr r -
1Jını1ıı y •den bir ti' mıtn m'h 
:ı otonı,ıbıl mı. rczesını ..ardet • 
r; işlerdir. ~ 

Habeı;ıstar..:!ıı., Hah vatan • 
!>('rvcrleri, ric• t r•.ınckte olan 1 
lta!yanları hırp;J• n .ı 'a• ve a
!('lr zayiat ver Jiım , d 'ıı,ln e
(' yorlar 

Di•~ r bı.. mıııtulwlarda ,la 
h •-e • nı<'mnuniyet v · bir 
tarzda te. kkı y !er 'rtedir. 

Slınd.ye k <Ur Jı,, n eı;ırle

rin s:ıyısı 10 bini aşrruı,tir 

--·-·-
a a R-' 

ikasl"'l.lar 
(Ik. ta.aft · ·, ) 

C'Cn ınü..-eki<eı; bi · .;ı urun v
kıf edih:tiş >l 1 'Ullu ıl ldlrmek-
1.<:'dir. BurJar Adriyn•iı· s ; ·li 
boyunda kAl:: l'C cbi d~v·cucrn 
sit gemilere ve Y• dev 

la 1 ve gen rinl rnnhafaza fası ~n devam etm"kte • DJif r taraf'tan, bizim z:ıferiıniz, :'flDSl bildiri or: 
""• bwiyet.indcdir. !ngiliz hava dir 1 Sovyetl~ birliğinin, İngilU,re • Atin k R Ankaııı rı:.iyo {,"a::at : B· • 
f , d.ı.'!'hk araz!nin -gecit Hlnd • da Bu nin ve Amerika birleşik devlet- a çı ran at.merini, kanlar vazıyetini .<j(jyk lıl 
" ıı • · · de ve yc>llarn•la- mahllSl'.ın:ı:bnı ilan etti lerinin menfaati lehine olacak- l'roi:ı, El ~on Viına, Akropo- ediyor: 

ıet:::_ ait ü~ta t 
-yar 1-Jarrlı. Z bı a.. banlımn 

bır dcıxımın u rlıı mev ~ ık r 
mışl. • B dep '" m m nık
t rr!a ,.1r f ~-1 ler e y-ııgm 
bc.mbalan ıulunnıt 

tlr. Z ....... ,_,_ m•P)U' .. ,,_.,~;. lis, ~C:0-'0 "'er d'Athcncs, Koı'· B • ...,ı dai'!li bir faaliyet gös- Yeni Delhı, 1 (IUL) - flin - u-, ""'-W• •• ..,.., ..... .7............, ......, ıltüu dilnya .m e!crfnin 
, lılerdir. dıstan hükllmotı nesr ttfği bir lru devletleri h&rbe yakla.ştıra • noia, Nea Ellas, Vrasinı Estia, birilici p!!Cm a gerem n;ı.ık 

1 
lyıın dono.n .ı m, haı'e· kar:mıame ile Bulgnristaınn caktır. Ben, bu devletler tara · Etnos, Atinea, Nea .A.Iropolis V'll2.İyeti bulıınrı.alrtadır. Almmı 

W.r alık('ynn 8rn, pleri mü a- d'iı;mau meml k 'ti telikki edil- fından Japonyaya karşı hiç bir ~bi guetelerlıı Selllnikte. Pat- askerlerihin I:"1i;~ g'..rlp 
kıvılar ed. ı'nmekle ~·dc"'llle't diğini hildirmistir. hakiki k01II rom.i siyaseti ya · t T. • d R ccmı<'.'.ıa cbJru ~ii.riLnosı ve y • 

- - pılamı.vae•."ından eını'nim. rns a, ..... rıssa a, :l\ in.da ve ı anı· d de 1 ıtbil d..TilLlir. Bu c.onııı:.r .a • · eli" 1 . le d k na.n sınır arı ın e toplaı.%1 ı 
it: "" J J d .Japonya, bütHn Cini hi~ bir ger şe ıır r e çı an gazete- ile bütün uliııya ıılukıdaı cu . 

"r·n mılarırda da meveudiy ti ta yan onan zaman tıunamıy' le abluka altına lerin nıakalcler, ıı<U llÜretle hil· dimdi Alman asken hep bu • ~i rostererocJi. Hatta üslc?'L ı.. • ~ 
ı- - k • · ~ a.::ınııyacıı.ktır. Yiyec('k kıtlıliı lilsa edilelıilmeJ ,C<Jir: ~.ı.ıncte akın edl.·or. J3ı .• 
, dnlıv.:tsll' Alrnaııyııyt 1918 de Yunanistan şlrııdi giriştiği m..,ötııcn Yunanistruı ·et 

Mevkuf ~h , Z 
lı nesınc e bı lunııı kt in 'ar. 
'I'al:k.lrattaıı DOnr 

rdir 

··.•·dlın. a ugnyar·• agır w.yıa ması l0Ş başında -
müc~ lc'cye devamdan tne!ıcd m · ad kU dir. Her türlil akın b\i.} '< 

Oı :r yand n, yurt VC' ödev sev (Ra tar fı ı >ICİ 8tlyf:ula) sern. e bl!llZ 1'e!'llit. hiç bir ıa-ı mukaddos mı·~ ı!lc-nin netice • bir ~ükllnetle karşılıycr albu- G::ı.ı:et cıl eı· • 'li-
g. dört bt>•uk ayılır. h ve ki tesiri la}~kıyle tesbit edilme-' Çinde 1-endinl göstcr.miye- tinrlen şUphe et.nıemektedir. Ni- at Is• ".eslim olmıyara • ! 'o· nı zi r.ıtıhafo.z~ ~e m~-
8 1 ılo ishat edeıı Ele~ or l ı · nıiş ı.se de bilfiil matlQp netice cek+· • hai zıı.fer maddi kuwe.•n ya- nuna kadar harb ed~z, do- d fa, edcc~ • ~) .d.,d 
fı "a ııe: !_~~J~\ kıını elde cJilını:;t, . Çlinklı düşman Mare;;cl, Cirl!ı nihai zaf~re ı:ı..nda hakkın bulundu,lhı taraf- mektedir. Bclgrat, 7 ı a ~ ı 

··~~-n cı'l••n eının' dir. Akde· milcri flilr'aUe """mı•ı•-"ı~ karlar ıiı'!lrlelc ecleceğini 'b'lrli· ta kalacakt.ır. Alman akını sade<e 'Yı·1oa- Avula 31. ınuı ,;ı 
""" -· """' """u · · k 'h f zaf •• - lav efkim um ırn; ıy· slnı bıra ı • 1 li lislere malik olan İGgilia tayyareleri o .zı:mıı.n c rel'l' . ~o nı a Pre ""'" em - Yunani.,tan büyük olan ma- zararı, Yı ~ • , " 

...,, •k donan'll:ı \'azıye ının R. 42, Marconi 200 ve C . .,o ıer- ilerck &.izlerini bitirmi.ştir. nevı 7. nu'll' ı::ı o çusun e ma • ki bu d .. pdc gcçicı ve ı+hl Jirl Zı·ctkovıc ve Ja 
l temel oynaklıktan c.cn ltrekkep olan :refakat t:ı:y- --......- dı kuvvetlere m ' it hı;,' ndu . korlmı'lan ibarettır 1 ;ek, g;ı:z te müm 

tlıti. ~ ·ır lrıyacağuıa itimat • d 'ndir •o•-
edilchllir. yarelerıııe hücum etnıiıılımlir . gw an emı • ı.z iınpara -- ııabu • .:.'C. rck, Yu ı .ı: 

~t • ni: 

tafsilat 'ermekte rr. 
Bu •erı gere m.nlı:ıre!b:: 
eri geı-ek .bıgil. 

gerek bo:':wn 'ib r 

nıkuagelrn m lenn 
de ştmdiye lmu bir w c lÜ.lıim 
r. akiycUer ' !ur -
dır. Bk~Ul'ı • H 'ricare w 
Defi nt tlpler'nc!.."<li.r. 
Diğer · .:an, t :-!Ilı: 'ha~ 

kuvvetleri ile b'r•n · gı
r son mo ~ıı · cı Tor 'o • 
Baw' , .3pıtfl'i S A 
c ester, \ . "' 
Oourt teyyıı.re• ~ 
mel · r To.."'Ilad , c b · • 
gir'ik bir Roll.-ıv• motörii ile 
işUyc.'1. t 1

' k il bir re. 
dlr. Spitfıre ::' UY\ esi, i 
sı itfireden daha "'-' ı ve na 
kuvvetlidir P.ull.srovco mo 0"!1 
il mlic<>!ıhezd c ~:rt: ı in· 

:lmıı;tır. Bunlnr • bir 
muıa ohil!.ı at n v • r 
I" lm · ş hulu mr ktadrr • 

' ~hesteı ı rorıtlirlü 'bir ..ıom 
b:ırdı ;ın t •yya.rc;ıidır tırling
Court, dört mııtörc üdür ve ok 
kln'\·ctli büyıık t bı bai'c ı . 
m tayyarcs'R r Wlı 1 " ""' 
gelince, b. iki motörlii bir u
harebe t.::yyare~dir. 

r 
r 
1 1 

R yo ga etı:sindcn: Bulgn
riStıının üçili pakta iltihak ne 
gil • ilrtısadi ve mali nctı r 
do;hını -~ktır. Riındi lıaric mem
eketlerin l'lı ziya.dr dikkn.Ue 
hı. p cttıği cihet .bıt olmakta • 
dır. M nır.fi'> f)imdive kadar 
ele geçen t-cMibe ve Ö.."'Tlelclt'rlo 
bunwı ııe olaı:a,gıru t:ıhmin t -
mek hıo t.e güç de· ldir. Mcecla 
n· ~ıanya h'~ benzin meml keti 
olduğu ~ ıldc b~ sarfiynt ve 
ıstı J&I;, tahdit ::-uretinde 
ltol~• · ve k ndisi y un Ilı 
rac:ıtı yapan L m oket 
bu~n Plmı fue ı ır k:trı 
Jn k gibi bir zaruret kıtrç. 
b lıını:ıuşt . 

Bu.. rutana g .ın e · 1ngil • 
tı:r.,nin Bulg. r •c-r. ı. dnrını Al
"' nskcr • in cyk .J q 
"""hası c't!• "ınu ihııı ctm i 
bu • rak1ab k 

•• '1 

cı •. r t 

•ııç 

tır. 
a.ta. ı, A~ n 

~ r·ralar ı .di.d 1 . 
ı;ıı,in i un utna lıdır. 

a 40 
y· 

lııUt•-~· t' · ~ · ı ıııvctıru b r kere iL"lha ka)'tlc • • .. 1 .. .. d d tel: ıa diısürmilş bulllllmalıtau r 

ıo a edilen 9 1t:ılyım tayy Al ~"ların B I a . torluğunun tükenmrz kudreti Al v h d'I cı v~zi)'et hal·kınth bir , ta-ı 
l<i \'.ı!wrım harbini yaşnt&n, mo- ~•~ıı yctlisı Hunie:ııı.e1ar ~=: Ull ti o rıs- Yunani3taııııı yanıııdac!ır. Yu- manya a ı:f a u 1 • raftan i•a.ı olun n h ..,_, ha. VaJJington, 7 .ı ) - Til. -
h r kıvvc i ic.i. Hare <ilt sahası ı d J" · Ü ııanistan a&Uen ıltçe arta· ı , , be J l k b xtta bu ret r ;;ıret= n bildi ~ 
t.~~cnk~~leJn'f~ııtrJ:~~·t;;: ~cın ~~,~~·~;:~:in d!~ tanı işgali cnk elan dostiaruını >le müttc- re ~ş v nJ eua lıı;1 ex ·~. ve Yugoa'..ı~;·a lıü~ {;Ü , Uzıu. ark \'l> Afril, .l:ıK~ 

Ame ka bir -
mı yon döl 'k 

yare v"r, ·ş 

!Uıdaını imkiınsız gibidir. &';lr lı:ı,,n uğramış olınası tiklerinin yardunına mazhardır. ı J ltlımetıı:ıuı hlı.ı:tsckri dikkatle ıı g-liz mü:: enılekclc~m.ı 'J<..;ı;Jk 
. 'leni ınnırlartla cepheler le· muhtcrı fo • lngitız pilotların • 1 Y~nanıstan istiklali ı~ <:a pı:ı- 1 fan 1 t-ktp et v t:.. kar.: ,,. t.ıyyare sevkiyatı yapılmak .a • r11 

mecburiyeti, Arnavnt ak a- oaıı ııı i a•·d t; de ngı z l::!y-, Krzılordunun naşıri efka- tı.,ı 0ıuııan, serbeı.t mili • crın il • ıınua d .uıı ~vı •• r. \ 1 .n ılır. Kfınunmıaııırl vk ıı il 
l "unan ordusunu ı:llfa!ngrtlta· aı ' ri gorun" ur" .. · l b' t d 1 r.~"Dr'.!n<Ja 20rlx'.lıklıt m· dele Berlin, 7 (e..a. ı - B-Orsm Ze-. ~ .. , k .ıı~1faatlc· ıu \e 'Y • 
1_ ~%ansalar da, ta.l:Ya • onınıı•ez · fi ır gaze e e nas.1 

1 

·- ~o ~:U-H dar k }'IDc '>ı 
....,., bagllrikü Çlkmazdım lı:o y ta n erinin ' p ede- sir ediliyor?. ede., hn'kkı temsıl ettiği bn[!i!ne ltung gazet inin yazdığına go- göslnv mlı"'t \e tayyarelerin 6.397,497 '!ol· lı ~ 

kuTtıılamıyacaklardır. İt ıJ. Tek a "" etmeden laww,•-nı k&.<!ar etrafınu;ı bu 1' ' r r re, iş bulmak içın ı,.q ofiSinc miı- ı.:;, kWiııi ljvle-
""-• -· "" "'rı ı 7 ( ) K ., Afıikada Alttn s !tile, 2 .. ;.::: l ~""tan bu cla.ğlarda. tutunduran söylcmi.5tir. İngiliz p; c<t an a· "'·ova, an. - ra.na- 1 ahbt:-t ve tnkwr görmcnıı tir. racaat e..:cn yPhudı eı .:ırt..-ııı bir mısler(I 
lı<ıVVet, k ·~inici ~ ta· ;ı;a Zvezda aw '9ı, ilk defıı ola- ı ai d<' "b~ı ubi Afrı!. y, lıiat:i.ı:ı güçlükleri idi. !eşlerini ayn vrı her ltalyaıı unan rt3Il " ın<kn göste- ıniktarc 1;,c kabul ediln:e&,o- Dekli~.ı.syon halka fenilılik __ 

70 
_
60 

dularl a İngilız 'U <· 
. ı:ı,)ğu Afrikadaki ltıılyan v:ı ta "'a.rcsiniıı ilzerind tek..'lif et- r k lga rnın ./ I-ıınn ıs.gn- r n mı !in i'.l!Tlycıtı mevcu • • dir. Ea ısurctle, Aıınıınya, nıü- Hrdi lceyaanııı ~ .. , .,.eri' -tır. 

~'Yetine ,,.elince. bwıdan b!lyl• n::"lerdir. Muharebe birk: da· ı altıncı g>"lllesi ha kında doğ- 8ıy<!t10rı: '."! C'-2 ı >h.1' k ·abu! him si; · i,'l•r .çin daha fa'd.t Belg 'i ( .o..) Rt·uter: 
~~- " :- ı•un doğ'ttty:!. mü•:ı.l :ıs;'ıJ ncs lı"t" tl f Malezyaya gönd len Uı\~ n-...., tabıi ve rir'i s1>vrini hlı:ip kıka .çınde bitirilnuştlr e<..en u un mı n far:ı ın • } 'II:m · çisı bulabil~ırtir Yı.gu~: v h:.ıltuıne Ira-
~ ..., · ıcıı Ur. ed'l • · reler büyllk bombm-dımaıı l'l;;ıeek ve bu gidiş, fn1rnda ı d-n taklit ı ec•gıne üphe Yu1mliler esa.:ı ıtıb:rrlyl•• grup rıufar 1 daırruı ıevktin ve 
llı ly:uı imparatorluğuna lıAti· Yedek Subay ek ulu An· ·ızılordunun n~ıri efkaıı o- oktıır.,. :..ır halınrk işe altııacaklar vcı nıilletııı •üksek mcnf, nt1<'rini ~ arC'lcno r Ye Amcril:anııı ııp 
.....:_~ekecektir. karaya n klo U . j lan bu gaze+. dünltU nüshL'.Sm- \tın"n €'1 "ın unrnr.: 't bllg! •ıymd!erim jsJ:ıat dcıılcrej ve aynı nı:.1 'nı;o. v l v ~ıhllcrindcn Siııg~pu_ra R 'y 

1 Yed ba.y okulu ıı;:uı A:ı da dı~·or ki: trfık n bl n r · t !erde tnı ~ _ e.t .ıızü !er \ lie'.JCklır. ktinin Jtlıklô.liııi tam:.. 'l.li}<'· j adalan ·olıyle gıtnıı l dir. 
Ç ticaret umum mQ- ltarada yeniden lııs;a ohmıın bi- Buhıu .anın 0 Ilı raJ.tn il· fur ti t' iır t, eJ<tedir. 'f hudilet· de, !yı l;!l!. ı!.ları t.ııi göz önl:-dt'.' t;t.ı~l).[1 hak ·ı 19·3·i0.5!JO dolar kıyr.etn rle 

dürü geliyor nanın i~at ve ınefrutıatı fa· tihakım mıı akı der- "Yunaıık-tanın ııercfı, hürri- tı:.ııdirde, tam liCl'et :ı;ı klar- k~d:ı r tin -.~m lgrat ne~ ln~ter \'~, 7190.715 dolar kıy 
'l'k-:ıret Veklileti iç tieııret u- Tnam!; nmıştır. Bu itJbarI.ı şeh- hal Aiııı:ı.ıı arın: yeti "' her 4V o· ım ,. dır HJilen res .:ı drhr m y on ıetınd .Kana.daya l.ı\.}yarc g ın 

~'1nı mlidUrU Cemal Ziyanın ı-imiu!e bUlunan ed3k ..bay tına gınr.c ı, Sofy m rıı mr tclt yo' ır. ~- lructiler, ıher \ anın tıllıi 1S seat za frı la artillı dmloma- c. rilm'sf!:r. 
~11 ı:iin!erde şehrimize gelxeği Okulu bu ay EımU /.. kara- ri>, ıı sulh davasına cı:: bü-' 'Katimerlni ı · r ki· c; doğu .-crgilere tMıı " ~ .k tik fe.:ı.li t ~r haltkuıda bir ç.:>k 1ngı1tcreye ltAnunu r de ce-
a~r alınnıı§tır Unııım mil· ya n:ıl:lolwıacaktır 'al;:!$ ait ı diye vsif edilen "Bu tek hürr yet., k ·;ne !arı iç • Alnı ıı ışcll =d' n birbirine ~ rm dolıw· mruı "f59 tayy:r e, sekiz r niz 
lı . iç tic~rctimiz mevzuu e•· büt!in hazırlıklar tamrnnlıı.nınış- ı luı!ı:ik! ma- 1 &.nu.• asır!artlanberl Y ..ın:ı:nis- r ı '1. rüchanlı bir '\'R:>: yctt ' hğı Y , la'· hlilttlınııt ınıertm- tayyaresı 45 ihtiyat t yare 

IQr a tcın:ı.skrda bul~ ·:ıcağı tır ekttp yeni tednsat dev- ~asını güzel gl.ist=nelrte 1 un ııayızız mukadr1eratı bil • ıtınmarnal:m ıçin kerul!'· r n zinde çok ıyı karıl, nmış ve ra- motörü !ti.Jllyetli yedolr akl!am 
ı., nmekt ır. :;ine A.! karada ~>:l:l' caktu-. DL' la.sn edilebı!ir . ., , 'hususi bir 'VCl'gi nl•:ııaı 1 t 1 hatlık tevlit e>tınlı,~. gönderlhnlşlr. 

, 
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MER ANK YERLİ MALLAR PAZARLARI MIJESSESESi 
MODIJRL/J(J(JNDEN I 

M AL A T y A M A G ,Az A M 1 z 15 M~~ll:,:ı! ~~:=:r":BIWI 
LA TY A, MARAŞ ve GAZiANTEP Tüccarlannın sıra numarası almak üzere şimdiden mezkOr maQaza htaresinı mBracaaflan Dan otuuırr. 

f rablusgarp-Bingazi 
( Jtaftomfl .J füıCÜ Myfa.da) 

lihıeı-aayan.k onların n.e olduğu
mı, nerelerde bulunduklarını 
911rdu. 

Birdenbire o sevgili fehitl&
rfn biitün aziz hat1ralnrı p!şim
d& canladı ve şeyh Sinıuda bü
tlln hakikati olduğu gibi ancak 
0 .ııaınan anlattJm. Hayretle bils 'ı 
llOtftn bUyüycn tek gözünü yü
db:ae dikıxıiıı, takdir ve hayretle 
blılttı 've o da benim gibi ağ
)Olrak: 

- Demek fildlller ha.. Zaval
lı cWilrmıhlar ,., 

Dedi. 

mıfilı arkadaşlarımın boş kalın 
yerlcnno baka baka, ve ağlaya 
ağlaya geceyi geçiriyordum. 1 

LA.kin bu teesıılir o kadar t&.l
kın ıdi, ki birdenbire kendimi 1 
kaybettim. Ve yarı gecedeu son
ra ne olduğunu bir tlirlü hatır
layann~·c.rum. Aradan ancak i 
li( gün geçtikten sonra kendime 1 

geldim ve karşımda te <0i} eli, 
nazik doktorlar ve hastabak1Cl 
hurnııreler gördüm. 

- Neredeyim?. 
DıyE' sordum. Şefkatla gillen 1 

bir çehre ile cevap verdiler: 

BI. R HAKİKATf Sayın mUt~erile~lmizln •=--
• nazarı dıkkatıne : ' 

deımekttr. Çüntc:O: 

.aatlerind• topl ....... br. 
saatin üzerin<leki 8INGER 

- ETet, dl:ye cewp verdim . 
Us •ta.n:ı pek uzak bir mu
ldttııı, memleket vazifesini ifa 
ef«Dhe+f blr mrada "Deme,, de 
lllblt oldnlar. 

- A1Prak etmeyiniz. Bura«ı 
Mısır HiJıvinin hususi has taha
nesidir. Siz muhterem m 'nh:t- ''?mıamıııiıiıiııııiiii 

!erden olduğunuz ve vat.•n uğ- ~============~~=========::::::::::============== 
O da, ben da karşı karşıya o

tm.:!nk. Eski hatrrllları ana ana 
tuflerco ağladık. 

runa yaralandığınız. yuttuğu nuz ,. 
ktunlar•l:ın hastalandJğımız için ı R A D y oı 
Hidl\" h:u:retlerinin emirleriyle 
burada tedavi ediliyorsunuz. 

Sonra.dan öğrendiğime göre, 1 BUGüNKü PROGRAM 1 
- B<ın sizin Türk zabitl'oldu

lamızıı bileydim. hiç tezek ta
eıtır. öyle taşlar üzerinde, kül
handa yatirır nuydım? Ah ne 
!radar fena etmişim, beni acaba 
ac1ar:ın ruhu olsun afföder mi? 
Diye dövünüp duruyordu. Biça
"' eeylıo derhal teselli vermc·k 
ılhl bir h:ızin vaziyette ka!Jım: ı 

- Bayır Şeyh Samut, de
dim! Asıl biz sana teşekkilre. 
barç!uyuz. Eğer sen bizi bura- 1 

cSa, en külhanda yatmağa kabul 
etmeseydin biz yolunu bulur 
Denıeyo kadar gidemezdık ve 
alreri, vatani vazifemizi ifa e
demeroik. Onlara şahadet rlit -

c gec·ı- birdenbire hasta olusum 
ve kendimi kaybedişim, zavallı 
tek göz k\ilhanCJyı şaşırtm1ş 
ve derhal polise malfınıat ver 
miş. Hüviyetimin tahkiki sıra
aındn Şl'.hit evlıi.tlarını 1stanbu
la götürıncğe memur edilen En
ver pa!i:ı karargahı ıtabitl<'rin
öen olduğum meydana çı!muş 
ve Zağlül paşaya malfunat ve- ı 
rllmi~. Bunun üzerine derhal be
ni gi,rmıye gelen Zağlfıl paşa, 
Hid•vin müsaadesi ve emri ile 
bcninı husw;i hastahaneye alın
mrJdıgım cihetini temin eyle -
miş. 

( Arkaı>ı ııar) 

heıılni hile kazandıran sen oidun "'ıı::ı::ız::ınmsıs:::ım:aıım:ı:ııi""1 
Reyh Samut! Aml biz sana te- [('• 
!iU1dlre borçluyuz. 1 

Bunun üzerine: ı 
Elektrik T esisntı 

Pratiği - Bavdi eve gidelim.. Çok 
)IOl'glillllUndur.. dedi ve ısrar 
etti: I Dıthıli r...ıaı.t (Çıklı> 

- Ha!dkat öyle dedim. lşte Asnn;;ör Tesısatı (Çıktı) 
gtlrllyorırun ya._ Saç SAkaJ bir- MQ!N T...tsa•.> (Çıluyor' 
birine karışmış, aylarca ·üzüm V:layctlcre tevzi edilmiştir. 

1111 görmemiş Ve tepemden tır- Ankara: Alı:bo, Haşet. 
nağmıa kadar bit içinde yfrtü- lotanbul : lnkı!Ap, Univcrsıte, 
1orum. Fakat eve gitmem. KW-1 Remzi. Hii:;eyin, H.ı-
handa kalmak benim daha çok 1 ııı. C•l:r. S..giyad\>. 
hovuma gidecek. v: llaJ<'I. 1 

e nitekim de öyle oldu. Esik JC?...!S\!f e -~ 

lstanbul Emni11et MüdiirlüiJündeı;,:-1 . . ~ 

1.00 Program 
8.03 Jiabcrler 
8.18 Müzik 
8.4~ Ev kadın 

* 13.30 Program 
13.33 Müzik 
13.30 Haberler 
14.05 Müzjk 
14 . .W llilzlk 
l~.00 Mütik 

15.10 Miız!k 

* 18.00 Program 

18.03 Müzik 

18.40 Müzik 
19.00 Konuşma 

19.15 Müzik 
19.30 Haberler 

19.45 Müzik 
20.15 Radyo 
20.45 Müzik 

gazetesi 

20.45 ?o.'Iüzik 
%1.15 Konu~ma 

21 ..: ıo Ml.ızik 

2.2.30 Haberler 
22.50 Konuşma 

22.50 ~10zik 

23.25 Kapanış 

BOR A 
~ 

Heryerde: Yerli Emir Traş Bıçak.lan 

7 
Mart 941 Bulunduğu halde yerli olmayan bıçaklar 

kullanmakta mana yoktur 

Londra 
Nevyodc 
Ceııevre 

Atına 

Sofya 
Madrid 
Belgrad 
Yokohama 
Stukholm 

1~~:.' ... ~· O halde EMiR Traş Bıçaklarını kuJlanınız. ~~-·~-ı:ı=ı:.iıiiiiiıiiıiaııiıiıiıiiiiiıiaı::iııi~iiiıı.iiıiıiiiiıİıİİılİİıiiiiiiiiiıiiiiım~ 
1 Sterlin 

Dolar 
1sviç.re Frc 
Drah.mı 

Leva 
Pezeta 
Dinar 
Yen 
tsviçrc kroT. 

~.2-1 

132 . .!0 
29 98 

0.99/;j 
1.6225 

l2.937ö 
3.175 

31.1375 
31.oo:ı 

Ankara mıntakası sıtma mücadele 

reisliğinden 

Eaı.a. ve TahvHAt 

Sıtı11a mücadele sıhhat memuru yetqtirjlmek üzere l7/3/1Ml tarihi 
ndc bnşlamak ve bir ay miıcldeUe tedriaatt..'l. bulunulmak ve tedrisatı mil
teakıp on beş 8'J.n köy lecde tatbikaU.d ıştiCal olunmak üzere mıntak:amıı 

rei.sligiıtde sıtma mücadele kUçuk sıhhat memurları yetiştirme kursu 
açılacaktır. Kur~a gireceklerin 1ı1şaGıdaki prtlen haiı olmaları JAmndır. 

Ert:ani 
l Orta mektep veya eskl ı ilştt,.e mezunu bulunmak, 

11 - Askerliğini yapmış buluwnaJr, 
111 Sıhhati tam olmak, 
IV - Ttirk olmak ve ıyi ahl;lk sahibi bulunmak, 

Kapalı zarf usulü ile eksiltme 
ilim 

Yozgat nafia midirlüfiinden 
1 - F«•llmqe konııloa ~ 

Yoı<g&t - Sequn 7o2uu:ıa l~ +. - - !1 '.+' Ul ~ 
;._ edt!....+r - lll:a • Jwnıı ıı:..ını ...... - ıa .... Dl~ lı>
,..mdır. 

2 - Bil be 1111 -- "" ......ı.ıar -) :&: 
A-~18<tı......ı 

JI.---~ C - Na& 111= """'1 _..,._ 
D - ~ - ldlpnıler - •tMııriıl _,. • .ı.ı 
E - Huısusl tarta-. 
F - Keşli cet.wı.ı. labllll ~at. ıı..tnd 
L - Proje 

ı.tclı:lller Yozc;at c1aiDı1 ır.dlınenm.le ı.. - .,.. - ~..eıeri gÖ<'e" 
lımrler. 

3 - ElatUme 24/3/Nl _.teai ,_ -ı W • Y""*at dılim! encdc 
......ınde yapılacalı:tır. 

4 - Eltslllm"J'e girebilmek için islelrlilerin 2531 lira mu.,.lı:kat ~ 
nat vermeleı:i ve bundan bqka atıaiıdaki v&Jaiki haiz bulunma1.1r-1 t.ı. 
andır. 

A - En u an bin llnıblt )"el ve.ye. köprü. inıpatı ,..pml.f bulunnıa~ı 

B - lbala larihinden 4 s0ıı evvel mör""a•tla ~tton eksiltnıe7'1 
giı:dıilecelı:lerine dair varilı:a almalan. 

:; - Teklif mektuplan 8 tlncü maddede yazılı aeatwn bir •at evveli-" 
nıe Jtad.ar daimi' encümene tetirHerek encümen reWJ-jin.e makbnz muka
bilınde verecektir. Posta ile cönderllecek mektuplar nihayri 3 ünC"i.i n1:ıd"" 

dede yazılı ısaat.ıe kadar l(elmlı olmas1 ve dtf 7.a.rfımc mühür mumu ile iyj,.. 
ce ~tılmı~ olması şarttır. Postada omn &eciluneı. lı:abal edilmez. 

<1729> 

,, ____ A_S_K_E __ R_L_l_K __ J_Ş~L-E_R_J ___ ı 
Fatih askerlik şubesinden: 
(337) dojumlaların ilk yolcl:ımalarile 

1013/941 pa1.arteıdndon •tibaron ,..atldaki 
Fatih A.8kerllk tuheslnôen: 

ihtiyat f!'l"'Rt yuklaanı1 ttrt n.1 

fe)dlde devırm edtlt!'(:ektl . 

iHTiYAT YOl<LAMASI 

10/3/941 pa:r.arlesj (S:ımrıtya nahiyesi) 
11/3/941 .. ıı • > 
12/3/941 Çarşamba • > 
13/3/94 ı perşembe > > 
1-4/3/9<!1 curna • • 
17/3/ 941 pa.-:artcsi (Şehreminl) > 

1&/2i941 s&h 
11/3/941 çarşamba 
20(3/941 peı·~mbc 
11/3/P<ll cuma 
24/3/941 p;l7.artesı 

26/3/941 salı 

26/3/941 ~•rsambtı 
2'1 /3/9U peı·şembe 

28/3/941 cwna 

31/3/941 P•7.artes1 

> 
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> 

• , 
~ emniyet Amirleri için 13 lal<nn -'<ordon resmi elbi

e ile 11 .ıet kasket ve 13 çift lotın yaptınırnası açılı: eksilt-neye konul
.mllbJ;r. Btr takını ımıakordon resmi elbise ıle bir adet kru;ket ve bir 
,ift fotloin nnılıımımen fiyatı 43 liradır. :E.'ksiltme ll/3/1941 salı günü s:w'. 
15 de müd.irtyetlmi.z binası içinde yapılacaktır. Taliplerin ayni gün ve 
~ mödiriyetimiz. binasında kurulu koınisyona prtnam.eyi görmrk için 

Sivas - Er.lUJ'UDl 1 
Sıvas - ErZUr\ll'D 3 

Sivas - Erzurwn 4 

Sivas - Erzurum 1 

Sova~ - Erzurum 7 

20.04 
19.30 

19.55 
19 55 
19.55 

19.55 

Kur ,.a ı.Jrmf"k istiyeolerin a~:ıt1daki ves.ikalarile birlikte nlhqet llar- > > > .,. 

tln on b" inC'i f!Ünune kadar rırısllCintiı.e müracaat Mmeleri ilin olwnır. I<::=======:::;:================---=:=:-:.:---":;;;: > 

• 
• 
• 
• 

l/4/911 
2/4/941 
3/4/941 
4/4/041 

.. ıı 
çarşamba 

perşembe 

cuma 

• 
> 
> 
• 

lo Ş. 3 mQdürlügüne münıcaaUar;. ( 1190) 

Sayfiyelerde 
Mülkleri olanlara 

lıfevsim dolayıtıııle .ay.fi.ye ,.erlertnde k0$klcrini kiralamak is~ycn-

ll\\lr "Yeni Sabahı0:: 
· ilan fiyatları 

Kr. 

nw;ıın mnktu olarak 750 
llh'inci sayfad:.ı s:uıilıni 500 

l - <)rta mektep veya eski ruştfye mezunu i•hadetnamesi, 
2 - 7lufus hüviyet cUzd;ını sureti, 

! - A~kerlik vesika11 surt1.i •terhis teı.kereai> 1 

4 - Sıhhat raporu •meırıurin ltanununun 5 inci. maddeaiarn D. fıkra-
sınd<l yazıh ol<lub'U üzere> 

5 - Hüsnü hal mazbatası 
6 llnli mOOeni beyannıtınesı, 

7 - İ1'~siyle mükellef oldugu kimselerf' ait beyanname 
8 - J ndct 4X6 eb'adınd;; fotoi:"raf 
9 - TercUmıri hal varııkösı. (1157 - 1586) 

====·I 
ZAYİ ikinci .. ,, 350 ~-ooKTOR-

Emekliler için Bursada ev aranıyor 
Bw·sada ikan1et etnıelo'_ ıstiyenJeı- için Bursada lıruç(lk bUJ'ük satılık 

evler i~tiyoruz. 

Bursada mülklerini pa.rnya 1;ıhvH etmek 

m L•lıı-ıbcre etmelidırlcr. 

J,1 ERK EZ; Galata!<iara:"' Li~esı ka.rşısında No. 184 

EMLAK iŞ • Telefon: 411010 
ISTANBUL ŞUBESi: Eııdnöniinde Anadolu Har. No. 6 

EMLAKıŞ: . Teleion: 24694 
tere mülklenni paraya tahvil etmek arzu t'<lenl ... T en kı~a bir zaın::ın 

uırfında EM LAK IŞ'e müracaatları hulınde bü.yuk mcn!nat ten in 

edocekleılir. 

lJçüncü ,. ,. 800 
Dördiincü.. .. 100 den 936 Sl't!esi 28 No. •lC ve Mken revfik Akif Ayışık 1'oprak JJfahsulleri Of isi İstlınbul 

J Be~ıci 
0 0 

75 Fabrik~Jnrdan 937 ~enesi 18 No. ile: Dahi it Hastalıklar M üteh•aaısı ~ b 0 d 
Asker' San'at G~·kl1 mekfPbın-

MERKEZ: Galatasaray Ll!e$I ıcarıııoında No. 1114 

&MU.Ki •. Telefon: 49010 

llTANBUL: Eruın.Omi Anadolu Han No. C 

eM LAK 1 Ş: Tele!o:ı: 246!l4. 

t: t·. /.Jtıncı " ,, 50 aldığım ljebadetnamelerı zayi (•ttim . Beyoğlu Parmakkapı imam so- yU esın en: 

1 Yenisini cıkarı.ıctığımdan e~kı:-ınin kak numara 28, pazardan m•ad::ıı ŞubPıni:dn l9't-1 ıhtıyacı olan vasPti üç bin aıyon ıhr.ıç sandığı 1 l J11,:ı 
1 Sthibi : A. Ce-malettiıl SaraçoAlu hOkmti yot.1.ur. saat 14 • 18 e kadır. 1941 sah günü t:aat 15 de karşılıklı pazarlıkla yapiırıl~'"agın.dan, t<ü;rı.erı~ 

Basıldığı yer: (H. Bekir OUrsoylar ve Halit Vasfi Terzicığlu edillr. Telefon: 43906, ki merkeziııdC" haıır bulunmaları ve sandık prtnamelerini püZarlıktaJ1 e'' 
. 1 Ncşriyu t rıitidüıü: t.taclt Çetin. Tf U~t:ısı Usl ÇvF. Ge-ce müracaatları da kabul beş yüz Lra temin;ıt ;ıkc;esile • vmi mezkUrda şubemizın Lunan hanıı1d3 

1 ~~~~~~~~~~~~'"'""'~~ .... ~-~·:··~·~=-:- ~-~,~-~:-~~~.,...~~~~·---~:~:~A~-~~=:===-~m;•;l.:;tt~:n~S;•;r:•<~<>~}~lu~m=a~t;b~a•;•~>)~~;;;;:-;- ~-=~:;;:.;~3;3;4;A~k~~~"~"';'Y~;';;~~~~~~~~~~~~~·i.-:-~!v~c-~l~•u~u~e~d;r~n~-·=lrr~~~a~l':":"~"""'~(~l6~7~4~)~~:::--::::::::::.::'.""''.':::'.''.::~~ 
"'-Di--~K bir feryat kopardı, j noktaua nihayet buldu. Etrafı- lf' risini muayene ettı: heti vaımrcuların yolculard~ 

kemali sür'atle kapıdan dJ~an mı. ara~tirdnn. h -Çok 'lCY ! Iw:·ada da yok. ziyadt' benden ürküp savuşııı~. 

ŞUBESi 

"'-la.dl. ";ın' fenaya varıu:>!".lJU Bır kapı tokmagı elime geç - t • Dive mmldamtılıtan 8onra: ı · 1- ti · · ,13 = ,,, ..., ça gıc 11 se a . arılfı. stoiı.'eıtcclovak anladım. Çünkü heri! dar yo~a j ti. Fakat bir türlü kapıyı RGa - il y a ı - Sakın şu ko~·eye gizlen - ıot' çılıtiktan sonra da bagınp çag- madım . Kamarot dediklerı he· mesin? ha garipti. Yoku ve vapurcu • 
nyor: • rir biitrııı kapıları kilitlen, işti, ı Dedi. Üzerıme doğru yürüdü. ı dan her biri kuf;aeak de!ilı af' e 

_Hey gemiciler! Allah ceza Çarnaç"r bir kö~cye biizüldüm, ih=ımıa;m:ı;:;1311mıı:r:z::u!1'.ıı•m••- 176 mmmır;cıaam:ıa••ı::;;;ıım•••rııl Beni görür görmez: yor, bir ikisi dirckll'rin ,\ıcı;~ 
nızı versin! Çabuk yetişinİ.ll, ca- nctıc~yc munta7Jr oldum. Bu n· 1 - Ha burada! Seni hayvan • brmamyor, biı kcçı gcrııil'l~· 
navar üstüme koşuyor. na kadar büttin yolcular oıhla - mek! Allah esirgc'tlin! llk iskele ! Dediler. Herif el'an kolunıı yolcular da kendilerini ürküttü- ı herif sem! ba§ tarafına dogru ko~uyor'.;ıl 

Diyıp duruyordu. Hemen kar-ı rından dışarı fırlnmışiar vapur- de vapnn!an çıkacağım, kum - canavar kantiğından bahcıedip ğüm irin berife y~rdım edecek- Dedi. Ben derhal ayağa kalk- yakları takılıp yere yu\'arl, 
yolanın altından ç~ beni ca cular merdivenden a.o;ağıya in - panyaya Yermi~ olduğum ııavlu- duruyordu. En nihayet kama - lerdı . llk yokunun kamarasına tım. Kamarottaıı evvel davrana- yor, kadınlar ııru;!-:ınlık iic ı.iec.r 
ııavar yerine koyan mi!n&se~- meğc başl:unışlardı. Yolcuların: nu da geri alacağım. 1 rot: ' l'irip yatakları siyahladığımc!an 1 rak herifin suratina gayet şid· ze doğru atlamak fotiyorJurdl·j~ 
aLI yo~·unuıı fcryadml duyup ını - Ne oldu? Bu glirilllü ne .

1 

Diyordu. Er!cckler de bırer - Pardon mosvö, sız cana va- dolayı bana dayak atacağım va- detli bir tokat ındirdikten sonra ı Ben kendin:u lrurt.:ınnal< j( ıl' 
da.da ko~acak o!an yolcu ve va,. dir? t\irlü fikir beyan edip duruyor- rın yüzünü gördünüz mü? deden kamarot bu defaki mü -, bir öküz "'ibi heıınurdanm:ığa ocakçıların yanına kaçnıııl't;. 
purcuların ellerinden kurtulmak D~mderi üzerine mahud yol- tardı. Bu zamana kadar vapur · - Nasıl görmedim! Kapınm nasehetsizlik iizerine mutlak be- ba~ladım. Kam:-ırot: 1 başka çare l"Ormüvoıdunı ı-.· , 
için ben de dar yola atl:ıdım. Me cu: wlar da aşağı inmişlerdi. Sc<sin- , önünde karyolamın altından fır- ı ni denize atacaktı. Öyle fen~ - Vay suratım koptu. dınların f<>ruaclına- koı·k·'k "~., 
ğer uğursuz herif kapının önün- - Ne olacak? Kamaraın;ı bır den pe!c iyi tanıdığım kamarot: !adı, U.crime ko~tu. Simsiyah bir mevkide idim ki: Kaçacak Diye.-ek yere yuvarlandı, ka- -, · g 1 ç· 
de imi~. Benı görür görmez sa- canavar sak!anmJş, az kalem - Pardon möHyöler, madam- suratlı, boz tüylü bir hayvan. lıir delik bile yoktu. dınlar: ı p~rcuların kaçı~malarına e ,,. 1~· 
Jonun bulunduğu tarafa doğru beni yiyecekti Yalnız sağ kolu- lar, gürültünün esbabı nedir? Yine kadınlar: 1

1 l\amarot birer birer açıp oda- -· Canavar burada! Canavar ını.vet verecek de;;ildinı. or:ı~l f 
lı:oştu: mu kopardı. Eyvahlar olsun! 1 Dedi. Parmağını ısırdığını - A, a, ta kendisi! lan muayene euiyor: buraua! Hiç böyle adam olur ra inen merdiven önüme ~.o· 

_ Yolcular neredesiniz! Oa- Şimdiden sonra kolsuz ne yapa- herif: - Evet, evet! Canavar tıpkı Burada "'ok. Fakat bir ta- mu? gelmez içeri daldım, mcrc1
1
" 

aavar mutlak belli yemek isti _ cağua ı ~Esbabını şimdi anlan;ınız? böyle olur. 1 rafa kaçamaz. Feryatları ile ters yüzüne ka-
1 

!erden aşağı indim. ııl'" 
yar. .. _ ,__Ddınedİ Muhavere büyüdü. Bir ~n·d~len1:ıirdelınsagdı; gıru~olum,::~ayyeene-' mr°~~~~~t~Y· 

1 
~~i';'~ı~tp· uzun ) 

0
Dr iyye

0
r
1
ekc lardivd"er bbi~ odakiyıkadıçı - çışmdağa bataşlakdılar. Bten d_~ hala _Vakitler hayır olsuıı '.i'.ıjll' 

Diye OOğırdJ. Eııırun w.crıne ... . , o up o a · · •· . u an ır ı a n, yer e ya n an:ıaro un ustüne çı arkadaşlar! Birnz gccı;_,c, 
oda kapıları açılınağa, ilst ka:,t- _Bu nasıl şey? üzerime bay eJıniz. Gitti kolum. Tek kolla - Affedersiniz muhterem vol bir kaç erkek kamarotu takip basarak dar yoldan koşmağa amma kusura lı:lkm:ıvınız. ' 
ta ayak sesleri peyda olmıı.ga gmlık geldi. Bir vapurun içine kaldım. 1 cular. Ben canavarın kim oldu- ediyorlardJ. Uzun uzadıya dil- başladım. mek yiyordum. · ,.ı 
başladı. Bu kadar gürültüye se- canavar girsin! Şimdi kamarot ile yolcular he 

1 
ğunu anladJm. Korkmavınız! O şünmck için vakit ··0ktu. Ka - Benim meydana çılı:tiğınu gö- uJu' 

bebiyet verrlığim halde dayaksız Bir diğeri: rifin kolunu muayeneye koyııl - 1 canavar değil, bizim gibi bıı· in- . marot üzerime gelir ise birden- ren yolcular, hele parmağım ısır Dedim. Herifler bir ın 
yakayı kurtar:unıya.c:ı.ğunı an _ - Ah; ben kocama. söyledim 1 dula':: ~olun yer;ndc btılunduğu-ı sandır. Kaha, adeta hayvan gi-ı bire gırtlağına sarılacaktım. Bu ' dığını herif öyle bir kaçıvordu beni süzdükten sonra: 
!adım. Koca bir adamı canavar ya! Bu kumpanyanın vaJJur!arı nu gorunce: bi bir udamdrr. Şımdi kendisiıll kargaşalık esnasında yolcular, ki! Yolculardan kimi odalarına - Sen kimsin? 
yerine koyan yolcunun bulundu- iyi değildir. En iyisinde canavar - Lal:in mö~yö, kolunuz Aa- yakalayıp gözünüzün önünde hususiyle kadınlar, beni sahih - kapanıp kapıları ki!itlivor, kimi Dediler. c~ • 
ğu tarafa kaçı.ıalc bütün biltün 'ı bulunuyor. ı p~g:ığhm dunıyc,~. Yalnız iki bir dayak atacağım. den canavar wnncdip ve kot - merdivenden yukarı fırlıyordu. _Canım kim olacağını! ';ı-..a 
yakayı ele vermekten başka bir ı ücüncüsü: pan- ",:nızın ııcıında di'l izleri Dedi. Kamarot ile yalnız bu- knp kaçmağa başlıyacaklar, hen Ben de merdivenden çıkan yolcu bahleyin kaptanın emriyle 
ııeY değildi. Bumın için aksi ci- -· Hem para vermek, hem v:ır. -'"' canavar ısırması de lunsa.k herifi muhakkak döver- de elbet saklanacaktmı Kamar !arın arkaaına düııtüm. üst gü _ yardmıCJ gelnıiııtim ya? ) 
lıete koııtuın. Yol laı.ranlık bir dıe kendimi canaVW'lara yc<lir - ğildir. hısa.n diııine benziyor, dlm. hkat diğer vapurcular ile rot son kamarayı da ~ içe - verteye çıktım. lain en garip el- ( Deııaonı f}IJf 


