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Haraççı Kardeşler 
IAd. Ş. tstanbulun en ımengin ~ 

MOBiL YE 11•ıaaacttr. 
S.lonlaruu her :uman ~ 
tsta~, Finc:uıcılar, Rıu pasa 

1'0kulu 5' • 81 - ~. Tdclon: Z20GO 

Frenkler çok .-'W!lll!lil!lll 
gürbüz ve ka
vi bir kimaeyi: 
1-ı'Urk gibi sağ 
lam,. , "l'lirk 
gibi kuvvetli,, /, 

Beyanname verdikleri halde gllç 
etmiyenler meccanen nakil haklarını 

kagbetmiı alu2orlar 

diye överler. 
TUrk gerçek • 
ten kuvvetli-idi.-......... ~,... 
dir. Hem kuvvetli olan yalnız 
onun vücudü değil, Türkün 
nıhu da, imanı da çok kuv-

.DÜll Aba Yllpmtyle hareket edmlenlea bir grap 
lstanbulu t.erkedecek olanl&

nn ilk kafilesini teşkil eden ve 
Karadezine gidecsk olanlar, dün 
Tırhan ve Aksu vapurlan ile ha
reket etmiflerdir. Saat 15 te ha-

reket eden Tırhan vapuru vapur 
borda&nda ilin olunduğu ii7.ere 
1121 numaradan 1421 numara
ya kadar olan biletlerin hamili 

(Sonu Myfa 5 aütun 6 da) 

Afrikada 
Çok şiddetli 
harpler başladı -----

'fttlidir. 
tstikli.l Harbimizde ateş 

hattında yanyana harp eden 
iki Mehmetçikten biri: 

- Mehmet, yanımızdan a- ı 
te} geliyor. Sakın düsman nr
.#amızı çevirmiş olmasın? .. 

Demesine mukabil ikinci 
Mehmetçiğin: 

- Sen önibıe bak t& ateşe 
devam et! Onu kumandtı n gö
rilr! cevabını vermesi Mch -
metçiği yani 'nirkü iki cümle 
ile tavsif eden ve büvüğe iti
mad, nefse hikimiyet ruhu • 
nun millette ne kadar kökletJ
tiğini isbat eden ulvt bir mu
kabeledir. Türk banşta ne 
kadar munis, mütevazi ve ha
limae savaşta o derecede atıl
gaıı ve pervasızdır. 

'-
Milli Şefin 
fotoğrafları 

Trabzon, Artvin, Borçka 
Halkevlerine talik edildi 

Ankara, 1 (a.a.) - Milli Şe
fin Parti ve Halkevlerine hcdiyQ 
buyurdukları fotoğraflan Trab
zon, Artvin, Yusufeli, Borçkad~ 
da bugün merasimle şeref mev· 
kilerine konulmuştur. Bu mil· 
nasebetıe yapılan toplantı'ardı 
halkımız Milli Şefe karş1 olan en 
içten bağlılık duygularını bhı 
kere daha izhar eylemiştir. 

-
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YENI SABAH 

•. -

mamen yenil şf r"! n alata 1 

Yolcu Salo u ün açıldı 
JJıattl, ~ Cah'lıe .. gerek 1 - olsa ~- mç Calibe 
teyzenin garip halleri ,onJana gibi. bir lwıuı, bir c.;ocuğlm gece 
bıınu bildiil.eri ve herkesten gi»- yarılan, anlattığın qcltilıle, boe
lııklikleri şüphesini kavvetlenıli- 1 1*n duvarlan üııtünde en kor
riyor ! •. Onun için bu ihtimal de lı:unç cinayetleıre bile ~ v&-
:yni kuvvetle zjbnjmı llurcalıı.. recek cin&ycUer 1"'4Pııde olması l e 
m~ ~d~ ~ ~m!,kiJ;. ~u balled• Salon, bügük bir ihtiyaca cevap verecek ve· 
turarak, başını ııallıyarak milt- nnyorum, bunun ıçm c;ıldıracalı: 

~~~~feY~~~J;;~;ı::-=.,~ ~~~%ın~'.'.\la!'ma1::.\~~~ tamamen iç hat seferlerine tahsis olunacak 
timallere akli erdircmedeğiııi biliıütün garip ihtimeler de ~ 
anlatıvoı:tlu. mlyOI' ,._.., !.. MiiDflkslAf Velı:lleti Liman· rimlııdo esaslı bir tetlı:ik meovzuıı raca.at ~. ııehlrlerle go··r~ 

Birdenbire baş.mı kaldırarak: _ N~bi ?.. !ar Umum Mildiirliiğft tarafın- olmuştıır. Köprüniin Karalı:öy mek üzere otomatik telefon o. 
- Define r.ıeselesi mi dedin! di - Doğrusumı ilteraee, Hacı dau tamamen yeAi bir hale !:&- başından merkez bina.qıruı lı:a- dası, i,<}letıneınizin istihbarat ve 

Ye sordu. Acavip .-ı Bu define -.., artık f"·'- _, • ........., derulea tirilen G•lated•ki eski yolcu dar olan nhtım sahası rnk dar müracaat bürosu, büfe, yolcu 
meselesi de n~~ çıkıyor!. ;;;; kendimd: ~" halden salonun açılış merasimi. dün öğ- ve arka.ya doğru ~tmeğe eşyasının naklini muntazam ve 

- Vikıa eııki bir bilıayedir çıktmı! .. Bun11 ltlraf edarim!. leden evvel saat 11.30 d:ı. yapıl- müsa.id buluıımamıı.sı dolayıai· mazbut şekilde tenıin edecek 
Hacı Bey!. Fakat ola& olsa eli-- Etr..Cıınttda garip ve şimdiye ruı.ştır. ı.lernsimde vali ve l:ıei&- le maalMef o sa.hada bllILU te- 1 Jı.am&l teşkilatı mevcuttur.,, 1 
yanım, ortada Calib.min lıebee'- kadar ~ oldıığum bazı diye reioi doktor Lütfi Kıroar sise imk&n bulamadık.,, 'J.'ıWm lelgra.flıı.rı 
na isnat edileıı böyie bir ~ acayip h8diseler geçtiğini gö,,. İ&tanbul Parti B31kanı Reııat Raufi Manyas, bundan son- r•manlar Umum müdürün -
meselesi olsa g<>rek!.. Calibe. mo ·•...n~ zira!.. Velh·-• her M•maroğbı, ~ Umum ra Gala.tadaki dış lıat1ar ııalo- den sonra söz alan lim1ln işçi. 
nin kardcşiıll lstanbuldaJri bu ~~pbxms lıir şeyi;' dön-- .J:il.dllrü lhrahiııı Kemal Bay. numın tnşa•mdan bahsetmiş, !erinden biri, Miinakal8.t Veka... 
esl'arengiz fu.liyetlere karıştı- mekte Hacı Bev ! .. Senln bile uy bora, İııtanbul giimrilkleri lıq bilihare ııözQ dilııı ~ yeni Jetine. büvüklcrimize, Liman -

' müd"-" u.~ı.: Adsıkon •~-- sal ,_.,,,__, ' raoak olan başka ne sebep ola- kuda gudiı.'ı:ııi. ~imle gör- w"' ...,...... -----• ...,...,... ona ,.....,.... ettirerek ~ !ar Umnm :&Itidür!Uğllne, arlav ı 
bilir?.. diba!.. bul gümrük ıırnh•fiıza bai mü- tir iri: daŞan namına tee..ekkUr etnıi'j, 

- Mthnlciin 1 .. Olmu bir .., Haet Bey teknır mirli. bir düril Hasan. wli mwı.vinJerin.. "- Bu. teaiate. enıei emirde, ve Jı(illf ŞefiıniY.e. Başvelrilimi -
değil!.. hakk- omuzlarmı silkti: , Ahmet Kınık, fetanPı.l Emniyet yoleulan teşyi ve ka.rşıWn.a.k ze, Müna.kalfıt Vekili Cevdet 

- Şüphesiz! Ohılaz birşe:y _ tşte bu DMi ııözlerindir ki. Dtrektörü S.1 lıibaddin ve mai • için gelecekleri kııgm yağmur- Kerim !ııcodayıya. tazim t&-
değil!. Ayni zamanda, o gece baııa şüphe -va iyurL.. Ha.Jı:ikateıı buat mtmıc.illeri .lıııuıZ' bulua • dan. soğulıta.n, JIUln mcaktan grafı çekilmesine ıntisa.a.de di
kovaladığlm adamın üzerindeki (ıı.klı aelim) ı ni kaybettiğine• m~. muhafaza edecek bekleme sa.- lemiştir. Bu teklif alkışlarla 

Boğaziçindeki 
tarihi yalılar 

Bu binalarm müze harm 
konulması d-OşünOIOyor 

Boğaziçindelrl taribt lrıymett 
hau bazı yalılann müze şekline 
kooulmaııı kararlaştınlroıştır. 
Bunlar Topkapı müzesi mfidrillll 
ğtlne bağlanarak ha.Iltın ziyare
tine açılacaktır. Yalnız istimlik 
edilmesi icap eden bu yahların 
istinılii.k bedellerinin belediye ta
rafınd&n tediyesine imldn gö • 
rillmemektedir. 

Nitekim Kanlıcadaki Amca 
Hll.ı;eyin paşa yalımnın istin:ılıi.ki 
i~in bekıdiye ~ir meclisinden 
5000 lira isteırnU,ııe de meclis bu. 
nu belediyenin umum vazifeleıi 
harici:ıde bir iş kabul ederek bu 
teklifi reddetmiştir. 

Maarif Vekaleti ise eski Bo . 
ğaziçi ~lenılerine sahne. olan bu 
tarihi yerleri aynen ınuhafasa 
etmek isteıliğinden bunlan hara 
biden kurtarıp yeni bir hale l!IOiı:· 
ma..k ~yesile kerıdlsi tahsisat 
ayıııır.a.k bu b ı.ıswıta belediye ve 
evkafın ela yal'dımlannı ~ e
clec.lrtir. 

beyaz pardeoıü beyaz kapüıımım bjUrmeı! :ğim püyor!.. Merasime ~ edeııler, sa- lnnlan, herhangi Betıeple bilet,. karşılruıınıştır. 1 
Calibe!erUı köşltJerw,in bahçcorin - Neden Hacı Bey?. 1 at 11 de (;alatada!ri yeni yolca !erini evvelden tedarik edeme • Müteakiben davPtlil...-, Gala.- Ekallı"yet mek-
de bulııJlDllUll da böyle bır ilrti-- - Canım! BeDir:ıı. uylı:uda geıı Sllloounda toplanımı;lıırdır. Bı- miş olanlar için Denizyolları idar tadaki dış hatlar yolcu saloo • 
mali pek kı.n'Vetiendireeek diğ.r diğimi llÖyliiyoıııun!.. Şimdiye raz 80llr& buradan nhl.ı1;Il1. ~- ro edeınemiıı ola.n!a.r için Deni> lannda hazırlanan zengin büfede } • d k" 
bir delil!. Delil ama, başka .0- Ddaı- YÜi ofmUI ~ değil!.. Julıen Tophaneye d<ığru gıdilmiş yollan İdareainllı biiet V8 ınü.1 lzaıı Ye İK!."llnl edilmişlerdir. r tep crın e ) 
bet var ki biitün bu delilleri tek- lyi ,..ı .. 1Dı: defa vaki oıu- ı ve yeni yolıeu salonunun delıize --------------·---_:_ __ _::_ ___ _ 

ra .. (',a.Iıiıenin üzerine yıkıyor!. yor!. Ben de abıilıi aöylemiyo - nazır !ra.pwma t.ağtanan kor - Kı· ra muk - F 1 o r ya ı muallı"mler 
- Ne gibi!. nım ki!.. Ama bu hal sende delalar vali ".e belııdi:ye reisi ta.-
- Anlatayun!.. Biz diyorua vikı oluyor!.. Küçük e\Ütlık rafından kesılerclı: blDa illet- 1 1 • 1 .... • Şehrimizdeki ekalliyet ve ec-

lri ya İatanbulda bir kadın V&l'• kız HaJilede 'lllJı.i oluyor!. nıe~ açılmıştır._ ve e er nı• n p a a r 1 dır, şllphel.i. entrikalı ve cina- BahUıaorda ftki oluyor!. Münı M~tealtihen. ı4rnıplı,r ~ nebi mektep muallim!erinın di-
yetli bir işte rol oynuyor! .. Bu kiindür ki, şımdl de Ca.h'bede nrliduru ~ Maıı,ya.sın mih: • ğer mektep ög!X'tmenleri gibi 
kadın, olur a, tesadüfen Cle.li- viki olsıın! ınaııdarlığuıd:, "-en yenı vaz ti a ç 1 1 d 1 ikinci emi !'gelinceye kadar va~-
beye de benaiyor!.. Fakat, bu Calibede mi?. bir hale getirilen eski yolcu sa- fe yerlerinden ayrılmamaları 
tesadüfler pek fevkalade olmaz _ F:vet, Calibede!. lonu gesilıniştir. Yeni yolcu sa- • __ dün Maaı-if lıfüdürlüğttnce ınek· 
mı!. Bu kadınııı. hem Calibeye Ha .. Anlıyorum! •. Deınt"k lonunıııı dahilt hat Y-Ok:ula.nna Mı k l l Floryaya otobüs taplere bildirilmişti.ı·. '?enzetııeai. hem füı.hta..or'un gır i.ııti~'11'11Qa ki, Calibe de uykuda nıabusua kıı;ıml•n gıezılrli!1~ u ave e er taraf- ---<>· ----
rip cina.yetieri.ııe karışmaııı, lıelll gaıeı·.!lr, JIWİ Sammmbfil halin soıını. CIMÖ&)'e çıkılııırak bitiii- la r arBSlnda I esh işletilecek mi 1 
de giydiği elbiBeleri yine bir te- de obnlı: bual&n yapmaktı&., ğnıdeki igileı;- ~. ıııığbk servisi ı.tanbuı belediyesi ta.rafından, 
aadüf olaııak Clalibcnin balı~ ba!.. bınıwıın& geçilnı.ilılir. olanacak müte&hb..ide 3 senelik bir miid . 
ei1:'e h~.a~>ı, bu .~rec~.tesa- - ~Hacı Bey! .. Nfüayet

1 
Raati ....,,.. 4llt'OI' ki: H!Utıımet İstıınbuhı terkede- detle ihaleedileıı Florya plajlan 

~üf mümkün olabilir mı· Dl- buna ihtimal vennekteymı !.. Burada ı .imanlar Umum Mü- cek olanl:ı.rın kira mulıaveleleri- dünden itibareo halka. aı;ıimıs -J 

Ba 

--· 
ar 
mi 

ger taraftan, yahut da, diyoruz, Calib<> . belki kendiei dahi bil- dürü R.a11fi Mıuı,yas, bir nutuk nin alacağı şekli ve kira!ıyım ile tır. Ptajların şimrlililı: açılan kı
Calibenin rivayet ohınan erkek JUı>ksızm uykwıundan g "' ya- sôyleyweit ~ demi9tir kiracı anuıı.nda çıkacak ıhtilif· mmları, plı1j gazinosu ve beton Dii n 
kardeşi Amerikadan gelmiştir... nsı lıırdeıı.bire uyamyor ve o va- ki. lan halledecek yeı.i bir kanllZl odalı plajlar lnsmıthr. Diğer kı· neş'l'li geçti 
Belki de Oalibeyi ve tey1.eyi telı kit k udisinclen beklenmedik bu j "- Bacün kıy.metti hm IAyibası iıu;ırlanıaktadır. Buka sımlarda yapılan tadilAt ve 
dit ederek define gibi veY'\ her- kıı.bil korkun~ birtakım harilru- runııDa İIÇÜerımİa lıilroou ile iç nun projem fi.mıh hUk6ıı:ıct tara- yeni kabineler inşası ta.ınamlan
h_ang:i büy_ük bil' ent~k~ıun pe- IHdıkler yap~yor!.. hatlar yok\ı saloıılanmızın ilrin- ilııdan son defa olarak tetkik o. dıktan l!Ollra a ıbcal.-tır. Bu in
!Jlnde faaliyete geçmiştir.. Hacı Bey goı: kapalclannı oieh j cisi hizmet.e açılmıt bulunııy<ll'. lunınaktadır. Yakuıda meclise ~t ve tadilatın bir ava kadar ı' 

tyi amma ben Natl:re ha- şet!e oynatarak: Vel<ileti!llizin bun.bı.nn bir an vt>.rilecek ve müsta,celiyet kara· tamaınlıtna.cağı ve pr jlanıı tek· 
nıırun evind~ 0 ge<:e, bfililn &Vi - Oh'. i'akat bil möthiıı. h!" evvel talıa.k.kı~k ettirib.rıesi hu- n ile müızak- ve kabul oluna. milinin bir lın7.iraııda halka -ıcı 1 dolduran gayet garip ve ancak Şf',t dedi Zavallı çocuk u;ın su~undald ciiı'ektiflmini bugün ca!\:tır. lacağı talımhı oluıunakladır. 
§İıDŞcl< diiştüğü zamanlar baw.- ınutbış .. birşey ohıc!-' I yerine getinniş buhmmakla mü- ÔğNındiği:ılliae giire hil.kUme- Belediye yeni mtlteahnide pllj 
nın taııalllil etmesıfe peyda ol.an ~lıe y_?k, ~ Bey, Ca- bahiyU. Mesai programımızm tin hazırlacbğı kamııı JAyilıasın · lan ihale ederken yeni kabine 
(Oz_ .on) kokWIUna benzer garip lıbede ~ .. böyie bir ıı_.aı -varsa! ta_l.hi_ ·_katı b'ıg __ ün.l.erin imkan ver- da kira mukavelenaıu"5inin bazı lnşaınnı ve çok esaslı değiı;.ik . 
bır koku duymllŞtum! .. O ko- ve o bır ~ lama öğnırıeuık dıgı ışlen munhasır kalmakta· ..,-tlıı.r da.itil.inde feııbi milmklin likler yapılmasını istemişti. fü. 
kuyu demin bizzat Ca.lıbenin olwwa... dır. Fakat kilçlllt ve müteftııi olaeaktır. teahhit bunlan tamaıuen ifa e-
östünde tekrar hisf'ettim ! .. Da· - Ciwt getirir! de olsa tahıris ecfüdikleri gaye- decektir. BQlediye de n!tlJl:ırda 

Bahar ooyramı dün sehrinıiv 
dP nc;>eli geçmiştir. Halk, baha
nn bu gilzel gilııiinden istifade 
etrnt'k üzere kırlara ve mesire 
yerlerine gitm • tıı:. Bu arada Bo 
ğaz ve Adalaca gidenwr de fazla 
olmu,tur. 

Y ıırtta Sabah 

iz "'aaı·if mü-
dürü teırfi ~tti 

ha garibi, aynı koku bahçe - _ De~linden aldxru oynatır yi temin bakımından ınitteahhit M '-AR/ FT E boğulma hi'ıdisclerin" mani ol • 
de bwunduğu iddia edı1en be- buna şüphe yok! .. Benim bile b~ bıılU[lduğumuz himıııtlerin la- mak üzere yeniden ~a.rı kurtaran İzmit, (Hususi!· - Viüıyetimi-
yıı.z gömlek ve kııpüşoıoda da iht.imsli düşündlllııl)e tüylcri.ıu l ı;ını kıamı, merhal& merhale~ Oniversite motörleri gönderecek ve plaida Bin faal ve kıyı:netii maarif mü-j 
var!.. . ür~riyor! .. Fakat, başka çare ! bakkuk etmekte olm:ısınıı. ~ bnlunıuı doktorlara yeniden ilrı. düni Bedreddin Ahiskalı, Ma.· 1 

- Acayıp! yok: Calibe ya bilerek müthiş olmak, her 1;ınkle .hayırlı teli.kki imtihanları veler yapacaktır. 1 arif V ~kll.letincc bır dereee terfi 
- Evet!. Bunda.ıı dolayıdır la bir cinavet Ml...L-esjne dahildir, edi, lır, k_ ıuıatin.deyıs. 1_935 -'8' A Bclediye yazın i2ıdihauıa mani . ettirilmiştir. 

·-, .,.,.,.... hizmet! inin d-'~ Ylll 28 inde tamamla.aan e.. olmak üzere pla3·ıara vapur ve 
dUn -·e Nadire hanımın evin- ya söyl""'-'im """' lıö""- haydut sın. de tim. a.ıı . er '"'""' lem · tiı.·-'---·- - '-· 1 ·-· ......., 6- 7~ '-'·- b _, mı. e ım ........,.......,.. evr ........ prn- olobiis i~lclmek için d~ tetkik • 
de bizzat Calibcnin bulııııduğuna bir kardeşin elinde oyunc~ gi- elıyle .......,.,..1 • ... • tan smıra feaör'-· .__.__., __ tashih "'·- ~ 

1 • edile ·- --·- 931 -· ........ ummn •»WJ-o !er vapmaktadır. kat'iyyen şllphem kalmadığı i- bı ı>ynatılıu-ak keoclisine müt- i k teıııs n yo..,.. ......,nu maktadır. Tııahih}erin ayın - - .... 
çin teyzenin üzerine ro~lverle hı., bir rol gördüriilm ktedir, · senesinde letaııbol. tarafında kizine kadar ~e&iıııe Yfıksek Deniz Ticaret mek-
yürilditm!.. Sen gelmeııe;ııdin, ya.bul da uykusunda gezerek· ac:tığım.ız ıç hatlar ııalonıı<lıır. imkin olacağı taiımm ohmmek tebinin bu seneki mezunlarına, 
tey.ıeye her halde Calibenin bız.zat kendisi bilmeden bu işi• O salon Sirlteei cihetine yana.- ta.dır. Neticeler i$n olunur °' I dtin öğleden sonra merasimle 
diln gece sokağa çıktığını itiraf ri yıı.pına.ktadır!. ~ wpurların yolcalarma talı- hınm ""'ahll baı!h--......_ · 
ettirecektim, zannediyorum!. _ Müthiş! Her ilris.i de miti- ııia Adilınifii. az .,.. er .r-~. dıplomaları tevzi edilmiştiı'. 1 

Zira bana ııusmam için )J&i- hış•.. Ga.Jata nhtımlanna yanaşan 

Tamir edilecek 
• ca ıı 

vardı!.. Müthiş de aöz mü. amca!. n.purlanmızın yolcullLrı için de 
- Sill!Ulan i~ın ya.lft.1' ılımı!. Amcacığım!. Mlttbİ(! de söz mü f btr salon ihzarı mesai progra -
- Evtııt!. Fakıı.t • sınıda ııen Görüyorsun, g&;iyol'!!un, ne nıınuzda yer ahıwJ balunuyor • f 

geldin!.. . f...ci, ne garip, ne müthiş bir du. Bn it fen w iQI 'ıııe şubele ı 

lmıit, (Hususi) - Şehrimiz
de Koca Sinanuı eserlerinden 
olan Y e.nicwna ca.miiııin tantire 
ihtiyaç göııf::<>.rtliği yazılrıuııtı. 
Kocaeli vakıflar müdürliiğü bu J 

güzel sanat eserinin tamiri için 

Cebl'nden sıyı rıve r·m ı' ş ' gerekli tedlıirleri almıştır. Bu 
1 -\ ::ı;=;~~ı:.ı biny1:~!.hı;~;~I 

Hacı Bey yııı.e sinirli sinirh muamma icindeyiın! .. KC'!ldimi ------------
gülüyordu. iı;t.c bunun için tutamııdım &m· PO LI S T f6 

- Alla.b Alla.lı ! . dedi. Ne ga- ca. bıınun için Calibeye karşı, -- -
rlpein, ne gacıp tabiatın var a&- her ııeyi yıkacak btr şekilde, 
nin!.. sırf anlamak, lıakilııati, müthiıı 

- Nic;in Hacı B..y?. hakikati an1ıuna1c iQn bu dere-
- Baksa.na, yine ne yapıp ya· ce ilPri gittim!.. Calibe yatıştı 

pıp işi Calibenin üzerine ı:etbi· değil mi amca? .. Bıma muvaffak 
yorsun!. Yani, bence, imkıln- oldwı değil mi? .. 

Zaten lı.tdfrıeain ~ti için· 
f de fena halde şaşalamış olan 

Y nl. ah amcam lıenlın tekrar bir asap e füturu içine yuvarlanmak iize. s------... '!"'~~--·l i re olduğumu görerek kendL~ini 
.a.BONE BEDEJ,t topladı. Birdeııbir<ı son derece 

1 T&M<iyo &.o•oltl cid.W,.,,ti: 
1400 K,.. 2700 K.... - Oğlum! dedi. Yaıılimı.yOl'-
7&0 • 1460 • se.m, Oalibeyi ~kin için bu de-
•oo • aoo • r~~ uğra..~m:ı-kta bakı;u değil-

SENELiK 
1 AYLIK 
3 AYLIK 
1 AYLIK no • 300 • mışım ! .. Görüyonım ki, onu fe-

da ed~celı: halde bulunınuyor
llUll .. Hea galiba, her ııeye rağ· 2 M•yı• 1~1 CUMA 

5 A•bH'1ıhır 1360 
19 His.an 1167 

Gün 122. ay 5, yıl: 941 • Kaaı1t1 175 

Gi.tnet 

9.56 
5.00 

Oğıe 

6.08 
il.il 

lkindf 

8 51 
!6.ll2 

Eunt 
Vautı 

men!.. 
-· Evet, amca!.. 
Sustuk. 
1nfl8lllıınn aillarmı gayet iyi 

bilen ve bundan dolayı herkese 
karşı nadir iruıaıılarda bulunur 

vaı.ı lmuk bir nıerhaml'tie mütehassis olan 
1.43 8.01 E.unl Hacı Bey bu itirafım karşısın-

,..,.ıu •. 04 ___ 20 •.• •7 ___ 3 .• 05 __ v_ .... _ıı. da şiddetle mütecıısir olmuştu. 

- Bunun böyla olduğunu .. 
Dl 1'.K..&.T 

cVeN Sabılh» a götıdwHen yazalıar 
V• ev .. k netHdil.tn eôllmMin iade 
elunmaa ve bu..,1.ann kaybolm .... 

U.. ......_, Wa an,. •••uliyet kabul 

1 •nmea. 

Sertin bu zlfını tahmin etnı.iş
tim .. diye mınldandı. Vakıa, 
Cılilı<- de b~ kikaten Sf'Vİl<'.cek 
müsle;ına bir mah!ilktur.. aıı
rak.. .. 

( ArTca~ı v.cır) 

Hem kadına takılmış 
hem de bıçaklamış 
Beyoğlu.uda Zibal&rda oturan 

Takubi adındaki geoç kadın e
vine gitmekte iken Kurtuluşta o. 
turan Aliııin tecavü -ve ta&ıTU -
zuna uğra.mııı; yaptığı mukabele 
ye de bıçakla savlet gösteren A· 
1i kadını dizindoo yaralamıştır. 
Suçlu Ali yakalanmış; yaralı ka
dın tedavi altına alınmıştır. 

Badem ağacından 
düşmüş 

Balarköyiinde Mıatıendis soka. 
ğrnda 20 numarada oturan dayı
•ının evinde misafireten bulun -
makta olan 15 yaıpııdaki Ömer 
Dc'mirta.ıı çağla b&demı ağacına 
çıkarak diişmliş ve başmdan ya
ralanlll'&lı: tedavi altına alınmur 
tır. 

Otomobil çaprması 
ultaııalımette oturan Yusuf 

elınde bir radyo taııı~ halde;j 
GalalA Rıhtım caddesinden ge. 
cıerken 3l!iQ plaka sayılı otomo-: 
bilin s•dmeeine muuz kalarak 1 
dü~nıiiş ve yaralanmıştır. Ayni 1 
zamanda. elindeki radyo da par· 
~ala ıdığuıdan şoför yaka.la.na.
rak yaralı tedavi altına ahn11lJ41-
tır. 

Meğer çekilen mendilin içinde 
biçarenin 12,5 liracığı varmış ! 

--------· 
ve nihayet bir yazma mımdili 
ustalıkla ~ıyırıp c·Lkaı·mıştır. 
Meğer biı' zarr.aııdanberi as· 

kcrciği takip eden bu usta yıın
kcsici sabıkalılardan 8iiley
man olup, Mahnılldun pamla
nnı yaımasına sararak c<>hıne 
koyduğunu vakt:yl~ gilrmü"" 

başlanacaktır. 

Kıskançlık yüzün
den katil oldu 
İzmir ( Y eııı A8ır) refikimiz

den) • Mezaı hk basında deri 
tican·ti yapan Mehmet Karabin 
sarhoş olarak bara gitmiş. sev
diğı bar artistlerinden .Müserre
fi g·örmek istemiştir. O 8ırada 
R~ad Ö1.dinç ismınde bir müş
teri Miişerref:e chns cdivomıus. 
Dan~ blttikteu pour.ı rriasaıı;ıııa 
dönınl'k lstiyen Reşad Mehmf'd 
Karnbinin tab:mra kuııııınlı•rı.na 
ıı~ . .ı.-r olarak derhal iilmiiştür. 

Dün Bahar Bayramı müna
sebeti ile bütün deva.ir kapalı 
idi. Bu meyanda adliyede tatil 
yapmış bulunuyordu. Ancak 
nöbetçi mahkemeleri olan bi· 
rinci asliye ceza ile Sultanah
met iiçiiocü sulh ceo<a vıızıfc· 
!eri başında bulundular. Bu a· 
rada kendilerine gelen iki üç 
cürmiimeşbut davasını rüyet 
etliler. Bunların eu mühimmi 
ve en enteresanı bir yankesi
cilil, idi. 

tür ve bu i.;ı t<ısarlrıı·ıımk tam 
biçimine de getıo:miı;tir. 
Maamaıih <> nasıl g-örmiış. 

nasıl da bi :imınt' i;Ctirw.ış i~L'
Bruıamağın yuk.ınsınd:ı hıılıı· 
nan diğer bir y,,Jcıı da bu h:r 
reket' ri görmüş ı·e o da lı'~i· 
miue ı,wtircr~ıc lHnı me:ırlıl 8ii· 
leynınıun dine gl'~r g<>çr_• .. z 

1 
Hi.Jlııeye müd;leiumıımılik el 
kr·)llllL~ suçlu derhal tc\·kif edili• m~tir. 

1 Yol deYdi Asliye birinci cezııya •·eril~n 
bu yankesicilik vak'a.'il cere
ynn edeµ muhakeme safh~tına 
ve dinlenen gahitlerin ifadesi· 
ne göre IJ(iyle olmuştur 

Evvelki akşam ge<; vakit; 
tramvayların kalabalık olduğu 
bir 5ırada Beyazıt tan bir tr'"!.m· 
,-aya atlayan Mahmut i•n ın· 
de bir askercık yer bttl:ı . a
ralc basamağa ••kışıp ö~·le<·e 
giderken kendisi ile birlikte 
ayni tramvay basamağına a.sı
lan bir şahıA biraz ötedı> l'ep
lerini karıııtırmağa baI;Ulnııs 

o da Rüleyınam ı bileğini eli-
ne ge0 irmiştir. Tnlıii fst t~rafı 
malf;m, 

.l;;te bu ı·ak:ı dün ııo'-Ptçi 
mahk~meqi ol n birinci a~ııvc 
cezaya vPrilmi« w• 'leı hal ya
pıl:ln muiınkenıt•;,ini n1ütrı.a kip 
sı:.~ıı sahit g:i~il~n iJlhlı \ 
Siileyr~'l 1:n ye:ıı a •, 23 gün 
mahı ~ ct:nc ,-~ derh J tev- ı 
kifinr k. " r vc·rılmiı;tır. , _______________ . __ J 

!mıit, \H\L"wıi! -Karasunun 
en miibiın dertli yol meselesidir.

1 Yeıti teş.:kkiil t"Clcn bu Şirin ve 
yeşil knza merkezine vil;ly<'l • 
ten ~rid('ll Uoğrudan dogı"ıya 

bir ı;os.- yolu yoktur. Valimiz 
uıuhlerı•m lliya Tekeli, vilayet 
ve yol \-c köprü !erin yapılnutşı. 
na ıiz·ınıi alaka ve haHsasiyet · 
g-0::-tPrroı l~tedir .. A..z zaman zar
f ıııda. bir çok yol ve köprlller 
yapılmağa l>aşlaumıştır. lzntit 
ile İstanbul arasındaki şose de 
yapılmaktadır. Vilayet son o
larak Adapazar • Karasu şoee.. / 

2 

• 
yenı 

• ( ... torofı 1 !Mi sari•~ 
bul İdare Heyeti Reisi Re§at . ...ı. 
maroğl~ mektebin talim ve Uo" 

riıı heyeti, eski mezunlar, tııleb'bıl· 
1'elileri ve guetecilec htıZIT 
hıDDluştur. 

lller~mllime--'-- hajılNu)·or 
lıferruıime, ııaat 16,30 da ıı. ; 

do mıızika. tarafından ~ 
Ye hep bir ıığıada.n söyleniP :: 
yakta hilrmetle dinlenen lst • 
W Marı;ını miitealrip ııııŞııl1 
~~;}~tikii,ld .. Jd'ar8~d~ .~ ra ......,....,p mu uru urun v~ 
rimer, kısa bir nutuk söyler;: 
ı>ek ta !eben in nasıl yetişli~-"' 
Türk Deniz Ticaret Mektebuı-; 
ehemmiyetini, ııon sınıf taleb<'I~ 
sinin milnheswan nıekt.ep ge~ 
sinde tattıikat görerek aJllt , 
bilgilerini arttırdıklarını aıı.J$ , 
mış, genç mezunlara muvııif• 
kıyet dilemiştir. ,.,. 

Bunda.o sonra Münakalf>t 
klleti namına. Deniz.yoll!Ll'l it 
!Atmeııi Umum Müdürü ~~ 
binı Kemal Baybora, metııu:ı;., 
ra diploınalannı tevzi eti""", 
müteakiben söylediği nutıı~ 
biraz evvel Ankarada bulUll jdl 
Münakalat Vekili Cevdet 'l{ctbl 
İncedayıdan direktif aldığın•· . ..ıı 
törende bulunmağı şahsan !_'.i, 
arzu etliği halde işleriniıı ır_ 
luğımla.n dolayı letanbula "..& 
lenıedi!t; cihetle muva.ff~1~ 
tem~ru:ı!•f"rinin mezun talfD"'-'
lblılğın:ı 1;.endisini memur k 
ğıru bil<ln-rniş ve demiştir ki:d 

H - Biraz evvel vekıliJll 
telefonla size sövlenmek ·· 
aldığını hitap su "etiııi a) 
okuvocunı: 

MÜnakıU&t Vekiliı•in meı;aJı 
"Genç denizci arkarla.ı;I 
Şu anda Türk '11<ca.rel fv 

muz, gönülleri meslek aşkı, ıtJ" 
falan yeni rejim clenizci4ı:ı.O 
i&ted iği t v.c bilgiler ı e c}olıı 
ii<; gene dalıa kavuşuyor. eiJ 

Hudl!t!annın ii<;te ikisi ~Jıjll" 
ile sanlı .ılaı;. \'ll tanın ve tarı d'. 
de yeryüzün ün en büyük ~e 
ciııi olan milletimizin mühiıll 
iırini uhdt:Dize alıyorııunuı:. 

Siı<i ab.ı&k, kanı.kWI', n:ıllısl' ... ..J 
lıli, ve ll!ffilek ;km.ıul:uı . 
ola.ra.k hayata atıY41ruz. Bugt 
ve mühi.u mesJeı.,"iıı i;>ti'~lı~I 
deki üstünliildenle boş Y 
8İ'ıi bekliyor. Onılara ula' . 
elinizdc·ılir. Sio'.i b3ri®. ~lii 
deııitciliğini.ıı ı;ereı· ve ~ 
ğüııü her tara.fa ta.<,oıyııcııl' ,.. 
yapacak ı;eoıilerin knpl JJ il 
rülı;rilıde ve makino baŞlı 
gıpta edilir birer L."Ullıaıı 
l!;Öm>ek en ha.i.İ1i ~ ~ı:ıdıPI 
cıeoıwıkırimdk. 

Ueııinisin göderiudoo 
ri:aı.,, 

Bundan ııonnı. fdarei örfİ 
Jrumnndanı ııyaga kaJICI> 
yeni mezunlara muvııif 
dilemiş, taleb" bu te&.ıC 
gür bir sesle (saı:;oı) ce'Vll 
bulunmuştur. Müteakiben 
vetliler hazırlarum büfede 
ve ikram edil ınışlt>rdir. 

M&Lıuıların i!iimk-ri 
Bu sene, Yiik.'lek Dc.-uı 

caret :l.lektebindcıı o:ıezun •'. 
gençlerin isimleri aı;ıağıdad•!· 

Ali Güner, Mazhar Uğlll'ı 
!at önder, Nihat Teknekll 
Halil Gürfilia, Hwıan '.l'C J4 
Şekıp Ataman, Celal Yiicel• 
zif Ergin, Tevfik •ret.ıereJI• 
ya Olyan. 

Mektelıin bu seneki 1<ıır 
bh-inı:i~i Ali Günere, makine 
rincisi Mazhar Uğ-ura biı1'r 
tın saat hediye edilınlı;tir. 

Mektepten bu sene 9 ka 
4 mal!:inist mezun olmuştOf· 

VVV'VV"VV v..., VV'".i .,. """"" """ 

Bir kurşun hırsızı 
mahküm oldu 

Taksim stadyomunda yıkılı1' 
ta olan binalar kmnıın<la.ki 
şuu boruları çalarken vıılral~ 
Uvakim diin &!yoğlu sulh ,_ 
mahkenıesine veri!m is ·ve ~ 
lan muhakemeyi nıUt~ııkll' 
sabit görüleı ek bir ay ına~I' 
yetine karaı· verilmiştir. 

Kamyon aitın'1~ 
can verdi 

İl.nıir (Yeni Astı-) 1-t'fiJll 
mı;;den - Nafia ida•·~ ineıı 
ve ışoför Süleyman ogl tı ,.ıe 
Çetini idaresindekı ~,IJ6 nıı; 
lı iş kamyonu l'aya sok:;ı l 
gt><:crhn Alııiullah kızı 00

1
, 

şıncbln .Mecidey<: c;arpar1'ı: 
dürmüştür. 

~. ~"""-""""~.-~~ı;ı#; 
sini de yaptırnıağu ba.Şlııf ~ 
tır. Bu yolun insaalındıı ıt 
sunun faal kaymakamı . ;,, 
Cemal Beydeşmcnin de hİJll 
!eri geçmektedir. _ JJ# 

Yol en kL~a müddet Zll"11UI 
da ikmal edilmiş ve ıwııP ol' 
!ar bu dertten kurtuınıuŞ 
caklardır . 

.... 1 

<.(. 

•• • 

• 
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'"°S""'-- -- --- ~ HBr --~abah ifl~~iiA'ftütıltetlıif--r~~diiikBıık : 
Komitacı Aşkı ·-"··-MdUX:: 

Z ,# SO ha-ı..i Hatta Rusyıı·lan Prusya • A / R aıer, n ı·u ı ·ya.iltieaeden Poloııyalı man • US 
lıazaı:.anındır mültecileri tutturup cezulandınl 

mak iizere Çarlık memurlarına dostlug"'u 
1914 Cihan Harbinde de Kı.y· teslim ettireeı.-k deı;ecede i~I ile· 

serin orduları zaferden :ı:e.fere riye götürnı.Uııtli, tarı"hı"n• me-
k~lardı. 'l'amanı dort sene a· k' k k ıı;. 
fıı&&IAııu bir muvrufakiyet ser· ısmar ın or usu 
bestisi içinde yaşadıktan l!Ollrs 

1 

Ben bütün bı.nı.lan biliyordum 7 Q k l l b i T h Q k lŞ 
imparatorluk ordulan Fransu \'e 1899 yılında Bisma.rk'ın ha· 

Yazaıı: MURAD SERTOGLCT 

Çarlık Rllıly<ı.!lllllll AVUBtur
ya.ys karşı kin ve gıoya o kadar 
fıı.zla idi ki Pnmvıa Franse. ile 
llarbe tutuştuğıİ zama.ıı. oayıet 
Avustucy& miıdah&le edecek O· 
lunıa (°Viyana) biiJdlmotlni ıa
nı harp edeceğini söyiemek llll· 
retile tehdit emişti. 
Alman - Rus rekabeti 

Balkan faetası 

Yanef, .ısla korku asan gösternıeyen 
!Ve kendisin~ pervasızca sözler söyle· 
/yen, sualler soran bu genç ve cesur 

. Türk mülAzimine hayretle bakıyordu 
topraklamıda bulunurken koca tıriı.lan intişar e1tiği zaman ha- - fi - ' Likin Bismark, (l875l yıluıdP 
meralci..et birdenbire <;ölriiver· kikıı.ti olduğu gibi günnilş oldu· Franı!&yı bir (yıldınm !ıarbi) lie 
mişli. ğumu roumaileyhin bu Iıuımsta· ı Yazan: busbıitiin periaan et>neğe t<>ş~-

B alkaıı.lar Oısınaııh irop«• 
rat:orilığUAUn birer rllk• 

mi oldıılrlan Z*JD•nlıır eıı ınell"' 
ut ,re 111 ilrefieh dev iricri:ıi ya-
ııa.ını~ardır. '.Mlrk ceııgayer!ert 
T\lna boylarında. amrlr,re1. nö • 
bet beklemişler, 17.r giiul Vet 
mi!ı:tblt toprüları hllr'.s A vru.
palı milletlerin istilisından kuı·· 
tarmı,Jardır. F.ğer Otmıan • 
lı impaıııtorluğıı olınaııııydı, ya• 
lıut Avrupa. ortalıınna. kadıır 
hiikiinı ~urmesevdi, bııgi.\nkil; 
Ballrnn devlet~n;n · nam ve 
ııi~nları ml'Yc·ııt olmıyac,.g,. 
mııhaldı:;ıl< tı. 

Deı:nek oluyor ki bir lıarptBJ, ki açı.k ıtiraflarmdan anlo.dımdı. biis ettiği ?.&lUan~n- Jı:i Ru,,:va 
TefrikaNo. a moonmerikazanantlU'afgu· A.nlar;ıılıyordu ki, Bismark J WJ"Ckham Sfeed ça.n u~.uncti Aleiuıandr tngH· 

!ip Çtkı}-or. Frenklerin bir darbı Ruslar.la Polony.alıLınn Al.ııı:ın_· tere Kra'içesi Viktoryaya tema-H fl/IJSB: . lı:öyilııü y:ı.ktığmı zavallı kadın nı-ı.<ıeli vardır: "En son ~en cıı Jar -aleyhinde bir tsı::.v ittilıadı yül etti. Demek oluyor ki, Çai·· 
[.M~ Cevdet m6"1mr. ko- llll l)OOllkları katliim ettiğini ! iyi gillerH derler. . kul'!ll.~lıı.rın<laıı daima kork· !ık Rusyıı., Aıman b!rllğiııin . ne 
wıttacl Y-fiıı g'2bmif_ oı. ~ Burıi2r dı'.'ığru mu·. Binaeııelı>yh .,uradd:i nıuvaf- nıu~tur. . 

0Ruııyaıım b!r ı*etbuu gibi ya a· büyük bır tehlike olduğunu an-
a..gı. 0,~ btr Bulg<ır 1c6- fllki~, Ol"'lldaki l!'İeftW :Rismark ııaıniın; (ıj(iuğ-.ın!Ml mış olduğunu itiraf etmektedir. caıt o ?..aman takdir ~'<lebilmiı;ti. 
yiiM yıı!nu bo§tnıi git~e· Yanef artık her.L>eye kılt'l sU· Jıakıp.ta parbin netireei hakkın· ı ııüphe olınıya.n Jıntırabıı:mda .. -l"akıı.t_~~~ yılın.dıi. bu. va- Çar, lngiltert' kralicesine lt>ma-
dir. Komita civarda btı· çolı: -rette karar verırıW blr adanı da ~imdiden bir biiktim. !,ikıı,r- c;ok manalı olan şu .;itmlcyi yaz- :ıııyet ~ııti. Çlıı~ l:ıınncı .Nilm· ytil eder ctmt>.l' Rwya ve lngil- , 

Ecnebi entrika~arıoın 
1 

a&ıl sebebi · 

1 

<-ittııfl<"" ~ i~ktı:, Tiirk ciddiy-et ve kat'i.)'eti ile cevap ıi1ak aslı\ doğru değildir. 1 mıştır: "Prusyı'nm Alman is- !a; 184!} YJ.lıııdakı Mıı.car ısyanı tere hilkumeti (BimnaMı:l a mtis Balkaııh milletleıi O.mıanlı 
J:~ieritd yoktp aoynıakt.odır, l Vtttli: Harp edet:ı bir orduy& . :ıafer tiklıali için Rusyanın \-aziyeti _e.snll'.'ırula ısya:u .bastırmak hu: j terek bir nQta vererek Fr;uu;ıı.ya ) inı.pe.ratorl:tt&'undan ayuınak is
köyl~ yakı., ~.... - Evet doğnıdılr. İyi yen!eİı Tıuiar lll2.ğlil.biyet te mukadder- biiyiilı: bir ehemmiyeti lıaizdir.,, 1. susunda, kı.)'liletli yardımda bu· kacy. yeni bi;- harp 11çılmasına tiyen ~nebi propaganda.ıunıa 
~ miilCıirn k&ye 'llCLftl .olu- ifitmi.§siniz. dir. Eh.·eru: ki 900 ve nihai ııa.- Bisma.rlt bu dimleyi 1863 yılında/ hınduğu AvıIBturya imparat.oru- ve lo'ransanın esil~ tah11.m- · asıl malı:Mdı. bu topraklara keıı 
yor. Yolda ra,Nlcıdsğl btr a- - Demek itiraf ediyorsunuz fer onun tarafında kalam. Yaııi bütün Alnıanvayı ele geci· 1· nun Kının muharebeslııde nan- mlil edemiyeceklerini hiknrdi- disinin llikim olma.it istt'lllesin• 

_ • dam ~ Myil.n mıollbJrltwı Şu halde bu sabah Hiıı&rlı köyü. şu meşhur . söıtü NRPOl3ıonft İ-ebilınek ir)n A vuatınya ilı> yap- körlük edip Çııra karşı vaa:ı-~l ler.. den ibaPettlr. Eenebiler pe1e 
gUii>-.;.yor. Jfiilô:rim O~t o ntin önünden geçmekte olan atfederler: ı tığı mücadelenin en buhranlı ye l aldığım ve bitaraf kalmıwmıt ·(Bi~mark), -~lma.n_- Ruıı ~li· gUttl ~!ardı ki, Balkanlı 
,,..,_. 00 yol ar~ ltöylüyü do siz ka.tlettiniz ! _ İııgilliıler u..t.nıı. svıı lıarbi hdad safhası esna.'llıuh yazıvor- rağmen O~manh imparatorluğu· n~etıette;ı~.dek! ~u ılk g~r;rın- J milletler Clıını..'lnh imparatorlu• 
meşlwr koıtıAtGCI l" 4™°fm ken k :,lardı b1 yiizdmdiı u. , - J ııun Moldn.\ia \-e tnsh eyalotlerı- . llg:ın mes nııyetını Çarlık Rusya . ihı camiası icinde müttehiden 
dtai "l.&uğ- onlıyor.] ..:.. Evet ben vurdum. Kendi ' :ı-zanmı ı· ve ~· . f ısın vılm& iıa<lar Prusya km ni iJ!gal ettiğini göriınce Çarı be.5 prl.'nsi (GQrt",a.k:of) ~ yük>eı. ! hareket ettlklet"i 'mil~ bu 

.. • . .. . elimle.. iri her harpten her v ıt m;ıııa · lının ve.hükilmetin.in tev~cühii- 1 l'nı$fiı.Yıı meylettirdi. Bu sım - Prens · (Gcrçakof)da(8ısm~k)ı l kuvvetlıırin yenilıneaine vo par• 
Yanet genı; miilizirııU: y\izil.· - Bütün bu ya.pWdannın fer çıkmı~. . .. . · . nü celb için ı.Jinden ız:oll'lli yap- !arda. hem Avwıtut'ya, ~ de ne derecedı:ı kızdmııış olduı:unı~ çalanınasme. imk!n yoktur. Os-

ne çiz·kin çirkin bakıyordu. O; memleket için ne ka:dar feoıa ne· -r.n1ı gömerı g~ll"ll-OCe~ olw · ı mış olmaların& rağmen Çarlık 
1 

Prıı..~ya Almanya. imparatorlu· Osmanlı - Rtııı mub.are~:ımı 1 nıaııh lııı.pa.ratorl" u ordulıı.n• 
nun ııu vasiyet karşısında bir • ticeler verdiğini ve vereceğini sa büyük Fnuuıı.z ınıp~r~ . nıııa Ruay-:ısı Pnıııyaşn karst daha ğıınun baıjtna. geçmek ~tiyorlar- müt~akıp (1870) do .:ı.~edilm~ ı mn i.ciııe 8'.lkatllı inilletlerl de 
, nbire korkmumı teli!! et . 1 dilşilnliyw musun? ha~ ~e.k lhını gelıL Zira bu ziyıı.dc Avustııryaya ın\itcmayil dı. (Dünyayı hayrete d~ olan. •(Berlin kongraıı) ınde ta: 

1 

ald!ğt zaıııaıı., gerek · bu&iinkü 
ue . . _ ' · . . ıılizün kailı de senelerce Avru- bultmuyordu. • 1 AYııstıırya na.nkörlilğü) kar~- maiı:ı.lle aııhunakta gl!clkmedı. Cernıeıı iınpan.torluğu olan A· 
rncsmı filin bekliyordu. Fa.kat l· lı: Yanef birdenbırtı .•. o ~an& pada zaferden zafere ko,;tuk. tıın Bu hııauııta Bi~nı·a. rk Pı·<j.Sya 1 sınd& Çar Prusya tara.fın,ı t.l!ttı... Jı'alrat o ?..amanlar söylenildiği- vusturya. Macıı.riııtanı, gereksi" 
bu lıekledltl ~~; Sade<ıe .~ mnh~aza ettigı: ~~~ sonra sıı>ı llflriıi y..ııi (W;lteı:- ·~alı F.redr'.Jc Vill\el.mden i~~-i Bisııııu:_.Jt,_(1863) .Pol~nya i~ 'ne~ (Bi.'!mark)ııı ; ~ıı.s bııı;- Çarlı.it RıWya im"puıttorluğu 

. 'Cl'l'det - ~ _! ~ r. t .tını ka.ybet~ı .. . A}~ eh gı_bi .'" .. Joo) y:ıı İngilizler kuanılılclan 1 gini ııöylediii bir ·vakıAyt nak: yjllll.Ddaki_.hiıım~ı y~en ' vekiline karııı daı·ı;uıbğıııııı .en ~ aıda yilmaclan baryı 
ve aiıi(. .bir bal<.ııı1a bir l!lüd·ı parmaklı elinı bütün .k~vvetıy,· 1 irin haib w .meyus Suıııt Eleııj-leder: R.u 11.~JA Çarı Birin. ci Ni.k ola. • P_ı:usya • Avıısturya. mııcade_!e- J bııyult sebıbi -(~rçakof\11 Leh edebiliyor ve 'l:ll1Daıı ııaınan bu 
.t baktı, 8illU'& sadece: le llMlll&ya V'.trdu. Bu bir ~ttı . . adumın yolwıu tı.ıtmuştu • · P~a Xr~ı Freder:Il< Vi.lbelınt> : sinde ~usyanın yalnız do:ıtlugu· taraftan telikkı. t<tmt'l!idı~-. · iki eonebi ıimlıetin mi!Şterek 

_Ta. ö~ mi? Demek •. ııeıı Mülizim CeYdet.bir ıı.nda zna. - ffa.rbin devaııu miiJd..-1.ince ks ·~ı~aat ilı.- keudls!ndP.n PrıL<ı: . 11~ degll. Jıayırhahlığmı tla. t;ı • ı Dolambaçlı bır pofetıka ı ıııxletlerini de k~a muvaf• ·· · · · l ııanın etrafını ' h dut it ı ki · - , ya ha~a alayından lkı onba.sı uıın etmıı; oluyOt"du. -- - - ı vak ol ynı:dı.ı 
Yenefaia! Ne iyi t.aclüf! diye , ay 

11 ı ?0 ~ W<;'' ~a .u~ııru: mu ister. Bu 'on~ıI.ıı· Ç'.'ıra aoktoı:.1 Bu !!llretle Bi=r~ J~) 1878 (Bertin) koııgretıile 1890 j 11 · • onlar• 
mınldaııdı. / on_.~ ~~n çepeçevre ~Vtr· 1 vaffa~we~-.lılden~ hıç bır e- lar tanuından lııvsiye edilen. 1 y~lınd:ı. .. ·Çarlı~ Rusyıın1n lıt~ yılında.ki ındwtıı arasınde. g~n ca~~P~~ t~=~alıyor • 

Kıışc;ular gibi tehlikeli bir Bul· dlgını g~nlu. B.~ elinden ~ıyeti olmuyuı · Me"<lle aon masaı a.nıeliyesini yapmak ·için 1 bir mudahalooınden k:?rkm4. · ı 12 yıl 'içinde . (Bismar-lı:) ın ta- l du: Bn mU.*~k oephevi dahi• 
gar köyüne ı:enç bir Türk za. ' lrurtulıı.bileck mıydt! Buna pek harbi kıwınmakladır. . . isl'!ntlmekte imişler. Hıtstıı m. i- dan AvU11turyayı keııcıııı:e l:.'\ı- kip ettiği iki yiizl.U ~iyaı;oti· l!lrit ı len yilimıı.I. '. • • 

_ • bitinin yalnız başuıa ~bilmesi ihtimal vermiyordu. NorvN; istiliu;ı, Fn,.!188 .zllferı, d~ihin üstüne yani ytizillroyu~ balca meebur ed~ Danı~ı.· • J ve tasvfr imkan h.'lrlcinıiooir. Ve btınıı llttfYl\ffak oldular. . .. . . ı Genç müliztm bu ugın komi- son Balkaıı. m;ıvaffa.kıyet.':· Bun ı y;ıt8.i'.&k ~e Pru.<ıye.lı onbaşılar kaya karışı harp ~lan edebıldı. ı (Bi.'llnark) 1879 yılında .\>tuı • 1'°":•-vek-... Osmanlı impan.torlu· 
.. '°"'"'" muhaldı:~ wrotte bu~ bir • tacırun bütün harüetlerini sü- ların hepsi iyi. Lakin blitun lıwı da Çarın sırtına masaj yapa- ~ İki ı:ene sonra ıse yine Ç~l'ln J tury.ı. ile Rasyıı. aleyhine ınüte- 1 ğuniın birer rlllınü olan Yuıa• 

'I< u. ..cesarettı. Hele me!jlıur bir ko- kı'.lnetle takip ediyordu. Jar nihai zaferi temin ede.:ı.-k il- . caklarn,ış. Çar Pruı;~.ı kralına J ıkıstlugtından ve haywbalılıguı· , veccih gizli bir lttifılk akdetti. I İıiı.taıı Sırbistan. Rumanya 
'-"(· b·.1.r miteci çeteeiııin bu köyde giz· Yaııef gUrledi: miUıM" def;ildir. ya2dığı mektupta. dıyormııs ki: dan istifade ile Awsturya.~-ıı j ısst de r.<e Ç•mn Berhndelri l'Cl· Bulga;illta.ıı ve ~'-utluk iı.ı: 
•, ıtl, ''. lendiği nullfun olüukta.n ııorıra -::- Bural~ra. ben kıın:şın. m. .Yıılt&nda ııöyl11111iş oldujwnuz "Ben. ı:u:ılai'lmı, onlar~a ~ryı J ka~°l.!ı h. arp açan Bi.<ımarlt, flııdo: ı flri Sıı.burm ile bir anlaşma ya- . tlklfilltırini ı:hle ettiler. Keıırlile· 
v:•.,, ,1, bu. köye girmek tek bir zabitm Daglar benimdir. ;oeıı dağlan!a gfüi 1914 Cihan Haıbiııde de ~~~ya. gdıı:ıek ~e g~·zlen.n111 İ v.a de. ~:ın't~a ordularını Dl'.1-g pııııık Uç ımparato.rlar (Alııı~n- rini aaıı-larca mUddet himays 
, .' d •. 1 bir takı Ufrczeeinin bi- olup bitenlerden kimseye hesap dünya Tarıeııberll' 7.iÜerlerine ı ıçıpe ~~ek. ııartı.e da~ ıuıt· lııp ?iliSO'. ~e Aln1anyanın. bir- ya. A~t~rya ve R:ısya). ara· ı eden, maaut ve müreff"h yaşa· 

-' egı • P ~ vermem. Üa1elik hesap alırım, . . . . · re edelıılırmı. F~at yllzu kOJT.:IU l~~ temııı ~d~ ıuuvatfaluyel- · Rını1a bır ıttihat temın etti .. Bu malı.rt • da. kanlannı cö • 
· le> lıareı değildi. anladın mı? ~lçilcanın ~ldınm miratile Ll· ı yatınca onları goı·eıwım ve gaz- lenıun temelını kurmuş oluyor- anlaşmaya göre Alma.nyıı , F'ı o.n mert ~ya TUrk c;,n. 

Küçük meylıanenin basık ta- lıfülaziııı Cevdet ıllklınetmi tiliıııııa, denizlerde K·ll'Ollel ınu· !erimi kullanm:ım. Bu şartlar du. lillya harp a~t.ığı takdird<t RllS·, rrave•çl~ri kahbecen öldltriildil. 
..... . . _ .Vanlı salonunda grup grup top- ! bozmadan konuştu: vaffaltiyetine.ı:ıahit olmuştu. Li- ı da.hilinrle onlar'. .Yruuına .fnzla Bisıuark, duima Çarlık Rus. I. ya ve AnJBtury;ı, lı\taraf· kala - " H . f 

, , l&nmıt ıwılttan uuğıı. Yanefle J - Ben onu, bunu bilmem.. kin büt.iln bunlar 1918 )ılındııki yaklaı,brmak ışıme ~elmıyor.,. yasının hima,ye ve salıa.b@tile, ca.k!ardı. • . azın ne ıce ..• 
ı.ad 1 se·--'-•- h 00 Ben Üllmanlı hiil<t\metiııin :ıabi- feci inhidama mini olamadılar. Prusyalı o~~r .1P7.l!ce ~K- (18711_ de ü:iiJıcli 1'\~':"?'11! 1 ?Jl83. ytlmda. bu aııJ.;ı,m~ cl !eri il" edil 

ar~ .~ ,..""""""' ep Y ! tiyinl. Ve sizi takibe memurum . Mu.hakkak ki zafer son harbi re.shı;rır.ı goııdeıılmlı;leı· ve ,.ıı.. da ınaıtllip edıp Alman bi.rliğmı yemlendi. Halbukı Alınaoy& ıl•' l>u~~~ıy:.;: :Onu"'ne •:ıdu? en 
le dtişlinilyoriardı. PaltOflllllUll J Vuifeiııi • Balk,u <!aiJ&nndaki ' . j zifel~dni yapıp şahane ihsan- Pruı;yanııı idaresi altında ta- Avusturyıınııı kendi aleyhin<' 

...&ltından uzun• kılıcı gö~ r haydutlugu yQk et.iitelctir. Size Jcararuımı.ı hakkıdır. Bı~llena- !arla Berliııe dönmilşler. ~ ı ·.Jıakkuk ettirdiği unıan bütiin f müteveccih bk ittifa!ruaııw im. Hal>ilcrtte bunun sonu, ,.ey• 

..hu. kıılpakh ıen~ r.abitin n"8ll derhal ınttbYa.at etineni&i ve a· leyh beltliyellm ve mııhtl"lif pro- lfal!rahnın diğer bir k"3?Uu- mu\'affakiyeUeriui Çarlık Rru;- ?.alanuıı oldukl .. nndan Rıı3ya , rek ıt!Rr ıdnde bu memleketlerin 
. · . bir ceea.retJe buraya kadar ge- ' -nn ubalı bt:nimle bit"likte bs- pa~dalara lmla.klarımıaı ttkı· da Biıımark, Ru .. yıı Ç...-ı Bh'iıı6 yaya lıuliıs çakın&k ve lto.ı g<i- · inıparı.torlıığunıuı hıilA Jıabed fü; defa ~nlı birer harp saliı:cııi 

.~ı-. ' \ebild'.. öril3UIU bu h 1 kübe gelmeııi1:i emrediyorum yalım, Alek.saııdıııı saltanat devrinde rilnmek suretilc oldc etnıis oı-j yoktu, Halbuki bıt da lııüı ılc· ıl haline ~llle8İ olmuştur. Evve_--
ıgı g yor, U· ı (ArA:tıaı l~' A. C. 3ARAç00LU; U801-1825) Prusyawn Çarlık ı ıluğunu .gizl~meıni~tir. ca.nu nyfa 4 o.ıtun 4 4, 1 la Balkan Harbiııdc Tilrlderin 

., .:mat& berkıııı bııfka ba§lı:e. rey J · . aleyhinde ittifak ed~rck bize 
w rnıaa'""h!'da · bulunuyoniıı : • .., •~ldırdtfar. VI" ıfaha mrbi bile / 

bitiN'lrulden yt'kdiğerl!'!"iyl~ ka• 
"'- Umumi .bııaat . Yaııefin bu Kendilerine taa.rnıza . müsait •• • i!P ı.udendoı·f on be6 ~iioııiım ı pı~tıl~r. Oıı binlerce Balkanlı 

1'llrk u.bitiııi sir ~ olduğu ! bir vaıdyet temin edebilmek -i- N VA H A R B ı· daha ıız bir ınUddelt<' lu~r bi' i 1 öhlü. 
' ' : <teldiıulc idl. "Fakat ~ı takdirde f çin liztrn 0!&11. tedbirleri almak D u' kendi ordularından dıuıa bti· İ 'fUrkler bit· dt'fa bertaraf c-

,. •al . .ı de belinde kıheın:n bulnmnama- 1 tecrübesi ~!\:en gomilet" de- yiik iki orduyu o ka.dar lıayre· j ,Ji'mi;.lerdi. A'1.ık kendi lıır.;la • 
., at , 81 li.mn gelirdi. j nizaltı infilildarile ba.byor, te deı;er bir s•.ırette ortıu.lım kal ımı kolay!ıi<la tıltmin e<.lebilir-

. y fi ında d ··ı.:: oıılteı.ler kurşun yağmİırile yı- clırouıılardı kı, Bu, ancak ıha- 1 Jcrdi. Yeni tc~.:kk\il etmi~. za. ~, ane n k&rl!U! e. su • kılıyorlardı. r • netle i:ıa!1 cdilebilivordn. Nı- o- 1 ~,f, ve bilha.s.ıa i~tinat edecek -
"" .. • .• !Um pülı:lüm oturması iat!l ed&· Denizlerde gemilerimizi li- ( Y E N i S A 8 A H ) iN B O Y O l( S j Y A S l T E F R İ .~ A S 1 1 lu.rsa olsun tarih yalnıı ııetiet>·. 1 leı1 kuvvetli bir deıvlet olmıyan 

di. maııla.rda tut.mall. yahut kara- le:: üzerine hükmünti vt>reeel.:· Bail[anlılar rahat rahl\t mideye 
Halbuki l:\'DÇ Tiirk ::a.biti i.~- da geniş insan yığ:ınlıı.nnı atıl • • tir. Biz de ancak bu n!'ticf'lnri ı indirilebilirlerdi. Nitekim U· 

Jı:ı:mlesinde pernısızça oturuyor, f bir halde muhafaza etmek hiç ç k k ı h • ti • ı;ii:ı<dcn geı;irebillriz. rnıımi Harp bu ,,..kilde doğdu. 
Yanefe alc!.ınnadan öntindeki 'ı bir işe yaramıyonlu. Makine Balkan ve ana a e ezıme erı Rus orduları biitül\ nıiik;mı- ı Almanya - Avu~turye. imparıı. -

tclılilıesini yine nıakine ilicile mel te~bizatile Almanların kıı.r to:1ukları Sırbistam ve Ruman-Şarap dolu kupayı yudum yu • önlemek lhımdı. Eir kere bu druılan . .1di-· h - M uha.rei>cle · · ııısınd;ı o kadar aşağı göriin· yayı tamamiyle işgal ettiler. 
dum i~iyordu. Bu vaziyet ken· ) - vapılabilııe en kuvvetli filo ve ııın emrıne ven gı •• y mı..~ "" ·· a.nıb ıhm nl · rııun dükleri halde Avustıırya - Ma- Bul=, ristan da onlarla birlikte 
d·ıe . ilim b . . de bunlar ışe yaro.ya.madılar. azan . en kızgın ,-e l ra ı zamanın· ..... la . ..- b" ı 1'i ıçin <;itiz. c-~ ir muaınnın en kuvvetlı ordu taa.z:rn e~· İlk modellerile miltekKmil !10· ( • --1 da Abnıi.n s~ğcenıı.huıı teşkil e- tar oruu ıırun ıru;icams.ızlığı harek~ etti. Bu defa yi.~ nı -
idi. / .n:ek hakta~ı eld~. edebılecektı. killeri anısında dehŞetli fark· ~ den Bel~ika Ü>'Prinden iki lıolor önündo f.ı.!k göriıniiyo-l:irdı. ı' !erce E.ılkaıılı öldii. Netice.:Je 

Yanef, ilk defa ola.ralc karsı · ' \ e bu temuı edilinceye ka~r !ar bulunan monitörler bir tür· ço•• rçı• ı du geri ~ekilmiııti. lııtc bu çe- Ruslar şimalde 'l':ı.nenbeıg,Jıı . Balk:ı.n milletlerinin hudutlarını 
ııında kendisinden ürkmiyen bir-, bunlar atıl kalacaklar ve dun- 1 .. tek ül ttiril ınedi kilL~in miıharebenin neticesi Ü· ve Mazuri !ı:ı.ta.kbklarıııd• miin 1 gene Balknnlılaı- değil, harpten 

ya ıstırap çekecekti. ~ Ml;1Il ~ e ve zerinde kat'i )lir tesiri oluuğıı- hezim oldukları lıalde G11.liçya- galifl ~ıkan itilô.f devlcl!<ri şcf-
adam görliyordu. Harp muade~iniıı esruıını büyük hır deım taarnıırunda 99 na hükmetmek yanlı~ olmaz da ilerliyorlardı . B!!'QOk kıuılı J;:ri çizdi. 

Bu maru:ara onu bir hayli si-

1 

bu ı.-uretle izah e<liııce ve dü- kul.larulamıyorlıırdı. 'ranklQ.1'11 b" · ı· ·zd mıtlıarebelerdeıı sonr.\ L<-n · 1918 den sonra -
gelınce bnıılann da sayısı pek da şark cephesini gö::Cen ~e· ve ızmı m·~ ımı en sonra ge· 

nirlendlrdi ; ğilmUn buı-..da top!andığuı.ı &n· - .. . • d . -"kte !enler de b"erek ç:ı.ra, ..-erek berg r.aferini de kaırar.ruışlı;.r-
1 .. yı"~· • 191' un·· 90-•----'- ço~Jıruıcsirl'!- d. u§mlilllm dıilzeFnnk et çııuı · n sonra BııLlranlar va- b dı. Btı muvaifaki•·et ~imalı.lcki 1918 de çı·.:ıen "''kan hıı· Y kıı "'- ..... · · - .. ....,.,.,,.... k t" l ı·yetin· d .h · · k k milletine mÜtitahak olduklnrı ' ~ """ 

-
0 

e. sen"'-' "'·nı mı arı- neticenin ne olabilece,;;-ı, ne- a _ı en ° a · a a z 1 a a ıyı avranıa · inhizamı kısmen t·ilti. ,.e mıuı· dutlan Balkanlı milletl~r için 
""'rdun • diye sordu. 1 1 b"l . . . . k·~~...: meger t=klıı.r da er g~ harp· mümkün olur. !jerefi izafe etmekte tereddüt k ledi 
"v er )"'9.pa ı ecegıını.ıı "'"".yor- te milhim bir nı.eod<i ışgal ede- 1916 haı-bi baş}adıgı" zaman etmiyeceklerdir. e . bir fe!B.ket lr.L'}la.~Cl oldu. Hiç 

- Evet bazı ""yler '"'renmek dulr· Al Galı·ey~~- 1-ı· mu··'fcı·ı«·• t bi r miUet hudutlarından mcm· .,.. .,., Bl. 1 k~' ·'-eli ,_. ceklermiş... manlar bütiin ordulannın 5 Alman Ordusunun ~ ......... ..~ , " 
!Urumunu hissediyordum. Siz. . .- şey .er ""'"'uı ~ı. ge- Kararlı:ııi7.cfo • bir t.~ıırruza te dördün ti Fransızlara karşı • Fı·aıısada ,.c lngi.lteı ~-de .., ka- nun değildi. Her milletin diğer 
den baııka hiç kiıru;e bu husus- mıler torpıllerdeıı masun kal.sın k lk bil ek · · d .. ·· üJ sürmü~ler ve .... rk hudutlarını dar miikcmn:cl iStıı<nıu.r eılildi ' memleket topraklarında ckal!i• 

1 ve ıwkerlt'rin göğsU ınitralv&ı a a m ıçın uşun en ça· .,_. yüksekliği ki Şarki Pnısyn fclfıkeLlni bız- yeli varuı 
dtniyeb:ınd~"aiı.dııdoğUnmı.ccvap veremez,! . . · reler ar&l!lllda bir de (-duıua.n) muhafaza içln bir avuç fırka +... • • ih 

1
. bu d 

1 me~lerinden kurt.ulsun. Bu çaresi akla geliyordu. Sun'i bir alıkoymuşlardı. Biz umuyor· de kimse farketmedi. Fa- ·'"'t!ôadI c· ele ge ınce a ı:ı 
fikır etrafında ordu ve donan· . '-ba.k vü d Ll k duk ki b yıf k U k Fakat bu ııctieeyi t~ın.in ı;[. kat Hindenburg ile Lı"ı~ııdorf fııci bir manzara arzediyoroıı. 

- Soracağınız şeyler nedir? ma büyük şı>fleri ııırun müza· sıs "' ası cıı e . ge ren:. ru:_ Ruza uvvc er ar- ınek i~in Rusy;ı pek :ığır ?.:Jı-ar· bn sefer de mağlup Avusttır· Ağır gümrlik kayıtlan Bal· 
- Son CV\"elce hilkllıncte ar- kereler yaptılar, fikri hulasa n~dut b.ır .sa.hay.ı <lUşmau go- şısın uslar Almanyayı şı:rk !ara maroz kaldı. D~ ha ordu- yalıları ellerine almışlar, onla· kanlı memleketler arasında nor-

eden;ek şu neticeye varım: Ge zunden pzlı gemıler veya as- tan istiliya başlıyacaklar Vf' le.n diişmanla tema.sa g"""r rnı ordularını tensika i.ıaııh· ma.I ticareti imlcAıısız bir ııekl tık gayri meşru yoldan aynl:ı • .. 1 torpil ar•••-" ah t kerlcrle ışgal etmek, bu suretle durmadan ricaw mecbtıl' e<lı> • ,.,.... 
1 

rd V . mah 
11 cağını, evl~udlğiııi ı;öylemiş, fa- mı ı e -~. Y u düşm h.. ·· d ına un ceklerdi. Marn mulıarebcsinin geçmez Rusların cesaret ve- mı~hrdı. ştc böyle<'e şarkla sokuyo u. e e.yru eu er 

~ermi. ile .nefeı· arasıııa ince kalnl::.. ucumun an 
5 

en karanlık günlerinde P:ırisin auetçıı faikiyetleri Alman ku- lu~ ha~hi ~'llııdı . Polonyanııı istihsal eden B.'llkaıılı milletler 
kat bu vadini tntmıyarak gene 1 bir çelık ınper koymak kut manda.sı, ilmi ve disiplini kar· ve Caliçya.ruıı buzlan ve çamur harir.! piyasalarda. da. yekdigeri· 
işi çapulculuğa. ve sarlıoşluğa 1915 ~le Cih,.;;· Ha- . Sıın'i duman, <;elik plakuı su Lou muhal_dcak görüldüğü şısında kınldı. · Rusların Renen !arı iGinde ,.;;rile lıilg-riUr uza· n-e rakip ke.;ilivorlar, neliceı.J..ı 
d . k · ,.,_,_ en büyük" mua·'~J~ı· b.u ar.k.adru: .. ~ı '.·c. müttefiki o.lacaktı. ve ıre üzerınde ümitsiz bir "b b Balk 

1 
.
1 - 6 miliaİill.. Her yden evvel = u• ~~ B tek h ketı e var mukavemet hazırlandığı ~iiıı • ~ampf ordularını t~kil eden yıp giden cephe boyunca Rus- unun zaran gene an ı mı -

bunun doğm olup olnıadığmı idi. Fa.kat klınse bu fikre inan- ırt 0 ·ının are n ' • ıerdc Rwı lcüUe1eriniıı Danzlg ~ fırka ~vari ve topçllilu lar düşmanlarına karşı kahra- !etlere oluyordu. Blitliıı bll ka-
• bümek.iaterim • mıjıordu. Nihııy1..-t böyte bir ke· d~ edecek~. Bundan ba.~ka, den 8onra 8-lava gittrek Al- ıle Ssını;ııııobın oıı Jıeıı fırk~ı me.nc'I harp ediy<>rlardı. yıtbr, bütün bu hidiseler Bal· 

şif elde edildi. Büyük deniz er- dıger milth~ .bir dınnan tab~· maynanın kalbgihmı nigan ala.- karşı.'llnda Almanların on dorL Marn muh:ırelıesinden soru-:ı kaıılı milletlerin kllltür "~ 
Yanef bu son diınle üzerine kiııı muadeleyi daha çabuk ~ı, :ı:ehır.li 819 

.• V'.';rdı .. Bu :ıs C<!l.ğını Umit ediyorduk. fıı:kal~ı vardı: ~~ ~üçük f~kat Fr:ınsarl.ı. Almıı.nlanıı vaziyeti refah yolunda ilerlemelerini İnl• 
bembeyaz kesildi. Bu ne cür'et, hallettiler. Karalarda bu iş bi- dllfl:an .. MıtralyozcusUnün goz· Gittikçe artan Rus tazyikine =m!tar ve mıUı ıtimnda layık garpten yeni kıt'alar alıp sarka kansız bir hale solcuyordu. 
:ne cesaret diye düşünJü. Nasıl raz daha geç oldu. Mcmitörler lerını k.?r e~me~ıe. berabeı· karşı Almanlann istila ordu· ?rd~nun başında Hindenburg göndermelerine mini oluyor. N"ha t 
olııyor da kendisi gibi Balkan \'e Cofferdan zııhWar torpil- m~un gonuesıııe. manı oluyor, !arından bir kısmını kendi lop- ılc ısını ~ zamana .kadar meç'. du. Ludeııdorf'un Varşovaya _ı_ye ··· 
,1 • .<. !erden masun ilk harp geınilcti· duşmr..n a.skcnnı aradan çıkıt· raklanııın istilasını karc•lamak huJ _ve ~ıege zafen ıle teme.yüz karşı ılk manevre.sı, dllmnaıııı1 Nihayet bütiiıı bu ayn du--ıo;larının bu yenilmez vahşi dir •:r ki da ku ·aıA · nyordu. .,. e'"'' '" bı g al rd Artık ruşlann, rekabetin netiee.si bu-
kurduna genç bir soeuk karşı · an ar . . rşun ı..,..,~: Bütün bu fikirler 11>14 harbi üzere şark cephesine çekeceklc ~"."Jİ r .<'~er· .. "".~ ı. . mutadı ol.ıı.ıı sürat ve şiddetine 

~ or:Jular lıalını n.ldı. Bu iki ba.•ladığı zaman ortaya. atıl • ımi muhakkaJc addediyorduk. ~ 1'.'1:11 ta~n buyük şefl~nno ı-ağnıen henüz ille hedefine va- ~~~ ~~~~ d:u!t~~~l.ı ~: 
koyuyor, hesap i:onıyonlu? Çf:41t m!Ah, hem orduya. lıçm mı•" Çarın azmi ve Rus ordusunun :ut ısımlen .yanına geçmıştu·. raınadığını göste;iyordu. Rus 

Fakat ne yapabilirdi? Ne yap filoya taarruz Jaıbiliy1Jlini iade .,... ateşli hanı.leleri harıı ilanınırı (Ludendorf). kıımandanı GrandUk Nikola Al peryaliııt müstevli ordular Bal-
ınalıydı. ! Bu cür'etkir kendini 1 edecekti. Hem de yeni ter:ı.kki· Rus Ordusunun hali ilk on beş günü zarfında nasıl Tanenbel'g''deki müthiş mu- ınan ordularına vulc.uf VC' azim ~::~:~n =~.,:ı;:~aıı;~a= 
bilmez ndıu:nı.ıı dersini nasıl \"{'r·' ~':1:.1:..?~kbübit~li artmısl. • o~ bir ~ hızlı bir taarruzun iuki~ına r lıarebelerdc ve Mazııri bat.a.k • le mukabele ediyordu. Polony:ı.· kanları istill ettiler. Balkan ço-
Jllıı!lydi ! : ....,..,..,. a ye ı. · Garp cenlıeaindtı bir çılcma.- v~tle teşkil et.tiği~i . j,"Örmüş· ~ lıklanııda ~sono~ ordulc.n nın mütl:-Jr; kış 'h:arplerinde Al· cukları arasındaki ınilıw;ebct _ 

Yanef konu.,tu: f'- _ Fakat nıonitötlcr, Coffd"da.11 7.a giren han>, Şııı-kta ve cenuc- tillr. Şark! Pruııy~ ı,;tila clltnu- 18(}.000 k~ı kaybettiler. Renen man orduları gen ~clrlfmt·Ye leri .büsbütün bozdular. Bal-
:<ır-hlıla.rı \"O bııklı;.i' İl1..""- olu· ~ (B.Ukanlard.a.) bü.sbütiln ha.'! yordu. Bu yilıd.!n Alman erkl· Kampf ortluları ise tama.mile mecbur oldulıtl". · • kaalaı-Ja yPııiden yUz binlerce, 

' ,_Evet doğru,. ' nup da deniz vo k~ra kuın3n· k.i: bir eer~y:ın ıdiıııı;u. Biraz ıııharbiyı!lliııin :<iııirleri boznl- mWıheıtiriı oldular. Hindrabtırg ( A.ı*ı.."ı ı ~;·) (Qonu sayfa 
5 

otitun 
7 
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Lakiıı, A !alının tı.ı .cı-rk 
h " V\ l\<; fc ietuen na! hi
ti'<tL "1d!a, h -m.nııı ı; resiml".ı: 
luı~a wı'c ekli. 1 1 i İıehlivan, tekrar en. c c;n
• ":1 a..ı•Wer ... Molkı. .dı .<lıkti. 
Dalı lu · nefeskıımeıni th 

A·lalının koca karnı Ye gö\)(>ği 
pdıp g{'lıvordu. iyı en iyıye kE 
sildiğı ı nlıışılıyfır u. 

~ıa.t('n, i.ir te He: bnçuk sa· 
ati hl'lm"'Ot (Arkaın rarJ 

,. u bal ~r .. 
S:!liııı lı JI ;.. Iİ 

YENİ SABAJt 

Tarihin b Qnndan 
Günün Aktüalif -in 
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Alman~ ııs 

.:· \lıtyı.. 1911 
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Şehirden bir Röportaj: 

do~tluğır , ,... .. d'. v •• b" "}"' -Ç• ki 1 ·ı 
tarilıine me- or ı gum ır ı an. - ocı1 u ara v :rı meyen 

raklz bir b f,ış evler. - Çoc k düşmanı ev sah·p eri. - Çocu lu 
'B•ç,t•al 

3 li"''")'f•d•) 
1 olnıal· bı"r suç mud r?. - Neden ver ı"yor· .,ilmis ki. ( B; mark) 188j sc- '- · 

n ;nci<' <ll• bıı Hefcı· Aı-usturyıı.· ı ? B b. bu una m az mı ?. 
nın haberi olııw.dan Rusya il a :rm J Ş • • U ll a } l Ç af 
hir gizli muaht'de iıazalıyonlu 
n. anca!· bu.suretle kendini tahtı 
temine aldıktan sonradır ki, 
1~1'8 ~eneı;indf. gizli ittifaklr.rı
ı ifı;asınd-.. artık bit' m~hzw· 
1 a.lmadığı l•usııwnda A vu,,lnr
:, yı ikna cdiycr ı·~ o yıl Reishs-
t•g ~di inde irat ettiği bala 
!lC'fV<ıh<U.e lıir nutkun.da: "Biz 
Aiınanlar •lilm-:ıU:ı. ,\ilahtan baş. 
ka kiıı:sedcn ·k rkrnll.)~· !., dan 
j baı et nıcı;b Ui' CÜ mJ in: dili> Y 
nı.n yüzüne fırlatıyordu. 

H r Bitler iklit!ar ıoovldiıw ;..e
Lnec ahs1 ı;cbeplerıkn doll) ı 
Boı 'izı. e hnCi. h .-lad1 \', 

·---- Yazan:~--
Daniş Remzi 

KO OK 

gın l\12~n lnır.~<l ı U) ·u~ ~1· 
muıı ınlı..i b<'i>f,"e d bal !\'ordu. 
I\:imbılii' ıı ·anık olila b<•lki •ını, 
<l. hırp:ıl ~· caktı bn loıncı .ı "l· 
sındıı. 

On! nn ı. ı lmrlr 1ı .lı•ti lıi ı i 
ıwden en halele uzdu. r;:ar -
ıımı d ,ı. kat"i \rrmi' r.J.rcli" 
ile l"Y;P kqpı_ ı ı-uklım .ıu1 <!", 
Hır " f k&.jede dıırm • ·• ~ a 
ua Jı~ · yr l ~ orru. 
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i or Yunanistandaki s harpı istanbulu terk . \'n, 

18
i'l tr.ratı 1 ncl ••vfa~•' w 

ur 
? 

f Bat t=.rafı ı ı,,cl nyfada) 
getırilmesıııe mtisMde oo,'IXllye • 
ceği cihetle ihraç hareketine ıle
,. n edilm; ) \•e b:ıh '!:! mevzuu o .. 
lan yeni kuvvetler Basraya çı
karılmışlardır. 

·<!~~ l D k lL l )'rl l~«\ 
ıl u,d.cJ. 1:. J { e o"l tci'~ Ava:n k m ras'ntla 

iza verdi 
ll ctnıJ. \.C uıni Jll VU d . ..l" 

;ı 
1 

t~ı. ıı .. vt!:_rın açtıgı iş--
011 

1
ar, art.k ve ancak ~ ki 

·~n • re gore kunıla.n bu 
J, b t " V~ mru tl.lıkem ~el;:.- llat tar<1fl 1 ine. ı..ıyfadA) 
.' fı~Ç)k ı çuş meydanbrı li- oldı;Z- :ıa h\iı(mcdildlJi ana ka.

- :olara I<, ı set çe' cmi- dar Yunallll>t:w.a takriben 60 
v~r· an~· ılınışt:ır.Donruıma da b:n ~şı ~ıkarnıış ı~i<. Buna bir 
, ' usıer bulmadıkça ılenız Yeru Ze ıuıda ve bir de Avuı; • 1 

· • nı kııpıı.t·mazdı. Caı _ turalya twneni dalnldir. Bu 
~aııı acr: daları, dol· ,-tık ku· üten 450.JJ ini tahliye ~ttik_. 1 

l ız ~ahalannda t ı- 'ielı B_~ şayanı dikkattir. . Çunku 
11rlcr, fJ.kail. deniMıltı ve du;,ma.ıı h va kuvvetlenn:rı adet 

rıı, 1 laaliyetı icr~ kııbiliy~tıe- çc ılstiinlliğü sdıe.ıiyle bizim 
>ayın eder. tayyare kuvvetlerımiz tayyare 

)rd • ruey<l,'\nlanru terke mecbur ol-
• ı, . rı, Mntaban ıstı- d'.llal'. Halbuki kıtala.runızın 

t 
1

. t<c ılcrl mekte, Ege boy- ricatını müessir bir tarı da an 
~n ordu da adad ad L . • an a- cıık bu meydaulardıı.n hınıaye 

c;ı i k~ır .. Adalar dem- edebilirdik. Tayyare kuvvetleri· 
k cnınıyetı, y_ew ve cık.i miz:.ıı ancak kıiçük bir kısmı 

''lltıııa~~uvalar gun geçtikçe hindiı me noktalıı.nnı hio:ı.ayede 
. Yuııan dırlar. . kulıilllllabilrniı;tir. Kıtalarımı • 

~ n v ıatan denizlerden de ge- zın tarzı hareketi, ve billıaso.a 
~~ar e ılenız ~\'!etlerin<' aı:zı dümdar kuvvetlerimizın kilo • 
YUiıc B~len hır . memlekettı~-. metrelerce . çarp~ denize 
llıaaı tanya ile ış ortaklı.~ı doğru kendılenne yol a~m•l•n 
ııevıt'· tnutck bil menfaatle- en y'.:ksek medih .,,.. senaya J.i. 

!':: ları _ ıle .olmuştur. An~ top- yıktll', Günden. güne devam e-

tb~-!..nı ~tila ~e.!Aketıne ugrıyan dcn bomba taarruzlarının yü· 
' k e • Gıı:ıde . s.ığınmışbr. rüyüş hal.indeki koll:ırüa inzibatı 1 

. ııı d~lar gtbi .Gırid de has- ve Jntizamı bozmadığınm bu ilk 
1 ttıeriııfl?.• hus~ıle hav11; kuv- misalidir. HusUBiyle ki bu kol· 

Girtd n rleğl'rli hedeflendır. laı:- tayyare taarruzlarından baıf ı 
. ldır ' Mu:ınn bir kilit nolt· j kaca en aşağı üç Alman zırhlı 

lrllı,la~ Trablusa a_tı:u;ı k ~- tlimeııi tıır.Uından takip ediliyor 
ı' bulanlar, Guıdı de bir ve Alman mot.Qrlü kuvvetıerinın 

Yı dü:~ta&ı. ol:ırak kullan- butun ağırlığına gü~iis geriyor
. bıır ı; _cceklerdır. O >ıebep- !ardı. 

' l"tırıi.:<lakı _kara kuvvetlerinin ~fuhar· belerde, bilhassa o-1 
ltıııy aaı b;r zarurettır. limpos dağuıda, revena etrafın • 

t uııa anlar elindeki on .iki ada, da ve Tennopilde kıt.ala.rımızın 
ltıı\'V kayclırılan hava ve ka- 3000 ollı ve yaralı 7erdiği. ha· 

r ~. !ııısellerüc de li~teklene· her alınmıştır. 
t.ıı izıkr k.aralannd.ıki hare- Du zayiat Almanların uğra • 
A.!.Jan~9J ına yRrdım e<lclıilir. dığı zayiata ni8betle çok aE
' A..ııı . meydan mulıarebele· dır. manlar müteaddit defa • 

t
' 'llde ,~tılkaıı müdalıalesı sa.ye- !ar kendi ınevı..-utlanuın be<; mis· 
ll' ı !\Ol' ~U • l •ııııış <l • nç vazıyeUe.n kur- li 8Şllb"ı kıı• etler tarafından 
. unun Ctnel:;..r. Bir lngilız fı- bazaıt ikı gün dcrdnntlımışlnr • 
Ye etı;, ık.den" mevk'binı t k dır A~manların Yt•:Jıı.n ve Yu

geıdiğj t ıızcre, Cebclılttanka goslav oMulanna y pWtlan ta-
>.ııııır' e du_yulınu!ltur. arrnzlarda_ uğradıkları ı;ayiatl 

~nı;, ın Eelıuncti de, doihı Ak- ı.an etmıyonız. 
hı~ eınnıyetine bağlld!;. Ara. Önümüzdeki hafta A\am 1 
t troı Yıırırnadasuun sükunu ve Kauıa!"' ındaki müzakerede da· 

"nıı ~ayııaklarının verimı de ha ziyR<I" tafsilat verchileceğı· 
bek CZopotamyadaıo orcıu- m. zırnnedıyorıım. Falmt, zayi

nııı. ~ lencmez. Hu yerler d<>- atımız ne kadar eli~ olursa ol
ıı-ı ha·"~, beslenmesinde de te- sun bıında.n daha a;ır olm lı . 
1 IZturkr. ğma memnun olmamız !Mim 

1 

~ ngiliz duı:.ı.~ , sıııı h ,_ geıd ğmi ve imparatorluk kuv -
ı 1etı nwu-·ı Av~u n areJ~t vetlerınin ıniiftehir olabil"" k -
uı ~d-ıu Art·uaıı!'a ' n ıp o- lc·ô.ıi 1 t nB L ıı;ın mc !is 

:. etek ha., a· kuv\ '
1
e
1 

orakya kili derecede söz söylediğimi 
• 'Uııv ti • •e erım ar 1 tı k~ ~ ı lıavıı. siklet erkez- sanıyorum.,, 
•ını yrn.ıı.k i1u.>;re, ncıcr yapıl· Talı liye edilen 45 000 ~ske . 

ilKın riıı ;islerine muvaffakıyetle mi 
. zamanda og,._ e-l:ıı; . dl'nd~i sualine Churchill şu 

'llıı g · 
1 

cevabı wm•tqtlr: 
•t 1 ç iik eri ezeı-ek Mer- ......,. • • " - Böyle olduğunu zanM<di· 

liuı1 ık a c.01:,ru yıirt)'eıı or-ınal yLırunı.,, 
ıı eoıı~,. yoıu, tam muna.'<ile Diğ<"r bır Ale cevıı.boo. de 
Uıı lıc. _,,,, UegJdir c Tl'U.b-- Churclıfü demi tir iti: 
••z • ?Uhar lımanı ııc. de bazı .. _ K -· · - ,·n ·'"r ı 

~ 
1 

"-erva · • ...... ~~ 
~ııııı !"' :ın .ı..kıue s" • m:!lzenıesı bittabi ltıh.bve e<iı.l-

n·' r· .... tı:· B uına~taıı döndü- meıniştir F at menların .,.. 
t.,.lıit . rıı.anyada ytkoc- s:ı.serı ağır m ~ ri yok 

ı ıca < sesler bu o.kışı dur- değildi ki . ., 
1 'n alıul'<'nı ve Rııdık:ı.l tedbir-

ı·~ı~,zli~~n':'.akl ııUkya.sın ı..ı. A erı'ka lngı'lt reye 
~ııv nı go..teı iyor. 

ı , '.lıtı~ kh~eiıne mütevoccıh yenı' oemt'ler ver'ıyor '<l '•I • a·,."ll.yle>dı.r Def • ı " 4(\lar d . • ı vu 
1 q<ııo. "·, ,1 a ihliyau kaıo.·ı la n·oo l ( ea, t=.r;;,fı 1 inci aayfad~) 
li Y.ın · ..,e ır. Halx:şiHtaııJa. daha büyu··" .ıarp <>••mileri bulun 
Yl'tt~ıı g.,, htz<..11u, eoıa.seu kabı·· .... ~ rnaı 1 madığını kaydeyıemı,-tir. 

kun11 ınıın ve izmihlale Amiral Robinson. pelr yakın 
"laııı o.'.c':r. Haile Selistt arta bir iı;tikbald~ lngiltereden 2 

t ·ı. logu·rn-ıeıı: azmindedir. E- torpido için ba.ş"a bir talep a
.k Cdi*fıili 'Jark, ıııuknı.hleratına lınnıas.ına intizar edıldiğini söy

<li ~ı b ~: Harbin mi!ırı>.k !emiştir. 
~-- uguıı doğu Akdeni.zd&. Vaşingtoo. 1 (a.a.) -- Ameri-

l ıy ~ ta ita bırlcşik devletleri or<l<ıeu ~-
' ıfıın Yıfuo. lıtft&n, Pi.renede ba.ş- nel kurmay baı;ka.nı general 
ı~ ... -~f ~klar da Ceoelüttarıkı Mars!tal ı;öylediği l)ir nutukta 1\'i.: ~~'~ı-.. Her iki "haya.t ezcümle ctemlıt...ir kı: 
,,
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•ıkın el· ~likt'le.r arzediyor. Amerika bırleşii< deYletleri 
·~ı et.ı-ııı agıııa karşı ve bu- gaınizonuııdıın 32.200 er. bugün 

eniy.,r lnda kanlı savaşlar Trinidada, yeni kıtalar <la pek 
•nıh B°' arad·1 ""lk' A yakında Ala.skaya <'Önderilecek-

(..ı~ ~ &11J. • ' ' '-"= 1 V· o 
·~ kızın Ufak ıııeınleket.ııın tir. 

'ıltu.u ol de butürılüğii bahıs Amerika birle<ıik devletlerinin 
~,llYil :~ •-· gittıkc~ biiyüyen ~'Cni ordmu A-

%~11n..ı_urı""1ya, Avruno •~. ı Ill'Jrl" .,,n tarihinrl·' ı-n güzel ve 
•." "" Yer ,..~ ..,,., m· k'-'rnmel or<ltıiarnan biıiai. o-

b1;ın \'l\ UiaLe , Y " mücadeleler lacaktır. 
~ k ~h-. U ..ızıın b,r za· ~ıı,,_ını hiı:.:',:~·· '"' kanını kom- Lo dra, 1 (a.a. l - "Dally 
.~ -·uS,· L 'liz g,:prc .. gazetesinin Newyork 
~ ' l'etişk; ' 1 ıgı · teşkilat- ,..., ~habinne göre, birlesik Ame
~dr il <>t'dn~ .ngıliz gençliği nka, Biiyük Britany!l, Avustral-
lı ette,r . ..,.., a vlkut ve-recek -._I " a·· · ya 'e Hollanda unsındn bir an-

t , ::" a"a Y- uyıik Harp, bu "'-~ti nt.ik ~- vermifıti. lngilte- 18.\'ına m vcuttur Bu anlaşma 
.:·ııı k nıeyd • mucibince. eğer Japonya bu ruı. 
'"lr..· 8 z:tnııı an mıuıarebe- Ietlerdl'n bırine aıt ara•iVP taar

~<llfjtir, Alt ayı ehRflSı emel ruz er,;e, rnezkfıı· dcv!~tler pa
ı:ıı111n ~etııaı~ak, 1-E'h!lke: Öz fikteki dı-niz li•lerini müştere

lıaı-lllQ:ı ;rınr\a, Akd~nizin ı.eı:ı kull~nacaklardır. Bu dev • 
~11i~ ~-~ ı e kıyılaı-ıııdadı •·. Jetlerın pasifik üsleri taarrum 
lıilıı """' (•hu ı e<likhfini ln- u<>·nvaıı devl~tin eınıine verile-

• ı...... ı.tıı ., . ' t kt .., , 
Ilı~ "':r "n ~ 1 ~ k' •ıa ayı.z. ccktir. 

. · '}1l;u- · ~ noktasıııı Amerikan bahriye mtitehas • 

l i • · · '• da san~ lı.r \-ar la k ttedi k · J . • t ' • ...,d, ni "JeR· te'-l'k sıs rı ım ar..ı.a r ı. aı-ıon-
1Jr. , ll> .. , k ı e ya donanması Singapuı gibi ils-
e · "'- ~ · ~ı ~ ba- lcriu en uuk Vl'rier!c lı..-ıreket
"b~ r '>l k, nlı m haı·ebe- w bulı;n.acıılt ·oıur<"..ıı Amcrı.ka 
r t ,,,.,. tır ve hu, bu !xıhriye;;i oı;a öldüriirü oiınas& 

.ıı.. d~10cektir, ı' bile çoh ağır darbeier imliremlir. 
N~vyork 1 (a.a.) - ''Nevyo 

z d ı lngiliz ~ıt,alarının teb ig eri eden ilk kafile 
"CBAI tarafı 1 llMI Nyfada) (Bat tat"•fı 1 lnoi uyf•O.) 

tlıraç hareketi hadisesiz ce
l'E'yan etmiştir. Bununla bcra· 
OCT Irak ordusunun bazı kuvvet
lerinin yaptıklan tet:emmwer, 
B:ısraıun 100 kil=ctr.: ı- ar 
garbinde ve Fırat nelui üzerm • 
de buluna.n Halılıaniye hava 
üssll.ııü tehdlt eder mahiyette 
teli\kki er1 ildiğinden herh ;ıgl 
bir hi\discnin önüne geçmek t. 
=e bu kuvvetlerin çekilmesi 
I • k h ükfıın«inden ısrarla ta
lep edilmi41k. 

( B•t tarafı 1 inci .. Yf•da) 
Helsmki, 1 (a.a.) - l"iıılan • 

diya telgraf ajan. ·ı bildıriyor: 
Moskovada çıkan Pravda ga· 

zeteSl tara fıııdan 12 bin Alman 
askerinin Abo şehrine çıktıkla
nna dair ııeşredilen haberin ha
kikate muvafık olmadığı resmi 
maha.fil tarafından bevan edil· ı 
mektedır. · 

Hakikati hı.ide bahis mevzuu 
olan mesele geçen B<Jn ha.harda 

Almanya ile l<'inl&ndiva arasında 
miiruıkit itilıifta münderiç olan 
ve Alınan askerl..ıine Finlan(liya 
arazisi da!oilinılP transit ge<·mek I 
hakkını bah!)<.>den bir maddenin, 
bu a.ıkerlenien b•r kısmı geçıril-1 
mck JIW"etile tatbikinden ibaret
tir. 

Pravda .ııa~cteııiııin mevzun 
bahsettiği mikı&r hakikatten 
çok ylikaektır. VMiyeti hazını 
namn dikkal.P alınarak kendi !e
ri için tahıl bir mürur noktası 
olan Abo şelırinı Alman askerle
ri tevakkuf etmeksizin geçmıı;
lerdir. 

Londra, 1 (a.n.) - Reuter a· 
1 

jansının diplomatik muharriri 
ya.zıyor: 

Alı.narı naklıye gemilerinin 
Finlıi.ndiyada Aboya asker çı • 
kardığı hakkındaki haberlE're 
dair Loodrada hicbir ııeY bilin· 1 

miyor. 
Ancak. AJmanlann Fin!Andi

ya ile bir anl~nıaaı vardır. Bu 
anlaşma mucibince Almanl.u
Petı<anıoya ve oııı.dan da ııi:: <· 
li N on:e,;e göı:dermek üzere 
transit olarak ask<>r ge<;irebilir· I 
le!-. I..ondra bti ıı.ıılaşmn}, te<".'1-
süfle kıırşı!•mış ve vaktiyle Fin
l!ndiy~ hük(ım ti nezdinde şid
deti .. , pn>i.estod-ı bulunmuştu. 

tahliyesi 
(B•ı t~rafı 1 inci aayfacfa) 

lar, diğerlerinin tahmilini tcm'.n 
için kendilerini feda mecbunye
tinde kalabilirdi. 

Geçen hafta, Yunanistıuıdakı 
imparatorluk kuvvetleri efradı
~ın tahliyesi, en güç şerait dahi
lınde devam etmiştir. Bunun 
tam neticeleri henliz verilemez, 
fakat şimdiye kadar, biday~tte 
Yunanıstana gönderilmiş olan 
kuvvetin yüzde sekseni, yeni fa
al vazıfe bulabileceği mıntaka . 
!ara nakledilmiş bulunmaktadır. 
Bu harekat, nll!lcak kara, dcnUı 
ve hava kuvvet!erinin maharetij 
ve, fedakarlığı aaycsinde müm • 
kun ?lmuştıır. Geri çekili'i set-' 
rc_W,ış olan dümdarlar, ctüşmanı,j 
buyuk adet fai.kiyetine rağmen 
yavaş ve ihtiyatlı bir ilerleme 
harek~tine mecbur tıırııkmı.ştır. 1 

lngıhz harp donanması ve ti
caret filosu. tahmil ha.rPkiibnın 
y~pıldığı limanlara ve pi _jlara 
du. manın devamlı ve ,iddetli ha 
v:ı hücumları karşısında büyülı: 
bır cesaret ve büyük bir feda • 
karlık g,ö"t.ermiştir. lngiliz ha.va 
km-vetlcri ve donanma hava 
kuvvetleri, adetçe çok dfuı ,·azi
yette olmclanna ra • 1ıen deni-. . D t 

zı_n çekılmesiı de gemi! ri bir 
nısbet ~ahilinde himaye edeı-cl< 
ve nakhye tayyareleri ile Yuna
nla~ z_ı~amdarlarını t:ı~ıyarak 
rollermı ifa etnı' slerdir. 
Şu cihet kayclolunmalıdır ki 

Yunanıst:ından dönen kll.alar 
gıriı;ımi~ olduklaı ı $idıletli sa : 
vaşlara ve böyı ra..ttP bir talı 
liyenin teııkil eUiği nl!ır imti • 
hana rağmen, kenJilP.rine acletçe 
b•ı kadar faik kuvvetm-e kanıı 
mücadelelerinden dolayı hiç bir 
suretle sar<11lmıR değildorler 

gerek ferden ve <>en>k cüziltam 
ve teşekkül bakı~ından Alınan . 
!ara faik bulunduklarına kani -
dirler. 

Baha bi~ilnıiyecek dere<>edc 
kıymetli kıtalarııı bu .k-rece bü
yJ( nisbette muvaffakiyetli su -
rette ge,.i çekilmesi ~ayanı ka • 
yıt bir başaııdır. Bıiliiı? kıtalar 
mUcadele rııhunu oldu1'-•' gibi 
sava..5 techi.,.atıuı da muhnfaı:a 

"-. "5lerdi.r. Kaybola" n":ır teç 
hızat ve naldiy.• tcc-lıizatı !>"'k 
yakında yerin~ konacaktır. 

Sollumda, keşif ko•!<ırı faali- aileleri almıştıı·. Yalnız bu 300 
Y tleri devam etm 'kted!r_ biletin F.ahibi olan 300 aılenin 

Hab<-...şistancla, Sudan müda· j fcrdlerinm mecmuu 975 Jn. ı ol· 
faa cuziitaınları, pazar g;ünü, So. rnasına ı-a!.meu \ .ıpll.>.1l 26fl ki~ 
kotayı almışlar ve düşmana in- binmiştir. Gideni.erin ek nn. ıh
sanca pek çok zay:at verdinni.ş- tiyarlar, kadın ve biı .. :ı'lSa eo
leı:dir. Aynca 400 ü yerli ol· cuklardan terekküp etmekte ıdi. 
ma.k ü:<.ere 515 düşman esir a- Tırhan vapuru yolcularını tne
hnmıştır. Yerli askerler, derhal bol•ıya kadaı· götürecektir 
imparator Haile Se!a!liyaıin lı.h İkinci va.pur: Aksu 15 nurna
metine girme.,"'i taahhüt c_ylcmU, r ::lan 444 numaraya kndar bi
lerdir. Bütün diğer mıntalcalar- ' !etlerin salılbi alle!er'tl efradıru 
da, bizim kıtalarınuzın ve Ha götilrmek üzere hnlllrlanmı•tı. 
beş vatanperver kuvvetıeriııin Bıı biletlerin aıı.hibi olanlıt.~ın 
meml lteti münferit müfreu!ler· mecmuu 1225 ki\il tutm:ıkta idi. 
d~ıı tenıhJ.eroek ma.ksadiliı yap - Fakat bunların ancak 3·13 ü va
tıkları fnaliyet şiddetli surette pura binmiştlı·. Aksu vapuru sa· 
devanı etmektedir. at l!l da Zonguldağ-• hareket et· 

1t&lyaoı. reıımi tebliği mi tir. 
Roma, 1 (a.a.) - ttaıyıın or- lk)annııını. abp ta ~ 

dua.in umumi karargab.ınuı 330 !erin \Uiyetf 
uumaral.ı resmi tebli,;: Dün ak-1'3m hareket eden Tır-

B~:ubardıman ve avcı tayya.- han \'e Akııu vapurları götilrme· 
relerinin himaye.si!ıde paraşüt- !eri lii•.ım grlen ·olcııl:.ınn yı;rı· 
çü miıfrezelerimi.2 diln Kefalon- 111ndan az bir rr"ktnnnı hamil o
ya ve Zanta adalannı işgal et.- !arak hareket etmiştir. Bu vıı.zi· 
mi,ıenlir. yet karşısında beyan.ıamc aldık· 

Bu ,;abah Arnavııtluktan ~ lo.rı ve hükfunet tarafından ken 
len piya<le klta.la.rı Loltat adaıı· dilcrine nı~cc-ıni seyahat biletd 
na çıkarılıw~tJr. tevzi olunduğu halde Jıareket et·· 

İtalyan. Alman boınbaıxlırnan miye. len> ,.a'Jlılarak muamele 
tayyareleri Malta adasında Va- hakkında salf\hiyettar bir zat 
letta üssünü bomhıılıyanık bli· bi1e şu izalıntı vennıstir: 
yük hasaı-Iar ika etmişler ve "- tsta .bulu forkt?tm<lK ta • 
yangın çıkıı.rılmışbr. m&men >htiyarl oldııtıındnn bun ı 

Ege denizinde torpitolanmı:ıı l!lrın mecbıııi se-. ki tnbıidir ki 
düşıııamn kuvvetli himayeli bir mevzuu bahsolmaı:. 
kafilesine hücum etmı,ıerdiı_ 1 Hilkimıet tarafından bu işe 
Blr kruvazör~ bir büvük torpi- t.ah~111 elıınıln ~-apıı:rlar, nonna.l 
do muhribine torpiller isabcl et• ıJCfeı:Jerı~I yapacaklar ve git· 
miştir. mek istiyenleri götiırecck! roır. 

KafilPyl himav eden ınü d• Aıı ak be~ nnarr..ı verdikleri 
dit genıilerin ş1ddeth topçıı mu- halde gi• iyeilltr gitmt<ge me<· 
kabelesine rağm.en torr•il.oları - bur edllınerrı>kle b rnlıer, hiikiı
mız hiç bir hasara uğranıadıın met ta.rafından meec~nt nakil 
üslerine dönmüşlerdir. Bir kafile lıakkıw kaçı.muş olacaklardır.Bu 
li2.e~inde 5 İngiliz tayyaresinin suretle bunlar ikincı Lir defa 1 
hü.cuınuıııı maruz kalan bir 1 tal- meccani gitmek talebinılc bulu· 
ya.ıı keşff tayyaresi iki ·· r.ıaıı na'ttl_v:ı.caklar ve bulnnsalar bile 
tayyaresini dii.;\iirmeğc ve sali- arzuları is'af olımmıvacaktlr , 
ınt'n fuısline avdet etmeğe nıu -ı • -akli)ııtı Te•hit Komis)'OllU 
va!fak olmuştur. R6isli;tindm. 

Şimali Afıikada &>llumüıı ~r Anadduya devlet hesabına 
kında k if hac ketleri ynpan meccanen naklodilınek için mii
ltalyau. Almanın· fıt>.Zeleri zırh rac-at eden halkımızın verdikle-1 
lı vasıtaları tahrip ede.ı·<'k dün- ri beyannameler \'e kabul ettik-
man kun·etlcı- i püııltürtnıüş !eri biletler üzerine hakiki nıik· 
!erdir. tarları tesbit edilmlı; ve bunlı.ra 

Asab lima uıd.'1. bir muavııı göre naklıyat plı1nlıın t.ertip • 

Lon~ı-a, 1 ıa.a.l Röyt r a-
J:>naının diplomatik mı.ıh:ı.biriııin 
öı.<reııdi<'j"uc göre B;ıtdattan Lon 
draya gel ı haberler ım tor
luk kUV\ıetlerinin İraka çıkması 
iizt.rine bazı mlişl:üJ ~t tahıulolils 
et tiğiui göstonnektedir. Bu kı
ta >ar ihrae; cclilmed<!ll ev ·el ınev
cııt İre.k İngiliz anla: ması mu • 
<.-hıncı: ,.e milıınkale yollıı.nnın 
acılınası i~ İrak hükiımetinin 
muvafakati alıruu.ıştı. Gelen kıta 
1 rı tımıanılaı:nıık üzere yeni ln
gi!iz kuvvetlerinin yakında ib raq 
ec!ileceği bildirdiği ?..aman lrak 
hiikfımcti bird bire vaziyet al
mış vr ilı".ı.ç edilen kıtalar, 1r:ık 
topral'Jaı·ından r,'*rek lraktan 
aynlmadon cHcl yooi !ngiliz 
kuvvetlerinin ihraç edilmesine 
nıUsa.ade ed iyeceğini bildir • 
nıiştir. 
Irak pı-opagaııda ıuüdürlüğiuıün 

bir telıli# 
Bağdat, 1 (a.a.) _::_ IraJc pro· 

pııganda müdüriyeti a§ağıdııki 
tebliği ı rclııtiJtir: 

l3aıı;ı İngiliz l<uvvetlel'inın 
Irnktan -tcansit olar.ık geçmele· 
ri için Bıısraya çıkııı;ı.sına ınüsa· 
ade et.uıek suretiyle Irak hlikiı· 
ıneti, lngi1ız . Jrak muahedesi 
hükiımlorini tatbik etmek sny • 
gısını göstermiştir. F kat In
gilizlcrin mezkur hükümleri ih
lalde ısrar göııt<rmeleri Irak 
htildııaetini memleketin ht:ku· 
kunu korumak fuocre icap eden 
tedbirleri almağa mecbur et
mıştır. Biııa.enale)-h asil lrak 
mılletinden slikfın ve aüid)neti 
muh:ı.fua etmP.Si. ve davasının 
haklı olduğuna itimad .eyleıne.;I 
rica olunur. 

Yeni Amerikan tayya· 
releri işe başladı 

düşman kruvaı.ôrü mayna c;au·... t no:ı.işti. (Eaı tarafı 1 lnel ıa• fad•l 
parnk b tnıl.'!t'~. Uu plana ııazarıwı 1 ma.yısU. ' nıarb sonunıt !:adar bütün tn-

iogiliz Ortıı..<;a:rk Wıl ı\i hoı't'ket edecek Akııu vıı;ıı nı giltere 29 bb k"~inin öldüğünü 
Rahi.re, 1 (ı:ı..a. ı - Oıi.a Şark ile 1225 kişi \'e Tırlıan vapunı ve 4.0 bin Jiliıinin yaralandığuu 

İn~ a;;kerfıj•riJıiıı ~llı;I 

Bu anlatıma Almanyada me
zun bulun:ın aakt>rlerin Nor • 
vec;teki kıtalar-ınıı. iltihak etmek 
üzere Finliindi yudan geçmeleri· 
ne miisw dedır. Ge<;en aylarda 
Finlı<ndiyada.. şimcıli Norvecte 
ve Botni körfezınıie hüküm sü
ren fena havalar, karlar ve buz
lar dola.},ııiyle. mezun bulunan 
blr rok askerlerin kıtıtlarına 'l- ~ 
tihak L'lt•ıneıruş olması muhte-j 
mcldır İlkbaharın gelmesi. bu 
a · ;ı.rl~rln d:jnıt'~ i i · •ec;ı et
mi~ ..>l~bıhr ve iinUmilzdckı bir 
k:ıq hafta ı.cuıde, hatta bundan 
fazla Alın·ın askerlerinin Fin
liı.ndi, adan geçmekte olduğuna 
dair ha.herler gelmesi beklene .

1 
lıiilr. 1 

İngiliz kuvvetleıi kıırargıi.lıının, ;ı,. de 915 kişi nakledilecektı. bildimıi~tir. 
tebliğine göre, bu e.abalı duş-1 Halouki Aksu Yapllruna 3!3 ,.....,..,.,.....vvvvv-. ....... ......._..,,_""',..,.....,......., 
lllllJl Tobrukıın dış müdııfaa lııı.t- ve 'rırhan vııpurıın:ı. da 253 dNl 

1 CoC'l•k dus" a 1 rı Alman - Fi11 a.n~~asıııın me Kahire 1 (a..a. l - Resmen bil-
z~n askerlerle harp mah;:.mesi • , dirildiğine gör«. İngiliz kıtala· 
nın d<' g~mP.Sıne müsait oldu~ nnın Yunanistaııilan geri çeki
zanne<lilmckl.edir. · 1 !işi, şayanı memmıniyet bir 

!arına ginniştır. t~zla gelen olmadı. .Mümeat llU 
Tebli,j"de deniliyor ki, düşman ed ·nlerin bu tana hareketi halk ı • 

piyadesi 'ıldıur a, mühl111 kuv • 1 he~abına bü)iik fedakarlıklar (B•ı tnofı 4 ıı.ı 
tarzda devam -etmektedir. 

Times,, gawteıu ~~akalesin~ı İngiliz kıtahrı n"811 Qf'kildi! 
de diyor ki. Londra. 1 ta.aj ~ Yunan 

'Birlcııık meı·ika 0.-Vk-li kıya. h~fınıetı.nin !1 n!san lngihz. 

vetlerle \'e bir çok tankın ıniıza- Ml yıı.r od n devlet ıniles;ıesele- lam:lıı.n da kıılkamyordu. Yeksa 
hereti ile dün akşam bır taarr.ı.ı rı.. .... ııı zarııruıı mucip olacağı a· ne harap edileeelı: ev, ne de ağ
ynpmı.ştır. Giri.'l bu eabaJı olıııı.ı, ş.kırdır. Herhangi bıı· aile vııJn lanıa.lar ona zarar vermez; bü
tur. Tafııiliit yoktur, nı\lhlll.,Jbe olan talebine rağm<>n seys.hı.tt:ıın tün bıııılar yiııe ı;ocağun .nilcsı· 

sıya b•r r,ı · •l"Y" ııtıl>nıs bu- htikumebne ~&pi.ığı bir b!iğ . 
lunuyoı. Mü-iafaa bir .~ok v!eri den, İngiliz ve ln.ıııaratorluk 
istilr.am etmı>kWir. Bu. ceuhe kuvvetleıiııi Yunanistandan geri 
hatunda ilaV9Jlmakta olan ee,;ur çekmek kararının. Yunan hükü
mill<>tlcre daha siin.tli bir var- meti ile tam anlaşma hıılinde ve 
dımı, lııai!ten.'.ve gönderdiğimiz Yuııan hükiımetinin arzuswıa 
malZ1>mcnın kendi toplarımızın tevfikan alındtğı anlııRılmakta· 
himayeı;:inde or:ıya v~nnaru ka- dı r. 1 

dl'\•am ediyor sa.ı ıııazar edebilir. F'akat bııcu ne bir yük olurdu. 
&ıllıı.aı mıııtak 61Ddıı. lngi-ı nıutl ka 4$ "aat evvel Tophune- F'akat ne derııeniz deyiniz: ben 

!iz devriyeleri tekrar faaliyette de Devlet Denizyollannda Nak· evden ayrıJıı:-ken onlar hali ko· 
bulunmuşlar ve di.iş>nr.ııa z yial liyatı 'Tevhit KomL-;yonu RPısli- nuşııyorl8.rdı 
verdirere.1< hasıu:lar ya~ı Lar - ğine ırıüraeaat edtJl'ek keyfiwti - Bak ikisi tle hdmile iuıış • 
dır- blklirıneleri liı.ı:ımdır. Bu hue'usa ler .. ikisi birtlen. 

H&beşistaoda De.;sietıjn i~a- nakil lalt-bindc bulunanların Fakat bir tanesi bile maşa!· 
!inde ve bunu takip eden hare- bilhll-'laa. itina göstermeleri ri- !ah l deıncdi. Demeye de Jüzum 
kellerde 5500 İtalyan ve 2400 ca olunur. görmedi. Zaten buna da hacet. rarmı kap ~ttıı-ektedı'ı·. y ' "' Filhakika, uııan hükfımeti-
mü.stemleke aşkeı i e.sir edibniş-ı yoktu pek. Çiiııkü ne hamile ka· Alııaaoya.nın bt't lnvarı nin İngiliz lıi\kumetıne yaptığı 

Be,ı-lin, 1 (a.a.) - Yarı res- tebliğ şöyle bıtmekt~ir: ;~ı,.,ı1;"i~;rço::!\a~~~~"' Türk Hava kurumuna ~~:a~" ;ra~~ k•~a~~ mi bir kaynaktan bildiriliyor: "Y h"·k· t' 
A

• uııan u wne ı, kendisini 
,man hari«iye nezaretinde İngiliz seferi kuvvetlerinin b.a~ 

Amerikan doııa.r.,ıııasının de\Tiv~ ka fedak!r!ıklarda buluıımau
faal.iyt•tlerin" dair B. Rouşcvelt nın beyhude olacağım ve bıml:ı
tarafınJaıı gıızetedlcr toplantı- rın zamanında geri t)ekilmesu' li 

İngilizlerin eline 93 tane de d d 1 maldı. 
top _ _gec::ıniştir. Dili>manın Al)lba yar ım e en Qr Lakin bu çocuk dlişırıtmlaıı ile 
lagı mı.ntaka~ında tutru~ ktıı ol- j iJ ben dalıışm:lıını kaç para eder? 
duğu müW.faa mevzileri iize • Anhaı a, 1 ( a.a. l - Türk hava 1. ki bu ınülıiın ise bka,z }ıclcdi-

sında yapılan beyanata kareı. • T ü d ı &likasıılık ~. öst_ rilmP.ktedir. · ı \l<)raı ın ve_ m r~ e e müşterek 1 
rine yürümekte olan cenub ve kurumuna yapılmıı.kt.ı olan yar- ye \'e biraz da htikiunet ebem· 
şimal kollarımızın birleşmesini d_ımıar hakkında bize veıilt'ıı rııa miyet verip böyl Jeri ile dıüa;ı
iştihdaf eden hareketler, yolla- l\Wl;ı.t.a glire Elftzığda tUccarclnn ııı.~tlar ki çocuklu ailelec evı;ız, 
rın tahribinden dolayı yeniden 1 Mu--•afa Bo;;k•u·t kıırunıa 200, barksız kalmasınlar. Bı<Jıug!Js k' 
ınıi.Jıialara uih"amakta bcrnber' ~u"la 1 n 1-~alatcık 40. Hasan Ter hemen hepai beıwileyiıı Jd "'!Ct 

_ meııfaatlerının ıcabettiıir gibi 
Berlm sryaRı mahfillerind" gözüktüğünü beyan m•'cburiye • 

kaydOOildiğiııe göre. bıı meecleyi tini görmektedir. 
Alm"-n btµ;ını kafi dP"''<'e<le bıı.- ~~""'!!""""!!l~"""~!"'"~...,-
hts n1evT.Uu "tn1ist.ir \·e ı\..lme.nya 
harp mıntakıu;ı hak :ında VJk -
tiy!<> kut'i lx-yaııatta btılunnıus 
olduğıınılan "ıyasi sahıwıı da si\: 
mulü yoktur. · · 

AJm,ın •iyasi ıııahfıll!'rin<len 
alınan intiba ~yle hiil~-a edill'· 
bilir: Almanvnn:n lei!bit ettiği 
harp rı;ıntıık_alarına rıay,.t c lı!ip 
e<lılemıyecegı ve bıınuıı kimın 
tarafın•lan yap:lıp ynpılmıyaca
ğı Almanyayı kat'iyeıı a'1l'rad~r 
etmez. Hitleı kat'i beyaı:ıılta bu. 
lunm'-ls \"e harp muıtakasıııa gi
recek her geminin torpilleneee _ ı 
ğini bil<liımidtir. 

Mat>.uoka - Amertk..)·a da 
jl'itk>ook r»i? 

•rokyo. ı (a a.) - (ıfi: 
Japon hükılnıocı söt.eii ınuavı

ni. bugün g·azetacil~r topl·ı ılı 
sında B. Malsuokanın .\m ·ika 
bi cJ,."i k dPvletleriııe hir seyoiıat i 
ihtimali haklcında aorulan "su .. ıe
re c~vabt:~n df!mişlir ki: 

Bu ııuaii bi=t B. Matsuo
kova sora.:ağ:ım. Fakat B. ~fat
sııoko.nın buna sarih bir cevao 
verC'<'cğiııı garanti edemem. ' 

Bu seyaha.t fikri B Matsuolc:a 
nın B. RoostNı>lt ile açık ka!hle-j 
göı·üsmeleroe lıulunmasıuı tav -j 

- deva.ııı etmektedir. ı zı 30, ,.e diğer bir kısım vatan - ıuakuleleri 
sıye eden bir çok Japon aiya~i ı c d şk\r da 'C:I< • 210 J utan nıubarnrJen tarıı.fından ileri s'ti· cnup mıntakalıll1ııdu düş- . .. y unu ıra ı ı Danlıi Jkmııl K K 

b 
A m:ının takibi dcv~m edıyor. rnr teberr;ık•ı-.le bulunmuşlardır., vvvvvvvv-,...,...,,,.._~ 

riilmüş ve azı meri.kan gı:zete ç'* eo;ir alınmışUr. İtaly,m Ceyrıaııda l?ccıu· ~Iehmet Şer S' , , 
tecileri de, B. M•tauokaıun Va- ıniiHtemleke kıtaıa"ında firarlar . med 120, Maıııııa A1;_ııısarda Ha- IIDdll!k BU kadar 1 
şingtonu ziyareti arzusunu izhar her gün artmaktıı,d,ır. ~an Özk.ıya 140, Adıl Bc>Jge, su. ı 
etmişti. 1 1 ıe,rmanNiyıızi. __ T~vfik Köh·o~ıu' Balkan /acı·ası 
Diğer taraftan, !!Ö?A'Ü muRviııi • Af r. yı.ızer. Ömer Buyuk. Rcyfı Gur-

B K h
• " A ·ka ı ~ay it b kk 1 ,.,., h "' (8;.f tilr:lf! 3 Vnc&oi SJ!IYf•da) 

· e ~ıo ... ıncrı n karakol ~ 3 mı~ar, a a <ı\. ~in [.,, kisi öldü. Ve harl>in sonuna ka· 
sısteminin yedi •kni>;e ,gen,!şıctiı- ÇO!t ~ı'ddRfJI' harpJ f diğer ba?.ı vatanda~br da ıs~ li- aar da gene bir 0 kaa:u-. belki 
mesi hakkın a, bunurı çok tehli-' n y ., ı-alık yardımda b•ılmımtı~lardır de daha fazluı ölecek. 
kPli bir tedbir olacağını ve bir .Mudanya<la Ç<>pni köyü halkı · · 
tecavüz temayiilü telakki edile- b a s 1 a 1 kurnma 241. Ym:gat köyü halkı !ıkrımız yan'~ 
oeğini söylemiştir. 150. Deı·e kiıyü 21 \'e bazı va- 1 ı t d ı ı ~ 5 1 an aşılma_s._m 

B, Kohişio, Japoııyanın pasi- (B•• ıardı 1 lnd ••vfadı) 1 a.n 8Jl ar ,,a ' ira \'eı-mi.~ler· 
fikte karakol harekatında bulun İnsanca da .ıız zayi'.ü olınuş- - dir. · Bütün bu halkre teessüf e-
masınm lüzumlu olup ol mı yaca •ıı.ı. Bır Yıınkerk im\ıa edılıııı.ş-' K>ırnc>ıbevde tsnv•tpa~a kövii derken bütıin Balkanlı nıijlet· 
ğı hakkındaki bir suule de su tıı . Yuı.Mrer_l~ı ılafı bııtıı.ryaları halkı 151, Dağdağı köy\i hulkı !erin yeniden Türle idaresi nl
r~vabı vermiştiı-. · l 1rqfından ımlııı. ı•dı'ınıs müt.ı:ıd 116. olalı k/jvü 1()(1. Mahbulw. tında toplan>tıasını ve bu ıııil· 

- Bıı. ~imdilik lüzumlu ol _ mı du~ır.a.n ta»yaı··!Hı Je .ha-1 ler kiiyii hallrİ 80. I<ı'.'!':lik köyii !etlerin bir impa<>'torlıığuıı ı·ü
nııyabilir. Fakat vaziyetin lr·k· şHa ııg~alılıpıstıı .. S.:lı ve çar- lınlkı 77, Tüılakpıııa halkı 75, E- kiinleri haline gclıııoo··ıı istcdi
şafına göre istikbalde lüzumı1 • >Wl'bıı gunlcrı lııı:ılız ve çenııbi lcizcc kiiyii halkı 62, Tophisar J<ii ğimiz anl~ılnlBt'lll. Bu d<'Vİr ar-
bir hale gelebilir. u, Afrikıı. tayyaıeleri A .ıp cl\'ıuın, ,~,; ô1. Çalık köyü ve cli!!•r köy- tık geı:mi.şıir Bı.· 'll Y•'.~ne bii-

Yeni bir bahri ıırojt> j Ja \'e Habcsirt. rıda 1310 LHıı- ler n8mına da 16-1 liı·a t lx·rrü- ttin B:ükanlı mill ilerin samô. 
m:ırul:ıa mıntakasıııja ınotöılii de lıulıınınıışlardır. mi s\ırdte i~lir~k C"lec--klen bir 

Vaşıngl?n• 1 (<1.a. l - Ayan naxlh. •e vasıtıılarmı nitr !."""· ı· "'!'!'!"':'!!"""!'!!'!"!!!""!~~--,.,,- 0 ·1k ,_,_, ·-'
0

r m•c ı• •kı 0',"n J J ,v.. ~ .,, "" .. ·an ,.,.,.,.,.,.., ;ı..<;yoını..11un t"!l 
c . . "~·' ur uonanma. W"lllC tutmn<lardır. k 1 ta !taı lfnı.· ~ .. sı ıa •t k'lnun p · · - b """ bir !.a,arnı.ı: .vapmıslır. ''ı· ı ı_ we ra ·ız. · ~ ..,...ıkat ~u 
1 • "OJesını ugfüı Son ""l'J''"~aıar " k B lk··-" il ı " ı ., ı •n• • .. · ed ,... .,... "ab3h olmus'ıır. Mııh111"Pbc ı~ ı a ... ~ mı ~t tr "o!.A· r-

• 0 ·~ .e ımza ilmek U· Kahire, 1 (a.a.) - O ... • ·'·ı -· •· l · 1 · lrikl •'"' P R ıt ·· '"-" '-' vam ed>yoı-. Taf~ilıl.t y,ıktur 'ol! eny e 11
"- ve aa.n,n..·1 su· 

wrc · · ooec. ve ı: gQn<l·.,·miş+.r. 1naiJiz karat""a'iıının +.ı,p;.;,,. l tt l .,.u 

P ta
,_ k "" " "" .... ,.,. """' iı<ıtı _pıınl k sıuda npiJıı d v.ri - nı e an a§roı ·acık ıırl -sa. 

ı nroıcn:n .. a kvku i"rn 3 "Öl'<' ılü!!lllan piyade•İ O~<luk ." '-n•ı ·ı 41~ ·ı ""I ' ,., - ~ ycleri fekrr faa''' -tt bulun - ~arıı.ı atıla fe]Ak ,i<urt<-mı yar ,, nıı voı .,_ b;-, ~~O miihim kuvvetler!~ ,.<' bir ••I· " 
d 1 fed·ı ı ti' • muşla~ w d ';nı• ~ wsht ver • ramıyacaklıırdıı- . 

o ar sar ı ece< l' tanlıın .müzahercti!c dlın' •'•anı J · • "W ~ clır. i !er w 1 ·ı ;u yapıı.' nrdır. MUR.AlJ 'E/lT.Ov 
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KADIN AYAGI 
8.00 
8.03 
8.11 
!.4~ 

Pragram 1 
llalıerler 

J.1üzHt 

Ev kadını 

18.40 Müzik 
19.10 Konuşma 

19,30 
19.45 

Haberler 

Konuıma 

Yazan : Şakra Enis REGO * 12.30 Program 
12,33 Müzik 

12,50 Haberler 
13.05 Müzik 
13.20 Müzik 

19.50 Mtl:ük 
20.15 Radyo 

•l'uhaf bir huyu vardı. Gördü
fü kadınların her şeyinden ev
vel ayakl:ınna bakardı. Bunu 
hepimiz bilirdik. Yürürken, va-ı 
purda, tramvayda onun bu do
ğurd uğu değiş ık hadiseler o kar 
dar çoktu kı... Bütün gayretı
mize rağmen vazg~medik. 
Bir gün gene beraber vapurla 
Kadıköyünden geliyorduk. Kar 
llllllZa güzel bir bayaıı otur
muştu. Ben bu tatlı tesadüfe i
çin için seviniyordum. Arkad:ı.
tuna baktım. Potasında terkip 
ettiği mühim cisimlenn keşfuıe 
uğraşan kimyagerler gibi göz
lüğünü düzeltt•rek kadının aya
ğına bakıyordu. Genç kadın o
nun bakışlanndan sıkılmış ola
cak ki, yerinden kalkarak ar
ka sıralara doğru yürümeğe 
ba.'}ladı. 1 

- Ne münasebetsiz adamsın 
Nedim! kadının ayaklarına ısı
nr gibi baktın, insan senin ya
mnda gezmekten de sıkılıyor.. 1 

Zaten ut:ı.n.,.aç huyluydu .. 
Yaptığı müna..'>!lbetaizl.ilrten büs 
bütün sıkıldı. 1 

duğuna kanaat getirdim. Demek 
ki ıane vermek IJa.na uğ udu gel
miyordu. O günden sonra 8ü
heyla ile buluşacağımız g:inler 
hat 'iyyen fukara.ya. sadaka ver
mez oldum. 

* 18.00 Program 
18.03 Müzik 

gazetesi 

Z0.45 Müzik . 
21.00 Müzik 
2 L30 Konuşma 

21.ıl5 Mii7.ik 
22.30 Hoberle.r 
22.45 Müzik 

23.25 Kapanıı İki ay İatanbulun en gli7.el 
yerlerinde anlaWmaz bir a..5k 1 

h-.ı.yatı yaşadık. İki a:y bir kere- ============ 
Bir yangın bcışıangıcı cik olsun parmaklarının ucunu 

ol.ımn öpmeme müsaade etmedi. 
Şikayet edecek halde değildim. Kumkapıda Behram çavuş ma 
Onu görmek, onunla yanyana J hailesi Kömürcü sokağı 15 sa . 
bulunmak ilana, dünyanın en yılı ve Mihal kızı (Korunay) ın 
büyük saadcLni veriyordu. O 1 sahip bulunduğu evin iist katı 
hafif hafif sallnarak yanımda ı odalanndan birinde bulunan ya
gczdikçe gönlümde !ilkeler t et-
neden kumandanların gururunu taklar bilinmeyen b;r s~beple 
duyuyordum. Yürüyiişündc hiç ateş almış ve bir yangın başla_,.,. 
hiç kimseye lıenzemiyen husu- gıcı göstermiştir. Süratle yeti
siyetler vardı. Ayakları Ra.nki ı şen itfaiye ateşin tevessüüne 
yere serilen .b~r ~yi .çi~eme~- meydan venneılı>.n yangını sön-
ten korkar l(lbıydı. Bır çıft ku- d" .. tü 
çük güvercine lıcnziyen bu yu- 1 urm .ış r. 
muk ayaklan okşamak için 3.-

1 r .. ----.---·~=---" 
~çıanm~ hasretıe. yandığım ''Yeni Sab!'lh•n 
h.is•cderdım. Bır gun beraber- .,_ ' ı ı 
ce plaja girmeğe karar verdik. ı"laA f "ıy ti 
Bunu kendisi teklif etmişti. Ta- n a arı 
bii ne kadar sevindiğimi takdir Kr. 
edersin. Dünyada hiçbir halıe- Başlık maktu olarak 
rin beni bu kadar mes'ut ede- 750 
bileceğine ihtimal vermiyo~dum. Birinci •yfada llGl.lltimİ 500 
Sanki o gün hayatım üzerinde ikinci ., ,. 350 
bir dönüm nokta~ı idi. Plajda tJ'çüncü ., ., 300 
isk.ırpinlerini kendi ellerimle Dönlöneö 100 
çıkarmak için yalvardım. NC:. Beşinci " " 75 den sonra razı oldu. Süheylamn " " 
hasretıni çektiğim ayakları e· AlbJ!cı ., ., 50 

~ 
liınde idi. Onlara yüzümü saygı., __________ , 
ile ~ünnek, dudaklarımı üzerle
rinJe gezdirmek isterdim. Hay
ret.. İnce potüsüet iskarpinlerin 
içinde tabiatın enfes bir hari-

Kelepir irat 
kası gibi göriinen bu avaklar Ca.ğaloğju fınnı kuşısm-
dürodüz birer et külçesinden bal} da asfıı.lt caddeye na.zır ooza,. 
ka bir şey değildi. o anda bey haDe ile üstündeki üı.ıer oda.-
nime inen yumruğun beni ser- dan üç kattı daire satrlıktır. 
sem ettiğini hissettim .. Süheyla İst.eklllerin mayısın dördün-
tam maııasile düzt:ıbandı. Onu cii pa.z8" güııü a.kşamı.a.a ka
tan.ıdığımdanberi uğradığım dar W}ağıdaki adreslere mil· 
musibetler sinema ~di gibi racaatlan. 
,...iizlcrimin önünden geçti. Bu"_ 1 - Talııılınde Şehit Muh-
" tar eadde8inde Demirkıırt tün uğursuzluklannın sebebi 
kendisi idi. aparlunaaında (5) nııınıı.ra

da merhmn RUa.t ZÜhtü 
lste o .. günden~ı:i nerede bir 00 11ev.-i b& Salihe. 

k&ıl ın gorsem yu"""e bakma- Y yan 1-

SABAH 

NC 

Biriııci çekiliş 
7 Mayıs 1941 

ikramiye 
Adedi 

1 
2 

4 

30 

30 

İkramiye 
Miktarı 

20.000 
10.000 

5.000 
2.000 
1.000 

İkramiye 
Tutan 

20.000 
20.000 

20.000 

60.000 

30.000 

İkramiye 
Adedi 

60 
120 
300 
600 

3.000 

30.000 
34.147 

llı:rami)'e 
Miktarı 

500 
250 
100 

50 
10 

lkn.miye 
Tutan 

30.000 
30.000 

30.000 
30.000 

30.000 

Yek Cm 

2 60.000 
360.000 

- Sana bu huyumun nereden ı 
geldiğini aıılatacağıın Süha di- 1 
yerek söze başladı.. Bir kadın 
sevmiştim, 28 yaşında iki kocası 
nı sıra ile mezara gömmüş, ta
lihsiz, dul bir kadındı. Onu her 
görü~ilinde ar~umun gönlü • 
mün durgun sularına dü.ştüği.1- 1 
nü hL'ISCderdim. Üç sene evvel 
lzmirdc tanışmış, çabucak dost 
olmuştuk. O zamanlar Sülıey- 1 
lii.nın ikinci kocası Kadir Bey 
yeni ölmüştü. Talihsiz kadın 1 
büyük bir matem içindeydi. 
Kend•ıini teo;elli için ei'1ndcn 
gelen her şeyi yapmağa çıllış- ı 
tım. O ~ll'alarda işlerim bittiği 
için İstanbula döndüm. Sühey!A 
lzmirde kalmıştı . Son.raiaı1 sık 
sık, kısa r.anıanhr birbirimize : 
tesadüf ettik. Talih bana onu 
yakınlaştıracak münasip fırsat- j 
lan esirgiyordu. Geçen sene A
da iskelesinde karşılaşınca her 
ne pahasına olursa olsun artık 
Süheyliı.yı elimden kaçırmama
ğa ahdettim. Bu sefer talih te l 
bana yardım ediyordu. lst:ın
bulda ya;;ı ge<:irmek için gelmiş 
yalnızlıktan, arkada.'lSızlıktan u
:ı;un uzun ~ikı'iyot eti.ı. Ertesi gilıı 
buluşmak için 8Özleştık. Aksili

d:ın evvel gözlerim korku ile, te 2 -. Yakacıkta Ayazma 
cessüsle a.yalılann:ı t.ııkıl•r.. / ~~e_:>1nde (86) u~un~ 

l'ı""-" En' DEGt) dn -811C! Bay Mnh.iddin. 
-yuaıU 18.u. =r- "c• , ~I _ı.· s_t_an_bu_ı L_aY_az_ım_a_mi_rliğ_i _sa_hn_aı_ma_k_am_is_ıo_nu_nd_an_-ıl 1 Emniyet Sandığı İlanları J 

ğe bak ki, o gece birdenbire ========================== 
ağabeyim sektei kalnten öldü. 
İki üç hafta Sübcy!Aya gideme
dim. Neden sonra tekrar buluş
tuk. 

1lk zamanlar pazar günlerini 
sonraları haftanın iki üç günü
nü birkaç zaman sonra da. bü
tün günlerimizi lx·rabcr geçirme 
ğe ba.şladık. 8iiheyla sevgisile 
hayatını üzerine öyle büyıik rol
ler oynadı ki, hayret edersin. Si
gara kokusundan hoşlanmadığı 
için sigarnvı bıraktım. Sinema
yı, tiyatrnyu o kadar sevdiğim 
halde e.;kiden san'atlanna hay
ran olduğum bazı kadın artist
leri alkışlamanın onun aşkına i
hanet sayılmasından korkarak 
tiyatroya, sinemaya gidemez ol
dum. Biliyorsun eskidenberi ba
zı garip it' k'.ı.t: .ra sahibim. Ba
na maziden kalan en büyük ya
digar bu garip hususiyettir. O

inhisarlar ~ Müdürlüğünden :I 
Cinsi Mik. 

Muharwmen B. %7,5 teminat 
L. K. L. K. fekli 

Ekallt"'e 
GUnU 

Makine ipliti 100 paket 725 - 54 37 A. ek. 8.V.41 15.30 
G<>:uk 12 adet 324 - 24 30 A. ek. 12. V. 941 15.30 

1 - Nü.mune ve şartnameleri mucibince yukarda cins ve miktarı ~a.
nh malzeme aç-ık eksiltme usulile sabn alınır.caktJr. 

2 - Muhammen bC'delleri, muvakkat teminatları, eksiltme sekli ve 
saatleri hi7.alarında yaz.ılıdır. 

3 - Eksiltme h!zalarmda ya7Jlı gün ve saatlerde Kabataşta LMa
nm ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartname ve iplik nilmunesi sözü geçen ŞUbeden parasız alınabilir. 
5 - tstek1ilerin eksiltme için tayin olunan eün ve saatlerde "7.5 

ıüvcnme PQf'&larile birlikte meı.ltür komisyona müracaaUan. 
(3293) 

f Devlet Demiryolları İlanları f 
nunla buluşacağımız bir gün Takriben 3298 ton pil<in Zonguldaktan Ye 2000 ton pi.kiıı liııydarpaşa. 
hafif bir otomobil kazası geçi- dan Kösl<!nceye ve Köstencede bulunan takriben 1 ı36 ton bandajın ls
rerck beş gün evde yatmağa tımbula nakli 8/5/941 tarıhtnde perşembe ~mı saat 15 de pazarbkla ihale 
mecbur olmWjtum... 0 sabah edilecektir Beher ton bamulenin nakil ücreti yedi lira tahmin edilmiştir. 
kapıdan çıkınca hayır cemiyet- Taliplerin ayn1 gün ve saatte kanuni sevik:ılarile birlikte Ankarada 
lerindcn birinin kasasına ia:ıe umurnl müdürlük binasında malzeme dairesinde top•anac•k komisyona mü-
bıraktığımı hatırladım. Beni racaat etmeleri llııımdır. 
Siiheyl:iyı ~ş giin görmekten Şartnameler parasıı oiarak Ankanıda Malzeme dalnsinde ve Haydar-
meneden bu vak'an.ın sebep ol- po~o<la tesellüm ve sevk ı;e!Lginde dafıtılmaktadlr. (3333) 

Yeni neşriyat 

Perd:ı ve sahne 
Bu aylık sirıc"ma ve tıyatro 

mecmuasııun Mayıs nüshası bir 
çok resınılerle çıkın.ıştır. lçin
de Ertuğrul Muhsinin, 1 Galip 
Arcan'ın, Vasfi ıtıza Zobunun, 
Mefharet Ersinin yazıları var
dır. 

==--~-=-============================ 

Toprak Mahsulleri lst. ~ubesi 
Müdürlüğünden 

Beşiklaşta Çöp iskelesi civarındaki afyon depomuz için depoda mev
cut nün1unesi ıibi tahta raf yaptırılaca(lndan talip olanların nümunesini 
dC'poda görmeleTi ve açık pazarlığı yap1hnak Uzere 3/5/941 cumartesi günü 
tıaat 10 da Liman hakkındaki ofisimize müracaatları. c3357> 

--~===-==========-================ 

1 lstanbul Belediyesi İli~~~ı 
1 Askerlik iş/eri 1 Eminönünde Şeyh Mehmet Geylini maballestnin Balıkpa1'irı caddesinde 
._ ____________ _. 96/142 No. lı duk.kin 1 i.ll 3 sene müddetle kirayı verilmek tizere temdıden 

Beşikta§ Askerlik~: açık arttırmaya konulmuştur. Yıllık. kıra bt.'<leli muhammeni 300 Ura ve ille te 
minau 22 lira 50 kuruştur. SartnameZabıt ve MuamelAt Müdürlüğü kale. 
minde görü1ebiLr. tbali 12/5/941 pazartesi günü saat 14 de Daimi encü
mende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplarile ihale 
ftinil muayyen $8alte daımi encümende bıılunaıalan. (3386) 

Şubemize kayıtlı yedek istih
kam binbaşısı 305 doğumlu Ah
met oğlu Mevlilt Bulutların 
(323 - 12) pek kısa bir zaman
da fllbemize müracaati, ebnedi-l=========================== 

AW JılABvtN İsviçre Presizyon saatleri .Altın - Metal w._, j 
LUXOB Radyolan ZET Hava.gazi ocaklan - AF.G Elektrik 

Saat'eri - Bisikletler - Avizeler 

ği takdirde hakkında 1070 sayı
lı kanunun maddei mahsusuna 
göre kanuni muamele yapılacağı 
ilin olunur. 

Sahibi: A. Cemalettln Saraço61u 
Neşri.yat Müdürü: M•clt Çetin 

.... ldı6t yer: ( H. Bekir Gür-soylar ve 
A. Cem.alettin Saraçoilu matbaaeı) 

OSMArt ŞAKAR ve Şki 

TAKSiTLE SATIŞ: Galata Bankalar - Beyazıt - Kadıköy. ,. 

Kuleli AD:erl lisesinde n.evcut 46 çi!t harici fotin, 1676 ~ift dahili fo
tin, 324 çift terlik, 100 çi!t lastik ayakkabı, 12 çift kO§U ayakkabısı, 1 çiti 
&ürf!3 1otini, 277 çift er kundurası pazarlıkla satılacaktır. lateklileırin köhne 
fotin v'''""'"" okulda gönneler! tartlır. İhalesi 6/5/941 salı günü saat 
14.30 da Tophanede Lv. lmirliği satın alm~ komisyonunda yapılacaktır. 

Hepsinin talıınin bedeli 308 lira SO kuruştur. Taliplerin belli vak•tte mal 
bedeli ile komisyona ldmelerl. (1110 - S304) 

• • • 
Muhtelif cins ve lruvvdte 852 adet manometre almaC3ktır, Paıarlık

la ek.Ulmesl 8/5/1941 salı günü aaat 15 te Tophanede Lv. lmklıtı satın 
alına komisyonunda yapılaeakbr. tstelilerin verebilecekleri manometreler
den birer niimune ve kat1 teminaUarile belli vakitte komi>yOll& w-ı.n. 

(1112) (3342) 

• • • 
~ilıda )'1l%l1ı bakır kaplar pazarhltla ııatın ahn8"aktır. lbalesl 5/5/94 l 

pazartesi ıünO saat 15 d.e Tophanede Lv. Amirliği satınalma komisyonunda 
1apılacakbr. Her b.lemı llYn ayrı taliplere verilebilecej:i glbi her kalemin 
milnanndan da daha az. ve partiler halinde muhteli.1 bayilere verilebilir. 
isteklilerin belli vakitte tomilyona ıelmeleri. 

Miktarı Tutarı ilk teml-
-.,.-_c_ı_na.::l ___________ ;:•~et--_Llrı ___ ••_t_• _ll_r•c__ 

Büyük bakır kazan. 500 42.000 3150 
Küçük bakır kazan. 300 18.000 1350 
ıtaravana. 10.000 60.000 3750 

Kapaklı bakraç. 

Kevgir. 
Yat tavası. 

10.000 
1.000 
1.000 

• • • 

10.000 u.•o 
1.000 22Ş 

uoo 13'1.!IO 
(110'1 - UC>J) 

Maltepe Askeri lisesinde mevcut kOlıne 300 çift haric1, 1194 çift cı.ıhlll, 
154 çift er fotinl ntılacaktır. Pazarlıkla arttırması 8/5/941 salı günil saat H 
de Tophaİıede Lv. lmirlıli satın alına komisyonunda yapılacaktır. Talipte-1 
rin mallan okulda görmeleri. şarttır. lsteklilerin hepsinin tutarı ol.-nll27 li-1 
ra 80 lruruf ile beW vakiUe komi.oyona ..,ımelcri. (1108 - 3302) 

••• 
20.000 kilo kireÇ kaymağı müteahhJt nam ve hesabına pa.r.arl.ıkla sabn 

alınacaktır. lhalesi 5/5/1941 pazartesi günü saat 16 dn Tophanede Lv. 
&mirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi komis
yonda görülür. Tahmin bedeli 7400 lira ilk teminatı 555 liradır. Taliplerin 
belli vakitte Jı:omlsyona geımeieri. (1109 - 3303} 

• • • 
Aşağıda mıktarı yazılı seb7.eler pazarlıkla satın alınacaktır. 'ıhaıesi 

6/5/1941 pazartesi günü saat 14.30 da Toph~nedc Lv. 3mirliği satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. llepsi bir 1.aFbe ihale edilebilccegi 6ibi An adoul 1 

ciheti ayrı ve Rumeli ciyeti ayrı ayn taliplere de ihale edilebilir. Anadolu 
cihetinin ilk tcminab. 116 lira 54 kuruş Rumeli cihetinin ilk teminatı 254 
lira 82 kuruştur. Evsaf ve şartnamesi. kom i!':yonda görülür. Talıplcrın betli 1 

vakitte komisyona gelmeleri: 
Anadolu ciheti: Rumeli ciheti: 

1 
Miktarı Cln1t Miktarı 

-----8000 Kilo Taze bakla 22..ıooc--K=il-o ______ _ 

7000 Adet Enginar. 11.100 Adcı 1 
7000 Kilo Sfflıiz otu. 16.400 Y.ilo 1 
2~1}() > Bezelye. 7.000 }('.ilo 
2250 Demet Dere otu. 5.750 Demet 

1 
5000 Adet Marul. 12.250 Adet 
6000 Demet Maydanoz, 11.000 Demet 1 
8000 Adet Yeşil salata 14.500 Adet ' 
0000 Demet Taze soğan. ~ Dt"'ınet 

(1111 - 3305) 

Taksitli Emlak Satışı Sekiı 
Senede 0 I 0 5 Faizle Ödenit 

Mutt'~ 

--;;-;c~-..,.,,----8e""-ottıC.:::.....,.--.,."."."."-:-::---~-:-~Clno.ci ___ ~-k'~oı' 
Fatih (Ayvansaray) Atik Ml13tafa KArcir ahşap evler 
paşa mahallesi eeki yeni .P:lzaı: cık so-
kak eskı 3 )'eni 3, 1ınn 'l.ylıklı şoku 
eski H ilA 24 yeni 2 ili 12 N o. yedi ev 
Usküdar SelJ.mi Ali maball.,.i Se!Anı
sız ve Meyhane sokak eski 355, 355 
Mü. yeni 4, 2 No. 1ı . 
Beylerbeyi Bürbaniye Dlllballeai Ha
lit Et. Nurı bey sobk eski 9 yen; 3 
No. 1ı 

tlsldldar Selimiye Şerif kuyusu Ka
vak isk.elesl sokll. eski 2(\ 20 mti. ye
Dl 38, 36 No. 1ı 

Beylerbeyi Bürbani;re ınabal1"si Halil 
bey Tllfocab sokak es.ki 2 yenı 1 
No. 1ı 

~ymaniye Hacıkadın mahallesi es
iri Bootııo çıkmazı yeni Meyva!ı bos-
tan sokak eski 40 yeni 12 No. lı 
Çengelköy eski Telgraf yeni Aralık 

numarot.aj Oymak sokak eski 8 yeni 

Bir kahve 
iki diikl<.Ao 

Ev 

8 numarotaj 4 No. 1ı r'' 
1 - Arttırma 15 moyu 941 tarihlne ~ perşenl>e günü 19 

... 14 ten 16 ya kadar devam roeccl tir. 
ihale arttırrn<ı sonunda en yüks•:k bedel verene yapılır. . ~ 
2 - Arttırmaya girmek: için muhammen kıymetln % 15 i niS~tıfı 

akÇC.">i yat.Jrmak lll7.ın1d1r. 

3 ·-· Arttırnı:ı lıcdelinin dörtte birf P<"Sin S?f'ri kalanı sekiz scnrd:' 
müsavi taksitte ödenir. Taksi.Uer o/u !'if.ah·.e tlbldir. . c)l 

4: - ~raksitler ödeninc<-ye kadar gayri menle.ut sand1fa birinCı 

ipotekli kalır. 

5 - Binaların fotoğrafları sandık dahilindeki satıs salonundP 
olunmaktadır. Fazı .. tal~t almak için salona mücac:aat edilir· 

Emlak almak ve Satma1' 
• 
isti yenlere ,,. 

1stanbulun her !>en1tinde h.cr çeı;.it ernlclk almak va satmak ;çit\ 
yol satış ı;alonumuzu 7.iyarctbr. . 9' 

İ ::; t-enildigı t..1kdirdc !;atılı~a konan ernlik mukabilinde ne JT1 1 ıt,t 1 
veril eceği ta.yin edilerek al3kadarlara bildirılir. Bunun için iki ut 
alınır. . _J . ıır'" 

'l'e~hir üc-reti: Bir lirndan a~ğı olı ıarmtk üzere üç ay için bıtı fl,J' 
iki bu~uk kuruştur. Ne ~ rıtı<.·ırinn nealıcıdan başka bir ücret nl· 11

' 

(3362) 


