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idare Yer.i 
NunıOAmaniye, No. M .tstuı.ul 

3 Üncü Yıl· No. 1005 
BA"ZETESI Her yerde 5 kuruş 

tiirk - Bulgar 
anlaşması Türkiye ile Bulgaristan arasında bir 

teşriki m sai beyannamesi imzalandı 
..... -

~ vesikMI harp ba§-
111.'"""' heri yapılmış siyasi • 
~ en lıa.yırhsl ft fayda
--'ddotunmak icap eder. Bü
h_. cihan efkin umomiyesi 
~Ve Bulgar lıükQmetleri 
'-" llı_da.ıı bu münasebeile 17,.. 
\ edilen hakiki 8lllhperver
!Mı~uou tak'lir ile yad ede
~ jÜ.phemiz yoktur. 

iki memleket her türlü' 
f=ı lrtınadan sonra bir sükii- taarruz 

net. Pek te beklenir bir 
olnıadığı için birdenbire 
Ue karışık bir memnuni-

~Vlit ediyor. Bu mcmnuni- ı 
bütün siya""et aleminin iş- ı 
(!(ieceğini i.imit ederiz. Çüıı

'lanan Türk - Bulgar be-
1 

esi He Balkanlann sul- i 
. Ciddt bir hizmet ifa e-

içtinap 
hareketinden 

edecekler 
t . 
ır. Bunun, dolayısiyle, ! 

• ll~lhu bakımından büyük I 
~ olacağı şüphesizdir. 
ı .. : Balkanlara sirayet edc
"lt harp bugünkü mücade-
~k daha geniş bir daıreyc. 

asmı intaç edeceği mu
tu-. Gayri resmi surette 

. eden havadise göre, . Tilr
lle Bulgaristan hil.kfunetle

"ıllıu muhafaza hususunda I 
bir arzuya malik ol-

müşahede ediyorlar '.'!~---~111 t~ kendi aralannda, ge- · 
llelıtıak Balkanlarda bir 
Çıkmasının önüne geçmek 

leubir alıyorlar. Dün An-
'- liariciye Vekili Saracoğ
~r sefiri Kirof arasın
~nan beyannamenin 

bu satılan yazdığımız 
henüz matbuata teb
~ değildi. Bu takdire 
iL Jnaksadm ne gibi tedbirler 
~ ifade edildiğini gimdilik 

Ankara, 17 "(a.a.) - Bugün 
Hariciye Vekiletinde -.at 13 
de aşağıdaki beyanname, Hari
ciye Vekili ŞUkrU Saracoğlu ile 
Bulgaristanın Ankara elçisi 
Kirof arasında im7.a edilm.iftir: 

Ankara 
Beyannamesinin 

tam 
1 

metni 
Beyanname Hariciye 

Vekilimizle Bulgar 
elçisi tarafından 

imzalandı 
dostluğun tam olarak muhaf~ 
liU bakımlarından haricl aiy~t
lerinin vechesini tayllı ve ifade 
ıçin müteaddit defalar yapmıt 
oldukları fikir teatilerinden el
de edilen mesut neticeleri mil-
phede etmif oktnklan dblt
)e• 

' 'l'Urkiye amıhmiyeti De Bul-
pristan krallığı arasında bo
zulmaz sulh ve samimi w ebe
cU doatluk cari olacağını te.bit 
eden dostluk mialtlanDa sadık 
olarak; 

11eWci•aln1r &met lllÖlll 

mniyetine m.iltekabilen riayet 
Mticeainde ea müşkUl saman
larda aulh ?e aükflnu temine 
yaramış olan bu itlmatkir ai
yuete birbiriDıi ıw.ı c1mm 
anusiyle; 

Bidisel ı hı ]flğlnda J'flli bir 
fikir teatisinde bulunmap u.. 

Trabhısprp miicahlt1erinden tarihi bir grup: OtmanJar Hağdan itibu'en. Brasa laLbiltsi za'\'IJ"6 şeylıı 
,mut &C)'b Düseyüa. bin.bap Mustafa Kemal (Atatürk), Aslan Bey, Trablusgaı1>11 Nuri efen .. 
dl.. A.y8ıktaldler: A.fatttrktjg ~, jlmdanna ıpiHAzimj A.bdillpni, tk'Yh Ali, J)emeıi.i 

bir müeablt 

Trablusgarp- Bingazi 
lUrette bilmiyorus. Bina
h imza olunan vesika datamveesaalı~rtef- ----~~~~~~~~~--~~--~~--~----~~------~~~--~---ı 

~e ınütalcaya imkln yok- ÇO k m Ü h İm . Bulgarist~n 

Türk ve BulgRr hUkfunetıerl 

mütekabil menfaatleri ve iki 
memleket arasındaki itimat ve Y ekdiğerinin emniyet w ma- (Somi sayfa 5 sü % de) 30 Yıl ~vvel cereyan eden 

·· bir kahramanlık destanı 
~ imY.alanan mlişte - AJ ı• t•ı" 
"'Yann.ame, harp ftldlesiyle B ,. r eser man s 1 ası - Yazısı üçüncü sahifemizdedir -

. a ~ıkması melhuz , >· arifesı·nde mı· ?. 
ihtiniallere cevap veri-

• 
Kıbrıslı 1 iaşe teşkilatının esas· ~ıı? Yoksa akla goelebile

b1atıardan yalnız bir kıs
mı önüne geçiyor? Bu 

in.etin görUldükten ve 
beyanat ile bu metnin mi-
~ IÜIJlUlü izah edildikten 

Eski 

Reşit 

Dahiliye ttazırı 

Beyin Hatıraları 
~ an!aşılabilir. 

haıde şimdiden kat, su- Gazetemiz İstibdat, 
ttleydan.a çıkan keyfiyet 

"e Bulgar münasebetleri- ! Meşrutiyet ve Mü-
~ bir şekil ~ ohna- 1 

'rada tevellüt edebilecek İ 
ı, ~]erin tcvcllüdlme mey 
~emek istenilmesidir •. 

tareke devirlerinde 

muhtelif mühim 
başlangısmdanberi 

Trakyadaki Türk mevkiler işgal eden 
. tını nahoş bir nazarla 
~ ve arada sırada ba
~ er izhar etmişlerdi. 
~Ulgmistanda mildaf aa e

'irı ~ nolttai nar.arlan hiç 
et?nemiştik. ltaıya tara

'Y unanic;tana harp ilfın 
t üzerine, Bulgarların 1 

~~t bilerek Garbi Trak
L~ emellerini ta -

eski dahiliye nazırı 

Reşit Bey'in hah-

· ralarını temin et· 

meğe muvaffak ol-

muştur. Eski Dahiliye Nazın Ge§it Bey 

· :!.~uı~= Tarihin bir çok gizli kalmış noktala-
~ · çok teşviş edebilecek I rını aydınlatacak olan bu eseri pak 
4 .. L diye telakki ohmuyor-
• ~vesikası batiln bu y8kında neşre bıışhyacağız. 

f{iphe '9'I emniye~ --~----~---v-~-~ ~~~~~~------~--...,.,~~~~~~ 
\ ~utlannı silip aUpür

ilti memleketin aullı na-.._yin Oahld YALÇIN 

(8o,w m.yfa 6 aG. 1 d.e) 

~:' Rıza TevflOln bu 
lnUhim makale 

'"ın ilkini yarınki 
~da bulacaksanız 

BÜYÜK
MÜSABAKAMIZ 

••=44• -

Cumartesi gününden itibaren başlıyacak 
olan müsabakamızda okuyucularımıza 
takdim edeceğimiz hediyelerin listesini 
yarın neşredeceğiz. 

. -
ln!~~t!::ıt~~~ü~:~u ~Kardeşler j la rı n 1 hı· J d ı· rı· y O r Uz 

Londra., 17 (a.a.) _ İngiliz MehmetclQe kışlak he-
matbuatı: diye tedariki için bir m 

tngiıiz matbuao, BuJgarist&- komisyon kurdular - Bu teşkilat memle~:ette ı·cap t:::dôın gıd• 
nın gelecek on beş gUn içinde TU k H K .. ~ a u 
iatila edilmesi ihtimalinin çok r ava urumu- t ki 
kuvvetli olduğunu yazmakta na da yardım batladı s o arını vücuda getirecek ve her 
mUttehittir. Hatta bazı guete - · • nevi murakabele rde bulunacaktır 
ler bu istillnın on beş eünden Şı"lluralı Türklerin Ankal'a, 17 (Husust) - Bu- ı lüzum ürerine favdalı müdaha 
eTVel de yapılacağı miltalea.sın-

1 

.,, 
dadırlar. hamiyet müsabakası ~~ dünY_ll ~aziyeti karşısın- leler yapmak vazifesiyle mü 

Sonu aay/a 5 Bilfttta ~ d.e) 
1 

da hukumetimıree herhangi bir (Sonu &a.} ,·.ı, 5 sü 2 de} 
Kıbrısta (Lefkoşe) mUnev-

H A R P verleri arasında bir komisyon 
r"""-- ---..'\ teşkil olunarak Mebmetciğe 

VAZiYETi ~:hg~~içiııfaaj 
Vunanistandaki 
harbin inkişafı 

Em•kli Gen•r•l 
K. M. l YAZA N : 

----~~~~~~~~. 

Arnavutlukta: 
Bütün Yunan cephesinde 

yapıldığı bildirilen taa.nıızuıı 
Tepedelen ve Pograde<; mın
takı:ılan da. iyi inkişaflar kay
dettiği anhlŞ'Jmaktıı.dır. Te
pedelenin, şimalinde ha.rekat 
cereyan ettiğine göre, ya.kın
da düşmesi beklenebilir. E
sasen bu şehir, etrafındaki 
tepeler mutnarnzın cline geç
tikten sonra, arbk İtalyanlar 
.mıfındruı bırakılmak zaruri

dir. 
İtalyanlar, umumi surette, 

cephede mukavemet ctme.kte
dirler , bu sebeple ehemmiyetli 
zayiata uğramaları muhte-
meldir. ~ 

(Sonu s.'\yfa 5 sti 7 d!') 

(Sem'!' 8ayfa 5 aii. ~ te) 

İktısat Vekili 
Hüsnü Çal<ırın 

tetkikleri 
Şehrimizde bulunan lktısat 

Vekıli Hüsnü Çakır, dün de 
vekalete bağlı müesseselede tet
kiklerde 'bulunmuştur. Vekil öğ-

leden evvel ve sonra lsta.nbul 
Y eı limallar pazarlarına gclc-

ren ipUk tevziatı üzetfinde meT 
gul olmuş, alakadarla.ra direk
tifler vermiştir. 

Hüsnii Ça.kır, di.ı.u bir arkada
şınıı7..a ;ıu beyanatta bulunmuş
tur; fll 

"- 1stanbula malum olan bu

giinhn =meselelerini tetkik ve 
bunların. meşgul olmak :üzere 
geldım. ı..:uı;jn öğleden evvel ve 

·sotU'cl Yerlimnlıar pazarlan mü
esses.atı mildürJiığünde. meşgul 

Sonu w.~f rı. ; mtt"'1 6 de) 
• 

SABAHTAN SABAH ~ 

Hav cshğımız 
Hava Kurumunun 17 yılhk faaliyetir 
75 milyon lira toplandı ve 400 Tay, 

yare ahndı; Harpten beri model
ler boyuna değişiyor 

...!"---, __ _ 
~--·-... ·- -, ... ---....... ------

Bir tayyyare, filoyu duman perde aJtmda lllkhyor 

Türk Hava Kurumu on yedin- 75 milyon Ura toplanmış; 4.00. 
cl yılını idrak etti. Bu on ,,eC.\ den fazla. tayyare alınmıg; 50 
yıl içinde kurumun faaliyetine den fazla motörlU ve200 den faz. 
dair kLSa bir iıaatistik: (So• 9Qfe 4 .otun .w:> 

• 
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ak 11 im Köşesi 
y._,., 

iiiiiiii~~~==~~iiiii.iiiiiiiiili;:c:~~3iDiii:i2::::~~~iiai~~~~=---ı \~ Pruf. Sal ~· ~'il 
Asakiri Mar-surei Muhammediye arasında ,! G • h h" 11 1 Sürpagop aJ 
aefer kıyafetinde bir mecnun fahişe-Buka- ~~~:u~y 1 ayrı Si 1 muessese er Keşifler, ihtir ar 
emn aalatbğı garip bir hikaye - Bu kadını 

1
. , d 

1 
d'l "f sahası 

görmek için Haseki Timarhanesine akın 1 ı:;;.::daı.:yit~!~e~ JSı081fl 0 yapJ an ta ha islim/ak/eri ilim Adamlarını" 
eden lstanbol kadınları.. mektubu a.ldık: harpte rolleri 

istinsah eden: REŞAT EKREM 
izim .Muğla · Köyceğiz poe-

KOÇU ~~ ~:~~~:..::..~;.:; Vekalet tarafından alaka- Belediye bu sahada Geçen büyük' harpte~. 
5 t .,.,_ -•-· 26- 1·artlı sa"ışlar yapacak .. ""'1 

- - acr muntazam g.,,..,.ıyor. darlara hı"ldı"rı"ldı" ı yaya bllyük himıeti oo-:--, 
1 

ııvM- al 1 1-941 nüsha.ruz henüz yok.. Sü.rp Agop sahasmııı bınziml 1 mnş olan Hoberin (~. • 
18 - n W..' ; ta~ delim. Seıı:i bana_ eah~ di- 25-1-941, 27-1-941 niislıala • hakkında r-ehirclik müt.ehall81Sl manyak) '--"'nden lı&'I"'_,.,. 
"--~'- - Cuma.ı1e8i dırsın, benim ayalinı olursun., - rınız 29-1-941 de ""'imiştir. B' "ddettenb · S hh t ve Muaddel '"~-ye gore" birinci Prostun h. zı Jadıgı· pro·iP ta _.. ~ riir.ciı- çok ye beraberee pqaya gittik. Pa- 31.1.941 postaaı gel.ıi'.-&ı<lcfa tçt.!aim~uavenete~·ek~l(!~ ile 1 sınıf ;;ayri":,';:hi müesseseler manılrull!u~~/ Belediye~ p_ro: miştim. Bıı büyük kllnr 

ııiddetli idi. Bazı kı.ılelerdeıı kur- ta:ıccüp edip belli buroı.ya hiç gazete yok. Bir ha.ita ev- !kru:ad Vekileti gayri sıhhi bılhasza .unla.r<lır: jenin derhal tatbikine geçmek r.ehirli gu harbi o~ ~ aöktii Araba gibi. teker- ~erdi .. J ve! de aynen böyle oldu. Köy- milef:seseler Jistesi.ııde tadilat 1ıfozba.lıalar, soğuk hava depo niyetindodir. nunda. da mühim !ıimıetld1 , 
lekli olan küçük lı:araltol .k:ı.ıleJ&- Kerametl6. pediphımn;: " Bu ceğiz posta şefliğine V'&kı mü- yapnıak üzere tetkikat yarnıak- ve tesisb.tlart olmıyan bamr.sak lstim!:lk müdUr!Utıi Stiıp rillflyor. Harp bittiği ve jJ 
rlni de ~p yuvarladı. Riis- ........,.. '--'-"-•- m i8e vak'ai racaatımda yollarda yanlış- ta wı·ı6r, nihaye•. bu •-dilıi.t ik- hanel{'r, ir.-.irto ve ekmek ma Agop sahasındaki istimllltlerin ........, ıa·gı"' ~ 

de .. -~· ~ dnn A ~ "" ...... manya için lt&J~i 1 • 
gir ayni pjdetle ertesi gün nadiredendir. Bwı.u bekimooşı ilk oluy<>r, cevabını al · - mal edilmiş ve muaddel liste tat yası fabrikaları, hayvani ve ne- bir aya ka.dar tamamlanması mağlubiyeti hakkiyle l<Jl~vr' dc\ıLm etti. Cuma. güni1 de. ayni. efmc1min eYine götilriııı. Beş on caba bu yanIL,lık :ıe zamana bil< olunma.k ü.zere vilayet ve bati uzmlu madeler imaliı.tha - için derhal tedbirler ıı;Jmıştır. 11 

· · •- ~- ~- belediyeye tf'blig· olunmuşt•ı.r. -,-'ddet limre idi. Etnf zıyade .,.;;., ..+.--, diye f-·- bu- kadar devam edece_k! nelen.· sünrilntü biriktirme yer- Bu tedbirler ••=-.Unde ist.lınlilt ınış olan Holler kendini~ 
çamnr idi. Pndişeh mafyıetiıle }'UnDalariyle beni çağJrıp teslim Bu ""

180
ata alikıldarla.rm Muaddel listede gayri sıhhf !eri vesaire.. i,,Win bir aya kadar tamamL-ı • yada ilınt hayat ve m ~ . .1 a.cıdıi!ındaıı ötürü, cuma nama- ettiler. Bir-" ile ... _..._ göo- nazarı dikatini celbetınenizi. İkinci sınıf gayri sıhhi mi.ies- nacam tahmin olunm.aktadlr. kurtarmDii>& -,.e yUkscltıı'j •-ışı ..t..ın ·n. '-''"' ,.._ ..,..... -- ~ı--•· · -'~ milesscscler üç sınıfa aynlmak- .,. ~ , 

. ...~•-- .,~ _ _.__ ,,_, ""'' ·~•-uını. ~:1~ "' .,_~.. tadır. Birinci sıruf gayri sıhhi h •""'-' ~~:1• 'llII1 K 

9 

camı .......... -.- A-'p ben de~->- .,._,.,_ su-1

1
1111.,.-~.~ rıca .,........._ seseler; hıı;lı yıkama. ve VUMD'l Şimdilik cadde Üzerindeki ga.raj ·---'', Bu >.;;,..~ik i!.Jilll g', 

mıe yaya•··~-.,...............,......., al ettim.. Gene yukandalti min- ".,.. ......... : . . yerleri, su l><'ndieri, ava.gazı ile, Sahur Samiye ait sahanın eJAke' 
tanıfta. 3elim ~ K&- Yal üzere ........ n verdi iae de b:ı.- POllta ıda.ı't'Sinia 11&281"1 müesseselerin husu.si mesken - ve kok fabrikalan, odun ve M istimlilı:i ;aiyle m"Qgul olun . manya.nın ba4ına ne f ~ pıl'Jbaşı ağalar da cami cınna- _ • __ ,_;:.:."1,_........lıe -•-"- dikkatini celbederi.r.. !erden uzıık saha.la.rda olması ve mür depolan. b:ılıkhaneler, sun'i --'-tadır . .., ""' lirse gelsin Alman ilmiJılll~· . d • ı· ~, - ..,.............,, -:1 .,........ - ikm· cı· sınıf müesııeeel-'" te - '·-· ,_ ~ 

a am rv '"· ......_ ,..,__..._" -'-'bi 0 •-- --'- ~·..., yun·· fabrikaları, un ve e"-'"e~ · · ta çalanm""'wı mü.--"e ~ ............... _....... ~--.. _.,, ..,..,.,..,-..., Belediye istiml!l.k işlerını - ---- - ,,....., .= www' Jı: lıımai!e adam gönderip getirt - Çiftçi er sisinden evvel alakadarlar tara- fabrikaları, matbaalar. marnlar tamamlamaz derhal bu ~ne çalıştı ve ~al 
1 tim. Onıı da BOrgılJIL c;elı:tim. fından e~"slı bir şekilde tah - Üçüncü sınıf gayri sıhhi mü- sahayı imar p!B.nında mevcud mütarekeden BOnmlti en_ ~ . ...r 

Paar - puac Şö..._ •-'-'- _.._...,_. k kik.at yapılmast ve her Uç sınıf ~ler ara~ında da fırça ima- hil' d .... '·-- ~· y ...... ........., .. _. .tıı..vı- ·ya :1~ ............ ~ ... ~ • şartlar da. ın e sa....,.. ç:ı.....,"' devirlerinde Alman ilın""' ... r:::;.ar.!'...--.:-u=mn~- "Beş on gündür c.emlıbaıp- ongresı g;,.yri sıhhi müesseselerin de dai liithaneleri, yarağı depolan ve ca.ktır. tardı 
= '""" ~ • •~ bu ~-"'--' lll'&dmı.. ına sıkı bir teftiş ve kontrole fötr ıııı;pka., keçe ima.lathanele- h U 

1 6 
· ....-.'I Kil:ınstan Sivas&. tahvil olun- dan izin-.. Bu~.!.: benim tabi tııtııJması kararlaşbrıl - ri, ispirtolu içki fabrikaları bu- C Jzdan ırsı 1 ' •Y Almanyada iki büyillt "':~ m~ Havalar açmağa ı.eşıacJı Bulamadım. ........... ıunmakt.adır. hııpse mahkOm oldu klJf"'.;, Ayın altıncı. cuma giiııü ziyade biraderim Topçu .Il!ııstafanm b.- Çiftçilerin mühim mıştır. tilı: amonyak fabrikası ~. 

latif idi 'Wamlık Topçala.r ca- · rısldlr. Huıande nldmı ile <>- Ahmed adında biri, Melelt si- Bunların biri Oppeuda -rf ~I 
nıil::ıdc oldu. suıo:nn Mahmut, buj' tnrurdıı. Kızguıca bir awa.t ol- dilekleri yerine Hakem komisyonu Bir muhte'~ir cürmü nama.sı önünde Muiz adında bi - ğeri de Meııseberg LeYına" .ı' 
selimlılı: ....,,inde lıann&ui ve malı:la baııemde zaptı kabil ol- • • • meşhud halinde rismin cÜ7.danı.nı çalınış, bir kaç hedir. Dünyanın en bil~ 'İ feı,ı giydiler. Hasekile1-, PSylderl madı. Bir, kaç kere ta.dit ve~ getirilecek Valıoın ri} as vtın- gün eonra ı • Karadenz V3.1?U - ya fabrikalıı.rından biri olall"" 
ve Soeaklar ıırka"'""" tllfelı: ile dip eyledim. Onun ü:aamr ku- .Ad•naden bildinliyor- Çift- de toplandı yakalandı nmda bir yolcunun ceketini a-j alfll' ll'İ 
gidip bir ~abııti oedide oldu.,. çili< biraderim Sa~mhı ur~ ,.; birliği"' kon.,.._; dlin -t on şırmıştır. rinci fabrika 5 milyon lıiJl 
Cıımnrteai giiırii.. ili ya.ıımda. ı;iyip firar ey\emil!" dedi... .,. •·- 1ş kanunu mucıbince şehrimiz Fincancı'ar yoku.şund:ı, Riza Yaka.'a.nan Ahmed, diln selci· ya ve laboratııvan 500 
eehzade A}.vlilJhamit efendi öl- Avradı yüz eyledik. Cerrah dörtte mebusumuz Hilmi Ura • de t.e§ekkill eden hakem komis- pıuıa cadesinde kimyevi marlde- zinci asliyeceza mahkemesi tara tın liraya mal olmuııtu:· ıf' 
dü. Herkese Eiyııde lı:eder oldu.. fmıam gördüğü gibi boadup ls- nın riyasetinde, Adana lı:ulü - yonu dün, ilk defa olarak vilıi. - ler satan Ra.~id Semihin 295 ku- fmdan 1 ay 15 gün hapis caza- 1923 senesinde ikincı !• .h • 

Alqıamlan Te<lbidi Şerif olur • mail cerralıtp takriri~ Top- bünde aktedildi. Katıtıahk bir yette toplanmıştır. Koro.ısyon ıç.. ruşluk jelatini 750 kuruşa. aat- aına mahkfıın edilmiştir. kanın senelik aınoıı.yak ~:ııı»" du N·-- ;,.;., ..__ ··~ _,,,,,__,, ~"" ıı;yali ...ı;ı,_,.,._,. ikrar edip "--·na vali ve b~•ediye reisi Dr. İ · u--...,... UUAı- .,......~w · ,,_.. ._.....,~ c;ı·.,...; kiltl-'-in lıa2;ır bulun - <.all&I tı• h-'-- l.u d" b. · k• • f Si -·'il 220 b' t '-··'U 21 Avın on ...._,__ ~. hn.valar dedi ki· '""' ~ Lütfi Kırdar riya.set etmiş, nıın· gı ..,,.,r a ımış ve un, m- 1 erOJD sa JCı ouı • ın onu ll1U • 

gfilıe lxnd7"' ........... ~ "lşb~ kaynım İsmail bana iha duğu kongrede 941 yılı büdcesl taka ikusad müdürü HalUk Bel- ne 150 kilo jelatini 112.5 liraya d Bu fabrikada. 11 bin iş<;1> Jıill1' 
7fıirin~uu1828 ı--~ net edip hi1ifı ııer'i .,.-it ııeyler okunmmp:ıır. Hazırlanan yeni 900 ile Ticaret oda.aı umumi kA- fatura.qz olarak sa.tarken (:Ür - yakalan 1 wıta ve 150 mühendis ve ,P~ 
Bugün yııgmurlu. Bir fab':"' ederdL Şik&,,et eyleıoem o1mas. bUdceııin 941 yılı varidatı 16869 tibi Cevad Di&.eıı.Ji de hazır bu- mü meşhud halinde yakalan • Fatihte Seyfi, Gala.tada Ab- yager çalışıyordu, F.ıı.t>riJ' ti 

avret &.kere malı.sus kıyafet ile Bu dolap iJe halas oldum.., n sa.rfiyatı 16869 lira olm&Jı: hmmuştur. mışbr. Jelatinler emniyet direk- dullah adında iki kişi dün eroin günlük kömür ııarfiyatı 9 ~ 
Serasker paşa. ya.~iş. O .d& · V''-·- biedep •• ı..:..... güril' • _ Uze- miltevazin bir bild.ce ola-1 Komisyonda.. ha.vagazı şirketi törlüğii.nc getirilerek muhafaza' satarlarlı:en cürmü metjhud ha- Fo.briltSdJI'~ hemen n'-•'-ı humavn.... """'- ........,.. ~ dahi •Q ile ;.,.,ı·ıerı· ·-~uda tahaddüs 1 1 .1 dı Suçlu tonu buluyordlL • . ....., ~- •- la d 1 teriıi- rillm"• ~, ~- altına alınmış, "-·şı'd Semih ad- !inde yam anmı,,.v.r r. • ·-"' · · b"-- un an o up J-J- rak meydana geldiği gö · ..., _,,_ bir ibtil"'·- ıncel-"';;; ııs.. '""' b•wıık kilometre ıı.zak..,.,... ·" der:nu:ı. Ben de mabeynı ~ uhta im.akla, oernJıı, takrir """" ..,.... -""O" liyeye verilmiştir. !ar adliyeye verilmiştir. -.. . .- "' yu.ııda bulıınp raıı.tladım gor- m ç 

0 
. -ı;ııe ittifakla lı:abul edil:auştır. • her ahnm•ştl!'. nehrinden her gün binJeı~ dUın .,,, t-.. kız ,.;;yle ta.km eı&.- için serasker paşıı; hazretlcrıne Bil"'·-- ok·-·- -'n'"' di • • - su ""'-'yordu. J 

• ~"'.'" 'iJU ..... gönderdim. Arksmıdvı da !ahi- ........, - "~~.. B - ölmesile •'"' " = aaien Gürcüyüm. İlı:i yaşın- fleY! yolladım. HııMlıj ti:ımrbar '51erinde çift.çileriıııizi alAka - 1r ÇOCUgUD ---c n h 1 r 1 z l ı " ı ---, Ameny&.k içinden mü~;I' 
.O- iken •-Hnbul& _,,_,,!er. Del!lllC koydnlar, dar eden mlihinı losımlannın eticclene oyun f ere ya tArda Hidrojen ve a:ıot ı~c, 
...,. lllw~· ,.~~~ -" li kimya teknolojisinin . 'l>'.1·"ı1 Halen Cerrahha'lede olan İs- Bu keyfiyet halk anmwua. a- yerine ~esi ~tir. Nişantaşında, Meşrutiyet ma· 1 

mail a.ğa aldı. On ili; senedir o- cayip dooikodııl?ra sebep oldu. Bunun ıçinde ıelhan ışınm tam a..ı!e1; 'l"]e, diııı çocuklar top oy- rindcn biridir. Bu iş içı~p.ıı J. 
nun yanındayım. Erkek kıyyafo- ''Tiınarlwıeye bir kız Jı:oymu.~- olarak yapılması için ym.i ma - narıarken. Kevser sokağında Mahkemeye garip bir =,~=~u~~~~ 
tinde gezdiğimden va.idesi dahi lar, bir sene tab~ aıılı:erlik ı kineler get.irilmesl. maaot Vll ben 7 numarada oturan l6 yaşındı\ miktarında hidrojen, yw;-t-1' 
benim kıs olduğumu bilmez.! etmiş,. yok ~le değil. bir sene- f · h llcd tu [ yüzd • v_. 
Hatta, hır çok vakit kaleme gi- den nyade $U~:~lım zin temin~ devlet~:~; !,.ust..;3a~:ıa i:~ıim e ~ğl~ elektrik cereyanı ÇQ ma ~b:o~~r~e ,2 ~t 
dip Tıbhru>ei Amire açılıp cc.rrab- i idi. Şöyle lmjş, .. yle ' ye- nan tra.lı:törlerle po . . . Mehmede bir tdune 86.~ urmuş, J yüzde 1 kadar metn., ~~ 
hk fenni olmnmağa başladığın-ı rek kadmlar ~ d1rtil t& kısımmm çukurova çifu;~e tek:m h yalarına isabet etmiş - vakası gel ,· kliıtlu" h'ıdroJ'eni havi~oı .... da İsmail o ı;.,,.., cerrahlık fen- va.türler çıkmış tahsisi, çiftçi mallannın deg.er tir. c a. 

...,,-. h"- D nınJ-ıJuttur. Su gıı.zı ~ nine talip olup. Ben dahi ben- Kadınlar bir derece w:um kıymette ııablması vardır. ı - Yediği tekme tizcrine kıvra - ... erec~-'eki koktan W\,•ilt .,. 
berce cen-.ililık feruııni okuyup etmi~ler ki t:inı:u"hanede cemıye- lekJcr titifakl:ı. kabul ol~uş- narak yere düşen Mehmed, be- Amerikada yalancılığı keşfe- Burada muhakeme edilen er· "' w de f"'. 

ameliyatta meha.ret kesbettim ti kesire olın.ıış. Bu dbetle tı- tur. Amele tedarikile mük~llt<! men kaldırıldığı ş~li c;ocuk ha&- den, aşkın derecel<İDİ ölçen mar meni madamı, mahkemede bu buhar geçirmek il' ~ ıJ 
idi . .Ağamın kayını Salim ile ber mııchaneci bir çok akıçıe kaı-:":11- olan alıcılaruı vaz.ıfleruıı cici • tanesinde knrtanhı.nnyarak öl- kinelcr icat ediledun:un, lstan- işe hayr<'t dtiğinı söylemiş ve: ~J~~n bi~~=~- bnJı~pl 
güıı Tıbhaneye giderdim. Kadın m.ış. Amma böyle tecwnmüiln diyetle başaramadıklan hak - müııtür. b G·,, k-~..ı t "- Bu iii idarı>ye ben haber ktf '" 
olduğumu kimse bilmeodi Ağıuıı dahi bir fenalığa. eebep olmul landa.ki ııJkiyetlere de esaslı Tekmeyi atan Mustafa. ya.ka- 1 ulda ""1 "..,,.....a 0 uran vermişı;n. Gelip tamir etmele- hidrojeni serbest bıra ~~'j 
beni bu seneye kadar gizledi dlişüncesiyle menolnnda çareler dfilJftnölmektedir. lanırıış, tahlı:ikata baş.lanm~ • Hayganuş a.dında bir ermeni reaksivon haral"<'t n' · Jı~ 
Ben k diıı:ine "Artık meme!&- madamı da "lursızlığı haber ve- rini soykmi§llll. Tıı.mir etmesi d<>layı.beyaz derece-del:! ~ 

!;1 :ES ~~'t:u.~ Eski Denizbank Otom·o.wbı:l las" tig" i °;iurşit Koro! daire ~'ll=e;;~;!,,k~~i~~:r~e- ::.:!er~:~ ~~n~ c~: ~r~ ~:v~1:;v:ı:1 ~~E~ 
diye zorladmı. Ağam beni dovup d .. .. ld elek nı çalmış_ .iı;em, gidip haber ve- va cereyanı koku ur ıı ·" c 
tehdit etti. Bro de ka.çmağa ka- k" . mü uru o u !?Yan sarfiyatını yau.n - kar tekrar beyaz c.~ .. eccr.,ıı 
rar \'erdim. Bu arkamda gördü- er anının tevzıatJ !ki senedenberi İstanbul ihra- trik saatidir. ririm, ki: karır ve mncliyc le ~.r -"'/ 

Sa "- Sizden circan çaloorum, rc,,.,J gun!iz aooyı giydim. Bu aba • h k • cat b:ışkontrollU.,.;u va.clesini fi. Kiır.if madom Hayganuş bir Bo~ usulünde bır dal ;.ı ~ 
}~~~ir. ':"!'~~ye bıraktım.yazılın-'- mu a CmCSI Fiyat münLkabe lı:omisyoou len ida.re etmiş ola.o Hurşid Ko- kaç hafta evvel Gedikpaşada beni yak::ılaym, ık-ye.. kulan mı g'2Zl 5~0 d~ ı:P'"I 
_,,~, -~ ~ ..... dün vali Dr. Lü.tfi Kırdarın reıs- I rol münhal bulun:ı.n d:ıirc roli -ı tuttuğu bir eve ta .. <ınm~. Bu "- Sen eve taI;ıdıktan son- harı ile ve demır okr.1'1~ ı;:ı...ı 
i<,ıiD Serasker kapıs- gıdip bir Denizbanlt erkinınm. maznun ligın·· de toplanarak otomobil lfıa..j dfu.lüğUne tayin edilmiş, b.u hu- ra mı sc·Ier çıkın,ı.ğa başladı, oehesinde mı.ı.ıı.ınclc edilif

1 
· ı!". 

bhıbırının ııvcı bölOğü.niin dör- bulıınduğu Sa.tiye yolsuzluğu tiın tevziatı ile meşgul olmuş,, ııuııtaki emir, rruntaka Ticaret] cgunV.•c ~~likdirkull. anışlı, havadar ve yokııa ge.ıdı~ zanan mı? oksid ''e hidrojen h!IS1 n11 t. 
düncü anl:ıaşııındna m.isaflr ol- bakında birinci A ""- mab- bı."r "·- muhtekiri "· suçunu müdürJüm;ne b_ildir. İL'.n iştir. ~ y;;., hacim su =zındatı ıı;,~ı .,.,~- ...., ....., 

1 

.,-. lstan "-.. Ben gelmif? i~em, saat da ...- ~- J/ dwn. Benim y:ı.şıında bir çoculı: keınesincc verilen karar, 'rem - aıı.hil görenık adliyeye tealim et- 'l'icaret Vekii.1€.lmın, bul F".ı.kat, bunlara mııksbil 1;(;1< cim hidrojen hasıl oıur~ıl' 
""' aııakiri hı.ıssa süvarilerine yiz ta.rafından bow.ılımış ve g&- miştir. ihracat kontrol tcşltilatına, pek kusuru vardır. Garip bir takım bağroordu.. reden çıkan o-az mah. 1 ,.e 
""' •-'--- N.ı...ı...ı T d 'fel •· "-!':asıl b:ı.ğnyordu? " borazan neferi olmağa milra.t çenlC!!'de """""" em- Mıntab ticaret müdlhii Sai . yakınc<a yeni vazı er vereceg-ı, sesler, sabaha kaC!a.r evin içini yüzde 50 kıı;dar hiclrojel'...., f,. 

ayledik. Asker elan çocuk Avvuı yiz iliımı o~ıı_ş. müddeiu Rauf Serper, Ankara.da lfıati.k ağlebiilıtimal bu teşkilatın in~ kırıp gCÇ'.rmekte, zııvallı ma- "-Eh . tf,, feryat edeordu. kadar karbon dfaksid.;~·r 
sarayda. nöbetçi idi. Ben varıp mumi muaviıı.ı de ıttihaını ıste • ~atı etrafında vekiUeUe t&- makta olan iaşe miisteşarlıgı J "- Nasıl feryat ed;yordu? de 3 karbon monokı5'" 
onu bulmak için kahvede otıır - mi.şti. maslarda lıulıma.rak aldıit tali-' emrinde çalı.ştırılacıı.ğı haber n- dam Hayganuşu kor! dan ta- Madam do!Tu .sôyleyecck · miktarda azot ve diğer 
dum. Bir gemi kaptanı. beni eri- Duruşmaya dün de devıım &- matı komisyona bildirmiştir. v .. 1 lınmıştır. Ancak, bu t.akd.icde va.nlara 'kadar sıçratmaktadır. sin'! Hic saat, gelin ben hırsız- vardır. • ıt> 

~·t' •u.u.uı 1 3700 t bil ' d 1 tem ! '" _, l.ık ""pt•'Otıml, ,...~ a""' «- auuu "~ ne &net etti. ,..,___._ ohmki• dı-ı ... ,;. ve bu aefer de maznun rilen kacara göre, lı.aleo !st.an- teşlı.ilirta yeP1ldcn bazı eleman -ı Madam Ha""'an"" bu hale -•--ı d "'-"'utu -.. ' \'e kale\'! 
TW!:ldup gittim. Taam.edip oaı- vekilleri aöz alarak: m:wı boyu bııJaa bıılıman ° omo la.nn verilmeeı e mlı ı e - bir hafta kadar sabretmi , ııon- ,_ • " ,_, ,__, havı' ola.o kaplnrdıı.JI .,.~ rurkcn kadm olup erkek olına - imhat verdilıtcıı oonra Tcrııyi:a !~•tigın" · den ~-· e yetnıişi.. · • lat-1 dir. mi? Canlı mı ı,; bu? =• rıV. 

- ra -"- tekin nlmadıgı- kaııaa.ti- r•- "y'I ı·r ed d --•· k bon dioJ·••d > liığum bildi. İki gece o r:emiciYe kanrına uyn!ma-ı iııtemieler- raya gönderilecek, yüzde otu - ,.--------:,--:-:=-=-=-ı ~·~· "- 0...nım o e a eor e- """" ar "~ 
mlsıı!ir oıdum. Kaptan bana ,._ dir. zu da lstaııbulda tevU edile - J B ELE D / VE DE ne \:ıı.rarak ev sıı.hibine evini yen kim• Demek istoorum, ki ve karbon monok id ~~1; 
1'ka etti: "Serasker pqaya gi- Mııh.alreme, bn yoldaki kara- eektir. Bunlar kamyon lastikle- hemen tı:.lıliye edcceğİD.i haber Cazz, cuzzz .. cızzz, p:ı.t, pat ... di- amcnyak ve formik ~ ... oııJ 

eni aba 
.&80.Nl!l BEDELi 

Tllrıey. ııo.ı .. ı 
&ENEl.IK 1400 K... r700 K ... 
1 AYLIK 750 • 1- • 
1 AYLIK 400 • _.. a 
1 AYLIK llO • - » 

H Şubat 1941 SAU 
20 Mubarrem IJ8I 

6 Şubat 13511 
G n ..ı, kr :l, YJl: !Mı • ~ l4ll 

'"- atı. 11<1"4! 

1..9' 7.G Ut -
6.!3 11.JI 1U4 Y-

4 ..... y- .__ 
UJll 1.82 ll.2'1 Eanl 
17. 9.lG 5.!J ·-DİKKAT 
cY•n1 ...,.. ... • sıe-ıtf11Pf1en )'Utf,w 

ve evrak ttep'edftein edrlmeeln la• 
otunm.u .,. Duttla.,ın lcayltelmaJa,.... 

ilen ....,.. W. •it ~- -.ı 
..ııı-

rmı bildirmek ürere muhake - ridir. Otomobil lilııtiklerinin ise Yeni büdçe vermiştir. Bir taraftan işin as- ye fery:ı.l edoordıı. rekkep olan 'ha.kır .., •. 
meyı. martın on llçilndi günü yüzde otum ~raya »erilecek, Ş h M 1. • d 1ını aramış, nihayet bulıouştur. .. D k al foİmalitandan g""irııcrel' ~I 

· · d lstruıbulda da e 1"r ec ısın e - . =~ · ten cereyan ~ · ~~ -~nC"' 
saat <Jll& bıralanıştır. yüzde yetmiŞı e - Sesler elektrik saatinden çık- rılır. Foımal asid k~';;.ıı 

---- t;'ltılacaktır. Tev'Ziata. bugün - İstanbul belediyesi 941 yılı madığ -ı ::ıöylüyorsun. ifrazıı.tırda blllnnur. '=sıv: 
Yakında kahve bollu• den itibaren ha.c'a-~,,. '!rt•r. Run varidat ve masarif at büdccsi - maktadır. Haygıı;mıa ııaatin ö- "- iEh elbette Çtılmaımı;ım . eli 

dan başka Ankarada da bin oto. nin bazı kısıınları Ü7.erindelti tet tesini berisini karıştırmış, fa· Amma, ben den evvel evde 0_ düstricle formiknııi n ~ 
iJuna kavuşacaQı:ı: mobil liistiği vardır. Bunlar ka- kikıı;lını ııehir meclisi büdce en· kat SCl!i bir türlü kesemeyince turımların hırsızlık ettiğin! çı- cıtla:rd:ın çılaınldı~._ ~ 

Yalanda memleketimiz tam milen devlet ihtiyaı;lanna talı- cümcni t8 rnamlamışbr. Bu iti- elektrik ida.ı-ecine haber ver- in le ,.....,..,_a koymuştur. ...........,, bunu .bul · 'iıil' 
mana.sile bir lı:ahve lıolhığu için- sis edilmiştir. ı t l da ~3- ıleri.ndm çıkanr!Ar. b\l 
de ka.lacaktır. Halen yolda bulu- Bımdan baslm ltamiııyon Ll- barla bugünkü top a.n ı arın n m.iş, memurlar çağırmıştır. Ge- Şiınılik elektrik idaresi han- yı yarın biti~ ,/ 

• • -·"'- ,__,, 1 lelı'dA ~ı..-nn· perakerıde kilo • itibaren şehir meclisi yeni s~ıı len memurlar tetkik sonunda, gi eYd 
11 

bijyle fe......+'ar işitirse ..., 
nan ve sıpar11 cuucu A&l.!Ve.er- ~ .,..... bUd·~inin müzakerelerine ba.~· •- h' b' . '"I '"ilik 1 'J~~ ''v 
la beraber memleke!imiE gire- Btınu 43 kuruştan sattı~ için -~~ saat..., ıç ır gayn ~" 0 - dcmcık ıki burada cirean çalo- H api.ahaneler "c;.ıır'' ............ 1 d lıyacaktır. BUdcen.in m. üzakere- . 1.•. d t 
eek olan lı:abve mürt.an 65bin eu iki bakblı .,... - ı.ısau" ca - si esnasında ınechs müzakere _ madığını, ga.rıp ıg1n ev e o u- orlar. Şı.p deyi yakalayıverir. Udüril Sa kip 
~:·P~m~~'!, ç~~ j\'i;"~~ ımr.!::1t !erine bizzat vali ve belediye ranlarda. olduğunu öğr.:ııııniş- Am. lınna :l.ıenilz keşfim nın tetkiki~! JJ 
Junmaktadtr. rnalrtan ıınc;lu Konal:ak adında resıcelrti· '. J.Utfi Kırdar riyaseet ~de-il !erdir: 1 için bir ikramiye vc.rınedi. Bari Adliye Vektıleti as~;ı; 

Bugünlerde maınW<etim.i"-" birisini lbt:ilir suçlarımla adli- r. Saatin arkasından bir te a.- elektrik kilovatını temila.tlı Ul'lllllll müdürü Sa~_..· 
aevkedileceği baba' almmış - yeye tesl.U... karar -.rmi!ıt.ir. Kabataşın tanzimi çılarak içine bir tel so:lrnlmuş, yapsa... ~· 
tır Bımdaa ba.şka. bir parti o- f ı · Kabataşta bundan bir müd- J bu suretle sarf edilen cercya - 5 kim, bu cihetin elektrik lııt111bul ve OsküdııI' 

. ,_ bir yeni lramv ay ae er erı det evvel '-·••nan rıhtım ve yol I . lıın nelerinde te . !erde. •"· 
!arak da 15 bin, baş... par- •-t.anbul Beledi~ Tramvay .,........, nın kaydedilmaıine mani o - idarı:ısinı alakad:ır ettiğini, ev- ,.,,. 
ti olarak da 10 biıı ve em on o- ...,, ,_ inşaatı yakında tamamlan~al': m~tur. d?. daha. e\'vel otı;r:ı.n kiracti:ı.- üzere şehrimi7.e gelrı•' ~ 
, __ ,_ ta 30 bin ..,,val lı:ahve si· l<l, ', tramvay miinaku.liltını tır. Bu itibıı;rla inşa.atın vazıyeti Sakı'p Gu"ran, bııraluıı~•ş 
_..,,. •- k --'----"yle .... dün belediye reı's mua.vını· · Lüt- Bunun Uzerin9 mada.m Hay- rın bulunup mahkemeye celbe-

0 partisi veriJınjştir. Kah vl"ler l ' tırma • UIJUU>AU1 ,... dilmelerini l.iizumlu ""'"-"', • 1m~ etitikler '8011 ,. 
Brezilyadan getirilecek ve Ba.s· ı..ılinde yeni tramvay ~er- fi Akaoy taraftdan tetkik olun - ganuş hakkın.ia i.lir zabıt tu- 6~=- la _ porunu 
ra • Bağdad tnmsitinden ôalifa-, , : r; lhdas et.ın.iştir. Bn ser- muştur. tularak adliyeye sevkedilnı.L:>, nıa.dnm Hayganuşu ~hı- zır yacaı;ı ra ~-bl ıı 
de 'leoektir. Ba.y Lütfi Aksoy Ka~tan oradan da birinci sulh ceza rakh ve evrakını mUddeiumu- verooek, ıbuıılarm ~ 

B··-'--'- ı.....~ka halen. 1s- vialcr şunlardtr: mıı.ada şehrin diğer ııeıntlerin- mahkeme&ine gönderilmiştir. mili,."e iade~- ea icap eden tedbiı'ler __.,,_. ._,, Aksaray . Maçka, Orta.köy • de de yeni tesis olıınacak parkla-
tanbul gttmrükl~~~-2:.'.P_J.u- Sirkeci. Harbiye • Yedilrnlc. n da tP.tlc.lk etmlştir. , ______________________ , G;na•ktır. 
,...:ı kahve stoku L'W.lUWMU>L<AWr • 
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Her==:::=:= -Trablusgarp Alman Casusluğunun Esrarı -:::Sabah Bı·ngaz. -1• --1ı Şimdilik ==~ • Bu kadar! 
-30- Eğer doğru çıkarsa Türkiye va 

Bulget"istan YAZAN: 

Bernar d Newman 

ııurette şikayet etmie olmakla 
beraber, kendi tetkik ve miişa
hedelerime istinaden Ç'.eklerin 
hayret verici dere<.-de mü'ilyiro 
olduklanru temin edebeilirim. 
Pr:ıgdaki Deutsches Hausda 
bana öyle havadisler verilmişti 
ki bunlar ancak şilrlş ve ihtilal 
çıkarmak maksadına hizmet e
debilirlerdi. Burası, Milnihtetı 
çok evvel, bir Alman casusluk 
ınerkezi olarak kendiMini tanıt
lllli;tı. Bu • caau.sluk siyasi ve 
ve iktısa.di olduğu kadar da as
keri idi. 

En akıllıca hareketlerinden bi
ri Südte ha.valisinde bir porselen 
fabrikasının talim mektebi ola
rak kullanması idi. Bu kollejden 
çıkan adaınlan Südet porselen 
sanayiinin mümessili. sıfatiyle 
başka memleketlere gönderebil
diği gibi başka milletlere men
sup talebleri de meşru surette 
oraya kabul edebilirdi. Gariptir 
ki hariçten gelen bu talebeler 
daima Almandılar. Lehistan -
d:ııı, Balkan devletlerinden, Bal
tık memleketlerinden, h:ıttil İ· 
talyadan bile geliyorlardı. Şim
di açıkça kabul edildiğine göre, 
talebeler mektepte kiramik san
atini tahsil ettikleri esnada por
selen sanayi ile hiç münasebeti 
olmıy:ı.n daha bir çok şeyler de 
öğreniyorlardı. 

Naziler daha bir takım kur
nazca vasıtalarla Çekoslovak
yanıu tahrip ve imhasını hazır
ladılar. Südet Almanlannın en 
büyük şikayetlerinden biri ken
clilerine Çekoslovakya.da hüku
met memuriyetlerinden adetleri
le mütenasip bir hisse verilme -
ınesi idi. 

Halbuki hükumetin açık ve 
belli asilere mühim mevkileri 
nasıl olup ta tevdi etmesi icap e
decğein\ hiç bir ı.aman iz&!ı. ede
miyorlardı. Hlikfımet tarafın
d~ istihdam edilen Almanların 
nisbeti umum nüfusun nispeti
ne nazaran ruıağı bir derecede 
olduğu doğru bulunmakla bera -
ber, yüksek mevkideki Alman
ların sayısı bu nisbeti tecavüz 
ettiğini gördüm. 

Bilhassa, Almanlar adliye iş
lerinde ve maarif işlerinde yük
sek idare makamlarının yiizde 
Yirmi ikisinden fazla mevkiler 
İl)ga.l etmişlerdi. 

Hakimlerin, :Magistratlan ve 
Profesöl'lerin büy'Jk bir kısmı 
memleketlerine sadıktılar. Ma
ıunafih, gamalı hal}, Bohemya 
dağları üzerinde ke.ııdisini açık
ça gooterdiği zıı.ma.n onların dli
rilstlülderi ba.zan sekteye uğru
yordu. 
İçlerinden bazıları ise faal birer 
Alman ajanı idiler. Prag üni
versitesinde meşhur bir profe
söriln casusluk faaliyetinin mü
him bir şubesinin direktörü ol
duğu ı;imdi meydana. çıkmıştır. 
Emniyete şa.yan kimselere tev
di edilen bir vaziyette bulunu -
yordu. Askeri akademide vakit 
vak't konferans verirdi. Halbu
ki bır casustu. 

Kendisi ve ajanları Çekoslo
vakyada gayet müsaid bir vazi
yette idiler. İçlerindeki gayri 
memnun unsur ile ekalliyetlerin 
adedi, hlikfımet makamlanmn 
bir taarruz gibi telakki edilecek 
hareketlerin vulı:ua gelmemesi 
hususunda götıterdiği endişe, 
'\aı:ilerin ırklıı.r arasında bir mü
<adeleyi temin edebilmelerine 
.imkan hazırlayan şiddetli ihti
raslar, memlekette hüküm sü
ren ve her şeyi kolaylıışbran 
hürriyet hiç bir müdalıale vu
lcua gelmeden fotografiler alı
nabilmesi, kıymetli müşahedeler 
Yapılabilmesi için kolaybkla.r 
temin ediyordu. 

Bütün bu kolaylıklar Çekos
lovakyadaki Alman casusluk sis
temine yardım etmişlerdir. 

Gençlik hareketlerinden de is
tifade ediliyordu. Sokol'lar Çe
koslovakya.da doğmuştu. Çek 
hükümeti Siluet Alm:ı.nlan da 
ınlişabih teşkil3tlar vücuda ge
tirirlerse pek itiraz edemezdi. 
Bazı kere bu Alman teşkilatlan 
Pra.gdaki merkeze iştirak etmiş 
bulunuyorlardı. 

Bilhassa., Çek Jıüirnıneti Bo
lıemya dağlartndaki Wander
vogel teşkililtını iyi bir nazar
la görüyordu. Bu delikanlıların 
ve genç kızların güre! vadilerde 
dolaşmak ve sevgili memleketle
rinin tepelerine brmanmak iste
nıelerinden daha. tabii ne olabi
Urdi ! 

Bütün Alınan fikirlerini mem
leketi o kadar müessif bir 
lrıuka.dderata doğru sevkeden 
gangsterler yüzünden mutlaka 
fena addedemeyiz. Almanya.da 
Viicud bulmuş olan Gençlik 0-
teııen, İngiltere ve Amerika. da 
dahli olmak üzere, bir çok mem-

TERCEME EDEN: 

HUseyin Cahid VALÇIN 

şaşarız 1 .. 
Röyter Ajansının Sofya mah

reçli bir haberinde Romanya 
ile Türkiye arasındaki müna -
sebetlerin bozulmakta olduğu 
bildiriliyor. 

Yine bu ha.bere göre Alman-

30 Yı l evvel cereyan eden 
bir kahramanlık destanı 

ların teşviki li?.erine Bükreşteki Trablu$gıı.rbın manası biz Türk. 

leketlerde bugünkü kültüre ha
Jeild bir hediye demektir. Çe
koslovakya.da bunlara büyük 
bir rağbet gösterildi. Bılhassa., 
climburiyetin en güzel. yerleri 
olan Slidetler ha.valisinde bir 
takım gençlik otelleri inşa olun
muştur. O surette mütekabil an
laşmalar yapıldı ki hududu ge
çen Alm•nlar Çek otellerinden, 
Çekler <le Alman otellerinden 
istifade edebiliyorlardı. Hudut 
mubafızlau gezintiye çıkmış 
gençler zÜII'.!' •!erine hayırhah 
bir na.zarla bakıyorlardı. Bun
lar kocaman torbaları arkaların
da, şarkılar söyleyerek daglara 
tırınaııırlardı . 

bütün Türk gazetecileri geçen ler için çok büyüktür. Bundan ANLA TAN: 
hafta tevkif olunmuıılar ve Kös- 30 yıl evvel. mWıtevli italyan kuv 

ka. çare yoktu. Mısır yolu ile gi
dooek.tik. Bunun için tebdil kı
yafet ettik. Sakal bıraktık ve 
bedevi kılığın& girdik. Arabça 
bildiğimiz için bizden şüphe et
meleri ihtimali pek azdı. Böyle
likle Şamdaıı hareket ederek 
Beyrut yolu ile İskenderiyeye 

tence ile İstanbul arasındaki yol vetlerl imparatorluğumuzun bu Kıdemli Yüzbaşı 
cu seferleri de tatil edilmiş kısmına. habersizce hücum et - A R s L A N 
imiş. .. mi!ller ve bunu Balkan harbinin 

Hani meşhur fıkradaki: takib etmesi bizi mücadeleyi mu :"..•••••••••••~' 
- Yanlışın hangi birini tas- vakkaten terketmeğe mecbur 

hih edeyim? O şairi çölde değil bırakmıştı. 

Hudut muhafızlarından pek 
azı bu torbal:ırın içinde neler 
olduğunu araştırrıayı aklına 
getirdi. Kırlarda dolaşan bu 
gençler hiç de şüph~ tevlit et
mczl~r. Etrafa sıhhat v" naınus
karlık havası neşrederler. Fa
kat bu gençhk otelleri hakkında 
çok garip hikayeler işidiliyor . 
Son dakikaya gelinciye kadar 
bu otellerden hiç şüphe edilmi· 
yordu. 

Bir gün Çek talebeleri bazı o
tellerin daimi surette dolu oldu
ğunun farkına vardılar. Bu o
tellerden bir kı.suu casusluk fa
aliyetine bir merkez teşkil ecli
yorlardı. Gençlerin taşıdıklan 
torbalardan bazılarının içinde 
müthiş sabotaj igi için faaliye· 
te geçmeğe ha.zır bombalar bu
lunuyordu. 

şehirde; arslan parç:ı.l:ımadı, yı- Ondan sonra girdiğimiz \kı 
lıı.n soktu. Kabilinden evvcla harpte mağüıp olduk. Impa.rn -
Bükreşte Türk gazetecilerinin torluğumuz elinılı.dm c;ıl.."tı. Bir 
mevcudiyetini bilmiyoruz ki bıın çok \ilkeleri kaybettik. Fakat 
!arın tevkif edilmiş olma.lan bunlann hiç birinin içimizde bı
doğru olsun. raktığı acı Trablusgarp kadar 

Hele Alınanların teşviki tize- olmadı. Bir insan nasıl ölen ilk 
rine Biikreşle İstanbul arasın • çocuğunun arkasından en fazla 
da.ki seferlerin tatiline hiç akıl ağlar, en fazla teessi.lr duyarsa 
ermez. Çünkü Bükreş - İstanbul Türk milleti iJnpa:rat.orluğun -
seferi yapan Rumen vapurla - dan koparılan bu ilk parça için 
nin yükledikleri malların yüz- en fazla ağladı; en fazla. tees • 
de doksan dokuz buçuğunun Ro- sür duydu. 
manya tarikile Almanya.ya sevk T:u~h, İtalyanları bu toprak-ı 
edildikleri yine yüzde doksan !arda ancak otw: sene bıraktı. 
dokuz buçuktan fazla bir ihti- Bural:ı.nnın müstevli İtalya.o. J 

maile iddia olunabilir. Şu halde kuvvetlerinden temizlenmesi at- 1 abluka çenberi içinde bunalmış bi! olarak her Türkün kalbinde 
bir Almanya neden dolayı kil- derin hatıralar uyandırıyor; b!
çülc te olsa kendisine ithalat zi heycana sevk ediyor. 
menfezi vazifesi gören bir men- Bu düşünce ile o zaman va -
fezi kendi eliyle kapamış ol - tanın namusunu müdafaa için 
sun? oraya koşan bir avuç Türk za.-

Bu' itibarla Biikreşle İstanbul bitinden, l' ehadet meydawn -
arasındaki münakalenin inkıta- dar arta kalan kahramanlan 
ından en fazla zarar görecek yi- arayıp bulmak, onların hatıra.
ne Almanlar olacağına göre lıa- lannı yazmak istedik. Tesadüf 
berin bu kısmını da kaydi ihti - bi?.i ilk olarak Trablusgarp har
yatla telRkki etmek lazım ge - bine gönüllü olarak iştirak eden 

V lir. Kilisli Bay Arslanla karşılaştır-
Bliyük kısım.lan itibariyle, Bütün tahminler hi!iıfma şa- dı. Bay Arslan Türk milleti için 

Çekoslovakya.da Alman casus- yed Röyterin bu acaib habeeri te meçhul bir şahsiyet değildir. 
Juğu Lehistandaki casusluk ile eyyüd ederse bu hem Rumenlerin, Kendisi Gaziantep müdafaasına 
müvazi bir surette hareket et- hem de Roman yadaki zorba mi- iştirak eden kahramanlardan • 
miştir. İki hareket hakkında safirlerin üstünde oturmakta dır. Kıdemli ylil'.başılıkla emekli 
bahsettiğim bu müşabehet tesa- oldukları bir dalı ellerile kes - sınıfına ithal edilmişken son 
düfi de-jildir. Çünkü Çek entrl· mekte olduklarıdır ki bun& cl:ı günlerde tekrar hizmete çağrıl
kası Lehistandaki entrika ile Türkçemizde: ( !mansıza kızıp mış ve !stanbııl örfi idare ko -

manlık ve şeref dolu o gıızalıı.rı 
wattı. l{arileriıxıize o anlatır -
<en tuttuğumur; notları aynen 

vardık. 
İngiliz polisleri vapurdan çı

kanları dikkatle tetltik ediyor
lar ve aralarıuda bir Türk za.. ;unuyoruz; 

• • • bitininin bulunmaması i~in aza-
"-0 glinJeri anlatmak, o giin- mi dikkat sarf ediyorlardı. Çün -

lerde cereyan eden büyük bil - kü daha evvel Mısır y_olu ile 
diseleri tam mana.sile izah et - Tra.blusgarba geçen yiğit Türk 
mek mümkün müdür? Bunun zabitleri İtalyanları o kadar hır 
için aylar !Azımdır. İtalyan miis- palıyorlardı ki, İlalya hlikıimeti ' 
tevlilere karşı yerli Sünusi A- .diplomatik kanalla İngillz hli -
rablarile beraber yaptığımız kiımctine ı::ıüracaat etmiş ve 
ıer gazve için belki bir kitap Türk zabitleri!!in Mısır yolu ile 
yazılabilir. Ümid ederim ki, ben- Trablusgarba geçmesine mü3a 
den sonra da bu muharebelere ade edilmemesini isteınbti. İn -
iştirak etmiş olan arkadaşlar ha giliz polisi bu yiizden çok sıkı 
tıralannı tesbit eder ve anla - davranıyor . kuş uçurtmuyor -
tırlar. Arflkıı.ıım kızgın kumlan du. 
arasında her tlirlli yoksulluğa Büyük bir heyecan içinde idik. 
rağmen aylarca süren mlica - İngiliz polisi tarafından tev -
delemizin tarihini Türk genç - kif edilmekten korkuyorduk. llft 
'iğine arnıağıın ederler. ve etmeme lüzum yok ki korku-

Ben Trablusgarba 327 sene - muzun sebebi Trablusgarba g~
sinde gittim. Ita!yanlar bu es- çeınemek ve uğrunda hayatınıı
nada Trablusgıı.rbın tekmil sahil mızı nezretti/hmiz vatana hiz -
kısmını işgal etmiş bulunuyor- met edeıncmekti. 
!ardı. Tlirkler gerilerde, çölde Çok şükür bizden §Üphelen -
ıdiler. Ve her fırsattan istifade mediler. Ve kollarımızı sallıya 
crlerek müstevli kuvvetle.re kar - sallıya İskenderiyeye çıktık. O
~ gazveler yapıyorlaxdı. radan da Kahireye geçtik . İlk 

'l'lirk ve Bulgv JııiJdlmetlen 
ar asıııda dün jmzah•e beyan. 
nam&, yalnız iki qıezılıılelte de
ğil, bütün Balkıııılada lıir mşirah 
uyaııdırmıgbr. \fa•ımfjlt bu lıe
yıınna.menin imz&sı Bfı!lrenlarda 

ki harb tehlikeshııi tiikilnden 
yok etmiş değildir. Bir Alman 
sürprizini her an ı..ıdnııekte za
rnr deı,,';iJ, fıUde V&l'dır. Zira ilci 
memleketin de bütllıı. !ıllsnü ni
yetine rağmen bualardan her 
hangi biri 8.ni bir tecımme uğra
yabilir; netice iHtuırilıt Balkan -
lar gepe kana boyamffiir. 

Bununla beraber Jtamııo, Bul • 
garistanın Ballranbnta bir ta -
arruz hareketine wılıı. lııvessill et 
miyeceğini ta.ahhüd etmiş olma -
sı ve bunu harici aiı =ooe bir 
temel saydığını ilh «ıııesi nik,.. 
binlik veren bir hidieeı!!r. 

Türkiye ve Bulguiııbımn coi· 
rafi vaziyetleri nasan itı1ıara a.lı 
nacak olursa, iki -1.eketin 
yckdiğerinin mlite"""'" olduÇ>ı.ı 
kolaylıkla. miişaJwt.. mdiJebilir. 
Kafkas dağlarmd-. Ço11;h 
nehrinden ~yaa ftrltiyenin 
bulunduğu toprak paçası nor
mal olarak Tun& layllıınnda. vo 
Rodop dağlarında l:ıitzr. İki ta
rafı tabii iki m&nia ila l!İhaytle
nen bu toprak paıçım, ilttrin
de yaşayan milletler yekdiğerl&
riyle sıkı dost ve mjlttef:k ol
dııkları takdirde çolı: lllllDkemmel 
surette müdafaa edilehljr. Nite
kim. arkasın<ia ~ bulun
duğu müddetçe Bulgariııta.na. 

hiç bir devlet ta.an- teşebbüs 

edemez. Ti.lrkiye cı:ftk kara
(Sowı S&yfa 5 9İİ. l de) 

MURAD SERTOGLU 
akraba idi. Südetler ha.valisinde . oruç yemek ) derler. mutaulı~nda. bir vazifeye tayin 
şimdi mutad hareket tarzını !!'Ö-/ A. C. SAR.AÇOÔLU edilmiştir. 

Biz beş arkadaş bu gaza.lara işimiz bize evvelce verilen adrese 
iştirak etmeğe karar vererek hU müracaat etmek ve ta.linıat al -
kUm.ete müracaat ettik. Giln!illli makb. Biıe bizi tanımaları için 
olarak oraya gitmek istediğimi- bir parola öğretrai§lerdi. Bu pe
zi söyledik. Mektepten yeni me- rola. elleri kavuşturmak ve baş 
zun olmıııı, yeni zabit olmuştuk. parmakları amudi vaziyette tut
HUkfunet arzumuzu is'af etti maktı. Bizi derhal ta11ıdılar. Fa
ve bi?.e oray& gitmek müsaade- kat pek yardım edemediler. Çün 
sini verdi. kü Mıwr • Trablusgarp hududun 

Fakat nasıl gidecektik? İtaı- da çok sıkı inzibati tedbirler a-l'l!'!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!'!!'!!'!!!!!!'!!!!!!!I!'!!'!!!!!!'!!!!!~.,... 

rüyoruz. Ekallivetler yalnız iğti- Bay .Arnlan büyük bir tevazu 
ş:ı.~ çıkarmak için kullanılmıyor. İngiltereye satılacak içinde yaptıklarıwn büyiik bir ı 
A l':'..Zİ h" 1<k·nrh doi:'l·t> nlfmkır şey olmadığını, sad'*'e vazife • 
elde edilmek için de bir alet te- liftikl er sini ifa. etmiş olduğunu söyledi. 
l:l.kki edilıyor, müdafaa nokta- İngiltereye 40 bin balya. tiftik · Gene bilyük bir ııuı.lıviyet ve te-
ları, stratejik noktalar tayin o- satılacağını yazınıııtık. Bu bal - vazuu ile hattl bWı o ınacerala
lunuyor. Maamafih, 1938 de Çe- yaların hazırlanmasına devam rı anlatmalı.tan da. çe..i:indi. F:ı -
koslovakyada bulunduğum sıra- edilmektedir. Bu ay içinde lngi • kat biz ısrar ettik. Bunun Türk 
da gizliden gizliye entrikanın !iz koorporasyonuna 25 bin bal- tarihin~ mal edilmeı>i icabeden 
yabancı kanununa bir İS<İSill\;V&. ya verileceği haber alınmıştır. bir lıMise olduğunu ve ııehid 
teil&.düf ettim. Son parti olan 15 bUı balyanın olan Türk yiğitlerini de rıılı.ıne-

Brno civarında. küçük bir ka- ise önümüzdeki ay içinde tama- te vesile olacağım söyledik. Ni-
sa.hada mahalli poli:3 şefi bana men teslimi mukarerdir. hayet razı oldu ve bize kalıro -
bir hikaye anlattı. Biraz evvel • 
bir sirk, büyük çadırlanru ve o-

yan donanması .A.kdenize lııikim lınmıştı. Üstelik bizim sevk me
olduğundan deni?. yolile gide - nıuru olan Fevzi beyi de takib 

emik. Bizden e\Tel oraya git- ediyorlardı. Bu vaziyet karşısın
miş olduklannı bildiğimiz mi- bize başımı?.tn ~aresine ba.kma.k 
"8.lay J<-;nvcr bey (paşa). binbruıı ve çöle açılabilmek kalıyordu. 
Mustafa Kemal bey (Atatürk), Tabii çölde talrib ed-'Ceğhniz yo
ve diğer birçok güzide zabitler lu Fevzi bej deu öğrenmiştik. 
kimisi Mısır yolile, kimi deniz- Oradan ayrıldık Ye Trablll!!
den kaçak olarak güç bela ora- garba geçmek fırsatlarını kolla-

< vıuııl olabilmişlerdi. Mısırda ıuak üzere şehire yayıldık. Şlip
. izler hiUı::im olduğıı.ndan.

1 
heyi celbetmcmek için hepimiz 

lusgarba her hangi bir ı,iip- süfli birer !~ tedarik etmiştik . 
neli kimsenin ge.;mcsine mü - Ben ~akltabı boya.cısı olmu:ı -
. ıı.de etmiyorlardı. F:..kat lıa.r tum. Abdülhamid adındaki bir 

arknda.ş berber , Aııdillgani 
adındaki diğer bir •hda§ımı:ı 
seyyar lebleb;ci lı:tbğma girdi. 
Bir arkadaş dileodL '!\mik ça· 
vuş adındıı ki beşinci. zrlııı.da • 
ıınnız ise hali vakti J!!riııde o -
İan adamların haımm bohçala
rını evden hamama 'ft hamam
dan eve ta.şunak i4ini .,....,tı. Böy 
lece bir miıddet geçti. Fakat gü
nün birinde !ngills polisi sanki 
hakikati biliyormtı11 gibi hepi • 
mizi tevkif etti. 

( Devamı yumJ 

yun salonunu vücuda getiren Fa.kat, bu sükfın ara:.;ında ve yi bolca mayinlenıelı: ola:ıak -
~~~ ~~ ~unnuştu:. B~ ilk giindenberi İngiliz kuvvet- tır. 
ıyı bır. sırk ıdi. Bır çok muşten vetleri tekmil dünyaya, itiraz 3 _ Pek muht.ernel cılım Al-
~lbett!. (Ort~ .Avrupa seyyar 

1 

kabul etmez bir şekilde hüküm man planı şudur: 
s~rldenn hakjki vatanıdır. Bu ediyordu. Harıçte bulunan Al- A _ Ayni zamanda hem bo-
srrkler . çok kere gerçekten 1 man kruvazörleri . Okyanusun ğazı hem bi?im ask,•r: n:ıldiya-
kıymetlidirler.) hududsuz geni~liğinde kaybol- • ·ı. tımızı zorlıy• rak · ri laıvet -

Son oyunu müteakip, sirk a- dular. Biiyük Britanyanın har- 1 ( y E N j S A B A H ) iN B 0 Y Ü K S İ V A S T T E F R İ K A S 1 !er yoll•.n·ak. 
zimete hazırlandığı sırada bir- be girmesi ihtimali karşısında 
denbire zabıta bir baskın var>- tekmil Alman ticar<'t gemileri "'------------------------------------- B - KuvvetlerillÜ2i d.a.ğıt • 
tı ve hayvanlar d& dahil olduğu bitaraf limanlara iltica e~ caret gemileri bir kere liman- ... --Va zan .· --- ve clig· er taraftan büv. ilk filo - nıak maks:ı.diyle ııark sahille -
h ld b··t·· h · t kif d s ·d rimize hücıunlar yapma.it. Bu a e u un eyeti ev etti · !erdi. Bu meyan a gemı en !ara gı·rince bir daha bu liman- r ' nun sür'atle cenuba .,aelmesinc 
Zek uk bil luk · l b im d ·· ' :.rureUe bizim Manş g1hj)Win· i m a casus • aJB.D an , yedisi ir top a.b a an musa- lılrdan çıkamıyacaklardı. Bü-

1 

sebep ol&.l'ağını tahmin edebi • 
faaliyetlerini göstermişlerdi. 1 dere edilmişti. 14 Ağustos ge- tün bu ümidlerin boşa çıktığı v. ço• • rç ı• ı lirler. de ve civarındaki me• i\erimi-

Bohemyada ve Moravyada ~ııden_ ıtibı..ren, Baltık d~ - nı gördük. 2 _Belki de Calai~ boğazına zi bu tehlikeye karşı koymaya 
silsile halinde bir takım sabo- nı.z:i hanç her tarafta İngiliz 1 1 ka h\icıını ederek bu nakli•,atı kc" bizi mecbur etmek. 

b .ki günl" ük" Harpten sene erce evve - 1 SO , ş 1 1 tajlar vukua gelmişti. Tetkik ve ticaret genıileri, ir ı falanınıW:l yer eden şu Uç t;,h. meye te.ıcbbüs ederlPl'. Bunu ark sahi'lerimi.ııe yapuıcs c 
m~ede vazifeııini gören bir bir tereddüdden sonra mun - ilke vardı: ınilere karşı bir tahtelbahir hil- yapmak için modern filolarını bir hücum için Alm.-uıymın 011 
zabıta bu sabotajların dalına tazaman ve J'ilz:de :ı.ltıdan yUk- ·ı kullanma.lan pek te melhuz binden fazla kuvvet ilıncına 
bır. az evvel sı·rk •·-afından zı·- sek •. olmı,·an hülc .. fmıetin ver.- 1 - Fı omuzun bir slirp - cı.ımuna maruz kalmak. d · ·1di B 1 d . 1 . ed b"leceği l '"""'' di . t ' ta k d riz ku·şısında kalması. egı r. u mesc eyn aır a - teşebbüs e ı za?IDO ,,_ 
yaret edilen kasabalarda vukua gı emma guvenere en.ı:ı- · • • • dığımız bütün haberler, onlıı.rın ınaz. Vakıa biıyle bir tıarket, 
geldiğinin farkına varmıştı. !ere açıldılar. Başlıca _?rdula - 2 - ~yın.t ·· kal•t büyük filolarını filolarımıza kar biı.inı projelerimiz için bir hay-

Kumpanyamn artistleri ve rının karada çarpışmaga baş • 3 - . ca:e muna a ımı • Büyük bir deniz harbi her an şı kullanmak için donanmam•- Ji sarsınWar husule get\n,eek-
h " tçil . kll.l' tahmi edi lamasından çok evvel Bntan- zın kesılm'.'.81_: . başlıyabilirdi. Hatta belki ta - zın ka:ıalar vesa.ir sebeblerl<ı tir. 1''akat. eı!er İngiltereye bir 
ı.::'if ve~~.;,e ko~opolit bi; ya impar3:~rlu~un t~kmil Fakat butün bu tehlıkeler, mamiyle başka bir hatta, bel- yıpranar:ık faikiyetini az Ç?K ihraç hareke"ti karııı.sındll ka -
heyet teşkil ediyorlardı.. Ara- ~kY:ını_ıs mı:nakalatı ~emın e - bir geminin arkasında bıraktı - ki bu nakliye işlerine karışık kaybettıgı _hır zamanı kolltj a- lırd&.k ordumuz müstevliye kl\4·-
lannda müteaddit Almıı.nlar dılmiştı. Agustos nıhayetine ğı korkunç dalge.lar gibi geldi, olarak bru,ııyabilirdi.. caklarını g~sterıyor. Cenup su- " ' durabilecektir. Bu w.-lyet 
vardı. Pek tabii olarak bunla .1 doğru sigorta ücreti yiizde ti geçti ve kaybo!Ju. Eül5sa son derece buhranlı Jarımızda I ransızların ve bı- · . _ . 
nn haline bilhas.qa dikkat edil- ç~ düşm~tli. Kara suları _hari- Vakıa bir asırdan fa7Ja bir bir devir içinde idik. zim sahip olduğumuz kuvw,tıeri ka,.-şısında a~ırallı~ ~ hü: 

di • _,__ .. bb. . .. cmde, Bntanya kuvvetlen ta- zamandanberi Britanya balı • Ben Amirallıkta ve filonun tahtelbahir filotillii.J:ınmı.: u- cumlara manı o!ma.Kla değil. dus 
• -""MU.! murc ısı en son goz- . ·ı ti et . . b d b"·yük· b. • h • • • f· ı ·ı ____ ...._ .. 

den geçirildi. Onun kafilesinde raf~d~ ~zeti en ve car nyesı u ercce u ır ıdaresinde hayati l.>ir ata iş - mumı va:ı::iyetiroizi i}ice takclir mail ı osu ı e çarp,,.,.,....... mu-
yapılıın araştırmalarda meyda- g~mılenmı~ taarruz etmeli'. - t~hlike ile karşıla~mamıştı. Fa.· !emek korkusu içinde son dere- ettikleıini sanırız. kellef olrlPğunu ısrar'.a beyana 

· · dı F-'- t rınden endişe edil~n kırk iki kat dediğimiz gib: harbin bar oe heyecanlı idim. Bundan do • Calaib boğazının kapan • lüzum görür. Pek ıııümlriindür 
na hıç bır şey çıkma . .....a Alnı kru .... d 0 biri · d · d _,_ l'· ı · · d.. · · 
Çek ukab"I ı k an va.zorun en n şındıı karşımıza çıkan bu teh • b.yı, birinc ı enı.z lor unu!! ""' ınası için a w Yeya semz saatııı ki, bir kaç eski uşınan genııs: 

~- b. 
1

• c:us_u d m:;ıur - Amerika limanlarında tevkif Jikeleri birer birer savuştur - rualıimatı tahtında şu clirek • kafi geldiğini, bir düşmamn böyl.:ı lıücıunlarda kullanıla • 
lan l/ı ır ı.z c:ın e u un • ı edilerek silıililanndan tecrld e- duk. tifleri kumandan Jcllocaya gön- hu tarafa y:ı.klaştığını üç E<L - ca.ktır. Vaziy~te h8.klın olmak 
duklarına emin . old~rı için dilmişti. -ı<:rdim · a~ evvelin?~n ~ilmek, sipere için dfü·manın esaslı had> ge • 
hayvan kafoslennı bile araştır- j .Altısı bitraf lima.ula.-a ilti- Bazı lehlikell ihtimaller · gırmemız ıçın lazım gelen ?"1 - nüleri ark~dan gelecı1<tir. 
maktan gerı kalmadılar. Her . da .1.,_1 .... - fur.irellikten füo · k - - b. 
hayvanın kafesinin altında te- ca ebnış, ora sı 3'.c<ırıııı ,,.. ~anı sıze azan1.111:".'agını ! - Bu ınak s:?.dı temin için dü "-

rakmı• yahud nezaret altına Ağustosun d'Jkuzundan yır- • C.: · !) l:r ve !>ıın_daı. <.:el :ıııırle. r .. Eger ma.n 1· ıe1.; t at "emilen,· .-...n P. sıl kerlekler arasında, mutn.t san- " . ' . mı· ı"kı·sın· e •--->n.- ordularım'", "uman anıı ır .. J ~ h b · • " ~ 
rd Bunlard alınmış 14 tanesı abluka edil- "'"1- ~· - - -- uınumı hı r ?enız. a_r mı guze filolarına. hu··cıım i~in tar.1ı ct-dık bulunuyo ll. a ça- . • . u--ş denızını" . . ge·' ·'•er·, vra.n- . "''! lze • . . mı.q olan Alınan lımanlarınds ......u ,.._. r alıyorlarsa l<en·u erme e m . uhte 1 olan rola ma-

dırm yahut sıı.ır Efil'.anın hır kıs kalmış, diğer ;>.Jbsıııın da tn • ııaya vardılar. Bu devir bui.m 8 Agusloa 11114 ol:ı.n belli başlı gemiler i, Cala.is"i n~cı;ıız ;;. nıiıer Mlı::i t h 
mım ta.sımak Mettir. Çek ara,,_ gilizler tarafındıın tutulmuş ve için çok heyecanlı bir devir ol- k; l lru~=,~~ünd~:r zorhmak. için .. asl:ı ~eda etm.i - f~;~~~ir~~)~dahıtle edecıeı}(.';. 
tı;m" memurlaıı ~u .eş.yadan alıkoıılmuş olduğu malum ola. muştur. En korkunç ve tehli • yeceklerdir. Boyle bır fed:ı.kaı· · d" 
bı'. klsınırı;n altında ilerıki sa~- Alınan vapurları içjnde yal - keli ihtimaller karşımıı.a eli - zini geçeceklerdir. Bu hafta i- !ık bile nihayet onları bir tn . ır. 
toJlardıı . xullanıl:ıcak in!•lak 1 ruz beş tanesi vardı ki bunla- kilmişti. Şu tehlikeler ve şu ilı- içinde Allmanlar bize k:ırşı ha- giliz _ Fransız gölü halinde bu- EğC>r ~iz sarktan veya şimali 
maddel~rının saklı bulundugun,ı nn alnbeti malum değildi. tıeri- timallerle karşı karşıya idik. reket edebilecek bir çok vası- lıman, :ıer tara; 1 torpillerle s:ı.rkid~~ı gd ecek ohmııuwı -ya.-
keşfettiler. . . • . • de bu beş Alman tiraret kru - Fransaya asker göndermemiz talara maliktirJ.,ı· . OrJar or - dö;ıenıniş ve bit· ucu AUantik ni onların gerilerine dE:;ı:rııe • 
.~h~ya~.ı, diger bir polis 1 va.zöriinden bahRe<\<.>CPğiz. yahut jı'Önderdii;iıniz asker- dularımızın Man,<a geçecekie- dPnizine ula..-ıan Manş cleni?.iıı <' uiz · A.lıııan filosunun im..i ile 

muzesııı?e, oana Almanya.dan J Almanla.ra jpre, bizim bü • !eri ge:ı:ye ~eın!ze. sdıeb rini ve ht!nÜz seferberliğimizin ç.ıkarır. o 7,aman büyük lu!!'iliz tab•tasını kc:;<:r, büttin "'1;hi • 
gelme şımendif~ arabalarında: tün ticaret gemilerimiz onlann olmak ıçın sahillerımıze Al - eksik olduğunu, talimlerin no'.t- filosu , bu A.Inıan ı:;eınil eri ile zatiyle Alman ihraı; kıtııhınnı 
k'.'nulmuş bazı ınşaat madd~en. korsan hizmetini görecek bu g&- manlann :ı..aker çıka.nnası. '<an olduğunu biliyorlıı.r. Haklı Üdieri rırı:ınııa g'rccektir. Hem ateş A ltın:ı alabilirsiniz. Bu 
gosterdıler. Bu arabalar Sudçt, ·ı · tarafından takibe u-l _ Asker nakliyatına mani ol • olarak, şark sahillerimize y:ı - de fılomuzuıı va-;iveti nP olur- yoldan onlara yal<l.a§ani: :ryni 
istasyonl:ı.nnda Almanlar tara- ' ~~:~ak denizlerden kovula~- ma!c ve bu nakliyatı kesmek ü- p•c•kları bir veya bir kaç hil- sa. olsun. zamanda torpil tari:ı=a düş-
fından ~tılı)'.ordu. İstasyon ! tı Ticaretimizi muhafa için zere Manş denizinde bir de- cumun bu nakliyatı keseceğini, Eğer ALııadar bC:ylıı bir pi:.n '"ıek t chlilrnsinden de bir bay-
~ Cek ıdi. ~u ınııaat m~e- bllyiik miktarda kruvazörlere niıı hücumun& uğramak. sekteye uğratacağını ve kıta- takib ederlerse size dü~en va- li uzakla.şını§ olw0 .unua. 
~~u.sırada bır ta- ihtiyacımız olaca.ktı. İngiliz ti- Askerlerimizle dDlu olan ge- la.mı hareketine mani olacağını ille, onların aı:'lı:a•ından Calais· (Arkam var) 

( Arlı:asl var) 
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DALA:-

(.B~ tarafı 1 mm :myfeıd.a) 
(Baş ta;;,-a.fiı. 1 inci s.:ı.yfada.} 

er 
9 '"' - Pehlivanları ~ bera

bere bırakıyoruz. 
Dedi. - Basbayağı: .. 

- ~ı!olla, Çakırı ortrı.dan çıka

r...madııı? 

le. planör tedarik edilmiş; ına
ldıılı>t ve pilot mektepleri açıl· 
DUŞtır • r,,-,~ ,.;::"O kadm-Slgarıada kısme ;n1 

• cera düşkünü d H i.3~ Molla, sakin dııı.-uyordu. 
'kır, derhal cevap verdi: 

Ça- - y oo.. o, bU2 ;y 31 kail".ış 
değildL • 

- Olmaz, güre6 kıran kmı.· 
na.dır. Ben bır kınam gilreşi .. 
ücdi. 

- Öyle 1lSta.!. 
- Her hald ~eni b.ı.r § ;y yş.p-

tm? 

- ..... 
- Ça.kırın Künteckleıı f.azla

Lğı mı 'ardı? 

- .... 
- Bera.OOre !mlnınaan iyi o

lacaktı. 

aballelerde sinema ... 
His perdesine biirünmüş bir 

Cazgır: 

- Kmna.ndan paşanın, ~a
tın, beylerin karaı."1 budur •• 

Deyince, Qaltır: 

- Usta, or...zmı san:a. SÖ.)'~r
.em bana bir ı,;ey 1..-almti:? 

- :&.k hele, c"ıtıek benden 
de sahlıyorsun? 

- Kavala. güre~e lıı.'.}aallah 
iyi olur:' 

- .... 

Şu raluı.mla.r kurumun menı
lck-..te yaptığı hizmeUeri göster
meğe kafidir. Bu hJzmeUer de
vam ediyor ve 6Üphe yok gün 
gittikçe inkiafediyor. Kurum, 
roilletiı;. .hi~ bir mccbı.ırivcte tabi 
omıaksızın, m~ müdafaa
sı için gönlünden .kop:m:lığmı 
v...rerelt temin ettiği wridatla 
yru ,,..makta. olduğu_udan hizmet-
1-.rinin husus-! bır mfuıa ve kıy
meıti vardır. b'ak.1..t böyle olması 
kur<t.Unun olçiliıtiz bir .faaliyet mı
ha.mn.da yürümezini .fstilzam et;.. 

mez 'Ve şimdiye k.&:dar olduğu 
gibi bundan sonra da. Türk Ha.
va Kurumtmdan yeni ihtiya.çlan 
görmek, ona göre tedbirler al
masını beklemekte haklıyız. 

=~~:~!ıfil~~!!: ( 
baştan başa elleri nıendillL Ara.-
da bır hıçklrıklar., derinden deri- , 

Re;ı~ERI l 
bi ~ kalacak değiliz ya... ~ 
cek almak için para }~. ~ 
akiUl evJeri bf'ese ko~ 
Bir kaç lira kopara.hm. 

- Şu ~"t da bir tj1r1' 
- Ben brrakmam, Wuıımı .. --- Elbettu , fakat da! ıl-

Molliı.., hiç cevap ver:cıemiş, 
müdenis efon.dirJn, sözkrini din· 
lcmli ti. Müd.Pttis efendi, ne 1 
n3yl ordu? t um ye:ımesini 

1 
kolay mı zannediyordu?. 

ne iç çcld:;1er .. Ahlar, oflar~. - Jla.lı:ılt neden o film!eıi 
cömıektıa•bir türlü vaz ~ 
miyonm... 

Eger Molla. bıra.kıyona ıes et-
2in.. 

D m n mı?... 1şt.e, o vakit 
~ ve durgun duran molla, 
bird nbire '1Qhlandı. Şu CıeYe.bı 
verdi: 

ma.. 
- Yo.. N n da: lılca~ m r 

oğlum! Hük '\ ır.. Falt t, 

l!'ilro evvelden mi çevrilmi& 
yoksa şimtli seyirciler tarafın~ 

mı çevriliyor. Pek belli değil.. - RlmleO!r; i>elki bizde bü.}tük 
bir muıenıa ruhu y~yor da 

gelmek bilmtyor.. __ w/j 
- Ne yapacakatn ç.arşaıs--. 

yı? - _.ıJ 
~ 1llbi :Ayşe hzınm, M!Jef.,... 

- Sen pes et be!-~ neden 
pes ediyormusun? 

Dedi .. \ e çırpınarak hasmı -
nın üzerine yürüdü. Elense bağ-

ladı. U:.zgı.r, tekrar iki "pehliva-
nın arasına girerek: ~ 

- Berabere bmıkıyoım, gü
reşi, laf dinleyiniz? 

Dedi. 
Der'ren müderris efendi mey

dana yürlıdü. Ve viz Yeril' bir 
ReSlc bağırdı: 

- Olmaz, berabere l'Ul ae
;;..:ı~ ... 
~ .... 

Ortalık ku113JllllJlı. Her kafa
ian bir ses çıloyordu. Gareşin 
~ '\evamına. t.araftat obmlar, da
' uleulara, zurnacılara şöyle 
't: ığırıyorlardı: 

- ÇJ.l be!. 
Daı.ıul zurnalar çalmağa. baş

Jadı. Cazgır, ba.~ ~, 
Her ne de.olsa iki pehlivamn iz
zeti nefsi vardı. 

ben lrimses e ~ y1 ınenı .. 
- Usta, fct beni, sö/leye-, 

ıoom .. Hattii., çırağım dahi ol
sa ona bile öğreb!rcm. 

-Neden? 
- Eh! bir giliı gelir bana 

meydan ol·u • .. Benim. cğre'.l:iğim 
oyunla beni yener. 

- Nasıl ustdlık bu, öyle ise'? 

- Ustalık dem.ek, lıcrr;eyi ıôğ-
retınek deo'Yildir. 

Dedi. 
Ca.ıgır gülerek: 
- Molla, çok yam.ansın.. deili. 
~te, Mollanın Üsküp güreşi 

bu suretle bit.miGti Molla, Ça
talcalı Çakın ycnemiycrek be
rslkare lmlmı&tı. 

Her halde Kavnla güresiıidc 1 
bir daha kaFŞll.aşaca.klıı.rdı. 

Medrcsçyc avdet- eden llol
lala.r ve b:lhasslr .müderris efen
di Çolak mollaya sormuştu: 

1 por 
M1i 

Mollanın hiç cevap vermcvip 
sustııfmııı göı ünce mtidcrı JS 

efendi IITa.Il : 
- Oğlum, söyle ., erim doğ

ru d ö-il mı? iNcrlen cevap vermi
ycmun? 

ümin c .... v p vermi ::i: 
- Hocam, anı tls.n bir giin 

GV\ ... lki güreş beı.i kesm~..,.. 
- Pekfila nefesli güreşiyor

dı.ın? • 
- Öylc..a:mm :ı., içimin. hızı ıke

Edlmmtı. • 
- Çok iyi Olacalctı Çakın 

yenseydin:? 
- ö~Ie a.mnıa, işte clmadt •.• 
- Çakır, Kılııter..id n daha 

pehllirnn mı? ı 
- Değil ::ı.ımna, ondan dtrha. 

ters bir gür.e~i.. aclıa. zeki .. 
- Çkkırı mağlfıp etmiş ol

sa.ydnı .Kavala.da başa. güre.~ tu
tnrrtık.. dedi. 

( AYkc&'.eı var) 

Çiliiliü t:ıyyareclllk her sene 
değil, her ay, hatta her hafta 
değişi.yor ve c1urmadan tekamül 
ediyor. Hele harpten sonra Av
rupa ufukln...r:ıııı dolduran 40 - .50 
bin tayyarenin tecrübeleri, tay
yareciliğe yüzbrce yeni modeller 

attı. 
Bu modellerin pek azı gizli 

kalsa bile, ççığu dü§en tayyare
ler yüzünden .karfJıhklı · düşman
larııı eline geçer.ek orta.ya çık • 
maktadır. 

Diğer taraftan yeni .modelle
rin bazı ezran, onlar.ın lroilleri 
tarafmd:uı da gb:lenmemekte
dir. Meselfı. geçen ay lngıl.izler 
yeni tayyare tiplerini ilim ettiler 
\ e bunların gündüz hUcumların
dan çekinmeden evsa!nu ha -
ber ve:tdiler. 

Bunların başında. Ha:wltertor
' :l.d.o av tayyareleri geliyor. 
Hlll'rican tip.inin amın taraf.ın-

Çakır, bitkin olduğu halde kar 
J>adayılık ediyordu. Herkes,, bak 
Çakır, küçük hal;nnna. karşı be
raberlik teklifini kabul etmi' 
demesin diye debreniyordu. 

Molla d Çakır, ~ 
'bilnıecburiye diretiyordu.. 

Yoksa, iki hasmı da. da takat 
ka.lmnmL~. Her ikisi de yor-
gun ve bitkin, :vuiyette idi. Bil-

A 

Sporcu 

~ t1~lük mi·. ., 
6 ~lli~ 

ve idaı:eıc.ilerimizin cevaplarını 
neşrediyoruz 

.. ' dan. ortaya atılan bu yeni tay
yareler 2000 bcygır kuvvetL'ldc 
motörle mücehhezdir. Halbuki 
Hurricaıılar 1100 be.~r kuv
vetind~ iW:. -Baatta 683 kilomt -
re sUrate sahiptir. Diğer bir 
tip te meşhur Spitfir İr..gili.z 
muharebe tayyarelerinin model
leridir ve daha. sür'a.tlidir. 

lıassa., bir gün evvelki güreşler 
her iki hasmı da fena. halde hır· 
palamıştı. 

Pehlivanlar, razı ohnayıp t;u.. 

tuşunca, ağalar ve beyler ses 
~armadılar. Fakat, pehlivan
lara şu yolda bir tcbliğat ya.pb
lar: 

- Yarım sa.ate kad:ır birbiri
nİZ ma-np edemezseniz bera
bere ayıracağız! 

İki pehlivan da bu karan ka
bul e;tmi5ti. Lakin, bu yarım sa-1 
at içinde iki pehlivan da birbir-
lerine tek bir hm:nle bile yapaı
madllar. Tamamiyle hız1a.n dur
n nışt.11. 

Yarım saat ta geçti. ~' 
~;ya gelerek pehlivanları be-
1'3.bere ayırdı. Molla, meyustu • 
Başı d"" şük olarak _,,.cıan }"e

Toı: 1 yan : Oğu;.. GUncy 

Beyoğlu H.illt.evi beden t.erb~-ı tir. İşte bir amatör sporcunuu 
yesi mUdürü ve eski boks fede- gayt~i bu tarif ettiğimiz çerçe
rasyonu reisi kıymetli spor öğret venin içerisindedir. 
menleriroizdcn /..Ji Malı · n Ak - P! ofc3yonel b r sporcu demek 
yürek anketimize şöyle cevnp ve.- doğrudan doğruya mensup oldu-

1 
riyor: ğu her hangi bir spor şubesind m 
1 - Amatör sporcu yalnız ken- maddi v~ manevi, hayatı meıifa

di heves ve nrzulariie herhangi at er bekleyen :ı.dwı demektir. 
bir spora bilakaydU.sa;rt mac:di l Yani bir bakırcı, bir marangoz 
ve manevi hiç bir şey talebinde gibi san'atınd.ın mcııf.aa.t, ınad
bulunmıyaral .. çalışan ve mer -ı de, h:::.yat beki yeu ~n'atkar gi
but olan şahsi· ettir. Amatör ı;po dir. 
run gay i iki vc..sfı ıuümeyy.iz Bi?.dc böyle bir profesyonel 
~rin_d~ ~~ta~ea cdilet."lir. ~i- t.e1kil1l.t kurmak doğru değildir. 
r;sı millı, ~~ger_ı beynelmıi~L Mil- . Çünkü ne memleketin maddi, ne 
li sporlar uzerınde, devletin teş- j d ·..+; ......... ~ • t" bun ·· •t 
ı...:ı::.tı dı c1ı- . le . , e 1\< ............... vazıyc ı a mTu:>ar 
Auu. an r I:,'1 ve prCD.Slp nne değildi 

r~ettiği sporlar da arzu ve he-\ 
2 

r. . 
.. t k h' b" .. .:ıdi - Resmen bW:le profesy<r 

ves gos erere • 1Ç ır mu.u Ye nel , ı.. .... d gizli" ı .. ~ 1. 
A b. f ti b klcmed ~oAi:)d. <l. O.w.ı.W\. ama-

rinden ayrıldı. manevı ır men aa e · en tö,rın.n;,. :ı.u .. 1 ~·ı=·-· · ·· .. h. -o-ı .uw:u eou.!'qpnı ""oru-
Ça.kır, hem ainirli n hem de çalışın.zümre ve ferdlerdir . .ııdn yoruz. 

0 

b: ...... ~ mn~ ... ...;ı.,.; idi" at.. ol ci beynelmilel heves ve arzu ede-1 u..-. ~....... ....- --ı · 3 - Amatör spor,cuııun t:.ıri-
"''"'7C'" hcı::kesi nuu:rır ..... ...:J- ...... o' rek bu vadide faa.li:uetibraz eden ~ ~ ·'6t' ıcucu .- .t"" " fini yukarda yapmı§tık. Bina-
la.ya Juı.rşı koymuş, maiJ>ip ol- ve fakat hiç birnıaddi:vc mıınevi en.aleyh böyle bir spoccunnn 
mamıs, berabere kaJm1ftL ınenfruı.t beklcmiyen .zümreler - tarmzinat alması ve yahut her-

Amerik.ahlann ' 'uçan kale -
ler,, i harbin başındanberi dillere 
destan olmuştu. En büyük ev
safı, molörlerinin kuvveti ve 
uzun mesafelere tahammülü o
lan "uçan kaleler,, den bir ka-
çına el)evm !ngiltere sdıip ol
duğu halde 1ngil.izler bundan 
dcilia mtikemmel ağır bombar-
dıman tayyareleri imi.line mu
vnffak olmu.5lardır. 

önümüzdeki ,ilkbabarda bun
ların eserlerini göreceğim.iz an
laşılıyor. Berdinde müdafaa ter
tibatının sıklaştırıJmB.:,n, sığınak
ların çoğ·aI.Wmuı bu yepyeni 
tiplerin ortaya aWroalc üzere 
ol.ma....<mıdan ileri gelmektedir. 
İngilizler, önümUzde bahar için 
Alm:ınlann )ılpması melhuz her 
j·eniliği ve her muhtemel dar
beyi ortaya atarak mukabil ted
birlerini hazır.lıyorlar; fakat ne 
yapacaklanııı söylemiyorlar. 

Halbuki onla.mı bavadnn ve
karı:.dan darbe vurmak üzere ha
zırlıklarıııın ne halde olduğunu 
Jdmse bilmiyor ve Alm.anyada 
böyle mii.n.akaşalar.ın .neşri ko
J.ay olmadığından serpintileı.iııe 
bile muttali olamıyoruz. 

Fazla hassasiyetten dört elif 
mıktan teheyyü!} kametine yük.
eclen genç bir loz: 

ondan 

- RatDıaten doğru.. Biz 

yokınu; ~ba günü ~ 
~ek. 

- ~ ye;e mi kalkıyor! \ 
- Yok ea.mm.. !~de o)-ııfl 

yız. nan şeyler değişecıek.. 

- Amma da. taş yürekli in
san.. Karşısında 'diz ~.ôk'üp, yü.z de bir •el •ate ııtıla.maz mı-
sürcn zavallı kf'.dını nasıl da 
kovdu. Kaba, temiy~iz herif.. 
Zaten erk~klerin hcysi böyle !de
ğil mi, kadınları böyle ihanet 
yoluna sevkedeıı hep erkekler .• 

~-Ne de fındıkçı ka.dın mış .. 
Biraz evvel kocasına ne diller 
döküp y.alvanyordu. Demek 
hepsi sahte imiş.. Şin1di bBşka· 
.eyıe hiç utanmadan 5nk e.t;ı. 
yor. Zaten kadınların hepsi 
böyle .. İ}i yapını~ da evlıtn-

- Niı;ıD .tııa.mıy~m; bizim - O h:ı!de sana oo? ~ 
ftlmJerdetS mınır maceracılar- _ Nasıl bana ne? Bir ~ 
dan ne fw\1t1ııız var? Hem o- anamm aksiitü gibi ~ 
turduğu:mos yerde böyle bir 0 ·· g6r:nesem haata olıı1°' 
mıı.cen. ~ yaşa.rD.%"'3. çok gım ~ 

.dl rı1m, ft.llihi .. 
müsait. K köyden bir sandala. _ Sentıı1dsi. çok' sofu idi. 5 
atlar, ~ bir açılırız1 Hayırsız sıl oluyor da ~ oralara yo 
Adaya çWa- bir kaç gfüı izimi- yor? 
li ka.ybtı.deı:bıo. Tn.bil bütün Ka- - B1r şeyden haberi yok 
clıkf?y ça!blanır, dillerde dola- valhnın • Her ça.rşrmba ~ 

memi~im ... 
fll'1Z. Bir ~ giln. sonra tabii diye evden c;ıkıyorum, -a 
bizi bubıırlar. Gazeteciler pe~ - de :ılıyor; beraber ~ * mizde, tct.oCrafçılar önümüzde.. Annemi .ın; sorma., 0 beDı;leJl JI 

- Valahi kardeşim; ta.raıım Başımm!p pçcnleri onlara :an- nlerakh, geeeleri riyalanna ""' 

kat'i; hele dün gece o "aşk her latırız: le · · 1 gınyormuş .. 
~ydiı;,, filmini gördükten sonra. "Biz t!; arkadaş, kafam..'Z3. - Demek"Sine.:na o kadar 
büsbütün onu sevmege başla- ~-1lizeli Şabanın gör- el ' ..z .. 
dım. .Aşkın sesine koşan o ka.- dü'.'"'; .. a .. ba sandalı ile Qkya.- ~Alı s~ - Sen .ned.iyorsun Ayşe P1 
dın gibi ben de yarın sabah her nuslan. ~ktık. Falmt tnlih nımcığmı. GUzcl de Ilf mı'! rP 
eeyi te.rked~eğim.. Sevgilimin bize yir oııınadı. Üç gün, üç ge- l bir d- .. ol o ~ cavga., ovu.' nyor, n ·L~ 
kollarına kq.ça.c~.yğım ve bir rily.a. cc Mazruaumm müthiş dalgala· nor, ~c de ben anlataytm; tJ"1 
gibi mesut yaşayacağım. riyle; ~ kudar görülnıcmiş ··!ti bancalar atılıyor, adamlar ;, 

- Kız deli olma .. Alt tarafı .fırtmalarlyte pençeleştik. Ag yor; .helo kadmlann e,rkek]et 
o sinema, hiç hakikate, hayata -.e susuz b'dık . Nihayet bitltiu sarmr..ş dOla.ş olmaları. ~ 
uyar mı? Hem siz daha yeni '5V· bir b.a.ldıt Bayın.'lzadaya. çık::!.- can nu dayanır. Söz :s. .~ 
lisizini .. Annen, b ban sonra sana bildik.,. insanın içi gıcıkamyo~. Ah ~ 
ne da-? Bundan ...ıonra herkesin N8Sll JMC'ft'3rnız mUthiş ole.- de henliz taze sayılırız. ])O 

kine nasıl ~ıku:mn? cak değil mi? çocukh m.:ığaraya kt 
- Bru;bayağı, neden ntana- -HaJdlı:::ıftrı mir .. hic;. He~ ya .. 1stersen bu çarşamba bt'f"' 

~cum, hiç o kadın yaptığın- başhyahm.. 
dan; .nedamet getirdi mi, ha.yatı- ber gidelim. 

, - K&Ç gln sonra.. - Bilmem nasıl <>hır: ~ 
nın sonuna kadar mesut Y~'\- - Ne.~ gUnü; bana kaba - Bir ya.lan da. sen UJ."<illr~ 
dı. .Bu i3in halli ilti satırlık ko- bu akşam baG!ıyalım diycce~rim sun, sa.nemı tuttu, doktora. V 
caya ya:zılan bir veda tezkeresi.. ı ..... .r ... _ da k amma., Jw.ma kalırsa fena. ol- dcceğim; dersin.. Gelecek C?"'~, 
.wtersen sana. o uyayım: maz. n;ı...;.ır.R mal.tim 'U'<'l bir ka" C!"'mb:ıya lmdar elbette ba: ' 

"Vedat: ~ .ı~ ıo ~ 
gün tmw•dz ad:ılan:l.a kalaca- bir yalan uydururuz. t 

Beklediğim saa.detl bir sene- » ............... vtt ğız; tnbi! sahici maceracılar gi- ~~ 
dir boşu bo~una sende .aradım, ~ 

----~------------------~----~-------------" durdum.. ~imdi bu özlediğim ~ 

saadeti bulabilmek için gidiyo- Yeırdda S abalı - / 
rum. Beni affet ve kn.t'iyen a-
rama.. Çünkü ~ok W'..aklara, 
görünmez' ufuklardau daha u
.zaltlara gidiyorum. ,, 

Nasıl filmdeki o aijka tcwaD. 
kadının kaçarken kocasına. bı
ı-aktığı. mektubun ayni dc-ğil mi? 

- Hakikaten ,ayui .. Allah yo
lunu aç>..k etsin .. 

- Mersi .. Gel seni son defa 
o filmdeki kauın gibi öpe.yün .. 

* - Kızını hiç kadına sigara 
içmek yakışır mı? .Hem ~en
lerde başka. yeme tle ic;mişsiıı. 

- 'Ta.bu içtim a.ı."lllcaiğim ... 
Bunun neresin:de a~'lp var .. 
!km bir kadın sigaray: lüks ol· 
mm diye içer; biı' ihtiya~ olarlık 
ktıllanmaz ki... 

Sivas Ticaret ve Sa' 
• 

nayı Od· . ı Reisliği 
betini ka.za.ııdiğını bir daJta. ~ Sıv.ı.s, (Hususi) - Müddet -

leri hiteın bulan şehrimiz Ti • 
caret -ye Sanayi o<lnmnııı otla 
meclisi intihabı hafta içinde 
valimiz Akif t:;ı.idöğamıı ı·iynse· 
seti altında wekkiil eden kom • 
yon huzunmd3. 377 müntehipten 
52 -sinin şehirde biılunma.ma -
sına rağmen 300 müntehip rey-
lerini .aiika ve hcyr.canla.. iati -
mal etmek BOretile ıı"dm sona 
ermi§tir. 

Oda meclisi için St!çilen .on 
dört miintehibisani valimizin ri· 
yasetind& yaptığı bir toplaııuda 
azanın ittifakı ile oda ..mediı:ıi 
azala;nDa Rahmi Çelenkli, :Me-h-

}lat eüniştir. .J 
Oda Tcisliğine tekrar seÇl ~ 

muhitte de..'"in ::rn•gi ve ıneıxı' • 
.n,.iyet ile karşılanmıştır. J{eC / 
disini t.ebrik eder ve mu,..ııff'-
kıyetler dileriz. 

DıwtUJ9110ğl-' 

~ 

izmit Viliyetinde 
yol inşaatı 

t_.: • U!l~~ettl . .ız.uut, (Husna.ı) - , • .-J tıl) 
Molla, müderris efendbrirı :ya- dir. Amatör sporun ynkarıdaki I hangi bir hUSU&t&. yardım talep 

mna gelip elini öptü. Bayır du- tarife göre iki ma.ksrui ve gayesi etmesi gayri -muvafık oldı ığu 
asını aldı. Fa.kat, moDala.r ne olduğuna -oo.za.rruı birinci gaye gibi ama.törlUk ~ah$iyet 'Va.Efını· 
de olsa me~. Jı(olla. galip doğrudan doğruya niilli ve.mem- ela odadan kaldıı:ır. 
çıkmalıydı. lıeket mtidafr.ası ferdi ve cem'i 5 - Bir amatör J.dil.bün i<_;eri· 

Cazgırın, akh fikri mollanın sıhhat ve gUz.elllk gayesi taşı.- sinde bir pro:fosyoncl şahsiyetin 
kurtkapanından mal kal.kbğ:ı maktadır. Ayni 7.a,nıvit:la milli bulunması -vnhdetsizliği, gaye
idi. Mollaya bir f:ımat düllriiı.> büny.e:nin r...hdetiue, tr-.f®lfulün sizliği \iicuda getirdiği gibi o 
onu soracaktı. prdımkandır. Jtlub·m. spor faaliyetinde de im.-

Herkes --ıı "Vll!l"İnA .-a;....,._ ı-- ı-- ~1' lkinci beyııelınile!.spoı- C2.llg - tUacsızlık V'Ucuc'lı getirir. JBu 
ha.na gelıdlği vakit, CaMJr, Kol- m.alaruıa. geiince: Bu da beynel- ı alıWô llakunclall da fenadır. 

Hillasa, t.&yyareeılik husu -
sunda dünva bir saniyesini boş 
geçirmiyor. ve her an bir yenili· 
Jikle, bir tekamftl hamlesile kar
~· Bu nziyette Türk 
Ha.va Xurumuııa. da bilyük va
zifeler ve mes'uliyetler terettüp 
etınek tedir. 

- Bilmenı ::ımınn, b::ı.rıa ay,p 
geliyor. Her ne katlar bizim :.ı:a
ınanumzda da bazı kadınlar si
gara i~w.rdi amma .herkesin 
içinde böyle fosur fosur tüttüre
mEıWerdi. Kazara; sigara igcn bir 
kadın görülse et·keklerin ağu .. 
larıııda "a.teşi dı§Iııa vttr~,, 

diye dolaşırdı. 
- Anne bırak :şu eski kafayı 

'da biraz in$an olmağa ~alış.. f'E.; 

ğer'beniınle beraber "A'Sltlmı:ıı;ın 
kadını,, fihllitıi görmeğe g~y-

med Ba.p:ra, M'ehmed Sarıca, 
thsa.n Karayapra.k, Taci Sıvaslı, 
Baki Güvmal, Halim Çerçil ıse -
çil.mi,şlerdir. Ve buıilar da ru:a. · 
Ja,nnda ittifakla oda reisli~ ine 

§Oila yOllan.nın y~prlmaııııı:ı. t;B 

yük bir ehemmiyet .. enıınel' , 
~: ın.H\ _;;1: • • : .... (ie i uır. ;r.ı.ıv ~ senesı ıç..... şıt 

laya sorm.U§bı : mil.el oleınpiyat meydanlarında.
1 

Çünkü am.:ı.töriin :temiz zihni· 
-ıiMolla, kmf"M!!mdm na- 00., ... ,,_ı-:1..,1 •· b tı · 1 ·~~~~111!!!!!!!!~!!1111!""'11!!1!!!~1 ..-- 'W .,_. muoasc e ente 1 ·yeti vaktinden evvel profesyo-~ • ·-

din. bana çoktan hak verirdin .• 
Ah, -0 ne filmdi.. Hele bir bar 
kızı vardı ki o kadıı.r gl.izel sip-

Rahmi. ÇeAenkliyi ve ikinci o -
da r~ de Baki Gli'veue.l, 
birinci reia vekilliğine Halime 
Çerçil, ilöDci reis vekilliğine 
}ı{ebmed Sanca, beı:;abat .mü -
fettiŞJiğ:iM Balim Çerçil, mua· 
melat .,mMettişliğine 'raci Sı • 
vaslı, koagre azabğıua da ba.§
katip Vefik Güldoğ seçilmiş v~ 
bu sıırtıtla iatihap neticelcnı:ni.'i· 
tir. 

pıla.cak şo.aların ~miktarı ~ 
lUIŞ kilemet;reyi teea.\'ÜZ ed uJCc 

tir. Kaıidıra, üapuarı; ~~oı' 
Derince ve İstanbul ~~ 
şehre vasıl olan noktaJ.arlı ıJ ' 
olarak ya.ptırı.lacaktır. s~,,., 
retle muhtelif .nakil ~ .Jf 
ilet ~hre gelmekte oian ~· 
ve -tozlar kısmen önlen ,,,et 

sıl kalkbıi? • birmil:1etin ~~ t •. '·ev~rlığım nelliğe sevke~ ohır. Bina- ıraktinden e~ gençlik bünye· 
gösterir ınalııye .. ten.ır. Bınaeıın- enaMyh b"r millet sporu öldür- mm de t.a.bribe 1evkedcr. 

{ 
~ 1 YAT ROLAR ı leylı .milli gaye VI) kuvvetli preıı- mek isteı e amaWr te{;lekküUe- 6 - Bizde pı'Ofesyonel olabi

l--...,..""'~.-... ~-..~ ... -.~~ 1i4>~r olursa ,heyneln1ilel gayeyi rin içine profesy,0,e.elleri ..karış- le~ek kllip yoktur. Profesyonel-

• 

Şehir hıza veon.it ve beynclmilel saha- tmp.ası katidir. Bunun da.ha. lik ÇQk mnaz:ıam bir iştir. tn-
Tiyatron da:ı;poru a~ ~~·ade tebarüz et- oo~ın t .. m malumrıarı da v.a.r- 1 giltere ve Amerikada.ki prores

tirmİ§ olunlZ. Yani bir amatöı· d r. Ama.tör sporu kuv-.·etli olnıı·' yonellik dahi .randıman verme-
Temsilleri sporcu nfüli prensiplere istim .. -., ~an memleker.ın gençlerini pro- mektedir. Bizde bir kaç klübU 

'.[epe ~ uıu.-ı Dram JasmtDda den taıinı 'e terbiye ile inkişaf f esyonel menfac..Uer peşine ko9- profesyonel yapsak, bu klüple-
B s M saat ıo.ao da ve neşvünema bulUf~>a beyne.1-ı turacağ1ndan spor ve beden ter rin tema.slan ne halkı tatmin, 

~ E ş A L E L E R mil sa.haya daha kolaylıkla gir- biyesi disiplininden ve sıhhi ba- ne ele kendi ihtiyaclarını temin 
~ımuı: JlemX BsteiRe miş vo muvaffak olmuş demek- kımdan ıızakla§Uracağı cib.cdo edcllilir. 

ı. 

gara içiyoı:.:du ki .. Bu yüz.den 
zengin bir fabrika.tör kıza. Wlt 
oldu ve evlendiler.. Kim dem.i3 
sigru:-anın zararı vardır. Ha.zır 
paketi açmışken sana da vere-
yjm .. 

* Bıktım arbk bu mace.--a 
filmlerini görmekten .. 

- Ben de öyle ... 
- Benden de :ıl Q kailar .• 

Meıilleketiıı imar ve gti7clli -
ğine bUYilk eserler kntıl}t.ıran !Ve 
bu husul& :yardım ve yurdse -
verliği ile temayüz etmiş mtlu
nan .memleketin bu genç ve ~a
lıŞkan t":"VJ.ndı Rahmi ÇeleoW.i, 
münrehiplerdcn .293 ünUn reyi
ni almak surctilc tüccar vo es
nafın bfurilk sev.zi ve muhab-

Vita,yette 1940 da 101,50 1'ol" 
re mecmu tuliiııde .18 ab?P çJl<' 
rü ve -145,20 metro mecJlltl a. e 
lığında 20 beton köprii jtJŞS> 
dilntiııstir. .. _,,.iV 

lzmit - Gölcük şoga.Sl ÖJP~ 
de ol.an GO metre .uzuı:ıJıl~ ~ 
Hisar köprluru ile tsu..~tl rJ! 
Ankara yôlu il.zerindeA- ~ ' 
ve !starı bul köpıilleri de -P 
makta.dır. 
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urk - Bulgar 
ıınla§ması =Telgrafi Telefon v Te si aberle • 

Yunanislanda 1 
harbin inkişafı 

Türle- Bulgari Kıbrıslı - 11 Yunanlı~ar Bulgaristan jlngilizter müh' 
..:?:.-:S-:: Bepmıı.11.a mesi 1 - Kardeşler t yeniden esirler ~ma~ istil~sı bir li~n zap-

, ..... jl 1 i*'İ ..,,adal 
.......... kati Cılfebblla 

nerelerde giri§eceklerini bir .. 
... fi;iJMfıe 4flıenm• mHm)rln 
Jlllr. Diiar tarafta ttaıyaıa.. 
nabt'tni 1 

'ı .. 5 ir• 
vam edattkleıi hkJrzn11ır tılm

diden bir .,,, söylenemez. ... 
vdere entn•nnuı takviye ... 
diğinden de şüphe edilemez. 

ltalya vd mw8'ıll 

M111....-.. ..:;1 ...... lmza/.an.Jı <B"' tara~ 1 inci "'!1114:'4) aldılar arıfesmde mı? feffıJer 
tıacekleri taahhillilne inbfar et- Bu komısyona şımdiden 
.u erek Al• la "8dıııııallll '* ( .. jgafı ı ID.c*le) (30) dan fazla altın evlenme 
a.i~ devi.an. taanu4aa rar vennld1er ve baeka memleket halkası hediye eQilmiftir. Bu 

aa lede mo.tit ..... ..,....,, Jaalel- maksatla (Lefko&e) ve fü· 

0 hbh11 Jlw, lııir rn'dfrt -
'le ttaıyaqJarı Balkan yarım 
•-1111•111 .... mnap. Wıtl
... Çlbıktl heı1ıanıt bir Balbn 
devletine taamu.dan mUetenip 
~ ..... ,. te•ldılt ..... elml 

ulgaristan ,. -"* ,. ...... 
'Cl kuvvetler için kapanmış de
~ BqaıWıua pc1t.,.... 
~ tiymetl '!"1lgOlllMrJa .. 

bir emek f.elkil etmm ıaet 
~elhwrdur. Harict bir yalllllm-
ldaıı malına ı...lecplr ltalpmla. 
ruı~Mrr...,._ 

· lmklnsız olduğu için bütün 
aıı yanmadaaı tekrar sU-

fma k&wpbilir. 1!inaa·'ryb, 
ttiğimis '*1e ... T 7 S 

veaikul .._ helt;1* 
. yaplmıı ... 3 Sie .. 

yırlısı ve fajl n & 3 

icap eder. --.... ..,_ 
umumfyeal 48ılk • 11111-
hWdllııetJeD tr=Cevt• .... 

.ı.r .a.a..ır cım-e, Atideki masol) şehirlerinde rozetler 
mUp1wteJrr tlwiDde mutabık dağıtılmış '1e (Lefk~ halk 
Jralmllaı'dlr: klübündc wrilea tar rıtfteme-

1 - ~ wıe •JgwWan re esnama ifiS) lngilia lira.
her tiril tummlmı ietıillabı SlD1 .... _ i& ...... q' • 
tıarid Jıl~ delil'MS mıştr. 
bir esaaı .ol&ralr. U!lakki ederler. (IJhra) adlı ™ k6ı.rtl 

2 - iki htıklimet llidııirine tarafmdan toplaJlDUI olan J9 
kaTwa • 4oıMm ai5 edede PMIQllF mitecaviz yUnlil e§Ya 
mtıtebuam olup iyi kumpılak ile ~ Hava IWrumuna 
mtinasebetlerinde mo.tebhil yo' •k SlzereW"nan (25) 

ku.r L..:M.. lirası da lr:ome-ttimadı m+A+lfe• «m* 'ft da- -.uu. 
ha .,... Wrir' ~ .. loslwğamuza teslim d'm*ştl". 
mindedirler. BımJawlan balta meı:kQr 

8 - iki h• •• aemlek~ şehirler llalkı saüden vaki o-
leri aruuıdaki ticaı1 mübadele-- lacak tlllııllriatı da, yek&au 
.ı.e, ikt1aadi ~ UJ• ı biJ' kaq t.mi tlulacak olan 
gua alan ammt inkipfı temin ! efY&y& ka1Werek konsoloa
edeeek vMltliml taharriye &- i luğumua verecelı:lenni bildir-

made o14tddanm beyan eder- t-m_i§_ı_erdir __ • -------

ler~ _ w htıkillnet tarateya İktisad Vekili 
matbua~ yazılannda, yeli- ffü• •• Ç k 
.. lpbadesi işbu beyannanwı snu a mn 
• ~u teşkil eda k•kJer• 
1 !' 3 - mütekabil itbnad• tet 1 1 

= m~ Umlt ebnek W. .... 
Aubtada, 17 şubat 1941 ta

rihinde iki nüsha olarak taıızilll 
edilmiştir. 

(Baf tarofı 1 Moi ~) 
oldum. Bir toplantı ~- Bıl
rada bir kaç gün dalı& blaeıa· 
ğım. ve tetkiklerime.--..aı. 
ceğim. 

Unuebetle izhar edilen hakild 
penerlik ruhunu takdir ile 
...,.,. otp!ıeolz ,.ok· lmad• - lllıridye V• 

• ktli '9kril Saraeojıhı kıtfba1an.. 
Üzerinde meegul o.lclqğwılus 

meeleleıia 1>qhresı punok il>' 
1iğl melldleılifir. Bu .ilin • mt .. 
kemmel ldr l8kllde UIJdW:laa • 

TUrklye ile Bulgaristamn sul- Dl Anadolu ajanama IQ l&:lem 
Jau ID1l1n«ua mabadi,te tı1ı' Wt.. et ';hıdk: 
Uaı+llf imza etmıleri bDmıl "Bul zamanlar ktıçlk • 
8aıkanJara da pmil o1lıa, bu- ilepltl' IJU)'ta itler ve Jyilitllr 
-.ı Balkanlan. brp ı..lwlgl yarabnJfbr. Bugün imzaJad• 
lir ... tıııMMul ortadan ımz mittevazl eser de Balkaa

aalklmmıı.ı'8Clııı qiklrdır. Fa- larda yeni karışıklıklara beHd 
s.Jkanlarnı sulhu muhafa· de m8.ni olacaktır. ,, 

- bURBund•ld tttJtu+_., emaret BuJpr elçi8i ltirof cenaplan 
~ Wr bvw!t 1lıtldl ecJeee1i da noktai nuu1anm .-ı amede 
lçm, BaDr•nlanla devamlı bir stı- telhis etmiPmtir: 
Ja1n devruılıılılıır. mlkD"BS' ma... ''Bükfillıetim 1)81'>10&, Bulga-
"8ilat ftilldk'. dlMm :ve Xiir.k.i,e va"ndMi mit 

ım.e,m <>ahit y ALÇIN t.ekabil itimlıt ve dmt'rjan .. 
W e1mı 1ıııu beyamtem :rt im· 
za ettiğimden dolaJı pluıan 
bahtiyarım.., 

Nihayet bariiDFe v.....t Jd,. 
tin bu,ük eiQi ..Namen Mene
~ta -.,.. ... "yakı-
cı bir ~ bavuı arasında e
am -.ar ve uria hir rllsgir,. 
ke1ime1eriyle __, dmjpir. 

iaşe teşkilatının 
esaslan 

dırı1maama ~ " 
Diln, W'tdimaHarda, )'erti 

mallar m1ıı b 1 1 t mAdDri IJa.. 
met Ozbelnr~ .__ Vek&leU 
sanayi tetldk heyeti reisi ~ 
ket Süreyya, pamuklu :müesae
aeler mldürl _.Fahrinin iştirakile ve....., ri,...eti altında bir 

~,.,.Pli"· 
m._...~ Stımer 

b111*ta iktisat Vekiletl heyeti 
teftilipe reiai Mustafa Nuri A
sılı '\ile .nmıtaka iktısad milfiliirö 
Haltlk .8e19oDu kabul ebniftir, 

Diğer taraftuı Balk Banı. 
sı umum muart Ata E\-eim 
de aehrimize gıebıııif • banka 
tarafmdan yapılacak Wnıi&t ill
le me§gul olmağa hl' m1'*JI'. ... 
işçilerin sajltk ve 
şi emRiyati 11izam
Da1111sj meriy818 

11irdi 

Atina, 17 (a.a.) - Yunan or
duları bqkumandanhğının dün 
ekpm Jlelr.ettiği 113 numaralı 
ielilliğ: 

KJtalanmm, meni! muvaffa
la)ll'JIJi taama IMftketleriyle 
diip ... nı lııir QGk .,...larda mev 
Dm:inden cakaap atmıf, 250 
esir almlt 111e mtıhim miktarda 

1 haq> malır.emesi iğtinw ~emiş-
' tir. 

Bomba tanarelerilılls ı.ıgUn 
haıp aelıa._.. hedeOea mu-
Yaffakıyetli tarıwılaıU tlulun-ı 
... ardır • Devrife ı;ezen 

l ., taY)'&Nler.imiz .dör'•ın iki 
1 ndiıl.ii iaomba tanueJerinden 

1 
••w7tep lıir tıefekklle rastla
JDJI ve bu ta~en birini 
~. 

Wi il ... ~ mibakerele
rillıie bulaamuyor 

Atin&, 17 (a.a.)-Atina ajan· 
sı bildiriyor: 

Nevyork Times gazetainln 

mevsuk bir membaa atfen nee
rettiği ileri aOrdtttll ve 1tatya 
ile Yunanistan arasında sulh 
akdini temin için Almanyanın 
YmmııistanJa müzakerelerde bu 
luDduğu hakkındaki haberi res
- "ft bt'i olarak tekzip ede
• Ymaniaten htcm' devletle 
bu nevi bir mflnktwefe giriş • 
mil daiil iit wıe ltaıyanın ken
diaine mrl& b1NI ettirdiği bu 
laarbewmana kadar yani dilpna. 
ımı W1 mallftbiyetine kadar 
dılwaa «Jecektir. Bu karara mu· 
tllılif ber haber ta,ınamiyle ya
Ja telikki edihr>elidir. 

bglUs tayyaNlerillla 
h""'"9M 

Atin&, 17 (a.L) - Yunanis
tandaki İngiliz hava. kuvvetleri 
karargi.hı tarafından neşredilen 
tebliğin tam mebal: 

lngilis bombardıman tayya -
releri 15 - 16 gubat gecesi tayya· 
re dafi toplarının şiddetli ateşi· 
ne l'.8imen Brendizi hava mey
dan• bllylk tıılr mmraffa.tı • 
yet1e 1:tom"9dnMD aı.iller
dir. U.garlar ve rmml binalar 
tlMrinde bombalara pati tlğı 
&örillaiil ve bam yapılar çı
Jg.nJmıştır. Lueretio adasının 

km §llDlldaki sahada QOk pddet
li bir infillk olmuftar. 

Dün diğre bomttudlman tay
yan!Jerimiz refakatlerinde avcı 
tayyareleri bulunduğu halde Ar-1 
navuilukta Tepedelenin şimalin
deki Buzi mıntakasında dtl&
man mevzileri üzerine yeniden 
kesif hücumlar yapmışlardır. 

Buzideki askeri binalarla toP. 
meı 'f"'iM tam isllbetler wald 
olmuştur. ( ........ 1 .......... ) 

tellef bir iaoe ıeşn&b lmnıl
JllUlbu'. Jılemleketin iqe illeri· 
ni tanzim ve idare edec* olan 
m .tetkilMm cümlei wır.aifl ara
..ı.. Ahra• V8 itballt ,..,....ır, 
lUzumlu stoklan cücuda getir· 
mek, ticasetlıantterin 1r.lr nia
petlerlıü tqirı etmek, iter tiirlil 
,..,..lrabh'NJe buhmma.k nr
liır~ l'ekilM biltün :memeı.ete 
..-ı emak w bil ı:a «mert 

Lqinpt aaı. tıembalar 
ıamıwwıesi bugün ftSDl! pr.e- nakliye vasıtalanııın top1anm11 
tede idtipr etmek auretiyle kat- olduğu yerle biişUk bir askf't" 
iyet kesbetmiştir. Sıhhiye ve tk- tecemmuu kampı arasında pat. 
ilBatVeldıletlerince ~ 1eı. 11tır. Banu mMhıüip dli4-
hazırlanan bu ni1AJDnamenin bi· man askeri kıtaları Uaerine ve 
rinoi Jrwmmda il '9l'lerinin ve otGmobiDere ~ ~ mh· 
ilçilere ait ikametglhlann haiz ra1y6z ateei açıJmııtır. 
olmMı lizım gele sıhhi prtlar, Günün en mu~~fakı~etU h.a-

Aıtbra, 17 (Huauai) - işçi
lerin adi* ve .ie muıiyeti ni-

yapacaktır. 

~ •rrvmda bıı teekilltta 
bir petrol ofisi, bir de uilıilıe o
fisi bulnnawıldılr. Her arine 

ikinc:i --·*"· it ytl'lerinc1e -- Rk:etleı+vleı' Wı:i 1'1iısur.a ile 
ri ...ıeıct Jıutalılklaea Berat aramılakl ,.ı lrAriDle 
k&r1~nacak tedbirler üçtinctl ricat halinde bulunan düşman 

' .kallaa ile nalırti)ıe otom:lr"'k••iM 
kısmına&, il yerlerinde it kaza- J18phw pJdMJI lair hümımdur • 

~ mllycm lira mttteda.vil ser
-..ye tabaİll Ghman im .QfilJer 
_petrol ve u.hire stoklan ,.,_ 
..... ~ ı-..uneıı • 
'ft tm h..ta t6mm gtSntüğtl 

lanna klft'll ~uııılmas,! Alınan fototraflar İngiliz tay
meclıturi olan .tedavi levenmı I ya.nail zillin ,.. ...... , i8pat 

•Dlimat etmelrtıealr. .. 
· 2tqyar*i 

Polon1a DzeritlM 

KJsa bir hua mtıbaaıebeei es
aaımda bir a11ının 'llomhardı
man ~ ,.,.. 1Jğntıl-

mıştır. 

- tiiı1I tadbiri .almak .... 
iliyle milktlWtlr. 

- ----------
A'rler, .ffm-dıkj ~ ve o
radan diler mahallelere .airayet 
e' 'ıNr . ._. M1i8e • -lıııilyUk 

--anı _...,... da -6ıılıil ellllllk ilsere 
~-- ...... blltlll eıdd tebb' llarap olmuo-

tllllııııdllt-1 ... 
.... &118 milyea ,., ... o

larak tahmin edllmektA9dir. Bin• 
ierce Mil ............. . 
BmıJar, SU4aw.o pll.Jlnd& .......... ~. 

Londra, 17 (a.a.) - DQn -ge. 
ee Polooyadaki Cracovle-Y. ka· 

dar lngiliz askeri tqyınlerinin 

........ t ta= --- kal. 
dıJdan tahmJn edilmekteclr. 

BIJ)e .. UQ1JI bU'bln ~ .. 
tiRıMnWi ı..;ıaı. a ıWd Gallr • 
cım1t.,.ola'lllkr1' x .. 
dlr. y-. ........ 'dan-o 
zl ile .,_. ar rlll '-'lDMI 
2&80 Jdlomatrellr6 

-------

(BClf tarafı 1 inci aayfsda) 
~es guetesiniA Giplamati( 

muharriri yazıyor: lngiliz tay1are1erl 
reaziye bUf.Uk 
bava hDCll .. 

AıhDan gueteleri, Bulpria • 1 

tanın istilisma Y agoelal')'1lllJ.a 
muvafakatine a~ gtiftDIDe
ğe ba4lamıflardır. BeJ,ındda 
ise "8tün flltima.Uer cidtl' bir raplllar 
randa tettdk edllmektedir. Yu- Kahire, 11 (La) - OıUL .... 
goslav onlwıu ve milleti doğru· fngiliz umumt kara.rgilmmı teb
daa ~ yapılaıeak bir taar- tiği: 

ruu kal'flıiaJIO~mğP.~~-==!' ~ Ye Britııede wl;C 
buhnnıyo r. ~te ~ "'!P.war değişmemiştir. Habetistaıida 
ki Bitler böyle bir taarnm& ~ Kurmukun 14 pıbat.ta dilpıe • 
eebbüs etmiyecektir. Hltlerin siyle Mısır, Sudan 11eya Eenya 
bütün kuvvetleri ve bilhPBBB tay topraklarında artık eairltır 
yamleri halem İngiltere karfısm mf.istesna olmak Umre ~ tlir 
da llulmma&tadır. İtalyan kaJm&mıtbr. 

Timea gazetesinin diploma • Goııda.ra dojnı h3.nklltim1s 
tik m111ıarriri, ıa,utıeremn Bal- t.ekmr ...,_,.,,.. W cö
Gnia- 8ipsetini tetkik edenlk J1aUn ..-p m • dr mda a. • 
~.ki· .... __ ~-

"Bu si t, ••• n .. 1..; .. hl· talanmız lllfudanna ~ _. yase son 5--.- mektedirler 

~~:ay-:~&.ı= ltalyan ~alisinde cWpaan 
..-·-e · \1D&ll -......... kuvvetleri · di · ha nehri hat· 
ai1iz yaı'dımım ~ildirmektedir. tuaa kadarjUD ~Qslıerdir' .. Bu 
Aml yardım havalarda Nıl • arada, Ki ~ muıa 
maktadır. lstedHderi yardı.mm ,... ....... 
mahiyetini tayin etmek Yunan· da alman~~~ lllıri hmp 
hlar.a ait ise de İngııtere ber maJzemesı tasnif edilmekte ve 
türlü yardımı yapmap hazır • ayıJmaktadır. 
dır. .. ..... kal,.. ~ 

Times guetesi bu m\Blıuıebet- ~ 
le4!'1rklyminmuht&aet vasiye- Nairobi, 11 (La) - İtalya 
tini de tetkik ediyvr .,. 'fÖ1I •mar · u ellt '9eti tltbao
yazıyor: rirle ilçlir,.._ ~.,_.. 

hikwnltM. cüllhaiedlleri 1111-
dilmi,m'. Acaba lta1,anlırr mm. 
aham- - mii.dafM hattmda • 
,..~--
•:·ilk 

İngilizler, Ruhr mıntaJrası-.. 
Jlan§ill ve .şimal Dee'rinia J1i1. 
mm çıkı3 ii81erine ft tJir -... 
kit iiıısü Q}ank knDanılmuı -
bnw Rados tayyare meyct.a
llllma ve ukert hedeflerine kar 
il taaırualanm ~ ..... 

O>r' 'ret elti ltılHim lmeklt, 
a..a b: o Ahri tııaaVwla -.. 
hnt }'UdrmlU" _g&mektedir • 
Almnlına )'mi icat etti1ded 

tqy~8818İ1, y.üksek ..... 
i. aWe• ... wuiyetılıe-Old'411 
hatt.i hadef .de t"lldl ...... 
Wdia Mi'zhttı;c l.ieaı 1* aiWll 
FAllat ta)'Jlll'ftliı *ün .... et • 
melli ay--.a .. .;ıJrMdljl 
~ ga.l9e ~·- ..... 
kUn mtldilr? Göri1ımıeıea te)4el 
havaidir! 

Almanlann cemiba ve dopya 
byc1ırdıJdan hava kuve&dıdu 
llilttan baklanda gelen -haberler 
miiteııakıstı.r . .Ancak., bava kuv· 
vetlerinin yer t.iııatlınna bljls 
~ ........... 
mele H dır. 

"Türk milleti eellbi,.tli ldt -.ta ile BritallJ& JatnetieriDin 
gazete olan A1tpm tarafından e&ine gak mühim m.iktal'da iale 
ç&UD8l'te8i &üntl }'4Plaıı be7& • maddeleri ile harp malM1Pesi ı •1 da 
-·- •'---~- s-~-•--a.. "-· . geçtiği resmen biklirılmelQ:adk. z: - -ua ,_.....-. -.a Büyük sahil miidafaa toplan Harekltmin kilJaf tara bat 
hmmaktadlr. ~ +lmaa ıt- dDllD8ll tarafınaaa sapuaikDl kmda malfimat yoktur. 
taatmm BWprllltana .pmoei bıraJnlmJii'Jr. KimıayanıD mB • llalie......_ lf.IJ tr: 
.uıetlJte ~ __,..... • dafaa sistemi kuvvelli idi ve 1D""Vl1 U..iac1mı ilel1en· 
Dlll ilıılllbae WraJ1t alama&. Ba tank tuzalrlan Ue derin bir '3i- mektedlr. 'Keren etrafmdakl 'fn. 

ha kenti tel eahasmdan ~ ... m. Jrunetleri de + ... ı....ıTa& .m. zır bulunmalı)U. Türkiye • etmekte idi". ''uha.rebe J"uba neb- .,..... --"~ 
.ı.n mi8tir . .Asmara iatikametinde ha ardl.r. ri bo~.A -".etmiştir. 

Ve 4ftı1dyenin atiraamM da ~ lJ(~ _ Reuter wlıı:it dMw edıisıor. K 1 ıh•• 
Bllytlk Britanyanm dola Aw. Ajanm,,. .-ta ..-ıt19ki hUQll nalı Gla '-ı •lllıllle glı;;llUer tal..., - ım kaos,...., - muhabiri bildlri,Jor: ..._,,. '*'' 11 Aul!Aı:tlr.A11· 
dır. ltalya tarafından Türkiye, Mısırda çok kuwetlı · bir Po- cak, İtalyanlar, kat1 bir muha-
de her türlü müdahale imkln ve lanya ordusu teşkil edılmekte- ~ k:aıvJqtırdılda 1lalA1' 
ihtimali kaldınlmıştır. dir, Bu oııdunUll Jiivelli Mim- aeıtioema cie bti' oı-tı taWI· 

ta:1dl &lwya liTammı bala dl· ......_ ~'- ..__ 
Daily lf.ail gazetesinin !afya· zütamlandır. Polonya ordWRI - dir. Bu ~- "'~ .-· 

da1d muhabiri ise diğer gase - 1lW1 ingiliz impan.terlıuk orda- ai1e kadar ~ _,.... 'llğra-
telerin tersine olarak Ba1kaıı lan M}la bliyik bir yaııdımm mıalardır • 
vaziyetinde bir aeWı aöJmelt - lmvvet tetldl edeceği iphem - -----===-=-=---
tedir. ra bu gameteye göre Al tir. Bu mhmu subay ve er • 

U..1-ri8tlm& girmeden leri her gün artmakta olup bun- n .. ~..-ı:ı u.._ 
~ ,...__.. . lar 1Pdlonyadaalı w Avrupama fl1Rnj1'1'1:n J nr.p-
önce Yugoslavya ve Tftrklye mll1ıtelif yederilldeki-csirka.mp- kiRsle uzun Ü 
ile anlapcajını Bulgar aUkiı • lanndan kaearak uzun bir yal-
metiae vadıetmieti. Zira Kralm culuğu ve bu meyanda TOMS 
etrafmda toplanmış o1Mı Bul • da<flanm geçmek ,eibi bir işi ba mü tkat ~ 
gar ıvataupenederi bu iki mem- p.mıııla:rdır. Bunlann tek bir Jut'U 
leketin vaziyetinin sarih olma· p)'Wd val'dır: Almanyayı nuıt- ~ 17 (&.a.t - Roo-
dıjmı bildirmektedirler. lfip etmek.. aeve1tin 1ıunai m&ııe.ili olank 

-0aTp "81tinin mharlJe lir son zamanlarda t-.....ı1terewıı bir 
Nevs Chroaio1e pMtesinlb JMrinde M8ia eii•ıil 4lelı bu ~u " -

Saf.Jadaki muhabirine IÖJl8, Y11· :Peloep111ar lcam,pm1 ~eadiğim seyahat yapmış bulunan Bo;p-
DM hududu civarında hararet- aman herkeste gördüğüm yiik· Jr.iaa, ı.,iİll Beyu aan,d& 
li Alman hazırlıkJarındaıı bah· tıek kuwei mane'Viy Din~ ne - Harbiye Narı SHaıon. Bdı.· 
seclerek büyük bir bqhk albn- ..,enin ieMri altında kaldal. Ns riye Nuan Knm, B&lline Nal· 
da "Bulgaristanın bu hafta isti- tinde ve Jıluarda qlaııca talim n !lcqantav, nr.t Nan 
1&- iBtimr em dne okluğlmu" gördiikten SOID'a eı yeD1 1nflis Vlckud ve b1itge direkt&iQP: 
ua3o lliliblan fle ~ha: ~ Po • 
kaydediyor. ionya1ılal' 1:mg8n taıtıe....,. aLiıı ~ YIPlan ıa- kon-

Ayni gar.ete baş makaleeinde tumr 1'ir halde Wm~, 11=ande ıa.. bu111•m11tm. 
Bitlerin 1taıyaya indirilen mil- B~ kadar Polonyalılar Roweueltia aekre'9ri llMiy, 
kerer darbeler ilz.eriu çabuk ZreNu.garJa kareı y.aplAn bil "toplantı haldnnda fU beya
~ ıaecbur Jga' '• -... ~ taamu.da faal bir rol oy- D&tta bulUIJ.bWltuı': 
.. ini w5stenııeldedir. u.mamışlar fakat milnakale Bu *8plab, tim'Mw - a. ·-At.- rBllll • .t hattan üzerinde çok fayc1alı iş- ~ a..a .. 

Sof,.,- ve - ' ler görmüşlerdir. Poloaya 1o • 0~......, .um-,_~ -ıırw 
Wp., 17 (a.a.) - Reuter a- taları WnQaa ._ ltalyu iptit1&1 telbirl.-- ' 1181 aak 

jansı 1:ıtlil1riyor: esirlerinin muhafazaeına t1a 111e- ~ ••=- eıteeek 'buhmu 
lilir .taraftan Bulpriatendpld aur edillnişlmlir. 1111 qüter· lıir..-ıl~ bir tane-

aidlr. .... pro:Wııi + .. ...,; ...... 
Alman hazırlıkla.rı ikmal edilir- te çe'\'!'Hmi§ bir t90fJIDllll ~ -- - ....... .._ .u.-.. -taraftall .da .-....A.. pılMia ~ ...... kadar bir çek•h1Eaı1r 
&Qllllf ....- ~ albna verilmil 26 bin ı sı,.. • teBpit olU9m111 w tatYıe lluD 
mevcudu... biai imim ae ka· a\ri M'bdlzL bir "--'- 111111 rıü 
..a-- .&. ·'-- fırkası »--yı ~ vaziyete JlilWli~· 
\MU"" .a.Ml..U .. _,,_ -ımsta1d1'Pdlonya liva8ma 'lllell tır. 

batNlleıi ~tmda büuıdur- q Mtade ve topçu kıtalM'ı ile A)1!l'le& ..,. ..... D bildl-
WHechr ~ mürekkep bir l"Niği•lli• iloJ;H ıira dU..aJr, 
ıtammyad& 88ll seeMlara C11SP ~ b_eı:wı MrlM P•ı tlllll Bçt •• p:ip 111 ... 

kadar esas ıtibariyle &~ eekBi~~ piılotw da ı.ı.. .aı ikisine kadar denn 
mftAllkep elau Abnan llualluv :Clria. IU'ka gelmekWir. e' w••. 
vetleri son cihıkde ağır bmı· ı-:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~;;;;;;;;~ 
t bnı .,.. Bini kıtaat 'ı. ; 
için nakliye tayyarelen,le tak- 'ediva.; °Lları :• 1 
viye ediimiilerdir. 7....- llilm~.a _ Balen 11.UlllUı,Yada 450 Al· ,_ ____________________ _. 

ama ıtenıamai mevOllt ıaiduğu ı.taDbdl Bı!lııU)ıellne• tap ve ihzar edilQ> tabiW ı lraBMP1mllk ttıa. 
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1111 ~ Bannınpem 
her tarafına dağılmıt buluwmk 
labea t ••e• s ... ...- ve 
cenup h.....,.91& '4<ıjra hare. 
ırea.ı wwılm....,~ 

78 '31.adar kopj'8la ft\ tOO '98J:8k1ı 1ıilıdlt m~ 138M ... .dal 
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Piyasada Balıkyağı mev
cut olmadığmdan onun 
YERiNE 

Hasan Zeytin-
Mukavvidir, Midevidir 

Böbrek, KaraciGar hastahkla
rında şifası vardır. Yemeklerde 
pilavda, balıklarda bilhassa 
mayonezde teraya(iı yarine 

v • • • 
yagı ıçınız KULLANINIZ 

SÜMER BANK 
1
1 RADY~ 

1 BUGÜNKÜ PROGRAM 1 

YERLİ MALLAR 
PAZARLARI 

Müessesesi Müdürlüğünden: 

8.00 Program 
8.03 Huberler 
8.18 Mü.zıt. 

8.45 
ı2.30 

12.33 

Ev kadın 
Program 

* MOzik 
12 50 Hııberler 

13.05 Müzik 
MUz.Ut 1 13 20 

I 18.00 Proatraın 

j 18.03 Ml\z.lk 

18.30 Konuşma 

lR.45 Müz.ik 
19.00 Müzik 

ııJ.3ll Haberler 
19.45 Miızık 

20.15 Rııdyo 

20.40 Muı.ik 

21~"iO KonuS?na 
!!.2.311 Haberler 

22.45 Muzik 
23.00 Müzik 
23.2.'i Prt> !r.'.lm (İlan) 

8480 muna.rab MHli koruma kaouınumn ft!l'dl!i 9Rl.=Lhiycte 
istinaden piyasa için istih..W etUlea her ~"'I pamuk iplikle-
rinin tr,k elden tev"Ziioe müte.dair olarak istihs:U Öhmıw ve te

l! ra vekilleri heyetinin 2 - ı 51 UM ı.ayılJ kanu":wwıesiyl.:ı cm irul
dak 95 numarala Koonllnasyoo hey'eti kaı-.u:ı 15/2/941 tari
hinde mer'iycte ~innişür. ~u karar mucibinee bu D~i Jl&-

il BORSA 1 

1 
muk ipliklerinin fabrikalanndan mUbayaa Vt'I tevzüne mli~c;e

serulz ruenuır eclHRW;tir. T.,V'Liat alf1.kadartara da aynca bildi-
} ril<liği veçh.ile muhtaç olduğu lttliği lıariçtea tedarik eden 

biit:iin pamuklu dokuma \'e M'ISali fabrlkalanna doğrudan 

~ 
do:;ruya. müessesemiz lstanbul mcrkt'7faoe dokumacı Koopo
ratiflt>riy\e el tagihlaruıa da Vitayetlere göre aynca tevzi 
ata memur edilen Ziraat, Halk \ 't> l\lani~~ ~<'.ıl&r Ba..nkalar IW· müesseseru.iz mağazalan tarafındaa ya.ptlacab fi.in olu-

- -Adalar sulh hlkimli· 
ğinden. 
Oın .Mihol Efrcm Oilu üz~c 

bulunan llcy~·lbdn ll:ıcı S:ımi bt-,J 

,- YENi hEŞRlrAT 

Hukuk gazetesi 
ve Ccb,.l sakaklarında 28 numara - Yedi ııenedeııberi Cev.ı. Hakkı 

1 
' 

taj, %,- d - 10 k.ıpı numaralı gayri &%bey taratından Tnrkçe, Frımsızca ' 

aellkulUn mr.denı kanwuw 591 ınci. ncşrcdUmekte olan Hulruk gazete -1 
maddesiııiu Utinc:i hlu1WJ\a t.evfllıtaıı, 

cd . ·"'- sinin dördilnc:Q cildinin 47 - 48 numa 
satılmn&n."l ve mtuay • ı.ın ıı1u1u ... -

ııran mırnsçıtar 1U1tSıııda icrıu;ııın Juı- ralı nUsbalan zeoehı llllDnderfocııtlJI 
,,_ ü 1tıt far etmiştir. 1 

ıar verum~ r. 
Gayrı menkul: 2 - 8 - 10 lmPl UJC TııtbSkat lwmında da ~lı ltarar-1 

kiltük, Hı j)Wt.a, 87 ada, ı pi&ncl nu- lan, knnun ttthlennJ lhtıvn eden I 
maralı 715,00 metre murabbrunda 1 bu illnı gazetesini okurtanmu.a tav-, 
bodrwn ve z.cmln katl:ırı kirgir ve llye ~yleriz. 

birmci katı abpp bahçeli bir C\ d:r. 1 Q&••••••••ı:m••Lll;ı 
Bodrum katında ı.cmmJ çıru döıeli l 

bir antre, b1r oda, l>lr mu\bak., bır 

klmıOrlilk, bir hel6, z.cmln kaundaltl 
anıttde dört oda, bır salon, bınncı kat l 
ta bir antre, dört oda, blr salon. bir 
1nutbak. hclll ayrıca bahçede bir mut
bak. blr çama~rlık, bir saı·ıuç, bir 

90 

Londn 

17 Şubat 941 
A.çrlıı o• 
lc-.pa~ 

1 Swll.ıı 
New - Yort 100 Dolar 

a .24 
132.20 

Cenevre 100 Jsvlt>. Frc. 29.ti87~ 

Attna ıoo Dralu'al o.gıın 

Soba 100 Leva 1.8215 
Madrid 100 Pt:çcta 12.~:>75 

Bel.grad 100 Dinar 1.17~ 

Yolrnbama 100 Yen 11.137~ 

Stokbolm 100 tsvec P-..nnu 81..()05 

EM-. Ve Tettvll•t 

Ergani 20.05 

• 
YIKICILARA ı 
Klln buhmdulu mahalde ınşuata 
bqlanacatı lçın ahşap bir luıll
~e dükkln.ı yıkılıp r.ııkaT.1 :sau
lııcaktır. Kiremit. camlar, tah
ta kapılar •e çerçeveler ye
niden kullarunay-.ı mfümllbr. 
Bir miktar tuğla da \•ardır. ls
ıeklilr!rtıı "'VENi SABAH., ıda· 

re memurlutuna her BMbah 

saat ondıın an ikiye kadar mf\
raacaatları. 

kuyu st"Ci duvat"l,uı ve Cebel llOklı -1 
lauı ~lulır merdiven ve muhı.elif 1 
ciDll 20 aded meyVe ağacı •ardır. j 

eenedenberi Isvtçredt, 
başı tutan: 

MARVln 
1#1-..- DOKTOR ... ..._ 

Heyeti umumıyesıne 4295 lira lo7- i s t •Kadın - Erkek Kol 
- takdir olunmuştur. 1 aa 1 . . 

Delliliye, ıhale pula, yirmi ac -1 C-ep - Yilzük 

nelılı:. tavll. bedeli mUŞteriye Aittir.ıosman Şakar ve Şk 
Verct. ve belediye nısumu bedeli ı 

llaleden ıctı.z.11 olunur. Müzayedeye Müessesesinde 

Tevfik Akif Ayışık 
Oah!U Hat:talıklar M ütchasaııı 
Beyo(ilu Permakkapı lmıım so
kak numera 28, plizardarı maada 

aaat 14 • 18 • k:ıdıır. 

Gece mOr::eaatıarı da 
edılir. Teleto": 43905. --

kabul 

lıftirak eda.~ll vanster hlsseleri 1 
ıdsbetinde pey sürebilecek üst ıaratı 6 T A K 5 T T E 
IQa yüzde yedı buı;utu rusbetindc pey aatıhr. 

1 w • == o-, 
r "Yanı Sabahın,, akçam vermeleri veya milU bır ban-ı Galata: Bankalar Cad. 

tanm tenıınat mektubwıu ibraı et- 47159 Tel: 4l378 

meJerl muktezldir. 1 Beyazıt: Üniversite cad. 28 
Birinci artırma 18-3-941 t•mhmc Kadıköy: bkele cad. 33/2 

.o.adll salı günü saat ı4 den 16 ya 
kadar mahkccme koridorunda ıcra ll••••••••••••d 
olunncakb.r. Binncl art.ınn.ıda kıy -1 dair olan idcllalannı e"'J'akı mQsbite-1 
cnetl muha.mı:ncnesının .Yillde yetınşi be 1 len ile birlJkte !Un tıırihındcn ltıba
sıni bulmllSa en ÇO!t artıranın ta:ıhhO - ~ nihayet on beş gOn uı.rfındıı bl} -
dü baki kalmak üzere on gün daha dtrlelerl lAzundır. ADI takdirde bak 
uzatılıp lktncı nrtırma 28/3/941 ta- lan ı.npu aıole sabit olm.ıyanlar aııtıo 
ribfne mü<"'.Jdıf cuına gunü ayni ma- bedelının pıtylaşm:ısındnn hartç ka -

hal ve snatt.:ı ıcra ve en çok ııı t.ırıuuı lırlnr. Daha tazl:ı malômat almnk ıs-

ilan fiyatları 
Kr . 

&~bit maktu olaruk 750 
Birinci sayfada santimi 500 
tkinci ,. ,, 850 

Uçüncü • " 800 
Dördüncü" 
Beşinci • 
Alhncı " 

• ,, 

100 
75 
50 

Dı.~ı kauycsı yapılacaktır. tiyen va!'1Slerin IL1n tarihinden iti - '-------------. 
tpotek sahibi alacaklılarla dl~r baren 20 &Un :..ar!ında açık bulun -

ll11kadarlaruı ve ırtiıak bakJtı sahip.. durul:ıcak artırma şartnamesiyle !J40/ 
&erinin gayrı menkul iızenndeki hak - 19 numaralı doıryada mevcud vcsnıki 
bnru ve hususıte faız ve masrafa görebilfl':eitles'i liln olunur. 

Sahibi: A. Cemeleddln Saraçoğlu 
Neşriyat Müdürtl: Macid Çetin 

Basıldığı yer: (H. Bekir COrsoylar 

ve Cemaleddln Saraço(jlu mett:aasıı 

Maliye Vekaletinden 
Dantelsiz bir kuruşlukların tedavülden 

kaldınlması hakkında ilan 
Dantetm btr turuıJuJtlarm ,.ertae dlınteill Wr ~ ürp tC 

pl;rasoya k.lfl lllikt.arda çıbnlm11 oldutundan dantellh btr kur\ııluklarlt 
11/Mıırt/Ml tarihındeu aoan tedavülden Jta.ldırılınMl kararıa,tınlmıştıf 

D.ntebiz bi.r kuruşluklar l/Nlaan/V41 tarlhlnden itibaren arUk ıedavfil .. 
ınt,yecclı: ve bu tartbteo itibaren ancalc bU ..,. m6ddetle yalım mal safi 

dıklarile abnhuriyet uem. 8anUm fUbelıerince " ~ Mer~ 
Bankası fUbela bulunJM7Gı ,Jerlıerde Zlıut BenkMt pabelerincıe tabuı edil 

lebileccktir. __ .___ ... 1 
Elinde dantelsb bir turuflulı: IJııa• •lana ııa.llırı ~lclarDi 

COmhurtys Jılel'kez: ve Zkut Banııtm.n ~ Wl ettirmeleri UJıf 
olunur. c903lb clllJla 

~.-..ma ....................... - ..... mPi 
TÜRKiYE CÜMHURIVETI 

~--------1941 IKqAMİYFLERİ -

1 T. İş Bankası 

Tasarruf Hesablan 

1 adet 2000 Liralık - 2000.-Lira 
3 > 1000 > - !000.- > 

2 > '150 > - 1500.- > 
4 > 
8 > 

35 > 
80 > 

300 > 

500 
250 
100 

50 
20 

> - 2000.- > 
> - 2000.- > 
> - 3500.- > 
> - 4000.-
> - 6000.- > 1

1941 Küçük 

1
1 K RAM j YE p LAN 1 Keşidcle"T: 4 Şubat 2 ~a:rıs, l Ağus- 1 

to::, 3 lkinciteşrın tarıhlerlnde yapılll". 
~.....:t1:ı: ww v;;cs~aw::ıı::a:www 

ZiRAAT BArtKASI 
ICurulue Wi!ııt: 18al. - s-ma,..ı: 100.000.000 TOıı1t 1irul. Şube ve 

Alana adedi: lM 
Zfnıf ve T1oarl het' -ı ııı..ta1 •M ..... 11. 
~.~ ......... ~vwtyw. 

Ziraat Banktrsmdıa lı:.umbanıb" ~ taArrUf heab~ en 
». 50 lJraa bulunanlara senede 4 defa ~ kur'a ile apfıdakl 
pli.na p. Omuniye cblL '-cutır. 

4 ad.et 1..000 Uratılc 4.000 L.Wa ıoo aded 50 Urahk l.080 Ura 

4 • .oo • r.ooo • 120 • 40 • 4.800 • 

4 • ao • 1.000 • 1to • • • LIOO • 
... • 100 • 4.000 • 

DtKKAT: Hesaplarmdakl paralaT bir sene lçhıde 50 Uradaa aşai:ı 
dO~lere tln-an\lyt> çıktığı takdirde % 20 fa2laslyle vertlecıektlr. 

Karalar meaedc 4 defa ı Eyliil, ı Blrindk&nua, ı Hart w 
ı Huin.n tarfhwrinde çekilecektir. 

lst. P. T. T. Müdürlüğünden: 
Jclarftni% münhal!ıtına müs."lb,aka ile Wt mektep meamu wya 171 ok\lt' 

J'llZ&r müvez:d almııcaktır. 
imtihan U/2/IMJ salı j(Urı.ü .eıuıt 9 da Be,.otlu P. T. T. binasındaki kUrf 

Alonunda yapılacaktır. 
lmtihan• pebilmek ıdn taliplcnn uatıdaki yazıb vesaikle birlikte CJ1 

ıeç 2412/1941 pauırtesl .ı;\lnü akşamına kadar mtldürlilk ıdarl kalem mua
melit lusmınaı blu.ut müracaat c<11-rek isbnleri.ni kaydeıtirmeleri llln olunllt• 

ı - Tahsil vesıkası dik meldep mezunu obııı,Janlnrd&ıı ~ okur ya" 
zar olduğuna dair ft9Uta, 

2 - Nll.twı tez.kerewt 
1 - HOanOhaJ ltllıdı 
4 - MahkCım:yut.i oJmadıtınıı dair' "IWdka 
5 - Aiı k~ğıdı 
8 - 5X6 eb'adında 7 adet fotı>ğraf. (1119) 

.::...::::.:========================-::::--::: 

Nafıa Vekaletinden: 
4-4-941 cuma gün il saat 15te A nkıırada na!ıa vckJlni binası içinde ma1%eııı' 

müdürlliğU odasında toplamın mnlzcıne eksiltme komisyonunda "5450" Ur' 
muhammen bedelli bir Rdet torna, bir adet kolonlu makap, bir adet dll t4 
destere ve ıki adet pılanya tezgahlnnnı.n çunıra istasyonunda vagonda tcS 
lim şıırtlle montaj masr-oifı VPklılete ve montajı müte:ahb:de aid olmnk Utll"' 
re açık eksiltme usulile mQteahhit Tl:.lm ve hesabına eksiltmesi yapıla~ 
tır. 

Eksiltme ş:ırtnameso ve wfcrruatı bedelsiz olarak malzeme müdürli.iJ~ 
den alınabılir. 

Muvakkat tMninııt (-408) lira (75) kuruştur. 
İsteklilerin muvakkat teminat ve &-ırtnameııinde yazılı vesnlk ~ 

birlikte ayni gün saat 15 de mezkdr koınicyonda hazır bulunmaları ııızırı" 
dır. "910" "1174" 

Dedi. Heiif de sustu. Çocuk-ı 
lar ile hayvanların seyrine dn.l
dık. Ben hiç bırmıu yanına so
kulamıyordum. Çünkü kaplan 
ikide birde müthiş dişlerini gös
teriyor, ayı be~i gördükçe ho
murdanıyordu. Maymunlar üze
rime sıçra.mağn ba.5ladılar. 

- A öyle şey olur mu? Da- 11••~-m~ın:illtı:o;;m.e=-ırm•miE!.:.BilllEJC3e~a;i;;1111'&11Ell=:tmıE•-•am:n::m•m•~ 
ha görmediğimiz bir çok şeyler 

QU --~ 
kama aldım. Arkamdaki yükle - En küçüğü de.. 
gene çocuklardan fazla yol alı- - Benim paramla alman i° 

Bu seyır de bitti. Yavaş ya
vaş köye dönmek zamanı da ge
liyordu. Hayvan çadınndan çkı 
bk. Sonra büyük kıza: 

- Sonra? 
- Sonra hayvan geldi, koyun 

lan yiyeyim der iken çukura 
yuvarJa.ndı, bağırmağa ba.§la· 
dı. 

- Sonra? 
- Sonrası hayvan yakalan -

mıştı. 
- Çukurdan ruual ~b.rdıııız ! 
- Bir ip ile. 
- Kaplan ipi yeneğe bl • 

Jaşmndı mı? 
- Ne münasebet. 
Herü gfıy1- kaplancıbifoa dair 

maJ(Wıat v~. Seyircilerden 
biri: 

- Nafile çenenizi yormayımz 
m&yö: l{ıtr!an nvına dair olan 
lley"ahatnaıne:eri iy~ce okwna -
mışsınız. 

- Artık köy~ gidelim. B~ 
görecek b'r ~y kn.lmnrlı. 

im. Kız· 

:~Ôyleamınak~~geçk•· 1 Bir ça gıcının seyahati 
- Zaran yok, ben yolu biH-lll.l•••••um&!mmnaıım•••• 162 _,;v•• -a 1 7 

yordum. Kih nğır kfı.h hızlı n- kcrleıin hepsini o yedi. 
dımlarla yürüyorduk. Öteki ço- Dedi. 
cukları da yormak işime gclmi- Bu esnada madam bakkııl "" 
yeccktı. Çünkü sonra bunlar da dasından çıktı: !dıt 
yere oturarak: - ÇocUb'un çikolatası ile ; 

yonun, sen de biliyorsun. Geç 
kalırsak biraz acele acele yüıii· 
rüz. 

- Evet.! KUçU.k loz yol yü -
rüycmiyor. Gene benim sırtıma 
mı çıksın. 

Ha.<jan çocuklara lft.kırdı an
latmak kabil olmadı. lstcdiklcri 
tarafa doğru yüriimeğe ba:ıla -
dılnr. Bunlan kalabalıkta kay
bederim korkusile takib etmek
ten başka çare bulamadım. 
Sioiruı her çadırın önünde dunı
yor, asılı olan yazılara ve re -
simlere bakarak ya: 

- Buraya girelim. 
Yahud: 
- Burada görülecek bir şey 

yok. Başka tara.la gideJim. 
Diyordu. Ustamın Yermiş ol

duh"l.l paradan beş, on fenik an
cak kalmıştı. Halbuki rnrtamın 
sigaraları ile madam bakkalın 
sip~ş ettiği rnak&nt.la.rı aln.a
yı unutmuştum. 

Hele kfiMlk çocuğun cikuln -
talan. Bütün biltOn aklımdan 
eıkmışb. Neden sonra bunları 

hatırladım. Büyük kıza para 
bıt.tiğini, evden istenilen şeyleri 
almaciığımızı söylC'dim. K·:r.ın 
umuıunda bile değil, babasın -
dan azar işitecek bendim. O: 

- Madam ki para az kaldı. 
Onunla da şeker filan alalım. 

Dedi ise de ben razı olmadım. 
iplik almak için bir dükkanın 
önünde durdum, herife iplik o
lup olmadığını sordum. Dükkfuı
cı: 

-..Hay hay Mösyü ne renk? 
Dedi. 
- Beyaz. 
- Kaç numara? 
- Kaç numara olursa olsun. 
İpliğin numarası olduğunu da 

yeni işittim. Herif bir takım kir 
li ve tozlu kutuıarı karıştırdık
tan sonra iri bir makara çıkar
dı: 

- Buyunmuz Mösyö. 
Dedi, ben BQrdWll; 

- Kaç para? 
Bir tanesi on fenik. 
Ooo! Pek pahalı. 

- Bunların fiyab bu kada,r.. 
dır. 

- Daha ucuzu yok mu? 
- Var amma makaraya sa-

nlı değildir. 
- Zararı yok. Ustamın ka

nsı evde boş bir makaraya s:ı.· 
rar. Bunlar kaç paraya? 

- Beş fenik. 
- Onlardan bir tane ver. 
Dükkfıncı elime kalın, rengi 

bozuk küçük bir demet ipılk 
tutuşturdu. Bakkalın k11J bunu 
görünce: 

- A .. Annem bu kalın ipliği 
ne yapsın? 

Dedi, bP..n: 
- Senin aklın ermez. Bu da 1 

iplik değil mi? 1 
Diyordum. ÇOnkü öteld ma ~ 

karadan alsam u...crtama sigara 
almak için para kalmıyac~ktı. 
Usta,m pa.,.yırdan erken avdet 
etmekJiğimizi söylemişti. Fakııt 
iş_ işten geçmişti. Ustamdan iyi
"'' bir R.7.8.r 1'fteceğimi biliyor -
l · ı. Kabahat bende dP.i:il ya.? 

- Biz :ı.rtık bir adım ileri gi- tediğim makaraları getird1 

Aısız çocuklar her yemışçırun demeyiz. 1 mi? 
öni.indo be.'.) on dakika vakıt l?e- Diyeceklerdi. Diye sordu. Bakkal da: 
çinyorlar, her çadırın öniinde (n.. batmadan evvel rlük - - Hani benim sigarala.r? . ., 
saatlerce duruyorlardı. Güneş ]{fmdan. içeri girdik. Küçük kı- Dedi. Pantalonumun cc~101 batmadan evvel köye varmak zı bir tarafa fırlatıktan son. - den panayırcının bir ~~..ıt 
için hızlı yürümek lizım geli - ra: sarmış olduğu Eıfjyayı mae1Al""" 
yordu. Şehirden dışarı c;ıkar - Oh! Amma da yonıJdum! teslim ettim. . . ~ 
çıkmaz ben adımlarımı açtım. Dedim. Ustam hiç ses çıkar- - İşte, dedim. 0.ikuınta 
Çocuklar adeta. arkamdan ko- mıyor, bir crwııklnr., hir heni maada hepsi içinde.. -
şuyorlardı. Biraz sonra küçük gözden geçiriyordu. Nihayet: -Çukulata nerede? ~u~.., 
kız gene: - Ökiiz gibi 11n nefes alıp yiyecek? Paraları kör bo~";,. 

- Ben gidemiyorum, yorul - duruvorsun? Dükandruı içeri indireceğine çocuğu düşÜilseı 
dwn. virdigı-·n vaklt akşamlar hayır din ı ""'' 

Büyük kız: ~isun usta demek yok mu? 1.fadam bakkala gocukllJ.Jnf. 
- Aman bacaklarım ağndı. De<li. parasından beş parasına e1 s Ol': 
Paul de : - Ha! Ta.marn sıramdır! mc<liğiıni, zaten pis boğaz ·~ 
- Ben böyle at gibi koşa - - Neden sırası değilmiş .• cuklardan öte beri yeme:k 1 ;!' 

marn. Sana f'rkc:ı g<'I demedim mi? bana hiç bir vakit meydan it dJI 
Dedi. Anlaşılaıı çocukların ü- - Onıı <'orııl•la':1nn sor. nuyacağmı anlattımsa da k~ 

çil de yorulmuştu. Lakin hunla- Çocuklar kabahatl<'ı·ini söyli- bütün bütlln hiddetleniyordtl·cJ' 
nn il<~ünii birden arkama ala - '"{''Cklel'imi anlar anlamaz Pa- Hele elindeki kağıdı a,.çıP. le' 
mazdım. Bilyiik lnz Pavulc> : , 11 : içinden bir demet kalın iJ?h~ 

- Müno.sebetsi~lfğin lf·.. ı - Baba! Fderik b<>ni ezdi. bir tek sigaradan b..aşkıı bsd~ 
yok. Ko<·n adanılan sırtıı ı, ·• · · Tlfll, ·~:ıb~u~ıa Ustümee vıkıldı. göremeyince hiddeti son• ıt • 
cak dc<.::ılim ya. Biraz hı-:.1 . ·· • B·iyiik kız: · ceyi buldu, ipliği, sigarayı { 
rU.viive....liniz. 1 n·ı b h s k • 1 .3 1 t'"" ttı ı-u ,.,, SPrı a a. o ax ar.,a a ı:.ı a : . .Ar} 

DPdim. K~ lnzı naçn• . r-ı bi 'İ :ıt gibi .ko""hır<hı (Arkası ,._ 


