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Yunanistana 
~apılmakta olan 

tazyik 

Ankara 
Beyannamesi

nin akisleri 

Trablusgarp- Bingazi 
'I'- ...... 1ıım1s Türk-Bulgar beyan· 

... ......._ p1n ..-. Ba, namesi dünyanın her ..... ....,.. .... c taerlahı 
..._ edJMlll, Jallld ..._ yerinde memnuni· 

30 Yıl evvel cereyan eden 
bir kahramanlık destanı 

~ ........ ...,._ ı k 1 d 
Ur ki • da gak -" dıeiMr. yet e arıı an ı 

1 Sofya, 18 (a.a.) - Efkln u-

y mmniye ve akpm gazeteleri 
unanhlar lıu,.mn p- i'Urk _Bulgar dekllrsyonu ile 

rip filtJmatommm hiç lllJ8llUl olmakta devam ey.lemM; 
tereddütsüs reddederek vatan- Bulpr Barieiye Naan tedir. 
lannı bir kahraman sDıi mücia- B. Popof HükQmetin organı oAaa 
faaya kalktıktan aoora, ltal- T. k B J ''Dnes,, htuisateıı diyor ki: 
hıııan topraklarmdan komıa.- ur - u gar "Bu deklarayon, fevkallıde 
la muvaffak oldular ve Ar- ehemmiyeti olan bir diplomatik 
•vuııuk dağlarında pJebeden Beyannamesi ftSikadır w bunun mesut neti-
lalebeye yürilmeğe batl•d11ar. eeleri yalanda kendiahll göster-

llarWJe v ...... 
llld ........ 

Türk - Bulgar 
Beyannamesi 

lliç beklenmedik bu Yunan mu- mektezı hali kalmlyacaktır. Bu. 
-Vemet ve zaferi btıtün harp Bulgar Hariciye Na· Belkan memleketıerinüı bütün Ulus gazetesinin neş· 
'-rinde müessir OldU. KilıVerin ~-Ll.H-t.......: =--ı- etmek Ulu~ 
a_. b b IC&CUUu.uuccİ ~ 1 Uw.411& rettim makale -.ıeta kolu kanadı Jmıldı. Ar- zırının eyana engelleri ortadan kaldırmak ve ... 
'avutıuktaki mağl.Qbiyetleri ta- Sofya. 18 (LL) - Bulgar • iJi koDlfUluk mftnvebetlerini Anbra, 18 (&.&.) - J'allh 
~ eden §imali Afrika be:zimet- jaD8ı bildiriyor: idame eylemek azmini bir an Blfkı Atay JUinki Ulus gue
lert ise İtalyanın biltiln btttttn Bulgar ,.. Tiirk htıktmıetlııiri daha tebarüz ettirmektedir. ,, . tmiMe. ''Bulgar • Tl1rk dost -
~yetini ka~ e&- tarafından müşterek beyaıma,- Dnevnik guet.esi df.Jar' kl: )ağmıllll J1tDi bir ftSik••,, bq-

laep oldu. (Sonu qyfa 5 sü 4 te) 80tN aayf• fi ritwl S de> (Boıw aayf• 5 ri. 1 de) 
Almanya. ltaıyomn banıu~.......,-------------------.;_...----__;;..;.._ ________ -:----------...;.;;..-------

~~=:!1Akdcnİzde ltal- Yeni Yunan ·Demokrasilere 

1 ' 1 _.,;"""' • 
__,,. ,, J .... > /:". . . 

, 

~. Fakat onun tama.men • •ı h / • d • • Tra.blwagarp müeahiUeriıuım nida jandarma yUzbapsl 'l'evfDr. yumda Kilisli Aslan ~ 
h'e aerilmiş bir 11a1e gelmesi yan ıaşe gemı e- am esı yar ım proıesı tailm göna yer11 kıtaat - Yazısı dördüncü sahifemizdadir -

~~~;; ri bahrılclı 29 ltaıy.: tayyaresi iyan~lisinde İaşe teşkilatı Beşiktaş Lig Şampiyonu 
"8cia, MUMOllniyi .. tutmak -•• düşürüldü 
~ederdl.ttaıyaya ~ H•b8flat•ndakl galeyan Amerika rardnn itin layihası hakkın-:=- tananleri w Gestapo gittikçe tlddetleulyor ••nntır, u '(L&.) - ıtater harbi de göz• ahyor 

~ =:.: :...=: Kahire, ıs ta.a.> _ Yalml =·.:=··~ - ~·,=~t.t~k.;ncl'!t da yeni tafsilat 
~ tt&lpJI fU'ktUl JncDm mmıml ..._., Ywn lllli ı.nıatt 1111.ta baa Jll'OJllbdn t.,uıcla mu.- .An.kara l8 (Hu.usl) - faee 
~ s"•nın tebllil: llma1 ~ dılftm • ._... ...... projenin bara- telJltil&tı llyihuı Heyeti Veki • 

Almu.)'BDDl Ha~: Babel ftt.. n -A- ntJi ~ B. r-..- leden çıktı. Memleket.hı !ate it-
c:iddl anekler ~ faaliJetleri netice- melltedir. Yalms ~mm- fllDlan ~: Jerinin muntazam, idare, miira· &~;!c:;~:· 

~--- 1ıı1r ..,... ' bedi- mide ltaıyantar Oojjam bölp- •twnı1e 1*> lllk4Det am el- Bbi harbe ~ ola --.;_. 'ilüPl •'-* '.l'iearet 
.mde Dup1ays w diğer mü.im m,.tld'. bile Am.ibn milleti ~ Vekaletine merbut ft Ticaret 

4Jmacoama W* a bııdıen brakollan t:abllJ'8 ~ Din bitin llll tld&WI tıapca Din J''"'"'•ena lll'IMede etmi- Velrilintn dlnktitJaile cahla· 
._.,kısmı ygnanhlenn manevf &. _,,. 6 *- i iti) (S- ...... 1 mL 1 .. , =tirim!::.tery!~ =•~ ~ :.ew::~ 
~ Jmmak ---'- tn Amerika ~ umumiyeainin Jdlitı · · birli-· be'_.~ · ....,,__. .._,., lstemed·iini - ıaee 18 gı ıvo.&ı ~ 
-~eclildi.ileBu ~· --~~~- Çok mu·· hı· m lçıuata.ıg gol'& umum müdürlüğtl fiyat müra.-

11&8YIK •lreinis. kabe müdürlüğü matbuat, mu -
t.."L.._ -.-: Vermont bftktmıetini tmud1 hasebe at illeri. levumı, evrak 
~ lrıoJay~ Ay- eden Olmhuriyetçi B. Austin di- doaya w fifre aervislerindeıı ve 

~~-~ ~.::~ •..::: eı• r eser fer bir ua De hararetli bir mDr villyetlerdeki U.kilitta.u mü -ı ~ u. muYau.wı-- a.,.... nakapdan 80IU'IL 
11elllU"et eJtma rekkeptir. Toprak Mahsulleri 

~ .,.cfrdlJderi tüdbıde Mk.,t cl8ıpntlf bir dtınya barptm de. Ofisi. petrol ofisi ticaret ofisi bu 
ıv tecavn. müracelıl ...,m milmden de beter bir şeydir., de- t&Jk11Ata bağlanıyor. laue iş bir 

-... ---'"' olacektL Eski Dahlllye Nazırı cllği ama blttnn meclisi bl.yWr )iği heyeti lılilli Müdafaa, :Mali-
t ... .._ • ...._.. 1 ~ bir he,ec:an irapWn.)fbr. ye, tlrtısat, Mtbıakalat ve Zi -
~ bir möıldetteabmi Yu- B. Austtn aözlerinıt ....ıan reat VekAWJeri mümessille-

......_ tbıeıinıle pmllrok>jlk ft il-ve etmiltir: rile Ticaret Vekilinin tensip e-

'-kerf bir kanpk tu1ik ma- Re•it Reyin Hatıra 1 arı ~ harp etmek Zllftll'8ti ... deceği daire emirlerinden mu -
'evruuıa phit olu)cıiuL ltal- T .ı o1urm harı> edeceğis. rekkeptir. İage umum lılildilr - Şun ._ ..._ Ost 
h Ue Yumntetan anmnda mUı Bu aCWer hayretten Wa" IUğü memleketin iqe ihtiyaçla- 1*1'1DDlf - eyiiliCUlan: ı'R!'8dea ve ta. 
~ pyiaJan ~- bir l&6tJa brıplanm-s fakat nnın icap ettirdiği tekilde ithal, elan itibanın Yavuz, il. Ali, İbrahim, s.bri, Rlfat._ 

~-.bu --~..a-- •'"-. Yu-- Gaz_._miz istibdat, cllnleylel ıocaıanndan Jropen al - ibraç stoku '" tevzi lelerile Jlti8eyhı, BalD, Şükril, ş.ldr, Baldo, Şeref. Yazısı 4 cUde 
-..ı--.-u _...,,...,~ e~ IC&.llE:: kleiar 1111 dkfttu ihlll. etDdltir· istihJAki tanwjın ve tedvir eder. ---------------------
yı barbe kan1bnnak. ıun- ~ vn1yet1erdeki iate işleri ftkA- SABAHTAN SABA HA: ~bir koridor ile Seliniği ve Meıratiyet Ye Mü- Fazla mesai Jetin vilayetler telkili.tı ve ın -

~Wtluğun bul tan.t1annı t '-- d • l • d mm göreceği Mir teekillt tara· •ki k t' ~ bavadb'eri d9 ayni areıu: eYJr enn e Ankara 18 (Hustıtd) - latan- tından yapılır bu teşkilit için 1 1 a ve Beri ine ~ .1----· tqaDakt&r uh lif "b• balda sular, elektrik, tramvay ı şubattan 31 mayıaa kadat 
4ar. B"~"~-:::::_- maJrsat m te mu ım illerinde tt.ç saat fazla ça1ışı1ab; art edilmek ttun 160 bin ıtra 6 d • d • • 1941 
't11a .. _.~~~ ~ -.:....a- Jeeeği H~ VektJeee brar - tahsisat verilmiltir. enız e gore 
lıit--wuarm BW&naU --AUUC mevkiler iıgal eden Jeabnldı 

~~ ... == eski dahiliye nazın HARP 'i~gilizlerle yeni bir geçen harp de bitecek, 
~,-~=·=a 1: Reşit Rey'in batı- VAZiYETI tıHacaberr~=~~~a.~~-

__ ,__ ralanm temin et· •-.. .u.Jf§' htıcum ft _._.._.mu- lizlerle .An.karada ymi bir tic.r 

lhıleJla cw.w Y.&LÇIN meie muvaffak ol- Arnavutluktaki ret anlaşması müzakeresi cere-

~ s *- 1 •J harekat. tetkik :°m:::!umiı::!: 

tazıım mı Hatıralar 
4lAT0RK0N SO YIL 
t'IEL SOYLEDIKLERI 

1t1r .. ..._. ....... U

:::- hlLUilms ,... • --
......... , t .... 

~--- ........... ....... ~ ............ s-i-
~ ... ........ 

muştur. n.l.IU.- v-a.. ~ 
llllld ~ Naan -.... if y AZAN: eden bu anlaşma müzakerelerine 

Tarihin bir çok glzll kalmı, noktala- E••ltli G•neıwı ait esas1anıı, lngUtereye gitmiş 
. k K. M. bulunan Lord Gleen - Conner 

rını aydınlatacak olen bu ... rı pe tarafından korporasyon merke-

.,aklnda neşre başhyaca~ız. .AnlaVldlolda: zıtedir·n~ .bildirildiği haber verilmek-
" Yunan bqkumandanhğmm 

BÜYÜK
MÜSABAKAMIZ 

resmi tebliğleri, mevzii çarpış- Yeni anlaşmanın dün Ankara-
melarda 250 esir, ganimetler ·da imzalandığı, Ankaradan şeh-1 
abndığmı bildirmektedir. İtal- rimise gelen haberlerden öğre-
yanlann. Klisura - Teped~ nilm~tir. Bu malların bir kıs-
len yolu imtidadınca ve ~ mının ise Cenubi A.frikaya ve 
pedeleıı şimalinde, çekilen kol- Avustralyaya sevkcdileceği is-
larmın İngiliz hava kuvvetleri tihbar edilmiştir. 
tarafından bomba.landığuıı da ., , ,,· . i . . . . • 

• ••1".s:• ajanslar ya.ydılar. E s T E T . K 
d • •b b l k Dağlık arazide, bir cepheye 1 Hu 11e11e llal'bi wtbmeyl göze alu Jl•n"'lf1- aaeuıuu Cumartesi günün en ıti aren aş ıyaca karşı girme hareketi, bannma ....._ ......_ .....,,. 

olan müsabakamızda okuyucularımıza imki.nlen vermedikçe, teşeb- Filozof Rıza Tevtıaın bu Almanlara göre harp bu sene lerini aöyleyaıler olduiu held9 

takdim edecegı"'. miz hediyelerin listesini büa fqdah '*' wauç vermif çok mühim makale bitecek, İngilizlere göre biraz da- Alın•nya bunu remıt dilleriyllı 
,,,..,,,._ aerlsinln ilkini 3ncU sa- ha uzayacaktır. Ancak harbin ilin etmielentir. 

beşinci sahifemizde bulacaksınız. (S-• ..-. 5 .. 7 de) hifamizd• bulacaksınız bu seneaen fazla uzayacağmı 2.() lırincMm.n Hitlen. _________ _,,,ı----------------1111111111 ~-------_,, 1M-.ıM11111--.ıRııllıll-.ıııMj söyleyea tngilirler ıaJud fikir- • (Sami__.' 9ii 't.l 



ilim Köşesi 

Mabmudım bir sürgün avı -Rami Kışlasın- A.a .y-m n Gumruk,Beledıye oopera .. ı-1K9t~nbezı sakl~yan Keşifler ibtiralar 
daki askere kara gözlü, hokkabaz!t, sazlı b.n sına taşınaca- f e e hl A v ı hır muhtekir ' 

.. meddahh bir helva ziyafeti.. ğı doğru değil ının ma ut yag arı yakalandı ~~:!ıı::m 
latinaah eden : REŞAT EKREM KOÇU - Dün de bir muhtekir -eı.n. • ._. ~ 

Dün bir af(.şam gdZCtesinde ı-

- 6 - ycnı posta.hane binao;mın üst Belediye heyeti teftiş iye mış, adliyeye verilmjştir. 
katmd<ı bulunan adliyenin. bu Bu, Aşirefendi caddeeinde 12 

8 
-

20 
birillei ~.: l =~~~= ~~ binaya na?.anUl daha geniş ve müdürü dün izahat verdi numaralı dUkk9.ııda lcumq tica-

,._ d:ı!ıa kullanışlı olan Sirkecı reti yapan Armanak Şeluırciya-
Ayın yirmi üçüne lmdar a. hisi okundu. Bir güzel cemiyet giımrük binasına taşınac.ağuıı İstanbul belediyesi memurlar dığım tahlil eden kimyageri de nın katibi Aram Hamparaom -

'ft1ar gayet IMif gitti. •'rp= - oida. Dualar edildi Şehzade Ab kooperatifinin imal ederek pi- vardır. Bu kimyager mamul yağ yandır. Aram Hamparaomyan 
lan tevhidişerif oluymda.. Sut dlilmecit efendi ile A~ sul- ve bu sure 'c hali hazırda ayn yasaya çıkardığı yağlar dola.- lanıı tahlili neticesinde forın\Uii kendisine ait bir ticantbaDesl 
dokuzda "Menbaizafw,, namın- tan da .,__., e-.t.ı--. bulunan hukuk mahkemelerinin ywle yapılan ,neşriyat ilzerine ne uygun olduğu takdirde satı· om.el._ halde 

88 
to ketim.,_ 

.,.... .... ~w. de ayni bmada yerleştirileceği belediye heyeti teftişiye müdü- şa arzına mtt.aade eder. lmaJat-'6" P ...,.. 
da üç anbarh sefine denim in- Cuma ı "mbğl EyGp camii şe- yazın_.,.._ idi.' rii ve kooperatif heyeti idare hanede aynca kooperatifin me- lamıt ve bunlan erincle ...-... 
dirildi. :e.diph bu _......,_ dfinde oldu. Suıtaıı Mahmud ••.ıu.a müdürü Samih TürkdniP!ıın u.u sul bir müdürü de vardır. Bu da .IDJlbr. 

HaJl...ı..l müddeium·-mM.. -o- -bulundu. A'Y'f! yirmi clllrctauea x"mhk J'Mlllindea eoma Eyüp uU&&y u.&U&A&fjW beyanatta bulunmuştur: umumi kontrol ve idareyi tan- Fakat Aram Ba.mparacmym 
....._....__ bu keyfiyett.en hiç haberi W- "-Bu yag-ıann formülü Sıh zim eder. Bütün bu mürakabe bmılan -.+....ı104 gibi -ntr.....1r f;-günü, havam k>eJm i™W te Bezined11• uata, ,-1._ git- -~ 

3 
.__ , 

bomldu, bu gıeee ar ,.gm. KJi1 tiler. lunmamaktadır. Dün bu huam- hiye Vekaletince kabul ve ta.ır kapalı tenekelerin formüJe uy- -.-+1 .. satmag··a vakit bn.....,,an 
_ __.._ a... k ~· · · - bır' .. -1. .. ...a... dik edilmiatir. gunlugunw u temin için yapılmak- .r--

la etrab zilQ'ade ~-- · -=- Cmıaaıtıml gftnil baft sisli ta enoımnı goraı ~ Kapalı tenekeler latttnde o tadır. Eğer perakendeciler ta- İl haber aiınmıe ve dün yakala-
Jlmhk resmi lafla cemtiwJe o&- lıli. PadipJı sad ve fiUı' w keş- şımıza, latanbul milddeiunıtımisl formJl mevcuttur ve sıhhate rafından açılıp kanştınlmış nara.k adliyeye teslim olunmut
du. Padişaha sakız tatlm tat - tlgibara Di1aa.1et ettiJıer. Boğaz Hıkmet Onat bunu resmen tek- muzır olmadığı da vekiletin tas yağlar vana bmıun mesuliyeti tur. K\IDl!lflazo müsadere olmı-
dim olundu. Asker talime de - ,,_~ -- •-öva. ~ ...____ zip ettiğini •yJeyenk demi§tır dikile aabıttir. İmallt daima tabiatile k~an. racidir, m"at-ur, , 

-·1~ .--aa ~ "~ .......-~ ..... - ki·. Sıhhiye Vekaletince tasdikli for En kat1 netice gerek imalitha-- ~ .. vam cdıyorda. -• "'""8n ettiler. •---..3--
~ bir mWe uygundur. Bu huswı mü- ne 'Ye gerek satı§ depOıacı-.uıı.u 

... 

Bu a.y içiDde havalar -alı. lrapa 
dı. KAh yağmurlu idi, kih kar 
yağdı. Aqmdan hl'* Mk.e
ıimisin nuereti için t.Mlaiıtite -
rife devam okuldu. 
Ayın <1ok\U:UDCU gllıl .._ -

nede bir aded aetiDl8'9 TM'l8 • 
sas olundu. toplar atııdı. Ertelll 
gün ddetli bir riDıgir da kılı -
lada bir kaç ocak bacası yıktı. 
Kulelerde kUJ'IUD)ar aökilldil. 
b§lada. olan askerin, 809Uğun ıPd 
detindaı halleri mupül oldu. 
"Asker yat:ak1a.rmı get;iniıı!" 

diye fenmm olundu, ,atak P • 
tirmeğe rohsat çıktı. yataklan 
olmıyan ukerlere miriden ya -
talr verildi. Biraderim fstanbu
Ja gidecek okla. Ribpnn tici -
dctindeD atla gıtmeğ8 emaret 
"1emedi. Anha getirtti. Aya OD 

yedinci sak günü hava gbeldi. 
Sultan Mahmud eekt. Oll b • 
dar apa Ü9 ~ çaJdl. KBçDk 
Çekmeceye gitti. Bet Oll ... 

ördek, ku ve t&918D ftl'JIUll-

lar. KJelaya gece -- iç - -
Ollkta döndüler. RaNıie ..ı., -
aım. mibdad, dftlme,nm1 ber -
be.d eylesin. A.JJll :Jtrmi birinci 
cumartesi güııU, letafeti hava 
olmakla yirmi bdar ath w JÜS 
ka4lar piyade ile Büyük Çekme
ceye gittiler Aaker de talim -
lerinde devam ediyordu. 
Ayın yirmi betinct gönü ba 

kullarına bet bin Jr:urue ihsan 
buJurdular. Banlar llıÇlk gi -
derken aym yirmi .... irci 
gecesi kar yağmıe. SU-hleyiıı 
ilemi ]car ile örtBl:mlş 5ördltko 
Padişah Ayuağa.ya an git -
ti. :e.t de iJsaber gOtürmC 
için aramaşlar. o uda kaza 
bahtundan bu)mı..,..w, O p
ce Ayazağada kübla:r. 

Aya .-mcu sala - olan 
teriıidişerife tehzade Abd8l -
meeid efendimizie Atı,. sultan 
tqrif ettiler. 

21 - ~ ikinci kAmm 1821 
Çareuaba - Cumarteml 

Çarşo.nba gUnti Pediph 1Ur 
mi köyüne gidip geadller. Rece-
bin ikinei kandil ........... 
ki camii eerifte MltlıJ'a lftaı 
ene!, :meDkıbei replıl ..... 

eni Sabah 
.PONB ...,.,, 

Tlrlll)Nt ...... 

emMl.IK MIO K• 1791"""' 
• AYLIK 1IO » 1419 • 
1 AVUK 400 • .. • 
1 AYUK ,_ » _, • 

• ..... 1M1 ÇARfAMllA 
et • ...... uee ...... , .. 

.._.41,Ay .. VllMl-K-.. 1M ..... .. ....... 
111 T.G ... ..... ... 1UI 11.M "-....... v-. '"'-" 

1!.00 uı 11.27 Eunf 
17 .... U.JI 5.19 Vantt 

DiKKAT 
.v ....................... y--. 

" evr•k 11ef"dll81• elfUllMlıl11 ... 
MuftMH Ye b ... lanft ~ ......... 

- Ml•Y1 MIMr • ; .. ..._. ....... 

Ben cı. beraber idim. ıtır "- Ma1twıu+s b&yle . te- tea<ıdit tahlil rapor1ar11e cıe alınacak nümuneıerıe tebeyyiln Matbuat Balosu 
:rabunma f\. ........... aut ııe k1§- yi kat'iyıen diıPjmnernlftir. Şim- sabittir. etmektedir. 

~ u-ır- diki yerimi•hı mıemnunm. Va İmalathanenin temizliğine ve Yukarıda hillisa ettiğim bu 
::..---.~ ~'-"~ .. lıir~ kıa. dün~ 8dliye ~ llJçilerin sıhhi dunımlanna. ne- izahatla belediye kooperatifi 
---.& -r- -.. - we + .... -.....m. .. reia -w....ıı... baide ~ zaret eden bir doktoru olduğu yağlan hakkında yapılan yanhe 

Basın Birli~ tertip etUil yıl.. 
hk baJo önümüzdeki Cuauırtmt ak.

pnn Taksimde Şehir pzl"<"'mc!a 

'Yel"ileoektir. hldiJer. Seru1r.er pq&Ja hazır- ~ W6/PI'"' --ti.. .ttim gibi bir de yağta.nn iptidai mad neşriyatın istinat ettirilmek is-
. · 1 keci gümrük bh n gı · delerini ve imal edilen miktarla- tenilen esaalannı aydınlattığım 

lwn bir evıe dıt bemııi misafir LlUriJı ziyaretimbbı m•kaadı nn formüle muvafık olup olmar kanaatındeytm.., 
ettiler. Burul Barutbaııeye d k l=!:k mahJıem.-:pin ==---------.JA. • .;;.......a... 0 __ • .___ sa ece ıw;a-.-
ı.jb --.&"'6...._ ~ faa}i~ni tedciJl etmekti. • 

Balo akfamı.. cnmlı saı.ı. .,_ 
kmnı da gazinonun mutat .,.Operi

lılri iç.\D serbeılt bulunacaktır • 

namı Necip efendi uıim bir zi- r~- Al manyaya Patronlarını 
1 Jlllet verdi. Bir aut lı:adıılr 0 

- 1 HALK EV LE RI 
tmdak. Yemek ,._n.. Sut ae - yapılacak yaralıyan 

POLISDE 

Jdz buçukta briyedm llareket 
olunup Karabunm tarafında 

oian ormanda av ba!Jlpdı Saat 
OD bire kadar gemiler. Jıliralay 

Büaeyin bey bir bti7llk geyik 
ftl'du. Eıte.i gOnl dıg .. avı 
tesarladıklarmd bir kaç kuş 
wrduktaıı aonra k6J9 d&Jdü -

ler. Yine azim tekellftfll ziyafet 
oldu. Ağır yataklar 4'ölmdi. 
Ancak gece siyade 8fJlt bir ru. 
ciı' Çllap fırtına oldu. Erte8i 
gln kar zi,.m Nlırinıdan 

6'giln MI W .. D'zz h Kal'-

3l'flde, --~ i!pr .,. beg 

-- sut kadar betlmwli Su
lulepll'en ile atlara m.&. E-
fee'i•i:ci•• 

Korferans •h t • •J 
F t_. ~= ı raca ışçı er 
1 - 20 - 2 - l.9il peı eemi>e AJmanya ile Türkiye arasnı- Dlln sabah P'atihte bir yarala-

81Çakla yaralandı 
Taksimde Valide çcşmeıd cad 

desinde 63 numarada otuna 
Meliha adında bir kadın, diln 
yemi§ soyarken elindeki bıçak 
dtlşmüş, ayağına saplamnıştır. 

Kadın Beyoğlu hastahanesine 
bldınlııuştır. 

günü saat (18) de Evimiz aa- da bir müddet evvel Ankarada ma vak'ası ohnuş ve Çırçır ma.
lonunda müe ve tarih 1Uhemiz iııualanan 21 milyon lirabk ti- hallesinde 15 numarah trikotaj 
8.za91ndan Eftalettiıı Telmler ta- cvaret anlaşmasınm 19 mily°7n fabrikasında çalışan Abit Ye 

rafından (btanbuJda.ki tarihi liralak ihracat kontenjanı ta- Sabit adında iki amele patron -
sivil mimui e.erllri) ~ mamlılnmış w bu ı:nilrtar içinde lan Kemal Adili ağır surette 
da 1-:- ~--"-w.. --:•~~;... ,,_1 ........ a1--..3- Cezaya çarptlanlar 

uM .--u-- n:a.u~ua Almanyaya mal satacak :ihra.- .r----us-Ul.l"UU""· 
~-- Ka. -··- ba .; .... ;1....ı Dün de reyrüsefcr nizamlan-2 - Tlirkiye anat ..----,.- catçJlann aabf hissderi a.ynl- vp, p&&.evmu& ~ ı., 

• ıyı' • ..... 1' .. _ .. ..3.ı..ı---· ileri' ...:ı-•- na nuıo-!ıyı'r 28 şoför ile eksik leri mezwı1an cemiyetinin se- ....a:ır ~a.u..IAIA&.LU& ~ --

n. 1ı--4'----•--,;aA_ 1·ın·-== ~ · ~•n- ·.,,.;L-o;_ da a---'- w çamur gibi ekmek çıbian ~www --~ Gel'i1e kalan 2 milyon küsur ,,...;..a l~& .... yanın -..: uv 

21 - 2 - 19U cuıııpa güllü aaat llrabk ihracat ıPAV8SlJDD tevzii mumdan çıkm'flbr. 6 fırıncı cezalaııdırı1mı. 
(18.3()) da ıs llWe s.bri... -. elim~" 80Dl'aı .w.. lki amele pa.t;roJll&ııN bir,. D•"'•rl•rı ke•ildl 
rü Bayındır tarafllıdıuı ftlil8 • hol 'fteant " Sanayi om.. hayli dövmU., ve ağır surette de Altınbakkalda, 26 numarada 
cektir. l4eYmu (Mekaniğin tat.- salonlannda bir içtima yapıınu.- yaralamışlardır. oturan Ali adında bi.riai aün • 
bile sabalan) dır. · · 2 mil liralık Yaralı C'Mrahpaşa basta.ha- vtnin camma elini çarpmlf, da-

Her iki JIODferama giril 8fr- tir. Bu ıçtıniad~ yon . 1 nesine kaldlr.ılmış, Sabit ve .Ahit 1D8rian kesilmi.,.+;:-. 
ibncat konMmJ&QJDUl tacirler ~-ı.-1 .. - lardır ...... Aı.li MJ llıa 8Ul ef• 

1 

• Uıti• besttir, 1 ı-..-uDllŞ 
N e ine dn,,,en atılan mal · • 

fellıai"'8 ,..ı mepttatnu ta - Yakalan- k.çakç.... Diı8petleıi \berinde ~Ut Şehir MecHalnan dUnkU 
Yarasından fazla kan kaybe

den Ali baygın bir halde hasta
haneye kaldınlmıştıT. mamea ımsd•11lr 'kle"" ya - Gümrtık muhafam ve zabıta ve esaslı tedbirler alın.mJltır. toplanllsı 

Jmı lali&,. pldilr. memurlan, dün, Tahtakale Ke- Bu man.r fUD)ardır: lstaııbul şehir meclisi dün Kürtaj suçluları 
.35 - 80 ldDci kAmm U29 hapçı hanında Seyfett:in. Meh- toplanarak rumamesinde ~ 

e..ı- -Cuma met ve Cemal adında ~eroin Barsak, balık'"' komerva, de- cut meseleleri tetkik etmiştir. Geçenlerde, Anjel adında bit' 
i ._..._ -1r .. 1--. ""' balmumu naıoA..,_ peynır· kadına. klirtaJ· yaparak çoeugwıw ~ ...W.J.a.. .. denm ecli - kaçakçısını suç üst llllM ı-- . .., ' r-r-u- • Bu arada 941 yılı belediye ma,s,. 

~ ~--... mışla.rdır. Buıı1a.rm tu.erindc • Huırlanan tevzi listesi, taa- raf ve teklif bütçemi bütçe eu- dü§üren Tünelde, kadın dok -
yor. Aym )ll8dinci eala ..... u- roiıı paketleri bul11111DW}tur. ı:ı.. ... rn--ı.. --- alaA'--.:ı.-.- m .. a-j cü.merıine havale olunmuştur. toru Saib ile kendisine kürtaj ker1ris bir k~ '-zrtahk Burulan ı. .... 1r .. bir hafta ka- U&IL ~ ..-:'"' -.-w 

......- urlan kama verilecek ve tasdiki mu~ Mecllll cuma günü toplana • yaptıran kadın birinci sulh ce-
•ltnwti 8liJd.ı' okhı. Va zan- dar evvel. muhafaza mem caktır. za mahkemesi tarafından tevkif 
m,te miNhur ~Um .-ıe - ~~bir= =.: akip faaliyete geçilecektir. Tramvay idaresi olunmuflardı. 
rildier. Klhamdüli!Wl rmoo - kalay bc:mrlarken ~atanan l MAARiFTE tatimatnamesl Evrak dördthıcil sorgu hl -
1-duğu Pili ç:ıbuuh Yaban- Tcodor, hm adındaki Bulgar- _ İstanbul Tramvay, Tünel ve kimliğine teslim olunmuş ve 
a hastahJı imi. lann muhakemeleri bftmil " fti l lnelrtrik işletmeleri Umum Mü- dün mamunlar tehliye edilmiş-

31 :ı..;....: u.-.. - _ ~ _...... kendileri aJtışar ay lıapia i1e pa- Mekteblerde te Ş er dürlüğil e8IU!I vuife w +....,kili-
,..,._., AAllUU "' ...-- __ ~ı..6- JH • ' ~ lerdir. 

"'·--'".......: _ "--.. ._ ra ceP91W maua- •- 1 fll'- lstanbul orta tedrisat okulla- tma ait talimatname hamrlann-
~ ~ ~,..._ di ra.k ~"""''- lis' sevkol Tahkilmta gayri mevkuf ola-.a.-~ .__ .. __ ~ı. r. nnda teftişlere bugünden iti- ~ mec ıne un-
~-~ ~ -..6ua. 1 MM~ .. 1 muştur rak devnm alwıacakbr. 

-... '--- ..a-- etti. •=mıan Teneke tan atı bu'ell başlanacaktır. .....~e- ===·========-====== === ==== """ ™ ~- ...., t __ .,.__ rill teftı§ mıntakalan tesbit o- = 
b:ıYbidişalfe ._ olundu. )ıfuhtellf wnaalarda Mı&.._ ıumnuttur. Tefti§ler esnaamda, 

n.....a: .. nh na_,. ........ " o..-..: hn- reOmı rncml+etimize pien tc - · ·-a--laş- Yakalan"'n mtıhtak·ır x ~ r- &ww. ~ nekelerin tewiatı için Ticaret bUhp .. a zam göımeaı -.ı && r --- ~il = :;j:j":~-~ :e! ~~ ~ ~~~;1c!t~~ ______ u_• _____ • __ _ ' 
laya döndüler . .K.l§laya awdet - tir. VeJrAletbı ba emirleri Dm- Qlb&Jeeıtlrtır. A d 1 1 b f f • 7Q 
1erinde lbrahim pıpden bir rinden u..te tettMma -.... aar1p bir 1s1atlst1k na o u u ir a ci re me resı 

nacclctır. 
mektup gelip Kozlıcada eyledi-, Dün. t.enlatl orgUme ,._. Öğrendifimise göre memleke- k f b f k • t d • 
ğl muhaıebeda eti\..-- beg maksadı ile Mıntaka 'ncaret tin halen 280 bin kilo teneke UrUŞ an asma Sa ma IS e 1 
wAıııA- fazla telefat vmd'st.;.i. Müdti~ salonmıch; bir içtima Jıeıvhaya ihtiyacı vardır. Halbu- Fiyat milrakabe bül'OSU, yet Ohannesde aradığı mal-
7- -""'6· t :da -U..3A- ki muhtelif mınanlarda gelen Oh Aı· 
-1 kaçanlardaıı mpW n esir ya llmıılJbr. Çtima .lllllUUC • --ıt-- -:~-- 28 bin kilodur, İhtikir ile mücadeleye şid • }arı bulmuştur. UO!les, il' 

~.;...., bildiri__. ltabbim lüktell. birtitten, ticaret ~ _...a UM&~.ı. dctle devam etmektedir. Bil- dülvahap 40 - 50 top baııma 
---"&- ıva- dan ve sana.yi birliğinden bırer Yani Okullar ro, bu milcadelede daha esas· çıkarmış, fakat bunlann 
hııır bü» biır:i manwr ft mu- mümessil bulunmuştur. lı hamleler yapmak ve muh- metresine '10 kuruş istemiş -
affer eylellin .. Awin Ayın oa Toplantı eımasında bilba898 Çatalca., Silivri ve Şile köyle- temel bazı yanlLr;lıklara. düş· tir. ls pazarlığa binjnco ve 
lı ı'ııd --.mı. gtiail hava konserve .-yiinbı ~ ~ ?U!de inşa olunan yeni mekrep- memel~ i.;in bazı ithala t c..-::, a- tacir !st.cnilcn parayı venne-

._,. _ ihracatuml. petrol ft t.enzin lerin 42 tanesi bu sene içinde aının maJiyet fiyatlarını, mer yince Ohannes, ıunlan &Öy· 
bina yumup.eh. Kader erime- sevkiyatmuı gerekil bulundur - tamamlanacaktır. ci birlikten sorm~tur. Bu !emiştir: 
p baf'adı Padişah kıtladaki duğu miktarlar vesair ibti:y'llÇ- Bu mekteplerin resmi kiişat- maliımat geldikten sonra her _ Bunla?' zaten yazlık 
ubre helva pişiri1meaini em- lar Uzerinde görilşUlmQştllr. lannın bir kısmı 22 nisanda bir ihtikar cünnü mcşhudunda mallar. İlk baharda Jrclirseıı 

kısmı da 19 mayısta açtlacaktıt. ileri sürillen maliyet fiyatı hem :~ 'stediw· k 
--.: Belvamıı ta·----- 80D - H K muna ya--'-- ---n·f Müdürıu··gu·-- tarafından şer~uı, sana 1 gm a -
RIMol. ava uru .--. --. yüksekliği iddia!:ır1m•1 ne dar veririm. Hem bu mallar 
ra kuJlap kan.gQs, ~ med - yardımlar tutulan bir istatistiğe ııasa.ran · dereceye kadar do~ru oldu. başkasının. 
dalı w lntklacı t.aınmlen geti ~ Js1rom>v7 _ Ku,.....ıldmı: izin alan öğretmenlenn %27 si- ğunu anlamak • ~ ona göre u..nun :\--rinc keyfiyet 
-~ _ _.._ _..._ ... _ '--~-- - ...... ..,.. ~ nı· kadınla +,,,.,t.t1 etmektedir. ka k dah kol•'' ,,._ uu ı.u.ıı:: 
~ --· -- ...-- eg Cemiyetimhe yapılan yardım ~ rar verme a .. .J .,.. milrakabe biirosuna haber ve 
lendirildl. lietesidir: lhtllla yapan iki lacaktır. rilrniş ve Ohanncs, çıkarıp 

1sak Koh- Limitet ..n.ı..eti Büro, memw ları, diin ye- .. te d. w. 11 i t d. w • 
QU 9UA memur • gos r ıgı ma arı, 8 e ıgı 

1000, V_ ... __ biraderler 300. niden bir kaç ihtikar cürmi.ı f la r t ·ı . t 

' 
1 

a.u.ı..u Şevk Salihoğ!u Kızılay merkezi umumi muha- meşhudu yapmışlardır. Bun- az ıya ven meymce sa -
( MLJT e F E RR K ~~~ro: Pılidis et300, Yaeet aebe veznesinde mtıatahdem iki ıaroan biri JUı.tırcıoğlunda =~ ~=g~=~ur!.0~ 

Konferan• 
&yog'lu 1Jalkevind6tr. 
1 - •1211941 pettembe gil 

Dil aut 18 de Evimizin Tepeba
fllldaJri merkez bi0 HMde prof. 
Kemal Emin Bara tarafından 
'"İstanbulda Tiyatro,, llleftUnn
da milhim bir koafm vwile
cektir. 

2 - Herima p' ...... 

Abruneel 297, Yaeef Yafer memunm, vezne evrakı üzerinde Ohanncs adında biriainin Y3-P fikan adJfyeye teslim edil -
250, tkt.l fstanbW '1rbıti 250, tahrif ve sahte aenet tan?.imi tığı ko,rçıakik, bir ~.ht1ikar vak'a- miştir. 
Mehmet r.ti ve Hayri Terui, sıdır. a şoy c cereyan 
250

1 
Yako Armira 200, Kamil- aaretiyJe bir miktar parayı zim- etmiştir: Bundan başka, yerli ma.-

yas Hıristidil!I 250, Mihal Noko- metlerine geçirdikleri tetkik Abdill\'a.hap adında bir ta· kara fabrikası sahibi Sala· 
- ,..';.h, -~1·~ .... 1 .. -1-nn• n ..... ..:-~ c. cir, Anadolud2!1 şehrimize mon Kohen (ma' ara ihtika-laclis 250, Asadur Karagozv!">'"" .uıın. ......_ ~-- u...:.nuc 

250, Robert RU9il0 250
1 

Alim lltiddeiumumiliğine tevdi edil- gelerek basma, pazen ab1 '1.k nnd.an), David Kamhi (141) 
G ~ . . . . istemi$f.ir. Tacir, müracaat kuruşluk lwıcuğu 300 ku-

Uğur 'V'e llU8tafa tlven .,,.,.,. mış ve her iki memur de. te~ ettigıw· bir çok mag~azalardaıı T"m::ıt.an sabnaktan) -ı.aıaıı-
Lazaro Franko mahdumları 200 talriba • ~ J.,. 
Ahmet Ata ~ıl!u 200, Melı- edilerek haldarmda · ta 

1
.._ {yok) cevabını almış, niha- mMŞlardır. met lılmatqlia 200. Janmll}hr. , ____________________ ,,, 

D 

Dintdl ~ tamamlı • 
ya1mı. Taafiy. ectilmit hidroje9 
ve azot mabWu yüD 75 dlll 
ful& hidrojmıi ha'ridir. Ad 
muldıaYiyabm art•11wt iglıl 
yüme 25 miktarda ful& ... 
ll:mm vardar. Bu da ya fa>ıtl 
gu teftsetından veya mayi h# 
Ya fabrikas:mdan elde edilir. 
Yöme 10 hAdlojen yüzde altmll 
uot w ytnde 25 karbon mo • 
nolrsidi ve yüme be§ kadar ~ 
ban diobid ve metanı ha.Yi o
laa fakir gu ha?& ~ 
bir kaptaki .lmd derecedeki krll 
üzerinden han. cıereyam pçir • 
melde ekle edilir. Kala aıa. 
dan sevk edilen han. alt taba • 
kalardaki kokun ka.rbommu "' 
larak karbon dioksid haliDe P 
~r. Kok tabaka1armdaıı geçeP 
kan bu gaz '* obijen kaybed9-
rek karbon monaksid haline P
çer. Karbola :aııanolmid De dittı' 
gulu çıkanlmca geriye saf 
hidrojen ve amt mahlatll bila' 
Bu mahlutu 8'l ganznden Çl ' 

kanlan mahlıate ~ sdJI 
tetik amonyak için liZllll geilll 
mahhıt temin edilmtt olar. T9' 
hud ham su gazı ve bam tad 
gazı muayym bir nisbette bil" 
lettirdikten sonra karbon eli • 
oksid ve karbon monolmid -
nhr. 

Bu hikiye Alman l.l1mJeriıll 
dm Hoberin bulmUI oldııif 
(sentetik amonyak) usu1DzıiW 
Alman milletine yapmış o~ 
hizmeti göstermek için yad 
miftı. 

Gerek cliDktl- Ye ga elma _. 
llai gilnkU makalede ilim adaır 
!arının harp i§lerinde mm.ti• 
yapm11 oldııklan biifilk hliıhJ 
lere dair bir iki miBal likıC • 
mit oldum. Şimdi bu misalkdr' 
bir iki dUa ekleyeyim. 

Geçen büyük h&rpte Ska;jf. 
rak deniz mulıarebeEindıe Al• 
man topeımmıun muvaffakıye • 
tini gören 1ngilizler bun m t1P 
bebini, Almmlann Optik ~ 
deki muvafakıyetlerine bam • 
letmişlerdi. H.arpt.en sonra to 
gilizler Almanların tatbiki or 
tiğine ait biit'ün eserlerini ti 
cüme ettiler. Londrada bir df' 
tik mUhendialik vuheıti ~ 
ve kısa bir amaııda optikt.e J1 
man1ardaıı belki ileri gi . 
Bu faaliyetlerin netieeaini bil 
gün bir kaç vesile ile g&iiyo 
rot. 

Büyük harpte kullanılan bit 
ron tekimW ede ede 
gün (echo saudding sistem) ar 
eliğim.iz aksi savt veya e,ıJ 
prensibine göre çalışan id 
bir cihaza inkılip etmiştir. 
cihazla yalnız dcnizaıtılarıf. 
mevkileri değil, mayinlerin #. 
kileri bile tayin ediliyor. ~ 
lann mıknatıslı mayinlcrini 2_1.ıl 
hafta içinde anlayıp ç~ 

buhnak için ilim adamlaJ"lIP"" 
harp işlerinde oynadıktan rol 
leri her iki taraf için g&rt~ 
en canlı miaallerdir. Bu m1Sa»· 
ri istediğimiz kadar çoğaltalıi 
liriz. 

IKTISAD 

DUnk.U ihracat 

tır. 
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Har==:::=:= Alman Casusluğunun Esrarı ' 
Sicilyanın 
işgali de 

1 FELSl;FE ve EDEBiYAT ~ 
Sabah 

• 
31 - Bir mukayese E E 1 muhtemelmiş 

Abdülmecit devri Osmanlı --•oc--
YAZAN: 

~arnard Newman 

TERCEME EDEN: 1 
~ HUseyin Cahid V ALÇIN 

imparatorluğunun en karanlık 

ve ümit.siz günlerini ihtiva eder. Amerika gazeteleri-
Babaaı ikinci Mahmudun ölü- 1 YAZA N: • b 0 

.. • ı nın ır gonişü 
.\ğu-Jığı o kadar azdı ki birden :e §iipheye düştQ Hiç bir "6Y 

ıli.Yleıııooen zabıtaya. haber ver
ı Zabıta bütün hıunuleyi tabii
~ ettirdi. Bu suretle, Parla al
~dan iba.ret diye gösterilmiş 

n malzeme levhalan parçala
~ca •. içinde makineli tüfek ~i
.,!ltıerınin ko,·auları bulundu"-'11 
'"liUdü. 
1,}lundan sonra, bittabi dern ir 
•:-ıu nakliyatına daha ziyade 
~4t ediliyordu. Uir çok tü
~· lllakincli tüfek vo cephane 
'~ g~cirildi. Buıılar kömür h:ı.
~ele~i altında ~klanı:nuılardı. 
"i.:>;. ahvalde tren malünistlcri 
)e lll.ııhafızlan Almanların lıiz
~nde idiler. Müteaddit defa
~ treni mün:ı.sip bir noktada 
&r kaç rlakik1 durdıınıyorlar. 
ır ka<';Lk hamulcyi dışarı atı-

t~rlatdı. Mahalli 1anl:ır bun la
~ <lı:rhal toplıyarak civar köy: 
~~ ua.,ıtıyorlardı. O suretle kı 
1 
bıt b'r çcy ke~F-.:iecek olur3a 

llıaı edikn kaçıık eşyanın )al
~ kücük bir kıollllllı ele gcçırc
"'"Yordu. 

VI 
l:ıc-n :ıkra..;in.n b.ıyıılmh ve uz-
cı nat .yetı k .ılcyht.Je 

. i.ıc<ıer tevlıt etmı.;ıtır. Çek! r 
poclan bir kaç diizİll<' P'"r

;ız ve al.l:ika ı:,k.ıyd kim e
kira.:.ı}"l.bil ~ c ;:ılardı Sü-
.cr ı. \ ıl in , tı.'>3'J harc
Ueri görit.rr. ~cii' 

. ı\lınan a ·anlarının faııliye.:e
kendi sosyal ı=urJ.ırı arnsın
ıi mes:ıilerile nih:ı; ete ernıı· 

}"l'<hı. Ç•koslovaky ı.un, blitiin 
~!Uıtclif devletler gibi. 2ay1f 
~ktalan vardt. 

Çtkler, yüzlcrre sene or
<ı .ı\vru~ıaııın ileri gelen ırkla
~~dan biri idiler. Bu yumııF.ak 
~1'\ısturya boyunduruğı.ı altında 
"Ç Yüz sene kadar yaşamışlar· 
"· Kuvvetli ve terakkiye tR
~tar inHanlardı . Kaıılanna bi
~ · Alınan unsunl kaı:ı~'llll!l~· 
u suretle sıav hayalpcrvalıgı
t biraz daha kuvvet ve tesir 

iettııiı;ti. Slovaklar ise bin .>ene 
~:1ar Maear hakimiyeti altında 
:"'lXııslardı. Btırıı.da hemen he
tııeıı toprağa bağlı csır köylü
~r Vaziyetinde bir hayııt sür
b.~erdi. Hürriy tlerine kavu~
"':Uıı.n zama.'l, iyi tahsil görme
~ bulunuyorlardt. Hemen he
>i(l~ .~~i bi:, ~.ahie idilE'r. Tah
!aJ ~?ı:nuş kuçuk hır sınıf ıse 
V· türünü lıep Peştroen yahut 

1Yanadau alnuştı. · 
· l!inaenaleyh yeni cümhuriyPt
~ Çeıt]crin üst.ün bir mevkide 
ı..lunıııaıarı pek *asılacak bü
i.]:._değildi. Bu oruarı.n yalnız 
,~cc;e d~.ha fa:zla olmalannda.n 
ı(\._. k 
~ ··~ gelmiyordu. ToşcbbUs . uv-
,~ti ve tahsil itibarile ı;ok ılerı· 
"'. buı.unmalarının bir neticesi 
~· V a.?i yet bir ik ı nesil içinde 
1!11dili~indeıı düzelecekti. Fa
ı· t, ikl arada, ademi nıenınu· 
,%t için bir çok sebepler mev
~~ idi. Bilhassa. bir hükiimet 
ı:nıuriyeti ele gec;irememiş a· 
;;,ııııarın memnuniyetsizlikleri! 
t'::'. Alman !ar ve Macarlar bu 
~'ll ara-'llnda kl'llılilerine ko-
~Ca ajanlar buldulur. 
lllSıı martında, Slovak kabi

~i Hitleri memleketlerini "hi-
'Ye,, etnıcğe "davet,, ettiği 
~. vaziyeti bilen kimseler
~ tı Pek az:ı buna şaştı !ar. Aylar 
~~evvel , Münib uzlaı;magııı1n 
""llıen aka binde, bir Lehli dip
~t ile S!ovakya meselesini 
,,tıaka.şa ediyordum. 

~ıı..l'!n.yır, dedi. Slovakya ile bir 
~1-;?külılt yoktu. Onların politi
\j .ılan alo! ve ınantıka riay,>t 
!Jrerıertli. Menıleketı w.rıırsınız: 
ı.~ad&. bir köylü sınıfı vıırdır kı 
Iİ;,hdir. Fakat hula tahsilJen 
~ ı·ıııııuu~. Siyaset lıalwnıv
~~ • küçük bir ·polit.ıkacı esnaf 
1~fıııın elindedir. Bu polilihı

,tın hfpiji ccn·ob1 nh•mh:k1..-t-
e tatısil ı.-tnıi. ir Bunl~ınn 
lıiri hiir bir Slo•·akya hül

~1 lw:.·al\;rnenıi~tir. fit·ı.ısı hari
' ad uıt;ı.rdt. On ı ki ki.şıdrn 
~~kkr ı ::ııo,·ak lıabinesiıı•ll" 
:ı, <ı Al. anlardan, t.fördii Ma

l:ırrı:ı.n r~·· alıyorlardı ... -.... . 1 
A ı·.ıl:ırınil·ı •lemel< yalnı?. 

t!,amuhıu adam vardı:· 
hH dir>hıllltlt <'C\'a.P v-.:rdi: 

I~~ n u b' le .'ok! Di/fer ıki~ı oo 
' 

1 slından ıınr.1 ahyoıJu. Hit
lıı k.·ıırli •i'ôhlıuile mukabeJe. 
'l .. •hınııyon!•ık ı 
. Utrrıy·ıda Almanların ifAAI 

~ı J;:"·ıvrıt h·-l..:it irl i . R~lt.·n\'A.nıı~ 
~ •·ı; h.ıyalı. bilyu lc ııisb~lte. 

0Ud•I,r'n elindt• itli Fakriil 
,;•·ı. ir :rıı!Pkı köyliiier ~u ya
. •·ı·ı ı •k az s"verl~nlı. Ya
" v .. ç,,k a'"Yhtarlui:ı nroııa· 
hl. ' i in Hitl"r taraİmdaıı 

' ~ 1 'l1 <1 1 ·n aıaııiar gP.nç 
1 >'«lılaı'\.İ.;.. Eu.n:.ını ilk dofa 

oiarak tahsil nimeti bah§olun- münden sonra tahta çıkan Ab· - - • bu- iş değı1!. Bununla beraber, 
muştu. Fakat onları vcli.nİlliet- dülmccit daha tıılı.lında yerleş- . Bildiğim, bilin~ bazt f J L Q z Q F ben o cevaplan buraya sığdıra- Nevyork, 18 (&.a.) - Cenav• 
leri aleyhine çevirmek imkiUıı medcn donaıımarun Mısır Hiıli- kımselerden beş oa mektup al- bilecek kadar kısa bir !!ekilde nın bombardımaruna talısiıı et. 

~~z:ılunkdo~feUrzhansoralardddaa bvulc !:g:~~ vine ilticasını öğreneli. lkiııci mış~ ki b~ ~ san'at ~Rf ZA TEVFiK arzedeceğim, ve bu bahislerle tiği bir makalede Nevyork Pub-
"" Mahmut yeniçerileri ve yeniçe- mes elelerıne dair lııir takım ülfeti olmıyanlara bile fikrimi lic gaıretesi şunları yazmakta,. 
mu hatırlıyorum ki beni hay· 
ret içinde bıra:kınışlardı. İngilte- riliği ilga etmiş olmakla bera- sualler vardı. Onlamı ancak anlatabilecek kadar açık söyle- dır: 
rede olsa bile bu konferanslara ber mülga ocağın yerine ku,._ bir kısmına, şimdi, ba sütunlar- yan filozofu (Ben.edetto Croce- ycceğim: Bizzat İtalya ya hücum etmı> 
şurişkar vasfı verebilitdi. Böy- vetli bir ordu ikame edenıeır.iş- da cevap vereceğim; bu ikinci Benkroce) nin dediği gibi sa.n'at Felsefede mesleğim( subjek- nin mümkün olduğu sabit. ol
le olmak.la beraber, Çekler ti. bahsımızı bu meuııa tahsis edi "umumi bir !Nandır.,, Estetik tivizm) dir, (estetik) te de biz.. muşlw-. Şiındı Sicilyanın igali 
hiç 6"8 çıkarmadılar. Bunları e- Yani Osmanlı devleti ordusuz yo•um. Hakkiyle '1111 etrafiyle t.e umumi fel:ıelenin bi.r şube - zarure odur ve o olmak tazım bile askeri imkanlar dahiline 
henunlyetsiz telakki ediyorlardı. b 

R
.. ve donanmasız bir bal<le idi. mfüakeresi n siitımla:rn .,ığa- dır. San'atta m.ılüm ve mu - "elir. (Subı'ektivizm) ·, şu Vin- girmiş bııl:ınmakl.adır. 

Bana verilen izahata göre, u- b • 

tenler istikballerinin nerede ol- İşle bu s1rada 1849 Macar ih- mıyacak olan meııı'clıicii lest&- teber olan meslekeler felsefede- de ya.~aınakta bulunduğumuz Alınan genel kurma~"\ dalına 
duğunu &iil.lyacaklardı. Bir kaç til:i.li patladı. :Macarlar, Avus- tik) unvaniyle yazmakta oldu - kil.,rin nyııiılir ve onlara bağlı- kainatın - hadılizatinde, (yani koıkluğn ihtimallerden birini 
sene beklemek kafi idi. Rüten- 1 turyalılar.ı karşı ~yıı.klandılar. ğum kitapta tafsilitiylc mWa - dır. (Realizm), (idealizm), (sub- kendı halinde olduğu gibi) bize ciddi surette göz öniinde tut. -
ler rahat bırakılmış olsa idi' İhtilal miitllişti. Fakat Avustur- haza ederek fikrimi kana~ti- jektivizm), S nbolizm.), (Em- görünmediğine tamamiyle ka- mak mecburiyetindedir. Bu ih-
ahva.lin bn Ruretle cereyan et- · b'ldird' (1) · · ) (R · ti al 'k' heci mes.i belki kab!lıli. Fakat Hitle- yalıl.ıı:-la, A\·usturya iınparato- mı ı ım. prrs.sıonızm ve omantızm) mı.at etmiş olan mütefekkirlerin m ı ı cep e ayni z:unamla 
rın gayesi vahdetin kuvvet buL runun imdada tağırdığı Çarlık Esteti!<, (bir çok :meşhur fı - gibi. felsefesidir. Şüphe yoktur ki harp etmek vaziyeti<lir. Alman -
masımı vakit bırakmak d<!i{il, P..u-'~"" kuvvetleri ihtila!i kanlı lozofların, yanlış bir z:ınna ka- Bıırada - usulü veçhile - felse- esaslı itikat prensiplerinin a- lar şarka ve cenuba scvketm•ıt 
Çekoslovakyayı nifak ve tefrilca bir o kilde bastırdılar. pılıp ,clılia ettikleri gı'hi, güzel - fedeıı bahsedecek değilsem de, henkli bir surette tertip ve te- üzere mühim kuvvetler ayırmııt
içinde bırakmaktı. İhtilal rcişi m:ıc,\r sergcrdlJSi lik He meşgul olan bir ı i;:ıt ::ıınu itiraf etmek isterim 1<i, fe~ lif edilmesiyle tesis olunan bir hmlır. Maamafih bu son mm· 

Muhaklıııktır ki Slovaklar bu- Ko uth bı.ıı~ bulunm c şarti- L.ı scicnce du Beas de;;u, gıi- ;efe aklımızın eu güç ve en felsefe sistemi _ demin ileri takada hiç olmazsa şimdilik ha· 
!!Ün eskisine nisbctle rla!ıa dcığ- , • ti f-'---' ~:- Es- ' · k bb" .. .. !' · d k ~ le b'r si.irii Mlrar ihtııalcisi ve zc san" arın """"-es:""' - < emınıyctli mcşgalclcriıı<l<'Il sürdüfüm - idıliadan ibaret ola- re et tcşe usunu e ıenn en a-
ru düşünceli ve ıılnllıdırlar. Rü- , 
tenler bir olmaz.sa biraz daha ~ac 1 rla ideal' birliği yapmış tetik hakkında pek mai<hıu bir biri olmakla hera ,r, bize bu· maz; fakat o iddia, (subjekti- çınruşa betlZ<'mcktedirler. 
zekavet cSf'ri gösl.eriyorlnr. B')- bir l ylı Lc.h seı c'ıcngeı;tisi Os- e ~r yazmış olan • 111.113SJr trol- (Hakilraci mutıaka) keşfet.ire- vizın) in başlıca noktai naz:ırı Mezkur gazete h~eyin İn-
ğıılmuş cilrnlıuriycti tekrar kur ınanlı hııdı..tlarıııa iltka etliler. cek yolu c>gı'derı (ımn) değil- ve birinci prensipi olmak itiba- giltcrcnin daha ü~ ay dayanıp 
mak vazifcsi."lde Dr. Bcııeşinl Osın~ lı in1parat.orlu;1umın (1) Tski Dari.il - • fu.ae- <lir; insan için öyle bir ilim de riylc temel taşıdır. Bu felsefe- dayanamıyacağı.na bağlı oldu -
mesai arkada~I2rından çoğu- don ıııı1 - ı, ord:ısu yoktu, yani fc müderrisi " ııırn- oktur. Yirminci ası,n lıariku- d~ bütün muhakemeler ve mü- 1 ğunu yazmakla ve şöyle demek· 
nun, cüınhuri) •t müessisi fa-

5
, .• ,, ızclı. Zarda -ta!ebe cfen4ilen a==• l'"e k "'"'&•·--'an <·ı'--nlabı·- - al tedı'r·. 

k -b· ı k ı ı ~ · ı ı ·k = ,,.., """"' ""' !<>haz ar, hep o görli•0 tevafuk ıı:ıry gı ı. • ova o.ma. :ırı ü.:;enııe- es < ı a m"l .,.., 
dikı<ale >;ayar. bir Jwyfiyettir. Fa.t t i\2.11 ,z Ozmanlı iınpa· fasscıZ bir ki'ap - / ~ I kıı biı.ı;lıiitün yeni d~ünceler- etmeli ve o ilk prel'-Eipe uygun Bitlerin İngiltereyi islilii. cdc-
Avrupa ha-itasınıla. (' ,ı:oslovak- raloılug'ı 1 'mJltec'l·~r .. in tcsii- la ... ·ı-§ttnı ve ilk 'llf (anııa.oı ta~ d n lıalısedece;,.ın znmaıı., k:ıt'i düşmelidir; onun için, subjckti- rck tahakküm altına koym:ı.k 
yanın, '-btiınalki koı:ı ıu Slav mi hak!u n Çarın ve Arnstur- basını:ı.<i;Jl.e ç1lrnıt;_ 1 · · •mı 1 d Wlcrle göstcrc·bi!~ı~cğim ki, vizme taraftar olan bir filczuf h.ısusundalti te:;-cbbüsüniin akı-
memle'<c.li Lehistan ile konfe- ya imı·a.-ato!unıuı tazyik ve veıip çıkt;!;t n 3Cftnl. bı. !· " : b .. ün ilimlerin terakkisi (metafizilt) erbabının :ı.radığı 
dcrasyon halinde Avrupa hari- /akıl bu lıusu ... taki tı:tehbiilltı-, L '·· d be f ,_ ınete uğraması nziycli altü;.t 
tasında t !crıır yer ;ıJJığlııı gö- tehditleriı•..: merdane gö~ii~ gJr-

1
, ~ oıı bit sene cid:fi b. r ,. ·ı·k r_ erce sene..:r o.ı ri oy"'- (hakikatı mutlaka) <L~n vazgeç- edecek lir. 0 zaman t:ıa.rruz te-

rece timiz.gün uz:ık o!mıy:ı.bıli.-. di, halt&. bir J-arbi göze aldır:ı- ile devam ettim ,,., 'fıu.nd.an· beş soflann arom,,,kla ziııhin yor- miş ve bü:;bütün yiiz çevirmiş - ııebbiisleri müttefikler tarafına. 
Şimdiki baklc. Praırda GeGta- ra>< canlarını Türk şeref ve na- ~.ne eı:vcl yeııideo& 'atetı'k) ki- dı:.kları ve ömür tiiketlikle - tir; çünkü bizim gördü,fümüz k ti •· u•, '' ~ geçecek Ve bunların UV\'c 

po hüküınet siirü:;or. Çek lclc- musnna tevili eden "mülteci- t"lmıı yazmağa lb ı11uhm ve rı · o (y e g a ıı e) ve mut,. ve bildiğimiz şu kfunatın - aslın-
beleri \·atanpcrvcrane biı· l)üma· ler,, i diL;m:ınlanna teo!iın etme- u.<>vaın cdiyonım. Bu kitabm lak haltikattan bizi biisbütiin da ve kendi halinde olduğu gibi yııvaı-lanan bir kar topunun sür 
yiş yaptıkları zaman kat'edili· d' nvvzularıııı g~ muf<11ssal uz·"'··tı~ ,0 ve eski metafiz;Jc d "'' ak atiyle büyümesi gibi artacak -
yorlar. Bu kadar çok kişi;i kur ı. fihri..•ti (1907) ~ fran- """""" .,,._,,, eı;u - anc duygu filıotlc>rinıi- tır. Hitler bu takdirde sulh tck-
ba.n ebnek tehlikeli bir hareket- * sı::ra olarak tertip 1' kıymd- folacfesiyle uğraşanları ebedi - ze göründüğü şekilde bilinebi- lif etmekten çekinmez. 
tir. Çekler iki kere isynn ettiler. İki devlet arasındaki siyasi li do.çtuın Bay Şoolrıı:t KtbnzlııJG yen meyus ebnişt.ir. Demek olu- leceğine katiyen itikat etmiştir; 
Bunlar iimit..izce işleıdir. Çün- münasebetlerin inkıtaı üzeıfae bit ııüshasıııı ~; MW. yor ki - bu aklımızla ve bu idr&- yani insanın bilgisi hariçteki Fakat teklif reddedıld!ği tak 
kil Çcklertle silah yoktur. Ey· Runıanya.dan şehrimize gelen oııda ve lıcııde bM filıriııt ·MıJı- Kımizle - öyle bir hakikatı bııla- (şeyler -= objets) in hakikat.en ılirde mütemadiyen artan kuı·-
lıllde, Çek kıı.dınları uzıın çivi· Biiyük Britanyanın Bükreş ae- fıı::dur. bilmek ve hakkiyle anlayabil- kenılilerini değil, bize icra et- veUere karşı bir müdafaa lıaıbi 
!er mıhlanmış sırıktan siliıhlar· • "apınak mecburiyetinde kala -
la Alman askerlerine karşı dö- firi gazetecilere beyanatında ... - -· -- mek davası fuzuli ve asılsız hir tikleri tesirleri bilmekten ibaret , 
ğüştliler. Çekler siliıhsızdn·lar Leh vata.ıurun çökmesi üzerine lü katlanamayan O!ııoanlı im- iddia. imiş. Bu meseleleri felsefe olduğnna inannıı§tır. caktır. Halbuki gerek kendi l(a-
diyorum. Fakat Bohemya or- Rumanyııya iltica etmiş olan pnratorluğu gibi. clıjhnz dcı:iı- bahsinde daha. ziyade tafsil e- şu yar&.dılışıınıza ve (ilk bil- rakteri gerek nazilerin mizact 
manlarının içinde gizlenmiş bir 3000 Leh mültecisinin Ruman- dir. deceğim. gi filetlerimiz olan) şu hislerimi- bu nevi bir tazyike knreı koy· 
halde tüfekler ve makineli tü- ya hükiım<;ii tarafından Al- Şu iki tarihi villa arasuıda.k.i Bana gönderilmiş olan mek- zin tabiatına ve kabiliyetine ba- mağa müsait değildir. Esa:oe:ı. 
fekler vardır. Miinasip zamanda manlara te-«liın edilınış" olduihı- faı·ktır ki Türk.lli»siyle övü- tuplarım hazıaında (felsefede lalı b' · · · b•h'' t" - k .. 'di im h' b' bunlar toprağın altından çıkarı· · ~ ııca, ızım ıçın ~a urıü yenme um.ı o ıyan ıç ır 
lacaktır. Fakat şimdi değil, nn söyledi. nen Tiirkl.eri daima lmklı gös- mesleğin nedir? Estetikte mes- bir biliş ihtimali olıunıyacağı da millet icap ettiği gibi barp ede-
Naziler yıkılmak üzere oldukla- Rumanyanın kuvvetli bir or- terecektir. Hem ,.Jııız dostla- leğin nedir?.) gibi su.aller de hiç şUphe götürmez bir haki- mez. Aınerikadan gelen mühim· 
rı dakikAda. Bir milleti ezilmiş dusu, kiiçl;k bir donanın:ı.sı vardır. nna karşı değil, d!lpunlan na- var. Bunların ccvalı< güç değil· kattır. Demek oluyor ki, (sub- matla takviye edilen İngiliz a-
bir halde tutmağa imkan yok- Yani 1849 da Macar ve Leh va- zarında bile haJılıı ~re<:ek- ee de felsefi lı<r mesleği - bir (Sonu sayfa 5 sü 2 de) daları muhtelif altı istikamette 
tuı·iı~1flar bunu öğrenmei(e tanperverledni iki kavi impa.ra- tir. mektuba sığacıı.k beş on satırla Cünye: taarruza geçebilecek vaziyette • 
mu ç ar. torluğa teslim ıilletine bir tür- A. C. SARAÇOt!LU tarif edebilmek o kadar kolay Dr. Rıza TEVFİK di 

1 !j~~iiiiiiİ'1İİİİiİi--~--~~~~~~--iiiiiİ~iiiiİiiiİiliiİİiİijjjii"iiji~~j;~iiid:~~jjiiijjjijjjii~iiiijjijji1iijjjii--iijjji~iiiijjijjjjjiiijjjjiiii~--~~r.~---.~--Iİİİiiiiiiiiİ;;i--~ Hitler Mt'in Kaınplıta İııgil-, 
tere ile dostane ıniinasebette . 
bulunmak arzusunu defalarla ' 
izhar etmistir. Bunda samimi 1 
oldu''hı muhakkaktır. İngiltere
nin dostane müzaheretine vabes 
te bıılllllsa idi o tarihte Avru- ı 
panın hıllı.imi kesilebilirdi. Ma
amafih, onun kendi arzusuna , 
!ili; bir zaman büyük bir itimadı 1 
olmadığı çoktan beri bedihi bir 
hal aJınışıı. Nazi rejiminin ilk 
günlerinde, Alnıaıı gizli surviııi 
şefleri talimatlarını veriyorlar
dı. lngilterenin aJakadar olabile 
eeği herhangi bir U,in içine ka
rı~tıncı bir parmak sokuyorlar
dı. thtimallri nazi icı-aatırun 1n
gi ı tereye ka.rşı doğrudan doğru 
ya bir hücum teşkil etmediği, sa 
dece, İngiltereyi Almanyanvı 
Avnıpada ilerliyebilmesi ir,in 
meoıgııl etmek arzusundan, ln-1 
gillerenin müdahaleye kalkaml
ya>:ak derecede baı>ka taraflar
da meşgul olmasına ihtiyaç o
lunmasından ileri geleceği ;öy
lenebilir. 

tngiliz imparatorluğuna bir 
gôz gczdirilirse böyle davran- ' 
mayı teşvik ve t~;çi edecek bfr · 
manzara karşısında kalmak 
mümkündür. Bir ~ok yerlerde 
bi,· karışıklık çıkması ihtimalle-, 
ri nıevcuttu. Y akla.;ıan vaziye -
tin içtinabı imkansız ve g:ittik-

1 
ÇP. artan ıztırapları, şafak sök - , 
rucsine tekaddüm eden bu k9.
ranlık günlerde en garip arzu
ların ve araşLrmaların hiiküm 
slirmesi gibi şeylec bu hususta 
bin r amil ola<:aklardı. Filiyat
ta, Brıtanyanı.: beyaz insanlar- , 
la ıneskiın bütün miistemlekelc•·i 

1 

çoktnn beri hakları olun kendi 1 

kendilerini idare salahiyetini ik
tie p etmi~krdi. 

l<'ııkat imparatorluk bir 
rmru karmakarışık ırkları 
ihtiva ediyordu. Bunların kimi
si geri ırklardı. kimisi sürat
le ilerliyordu. Bu yerlerin ço
ğund., dominyonlar:ı ınahsuR 
ınuhtaı~yet hakkı. umıımtın ~r
zu eı.tiği bir gaye vlit·ude g-etiri
yonlt;. Y egiınc münakaşa höyle 
bi.r muhtariyete criş~bilıuek 
için geçirilecek merhalelerin sü-' 
ra.ti meseleı<i etrafında toplu -
yordu. 

(Arkaa& t•ar) 

Bundan dolayı sizin için filonu- - • bik ettiği plan mucibince Al -
zu düşman filosunun arasına dü u 1 manya büyük kuvvetlerini 
şiirecek bir düşman hareketini Fransaya yükliyccek ve bu aı-
ve hücunılarını görmPmezlikten 
gelmek, ön hattaki diişm3Jl se- rada Rusyayı olduğu yerde 
tı>' gemileri ile üsleri arasın& tutmakla iktifa. edecekti. Ya -
düşmekten çekinmek evlidır. •ı . hud biiyük kuvvetlerini Rusya-

Bu miiliihazalar, sizin v'1.zi- ( Y E N İ SA B A H ) iN B Ü Y O K S 1 V A S J T E F R j K A S 1 ı ya gönderecek ve Fransada mü 
yet ve hale göre mevzi alınıı.lı: dafaad kal aktı 
hususundaki hareket serbestini- • • a ac · 
ze miiessir olmamalıdır. deniz filosu ~ himaye Yaza . dı. Bütün Avnıpada milyonlar- Eğer bu ikinci şıkkı tercih 

• * • ve geniş bir sah& dehilinde tat- ( n . ~ ca in.san yollar ve demiryollar bo etmiş olsaydı Fransa ve Avnı-
1 •1. k I . 1.1 bik edilen bir ihm: harkctiıri 1 kı Re hri k paya dönerek· ngı ız as er erı geç i er henüz t.e.mamiyle 1ıatara.f et- V Ç • • · ı yunca a yor, n ne · öp- · 

m~ değiliz .. :::>iğw- taraftan 1 • orçı riileri etrafında toplanıyor, ge- .-:-"~u. bir şark ka~gasıdır. 
Ordunun Fransaya ihracını size evelce tehlii eiilııiigı-· gı'bi niş Rus imparatorluğunun en Bızıın ıçın menfaatimizo -m 

örtme ·k, yolunu mıılıafaza et- 31 ınek maksadile çizilen deniz düşman tarafında gi!ırillen ,..,._._ uzak vilayetlerinden harekete Bizim için müttefikimiz A vus-
• • h b ta sizlik ve hareJrebiıı"\ cidJ.i te- · geçiyor; Fransanın cenubun _ turyayı Rusyadan kurtarmak 

harekatı p!anı resmı ar - ~6bbüslerin ve Werın bır den mccye h~la.nara.k hazır-
rihinde ve servisin diğer neş • ""' :d dan ve Afrika.nııı şimalinden meselesi mevzuu bahistir. Bi-
riyatıııda nıııkayettir. Padöka- ınukademesi ııı.ai dm teıalcki olu- lanmış bulunuyoı u_ kalkarak harp b t1arınuı zım' Fransa ile kavgamız v 

nabilir.. İngiliz ordusunun Fransada a ma- e o-
lenin şimal kı~mı Taymis \'e k' ti t - d .. .. üz k Şimdi yine ""'"llllktai naza.- tecemınu"u", İngı'liz kum·--'--· nevra U elerini teşkil ediyor- nun opragın a gozum yo . 
Horvis kruvaziir filoları tara- -..-- o.u.ua.ı.u 
fındaıı tutulmuştu. Bo?'az ise rı muhafaza eaıy.ına. Dü.~ma • Frenclı ile Fransız kumaııdanı _ lardı. Siz bize ilişmedikçe biz size 
İngiliz ve Fransız muhribleri \'e run hatta büyük Jmnetl.eri ih - nın iş birl iği yapmalarından üç Gazeteleri dolduracak ha - dokunmayız. Belçikaya gelin -
tahiclbahirleri tarafından mu - raç edilae bile bizia amumi ha- gün evvel tamamlanmıştı. berler eksik de,,'"ılıli. Fakat ö - ce o memleket bizim için mu -

~~=,;1~~~~ut~~tı~{.- reke~ pr~?5ip~değişmiye- Bu geniş harekat ve nakliyat nümüzdeki müthiş hudiselerin ka.ddestir.,, ıliyecck, bunıı yap
di. Bu filonun 19 gemisi var- cel:tir. Boyle bir 1 karı;ısın o kadar mahirane gizlenmişti ~::tli bir intizarı içinde tıktan sonra Almanya İngilte-
dı. Filo Portlandda hnrbe ha - d:ı sizin son v~. klt"l harekatııı ki 21 ağust.asta İngiliz kıtaları reye dönecek ve harbi mev -
7~r bu· vaziyette ve amiral cereyan edecegı yakın Alman kıtaları ile temasa. geç - ı"htı'yat ve cür'et zileştirmek için delaletini isti-
Burneyiıı kumandası :ıltında hulıınmanız l~...-- l Bel - meden birkaç saat evve, çi- yecekti. Bu vaziyette Fransa. 

ıdiMan'' denizinin garp methali * kadaki birinci Alman ordıılan Almanya h · · • ya müttefiki Rusyayı tcrket -
' Asker nakli~ en sıkı~ık angısını 

diğer harp gemilerinin mulıa - bıı.akumandaru l''oı. Kluk ba~ku- meğe yahud Alınan savletine 
fa.zasında idi. bıılunduğu üç günsufında ya- d d k kat'i lıiy tercih ediyor? yıı.lnı.z başına mukavemete mec-

mi~~ ~~~~~iliz1:le3; ~!~!: ;::;','"'i ~:ı:- ;:~~ ~':h~:':lınıştı: ma - Fransız iacırruz usulü bur olacaktı. Kışın şarkta Rus 
!eri İngilteredoo F=ıs:ı.ya geç- l:ınd, büyük filomıal-eyeti ı..mu- "Brıtanya oıtlularınıı. Bu - ordusu kıınm kısım par<',a.lana
till•''· Fa.kat ağustosun on iki - ıniyesi ve ıa.ıteıt-' · leriırıizle iony üzerine bir ihraç lıareket.inive bizim fıkrimiz - Ric ' a t cak, Alınanyaıuıı garbındaki tel 
sinden 17 f:ine kadar o;dunun dcstoyerlerimiz tanır.dan ab _ ve buniarm Lil uzerine yürii - R örgüler ve siperler önünde de 
en miıhinı kısmı nı>ıdedildl. Ve Marttan evvel us luka al+ına ahnın,.a Bu suret- meleriııi hesaba katmıı.k tii:tım- " • Fransa mıhlanıp kalacaktı. 
ucvkıılceyşi h:ı.raret Eoıı dere - dır. SanıJdımnn aöre büyük' mik-
cesıni buldu. O zaman:.t kadar le Alınan filoswıa llııı iiç gün ,,_ b- tazyiki Bu vaziyette Fransa müte -
büyük filo sima! denizinden yu- zarfıncla açık deıWılıerde harbe yasta bir ihraç hareketi h-Oniiz . . caviz olacaktı. Rusya ile bir it-
karıda sahillerimizin şiuıalind~ tutuşmak, bu hadııi bt'i bir ne- yapılmaıııı~tlr." Hıtiyat ~e cür'et birbirini tifak yapmış, elınden alınan vi-
meYzi almış:.ı. HaLta Orkne} Halbıık. b ·· .. tak b etm li fak ı birb' ticeye isat etmek iıalinlan ve- ı un<1an uç gun ••.:ıra ı e ' at as a ı- l" tl . . t' ., _., . . Al simaline bile ~ekilıniı;lerclı. Fa- aye en ı.ıı ır....., lÇlll man -
k. •t 12 ''""•tostan ~oma filo _ rilmişti. Britanya ordıısuı:ıun hevcti ıımu· ne karışmamalıdır. Bir kere yaya hücum etini Al 
~ .... - · • h l · · tir k h be · 'ld ' · h t ş ve man nun şimal clen izine inmesi. ce- Fakat ZIUI"l;l z:ııman hir mıyesı ,,..:;,;ınş '.lr ,m .. 1" a - e- ar gırı ı mı, arp en ayır- "daf'' 

eli rd mak üınl. .. !mı · tesad"e. nıu ı.er vasıtasiyle tevkif 
nııba doğru talı:ı<;ııüd et me3i a- iahtelbahirin gfu llıiişiind<!n baır yo u. ıer· ~ clmunako .. !~dır Al.... edilmiş vaziyette kalacaktı. Hal 
mirn Jcllito'yR <'tnredilmi~ - ka düşman d~ lnlnetınin mC'V Denizkr<lekı ı;!il;fına karada. ı goze a ""-ı.w · -
tir. cuıliyc-tine delüıt eı.L!~ek hiç kıııa bir 8CSSizlik refakat etti. manya harbe ba~lıu:Jığı zaman bulti Rusy~~ ınağl:ô.p eden ~-

Amirai!!~ t:n filı:ı bir işaret göremedi Yalnız Liyej, Belçika kalesine ta ceyş ile cür'etkarane bir sevkul maıılar miihiın Jruvvetlcnm 
kumandım!ı (jın.: Her şey iyi ~do: Hıç nrruz, Alzaste. bir Fransız hücu- ceyş ile cür'etki\r bir sevkul - Fransayı iııgal etmek üzere gar 

12 
ağuBtos 191'1 bir r;cmi batmam"i. biç bir kim- mu ve yalnız büyük ortlıılaruı ceyş arasındıı bir intihap yap- ba taşıyacaklardı. 

"Bu hafta içinde Alman açık se boğulmaın•'jb. fkr ~y mce keşif kolları arasında temas var- ınak mecburiyetinde idi. Tııt- (Arkam var) 
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SABAHA 

iki kıt'a ve 6 deniz 
da geçen harp 

Ka ala gUreşine da.ha. Uç ç 70 Üç kardeş, harman yerine (Ba.§ tara/11 inci «1.11/atla) 
TIU"dl. Scmbaharda cılacalrtı. Mussolini ~kMner. Bu gö..ı~ geldiler.... Ve soyundular .. A.- &-W';i".U ............ 

llo , her vakit olduğu gibi - ~emedın mi ben, peh- ğabeğ::isiıı.ia kısbeti 'Mil.mine bol menin ertesi gUnü Alman har.i-
tendi.sine dikkatle bakıyor, id- .,.._,?. gchni!Jti. ciye nezaretinde şunlar söylen-

m arrm ihmal etmiyordu. - OJie ise, gel ~n balı- lri e ~ oka ağabeğjsi miştir: 
r at 11o1ıannı işini boza - ~ bir tntuşaJım.. harman y riııe dchic veriyor_ "Almanya ile ttaıya 1941 de 
~ hadiseler ,,.1-.. ...+-. 'll'~nı.. n.......:ıı: '6ftınin, _-.ı. bü,.i.i • nihai zaferi elde etmek lnısusun-~..... ~ .uau.. -.__ -.cWA ~ du. M'unun, soyunu~ bol l et-
ltğabeyi.li Kollanın Manastır - milşt:IL Her PYi konuphfürcli. ıe oı't:.eya çılane4l.· d müttehit olduklarını gör-
M. Dramada. Usktipte gttreşti- e& bel yaşında çocuk değı1di. _ Görüyersun ya.~.. :Kı&be- m· lerdir'7, 
lin ~ mımıffaJayetler tmıiıı AtaJ>eğiBi Viimınm meydan • . ,__ h,J"'""-'"' ? Harbin seyri ve netic.'eSi hak-
ettiğini ağrenm.işti. nkmPMRPa fena. halde Jaz&nış.- timin çnde -Y~--·.. kında Mihver devletlerinin bu 

Batta diğer büyük ~ i b. Derhal JDl2kabcle etti: Bil' pıu-ca. daha ~ ~ ka.d:ır kat'i bir lisan kullnnma· 
ie MoJlanm pre§tiğiDi haber _ Baıd kalk ~ tasn:ıklan boğaztM dayana - laım ilk defa şahit olmmıtuk. 
almıştı. Babpsına söylemmıi - KiçOk apbeylsi. a )l&Dlann cak?. Bundan baeb. IDtler de son nut-
ti. Sebebi de Mollanın kendi - da idi. Daha Mümin babası ile Diye alay etti. Ağabeyısi bir 1 kunda. lSM1 senesinin kat't her 
8inden. fazla gösterdiği muvaf- bqılaıpnanuşb.. 1ki. ~ he- türfü Mümine kıy.met veremi - saphrııı. tufiyesi senesi olaca-
falcyetıerdi. IMD lDabatlerini alarak çiftli - yordu. İ1}ittilderinıe inanameyor ğmı ilindaıı çekinmemiştir. 

Mq,llamq Usktipte gösterdiği ğıa hannan jlerine gittiler. Mü- du. Böyle iki dtrhemllk ~lak Dığ taraftan maruf iktlsa-
auva.falayet ağabeyisini hay - n:müıı kıabeti yoktu. Ağabeği- bir adam n sıl olup t.a adam ye di tgı ve bitarnf siy:-...siler tn-
ıe düpnnü~ Halbuki, da- smiJı bir bibetini ...,.... gi _ nebılirdi? f;i1t renin lRı harpta maruz kal-
k cııdisi çingene Ahmedlerle <lığı sıkmtılann büyük olduğun 
fi1fm uğraşıyordu. Bal böyle i- ( Ar1cıı8' ıwr) gizlememekle beraber onlar da 

~}:-'rdi'. oıu_r •daı!:ı!:j08Ö~~- ,: s p H -==ı =~ı: ı:a:::c:. _ R ...::::J Çünkü Avrupa ve Afrika gibi iki 
Mumin bir aralık babasmm !'----------...---------- kıta ıle altı denizde cereyan ~ 

,anma.tı.Un&hat ~,;,,~ = B e ş i k t a c L i g :uy~~'aşııa:~:::::.a: 
~ lamı yerine yenilerini koymak 

Küçük llğa.beyisile karşı1q - • imkam bnhnnnamaktadır. 

~ ~.. §U konmımalara he- ' a m p 1 y o n u Hakikatte, Almanya. iptida! 
wça. ~ madde bllknnmdan bu kışı da 

- lmmin, aen gilre§iyor mu __ geçiremiyecek bir halde idi. ıra-

.un?··•.. lstanbulun en genç takımı :::,.::_~an~-:; 
- Sakllıma .. SU811la doğru - NorYeç, Danimarka, Holanda, 

9mlU seyl&. s ı· y a h B e y a z l ı f a [' 1 n b u Bel~a ve Fransa ona eksikleri· 
Deyince, M.'limjn her §eYin ni tamam)amak imkanını ver -

Jaa.ber aJınıitğnn _..,işti. Naaıl C a mp İ Y 0n1 U k h ak ı a r t d 1 r mietiı'· 
ola bu. İl meydana çıkaealtb. T Bir tsaftan bol gıda ma.dde-

1 Bu eeJWıllt doğnı oonp 'ftll" - aı, wııl'atteı kıymıed haiz bir hındaki tempolarını bormdan !eri bubııut. bir taraftan pettol. 
41 · ki< OIJ'IDC'li:unıı bir U9eye . ba- son zamanlarda kuvvetli, teknik dmlir, bakır, krom, h:ı.tt& ı--

- Evet ~ııım... rakard 1MO - 9il liC pmpıyo- ve anlqmış bir takım oldukla- muk stoklan gibi harp ıevuı-
- Sana biz demedik mi p ~ J81'1eni. ~ lıdr kadro rmı isbat eden F~ de mı iğtinam etmiştir. İşte Al-

ileiltink ~~bu sene ikinci d a. mağlup ederek 9'0-neme diye? de ı.-..a lıg FJPlPJl!l!llaslnıD 9il lig şaı:ııpiycmluğmıu hiç ye- maıı m~etini ~111, • 
__: 1Ji amma. qJnmı yeneme- 1idcri okla. Hem~ yaailmcden, nilmeden kapndJJar. Beş"kt;aş- za.tan bu gammetlerdir. Ancak 

dlm .pbeyi? .. Gtireşiyonun berabere bile kaln>•d•, en kuv Wa.rın bu muvatfakiyetlmni bunlar da &ıttmftzdeki yaz ve son 
..... ~'~ - ..,.J;,.. raki_.__._:.. hep- .....;wı .. - artık 
•-·· YUl.LI ..... ~ ~.amu tebrik ederken ellerindeki bu baharda ... u.,w.wo Almanya 

- KarcJeeim, senin vı-,,_m sini matlftı> ederek- Hg ma.çlan gen" ve ene: 1"ik takımla ~millt kara1ard&, sagın· da, solunda de-
lıuııdan ileri gitmez! o---- ~-~':;:'":,= ~e maçlarında ayni gayret polarmı &ılduracak memba ba-

N ..._..ıı __ .,,;.:a- .-._ -"" ve varlığı g&stermelerini bekl~ ı..-...-.-w. ... 
- f!r81e a.auıu- ~""" ır--- ~· taJgnjnlerde tManlan - rtz. .........,.J'_"" · 

ldıı, gitt:itt yere kadar gQreae - 111 pek cmç w tecrQbeldz eıe- 0~ ·aa...g, mtıer - ııı:ttsso11n1 ınttmaıtm-
eeğim !. mulari& tWduran Bf4ilrtaşWa- dan 10Dr& harbin 1941 de biti-

- Betam duyarsa red eder nn SMO - 41 lig pmpoyonluğu Kır kOfUSU rilmesine karar verihni~ olması 
9DDr& .m.. "".,,m ~ ~~- He lttlnnbttl Bölgeai MkNm belki bu haln"lcatlerin göz oniine 

De
..._ 1...- -.; ...._ pimiz 'l'lddJenm m ...,.anmış A;mu.ğ~: _ 
J- .uıc:::r V-J• e- aJan ~ tep.kkBl etlen 1 - 2.8 Şnlmt 1941 tarHUnde alıvmaeuıdan ileri gelmiştir. 

Jımmin, eenp ftlrdi: c:a1ztpprq takımml bu sene- letanbql Kros birincltiği yapıla- Behçet SAFA 
I - Hepiniz de red et.nis, llen ma' 11a; wımtıif•••hrj wPne c:ağmdan iştiı:ak edwk kulüp """""""""""'..-vv"""""""vvv""""~ 
• meydandan çekilmiyecegım. umzet gCrilyor, bu :roJda ezeli ve atletlerin saat 9.30 da bebe- ' 

- Ya, elemek kafa ~ rü:ibi Ferııerbahce ile c;ekişe • mehal Şiili tra.mvı:v. deposunda YURDDA SABAH 1 6*ksm ~ Genç ve hazır bulunmaları ilin olwıur. _ , 
.-? wsjill 911iW.3 '6tibı talı- 2 - lftirak eduekler satı .. ••••••••••~ 

- Yok.. BnrmetsizHk etmek mmı..i blıp. çıkaıı& 'Oc; sene- 9.30 d8=11 ıo a ~ ~lisahaka "'oc~'l?'__ _._ 
ı.akbmciaıı geçmez. Fakat, yirmi dıııubwi lllllhafam tıttili İstan- mahallinde atleörm aianlıpıa ı ftk _--..IDHIC 
Wç yaGJuıa,,wı.. Kcndfme muh- bul lig pmpiyonluğunu bu se- müracaa.tla n\lJUlln olmala.n ve 1 k 
larım. 'Dı8 de elhıden bırakmadı. Bn se- saat 10 dan aanra. plecek olan- meyvacı ] 

Dedi. aıeld mııvaft'akiyectertnde ~ lar ise numara a.lam1yacakJan . . . l aenenin milli ldlme pınpiyonu gibi müsabaka.ya da iştirak e-
Mümımn anası, oğlunu konı- 1 Fenerbahçeyi mağlllp ederek ilk deme'L.ler. 

:-ak• t.ı.mıın reel etmesini ön ftrimli ediJDm1 atan Befiktaşlı Koşu mahalli gmı."'!i ~ 
~ek için çalışıyoırdt.1. Fakat, ıum ba. pllbiB'etlerinde yegine ltık kcıpsnmın ayuiöır. 
lıabası hadid bir adamdı. liaitt ıR giiD. ene1: S - Yanş birtnel -ve ikinal 

' Vlimin eneli pehlivan q. 'J.'Urkiye ~iyoı:ıluğu iCJin çaı - kategoriler arasında }'mPJlacak -

1leyisile .;._kap.ya girmişt.i. pşan ,şan -Li.civ~ yor- tu-4 - Ka?.anan takunlara ım. 1 
...._._u___ .. .;...a....a...ı .-Who ianlujmıda bula.olar Siyah -
.ınsuuv- -e~ onu 6'-.... BeyuhlarUı birıbirini takip e- pa., derece kazanan atletle.re mıı 
_.. .. _: - e lllll'f&fl'aki~e erinden sonra dalya wrileeektir. 

ı ·- Gel bakahm ı.--1.~ • ...._,,,... ki! Beşilr;taa yenilmez 5 - Ht>.r kulüpt.en 10 kişiden 
~-- fazla atı_., imn.lf edemez. 8en de pehlmm. mı oldum m- '* kıııH u:Mdr. ~ bu ı:;1. 

., illltünlüldarini doğana muhak- 6 - At,ağıda .isimJeri yazılı 
~· r kak ki btr çok ecl>epJer vardır. ı.Jmn arkadqlann '3 şu -

İzmit (Hususi muhabirimiz -
den) - Kocaelinde meyvacıhğa 
çok ehemmiyet verilm lcte ve 
meyva ~larmdaki ha ts-Jık
larla iyi ve sistemli bir §Ckilde 
miieadcle edilmektedir. Vilayet 
nümune fidanlığı 940 yılı zar
ônda halka a§Ilı olarak 208380 
adet .fidaıı tevzi etmi§tir. 12 ee-
mük haptı olan fidanlığın şjm 
diye kadar tevzi ettiği fidan 
sayıaı iki milyonu geçıruştir. 

A>.ifiyedeki meyva fidanlığı da 
27002 fidan dağıtmıştır. 

~ IOlmia, aöktatu la· ~'-- başında bir atad sahibi n.t 1M1 tarihine mücmdif pazar 
lllbnlt ...P ftllmteti: ;;iS: ve ellerindeki eleman- glbıil sabahı saat 10 da Şişli 
• - IJNıb, ı.. de saı ql)o • 1lll'llı ifilldeki futbolcit kabiliye: tramvay deposuna lfitfen t.eş • 
-.. ti tlıjiJ81i IJODÇ!eri ~e.lel'l rifl~ri rlea olunur. zmaat miicadele teşkilitı, 

- S tıa J '?ina .-J...- - cm111r1 ı..: . bir sist:am dahilinde Adil Glray, mkrnat Barlan. meyva apclarına irw olan ha· 
_. - ~~ tar Abbas ~ Fin11a1ı 'l'ekH. ';ı 

Jııe? ~andır. Bir r.aman Ncri.ın&n 'r.cltil. Cemil Uzmıoj- gerelerle mücadelesine devam 
- Nedla cıhwn• fl:ltbolde ~-r me~adar hı. Musa (faınıoğ:u. Fethi Din· ederek içJmrdıı hastalığına tu-

l -- Olacaiı bdazo olar .. O, c: ~ TO;.:~I çer, Yeftb, !. B".>br, C. Baş.-ıran, tuımue 46034 ağaqta. kış ve 
..,ıat mııa, altmf -- De pe1ı 'bııaglDktl Siyah_ ee,uın 1stan- SAkal:ık Immmetttn Gfireli, 8250 ağaçta yaz mücadelesi tat 
•s =ht olma.. ... ....,.,_:tuğllDfiald mühim ~ GalnB IJ'k. "~amyi ~.~· bik edenrık iliçlanmıştır. • . ---·-alt 11wm..-. Re ..,._ır anıeır, -.ı. .ımı.:ıı ... ~ D f oe ~ ~ • nıuua• Ul&U™ __ mı-. "--•---.:ı .. - ....... ı..:w 1\..1.-- Benek ı.-...... ı..;;...,,1 .... 8250, ök-

-,, ' a--~ - ftk <Jilllwn -iltal takımının ı.111u::ı_.-, .m.u.1u n ™!'• ~IAU&www 
..m. - wtı antıe11 ... ntannda l•tanb.ul Erkek Mektep· ae otıı hMtalJğmdan 7775, 7.&Y-
-- S.. ,...._ Mmll"'lll ,a, :; ı dlii gayret ve ....:;i mü- leri futbol Ug Hayati tin güftlli hastalığından 90318, 
~t. • b tir KJpıetıi aatıeaönm B k nt a.-~ - Millora haata1Jğuıdan. oo~ 

rı-lı)*dtleriDdllr biri dem....... •.--ı ayöıı maegı. haabdığmdim 
---Tl~v·,.-,-ft·a·-IJ·-~-R'--..ıu; tılerllbeli oyuneaı.nm kay- 19 - 11 - l9U ~ ı;inii 58671, badımlmrdıı hastahğın • 
.. ________ .. 

1
_ llılııim BeıPJttq tMwamda yeni. Şeref mdmda yapılMak maç- d8.n- 5088'. djves:.nim; haaQı~ • .r.-. c:....- a-ıa, ft tecrilbesiS ftıtlMakOlerle llr: J-r·- ~ua 

-r-•-- kim 1ıir -. mrflDda iyi bir Saba. ı... · ari: :s. VmaL dan 200 bin ağaç iliçlanm\§ ve 

n _.__... =' • w fthdıl!lt kmmasıdır. hast&lıktan kurtanlimftır.. 
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Trablusgarp- Ring 
30 Yıl ·evvel ceFeyan 

bir kahramanlık destanı 
Hapiste günlerce yattık. Bil

mem hangi silt.U bozuğun ilıba
ıiyle tevkif edilmi t k. İngiliz 
polüdeıi ağzımızdan laf almak 
için. ~erce uğraştılar. Uzun 

ANLATAN: 
. Kıdemli Yüzbatt 

ARSLAN 
Jsticvaplardan geçirdı1er. Fa- iilm!~'.'.::111--------
tat hepimiz rolilmüzü mükem- -2-mel surette yaptık. Netıc itiba
riyle bizi baltikn.ten Suriyeli a• 
DP andılar ve serbest bır ktı· ' herhangi bir harekette bulunmı
ı.r. üstelik Mısırdan çıkab·ı- ya asla teşebt>Ua etmiyordu. Biz 
mıek için muhtaç olduğumuz bir avuç mü~ahit ltaıy:ın kamp
,,ıesikayı - ki buna ta rih diyor- larına, ganıızon.larma. durmadan 
Juodı _ verdıler. Iıücumlar yapıyorduk. 1 

İlk işimiz trene atlayıp Ahır Böylelikle harp bqhyordu • 
terkibe ~ek oldu. Artık tn- Ve harp mutlaka düşmanın he
giliz .ko~trolünden kurtulmus zimeti veya tamamiyle imhasile 
sayılırdık. "' bitiyordu. On sekiz ay zarfında. 

Orada bir çok Trahlusla. Sii
nusi meşa,yihine rast geldik. 
Kendilerine hakiki hfuiyetimi.zi 
'bildirdik. Bizi büyük memmııı: · -1 
,.,ıle kar§ıladılar. Ehram (A
raplarln giydikleri serpuş) vcr
dflıer. Heciııler tahsis ettiler. Ve 
Enver paşanın k&rargilıına doğ
ru birJ"ehberle beraber yola çı

yüzler"'e defa yaptığımız ~ 
nıalar bir defa. bile aleyhimime 
neticelenmedi. Gaza.ya Türkler 
kadar araplar da teşne idiler. 
Kaç defa onları En.ver pqanın 
çadırına kadar gelmiş ve cenk 
y-cıpmak için müsaade rica. -eder 
ken gördüm. Ea.ver pqa. onı.. ı 
mı arzwıımıu daima tatmin ederw
di: 

-- Ba..orustüne ! Ben de 8izinJe 
Yerli aıııplal'lll müstevli ltal- beraberlm.. Buyurun gidelim, 

brdılarA 

J'8ll tu.vvetlerine kaqı ~r.o dardi. 

mekt.e olduğu biyilk gayz ve Burada bir nokta.ya daha bil
Defret gok şayanı dikkatti. ltal- hassa işaret etmek ist.erim. Bu 
JaU kelimesini süıuıt ara.plar mu"tm:nacli" ı. ........ ı-......, _ .......... 
yezit kelimesi gibi küfür maka· _......,,. __ .._ ı->" "'1'.... l&J.u.u...,... 

mmda. kullanıyorlardı. olduğumuz sili.hı, cephaneyi ve 
nihayet yiyecek maddelerini ns; .. 

Emıe.r Paea. IW'agfilnnı Ayın sıl OOdarik etmekte oldoğmuuz 
Mamnr denilen yerde kurmuır belki hatırmım gelir. a-nu ililve 
ta. Bu :mevki Demenin biraz ....... 

edeuim ki bulu"'m'.r.""'uz mev-
omubuna t.ese.düf ediyordu. ttaı- ~ - ü.YWQ y.uA 

ki ile an& vatan arasında hiç; 
)r8Dlar Trabhmgarpt:ı. donanma- bir irtibat yoktu. Omdan silah, 
Jarı sayesin.de aacak sahiJlenle 
tatunabilmi"'ı'"", dahile nüfuz e- cephane ve yiyecek, giyecek de-

miktar limontuzu, et 
konserveleri, bir çakr ve 
sigara. Mataralarda da 

şarap bulunurdu. A 
askerin techizatı bir 
lintası, 250 mermi ve 
llnde iki bombadan i 

Bir harbe girietik. mi 
neferleri ekseriyaie 
w, sililılarını bırakıp 

kuvvet müstahkem 

~· g'fili, bir satırlık ha.her bile alamı-
dememi§lerdi. Sahilde tutunuuk- -----------------~---
ı.n yerleri de adam akıllı tah - -----------. 
kim etmişlerdi. Yiyc-eek!eri, içe- 1 B ELE D I YE DE 1 
eekleıi hep deniz yoluyla !ta.ı
,adan geliyordu. ~ettnrıcn 
bettin ~' kasaba. ve ltö) ler
dıeki yerli halk kamyor~ kacamı
yan ihtiyarlm, lı l an veya 
ÇOClıklan da. ltalyaniar kurşuna 
dtziyorJardı. Bu görülmEinİ tet
hiş harekdi y rli halkı in ·irc
cek, korkutacak :yerde büsbütün 
isyana ve muka.' cmete sc\•kccli· 
yordu. 

Karargaha v r:ı.ıl ol r olmaz, 1 
Enver paşa bızi kabul etti. Ya
mnda erkim harbı binbaşı Mus
tafa Kemal bey t.A.tatürk) v ı·

dı. Paşaıun biY.e ilk zü ~u ol
du: 

- Buıaya harp c~c geldi .. 
Diz. Ölmek var1 dönme!. yolf -

Belediyenin gayri
menkul emliki 

Dahiliye Ve.kileli, İstanbul 
bel -esinden belediye ve vil" 
yete ait gayri menkul kıymetie
ıin nakid yekfınunu ve 939 ı-e
ııesi varidat ve .rnasarifat ye
kO.nunu sormuştur. 

B lediye gayri menkul kıy -
metlerin tetkikine başla.mı§tu·. 
Tahmin olunduğun:ı göre bu. 
gayri menkul kıymetler 6 mil -
yon lira lY.'1.clardır. 

Dı.;er taraftan 9S9 eenesi zar. 
fl.i.ltla s pılan masraflar aı'aSUl
da abide ve me) danlara 500 bni. 
köprüler iuşastına. 550 b'n 
ha tabu.nelere 95 bin ve istim
lak! e de 850 bin lira. sorfoluu· I 
mw uı·. 

tur. Burada kaçacak, ölümden --------------------
kurtulacak yer yoktur. Burada 

sadece şerefli bir ölüm vardır. 
inşaallah vazifeıni yaptıktuı son 
~ ceıı de bu ~erem b1Ume nail 1 
owru.-n. 

- Paş:un, diye cevap verdik . 
Buraya gelmek için bizi icbar e
den olm dı. Vatana hizmet uğ
randa buraua ölmeyi biz d se
m biliri1. 

Pası).l lm c va.bımız tiz rina bi
zi kuc..ı.ltladı. Derhal h_pi.mJ.Ze o 1 

gün lbı.lyruılarla. y p.uan bir çaı- t 
pışma

0

esnasında iğtinam cclllin4J 
olan siWıla.rdan bir.er tane ve yü 
zer adet kurşun \·erdiler-. Aı l>e::.a ı 

bilmemiz, Enver P "anın çok 
ho~na gitti. Bunun i~in bizi yt'r
li araplara silih kullanmasını 

öğretmeJe ınemur etti. Bö~le -
UJde Trablusgarptaki fili hizme
timiz de ~muı oldü. 

Hemen hemen diyebilirim ki 

1 
gün aşll'l haDp ediY<lrduk. Tabi
atiyle bütün harpler bizim hü,. 

FERAH I ÇEMBERUT 
l ı mbul uı en çok raibet n bı 

1. iLK AŞKI . DEA A 
(3 ıı.odern br:) (100 erkek b r 1 ) (He §eker şey) (ilk Uy• 

ferinden sonra en un c:e\ rdiil ~ahı:> er 

2. PARAMUNT-;.n.:;ı!,:f Tü 
3. h~e olarak 
FERAH da 

ASILMAYAN ADAM (Doktor 

Frankopayn Borlo KARLOF 

Korku '\"e debtet filmi 

ayrıca 

ÇEMBERLIT 
BENDiN M~8UT Kilf 

Bi.l~ il: taıor TITO dl 

Senenin an. neh filmi 

Bu Kadın Ben· ~CIU..,._ ,,.... J'll&lne ..... Hakkı Suı'at O. - Tallllim J.. wt 1' 1318 dellllrbk bajda üzüm 

T emsiHeıi w"" o ... 1 

- n ...... im ., hıJrwı map. Waklil - saıım- hmhfjı ile mücadle e- !!!!!l--~---~~1111!111!111!!!1 .... lll 
ıılzdftllllll\. ~ aut u.m de, ha- dilerek .. 13,200 ku"~n- ı·ıı. .. 1a11 -

cumumuzla oluyordu. Zira. Der
neye sığınan. düşman bize kaEşı. 

Bq Rolltrdol 
BRDDY Ittt•WR 

.,, • 1 ....... h ,. 
BUAJM.,.. _. ... ... 

••IA-L•l..B& 
Y-:a-ı:Pt• 

* .,, ..... ±* 117-•ı•• ._ ...... 
.-ıu• ooıwez saat ıt ., 

OQ(til& OYIJNU 

BD' AltA.1jAJl ... 2G.30 -m-s• ODM.&B 

• 
1 d in 11i91L hf'lf'mıh .. B.. lllllgöz. , WUL "-/"' 

~ ~~=-= :.,,~; 19. D - 19il ÇG#mhı siDii DllfbrVil~ ~...;;,. emrine -... - ,,_ l)nipöpftllplk __ .........,.,. a.3~ ......,. ...... """ ........ 

...,...,._ Siyah - Bll'yuldarm pJ&eak maçlar: riieD adektfiılec 1,396,83'1 kilo 

...- ı.8a ll'en~ JI&' 0 -'-- Jramjeej: :ı. ......._ tohumluk t.emizleam.i§ ve ilAç -
A b alıılwllleri ~- ~ ·~-
-. Ba. Jrarudan pm M muta- Jtıa Oğretmea. • 1fak, aaat 1' lanmıe. 'l'hfy6Plıer vasıtasiJe 
mnr elan San - Ll.eiftrt1ileri de bak-em S. 441r1r&ıey, EnD- t02,~ kilo ·tıDhumlblr lralbur -
..... pllli,eti tlllllf idi. An.- Jliy L. • İnöDi L. lilO s. Acık Jaırmıp. 
--~~dea.Ja.. iney, KMdftli L.- &iuici L. 1940 Benesinde İıımitte, Km-
.... ,_ cpJmn Siyah- Be,u-
Mar bu seneki liC IWerllti yo- l~ d hakem S. •çs'lr0wıı9. dmı., R'nr:mıftnet ve Gelıaıcle 

61124 kilo çekirge itlaf olun. 
muştur. 

Bu seneki ekim vaziyeti çok 
iyidir. Milııtahsil vaktuıaa t.op
nğmı sürüp ~r. 

Villyet: ziraat müdürlüğü -
ntn tir.erinde ehemmiyetle dıır
d11ğtı m'wJeler arasında l>aj:n
blm. ve ıpak. b6eeği dbdculajo
mmun ibyuı vardır. 

,. 

smeın ınııa &Orciüiü ~ dohrJ'Jalle bir kmç -
teJ'!Mltt; edpmlftir. 

' 
Ayrıoa FO'K8, dlftt'a ..,.dlaler 



-.}aı ....... •J 
"' ••Jra&ııvi netret-

.... .,.., . - _ ... ' ·. .. . 

Te gr f, Te 1 Vv Telsiz Ha 
HARP VAZiYETI 

Ar •vuthaktald 
harekltı tetkik A.:: .:...~ - •• • ·~ • .. • ... • • • , •• • t • ••• 

mü~abakamı-1 Bulgar haric·ya l Ankara beyanna-1 Yeni Yunan 'l'ep.~:r:..:'ı.ı"": 
• "' • • Nazırının beyanatı mesinin akisleri hamlesi :! ~-=:::::...., 

zın hedıye lıstesı :~1 :;:.:t:/ıe .~1!:.:"ı!!!..~ııcı:! uı .. -ıı.oı..,-ı :..ı:ı.•.:--:::-= 
Birinci7e._ · • ikinciye ve ü.ç. üne. ı-ı hububat, yirmi birinci en ellin- Hariciye Nazın Popof matbua- civar mıntak~ umwnt 1'&· ateoi devam etmigtir. Yunanhlar küa ohDut olw. 
birer 

Şkumbi srmağı ........ - ı ...a.J 
ye sandık geker, 4 uncüye ciye kadar kona1>rv , ellın birinci ta şu beyanatta bulunınU§tur · zlyet ör.erinde teair icra etm*- ~ • J .,._,,. r 

il: • • ,...... Dewell fti'ieinde ~ elde 
98 v mcıye bireı: teneke zeytin- den yU.ıüncllye kadar iki§er kilo Türkiye Cümburiyet hükfl· tea hali ka.lm.ıya.ca.ktır." tutuJorlar. Dün ağltrln Dnell ..ı llllluılarmdaa, la-**' Trl" 
yağı, 6 mcıya beş kilo Urfa ya- her nevi hububat, yüz birinc'cıen meti ile Bulgar hilldUııetiııin Slow guet.esi diyor ki: qdiwjwje Y11nanhJıanD ,apa. ,,..,._ ~ pm.,Jiaı 
ğı, yedinci- bel kilo Tnhzon do8taDe ve samimi bir noktai ~ ı....a:...ı. R..ı ........ de""'·----nn aevklyat yaptıkları da ~ " 
y.ğı. whd:ci)'9 ve dokuzuncu- iki yüz ellinciye l·adar birer k'lo zar teetieinden soııra malüm o- gön;;~ ;;b; ~-: ğı hücum neticesinde bir ltaı- mqtur. Kavalleroıım her.,. 

_..__ her nevi hububat, ve iki yüz elli lan beyannameyi bugün neş1'3t- evvel -"''·-limln yan JDÜfl'WSi mtğlıQp edMmif- maa mlıl•ltile "-......,..........,. ya OW' kilo --.ar 01mneuya birin" ide ıw. .. .. .. Bu her şeyden ~ tir . .A.ra1m'mda ... ,._. da aıı. _.__.,_ 
bir kelle t-• -ynı·ri, on birlıı- c n ~ yuzı.ıncuye kadar mek hususunda mutabık kal- ~- -~eridir· . Deklarıunrnrı ür IBiWafaa ilini ll&taı'mıJ& ~ -- r- ,_..-... -.,-., lunan bir miktar esir •Jaıumetu'. 
eklen yirminciye kadar ~ ki ı da hatıra olmak llzere birer ki- mış olmalanndan dolayı kendi- tikbal için bir ümit tqldl tıt • Ostravitza dağlarmda 1tal • P anJqılmaktadır. 
lo makarna, pirinç ve her nevi tap takdim edile ektir mi bilhassa bahtiyar addediyo- mektedir. Bu anlaşma, ayni za- Arnavutlukta tu mada Yit" 

ıımı. mada, Balkan millederiala çe- JU. mukabil taamıdan. dili • flm ~ da harekAtl 

F elsjle ve edebiyat 
MuhteYBlll itibariyle ne kadar tin tztıraplar imtihanlarından. man igiıı ağır zayiatla piskür • ~ meJ*ad& ._, 

mütevazi olul'Ba olsun bu be- geçmi§ olduklarının ve bunun UUmilitür. kat1 neticeye gMilrm '* tau-
yumame, bir çok beynelmilel onlara makullfık l'erdiğiııin de Daha eenvpf'.a, Yunanhler fim f1nı.zun çıkmQN için bir mü4clel 
muahedelerin imtihana tlbi tu- bir bUrbanum.,, di Tepedelea ve Küura mmta- daha beklemek 1bmı geldiği, ÜI 
tulduğu bu karıgık zamanlarda YVM•taad& aldsler kamna bikim bütün dağlan ele gün &ıce haber verildiği haldi 
TUrld~ ile Bulgaristan arasın- Atin&, 18 (a.a.) - Reuter: geçirmil buhamyodar. t.eeyyit ebaeyeD lll:ytlk ınuTdt 
daki dostluk muahedesini tak· Atina gueteleri, Türk - Bul- İngiliz 'ft Yunan hava Jnrnet- faluyetle sabit omu.lrtadlr. 
viye edenk iki memleketin eulh- gar deklarasyonunu sulhpswr leli dön bilbMBB Tepedella ci-

EST.ETİ 
(.Bat tanlı S üacü sayfada) 

;jMtmst) bir fllomf her türlü 
bD«fmizin (kendi ne sim.be gö
re bir görüş) olduğunu anlamş 
ve buna sıdk ile inanmıı bir mü
tefekkirdir. Bu dilştlnila bilgimi
zbı (nispi = relatif!) olduğumu 
da zımnen! - yani açılltan 8Çlğa 
icWiaya ıu.um görmeyerek, -
kabul etmiş oluyor demektir . 
Elbette (realize) ve (aatUra
Uım> cibi meşhur mesleklere 
~ bir. vaziyet a1mıf olacak
tır!. ~! •• Fakat ta
mamen öyle de değil!. Buna ben 
..... cevap~ ki, fik
rim yanı ı e mesWiyeti yahu& 
lMlna ait olmakla kalımı!. 

Ben, bu mül&hazaya karp de
rim ki (subjektiviat) bir filozof 
ancak hariçteki tabiab ihmal &o 

W; onun nmrmda tabiat 
imır·ın ve W'hırı lrmthWn 
tabi&tıdJr. O, hl.riçtekl Alemin 

(Balrikat = Rea1i&ltJ nı iAlliı" 

eder; çüakü omm halrilmtı {ne 
olduğu ve nasıl olduğu! .. ) hiç 
8abit ve malfam olama.yan. ve o
lumJacak onla bir.muammadır· 
bu hU&USta ~ylenen eörlsjn 

bepm de indi faruiyelerdm iba
Nttir; ihtili.ftan kurtanlamamış 
1* meseledir! Asıl onun bildıği 
ve hemen daima temasta bulun· 
dugu talMt kendi tabiatı, ken
di llicdanMbr; hiG bir kilPse ken
di vicdanmdan dışarı çıkamu; 

pir, aıtiılt, .... f"dolx>f değil, 
~ ola& biJe buna im
kin yoktur; öyle olunca oOPhe 
yoktur ki (sübjektivizm) felse
fesinin kabul edemeyeceği eey, 
(realiaa), 'objektivizm) mlna
sly1e telikki olmıan tabiat şek
lidir ve vicdan haricinde anat
lu (rialitc = hakikat) br; 
yoksa. onun nazarında tabiat 
ta hakikat ta kendi vicdanı ve 
.aWıtlak (YİCdlıll) dır. Gene bı

llim Jaaklllll ve dahi oairimis Ab
dftlhü BAmicli rabliet Ye hUr· 
metle ana.cağım. Bu meeelede de 

- dağru düliiııile dültıırumı o 
nı,,....ilve: 

Viı • dlr • ...,. heldb.tL 
....... llüJilk, kltlk 

Dernil!". HOtba, 111 ki.inatta, 
ı.kikat olswı, hayal okun, her 
ne varsa onu, keHi &fuüşilne, 
ve anlayışına göre takdir eden, 
kıymet veren, §ekil veren insan
dır. 

Her lit'Y nisbldir !. Böyle dü
ilin n filozoflar, pek eski za
man}ardanberi vudt; fakat, 
bu felsefenin esasi dilsturtıllU 
pek ~ık ve beliğ bir cümle ile 
ifade edell, ~ur Y~aıı tj)o
dlarmdan ve Perildeain yalwı 
dcılltJanndan (Protagoras) 
mufbır: [Her eey içba mıyar 
(J8ni öJcl) ilaund•r. Her teY 
mbldir.] demi§ti. (2) 

Bu bahiste, makadnn feı.ete 
•eteJeleriyle Jıeırbsi iya1 et
.. dfCP1ren 111 Jm& mubdde
me)19 lldMtl9 IDIUm psrdüm; 

(1) Periklu, eski Y"'*"*' 
eta pcırlak wı~ devrinde 
A~ MWM oı... Miyiik ei
,..e ı drntr 1ci, pek beyit /;,. 

ı..JIMnft -~ nMıllllr\ 
... Prot,ogolU OtlM k aom. 
ili; ~ .... eli"'
~ ,..,..,,.,.. Jeıaearfas• 
i1111ble .,.,,.. 

çünkü onsuz eatetik meseleleri iradel bir .;...,. olarak tellkkide mUtte- vannda bir faaliyet ...x...---.... lıfuvaffalayetia ımkyasml. 
perver erine ve k.,.aııdı a'-6r.:.- e--- k•nnıtan ·--- ---- -· .. -· 

iyice anlaşılmazdı sanırım. ---•--"'- ~-- ~· ı - -- -.-u - '" mezua.w-ç oowuat eden doetluk --~--'-: di- ~ı·. lerdir. Ve mlllea gaynöeri • top miktan +cnn .. edel:ılllr. 
San'atta subjektivizmin tekli ...__ __ .....,, · · elil _._....... .,-- a • ,, -v ... m~wenne yeni bir d "Bu diJicımatik vesikanın mft ta1Jularm yeal bir aıJazaa lııfuhakkak olan - .. ı .... : lt» 

ne olmak 1izım gelir? Bu suale teşkil edecektir. sait bir intiba yarattığını aöy- hattı ~l etmelerine mini ol- r-ou 
evveli umumi bir prensıp ile~ -.ıı....---======---- lemekle y.-a. etklrı --iye- -·&.. 1.-.:hd_. e•-;..ti .. , yanlar taamız neş'e w kabilio 
vap vereyim: • ı sine ~ aurettıe ~ -.. _... __ iM wa~ yetlerini kaybetmişlerdir. Yakuı 

CM ut ı ak a hari~teki tabi- Akdenızde talya iate man olduğumuzdan ..,,w. Ba Buraya gelen haberlere gön, mtıbarezelerde, hatt1 mtıstah • 
.. tas . taı if k .ıı.ı.ıa-ınrnrı, Yunanistanda, Bal Anıavutluktakl İtalyan hava kem de ... ı... ---:L....:-: '-·-'·a-
a.~ ~ve etme h~ a.emileri babnldı UCA __ ,,_&O ıru tleri v-, -Y~uu uu.~ 
nnı ea yüksek gaye dQetmeyıp, I ~ kan memleketlerindeki tlD1h mh- ne · daha ziyade takviye rak gerideki siperlerine çekil • 
ancak, hariçte go .. rdüğümilz = ~~!~ ~elerdaayfada)._ niyetini gösteren bir vesika. ola- edilmiltir. Pa-.r aıbahı ~ mo- mektedirJer 

~ e vazı rak telüki edilmektedir.,, tarlti bir ttaıyuı bomba tana- . 
şeylerin, manzarala.nn hidiaele- _.. deiilDıemittir. Prola diyor .ki: 'U'-..ı.. ı:...:.. bu Bug1hıktt miidJaa cepheJeri. 
rin ~e; tek bir .kelin~eyle ~yl~ .,..,,. Sövene ...,_ ''Türk • Bulpr deklarasyOR11· =o~~~ ~ deriııliie doğru JlllreUet 'fi 

yeymı.. - ~teki (muessı- Kahire, 18 (a.a.) __ 1ngt1iz nun imaal, Balkaııla.rda ihtila~ tarafuadan döliiriilmillf;lr. Bu müstahkmıdfrllr. URA _. 
rat - apats) m, vicdanımıza hava kuvvetleri ırrnıımf karar • lara mini olmaya yardım ect. ile mandanberi kı• '" mınfakı • 
ne 8l1r8tle ve De lidd Ue tesir glhıam tebliği: Bu abalı •ken cek mühim bir hldhe4ıir." tayyare bir ob6a iaabeti. pat- !arda JWW'Ca'erin takviyesine 
ettiğini en yübek mabat adde- SUveyv kanalı mıntakasına tagWaeie alch* ı.muı ve puça ~ olmqtur. de imkln bulunmuştur. Elluen 
derek ancak o •....:-tı - ..--.. diişmu tayyareJeleri taratmdıaa Landra, 18 (a.a.) - Reuter "-~.!..a.a.: > - A.tiDa •· .a...:a..... ı h ~1--..ı...bu _.u. YP.~ &jaD81 bildiriyor: ~ .T- ~ Ve ena au .. 1&1- U11r V&• 
mmmta duyduğumuz gibi! • b~ hilcum ~pılmış oldupnu Londranm salüıiyettar mah- 1l'aiillt .. ,, pwh ~. ziyeti okpmıp. 1taıyanlar, 
~· tarif ve hik&ye etmek - ==~e~~= ~:: ftl1erinde Türk • Bulgar ltillfı .Ama\111tluk ceplıeainde ltalyau fimdiki mukavemetlerini, talür 
tir. sanca zayiat vardır. hakkında ap.ğıdaki mütalea yü- ve Yunan· İngiliz tayyare zayi· tın bu Kltfuna. berı;ludartar. 

Meseli bir §8ir her gün herke- Batmlm İtalyan lale gemlled rilTlirtü~kektedir-Bul. gar: beyannam-:-ı atı h~kında son günl~ ha- Baftlud&: * ·•-ı .. a~ '....._ batısı ll:Zl&Ja kikati tamamile tahrif cugı ra-.--... 'fiM&• = Londra, 18 (La.) - İngiliz bakild oelıreaile görmek için tamlar ~..._~g,; w.in 8 lle H t-.-au.. .... -ı-: balWia 9 
slmliıı ...-o....,_., .iD- amirallık ..1 .. ;__,_.t_ teı..n.ıw.. s.MU~• ·~ -..- _,J_., 

WW&~ ...... 'l'Urklertn bidayette Balkan bir- ... t aramadaki hafta içiııde saat Jralmek priiyle, Kanllau'• 
eeden inceye, renklerinin her İtalyanlar tarafmdaa ... p- WH ..._.. 98tirmek Umidile Ml,.ı;w. reamı uı..u&ıw lllÜ8 
an irlM ... 111·1~- - o __ ... _ .... ~ , 1 ·-.r=· old-'-'--- __..,._ kadar bir aka )'AlllDlllanllr. 

-'6" • ...., - ._, -- misi olarak Jmll•ndw .-- • • - ua1--- -.Wm ı~i cetfeiia JMll'f 
fuktaki bulutbnn akim, ttırRl 4000 tonluk bir Mnw ticaNt _,., tt• icap eder. al bir ftldfe addettik Kat'etlilm Jııu ...... cWl-
tuhaf ekili le dagl d Bil ma.lrereler Balkan dev- Bu cetvele nazaran ~ 7 man ilcül ılt:nwleld anmde a-

ş er • nn, e • vapuru orta .Ak8el"wde İngiliz letleri arasındaki birliğin bir giln zarfında Yunan hava kuv- te§siz botluk barakJlamıyacağw 
Dizlerin ve atııçlarm golgelerin- harp gemileri tarafm.ia.ıı bab· nazi taarruzuna ve Rumanya - vetleri l3 İtalyan tayyaresi dii- gösteriyor. 
de ve Nllklerinde Jaaaıl olan • nlmıştır. mn mara ~ğı akıbete kal'll tünnüşlerdlr. 1qiliz ha.va Jr.ıw-
iil'~._.. tavir ~ · n ka- Kem 800 tonluk 1* İtalyan en mtamane1 bir teminat tef- Yltleri-. api hafta iGiDde mu Bu, Britanyadan kalkan tay· 
lesnyle "'8 ~ ntyle.,.,. taee gemtatne de tngtus tayyare. kil edeceit fiJaini daima iled im>••~ ıe a m16t.,... 1•rlaia flal,.aıa llıilfleri 
hut nazmen bir tablo y3.p9tl stlrmüş olan BtlyUk Britanya- olarak 3 tayyare dllştinaftljler- Mu2'1Jece11M '9itcılıtW. -.. 

· ' • Jeri tarafnıdan mmaffakıyetle nın tam tasvibine iktiran etmio- dir. Bu &Uretle yedi gün için-ie kim, Alpları 8'8.11 İngiliz hava 
haricte temaşa ettiği o manza- taamlz edilmiştir İngiliz ta tir İtalyan hava kUVYetleri Ana _ 
rayı hakkiyle t:ısvir edcbilmit '. yya- Atmanlann aeeaiz bir surette kuvvetle~, mükerreren, Fiat gi-
olmak prtiyle! - güzel bir eeeri releri taamız yennden aynlır - Bulgariatan dahiline nüfuz et- ~ ~~ 29 bi mü~ de bamltalunış. 
hUner vUcuda getirnıiş olur. ken vapurwı arkası suya bat • meleri gibi bazı bldiseler aiirat- lardl. Trablws ele ~ İ· 

Nitekim, belit llÜJ')erilDillden, makta ve vapurdan büytlk bir çe bu mllakeratı geride bırak- 1- talya, imp•atıorluk ~ 
Namık Kemal merhum, Gelil»- duman lılulutu çıkmakta idi. Mti- m11 ve tüphe yok ki bu misaka -. mtlkellef iye ti dUttDli ilk demlen1e ayak ..... 

luda, böyJıe bir (gün batısı) ta. rettebatın ~ye saııdallariyle ==temU~~~~~ ~ ~ :-:.:. ~~ tağı bu ,etden • <*llnacalrbr. 
vir etmek~ - nesir lisaniyle! • wpuru tertrettikleri cörUJ.müş- mıtbr. Şimdiki tartlar altmda u. mükellefı·..-..; ı...:- -- -~·-- Rodos, aJtmcı defa, İııgilis ta]' 
bir - _,..,_,..., ki, ... n ..... 1 bir tur. 4000 tonluk diğer bir 1- B .. ı .... ..;_.. .... _ m.il.stakil bir bi- - J""- w- - wuı• yareieri tarafından .__. edil-

._ J~- 6~ n bir ı Wfi ..... ~ da iki ay olacağı, mükellef mil.d __, .... _ 
(le\'ha) dır; ilkin bu hüner, ol- talyan vapunı 8 talyan ta.raflığı idame edebileceği ve detini bjtirince isterse daha migtir. Rodoeta bannaıı deabr 
sa olsa, hariçteki t.abia.bn, bir muavin g~ tana.re taarruz- serbestçe intihap ha':kını mu· fazla çalışabilir tarzındaki ka- altılar doğu Akdenizdeld Jıare. 
hususi manzarasmı tamamiyle lan neticeshJde hasara uğra.nue- ~ e)'Uyeblleceği çok ti!Phe- ramame Heyeti V ekileden çık- kitı taeız edebilirler. Ba ganıi-
taklit edebihnek ka.biliyetiDden lardır. Bu1pristaıı müstakil bir 101 tı. zonun beslenmeai, b1kim donu 
ibaıet kalır. Ondan ileri gitmif Filo hava kuvvetlerinin, orta takip ebnedikçe ise beyanatın Fazla mesai yapı- ma karjlSI ıta güçtUr. 
oıam&z. prk 1ngBlz umumi karargihı- Türkiye için pratik manası az- lacak mevkiler Ajanslar. beuin taınlda.rmu 

Subjektmzm nuarmda. yük- mn 1 !iUbat tarihli resmi tebll- dır. yakıldığından bahsetmektedir . 
sek m&nasiy1e. sanattan belde- ğlnde blldlrilen orta Akdeniz fa- Mlakerat devam ettift mld- Aabra. 18 (Hu.ad) - Dev- ler. İtalyanlar gibi san'at.kirfa. 

ali 
nA +-1-11 det zarfında 'l'UrJdye Myik Jıeıt cie1air'91Jan J)eqU ycıil&n 

Dilen hUner taklitten ibaret de- yet)eriD.e bir -ve -va.u eden Britarıvınnıı Jııareı tam bir dilrüs- Sümerbank fabrikaları Darp • nn benzinleri bomltadaıı masun 
ğildir. bu hanıkltmdan blitihı tayyare- ü ile ~ket etmif ve Btlyilk hıme Damga matbaası her nevi yeralb tanklarında muhafaza 

San'at. bul tlJazofta.rın iddia _ı!!!en!!·m!!!!!iz!!s!!al!!im!!e!!n!!!!!!!!dönm!!. !!!!Uş!!'!!!!!le!!r<lir!!!!!!I.!!! Brttanya b.nkfunetini mtlza.kera iplık dokuma iş yerlerinde gUn- etmedtlderi zannedilemezdi. 
ettikleri gibi ! . tabiatı taklit = tın terakki safhalanndan ha- de üç saat fazla ça.h1tılabileceği ıtaıyanm cemıbmıa indirifdig;. 
_.._....1. ı..:-..ı- -.&-.ıı epeyce bir heyecan vermek için banlar etmiştir. Heyeti Vekilece karar1aebnl • ...__, __ .. _ taratnıı- da k 
- feVa.aıuıca ve EeYAIDQen ancak bir vesile olmuştur; ve- Protokol mucibince, Türkiye .m!!!!!ıştır!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!I!!!!!!!! 1 ~:_-::,_..R+..aı=. ı-.ı.._ a 
doğmq oı.a bile, o derekede mevcut bütün muahedeleri VA - ~ ı-"99'"""'!1 ........ !Ut .1.wuyu 

oyalanıp kalmamalıdır. Objekti- sı1e ile pek 0 kadar alikamız taahhütlerini tama.mile mahfuz tır. neler yapacaklanm zaııaarıJa 
Yizm. itte bu derekede kah;nak- yok; 0 şahsi bir eser değil; bbe tut.muş ve Almanlar tara.fmcbn Türkiyeye plince epı. Bul- reneceğiz. PlsaseD sa.bota ıla.mı 
tar; hakihtı oldafu cihi tasvir badi heyecamDl tasvir ve ifp. yapalarak her hangi bir taamD pristan kendi memleketinin uyarubracağı teşevvüş ve hey • 
etmek davasiyle inceden inceye edebilirse şahsi bir eser ibda et- hareketini kabul etmeğe Amade Almanya tarafından istila edil- can daima dikk te ~an 

harici tab
; .. bn manzaralannı 1ni11 kendi nıhunun (nefha) si- olmadığını şUphesiz bir wrettıe mesine müaade edecek oluna. P&J.H"-..ı ..,_, 
- -""Y göstermiftir. ""~ bu -ı.+.. her vakit ip . A-.--,.,. aezesı .u.a&)'Ul efkAn 

taklit etmekle iktifa ettiii için, le, yeni I*' ff!IY :JU&bm§ olur, Almanlar, pakta ait afsill • tal~ecek~vkide lnıhm - 1111atımı,.i büyük bir huurıAU· 
realizm nammı taımmııştr. Bu ve o VMltayla keDai OOOkunluğu- tın Sofyada .Ankaradatl evvel maktadır. lak havut ltiade yapyacütar. 
mesleii tenkit eden subjektivizm mı bize de nakletmiş olur ki, ilan edilmesinden ıst ade 00. ttalyada akisler Asıl tesir ~ TnmJ ruı 
der ki: Hariçte pzumıe asbnı -ylksek mlnulyle! - san'attan rek kendi propagaodalarında Roma, 18 ("-a...) - D.N.B.: .eyrilseferbıde ciddi tak itl r 

pek ili. ..x-ı.a.ı:.-;.:- o mahte- beklenilen aibirbazhk budur; hakikate uymıy n bazl teın ih- Giornale d'İtalia gazeteai mı ıu..:ı.H z===ı=a ele buna. de et 
5"'-~ 1erde bulunmuşlar ve bu paktın - ~ ıaw...-

eem (gün babsı) Jınhemaıa kA- yoksa aalmı cuı1ı olarak her Türld,enin za flıımaamı \'fl satırlan yazıyor: edtır. 
jlt illerinde taklidini neyleyim '! cilıı görmekte okluğum bir ae- Almanlara Ba kanlarda had>cu Türkiye ile Bulgaristan ara- • 1 l a' 1M etn.fmda: 

Acaba t&biatm, gü-1, muh~ ~. bula. cauas fot:oğrafuıı ar- pyeler t.akib en Britanya sındaki anlaşma Balkan ~ Oo istikametindeki ~ 
şcm, yahut müthle ve ulvi man- zetmek değildir. eiyasetinin sukutunu tazammun leri siyasetiııin qm. nOfu ve klt in tişafa baeM'"llbr. il 
-.n11nıı ~ taklit ve Eainim ki im açık ifade ne ettiği iddiasında bulunmuel!U' • tazyikinden kurtul&.ığwıu teyit golü do~ Derleme!eı 
taa9 edehOen f•'l'•l' tı bir verdiğim illlh•tm an•..,bqaöık ~yııi detillere istinat edan Al- eylemekteöir. Bu anlaşma iki kayedilmektedir. &-. bmge
utist ftr JDldlr? oı.a bile renkli laiç noktaal k•1meıpJlbr. Bu mwlar bu paktı ' aiyuet- IDf8leket arasındaki milna.se - lliııde mubuara Jamıııftferl artta· 

--·~ _ .. ı. .. ..J.ıı..... ..ı leri · · ~=- muvafr .. ı.:v.-.• -n· batta bir --U.1..a ve kanahkh n'=ıet••. _...,.,.,..: ı...~1.:.~-fatgj fLleı daM; mftk••mel -ı.sar .llMIAA~ı çı- &en 1'Ul uu.- .wı.ıu,J'-. .,_. ~~ -..----- -!!!!-ıır- ~ .,.....Ç&UM,&U 
1lir _... *akM tz mavaffak o- ı.nlabilecek müWıualu pek olarak göatermekt ~irler. prensip menfaatlerinin na.san iaüMaf _.. pye, Habee pr-
ı.&.m.. mi? Bir l8'Umn • eaılı miihfmdir; onlan plecek maka- Ral ~ · · u yı teba : itibara alınmasma }>ek ziyade IÜılOD1I""" denizle n..5:!ni kea • ._... rUz ettıreHm ~h .. . ...-
1* halde! • ..ıa flÖallDÜll ÖDÜD- lelerde 1*er birer arzederek tn,iliz genel Jm tldbaytau yardmı etmektedir. A.nlaema melıten ibarettir. 
de dwılp dururken. benim pir.o izahat vereceğim.; Yalım şimdi- Türk m kainat ı. ı harbin bugünkü ~ bwı Kimıarada ağır topların tah· 
din Ye ar.tistteıı W"iğirn hü- deR 111 millim taD8ild unutma - duldan~ hor ilı" 'a-ı da.ıı sonraki hıkişafuıda huınısl rip edilmeden~. Jıesi.. 
ner 

0 
Jeriıamn. cm llir kop- yaymı ki, bu •einıt ancak bir raf için d cm ... ·.r •i ])ir elıemmiyeti aladir. İtalya metin p, recasini gaSt;k: Babel 

yası değil. o ••"lf'W ve canlı mUnelrldt ~ elıemd'r. mucip bir . ,. ·c 'ı dıktu ilr.i memleket vaziyetindeki b1a arazis'nde, bir çok )'el"Jıerde gu-
wanaaa flıılr hazin .,..U ve Bir fair ve artlat i9* pek fay. llOD~~ı'i:: u 

1 
rdh- ~~hu memnuniyetle karp- eriU& bekJene!PJir. 

1lfOll-~ imnt•IAU karlı· düdlr, fakat biç lııimseye bu ltau.ta intisa.ren ~-. 
tPDdat o lairiD ve utiltiıı ....__ mıalftmat pfdtk w artiltlUı a- diden t.espit etm JiwWaHa akialw 
... tın•• hih* .. • Wl)ııeti ..,..,..... a.Ipı;.tan hu"ııtım:ıeti Buda.peşte. ıs (a.a.) -Tflrk· 
mak lllttıW mıa,eı ukel1 harek l - Bul deklarasyonun imza. 

_..._. ba smette ftı:lye • • MacarUrtanda ok bU,.ut tıeair 
Bayla 1ıb- arof!mmml' Dr. - A.r.1••.-. tlndehiçblrd flllkllkıııhm11 ~. 
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Beyoğlu kqmakam ve B. Ş. MilJürliltündcu: 
Hasköy Kı:ıılminare ca, ~ No. Ju harap bina sahibinin varlsle:rinkı 

adr9lcri bulunamadığından 15 gün zarfında mahzurun izalesi içhı lbt.'\J"Da-
me makamına nim olmak üzere llAn olunur. (l2Ş3) 
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' lşklı, canh bir gündü. İçim. 

lleYgili bir ölünün hatJrasıw 

meza.n başında yiidetmek is~ 
ğiyle dolu jdi. 

Servi kokulu mea.rlıktan 

ağıı· ».dı.cılnrla Berliyordum. Ta 
ze bi· · mezarın başı ucunda çö -
melmiş siyahlı bir kadın gözü -
me dişti ; ağlıyordu. Benim ya
nın ian geçtiğimin farkında bi
le olmadı. 

Sevgili ölilnün bıralakğı ha
tıraların gönlümde kanattığı, 

dl'§tiği acılannı, 8el'Vilerin ür -
kütücü hrnırtılannı dinliye !din
liye dönüyordum. Giderken 
rastladığım ihtiyar kadın başı
nı kaldırdı, bruıa baktı; ben de 
ona baktım. lüıne göz yaşı dök 
tU~rfuıü merak etmiştim. Göz 
ucu ile ba.~ıııda oturduğu me -
zarın taşını okumağn çalıştım. 
Bu firari maksadımı anlamış 

gibi solgun benizli, sayıf kadm
co.ğız: 

- Oradan bir uey anlıya -
mnzsın evladım. İşin yoksa ben 
anlatayım. 

TeşekkUr ettiın, menmnniyet-

bedeli ~ 

ğa g elirdi. Fakat evlendi;;.ı...,.; -fı..U.U 117.00 n.sı FaUb ynngıo 7W1nde Hasımhalife Kah. Ocaklı eoka
tmda 99 un.eu lldMa 22 No. ve 17.18 meQıe amrabbaı zin ilk senesinde hiç de böyle 

değildi. Nusret dünyaya gel -
dikten sonra ben de bütün mu
habbetimi ona verdim, başka 

bir ~y dilşüıımez oldum. Ko -
canı gün geçtikçe benden bir 
parça daha soğuyordu. En ni -

M.11 LTl 

75.00 

sahalı arsa. 

J'atih yan,gm 7eriode Haaanballfe ilah. Akdem7. J!Oka
tında 141 inci edada 103/l No. 1'e 1105 JDdıoe .murab
baı Ahalı ana. 
FaUh yangın )'erınde Hasan Halife Kah. Ocaklı .o. 
117 incl adada 65 No. Te 25.0S metre mmebb&ı aahalı 
anın. 

hayct güıılıen:e eve gelmediği ıto.ocı 

de oldu. 
Cihangir yangın yerinde Defter yo~ 4 bdi llda
da 12.65 metre murabbaı 5<lhalı arsa. 

Dul, benden kU.çillc bir kız 330.12 D.n Fatih yangın yerinde Hasan Hailfe Mah. Akdeniz 90-

lı:ağında 115 lnd adada 85 No. ıu ve 82, 118 metre mu
rabbaı sahalı arsa. 

kardeşim vardı. Onu ~"ırdım.. 
Aramıza girmesini, onun ben -
den nefretinin sebebini öğren - Tahmin bed~lleri ile ilk teminat miktarian yukarıda nzıh 6 parça ar.a 
mcsini söyledim. Kardeşim he- satılmak ~ ayrı ayrı açık arttırma:ya konulmuştur. Şartnameleri Zabıt Ye 

ti Muamelit Müdilrlrığü kaleminde görülebilir. thale M/1/941 çarpmba ıün6 
· • , aaat 14 de Daim! Encümende yapılacakttr. Taliplerin Uk teminat makbuz 

men kocamın magaza.sına gıtr veya mektuplarile ihnle ıünu muayyen saatte Daim1 Encilmeade bulun-

0 günden sonra kardeşim sıkı maları. (1301) 

sık kocama uğradığını,, fakat ============~=-=================================== 
kat'i bir cevap alıaak miimkün ti&••••••••••••••~~•••••••••~ 
olmadığını söylüyordu. 
-Günün birinde de bo~ kağı -
dımı kız kardeşime vererek 
göndermişti. Ağlamak, ÇJrpın -
mak neye yarar; benim gibi 
düz bir kadın kocamın renkli ve 
oynak ruhuna pek basit gelmiş
ti. O; hoppa, işvebu bir ka.dm 
için mükemmel bir Jr.oca ola -
bilirdi. 
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Demir çenkf'lli kösebdıea 
fener~ kayıt;'' 
!pekli pamuklu a..... 
mensucat 
tpekli pamukhı .,..,.._. 
!turşun matbaa hunıflııta 
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hokka takımı çubuklu 

Yubnda 9'IJsafı }'Ulh ev- ttr.e .. lnde ~ tarihlet"Cle ..-aı 13 buçakta Slrkec1 ~ ~ ~ 
antreposu dahllinde G4bnrQk satış MOdOrlilğü müza7ede ııalonunda 11149 nyılı kanun lıükmune tevmmn .e ~ 
•)'llı kanunda ,.a:ılı pn11ar dahW"lde llÇtk arttırma ile satılacaktır. bteıı:Werin belli günlerde sut 12 ye ""-· 
2490 sa:Jl)ı kanımda )'UW ftllikalan tbnız eyliyeftk ~ 7 buçuk pey akçelerfnl vezueye yatırmış olmaları ---_J 
tbale l(Anih>deo eYYel S itin zarlında .-hahları saat 9 dan 12 ye kadar ana uulü dairedndc Ainberlllldıa ~ 
&ölrterllir . .a. ecD'lldan maada ber dn mateferrik ..,... lll'ltllı yapılmakta olup listeleri salon nan .~ 
asılıdır, Telıafoa 23219 (1251) ~ 

le dinliycccğimi söyledim. İçi 
kederle dolmWJ, derdleşmek ih- Ve eonra işittim ki, kocam 
tiyacını tatmin etmek için göz kız kardeŞimle evleniyormuş. 
yaşlannın mazisini içi yana ya- Zaten epeydenberi gizliden giz
na anla.tmağa başladı: liye ı:ıevişiyorlarmış. Bu olacat 

_Burada yatan oğlumdur. ~y mi diye hayret etmeyin, 01-

YIKICILARA 
Ktin bolundalu mahalde iDlaata 
beşhmacatı iCin ahp.p bir kah
ve dGkkim yıkılıp mkuı sau
lllcaktır. JanmJt, camim, tab
ı. kapılar 'f'e ~•eler ye
niden kulJanmaY1' müsaitdr. 
Bir miktar tuğla da Yardır. ts
teklilerin "YENi SABAH,, ida
re memurluğunn her sabah 
aut ondan on ilıdye kadar mil
raacaatllın. 

Devlet Demiryolları İlanları 
M~ nakliye ucreti 17'7$0 (On yedi bin yediyib: eDI) _. 

, 
takriben 6000 too maden kömüTUnUn F..reğli kömür bavzaundml 1 ruıı limanına naklettiri.beli iii S/llllMl tarihli pnarteet ;lilnt1 - l 
Ankarada idare binasında kapah zarf usulü ile eksıltıne;ııe kcıaabD~ 

0 ·1 d". ada bi-:-a. ı. muş bir teY-· İhtıraa... En ağır g um, uny .. ~ varıa -
darbeyi en yakınlanmdan ye - ı 

Bu -«uttmeye girmek imtiyenlerJn ıuı,ıs (Bin ttç yilz cııem bit 
:rinnl bfll kuruf) Uı:lıllık muvakkat teminat ile kanunun ta7bı ettill 
lan ve teklifierlu.ı ayni li.iD ı:aat i5 e kadar kom!syon rei"iline ğun, yakınım... Her şeyim... y . 

mistim. uwmı tamir etmesı, 
lhımdır. 

Öldü, benim yerime o gitti. Bu için araya koyduğum kardeşim 
aynlık, her hangi bir ananın of; 1 yuvamı ?.alim cllerilıe yıkmıştı. 1 

Şn~ parasız cNa!'tlk Anbreda malzeme ~ 
tada 'l'esellttm w Sevk ff'fll~nden datıtılııt"akb.r. (1111) 

lunu kaybedişi değildi. Biz o Onda, bağlı erkekleri ayırıp ev Ziraat n ... kaiınıde kumbaralı ve ihbarsız 1aıilaıTUf hooatür:ı.ndfl en 

kadar birbirimtzindik ki.. Biz lemnek bir but&lı.ktı. nk koca.- a 50 Unııa bulunanfarn ~nede 4 defa çekilecek kur'a ile aşaIPdald • • • 
ana. - oğul değil, dert orta&'1 idik. Bl bir' cenç kısın nişıuılısı iken p1ina &6re flcramiye da~n .... 'c;ıcutır: Muhammen bedeli (2250) lira o!8n (15000) metre harici tele~ 

bu (27/2/1941) per;embc günü saat (11) on Wrde H.aJdaı'pap~ 
"binası dahilindeki ~on 1arııfından açık eksiltme \ISU1lle 11&tıP 

Ne ise bunlarla sö.z.ü uzatmıyar aralann& bir kJSkam;lık, bir de- 4 acte.ı 1.000 Liralık 4.000 Lira * ade4 IO UNllk l.000 L1"ı 

1 BORSA 
.1 yım. Siz de hayret ediyorsunuz dekodu sobrak çifti birbir.in- 1 4 • 100 .1 2.000 ıt 120 • 40 • 

0 ? H. tanımadı. b" 1 4 • uo > 1.000 • 1to • ıe • caktlr. 
değil mı. ıç gııwı ır den soğutmue. kurduğu, hazır- 40 • 1.., • 4.ooo 
kadın size her §eyini anlab - bıdığı hlWerie de delikanlıyı • 

Bu ife lia'mek isd;Jeolerin (168) lira (75) kuruşluk ~ 
ut ve kanunun tayin etUli ve&aikle bArllkie dcs:lltme etınQ _.... 

yor. Burada, mezarlıkta sır o- kendine pekmitsf'j. Fakat ancak' DIKKAn ~daki ..,.ıar bir Rne kinde IO JJnıdan ~ 
!ur mu oğlum! .. 1'ıt- her oeylıı bir sene yaşyııhl!miııler, kocuı. 11 _ ... -.......,.. ""1>tl - ""° ...,_,,,. -· 

~8 Şubat 941 
Aplq" 
1.,,. • ., 

Jıııııaürıyona müracaatı.rı llz.ımdır. 

Bu ile ait IM'*n•'Nler Jrom.iı;yOlllbısı panmz cıilm'8k ~ 
sonu burası... Hem siz de ayni ona fazla tabammW ed.emiye - Kur'am ~ 4-. defa. 1 .hytfll, 1 Bi.rincik•m, 1 Kari w 
derd içinde değil misiniz? Bel- rek evini terke mecbur olmuş- 1 Ha.ziran ta.rilıJerinde çıekilecektir. Laadra ı swııa 1.2• 

(1005) 

ki kUçük bir yavrunuzu, belki tu. Hissis., rulıw% mahluk ab- N.w - Ya ı• Dolar m.20 İstanbul Vakıflar Müdürlüğü İlanları 
ananızı veya babanızı anmağa. lasmın saadetini çalmaktan da. ================================= Cenevre ıoo bvic. l'ft. 19.fl875 

geldiniz. Size herşeyi anlatır - çekinmemişti. Yalnız mal, mülk nutmuş, yavrumun ekmeğine hıçkıra. ağlamaktan fazla bir Attna ıoe Drabml uım ı.. ~ 
sam onu, Nusretciğimi dah& hırsızlan mı olur oğlum, böyle kavuşmuştum. Zaten onun eli- eey eöyiemıyonlu. Epey sllktlt SC:~d :: ~- ı!:~ S.mt, Mahalle Ced. Sokak No. Ctna ~ 
derinden yidettiğimi sa.naca - 8Qadet hınmilan da vamıış. nin ekmek tutacağı günün hül- ettik. Servilel- birbirlerine acı Belo"8d 100 ~- ı.nı :Syöp, K•~t, lskele 3-11 Baoe J.f ' 

ğım.. Art.ık il bB.§a düşmüştü... yaları ile bu kadar kendimi acı bir şeyler aöyleşti, inildedL. Yokobum 100 Ym 11.1175 > > > 
23 ~ 14 

-
Nusret, çok küçüktü, hcnilz Elimden dikiş dikmek gelirdi. a.vut.muş, işe sarılmıştım. İhtiyar, yalnız ana. bastonuna Sıokbcıılm 110 bveç ıtrwa 31.005 ıturnkapı, ~ ç.,.111. Kadirgn limtıJH 11 

> ıo 1 

1 

............. ~ ~P. Sofular, Sofular y<>ku.-.ı ıı > 8 -
doğru dürüst konu!'mağa baş - Geceyi gündüze kattmı, çalış - Alı, ah evladım! Ne oldu, na daya.na da.yana 3- otların FMwm 'tl9 tah..tl&t SOlcymaniJııe, Dökmeciler 87 DakUa l ,, 

lam!fJb. Babnsilc geçinemiyor - tun, Nueretciğimi okuttum, ye- sı1 oldu bilmiyorum. ilk aylığı bürüdüğü ayak WerlDi ~ Tahvillt tızıerme muamele Carşıda, Hacı Memit 16 > 
1 ~ 

<luk. Kadınlara düşkün, maca.- medim, yedirdim; giymedim, aldığı ay birdenbire hastalan - yolda uza.k.laprken be.Da son sö lmft .... _._ > Eskiciler 3 > 
0 

1 o GllUll...... • .,. 
raperest bir adamdı. Her yere giydirdim. Onu t.ahsilin son ba- dı; doktor, iliç kar etmedi, ya.T zil §U oldu: .__ ..... .._.._ _ _ _ ___ _. Balat, Knablıe. Mahkeme altı 8/t Ana f*"_J 

samagına· kadar çıkardım. Bu rum öldü. Ve onun ilk ka.zaDıCl· _ Öllim. ...,.ı,.. kahbe oğul, ben Sahibi: A. C.meleddh' .. raço41u Yuk:ında yazılı mahaller 942 senesi mayıs sonuna kadar ıctrd• 0 ,;, yalnız gider, eve geç vakit dö - ~~ Neşriyat llOdürü: Maold Çetin mıek lizere mfizayedeye çıkarılm\Şlır. 1halelı>r: 21 şubat 9ıU cuma fill!~"1 
ner, öğle ve ukçJ.m yemekleri- sene hukuk fakfiltesini bitirdi. m cenaze parası yaptım. niçin yaşarım, anlamıyorum Basıl.dıiı yer. (H. •eklr GDreoyfer 15 de yapılac3ktır. tstekllier Çemberlitaşta 1stnnbuı Vakıflar BaŞDIO" 
;!..,~:~ ~~ .. ~tm:c~~:m çekti~m meşa.katları u- ~~~~~~~ ki .. _ _ _ _ ve Cemaleddin 8araço§lu matlıauı~-~cle Vnkıf Akarlıır kalemine m!hııcaat etmeleri. ~1~28) ~ 

- Ah ıtr.r n!ası budala.. Bu ı 
nasıl ıplfü? Bununla çuval bile 
dikilmez, ı.wuı.n ne de kirli, &<>

hık , pis ~e). (Koca.sına döne -
rek) sa.na ~ldı"ı murdar sıgara.
ya da bak. H~m de bir tane. 

Dl!di. İş u?.adı. Bakkal bir kaç 
defa benı dövmek için üstüme 
yürüdii. ~"'t' nihayet bugünkü 
ınünnseh<'tsızliklr>rime karşı se -
n<'Iiö-imdcn b on kuruz tenzil 
edeceğini c(jyledi. Oh; Zaten 
ben bu adamdan para alamıya -
cağımı sm-cti katiyede ~ 
tım. 

Çünki.i böyle her ehemmiyet-
siz işte bizim paradan tn.zeilAt 
yap~ olursa sene nihayetin· 
de ustamdan para almak değil, 
bilakis ben ona borçlu kalacak.
tını. 

Bugün yann derken bakkal 
çıraklığına b:.ışlıyalı tamam üç 
ay olmu.ştu. Artık yavaş yavaş 
dirhemden ve teraziden anlıyor 
dum. Hattft ustam dükanda 
yok n·cn m Ü terilere istenilen 
şeyleri tart p veriyordum. Bir 
kaç dcf a da mal abrıak için yaJ
nı • L şehre pıtp plmiş • 
tim. Fakat uatam beni ~ 

diği vakit para yerine tüccara. - Budala mısın! Evlenmek memek için bir ~ok beJl~ 
yazılmış bir pusula veriyor, is- B e ı h kolay bir iş mi? Haydi uu sü - ~karıyordu. Bir gün ~~ 
tcnilcn şeyi böylece veresiye alı- ır ça gıcının seya atı• pürgeyi aı da mutfağı süpür . za yavaşça bir şamar "" / 
yordu. Yokaa usta bir iki lira•ı Dedi. ğıımdan dolayı 4 markJJllld f 
vermiş olsa çoktan savuşacak- "Bakkal b:ına. bir seneden f!!V- meğe kalkışmaz mı? as~ 
tını. Ustamın parasını aşırmak _,.... Slt" ~gwws 163 n z - m sa rn vel para vcrmiyccekti. Bir rene nlan, dökülen zarardan ~' 
niyetinde okluğum belki kalbi - Halbuki bir ayak evvel Na - rek ! O, va.küle evtenip barklan- - Sen de kazandığın parala.- nihayetinde veı·ecck olduğu pa- 8111 ! Her vakıt yttznn'l~ 
ne doğmuştur. poliye gidip madmazele arka - mış, hatta sabahtan akşama n biriktireceğine çoluğuna ço - ranın miktannı anlıyordum. mürekeple boyayan, bB-C ~ 

Gün geçtikçe sıkıntun artı - dnşımm ölümünü, kendisi için kadar dükkanın içerisinde hora cuğuna yedir. Çünkü panayırda güya çocu - iğne sokan yaramaz kJt.ıı 
yor. İ§tiha ile yemek yiyerni - ne kada.r eziyet çektiğini söy- tepen yaramaz çocuklann gü - - Sus be abdal! Sen kim, ğun çikulatasın.ı unuttuğum, vurmak da ziyruı mıdır? 1~ıı 
yordum. Alfredden ayrılalı, ya- liyecek olursam. kız teessürün rültüsünden çoktan f!!Vlendiğin.e evlenmek kim? Haydi defol, madama fena kirli beş paralık Bir gün şehre gt~iş 01'::J. 
ni biçare çocuk 0 uğursuz dere- den kocaya v-.ınnaktan vaz pi§man bile olmuştur. Şimdi be işinin başına. • iplik,. kcndisiııc pis kokulu si - ğundan bilistifade ~l 
de boğulah altı ay geçmişti. geçecek, ölünceye kadar bckA.r benim evlencceğiıni mi au- Şimdi ustam böyle söylerken gara getirdiğim bahanesi ile se- muayene ettim. Her güıl~\J :J 

Ben el'an ötede beride sUrü - oturacaktır, bendeki hakikati şi.inecek? Bir gün ustama.' ben ne diyeyim? O, her şeyden neliğimden 4 mark kesileceğini bomboş. Her fırsat d~ 
nüp duruyordum. Napoli kim görünce ne kadar ı:ıevinecek, be evlenmek niyetinde bulunduğu· ağzının tadını alınış ta bana. sureti katiyede söylediği gibi deliğini, deşiğini any~~ 
bilir daha ne kadar uzaktı! n! adeta Alfrcdin yer.ine koya- mu söyledim. Ustam gözlerini nasihat vermeğe kalkuµyordu. bir gün müşterinin birine ya - gün dört kuruştan fasJıl !.3 
Her uğradığım köyde altı ay caktır. Alfred, B€.rtanın haki - ı açtı. Beni yukarıdan aşağıya Ustam evlenme keyfiyet.ine mu nm kilo yerine bir kilo fasul - olduğunu görmedim. pUY I 
bakkal çıraklığı, üç ay ah<;ı ç.ı- ten güzel bir kız oktuı;'1lllu bir ı süz.d.W<ten sonra: vafakat etmiş 01.sa yani fikrimi ya. verdiğim için üç mark, şi. - da para edecek bir '91 'o I 
ra.klığı etmiş olsam on sene - lta.ç defa söylemişti. Arkada - - Budala mısın? tasdik etse idi, hemen alt tara- şeye doldururken bir azını ye- bire götürüp sata,cağıDl·. rl 
den evvel Napoliye gidemiye - §im boğulmadan evvel her gün - Niçin usta? fıru da yani madmazel Mikacl- re döktüğüm sulu şaraptan do- yok. İki kınk masa ile ~eı1 
cektim. o zamana kadar mat - şatodan, madmazcl MikaPlla - - Beni görmüyor musun? liiyı, madmazel Bertayı anlata- layı da 2 markını kesileeekti. çuk hasın dökülmüş JPP"' 
mazcl Mikaella ya başka bir dan, Bertadaıı balı~cdcrdik. - Göriiyorum! Allah bağış- cak ve kendisinden aldığım pa- Üt; ay zarfında bütün seneliği - Bunlara kimse beş para 
memlekete gider yahud kocaya Kimbilir belki kız ı üyasıııda. j lMın yanın düzine çocuk! rayı şatoya gider gitmez iade mi ceza olarak vermiştim. Ve yecekti. ~ 'I 
vanrdı. Oyle ya? Kız Alfredin beni görm~tür. Şimdi bekli • ı - İşte iŞn en kötü ciheti edeceğimi söyliyecektim. Hal - bir claha para almak için ikinci Benim bu gibi niye~lea-~ .... ~ 
bobrulduğunu ne bilsin? Arka - yor, ah şu mlinascbetsiz U8tam bunlar ya! Sen çoluk çoc.uf;--a buki bu i§leri söylemekte bir sen_ nihayctirıi beklenıek hiç lunuşu sakın hırsı.zbP 
daşnnın senelerce meydana çık- bu işleri bilııe bana beş on pa-ı bakınağı kolay bir iş mi zane- fa.ide göremeyince sustum. Bir işime gelmez! Zaten ikinci se- hınmasın. Nasıl olsa 
madığını görünce vefasız adam ra vermiyecek mi? Yarım dii - diyorsun? Bunlar arpa saman I gün de madam bakkala evkn- ne de ust.ama ceza vermekten pe.ra..qını hem fazlasile 
beni unuttu diyerek öfkesinden zine çocuk sahibi olan bak - yem~r. Hep masraf. h<·r ...... "' mek istediğimi söyle<lim. O da kurtulamıyacaktım. Çllnkü ta- gönderecektim. ".,I 
ba.'jka biri ile evlenecektir. kalda bu nazik kafa elmasa gc-1 .,rJf! kocası gibt: mahkir adam bana para ver - (~ 


