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Yartndan itibaren gaze
temizde tefrika adil· 
meye başlanacakbr 

~ARP.-..... 

VAZiYETI 
'Mussolininin nutku
nun askeri tarafları 

YAZAN: 
._.leli GeneNI 

K. M. 

J>elden)e: 
1 İngiliz deni:r.altısı, Akd&-

.ade, 8 İtalyan iqe ve ben
ıı:iD npurunu batınmgbr. Ha
va tehditleri karşısında me
hip annadalann mühim bir ~ 
IDDtı de denir.altılar pe.ylq
mattaaır. Bir armadanın hi
mayeıline verilen bir kafile de, 
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Her yerde 5 ku~ş 

Minı şeıın· 'Trablusgarp 
teşekkiirü B. . 
~~:.~.-;:; ı n g a z ı 
jinden: 

Halkwleri '" ~ -
~ dokmnmeu yılcm-
niimü ve meveut Ev ve Oda
ma yeniim'inin katılmuı mü
nasebetiyle yvdun her tara
fmdaıı aldıktan asil duvguları 
havi t.elgraflardan ~ mttt. 
hassis olan Reisicümbur )(il • 

Derneye hücum hazırlığı - Ba
balarının intikamını alan evladı 
şüheda - Harekat başlıyor 

Anlatan : Kıdemli yUzbatı Aralan 
li Şef 1amet lnönti, .k.aqıbk • ---
tebrik ve daima artan bqarı 
temennilerinin ibliğma Ana
dolu A.jaıwmı taYBit etmif
lerdir. 

Almanyamn Bulgari•· 
lana teklifleri hakluntla 

itt••t 
llt•r türlü yoksuOop rapwt malaMtc1t8 !hablm;.gubl bir 

lleA8)i m~viz bir . ......,... beri kalu'IUnanaııe müdafaa 
e*- pilll bluam• '-ılan bir ~: 

Beyrut radyosu Tlblloe Delri- 1 -BM; Hıı 8Mlk Çaftılt % - A-.....ı All, S - Bolulll 
yatında Bulpristanda aeferbep. ~ f - Enlll'mnlu Bonmn, 5 - Neupıbirli 
n iliD edjlmif olduğum ~ Melilıle$ Nan EfeMI 

~. Bu huadiai tıebip .,.. y aztaı 4 Uncu sayfada 
ya teyit edecek balka mel&pmt -----------------
a)mam.,,,,.m-. 

Bir ...._ ı t P 1 •ı n1r 
Londra, 31& (a.a.) - Daily. Ticaret 

mühim 
Vekilinin 
beyanatı 

Kail gaaetad Sofya muhabiri • 
Din iınzas& altmda nepWt1 . 
makala 41maa1u 'tarafmdm 
Bulgartıua verilen taninattm 
bahsetmMtectir. 'MnhetW ..... 
le diyor: 

Nazi lı:ıtalanmn Bulprilt:a • 
na ginne8ini temin mabadiyle 
'.Almanların BuJgartan veıdlil 

Yeni iaşe teşkilah her türlü 
ihtikarın önüne geçecektir 

~tüaai fİDDdi ifl& ecWıli - HUkümatln kararları bu sene mü~tahsl· 
· c~ s ... • •> le çok bUyük istifadeler temin etmiştir 

Yeni un nevi' nin 
imaline başlandı 

lstanbal değirmencileri, An
kara, hmir ve 1stanbulda tatbik 
ohmacak tek tip ekmek için • 
rarla§tınbuı ybde l1S çavdarlı 

1ID imaline başlamışlardlr. Bu
gün mevcut un stoku m11htelif 
değirmenlerde, muhtelü mlk
tarlardadır. Bu un stokumm 
bir kaç gün içinde saıfedilıne

&i kararlaştınldığından bu stok-
lar muhtelif fınnlar arasında 

taksim olYD&Caktır. 

Diğer tarattaıı franceli ~ 
J&nnı tahdit yolunda bir cere -

T.i.caret Vekili, 

1 

yan mevcuttur. Belediye tarafın
dan yapılan tetkiklerde eimdilik 
buna Jüsum lralmaihğı aıılap1 • 

~r. 

Ankara, 24 (a.a.) - Ticaret messillerini kabul ederek yenJ,r 
Vekili Mümtaz Ökmen bugün den teşkil edilen iaşe müsteşar-. 
Anado u Ajansı ile matbuat mü- lığı ve muhtelif ofisler etrafında 

------------------- bir görüşmede bulunmuştur. 

Denizaltı 
harb·ne bel 

(Sonu 8ay/a 5 81dun 2 de) 
'"'VVVVV'~ 'r-----,-........ 
1 Müsabakamız: ilkbahar 

için büyük 
hazırlık b~ğlanıyor 

1 
f 9'1- 19:l9 - 194 1918 
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~ JlAl)AR. ft11JTTEFİJl ZAY/Aıl 
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MVSABAIL\.NIN ŞEKLİ 

1 Bu parçayı kesip saklayınız. 
ı Son parça neşredildiktcn son· 

ra bu parçalar bir araya getj. 
rilmek suretiyle meydana çıka
<'M resmi, vazıh adresinizle bir-
i , e idaremize ··ndermet b&· İJkbaha.r girmek lbaıe.. c;..I Norveçe geçe«ı seuc n,ısanmda . 1na go . • • 

... Wle Almaııyr. nanda ıı. wrmuştu. Bu ilkbaharda - bir ha musaN._mıza ifü,rak için 
rakete PÇ1D11 w ilk .,..... (Sua -ıfa' • 4 w.ı a ...... • _gt:_lecektlr __ • ____ _ 



Yii!..'U SABAH 

dülhak 

'Yildırım çarpan hazine gemisi - Danimarka 
ıı~i -Galata Kulesinin yanması - Prusya 
!Elçisi - Fransız gemicilerinin dostane nü
mayişi • Ulema ve deYlet ricali tarafından 
toplanıp teçhiz edilen askerler - Tekrar 
&ami kışluuıa ıaakil - Yetmiş bin· tevhidi 

Belediye 
memurları 

için bir kanun 

1 Tramvay idaresine 
malzeme temini icin 

' 

Kasaplara 
kredi 

bulunacak 

şerif - Ediı nenin sukutu haberi. 
latinuh adea : REŞAT EKREM KOÇU 

Yakında Millet Mec· 
lisine veriliyor 

temaslar yapılıyor Vali bu husesta 
temaslar yapıyor 
Son günlerde şehrinme bol 

-12-
Dahiliye VckRletinin belediye 

lerde çahean memuriM' i~ ye
ni hazırladığı kanun projesi 
ya.landa Büyük Millet lııfecllııine 
sevkolnnacaktır. Bu projeye 
nazaran belediye memurlan için 
de devlet memurları için kabul 
olunan esaslar kabtıi olı.mmak~ 
ıe.dır. Belediye memur:lan kaza, 
ölüm e tekaütlüklerinde kernii
lerine ve ailelerine yapılaca.k 
yardımlar hakkında yeni barem 
kanunu esaslanna göre kayıt
lar konutacakbr. 

İstanbul Belediyesi Tramvay, 
Elektrik ve Tünel işletmeleri 
Umum Müdürü Hulki Eren An
kara.dalı Nafia Vekaleti ve di
ğer vekaletlerle idarenin ihti
yaçları etrafında temaslarına 
devam etmektedir. Bay Hulki 
Eren Ankarada bilhassa tram
vaylarda tatbik olunacak yeni 
bilet tarifesi ile meşgul olmak
tadır. Mallım olduğu üzere idare 
Nafia Vekaletine tek ve aktar
ma bilet sistemi ha.klonda iza
hat verecek ve bunun için tes
bit olunan fiyatlıı.nn esbabı mu
cibesini iY.a.h edecektir. Bu fi. 
yatlar tramvaylardan her mın
taka için birinci mevkilerde 7 
ve ikinci mevkilerde de 5 kw-uş r 
olarak tesbit olunmuştur. Ak-

birler almak üzere tetk.ikl~r yap 
maktadır. Bu tetkikler yakında 
ikmal olunacaktır ve nakliye 
vergisine yeni bir şekil verıle

miktarda kasaplık hayvan gel
miştir. Bunla.r arasında bilhassa 
fazla. miktarda. koyun vardır. 
Bu itibarla bu f ıı.zla gelişin et 
fiyatlarına tesir etmesi beklen
mektedir. Nitekim diln koyun 
fiyatlarının kilosu 57 kuru§tan 
satılmıştJr. Fiyatların daha da 
düşeceği tahmin olunmakta.dır. 

ıs - 31 Temu.ı 1m. Çor
~ - Otana. 

Bugün seher vaktinde ~ıs 
p_oyraz idi. Karadmbrlıen bir 
Sfyah bulut peyda olup 22.\'llııd91 
slınşek çaktı. Gök gürledi. San· 
yer önünde bmunan dorum.mayi 
hümayunda. Kaptan Paşa Haz
retlerınin hazine gemiainin orta. 
direğine yıldırım isabet etti. 
Ateşi derhal söndürilldü. El
h:undillillah kimseye zarar ol
madı. 

Mu 1'remİB on sekizinci gü
nü Büyükderede Danimarka. 
elçW için divan oldu. Evvelki 
gibi külfetli olma.yıp ~ m~ 
amele olundu. ~i lpsinin oğha 
idi. Mor harmani giydirildi. Pıv 
dişah, kabul resminde bq&arı
na. sorguç t;almıaihlar. 

Ertesi günü salı Padiph 
Çengelköy kasrm& teşrif bu -
yurdular. Oraya kenamke]'er 
celbolunup pek çok oklar atıl
dı. Oradan Em.irgfuıdaki yalıya 
gittiler. Gece, Kuruçeşmede yan 
gın oldu. Asakiıi hassa alay 
emini Hasan Beyin yeni y:ı.p -
tırdığı yalısı ~andı. Bir ~ 
tane de boyar yahtan yandı. 

Ertesi çarşamba. günü rüzgar 
§iddetli olduğurı dan Karaıdeni> 
Cle'fl hayli tüccar eefinelıeri gel
dı. 

Muha.ITemin yirmi ~U 
cumartesi güııil Silistre ile Er-
zurumun düşman eline geçt;iği 
haberi geldi. Son derece keder 
ettik. Pasar günü rüzgir gedid 
idi. Tophane semtinde yangın 
,olup kule dahi yandı. Pazartesi 
günü Purusya elçisi huzura çı
kacakb. Padisah B~e 
gıtti. Divanı htimayun oldu. 
iBu elçi de orta elçi olmakla. ha
fif muamele olundu. 

Merasimden sonra Sultan 
Mahmut Çubuklu tarafına 
.gıtti. Akşanl üzeri ~ 
tara.fa dönerken. Partşabın ka
yığı Fransız firkateyni önün -
den geçiyordu. Padiphı görün
ce direğe Osmanlı sancağı çe
kerek cümlesi annalar& çıkıp 
selam durdular. Padişah Tarab
yadakl kasnn kapısından içeri 
giriooeye kadar durdular. Padi 
şah cuma. günil, namazı, Tarab
ya iskelesine yakın Osman Reis 
nnmındalr.i hayrat sahibinin 
vaktile meeçit t.aratmden yap
tınp çoktan ha.rab olmue ''e 
sillhtar Ali ağa tara:fmdan bir 
çok para barcaıı.ırdı. Yeniden 
hayli ml\kellet bir cami ballne 
konulmut olan mabedde eda 
etti. 

ı. - !8 Ağw.stoa ım. o..o.,.
teai - CIMM. 

Kaptan derya Ahmet pqa 
hastaıanmıt. Saferin imci pa
zar gunü gidip gördüm. Haberi
ni padişaha verdim. Pazartesi 
günü asakiri hasea muhafızı 
Osman Paea. Rumeliye menmr 
oldu. :Maiyetine bir alay ve bir 
tabur kadar sandalcılar ve ma
hallerden toplanmış askerle 
ve ulema ile ricali devletin tec
hi.z ve tanıinı eyledikleri aaker 
ve kifi miktarda top, mühim
mat, velhasıl on bin kadar a
dama bqbuğ olup Çorluya doğ-

eni Sabah 
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'We evrak ,. .. redılalR edilmesin isde 

eluamu ve bunların ~bolıaalana
dan dolayı hiç bir _...,lly• kabef 
edUraez. 

ru gönderildi. Rabbim ınaneur 
eyliye Amin. 

Padişah bir kaç giindenberi 
tekıar Rami kıg!.asına nakli 
daflnüyorla.rdı. 

Safer.in Cloktızunm pazar gü. 
nü, saat on biri otuz sekiz da
kika geçe~ saat olduğun • 
dan, sancağı şerif Kalerıder 
.kasrından tazim ile almıp bwl
dan evel olan alqlar tertibi 
üzre karadan beş buçuk saat-
re Ramiye gidildi. Ben de alay-1 
da idim. Düz yerteme padişah 
Hanto araba.ya biniyorlardı 1 
Kiğıthane~ yaklsşbğmıızda 
müzeyyen bir ata bindiler. Şey
hillislam Efendi, Rumeli kazaz· 
bri YJJ.hya Bey, Nakibilleşraf 
Abdullah Efawii zade YAhmet 
Reşit Efendi, ya.ak olibıldann
dan denizlerden gitmelerine ruh 
sat çıkmıştı. Eylibe kayıklarla 
daha evvel geldiklerinden Rami
de sancağı istikbal ettil•. Has
sa süvarileri kışla içinde ycrles
tirildi. Piyadelerle sair memur
lar tabyaların olduğu yerde 
çadır kurdular. Saferin on ü
çüncü günü, ekseri gecelerde o
lan tevhidi şerif için yetmiş a
dam seçildi. K.ı§la camü şeri
finde sancağı §erÜ ~ hoca 
Şakir Efendinin dcWetile ~ 
ıece yetmiş bin tevhidi şerife 
devam edildi. Rabbim eserlerini 
görmeği mUyesser eylesin. 

Padişah bugünlerde askerin 
t:aılıni ve kemankef}lik ile meş
gul oldular. Saferin yirminci 
perşembe günü hava gayetülga
ye ala idi. Okmeydaııı günü ol
duğundan bazı ağalara kabza 
verilmek İf:jin tekkede ziyafet 
oldu. 

Bugün orduyu hümayundar. 
mütareke haberi geldi. Hak Te
ali. hayır eyliye. 

Cumartesi giiDU Kırkküise
:nin düşman eline pçtiğj habe
ri geldi. Kaymakam paşa, Seras 
ker paşa, Reis efendi Davutpa
şada. toplandılar. ~çi efen
diyi elçi tayin edtp öngderdiler. 

Ayrıca belediye memrlan 1 

de\ Jet memurları gibi her sene 
bir ay izin almak hakkına ma· 
lik olacak ve hasta.1ık1annda 

hastahane masra.flal:'ı belediye
ler tarafından verilecektir. 

Bir ihtikAr 
hAdisesi 

tarına bilet fiyatları da ikind l 
mevkiler için 7 ve birinci mev· 
kiler için 10 kuruş olarak karar
laştınlmıştır. Bu suretle tram
vaylarda biletçileri ve halkı 
müşkül vaziyette bırakan kiisfı
tat meselesi de hollolunmuş o
lacaktır. 

Nakliyo vergisi i~ yeni bir 

cektir. 
)lalzome için anla..5Jfil\ yapılıyor 

Tramvay idaresi ray ve ban
daj temin etmek için bazı Ame
rikan firmalarile temaslar yap· 
makta idi. Bu firmalardan biri
nin Londra şubesi ile yapılan 
temaslar çok ilerlemis ve mfuı
bct bir safhaya girmeğe ba'.2ln
mıştJr. 

Diğer taraftan hükumetin Ru 
roany:ı. ile yaptığı bir tica.rl mu
kavele arasında bandaj mesele
si de mevzuu bahsedilmiş ve 
bandaj ithali mukaveleye ithal 
olunmu.stur. Bu mukavele tat
bik olunur olunmaz bandaj alı
ııabilecektir. 

Tüool hakkında. yanlış bir haber 
Bir gazete Tünelin, kayi§ yok

luğu yüzünden günün mayyen 
saatlerinde tatil edileceğini yaz\ 
makta idi. Bu haber asılsızdır.1 
Şimdilik Ttinelin kayişi yeniden 

Diğer taraf tan Vali ve Bele
diye Reisi Doktor Lutfi Kırdar 
dün perakendeci kasaplarla te
maslar yapmll}tır. 

Bu temaslar esnasında pera
kendeci 'kasa.plan mutavassıt 
tüccarların fazla k!r talebinden 
kurtarmak için bunlara mil\\ 
bankalardan birinden kredi te
mini görilşülmüştür. 
Bu suretle ortadan muta.\l8Sll\t 
bir sınıf kalclınlacak ve et fi
yatlarının biraz daha ucuzla.
ına.sı temin olunac:ı.ktJr. 

->o«-

Şehir Meclis temdit 
olunuyor 

Bir milddettenberi yapblda.n tamir olunmuştur. Kayişin I..on-
mübim ihtikir hadise.si il7.erin- Diğer taraftan öğrendiğimize draya sipariş olunan kayişler 

karar 
İstanbul Şehir Meclisinin me

saisini ikmal i!;in meclisin 18 
marta kadar temdidi kararlaş

tırılmıştır . de tetkikat -wıpılan baba - oğul göre htikftmet te nakliye vergt· gelinceye kadar idare edeceği 
.;- sinde ktb<ıratı kaldıracak te<l· tahmin olunmaktadır. 

dün, fiyat mürakabe komisyo- -------------------------------~----~------------ Altm fiatları 
nunca adliyeye verilmiutir. ADLiYEDE 

Malfun olduğu üzere bu çift, 
1939 kinuııusanisinden, yani 
~ çıkbktaa sonra, manifa
tura ticaret:ine başlamtt. piya. -

littiklr auçluau bir 
aua.arcı mahkemede 

sadan topladJldarı mühim :nıik- Yan toptancı olduğu için bi- 1 
tardaki manifatura eşyasını rinci nevi kaşar peynirini 67 
stok yaparak bilihare fiyatlar kuruş ile 80 kuruş anu>ında sat
yükselince piyasaya sürmeğe ması icap ederken dün bakkal 
başlaıµıştır. Bunlann hareket- Kemale 5 kilo 150 gramlık bir 
!erinde, bariz bir ihtiklr teşeb- kelle kaşarı kilosu 90 ~ ü
bili5Ü görülmektedir. Zira bun- ~den sat.pğı .sınıda ctinpü 1 
lar, evvelce mani.fa.tura ticareti meşhut yapılan Balıkpaearında 
ile hiç bir alikası olmadığı hal- 24: sayıda. kaşarcı Istelyanos 
de Avrupa harbi çıktıktan son- ikinci asliye ceza mahkemesinde 
ra işe başlamış, bu ymdeo tak- muhakeme edilmiştir. 

POLiSTE 

Belediye tafimnllna 
uymıyanlara ceza 

Altın fiyatlarında · yükweklik 
baş göstermiştir. Dün bir altı
nın fiyatı 23 Hm 60 kurtı§ idi. 

OüokU ihracat 
Yapılan seyrüsefer teftişle- Dilnkü ihracatnı yekUnu bir 

rinde belediye talimatına muh- milyon üç yüz mn liradır. Ofta, 
telif bakımlardan uymadıkları fraka; rakı, konyak, Amerika 
gôrülen 23 ~för, 3 oto sahibi, ile Frıı.nsaya fındık, Almanyaya 

1 biletçi hakkında ceza zapt va- !.'!?ttı~· tün'!".' •• :!!!!!s!!!!a~t~ılınsış~tı!!!r!!'!. ~~~!"!!!!~ 
rilala.n kesilm~ştir. -

1 
'.. =~ 

l 
oynamakta. olan 2 yaşındaki 

ki yaşmda bir çocuk Azizoğlu Hergiln korkup ka_çir-1 
yaralandı ken yere düşmüş ve başından 

Rifat oğlu Alinin idaresinde- ağır surette yaralaıunıştır. Ço
ki lli54 saytlı oto Fatihte Kara- cuk Gureba. hastahanesine knl
gümrükten geı;erken sokakta dJrılmış ve şoför Y.akalanını§tır. 

riben 150 bin lira. kadar kir ' Dünkü duruşmada suçlu bu 
etmiştir. Vaz'ıyed edilen depo- vak'ıı.yı olduğu gibi itiraf eyle- j =============================:: 1 

larında da mühim .miktard& miş ve müddeiumuaıiliğin mü- c h • ı ık t • 'J 
manifatra stoku bulunmuştur. rıik:abe komisyonundan bazı hu- r~----1111·~- 1 1 e m 1 1 1 
Muhtekir baba - oğulun isimleri susatın sonılmasııu talep etmesi 
Arşa.k ~ ile Kirkor Pa- üzerine duruşma başka bir gü-
p:ızyandır. ne bırakılmıştır. 

Bundan başka ko•isY<?n, Sut- Bir sarhot te91kif edildi 
tanhaınammda Kenan Araç a- Evvelki gece Beyoğlunda. faz
dında birisini manifatura, HU- 1 la sarhoş olarak asnyi i ihlal 
seyin Rahmi KaramUrsel adın· ettiği ve ileri geri ~>ınp ça,JU'
da birisini iBe sabWı ihtiklruı · dığı görülen Yorgi oğlu Hiristo 
dan adltyeJe vermiştir. adında bir şahıs h,akkında cür

Boynunu büküp: "ne yapa
lım, diyor. Cezamızdır, 

çekeceğiz elbet!,, 

Pazar günü hava çok güzel
di. Fakat padişahın gamı cü.o:ı
lemiıle sirayet edip tarife gel
mez derecede içimiz sıkılıyordu. 
Öğleye yakın kaymakam paşa 
ve Sera'*er pap. kl§laya geldi
ler. Akşam üzeri başbuğ olan 
muhafız Oaman paşa ile giden 
aillhfOr Yahya Bey geldL Düş
man Edimeye girmi§. İçinde 
bulunan paşakr ile Tekfu.rda-
~· oradan da buraya geldi - / KTISAD 
gini anlattı. Can tahamm1ll et-
miyecek derecelerde mükedder Kasaplanft ve ayakkabı
olduk. 

mü meşhut zaptJ tutulmuş ve 
Beyoğlu müddeium.umili&rinc ve
rilmi<Jt;ir. 

Dün Beyoğlu sulh ceza mah
kemesinde yapılnn duruşmayı 
mütc&kip Hıristonun tevkifine 

Dün sekizinci asliye ceza 
mahkemesinde bir hırsızlık 
cürmü meşhudunun muhake· 
mesine başlandı. Bu da va ge
çenlerde Topkapı askeri milzc
sinin odacı ve kapıcıtarına ait 
kulübenin kapısını kırarak 
içeriden bavul ve eşya çn.hp 
kaçtığı sırada yakalanan Os
man Durmaz aleyhiı,d~ bulunu
yordu. 

- Var beğim dedi. Kaçak
çılıktan bir sene hapis, 200 li
ra paı-a cezası. 

- Cezanı cektin mi? 
- Evet. p 

Gamın derecesi haddi aşmış 
idi. Pazarteei gttntı Babıllide 
şilra oldu. Kibarı ulemadan E
minbeyzade Abdtilkadir Bey ıle 
Defterdar Sadık Efendi murah
has tayin olunup EdhDfJ7e gön
derildi. 

Saferin yirmi beşinci salı 
günü, keder üsare idile. Dün 
gönderilen murahhaslar vapura 
binerek Tekirda.ğma. hareket 
etmişler. Padişah Davutpa~ 
kışlasına doğru gitti. Bir kaç 1 
saat sonra Rami kışlasına dön
dü. Dedikodu ile meşgul ba:&ı 
her:r.e söyliyenler uydurma ha • 
berler neşrlle meşguller imiş. 

Allahü AzimÜHMl din ve dev
let clüşmanlannı kahretsin. 
Amin. 

Ertesi ça1'f38.mbe. günü muha
fız paşa askeri ile Çorludan 
lıareket edip saat dokuz su?a-ı 
rında Ramiye geldi. Asakıri 
Mansurei Muhammediye kayma 
kamı Halil paşa, orduyu hUnıa
yundan maiyetinde oJan nizam 
askerinin ckserisile Tekirda.ğı
na, oradan Davutpqaya gel
mişti. 

Kaptan Ahmet pa.~ çokian
beri yüzünde dost içi dü.c;man 
Boğaz muhafızı Hamit ağn.yı 
katil ve idam ettirmiq, Rabbim 
ciimle eşkiyayı mahvü itrın ey
liye. Bu misillü dimağı fcsatt!l 
olanlar himwlundukça hu.kla.rın
dan gelmeğe RUJbim zabitanı 
muvaffak eyliye. Zira 1stan
bulda yalm ve bolıgunıca aözler 
goiaJdı. 

1 (A.rtlMI var) 

bıcılarm müracaatları 

Fiy.at mörakabe komisyonu. 
dünkft toplantıamda et ve ayak 
kaba. iaıBe meegul obnt, yeniden 
bazı ihtikir va.k'aa failerini 
-adtiye,.e ~ittir. 

karar verilmiştir. 

Mangaldan tutufan 
keçe 

Ka.sımpaşada Pirinçci soka
ğında 52 sayılı evin bir odasın
da oturan Mehmet kansı Zeb
ranın yaktığı m.angaldan kıvıl
cımlar sıçrıyaralt k~e tutuş

muş ise de söndürülmüştür. 

Eksik ekmek çıkaran 
bir fırın 

Tophanede 333 sayıda Hamdi-

Toplantı eımumda bir bam 
kasaplar, lromisyma gekftk 
enelee Vali ve Belediye Reiill 
ile varılan neticeyi anebnişl~ 
dir. Bu netice, malfun olduğu 
yzere toptancı kasapların tek 
koyunda perakendeciye verece
ğini 7,5, çift koyunda 10 ku
rıı5luk Darlı harici zamdır. Ko
mL<>yon, bu kanrt tudik etmiş ye ait fıtmda yapılan kontrolde 
tir. tartılan noksan görillen 80 ck-

Verilerı malt~mata göre teh· mek mUsadere olunmuş ve fı
rimizcle, müteakıb gönlerde his 
edilir derecede kasaplık hayvan nncı hakkında ceza zaptı tutul-
bolluğu görülecektir. muştur. 

Dün de bu c~eden °~

1 
Merdivenden dU,müş 

mezbahada • bın koyua, 3 bıu 
kum kesilmiştir. Beşiktaşta Hasanpaşa dere-

Bundan başka ayakkabıcılar- Binde 5 numarada. oturan 64 
da, komisyona kabul edilen uç . . 
maliyet tipi üzerinden üç ör- yaşında Huan Açıkahn evıwn 
nck • ayakkabı vereceklerdir. merdiveninden düşmüş ve ba uı
Bunlar, erkek ayakkabısı ola -
ca.ktır. Komisyon, bu tipler ü-
7.erinde tetkikler yapacak ve 
neticeyi vekllete bildirecektir. 
V ekilet, tasdikten sonra ka.rar 
illin edeeektir. 

dan ağır su.rette yaralanmıştır. 
Yaralı Beyoğlu hastahan ııdc 

tedavi altına aluımı§tır. 

Terf·os için yeni tarife 
Ayelrka!neıtar, kwıdurıı.cılar Belediyeler Sular Müdürü ~ı-

cemiyeti reisi AbclnBab Vahdi ya Ankaradan dönmüştür. Öğ-
ile beraber, dün, öğleden soııra ..._t mltnıkahe biromna -.ı.....__ rtmd.iğimige göre sular için ha· 
; ~ .._ •ub 11111!r

6mi1 ........ ~· sırlanan yem tarife hükfımet 
M!fttir, tarafuıdaıı. ka1'al olunmuştur. 

Yapılan duru.5mada suçlu 
§Öyle diyordu: 

- Benim bura.da yatıp kalk
tığım bir yer bile yoktur. &n 
anasıl Mudanyada tSkele ba
!'}ında Recep ağanın ·kahvesin
de ocakçıyım. Buraya hast lı · 
ğımı muayene ve teds:1: j ettir • 
m için gelmiştim. O gün 
Gülhane hastahanesine gittim. 
Muayene olacaktım. '!'um o 
saatte tatil imiş. Ben ne 
bileyim. "Öğleden sonra gel· 
diler ... ayrıldım. Eskiden o ci· 
varın bahçeleri Arnavut b,th · 
cı\•anlara ait idi. Herkes gir · 
bilirdi. Ben de hala böy'edır 
sandım ve girdim. Bir kenare. 
çekildim. Apte t ediyordum. 
Bu sırada ya.lmumda.ki kulu. 
beden bir kiı i <·ıktı. Elinde bir 
bohca vardı. Banu doğru g t
di. Orada bir n.dam olduirunu 
görünce bohçayı bıraktığı gibi 
kaçıp gitti. Merakla ben de 
kalkıp bohçayı açtım. İçinde· 
kilere bakarken yakalanıvcr· 
dim. ''Beni hırsız sensin,, diye 
çalyaka tuttular. l{arakoh gö
lilrdüler. Adliyeye verdil<'t'. 
Hemen de tevkif ettiler. !şte 
mesele budur. Bert hırsızhk 
etmedim. 

Reis bu sırada sordu: 
- Senin hiç sabık.'\n vok 

mu?.. · 
Suçlu birdenbire bozuldu ve 

yutkuna yutkuna: 

- Parayı -ı;·erdin mi?. 
- Hayır ... 

· - Otur bakalım. Bir de şa
hitleri dinliydim. 

tık defa olarak bir komiser 
muavini dinlendi. O vnk'ayı 
tamamen şöyle anlatıyordu: 

- Bizim tetkikatımıza göre 
kulübenin kapısındaki kilit 
bir melıaretle kurcalanarak a
çılını .. Fakat suciu itirafında.: 

"- Ben kapıyı omuzumln 
zorlı arak girdim. Bavulu al
dım, kaçbm.,. 

Diyordu. İşte o sıra bekçi 
görmüş. P~ ine düşmüş bu ka
çarken kovala.mağa ba.cıl:ımış ve 
<lüdük çalınış. Sonra müzenin 
hademeleri ve odacıları da 
mcyd"mı. c:ıkıp bunu çepçevre 
r.arıvermişlcr. Bakmış ki ola· 
cnk gibi değil, o da teslim ol
ımuı. 

llcis r;u luya sordu: 
- Bak sen ne diyordun. 

Bunlar ne ı:..üylüyor?. 
- Ne diyeyim efendim. Gü

nahımızdır bizim cezamızı çc
kcce~z elbet. 

- Tabi~ çekeceksin. Fakat 
hani St'n bclıı;ayı başkası bı
raktı, ben buldum. 

Diy<ırdıın. O zaman neye sa
n bmi ~ıramadın. 

Sı du b-1:jını biikcrek cevap 
verdi: 

Onda iyi ilüçüncmedim i.ş 
k Biıı cahilli'' ettim bevim .. 
Simdi de cE>zasını cekeceğim. 

Sırasile diğer şahitler din
lendi ve gelmiyen iki şahidin 
celbi için muhakeme b&şka bir 
güne bırakıldı. 

n ŞUBAT mu 

ilim Köşesi 

Veni devir 
Taş devrini maden devri ~ 

kip etti. Bu asnn başında. ~ 
den devrinin sonlarını ve Plafv 
tik devrinin başını görüyoruz. 
Bu asrın başlarında Dr:. Baeke
land fenik asidle formalin ara
sındaki tesirden ticari bir §&
kilde istifade imkfu:ıını buld1J 
ve Sentetik reçineyi meydad 
getirdi. Bu kef}if (Sentetik. 
plastik) devrinin başlamnsınaı 
sebep olmuştur. Bu keşif iizeo. 
rinaen uzun denilebilecek bi~ 
za.man g~meden sentetik reçine 
ve bınıunla alakası olan mad
deler piyasayı tutmuştur. Ba.· 
kclit vesair isimlerle piyasaya. 
çıkanlan sun'i reçineler fil· 
dişi taklidi eşya, tuvalet eşyası 
gibi bir takım eşyaya inhisar 
etmeyip, radyo, otomobil ve e
lektrik endüstrilerinde mUhirl( 
rol oynamaktadır. İstikbalde 
sun'i reçnenin daha çok yerlerde 
kullanılabileceğini ve madenler· 
le rekabet edeceğini söyliyeıı· 
ler arasında spekülasyon deı e
cesinde ileri gidenler de var. 
Bunlardan biri Brysondur. Bit 
kaçya.zımda Bryson'nun sun'i re 
çinenin istikbalde kullanılacağı 
yerler hakkında.ki düşünceleri· 
ni vereceğiz. 

İstikbalde malzemenin şı rt• 
namelere yani sipaı işlere göre 
yapılabileceği şimdiden söyle
nebilir.İsveçli prof. Goldsbmid' 
atomları münasip surette bir-' 
leştirip muht.elif hassalara ma.
lik olan yeni yeni cevherler yar 
puabilcceğini göste~tir. Kat 
bolay denilen madde bunlaroan 
biridir. Adi stlhunetlerde knlıbt 
döküp sonradan sertleştirilen 
ucuz malzeme temini imkiıı ds· 
hiline girmektedir. Öyle mad· 
de ki çelik ve elmas gibi sert· 
tir. Elmas gibi şeffaf, mukaviı:O 
ve sert olduğu gibi çeliğin kes
me ve mukavemet bassalarına 
malik olacaktır. BU yapıldığı 
Wnirde artık Plastik ve ma· 
den manalarının araların~ 
farlt kalmıyııcaktır. Uboratu· 
var ciha?..lannı, hAtta evlerim~i, 
damlan bu maddeden dökiı.P 
yapabileceğimiz gibi tayya~ 
!erimizi de bu maddelerden yap!\ 
bileceğiz. 

Lord Byrsonun "istikbalded 
lnıber vermek istiyenler mazi • 
ye baksınlar,, sözii doğru de: 
ğildir. Sun'i r~enin keşfi ~ 
büsbütün değiştirmiştir. 

Bugtlnkü keşiflere bako.rak 
if.ıtikbalde hayalimize gelmiycn 
şeylerin keşfedilebileceğini dtl
şün iirsek yürütülecek spekül~ 
yanların bile hafif kalması ihti .. 
nıal dahilindedir. 

Plastiklerin istikbaldeki ınuh 
temel tesirlerine ait spekülhS· 
yonları yürütmekle bcraber İJl 
r,an tabiatinin deOi!;;miyeceği 't. 
binaenaleyh m eııiyetimisitl 
tuttuğu yolda yürüyeceği söf/
leucbi ir. Bir vakitler ilim kendi 
hatırı içiıı söyliyordu; fakat 
sonradan ilme mavi gözlükle 
bakıldı, az kalsın ilinı katmı· 
yordu. !lim hareketi yenideO 
canlandı. Fakat 1914 harbi "~ 
onu takip eden Dtt harp Hrıt 
tekrar baltalıyor gibi görünÜ• 
yor. Bu mikyasta harpler de
vam edip giderse beşinci ve s.1· 
tıncı harbe ,·armadan mcdenıyet 
sıfıra inmer.se de vahşet hali· 
ne döneceğiz gibi görünüyor'• 
İnsanın bir gün aklını roş:ttl 
toplıyarak buna meydan verıt:; 
yeceğini ümit ed~litn ve plastı 
maddelerin medeniyette oynı1" 
cağı rollere bu çerçeveden ba -
kalım. 

BELEDiYEDE 

Taksilerin serb ast b•· 
rakılınası mes'elesi 

Dün bazı gazeteler. Vali • tuıı· 
vini Ahmet Kınığın Ankara ı~· 
yareUerinde taksilerin tama 13ı• 
le serbest bırakılması mesrl · 
sile mesgul olduğunu y:ıı· 
mışlar Ye taksilerin bir ıcı:ı: 
güne kadar tamamilc scı-lJCS• 
bırakılacağını yazmıslardu·. ~~"" 
1i ve Belediye Reisi Doktor ~ 
fi Kırdar dün bu hueusta bir Jllıl 
harriıimi?.e demi!itir ki: 

"- Taksilerin serbest bırıı· 
k 

..-) . . bu .. ......,-oı 
ılma• mCll'IC'ıeeıum gun•,., 

gazetelerde mevzuu bahaedilı ı6"' 
sinin sebebini anlıyamıyo~ 
Benim şahaan böyle bir geydifl' 
haberim yoktur ... 
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Bir izah w bir 
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YAZAN: 

'9rnard Newman 

TERCEME EDEN: 
Son TUrk - B iJ INıyanna· 

mesini propaganda w tezvir ve
silesi yapmıya J'&menleriıı 

ğunun bir aleti haline geldiler. 
İrlanda ihtili.lcilerinin ve Al- Hariciye VekilimPiıp Wl beya-

Hüseyin Cahid YALÇIN 

man ajanlannın faaliyetleri 1916 natı karşısında_ .... i puara 
de Easter'de Dublini muhasara çıktı. Beyann•IMJ'B. .._ bulun
siyle son derecesini buldu. O ta- matlığı ve 1Ju be)• ayı mıza
rihte İrlanda asilerin §ehrin gö- la.yanlann akılJuaıllm bile gec;ir 
beğinde resmi daireleri ele ge- medilderi binbir .._ atfeden 
çirnıişler ve bunlan İngiliz ordu 
ve donanmasının hücumlarına bir takım yabMa ~ 
kal'lı günlerce kahramanane kaynaklan saıa.... Saraç
muhafaza eylemişlerdi. ~ mü- oğlunun: 
cade\ede Alman ajanlan bır ta- _ .,..;...,.;,. __ 0

5 
* ~-

rafa "Çekılmış bulmıtaywlardı. • .& ~ llU3V p IUa UV9 

Hiç fQpbekiz, raporlanııı ver • ı ğişdUş bir şeJ" j61ılla..ıaıı ....... TUrki 
m~ ~re memleketlerine git- ittifaklarına nMtr. 'l'Urki)'t 
mışlerdi. istlldillne yaP'lerelr ._. taamJ. 

Bütün bu işde müteaddit ve za silihla nJrat ı' edecekti 
muhtelif amillerin çarpı§masın-

1 
m r. 

dan mütevellit bir karışıklık Yolundaki açık. ..a w berrak 
vardı. Şahsi menfaat fikrinden 1 cümelt"Jeri kal z ' eı:aba h&· 
~k idealizm ile harici ellerin ' il susmıyac•lrlv _...! 
soğukkanlıhkla yaptıklan talı- Bu sütunlarda 18111üaasebe 
rikler hep bir arada faaliyet . . 
gösteriyordu. tayan bareketiue 

1 

bir çok kereler bı1lar- etmit ol
mensup eski bit Azadan öğren- doğumuz gibi dJ, 7 we hari9-
d.iğıme göre, isyana dahil. olan te takip ettiği ziJ' n• 'Yilzuhu 
efrat başlannda bulunan kimse- ve berrakhğı De 1 • etm · 
Jerin tabi oldukları mW&hua- O 11 
Jardan tamamen ayn düşünceler Doktor Refik ~ Mlldim~ 
tak.ip ediyorlardı. Efrat, müsel- tinin Hariciye v•= 7 • zaten. 
lih Ingiliz kuvvetlerinin kudreti ancak bu yolda -. ,,. kat'I 
hakkında biç bir fikre sahip ol- 'beyanat .bekler 1 m .... 

madıJdan '"'" bu ktiçUcük isya-..,,._ Swruta bile ..._...__.__ izafıe nın onları mağlüp edebileceğine _.. -
Ye frJa.ndayı serbest bir hale ge- eden zamıtne .. 1 • ueılan 
tireceğine clddl surette inanıyor- aneak bu wm ' z +ıa cın.. 

lardı. ·--=-= t t ..... --- .a...ı ........ Liderler, muvaffakıyet busu- u:cuu u;ac.a_-' ~ 
llUDda hiç bir hayale kapılmıyor- tarını döndtırw;;iz n hdtr. 
lardı. On1at sadece birer kurban 
piyesini ihru etmek istiyorlar
dı. Sonra, onlann mukadderatı 
vatandaşlarına bir ilham kayna· 
ğı vücuda getirecekti ve müs
takbel nesiller nihayet hüniyet 

1 
kazanıncıya kadar mUıcadelede 1 
devam için bu habralardaıı kuv- ! 
vet alac.aklardı. (Maiyetindeki 
müfrezeyi bu türlü Umitlere iş- . 
tirakten meneden doetum arka
dqlan tarafından b!r hain mu
amelesi gördil ve boykot edildi.) 

Bu vak'ada Alman nüfuzu
nun faaliyet gösteımi§ olm88Jn· 
dan tüphe edenler iki noktayı 
göz önUnde tutmalıdırlar. Ei
mar O'Duffy bize bu hadiseden 
bahpeden ne w..w Jalucı a
dındaki hiki.yeainde diyor ki: 

"trlanda bu iay~ hareketin
den sdnhyordu. Is)'annı ve hat
takilerin aleyhinde bulunuyor, 
onlara karşı hiddet ve istihfaf 
duyuyordu. Cezaya uğrama1a.n 
ihtimalini llkaydane düşüııü
y9rdu. ,, 

* İtalyan B!.c s 'a - Kuaao
ltninJn eon a11" Atrıtle o
kuyanlar sabrt.r • ria p 
lıemniş hakikati n •e SlkJll. 
tı çekmesler. Dil-. .... bqka
amın malıyla M lllmilrat • 
lar gibi mnthtllk 1 r ,. 18Vket 
ve satvetini ...._ 6wbn ls 
tal.yanın TnH S jlta ,.duçar 

olmwı mua-- 1 3 1 n 'ID u. 
teai,, ndeıı de' 7 Qtw. 

Şayet son Li1ııJa illıimetler 

silsilesi İtalyada .... w mantı-
lııı galebeeini ... edlhOdiyae --•-in-- , m - • ft.I .:a...........,&&&ff'il ya 

tarafları d& vudıır. .-riyeai
DİD ,, doğruluğm '=••etmek 
icap edecektir. 

A. C. SAUewJdLU 

Y 'A Z An: 
Filozof Roza Tevfika 

RaycH yavnılanm şafak sökmedea 
&talar yordamı pda, dolaşm 

llahmur ufuktan sisler çökmeden 
§G yüce dağları kuş gibi 8ŞID 

* 

* 
~r d..,_,. atta~ 
• müDdl,. .. dfJadu' RIDllf 

Bir ti8ref uğnaa mınla aftllJllUI 
Şimdi Sil'& ..... Siz de-11&\'aflD 

* 

.. 

on.el yantmaa:rAla ......... teYlıl 
VlccLuılar oettDıaa adı. .... var 

~ ......... .,.. dlaleyin 
..... • tmefli bir deptpm VU' 

* . 
Y.a-a ..... 8"dJllm yen 

• 

Oturup Mıhile şöyle diz dize 
e.laa lrayalanlan engin denbe .. 

O ~un dalpJar mazidP.n sime 
Jl'..f-.- ....... cllaleyia, rf8llR 

* 
~ PalJanm, HM'A .b Beyta 
1Ph ufuktaa gelen IMini 

• <'.idla tekbir De tavaf ey~ 1'- -
Hallaca llwvan ~ tiiriı!lll'ef ,.._. 

* 
" -

(Dula.yır) yoluada bir ratcm kaya 
DeetanJ qk okur her gece &J'B 
Yomld11k1)a wnp yaba oylmJa , 
s.ria .-&"inde bir gtirbüs. falla 

* 
Beta PwD ~ lleıdhoi .. 
ı\Dlabnk 1118 münıldm bDı1film 
HttşWn-ı o gü7.el mavi dem. 
&nneelae dlifktin bir yetim '-'-

* 

. "" I 

. ...,. 

lbqdaı' ... 1ıir sögüWi dere 
Bmbu öksüa ruhum yua blriblör. 
(Jlamg Bey) koyunda ger.er slltiaör {' 

'l'a- ,....... keyftae gönı ... Um-...... 88lll'a ~ 

* 
o ...... afaklar laia lraüdtr 
AIMa ~ .. ~ clağlaı' 

Onlanla .... andJr adan 
.. o~ elrlt o)'ll8dm 

.... bot ....... ~ kaJ'ılada 
Sis de eof'lllt ..... ~ aklll 

* 
\Wıla1' ..... kuytu ,....,, 
8Pftkir bflum JUYMI vanlır 

8eyredea bir 1mfun @lwlllf yerde 
Bayalbı ae eagia o\'881 vardır. 

Salvetblde amıak '\'&talı gil'Öldb' 
OW!ınnde Utreyea bir damla ,...... 

* 
Bid ~l"Ul ha anppatnl 

Sarsıcı duygusu vatan ePvbr 
Hep p .laabnıılıw 1'iri ba.v.a.&m 
............ gtia gibi batan aeJmhr. 

* 
7Jevk ile~ ldz ~ 
n..,. yid edin Sil'& ~ 

11u garbet IDenJe etkir tıfUlkoe • 
Jlat1n ~ olstm eski yolda§lll 

~ 

* 
(A,._...) J'Oluau bir uetan.,. 
Dola§m sakilde iz bulursunuz 

Çlpeyip ~ki bulunca 
Ben onla gizlb:lm • bnlnrsunu. 

Alınan Devlet Reisi fütlıer 
dün söylediği nutukta lngilte
reye kaJ'll tahtelbahir harbiniq 
artık başlamış olduğunu söyl&
di ve iki gün zarfında 250 bin 
tonilUolu.k İngiliz ticaret gmı\ .. 
sinin batırıldığını ilave etti. 
Eğer bu rakamlar doğnt ise 

Alman denizaltı ku\"'\'etlerinin 
, cidden muvaffak olduklannı 
5 teslim etmek lazımdır. Günde 

125 bin ton gemi batırmak de
mek, ayda •·milyon tona yakın 
ticaret gemisi imha eluıek de-. 
mektir ki bu heaapla Almanla 

1 nn bir kaç ay zarfında bütüa 
İngillz ticaret filosunu denizia 
dibine indirmeleri 18.zundır. 
Şimdi de işi riyazi bir şekildi 

tetkik edelun: 4 
İngilterenin dünya ile mu~ 

salasını temin eden sahilleri a .. 
şağı yukan 2000 mildir. Kuv• 
vetli kafileler halinde seyredea 
İngiliz ticaret gemilerinin hep
sinin yolunu kesebilınek için '
işe en az 1000 denW.ltı gemiaf 
tahsis etmek llzımdır. 1000 d• 
niMltı gemislni aerviede bulllDI 
durmak için le en aşağı bUDU11 
ÜQ mi.ıi ihtiyat deniu.ltı g~ 
sine malik obnak icap eder ki, 
bu §leı"&it dalıiHnde Abaa.nyanm 
8000 tahtelbehrinin elması l&c 
zımdır. 

Şimdi geletim batan İn~ 
gemilerine: 

:mn. büyilk pns dahilindıe oı .. 
r&k 4lmaalann İngilii sahtlle
riM pk?apn her OD pmıidela 
birini batırü:ddannı kabal edı&o 
lim. Bu takdirde günde 125 bill 
tco gemi batınldığına g&-. 
gUnde İngiliz ıtmanlarma ,.... 
gem.ilerin ı~.000 ton oma.. 
icap eder. Bir geminin 7tttbl 
bopltarak ~ ayn&.ı 
muı. C9llUbl ,,.,,.. ~ ~ 
r:lka wya .Afrlka)J& gitmeal. °" 
Nda ytlk tahmil etmesi, Dm. 
halinde seyrOOebilmek için ma 
beklemesi eıı az iki ayhk 1* 
me29eledir. Şu halde g:ltndıe lb
rutereye 1.250-.000 ı.. amıl 
plebiJmeat icia ~ 'il 
milyon ton ~ gemisi oım.. 
sı icap ~- HalbUi ne .U. 
manymnn ~ denizaltı geıml
ai. ne de İngiltllnmkı 'l5 milyaa 
tonHAtıo hacminde tiıearet ... 
misi vardır. 

0 halde Bit.Jere Terilen PÜam 
lar doğru il!le bu ancak büyftk 
bir tesadüf eseri olarak ftku& 
gelmlf olabiltr. A1manla:nn mm 
t•nman günde 125.000 tonHAto 
ıaaominde ticaret pmilsi tıam.. .. 
hilmelerine riyazi imkan yok~ 
tur. 

MURAD SERTOÔLU 

tayam bizzat lrlandalılar ter
tip ve telkin etmemişlerse kim 
yapmıfb? Saniyen, bundan 
yalnız bir milletin istifade etmiş 
olduiu da aşikirdır. Bu milletl 
ile ti-landa değil, Almanyadır. 

1rlandadaki Alman faaliyeti 
ne Hourth vak'ası i1' bafladı, 
ne Dublln muharebem ile bitti. 
Harbın ilk devresinde Alınan 
faaliyetinde bir hiandahmn bU
yük hizmet ve yardımı oldu. Bu 
İrlandalımn idealiziminden ve 
vata.nına sadakatinden ştlphe et 

dr~::a~~ ou·· NY' A HARBi. ~==D==: BUtün m ~ pmileri y&- ba§ka bunlard!\D ilçtine a.yn bir 
ni ve sür'atli; ' eli ve hep- himıet de vermjştik. Büyük. 
si tahrip edik 7 evvel bir bir Alman kruvuörU abluka 

meğe imkin yoktur. ı 
Sir Roger Casement, Kongo 

havalisinde ve cenubi Amerika
nın kaoçuk istihsal mıntakası 
olan Putuınayoda yerlilere kar
gı yapılan mezalimi ilAn ve teş
hir etmekle bütün dünyanın 
minnettarlığına liyık ve nail ol-
du. • 

Bundan ve İngiliz konsolosluk 
servisindeki sair hizmetinden 
dolayı nişan aldı ve kendisine 
istemediği halde C. M. G. pa
yesi tevcih edildi. Roger Case
ment gayet rakik kalbli bir a
damdı, insanlann ıztıraplanna 
karşı büyük bir sempati duyar
dı. Onu şahsan tanıyanlar iyilik 
üadesi ta.~ gözlerinden bahs
ederler. Böyle bir adam ihtila.1-
cilere ve "Provocateur" ajanla
ra muhabbet besleyemezdi. Fa
kat Caaement'in yumuşak kalb
liliği ve sempatisi her yerdeki 
zulllmdidelere şamil olurdu. lr
landayı lagilız zulmüne bir nü
mune telikki etti. 

Hante. İrlanda nasyonalist 
hareketi iltihak etmeden evvel, 
ve harp başladıktan biraz son
ra muhtelif yollardan Alman
yaya gitti Orada, harp esirleri 
arasında İngilizlerle mücadele
le etmek üzere bir "İrlanda a
layı,, teşkiline yardım ~~ti. On
ları Almanya lehinde mucadele-

çok fenalıklar ,.....ıardır. • ] hattını yaracak olursa bunlar 

ıe!,~':Ct~::--c1ef (Y ENi S A BAH) iN B0Y0K SiYASi TEFRIKASI ==~~ı~u~~: 
Vardr.l Geier, F t, Komet, le Glory gemisini Halifaksa, 
Nusa ve DMr. • _ . . . emda garbi Hind sularında y ve süvari kuvvetleri (ki ceman Albion. Cebetntt&rıka, Canopus 

edilecek kattellıi 6!ğ0di. Dl- pns getirdi: Königsberg ise nizini g~klerdi. Bunlar ideta yüzen kale hiz-
Bunlarm da lıİ5 llirisi ihmal aYCllanmıza mükemmel bir r azan~· 50.000 kişiye ya.km) Hind de- da Yepıburna göndcrilınİIÖ. 

ğer taraftan •t hnn, bi- bmıdaıı bir kaç gün evvel Hind v ç •• ,.1 Yeni Zelanda kuvvetleri de metini göreceklerdi. Ve deniz 
zi.m. mUnaJraL ' ~ ~çin Okyanusunda görülmüştü. Fa- • orçı Avustralyaya geçirilecekler, O harp tarihi böyle gemilerin iyi 
kırk kadar. llilllııll w * atli ti- kat bizim gemiler k~i der<>cl'- radaki 25 bin Avustralyalı ile tevzi ve taksimi suretiyle kav-
caret gemilll vta lıüeceklert- de seri olmadıklan içın bun!a- . - 37 birlikte Avnıpaya nakledilmek ~tli bir kruvazör serisine kar-
ni de tahmin edQcat!uk._F~~ rm hareketine mini olamadık- .. . . . Ur.ere kafile bekliyeceklerdi. şı ne kadar sağlam bir müda· 
vaziyetimia ri 1 Gldugu ıçm lan gibi harbin başladığı güne kruvazvrlerımızın kendi ı:sula · Gene o sıra.da Kanadada faa faikiyeti temin ettiklerini 
~.gemile~', ı' leas gayri· kadar cİa temaslannı sıkı bir . n~~n uzaklarda. bulunma- toplanan ve Karuvla. kuvvetle- kaydedecektir. . 
sıru~ d~~ •ı "' mini surette temin edememişlerdi. lan ıdı. . . . rinin başını tefkil eden 25.000 Bu ytlzen, seyreden kaleler 
olabilıni§tik. • .. . Scharnhorst ve Gneisr.au • ~varısı olmadan fıl~muzun kişi Atlantik denizini geçe- etrafında seri kuvetler ma.nev 
~u bei. pe.,_ en buyük iki İngiliz gemisi batırmıştı. tnbıye n~k~mdan eksık ola- cekti. ra ~pıyor ve icap ettiği zaman 

Ka.user Vilbeila JJlr Gross a- Kö!lir,~berg <le P~asus ismin- c_afu:ıı hıssediyord~. ~ t~h: Bunlara bir de Şimal deni- bu yüzen kalelerin yanında top-
yın yirmi aft _ h_ ba~rıl~. de', ·nivi h3tırdı. Emden ise lı~elı ve tatsız denız v~yetını zindeki vaziyeti, llanp inkı- lanıyorlardı. 
Cap Trafalpr _ Mekı m.u: Rus i.ruva:.:~rü Zenchug ib Hint Okyanusunda -~~rmeye tasız bir surette geçmek mec- Bu eski saffı harp gemileri 
sellah Alman ~ ~~ Fransız torpidosu Mouequet'i ~~amı~k. Orada Konıgs~~ buriyetinde olan taburları, tak ayni zamanda kömür ve erza~ 
lngilll :rmawa 

1 
kruvazörü batırmıştı. Bu suretle vazife - ısmındekı Alın~. ~!lrp .~81 viye kuvetlerini ve mühimmat yüklü - Okyanusun muhtelif 

Carmania tarh • 14 eyi~- lerini tamamlamışlardı. 3~ temmuzda gonınmWJ .. . ~·e iaşe kollarını ilave etmek t&- limanlanndan ve üslerinden yo
de -bu iki pmi ~da şıd- Amiralliğin harbin başında· g~~en karbolmuşt':1: .. Büt un zımdır. la çıkmış - gemiler için de hi
detli bir mil w'z' rm sonra- ki karan şu idi· Kendi suları- munakalemızde ve butün as - Bütün bu zaman zarfında maye vazifelerini görüyorlardı. 
batınldı. Geri...._ üç tanesi mıma mümkün· olduğu kadar keri. n~i~&:tımı~.8 oı.ıun. mc.v dUşman filosu hareketsiz kaldı. Bunlar olmasaydı, bizim kruva-
muhtelif bit.af lilllanlara il- kuvvetli bulunmak. O kadar cud.iyet:i hızım _ıçın citldi bır Darbeyi indireceği zamaru bek zör sistemimiz ifleyemezdi. 
ticaya mect.r 'hlar. Harp lru ıı· bul ak k' ·ık r meşguliyet teşkıl et.meye ba§· liyor, sanıyorduk. Yahııa kru- K•fllelere refakat ede -ı.. ......... ~.gıw __ ..ıdiyatımı- vve ! . unm ı ı ır- ladı. 
~ - tta bütün Alınan filosuna vazörleri, Okyamıslarda şi- H. in 'kt za Alman kıcs • .. ive kor- sa , . Diğer siiratli bir Alınan kru karlarına hücum edip ~ .. ~-.rw cek gem er mt arı 
san gemileri tw , •n yapı- ka~ kat i muharebeyı kabul vazörü, yeni Emden -harbin .,_ t.VV 

labilecek bAı 7 a bntı alı· edebılmek. • • • başında Çin sulannda idi- ey- ~nıvazör kuvvetlerimizi 
nan tedbirliır .-ilk bir mu • Denizlerin aUvartlera IUlUn ortaıanna doğru Hind takviye için yirmi dört büyQk 
vaffakiyet19 • P •le etti Ya bizde eksiktir 8~~a:,ınds: görünür ~lmuştu . nakliye gemisini stı•hJam11ı 
ileride de_.. • gibi bil • Büyük bır ceearet, cüret vo muavin knıvu15r haline koy-
-ıtin diğer +Rz paıileri de Ba bTaı- 'icabı olank uzak te1şebbUab fikriAlmanile sevk :V~ bi~~e muş; elli dört ticaret gemisini 
ya batırıhmlı, Jllllıml hareket- sulardaki ietasyonlara merbut o unan. u . . geıw.1!1 ızıt? de müdafaa vaad:ası olarak tec
siz buıakd• .. z ' ra tıkaa gemilerimiz ancak zaruri bir bahri ticaretim.ız.e muteaddit biz etmiştik. Kırka yakın di-
ınıştır. nlabete indirilmifti. Yani o ve ciddi zayiat verdirmeye baş ğer ticaret gemisi de huı:rla. 

Alman ......... IMffyette sulara civar bulunan Alman lamıştı. Bu hldiseler neticesiz makta idi. 
,.;,_ __ ..:,. ____ _._ __ gemilerine biras faik olacak kalmıyordu. E k' 1..- -..:ı • 

Bmıa. "t" • 1ıllim ecnebi kuvvetler bını.kı1m*l. YUzbinlerca askerin nak· 8 1 ... rp genwert 

=~..,.. tru;: ~ ~~ ~r il bUyUk bir mea'ele idi hizmette 
malik bulum Jlllm geldi- idi. Ben btltiln idarem zama- Vakıa ağustosun sonuna H"md OkYanwnmdaki ga.yre-

EylWUn ba§ında Hind Oky~ 
nWRllldaki kafile sistemimizin 
sağlam bir esasa bağlanması 
lizmı geld.4,Fine karar verdim 
ve ŞU tebliği yazdım: 

Bahriye Birinci LordaDa ft 
w~...._ 

5 ByKtl 1914 
"DÜIJnamıı hücumundan 

ye sevketmeğe hiç niyeti yok -
tu. Bilakis böyle bir tasavvur -
dan çok uzak bulunuyordu. Fa
kat bu İrlanda alayı efradı Al
man parasiyle techiz ve iqe e
dileceklerdi. Böyle olunca, bun-

nıeotaaı düşUnmi- lan Mısın, İngiliz h~ye~
' İrlanda davası den kurtarmak u..re TUrklenn 

~ olmayı isteyeni yanı sıra harpte kullanmak ka· 
.o.AlmaA casuslu- bil idi. (Arbc var). 

ğini takdir ti 's olmamı• mnd&, DUll'lığımda mtimkUn doğru, imparatorluğun biittln timim. a:ttırmak. hatif knıva
tenkide gq ' Bir Alman oldağu kadar çok inp ettir- kalelerinden, istihklmlanndan Yl>rlenmizf ~ bırakmak 
kruvaz.öı1im ... 4iaha s8l8t meye Çl'hpım, Fakat meseli. ve ganıizonlamıdan kuvvetleri ve bunların dlişrnanı .kov~: 
ll bir gen* ' ~ ld1 ve Areıı-. ayarmda bir gemi yedbıci fırkanın büyük bir kıs- mak hususundaki vazifelerini 
§imdi em r ' ...... filoya tJtthak edemeıınifti. Di- mmı toplamıs. çekmietik. Fa- temin edebilmek tbıea"8 ·<Cano

ıtarı.aa. ' s • H .Almm ğ!r t.arattuı esef edllecek bir bt eyl6ı içbide Rindistanda· pus)) sınıfından eaJd harp sattı 
harp pmW ..._ tıarbln ...,. nokta da ımvcut ..n ve haOf ki ild tngiib lıPltaauıdaıı biri gemilertmizi luft!ehn muJıa.. 

korktufumus gemilerinckn da
ha. zaşıf kuvvetler göndcrm~ 
nin f&ydaaı yoktur. J{ruvWI" 
halinde silihlanclınlan ticaret 
gemileri hiç bir zaman ili.ve bir 
kuvvet olmaktan fazla bir §eY 
teliklti edilmemelidir. Münferi
den aakeri kıtalar taşıyan ge
miler Könipbergden. daha kuv
vetli bir harp gemisi refakatin
de seyahat etmelidirler. 

(Arkam ftl') 



tim. Allahtan lıaya 
Y -:ızık değl1 mi"'? 

k emek!l·rim hep l:ı::ı· 
_ · de Mya etm'! 

n pehlivafilı~nôan 

iftilınr e.dfyorsun? \ 
~cn.di ulema efmıii 

pehl. an w;tası 
1 

korkmnız yok mu ': 

\ - . 1". 

' 

r TtYATHOUlt 

Şehir Tiyatromu 
Temsilleri 

llkbalmr için l:;üyük 
hazırlık 

.. . -
25 

10 ~_ .. _ 

DALDAN DALA: 

Zamanımız n " flasta,, bit ; 
76 dıı:ı kazık oyunlarından kurtul· 

du. Çakır, lı~smını bırakımyor
Molfa.nın dolu diz in ~pr~ du. ı o la a bir 1 ·rm aygğıı 
uçtu.;"U r;öttifdü. • .!:ı, ı. , dil~ - ı alkamıyordu. 

(Ba!J tarafı 1 inci &ay/ada) 
şeyler yapılacağını Hitler gizle-
medi ve galiba. merak içinde, 
harbin sonımu bcld.iycn Almaıı-

kadııunın yirmi dört saati 
Saat 12 .• 

fara.1941 de dünyanın yeni niza- Hanımı1fendr y...takta gerilir. 
malen.\ ışaca.ğ nı vadederken ilk G<:zlcr ~ı.itük oyva. lmmpoztosu, 1. Reş:TTL~~~l yer ... 

- Süheyla, o g.: tü, lıa, dili üyor u. Nihayet, Moll:ı, bir ters döniiş 
Çakır, ::Mollayı 1 i göv ile nasılsa Ç kırın albndruı 

bdıarda. tahtelb:ı.hir harplerine 
baqlanncaktır,, dedı. yanıklar b6Ji, ı altri"JŞ Pa.§3. nasıl buldun? ..• • ...4/P 

- K'.immii o ~ Jl1I ıçme ı=..ıkıFrtırmıı :; i.l?'ltyor :ı. l·urtuldu. V zıyet çok fena idi. 
Ycnc"chti. ro·ı .. , a: k1 n bi.r- H. ... p :M"llarun aleyhine güre..:; 
birine dol~ uçuyordu. Yenil- oluyonin. 
mcm k için çabalıyordu. 
Nıhoyct birdenbire Mo~ıun Çakır, ikide biı; ~ırpınar:ık 

Dün Mussolını de sa.bırsızh yalıN .... 
n:m Italyunfara. harbe neden - Sevim ağır m n kız ···· ı zim koca AJıımak gene yolunu · 
lı'1Zll'l1ksız gırd!l.lcrini, Ynnanis· - Bu~·u hwumcığim, kah· yor mu! 
tana nskeri mlic;a virlcrin ı~anaat- valtmız huzır • - K ar d e ~. şöyle bir kö· 

-Ne de çabuk 
kere iist thlto daıu;ttt, 
nk genci .. 

- Ne kadar da itt1t' 
seversin.. Sen ku~ 
mnn başını kalclırdJS 
gencin şimaı"lkbğınl 
Hem bann. bak seıı 
Muallanın bulundıJğU 
tercih ediyorsun .. 

çaprazd.ı.n sıyrıldıgı göıüldü. nara sallıyordu: 
Fakat, lıa:;rruwn una clilşlü . - H ... ~a. molla be! .. 
Büzüldü .. Çakır, ı ü~ük haGrn.t • Ç kırın keyfi yerinde ıı:ı.ı. 

lcrinc dayanarJ.k neden hücum - Çabt..k getir içını bayıldı "I şeye gel 98D& gizli bir şey söy- ı 
e ~ğini izah ederek me.'3'uliyetlc- Ktuı- altı tepsisi gelir.. Ya- ley~ Doktorun karısı ile 
ri tah:im edcrk n ilkbaharın ve takuı. yem k sadece lıa talara, eczae?nın damadı arasında. lüç. 
gi.izel günlt"rin yaklaştığuu söy- yat.."Ü:ık iht!yarlara rnalınus bir bit' şey ~in mi'! Ben dikkat 
lcdi.. imtiyaz d ... ğ"il ya!. En kibar cc-- ettim; bep bütün dansları bera.-nın üz riıı e lf.r ırtlan hnniy1e Çünkü, bu . efer molla on:ı. hiç 

yür:.lmü:;ıtü. Yr- n.c -0 ahdct.'"?l· . d tehlik<'li gclmcmiı.;ti. Onu bi
ti. çimme g tirip yeneceğine kani 

Ç.ıklr, 1Ioll ya yüklendi. Snğ • olum· tu. 
aya~ı nltın:i n tı ttu, sol clilc Gure uz. d .çn uzadı. ~.ya~-1 
de b:r i lmzık '\urdu. :Mnk ın- t:ı hır huçul;: saat daha. s rrdu. 
dının b.:" bü i.in l hı. olduğu Güreain bc~inci saatlerine doğ
a.nl~ıc:; or u. Puça. l.d.Srulkla ru Yollamn babası Cazgıra dö
nsklyn alıp ınvllacag-ızı yenecek- n r\;k: 

0 d .... ım bugün yarın yapı- miyctlcrin hayatlarını tasvir e- ber oynadılar. Hem birblrlcı iı'le 1 
lacak bir tnhtclbahir harbine bel den en biiyük art~für bile ya- ne kadar da sokuluyorlar. Ne· 
bağlamıştır? Bilmiyoruz. Jı"'akat takta :>?yor~ar. . . l rede ise Mrkesin i~inde öpüşe· 
bu tnntclbahir harbinifı şiddet . Tcpsı; peı< deh'l§mcmıs olarak cekier- Bana kalırsa bunların 
lendıği, bir i1d günde İJigiliz gelcligi gibi avdet eder. l adın, arasmdadıa'ha ciddi seyler var. 
tahtelbahir! ıi tarafından sekiz kasap korkUsuna u6rran11& gibi * 

- Hanımefenu·atil 
yor galiba? 

- T~bii ya. .. 
ğııı katlar .. 

büyük İtalyan ticaret gemisinin et bn.ğlama.lctr..n uefr t ettiği için , Sw ı -a ... 
batırılmasından an~"llıyor!. fazla yemez.. HırpaJamna, yalpalanma. a· * 

ti - U. üı., ayıralım bunları ... Alman yanın denizlerde taa.r- * rasuıda. 8ftJ clönU~ .. 
ı-uzu, s..'ilia olarak Atlantiğin Saat ıs - 14 ... • G(;zlıer uykusuzluktan bir 
uçsuz bucaksız sularını seçmek- Yataktruı çı1mr, yuz göz y1- l ~ M,... 

Moll. , dcrlw ı mukn.bil oyunm Bizim o~la.n czilJi.. dedi. 
lnırtuldu. Müca. · le b3slamış - Cazgır cevap veı di: 
tı. tkl ı>e' 1ivruı oyun<lan oyuna - Ağ-' ... rn daha erl.en birnz l te!dir. tngfüere bu den~ m:ıh- kar .. Arada bir öndillcli Baçların * 

rum kalır ,,, gemileri Ameri- muhafazası fjartiyle b2nyoya 1 Saa.t S • fı .. ~rbnasiyle bo~"tma. 
kadan, ff ndicta:nda.n g3Çip -gel- ela iltifat edt:'r. Fakat, heıncn Kadm. baiıf teı'tip makiya.jını uyku yani yatalı gaslf. 

mUcadelc ediyordu. clalıa gliı eşsinler .. 
Mücud c yarım saattan f~ ·- Giircggclcr de ııe olacak?. 

lı:ı. • i.lrdü. Molla, bu yarmı sa::ı.t 1 M?lla, Ç:ıkıra ne yap~~ilecek ?, 

1 
içinde küntch.:rder, ters ke~e- Hıç .. Bo ubo~:ı.. ezılıyor .. 
!erden, faça l:ruma.klnrda...'l iç, (A.rkası var) 

PO 

• 
ıyon Si 

lJCraberliği temine muvaffak o-1 
la::calt ve ikinci 'bir kannlaşma
mn 1 ine neticclcnmeailc fil\il' -
ıfyonluga ula.5abileceldir. Çam
ı ca saha.dan galip ayrıldığı tak 
dlrde doğrudan do w ·uya gayc
uinc WUŞ"Caktır. 

Galatasaray klübün
de yapılacak Boks 

maçları 
Galat.asara.: lrulübU. kendi lo-, 

kalinıie husns'i boks m ları 

tertip ctmi~tir. 
önümüzd ki cum rtc i günü 

y:ıpahı.cak bu tcnın arda. GQ.ln
tM"Uay bol:sörıleri>e askeıi lise-
1 r boks f)Ump'i~ onlı.iğtınu kaza· 
nan Deniz lisesi elemanlan kar
vıJasa<:".Jtlaı ve İsta.n"bulun di~ 
kuliipl~rinc mensup tanınmış 

boksörleri aralarıntta temaı;lar 

yapacaklariır. 

!tfüsab ı uı 1n«ıgıwm: 

51 ltilo Murat (Demz) 

Galatasaray) 
55 kilo: Şevki (D ııiz) 

ni.i (Gal:ıtusurny) 
61 kilo: ~ermed (Deniz) Se

mih (Gal:ıtnsaray). 
66 kilo: Seyfi (Denit) Cev

det (Gelata.ray). 
65 k 16: Vedi (Dellu) Muh-

ınczse a~ kalabilir ve Hitıcr: arkasından gelsin aütünme. bo- botar .• ~ saçık balo tu\•alcti-
" .Alm.a.nya aç ka.lmıyacaktır. yanına, allaöma, pmlAmtı.a. faslı.. ni çılt3nr. Koeaınntlan utanmıs 

Fakat İngiltere aç kalabilir!.,, Kadın tioy&.Slll; uyku :rilya!ıız; _ ................. -.-...._...,.__.._ _ __.. .............. _______ _ 

uetk~ t.bii bu yolu düşilnüyor- ikisi de manuıY. .. 

du. * 
Şimdiye ka.dar .Alınanyanııı Cant 14 - lG ... 

ka.ç tahtelbahiri var&; bunların Hanımefendi lfıtfon sokağa, 
k, çı ba.tnu.)'tu·? Bilmiyoruz. İn- pazara, (arşı.ya. gıkar.. Tabii 
gilizlcr batırd.ltlan tahtelbahir- kendisi i<:m .. Kadın sanki bir 
leri haber v rmemcği daha. mu- Moda va.punL .. Şapkacıya bu
vafık bulım}•a başladılar. Al- rundaiı yan3SJr. ['ermye ya.nla-
m nyarun pek küçük, adeta, al- ma.. Manikürcüye de kalafutJı:;
tı, yedi ki i ile idare edilir talı- ma .•• 
telbahirlcr yapmıya b:ı;ıladığı * 
ve bunlaı:dan önümüzdeki b:ı.- Saat 16. 1.7 .• 
lı rda. üç, dört yüz tane çıkara- _ A... Çôtu.ldar nıektıeııteıı ~ 

cağı söyl ·y r. Geçen harpte 1 gelmi , kız sevim çocuklara ek-
A ınnl r 400 tahte!bahire sa- mek peynir hazırla .. Beniın de 
hipn r ve bu tahtelbahirierlc tuvalet Ulkımlnrımı çabuk ha
b r y a bir milyon tondan faz. zırla... Bih,1.lm bu ikindı çayla · 
la gemi }l· tırdıkları oln u!i1;tu· • nndan .. Unlbuki bugün film de 
(N sau 191i} deği~ti .. Nerc~c gideceğimi şn-

Şiındiki harp ııu on sekiz ay · fill'dlln doğrwu .. Günler pek ln
ı~inde böyle müthiş zayiat kay· sa.. tn..,an gibi ynşamat,"tt hiç 
detmcıniştir. Bu ay batan ln- yetişmiyor ... 
gruz gemlleıi haftada 29 bin OO· 
n~. kadar inmi6tir. Geçen harbin 
sonunda müU.cfiklcrin kayıbı 12 
rn lyon tonu bulmuştu. Bu ho.rr 
te şimdiye kri.dar 4 milyon ton
dan bmız fazla gemi kgybcdil
mistir. Buna nmltabil Alman ve 
1tnlya.n ticaret gemileri kaybı 
da 2 milyon tondan fazladır. 
Bu mı'ktar son aylarda. gittikçe 
aıtmıfttlt. Sebebi İtalyanlatın 
her ~yi göze alarak şimali Af.. 
rika~·a mühimmat ve iaşe mnd· 
deleri göndermiyo mecbur ol -
:maiandır. 

* 
Saat 1~ • 19 ... ., 1 

Hanımcfı;Jıcli lrallr ku.u ını-
ğı ıçin ressamın <'ay davetıne ' 
icabet etmi~t". ~ altı ka
dın, bir iki tane de ~iz. fakat. 
yakı.c:.ıklı erkek ... 

Çay, sütlü kahve, bir iki pas· ı 
ta, pis1tüv!, da.us ka.ımrtı ai:Eıile
nrr .. Vals, tang , romba, hot-ra, 
gfü ra .• Alman vcrllen s&l~r. 
'10k tatlı geçen demler .. 

Nihayet g~r, hem de ça· 
buk' .. 

* 

Darn&ye hücum hazı~ht1Jı - baba 
intik11mını atan evladı şii" d 

Hara. at başhyor 
-7 

Enver pap devam E:' tı : 
"- Hww biliımum arka.tlu{i • I 

tarın da eandan armı ettikl rlııo 1 
em:·nifii. Yarın, so.b:üı namazım 
mutcıilöp Btilıına ve Ubeydal 
kabileleriyle birlikte ve burada 1 
ıne'\'rut böt.i1ıı al kad ların ur 
tin.kiyle Demeye lı ·· tllll t '~ ... 

c~iı.. Ba kaleyı muti ~pt • 
edf'leeğiz_ 

BUtün ai'kn.do laı ı <' , "n k"· 
fenlerıni boyunlarına rmı"l• r
dL Hiç kimllenin oliimt.lon pı· · 
vain yGktiı.. Hepımız rütbei ·a- ı 
hadete nail olmayı can 'e go· 
nınaen temenni cdi~"ôrduk. J!fu. 
,.er paşa .c>zK>nni ı;u t'iirtıı<' ıl 

bitinfi: 
''- BiiCWD.UrtıUB k 'i ol&e k· 

tır.. Ya oetneyı 7.aptcdeccğfa. 
ya!tut ta bepimlz ı;creflc üle· 

.. • t 
cegıı. • .,, 
Pa.~ eözle.rını, alh. lar ' c: 
" Hay, hay pa§8m! I pım.12 

bUuıri!"'" •zlerı kru laôı. 
Ent+a" pa§a bttnd~rı çok mem-

HlilBea. bugünkü eeyıi ile tah
telbalıir harbi İngiltereyi ue 
ia.5e maddelerinden, ne .Ameri· 
kan yardımuıdan mahrum ede· 
mez. Almanların bu harbi t'la
ha ne kadar eiddetiendirebile
ceklerin i de bugüıı yarın göıe-

ısa.ut ıu - 21.. ti: 

ceğiz. 

- Ayol ca.buk ben.im tuvalet- •• ....... Cenabı Hak bu haklı d \· 
ıetimi hazırla.. Çıklı nca.ğım ~a~a bi.ziınl 
vallahi : gent'ı 1 g~ kclAco,jım • dedı. 
Ho.lbuki bu gece mektep arka- Ondan sonrıt Pttesı 
daşıın Suadın; l ayırıblraderirun kendcıı buluşmak uz r' mcşul t· 
küçük kızının ic m g.ı.imL Hıç ye \'eda etti. O gtiu hcrhrı_ngi 
l<a.t:ırılır nn? 1nsaun soma. ne bir mızet"eti yü ·· n geleme· 
derler'? Ne yap •ım lt ı. kfjO.m d:ı y~ de haber · nd~ril ct.k 

t~ (Galatasaray). _... ___ _....====------
Vediku• gaz-hanesi 

!htillfı 

sınen1a kalsın.. l .ı fır at oo y~ ~rtesi günü mi.kah.edeye iş
lur bulmaz sine. ·ı aı. d3ın <.: • timle eıdcceklerh s ~ ıl rı mi.im- gnıplara nyn-t· Jc 

1 

Bu müsa.ba:kaları .. şağida1d 
ka~lar tnkip cdeoektir. 

1Jya (Galata. Gençler), Kani 
(Oala.tasaray), 2X8 yan ağır. 

Abdi (Ga atasaray) İsmaii 
(Gal ... tasaı-ay) ZX6 h~if. 

Hmnd.i (<Al ta. Gen(ller) Mu
zaffer (Galatasaray) 2X6 vn.-;at 

AD<ii (Al~) ffüseyin 
(Beşiktaş) 2X6 kn vi 

Halil (Galata Oellcler) Nebi 
(8. H. E) .ZX4 yuı vaat. 

Bu Akta• S O M E R Sine.asında 
5 b yuk yıldı7J ıı. kıkı ve lıuyfü: bir Fr. !Z filml.nfü~ 

Sevimli\ik ..• 5tkl!k ... w Nüktelerle <1 rHl b'r ~tı.h~r 

v8 iHTİRAS AŞK 
FLf:pfS \C CA L.HA"ET'ln m .ll \C 

GABY MORl.AY • ARMAMD SER . fW 
ELVİRE POP'E!CO·AND!tE •~f:FAUR ';/ r AllO 

Dün 'iliyetle, Ra!1it Denıir· 
ta.sın riyaseti altında yapılan 
bir toplantıda Yediktıle gazhu· 
nesi ile ameleleri a~sında çı
kan bir ihtilif tetkik olunmtı!J 
ve vaziyet aı&hiyet luı.riei görü 
lerek 1.JttaMt :Veki.lctine arzo· 
lunm\J4ftur. 

ôLOM 
Bey Nazım Keçeci zevcesi ve 
e!lki Sadraatrnla:nian Saffet Ye 
Adli:Ye Nasırı Server Pagalnrın 
hafidi 

BAYAN BEU<lS KD;EC1 
irlibali dari laeka. eylemiştir. 
Cenuesi .._un ..t :U.30 da 
•reı;vütiye Ollllln.ien kalclınla.
rak Feri~ memrlığındaY.i 
makllerei mabeuMmci& Ceaabl 
Hakka raıunetibe tevdi ıkılıtta
ct.ktır. 

Allah ırahmet eyliye. 

KOH!!AVA<UAR OfllKESTRASI 

Yny1ı ~azlar 

k.a.nnm.. Kı·1 h lo clbls~ni küıı ınertebo nrttınlacaktı. lıer grupun ha 
lıila öaha f ıknrm bı mı ?.. Enver PD.!i:ı, y nırtda Mne· larnk bir Tiitk 
Aman karn m da lnr c~ildi bir t.."l.fa Kemal bey \'C el .;.er gliô· Biz de bize ,•Prit 
ezildi ki .. Biraz <l ötet.lfı i hatn' de zabitan olduğu hr.ldc o gün 
ıa da. beuı ha.zırlaıı:ıymı, hem akliOU"Da kadai' y:ı.pıt.ıc k lıtir.1 • 
de biraz alı ·tll"ayım.. mui\ tekJaik hususkıriylt.: ınNJ· 

- Haruın >ğım sofra hazır, gul oktu. Plinlaı• hur.ı ladı. Muh 
zaten bey de sı:ri yemeğe bek- telif ~ Us I rtde; ~r:kaııı-
liyotdu. hs.rl:>ivic Jillliıakn al ·r ~ plı. 

- Yemek, yemek ... Gene mı l'.iirtesi sabah knru-buhıı·uz 
yemek .. O ada.'D.ı b1r tütıti anla- yüzlerce aılcalıit ıL d ldu. H r· 
yamadım.. Dün) aya sad~ ye- ıil ailihlan elde hücuma hu.ır 
mek yemeje mı te~ •&ir? bulunli)Otdu. Bunlaı ın arasıntla sol l;n~ha ;.,;ı
Ona git çatMk söyle: Beni sinir- Jtemlz gak guç coculd rdan ıbo.- bey kumand.ı C'~ 
lendinnesift, y~ falan bltak- ret OtiaD ftllıdı lj\iheda l>ilhassn. raftan hilcUlll 
sın dat çabuk giymsm? G~ nv:arı dlkDti re1bediyordu. ku,rı.· ... ini ikiye ~ 
kalıp ta elA.lemc ltt'}~azr dlauy~- Bunlaı· dır. aehit babalannın in· kale ~~liinM 
l.ıffi.. t.Ntamlanm alma;k için gelrtıi~- birle~cek \'ı; ve~ * ıerm. amıannın omuzlarında 

1 

kuv·w:tlc s<llr'.ıf?.C 
Saat 21 • z ... ~ffikle f.a6tdıklnrı tüfekler, ltal)lanlar ~ 
To;laall, 7.lyaf tlı bu :0... bati\aı1mbi bellerinde uçlan yer- yü:ksclu::c tept.ll' 
Dans, poker, d kodu, cig~ letc1e ırilrtblen r:gt'i l,1l1Çlar Yaı·- di.iE mtiteaa.ddit 

ra dttmaftlan, wrfl <1· mleıktıe .1 dı ftl,lerinden bi~o;_ 
lerı iç:iııdc dcvruı ~r. §unıı da dcı·nnl ili\.\ç d\":. im ğımızı da sa.~11 ( ~ ..1 

- Çok yvrtd ... nı tı.ınıM.. bu iı bU 'evYırcb eülıeda g::ızal:Jrda Knraafıht bit , 

~ .. ASI ts Dram lmmmda 
u.ra : n h • de bir t.;oı-ztl:ı ~ e llMO d.1 b 

i ccneb Y~"" ~VkedU~ 1~ FF!AN91Z· Fl-f D 

CS.MAL REil1 
VAHDET NURi 

t 21 ele 

valse lıi" d ) 0

' , dım. lllffi;'ıınu,acak dcrcccac . a,r t torlanmı:t o~ .J 
- Ben c..yur. dasına giiliyo- gü Jı!ir ve mm fftı.lt ll! l .rcb. k ti ::ıl ı '"eti" 

• .ASAtAJf aM JO.JO da 
Jıf E Ş A L E J., E il \ ••••• YerlcrirJzi en·eldm. :>.Mı ır.v.. Tc ·2~·1 

rum.. B. ım J.. ol.. a b · & 1"m gö:rt 
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X IWWWSEZ »'OJ' S>LSAW2:Wi!i!:A 

Hariciye 
kiUmizin 

beyanab 

• • _. • ,a.'' ..- • • • .,.,,.,.,.. 

Telgraf, Telefoa 
fi *J •m MC4 saırraım~ "'fl'ZP"1S"2 .. 

(~ ma'/otıl.et:f~ ~) 
e oe takip edilmiştir, ne te. 
olunmuştur. 

it~ 7.8.manda Tass Ajansı
nıutat olan keskin tekziple

biri daha imdada yeti.ş-
\'e Mihverin uydunnaların
bir Şayiayı bir sabun köpüğü 

Ticaret Vekilinin 
mühim beyanat. 

lngilizler 
Somolide 
ilerliyor 

Hitlerin 
dDnkD 
nutku 

Bulgaristan 
se/ erberl.ik mi 

yaptı 

tlflra indirdi. Görilyoruz 
bu anlaşmanın, yaptlmasında 

etlerin hiç bir tesiri ve teş
Yoktur. Mihver öyle bir 
~ı ortaya çıke.rmatla Sov
Birtiğini de kendilerinin 

anlardaki entrikalaruıa 
et.kar bir vaziyette gıöster
eınelini takip ediyorlardı. 

un da aslı olmadığı işte 
dana çıktı. Türk - Bulgar 
tnnsı ilhamını Türk poli

aıı abmf mahalli ve şü
ntahdut bir doethık teza.- 1 
ür. Türkiyenin şimdiye 

takip ettiği politikayı 
Y n değiştirmiyecektir. 

k siyasetinin en birinci 
Türk topraldannı Ye 

ve h&kinıiyetini taarruz-
lnasun tutmaktrr. Hariciye 
ekiıimiz böyle bir taarruza 
a mukabele edileceğini a

.SUrette beyan ederken bü
'rtirkiyenin kendisini teyit 
tıdcn zerre kadar şüphe 
iştir. Bu kanaate Mihver 

leuerinin de iştirak edecek
. tahmin eyleriz. 

'yellin, emniyet sahnam
'"""'~ıa bir dnletirı göste-

faalfyete ve yapaeağı ba
de likayt kalamıya -

Hariciye Vekilimiz 'btar 1 
t.arıııe lüzum görmüştür. ı 
t.:_ ıninası şudur ki Tiirki
"lilll emniyet sahası teşkil 

~ bir Alman is
uğrarsa, yahut Alman· 

llulgaristandan ordusunu 
eğe k1Llkarsa Tiirlriye 
k&~ aeyirei ka-

değüdir. Ne yapacak? 
atik bir lisan kullanan 

Ciye Vekillmaz bundan do
da harp edeceğiz demiyor. 

"aala likayt kalamayız,, 
· tercih ediyor. Bu alaka 
~ k&dar ileri götürebi-
~ •diden ilu ct

Hariciyc Vekilimiz hiç 
llıecWriyet ve Türkiyenin 1 

~w..;· beJrımmdıuı hiç bir 
mWlha• etmemiştir. 
alAkadarlara bildi.rilmesi 

lcleıı cihet bizim böyle bİJ." 
~ hareket se1·

. mullafaza ettiğimisi 

:---.ı~+ .... ibaret idi. 
· 'ye VekiJimizin 5 ve 6 

.fakralarla hilliaa etti
te, uatmda 'tiirk siya-
~ (humour) en za-

nilmımesiııi görüyoruz. 
Yere taarruz emcll olmı-

"-Ietıerden sulhu koru -
k,_,ıe uzanacak her eli 

daima baır olduğumu
ederken, Ahnanya ile 

hlle şümul dsiresi içine 
BeDİi bir sulhperverlik 
göetermiştir. Onlara 

bir hareket ufkunu açar
•Jdaklannda belirmit ... 
'-it bir tebw:üm iuvıltmı 
~ &aUne geliyor. 
~bu ya, hakikaten Al
ı.._"e ltaıyadan da böyle bir 
... ~ birer dostluk beyaıı

inıuıınea, simdideıı boş 
edip haber vereyim ki 

~ken mutlaka zih-
: · "iş'an ahire değin,, 
• a nouvel ordre) diye 

ihtira.si bulutu geçer. 
Ollu ki.fi dereeede 

Ue yapmqtlr. 
11'-'>la Cüit YALÇIN 

. . ha .. 
11'1 ZAnk':~a · 1, 

99'ecek mi ? 1 

(Bllf tarata 1 inci sa~) 1 
Ticaret Vekili bu yeni leiek-ı 

küllerin kuruluşu ile istihdaf 
edilen maksat ve bunların çalı§
ma mevzuları Ü7.el'inde matbu3.t ı 
miımessilleri tarafından soru
lan suallere cevap olarak '1-1 be
yanatı yapmıttır: 

- Biliyonnmaz ki bütüu 
milletler Milli Mtidaf&a kuvvet;.. 
leriııi son haddine çıkarmak, 1 
milli kaynaklannı azami derp
cede istismar etmek i~in çalışı
yor. Bugünkü harplerde cephe
nin ve cephe gerisinin ayakta 
duıı:nası ancak asker! hazırlıkla
rın tamamJanmas ve enmiyet 
içinde istihsalden iatibWte ka
dar umnan ikbsadi hali3(etler 
aHsilıaıiu devletin tanzim tedü
mış bir müdahalesi ile mttmJrnn 
olur. 

Memleketimiz harp haricinde 
değildir. Milli şeref ve toprak 
bütünlüğü icbar etmedikçe 
bundan mümkün mertebe 
ictina.ba kara.r vermiş bu- 1 
lunmalrtadır. A.ııeak dünya
nın bu kanı.nnz ve güvenilmez 
hali. hldiseleri .kuşılayıcı ted
birleri, hadiselerin vukuundan 
önce almak şiarı olan hükfune· 
timizin de bu sahada tedbirli 
bulunmaauıı icap etmektedir. 
HukCımeti oldukça geniş sallhi
yetlerle ~biz eden milli korun
ma kanuna bu icaeın ifadesidir. 
Ve biildımetimizin harbiıa ba
ŞHldanben almakta olduğu bir 
çok tedbirler de bu icabattan 
doğmuştur. Yine büiyorswıu:: 
ki, son zamanlarda cihan piya
sası ve milletler arası münakale 
yollan her millet i<;in olduğu 
gibi bizim için de en aşağı yıtn 
yarıya kapanmı~1.ır. Memle~e
timisde de bir QOk inan kuv -ı 
vetıeri istih!W sahasından ~e
kilip müstehlik mevkiine gir
miştir. Serbest mübadele ve 
serbest piyasa, bütün ihtiyac 
madd leri \\zerinde menfi roller 
oynamak t may'illünü göster
m ir ve bu şartla.nn daha cok 
a<>ırta.snaaı ihtimali kuvvetli
dir. İşte btttiln bu sebepledir 
ki hük1imet wnı..md iqe mevzu
una esa.lllt 8lln!t.t.e mUd&baleye, 
halk ve Milli Müdafaanın mıah
W; ldağu maddeleri kendi eli 
ile temin ve tev?..ie kat'i aurette 
karar vcrmi.ı: tir. Hükumet tara
fından hazırlanan ve mili! ida
renin yüksek tasvibine m:ı.zhar 
olan kararnamıeleri de bu mak
sadı istihım.l için neşir ve ilim 
etmİIŞÜr. 

Kararnameler ve statüler hii
kUmeti.n iaşe programını ı.-u
mhla ifade etmektedir. Bu prog 
ram muht.erem Ba.şvekilimidn 
BQy{Ut MUlet 1ılecüsi ldlr8Usi1n
den ilin ettiği gibi mevzuu müm 
kiilı Glflluju kadar baaite irca e
dıeD .mıt.vazi ve realist bir pro
gramdır. 

Devlet, hallwı ve milli müda
faanın zaruri ihtiyaç m&ddeleri 
ile meşgul oıacaktır. Bu mad
deler yiyecek, giyecek, banna
cak ve yatacak maddeleridir. 
Wihea I ve stok faaliyeti bu 
maddeler iberiııde teksif oluna
caktır. Temin ve t.evzi mi.ikellc
ftyeti bu maddeiere ünhaaır o
lacaktır. 1naan ihtiyacının bin
ıeree tenevvü irac ettiği ve rne
selii yi.iz tuvaleti i in yirmi muh 
telif madde kullanıld ğı bir de
virde bizım bu nevi lüks mad
de erle m~l olmamıza. madde
ten imkan yoktur. Ve hu yol 
bizi esas hedefimiıden uzaklaş
unr. Bu ifade ile lüks madde
! r üzerinde gelışi '" · el ihtikara 
izin vere<:eglmiz manası anlaşıl
masın. Milli korunma kanunu 
hüki'unet~.e fiyatları tesbit 'e 
iliw eclilmıyeıı bu nevi madde
ler üzerinde dahı muhik olmı
yaıı kin ihtikAr telakki ve CÜ· 
rUm addeder. Her vatandaşın, 
bu nevı muameleler ö7.ennde ce
zai takıbat istemek halda oldu
ğu gibi alakalı her devlet memu 
nwm da bu gibiler hakk d 
takibat yapması vazifesi 
dır. 

thtilti.r JDeQUllllda milli ko
runma kanuna ağır hükümler 
kooulmuştur. thtikirla 'ddetli 
bir mücadele yeni teşkilitımwn 
batta gelen vazifelerindendir. 
Buaun için merftr.de bir fiyat 
tesbıtı ve ihtikarla mlicade!e 
•ubeıli tesis etük. Ankanl, İstan 
bul, ve İzmir ııehirleri için lise 

24 (Hucust) - Mı· 
~ İngiliz Hariciye 
~ au aeyabatinden 
tdeMk bir kaç gün b.uauat.a §imdilik ademi maliımat 
~ de ziyattt e- beyan edilmektedir. 
~. dolapn ha- Bu .......uı - Bafta içinde 
'-rnıe ali.kadar maka· do v t veya vallhş oldutu anla- ı 
~ tahldtatta bu 1 !J)acakur 

mezunu, ehliyet ve karakter 
itibariyle muhitinde iyi tamn
mış gençleri yeniden kadrolan
mız arasına aldık. Bunlar ş'mdi 
staj görmektedirler. Teşkilat ta 
mamlamnca. müsbet neticeler 
alacağımız kanaatindeyim. .İh.· 
tikar mevzuunda vataııdaşm hti 
ltfunetle el ele .. ennesi neticenin 
istihsalinde mühim bir unsur
dur. Cürüm, ittili ile takip olu
nabilir. Bir cürmü meydana cı~ ı 
karmak alikalı memur için na
sıl bir vazife ise, mut.tali oldu
ğu cürmü devlete haber venneY. 
bahusus bu mevzuda atanda.ş 
için de bir vuif edir. 

Kat'I olarak iddia edilebilir ki 
dünyanın bugü:nkft hali içinde 
TUrlriye kadar sakinlerine hu
zur ve emniyet, refah ve saadet 
temin eden başka bir memleket 
hemen yok gibidir. Aziz cemıye
timizin bütün bu nimetlerindelı 
en geniş ölçüde istifade eden 
her vatandaştan bu nizama tam 
ve samimi bir hürmet istemek 
de bizim sarih hakkımızdır. 
Bükfımet tıefkilitımn miitemadı 
takip ve gazetelerimizin kıvmet 
li irşadıaa ra.ğmen haksız ve 
haram bir ka7.ancı dfuiist ve 
namuskir bir ticarete tercih 
etmekte ısrar edenlerin insafa 
gelmeleri zamanı artık kat 't o
larak gelmiş lNlunmaktadır. 

Ticaret Vekili bundan sonra 
iaşe t.eıJlrili.b etra.fmda eonılao 
bir suale kaı,.a yeni tesisin mer 
kez teşlrilitınm Ticaret V ekl· 
letilie bağlı bir mlsWlralıkla üc 
daire ve iqe birliği beyetindell 
müteşekkil bulunduğunu kay
dederek demiştir ki: 

- laşe işlerinin her sathuı 
mütema.dt bir faaliyeti istilzam 
ettiği için yeni tesisin 'bünye
sinde bea ym:üikler vardır. İaşe 
işleri bir çok devlet biaaetlerin 
den ayni zamanda istifadeyi 
icap etürmektedir. Her hangi 
bir mevzu Wıerinde bir karara 
vaetl dlmak t.abü olaı'S.k alAkalı 
vekAJetler a.rasmd iş'ar ve is
tiş'ariara sebebiyet vermekte 
ve bu yüzden gecikmeler olmak
ta ve ekstt'iya al&kah daireler 
mevzuu kendi cephelerinden 
müfalea etmektedirler. İşte bu
nu önlemek, kararda ve tatbi· 
katta sürat ve ahenk temin ey
lemek için i~ birliği heyetini, 
yeni teşkilata ithal etmiş bulu
nuyoruz. 

Bu heyet Ticaret Vekaleti ile 
:Milli Müdafaa. lııfiioakale, .lktı
sat ve Ziraat V eki.letlerini:D 
mümesaillerinciıen mürekkep ol&· 
ca.kbr. 

(Sa§ tarafı 1 ineide) 

heritanın ve mühim Jelip lima
nının zaptı neticesinde Cuba 
ırmağının şarkındaki bütiln 
mıntakada ileri hareketimiz, mu 
vaffakıyetle inki§a:f etmekte -
dir. Bu harekat esnasında, şım
diye kadar bir çok esir Ye pek 
çok harp mahemesi al.ınmlştır. 
Bunların miktarı hakkında he
nüz tafsilat gelmemiştir. 

(Baş tarafı 1 inci uyfede) 

ğını hatırlatmış ve "bunun için 
dir ki bu sahada çelik gibi tav
lanmış bulunuyorum,, demiş - I 
tir. 

1 
Ke1,a Führer, muhasımlan -

nın yalanlarını ve iftiralarını 
hatırlatmış ve bug\ın yabancı 

memleketlerden yalanlar ve if
tiralar duydukça hiç müteessir I 
olmadığını söylemiştir. 

(Bfl§. tarafı 1 inci Myfada) 

1 - Almanya, Bulgar hUkiı
metinin iyasi ve idari işleı ıne 
hiç bir suretle müda.haJe uni
yeccktir. 

:halyaa Som.alisinde :ileri Müteakiben, Bitler, Partinin 

2 - Yalnız Alman kıtaları
nuı Yunanistana doğru Bulgar 
topraklarından geçmelerini te
min içn Bulgaristan. yolları ile 
c1emiryollanndau istifade edile
cektir. Almanların emnne talı
sill edilecek olan bu yollarla de
miryolları sarahatle tayın edi
lecektir. 
3- Alınan lutalan Blllgaris

tanda kaldık~a ancak evvelden 
tayin edilecek şehir ve köyler 
bu kıtalar tarafından işgal edi
lebilecektir. Bu şehir ve köyler 
arasında SQfya da dahll bulun
maktadır. 

harekatı uğradığı her muvaffakıyetsiz -
Nairobi, 24 (a.a.) - Resmen likten ve bilhaua 1923 deki 

bildirildiğine göre, bundan bir muvaff akıyet.sizliğinden sonra 
kaç güD. evvel Cuba nehrini g~ daha kuvvetli olarak çıktığmı 
gm kıtalar cumartesi sab&hl hatırlatmış ve sözlerine şu su-
Jelip istikametinde ilerlemeğe retle devam ebniştir: 1 
ba.4'1amışlardır. - Ben bir harp istifadeciei de 

4 - İşgal kuvvetleri için lü
zumu oJaeak bütün i.aije ve mal
zeme maddeleri Bulgaristan ha,. 
ricinden getirileeektir. Yaln1.11 
Bulgar hükfımetiıun borchı.rını 
ödemek için 'ereceği bazı mad
deler bı.ından müstesnadır. 

Jelip, Cuba nehrinin. şark sa- değilim, öldtl.kten sonra hakkın
hilinde ve şarka giden yolların da, bütün hayatı mttddettnce 
iltisak noktasında mihim bir yaptığı mücadelenin bir tek bü-

yük ülkeye hizmet ettiği göz ö
İtalyan mevziidir. Bir kaç köp- nünda tutularak hakkaniyetli 
rü başında kuvvetli mukabil 
taarnıza rağmen Jelibe karşı bir hüküm verilmesini arzu eden 

bir adamım. 

Daily Telegraph gazetesinin 
Sofyada.ki muhabiri, Bulgaris
ta.nda. bir mukavemeile 1 arşılat 
mıyacak olan Alman istiliamıo 
derlıal mi yapılacağı. yoksa Mo
lotov'un salı günü Soyetler bir
liğinin vaziyetini tayin eylem: 
shıe mi veyahut daha uzak bır 
zamana mı talik edileceğinin 
meçhul olduğunu bildirmekte
dir. Veıilen maliım.ata. g0re, na· 
zilerin diplomatik vuiyeti mt
lerin Tiirkiyc ve Yugoglavyanın 
Yun:uıistana girecek Alman kuv 

taarruzumuz muvatfakıyeUe Bu sahada z8.f gösterm' ek is-
neticelendirimiş ve kıtalanmız 
bu mevkii öğleden evvel zapt _ temiyorum. Bunun ic;indir ki 
etm.iftir. Jelibin cenubunda iki inkılabı ve iki adamı birıe.,ti-1 
llargerita da keza ele geçiril- ren ittifakın çödlmez olduğun· 
miştir. Alınan eeirler ve barp da ve bu iki adamdan biri daha 
mabemesi hakkında henüz tam iyi bir vaziyett~ ise diğerinin ona 
malfunat alınamamlfbr. yardım edeceğine '6J>h~ mev-I 

t\WI rsbh Mlhv.eria ta,yare 
ıu..,m 

Londrfl, 24 (a.a.) - Bir ha
vacılık müteha.şsı8lnın simdi if
şa. ettiğine göre, Akdeni?.e ya
kın olan harp meydanlarında 
~e kadar İngiliz kll"!vetleri 
1300 ltalyan ve Alman tayyare-' 
si döşürmüllerdir. Bu muvaffa
kiyetlere karşı İngillder yalnız 
110 tayyare kaybetmi$1er8e de 
pilotların bir çl)ğu kurtuJm, ~. 
muvaffak ohnu.,mr. 

Yeni~r 

Bombay, 2-i (a.a.) - Bom
baya yem bir ttaı,an e9ir kafi
lesi gelmi tır. Bu kafile 1220 
asker ve 380 subaydan mürek· 
keptir. Bunların arasında bir de 
İtalyanın Türkiyedeki eski bü
kük eleilerinden biri bulunduğu 
zanned:lrnektcdir. 

··-

cut olamaz. Esasen müşterek 

bir dH§DMWı devinMk iltiyo -

ruz. vetlerine kat'll ylirümiyeoekle-
Öyle :ıamanlar oldu ki, ltal- rinden emin olabil~k derecede 

ya mühim düşman kuvvetlerini salah bulmamıştır. 
tutmuş ve üzerine çekmiştir . Sofyada bir dayak h&di&esl 
Bir cok İngiliz gemisi hareket- Sofya, 24 (a.a.) - Reuter : 
siz kalmJŞ, bir çok mpts tay _ Sof yada cumartesi gecesi bir 1 
..,..._ı.. .. i bir -1r kara kuvvetleri kabarede vuku bulan ve Ameri
J-~ ~ ka orta ~ bir nazi grupu-
gibi Afrika.da durmak meehu- nu da methaldar eden hidiae 
riyetinde kalmıştır. Bu vaziyet ı hakkında orta elçi EJU be-~ anatta 
Almanya için çok faydalı idi. bulunmuştur: 
Zira, denir.de mücadelemiz ancak Hadise müesıı;ıftir. fakat baş-
şimdi başlıyabilir. kn türlü yapamadım. Orkestra

dan sevdiğim parçalardan biri 
Bunun sebebi şudur ki, evvel olan Tipperary'yi istediğim za

emirde !timdi inşa edilen ve man bir masada toplannuş olan 
denizlere açılacak olan denizal- Almanlar buna. itiraz ctmi \e 
tılarımız için mürettebat y.e~- bunlardan biri ) üzüme bir ka
tirmek istiyorduk. Bundan iki 

1 

deh fırlatmıştır. Buna mukabe-I 
saat evvel deniz baş kumandan le ederek mütecavizi yüzünden 
lığından aldığım malumat iki yaraladım. 
gün zarfında açık denizlerde Sefirin diplomatik tedbirler? 
bulunan deniz kuvvetlerimiz ve müracaat niyetinde olmadığı 
denizaltı gemilerimizin 215 bin bildirilmektedir. 
tonluk düşman vapuıu batırdık- .... _...,_, __ ~---... 1111m~ YUNAN 

cephelerinde 
rekat yavaşladı 

(Raf tarafı 1 İllCİ aayfads) 

Ayni il birtiğillin tesiaine bu 
iaşe teokilitımn keııdı bünye
sinde de ehemmiyet 'lelilmiştir. 
Bwıun için de tet&illtın iç ida- L 
resine ait bütillı müteferri his- il 
metler, mü&teşar muavinliğıne 
tabi bir dairede toplaıımış bu

Vlltlu&talti jl()ll baYa muharebele
ri Yunan tayyareciHğinın katı 
üstünlüğünü ve Cr. 42 tipindeki 
avcı tayyareleri de dahil oldu
ğu halde ltıayan t..ayyarelenıun 
pek işe yaramadıklannı ispat 

la.nm bildirmekte idi. Bu to tahkik komisyonunda ye 
215 bin tonun 190 binini deniz- demiştir: 1936 da Chw hill, ba
tılar batmıştır ki, bunun içinde na bizsat temin etti kı Al•nan
diin tahrip edilen 125 bin tonluk ya çok kuvvetlenivor. İmha e-
blitün btr kafile mevcuttur. Fa- .r 

kat Londradaki bay!.ar mart ve dilmelidir. Bu imha ha.rek tine 
niean ayı zarfında daha mühim başlamak için her seyi yapaca
r l amlarn. intizar edebilirler. O ğım. 
zaman bütün kış uyuyup uyu - Churchille karşı Alman mili"-

lwımaktadır. 
Tlearet Vekili yeni ~idil 

etmiş olan ofislerin faaliyet sa
haları ve hedefleri etrafındaki 
bir suale k&rfl}ık olarak .1JU11ları 
kaydıeyle•iltir: 

etmiftir. 
Filhakika son 11 gün zarfın

da İtalyanlar 40 a 
bUdım.an tayyaresi kaybetmiş
lerdir. 

- Tesis ~ olduğumuz o
fislerle memlekette asla bir 
inhisar kurmuş olmuyoruz. 
Bunlardan petrol ofisi memle
ketin muhtaç olduğu mayi mah 
rukatı ithal eylemek, stok yap
mak, tevzi etmek işini üzerine 
almakia beraber petrol işi riyle ~----------· 
uğra!; n mevcut şirketler de hü 
kum•tin rn ürakabesi albnda 
serbestçe faaliyetlerine devam 
edebileceklerdir. 

'l'icaret ofusi, ithali.t ,. e ihra
cat i !eriyle meşgul olacak ,..,, 
nıemleketin muhtaç olduğu bü
tün maddeleri de' let nam ve 
hesabına bu ofis ıthal edecek
tır. Burada da tiıccarlarınıız.ı 
geniş bir fö 1iyct sahası bıra
kılmıştır. Hat.ti ithali.tı temin 
emrinde, bu tüccarlanmıza. aza
mi kolatlık göaterme.k ka.rann
day: 

Tic t Vekili lılwntaz Ök
men, beyanatına nih y t cvnı·· 
ken de demi§tir ki: 

- Meml{'ketin muhtac oldu
ğu maddelerin stokunu ya.par
ken ayni zamanda ihtıluirl 
mücadelenin musbet ve ameli 
çareeini bulmuş olacağız. 

Piyasada bulwımıyan cva 
nadir olan bir maldan. ihtiyaca 
kifayet edecek derecede pıya&~ · 
ya çıkanldıb zaman fiyatların 

""lll 1 bi hale indiği, tecrUbe 
hit lmaktadır. Fiyat tc .. 

büttln unaırlan g··or 
<>n bubmdunnak tahildi ... 
Çünkü şartlar dolayıstle birçok 
maddcleriD. merke:&leriJMle ma-

1 llyetleri arttJtı d>i util WJ 

sigorta ücretleri de yüzde yU7 
yiıkselmiş bulunmaktadır. 

Mi.tstaMUm pr.iüğü i!ltiflMle 

Ankara, .U (Hususi) - Bu
gün gazete mümessillermi kabul 
ederek beyanatta bulunan Tıca
ret Vekili, meml~ketiınizin u
mumi istib~ vaziyeti ,.e bu 
mahsullerin iç plyasadnkı du
rumlaruiın kalplere fe :ıhl k ve
ren manzarasını da memnuni
yetle kaydetti. Başta tütün, ü
züm, incir ve fındık mahaullerı!c 
alclUmum toprak mahsullerimi
cin istihsal bakımından gec:en 
yıllara nuaran çok fazla bulun 
masıua rağmen iyı bir fiyat ıl" 
aa.Ulmı§ bulunduğunu. geç{>n 
yıllardan elde kalmış olan bir 
kı :ım mahsulUıı de bu arada el
den çıkarılmıt olduğunu teba
rüz ettiren vekil. mU.stabsıhn 
hükiımet tarafınd •. amanın .. 
da alımnıs kararlar piyasa! ı ı 
müdahalesi netıcc olarak miı 
tahsilm malına deger fıya Ua 
müşteri butdutunu. hiil met i
mizin değerli ve iM~th karar
lanle bu yıl yalnız Ege mınta
kasındaki tütün mah81111 ri fi
yat farkı olarak ae'ki.,. tnilyon 
lira.. kadar bir j,sti!a. gördti kle
rtnl~ı. 

rnadığunızı ve zamandan kimin tini sesanen teyakkuza dawıt 
istifade ettiğini anhyaeaklar- et:nıi.jtinı. Fakat logilterede 
dır. 

Derıi&altıları.mızla az müca- yahudilerin ta.hrikile bazı ziırn-
dele etmiş olduğumuz bu geçen relerin kasten harbe yürüdükle
uz ın aylar zarfında İtalya bi- ıini görünce, Alman milletini ei
ylık diiıınıan kuvvetlerini uzeri- ~8.hlandırmak için ben de bütün 
ne çekmiş, bu da bizim vazife- }rnzırWdara derb1l başladım • 
mızı kolaylaştırmıştır. B:zinı 
içın. ingiliz vapurlarını şimal de Bunu cezri bir tarzda bapr-
nızinde Yeya Akdenizdc batırma dun. B~kalan ~ntdi spt1WA ve· 
nın kati) en farkı yoktur. Netice ya tunu yapıyoruz dedikieri a 
aynidir. Muhakkak olan bir §eY maıı, ben onlar" di) orum k:: 
Yardır ki o da İngilizlerin Av- "Bi;tün bunları bc·ı ) mı .. bu 
nıpa kıtasında ayak basacakları Yalnız ban 
her yerde bütün kuvvetimizle lunuy.orum. a maaal 
kendilerine karşı koyacağımız okumasınla · Ben silihlamua 
ve neı·ede bulunursa bulunsun \şlerindc bır mü+ehnssiaım, hem 
İngiliz gemilerile denizaltılan- de büyük bır m\iteh"'s8lSJ!ll. Bir 
mızın nihai karar zamanı gelin- iMandan ne ya.pılabileceğıni ve 
ceye kadar mücadele edecekler- ne yapılauuya.c~'llu bilırim. 

cli~uJıasımlanmız b ni zarww- Alman milletini nıüe&del YI.! 
la korkutacak.lanru zanııedi- attım. Awupayı da miicadele
yorlarsa onlara ~mesini öğ- ye atabilirim ~ bt uu YaflY ,_ 
rendiğimi ve bildigı.mi söyle- nım. Buyük m harebenin geli
rim. Fakat beklemek mecburi- şiDe siücünetlc bakıyorum. Y~
yetindc olduğum bütiin müddet terki diğerleri ek ayni sükimeti 
zarfmda vaktimi şimdiye katlar 
hi~ bir zaman kaybetmecl'm. mukafaza etsil!ler. 

Hitler sözüne şöyle devam et- B. Hıtler. !ngir er kıtad:ı 
miştir: ve denizieıde nere-i~ gözikürier 

se orada \'Urulacağmı tıe buaun 
- FMkitkn de söylem~ 01- bt'i neticeye kadar böyle ap -

duğum güri, dütmanlanmmn lacağını söyleaıiştı . 
indirecekleri darbeleri bertaraf Asıl harbin Aimdı ate$1 t:· 

etmek için değil, ayni zamanda ğini ve b:.ınu kendisi mı! 
karşUık darbesiııi derhal indi- vonlattt Alman aska-nıin de 
recek derecede kuvvetli olmalı- i.,n.~;"ıni söyUv~n B. Hider ş ·1 
vız. t•te silihh • ı---- ,.,,. .... •et. mı ili ve ctmi'tıT: 
.J "' .n.au&11. ıl\• · y Yeni bir maeadele senesi 
1erini dariaeler yemek için de- be.şında)'tt. fllı yıl, kal"t neticc
<rü, başka türlü yapılamazsa lerin ahn cağı bir yıl olacaktır. 
darbeler indirecek oekilde kur B. Bitler, mub.dden.ta ,." 
d Alman m.ill~in saredııilu az-
~. ~ 
Bir Amerika. generali •ndııuı mine ola."' •ti!tuı duu """ ile 

_. birbç güll enıll Dll'llmln-1 *1.!;~id ed rek 8ÖIJlel ini bi-

oli · ·,1 tku-
nu ı ask TA ta,.afları 

(Ba:; tarafı 1 'tt · 8'ly/ada) 
çus sialeri dahilinde deniW. 
tıl ruıı ve korsan gemilerinin 
de geniş cevelan sahalarında 
vakı~ vakit korkun~ bir vuiyet 
aldıldan inkir edilemiyen bir 
hakikattir. 

İngili7..l.erin, son verimli sefe
ri tekrarları sa bu ufa.k deniK 
' sıtalarına da 'ayık olduklan 
mev ku verdikleri, sayılanr• da 
arttı dıklan anlaşılır. 

Hind Okyanusundaki hidis& 
de ya bir denizaltının veya biı 
korsan gemisinin tehdit dair& 
sini oralara kadar genişiettigıne 
i§arettir. 

Eritreye şimalden sarkan Su
dan kuvvetlerini deniz yoluylı 
getirilen Hür Fransız kuvvet • 
leri takviye etmişlerdir. Bun • 
daıı böyle Somalilere, Eritreya 
harekat ileri götürüldügü haL
de, Tra.blus luyılanna da bu 
yolda.n sevkiyat icrası be d n& 

bilir. 
Havalanla: 
ltaıyan hava fiJoianwn mu. 

kadderat sayfalarına, 0 aliba, 
"sukut!,, ya.zıh ~lacak ki, devri· 
ye uçu. ları yapan İngıhz tayya· 
releri, preveze semalarıııda 3 
İtalyan tayyaresini, zayiata uğ· 
ramadan, düşürmüşlerdir. 

İngiliz hava. kuveı;tleri, B t, 
Kiel, w·ıı clmshavcn'e akınlar 

yapmı"'laı dır. Deniz tezgahlan· 
nın :verleriııi değiştirdikleri d• 
haber venlmektedir. WilheJ.ms. 
haveıı, kırk üçüncü defa bom
balandlğuıa göre. bu tayyare ug· 
raklannda tabiatiyle bannmak 
güçtür. 

Arnavutlukta hava fa.aliye~ 
leri de dikkati celbediyor. Taar 
ruzlaruı hedefini Tepedelen böl· 
gesi tefkil ediyor. İtalyanlar bv 
mıntakada, maruz kaldıklar. 

ayiata rağmen, sebat gösterdi 
Jer. Hava darbelerinin burayı 
tevcihi, yeni t.aa.rn.War çıkaca. 
ğına. delı\let edebilir. 

Haheşisttıu etrafında: 

.1 vi Nıl kaynaklan lge-
sinde Şogali; i işgal n :.ıh 
telit kuvvetlerin h rel atı ınki· 
şaf ediyor. İtalyan sayi vaziye
tinin c:ıkardığı güçlükleri yen· 
mek de önemli bir iş olmw t u-

A ordat istikametinde ilerle· 
rnekte olan müfrezeler, ha!B :na· 
y'n toplam.akla uğraşmattta· 

dırlar. 

Soınalide Cuba suyunu g Cb 

cenubi Afrika I·uvvetJeri Cub& 
lim nın• ;e,gaı etmişler n1ühım. 

mikt rd-ı. ganimetleT alını 1.tır • 
dır. İt lyanlar buradaki garni
zon) nnı takviye etmişlerdir. 

lngil' ıer burada da ihraç hare
keti riylı> taarruz kuvvetlerini 
besleyerek Mogadiç uzak he 
defme doğru yürüyebilir! "r. 

Afrika.da İt&IJ·an vaziyeti 
Mus olini, çok geç kalan n ıt 

kunun bir çok yerlerinde sami
midir: Büyük harpte de ltalyaı 
sanayii, 77 milyon mermi yap
mak kudretini göstermifti. Lil> 
yaya 1937 denberi 350 bin a keli 
14 bin subay gönderilmU ırt 

F k t, muharebenin mıhrak 

n k lannda heınen daıma uf at 
k ··t tleri eritmek hatası, hı 

mehip orduları ağır zayiata uğı 
ı atmıştır. 759 muharebe araba · 
sının varlığını ispat ettiği bir sa· 
vafll alam da bilmiyoruz. 11 mil· 
~on mermiden yalnız 200 binl 
!n~fülcrin eline düşmüştür. 

1994 top bir tzombot at~sı 
yapapıadı. 

Libya orct.onun zayiatı. yal· 
ım esir olarak 130 bindır. Bu 
ordunun Rimdiye kadar en ı 

11 tumü esir veya ımha edilnı -
tir. Bununla beraber Ro ,ı

nhine şeref sayfalan idıaf edil
miştir. 

Düçe, ikmaJdeki ımk8ıu'Mhgı 
itiraf ediyoı'. Wavel ordusu ba
tıya teveccüh ederse. ' siddetle 
ve t vvürle mukavemet,, ın 
;eti bir mıkyaauu çi31Dek kabil 
ola aktır, sanıyonız: 

İngiliz - Mısır ve Yunan ordu· 
la.rı me\·cutlanwn, bu nutukla 
öğrsdiğimia 2 milyonluk kuv
veti büyük met.uıetıe kaı'1lla -
yanlar, i1'tv edildiği gibi, llıiltün 
elham hayretlere dütirmiilllcr· 
dlr. Baktkateıı Libya. harekitı 
bqtua bata 8Ürpda1ıllrle dokl 
dllrl 



•,n : 6 

t YENi NEŞRiYAT 

Şatı Hafız ve m11ruf 
nOktedanfer 

Di;,an edebiyabıun - üs 
tatlarından B. Salih Saim Unar, 
yukarıdaki isimde bir eser neş
nıtmiştir. lılahdud sahifeler içi
ne ıııkışmaNAa rağmen bu eaer, 
bizi, asırlarca bağlı lı:aldığlmız 
bir edebi zevkin derinliklerine 

cöttirmektedir. 1 
Osküdann45 - 50 senelik meş 

bur şahsiyetlerinin ~ırat ve kud
ret ve mahivetlel"ini tahlil gibi 
~ bir serinin birincisi oldu
ğunu tahmin ettiğimiz ln bro -
,Ur, Üsküdarın tıınınmıs bir nük 
tedanı olan Şa..~ı Hs.nzın hooı ve 
sarif fıkralarını muhtevidir. Mu 
hanirin zengin lisaniyle anlattı
p Üsküdarın bir tarihçeRi ile 
lıaşlıyan C<" ri tavsiye ederiz. 

Kendi kendine Trans-
formatör yapmak 
u~ şekl'r fabrtka.eı elektrik 

ııefi. Resmi Akyüz geçenlerde 

Sobadan tututan 
bir baca 

Pangaltıda ınatbaacı Oeman
bey eoi<ağmda 61 numaralı evin 
alt katında kiracı Münevveıin 

sobasından çıkan alev baca ko
nıınlarını tutuştunımş ve va
tinde yetişftı itfaiye bir yangın 
vukuuna meydan vermeden a
teşi eöndürmüştttr. 

BORSA 
24 Şubat 941 

Afılıı •• 
1ı:.,, ••• , 

Londra Sl<!rlnı 5 .. H 
Ncı'-""·York Dolar 132.20 

Ceneore tsveç kronu 211.6876 
Atina Draluni O.wıt> 

Sof~a kva 1.11225 
Madrıd l'ooela U.9376 

Belcr•d Dinar 3.175 
Yokobama Yen 31.1375 
Slokholm t~re F<e, 31.6686 

neşrettiği 1 kendi kendine kil- E.ıı.m ve TohvilAt 
çük motör Ye dinamo yapmak) Sivas _ F..n:urum 2 uuıs 
adlı ameli eserinden sonra bu 

ı Sivas - Enurum 5 19.65 
adda yeni bir kitap daha neşret-
ti. Kendi kendine transfortnatör Anadohı Domıryolu 
yapınak istiyenlere bütün tarif. ı a..ı_ve_2 ___ ._~ ______ .o_._&s_

1 
hesap ve şekillerile iY,ahat veren ••• 
güzel ve anlaşılır bir el kttabı- .ı 
dır. --···---Sob11 parlaması 

Eminöoünde Lıhakpaşa ma
halesindc Akpurçak sokağı 20 
numaralı evin HUSPyoe ait oda
mndaki soba bacası tutuıımlll! 
ve süratle ııöndUrülmüştür. 

DOKTOR
T evfik Akif Ayışık 
D•hiU H•lt•ltkl•r MDt•h•utıt 

BeyoOlu P•rm•kk•pı lmMn so

kak ,ııuwııat"a 28, pazarda" Maada 
.. at 14 ~ 18 e kadar. 

Gece mürac:aatlar'ı da kabul 
edilir. Telefon: 4S905. 

1 

Bir Mütercim aranıyor 
Maliye Vekaletinden : 
Almanca ve Fr~n~li'J.ayu. hak.kile vAJaf ve Türk~ kuvvetli bir md

ter,im aramn:ııılttadır 300 lira olan kadro ücreti Uzanan talibin )jyakat 
dttece:-oine göre birden veya tedrı<:en veri1eıcektir. Yük~ tahsili olanlar 
tft'cih olunacak.Ur. Talip olanların imtihan için mWibit evrakiJe birlikte 5 
Mart 1941 larihıne kadar latanbulda Mahye tettit beyetmde Mali,.., mti-
fft~U~ne "'üracaatlas-ı.. (1318) 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: -
Miktarı fekli 

E.kelttmenht 
günü Saati 

Yaldız UO Kg. Pa:ıarlık 3/111/941 14.30 
Likö-r .-tarı 200.000 adet > 10/111/941 15 
Fıçı > 200.000 > > 10/IIJ/941 15.30 

1 - NfinHme ve ~«i mucibince yukanda cins ve n1iktar1 ,.azı. 
lı 1 kalem malzeme pw.arbkla sab.n alınacaktır. 

Il - Paaırhk hiularmda 7a.zı1ı. gün ve ~:ıatlcrde Kabataşta Levazım 1 
Ye MUbe.yNt JUbesindelti elim komi8y.onunda y;ıpılacakt.J.r. 

ııı _ Mümune,... ııartııame !IÖEÜ ıeçen şubeden J>Qnsız alınabilir. 1 
JV - 1st.eklı1etin pıuarhk icin tayin o1unan gön ve sıuıtıerde teklif ede

cel<ler; fi7at ıiıerind..., % 7.5 gin•eııme pııralarıle birlikte me:<kür komisyona 
müracaatları. ( 13t2} 

RADYO 
BIJGONKO PROGRAM 

8.00 
Pr-ı 

18.45 Müzik 
8.03 H-aberler 19.00 Müzik 
8.18 Mtiz:ik ı9.30 Haberler 
8.45 Kv kadtn 19.45 Müzik 

* 20.15 Radyo 
12.30 Procnın gazetesi 

12.33 Mürık 20.45 Mü tik 
12.50 Haberler 21.30 Konu~ma 
li.20 Müzik 21.45 l\.lüzik 

* 22.30 Habcrltt 
18.0Q Prcıraın 2U5 Müzik 
18.03 Müzik 1 23.00 Mü;r.ik 

18.30 Konuşma 2~.2.'.> Kapanış 

1 LAN 
KemaHyenin Bahçe mahalle 

sinden Mehmet Eti tarafından 
kansı İstanbul Hocapa.ııa so
kak N o. 24 de mııklın Ayşe 
Mürşide aleyhine açılan lıoşan- 1 
ma davasında gönderilen Hıtida \ 
sw-etile davetname Ay,.e Mlir· 
şidenin bu ikametgAhını de
ğ!ştfrip Aksaray Horhor cad
de No. 49 nakletmiş olduğu bil
dirildiğinden burada yapılan a
raştı.mıada mumaileyhanın bu 
yerini de değiştirdiği ve bu su· 
retle ikaınetgil.hı meçhul kaldı
ğı beyanile bilıl tebliğ iade e
dildiği ve mezbure ikametga
hını bİJiltizam meçhul bırak
makta olduğu anlaşılmış ve 
davacının talebi Ü7.eriııe ilineıı 

1 Askerlik işleri f tebıiğine 1carar verilmiş oldu-
'------------ ğundan müddeaa!eyharun mu -

Enı.ônöftü Yerli Askerlik şıı-
besitıdeıı: 

1 - Eminönü A.•kerlik Şu
besinde tütün ikramiyesi alan 
maliıl subay, m.aliıl er ile şehit 
yetimlerinin yoklam• günleri 

hakeme günü olan 19/3/941 
çarşamba gllnU bizzat mahke
mede bulunması veya bir vekil 
gflndcrmesi aksi halde hakkın
da gıya:.> 1raParı verileceği rnın 
olunur. 

ıı.şağıda gösterilmiştir. Bu gün- =-=-=-=-=-========= 
!erde ,;aat (9) dan 12 ye kadar 
ııubcye münıcaat etmeleri ilan 
olunur. 

2 - Malfü wbaylar 2/3/941 
den 10/3/941 tarihine kadar 
rapor ve resmi senet ve nüfus 
klğıdı ikramiye ciizdanlariyle 1 

müracaat edeceklerdir. 
3 - Şehit yetimleri 21 mut 

941 den 31/3/941 tarihine ka
dar ·müracaat edeceklerdir. 

4 - Nilfus kAğıtlarlle ikrami· 
ye ciizdaıılannı birlikte geti~ 
ceklerdir. 

123456789 
1 
2 
3 
4 
s 
6 
7 
8 
9 
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SOLDAN 8All.A: 

1 

• 

1 - Bir ay - Bir futbol tllbirl. 
:1- ince. 
3 - Pay - BalJşlama. 

I• 

• 

4 - Vermek - Yüksek bir memtı.r. 

5 - Çok det!! - içinde llJda madde
leri saklanır. 

6- Bir ilet. 
7 - Mem\D".ları memnun eden bir 

ı;ey. 

8-Kırmıı.ı. 

U - Bir çalgı Aleti - Yüksele yer. 
YUKARIOAN AŞAiı.IYA: 

ı - Beyaz - 1.siuı. 

41 - Bozguna uğrama. 
3 - Bir isim - Mukavemet edememe 
4 -Toprak: - Eşya. 

5 - Fransada bir şehir - Her ins..ınd.i 
iki tane vardır. 

1 - Cins - Valide. 
7 - Sakat. 
8 - 1noan 'l'ÜCUdünde bulwmr - BU 

mesa1e vihidi k.Jyasisi. 
9-lsim. 

Dünkli brıfmaMunD halli 

s 6 7 8 9 

"Yeni Sabahtn,, 
ilan fiyatları 

Kr. 

Bsşbk maktu olarak 700 
Birlnd •Y fada 11&11.tbni 500 
lkinci ,, ,, S50 

\ r 
... 

V.ktile VclosipeUn meydane ;ı;ı• it,... lltt ıtı da 
bir lcad tellkki edilmi,tt 

••• 

& ....... vesaiti nal<Hye har ile u ll da tıJr lııld4afa 
""8zhllf' obn"'tur. 
Bu klkltaf t..wJret itti aunda dehf nrttflf. 
ilk EOISON e4ektrlk empul-H bori k~ 
gaz ile doldurulmu, renı TUN6SRAM • llRl>108 
l.lmbalarının lcadlle-bu vadideki lnldf9f l>Oy4!1ı bf• 
terakki ... eemı.tır. 
Bu ampullar bembeyez bir dp _, ve .,.., ı. 
katı.ki oair llmbalara ..ı.batet1 ..,k daha •• eı.lc• 
trfk cereyeN ıarfederler. 

" 

~~BURLA~-
BİRAoERLER 

lalanllul - inkara - l1t11lr 

Gü. Mh. Gn. K. lst. Lv. Amirliği 

r TÜRKiYE COMHURIVETI 

ZİRAAT BANKASI l 
Kuruluı iarihl: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Tllrk lirası. Şube ve 

Ajans adedi: 265 

UçUncü ., ., SOO 
Dördünctt ,, ,, 100 
Beşinci .. " 75 
Albncı ,, ,. 50 

Satınalma Komisyonundan -
28 1Ubat 911 cuma günü ~aat 14 le 46-0 Ura muhammen bede)l< sO '1 ~: 

kım kışhk murettebat elbLSeSi pazarlıkla alınacaktır. ilk temınııtı .33 1 ~~ 
?5 kuruştur. Evsaf ve numunelcı- her glin komi~onda göril}ebil;_; s:a 
leklllenn belli gtin ve saat.inde temi,...t makbuzlerlle Ga1'ıta )1 . ~ 
caddesi tbrahim Rifat hanındaki s.-ltın alma k.ot.a:i8yonuna gejlneltf1· ~ 

ı;Qll _____ "il 

Zirai ve Ticari her rwtvl banka -mu.amelelerl. 

YIKICILARA 
(1416) ~" 

~i 
~y Para blrlktirenl&l'e 28800 Hra ikramiye veriyor. 

KAin bu lunduğtı mahalde infa,ata 
başlanacağı için ahııaı> bir kah
ve dükkilnı yıkılıp enkazı aotı

lacakbr. Kiremit, camlar, tah
ta kapılar ve çerçeveler ye
niden kullanmaya müsaittir. 
Bir mlktar tutla da vardır. is
teklilerin "YENi SABAH,, ida· 
re memurluğuna her sabah 
saat ondan on ikiye kadar mii

Kızılcahamam P. T. T. Şefliğinden ~~ 
Çıralı çam direk alınacak ~~ 

l - tdare ihtiyacı için 9 metı-.hk 500 8 metrelik 1815, 7 ~ ~ 
104-0, 6 metrelik 500 ki eeınan 365~ çıralı çan Wgra1 direiıi l<•pal' ~. 
la elcıiltmeye çıkarılmışlll'. Direklerin 1455 adedi Gökdere ve GI> ~ 
ormanından, 1200 adedi Sarı koru ..., Saçlık ormanından 1000 ~ ~.1 .. 
pepınar ve Çöpluce ormantndan kf>silecek: ve 50 adet Eti.mesut 45 f. ~1 
Sıncan 120 Kayı köyü 140 Kızılcaha rı~m 70 Avdan veya (;ebel.cr~ ı~ 
Anlrnra tel'liz ine istasyonu 315 Çerkeşe tesHm edllecektir. Tarl~ J il.:· 
f6C kuruştur. J", Cf 

--·---------1941 iKRAMİYELERİ- 2 - Beheri 450 kuruııtan muhammen bedeli 16447 lira 50 1, i:'~ 
1 adet 2000 Llnılık _ 2000.- muvakkat teminat 1233, 56 lira olup eksiltmesi 7 Mart 1941 cUf<l;/ i:'.'tı 

Zinat Bankasında kumbaralı ve ibbarsı7. tasarruf besablarmda en 
az 50 Hrası bulunnnlara senede 4 defa çekilec~k kur'a ile atalıdakt 
plina gôre ikramiye dagıt...:'cı.ca.Jrlır: 

raacaaUarı. 

T. I• Ş Bankası 3 > 1000 > _ 3000.- • 4 aded 1.000 Lirolık 4.000 Lira 100 aded 50 Liralık 5.000 Lira ZA yj saat 15 de Kızılcahamaın P. T. T. şeJIJği hinaamdal<i satın aıma .J ~ 
4 • 500 2 ooo 120 40 4 800 nunda yapılacakbr. eJ'ı ı"l 2 

> 
750 

> -
1500

·- " • · • • • · • Suşehri Askerlik şubeslııden 3 - isteklilerin mUYakkat temiıkıt makbuzu - banlw "' f ' > • > 500 > - 2000.- > 4 • l60 • 1.000 • 110 • 20 • 1.200 • ..,~ ·--'"' • ' 

1941 Ku" ÇU" k 8 > 2~0 • _ 2000.-, 40 • 100 • 4.000 • almış olduğum terhis tezkeremi ile kanuni vesaiki muhtevi kapalı zarflarını o gün -t 14 de~ ''l'ı 
35 > 100 > _ ssoo.- > zayi ettim. Yenisini alacağim- k(ıı komisyona vereceklerdir. Pootadaki gecikmeler kabul edilmeıjı. ( lj 
80 > 50 • _ fOOO.- ol KKAT: H<98planndakl panlar bir sene içinde 50 liradan •oai:ı dan eRkisinin hükmü vnHıır. 4 - Şartnameler Ankara P. T. '!'. Müdürlfiklerüe Kızılcabamaırı ) ~ h 

Tasarruf Hesabları soo > 20 > - 6001>,- > dilşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde 3 20 :tazlasıyle verilecektir. Bu.şe1'ri kazasının Zogıı.r ka- Ş<fügindcn bedelsiz olarak verilecekttir. (1054) (~ ~ıl 

t 1 ıt _ Kıu'e.lar &enede 4, defu 1 Eylfil, 1 Blrincikinun, 1 Mart ve n:J"""u.t<," , , J .. ,. , ıP 1;,. 

1 KRAM VE PLA.NI Kefideler: 4 Şubat 2 Mayıs, 1 Aııua- 1 Haziran ta.rlhlerinde çekilecektir. VeU oğıı.llıarıtuiaıı Şükrü Sahibi: A. Comaledd;n 8araço01u Neiriyat Müdürü: Mırokl çıı ,;' ·°"' 
?;;;~~~~~~~~~~;;;;;~;tos~,=3~1~k~ıncı~·teş~n~·n~t~ar:ihl~e~ri~n;d:e:y~a~~lı~r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::i::i:~o=ğ~lu~H~a~.sa~n~Gi=1:n~ev~=·'rn~~~~B~a~s~ılru~ğ~ı~y~•r::~(~H~.~B=•~k~lr~G~U~roo~y~l•~r~v~e~C~e~m~a:ıe.ı~~~n~8~•r;•:ço~G=lu~i~~.,r, ~ -~ ~ 

- Almanyalıyım möeyö. - ~-.. -~-e-rim- madam. cıdan başkaeı Almanca bilmi - bir gün mösyö beni Ü~.,- ıt 
"l!adın sordu: Pek insaniyetli adama benzi - yordu. Beni arabacının yanına çağınp sofrasına o~ J >ıtt, 

-= ~~~a ':;~~ - ~ı;=ıuz. Sizin de şatonuz var Bı·r çalgıcının seya . ~~~~e~l h:ı1kt!'.iıfırr~T~a e: ~~rH~~~s:ıt~~~- ~· 
dam! Dedim. Erkeklerden biri; • a toya gider gitmez bir mösyö sı- Mikaella kadar güzel ol ıı~Iİ. '.lti; 

- Yaya mı? - Var ya! fatını aldığı halde bu adamlar halde çalımından durulJll-ıe;, I.". 
- Hay bay!. Dedi, güldü. Kadın da: 1o I \ beni uşak yerine kullanmak is- du. Kız benim yüzUıne ııı;;.,,., ~ 
iki erkek ile kadın beni iyice - Arabacının yanına çık. ı tiyorlardı. Bir gün arabacıya mıyor, hatta yanımd~. "'"" ~ 

'lib;üyorlardı. Refikim Alfrı!d Dedi. - Doğrusu alınmaz amma cıya: J - Ne demek istiyorsun? mösyönün bu hareketi pek çir- ken fistanı üzerime sııtlr~ ~ 
Müller gibi ben de şato sahibi Gerek refikim Alfrcd gerek mösyö, şimdi arkadaşım bu dün - Refikiınle Viyanada biz de Dedi. Herif beni mııd~azele kin bir şey olduğunu, ben bu _ s.in diye pek çok ihtiY~.kl~ 
insanlara t.esadüf etmiştim. El _ ben iyi adamlar idik. Çünkü çok yada değil. Kızı baııkası alırsa böyle kıyafete girdik. Sen beni talip zannetti ki, istihza tariki- raya uşaklık etmek için gelme- ranıyordu. Bir gün uı;-- ' 
bet bunlar da beni sokak ortasın yerde işimiz rastgidiyordu. Al- daha ıru iyi? Hiç olmazsa bir 1 bir şey görmedi mi zannediyor- lı- güldü. Ben: diğimi, madmazel Mikaella bu birine: fl'r 
da btra.Jmıazlar, arabalanna alır- fred babasının evındcn kovuldu- yabancıya lasmet olmasın. sun. - Ne demek istiyeceğim? Ben hali duymuş olsa mösyöyü epe-y- _ Ben yann sabah ıı> 
tardı. Kadın: ğu gün madmazel Mikaellaya - - Bakalım madmazel sana ı Dedim

8
. · f . . . . d sızin madmazeli alacak d,,"i!im. ce tekdir edeceğini söyledim. nün yanına çıkacağun· 

_ Bıraz· evvel madmııtt! Mi- rast geı-;., aylarca mükemel 1 varır mı? - onra kıya eünı nıçın e · O bana vo.rsa bile ben onu va - Geveze arabacı gene kahkaha Dedim Herif. 
kael!Adan bahsediyordun. o şatoda ~~uştu. Nehirde bo- - Niçin varmasın? ğiştirdin? bul etmem. Çünkü söylediğim ile güldü. _ Niciın m~önüıı ~ 
kim? ğulmasa idi ileride 0 da ,;ato sa- I - Bu kılık kıyafetle seni bel- Öyle l:izım eldi Viyana esvap gibi Napolide beni bekliyenler _ Haydi sen de budıtlalığın çıkacaksın? ( · 
_Arkadaşımın nişanlısı ga _ hibi olacaktl. Bana gelince; öt&- ki şatoya bile koymazlar. !arını iki gün taşıdıktan sonra var. lüzumu yok! Sen uşaklıkatn baş Dedi. 11~ı'i ~~ 

yet zengin bir kadın, şatosu fi- denberi epeyce zahmet çekmiş - Ne münasebet mösyö! Re- sattık, yine eskileri aldık. Dedim; arabacı daha zivade ka ne yanabilirsin? _ Niçin olacak? Befl W L 
lin var. Fakat arkada§llll dere- isem de en nihayet iyi bir yere fikim Alfredi madmazel şato - - Madma?,elin şatosunda yi- Divordu. Ben doğrudan dof,- sabahtan aksama kadsf ~ 
de boğulduğundan onu haber çatmıştım. Bundan sonra ne bak suna götürdüğü vakit kıyafeti ne bu kıyafetle mi gezeceksin? güldü. nı~"' 'Tlösyöye müracaata karar meğe gelmedim. • tfl'.rl 
venneğe gidiyorum. Hem fıen de kal çıraklığı, nede çalgıcılık~ benimkinden daha kötü imiş. - Mndrmızel nasıl iste"'"·· 1 imlerini sormağı aala batı- , vcrıiim. Evin içerisinde ruıak - _ Sırt üstü yatnıııgB11 rr,. 
ııatodaki kadınlardan birini ala- cektim. 'Sonra şatoda ötesini berisini dil- Şimdi biz nereye gidiyoruz. nma ·getirmP,diJim araba yol - tan da fena idirıı . Çiinkii herif- din? Mösyönün yaıU~ tı" 
cağım. Araba yol aldı. Arabacı fena zeltmişler, adam kıyafetinE> gir- , - Cenovaya. . culan ile günlerce biılikte seya-1 !er "flbohtan akşama kadar gü- v•m deme, sonra seıı• 
Kadın güldü: adam değildi. Yolda arabacı ile miş, hem bizim kıyafötimizde ne - Cenova neresi? Napoliye hat dtfü Ilir gün Cenh·ı.ya mu- · lüp oynamakla vakit ge<;irdikle- Rokakta knlırı<ın. . )D 
- Biz de İtalyaya doğru gidi - Wnrdıya daldık, herif hana is - var? yakın mı? vasalat ettik. Bunlar hakikaten rinden başka bana: _ ı::t-nin mÖPVÖ JıeJl1 

'"onız, Lf.kin Napoliye değil Bil'- mimi, cismimi, anam babam o- - Senin gideceğin yl'rlerde - O kadar u7.ak değil. Cenovanın zengin ve mutcher - Haydi arkadaş şuradan iki maz. Hiç bir vakit t. e ,
11 furte gelir misin? lup olmadığmı sordu, ben de !&. böyle gezil-. BWm mösyö gi- - Bu mösyölerin şatosu fi- adamlarından imU;. Evleri >\Jf.i kova su ~ek. kalmam, ben mö~yöıı_ü. ııt< 

Sevincimden zıphyacaktmı. ~ zım gelen tafailAtı, başımdan ge- bi giyinınebsin. lan var mı? nodiıı tarif eti~ gato ka..lar bU-1 . - Havlının mermerlerini yı - deı'Hlim. Beni burada ı~.ııt' 
tık serııerilikten kurtulmuştum. çen vekayiin kifesini, madma - Arabacının möeyösünün kı - - Varya!. Bir kıı>:l < d• ınr. yiık deWl$e de yine on beş on len. Tcnbel tenbel ne oturup du- mette kullanacaldard!· ,';·ôt 
Bu madamın gatosuna giderim, ııel Mlkael!A ile izdivaç edeceği - yafeti tıpkı Viynna.lıhra benzi - - Kocalı mı? nltı od'll!l , ayrıca uııalı: d:tiresi,, nıyorsım • novada durmak nlyetıY ııl' 
orada kendime mlbwdp bir u,. mi anlattım. .Arabacı güldü: yordu. Viyana.da refikirole biıı; - Bekar. mutbahı, bir miktar bahr.esi ı - Araba tekerleklerini yıka.. medlm. Mösyö beni Y~ıı~ 
dın bulursam onunla evl.erıirim. - öyle ııeY olur mu ya? &f'o de bu kıyafete ginnifltik. Fakat - Ben de bekilmn. vardı. Hayvanlan gezdir. basına aldı. ise kes~ ~ ·.JJ 
buJama.zııam Napoliye giderim. kadaışın nipnhıR alınır mı? o katı gömelek, uzun paııtalon Arabacı bu llkırdıya epeyce Evin içerisindeki uşakla - ı Diye emrediyorlardı. Bu evo on klU'UI zıyan etrıı':'_ • .ı ' 
- dftlllııdftm. Derhal: Dedi. ile reh'at edememiştik. Araba - gUldiıkten 80IU'a: rın kilffesi ltlalyalı ohm araba- geleli ı>peyce olduğu halde hiç ( Af'ffll" 


