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Hitlerin 
nutku 

-ı 
~~lıl'(.ır ba ~ tQinde kat'i 
~ allnacağmı söylii- 1 .... 

ingiliz Hariciye Nazırı 
Eden Memleketimizde 

T rabluSgaTp-Bingazi 
Derneye hücum - ~talyanların 
~eticesiz topçu ateşleri - İtalyan
, lan cin gibi çarpan kumandan: 

~. n,, <la çok dinlediğimiz l 

~ lrıa'>&ldır. mz Hitl6ri ağus-
ı... _0rtaıramdtt ı~ndra so
~t 11 la gönna~ i llf'kliyor
~~asaı. bu ruulcvuyR 

Ankaraya muvasalat edecek Bu sabah 
olan ·Nazıra 

Mustafa Kemal- Ulvi bir sahne ı 

··- - __ _J 
~: lfÜleyia Cahit YAl..çIN 

Gl. Dili de ref ak.at ediyor Anlatan : Kilisli Kıdemli ~ rz başı ~-slcın 
-8 

azj Partisinin programı- Eden Adanada 
~ d~~~~~ defı:~~=ı:ti~!e arlak merasimle ~ bır nutuk verdi ve .... gene p 

lerıni tekrar etti. Alman- karşılandı 
~' YUrü diyecekmiş ve ~ü-

J\.Jnıanya yürüyecekmiş_! 
~t hu emrmi verecek ını, 
'-. ,, ·cek mi? Bütün Alnıan

,l'lh i..ıyecek mi, yiırümiyecek 
Surası belli dcı'nl. Fakat 
tiıı sözleriyle d~ sabit olu
lti Almanya şimdilik kötü
b~r haldedir: Yürilyemiyor! 

"1~kada Bitlerin nefret ~t: I 
\ıb~$)k aşai,rı mahluklar gtbı 
~ eylediği zenciler bazı 
~ yüzlerıne . kor~w.ıç 

eler geçiıirler. Bırer ıfrıt, 
harikulA.dc korkunç mah-

~·ahiri alırlar ve etrafa 
aalan bir cehro)le bir ta

bareketler ya}'arlar. Bu lıu
r kesip ezme, parçalayıp 
gibi müthiş şeyler midir? 

)ır, ~ bir danstan iba
! Bay Hitlcrin biı bnçuk 
lberi lngUtereyi en müt

~arla tehdit eder bir 
te nutuklar aöyleyip te 

tty Ya.pamudıgmı gördük<,."'!, 
4tlikalı ycrlilı>ı in danalarını 

1 . lanı&ktan kendimi mene-
)orum. Bitler ne kadar gök 

çıkarsa. bunm tiyat
clekorları gibı zaral' vermez 

tden husule gelmiş sun'i 
llatırdı olduğunu artık bü

b.. dünya anlamurt.ır. 
'll1 kaç tehdit oldu'! Eğer Hit

l!Ötlerinde bir cidd~t bu
:Ydı şimdiye kadar İngiliz 

bin kere yerin dibine 
olmak icap ederdi. Hal

İngiltere gittikçe kuvvet-
or ve İngilizler Ahna.n tay
etinin bombardımanları al
f utbol maçlanna devam e-

Orlar, harabeler a.r&JllDda da 
l'ııu rahat rahat içiyorlar. 

r kaç kere lngiliz A· 
n ablukasından bahsetti-

. Raç kere bu adalann ha.
alakası kesildiğini iftihar 

~Yaya ha.ber verdiler? Hal
llıgiltere rahat re.hat kar· 

doyuruyor, Çin ça.yını da 
içiyor ve bol bol silah ta 

or · Kendisi sili.h aldıktan 
a TUrkiycyc de verivor, 
(!den Yunnnistana da ye
-~or ! Bunlardan başka Mı
koea bir Nil ordusu vücu

~~etirerek İtalyanları titreti-

'llıtteı: hlli. haykırıyor: De-
str> ~ lıarbi yapacağım, Şimal bu~-

~a.n Akdenfae kadar 1ngı
t;t"'~ S nerede bulursam karşı_la
,Y~ S çıkacağun diyOI'. Mazı.Je 

~ ~ ı eden vak'alar.a. b<ı.kıp 
• tJ, likba.1 hakkıııda oııa gör-e 
U verirsek FUhrer da\·nvı 

~~~er. Çünkü bir Alman 
~ltaı bir kac küçük 1n~iliz 
~ gemisi ile karşıla.şu ve i.n
~ başka çıkar bir yol gö

Jtl :1' ~t!dı ! İngiliz donanması Ak
P"ie'~ \.itı~c tcnczzUhe çıkmış gıbi 
. ~~Yor; İtalyanlar saklandık
tlJ #. ~ li~lanlarda ttt.riyorlar. Hi~ 

~. ~lırsa bir ay sonra ış 
\~ektir! Führer bir ay dfl
~ini sıkıp ış dıeğiştikt"'n 
~' horkese: Bak, gördünüz 
\._,'~yeli sözleriııin tonu ne 

~ ~! Halbıki 1'Uh
\ ~bula, bir kaç saat için
~~ haberlerin 200 bin toJ'J
~ ~Y&de İngiliz gemisinin ba
~~ı bildirdiğini aöyUiyor 
~~ndan derhal tekzıbe 
S:~r. Havada eu kadar tay
tı;:, ~Uk, denbıle eu kaciar 
~~~demekten kob.v &l'oktur. Nasıl ki fimdiye 

1_ Almanlar '9e İtalyanlar 
~tindeki temennileri file 

birer vakıa gibi bBıe ilAn 
. Bereket veraİD besabı o 

~:u::n= ~~ f&n_l!I _ olduklaram 
~ "abiıctik. lDginzler rahat nv 

Adana., 25 ( a.a.) - Türkiye 
bükftmetini resmen ziya.re" et
mek üzere lngıltere Harıciye 
Nazırı Ekselins Anthony Eden 
ile lmpara.tork&k Genel Kw· -
may Başkanı General John 
Dill, refüa.tlerindeki zeV&.t ile 
birlikte, b\ljiin saat 17.45 de 
üri tayyare ile Mısırdan Adaaa
ya muvasalat etmişlerdir. 

Misafirlerimiz, tayyare mey
danında, huswd tnsııe .Adana.ya 
gelmiş olan İngiltererıin Ankara 
Büyük Elçisi Sir Hughe K:na
tchbulthuges:;en ite Seyhan va
lisi, Korgeneral .Muzaffer Ergö
dcr, Tuğgeneral Fahri Bek-n, 
Seyhan Emniyet müdürü, ylnıe 

.buaust tre.ıle Adanaya g~lnril 
olan Genel Kurmay İstihbarat 
daireei reisi Albay Hilmi Oray, 
Hariciye V ekileti Huswııi Ka
lem :MudUrtı Zeki Polar, Kuı

may Ylizbaiı Emin Dirva.na ve 
hariciye memurlarından Zeki 
Sirmen tarafından istikbal .. 
dilmişlerdir. Tayyare meyda -
nında. bir aakerl kıta, ihtiram 
vazifesini ifa etmittir. 

Mieafirler, askeri kıtayı tef
tişten aonn., otomobülerle istae
yona breket etmişler Wı orada 
Orgeneral Abdurrahman Nafiz 
tarafından k&rfllanı:nışlardır. 

Toplarımı~ olan kalabalık l* 
halk kütlesi tar&fından bQ.yDk 
t.ezabürat yapılmışbr. Aekert 
bando İngiliz ·~ve the 
King,, IBUll tıe :lstiklll Ma.remı 
çaldıktan 80DJ'a, Ekselba B
den, beraberinde Str Jobn Dm 
olduğu halde, ihtinm kıtasını 
teftiş etmiş ve törk~ ola.ralı 

"merhaba asker., hitabı ile a. 
ftri aellmlamıp. 

Tren, saat 18.46 de, hallmı 

fiddetli alkışlan ve büyök te
mhürleri aramnda Ankaray& 
hareket etmiıttir. 

Büyük röportajımız 

18 Ay -1 ta 1 ya n 
işgalinde 

Antalya ve ch'a.nna ~i..;udermlş oldu~nz ar

kaıda§lnlls orada topladığı notlarla fe\'1'alado aHika 

verici bir yazı serisi lıazıriam._. Pek yakında 

Mfl'8 b&§layacağız. 

Eski 
Reşit 

Dahiliye Nazırı 

Reyin Hatıraları 
Bugün başladık. 3 ncU sahifede 

ESTETiK 
):h·-~~ ... mu· ....... _, kuvvet-
~ "'-- llalaeakeen 
--, .. O,... YM.çnr 

fa.,_ _,,. 5 ...,_ l "6J 

lsofyada 
vaziyet 

' 
Onun için onlar da öğleye 

kadar tedbirlerini almış bulu
nuyorlardı. Kaledeki kuvvetler
den 8000 kadarı dışan çıkmış, 
evclce hazırlamış oldukları 
siperlere yerleşmışlcrdi. Topla
rı, makineli tüfekleri hepsi ha

Başvekilin 
teıekkürü 

Muhalif parti 
isleri kral ta -
fından kabul 

edilecek 

zardı. 
Biz, plinunız mucibince düş

mana pervasızca yaklaşıyorduk. 
Daha arada epey mesafe varken 
öirdenbire gök gürler gibi ses
ler ufukları titretti. Diişman ii
Y.erımize çok şiddetli bir ateı:; 
açmış bulunuyordu. Bu ateş!.' 
gerek kaledeki toplar, gerc'k' 
dı~prıya ç.ıkara.k şuraya bur~ya 
yerleştirilmiş olan bataryal<1r. 

A1manlar Bulgeriatanı gerekse limanda demirlemiı, o
lan koca koca harp gemilerinin 

iatill .hazırltklarmı toı ırırı iştirak ediyordu. Ozr.ri-
tamamlamıtlar rni.lt ya:'!mur gibi yüzlerce gül

le duşUyordu. 
Londra, 25 (a.a.) - Müstakil Doğrusunu itiraf etmek la-

i'ransı% Ajansı bildiriyor: zımdır ki İtalyan topçuları l1a-
Londranm BalA:hiyetli mahfü- kiknten çok sık at<'~ edebilmek 

1eri Balkanlann üç değilse bile kudretine satıiptiler. Hemen he
iki meçhullü bir Dlll&dele teşkil men t.oplann ağzından dumnn 
etti#i fikrindedirler. hiç eksilt olmuyordu. Yalnız u-

(Soau sayfa 4 sü 4 tc) 
Rumanya.da. toplanmış olaR ----------·-------------------------

!l 

.Ahnan ordusu münasip zaman-
da yola çıkmak üzere harekete 
huu- bulımmalrtadır. Bu ordu
nun BuJprirltaıı ibJerinden yii-

iki nutkun 
tahlili 

rüyüue geçmesi için, askeri ba- ---111•r-- -·--kıından. bir işaret ldfidir. Bu hu 
.. ta bitün teferrüata •anne1- Hitlerin sözleri Lonri-1 A{ı·i .ada bir İtalyan 

şehri daha sukut etti (Spau sayfa 5 sü 2 de) rada nasıl kal'şılandı 

H •sh 1 Londra, 25 (a.a..) - Müstakil Kahire, 25 (a.a.) - lngfüz u 
apı ane er 1 Fransız ajansı bildiriyor: mumi knrarg8.hıııın tebliği: 

Udu · • • Biitiin İngiliz gazeteleri, Mus- Eritrede, kıtalarımız, Cub m r muavınının solininın nutkundan sonra Hit- Cubun cenubunda Heri hareket 

k• ki • lerin nutku hakkında mUtalea - lerine devam etmektedir. Bura. tet 1 arı lar neşretmekte 'le ger-ek Mus- da, 23 şubat tarihinde yr.p.l r 
solininin gerek Hitlerin haki - harekat esnasında 400 esir a ın
katen yeni bir §eY bildirmediği, 

BUtUn mahkümlar Oa
küdar hapishanesine 

nakledilecek 
Bir kaç gündür şehrimi.sde 

bulunan hapishaneler müdür 
muavini Sakip Güran evvelki 

giıbı ÜakUdar tevkif ve ceza evini 
dün de lstanbulda.ki hapishane
yi gezerek t.etkiklerde bulun
muf;ltw'. 

(8ayfa 5 Bü: 1 de) 

bahsinde müttefik bulwımak _ mi§ ve 3 top iğtinam olunn mı -
tur. 

tadır. rt 
!Ata.lyan Somalisinde, Culıa 

Daily Telcgraph diyor ki: ırmağının öt.esindeki hru <.K; t, 
H.itlerin Almanya.ya söyle - mu\ rıffnkıyetle inkişaf ta. dev..ım 

ycceği hakikaten pek az §eY etmektedir. 
vardı. Almanlara, Faşizm ve 

Di1-;cr c'"phclcrde, vaziFtte 
Na.ziziınin ayni hedefleri güttü- hiç bıı· rleg!"il<lik ) oktur. 
ğü söylendi. Bunun söylenmesi (Sonu sayfa 5 sil.tun 3 <k) 
pek tabiidir. Fakat Ahnklllar ---------~~ __ _ 
bunu pek de sevmezler. 

( 8onu sayfa 5 Mii 5 t.e) 

SABAHTAN SABAHr : 
Facia içinde 

facia 

Haram 
Ankara, 25 (a.a.) - Başvekil 

I>r. Refik Saydam, H~ 1 
nin dokuzuncu yıl dönlmö. ile aşe 
mevcut haJkevi ve halk odalan-

Kazanç 
Teşkilatı kuruhar ve ihtikarla. mücadele 

Kürtaj kurbanı Kati· 
nanın kardeşi de ayni 

iğfale uğramış 
Geçenlerde miiddeiumumlliğe 

yapılan bir ihbar üzerine .Ba
lıklı Rum mezarlığında açılan 

bir kabirden çıkarılan Samat-

na yenilerinin ilavesi dolayı.siy-
le aldıkları telgraflara teşek -
kürlerinin ibl!ğına Anadolu. A
jansını memur etmişlerdir. 

r~-HA R P--.., 
VAZiYETI 

Yeni hava faaliye
tinin esasları 

Em•kli G•n•ral j
• YAZAN: 1 

, __ K. _M. _,,,l 
Havalarda 
Uzun bir zamandır, hava 

akınları, yalnız değerli hedef
lere karşı yapılmaktadır. Bu
nun sebeplerini ttöyle telhis 
edebiliriz: 

a) Hava taarruzlan da bir 
mıntakayı hücuma ekrerieli 
bir duruma getirmelidir. Bu
nun için, dalgalar halinde w 
kUUelerle yapılmalıdır ve bir ı 

Bo.u tJaYfa 5 Biitu.tt 7 •J 

için azimkar kararlar alınırken.. 1 

yalı güzel Katinanm cesedi et~ 
1 (Sonu sayfa 2 sü.tıüı 4 de) 

- Haberler ıena.. Mulıuw.irle..re karşı j}.aha ~ddetli davnuıı

la.ca.kılU§. .. 
- Allah, Allah.. Dünya harple ın~I; biz şunun bunun 

canım yakmayı düşüniiyoruz. Bu uıücadelcyi harpten sonra.ya 

blraksalac ohuu mı sanki!. ı 
1~2 teşkili.tı hakkında Ti- tedbirler almak karannı göste

caı-et Vekiünin VC":rdiği izahat, riyor. Bu ~yanata göre muhte
hük\ımetin iaşe maddelerine ve 1 kire aman verdirilmiyecek, ha-
zanın ihtiyaçlara karii esaslı 1 ( :-:ı ~mu sa) ı a -a. .:ı tc 

~~ 

r 
Müsabakamız: 

~ ,.....-_ 

~' -5-
MCSABAKANIN ŞEKLİ 

Bu pnrç.ayı kesip sakla~. 
Son parça neşredildikten son
ra bu pıırçalar bir araya geti
rilmek suretiyle meydana çıka
cak resmi, vazıh adresinizle bir
likte idaremize göndermek ba
har mUsabakamıza ifijrak için 

fi.fi gelecektir. 



~ra kar.şı şiddetli tedbirler • lş
taobuldw idamlar - Sultan Mahmut Okmey
damnda mühim bir rekor kınyor - Şeyhle
rbl dueti e dualar· lstanbulda ilk resmi 
&alo • General Orlof Rami kışlasında • 

Kalfa köyünde tavşan avı .• 

la1t•ah eden: REŞAT EKREM KOÇU 

-13-

Yeni ekmek 1 

fiyatı .. 
•• on uç 

on para 
• 

Belediyede dün bir 
toplanh yapıldı 

29 ağ118tos - Z1 ~ ısa :rı!!° lruruş, beraber getirdikleri Belediye Reis Muavini Liıtfi 
Cumartesi - Pazartesi dervişlere de yirmişer k'.unış Aksoyun riyaseti altında dün, 

Seferin yirmi doktrzııwtı eu- ihsan ettiler. Ertesi günü cuma yeni ekmek meselesi et:rafJ.nda 
~i gl.inil, hm s!hıbüll seıAmhğı kiğrthaoa camünde ol- bir toplantı ya.pıln:uşbr. Toplan 
itli. Sultan Mahmud sekiz ka - du. Ertesi hafta cuma gecesi de tıya lSta.nbul değirmencileri ü
dar hademesi ile lst:mhda gitti. İBtanbul 9e etrafbJci tarikat rıncıle.n 'Ye Belediye 1ktıso.t Mü
Yoldn, Fatih Sultan :Mımmed şeyhlerinden yirmi bet Jdı • da- dürlüğü namınıı. mııal'in Feri
merhumun tttrbesini si,aret et- ftt edildi. İçlerinden Belcızade dun iştir.ak etmi~tir. 
ti. Uydurma ve ve boı:gunca Mehmed Sadi efendi dua etti :lwı..vadis --~kleri M>;" idam 28 ~.1uı - 28 +.........: .. :-...-1 10'ln Bay LUtfi Aknoy toplantıda. 

~".....- ~ v;,. ~~ ......... .&.0~11' değinnenci ve fii"ınellar& vili.-
edilenlerin ayak altı olan yerle- Sah - Caqamba. yete tebliğ olunan tek tip ~ 
:re konubnuş otan kesik bfala. - Vemr Halil paşa ile sabık tcş- rarnameyi izah etmiş ve bu b~ 
nnı temaşa etti. Hatta, a*i zor rifut:çı Nedp efEOdi .Rmyalılar susta zaruri balunan tedbirleri 
iba k lık kıyafetine pek yakın tarafına elçi tayin oinpcbılsr. alm-ı--. ı:ınvıeznw..+: ... 
liba31 ile, bir dinsiz Woe rast Kaymakam pap, büyük elçi cı.uwUJA --1 .19"'"'"-

.,.,linmekle ·idam ettlldiler. De- Halil mıqıa • 1\I-ft. efendi ve es _ Toplantiıda ayni zamanda y&-
di-kodu ortadan kaldlnldı (1) bak ~ ... ~ve Ef1Rk ni tip ekmeğin im.al olunacağı 

r..'rtesi gün de !stanbulda bir kayme.kamı İstefnaki bey Rami yüzde on beş çavdaıl.'11 ft ylbde 
um adamlar idam ~lL kışlasına gelip hUZDJ'& çıktılar. seksen beş randımanlı ekmek 

gtinlerde, Sultan Mahmud Bugünlcrdıa, Sultan Kahmud, unu tetkik Olunmuştur. Bu un 
bİJ C defa ok meydanına git • ekseriya, •'IT.u1n M->-...A,.. UQ. • biraz Sİyall Olmakla ber8ber by 
tıl&r Ok a.W&.r. Rebiül&vvellıl hut Oknıey~-~bnak gij.nkü ekmekten pek ez farltlı
sekizinci pasa.rtesi gUnil fey.hül- ve askerin talimlıc:rinde hulun - dır. 
islfun kn.pısmda bir şiı:ra olıdu. mak1a vakit geçirdiler. Cuma ge Yeni elanetin şehrimizde eu.
Çnrşanba günü &.&ayalı Çatal- celeri, lstanbulda mevcad ta - mart.esi gtbıiindcn itihanın tat
cayu yakın gelmiş diye i5ltildi. rlkat ~yhleli, yirmi lJcaeı' kişi- bik olunaiıböecıeti t:>d11ulw olun
.Ayın on altıncı salı gönü Şum- lik kafileler haliııdc da?et: olun mnktadrr. 
nuda filt:ııhat olduğu haberi gel- dular, geceltri teıJbidl ferif olu· Fiyat, fi,yat. mürakabe komsi-
cli. yordu. Rebiülevvelın on sekizinci RebiülAhınn soofarma doğ- ~~a= = e 
perşembe güııti şiddetli poyraz nı havalar soğupıaja başladı • bit olnnaca.ktır. Bmlqn1a. bera
vnrdı. Sultan Mahmud han yi- Ayın yirmi ikinci gürrll rüzgar ber ekmek fiyatının 13.:25 kuruş 
ne Okmeyda.nrna gitti. O imti-, §iddetli idi. olacağı tahmin oilunına1L1:a<lr. 
han mcydn.nında 1146 gez ile K..ı.şlamn dzşıpda çadırlarda o- ---......::--...-----
taş dikmiş olan meŞbur cerra.- turan h~ askerlerinin soğuk
hın menzili ki, kemank~ peh - tan halleri kôtü idi. P~ bi
Hvanların indinde bu :meru:ili bir rinci alayı 1sta.nbula gönderdi. 
g z ıle aşnı k dahi beşerin ta- İkinci alayı da kı§lauun içine aJ.. 
katinden hariç idi. İşt.e bugün dı. Ayın yirmi altına etım3J"to
Sultan Mnhmud o menzilde ok 8i günü idi ki, Silivri tarafların
a.tıp c c r r ahı 11.5 gev. geç- dan top sadası gibi geyler işit.-
ti . :Menzilin uzunluğumı · tik. Rabbinı hayır eyliye ... 
1157,5 gez yaptı. Cuma gecesi 29 Te§riııievvel - 28 Teşri-
olmakla sur harlcinde bulunan nisani 1829 
ta.riknt şeyhlerinden yirmi beş P~ - cuma 
şeyh davet edildi. Beraber tev - Cemaziyelevvelin yedinci 

MAARiFTE, 

Ders saatlerinde 
tadilat haberi 

asılsız 

Facia içind a Şehrimizde 

k 
Asfalt gol 

Kürtaj kurbanı Katinanın ar-
v gapılmzyacak 

deşi de ayni iğfale ugramış 
(Baş tarafı 1 inc.i ~) 

rafında yapılan tahkikat sonun
chı bu facianın yeni bir safhası 
daha meydana çıkmıştır. 

Yapılan tahkikata gön, Ba.
hklı hastahanesinde hastaba
kıcı olarak doktor Hüda.verdinin 
ya.oında çalışan Sam.atyalı gü
scl Katin& doktotu tarafından 

evlenmek vadiyle iğfal edilerek 
gebe bırakılmış ve gene kendi
si tarnfından yapılan bir kür
taj ile çocuk alınmıştır. Ancak 
Katinaya yapılan bu nmeliy.at 
sırasında. rahim ve ba.rsaklar 
dctimniş okluğundan genç kıs 

pritonit arazı göstermiş ve te
davi için kaldırıldığı Ortaköy 
Şifa Yurdunda ölmüştür. · 

Katinaya usulen defin rapo
ru verilmiş ve Balıklı mezarlı
ğına gömühnüjtür. Burulan yir
mi gün sonra mUddeiumumiliğe 
bu facia. ihbar edilmiş ve ceset 
mezardan çıka.nlarak morga 
kaJdırılınJŞ, yapılan otopside bü
tün bu hakikat meydana çıkmıe 
tahkikat neticesinde doktor Hi
daverdinin s~u sabit görüle
rek müddeiumumiliğe da~tle 
yedinci sorgu hakimliğince sor
guya çekilmiş ve tevkif edilrnit
tlr. 

Doktôr Büdavcrdiı:ün muha.
kemesi ağır cezada. göriilecektir. 
Ancak tahkikatın derinleŞtiril-

BELEDiYEDE 

mesi üzerine dosyaya. yeni bir 
vak'a dnha ilfLve edilıniştit. Bu 
da kürtaj kurbanı olan güzel 
Katinanın gene kendisi kadar 
güzel ve daha ge119 olan Jrliçük 

1 
kız kardeşi Annaya aittir. Bu 
tahkikat ile dün ifadeleri alın
ma..<ınıa liizum gör\Uen Annu 
ile doktor Çıkınkçıya.n müddei
mumiliğe davet olunmuşlardır. 

Yedinci sorguda yapılan tahki
kat ve sorgu sonunda şbyle bir 
neticeye varılmıştır. 

Güzel Annanın ifade ve iddi
uuıa göre o da lm.kardeei gibi 
Balıklı hastahanesinde hasta,. ! 
bakıcılık etmekve ve bir Erme
ni doktoru ile seviştiği sırada 
iğfal edilmiş bnlunmaktadır. 
Anna da kızkarde§i Katina gibi 
doktor sevgilisinden gebe kal- ' 
mı.' ve bu gayri meenı çocuğun 
ahnmaııı için fazla telfışa dilşen 
Ermeni doktor Annayı ta.nıdığı 
doktor Çıkınkçıyana götürerek ! 
kürtaj yapt:ırmıştır. Bereket ki 
Çıkırıkçıyanın kürtajı muvaC
taıcyetle neticelenmiş ve güzel 
Anna kttlı:ardeti gibi ölmeden 
bu faciadan yakasını kurtarıiıış
tır. 

Bu yeni hMiseyi de müddiu
mumi muavinlerinde F.clip ta.kip 
etmektedir. Katina ile Annayn 
alt dos::Yalar tevhit edilmiştit'. 
Bu ild valt'a.nın muhakemesi yır 
kında ağır cezada görfüeccktir. 

MÜTEFERRiK 

• 
Belediye yol progra
mında tadilat yapb 

İstanbul belediyesi, asfalt 
yolların bazı sebepler dolo.yısi

le sür'atle bozulması üzerine 
bundan sonra, dem:r tekerlekli 
arabaların geçmesi zaruri bu
lunan ana caddeleri asfalt ola. -
rak yapmamağa karar vermiş

miştir. 

Evvelce, asfalt yapılmaSl ka.
rarl.a.~nlan bu caddcler bun -
dan sonra mozayıkli parke ola
rak ~ olwıacnktlr. Şimdiye 

kadar ynpılan tetkikler, moza
yikli parke yolların en dayanık
lı yollar olduğunu göstermekte
dir. Fakat burue.r ayni zaman
da. en pahalıya malolan yolla:r
dfr. Bu itı'barla belediye mev
cut tahsisatla, asfalt olarak ya
pılacak yollardan daha u yol 
yapabilecektir. 

'Belediye heyeti fenmye mö
dftrlüğü mozayilt parke olarak 
yapılacak yolL.ı.rın bir programı
nı hazırlam:ıktndır. fik yapıla
cak momyik parke yol Gatata
da. yolcu eaJonu önünden deni
ze ınttvazi olarak 'l.'opha.neye ka
dar uzanan yol olo.caktır. 

Beyazıt 
meydanının 
imar planı 

Şehir Meclisinin Şoförler Cemiyeti Bir müddetten.beri ııasta oo. 
k 1 

hı.nan şehircilik mütehassısı 

l lim Köş 
Ya~aaı 

Praf. Saub ur d UzdJ1d 
.-

Keşifler, ihtiralar 
Röşerı istikranıı 

düşmanıdır 
Bugünktı dünyanın ~ 

olan tebeddül tacilindcki v:' 
yüt I'Ö§el'§in istikrar d~ 
Olması bakika.tinde yatar. ~ 
meyen demir paslanır söı 
aksedersek ·(işleyen denıi! ~ 
lanmaz) ı çıkarabiliru. J3Ul:a 
bl.z f evkalAde karo.rem.ık de~ 
geçiren bir dünyada yaşıyo~ 
On dokuzuncu asrın ba.Şla~..I 
muhteriler ve ki'ujifler ceı»lY" .. 
dUşmnnı telakki edilirdi. O ~ 
larda yaşayan insanlar k 
lerden kOt"kuyorlardı. tıııC 

Canlı mahlftklo.rdan hiç -~ 
daima değişen bir muhitte~ 
yamaz; meğer ki kendi de d~ 
nıiş olsun, yani muhitindeki~ 
ğişikliğe tempo tutsun. BU Si 
de etrafımızda büyilk roıkY9' 
değişiklik vukua geldiğine ~ 
bizlerin de dcğir'µ:eginıiZi k,
etmelt mecburiyetiııde kn.lıY~ 
Şimdi bu değişiklikler ~
speki.lliısyon ya.pmıyalıtD ..J 
sun'i reçinedeki ınkılaba F 
lim. 

Şimdi}"ll kadar sun'.i ~ ' 
fenol - fannak"k!}lki k~..J 
zoııundan çıkarılıyordu. ~ 
ki lokomotif makiook.Yi bir~ 
inkılap görmeıniase bu ko~ 
~ da. .olduğu yerJe sa~:.;, 
Bil' gWı sun'l reçinaıun ~ 
kom binelocüen çı ka.rılıiıaBl 

ın&li var. °"-. 
Bir güı:ı renksiz ve kol<-...t 

lNCUk kureağınuı sun'i ~ 
y&pl]m.Ml, bit çok büyük 1 

nın kalıplara. dökülerek.~ 
dana getirlhnei ihtimal Cl9'"" 1 

bidi şerif ettiler. Tevbidden son çarşamba günü şiddetli lodos es 
ra ~de . şeyh . . Sülün ti ve 'Halice yağmur yağdı. 1ngi
cfendi dua edip cibnlemizi aglat liz elçisini hamil olan f.ırkat.cyn 
tı. Şeyhlerin her birerlerine yii- ters ne önünde demirli idi .Elçi 

Lise ve orta okül ders saat
lerinde ışıkla.nn sörulllrülinesi 
kararı u.rine yapıhii tadilAtın 
günlerin USQlUI dol&ywle tek 
ra.r eski haline irea ~ 
dair bir sabah gazetesinde çı
kan havadis tiun.am6ı :a.ıghıı:ızdır. 

dün Ü tQp antısı bugün toplanıyor Rrost tnmıımen iyile~is ve dün 
1stanbul lbhi/ıneclilli düıı sa- Şoförler cenUyeti ayın ba- va...--ifesine başlamı,t r. P.rost bir i 

at 15 de Vali ve Belediye Reisi şında yapmağı kararlaştırdığı 
Doktor L!ıtfi Kırçlo.rın riynsetl ve ekseriyet elde edilememesi müddottenbeı ı Beyazıt mcyda.-

dedir. Mesela evlerimiz ~ 
reçineden dökül~k. cvl~ıl 
de sun'i reçineden dökUJJ' 

sandalyelere oturup yemeıcltıl't 
mizi, gene dökülmüş m~~ 

(ı) lstanbtı.İ.daki ecnabi .'6;..· marifetiyle bu gece geminin ıçin 
,.,. de balo verildi. Elçi tarafından 

TethaJse"lerde on altuıcı ""'1'dan- davet olunan &eraSker pqa, Ha 
'ben 1ıuausi mohiyettc &lokw lil paşa , Uıptruı paşa, silihtar 
tertip olunurdu. Ali ağa, kahvecibap Bekir efen-

Ttcrk devlet riool ve erkcinı*'I di h ki "'o°' b. d"'"""- 8eh~ 
da daoot edildlği ilk resmi 00.- ' e mua.g• u-a 'l%llll ~ 

t 
efendi, reisillküttAp efendi, ve: 

Maarif Vekaleti yalnız çift 
tedrisat yapan ilk olıaollari:l den 
saatlerinde tadil&t yapmağı 
kara.rlaştımuştır. Bu suretle 
çifte tedrisat yapan ilk okullar 
ela haftada 23 saat ders yerine 
26 saat ders yapılacaktır. Bu 
itibarla ıı3 marttan itibe.İ'en ~ift 
tedrisat yapan ilk okullarda bi
rinci grup saat 8.40 ~ 12.35 
ve ikinci grup saat n:ı.o daıı 
17.15 e kadar ders yapacalttır. 

altında toplanmıştır. Ruzname- dolayısiyle teahhur ettiği top- nı ve civar.uun tafsilat plfınlari
de mevcut bazı maddeler alika- lantısını bugün yapacaktır. le meşgul olmuştur. Şimdiye ka
lı encümenlere sevkolunduktan Hararetli olacağı muhakkak o- d r bu ınınta1mnın imnr plin -
80DI'8 belediyenin 938 senesi he- lan bu t0plantıda şoförler bil- la:rının esaslı noktalar! tamamen 
sabatı kat'iyeeinin müzakere- hassa patronlar ile aralarında tcsbit olunmnştur. Plana naza
leri esnasında söz alan azadan Hamdi Rasim Bütün: öteden beri en mühim meseleleri r.an, Bey zıttrJci İnkılap müze- t 

olan ondalık meselesini göriişc- ainirt <Civarı tamamen ar.ılarak 
41

- Milyonlarca liralık, sarfi- kl ro· 1 ~..... ~ 
yatın tetkikini tcsbit eden bu ce e ır. burada geniş bir yeşil saha vü-
raporlan bile şayanı itimat bul- Kız Kardeşini yaraladı 1 

cuda getirilmekt.OOir. Müzenin 

zerindeki dökillmiiş t.abakl~ ı'. 
yiyeceğiz. Kalıplara. dökUltttfl' 
moydaua getirilmiş olan b 
gazh~e gazometreleri vcY~~ 
gonlıır bizi hayrete di.lŞürJ?ll 
cektir. . ~ k>, 18~ da ngıltero elçisi mm- ben akpm men tersancyo git

/mdon.J Haliçte tcr3tı>ıe öıtünd6 tik. Na.mtU!ldaa sonra fırkatey -
de'I ıirU ~ 86/aret !Jemt- ne varıldı. İçi envaı kandillerle 
mmle buhınmıt,ftur. Dcıootli oM11 müzeyyen olup düveli saire se -
kı-r, yatsı namazım tersane di- firleri dahi mevcud leli. Ve bit 
ıuanhanesindc 1cıld41ctmı 80nraı çok da kokonalar ihzar olun -
k.ayıklarla gemiye gitıni§ler w mus. Saat beıJe kadar oturulup !!!!!!~~!!!!!!!!!!'!!~~~!!!!!!!~~~ 
.Uilı1ta kadar enoot §6kilcle eğ- sonra yemek yenildi. Taamdan 
Je mi{ılerdi. Erleıri gimii ulema- sonra saat ona gelinceye kndar 

muyorum. Encümen bu işle Jü~ Sabıkalı yankesicilerden Ni- 1 Koskr.ya bakan kısmında Sark 
zumlu olduğu derecede meşgul yazi TahtakaJede dol%'1Ilakta o- vari bir kahve inşa olun:ıcaktır. 
olmus mudur? Ben bu kanaat- lan Alinin cebinden jçinde 2081 Bu. :mmtalcada tcs!3 olun ıık ü-

Ayın yirmi altıncı puartesi te değilim!,, demiştir. kuruş bulwıan çantasını nşırır-1 nJversitc ınahall i i"ir. Qni-

:Münakalat i;;-leri mcden.lyt 
ruhu olduğuıın göre mc'i ~ı.Ul Jı-ı 
hırdan b~lıynlım. Bu gün 'I ~ 
biiytik dikkat ve itina ile yo'./. 
yor. öteye benye uzanan .,, 
ların hayat ve !şlerimizlc tı? 
dar alAkalı oldugunu hcpi.P,lil 
lirlz. l{öşeleri keserek, ~ "
tcsvıye ederek y llar ya.pl~ 

dıa Yahya B~ 8cm8kıer Hva-1 oturduk. 
?'et Paşaya balonun twı8tl bW Ayın omıneu cumartesi gilnü 
§t'ı olduğuıw. sormuştu. Rtya- büyük elçi olan Halil paşa veda 
k<J,.lı.ğı ile meşhlır olLln Husrev eyleyip tamim olunan f'ırkatey
?'4Şa: ".Az 1J0.lcitte çok ~üf ne bindi, Rusya taraüna yelken 
et i ler .. Bi:: btr ayda t.ntim açıp gitti. Mevla selimetler ilı -1 
edemeyiz. Çatal oo kaşık gibi san eyi.iye.. Ertesi pazar günil 
bazı mekruh şeyi«- ıaı.ın:l•. ÇartJ de ikinci mUrahhas Necip efen
oo .. D!Nletçt; bir şey Old.ıı, gi- di Firkateyne gitti. (2) 
dün e ohna.z!,,, dem.ip. Hal
'bulci kctıdi8i mwıevoor bir a
damdı. Evinde çatal kıUJcmırdı. 
Hattı Sultan Malımuihı. ilk oıa- 1 T<ik ~ bir QO-Ml hcdiy6 
cdetı de o idi. lngiltere e'lfisi.nm 
bakısıt, o zumatılm- lstanbulmı 
80/ muhitinde bir ded4 kodu 
m zt&U olm~. Ôy'le ~' ~ 
01 qün sonro P'fmılla tilçisi del 
n ı<.kcmmel bir balo ""'2i.Ş, fa-ı 
kat bu baloya., dıaıv6/:Jilıerdetı ba-

(Tarihi Ultft) 

eni Sabah 11 

(f) Mcşooret loaran iizerin' 
ahalii t slamiyenin aıclimum M
lcihlannuısı cm rolunmU§ i8c de 
böyle umumcn / stanlw.l hıalkınua 
siUilıbımasındı<:ı anvaı mahmr
Jar bu.lımduğmıdan 'bir 1caç gün 
:1<>nra esnaf takımı kiir oo 1risib
krı1c meşgul olup o mab.lelerin 
aiUih takınmaları şid.detlc m{'
nolwımu,.<rtur. Bu suretle cıhaH
mn gııf tügüsur..a sebebiyet ve l'i- l 
krek bazı kimselerin oanlarıwı 
by1lmışhr. Şöyl-e ki eracif soy
JtyerıJerdcn yinni kişi bir kaç 
gün zarf11ıda lstanhtı&lu'lt 1Qıal.aba
Jı1; yerlerinde id.cım Uc halkttı. 
kor1. ıtulmalJw.a mubtır ol m
mu.,tur. "Rıtıeyalııtttı lata bıiJ. 
i.zerine cloğnt gelme.ıri lloredisi 
yeniçeriliği meydana pbı. w.1,; 

.,.....,._ ......,. içindir. Yıirmi bin ~yi bc-
MNa.LW< 1400 K"" DOO K.... n:ıbor yetiriyur!., yollu r.cşri~~t 
• AVLU< 7to > Ml8 • 1 aJviliue d.e~t vermifli • TJa.1-

tr • AVLl'k 400 • uo • Jet gözünü korl:utmnk için Se-
1 AYLttC ttO • aoo • ftL!ker ]{~ı P~"VJ btr ço~ 

.... --.-... -et-1-.. -1-Ç_A_RfA_._M_B_A_.. ~008 00 Mkerlerle her gün is-
11 lllhttlarrem 1360 *'tıbtUtı dola.,.«rıp tebdil hamlacı-

H Şubat 1!56 lığından çıkma tıiJıafiyeci'er 1:et 
GOn M, /ıtııj 2, Yıl: 941. KMtm .111 1ıüdaftı A.Mnet ayayı Ewıit:öniiıı

d,e kuru ye:mifçiU;r 1tethüda3t. 
Glin.. Ölle ikindi seksen yaşında Tavil Me'Jı.nıet a-
12.4-0 '1.32 us iUt\T ğayı yem~ içinde, diıa.ıı 

tı•ı li.%7 l&.31 V•utı çıa~ı( Abdiyi Unkapanmda, 
Akf•m Yataı imsak BalmumcuJar kethüdası Zi1 dlm 
12. 6() 1.31 11.07 l:nwl Jcıcıpı:nnda, kayıkçı Hcli!i as-
l'i .35 ıg.25 !t02 Va.ad kidarda 1oatl-:ttirmi§ti1'. Bir 

DiKKAT 
tıVenl ....._ a ıtöncferffen y.zılaf' 

'W ...,.,.k ..,.edilsin edilmesin lıııte 

.ıunmaz v• bunlar•n klıybohnaların-t 
4lan dolayı ıı.tı,ıı tMr ......,,.._. kalMl6 

"°1RH-

..addet 80n7'CJ iuımallar lct t 1 ii
da8t Şakir. könıiirctUer ketlı 'ıtlcr
• Ali, ~ Mehmet uta, bir 
~.cı ~ Mr31Z tö.lınri ile mii.s
mn ve ~ri tniZBHm bir TaMJ 
~ <'Jldar~ıar. 

{Tarihi J ,,(i tfi) -

günU ha.valar soğuk giderlccn, Bu itiraza encümen cevap ver- ken ya.kalanmış ve dün birinci 'r'' 

biraz müllyemet peyda etti, ak- miş Vali ve Belediye reisi Lutfi sulh ceza mahkemesine veril- v ite arJc cuıt Silleyınani-
~mclan aonra, Fransa etçisi ta- Kırdar da vaziyeti izah etmiş- miştir. Yapılan mahkemesini yeye \"C oradan da Vt>anecllerc 
rafmda.n tertip OIUD&D baloya tir. Mütcakıben meclis cuma gü- mütealop suç sabit göriilmüş \'C kndar uzanan mıntaka ta.hs.ia o
gittik. Serasker paea;. kaptan P8- nü toplanmak üzorc dağılmış - Niyn.zi hakkında tevkif kaı an luwnuştur. Beyazıt camiinin et-

ş, sililıtar AU ağa, Ebulbckir ==tır=·=============v=en=·=ım=iş=tir=· ::· ======== raf nd:ı bulutmn Sahaflar çar-
efcndi, reisülküttab Pertev efen 1 fJlS1 ,c sa'r mebani tamamen 
di, hassa süvarilerinin mirnlııyı s 1 H 11 

u " Ah ed be .. h. Aber be ~-- uç u sn u n re 'tfl --•4t>.. yıkılacak \'C camim etrafı bir 
S&i~ cfenJ\:~!ti~ g~ sait r ti [j y~il s:lhtl o1ac .. ktır. 
dokuza kadar eğlendik. Maı tn!lra sinem mn önünde 

FA~:!.~~!r ~= Mahkemeye çıkarılan sa hıs buklunan dada d~l~ e.nullen yılkı! -
wn Edimeye girdiği ha.beri gel- .:ıı ra mey ı. ıa ı a\ c o un en.\: ve 

dl. meg" er başka hüsnü imiş i sinemanın yanml.ı büyük bir 
Ayın BODWlCU cuma günü, ha • • • • posta tclgı af bın ı vücuda. ge-

va yağmurlu idi. SelAmlık resmi tir ektır. 
1nşla cam.ünde oldu. Sultan Mah 
mud, kışın şidetinden ötürü tir
şe çuhaya kaplı biçllni gayet T.a
rif samur kürk ve elmaslı fesle 
camiye geldiler. 

29 teşrinisani - 28 
k:inunuevvel 1829 

Cumarteai - Cumartesi 
Qv.na.ziyeialunn llekizinci cu

martesi günü Rusya genc:fal• 
rinden Orlof kışlaya gelip hu -
zura çıktı. Sultan Mahmud bu
günlerde kıŞladan bir yere çık
madılar. Ayın yirmi üçüncü gti
nü, padi.~ lav§an. avına Kalfıı. 
köyiıne gitti. Beni de maiyetle
rinde ~iirdüler. Daha köye 
varmadan ab.nın nyağı al.budan 1 
bir tavşan kalkıp derhal avlan -
dı. Biraz ölede bir tanesini da
ha yiııe Sultan Mahmud gördü: 
''Taş yatur!" diye buyurdular .. 
Hemen etrabru dckk. Süvarı a
ğiilar zabitlerinden Gıl!m Salim 
ağa attan inip tavşanı elıj ıe al
dı. Tazılar görüp ta.v§alla hü -
eum ettiler, zor ile Salim ağa -
wn elinden alırlarken gi:ıç ile ta
zılardan alınıp kılınç ile lı."e!Jil -
eli Bu derece tavşan avlaııdığı 
işitilmiş değildir. Kalfa köyun -
de yemek yenildi. Bağlara ya -
-kın olan yerlerden çıkan tavşan 
lar bağlara kaçıyor, tazılar ta.Y
şanlan Ph..,act.udı. 

(.AWee'ftl') 

Dün asliye birinci ceza mah
kemesinde bir dolandırıcılık 
davasına bakıldı. Buradalq id
diaya; göre Ga.latada Hıristo
mın kahvesinde çıraklık eden 
Selanikli Hüsnüye Mümin a
dında bir müşteri bozdurmak 
üzere bir on liralık vermiş ve 
Hüsnii bu parayı alınca sırra 
kadem basmıştır. 

Davacı Müınin Niksara gıt
miş olduğundan mahkem ye 
gelmemektedir. Bu davanın U
çüııcll defa olarak yapılan dün 
kü duruşmasında suçlu olarak 
getirilen şahıs başka bir vaka
dan dolayı mn.hkfım bulundu
ğundan mevkuf eıı getirilmiş 
bulunuyordu. 

Mutad sualler soruld:ılı;tan 
sonra iddianame okundu ve 
HUsnUyc ne diyeceği soruldu. 

Suçlu Hüsnü: 
- Ne diyeyim reis bey; bil

mem ki.. dedi. Bir kere benim 
bu vak'adan hiç haberim yok. 
ÇünkU ben ne kahveci çıraklı
ğı ettim. Ne de kahvecilik. 
Ben oldum bittim koltukçu
yum. Sonra adım Hüsnü am
ma .. babamın anamın isimleri 
asıl suçlunun babasının ve a
nasının isimlerine benzemiyor. 
Sönra o Sellnikli BüsnU, ben 
iee Siirtli HUmıllyUm. Polis 

asıl suçluyu arayıp bul m -
yınca evrakı başından atma" 
için hemen benim bir rcsmnnı 
alıp cvrn ·n ili! tirmi"]. Ncısıl 
olsa. hapisteyim yu ben. Ey 
varsın uğraşıp dursun denuslcr 
galil,1. 

Bu ifade üzerine riyaset w 
iddia ınaknmları suclud~n nü
fus k:igıdını istediler~ Suçlu 
hüviyet cüzdam.11 çıkardı veı. 
di. Bu cüzdana f::Öre Hüsnünün 
Siirdin Hnlell.Zf lroyünd~ Ha -
s.ı.'ı İl" Necıniycdcn doğma cıl
duğu ya?.ılı itli. Asıl suçlu ise 
tahkikat evrakında Lfıtfiyc
dcn dofm Se'fmikli Hasan 
gösteriliyordu. Bunun üzerine 
asıl suclunwı bulunup getiril
mesi idn müddeiı mıuniliğe 'e 
poli5 taı·"'fmdan uı nnm..,sı idn 
müddciumumil;;;. · ü.zekkere 
yazılın ısına Ye Siitdli Hiisnü -
nün m ıhkenı<' h::ıı i i dilmesi
ne kar. l' 't'1 il ;, Bıı r..urctJn 
Siirtli Hü ıü Ur defa m ı.k"· 
meye gelip gittikten 
defa~m"'a; 

- Ayoi !'IUclu ben değilim! 
Üçtür buraya götürülüp geti
liyorum. Bana da yazıktır, gii
nahtır. 

Diye feryat ettikten sonra 
yakas nı bu badireden kurtar
mış oldu. 

_,. . .-. ......... --

r s suyu 
tarife eri . a ta

d. at y· ıhnıyaca 

Sular müdü ~ü hu 
hususta izahat verdi 

llh· mfüldcttenberi Anka.rnda 
bulunan Sular Müdi.irü Ziy~ Aıı 
karadan dönmü!)ti.il'. Sular rnü
dürii Ankarada bilhassa, her se
ne bir defa. tetkik olunduğu gi
bi tarife meselesini göril§mU, 
ve bu sene tarifede bir değişik
lik ) apılmaması lcararlaştırıl -
mıştır. 

Diğer taraftan Ba.kırköye ve
rilecek su için İngıltereyt! sipa
riş olunan sondaj m:ı.kinclerl 

son beynelmilel vaziyet dolıyısi 

le henüz gelmemiştir. 

I<a.rabük l'abrika.sı snlar ida
resi tarafından ısmarlanan sa 
bonılarıru mükemmel mrette 
yapmakta.dır. 

Y'üzUnU S<?rtl . > u S f 
lı le gctiıiyoruz. Y 11 rı~ ,1. 
kanıyor, kuruyor. Elektri~ 
pulleriylc aydınlatıyoruz. . rl 
görihııneleri için türlü turl~ 
relere baş vuruyoruz şeb~~ 
deki yol kenarlarında aÇtıv ; 

kanallara veya hendekle~ rf1 
gaz ve elektrik şebcrJeriııı0 f. 
rt~laıını Yeya kablolarını dÖ~\ 
ruz, mecraları açıyoruz. l4 f; 
iş bltip. mttkemmel bir ha.le~; 

•'ttc~ 
dikteu S01U'8. bu yolların o ,,,1 
beri .. ini parçalayıp mizab ~· 
telerinde komik yazılara .~ ııı' 
ye veriyoruz. İşte bugüniiD I_ 

ı na ile yapılan yolları.. "{r.t 11 
yollan nasıl olacak? Bu~ 
yarın tcırı.rui cd ceğiz. 

Et boHandı ı" 
Vali ve Bdediy~ Reisi~~ 

Lfıtfi I~ırdarın emriyle, . ,_r 
belediye reis muavini Lil~ • 
soy, şehrin muhtelif.~ l<jtl' 
lannda bulunan knsap dilk e}tl 
laıını teftiş etmiştir. Btı t ~ 
ler, bilhassa son günlc.rd:ıJJ'tl 
buhro.nı görülen Şı .. )i, l p~ 
luş, Tak .im, Tarlnbaşı ye 11_ 
mmtakalarında ~pı.ııxuştı~~ 
tişlcr neticesinde her dtiJt uııı' 
ihtiyaca kafi derecede et l1 
duğu görülınü.şt.ür. . .• ~ 
Diğer taraftan son ~ 

gchrinıize fazla miktarda 'J 
hayvanı bilhassa kuzu. ~~ 
tedir. Bunun neticcsırıde ı; 
fiyatlarl dÜ§Inektedir. ~ 'I{ 
zı semtlerde kuzu f~ 
nusa dUşmftftlk'. 
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ff ATIR·ALARIM 
Y••• ı &ki Delailiye Nazın Retit Rey 
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l Her ------
-~--sabah 
Bir tebrik meaaiından 
91karrfacak manalar 
St.etani ajeneaouı Biikreo ınah-

1 - NÇli bir telgr.af haberinden öğ-

YENi S.-tBAD 
a •• cswwwcmw:;ca -- ~ -- -- - .. -· ..;. 

u 

~- -!(FELSEFE ve EDEBiYAT fi--.. ... 
Estetik halısında ( Sibjektivizim ) 
akidesinden doğan mes' eleler 

Bayta : S 
- ~ .. - - -

Şiwnlüik-
.,___Bu kadar 1 

Namus dllfmanlerlle 
mOc.dele edllmell 

BMJIANOIC} hal Yel'ell; i.tıl ve hamiyetli zat- reniyoru.ı ki, Bay Mussuliııi Ru- YAl.AN: 
1888 senesi m,16.lüde !arın nasihat ve hizmetlerini te- manya Hiikfımet Reisi General Geçenki Diakalemde (.subjek- doğnldan ciQiruJ;& temasta bu -

ı......_:-:n: ... u.n-ı·y.....ıı- -ha - sirsis brrakan eıı bilyuk illet pa- Antoneskoya bir mesaJ· gönde- tivizm) meel~ııbı heın feiffefede F ı L Q Z Q F hmduğu tabiat budur. San'atta 

Son giinJerde ~ iki h~ * ahlik fadasiyle meşgul ol
mKtadırla.r. Bahkh Ram besta
haıvwinde hemoirelik yapan iki 
amç Rum km, iki doktor ta
rafmdu igfal edilerek namus
lan 1drieıti1Dliş, bunlardan biri 
ktirtaJ neticesinde ölmüş, diğeri 
i8e kıellötiıtl bu bale sokan dok
torla fJ(>CUğumı alu dığer dok
tor Uyhinde dava açmış bulu-

·~e :ı=ttı~ ısef ee- dişa}nn vehmiyle cehttydi. Sul-ı rerek "İngiltereye karşı açıkça h"'!1 de estetikte ne demek ol- hakikat -şu takdire göre- ancak 
'-i ByiiUUnibı birinci günU tan Abdillmecidin tahta culfls et aıe htar bir . nu.;;. .. A dugunu, pek muhtasar, ve fakat ,I RIZ & TEVFiK ilbbr; yani samimi duygu-
~ müdürtt Abdurrahman miş olan evlôdmdan Sultan :Mu-

1 

y vazıyet -..ut0~an açık bir surette arzretm~m. ı " lanm n haltiı ndıiyesini, kendi ı 
e..et radın ıdnneti, Sultan Hamidin dola.Jıı k~ tebrik etmiş,, 1 Felsefe ile estetik ar8Blnda ne ka eseri vasatasiyle -muhüsane bir efendi, mektebin o aenol uru· . dar sıkı ve ~"-ı.. bi _ı,.,.._ ol __ .. _ tebli~ ,_ ~ ...._..ı.. 
!'eaanıanndan Refik ve Said vehmi, Be;.;inei Sultan Meh- ş. 'COGDl.I r nr.u&wı. - IMD~ ...... ~ -... • ...-

~ beraber, üçümüzü Yıl-j medin gabaveti. Altıncı Sultan Acaba Rumen Devlet Reisi i duğu da meydana çıkmıştı; hö- ~~'?'.!ınoldtloknğuwnmbüc~~!: 
,. aarayında başkatip paşanın Mehmedin de ayni tevehhüme bu tebrik telgrafını alınca ne ~isa.o~arak anlaş~.ki bu ~su~ ~ ~--r-- . ,. ..... 

~lıdhw. götürdü. Pata kitabet i ı babalarının i§rete fa7la düşünm .. t · ? Bti ük Britan 1 Jektivımı~ me:tlcğini tercih ve mimarlardan ( ÖJen Veron ) , ~~ ·ı~-• · m· h n1-ı-1n~-- mü•---ellid irel U2i ur· Y ya ~l eden mütefekkirlerin iti- tas . bir pMiyet cilvesi var ki '(1890• eeueeıiade bastlrmış ol - IHtJOI'. 
:~ine ıoomur edi "'""9 ...... zı ~ ILK"l• ...,... il -·~- · bulun ,..._, ._._ her b __. '"- ......,. ı..-..a.-ı... Bu h · '-h ·-'-' 
~ettikten sonra bizi mÜS • bir n&kiM (tve) olsa gerek .1 e mauw.np &ll .&UUYA ~- kad Ve ı.aadirine göre, (utiBt),J . ---· y~ ~ ~ ~ doğu mtihfm bfr !!8.ltik JtitablD- UU'1 Ve &Clh YIU\ aya 
~-- tir. yet galip ve mazalfer bir du- baric:te göıdQğ\.i şeyleri w maa-ı nne met .. bir göriiflıeri, du - da, aubjektimm .,.., .. ğiui hak- bugün müddeiumuınılik el koy-

·- markadaParıahaJ•-gönlDISlllderdı·.çalı.ş • Bir taraftan -Suttan Hamidin 1 nımda b&JunınuQ Olsaydı Ru- aı:al•n -•piyle!-~ ._. ~ ~ DYr&)'lllan, anla • kiy'8 müdafaa etmiş, ve 98.ll'at-
1 

mt"" bulwunak•-.ı.·r. Türk ka-
-· J'IC ' 1 __.. t--: --w~ --- ...:....a1nna..- ,.,11.lwnlan ol- ta • • t haki'"at .. tu- ..,. ~ 

-ı904 seneRi ağu9tosuna kadar listüste hal'i edilen amcası ile bi- manya Basveküi luç .şiipheeis: - 1••0 ~Y.:ıun ve ---rm. d~ -- --;; ·-- ·tir samımıye' • yerım IUllllarmı en bü~ titizlikle 
' .... '--!.de mabeyn kı.tabeti va- raderinin suiaklbetleri bir taraf 1 r ı:. •• .c.ı • • t..·· •• k b kendi vıcdanında h\IWle ptiret ugu pell ._ beimi tar:) demiştir. (2) Ben de bu 
aa. --..uL • ~ - .a....a.tin -emımn .,uyu a - ı bi'-;• oldugu· (bedii heyecan) 1 bir smete f!Grihıöyar. Bunlanıı itikat+-.... ,· c:ı .. kadar var ki bu , tatbik etmek huausunda he:r za-
lllll'erdyie mqgul oldum. Kitabet tan da bu iki padişahı deviren ISUIJl' m.isaB · Beri ,_,,..... ..-~ekseriyetle mektebi mül - vi.ikelirnn üçüncüsüne karşı ga- lası bu tebrik.namesiyle bizi de bize nakil ve tebliğ edebüecek ~ . de .-Yeri~ dilstunı ancil lirik pirler hak- ; man bUyiik ciddiyet göstermit 
~ me.zunlanndan mürekkeı-- öbue aldıkları t&Yn tahakküm- parlak zaferlerine ortak etmek 1 bir eser vücıtde getinnelidir. a:ı:deoegı~~ ~ kadar imada ~ doinı ve riaye-ı· olan Türle ha.kinunin, suçlan 
.._ 'lır-LL_pli -1--y--•-- da U"' • le _ kendi saltanatının da kırı- ve dolayuıUyie memleketi o mu-ı· Yani sadece bir fotoğraf makı- soylemek . ki, ~ san- ti vacib bir preuip olarak t.e-l&k- abit ..JA....ı;..., tal~ bu ahlü 
...... _,,.;~ UUIU A&&UM- • • • ol l--....1· hı .. ...n...b atlara müteallik olaa bir eser ki ederim. ÇünkU lirik bir şair ~'"ti· . A 

.,... adamlardı. Bqmııvfaki Sü- labileceğini ~ eden mütevalı vaffakıyetlerle dolu yolun yol- 1 nem.. mayıp -=uuı ._,.,.... nın gibi. (kıymet takdiri) icabeden derin bir heveean ile co,up hı.. ve nannll! düpnanlanm layık 

.. 
~a P8f& ise amirliğin vazife- tehdıJlcrı, ve nihayet Rus mu . 8UBU görmek istiyor. Yaeum t.erc~m ~bnahdu·. Bu takdir- şeylerde kat'l hü.k.iimler vermek siyatını terennftTıı edett bir &- olduktan en aP' ~.nl:uia ~-

lftli memvluğıuı halikım da. harebesiııin paytahta kadar her Liti ka d"""li'" v ,_ .. _ . ee, lıari~~ §e}'ler ve manaar!-- h .:~u :-ı.a._ 1..A...:-:..A~:-
iyi tanır bir ad&mdı. Bun- tarafı zirUseber eden fecaati dı- . n r ~';# "'·'- ,ar .0ı.euıı ~nı lar, artistı c<lılturm~ oldugu er, wuı -iUI _,..~ · damdu-; Keadi vic.da':llDd~ duy • siye edeceği nıulıa.klta hı. 
bqka bizi daima saray mü- mağındaki o inJi nalt~yi bü- 1 mzam taraftarlıgı. dıyecekti. için, bir (mdessir) oluyorsa da, ı San atta her mesk;_k •. az . çok madığı his9iyatı, w. ~kunluğu Benim burada • ~ me'ftt111 

~lll'wır..h dan uzak tutnuya iti- tün melekitı akliye2iııin fevkine ı Fakat gerek Yunanistanda. 1 o eoşkunluğu -ayni §iddetle- bi - ~bul ~ 7.eVk~ mtuiyım bir fa aklından uy~:aruı; ta, numen babeetmek istediğim nokta bu 
eder·, dairenin ceyadeti ala- çıkanmş C>lduğu zannındayım. ,_,,_ Trabl ukl& zim ruhlllJlmıda da husule geti-ı ra.zıyyenııı tatbı~atıdır. Bu aaba aöh. ylente.beyectına, söd, oqtcat. ı.annın ~· hazin bicihtenin iç•;-ftc .....nbedıen 

On al ta ~-#. •h ta n..ı--1 g'ett1'M: ugarpte ÇOC • • mek • • da -Olsa olaa- bir takım ameJI UDU 0P wezııez • zır& ~ ~r 
au..u J- nn '"esir almaca,, oyununun ır 1 ~- AUUl&&6U liMUU - hiç kimse (ne kadar ınac.zum ı.ıun • °" IMIUl&e, •-rıyor ~181.Üstem•- r.ıuhatazaVA ~anglÇ Ctnuı J a t."UCll b. rebJI 1ÇID atlcak bir (Ve8tle) k-:...t...ı- '---··'-'-ilir• . u.ı.:- ('--: n- 1 •-&Jftidir o... a..A .. s: ~ ... • 

.___ ~~rud%l bendeginın, padişahı el· llevi zıd4t flivcl>ileceP'imiz ''eair den ibaret k~abdır. ~.~~- de), (kaııua) d~ değildir. aöz aöylemiye km! ve mukıooir ki, hayatını kaunmaga mecbur 
~yda g~irdiğ.inı OD dört rcnn e tutmak ıçin, korkusun- J -a:t- "!11 zannederım, heres bwAr; ~-1 Vakıa OD dokuzuncu amrdanbe-

aarfında devletin da- dan ıstifadeve çalışmış olmalan vermece,, ya.nşma çıkılmış his- .kin bundan sonra, fU esası akı-j ri (ilim -- .cience) in tecrübel olsa bile) kendi:1ie olmayUı şe- olan genç ve tecrübeeis kuıea-
ve harici hemen bütün da şimdi saydığımız funillel"el ai:ıi veren bir vaziyet karşısın.- de (doctrine) den, cırkanlac3k sayesinde -fevkalide ierakıcm yi bqkalanna verem.ez. ::.)öy~ ğıztar çok korkunç ve ha.ıhı.,. 

~tı gözthnün önUude c.e- inzimam ederek uydurma tehli- ı da bu tebrik telgrafı münel-1 bir takım neticek:1', ~. san-j (tecrübe UBUlü _ methode exc: 1 ~ği sözle~ iftıJe ve nazını itil_>a- kıbetlere aürüklenebiliyorlar • 
..._ etti. Öyle ak•ale p1ıid keler kaquımd:ı. ~hmın gitgide ileybhıi deıiıı derin düşündür- ı atkir~, büyük ~ ve ı perimeııtale) ün itibarım ve e- ~e~~ek:~~;et!!.: Bunlarm dt'mdaıı, tecrübeaizli-
:::. ki, genf{iğin 1ar hav- artbğina da kaniim. j müt 'ola gerektir. Yahut soıı bestekiriano §aheserieriyle. k.ı • ı hemmiyetini, nazanmı7Jla. o de-1 siz kahr. O aö&lerde (Lirimı li- ğindeıı hayvanca istifade etme-
1ı,;;.a:;- a mğmlyor: beni fena Sonra bu vehimden ke11dileri- tec..::.'L....1--:- ~·, bir m· ti'--h. yas olunu, raa.göriiltlJ. or ve, ıyıce rece artırm_._ kt (nnnanıum! ~ mayoniu Senly baricini ile bir menfaat hiaseei çıkarm&- na-=uu ... _"""6 un 1 Şlh)Of ki ... u-ı atlan "9"4' lil8Dl) IWl O bıanmah rqeleri Ye ğc kalkışan vicdaruuzlar bun-
&.L.;; ' k ..;ı_ yı •• edirı_., suru·· su··ru ınsa· nla - h -•--ıyıe bu mcsa.3· ile t--=ı- •U ·"~ san tecrübe Mlft.lnıcbr! .. ) diye öw- · ahe_ ngi m .. U8ikisi yoktur' • Hepimis lana ha .. .,H .. - ve istikballeri 
~ müi'eccah zaunedere _,- .,.. - •~ M.16 1 makuL ve mantıki bir surette ta- nüyonız, w tecrübeyi her ıürli1 böyle lıetı k "* uı1anz ,,_& 
~ miinaaip bir ....mv.ıe nn o ahUlk.,.ızlı~ san'at ittibas tere ile diplomut münuebetl• rif ve kıymetlerini kat'i olarak tetebbüah••• tatbik etmek ia- lirizn!:1y:J:emk1ar,Y an.J. .. t'.;~ bahası~ her rezilliği ya.pmak • 
~.iki d.cfa istida .ettim. etme&en yekdigeılnıe hem sebep rini kftllneğe cıeae.ret ettiğinden takdir edcbi~ek için ~ylc sar- tiyorus; estetikte bile tatbik ~ 1 ler v.nmacıJdar fi('"~·";; ı;, tan C(ekiDmemektedlrler. Kim • 
.,.,. lhye .ktiran etmedi; fa · hem mu8ebbib olarak, padişah- ~-·-- _A..:ı~ v.-- ,._,,._....ı sılmaz ve tanz ve tenkide. mey- de-1- var. u..--...1- bir zarar ..-ır 'ı-r- ' -ı.ou .. ""'-" "'-' da ta v h-:- Jek tte · mal uvoa,,. ~-ç ~ _,.. 1~ UUDUA ~ kikf """"'""üft!u.k •;clE':nemedi•'W gı·- bilir, bu~ ı;-""' -

rna•eıme bin kuruş zrunnıe- eıoı.uu, mem e JU • .. _ı.......: ... ed'.._-'- ~---iştir. dan blrakmaz, keskin kanunlar. fa'-at .__:...... .__.,._ '-----tim ""V- ~ ı.&.16" ı - cilidl.. 1- tik • beti \UUI~ UDl\."a ~ a ~ --~ .._ '-<: taklid ..1.- edİ~ Bfn.,o .. • ba aiee feciNer ,_n -ı-• Artık bir um teaeül ,ekli- 6- senel'CI" gec; çe, nıa yoktur. Sana~~ kaııua dihl ~ f\ıldw ki, teeıl!be Babuma geti _ -. ~ - --,- ... ........., 
lirmeıuudea korkbıpm bu hendesiye iJe art:ma.aanı mucip A. C. SARAÇOÔLU ~ 7.e\'~~dir, (h~) aıen,eeek bir çok mlllıim ~ aleyh onun birinci ..,a &&mi - ,.. etmekte, ilini ve ekmejiai 
~ ... •llçır....ı terk ile nl~ aabıra ~~~ her tarafında, hll8u _ • J te -benim ıtıkadımca- fıtri b1r ._. var· onlar en sağlam ve fÖP ~~~ ~~:= bybeUn.._ kOl'kan nice ma-
~: ~~ aenıNi~~ siyıe paytahtta vukua ~bel'! Mezbaha hakkında mtWhibedir kı: mahiyeti tetk•k ı-. biıtr..mis' oıaıı riyuiyatın ı. bütün !leme utmii etmek aam ~. kalbieri par-
\:i at7 kadar Besi.·w .. a ~nin lıaal 'Ye hareketıeıı ha8cniar olup f • • 

1 

ohıauna, ~k duyguya, bit-1 bile WmeUeriai t.eşkil eden mu - pek büyük bir hatA olur. Şiir, ça.lanank haJVUI bir hıram 
ta~ .......,.., r--a· mh.i gafiı ısn ıınaır mOhim bır •apor fikre beliğ bir ifade sureu amma1antantt1r. Benim nazarım lirik manzuır.eJerden ibaret ele - tatminine Met oım .. ve olmak-
ı:--ı.- maruz kaldıktan son amcUl &-- av ma 8 'V'el"lllek. yanı. •• (fekillor ~- da teıaete, bu (muğlak) muam- ' i. llılaa.yet bir gün uhdeme Ku- ~~:='8~~ Vali ve Bel4Xfiye Reisi Dok- ra~) gıbi fevkallde bir malan -bir dereceye kadar ma- ~~~ ta sade eihden ~ tadııi&r. Ve maatteelllit' ba Tie 
~~ ~= ::: 1 lerin mzlerine eberiya iuaa- tor Uıtfi Kırdar& m~a hak-ı kabiliyete mlncer ohır. Bu kul bir HNtte tefsir edebilmek . . damıwe ili ,......,. da c;c>k de-
., ___ -:- -.L..- bu _w .. -.- ~- rak, iwapmadrldlnıw bile vehmi 1 kında huııia.nan bir rapor ve- kabillJetiıı (möbdl bir ım&hay - için farui1eJer tertip edebilmek Ş~ ~ ~ dUolnecek fa entalldııttW dıectlğtwris mml· 
~..:::. ~tem- hasebiyı. -i.bbuatın devamml 1 rflmiltir. Raporda ..... hanm yile=im&ginatioa enatrice ile 1 ilmidir; ve ..... hiç blr 197 d&- t =~ ~~ ~ .:= 1 tandr. 
ti~~; aniyen, ki- temin~ hilanti te&ikki ederek tarihi teııisindenJ>eri ~ı s1Dca al&kw ~ fl1pAe fildir .. (1) Gem uıı'atta Ab - ya pldik Bunda 8"'91& g&le Her babmdaıı ~H Me .... 
~ dairn#Me, fevkallde zam lıerhalde mub&birieri birer •· -.fhaJar tetkik ~n•lrta ve ~v~ ::: 1 ~ h'FN avdet ediyo - C}U'Pllll cihet lfUdur: cMal1 bu it ancak, bayatmı ka-

1' '-aber, ııihaJet altı bin kü- :.::~ :. tef\ikteo pri 
1 

aetioe ~mezbaha .-.e llOğuk bir ~~~-- ~ eseri '. Bu lll-* anetmiş olduğum Dr. ~ za~ mecbaa o1aa gıeoç kalı-
~ ~ .=. m.:;: Bu rağbet nıUbidtırin ıüa _ 1 hal"& UııaiMtmln gayn kiti oı- faaliy~tidir. ~ ~yet tama • mahtasar ali!ibqalardan an - (SO.O ~ aiiaJıııamn"ıla) 1an himaye eden lıir ~ 

~ iata( ediyordu. ~ padip- tlen G'\iDe artznemm mucip ol - --. mektn akwtu eakiJitl. dola- mi1le ....... mı \ıamwıe luılaa lqılmış ola prektir ki subjek- l'iicut buknaaiyle inlene"6ir' • 
:"il& ... ___ b"-_. __ , ta _ m. JPabt ihblır bir ,eyin ..,.. - --n- -ı.-... ,......._.. __ .... gidi h&diaıta ~ oıd°'-';u tk"iziın nsannda (ta.biat) ar - (1) Blı bıMWelıi - ,.n w.,. Tecrftb.m w llRiMac piMi 
~. ·.?-- -- it to..:.1.~-J.. ~ lw ~ r-:- w~ -ru ._._ bis .ı..;.n diM .... artiatin tiatila 1.-..ll.& tatıfatıdır. x--..ııa ,.., ... __ , ......... .a ,_,._. • • 

~~~~. bil- =&ar~ mo:--~ lifi oldaju telaarilz eWrilmek- );;di8i b~zilmbıüı bu Pli fa· -~ Jaeyecanlan, thı::;; ~ ... ısıss _,_ w kazlar çetin Te insafsa hayat ,o-
~ h.~:: müsevvirin -'-'- ıer. Bidayette habbeyi kubbe tıe " maliyet fiyatlarllllll yWı- aliyetındcn zerre kadar ı.iJe1'.. lan, arsulan, seırinçleri, keder - ı (B) 1'1UWON1 budw: (La htnda y.-. blr•lnlaıeak olur • 
iL ·~ 3--·, -'-1 · .... _. ı..~.ı.. h aelmeııiııe imü o1.1o.o.. zHuııohm- .:a-- ,.; ... &-ildfr. 1eritlir. Buüsa, daima ralkanan ~te tıitmt ieeı ..1_ V...........,_ MURAD SER'l'Of}LU 
~ hakkaDda .. adl.,,-ha emniyet- vanmCUJa ıee ._...,.yaı;ı. ~ı.ıa. a ~- - ~ '3 Q(; "1"W9 
._ gelmie olduğuna söre. na- W<War, ya.hm 'V'ekayu ızim v~ maJrtadu. Bundan maed11, dahi a- ruhudur. Artistin her an ft dur.., l'ort.) BaCMHqM. 
~ fab.Aede munun Whnl • l'& tnil ~ hif yoktan icat ta _________ ;;;___ ______ .;.__ _ __:;.:_, ___ ~ 

11.aJde yuıe bövle bol ma· 1 ettiler. ı.t.med\lderi adamları 
ibina bir ın muriyeıtle tav yaW:ı Mınadat ile yere varmayı 

ed.Hitilnı -vehleten ~- • mafevkindM.ilerl garoz ile dü 1 

. . - ,, '..- ~ .. . . - . : ~ -#. . - .. 

!ille badettNllUDtit- bir Wlt:af ı.- ~ yerieriae goçmegi, baş • 
~ ettim kaJarına. yahut umuma m.

Saı-ayrla 
0

huhe1Yasife 11111U&li zarratı :mocip )Jlllanlarla padi -
l"""911URlm vukııatı ~ Oe- oah DAW'lDda "esdıkayı bende

dev~iıı auyui baya • ıi.nd.aıı .. g~eği Iİar edUldi: 
H &eDellİD taribc;esiaı ~ı. Öyle kı ıurnalcıhk cerrı 

.,... ....... clemelltir iri bence buna m.enf~, ~rayı h~ abzi-
!'!ll*lY. le menaffak olmağa im- ar '1 bı agn.zı rediyenuı en re- . 

Yoktar ll'akat nktiyle şark Y&Çh vasıtaJ haeiaeei oldu. 
·~~ı:.. tttritı ilmadata ağı'aınMf l~tiğı•ıe ı<>ı-e Tunuslu Hay

da valu vaaJış aöı llfll'lll&- l'eddin t)8fanln eedarette bulun-
~ tttihu ~te r .. wnırn.11 duğu sıl'Mia aleybiiıde yazılmış 
... tıdnei Sultan Bamidin ~ bir jumah "~dişah -hem 
;::ı: hakmdaki iatibaat ve ~vun~ tehdki, hem de gQ.ya ~m 

tuaı yumayı bir ft&if• ıuyet ıh:aarı tarZlnda- bir gttn 
~Onan · Belki bu suretle k<'ndiaine göstermiş: mllşru-ün
·~ ~ ciddi mttıvwrih • ileyh dik sözlü bir at imiş; kağı · 
\;;bir bimlet te etmit otarum. dı okuduktan sonra zatı şaha-• 

_ 1 _ neye iade ile "efendim, bu meta.-
llULTAN ABDOLRAMtD m alıcısı buluadukça satıcısa 
a.. pwtiple manevi eabsi • çok olur • dmniş. 1 
~ ene& ahiri .-naI bm Filhakika o ~taın satıcılıı-
" ~ oldaP Udu ıa.' n --.raydaki hismetiınin son se-' 
~ çM natm: ' nelerine doğru o kadar coğalmuş 1 
fttıiunp eciıı. ima boylu, laroı ki ahcının vakit ve nakdi 
~ omadannm paiıJliil ma- •tıctlanB hepsinı memnun et • 
~ 

0

fakat biru öne doğru ma- meğe ye~ ~lm~ bu mUha
~ azuı )'ekdiferile mtıteoaaip eeme ~ müışterıye Wll.DÇ 
~ 'tileade maltkti. Tini esmer, bile getirilmışti. 1 

~ amnca., kat kemikleri Mesell saltanatla tebeddü- 1 
:-., yanaldan çökük; ~eri ilinden 80llra ahl&kmdaki ve
~ derin ve biraz ki\cilk, zaa.tla kısa bir zamanda S. de kovu mavi19 bakar yeni e f e n d ı l e r i n e de hu
~· Bum• v~hine ni8beıtle lftl ederek yttbek makamlara 
~ ve uzunca idi. Baemm te- ~ olan eldti bir jurnalcının 
• ~ ~ n•••NJtı. Yan vıe ardı arası ı~yen ihtira.at .ve 

cibeıtindeld açlaçıyla • - ihbarabndan b zar olan .zatı 
~-telleri 'DbJi ve aert ı:r6- pbalM"lkı nihavet hiddetle1ae -
~ ~ ve aakahna boya rek: " Şu adama ~in.iz, ~ 
~ ....... halriJd ~ belli bk ba88 birşev ft"'Hl&ID" diye 
~; fakat DeDgi ahirisı, ü.t- feryat etmiş olduğunu sara.yda 
:..... kır serpilmiş, kara idi. Gü- kttlp olduima emwia işitmiş • 
~~IJDNUD& ratmeıı :ybtl 9&- tim. 
... ~ hele etftr ve mifyan 
~ bir huauaiyeti bai:ldt. An-~ '-a ifttiba resmi mevzu ilerd& ••--11111111111111_._. __ _ 
llt ~11tahedewn eeeridir. Husu- Al Casuslu-
M bayabnd•lrt bam ka!tn:in na- maD 
~ teair baraktıpıa ftbt de-

..___Suıtaa Hamid dewinhl en çok ğunun esran 
~ fenahiım tevltd eden. 
~~ bir takım fena, dağel'

larlatan ve garuldır aUm
teairi altında bll'abn; ba 
~ devlet idaresinde .. 

Bagia dördüncü sa
hifemizde okuyuauz 

YaDht. buan •ubatarall.. -----·111111·---- ~ lu.rtılrMleN ... 

Her kafile ftJ& ~ Hmd - • 

Okysnuaunu, ,..ııut :Kızıldenia D u N y H A R B 1 A lmaıı lmnuörO. ile Emdfıın ve 
ya Nurenberg ~ 
kal'9I çıkabilecek gamllerimla 
yok değildi. Hepsi bu A\maa 
konsanlan ile harP edebilr, on
lan tahrip eder, yldwd kendi 
kendilerine tahrip ettirildi. Fa
kat biç biri Alman kOl'Dll p
müerini yakahyabilıecek * -
atta değildi. Bizim bu ile ay -
nlabıüecek diğer luııuawl\$ 

biriai mutlaka Kauigllberı'dell 
daha kuvetli olmak üzere en a
eağı iki harp gemisi refakatin
de seçmelidir. On gemidea 
fula nakliye pımiai bir arada ... -------------------------------] 
=~..:~~nct! l (YEMi SABAM) iN B0Y0K SiYASi TEFRIKASI 
çok fazla gemilere dördünci ~---------------------------------------
bir harp gemiai refakat etmeli- be:rg ve Emdaı ishnlerindeki Al y 
ctir. Askeri ihtiyaçlar, harp ge- mau korsaıı kıınuörleri için r az an~· 
milerimizin mel"cuduna tevfik aynlaıı seri kruvazörlerimizin ~ 
ediJme!idir. Altı harp pmiBi, illnihnye onları beklcyemiye - v ç • • · ı 
- Iı,oz da dahil - emre hulrdır. celderi ft k.ruvazörierimizin • o rç 1 
Bombaydan her on bet günde bu maksat~ inşa edilmemiş ~~s 
bir, hatta belki aer Oj1 iki gün- oldukları bildirilmiştir. Cebe - -
de bir kafile :bueket ettirilebi· mttanktaki 0cean da daru1 <>•-
lir. d • h 1de n.. k. -- h Asya civarındaki vaziyet da-ugu a ...... es ı aauı arp ha ~·kli H . 

'"Bu kaflleler için ~p:laa gemisinin derhal şarki Hind is- az karı~k ~1 • ~uz 
programlardan Garbi Rhıdis- tasyonlanna gidebilecekleri, on· h~ b!l~n ~nda zilı -
tan ba§kumanda.m haberdar ol- lar varır varmaz seri kruvazör- ~ı Çm u:;tasyenu ışgal etm-:
tnalıdır. Bir kafileye muhtaç !erimizin geri almabilecekleri ge başlarruşU. 28 temmuma bi
olan bütün nakliyat, diğer ka- bildirildi Mısırdan Adenin 500 le bahriye birinci lorduna Tri
file hazır olWlClya kadar tu- mil ~na kadar gidecek ka - umph .g~mim~ gizlice Eef~ 

hdı V ç. file orada bir nuıdevu ile Hin- etruesmı ve Ç n sularındaki fi-
tulma r.- · " lo b · etraf da to 15 Eyl\ıl 1914 de gene bahri- distandan gelen kafileyi :ılncak muzu u gC;ffil • ~ P-

ve bu suretle on beş gi.ınde bir lamasını teklü. eunıştim. Tam 
ye biriıtci Lorduna ve Erkiru muntazam katile servisi eski zamanında bu ış yapılmıştı. Bu
~~ye Reisine şunu 1"zmış- harp gemileriyle tem.in ~Je • m:n 5 hın ~il. cenubunda Avust-

cekti nuya gemden bulunuyordu. Bu 
"Hiadistandak.i üçüncb fır

kanın Fransaya ve yedi tabu
run Şarki Afl"ikA Alme.n müs
temlekesi.ne gönderilmeeini hız
landırmak için Mısıra giden 
nakliye gemilerinin Bombaya 
hareketi teklif olunur. Ayni 
zamanda 31 Hlnd topçu batar
yasının Framaya seıvlri mukar
rerdir. Bombaya, bu hizmeti 
gfı~k üzae nakli}'l9 l"lnileri 

"Akdeniade Fransıziardan filo da harp knıvuörU Aust
Marailya ile Portaaid arasında.~ ra.lia ile ıki ~Ukemınel .ve mo
ki nakliyat için~ eeki harp ge- dern krU'l<az( r Sydn~)'. ıle Mel
ntisi ile iki eski kruvazör iste- bnurne vardı. Australia. tek ba
necektir. Keza onlardan her 15 flna A~anll:1nn .. f?_cl~or.Jt 
günde bir Malt& tarikiyle "a.pı- ve Gneısna.v ıle dovuşur, onlan 
lacak nakliyabn Hindistan yo- yenebilirdi. Ancak bunlardan 
lunan çıkacak kafilcleriırüsle biri muhaiit istikamette ~ -
muvualasUWı temini rica olu • ~ edıerek yakayı kurtarabi • 
u.caktır. 

gönderi~ektir. 
Çanakkeleye 91rtlan • J•PctnJ• da harbe 

gemiler giriyor Bu tedbirler içm Harbiye Ne
aretiy1e mvt:ablk kalmanıza •eç.nakkaJe önündeki bahri 
rica. ederim. Her cihete doğru Jruvvetimiz 'l'Urk-A.lmaa filola
giden bu çifte kafilelerin son nna mukabele etmiye klfi et. 
derece mühim mU\ihazabıria recede olmahcbr. Binaenaıe,11 
teailı edilen bizim bahri birlikle- Fraıwzlann A kdeni& ııakliya -
rimisle karp)qmalannm temini tında yardımı temin edillnce 
çok bllyöt bir eh@mm • eti hais- 1ndomitable ft İDdofatigabAe 
dir. Bana llltln bu ~etı. ne biJ'lelebilir. Defeuqe de 
rin DUll bir proje ile taıwbn o- )faltadu .on,. gitmek emri 
lmp>+cej:ini '911 uaml aür'a- wrllece)dir. 
tin we kolaybpı uml t.ma VeJDlOWh hpltı hlJ& p 
oh!Dtlnpu bildiriniL-V. C... lıecek, Manltaki f cleltro)'lr, 

Bahriye birinei lonlmaa veri - ÇaaeJrlrale 1'nOndMi ftloHIMp 
im diler'* taffmet ile l@ntp- iltihak edecektir." 

Harp iJia edilince usak p.rk
talti Rus hafif kruvazörleri hı
giliı& amiraJ1ıpıuı emri aJtma 
girdiler. Bu suretle faikiyeti -
miz biswtflir derecede arttı. 
Bir kaç gln sonra ehemmiyeti 
IOll derece büyük bir hAdiae ol
du. 

Japonyaam Almany&Ja kar
ii ~ ptdetle ted -
ditkAr bir bıal aldı. 1ngilis
Japon maahedeai on1ann bi -
zimle harbe girmelerini ula 
mecbud blmı70f'dıa. J'abt da -

ba harbin illlll iberbldıeu bir 
hafta bile geçmernİlti ki, Japoa 
milleti, Çın harbinden 80lll'& 
kendilerine yapalu oyuıuı uauı
madıldannı pterd.i. 

Japonlar bütün uzak prk -
taki Alman memurlannı ve 
Alman menfaatlerini söküp at;,. 
mak kararını verdiler. 15 ağus
tosta Aimanyaya bir Wtima • 
twn Ml'diler ve '8l1a&s, kayıt -
tom erdHel- ve şartım, kayıt. 
az olarak Alman bahri U88ti 
Tsing - Taurun yedi libı içinde 
kendilerine teslimini iatediler. 
Japonya bu talebi, on dokuz 
sene evvel kendisini Poratuıil 
ter ·"' mecbur eden Alman ta
leplerine benzetmişti. Cevap 
olarak Alman imparatoru ora
daki memur ve tebaa•na so
nuna kadar mukavemet emret
ti. 

Tilki ve kaz -oyunu 

rimiz ille, daha kuvwtti barı> 
pmileri relabtinde ... -
...... tabılia edjlm~ o 
llll'&da unirallık donanmayı 111 
itlerle JDeK1ll ediyordu: 
yeni ZelaıvMu A.vustralya

ya kadar kafileye Nlalrat, 
A vuatralya n Yeni z.eıanda 

kafUelerinia A~a nnliae 
Jelakat, 

Uak prlrtaa Avnıp&J'& nak
&edilen kıta.ata refakat, 

Hind kıtalanmn uak şe.ıic 
lnıvvetleri yerine ~ üze
re nalrHM refakat. 

Sam. seferi. yeai Ouioe 
eelerl. 

Bütün bunlara hiç bir iııkıt.aa 
uğramıyaa umumi MkllyaU il•-
" etmek 1'mD. 

SpaeniR OJURU 

Bu denizlerdeki Alman bli.ş -
kumandam amim1 Fon Spee 

Diğer bütün kıtalarda olda· vaziyeti priiyor, yalnıs vurup 
ğu gıbi orada da tecrid edilen kaçl.)10r. Denizin ıenitliği, ada
Almanlar en sonunda itaat& larm çokluğu ona iltica:gih 
mecbur oldular. Japonyanııı da tem.in ediyor, bir kel'\! gözünaüs
bize iltihakiyJe arbt lmak de - den kaybolunca onun bir daha 
Dizlerdeki faikiyetimb kabre • nerede ...n. ... m........m...; kim tah -
.did bir derecede idi. min ~~taraftan on-

Fabt ilci tarafm oynadık\arı lann harekitma karuı gelen 
oyunda lruvetleri göründUğü vuiyeüer de eDik değildi Al
dereoede gayri müsaYi değil - man amirabmn elindeki filo 
di. Bu müsa.vabmıhk biru da nun hayatım tehdid eden bazı 
tilki ile kazan oynadıklan oyu- teantJer vardı. Bu gemilerin 
na benziyordu. O aularda Al - bir bawza girmeBi, yahud 
manlarm mevcud iki kuvvetli ciddt rahnelerini tamir ettirme 
kruvazörü Gneisenav ile Scbarn- leri kabU değildi.Harpt.eıı, mil -
borat müthiş kabltiyett.e, llOll bımaclt lleferdea. llOll süratla yü 
derece &eri idt m.bn Auatralia 
harp k :vuörUmAs, oalan tek rümekteo mateveWd akak-
bqma ~ .. atege hklar, tamir ibtiyaQl&n aala 
bıtmıya muktedirdi. Fakat bu tel6t'l edilemi.yGMu. HavUF.dan 
mucadehya mecbur o•acatı - uak llQla ıa. ay nıi\pfilMı 
nm bir harp olabilirdi. Gerek artln)Gltlll.. 
bima, gerek Japoalarm bu ild 



Z ten bu güreqtcn sonr.:ı, Mol
b.d::ın h"yır yok. Herif ".3.ten üs-

·~ gü nde kanını emmiş. Bu-
ton ce ilikforini boşa!ttı. Bun
~ toıır. Çolak efendi l>üsli"tUn 
çohktr ve kötürümdür. Fakat, 
filtlıı l.;unlann günahı müdz-

endiyc aittir. Ben. onu o
ut.nını_';, gönderdim. b1kl ... rri"' 

efen · de pehrvan y:ı.pnu .. B 
um.i! n pchfü:an ol• l 0 1 mı-

Y• bil yo 
Sör - ...... 

- ·· ' , susn. ' .. Bu, ~ccu ... 
ur. nt'!1 r,f .. · bilir mi? 
- ..... 

, kan:n.uın sa-
\ . C:uıınd:ı.n 

ti onu be! •• 
--..... 

on ı 

Ôl'. 

fr-4..c, Mo'l nıu l !ılı ol n 
b:ıh ·ı da tıpl.ı bj:,.ll' u::-tlyor
du. Bir atmllık baruhı ~ c.rdı • 
O, 1 h b:r r- vl ı 

Fuka.t 'ÇJ.l;.n: bir ı ı ağır 
g.ll le lm hal gc.~~. Y,ıni: 

-- } clbtdan -p<:ufü·:n olmaz
dı .. 

Giir . be! 

Şe':ıir Tiy tro u 
Temsil~ ri 

l ı .Oı • luaı~U:lwt 
BU A7.AŞAM: ~t 2Q.3u ıh 

E ALl~LJ: 

İçin Molla.run b b 
Fakat, muvaf! oi.'U!ladı. Bi!
ha.ssu, ÇaLırın ta:raftnrları ve 
Çakır itiraz e ··yoda.rdı: 

- Olnma;r, bur:.1.<:ı m • • 
yeri, ak§ıı.ma el .. vakit \'n[: 

- P...ernberı; t i::ılamaz. Cr
tnda biç bir .. ,..;J p y~k. 

- Molla, pe;cbin. 
Mollanın b:-J) , oğlunun p;: 

az J1Ç 

edip mey an çıkma.cum;, t • ı 
ra.ftardı. Hi olnıazre bu su- m 
retle büsb&tün ezilmekten ve 
bar.:ı.p ol.mn.ktın kurt:uluc htı. 

Çaların tnraftarla:rı ba['ll"l
yoria:-dı: 

- Molla, p 
'ollanın ocu 

gıra hitaben ; 
-B~ bal 
ollaya ~ett.tn. 
Cül:gır, bu iJz uzeıin.c ırkildi. 

Bili)iordu ki, 1 olln, <.il. p t
m.czdi. Cevap wrdı: 

- Bey baba, ~ıy ... lıru • 
- Olm.a7... B • bah de~ 1 

mıyitn? 

- Öyle anun , bu•· ı er 
m.cydwı.. 

- Ne ohu"" olsun . . Gıt S')y-

1~! .• 
- ~dcd :ıonre kr ilk 

mevkin dfu_ r ., bJ:m!;alı.-ıı n~ 

oln":""k is2 olsun .• 
D yincc, rnud~ e.:cnrl.i 

r~ kan'lh: 
ram. hı ı lmıız knrı:; 

yınız.. Belki tc bir ce\·np 
lırsınız? 

tl-

1 

okulu. 
Kızlı l' a: 

ma"l.~. 
'[;_ H i.lı(" 'i IlaJJ:c inde: 

Saat 14 aÇmlı - Erenkby 
Saat 14.3ü Kı Öğı; .en • 

MELEK 
Sinema mda 

(' 

S:. ılı 

lf{i Genç Y•idtz 

MtCKEV RüOftEV 
ve 

JUDY GARLA.JO 

Acab T s düf mü? 
Yoksa Kader ı "i ? 

İki kı ı t:n ıyo·-, \İ1°.}or. Elem cckiYQr 

KUDRETLi VE 
IECI BI 

l'lh\I" ReJ 1.11· V, TOURJANSKV'nin 

UZAKLA 
KandıJ i. Oyn::.ynnkır: BRIGITTE HORNEY • VIL t. y 

Saat 15 Cün ı uri~ t - tstan- Bu OUmrı ~ ş A R K 
iııı ı ım r i. ı~~z;:;z:2m~~;;m~~i:z2;gwE•;:.r;ı~~~~~.iJai::~z: 

-
YAZA V: T. CEtJ.E EDEN: 

ı ard f;~cwman Hüseyin C hid V ALÇH'f 

ı:S1nda 
1'. Arç_ ac,nın I 'ızı D nya.şka 

!:d 

- n l\l 
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Te Ha nu rl • 
1 
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;;:ır~.;::~ : Sofyada vaziyet Yeni bir ileri I / stilaA ıı·man-
Yeni hna btalipeti. 

nin eaaslan 

~ver muvaffakıyetlerine 

Puıırcr b~!~ ~=·katı ya ı::1::'1:/':;:U:'~ hareket ları şiddetle 
r:ccnin alınacağım söylüyor. "huırlıklar o derece ileri g~ (Bq taralı ı inekle) Lomba/andz 

da çok d'nlediğlmız bir ma- ttlriilmilştilr ki azami tekemmül Adlsahahaya akın O 
~ır. Biz Hitleri ağustoe or1:a-
•ftııda Londra eokaklannda haddine ftl'RUŞ sa.yıla.bilir. O Aden, 25 (a..a.) - İngiliz haı- Loodra, 25 (a.a.) - Havi\. 
~cyı bekliyorduk. Nasalea baJde Alm.e.n ordusu şimdiye n. kuvvetlerinin tebliği: nezaretinin tebliği : 
tak randevuya gelmedi. Filhn"I' bdar neden harekete geçme • Ad.isababaya ka.r§ı yapılım Dün gece, bombardıman ve 

rine 1940 ta harbi bitir- di? Çlnkii iki meçb.U karşlamda bir hava alwıı esnasında bir tay ahiJ muhafaza servislerine men 

~i. \:Adetm~~~i. Şi di lnş bulamıyor ki b1m1ar da Türki-ı yare meydanı binalarına çok ~ ~~'Y~~~ H=~~~ 
"'- ımıni gec;ınp UKl t:.rıaM- wn.a. ... ---~ ............. ~ 1 bulundugu~ugum1 alüm olan Brest - Rag çıkmayı bir mttvaffaln- yenhı Ye YugoalayY&nın ne ya- _,....., - - ........ .......,... ~ 
~ 'tiive ileri sürüyor! Ve tek- pac !dandır. • Alomat:a mıntakaslnda bit"ı doklanna hticum etmişletıiir. 
ileti bir YAd daha. 1941 de kat'ı AtmanJar, Tört - Bulgar,_. nakliye kolu bombardıman e- Hava da.fi bataryalarının çok 

ahnacaktır. Bu, Füh ~in tını azami derecede kendi lehle- dilmi§ ve mitralyöz at.E:Uiııe tu fiddetli ateşine rağmen hiicum 
~!arına ve Alman milletine nne 18+;__-a ,. .. h~·1ar ..... bu talm .. -+- Kam-ı..- hasara 80Dun& kadar yapılmıl? ve he -
lflT' "yem bon.unı,, çalmağa pek ~ .....,..!?.... .... ...,._. ~- dele bir çok ağır bomba salvo-
~tac; bir vaziJıete gelmis ol- aııla.pt&Jl meçhullerden 6irmi. ağramljtır. Nakliye kolu mü- lan atılmıştır. Bu harekete f;:o. 
~u ptermekten başka ortadan kalkması teklinde tef. retteb&tı arumda zayiat var· tira.k eden blttiln tayyareleri • 
.... Şeye deUUet ctma are kadar nrdılar. chr. Tayyarelerimiz dtlpıuı mu- miz, flslerlne dl'ınmü.ştftr . 
..._~üteveffa Chambcrlain, 1942, AJma.nla.ra göre bu pa&t ~ lravemetiyle ka~ Fnnwda a.vaw Wııitler 
~~ muharebeleriad n Jtiyenm nıyetleri hakkında mev- ela hepei üslerine dönmüşlerdir. Loodra, ~ (a.a.) - Muta.re-
.___ Mr. CburdıiU de cut ol n tereddüdü izale etmit • Kerea btisbüttin tehlikede k«len beri Fransada tecrit edil-......., bir muharebeye buırlam-

ve zaferi uzakta. gbrüyor. tir. Filh~ldka. A.lmanya Türlri - Bartum, ~ (a.a.) - Dün~ miş bir vasiyette kalan lngıhz 

iki nutkun 
tahlili 

(Baf """°" 1 imi~) 
Bitlere göre, İtalya, harp :be-

defleri için liıgiliz kuvveöerinl 
itıl bırakmak.la Almanya.ya bü
yük eyilik yapmıştır. Fakat Aı.. 
manlara bildirilmemiş oılaıı bir 
şey varsa, o da fa.şimıin Pnıd1 

Nazizme yapabileceği biz.. 
metlerdir. Bm•IM, bahis mıenuu 
edilmemiştir. 

Almanlara, bahriyelilerine 
tam bir itimat besleyebilecekle
ri bir iten daha bilclidlmiftir. 
Ahnanyamn, filhakika bltün 
gelirierini bir denızaltı filoau 
inşasım. taheie etmit olduğu 
bahsinde lngitterede hiç şüp
Jıe edilmemektedir. Fakat, nw-

tat resmi ·-- t.bliği ne ~ 
redilmeden ~el Bitler tarafın u: bu 1 • .._.. ·~ h ber ~klı'g·1· o-ibı' ~~- Cub tebaalanndan bir kısmı İngilte-k::.::: ~tıer harbin 1941 de Dıl"- Jlllll'DD an'<IW!r .... ıDllCIUUo<'wv, u.- .. çı.. e· .c.nu~ _....,;ati. Bunl · ali 

~ !!6yla.. bun- 4ut.Ia.muı. tecavuz vaki olmadık- • Cubun 'zaptedilmesi Werine reye &-....,..-... · ann, :ışg 1 
•- mı WJOI• altında bulunmıyan Fransa.da 
~n Almanların bir aeııeden ıı •~• -· Alın K. "~-& eden 1 .. _, 

daR, taarih edilmeyen bir dene 
zarfında 215 bİll touilit.o bab
nldığı hakkında ~erilen haber, 
.Alınan.yada zayıf blbleri temin 
etmekten ziyade endife~ clüfü.
reeelr: bir keyfiyettir. 

ça arp c .... uyecegıoe ve an- erew muu.Maa '-iMyan elde ettikleri intibalara göre ge 
dayaıımata meaderi k J- •-- 1 Jatala · ~~ bi tehli-~ anlaşılır. ÇUnkiJ Hitler ~ Bu ganstanda Reri>est hıra.- n ilJll~ucu yeni 'r · neral Wa.velin şima.li .Afrikada. 

~ lr.-di tehemıaillleri bakı- karagına kanı bulunmaktadır. ke ile karşU.U-tşlardır. kazandığı muzafferiyetler işgal 
~meseleyi muhakeme ede- l•'akat 8araçoğlunun matbuat Bu hat boyunca ilerilemekte altında bWunmıyan yerlerdeki 
~-az çok doğru bir tahmin ya- tarafından neşredilen beyanatı olan hür Fransız .nüfTe7.61!1i Franstz halkını gittikçe mütte-

~-.lir .. HaJ~·uı..: ~-a .&. ı--- şimdi Kerene 100 kilometre yak tiklerin davası lehine çevirmek-
_-.a1 ..... ~ .n.ı.mau- böWıl mıMeiıyi yeniden ~ tedi Fra ı h ha.k"kt baklaada daha yüksek fikir laşnu.ş bulunmaktadır. Bu isti- r. D8lz ar er ı 

t-----=-ou. 8 _....._ JJ.. ~-- ....... eda- koymaktadır Çünkü bu 00,... ka.nMtten yapılacak yeni bir Fransızın iftihar ettiği Fransız 
~ -u.: vıı- _..,....... M.tta TUrkiyenin, emnıyet sa.· ileri hareketi müdafileri 3imal- imparatorluğu mukaddıera.bnın 
..... ~ ~ emin hu· basında yapıl!ı.cak ecnebi faali- den tehdit edeeektir. İngiliz ordulannın muva.ffaki-
~,_ ki PUtıawin autn. ~tlel"iııe yab ı a kalamıy~ Vadyetin nmuml lnklpfl yetine bağlı olduğunu gittikçe 

tDlr laamtir. K.atitıe ıtibariyle tu ğı tafıritı edilmektedir. Kahire. 25 (a.a.) - Şarkt anlıyol'lFrar. İşgal altında bulun • 
ta;kJar ,. ... :ı. ka' hetın;• lcrdir . • Afrikadaki fta.lvı.n mtistemlek" mıyan ansa.da efkarı umunıi-'ıl"A ,, ... Bu beyanat Londrada mem- ,,_. ye oikbindir. Efkarı umumiye' 

...... da Fi'Rat1: oldwar! nuruyetk- karşa..tanmı~r. I..ond- lerinı tazyik eden kıskac Eritrıe Fransız filosunun müstevli Al- 1 

l'llbakika denizalblar, ...ıımı J 

bir tehlike t.eokil atın.ektedir. j 
Tayyarelerin. tehlikeli de V'B.I'* 

dır. Fakat şu cihet muhakkak
ar ki bu faaliyet nihayete ere
cek ve İngiltere mazide oldu
ğu gibi galip gelecektir. 

....__ lllsey .. ~ YıUA)~- ramahfillen bunu, Türkiyen.ın ~~~:r.g~~~ manlara teslim edilmesi teklifi
b .muahedelerle giriftiğı teahhtit- redeki umumi karargihın dün- ai hiç bir zaman kabul etmiye
'llpishaneler müdür ıere sadlk kalmak hususunda.ki kil tebliğinde de bildirildiği veç- eektir. 

.... ~ı•- ~- • nt•i kararımn kıymetli bir ifa- hile buralarda İngilizler yeniden Londra, 25 (~) - Amiral-
~ninin tetkjkleri ilerlemektedir. lik dairesinin dötman tarafın-

.. olarak tellkiti etmektedir. dan batınla t' t ·ı · J.~ t.m'a/t. 1 ittci .'ICyfatla) İtalyan Mmalisınde İngiliz n ıca~ geım enne 
~ tetkikler ceza evlerinde Esasen Londra mahfilleri Tür- bnparatorluk kuvvetleri Yuha ait haftalık ayiat ra.ponında 

Führer, i8tikbale mütıeusıp 

bir ıtimatJa bakıyor. KencJMinin 
Almanyaya verebileceği en iyi 
tıaeelli, bu oıınu.tur. Müteaaeıp, 
klJJ8anda için .HitleriR elinde ye
gine VasWl olarak k&lmJştır. 

Miiteualp, bugün artık onun ye.
gine iimididir. ~~lftr --t ft Ustrnd•r ce- lriyıeııin ruyetlerlnden hiçbir za. aehriaıin şark sahiliı>deki Celib ceman 37.636 ton hacminde 12 

,,-r- man şi.ıphe etmemiş ve Türle - ve Margherita JimanJaruu ap- vapunm battığı bildirilmekte • 
mönh•••n.n mahk\ımla- Bul tetmişlcrdir. clir. -.o• 

lt-, "9 İılt1uıbal cezae'rilri de yal- gar a.nla.şnuwında, mevcut K h'redek' t~....ııı _ ....... _ _. HiUerin son günler zarfında s fi M ı• • 
~-trlevkuflara tahsis etmek içın ::u!':!..':::-:!1:ı:': bm~a:ı nan::~ :ö;- ~:Ogı- ~~~ ~~~ ovy.e er ec ısı-
.., eden tedbirlerin alınmuı- mezun bir 7.at dün yaptığı be- 1 
' lha.tat bulmmıaktadır. llttfbr. yanatta bu iki mevkHn iegall gelince, Londranuı sallbiytetar nın top antısı 

Time8 gazetestnin de işaret dolayıı>ıle ltalyanJa.rın yakında mahfilleri 80ll g_ünlerde anor-
'8e:l!ugün İstanbul c .. •ı.aevmde etti.i gibı, eğer Türk! r Al- mezkur ncllir mmta' asuu tahli- mal hic bir vapur kayıbı olma-
... ~ Osk8clarda • ye mecburiyetinde kalacaklan- dığını söylemektedir. Hitlerin 
n:::lcfım txıtunm ktadlr. iP&Bla.ı-.1 Bulgar topraklarında nı tahmın ettigjni söylemiştir. bu huBUStaki iddiasında hakika-
ı.. hapishaaesıne yeniden taun&z etmeğe karar ~ Bu mecbllriyet lt.alyanlann şat- te benzer hi~ bir söz yoktur. 
~ 9e ~ - Bulgar anta,,_asmda ka dniF1-ıı epe-:e ....ı.ilmelerlni Amirallik dairesinin raporu 
"""' Pa- il.ivesi ko.rarlapaış k "ı:>' ~ J~ .,..,.. 16 b t da . .._ ·v~ kendilennı bu hare etten mene- inta~ edecektir. şu a gece yansın sona e-
ata ~ suretle l.tanbuldan bi- de<.·ek hıçbır hukum yoktur. Eritre<k- hür Fransız kuvvet- ren haftaya ait bulunmaktadır. 
1ıııı._ci parti olarak :'00 kadar Ttirkiye?nin, Almanlar Yuna- lerinden yardım göt'ell İngili~ Mezkur hafta mrfındaki vapur 
~lıkiJmun daha Oskudan. na.k- kıtalan italyanlan KUb • KUb zayiatı şu suretle hülisa edil-
~ip edilmiştir. Bt mnla be· ailıtana. karşı yapacakları hare- mıntakasmda.ki mevzilerinden 1 me~tedir: 
ı......._ _. OKüdarda elyevm ça- k6t. acin 8ulpr:iatanı bir üs ola- atmışlardıır. Buradaki İngiliz Ccman 32.461 ton hacminde 1l 
~ nı.tt kullanmak istedikten tak- kuvvetleri şimdi eahil boyunca lngiliz vapuru ile 5172 toô hac
~ ~- tndunan dokuma, •· d rde hareket ~isini mu- şimale doğru ileri hareketlerine minde bir müttefik vapunı. Bi
... ~Wt. kadııı çorapçılığı, hafaa etmt'k ıstedı ·i malfım- devam etmektedirler. taraf devletlere ait vapurlardan 
~un imallthan~len gibi atel- Lıgiliz askeri eözciiSU dibıkft mskUr hafta zarfında hiç bir 
i..~ de tevsi edilecek ve bura- dur. tebliğde k~ik bahaeditmış o- kayıp yoktur. Şu halde bir haf-
""""'Qa çalışacak ma.hkfunlann Londrad lu Bulgar 8iyasi tan bu muvaffakiyetin de ~ok tada ceman 37.6.16 tm hacmin-
.,._.. mahf tleıı ıse megeleyı başka bir naemnuni . t verici bir hareket de 12 \apur batmış demektir. 
~ arttırılaeaktır. Sür'atle 
~ aTıyedea görmek ıstemekte • ~kil ( tığini cünkü burada Haftanın vapur zayiatını tet-
ı.._. lendirilecek olan bu ted· dir Bu mehf!llere cröre, Q..,._,,_ daha ~iddeth bir mukavemet kik eden amirallik dairesi bül-
"""'ertn ahmnaanı müteakip bti- oğlunun beyMatı~, --=- göıiileceğinrn tahmin edBmiş ol teninde şöyle denilmektedir: 
~ahkWnlar Oskiidara nak- da m-ut olmıyo .. -· hW.bir duğunu beyR.n etmiştir. Bu h:ı- Ceman 23.986 ton hacminde 
~-- ve mevlmflar ise .,.,...., _. ,,_ -~ valinin dağlık olmaaı müdafi- Ve -t ü lngilis biri müttefik ge-

, ,...,.ili" ~basan lstanbul mvkitba- ıteY yoktur. . . Jerin çok ittine yanmış ve bir misi olau 5 vapurun 12 şubatta 
,,, ~ Ve "emrUyet sahası,, tibirl çok noktalarda mitralyöz yuva- Atores adalan ~ıklannda bir 

~ =rdı~.!~etd mUbhem bir tibir olup 'l'tirltl~ ı lan -:'e top mevzileri tesi.~ etmiş. kafileye hilcum eden bir Alman 
it..~~- - ll1llUI u_,._..-.. nn, budutl&rl tecavüse uğrama- .J:..,rd,,.,ı~r.'!'!'!!"!!!'~~!!!!!!!!'!!!!!!'!!l!!!!!I!!! korsan gemisi tarafından batı-
l:;~ ve tevkifhane iM t. -.. da ..__ wi,..biJeceklerine nldığı anlaşılmıştır. 
~ tAalwıacattır. e-- 1 nunu tahliye et.meğe mecburı Alman ~ kumanJanıığı 

..ıa delalet etmelllektedir. y_. I ftk'aları tevsike vakit Dulınadan 
'ktlr mahfiller,~ Ttirtrlenn beyanatlar neşretmek itiyadına 

Moskwa, 2..:1 (a.a.) D.N.B. : 
· Sovyetler birliği yüksek mec

lisi, bu ak§aın Kremlinde seki
&inci içtima devresinin ilk top
la.at.ısını yapmıştır. İçtimada 

Stalin ve Molotof ile hususi lo
calannda ko"Ctiplomatikten bir 
çok i.za da hu.ar bulunmuştur. 

lıla.liye halk komiseri Zverev, 
geçen 1939 - 1940 se.nesı büt -
geıgi ile ônümÜJıdelti 1941 bütçe 
projesi hakkında geniş iaaha.t 
veren bir nntuk söyWniftir. 

Sovyetler Birliğinin devlet 
bUtQeıı;i 1940 ta 182.6 mily&r rub 
le iken, 19.U bütçesındc varidn t 
215.4 milyar ve masraf 215.4 
milyar rubleye baliğ olmakta -
dır. Ymde vmni bir nisbetinde 
bulunan bu fulahk, milli ekono
mik inkilafında ve bilııa.a. Sa. 
yet endüstrisi l.stibaa.linin t~

yidinde kullamlecakt:lr. ... 
Frofeaiyonel bir· dilanct 

İstanbul belediyesıne mütead
dit defalar müracaat ederek be-

us dllft111tnlerlle 

böyle bir nıyeti olsaydı bunu nanistaıı soğukkanlılığını mulıa uyarak 14 şubatta bir Alman 
daha açık bir şekil fs.dıe eder- faza etmektedir. Yunanistan da korsan gemisinin ceman 82.000 
terdi 1ta11aatinı taşamalrtadır . Saraçoğlunun beyanatında yeni ton hacminde 14 vapur ha.tırıl- Jedi .,..den yardım ve Tralizona 

· ahfl"l eie b · - fi dığmı ilin etmiştir. Hakikatte., kadar vapurla beda eevkolun-
tnUc.ct• edilmeli 

ı..__<Bat tarafı S iindi sayfllılla) 
~ ......... bu clbi tldela
~ olmağa nmuet bu-
._. . Bu kötl l1beraliaı 

._ Pbl faciaların tekerrü
-. 'ttttrt dı J&kayttl.r. Reji -

~ .. ıınıdlal de dMıiptiıı 
ı......~ g6re tin gibi avallı
~ allbdmr olacak bir tegek-

~ Vicut bulma.at. hayabaı 
~ l(ğa mecbv &alan paç 
~ himif.yesı altına abnU1, 

"& 1•• btiyik llM!Bfaat
'-sı ed• cek bir harekettir. 

---------~-~·---~~ ftumanrad.a 
ıııııı. PlebisH 
~ 26 (&.a.) - O. N. B. 
~ Alıtcmemeo, Rumaa 
~-;: 2 martta lair ~te S etıni tir. Bu plebisitle Ru-

E
·ı paeral Antoneeco 

vib edip etmediğini 

41
__ • 21 ,Y&l&lll doldur
~ her Ru.meA rey verecek 

~•>un;ı.r, rey verml)leOOk-
'I R.,1er aı.ai ftrilecek ve 

~·-bı.ıityeti baia olacakur. 
~ "evet,, v~ut "iaa-
11ı-~-.... cnıap .......... 

Aynı m >ere gore llM'R i. şey olmadığı iknndedır. Fa- kafileyi teşkil eden 19 vapu~ 
de Almanya ıçın artık hiçbir kat bu miıta.l~a :B !garların is- dan 10 tanesi kurtulmus ve ce
meçhul kalm.amı12tır. Almanya- tiaat ettikleri muhak( menin man 19.689 ton hacminde VP 

yı. .projelerini tatbik rr evkime tam zıddı bir mullakemeye isti- 3 ü İngiliz, 1 i müttefik :vapuru 
koymaktan meneden yegane ut etmektedir. Yunanlılar, <ıl!lUlk üzere 4 vapur da gide
,ey, ınevRimm. bu geni,,Hkte bar Türklerin doatudur ve Türkler := limanlara henUz varma-

reki.t için peku müsait olma· .kendilerini bütün tasavvur ve~----------· 
Btndan ibtırettı.r. Fnhaldka buz- b~k~erın.den haberd&r et- Kral Bor.is, bu sabah, millga 
lann, karların erimesi, bu mev- miı}lerdır. Bmııcnaleyh Yunanı..-! bütün siyasi partilerin mliınes
simd6, Bulgaristuua eeueıı az lar içın de&i9mif bir '6Y yoktur. r aillerinde.aı mürekkep bir heyeti 
ve bozuk ölan yol\annı motörtil ÜçtiDcü bir meçhul da .lngııte. 1 kabul edecektir. Yalnız faşist 
orduların ve motörltt nakil \'88l• remn bu mınt kAda.ki vuıyete ve Alman taraftan olan grup • 
t&Jahnııı geçmesine mini olaca.it müdah Jeeiru ı ne ~ye ka . lann mümeasılleri bu hey9te da· 
fCK de hak ki bir çamur derya- dar muhteıuel oldllb"'lt noh.1.a.8; • bil değildir. Bu gruplann retsı 
sı haline solcna.ktndır. dır. Bugwı Wav J orch.aıım11wı Çankoftur. 

Bazı kimseler ne d rlerae de- en aıeagı y&n1n Binp•niıı ap- MezkUr partiler bir istida ve-
.mter, tkinci ~ Y11g(JB&av • tuıdazı 90DI'& &erbeılt lra.ln»t bu- rettk kral tarafından kabul e
yanın V".&Ztyctid r. Son zamanlar- hmn kt.adır. Bu noktu A rua.n • dilmeleri ricasında bulunmuşlar 
da Yugoslavyadan Loııdn.ya 1ann ihmal edemıyecekler \•e Ye Bulgari tanın ha.rıce karijı 
pek&z haber gelmffttir. Fakat D&Zl"1 dikkate alaca.klan nokta . olan vaziyetiııi görüşmek iste
Belgratta bir sinemada cereyaıı lardan bu·;dır. ~te burada AJ- dild rın · büciı ı. '<lir. Bu par
ede!t bir hidille hiç olmuaa llir man 'Ol'dwro411Ull heaiE harekete j tiler memleketin hıli iyaseti 
kwuı Yugoslav halkının hissi- geçmemeebıun sebeplerini iah ve bilhassa parlamentonun tek 
ya.tını ptermek bakmuııdan maksadiy1e Heri sth ttleo mUta- rar kurulma ı mc 1 ı hakkın
f&yanI cllkkattil. lçinde İngiliz.• lea1ar bunlardan ıbarettir. Bu· daki görüşlel ini de ı&ah etmek 
kral ve ~ de görün- ıum1a beraber Bulgaristanua ilrtiyorl.ar. 
üğt Oir llanıdiıl filmi göıltıeıi- i1PJi Jabı olduğu kuaati mev Mteli tc evvelce ttO &ası bu-
lirken halle İngiltere lehıne o euttur. lunan büyftk siyasi partilerin, 
kadar hararetli tezahurat yap- Kral, lftb:ı · Re'slflriaı p rlimento kanununun tadilln-
mışbr ki polis Uç defa ihtar et- k · derı aonra, aıacak 20 bam kal • 
tikten wnra nila&,yet sinema aa- uc.er: mıştır. 

masını iliJtiyen Ali isminde biri

nin vazıyeti şüpheli girillml.if
tür. Bunun ikerine belediye po

Iİ8i Stlleyman Toprak Alinin ü-

aeriDi aramıt 41.5 lira para., bir 

kaç fakruhal ılmühaberi -ve 

Trabzona kadar bedava sevkine 

dair birkaç vesika bulmuştur. 

Ali bu vaziyet .ltarpsmda adli • 

y~ıye veriı.ııw,tir. 

Çöp mOteahhidiae lhtar 
• 

yaptldı 
Dün belediye reis mua\'iru 

Liıtfi Aksoyun riyqetinde tftr 
toplantı yapalmıftlr. Toplarıtlda 

belediye çöp müteahhklinın çöp 

len HayınuF.ada onlerine 

dökmesi l&mn geiirken Saray-j 
bumu açıkl!t.nna döKmes• yU
zttnden hasıl olan vaEiyet tetkik 
olunm~ ve müteahhide b r ıb

tar yapılmasl kamrlaştınlnıMJ

br. 
Diğer taraftan son günlen:te 

çok azalan çöpçülerın yerme 
yeni çöpçüler ahnmuı içiıı baa 
kararlar Yerilmiaür .. 

Arnavutluktaki 
İtalyan kuvvetleri
nin bombardımanı 

(Bılf twalt ı t.ci - -
ihraçla, bir girme 1'l8J8 ~ 
u. ilgili ohnalı, bılz- hkwaB 
.._lemeli, hücwn <hlp'aruv 
~. 
Hava kını "*'-riniu, ~ 

başlı bafjl-. bir rOl ifa ...... 
Maauıtır, 25 (a.a.) - aeu&:er 

ajaosınııı Arnuutluk hududun· ğine göre, llizumsuz zayiatl 
dam hU8USi muhabiriRden: Jll&l'UZ bırakılması doğru oıa.. 

İngiliz tayyareleri, ltalyaıı.1&- mamı. 
nn Şluımbıi vacüeile Elbasan, b) ŞehiNrin kayıbu ve~ 
Lia V• Pogradeodeki meıvsüerifti 
dün aab&a ÜÇ .-at mii*wnad.iy«ı SIZ.tahribi medeni~et esaalariyie 
bombalanuıŞlanhr. Ba mweka. telif edilemez, za.yıattan ~ııı.
daki ttaJJSD Jat.aJan ~ .baf. mak .kayguau ise, gece taaı:ru.. 
ta takviye edilmiştir. lanm mecburi k.ılm&ktadlr.~ 

Daha. cenupta. Develi ve V o- harp .haı-atma alıfıldlğına naza,. 

yuea vadüeriade diill topçu fev- raıı, taciz mahiyetindeki bolJlııa 
~ide faal ohnuıtur. ~ Mevz~ balamanın da fikirleri tedhiş e
bir çok h81'ek«ter oldagu bild1- d ı..a~..,.,;· ..Hk' ül' ezdi B 
rilmek~ ftatyarı piyadesinin e~""b11 .... ~un em . u 
taarnızlan dü,mana ağrr sa.yiat sebeple, bırbirini velyedoo del
vcrdirilerek ~. pJar yerme, ufak ~'1lVVeüeJ'le. 

Ostraviça dağlanada, Yudan hatta fasılalı air:ınlar tercih edil
krtalan topçunun da miizah_... mıştir. 
tile, İtalyan mevzilerine hi.kun 
mühim bir tepeyi ele ~muş- Art k, hatti bomba tesırindea 
Jerdh-. masun sıgınaklar tedariki ko~ 
~aya iltlc!ıa M1Ja l rde bile hqati bir ehe11Uı1Uyetl 

...,... ~ .baı.zdir. 

M&DMtır, 25 (a.a.) - Reııter 

ajansının Yugoslav hududunda 
baluna.a. hususi muhabiri bildi
riyor: 

Yugosın.ıe..r, İngiliz ve Yu -
narı tayyareleliRin Y ugoslM' 
hududuna kadar kovaladJğı bir 
İtalyan bombe.rdımao tayyare
sinı pazar günü inmeğe mecbur 
etmişlerdir. Kuvvetli bir İtalyan 
hava !ilosu Pogrııdeç mıntaka -
sında hare.kit yaparken Savoia 
Ma.rchctti tipinde büyük bir İ
talyan bomlYdl'dımuı tayyaresi 
İngiliz ve YUD&D avcı tayyare • 
leriıwı hücumuna uğramıştır . 
İtalyan tayyaresi Strugaya ın
miştir. Biri yaralı olan altı kı
şilık mtirett.fı,batı tevkif edilmiş
tir. 

M•naalda yanan 
çocuk iHdU 

Fen rde oturan AJanedin bir 
bu u yaşında.ki kı .. ı G. ·seren 
evvelkı gün e\·de oynar en ınan 
rafa düşmüş ve muhtelli yer:c
rinden yannuştır. Şi lı Çocuk 
hasta.hanesine 'kaldınlan küçük 
Gülseren dün aldığı yıı.nıklann 
tesıirlerile ölmüştür. A ı· c dok 
toru dC!fnine ruhsat verm'f!tir. 

Katb sektesi den clmUf 
Vefada 26 sayıda Yusufa ait 

evin mutfağını tamir etmekte 
olan Saraçhaneli 111va.cı Murtaza 
çalışmakta olduğu sırada (;lüşe
rek ölmus ve adliye doktoru ta
ı'afınd&D yapılan muayenede 
kalb sdc.tesınden öldüğü tesbıt 
edılcrek defnine ruhaal. veril
miştir. 

Dereye düfUp menen
;ıtten ölmu, 

Kasmıpqada oturan Ahme
dın 9 yaşındaki oğlu Ozer d<-r -
ye düşerek kurtarılmış ve ttıal 
has hanesine yatınlmt!'fbr. 

Uzer hastahanede menen.}t 
arazı gö9termiş ve d"n sabah 
ölmiişttlr. Adliye doktoru Eıwer 
Karan muayenesini müteakıp 
defnine ruhsat ermişt ı. 1 

Randavucuların 
muhakemHi 

Genç kızları fuhşa teşvık ve 
randevuculuk yapna.lrtall su la 
bulunan Atina Ue Katin&, Va.s'· 
liki Amelya ve Aftelenin dün 
mevkufen mulıa.kemclerı yapıl
ıD&k üzere dosyalan o.ltuıcı as
liye eee.a mahkemsne verilmif
tir. 

Bir hırsız tevkif edffdi 
Büyükderede Diyarbakır sa\· 

lavı Zekimn evine girerek bir 
takım kıymettar eşya, mU\:CV· 
herat ve para çalmakl suc;lu 
Yorgi oğlu lstavro dUn yaka -
lanmıs \"C adliyeye verilmiştir. 
Dün ~rıyer mahkemesinde mu 
hakcmesi goriilmUş ve tevkıf e
dilmı~tı ... Çalınan eşya mflC<>v
henıt ·, e paralar tamamen bulun 
muş '~ sahiplerine ıade olun
mu tur. 

Teşekkür Ulm 
Sevgili katdeşuni& c..aı 

Azmi Kara Yeli oglwwn ani ve
fatı rnünasebetile bizzat cena
zeftinde bulunmak gerek tahriri 
~ sif&ili atarak tui~ bu 
lunmak ırur<'tile acılarım.ısa Uf
ti?ak hitfunda bulwıan akraba 
ve dost.Janırusa ayn ayn teşek
küre büyük t~ürümüz mani 
duğundan bütün aile namına 

!t tf n gazeteniz vaaıtaaile ale
nen "eşetkürü borç biliriz. 
Kardeşleri: 

Os-man L..""mi X... ojılıtı, 
fo a 'l Gök&u.. 

c) Basku1, korkunç darbeierle 
yapılabilir. Almanlar, binlerc..'9 
tayyare ııe bu usulü, giıncuiz n 
denediler; fakat, def ve tard 
tertiplerı karşısanda, bu metodıı 
takipten vazgeçtiler. lıledeni 
Ctilla.Tet, ölümler saça.o u.vletleri 
de hiçe sayar. Eger bugua.ua 
yaklcı ve yıkıcı bombala.nam te
sınru, ateş altında, bimehaba 
ödevinı bajaran ltipleı- azaltma
salardı, Londra blr yangın yen 
manzarasını araederdi. Oya lQ, 
harap evler yüzde ikiyi geçme
mekledir. 

dı Hava kuvYetleri, yerde hiç 
bir iş yapaıwyaeak vaın;,ett.edir
ler. Bir bava mslrnnm karşll&

mak üzere hanhınmak itle, 7.a
man yer. Bundan ötürü, asri 
meyctanlarda bu kuvvetler her 
~ırdt'n izade bWunmalıdıılar . 
Alm nların i8ti!A. ettikleri mem
leketi rde de mtiyaea kifayet • 
decek tertipte meydanlar vücu
da getırmelerı çok masrafa ve 
zamana tevakkuf eder. Su t h
likesine marus Holluıdada ve 
B Ic:ıkada yeraltı tesisl n kolay
ca meydana getirilemcı:. Bri
t nya) !l. baskınla mut.er fik bir 
ha' a taarruzu, hava kuvvetleri 
s~kkt merkezinin yakndara dil
şürWmesıni icap ettirir. Hemen 
d:ıinıa İngiliz bombalariyle ok
şan n bu uçuş meydanlarının 

\'akıLı;iz i gali mahzurlu olunca, 
hinterl ndcla çok daha enım yer
ler<l barındırmak mecburiyet,. 
ler lverir. S'klet merkezllıtn üe 
rı a ürfilmesi, baakmın da çı-

k a işaret sayılabilir. 

e J K t ı tetebbüs anma kadar 
müre ı.ebatın istir hatiıUn tema
ni ,. mayii m:ıhrukun da tas~ 
rufu zaı midir. Bu keyfiyeti Al
rnanlaı·, hasımlarına, n.wbetle, 
ehcmmıyetle go e bulamdurmı
ya mecburdurlar . 

f) Cephe genışl miştir. Ha
sım, kıtalar hava...da faaldir. 
Mih,• rın bir başı harbın b{ tün 
~ üküni.ı üzermde taşımakta r . 

Bu güçlüğü yenmek ıcap \.: er 
Almanya, muht lif cephe! e 
ıwvvetler gondennek ızt.ır nn· 
da kalını !1'. Bu cepheler, bır
birine yardım edemi~k U.. 
dar m:aktadırlar . 

g) Tayyare de mahdut hır 
ômür ile mukayyettir. Bu onem
ti sılihıu muharebe va.zayetlera· 
ne gore. basıretle istihd mı 
kati bir mecbunyet.br. Y lnur 
bır Fehrin nıamurelerini tahnp 
ctm klc diifmaııa bO;) un d r
menın mıkirun.zbgı çoktan an
laşllmıştır. M.clıeai camia, butün 
zeketsıyle yanaki muharebe vv.
wtasını ve tarzmı hazırlamakta
dır. Her iki taa1Tuz, yeni sılih, 
yeni usul, yeni bır şiddetle yapı
.lac&Jrtır l c hava ejderleri ise. 
bu dclı~ti karşılamakla mil· 
kell f tirler; blnaberin bütin ~ 
llerJisıni muhafaza etmelidir. 
Büyük l'w'bin istatistiklerine 
göre, Fransular larp müddetin
ce 45000 motör yapmışlar, fakat 
biç bir zaman 3000 tayyareden 
fazlasma vamfe tertip edeae • 
miş]erdı: Ynrmkl sayı re.konmu 
bak hm, hangi taraf, kaç uça.t
a kıracak!. 



HALKEVLERI 

Hakevleri Balosu 
Cllmhur!yet Halit ParlWJi İstanbul 
~1 UtralınUn He.lket'lcri mea
... 1- tertıp edilen balo ı :Mart 
lf6,I. cumtıu1ıelıi gunü. ak.~aml saat 
tadan ibbare.ı Tiiksim belediye 
pzU.O.U aalo.1ları.:.da verile c::lnir. 
ller::zfaMi Helkevlerinin tekemmu'u
• ve k;ünıai ,.rdım işlerine Wh.su:: 
edihnq olan bu balo :şehriml?:1n iktı
ACil \ie mall muh.tinde ve ctiger ze-
11118t neıdinde alaka ve ı:t"~l, ıle 

karşılanmışhr. Baioııun mükcrT'n'elı

,etinı temln etmek uzere teşkil ecLl
miş olan muhtcW k miteler çalış

malarını bitirn1ek üzeredirler. l 
Mart 1941 akşamı Taksim Beiediye 
rıazinusunun tarihinde en nezih ki
bar ve rnUslcana egletıcc akşamJnrın 
dan birınJ tPŞkil ed.CC'ektir, Şehr-mı
ziıı bu güzeı lokalinde o aksanı g~
ç:Bndş, yüksek ve zarif btr kütle 
k>planmış bulunacaktır. 1\-ıuhtchf ta
Qllım cı lel~re mcn. ıp k1bar bayan 
\ar, bu seneki baloların hiç birinde 
Pülmemi.ş husu.<ıi tuvcıletlcr ha:zır

latmaktadırlar. Bu balo iç'n pek 
lcıymE'tli hediyelerı 1t va eden bir 
ai.yan"'o tertip edıld l ı;:: bi bı za
Y\.a~dır b:ıy .. -ılar k ıf i tarafın

lan + :'13. ıle hazırlanmak--ta olan çı
ek ko~ de balonun pek cazip bir 
ıu~us yeh SJyılacaktır. 

nn:vet• Jer c;in daha başka etlen
Plı surprf:zler de tf'rn r;Junmakta-
..... 

~ 

Konferans vo Temall 
Eminönü Halkevinde-n: 

1 - ~7 12/1941 peı :>en1be akşamı 

aa! (20.'lO) da Evlmı. Tetn$İ} şubesi 

·n1nı7. talebeye rr olm:ık i.ızerıe 

Saadet Perdesi) piyesini temsil e
lecıt:ktır. 

2 28/2/ 1941 cuma ~şamı saat 
'20.30) da Evimiz azal:ı~ı:ıcl:ı.n Tarık 
~afer 1'1naya (1\'tılli Eırlık) n?e,:zu-

-YÜRDDA SABAH il BAKIRKÖY 
Sınd!rgıda spor ) BEZ F ABRiT<ASI 

Sındırgı (Hususi) - C. 11. Mesuliyeti mahdudeli 
P. Genel sckreterliı';inin tcndp memur ve işçile.-i 
buyurtlukları koşulardan bi- 1 

rinr;ini h:ıgün yapılmış, ha,·an•n 
çok müsait olınası tlolayısile 
hemen bütün kas:ıbıı.'lllz ha kı 
tarafından heyecanla seyreoıl· 
miştır. 
Koşuya şehirli ve köylü tir 

çok gen~!er iştirak etmi~tir. 
Nefüede Halkevi gençlcrimlen 
Mehmet Kayin birinciliği, • ıe
net köyi::nden Hasan Değirmen
ci ikinciliği kazanmıştır. Bidrı· 
ciye bir frenk gönıleiii ikincı) e 
kürek hediye edilmiştir. t;üıı~ 
atme. halat çekme ve müba.reze 
mii<a baka lan yarıılmış bunlard:ı 
kazananlara aynca hediyeler ve 
rilmiştir. • 

Fakir çocuklara yardım 

Koop<'ratifi şirketiııden: 
1!!40 hesap yılı münasebetile 

alelade heyet toplantrnı 14/2/ 
941 taı ihinc miisaclif cuma gü
nü 0.:ıat H dr ··irketir. idare 
merkezi ola.n Bakırköy Bez 
FaLı il::azında. :,~ru c:dilec..:ğin· 
den mezkur gün ve saatte his
sedarların ha1Jr bulur.m:ıhrı 
iHin olunur. ı 

MüZAKERE RUZNAMESİ 

1 - İdare rıı~clisi ve mürakip I 
raporlarının okunması. • 

2 - 19-10 senesı bilancosu ve 
kir ve zarar hesaplarının tetkik 
ve tasdiki ve idare meclitiinin 
ibra•ı. 

YENi SAEAH 

r-----------~f.------------------. Devlet Demiryolları İlanları 
1'1:uhammen bf"dcli 480.000 (di:rt yüz bin) lira olan 2000 ton 

Yatı 3/411941 salı ,..'Unü c:;aat 15 de kapalı zarf usulü ile Anknrada 
binasınrla t-a.tın alın;Jc:ıktır. 

Bu i'e g!rmek istiyenlerin 19.75-0 (on dokuz bin yedi yüz elU) 
muvakkat t~minat He kanunun t::ıyi~ ettiği VE"~ikrılnn ve tekliflerini 
gün ra:ıt 14 e kadar kom'syon reisliğine vennE"k>ri lflzımdır. 

Şartnıımeier 200 er kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
maktndır. (1327) 

• • • • 

.rezidti 
idare 

tiralık 1 
ayııi 

Muh·ımmen b . 'c.:li (7"J27) Er:ı (50) 1...:ruş c-lan nluht.E:lif cins ve nıik
tarlnrda yatak, yoı·ı;.an. yastık, yattık kllıfı 'e n..,\'Te~iınf1~n ibaret 6 k 1 m 
eşya (10/3/1941) Pc ..... artcsi günü saat (15) on h~ll' H:aydarpa~a<l::ı Gar oı

nası chıhilindeki komisyon tarafından kapalı zarf usulill' satın alınacaktır. 

Pı... lş(' girmf'k ıstiyf"nlcrin (ii64) lira (J7) kuru .. luk muvrıkk:ıt t.cmi
n:ıt k 1! • ı..nun tay n ettir;i vesikalarla birliklf' teklifi :"ini mııhleVi zarf
larını ayni -~at ( 14) on dörde kad~r komH:ıyon rekliğine \'C'fl"\1t"lt.'1'"i lizımdır. 

Bu i :c ;lit Şfırın~ı;)~ler komisyondsn parasız okırak daı,ıtılmakta.dır. 
( 1341) 

~--,============:-:=:======== 

ıeı;ıBahçe meraklıları RADYO 
Kazamız Çocuk Esirgeme 

kurumu subat başından beri her 
gün kırk iki çocuğa biri etli bi
ri tatlı olmak üzere üçer kap 

100 çeşid yediveren güller, sa
lon p<llmiyeteı·i, manolyal·ır, 

kamcly~lar, sus !1danla.r1, cn-
3 - 1941 senesi ı"'in mürakip· v:ıı <:. 'Tltar vesaire. Ortaköy !e 

lerden nakJi memuriyet dola.Yl- Ankara bf:ıht.·e;.h~dt- bttlabilirııi-

BUGUNKü PROGRAM 

yemek temin etmiştir. 
tzmit Halkevinin faaliysti 

İzmit, (Hususi) - Şehrimiz 

Ha..kc\'i lemail kolu çalışmaları· 
na iyi bir yol vermiş bulunmak
tadır. T.msil kolu son yaptığı 
toplantıda hiç değilse her a11 
bir temfril ermek üzere kararlar 

siyle ayrılanların yerine yenile- I 
· · 'h b niz. VASIL 

rınırı ın tı a ı. E:ıii=='.:::;:!l3i:ı;:;=:•mııııı:=ı:ı.11:ii \ 

Şeker Fabrikası miıdjjrlü~iin en: 
Frezeci, Tornacı, Tesviyeci ve Dükmecj Ustaları alınacaktır. 

almıştır. Ftli askerlik hizmet.ini yapınlJ olan taliplerden İ!>t.anbw.lda bulu. 

8.00 
8.o:! 
8.ıs 

8.45 

12.30 
12.33 
ı2.50 

ı3.05 

18.20 

Program 
H:lberler 
1'.Ilı..1'k 

Fv k:ı-dııı. 

* T'rogram 
f,,uzk 
Jfabı.:rler 

I"-.~i~ •ik 
l\'Iüzık 

* 

ı8.4G Çocuk 
saati 

Çocuklar 19.15 
için müzik 

19.10 Jl:ıberler 

19.4:.ı ~'lüzik 

20.15 R ı~lyo 
gazetesi 

Müzik 
Kon~ı;:mn 

l\ıtüzik 
İlk olarak profesör İı:;maH nanlar ~:esikaJnrile birh.kte Bahcekapı Taş handa üct.incu kat""' ı.s-

Hakk1 Bnltacıoğlunun yudt~ tcıııbul Büromuza ve tnşradakiler de>gruca Eski.c;Phir Ş .. ker Fanrıı: - 22.30 Haberlet" 
kafa tamircisi isimli esf'ri s.::ı.h· sın.Lı müracaat edrbilirlı!'r. Yı:pıl acak imtih::ın -rıetit'e<·ine göre 2.n H- 18..30 I<onP.ş.ına 22 .. F; Müzik 

20.45 
21.10 
21.25 
21.45 18.00 Pıcıgıam 

ıb.03 Mil. ik 
J.ıUzik 

neye' koymuş ve bunda çok mu- rada:n 5 l.ır;);ya kadar ycvıniye Vı;!'r•lecektir. 18.45 l\1üzik 23.25 Kapanış 
vaffak olrnu.ııtıır. !ııc:ı:ı;maaıilıır::;;~:;:ıi~;:ı:ıc.iı~:;;:.~_.!!B:cs:m:.:-ıımı:emı::z;~::a:lii'. .. ··-------------

H:ılkevi temsil kola eski ele- ı ı 
manlanndan mahrum olmakl:ı. O A 
berı<bcr yerine müstait gençlPri 
bularak lıasıl olan boşluğu bu 
suretle rlol·lurmın:tur. 

tnd:'i bir konferans \'erecek ve ff'm- =============== 
25 Şubat 941 

Açılı, ,,. 
kapc.r.ı~ il 11ubemiz (Sa~dM Perdesi) pıyc

ıni temsil edecektir. 
3 - 1/~/lS-:11 t"Um:trtest akşamı 

aat (20.30) da Konya 'l"{'bu sa-1 
ın O.c;n1an Şevkı lfluda~ (Dılrnciii-[ 
ın zuhuru. mucad"l~ı ve aKıbfolı) 

~vzuurda bir k rer!\ns verecc-k 
e temsil ş.ub'°miz (Sndet Perdf"!':ı) 

ıyes'ni tPtl\Sıl ed('("eklir. 
H~ Ut toplarıt·:ıın ru. ar~lı giri' 
arUarının E\limiz t.;.. ·osundan alın
ıss.ı rica olunur. 

Konferans 
Eminönü Halke'linden: 

1 - 27 ~.,a,t perşembe gunti. s.aat 
18) de Evimiz salouunda Ord. pror. 
yın Dr. Akil Muhtar özden ta.ra
ndan (Ahl:lkın frnnt es~sl..'lrı) 

le'\'zuunda bir konferans verilecek-
1 

••• 
2 - Türkiye Sanat Mektepıe-rl 

ıezunları cemıyetinin seri korıf!"

anslaruun üçuncu~u 28/Şub:ıt/194.1 

uma günü saat ll8.30) d:ı Lokmnn 
ekim tarafından ver~lecektir. J\.fevzu 
HE'kim gelinceye kadar hagtalara 

oe yaııınalı) dır. 
HtT ıki konf('Tan.cıa ginş 1J1Crbesttir. 

Davet 
Be,iktaş Halkevindcn: 
Bu yıl Evimizin kongre ı;enesi ol· 
$.n((:ın a.şagıda yazılı Uırıh ve 
ı.inlerde fUbelerimi1Jn tOJJlatıtt ve 
eçimlcri yapılacö&.hr. Evımiz ko
a.itelerinin toplantı ve secim gunlr.i 
,ağıda gö.stffilmiştir. Say Jl aı..amı

bl bu günl rde evimit.:e te;,rifleri j 
ica olunur. 

Şubesi 

)il ve Edebiyat 
iosyal Yardım 
'}öst.uıt 

\r 
;por 
faik d..-shaaelerı 
.<itap..."lllra, 
'>tüze 

Tarih Saat 

4/3/941 17 .30 
5/3/041 17 
51':tDH ı i .30 
ı>ı.l/941 1730 

12/3/19H ıs 

12/3/1941 ı7 

4/3/194ı 18 
5/3/1941 ı8 

- Sen bilirsin arkadaş! 1 
O akşam bütün uş:ı'dar bir 

oraya toplanmışlar, bwm bakıp 
giiıüşüyorlardı . ı;, cialalığlm • 
dan oohsediyorlardı. iki aydan
beri yatmakta olduğum tahta 
karyolanın içc-risinc uzandım .. 
Mösyö sabahları r-rkenden kal • 
kıp işine gittiğinden b!>n ondan 
daha evvel kalkmak i~in erken· 
den uyudum ve güneş doğma · 
dan yatağımdan kalktım. ( >''.l.k 
dairesi evden ayrı olmayıp en 
alt kattaki ta vıı..'l arası u,;cl,Ja
ra tahsis edilmişti. Taş me.-di . 
venlerden avlıya çıktım ve so -
kak kapısının arkasıııda mö~yö
yü beklemeğe başladım. Bıraz 
akit geçti, yukarıda ayak ses
leri hasıl oldu ise de aşağıya 
inen olmadı. Belki mösyö bugün 
tşe gitmiyeccktir mülhasasiyle 
odasına kadar gitm~i muva 
fık buldum. Madmazelin yat • 
makta olduğu ikinci kata çık • 
bnı, öteki merdivene sapmak ü
zere iken madrnazel gecelik 
gömleğiyle odasında.;ı ~ver : 
di, evveleınirde benı gormedı, 
ben: 

- Aftııderinjz ! Madmazel pe 
derinizin yanına gidiyorum. 

Deyince her zaman benden 
ürken kız iki ellerişle yttzilnll 
lı:apıyarak : 

- A, A. .. Bu ne teriıiyesiıı 
bel:ifl Ru saatta buralara çıkı· 

DAVETLER 
Davet 

f'. MütUld.ıımı;?ni!;y:ııdett: 1 
İ>tanbıı!da bulwıtluğu anlası

lan Sihik~ ceza hakimi Emin 
Uncuo-,tlunun memuriyetimize 
müraraati. 

Korıgereye d~vet 
Kı"ıluy Cemiyeti Satıyer Şii· 

besinılı>t: 
Şt:Mınizin yıllık kongresi 

2 IJil' 1 pazar günii Mat 14 
de Bb•likderede Sarıver Halke
vi 831.;,,ımda yapılacaktır. Sayın 
azam>:llıı teşrifleri rica olunur. 

Do!·torhıra davet 
Türk J!ikrobiyolcji cemiyc-j 
~ .. 

27 ,şubat/1941 perşembe gü
nü 8aat 18.30 da Mikrobiyoloji 
enstitiliılinde yapılacak toplan
tıda ·~ı.terilerin oksidasyon 1 
ve redülteyonu hakkında,, Dr. 
ömer Ö:r.ek, "Bakterilerin kü
kürtlü müvellidülma ve endol 
teşki~ hakkında,, Dr. W. Sil
berstcin "Lekeli tifo tcı<hisi 
hakkında., Dr. Necmettin Çlker 
tarafından tebligatta bulunula
caktır. Muhterem meslektaşla
rın ~rifleri rica olunur. 

Elektrik tesisah 
pratiği 

Dahili Tesisat 
A$3nrür Tesisatı 

MoL«-:r Tesisab 

(Çıktı) 

(Çıktı) 

(Çıkıyor) 

Vilfıyetlt!'re tevzi edilmiştir. 

Aft kara: Akba, Ha,et. 

letanbul : inkılip, 'Ordversite, 
Remzi, Hüseyin, Ha
lil, Çığır, Serci1adis, 
Haşet. 

hr mı ? Herkes odasuı.a girip 
çıkacak. 

~YLAR GEÇTiKÇ 

--------1941. IK~AMiYELERİ-

T. İş Bankası 
1941 Küçük 

Tasarruf Hesabi arı 
1 iKRAMIVE P .ANI 

ı adet 20<l0 Lir..W.: -· 2000.-Lira 
3 > 1000 > - 3000.- • 
2 > 750 > - 1500.- > 
4 > 500 > - 2000.- > 
8 > 

35 > 
80 > 

' 300 > 

250 > 
100 > 
50 > 
2{) > 

- 2000.-. 
- 3500.- > 
- 4000.-

- 0000.- > 

Ke ·i.delı~ı: 4 Şubat 2 ?\tayı::, 1 Ağus~ 
tos, 3 !ki~ ~Jtcc:r~n f r ';Jer· Jc y:ı.pı~ıı: .. ...___ 

Londra 
NC'\j·<ıı·k 

Cen vre 
.o\ ti na 
Solya 

Mncirid 
Bt•lgı-ad 

Yokolınnıa 

Stokholm 

Sterlin 
Dolar 
isviçı-e t1ıc 

Drahmi 
Leva 
PP·.cta 
Dtnar 
Yen 
ı~viM"e kror 

5.24 
ı29.20 

29.98 
0.9975 
1.622~ 

12.9a75 
3.17~ 

31.1375 

31.005 

Erg~ nı 

Eshtm ve Tahvllit 

20.- 20~ 

ıo:;2 fia:rinc 

1 tohvıli 60.- 60.-

YIK CILAR 
KAin bulunduğu mahalde inşaata 
bnşlanı::.ı-..ğı irin a.h'":ıp bir kah
ve dükkftnı yıkılıp enkazı satı

lacaktır. Kiremit, ccmlar, tah
ta kapılar ve çer~·cvelcr ye
niden kullanınaya müsaittir. 
Bir miktar tuğla da vardır. İs
teklilerin "VENi SABAH,, ida
re memurJuğuna her sab.'..lh 
aaa.t ondan on ikiye kadar mü ... 
rııacaa.UarL 

r "Veni S::bahJn,,"" 
ilan fiyatları 

Ilı. 

BaşLkmaktuomrak 750 
Bil'inci sa.yfada san timi 500 
İkinci ,, ,, 350 
Uçüncü ,. ,. 300 
Dördün •ü ,, 

Beşinci " 
Altıncı ,. 

" .. .. 
100 

75 
50 

• Diyerek odasına kaçtı. Oda ka 
plsını hiddetle kapaJı. Sanki 
ben ondan hazzctıni~im igbi bu 
budala kız da benden kaçıp du· 

çalgıc ıın seya 
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a 
ruyordu. Üçüncü kata vasıl ol- lı•r.sı••••=ı:~ö~~~:!!'.::;;;z:== 
dunı. Alösyö ile madamın yattık Sen ne terbiyesiz herif imişsin! olamıyacağından nac:ar P" • • 
lan o<layı biliyordum. Kapının Çık dışarı diyorum. talonu ayağıma geçirdim. Pal • 
tokmağını çevirelim, kapı açıl·' Dedi. Naçar odadan dışarı toyu giydim, kW1duralar zaten! 
dı. El'au uykuda imişler. geri çıktım. ayağımda ol<luguıı<lan uşakla · 
dönmek üzere iken mösyü ya Bu miinasc':ıetsiz adamın evin ra: 
taktan ba.~ını kaldırmadan: de bir gün bile durınamağa ka- ı - Adiyö, aı llk ben gidiyo· ı 

- Lora kahveleri getir! rar verdim. O niyetle a.~ağıya, nım. Bir daha buraya gelecek 
Dedi. Mösyö beni hizmetçi indim. Pılıyı pırtıyı toplamağa değilim. Benim gibi bir budala 

kız zannetmişti. Ben: haşladım. Alfredin tesadüf et- daha bulabilirseniz istediğiniz 
- Lora burada değil, mösyö tiği şato sahipleri ile bunların gibi kullanınız. 

isterseniz söyliyeyim. arasında ne kadar fark var Dedim. Heriflerden biri: 
Dedim. Mösyö hizmetçi kı • dı. - Arkadaş burası Cenova ... 

zın ince sesine mukabil kalın Bir an evvel Napoliye git • Sonra sokaklarda açlıktan ölür-
bir adam sesi işitince yataktan mekten başka çare yoktu. &ni 1 sünB.ı"r dı"g"erı· de·. ı 
başını kaldırdı, karşısında be- yol üstünde buldukları için adi' 
ni görünce: bir serwri, kimsesiz çıpaçul - Hay budala hay! Hanr 

- Vay utJınmaz çapkın! Ya • zannetlip hakkımda pek bayağl J ekıne;'i bırakıp da savu~-nak?' 
tak odasına girilir mi imiş? De- muamele gösteren hane sahihi·ı Zahir senin kanunı bedahva dol 
fol dışarı şimdi kafanı kıranın nin bir an evvel verıni& ol<lu0J yuracaklardı de~l mi? 
budala! eski elbiseyi arkama giymek Dedi. Ben şu kötü heriflere 

Dedi. Bu gürültüye madam bile istemiyordum. Fakat he • bir şey söylemedim. Odadan dı
uyandı, benim habersizce yatak rif eski esvaplanmı bir yana at.. ııarı çıkbm. Merdivenin üst ba
odalarına girdiğimi anladı, o da. brınış, o garip, adama benze • fililda hizmetçi Loraya rast gel
o kadar hiddet etti ki tarif e- miyen kıyafetle hanesinde bu • dim. Kız bana: 
demem. Ben: lunamıyacağımı söylemiş, bir - Seni mösyö çağınyor. 

- Mösyö! Size bir şey eöy • eski palt<llliyle uzun pantalonu- Dedi, ben. 
]emeğe gelıniştim. nu, ayaklarıma dar gelen yan- - Ben artık gidiyorum. Mös-

Declim. Mösyö bütün bütün fi. la.n delik, ökçeleri kopuk potin- yö ile bir alış veri~im yok. Bun-
tili :ıldı: !erini bana vermişti. Sokaı!a bü- dan sonra beni aramarun. 

- Daha söylüyor musun ?I tün bütün çıplak cıkm,k kabil Dedim. Lakin kı• ~ 1
• h;r 

defa mösyöyü görıneklii;im la • 
zıın g ldi,:;ini, bilalıaı·c uşıı.kı.ır· 
dar b ri bır IJCY aşırıp benim üs· 
tüme atacağını. bu halde beııim 
için pek iyi olamıyacağını söy . 
ledi. Kızın da hakkı vardı. Bir 
hırHız gibi, evden kimseye gö -
,-Unmed~n •avıımak pek mün:ı • 
sebetsiz ohcaktı. Titiz mösyö 
sonra benden şüphelenecek, ö
tesini berisini a~ırıp ıışırınadığl
mı anlamak için kö~esini buca
şcy .çıkarsa: 
ğını, sandıklarını ve scpetleriııi 
arıya~" ktı. Bu sıraila eksik bir 

- t1te o haylaz herif eşyamı 
çalıp savuşmuş. 

Diyerek beni araştıracak. O 
zamana kadar Napoliye vara • 
mazsam beni polislere yakalat • 
tıracak ;di. 
Loranın dediği gibi uşaklardan 

birinin aşırması ihtimali de 
vardı. Mösyö sorduğu zaman he 
rifler bu sırkatin benim tarafım 
dan ika edildiğini utanmadan 
söyleyivereceklerdi. Hazır he • 
rif de beni çağırmış ;ı.:en yanına 
gitmek daha evla idi. Hizmetçi 
kızla üst kata ı;ıkıyorduk. Kız: 

~AT l!N1 

~--ıml!!--ı;ı:;;as:maill!D!-. .................. . 

TÜRKfVE CÜMHURlYETI 

ZİRAAT BANKASI 
Kmuluş tarllıl: 11188. - 9 •"5i: -- -r.ı.. - (loa ,,. 

Ajıım adedi: 365 

Zlral ve Tk:ııat-t her nw-ı ba•ka ~oteleri, 
Para blriktlrenkn 28800 ..._ .........,..-1)"9 .....,.,...... 

Zi1·tıat Bankaı;ında kumberaiı .,.. ihbarBlz tawrtıf t : ' ' ne+ en 
... 50 lircsı bulun=1'ıra ııeoed.e 4 dete çeirllecek kur'a ile ~ki 
pl5'1a göre ikramiye dap..,.\qcaK.tU'; 

Liralık i.000 Lira 
4.BOO • 
l.200 ,. 

4 aded ı .000 Liral~k 4.000 Llra ~ 100 .Ge-11 iO 
4 • 500 » 2.000 » 120 » "° 
4 • 250 • 1.000 ,. 188 ,. 20 

40 • 100 » 4.000 • 
• 

DiKKAT: Hosaplarındak! paralar bir sene içiı>de 50 liradan aşaltı 
düşmiyerüere ikramiye çıkt..ılı!.ı takdirde % 20 fazlaai~ verileoektir. 

Kur'alar senede 4 dci'w'l Eyliıl, 1 Birincikimıa, 1 Maııt ve 
l Haziraa tarihlerinde çekilecektir. 

Maliye Vekaletinden 
Dantelsiz bir kuruşlukların tedavülden 

kaldırılması hakkında ilan 
Danteısir; bir kuruşlukların yerine dantelli bir kuru,ltıklar darp "" 

piyasaya k3fi miktarda çıka.cıl.rnış otduğuada.rı dı.ı.ntelsiz bir kurutluklart11 
31/Mart/04 ı tarihinden sonra tedavülden kaldırılması kararlaştırılmıştır· 
Dantel.!AZ bir kuru;o;luklar 1/Ni5au/94ıl taribinden itH~nren artık tedavül et
miyecck ve bu tariht<'n iObaren anC''lk bir sene müddetle yalnız mal san'" 
dıklarilc Cümhuriyct f\Icrkez Bankası şubelerınce ve Cümh.urı~t Mcrke1 
Banı::;ı.::a şubesi bulunrıiayan yerlerde ZJraat Bankası subeJ.erince kabul edl
lebi leccktir. 

Elinde dant.ebi.% bir kuruşluk b\lluoanlann 9unları mabandıklt:ırfle 
Cümtıurıy~t Merkez ve Ziraat B::ı.nkaları ıubelerine tebdil eitU·melerı ilAI 
olunur. c9035> cl2523> 

Enıekli dul ve yetimlerin ve askeri 
malullerin nazarı dikkatine 

Emlak ve eytam bankasından 
1-I.ıaşh.rını bankoıınızoı tt mli.k ettirmek st1retJ' • alan emekli dul ve ":/<>'" 

timle .. in 1-Iaz.iran - A;..•ıı;:.tos 941 uç aylıklarının tediyesine 1 Mart 1&41 tarı

hınd.:u itibaren başlanacaktır. 
1 - Maaş sahipleri tcmHk WJuarneler;i için ellerinde bulunan bir de'lrf 

evvel bankamızca vcrilnı.iş hesap pus~alarının alt kL<smında yazılı gün '16 

sa:1tlerd.e fotoğraflı nüfus cüulanları ve resmi senetlerile birlikte bankıunıZI 
mtin.:ı.ce'.1tltı.rı. 

2 - l\.lezkU:r pugulalaJ'da tıed.cye gün ve saati ,e~ıbnamış otı:ınıaı· w-rt8 
bunhıra .ıit maaş sahlplerinin 1 M.art 19·41 tarihinden evvel bızzat ı;e'j8 
bilvaf>ıta bankamıza mi\racaat ederek gün ve saaUeritıj ötreruneleri. 

3 - Askeri ma!u1Jerin müracaati ı Mart l!M-1 cumartesı gilnü saat 8 

den on ikiye kadar kabul c-<hlc<-'eK.tir. fiof'T' han{!l bir karıı;ıklıin mahnl kul 
mamak ıız~re ınaı müdürlüklerine nazaran müracaat sırası af&iıda göt'" 
teril:m~tir: 

1 ].fart l-941 tarihinde saat 8 il§ 9 ara~ında Emin6:ili ve BeJiktrir 
s~at 9 ill 10 arasında Fatih, saat 10 He 11 arasında ttsküdar ~ Kadıkö1r 
saat 11 ile 12 arasında Beyoğlu, Eyüp ve diğer mal mildftrlilldıerinde k3:" 
yıtlı ~~keri malfillere tediyet yapıl~c~ktır. Bildirilen giı:ı ve Matten ..on18 

vaki olacak müracaaUar diğer maa:,; ~abipleri gibi muameleye tlbi tutu).at-f.~ 
ğı ve 1'0<llÜllC?rin nüfus tezk.erclerile ıkrami.ye tevzi cüzdanlarını b.ırliJdt 
getirmeleri ilôn olunur. (1250) 

Darphane ve da1nga matbaası 
müdürlüğünden 

Fn.brihamız elektrik i:;l<:rinde istihdam ediln:ı.ek ttzeı"e elıliyctnarnc1 
haiz bir clelctrikc;i alınaccı~ındnn talip olanlann 1/3/941 tarJhinc kadar Jdfl 
reye müracaatları. (1437) 

Kuleli Askeri lisesi müdürlüğünden 
Kuleli Askeri lisesine girmeğe istekli olup t..-ı l~rala.rd:a wubeleı e, f~ 

tanbulda da. dogruca ınektebc murac.·.1at etmiş olanlardan sınıflarında ti<"' 
nekliği olmıyan bütün girme şartlarım haiz bulunun ve ayni zanınnda girıf 
evrakını tektmmüı ettirmiş olan isteklilerin iıntihanları yapılmak üzi>

10 

7 Mart 941 cuma günü sa:ıt 9 da Kuleli lisesind<> bulunma1:ırı ve bu t.ll--r.tt 
na~k ~ptr bulunmayanl:ırın h:-ıklnrını knybedeceklcri ilan olunuc. (14~ 

-="-~cc.:.:.====:.:..================:::-:.--;:;/ 
Sahibi: A. Cem a!C'ddin Saraıtoglu 

Basılrhğı yer: (H. Bekir GUrsoylar 

- Sabahleyin müoyö ile ma
damın yatak odasına mı gir . 
din? 

- Evet, mösyö beni bir azar
ladı ki. 

- Hakkı var .. 
- ~iç1n? 

Y...ı.tJ.k odasına girmek &· 

yıptır. Hem evvela kapıyı vu • 
rurlar. 

.ı\:a pı açıktı. 'l'okmağı <;e • 
viı !im açılıverdi, vurmağa ha
cet var mı ya? 

Yok sen ona bakma! Kap1 
arkasına kadar açık olsa biie 
evvela elinle vw-acaksuı. !Çe 
riden: 

- Gir! 
Dediler mi içeri gireceksin .. 

Böyle şeyleri hiila öğrenemedin. 
Mösyö sana pek çok kızıp hid •

1 
detctmiş. 

- Kimin umurunda.. :aundan 
sonra bir saat bile evlerinde du

rursam bana da mösyö Freclricb 
Şuller demesinler .. 

Kız güldü: 
- Sen mösyö müsün? dedi. 

Hiç mösyö uşak olur mu? 
- Ben buraya ıeyık diye gel -

medim. Zorla beni ıeyık yaptı • 1 

!ar. 
Bu muhavere daha devam e

decekti. Fakat üçüncü kata, ma 
dam ile mösyönün kabul salo •

1 
nuna çıkmıştık. Lora salonun 
kapısını açtı: 

Neşriyat Müdürü: tı.•ackl Çet;,, 
ve Cemaleddln SaNÇOOlu ma.tba.ası) 

- Haydi içeri gır. 
Dedi. . r-
Şapkam ba~ınıda idi. Ev ıÇ 

risin<le şapka ile gezıneZ'JıF• 
Şapka baı;ımızda olduğu zııırıFıı; 
mösyö, m:ı.dam yahııd madfl'~7 

.• 
le tesadüf etsek derhal çıkıırı~ 
dık. Bu da hane sahiplerine J<ll. 
şı bir nevi hürmet ve riayetfll 1~ 
Halbukı bugünden itibaren l\i 
uşıklıktan çıkmış, yine C;5 

mösyö olmuştum. Bunun ıc•~ 
hane sahiplerine riayete ıncc~~t 
değildim. Şapkam ile berıı 
içeri girdim. 

- Sabahlar hayır olsuJI· 
Dedim. l 

Mösyö ve madam esvaplıı~U 
giymişler, çay içiYQrlar. so., 

0
. 

kızları da pençerenin önünde • 
turuyordu. Mösyö benim od11gıı 
dan içeri şapka başımda ~lddeJl 
halde paldır güldür giri.şifll J<ııl 
biraz alıklaştı, madam ile öıl' 
suratı ekşitti, hiraz sonra ırı 
yö: 

- Bu nasıl geliş? 
Dedi. ., • ...:! • 
- Gelişimde ne var?~-. 

ruzda diz çökecek değilim ya · • 
- Terbiyesiz başından şııfdi· 

kanı çıkar. Sabahki halin n~eJI 
Yatak odasına haber ver!ll ı1' 
girmek! İkinci katta J<ızlfil.:.,,. 
rast gelmişsin, bu ne sea%~ 
!ık ? . • 1J(jf) 

(Ar.kası 


