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Her yerde 

Alman anın· askeri Y u ar 
kud etine dair 
.ı\lnmn ordusuntID bııldln 

~'tnetı ile takdir edilmesi Al
blanya lçin de bn.yırlJ octice-
1'..,. 'crooeğiııdc şübhe yoktur. 
lln surette fu.zla tlınldlerln so
beb oldub"u coşkunluk vo faz. 
~ hırs süld'uıct )>ulur, bir 
'"'dal ve m.üvazene hwrule 
tetir. 

__ _J 

~: ll~yin Cahid YA~ 

~ ()Vyetler Kızıl ordusu· 
~ nun organı olan l\ızıl 
. Yıldu:'dn Alınan ta-
~esine dnir ne.<jredilen bir ma
~e ~ok dikkate oayandır. Mu
d triı·, Napoleon tarnfından 
~ınanı bir muharebede ez

ltı.ek yolunda tatbik edilen tar· 
~ 191 • 18 hnrbinde muvaf· 
.akıht temin edememiş oldu
~llu haurlattıktan sonra bu· 
~U harbi göz ônUne alıyor 
Le ınevcud rernite nazarım, böy
~ bu- harb tarzının muvaffalo
te~c tatbiki biç kabil olanuyn
~ .n~ticcsine varıyor. Rus ınt~
~nne göre, yıldırım harbı· 
tı.in muvaffak olabilmesi içın 
M~,,an kuvvetler arasında çok 
"Um bil' fark mevc~d ?lın~k 1 
e muharebeyi ınevzıleştirebıl· :ek lazımdır. Bu yapılsa bile 
~bın tek bir darbe ile nihayete 
lıt cği muhakko.k değildir. 

Uharnr, harbin başlangıcında 
~tnanların yıldırım harbi usu-
l'le muvaffakıyetler kazan • 
~ış olduklarını biliyor. lt'akat 
f \1 rnuynffaJnyetlerin nihai za
a~ ~emin etmekten çok uzak 
Qı '.Unu saklayamıyor. Rus 
t-.~hnnirinin kanaatince, Fran· 
~ın çarçabuk mUnhezim ol
~aı askeri bir ına.ğlUbiyet de· 
il, dahili bir ziı.f eseridir. Al-
~lar muvaffakıyetlerini yal-ı 
;; askerl üstünlükleri ile tc
l:,!'l etmemişlerdir. İşte bu mü
"'lll; lZa1 r dolayı iylc, Sovyet 
flJ keri mütchas o.;ı her görülen 

Ayasaranda işg 1 
edildi. Erg irinin da 
düşme üze e 
<;»lduğu bildirif yor 

Atina, 6 (a.a.) - Ergirlnhı 
pek yakında Yunanlılar tara -
fından zaptı pek tabü ola.,:t 
bütün ltn.lyan sağ cenahını saı
yıflatacaktır. 

Yunanlılar Ayasarandnya giJ'o 
miş bulunmaktadır. Ve E.rgirl 
ile sahil arasında Delvtno §Chri
nin pek ynkınınc!adır. 

Merkez mınta.kasında PiremJ
dl bölgesinde Yunan kuvvetleri, 
rical halinde bulunan İtalyan • 
lnrı taciz etmekte ve geri itmek
tedir. 

Ergirl tahliye edildi 
Atina, 6 (a.a.) - lt:ılyanlar 

son 48 sa.at zarfında Ergiriyi 
yavaş yavaş terketmişlerdir . 

Atinadan bildirildiğine göre 
Erginin tahliyesi dün gece bit
miştir. . 
Arnavut.hık petrol rnıırtaJmsı da 

tehlikede 
Atina, 6 (n.a.) - Şimalde Yu
nan ileri hareketi Dcvolcvl ile 
Skumbi nehirleri arasında kA.iıı 
Arnavutluk petrol m.ıntakasmı 
tehdide başlamıştır. 

Bu petrol mmtakası, İtalyan
ların elinde bulunan yegane pet 
rol havzasıdır. 

Atln:ı, 6 (a.ıı.) - Atin.o oıjansı bil
diriyor: 

Romn - Bari radyosu Yunan cır
(Sonu sayfa S sUtun 5 de) 

u korkordnc taklide Jealk· • f • 
~YJ.rnk tcdkik ve tenkid ıu- ga.nln SlYQSe l 
'llYlc hn.reket edılmcsini fuvsiyc .,..-=-=caa--=----·-=
~~ 1 
de Bundan bir kaç ay evvel, hiç ay dzn [ Q nzgor 
ll!·askeri bir mütehassıs olma-_,,,..., ________ ..,._ 
lıl{lınız halde, bu sütunlarda 
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Mareşal 

Badog o 
---------------i 
ltnlyanlar sebab 

olarak m reşahn 
i h ti y,a r lığını 
göstariyorl r 

• 
Ronı.a, 6 (a.a.) - D. N. B.: 
Mnreşal Badoglio talebi ~ 

ıine bir kararname ile genelkur
may başkanlığı vazifesinden at
l.cdilmiştir. 

Diğer bir kararname De genel 
tmmay başkanlığına general 
IJgo Kavellero tayin edilmiştir. 

1 Mar.ı Badogllonnn ve 

übayaaşı 

ya ın a ha 
Ekmek f igaf larında da bir 
mikdar yükselme olacak 

mtlri1metin butday, arpa, 
çavdar ~·e yulaf mevcuduna 
vaz'ıyed ctmesiue aid kararın 
ilim ~rine viU\yct bu husus
da derhal faaliyete g~.miştir. 

Ziraat Odası ve Ziraat Mü-
dürlüğü mütehassıslarından 

mlirekkeb bir komisyon dUn 
derhal teşekkül ederek faaliye
te bqlaınıştır. Komisyon, be
yannamelerle bildırik~elt buğ
day, arpa, çavdar ve yulaf 
toklannı birer birer tedkik 

(Sonu sayfe 2 sütun & de) 
~ ıtavene.omuı tııl'cemei. baB 

Roma, 6 (a.a.) - Stefani a
)msı bildiriyor: 

Bugün 69 yaşında olan ma-1----------------------
~ Badoglio da.ha pek geııt} 
Dre.n 1896 Afrika harbinde ve 
mıha 10nra 1911 Trablus mu
harebelerinde temayüz etmiş ve 
Ohan Harbinde büyük bir 88· 
keri eef için lAzım olan vasıflan 
haiz olduğunu isbat etmiştir. 
l:taıya • Avusturya c"bhesindeki 
harekft.t MDBsmda H. ay muka-

GA 
T 

• ? • 
vemet eden ve Gorizia şehrini • k d k · • · k ) d d " 
kapayan Sabotiııo dağının zaptı rıa e onya omıtesının uru uşun an ort 
Badoglion:uzı en m~~~r muvaf- yıl sonr Osmanlı hükumeti Yenice 
tnkıyetlenndcn bınnı teşkil &-

der. Bu dağın alınmasından btr vak' asile komiteyi tesadüfen nasıl ~şfetti? 
gün aonra şehir de dUşmUı;tür. 
:!917 senesinde başkumandan __ 9 _ 
general Diaz'ın genel kurmay 
Dtinci baŞkanlığını yapını.~ olan Makedonya komltesinin tee· 
mareşal. nihn! zaferin hazır- kilatlanma.sı bütün Maka -
lnnmasında ve bl.tbikinde bUyiik donya köy ve kasabalannı w· 
bir hisseye maliktir. MağlUb hatta dağlarını sarması çoı. 

(Sonu sayfa S ıDtun 4 de) sürmedi. Bir ka~ sene jçinde, 
komiL, Makedonya.da vergi 

YAZA/\.': 

A. N. K. 

~111 tezi müdafaa etmiş oldu- Mo kova Uzak Şarkta 
tıs muzu okuyucularımızdan bir Japonların yani faali-

ha~~~ti~~:i ~:tı~1:~1rim~~ yetini tammıyor a ç 1 k a n ş a u i a 1 a r 1 n 
~ran, Almnn ordusunun in· -o-- Jf 

tarheden, Bulgnrlnr arasında 
niza ve ihillft.flan ball~tmek su .. 
retiyle adalet tevzi eyleyen, te
sis et1Jği beke ile ınulıtelıf 
noktalar arasında gWi posta
lar işleten, her tarafta hazır ve 
nazır bir icra. kuvveti haline 
geldi. Bu ~ sözünü ye· 
rine getirmek ve istediğini yap
tırmak için en elverişli köylüler 
arasından devşirme usulüyle 
alı b silfı.lılandırdığı Bulgarla.F, 
çetelere aynlmaktn ve bu çete
ler .U:akedon}".ı. komitesıwıı or· 

dusunn te_ekıl ebnekteydi ~~~S:~i 
Komitenin esası '-'tm muha .. g 

)' ~ kabul etmeyen mükemmeli- l.1oskova, 6 (a.a.) - Reutcr: k a ' . '' 1 e e s a 1 y 
ctı, intizamı, cesaret ve kah· Sovyet Rusya büyük elçhinin Ja- ~ ' 
~anlığı ile bcı·abcr, Alman pony:ıya, <Rusyanın Çlıı'e karşı ~ rz.:1,----------
Q\~~u nih~yet insanla:,d!:n urun değişmemiş olduğuna> dair 7ap ~ 6 (&.&.) _ 1e:ra Vekilleri heyeti 
tlıek c tkeb bır ordudur. - Butu.n mış olduğu beyan:ıt, Rus - Çin mO- "'"'-·"'·•~ buwlwndftı un...- hıuY.dav fi-.-fa,. .... _ 
t' anık tertibabna ragmen ış .. nııscbcUeri liııkıtında dört aydır 7'R- __ ..,,Ki e.-..aa. • ._.,...Qll """6 '"' J---· 
~~~C:~er gene insanlardır ve bu pılrnıı; olan ilk bcyanatbr. 1 m. yapalaıı fiyat ır;amrw dola.yıııl,yle eeker f°ı·· 
.~ar da bütün dünyadan ay- 1 yatıamım da artbn1acağı husns:anda yanlitJ 
tı :Yaratılmış her knvmin Us- Bu beyanat, Son zmnnnlnrda Rus -

Anadolu Ajium, fl8ker' tiya.tla.nna hlt.blr 
mm yapılması mew;uu bahsolımı.dığım, al§... 

kah makamlardan yaııhı.1ı t.J.l ıJdkaia. atfen, be-

ya.na mezundur. 

faza.ya, sırrı muhafaza yemine, 
yemin ise son kuvvei müeyyide 
olarak ölüm cezasına islinnd 
ettirildiğine göre, esasen hü
kftm.et konağındaki havı kaç
mış kırmızı kadüc koltuğunda 
uyumakta olan Osmanlı hiikfı
meti, senelerle, kendisini u~urt-

Sonu ınyfa 4 sütun 1 de Yinu ... b' .' t'sn"~ mahlftk de- Jnpon mümıscl>etlcrinln normalleş- ! Wr S6hab hasıl olduğa aalaşdmaktadır. 
,ı:., 1 _.." ırcr ıs ı .... . . u · \..._ t>•<QjrJer. Bir kere daha sarih mcsi içın sartediıı:ıı~ olv.n g:ıyre erm ııı.ı ___________ , ___ _.._, ___ .... ________________ ~ --------------------------
~~ ~n~~~~hl~~s~~~ım~~~~-------------------------------------- SABAHTANSABAHA· 
~an Ördusunun kıymetini az nnı tazammun etmemekle beraber T . H b c b A Ati . 
~??'.inek Ve göstermek maksadı- Şruıgıı!şekÇ~ük~l eRti taradfınt1~8!.~ orınoya mu- ,~-.- ar -..ııııııı..~ enu ı as 
~ takib etmiyoruz. Fakat bu or- ııil edilen . ın •. e ~ os u ....... UA • 11 Ya b' y ./ ki b 
~~n1::~!~~P~~~?k~::ynJ~~ ~~~r~:~d .. ~=:;ıe=~~;:e: azzam bir · Vazı·yetı· de -:zinde bir ra • 8 Şunun 8 101 ana 
dUnYnyn dehşet salmağn kabi- tedir. 

t~etU, harikulfı.de bir ha.rb ma- Tokionun N~ hOldlmetil~ ahi- h hu•• cum u· de n i Z h ar b i v e r ' y a c a n 1 m 1 a 1 ! kınesi hnl'nde telakki etmenin ren yapım~ oldugu muahederun ö- ava ltalyan ordusu 
~k rnüba{iğah ve yanlı§ oldu- ~cü maddesinde bu muahedenha - - • --
~u Ve bu telakkinin her mem· asla Sovyet Rusyaya kar~ bir hare- müşkül V8Zİy&tte 
1:keı için zarnr verebileceğini ket teşkil etmcdi,i, tasrih olunmak- ltalyan sillh fabrikaları 
tôy(emey· bir Vazife biliyoruz tadır. Bu madde me7.kQr beyanatın tahrib edildi 

• Otor·ıc1 sahibi bir Sovyet ehemmiyetini azaltmodığı gibi Japon.
'ılkeri 1müteha.ssısının ayni ha- yanın Rusya ile olan vaziyetini tesbtt 
ijkati izah etmesi ilri bakımdan cbnckteki arzusunu da deği~e - Londra, 6 (a.a.) - Hava ne- 1 
:f_~mmiycti haizdir. Bir kere, 'nılştlr. saretin.in istihbarat servisi bildi· 
~n doğruluğu hakkında da- F.cncbi memlckctl~den gelen n nyor: 
~ Çok kanaat hasıl oluyor. Son- Rus ordusunun naşiri efkArı olan Çarp.mba akşamı İngiliz 
}.~· Sovyet askerlerinin vıldının •Kızıl Yıldı.ı> ı;:azetet.indo neşrcdi- bombardıman tayyareleri To
~bine karşı hl<] bir endİŞe duy- len tclgrafiarn göre de bu iülMoa- riDodaki büyük silllh !abrikalan 
-..adıklannı görüyoruz. me, Japonlnrla Vang - Şing - Vat tb.eriDe muazmm. bir hücum 1 

h L_ ·-... mda esasen mcvcud olan mQna- yap-•01"''"dır En mühim hede-
.. .o izim fikrimizce, Alınan kuv- ... .... ~ ·. 1 
j;tıcnnin bUtün dünya,,, czebi- (8onu sayfa 3 aUtun ı de) fi gene devlete aid mHhimmat 
~ J • b.brikası teşkil etmiştir. 
~cği ve dünynyn hakim kesi- ~~~~~~~~~~~~ Saat 21 den az sonra bombar-
tnaeği kana.ı.ti gerek biu.at Al- ~ cbmana başlamış olan tayyare-

nyanın içinde, gerek Alman- ç o L A K )erimiz bu fabrikanın üzerinde t haricindeki dünyada ne ka- ilti aaata yakın bir mUddet kal- ı 
~ zara uğrarım dünyanın sul- ~lardır. Şimalden cenuba doğ· j 
~·kavuşması ve kUçük devlet- M o LLA ru uzanmakta. olan bir bina ta-
lı !n hayat hnkkına sahib olma· mamen alevler içinde kalıp kesif 

1
: 

<'i~~timali o kadar kuvvetlenir. - dumanlar çıkarmakta idi. Yan-
~ü herhnngi ·bir devletine- gm yerlerinde parlak ziyalar ' 
lab·c bütün dünyaya galebe ça- DUnyıının yetiştir- neşreden infilaklar müşahede e- 1 

~ ılccck bir askeri makinenin dilmiştir. Diğer bir pilotun ifa-
U:Ycudiycti dünyanın emniye- diği en kuvvetli ve desine na7.aran yangınlar ok~ 
f ı altüst edecek ve beşeriyeti • h 1• dar çok idi ki, bunlann ortasına 
~el~cte daldıracak bir funil hiz- en mahır pe ıvan düşen bombalarının tesirlerini 
lt etini görebilir. Bir devlet bu • . görmeğe muvaffak olamam.ış -
d llclar üstün şevket ve sn.tvctin- Namlan dünyayı kaı>layaıı br. Son t>c;>mbardıman tayy~ 
ı.:U istüade arzusuna dU§mCk· K ,, _ n __ A. d-'· 11 lilleri bu mevkiden ayrıldıktan yedi 
-.:ıın·~cnd.isini zor menedebilir:. oca ı.usu.ı.ıAn, ıUJ n dakika 'dd tli bir infilak j 

ıger taraftan, herhangi bu- er meydanında o.ğlatan bu 1 sonra fi e . 
~ bir devlette böyle ölçüsüz müdhiş pehlivanın hayatını M. olmuş v_e . yangın ~ şıd
e hududsuz bir askerl kudret Sami Karayel pek ya.kında. ga- detleruruş?r· Tayyare doner • 

.. ,,.temizde yn.za.caktır ken 70 kilometreden yangınlar 
Büseyln Oahld Y ~"iN ;;,.,..,~~;;~;;;~~;· ~~~~! görUlebilmekte idi. 

'8cınu 141yfa 8 IDtuD 8 de) 8 ·~· .., (Sonu ıayfa 3 ıOtun 7 de} 

• 

Yazan 
HiKMET ILGAZ 

Yunan taarruzU bütün şiddctilc 
devam ediyor. HarekAtın cereyan 
eWtı m.ıntakada kar yağrnağa baş
lanuşbr. I'o~adeUn L1lmalindcki 
sarp daglarm karla örtüldütü ha
ber veriliyor. 

Son günlerin en mühim haberi 
Premetinin z.aptıdır. Bu mevki 
cephenin mafsal noktasını teskil 
ediyordu. Görice, Epir mıntaknln
nndaki Yunan tR'1mızu muvaffak 
olmuş ve İtalyan orduları Arn:ı
vutlul<, tıududundnn otuz kilomet.. 
re kadar &eri 5ürülmüştü. Fakat 
Premetıye lstin::ıd eden Pindus böl
ıreslndcki taarruzlar siddeUi ttaı
,.~n mukavcmeWc karşılıı~ş ve 
bir aydanberi budud boyunda tı
k.anıp luılmı,,tı. 

Görice ve Epirdcki Yuıuuı ileri 
hııreketinin yavn~ yavaş Prcme
tiy1 rcriden ihata etm i ttnlyanla
n bu mevkii tahliyeye mecbur et
miştir. Bu suretle Görice ve Pog
radetten sonra hududun Qçünrü 
müstahkem mevki olnn Premcti 
de muharebcnhı bcşinei hnftasın-
da Ynnanlılarm eline ıecınli ohı-

T«· 
tıa!yonlnrm PremetiyI mUda. 

(Sonu aayfa 2 ıDtvn 4 de) 

'~--raaım----'------~.J 

Bir İngiliz ve Alman 
aillhh ticaret gemisi 

çarpıştı 

• 
Londra, 6 (a.a.) - Amirallik 

dairesi aeağıdaki tebliği neşret
miştir: Sonu sayfa 8 t!ltun 6da) 

Yeni tayinler 
Ankara, 6 (Hususi) - Hariciye 

Hukuk MüşavirLğıne Yüksek Ted
risat .l\lüd\iru Ethem lıtenemenciolı
lu tayin edilmilitir. 

Bundan bı\şka muhtelif makamlar 
arasında da fU tayinler ,.apılmıştıı: 
Dış Ticaret Reisliglne 1ç Ticaret 

Müdürü cavid ve .tç Ticaret Umum 
Müdurlüğüne Pııris Tıcaret AtaleSi 
<Aınıal Ziya; Bilecik kaymakamı Na
suhi Çcrluya, Çorlu koymakamı Mu
Uiffcr Erdei:e, Geyve kaymakamı Ha
fim Şileye, Şlle k:ıymakamı ths:ın 
Çatalcaya, Çat.'llca ltnymakamı ~al 
Bab:ıcskiyc, Babac:;ki kaymak.mı Na
mık Gcyvcyc, Başkale knymakamı 

Hasan Biredğc, Biga kaymakanu 
Fehmi Çıldıra, Bo~öyük kaymakamı 
Hikmet Dlgayıı, Hizan ka.:rmakamı 

Nureddin Sµngurluyn, .Alnnya k.ay
mnk.nmı Niyazi Hlzıına, SWlllUrlu 
lı:aymııkrunı Ad!.! Alıınyaya, Mülkiye 
Mfifettişi N~i r.o::öyiıi;e, Çıldır kny
mıık:ımı Şe!Jt ,\• rı vılayeti mektup
çuluğunn ı.. yin edilmişlerdir. 

Nikbin olanlar önünde insan eski sadrazanun 
bu temennisini izhardan kendini alamıyor! 

H ünkAr iskelesi muahedesine 
tekaddilm eden silnler ... 
Devlet &on dereoe ~ 

içinde, ycnlı;e,.ı dağılmı.ş; nizamı cc-
clld teşekkül edemcmia, mo.dahll iın-

ıctnı yok. Ruslıır &yanıyorlar. Z... 
ı:nnnm aadnıuımı padl~nhın )"aillnda. 
saatlttce ne yapocak1tınnı d~Qr... 
lcrkcn padJph artık hnre~ çekD.1-. 

(&onu .:ıyf-' ıUtun ! dt 

• 

" 



I 

' 

çum, Hindistan da 0 per 
kadım" denUen1 yani 
ç gDç" deline adık 

k lmtt srnıfın en iyi 
nUmunel rlnden biridir 

1 amus ve iffe bezir .. 
ganlannı sindirme 
zamanı gelmiştir 

a 
Bu adamın hum.ıs! hayatını ların içini biliyordu. Ve tıpln Kanun muhtekiri sUrgtln ce-

~acar anayil memle
ketimizde Almanyamn 

yerini tutuyor 

I 

anJamak 4:fn odamın sol tara- benim gibi, hiç biriyle tamamen zasına mnhk!lın iblliyor. 
itmda. taşlığa kapanan perdeyi uyuşamıyncak kadar fcrdiyet~i Yani vatruıdaaımn malına. lmst.-
1kiı.ldri-ıp içeri girmek ltızundır. olduğunu sezdim. "Kaçg()s,, ha- eden, onu maddi bir za.rarn uğ
Oraaı Begtın1 Ensarlnin daire- hatı bir kadın için ne kadar sı- ratan emtia dellilı, gıda mad
eidir. Şafud hizmetçileri ve ma- kınblı olabileceğini bilirim. deleri simsarı &pis ve para co
nevi kızı Zohra (1) ne. yaşar. Fakat bir nyağı perde arka.- zalanndan mşka hemşehrileri- Son nylnr zarfmdn MacariB· Sonu sayfa 4 sütun 1 de) 
Bu kız ayni zamanda doktorun sındıı, bir nyagı dı§arda olarak 1 ni şerrinden koro1hnk için lm- tanla milhim mıkynsta ticari . ederek vnsıflnrını tesbit ode
yeğenidir. Begı,m Ensarinin yaşamak ta müşkül Knpalı lağından tutulup .ba§ka bir ııc- ;.,ler yapılmnga· baalnm•at-.r. cektir. Bu vasıfların tcsbitin
kendi evlidı olmamıştır. hayatı.n "tempo,, su "ağır ak- birde ikam.ete memur olunu- Piyaslanmızm muhtuç"' oldu~'ll den sonra hükfunctin bu nevi 

Begtı.Uı Hindlstanda "perde sak,, ise, nçık hayabn "tempo,,- yor. bir Mk idbnlilt maddesi gel· hububat için kararlaştırdığı 
kadını,, dentlen, yani "kaç göç,, su "curcuna,, dır. Yerden göğe kadar hnklı bu m~. DDn de Tunn yolu ile fiyatlar üzerinden mübayaata 
6detinc sadık kalmış sınıf1n en Bir ayağını en ağır bir usule, cezayı mftstahakın hemaehrisi- limanımıza mühim mıktnrda ba61anacaktır. Bütün mUba-
fyi nUrııunelerinden biridir. Da- ötekini en çabuk bir usule uydu- nin yalnız mahna değil, hayst- mal gelmiştir. ynat işleri 20 gUndc tamam-
iresinde namaz kılmadığı m- nıp yürfunek manevi bir canbaz 1 yet ve iffetine de kasteden na- lanmış olacaktır. 
ınan ekseri elinde arapça, lığa mütevaklaf. Bu vaziyetin bir mus muhteldrlerine ~li ?..a- Bu mallnr meyanında nmba- Diğer taraftan ellerinde buğ-
farisf yahud ordu lisanında bir tek iyi tarafı var. Okllm.ay:ı, dü-1 manı çoktan ,elmiştir, kanna- Iaj kağıdı, otomobil, radyo ci- day ve lrnrarnameye dahil di
kit:ab vardır. Bu Uç lisanın d& şUnmcyi seven kadın istediği za- tindeyiz. hazı ve aksa.mı, ampul, telefon ğer hububat bulunnnlnrın vc
edebiyatıuı esaslı bilir. Soka- mıı.n çekilir, başını dinla. Yakayı ele veren randevucu, cihazı, santrnl aksnmı, elektrik recekleri bcyıvınameler dün
ğa nadir çıkar. Çıktığı zaman Zohranın kendime benzetti- gizli fu.hşhane işleticileri hak· saati, elektrik uletler'i, §D.Tl:er ve den itibaren Mıntaka Ticaret 
peı deleri kapalı kendi otomo - ğlm bir t.nro.fı dtı tarihe ve ede- larında.ki kannıı! müeyyldele- aksamı, boya, sUlfat dölfunin - M UrlüğU tarş.fmdan tevzi e
bilı ile gider. Yürilrse kıyafeti biyata merakıdır. Bu, yaşlan- rin kfıfi derecede §iddeUl ol- yom. kAğıt, demir mamulat, ço- dilmeğe başlnnmıf}tır. Bu be
Hintlı kadınındruı ziyade bizim mlZlll farlana rağmen bizi bi- mamamndnn istifad yolunu cuk arabası, yazı kiiğıdı, nlfunin- ynnn:unelerin Ticaret Müdür-

' kalın peçeli eski ihtiyarlanmı- ribirimize çok yakla§brdı. Ta- buluyorlar. yom mutfak Ulamı, :melin bo- lUğüne iadesi için 4 g\in mU-
zın carşafı gibidir. .Akrabası rih merakı onda s:ırf bir iıldr te- Gizlediği dört balya nıanifa- ya, ~ tuğlllBJ, cam vardır. saa.de verilmiştir. Bu itibarla 
lı, ı"lcınde gördiiğü bir tek er· cessUsli de değildi. Hindistan turndan nim~ istifndcye kal- Aynca Bnsra yolu ile de bir beya:nruımelerin Ticaret Odası· 
kek \&rdır: Mahatma Gandi. gibi intikal devresinde olan bir kLcıaıt mal muhtekiri sürgfuı e- vagon otomobil lAstiği gelmiır na tevdii işi pazartesi gUnü ak-
Bundan başka da, çok fılmraya mcmlekethı tarihten nlacağı dilirke:n yarını düzine mammı tir. §aillllla kadar neticclcndirHc-
balrn.n bir kadındı. Hizmetçile- QOk ders olduğunu anlnmıştı. Türk kızını muhakkak ki bin cektir. 
rin" muamelesinden sınıf farkı- Bu mevzuda muhnkemesi hiç defa dnha nameşru v yüz bin Macnris.tanın memleketimize Ekmek flyattanna znm 
na hi inanmaz olduğunu anla- yirmi yaşında bir JmJnldne ben· kere dnhı:ı. kirli ve iğrenç bir sanayi maddesi ihracatı Al- yapılncnlt 
dım. ·i genç kız her gUn mer-1 zemezdi. (Arb.9 var) menfaat uğruna kurban eden manyanın yerini tutmaktadır. Buğday fiyatlarına blildi-
merliğe açılan yerde bir hocar ~ ıınmll2 ve iffet ahnsanm yalnız Buna mukabil Mnc.aristruıa met tarafmdnn 2 ku~ zam 
<lan ders okurlıı.rdı. Tavırlan SABAHTAN hapis ceza.siyle tecziye eden külliyetli :mıktarda fındık sevk yapılması kararlaştınldılctruı 
Zohra lmdar serbestti. - kanun maddelerini bu uz sui- edilmiştir. sonra ekmek fiyatlarının ycni-

Doktor Ensarinin evinde SABAH kastçilerini sindirecek derece- DU.nlrti i1ıraeat den artamsı tabiidir. Yalnız es-
Begum ile serbest kontLsmak de §iddetlendin:nclt li.zımdır. ki fi~tlarla alınmıe buğday 
imkanı bence yoktu. lyi İngiliz- Sonra da ihtikArla h~- Dün muhtelif memleketlere stoku pazartcm gUnilnc kadar 
cc bılen Zohra hemen her za- Yarab ! Ya şunun ak- sinden para gasbedcn mUhtcki- 350 bin.liralık ihracat yapıl· f:.chrimlzi idareye kifayet ede-
m n tercümanlık ederdi. Fakat rin ika ettiği zarar maddidir ve mıştır. Bunlar arasında Ame- ccğinden 0 güne kadar hiçbir 
buna rağmen kendimi ona ya- lını bana ver; ya her maddi zarar gibi failine ö- riltaya 40 bin liralık mavi baş- zam yapılmıyacnktır. Diğer 
b ... ncı hissetmedim. Fikrini ek- detilebllir. Li.kin parçalanruı bir haş, Almanynya 65 bin liralık taraftan gene serbest piyasa-
Jieri Farisi bevitler ve Kur'an- canımı al ! ismeti. dünyanın hangi hazine- tütün, tsveçe kepek, Yugo lav dan alınmış 3 günlük buğday 
dan liyetlerle.izah ederdi. Bü- (Bq tarafı 1 ıncı uyfada) lcri telifi edebilir? yaya içfındık, Çekyaya sabun, stoku vardır. Bu itibarla. pa-
t .. "'unl kl k h t"/! ilk T~'-- ediy N kunı meyva, lviçrcye yumurta, un ıu ar çocu u , a ~ yor ve sadrazaoaı elini s:ıknlına nta- CAl<.W;~ onız: amus ve dan, tiftik go··.ruıeril.mi§tir. znrtesi gfuıünden itibaren ek-
gençlik mubitirnizi hatırlatan rak iı.ıi.ıı ncrqe varacııiuıı mülftha- iffet bcsirginına. da ötekilere mek fiyatJna 3 gün devam et-
r;e) lertli. :uya varıyor. tatbik olunan cezı1 ve sindirici ----~ .... ~ .... --- mele şartiyle 20 para z:ı.m vapı-

Dair~inin, ortası geniş bir o suııda Dpıdan ıanmen kızlar müeyyidelerin tatbiki zamanı) • lacaktır. " 
sofası ve ona açılan odaları a!ası: çoktan gelmiştir. Maarif Vekale inın Ancak cuma günü ekmek için 
\'at dı. Bu sofa ayni zamanda - Kmwn paşa; d..iJ'Oır. iledir o iki A. Cem1t.Joddta ~-hı müstakar zam fiyatı tcsbit o-

ı-

c) Tekirdağı ve Çana.kkale vi
layetlerinde: Ekstra buğdnylnr 
10.25, ekstradnn gayri buğday
lar 9.75 kuruş. 

f) Edirne, Kırklareli ve Bur-
sa vilayetlerinde: Ekstra buğ
daylar 10.50, ekstradan gayri 

ı buğdaylar 10 kurna. 
ÇAVDAR: 
a) Eskişehir, Kütahya, AJ.. 

yanda: Kilosu 6,Samsunda 6.75, 
Istnnbul, İzmir, Kocaelidc 7 .25, 
Tckirdnğı ve Çanakkale vil8yet
lerinde 7 .75, Edime, Kırklareli 
ve Bursa viliyetıerinde 8 kurug
tur. 

ARPA: 
Eski.şehir, Kütahya, Afyon

da. ekstra arpalar kilosu 6.25, 
beyaz arpa 6, siyah ve çakır ar
pa 7.75 kuruQ. 

Samsunda ekstra arpalar ki
losu 7, beyaz arpa 6.75, eiyah ve 
çakır arpa 6.50 kuruu. 

İstanbul, !zmir, Koceli elrst
ra arpalar 7.50, beyaz arpa 7.25, 
siyah ve çakır arpa. 7 kuruş. 

Çanakakle ve Tckirdağındn 
ekstra arpalar 8, beyaz nrpa 
7.75, siyah ve çakır arpa 7.50. 

Ed.inıe ve Kırklarelinde eks
tra arpalar 8,25, beyaz arpa 8, 
siyah ve çakır arpa 7 .75 kuruş. 

YULAF: 
Eskişehir, Kiltahya, Afyonda 

6.50, Samsunda 7.25, fatanbul, 
İzmir, Kocaelinde 7,75, Çanak
kale ve Tekirdağuıda. 8.25, E
dirne ve Kırkla.relinde 8.50 ku
ru§tur. ---

hemen ev kadar geni~ ve gü- saattir, etcndimWe ~ dcrd- -----====:------ 1 b" k lunacaktır. Bu fiyatın t.eslıitin· 
nc.c;li bir balkona çıkardı. Aea- leşilniz, durdunıu. li':fımdim!z neden HAR B güze ır ararı de, Toprak "Mahsulleri Ofisinin 
ğı.sında. bir de güvercinliği var- o kadar efk.trh, e!k.Arlı. ycxrı:un argın İstanbul için yeniden tesbit e-

Basra yolile 
ihracat 

dJ. Kumru ve güvercinin bu ka- çeklldilcr? Sebebi ıı.edlr7 --o-- • deceği s:ı.tış fiyatları esas ola-
dar güzclini bir arada gmm& Sadl1wını cahil arabi. b\lmdan sev ı Bir Halk Edebiyatı Anto- caktır. Vok:Stet Demiryollarm-
dim. malt için bir hay1J utraFmı; fakat VAZİYET . h 1 l\luhtdi:f vilayetlerimizde yeni d ihracat için yoni 1 ı;e bu da.lrcnin JçI, dol..-tor muvattak olamn,ymca Bm:!ant br!il lojisı azır amyor buğday fiyat.-!an 
En.~rinin rk1r tarnfını temsil vaıl:rctimizl. De m.DUU. m~t --<>-- Buğday, Milli korunma kanu- vesait hazırhyor 
ediyordu. BegUm, kocasımn içinde oldu~ bir kaç kelime ltlD\lyan Ortf USU ~r--..;:e Vekfıl ti k · mınun 31 inci maddesinin birin-

,..... asına bir i...u-ı. etme- u .auuuil e • ço zengın cı· fı'--ı hükümlerine müstcni- Hükümctimiz :Basra yoluyla, 
garp""-9m "' guı.....,, ile anlatm1,11. :Knlaraiul bwı1ar.ı din- oldugu- mu"'-kkak olan hn11"' ,,._ ıu-..ı.::ı_ d k" ·ı · tl d b. k k 1 k ti · 1 · · B ,,.._,_ • h · ·ıe '1.- Ü k ·· ı • fi •r~ lA .... - d - ır ço sar · mem e e erıne m ı. U uuuenın anç ı .LM7' Jedllrtcn sonra, bllll d.adaklannl ia- m Ş U yazıya 8 debı"ya .. ·-·-·n rok mük· ·emmcl en a.5agı a ı Vl aye er e ynzı- -

\.t.. un·· asebeti vo-ktu. \.OUJ..L.Uol ~ lı . '"-· r· ti 1 . b" fazla mıktarda ihracat yapmak men ~ m J tihfafk~r bükerek: bir antolojisini hazırlamağn. kıı.- azamı sauŞ ıya nnnı ııç ır 
Doktorun salonunda yalnız ka- _ Şu. duşunduklarmıza da bak. (Bq tarafı 1 ı.w:1 aayf•d•l .... ,. vermı"..+-ır· • Bu ;..,,c mecıgul surette tecavüz edemez: için bazı tedbirler alnuıı ve mev-
d nia toplandıgı- vakit cr:elirdi" faada ı.srar etmelerinin sebebi bu .. _ 'fil.. &;i-' "' BU.""DAY cud vesaiti fazlalaştırmıcıtır. Sev ı 1 

r t> Çanısı ,.ok mu bum.ın? Cok liUkUr, olmak «-~re miltehassıslardan " : "' Butün bu eskilik an'aneye bağ mcvktin Berat yoluna hftldm bulun- ~ ) u f M di ·ı· tl ldyat, bu vesaitle ziyadeleştiri-' • tstanbulun her tarafı ar.ıb dolu... mu·· .. ,,.0,,.kkı'l bı'r komıs· yon l"cıkı'l a r a ve ar n vı o.ye e-l lık nda 11,..ı;.; ...... hn ta ı..A_,., masındandır. Bu mevki ele~- ~ ..... · d k b -a ı 7 75 lecektir Ticaret Vekaletinden 1 ı o ~6~" ya ....... 9~, Topkapı sarll7lllcla, Beylerbeyinde., olurunuştur. Bu komıs· yoıı bu··. rm e e stra ug ay ar ' , . 
da bir O"n~ uyandırmamıştı. ten sonra ~t - Elb:ısan hııttuı.a ekst d · b -d ı 7 25 alii.kadnı lara gelen bir emirde r t>-J- Beff.k~a ne kadar ala vam:ı hep- tun·· maarif müdürlllklerine bu. a- ra un gayn ug ay ar . . 
G.en."lerin. açılın.a.sına. mutcris -'-ı· topın~- bunlar .... _ ı..-c tu- y:ıpı.1.ar2k taamıı daha zlyıı.dc kolııy- '-ınış Bnğdad - Basra tarikiyle mal " ... , -.-...., ...... .,.. _.. ra.3- "ehrlmiz maarif mUdür - 1\t • gôhmnııyordu. Bununla. beııı.- ku--'-- 101 olur, .... _ .. _ de"'"""""-. laşm11 olncnktır. Wi. ~ b) Esl·ı·~ehı"r Ku"tah,•a Af scvketınek istiyen tacirlcrimi -

,.,...... AAOMI" --~ lügun-~ c de bir tamim göndere- ' " • "' ' • ber J."1ZJ Zohranın yem hayata Cevabmı alınca aadraEam ellerini Bug(lne kndM yapılan harekAtta •. . yanda ekstra buğdaylar 8.50, zin derhal ne ınıktar mal gön-
girişinde bir kayıt, bir ö.lçfi de 

1 
b.ldımuı: Yunanlılar Garlce mmtaka::m.:ı ehem.. rek ''Hallı: edebiyatı nntoloJısı,,- ckstrndan gayri buğdaylnr 8 ku- dermek istedikleri sorulmu.~tur. 

''ardı. Sofraya y:ı.lnız muayyen - Hey Allabuıı demlt. 79 şu ııı:a- miyet vermişlerdl. Çünkü burad:ın nin hazırlanması için liizumlu ruş Son günlerde Bağdad - Basra 
c_rk~ misifir olduğu zaman ~ bı.n aklını iki aa; bana va de bir.u inki~ edeoek muhtemel ltalyan ta- ıs~ot.e"rülmış. ~ntır· te. d~irlerin alınmasını e) Samsun vilayetinde: ~ks- ve Suriye yolu ile şehrimize 
lırdı arruzu en la3a istikametden SelA- t.ra buğdaylar 9.25, ekstradan mühim mıktarda mal gelmeğc 
&kağa btltiln aç11m!ş kadın-- rahat edeyim, y~ud C3DIUl1 aı da niği tehdJd edebilirdi. Fakat ltalyan- Bu tamime nazaran halk di- gayri buğdaylar 8.75 kuruı:1. başlamıştır. Ege mıntakasmdn 

lar gıbi Sari ile çıkar, istediği ye.. bu clerdlerde:n b~ kurtulayım. tarın ycr1ne Yunanlıların G<Sme mm liyle yazılmış blitün hikaye ve d) İstanbul, İzmir, I\.ocnelidc mühim mıktarda tlittin alan A-
re gider, Amerikalı bir kız cüre- Hiç iÜJ>he ~ki, bugb ltaıyada, takasmıd.a muvlrffak olmaları va7.lyc- fıkralar vatandaşlar tarafın- ekstra buğdaylar 9.75, ekstra- meıika fiınınJıın mallarını bu 
tile otomobil kullanırdı. Meml&- ti tamamen değiştirdi. Amavuclluiwı dan yazılmış olarak bu komisyo· dan gayri buğdaylnr 9.25 ku- tarikle sevketmek için hazırlık-
ketteki i"*-,.. fikri, hatta si- Almanynda ve ınıu~ kızlarnğa- istilbı ve lbılyan kuvvetlerinden na bildirilecek ve komisyon bun- Iar '"apmaktadırlar. 
yasi ce~la hayret vere- sının akluu taşJyan iDAalar var. Her tathiri için bu mmtaka o kad:ır mti- lan tasnif ederek büyük bir cild _ru__:~:...·--------------"'-----------
cck bir dikkat ne alikadar o- şeyi pembe gören bu adamlar lngil- s:ıid de!ildi:r. Malisa, Mokra, Ccrmin- halinde tab ve ı\eşredecektir. 11 11 d ' 
}ur, herhangi yae.ıı adam gibi ıereı:ıJn hemen tea11m olaceğıru san - ka rilsileJ.eri Adrtyati!c mllvazi olarak Bu antolojide hikaye ve fık- - y u z u n e n I 
insanla bu meseleleri mtinak• niıılardt. Şimdi da tnıntcrcnin abl~- hudud1ı1 ~ktedh'. Ywwı ordu- raları çıkanlara vekalet tarafın- r 
ederdi. 1aı edllebllecetln1 umu;,orbr. lngil- su Prenıeteyi uıptcd!nce cephenin dan ayrıca birer mükafat vcri-

Zohrn Hindistanda bana ken- terenin lkt.ısadl harb namı lngilte- cenub kısmı d::ıbA zisade eheınmi,Jet lecektir. 
'eli l"ğimi" k h blatm bir rede ve belki lng.Utere7e dost olan kesbetmif ve iden hııb4rlcnı bakılır-

f 1 im Köşesi 

lar 
Renkler arasındaki 

farklar 
Kıı:mızı rengin dıılga uzunln~ 

8000 AılJ:§tı'otn dem.ie;Uk. Zl,ya snJStS 
sanzyede 300000 kilometı'e o'ldDJUl!I' 
göre bu rene.i.ıı :frekansl sanb'ed' 
(takribi) olArak: 40.000.00o.ooo.ooe 
dir. Ynni ı;özümnz. saniyede bu ita" 
dıır zi7a dalgaaı. ~lirse kırının ~ 
lhtı.ası hasıl olur. Kırmızıya nazaraıı 
blr oktav yukarıda olıuı mavı r
içln gozOmilze saniyede (takrlb1 ola
rak) 80.000.000.000.000 ziya dR'IS.
gelmelldir. 

Da!zalar bir vasat içinden gider
lerken bir takım hMis~lere sebeb o
lur. Bunun en canlı misali bir metl"" 
pırdan g~ ziya dalgasıdır. tıd 
renge ald ziya d.ıililaları cslrde (~ 
havada) ayni sünıtle Cittiklcrl .hnldl 
bu zi,Ja El.Uır bir rnenşure gıclnee rıı6' 
şurden nyrı ayn çıkarlar. çunkl 
renlı:Jerln menşur içindeki süratled 
birlblrlnin aynı değlldr. Kı~ızınlll 
sürati mavinin ırllratindcn büyilkUll'ı 

Mubtellf renkteki şu:ıların muht&
llf şetlal vas:ıtııırdaki süralleri fıırldl 
olduğu gibi yayılma kabillyeUcri df 
farklıdır. ÇUnkü vasııtıarın muhtcUf 
renkteki ziy:ıyı absorbe ctıne yonl 
(tutma) knblliyetleri farklıdır. Misıll 
olarak atmos!eri yani h:wamızı ııla" 
lım. Gfincşden yalnız tayfa girdi 
renkli şunlar del:ü tayfın dışındııld 
şual:ır da cıkar. 

Havamız, (bi~;:ı havadaki oıoıt 
tabakai:ı) bunlar :ırasmdan uıtnıvi
yoleyi yutar. Az mikdorda iıltrtı\i.YO
le blzc gelir. Bereket versin böyle. 

·aksi takdirde hcp:.OOiz yanardık. :aıı-
nun albl tayfın öte (ynnl uzun dal
galı) tnra!mdaki in!ra kırmızı şuııl3-
rın da bir kısmını yuw. Tayfa gltCO 

muhtelit renkteki ~ıı. şuaları h•" 
vadan geçerken onlnr da bir tnJc1fll 
muameleye t.lıbi tutulurlar. Bu şıııı
lar hava molekülleri, toz zerrelerine 
çarparlar. Fizik kanununa göre bU 
carpmadnn dolayı yayılma kabill1e-' 
ti dalgıı uzunluğunun dtirdilnci.l kU~ 
vctilo mnkılsen ınütenaslbdlr. :Mıı 
ziyanın dalga uzunluğu kırmızınll': 
kinin yansı kndar oldugundan roa~ 
kırmızıya ruız:ıran on altı defa fıııl' 
yayılır ve kım1w rttuı hemen bit' 
müstakim üzerinde gc.1.lr. tştc ınınd:aD 
dolayı guk rnavı görünür. TulO .,e 
gurubda gilncş şuaları daha :ka).1IJ 
hav! tabaknsından ceçtiğindcn do:tııfl 
daha çok yayıldığından gilnt'f 
bıze daha kırrnızı.mtrnk gurünilr· :ts
tanbulda lodos eserken veya kıs rne~
siminde bacalardan çok duman çık' 
tıı::ından dolayı veya s~rle bu ıarını
zılık bUsbiltün ortar. H.ıı'larun \lStLtıtt 
çıkıp bakılırsa güneş daha nçık boı 
renkte görünür. Hava yayılan zlyıı i~ 
görı.indUJ,:iınden clola,yı mavidir. Tul 
ve gurubta güneş renginin movisi ıı
znldıgından dolayı daha kırmızı goril
nür. Bu halde toz veyr;. bulııır zer.re
kri maviyi yayınnk hususun.da hıı\'SI 
molckOllcrlnc yardım eder. Hıı.vndl 
mavi ziya böyle fazla yayılmasındJll 
dolayı pek uznklarn gid~mcz. tşte OS'' 

dan dolayı ışıklan mavileştiriyortlS-

~z~~ç hnun ~z ~ ~diği memleketlerde de AlmAn7nnın ııblu- sa Yunan ordulan siklet merkezi ce- Jılekteplcrde lktısad haftası 
meseleler ot.us be§ sene evvel, ka 110 imha edilebtı~ wnanla- nubıı lta,ydJnlmıştır. Ccıubdaki Yu- 12 kanunuevvelde ba.~lıyan 
tahsil görm~ ve oldukça mü- ra evvelki gün vccab verınJştir. Bun- nan tmTiklnhı ıırt111n!Inı lt:ııyanlar iktısad haftası hakkında Maa
reffeh bir sınıfa mensob her - Jar da lozlarağasından daba akıllı bu mıntakaya taze Yunan kuvvoUo- rif VekB.leti mcktcblere bir tn
hangi Türk genç kızın hayat ldmsel.er de!ildir. Kim bilir tnglllı rinin gelm~ atfediyorlar. mim göndermiatir. Buna nnzn· 
muammalarından pek başka ve mllivcr ricali böyle düşüneıılerln Yunan ordusu tanrruz btikameti- ran ekonomi haftası içinde mck-

Arkadaşının mektcb şehadetnamesine 
resmini yapıştırarak iş araınağa çıkmış! 

Dün Sultanahmed birinci 
sulh ceza mahkemesinde hazin 
bir davanın dunrnması yapıl· 
dı. Suçlu sahtekarlık yapmak
la maznun olan 45 yaşlnrında 
kır saçlı, kılığı kıyafeti pej
ınürdece olan temiz yüzlü bir 
adamdı. 

çekmis ve tahkikata başlan
mıştır. l{ısa bir müddet iç.inde 
hakikat meydana çıkmış ve ne
ticede iş polise, oradnn dn ad
liyeye intikal etmiştir. 

BerrU: su, ayna gibi cislınler in'•· 
kAsla ctirilnürler. Dahası var. isUtll
bulda Boğaı ve Haliç gibi sulnr \'9r
dır. BctTak SU, ayna gibi cist.rn\et 
in 'iktısı.ı görünüı-lcr; zifiri kııranlık'll 
görünmezler. Blnaenıılcyh bu sularır1 
göstc.rilmcmesi için lSlklartn fyicC 
sönmllş olması ltizımdır. İşte wıı-

1 

dan dolayı (maskeleme) l.şlne hcpl
:mlz fazla dikkat etmcliyiz. 

j MÜTEFERRiK] 
değıldi. aklı.na blr ikl sııat sahib olar.ık mils- nin imalden cenuba geçmeci İtalyan teblerde okunan bütiln dersler ' 

O, hem "perde kadını,, ha.- tarlh v~t '::IJ'l ne kadar te-, ordusunda çok fena bir vaziyet hasıl iktısadi mevzulara temas ede-
yr.t.ını hem de nçılmış (2) grup- menni ""er ···· etmiştir. Çünkii :raşW ftaıya talihini ccktir. Ayrıca her mekteb bu 

lngilterenin iktısad! h:ı.rb nazırı, son de!a tccrilbe etmek üzere gün- hususda ya bir müsamere veya 
< l) Biz.im Zclıranuı ordu liaaamda Almany:ıdııki kıtlığı, bele petrol yok- lerdenberl hıuırlanan Berat - Elba- bir konferans ve yemiş günleri 

tclliffı..zn. llU2.luğunu nnlattı: 'l'n)")"a?'der Alm:ı."l san hattı cenubdan ıeıecek Yllnrul tertib edecek, Üniversite İktı· 
(2)A~~ birini em:ındpee'ye stQklamu, petrol depolanm ve yolla- t:ıarnnlıımıa kıırJı tammnen tesı.rm- sad Fn.kültcsi hnftaıun beşinci 

mukzbfl kullanıyorum. nnı imha ediyorlar. Zaten Alma~ dir. Şimdiye kadar ynpılan büt\ln ha- günU bir mcrnsiın tcrtib ede -

' Y nlSabah 
ABONE BEDELl 

TOrklye Ecn.t>I 
SEN EL il< 1400 Kl'fi. 2700 Kl'J. 
6 AYLIK 760 • 1460 • 
3 AYLIK 400 • IOO • 
1 AVLIK 160 • 800 • 
7 B rl"otk.lnun 1940 CUMARTE8t 

7 Zilkade 1159 
2'4 Soatqrl" 115e 

Gtiıt 3~2 Ay 12 Yıl: 940 • K:ıafıti 8C1 

oun.. Oi:ll• lklıuU 
2.30 7 M 9.4'1 Ez.ant 
8.11 18.~ JUi Yaaatf 

A1qa,. vn.ı laıaak 

12.00 ı.ss ıuı !.&ant 
I7.-ll ıe.a s.u Vuatr 

DiKKAT 

petrol Wibsall, iııUhlAklne tekabül zırbklar. bOGa gitmiş oluyor. Vnz:iyc- ccktir. Bu merasim sonunda 
edemez. Almanya anca1ı: dcpol:u-ına tın vahameti dolııyısllc Hruyan ordu- Taksim Cümhurlyet abidesine 
n stoklarına, petrol tasrıydıanelerine su bl!l ltumandanlığındn tekrar deği- bir çelenk konulacakt1r. 
ı;:ilVencrek hnrbe devam edebilir- siklik yapılacafuıdan bahsedllmeğe ------------
kem bunlDnn slstcmll blr ~talı- başlanmıstır. Mareşal Badoaliyo ya
rlb edilmesi Almıın7a71 yalnız kau- şı dolayısrıe t:erl alınmıştır Bu zat 
çuk ve bakır kıtlığına d fD. bilhassa AmnvudlUk ordulıın baş kuman -
petrol kıtlığına düşürecektir. Hem de danlıtıru on beş gQn evvel deruhde 
bir ka~ sene sonra de!ll. belki bir etmişti. Demek Yunan hQcumlnn 
kaç ay sonra ... :lngfltıı!Te fçin birinci kılya b~ kumıındnnmın on beş gün. 
lledd Almann pctrolleid1r. de ihtiyarl.ıyacak kadar sfddeUe de

J.l'akat bunlan ı:5yllycn tngmz na- \ run ctmclct.edir. 

zırı ilAve ediyor: «Amma abluka ile ============= 
Almanyayı mağlöb cdebilecefimizi 
zanncUnlyelim. Ablukaya yard mcı 
kuvvcUcr 1Azım .. > 

BİRAZ CIDDT ve SA 
Ml OLALIM 

i-

BE'LEDIYEDE 

Bu, kızlaraltasının oklmt!a olanla
ra apacık bir cevnbdır. 

><>«-

Davet 

Işıklarını ıyı 
maskelemiyenler 
Işıkların maskelenmesi ve lca

rartılmast kararının tatbikatı 

1 
muntazaman teftiş olunmakta
dır. Bu karara riayet etmeyen
ler hakkında. tutulan zabıtlar 
neticesinde bu gibilere 5 liradan 

Müemmemlzoe l.ıdm ve muvazznıı 25 liraya kadar para cezası ve-, 
ndresleri tcsbit cdllon vntandaglan- ıilmektedir. 

mızın bir çok mtıracaatlanndnn, bazı 1 
esn:ı!uı ÇAPA MARKA mliiıtııhza- mar pUlnlarmda tadilat j 

OrtaklJy Fuk:ırııperver Cemiyetin· 

den: 

İddiaya göre: Hüsameddin 
ismini taşıyan bu adamcağız 
Azmi isminde bir arykadaşı
na: 

- Sen l<endi mekteb şaha
detnamen ile niifus kfığıclını 
ver de mUnsabi bir iş hu1alıın 
sana. Sonra da ben kendi ça
reme bakarım. Nasıl olsa se
nin bir rne'ktcb 8nhadetnnmen 
var. lşin kolay olur. 
Demiş ve onun nüfus kağıdı 

ile ilk mektep şahadetnruncsi
ni çekip alarak o şalıadctnaınc
ye kendi resmini yapıstırmış 
ve "Azmi,, isminin ynıuna bir 
de "Hüsameddin,, kelimesi ilô..~ 
ve ederek nüfus J:ü~rıdını da. 
nyni surette tanzim ettikten 
sonra Devlet Demiryollanna 
keneli nam ve hcsabma müra-
caat etmiştir. • 
Mnksadı kendine orada bir 

iş bulmak olan Hüsamcdclinin 
cvra'kı tekemmül etmiş ve iııe 
tam kabul edileceği bir sırnda 
- aksilik bu ya • mekteb vesika
m ile nüfuz tezkeresindeki tah
rifat ve il.8.veler dikkat nll7.arı 

Dün Sultanahmed birinci 
sulh ceza.da hükim Reşide he
sab veren Hüsameddin yana 
yakıla diyordu ki: 

- Ne yapayım hhltlm bey! 
Çoluk, çocuk, hepimiz aç ve se
fıl bir vaziyetteyiz. Bir türlü 
iş bulamıyorum. Nihayet bu
nu da açlık ve yokluk saikası 
ile yaptım. l{imscye ne bir 
fennlığun, ne de bir ziyanım 
dolmnmadı. Eğer bu i§dc mu
vaffak olabilseydim, nile ef
radımın nçlığını gidcrecelr, on
ları sefalet ve ölümden kurta
racaktım. Meğer ki bu bile kıs
met değilmiQ. Tevekültü tca 
lallah .. Ne diyeyim? Yaptığım 
bir suç ise cezama razıyım . 

Hiı.kim Reşid, bu t.evekkül 
Ye samimiyet önünde şöyle bir 
düşüne li:aldı. Sonra şu kararı 
vereli: · 
"- Hadisede tcvküi icab 

ettirecek bir suç Wlsur ve er
kanı göriilemediğiiıden; evra
kın müddeiumumiliğe iadesi 
ile Hüsameddinin serbest bıra
kılmasına karar verildi. ,, 

Zo.vallı Hüsamcddini o sıra
da görmüs olsaydınız, eminim 
,ki siz de benim gibi onunla 
birlikte ağlardınız. 

cYanl Sabah> a cıanct.rfferı yazılar 

ve avrak nepedllahı edltmMln iade 
•lıınmu v. bunlU'lft kaybelmatarıft
tean dofa,Yl ı.1t lllr nıuuı~ kani 
edim ... 

CemiycUmizin yıllı.it kongresi 22 
BlrlnclkAnun ·J940 pazar gO.nQ ss.:ıt 

uı dn C. H. P Ortnkö7 ocak binasın
da yapılncatuıdan cemiyete mel"'"Ub 
azanın ~ ch~p rlca o
lunur. 

ratı bulll!IU3onız dl,yerek muknnı.ct Şimdiye kadar yapılan 2000 
m:ırkalarla halkı u.ror et.Ukleri an- de 1 ni.sbetindcki imar plfınl:ı
lıışılınaktadtr. Piyasamızda her nevf rının ihtiyaca kiüi gelmediğin -1 
ÇAPA MARKA rnfistııhzaratınm den 500 de 1 nisbctinde yeni 
mebzulen me?CUd oldufı.ınu gör- ptanla:rm hazırlanması kaı arlaş
düf{lmD.z ınmm flze.ı1ne tavzfhan tırılınŞ.:ır. Bu plilıılar {iehrin 
llfı.n cdlyorm.. imarına 1lid gCIÜ§ tafsilatı ihtiva 

Bqfkta~ - ÇAPA MARKA edecektir. l'1.._,._,,,~nm:s:ııı::ı~-n:aıaaı~--._..csm __ ~--=-=-.• 

Manifaturacıların 
teberrUlari 

TUrk Hava Kurumundan: 
Nuri Topi>:ıs 1250, ~rahya K~ 

1000, Vktor BennrditU 625, Mıllll, 
Nikolaldl 500, Refael l::li ve ortaldııt 
350, Vahan Yerganyan 300, Sad1' 

Çizmeci Ye oğulları., ~00, Asador GI 
rlillyan 200, Andon Uğurluo~ıu 12-~ 
Niko Tonaidis 100, Nubar Kaynak " 1 

Knmparosynn 50, Halim Budak 50 
Eyüp Sabri Berk 25, Yani CinoiJL 
15 lira teberrü ctmislerdir. 

HALKF-VLERI] 
lhtitaı 

Bakırk!Sy Halkevlnden: 
Büyük Tilrk müte!ckkirl (Zif' 

Gökalp) için 8 koounuewcl 940 pD 
zar günü saat 14.30 da ve Evimiz sa· 
!onunda bir ihtifal tertib edlltnıştır 
Herkes gelebllr. 

-->O<--

Konser 
Matbuat Teknlalyenler Blr~ölnder: 
Birliğimiz ndına 7/12/1940 curaar 

tesı akpmı Dağcılık kulubünde vcı: 
lccek müsamerenin Mnksim Aiatut 
kısnmda verilccclUD! nrzedcr ve ı;ıı 
yın davetlılcrlınizln Mnkslın ı;aıonıı 
na teşriflerini rica ederiz. 

Salon herkes lci.ıı açıktır ve fi.18' 
larn znm yoktur. 



' Cahid YALÇIN J 

IAlmanyanın as!teri 
Jtudretino dair 

.... 

o 
-57-

( Cııimi\l{aloden devaın) 

mevcud olduğuna ihtimal veren 
diğer devletler J nn· mü
dafaa tedbirleri almağa me~ur 
.-0r1ır1 r. tı yoldaki teşclıbils
l" beyn 1 ·ıeı sah da. bir teı::ş 
ve ern:ıl°yctmzlik husule getirir 

Mareşal Ba· 
doglio çel<ildi 

Yunanlılar 
muzaffera
ne i erliyor Nihayet, Avusturyının (Ost

~ark ı v~Südet arazisinin Rei
elı'L iJhnkı. suretiyle büyük Al
'-anvanın vahdetini vıicuda gcti 
rtre*1ma.nyanın pek fclıine \'C" 
ll!rıuınivetie A vrupacın fakat, 
~a Fransanın zuanna 
-l\'lııp n stratejik ve- ekono
lllik bunyesini tamamen değiş
~tl . .Prausa. için Mfürih 
har'b· :raaı itti:faklar siste
~ sonunu itar cıdiyordtt. 
1~18 ele Almanyamn mağlu

~etmden sonra yirminci sene
de Hıtlerin yaptıkları pe.k mili 
hiın gorüntiyorsa da, tarih, e
~im ki, lıuıı.181'1 bu mıılr.ırebe
llin ve bu muharebeye nihayet 
•tren 6tt\hun ictinabı imkinsız 
'eticeleı i gibi telakki edecektir. 

H37 de, ben ilk defa olarak 
liurembeı ge gittiğim 7.aman, 
o Vakit general Goering, Büyük 
llarbdcn en esaslı surette ki
ittin de ettiği fikrinde oldu
luınu benden sormuştu. 

Ce\·ab verdim: "İtalya. O ni
hayet t~iı ve stratejik hudud
larıw c·lde etti. Bir de Slav dev
leu · en,. 

Goe in..,.. RÖyle mukabele et
~ti: "Hayır, Almanya. Çün
ltu , bir harb olmasa idi, 
böy e · bır mağlubiyet olmasa 
ld Al n~ vahdeti imkan
aıı bulunacaktı. ., • 

< ea~ tarafı 1 rncı aayfııd:ı) rad durmuş olsa. idi dünya ken- ve ictinab edileu harb bu y.tiz-
dı kendisıuı tebrik i~fo bir den tacil edilır:iş olur. düşmanı muhasemat n· 
sebeb g rebııırdi. B gün i 'nde bulunduğcmuz veren vm~ - Giusti mü 

1918 de Avustu ·anın he.zime- haı·b' . · eri tahlil. edilince, n ıu 'ni de o i zalam 
ti \ gelmemiş olsaydı, Hit- lr.Jmcttiğiıniz c;nd·~ımı çok lıi- Harbden sonra mülıi b zı 
lcr yanmış olduğu şeyi yapma- kim bir t "c icra etmiı old -u vazifeler g;"rmüş ve bu :ıır:ıda I 
ğa. m rafak olamazdı. Çünkü g· ze çarpar. İngiltere i!.e Ftan- I Rio - deja.n1'' o sefirl'- ru yap- t 
o lıezımet Leh r.ı, Çekleri, Ru-ı sa A1manyamn giti:ikç artan mıştır. Brezilyadan cllini.işündo 

1 
manya.lıla.n Hırvatları! Sl v:e?- askeri hazırlığından ve Alman- mareşal olm . 1927 d ge
leri, İtnl~ anları, ıllı .. Vıyana hü-ı ,fHada meYcudiyetine hükmettik- nellmrmay ba.~anhğına btyin 
kfimetinden halie etti ve Oet-

1 
lcri hırsıen.hd:ın ürktüler. Harbi edilen Badoglıo iki sene oour.ı. 

markı :yapay:ılnız, Südet Al- ne kad3:1' geciktirirlerse zafer T'rablus umumi nıli 'ğini demhr 
manlan da. Çeklerin idaresi al- ihtimalinden o kadar uzaklaşa- de ehni;ı ve bu müst:emlekenin 
tında bıraktı. Südet Almanları calda:rmdan korktular. i!~ga.ı·ni bmam.hyarak as y:işi 
ise Çcldere karşı nefret ve is- Ne y:ı.pıl~a devletler aTamn.. temin e9aiştir. 
tihlcar hissi besliyorlardı. Bun- daki münasebetler bit' kuvvet ı 1935 teşrinisanisinde Duç.e 
d~ sonra artık o <f?kua, .on müva enes·nc iStinad edecek gi- tarafından Dogn Afrikası fev
nulyon Alm~ tabii cazı~ bi görünüyor. Beynelmilel bir kalade komiserliğine tas in edil
k~unumm te.rriyle uçun~u zablta kuvvetinin tesisi ümid • miş ve Habe ı tan imparntorlu
llcıch Almanyaaı~a milncezıb ve htilyası file çıkıncıya kadar ğumm fethini izıta~ eden lıaı bi 
o~ı ~ece bir zammı me- kuwct muvazenesi bir realite idare etm.iştiır. Daha SOQFa u
selesinden ibaret kahyo!'du. Ya! olarak kalacaktjır. Alm.a.n ordu- mumi valilikf:e.tı affını isteırıfa 
nız Alma.ııyamn zayıflığıdır ki sunun muk~remet kabul etmez ve bu arzusu yeri e ~tirileı:ek 
bunun har~en s.~m.ra derhal bir kuvvet teşkil ettiği zannı ikinci defa olmak ib.ere geuel
vukua gelmesıne. manı olmuş°:lr. işte bu kuvvet müvazenesini fi- kunnay başkanlığına ta.yin ~ 
Almanya tekrar ~uV\:etıen~Hk- .lrirlerde ve rWılarda ihlal ede- Junmuştur. 
ten sonra da Nam sısteminiıa cck bir imildir. . · · • 
cazıb bi.r şey olmamasıdır ki 1937 yılında, vazıf esme ila.-
\-ukuunu geciktirmiştir. Fakat A~~ askeri gevket V,& veten tedkik ve aı:arna miill 
h dd tınd t k·mnı· bana. hep satveti: haki~ daha uygun bir Ironseyı· raisliıfüıi de iizerine al-a ı za a e a kilde takdi edüdi ~ · gün su.1- ı:. 
i~~.bı imk~ısız bir şey .gibi gö- fuı ihlil edenr endişel~rdeıı 'çoğu mıştır. 
rtind~. Hatta. Habsb~g. ın;ıpara- zail olabilir. Yeni genel kurmay başkam 
t rlu,., .nu~ tekrar tesısı bil~ bu- Jr..bnan ordusunun ha.kild Ugo K:ıvallero selefinden ol
n n. nı~aı safhasını tebırden kıymeti ile takdir edilmesi Aı-1 dukça. ~ahaAgcnçtir: 60 yaşın?a
bru ka. brr Şf!4J yıtpamazdı. Her mruıya iç.in de hayırlı neticeler dır. tı.rtumaı vamflarmı harbıye 
halde, Hitler hoşlan~ _rahud ve~eccğinde şüfiae Yf>ktur. aı meitebinde gQsterm.iştil'. Lib
h°-'1anmcım19 o~n, Büyitk .Al- sı..,.tle fazla iimidleria. segeb ya. harbine iştirak ettikten son
manyaru1;1 ':ahdctı 19~8 d; nıha- oldtlğu coşkunluk ve fazla hırs ra 1914 do A vusturya.rn. karşı 

. yci.e ef"!lliştı. Artık Hıt1enn b:ı;n- sükiınet bu&r, bir itidal ve mü- harbirr dana başlangıeın~1: . ge
dan sonra ~ yapacagını gor· vazene husule gelir. 1 ncll:unnay liJ~şkanının katıF.11 ve 
mek meselesi kalını.~tt. Bugün yıh;brmı harbi bir ne-, doğrudan dogrupa mesai a.rka-

Umumi surette söyfe'n~ tice temin edemeGiktıl!lt SQnr.t, daş olınu3tur. 
Ritter icin iki aşikar yol vardı~ cldıeki a&kerf Jmvvetleria verim 191'ı da sonra. başkuman
Ya Almanyanın büyük :SSkeri kamliyeti h~ selim, sa.ha danlığın harekat bürosu miidür.
km·•~.eti, siyasi tahakküm uğ;- ve l!eSliteye müstenid bir dilşüD- liğüne getirilmiş ve nihai zafer 

JUnda ve şafismın didinme ihti- ce ibtimalki ortadaki mtiııtadele i~in yapılan icraatta birinci de
ya ı ve gittikçe arlan 1wmcahı tmıayüllerini yatıljbrmağa hiz.. recede t'ol oynannştır. lirtiBaaf 
uğrunclı fenalık için kullanıi~ 'met eddiür. Jiyakatından dDlsyı 19'!8 tie 
lirdi, ya en cµplit.lt şelt.illeriaıtıa.. -- - .,_,~ ....... .ıf'Wllıl' tuP-o-eneraıı;;.-;.e terfi ettirilınfş-da.lti ----~m k.a.nunu bir tarafa. wy-~ .. ~.... ~ .. 1§ 

~~ -----====---- tir. 
atılarak liaşka. memleketlerle \ . tki &ene naıyayı nıü.tte!ikfeJl' 
mü.qterek bir halde sullıperve- Almanlara 3000 ten 
rane bir iş birliği yapılırdı. Ha- arası askeri komitede temsil et-
sılı. bir k~iiıne ile, Münihden incir aablacak tikten sonra ordudan ~>nlarak 
soma. Almanya iki y,ol karşı.. S~lnin zde bulmıan Alman ticaret lreıdisilli mu'ftffaloyetli bir sıı-
sınJ bulunuyordu. Bir tarafta h •:; etıl" aooo ton incir satı51 i.ı;in: e~ rette sanayi hayatına vermiş -

1 mac"rcb diğ1>r tarafta normal velki ı,'tiıı bir anlaşma y::ıpdmıştır. tir. 1925 de muvakkaten tekrar 
lıay.,t. Alın nl:ı la l uru \mim sa~ı için de hizmete çağrılarak ftarlriye 

Al tade bir miişahid için, his- miız:ıkcreler devam etmektedir. müsteşa.rlığma tayin ediliniş ve 
si sclıme müStcnid her türlli D\ge.r tarafdan tngil nere \-t!rilecek bu mevkide Duc;eain mesai at'
muha.kcme, Almanyanın menfa- ıo bıR ton urli.m' ve 560U ton iızüm kadaşı ve h~ n~ okırak 
ati namına, son yolun yalnız için de kat'I tınlaşma ~ehrimiZ'de- im- !928 e kadar kaJmışbr. Ezciim
Alman kavmi için en hayırlısı zaıanmıştır. sevkiyat mftclderi 1z- le lara ordul!Ul!da mıükim ısli
olnm.kla kılmıyacağmı, bizaat mirde- görü leeektir. b:mlr kuru hatıR ~imasına hadim ol

ç1 ,1 i lanm ı 

bun ticeye 
den CV\cl n 
vutıuğun toµo af S1 u erınc celbet
meıu faideli g ı l rtı . 

1''ilhakıka bu o. kımctan ktttlk edi
lecek oluı-sn gorul r ki, Anı.avı:tlutr 

m hemen heyeti 
ok yuksek cfa arla

muhat g6stem k d:ir. Yunan tibi
ycsi ııre şimd ':fl! kmiar g6riildiiı:u ın'bf 
CV\ el._ muhtel t ~eri zaptetmek 
"e bu suretle bu chı-:Hann h,ıkım'yt!ti 
altındaki d r:ı n n de otomatik 
bır tarzda h · kes lmek g:ıyesinl 
taklb etmekt<'d r . 

1taly:ınların motorlu Jruv=ı; etlerine! 
gelince, onlar d hn şimdiden Yuıı:ın
lıl:ınn ayni c:iu ~leri ile kaqJ 
lcarşıya gcln 'şlcrdir. 

tta.ıyamamı Elhasana 
~ ıiieMI 

Atina, 6 (a.a.) - Reuter :ıjansı- 1 nın Arnavutluk • YugMl:ı~ hudu-

1 dundaki mah rl ~: 
l\tuharebe ceph~ n en ı:clcn son 

h berlere göre Yunanlılar cesurane 
ve cti.r'ctkaram: sı.mgü hticuml n sa
l"eSinde şimdi -simal cepkdinde Ka
mı ve 'MolGr.l cin-i'! ı:ını trnlyanTm-d:ın 
tam mile temiz.lemi Terdir. Son 48 
sanf znr!ında bu cephede bılhassa 

Mokra daı;ıarının b:ıtl - r.mal ccna
hınd:ı ıpı!llliş. ~ muhoırebder 

cerey:ın efanit 'e :trai~ı.ır. ~ btl
J'iik zoyi:ıt \ erd iden v.e bir çok harb 

1 mal;:cmcsl terlte.tti rte.. sem::ı çckıl
miş'lcı.:dir~ Yıuı:mlıl:.r b'r çok C3ir 

nldı. tları bildh,i teıfa. S I~ 1-
1 yrınlnra Elba.,:ın:. doıru.. ri atlcrinde 

yurdun et.ınlst:ir. Dc..i ::a.t şlıruli 'bütün 
G}maI! cephesi boyu ca um ldir. 
Kar ve siır d bu cephe U7..eri d 
lıa\•a faaliyclinin pek ziyade auı1 -
ma ıaa~bo~. 

Ban sa.fhahm l'tal,kmda t-J.Csilat 
Londra, 6 (a.a.) - tn,. l'z m:ıtbu:ıtı 

Meclisin dünkü 
• • 
ıçtımaı 

Ankara, () (a.a.) - BüyUk 
Millet M clisi buglin doktor 
mazhaı: Germenin ba@kanlığında 
toplaıımı tır. Müzakereye ~ 
lanırkcn Turl.is: e - İngiltere a
rasında imza edilen 3 eubat 
1940 turilüi ticaret ve tediye 
anlaşn sına mUzeyycl anlaşma
nın tasdıkine aid kanun layt.. 
hasının iadesine a.id Ba.'.1Vckilet 
tezltcı·csi olrunmu_tur. 

Bımdaıt sonra askeri ve 
mülki tcknüd kanununun 66-
ıncı; maddesine biır fıkra ila:ve• 
ne aid kaı:a.un liyihaSL ile göç -
menlerle nalcledileıliere ve muh
taç çift Uere tohumluk. ve yemo
lik d~1a9Ula aid kanuna ek. 
layhiuının birinci müzakerel& 
:ııini yapmıştır. 

Meclis ~Jecek toplantısmı 
pazarleli gunü yapaeaktır. 

--~----·~·------~-

Cenubi Atlas 
denizinde bir 
deniz harbi 
• (B:aftanıfı 1 ineı sayrad•) 

Tarnarvon CMtle ismindeki 
silahlı İngiliz ticaret gemisi 
Atlas denizi cenubunda ti aret 
vapuru §Ckline girmiş bulunan 
çok kuvvetli ve sür'atli bir .Al
man korsan; gemi.si ile nınlıare-ı 
be~ tutusnmşP.tf. 

Mufaual ınaliimat henüz gel
mem~ olmakla bef'abrer alınan 
rapottlardıan anlaşıkhğma. göre, 
mu~. koı"San genlisi yar 
kında.n nıüc~i kaıbql etme
diği içiv, uzaktan uzağa cere
yan ctnıi.<jtir. 

Muharebe esnasında. her iki 
taraf çok sıkı at ş teati etmiş 
ve mtihim ımktardaı ccöl'ıane 
sarfel!lemiştir. Di.i.şmanr lt-cwa
lamak mecburiyetinde kafan 
Car.narvon Qıstle hafif ha ·ara 
uğramıs \"e b.ir mıktar tel fat 
vermistir. Ölenlerin nlwabası, 
imkan hasıl olur olıu 2 ha1'er-

1 dar ~leecklePdir. Düşman ge
misine ne dereceye ,l;ad8l' zarar 
yapıldığı henüz mechuldur. ~ 
raporlar düşmanın r;ima.le.d'u21"1.1 
büyült 13ir sür'atle ka.çtıgını ve 
mBha.rcbe meydanından uzak
lastığını bildirmektedir. 

O z m m:bmberl onun hakmz 
Oldu ı ı hi~ aklımdan gcçir
!ııed m. Nasyonalizm. Napole
oı:ıu ıb ec:ten <.":ığm siınalnnn
cJan bi!'"i ıdt "Aa-pofl.ın bunun, 
taye m 'ur olmakla beraber, 
erı yüksek patı'Otlu bulumıyer
du. fut ran v,ahdeti ve i'kittci 
lıeı h ·on dbkuznncu ruııt'da 
~ass oı.~lizmin en başlı iki mi
&alıaY". lrlaada, lresalik, Leh.is-
:anın Bohemya11m, Baltık dev
... ~lermın ilh. t:Urar ihyası, 
•-.as~ harb sonrası 

8trnereleridir, Yirminci asrın 
erı bır.n meselesi gibi telikki 
tl(iıletı ek olan Yahudi mae
)es bi e, ftadd1 z2tında, ifrata 
\'ardınlmış Nasy.oııalmnin bir 
~ahffil und2n başlt:ı bir ~y de
ti1dır. . iibhesizki E'itlerin icra
~tından daha dikkate şayan o
"41.11 ~ Almanyamn daftfli ''e 
lnılli c. ~tinin O Kadar t Z'llB 

!niıddet geciltm · olımsıtitr. Bu 
~evzua cim eildlcr yazılabilir . , 
""llkat ~iman t :rifünin iç yüzü
ne kısa faliat elu!n bir ııa.zar 
atfetrnek bu miitalcanın halti
~~i- ısbata kafi gelir. Evveli, 
""rtılc! Reich'ın, (ynhud mukad
~ Roma.. impantorluğunun) 
"-lnı• llq&r~r ki cihan 
~ nüfuz- ve- kucket hülya
"nı t::.kia et!le k: milli Alman 
\'ahde ııin cevherini bertaraf 
~ti. Bu surette, Viyana Ha&
~u;gları şanslarını takviye ey-
6':0iler. Panccrmanizmin şam
))iyonları olhlak Prusya BOhen
~Hen 'lffine nasip oldu. Avu9" 
t11rya impantO!'lbğu Alinan 
~ahdet' zararına bina edilmişti. 
«ıabab-cl glaır19t Bobenoollem'ler 
~ınoaki rekabet Almanyayı 
:1Yt"- böldti. Bıılmarck'ı., ıkinci 
qeic ın~. OlT dblmzuncu amrda 
lam ,·Eideti file çıka.rm&ktan 
!lıenea n şey Avusturya impa-

1 l'atorluğunun gayri mütecanis j 
llnsurla-rı iıiiler. 

Hitler için bile takibi ihtiyata meT-a ihracatçılar birHlf farn:re ha- mu§tur. 
en muvafık bir yol tc~kil ede- reket clmi&ttr. 1!12& de senato mlığma ta- Y unaa ileri h:ıreki!ti Arnavutluk !!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!!il!!!!'!!!!!!!!!!!!~~~~ 

İagılt renm vamwti, fngiliz 
taıibmde o kadar erken i tma.m 
eQıJr.ı. u iti on yedinci asır orta-

1 ında mm ~ siyasi in~ 
fını r~ı cok geciktir.en otuz se
be ~ aenra, Almanya
IUrı 350 lcadartamamen :müsta
lrıl d et1eı'dett t:cnkktllr ettiği
ll.e, er lririnin ayrı i'1areleri 

1 hnıu1td - na, her birinin fer
~- tem ~~terine uygun gel~
~ek herlmngi bir harici poli
tıkayı ka:bıle serbest olduğuna 
•kıl erci:irebilmek bizim i~in zor.
dur. 
.... On sekizinci asır sonunda, 
... ,apoıec.ıı. haırbleri patlak \tel' -

diği 2:ii.Dl1Ul, bili.. 170 Alınan 
de\Tlet \'ardı. Elli kadarı Na
t:>leon n ıslahatınııT, ve akra
;:_qı l ahud Almanyadaki dost
-.rı iÇlJl tesia ettiği krallıklara 
tlha&ı netioesi halinde ortadan 
ll&IJıtı. Oo dokumııcu asıı:da, 
lliJunaa ek devresi bu devletleri 
~ altıya düşürdü. Çoğunun 
lcendisine. has, hükümdarı., lıü
~t\ınec teşJii,mcclisi vardı. 1914 
""lınan'YASl jp bu devletlerden 
lburekkepti 

lflll"b scmrası dev'resinin kar
~ karı ıklığı ve felilretle;i 
qıtıere- ayn ayn devletlenn 
~lanm ilga etmek, 
htinıann hükümranlık haklannı 
llı~ hiikUmete. intikal ettir
ı.teır ~ bu ayr.ı devletleri sa,. 
~~ tek bir devletin vilayetleri 

1 ~ mak suretiyle: Uçün
CU heidı.'in dahili vahdetini it
~ et.aae\( imkinını vP.rdi. 'Ru· 

ceğini gösteriyor gibiydi. Jıll- " yin, 192V de tümgeneralliğe ter-
ma.ıı ırnsminin ıtütıesiniu a-~- Sovyet Rusyanın siyaseti fi edfunıiştir. 
larmı he!la:ba katrm:vara~ biz-
zat Bitler bil~ ruti ·sulh senesi (Bat tarafı 1 ln.1 ~> 1!9°28 de kral kendisine "Kont,, 
zarfında büyük. fakat-yıpratıcı se~Uere sadece hukuld bir mahi- ünvanını bah!feylemiştir. 
muvaffakıyetlerinden sonra, yet vermektedir. ı Ugo Cav:allero, hükinRttar 
daha: sakin bir yaşayış devre • J3u!. g;ızete, birleltk Amer!n ile ayrıldıktan sonra tekrar sana-

l~ d t~..;ı en'ı '"'~"- ı·•A-·~ müteakıb yi ha~tma başlamış, Ceıwv.aı -sine ihtiyaç du.,maık tı.zım ı. ''b' - - r .J" f 
Bu devre esnasında, '\emin süratıe mukabıeiedıe bulundultlamnı dn.ki rni:ill:im .Amaleo abrika-

k . ...:ı t kt d' lanmn ıı...-- geçnı.istir. ettiği v.ahdeti yalnız tahkim im- a""'e me e ır. ~ 
kanını bulma.Jda kalmıyacak, Jnponyanın d:ıhilt nzıyetınden 19r. kiımmıevveiinden beri 
.Almanya)-ı lf.iizelleştirmek üze- bahseden dtızıl YıldiDo, 'Prt!llS Ko- Doğu ltalyan Afrikası kuvı;et
re kısmen bailanmış olan 0 pek noyemn nlmış oldalu tedeirlmn !erinin kurmay başkanlığı vazi
musib artistik planlarına file menmunt~t&lzUlder U'11nd1rd1~ j fesini ifa etm.elrtediF. 
çıkmak imkanını da vermiş ola.- i&aret ettikten sonra yazısını ı,ıöyle 1 LMıılırıMla tıefsimn 
caktı. biilrmettedır: 

B\ından ~ka, Almanya- Dohııt slyasett."nzlyet o kadar n:ı- ı.omtra, 6 (a.a.) - .R'e •ft' :ıjan-
ya. yeni elde ettiği geniş arazi ztktir ki harMye ve bahriye mızırlan, sının siyasi muhabiri yazıyor: 
ila.vesini hazın için zaman veril- f8yialar çıkarılmasını ve lıtikUmetin 

1 
~.faı:~ Badowlionun istıi'asl ''e 

miş olsa idi, ileride gayet şevket otoritesini kıranların fa, li.rctıerini yer;.ne Genemi c~wallerouun getiril
ve satvet sa::hibi bir ha.le gele - mettettirmek ihtiyacını duymuşlar.dır. mesi Arrmwtfüktaki İtalyan boz-
cekti. Hangi makul bakundaıt iQnunun ı:en şli ıu go teren bır Iti-
d!Pnı.e. o tarihlerde ya-ptığı ttlkeler Fetheden b.r Halk çocu- ra!dan bn~ b rşey değildir. Bu hadise 
j.İ~ ônünde Uzun bir sulh dev- go.ın n VATAN' iç n düny:ının ılci turlu tefsir edilebilir, Ya Dadoglio 1 
resi gtinnemekte olduğuna dair bütü:ı ni.ınctlerini ve n. kını Arna\Utlu ta ,j, a kcri hnreidfin ug-

bey.anatı samimi olabilirdi. (eda. cd \ bir KAHRAMANIN radı ı mU\"OfC kiyeisizlik~den a&ke 
E- r HUler gerçekten Ye yal- )tle.le dolu hnyatı ri ı;efleri mesuı tutm:ık _w yen fa,.'stj 

nız Almanyanın hayrını istese partisi: i tatmin etmek i ı bütiın 
idi, Münihde durm:ılı idi '\"C dur- ATAN FEDAiS kabahatleıi kendi ı yuklentrek azle-

1 muş olurdu. Mr. Cıiambcrlain'c ö;lm'ştiT, yalıud, İtalyan ı· dyorunun 
karş1 Godcsbeı gde halis Ye dil- TÜRKÇE sözı..o • IMlyük. film da ilan etti i gibi pal'ti t ilitmın 
ı:Ust hareket- etn!enıi~ old\.ığu .. _., ___ ,...n

1 
vaziyete muh t oldu•u 1 

d - d Y"u7.er b'ı l kordul. ın ça r.ı ma- ....,IUU--& "' 

ogru ur. ı.mn h kik::ıten i tifo et'!ni tir. Mr. Chamberlııin Südet Al- sı . Yüz bınlcrce in :ının muha- ,.. 
manları icia mukadderatlarmı cerdi ve NIHAVET ZAFli..R 
bizzat ta.yiıı preııaipini Bereh- \'e ŞEREF. Başta RICHARD 

D~X olduğu halde on iki 
tcagad nele kabul etınlı tL Fa- y ldı ın tirakile 
xat Godcsbcrgdc bu artık Hit-
lere kafi gelmiyordu. mtıex mu- 1 BU G Q N 
zakerc tarr.ıun temin c ıeccği TAKS iM 
tcşfiye ve t davı u ulktci ~erine _ 
cerrah ameliyat usullerine mü
racaat. için ısrar etmişti. 

B" l 1 alda. beraber, o ta
rihdc bizzat Südet Almanlann 
hali, bu husu..,oda Hitlerin. sadık 

SeMS r 1 - 2.30 - 4.30 -
6.30 \e 9 da 
t 1 de tcnz"lMlı matın 

taraftarlarının mcsuliycti ne I "-•••••••••••• 
olursa olsun, o Beldlde idi ki 

Her ne ol ll olsun, bu hal, ital
yad a ordu il la"1 t partısi nr. ında 
ciddl bir i ıl l zuhur et ini gö ter-

ara:dslucielti seyı got\ierı ~-
mckted r. j 

Daily Mail ga nın muhabiriıte 

~r~ Yunanlılar şınnli ciddi bir su
rette tehdid edilen Er.:lıi ıle inse l -
manı oran Aynsar ~ ?:l!l:ını IJl'38Ul-I 
ela bir ileri hareketi ıcra etmişlertir 
Yunanlılac iki lt:aT~an; me\-·:ı:li ara
sındaki müm.tİale yon.. na h dm 
bulunm~dır. 

Daily Heratd ~tem yaıny.or: 
Dıın gelen molumatı gfire, tngll 7. 

hava ktw'Vetlerı A\ 1..ıny:ıyı şiddetle

bom'li!R"thmtın etmcktl!dir. Goı icenın 
Yunan ı il\'\ etleri tarafından t:ıgal n
den CV\el/ 1:ıgiliz h3"ln ku\'\ etlen 
11.alyanların bk iye ku'Atetlerl gön
derebilecekler ki. pıüyu imh:ı etmek 
le mltlWn bir görmüşlerdir. Bu ha
reket, pike asulu ile- lı ıeu üarı bH
ha oı gf.ıçleşt eıı al .Jk b ılutlu bir 
havad:ı icra edil Ur. · 

derhal cerrahi am 1 yeye mü -1 
raacatı bir dPreceyc kadar ~ 
zur göst.eı:ebilinii. Diin) a, lrur-
bana tahmil edilecek lüzullll!RDI 
mtıraba rağmen emri \'akii, sulh 
uğrqnda, kabul ederdi. Bundan 
sonra, Bitler Orta ve Şarki Av
rupada dürüst, namuskar ve ya
pıcı bir politUm takib etmiA ol
saydı, Bilyük Britanya kanşma- j 
mağa ve yerchmda bulunmağa 

BUatlK 

iPEK 
LADAıt OKAMEL YA' dan. ROMEO va JÜLYET

TEJıl d2lta güzel daha 1111iassir va dwıya 

Sinemasında 

MA 
kl\J!lr im. ı 

(Arlaun var) 

edebiyatının şatıe:erlerinden 

Stüdyo unda ynpılnn Türkçe sö lu filml a1 en 

muvafiak olanıdır, Seıın l r: 1 - 2.36 - 4.30 - 6 30 'We 9 d 

SAYF\ : S 

Sivas, 16 (a.a.) - Ba-aberlerlnaıl 
D lct D ryoll:ırı.. ve Hava. ~ 
Umum Mud lcri ile allbh arıı:.. 

d~ ol tu halde don ~ a. 
'asa gelm tinakallt Veldli Cttdlif' 
Kcrlm İne dayı, bu mbllh SiVlıl aUfa.ı 
yesinde \'C i.tnyon clvanndır Hami 
edilin-ek 0%60 bulwwr 1'ernlrJ* 
maballfnde tetkik ft tıe1l1Jlerdıl 

hulunmus. \"la:lfe. w mesailm &aı... 
kında iM , lısbl W mübend1sl~ 1* 
}.onu&ma yeprnııtır. 

Bund:m so:mı. Sivruı P. T. '!' . .,. 
hava yollan isbyonu iJleri ile de 
meşgul olan vekil, '1.'il yet, lromutan"" 
lık, parU, lı:ılke\J i m~ı.:ımlanm ')'li

ret efmiş ve buzün sa t 2f de Anb
raya hareket ~emiştir. ----
T oriDoya muazzam 

bir hava hücumu 
( B~r:af'1 1 lm:I •~f--). 

Fiyat fabrikılian da bmitba"o 
clımana tabi tutulmuştar. :e.... 
radR dn bl~iik yangınlar çıka
nlmiŞtır. Verilen raporları:faa. 
biri bir fabrikanın çatlst mıe. 
rindle iki bombanın pa&mış ol
duğunu bildirmelttedır. 

Bu bom alar.ın infililindiea 
iki dak~ka SOll'l'a Aiddfetli bir ;. 
fıJik kaydcdifnnf ve lııiahan 
binanın dalıilinde 'bitün binayı 
aydınlatan biiyük bir yangıa 
ç kmışQr. Otomobil ve tay~ 
motörü imal eden Fiatın digcr 
bir askeri fak-ika •na da hii
cıını edilm 'ştir. Eiıaa binala:rm 
üzerine iki bomba salVO&\Hlua 
tam isa.betillden soıaıra biF ışılı 
görüımıü ve bu ış~ bilı1ıl ara 
dıhili bir ~angın <'>ldtığu anı~ 
~ıl~tır. 

--~--

Tir-kiye - i~n 
tic...-eti 

• barile ço 
dir. 

-'lllMC'--

P•iate teYtdf edilien 
fromtl nisffar 

Paris, G (n.a.) - (Ha\•a ) : 
Komüw t p rtısine men u l 42 faal 

fır.a Pııri de polis tar.ı1'ruckm tii vııb 
cdılhıi t r. Bu lımian · tec ·ld 
k :pi. As \ riH 
~lutu·. ' 

Vaklfet -.mrine ahnan 
iki memur 

Aııkara, O (!Jusuııi) - Erdek b:r
makamı 1h , Tokat vilfıyett Rf'er
berlik ı dilru Tah r vekil "'t emrin. 
alımn1 ltırdrr. 

Siyamla Hi ..... iat 
arnı1ttfa 

Tokyo, 6 (a..11.-) - Jilaııg'ko .. 
daıı domei a.jansma. bildiriliyor:. 

Si.Ja:Dl b~kwna.ııdanlığı nu 
Fransız topçekeriııin M:ekoag 
nehri ü~rindeki Nanpai'deu 
pazartesi günü saat 17.20 den 
guruba laadar hudnddaki Sty~ 
kuvvetlerini mmbardımaıı etti
ğini bildirmclrtedir. 
To~ekerler ertesi saba.lı t.ek

rnr göBükmüşferse de Si~·am 
topçusunun şiddetli ateşiyle kaz 
§Ilanmışlardır. !Cıirettcbat ara
sında zayiat mevcud: olduğu 
bildirilme:ıttedir. 

A•"-• kıs' r. hediye 

beklyen 
lık giye ya te 
tara!ınd n ::ıyncn 
olunmaktadır. 

Bu bu ı ta h:ılk Y-
ret göstmm ed r. 

Bu h ) ırlı teşebbu en za. 
manda~çoı~ feyizli \ c .erefl bır ne
ticeye eri ccegl rnuhakkal,tır. 

1 

Silivri rlhtımı ve 
mendirefti fıltt1 

Edirne (Htısu i-) - Sili de yaJllf
makt:ı ol büyük mendüek ft nıı.. 
tımın in :ıntı ıamamlle ~oklu
ğt ndarı- bir kaç güne dar ~ 

• 
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84 tein Bulgarın yerin d.ibin
kudlğı liığımı fadretmedl . 

Ancak 1897 sene.sinde ve o da 
hukuku umumiye cünniyle maz 

birl aranırken ve tesadil
tr:ııdlr ki Osmanlı hükfuneti 
btr komitenin Makedonyayı ıı

vermek için geniş bir teşki
ile scnelerdcnberi çalıştığı -
nihayet farkına. varabildi. 
a.kedonya komitesi tnri
meşhur olan M.dise, §ÖY· 

cereyan eder: 
Oskü.b sancağında kfiln Ko

p.na kazasımn Bulgar hudu
yakın kısnunda yQz yet

Bulgar, ellisi Türk.le mes
~ lld yüz yirmi evli bir Bul

köyü vardır. 1897 senesinin 
üncü akşamı, gece yansın -

dan biraz evvel, Türk nskeri ü-
omınsını giynµ~ 15 - 16 

~den mtirekkeb bir çete K~
tendilden Yeniceye gelir. Kfı.zmı 
ağa isminde zengin bir Türk be
Jinin evine girer, zavallı adamı 
&dürdükten sonra 800 altınım 
alır, sonra yoluna devam eder, 
~aristana geçer. 

Ertesi sabah, başında, bir 
binbaşı kumandasında 150 ki
plik bir Türk müfrezesi olduğu 
halde Koçana kaymakamı vnk'aı 
mahalline gcl.ir. Köy hallnna 
adam alollı bir sopa çektikten 
sonra köy bekçisinin kansın
dan çetenin hariçten geldiğini, 
cürQm ortağ.nın muhtarın oğlu 
Yorgi lvanof ile diğer sekiz ı 
töylil olduğunu, evinin mahzc
ııinin siliıh deposu olarak kulla
nıldığını itiraf eder. 

Bu itirafın ertesi günü, tah
kikata devam edilirken, köy 
bekçisi, yatilğında, meçhul kim
seler tarafından katledilmiş o- ı 
larak bulwıur. Bekçinin ,.,'Vi a
ranır ve kadın·n doğru soıledi
ğ! J'Ullaşılır. Mahzenden elli tü
fek, yirmi bomba, bi: 1 aç san
dık fi8ek ve bir çok kama, kı
lıç ve hançer çıknrııır. 

Ayni gün, ayni şehrin civa
nndı.., şu hadise cereyan e
der: 

Bir Ti.irk jandarması, gene 
bir huln.lm umumıye c'ırml!nün 
iı!nt ararken, gebe bir Bulgar 
kadının bir eşek sırtına vükli
r lrek bir köydrın d;ger 1-öye 1 
gat.Urdüğü pırlnç çuvalb.rı için
~ b?r çok tab'l.Dca, hançer, 
bomba ve pala bulur. Mrtkcdon
ya komitesi, Türkün geb.<> :mdı
na hürmet ettiğini ve bin:ıe"la- 1 

leyh ili!imıyeceğini tahmin etti- 1 
ğı için sillih n'1kliyatını ona ha
vale ettiğı görülür. 

Fnkat bu ıki hfulise mahalli 
bfl.kfunPti çıldırtır. Adi bir ci- I 
oayct faillerini ararken d..ört 

ADLIYEüE 

V z!yoU şüpheli görUl
mUş amma ser besi 

btralul1ı 

7/XU/940 Cumartesi 
8.00 Pro .. ~ Ye m~ltet saat 

sen~ çnh~ Makedon- •1an. 8.03 Müzik~ Hıı.fl1 program 
yayı baştan başa siL;\JJwıdır· (Pl.), 8.15 A~ns ı abcrlerl, 8.30 Mü
mış, fakat o gmnnn kadar mev- zik pro ... rtımLlın dcvnmı (Pl.), 8.45/ 
cudiyetindcn bile haberdar ol- &.00 Ev kadıru - Yemek listesi. 
madığı komite ile kn.rşı knrşıya 13.30 Pro:;rnm ve memleket saat 
kalır. ayarı, 13.33 Müzik; Piyasa ıarkılan 

Bunun Uurlne tlsküp valisi (Pl.), 13.50 Ajans haberleri, H.05 
Hafız paşadan izahat istenir. Milz.ik: Türkçe film şarkıları (Pl.). 
Bilhassa Yıldız vak'a ile ala- 15 oo Ankara sonbahar at yarışları 
kadar olur. Vak'a tahkikatı Os- tahmınlcri, ıs.ıo MUz.ik: Sinema se
küb polis mli..türiy tine mensub li ve hatıf soıolılr (Pi.), 15.30 Müzik: 
ve Makedonya komitesmın Anl:ara De.•lct konservatuvı:ırındao 
"~ üdhiş Türk!" diye lakapla- ıwklen ncsnyat: Rıynseticumhur rft.. 
dığı d~ efendi namında bir hmıan k orkE>.stnsırun konseri. 
memura havale edilir. [ki bu 18.00 Program ve memleket saat 
Derviş efendi 1907 de ÜBkÜp q·.-ı, 13.03 1 zik: Radyo caz orkcıı
Rus konsolObl~ memurlar n- trası (tbrı:ıhiru öz.gür idares..nde), 
dan biri tnratındıın ltııUediln1i.5- ıe.-to Muzlk: llalk türkilleri ve oyun 
tir.] ha~ !anndan örnekler, 19.00 Konuş-

Derv 1J et.endi bir kaç gUn ma (Günun cıescleleri), 19.15 MUz1k: 
içinde bulduğu ip uçlarını çe- Saz eserleri, 19.30 Memleket Eaat aya 
lte çeke Yenice §ebckesini n ve ajans baberlcrl, 19.45 Müz.lk: 
meydruıe çıkaıı:r. Thti18.l te.<ıki· r.sıJ. heyeti, 20.15' Radyo gazetesi, 
!!itiyle alıi.k.adar bir çok kınıse- 20.45 Müzik: Muhteıı! şarkılar, 21.15 
ler ketum davranırlar, bir Ronusa (Bıbliografya), 21.30 Müzlk: 
şey söylemek istemezler. Niha- Radyo galon orkestrası (Violonist Ne
yet işkeneo ooair ve söylcttirilir. db A~kın idnrcslnde). 
Dk itiraflıu-da:ı:ı sonra şebekenin 22.SO Menılckct ~t aynrı, ajans 
Cranova ve lştipteki muallim· ha~rlcri; Ziraat, F.sham - Tah~t, 
1 re dayandığı görülerek hayret Kambiyo - Nukut Borsası (Fiyat.) 
blisbUtün artar. Onlar da tev- 22.50 Konuşma (tngillzcc _ Yaln.ı.z 
ki! edilir ve onlara da itiraf et- kwı dulga postasile), 22.50 Müzik: 
tirilir. Cızb .. nd 'Pi.) (Saat 23.10 a kadar 

Makedony:ı komitecilerinin ,.alnız uzun dalga ile), 23.25/.23.30 
hfılfı. Vinitsa b!dlsesi diye kendi Yannki program ve kap~ınış. 
kitaplarına yauhklan bu meş- -----------
bur vnk'ruun tahkikab. derin
leştirildJkc;e bir çok ldırsele 
d:ıha. meydana çıkar. Ynkala
nnnlnr, yüzlerle, lap..,edilir. Os
kUb sancağında ya.şaynn ve 
komitede çalışan bir kısım Bul
garlar korkudan Bulgari!ltana 
kaçar. 

Mücıimlerl tecziye için bir na· 
keti komisyon ~ kkw eder. 
Bir çok Bulgarlar zulme uğra
dıklarını si)Jliyerek Üsküptekt 
ecnebi konsoloslara baş vurur
lar. Nıhayct 1898 şubatının ilk 
gün}Grinde Yenice komi. youu 
-. azifesini bitirir, asken mah
lter.ı<'nin tevkif ettiği bazı kim
rcler bırakıltr, bazı kimseler de 
ihtilali teşvik etmek cürmiyle 
istkafsız mahküm edilir. 

Den~billr ki Yen!ce hadisesi 
ve n .. n~ıı !}iddetli tedbirler, tat
bik edilen az çok $r hü'•lim· 
lcr, Malrndonya komitesi için ilk 
müessir darbe oldu. Komite bir 
çok ::;ilah ve Azasından bazı c
l:t>mmiyeUilcri ka~ttı. Fa
kat daima olduğu gibi, bu taz
yik onu sindirmedi, bilaki. ih
tilfil yolundaki harek"tinı daha 
şiddetı· .. tdirdi ve asıl bu ha<fi
seden ve 1900 den sonradır ki 
komite büyilk çete harble!ine, 
genis ııchir baskınlarına ve u
mumi a.ycldamnalara girişti. 

(Arkası var) 

POLISDE 
Tramvayda l dUşllp 

bacaOı lrn·ıldı 
Şi§li hattır:a. işlemekte olan 

395 sayılı vatmanın idaresinde
ki 104 sayılı araba TakSiıne 
gitmekte iken arabaya atlamak 
isteyen Nesim kızı Viktorya 
uüşerek bir bacağı kırılmış ve 
Fransız hastahanesine kaldınl
mıştır. Tahkikata d .. vam olun
maktadır. 

Tutulan esrarkeşler 

TlYATROL 

Şehir 
tiyatrosu 

temsilleri 
Tepebaşında Dram Kıcmında 

'7/12/1140 rumntesı gilnil ~ 
saot 20.30 da 

BULUNMAZ UŞAK 
Yazan: J. M. Barrlcı 

• • • 
1stikını caddesi llomedi 

kısmında 
7/12/940 cumntesi günü alqainı 

snot 20.30 da 
DA Dl 
Son ha!tası 

Şehir Tiyatrosu ili.ve ma.üneleri 
CJmarteeı gül'dUz Tepcıbaıınu 

Sfıat 16 da 
BULUNMAZ UŞAK 

CUmartesi günil eündüz saat 14 de 
Komedi kısmında 
ÇOCUK OYUNU 

6 Birincikanun 940 
Açılış ve 
kapanış 

Londra 1 steru&' 5.2 
New - York 100 Dolar 132.20 
Cenevre 100 tsvic;. Frc. 29.6875 
Attna 100 Drahmi 0.9!l75 
Sofya 100 Leva l.6225 
Modrid 100 Pec;etn 13.90 
Budapcşte 100 Pengö 26.5325 
Bil:O-cş 100 Ley 0.625 
Bclgrad 100 Dinar S.175 
Yokoham:ı 100 Yen 11.1375 

r
tok.holın 100 tsveç kr. 31.005 

ESHHAM ve TAHViLAT 
8lvu . Erzurum 2 19.-

• > a 1e.-

I : : :. ~::: 
• > 19.-

Boks sporu inkişaf ettirilecek 
Rumanyadan kıymetli bir- antrönör geldl 

·Galatasaray kulObü Rumany.anın muı bOJri1k bir hata idi. 
tımuımış boksörleriodcn Orel Yorgo- Orel -ı'orgoleıııb A'\TUpa bob lle
leskoyu boks antrenörü olarak geUrt- minele tanmmıa bir boksardür. Ul37 
m.lştir. ~de ~wupa pmplyonlaından 

Bir haft:ıdanberi Galnbaaray n Spalmvla yııptıb çorpıpnada mun 
~eglnjn salonlarında rençlcri ça- bh' çeldşraede"l .onra ancalıı: •:rı 

lı$tıran antrenör Türk ÇOCu.klanm belabile matJCb olmu~. 
enerjik, cesur ve d<.ltüşken buhnnsı BoJaıörOn teknf1fne, vtkıf ft 1ecrü-

ile SABAH, OOLE ve AKŞAM 

1Ubarile bu sporun Türkiyede pek beli bir aolrentlr olmaıı ltibarilebok- ŞÖHRl';'TI BOTON onNYAY.J TUTAN 
çebuk: inkiiat edccefini 9(;ylüyor. lli:idctimlze .f.a.ldeli olacaktır. t.;;. U 'I 

Senelerdcnberi ihmn.l edtlen boks OreJ YMgolesJctııun lı:end.Wle rö- • 

son .,.ınrda iyi &rgnnizc edilme!ıile röşttllt. Çnlıştırdı!ı gençler armında HACI BEK.ıR LOKU ve ŞEKERLER·ı 
canlamruıya b~ıştır. mtıhfm kah~ pdO!finden btıh 

Son zamanlarda yapılan muhtelif leden antrenör bilhassa Galatasaray- aördQt)O eme•lslz raObette hatkmnzm yüksek 
bakıl müsabakaları bilhassa Aıılrnnı - h Rbdi, Beolktai1.ı. Hüseyin Te Muh- .. _ 
lstanbul temaslan biu iimid verici t.esıe:mi pmdldcn AYrUpamn amatör 1U111iteyi dorhıtl temyiz adebilmek hu8U8Undaki 
mahiyette idı. Boks zekd. kuvvet, cc- bot:ıı&icri1e bo7 aı~ vui7~ kabtllyetin mOhtm .-oW olmuttur. 
aaret ve enerji gibi dört mühim yasfı buluyor. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~~ 
bQn:resinde toplıyanın bqarablleceği Otia~ laitQbü zııaaje eWği 

b!r spoı- olmnsı itibar.ile bb:lm sporn- ı.ı dclttli anbeu&ie memleket bok
muzdur. Bug{\nc kndar bu SP« GUbe- mmm m~ıo 7ardım e~. 

Sümer bank 
Kayseri bez fabrikasına 15 ili 20 tane ~ ihmal edilip bir köeede bırakıl- 80Ll.ND T\JRAııtLI 

l.ig maçlan Cemil Galatasaraydan dokuma işçisi alınacak 
ha ılfttı aynlıyor " ~k ~ tıramlım ....ı '9CI IC?8ll fUD}ıadtr. 

hnıerba~ ve Ş~c! stadllın hası- ~ tanınmış tutbalcllle- 1 - 'l'aliWer 1 inci kiDuR M-0 80D\ma kadar Bt.1ark6' bez :fabrllraSJ ?40. 
lAtımn kulilblcr hissesi olan % 40 na rinden Oındl kaUlbQnden istifa et- ~em~ -MıceJrler Ye fabrlluı doktoru tıın:bndan m.u~enc edno
IDabstıben tnklmlann bugünkü dere- ~. P'~ye gireceii aöyım- rek sıhhatler! tlm.1. " dinç alımlar ije alı.ıwcaklardır. 
etieri oazan itibara alınnrak 2840 lira lnıek1edir. 2 - Pamtıklu RD&yiinde en ll'Z. bir ame dokuızmc:ı olarnk eah$Dlı ~ 
kulflplere tevzi edilmifUr, ıtuldarma dair b:lanet veslk:ı'"ı ibnız edecekler, 1cabmda sarınt.a ..wru1 dt'!'4 

Melih hakkmdakl rapo.- nıcıeleri de yoklandıktan so'i'ıra kabul edileceklerdir. ı 
Bu paralardan, l'mer _ Veta maçında hakem tara- A - Kabul edilenler, yol par831 .tabrikacn ödenmd:: p:rtile, üçündl roe.,.. 

Be,iktnş:ı 475, Fenere 445, G1llata- fmdan ıahadan Clkarı.hın Melih hak- lıl trenU n Qtlle halinde JC~aa.cye IJe'll'kedileceklerdlr. • 
s:u-aya 415, •Bcyoğluspora 185, Altın- kındak1 nıpcr 'ftZlh olınadıiından B - K~. Kar.ıeride fabnka cnıırımh ~ ~ w ,.ntall 
ta!a 295, Vefaya 225, lstanbulspora lııfDıle ceza ~ maç hakemini ,. tll:zbı edilecektir. 
105, Topkapıya 155, DeykOG 185, aba Jı:ıominriD1 dlnl~e arar C - Fabrikada bh' ıene bOA flımlıı ~adını n:dfeleıini ketrnek S9'f 
Süleymaniycye 125 l.i.ra dQşmüstflr. Tel'%D.iştir, ı::. ~ ol..ırılardan, ;yoi param ım alınacaktır. (11663) 
l~nbul F~bol AJ•nlıAın~~ ~~~~~~~~~~=~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, 

11121Ho TARiHiNDE vAPK..AOAK Her eve lstanbul gümrUklari başmOdUrlUğOnden 
ua TEHiR MAÇLAAı UY ANOIRICI Gümrüklerdeki sahipsiz ve kaçak eşya 

Pener et.adı: satılıyor : 
'hpbpı - Altmt.uğ Sut 1 l 
Fenıerbahre -1st. Spar :ıı: ıs 8irkccid9 ~ ~!lalı antr~ dolıilblıdeJri sıttı:ı mUdtiTlülS 
Vefa - Beyt:o:ı • U lllıeat ICllon.UDda asılı ilfln tahtmwıda ve K~ T Belediye mc:uıt ~ 

Şeref Stııdı: laalArı ~ tabtalannda .t!.atele!-:1 vem~ :razıJı ımuhidifülciruı ~ 1, 
Beşiktaş _ Silleymaııiye • 13 U, 11, 11, 13, 16/12/940 ıtlnlerinde -~ mti.dü:ı.IQIQ mcuıt saloırund satıt 
G. Saray • Bcyofluspor a 16 " Jıxımlsyoııu taratmdİın saat 13.30 da GOmrllk kanununun 1549 sayılı kım1ln" 

la dcğişU.rilen 43 üncu maddest mucihir.ce o<;IK arttınıul ile sııtışı yap ınrab 
KaragUmrUk 8ahaaı: 

V111i. Gilneş - Ortaköy • 

Galata Gençlik - Ak.mspor • 
Karagümrük - Demirspor 

Aadoluhicar 8ahast: 

11 

l8 

Anadolu - A.hisar > l 1 
Alemdar - R. Hlsar • 13 
~beyi - JillAl a 16 

Mektebler ansamd• 
lstanbul Erkek Mektepleri Futbof 

llAn olunur. Telefon 23219 (116H} 

İstMıbul Belediyesi ~lanları 
Karaağaç meA>ah.a.sınrla tıir eene ı.:irlında toplanacak sıgır krınl:ın acılı' 

lıııittırmaya ko.nuıınu:tur. Tahmir. beco:ieli ıooo lira 'Yit Dk teminatı 76 liraoll\ 
fartıı.am•· Zabıt n MuamelAt Müdürlüğü koleminde görülebilir. 1hnlıl 
13/12/IHO pazartesi eünil saat H ciedaimt eocu.mende ~cak.tır. TnllblCJ111 
Wc teminat makbuz 'ttJa mektupl."ln &40 yılına eid Ti<'eret Odası vestknl:rrllıf 
lh:lle ııünO mu~ saatte Dııim' E1Vılmen1k bulunmıılrırı. (11692), 

Ltg Heyei;lnden: Uzımdır. • • 
7/XII/Hl40 cumzırtesi günü Beşik- Ootl zarif ve sağlam muhtelif Beledbemiz için 50 lira tlcrt-tle 5{l tnhsıldnr ahnacrı-. ve ttılibl ın 

taş Şeref stadında yapılacak maçlar~ renklel'ff yeni modeli: 15/12/1940 tarihine kc.d:ır mürbe<l:ı1 etmeleri luzuma eneke ililo e<lılını~.c 
Saha komiscrJ: H. Saver. No. 403 Beyaz mlnoll & lk':a , Ur. Bugüne kadar 170 müracaııt wk.i olduğu ciheUe badema bu iQ için B&< 
Darüşşa!nkıı L. _ Oalatasaroy u. Taşradan si~ vukuurıda PoSl.ıı lodtJ'eye dilekçe ile nrliral·aat ed.ilmerrıC$l rn.\r. olunur. (11600) ' 

Saat 13.30 hakem Ş. Tezcan. masrafı olarak saatin bedelile bera- =======~===: -- -=- --=+=-- - ::::: 
!stanbul Er. L. - Vefn &esi snnı ber 25 kuru, gönderilmelidir. Bura- Davlat limanları işletme umum 

at1er tediyeli ıönderilmez. · 
}u5 hnkem ş. Tezcan. m üd u·· rıu·· g ... u·· nden .· 

DiKKAT: Siııger saatleri tstanbul-
Voleybol mUsabakaları da ,1&1nız Eminönü mc.rkezindekJ mn- 1şletrnemize att muhtcllf bncımde elli kndar mavnn p:ız.arlıkln t.·ııntr 
Mektelıler arasında diln dpılnn Pzarrut.da aabhr. ht:ınbulda ~ ettirilecektir. ~ illeri yapmağa eh en~U tesisat. ve ihtisnsı mcvcud "lan· 

?O)eybol müsnbakal:mndn Işık lisesi yoktur. lııırın eeralti otr"enmek üıcrc ılArun neşrinden itıbareıı 7/12/940 cumaricıd 
Bofaziçini 12 _ 15, 12 _ 15. llNGKR 8AAT Mn.lnznları: atat IS e kııdnr idnre fen müdurluğüne mür.ıcaaUnn ve ist<'klılı~tn 

lstanbul, EDıinönQ No. B. t/U/1940 pazartesi ı;iınü l'ıı1 ondn apılacnk paznrlığn iştirak etnwk Q1o-

ı..tfkltıl lisesi Ticaret mektebini r-----=---....,.---•:ı re idare mubayaa komisyonun: muinrcat etmeleri llfuı olunur. ( 11500) 

u ;:~;k!· ıst:ı~bul San'at oku- .. ~A~s-k .... _r_ı, .. ·ı_t_i_ş .. l_e .. r_i __ _._ 
)unu 15 - 4, 15 - 11 yenmislcr ve OönUllU hasta bakıCI / Ticaret Vekaletinden 
Pertcvniyal sahaya çıkmadığından Fiyat mürakabe islerindt! istihdrun edilmek üzere, Barem kanunu bil• 
Mwılliın mektebi ıalib addolunmuş-' kursu lcOmlc:ıi dahllnde, asgnrl lise ta.hsılli me.mur alınııcniı hakkmdn eV\ ele ya• 
tur. Bakırköy Aakerlik tubealnden: plan ilfın üı..erine müracat edenfur ~ramnd:ı Ankara Ye 1st.:1ııtul<la muq;ıo111 

Sahlbi: A. Comaleddln Sanıçoblu 
Neşriyat Müdilrü: M acld Çetin 

Basıldığı yer: (H. Bekir GOrsoylar 
Ye Cemaleddln 8araçoQlu matbaası) 

1/1. KA.o/Hl tarihinde Gülbane b iıntihanı yapılacaktır. 
.,. OOmilşsuyu hastahanelerinde açıla tmUhan her iki mııbalde 8 Birırıulı.Anun lil40 paurt.esi g\j11ü sa .. t l4 CS. 
t'8k üçüncü devre gooüllil yardnr.cı tcra edilecektir. 
hemfire kunılıırın.a i,ştlrak etmek ia- Bu merı.ıunyetler için 1abrir1 ıaıclıde bulunan ve bulunacnkıarm ımti• 
tiyenlerin kayıtl,;ırı yapılmak üzere ban günü öğleden evvel Ankarııd« Tıc::ret V4:kdlcti, iç 1ic:rrct umum mudıtr .. 
nüfua ciizdanlnriyle birlikte şubeye lüğün~, 1.stanbulda nunt.aka ticaret nıudUrhlgime mürac.tat edip imt.ıbar. ıçbs 

İngiliz tebaalı old~ınu ve 
eefo.retten 4 İngiliz lırnsı maaş 
almakta bulundubJnu söyleyen 
Y akomo i~ınde bir §alus Kw-· 
tuluştn şubheli Lir vaziyette ge
z:erken tutulmuş ve üzeli ara
narsk bir de maymı:ncuk bu
luımuştur. Adliyeye verilen Y:ı
komo dü.ı1 Su!mn:ı.hmcd birinci 
aaliye cezada muhakeme EYliJ -
m.iş ve bir s::uçu görülmediği 
için serbest bmı.kılmasına ka-

Bcy.,ğlunda Lüleciler cadde -
sinde 11ehm~ Alin.n kahvesin
de esrar içilı.:ıektc olduğu ha
ber alınmL~ ve yapılan araştır
mada Emin ve Cemalin iizcrin-

iÇKiSiZ SAZ 
mOra.caatlan. lı:endilerlni Qy.:letUrmeleri ıwwnu ilan olunur. (11591) ........... ~ ------------------------------~------------------~-----_;_ ____ _ 

rar verilmiştir. .,. 

1 ık!arı karc:ırtmaya 
riayetsizlik edenler 
Işıklan ltarartma huousunda 

Uılimuta riayet etmedikleri gö
rülen Emin~.>nünde 20 Fatihde 
de 4 ev ı:;alıibi hakkında lrn.nunı 
muame!e y:ıpılmıqtır. 

dc birer nuktar esrar buluna
rak müsadere edilmiştir. Cüm
lesi hakkında takibata bwlan-
mı.5tır. 
bir çocu~un ayal ları 

yzmdı 
Okçumusa caddesinde Hüse

yin isminde bir şahsın odasında-- haberlJr 

' 

ki mangalda yemek pişirmcktu 

1 
olduğu tencere taşmış ve bir bu-·------::zm-=.-.--- çuk yaşındaki oğlu Faikın a-

Rumanyn.dan liiiğıd gcloook yaklarını yakmıştır. Yaralı ço-
» Rumanyadan mcml eUr ıı.zc gelen 

1 

cuk Elfn.l hastahanesine kaldı-
r;ormcnler poralnr.ını Rumany~dan nlmıştır . 
cuaraınadıkL:ırı için mühlm mlkdar- =:=.::::......===ı=L==A==N===== 
a.ı kfığıd satın nbnıtılardır. Bu g5ç-I 
Dlf'.nlcrin aldıkları kiı;,:ıdılnr y::.k.ınd~ 

memleketimize gelecektir. 
'1carct VeJilli şehrimize ;;eliyor 

Ticaret Vekili Mümtaz Ölanenin 
'bul:ünlerde şehrimiz" gelmesi bc]jlen 
mektedlr. 

:Cirlikler Umunıi K5.tibi 
Aıılmraya gidecek 

Birlikler wnumi kfıtibi Salih Bnn
taoğlu pıızar guml Anknrayo giderek 
,.eıi Ttcarc:t Vekiline birliltlerin ve 
tııkar limited şirketinin faaliyeU hak 
kınd:ı malfunat verecektir. 

lktısad Vc!ill.in.in t.00kı1deri 
Şehrimizde bulu:ı.m 1kt.ısnd Vekili 

Bfuınü Çakır Sümcrbank müessese
lerinde tetkiklerde bulunmuştur. 

Renim Sergisi 
llakır4<6y Halkcvlndcn: 
Evimiz.in senelik resim - fotoğ

raf ~ 15/ kfınunuevvcl 1940 ta
rihinde açılncaku.r. lştircı.k etmek ar
sıı rdcnlerin, şimdiden eserlerini 
Jfalkevimizo f:Ônderınel-rl Wo olu--· 

940/1523 
6ultanııhmod 8 Oneil aulh hukuk 

h~klmll!linden: 

Da~ acı şekerci Hasan vekili avukot 
H. HayrtJllah tara.fuıdnn tırt. Şchza
debaşı 16 Mart ŞchiUer cnddcsi 18 
No. lu hnnede muk.ım Tah!rin ve kar
deşi Lüt!ü aleyhlerine 940/1523 No. 
lu dosya, ile açılan (123) lira alocak 
davasırun ,.apılan muhakemesi so -
nunda müddeıaleyhlerdcn LOtfünün 
lkametgAbının meçhul olmasınn bina
en ilfıncn anuhal ve davetiye ve gı
yab kornrlan tebliğ edlld ği halde !U
raz cdibncmio ve muhakemeye de 
gdmcnı~ oldıJbundan (51) lira 60 
kuruşun % !ı fa:x ve % 1 O Ocreti ve
kftlctle birli~ mUddcialeyhlf!'"den 
bittnhsil müddeiye ıtasınn ve bılcüm
le masarilln müddeialeyh lerc tnh -
miline 14/11/940 tarihinde gıyaben 
hılkwn ve karar verılm:.ş ol:fuğundan 
tarC11 illından i~barcn 8 gün uırCında 
temyizi dava edilm~{ıı tnkd rde hilk 
mfuı kesbi ka~et cdcccfi ilfuıf'll 
tebliğ olUDUl'. 

;;:d:ana~ti:~:: hke:dar BORSA kıraathanesinde 
KEMANİ NO AR 1'C arkadaşları. Aynca MALATYALI 

EKYAY kıymetli saıı'atklr Tamburi F A H R 1 
nin lştirnkile mükemmel saz dinlen: ek fırsatım kaçırmayınız. 

Satılık nadide 40 Kıratlık pırlanta 
12/12/940 tarihinde Perşembe gUnU aaat 14 de Sandal Bedesteninde 
çok nadide ve çok kıymetli KIRK Küsur kırathk kusurauz ve tertem1z 

tek taş bir pırlanta satllacakt&r. Bu fırsata kaçırmayımz. 

F~~~Wnb~e~~~~·ı~mm•~••mm••••••••m••&•&~~--~---~••••••m•• 
dı. Ortasından kopanp yarısmı bana 1 

Bir çalgıcının seyahati 
Ben evvcleuıfrdc y3taklnn, yorgn.ıı.. 

lan, yaEdıklan m• :10yenc ettim, epl'Y• 
ce etık.i, yorga.um bazı yeriııcl n pa
ıuklar <Uiarı .fırlamış, yüzU solmUl'I 

,.a.sdık.ları aerticşıuiı; idJ. Böyle biı 
yatağa fazla p:ıra verilemezdi yn, 

Fredrih ıle yat.ak prJasmı bir mnr11 

verdi, Ekmekten birer lokm:ı alır al
maz bizim kuyde yapılan ekmeklerin 
ayni olduğunu anladım. Pek hosuma 
ottl. Viyanadak.i münasebetsiz bak
kalın ekmeği gibi içerisinde siyah le
keler yok idi. 

TepSin:n üzerinde ekmekten baıJk• 
biraz peynir, pasdırma, bes altı tane 
ııuda pişmiş yumurtn var idi, 

tki arkadaş lri iri lo!cmalon mi
demize indlrmege baı;ladılc. Bu sıra
da rahlb ile zevce!!! birer sandalycdo 
oturmuşlar b.zı seyrediyorlar, biç lA
kırdı etmiyorlar, bize de bir şey sor; 
m~orlıı.rdı. Zaten sOl'ı:alar bile ccvab 
vuecck klın? Ekmekleri bitirdik. 
Bir kaç tııne yumurta ile bir mlkdar 
peynir arttı. ~d.ı.n derhal aynga kal
karak: 

- Size dD.ba ekmek eetireyinı. 
Dedi. 
- Diz hiç itf111% etmedik. Çilnkil 

k2nmr.ız llyıldle doymamıştı. 

Fredrih: 
- S:ılcın ayıp olmasın. 

Demek istedi ise de ben t!hemmi-
yet vcrmcdım. / 
Kadın n getirc\ltl ekmekler ile ge

ri l:alon katığı ~ ycdikt<'n sonra: 
renin on b ndc biri), meyli mikroıı 

- ( }, kaı-umız doydu, teşekkür e
der~z. dt>t.;m, Kodm bir tepsi daha 
yemcıl:. hamlamak fikrinde leli. LA 

.karnımız doymuştu. Fazla yemeğe 
lüzum yok. Duııun üzenne rahlbin 
:.cvcesi t~psiyi dışarı çıkardı. Biz de 
ayağa knlkt1k. 

Rabib ..:.. Niçin nyoğa kalktmıı? 
dedi. 

- Gideceğiz. 
- Nereye? 
- Napoliye. 
- Canım gece yarısı soka~a çıkı-

lır mı? 
- Ne yapolım mösyö? Karnımız 

doydu. Bizi evinizde de yatırınazsınıı 
ya? 

- Nasıl yatırmam? Burası rnhlb 
mdir, her mman misafir kabul eder. 
Zaten bizim köye bir yabancı uğrar 
ı.e muUaka bana haber verirler. E
vtme alır, karnını doyurur, istcdij!i 
kadar alıkorum. 

- Mersi mösyü mersi! Sizi rahatsız 
.ıenz. .. 

Bu sırada kapıdıtn içeri &iren ev 
sahfbcsl; 

- Hnyır bayır, zevcimin hakkı vnr. 
Bu gece evimizde kalaca~· ınız. VC.kıa 
bice bir yntağınuz y k ise do pek 

102 
rahatsız olmazsınız. 

Dedi. 
Kadın büyücek bir dolap nçu. tk:i 

yatak, iki ,.organ çıknniı, yatakları -
m.aı yanynna 1aptık.tan lilODra karı 

~= 
- G~enlz hayır olsun, i.stediginiz 

... te kadar uyuyabilirsiniz. 
Diyerek kendi od:ıl:ırına ıittiler. 

iki arkadao yalnız ba~ınuza kaldık. 

J'redrtb: 
- Ne kadar i;ti adamlar. 
Dedi. 
- Evet arkadaş dedim. Fakat fakir 

olduklan hallerinden belli. Şimdi biz 
dQ bunlara bır ~k edelim. 

-Ne gibll 
- Yediğimiz yemeğin parasıru ve-

t::iris olmaz mı? 
- Hay bay. 
- O halde yatak parasını da ver-

mek lAzım gelir • 
- Ha? lyi nklıınn gelirdin. 
- Kaç parıl Vel'nlC'lİ) iz? 
- Dur besab edelim. 
- Ne kndar <>kn •• lık? 
- lki kilo. 

- Bu ekmeklerin beher kilosunu 
bl.zim köyde yirml finike verlrlQr, 

lki kilosu kırk fin.ik. 
- Dotrı·u. 
- Peynir ne kndar idi? 
- 1kl ,.a.z gram kadar olmalı. 
- Biraz fazla tutalım. Sonra pey-

nirin gr:ımuıı eksi.it hesab etmiıılcr, 

bunlar nasıl adamlar diye rahib .bize 
eücenir. 

- öyle ise 1lı:i J'il% elli gram yapa
lım. 

- 1ki yüz elli gramına ne kadıır 
fiyat ko7alını? Bizim köyde kilosu 
aekscn finiktir. 

- Tııbil. O takdirde yirmi tinlk da
ha altmış oldu, b~a ne yemiş 
klik? 

- Sucuk. / 
- Sucuk çokça idi. Otuz finik sa.. 

yalım mı? 

- Olur. Bir mark on finik etti. Baş 
ka borcum ız var mı? 

- Dur, dur. Beş yuınurt::ı. 
- Yimli fin'k y{ız otuz finik. 
- Yiyecek bundnn ilı:ıret idi. Şim-

di ynt. '.: p:ı :.mı h b ede! m ' . 

hcsab ettik. 
Borcumu;: iki m~ı·k otuz 1inil<e 

hali&: obnu:ıtu. Sal.ıahleyin evden çı .. 
kacağunız esnada rahibe borcumuzu 
tesviye edecek illik. Ben kesemi çı .. 
kardım. lk.i mnrk ile otuz fcnı.k &o 

yırarak başımın altına koydum. Bel• 
kj sabahleyin unutuveririm. Ft.:drib 
ile ötcdeııberldcn konuştuktan ronra 
yataklarımıza uz:uıdık. Derhal uyu• 
duk. Sabahleyin gözlerimi açtığıro 

vakit ıüoet yüksel.rniş, Frcdrih el'ao 
gözlarini açmam~ idi. Arkada:;ıIId 
uyandırdım. Frcdrih uykuya pek da• 

.. yanamıyor, lcalk:mak istcmlyordu. 

- Kalk nrkodaş, öğle ol.inus, cJde-
ceğlmlz yr:r ıuak dedim. Elb.ıscmlzl 
ciydlk, bir köşeye çekilip oturduk. 
Bu sırada yatakların <ırt:ıdn. kaldığını 
hatırladı. , 

- lfoydi Fredrih yatakları toplıya• 
lun. Rnhlbin zevcesine eziyet olınas:ııı. 

- Yataklıır nereye konacak? 
- Akşamki dolaba. Sen doJoblll 

kapaklarını aç, ben yataklrın yerle#"' 
tlrlrlm. 

(Arkası var) 


