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Yeni nizaw 
ında iki koçuk f-···· 

etin mota!eası 

vnıpada ft Afrikada 
Almanya ile ttaıyanın 
kendi sevk ve idareleri 

kurmak istedikleri yeni 
hakkında. küçük devlet

ile düşündüklerı bittabi pek 
edilecek bir mevzu teşkil 

Şimdiye kadar bu yeni 
kabul eden Macariatan 
anyamn misali Avnıpa 

~l!!l"i'ini· biç de teeci edecek 
lbanzara ar.etmiyor. Avru

her tarafına teşmil edile
olan, fakat mihver dev

daiJDa en büyük gaye 
ınuhafua edilen ,bu "~e

kilçüll Avrupa dev
ce her zapaaa "akttialite,, 
Jra)aeü ve bu babdalri 
alAka ile tablil Gluna-

Ek~ek narhı yarın 
sabah"·' et eğişi yor 
Yeni fiyat cuma günü saba
hına kadar devam edecek - -Şehrimizde ekmek narhı yarın 
sabahtan itibaren bir mlkdar yUk· 
selecektir. Fakat bu yUkaell9 
nlsbeti yalnız 3 gUn için muteber 

olacak va cuma gOnO ıabahın
dan itibaren yeni bir ekmek 
narhı teabit olunarak ek· 

(Sonu sayfa 2 SU. 7 de) 

Yeni Yunan 
zaferleri 

MERAW OKUYACAllllZ BiR 
ZABITA ROIAll 

Çolak Molla 
Bu mUhlm tefrikamız• 
bugOn batladık. Dör· 

dUncD sahifemizde. 

BULGARLAR 
NE İSTE-R? 

.. IQllM1e l'rwa IDonDa llMIURlb ~rlt.nh lıUalan ' 

M Dıftl', 8imaJ denisinde U- Noneç IW'bincle en ~ 
ft Okyamıalarda barbı aıl ımıllerini kaJbeden AlmllDıe -= taule ~ delildir, Bil- .. (Son~ sayfa 6 ~ a _. 



Delhi abide.I~. i ara· 
sında en çok 1oşu

m.a giden acayib 
bir ınezardır ..• 
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ıYenl Gaba ·• a atin Jullen )Cır.ıfcır 
vo evr:.:t nof!!adl!a1n edllm~ln 14.1.U 
olun r:sz ve bunlUJa aybo!mıfffln

dan et ayı hiç bir r.l~•ullyat kabul 
ocrnmu. 

• 1 
1 

AL DE EDiB 

kim bilir kıç stdam çnl.:ştrdılnr. 
ırmı bil.r Hinrlista.n halla nasıl 
ı::.ığır vergil..:r altında inl di ?,, 
dedim. 

O dedi 1ci: 
"- raltat ~<!c n!ıni ol

du!funu unut.&ı:ıyın • Kim bil"r 
kaç bin kişı bu rayede ekmek I 
buldu, Ucr t oidı.,, 

Belki doğru. ~ • .. "yetLTI 
her zaman en çok muhtaç c.Idu
ğu E;ey. Hem de sırf iktlsadi ba
kımdan değil Umumi i d r, 
halka en çok iş temin eden mcm 
balar. Ynlnız pnra ile değil esir 
güruhu gibi çalışmak hile ins-uı 
lan mc eııl ediyor. Firavuna 
karşı da.imi isyanı meneden 
"ehram,, binıılan ığmı 
kim iddia edebilir? 

• 
c.v~r nı 

a.'ını 
--o~ IJi 

Diin sabah Uırcın isAcle: i ci- H 
\arın ::ı dcmz ıutlıııu kı 
b:r pcruıY.al tt!tıuı a.ı~., ......... ~ 
MıI~t n 50 s.ındıkt<n 
talınıın cJılen b1.1 i Uı )t u.ı 
civ~ ... halkı sand Barla toııi:unı:: -
ur. Portakati<.;ı'ln bir kı M o 
sahiL ~ urmu tur. Vuryetlcn 
bilfilı:ım Emniyet ve M.ınt!ı.1 a 
Liman ~isliği h:ıbcrdnr nrı
mi .. ve denir.deki bu sahibsiz 
m:ıfui'.ıle el konulmuştur. 

Portakalluın gece vakti lo
dosa tutulan hcrh::ı.ngi bir motör 
veya kayığın yükünü hafiflet
mek için dent.e atıldığı tahmin 

OKUVUCU-o;:;a.. 

DIYORt<f: 

Q_{uyucumuıun 

r dyodan il ği 

ilin1 o esi 

;j Prof. Sa!i~··:.;;~J U~~ 
. - ...,,. 

Zehirli gazl~r 
lV'aaruf f· ~rbon gazı arı 

:MllZlr gaz!ar nazik t nc~f 
cilı" .:mı kal:ryt'a bozabilir! •r. u.-.. 
hirlı taz1nrın en m rufıı kn.t" • 
bon rna:ıok ittir. lfomi:r 
do~su karbon isi ya.narsa kal' 
bo bi ı s:t go.zi haııl olur.~ r
bon iyi yanmak iç:n 1 fıfi cık ,ıJcn 
bulamaz l :ırbo.ı monol. .. t J;:Y 
zı haS!l olur. İyi yanma~m.,, ~ 

1
• 

lcLı.n :zehirlenenler bu :r:' 
~mrl.?:rrnclrtecrrıer. H \< 11 
boruları. l.ömür rraicn oo.l 
hav~ı:ı ... cfınlm~ b~fı od 

Delhi abideleri arasmd:ı ('n 
çok hoşuma. giden acaı bır 
mezardır. Bunun k~ değil, 
yeri de acayibdir. En w-.ak, yap
yalnız \icra bir ~erde yapumış
tJr. Bu (Tughlak) ın (1) tüı be
sidir. B şkalık, kudret, ci1ret ve 
sadelik btl-ımınd:ın ômriimde 
buna benzer bir cror görmcdmı. 
Bu ndam üslublan bi ibirinc ı·n 1 

nştırm:ıroL'}, (scmbOliı:m} deni -
len \C hazan tereddiye alimct 
olnn Peye yab:ıncı kalmıştı. Bel
ki b!ra.z deli, fakat çık, r.er 
şeyi olduğu gibi gören doğru j 
bir hilkatin ifadesini bulmmj. 
Türbe, tuğla renginde ta.: ~n 1 
yapılmış bir çadırdır. Herhangi ı 
büyük asker kavga meydanına 
böyle bir çadın knnavad:ı.n, y;ı
hut ipekten lmr.ıbilir. ezeli 
asker bunu taştan J..-urmuş ve 
mezara k:ıdar Orta Asya nıhu
nun salabc.Uni muhafazn ctmiş-

ctllim. k:h?dir. fuıtakz Liman ---------------:-----------· 

id le motor ~I~ n k:ı. -.rı · 
r.cjl r pa.Uıya.n rncr .: ve} bOfl'l 
ba .rakı..'tl nnda b.ı g'tz lmlunuf· 
Ekzo boruları knçını.n kaJl3l1 · 
tomobilterd~ oturanların bu ~;Jf 
dan zehirlendikleri t>öriil:nı: ete
dir. Bu gnz lmnd.:ı .: h mor;!obıl1 
~ l>" lqir \ c katıda.kı '~ •ıfe51 
oksiJ :ıı Lıc;u.ııakt:ın ibaret olJll 
b~ ma ld :yi ba :u-. n l •retle te 

t!r. (Ar.lıt:w \':lr) 

(1) Tughlak 1321 de ct-
m:Ş bir musluman hUkilmd.1ndır. 

Anası yerli, babası T2rldür • .N 
sinde memlekete kUVft'Ui bir inti
uun sokm~ rok tc:lı:illiçı bir ad:w.::-

1 
dı. B:ıbur süllle:oinda:ı evvel lıill:um I 
sürmfit;tür. 

reisllf,'i hadise hakkınd:ı tahki-
kat ynpr.ıakt.a ve portak:ılL1rın 
s:ıhilimi m-:ınw.ktadır. 

--•oc-

llak vrgi e ine 
üzde o. za 

ul olu u 
Zam y lnız bir d iaya 

münhasır olac 

Belediye muhasebe müdürU 
Mulıtar Acann ya.nn sabah 
~r·mize gelmesi bc?denmek-

1 tedir. 
nelcdiye muhnsebe müdürü 

Ank ... rada, m:ıhallcl te:jkil 
olunun pa.'iif korunma. iUaiye e
kiplerinin şahsi techizatlln için 
emlfik bec!cllerlnc yüUle 10 ram j 
bırannın tru:;Jilti hakkmd Da
ldiye Vckfilctine ıazı.m ~len 
izahatı vermiş ve ~hat 

G 1 tas y 
kaldı-F n rb 

yoğtusporla b rabere 
rıça stan ulsporu en i 

Ka 
• 

sır 

Kadıl~-y malmüdürlüğünde 
vuku bulun sirk:ıt h; di.Gcsi.-tln ıç 
yüzü poli.. tmııfmdan yapılan 
tahkikat sonunda t:ı.m:ımc:n t:!?
va~ etml§tir liiidısc §U FC

kilde ccreynn c~"1..ir: Kaclıkoy 
malmüdürlüfrti tevzi memuru 

vekfilet tarafındın kafi görü
lerek karar kabul olunmufitur. 

Bu itib:ırla kar.ırın tatb"' ne 
başlanacaktır. Bu ... urctle elde 1 
edilmesi düşünü1nn p:ır~ 320 
bin Jlradır. Bu p:ı nı ile 4.000 
itfaiye ııef cri techiz olurıncak -
tır. 

Bny Muhtar Acar ayni za
manda Üski.itlar Ye Kndıköy 
tnımv<!:ylnrı idarcui ile J!:vlrnf 
anu::mdaki anlaşma lı:ıkkındn da ı 
al!l.kadarlarn iz'.lhet \'crnıİ. ir. 

Malüm ol<luh>"U Uz.ere Evk~ 1 
idaresi Üsküdar trumvnylanndn 
ki 400 bin liraya y.ıkın hissesini 
200 bin liraya 1::> nede öd n
mek üzere f ızsiz larak s t -, 
mal:tadır. 

Bunun için h~zıı 1 nan 1.anun 
layihasının mccli~n çıkanl.·111- 1 
sı tacil olllllilcaktır 

-:aoı--

ki ül eden rnürekl: "b c i.,im n-' 
!. m~i3td~ar olJnğı~d n d W 

yı bu ~zla , hirl :n 1' r p"'k 
va.c; l mine geliri r. Bu g:ı ... _'.:! 
"'""hırl n n! r b )nlmadJn ~"'"'"' 
ba!;) n '";-rı ı, baş <!Jnmesi, ~nY• 
(;€'\':" klıJ-1 i seri te:::ı fı ..> "f.:. 

1?2ri r·~ atmasından .ı·ayc e
dcrl r. De hal doktor rn -ı;-m k 
W.zımdır. Doktor gehnciyt" • adar 
bir doz I ··püren od.ı f sf t ır' 

.A!i tiç gün cvvcl polrm mür~- lıaç C!.:ı.kil<.ı sonl'3 d.ı yari 1 Jcı-
t cde.refr I sruiDJ,i 5COO rı- Fl k ı:monya.!c ı:uim \ermek f ~Y 

r:ı maaş d .:;ınr.Aen lm}L'Ol dalıjır. Easta kendine gellı1cı~ 
du '1lllU ·1 ctnı!ı tir. Zıbılı 1;_ tır 1.mıiz b:t7a arch dol -ur.ıı• 
bunun üzeruıe dcrt.:t.l fiuıliyctc il, f cka .. ci di vazi•·et 1 arşısınd3 
~ mir;Ur. tk tıhkik. tt:ı. shka- d.>ktora ihtıya~ kat'iJ.r. 
tin dahilde bul· an biri tara- o - A-o ok.1iUe1'indc:n lııri otn11 
fm n yapılw,;ı anla.qılıru" Ye nitri'! ' it de henıog uıd• 
:;l1iJhe!1;;r mali::y tnll .. il ı:::ubesi I buna benzer tes:r yapar Oksı-
odacısı Süleym:ııı üzerinde top- ... ,---P-O_L_l·-5-0-E-----,ı jc::ılc nz:otun tse1.ku!J Pt -~ bU 
J nmınt.ır. t _ r:> •• rckl::eb ci ·ınc ç:0k tcS:tdüf e-

Süleyman derhal polis tara· ı::t , d" cMınez. . 
fmdau yaka!mıu .. ı. elde edilen ~eıe ;ya cezası IlLlZl rn"mick,.,tle ·i" dı ilcri!l 
bnzı deLller 1:C1 disinc gvslcri- gör-0nlor l -ı::-tu 11 bayıltmn.k 1~ n ~.u'! _n-
lir gösterilmez 5000 lirayı c::ı.ı - En·eU·i gün f.ı=l :yol u ll •

1 
el kl m nitrik oksit (azotı.m dı~ r 

clığı:n fürnf etmek m cburiyc- maktan. dnl"' yı üı; otob; bıl t- bir o!u!ti daha mrı.ruftt.r. Cı.-ı· 
frıdc 1.1"!.lnnştır. Hırmz oclao cisi il<' t.a.limatnııme.rc 'TIUg yir net g:uı \~ya güldiirücu t;lZ dc
dcrhal udliyeyc teslim ohuunll6- ı :rckt•tbrinden dol yı 20 sofor' nilcn bu gazın az oi c~rı ın :ı· 
tur. hak'·ıncl kanuni talnb:ıta b:ı.--' na n~şc verir. Pu!{<tt çngu te..lllı· 

--M-- lanmH ve yürüyen tranr nrlnr- 1 J hd r. Dunun insanı nasıl hetı· 
Üç yangın başl~ngıcı cınn attaJu:ları gör··ı,.ıı .. I:i i-I d" en ~ ("irru i m:ı.l!ll!l d "Ll _· 
Evvell.i gt><P i.iç y rde Uç ynn- ye piiı :ı c..:zal ... ıı ı-e .. ilm' :~ıı-. dir. Ciğerler ki l•nnd t in ı 1~1 

gın ba5J ngı ı obmç Ye d cl Tramvc::;rda~ ir.c~ken 

1 

cd r k . "ni~e rH.mr:sı b 11 

j cH ·en itf:ıiy .. tarafından sil • [ lamı l iıcre' rmc l "Um n 'l'.lfl 
rntlc EJndürtlkr.:l· h' ."n önü, dJşmUş ol:sı · ı.i ncitmı~ otma:;ı ırubte-
"lınını"tır. Du:ı:ılr'ıd l biı incio TeıX''nşmd:ı oturan B.Jiıor m ldir. _.-
B .. yo~hınd.:t Dil) ··khend~ .... ok ... - kızı Ca··n dün .,.ece .:aat 20 de -----=====----
ğınd:ı, i nncisı Bc\oJ nd:ı Şili iş• füljl • caddcsmd"' trnmv ., ı 
lfa~1ct r.o'cnğmda, üçlinciL"i i .. crk :ı d~L-cmü. ve bx ındnil ha
i c .\ine Beyoğlmı\.la Tçpeb'>...§m-ı fıfre .}Ul lanmıftlr. T .1kı:c:ıtı 
ela o!mu tur. y •Hlnıakt.ı.clır. 

Tütün İşçilerinin 
ha:niy~ti 

lıüı:., rlar ld:!r~ :ne b ~~ (t!f'" 
Madeni n1ahrukat sa-

csa, tarafı 1 ırıcı_ !'a.da> · l ııct~:;;~~=t~uıa tı~ı S"merbank tara-1 r 
b.ı.şlamasile beraber hiltimıyeti u.~ ....... .., ~ 1 
temin clti. Seri ve dfu:gUn p:ısfur Beykozlufar ani bir itig üç~n-, • fı d ı ak 

J,ild:ır d poları grup:.ı ~· ~ ~ 
l"m"'rn, .. ıN"İ!, Topı.3,l , Pcn~b 
\ e h:uruçcşmc c!cpodar.nd çıı· 
ı . . ın lıi.tt.iliı miı3tahu uıin \; 
i2Çil n arclarında \"crd I" •. b!r 
J.c.r:::rfa dün pazı. vl a !U b~ • 
d"' c.!cp.Jlnra gider<''.< ç:ılışnLc; .; 
l.u j . 1 :ıer bu 1 ;r glın u 
l \ "yctcıi :ıeokerlerir.ıi ıı' n:"" 
c ıc 1 diye!~ icin t: ;ı n n ı.u
• •• ?'Ja teberrJ et.mi'.-; mıı uyıe 
IJiJ:,iut bir \.~tan~I"\cı:li.t< gos· 
V•rnn b'dir. fölıin'l!:..:ın.'l el .. er 
d po ;rı cl.ı g\. ecek bft:ı ç ılı· 
P.~C K ruı:hr. 

la 1stanbulspor kalesine çember cii gol'crini de Şahn.b t.:ıfille n an yapı .. ac s d. •J • k İ 'k . . 1 k '1 k 
içine aln.n Fcncrbahtcliler 15 in- bızanıverdile:-. Bu golden sont11o 1 Anl::ıırad:ın hab"'r nlmdığına e V ! Q 1 1Z1 8 ffi a 1 Çl n { § r Y 1 1. 
ci dakikada F,.sa.d vactası1e ilk galibıyettcı:ı büsbütün uz...-tltla.- göre madeni malın .mt sa~, ;;;ı 
gollerini attılar. Hem bir daki- şan Vcfalıla~ devrenin. EOnun_a, tek elden yapıl t""'ktlr. Bunun ' a ı ... •nı bo,ayac k mı? 
ka oonrn bu golü Niyn.zinin ls- l:adar Sarı Siyah kalesine tehlı· için hazırlanan k:ırarnamc ~ .- l .:)ı 'g .... • 
tnnbulspor ağlnrına t.akıla.n iki~ l.eh. olabi1c.:ck bir akın yapama- lnnd:ı nc.5fCC1ilecektır. Satı~ Siı
ci golü t:ıkib etli. Bu golden .son- d.lar. Ynlw.% oywuın mnl:ırınıı merbanka bağlı bır teşckkfr\ uh
ra lstruıbulsporlulıı.rm Fener Im- do!!ru Sulhi ı;. lrizin dı - desine verilmekt1.,,dir. Bu t.eşeJ,
lesine tek t.ük ya:p.b lan akın- nnda. yakn.lndığı topu çclt sıla kül muhtelif yeri N.le şubel-.r n-
lar netice vermedi. ,.\; güzel bir ştidlc Beykoz 2."!ln-, çacaktır. 

On dokuzuncu dakikada kü- rın."1. taktı. Maç ela bu şcltilde ~~!=::=!!~~!!:!.'!=~~==-=~<:·ı 
çük Fikret mkı bir §iiUe Feneri·:, 3 - 2.Beykomn galebesile netice
fü;üncü golünü de nttı bu go!u lcndı. 
B~iııin dör.düncü golü takib 

1
A\ ıntuğ: 3 Topkapı: O' 

et~ c birinci devre Fencrbaliçe- ' füı. ~y >tıdının ilk m çı ~: 
nin kat'i hakimiyeti altın~ Sarı t·ntug ıle. Topkapı ı:~da ı~. 
Lüciverdlilerin 4 - O gaiebcsile l'.k devre başındruı ıt_!roren h~-

ti eleıldl. knn c yruyroı Altmtuğhılıır m r 
ne c . , "~tı 1• ..ı • .ı dan hır 1hinc:i devre Fener akın1anm <:--: J.lll:);J. •• :ı.çıı_~l?-r,Jt . : 
enerjik ve candan bir oyun!n t ymı golsuz mtırdilcr. lkıncı 
karşılıyan tst.-uıbulsporlufar an- d ne c:ı.nf~ V" atak o~-ılarını 
ca.k devrenin beşinci cbkil· .,. n- <le\'mn ettire: ~~ntu~a.r o. 
clıı yedikleri tek gold ror.k l ~'lID~ l CJili!:l ~c_ı dakilmranda 
Thnerlilcrc sayı fır-.,ntı vermedi- ga.l hi··et gollcrm! ~dıfa.r. 
ıar. Ve maç 5 _o San Lach·erd- Bu F J01 SODI'a. büshlitihı ~u~-
lil - · cra.1 b~:tllc nctfoelcndı. lı~ n T P ·a mü' :r rakib!crı k=:.~· 1 

erın h' c f f!ı ndı tutu..,aıru:.dılar. Bu va .. -
Beykoz 3 - Ve a 2 )·ctın i Altmtuf.nn o~da. t.:.m 
Ayni stndın son maçı Vefa ~:r hl.k:nıJycl t ."sine frlıı>:-h. ol: 

ile Bevkoz arnsındn idi. Hcr haf- ü Ea n'".:tru firikikdcn ik ncı 
ta takımını yeni ve iyi oyuncu- ı gc ··~ le yiyGU Topkapı ına ·ın -1 
lnrla biraz daha t:ı.kı:iye eden b:} i ahı e< erek caru:n o 'lla
Yefö.nın bu maçı krur.:lnmırsı b_\ w:tya l.ı lacl1• ~yunun 30 \ n· 
le.-Uyordu. Nıtckiın oymınn ~ - cu d:: :i n~ bır pcnrutr ı:a: 
Jamn.silc beraber lıllim v.wye _ ıııan Altmtu !ular lıemm iki 
gelen yesil Bcyaı3ıl r Beykoz: :ı.. üciincli ve g~'-
kalesini llir ha} Ii sıkıştlrmn.Ln- ma~ 3 - Cf l:aza.ımı-
na rağm~ gol Positi ~ 
isfJfade cdemediklcrlndeıı bir 
türlü sayı ynpa.ımyor.Iardı. 
Nihayet devrenin otumncn <lı
kiknsında Sulhi t.asile ilk 
gollerini l:a.zandıl r. & gole 
Bcy.koz!ula.r m~ahel ctı:ıektc 
gccıkmediler. Kftmnmın nt -
tığı golile ber:ıbe.rliğfui min 
eden San Sıyahhlu V. }!;., ._ 

sine yaplıltlıın bir ak:mrla Ş , 
bm şütünü fnlrolu rpi."y.!Jl 
Vahid kendi kalecine attığı g ı
ıe Beykozu 2 - 1 gnlib \'UZ:yctc 
getirdi. Ve dcı:re. bu tWffie n}· 
lıayctlcndi. nanCJ devre rüz ,a
rı lehine alan Vefalılar Beylıoz 
kale.sini sıkıştırmaya bı:fta.:iı -
lnr. Fakat ynptıldan mü!ro~d 
nlnnl::.rd1 YeşH F.>eyaz!ılar bır, 

• 
Beşik ş: 6 Süley- il 

m niye: O 
&r<'f stnd:ndrı.. ilk ma.. Bc

a · ııta la Sülcynıaniyc nrasında 
hli:. E':ı se."lclti lig maçlannda .hü-

1 'l ün 01-:ı.ınL'.ı.rı muvn.ff kıyctsiz -
m· c neticelenen Sülcym:ı.ni) cli-ı 
I r ı,uvvctli rnkiblC'l"i Bc!::ilttaşa 
dun ınUhim bir far.lda wliıb 
olır. l ırına rnf;'Jtlcn canlı ve te
miz tir o~'1.ın O}"'?l:ldılar. 

Oyunun l er iki devre:ıindc de 
ür; r gol atan B şiktnşlılar ma
cı G - O ı.az:.:uıdılar. 
• Ayni stadda flrınci ve haftanın 

D '\Tenin tuzu. 
da Saliıhad ! mn · ı 
bir saw'l l az:ı.no.n 
br o~"Ull~n ılk .~ 
lilı bitird 1 t:l". 

lltinci a--vreve 
Bcyoğlus1JOrlufu 
clüncU dakLli .. d 
I,""Ollc bcr:ıb 

yrı! ... 
Bi.ik'nd Turanlı 

Askeri iisGler Fudbof 
m~çları 

Askeri liseler n • 
lan fütbol m çl:ı 

Oivanıh2t·b 5za1arı 
tayin obndu 

Örfi t~brc c?olay'"İY ı! tc k· 
ı.aı ' l'ek olan Dıv u Haıb • 
1 rin r~!s ve fan.farı LınıJltlı)i~ 
fl'lıri 'llize rreJnılıJ >rda:. 

/.aliye Yel fileli et:~· m b .. rb-
1 r çal. c , siv.:I ~ I .-ı tıı· 
y:Jı ctmi:-:tir. Çorlu • -. ( na •,:ca.
lcd • ~,.~1.kill <.<lece.: O"\" ııı 
lı ırb'cr de ye.kında faıli. et gu· 
ceccl ... rcr r. 
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ITALYAfi 1 ITAL YAN 1 Bir haftalık ihtikar ytla1Mnın · 
bilfl nerededir? iddialarına taygareciliği-

ceva b nin aşağılığı 
---İta~llftr pro pgar.tla 81 

arŞNlfttlla ~akik;a.Clıor 

---0--

--:ııoıı-

lngilfereye sa
ı~an nıuhri" 'ar 

LonJra, 8 (a.a:) ..,.... lngHtere 
ikeıinue cereııan eden halyan -
İngiliz hava har.binin bugüne 
k ıdnr olan blıluço,su şudur : 

İtalyan tayyareleri ı,ı ve 23 
t miniBaııi tarihlerinde iki bli
c..ım yapm.alcı fırsatını bulmu§
Iardır. 
1 tcı:1ı:inisani akııuna iştirak e-

"11 25 tay.yru-eden 13 ü chişü
~ülınüstür. 23 teşrinisani ak1-j 
uma iştirak eden 20 tayynredcn 
7 si düşürülmüştür. Bunları 
knt i olarak tesbit edilen .zayiat
t r. Bunlnı·dan başka tayy~rclc
ı ·n ~ cidai hasara uğradıkları ı 
\te nrnhtemel sur.ette k:ıybolduk
lı:t 1 malCımdw·. Bu hava muha
r~beleri esnasında hiç bir ıngi- ı 
l•c t.ıı:ryaresi zayi olmamıştır. 

1 :ılyan kuvvetle inin ne ln- ı 
s nca, ne de tayyarece İngiliz 

1 
lıav.:ı lru\'\"etleriyln boy blçUr;e
nııyeock bir halde b·ılunduğu 
gıttikçe d ya amltfır bir surette 

ı.bit olmu"'tur. Bunun mulıtc
m 1 ol rak şu uç sebebi mevcut
tur: 

• - MJ.lze enin aşağılığı , 
.:. - T.ı;':}'arcci yetiştirmek 

l • udu kol:ıy' t mevcud ol-
mttması, 1 
3 - PiloU~uıı ve mürettebat
t '1n bır çoJurtun harbi se\tıneme
sı 

- manl:ır vi!kcck evsafı ha.iz 
İt··~ n t ... J> ~ı.t·csi bulunmadığı
nı ık ·ten e\'v~l söyl miııl •r
d r. Rınıdi İtalya uvcı tayya
relerinin çok büyük manevra 
lmbiliy~ti olmanna rağmen çok 
ag1 \i f! aş:ıgı b!ı1 turula t 1C'liiz 
cdilı ıiş oldukları artık aşfüar
du.'. ttnly n bombardıman tay
yaI'"ı •rinuı ise ha\ r leli olduğu 
,. u ) üzclen rcrck havadan 
\ '- gerekse . ' 1>n hücumlara. 
l a .. ·te layık hır dcrercde lıc

f t c;kil ettiğı meydana cık -
mı tır. 

E'1 Cr. 42 avcı tayy r leıi 
hıc Jır zaman u1·cı t.'lyynı: e!cri
ı 12lc boy ölrti ·eM mişlu, üç 
n'l.ot • U. S vc>ia J:farC'hetti Sın. 
7 • '1ba•'dınh n t. ~ arel i i e 
g · 'l m::ıha tl nctı ( lcr ~de et
~ ı ledir. 

----
urti ı,oi1g. e'er i 

he ıeti 

inglllz 
taarruzu 

İfafyan - amiTa fabrii(ala· 
rına büyUk b• ... yapıldt 1 

--l)t-- 1 
Londra, B .) - Reut~r: 
İngiliz hu.va kuvvetleri, 6 

kanunuevvel :;a'bahı nihayete 1 
eren hafta i .aıde, feııa hava. 
şeraiti sebebıyle dllfman ara
zisi ve dfı.jll1a.n ışgali altınooki 
araziye mahdud lıticumlar ya~ 
mıştır. İlci gooe hiç bir hücum 
vukaru gelmem ~~r. Fakat rrUn.
dliE hücumlar geni§ bır mn.
hiyet göst~nmştır. 

Bu hafta: için e lngiliz hava 
1 

kuvvetlerinin hedefleri arasın - 1 
da bilhassa .•.ı.n: r bulunmuş
tur: 

Torina: Bu ,\ :.ı. büyük silah 
ve mUhimmat fabrikası ve Fiat 
fabrilrnları bombardıman edil
miştir. 80 kilom-..tredcn görü
len yangınlar ç. mrılını§Ur. ı 

Bomba.ı"liımn.n tayyareleri, si· 1 

l:ilı fabrikns. "rinde ikl saat 
UÇUlU"'tur 

G!>\ognc: Bu ada i~ limnn 
bombak.mmış V" .:ıhrib edici ) an 
gınlar v~ mfrlkl r vukua gel· I 
mi. tir. Ta;: yar · :len birisi, 800 
mdre genislit;"!u !e bir yangııt 
çıkarını~r. 

Bremen: B~ı ı.Ja. Deut ehe 
Sclıiff Und " inenbau deniz 
inşaat tezgal l..ıt no. çok ağıı· 
bır liücum y3pı rnıı;tır. 

V.'ilh lm:,h·\ •. Burada Ma
rinworft den~ u.~aat tezgiıh
lnrı bomb lanmı3 ır. Bu tezgah~ 
l r A • ınvanıu n milhim tez
galıL'tmıdin .» dir. Harbden 
eV\cl dahi, bur..ı · A:lman olnu
yan kim giı ... • ~. 

Duss.;?ldorf B rada 'Uannes
ınan Rolı:-eıı v t"e esliha f bri 
kaltı.r.ı. gaz fa ı H·tıları bomb:ı
laıım ır. H ı n 12 saat slir
mü..~ür. 

· -rveç sahilleri 
• •ı· sefıı.ine hiı

. 800 tanilü -
· ,i ba.t.ırılıuıs. 
"am · a l:K' lcr 

1 

• 
Hükümetiıı ihtikiııın başım 

eznıeıt için alm~ olduğu tedbir
ler :_e girişmiş o'duğu mücad&
ı~. şubho y'Ok iti cok yerinde ve 
halkın .isteğine ,.e menfaatine 
t.am manasi~le ll"gtın bir. hnre
ketlİl'. Ancak bu hareketten h&
nüz temenni ecruen tam \•erim 
elde edilcmemiR olduğu da bir 
hakikattir, Esasen dtiny.anm 
hıç bir yerinde bu menfur hare
ketin yüzde yüz o1arak önüne 
geçmek kabil ola.maını§tJ.r. An.
cakı bir ~ok tedbir1erle asgari 
hadde indirilebilmiştir.. Bizim 
de ga) em iz bu neticeyi elde et
mctt ~lrnalıdır. 

Gazetelerde okuyoruz: "Zabı
t~ ~O kuruşluk ceb fenerini 90 
kurUş::ı. satan l»r seyyar satıcıyı. 
yahud 30 kuruşluk bir bezi 80 
kuruştan veren~ bir manifötu
ı·acıyı yak~ ve mahkem&
ye teYdi ctnıif1tlr. ,, 

Adalet böylelikle ihtikar yı
lanının başını ezmek iC'.in en 
kısa yol olarak iki fener ~satan 
seyyar satıcı He beş metre ku
ma.q satan mütevazi dükkan sa
fübiııi ağır cezalaro çarptırmak
la iktifa etmektedir. 

Hadiseyi eşeleyelim: 
Acaba günde., bc.s ceb feneri 

satmak suret1yle geçinmeğe ça
~an o zcyyar satıcı 50 kuruş
lUk eeb fenerlerini kaça almış
tır? Egor C'eb feneri muhtekiri 
topl.tl'l1cı tüccar on:ı f cnerlerin 
tanesini 80 kuruştan sattıysa 
z,n :ıllı sevyar satıcı bunları 
nasıl 50 kurusa satabilir? Ay
m ~ekiklc toptancı muhtekir 
ka7ınırci, miırevnzi manifatura
cıya o bezin metı l!Sini 70 ku
ru -.tan verdiyse, manifaturacı 
bu ndi bezi nasıl 30 ı~uruşa sa
tahılir? 

$.ıtnınsmlar ! 
Bunu demek kolay ... Fakut u

nutmamak lazımdır :Ki bu a
dıımI:mn her biri birer aile sa
hıbidir. Şehrimizde orta sınıf 
c. nnfın ve seyyar satıcıların 
sayısı ise bilılcrccdir. 

T pta.ncılardan mnll n pa
halı nlınwmıl.lr mı diyeceksiniz: 

B ı da imkan r.dır. Zira bt 
adamlar ge inmek ve ailelerin· 
g ( ·n rmclt mccbm iyethtde
dirler. Gittikçe sıl-:.ış.Ün dUnyı 

HoU nda h: 
n<; klru ndn 
cumlar y<ıpı 
tol 1 iı· i:ı.Af· 
d' ~ •r lı, \ p r 
ka d •mm ~" 

ı n 
li- ahvali lrnrşısında bu ndamlaı 

ba ka ne )·apabilirler? meslc>k -
lcr n· mi d ğiştirsinler? l3unr 
iı. l ·m olm <lığına n tt bii gene 
to t ıoı muhtekirin elinde mut· 
bı ~a,· ol ral. ka! aklar, or. 
lrurı. hık malı otuz kuruşa ala
cr 1 bınd"' ınuhtekır top
tancııun c ı ine tc.vfi1.an uc~ 
fı th s t t tural r im ~a 
~ c .1 . '\ as'n. bu \:aztyet 
b 1 ·y za ı na if a edemi 
) l.' :i.: • Zr.h. tai bel diye 
ı ' m u lnrı d:ı b nlm ı ~3k.ıla -

ordu ·u 

hazır 
) - P.t!ut r n-

ri Stcın, uzak 
kumandanlıb'l
r. General Po
gcner r -
u kumandanlı 

' ar.: " · muhtckiı 
budur,. diye kendilerini mahke 
m y~ vl<edeı..ektir. 

N ·t~et.de bir za\ allı lınp.> 
mahkum ol. cak, bir ocak söne 
cek, bir yuva periş<ul olncak 

rnt ö" wrafta asıl ınulıt.:ekiı 
ferih fahur kollarını sal 
lıya llıyJ. d aşaca ctır. \7( 
gen· nd ıne başvuracak olaı 
küıfik csn esk· i gibi mua 
m le edec l.tir. ıilı ikfır dıı böy 
klud.• de\ ... ru edip du aca.ktu 

:b t hükumetin ' zifcsi asıl 
lıu uhteki i bulup m J drum çı 
k. mı.ık hu mul k;rj hcpsı 
' c süı güne malıkiı..ın etmektiı . 
Y · nın ı bunl rdır. 

.. AD Sı::.. :.Tr>GLU 

--xı« -

ılbin ku 

iyesi 



azan: 

Çolak Mol\'ı., Türk pehlh :ı.n-, 
lık tarihinin unutıılmaz bir nam 
ile yo.şattıgı babaycbıtlcı den bı
rid"r. 

Çolak Molla, on .,ekizinci as-
rın 0111 • d ·1-u gclr. ·.·tır. 
Dcvıi çol.. " d ·am c t ti . 

M ll , ı < sene - dar 
sar lılı ' c bü:> · k gurt: lcr 
yapını , b hi..ıc, bir tabanca 
kur ule h ları taraf ınJaıı 
öldür illin fu:tlir. 

~ olln, h kikaten çolaktı. Sağ 
kolu dir ekte ı ıı m di. Adeta 
bir ku~u çcn ı gibi i ı. 

Moll n 1 k ı d kırı üı. 
Fa ~ t yerli ;, • " k yu b 

iı;:in rız :ı kalın nııı tı. Yalnız, 
kırıl: olan kL'3mı biraz tüm ek
ce o1d ~ndan arızalı oldugu 
bellı idi. 

Mollanın kolu ycji sck"z ya
ı;ında cocuk iken kırılmı tı. Ca
mi bahçe:.>lııdeki b;r çitlenbık 
ağacından dw müştu. 

Çocukken çok yaramaz olun 
Molla, mahallesinde bı hınan ço
cuklara oyunlarda eleba..cıılık e
derdi. 

Güvercin tnkla, dört kundura, 
birdirbir ve buna mi.imnsil oyun
ları fevkalade bir malıaıet ve 
çeviklikle oynardı. 

Hele Mollanın ağaçlara fJr -
manması harika idi. O, hemen 
hergiin selvi ağaçlarının üzerin
de bulunurdu. 

Mollanı-a asıl ismi Mi.imindir. 
Molla lakabını sonradan almış
tır. Buna da scbeb Müfuini, ba
bası medreseye yazdırmıştı. 

O vakit, medresede okuyanla
ra. Molla. derlerdi. İşte, Müminin 
Molla liı.kabı buradan gelir. 

Çolak Hilrnbı d1 sağ kolunun 
dirsekten i~lemez bir halde ço
lak oluşund,ın konmu.,tur. 

Mt\min, okkalı cüsseli bir adam 
değildi. İri kemil;:li balık etinde 
bir vücude malikti. 

Mümin, on sekizinci asrın son
larına doğru gelen Türk baş
pehlivanlarının en sayılıların -
dandır. 

ÇünkU okkası Ye cüssesi iti
barile kendisinden çok fazla 
ve iki misli cüssede ve müşekkel 
olan pehlivanları mağlup etmis
tir. 

Milinin, Arn:ı.vutoğlu gibi, ci -
han pehlivanı Kaı a Ahmed in 
ustası Hergeleci !bruıı·m pehli
van gibi, Yöriik Ali gibi okk u;ız 
olmakla beraber güreş meyda
nının şahı idi. 

Arna 'Utoglunun gf eşlt! ·ne 
ait tefrikamı okumuş olanların 
maliimud ır ki, b pehliv. n a!f
mış ~ ltı okkalıkdı. Lfiliin, zehir 
gibi bir adamdı. Onu r. cyda.n
d:ın çıkaran olmamıştır. 

Cihan pehl:vanı Knr.ı AJ:ıme-1 
din ustası me§hur Hergeleci İb
rahim pehlivanı sırası geldiği za 
man yaz!lcağım ... 

Bu pehlivan d<.ı Yt tmiş okka
hk bir güre ·ci olduğu halde Ko
ca Yusuf gibi pehlivanlar or.u 
mağlup edememi tir. 

- ArnavutoJlu, güreşin ustalık
ta kutbu idi. Şahı idi. 

Hergeleci .tbrahim de gür şin 
ustaklıkta muallimi ve kfu]ifi i
di. 

Çolak Molla, güresin hakika
ten mollası ve hocası mevkiinde 
idi. 

Arnavutoğlu, Hergeleci, Molla 
güre i )mt'iycn kuvvet ve zorla 
yapmazlardı. Hep ustalıklD;,·· 
Rüyiik bilgi ile.. büyük taktik 
iie yaparlardı. 1 

Fakat, zannedilmemelidir ki, 
bu, pehlivanlar kuvvetsizdi. Ha
yır, bilakis E>afi nclele ve sinir i· 
diler. 

l 

Bu, pel Iiv nhrın boy ö1'-llş -
~ili; Ukl 1 i h ın 1 rı hep yuz o
tuz. yliz y·rmi okkalık adamlar
dı. 

Çol k Mollanın güres y ptık
hı ı p-.!. v rJ r hep, yiız yirmi 
okkalık, J · z otuz okkalık idı. ı 

H nın b b sı sarıklı hoca 
olm in. her lr gfuc c ~ n dc
rece<ll' m r klı idi. 

Hatta, k ı i' i .. cn biraz d'l 1 
güres yaı ı~. I:ı pct t < mııştı. 
Mi!mi ıin ü kurde inden en 
bt'yiı~ iri Jnn, p ... hlivan tavırlı 
idi. 

Ortan ı k rde i uf < tefck
di. En 1 ü uklc i "\filinin i. ço
laktı. H de küçül tü. Çelim
siz göru üyordu. 

Müm ·n b h"St, oldukça zen
gindi. Gumülcünerle çift çubuk 
sahibi idı. D, im'a c;if1.li~ine peh-ı 
livan bulundurur, beslerdi. 

Bu seb e, büyük oğlunu peh 
livan yapmak üzere hazırlıyor
du. Ortanca oğlunu da çiftlik iş
lerıne zira t çalışmalarına ayır-

1 mışlı. Müm"ni de medreseye sof
ta ya~ırmı~tı. 

Mümin, Molla olacak, vaiz o- ı 
lacak, hakim ve şeri adamı ola-
caktı. 1 

Fakat, Molla olmak, softa ol
mak bır türlü Müminin işine gel-ı 
miyordu. 

O, ne softa olmak istiyordu, 
ne de çiftc:i... Medreseye baba
sının emrile gittigi için zorla gi
d'yordu. Küçulc olduğu için de 
bab ... sına b:r türlü bir şey söyle
yemiyordu. 
Ağab~s leri, yağlanıyor, güre

~iyor, ki b ti omuzunda dolası
yordu. Hayatından ve san'atın
dan m rmundu. Pehlivandı. 

Ortanca karde~i de hayatın
dan vaziyetinden memnundu. 
Çelimsiz olduğu için güreş ya -
pamıyacnğmı biliyor ve bu se
beple z'r::ı.at islerine sarılmıştı. 

San'abndan ve. hayatından 
memnun olımyan küçük ve, ço
lak kard !;-ti. lıim adamı olmak 
istemiyordu. Mollalık onu sıkı -
yordu. 

Bnzan, babası onun iştahsızlı
ğı, metlrc eye karsı lfıkaydisini 
gördüğii zan1an sorardı: 

- Oghım, niye soğuk kalıyor
sun mesle31ne karşı.. Yoksıı, 
daha alışın dın da ondan mı?. 

:Miimin, e.,kilerin adeti üzerine 

İzmit zabıtasının 
muvaf fakı yeti 

İzmit (Hu ıı i) - Son günlerde 1 
tiCh?'i n zde b:ı:ı:ı hıı· ız.lık vakr !arının\ 
olduğu VC' bun:ı tcşebbils cdıldiı.i gö

rulmu ur, Bu husu.,t:ı çok uJ:inık 
1 

ve bu gıb. · lcre meydan \ crn iyen 
1zmlt poli 1, derhal !anlıyctc gcı;mili 

ve 'mutc rini suç Ustunde ynknlı

~ arak • cllly y teslim etmi Ur. 

Er.tlnc. nlı oror Sulcym::ın Seçkin 

ısminde ol.ın bu hırsız, ılk defa Tı

c~ct od ın1 bir m:::sayı kırıı!!,k 

içinde bulun n 18 lirayı çalınış, sonra 
p:ı r yerinde bakkal Abdiırrahırr in 

1 ka ını kırm:ı-:ı çalışmış, D m!ryo

lundn Mahir Kısınboyın mognzn ınn 1 

girerken de cUr nıCi meşhucl hrlindc 

tutul r k ı . lıkc..'Tlcyc tevdi olun -
muştur. 

ızrr ıt znbıu ının bu ruuv:ıff, t,lyet 
t.alkı . on derece scvlndirmıştır. 

- Terbiyesiz çapkınlar! l{a-' ~Elbet. 1 
tar hnrcket edecek. Beni burada - Bakayım. J 
bırakacak idiniz. Öküz yiıl.lü arabalara bindi-

n .li bir kö eye oturdu. D'gcr miz sırada bilet dediklcıı kü -
şahıs, biz bu rı guliyctte, iken çük küç..ilc mukavva parçalarını 
bir arab yn bınmiş idi. Fre - cebime koymu~tum. Şimdiye ka
dcrih arabanın k pısını kapadı. d:ır kaybolmadı ise tabii yine 
Tokadın siddetind n kıpkırmızı cebimdedir. Caketimin iç ce:bin
kesilen yanağının sol tarafını de biletleri buldum, Şümcndifcr
sol eli ile tuttuktan sonrn: ciye verdim. Herif biletin arka-

- Nezaketsiz hayvan! Sen' sına bal ar bakmaz: 
bana tokat vuracak adam mı - - Ne haltcdiyorsunuz? Sah-
sın? Diyerek herifin suratına h.~ tekfir c;:apkınlar bu nedir? 
kikatcn siddetli b·r tikat indır- Dedi. Ben: 
di. Bunun üzerine i~ aZJ!jtı. He- - Ne ol cak bilet. 
rif Feredcrihi iyice dövmek il- ı Cevabını verdim. 
zere ayağa ka ·ku. L3.kin bunn 1 

- Nereden aldınız? 
meydan vermedim. Ucrifın kol- - Viynnadan. 
larını sıkı sıla tuttum. Fcredcnh - Bunun vakti geçmiş. 
dayak atm ğı. b, •dadı. l - Ne diyorsun Mö ;yö? Vakti 

Herif kemikleri kırılıncaya gcçmi8 olur mu? Göya bir mey-
kadar dayak yiyeceğini anla - va yahut . f'bze alır satar gıbi ! 
;Wnca avazı çrktı·ı knd r: Biz onn elli mark vcrdık. 

- H ıydutlar beni öldürü - - Ne verirseniz verin. Va-
yorlar ! Can kurtaran yok mu? gond n a '?'ı inmeli. 

Diye feryat etti, val.ın biraz - Mümkiln d ğil nıö yö pa-
sonra araba k 'Pl"l nrıld1, içeri rn. verdik. Yarım saattıjk yol ge
tiç dört rı·mcmdüferci girerek bi- tirdikt~n sonra ... 
zi yal,al dı. K \ g. nın t: ·babı nn- H rif ·öz ıi.i kesti. 
laşılclıkta şimcndüfereilcrcl n - Size s : ·~orum. 'l'n.:n ha-
biri: re ket l !h? 

- Sız n reye gid ce' · iz? n · Kol 
- lt ly ya do ·ru. M nnı 
D di d. I kik t c . 
- Biletiniz var mı 7 • hasladı. 

SÖ) İ) IlU) 
lu c l· ol 
;yapnı dı 

- H .e, bir de, pehliv n ol
mıık istivorunı du ~ I .mbı
lir, onunb. ne kad ı alay ede -
cehl rdi. 

!şte lıu sebeplerle Mümin, 
p hliv.ı.n olı .,ı.k heve ini ortaya 
koyamıyordu. 

Fakat, Mollanın i · cayır, <'"
yır yanı) ord ı. Pchlh·nn ol nak. .. , 
Hem de b, "'pehll\"an olmak he
v~indc idi. 

Lakin, nasıl olacaktı. Kolu ço
laktı. Bir kolu kırık ve k·•j na
ını"tl. Oklra ı y0ktu. Çelimsizdi. 

Müıniıı, buti\n bu ku"urltrını 
bildiğı halde pchln•nnlıh aşkını 
yüre~ndcn silcmh•, rdu. 

Molla, f ırn t b ldukça büyük 
nğabeğisinin b"tir şlcrincle, id -
manlarında bulunuyordu. 

Ağabeğisinin güreşini hiç be
yenmezdi. Onun pehlivan olaını
yncağını "Öyıerdi. Birgün, söy
ledikleri n.:ısıl:oa nğabcğisinin ku 
!ağına gitmişti. Onu huzuruna 
ç.ığU"n.rak: 

- Sen benim pehliYan olamı
yacağımı söylüyor musun ne 
hadle? .. Ağ:.:ındnn bir kere daha 
böyle bir söz çıktığını işitiı'Sem 
tepelerim seni!. 1 

Demişti. 
Milinin, ttğabeğisine karşı tek 

bir söz bile soylememişti. Daha 1 
on beş yru ındr.. y:ı vardı, ya yok
tu. On dört on be.5 yaşında ~o
cuktu. 

Hakiknten, ağabeğiFi kalp bir 
adamdı. Yirmi yaşında olduğu 
halde bir türlü güreşi kendisine 
mal edememişti. 

Onikiada kumanda
nının istifası 

( Baf unıft 1 rncl cayf d•) 

Teşrinicn el Dllın~ et. nde 
1: ttah n ilıtiI1!ı b:ı • os
forlnoe lınr' te adnJam . n-
derlJ.e.ıı yardım ıcn dlll'-
muş l'e bu ncl cıenub: • e 
d ·nitlnd ur lmlıru _ tı. 
ttaıya.nla.r Ymwıistan n t:cs

Ilın ol~t,rıaı ' eya hiç oIBıa.z
sa mukı.l'('IX'nin kına zrun'W
da bitooe~ıin.ı umdcliliırınd:uı 
S Wıik ' \ a l'ire Uzuinuuı 
ad:ılara · • ' t • yn.n:lını gön
< • bil~ - • ti l\b.mhı etmiş-
i rdi. ll!tl yunan m 
\cmoti ıw". ' h hını 
altiist etnıiş 'c muharelı nin 
bütün af,'ll·lığı on d rufa hal
ln ... "l.W. omuz:. rmı:ı. yWdrmııiş
tir. 

Rado-.dr-n c :ı yakın tal~ a 
sahili Sicilv ad JJl1D nrkın
dııki Pnssero bUl'mldur. cu 
mesafe nlb ~uz elli nı·ı oldn
ğumlan en sür'u.tll harı> gemi
leri dahi l:adostaıı Sicll~ a~a 
s.ncak °' irmi dört saatte 'a.. 
rnbllir. ~Bn heı.'aba göre gece 
karanlığınd!Uı istifade cderc>lt 
lt:alyadan ndnlan her hangi 
bir §OY naldctmek lmkfınsız,. 
lığı meydana çıknr. Yalnız ha.. 
vn. t:uikile :ıh:ıli ve askeri do
yunnaum müşkilatı malüm
dur. Bu sdıeble Onlkbda da 
loş mevsiminde belki tarihin 
en bih-ük kıtJığma ıtıı'.J'UZ bu
ıunıiui.btulır. Adalarda bir iki 
ha.f'ıf lmn azörle d.ôrder bot
luk iki İtnlya iılotillası vardır. 

()erenlerde bu filotilla Si
s.-yndaki Tigani lbnaımın bir 
baskm yapmıstı. Gf:miler i9' 
mazot ve kömür tedariki lrn.
bU obnadığmdan ~di hop 
l..erosda demirlemiş ve lta.I<>
yan tayyn.relrui hangru-1 m 
~imiştir. 

Onfirla.dnnın ikmal \'C üı,.. 
~i bakmumlruı mftşkiH l'!lZİ
yett her lıal<l Romnya. bildi
rllm~ ve lnuıa '·fillmdillk icla
rei masif! hat" cevabının veril
miş olması lrnnınndruu i~'tifö.
ya mecbur etınJ.~ olabilir. 

Hikmet Dgaz 

Sonra, yirmi yaşıııda olduğu 1 A 
halde daha hala ortaya güreş 
tutabiliyordu. ru1 a · nl rh d 

i 1tiza ınsızh 
(Arkası va.ı·) 

Çerkesköyde 
yur u 

d p~iş 

Çcrkesköy (Hu usi) - 'frakya 
umumi mufettişi General Kü- 1 

zım Dirik'in himmctile nahiye
mizdc bir bi<_ki ve dikis yurdu 
açılmıştır. 

Yurd.ı. lazım olan nlüt ve ede
vat Edirneden göndcrilmis ve 
yurt muallimi de bu sabah E-

1 dirncdcn gelmi.Jtir. 

Ediı nede kar 
:Edirne (U.ısus ) - D 1 a ş m 

ba l.tyan kar sııb:ıh kad,.r devam 
ctı iş ve bu s. b h u~ kud .. n l.alk n

lnr Ed rn ~ ı ı fa rnC! tur b r hnldc 
gurmu ıerc.i ı-. 

Gccd :>- n b k ç 

d n çok iddc lı fıı t 

lcrin 1 'r ın!l. 

mu., tur. 
u 

, nt de'l;am e
d n b zı ev
' h va o u. 

İki nı kad'l..., yolun ortnsındn' 
kala kaldık. J{iı iik iki mulrnv
vn. parçasına dli ınaı k verıldif i 
halede iki sant iccrı:.inde val tı • 
geçme. i pek g rıp bir hal idi. 
Bü~ demirlerin ken rında c tur
makt.n. ik n ommmma bir el do
kundu. B ımı ık .' çevirdiııl. 
ŞÜID\::ndıforeılcrd n b'ı i idi. 

- Ne istiyoı ur.·. 
Dedim. 
- Burada ne oturuyor unuz? 
- Ne oturacağız. Elli rı 1 rkı-

m.ızı nldı ti.an sc..nra bizi nrab".
lanmza lı nd·rmck i t . ıi u
nuz. Doğrusu ba b·r dolandıl'ıcı-
1 ktnn ba kü hir y d vıldir. 
Yab. n<'ı olduğumuzu ... 

- Ne .üylüyor un be adan1? 
Ne dohndırıC' hf.'1? 

- Ne dohndm 11·1 

Viyaı1'ıdu siınend" 
b.ı. binmek için biı · 
aldıl r. Birgi.in yol · 
1 t d 'lİ~iniz idi. ·ıd1 ' 

mi.· olduğu hah ıl 
lt'l.lru·a k, bul c-tmiy ıl r. 

Edirne (Husuııf muhabiri -
mizden)- Son günlerde Avrupa ı 
trenleri yine pek fazla olarak 1 
ti>hirli gclmeğe başlamıştır. Bu
nun tren gil7.ergahlarmdaki 
muhtelif d(vletlerin harp do -
layısiyle aldığı sıkİ takyidattruı, 
ayni zamvnda havaların son 
g ·ınıerde birdenbiro kışlamasın
dnn ileri gelJiği söylenmekte -
dir. Şimdil.i halde Avrupa Kon
vansiyoneli İstanbul ile Belgrad 
nrasında i5lemcl:tedir. Toprak 
lanmız dahilinde sefer Cd"n bü
tün katarhrın Llmbaları alınan 
padf koruma tedbirleri icabı o
larak maskelenmektedir. Yuna
ni9tan.dan geçen katnrlann da ı
şıkları tama.men söndürülmek -
tedir. 

İzmit \'et riner mUdU
rU terfi etti 

tzmit (Il u ") - TürLiyedc ilk 

dl C::ı olarak },al v::ın mezarlıt,ını tesis 

\ atlara g ı ıı 'tc"i nlm.ığı teklif 

c ~c-n, meşhur Vc'crincr ır hdu umilz 

Ziya Tnl! tc::-fi tmış ve bu !,ı:> meW 

b yUınrnızın il maqı 70 lira ol- ı 
muştur. 

- Bak"yım bilet.leriııiz". 
Herife bıl tlc i gösterdim, bu 

da nrknsın'l baktıktan sonra: 
- Ha, dnhTU vakti gc mi~. 
- Canım · ylc §eY olu u? ' 
- Bindı0miz trenden b ·,.. Je-

fa inmi nL. Artık para tm" . 1 
- Bl7. tıenden inmc&I~. 1 
- Ne y1ptıııız? 1 
- KarnımlZ acılonı"tı, hem 

biz ökiiz nn~ l<"'liyorduk, ökdz-
1 rden ko M ım, araba b:r :vo -
ku., tan r, ,~ "'hr çıl mal.ta i
k n yere atl dık. 

Bunun üz rinc herif gözkrini 
açarak: 

- Ne? YC'! Trend n atladı
nız ha. Burav'l. gdin;z. 

Dedi. lst yonun k . ulc l ·r o
dasından ic ri oktu hu. :ıcl ı bir 
kaç nıcn i' i d 1 ı \ dı. 
B:zi görür go mez a 1 ad l rı
na: 

- Ne oldu? 
Pcdller. 

B ı i1 i ail:ım V n 
tr e r~ı oı lıır. y, n 

Q---

Yunanı k dım mcdcnivetine, ;P
ır c, e •rl rıl ; ( Uıc n), 
(AL l llc.ın); (Ac o ol ) ve (~ 
k r lerı o • y d v zar 
f ı ile tarıhe ~ 3.l ıkt son-

Y ıın i tand , pu ye-
ı l ten takdir ve [ azan : 1 
t ek bugün çok BA ÔZDENl~ 

yeı ı d bıı tt. k.k olur. _ 
B tın cihan s;ıkinlcri önlerine L--------------" 

A vr ·pa harita. ını aç p gözlerini j 
Akdenizin bın bir ltaıılı mncera
ya 1 e oldu<hı ve harbin siklet 
m r 'ezı bu c. 17in sulaı n intikal 
etı.1ck üzere bulundugu bu sıra
da ayni d nizle kıyıları yıka.nan, 
mnmu el eri bombalaı la yılnla.n 
Yunruıist:ına çevirmişlerdir. İşte 
Hergul torur.ları bugunkü sav
leUerHe dün)a nwnrları önünde 
bu memleketin ehemmiyetini bir 
kat d'iha arttırmışlar ve aral&
rındaki teS<"l.nüdün sağlamlığını 
gö.,1ermişlerdir. 

Evvelce Kosta.ntlııiye denilen 
lsta.nbulun 1453 tarihinde (Fa
tih) orduları tarafından zaptın
dan oıır Yunanistan da kolay
ca Turklcrin nüfuzu altına gir
miş; ancak son asırda elde ettiği 
istiklfı.lınc kadar Türk valileri 
tarafından idare edilmişti • 

(Falih) in Kostı..ntiniye pat
rığine miıl"yim davrnnarak (Or
todoks) hir istiyan aleminin reisi 
ruharıisı ve bugünkU gibi Halle 
fenerinde daiı ei m:.hsusada. bu
lunan patriklik makamının ve 
ruharı1 teşkilfıtının muhafazası
na mtısade ctınf. i bilfilıare Hel
lt~..ne mıllı tinin hayat ve istik
bahne büyük yardımı dokun
muştur. 

O zmı anlar Fener mensubla
rının ve rühban mnıfının müta- 1 a· ıbl uzerinde ni.ifuz ve tcsir-
Jeı i daha şümullii idi. j 

Bunu11ln bcrabc-r O manlı nü
fuz ve ıdared dı ·mda Rumeli 
Balkanlarında, Arn..,vutluk; Mo
ra v T; \ n. tar flar ında sera
zud yn; ~m'l.Na ·alışını. ve (Pali
kr ry,ı rıamı v rıl n bir kısım 
m har 'lcrd., Y• n.ın istiklali
nin fılızını hazırlamı lardır. l 

Balkanlar. da r ve )•;>lala
rı hurrıy~t.havnlarını tc.neffüs 
ed bu çetin insanlar ha.ı b ve 
darb r' ,r.: 11 asiler vaziyetinde 
y. yo. !ardı. Bunlar damla dam
la bir mılıs km veti meydana ge
tirmıRlC'rcıi. 

1'- 1 i 1 r<l ki milli m ~kll.reyi 
h h ten g 'en b'.1.7.ı tahrıkat da
b .oı uki"ycr :< l u et v cesa
rt t eı te <.i kılın ıl" J ta idi. 

r u. c, ıiceler·nd n ıkinci (Ka
tu na) df'vıindc "Orlof,, bira
d( 1 ı ın kum ndnla,.md<ıki Rus 
fı10sur.un Yunan - ~ ora . ahılle
riııJc görimınesi Yuu, nlılarca 
emC'llennin tııhakku u 7 u~anı
nın hulul ettıgıne i aret addedil
mi ti 

Filhakıka 1771 "]{ ynarc:ı,, 
mu nedcsı Yunnn'ı1 r •1 lf'hleri
n b:ızı fnıdcler b h c·t'11ic;ti. Ve 
Yunan cl(':uz tica. eti yavaş ya
vn 't hi at v inkic.-afa b;ıslamı8; 
ll h ~ ft mustal ·ı bir kr tll k şek-
1 d ·a. ıd hükfı.ı ~t ed n Yu-

iimid ve "· " · f<' kin
ı-·r el --ı·z tic ret filo
olnıu 

Hatt! inkişaf, yine Fener 
patri.khamss!:ııabı müzahereti sa-
yesinde ve Yunan gemile-
ri Rus albndn serbestçe 
scvrüset Gıekte bulunmuş
la_;dı. 

Yunan &ıtiklRline mani olan
lardan biı:i de eski, Avusturya 
devleti · 
Nıhay 

diğer bır dahi bulmuşl~r-
du. Bu Babıuliye livayi 
isyanı ~ Yanyalı Tepcdclen ~====:;:::::::~ 
Ali Paşa idi. Ayni zamanda Yu
nan adaJ akinleri ve (Mora) 
ahalisi oo bpm etmişlerdi. 
Yunanı t:adim medt:>nivetine 

meclfıb A~ılar da bu.istik
lali özlü~lı. Bu hengamede 
kuvvetli t'km:ınma ve ordusıle 
l\fısırdan.JOI& çıkan Mehmed Ali 
Pa~a oğlu İbrahim Paeoan1n' 
(Mora) bavalisini iso;al et- ...;,..,.:sr:ı...--~~-
m('ı:;İ Uzedııe düveli mu • ma
nın YımuDer lehine müdaha
le ... i vaki olmuştu. 

(İug.ılis, Fransız ve Rus) mıiş 
tcıek donanmaları 25 te<;riniev-
vel 1827 (Na varin) de Os-
manlı . r dononmalarını I 
marliib d:mişlerdi. 1 

Müteakıb acn.1? :le Rus çar or
duları (Pnrth) suyunu g~<'t>r?k 
(\'. rna) kadar vammılardı. 
Bir Fransız kolordusu da CHo- ı 
rı) kıtııs:ina çıkarıldığından 1 
J;urnntı İbrahim paş:ı Ç<'kil-
mıı:;ti. 

1 
(Edirne) nin Ruslar tarrfın

d: ı zaptı h!disesi ve bu s hir
d ımzalan&n mu~hede l!lucibin
<'c 14 c:yl" 1829 tarihinde Yunnn 
i ~tıklf it Wlıin cdilmiJ ve Yu
nn.11 dim!ınrlyeti ilıi.n kılmaral' 
rei 1• ~ine bu uğurda ralı~nların 
b da.ki (Ca.po d'İstria) gnti
rılmi~ti. Bu istiklM, 1830 da 
lngilt ~ mfüı'~l~id ko'1fc ans 
da tasıfik kılınmısb. 

Hıı.lb ılti 1711 tarihirı<le av i 1 
<Prut.h) ndıri etr fında Hus 1 
Büvük Petro = Pierrenin ordu
su w(150. ) Jd~ilik o mmı 'ı or
dusu tar.d'mda~ ihata edi rni"
kPn ka.rısı (Katerin) irt ynptıj:!l 
bır mu ile bu mü1kUl vazi
yetten lrertnlmuşlardı. 

r·ı "l. bir mUddetten s nrn 
~l li htikihnet krallığa tahav\·iil 
ed "k ( vyera) kralının oğlu 1 
ı,. ıı, Othon Avrupa dcvl t.lc-
rin e çı • 1833 ele Y ı an 
U: • tın cdls o!mmıtu. 

B.ı e<!a.nın idare ind n 
m mnun o!mıyan halkın 1862 t' 
i , ı ·:::ine Yun, n ta ı D 
nimnrka. kralı (Chri ·tian) ın o·~-
1 1 birinci (Georgc) e verPmi<:
ti. 

(~ '>7 - 18G8) Gıri l irva ı' 
Yı i<rta!Jda a nın ilha i 1 -
hi. 'c bir Jınrt:k t u · ı 
t- 11< harb id:c-'11 f'Tc \ e l • ı · t 
el l[l'f'i t<' 1 il{f tf bulıın-



9 Blrinei"iPPP 19'0 
"!!::: wwww 

Yeni nizam 
hakkında iki küçük S O H ~ ~ E 
de~etin mü~le~ıı~~-~~~~~~-~~·~~~~=.~~#·=•~-~-~.~~~~~C~;~~~-r~~~~~-~'~Od~~~~W~~ga~~~~~-r 

BULGARLAR 
NE iSTER? 

' ( Bapnakaleden devam) 

dereces'ni ölçmekten aciz bu
lunuyoruz. Macarlann, Yugo• 
la\-yadan arazi taleblerini, :euı .. 
garların Makedonya üzerindeki 
iddia! ı :nı da müzekere yolu 
ile hallPtmeğe Yugoslavya. ram 
lnıdır? Müzakere yolile JıaUe&. 
inek tnb;rinin davw tamf8., 
herncl :..1 bazı şeyla Vl!l'lllOlt.der 
iri.ek oldui;'Unu ~ ~·o 
bizim h::.tırlabna-n1 peli mi.na-
817. rılt•r. E<'Fer Yügoalavya bu 
fed karlıkl:ra hazır. değilse, 
lnÜz l ere yoliyle ibtilifları hal
letme~ kabul ettiğini ilk et-
inenin ne mim• kalır? ı 
. 1 \'C ~ Hansmı'un 

löh .. zler·ı i tel~Jar, pek fena 
u.a. · ct.miıt ~ g~·or. 1 

ls\ eç b §Vekili dahilt vaziyette 
töze çarpan bazı meeud hadi-

1 Belerin İSW9 demokrasisinin 
Yaşama. azmini m.t ettiğini 
in mnuniyet ve iffltıar ile işaret 
ttt, i halde nııtlmmın "otoriter 
•ist m ele. demokratik sis-
ternk r im..etmillenlir,, id
diasi~ nihayet hıkluğunu gö
ter k yrete diWJ.'Ol'UZ. Aca
ba r. • CD.ek ~ Çünkü 
ll~tku çiDde ,...,. lııerin seyri 
hllkUmt"tiD de.,....,... rejimini 
?nüct~faa hı walri kat'i az-1 
~ini h ~ oldu
kun·ı c. aynca temin etmi[itir. 

Yeni n:İDIB tillli8ine gelince, 
Yaln z t;r.ı deeJel(IMi rejimina 

hbağı. ·l la'*8; yeni nizam 
kın •l'bP.•lğtiııü an

latın < kifttir-ı Rakat Hanson, 
fikı·i .~ büyük~vuzuh: ile ayrı- ı 
ta s"~ ıtmeat..ııde geri lcalma.
ltıtş•ır. DJ)ı'Drtıi: uıım mfınasi-r tfü mııWliY,U muailJ bir D&-1 

eye '-a.rilaak iWt- tlıldh cdile
Cek n 1~ • }'el, m e• lmiv.e, hür 
~u .ıcrm i.U•lili ):.'Plllaları-
11ır. 

''Hür milletJlıria. iş birliği,, 
krtı Yeai ui ın bir -tarafa a
~lrna:· ı:ad&n bqt& bir mina 
lf~de eumra.; ı 
i Yen· nizam be•k•nda mıtuk 
,:a~ Men illi dMtettn başvekil
ter ndeıı birinia sözleri tamıı
lnen ;:. eni njumm aleyhindedir. 
Z tı~ vıç'in beyanatı ise tevilli 
~ ikı miinahdır. Pakat-'\:~_,ostıııvi 
hn n hürriyet ve istiklilinden 
fetıakarlık yap~"ll1yac:ığı hak
~Jndakı beyanab yeni nizam le
cıın kı SÖlder'İJIİla daha, ziyade 
b r 'ru.qyfft JmlliniyQoo dalkci~ 
!'et clnıası kanaatini veriyor. 
lier halda Yuplavya:.i1e. ~ 
~e i mzama kaunılmış iki dev
let s .y lamazlar. 

HüHe-yls Oahid YA:l.Ç.IN 

Bulgarlar bizimle 
tam bir anlaşma 
yapmak İstİJOrlar 

( Baparafı 1 inci sayfada) 

llıüna.;;cbctler idame etmek iste
difri h :.kkında Belgrad g~tcle
t nden Politikaya yaptığı beya
natı tt.;crarlamıştır. 

halvanlann Yunanista.nda 
ltıaruz kaldıklan muvaffaleyet
h~k Balkan memleketııerindo 
L ılh .ı Bulgari&taada.. istikW 
"at'eketini tegci etmiiür. 

-N- ıJ@ 

f tal yada ihtikar 
b 
Mı ano, 8 (a.a.) - D.N.B.: 

ıldirı c,.r: 
Pa mNe kömür tuğlalarına 

tı Uh 1 mıktan!& 1wm kanştı
r r ... k sattıkları i~in, iki miie3-
t c hl1ıbi tevkif edilmiştir. 
hu t • alardan tahminen bin 
ı·e11tc (py:ısaya. sürülmüş bu
luıırn tadır. 

Sta , a gazetesi bunlar hak
lur.da fevklade şiddetli cezalar 
~ tbıl· c <lılmesini istemekte, çün 
r · h~ zamanlannda camiaya 
k ı ı 1en n suçların fevka15.
d b. ·ırette cezalandınlması 
l~ ~~ ğini bildirmckt.edk. 

Elnıa istasyon 
k fzm~t 8 (a.a.) - Ziraat Ve -

e ır.m Arifiyede tesis etmiş 
cı u ~ Elma istasyonunda bu 
ilene: bın muhtelif clımmeyva 
f
1 
•dan ~ e-tiştirilmiştir. Bu fidan-
ar ıı.ut811eWlin ~ 

(ben ıi e ;as;J.aıo dairesinde meyva 
.~he· ~ · t sis etmek şart.il& köy

luyc; r atat:J.Z olarak dağıtılacak
tır. 

ye R i 1İtalgan denizi İngilterenin A 1 m an Selanikte ilk bombalar ve 
Fransız vapurile Osmanl 
Bankasının uçurulması .• 

y u n an genel kurmay lıarhi kag/Jet- k o r s a n 
zafer.re r i baş/Canı da mesine imkan g e m is i 

--a---
•• 

Ergiıive Delvino da 
zabdedildi 

istif a etti gekmuş 

( Ba,- tarafı 1 inci sayfada) 

Atina, 8 (u.a..) - Atinanın 
umumiyetle iyi malıimat alan 
mahfilleri, Ymıa.nistaıun ltaıya
ya karşı 018.ıı mücadcle:::.inde l:c!l 
disine yardım için İngiliz lataatı 
gönderilmesini istediğine dair 
olarak !tnlyaıı ajansının Lizbon
dan verdiği haberi yalanlamaic
tadırlar. 

Ayni zamanda. Vıınanistanın 
bütiln ihtiyat mevcudunu Am::ı.
vutluk cephesine yığmış olduğu 
nu da iddia eden bu haber ya
landır. 

Deh'ino 7.a.ptedildi 
Atin:ı, 8 (a.a.) - Rcutcr a· 

jansı bildiriyor: 
Cumartesi günkü Yunnn teb

liğİnde mahalli bazı çarpı~ma· 
larda. muvaff akıyetlel' ve iler
lemeler elde edildiği. ve Dclvino 
kasa.basui n zaptolunduğu bil
dirilmektedir . 

Yunan mu,·afftıı..1yeti 1 a 
İngiliz ınatbua.tı 

Londra, 8 (a.a.) - Butninkü 
J..ondra gazeteleri Arnavutlukta 
Yunanlıların kazandığı muvaf
fakıyetlerden bahsetmektedir -
ler. 

Ohsen•erde Garvin diyor ki: 
İtalyayı harb haı ici kılarak t 

mihveri yıkmak niyetiyle ilk
bahara. ltadar ve - har.:rlı'klan
mız tamamlandığı takdirde da- , 
im evvel - Akdeniz veya Afri .. 
kada veya her ikisinde bir.den 
kat.'i harekete geçınekliğimiz \ 
18.zımdır. 

Mussolini nah°" hatnsını 1 
işlernetien ve Yunan destanı ya
ratılmadan evvel dtıhi, Fa.Jst 
idarenin gıeni~ de ll&Z8l'1 iti .. 
bare alın&rak en çürük v,e en 
telılikeye maruz bir sistem oldu
ğunu reb&riir cttfrmiştik. 

Adriyatik <lenizi Arnavutluk
ta.ki. mUhbn ltaiyan orduaunu 
Anavatandan arırmaktadır, BU 
ordwtuııı ia.')ı83i tamamiyle kle• 
silmek tcbUkierMae maruzdur. 
TrabluSt,oarb de deniz kuvvetine 
gUv.enmiy.en a.}'l'l bir parça~. 
Graziani, kendisine fırsat veril
diği müddetçe pasif kalmak 
moobwiyetindedir. Graziani or-j 
dusunun mevcudiyetini. tcçhi 
zatını, bilhassa manvviyatım 
kurması ınüaküldw:. Trablus -
garbden le&- kilometre i<'eridc 
daha UHk bir nuntakula Erit-1 
re, H:ı.beşjstan ve Somali var· 
dır. 

Bu iptidai izahat, 'Mussolini
nin vaziyetinin çe\Tilcn İngiliz 
Yunan silahlarına l;::ır ı bnrına
mıyacağını göstermektedir. 

Nclsonun vecizesine uyarak 
binayı tam yıkmak için kat'i 
bir azimle hücum etmeliyiz. Neı-1 
son "En cür'etl.üranc tedbirler, 
en emin tedbirler,, demiştir. Bu 1 

vaziyet ChurchiUin dehasına 
muhnrib'< Uuvvetlerin Ye miuetin 
düşüncesine uyguıı bir \ azi~'t!t
tir. 

Yun:Ya tcl>liği 

Atine., 8 (a..a) - Atina ~jan
sı bildiriyor: 

Yunan olld.Wan baçlwman -
danlığı taraf andan 8 ilkkaruın 1 
akşamı ne!::redil n 42 numaralı 
resmi tebliğ: 

( lla~tarafı 1 inci sayfada) 

Londra, 8 (~) - Badoglio
nun istif .. -;ı, vwrua geldiği za.-
man it:.bariyle mfmwlard r. 1 

Bu i tifa. genelkurm:ı.ymın 
nnl tai nazarı hi18.fllqa. ınemie -
l ... otin.i Yunauıstana Jfarşı harbe 
sürükley~n diktatörünün nü
f.uz ve itib·1rına inııürilen ciddi 
bir darbedir. Partinin menfaati 
bu istifanın önüne.. ~meleti . 
İstifanın vukuu ile Faşist Parti
sinin zi.ti meydana ~tırA 

Askeri bakımdan Badoglio
mın genelkurmaydan nyrılması 
ıtaı_, an orduları için tiiiyük bir 
kayıptır. Çünkü maroşal Habe
şistan muharebesinin muvaffa -
kıvcti kendilerirıe atfedilerı-l:iik
sck şeflerden biridir. 

Badoglio 1935 de de Bononun 
yerine geçmeği kabul ettiği m· 
man "mümkün olması f,lllrl:iyle 
hiç bir güç vazifeyi UZerime aı .. 
makta tereddüd etmem.,, dem.İl!
ti. Maı:c.,aı ~imdi istifa. etmellle 
Arnavutluk muharebesine 1Cay
bolmu3 nazariyle baktığmı söy
lemiş -Olmakt..dır. 

Son- zamanlama maze$alin 
Arnavutluğa gi~ vazlYetİ. 
gözüyle gördükten w mesele
nin bütün unsurları: bizzat 
tedkik ettilttcn sonnaı ıstifa la
rarını aldığı anlaşıbn~ 

Badoglionun, epey 31.1DU1• 
dan beri faşist hükiiımtlDia: as.. 
keri harekat hakkınc:W;i siy& -
setini tasvib ctmediğuli munet.
tirecek kuV\·ctli sebel!liar VU"-
dır. ATnavutluktaki vazi~ 
inki«jaf ı. ltalyao. sevlmıceyşinin 
yanlış c.'iaS!al·a istinad ettigmi. 
lıfu:liselerle__ isbat etmiıtir. 

Her ne olursa olsun Badogli· 
onun hareketi lt:dynn milleti 
üzer;nde derm bir tcsır li!rak
maJs.tan hali kalmıyacaktır. 

Çünkti hu hareket, Mussolini
yc olan itimadı biraz daha s:ırs· 
mıştir. 

Badogtiemua yemine tayin edi
len g~ncral Cavallero, Musso-
lininin mutı hır ltadtmi alarak 
kabul cdililib'Tindcn şimdi, Mus
solininin şahsi nüfur ve itibarı 
her zamankinden fazla An1:ı
vutluk; harbinin akibatine bağ -
lanmıştır. 

M.ubtelif kaynaklarda gelen 
haberler. İtalyada hoşnu uzlu
ğun de• amlı bir ımrette-arttijJı
nı gi>stcrmektedir. Ordunun nok 
tai na.zarile fa.şist partisinin 
noktai nazarım eıı iyi telif ede
bilecek şahsiyet olar. Dadogli· 
onun ~ekil.ıueai iki kuvvet. ara.
sındal<i ~urumu ancak ~nil}le-
tebilecektir. 

News Chronicle gazetesinin 
Atinadan alarak Jlllflt"8ttiğ:i b~r 
telgraf bugün göeteriy,or ki, Ar .. 
navutluk muharebesi. Badagllo.
nun: istifasında başlıca amil ol
muştur. Bu vn.zi,ıct lc.aı'Şlsında 
yabancı müşahidler bu_ hareke
tin İtalyada hezimetten daha. 
ciddi kargaşalıklar çı:ka.cağuıuı 
l;ir alameti olduğu. filıirindcdir
lcr. lstifo. sobeblerinin <lnha de
ı in olduğu \ e memlek~in atisi 
üzerinde: müeasir o~cak ~ekit
de harbin uevk ve idaı-esilc ala. 
kadar bulunduğu ulaşılmakta .. 
dır. 

Cephenin mulıteU: noktaların 
da muvaffakiyctll me\•zii muhrı.
rc~er almUitur. Tarafünızdan !!!!!!!!!!!!!!'!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!'!!!!!!!!!!'!'!!!'!I!'!' 
bir mi_k~ar esir ~ınnıı~br. Bun- , mız tarafından takib ,anen iki 
lann ı~inde.. zabiüer de \'ardır. ua§ınan tnyyıreai btılutlar ara
. D~l~~ ... ~~!~:tımız tarnfırıd~n sında kaybo!muştur. Bunlarda 
ışga tctaı&A&St1"'"' • t bli-· yangın ~ıktl.;'1 zanne<lılmekte -

~·a ı resmı e ~.ı (ı· 1 
ftalyada bir mahal, 8 {a.a) -

1 
ır.. • f 

1 
İtalyan orduları umunıi im _ Şınınlı A ı:!·mda nvc~ tayya-

rarglhmın tebliği: r~~=in.?en ı:rnrelckeb b~r teŞt.~-
Arııavutlu\ta düşmaı.1n do _ külunruz Bırenbasu.n :arl-.ınd ı 

Jmzuncu ordunun sol cemıhm:ı. clc;:ak~n uçarak ~~ın ~!r 
mükerreren yaptığı hüctımk.: ~ol{ !"mdhelı vesaitini ımtralyoz 
geri piısl·ürtUltnii.<;tür; at~;~ı altı a almışlanh:-. _Bu \'C-

Cephenin diğer rnıntakaların· &ı.ıtten bazıia.rı ~et.sız lm~ :1 
da iki taraf araeında ketjif kol~ tnl!,tır. T::ıyyarele~zden b!n 
lan fa.e.141.e.ti olmuştur. ?\~ar~ - Matrah cı ·~wd:ı \a

Hava kuvvetlerimiz Prn·czc di - ıl. - ~ı:ı1 u.zunlugu::ıda du. -
.4'e !tak aalteri hcdofleıini bom_ man ıstıt:ı<t1;mlannı bombardı -
b:ı.rdıman etmişlerdir. man ctnuştır. 

Dü.'jman tuyyarclcri Avlonya Şarki Afrikada tayyareleri-

( aaı tarafı 1 inci •)'facia} 

re!enmiz Bristol'de askeri he
deflere hücum etnnşlenlir. Şeh
rin muhtelif kısunlamıda yan -
gınlar çıktığı v.e infdaklar vu
kua. geldıgi JUÜfahede ediJ.mış-

tir. 1 
7 l::fuıu.ııueYVel güııii Alman 

'hava kuvvetlerınin fa.aliyeti Jıı.. 
giltereni:ı cenubu şarki sahille
rinde askeri bakımdan ehemmi
yeti haiz.hedeflere. k.arşJ yapılan 
münf erid hücumlara. inhisar et
miştir. Yapılan. bir keli! tarru
zu esnasında alçaktan ~ tay
yarelerimiz 2 şilebe bombalar 
atmışlardır. Bu vapuıiara isabet 
vuku bulmuştur. Vapurlar yan
mıştır. 

7 8 kimmuevvel gecesi İngi
liz huva kuvvetleri işgal altında 
buluııan memleket:ıerd8 Alinan
yamn gıı.rb mıntakası tbJerine 
akınlar yaparak mUteaddfd. bom 
balat' atnuşlanitr. Yiılnız tlç yer
de. fabrikalar h&Mra uğramış 6 
liişi ölmüş bir çs Jriıneler ya
ralanmıı tır. 

Dört düşman ta~ d6'0-
riilmüştür. Bmabudan üel tay
yam:dafi bataryalan taraftnd.an 
c:liiaUriilmüştiir. 

'l'.ayywelerirnizılm ilmi lbsü
ne dönmemiştir. 

Lmıdra., 8 (a;.a.) - Din~ 
İngiliz b9mbardımaa ta1')'1Ll'C
leri. Dusscldorf mmtaUmıdaki 
müteaddit askeri bedelJıeırle mii
Jiim endüstri hedeflerine-devam
h ve m\iessir bir hücum y&p?lllŞ
l&l'dJr. Ağır hasar vulm& ge)di
ğl annedilmektmir. 

liilhil müdafaa. tl!ılkilfatma. 
mmsıııh ta.yya.reler Lorimt ve 
Brmt infiliJdar vulma gelmiş
Btest. tezg3hı1aıiie dDltlumı bom 
ha.rdmıan etmişlentir. Y agınlar 
çıkıruş, lııfilildaı-vukua gelmiş
tir. 

Taıyyvelerimimlen dördtl üs
lerine c1Qnmcmi31erdir_ 
l!All naca 'W tmıpliır • ; 
ı.o~ a <a:.a..> - SWe ör

tü1ü Frt!.t:SIZ sahillerine yet"lCl;
tiribniş bulunan uma llMl\zifü 
A1ma.ıı toplan Uç gUn sustuktan 
SQDra bugüa öjje a • evvel 
tekrar fa:aliyıe4ıe ppr.ek Pas -
de Cala.is boğazı- Ü!lerilldm ateş 
cimişlerdir. BGIDbl:rdmum az 
sürmU.Ş, \'e !]iddetli olm~. 

Bii:o;tol üseriae ... 
L<mdra, 8 (a.a.) - Alman 

hava kuv\'etJeri diia gecede hi
cuml&nnı Bt"istol iitJeriN teksif 
etmişlerdir. Bu suretle Alman
la.r ilk defa. olarak bir aelm bir
birini rnüteakib iki defa bombar 1 
dıman etmiş olmaktadırlar. 

Memleketin sair lnmmlarma 
yapılan hücumlar ehemmiyetsiz 
olmuştur. Londrada verilen 1 
tehlike işareti son zamanlarda
ki alarmlarm eıı kıaaı okııuş
tur. 

Bristole karşı ya ı>ıla.n akın 
bir kaç saat sürmüşttir. lık üç 
çeyrekıte bombe. atıJnuumpa da 
diişman tayyareleri. daha sık 
gclineğe başlayarak evvel& ! 
y~ bombalan sonra da yUk 
sek infilak kudretli bombalar 

1 
yağllınmslardır. Tayyare dafı 
bataryalarının açtJiı ateş bu 
mmtakada yapılan baraj a~
lerinin .C'n şidcletlisi ohH&tur. 

Bir hastahaneye, bir kiliseye 1 
ve bir sinemaya isalJetlıer vaki 

1 
olmuş m.üteadctid eYler yakı)nu~ 
tır. Hastahanenin bütiin cam
ları kırıi."llı}Sa. da hastalar ve 
hastahene müstahdemleri ilığı
naklara iltica ettiğinden za.yia.t 
olmamıştıı·. Sinemada bir kaç 
kişi ya.rnlanmıgtır. 

Amerikaıun mali ysdun arzusu 
Ne,'York, 8 (a.a.) - Ncw -

Rcpublic rnccmUHı Amerika
ıun. İngiliz har:p masraflarına 
kısmen i itirak etmesi lüzumunu 
ısrarla. k:ıydeylemcktedir. 

Mecmua. diyor ki: 

üzerinc akınlar yapmı,.lar"'a dıı miz kasabanın şimalinde kain 1 
tayyare dafi bataryaln!"ımızın Mccaliwelksde yirmi kndar lmm 

.Amerika halkı bu harbde 
mevzuu bahsolan §efİD bizzat 
demokrasi olduğu \'e Ingiltere -
ı!in bi?.im için döviiftöiü kana
atindedır. Buna binaen Ameri
l:a halkı lngilterenm mağlfıb 
olınaslna müsaade edilmeyer.cgi 
fikıimruhr. Bu: sebeble At laıs 
dımizi iacrınden nıuazvm ve 
gittikçe artan malzeme seYki
yatını tehli~ye dtlşüreDilecek 
mali ihtilatların zuhur edeb:
leeeği tasa.'\-vur- cd&me.z. Bu 

· r ... ri ve isabetli :ıtcşi ve avcı tay- ycna, kasabanın cenubunda Ma.
yarelcrimizin taarruzu ile l aı ~ı- l~wiya şimendifer istasyonuna 
la.5mışlardır. Krı:.iiyet donanma- ve Gallabat'ın şimali sarkisinde 
s:nın h:ıva defi bataryalarının kfı.in hava meydanında. yercıel 
ateşi ile bir düşman tnyy, resi bulunan Wellesbey tipinde bir 
düşürülmüştür. A'\·cılanmız da. tayyareye hücum ctmi erdir. ı 
bir düşman tayyarcsift'i alevler Bütün tayya.relerimiz dönmüa· 

1 
içinde-dilşiirmüşlerdir. Avcılan- lerdir. 

sevkiyatın bir kısmının bedelini 
Hitleri kendi bölgmri• V6 bil
hassa müskül lflrllU' içinde 
mağlub- etmek mecburiyetine 
karşı. biı- teminat olarak niçin 
1'end.imiz ödemiyelim? 

Geminin h3.sara uğ
radığı biltllriliyor 
Montevideo, 8 (c. :ı.) - ne. 

ter bildiriyor: 
Camavon CasU süvarillİIÜn. 

.AJman kor.sruı geLlisinin ciddi 
Slll'ette hasara. umdığını vıe 
yakında ynkalanmas:.ıun ınuh -
temel bulunduğunu söylemil. ol
duğu bildirilmektedir. 

Laval Berline 
gjfmiyecek 

Madrid. 8 (a.a.) - Revter 
ajansı bildiriyor: 

lnformaciones ga7.eteainin 
Bertin muha.birin" göre, Lava
lin Berline yapacağı seyahatten 
v~ilmiştir. Muhabir uunbn 
ilave etmektedir. 

Bu Almanyanın. Ingiltereye 
kaqı yaptığı mücadelede her 
türlü Alman- - Fr:msız iş bir
liğinin tehir edilbilj olduğuna 
deWet eder. 

lacar -Yugoslav 
yakınlaşması 

Belgrad, 8 (a.a.) - Belgnd 
siya.si maltfiUeri, diplomaük yal 
lada hamianan Yugoslav - Ma
car doettalt po.lctıaın Macar hari
ciye nazırınm Be1gradı Dyareti 
e8D8.8lllda im7.a edileceğini tah
min etmektedırler. Milteakıbea 
de Yugoela.v hariciye nazmnm 
bu ziyareti iade edeceği öğre -
nilmiatir. 

Alman karsan 

• 
(8awtanfı 1 inci uyfada) j 

sayık vıe genç bir zümredir kil 
a&lgann büt1hı teferrüatile ha· ı 
mrıadağı bu ilk Selinik ihtilalini 
yaptı. Bu sayıh Bulgar gençleri 
anmada bajlıca kahraman Yor
dan Yordaııof imıiade bir çete
ci oJa.caktı. On4an eoınra. Koııs
tanüa Kirkof, Dimitri Melçef, 
ın.do Peakof gibi kimi yirmi 
kimi yirmi iki 'ftl yalnız bir ta
nesi 29 yaşında diğer §erirler 
vuife göreceklerdi. İçlerinde en 
geaci oWı Milan .Arsof,lıayrct 

edilecek llir bl4iae olarak, ruhu
nu daldunıa vahfet ye hunhar
hia .llUU'all akıl alıaıyacak bir 
çajda. ya.&ıua ca aekD yaşında 

idi. 

Parisde mevkuf 
komünistler 

a-' Paria, 8 (a.a.) - Havas 
jıma bildiriyor; 

Gecıerı tJemmnehn beri P:rr.is 
bi.eılimle 1141 laDiilliat tev
kif ec1r'Jnriutir. 

Bil Mfta pc6. Paria ve mill
habtlllda mGhlm barekita te
vwiil eylerıdiÖl'. Gizli beya.n -
name tab ,,. tem eden 9 teşki • 
lk ...,.......,.., elelJal'ları tev
kif '9e mal-en 'eri müudere e
dilmitt'r. 

Diğer- tanftan. 153 komünist 
de. .... brarla eateme edibniş 
tir. 

•• 
gemisile-çarpışan Yeli Allllrikan 
silahtı inyiliz tayyareleri 
ticaret gamisi vqjagtola.. <a.a.> - neu -

Moatevideo, S (a.a.) - Reu- ter a.jaml bOdlriyor: . 
ter~· ~ ~ halen imal 
~günü Alllıa konan edibn skt.e olalL askeri tayyare -

gemisi ile cenubi AtlDntikte mu ieriA cRlnyamn en. iyi tayy:ırclc· 
harebe eden c.arnar.v0ıt Castle rine muadil olaeağmı bildinnek
admdaki silahlı lagiliz ticaret tedir. 
gemisi eumarlesi akşamı Mon- Şnbat a,,..ta WcWı yapılmak 
terideo ıimaaınd& h&\'WB gir - ta alan bilyitll lliparilicr gelme
miştir. da &... alman tedl*Jer, mu-

Gem.i limana girdiği zaman llBnbMer esnasmda meydana 
alb sihhiye otomobili \"e doktor 1 çlkmqf olan nobaıılanD teıaü
,.e hastabakıcılardan müPekkeh sine meclar olmullur. Tel&fi e
bir heyet Uruguay hükumetinin j cBla 1la ku8urlar meyanında 
emriyle nhbmda hazır btllnn - daba bhn m:tı. tahakasl kul
maktaydı. j ......_, ile abf kudretinin yük-

Fakat gemi demir nlınca mii-ı aelti1lllıelli giJ:ıi keyfiyetler zik· 
rettebattan yaralı olanların ~ recliktilir. 
sinin de hafif yaralı oldukları ~ " 
lıi~ kimsenin· hastahaneye kal- A L..--ı F 
dı~ma ~~n~ hasll olmıya _ ı fUlllilll arın ransa 
cagı ogrenılmiştır. 

Canıarvon Castıein f,üvarisi • • hazt ladıkf arı 
kaptan Hardi karaya çıkar çık- IÇfl f 
mu gemisinin devletler . arası .ldisadJ pla 
hak kaideleri mucibince, Monte.. f n 
video Jimanmda 48 sa.at kalma
sma müsaade cd'lmesini taleb 1 
etmiştir-. 

Gemi mürettebatı büvük biı' 

1 
halk kütlesi tar!Ifmdan ·karşı -
Janmııtır. Ne kumand:ın, ne da 
tayfalar Alman korean gemiai 1 
ile yaptıkları muharebeye dair 

1 
hiçbir şey söylememi lerdir. 

Ingiliz sefareti Reuter mu -
habirine şu beymıatta. bulun .1

1 
muştur: 

"Dün akşam neşredilen ha -
berler dolayı.sile İııgiüz elçiliği 
Oonıorvon Ccstl~'de hastaha -
neye kaldırılması ic.ab edecek 
hiq bir yaralı bulunnındığuıı 

ilin eder,, Sıhhiye vekili doktor! 
Rossi ile sertabib Lugarro, İn
giliz gemisi gelir gelme: kaptaa 
Hardi ile geminin operatörü ka
raya çıkarak a keri ha taya.ne-! 
ye gitmişler \'C kendileri i~io ~ a-

1 pılan hazırlı'dardaıı dolavı tc -, 
ı;ckkürlcrini hildirmişlerdır. 

Mürettebatla yap.bn ko:ıuş -
malardan anlaşıldı3'ınn göre, ya 
rahla.r hem adcdcc azdırs:c. hem 
de yaraları cidden haf .ftir. 

Geninin aldığı yaralara ge -
lince, bunların da. pek mWıim 
olmadığı öğl'enilmilftir. Gemiyi 
ziyaret ve teft'ş eden- Uruguav 
memurlnn geminin limanda, 12 
saat kalm:ısın~ müsnadc etmiş
tir. 

Buradaki den.iz mahfillerinden 
öğrenildiğine göre, Gornavoa 
Castl~ mübren1 \•e müstacel 
tamiratı pa.z&rtesi gbnii.oden tN"
Yel bitirilm~ olacaktır. Geminin 
48 saatten fazla (T l'UgllaV ~ -
rmd~ kalı:A'.ııyacağı zannedilmek
tedir. 

Vichy, 8 (a.a.) - Havas ::ı.
jama. bildiriyor : 

Fransadaki Alman iktısndi 
tcgkiWmın tefi Kellıtz tarafın
dan Parisde yapılan beyanat u 
noktalardan miihim telakki e
d.ilmekWB-: 

Enea bil beyuat Fransız -
Almaa teşriki mepisinin ~alnı·1. 
mümkün olmakla kalmayı}> d -
ha şilllıclidm vakıalar arasına 
girdiğiai göatermektedir. İkin
cisi de Fl'anaaUl yeni Avrupa ni•...,.,. fakir bir akıaba mu
ameksi göreceği ve sanayiden 
mahrum. bir zira.:ıt memleketi 
lıaline Ç('vrileceği hakkındaki 
prope.gand:ıyı telaib etmekte -
dir. ' 
Fraıumwı mümeyyis vasıfla-

nmlaa biri sini \1e sın.:ıi istilı
.wm .,,.,mki uygun ahe1k
tir. HiilrUmet b-.ı miivazency i 
iclame-w..T.l elin.den geldiği kad r 
~ ...... ktır. Kcintzin ŞU bey -
n.Mmt zikretmek :nuın.f ık olu··. 

Yanma AVl'llpUIDd& Fransız 
sanayii yerini aı.,..ırtır. 
ip Fa.mu ricali memlı:.keti 

bu mübadıele etOQODlisinc doğ 
nı snketmeP karar verm~ -
!erdir • 

._;şal Petaill'la reddi 
Laadra, 8 (a.a.) - Nc~v3 

Olnıaicle gazetesinin hususi mu 
hafııirinden biri. Almanların 
ftallm.daki i3Siztiii azaltmak 
llıahrmesile qp1. D1tmıda bulun
mıyan Fr.mssulakj fabril•" lo. n 
2QOO tanare sipariş ettiğini ~
min eylemektedir. Mareşal Pe
_. la SeariGi..,..wetm istir. 

Komite.in seçtiği fedailer.,._.. 
paca'klan suj]aıscller etraflnda 
iyice iltıar ve talim. ettiril.dild:en 
sonra, 1903 senesinin baha.na
da birer birer gelerek SelBniktAI 
toplandtlar. Bir berber dükkaııl 
açtılar. ~erindeıı biri, l.'ladn 
Pcnkof berberdL 

DükkAmn yeri gelişi güzel de-ı 
ğil, fakat altından Osmanlı ban· 
kasına doğru bir Ilğını ka.zılm~ 
ğa. en müsa.id vaziyette olduğu 
için intibah edilmifti. 

18 Nisanda bir Fra:n~z va.o 
punı, Guadilgh ir gemisi, Seli.
nik limanına geldi Pavel Şatel 
isminde. ben Sofyada iken ora
da bulunan, yaşıyaıı ve kendisi
le görütenlere .feci habrasını aft .. 
tan o zamanın ihtil&ld genci, ko
mite merltezinclea. aldığı il kilo 
melinit ile bu vapwıı berhava 
edecekti. 

Pavcl Şatef bir valiz aldı, al
tuıa 11 kilo meliniti, üstüne 
cşyalannı yerleştirdi. Ağzında 
bir aigara., elinde bir valiz, gayet 
temiz giyinmjş, gilmrüğe geldi. 
Şayed gü.DlTiik memuru farklna. 
vanraa ağzındaki Bigara ile dt
namiti ateşliyecek ve kendisi de, 
gümrük memuru da orada htl
zır bulunanlar da, hep bir arada 
uçup gidecekti! 

Ktwniteci gümrlik memuru .. 
nun 6nliae geldi. lıCdt.'ıiş sigara, 
daiına ağzmın köfesiııde, yanıp 
duruyordu. Memur ~.alizi açtı; 
elile ilatiiııdeki olbüieleri karış
tırdı ve sonra: 

''"~' ~....:ı: 'V~:te . . ~·" ua:.u • ..num..ı. cı ge1111. 
bir nefea alıruıtı 

Paftl şatef, elinde valizi, bir 
kayığa biııdi. Yarım &aat sonra 
hareket edecek alan F.r.ansız g,._ 
misine gidiyordu. Gemide birinci 
mevki bir kamal"Hl vardt. Ka.. 
marasmı buldu, içeri girdi, ka
pıyı kapadı. 

Valizi açtı, dinamitleri çıkanp 
bir bolM;aya koydu ve sonra t k
rar kamaradan çıkarak ~miyi 
gemıeğe başladı. 

Dinamiti koyacab yeri an .. 
yordu. 

"Gemiyi ner.esinden uı;unmL
lı ?., O noktayı aramak peşnıde 
dolaşıyordu. 

Nihayet m:ı:kinenin yanında 
bir yer buldu. Tekrar kaınar:ı
sına döndü. bobçumı aldı, getir
di, içindekini bulduğu yere yer
leştinll. 

Şimdi gemi hareket ediyordu. 
Henüz limQ.Illn içinde idılt:r. 

Pavel Şı1 tef. daima <4ı,~ında 
sigara, fitilin ba!ınıfa duruyor
du. 

Çok düşünmedi ;-elini götiirdil, 
sigarayı aldı, fitili atesledi ! 

Bir in içinde, müthiş bir infi
lak sesile, gemi &it iist oluyor
du. Dumanlar ve feryadlar i in
de yan:ııı geminin iç:inde kim c 
hadiseyi Pavel Şatefin y:ıptığını 
farkebııiyor ve gelen sanda.il 1' 

diğerleri arnsmda :Bulgar kcnni
tesini ele ku tarıyordu! 

Se\Anjk limanı içinde dina .. 
mitlenen Fransız gemısinin ar
kasından bir li.ğım kazılarak 
Osmanlı Bankası da beı:lın a e
dilmek isb!n.ince Selinikte ha.> l 
olan heyecanı tasavvur etniclc 
kabıl olalailir. O wna kad .. r 
dağda çalışan komitenin urtık 
hilldimet kollağuwı m ydo.nı a 
indiğine ve en pervuızca ve 
cür'etkiraae h;ıreketlerc g· 
ceğine artık liphe kalını rdu. 
Zaten i&tenen de bu değil mi idı? 
İstenen halkı korJwtmak, kon-
soloslan. harekete getirmek, 'fa 
Bulgum. tatmin edilme e 
rahat venniyeccği kana.:ı.tlııi ıu
sule getirerek Makedonyayı Os
manlı devletinin elinden kapa· 
ı ı p kendine mal etmek değil mi 
idi? fate o gayenin gerçekl -
mcsine doğru birinci miibJm a
dımlar atılmış oluyol'du. Bunun 
arkaspvlwn alRl bByfilc bar kete 
gec;üinee erte.ıı?r asıl o zaman 
~Jrpwcwk ve asayişsizliğin ö
nünil almak için muha:ldcak de,·
letler işe karışacaktı. Vapurlat' 
uçunnalar, banka uçurmolar, 
köprü uçurmalar ve hepsinin 
arkasından umumi ayak'annuı.
lar ! On sene faaliyet~n sonra 
Makedonya koımte&l maksadma 
varma gününiln yaklaşbğı ka
naatile arlık gemi tamamen uı· 
ya almış bul~ordu. 

(.ı\ılbq var) 



inkisarı Ha a 
Yazan : OGUZ ÖZDE.§ 

'?ıtuuhtcrem bcyfondi, 
"Yalnız eserlerinizde yasath -

nnız kahramanlar değil, sizin 
;u es~rlerir. zd ki bizzat kendi 
.ısil lıayalini:l. beni . ize bağladı. 
Yıllr..rdanbcı i her gUn, biı az da
ııa. beni size, sizi bana bağlıyan 
eşsiz romanlarınızın ban::ı. verdi- ! 
'Pi kuV\._t, size bu mektubumu 
') " . . . 
ıazdırnııy:ı 'e Sizı evıyorum1, 
lcmiyc mccb ır etti. Billıassa 
'a.-ık ve hayal,, isimli romanı -
uızd::ı yaşattJğı.mz a:-;il ve gü
..el Vccıhi! .. O sLtiiniz .. Muhak
'mk mutı.ılm ~iz :r iz.. ve işte 
!ilZ 'b:1tün bu gı.\zelı k, asillik 
.re yükırekliğiniz!e beni teshir et
iniz .. Beni büyülcdiniz. 

Bu mektnb ilk • örünü"'te bel-
'-' l . 'd s· ,i şUpiıcyc sevkcd c ... {tir. 

Belhide bcı.na giileceı~ oıiııız. Fa
rnt 1.albimb e•ı derin koytula
·m~ gl,Jeneıı se ·ginı size kaki
mti ı atmak iciıı, her lıare
r:et,., ı· t~i. lıeı ıelakete ru-kadaş 
>la• r. 

sı n h;tedPim, rica ettiğim 
hat cı. yalvardıgı!n yegane "'•y, 
mektubumu c.evabsız bırakma
ma11ızd1ı·. 

Hürmetler ve seJnmlar 
Nil>::ıl,, 

"Pc:1 muhterem Nih.ll lıc . .,11m 
efcnı'i 

"M ktub:.ı!luzu biiyük bir hay
ret i<'lı de oknuı m. Tahmin etti
?ni g bi bir c:;iiplıc asla aklıma 
~elmt di. Çtillld ben bizzat her
e_> iu ol:ıbileceğinc inunanlarda
ıım. YaJıuz eserleı iyle kcn<lisi-
1e bir çok ark das, dost ve seY-
ili.lrnz!1na!rn~ sevgililer çoktur. 
'ratti' o muh. ı rider~·ı bayatı 
ok intiıa.ms z 'r· kendileri bcd
~in oldtıkla ı halı e, bir lüı lü bu 
:ıya!l, a.jık !a.rdau kurtulamaz

ar. 

kabul etmek, benim ir,in bin fe
laket olaCl'lktır. Siz de bilirsiniz 
ki, sevgi karşılıklı olmadığı za
man ıztırap çoğalır .. B".ıi sev
meyiniz hanımefendi. Ümit et
tiğinizd n çok fazla çirkin, yüz
leri buru .muş bir föti arım ... 
Eserlerim sırf zevk ve hayalle
rimin ma1Y.ultidür. 

J{cntiın · i tetl:ıxi et.meye ça -
lışmız. Bu tedavinin ycga 1e .ila_
cı beni unutın~ ıuz ve l' ... eı lerımı 
yaknuınızdır. Oudan sonra emin 
olun, beni unutn.cak ve çok me
sut bir kadın olacalrnınız .. Unut
mayıruz sizi seven ı;ize bağlan
n:ın kocanız \"e iki yn.\ runuz var. 
Hl~ olmazsa onlara acıyınız .. 

Hürmetlerimle .• 
Hikmet Suat 

Asil ve çok muhterem bey -
fen iL 

Hiç bir tehdit hiç bir söz beni 
asla sizden uzakla!]tıram:ız .. Ko 
camdan sırf · ·in kin, sizin sev
gin ize uııil olabilmek için dün bo 
şandım. Ve bugUn tamamen yu
Y:ımdan ve çol!uklarımc.lan a:;
rıfm13 tıılunuyorur.1... Yoksa~ 
hfıhl büyUk aı;.hım<lan çiiphe mı 
edi yorsuımnz ". Kocamdan sizin 
iı iıı bo!1anmadmı ını ? .. Çocu.kla
rimı ri;.in için görmemeğe mah
klım değil miyim?. 

'Burada bazı işlerimi bitirir 
bit~rmez derhal siz" hareket e
deceğim. Sizin yalnız merhame
ti ııizc değil sevgin.ize de muhta
cım .. 

Son.:;uz sevgilcı imle. 
Nihal 

Muhh'rem hanımefendi, 

SABAHTA"I 

SABAHA 
... ~-

F ransanın mihvere 
yardımı 

(Sa§ tarafı 1 inci 1ayfada) 

ya 35 biu tonluk bir iki gemiyi 
denize iuı:lirmi~ bile olsa -ayni 
neviden he.'3 İııgiliz gemisinin 
hepsi ya hizmelc girmiş, ya gir
mek Ü3cre bulunmuştt.!r- ancak 
harbdea evvelki kuvn~tini ikti
mı.b edebilecektir. 

Fakat iki mihver devletinin 
denizlere aid btitün iddiaları 
Ak<leuizc inhisar ediyordu. !tal
vanın harbe girmesi, Akdenizde 
İngiliz lı:lkimiyetinc son çeke
cekti. Buna süratli İtalyan ge~ 
milerilc tayyareleri delalet ede
ceklerdi. Hele Ji"'ransa harbdcn 
<:ıkınca Ak<lcniz hakimiyetini:t 
İngilizlerden İtalyanlara geçtı
ofoi muhakkalı: adclcdenlcr c;o· 
" ğaldı. Fakat :.ıradrın aylar geç· 
ü. Bülün dcnizle:.·de baldın olan 
kuV\·etin gene İngiltere oklıığu
mı görüyoruz. Akdenizde İt~l
yanın yediği bir kaç darbe onu 
aciz bıraktığı gibi, Fransız do
ıı::mmasına bağlanan ümidlcr de 
bo::ıa gitmiştir. İngiltercnin tam 
zamanında aklığı tedbirler bu 
donanmayı Alman veya İtalyan
larm eline geçse bile işe yar~
maz, kefeyi bir tarafa mcylcttı
remez bir hale koymuştur. 

Fransa donanmasından ma
reşal Pctain'iıı elinde ııc kaldı? 
Bunu i::ah edelim. 

Fransız donanmasının sekiz 
dridnotu vardı. Bunlardan yal
nız bir ta.nesi: Strazburg, Tolon 
limanında bulunduğu için Fran
sızlarda kalmıştır. Oran liına -
nına İngilizlerin yaptığı baskın 
oradaki Dunkcrquc - Corbot ve 
Loren zırhlılarını batırmış, 
P rovens Jrednotu İngilteredc, 
Bretanyi drednotu da İsk~nde
riyede teslim o1nını:tur. Bır de 
Paris dre<lnotu var. Bu da A
merikaya yakın Martinik ada -
srnda idi. Hfı.lii. oradadır ve tabii 
asla Akdcnize giremiyecektir. O
r ada Fransanın bir de tayyare 
gemisi vardır ve mahpusdur. 

YENi SABA.il 

Yunan tarihine 
bir bakış 
(B ı-5 tarafı ·1 iincii<k) 

~,üstakil krallık iken bir aralık 
192'1 denbcri ctimhuriyet reji· 
mile idare cdilmi15ti. Tekrar 
1935 deııberi krallık olmuştu. Bu 
fasılada Avrupada ve fııgiltere
do menkfıb yaşıyan müteveffa 
kral birinci Jorj'un oğlu ve ölü 
kr:ıl (Kostantin) in biraderi 
ikinci Jorj ünvanilc davet edil
miştir. 

Bugün Ma,iestc kral, metin ve 
tahlmo.. layık azimkar harcke
tilc temayüz etmiştir. 

'l'arihiıı biraz dcıha derinlerin(' 
0 iilil ince. 
~ Yunanlılar on i'ıriincU asırda. 
(Eiıli Salib) c ram olrouflla.ruı. 
on beşinci asır evailinde Türk
ler tarafından işgal altında alı
nan Yunanistan, istikljJi uğrun
da bir c:ok mücadeleler açmıştı. 

Bugün Pcninı.;ulc Ballc:ın 
büyillr yarım achsına mensub 
Yunan milleti iki tmsurdan: 

'rrakya, ake<lonya ve adalar 
ahalisind;;n ve arla. As.>•adaıı 
gelmis multacirlcrd~n tc~ekkül 1 
etmiştiı'. 
Btı milletin hayatı dahi muh

telif devirlerde hep ihtilal ve 
müca<lelclerle gc~ıni~tir. 1 

Ancak asrıınız<lrı yirmi sene
'ıik kadar bir rahat; imar ve 
terakki fa:';Jlasına bu kere yeni 
ve k::ınlı bir cidal yine l!arışınrn
lır. Yunan milleti 191.0 da İtal-
yanın teı~aYüzi.iııc uğranmjtır. 1 

1i.alya. "ıarek<ilı askeriyesine 
sayne olan ve şimalden ccnub:ı. 
uzanan Pimi.us dağ tnıntakası 
kolay geçid vernıiy0n vo kadim
denberi ci<laku unsurlnrın hafi<l 
]eri tarafından iyi müdafaa eJi-

1 len bu ci:Jal silsilesi mütecaviz
lerin silsilesine tö\'be ettirmiş
tir. Zira (Alina) hüku.nH!ti her 
zamanki gibi mukavemeti göze 
almış 'e müstevlileri toprakla-ı 
rından uzaklaştırmıştır. 

9 Birlııcikfuıun 194.0 

1941 . v·ılbaşı .:. Planı 

Jlcramiya tkramive llira.mi're 
adedi mikdat=°ı tutan 

Lira Lira 

1 I 100.000 100.000 
1 50.000 60.000 
1 40.000 4-0.000 
1 S(}.QOO S0.000 
2 20.000 40.000 

10 ıo.oon 100.000 
!.O 5.000 2.1')(). 000 
50 3.000 150.000 

100 2.000 200.000 
500 1.000 500.000 

1.000 1 500 500.000 
2.000 ~ 100 200.000 
5.000 50 250.000 

100.000 G 500.000 

109."(16 2.f)l 0.000 
2.58! Teselli mükafau 120.950 

" 
111.300 8.()30.950 

\.. Tam bilet 10 lir a Yarım bilet 5 lira 

t' 6 u un ek l yılbaıı p iyıı ngoı;ı.ınun flrr tı ıı;ncl "hususiyeti ta m 
b lletlerln tıım , vo yarım bılrllcıin ~ a ,.1 11 ıkrarr.iyo kazanabılme 
leridlr. 

Haltıukl b unda n e~velkl yılbıışı ,:.;)'öll[lcılrrında yıılnız onda 
b ir ve yi r mide bir bllet ler vardı. Ond:t b l• b ı~'er (10} lir:ıya, 
yirmide bi r bi letle r de (5 ) Hraya satılırd. 

100 Hnıya sat ı lması ic.abcden tam b ılttl<'r rıfç satı~:ı çık;ırı!· 

m ıyordu. Ş imdi ya lnız t a m ve yarım b:lf'tler • :ırdır, Tıom biletler 
(10) Hra, yanm biletler (6) liradı r. Görı.dt.ıyor ld har~ -:am~n ında 
her şeyin pahalılı~a <lo!iru meylettigi b rr :Fımôntla M ıll ı Pıyango 
l rl<ıresl Yılbaıı bilet le ri n i 011 m •Eol i ucuzlatın ş1.ıı\ 

"Bd.n:t gelinl:e. Ben de öyleyim 
anımefendi. '~nni S"Viirniyecek 
ıir t•ptc ve •'ağda;pm. Roma.ııla
ırnda ya::;attığnn t:ı ıer sırf ha
alin mahsulüdut :·Afjk ve ha
::ı.l ifimli romanımın kahrn
ıru{ı olan gü:.el ve asil Vecihi C.e 
sl::ı. l:-.:n değili ı. 

Siz·• inkisarı hayal,, ne<lir bil
:miy .. .wsuınız .. Kendinizi ucurum:ı 
silı lıkli.iynrsunuz? Gidin koca -
nızdan ::f dileyiniz. Ailenizi, ye
niden hurnn ... Çocuklarınıza ka
vuşun lı?tc saadet budur. Bü
vi.iJi a:j!( budur. Ve beni asla dü 
Ş~nır:.eyin. Beni unutun... Her 
hu.:H.ı:;ta asla sevi1miyecek bir a
damını. Sonra, ben de evliyim, 
~iki ı::izin yaşınızda cvHldlarım 
çocuklarınızın yaşında torunla -
rım var. Kendinizi israf ediyor
sunuz A f!k,ınız sizi korkunçluğa 
sürüklüyor. Beni unut unuz ve 
yuvanıza koşmıuz. San.det sizi 
bekliyor. 

Frans:ının t ezgô.hda üq dred
notu vardı. Klemanso, İngilte
reye kacırılımş, Gaskonyl b~tı
rılmış, Ri~liyö tahrib cdilmış -

Wf W:A5M{pti5 A#4*" ?WM&iW9
-

İşte Yunan milleti, kurmuş 
olduğu ve son derece itina ile 
ördüğü ve tanzim eylediği Ulke
sinde ziyaretgah tarihi lıarabe
lel'ile, (Kol'fu), (Pall'as) sayfi-1 
ye ~ehirlerile Salamin movkiilc; 
(KorE>ııt) kanalile : mühim t ica
ret iskelesi (Pire} limani le ne
şeli Selanik ve Karaburnile ve 
askeri merkezi Atinasile ilu h : ! 

. ahenktar b~r blok te!=ikil etmi~; 
tesanlid ve yek,li ğcr inc tca vi.i.n =================================================:::::::== 

B...ı i " vrn yiriz ve hatt:ı. 
ıümkünse e krirui okuınay!
ız. Hal J.:ımda gö,,terdiğiniz te
ecc ühc teşekkür ed im. 
Htirmct ve :.~1nm!::ırımla 

ırlmıct Suad,, 
"Asil ve muhterem Hikmet 

ey Hikmet Bey Hikmet SuaJ 
Ne olursa olsun, ne ya.şta. ve 

ne tipt\! olursa olun, sizden ay
rılmama, cizi sevmememe im
kfm yoktur. 

tiı,. 

Fransanın sahib olduğu ağır 
kruvazörler vcdi tane idi. Bun
lardan Uı;ü ls1.:c.'lderiycdc te.:- . 
lim olnıu!'f, biri Dalmrdn, bırı 
Hindiçinitle kalmıştır. Bunlar -
dan yalnız ikisi Fransanın em
rindedir. 0~1 bir hafif kruvazöre 
gelince bunların ücU İngilizlere 
t eslim olmuş, diifoı leri uzak 
Fransız limanla.rmd:ı kalmıı:ıtır. 
Bw1Iar da tabii A k<lenize d<Jne
miyeceklel'i ic;iıı m ihver devlet
lerinin i~lne yaram.ıyacaktır. 

Yalnı z Fransız muhrib!erin

ve sevgi ile bağlı olan Yunan
1

1 
ı :-------_ı:..--:---:------::--------~ 

milleti toprakJaıında rahnt; sa- TİYATROLAR 
kin ve müreffeh yaljrul1ağa la- -----------
vık ve memleketin müdafaasına il Şehir 
kadir ı:e cesareti medeniyeyc 
sahih bulunduğunu da göster- . tiyatrosu 
miştir. temsilleri 

E ski Yunan ınedeniyetind<' 
musiki ve ~iir bi.iyük bir ı·ağbet 
bulmuştu. Yunan lisanı ve ede
biyatı <la çok zengindir. Atinıı 
üniversitesi dı-tlıa 1837 tarihinde 
teesüs etmiş bulunmskladır. 

Vaktile Yunanistana sanayi 
ve ulfunun beşiği denilirdi. 

1.stiklM c.a<ldesi Komeıdl 
kısnıın<la 

1/12/240 paz:ır!.csi günü ~ 
saat 20.30 da 

.. .. i D 1 
Son haftası 

fyf BiR SABUNDA ARA NILMASl ICABEOEN EVSAP 
..., 

M ktubunuzu aldım .. Sevin
imi ta:-if ed0mem .. l~eni sizden 
yu-abill"cck hi' b:r kuv·, d. tah
tln 'e tasa\~ nr ecle!ııe<liğim 
;in şahsınız i in .sö?'lediğüıiz I 
)zlcr ""izt> o!:ın scvgımJ asla sa.r
'Ullaz. Bilak.;;, siz o hUylik söz
'l"ini:de beni k('ndnizc (·aııa c:ok ı 
ağlıyorsunuz. B• ni m ~u~. c~e-ı 
ek asla cllzrll k \e ya'3 clegıldır. 

Y:trın ilk trenle hareket cdi
vort!tı1. Daha şimdiden mesud 
~·c bahtiy:ı1·1m ... Beni karşılanıı
yn geleceğinizi biliyorum. 

den clii tanesi ve a.1tmı~ deniz ==:::::.=============================f'.:,:================= 
altı gemisi Fr.~ms.ız limanlaı:n : 
dadır. Fahat lngııterc her ıhtt
m::ı.le karı:.ı, Amerilmdan 50 des
t royer satın alnrak harb safına 
sokmustur. Kaldı ki geçen aylar. 
hatta Bitlerin Mareşal Pclain'i 
ziyarete gitmesinden sonra. ge
çen haftala.r ve aylar Fransanın 
varını yoifunn mihver in emri
ne terketmek niyetinde olmadı

1'1!:. 6it. ı~. tı1idli olw.4~okdıe ~ 
Yeni .-grbest asidi ıhtiva etmemelld ir, 

Se\ o-i ~i r\; ,· tnıeyiniı. şiı ıdi 
zdcn° ~kle im cev, b dc<';il, 
ek az d. oi~a. sm·gi ve mcrha
ettir. Selam ve sevgiler .. · 

Ni1•al,, 
"Mulıtcrem hnnımcfcncli. 
"~e\•ginin ne <lemek oldtıgu_'lu j 

ılirim. An<.:a.k, bilm '<len scvmc-
iıı ıztırab•lruı ba.§kn. bir ı;cy tev
t ctmiycı.:~oıni uılmcnizi iste-

0 ~ ... <W 

im. Iloffi:ınlarımd:ı. y, "a~u.gım 
ahr, ma.ııları ba.n.ı. ucnzt:rn
ek b :ıi seviyorsunuz .. 11.ılbuid 
ahn~.ninL in hılclba ben ihti-
.r 'c Sı.;">'ilıl'.i i) ecek bir ~ağda
ını. ~ıuh:ı.l.k..._kki genç ve güzc!-

1 
niz. Ltikbal \"C aşl<In siziıı için 
!duğunu unuun •. yınız .. Kendini 
j~rr:.t· ed.ı::; rs:.ınuz. 
''Em n olunuz ld beni gördiiğü 

üz t: mkıs.ı.rı lıayalc uğı·ıya
aı.~:.ınız .. Beni s"vı.ıeyiniz .. Ye 
üyük arıkınızı isı af etmeyiniz. 
.ürmetleı·. 

llikmct Suacl 
Pek nrnl:itcrcm hcyfen<li, 
".Ni~in bu lmdnr b dbinsini2? 

Ticin sevmek istemiyorsunuz? .. 
nÇin a!)kımı ı:.yik görmiyorcu
uz"?. Yoks:ı sevmeyi giiliinç mü 
uluyorsuııuz? Eğ('r öyle ise ro
ıanlarımzda ya!}attığmız ilahi 
~ ebedi aşklar nedir? Niçin ya
Imıst.ır. 
Yr !varırım Hikmet be} fendi.. 

;ir k. dm l"i, sizin he yaJiniı ic;in 
er ş'"yini feda etmiye hazır ... 
} kadın güzel ve gençtir. Sizi 

· er cihetle tatmin etmesini bilir. 
Evli ve iki rocu•!um olduğu hal
"• sizi, ~iz"iı lıc~deld ec;siz ha
.ıli:aizl kocam ye <;ocul.1" rıma 
rcih ediyorum. Ve sizden göz· 

Selanı ve scvgikr asil s"vgi-
lim. 

N ihal 
Nihf:.l hanım 
G;:iriiyorum ld aşkınız gibi 

kcııd 'niz rle saf ve• temizsiniz .. 
Ne yazık ki sizi aı-.;l;ı scvemiye
cek bir insanım .. Ben de sizin 
gibi bir ka<lınım hammefrndi. 
Uom::ın ve n.ı::!.lmlelcrimde kullan 
chğı:.u isim namı müste;ı.nmclır. 

Ne yazık ki sizin büyük aşkınızı 
yalnı .... yapyalnız, bırakıyorum 
ve emin olun ki bu uğr awğınız 
hny;ıli i.;1;i..;:.mfan dolayı ben de 
ıstırab \.:d..iyorum. 

Romanlarımda ynşattığım tip 
ler y::ı.lntz 1 yalimin malısuli.i -
dür .. Ve o !!Uzel hayaller iri be
ni yaşata.biliyor ... 

.. Allalıaısmaıl::ı.dık Nihal ha-
ıunı. 

ım:mct Suad 

ğını d:ı g0::oterdi. 
E. EHÇCT SAFA 

IKTİSAD 

ihracat birlikleri 
katibi umn misi 

İhracat Birlikleri katibi u
mumisi bay Salih Banguoğlu 
dün akşunıki ekspresle An~a
r ava. <>'itmiştir. Salih Banguoglu 
Ticar~t Vekaletine İhl'acnt Bir
liklcıi ve Takas L imited Şir
keti hakkında izahat vcrcecktiı'. 

İstanbul elektrik, tramvay ve tünel işlet
meleri umum müdürlüğünden 

1 - r.ruh::ımmrn b!!dcli: 220.000 lira tt~tan sn:.Jıd::ır fabri!rnsı kömür 
nal~l tesi .ıtı J,a!ıalı zr.rf usulü ile cl:s ltmeyc l cnmu,tHr. 

2 _ Ek iltı~c ı ;/ l/l!l41 cuma günü s:ıaı 15 de Metro hanının 5 inci 
katmd.'.1 ;>apıl;;ıcaj\!1r. 

3 - Mm;akl at tcınh:ıt <12.250:> llr;.dl;-. 
4 - Tekli.! mcl.t ıltlrıııın itl:ıre vczn~inden 11 lira r. ukııbilindc te

darik ed Icccl. .:::ırtn:ın. deki tt..rlfat dairesinde hazırl:m:ıral: sıı:ıt ~4 d~ ka
d:::.r 4 üncü kalt.lki ırnrnisyon kfıtıbli3.inc imza mukabilındc vcrılmcsı H'ı-
zımdır. «1143S~ 

~~~CE3'.~~~~~tm5!lDSDetl5il~J•~'.Ylntl:~ 

AVRUPAOA HARB DEVAM EDERKEN •. 
Tath yiyip tath konuşmağa her zamar.~an 

ziyado ihiiy~cmız v~r 
ışlariylc büyült ackımı kabul 
meniı iç"ıı y~l".":1yorum ... .Si.~i 1 
vırim'n eııı h:mızıyle en buyu- ı 
:y~ SC\ iyoı um .. Buna hala inan 1 m 
~yor mu,,unuz?. Cevabınızı her ~ 
;,~ye beklemekteyim. !"Jelfım.

1 
I • J. 

Nihal ıı Mamulatı, yenecek tath şeylerin en iyi erımr , 
uMuh terem N th ul hanım I ~~m~m;::iiMJlıG~~~E&:!~liiSr;zı;:;!::IE:ı:im:!:ii~il:-i'ıl:!lmı:IB!t!O!Q!!lii:!"lE<+":ıi"Z'::'lifil!Jl!!E<tl2,.!:!HWrsii J ._";'"9"t;_~ J!f!45A3at" 9Qi"' ... 'hjftf?15HW --~---- -----S ize hak \ ~rm ;, sevginizi , :::: -- --

.. 

·----....... .......,,,..-... 

1 ""' l 

Liralık Lira 

ı 2000 -
s 1000 - ~000.-

2 750 
4 500 -
8 2:30 2000.-

35 100 - 3500.-
80 50 4000.-

soo 20 - 6000.-

Keşideler: ~ Şubat, 2 Mn-ıı Kuırbar::ılı Ye kumbarasız 
yı.~. 1 Ağustos, 3 1kincitcş- hcsaplr.nn:ia en az elli li-

l"in taribleı"indc yapılır rası bulun:ınlar kuraya 
<lolı!l edilirler. 

' 
! 
1 

1 
1 
l 

\ 

. -
7ıkl3 n d ıktan sor.re elleriniz vo yUıünUzde h•fıl 
b ir yanma hissederseniz, bu, sabununuzun 8!\i ct 
li olduAuna d~t~ let eder. fhti11a etti~ i asidler e<ti 
d inizi y&v8$ yavoş v fakııt muhakkak ıurett• 

~ 

lahr i t eder" 

" 1fli:. f>ie G~U. tol J~ 

1 

Yonl sOffst d3 ~d. talk ve tebG$1r g ib i yabancı 
maddeleri havf oımamefıdır. 8unls r sırf sabunun 
sıklet ve hacmin6 arttırmak msksedıle konulmuş 
olup, tu i le temssında eriyip gider Ssbunun~zu" 
çobuk erld i \)lnde n şik&yet edereiniı:. Halbukı ça• 
buk eriyon sabun deOll. talk ve tebeşirdir. 

7~ &iı :a&.~ sJ' 1Wr"e~2 
Sabunun Gritmlş olduOu kld, köpük alır gôtOrQ/, 

Sabununuz k6pQrmeue kir vCcudunuz veys c;a• 
ll'\&$ırınıı o:zerlnde tekrlır oturur. Ve bunun içindir 
k i kôpOrmiyen b ir tabun, s ız e iyi temizlemıvor 

hisstni verir • 

8EU. SABUNUNU ICULl..ANINIZ 

llaliıJCJtflı fl..1c'efli defitdı'c 

1 ac..au.il e ıa/tu; 
-.?- 1cı'l fil kôf\ucı4c 

J 
Ha~llcl EV St!SUNUOUA 

[ I.stanb~l B~ediy ~si ilanları 1 
ttf·ııye te~l~il;itı i~ in nlınacnk G k:;lcm nci,or, L:ıns \·esaire <.ı;ık eksilt

meye konu1mu~tur. :Mt:C'tntıunıın t...hnıin br·clcli 797 lira 50 kııru~ ve illı: i~

min;ıtı !:!) 1:.ra 82 ı ... uru~tur. Ş:wtnanıe Zub.t \'~ Muamelat Mücltlrli.ı(:li k:ı
!c•ı inde görülc<:ektir. föalc lG/ 12/040 paznrtcsi 1.1ünü s:ı:ıt 14 dt! D:ıinıi En
ci.imcnuc yqpılac~J..tır. Taliplerin iik teminat makbuz nıya mektupları 'e 
940 yılına :..id T.c.::ı.rct O<lı:ısı vcsil;;ıl::ırilc ih<.le glinü muayyen santle Daiml 
ı.:ncümcrıdc bulunrr.::ılorı. ( 1 !339) 

&2'* 
Sahibi: A . Ccmalcddi n S;ır:ı;ogıu - N~Jy<ıt Müdürü: Macid Çetin 

B<ı~fdıiı yer: (H. Bekir Ctırsoylar ve Cemalcddin S•ra,oa ı u matbaa:sı) 


