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(Yazısı 5 inci sayfamızdadır) 
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idare Yeri 

ntakyada tuğYan 
insan ve hayvan telefatile 

_ jmühim mikyasta maddi zararlar 
vukua geldiği bildiriliyor 

Sürekli yağmurlar bir felaket halini aldı 
bazı köprüler y.ıkıldığından münakalat durdu 

An(.,ı kya, 12 ı a a.) - Bi_r lıai .gi~k zel_zeleder. mütevellid va 1 
t.3daıı lı. ri fa.;ılas;z hır 8Urette zıyetl tedk ık ve evleıi kısemen 
~iddetle ya;!an y .. ğmurı.... bir hasara uğrayan balkın acıkt.ıı 

fehlket halini almı.ş ve Defn.:, kalmaması için Deg'r mendere 
""'1İıl•'i<'nndeki ~hir suyu de- nahiye merke:Q ile lroylerlne el- ı 

li çadır gooderilmeııl;n emret • 
mişt:ir. 

Zelzelenın ljJddetti olmasına 

rağmen. h içbir Jl'l'f'de 'İDSllll zayi.o 
atı olma.mıştn·. ' 

)l08truU tahrib etmiş, değirmeıı- -----------------------
le.'"i yı ,, ,.a.k ağaçları söküp gö
tbrn• iıııtür. 

Bu vözden ~ehir dündenberi 
Ku,uzc~r. Bundan ba~a An tak 1 
ya- Yayladağ ı;o_...,..inı de sular 
bıı><Jlli~· köprüler yıkıimış müna
kalat dtirm uştur. 

A,;i nehri demirköprii civarın
da yatağından <:•karalı: bir ~ok 
ekihniş tarlarları istila ebniştir. 
lnsan ve hayvanca telefat ve 
maddi ?Arar büyüktür. Yağmur 

Oünkü lig maç.tarı 
hararetli oldu -- --

istanbulspor Beyoğ l usporu 3 - 2 
Beşiktaş Beykozu 3 -O mağlOb etti --ıl devam etmekkdir. 1 

Zelzele felA k etzedelerlne 600 atletin iştirak ettiği sokak 
"oşusu muvaffak iyetle neticelendi 

\Arnavud luk 
cebhesinde 

/ kat'i muha
· ret>e başladı 

I
Tepedelenin yakında. 
düşmesi bekleniyor 

' -· --<>--

Yunanldar yeni 
askeri tepeler 

zabdettiler 
--o-

Atina, 12 (a.a.) - Cebheden 
gelen son haberlere göre, ceb
henin şimal kısmında büyük bir 
muharebe başlamıştır. 

Klisura roıntakasında Yunan
lılar ahiren zaptetmiş oldukları 
mevzileri tahkim etmeli le m.,. -
guldür. 

Dün İtalyan hı<va k uvvetleri 
Yunan mevzilerinin geı.-isinde 

faaliyet göstermiıı!erdir. 

Elı-n yolunda se-~ş l 
nokt.a.lar alındı 

Manastır, 12 (a.a.) - Reute -ı 
rin muhabırine göre, Elbasana 

(Sonu sayfa 5 sii 4 te/ 
~~~~~-~~~-ı 

Bulgar 
Başvekilinin 

nutku 

'Filof Roosveltin nuf

y•rdım 
İzmir, 12 (a.a.) - Alınan h~

berler. zelzele merkeaın.in De -
ğirmendere, Cumaovası ve Kus 
adası olıtuğunu göstermeklie<lir, 

Vali Fuad 'J'uk$al, :ıehıele ha
berleri üzerinde Cumaovasına 

2 İngiliz generali 
Ankaraya geliyor 
Ziyaret mutad gö-.. . 
ruşme çerçevesı 

dahilinde olacak 

Londra, 12 ( a.;ı.) - Reu
ter ajansı bildiriyor: 

Orta ~arktaki l ngiliz baş
kumandanlığın ın mümessil
leri olan general Ma.rshall 
Cornwall ile hava vis mare
şa.lı. Elmburst, İngiliz - 'l'ür k 
m uahedesinin im1.asındanberi 
vuku bulmakla olan mutad 
noktai nazar teatisi için yarın 
Ankara.ya muvas:ı.lat edecek -
!erdir. Akdeıı iz filosu başku
mandanhğının hususi mümes-
11i li oWı am iral Sir Howard 
Kelly görüşmelerde hiulr bu
lunacakt.ır. 

B u konferans, F ransa mu -
harib va1,iyetinden çıkt.ığın -
danberi ilk toplantı olması 
müstesna olmak üzere, h ususi 
hiç bir mahiyeti haiz değildir . 
Bununla beraber o tarihden
beri Türk subaylarırnn İngiliz 
asker i müesses<>lerini gönnek 
için yaptıkları ziyaret esna
sında gayr i resmi nolı:t.ıı.i na- ı 
zar teatisine vesile zuhur et
miştir. 

Amerikan 
milletinin 

_J 

kunun harbi bütün ! hassasiyeti 
dünyaya yayma teh- ---<> - -

I didini ihtiva ettiğini j lnfiradçıların nutuk-
s Ö y l e d i lafı yuhalarla kesilai 

Sofya, 12. (a.a.) - Stefani: 
Başvekil Filof Ru~çukta ımd. 

ettiği nutukta, beynelmilel va
ziyetin bugünkü çerçevesi da -
bilinde revizyonist bir memleket 
olan Bulgaristanın vaziyetini 
büyük bir sarahatle tebarüz et
tinniştir. 

Başlıekii, Roosev.eltin son be-1 
(Sonu sayfa .'} sü 3 ~ l 

lngiltereye yardım edan 
yeni fabril alar fa a- 1 

liyble getiriliyor 
l'k")ork, 12 ıa.a.) - Ameri

ka halkının büyük bir ekHeriye
tiniu hı88iyatı. radyoda yapı -
lan münaka.ı;alarda tahaddü, e
d~ı gürilltülü sahneler netice -
sinde nıeydana çıkmıştır. 

(Sonu .,.., fa !) ~ii 3 t.P) . ' 

:'!-- - - ~ ~ .. -==--~ . 
GOtl atA"lHıı i~fi rnl<i) le ynpılun Eminönii Iİalkt' vi kO':-l•~ımtlan 

hir A·örünih:-.•.•• 

Eminönü Halkc"·inin terlib Yı.rışı 6.59.4 ile Feneıbahçeli 
ettiği ilk sokak ko"u"u bu »a- Hü~eyin kazanmış, ikindlıği 
bah 2:!L1<! mı:>tre üzedn.de yapıl- Kollejli Kı>nslant.ınidig almış, ü. 
mı~tır. Foşuya 600 lu~ı gıbı .çok çüUL·ü &w'at mektebinden Ah. 
kalabaJık bır aUet kutlesı ı ~tı-1 med gelmiştir 
rak etmış ve en ~ok koşucu ı I<'. • _ . 
yarışı bitirdiği içın kupayı Ku-1( Dunk u maçlar• ait yazılan 
Mi lisesi almıAır. ! 4 iincii sayfa rmıılrı ok uyr nuz) 

SABAHTAN SA-BAHA: 

Malzeme 
hangi taraf
ı~ bol ise ••. 

Bu harbi 
o tar.af 

kazanacak 

Armı~utlukta lfolJa.nlariliuı ı-lılr •·dilen menniltr Y11nan ve 
lllj;\illz zabitini ku·a lından t•..Uıık t'dilirkeıı ... 

[E5) ııgünkü harbde, insandan 
~ çok mal7.eme ve mühim
nıai lazım. Altı ay evvel, Ingıl
tereııin l.ıdini büken Diinkerk-

d(·n ~el<ılırken l"1·kettiifi malze. 
me vı• ı •iıhimmat olmustıı Çör• 
çil hizzat bindlJl'I fazla te p ve 

(Sonu şayfa autun 41.je) 
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Gençlerihtiyarlaraka~. ~N=----~~~~~~~~~~~~-&~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~r,ı~_f_.~~-~d~~k 
~:~~~··;.:!':.:·:~::.7::1 HALiDE EDiB ~ngil~ereden YaPıi~I . Bursanı imirı Fiyat mürakabe Keşifler, ihtirafar 
i~iek~:~:;:~:r~an --No. 44- ınşaıye malzemesı komisyonunun 
İkisi de tebessüm etti. Anla- !ittir_ Peşaverdeki ölçü, insanın • • ı k B / " • b h f ı ı• l " J b t 

dığımn göre kolej bu kabileler esvabı değil hareketi, dili;unü - g 9t1r1 ece ursa va ısı u us us a ga- top an tısı aç ar ve ne a 
nazarında adeta mukaddestir. ştidür. 1 f • b ff b / d k" 
Ornya m~nsup adam hatta lngi- Gençler ihtiyarlara ka~ı al- ze emıze egQllQ Q U Un u

1 

JmyaSJ 
liz dahi ol.sn. masundur-. Birbiriy- dıkları hürmetkar vaziyete rağ- Bir kaç giindenbcri ,,ehrimiz- Bayram tatili dolayısiyle top- - 2 --

de bulunan Mun·· ?kalat Vekili uı d • "d lstanb l ı B ~ h · tl lananııvan fı·yat mur·· akabe '-~y le kan davası ol:ın dü•man ka- men fikirlerini söylemekten <;e- " u aga gı en u ga- ursa .. a e emmıyc e nazarı . "" -
hilelerin ferdlcıi kolej arıı.zisin- kinnıiyorlar. Fakat Peı;ııver Cevdet Kerim İncedayı bu sa- 1.ctecileriyle birlikte dün ~lıri- dikkate alınacak diğer bir nok- eti bugün Mmtaka Ticaret Mü-

"" · s ili" bah Baııduwa tarikiyle lzmire · l B .: .. · R fil 1 du··r1u··g;.;;nde toplanarak şeker de birbırlerine rastlaraa silah genç..gi en zıyade 'ir Abd kay- nuzc :;e en ursa va....,;ı e ı c ta, turizmin i~afı için Iüzun1- -~ • 
çekmiyorlar. Orası hudud genç- yum çekildikten sonra içini dö- gidecektir. Vekil lznıirde de bir Koraltan, Dah. iliye Vekili Faikı ıu tedbirleri olmak· olacaktı. pirinç ve et ~ini müzakere ede-
lerine ilim \'eren müessese, bu küyordlL Ve P<>u•ver münen·er- kaç giin kalacak ve veki.lete Öztrak tarafından kabul olun- ccktir. 

_,.. b ·ı · ı d edkikl rd Turizm bakımından Bur8a ve sıfatla bir nevi mütareke top- !erinin Delhi münevverinden ay- ag ı nııicssese er e t e " muştur. Refık Kora itan Dahili- lııtanbul bir kül teşkil eder. Bur- Komisyonun 13eker ve et me-
la b k b hi d bulunar.ı.k Ankaraya dönecek - v k' L B · t• ı 1 · · b ·· ti 1 dir roğ • n n aş a ir tarafı da ç in- ye e ı ne ursanın vazıye ı se e erını ugun ne ce en ece-

Biribirindcn bu kadar başka den bahsetmemesi idi. Halbuki tir. hakkında izahat vermiştir. Bur- 1 sa turizıninin eı;asıru kaplıcalar ği ümid olunmaktadır. 
olan bu ıki adamın konuşuşu ve 
şahsiyetleri beni ayn ayn ala
kadar etti. Sir Abdülkayyum, 
aiyah setresi mavi sorguçlu be
yaz başlığı ile. Dr. Holdsworlh 
Avrupai ko8tüıniyle zahiren çok

1 
ba._ ka yleri temsil ediyorlardL 1 

Birincisi birkaç kabilenin ba
ıµ, ikincisi kudretli bir dünya! 
imparatorluğunun evliıdı idi. Fa
kat bu, sırf onların zahirleri...

1 İkisi- de insan olru-ak birbirine 
mÜSa\'i olduklarını tamamen -hı:;setmiı; adamlardı. 

Doktor Holdsworth hayli gen~ 
fakat çok kuvvetli bir terbi
yc<·ıdir. Sosyalisttir, lngiltere
de Harrow ismindeki meşhur 

nıektebe vaktiyle müdürlük et
nııştir. İradesi kavi, sözti pek, 
harsı d~rin bir adamdır. Bin bu 
kadar hududlu genç fu:erine nü
fuzu, İngiliz olduğu için değil, 
İngiliz olmasına rağmendir. İsim 
zikrctmiyec·eğim. Fakat müdür
lerin mevkii bugün çok müşkül
dür. Doktor Holdsworth'nn ma
rifeti, lngiliz olmasına rağmen, 
sırf kabiliyeti, iradesi ve terbi
yeciliği sayesinde kendine bura
da mevki yapmasıdır. Ben bu 
adamı t:ilebe ile arka.daı; gibi 
konu~tuğu odalarda, içtimalar
da gördüm, fakat kürsünün üs
tüne çıkınca, yahud mektebin 
her neresind€' resmi bir vaziyet 
olunca bütün minasiyle bu bin 
talebenin amiri ve hocasıdır. 

PesaYerde üc g~ iki gün kal
dım. Aralarında uzun müddet 
yaşamı gibi onlara alı tım. Ak
samları seliıml.ığa her sınıf halk
tan adam gelirdi, konuşulurdu. 
Hepsi bana hudud halkının bir 
ta rafını öğrettL Bunlar arasın
da ihtiyar, yahud orta yaşlıı;ı ol
duğu gibi bir çok ta genci var
dı. Fakııt burada yaş insanları 
zeytinyağı ile su gibi birbirin
den ayırmıyor. Belki bu, ihtiyar 
Iann yürüyen dünya ile beraber 
yürUm~sinden, yeni ihtiyaçlar
dan bostan korkuluğu görmüş 
kargalar gibi Urküb kaçmama
Ianndan, belki de gençlerin mü· 
\·azencli o1gun olmalarından 

ııeı;ct ediyordu. 

(',..nçlcr Peı;a\·erde ekseriyetle 
Avnıpai giyiniyorhr. Yalnız res
mi bir \'aziyet olursa ~apkala-
1"01 cıkıırıb mavi sorguclu be
yaz ba-lıkl:ırııu geçiriyorlar. !h
t'y rlar umumiyetle ı;;alvar giyi
} .ırlar. Fakat burada kıyafetler 
a ,ıf,ı Ilindistanda olduğu gibi, 
muayyen hır zihniyet, bir mef
kure ıfadc etmiyor. Delhide 
Avrupai giyinen adam bir "koz
mopolit., mefkuresiz bir mukal-

r " Yeni Sabah 
ABONE BEDELİ 

SENELiK 
6 AYLIK 
3 AYLIK 
1 AYLIK 

Tlirklye Ecnebi 
1400 Kl'I- 2700 Krf. 
750 » 1450 • 
400 • 800 • 
150 • 800 • 

13 lklncUdnun 1941 Paz•rteıı 

15 Zilhicce 1359 
31 Birlnclklnun 1356 

Gün 13 Ay 1 Yıl: 9'41 - Kaa4m 67 

Güneı Öğle ikindi 
2.~3 7.21 9.48 Ezanf 
S.!?.t 13.22 15.48 v-tt 
Akşam Yataı imsak . 
l'.'.?.00 1.37 12.38 Ezanf 
18.02 19.38 6.38 Vasati 

DİKKAT 
cVenl Sab•h• a ıönderllen Y•Zllar 

ve •vrak netredll•ln edllmMln iade 
olunmaz ve bunl•rın kaybolmaların. 
dan dolıyı iN9 ltlr mesullyeıt, k•buf 
ed~ 

hie şüphe yok ki Peşe.ver aşağı 
1 

Cevdet Kerim İncedayı şehri- sa valisi dün kendisini gören bir \'e Uludağ teşkıl eder. Bugünkü --oc--
Hıngistandaıı daha kuvvelh su- mi7.de bulunduğu müddet zar- muharririmize şu izahatı ver- ve;;ait buhranına rağmen Bur- 1 

rette dindardır. fında Haliçl<cki havuzlarla İstin- miştir: 1 saya her sene 50 _ 60 bin ara. -J 
Yemekleri selln:ılıkta yedim. ye doklannın tevsi ve ıslah pro "- Prosta hazırlattığımız sında turist gelir. Bunun 500 

Daima misafir vardı. Yemek o- jerleri tizennde mc~gul olmuş imar planlan Nafıa VekAleti 
dasına gitmeden ve çıkarken le- ve mahalli tedkikleı:tle bulun - tarafından muvafık bulunarak 
ğen ibrik, geliyor, el yıkanıyor. mu~tur_ tasdik olunmuştur. Şimdi mü
Sofrada çatal bıçak kullanılıyor. Diğer taraftan haber aldığı - tahıı.ssıs Prost bu esas plan üze

İhtiyarların bir kısmı hala eliy- mı7.a göre Ankarada. Hariciye rinde daha tafsilathlarııu hazır
!~ yiyor, fakat bu sırf eski bit· Vekaletinde cereyan etmekte o- lamaktadır. 1ınar plıinının esası 

Gizli pansiyonların 
kontrolüne başlandı 

"-" t· · · • lan müzakerelerde İngiltereden ....,e ın tesırı. Bursayı modern bir su şehri ha-
!htiyarlar arasında daiına sof- idhal edilecek mallar meyanında !ine kalbetmek:tedir. Su meselesi 
d d t be havuz ve doklar için lüzumlu o-ra a yanım a. o uraı> yaz sa- için yapılan hesaplara göre 650 

kallı çocuk bakışlı tatlı bir ih- lan malzemenin getirilmesi de bin lira sarfedilmek Jizım gele
tiyar vardı. Yerli bir gazetenin gorütjillmektedir. Bu malzeme - ccktir. 
sahibi idi. Bu canlı ve genç gru- !er getirildiği takdirde havuzlar
bun en y~lısı 0 olmakla bera- daki tadilit kısa bir zamanda 
ber kafası çok aydınlık ve ma- ikmal edilecek ve küçülı: tonaj
kfıl bir ihtiyardı. Kadın mesele- da vapurıar yapılmağa ~a
ııinde çok liberaldi. Yalnız tas- caktir. 
kınlıkla aile ocağının yıkılma - --H--

Hukuk fakü1-smdan korkuyordu. Buna rağ -
men uperde,, nin Pe~~\·erdcn 

kalkmasına taraftardı. Oradan 
hareketimden sonra Peşaverde 

"perıle., nin aleyhine bir c<'miyct 
teşekkül ettiğini ·ve harekete 
ge~tiğini okudum. Başında şüp
hesız bu ihtiyar vardı. 

Yunus ve arkadaşları beni Hy
ber geçidine götürdüler. M.isafi-1 
re edilen ikramlardan en büyüğii 
burasııu göatermek. Serajino na
idu bu geçitten Peşaverlilere bah 
sederken bir gün "talih geçidi 
(1),, demi.<;t.i. Bunu hepsi hatır-! 
Jıyor. Hakikat İngilizlerden ev
vel Hindi zapteden ordu-1 
!ar hep bu geçitten gclmi-~, 

Hindin mukadderatına hükme -
den fatihler hep bu yoldan Hin
dist.a.na girmişler. 

(Arkası uar) 

(1) The Botvt to Desting. 

• • • • 
tesının tesısı 

yıldönümü 
Memleketimizin en eski bir 

yüksek mektebi olan hukuk fa
külle.;inin sair fakülte ve mek
tebler gibi tesisinin yıldönümii
nün kutlanması için fakülte ta
Jebı>leri üniversite rektörlüğün<> 
\'e fakülte dekanlığına müracaat 
etmişlerdir. 

Bu müracaatı memnuniyetla 
karşılayan hukuk fakültesi de
kanlığı fakültenın tesiBi tarihi
ni tesbit etmek üzere faaliyete 
ge~mıştir. 

Bugün tcsbit olunduğu tak
dirde derhal falıültı·nin yıldönü
mü münasebetiyle bir merasim 
t.ertib olunacaktır. 

Ziraat Vekilinin iz
mirdeki tetkikleri 

Vekil yağ 
iş/erile 

ve zeytincilik 
meşgul oldu 

İzmir, 12 (a.a.) - Bayram 
tatilini ref'ıkasiyle birlikte şeh

yarın sabah Ankaraya hareket 
edecektir. 

rimizde geçiren Ziraat V"kili ----~===~---
Muhlis Erkmen, bu fırsattan i~
tifade ederek İzmir ziraat tes
kilatinı tedkik etmiştir. 

Muhlis Erkmen, Bornova Zi-
raat Mücadele istasyonunu, 
bağcılık ve zeytincilik istasyon- . 
lannı gezdikten sonra ziraat 1 
mektebine giderek talebe ve 
muallimlerle görüşmeler yap-
nuıı ve talebeye gayeleri hakkın-
da sualler sormuş ve aldığı ce-
vablardan memnun kalmıştır. 

Mektebte vekil ııeref'me bir 
çay ziyafeti verilmiştir. Ziraat 
Vekili tesisi tekarrür eden üret
me çiftliklerinin istihdaf ettiği 

gs,yeler hakkında izahat vermiti 
bunlardan bir kısmının İzınir, 
bir kısmının da Manisada ku -
rulacağını bildirmiştir. 

Muhlis Erkmen lznıir "-';arıa
tika. müzesi ile eski İzınir hafri
yatını, Kültürparkı gezmiş ve 
Kiiltürparktaki Ziraat müzesin
da uzun müddet ka!lll.l!jtır. 

Dün öğleden sonra Kızılçullu 

daki köy enstitüsünü gezen 
vekil tcdriııat hakkında malu
mat alın~. 

Zira.at Vekili, bugün de bazı 
tedkika.t ile meı.ıgul olacak ve 

Hava gazından 

İki kişi öldll, iki 
bayıldı 

--<>-

kişi 

Kahve darhğı 
gittikçe artıyor 

6llmrllklerdeki stokların 
çıkarılmasına çalışılıyor 

rini uyku halinde iken zehirle
yip boğduğu neticesine varılmış 
tır. Cesedleri muayene eden 

doktor raporlarııu tanzim et -
miıı ve polisçe tahkikata baş
!ımmlŞhr. 

l 

bine iblağı mümkündür. Şimdi
lik bu iı;le uğraşıyoruz. Bursa.da 

halledilmesi J.azımgelen işlerden 
biri de haatahane meselesidir . 

Bursada asgari 500 yataklı bir 
hastahaneye lüzum vardı111. Has

tahane projesi Sıhhat Vekaleti 

tarafından hazırlandı. Yakında 

inşaata başlana.cağını tahmin 7"' 
diyoruz.,, 

ismet İnönü 
ansiklopedisi 

16 Ciltten mllteşekkil 
olacaktır 

Ankara, 12 (Hu"ıı"İJ - Bü
tün medeni memleketi ede ol-

duğu gibi Maarif Vekaleti de, 
büyük bir ansiklopedi hazırla-

mak üzeredir. 

Şehrimizin muhtelif semtle
rinde ve bilhası<a Beyoğlu, Be
yazıd, Gedikpaşa, Kuınkapı, 

Çarşıkapı, Nuruosmaniyc, Sir
keci civarında bazı evlerin gizli 
pansiyon teklinde işletildiği ha.

her alınarak bu ralardak sıkı tef
ti.~ ve eı;aslı kontroller yapılma
sı kararlaştu ılmıştır. Bu kabil 
panıüyonlarda hem gayri sıhhi 
odalar ekseriyeti talebe olan be
kar gençlere pahalıya verilınek
te \'e hem de kazanç vergisi ka
çakçılığı yapılmaktadır. 

Belediye han:;i yerlerin pansi
yon olarak kiraya verilebilece
ğıni .bir talimatname ile tesbit 
et.m.iı; olduğundan bu talimatna-I 
meye muhalif yerlerin pansi

yon olarak kullanılması meno -
lunacaktır. Kapılarına "pansi
yon., tabelası asmayanlar da 
vergi ka('..akrılığı suçiyle tec· 
ziye olunııcaklardır. 

-·-.. --

Bekçileri soymuş? 
Mahkemede: "Çalan kaçıyordu 

bunlar beni tuttular!,, diyor. 
Dün nobetci mahkt:!..rrı.cı:;i olan 

Sultunahmed sulh ikinci ceza 
mahkemesine gec vakit saat 18 
de bir lıırnızlık cürmü meşhudu 
geldi. 

Bu vak!aııııı :;uçlusu Osman 
Yı~nınz isminde ve Galatada 
8alh:ı.ne sokağında 21 numara
d .ı. <Jtuı duğunu . öyliycn henüz 
27. 23 yaşlarında biı· delikanlı 
idi. 

1 
Tululan zapta göre; Osman 

Yılmaz Gülh'l!lc hastahanesi 
ilerisinde bulunan ve bt>k<:ilere 

1 
aid olan ufak kulübenin knpı
snn kırmak suretil·~ içeri)~ 
girmiştir. KimSE'nin bulunma
dığından bilistifade yükde ha
fif gördüğü çamaşırları toplı
} arak kenarda duran bir çan
taya istif etmiş \'e ddhal or-
talıktan sıvışmak istemiştir. 
Günlerden pazar olması dola
yısı ile hastahane civarında 
kimsenin bulunmayıRını onu 
entin \'e ümitli bir yolculuğa 
namzed gösterirken 11.la<i gibi.. 
civar bekçilerden biı i tarafın
dan görülmüş ve kaçmaya baş-
lamıştır. Çalınan düdüklerle 
etrafı sarılı\'erince çaresiz tes-
1 im olmuş ve tam cürmü meş
hud halinde yakalanmıştır. 

Halbuki dün mahkemede bu 
iddiayı reddediyor ve inkara 
sapıyordu: 

- Bav haklın! .. . Buı orada 
aptesl ej_iyordum. Birdenbfre 
bir ay:ık sesi işittim. Şöyle bir 
doğrularak baktım ve seslen
dim. 

"Kim var orada., dedim. O 
sırada birisi Ahırkanıdan do~
ru kaçti gıtti. Aptestimi ettik
ten sonra ben de o tanı fa doğru 
yiirüdıinı. Bir de ne :;öreyim:. 
Her hald<' kaçan adanı atmış 
olacak. Yerde bir çanta var. , 
lcinde de çamaşır dolu. "Aca
ba sahibi kimdir?. Kime tes-

1

. 
lim edeyim? .. diye dlisünürken 
bekçiler etrafımı sardıbı.r ve 
hırsız diye beni tuttular.. bu 
revayi hak mı? .. 

Suçlunun müdafaası tabit 
pek sııdandı. Mızrair: çuvala. 
sığmıyacağı i~in hakim Sala -
haddin; 

- İyi amma dedi. Çantayı 
ele alıp neye bir sürü kaçtın. 
Koştun da bu adamları yor -
dun. 

- Korktum da efendim o
nun için. 

Bu ce\·ap her şeyi mey -
dana çıkaran pek garip itiraf 
gibiydi. Tabii mahkeme suçlu
nun suçunu sabit gördü ve 
hakkında tevkif karnrı. Hırsız 

Bu vak'anın suçlusu Oaman 
rek muayyen ve mcvud y<'re 
doğru yola c:ıkarıldı. 

1806 senesinde afyondan mor
fin, 1803 seneı;inde ııorkcıtin ve 
1818 senesinde striknin çıkarıl
dı. 1817 ile 1837 scnı•leri arasın
da kinin .. kahve ile çayın faal 
prensiplerinden olan kafeyin da
ha sonra da nikotin, atropin ı-i· 

bi bir takım mühim ilaçlar muh· 
telif nebatlardan saf halde is
tihsal edildi. 

İlıiçlann saf faal prenijipleri· 
nin istihsali bunlilrın kimyevi 
yapıları üzerindeki n raşlırınala• 
ra yol açtı. Buııdan sonra bu 
maddelerin sentetik (terkibi) 
surette yapılmaları inı.ki.nı hasıl 
oldu. Mesela Dokrat'ın kendini 
zehirlemek için kuUandığı mad· 
de koııiin denilen bir whirdir. 
Sodyum karbonatiyle taktir & 

dilmek suretiyle nebatlar veya 
meyvalardan istihı;al edilen yağ· 
lı, renksiz bir maddedir. Yüzde 
75.6 karbon, yüzde 11 azot. yüz
de 13.4 azotu havidir. İçinde ok· 
sijen yoktur. Şımdi sentetik o• 
!arak elde ediliyor. Kouiin, ada· 
leleri koııtcol eden merkezi si
nir sbtemini felce uğratır. 

Yalnız canlı organizmlerdell 
sentetik istihsali usulü Fransd 
kimyagerlerinden Berttklot ta· 
rafından ıslah e<lilnıi"1r. Oııuıı 

mühun eserlerinden biri ulkoliin 
sentetik bir surette isliluıalidir. 

Ondan evvel alk le canlı mad
denin bir tahammür mahsuhi gi· 
bi bakılıyordu. Berttelot kar • 
bon ile hidrojeni birleı;tirerek 

· asetilen ve bunu ıla ycnıde!l 

hidrnjeııle biri •stırerek etilc• 
istihsaline muvaffak ıLlınuştur. 

lmyu i.ilfrtk asidde h 
!edere)< bır ı:ıı.ı>dde e de odilir 

bu da su i ::w1~tırı rak İli' 

pirto hasıl olur. 

Bu usııller 1874 senesinde ille 
defa olarak Wolbe ta.rafı 
büyük. ticari mikyasta ilaç ;s· 
tihsaline i.at.bik edilıniı;tir. B~ 

zat romatıznıa ve aU> li hllsta· 
lıklarda faydası görülen salisİ· 

lik a·<idi sentetik bir surette yap
mnğa mU\'affak olmuştu. Wolbl 
kbmür katranında bulunan 
f('nikden gayri bir şey olmıya~ 
Fcnolden salisilık asid yapma· 
ğa muvaffak olmuştur. A5pirill 
de saliillik asidin mürclıkebatııı· 
dandır. 8alı;ıilık asidin hassaııı· 
nnı haiz olmakla beraber mi<le
ye yapını~ lduğı.ı fen~ tesirlf 
bunda yoktur. 

Bina vergisinden 
muaf tutui"' cak 

yerler 
Bina vergisi !kanununun üçü:ı• 

cü nıaddetiİ.nin ltıııeı fıkr=ıııll 
çiftçilerin zirai istihsal.i.tta kul· 
!andıkları binalara verilmiş o
lan muafiyetin esa ıneşguliyetİ 
zürra olan şahıslara nıahsu8 ol· 
duğu ~anılarak esas ıneşg:ı!eel 
ziraat olınıyan şahı !ara aid 11~ 
gibi binalara nıezkfır muafiyet' 
ten .istifade etliıilmemekte '" 
vergiye tabi tutulmakta oldui'' 
!arı götülınüştür. Bunun üze ' 
rine Maliye Vekaletinden viı;· 
yete tebliğ edilen Büyük Mille1 

MNlisinin tefsir kararına g6' 
re muafiyetten işt.ifade ettirilııı' 
mekte olan bu kabil binaları' 
da \'ergiden istisna edi!nic!el' 
bil~tir. 

->«--
Hamalın yllkll dUşUncl 
çocuj)un bacağı kırıınııf 

Sirkeci arnba vap'uru iskele ' 
sinde hamallık eden 5i06 sa}1' 
Osman Fırat taşımakta old~ 
yükü sırtından düşürerek J.J 
ismindeki çocuğun ayağının 1"' 
rılmasına sebebiyet ı·ernıiş t'1 
yakalanmıştır. Yaralanan J,, 
Şişli Çocuk hastahanesine ııııl' 
dırılınışbr. 
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ene Ahmed de bura- 33 aa ... 
- Öyle .. seni göreyim Molla. i. ücl rr'. ef di de: 

- ...... . 

E ' -· 
Iio~. ~ohk yenfüc ce mcyd:ın

d1 yı.ılc hclY<ecı Ye Lııngazalı ka
lacaktı. B"nlann ı;ürcşleri de 1 
iddialı idi. 

SAB HA 

m hangi 
tarafta bo! ise ... 

• 

•• 
Çingene Ahmed, düşünceli i

' di. Han3'i taraftan, tııt:acağm.ı 
· ·yordu. Kiminle E>Ş olsa ooşı I 
hida idi. 

- Oglwn ak in sana ... Böyle 1 
olmanı isterim ... Halidde kalıa -
hat yok. O da seni sevdiği içi!l 
böyle bir ı;ey düşünmüş. 

Çingene~ e, Heh ac) ~ PŞ Yeri .

1 ~'Ordu. Kambur IL 'Je c!c O -
manı .. İhtiyar cazgır e. lcrini pek · 
mükemmel seçmişti. 

{BM: tı.r&:fı 1 irıci sayfı:da) 

ı;ok f'21<' reühiı.ı:m L bıralrm1y:ı.J 
mecbur oldu.klıırmı söylemiş.ı. 

Thkat entilki gün İngiliz İstih

bıı.rıı.t Nazırı şimali Afrikudaki / "-----
.!ıarbden bahsederken şu mü -

YAZAN: RECAi SAfı.AY 
biın haberi verdi: Ştı.f!'·-r" ti~·atro. ur.ı1r. u ;.11r. J;u:· J dalı:ı bilmem kimler... Bunlar i 

dünyada eşi bulunmaz adamlar 
imi~... Ne ise fazl:ı. eskileri bı

rakıp clıı bizim zamanımızdıı.W
leri hatırlayalım.... Abdi Eırn
di ne yaman komik idi... On -
dan sonra, ''Kel Hasan., efen
di ... Bwıları seyreden inban tc- ı 

atoıadan bir "sakatlık., çıkar

madan zor çıkardı!. 

Akt(;rlerin ş:moda yavaş octi 
He konuşması meselesi d·"ğil 

n:i?.. Bu yeni teatoranın bi!
usulü olacak her halde. Eski 
teatorada bu, böyle değil idi. 
Ecl:i aktörler ı;anoda avazları 
çıktığı kadar, gtrtlakları yırl:

lırcasınn bağınrlı;.rdı !.. O ka
dar bağırarak lfilordı edilirdi ki 
s=ki teatcra yerinden sa.ı.;;ılır 
idi! .. Arl:a taraf da oturanlar, 
"fıl\J.-atl.İ,, dekiler değil, daha 
o kadar da geri <Jtıırnı~k kSl:ıil 

olşa yine se:.ler kulaklarında çın 
çın öterdi! .. Bu <:ski toatuı.wın 
dram tarzı ~ru.kın zamana ka
dtü" Naşid Bey teaturasuı.ila de
vam "ediyordu, Oksen Şalı.inyan, 
Said, Necati adında genç amma 
J-aman bir arti~t vardı ise, o, 
Arm:ınak, Balta:<ar, Naşid be
yin de iştirakile Mına.kyanın bu 
eski dramlarını yeniden can! ı'
dırıorlardı. 

Kambur~ de düşünceli i
di. Onun da korknaıt çoktu. En 

.b;iyük belıi. Molla idi. Kamburj 
Halid, Mollanın Helvacıyı da.. 
"L:ıngazahyı ela ı:neyd&Ddaıı çı -
kart<:l!ğ'lfla kanaati. vardı. I 
Kambıır Halid, ba.:ııta bir p1&ıı 

ıiniiyord·ı. Çolak Molla · ı 
.aı;Ja _ -, Çingene Ahmedi de 
'i(.lerine alıp helvacı ile IAnga - ' 
u ya ç ·gur apmak ni 
~fi'nde idi. 
K:ımbur Halid, fikrini mü 

d '!is efendiye şu suretle açtı: 
- Hoc:ım, medreselilerin yü

~ü al:. ~ .ıınıası i<;'İn bir çıvgaı· 1 
l:.az:rlam:ı.!:ı 18.zımdır. 

- Ne gibi?.. ı 

- ·e gibi olacak!.. Jı4.cllayı 1 

Çi=u·e Alım~di alarak üçümüz~ 
ı r celıbc kurmalıyız.. • 

1 
- N:ısıl olur? .• 
- Ben ve Çingene Ahmed, 

ıı:..sıl oLia bunların arasında ye-I 
nilcceğiz.. Halbuki, Molla ile 

1 
baı;da.5-ll"SQk biz yenilsek bile 

unlımnı Mollaya yorgun tes
lim e<l,.,riz. 

- E, bnndan ne ~ıkar?. Yinel 
yc.r.ıleceksinlı: demek? .. 

- Öyl amma. büyük orU. -
..., pe.y a.brıış olunız. 

Dedi. Molla ters yüzüne yürü-
1 

yiip gitti. Kırasıya güreş ola -
cağı muhakkaktı. 

Çünkü büyük ortılya güreş 
pehlivanların hemen .bepsi biri- 1 
'birine di!.<m ... :i.i. Heh·aeı, Liul- • 
gaz::alıyı yenmek it;in gelmişti. 

Onun M:o ada.n falan bdbeıi 

Y\)JrtU. 

Liııga~alı da, Helvacıyı mağ
l(ıb etrn·~ ;.: ge!nı.işti. Onun 
da Me!la ile alı~erışi yoktu. 

Eğer, Heh-ııcı ile Büııeyin Mol- ı 
lanın ne demek olduğunu bilmiş 
ol alıı.ı'l.h. Evvela onlor birl~p 
çıvgar yaparlardı. 

Zııvallı Çingene açıl<ta '-e hep 
sinin arasında kalmıfllı. Halid: 
ris pis düşüııüyordu. 1 

K~ük güreşler oluyordu. Des 
te, kiicJik orla güreşleri bitmiş- , 
tı. Sıra büyük ortaya. gelmi U. 

.littiyar cazgır, biiyiik orta gü
reşlerinin çetin olaca.t,"ını bildiği 1 
· :n -aaha eşleri evvddoo zıluıin-
-Oe halletmişti. 1 

Çolak Molla.ya Langaz:.ı.lı Hü
Sl"yini verecekti. , "e olacaksa 
bir ide bitirecekti. Eğer Çolak 

Da yen;Jirse o valdt meydan-
da~ ucnkle§OCekti. j 

Yenilmezse, meydanda güreş I 
bü>;b\rtün çatalla.')aeaktı. 

- İyi amma. bakelu,;, l!.lolla -~:!l!~ 
Jı bul edc:r mi?.. ı 

- Necleo kabul ~tır.csin?. 
- Ben, zıınııetmıyorum... 1 
- Kendi me:llfaati, çünkü, yo-

1 
• 

nıhnıı,dan başı alac .. k... 1 

- Soraltm bir kere.. j 
- Pd'8Ja_ . 

1 

Dedi ve ayı çağınlılar .. j 
1'üd":'.r~ efendi ile aral.annda 

müki.lenıe oldu: 

• 
1 

- Mollıun, bak Halid ne di-

İhtiyar cazgırın ne rnretle eş 
seçtiği ve seçeceği kimsece ma
lfım değildi. Bir aralık meraka 
düşen Ma.Lrtsbr zj;alarından bi
ri İbmail ağaya gel.erek sordu: 
.- Usta kimi kiminle eş tuttu-

racaksın? .. 
Cazgır cevab verdi: 
- Dalın düşünmedik .. 
- Hele hde usta!.. Düşün -

müşsiindür .. 
-Yoo .. . 
- Sü;ı.le .. . 
- Kazan dibinC.e belli olc:r .. 
- Kimseye söylemem va.ilahi. 
- Bilmiyorum dedim ya! .• 

Kazan dibinde belli olur. 
- Bana bak nsta, işittin ki, 

küçük Molla yamımımş ... Sakın 
bizim L3ııga:ı:alıy1 ona eş tutma. 

- Ne yapayım ya? .. 
- Helvacıyı verd.e .kozla-

nnı ilk elde yorgumıuz paylaş -
ı.mla.r ... 

- Ağam, şimdi bu düşünüle • 
cek ı;ey değil. Pııhllvanlıır kazan 
dibine gelsin ... O vakil göriirsün. 

Dedi. Ve başından savtlı. Caz
_gır, davulları, zıırnalıırı clile i
şaret vererek SGSturtlu. Meyda
na çıkıp bağırdı : 

(Al'kaaı Yar) 

"Dünkerkte elimizden çıkan 
m ühimma:tı, ;ıimali Afrika da te
lô.fi ettik ve bem de pek az za
yiat vererek telafi ettik.,, 

Halbuki İtalyanlıırın şimali 
Afrikadaki insan ,..ayiatı da yüz 
bine yakındır. Bardiyadıı. tutu -
lan esirlerin 44 bini bulduğu an
Jaııı.iıyor. Tobruk tayyare il.ssiin
de elde dilen İtalyan tayyarele
.ri kırk adcddir. Bııntiyadan Tob
ruk'a giden İngiliz askerlerini 1-
talyan otmnobilleri taşımıştır. 

Bunlar İı.alyanlanıı .malzen:ıece 

neler kııybettikleıini göı;terrir . 
Bugünkü harbi mühiın.ın&tı 

bol olaıı taraf knanacaktır. 1-
tıı.lya ve Almanya miibimmat 
Jmsusıında İngiltere ve Fransa
dan .zengin idi. Hele Fransa ara
dan çekilince lng-atcre diğer düş. 
ınanı kanıısında bilhassa tayya
re hususnru'la çok ~mevkide 
'kıı.lmıştı. Fakat ~ altı a-y i
çinde İngiltere bu f.adn azalttık
ça au.ıtmış, muvazeneyi temin 
etmiştir. 

yor? .. 
e dıyıır hocaıo1 " ... 

- B ÇJ<-gar y0>palım 

yor .. 
di 

- Bu tte demek hoc:ı.m ? .. 

İstanbul spor Beyoğlu sporu 2 - 3 
Beşiki ş Baykozu O -3 mağlüb etti 

· Amerika mecmuası ilci ta
rabn tayyare kuvvetlerini şöyle 
anlatıyordu : Mihverin il bin
tayya.re&ine mukaDil İngiltere -
n\n 25 bin tayyaresi vardır ve 
lııgiltere ancak 194.2 senesinde 
h-svalarda müsa ·ab temin ede
bilecektir. ·ak tayyarecilikte 
adedia değil, kalit ıınin ve pilot 
.kıymetinin yeri <>lduğu şu ı;imali 
Afrika harbinde iyice görün -
müştür. İtal anlar, İngilizlerin 
Mısırda 1500 tayyare tahşid .et
tiklerini haber vermişlerdi. Ken
dilerinin bmıa karşa dııracuk tay 
yaresi mi yoktu? Reııml istatis
tiklere göre ltalya harbe 6000 
tayyare ile .,inıı!ştir. Bunun bin 
tanesini YUBan ha.rekatına ayır
mLs olsa yine ngiliz hava hü -
cumlarına., i.k.i misli tayyare ile 
mukabele edeeek kudrette idi. 
Fakat İtalya, şimali Afrika top
raklarında olduğu kadar gökle
rinde de mağlilb ve nihayet Al
maoyadan imdad istemeğe mec
bur olmuştur. Demek ki harbi 
yapan iıı.saııfar gibi mübimma
matının, makinelerinin de kali
tesidir ve mihverin tayyareleri 
için söylenen rakamın hıç olmaz 
sa dörtte biri bu kalite aşağılığı 
yüzünden ıskarta edilecektir. 

- Og!um, çıvgar ne denıd:. 
tir bil. i; or nı.ınmn? ı 

- Biliyorum.. fakat ~ıvı::ar 

yara '·~'llll aklımdan geı.;mea: .. 
- Fakat, menfaatrerin bi)yle 

;..bed~ ... 

- Ne gibi hocam? .. 
- H - ıl.arınız enk kıınetli. 
oı·ulmadau güreşi çıkarmak !il-

aım .. 
-N38ıl? .. 
- Halid diyor ki, Çingeneyi 

de alahm .Molliı. .falan bir çıv - l 
.:;ar kuralım ... H'uı;eyın ile Ha
ııam yonı:lınadan ortadan çıkn
roılıın .. >e meydanı Mollaya bı

ıakalım. 

- Gi1u!l bir fikir amma, ben 
.;-iireşte hilekarlık yapamam. 

- Bu hilekarlık mı? .. 
- Hoc=1 affedersiniz. Hile-

)i;.;.rlık daha nasıl olur? .. 

= H~sımlarımızı yenmek için 1 
lıenili keııdi.mizle y~ ktan 
güreş yapacağız.. j 

Deyince.. hoca cfeutlide ho - ı 

>ı:lfın yağı kesilmişti. Çünkü her İ 
g'.ln derste haktan, hakikatten · 
balısc<l.crken şimdi de Mollaya 
haksızlık et diye nasihat Yeri • 
yor ve hattfı onu te,,.,ik ediyor
du. 

Molla kıışlannı çattı. Ve: 
' • - Hocam, affedersiniz &.mnıll, 
beo, hilekarlık yapamam... Ha
ııı.mlarım ne kadar kavi olursa· 
olsun tutanın, giiciim yetmezııe 
yenilirim. Yenilmek ayıb değı1-
dir. Fakat, hilekarlık yapıp ga
Jebe çalmak a.yıbdır. Liıtfen be· 
ni mazur görünüz. 

Di.in Fcnerbalıçe ye Şeref 
ı.;tadl:ırıııda lİ:; maçlarına devam 
edildi. Havanın o!Jukça soğuk 
ve yağmurlu olmaı;ıua ıağ?nen 
haftanın en mühim maçı B~ik
taş - Beykoz k:ı.r!!!laşması Şerer' 
stadına kalabalık bir seyirci 
lü\tit'si topladı. 
Şucf St•ıdı: 

1 

tıkma°' Vcla ile Altıntuğ ara
fiırnla idi. Oyuna sıkı ba..~lıyan 
Altmtuğ bir hamlede Vefa ka
lesini bir çember içine aldı. Ye- i 
şil Beyaz iıaf hattının falsolu ı 
vuru,'jları, toplara çıkışları Vefa 
lralesine ilk anlarda tehlikeli 
dakikalıı.r yaşatil. 
Yavaş ya,·aş a<:ılan Yeşil Be

yazlılar birıbirini takib eden a
kmkınlarla Altıııtuğ kale;;ini 
zorlamaya başladılar. Bilhassa ı 
sol açık Zilmiuin topu çamur ve 
su birikiııli.!eriDdeıı sökerek or -
talaması .a.rkadaslarına gol fı r- 1 
sa tları lıaz.ırlı yordu. Altın tuğ 

1 
t.&kımı çok enerjik oynuyor. Ye
ııil Beyazlılann bUtüıı akınlarını. 
püskürtüyordu. Nihayet oyunun' 
otururıcu dakika.s!Ilda. Mustafa
nın oı talaclığı topa seri bir çı
kış yapan Hakkı Vefaya galibi
yet golünü kazandırdı. 

Altıntuğlular buna derhal 
mukabele etmek istediler. Hızlı 
bir akmla Y~il Beyaz kalesine 
indiler. Enver kaleci Ziyanın 
çıkma.sile boş kalan kaleden to
pu çıkararak Altıntuğ golüne 
mô.ni oldu. Devre bu şekilde Ve
fanın 1 • O galibiyeti ile neti-j 
celendi. 

11<1nci devre ba!jlar başlamaz 
Altıntuğlul:ı.r berabcr!iği temin 1 

ediverdiler. l 

oyun çıkardılar ve devrenin o-! 
tuzuncu dal..-:ikasıu.a kadar blri
birini tıı.kib eden Galatasaray 
akınlarında Sarı Kırmızılılara 
gol fırsatı vermediler. 

Oyunun 31 iu.ci dakikasında 
Galatasaray ilk golünü bir daki
ka sonra da ikhıci golünü kazan
dı. Ve devre Galatasarayın ha
kimiyeti altında ve 2 - O ga
libiyelile bitti. 

İkinci devre açılan Galata -
raraylılar oyuının başlamasil,. 
Topkapı kalesini sıkıştırmaya 
başladılar ve sel.."izinci dakikada 
üçimcü, on dördüncü dakikada 
dördüncü, on altıncı dakikada 
da ~inci golleıini yaptılar. Bu 
ara.da Topkapıhların münferid 
akınları Galatasaray müdafaa
sında ko!a.ylıkla kesildi. San 1 

Kırmızılılar otuzuncu dakikada 
altıncı, otuz dördiincü dakikada 1 
yedinci, oyunun bitmesine iki 
dakika kala son gollerini de ata
rak maçı 8 - O kazandılar. 

Günün en mühlm maçı Be~ik
taş - Beyooz kar~ılaşmasıydı. 

TAKIMLAR; 
Beykoz: 

Necmi 
Kemal Scyfeddiu 

Abid Ref'i Cahid 

Diğer taraftan bu miihimm:ıt 
ve malzeme haı:biude Amerika. 
yardımının ne lıa.li alacağını A
merika.dıı.ıı .,elen bazı rakamla
rında pek vazıh göstermektedir. 
Rooseveltin teklifine göre Ame
rika.da 150 yeni barb fabrikası 
yapılacak ve mühimmat Avru -ı 
paya bir nehir halinde akacak-ı 
tır. 

Roosevelt, bu harbimühiınm,ı 
tı bol olan tarafın kaz.ıınacağuıı 
biliyor ve Almanya ile İtalya
nın yaiım Amerikaınn imalilti
le bile başa çıkaınıyacağını bil
dıi;i içm kıheını terazinin bir ke
fesine koyuyor. 

Beb~t SAFA 

Abdü~~~~ddi~°fı1;o.11 Şalı.ab 1941 Dahili gülle atma 
Beşiktaş: mUsabakası 

Melırned il -Yavuz hırahiın B. T. Atıetiwı ajanlıgı taıa.-
Rifat Halil Hüse'-in fından tertip edilen kapalı salon 

, gölle atma müsabakası Beyoğlu 
ŞükrU Şeref Şakir Halekevilıde yıı.pılmıııtır. 

Hakkı Sabrı l . · k te · b t Hakem: Feridun Kılıç ıncı a gorıye mens~ a -
Oyuna Beykozlular ba.~adı. lctler arasm'.16 yapılan .musaba

Hemen topu kapan Beşiktaşlı- kaların teknık derecelerı şunlar
Jar Sarı Siyah kalesine tıver- dır: 
diler. Hakkının sıkı şütünü Bey- 1 - Arat (B . .J. K.) ııağ el ile 
koz kalecisi yakaladı. 13,94 ve sol el ile 10.10 = 24.04 

BeşilttaııJ.•lar ağır basıyor metre. 

Dedi. Hoca efendinin nutku 
t tulmmıtu. Derhal lilıru de - · 
~-iştirdi. Kambur Halide di_•nP. -
rttk: 

Bu gol her iki talnmı da hız
lautlırdı. Gittil<çe açılan Vefa -
Jilar Hakkı va::ııtasile ikinci ve 
biraz sonra da. Latifin ayağile 
üeilncü gollerini kazanıverdiler. 
Bu golden sonra. gevsiyen Ye,il \ 
Beyazlılar geli~i güzel oynama
ya. başladıla.ı. Altıntuğ oyunun 1 
bitmesine iki dakika kala bir 
gol dalıa çıkardı ve maç 3 - 2 
Vef.aıun galibiy<'tile neticelendi. 

Beykoz kalesini hırpalıyorlar. 2 - Yavru (G, S.) sağ el ilo 
Fakat her ?am:cDki gibi bugün 11.53 sol el ile 8.90 20.43 
de çok enerjik bir oyun r,ıkarao 
Sarı Siyahlılar Siyah Beyazlı -
!ara gol fırsatı v.e.rmiyorlardı. 

Gittikçe artan Besiktaş tazyi
ki Beykoz kalesini tehdid eder
ken santrhaf Refinin güzel yer 
tutma.sı isabetli, lıesaph paslar
la. forvetini beslt:mesi nr:ı. sıra 
Btykozluların Siy~h Beyaz ka.-

3 - Hayri (Kuic1iJ sağ el ile 
11.32 sol el ile 8.6!) 19.97 

3 üncii kat,.g~riyc mensub at
letler al'asında Y-ıl! ı::m sn:'; C'I ile 
atma ınüsabak&ları "'l eclil -

- Halid, bak ne diyor Molla? 
al1d. ezilmiş, büzillmü~tü. 

• acıı cev:ıb verrli: 
- Kendi bitir ... Ben onıın i

yıl;ği ı m söyledim. 

lkinci ro:ıç G:ı.\atasarayla 
Topkapı arasında yapıldı. 

En iyi ü~ oyuncusundan mah
rum olerak sahaya c;ıl<an Top
u:ııııı:--r Anfic takviyeli Ga!a

rav ka'"'lı~ıncn enerjik bir 1 
(S'»lv oaııfa 6 .~;;ı,.,ı 1 d•) 

mis, rol el ile .a .ii:;abakala-
.rna 19',lıl!J.U ·u1i:i zaat 
9 da 4. üuci.i k<t.tcı;m-. i. • Le~" ber 
de·.'3.Jll cdıl!'<·<>l<ti~ 

mıru:ı::l)'lln. 

DWı~·ıuı.ın t...kdir le 'l:wıdığl Lir 
edibin bir eeui o Tı.ı;,mycr. 

Kinıso.!a sc... yolı:. ••çıt,, yol .. 
Sıı.l,ın $kiıtı..-n yuınuşıık sinesi-ı 
ne gvm:ilmüş gibi .. E\·ct "gibi!., 
di)vı·uın, çüı;ıki.i, akoı·dıı bozuk 
bir m · i!Gi eMtr" 'n ~ı

k kııls.k tırınc.layıcı ııcslcr :;i
bi - ııiıl>lı.esiz ok daha fena! -
ısık sık yükselen ölı:s'..irük ses
leri bn sükiwefüı bilifc yumu
ı;aklıihııa bir lıoyr.ıı.d .lwı m:i per 
\-::ısıwtiyle ııapWıl)ıo:<. 

Perde .ıra.ın fası yarı-

sını dışarda aloıırla ı;eçirdik

ten sonı-a i:ccri girip koltıığııma 
oturdum. Cebim çı..l<ıı.rdığım 

"Türk Ti:İ•atro3u,, :ınecmuasıru I 
tckr.ır elime :;.hlı.m. Mclı:1in Er
tuğrul'ıın bu .ıneemumını sü-

1 tunlıırındıı bir müddettıınberi, 

bazı yeni tiyatro müneklı:idlerine 

~ açtığı " :v:ış,,, ı olcnınağ:ı 1 
koyuldum. İşte, .esnada. 
yanımdaki koltuktruı bir ses: 

- Çok güzel dram oynarlar 
doihı.ısu .... 

Sonra, 1ıemen sıı.ııki bir sürçü 
lisanı derkıl tashih eder gibi ila
ve etti; 

- Dram değil a! .. daha doğ
rusu trajedi ... trajedi ... 

İsa1ll o kadar kahkahadan 
kırıp geçirirler idi ... Sonra, bil
mem hatırlar ınımruz, pando
mi.ın t.eatoraları \'ar itl.iysc? ... 
Ne zenaatkô.rla.rdı o pandomi
macılar .. Şanoda ilf.ç için tek 
lô.lnrdı etmeden, sade bir ta
kını "mizansen,, ile je,;tlcr ile 
halkı mesteder idiler... O da 
başka bir zenaat idi. F\,kat, ben 

ötedenberi en fazla "dram,, se
verim . .Dramın hali bn~kaclır .. 
1nsaıı hisse kapar, zelıni açılır. 
Bilmem, hangi l.ıöyiik adam\ 
ııöyleıniş •.. Teatora hay.atın ay
nasıdır, derler ise doğrudıır,... ı 

Bu sırada ışıklar söncfü .. 1 

Perde açıldı .. Perde kapandı ... 
Bu defa birer ~igara içmek 
için bu yeni "ahb-.b,, ile dışarı 1 

salona çıktık .. Masalardan biri
ne oturduk .. Sigarala.rnnızı tel
lendirirken sevimli muhatabım 1 

ayni bo.hııe yeniden avdet et
mek istiyerek bana sordu: 

- Sözümüz nerede kalmıı;tı ı 

hatırınızdadır? 

- Evet, "dram., ı daha faz
la sevdiğinizi anlanyordunuz ... 

- Evet, öyle "dranı,, "tra
jedi,, teatoranın esasıdır. De
diğim gibi insan ondan hi~~e a
lır. E:slıi dram, traj di aktörle
rinden 11makyan efendi yarıy
dı. Bilmem siz ons yetiı;tiııiz 

mi? Aman ne yan1an, aman ne 
kıyak aktör idi o ... Şchzadcba
:ıında bir tealorası vardı; "Os-

Naşid ı;imdi yalnız komedi 
oyneor; onlar yine eskisi gihi 
konu.~oorlar amma, dedim a, 
komedi sevmem. Eski drarn 
kumpanyalarının yerini şimdi 

Darulbedayı tuttu. Artık tea
toraya gitmek istediysem bura
ya geleorunı. F- kat, bazan ga
zeteler de yazor ya, ille şu ya
vaş konuıım.alsrı olıru:ısa ... Yeni 
tiynt.ro usulü belki böyledir, bil- . 
meorum, aımna, gnideki seyir
ciler dramı, pandomima seyre
der gibi ederise, buııa pando
mima demek 19.zını, yoksa S<'.s!i 
tcatora?.. Amma doğrusu bu 
kusurları ela olmasa, hepsi de 
kıyak aktordurlar. Mınakyan 

efendi sağ olsaydı iftihar ed -
ricli ... Eh ne dersin o kadar ku-

kadı kızında da bulunor-
muş ! .. 

Bu esnada z!l ç.aldı. Son pn -
deyi scyıı;tmeh ~re içeri gir
dik. 

Bu tatlı ermeni ·vesiııi işidin

ce, gayri ihtiyar.i, .kiı:nfc' hitab 
ettiğini anlamak için kafamı çe
virdim. Sesi gibi tatlı bir yüz ... 
50 - 55 lik kranta bir ermeni va
tandıış.. 'Bana hitap ediyor .. 
Hem de "kırk yıllık ahbab sami
:miliğiylc .... t:n-rı ve lıaklşları ba
na, tiyatro, yuni, seyrettiğimiz 

piyes hakkında "bir şeyler., söy 
Jemelr ilı,tiya.eında olt'luğu his
sini verdi. Ben de, bu hoş va
tandaşın bana gösterdiği sıuni

mI tavrı ve yakınlığı y:ı.dır:;;.ır 

görünmedim. Ayni samimilik: -
le mukabelede bulundum. Yal
nız, daha ziyaı:le onu söyletmek 
tarafım iltiuım ettim. Zaten, 
o, hitabına verdiğim iki kelime
lik cevaba pek kulak asmadan. 
söylemek istediklerini söyle
mek ihtiyucıyla sözüne devam 
etti: 

manlı Dram Kumpanyası,, der- &roi Sanay 
ler idi. Mınaky;ı.n efendinin~===========::::; 
kumpanyasında.ki aktörkr de d YURDDA SABAı..:ı 1 

- Doğrusu kıycl< oynorlar ... 
Yalnız .... 

Bu yalnızm altır.dan "bir 
şeyler,, çıkacağı muhakkaktı. 

Sade kulak kesilerek diııleme

ğe hazırlanclun.. Benim bu ha
lim onda bfü<bütün alaka uyan
dırdı. Söze ba~lamasını kolay
laştırmak ister gibi son kelime
sini t"krar cttiJn: 

- E''Ct. yalnız?.. •ı 
- Yalnız, efendim, neden 

bilmem, aktörler şanoda çok ı 

yava..5 konn..<;orl:ır ... önde otu
ranlar için mesele değil, amma, 
arkadakiler i~in çok f ııa. .. Ga
leride, arka localarda, geri 
koltuklarda oturanlar aktörle
rin şanoda koouşluklannı i§İ

doı·lar dersiniz?.. Yüksek ses 
ile söylediklerini e§İdirler ama, 
bazı yerlerde, artörlerin, akt
rislerin ağızlarının kıpırdadı -
ğını duyarlar ise, ne aıa.. Bazı 
kere o kadar alçak ses ile ko
nwıorlar ki, ben, buradan, be
ııinci sıra koltuktıın epeyce eşi
debilmek içlıı boynumu bir ka
rı~ öne uzatoı'Sam var kıyas ey
le ... 

Bir an sustu, gözlcr1 d:;Jdı .... 
Sonra, taze bir Jl<'yceanla tek
rar söze başla.ılı : 

- Siz bize göı e ~nl<' gen~si

niz.. Eski tcatorayı bilmezsi
niz .. YWıud son Z<.rnanlaıına 

yetn;tiniz.. ö-;le aktürl r, öyle ı 
alrtriıiler Yar idi ki ... Şanoda bir 
d anı oyıınni>ğı '" man inuo nm ı 
ti..'ylcri tiken tik~n olurııJu ! ... , 
Bızim =anımızdan ev,·eı da
h!l yamım zenı:atkwkr varıy-ı 
m ... ~.mr.., biz\m yetiştiki{:rirniz 
de delı>ctli zenaatl•iır ;dileı· ... 
Meııel". el.; ıa cahilen1cn "Güliü 
lı el\. !ar, "Atımı;:,, n 1°r Ye 

hep birbirinden üstiinüdü .. Bi- D r 
nemeciyanlar, Benliyanlar, A
lek.sanyanlar, Baltazarlar, Ar
manaklar, Şahinyanlar .. Mınal:

yau teatorasmdan yı;ti~cn Ol.
sen Şahinyan son zamanlara 
kadar Naşid bey kumpanyasın
da oynordu ... Şimdi meydanda 1 
yok, bilmem nerededir. Çok kı
yak aktördür. Bir glin N:ışid. 

Beyin .kumpanyasında Anna
nalda beraber bir "1.;: ı rmızı ke
di meyhanesi,, oynuorlardı, hi~ 
unutmam, heyecandan kendim
den geçmişim! ... Bunlar Mınak
yanın repertuarıdır.. "Kırmızı 

Kedi Meyhanesi,, "Balmumcu
lar,, "Ekmekçi Kadın,, "İk.i Ah
bab Çavuşlar,, "Fanfan - Klo
dinc,, '~Pnçavrn.cı Mortimer., 
"Sefiller,, "Monte Kristo., uBir 

Fakir Dclikanlınııı Hikayes 
"Hakiki nedamet., ... Ve .. daha 
bunlar gibi nice piyesler ki her 
biri beli perde, yedi perde, dokuz 
perde .... Baştan ~amma kadıu· 

hep tüyler ürperten dramlar .. 
Mınakyan efendi biı· ''Balmum
cu., oynardı .. Dokuz peı·de bir 
Balmumucu.. Koca teatorada 
kimde can kalırdı.. Herkes, e
vinden cenaze çıkmış gibi hön
gür höngür ağlar idi. Mın"1;

yan efendi en ziyade " 1azlfım,,, 
rollere çıkarıdı. Aleksanyaıı 

efendi ise "Tiran, .oynardı. 

lzmitte spor hal'e!<etleri 

"Dr.am;, da zalim, cani rolü 
yapanlara teatoracılar "Tiran., 
deorlar bilirsiniz! Aman Alla
hnn, Aleksanyaıı efendiye Jıalk 
öyle kızardı ki sorm'lyııı .. Sa.iı

neye neler atmazlı:rdı neler .. E!-1 
}erinden gcl;;e tabanca ~ıkmal: 

islulenli. lfottii, bazı !:.ere, 
dörnıck, yahucl belki de bıçat-
laııı:ı.l: irin kös;e bn . .,lnrmdn A-
1~1'.S•'n:tnn efendinin yolurıu bek
lcıler imi. ! ... B.ilicrrnnıız, bu o 
nun, ne yaman bir al:tür oldu~u-
mcy~ana. koycor değil mi? Er. 
l~J ı liaııı?: r,r>?'C.'<1°n ac_:1I1n1f.:t1? 

1zmit: Kocclide lig ma~larııın 
bu hafta ba.:J,anmış ,.e ayni gün 
ele 41 atletin iştirakile GOO met
relik Çulcurova kır ko~usu yapıi
mıştır. Birinciliği İbrahim Ba) -
ss.J, ikinciliği Kemal Atilla, üçfü,. 
cüliiğü Mu;,;lafr P.chnıiıı k«zar.
rıuf}ln rdır. 

Denizlide por 
Denizli: Diın burada 1!J atle

tin iştirakile kü~ük!cr arn=da 
3.000 büyükler araruıda 6.000 
met.relik kır koşuları kalabalık 
bir seyirci kütlesi önünde nıu\'af 
fakiyetle yapılmıştJr. 

Bölge lig maçlarına deY• m 
olunmaktadır. 

Askere kışlık hediyesi 
Ankara, - Askeı·k:rimize y;:.

pılınakta o!an bfJıjl hodiy tc
berrnatına ıfair bugün aldığ:ı -
mız tel:;ra.flar, Düzce Jra;oa.51 
halkının .815 parça muhtelif c~
ya ve yine ayni .m:ı.k.~ sarf e
dilmek üzere 805 J;ra teberrıi 
eyk.J.ikleılni, Tokat halkının bin 
J O!l parça, Erbaı;. kazası halkımı 
da 2.138 ııar~a eş) \'ermiş o! 
duklarını bildirmektedir. Ek" -
kiı t'de ·oo çift yün çorap ile S5 
çift muhteı;ı eşya tııbeıTü edil
miş, Ürgüp lıalkı da 1.764 parı,a 
yünlü eşya vermişlerdir. 

Jl.nıt kabir inşaatı 
Anl'ara (Husuııl) - Anıd 

kabrin yapılacağı Rasıd tepede 
tesviyei tiirabiye işine ba>,lan
mıştır. 

Projeye göre, bu \.epenin 
muhtelif yerleı·ınde a.sfalt yollar 
geçecek ve bu yolların et.rafı a
ğaçlandırılacaktır. 

Bu abidenin büyük lnymeti 
h::ılz olması dalayısile dünyada
ki bütün san'atkb·ların fikirle
r.inde!l irtifudc cılunacaJ, ,~e bun
lar memleketimize r.ağ1rılacal,
larilır. 

Paıi.in\n kı:.rduğu koı:nisyc.ı 
ber türlü talmik imkanları ele'~ 
etmek icin fızarıı1 gayreti mr
frtmei<tcdir. Ayni ltoıni"yon 
uiı ne~< arsuılu~al sı:.n::.t te~uı · 
J<iüleril•J tcmr.sa deyam etmek· 
teclir 

d 

1 
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Yuna istana 
karşı İtaly n 

suikasti 
( Bı. ,makaleden de a m) 

Jtet uçurumuna yuvarlandıkla 
nnı ve ceza la rını bulduklarını 
okuyucıılaruııa göst<'rmck için, 
Yunan Bey,ız l"itabıııı kısa bir 
makale ll<'risi halinde bu siıtun
larda hülasa (•deceğim. 

İtalya 10 Haziran 1940 ta ri· 
hinde harbe ~tirak ettiği za
man, Mu .. solıni öğleden sonra 
•aat altıda bır nutuk irad etını~ 
ve bitaraf d(•vletler hakkında şu 
sözleri söylemişti: 

"hviçre, Yugo8lavya, Yunll
ni$tan, Türkiye ve Mısır sözleri
mi kaydetı;inleJ'. Bu sözlerin file 
Çıkıp ~ıkmaması kendilerine, 
münhasır-<1n kendilt-rıne bağlı
dır. ,, 

~Iııssolininin bu kadar mutan
tan surctt,, uld ğı taahhıid , işo. 
ret ettiği sözler ise şunlardı 

"Rat'i HıırNte beyan ve iliııı 
ederim ki İtalya deni:ı;de ve ka
rada kendi•iyle hemhudut! olan 
kaviınlerdeıı hie birini mlicade
l<•yc silrükl<'mek tasavvurunda 
değildir. " 

. İlk riyakarlık bu ilk teminat 
ıle başlıyordu. Çünkü Mussoliııi 
hemhudud dc\·letleri harbe .. 
rüid . •· . ' SU· 

eınıye.:egını temin ederken, 
bır el ıle V<' rdi;; . . ' . • . ,.,ını, uıgc·r el ıle 
ger~ almak i•·ın kapı yapmaktan 
gcrı kalmıyordu. Bu t . t 

· ına uı 
tahakkuk etmesi hemhudııd 
devletlerin takib edecekleri hattı 
h~reketP baii;lı olnıak sartını b t•• • . 
.~ ~n ac;ıklıgı ve kat'iyetile ilerı 

suruyordu. Görülüyordu ki. 
ltalya n" . . , zaman canı rnter;;e bu 

To ruğu ı 
ingiliz 
topları 

dövüyor 
(Baı tarafı 1 inci sayfada) 

nin pek mukavem t görmeksizin 
Tobruk üzerınde devriye uçuş
ları yaptıkları bildirilmektedır. 
Banliyada eldt' edilen ganaim 
Kahire, 12 ( a.a.) - Bardia.

da mühim miktarda yiyecek bu
lunduğu öğrenilmiçtir. 
Ayrıca garb çölündeki hare

kat ba.şlıyalıdanberi alınan esir
ler miktarı O.ıJOO e baliğ oldu
ğu bildirilmektedir. Baııliada 
alınan harb ı;anaimi arasında 
600 top, 300.000 öbUs, 600 mit
ralyöz, 11 m i.l y<m kurHun var . -, 
dır. 

Londra, 12 ( a.a. - Müsta
kil Bel~ika ııJanHının bildirdi~
ne göre Belçika müstemlekat 
nazırı, Belçika Kongosu kıtaJa
rının ya.kında Afrikadaki hare- 1 
kata i.ştira.k edeceklerini beyan 
etmiştir. • 
G,.-..,.j~·ıuti hii)iik bir ordu ile 

ı...,kliyor 

Kahire 12 ( a.a. l - Libyanın 
garbindc 'halı hazırda Graziani- · 
nin kumandası allında büyük bir 
ordunun bıtlunduğu öğrenilmis 
ise de "'ayri resmi haberlere gö
re bu ;rdu T<>bruku niüdafaa 
etmiyecekür. 

Captown. 12 ıa..a.) - Başve
kil B. Rmuts sün eöy!e<l!ği . biri 
nutukta ezcümle •lemıştır kı: 

l!l"ll )'llının ROnuna kadar 
Afrikada lli~bir İtalyan kalmı -

1 
yacaktır. Cenub Afrikasının de
ruhte ettiği vazife budur ve bu 
vazifeyi ıfa icin bütün kaynak
larımı.ı kullanacağız. 

---.. --. 

mu
n eti ce

n i k bin 

devletlerden birine hiicum ede
bılecekti. Mazeret olarak ,ıa. 

0 
devletin haltı hareketi böyle bir. 
~.cavüzü zaruri hale 80ktugunu · 

soylcmesi kiıfi gelecekti. Nasıl Roosevelti n 
ki ilk günler-len itibaren Yuna-

.. 
nistana karşı böyle bir mcsll'k messili 
tut~uştur. Yunan Beyaz Kita-, 
hında neşredilen vesikalar bu 
hu~ la.i". li'Ülolıc 6 <,t. U.1 ~u ,. ..., • den 

İtalya harbe girdikten h t'-

ınen bir hafta sonra, yani 1~ ha- Londrada Lort Hali
~;r~n °1940 •la ilk İtalyan şikaye-' 
c· aşbyor. o sabah, ltalya hari- faks ve Churchil ile 
ıye nazırı Vtki!i Romadaki Yu- temaslara başladı. ~an ııefirini alelacele ca"ırarak, 
ır. takını İngiliz lıarb "'gemile . 

rının o· . 
. trıd Adasnıda 24 saatten 
•azla kaldıklarından Rikiı.yct l'<:I" 

~o.r. Sefir keyfiyet) .Yunan h~: 
ıcıyesıne Yazıyor, Halbuk . 

rıd Adasına hic bir tngili ı Gı
si ug· 7. gemı· 

ramamıştır ki fa~a k 
1 kalınad - ' a ıp 

.,. . ıgı ln~vzuu bahsôlabilsu· ı 
•anı bu ·k· · 
'ızd ı· ı ayeL tamamiyle ao;ıl
' ır. talva h · · 
t k . • .ırıcıyesi bıı kat"i 
,: _zıh karşısında söyleyecçk bir 
' } bulaınıyarak ltal 
'el · · Yan tayya. 
' erııun yaptıkları keşifler neti-
:sındkle ~u &ikiıy<'tin vukua gel-

1~ 0 ugunu bıldiri • T 
rctilere "hta )or. ayya-

. ı ratta bul 1 -
söyleniyor ve ' unu acagı 
dikler· l:unanlıların ver

ı dostluk tcıninatn1dan 
dulayı mcınnunıyet beyan ol 
nuyor. u-

lştc İtalya y 
İtalyanın har - . unan harbi, 
k . ·· be gırnıesinden 6 ,,_ 
ız gun sonra böyle 

uydurma bir hah . l.amaıuen 
b •~--- ane ıle bılkunc a ~u.uı oluyordu. Bundan 
ra artık şikayetler, bahan:~n
tehdidler, telkinler muttasıl :: 
vam elnıişur. e 

Büııeyin Calı.id YAL('IN 

Almanya yeni bir 
taarruz dersi 
hazırlıyormuş 

.. (Baş tıır~fı 1 lnei sa~'fada) 
bı gazeleciıcrin bir toplaııtısın. 
da, gazete muhabirlerine ~e-
leceıc Alınan b 

!erle haber taarruzunu su söz 
vermıştır: 

Ne zaın . 
mi o aıı, ne de tarıh zikret-

aky ~- Fakat şunu kati ola
r 80" •eyeYim ki 
ni bir taamı.. ' ".'lnıanya Y"· 

derai ve Alnı 
kUVVetJerinin )'elli bi,. tezahür~~ 
nü hazırlıyor. Öyle bit- d u: 
b hi ki ers ki 

unu Ç mse unutrnıYacaktı r. 
artn 

&9-Y8dakl askt>ri na.kliyat 
Ahııan hududu, 12 (a.a.i -

Afi: Bobeınya himaye idareai 
toprakJan dahilinde a.;ker ve 
tnalzeoıe eevkiyatının kesafet 
ı>eyda ettiği öğnmilmektedir. 

Londra, 12 (a.a:J - B. Rov; 
oeveltin lngilteredeki hususı 
mümessili B. Hoptins evvelKı 
o-ün Halifaks ile uzun bir gö -
~üsme yaptıktan 'onra öğle 
yemeğini B. Churchill ile yemı.\l 
ve yemekten şonr~ ke".dis.ıyle 
bir saatten fuJa goruşmuştur. 

B Hopkin gazetecilerle yap
tığı mülakatta harbin ne kadar 
süreceği lrakkında bey":nattıı 
bulunmaktan imtina etmış fa- ı 
kat kimın kazanacağı ha_!<kında 1 
iyi bir fikrı olup olmadıgı ha.k-, 
kındaki suale ~u cevabı vermıŞ-j 
tir: . 1 

En:t fikrim var. Bu harbın 1 

neticesi hakkında hic;bir endi · ı 
•em yoktur. .. . . 

Buradaki vazifem muhımdırı 
ve yapılacak çok .!~im v":r. Roo-ı 
seveltin sahsi mumı>ssılı sıfa -

1 tiyle Churchill \'t' diğe!· hük~ : , 
met azası ıh:' ten1aı-; üU.erek ikı 1 

memleketi karşılık!! ularıık. ;ıla- ı 
kadar edr-n roe~~h~l~ri gı ~ru~~ -
ceğim. 

Hopkins. Amerikan istihsa 
!atının 1941 de ve 19-l2 nihaye
tinde zirve nokta~ına varacağını 
hildinniştir. Amcr:ka istihsala
tının taci!i hiç şüphesiz hem aut 
neticeler, hem de sonradan mü
,es~ir olacak neticrler verecek · 
tir. 

.. Müdaiaayn t.aa!liık eden bü
tun ı<ahalarda veni iblilI$al vası-. 
talan imal cdi)·oruz. Normal o-

1 !arak müdafaamıza lazım olmı
yan şeyler için kullandıı'tımız ma 1 

kinel~r !Jimdi bu müdafaa için i 
ku.llanıla<·aktır. Hilk(ımet ~im -
diden tatbik edilecek çok büyük 
salahiyetlere m:ıliktir. Ve o ko
laylıkla eld,• edebileceğimiz bas-, 
ka sal3.hiyetkı· elde etmekte de 
tcrcddüd etmiyeceğiz.. : 

Hava me)daı1lan ile İngiltere. 
nin diğer mühim harb gayretleri 
merkezlerini ziyaret ediy etıni -
yeceği hakkındaki suale cevap 
veren Hopkins, vaziff?Einin ifası 
için litzım olan her şeyi görmek 
niyetinde olduğunu söylemiş -
tir. 

Pek yakında Churchill'i tek
rar göreceğim gibi . u bir kaç 
hafta içinde bir çok ı<ahsiyet
ler; de göreceğim. 

B. Hopkins vazifrfiinin he
defleri hakkında beyanatta bu
lunmaktan imtina etmi~. İngil
terede iki ay döı-f; hafta kala 
cağı.nı ilil.vo evlemistir 

.L 
, 

Bulg,ar 
Başvekilinin 

nutku 

rnavud luk 
cebhesinde 
kat'i muha

cs., l3rafı 1 inci uyfada) re be baş 1 ad' l 
yanatının harbi bütün dünya -

ya yaymak tehdidini ihtiva ey- (B•ı ta.afı 1 inci .. yfada) 
Jediğini kaydettıkten sonra. bu-ı giden yol üzerinde sevkulceyş 
günkü harbin 19H harbınden ba_kımından bazı mühim İtal-

Bursadaki bu Dünya 
cennetine nasıl gidilir 

tamamen farklı olduğunu, bu yan mevzileri YunanWar tara- - Uludağa hiç çıktınız ım? 
· f t · Çıknıadınızsa Lavsiye ederim: harbin yalnız ne yeni arazı e - fmdan zaptedilmiştir. Reuterın Mulıakkak ki Türkiy<' nin, hatta 

bini, ne hayat saha.lan temini- muhabiri bunu son derece mü· mübalağasız diyebilirim ki dün
ni, ne de yeni pa7.arlar ele geçi- him bir muvaffakıyet olarak te-. vanın cennetidir. 
rilmesUıi istihdaf eylemediğini liı.kki etmektedir. · Bana her tesadüfünde bu ~u
bildirıniş: "Şimıliki harb, ha - Ell•san yolunda ı;e,·kulcenı ali soran bir arkadaşıma şu ce-

d l · · vabı veriyordum. yat memat müca e esıne gırmı~ zaµ~ttilt'r - Hiç cıkmadım ve fırsat dü-
iki dünya arasında ideolojik bir Manastır, 12 (a.a.) - Reuter serse tereddüd ederim. Görme-

1 harbtir . ., demiştir. ajansının Arnavutluk hududun- diğim bir yer hakkında fikrimi 
Başvekil sözlerine söyle de· daki muhabiri bildiriyor: 

1 
söylemek istemem. Olabılır kl 

vam eylemiştir: Dün bütün gün devam eden dünyanın cennetidir. Fakat ben 
Biz de zuhur edebilecek ihti- yağmura rağmen, Yunanlılar, o cennete ayrılmak için mu -

d hakkak sırat köprüsünden geç-malleri ve yeni e.oa.slara iHtina Elbesan istıkametinde Şkumbi mek lazım geldiğini biliyorum. 
eden yeni dünyanın değişiklik · nehri üzerinde bulunan Kuku· Uludağın sırat köprüsü otuz üç 
!erini düsünmek mecburiyetin - şun garbında büyük bir muvaf- 1 kilometrede 2000 m~treye ula-
deyiz. fakıyet elde ederek stratejik şan müthiş yoludur. . 

Bulgar hükiımeti evvelce ta- bir nokta olan Garva.niyi işgal Otomobil nereye kadar gıde-
1 bilir. Farzediniz ki yirminci kikib ettıği ve semerelcriıti ver - etmişlerdir. İtalyanlar şima lometresine sizi ı ahatca ııla,5tı-

mis olan siyasetı ayni sebatla bölgesinin bu kısmında bütün rıyor: Ya ondan sonra? Üç mct
inkişaf ettirmeğe devam edP· gün şiddetli topçu ateşi açmış, re kalınlığında bir kar tabakası 
cektir. Hükumet bu ~emerelere Yunanlılar da buna mukanı,le üstünde on he; kilomdrenin ne 
yenilerini ilave etmek ümidinde· , etmi~lerdir. demek olduğunu dfoüinmek bile 
dir. Bulgar milleti li;tikbalde de Mcskopolis bölgesinde Yu • beni korkutuyor. Kayak d~m-

len o netameli oyuıll'ağı kııllanan'aılesine sadık kalarak haya- nanlılar Opari köyünü i~gal ey- mak her halde cambazlık ne\ in-
ti menfaatlerinin müdafaası için i !emişlerdir. den bir hüner olacak. Umumi · 
icabeden bütün gayretleri ya- Yunanlılar tarafından en son yetle soğuktan ve kardan nefr~t 
pacaktır. i ·gal edilen Line Arnavutluk- ederim. Bursa.nın sıcak ve her 

Başvekil Bulgar dış siyaseti· tan 68 askeri, 20 de adi kamyon derdi bıtak gibi kesı:n kaplıca
ları varken çıkmakta, dipleri nin re\uyonist olduğunu ve gelmis.tir. bol 
~isler içinde kay an. uçu-

YAZAN: 

ABBAS 
1 Parmaksızoğlu 

palas otelinin salonlarında yedi 
kişiyiz. Bizi Uludağa götüı'("Cel( 
olan rehberlerimizi bekliyoruz. 
En az giyinmiş olanımızın üze
rinde iki yün fanila, iki süveter 
ve ayağında 3 çift kalın ve be
yaz vü.n çorap var. Otobüsün 
bizi ancak yolun yirminci ki~o
melre,;ine kadar götürcbilecegı-
11 i ve dağda kar yağdığını duğ · 
cılık kulübü katibi umumi>i 
Musa Alaş müjdeledı( !) 

Otelin hol ünde kalın fok ayak 
kabılarını giydik. Ayaklarımızı 
ytımıL~ak haJılar üzerinde bile J 

gü~lüklt kaldırıyor, içimi7.de 
tehlikeli ve meçhul bir yolculu-! 
jia cıkanların heyecanını hisse- ı 
diyor. Otobüsde, bizımle se.y:ıh ~.t , 
edecek olan iki bayanı gorunce ı 
bıraz rahatladık. Çok tehlikeli J 

addı>ttiğiıniz bu seyahat,• pilr-. 
nese lıa7.ırlana.n bu hafiı ,.e na
hif bavanların ününde korku \'P 

teı ~'<ld
0

üdümüzdeıı utandık. 
böyle kalacağını kayt ve Cuma günü ttalyanlar tara- rum kenarlarında heyer.an için-
işaret ettikten sonra Bulgar fından kanlı bir şekilde bastın- de dolaşmakta ne mana var. Bu Otobüs Uludağın ;vicaclı Ye-1 
milletinin Nöyi muahedesi hak· lan isyana iştirak ctmi~ olan Ar hem de biraz sıhhat ıncselecı. dik yolunda yükseldikce altı
sızlıklarııu hiçbir za11ıan anla· navutlann ekserisi dağlara illi· !rtüaın kalbe tesirini biliyoru;ı1. n11zda "Bursa bir cenn~ttir., di
mıyacağını ve unutmıyacağını ca ve bunların akrabaları ile 1- · Malum ya tansiyon meselesi. yenlere hak verdirecek ınüh~-

Daha gcc;en gün doktor... mel ve renkli bir tablo t(>ressum söylemi~. Bulgar revizy<>nizıni- talyan ordusunun diğer firarile- o, bu uzun -fakat şimdi ke- etmeğe başladı. Bu tablo biz yük 

• • • 

nin Dobl'llca meselesini ltalya ri bunlara iltihak eylemislerdir. mali hicabla itiraf edeyim ki sclerek uzaklaştıkça daha gü • 
ve Almanyanın yardımı ve Ru- Bunların hudud bölgeHinde ce- manasız- ukalalığım karmsındıı 7.elleı;iyol' Ye insana bakm"kl.• 
manyaıun &nlayışı &7B.yesind0 saret ve nufuzu ile tanınmış bir. su~uvor \•e sadece da\"a.Sına doyuJmıyacnk hi~ini ver n hır 
hal imkinı ol i!unu isbat eyle- Arnavudun kumandası altında iııanİnrn bir 7.ıİ.hid edasile: haz \'e ze'"k Yeriyordu. 
nıiş olduğunu kaydeylemi~. Bul- mıihim bir uekun teşkil ettikle-

1 

- Ah bir çıkı;an : !'h bir ~ık- Yolumuzun on b 'şinc.ı kilo 
' san dem\'kle iktifa ediyordu. Ar-

1 
• garı~uı.ıııu .,~...,. - ..ı;- ' "'"" ri bildirilmektedir. kadaşımın dediği oldu. Ben Ulu- metresinde ilk bu ut yıgınının 

Jetlerle olarr• mıiıw.sebetlerinde Arnanıtlukta is~an <la!!n.- c.ıktım. Fakat bunu ne, içine girdik. Şimdi ancak bes 
· · idik ·· metrelik bir rüyet ~ahnmız var-son aylar zarfınd bir deg1si . Atina. 12 (a.a. ı - Şayanı iti- arkadaşımı memnun c mek nP • 

· • riır,1 \~''uıt;.serJ/:"b-ırılenbır ken-kaydedilmediğini ilive ctmı~tir. mat membalardan gelen h~tber- ~e. ,~n.nn .. ,nPrlir;;.,, -n:":o'"ze ~tisibedar. • ı 1 
• · -- nu. ı · ı.ıı ' dimizi Bursayı iirt.en bu ut arın Dahiliy · · :ırc ve münake.- ıo~ a "· · ~ ._,,..... olmak ga_vesile yaptım~ Hııtta üzerinde ve gün "in p"rlak ı şık-

liıl nazırları da di ·er ;,..W.ı.,...,,. !ara karı;ı isyan hareketi ~ittik-' bana o-a;:eteden l:ludaga gıd"· !arı icinde bulduk. Bulı.;tların 
nutuklar söyliyerek beynelmilel çe büyün1ektedir. Dağlara ~e- ceksiıı0dedikleri zaman tehlikeli üzerinde bnlunmanın rııhı tc"· 
vaziyetin bugünkü safhasında kilmis olan asiler mühim bir bulduğum bu vazücdcn yakamı ' rini bilir misiniz? Bu çok baska 

f · t kt d. 1 ya kurtarmak İ''ın ralı~tım. Mu\'af- ruh. ~· Buı~aristarun hakiki men aat kuvvet teşkil e me e ır. s - ' ' bir ha.Jeti ıye .. ır. 
" b" · · fak olamayınca te\'rkkiillc ba- h d k'k !ermin nele>' ol:iui;unu bıldir - nın mühim sebeblchnden ırının k Uludağ yolunda er a ı a 

. şımı eğdim ve yola ("! tıın. . k a· . ceken mi~lerdir. açlık olduğu wylenmektedir. • • • drğı Pil ve SİZi ~n '"ıne 
--ıoo•- Filhakika son zamanlarda hal- 1.-~S~a~b~a~h~ı~n~sa~a.'.:.'' .:.y'..:c<l:::::.'.i.:si:.:n:,l::_~Ç'..::ii:.:k~-b-::i~r:-m_a_n_za_r_a __ bo_ı1_u_gu-;'~·ar;--._ş_u_ra_y_a 

A • k yanlar Arnavut askerl~rinin ia- M 
.. "'"\. m er 1 an şesine dikkat etmemeğ· b&.sla- Londra dün ı Almanya aca-
m il I etinin mışla~~liz tanarelerinin ' "dd ti j ristanı ilhaka 

hücumlan gece şı e e 
hassas iyeti Atina 12 (a.a.J - x'wlanir.- ı d hazırlanıyormuş ~ tandakı 'İngiliz h:l\·a kU\'\"etleri- bomba an } 

c ea, tarafı 1 incide) njn umumi karargahı tarafında?ı 
Sabık maliye müsteşarı B. nc,sredilen teb:iğ. ---<>-

Deanche8on, B. Hitlerle sulh Fena hava Hartlanna rağme~ İt l l bir torpi-
müzakeresi yapılamıyacağı v_e İngiliz bombardıman ta~.yarel~rı a yan arı~ . 
Amerika ıcin, Alınanyanııı mag- 11 kanunusanıde, bır g;uı ev, el do ınuhrıbı bath 

----?·--
IUbiyetinin. esas olduğu. te_zini Yunanlıların ıı;gal ettıgı Klısıı
müdafaa ederek demıstır kı: . radan çekilmekte olan İtalyan 

Bu neticeye varmak Amerı- lntaatına, motörlü nakliye kol - Lomlra. 12 (a.a.) - Hava ve 
k,m siyn<etinin teme•! ta~ı ol - !arına ve tanklarıııa hücum et: dahill emniyet nezaretlerinin 

mı.st·ır. Atılan bomba!ar"ı 1'epsı mrılıdır. · T müsterek tebliği: P.. Dcanachl>x<>n\ın bu beya- hedeflerine isabet etnıi~tır. · ay- b 
- · l·men üslerine Dü::;man tayvarelt!-ri u gece, natı Hiddetle alkrnhnmıştır. ya. e!··r;m ız. sn ı . o . 

Bu., nutka cevab veren "harb dörunü•le_r_tlır_. ••- Londra üzerine taarruz etmı~ -
etmemek., komitesi reisi B. Mar !erdir. Hücu!Tllar hava karar· 
shall, B. Hitlerin mağh'.ıbiyeti · ı R dıktan biraz sonra başlamış ve 
nin Amerika için ~sa~h bır me-ı 0 men üç saal kadar HÜrmü:;tür. Yük· 
sele te:;kil •·tmedıgını ıddıa et•' sek infil:.'.ık bombaları bazı ha-
nl~e ''nlısınışsa .. da b_ cyana. tın.'1 0 r d u· S U n d Q B . k 

•es ~ , l sarlara sebeb olmuştur. ır mı . itiraz edılr.ıi~. sozlerı kesı m1" 
ve nutku yıılıalarla karııılanmı$· ı tar ölii ve yaralı vardı~. Yan· 
tır. lçtimaa riy~sct .c?cn ı;ah : • f / k gın bombalarının ~ıkardıgı yan-
siyet nizamı (t'>'İS IÇIO celseyı l f Q Q S lZ l uın)ar si:r::rtle sbnuürulmüstÜr. 
bir kac defa tatil mechurıyetın- ~ Lomlranın muhtelif bölgeıeri-
de kalmıştır. · le İngı.lterenin cenubunda ve do-Uareket•• g<X"iril<l('i'k fo;ı B • k k ı 

'fahrilınfan 1 r ç·o as e r e r ğu - cenub:.ııı<la bazı yerlere de 
d bomb:ılar di. ,nıüştür. Bu bom-Ne,·york, 12 (a.a l - H~ son h hk~ l 

motör kumpanyası. Dt>troıt C!- apse ma um balardan J>ekazı İlass.ra f'ebel 
varında bir tophaneyi işletm~I( olmu•,tnr. Bir kiRi olmi1ı;tür. 
üzere Amerika hahrıyeı;ıl_e e d "ı I d ,- , e f \ uıı:rn tt>blii'.,i 

kanın inı;ası l'ı milyon dolars. Atina, 12 (a.a.l - Dün a · 
bir · mukav('le yapmıstır. Fabrı- k 1 

çıkacaktır. · 'şanı neşrcdikıı 77 nur.· aralı res-
--•••-- , ihrailde halka görülme-. mı tebliğ: ı 

H ·· f d • f 1t: Mahdud mikyast:ı ffi(•\·zii te· \ ur rans1z enız miş zulüm yapı ıyormu ... i mizleıne harekatı vukıı buldu.· 

kuvvetleri faaliyette ıoo esir ve mebzul miktarda ga-. 
Londra, 12 (a.a.) _ Hür Bükreş, 12 Ca.a.) - Reuter: nimet ele geçirclik. Bu. ganımetJ 

Bir çok asker, itaatsizlikten do- arasında 1 mılimetrehk 1~ ha-
• Fransız deniz kuvvetlerinin ku- k van topu. bir çok mitraJyoz ve 
mandanı amiral Muselier dün layı üç seneden beş seneye a- otomatik tüfek ,·ardıi". 
söylediği bir nutukta halihazır_- da hapse mahkum edilmiştir · İtalyan tebliği 

lbrail polis müdürü, "Halka 
da 80 hür Fransız ticaret genu- • ltalvada l;ir mahal, 12 (a. 

d 1 tı - e görülmemiş ıulüm., yaptıgın - , • 
sinin denizlerde o aş gını V a.) _ İtal.van orduları umumı 

enizd ki ha dan dolayı başvekil general An-
30 harb gemisinin d e - ım· kar~rvahının 219 numaralı teb-• ....,....: .. 1 • "' tonesco tarafından azledi u;- - " rekata iştirak e.....,- soy emı.,.. !iği: 

tir • +-ir 

Londra, 12 (a.a.) - Rcynold~ 
New~ gazet.esinın dipkımatık 

muharriri, Alman genel kurma
yından albay Hertzogun , Maca · 

rı~tan kun·etlerinin sekrb<?rli · 
<-;.ine neza:ret ,~e 1Iacari:;.;;truıın ,, 
Almanya tarafından ilhak edil

mesine muarız bulı.;ıı;oı Macar 
suhaylannın Macar ordusundan 

tecridini talch etmek üzere, Hit
ler tarafından gönderildiğini 

tahmin etmektedir. 

Almanyanın istikbalde Maca
risbnı, Sovyetler Birliğin<• kar

sı bir kal~ olarak lrnllanmak is
tediği söylerunektedir . 

Arnarnt!ukta d Uşman on bi
rincı ordu cebhesinde mütea.d· 
did taarruzlarda bıılunmustur . 

• hıkabil taarruzlarınıız netice
sinde dü m:ın oldukça büyük 
zayiı.ta uğramıştır. 1 

ıo İkıncikıl.nunda fecir vak-1 
ti Sıcilya kanalında de\•riye ge- . 
Zt'n iki torpidodan mürekkeb bir 
kuvvetimiz birc;ok deniz üstü 

gemilerinden müre~~eb ~~'."' 1 
bir düşman teşekkülu gormuş

tüı-. !ki torpidomuz azimle te- 1 

şekkülün merkezine hücum ede j 
rek bir kruvazöre iki torpil isa
bet ettirmeğe muvaffak olmuş-
!ardır. 

Denize dökülenleri kurtarmak 
için diğer bir torpido derhal mu
harebe yerine gitmiştir. 

bakınız kesif bulut silsileleri a.ı. 
tı nmia dağda sürünerek rü.z -
garın tesirile her saniye '!ekil 
değiştirerek kayıyorlar. Biraıı 
saifrnızda gittikÇe yükselen ~ 
silsilelerinin karlı 7..İrveleri var
dır ve hemen önünür:e coşkun 
bir dere güneş içinde beyaz kö
püklerini parlatarak ve gürül • 
diyerek aMğıya dökülmekte
dir. 

Artık hi~ korku ve tereddü
dümüz kalmadı. Yükseldikço 
sanki hava ısınıyor. Üzenmı:v 
deki süveterlerimizi birer birer 
\"e Bursalı rehberlerimizin hay
retleri içinde çıkany0Ml7. Her 
süveter çıkarışınıızda altından 
bir diğcrinın belirdiğini görünce 
kahkahayı vasıyorlar. 

Yolun yinniuci kilomdresin
de Karabelende otobüsden in
dik. Burada artık gördüğümüx 
sey, gözünüzün alabildiğine ka
dar bembeyaz ve rüzgarla gayet 
muntazam taranmış kardır. 

Artık buradan sonra. on üç ki
lometre kayaklarla. yürüm»mıx 
lazımdır. Kayak takmak ve bo. 
acayip aletlerle yürümek ve 
bilhassa iki metrelik bir kar ta.
bakası üzerinde mütemauıyen 
yokuş çıkmak tahmınimizden de 
müşkül oldu. Ya"8>,; yavaş ve 
bin itina ve müşkülat içinde a
ııım atıyor ve biraz çıkıyorsu • 
sunuz. Bir fın bir tek yanlış 
hareketiniz, kar talıakaa.ınuı bi
raz daha kaygan olu.şu, sizi der
ha J ilk hareket noktanıza ıa.de 
ediyor. . 

Ve yalnız bu kadarla kal mı · 
yorsunuz. Yumuşak karların içi 
İ:ıe kayıı.klarınız, bir tarafda ve 
siz bir tarafda gömülliyorsunuz. 
\' e derhal ..ağmız<lan solunuz. 
dan Bursalı dağcı rehberlerimi2 
bir kahkaha tufanı içinde koşu
l'uyorlar. Karga tulnmba ka.ldı
!11l~c · · lıyor. Nihayet bir tiı. 
geldi ki bu işin böyle yürüye
ıtıiyeceğinı anladık ve kayakla -
nm:zı ayaklarıınızdan omuzu
muza naklettik ve tırmanmağa 
başladık. 

Artık kayaklı rehberldrimizle 
yarı~ edebiliyorduk . 

Elbi'e ve ayakkabılarımıza 
ilfı,·e olunan kaya.klarırt ağırlı -
ğına rağmen dik yamaçlardan 
tırmanıvor, uçurumlann kenar
la ımdaı°ı aşağılara fütursuzca 
bakarak ne~e ve zevk içinde 
yürüyorduk. 

(Yanımda yürüyen dağcılık 
kulüp heyeti idare azasından 
Bay FaT.II. dik bir yamacı çık -
tıktan sonra: 

- İşte Kirazlı yayla dedi. 
Artık Uludağa yalnız dokuz k-i 
lometremiz kaldı. Bura.da bı?.i 
r.efis bir öğle yemeği bekliyor. 
Bursacla yem 0 k yiyeli henüz iki 
saat olmu~tu. Buna rağmen aç
lıktan rııidemin burkulduğunu 
hissettim. 

On dakika . onra Kirazlı yay
la kayak evinde dumanı tüten 
nefis bir faHulyeyi iştiha ile 
kaşıklıyor ve bir an evvel yola 
çıkarak Uludağın bulutlarla Ör· 
tülü karlı zirwsi ~teğinde ku
rulan Uludağ oteline kavu~.na~ 
ıevki ile sabırs1zlanıyorduk . 

Kafilemiz dokuz kilomctre!il< 
karlı ve sarp yolu biçe sa)'lyor
du. YolumuZHJl ikinci kı~ında, 
biraz daha alıo;mıs oldugumU2' 
kayaklarımı~ tekrar tak~ık. B•ı 
$(•for do.ha arıza.Bız ve duz yol
da eskisine ııa~'llran daha /..Y> -
lav!ıl<la \iİrüyebiliyorduk. 
·Karın ·irtifaı gittilrc:c yükse -

liyprdu. Ç'.am ağaçlar:~~ _bazı
larının valnız u fan gorUnuyor
dıı. YoıZıa otelden Bursaya ~nen 
kafilc·lere rırnlı~·"~uk: As:ıgıya 
do,;.ı-u yıldırım gibı ınıyorlar ve 
va~ımlzda.n sürtünerek g l?çer -
İ<e.n "kayak aydın kayak aydın .. 
-diye bW selamlıyorlardı. Onlar 
neşe ile cevap vedyorduk: 

- - Ka.yak aydın! Kayak ay-
dın.. . ·' 

Önümüzde yükselen son zırve
vi de tırmandık. !~te o 7.aman 
Uludağın dunıanlı ve Pisli yük
sek şahikası gözümüzün ön~
de bütün haşmetile teressum 
etli. 
Uludağ oteli, zirvenin al~n

da bütün konforilc bizi bekti 
yordu. __ , __ ;u... 

Ablıao; pgr,....__,,.,u 



l!layt'a t • 

Lig maçları 

hararetli oldu 
(Baş wro/ı lı föıdide) 

leye tehlike olabilecek akınları
na vesile oluyordu. Oyunda e
aaslı bir kemmiyet tesis eden 
BeşiktaşlılaT bir türlü gol çıka.. 
ramıyorlar. 

Bu vaziyete sinirleniyorlar. 
Çok hesapsız vuruşlarla kolay
'ılıla sayı kazana bilecekleri po
<itionlan heba ediyorlardı. 

Beykoz kaleci.ıi ~ok güzel oy
nuyor. Ara sıra Sarı Siyah ka
leyi tutan toplan da soğuk kan
lılıkla topluyordu. Devre Besık
t.a.şın netice venniyen akınlarıle 
,::ec;erl<en otuz be.oiııci daki'<ada 
';lükrü topu sürerek ceza sahaı;ı
na kadar girdi. Beykoz kak'tiın<' ı 
~önderdiği sıkı şütü Beykoz 
tıelti SaliilıaJdin elle karşıladı. 
Pena.ltıyı ~eken Y R vuz da Bc
ilrta.şa galibıyet golünü ka.zaı'
hrdı. 

Ve- devr<.' Siyah Bf.yazlıların 
ıneak penaltı ile kazandıkları 
tek golle 1 - O :lt>hlerim· netice
lendi. 

ikinci Jevn:nin ilk beş daki-ı 
kasında Beşiktaıı kalesini ~ık 
"1k ziyaret eden &ykozlular 
forvetlerinin aceleleri yüziinden~ 
beraberliğe kavuşamadılar. 

Bu beş dakikadan sonra ha
kimiyeti ellerine alan Siyah 
Beyazlılar Beykoz kaleı;ini fiık 
bir çember içine aldılar. Fakat 
bir türlü gol çıkaramıyorlardı. 

Beykoz defansı çok canlı oy
nuyordu. Nihayet devrenin yir
mi beşinci dakikasında sağdan 
Şükrünün ortaladığı topu Hakkı 
ikinci defa Beykoz kalesine sok
tu. Bu gol Beşiktru;Warı hızlan
dırdı. Galibiyeti garantiliyen 
<:;iyah Beyazlılar büı<bütiin Bey
kaG kalesini zarlamaya başladı
!~-. Ve Ş<.'ref vasıtasile otuz se
kizinci dakikada kazandıkları 

yı ile sahadan 3 - O galıb ay
nldılar. 

Hakem Feridun Kılı~ yerinde 
müdahalelerle oyunda serthğ~ 
meydan vermedi. 

Ferıe r Sfo<I ı: 

Birinci maç lstanbulspoı h 
Beyoğ1uspor arasında id •. 

Emlak ve Eytam Bankasından 
mukadder 

menhası kıymeti 

Eua No. • S E M T 1 Cif'lai M2. L. K. 

Temin:1tı 

L. K. 

190 

21~ 

216 

•92 

•93 

496 

4Q7 

•99 

1490 

1547 

1743 

1747 

2281 

2569 

2764 

lsaanbui, C«ı;:elköy kaldtrllll Btıc 

yolu sollaiı l'io. Mli:i 2.21 

7811 111.- 23.40 

yeıu •a 
1ı:ıla nbul, Kandillide mez<1 rlılı:: Tarla 46150.50 1000,- 200:-

sokak. No. egkl 26 
Jffianbul Kandillide mez~rlık Tarla • 6479J.06 1400.- 280. 

iiokak No. eski 27 
Jt.tanbul, Ku7.guncuk bahriye Arııa 
dogrôııme1cı ı.ok.ak No. e~k ı 1 

yeni 35/1 
1-.tanbul, Kuz~urcu k, df"li ~o" Arsa 
ay~ıı.ma f;ıkmazı sok )k No. ~-

k i ~\. yeni 22 
istdnbul, Kuzguncuk. 
K.ı lfn wkak No. e.:k i 

itotr ... •1 A a 
4, )· ı.: ni 

2/1 
i. · anbul, Beylerbeyi, b<.•st<Jr.,, ı Tarla 
h~ı H. .'\.bd u llail ~ .. ~ı n h:.ıtr\-..:i 

+· ııık. azi1.iye y('ni arabacılat' 

ı;okök No. ('etki 'i, Jcni 17/1~ 
htanbul, Bfı.yıert:ıeyi , bo::-taıu.: ı.- Tarla 
ba , Abdullahilf!a mahalle:-ı, 

J '. ı Ömer ~r'"-nd :, i" ta \' rl1:Z. No. 
tıs k ı 5 )'{'flİ 7 
ı st.-ınbul, BE-ylc-rbeyL bost~ıncı Tarla 
ı,.,';;I, AbduHcıh:ı~n ıl-u ı hallesi, 

R;ı~iınaga sokak No. c~ki 6, 

ytni, 4. 

tıııtanbul, Ç~ıH~lköy, ka.ldı

llln}olu ookilk Nv. 37. 
1. hınbu1, Tar~byn, KolÇlyari 
ı;ok . k So. eskı 104 1 yenı 92 

tc.ıj 84 -

Tarla 

Ev 

86.17 34.-

229.80 

28.?2 {.-

h30U 1430.UO 

3097 310.-

178711 35i.-

8~b~O 48 3677. -

ao ıso.-

İstanbul, ÇengelkOy, eski Bc-
1<.~ rcleresi Y<'.Di ÇQkaldağı o
kak 1'\v. e5ki 4. ye11i 5. 

Ko~t.du b~ıgın c l.;d o-.~11• 11.,. 

9/108 h L"" :ıı86 79.-

1w:tarı bul, Bo'.'f'ar ıküy, c~ki Ko- Dukknn 
rtH'.ldrti·~ i yf'ni He:k ını ;ıta o-
k. n No. eski 51 yeni 53,!>.'l 

10~.-

, .,,.tanbul, Yeniküy, Ayanikola B<.ıht;~lı C\. Vti .25 

1ı1!llırtll~i D<ı rbhane sokak 

47ti.-

1\v. eEki 9, y<..·rıi 53 

t !anbul, Beyk ••z, Ku\·aklıdc- Ev ve duk - ~unaını 
re c ıddt'Si No. 0 , k i 73.75. yo- kimm 2/ 3 hi.<. 81.58 285.

ni 6l,63 
J nhul, Yeniköy, Ayanil--')} ;1 Ars. 68.- 68.-

ükak No. eo:kı 13. yeni 17 
J.stanbul, Sarıyer, Büyükdcrt> İki aı ;ının 
l'addesi No. c ·k i 19, 21 , 23, :!5 4/16 hıss. 344.70 259.-

yeni 34, 36, 38 

6.80 

9.20 

1.20 

28ü.12 

62.-

71.40 

735.40 

30.-

15.80 

21. 

95.20 

57.-

13.6U 

51.80 

2455 S:ırıycr P azaJ·ba ı sok.Jgt e; - Ar:-.anın 1/2 
ki 7 en eski 54. yeni 76 :N'o hi.ssei 268.29 335.- 1>7.-

\..uk.ırıda yazılı g.ıyr · menkuller peşin para '-T açık arttırn1a ile s.llı
ltıcakt.ır. ~"ltiz.ayC'd.e 16/ 1/ 941 perşembe giiın.i s~a t 011 dörtte .'\nkar;r ı; ;,ılı:-: 
komi yenunda icra (llunncnk \ 'e ih'-lle, ).-Jahyc V(>kiı l t·tinin ta~vibi ilt.: ya

pılaC'fıktır 

Bu huıı: u.sta daha f;ı zLı iz<ıhat ~lnıak i tıyen lt: Ank<ıra Merkez Etn -
lik . rvı ne \i'Cya h •l, ız 1;;t.Jnbul ~ube~ine ..ınü racaat edebilırler. 

( 843 ) (12456) 

, Son haftalarda takımlarında !========-=========~======= 
ühim değişiklikler yapRn İs- 1 

t.anbulsporlular bu hafta da ara-· 
Ja.rına Topkapılu Sabahaddin, ı 
:;aJiihaddin ve Vefalı Seferi al· 
mışlardı. Oyuna lstanbul~por l 
ıw.ı.ı,.d.ı...ftRu'V7.i"9n<"Jııl;>.ı:.. 9er
ve on ıkinci dakikalarda Colii.fi 
ve Koı;i vasıtasile iki sayı yapı-ı 
verdilff. Kendilerini toparla
maya çalışan Sarı Siyahlılar bir 
llakika sonra ilk gollerini attı
lar. Netice değişmeden devre 
2 - 1 Beyoğlusporun galibiyet.i 
ıle bitti. 

İkinci devre çok zevkli ve he
yecanlı oldu, lstnabulsporlular 
gayretlerini attırdılar ve 14 ün
cü dakikada Kadir takımını be
raberliğe kavu~turdu. EnHjik 
hamlelerle hücumları devam e- J 

den Sarı Beyazlılar nihayet 3!l 
ımcu dakikada gene Kadirin aya 1 

ğından galibiyet gollerini kazan
dılar. Beyoğlusporun mağliılıi • 
yetinden kurtuhnak i~in bütün 
gayretine rağmen maç 2 - 3 ie
tanbulsporıın galibiyeti ile bitti. 

Ayni stadın son maçını Fe
nerle Süleymaniye yaptılar. Bi
ribirindeıı farklı kuvvetlerin 
çarpışması hiç zevkli olmadı. 
!iarı Lleiverdliler antrenman 
yapar gibi ilk devre üç ikinci 
devre üç sayı yaparak maçı 6-0 ı 
kazandılar. · 

Askertik işleri 1 fJi" A D Y O \ 
Beşilaa.1 As. şubısindeıı: 
1 - Be,,iktaş kaza$! nüfu~-ı 1 13/ 1/ 1941 PAZARTESi 1 

larında yerı'iı: kayı~ı~ ~!..?.o!'11'1 •- t 8.00 Prvgram 18.40 Muzı.k ' 
r1 lJe··::sıı H:~J·uv~'OO'!J'l'tl'~ ı\- s 18 Müıik i9.~0 lfttl5~f ıcr 
sath ve ihtiyat erabn her senc ı 8·4• E,· karlını 19.45 Müzik 
olduğu gibi senelik ihtiyat yok-

12
·•

0
° 

,, Pro~rcıın 20 15 Radyo 
lamaları yapılacaktır. ·· · · 

2 - Yoklama J3 1 1941 12 ·3 ~ Müdk 
pa- 12.50 Haberlf>r 20.45 

gazctç-- i 
l\1üzik zartesi gün.ünden itibaren şı·lJp 

merkezinde yapılacaktır. 312 iliı 
1
13
3

·.
2
°·

0
5 Muıi zı.oo Müzik 

.... l\1ü ı.ik 21.30 Konuşına 
335 <logumlu ruhsatlı ve ihtiyat ı•.oo o Progr;ıın 21.45 !\.1üzik 
eratın pazartesi, çarşamba w 18.03 Mu· z. ı· ı,- 22.30 IIabcrh:r 
cuma günleri ve henüz askerlik --------------
çağına girmiş 337 doğumluların 
ise sah ve perşembe günleri sa
bahleyin saat 9 dan 12 ye kadar 
devam edecektir. 

3 - Yoklamaya gelenler nü
fus cüzdanı, iki aded vesika fo
toğrafı, musaddak ikamet vesi
kası Ye san'atki.r olanların sa
natlarını gösterir maliye ve ti
caret odasından aldıkları rPsmi 
vesaik ile ihtiyat erat da as
kerlik vesikalarını da beraber 
getireceklerdir. 

4 - lst.aubul haricinde (Ta.•
rada) bulunan mezkur yokla -
m._ıara tabi eratın bulunduk
ları mahallin askerlik şubelerin<' 
müracaat ederek ilk ve ihtiyat j 
yoklamalarını yaptırmaları ve
ya bir mektupla şubeye bildir-

~ehir 
tiyatrosu 

temsilleri 
İ'otikliıl Cadde<,inde 
Koıııffii Kı,.,mında 

13/1/1941 P;,1za rU.·::-ı .l(i.ini.i ~ıkşann 

-.ıal 20.30 da 

PAŞA HAZRETLERİ 

meleri lazımdır. 
5 - Yoklamaya zamanında 

gelmiyenler ve bunları gönder
miyerek istihdam edenler hak
kında askerlik mükellefiyet ka
nununun ( 18, 83, ve 94 üncü) 
maddeleri tatbik edileceği ilan 
olunur. 

- -

YENi SARAJI 13 Jklnef!rNıIHl 19'1 

HASSAS 
VDKSEK 
VERiML 

GAYET 
ZARiF VE 
SAGLAM 

.. 

ARŞiMıOiS MOESSESE..51 T. A. Ş. iSTiKLAL CAO. N° 30/34 

Zonguldak detterdarlıgından j 
21 gün ınudf!etl<' Kapalı zarf u: ulile ekbiltnıeyc çıkarılmış ~lan v~ 1 

3/J/9(1 Perc<'nt>!' ~ünü ıhalc~i nıukarrer bulunan 20768;67 1ır:ı ke.-:1! bcdelh 1 
7. ldak Vıhlyct hükümct bfn .ı\:; bc-ıh-.:c dıvan. taınırabn•1 l·dıb ('lkn1:t
t1P~ .. u - -- · .. ,, . --ulrh~i mıu.: ibince 3/1 / 941 ta rınb...tı·n ı 
itibaren bir dY ınüddet1e pazarhg'a bı r.ıkılnuş \ ·c b lnu<'n~ <;Uuı-ak talibi
ne pazarlıkla ihalesi takarrür etnı i :ş ti ı ·, 

Keşd ve :;;artnanıelt•ri gt>rınek i steyenleriıı Vilhyct Nalia nllidürlUgüne 
ve talib olanların deftardarlık ın ~ı katııında ınute~kkiJ konu~yt.ınu mahsu
suna 1557 .50 lir~Jık t('nıin~'tı muvakkatc 11ıukbuzl~ırı veya tekli( mcktubli.1-
rıle birhkte nıürttcactt f'debileceı..~ri ilfın olunur. (100) 

1 Devlet Demiryolları İlanları 1 
Aşagıd;.. ~nlİ, muhanlnıet1 bedeli ve muv~kx: il t tetrınatı ayrı ayrı gö~·te

rilmi ş olan n1adeni, porselen \-c ı.üct:,ıci ypn;ek t~ıkımları 20/2/941 Pcr
~mbc günü baat 15 den itibaren kapalı zar! u:ıı;uhi ile Ankarada td:u r 
binasında A\ra ile \'C ayrı ayrı şatın alınacaktır. 

Bu i:-;e girmek ıstiyenlerin lbtelcri hiz.ısında yrızılı muvakkat tcnli
nat He kanunun tayin etliği ve:-:ik ,ıları ve tcklifleTini aynı gUn ı::aat 14 
de kadaı· Komisyon Reisligine verıncleı·i ır.zundı ı-. 1 

Ş~lrtncın1eler parasız olarak ı\nkarı.ıda 1\l;,,lzcmc d•ıJresınden, Hapdar- 1 

paşada TC10ellünı \'e ı;evk Şefliginden dagıtılacaktır. 1 
Alınacak m•lzemenln adı Muhammen be- Muvakkat temi-

ı No. lu Ji:ıı;te nıuhteviyatı 

12 kalen nıudeni e~ya 

2 No. lu liste ınuhteviyatı 
14 kulem porselen eşya 
3. No. lu liste nıuhteviyat.ı 

7 kdll'm züct"act e~ya 

del Lira nat Lira , 

4106 352,95 

5878 i40,85 

2728 204.GO 

Emlak ve Eytam Bankasından: 

Esaı 

No. 
Se-mti 

c. 186 Jst..anbul B<'yleıbC'yi 

Mukadder Depoıt .. 

Cinsi Meunaaı kıymeti to5• 
M2 L. K. L. K. 

«" 107 Azizlye Aı-..1ba sok~ıgı Tarla 226.627 11.3!1 2.256.20 
« 188 l-kı, 4. 

1 - Yukarıda ynzıh gayıj mer.kul peşın p~ıra ile ve kapalı zarf usuli
le ~aulıktıı-. 

2 Müzayede, 16/1/041 perş<:ılıb<.> günü )><.taı on bir buçukta Ankilta 
. .;c.tı ~ komisyonunda icra olUlln(·;ık ve lC'klit c"Chlcn en yük.-:ek bedel Mdli)'O 
Vek.il)etinin tasvibine ~1rzedıl~e\t.ir. 

3 -- iı-t.ekli olunların, Ankar:ı ınerkeı. ernl[ık servisinden veya i.stan ... 
hul tllbt.>~iı;den bir lira mu'kabilü1de blr şnrtnaıne edinerek buna gOre 
bınzin~ ede~:ekle.ı~i t<'klif ınekiuplarının müzayede tarihı ol~n 16/1/1941 
P<'r~nıbe ~ünü .saat on bir bu(·u~a kadar Ank~_rada merkez satış kuınh:

.)tınund~ı bulunacak ~uretk: ~to. ıle '~ÖnderrııeleTi li-..t:andır. 

4 FRzJa iz:ıhat OJlnı:-tk ısti.Yenlcr Ank.;1r;ıctı nıerkez em15.k: ser\'ıt-ine. 

t~hlnbulda bankaınız J;Ubcsine mürat.:aat edebihrleı·. 4844 .. 124.67.> 

Darphane ve damga matbaası 

ll'\Üdürlüğünden; 

1 - Muhammen bedeli 2360 VC' ilk te.r.1inatı 177 lira olan 2000 kilo 
~udan z~n1kı açık eksiltıncy<' konrı.uşhır. 

2 rhale 20/1/941 pazon tesi g,ınü saat 15 de idarenlizdeki komisyon...ı 
da y;ıpılacaktır. 

3 - h;lcklilerin kanunun t<ıyin cttigi ,.~saik ve Hk tenıinat makhı.n: 

'\·cy;ı n1C'ktı.ıpl11ril<' biı·lil•t~ nıezkfJ .. ~ün ve saatte idaremizde bulunmaları 
liı1. 11rıdır. Ş:ırlnanıeler hur j!tin id:ırcden paı-:lsız verilir. c.69.t 

Mersi madam Mari o da Diyeceğim. Bunun üzerine ar
tık beni koğmazlar. Derhal 
madmazelin yanına Gıkarırlar. 
Ben de vak'ayı olduğu gibi an
latırım. Kim bilir? Mikaella ne 
kadar çok aglıyacak ! Nisanlısız, 
kocasız kaldığı için ne kadar ke
d<'r edecektir. 

Diyebilirim. Hoş şimdi onları J 

düşünmek sırası değil ya. Daha 
Mikaellayı bulmak için p~k çok 
vakit lıbım. Kimbilir ba~ıma da
ha neler gelecek? 

Pen<:erenin bir kö~esine yasla· 
nıb bu gibi tahayyülat ile meş
gul bulunurken madam Mari ka· 
pıdan i<;eri girmiş, ben farkın
da olmamışım. 

Bir çalgıcının seyahati 
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Ne obur herif! Bir dev gi-ı 
bi yutuyor . 

Diyeceğinde şübhe yoktu. 
Aklıma gelen oldu. Çorbadan ı 

bir şey anlamadım, peynir ilq 
yağdan eser kalmadı. tki yu
murtadan birini yediğim halde ı 
henüz midem dolmamıştı. lkın
d yumurta kırıntıları tamam 
oldu. Madam Mari ihtimal be- t 
nim bu kadar yemek yiyeceği 
mi memul etmemişti. Şimdi o
dadan içeri girip tepsinin boı,al-ı 
mı~ olduğunu görünce ne deı· ? 

Şüblıesiz yine: 

mideme iyi gelmedi. 
- Yağ, yumurta. 
- Hiçbiri. Hiçbiri. 
- O halde siz midenizi bo.zıı.o 

cu ne kadar şey varsa bir arıda 
yediniz. Sonra rahatsız olurSllr' 
nız. 

Bu halde madmazelc ne söyle
meli? Çünkü teselli etmek vazi
femdir. 

Alferd şato sahiblerinin gayet 
oazik ve ince konusan adamlar
dan olduğunu "öylemişti. &n 
ise nazikane konusmak bilmem. 
Fakat o da bir kusur değil. Di
limin döndü~ü kadar söylerim. 

Hiç olmazsa: 
- Keder etmeviniz madma

zel, vakıa nisanlınİz nehirde bo-ı 
ğuldu, siz <le kocasız kaldınız. 

Fakat bu da keder edilecek bir 1 
şey değil, kom ularımızdan bir 
kaç kadın tanırım kı asla koca· 
ya varmamı~l:ır<lır. 1 

Valdem de çok defa "ah keşke 
kız kalsaydım .• deyib dururdu. 
Bunun için anlıyorum ki kocaya 
1 rmak iyi bir :ıcy olmı.yacak 
amma a ~ kaı:laşım boğulın'1!lllş 

ıan bchemalıal ev
lenıneliy<liniz. Çiınkü Alferd iyi 
bir çocuktu ve hakikaten pek 

1 
iyi çocuıuu. Ben owın yerini tu
tamam. 

Halbuki insaniyetli ka<lmca -
ğız benim derin bir düşünceye 
daldığımı görünce sebebini an
lamağa karar vermiş. Madam 
:Mariniıı: 

- ]';e düşünüyorsunuz mös· 
yö Fredrih? 

Demesi üzerine birdenbire ye-
1 rim<len sıçradım. Derhal: 

- Hiç madam! İnsan değil 1 

miyiz? Bazan düşünmek lföm ge 
Jiyor. 

- Öyle olur mu ya! Bak ak
şam çorbanızı hazırladım. Kar
nınız acıkmıştır. 

- Biraz. 
- Biraz değil. Sabahki iştiha 

nızın elan yerinde olduğunu bi· 
liyoro'll. 
Kadın bir tepsi üzerinde oldu

ğu halde o lezzetli balık çorba
sından bir tas daha getirmiş, 
fakat bu defa tası ağzına ka
dar doldurmuş ve ayrıca da blr 
mikdar peynir ile iki yumurta, 

biraz yag getirmi~ti. Kadın ye- ı 
mek tepsisini önüme koyduğu 
sırada: 

- !Jıt., oğlum, şimdi size bol 
bol yemek getirdim. İstediğiniz 
kadar yiyebilirsiniz, sabahleyin 
birdenbire fazla yemek vücu<lü
nüZ' için muzır idi. Halbuki şim
di zarar vermez. 

Dedi. Kadının getirdiği çorba 
ve teferrüatı epeyce bir yeküıı 
teşkil etmekle beraber bir defa 
yokladım, bomboş, iştihım yerin
de, kadına: 

- Teşekkür ederim madam 
Mari ! İştahımın yerinde olduğu
nu şimdi anladım. İhtimal bu 
yemeklerle de karnım doymıya· I 
caktır. Size bir ricam var! Eğer . 
karnım doymıyacak olursa ·bu j 
yakınlarda bir bakkal filan var 
mıdır? 

Dedim. 
- Nasıl bakkal ? 
- öteberi 8atan. 'Mesela pey-

nir, pastııma, sucuk ve saire. 
- N.o yapacaksın oğlum? 

............................ 
- Affedersiniz! İzah edeyim. güzelce karnını doyur. Yemek 

Malum ya haliniz meydanda, istersen daha getiririm, sabahle
pek zengin olmadığınız belli. Bu- yin bir tas çorbadan başka bir 
nun için size yük olmasını arzu şey vcrmediğime bakmayınız. 
etmiyorum. Şimdi bu yemeği yi- Bu yı>meğin yokluğundan değil 
yib bitirecek olursam ihtimal 1 midenizi bozmamak maksadın· 
yine doymıyacağnn. İkinci defa dan ileri gelmiştir. Şimdi iste
bir tertib daha istemek nasıl o- 1 diğiniz kadar yiyiniz. 
lur? Zevceniz ile oğullarınıza a- Madam Mari daha ziyade 801'· 

yırdığınız yemeği tabii bana ve- gu suale meydau vennemek, 
remezsiniz. Biraz param \'ar, daha doğrusu yemek yerken 
yakınlarda bir bakkal filan var- karşımda durup b<.'ni utandır . 
sa ... .. 
Kadın sözümü kesti. Biraz ca

nı sıkıldı. 
- Yook oğlum! Bu gibi la - 1 

kırdılar pek fazla, biz vakıa zen 
gin değiliz amma evimizde yiye
cek bulunur, alelhusus eı·imizde 
bulunan bir misafirın bakkal -
dan para ile karnını doyurma8ı• 
na nasıl müsaade edebilir? 

- Hakkınız var madam! La· 1 

kin siz de benim gibi bir oburu 
doyurmağa lll(lCbur değilsinız 1 

~a?. 
- Haydi çocuk haydi! Sen 

manıak için odadan dı.şarı çık· 
tı. Yemek için asla utanmam. 
Yani kimin yanında oluma ol . 
sun iste<liı(im e;ibi yerim, Ma -
dam MHi bunu ne bilecek? Bir 
taraftan d.- vuau"n ıMıvuşluğu 
iyi oldu ya! Çünkü sabah. ~or
ba.;ın<lan mada aksama kadar 
ağz.ıma bir Şey koymadım. He· 
men· ırı. tahta kaııığı elime al • 
dım. Şapı şapır çorbayı içmeğe 
b3"1a<lım Be.~ dakika zarfında 
da koca tası boşaltıverdim. :Ala 
daıfl Mari bu hali görseydi ih· 
tim al kalben: 

- Oğlum mideniz bozulur. 
Diyerek pis boğazlığımın ö

nünü almağa kaikı~1r. Kamı 
m1n doyup doymadığını anla -
mak, zannedersem tepsiyi ve 
artan yemeği almak için olacak. 
Bu sırada Madam Mari ic:eri 
girdi. Bir defa tepsiye baktı. 

- Oh oh maşallah ! 1~tiha 
nız yerinde, pek memnun oldum 
diırnn size bir tas rorba da ha 
getiı:eyim .. dedi. 

Ben sıkıldım. Kadına zahmet 
veımemek için: 
- '" 'l'eRekkür ederim ma<la m 
çorha<lan hiç hazzetmemiştim .. 
dedim. 

- Vah vah hakkınız var! Bu 

1 

def!l çorbayı i.y:i pişiremedim. 
Bmi. biraz peynir. 

- Hayır. Üzerine biraz sll 
içersem bir şey kalmaz. Zaten 
kamım doydu. 
Kadın: 
- Siz bilirsiniz? 
Diyerek tepsiyi götürdü. 
Ben de masanın üstündeki 

testiden bir maşraba su ic:tirrı• 
Suyu biraz fazla it:tiğimden bıl 
da midemi doldurın<.ğa az çoıi 
yardım etti. 
Yavaş yavaş akşam oldu. Ma• 

dam Mari aşağıda hizmeUerıııi 
bitirdikten sonra yukarı çıktı, 
lambamı yaktı. Bu kadınla kO" 
nu~mak pek hoşuma gidiyord~· 
Hele ikide birde bana: 

- Oğlum .. diyerek hitab e1" 
!emesine ne kadar memnun O' 

luyordum, Ben sıkılmasam onal 
( Ark=ı ı'llr) 

Sahibi: A. Cemaleddin Saraçoğlu 
Ne$riyat 11.tüdürü: Macid Çttin 

Basıldıgı yer: (H. Bekir GüraoyJar' 
ve Cemaleddln Saraçoğlu matbaM•).' 


