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Serm&yesf Miidürliiğüruie: : 

1sLA l ANSİKLOPJ.:D.lst 
Jı.faarif Vekill1-ınee neerlDc başl1'11nan 
bu büyük ilir kitabının ilk fc.Fdkül11 
ÇıkJnıtıi-JT. 

Il(h.un IUbtlJ'(1bll'da ar~ıı:. , 

'--= Her yerde 5 kuruş GÜNLÜK SIYASJ HALK GAZETESİ 
Fiyatı 100 kuruştur. •-435• 

Her yerde 5 kuruş ~' -----------' 

oO>;t>velt ıiçüncti d<'fa 
<ılarak c·umhurreıı.;i in
ıntihah edllmesı ınil ı 

• 

S. RUSYA 

BELGRAD 

. 'Yle bır nutuk ırad t>I lı .. YUGOSLAVYA 
e Y~t l.anhrnde şu dakık,ı

•kk;ı; ~'ıik adanıı olarak nıu· 
· in· lı.ı lfoot-c·velt mcvkı a
lığı:· Onun büyüklüğü, in

i b, ı.nıu:lC'nyatı ve ku;a bir 
r Ue 

· ~ <ıa' .'lü;anlJk tehlikeye dtış-
~l'>-~t lti~ada "' ırların cehdü 

Cıl· 1
' ii~y ve a.zmı mahsu

faa"ll .· 1dt-al kıymetleri mii
ılletı l<;ın ayaga kalkan bır 

~ d .. 
lıııııı UŞunce ve emelle11nı 

'tr<l<.•k bahtıjaz-lıgına ııail 
• da.ı·x 
"llıel'ilt 
!>'< h a l'ıinıhurreısınin Av 

"ııv arbı karşısııırla aldıgı 
•t ~. b.~1ı ha.,:-. büyük bıı 
t b~ı leşı.ıl eder Avrupa
b· · 1keru11 tıı karşısında ..ı

·ıı •• 'r takını Ol'\ldler ve mil-
... ıra ·r 

l zı enııı ernrini duyma· 
ııı.::,,ın kulaklarını Ukayarak, 

ı ı lı.apa.yarllk vicdanla
ra ~"Uttuı<ları halde, bih uk 

llıııııarı, A \ rup .. rlan ay 
,... ve tehlikedrn ç_ok u::..J< 
'"e~ kı... t ad . 
'~ "'.'. ut etım~ olan 

·y n C'ıınüı reisi hak.ki 
.\. €'1.ı ı;örc! 
ıU "ı-uı:ıa.ıun korkak ve acr1 

'lJE•ri 
~a mesk ıı<;; ve zıll<:>l 

hayatlarını kurtara 

~~r.ı Ümıdine hişt ille ''" j 
ı~ Ular. ıı.lbukı liu t 

Elt 
11 

Yd kalabılecek bır m~nı· ı 
i<ljlliııa. o d, :ıalıırerı Amc-
1\ık. Elğer A vrırpada bı. 
~ket . keııd ısı ııi Alnı an va· / 
' gOl\>.bıhvor ve Alın n 

ını . 'n k,.ııdı hududlanna 
• Y•<:agı Umıdini besli

lıj 
ll2 ~k Amerıka, Alman 
~ lllldan hıç e.ndişe etnıiye
Q~ ~Fakat Amerika ve 
'1lıQ llda buhman büyük 
gc;r4'llli R-Oosevelt böyle 
~ hatasına düşmooi •. 

· tehlike karşısında A-
. h,ı.v~~ da Yarın bil' kurban 
. ~i t;,kdır etti. A vrıı-

~ ~~ karı!jlllak ve üur-
llı~Yı . ~kmek korkwıiY' lerını kaybeden ve 
· Jııı.ı .. Üzerlerine diktatör
ı ~ .--unıanru çeken ınil

'ı. 111 ııe güzel bir ihtar ve 

~~er A. . 
~ık4k ''llleJikada böyle bir u-
I iııti 0lıııa.;aydı, eğer Ameri-
ltıtıı ktııQcılık hayallerine ka

• s oı.-ô&jev11 

Rumanya Krıılı 8am..je8te 

Ruman~ada 

siyasi bir 

sui kasd -
B i r A 1 n1 an zabiti 
öldürüldü. Gayri 
men nunlar teza
hüratta bulundular 

aıihail 
1
Suik sdi yap· 

Willkie bugün ı Türk po-.aportur u 

l k : hamil bir Yunanlı yo açı ıyor 

Eski Cümhurreisi nam· 
zedi İngiliz Başvekiline 
Rooseveltin biı· mek· 

tubunu göturUyor 
--o-·-

1 

Rum~nya hUkQmeti sıkı 
inzıb tT tedbirler a!dı 

Bükıeş, 21 (8..L)- Stefani a
jansı bildiriyor: 

Gazel.eler, Alm&n ordusu b~>- 1 

baylartndan binbaşı Döringin 
katili hakkında bir tebliğ netı· 

retmektedtrler. 
Resmf g~etede neşredilen 

bir kararnameye göre, bundan 
böyie Rumanyada bul:unaıı Al· 
man kıtalanna mensub askerle ı 
rin ta•mınüden katli halinde 

Rwna.ıı,va Ba~wkili 

A.nto™"""'ı 

C:en..-rat 

Malta ya yapılan 
hücum blançosu 
Oç gün zarfında 37 Al
man ve İtalyan tay
yareelnln dUfOrUl
dtlöU kaydediliyor 

---<>-

Malta, 21 (a.a.) - Geçen pa· 
aar günü Malta üzerine yapılan 
alımlar eenasında 17 Alınan ve 
İtalyan tayyaresinin düşiiıill

düğü tahakkuk etmiştir. Üç tay 
yarenin daha dlişürülmüıı ve 4 

mücrımler idam cezası ile teczi- (Scmv. 3tJ.!lf« 5 Mihoı 1 de) 

!Almanya • 
Af af ürkün Hayatından 
yazılmamış menkıbeler ı ve 

f 
1 

ı ı Balk nlar Sesle Mütareke 
Bulgari rın Alman! 
talebleri karşısın
dnki metaneti tak
dir!& karşılanıyor ---

l.ond ra, 21 ( a.a.) 
g .. zı. t , lıru 1<ale~inde 

Tin1t:s 
l'<iyle 

AtatUrkün, Çanakkale 
buhr nlı devrelerinde 

harbinin en 
Mehmedciğe 

istirahat vakti kazandıran Kasımpa
şıılı Kara Küçük Ahmeda iltifatı 

ya:.rJ:. ur: , 
Aı - ıar tarafından yapılan 1 

___cL Yaza~ : Cevad Abbas Gürer :=:. ::::l = 
j 

bit· t lay:a . .irtn birlbiriııı ııak 1 
zt. tnıesıne ra.gnıen na1.arı dik· 
kc t n )'cnidc•n l·,•nubu ';'arkij 
Avı up üzemıac teııwrkıiz ~tti-
ği olduk~'.:\ aşıkimlıL 

;..Ju:-;solıninııı harb nıakint.osl· 

ne .,m ııın y n Hıtler :-;ıl'ılya -ı 
cb \' Adı·iyatıkte Kll'- ı·tli nok
ta arı •ide en.ıegcı ffit' Lıııı· ol
ır. tur. Hitlcrın, rnuttt'lıki it.al 
.Yan arR karşı HJnıdi a ikiır• ~~ 
rette ,zlııı.r ett tı;i ı»tihfa.flı a
za :net belki nih \ t"tle onıuı 
nmh na ~ebeb ola"caktır.• 

(Sonu s.ı~ fa' il sii 4 t<') 1 

To ruka 

• 

hüc 
baş adı 

Ata.tiirl ün Çanıı.klralN!e ~~'!ilmi~ bir nıı.nıi 

--- --
İtalyanlar İstihkam
larda hasrrat oldu
ğunu itiraf ediyorlar 

- --- 1 

HİTLER
MUSOLİNİ 

MÜ LAKA 1.,1 
K· hıre, 21 •a.a.) - ln;,iLz 

ıır::umi k· rarıı; hır.. tebl,, Al any~mn mUatal·lle 1 
ı,ıbyada, bu ~abah erken, . • . . 

Tobruka hücuma ba~lanmıı;tır. harbın ıdareaını taleb ve 
Harekat şayanı m .. mnunıyet eline aldığı bildiriliyor 
bir tarzda cen,yan eylemekte
dir. 

Sudanda, Katiııala mın taka
sındf. kıtalarımız, hududların 
şarkına doğru geıi ~ekıhııekte 
de\'anı eden ltalyım kunclle
rini ~iddeUi sur~lte t.akib eyle
mektedir. 

:\lete~ma mıntakaşında, diIB 
nıan t opçuı;u Ye tayyareleri fa
aliyette bulunmıı~. fakat laır 
yikimiz üzerinde hıçbir gev • 
şenıe tevlid etnwmi~tir. 

Kenya hududlarında, k~if 
kolları faaliyeti deva.m etmek-
tedir. · 

Has Kaı.ı..ı i~ bw,nıda 

Londı-a, 21 (a.a.) - Alnıan· 

ya, İtalyanın yerine harbe dt:
,·am t'Clı'Cektir. Mus.-olini ile 
Hıtler arasında BerchtesgadE·n
cle yaµılan müliı.kat hakkıııda 

tefaırlerde bulunan Daily Teleg
raph gap;etesinin diplomatik mu
habiıi Victor Gorıkın Lennox 
diyor ki: 

- Propaganda. malraadiyle 
gerek Almanlar. gerek"e !tal -
yanlar bu miiliı.katın hedefini 
her zamanki gibi bir esrar per
deai altında bakla.mı~lardır. Y.'a
kat bu mülakat ewıaı;ında ltal-

(&.v/a 5 'l'iituıı 6 d<t) 1 

(Yı...; .. ı 3 iitırii aa ıfamızda) 

Japonya par
lanıentosunda 

müzakereler 

Japon Bıı vckill v 
hariciye nazırının 

nutukları 

TokY'l 21 (a.a.J - J.ıpcn t>~ 

\•ekili Konoye bugüp e\'\'ela İı· 

yanda, !'.'Onra da n1 ·busan r:, c
lisınde sabırsızlıkla behl n"n 
'nutkunu 8'.>ylerniı;tu-. Ba v ! 
bu nutukta biUıas"a del?' t -
ki: 

- lmparatc ı ııığumıı1. bt ı: 
tar·ihınin en \'3.hıın de\'resını 

yaşamaktadır Ana,·atanda mıl
li siyaS<"timizi tahakkuk t•tlır • 
mek iizere her bakımdan ~ılah
lı olmamız lfı:<ınıdır. Buııun ic:ır. 

d<' milli müdafaamızı inkı al. 
ettirmek zanuiUır'. RinO:Jt:lw..· 

(Sonu >-;ıyfa ;) ~ii a it') 

Londra, 21 l a.a.) - Habe
şistan ımparatorunun en kıv

metli generali Ras Kassa ailesi 
efradı ile beraber Hart um· a 
gelmu;tir. 1mparııtor Hartum ci 
varındaki saıayıncla bütün 

SABAHTAN SABAHA: 
Sudan valisile a"keri ve sivil • k • A 1 1 erkanı kabul etmiRtir. Kassıtla- 1 1 cereyan man ara 
nın İnglizler tarafından zaptı 

biltün Sudanda. biivük bir se- a r a s 1 n d a k a r ş 1 m 1 vinç doğurmu~tur. ·Buglin İn-
giliz idaresi Ka.,AAlaya yerleş-

miş bulunmaktadır. R k ? . ~Yd'.ıtıseleı· ekseriyeti teş- / 
l:iın dti 1 A.vrupa ile beraber 

· liıı nyanıu ve beşeriyetin ı 
. tı ~en üınid keeınek lfv 

lrQl'tıırı lllı.yayı Aınerikıı yardı· 

Londra, 21 (a.a.) - Willkie, 
İngiltereye geldiği zaman bera
berınde kendı tabiri veçhile 
"reitıictiınhuruıı Cbıırchill'e pek 
enteresan şahsi bir notasını,, 
getirecektir. Willkie, reitıicüm -
hnrla yaptığı bir mül3kat es -
nasında lngtlterede 15 günlilk 
iluı:metinin programını çimıiş

tir. Mumaileyh. tesadüf edeceği 
ı·esmi 7.(>\·attan her biri ile sah
sı: bir nıüliı.kat y14>'1'18.ğa çalışa
cağını söylemi..Ur. Willkie bil -
ha...ıa Benin ve &len ile görül!
mek ist.c:>mektedir. "Sığmakta • 
ki ad.ını,, ın ve ictimai ı;ınıfla -
rın bütün mümeııillerinin kana
atleri Willkieyi alakadar et • 
ınekiedir. ! 

ye edileceklerdir. J 

ı:a~:::e~~~::-!i~k:~ r---HA R~ 
Ka"Oala na!ıl •"!>iedildi? umanya . oyuyor• 
Londra, 21 ( ı>.r .. ) - Londra- ı __ ., .------::::=:::::------~-:;--, 

ı;un askeri mab fillerinde kayde-

~~~r: 
. 'lelt lJj eıııı Rooaevelt'in en 
•ter 1 hürriyet aşkiyle to-·'e . ~toriter rejimlerin 
llıiyet d dikılıneıri ve milli hi.-

lldıı ~Vasııu müdafaa hu
Yİiıii g;ıtereye ve ıı,yni yol

- lt~bi:'n &air devletlere bü- (Sonu ..ayfa 5 sü 1 M) 1 

zı nezaretler askeri muhafaza 
altına alımnıştır. I>Ewlet ıner • 
kezinde slikôn vardır. 

Romen dahiliye uaon istifa elti 1 

Berlin, 21 (a.a.) -Alman res-' 
mi ajansına Biikreşten verilen 
bir telgraf haberine göre, Ru

( Sonu .,a,yfa 5 sii 4 le) I 
S'a~~yı: yardıma ha-

~ ~~~;~rT~:1 YAKALANAN ESRARCILAR 
~ ı._ '1ııil olmw;tur. Ame-

. . :·'<lrb k ı 

% Ç<ı dalıa u.r.un sü- s·· ""k b" k k ı 1- b k ·1 .~~1rı:::11b~:ı~~I uyu . ır aça çı IK şe e esı e 
.diiıı hıgııter., ile müttefik· 43 kılo esrar ele geçirildı· 

lıiı- aıı tııaıu ezmek imkanları- 1 

~ · ~ <>vveı nail olııca.klar
~ııı:er ga...eı.eıen Ameri-

. li.ltı aydan evvel 
bir tanıda kendisini 

fıı....:.-:-"iy~ söyliyerek 
'~ ıatifade edecekleri-

~ Oabid YALÇIN 
" ~ 6 aıiRı.ıı 1 de) 

Kaçakçilik biiroeu uzun bir ' 
ar~rma Vt takıb neticesinde 
büyük biı kaçakçılık şeb<:kcsini 

bütün efradiyle ve ıncvcud es
rarlar ile birlikle elde etmiştir. 

Bu ı;ebekeniıı ~ına 

da bir esrar içi.ciı;i olan Kadir-

gada Şebsüvar maballeeiı:ıde 

Cinci çıkmazında 48 numarada 
oturan Hikmet Ha.yıı·lı ismin
deki genç esrarlrei vesile ohııu{l
tur. 

Ka<;ako}ılık Büroı.ıu ınemıırla.rı 

'8omı llllJfa ~ ııö 4 t..) 
' 

VAZiYETi 
Habeşistandaki 

ihtilal büyümek 
üzeredir 

l YAZAN: • 
Ernekli General 

K. M. .--. 
H Mxı/.arda 
Londrada neşredilen bir 

rapora göre ha va akınların
dan verilen zayiat, hatta sa
kin bir cephese ve yerine nis
betlc, hiç de kabarık değildir. 
Artık bu sıkıcı bayata alışıl
mıştır. Diğer t.arafdan, bu 
hasılat, yapılan fedakarlığa 
da tekabül etmekten çok u
zaktır. Yül',de iki nisbetlnde-1 
ki hasarın da te!B.fisi kabil
dir. Bu, tahrib ve imha yolu 

=.dir, aa.fere de ~~t::J 
(Sollu aı.pa 6 :.:.=:ı 

diliyor ki, Sndan hududwıda 

Kassa.la ınevkiinin İngiliz kuv
vetleri tarafından işgali adedcc 
çok faik dİİ.j<maua indirilen mü
him bir darbedır. DiU,man bura- ' 
da ağır bir m~liıbiyete uğramış 
tır. 

Bu mevki etrafındaki harekat, 
İtalyanların buraı<ını işgal !'ttik
leri 4 temmuz tarihindenberi. 
yani altı aydan fazla bir müd
dettir devam edt·ıı;elivordu. Bü
tün bu müddet i~inde İngiliz kı
taat kumandanı ht·men her ~n 
dü,m;ını şa,ııtmak kin keı;if 

(Ya'?tSI !-Kii/fa 1 .-:iifıll 5 ,;, ) 

Vekaletlerin büdçe 
hazırlıkları 

Atı Kara 2f ı Hususi) - Mali
ye w diger vekaletler biitç« ha
zırlıklarına dl'vam eunı·ktedir • 

!er. 1 
Büt<;e martta nıe<:lı•e \'e11le-

ceğine göre bütçt' rakamları v~ 
vekaletlere avrılatak tah~isat Kii 

batın yirnıisinrlC>n sonr< topla -
nacak Heyeti Yekıle tophı.ııt.ıla· ı 
rında klll'arlaı;;tırılaı·aktır. 

Rumen propa,::-anda miist.-,,ıırı - Biz Milıwrle bf.ı-aberiz! 

E\Telki gün Runıanyada Mih
ycı D<:\'\etleri lehine mühim 
ı:aınıayislcr yapılmış, Rıımaıı

) «Jlln Mıh\'~re iltihakı kutlu
h,~nmı~tı. Bt.. ııümayişlerdP t:n 

şru;ılacak nokta propaganda 
miisteşa mıın sözleri idi. Bu zat 
demıs ki: 

- Bız Mihverle beraberi.: , 

(Somı .'Ja)fa q .ıifwı 1 ıl<) 
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Snyfa 2 

Seher vakti 8anj'ı sa

ran hava sUt gibi be

yaz, batıda sulara 

kiı·amit rengi bir 
kızıllık inlyoı- .•• 

Bir defa daha "evvel zaman için 
de,, havasında idik. Çünkü bu
radaki ibadetçilerin ?.ilıniyeti el 
ile tutulınıyan, göz ile görül
miyen hakikatleri tahayyüle 
müsaid değildi. 

Zohrap isminde Nevyorkta 
bir f'\cem şairi tamdım. Tabii o
larak (symbolism) e çok dfuıkün 
dü Bana "İslinııyetin vabdetçi
liği, mlicerretliği muhayyileyi 
dfiraltmış, büyük sanat yanıt -
mamrntır ... d mişti: Vahdetçili
ğin muhayyeleyi daraltığına ka
ııi değilim. Putperestliğin büyük 
sa.ıat yarattığı doğru olabilir., 
F~Jmt insan ancak mücerret 
(' ·:·ait) hakikati sezebildiği 

zar·· :ı dlinyada meYldini bula -
bilrr.iştir. 

1 Nihayet küçük yokuşu indik, 
çıplak bir yamaca vardık. llk 
görd iiğüm şey küçük bir buzağı 
oldu. Boynu çiçek içinde, etrafı 
kalabalık ve bir adam e!ini"'-ohı
nu ;;allıyarak halka bu inek yav
rusunun mucizelerinden bahse
dıyordu. 

1 Ganj boyunca uzanan ya -
maç kısmen mabetler, kııımen 
saraylarla dolu. Suyun ağzı mah 
ııer gibi. Kıyıda odun yıgınlan 
ve ;,.r enli ölüler var. Herkes ö
liısünii burada ateşe yakıp kül
lerini Ganjın sulanna savuru
yor. Kıyı boyu sallarla dolu. Üst 
!erinde lxızan tek adam hazan 
bütün bir aile yasıyor. Hepı;i eş
yasilc, kabı kaçağile gelmi.ş. Mü
temadiyen bu mukaddes sular
da ya vücutlannı yahut tencere
lerini yıkıyor. 

Nihayet nehrin üstündeyiz. 
kayıklar hirer sal, yarı cıplak 

bir adam ayakta kürek çekiyor. 
Sağı~.;z meskfın, solumuz boş, 

yesi! ,,.. sahil. Meskiın taraf ka-
yık· ~akılınca baştan başa bir 
ip • c~. yığın.>. ~bi geliyor. 
}: ·--:!,wnlerıwı"" kırmızı, 

t•· c', ~yaz örtülere sarılı in-
sanlar mütemadiyen inip çıkı -
yor, s:;.ll:ırda halk kıvıl kıV'!... I 
Bu kızıl, saı·ı kahverenği, beyaz 
z~min üstündeki maşeri kı '1ldı 

lı:ıkikat ipek böceklerinin bir 
ııey ördüklerini hatırlatıyor. Ne 
örüyorlar? Belki rüya, be ki hül
~.'a! 

Venediğe bellZilmiyor mu?,, 
Bunu doktor Bağvanda.sın oğ

lu sordu. 
Hayır. Venedik bambaşkadır. 

Cerri abideleri oymalı ve karı
~ıktıı-, fakat hudutlan'tıluayycn
dir. Venedlk garb dünyasının or
ta devridir. Onun kıyılanndaki 
halk dünyaya bağlı, emelleri hep 
kadın erkek aııkıdır. 

Orada insan kendini rüyada 
farz'rmez Halbuki bu Benareıı 
fazlı< g~ııic, hudutlan müphem, 
binalar;, ısıkları, ve kaynaşan 
insan alayı taribden evvelki bir 
sahne gibi görünüyor. "Evvel 
zaman içinde .... 11 

Seher vakti Ganj'ı saran ha
\"a >1Üt gibi beyaz, batıda sula
ra kiremit rengi bir kızıllık ini
yor Soldan çıkınca yine sahil 
boyundaki kıvıltı, gürültü içine 
dü.~tük, Vi~no mabedi etrafın-

r 
Yeni Sabah 

ABONE BEDELi 
TUrklye Ecnebi 

SENELiK 14-00 Kr9. 2700 Krf. 
6 AYLIK 760 • HSO • 
3 AYLIK 400 • 800 • 
1 AYCIK 150 • 100 • - 22 lklne.lklnun 1941 Portembe 

2~ ZUhicce 1359 

9 lkincitıctnun 1856 
Gün 22 Ay 1 Yıl: 941 - Kasım 76 -
Güneı öıll• lkl•dl 

• 

• 22 lkinclldnun 19U 

• • • • 

1 1 l 1 ti m. Köşesi 
YAZAN' 1 : ijPf~ sm;··;.~~ J ! 

HALİDE EDIBlır-g;y~~u~Y: " 1 YAKALANAN ESRA CILAR !Zam gören öğret- Keşifler-ihtiralar ~ 
----No. 53- ' Verinde bir ikaz menler neden --'-- : 
~~i d~b:~~kuı:~~1~r::a b~~:: 1 Şi'!ii Etfal hastahanesi cad- Büyük bir kaçakçılık şe bekesile maaş alamıyorlar? !:ı::~t·~İm~=ıaıuı ,! 

da tek tük ate.~ yanıyor, mabet <leHinde ha.staanenin kar<;ısın 43 k"I ı • "ld" --<> büyümesi üzerindeki etüdlerİ 
1 merdivenlerinden inip ~ıkan dı.ki bahçeye müvazi dar cep- I 0 esrar e C geÇITI 1 Vali meseleyi tedkik 

h lk, 1 üte
. di tı heli uzun bir arsa vardır. Bu toprak kimyasının temel taşıııl 

a su ara m ma yen a - ediyor teşkil eder. Bu zat 1834 seııe' 
lan insanlar Müslüman şairi ı-::a. ar:ı:ı üzerinde evvelce bina 

yapmaya teşebbüs edilmiş ve (Baş taraf, 1 incide) taşta Yeni mahallede Kapan- --o- ilinde çiftliğindeki tarlalarda y .. 
bir'in bir kıtasını hatırlatıyor: fakat her gün yüzlerce insa- Hikmetin esar içtiğini haber a- cı sokağında 9 numıırada otu- Kıdem zanınıı gördllkleri hal- tişen nebatlar üzerinde bir ta• ' 

"Buralardaki şey saı1eet su- nın ınüracaatgatu olan has- !arak ani bir ara.ııbrma yapmış ran sabıkalılardan Mehmedlıı de henüz zam alaıruyan bir çok! kını tecrübeler yapmış, veri!Cll 
dur, bilirim, "ÜD.kÜ ben de daJ. tahanenin şerefile mütenasib ve kendisinde 3 parça esrar bu- esraı: verdigın·· i söylerni$ler ve .,;;brelerle alınan mah0.·ullerın -

' ol k ·· ·ı "d ·• ögr" etmenler vilayete ve maarif •- ., dun nıa ıızere arsanın ı en e lunmuştur. Bu esrarı satın al- b d 
, çıktım; bu taş putlar di- yoıa kalbolacağından evvelki u evde yapılan araştırma a müdürlüğüne müracaat etmek- ğırlıklarını bulmuş. Gübrelerle 

leldtte cevap vemıez, eıuısmlır, sertabib tarafından mümane- mış olduğunu söylediği Su!- bir torba içinde 2,5; ve ayrıca tedirler. Vali" ve Belediye Reisi mahsulün analiziyle gÜbr •le...-: 
bilirim, çünkü ben de yüksek at edildiği işitilmişti. Bina- tanahmedde İshak paşa mahal- bir kağıd içinde de 2 kilo esrar bu mliracaatler ürerine kıdem I toprak, verdiği azot mikdarı ve 
a..-&z ile onlara lıaykınhın.,, t.naleyh hastahanelerin ve lesi Nalband sokağı 39 numa- elde edilmiştir. Aynca bunJan bununla ne kadarının ınahsu&ı 

h 1k zammı görüp te henilz maaş a-
y assaten yollannın tevsii hu- rada bal ile metresi Lemanın "ekstra,, yazılı bir zımba ile J verildigını-· · bulmuotu. Toııı-4.ı.ı. 
okuşun başında siyah sakal- susunda muhterem vali ve be- lamayan öğretmenlerin vaziyet- ~ ,,-

lı b . ad 1 E- da takibine başlanarak onların damgalamak üzere büyük bir giren ~bre ile bundan nebatW 
ır am yanımıza ge di. Jediye reisimizin ehemmiyet !erini tetkik etmeğa karar ver- -

vinde bir fincan çay içnıeı:nizi vermekte olduğunu gazereter- evinde de bir araştırma yapıl· zımba ve 34 parça kurşun bu- miştir. Vali Maarif Müdürün-il ra giren maddelerin kimyevi 
ve benim kadınlarla konuııma-ı de okumakta ve eserlerini de mış ve l50 gram mıktannda. lunmuştur. den bu hususda izahat almış _

1 

terkiblerini takib etıru:ılır. 0-
mı rica etti. Bu, Abdülmecit is- görmekteyiz. Filhakika 4 - 5 26 parça esrar bulunmll§tur. Tahkikat neticeainde Mehıne- tır. nun röşerşleri tam tam w mİi" 

. d b .. d metreden ibaret olan bu arsa- Bunlar ise kendilerine Beşik- din Maçka.da Taşkışla cadde- ögr-endig"imi·~ göre 938 sene-' bet bilgi için yeni ve hakiki bit 
mın e ir Müslüman tüccar ı. nın şimdi ise kazılarak hem ~ 
Vaktiyle Hindu - Müslüman bir- de çift daireli apartman ya- 1 sinde 26 n\lll'.l&rada oturan Ha- sinde 200, 939 senesinde 990 ve hazine olmuştur. Onun bulduğıı 
liği için çahşınıı;, hayli politika pııacağı söylenmektedir. Ha- Almanlarla ye- elice adında bir metresi olduğu 94.o senesinde 138 öğretmen 1o- Boussignault'un e~ki bılgiıere 
yapmış, fakat şimdi sade işiyle len iki sıhhiye arabasının yan öğrenilerek Hadicenin evinde dem zammı aldıkları .halde he- yapmış olduğu bu yenı ilavelcC 
meşgul ve ayni zamanda Be- yana geçemiyeceği ve otomo- • b" 1 de yapılan bir araştırmad,u iki nliz ın.-ı.aş alamamışiardır. ve diğer mili;ahitlerin e~erlerl 
nanııı Miislümanlannın başı idi. billerin de ancak yan sokak- Dl ır an aşma bavul ou sekiz kilo esrar hulun- --···- toprak ve nebat kimyasının e-
İy !ara sapmak suretile manev- duğu göriilmüştür. Hadice u- sasını teşkil eder. 

i ingİli3ce söylüyor ve likır- ra yapabildikleri bu işlek y k ı 
dısıodan dünyayı dolaşm.ı.ş ve "ad".le bu va.ziyetııe icabı ha- Almanlara makine mu- fıık bir sorgu ile bu esrarı ken- a a anan Bundan sonra nı-bat kimy:ıs' 
dünya ahvalini kavramıQ oldu- !inde büyük" slhbiye araba.lan- d.i evine kadar Hüsnüye adında 1 sür'atle inkişaf etti \'e layık ol-

~ kabilinde 12 milyon b' k dını t· eli'" · ı· h k 1 1 - · ğu an!Q9-ılı_}lordu. nın geçebilmesine hiç de mü- ır a n ge ır gını ve onun' ti ar S. UÇ U ar I dugu ~ekli aldı. Toplanan h•Igı· 
Evi kuytu bir yerde. Avlusu-ı said değilrur. Muhtacı bulun- kilo tütün verilecek da Yalovada oturan Ahmed Jer atesi maruf Alman kirıt· 

k lı yükse. k dı duğumuz hastahanelere aid 

1 

adında bir kaçakçının karısı ol- Fivat mürakalıe t<"'kilatı yageri Licbig'in muhavyilc~•· 
nun sarmaşı sarı - yoilann istisııaen geni.şletil- , ~~ 
varları var, kapıdan girince in-ı mesi cümlece ·müsellem bu- Haber aldığımıza göre Al- duğunu söylemiştir. yeniden bir çok ihtikar hadi • ni kamçıladı ve insan d:mai(t-

manlara 12 milyon kilo tu··run· Bunun üzerine tertibat alın- nı en bu·· ··k r ı · 1 bı·-sanı gam bürüyor. Loş bir o- hınmalda beraber bu dar cep- selerinin tahkikatını ikmal ede- n Yll za er erını en 
dada ça_v ikram etti. Fakat bi- heli arsa üzerinde bina inşası saWma.sı takarrür etmiştir. mu; ve Yalovada Ahmedin evi rek suçluları adliyeye vermiş- rini teskil etti. Bu neticeyi f,i· 

. k k Bu seneki mahsulatla oı:eçen d k. 20 kil Jd 1 ı ~ zi oraya getirmesindeki mak- yti se makamca da her ci- seuekı stoklardan verilecek bul e aranara o esrar c e tir. Bu muhtekirler arasında ebig'in ngilterenin marul" ilı•• 
sadı ne kadınlarla görüştürmek hetten mahzurlu görfil~eğin- stokların fiyat ve tediye şartlan edilmiştir. Bu suretle bütün bu bulunan Sirkeci öbethane cad- cemiyeti olan Rirttish ;ıs..o;<>eİ' 

. . . . ' den muhterem ga.zetenız vası- ·k _, da k şebekenin Yalova yoluyla ls- d 3 ation·un 1840 ietimaında oku• ne de sadece çay ıçırmekti. Bır tasile keyfiyetin tahkil< bu _ ı i tara.o. arasın ararlaştırıla- 1 esi 1 ııumar.aôa bakkal Şen- ' 
düzüye odadan çı.luyor, dolaşı· 1 ı yurulmasını ve 1ctanbulun gü caktır. Bu satış 22 milyon lira- tanbula esrar getirerek satmak- tofoğlu Mevar:ıh Franco ve oğlu duğu organik kimyaya aid ~ıı-

lık Türk - Alman ticaret anlas- ta oldukları anla0ılmış ve bulu / ter~s· d ·· ·· ııı 
Yordu. Nihayer birdenbire: zellestirilmesi ugrun-da semtin ~ - Aram 40 kuru,,<:a satılması 18.· •· " 11 raporun a goruyor · 

masına göre Alınanlara verilme.. 42 kil 665 ·· L e " -Be"nares Müslüman cema- derecei ehemıniyetine ve ar- nan o gram esrar ınu- ı zım gelen kesme 8ekerin kilosu- iebig nebatlar gıdasının ıı 
belerin .. la si kararlB!ltınlan tütünlerin ha sadere edilerek suçluların hep "ftı·k .. b . d t r .. 

ati-bahçede kendirerine bir şey sa cep e ~ore yapı_ • ricinde olacağı söylenmektedir. nu 42 kuru,"'1 satmak suretiyle çı ı · gu resı ve nc e c ''" 
SO··yle ... t· 1 ...... cak bınaların irtıfa ve denn- Eskı· anla""'aya go··re Alınanla- si müddeiumumiliğe teslim e· ihtikar ya:•tıg-ından, Kadıkö _ 1 süh etmiş madde olmayıp po· 

menızı ıs ıyor ar,, ueuı. likleri ve bırakllacak bahce ~-· 1 r 
İtiraf ederim ki arkadaslarla miktarlan elbette makamı ra dün yarım milyon liralık tu- dilnıişlerdir. yünde Söğütlüçesıne caddesin- tasyum, sodyum, nıagn~zyu!llo 

b<:-r.aber Abdülmecidin t~~"'lat aide~ince bir karara bağlan- tün saWmıştır. Aynca 2 de 167 numarada manifaturacı ve kalsiyum'" havi olan n~b:ıl 
~ • milyon kilo hurda incir de bu- Fi Ö ku··ııer•le h l '· · k ı...~ d ''" kabiliyetini takdir ettik. Bi- mış olduğundan efkarı umu- c d h• "lipiz ztaryan fahiş fi;v-atıa av~• c~ı arwn ı ·•~ 

. d mıyenın aydınlatılmasını say- ~!erde BurgBaz tarikile sev - ava an mu·· 1
1 
m perdelik satmaktan. Zındanka- sid ile amonyaktan il>:u·"ı ,.;.ı11· 

z_ı_m_ o_ra an ne _zaman_ geçece- gılarımı sunarak dilenm· . kedilecektir. u mallara muka-
A ı d dd · 68 rada - ğunu llibat etmistir. Bu lı.ı:tfar· 

gımızı n_as_ ı_ı_ takdır etmiş_, ne za- Bı"r ok:uy"~'n•'" bil iman ar an sanayiimizin 1 'kd d t pı ca esı numa yagcı ı 
~~ - "dd l uhta - Q z· - 1 Et"b k f b. r· dan mahrum olan toıırak inbıı man Musluman cemaatini ora- şı ete m ç oldugu bazı ma mı ar a Q om - ıgomo o ı an a a ış ıyat-

ya toplamıştı? Hava taarruzla- kine aksamı ithal edilecektir. la transfarmotör yağı sattığın- kabilıyetini kaybederse de buıı· 

b ·ı ı t' "' ı· la S lt h 2 ıJ lann yerine gelıııesi.vie topr~ Belki iki yüz kadar vardılar, --·-- 1 aA s ıgı ge ıyor ( n Ü an amam numara a "f t N · k · O kabili ·elini k za.nır. 
tngı·lizce bilenler pantalonlu, • k E I k manı a uracı ı esmı onusyo· rina arşı ezacı ar ongresi · t· - üzd" 25 k' Sun'i 0!!'libreleme esıı.~ı anla-'iıl· 
Avrupai giyinmiş, tarasta ayak- nun tayın et ıgi Y e ar 

Eczacılar cemiyetinin senelik h dd. d f ı r· u ı t mıstı: - Nebat külüne tıenzi· talar, avludakiler hep küçlik es- ~ a ın en az a ıya a ma sa 
kogref!i dün Etıbba odasında ya Evvelce Cavaya ısmarlanan k · ti 1 iht"k" t - yen tuzlu mahlıitunu topr~ 

naf, sanat sahibi fıkara bır· küt- p 'f k k · b ma sure Ye ı ar yap ıgın -ası orunma omıs- pılmı~ur. 5.600 aded iç ve dı.ş otoma il d 11 b d d 83 tatbik etmek. Çiftlik (ha"""rıl 
le. Yüzleri bizde Semerkanddan, d ı K d b. ı·k f ı· t·ı.; Basra g ım;ct·r Şeh ı an, fa mu paşa a numara , ·-yonu ün toplandı ongre e ır sene ı aaliy~t as 10• ya e ..., 1 

• - d ·r t Ar t"k t gübresi bu işi kabaca !!iiriı.vıır· 
Taşkendden gelen Orta Asyalı raporu okuumuş yenı idare he- rim.izdeki alakadarlar bu lastik- a mam a uracı am e ı e · · 

Hava taarruzlanna karşı ha- yeti intihabı =pılmıstır. !erin süratle ithali için tePeb· kullanmadı:'!ınd:ın suçludurlar. du. maksadını izah kabıuycll bıçak bileyicilerine benziyor. ,_ ., --
vadan Pasif korunma komis - Yeni idare heyeti şu zevattan büslere gec;miştir. Lastikler 15 l\fürakabe biirosu memurları yüksek olan Lı •big'in raporı.ı~· 

(Arkası var) yonu dün vali muavini Ahmed teşekkül etmiştir: güne kadar ~ehriınize getirile- ~ehrin !:er tar;ıfında 8ıkı kont- da kimyevi rilmuzlar bulunnııı· 
K ı n ı ğ ı n riyaseti altında / ·Hulki, Mahmud Cevad, İsmet, rek vekaletin verdiği direktifle- rollerin~ d··v:<ın etnıektedir. Ye- yordu. Bu büyük kimyager ıı.ı· ADLiYEDE 

Dayak atan 100 lira 

caza verecek 

Ramide İmam sokağında 18 
numarada oturan Hasan lşler
kal ile Haseki hastahanesi Ka
rantine memuru Ali bir sebeb
den dolayı kavga etmişler ve 
Ali; Hasan İşlerkalı dövmü.ş- 1 
tür. Dün bu vak'anın cürmü 
mesbud mahkemesince muha-1 
keme.•i yapılmış ve suçlu Ali 
100 lira para cezasına mah 
kiım cdilmi.~tir. 

MahkOm olan 

muhtekirler 

Dün asliye ikinci ceza mah
keme:;inde üç ~lilli Korunma 
muhakemesi yapıldı. Ve üç da
vada suc:lular 25 lira ağır pa
ra cezasıan mahküm oldular . 
Bunlardan birincisi Beyazıdda 

tramvay caddesinde . . mezeci 1 

Süleyman kaşar peynırıni 100 
kru~a sattığından, diğeri Pan
galtıda Ergenekon eadd~sinde 

bakkal Andon 50 kurnşlu k be

yaz peyıı.iri 60 kuruşa sattığın

dan. üçüncüsü de Divanyoluıı
da kömürcü Haşim 6.5 kuru>;
Juk Bulgar kömürünü 7 kuru
şa sattığından mahkU.m olmuş
lardır. Aynca kömürcü Haşi

min 7 gün de dükkanının seddi· 
ne karar verilmiştir. 

bı·r toplantı yap""0tır. Toplan- Cafer, emekli general Eyüp re göre tevzi edilecektir. kı·katlerle nazar·ıy~Ierı· ı·ımı· fel· --. Sah · N u •. _. nidcn bit' ~ok ihtikar vak'alan ~ 
tıv. a komisyona dahil bulunan • rı, ail Halid, ........... n Der- Diğer taraftan Süveyş tariki- sefe ile mün:ıkaPa eder ve iJıY 

man, Hüsameddin, Hüseyin Hüs le de bugünlerde ayn bir rarti tesbit edilmı.;tir. ., . , 
azalar, kaza kaymakamları ve nü. otomobil lastiği gelecektir. --~ yük heyecanla ya~ardı. Lieb1~ 
nahiye müdürleri iştira\< etmiş-, in ilhamları Kari Markosınıtict 

]erdir. Kara Sevda--· .,. ! Paralarına ta- benzer. Acaba Liebig'in r:ıporil~ Toplantının ruznamesinde, r"--- -- '\ Marks'ın (komünist manifrstol 
şehrimizde yapılması mukarrer mah edilerek l sunun 1840 da neşri bir tesadii

1 

bulunan hava taarruzu tecrii - eseri midir? Yoksa her ikisı dl 

Rizeli Süleyman Budar; Sevgilisi Kafaları çekiç va sa- ~~~~ü::dı;:.1'~:1ı=:io~;,ı f~'.; heleri gününün tesbiti mesele-
si de vardı. 

Taarruz tecrübelerinin ayın 
28 ile 31 i arasında yapılma&ı ka t f d ' hk "ld" tırla parçalanmak şey varsa her ikisi ı;;erde biref ara in an yıne ma emeye veri 1 suretile öldUrllldlller ? yenilik görülüyordu. Sun'i giilr 
rarlaştınlınıştı.r. 

bel ak "f ~"" Erzurum Burada feci bir Tecrü er, tı ve..,....;... şe- Asliye sekizinci ceza ınahke- tıılana kadar akla karayı se•·-' cinayet i~lenmi~. ömer ve Fat-
kilde olacaktır. mesine yeni bir "ölümle teh- tim. Bu vak"a da ikinci ağır ma iminde iki kaılının kafası 

Halk alarm düdükleriyle bir- did!,, davası geldi. Öml'iinü bi- ceza mahkemesinde muhakeme çekiç ve Ratırfa parcahı.nmı;;tır. 
Jikle derhal sığınaklara iltica zim gibi adliyede geçirenler edildi. Oradan da 4 ay, 20 gü:ı Yapılan uıhkik'ltla öğrenil-
edecek bütün vesaiti nakliye ı bu davanın taraflarını görünce hapis kararı aldı. Kararı tem- ıliğinP göre cin 3 yet faizcilik 1 

hiıdıseye hemen ıi.galı oluveri- yiz etti. Henüz bir cevap gelme ö · k F tm j 
halkı en yakın sığınaklara ka- yorlar. Çün. kü yı·ne :tavacı şu di. Bunun üzerine ben Yaka - yapan merın .arısı a anın 

parasına tamah edilerek ir;len-
1 

renin Avrupada oynadığı büyii• 
role yarın tem~s ed~"ğız. 

Urlada tütün 
satışları 

dar götürerek boşaltacak ve Sütlüceden kaçırılmak istenen, cıktaki köşkümüze kaçtım. j mi1tir. Cinayetin faili araıımak-
derhal duracaktır. Piyer Loti cadde.;inde tecavüz Şimdi de Fatma isminde bir tadır. 

Diğer taraftan ııehrimizin ve tahkire nğriyan güzel kızdı. kadım musallat etti: --•••-- Izmir - Urlada tütün ı;:ıtıf 
Kibar bir ailenin biricik kızı y b be k J ı d .,.;-semalarında bir çok bombardı- - a ana varıp, nim ·a- arının yo un :ı gıtmemesı sı~ 
Betül. Suçlu da tabii yine hep ı k h d t B • • t d "° man tayyareleri ucae. ak bu es- run o aca ' ya u onu yaşa - ır cınaye a- yeti üzerine satıtj mahalline) bu geçen vak'alann kahramanı 

1 

,1 
nada aktif müdafaa tertibatı ve Betülün kara sevdalısı olan manı. ni alıcılar gönderilmış ve alı.ıt 
harekete geçerek mefnız düş- Suleyman Budardı. Diye haberler göndererek tı.; , VaSJ n~tı"celendt" tedbırlerin müsbct neticekr yd 

ni tehdid ediyor. Ölümle kor - -
man bombardıman tayyareleri Bu defada iddia edildiğine kutmak istiyor. Deli midir. im- i, I diği tesbit edilmiştir. • 

·ı · ta k göre Süleyman Budar bir ka- E 1 ~r ne manevre mermı en a ca - ı ra sevdalı mıdır, nedir.. anlı- vl:ld katı'lı' ı'andarma " 
1 

dın ile haber göndererek Betti- Karısını zina halinde 
tır. lü ölümle tehdid etmiştir. yamadık ki. ı t f d k 1 dl 

Alarmlar bu müddet esna - Betüliin iddiasından sonra SU yakalıyarak öldüren ara ın an ya a an Genç kız mahkemede şöyle 11 
sır.da gece ve gündüz olmak anlatıyordu iddiasını: leymana söz \"erildi. O bunlarııı köylü mahkum oldu İzmir - Bergamanın ı;:ıJl~ 
üzere bir kaç defa tekrar olu- -Efendim .. Bıktım usandım hepsinin iftira olduğunu $Ö)"lü· f nahiyesine bağlı Kocaağ:ı ~~ 
nacaktır. bu adamın elinden. Nereden ek yor, bilılkis kızın kendisine :;.. 1 yünde Osman evinde bir bı~~-

dolaş oldu bilmiyorum ki. Süt- şık olup böyle muamelekrlc 
1 

Adana - 940 şubapııda Çıt- oğlu !sına.ili c:ifte ilE: öldürJılıt 
Gece alarmları esnasında ışık lücede bizim yalının yanında kendi:"nden hınç aldığını. çiin- dırım köyünde islenen cinayetin ten onra kaçarkı-n yakalaıııt' ııı' 

lar tam ııekilde ve sür'atle mas- bir kayıkhanesi var. lşte ora- kü kendinin 0vli ve beş c:ocuk- muhakemesi neticelenmiş ve ka-

1 
tır. Hadise lıakkını:la Beı-gs 

kelenecektir. ya gelip giderken beni gömlU~. lu bulundugunu ileri sürüyoı- rısı Ceneni zina halinde yakalı- müddeiumumiliği tahkikat }~r 
--•••-- ''1lle bana varmalı .. diye mu- du. yarak ölrliiren Gazi ağır cezaı maktadır. 

1941 Matbuat Balosu 1 sallat oldu. Bir defa da karşı- Muhakemenin cereyanı cok mıınaltemt"lin•'C 2:! S>'ne hapse --»«--
2.09. 7.ı3 9.45 Ezani Gaziantebe gönderilecek ıkt K k k t entere · ıdı F k t d m:ıbtt·ını. olrnus tahfif edici se-Bu sene verilecek olan Basın ma ç ı. or up •c ım. Pi- saı . a a :ıra yer e 

Lot. dde · d k. · · habere· olaıı Fat hk ı bebler <lolaL"J,İle bn ınüıldet' Eşya çalan kadın 
8.20 13.25 15.57 Vas.att 

Akf'lm Vatat imsak 
ı2.oo l.J6 12.25 Eunl 
ıa.12 la.41 6.36 Vautf 

D İKK A T 
cYenl 8abah"» a g8nderlten yazılar 

ve evl"ak nq:redHaln edllmealn iade 
otu.,Maz v• ttunltırın kaybolmaların. 

dan doıayı hıç btr mesuliyet kabul 

edilmez 

Gaziantepte bir çocuğa te
cavüzden suçlu olup İstanbula 
kaçtığı anlaşılan Ha.san dün ya 
kalanarak ikincı sulh ceza malı 
k"!lll.esine verilmiştir. Yapılan 
duruşmada Hasanın mevku -
fen Gaziantep müddeitımıw'li

liğine teslimine karar verilrııi~ 
ve suclu U-vl!if olunmuştur. 

balosunun hazırlıklarına başlan. yer ı ca sın e ı evunıze ı ma ma cm..:- , 
mıştır. geldim. Orada yine geldi. Beni ye gelmediğinden onun celbi bir sene on aya tenzil edılnıiştir. 

Balonun mutad parlaklığını günlerce bekledi. Nihayet bir için duru"manın taliki mliddei 
temin için azami itina gösteril- gün yine karşılaştık ,.c cürmli umumi mua•:ini tarafından is-
mektedir. metıhud yaptırdım. Bu mahke- tenerek dava talik olundu. 

Almanyaya satılan 

fındıklar 

Mümt.az bir heyetin idaresin- meye geldik. Bir ay hapis ka- Bu kara sevdaııın hikayesi Gire,un - !\!manyaya yapı-
d~ tertip edilen Basın Balosu, ran aldı. Hapse girip çıktıktaıı bakalım gelecek relsede nasıl lan 8000 tonluk fın-:lık satışile Gi 
,,,11 ~nin en zevkli gecesini tf4- sonra bilsbiitün i.şi azıttı. Bu bir şekil e-österf"<'.<'k , sahici Fat- ı resun piyas..ısında stoklar aza.i-
ki! ı><iecektir. sefer Sütlücede beni zorla ka· ma. neler söyliy~cek? A"ıl mii- mı~lll. Bu itibarla önümüzdeki 

Bu seneki balo Taksim gazi- çırmaya kalktılar. Elinden kur ve Belütün kara e'·dal•~• ,,ı,.ıı giiıılt·rdc '[ındık fiyatlarının yük! 
nosu salonlannda. ve-rilecektir. , ___________________ ..;·;... ____ _,J u~l(·,·,.ı:i tahmin e<l.i 1mekt<'<.l.ir. 

mahkum oldu 1 
Sirkecide Zi~•nın e\•indeıı ~ 

parça ev e.ıya:;ı çalmakla "~ 
lu bulunan E.'mine Ota.<; d ,ı 
ikinci asitye cezada muhakePııi' 
edilrnie ve hırsızlık suçu sl""' 
görWerek on altı :ıv hal~ 
karar ·;erılnıiı,tir. ~«çlu Et01 

derhal tcvkıf olttıımı.ı.ştur. 
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Alman Casusluğunun Esrarı 
HER SABAl-I 

"Yeni nizam,, ın 

nimetleri 

Atatürk'ün hayatından 
'-yazılmamış menkıbeler-': 

Şimdilik bu kadarl 

Bhtikara karsı 
savaş 

3 --<>--- \ 

l 
YAZAN: TERCEME EDEN: 

, __ e_a_r_n_a_rd_N_e_w_m_a_n_~, Hüseyin Cahid YALÇIN 
Mihver devletleri matbuatı, 

her vesileden istifade ile, diln
ya yüzünde kurmak istedikleri 

!l"-'lib değildir. Almanlar ecnebi "Yeni nizam,. dan ve bunun te
lisanları öğrenmek hususunda min edeceği faidelerden bahse
dünyarun en çalı.~kan ve z:ı.h- de dursunlar, yeni nizamı be
mete en mütehammil bir kavmi- ııimsemiş olan kom.ıumuz Ru
dirler. Fakat ne yapsalar Al- manyanın arzettiği keşmekeşli 
man olarak kalıyorlar. İngiliz- manzara doğrusu bu "Xeni ni
lerle Amerikalılar bu hususda I zam,. haklnnda müsaid ve ceza
teınbeldirler. Fakat, arada, mü-

1 
ret verici bir fikir uyandırmak

Sesle M .. a e 
Öteden beri bu silbmlanıa mtı• 

dafaa ettiğimiz bir tm vardı. 
Piyasada asıl ihtik&n JSPW!a
rın büyük topdancı eeıııaf oldu
ğunu, küçiik esnaf ile ~r 
satıcıların ancak bu ~ mub 
tekirlerin zaman zaıtlllll bed
baht birer kurbanı oldııklannı 
yazmıştık. Dün fiyat milrakabe 
komi3yonu memurlatı!Ull birçok 
büyük topdancılan suç iistüı.ı.<le 
yakalıyarak adliye}l8 1-iim et
tiğini okuyunca, nihA~ doğrıı 
yola sapıldığını ınemaa.lliyet!P. 
müşahede ettik. 

Haber vermeden bazı kol- ı 
tııkl&ra. oturacak olursa.nııı 
baiıımıza. fena. bir iş gelebilirdi. 

Çünkü yere yuvarlanırdınız . 
At<,;oin ka~ısı.nda bir halı var
dı ki ortadaki işk!meli perdenin 
üzeıiue basacak olursanız bu 
tesadüfi hareket ölümünüze se
beb olabilirdi. Çünkü altında 
bir delik. bulunuyordu. Masa· 
nııı yanında bir düğmeye baaı- 1 lıı.ıca bu delik açılabilirdi. 

Mndeııi e.~yaya dokunmakta 
pek ihtiyatlı dR\Tannıak lilzım
dı. Harb esnasında konsolos -
hanenin iki talih8iz hizmetçisi 
bu iptidai ihtiyat tedbirlerini u
nuttLıklurından dolayı elektrik 
cereyanı ile hay:ıtlunnı kaybet
miljlerdi. 

Bübin bina hakikatte son 1 

derece garib bir şeydi. Almanı 
car;usluğunun gayet mlihim bir 
ameli merkezi olmaktan ziyade 1 
Huhvııdda ftlın üstadlartnın birı· 
cnPıultık karargfilıı ua'lll ola
bileı:eği h" kkında taho.yyül et
mı,; olacakları bir yere benzi
yordu. 

J<onsolosla~, ticari miinaoct • 
!eri dolaYJ.siyle, casualur teda -

1 rik etmek hususunda ideal a-
' janlardır. Çünkü, pek tabii ola

rak, bulundukları yerl.,rde ken
di vatandaıılarının kaffesiyle 
tcmastadırlar. Almanlar Alman 
tebaaları iizerinde vatana karşı 
ne kadar borçları olduğunu ha
tırlatmak ve bu suretle tesir 
yapmak fırsatını hi.;bir zaman 
kar.ırmaruışlurdır. Bunlar verdik 
!eri talimatı göze çarp;nıyacak 
surdte ver·ebilirler. Mesela 
Port-~mouth dairesindeki Alman 
konolosu Qradaki Alma."\ tacirle
rinden birine giderek ~öyle 
der: 

- Anlaşıldı ya, sizden casus
luk etmenizi istemiyorum. Tabii 
sizin ba.~ımzı zabıta ile derde 1 

SQkmağ:ı aklımdan geçirmem . 
l!laten, lngiltere ile Almanyıı. 
~ulh halindedirler. Fakat bu 
sakin günlerin ne kadar devanı 
<'deceğin.i kim.•c bilemez. İngil
tere ile Almanya arasında bir 
mesele ı;ıkar<ıa bepinıiz vatana 
karı;ı vazifemiz! ifaya h:ı7.ır 
bulunmalı•-ız. Sb de bu fikirde
siniz, de--Jil ıui? 

Şimdi, sizden iste<liğim şey 
şudur: !'\iz Porthsmout'ta yaşı
yorımnuz. BurRsı mflhim bir 
b:ıhri üstür. Rohrin her köııe
sini, her hrafını gayet iyi öğ
renmelisiniz. Bilhab-sa onun de
niz yolhırnıı. t~in içinde camıs
hık olnuv:ıc,.k.. bm·ası kat'i .. 
Bütün yejıacağmız ı;ey !!el>rin 
kinde ve deniz kenannda sık 
sık dola~malctır. O surette ki 
her tarvfı gayet iyi tanıyacaksı
ı:ıız. Portlısmoııth'un belediye 
h"ritalarından birini alınız, o
nu esas tutarak çahşuwı. Son
ra, şayed iki memleket arasın
da bir ihtılilf çıkarsa, bu harita
yı bahri makamlara mufa.ssa
lan tefsir ve izah edebilirsiniz. 

iV 
Yaptıkları is pek luymetli ol

mal<la beraber, diplomatik a
janlar nadiren :ılaniyet mevkii
ne çıkıı.rlar. Bu onlann vazife
lerinin en esaslı bir şartıdır ve 
öyle olm:ık liizım gelir. Hiç bir 
casus işi aleniye vurmak iste
mez. Fakat bir muvaffakıyetsiz
likle kendisini belli edebilir. 
Diplomatik bir kİm!3eden sadır 
olan kusurlar meskfıt geçil&
bi!ir. Fakat faal bir casus ya-· 
kayı ele verince mahkemeye 
sevkolunur. 

Asıl casusun bir mütehassıs 
olması mutaddır. Bunlar ekse
riya kara, yahud hava kuvvet
lerine mensub bir zabittirler ki 
kendilerinde ecnebi lisanı bil
mek kabiliyeti vardır. Ve ent
cikaya da pek ınüstaiddlı·ler. 

Bunlar balistik, mühen
li~Wc, yahud tayyarecilik gibi 
bir mevzuda vukui sahibidirler. 
Bir mütehassıs alelade bir ada
mın anlamak için büyük tehli
IIe!ere girmesi lıl.zım gelecek 
'eykri bir göz atışta kavraya -
bilir. 

O, bu tehlikeli vazifeyi para 
ı~in değil vatan sevgisi yüzün
den dcruhde eder. Alelade al
dığı para rütbesine mahsus 
maaştan ibarettir. Y:ılnız ufak 
tefek bazı tahsisatı vardır. lş
te İngiltereııin bütün casusluk 
sistemi böyle bir mihver üzerin
de döner. 

Abnaıılar casusluk vazifesini 
gönüllü olarak deruhde edecek 
muktedir ve cessur teknik za
bitler bulmakta sıkıntı çekme
mişlerdir. Maaınafih bunların 
elde ettikleri muvaffakıyet, 
gösterdikleri gayret ile miite-

Atatürkün Canakkale harbinin en ,, buh-
kemmel Almanca konuşan bir tan gerqekteıı uzaktır. ranlz 

hat 
devrelerinde M ehmedciğe istira
vakti kazandıran K asımpaşalı 

Kara Küçük Ahmede iltifatı 

İngiliz yolıud Amerikalı görür- Balkau devletleri a,-asında 
sünilil. Bir çok Alman zabitleri yalnız Rınnanya mihve;- deı•let
alraanlannın mükemmel olma- !eri tarafını tuttu ı·c ymıi ni
ması yüzünd<-u yakalanmışlar-J zamı kabul ettiğini açıkça ilan 
dır. etti. Yeııi nil'.amın nimet ve ke-

Küçük esnaf, mal saldaroağa, 
stok yapınağıı. gücii olmuyan 
l>ir zümredir. Bunlar topdıınrı· 
!ardan bugün aldıklannı bugiin 
satarlar. Yarın ekmek paraları
m çıkarabilmek için J'Cl"liden 
topdancılara baş vunıdar. Hal
buki topdancılar bü.yiiJı: dep()
ları olan ve buralara aylardan, 
hattıi. senelerden beri yığdıldan 
malları yavaş yavaş meydana. 
çıkararak satan tüııcadardır. 

Ha.rb dolayısile muhtelif mad
delerin fiyatları artbkça, yahud 
piyasada mevcudlan Dlldirleıı
tikçe bunlar evvelce çok nıiisaid 
fiyatlarla vücude getinııiş ol
dukları stokların fiyatlarını 
merhametsizce yükseltmekte ve 
esnafa ya hiç fatura •••ımıııden, 
yahud da sahte fatura ile mal 
satmaktadırlar. Küçük eınaf da 
geçinmek ve ailesini geçindir
mek için bir şeyler satmağa. Ye 
ekmek parasıııı lcazanıııa,;:ı. me<'
bur olduğundan bu insafsız top
dancılardan yüksek fiyatla mal 
almokta ve bunu sa.tmalıt..'Ulır· 
!ar. 

Tehlikeli bir Almo.n casu~u I ramei:leriue can ve gönülden 
kurnaz bir Fra.JJSı?. ile bir ltaç 1 inanmak Runıanyayı felaketten lıır.anlılc fazilet;,,,.ini temın ve 
saniye kouu~unca hüviveti korumak ~ö..,.lc dursun zavallı · ~ ' ı ., ' ikmal eden kisbi meziyetler ol- YAZAN: 

lurnı;. olsun al.ı!ı~k istediği bir 
rr.cvltide. bir mevzidi. I keşfedildi. Çünkü Fransı7. o- ı kom.şummu felalı:etlerin sunlur-

nıın "Vingt,, kelimesinde "V" lıılarına sürüklemiş oldu: Vatan duğu gibi, fıtri hasletlerde in
harfini telaffuz edemediğinin 1 topraklanndan fed:ı.ldirlı1<, yurd 1 sanlara büyük loymetlcr verir. 
farkına varmıştı. Maamafih, 1 da ecnebi askerlerin mevcudi-1 Kusursuz bir yaradılı•a mü
Alman casııslan Fransada 1n-ı yctlerine katlanmak, milli malı· tenasib ve cazib bit- yüzü, ve öl

Cevad Abbas 
G O RER 

füçner ordusu da buraya sa
hib olm~k §erefini kazanmak i
ç:n çc,k uğr:ı.~ını~. bol cephane 
israf etmis, ı·c çok kan dök _ 1 

mü§tii. gilteı-eden ziyade talihlidirleı· . ;ıullcrin göz göre göre yabancı 1 

Çünk. ü Fransa da bir Breton ile il çülü bir vücudü katarsak; göz-

! e ere nakline ağız aça'1"!adan 
Cataıan'ın aksanları ar:ı.sında şabid olmak ve ııihayet karele- !er bu yaradılışı takdirlerle, 
çok fark vardır. Alman kendi - şe kardes kanı döktüren sonsuz tahsinlerle, zevkle seyreder, 
sini Fransız vilayetlerinin bi-J ihti18.ller; iğtişa.şlar. kıyamlar böyle bir huzur herkc>se ~ ve 
rinde doğmuş gibi gösterebilir .

1

' · haz "erır· . 

ve S&Jlam iken kalblcr~, ~;nül· 
leı e, dimağlara yaptığı !Ahu ti 
tesi:;:iylc insanları hareketten; .. 
en ufak fısıltıdan, hattô. benlik
lerinden bile uzıı..ltlııştırdığını ve
ya derin bir durgunluğu canlı 
bir harekete g<ıçirdiğini herkes 
gibi ben de bilirdim. 

Lakin düşman ordusu ana 
yurdun bu p!ll"('asından çekilib' 
gittiği güne le.adar Kaya.cıkağıl 

si pederine 20 - :l-0 metre mesafe 
den fazla yanaııc ınadı. 

E 
vesaıre... ,. 

kseıiya Alzru;lı olduldarını 
~öylerler. Çünkü Alzasta bir Talih.siz Rumanyanın salme Güzel hir se.~ sahıbinin ise; !'i-
Alman lehçesi serbest<;e tekel-/ teşkil ettiği son kanı,ılıklar da/ rin yüzü, düzgün enriaroı, cıızib 
lüm edilmektedir. gösteriyor kı yeni nizıım tiyle huzuru olmasa, hatta kılık ve j 

Meoıleketlerine derin bır sa- id<lia edildiği gibi insanlık içini kıyafetiyle haz ve neP,e vereeek 

1 
dalı:at ile hizmet" eden bu pro-. bir nimet olmaktan çok uzaktır. kabiliyette bulunmasa bile ya.1-

Kayacıkağıl huzııruııclan ; .. o
nun tepesinde daima dimdik 
durmuş elan Türk reliideti kar- ı 

şısından cn ıııhnyet gıbtalı has
retleriyle :ıyrıldı. \ fesyonel casusların yaptıklan' S ,_ 1 h' ruz sesı·yıe ı·"""nlaı" maddı', ru•-1 · ı rd b l - on >"4\rt ı adfa~l<>re, :;ayed -· .. ., 

"le en azı arını aııl:ıi.actlb'IZ. 1 bedbaht Rumanyayı ·büsbütün nevi sürükleyici bir mesti için- İ 
Fakat güzel sesin şiddetli Ri

pcr mııharebelerini durdur:ıca

ğını, ve iki taraf muharibleri a · 
rıısında teklifsiz, kayıd!ıız, şart
sız bir mütareke yaratacağı- 1 
nı Anafartalar muhnrebelerine ı 
kadar ne düşünmü~ ve ne de· 
kimııedc.n işitmiştim. 

Rtınlnr bazan faal surette ça- ı i~gal altına alıp istiklalinden 1 de kendilerinden geçirdiğini hep 1 
Iı:4ırlar, bazım yalnız teşkıhltçı- tamamile malınım bırakmaya görmüş ve nefislerimizde dt" 1 
lık yaparlar. lngiiizler birinci matuf bir manevra deı,~se "Yc

Kayacıka;;ı1 tepesini Türk 
dilfıverleri Mnstaf a Kemal em- ı 
rinde olarak Anafa:-talarnı bi
ı inci giinli gözlerimiz önünde 
siingü bücumiylc zapt ve istir
dat etmişlerdi. 

tarzı tercih ediyorlar. Onlar AI- ni nizam,. ın, hodgamlığın ve 1 duymuşuzdur. 
manların küi.ıe halindeki teş- 1 

kilatlarıııa şahıslal'ln kabiliyet 1 aharın malını lreyfimayeşa ta- Güzel ses; dchm gamından 
ve maharetleriyle karşı koymak sanufun maskelenmiş bir teza-ı çökmüş birini'!, veya biriken 
yolunu tutınuşlar<.lır. hüründen b.-ışka bir şey olma- yılların ağırlığından kamburbş-

Neticede ilıtikttrl.a. mücadele 
eden memurlar, hakiki muhte
kirler olan topdancılan göreme
yip bu zavallı küçük esnaf ile 
seyyar satıcılan yablwınaktn 

ve bunlara ağır <ıeWar tatbik 
etmektedir. 

dıgının Rumanyada da nihayet l • ,_, k 
Almanlar arada sırada tek-, anıa.,t!mış olduğunu ve bu ile- mış, saç arı tuuilljmış, -atmer-

nik mütehassrnlaı·ını aahsan lenmiş yüzlü bir ihtiyarla yara-
~ !iyeye kıı.rşı Rumen vatanper-

casu.>lukta istihdam ederlerse ,·er!iğinin ve milli şuurunun ga- dıh.'lUWl zulmüne uğriUillş ku-

Bana claha evvelce, lıürm,•Ue J 

giivendiğ.im ve sör.üne inandı -
ğ·ım biri tarafından güzel sesin ' 
bu muthı.k hii..kimliğı söylense j 
idi; mubt<tabıma beslediğim em
niyet dolu kanaatim yine li\.tife 1 
terakkL~inden beni kupımp ata- 1 

maedı. 

Yine bu kahı-amanlar diişına
nın karadan V<' denizden ateş 

kusan toplarına, her biri bir ya-
1 

ııar dağ fewraniyle havalanan 
lftğımlanna, ve Slk sık değişen 
Ne\' Zeliındlı. Avustrnlyalı, 

Hindli kıt'alıu·ının siingü!erine 
fütursuz göğiifılerini g~~ınişler, 

bilE,klerini kııllaıımışlar, cruıları- ! 
nı feda etmişler, An.afartalar 
reııharebeı~rioin son gününe ka
dar oraya <lliRmaıı ayıığı bas
tırma ınışlardı. 

de umumiyetle bunlan ikinci' leyana ge!mjş bulundu;;anu gör· surlu bir vücudün, veya çirkin 
derecedeki casuslar yalıud a-. terir alametler na?.arile bakmak bir yiiz sahibıniu vazu hali-
janlar grupunun direktörleri! doğru olur. · h tta h ttı ·· t .. 
olarak kuJ!arurlar. Çok kere ca- nı ;.. a · a us uvamıı mer- ı 
sw.dan ajan gazetelerin ağzına. Rınnanyanın sahne Qlageldiğô hametsizce beşere verdiği koyu ı 

Tamamile haksız ve matlub 
gayeyi vermekten uzak olan bu 
usulün terki ile asıl muhtekirl<)r 
olan bazı topdancılara tevcih e
dilen mücadele matlub hüsnü Le· 
siri mutlaka çok çablllı: verecek· 
tir. Nihayet doğru yola giren 
fiyat müra.lmbe komisyoou me
murlaMJ'.a. muvaffııkiyetler te· 
ınemti ederiz. 

düşer.. Çünkü. meslek tehlike- 1 hazin ve kanlı h!diSPler göz ö- rengini: .. dinli yenlerin gö?Jeriu- ı 
ildir. Bu ajanlardan bazıları bi- 1 nünde dururken mihv·>r matbua-! den sildiğini Leslim ederiz. 
taraflardan tedarik edilmistir · 'ı tının hali\ yeni nizamdan sita-. Güzel ses' fıtratın bu meYhi
Kendilerine nisbi surette bi~ iti- 1 besı· ·, musı·•.:-:.1 me'··cud "~ulıe-' mad beslenir. Ajanlardan bazı- yişle bahsedebilmeleri ,.e bunu ıuıw , ~ 

••• 
... naf~·.,..ı.~11ar cenh~?inde bir .. 

J; ;lid nnktası denecek kadar tn
biyevi ehemnıiycti, muharebele
r>yle askeri tarihimize geçmiş 
bulnan Damakçılık bayırında 

l{ayacıkıığıl tepesi; dil§manın 

her an elimizden ne paha,;ına o-

lan memleketlerini Alman pa.- bir göz boyama vasıtası olarak riyle çerçevelenerek takviye c
rasına satmağa kalkan hainler kullanmakta devam eylemcleri dildikten sonra nağmeleri altm
olabilir. Fakat ekseriyeti halis hakikaten şaşılacak bır canı- da bir sosyetede, bir isr<'t ale-
Almanlal"dır. baıJıktır. 1 minde, veya bir ibadethanede J 

Nev 7-ellndlıhu la. Avustral -
yalılanu kuı;m·~,ız ve çel.in ta
arruzları a!;ıı- fodakiirlıklara ı 

(Sonu ~·ı~fa 5 sü 2 de) Naziler daima lıer Almanıj A. C. SARAÇOGLU velhıwıl durur, yürürlren, hasta 
muhtemel bir casus gibi telakki -------------------
etmişlerdir. Alelatle, sailc va - : --------------------

MURAD SERTOGLU 

tanperverliktir. Fakat siyasi 
tehdid de kullanılmıştır. Birçok 
ahvalde Almanlar farkına var-1 
madan bir casus gibi hareket ı 
etmişlerdir. 

Fransayı yahud İngiltereyi 
aiyaret eden Alman seyyahları j 
Almanyaya avdet ettikleri za
man isticvaba tabi tutularak 
bazı kere kendilerinden bir ta- ı 
kım malfünat ıstihsal edilm~ -
tir. Finlılndiyada bir Almana I 
tesadüf ettiğimi yatırlıyorwn. 
Bir sandala binmiş, büyük göl 
şebekesi içinde dolaşıp duru- i 
yordu. Her sene üç ayı böyle 
hoş bir tarzda geçiniiğini ba
na söyledi. Bu seyahat için icab 
eden d5viz müsaadesini nasıl 
aldığını kendisinden sordum . 

- Hiç bir zorluk çekmedim, 
dedi .. Seyahatim bir tabarriyat 
gibi telakki ediliyor. Alınanya
ya döndüğüm zaman, bir seya
hatname yazıyorum. Bnna ha
ritalar da merbuttur. Tabii ka
nallardan geçmek suretiyle göl- I 
!ere nasıl girnıeğc muvaffak 
olduğumu haritalar gösteriyor. 
Bizim hallamız coğrafyaya pek 1 
meraklıdır. Benim notlanm Al
man haritacılarının çok i0ine 
yanyor. 

Bu hususda onunla hemfiki
rim! Eğer Alman erkinıharbi
yesi Finlandiyayı istila etmeyi 
düşünürse haritalar onlann işi
ne çok daha fazla yarayacaktır. 
Bu Alman pek kıymetli malu
mat istihsal etmekte idi. Fakat 
eminim ki kendisinin bir casus 
olduğunun farkına varmıyordu. 

Alman harhiye nezareti, bah
riye nezareti ve hava nezareti 
birer büyük Entelijans Servis 
teşkilatına sahibdirler. Fakat 
Alman casusluğunun asıl mer
kezi hariciye nazaretindedir. 
Hariciye nezareti 'muhtelif ser
vislerden tekııik zabitleri iste<li
ği gibi alıp istihdam edebilir. 

Bundan baııka, bir çok siya
si casus da kullanır. Bu siyasi 
casuslar her türlü entrikaya ka
rışmağa kabiliyetlidirler. Ec
nebi bir memlekette çalışan a
janları kontrol etmek için bu 
tip casuslardan istifade edilmek 
tedir 

(Arkası var) 

Harbiye müsteşarı Haldane I! mutabıkız ve bu siyaset bize 
Berlinden Alınan deıtiz kaııu- mühim menfatler temin edecek 
nunu da getirmişti. Bun:: ''Ye- surette inkişaf edebilir. Zili-
ni - Novello,, ismini veriyorlar- nimdeki program mer'i olan 
mı..~. Bu kanun ona bizzat im- Alman deniz kanununun de -
parator tarafından verilmiş- vam ettiği müddetçe bütün 
ti. Uzun hazırlıklarla vücude devreye şt.mil olacaktır. Ve bu 
gelmiş fenni bir vesika .. Mös- •ı ( y E N 1· S A B A Ü ·· · f · •ı program yalnız saftı harlı ge-
yö Haldane İngiliz bahriye ne- • 1-l ) iN B Y U K S 1 Y A S T E F f? 1 K A S 1 mileri içindir. Birinci ve ilrin-
zareti mütehassısları tarafın- ------------------ --------------·-----• ci derecede ehemmiyetli olan 
dan tedkik edilmeden evvel bu kib etn:iy,,cektir. İngiltere· y fidir .. levhruıını ı<~balıleyin ya- gemiler hakkında açıkça imlı.at 
kanun hakkında fikrini ı;öyl&- ııin bcrhailgi bir muahede- r-- azan : --, taktan kalktığmız ?.aman göre- verilecektir .. Programda çoğal-
mekten çekindi ve isabet etti. sinin itil:...flan ''"' veya hali bileccğiıtiz bir y<"ı:e asınız. Size blacak, azaltılacak, yahııd ı:e-
Alman deniz kanununu derin hazırda l~tirak etti~ kombine- v c • • • ı böyle y tanlar ı;ôyleyip sizinle çiktirilecek, yuhud tacil ohına
bir tedkikten geçirdik. zonların mcvzuunu Almanyaya ~- 0
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rçı eğlenen budalanın ismini de cak gemiler vardır .. Program.-
Netice gayri müsai<l olun karşı bir tecavüz te.~kil etmiye- bana bilditmenızi rica cdcrinı. da hali hazırdaki deniz inşaatı 

ilk intibaıının teyidinden iba- yecektir. İngiltere böyle bir Bana öyle geliyor ki küçük ge- vaziyeti, hususiyle .Almaııya ve 
ret oldu. mak3adla akc!cdilen mlt!'.bed~- miler in~a etmek fikrini müda- Avusturya inşaatı gm öaiin-

Bundan sonra Almanya ile !ere esla i~tirak etmiyer.ektir . ., nıuhaı-.•be Almrcnya ile :ınla~- f.ıa etti;ti i<:in Aınerikada bu de tutıılaca.ktır. Aldığımız 
müzakerelere devam ettik. On Alınıı.u hükfımeti Sir Grey mam12.ın tamanılann.asma m:i- uta altın mad:ılya verilecek- neticelere göre hem yenı 
!ara mer'i olan ı1P•ıi7. ı ar.umın- tarafından bulunan bu fo,..,.ııii- ni olmuştu. tir. Biliyornum?Z ki Vateley inşaatta hem kara t:ems.bn
da deniz kuvveUN·iniıı çogaı - ın •1'..sik buldu ve sefiri vnsıta- Bir me!•h:!:ı ve b~r cevab piskoposu da Napolyon Bona- da onlann kuvvetıerinelıar
masını değil, kabil'•' azalmn.sı siyle bunlara ııu mı:ddenln ila- -------- ----- part'ın mel'ct?d olmamış oldu- şı geniş mikyasta tefev -
lazım geldiğini, halbuki Alman vesini istedi: Amiral Lorcl Fidıer deniz ğunu isb:ıt etmi~ti ! .. Size de vuku temin eden program 
yanın yalnız 1912 sen('sinde '"Binaenaleyh Almanyıtya ı>rog:·aını yapmak fikrimle de- bahsetmişler: 40 sanlinilik top- hazırlanacaktır. Bu prognmda 
değil, onu takib eden beş sene zorla kabul ettirilen bir mu- ğildi. Bana şu mektubu yaz- !ar yapmakla elyevm büyük hir &ayri muntazır ahval vnlmun
zarfında d:ı geniş ve giltik~e harebe vuku bulursa ingilte- lıll>}tı: hata irtikô.b E-tmi~ oluyoruz. da ilave edilecek inşa.at bulu
artan bir inşaat projesi dcrpi<: re hiç olmll7.ıa bitaı":'lfh<!ını "İki senelik veya daha uzun Fakat siz kendi k~udinize bir nabileceği gibi İngiltere ile Al· 
ettiğini ve buna aid bir kanun muhıttli2Q edecektir .. ,, Yabud: bir deniz pro6rQmı için hiç ~ey yapamazsınız. 30 milden az ruanyanın uyuşabilecekleri bir 
«ıkardığını bildird'm. Filha- "'Egcı Alnı:myaya zorla hır bir sm·clle ~izi müdafaa ede- sür'atli s:ı.ffı lı:.rb gemilerini nisbet dairesinde tenruit yap
kika Alman filo•unun be<;cle harb kalıul et.tirilecelt olursa miyeceğim. B:ızı budalalar sizi kat'i bir kr..mdu tezgaha koy- maya da cevaz bulunacaı.:tır. 
.iördü daimi surette bilfiil hnr- lngilt~re tabiatiyle bitaraf ka- bu lıusu8t:ı. söyletmcğe uğraş!· makt.:ın kendinizi ınencucmez- Küçilk gemilerin inşaatına aid 
be hazır vaziyette buluırn ak- lae:ıktr . ., yorlar. Fakat inşa etm~ğe ni- siniz. programda istenildiği gilıi ta
tı. Alınan hülri'ımeti seneni'! Almanya tarafmclan ileri sii- yet elti~ir.iz zırhlıyı da, inş:ı '"Azizin1 Çorc;il, b:ızı >\eyler dilat yapılabilecek, yalnıs bun
berlıangi ı>1evsiminde tam bir rülen bu son t..klif bi7.i gayele- etme!; is~·:nıec!;ğinizi de son s:ı· vardır ki Allah bile oı.Jarın ii- far için konacak talı - tın 
surette mücehhez yirmi lıeş rinucd"n çok uzak:ta>ıtıracaktı. ate kac!".r g:~li tutmak en bü- nüne geçem~z. Nerede kaldı mıkdarı zikredilecektir. 
ve belki de yirmi dokuz saftı Al!nımyaya zorla kabul ettiri- yitk mrtlır. Rakiplerinizin bü- ki siz mfıni olabilemnIB! .. llle- "Şfrndi başımızda bin türlü 
harb gemisiııi daima hazır bu len. >•alıud mrla k'lb ti ctir;l- tiin plank~rll'J, oularm in:ıa et- sela iki ker" ikinin dört etm(- sıkıntı var: Her sene bir lıarı
lunduracaktı. [Halbuki o aı- diği i<'u;~ edilen bir haı·bde nkktc r,lduklorı ;:eır.ileri tanm- sine Allah m!ıni olamaz. şıklık, bir kavga, hünunah in
rada İngiltere hiikum~tinin biz Fra.z:saruıı iıntla.dma. k şa- miy!e biliyon-unue ve bıına aö- o;ınyada en ziyade mnahe- şaat, maliyenin insanı yeise dü
kendi sularındaki zırh;ıları, ıu.ıvaca!:tık. İl.!ive c<lilen bu re, dlirn:aD1u·ı~l7.!\ tamanlly· zeye "C.Y ıı olan ı:<:Y adi bir şürecek vaziyeti, amele iı;leri
hatta Atlantik fi!O!m da dahil .,a.İ-ı. ~üp:ıesiz, Fransa ile olan le tcf::vvuk edebil< :ek pi.hı tal<lid ve kop:acı c.lmaktır. nin noksanlığı, rakiblerimiz!e 
olduğu halde yirmi iki zırhlı - itilüfı:rı:z:ı da hir son veı·e.;ek derhal h0 >'ı!ıvo!"Su:>az. f.n><a- N~lso.ı'uıı (!iirt mümeyyiz vns- paz:ırlık edebilmek için hiç bir 
dan ibaretti. ) ı:;.ibi idi. Fakat eğer bu ~aıtı atin ç·ıl.ıu;, bitmeııi ve m:ıli fından biri de şah&i t~cbbüs ~rrc bulunaman1ası. Hali h:ı-

Deniz kuvvetlerinin çoğaltıl- 1"ıbul ejersck yc:ıi Alman dn- kııvvet.niEin "'~t'.11"' elması ge- sahihi olması idi ve "denize z:rda onların tehdidine hiç bir 
maması yolundaki esaslı tekli- niz kanunu geri alına~ak mı? miieunizi rcıl<ibi<lizdcıı daha dalmak,. bir "t<'ralcki,. a!fımeti- ~ı:rc!"e mukabele edemiyoruz. 
fimi:: bükülmesi kabil o!mıyan Hayıı. .. Olda olısa lıiraz tadil e- evval h:::ıu lıy~c.-ıl-lannı da bili dir. Sizi tekrru:J:uhğun bu söz- Fiknmce eğer biz senelerce 
bir Lıulmvemet gördü. Alman- diiecekti. B11 &Uretle pek er- yorsu..-ou,. Ha.xın gemilerden leıle yordum. Şimdilik Allaha S?nl'a inşa edeceğimiz gemile _ 
!ara kaı"TI her şeye rağmcn nü- ken bir çıkma.uı. sarlall!lll!ltık. hirni ynr maktan vazgeçiyor \'e IBnıarladık.., rın programım şimdiden iJfuı 
kfrnu muhafaza ettik ve mü- Bunun!<\ beraber bir sulh yolu bunun p:u-asını diğerlerinin iu- * edecek olursak Almanya §Utlu 
zı.ıkereler tecavüz pliinları için bulm"k ve Almanyayı yunıu- ııantını ~abuk l:ıitirın:yc harcı- görecektir: 1920 senesine var-
karşılıklı taahl!üdler meselesi- şatn'~ ı: ;~tiyorduk. O !<adar · -- yorsunıız. Çünkü elinizde ha - Amin.! Lcrd l~icher'in bu <lığımız zaman İngiliz kuvvet-
ne intikal etti, tiynr bk l:i müstemleke mesc- zır, yrni bir pliin vardır. Sa- mektubuna hen şu cevabı ver- !eriyle Alınan kuvvetleri ara-

Bu hwrusta Sir Edvar Grey le~''' ı,, '"'" leh'.ne rareler a- kın :ıhın,.klık edip te ihtiyar dim: sındaki faı-k bugiin.kündeıı da-
şunları tl'.klif etti: r ·· ' ''· Bıı husustaki müza- Vatt'ıı: dehasının yeni bir ti'- "Yazınm memnuniyetle oku- ha büyük olacak ve Almanyayı 

"İnıriltere icbar edilıııedikce kr ' r o hatlar ilerıeıni~ti ki zahiirü olarnk n'odası g~m.iş duın. Fakat dt'niz programına bu farkı bugünden giimıek 
Almanyaya hiç bir hüewnda her>.1<·11 hemen Almanya için ıreınileri bıt"i bir kaı·arla tez- o kcd:ır dü~man olmayınız. kndar hiç bir şey inkisara uğ
bulunnuyac&Z ve kendi hesabı- çok müsa.id bir şekilde bitmek gihlara ı, )yn y•n. Allah aııkı- Maliye Nazırı ile ben 1909 dan- ratmıyacaktır. 
na hiç bir tecavüzi politika ta- üzere idi. Fakat tam bu sırada na: "Pı, , .,., bu sene için ka- beri bu programa aid siyaactte (ArkMınr) 

..-.---~~~""'-------~~-~ 



D.wul ve ıwrnacılar, ba nıağ
. ·etten sonra, derhal h:ıva

değiııtlrdilcr. Hazin ve 
·· ylcr ürpertici bir mcyd::ı.ıı ha
ası ç~Jın~ğa. başladılar. Lö.n
azalı; ı teselli edecek, onu mey-
n ininden uğurlayauık bir 
va idi. 
Molla, hasmım ır..agl.' eder 

etmez, sağ eliyle kispetini oy
fruna YUrarak g:Jilrlyet temcn 

D"Sı çaktı. 

Ve, Lfuıguzalı.rur. ye!\kn 
kalkmasını belılcdi. Ll.ngııza -
h malıcub, ağlar vaziyette yer
ilea doğruldu. Molla, Lfuıı;aza· 

h.ııın yanııı:ı. sokularaJ: elini öp
tü .. O da, moll= alnından öp
tü .. iki pclıiil·an birh~le:.'lni ku
caklaclıkt<ı ,cı.:..~ mcydım. 

; C!'ind ayı'lidtl~r. 

Yer, }'t:rintlen üyna.n:ı ... tı. Litf 
d Jll, büyük ortanın cu n1m
dar pelılivanını k\iı;fü:ül-, n.:ım

sız, t 5h."t tsiz bır reolla hem 
ele çolak olılui;u halde ma"iı'.ib 
cd ı d:ın 9karml§'t.l. 

'üderris dendi, büyük ve kü
<:ilk molla !ar, seviııçlerin<M:n de
li divana olmuşlardı. Gilreş tam 
Qü,1: ~aat on dr.kika silrmüştü. 

Kambur H<ılid ve Os=ın da 
h:ı hitlıi. boğu§llyoı-1;.rdı. Caz· 
gır ml";daıı yerine yürüdü. E
liyle davulculara ve zurnacıla
ra iş::rct t•lerck sustıudu. Kam
bur Halidle, Oamanı ay:rarnk 
lı, l ·a ~unları söyledi: 

- A~alar, pM;alsr, beyler ... 
· kit ge~jyor .. lian:bur Halirl.

le O ınawn güre~· denkleşınis 

ba-

görmemi~t.i.. 
l.Iolla iie, Hcl ·acır.ın güı-e· 

şi d a çok çetin alı.cağa ben
ziyordu. Fakat, herkes Mollayı. 
;yice tanıdığı için aruı.: ona kar
~ı üutidvardılar. 

Ba:ı:ıltı. ve ba.5 ı;iireı;len bltti. 
:Finalleri vaktin geç olma;;ı ha

biylc sabaha bırnkmağa ka
rar v~rd.il<:r. 

;).!olla tar:ıft=lan kadar bü-
yümü~tü ki, onu tanmuyanlar 
L~ngazal.uun gW-e · den son
rn hemen herkesin gözl.ine gir
mişti. 

Güreş için toplr.nwı on bin
lerce halk Mollayı göklere çı

karıyordu. K'ıiçücilk mollanın 
fevkalade bir kudret ve, var
lık olduğuna hükmediyorlardı. 
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Hıı.tt.a, .ıı:olla. kendi kendine 

stnirleni}?otdu. L.ingazalıyı çok 1 

geç ıruıgllıb etmi~V. Bu, siniri
ni bile lıerke<-teı: saklıyordu. 

F..dimdiier, ÇatalcaııJıı.r ve 
hülün r;arki Trakya.hlar hep bir 
Uıraf olmu§brdı. Bunlar Hc-1-
vacıyı tutHyor!ardı. 

iiel•:acı, ask:n Inli~rmanlı i<l.i. 
.tına, b<!ba itib.:iriyle pehlivan 
sülf:..lcsine men:rubdu. 

Hclv:ı.cı, Lii.ng:.zalıya ııazaran 

dalla ba.~ka türlü mii.i:ai.ea c.luu· 
m:ık liızım gelirdi. Helvıı.cı iyi 
gö\·deli, a<lale"' ı:~·ik •,'C çalak 
bir ::.d· dı. 

Ayııi zamanda da çok ce~sur 
-çe cür'ctkiir bir güreşçi idi. 

Fakat, Hf'h'acı saatlerce mol
lanın güı:eşini s yrettiği için o
lı& nunıaraMlll Yermişti. 

Bu seooble, IIelvacllllll verdi
- lıiiküın o J::ıdar iyi -değildi . 
O, mollayı tehlikeli bir mevcu
diyet olarak kabul etmi~i. 

Edirne ağıJ . .rı bit·birlerine 
soruyorlardı: 

- Bizim Helı;act, Ungazalı
ya benzemez .. 

- llollayı bcceı'iverir .. 
- Eh! Mo!Luuu nasıl ı;ürcııı 

yaptıJı belli? .. 
llel.\'acı (,-'Üre~ ta.kliğini ken

di kendine va:aet:m.i;,"ti. Kıncı ve 
ezici bir güres yapacaktı. 

Küçül< mclliuun, kü9iJ! göv
de.\,ini Helvacı, boyunduruklar
la, kurlkapa.nlariy le kemane 
~ıva:ılamıılariyle eze, eze bitire
cek ve sonra nıağlfıh edecekti. 

Edirne ağala...'"Uldn.n biriyle 

~- ekteblar arası 
müsabakaları 

Helvacı ~ra \lla ~u kon~a 
o!nıuştu: 

- Hcl\'":ıcı, n~ılmn? 
- tyı·'-·im ~f-'<)'t'VI' .; g<;.W.~• •• c 

- llolloyı n<.sıl buldtı.'1 ?. 

Helvacı susmugtu .. Cevab 
vermemişti.. A:;a, suillini tek 
r~rladı: 

- Mollayı n:ısıl buldun? 
Helvacı y:ı.rım ağızla: 

- Fena değil.. . 
- Pehlivan mı yani~. 
- Eh, pehlivan! .. 
- Helvacı, )?ok~ molla seni 

ürküttü mü?. 
- Hayır, fakat pehlivan ~o

cuk .. 
- Sen de Langazıılı gibi bo

eı;fayacn 1< mısın yoksa?. 
- Pehlivanlıkt.ır ""' bu .. bel

ii olmnz ağam!. 
- Heh·acım, molla seni kor

lmtnıuş ı:-öı üyorımı !. 
- Ağam; kimse kimseden 

koılmıaz.. .Mollanın pehlivan • 
lı,,<Tıııı söylemem, korkmalllll de
lii.let etmez .. 

- Eh, olabilir ya~. 
Dedi .• 

iki 
sın da 

reyan ara
Rumanya 

(Ba; tarafı 1 incide) 

Yepyeni bir dünya kıınılc;or. 

Mihver Devlctleıi bir tnhal;kü
me kı:.rşı liılıç çclmıişkrJk. .Al
manya için artık Danzig, Kori
dor, hayat sahası, İtalya için de 
Malta ve Akdeırl$ gibi gayeler 
yok.. Mihver Devletleriuin mu
harebesi bütün Avrup-..ı.yı kur
W.nnak içindir. 

T ram v t.y ]; :u.ruı:ı der cl mcz, 
arkas.ndıı.n hemen ııapnn ı.;:ı.,;ı 

gibi "n.e mi'ınııırebet,, i korulu
racağını:::ı tabii biliyorum . 

Mi.nas beU şudıı, efendim: 
Bir kere bild.iın l.ıileli tramvay 

lıı.rd"-ıı hep r;i1<il.yet eder duru
ru? da; gene onlardan vaz geç
mez; yaz d.ımez, kar demez 
dural !arda saatlerce, yavuklu
sunu bekliyen (Kerem) ler gi· 
bi, bu rn1.z011in dolmuşlara inti· 
:zar eder dururuz. 

Yani onlar kervan, biz ocla· 
ra ha)Tan olduktan ı:onra sa
manlık bile seyran olur. Kaldı 

ki camı çerç~vcsi,tavam, dôşe· 

mesi ve pcrdcııi, hattu ba.;<11n 
kanapelcri bile tastamam olan 

1 
tramv·aylo.r .... 

o halde? .. 
Evet, o halüe... Cefayı, safa. 

ile takas etmekten başka çıkar 
yol yok.. Hem zaten şafa ile 
cafa bizim çöp çatanıığımıza 
lüzum görmeden ı;oktan gelin 
güvey ohnu~Ia.rdır. 

Bu sözler ve bu nümayişler 
Rumenlerin umumi e.fkii.rını ne 
derece temsil ediyordu? Bunu 
anlamak kolay değil iken dün 
gelen haberler Rumenlerin 1 
mühim bir kıyam ile Mihver 
aleyhine k.a.nlı tezn.bürlere kalk
tıklarını bildiriyor. Diğer sü
tunumuzda bu nümayi~lerin 

tc.fsilatı olmnacaktır. Bu satır
lar yazılmcıya kadar bu kanlı 

hadiseler ne teyid, ne tekzib o
lımmuı;tur. Fakat ateş olnuyan 
yerde duman olmıyacağı gibi, 
bütün Rumenlerin de bugünkü 
Rtımen hük Wııetinin tuttuğıı 

yolu istemedikleri muhakkaktır. 
Binaenaleyh bu hadiseler tekzib * 
edilse bile tahakkuk etmiyeceği Eskileı-i.u biı' söziı vardı:. 

Görülüyordu ki, Helvacı mol- iddia olunıımıı.ı:. Esasen Demir "S.ıı; safadan, tırnak cefa. 
lanın pehlivanlığını taı;dik et- Muhafızlar içinde bile Alman dan,, büyür, derlerdi.. Safada 
nriş btıhınuyordu. k daim olan kadınların ~açlan bu ..,,..,;ük ve kil•",, mollalarla, as ·erlerinin Rumen toprakları-
~~, ~= na girmesinden sonra fikirleri- sözün doğruluguna bir iimme 

di;;er bütün halk (E:l.irnelilcr- ni de~tirenler çıkmış; bu ak!- şahidi idi. Şimdi lıer ne kadar 
d®. g:ıyri) A::olla ta.rafı olmuş- na karşı durmak istiyenler ol- kaclmların saçlan kısalım.~, 
tu.. muştu. İsyana. ön ayak olan- tırnaklan uzaınıı;sa da, bu ha-

- Beyci~ı~di, .sbe bilet vcı · 
dik ·~ .aıı. 

.Ciz hemen içeıln.r, hayatımı

zın belki hiç bir sa '.lıaı;ında ve 
hiç lıir kimseye sö:rleyemiyece
ğinı.ra bir ka.t'iy~t ve funiriy<:t 
le· • 

- Kes, Sultanahmede; deriz. 
lhcta, hazan dalı:ı. pirelenir, 

arkamızı değil, dilimizi kaşır'.Z: 
- Kaç defa alacıı.,i;ız be .. 

K'ôr müsü yoks;. ... 

* - Madam sana nereden bin-
din diyorum .. 

- Zo kaç kerem denıiıiın ki, 
Sürp Agopta bindim ise .• 

- Allah. .Allah, bindim ise de 
ne oluyor? 

- Yani ağnıy:ı.cağm tramva
ya bindim .ille Siirp Agopta .... 

Edlmekteıı evvela sıı.ndoviç, 

sonra, pasLırına., nihayet sılpl

ıxuş zeytin küspesine istihale 
geçiren birisi; ihtiyar dudunun 
tuti - i kelfunı. olmayı cana min
net, başa devlet bilmiş olacak 
ki başladı hemen tercemeye ... 
Meğer kadıncağız: "Sürp A

gopta bindim,, demek istiyor -
muş .. Kabahat madamada mı? 
yoksa a.ğnamıyan biletçi de 
mi? Hi<; birin&?.. Ya kimde? 
Helvacının kızında olacak de
ğil ya! letiklal caddesini her 
gün c;a.n sesine boğ·an tramvay
larda .... 

* Mollanm, Helvacıyı çarçabuk !ardan baınlarının Demir Mu- lin esbabı mucibesl. her halde 
mağlı'.ıb edeoeğioe kani bulunan hafızlıırdan bulunmam bu nok- cefa d~ldir. Hammlaruruz bil- : 
laı· mukabn taraf aralarında tadan çok n:ıinidardır. iıkis safa sürmek bahasına, Önündeki değil, onun bir ö-
bahsi. mü~rcl.: yapıyorlardı. manikür ve makasın cefasına nündeki de değil, yani üç önün-

Nihayet güreşler başladı.. Ne garibdir ki bııgüıı.e kadar katlanmaktadırlr. deki sıraya kolu, çok ~ükür o 

st'ır~'-bllaüyük orta finale! gelınis- ~e:ısn)~:.u~~e~:::::~ Bizde şöyle bir sfa sürebilmek ~8:,,~!_madıdilğ~ için yetiş-
i. ....,, SilyunnruR dspctini için tramvayların cefaıı.ına kat- mıyoıuu... ,, ...,,at ı. .. 

dan ve kendilerinin Mihverle giymiş, sırtında gömleıii bek- Ianıversek ne çıkar sa:nlıi ?. - Hu, Huriye hanım .. Huri-
liyordu. beraber olduk1arın.dıı.ıı bahse - Hem eloğlu yalan söyleme- ye kız .. Kulalı:eağızıııa kurşllll-

c -'·· ıktı D ul derk.en bu yola aylardanberi !ar tıka• • s azgır oı..,ya ç . av nin safMllll t:ı.tabilmek ıçın, mı wn yoıı::a .. · ana ses-
i , girıni§ olan Rummyada açlık '-"· ol ve zurnacı arı sustuı·uu. Ve dayak yemenin cefasına diş ki- ~,.orum ay .. 

bağırdı: ve sefalet Avrupanın hiç bir rasız katla-"ılttan so"~ ... Şu trn.mva••cınm bilgiçligın·· e 
ta.rafında ".,örüJmemia bir de- ""' ~~ ' lscaııbı;Z E·rkrl• Mc1ctcpll"r'i 

1 
- Büyük oıta müsabakası... " hele bir bak ka.rde§ .. I>:arnımd.a 

F ıtbol Lig hcy<'li ba§kxı·nlığın- Çolak Molla, H~vacı Kaznn eli- teceye varmıştır. Avrupa bu * dok= ay 1.aş'..dıi;ım. Zeynebiınin 
d .ı: bın' ~.•.. yolda kurtulacaksa biz kurtul- ı·_,_ di"· · k h "'"''n' bend · · b'li onu 

22/1./1911 •ar=. ıba mlnü Şc- ~ ... e gımız adar ürmete -~ en ıyı. ı Y uş ... 
, b- He! d ha mak istemiyoruz. !' ~-~-~' Nah rcf stıı.dı.nda yapılacak maçlar. vacı a soyulllll~ · zu· ayık bir adam olalnn.. .uıı.cw- şu. ..... 

Saha komiseri: Barbaros bekliyorlardı.. Cazgınıı. . btiğır. Beh911t SAFA ğiniz kadar ılchset ıı:ı.!an bir a- Yüksük kadar çocuk altı ya-
San'at okulu - Pertevniyal L. ması üzerine iki pehlivan ol- -----=====----- mir olun.. ııından fazlaıruş da bilet ala-

Saat 14. Hakem: Ş. Tezcan dukları yerlerden koılktılar, ka- Eski Tokat nUfus me· lstcmediğiniz kadar • tabü cakmışım .. Hele delinin yediği 
İstiklal Lise.ıi - Muallim m.-k- z-'ln dibine yürdiUer. muru tevkif edildi dalı f ı · · naneye bak... Oğlum senin ak-

~~;.' Saat 15·15 Hakem Ş. Tez- Molla, olduğu yerden kalktı. Maiyetincieki nüfus katibin _ par: ve :~t";;:ın:~~::. y~: lından zorun var ise kendini 
2211/1941 çarşamba günü E- Baş müderris efondinin buzu- den ri~vet aldığı suçiyle a.ra.n- bil değil şu zavallı tramvay bi- pabucu büyüğe okuttur .. 

minönü Halkavi alonıında yap:- Müderris efendi, Mollanın bu makta olan Tokat nüfus memu- let~isinden gördüğUnllıı saygı * 
lacak voleybol maçları: hareketine fevka!Ude memnun ru Mustafa lstanbulda Edirne ve hürmeti göremel".5iniz. - Yozi.ni sı:veyim biletçi e-

Salıa komiseri: Ş. Özdemir olmuştu. Alnından öptü. El - kapıda g!zleumiş olduğu bir!---------------------------1 
.Kandilli Li3eui - İnönü Lise- ~ini gök yUzünı! kaldırarak: d akalanmış ne dun" Sul 

si. Saat 14. Hakem: S. Açıköne:r ev e Y · • • 
Işık Lisesi - Şi_li Terııldci L. I runa gitti.. Eğilip .:,tini öp,ü . tanahmed asliye ikinci ceza 

Çe oslovakyaclan ge
len çİ'vil rin tevziatı 

Bir günde 80~ bin 1 

liralık mal sathk 
Sa:ı.t li.30 Hakem S. Açıköney (Arl:ası var) mahkemesine v~. Yapı-

.elih af mı ediliyor? 1 f ,J • • • • lan duru~ma sonunda Mustafa- Çekoslov~kyallaıı gümrükle - lhracat faıiliyeti diin gayet 
Fene.-?ahçe _ vcr3: ınacıı;~ tlfyauan IJI tSlı- mu cürüm yeri ohn Tokada rimi."e gelen 61.000 kilo çivinin ha..rııretli g~mi.5 •e bir gündı-

cıkan hii.diee netıccsınde bılu- gönderilmek üure tevkifine te\·ziatı hakkında vckiiletten 891 bin liralık mal satılmıştır. 
İnum spol'iardan 9 ay mütlıfotleı fad etm k içi karar verilnriştir. hiç bir iııar yapılmamı'ji.ır. Ha- Bu malhr m<:yanında İsveçeı 
mallı-um etlilen Fenerbahçelı IJ Palto hırsızı tavl·if edildi ber aldığımıza göre bu çivilerin deri, tiftik, llA:ı.cal'istan ve Yu-
'Melihin boykot ceza:lım genel --·-~-- mühim bir 1-. ını resmi miieı;se- gosla\'Yaya fındık, Amerikaya 
direktörlük yeniden tetkik ct-1 Vapur -seferlsri tesis Sirkecideki dükkan ve otel- selerin ihtiyacın1. sarfedilecek- mavi haşhaş, .Bulgaıistan, Yu-
mek lüzumunu ;;örıniL~tür. Ha .. talı em1 · ~-• ıılı bcr aldığımıza ~öre ı.lclihinl clunatrak !erde mus d erın wugı • ı tir. Bu günlerde Bulı;arist:ın<lın nanistan, Rum:;.nynya balık 

.. t bak. ~· .. ddM'-' aile ,,<Tından istifade ederek palto yem· bı'r P"' ... , ,.,·v,· ı·"·ıı.l e·'"-cck- se"kedilmi" .. t'p· 
mu e 1 ~- mil """'"n · ı \"ali ve Bdediye Reisi Dok- -u' = """ • 0 

~ 
dilmesi dW,üııüln•ektedir. çalmakla suçlu 1smail dün ya- 1 tır. İ 'I" l 
'C 

I f dbol tor Lı'.ılfi Kırdar, geÇ<>n yaz ip- kalanmış ve Sultanabmed ikin· Ilf;! Q; ere }Q{) bin 
eza anan u cu 1 Udıı.smda Floryn. plitjlarının geç 1 Hasmını y.ır.ı dfü;ürdükten kiraya \erilmesi yüzünden hal- ci sulh cezaya verılmiştir. Ya- BE.'LJ:DIYEDE kilo tülün satıla.ı 

sonra tekme vurdllğundaıı do- 1! pılan muhakemesinde İsmail: Dün iugilizl' e,-e yeniden 100 
layı lı:ı.kem tarafından oyundan kın plajlardan iötü. desinin ge- . kiy düşk' .. .. ş;sh~no. ( a L'es· ,.a..... . .. . b . - Ben ıç e unum, r:ı.- ". " - '!1U 1 bin kilo tütün satılı,.,•~tır. Bu 1 
çıkıı.rılan Altıntuğhı Hayriye ,, ... mesı uzerıne u sene aynı ......, 
bölge ceza heyeti tarafından vaziyetin tahaddüs etmemesi kı parası tedarik etmek için gcni~letihyor tütünkT memleketimizde iyi l 
bir sene boykot verilmiştir. için alfı.h-adarların tedbirler n.1- çalıyorum. Ne yapasım elimde bir surette isJenmiı;tir. ÖğTen -

Ceza heyetinin bu kararı Al- masJJU emretmişti. değil .. F....kat bir daha yapmam. Şişhanede bıılunıınJale bahçe- diğinı.iza göıc.laın<lan evvel gön-

tı t ,,;; kulüb""" ve Ha•T'ye .,.... Demi•tir. Mahkeme riyruıeti Si!!in 12 metre geriye alın:<.rak 
il·~ .. ~ edil""'· m;atir-:- ' 1 ...,.,.. Dün sabah, belediye heyeti ~ caddenin tevsii ile burada bir derilen bu ııevi tütünlerimiz 

....., fennı·ye mu"~"-'' ı·mar mu"dur" u," l:smailin tevkifine karaı· ver· bul tn,..;»-e n;y---•-nnda büyük" ·ı · fıf" uo.u.., -'""ır' . \'ar tesisi kararlaı;;tınlmış-, ., • ...,, ,.-. ............ 
Fin gUreşçı erinın tek ı t eın!Ult müdürü ve bahçeler mü- ==""""='========== mıı;tır. Baraya ayni zamanda bir rağbet görmü.~tür. 1 

Dünya güreş iıleminde en ileri halk için oturma tab 1 · de G ::1 . 1 safı isgal eGeıı Fiıılandiya gü-j dürü Floryaya giderek alına • Hazin irtihal konu~tır. ' urc en ' ü·nrü.ıuerdeki kah-
reııçileri halen Alman gürce cak tedbirleri yerinde tedkik 1 • b' 
milli ekibire kar,ııla.•mak üzere etmişlerdir. Alemdar Mustafa paşa toru- T opkapının imar planı ve enn ır kısmı 
Bcrlinde bulunmaktadırlar. öğrendiğimize göre Florya nu büyük Mithat Paşa amcaza-i tnıa üdü 1 ğU t , d daha çıkarıldı 

Fin gürer; ekibi Berlind ki te- pla.;Jopı lıu sene mürıı.kün ol· desi general Asım Altuğ, Bolu 1 h 1 r IIi T ~lrapn anum1.:ın ki 
-·-'· "teakıb T .. k' J- mebusu ~orhum Cemı'I, Fatih azır anan o., ı ım:ı.r p a_ - Günıril erde bulunan ltiOO 
gelmek arzusunda bulunduğunu Emniyet 8.m.iri Halid Calgı, mna ~azal•tıranbağ, ~1P dp~unk 1!'-, çuval kalıvenin bir kısmı daha """""'nnı mu • ur ·ıyeyel dugu· kırdar erken icara verile - ~ T ka Ed 

aliı.kadar m~.karıı.a l>ıldirıni§- rck müstecirin plaj mevsimine KambiYo acentelerinden Nedim ™: ~ a . na an ~?1 ısımu_a gıkarılm.ıştir. Vekaletten gelen 

, TiYATROLAR ~, tir. kadar huırlanm.ııaı temin olu- Akı;er'in kayin pederleri, Türk b~ytık ~ır mey~a_n vucude getı: ı bir emirle kt:uıbula ayrılan 400 
ı.-----------;,1 lstanbul gür"'l! ajanlığının nacaktır. 1ıı Limited işletme şefi Mithatl rııec:kur._ '.furıhı bır loyıneti çuvaldan başka Ankaı·aya 100 

Şehir yaptığı tetkikat neticesinde Fin- Dig" er taraftan Florya phiJ·- Akçit Ticaret liboratuvarı. kim oldugu tesb,t lunan kapı aynen I 
1 

· bu ._,·"fi 
2000 

ı· yager'ıenn· den...,._,,_ 'kçı't, ., __ I m_ulıafaza olunacak. . fakat . E- ve diğer Yiliyeticrimlıe SOO çu-

Molla, her ~-altitki gı'bi sa.kin, 
~iz. ve mağrur değildi. Lan

ga?.alıyı mağlı'.ıb ettiği halde hiı; 
bir vakit gurur duymamıştı. 

enn """' ne ıranın Jarı her sene yapıl·1"'1ı gı'bi bir uauw .... """' d sf tiyatrosu JüzUmu olduğu anla.ı;ılmıştır. A .......,, !iye Vekfileti hesap mütehassısı ıı~e a. altı ı~ın şehre gıre;ıj' va! kahve gönderilecektir. Mü-
janlığın tabi.atı ise 1500 lira-! senenin muayyen bir mevsimi Nihad Ak<ıidin pederleri Gala- genı~ hır m~Uıal ııfırların Yedı- tebaki kısım harice sipariş e· 

te sillerİ dır. 1 değil, daha uzun müddetle icara. ta.saray ve Dariiş§afaka liseleri ~le ~sının~ve Top_ı!mpıdan. dilen kah.Yeler gelinceye ka-
'.l'epe _ Dram da Vaziyet giireş fedcrasyonw:a verilecek ve bu sın-etle müste- mualliınliğinde 45 sene değerli 1 • me re uz a yen ır kapı 1 dar gümrüklerde vekaletin em-
13ugün akşaıtı • ! ~ •• 31! <1a bıldirilmiı;tir. Güreşçilerimiz icin cirin plıijlarda bazı i~aat ve birçok: talebe yetiştiren Yusuf açılacaktır. . 

AP D AL çok .taideli olacağı muhakkak <>- • teııisat yapması istenecektir. Cemal Akçit rahmeti rahmana Diğer taraf an Erlimc asfaltı 1 rme .hazır bulımdurulaeaktır. 
Y=n: Dostoyeı.ı ; lan bu temaslartn yapı.lııbilmC;.>: Dünkü tcdkikat esnasında kavuşmuştur. ı üzerinde bulun~ mctn1_k bir me Birrkler utnumi ka-
s o N H AF T A için güreş foderaııyonunun ba Cenazesi bugün Kurtuluşta ::arlık park lı:rline ~ctırılpcclctir. • • A _ • • * karşılaşmanın temini. için icab Floryanın münakal!t meselesi Tepeüst'~de Ulaş apartmanın- İmar pU:m titı M..ll &raya gıd!}'Or 

W~ .,.-.<lfüıtiodc lwmrdi eden maddi fcdakllrlığı. yepa. • de tedkik olunmuştur. Tren se- dan kalaınlarak namazı Teşvı-1 Birlikkr umumi katibi Sı.lih 
kıı;mmda. cağı mııhakk•kbr. ferlerinin gayri ke.fi olması ü- kiye camiinde bileda Feriköyünl f1clıirciliir mut<ch<ı.>'61Sl Inrnt Yaııkooğlu bu akşam Ankaraya

1 

Bu V€l8ile ile memleketimizde zerine Floryada •imdilik ah.•.ab deki aile makberesiııe clefncdi- Sua~iye imı.:.- pJl:ıik bir rntld - gidecelrtir. Umumi kiitib birlik-
DUGCN Gi.INDüZ """t l4 rie ... _ ~ · M 1• iı h ·'-t1 '"-- ul ] en ileri giu= bir spor şubesi - bil' iskele yapılarak \-:tpur se- lecektır. . e"." mer unıa ra - =· cn..,.,,1 n:eşrr o maktadır. !er te•kllatmda yapılacak deği-' 

'illi OYUNU 

1 
nin kıymrtli elemanlarım alk* met ve ailesı efradına sabırla,. Plan ya'un<la. 1.ıı.mamlannca.k ve R.ikli.kler etmfıııda vekfılctle te-

u AKA"'-AM 20.so ·'- ferleri t .is ol•ınmaaı dii "nül- • ı 'il , sant ~ lamak fırsatını kazanacağımıza versin. Rehir me~:isıne şubat devresi iç- rıas ederek bazı direktifler ala-1 
• :AJ..IH I>ALAR memnunuz. 11"•,ktcdir BELRDİYE t.imamda wrilelekti~· c..<ıl:tıı· 

J 

frn<li.. Şi.~haneye geldik, benim 
on parayı ... 

- Neresi Şi.~hane yahn ! D:ı., 
ha T<.pclı2-~ına gelmedik .• 

* - Lutren pıı.oolan görelilll 
baylar ... 

- Gör bakalım .• 
- Mersi ... 
- İyice gördün mü! 

- Teşekkür ederim .. 
- Görmedinse güneş gözliigü 

vereyim de gözün kamaşma. 

sın.. 

Biletçi tınmaz, i~iyle İııe;,gu 
dür: 

- Liıi.fen bozuk rara 't'm o
lim baylar ... 

* Başı, yu.zu ı)'.ice s211lı birıs~ 

hiJdetlenmi~. ağzı lodos ha\: :ı.. 
)arda Haydarpaşa dalga kn·~,. 

nına ç.arpa.u dalgalar gibi h o
pük içinde... Bt1.nunla berab(;r 
baııı kavga yüzünden değ'ıl, 

loş hasebiyle soğuktan vikaye 
maksadiyle sarıl.mı.~.. FakP:f 
vatJ.llan ile bir çingar çıl::ır • 
mak, o da olmazsa bir harr.z 
koparmak niyetinde ... 

- Sen benim kim oldtıf;'Uıııu 

biliyooor musun? Sen lx-r.ı.w 

kiın olduğumu? 

- Sa.na diyonım (Lir:<z dal:ıa 
şiddetli) sana diyorrum, sem 
işinden attırayım nu ~n-.. 11 ~ 

Be8eım kimim, söyle bann, iıc'n 
kimim ..• 

Vabıanıo se9i çıkmıyo j, • 

y:ı.vaşla~ın ... 
Bu k:ı.vganın (koridor!) ,,,.. 

bcbi şu ımiş: Vatman; itim ol· 
duğunu hfila daha cambazlıawı 

çıı";'lrlkanları gibi haykıran 

kiınoo kim olan bu sinir hüla
sasnun iyice binmeainc diU. -.t 
ve itina eylemeden tromY~yı 

ha ı-eket ettirmiş .. 
Ermeni dudusunun tut: - 3 

kelfınu olur da zavallı \'atn.ıı,.. 

nın "amanı,, olmaz. mı hı.l' ,. 
Hem bir tane değil, iki delikan• 
Iı bir<len ... Birisi arkadaşına. 

- Vctman taıuınndı aı J•ııa 

ben benzetiyorum ... 
-Neye ... 
- ..... (Bu sıfatı lıuz!.il ur.un 

da tekr3!'1amağıı. cdeh eolaiın) 
Ciğer sökmekten dem vuı~.n bu 
somun pehliva.nı ~imdi kPn:ı.ı

si kuzu ciğet in~ doıımfü,tü. Ne
ye ben~ediğini dııymaınazlı; :ı, 

anlamaı~azlı~a geldi... F'rı ı:.! 
haıt. da ha içinden de oJ',2 dru
yordu: 

- B0n kimim yahu .. Y. r,: 
mı yap:ırun vallahi .. ben .. 

U ~aktan birisi : 
- Oku hafız otıı l.. di~-. rd<L 

* 'Madmazcl ına<lcrnl;i · n 
latasarııyda inecektiniz r "-o 
haber vcrn· edbiz. 

- Ah vire kuzum irPJY.v&yzi 
efendi, size söyledim ben, in~zc~ 
yim Balikpazar .. Ooof kak t>il' 
türlü sikaıuaJinı burdn... I1e 
fena gidezcğiın simdi Pnrr_;c i -
k:ıpi.. Sonra yüriiye--.:ciiiır.. 1 il. 
Balikpazar ... 

Bir ba~:kası her halele - bal• it 
~ı olacak ki - oltasını yentl~d.: 

- Ziyruıı yok !lllldma.zel, ha
va alırsın fena mı? 

Biraz güz.el, fakat dah~ f. _,,. 
la fıkırdak ve kıvırdak R•,ro 
dilberi bu beklcnilmiyen mı•• 

dahaleye de kızmadı, onu da gu• 
!er yüzle karşıladı ve cevab ver• 
di: 

- Hava alazayim iyi... a 
sonra; evde verczekler ba.'la tır 
dayak, niçin kaldı sen geç 'ti• 
ye ... 

- Cereyan kc.sildi derı..ın • 
Hem yalan da Jeğil Y6. !. 

Rum kızı büsbütün ~:ıpk.r,• 

!aştı, büsbLitün sıcaklaı;u, edalı 
ve manalı bir göz kırptı: 

- Ah vire yavrum.. N l 
söylfr :.:n l:cu biııili trıımv<.yn • 
Ma.-na biliyor beni komgu D• ... 
pinalarda ..... 
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Rooseve1t'in 
so nutku 

(e makalcd.-n d~vam) 

iti aı;ıkça ilan ediy0rlar_ Bu da 
AnletiJGıu y d rn ·n derece 
fay.]olı \e kn.i oldtı,,h. ,, ,sb~t 
eden bir delildir. 

ltoo veıtin tin ve uurlu 
hattı hareketi başlangırtanbc ı 
hıç E<.ırsıtm h. An nı~cı ... arı 
Uınc vı sı .-\ vrupa "" -M•·cti 
hakkında tenı-n-Ur ettıkı;e ,\. 
nıerıka hüklımetinin politika"' 
da daha kati ve daha ı:aaı bir 
liekil al lı. Bu l: ~kımdan, bir 
!"ııeurn ziyade bır nıiiddettel\ 
'.l<•ıi Bıd""'k Amerika büyük 
bır <elr rnılıl takib ediyor denile
)Jlır. 

kıo·-evelt ic:in en büyük ~eref 
Ve ift lıar noktası bu tekamü
lün basında gelm&-;i ve nıille.tıni 
kPtıdi nılilalea ve lıislerınc isti
rak ctlin·bılıne,idır. Amerika -
Uın ingılterı·ye ve 'nullak su
rette •mnkra.'I tJmfLarlarına 
Yatduıı c1 ıneğ- .... karar ,·ermesi 
Yal.tuz · ·tıdaı ınevkiindtkı J.,.. 
nt<>k, . ı.!aıa. ha:::: bir lırıreket ol
nı:ı.kt ırı ı;ıknu ve tam:ı: en 
llı!lli hir nıahivct alnııı ıı-. . ıu
h1J0(et pa.rli~i lid,,.·i de bu hu
öUsdn ehndcn 3"Clcn j'ardımı ya
Pıyoı-. Çünkü ort:ı:!aki ka\'ga 

Y;ılııız biı· fırl:ayı alakadar c
deel·k mahdud bir ihtilaftan 
~'>k gwıiştir. Ona 'a bütün 
diin) anın mukadderatı menuu 
baıtL,tır. Iforbın ba."!angıcın
dan(ı..,.j iekrnr <'dikn bu lıaki
kaı h c biı· zaman bu günkü ka
dar anı bir yası( ..ımamıı;tı. 
llutı " M. RonseYt>ll 'in büvük 
bir l r·i Ye olü nlmu~tur. Çüıı
k~ \ckayıi ıwk ub.ıektıf bır su
l'Hı,, nhıhakemr edebilecek 
biı· \ zi;<'ltC' bulur n bır mem
leket ATTU h:uiıin(' bu Jca
dar a~ik.atlar olu1 ~a, deruokro
Silcrin tehlikede bı:üıındııguna 
k:ana t gelirir:;e \'C ınilleÜerin 
hürı-ivct ,. isli!< iiller'·ıe tec -
"~"Üz enlerin ezilmeleri icab 
H•J;,·ne hüküm ,. irse bu telak
kirun doğıı.t olllu,....,una kanaat 
gt'tır:leb1lir. 

A ·ı:upanıu kork.ık, mlitered
tlid ve uyusuk nıhl:ırına Roo
'""elt'in ·ük k id<-alizmi bir 
kaınu tcsiı ini yapıyor. Çünkü 
btıgün görülüyoı· kı Amerika 
harbin ieindedir. R smen harlı 
İl<ıı:ı Hınemi~tiı . I•'ı2kat h rbe 
ıştırak fili surette mncuttur 
ı\ın(·l'ikanın arlık oeri eekil-" . 
lllt·"i imkirnı yoktur ve bugün 
ha"lı)an yardım, yarının icab-
1"-llna gore, gi tikçe artaca 
"'.'.< lfı.zım gclirsf' resmi lıarb na
h~ hile vukua g('lecektir. Ame
tıkanıı. bugün tuttuğu yol 
k&t'i \·c muhakkak olar::ik bu 
neticeyi tebşir ediyor. Beşeri
Yeun kör ve Yalı ~i kuvvetlere 
ka11$ı giri~tiğ·i bu n1uazzam n1ü
~lldele i8likbalin namüteııahi 
aaırı•nııa clo••nı noosevelt'in 

" ~'1.ınını hürmeti,• tasıyacakur. 
Hüs.-rin Cahid YALÇIN 

Maltaya yapılan 
hücum bilançosu 

(Baı uırafı 1 inci sayfada) 

İ<ıyY<ırenin de tal:ırib edilmis ol

: ı ihtimal dahilindedır. , Bu 
tiıı U Uç gün içinde Malta üze

ıf· Yapılan akınlar esnasında 
lı§ll:' nııı t•i!radıüı zaviat mu-h .., ~ . 
alcıtak olarak dü~ürülen 37 
~l~ınd olarak düşürülen 5 
/! lııulıakkak olarak hasara uğ
ı~tılan 9 tayyareye baliğ olmak
"'dır. 

Siııl.ngiiiz zayiatı, 3 av tayyare
" den ibaret ise de bunlardan 
.::; l:ii ' l\ nııı pilotları kurtulınm;tw-. 
teu~_tıııan pilotlardan biri hafif.

1 
·aralanmıştır. 

-··---
\.Villkie bugün 

Yola çıkıyor 
(!'q tarafı 1 inci sayfada) 

.,.,~illkie bi!hasse. "unları eöyle
~ır· 

l•ı . 
80 ngıltere harbi kazandıktan 
ıı··nr_a bu adamların ruuııl bir 
le~.<;.t sekli tasavvur ettik • 
h llJ ogrenmek isti yorum. Bar
k en İılgi!t.ereııin zaferinden b~
l a bir şekilde bite iteceğini ak • 
ıııı &lmıyor., 

o 'Ü s 
ayatındaıı yazıl a- Almanya! 

menkıbele mış 
f 

ve 
(Baş t11.ra/ı J "i•ıcü ·•"Yf"<fin) ı 

mal olan mü afalanmız a dur-1 
duruluyordu. 1 

Hictayellerdt• Alın ınlarnı kar
şu;ında harb ettiklerini zanne
den ·e büyük S3\'letlerle muan· 
nıılane taa rruzlarrta bulunan ve 
<li.nlenm k. al.es k mek nedir 
hilmi:ven 'Hiııdliler, kahraman 
yedinci fırkanın bu mevzideki 
bölüklerine ;stirahat imkanını 

verınell!ckte idiler. 
1 

1-Ialbuki: in.~anlarııı her"" gü.n-
lii>< t.:.ıbii ibtiy ~lannın temini
ne nnkli.n b11lmal: alt>e hatların
da da zaruridır. Fakat i7alı el· 
tiğiın bu ..,1kı t1...· as erk-n.nıize 

kıntılarıııı izal<'ye '"'kit brnı.k
mıy rd • Yün \""cl><-ı..r to.burla
rın bölükleri 1.ras:n.!a ancak ya
pılaotllyordu. 

Bir gün i .ittik ki; bu ,;abır 

tahammül. \•e metanet timsalle-, 
ri k raınanlanmızın süngüleri 
ka<lar kes.lı.i o zekaları sıkınWa
rı ııın tabfifine imkan bulmuş

Jar . Nef(>s aldırnııyan ate~ ka~ 
ı:;ırgahı rınu1 önüue "güzel s~le" ' 
g• çnı.ışkrdi. 

· yae.ı.l<aı;ıl d.il.;i.wrl.eria.i.n bu
ıu,l4Mtıt kumandanını işittiği 

-akit üyükbir haz •luymuş, bu 
Türlic has t"evheri sonsuz tak
dirlerle kan;ıl.anuşiı. 

Hatırımda kaJdığına göre Ka
sunpal'alı Kara Kiklik Ahmed 
niım1nUa bir erimiz taburunun 
ngrrl•gında tıizm~t etJi)•orUu. 
Fıtıri güzel &::i.i~ tawıan olduğu 
karlar · hba rdı. Ruhları dinlcn
dirçi v gergirı ,._,ahı ge\·ŞE'l.ecek 

kabiliydtP l•Ji. 
Ahmed !'<'S talimini gramofon 

pllklarından talim etmlr.-. öğren
mi··ti. Yanhş kelimelerle b<>lle
ıligi arkı ,.~ ga>.elleri bile düş
man kıtaatının at !erini kesme· 
:e ka'i ~eli~orrlu. lşte bu ;;esle, 
rn vzii miita.rek ikı tanır mu- 1 

hasımlarının beyaz bayraklı, 

bağlanmış gözlü murahhasları· 
.na lüzum gö.;t rilmed n killfet
sizce her gün bır defa yapılı-

yordu. ı 

Abme<lin ba>;lıyan gür ve gü
zel sesiyle tarafeyn nıulıaıebe!e· 
rinc f<:L~·:ıla v~:riyorlar, ve müta
rcl:eııin rle\·aını Ahmedin han~e
ı· "İnin ku\'\'Clıne bağlı kalıyor

du. 
Kara Alımerl g>yri mii>;ell:ih i

di. Fakat bolültlerine yaptığı 

hızmetiıı p,•k büyük olduğunu 
takdir ettiğin<U-n SC'::> \'C" musiki
yi ~ok St..'\·en kumandanım Ah
ınedin bu \ azifesindl'n uzaklaş
maması içın onu gönnek bile 
istememi~ti. 

Ahmedin vakti tabur ağırlı

ğında gec·uiğinden siper muha
rebelerine pek alı,kan değilınış. I 
Sesind~n istifadeyi dü~ünen ar
kadaşları 1;ncl'leri onun kum 
torbalarımn mazgallarında de
vamlı kalmasını temin için çif- j 
te nöbetçi ile bekleşirlernıiş . 

* Kafkııs cephesinde Alatür-
kün devrü teftış istikameti 
ol Lict' - Hani - Hazra yolu 
üzennde yürüyüı;te bulwıan bir 
krt'a ağırlığına bir gün tesadüf 
etmi~tik. Kıt'a kumandanı Al.a
türke vazifesinı, ve kıt' asının ı 
mevcudunu söylemişti. H= -
rundan geçenlPr arasında se
vimli Kiiçük Kara Ahmed ku· 
mandanıırun nazarı dikkatini 
celbetmi>; Vı.! kıt'a kumandanın

dan Ahmed hakkında izahat al
ıınştı. 

Öğrendik: Ahmed Anafarta
ların Ahmedi idı. 

Ahmed vesilesiyle biz de u
fak bir molaya kavuştuk. 

Atatürk; 
- Ahmed aııla.t bakayım: 

emrine karşı Ahmed; s~mın 

ilk ihtizazını düşman efradının 

kulaklarına işittirinciye kadar 
pek "'1ı:wtı çektiğini ve 

- Ellinde si!A.b.ım yok paşe.ın. 
Sesim yiizü.nden doğrusu kur -
ban olmak istemezdim paşam. 

Fa.kat arkad&.şlarımın bir müd
det --.1e istirahate ihtiyaç-

lan ürkekiiğıme ga1ebe calardı. ı 
Artık hiç bir sey düşü.ıınıe<len 

okıu:ıağo. baslar ım. Hey heyim 
Hindlı!erı_• te~ ke:; kumandası 

"gibi tesir ettıği.ni gördükten 
1 

sonra a.::ılır. raitat bir fenes aln·, 
ve bötü;ihni.i7.ün mütarekesini 
uzatma · amı.iyle fasılasız d"'1.e
cek -;urette okurdum pa~am. ı 

Kumandanım glilümsiye1·ek: 
- Bu vıui)•etı> ne kadar da

yanabiliVlı? dun?·. 
' - l:":at.an lıir saat, ba~an da 
bir kar. öakika fazla ~iirerdi. 

Böl .. k arka<lA. !arım ihtiya~la.n
nı :<:örfölu. < ·..-lenir. toplanır -
hır, "e··im '<1>Jlmağa haslayınea ı 
erler ate;ı yer.leline get;erler ben 
ma•galdan bilgin bir halde çe-ı 
ki:in.iim paşam. 

Şirin yüz.iti, !'lak 
J(ii<ük K;ım Ahmedi 
Atatürk. 

mukallidi 
uinleyen 

- Bu f"e'f'hede sip<"r muhare
bclerı olmad~ için bölüğünün 

sana iht\varı kalmamı~tır. Se
ni lc:1!"'.a~i'1.tma alayım, fakat 
evvelf.. l<r ~azel rku ! .. buyur
dıı!ııı'. Ki''•metrel~rce yayan 
yürüyen yorgun Ahmed "mahi
taba bakamam yar gelir hatırı

ma,, gazWni okumnğ·a koyul-, 
dcı. 

Bu gud, derin rıefesl~rle a-
ğu· '8ğ"ır «ı:-ktiğimiz sigaralan
rn.ızın dumanlan, müfekkiremiz 
<l~n bırbit'i ar<JııA·:ı. devrederek 
k•yh• lan t.•tlı ıiav:ıll~rimizi ya-ı 
:.j<d tı d•ırdu. 

Ll.e:e -- ·l:lMni ycı!unu çevreli-ı 
yen kcırkuıır.ı- .as~J7 dağların yu
muşak :; kiJleri kalblerimizde 
Ahmedin güzel sesine kandı
ra, kandıra içecek yer bul-
mu~. gönülleı·.ınizi. neş lendir
mc~. yorgun \iieudlarımızı elin-! 
lcndirmL~. mola mızı mütareke il 

müddetıne ıılaııtırmıstı. 

.1\~?arınuza b! h .11 en Atstürk, 
_.\hn1eUi l,ir t:iın :·ine lfinm o
lur ciü.-..ünc.,•s.ylc arkarla~larııra 

bırak11ı.§Lıı lı. 

20-1-911 

Balkanlar 
(Baş tarafı 1 incide) 

ltalyada herkes Hitlerden 
nefret etmektedir. Bundan ba~
ka Hit.lerin kat'i olarak iki ~en 
heli bir harbe giru;tiği görül -
ınektedir. Bu, Hitlerin en çok 
korktuğu 'jeydir. 

Mihver tazyikinin bütün a
ğırbğı ile Bulgaristan \'e Yu
gosıa,·yaya yiiklenmPSi muhte
meldir. Bulgar hükumeti Ber -
lini,1 haftalardanberi durma -
dan yaptığı siya..-i tazyiklere 
takdire değer bir azimle mu -
ka'l'emet etmektedir. 1 

Bulgaristanın istikli.li ve Bul 
gar arazi. metaliba tının su! b 
yolu ile tahakkuk ettirileceği 
hakkında Bulgar baı;vekili B. 
F;lofon ge(e?tki beyanatından 
bahseden Times gazetesi ma -

1 kalesine ·övle devam etmekte
ilir. · 1 

B. Filo{ açıkça bildirmı.-;lir 
kı, Bulgar milleti haklı ~ikayet
lerini mih,·eı· devletlerinin ken
di menfaatleri uğrunda kullan
malarına a•la müsaade etmiye- ı 
cektir. 

Balkanlarda ve 'l\irkıyede 
büyük bir memnuniyet uyan -
dıraıı •·e Bulgar istikbali için 
iyi bir alimet teşkil eden B. 
Filofun beyanatı muannit Bul -
gar' milletinin Rumanya akıbe
tine uğra.mai< niyetinde olmadı
ğı kanı.atini Alman a.skeri ıc
line \·ermesi lıi.zım gelir. 

Bulgariı;tanın metaneti \'e 
dostluğu bu anda Yugolavya 
için hu.s'!"İ bir kıymet, . ıfade 1 eder. ~ ugcn,lavla.nn mıhv~rı 
sevmeleri ırın hic bır ı.ebeh 
yoktur .. fiUi dürüstlük \'e mil
letin me»cudi,·etini muhafaza 
azmi Yugosla,:ıarı bu~n her 
zamandan zivaJe biri tiren bii 
yük kuv\~~tfir. Yunanistanın 1 

Yerdiği örnek Y11gog]av an'ane
lerine Ruınaıı\.<ı.nın verdiği Or
neklen daha İıy~ur. 

Bu arada iİwer tarafır· ···n 1 
tehdi;l P<fümeleri mı'.htemel b•;
luna. brııı miio:tprcl-:•"!"+ hareketi 
basic bır ihtiyat tedbiridir ,.,. 
3 \ ni zamarıda cliktatörleri dü -
süıırlürcbilır. 
. B. Roosf''\'t•ltjn hususi miimes 
~ili B. l)oııeı\ :111111 8ofyayı ziy.1-

reti Ar.ı~riJ.anın Balkan ı;azi eti 
ik alakadar rılduı';unu gösterir. 

~ .) 1·:.c! Ahha~, Güttr İngiltere \e Amerikanın mih ~ 
veri m<J.ğluh etmek azmi ve mib-I 
w•rfa mağlı"ıbintı hakkında be" 
leciikleri itimat Balkanlardaki 
melhuz inki flarda hayati bir 
amil olae~~lır. Bu azını ayr>1 
zamanda Balkan mil!etl<>rinin 
müstakbd hürn)dlerinin ile ha 
yati "~rllardır. 

Japon parl~mento
sunda müzakereler 

(Baıf taıl';ııfı 1 in~I ıoayf.adaı) 

leyh tam bir milli bünye kurır.u- ---»«--

1 
lıyız. 1 . 

Harici siyas~te gelince, milli Rumanyada, 
mukadderatımızın b:z" <:i.z<lig-i • a. b" ı 

yolu takibıetmekV<'C'ıter.ıas- sıyası ır 'ı' 
yona! vaziyetin ıcabettırdiği ı • - d 
tedbirlC'ri aımaklığınıız gerek- SU 1 Kas 

1

. 
tir. Biiyük şarki Asyacla yeni ( a., ····alı 1 inci sayfada) 
nızamın kurulması Çin nıese· ı manya dahiliyP nazın gen.Pral 

1 
lesinin tasfiyesine amilrlir. · PctroVİCC!>t'ı ıstifa C'tmişi ir. 

Prens Konoye, sarki Asyada n··k · · k t u re~ rrıevKı omu anı gcne- ı 

yeni ııizamın kurulma8ında Ja- ral Popes<.·unun dahiliye neza-ı 
ponya ile i'birliği yapacak hii· rctir.e getirileeeği eöylenmek •

1 

tiin Çinlilere her türlü yardJm tedir . 
vadinde bulunmuş ve buna mu· Sof~·a<lan wrilt'n nıaJılmat 
kabil Japonyaya mukavemet 1 :::iofya, 21 (a.a.) _ Bu sabah 
gösterecek onlanrı imha etmek
te tehdid eylemistir. 
Ja.ı)()n hariciyl' na.zırn.uı sözleri 

'!'okyo, 21 (a.a.) - D.:>:.B. a-1 
jansı bildiri}or: j 

1~ugün ıncbusan meclisinde, 
P.a~-vekil Prens Konoyeden son
rq zöz al:ı.ıı hariciye nazırı Mal- 1 
f;ıtoka J:.:ıılOnyanın harici siya·· ı 
S<'ti hakkında uzun izahat ver-
mi:;.;tiı. 

Yatsııoka. Japon harici siya- 1 
~etinin blilün dünya milletle -
riııı• muht~ç oldukları hayat 
dahasının teminini istihdaf et-f 
mekte olduğunu kaydettikten 
SO•ıra dcm4t.ir ki: 

.. Japonyanııı iştirak ettiği 

ü<:lli palrtııı i~te bu idealin ta-ı 
h.1kkukunda11 başka bir gaye
si yoktur. 

Japon bu'iciye nazırı, Japon
yanın her dünya buhranından 
daima dah büyük ve daha lmv
vetli çıktığını 1'aydederek söz
lerini şöyle bitirmiştir: 

- İmpara.torhığun mükem -
kcmmel coğrafi şartları, onn, 
dünya. siyuetinin cerey:ıru üze
rinde mü '.Sir olacak derecede 
kuvvetli yıo-i'ft'aktadır. 

cıkan 8ofya gazeU-lerine göre. 
konıiinisll· nlen ve muhalif De
ınirnıuhafızlard;ın ınürekkeb 

gayri ınt ınnun uıısurlaı Llün 
Ruınaı.ryada dddi bır hükumet 
darbesi test·hbüsünıl' bulunn111~ 

lar<lır. 

Sofya matbuatı, huklımel dar 
b~iniıı re jtm ve Ahua.nlar a
lc·y!ıinde ttnih C'dildiğini ,.~ 

Blikreı;te ,.e bütün memleket 
d"hilinde bir r:ok ınüsademcler 

oiuJ;'.:ıınu Ye bir çok Almanla
rın i.ıldürüldügiinü bildirnıc:k - 1 

ted.ir. 
Halen Rumanya ile bütün 

muhabere ve mm·asala irtibatı 

kesilıni.~tir. Alınan son haber
lere göre isp.n devam etmek
tedir. 
S!llkasti ~-aımıı Türk ııaı;apor
tuı~~ı hfuni1 hir Yıuıanh in1i · ı 
Bukreş, 21 (a.a.) - D.N.B. 

bildiriyor: 
General Antonesko, Alınan 

binbaşı Doringe yapılıtn sui
kaı;di haber abr almaz, katilin 
isticvabı biter bitmez divanı

barbde muhakeme edilmesiai ve 
derhal i4am olunma.s.ıru emrey-j 

LE 
TOBRUKA l Hitler 
HÜCUM jl Musolini 
BAŞLADI Mülakatı 

( s ... ~ tarafı 1 ıncl s.ıyfadı) 1· '(Ba.~ tar.ıfı 1 incide) 

bıarruzlarİn.ü Ye maneYralarô •yan h:ırl:ı makin~iııin kontrolü
bulunmustur·. Ek'°"'nya kısa sur nti A!manlaru terk tmelrten 
mekle ber.ober ı•ldetlı ~aıpı~- b k b. ·· - -• edi-· · 
nıalar olmus w bir <:ok 1talyan aş a ır Şey gcını>;Uil1\ gmı 
öldürülmü~ ;.t'ya esir edilmi ir. temin &it'<'~k nwy tt<o-yim. 
Bu suretle İngili~ kumandanı, Jihwr ortağı sıfntiyle 1talya-
1talyfl.nhn KaEs:ı.hdaki ,-::..zı.'. nın simdi oyr.amakta olduğu 
yetlerinin tutulım.ı: oldu~.u .:1° ikinci derered rol belki İtal
rerek ~"kilmeyc m bur edın -
ye k:ı·.lır harekatta devam et
mi::;tır. 

Askeri fen lı~kınıı;ıda'1 hu ha 
rekat bir cıo~t mUh.im noktalar 
arzeder. Bilha,. · kütük b;r kuv 
v .. tin cok büyük bir kun·eti 
"muvasala yollarını hırpala
mak.. tabiyesile nasıl ric"'!P 
m~cbur etmc-ye kadir olduğunu 
gfü;!Rnniştir. 

lWvıı.nl:ı.nn vakti!~ Kasalayı 
ele gecirrnekte arzularına hi- ' 
kim olan nlilta!ealar kotayt..--a 
anlru;ılır. Bu mevki bir viliye
tia anahtarıdır ve Eriıre ile yul
ları vardır. Heı halde bu ı.n 
i~in olacaktır ki. İtalyanlar I 
Kassa!ayı airrınk Ü7."'"' tam 
mevcudlu iki lümen ve iki siyah 1 

gömlekli taburu, hafif ta?>klar 
ve diğer motörlli vasıtalar kul-! 
lanmıslardır. Ufak lngiliz ga_r- ı 
nizonu geçen temmuzda çekil
meden ewel İWyanlara ağır za
yiat verdirmişti. KaS>l.larun İ
talyanlar tarafından isgali Su
d"'n için müb im bir tehlike k:<
kil <J<liy.:ırdu. İtalyanlar ROnrala
n takviye edilmb;lerdir. Hatta 
bir in geldi ki İtalyanların bü
yük bir taarruza hazırlandıkları 
Ö:anııedildi. İtalyanlar filen böy
le b:ı har.:kette bulunmamıs ol
mala!1 gario gözüküyor. 

Bu mevkii geri ~lmak 1<;ın 
İngilizlerin yaptığı harekata top 
çu da müzaheret etmio<tir. Top- j 
çu arasın, ileri İtalyan kıtala
rını v<> bizzat garnizonu bom
bardıman etınU; ve dÜ.'l!nana cici 
di zayiat 'erdirmiştir. Hudıı•l 
boyıaıca İtalyanların teokil Pl
tiH~ri hattı. kar81 bir takım 
taarn•z hare.j<etlerine giri mi"
tir. Kıtaatımız tavvarelerimııl,. 
isbLI"liği yapmı~tır: Hava kU\·
vetlerinıiz İtalyanlara karşı pike 
bombardımanları yapmı~ları.br . 

yanların hoşuna gitmiyor ve gu
ntrla rııu rencide ediyor . lWyan 
preop:ı.gandıu:ılaıı belki hakika
ti gizlemek ist<"yeceld•r, fakat 
değiştiremiyeeeklerdir. Bu mü~ 
külat esno.sında Mussolini Al-ı 
nıanyanın yardımını i,;teıni>; Ye 
binnetice Almanlann anro.ı;una 
boyun eğmistir. Bu :ırı:u ·se, 
İtalyan ordularının za.hrren de
ğilse bile filen kumandanlığını 

ele almaktan iba.retlir. 

ltal:r•ıı ~VR-telMinin l~ri~'·atı 

Rvma, 21 ta.a.) - JJ.N.B. a-j 
jansı bildiriyor: 

Ca.z.>r.cler, HiUerle Mu~~oEni 
arası.:ıdaki son mülakatı iki 
doot mil!Ptin sil.ili karJe~ı:,;inin 
yc.)ni bir ni:;.anesi u~:a.! ak tclftkki 
etmektedirler. 

Giornale d'1talıa gazetesi, bu 
mülakatın harbın h'dayttind ,,. 
beti :llihn:r devletlt"ri ıeisle-

l'İ arasında rnkubulan görü.~-, 
melerin besincisini teı;kil C'tliği
ni yazmakta ve iki milll'tin si
liıh arkada.şlığındaki tesanüdü 
bir kere daha t.C'barüz ettirerek 
dü$111aıun büti.:n hay llcriııi in
ki~ara uğrattığını il:ive eyle -
ınektedir. 

Afessagcro gaz~te~i, sallan
makta olan İngiliz imparator - ı 
lui;una karşı Akdenizde Ye At· 
lantıkte iki müttefik memle · 
ket tarafından yapılan miica
tlelcnin parlak bir gafhusını te; 
kil <:den ha va ve kara mm aff:, -
ktyetlerinin Hit ler de ~ussal.ini 
arasındaki mülakata bir fon 
teskil etmi~ olduğunu yazmak
tadır. 

Kıtaatımız :;ehrin :iİm~lindP 

tutunmaya mU\·affak olduktan 
sonra, noelde sehri e~vi r meye 
baslamıştır. 7 ;..,nkanwıda ltal- '.\lülikattan <:ıka('ak ııt-fü_,,ı .. r 
yanlar umumi kararg:lhlarmı Londra, 21 (a.a.) - Rcutnin 
bo~altmı~Jard1r. 17 sonkiınan<b havacılık muhabiri bildiriyOl: 
Kassalanın şeyhi gelı•rek !tal- ı • Hitler . Mussolinı görii'70ıe
yanların çekildiğini lı;ıber \·er- !erinin ilk neticelerinden biri.iı'.i 
miş Ye sehir İngiliz km•vetleri pek muhtemel olarak. Akdeni7.l' 
tarafından işgal edilmil'tir. dalıa ba~ka Alman ha,·a filola-

Bu harek~t. bir ordu kuman- nnın ~iı,;derilmcsı t<!l<kil c:lc
danı. meı-zii her ne olursa ol- 1 cektir~ Bu filolar·, lugiliz filo -
sun. harekeU;iz kaldı 1lll, c'il:ibL~· sunun hasara ufrra.1111~ o'arak 
tinin ne olacağının bir nıialirlir. cekilmesine kad';r, Akdcnizin 

Londraya gelen tahminlere has.'as noktası, yani f'.icilya 
göre. İtalyanların bütiin hare- kanalı üzerine tazvık< artlır
kiıt """.asında ~aralılar d:ı. dahi' mağa teşebbüs edeet>klerrlir. 
o~nıak ;ı~re ug_ı-aıhklaı ı ;:ayiat Harekıi.tın bidayetinde İi': !eri 
1 ıOll ıla -llQO kısdı.. f'.ir<'yada bulunan Alman tay -

Lcndra, 21 ( n.a.) 1nı;iliz varel,.rinin met'muu büy:ik d•>-
tayyareleri Tobruk ilz<'rin<> at- !;ildi \"C simdi öğrenilmiş oldu
tıkları dsalelel"le garnizonu te.ı .,'n.•a göre pek muht.E:mcl ola
lim olmağa da,·et etınekt<.>dir-

1 
rak vüzü tecavüz etmiyordu. 
Malta. üzerine yapıla11 taarruz -

ler · la rda ölen Alman pilotla n 1"e 
Tobrukta bulunan D:;ily Tele- tayyare mürettebatı. giizirlc ef

graph gazeteşiuin hu~usi ınu - rnddı. Alman1:ırın eı:;a.c; fikirlrri 
habirinin bi!d!rdiğiıır- görC' ev- Akdenizin en cıar kı .. •mıncb. tay
,.,.Jre de Earrlia üzerine bu .-u- yarelerle hakimiyeti leıniıı et
retle rİ$aleler ntılmıs ve birka,: 
. aat sonra 37.000 İtalyan ((en~-1 
ralleı iylc birlikte çıkarak te.s 
lin1 rJ1mu~tur. 

lcdı~ini Alınan el~ısine bildir -
rn ~tiı. 

Bundan ba.~ka ilk tahkikat 
nPtiecsinde suikast failinin 
Tiirk pn,aportu ile Rumaııyuya 
girmi~ bir Yunanlı telakki e
dilmesi icabettiğinuen general 
Antonesko Yunan koloni-inden 

mektir. 
Bu rsnada G<ıring, gaı bd ki 

pilotlarının ve mürettebatın 
mümkün olduğu kadar istir:ı
Jıat etmelerine mtisaade eder 
gibi gözükmektedir. İngilterey<· 
gece taarruzlarında Jurgunlu -
ğun selx'bi belki de budu •. Sa -
nıldığına göre, hava hikmnla
rının diğer bazıio.rınııı g·e«c ya
rısından evvel n ilıayctlt·rmcsi
nc de, pilotların ';imali Freıı
~da yağmurlardan su iı.;iı1de 
bulü.nan tayyare mey<lanlmwn 
sabahın ilk saatJ.-ri sis!Prinin 

10 n1ühını ~-ah iveti de tevkif inme· seı·aiti.P.i fazla tf·lılikcli 
· ı bir hale koymadan dönmC'k ar-ettirmi$tir. ı 

Funıen payıtahtında suika"l 
, ku\TNlı heyecar uyandırmış -
lır. Bi..kre~ halkı ve bilhas~ıı 

lejiyoııer !er, bir Alman sub.t
yıııa karşı yapılan bu sııikastteıı 
nefretlerini bildirmekterlirler. 
Suikastin Eııtellicens Ser>'isin 
adamlaıı tarafından yapıldığı 

sanılmakta.dır. 

Lf'jiyonerler ve iini,·ersite 
taleb<el<>ri, Alman eleiliği ve ııa,, 1 
vekalet önünde t.C'zahürlerde 
bulunar~.k Almanyaya scmpa- · 
tilerini ve bağWıkl rını bildir
ınis!er ve bu suikast kaı·~ısında 
lıi.-sM. tikleri nefrl"ti izhar eyle-

1i ·;l ~ı.Ur- ı 

zuları sebeb olmuı;tur. lngilte-
reye eskiden olduğundan daha 
az tayyarenin hücum ettiği le
yid edilmektedir. 

ingilizler ise, bu c nada. son 
zamanlarda evvelkinden daha 
çok d\itjman t3 y:,•aresi dü,qiir • 
m~ olan ge<.'C miirlafruıSJ yeni 
u•ullerini tekemmiil ettirmekte-j 
dir . 

Akdeniz ve yakın ~arkda mü-
1 

cadelenin, şimdilik en mühim 
rolli oynamakta devam ede<:eği 
pek muhtemeldir. Maamafih, ö
nüınüıdeki altmı~ giin zarfında 
veyahud da rlaha evvel, haya 
hakimiyetini temin için Atlan
tik w garbi A•Tup:ı üzerinde! 
daha büyük bir muharebenin 
ba.~~ası mümkündür. 

HARB VAZIYETi 
Habeşistendaki 
ihtilal büyüme 

üzeredir 
( B•f torafı 1 ncldeı 

San'at bölgelerine karşa 
yapılan hatikınlar ehemmiyeti 
haiz olabilir. Şin1diye kadar 
Uuhr'a ve Şimal denizi kıyı
larma 500 ha va taarrr.ı.zu Al
nı:tn san'at cihn.zının ddzenini 
ucğistirebilir. 
Britanyaııın ceııub ve kıyı 

bölgelt'rindekı tahrib t da &< 

hl'mmiy~tsiz.dir. denemez. An
cak, müdafaa bölgelerinin h&
vadan sar:;ılnuısı il~ hlicrımıı 
eh·erisli bir duruma sokıılma
sı da ~azaridiı. lud.afaa ve de
fi \'e tard ordusu, k runmasını 
ve ödevini yapmasını bilir. E.-ıa
st·r. a:;ri t...hkim manzumeleri
nin havalardan k«rkıısu yok
tur. Önünde. kahir bir donan
manın muhafazasına tevdi etti
ği deniz gibi bir mania bırakan 
Britanya ınÜH\ahl<ı m nıe••ku. 
kaleleriııdeu fı,kır:m ate;.kdle 
her savleti ka;;ıJı,·abilir: _\da
ya ihraç, birç~k • y.ı..zılarımd:ı. 
da tasrih ettiğ. gibi, bir 1u.
yalden öteye ge-cemcz. 

Maltsya sa!dırılaıı ha•:a fil~ 
!arının t.akib ettikleri g;ıye mey 
dandadır: Ha.\a w de.-ıiz ü.<leri 
ve va"1talannı tahrib etmek, İ
talyan derriz kervanlarını t.-ı
mir olunmaktan biraz kurtar
mak, lngilizlerın kolonjlerile ir
tibat imkanlarını azaitmak, ni
hayet, aylardanberi İtaly n 
köklerinden yağan J teıı yağ
muruna bir tayyare aramaktır. 
Halbuki, Yunanist:uıın harbe 
sürüklenn1 esile v~ni birc:ok mü
said ü:;!crd.- İıu iı;i emniyetle 
görmektedirler. T. .. ibyanıu fLkt
b<•tini böyle t,.s.>bbü;;lerle d<'
ğ"i"-'.tirmek ınünıkün olmadığı gi
bi .... lalia .. kalesinin is göre-
n1ez bir '--azi)·e-te riü.-.ürülntefri 
de düslinlilemez. Maltad• b·ın
nan deniz vasıtal.arının bu clt"
\'amlı hamlelerden mUtet~--cır 
olmaması irın icab c-den t.edbır
l~riıı alındığında •la ,,üphe edi
lemez. 

Hav:ı!ardaki fa'1liyetlcrin 1-
talvan rlonanma"1na birıı.z nıh 
ııeıiıedin l/'<lemiyeeeı?;ini de za
manla öğren<·~Pğiz. 

Af, .l•ado 
\Va\·cl ordusu, ınuhasara \:l'.'M 

berini takviye i!P meşguldU.r. 
b'.• kı~ içinde Afrik yakalaı n
,\aki harekatın nıtl\-affakıyetl·• 
ona errlirilnıe~ı lngilızlercc hır 

gay olmak l:izıııı gelir. l'u<.hn
daı Eritrcdcn, K •nwd n ha
reket geçen İngiliz~ kuvvc-tlerl, 
yenmek u"tııünü hilı!iklerıni 
~imdiden ı,;bcıt eımekt.erlirler. 
Habe.-istıın ,·atanp.-rverleri ar
lık kargı ile. mızrakla dt;Çl. J"
rı silahl:ırla müc,·hhezuirler. 
Kcrilla. yıpratıcı bir aıuh·ır«b~ 
usulüdür. Biijiik kumandan N-ı 
ıxı!yonun dc!ı:l.sı da 1spanyalı
ların azmini kıramamı tı. Yarın 
Habeşistanııı öktüriicü bır lıarh 
meydanı olması ihtimali var. 

Ar na1'1tf l ııJ~-ta 
italvan or•lu.;u taze kuvn·U~r

k bf.sı0nmektedir. Buna rağ
ınt:n, italyanlar. ~..-a cekihuey,... 
i~i~ ·eırnek i~in. n11:."vıii vu 
muka.b1l taarn1xlar vapıvor, .Ya· 
lıud. iş şüngliye <lü:?ünce zo.ı
yiatla çekiliyorlar. Arnanılluk
ta mühim harekiıl beklenebilrı. 
Vaziyetin intizara talıanımiilü 
yoktur. 

Alman yardımınııı mahiyeti
ni tavin etmek icin henüz ,·akit 
crkcı;dir. Rum-anyanın, yeni 
ın ccralara ~0<;:mck ü:.:ere, hır 
sırrama tahtası \"azift'Sini gö
rebi1c-rcğini söyliyenlel' dt) isti • 
cal etmektedirler. Bu maccm, 
bele ı:ok ~ıı gölürıir ! Geceler 
gebedir! 

Bir italy n tahtel
bahiri batırıldı 
Manastır. 21 ta.al - Reuler 

ajansının Arnavutluk hududun
da bulunan hususi nıuhabiıi bil
diriyor: 

Dlin cebhenin imal kıcının

da şiddetli muhnebekr olmuş

tur. Piyade kıtalarının hare -
katına şiddetli bir topçu ateşi 

yarclım etmL~tir. 

Hava ku\'\'~tleriııin de faali • 
yeti nazarı dikkati çekecek de· 
recede artııu>;tır. Cörice - Pog· 
radee yolunda ilerliwn Yunan 
kıtaatına İtalyan İ.ayyan'leri 
hücum etmi~ler Yunan ve İn
giliz tayyareleri de ı;iddetli bir 
mukabelede bulunmuşlardır. 

Cereyan eden hava muharebe
lerinde İngiliz t.ayyareeileri ü.q
tünlüklerini göstermişlerdir. 

Atina, 21 ta.a.) - Atin& &• 
jansı bildiriyor: 

Yunan bahriye n<>zareti bir 
1Wyaıı deııizatu.,ının baw-ıl • 
dııtını bildirınekteo.iir 
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1 1 ' 1 ·• Ariı:am<lııı; bır ses bağırıyor

iu: 
- ~m! .. Cem~ .. 
Hayretie döndüm. Bu ses be.

.,. ·yırıni yedi s e n e ge
dden gelıyor gibıydı.. Bu su
nıtlc beni ancak bir kişi çağıra
~di. Dudaklarımın ucuna ge-
len ısim _k<·hmelestı: ı 

- Manya .. 
Karşımda saçlarına kır <lüş

llÜl;l Illaİ'zu. bakı lı, henüz genç 
deıı.ebılecek bir kadın buldum .. 

- Mari~'e n misın? 1 
Kuraklaı;t.k ı 
- ~enı gOriir gürmez tanı -

.tını C'cm. Fak t insan gt>lcce
ğini haber vermez mi? 

Bir basu1:::: elmevte uğramış 
gibiydım. S nJıi birden Jirmi 
yedi srne bırrkn gencleşmiş. 
Avrupada tal,,beliğiınin en at.:~li 
ııama.nlarına erını~tim. 

Mariyayı tetkik ediyordurlt": 
&nd<·n lıç yııı; küçük olduğ1ına 
gore şın< kırk dört yaşında 
ofm3lıy~ . Bu ;ı ragnu~n 3!"1 tf'n 
fazla giıEtnı ) onlu.. Onun da 
dikkati ı t.. nı sU.z<lüğünü gl;rü -
yorttL..01. 

dedi 
Hı• <l• g>~moniş.~in Cem 

Cemil rlcml'k ol'a nL'dcn-
8l." güc geımıı:; ' o zam~·- r bc
m Cem diye ~ağı= yı tercıh 

etmist.ı. - Ynln.z s:ı lann bcm-ı 
bevaz olrc · o kadar .. 

J>ah, .ı:ına Mnrıya yıizılm

dekı kın. ıkı ı t r. diyec.rk!::ın ? 
Kı lk la gır ı; tiı•ıy rduk. O 

mııtema<! ;ı o kı n ,u;ı or, bir ço-ı 
cuk m· <-sı ·k ı_;iluyor, bir şry
k-r anl:ıtı~ordu. Gt'n• lırimden 
kalan <ıı ııcfı tır §<'\ gı i bu 
ıhk ve ;ı. _ k • ı d •ıliy.ır

dum .. 
- M r y. yudc bır.ız otur-ı 

mak lste m .., 3.. ,ıc.c..:.nı. 

Kendu: en cok sevınecei\ı 
bır şey \ r .ınıs b,.· insan gıbi 

yiizüm baktı. Gozlcri~i kırptı. ' 
Koluma daha sıkı r,arıld· Bn o
nun m vafakatı ıdı. F,skıclen de 
boy:~ yapardı.. 

- Peki deJı. Lakin ben senı 
~türeeegım... Onda bir l'Skiyi 
bııldugıım ıçın en gemş sev.nç
ler ıçıııdc yıırürken ruhunda 
yırmı yeıl. H<:Ill evvelki hasreti, 
neşeyi c. ·naldığı bnluyordum. 
Ve o k nuşurk ·n ~ok sevdiğim j 
sesinin ı ınde yaptığı a kislrrle 
t;Skiyi di.. iınüyor<lum. Beraber 
geçirdiğimiz iiç ıwne ne kadar 
n<'fis, sıcak ba~ döndürikü ol
muştu. Biribiı ım11.den ayr;Jmı

yacak kadar birle•mif!tik. O tam 
manasiylc benımdi, ve bt,n tam 
ıııinasiyle onundum. Buna rağ
men hr gun meml kete dön -
mek mt>rbur•ydi hasıl olmuetu. 
Orada benı oekliyenler, lx·ni Rc

ve.nler vardı. O zaman ayrılıkta 
bir ba.!Jk& z(·\" k ve heyecan da 
bulmu•tum .\'akıa ondan ~onra 
geçen sc·ıwler z ıfında Mariya 
yı batırladıı:,'lm seneler olmustu., 
Liı.kin bu hatırlamalar gençliğin 

Dedi. Artık yalan söylenıek ı 
olamazdı. Çiınkü ~iftlik sahıbil 
yalan ve rnlancıdan asla hoş

lanmaz i<li. 1 
- g,·et ıledim. Madma?klin 

eOylcdiği doğ-ru. Keman &~in
den J'('k haz eıliyorıım. 

- Oğı'f.'nmek iRter ınisın? 
- Fakat keman u•t.asına 

verecek kadar param yok. Ta
bii madmazd bana bedıi\°a çal
gı öğretmeğt mcc·bnr değil. 

Bu lakırdılar üzerin<' çıftlılc 
911bibi kahkaha ile güldü. Hiç 
bi sii" sövlemeden yanımdan 
~ıldı. Aradan bir kaç gün 
gccli. Ben her şeyi unııtulcl•ı 
7.anneıliyorılum. Bir gün yin~ 
~iftlik sahibi beni çağırdı. O 
g;a keman ustru;;ı yine g imi~ 
idi. Mösyi~ ill· ·ist katta mad-, 
nıawlin od L .ı kaıla.r ~ıktık: 
MÖS)'ii keman u t..1~1na! 

uzaldaııması karşısnıda bir tc
essüften başka bir şey değildi. 

6 T =p==
1
==== l""akbr. 

7 ramvay . aso arı JJI-Xalıp eg..,,; nWn\lft<Sİ S<Mü gıeçen ..-~ gibi luytııl 
bu,·a,ih ş..'l'Tto:amKıi. de para.&1.z al.M>ebihr. 

i 

• 1 I• •• 
i • ! 

Bir bahçeye gelmistik. Mari
ya köııede çiçeklerle süsl('runiş 1 
bir masayı intihap etti : 

8 ELEKTİRİK, TRAMVAY VE TÜNEL İŞ- IV-!steklilerin pazarlık için t•yin olunan glin '"' - tektlf edeoelr-< 

9 LETMELERl UMUM MÜDÜRLÜ;t.u·· NDEN 1 !eri fiy•t iucrinden 3 7.5 güvenme J)<lralartle birllltte mezkfir Jı:o-
1 •.. •ı .1 1 

' 1 1 •ı•• \..J misyona müracaııtları. (llrl) 

- Burada oturalım Cem de- ı 
di. 

==- -===========--- -:=l Soldan saga: 
l - iht.ıl.11 tıkcı,n bir ıncınlc-k_et. 

2 r.ı .!tet - Suyun bir hassası. 

.A.ga":.·hı:rda bulunur 
- Lilkın Ye.riya, buraı;ı bır j 

bru;kası iı;ın hazırlanmı~ olma-
1 

3 
} ? 4- J)l·ııyanın mejhur 

ı. - Ne zru-an var ~m! l bir 1 pt·Lro 

mt ~baı. 

5 - l\1t•şhu bir t.ıh illinıı. 

6 Otu._ gun - Zarrı<.ın - Bir nota. 
7 -1'1 en nıel - AtlarD \·w·ulur. 

Şuradan buradan konuşuyor
duk. Mevzudan mı>\·zuya atlı -ı 
yor, mütenevvi .,eyl<'rden bah- 8 

scdiyoıduk. Birden yanımıza bı
9 

Bır nJta - Alfubenin ~on harfı
ni~ ı..kun~. 

l~y;ın ctmcnıck. 
ri yaklaştı. Nu.iki.ne bir •elitm 
ven.. Bana aşına gelen hayli 
ihti) arla~ş ve deği~mi~ bu yiiz- 1 

de biı .ız düşünce Maı;yaıun <la 
uzGktan arkadaııı olan yırmi ye
di sene evvelki bal:ıre sahibini 
buldum. O gülerek: . 1 

- Görüyorum ki Manya •le
di, o kadar uzaktan bekledığin l 
:&at nih'tyet gelr.ıis. 

Şa.;ırını~tım. Mari) )a bak-
1 

tını Başını önüne e~ff'l~ti. \'"ti
zünde renkler uçuyordu Bır 

şe) !er söylendi .. \'azod·ın altlı

ğı bir cıçcği ısrarla ps.rmaVia
lar• urasında evirıp l:evırTuekie 

mt<<g...ldıl. Ya,·ru;ça elini tut -
wn Basını kaldırmadı.. 

Yuka-ıdan atagıya; 

1 - Duı Sfltırdetn ib ·t·t şiir - Bu 
.. ı!Liın. 

i 2 - Mlıkad<Ws - it.:lanbulun bir .ı.cn1t 
3 1'1 <irrnanıda bir iskele. 
4 - Sinırli ~ Bir nota. 
5-Et ı:<ılcır. 
6 - Nida - YugooJav para:-ı. 
7 - Eıuşol 

8 - lb"d<•t. 
9-A..:ac.:Ja a yaptlır - F· ıdeli bir 

Evvelki Bulmacanın Hılli 

123456789 -lTQBRUK•Sİ 

1939 ·t-nı ındc ı·inn .!:: ııL.ln ıxı ol.arın telıdıh milddct, 31/1/941 gümi 
akşanıı njha.yet buldt"~ıt:ıııciatı ınt."1.kUr pa~"Qlc:1.r bu tarihten ,.onra mut.ehe• ol- J 
mıya<:~ktır. P-lSO sahipl<'rin (1 bu müdd<•l zarfında umınn unıd.ırHık keleıni-

ı ne n)\ır<.•·~ıtıa p.; ıla:..,ını be-henıf'h~J Jepj~Lırme1l"ri rica olunur (+11) 

1 

1 
Şakir Zümre Türk sanayii harbiye ' 

ve madeniye fabrikasından : 1 
1 

Tf'Cnibt'li w t>hti_wtli bir sıhhiye J'Df'mtıru aıı-kbr. 

\ E\"sa.fı li\zimf'>.1-İ lıai, olmıla.nn "'"'ail<l.ı-Jt> birllkk fabrikl\-

~ li mü nMB&Uarı. 
- -- ----- -

İstanbul Fiyat Murakabe Komisyonunc!an: 

46 No. Ju ilan 
Badt.1na ı~.:r;ıkı~ııdc k!!~ınc t>ke.rınin ki)o .. u her yıbl·~ Jz.ami .O, 'l'O't 

' (452) 1 şekenn . .ız·u::ıi 37 kıtrll:$..I ıt.ılaC'Jtı ıltin olu.nUr. 
- - ----- - - ---- ---

Askerlik işleri J 
Etn.iuinkt ,ıs. Ş. B~k. lığ111-

"·"''' 1 - Bu sene ak<'rlik çağına -gu't.>n 337 rlogumluların ılk yok
lamalan 23 2. Kanuıı/Ml giinii 
ba.~Jıya.caktır. 

fRA D y _Qjl 
1 Bl:GüNKü PROGRA.M 1 

1 8 30 < u;; a 1 
\ ıs.-ı"' ç,K"tık s.,Jt1 

JU.15 ~ftl.._ K 

19.30 H .• ot.'rJer 

iQ.45 1'.•üztk 

8 00 
s.o;ı 

8.18 
8.45 

f.>ro ram g 
H.ıtH:rler 

Aılüzık 

~~v K.-ıd nı 

* Progr'.'lm 

1 K,ı, 

R;ıdyo 

MJ7.tk 

ın 

Fen Fakültesi Dekanhğından 
io1tih.:.ın1-

abn.<i<·cı.ı1ndAn st~klflf'ri11 !al<ühc del<ımlıJPOO ınlirecaanan iMln olunur. 
(408) 

Hayırsever Bir Bayan 1 

Kimsesiz Arab veya Habeş kız 
çocu4)u ;srıyor 

Hayırı;,,ver b}r bayan ev!Ad gibi bakıp büyütmek 
.. 
ıçın 

10 ya.~ına kadar knusetı>Z Habeş veya A.rab bir kız çocuğu ı. 

istiyor. :Lsteklilerin "Yeni Sabah., idare şefine lıergün ondan 
on ikiye kadar müracaalları. 

• 

Istanbul defterdarlığından: 
Muamele vergisinden muaf bilumum 
küçük san'at müesseselerinin nazar~ 

dikkatine 
1 - 3843 8dylh n,u .. ~m~lt_· verg:uı: k:,ınuııunur 12 inci n) .. dd i ınuc· br . 

ce mczk\ır ınaddeni a \ie b tık ~h.ırı h~ricin<le k{l1ıp t.a, ctogrudnn doı-:;: .. 
ruya \eya bilv~ ıt· valıu~ htr :nuşıc ı hes:ıblna malat yapnuyan ve l.h ... 

tihciatL etiı _ ı;;1.:ı ısayı ı mırı ese .. .._'ııbı df· b1'.Z<ıt çalışsın, çalışın ~> 

d~hil olmak U--1.<·rc heşı tt"t·a\ll<.. l'trnıycn ve rnuhnrrık. kuvvet kullanur.
larda n1uh;;.rrik KUVVPtı de ık heygi.rı gt."\·mıyt~n ku\ı.ık san'at ıuuessesc

leri u11.: nele verg indE"h mJaftır (1ti('• t.)LıirüJôe u.stz, kalfa, ('U'i.ik, iNl 1 riye diye fısı\ıladım A
ğır ağır başını kalmıı:lı. <:iızl ri 
dolmuştu. Birden "gi<lelim , de
di. Kalktık bütün.. kuvvdıyle 

koı ınn abanıyordu .. Sanki ka
cırmaktan korktuğu yaiuıd bir 
müddet 0 onra terketmeğe l"~C
bur c. ıdugu bir kını:;;e.} e karşı 

olan on mukavemt..tlcrıni gC.S

2ENllODALIK 
3pi !\Tİ •ARA 
4EK•A•Sil'1JZ 
Soi Ş•BEN•ll 
6EBABİL•TA 
7LiMAN•ZOR 
8ENAYİLİKIİ 
9 N • R İŞ .-L ~ 

2 - Y cıklamııyıı ,.,'"tieceklerin 
aı;ağıdıı yıızılı giınlerde niifu,; 
cüz.danı. 5 ade<t fotoğl·af. san'atı 
olanların ı;ııb«ye hitaben yazı!
mıı:; san 'atlarını gösterir t ıcart.•t 
odalarından ta~dikli ve~iknları 
ve ikamet ııeııedilt• bırlıkte .;ıı
beye gelmeleri. 

12.30 
12.33 
12.50 
13.05 
13.20 

ıuzik 

llcılıcr1er 

>\Tuı.ik 

ırnzık 

20.l:i 
21•.45 
21 10 
21.2') 
21.45 
2~.30 

22.45 
23 25 

Konuşn::ı memuru, kirny~f".ı-. kabp, BOtıL \•elhasıl mü~ın işLiJ?al me\'7Ul.l ol~ 

teı yuı'du. 

Y ı!I ra gölgeler du mlıscıi .. 
Farkında olmıyarak ağ clıklı, 

tenha bır caddeye gdmi •ı . 
Hirdt)n durdu \'C yiizlin n. hak

tı: 

Seni belıliyor<lum LPr IP-

!anını< ı:'e,rildi Cem! .. Onu ben 
hazırlatını.·tım. Bugün pazarılı 1 
Cem! liatırlar mı~ın biribi-imi-

3 - Al Eminönü ınerkez n:ı
hiyes;: 23, 28, 2!.l 2. kanun 941 
tarihlt>ı inde. 

BJ Alemdar nahiyesı: 3, 4, 
5 ~ lıat 911 tarihlerindt• 

cı Ji:tımkapı ıh iyesi: 6. 11. 
1.!. 13 ı;ubat 1>41 tırihlt>rinde. 

D ı ö~yazıt nahıyeBi · 18, Hl, 
:::O ~ubat 911 ta.-ıhlerinde. 

ı-; l Kücükpazar r.ııhiyesi: 2'1, 
26, 27 şubat fJ.11 tarihlerinı!ı> 
yoklamaları y~pılacaktır 

1 ihtiyat yoklamaları ay-
rıca ilan edilec<'kt ir. 

• • • 

18.00 
18.o3 

* Proe:r..ıın 

'L\!Ui!:' 

~Tiizik 

Mlızik 

Haberler 
lrtıtıik 

"Yeni Sabahın,, l 
ilan fiyatları ' 

Kr. 

Bn~lık ma.ı-tu ol:ı.rak 7.)0 
Rinıı , 3.)iada "8.11.tlnıl .iOO 
~iııri ,, ,, 350 

işde fikJ-E>n veya \x_'Cl•nen ç~l ~n bı1ün1um rm.ı::;t.ahd~ler dahildir) Tugla 
ve kir~uııt ünal<Jtı harıt'ındck b.ıµr.flK s::ın.ayıinc men-;.ub mues3C' clcrın 
mUi.lhY'('\teıı Jıti!ıult• t•twelerı muharrik ku\ et &:ullan1n&mc.W.rı \'C ii<'i mıl.

ta:rının mi.i.esseı:.e sahıl:>ı ih: bırHktt· beşi gt:ç·-.t: ıt..~ı ıl~ nıt--şru\.t.ur. 

2 Ktı<."lık uu at ınu . t•lt: 1 ını.. ylıkar .. riakı şaı1lar daıreEındc ' rııU 

mu.:ıfiyt'tinden i.<ıtifıuie t'<ic·hı '••fi] • ıcin mu mc'lt! veı~isı knnununun mı.;

V<ıkk,1t ut;uncü 1nactdı:.·1n n1ııı·1Uı. ce bu ı..fın t.at.ıo ecten gun~n U rcrı 

bır &Y 7'..arfında varırl. daiı !flt uraeaatl~ muafiyet karnesi alm.ıları 

Joizırndır. 

3 - l.1uafi)'t·t • ı nes ln cı JZE' e ~uk ıd:ık , uddet zarf,nda 
n1Ur:ır:1at etıınıyen m re c$t'lt r ka .H'Yi <.: 1 ıcayn kad~.r ,nunfiyetten ı .. 
tif;ıde cdempzler K.ır r ı. •Alı.;: l.ı ı anla 1.ınlanr. i* başlama ~rıhındC'n 
keyr yetin ıneydana Ktıgı tar ht kadar gc t zarrıo.n;_ airl 'crgill•ri r ... n 
takdir )}t111cırc>~ tarherlılir 

4: Bincı.C'na1cyh. ,.._tarıbulch uh.ınar hu :bı (kalayt·ı, den1irt·i, <lb1 u· -
cü, b J,;ırC'ı, ı u· 1.tk ıni.tcC'lli+ ın'IC:ograt'. hoıkkilk F;iMt i, -uyumcu, i.rne-
k~1, 1•'1ltlr, tf"' ıyK'i, nıTı ı..ı nıa.a tgoı, <ivg..oı.nıacı, ku ·cu, sandıl 1~ 

par ı. kıi e ·ı. af~ on oyun\ · g."bı t fak t..--ı'ht~ işi ya:r nl r. 
dokum.(' . c,-or:ınc,,: k1Jnleksi~ or. ~ı. fr-z l'~1Jt<ı 'e ·dr lClY(' :.ırruJleri, kunrlu-

di. Gitti6'1n giindenlx'n aenı lr-k
leılim. &mi aramaman~ tam~

mcn unuttuğuna ragrren. !Jf'n 
sem bır tUrlü aklııııd ıı ı'ıkard

mı .:ordum. Her pazar en nk 
ılk t nıştığımız bu balı• t) e
lirdim. O zaman ot.ır<luğuıı1 yer
de oturur bir müddet seııı ;;dir 
göreceğim zanının bir nt- ı sc-: 
vincin ~iri altında kahnakt4.ln 
hoslanırtlım. lık zam.ın.~r seni 
"1k sık rüyalanmda gormcme 
rağm<'n Honraları tamanııyle 

kaybettim Bir de tam on bir 
giin evvel bir sah geecsi, seni 
rüyamda gördüm. Tıpkı ~im<li

ki halinde idin. Çiçekli bir yol
dan S<ığa doğru ilerliyordun. La
kin uyaııdıın. Bu güzrl rüya c.;a-

1 

buk bitmişti. Fakat <·ndan son
ra bana bir his gekii. Scnı mu-1 
hakkak bulacak tını. !Ju~ du,,'lını 

sevin~ ... bunu taf;avvur cd.~mez
sın Com. Bir münzevi gibi c .. ft-1 
li_ktt'n ılışarı şehre ınmegc ~a- 1 
lıstım. Ve bir V.-sadiif beni se
ninle kar~ılaŞtırdı. O. ~ördü~iin ı 
çi<:ekli masa ba~kası ıcın hazır-

zin oldugurnuz bir gün b: yo da 
dönmü tük. Şimdi scnrn y.ır,n

da o eski \"e ek gcı·mez günleri 
tekrar ~a. 1mak i•liyord ~ .. 
Ak amın içinde en neıı., bır ha
yal g 'ıı koU.rım dü~tii. l'fok 
hı kırı, .ırını duyuyordum. O 
eskıduı ayrılırken, ısta>ıyonda. 

da 'ıoyl~ ağlamı~tı.. O zamJn 
kı llaı L-vıda taşıılıgım ,-üı·ııdun 

kırık bir sevda •ıırt l unu _,3.Sıl 

Uc;iint·ü ,, ,, 300 racı, m '-'<'Vhrı < r <lv cl€l\tr aba, ell ı ~ kunduriJ taıniı iı.... e 
l1P1JO!flU lırerlt A~kcrltk tfUbe- lOO bunlara n1ün "'l·tl \; 1 muın n cıl th .. ııe a11ıb·(· ,.e t:Jın1irhan ... l•'-teı1 k rıık · l Dördrtn<'ü ,, ,, " ı.c 

.~11nc.cn. ?S s.·1n'at erbabının aş. d u uı e ı ö1enln ı ol .. ı b, bcyacıKıne \C 2 

da .ı.nlan'.lDl. tını. 
935 senesinde Galata {,Cl1nlek Be .inci " " .tdC'<l ıesık:ı fc.tot ıl« \ıı l•k b ay ı.arfın Ge1lat:ıda Balıkµ· da 

çi R:okak :> 7 Rafr11 otelinde o- Altıne1 ,, ,, 50 l\1uaınt>lC' \'(' i. ~!fi ,.eıgı;t•ı-ı ( kf' tah,kKJK fli~,.. \:e Adal r; .. 
- !;;:ı na gen<' d, bir 8CY ısoyle

İni tutamadım. Buna rağmen 
mi)Ccektim Cem Lakin keııdi-

turaıı piyad.e aRtcğn1t·n Hü~eyın kırköy, nC'yKrı.:. \e s .)er k 1 1 d .,,.r. ı. tudur Jkle ın 
oğlıı !sınai! Hakkı ( 13479) un / ı •' lüzumu ·ııın lunur 
hemen subemize müracaati. 1 HALKE'ı/L_ 

,__ ___ . .-..::..:..:..::...:..____ı 1 sti a 
YENi NE$R!YAT ı. 

iimun sı sc·n gene gldcct·ksin. 
Hayır l'>Iariya, artık rnin

le kalıyomm .. 
Rir daha ayr1ln1anıağa kararı 

verdiğiın bu nefıs varlığın ya
nınd3 yürürken dü.5ünüyı,rdum. 
1stc en geniş saadete t>t·nıh'!tim. 
Litkı~ yirmi yedi sene cnd de 
Manya ile beraberdim'l l·'akr..t. o 
zamanlar onun bende bir sr."ıl"t 
olduğunu bilememirytim ... Ekse
riya böyJ., dPı:;il midir? lırnan -
!ar çok defa etraflarından dola-
~an sa e dcti hissetmezler.. Ona 
malik olurlar.. Lakin farkında 
değilJırler. Ve "aadeti aramak 
i<:in malik olduklan saaJ~ti ter-
kederler. 

Ben de gene yirmi yC'ı.li yıl 1 , 

Asabi çocuklar 
Dr. İbr:ıhim Zati Öget tara

fından yazılan ve Çocuk EHir
geme kurwnu ne~ri.yatının be
şinci kıtabını te~kil eden bıı 
eser intişar etmiştir. Çocuk ve- ı 
Jilerine ta,•siye ederiz. 

Bayındırlık işleri dergisi 
Nafia \'ekaleti neşriyatından 

olan bu fenni mecmuanın 7 inci 
yıl 2 inci sayısı intişar etmi~

tir. 

1 evvel eri~tiğinı saadeti, yirmi 
yedi yıl sonra tekrar bulduğum 
bir ak~am saatinde, bi~ istas -1 
yon rıhtımında t.erketmı>;tım. 

Karikatör sergisi 
Br !l'.ı;ıu Halk.cvi>alnı: 

1 - Halke\'imizjn tertip c·yle
diği birinci Türk karikatür seI"

gisi 23 111941 perııembe günü 
saat 18 de Evimizin Tepeba,ın
daki merkez bina~.ında davct.Ji
lel"in huzuru ile mer.;.,;mıe açı-ı 
lacaktır. 

2 - Sergi 24 1 1941 cuma 
günii sabahından it.ibaren her-

1
. 

keı;ı> açıktır. Arzu edeıılerin 
te.f!rifi mercudur. 

Davet 
K ca!..ık(;y HtllJce~-iııde il.' 

28 1 911 salı saat 20.30 
bütün a7,anın tesrifleri. 

hU<' k:tara de~il. Çalgıyı omu
zuna al. 

Dedi. Kemancının d<'d:ğini 
yaptım. Madmazcl kahkahalar 
ile gülmege basladı. Mc<''er k~
manı bir sırık gibi orııuzumun 

Bir çalgıcının seyahati 
138 

cdablna oturtu\"ermi~im. B.ık- 11••••••••••••••••-
t.'ar ki olacak gibi d<'ğ"il. l\lös- 1 1 
yö kemancı: Dediler. Beni sokak kapısıııa linı iıptüm. Kadının adeta gö7.-

- Arkada.~· Senıle istirlad kadar te~yi l'tliler. Bahk.;ı (Ek !eri sulandı: 
vok, dedi. Fakat bir haft:ı son- r~s) in hediye eylemi" olduğu, - Allah scliımet versin oğ-1 
~a tl.t ıstidadınu tak,Jir ctmcğ<' dehşetli sopayı almağı unut-' lum ! Allah işini rast getir~in 1 

basladı. Evi terketliğim zaman madını. Sokak kaprnından çı- Bizi unutma. 
kemanı iyice ilerletınie.tıın. kaeapm sırada l'\ladanı Mari: Dedi. Diğerleri ile n'tia ede-

Ücünl'ii defa gitıneğ·· d.tv- Dur oğlum! Bu köyden ceğim sırada mösyö Ekres ile 
randığım sırada vakit ö~lcyi ayrıldıkt;ııı sonrn ikinci köyQ oğulları: 
gPcmek üzere idi. ı-;,· sahipleri bir gündrn C\"Vel va"11 olamaz- - Yook bizim ile sonra \"eda-
beni alıkoyaınıyacokh.rını iyi- sınız. Yolda biıkkal Ye lt:asab da laı;ırız daha iyi. 
ce kanaat getirdikten sonr:ı na- yokt.w·. Onun irin size bir mik- - Pekala amma bz sizi köy 
c:ır muvafakate nıocbıır uldu- daı· neYalc hazııfarım. harkiııe kadar götürect•ğiz. 0-
l~r. ııoı:rusu ne iyi , , a~Jar, Diyerek elime kocaman bir radan seliinıctliyeceğız. 
Herke~ böyle olma-'. Hiç tanı- torba sıkıştırdı. Artık almamak - Amma size zahmet olur. 
madıklarına bir adamı giinlc rce olmruı<lı. Çünkü kadın buralar- - Ne demek. Biz misafir~ 
"'inde bcsliyccek sahibi lıaym da bakkal filan olmadı;!ını söy- hürmeti severiz. Haydi baka 
pek rok tesadüf P<lilme>«' gerek. lüyorJu, zaten köylerde bilP lım. 
}I,,r ne hal ise: bakkal bulunmaz. İkinci köye Madam Mariye bir daha aJi-

Biı· giln e,·yel beni ziyarete ge-1 
len kadın da zew·i ile kapınin 
önüne çıkmış idi. Benı görü.• 
görmez: 

- Oo mösyö'. Art.ık köyiimü 
zü terk mi ediyorsunuz·? Bıı ka
daı çabuk mu 0 

Dedi. Kadın ba~ıma gelı>n 
vak

0

ayı zevcine anlatmls olma•ı 
ki elli sekiz, elli de.kuz yıısların-1 
da tahmin edilebilen kaYiyül
bünyı• bir ,ır!arn yanıma yak.la.~-' 
tı. 

(;et.;nıiş ol..,u11 oğ'Jıuı •. 
l)edi. Bana öpı"ııt gelen~ 

- Oğlum! 

Muamele ve ·stihl k vergileri tahakkuk ••fliöinııı 

!'kıy ndı 

Adı 

Adresi 
i~i 

\-a "a Depo, Şube. FH:rr 
YE"Y~ satış maa,.:nZ~"l rirc !<·rı· • •. . . 

t .: n ...-•Lı:c ı 

l\1c.toı .ıdecii: 

M(•tör kuv\·f"fi :vekiı.,u: 

Rak.m ıle Yazı 1c 

. . 
l\1u,ımele \'('f!'1 .. "i k. ııunu n u.ıbınf'{' \'tıgHfetı n:rua(iyctJJ ıc aid k,, n~ rlİO 

ve.J·ihn~ ni dılf"f'inı. ( 441) 

!ara: 
-- Allaha ı~marladık diyeıek 

oradan uzaklaşmağa ba.~ladık. 
Balıkc:ı Ekres ,·e oğullarının 

beni Nnpoliye kadar takib <'<le
miyecekleri aşikar idi. Binaen 
aleyh buradan ileriye gıtmcle
rine de lüzum yoktu. 

Balıkçı Ekres ile oğullaı·ının 
makamı teı;;ekkürde la•Jm gelen 
şeyleri söyl<'dikten sonra· 

• 16 kuru,Iuk pul 
(Taıih 'e iınz:) 

eaya vardığını tamamilc anlat · 
tı. Doğrusu Madam Mari gayet 
iyi bir kadıncağız imiş. böyle 
bir karıya malik olduğunımlan 
dolayı kendinizi bahtiyar adne
diniz. Kinı bilir, bakalım ben cie 
böyle iyi· bir karı bulabilecd' 

• miyim? i~te böyle mösyö Er• 
kers, lı<'nim ismim Mösyö Fred• 
rih Şülerdir. Bunu iyice hatırı
nızda tutunuz. 

Dedim. Balıhı Erkers ile o
ğulları biraz uz;ınca süren şu 
nutuk ('Sllasında kiı.h kah: 

- Peki peki! 
Yahwl: 
- Hay hav canımı 
Diyorlardı: 
En nihayet balıkçı Ekıes eli 

ile omuzumu okşıyarak: 
-· Hay<li ojtlıım Allah sdP.• 

met versin! Sen de bu tarıı.; 
fa gelir- iı.;en doğı·uca bizim c\'1 
mize gelmeği hatırdan çıJ.;at• 
DJL • 

- Size hir !·cm l1I meraklı"1 
daha. Bakal:...,ı istıdadı ne ni•
b<'ttc? Öğrenebilir ise cok iyi. 

De'-r .... Iösyönün L•mri üz rin4l' 
bir s:ınılalyeye oturdum. Eli~ 
bir de eski keman tutuşturdu
lar. &•n bu garip ralgının dah'l 
ne suretle .-le alınacağını bile
miyordum. Uzu!' sapından ya
kaladım, gövdesini kucağınm, 
koydum. Kemancı: 

- Arkadaş bu mandolin ya• 

Allaha 18marl8 nık ! Size uğramak niyetinde değilım. \ yö dedikten sonra insaniyetli 
ne kaılar teşekkür elsem yine Hiç durmadan Napoliyc ka- kadının vermiş olduğu erzak 
bon.umu tamamile ödiyemenı. dar gidecektim. Yorulduğum torbasını bastonun ucuna takı- 1 
Para kabul etmiş olsaydınız o takdirde bir ağa.cm aitında bir rak omuzuma attım. Pazar 
zaman biribirimizlc alıp yere- mikt.aı· istira.lıat edebilirdim. günü olmak miinasebetile bü-ı 
ccğimiz kalmaz idi. Mıı.dıı.ııı Mariye: tün köy crkekleı·i evlerinde bıı-

Diyerek ayağa kalktım. Ev - Teşekkür ederim \'alideci- lunuyorlardı. Bunlar hava al-ı 
sahibleri gültişerck: ğim. mak için çoluk ve c;ocukları ile 

_ Adam SCJlde zaarrı yok! Dedim, kemali ihtilam ile e- kapının önlerine oturmuşlar idi. 1 

Diyip dunyor, amma a· :ıbı 
ben herke~c oğul olat:ak kadar 
kücük mii idim? Yoksa bu liöy
de herkes biri birini: j 

- Oğlum! 
Hitabile mi rağırwordu? Bu 1 

ise hiç aklım ermiyor. Her nel 
ise arlamcağııa · 

- Tesekkiir <'<leı-mı. dedim. 
Ayak üzeri bPs dakika ka

dar konu«tuktan •;ı">ııra komşu-

- Rica ederim kusururna ı 
bakmayınız. İki gece içerisin
de eYinizin içerisini "it Ü8t et
tim. Kmr dökmedik bir şey 
bır&kmadım. Bıın:ı mukabil ı 
bendm be~ para almadınız. 
Fazla olarak Hırtımdaki torba-1 
yı nemle ilt' doldurdımuz. ben 1 
de siZt· ilvride mutlak bir iyilik 
edec,,ğim. Napoliye gelec·ek o
lur i"ı·niz ~farmazel :\likr"'ll"
n1n !1atos1ıı111 sorarsanız, beni 
orada bu!urşunuz. Orada bulu
namaz isem bile ııered<' oldu
ğumu size "öylerler. . akın u- j 
nutmayınız, Napoli diye su"! 
e<lini?.. İtalyada imiş. Kime so
rarsanız bilir imi•. Daha ben 

Dedi ve oğulları da eUerifll ' 
sıktılar. Resmi veda hit,all1 

buldu. Bir daha: 
- Adiyö. 

de Napolinin nerede olduğımu (Arkası wrr) 
bilmiyorum. Fakat ><ora <or·ı -------....;~----~ 
öğr~wceğim. Madam Mıı.rıyi de 
birlikle getirmelisiniz. Zevce-! 
nizden pek hoşlandım, benı bir 
yalmnc·ı J?ibi tutmadı. }o!R'!I ko-

Sahibı! A. Cemaleddin Saraçoğhı 
Neşriy&t Afüdürü: Macid Çetin 

B<.ısıldıgı yer; ( H. Bekir GürsoylAr' 

Vt' Cemalcddin Saraçoğlu matbaaı•1 

3 


