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Anwrika~lann yardımında Hind denizinde birli 1 

Balkan 
siyaseti 

Atatürkün Hayatından 
Yazılmamış Haflralar 

Avruııalı bıraJ. ~ nok- j 
t.a mii.zaker.,kriı;, bilhassa a.- ngiliz kruvazör 

Y eııiden bir Gene-
ral ve 1000 esir 

allndı 
:Yan mcdi...ınde, ~ok uzaması

dır. A' rupa kıl.:L"' mii.tehal<.- 1 

kinı l't'jinıln<' i'11.~miyl' i<-t,._ 
ıni~·e, farkma varmadan, o 
kadar aJı~tı ld ,,inuli htir hir 
lnt>mlel<elt> hıı,s hükiımet l.ar
:ııııın va7jyı•IR pek uygtm 
adı1"dilmiyrn tnahürleri 
kıu·~ı-ırıda hayret ve üzüntü 
lıiss.•tllliyor. 

\'azan: Jlibeyin c..tıit YALÇIN 
~ 

~ nıcrikalıların İngilizlere 
~ ve hürriyetleri uğrund.a 

mütehakkim ve totalı
ter rcJimlerle çarpışacak her 
tnillete yardım icin ha2.ırladık -
ları proje Ayan Kamarasında 
nihayet pek büyük ':lddedilebilt>
cek bir ekseriyetle kabul ediltli. I 
Şımdi melıusan meclisine geri 
dönecek olan bir kanun layiha
sının artık pek kısa bir zaman
da kat'iyet kesbedeceği muhak
lı:ck addolunabilir . 
Bükiımetin teklifi ile kong

rectcn çıkan teklif arasında e
henımiyetli bir fark yoktur. Ya
ni Amerikanın hür milietlere 
Yapacağı yardımın kıymetini 
eksiltecek mahiyelte bir deği -
Şiklik kabul edilmemiştir. Cüm
hurr,.isiniıı Amerika hükumeti 
llaınına yapılacak yardımlar
dan kongreyi muntazaman ha
berdar etmesi, yardım salahiye
tinin 1943 senesi haziranına ka
dar sürmesi gibi tadiller esası 
hiç bozmaz. Hitler harbin bu se

ateşile batırıldı 
--0- -<>---

Mürettebat ve kaptanlar İtalyanlardan birçok oto-
kruvazöre alınarak ölüm- matik esliha ve havan 

den kurtarıldılar topları iğtinam edildi 
Londra, 9 (a.a.) - İngiliz Atina, 9 (a.a.} - Yunan or-

bahriye nezaretinin tebliği: duları ba.5kwnan<larJığı taı-a -
117 milimetrelik 4 topla mü- Amerika fü>isieümhuru fından dün ak~am neşredilen 

cehhez olup Hind denizinde kor Roo;,ewlt 133 Tlnrnaralı resmi tebliğ: 1 

sanlık yapan çok seri bir İta!- A • k d Dünkü hal't'kal ayni muvıü -
yan ticaret gemisi, Yeni Zetan- m e r 1 a a fakıyetlc bugün de devam eyle -
da fılos~.na mensup Leander · " • I mi.ştir. Şiddetli ve çetin bir mu-

ınıkruştıva.zor. ru tarafından batırıl _ Yardım layıhası · harebedcn sonra yeni düşman 
mevzileri işgal edilmiştir. Bugün ) 

İtalyan hükumetine ait olan de yeniden binden fazla esiı· a.l-
bu geminin adi "Ranıbun,, dur. dık. Bir ~ok otomatik silahla 
3667 tonilatoluktur ve sür'ati' Senatoda büyük havan toplan ve mebzul miktar 
19.5 mildir. Leander kruvazörü da diğer silii.hlar ifrtinam ettik. ı bir ekseriyetle Hava kuvvetlerimiz muhare -
tarafından yakalandığı vakit be sahasında askeri hedefleri 
ticaret bayrağını taşıyordu. kabul edildi muvafafkıyetle bombardıman et i 

Rambun vapuru "dur., işare- -<r- ntlşlerdir. Bütün tayyarelerimiz 
tini alır almaz derhal İtalyan üslerine dönmüşlerdir. il 

harp bayrağını çekmiş ve top- Tadil teklifleri baz ı P~v-ın lıonıbanlımanı 
lariyle ateıı açmıştır. Leander selahiyetleri tahdit Atina, 9 ( a.a. ) - Emniyet' 
kruvazörü hemen mukabele et- nezaretinin resmi tebliği: 
miştir. Kruvazör beş salvo at- ediyor Düşman tayyareleri dün Pre-
tıktan sonra Rambun bayrağı- Vaşington, 9 (a.a.) - lngil -ı veezeyi bombardıman etmişler>:e 
ru indirmiştir. Bu vapurıın ıı tereye yardım layihası dün Se- de vukua get.f ·dikleri hasar çok ı 

nato tarafından 31 reye karşı 60 ehemmiyetsızg' • dir. KeK.za Argst su!:ıay ve 89 askeri, kruvazör ' 
tarafından kurtarılını.ş ve harp reyle kabul edilmiştir. İkraz ve toliyede bomba atılmışsa da ne 

· · ı icar liiyihası bu suretle 17 gün insanca zayiat ne de maddi ha-
eeırı o arak alınmıştır. Bunla - süren hararetli bir müzakere _ aar vardır. 
rın arasında beşi yaralıdır. den sonra kabul edilmiş bulun- Esir İtalyan generali 

Ram bunda büyük bir yangın maktadır. Dün on bir sa.at de- Atina, !l (a.a.) - Atina rad-
çıkmış ve 50 dakika kadar so~- vaın eden ve geç vakte kadar sü- yosu, bir İtalyan dağ fırkasının 
~ batmıştır. Leander kruvazo- ren müzakereden sonra reye mü- kumandam olan general Glura
runde ne hasar, ne de insanca 

1 

:racaat edilmiştir. Hükfımet ta - tinin. ~.vu~ukta esir edildiği- ı 
zayıat yoktur. (l:foıtu sayfa 5 su. J! de) ni bildirmışbr. 

(Soıau ;;ay/a 5 su. 1 ıle) ___ .:..:.._ _________ ~- - -

lle biteceğini ilan edıyor. Bütün t 
tı.lınıin!eri gibi bu da. boşa çık + 

Yugoslavya ve 
Türkiyeyi Mihvere 
iltihak için tazyik 

ediyormuş 
Sof ya, 9 (a.a.) - Bitaraf as

keri müşahitler Almanların 48 
sa.at zarfında Makedonya ve, 
Garbi Trakyaya yürüyecekleri 
fikrindedirler. Bununla bcra -
ber başka, bazı delillere bakı
lırsa, Alnı:uılar diplomatik 
gayretlerinin inkişaf etmesini 
beklemektedirler. 

Anafartalar zaferi
nin makanizması 
O : "Zafer benim değil Türk ev
ladlarınındır; memleketindir.,, 

cevabını vermişti 

===~Yazan: Cevat Abbas Gürerj====== 
Büytlk küçük Kemiklllerin 

doğıırdı.ığu Sula körfezinin 
şarkında ve Ece limanının 
garbında yükselmeğe başla
yan sırtlar; garba doğru Ki
reçtepe kolunu Büyilk Ke- ı 

mikliye kadar bırakır. F,cı •
den cenuba dönen kısımda 
Kabanca, Tekke, Kavaktepe
ler gibi Anafartalar ovasına; 
ve Sulaya hakim yüksek r 

(&mu sayfa 3 su. 4 de) 

Bu :ırada, Almanlar, Türkler- ' 
le Yugoslavlar üzerine Mihvere 
iltihak için kuvvetb bir tazvik ı 
icra ediyorlar. Almanyanın 'l'ür 

kiyeye lıı~ltt•reden ayrılması ~=======================~ için lokomotif, nıakine ve iktı- -
sadi ta vi7.ler tekli! ettiği bil -
dirilmektedir. 
Selini~ ilk hüenm havadan 

• olıı.caknuş 
Belgrat, 9 (ıı..a.) - Ünited 

Press muhabirinin ivi haber a-
lan mahfillerden öğrendiğine 
göre Yugoslav hUkiımeti salı 
günü Berlinde Almanya ile bir 
ademi tecavüz paktı imzalaya -
caktır. Diplomatik mahfiller 
AlmanU.rın pek yakında Yuna
nistana tecavüz etmelerini bek
lemektedir. 

Yunanlılar Trakyanın sivil 
halkını şimdiden tahliye etmiş 
!er ve Seliıniğin garbında bir 
müdafaa hattı tesis eylemi~ler
dir. Yunanistana karşı yapıla
cak Alma.n taarruzunun Selani-
ge nir hava hücumu ile başla -
ması mümkündür. 

(So>1u sayfa 5 sütım 3 de) 

.._....__,,------~--· 

1 Dünkü 
1 

Rüştü Saracoğlunun 
• • cenaze merasımı 

Ankaradan gelen Hariciye Vekilimiz 
Kardeşinin cenaze merasiminde bulundu 

ııa ile iki sen den fM bir 
llıüddct devam edecek Ameri - 1 
lı.an yardımından sonra harbin 1 
llıhayete ermemesi pek akl.e. 
8Jğmaz. Maamafih, 1943 ten 
sonra hür mılletlerin karşıların- . 
da dayanabilen düşmanlar kal- ' 
ııa da Amerikan par!A.ıııentosu 1 Spor hareketleri 1 

nun Cümhurreisine yardımda . 
devam ~al:l.hiyetini tekrar ver
inesi bugünden muhakkak ad-

1 
doiunabilir. 

Amerikalıların yardımında 1 

Avrupayı biraz şaşırtan nokta 
lnilzakerelerin, bilhassa tyan 
ıneclisindc, çok uzamasıdır. 
Avrupa kıtası mütehakkim re
jiınJere istemiye istemiye, far- _ 

Hint Denizindeki İtalyan 1-o~ K"ffiİ"inı 1'"";n.n ingifüı !.i>'1n·a:zörü Le:ınder 

lıına varmadan, o kadar alıştı r "\ 
ki şimdi hür bir memlekete has 1 Okuyucularımıza hiikumel tarzının vaziyete p.!k 
uygun addc<lilmiyen tezahürle- teşekkür 
l'i karşısında hayret ve üzüntü 

Ekmek 
fiyatı 

Rumanya Krah 
hakkındaki şayiala r 

hissediliyor. Bir h ükiıınet rcısi- "Yeni Sabah" Heveti Ve-
lıin istediği ~eyi parliımentoya kile kar.mna tevfika~ 24 saat Polonya hükumeti tara-
lıabui cttiremı,mesi Avrupalı- tatil edilmiş olduğundan dün- B b hf '( 'b 
'-- Jm - b ku" Pazar gu"nu" ı'ntı··ar ede U Sa a an ı ı a- f ı ndan resmen tekzı'p ...,.a artık garip ge ege aş- ~ · -
ladı. l<'akat Amerika parliınıen- memiş ve bugünden itibaren ren 12 kuruş 30 ediliyor 
tosu ne ReiC'İıtag'tır, ne de Fa- . neşir vaı<ifesine yeniden baş-
&ist nıt.'<:licidir. Orada, kanaat-• lamı~tır. paraya indirildi Londra, 9 (a.a.) - Sabık Ru-
letine «,·ahip ve bunları müda.i. ·=. Gazetemizin kapaJı kal _ k t manya kralı Carol ile maiyeti-

~ dı - 1stan bul belediyesi, i tısa nin, Polonya diplomatik pasa-hün·iuctini haiz millet vekıllcrı gı yirmi dört sa.at zarfın-

Fener2 G. Saray0 1 

( Y azıat 4 liıncü 8alıifemizıle) 
Rllştii ~ğlunun dünkü cenaze merasiminde hulımanlar 

--- Bir müddettenberi rnlır,tsız 

SABAHTAN SABAHA 

Hayat Pahalı lığı 
Büyüklü küçüklü ih tikar hileleri: Bir 
kumaş ticarethanesinin oynadığı rol 

bulwıan Rüştü Sarc ·uğhı 
müptela olduğu hastalıktan 
kurtulamıyak eV\'e)isi giin 
Vı>fat e t m i " t i r. Mer -
hum, Hariciye Vekili Şiikrü Sa
r.ı.coğlunun ve devlet limanlan 
tımum müdürü Hiımid Sarscoğ
lunun biraderi idi. 

Hariciye Vekili Şükrü Sarr.c
oğlu kardeşinin c<:nazc merı!Sı -

(Sonu sayfa 5 sıı. 7 de) 
~~~""" 

, h da telgraf kt t ı müdürlügu"" bu sabahtan itiba- portlaı·ı sayesın· de İspanyadan mevki almışlard.ir. Binaenaley , me up ve e e -
hür memleketlerin parlamento- fonla yahud da bizzat idare- ren tatbik olunacak olan yeni firar ettikleri hakkında dola - i 
lannda hükiımctin zoriyle bir hanemize kadar zahmet ihti- ekmek fiyatlarım tespit etmiş- şan şayiaları tekzip eden res-
kanun kabul edilmez, Millet Ve- yar ederek "Yeni Sabah" ın tir. 1ktL5at müdürlüğünün ha- mi Polonya ajansı, sabık krala. 
killerinin ekseriyetiyle bir pru.ıe 1 ademi intişannın sebebini sor- r.ırlayarak tasdik olunmak üze- ve maiyetine herhangi bir Po -
kanun ~ekline girer. 1 mak suretiyle hakkımızda yük re belediye daimi encümenine lonya pasaportu verilmemiş ol-' 

b. sek teveccühledni esirgemi- duğunu bildirmektedir, 
Bu~;ün Avrupa sıkışık ır yen muhterem okuyucuları - sevkettiği esbabı mucibe lii.yi- ------------

Va>.ıyette bulunctuı;"ll içın Ame- mıza teşekkürlerimizi sunma- hasında Maliye Vekiiletinirı 
tıkanın yardımının bir gün bı- yı bir vazife telakki ederiz. r--HARP-, 

VAZiYETI 
le gt·cikmesine sebep olan arı- ı:::::;;;;;;;;;;;:;;:::;~!!!'!'!!!'!'~(~S~oı=ı:u~sa~y/~a~5~su~.~5~d-0~)~ 
Za\ar bize haddi zatincle büyük • ~ 
bir mahzur gibi görünüyor. ve tahakküm mü hakim olacak- 1 
lialbııki bunlar iyi idarenin, tır, yoksa bu kuvvet ve şiddet 
lnillet hakimiyetinin zaruri tezahürlerine kar§ı artık insan- · 
liartlardır. Bazan hoşa gitme- !arın vicdanında bir nefret ve 
lneleri kabildir. Fakat tabak- i.l!yan hisleri uyannıağa başla -
küm ve istipdada karşı ne bü- ınış ve beynelınilel münasebet
YÜk bir garanti teşkil ettikleri !erde bir an'ane teşkil etmek is
dU~ünülünce mevcudiyetleri ile hdadını göstermiş mi denile-
İftihar e<Ji:mck lazım gelir. cektir? 

Amerika yardımında giizc Hep biliyoruz ki Amerikalılar 
Çarpan hususiyetlerden bin de Avrupa işlerine karışmamağa 1 
bunun manevi bakımdan ha- azmetmiş bulunuyorlardı. Doğ
lıiki lıir zafer teşkil etmesidir • rudan doğruya vatanlaı ıııı alii.
<\ıncrikada bir buçuk seneden - kadl\l' etmeyen mesel ' ler<lcn 
~ti sanki büyük bir dava baş- dolayı harbe ı;,'lrmekten Qıddct
laınıştı. Bu dava bizim bildiği- le muhteriz davraıııyoıfardı. 
llıiz muhakemelerin çerçevesini Avrupa harbi başlayınca nıuha
ge<;iyordu. Burada yazılı kanun- rip taraflar Amerika efkarı u
lar tatbik edilecek değildi. Bıı- mumiyesini kazanmak ı~iıı bii
rada yalnız medeni beşeriyetin tün gayretlerini sarfetmege 
Vıcdanı hükmedecekti. Dünya ba.şladılar; tekmil beliığatlarını 
tfkarı umumiyesi dediğimiz el kullandılar; noktai nazarlarını 
lle tutulmaz, fakat mevcudiyeti uztın uzun izab ve müdafaa et-

yesi Alman ve İtalyanları bol 
bol dinledi. Onların harp tarz
larını gördü; sözleri ile icraat -
!arını mukayese etti ve ölçtü. 
Ayni zamanda, demokrasilerin 
miidıı.afasını ve şikayetlerini de 1 

dinledi. Zaman ilerledikçe ada
let terzisinin demokrasıler · 
lehinde ağlr basmağa başladığı · 
görüldü. Nihayet işte yardım 

Alman Ordusu
nun ilerleyişi 

• 
YAZAN: 

E.,•/cli Gsne,..l 
Kem•I Koçer 

kanununun uzwı, çetin ve ta- . • • 
mamen hür bir münakruıa,dan Avrupa cenup doğusunda: 

Alman kuvvetleri Bulgar -
sonra ayan mecli:ıinden çıkma- . Yunan sınırlarına doğru iler
sı Amerika efkarı unıumiyesı- : lemekte berdevamdJrlar. 
nin büyük ekscriyctınin Alman J Ordu siklet merkezinin 
ve İtalyan tecavüzlerini rcd ve Sofya cenubunda, Yugoslav
takbih ettiği devletler arasında' ya sınırları yakınlarında teş
hir hak ve kanun mefhumunun kil edilmesi ihtimalini kuv
hükümran olması Y..rıı.m geldi- vetli görenler çoktur. 
ğine iman eyledigini ispat etti. Mustafapaşadan Doyrana 
Mihver Devletleri için bu en a- kadar imtidat eden sınır, şinı
ğır bir mahkumiyettir. Beşeri- diki Yunan - İtalyan cephe
yetin ve medeniyetin vicdanın- 8inden çok daha ıızuııdur. Bu 
d:ı.ıı sadir ola.o bu manevi malı- va:üyet şu mahzurları doğu- 1 
kimıiyet askeri ve maddi maJ! - re.bilir: 

~--.. -· 

-16-
MOSABAKANIN ŞEKLİ 

Bu parçayı kesip saklayınız. 

~te a;:i>:inı; harp genişledik çe bizim hayat sahası daralılı, 
dıı.rnldı. Bn hale geldi. ı 

Son parça ııeşredildikten son
ra bu parçalar bir araya geli
rilınck suretiyle meydana çıka
cak resmi, vazıh adresinizle bi~
likte idaremize göndermek ba
har milsaba.kamıza iştirak için 
kafi gelecektir. 

İstanbulun büyük bir kuma.~, kalanmış, mahkemeye verilmiş, 
ticarethanesi, Alman kuma.5ını İngiliz kumaşı pahalı, Alman ku 
İngiliz kumaşı diye satarken ya- (Sonıt St;yfa 4 su. 4 de) 1 

D • 
1 

istanbulda 

Bir Ölü 
Aranıyor 

KKAT 
füı.lyıı.<hı.n lstanbula gelen bir medyum bir illü a.nyor. Bu 

ölü bundan yüzleroo sene evvel VencdiklilPrle Türk dmi?.cile
riniu muharebeleri esnasında esir eılilerek Lombardiyada ~·a
şamış Tiirk beylerine mensup bir kıı.dııı veya erkektir. 

Bu gün tekrar ya.'>alllahta olan bu ölii bütün diinya i~l ı 
harilrulfule mühlm esrarı bışunahtadır. 

İfa.l>·a.lı medyum, ~ie kendisinin ta,,.ıdığı lıirikııla.de t'Sradan 
habersiz oL'Ul hu öliiyü keı;fetmek i~ln ı;;elırimize gelmiştir ,.e 
lı:cııdisini mutlaka bulmak azrnindedlr. 

b
"e kudreti inkar kabul etmez tiler. ,propaganda faaliyetleri 
ır kuvvet hAkim olacaktı. Bu ıı.zaroi derecesini bcldu. 

!).'ukakeınenin mevzuu da. ma- İşte Amerikada böyle bir 
•ull'ldur. Devletler arasındaki dava görüldü, bir buçuk sene j 
lllllnasebetıerde yalmz knvvet 

1 
sürdil. AmerJka. efkAn mnıınü-

!Ubiyetin müjdecisidir. ff (Bonıı sayfa 5 au.. 1 ık) 
Hüııeyin Cahl4 YALÇIN ll I "-----------a.. ________________ , HBıliseyi meral< t>denlcr'.ıı lütfen yarınki "Yeni Sab:ılı .. ta 

ayni sütuna müraeaa.Uarı dikkat ııaza.ıianna 8.1'7.0lunur. 
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Antalya ve 
. . r \JKUYUCU 

havalısınden notlar o ı v o R K ı: 
-1 Yazan: Daniş Renızi Koroh ı-. .

1 

Muhterem Valimizin 
ehemmiyetle dikkat 

- 2 - Nazarına 

Antalya ne güzel yer Alla-r 
hım! .. Meğer ona "Akdenizin 
incisı ~ .. dıyen Antalyalıların ue 
kadar haklan varmış. j 

. ı portakal ve mıu memle
ket. ı.. ha şuba.t.ın yansında l 
tat" bır bahar ya.şıyor ve yaşa
tıyor. Hıç kimsede ne palto var, 
ıı ı ııto; ne bir &kekte par
dcs · n bır kadında .. 

H"rkes sade, zarif yazlık el
bı rıe, ilOkaklarda efil efil 
gl 7ıyor. Yalnız akşamları -o da ı 
ha. a yağmuı'iu ve kapa.h olursa
~ rkalarına birer örtü birer 
pardesil alıyorlar. 
Şehre girerken iki yanı ıığaı;

lı ..zun bir şo:.e büyük memleket 
lı t:.lıanesine kadar dümdüz 
g, dikten sonra köşesinden kıv
ıı!ıp asıl şehre dahil oluvor. 
Y ı Postahane binası ile kİşla
nın ından geçtikten sonra 
so ra da hrin ta göbeğinde 

ça~t ve pez;ırm i~inde bulu-ı 
yor unuz kendinizi. 

Geliş istikametinize göre sağ 
t.ı.rafınız koca, uçsuz bucaksız 
!<kJeniz.. ~ ve sol y~.da 
ı:;c yıne deııız kadar goz alan 
go olere uçsuz bucaksız gelen ' 
~in gü7.cl bir şehir var· 

ntalya. .. 
Akşam güne batarken gir

mı uk şehre. Ve bu nıaıızar.ı.ya 1 

havran olma::;ı;ık mümk\ın •le-1 
gildı.. 

Antalyanın geniş koyunda 
garb kısmım yalçın şahikalar
la örten büyük bir dağ silsilesi ı 
var ki o anda kızıl eorgu(lu bir 
altın taç giymi'<; azameti•, hty
betli bir krala benziyor. Denizin 
parça parça yan p tutuşan alev-
• en gurupta ı topladıtJ son al· ı 
tın ışıklar oluyor ve şclıir faali
yet ıçındc, hala d"rm:;.dan. din
knmeJen çalışıyor. 

Ben kendimi gurubun tatlı 
manzarasından kurta.rnbildiktm 
sonra baş vurabileceğim kim

kri nramağa ve bu kısa za
mn.:ı ıçinde on! r'a bir anlaşma 
yapına.ğa ko,tunı v ilk buldu

~ kafadar can b•r gcru;; 
"'T "· kırtasiye magazasının 

bi, esastan bir matbaacı o
lan "Bay Sadri .. idi_ 

Burada itir:ıf >e teı,ekkilr ey
i yim ki Antalya.da ne ya
p bıldiıııse, neler toplıyabildim-

hcp bu misafirperver arkada
şın bıkıp ıısannıafian ve Juç şi
kaıret etmedm gösterdiği sami
m: d Uuk ve y >ıtığı irşa.dlaria 
oı.ıu . Hatta A-•ta:y:ıya ait ilk 
luY.aye ,.e hatıratcm da onuna...~
- n, çocukluğuna ait olduğu 
ıçı ıklında birer masal gibi ka
Jaıı tatlı, güzel, komik lıikiye-
ler . n .ıldım. 

G ece Burdur Pai.ıuwı hahve-

1 "Nııru Osmaniycdc İkbal 
Ben de burada Antalyanın bir kr. thanesi sahibi Malik Türk 

fena tarafı var ki onu süylıye- do , n" adres ve i.ınzasiyle al
ceğ m ışte ... Sivri dııeği. dı;,!lllız bir okuyucu mektu • 

Bu vesile şunu da anlatayım t ında deniliyor iti: 
barı. "l·llirnekapıda bir şehitli -

Otelde gösterilen odaya çıktı- " -ııiz \'ardır ve buraya bütün 
ğım 2a11ıan bir de balrtun ki Türk gönülleri bütün maııe -
güz.el, tertemiz karyolanın üs- \ iyatı ve maddiyatı ile bir 
tünde koskoca Vf! yine temiz. sa- hurmet duyarlar. Fakat uzun 
kızlar gibi duran bir cibinlik nıiiddettcnberi bu muhterem 
var. Kendi kendime söy!D:'dır "lülerin lıcmwı yanılıaı;ında 
ve. ı eK ~irkin bir vaziyette ve 

- Allah Allah dedim!.. Bu da maili inhidam olduı?;u iç.in be
n= ?. Bu me·•s:mde cibinliğe de l cı.y(·ce ıstimlii.k edilerek yı
ne l'izum var?. Her hald<'> yaz, kı =sı kararlaştırılan bir 
kış kaldırmıyorlar galiba Ve ! ı;-ınneıı h!ı.lıl mevcudiyetini 
öylece kapatnııulan, indirme mu'ınfaza etmektedir. 
den, askısında olduğu gibi hı- Yanındaki ahu·dan ge<;en 
.-....karak yat.ağa uzandım. F'.lek- ana l:lğımı doğruca şehitliğe 
triği de söndürdüm. j geçen ve bizatihi sıhhati umu-

Aradan; uykusuzluk saatimin miyeye hiç de uygun olmıy-.w 
hemen yanm kadarı geçnıışti binasında sıhbate gayri salih 
ki yüzGm. gözüm haşlaııl'11Ş gi- bör rekilde un öğüten bir de -
bi ynnmağa tıaJµadı. Buna rağ- ğinueııin sıhhi heyetler ta -
men yine sivrisinek aklımdan rafından veril~n raporla is -
bile geçmiyor: ti:nliikine kadar da kapatıl -

- Uyuyamıyorum, ııykum nıası ve çalışmaktan menedil
kaçtı da ondaıı. Sıkılıy..ırunı, mesi ileri sürülmüştü. Bir 
sıkıntı ka.,ınması bu galiba. I · mü<ldct için kapatılan bina, 

Diyordum. Ve tııhaC değil mi; her nedense yine açıldı ve ça-
bunıda t.ivrisineklcrin 0 meşhur, hstınlmağa ba.şlanılı. 
marur in..:e sazlı cinsi bulunmu- Ho..'ll şehitliği telvis eden 
yor kı iflcrini lıcp sinsi sinsi ya- ahıriylc, ana lağımı ve hem 
J.H)..ır, •nsanı habersizce \'e in- de umumi sıhhate muzır oldu
safsızca haşlıyorlardı. Bunun ğu doktor raporiyle sabit olan 
içın kalkıp, elektriği yakınad>n un i l:i.tı, ve belki de bir -
bir tıirlü farkına varamadım. df'nl>ire yıkılarak bir kaç köy-

011 · u sonradır ki elime hav- lümllzün hayatına ve canına 
!uyu alıp biraz, mal olacak maili inhidam bır 

Kışt, kışt.. halde bıılıman ve bu da be-
Ettık tcn ronra cibinliği in· lcdiye mü!ı ndiıılerimizin ra -

dınlim, tekrar Iiınıbayı söndü-! porlariyle teı;bit edilın4< olan 
rüp ya ını. Nasılsa uyumuşum bin n:ıaıl oluyor da hilA ça
ve_ ertesı sabah ( ?) gözümü aç- !ışıyor ve ~alıştınlıyor? 
tıgım .:aman ..saat tam on bir Hiç bir Türk vicdaıı.ıııın kail 
buçuktu. olamıya.cağı bu vuiyetin bir 

O gliıı ilk iş olarak not de·- aıı evvel kat'i bir neticeye b:ığ-
terınıdc mılze müdürü Bay ~'ik- !anması; hk alnı= istim. -
rı ıle tanışmak ve sonra da An- !ikinin biraz l€srii ile bu bi
talya ı;nzetesi sahibi ve Antal- naların yıktırılıp hem ölüle • 
yanın işgalinde büyük ve fcv _ rimizin telvisine hem de mu
kalfıde mi!liyctpcrverli.ği görü· zır ll!'!ar yedirilerek yaşıyan
len Emııı Beyin mahdmnu ile lanmwn da sıhhatlerinin bc
görüşnıek vardı. zulmasına mhıi olunmasını 

Beıı billı=a Fikri Be~ den ve bu hususta ali.kadar ma -
iy, 111, lfıı:ııat alabileceğimi rullı- kamların ve bilhassa değerli 
yoııfom. Lakin nasıl edip te vu.li ve belediye reisimizin dile
k disini bu cihete imale eyie~ip katıerini çekmenizi rica ede-

işgal hatıralannı ala.cağımı ri~~ni Sabah ~Bu cok hak
düşünüyordwn. Jı ve isabetli şiltiyet.i muhte· 

işte burada büyük bir t~sa-
düf ve ns bana son derecede renı vali ve bcl:ıdiy.e reisirni - 1 
yardım etti. Ve ben isteır. kn zın chemmıyetle dtkkat na -
dı· ıcnı de b · üsta. d k z. rlarına koyuyoruz. (' n u <ıl.ZIZ ııı ·~n I 
di ..ıı ilo,hazırlamış oldlJh"'u !""Us- D h"J" v k" • v~ l·~e hali~d.eki "işgal .hatıra - a ı ıye e ılı 1 
lar• nı ıki mısafırine o- ,. 
kum:ılrta olduğu sıı-.ı.da A k 
ziyaretine gitmi.i ve okunur - ' n araya 1 
ken de dinlem~ bulundum. 1 

Eser ~ablbinden rnaksa·• ·ııı d •• d .. 
ve asıl gayemi gizlemek içi:ı ya- on u 
zık ki bir türlü not alamıyor. yal 

, 

• 

ç·ği 

şek kürü 
·~· '-' 

Aziz Türk orduı1u milletin armağa
nına teşekküır etmek büyüklüğü ü 
gösteriyol'. albuki biz ona minnet 
ve şükran borcumuzun binde birini 
bile ödeyebildiğimize kani değiliz. 

llilli Müdafaa \'t-ldletindeu teblii; cmlnıi!)tir: 

Memleketin her t.arııfındaıı orduya kışlık hediye olar~k 
venı•·n dokuz biıı yun faııil<•, yirmi bin yün l•azak, üç yuz 
yiı mi beş bın yliıı çorıı.p, yüz yirmi bin pamuklu, yetmış 
beş bin yün eldiven ve elli bin muhtelif eşya ordu birlikleri
ne taksim vı• erata ttvzı edilmiştir. 

Bu teberrüata tchal" ' le iştirak eden ve bu vesile ile de 
orduya karşı derin alaka ve muhabbet g&Jteren sayın yurt
d&şlara ve bu işte kıym tli yardımları sebkat eden Kızılay 
ve diğer hayır cemiyetleı i başkan ve işyarlarına teşekkiiı· 
olunur. 

Sağır, ör ve ilsizler 
camiye i ıin dünkü topl ntısı 

Korler, Sağırlar ve Dilsız!er 
Birlıği !ün Eminönü Halk·~"i 
s:ı.!onuııdn fcvkalıide k ngrel~
rint y"pmı~lertlır. 

Bundan başka kin1s~'Si7. kör -
!er yurdunun tcvı;i edilmesi ve 
önümüuleki ders yılında da mu 
hakkak bir leyli ve nehari mek
tebin açılması kararlaştınlmı~

tır. 
l'zun ve münakaşalı g n 

bu toplantıda bazı rnlıhım 
kararlar verilmi!,tir. 1 

Toplantıda ecmiycte yeni gi
ren Hasanoğlu Cagırıı ayda 50 
lira aylık yardım ynpılması tek
lif eJiimiş ve ekseriyetle k bul 
edilınL,lir. 

ADLiYEDE 

Hem muhtekir, hem 
yalancı bir tüccar 

tevkif e::lıldi 

Bu suretle açılacak mektep
te kimsesiz körlere ve dilsitle
rın ~ocuklanna okuma imkan
ları ,·eı-ilmiş olac:ıktır . 

Ay!"tc'l. körler orkeııtrasınuı 

Ankaraya gider"k ı- ıns,·rler 

vermesi ve elde edile<·Pk ha8ılat 

ile C('miyetin noksan işlerini göt 
mesi \'e cemiyetin içtimai yar
dım biit<;esine 500 lira ila \'P e
dilmesi münııkaşa edilmi~ ,.e 
bu münaka~a'.larJan oonra ka· 
bul edilmi ·tir 

Finike tüccarlar •'' Ahn B:.mdaıı başka kim.·esiz kür-
de ıki top kadife satmanıakt.ı. !ere haftalık olarak 5() kum' 
israr etmel~i ı;~ ılP yapıl:ııı har~lık ile birer paket siga. ~ 
bir cünnüıne:;hutla ihtikiı.rd:'n \·erilmesi de ayrıca karara b:ıg
mahkcmcye v ri~e,, }t"'incaııcı - lanmıs:tır. 
lal'ia Yu an innında m<illl- S.ığırlar, Köl'lı·r ve n:L:;izlcr 
faturacı r Kamparn~y ın Cemiyetin.in idare hey tinP m'j-
va .,•ireka kollektif şir ıct nasip birer maaş veı·i!mc~ı ck-
hissedarlarl!lı.hn Yeı v.ınt Kıı.ın scriyc-tle kabuJ olunm:.ıştur. 
paro yan \'e Nobar Kayr,;ı.K 700 azası bulunan İstanbul 
h:ıkk .,d;ı;.i tevkif karannı ız- Dilsizler Cemi,ı-etiniu İzmir .·a
mıştık ğırlar ve Dil~izlt'I' C'.-miveti ile 

Bı, tlefa biııse<larlardaıı hır - birleşme!eriııe imkan gr;rülme- I 
kor ' mparooyanın ~abit ola- miştfr. 
rak cı· •ncmesi sıra:;ın Ja hilifı - ----
hakikat beyanda bulunrl•Jgtı g-ô- - s 
rülr' ve mahkeme onun da _,,,. 
tevk'fııe karar v --ın.iş v • son ~ """'""" • 
k:ı.nır İçin dunııınıayı b3f;ka bır 

n • 
nı . 

da 
eyen 

__.ler 
---o-

Henüz yola 
çıkarılmamış 

Portsnıtte bekleyen 10 bin 
çuvallık Brezilya kahveı;inin 
memleketimize · müteveccihen 
yola çıkarıldığı yazılmıştı. 

Şehrimizdeki alakadarlara 
son ;;elen nıalİlınata göre bu 
kahveler henüz yola çıkarılmış 
değildir. Ne vakit çıkanlacağı 
da belli dcı{i!dir j 

Bu kahvelerın evvela, ine-iliz 
banıl ıııılı ı:» ırlaı lan biri ile 
memleketım• ·~ gctırilınesı ka
rarlaştırılnıı "'· 

Yardımcı .. ""' . ogretmen erın 
vaziyeti / 

Henüz şubat aylık
larını alamamışlar 

Şehrimizde bulunan orta ted
risat yardımcı oğretmenlcrl, 
henüz şubat nıaaşlannı alar1:ı· 
=~!ardır. Bu yüziicn muztar 
vaziyette kalan bir çok orta ted· 
risat öğretmeni Maarif Müdür· 
lüğüııe müracat ed.!rck ıa:ı.ş a
lamumalannııı sebebıııi .ıormuş
ları" 

Esasen şubat ayı içıu,ıe de 
vaziyet böyle olmuş ve ort1 tt'd· 
risat yardımcı ögrctrnenkrı lcl· 
nunusani maıışlanııı ancak ~u
bat ayı n ilıayetkrın~ dogru al
mışl2rdır. 

Maarif Müdürlüğü, vazi. eti 
Vekalete bildimıiştır. Yapılan 
tahkıkata nazaran orl tedrisat 
yardımcı öğretmenlerı nıııztar 
mevkide bırakan bu Vaziyet 
son iki ay esııa~ında şclırimize 
gönderilen yardımcı öğretmm 
tahsisatının ıı.z olmasından ileri 
gelmektedir. 

Azılı bir sabı alı 

Sonradan kahvt' ithalitçılan 
kcnllı v csıtalariyle kahvelerini 
getirmek istcd 1klın'li bi!lti~iş
lertliı. Krıhve tacirleri, hu nakil 1 
işi ic>in tren vohın,ı llı-rcih etn1e-
mektedırler. Buna ;ebep, tren o---
n'. klıye üc-retlerinın kabarık Bir barda kadına musal· 
bır yekun tutm!lf ıdır. 1 •• _ .. 

Ancak. hangi vasıta ile olur- lat oldu ve bar m udu ru· 
sa ol;;ll!l, kalıvel.:riınizin ~imdi-' nü yaraladı 
lik nıeınleke· imize getirilmesine 
imkan v,öriilmemekte<lir. Zira 
Portsait ınakamatıııın bu 10 
hin çuval kahve k;,, ruı.vi~r ver 
mek istemedikleri anlaşılmakta
dır. 25 gün k•Ja.· cv-.·d lngilte
ı edtki alika krlardan istizan 
edilm!sse de s<m •lakikaya ka
dar buna d:ıir miispet veya me-1 
fi lıir ~..,ı•an g~ldiği etrafında 
bir h ber alıoaınamıctır. Bilin
digi g'bi "'". ;<.'!", tahmil müsa
adC!<ı miına:.,ındıı kullanılmak -
taılır. --···--

Evvelki g~-ce Beyuğltuıda Ça· 
kır izzet naıniyle maruf bir sa· 
bıkalı kadın yüzünden bir genci 
ağır ~ureltc yaııılıı.ıı:ıuıtır. Bu 
vak'a hakkında yaptığımız lalı· 
kikata göre Taksimde Kurhal· 
yan apartımarunda ı>lunnakta 
olan Çakır izzet eskı bir katil 
sabıkalmdıl' 

Evvelki gece bir çok yerde 
i~iJı aaı hoş okluktaıı :;oma Gar
denbııra gitmiş Vl' •ırada da bir 
müddet içip dansetrniştir. Ken
disiyle danseden kaduıa g5z 
koyan Çakır İzzet onu alıp evi
ne götürmek iııtenıi" fakat ka· Beyoğlu Halkevinde 

dürı yapılan jimnastik 
hareketleri 

ı ılın muvafakat etf!1cyince zorla 

1 
sürüklcmcğe b~ ~lanıL1tır. 

Bu'!uıı iizerine barda idare· 
cilik eden Ahmet Baş müdaha· 
le ed€'rek har kadınım Çakır İz
zetin elinden kurtarmış i de 
bu sefer kendi b<UU belaya gir· 
m :ş ve bu azılı ıı:tbıka!ı ıle d:ı.· 
laşınaya başlamdardır. 

Dün oğkden onrn Beyoglu 
Halkcvin1 ., pdti) e gelen emir 
iiz ı 'ııc Eminönü v Beyoı;lu 
Halkevleıi arasında p6r gös
terileri yapı!mı~tır. 

Mm'. im•lc p.t!'ti müfettişi 
Resat limaroğıu ela ha,~r bu
lunrruştur. 

Df-VF-TLER 
-~ 

('. lıiıJ:l• iuınunıiliw;rnkn: 

istanl l<la bı lundu~u ıınla<ıı
lan Na iye C' • ıüdde·umumisi 
?\1 lf ""ira~ n 3.cPen ml'ınu 
ri•ctimiz!.. miıracaıı.tı. 

Bu aralık r,ok cıı.nı ınlulaıı Ça
kır b~lind ki :;u.-:t.alıyı çekerek 
Ahmet Başı muhtelif yerlerin· 
<.len :ığır surette ynrıılaınıştır. 

Ta bil bu m üc:ıdck: ınrazınd& 
barda bir panik ,.e bağırı nı~ ol
muş, polis d~l'hal yt•tc~erek ~ğır 
yaralı bir vaziyette olan Ah • 
m~t &qı Reyoğlu lı.a: lahanesi
ne k2 lılınnl!j ve Ç:ı kır izzeti de 
kanlı ı;u.:ıtalıoı ile tıırlikte yaka< 
lamı, tır. 

Öd· mi te 
• ir katili 

p rçala~ılar oturup v diği isimleri 'e 
ad Jcri not ettım. lç!erimfon 
k ıdisınin tanıt -ıeaklan için er
t rünü ra. devu aldık. Hıısan j 
ısmındeki bır diğer arkadaşın 
da esatctt · bulunması için o
n lu tanı.manıız kaıarlıuıtı 
l"oı>< otelde avırdıklaı'l ~Y~ 
~..-k p y:ıttım. Fakat uywnak 1 

ka ..,. i ~ .. Ah bu gazetecilik. 
• ·e tlı maraz, ne hoş bir illet-

nız. bütün dinleyiş dikkat Yeme. 
rakı-ı okunan hatıralara bağ -
lıyarak hafıza.nda yerleıı-rnı~ -
ğe: orayı nakşetmeğe çalışı -
yordum. 

B.rcket ki Fikri beyin scmra
radarı lü fet lklcri bir "Antal -
ya •ar· ı" cildi biraz imdadııııa 
yet ti. Keııdı büyük çalışmnla-

lla icige Vehili de gün» ~ırr.k'.'11~tır. . 

bu allşam gidiyo !Peynırlerını s~klay~n. bır 
rl tüccar tevkıf cdıldı 

Bir kaç güc lenberi şehrimiz-
de bulunan Dahiliye Vekilimiz 1 C uınlıuriyct Buzhanı'>lll•lt 
Faik öztrak dün akşamki eks- 1 kenı:Lııe ait ve cok nııktarda 

Yalanını çıkaran 

kadın böyle 
polise 

d . ı 
emış:. 

bir 1zınırıkı hilL'ıri''yor· öde-
mish Birgi nalıiycsınııı Kuru • 
caO\'a ki>yı.ude m ·ilim bir ci • 
n:>: •• -t olı:r· w,;tu . Khy k hve;;iı1· 
ele. h ş!ıyan bir Ü! ·aşa. sı -
rac. la Arıtp Ali oğlu brahiııt 
ö~k ı İffiııail 8 dınrl 25 yaşıııd• 
bir de!ikanlıvı tııbanca ıle öl • 

tı Bütün gec<> nasıl olup t 
1: 'Ti ye bir şey sezdirmeden 
b·ıtun wkayii a.ğızlanndan ala-

ı d:ye Jüşündüm. durdum. 
F ka bu uykusu~Jukta bir 

&be Jah:ı vardı. 
ntalyalıla" ılanlmasınlar 1 

am_n.a.. ~~m len duramıy:ı
cagıın. Çüı:ku ; ıie !sa biz "'a. 
zet -!erin a >ı-zıncta hakla •sl~
nıu bır türlü.. Derhal vunıurt • 
!ay \•eriyonız. • 
,.~;;;;-..-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;m;;~ 1 

1 !!!~~;~~~~ 
SrNELIK 1400 K,.,_ 2700 ,,.,_ 

3 AYLIK 400 • 100 • 
1 AYLIK 150 > 300 .t 

t AYLIK 750 • 1450 • 
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nn n v uzun ilir tetkikin çok 
dcg .. rıı bir eseri olan bu tarih 
dl lle'i cidden Antalya hakkııı • 
da d-'rin ve ~.engtn malıiın:ıtı 
havi bnlunuyor. Bu hususta be
nım aldığını bütün notıard:ı bu 
kıyın tli kitarılardan istinsah o
lunm tur. Bu vesile ifo ve bil -
hassa işgal hatıralarına aıt hır-
cızla 0 tlan diıılediğinı C'SILSh 
matü~ıat için de kendilerine bu 

presle Ankaraya gitmiştir. ve-' stok peyniri. bulu ı.luğıı hııJJ,> 
kil Haydarpaşa garında vali t ~ıına,;;ıeıoıne yazmayıp ın
ve belediye reisi Doktor Liıtfi 1 kir ettıı?ı ve ~~lan :satışa r
Kırdar, örfi idare komutanı ~e- ~ zetmedigı ~urd.kabe komıs -
ncral Ali Rıza Artunkal Emııi-1 yonunca tespıt edılen Nun Zo
yet müdürü Muzaffer' Akahn l~k aı.lında bir tüccar ihtı~dr ,_ 
ve diğer alıi.kadarlar tarafından çıyle ' <llıyeye tes~ ı:di rı~ tır. 
te,;yi olunmuştur. Muhakemesı ildncı aslıye ~P7a-

Hariciye Vekilimiz Şükrü Sa- da yapılacaktır. 
raçoğlu da bu akşam An.karaya 

1 PO L/ S T il!::' 
hareket ed ektir. &;;; 

siitunlard:ı. n.lenE'ıı tcıı,,kkül' Pt. MOTE FERR/ K 
Bir alacak yüzünden 

iki genç ağırca yar landı 

Geçenlerde Samatyada ol>ıı 
bır 11akuret vat 'ası:cın muı' c
me .. ı altıncı a.sliv·ct-.3d1 ·t:n 
safhaya geldi ve nıüdd iıı.:.: -
mi mı• vini mütalcasını .;erde
der~it ru _lulardan Hikmelin l<X· 
ziyesini i~ted ı. 

Burada her iki ta.-;ıf da hem 
su~lu. nem davacı balı:nııyor
du ve biri Hıkınet ndmdn bir 

bayan· di{;er tnr;ı.f t:ı K•mal 
ad.P1ua bir po! i • T':'len~u.ro i ... <'51 
ba)"a . F~r,ıriyc idi. 

nıcvi borç biliy0mm. 1 
Bu ~ kilde teşc·kküre boı·çlu 

o!du':~.m bir zat daha var J;i, Ankaraya giden 
hu ,r~l"rli gencimiz tle hir...ız 
nveı ı;nıi geçen Antıılya ftti - ithalat tacirinin 
lııı.t •·e Terakki miimcssili ve vi-

Iddiaya görı: S0 maty0 .lı otıı
Fatihte Karagümrilktc tu- ran Hıkmetin evine bil' müha

raıı Ichmet oğilt Şükrü le şiı· gıderek koea"'ua t blig e
kardeşi S'lbahaı!din S.ı.rma.;ık illlınek üzere bir celpname gii· 
c~desinde Velinin k_ahv , ö- tılı ')t>T. Ve Hikmet· 
nwıuen geçcrle~ken lıı!·a~ ala - _ Ayol ben kocamla dokuz 
ca.~lan olan Alı lbr:ıhimı gc•r- aydanbtri tlaı ınnını. O bura -
mu;>lr" ~e ~eı:di>ınderı .. hu para- ı _ya g !ip gitrnc7 Nerede o!du-

layetin biricik gazetesinin sahi- listesi 
bi h· hınan m.erhum Em hı be - 1 . . Bazı gazeteler, Aııkara•·a gı-· 
yın oP!t~ idt. " vı ıblemu;leıdir. B~ mun:ıs lıet- guııı.. <ia bilm•yonızn. 
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Bu eru; ve çalışkan arkadaş; dtn ithalit tacirleri grupuna 
babasının vefatından sonra ;:ıı. • ait esami listesinin İstanbul it
,, tenin başıl!D. geçmi(I ve on ye- halat ve ihracat bıdikleri u
di yıld:ınh--!ri kıymetli idareci - mumi katipliğincc hazırlandığı
liği ve kalemi ile bugüne kadar ııt yazmıştık. Bir!ikten salilıi
yaşatmış bulunmakta.dır. füıe 

, miirllirü Fikri bey gibi 0 da Ar.- yettar bir zat, bu listeııin, Tica-
Wyruıın isg?l tıırihine ait müs _ ~t Vekaleti tarafından tayini 
h~ . evraka ve kayıtlara i ·ti - . esn.mi suretiyle bildirildiğini 
nadcn !!'Üz •I bir eser hazırla - söylemiştir. 

!t'. nralatında kavga çık.mı. '::e . Diye miibaşm sıwm:ı.k ı~ter
ikı kardeşten dayak yıyue'.!llll k , b;ti ,ik kom . ,u olan po -
sezeı~ Alı İbrahım, tn.:;ıııı.ı.kta !is K .ıal o sır.ı.tla ,Jı,;anya çı
oldugu kamaıııru çc.-crek ;'" un kıyor \'C mühaşir aldıı1t bı. ' a
de ınuhtelıf yerlerındeıı :ıgır u- Ilım.atı tahkık \'P t~vsi.· iç;,1 
rette J'aralaml,'ltır. Ya~alılar der resmi bir m•· .•.r tılan 1'ı .1:.!c 
bal \ alde hastahaııesın~ kaldı- ı;oruvor O da· 
rılını~ ve kanlı kanıa.;;iylc. kaç - · "B<!nİnı bÜ~ıl!.! 1b 1ıinı 

t.2 
Ak .. m 

041. 
6,16 

12.%5 
Yat,.,1 

t:ıo 

1~.38 

ikindi 

9,3 ı ~:ı:an! 

15,H Vasotl 
imsak 
10,3> Ezani 
4.H V ""ti 

DİKKAT 

makla :n•.ogııl<lü. Yine bene Fili- ı _,. ... _~---.... ------1 
ri lx•yiıı miisve<lclel~riui gördük-ı 
ten sonra bir kere e bunu <lin
ledıın Hı o devre ııit ~ôkeri mu
barr rııt ve mııhr,berntın; ı;air 1 

reıımt 1 :ıyı !arın ııuretleriyıe bir 
lik i'ı v numaralar•nı <la 
OT'l l" 1'1d ım. 

~ak uz 'ro olan Alı İbrahmı ,ıo- ef.mdi her akş:ın" m'ıııta;;a . 
lis tarafından yakalnamıştu man evine ~elır. &-!lti ,ınl'li 

... ..,_ bile evin.Jedir. 

HALK EVLERi 

Konferans 

Oiyoı ,.e mübaı;il' de cdbi 
imzalıtm.ak Ü7.Pı-e ka·lııa ıs -
rarda bıılunuy••ı. n .. rken bayan 
Hikmet po;ıze bu· ağız aç yor. 
bir göı< ·umuyor .. 

- \'a~r · n ıtıi~ in bu rıı n . 
l0 k ttc Joğtııın 7 .. 

Oiytı-ck r.."' kendi<-ini, nt"' <le 

o Gırada cumb h;:ı bakmakta 
olru k. rı. ı f.:mr> ~ y bırakıyor. d'irmili;tür. Bu kavgava karı • 

Ayc· ;eıı OC"ll~ ayrutlarır--C "n Osman oğlu ~maıl özdenıit 
sın .. Karın olacak o rfıntı da rl bnhim Ozk3.tıl yara! mııı • 
L';'te bı a ırını.. tıı·. t mail Özdemiriıı karcteııi 

D:y k~..ı:ı tl rı·. vuruyor. M ·lımet Yılmaz t:J:.ı baltasınn 
Mat lleli topl:ıntyor laya olı- ısar ı k lbral m ÖZka ı fcCİ 
yorhr O Ms "tü: k zıyoı· ve Eıırettc par~alıyaralc oldü.rmü.ş • 
cumbaya yak! ıp; t"r. Hadi• Y<' Öde. iıı tdlıycsi el 

Ne bak ;omun ornd:ın... ! oynn ıa" 
(;e!ıp C'Il U.flila[arı n1ı stı.yıyor 

sun'! .. 
l)iy avaz a ~ a ... haykırıyo.r. j 
Bunıın üzerine bekçi, mahal- j 

!c•i bir ?!.ml şahit , l ıyı ile ka- ı 
rakola dliküFiyor'lıır. Za:.ıtıar 

tuculuyor. Fakat Hikmd tc , 
d:ı, .. ,.ı oluyrır ,·e: 

f:uya hu polL~ ol&c:ık ba
na a,;17-1 alııınııya ak küfürler 
ett ı 

Diyor. Bir k ç tm1e de a
hit l.ıulmakta ceikmifor. m 
mW kt t>nberi ın.ılıakeme ılc

\"al'll ~-<l'n bu ma!ıane ka\ga: ı 
nın r'h- yet .;<<nuna gel ndı ve p. 
!is Kt'm:ıliıı haH-aıc mi ~bit • 
gbııı .. iyen miidtlt: tun1un1i. ırJ :'- I 
\."ini onun h:.-raa .. h~i ve Hık ~ 
tin i~ "'·tunu s:ılıit ;;öre•ek 1 resr- i mr memuru h karct e,
tiı~iı)dtı doüıyı nc:ılnn .ı.r.ını~ tla• • 
V3"-ıııdun t<'l'.zi~e e<lilmP>:ini is· 

l•'<iİ. ~ 
1 

~tıcll! Hikmtin ,ı\'ukatı bu ı· ı 
ta1 11h~ mı· 1{abil mil!'lıı.faa21nı 

tah~rt:-n ~t:ı~arağtnı söyliye"''k 
t.ı>lik di'cğfad" btılnndıı. Riya 
set bu:rnn ü=in nıııhakem~ 
,,- b ı ka bir ı:rı;'1-' bıraktı 

Bir ihtiyar kafası par· 
ça!anarak öldü 

h.mirdıı bildi.- l ıy•ır -- l'r • 
lan1;:ı GölC'Ük kUyünrie oli..t.ı."aıt 
A~ ,, .. oğlu 5J y ı d'\ ll1!1I z: 
tüı·l: Birice r.1('' ! .. ii: ,..,. ·ı digl 
tıeyr;;rd. n hp·am:ı rkm ıyıc 
ye. · d'i iı.ı, bası p1rcn1 1 ~::ık 
t:Tetiyl 0 öimustiir 

YENi NEŞR!Y 

Bil~i ~·uruu 
E. ... .ş r cdlr f ıl , ı .... 
C1lme?.tc olan E fgı 

L .... a4-;::. it f' 

tır. 0kU:-ULt: 1 

1 

t y 

* 

• • 
' 

f \V İ 

' 
l 

.,.. 
r '• 

' 1 • 

t~l:im - Türlı Aııı.it l<)•ı<•dbi 
O uncu sayı~ı iuti. aı Ctn1i~ı.·r. 

:&• ayı mühim b:ı.lı i~Ieri, nıütC
aıd..: 1:.. resimle~:i. ııtlıs '~vıı~J:.lt" 
w \". ı~r1 nıuht. vi<l1r 

cY•nl Sabıhı • töndertien Y•rıl•r 
\l'e evrak neıreilla n e~ Tmca ... ı 1 c!• 

•lunma:r ve bunlaı-ın tcıyhofrnac;ıırı"

d•n dolayı t-ılç tl,r meeulı)fat '<~bul 

edllmo:.. 
Bu rka 'n gösterdii!i sa -

m;m.iyet Vf! hın'lrt.:ıhl k -e "la-! 

bil,; i:;i,ın notlal'ın en esaslısı da 
bualar oldu. l"iğer gfi~tüğüm 
ya.ııcı!ann ve vak'a kahraman -
ları:ıın yazı v• ifadeleri ile ta-

1 nıa:nlad·:';ım ve yann esasına 
git işcrck yaza :ığtm ııu "1~ 
hatıraları" nı b!ll ııuretle mey-, 
da na getinniş c:.!ılum. 

. [)~, !/artn -

12.~..941 ~ar~:ımba qJaıamı 
aut 20.30 da Finıtan Tdul •a
rafından (Spor ıııüsalı:ıbeleril 
mevzulu IJir konfcran 1 ~ ile • 
cektir. Heı !:.Pr 1;'d• t-:Jır. ..,_ __________ ......., __________ ~----J 

J: .cc:ucın k• d · h ti ua ıuııJll 
matir. 2. Ağ:ıc eı i ci ııiluı T'i'~ 
zllı-ı•releri. 3. Hattat Ağı' " 
W yazı . !. Ağa cn'llıl , , ~ı· 
ıııar ~:inanın ,.;eri,~ 5. A •· il ıD 
• Lrıın ilİ' e rnezhcbı ve · •,. 
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Her=:-::=:=-
• 

l.ki ııevi ı·ic'ni 
ltalyanhr Arnavutlukta, Trab 

lusgarpta, Habcşistanda, Soma· 
!ide, hülAsa diif;manla karftl]aş
tı:<lar:ı her bJııgi bir harp· sahne 
s;nde sanki birbirleriyle müsa
bakaya girişmiş gibi ric'at ettik· 
çe ve e$ir verdikçe Almanlar dıı / 
pren.•iplerinden fedakarlık yap- ı 

' 1',t SAl.\H 

• • a 1 
-------------1111:~~-~~-~-------

-
Sayfa 3 

Ş!. dil;k =-=-
--==Bu kadar! · 

! Bir okuyucu şika
yeti münasebelile 

Dün okuyucularımızdan hır 

zat gönderdiği şilıii.yet mektu-

aıan : Eski Dahiliye t-Jazırı Reşit Rey 

·tlleketi ttllil içiııe boğmak istiyeıı 
ildam ne böyle hir nrehtebi tesis 
r; 11e de tedrisatın muvaffahiyeti 
İ<:ill biJ le bir iti11a gösteri". 

-12-
makta nıüttefiklt:rin<len geri kal Q z J b • J ..,, "J T •• k / "'d/ 
ırııf~~arÖtekilerin maddi ric'at-! : " a er enım egı ur ev a arının-
larına mukabil berikilerin ma·ı dır memleketı"ndı"r cevabını vermı"ştı• 

bunda çok mühim bir ihmalimize 
ve imbaliıni7.e işaret ederek acı 
acı hakykmyor ve: "Buna han
gi gönül, 118-YJ'ji vicJ.an t:lham

mül eder, nza gö"teriı '.. diye 
soruyor. 

+ in cd.erirıı ki ı~u.J.ı., 
. aye ultan Hamidi oldu· 

u_ d,.ha iyi deiiJ, an~ak ol· 
.1 ~'.bi ;:ö8tcrıııl!ktir. Maarif 1 
~"sıallen evvelD dm'alan· 
lııı,-.:ni de Ep.l etmİ.ıj ol· İ 
u u.nuyo.,__ 

il,] ehemmiyPt.sız vak'a padi.;a -
1 

nevi ric'atları göze çarpıyor. 1 •" 
hın mektep hakkındaki hüsı1ü Filhakika Almanya hükiime· 1 

na7.arının değişnıe>-ine nıebJe; ti, Lehistana çullanabilmek için, 1 (Z:aş tarafı 1 inci say/ad4) r l kurtardı. Bu müııaselıetledir ki, 
oldu. ı o ana gelinciye kadar kanına kımlı başlar gösteren silsilede 1 YAZAN : Almanya seyahati esnasında ve- 1 

Bugün ikıııcı suyiaınızdıı. 

;ıeşrolunan bu acıklı 'll~ktup o
kuııdı~'Tu zaman hiç ~üphesiz 

bu halin şehir namına kara bir 
\,,ke olacağı ınkir e<lil.,nıez . 

Agop Kırbaçy"n L'<minde bir 1 ekmek doğradığı, gazetelerinde Mestantcpe kolunu yarattıktan lialıt Vahdettin askeri mü.şaviri 
..er muba,,sır mu~vi:ıi vı.rdı. ve radyo miisahabelcrinde teh • sonra, Anafartalar vadisiyla Cevat Abbas ordu kumandanı Mustafa Ke<na 

'. 'ıJi de V<! bııaatimce 1 
~~ h~lundalıi ıa son ifade- 1 lı ıe ıcluia cdi.pnun ki Sul-

H~ngi mubailSır tak benin hoş - ditle, tezyifle ve hatta nefretle Kumköyü vadisini birbirinden 1 G ORE'R ı le; ilk karşılaştıkları anda (zatı 
ntıdisini ct>lbe<ler.ı<' ona d\i:ımaıı bP hsettiği komünizmin önünde ayıran Çamlıteke boynunda devletleri lstanbulun ildnei fa-
olurdu. B~zim sınıfnı !'lubru;sırı- 1 diz çökmekle ilk prensip ric'ıır' nispeten alçalır. tibisiniz) demekle Mustafa Ke • 

Çünkü orta yerde mevzuı• 

bahsolan mesele; hem ıınıumun 
<ıılıhl menfaati, hem ıle Türk 
ruh ve vicdanının elim bir a-h. •nı.iı!in k•sdra muttari· 

~ ınenılebti m:ıari ften 

nı da aynı sebepten hıç sevmez-

1 

tını yapmJş oldu. Çamlı Tekoden cenuba doğru 1 yere Çamlı Teke aclını aldırmış 1 malin yaptığı büyük hizmeti ı 
di. Bir akşam teneffüs 1.ama. · Bu defa da bir Ajans telgraf- genişliyerek dal budak salan ay- bulunuyordu. takdir ve teyit etmişti. 
nı~da 8?'1f arkada:: hrımızın hır 1 names.induı öğreniyoruz ki res • ni silsile; büyük Anafartalar ce- Bu mahallin nisbeten sık ve İmparator Vilhelm de; Alman z:ı.ptan kurtulması gibi maddi 
~ogu, bılmem ~e oyunu oynar - ı mi Almanyanın şimdiye kadar nubundaki Koca Çimen tepeyi yüksek boylu çamları al • umumi kararg".iliının taraclU!lD· ı ve manevi: cüınlel<'r:i bulunan· ı bıraktığı httında her 

~luraa olsuıı. düşünmeden 
" b:ı.;ma Jı;a1ıp fikir yan-

larkoo mcktcbm bahçeye açı - . ırk düşmanı vatan haini ve Anafartalar Conk bayırı, Arı • tında yatan adsızları göl. da takdim edilen kumandanımı geniş bir şümule sahiptir. Edir· 
lan kapılannııı birinden girip 1 madfuı inı;ı;n olarak ta.vsi~ burnu mıntakalarına hailsiz ha· gelendiriyordu. Ve o ei. etrafına yüksek sesle Anafar .1 nekapıdaki ııehilliğ<' hlr ..ı~ğır-
diğerinıl~'? çıkmak suretiyie mer r ettiği Musa evlıltlariyle barı§·/ kim kıldığı gibi Saros, MondMs, varı süslüyorlardı. Bu ömürle< •

1 
talar kahramanı olarak tanıt • men ahırlarının bütün müzah-

(ltiğiın iki taı!fı a.rasın . mer koııdordan sıra ıle koşa mak yolu tutulmuştur. Kirte, oğaz istikametlerine açı- riniıı nihayetine kadar solmıyan mıştı. 
· <rk bit· tetkiki: '-lılıih ile koııa ::;c~miş!er. Mlldürle mua -ı Filhakika Berlinden aeJen ve lan büvük rüyet sahasıru me?.· yeşil ve cömert dallı çamlar ora- 1 • • • rafatı akıyormll,\'! Btı gayrı 
Q~ildikten -,. k~naııt'· vini geceleri mektepte kalmaz - 1 (B;)rsen Zeitung) isimli" Alman kilr tepe göz altına alır. V Ak- dan gelen geçen muharebe cep- Funda çalılarından bile malı· sıhhi binada gene ga.,.ri ~ıhlıi 
'. OIUluğu tamlılruk eıler . la~; . ya1!:1ız ser mubas.>1rla mu-

1 
gazetesinden alınan bir haber denizde ise ufuklara kadar görme hesi yolcularını da dinlendi ti • rum bulunan Çamlı Teke boynu- un öğütiilüyormlll!? 

~,~. da do~ yanlı~ fik· avını mıınavebe ıle hulunuıfar -ı bu hususta cihan efkarını kafi diği bir yer bırakmaz. İşte bu yor!aıtlı. nun şark mailesine serpilmiş gu Eğer bunlar tam ve is :ktı• 
'lıi 11tat na.mıııa iptal cJil . 1 dı. O gece Agop Kırbaçyan nö- derecede tenvir etmektedir. Bu yükseklikler silsilesi, Anafarta. Hele tayyare zulmünden kur- rup karargıih çadırları düşman görüşler ile yapıluı> id·li ve 
, •hilafı tah alrJmtö edet'Se betçi imie. Son t<:aeffüs vakti 1 habere göre daha düne kadar lar muharebe mıntakasının şark tıılmak ve korunmak için en iyi tayyarelerinin gözlerinden w L'.'n .

11 :
1

1
u bııUanlllDI e;babı mu-; koı_:ıdo:·da ko<ıaıılann kımkr ol· insan bile sayılıruyan Yahudi hududunu teşkil ediyordu. Bu birsığınaktılar. bombalarından korunmak için samimi bir ihbar ll:e 

; e beraber tftıyiu oluıı· ı dugunu 00!'111U~. O da "koşanlar 1 bilgi kıymetini isp;ı.t edince, hat· j çenberin garbında Kireçtepe, Aziz kumandanım Anafarta. arazinin rengine uyar bir şekilde! cok yazık ve r,ok kee ,,- lcı·! · 
hhakikat ar.ıaımyı scveıı· !'~laba~ık, k~ndorlar da .~o~tu. ta grup halinde, işe alınabile. Mestantepe, Ka.yıeık Ağıl, Da - !ar ta.arruzunu Çamlı Teke boy· henüz tam manasiyle ö~tüneme-\ MURAD SERTOt~l.U 

1tnınetine ı.....ıe e<liyo - '"ımlennı tayın edemem. de • cek ve iyi çalıştığı kkdirde .ınakcılık bayın, Abdurrahman nunun tahminen bir kilome•.re mişti. ,..=• 
miş, '.'öğren" =,n~ alınış. ol ken~inden ~ücrette esir •. , sırtı, Koca Çimen garp etekleri şimalindeçıplakbaşıheryöndcnı Düşmanın Anafartalara ih -ı-<iar biz uc hunların h" ... '. U· 

: ~0ıt sene Jritııbd hi?.metin I gece bız crtesı gıinku dernı ha - genmJyecekmış. Aptal geçidi garp yamaçtan, kolaylıkla görülen Gazi tepe ci- racından evvel bu mıntak9.nın · ue kalacaktık. Bır ~ ıiıı , . 11 r 

.r Uıınııış oldırğumu söy· ı zırlarken ınubas..ır dershaneye Alelumum harbin ve bilhassa Conk bayırı, Şahin sırt gibi mü· varından sevk ve idare etmii - ı muhafız ve. gözcii kıtalarına n:· kaç sa· t, veya b< iki d !Y.ı· ""' 
•~ı. Bin 1-. yüz ku· geler~k.: "koı;:ı.rı_lann ir.mini ver: 1 lngiiiz ablukasının Alman ener-ı him noktalardan geçen Türk ti. 1 manda etnuş bulunan Ahırnn sü dok ika sonra çaılırl r .zı.ı ı:e· 
hba,lı~ ;pvaş ya- 1 mek ıçııı muavın cfC'ndi benı jisine ve mukavemetine hiç bir süngil ve ateş çenberinin mad • Conk bayırı taarruzıınu mahal- "'.lrı ka~~~ı Bay Vılm"rın ıniuieriııi r!>Cdi :;:ı.tı_::ı , .·: c 

1 ızm<mınıa ~onlarına 

1 

tazyik ed~yor:. ki~~ler ~ltJ:ııffıınu tesir yapmadığını iddia ve propa eli makanizınası, Çamlı Teke boy lindc idare etmek üzere Gazi te-1 kıremıt.ıı; ortulu bır buçuk o~ matiı ihlim<ılini, olaca!: .,,t, kı-
~aıtı bin kümır lUJ·uş,ı ka· rı.ca cd~r;m sız so~leyı~.ız de. - g.anJa te.şkijıltı bıı ikinci prensip 1 n~un şark yamacında karar • peden ayrılırken Gümbürdek ba- I ık~c~~hı .~uma.ndanımın hı:; - bul ediyorduk. 

b~.ş aldıDL Fabt buııa mu yıncc, ıçımizdcn bırı hepımn: rıc'atıru ne r.uretlc tef•ir ede .1 gahını kurmuş olan Aııafarta • yırının bodur çamlıkları aralın· $('$ille du§tu. E r- 1 , f 
k ' ı kum . . sa sen mu va ı.ı a \. . 2' l e ~ l'ıla'r gece erimde. bir gece koş~u ; defteri g~~ürii~. elim .. - ceğfai merak ediyoruz. lar gurubu . a~d_a~ı albay da girintisi, çıkıntısı bol kısa ve Altını~ saattanberı; velevki re, hatla hayata , , .:nak ıçı:ı 

kalmak w. orada öğle le~nı7e ceza yazsın dedi. Bıı so- Ortada hiç bir sebep yokken· Mustafa K.em'.'-1~ huyu": dimagı derin derecikler içine gömülmüş toJ?rak uzerınd? olsun uVll'!'ak 
1 
havatı hiçe saymak 'rnnaati hc

tleıı alelade~ yarı"ı.ı;ı. 1u bıltlıfnk kabııl ellik. Mn!:ıas~ı. daha düne kadar kendisine Al· ve kudreth eli ıdare ediyordu. olan karargahımızın Çamlı Teke degıl, oturup dınlenmek ımkanı- pimi7..dc hic bır 7.aoı.ı'l .aı ılını· 
~ da sabaha bdar çalış-1 rın bu. cevabmd:ın Agop r•;buç-' man topraklarında nefes almak 1 Karargahımız Çamlı .'.l'ek~ ıin boynuna nakledilmesini emir bu 

1 

nı bulamanıL~tık. Fakat yorg·1;11· yan bir imandı. Mem'l'l< .•t n mil 
'lıitetıyJe ömr:imiln on dört yan Jt·,ldctfenı~._ ı:ıemıırı~·c.ınde 1 hakkı bilı- çok görülen bir ırka a~ ~aşıyacak .kad~r uze_nnde yurmuşlardı. l':lldarınnzı, ve saatların her.hı: !et uğrunda büyiil<, kLiGuk, :·epi 
,an Yansın . fuıda.•ını ~~hayct \ ;~~ldi;;ını kcndısme tcb birdenbire semahat ve lütuf ka- değildi. Yakın şım~nde ıdi. ı;:a- Büyük kumandanım Conk ba- rısını !!:ünler kadar uzun tela.'ikı . . . dn 

1 ~r::ık haraülııı. Sene . lıg eder. ı.ır,are.adaın ekmek _Pa· pıl:ı.ruıın açılıvermesinin elbet ~t resmi ve hususı adreslcrı • yırı taarruzunu bizzat ate~ ve ettiren kanlı muharebelerin, gö· m'7. ~on nefe~~nıız_e k.: 1' nr,' 
i ~ııniz baklnwf•, bir ı;~-ıe ra_sını k'ı.ybctmış <;>lmak 1 cndıııe: te tıir sebı:p ,.e hikm

0
ti vardır. / mız Çamlı Tekeden kurtulama. süngü hatlarında, avcı dalgala. ğiis gö;;üse olan boğu;ımaların gclmıyen ve nobetı ~cı.uş~urul · 

~ •eııiye ile, aatist.ik yap· sıyle mutec,s.~ır bu- ha.de gerı A C SARA ÇOCLU mıştı. rında idare etti. Bu suretle de dimaj ve a;;ap üzerindeki ağır nuy:ın lıızmet veya r~dakarlık. 
11;_0 sene l'.alfmd;1 takri • gelerek vak'ayı bize ı· ikayc etti. · · • ı "~mlı Teke deyince çamlarla Türk tarihine büyük şan ve .;oe- tesiratını büyük 1.afcrimiz kö • lar ıçın snbırım:lıkhı. e~ıır Mkıı 
'.,;j~!'l beıs hİll iiğıt yaz .

1 
Arknda~lar, Reneler lenlkri hiz· · örtülmüş vevıı. çevrilmiş bir tek rcflerlc Anafartalar zaferi kay - künd<?n ::;ilmiş, hiçe indirmişti. yorduk. 

4 
11~uınuz tahakkuk etti. mı;t eden bir mcmurıın elbette lp3k ve suni İp3k kadın I kenin varlığı sanılmamalıdır. dolıındll. Çadırlarınuzn çekilerek, ?.afer Düyiik kumıındanımız~an ay· 
''faı-ct ve'll'İliyt!tlerle tea bir hakkı müktes~bi olacaftmı bi~ çorapları hakkındaki Çünkü bu yerde göçmüş veya lıa Bu zafer; düşman Anafarta- haz ve neşesini kana kanıt içimi rılm<ıclıın evvel onu tebn~: c-trı;:1~ hn ~ifı-eleria llÇdıp kapan- 1! m•ıbas3ırı böyle hodbehot azle I nizamname rap oyrıll:'l .bir bina vey3:. c:!"ri ol: !ardan çekilinceye kadar kir•! • zr- sindirecektik. Fakat bu mah- tıl:. O .. : (Zafer !>enı.m <legı • 

lajl1 hesapt:m hariçti. En ııe ser mııb:ıssırın, ne de mna · • 1 madıgı gıbı meydanda gozukur bı maz, aşılmaz bir Türk müda'aa ıuti ak kubbecikler bizi yeni fe- Tur~ evlatlarınındJır. M~nılekl'· 
~k >:aJlll)nnmnh irili \l· \'inin hak!n olamıyacağını söy · Aıık~T":• 9 (Hususı) - lpek 1 na temellerine ait bir iz bile mev hattı yarattı. j dakarlıklar için beııliltleı-imiz • , tındır.) cevabında hulıuımuı; -

'llıu l!•kiz ki;ıi idik. Her gc· Ji~•erek l:tr.<lisini tc.ıelli et • ve sun 1 ıpck kadın çorapları.· 1 cud deği ldi. Bu zaicr; Çanakkale boğazı • ı den uzakla.~tırıyorlıı.rJı. Bizden u . 
. n nısfı, · dokuz kişi l "<!eri sırada Agop Kırb:tG n'.n standar~ının _nasıl olaca~ Yalnız ne zaınan<l;ı.nberi yat • nı tan1amiyle kapadı ve büyük evvel aziz vat ;nın sevgisi milletin 1 Hakik.ıten tat.ılmad. n .ı.. o:me-
~1.lllırdı. Dıürenııı ye' ni yan htpı önüne gelip eliyle c:ıma n~aın.es~ katil~erek mert • tıkları bilinemiyen fakat kudret harbin sonuna kadar Türk ka· korunma ve kurtanlınaııında bi- t'nin tarif ve inhı güç olan z:ı 
h:.1 .ulan yiis S<>k,.en kiı.- 1 vurarıılt mubz.sııırı çağırınca GO yete gınnıı;tır. Bu nızamname • ve kuvvet ifade eden bir dev 'İn biliyetini, ve çelik bilt:k ve süngü !erek ve gülerek canlanın feda fon, ne madun kumanda hı>yü· 

ltı ~tıplerin be!IP.riııe yir - cuklr rın hamiy<'li galeyan elti, nin ahkamı nıilesaeseler nez.din· eseri olduktan şüphe olunamı . sünün delı·;ctini artık tecrübeye etmiş veya kuvvet ve kud- • !eri, ve ne de kahraman erler· 
''ıııt ı~abet ediJwdu. Her . Biı-dc b!re J;apıya doğru sal - de kontrol P.dilecek aykırı ha- "an; zeminle beralı<,r olmuş tıır kimse yeltrnmedi. retl-:>rini t n m a mi y le bul den kim..<;e kendine mal etmi · 

1 derecede f;llh!!madı · dırdıl~r. Agop geri çekildi; ço · rekelte bulunanlar müddeiu. kaç mezarın ycıntnıa beş on 'iO· Bu zafer. Fatihten sonra ts . uğurda sarfoykmL~ nice ba . yordu. Onlar zaferin ycg5.ll'J a
' _Y1<hut çahşanı"'lığ111- çııkbı dı•an atıldılar. O sırada mumiiiğe verilecektir. ca taşının m -;•c'.Jdiyetidir ki, ou tanbulu ikinci defa düşmandan ba·ıiğitlerin konukladıldan ka • - Sonıı oo.yfa 6, ,,iilım 2 de -

A. aı arasında tefııvi.\t de bir kaç arkada~la ders müza - ~~-bf~~~!Jii~--~~"'---~~~~~~~~~~~~~ij~~~~~-~~~~~~~~~i~R;~~~~~~~~~~~~~~i"j, ~ ldı(iım ücttt.i bu ezici 1 keresi yapıyordum; cıcrhal ye- J'., ~ ~ 
~~~- >-aıı1an ôlmu$ olmak 1 ti 0-emedim. ÜL'jarı çıkbğım za · 14 ilk teşrin günü Kanada • 
·~,ayım. Sdaa Hal!'iuin 1 man sınıf arkauaslanmdan iki-

1 
nın askeri ruhunun ilk tezalıü-

Ve aıı ot?". 8l!De geçtıktcn sinin tiril tiril titremekte olan rünü ilan eden bu armada ruı. 

." ttı~' ~~ _!IİIDd~ki ilıti· y~ıılerden ~:ık.an. ~ı~a;dıkiarını Jetli. 

• vctleri en gerideki müdaf.::ı h:ı.t· 
!arına ve en kı.~lrnnçlıkla mu -
hafaza olunan barajlara. kader 
~okuldular . 

Bazı hate.lar 

ı~ akarıhL şmay:ı buray« 1 Agobun koluna girerek merdi· discsiz Plimııt limanına denıir· 

'1k· · o ucreti hak etmek "ordwn. Guı:ültuyu ışıtıp ya . Bu vakıa, impratorluk talı • 
. ' ~~a~i tahrif et~e!' k.~· I ~ımıwaki dershanelerden' <llşarı' ~idatının ilk harekatının sonu· •-----------·----------·----------------• Bütün bunlara rağmen. pek 
1 ~ô .~tinden lıaEimı mus· fırlamış olan takbe ile beraber 1 nu iş:ıret ediyordu. ı · B O y O K S j y A S j T E F R 1· • A S l ı az hareket tahminlerimiz 
''.! tuyorum. yüz elli, iki yüz kadar genç Bu kafilede Hindist.ruıdan Av- ( Y E N 1 S A B A H ) iN • hilafına zuhur etti. Bir tcılilı • 
~ı: ~\·det edıiıiın: "yuba" ba.f,'>rıyordu. Biihtiyar rupaya gönderilen ve beş fır - • sizlik eseri -fakat bunun ua W;Jl 

~'."" bı sull:ıuıi :aemlcketin ben de Lni!ırdım. 1· kaya muadil asker, yedinci ve o o • kabahati, amirallığın erkanı har 
:<lı~~eniyetine_~~ı i~k peni Mekte;te umumi inzibat ile sekizinci fırkanın bütün Bri • B y K D E N ı z L E R D biyesine ait scn·ialeıin hata· 
<~- l!'ek~ m~lkıp: de iBtigale memur kimse kalma • tanya kale ve garnizoıılarından sm lan ileri gelmiştir. Korno · 

'. it "!1ızdc ...,_ ifıkırle. · mıştı. Kendiliğimizden mutada toplanmış ikmal kuvvetleri, Ka· dor Keys ve Tirviteye "mir:ılin 
~~ ;:::ı toh~nı eknu~ riayetle miadı hululünde trampe nadadan yüklenen iki fırka ve harp kruvazörleri ve hafif km· 

~~l eSlle9eıillllibarckedır. ti çaldırıp kofruşlarımıza çıktık nihayet Avustralya ve Yeıti Ze- Alman k 1 •• t 1 k } • vazörlerle civarda bulunduğu 
~ı>1erin ltiııi de 11adişıı- " • ı d ik. f k dı orsan avına ve mus em e e erıne · .<lııııa ilti"-.__ mazhar • .ıyuduk. Gece yarısı mektebe an anın 1 ır ası var · J. haberi vaktinde veriimcını~tir. 

ı~ ....._ b' ta.kım adam! 1m· Bütün bu tahaı;şütler beş fır· Keza amiral Beatti de İngiliz 
'>j· ı mekt & her sene . ır . · ar ge ış; uı~· kalık nizamI İngiliz kuvveti - k h k"' t 

tleıı tevzii aiilıafat re • uık' ne oldu~u '."'rd~ar. Hıç nin vücuri bulmasına ve iki fır· ı arşı are a tahtelbalıil'lerinin nerede ça-
1 ~e heyeti rikcla bulu • bır ş:y yo~ d<'dik., Bır ~~ ka, İngiliz • Hind kuvveti • lıştığını bilmiyordu. Bu yiizdm 
. r derııtea ea ziyade mu ııokaga baktık. M~koop suvan nin wckkülüne Amil oldu. Ben Almanların Hdi5<>land hah- y Jellico bu plıiııda:ı habercl:ır o- bir çok müthiş kargaşalıklar o-
,r1a.nıllr lritap he.liyeleri ve pıyade :ı.skerlcrıyle kuşatıl · Ve derhal harbe başladığımız ri üslı:rine bir taarı·.u Yapmak ( a Zan : ~ hınca o da üç harp kruvazöriyle labilir ve yıkıcı hatalara seb~-
iiı,~~lıt taltif tııfilirdi. Mek· ıru§tı. Ne ıse,, iR uzun sürmedi. fırkaları takviye edebilmemize emelinde idim. Bunun içın ha • j 1 altı hafif krııvazör(in daha ih· biyet verebilirdi. Fakat bere • 
~ct 1Yede fam olarak. im- Gel~nler müteaccibane çekilip i hizmet etti. fif kruvazörlerimize, Hardin Ji. v ro•• re• !I tiyat olarak bulundurulmasını kel versin, nagihani baskınınıız, 
· a her -"111 bütün gittıler. Muhasara da ref edil · lık kanunun sonuna doğru manındaki destroyerlcre ve de- a V ~ 1 teklif etti. Hatta daha ileri git- kat'i taanıızumuz inziınanı e-
:•leıı a!dıkbın numara · ~· Biz, m~ıi:"ıı:':' .. anlıyamadı • I Fransadaki ordumuzu on üç nizaltılara kumanda eden erka-

1
__ "' ti ve amiral Batty'i de gönder- dince, bizi hiç bir arızaya u~-

lj ;.k~~ giiııre, birinci, gınuz 3u g_uıı.ıı_:uyu m~v~u bah 1 fırkaya çıkarmıştık ve bu or- nı toplıyarak hır k)nferans ak- +0 di. Netice amirallığın bütün Ü· madan gayemize isal etti. Fi1'ı· 
· ~ltııeu ve dördüncü mer· setınege hılc !uzum g-urmıyerek • du uımn müddet ve mükemmel dettik. Komodor Kc·ys 23 ağus3- mitlerini geçen bir muvaffa. tillıllarırun imdadına ko n ,. 

!tibllıraz ecl ' e, mabeyn gençliğe lıfı.~ lakaydi ile uyku · talim görmüştü. Dig-er taraftan tosta beni görmek istemiş ve kruvazörle. ~afaktan evvel Heli yet temin etti. Bu muvaffakı- b ku k"lli j 
1 \>edaafiJle irsal \'e ih· muza avdet ettik. dört Kanadalı ve Avustralyalı bana "şafaktan evvel diişın:ın goland körfezi şimal sahili içi· yetin tesirleri deniz harbinin izi ak. vyaydi. du ylaemızA\1 a-

:ı... •ııı l · T·'·-ba sahil!enn· e ı·ndiril' 0 cek bı'r dar· ne ve !'::ı'lt adası civarın:ı varma· bütun" safhalarında kendim" 2"'0 - yırın umı ın e 0 n m~ıı .'Q\ı an aba aatlar tevzı Agop "". çyanın "ytJıa" fırka da İngilteredıı ve Mısır· •· - "~ t 
" ül' l" .. d k be" 1·çı'n bir pla· n teklif etmış· • .,_·ı teklif ediyorlardı. B_u nok_ta· terdi. hafif kruvazörleri ngiliz horp '"'h g-ür usun en yarım saat ·a· da askeri teşekküllerini tamam· kr .. ı · .. · d.. tW 
~/ ınülki,_. ılk üç se· d~r sonr:> h::.demeden birine fe· lamışlardı. 0 zaraf\nlar bu dört ti. 24 ağustosta dairemde onun da soldan karaya dogru, eger Ayın yirmi scki~inci günü, sa· uvar.or en uzenne UŞ Pr-. 
1,,

1
• son iki .-nesi ah tiı· ner ~-ektird~k ınc-ktepten çık _ fırkanın lngilterede bulunan da iştirakiyle bir toplantı ya - rııstgelirlerse dışaı~ çıkan filo- b~.h erkcndı:ıı amiral Tirvilh'in Amiral Beatti. yalnız ~ayn 

"' So "'"' fl .. ·· .. tlik '! · ı rif · pıldı. yu nıra.cak ve kova~aklar, kumanda,mdaki filotill11ar, ta· "" tahtelbahir tehlike.•iııı Jegı"'l, ~ ·" nra - ııını ar uçe tı'hnı gcırmu~ .. "egı:r 1e on fırkadan daha iyi staı gör- . 
. •1~er iJı:! ~uı da!"". a;ı;nıca telgrafhaneye gitrniş; dükleı·i ve Lord KiGnerin 24 İki komodorun çızdikleri pli\n ııonra !ngiltcreye müteveccih aIT!l7. edecekleri yere varmııılar kendiı;indcn daha Uiyük 't>ı" -

._,1Y: ~liJlllt ı;m MıKaıl, Kadıköyünde oturn.ıı müdür Ab-. fırka daha toplayabileceği he- hem sade, hem cür'etkarane olarak yürüyüp, tC01adü.f ettik· w Al "an amirali Schrrin if~dz vetlerle karşıl:ı~mak tchlil· 
L n, iktıııaııl ıtın Sakız dnrrahman 8€.-ef '.fendıye: · sap olunuyordu. Deniz yoliyle idi. Harbin ilk saatlerinden iti- !eri takdirde büyük bir hat Ü· si \'e<;hile ''Heligoland koyund:ı ni de güze alarak. fevk:ıliıd.:ı bir 
"Ukuku "'--et .. , lıu 'ht'"·I kt ·• di b' al baren denız· altı gemı'le..;-;. duş" . zerindı- -limana g'.rccek olan· bir infilAk husule getinnisler - cUrctl<" gemilerini kiirfezd(' ~ok 1u .• ,,_,, • c · "mektepte ı '.a <' · ı ye a· yapılan bütiiıı hu klt arın, as- • ~ 
Ve! ı~a "" u~•ıba" J f k · B t ı -• b' ı· · · h' b' k manın Heligoland körfezi civa- Alınan filosunu tahrip edecek- oi". Dil<man ba•kına •ığr!lmL5· 1·ıcrı· su"rdı'ı'. Aridan \'e l'o"lıı ı·.,_-e .,, · , .. ,.--~ .,,.,. . • ~· telgm. çe mış. u e gr.uın ır kerleri11 nak ı ışı, ıç ır azaya t ' 
~u u fılı:ıila "''r Zılını 1 · nnı koll 0 -'"1ar, üc; hafta için- leı-di. Altı "!;0.lZ tahtclhahiri tı. . . mindeki iki dH 0 man kruvnıli • 

''" 11 • L..:.L~..,.. ' .. , . • suretini bcrı.mıtat Yıldız telgraf. meydan verilmeden, hiG bir va- ,.,,.... d il<' k 1 • h k't 1'1 li ,_ " ... 1 b ı ..., ' o ~ murett.ip . de duşm" anın •-:kkülleri hak- e ı ısım o"""'"• are a a cıe go ... nu~'l s"'." ı atary.a a- rü Lion ve Princess Royatin a-"-""·"ı . · h:ıncdne vermişler. O suı etle pa puı· batmadruı ve hiç bır insan """" h k 1 f k t h b · 
~ uuı.- a...._ efendıler - . edilı . kında !?ayet e•-•Jı malum' at i•tirak cdı:cek \e (;ôı:r ":meal< n are ·c •'§(~<;"OL~. a " .ı~ ır - b" 1 . 1 t 'I 

•• 
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• • • ı dış' alıırı ıttılaına \'a·••I olmııs., '··y"--.L· m~ı"n temm nııı • ~ .. ,..... ,. " "' · rd' gır o us erıy e uç u · ., amz •· "- _ _,_., ~ "" = ~~" · altıla ı l b" . ., Al · te<sir hu,ı.ıle getiremPnu•le ı. . 
0 

k' .. ,.. .. d" .· •. •,"'- .......... yı'.:. yenne '"ıldızdan hu .. •usi yaveılerle tü- ti. toplanıışlardı. Denız rımız o ur arsa u;-ıııı: rnan gcmı· - m ıı e uç uncu u: a ru 
"Yat m ligıne Re- ı .. kel h' lı , düşmanın burada l>ir destroyer !erine hiicum l!deceklerdi. Diğer A~man $aff:h.:rıı 1;,mH~ri ve v~zörii ~afif 1<ruvaii':; ~e~ • 

'krem tarih ıımumi fekçilerdcn murt' cp ır eye- T"arruz J h" a ıkAı filotillası ile bir kaç küçült kru- U.raftau :kı kru ·azör "İnvin- kruvazorlerı ıPlcden sonra saat 
'itine Yıınd :ıe 1 • te birinrı .,rJt•<laıı bir müfrezci a vazör bulundurmakta olduğu- ciole \'e .rr. vk Zdnd Hı.ırebcr bire kadar dı'} halta çıkaınamış-

~i ıh,t'ı••• _.._..,_ Y eı ve --'-crive terfik edilerek bu cemi --•· 'h b' • ı F El'--~ k' 'n - __,,!ve o 7.&· '""". ·' rr b t k. . k --··-- nu öğrenmişlerdi. Her gece bu de d.emır!ı)"""' tiyat r:i 1 l rtlı. ' f'lZ •.ııs \'e "'"'e ı 
ıı ~ıı lny:mı:ıUi muallim- gııfır •h.~a 1 a<> ı~m~ş 1{in :i, Hafif Alman kruvazörle· filo Heligolanılın şımalıni araş- bckliye<~~kkr.li. h:ı.fif Alman kıuvazörleri filo· 

işti. keti cehl tebi mu .• yeye g mı . u ' • rın"ın a· kıbeti-Harbin ba- tınyor, sonı11 gün doğmadan ~ Hıfhiş bir ~enız baskını \Jl!lilaruıın imdadın g ·fcbilmiş-
ıı; .:ık İstiJaı bir aJam meti ihtıya; edenle . harekcu::- • evvel gcrı; e çekılıyor; onuıı ye- - . . . . -- lerdı. 
•hır melı:tdıi tesis eder· rinin Donk~tluktan başka bir c:.ında havalarda vaziyet, rine ikincı· bir filotilla daha kü- Bana •~klif edilen pliln aşa- Uzayo·ı ve n bır ürü mu 
~"aza tesis e~ şey olmadığını görünce, bilmem "' ırhh otomobiller ve çük bir sahada harekette bulu- *'. yuı.:aıı b"ylc idı ve bı .... 'ır:iye han·bc~r ı • tıllı'\lar ve kruva· 
·~ ııatın =vaffakıyeti ne hissettiler, ya gülerek, ya • 'lk tanklar nuyordu. Komodorlaı· Harvik bırıncı lor...ıu tarafı;ıd~n da tas- zôrler arasında birbinnı tııkip 

•.t11te itim. ..,,,-terir. · hut kızarak gen •ittiler. Bu di d · 1 bir limanından gece kallnp, en iyı' vıp olunuyordu. Hareket "-YJn ederek ög"ledeıı so"- ı;a.at dör-.. ~ Şim · e mülı.enıme şan- ~Q * vakıa defaten kimseyo zarar sa nail olduğumuz harbin par· destroyerlerimizden mürekkep yirmi ııekıziııci giinü için tes- de kadar devanı etli. Bu za • 
b llıiil son sı • vcrmedı; hatta Ag..ıp .Kırbaç ·ı lak biı· safhasını zikredeceğim. iki filotilli halinde ve iki hof'ıf hit cdild.L H::ı-1kwr~-ınci:ın Sir man Z1Ufında lıafif lngılız lruv-

'lintılUnduğvmız esnada yan bıı eza ı;vrmcdi. ilJ;jA~ıt;~ll!t$1td~R~tİ--llllııllllll-lllllllllıılllllııllllll-111111'-'~::; 
' ~ zuhur ,,fen ( A. ı ası t'a J 1 

• 

tı-.1ycrıcr tarafından l: t• ı ı. 
FraunlrJb, Strasburg ·ve ;->o tın 
ıaınındckiler •le muhtelif · 1 • 
ı; ler alarak. limana s'~ h.l . 
diler. Bir Alman destro~ ı d •. 
ntze -;ömüldıl. 

Geriye kalanlar da hiı . Jk 
mhn "ler alarak kan ıkhJ; ve 
ILı:. • sisten 
k.ıçnı.ıştı. 

istifade eta.ı 1 ve 
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S. BAHTAN 

1 

... ABAHA 

1 
(De." ura/ı 1 inci sctYJlldu) 

G;~~~~k:~~~~~ı:i:i~!ıii<5iliiiliıma..ıl~ia-S;igı:a-~=~~~'~~~~~~~ 1 maşı u~uzdur ve hu ticaretlıanr.-
I nın y-..ı.kalanaıaıııııa sebep Le uAiollay;, hırs bürt:m' • . Çıı· 

Jnı· kı-y!!li idi. Slniıııiz l!Örtin ll
yordu. Mollanm tarnl'taı>l • .rı 
heme:ı KeŞ3nlıl!U'dan iba!·ctti . 
Di et' bUtün seyirel küt! kn 
lıc"1 C:ıltır taraftan idi. 

88--

u ... itıyı, görmeyenler tel1,,. 
, c lıcyecanh onu kazan dibin
de yrğlruıır!:cn görmc!t i~in 
:ıt= ıl:ln kc..-:uşınu;L.·miı. 

t oll , Ça.hııı. nazaran otuz 
kır!, okka ckıılk bir \'Üctıttu. 

İli na=d:ı ins:ına \1icu u hiç 
bir ~ey vadetmiyordu. 

Hele, kolunun Çolak ve bfi· 
'kiı!mC2 ohm onu görf?nl il
~er:inde daha fena teı;lr yapı • 
·wır-tlıı. Mella, Çolıık kolun ~li· 
icmediği için y:ığl.anırLcıı bi
ra?. zahmet ç~kti2i görül ~or· 

<iU. 

\a1llnrı isimleriyle blldırcyiftl: 

Mıınyaslı meı;hıı ifünteci Ki · 
nıil.. B:ılzary lı ~hur Mcv • 
lüd .. Gazba.neli ıııc hur Ali Alı· 
ıned .. Nakışlı mc•tıır S:ıka.lu 

Eylip .. 
Bu saydiğım pc!ılıvanlar, ak

ı.. • h:llıf fakat, gl.ıreşleri şaha
c.c -e l:ız' "hliv:ını. :- !dl. 

ollanın, bir çok ı;c;ylcrix 

lı'ldiğım lııı.ldc vUcııdi.nün gi.l"cş-

te gcliı;tiğ!ni bilmiyor . O ; • 
11ıan beye, nleneıı t~k timi 
b(,y11.n ederim. 

* !la, kuan dibine en e.; r• 
gclın!şti. 1.'trafıne. toplanaııl. ı-, 

1 
onu ~~yrediyorlardı. Fakat, Mol· 
l: da Çııkır l:ador bcslı vo ıd · \ 

Şur~.&. daha bir k:ıc gün manlı ıdi. ·--..J- .. ~ · .,.· m~rcr <·vvel, Ç· lak Molla ıuuu• ı:-ur ,., . 
, e bilhass:ı, "Moll:ınnı Yiıeudu, c rı e.-ı bağlamak b:r ele 

J<onll!jmadan bahsedeyim. m;.k istemiyordu. 

ı u, ol:-ı c. 1t .. :. ~ı..lra yolf)un dtl .. 
. \;Ct:1 ti. 
- ıruntcci ":rioyra..ol ıh lı ·a 
fnrl.:ml •• ol ul.la.."'ltldan ı •. T .z e-I 
diyurlan'ı. Cilrc~ ıı~yeti Cazgır 

sıtmdyle :ı.ı: !I ya Rordurdu: 
""oll ;ı , ı c tlcı·,in . .., 

-- E~, ne dCT3"nir. ocu yu -
par 1rr 1 tU .. "! etmem ... Iilm har-
ı ~ı · a ı:utıırun. 

,__ vince Ki.ııtccı atıldı: 

...ll" n u .nı? 

ı yomın·: imyc:Iar .. 
- .ı. re diJ· ün·· ... erse 

lıır?.. Ben l.a.rş:nıa kim 
t .. t.ı=. 

Deci. 

:bsiin 
( '· ' ... 

-~· 

Ç:lkır, itiraz ediyordu: 
- iliz güreşi ayırt edemi, ıı · ı 

rııı. ... Güreş piç kalıyor .. Başı Y' 
I<iintecı v hud Lıyrabolulu alı

yor ... o'.,;az ... İkizinden b;ıini 
t utıiwı..c Ne ola.cakzı:. olsun. I' c· 

t'cede kozunıı>zu payla;ııuak 1o· 
ilstünde geçen enteres n bir idi. ç kır, ~fol!~)ı • · elde tut • ı 

1 Boğaziçi Ycniköyliı, . ıı IDinteci ve Rayr:ı.bobılu da tıy olur. 
Jiıı..,<Inda, askeri mütekait erden ?ıfoll.:ıyı i]!{ clde tntm::.ktmı çe - Dt>dı. 
Osman bey il<ı bir tesııdüf c.>e· Mniyorl:mlı. Çakırın ve Ç kır • 'ihayct güreş lı•?:"- ti, şu ka-
' i olarak bir yerde karmlı.';Illl§- taraftSLrfar= m:ıksadı aşikar • rarı verdi: ı 
tik. dı. M'ollad.an korlt±ııklarındao. - Kur'a ile ..• 

Osman b~i kırk ~encdcıı.bc- :ıi.:,. d.:ı Mollayı Y<>Imıı.klı. Cazgır pchlivo.ıılıı.ra tebliğ ct- ı 
ri tarunın .. Merhum pederimin/ ·'--,,r, Mull:ı Ktlntcci 'l'e yıthu_<l_:__~_ı: ______ l_,'llhaı __ s_ı_v:ır __ ı_ 

cuz mal. ııal.ıılı vermesidir. ıfat· 
b · i Alı'la:. malını İ "ilız di;1-
sJnnesi bır lıilekar!ıkt•r; bu <l 
nyrıca tal..ibe m l". ,t:ı.Jıaktıı·. 

l'aldL Kİ u::wı z;ım'llllar ycrlı 
mnlını ~rupa di:ı--ı &ıtan yine 
a} ;:ü ticaret h ne idi. ha.tiı. f o • 
ri 'calan za y>ıptlroıkları ku • 
J"~la:"In kenıı:rına A\nıpa _ab • 
nk. luruıır danıgalz ~ ilıtiva 
cd &erit, i 1 letirler, uyle sa
t::rlardı. Buyiik k1mraş U arcL • 
l':a:ıtlcı i artı' u hileye bc.ld 
b 'U ı:.t:ııyor •• Fakat • .\."rupa 
dcse:ı.!erini mlıl::c=el Lı.klid e
d.,ı vo Avrupa ipi· "1 ışliyen yer
li f:ıbrikal:ı• ın kuma 'arı hata 
ı,;r <·ok lıanl:ı.rdn. Av.-.. -p:ı ma 
,ı olarak s'" ~ülüyor. 

• • • 
n z.. l.•tuıan nevileri ya pd: 

, kalın • yahut erbabı tarafm· 
elan sııklanmıı;tır. Bw:ılıuı müş • 
teriye pnlıalı saUn.".ktan korkan 
conaf ve tıicc~r bir kolayını bul
muş. Ya terzi ye veya gömlekçi • 
:1- 0

• hn."1r eJbiscciye istediği fi • 
yattın satıyor. Bunlar yüksek 1 

fiy:ılı elh!sc veya gömlek ~alin· 
de alubwyorlaı'. Bazı ter.<ılerdc ı 
y'";.; liraya çıkan elbisenin lrn • 
mll.'"'ı !:ırk, elli liradan ibaret ol· 
mak lfuınndir. Fak:ı.t bu kumaşa 
yirmi, yirmi beş lira z:ımmet • 
r:ıenin, be~, altı liralık gömlc$ 
on beş liraya eatmnnın kolo.yı 
büylc bulunm~tur. 

• • • dostlarından idi. Kendisi ev· 1 ;:::;::,:::;;;::;;;;:~ .... --..... --~~-:::=:-------ıı 
vclce ı;lireşe m. <?ra. k etrı:.i!ı ve • ı•= -~ Artı!; Heyvf.;lıı ayakkabı diik • 

- kil "rınJe. 30 - 40 liralık iı.kar-lıatta güre.:ınuştir. - ~ 
Şundan bundan konu '-en, pinıc: göriilıncz oldu. En kaha-

da.yısı 20 - 22 lira.. 
söz Çolak Mollaya intikal etti. D izim n~riy:ı.tımızdan so,,ra 
Ben, hazır fırsat, belki biJmcdı- o·· rt e v ı mi:r..k:ıbe kcm:ıicyonunun f.ı.ı. • 
ğim. bir şeyler vardır diye so- • iycti v:L;ıa böyle bir netice ver-
ruyordı:m. di. Fakat fiya!l.ır inmi"' d.,-u • 

Osman be:: !J(Syle :ınl&tıyor- dil-. Bunların fiyatı zate;ı o ka· 

du: F enerbahçe q alatasaraı1z, ~a~~-ü~~~~~~ıi !~Fy~~ı;:1~ 
- Bcıı, Mol.Lıp çok yalım • J ~ f b f tan ;,az geçni•'er, ya. ud bun • 

d:.ıı tanıyorıını. Onun bir kar. Beşiktaş a is an ll sporu !arı tanıdıklarına satmıya baş -
gür~de bulundum. Molla,_ İs- Iamışlı:tr ve kıymeti zaten yirmi 
tanbufa. geldiği zan=ı F:\tihtc m ag" l fıp ettiler lirayı b"t'<;::niyrn ayakabll:ı.n j 
bizim evimizde nıisafir kaldı. O, göstcriq olswı diyo vitrine çıkar-ı n= Fatilı ıııcdresel~rini tcş- tımlıuldml .ililli K"ı.imeve gi- mani oluyurdu. Devrenin bil_. nıı~ları:Jr. 
~ · ~- t m~.1ine bir dakika kala Şererın , -~- dı" 'kil eden binlerce 'Mo 1 1 nn recek !ıulüplerim.ız arasın""' er- ' t Bıı.0ka bir fı.""""' yaz gınuz -

tip edilen tmı:ıuvaya diin Şeref kaf:ı.sından Şüln-üye uza.nan op fibi bug-ünkii nJ. ·u b"~cnmiy<ın nıi""'fiı i idi. stı.runda başlandı. ~~ .: alb pe!c yakından kendini kalede ı ka.s:ı.nlarm bir ltilo ete bb- baş 
Fatih medrcselertııdc bulunan b" e yaklaşan bir seyırc~ kü~.es.ı • u. ( D. ·14) Ve bu mıreUel Yeyıı."pacu kıınştmnaıarı da lh -

ıııol!ıı. ar, Çolak Y1 .mise.- tııra.fmd:m me'l'2kl tıı.kip eml · haftayım 1 • O Bcşiktaıı alibi - ti riır hilesinin l;a~lı'.a tiirlüsü -
firl ri addedlym-lardı. Molla, a- di. llk oyun Beşİl':ta8la - Lıtan • yeti il bltti. dftr. E\"Vel, a!ıır söyled1f,imiz ~i-
ğır b:ı~lı, az süz ko uşur m • bulsqıor :ı.rasındıı. idi. ı 11.~nci devre: j bi bunlarla. r"':f'.dele derin bir 

-ıibi t Beşi.ktq 3- !stanbulsp;,r O Bıı haftayıma İstanbıılspor -
1 

vukuf ist.cr. l!rni vukuf değil, 
cup bir ad:ı.nıd:. Ona ,;~ ye · Tulumlar: lul::.r başla lı.lar. Silleymanlıı. p atik nık-.ıf. 
lcrin<ien bahsetsemz, sükutla Bcşikta.~: Mclırıı.cd Ali. Yavu~ı Fnhrinın sık ve liizıınusuz pıııı •

1 

Ifoh..,et SAFA 
'muk:ıbele edadi. Ili"< tef:ıhUr Hü::nl; Rifat Halil, Sabih, Sab lıı.şınası sayı çıkarılmasına ıruı- -----====----
c:tmeı:O. ri salın, Me~dut>, Şeref, f:\ıkrii. ni oluyordu. İsmet ve Mükerrem 

Mollanın. ~ fstaıılıülspoi': Fikret, Hay-ı rniihbn fırsatlar ka<:Jl"ırken Fik·ı Kırklareli mebu-
iıuhındunı. Bu, güre · Altuni ri, 8cfer, l>Iıl=.ffer, Itibtü, Cc • ret geride büyük tehlikeleri ko • Slll'Ull {Ji;• fek//l!i 

Al • d ı~ı Fakri, Sii,hym=m, üker • 1 y:ıkla savuştu.-uycrdu. S __ :m

1 

• I 'adP.ler V:!pmJ:,tı. tUDl2ft > ..... • k 
- , rem, Cihat, !=et. b::.' d~kika i ç in d e mut· Ankara, 9 (Hususı) - Kır • c;iftliği s::hipleri ter P dmifı - Siyah . beyaz ıumci:ı H.ıkkı, lıiR bir bıc mla rakip ka'.cye Jareli mehu&ı.ı Ftıad mecli3~ 
Jcrdi. SaJrir ye Feyzi oyn ıyorlar. inÖn. $iyalı • beyazlılar Sabrinin Ycrdl'"i tcl,lifte 15 y:ımnı bitir-

Molla ile Koca Yusuf, mey- · Maç:ı. Beşiktaş ~ı. Ot-ta· kafıı 'Vllnıı;u ile ikin~i (D. 41), m ııJ çocukların siııaına, ti -
ela çık:p peşr • ettikleri. Z&- dan al:an bu h~_curnda Şeref va-ı \"e &.im v=t:ısiyle de (D .. 42· yotro, dans salcnu ve bar gibi 

-"' t sıtast·,·ıc ıL't ''"t ıı.vu . ktı_. üctlncli n-ollerini yaptılar. Bıra?. ,. rk e rrJrmelfrinin yasak e· ~"n birbirlcrind~u vuru -

1 

, · y- "' "·' • .. _, · 
.. ~ tık be· d3'.:ikıı. mütcvazın b1rj nra da oyun 3 · O B~"'·•aııın di:weşini is...,u.uştir. faı:kedily<-rlardi. M.ol'- Yusuf· 1 • allb · ·ı b"tt" 
tan elli okka kadar n::ı1ı .!olla- şeı.,; geçtikten sonra . :~:;: ·, g iydi ı e ı oı. F 2 w =• ~ - - """' c ---" -: 

.r.:ın kürük" Jii<M\ n .. !kardı. bulsporlular hı.zl:uıa· ~ """" - ~al tosara.y - ener bitti. Ho.kcm Samih mrçı va -
' ~- ..,, lo.r Ra{;i.Lın ve Eo!daıı 1=:ıı•dık·ı 'I:ıkımlar. ı sat bir şekilde idare etti. \ 

Fakat, yarnn sa t soıır:: .U:ol· !ar; lki kornerden cb istifade e- Galatas~ray: Osman, Fr.ruı:, G- l<>tasaray Fer.erba çe 
wm ı:iicudiinü la.ybettim.. Han demediler. ll~ın dakıkuları ıl.cr dnarı, Muz· , Eııveı·, Eşfak., a "" ' -
gisi Yusuf, han~i3i •ona klrı. · !cdik<;e sırrı • sivnhlılıı.raı daha. Mustafa, Selahettin, Nino. Sa- ı 8 takımlan maçı 
gu ancak yüzlerinden lii olu- düzgün oynadikları ve sıl~ ~1~ lim, Sarafim. . Büyük maçtan evvel Gnlata • 

B2Şiktaş kalesine gcldik!crı :;o·; Fcnerbahçe: Cihat, Taci, ~u- caray ve Fener:.ahçe (B) takım-
yordu. rillüyor. Sükyman sol nr,ıktan raJ. Nazif,. Ömer, U:lııb~ h. !arı arasıncla Y"Pılan mümbaka 

ÇUDlı:J, Molla ı;i.."Icir;ti. Koru. ı;clcn ı;:ındc!c yetiş k inrv'l'.ct- Fikret, Nacı, Ya.~ar. Fıkrec, Re· 2. 2 ber:ıherliklc neticelendi. 
Yumıf !.:adar irile,.~ti. •' nra li bir şut a.ttı. Kale boş. iıurnt bii I I d , "" ~ 
öğrendim ki, !folla. gürc;ftik '} YıtVUZ miikcmmel bir k:ı.fa kıı.r· MaG:. fiarı • 15.ciwrtlilcr ~,, • stanbU anili atjTla Ve 
listik to" "iDİ iri!~.. ı,ııl..masi, 'ı. t . ı d . n c; ·~ • !adılar. Bir anda !uzla akına at lam ata; birinciııği 

" .,. dı. (D. 10 geçen F erli!cr Gıtla:.asaray k3 
Hakikaten, MoUar.ın müt..a · On beşinci '·ikad:'lı scnra Jcaini karroaJ;arışık ettiler. K. 

Kıp ;;ür~lcrinde rlc meydan ye- Bcşciktaşlı.lar açılır gibi nllu • Fikret dönerek sıkı bir ~c1t na · ı 
riııc!c geni~lediğini gördüm. Gü - l.ıı:r F at tı n ~:ır ela vı..rdu. Ornıan gü~ ı:cldi. Top 
reştikc;c g iisiyor ve, in"lc«iyor- ruı!:ırını kaybetmiş ı:::,iille!'.· Sc-1 lir saniye kadar ka1e c:izgi 'nin 

fer yıırinde müdahııle' , le ı;.-y::.lı- ifa tünde dolaştı, durdu. Fakat 
<lu. beyaz hüeı:mlıırmı ôı=yol". Gü • b.r türlü içeri girmedi. Oywıun 

Asıl pehlivan böyle olurmuş. zc1 bir sarı . siyah akınınıla Be: · ilk ı.Jakika:;ı mütevazin bir hal • 
Glirt.-şt.ı1<çe irileşen pehlivanla • ;şiktaı; mütlafik'!"i lfüJtcn·emm ıh «eçti. tki taraf fon-etleri 

1 rın vücnJıı çek kavi ve, c;olı: çc· :ry:.\klarımı yat:ı.ı-ak ;ıero düşUr .: el: Jw sımlarını tehdi<l edici bir 
vik olurmuş. İşte folla, böyle diller. Yeti,,.1':ll bir l::ı!o'kıUıı ,go!OJ pcızis-Jon yakal:ıy~lar. Ma • 

1 hr Molla idi. rptı. lfuke!D Mm::ıfcr bu •ey · çın çok entcre<..;san bır anı: 
ltUade av'1:ltajı firi~d~ ~.re Selıilıcddin 25 metreden çok 

Dedi. Osman beyuı söyledik· etmek suretiyle iıüyiilr bir ı~ · güzel bir fiı;..<ik attı. Cib:ıt uça
r lcriııi biliyordum. &tta bazı kil· z:ı.r!ık yaptı.. ye bu ~avut· ı-:ık kurtardı. Her iklııi ele da • 

<;iik ok k ad a lıulunan peh- la neticelen<li. s~rı - ı;ıyıuılılaruı kikalarca alkı.şlıındılar. 
livanla..-ın meyd:m yerinde iri • üst üste yıı.ptılclan akınl:ırdan Devre biteı·kcn Rebiinin kor· 
ll'şı_,·p -~eliştiklerini ~ de gör -1 birinde Ytıvt1"."1lll ısk:un a7. kal - ner vı.:ruşu ile k::.leniu içine ka
müştum ... Çok hızlı, ıc;terı kuv • ı ııın ~ol olaca!>tı. ~eb.:t Silley- dar düşen topu Ow.na:n re!di. Ta-

l pehl. •-- ........, ı 1 man"ye"'~·medi. Bu devrenin ya d önüne ~•c.., bu f1rs:ı.tı gole \etli O an J\'an,...- _, • O U· .....- 6~ 0 0 
r:sınık.n sonra Istanbuhpor!u • tı:.!ı.vil edemedi. Ye devre · 

yo~d benim gördüğiim pehli =·~~y~bu~: bcJk1r.: ~~: 
fena bir maç idare t:ıdm Mu • f.'rnorlıahçe Fikri:ti santeı·htı · 

1 ıı;.;ı.ffer Sarı • siyalılıları:ı ley • fa r..!clı. Sarı - lach·ertliler 36 
Ti YA TROL hine lü:ı:umsuz bir penafü ver • ır.cı da.!tlkaca ilk gollerini yap-

•·------------ı melı:te gecikmedi. (D. :::ıı F:.kııt tılar. K F'ilı:ret fa~iildcn çapraz 
Şehir Tiy troau Yavuz topu laılecıye te.31 d· bir vıırll!'.lıı. ı.ı.,.,u kaleye soktu. 

ti. Bu gol oyunu çok hızlandıı·üı. 
Temsilleri Bu mühim fırao.nn ta..: ı~ı _ G'.Jla.tllS'Jrıı.y!ıla~ bir iki defa 

WdM caddesinı!e kııml'dl mw !stanbulspor•G.!arı hl' :hü . ı h:ı=ı ktl-ıyc indileF.;e de neti-
kısmmda tün harekete .;eüıtlL II t :ı.ı:ı eo r.l."nıulılar. Yaı;m bitınesıne 

· · ı hdid L bir d:ıkika varken Y~ı- Fcne • :ııu AKAŞAM ....,t :ıo.ao ıla Beşiktaş kal;::-• ·ı :.e • P. Iı' ~ ıkincı goıü dn ka"t:llldırdı Ve 
KJF..ALm DALAR başladılar. · ,:ık ld C ·hıı .:lr • · 

1 l::orkaklıp p , c;ıkarılmıı."lUI.. , ,"~- 2 O !ff,ncrin gnljbıyetı i e ti o N ti AFTA 

İstanbul atletizm ajanlığı ta
rafından terlıp e<lılen dalııli at
ına ve atlami!ınra dün Beyoğlıı 
H:ı!Jcevi salonlarında devanı e
dılmiş Ye şu dereceler alınınL~- ı 
tır: 

Durarak uzun atlama 
:i üncii kategori: 
ı - Necdet (İııtanbul lisesi) 

2.76. 
Yiikselc atımna 

4. üncU kategori: 
1 - Gün er (tııt. Lisesi) 1.50. 
Du~ ıızua atlama 

Üçüncü kategori: 
1 - Y ruıar ( Beşiktaş) 2.85. 

Yülôsek atlama 
ü~üncii kategori: 
l - Necdet (Kal;ataş) 1.55. 

Dllraralı: UZllll atla 
Birinci kategori: 
1 - Halit (Deniz lisesi) 2.82. 
Daraı':ık üç a.dun atlam'\ 

Birinci kategori: 
ı - Halit (Deniz lisesi) 8.67. 

Yüksek ati._ 
Birinci kategori: 
1 - Nadi (Kuleli) L65. 
Müsıı.bakalardan sonra böl· 

ge asb:uıkanı Feridun Dirimte
kin ve atletizm ajanı Ali Ru:a 
tarafında derece alıı.nlarn ma • 
dalyalar tevzi edilrıWıtir 

10 

DALDAN DALA: 

'"'-' • ....,_ "2 ...., .'Mldasız ara ız puls ı 
.. ·~rülen bir sal anat •. 

- Jl ki lıa,.,.ı-·1 ı ~ran köılcği Yazaıı "\ 
gcbr~~ mi l f" 

1 
- T.ıtauıadık, kaçtı. ı R f 1 LERI 
- Isıran köpeğı gi;:rmcdcıı eşa 

bi* bir feY yapaır.ayız. '·-----------· - Allalı AHalı bızim derdi· 

- İrbalıam bt-y u;ı 
bakma bcy'.m.. Şiındi 
Aklımdan ~ıkmL~ .. l3 ıe
ri . Müsaade edi;.ı bC 
nızı, paitonuvı çıı.-:ı 

••• 
· · bak ak ksa. Bir tımeai ti m .. mıze &en mı ac· ı;ı:u; yo. ğilinı y:ı.. Dbette bir işiın vaı·.. • 

nö tci doktoru mu? _Bu --•.tak'~.< .yı_·_ i~eri<·eı lıaşımıada.. di 
H b . ......... ~~. - , - Mehmet efen - Bi:x- emir böyle.. em ı:>: bı.nkmam. Bize emır böyle .. 

kuduz ınukı::ıt!a.rına baJ.7lmnyız. _ Oğlum müdür benim alı .
1 

maını~. Yine mı biJI 
Çocuğunu al .. vakit geçirmcdPn 1 babımdır. Sabah gelecektim .• sın. .ıı 
heme" Beyoğlu bclcdiye hruıta- Hatttı ıııına da knbilı e<lccck • - Daha vakti d~ 
hanesine götür.. ti. ·- Allah Allah ~ 

- Bu karlı kı<ı gecesinde ta _ Auıa gimdi ııa.balı geçti. ortıu;ındayız .. Sen b 
buradan Bcyo;':luna nasıl gidi· _ Yahu sen inatcı lıir adnm· ten ~oruyorswı. Y~ 
lir. Bu ~ttc tramvay işlemez- sın. Sabah bir isim oldu. nı mı hekliyorırun? 
k . , 

ı.. "'A ;,.; - Yok be'-'İm; o. - Otomobile binin cfcııuim. - "" --r-• , 
_ Akıl vereceğine; evvelli - Çattık bcl:iya.. Birader sen Matba:ı.Ja ı;obalar 

0 od0 ~· mısın yok ~ mııs·· taııtik yanmaz. Çünkü Lıler,.; blr k ' - paran var ım diye sor- - • - ,,, 
·~ ·? Cali'"- ··d·· aJ lar. Galiba .zatınu~ sana .. !ıcrn bur:ısı da milletin ım . ,,_ mu ure canını y ,. 

t rtmak ! ... , •iniz. Örgcııiverin --~ hastahanesi değil ım? ı mı ., ... yorau.'!.. ~ 
_ Olmaz, dedik y:ı... ne HÜ - Efeıdim biz mı yapalım.. . - Peki belıt n 

ıınlamaz insanl:ı.rmışıruıız siz.. Emir kuluynz. Hole bir ismim I birı.'l.i yazı.<ıu.i ııa.sıl 
Çat.. bağı.,ıa.. - Orası g .. ynk 
Kapıcı; avuç içi kadar cümle - İbrahim .. Al şu kartımı Kı.yfclcr ne gı.i:ıe.'.tcı" 

penceresini kapatır .. Yarım k:ı.I· m~ür ~ye göfür .. Şunu da 31 I zıvcı·irsiniıı olur~~ 
mış izmaritini tekrar ateı:ıer. senın ha.tkm; sıgnr:ı. alırsın. 
Çocuğunwı kudu.• olmasından . 

korkan ıı.nne, iimit.aiz etrafına T bl 
bakınır .. Bereket Yaru:'daki kom ra 
fJU kadın:.ı.. c;cçnron bır şey .. Za: 
ten buraya. gctii'ilmesinin ııebebı 
de bütün mahallede beceı·ikli ta-

sgarp .. Bin 
nınıasuıda.. . . . . Hidivin hususi Jıaslaluıııesiııde' 

Kapıcının pcuceresımı bır ıkı 

sert: me dolan kumlar - Mü/azim A 
So~ dı:;.: amirane bir sesle Avnige gapdan nıuazzam cenlP 

kapıc~~şt ç~~''-· Kapıcı m1- rasimi- Dört Türk lıastabakıcı Jı 
sın; h:ıd~~isin noıin .. Sahalı Anlatan: Kıl...;li K demli yllıbaşı Ar~ 
olsun eenı ışınden attrmazıı:ıın '?" 
bana da Taşkasaplı Nıı.lınc de
me-inler. Ayol sen bizi büs.bütUn 
arkası~ mı sandın yoksa .. Baş 
hademe iusta efendinin kula
ğını büküvereyim de.. Bakalım 
n:ı..ıl olw7>ıuş onun akraba.sın· 
dnn bi~· hnrtava bakmamak .. 
Must~fa efendi ismi bireb'r te

sirli .. En keskin ilaçlardan d::ı· 
ha şifalı .. Kapıcı pencereyi de
ğil bu sefer kapıyı açar .. 

- Buyurun hanımlar .. VaUa
hi ben eizi birden benzetemc
d!.m. Kıısur:ı. kalmayın gayri.. 
Hele b"yol şöyle iÇ<3riyo buyu
run Isınıu. &"1 v:ı.raym~ nölıct· . 
~i doktonın11 uya!!dır~yını .• 

* Bi::'i"'ici zil .. kıaa.. 
İkincisi.. ortanca. 
Üc-üncüııü .. uzun.-nu u::un .. 
Fıİl<at i~eride nes ~:ıda halfı 

yok .. 
Bu s«>fer de kapı: 
-Güm. 
Gene ses yo..1< •. 
Bira~ daha hızlı: 
- Gtiın güm .. 
!çeri ki hadP'D!e kad.n bu 

giinıgilmleri ufa.it ~oı~ıklarm ı·ı-, 
karamı.,-:ıcıı:fuıa kanaat gctir
mis olmalı ki kapıyı ı:.ralar.. ı 

Fııkat k=:ısındıı. lrorkt:ığt• 
b' funir yerine; soluk benizli 
i~•i kıyafetli bir kadın -gürüne!! 
tcliim lta-ybolur. 

- Sabah s:ıroh ne istiyor~un 
lı:ı.nım .. Bir ~ikayetin var~:ı. sa"'l 
9 d.' gel. Mektcplrr 8 ,J,.. :>.~ılm= 
BilmiyorE:J.Jı ü!;'Tcn .. 

- Darılma hademe Iıanım. 
Benim §ildlyetiı:.ı ffü\ıı yok,. Ben 
f<i7Jı:ıle görıi!;mcğ geldim. 
- Çocuğunun yemeği nıi ıam
mıyor .. nt><lir .. sel:= elimiz.yol 
ya .. Hera lıa'1ım; benim d:ılıa bir 
silrü iqim var. Seninle ccnc ~·ı
lacak lıic vnktim yok.. 

- Öylesi de"il had me lıa.-ıını. 
Zaten bcninı çocuğun ı;:calı: ye
mek ~tirıll{'i yok ki bıı yanJıın 
~il"fıycf.im olsun. Benim diyece
ğını: Ne olur: mera.'Ilet etseniz 
de şu kapıy1 dolrnzrhu evvel aç
sann. Havn lar eo"ı.ık .. Çocuk
lar dışarıda kalma.sa bari. 

- S.)n <leli misin hanım_ Kn .• 
nun böyle.. Kapt m p. açanıa
yız. Çocu5'un o kaılar kıymetli 
ise erkcnrl~.n saka.fhı salıvern'e. 

- Haıunırıitım .. lyi ~i?.el ı<iiy 
lüyorsun amma; bm de 5"nin 
gibi cabşıvonırn. !şe gittfğim 
zaman evde bırakacak kimsem 
yok.. 

- Olmaz dedik y:. hanım. 
Biraz laf anla.. 

- J. caba müdüre söylesem 
naı.ııl ol tır. 

- fstersen Ankaraya. kadar 
git .. Dokill'.:ı lm<lnr burnya ben 
kaMııı.rım. Alılın mı ıtim<li _:,:ıb:ıh 

balı den:ini.. tııaki sbn gibi
lcri her terslemeli ki, aklınız ba· 
şınıza ~Isiıı. 

* - Müdür bey iç.:rilerde mi? 
- Ne idcceünkü. 

- Allo.h Allııh yiyecek de • 
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Do:ttorun benim Jıaııtalıgım 

için koyml16 olduğu tP.3llise ya· 
vaş yavaıı ben de bak veriyor -
dum. Çünkü yalnız gözlerim ve 
lrulaklanın değil; ıuldcnı de 
kumla dolu idi. Fakat gilnlcr 
geçtikçe yavaş yav14i i};Jeşiyor· 
dum. Yattığım od>ıda Jabıı. dert 
arkarlv;ım vardı. 

Bunlardan biri çok hasta, di· 
ğer!eri ıle dalgın \.!' y lııız bir 
tanesinin altlı bası idi. O-
nunla görü.~üp konu.~uyoı·-
duk. 

Bir ~; çok hlt3ta olı.ıı ·'Tob 
rul•., ta çalıştığını bıld4,;un mii
Laziın Abdullah Avni efendiyi 
bizim OOamınlan k.akhrıp gotnr 
diller. DGktor ve hasta bakı~ı
l:mn halinden onıın artık ba· 
yatındwı ümit. kedldigiııi his · 
settim. Zaten hastaba.lcıcı 
herr,.,~r de 'l'iırkçe olarak: 1 

- Alı, ne yazık .. Sen lerc~ İ· 
talyanl:ı:rla Jı.:ırp eti.i, iılm di de 
ı<i w burada mı ölecek"? Jl.na.•ı· na, babıuruıa hasrd gidecel: .. 
Z _.valh delikanlı'! 

Dii.ı oğlaı:>yorhrdı. 
Oda arkatla.'mn N:ıri efuaii 

bu (-\ . baruı: 1 
- Bizim :ırkada.5 g:ılihıı öl· 

dil .. Yahut ta ölm ı. üzere ... de· 
di. ı 

- Ben de öyl zannedi}orum. 
Mıı:ımafil:ı dur bakalım, meralıı- ı 
mm 11imdi tatmin ederiz .. 

Cev:ıbım verelim ve arkada-
1 şıın pek <lylc fa::' A...-:ıpça bil· 

mciliği i!;in koGuşuıımz"' gıren 

bir hastabakıtı ile kou~ıaya 
b:u-lıı.dan. Bu te-.niz ve ruil ruhlu 
heinş;re huin bir ~li.imseme ı 
ile An.pça bit:ıbıma mukabil •

1 
temiz bir Tiirk<;e ile: 

- Ben de sizin gibi Türk kı
ı.ı Türküm. Arapça konuşınclt 
tansa Türkçe konu~ıruıyı tercıh 
ederi • 

Deyince hayret ettim. Göğ-
5ilınü ·e kalbhııi doklur:m bir 
sevinç ile h:ıykırdıın : 

- Nas&l Türk müsünüz'? Ne 
kadar memnun oldum . 

- 'l'eşekkiir edJ:ırim diye ~
vap vertli .. Fakat asıl bir suali
niz ol:waktı, lıir emriniz mi var? 

- Hayır est.ağfirullıılı.. Sıı.
dece bir sual .• 

-· Buyurunuz .• 
- Hcnı§irc hanım! Ya.&unu-

da bir a,.D]r hasta arkadaşımz 
vardı. Onu buradan götürdült'T. 
Acaba illdii mü? 

Ya.')arnn gözlerini; bizim me
raklı bekışlanınızd:ın glılcıne
ğe çalışarak yüzünü çevirdi: 

- Hayır, henüz ölmedi. Fa. 
kat çok ağır zavallı!. 

Hissetmiştik ki bizden sak
lııdığı acı bir hakikat vardı ve 
mu hııkkak zavallı Miiliızim 
Avni ö üçtü. 

Nuri efendi de bunu anLımııı 
ve lıastabıılı:ıcıyı halimize ve va· 
ziyetimize ıı.eındırmaktan kur -

' 

tarmak; bıılok:ıtİ 
makı;adiyle: 

- Neye g.i:.:Je)' 
1 mm ! dedi. l:iz ~ iJ 

ayrılırken Bing-~d 
linı geriye dönı.IJJ) 

lıyorduk lıeı.ışir~ dU 
bir şeyi t.:ıJuı yyül ,,.. 
temezdik. Çünkii 
fedai Ye gönüilii 0j 
•nız tal[rı olm.ı.ış, it 
l.anıandan boğ "ıl, 
tık. Üiilm hıziuı ...... 
Bclk:i de büviik ,,.. 
h.ıl'lııin: ... 

Hastaba!ucıyı 
teessır eden bu 
aöz söylemek f . ~ 
eli \'C lrçkıra hıçı<•

dan ı=klaştı. l 
O ak~am, gene 

gel.eli ve yanında 0
'/''' "'''· ' 

kıcısı daha vnrdı._.., 
zi verdıler. Y~, 
Biz yenıc·1irei.zi ye! 
buradan konuşınııf;i' 
Birdenbire mevı:tl 
lııh A mi efendi1'1 
Artık snkla.D".ağ . 
miy("rclc her ŞC)" 
h!lrftye ettiler. 

Avni dün ece ~ 
güa tle cena:ze nı 
roışt1. Bu ~ehit , 
ınücah!c!i muhtcrcf' 
ilildlği içô.n cen~ 
bir tüı ,, kwG. 
:rasiın b~eta Mı.sıt, 
ler, Zağ!Cıl ' 'l",. 
011 binlerce kifit'ıP" 
ı;ok mulıte5em olı;1 
hu! ölül~r,, t1c'.lı!V 
dcfncylcmi !er. 

Eu. hikaye ,,~ 
mü lıb dil d-~:/. 
mi!-;kWılt ~i~d~ ]1:1 
· "mk ctt:ıı="' , 
le hastahane ı:~ 
mekliğinıiz ilıti!P ~ 
m k; '-'Ut.ıuı 'V'C., 
dolu yürekleriıJliı1 ~ 

Iliıoinı ıialgtıı -ılı 
bir hu! e kalcllğ'°·.ı 
heıll' . ler dııı·ıJa';ı 
rak ikaza lıaŞ!ııdl 
dedim ki: .r/I 

- HaJtluıı·uz )~ 
tan ve mu U h~ 
seve ve iırtiye " ~ 
ı;. atmaktıın .,-
ölmeyi!) te böY!~t~ 
ı;ımız gibi h~ ıll!. 
de ör· yazıl' ':.I 
tana, o sev!Pli -~ ~ it 
naıııı:ı:a baball"';tı 
mele.. Of, lıu ne 

Tam onlara 
bir ümit uuyll ııe~ 
biiyük blr snıı Jlll': ı 
d<> arişilebilcce~1~..f 
du,1una inandı~/ 
birdenbire ve c ·Şet~ 
yer<le, rahat ~~ "' 
Blr Tiir kzabı!.ı~/ 
yan bir hal bu .. 

( 
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1 Meclis veril n d "'n 
1 

iti laftak o!Jugı. halde Ak 'c · harp .• a 1 li.iyıh!llar 1 b 11an 11ı.z kıyııarınn uoıoru ııerıeyeıek Al pı· otu 
11 

u u 
t llU Yunanistııııı an;ı yurttan filan ı -
Yıt•bılir Ankara, 9 - ( Ilusu•il - :ı.r., - - -

" bı Siki: merkeziyle Sclfuıik H D • . huri ;•e zaruri seb r'crle ta1rı~ Bu def ahi zayiat 
1 'yıldır m arbi 

• _likdllletıııde tevcih ectec fı Balıkçı gemhıine , . av.a ve euızcı- ve tahsi1 cc1iıemıyen bazı oo•~· h f d 
.:'.)'be •>;ucııeırczsc s laniğin do- ı k t d lann terkıni. teşkilatı esasiy.,, er se er en 
t"'llııaa ka: n biı ün mkket hücum ederken . ı ınşaa ın a re- kanununun 57 inci macı· f l ld 
i:'ı!)ıının ve tabiatiyl~ burald il e çaı pmıs ·' '. l·orlar kırılıyor dcz;ıı!n as k eri, ad 1 i ha· az a. o ın" lı 1 
t llıı 1 un·tn .ır>iu; unun meın e- dıre ~ kimlerle t e m y i z müd· Londra, O < .a.ı gı z ıa 
ı, · b tı nıze \nlı·raı· et- Londra, 9 (a.a.\ . Öğrenil- Londrıı O (.ı..a.ı İll6ilterc cıciunıuıni muavini r!nc de şu • \' v.: daiııil cmnıyet neza le· 

oı,r. digıne göre, bir Alınan bomb:ır- havacılık in:,aatınıl · son filnle~- mufü olup olroadı·mıın tefsir-i ''lllın tebligi: 
'' \<:d faaı;ı zaruri bô1~ dıınan tayyaresi ~ıım ı akşamı de bir rekor kırmı~ur. beden terbi)~si, de-vlH demir • Dıin ;ec.! bastıktan >nra., düş 1

,a dogru bi:· dıi ŞPk'ır:'.le İskoçya.ııın cıuğu sa ili açıkla :ı Oğrrnildigire göre, §Ubat a- yollar•. denizyolları , hudud sa- man t.ıyy '"Cıeri Londra mınt~ • 
ılı · ~.kbctır. Hint.:rlcuıdı V'l?· rııı<ia bir lngilıı: balıkçı gemısı- yı zartıı:ıda ınşa olunan tayy,re- hiller, inhisırlar, orman, posla ka..ına bir taıu:nız yapmışlar • 

· '\ he dE:r,u;;kkrinde str-.. - nin direği.ne çarparak den~ !erin mecmuu, kanunusani aym- tclqraf idareleri, 941 bıidcekrı. dır Ta.ırt".1.Z ara .ıra şiddetlen. 
k mL .ı.tı .ıalar ı;ıi~Lür. dt"ışmu'~tu··r. Tayya~· evvela da in<a edilen mıkLll'I mü.'ılm bin";ı_ ve arazi tadilat komisyon · d k 

k • •" ' • nııs. akat g.ıc,. yıırı.;ın aıı {!<.' "~na mukabil: ~ok alçaktan uçarak gl'minin Ü· 
1 ımrette geçnıPktl'dir._ Kan.~nu· ı }arının irnbrde!l mahallerde mu- .

1 
t b in l lıı t;,ı~ 1 

C.·phe, rlenizden çb·ık1 .nnıa- 7.erinde daireler çızmiş, sonra sani inşac.tı rakamı ıse, dunya v~af olarak teşkili, 932 Bt"n<J- a~ oonra nı ıa)"t' u ıuş ur. 11 ·, 

• ı.u\'\'ctlerle besleue ı ır. birdenbire hücuma geçmek için rekoru teşkil oden 1918 te',irini- sinden itibareıı tıp fakü!tesın • sanca zayiat Londra üzerine ~.hı Dağlık arıui, nıotörlü va- pike yapmış ve bu sırada_ diçe_ğe evyeJ r:ıJmmlarmı tecavüz etmek den çıkacak doktorlann ınecbıı: yapılan soıı t amt7lardakhıden 
) "'1anıı kullanılrnal:.ı!'llla çok çarpını tır. Müsadcmeııııı şıd- te idi. ri hizmetleıin in lağvı ve le, :ı biraz ,ia.a fazladır. Bu zayi tın 
ı:. de imkan vernıemektooır. dctinden kruıe.Uar<lan biri kop-

1 
Şubat ayı inş:ıııtı arasında, tıcı talebe yurdune alınan tıp bliyük bir kısmı münferiden çı

lı <tiılh rp, ,tolsW< ve sarptır. mu.ş ve tayyare tersıne döne . halen gizli tutulan tiplerde bom talebesiııln tabi olauklan mec • kan iki y-.uıgıu la olmustur. 1 d<lfe..ı.da kolaylıklar ar.red~r, rek denize yuvarlanmıştır. bardınuuı Ul''V'1.ttleri ile vcnı burivetler, hariçten tın ıı.lınan .Milteaddid mınL'tkalarda, yük 

i im hah la):'ı 

b u devam etti
ebilecekler mi ? 

Nevycrk 9 (a.a.) - Nev
york Tim<'S gazetesi askeri ha
diseler hakkında bazı miltalea- , 
!ar serdetmektedir. 

Hitl --rin, Norveçtcl<i znferi .1 
n:n i.ııeriııden daha bir sene 
geçııüştir. Dunkerque iHiııin de 
anl'ak dnkuz aylık bir tarıhi 
vardır. 

(Eas t rafı l inci ık) 
ıııiade balunmak üure dün ,;a. 
baki ekspresle şcru·•mize gelmiş
tir. H:ıyd:ırpa.ş:ıda vali ve bclı>
diye rrisi Liltfi Kınfar vesaıt' 
zevat tarafıııdan k;rşıla.ııan "iilı: 
rü ';:.racoğlu vapurla doğruca 

n bula biraderinin Ayasııaşa.
da Gayret a.paı-'"..manınc!.ıkı dai
resı_, gitmımir . 

Cenaze dün saat «n bird mer
hur cm ev;nden k•ıı ırılarak Be
ya"lt camıınde nem.ızı kılmdılc· 
tan sonra Edirn tapıdaki şehit
lıge gömiilmüştıir. 

C'eruızede Hariciy · VekilL .ı iz 
Şükre Saracoğln. paiıi!'ye Ve -
kil Fa:k Öztrak. Örfi ıdare ko
mut ını Alı Riza Artunkal, vali 
ve belediye re· _i Lü•fı Kır !ar, 
Emniyet müdürü. htanbul k > -
mutanı, Ha.rp a 1<ademiri kc tu
tanı, eski Dahiliye Velcih <:t'lı
rU Kaya, Alman kon solo ru ve 
Alman ata.emiliter, İstan',JI 
müdct iumunüsi, ş, 'ırin ilen ,e
knl •l Ye bir cok .. vat hazır 
buhınımıştur. 

~ CJ Oenız hıık:rniyetı saye;ıın· Tayyare mürettebatından 5 Short Stirlmg bombanlıman buharlı ve motörlü gemile! ve e<-:C infilak bombaları evrerdc 
~ teı>he <kriıılikl rinıfo behren kiş.nin boğulduğu zannedilmek· tayyarel<"ri Whirlwind tayy.are- memlekette vaptlan mümııslll ri <!ıühını hasarlar ;ap,..,ıııtır. F knl 
'lıaklıklar daima t:ızc kuvvet- tedir. I ;,,ri ve iki bin lıeygır kuvvetinde iön getıri_lecek malzemenın gi1'"1l yangın bombaları her yerde ;;ü.1 

........ ~'"'t ve kafi lüzum k&rsıııında mötilrle müt halTik Hawker Tor rdk re~:nınctcn lstı ası, lzmır ratl Jııdür\ilıııüs ve 
0 

kadar 
~ ıı ateo;leriylc d,.teklenebı • Amerı·kada ,, na<ldır.o muh:ırebf' tayy releri var- h.usıu;i idaresince aktcdılecelı ~ fazla ;angın çıkm;mıştır. Yan. 

tr, tıkrar.a hazı_nt·nııı kefalctı. şaı: nnlann el,serisi '1alıa ta. rruz 

Bıına ra:men İngilizler bin
lerce kıl metre uzakta Y11nanis
tanda m,1harebı:-ye am~de bu· 
lunuyorlar. Dımkerquein Bii • 
yük Britanyay ı nıh:ıi darbeyi 
indırmesi !Azun lı amma şimdi 
ingilizler Bing""i ve S..!anikte 
kendı iste<l.iklerini yapıyorlar . 
B· nunla bcralx>r Hit!Pr. Avru
pa kıtasınııı neresinde lngı1izler 
gürünüMe muharebe edert'k cm
ları mağl1l.p edB~eğıni söyliiyor. 
Huna binaen ~imdi mevzuu 
lıalısolan mesele Almaııları bu 
harpte isiın babası oldukları 
"Yıldınm hıırbL. nin d:ılıa ne 
kadar <levanı ed~bileceğidir. 

C ı:ıııze~ c Ba: ·eiri!im;z Refik 
Say lam, D"hiliye Vt>kili Faik 
ö trak. V li Lütfi fürdar, AJ -
man elçisi Fon Papen ve l'lıik -
rU ı'l.ıracoğlunun dostları cc!~k
ı.,r gil~dennişlerdir. 

•. 1 Du"şmanı yer ''er oyala, · •L--'- ·..,· 0 •" h ı 1 kıl ml~ı ıl e-·•hııın 
"' J Y d }" h ...,..,.. ;r-- a ı.an ve ı " e ·~ b'tm·-' .. . d" -ım:ı•tii' lq k, cepheyi kısalmak. \ a.r- ar ım ayı ası Londnt, 9 (a.~.) - Amirallik serbe •rejime ta'-' tutulması, 2.'\ 1 cu>'ll oncc son uru. u,. r. 
:~a Uygun bil' t«phe _(>e•kül· 1 daıresi maü müsteşarı Warren- temmuula ıııü.rnkit Tiirl: · Al· Bu -~hın •lk aaatle~n<l~ bdA 

ı .l\Jd mevzil .. ril tesı~ etmek (e,, ••••<• 1 '"°' u~fad~l 1 deı, dün "öylooiği bir uutuktR. 'ı man ti car el mualıcd<'Si· buı:un yangınlar sondürulmıı~ ·ı 
ltıkünddr, . raftarları ilyilıanın teşırını c· bahrive inşaatı sahıı.sında lngıl nin tıı.dil:i, Ttirk . Bulgar tiea lunuyor<lu .. ~ ~lütcarrız, Yu<;osl \ ~~ arazı· lıenuniyetli bir surette tahdid' terenin y~ı.>ma.~~ ?_. ~~u~ı milli j ret muahc<l=ndeki tnkas m•ıd • !ngilterenın et•ııu. ceııubı şar--~d n U.ifade edeıııedıgı müd - elebi!

0 

ek hır cok Uı.•lil teklifle- gayretlerın buyukhığilnU teba- delinin altı ay d'AA uzııl.ılması ki ve ş:ırkm<la la bir takım not;. ~r~ bu imkfı.n <;OK 1.ıha kolay rıni red etmıslerüir. 1 rüz el tinrıııı \'e dvmıştir ki: Türk . .l"ra:ısı~ tic-aret klcrirı:; talara bombalar atılm.şsa da pek 
• edilcbilır. Uyıha şimd; ..: •nato taraün- En geç bıı ay nihayctınd."'! mukavelesinin haziraı• 9-t 1 "'' • ıı.z yerlC'rıle · nca zayiat ol • ~ ~

1 

'ittn~ıı ordu-unun mütte •· daıı kabul e<lil n tad'I ti>klıfle· evevl, on iki aylık dı-vamh mıllı nmıa kadl'r u:ı:atı . S1 liıy<rı;la· ınus ve ha.sar ıımumiyet itiba·: ~ laraııııdan k r ,j, d )ar· rinin kat'i olarak kabulü i in gayretlerin neliceöi olarak, kii- rı ~lec:'. ı::t'lt>rek aı · '-ııdar en- rıy'e a,,~r im ıştır. 
,...,,. .•.• . : ~örmesi ı.ıuhtcm !dır. Bu- kongreye grindcril ktir. Bu da cük ve büyüle. asgari 4.~0 harp cılmenlere havale ed!

1
<!.t. - <> 

flarpte de hl' topraklarda yapılınca layiha B. Roosevclt ta- gemi.ı;inln lllŞJ.atı bitirılmis ola- Bı'r haftalık bombarllliittefık rephe \'ÜCUt bul· rafınch~ iınz :diler k kaııur. caktır. Bu rakam. denız inşaatı 
tu. kuv\·etinı lm,1k ü1ere Beyaz programının Wbıkıne başla - EknıP. fiyatı 

ç 
A• 

Şükrü :;;arac,ıi:lu cenau- me ~ 
rasımi c hazır buk anlara te
S<'!.kür etmiştir. 

Yı-ni Sa.bal - Ha.rici~"<' v~~ 
kilimi Şükrü Saraco';luna ve 
ail !erine bu ac' kayıpt.1n do · yı 
l-ın derin ve candaTJ teessür ve ta ... 
ziyctlennlı.i bildiririz. 

• 
ır 

b 
ı .. ~er.ı .. : Saraya gıdecektır. 1 nılma.sıncıanbcri hc•rhangi sene dımıın pi A ncosu ~ ""'IPliz rlonanması Narvik fi. Kıra ve arıyet verme hakkın · iç;ndeki gemi in."!!Lcıtımıı beş mis , ~ , ıllr>.ıııu kapayan atlaya n:uvı>\· claki k::nun layı~a'ı bugilnkü Jidir. 

ı:ıYeUi bir ba km yaparaı< şekliyl> reisi umurıı şu imkan· Bundan bti.'jka esk; gt'rniler de Bu /raf falıi l;om-
(R ., toraf• J iıı~i sayfc:da) u k ·ı • ı. k il 

b!JğıJay korun Vl"rgisı dolayı- .t·oRZal!C/ ÇQ az ve aı e l/lC U8 amıg -

ıı.~?k zayiat verdirdi. Bıı le· !arı temin eyleın~ktsır' tamır edilm«kte.Jir. Bu tamir, o ''fl • 
• ~Us, geni kıyıları korumak 1 ... Uüd.ıfruı!lı rcisirıımlıur derece ınükeı>ımel yapılmııkta . bardıma lllkl mu U!ij 
~ ~·bun yetinde bulunan _nıerk<'Z tarafın<l~ ı Birlcı,ık Ameı ika mü dır ki, bu b<>klcnmiyen neticeler Ve bİiyİİk f eSf F/e r/ ·cıd, ~ letı ordıılorıııın, ~u gıbı ba:~· dafaası ıGin nı"iıtnı "ldedileıı VPrmektedir. 

siyl.e '!\vele~ çuval bagına J lG calı bir ttaziyette ola11 bıı f «ıki r baha 
1': lL'! lınan Vergiyi BOll defa bu 8Cflıll lıalindeıı J lJSll lıalıse igor? 
100 kuru.ştt :n<Iirıneğ,, karar 

• '11aı-ı karsıl0 •• ıııak ıızere. mıı· ı "k t ı k te ait go··ru" 'dı·ı· • bir 111 umc vey" nıeın e ·c Warren<l"r. lngili~. Jestroycr-
1 

ı ı 
) kuvvetler ayırnııya ıııec . ın:idafcı.ı vasıtalarıııı Yt! .uadd» . leıindeıı bitinin, harbın ılk li'ene-

r kalı • · t~rı'r A 'k f brik l"z Lonc'ra. 9 ( a.a.) - 7 Mart sa-"· • u~ııu gos c • . !erini merı a a a veya ~ • "i zarfında 274 güıı a<;ık deniz· ·' ..._,~a•·ıı •-··rruzuna ı. lırak ·~ı l kmal ettir 
1 

bahı <afak \'akti ·orc eren hafta 
""'" ""4 g:•" :ı.rım a m ıa ve ı • de ~ezmiş ve 6'l lıin mı! yo • • · 

in ·1·~ filo u !S 000 t ·1- ~ ı bun'· lan b••ska .. zarfında ıııgiliz hava kuvvetlen gı"' ~ - . mek ve ) · "' wr - katf'tmi.-> , ıld..ğu.nu ihi\·e etmış- · <liişıuaıı genıi .n· ele ge~ır- tarz ·a i;tih: alini temin eyle • tı'ı· . Almanya ile isgPL alt. dakı a· 
\'eya lahrip etmistir. 1 ra;:i üZerıne ma '>dud mikyası::< 

:~ günlerde bir<: .k ltıı:l)an rıı~k. B•l m !zem il'rı alakadar Al B 1 a akın yapmışladır. Bomb· rd.ı . 
il": tıı Alınan nakliye ' ~m!!CI" ba- m"m'ek<'tlt're bor· . miibadele. manyanın a n = c<llıen hN:.ı~ner anu;ıııda ıılf "1 lııııı;tır. Bu \'azı; d, deniz- satış veya kıra su ctleıiyle muh Wilhelm 'ha· en de \" Jır. Bun • 

t~.elıbııs'Ninın daun.t sn- telıf ta.rz!arda v mck sı'y"' ııfı' Cian lx.şl... Bu , .... ven \t Hıper • lıdiiı;oceı;in~ i. aı·ettir. 3 _Yabancı h·,kıim ti~r he- (O• !j h:wen dı:o .- '" • at te~;;ii.lılarıda 

verdiğini bu itil:ıar!:ı bu lenzılit· 

tın ekmt:k fi.yatlarına 2tı p1..1ra. 

tesir e<ia'('ği tebarüz ettirilmek-, 
tooır. 

Bu sabahtan it.:baren şehri · 
nüzde Pknıek fiyatlan 1l kuruş 
30 paı olarak U:>sbit olunıııuır ı 
tur. 

Örnı.!r isınınd'2 OJ! c:ocuk ~a.lıi~ 
hi Vt.' bütün ı;ahşn1~u1a r SJil n 
ailesini he· 0 1" hemen gcdrıdı 
rt'miy ek vaziydlere düşen bir 
•ataııdaş hıılun<Juğuuu haber 
alan gazet~miz diin ıir arkada · 
;mruzı keı:db;i il,• gül" §lllek ii:ı:e-I 
re h'--beı alan haznu n4 nnnn 
re Önıerin çalıştıf.ı l. ·ı"e yolla · 
nııııtır. Aı·kadaşımız Omerlc yap 
tıgı konuşma}~ •ıöyle anlatıyor' 

* Bir z sonra ua k hve<lt b:ı.ıa 
acıklı hal•~i ~öyte anlattı: ı '\\ıılarda: t· .;ı tanwııt •~leri .vnptırmak hüeu'lıa • r- u · tır. Bu akın a-l~d~n f .. -• .. Alman t.t?ıy •· "" Rir ~:11....t.- muha.tirine ı;ür"' . , 

C' """' n es !i bir h•,il. • zırhlı'Y, r<'isı · ı 1 at \ irm. L ı .. ınamı~ ve o:;et·e tıda y~nn sabahtan itiba~n 1 
" il Jd rmıstr ll"i· L•ıw'r,·ı, !l (a a. I Müsta ıı .. , 

> "'a ayı. S.'l ı · "' ı.:ur"··.r B~rlcşik Aı-ıcriknnrı ~ yarısında .. :ra laha saat.arc:ı 
ka naklarınd"ıı g ltıı ha • ınenr .... tıerine u,"gul' a.Jettigi Fransız a,~nı;ı bildirı:or; . . de,at'' t'llıştir. 

Dün Belediye İkbeat Mü-
1 

düıfüğiinde 1.t.'\nbul degiırnen
ci w tıım"ıL-ı.rının i!;l.ırakıyle 

btr toptanlı yapılınıı,i:n·. Toplan· Gcçeıc,l ·rd~. dedi, gıı.wt niz. 
de 6 çocuklu bir babanın ikr: ye 

r" .. ~ b•ı fı'loLır 'an lti D,-"y Tele2r. ph gazct('«ının 
< gc>r. . u tak>iirde Bro klou te7.g hıarın • oW - l"o!Oi!\<. la r,ntımlar Hna te-lJ\>. rlÜHiirülınil(.tlir. Bur<ı.· Belcrrat muiıa"Jiri. .ı\lmanların - · b b 

1 · · İ tla tamir edilebil< ·cktır. ,... ı.o! at v Lbrürn.ıar om a an • l ık".atn şayan olan, ngı· dı h ydeıı ev·-1 Balkaıılnrm 
Y. ~ 1 -- Anıuı · "ill r met· er' "' ' · 11• tır "ul-'"' olan bı:; akın mu-;,. bı'r laY'i"• i;:)yb<t .c · •. L"k" tl f ·t cenubuı"'a lıa•·a u'" tünJilf.iinü 

1 
ı· 

8
. 

'" · · tıgı nu .uru C ~' ll.ll):l . l ~ • ..., \"af akıyet]e ne .. ıc enm,ş 'T. ır 'e Yerd ~1 kor; ma ti: kku_ ı- il • · ı ı t»ı~. ı·n etıneı:c ""l'IL-'".ı.c.akhı.rını .. . .,_ .. 
her t ·rı;~ ma '' a ... n. nen ma - " - ..., çok. an.,u,11Jar ı;ıktı,,ı ,;onıunıış · ~ , e muv ffııkıyctt.;ı a · h tahı~iıı elıııe :te<lir. 

, l · Ilı.. ze.r"'eye ait er İ. 1 "".Ü · "l ve lo- t '". ı,· >'Oll':t"."a 6t'lıtrndan .v..ın, ı -"ll"lanı.lır. An ı' !,'11'.ıı._ f -• k'l v' 
.. ~ 1 tw af ırı vcrdir k. Esasen ~' yaya g,~. ·n na 1 lan <ıncı· bır rıKınd:ı ıs<' bilras · ·" !tanın esasen çer~e,· · kl"fl · - .. _r.n· de • 

Kabul edıl ·ıı tl.A ı' ·~ ı t>rı ,·asıtalmı'lm ÇO un ili ıı., • B· d kla " lıücıı: .
1 

cdi'..,.,;,ştk .;ijd,f. ı ı.un ı,. ı st'ma · b k ı h · hb•.·a kum••tlen ış:ore ır:. •l hı·:un -

tatbik nltınac-ak yeni ekmek 
fiyatları c-lmfıoda bir !(ÔrÜ.~me 
yapıimı~lır 

Frant .•l<l istihlaki arttı 
Ekmek çcşnu;iııin d~ril

ıneııı ve fiyatlarının ucuzlatıl • 
mazmıian sonra .şehrimizde 

fra ceb ıstihlakı artııuştır. 

al:ıbiln1P'< için müraca.r_'lt e .. ğ ni 
ve fif"nelerf~ 1..''- vap bl'kl"'..Jign.ıi 
Ö,,;r 'ndını. B ninı altı 1 •;;ıı, l ım 
r•n L.1nc l:ocugum .. ·ar. 

kar·ı mükımme' ır ateş 1
1

~ ~~ı~ ı' ~~- 1 
,u ~~~~~,; "'~a~ı da.İ:ı':ınu iz;h ı:ıtme.lrtedır. Bre"t e doklar oo

1
mbarrhman 

•. ,; .• t~mı· ...,, ve:. ctur Bu_ h ı... edi t.u:' ır. Burada l: ıpper '· ı · ofısi >ı'lediyeye bir teblıg-al Y'· ~ ' ' ~, 1nı3 de nıuk M; cin •"mı bı"l· ı·,ır çok 1Karn~onların ava "". m· 
" · Y "" -- • fın•i" b.·r kı·u, .... ı·.r~ ısabet \.ıki kadar· veı t~ ı.~: ")n 

1 .ı. k • l ....... · ·· b.•rd'm .. ıılan.n!.! '-ı.rsı, '" • ı! c- .... p..uv 

ter v remi y o d ı.ı. Bu c:rr'lle te. ~ır. 11 n rı -,ın- ·• - ' o!nıııs, va•ıud hasa~ ika edilınis-

II.ı.ibı.cki TnJ.'ı-.ık ıııah.~ulleri 

fd1 küc-ü~..-U iO glinlil!~+\ir. E • 
~ıı icabelti!ti gibi <µda la · 
nuyrın annesi son ~iinlertlc Lir 
az ~ ıyıf d~li. b ından d ! yı ela 
çocuğa ıstedı6iı .1 ve lazım l · 
diği rribi blikam:yc m. ı' bizi 
ı:ok üzüyoı • aamat. t he,> ıııe 
cif. clınıd•n gcldı''' 1. lar, )ani 
bt:t.ın kazaıırıını s:ırfederck o k 
mn,,'ll < ~ycrum. Allah,\ • fikür 
hh; bit· NCUk kayix mi. t'e!(ı • 
Hm, Fak~t şıı küçül· hesabı bc
Lıbcr Y" ı>arsak bütün bunlıırııı 
ne ı~· ;a.,. ,-ü~t~ ;ı • 1uf!u 

llırn :erin b;ı~anlıınnı bu::ı· ;u~ ~.rı~ da~ m:~'.: ~ik{J;_ : ~~;erle peç~lendıgı ı;orüL.ıiş · tir. Rottercia:n limanına iki akııı 
iOll!"'.i da. ôllmı !< fu r..tl rı .,. ~-.rı]>ılrrıu-iır. h rını cer-fan ·:~5 . !"'3'~on n~Lız 

tı,)l""eğinıi• as.ıııyorum. liı·ası olarak tar 'd • '~kte \'f' Rum!lnya Vll IUrnllrya HnmEl< tavyale emydanı ile 
ı:u Ahit "ula: rebicnml,.ırun Bi~Jc- ik Anı ri. 1 ~il lİ 111İı. Uıl C3lai:; rluklan '.~iki aJ,ın yapıl · lieııeral Canunicrı~ham'ın ko hiikumetin. -it miıd·f 'l mal 

1 
mı ·ur. 

tı ~1ideki ınuvaffukıyetleriyle- 7...:mesinin devri <l n C\ vcl nıH _ -o- -- • "an ılzerind \ şinıali J:i'ra~ 
ı uz eltı'g;inde AÜphe yok_ · k 1 " _, p .J ı '- il ı \'C • lmıı.nva .. dafa.ı. ·uvvct eı l lı>ı+-"- ıma'!•ıan 1 rop a g an u a sa a. do aı (o ,. J lld l'aaı·ı·ıız c•rdusu, Mo.,O'adı - ı· b' d "lıl ı·ı· lariyle isti. 'l!'r .. ·.,ıesini d ,, ~'L" • '1.a ı gaı ısın e •fü· e ı y r-qiıı de 2"0 ki"lom ·l'e öte' . e . .. ~· .. 

v eyi mektedir. Yill.<' b , tauıl ı.. · ı llü z ?IU!.n ye ! V lerc hır rüı< ı;un~uz cucumu ya · !.o ttıi. Hnlıeııistan içerile-
. r rarlan mucibin • reısı u ' u . - h" h" h"t 1 • pı:.ını tır. Avcı tayyo.rdPnnıi-
li<<dar uzannııştır. :'oma ı rıın kendisine verilen ıaJııv · · mu ım Ir l a ~ Si w:ı .fu-~'tlan han r.• ·~da.'!lan:ıa n ıt7 znnı:uıda r;tııma erıne· 1 

~}ı lı 1 i n' surt>tJr k:illana agı hak • --o--- .\ ptıh "'io'C~ hÜCllm!.l 1 esr. ısı:ı-.., lcı.ebilir. talvanların U· c " 
, k kında kongrey~ mnn ,.a, r,,a. ~ bir cok Alm~n töyyart'sı t Jı. 

r, myi.ıti. ümitleı;ııi · ırı - • · "'-'a beraber ol .. cagız 
hunat VPl':n•,.,, ' betm kt •r. ' rip c .ılnıiştir. 

ll\a.Ji harcka!Jnda denız. 
l\'Uerinin ishirliği yapması 

~IJ<;u kuvvetlerinin cihanın 
~~Jiği bir ııııkyash lıırekct 

L _,.,, •. ~('"eti gôstermclcri m,t-

Roo&>,· .. ıtin ıı ıilıiı:ı bir null ıı ya beraber ö!ec3ğiz ., · Bu hııı~·kata ı~tiral ,den tay-
\'e.§ington. 9 ( ı u o •. et d j yor verelc·r;mizden yalm2 on bir 

çif .. lik!e-rinc it i ! ·tıne pro6. a - D N B Lı.nt>:.:J U:s:erin "li nıncP.lı~ı..ır. 
ld .. ,__ , Biikı-eş. 9 (a.a. l - · · ·: · · t mmırı yı onunıu n•, · ""'t )•e (' · fi Alın. n ta~·yar, uıııı lll'~' ı;· Propaganda nazırı rainır 

ps.rak bun l2n sonra ı;elıre ver
di~ı france!alıt< un mıktar>ııı 
az..ıltaı·a~nı tıildıımiştit'. Hu i

tıbarla şehrinıızd< ki fnın<'<·la 

iın,,.Jittı azalacaklıl'. --··-- >'izin d~ anlamanız gayet kol y · 
' taşır. Gtındeiı!< k;ı:'::lııcım yıız 

1. , ! B l d• · kımış kadardır. Esk.1en altı ekstanou e e ıye- nı~k aiıyc.mluk. Bu l ni ekmek 
inden ~ıktı çık ılı daha ço': gituJindeıı 

Bc1gdayı Koruma vergisııı 

Jc:ı ~ar,ıLm tl:l kunış tenzil!t> 
ekıııe:ıiıı fiyatı ı0.3.911 saba
hm<l.:uı itibaı'f'n ın ıki kunış o-

~ akıı eti teminde ml!csı>iı- ol
lur· . . 
\l~ba uım:mi ist'ımmct
'1eıı; hıırekii.tııı inki ::ıfı 

cumar esi al:-sanıı r~d} ı la i . d dün radyoda askcı lerc ve Al- ı talırir et' ldii'i mu " kak ı~. 
ettiği hir tll'tuh.a B. R·'"~ ' •' man ru.-kcri heyctuıc bir hitabe . Diğer 6 A ! . ;a,. ta:yara;ıııiıı ,j., 

ı foylc J ·~iqtir ut' nulıııııııuştur: tahrip edilmi> olmı..<t ~o'' km·· Jl.'iSlll!I 
A • · »<m • •ki ·ı milli mıi- • h · ,·e!l·· ın"'".l'.·ncl.lir. • 'azıı, Alman a•kerı eyelının • w; • 

yedi ek ek almak mecbur'yc •n 
d kalı~onım. Katık d ha a0 •·ı 
olursa yi ıe altı ~k ki id re 
ınünıkii ohıyor F , k w t • ı • 
sele y a 1 ıı ı z c ı, m e k m" 
&lc~i ~t · ~1 ki. . o~ t .. 

tun mııirniııza l.xkcck k- d.ır gi
vimi, odunu, kümiirü. ~ ,·L • 
'i ın ınek ~p paras.: .. 1 düsıtnntı·k 
lazım .. Çocuklaı:m,n n, -k ılc 
küçug,ınıı <>k-ıtabıliycı" m. Di -
{!t..:rleı1ili okutmak i? tki..'lnır nı -
a!e;:ef b•.Jaınadım. 

Bu "'lnada yaıuutl.• bulun n 
(';h..U~a b~ktım. çocuk b b ·...ıı:ı 
m: beteıı ~ ık iyi iyinmi~ adılo -
IUL .. ı)i11) h. 

leıı.;lı!lir. Keren clrafınd ki 
~Uerd " eınberitı dııı .ıl-

~Uııı. güre, y:ı.kımla muv. f~ 
)'~lle tetevviı<; · i'Cck gıbı 
~or. 

l<orsan 
alyan gemisi 

L (B•"I t<1raf1 I incide) 
~u gt"tn!ıün 1-iin:.·~ 
""ll<lra, ~ ı a.a. ı - ltalvs · 

'ul'.,• l:olill~l<rsanlık yaprın R •• ·bun 
~ 1 

t «·aret geı!li.•cııi batu-ıın 
"' \ kru\01<7.örli i:!7tı tonluk 
~ 1~ ?ni!iıııetrelik 8 topu ıle 

~U.:Uk r!lpta ınüteaddıt 
rı Vardır Kı'U\'a"i'rde tay-: 

ıı "''de vanı.r. tn~ ".' 1933 ı'.Je 
1 l.enııde~ kruvazı.rıı in • 
• larafı,ıcl~n Yeni :r..ı:·liın · ı' 
elllrine ver ilmi .1 ir. 

dafaa ,.ı rr!L!!' nd;ı k 'idi 'ne F.tunaııvav'l Jıt:klımct tarafın · 
ı!iiş<n ı>'lli ı Y• •J -hı! it Lir va· chn ectiİ,tii;lni bcyıuı etmls "" le
ziyPttedır. nbarl r: ız c:": ı -
dur. Z:ıhir '~'"" l~nnıu: g rck 
b.;ın::.,.,""t rı.:t Iıg"f'r:nc ,! · ti,.. __ 
d ı· i c. .ırıııu. . ı t ' ı nı kar 
şıhv 1:>L •J.. ba m. uı:'dadır. 
B .. dl· tt bu.gün l cnı J, :ıdi 

mPvcnııyc tleri hem le dc·mok-
r~ r ; leri t-·in mı··. •l le-
~ . 

ediynrla". Bu "ıu.ca? I • <iı.·t 'or, 
ı rir dııııya V'l hd;ın ol!I' • . a 
m.m; .,j.-.uıK iç yapıimak• Jır 

Çı.tte:. r t •J'l•l':I Oj y·k'in lİ 
dafaa ııgrı nda ken,: ınden ıs • 
11.'r.ecek her '1 vernı ..,e ha · 
zırc1 !r 

R. n.oo ~ tonı-ak i 
dtiııvanı•ı 1 tanı • 
mış oldugı. ~· 

yadan ok far 'ı ol ıh l · ,. · 

ı ... rni- :r 
R<-<ı.ı.-dikn lıir t~dif 

t. 'l t.ıt rn·n. 
l;;tı:ı.• ,1 !\yılı ._;;ır k .b-1 in 1en

1 

rr:.ıQ ir ki: 
Itumsııyn ı,.hlıkcde oldu"" 

i,.in vardım ı'1tıyacı h ıluıı • 
ınuş ve bu yani lm:ı..~. dan 
~;;teL .ıJtir. Almanya Rumaııya · 
nın Webiıı; ı ·ar et.n:• 't ı AJ-

nya ılc Hu.manya <l"' ın ! lq 

tluk ~imdid ,.. ı: ı m.! t le r-
ı;tirnıişt ir. Rıırııanya. "n ' 1 

r isı gen~ı Ar.:toıı ··onul tı • 
ı ktifl~ıine uyı;ıı:n lıa.ı cket ı-t
mektedır. Ya A.lmanyR ilt- bir
ıkt ıııuzalfer ol ı agız, ~ ahut 

Ol'llll•la birlı:rte ölecegiz. 
'*" -~ .:. .. """'..,...., 

ewl:l ~<>na.tör 1"ıft kanun lıi -
yiha.•.ıı ı di ile bunun verine 
tngllt rr l~ K . ahı ve Y nr: 
ıust~~ b • ıl .ır dolar bert; ,. 
r· hakkıı da bir tadil l<!kli· 
fin. 1' uu!Lm ı i <mlı;ti. Bu tek· 
tıl ·' t4.r~fıml"'1 ;;g ı y' 
k . ,1 t'l'. le r·~dellilmi§tir. · 1 

Sovyet- Japon 
müııasabatı 

Tokvo, 9 (a :ı.l S•yasi nıU-
fNhitıir Matouokarun Awt p.l 
sev>1Jıatini J poııy::.nın Scn·et· 
ı... !iğİ il< bir ademi U·cavüz 
r'l krli icin s l'l tt•.gi. f!a.V • 
r< ıerm son m · hak'Sl telakki 
ı•t . 'ktc miittefiktirw.-. 

'Iatsuckamn }!· ini ıle Si-
,-aıı:ı fl.ı c.zıııdo sulh rnnhadena -m ... s·nın Jffi7.R nJi"'rns!Jninılen 
Poııı·:ı yola çıkacağı z:uıntdil -
mektc 1 r. Bu im~.a ll'erıısiminin 
bugiın. \ hııt ~·anıı yapılmıtsı 
muhtem c!tlir. 
Matsuokıınm sevah:ıti esna

sında hanuye n zareti ı. !erini 
eski nıalive nazil"' Toki ile ~ski 
büyük el~ilerden Şı,ı ve doktor 
Sıci•o tedvir e<lecekl ·~dir. 

Raclyonuz 
Bozalı u ınu? · 

RADYO - T EKNIK 'e 
T !' l•fo!ı- etf niz: 

dd, .. 
. .ı 

F'H '" ' 

R D 

· n ~dı.:n ktrett; ık 
l . '!° ı. .. .. de ye-

r "' < kti 

ışç. IK .k.JJ >l"tsı:aii , .• 

n...\ nın t-. ~·F 
ot: • 'iıtO :l 

i 
ornt it Of l -

' ~ı.glıı t: ı (",ad 

.ı. ... ""(' d .~dı.. 

:.,.iziur <l ·a ll'<'<le~ k Ömer: 
• O:J ·ıtvin evden c 1<,..... 

hil nK l~iır ı- ~·~m, ı !ı'.'d ı
k.:' m l ımi dt'fter, ı iri::: . · I. 

!il TeırJ hunu ı ~rı·. 11~ · !lJl bunla
ım h , s'nin ihti~~· ... ,. ıı arasa"" w 
old~:ınıı bilirim Fakat im • 
ynpacalc hı~ bir ·y gelll' z. Bu 
da coh •f)r 

Henim ı:~ndi ııc 
n11 •• nıf1n1 yoktur, Il(" ;;i• l • )l · 

cL: t -tbiı rakı li1Un ı< m-.. 
l'l(.;a p:t7at· r~ 1 'ıl riı.:me 
elan t·.::lı ; ru:ı.. 

MU ıı ;in ot L.ı. ~ n ·'-· 
l!)i · I"" l ... 1 ·un t ~h ahaSf', ,o 

ı)nıt.· ... • ili c; killlı!.ı.<'ı 
h:ı.klmıd1 "ylediği bu ;:ı:lcri 
ço1t Uogı~ olfluğtL-ın htraz ::;onn• 
kahveye ~· n arabacılar i mn,, 
m mı nı .;w-.,vya Selakardaıı Oı". · 

rendi Bay ::,'üreyya diyor ki · 
Bu adanı ">Ok ~-al ~kandır, 

fakat kazan ı hir türlü ail<?Sinııı 
ge<"lmm. y~tıniyor. ·asıı Y"t 
in ki .. Gündelik veı k masra · 

fınd n m.ıada arabacılar cenıi
yetine. ı;uraya buraya her ay 
da bir slirü para vermek ec -
h : :yefüıdcdlr 

Ön1ere ordıını: 
Peki vaziyetiniz hakkında 

hiç bir yere mürııca..ıt etm tiniz 
nıi' 

- Etmc-z olu,. muyum beyim, 
dedi, hem d~ kıç defa ... Son tnU
rn ::lıma wrilcn c ,...._p ki ört 
senP kadar oluyor. tkraıniy•• 
i hı sırny·a k'-'nuıdugum c bek -
lem<>.m l?.zıı:"Cldiği oldu. 

Be., de o nr.ıaııdanOC-ıi 'bekli
ycr ,n. K~ndi kend me ·enba 
diyc.rnm. Çocuk!anmd' , 'e ol· 
mazsa bir ıkisine !evli bir rnek· 
te ıte lı<>p b .nnmak." il ·rıı ıı .. tah 
._;ı '· ı:ıabilııı•k i kanmı vere • 
cck" hır m ka!"I yok 'ı1Udur~ 
(' 1euklarunın hepsi de ılı.~kan
... r. V c okumak hu,; ısund bcnı 
mal Cli'> ct"llveceklcriıır k~t·y n 
F..ını~. Bız 'zaten ailece ç llış -
ı,. nı:o. B-.;ninı bır bu bam vaı dır. 
Rugiin adcımık•l1ı ihtiy r':ıd:ğı 
ı.alde lıMa t.alU<man ~'rrucroa • 
ıııışt.ıı. 

- Batanı~ ka~ y:ı: m·la? 
l 1 O Y"ııında lıeyim. 
ırı }~<ında ~•uıı·,, halde 

t:alışıvc'r rıu? 
"Hem ;ecinl'D\..~· lD ı ill -

dır. lJ<ıT. ct· c:alı~~ k <md: bir 
L t;rac 11 ı.-.~et.Hr ... B ... n · 1-fint.e
yc k ,1 r 1• 3cai! · y •t·. 
Belk' iir IJ<>ş kunı. ı olsaydı yı-
ı:K cah.,ma\'I b! T! y :ıktı. 

- Babanız n~ ' yapar .' 

- &~ıır s ncıdır. 
Onun , ocuklan k~ t ııe

d;r. y. ni ka · k . !eşsiniz ' 
- Tıpkı benim ~ibi on ç,. • 

cuı; ulru 3'tur. Dukıız"ın .. z bi • 
rL;ci J ... ı:-·T· l:ın, onurC"ı· el ı' ın. 

\ . 
min 
Üç kc r 1 

an. fal-t!ı 1 . _.J, ,llr -

ol·!u ,.e sim<!! h yatt9. 

- Bıı.banız ikiDcı defa h..ç 
\'il,.Ci, l~la C"\'Jt,:_ di. 

;,r BiJisli imlş. lııııirin 
tirda<kıd sonı a e · nnıı 

k .. on sen('(iir Ci.ra ·111 '. y. 
pl)·c.~ ı • '\ ukarıLla vkuduf J -

nıı; \ :ıfr;~t vr lutz ıncta bır .:ı· 
damın atloıine bal:aiııl: d 'Cuı 
ru 1ddi ,.<' m~u1 .,.i bJl. · •l ;.u tı 
ile hu ~Pr~ll r .11 .. 11· :rnı hı~ 
wı ~: :·J.lır ... n.nlı~t kt:ı•ı .. ::.İnın 
ıfaC:~ dcbi!N'.~i'ıİ kdıtıl rtıvo
ru-ı. Bı: ~oc:ukla '' y, .n ı .. ı. 
k ı-ınlaı'Ullo Jo=.~ 1··-~ c. "'1lİ..""ı-
kün cı'.l:' .. ,ı k;ı-2 ·r ·ıh. l ,;)r · -
bılm 'rri. ha;'trh 1ı;r .r: ııı:, ket 
L ı 1 ! .. t:u k~ t · ·. Ürn"
rtı,, , • zıyeti ile · ... • ~ r "-)lac ,ık 
m v · k7m. ~c·ı .~er h ! -1 ~ 
,, -dır. Ömer \ · bi · bu r.. kan.
la.!"ll ıJcrh:ıl h ''""kete t;• ın i
ni istiyor ve bekliyoruz. 



_.Sayfa: 6 

Yurttan Yazılar RADYO 
Güzel ve tarihi bir kazamız BUGÜNKÜ PROGRAM 

8.00 18.03 Prograrn 
IIabcrler 
ıtuzik 

ı8.40 

l\IIüz~k 

l\1iızik 

I\tüzik SARAY O .... y- '· ::;: ı9.15 
S >O K n ı;"na 19.30 llabc~ler 

1 8,35 l\Iüzik 19.45 J\tüzik 
R:Jc!yo \ Yazan: Ali Enver TOKSOY 

1 

8
.4

5 ~~ ki.dm· 20.ı.; 
M ga7.etc'j1 

12.30 Progrom 20.45 Müzik 
Denizlinin küçük, fakat güzel Babadağ' silsilesinden çılnp Sa - ı: lJ 'ı~ ik 21 ,u,1 llfü "' 

~wriınli bir bölgesini teşkil e- rayköy ziraat sabı:.sma giren 12.50 !faberler 2ı 1o Konu)iına 

Müzik den Sarayki4' iki nahiye ve 30 derenin tathir Ye tanzimı i~fa 
köyden mün,.<kep olup 22,568 kaymakamlı>;ça alınan tedbir -
nufus ve 460 kare kJomctre sat- !erdir. 
hi mesahaya malik bulunmakta- Kazada el'an bir ticaret odası 
x. olmayışı ve alakadarlı:.rın bi.i 

13.(l[ı 

ı3.20 

l\,IUzik 
l\Iuzlk 

* 18.(}0 Pr .ı;ram 

21 'ıl.1 

22.30 
22,43 
23.2.1 

llab,,.rlcr 
l\1üzik 
K<.ıp<Jnıs 

Kazanın merkezi olnn Saray - noktadan Dı:nizL:;t; baği. tulun-, 
oy Afyon-İzmir demiryolu tize- 1 nıulnrı bir çok zorluklaıa scb<'- A d J }} 
.ndc 160 rakımında. geniş bir biyel vermektedir. Sarayköy gi- .1-ll a ar SU l mah-
ovanın doğ'u yönünde, 1ı!enderc; hi büyük ve m;ıhim bir kaz~ılıı · ke • d 
nehrine ÜÇ kilometre mesafede ikt.:;::ı.di hareketleri le7.yit ve tcv mesın en: 
Sl.8 nufuslu şirin bir kasabadır. zin eyliyC<'ek böyle tir teşekkıi -
.skiden Eyine adı albnda ve bir !ün el'an fiil saba~ına ~ıknıa -
pazar yeri olarak kurulan kasa- mış olması halkı haklı bir i~li -
ba, 400 sene önce yerini ve bün- kaya nc,·ketmiştir. Bu lıusu~la 
yesini değiştirmiş ve bugünkü 1 alakac..ı.rların dikakt nazarları -
mevkiinde mevcud bir saray 1 nı çekmeyi bir mo;slek borcu r.d-1 

Ml/SO 

Şişlide IJ~ıma.n~ur sok~ın

da.53 No. da sakin iken halen 
Pari~tc olup orada.ki ikanıet

g-alılan mrçhul Sol Travos ve 
etrafında tekasüf eden yerleş - deylerim. 
mc ve i.n..,aat ile büyümiiş ve bu Birbirine zıt iki kelimeden te- Ro,a Traw-;e: 
Jefa Ezinei L:ı.zluye veya sadece ~eld:ül eden Sarayköy adının rli
E:zine adını almıştır. O lat'ihle ğer bir takım kaza ve nahiye adi?.. 
Aydının Denizli kazasına tıağlı rına mti.~abeheti yüzünden rcs -
zine adlı bir nahiyenin mi muamelatta bazı güı:ll. Jer 
erkczi i k e n sonralan doğurduğu nazarı itibara alına-
arayköy a d ı n ı almış ve rak bunun Menderes veya Pa -
1299 da kaza haline ifrağ olun- mukovaya tahvili teklif olun -
lllllŞtur. Muhtelif tarihlcrJo vu- muşsa da Rahul edilmemiştir. 
bıa gelen yer sarsıntıları il~ ol- l<'akat, Akif Rahmi Kocamanoğ
ılııkça mühim hasara uğrıyan lu tarafından gerek idari icap -
&asaba 1315 deki büyii~ zelzele 1 J:ı.ra. gerekse halkın arzula.mH 
ııonwıda hemen l1nırunıylc ha - ı tercüman olarnk yapılan bu tek 
ı:ap olmuştur. lifin çok muvafık ve yerinde ol-

Diğeri, Babadağ nahiyesi, beş· duğunu kaydetm~k isteriz. 
köyü ile birlikte yedi bin üç =------ --:.....==== 
seksen iki nufmm ihtiva t't- .. •• 
me1rte oıup arazisi daııa ziyade Ataturhun hayatın· 
dağlıktır. Bu vaziyet hıtlln za-ı d / ' 
ruri olarak küçük fian'~tlar et- a11 yazı mamu; 
rafında toıılaını.ş ye ~u arnd~ do hatıralaı· 
kumacılık haylı ınkışaf etmış -
tir. (Ba<; tarafı 3 üncü s:ı~· fada) 

}.ıvi.ı: (;ı.;.)kıl, Ma7alto le nli\~tcrc
kc11 : ıuüt r:·ıf bu!unduğı•nı::-:. Büyük 
ada c :. ı 11ulh.ellbinde Çioar soka -

gınd~• esk: 76 yeni 82-1, 82-2, 
84-1, !:·1-2 n.u.mar:ı~! altında dört 
dtikk~ı11 olan kuy;;lu v~ bah -
çeli evın k~ıbiliycti trık .. imiyesi olma 

dığından ~H;ık artırma ile !-.ıtılarak 

şuyuunun ızalesi hakkınd;ı 1\-loiz Co -

akl1 vekılı Sam(lel P::ıponun aleyhi -
nize a~·t..ığı dava üzerine ikamc~.1 -

hınız ınec;hul bulunduğu c;ık•ırıhuı 

davetiyenin arkasın~ yazıl::ın lierh -
ten anlaşılnuş oldugı111dan ti.inen 

y<ıpıhın tebligata rağı."ıt:n clurut;:ına · 
ı:unü ohın 7/2/941 tJrihine n1ü.~.u.lit 

cunıa gUnü mahkemcy~ gelmediği ~ 
nıı.dc-n hakkınızda gıyap karar\ vc

rıhniş ,.e duru.şr:~a 11/4/941 t.ırilıin~ 

musndıt cuma günü s::ıı.t on dörde bı-

rakılınıştı:'". tıan nee:r>l.;.:1 ertesi gU-
mi1i dihi kumandanlarını görü- ııti.ndc·n nıut.cber ol. <.1k Uz.er bir ay 

yortardı.. ... _ zarfında itı.raz et.meditiniz takdirde 
İşte mılii kudretten doga.n i..ıJ muha~~Mneye kab\ll cdıhniyect·giui.ı: 

tevazu; Türk :ı..<::ılct ve ku\"<.! - . . . . 
ti 

· , d" t"- J .d. tf'blıg Yl.•rınc k~ım olmak uzerc ılÜ•ı 
ntn c .. 1€' ı UJ!S3 ı ı ı. 1 
Ba lıırlik ve beraberlik ~eli!: ı-'.'._'.1nur. 

h:ılk:ı.ı~ın_ her _yt·ri hi_r ha:; ve DOK• T O <> mı 
her yerı bır,•r nıhaycttı. ı n 

YENİ SABAH 

Taksitles~ 
~~!!~!1~1 LUX-OR-

1 

lsviçre Pre~isyon ı Radyoları 
aaatlerı ı --AEG ~~~ınt~r~üp~[fktr:~ IZET OHavkagl azı 

1 ti 
. ca arı 

a e erı 

-----,----~~~~~;;.;.;.;~ .... ....ı.:...--~~~~~~~-ı 
OSMAN ŞAKAR ve Şki. 

Galata Bankalar Caı!I. 47 - 59. Telefon: 41378 

- BC'yazıt: 1..tnivı..•r:-;ile Cad. 28 - Kadlköy, iskele cad 33 - 2 .... 

1 Devlet Demiryolları İlanları 1 
Muhammen bc<leli (3787) lira (50) kuruş olan k<ıyn;ık i~leri ic;in dört 

kalenl ~u~ıte.li! §e'\ll \•e cb'att~ 2750 adet hu.<ıusi Forma köınü.r-ü 2t/3'941) ı 
pazart~sı gunu saat (14) on dorttc Haydarpaşada Gar binası dahilindeki 
komisyon tara!ınd:Jn a\·ık eksilbne 1.1sulile satın alınacaktır. 

Bu i.')C girmek istiycnlcrin (284) lira (7) kuru::iluk muvakkat temin<ıt 
ve kanunun tayin ettigi vcsaikle lıi!'likte eksiltme gUnü saatine kadar ko. 
misyona münıc;ıatları J~ızımdır. 

Bu işe ait şartnan1eler komisyondan parasız olarak dagıblmaktadır. 

(I7ı9) 1 

• • • 
Muharrunen bedeli 20308 (yirmi bin üç yüz sekiz) lira olan 8 kalem-

den ibaret hasta karyolaları, taraça şezlongları, çamaşır ve erzak nnki.1 
arabaları 18/3/941 salı günü ~aat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Anka
rada idare binasında s<ıtın alınaC'aktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 15:&3,10 (bin beş yüz yirnıi üç lira on ku
ruş) lir<ılık muvakkat teminat ıle kanunun tayin ettigi vesikaları ve 
tekliflerini aynı gün saat 14,30 za kadar komisyon reisliğine vermeleri 
lAzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Haydaı·-

paşada tese!lürn ve sevk şefliğindt>-.1 dağıtılacaktır,. (1584) 

• • • 
1 - Tam vagon hJmuleli tütili1, pamuk, yün, yapağl ve tiftik nakliya -

tına mahsus tarife. 1700 den Iazla kilometreler için ton ba.şıoa 2,6 kuruş 
ücret alınnıak üzere 1700 kiloınetreden !azla mcsafeleı·e teşmil edilmiştır. 

2 - Ecnebi memlt>keUerde açılacak "fuar, sergi, panayır, fet;tival ve 
kongre" lerc iştiruk edecek yolculuı·a mah.rus yeni bir tarilf' ihdas edi!miş
tir. Bu t<:ırifenin hangi mün.ıscbetlere ne şartlarla tatbik' cd.ılf"Ceği her defa
sında ayrıca tayin edilecektir. 

3 - Haydarpaşa - Adapazı, Sirke,;·j - Kırklareli - Edirne ve İzmir -
Deni1.h "Söke, Tire, ödemi~ şubeleri dahil'' kısınında, 100 kilomet.redcıı 
az mcsa!clerde fotoğrafl;.ı tevı;ik edilınek k;ıydı olmaksııın tam ücrete t.illıi 

yolculara gidi:,o, dö:ıüş bileti s:ıtıli.1C'aktır. Bu bileUerin dönüş kısımlarının 
mer'iyet müddeti yedi ı,'ÜndJr. 

Bu hususa ~ıit tarifc>ler l:l/3/941 tarihinden itibaren tatbik <:dilecektir. 
Fazla ta fsi IJ.t ~\in :~~l$youlara ınüracaat edilmelidir. 

''1331" "17!'>8.' 

- Emekliler için Bursada ev aranıyor~ ı 

10 lliAl'T 1941 
----

Sayfiy·elerde 
Mülkleri olanlara 

Mevsim dolayı~ile sayfiye yerlerinde kösklerini kiralamak iMiyea. .... 

lerle rnlılklerini paraya tahvil etnı f'k a:rzu edenler en kısa bil' zam911. 

zarfında EMLAKIŞ'c müraca~t:arı halinde büyük menfaet ttBBııl 
edccekk.rdir. 

MERKEZ: Galatasaray Lisesi k~ırşısında No. 184 

Telefon: 49010 

ISTANBUL ŞUBESi: Emlnönü Anadolu Han No. 8 

Telefon: Z4694. 

UtLAKIŞ 

2500 metre murabbaı bir sa·: 
ha işgal eyliyen farayköy kru:a· · 
basıncl:ı iki bini husu<;ı v' yirmi 
lıiıi resmi olmak üzere 2021 bi
ııa mevcut olup halkın yüzde 1 
doksanı ziraat ve mütebakisi 'i 
küçük san'atlarla iştigal etmek
tedir. Bu itibarla iktısa<li hare
ket ve içtimai hayatta ziraat iş
leri ve çiftçi kaınkten haklın ol
ınuştur. Milli savaşt• iL't silaha 
sarılan ve bu uğurda vaı'ıııı. yo- ı 
ğunu harcamakta çckinmiyen ı 
kahraman ve temiz )'ürekii Sa
rayköylü, ticaret \C cndiistri sa
halarında muhtelif sebeblcr yü
zünden bir inkişaf arzcdemcmh 
ve onun emekleri başka kasaba -
Iılar tarafından istismar edil -
mlştir. Nitekim m""·cU<l fobrik« 
tör ve sermayedarlardan ekseri

Evet hi~ bir veçh ile yıpnn - Tevfik Akif Ayışık '· 
mıyan ve yıpra\.ılmıyan "" dai -
ma zinde tutulan bıı kudsi ı·tı -
hi haletle ehlinin (•!inde işleyen 
manC>vi makaniz.ına. Anaf3.M .llnr 
zaferini temin ve tetviç etnıış -
ti. 

Ha:-;talıklar Mütehaıoa•sı 

Bursada ıkı:mct etmek :;tiycnler ü;ın Burs.oda küçük büyiik satılık ! 
evler istiyoruz. :---------1941 iKRAMİYELERİ 
Bur::ada nnılklerini par~ya tahvıl etmek istiyenler müessesemizlc • 1 adet 2000 Liralık - 2000.-L~ 

kak numara 26, paıardan ma:Jdl ,, muhabere etnlclidirl('r. "ı T. iş Bankası aaat 14 - 18 e kad~.r. ,,, 3 > 1000 > - 3000.-' 
MERKEZ; Galat.::ı .... rayLi~e.:11 k.-ır~ı~ında No. 184 EMLAK\Ş 2 > 

Gece mi.ir;ı,ca11tları da kab•I > 750 > - 1500.-
Tclefon: 490ıO 4 > 500 > - 2000.- ' 

•dilor. T•l•fon: 43905 .. ---·. = 1941 Ku" çu" k 8 > 250 > _ 2000.- • ISTANBUL ŞUBESi: Eoı: ııunıinde Anadolu llnn No. 6 EMLAKIŞ: 
Tc-lefon: 24694 1 35 > 100 > - 3500.- ' ======C..:.:.'..:.'·::ıcl: Abbas <>iir~r 

Beyogıu Parmi?kkapı imam tO· 

Toprak Mah:::;ulleri Ofisi •••••m:cıE••smim:iMılliiıam•ıa==m•••••.I T f so • 50 • - 4000.-asarru Hesablan 300 • 20 • - sooo.- • 

si buralı değildir. 1 
İKRA MİVE PLANI Keşidelcr: 4 Şubat 2 !\fayıs, 1 Ağt15~ 

• to•, 3 lkıncıtcşrin tanhlc.rindc ) > -
()! ·11izcc ısalılacak Unların f' ı~ı tıd,..tek ~U\TllJılnl loplıyi.lr~ıl• 

kilhı , ı tim~l bı.r ha1de d lcd .. 1; ,i.ı fab· k 1 r•: · bir ınc ı~·. n, L51 pa-
zarlık ·uretiyli! h<J.le eilile<·eı:. nr! n ,,1 :t ıı ... ın ~artın 11 ınci s.ılı gü- ı lstanbul Irak Konsolosluğundan 

Sarayköy merkez nahiyesinin 
arazisi, Menderesin her iki tıı.~'l- ! 
fmdaki dağlardan s~.ı v~ dereler 1 
vasıtasiyle gelen 4 uncu de;~c 
ait aluviyonlu topral !ardan eli-

1 

teşekkil olduğu cihetle ziraata' 
fevkalidc elvcriıılidir. Ekikn 22 
bin 500 dekar araziden 7 ,500 de
karı hububat, 9 bin dekan pa -
muk zirnatinc tahsis edilmiş ı 
ve mütcbakisini 60 bin ağaçla 
basta incir olmak üzere muhte -
lif 'rrıeyva ağaçlan W' 80 bin bağ 
tiyeği işgal eylemi~tir. Hububat 
zeriyatı iptidai usul \'e iı.letlerle 
yapılmakta olup pamuk ekimine 
de altı mibzer kullanılmaktadır. 
94.0 yılı içinde 500 ton incir 
50 ton kuru iiıüm, 1,400 ton pa
muk, 1,160 ton buğday, 440 ton 
arpa ve 60 ton miyankökü alın
mL~tır. 

uu sa~ı 15 tel .ıroan h:ın cI1.rduT':.cu k.:ıttaki ofı ıt ızc mün.u.:.ıatları. 1817 

Aııhara mıntaka.fJı sıtma miicadele 
reisliğinden 

Sıtma nıücadele sıhhat merr.uru yeti~tirılmek üzere 17/3/1941 tarı hl 
nde ba~laınak ve hir ay mUddf?tlP. tedrisatta bulunulmak ve tedris;ıtı mü
teakıp on ~ gün köyl<:rde tatl.ı:Y. iUa iştigal olunmak üıcre mıntakaın17. 

reisligintle sıtnl!l mücadele küçük sıhhat memurları yetiştırmc kurs'J 
açı4u.:.Jktır. Kursa girecekl ri:ı. nşağııi:ıki ş::ırUarı haiz olmaları 13zundır. 

I - Orta mektep veya c~kl ı ü.;;tiye mezunu bulunnıak, 
11 - A:okerlii;inj yapmış bulunmak, 

111 - Sıhhati tam olmak, 
ıv - Türk. olmak ve iyi ahl~k mı.hibi bulunmak, 
Kursa girrnck ıstiyeıılerin. ~ı .:ğıtL;.kl \.•esilc.11?.rile birlikte nJıayct Mar-

tın on beşinci gfınüne k~d~• 1·cislığlrn:zc mtıracaat etmtlert il~n olunur. 
1 - Orta mektep veya eskı rU.ştiye meı:unu şahadetnamesi, 

2 - NUfus huviyet clizd::ını .şurrti, 

3 - A.'ikcrlik vesik;:u:ı SU?"C'li 4-lerh!s te1.k-rc:!>i> 
4 -- Sıhhat r3poru •men1urin l<a!lununun 5 in<.i m.addcsinin D. !ıkra

sındn yazılı oldu,f,,'U uzl:reı 

5 Husniı hal mazbatası 

İşbu koıı"<•io~luk ınıntaknsında bulunan billın1u111 trak 
(Do.ıimi ve· Muvakkat) ikana~t cLI nlerden, !:.::.tanbul ırak 

ğuna is. ,}('rini \'e ;JdrC'~l('r.ni havı bir mektupla 

r:ca olunur. 

Toprak Mahsulleri Ofisi 
Depo Aranıyor 

tebaasındnn 

konsolo..;lu
bildirnıcleıi 

llc.ılıcıu iki tarafı ıle K;.ıdıkOyündc &·~azın Runıeli cihetinde Ortakö -
ye \·e ;\u.ıdul:ı kısın nda Kuzgun1.u~a k~ıdar olan yerlerde deniz kenarınd:ı 
ve rıhtıını \"<'Ya iskelesi bulunnn su!{lam, rutubCL'iil. bUyuk dePo nı·aruyor. 
22185 No. ya telefon cdilnıe~i. "1816"' 

MIELLE SOT MAKINALARI 
Mevcudu vardır. 

Dünyanın en sağlôm süt makinalarıdır. 

Be!J '><'ne garantılidil' ve ye<lek dk~amı daima bulunur. 
Bu yıl bağ. incir ve prunuklar c: - ilah medeni bf'y:ı.nnCorne--ı. 

da bazı hastalık ve haşcrc:1er gö- 1 - J;o,r.,iyıe mükoneı oıdu;ıu kimseıcı·c ait tey"""""'" Salış deposu: Talıtahale No. 51 
fülmü.'j ise de. mahallin iktısa- 8 3 ;odct 4X6 ob'arln~a • ·o~ral 1 
di faaliyet ve hareketleri üze - 9 - Terctimei hal \'Ornkosı. (1151 - 1588) J. Deha/o ve .fi:!si. 
rinde pek hassas da>Taııan bu "?· 

raaıiyet ve ııarekeuerin terakkisi --;;iiiiiii-ıiiiiiiiiiiiiiilıiiliimiii-ımi:i:i:~:iii:.i.ii:ı:;;İilİmmiia.imı!llllmmiiiiiiiiiiiiiiiiiiıııiiiiiliCİİİı:ıllı•.iimall!!!m~~ 
kin lüzumlu tedbirleri almak - ..ı f ' y ' s b h '"\ 
ta \'C aldımır.kta gccikmiyen s· ı h 0 ' enı a a ın,, 
lı~~t~iE~!~!~;y~~!~I ır ça 00-ıcını_ seya. atı ilan fiyatları 

ve yakın alilkası sayesındc gu - 17.., Kr. 
nünde bertaraf edilmiş ve fazla h••••1.ı111mm11:1:mıımıııı::ı•:m:ımmı ı 
tahribata mahal bırakılmamış - Başbk maktu olarak 750 
tır. Gene bu değerli idarecinin - Ha şimdi anladık. Biraz ev ma. Biraz kömür kır. - Kimse yok mösyö! Birinci sayfada santimi 500 

ti 
· 

1 
· k' r ve! vardiyadan çıkan arkada~- Ben yukarıdaki dayaktan kur Dedim ateşçiler bana: ll · · 

himmet ve ga}Te eny e ın ışa. b 1 k . t ld , A k 1 'fi c uncı " " S50 bulan (Tannı kredi) ve (Pamuk !arımız biletsiz ir yo cunun i.ı- u um ya. rtı ı~rı er ne de- - Sen ne karışıyorst:n? e - tJçüncü " " SOO 
ve incir tarım satış) koopera _ mür kırmak Ü7Rre maiyetimize I sckr yapacaktım. Hemen elime vap verecek biziz. . d 
tifleri muhite gittikçe daha fay- verild'.i;ini söylemişlerdi. Avol kocaman çekici aldım, iri kömür Dedikten sonra: Di.ır üncü,, ,, 100 
dalı olmaktadırlar. sabahtan beri neredesin ? Ma -ı leıi kırmağa başladım. Bir ta - - Nasıl yabancı kamarot? Beşinci ,, ,, 75 

1 d d 
daınki bize muavenet edeceksin raftan da yukanva kulak veri - Dediler. Altıncı ,, ., 50 

Küçük san'at ar arasın a o- bir ayak evv<:l hizmetinin başın- ı yordum. Ayak se8leri ziyadele - ı - Aşağıda kaç kişi var? 
kumıtcıhk b:ı..~ta gelir. Halen da bulunmak yok mu? 1 ~'"or, öteye beriye koşanların Ateşçiler cevap verdiler: 

Nafıa Vekaletinden : 
4/4/941 cuma günü saat 15 de Ankarad:ı Nafıa Vekiıletı biı1as içıc: 

de malzeme müdürlu~ü odasınd:ı tu;>lanan m~"ılzeme rksilf"'"Jıc- koınısyorıll" .. 
da ''.'.'>450" lira muh~ımmen bcdeUi bir adet torna, bir adet : olonlu ıtıD, 
kap, bir adet daire destere ve iki adet p•l;Jn)'a tcz~.!'lhlurının çu11'

1
,. 

istasyonunda v:Jgood"' tcslinl şart'lc rııonlaJ n1asraCt yek~lete ve n1ont~., 
mu1erıhhidc ait olmak üzere cık t'k~Jltıne uı::ulilc muteahhit nnfl1 

h~tıbu.a ck..<;.iltmesi v._ıpılociıktır 

El".siltme şartnan,~c::. i ve tctcrT".;;ıtı bedeh"iz olarak nıalı.eınc müdıiıli) 
1 

ğündC'-:ı ;ı lınabilir. 

l'r1uvrı~kat teminat "4.0a·· l ra •·75·• kuru~i.ur. r" 
ı~ıcklilerin muv;,ıkk;.t tcn1ır.'.Jt \-C· ı;;:ırlnwn<$ııde yazılı vcs-aJl~ ili.? biıf' 

liktc ayni gün sa.at 15 dl!"' meı.klır kon11~yonda haz.ır bulunınahırı J;iı1fl'ld 
"910'' "1174' J 

Darphane ve Damga matbaası 
müdü1·lüğünden : 

- Kılosuna bir kuru.:j tahnı!n cd~ ~ ;:ız;ım 50 tC'n m;.ıtb;,ıa bıı;;:ık ;ır~ 
kırpıntı k<.ığıdı idarcnıizde ıı1u~l·k·nl komı~yonca :?.6/3/941 ı.:arş~ınba gt.1 
saat 16 da nçık iJrttırına ile satıl.'.ıcah.tır. fl'l~ 

2 - T<.ılıplerin ııH·z!aır guıı \.1 ;ıo.ı ~ı temin;,ıt ;,ıkçasiyl(' homi..syoııil 

=•M~~ J 
ıı:r· 

3 - Kagıt v şaı-tnanıc her gun gö ıı!ü_r·---'--·--:.- -~ 

Maarif Matbaası müdiirlüğiindeJJ: J . ,.,,. 
C'iıısj ),1.ikt..1rı 

1000 ıll('b'C 

T T<thnıinı "; 7 ,5 nıtl 

l•-<l•li ~ 
Metre&i 7 5 Krı. 56 2~ Jıf;a 

' 
150 ı:;-.ntim 
eninde yerli 

patı1'krı. " .,ıl'• 
25/111/1941 salı günü Aynsofyad~kı matbaarun idare koınisyonu '1( 

da f:J;ıt 15 te açık cksiltrnes1 yapılacak olan cins, miktar ve cvs.oıtı e>' 
karıda yaz.ı.h ;yerli p~tiskuya jstckli olanl;:ırın ppy nko:-a.laı ı ı.n;ıl;.bı.Jt \i ıJ' 
1.cmıno..t mcktuplariylc o gün ınuayJen saatliin evvel m~t.b<ı:Jda h<ıı 1r 
lw.maları. cııı'1 

ŞarLıanıc parasız ohırak nlildürlıığümUzdC'n tedarik cdilı.:bılir. 

100 dokuma tezgahında 300 ki- Heı lflcrin yüzleıine baktım, miktarı toğalıyordu. Bu gürültıi - İki biz, bir de kömürcü .. 
l!i çalışmakta ve senede mubte- siyahlık cihetiyle sabahki ocak- !erin J;cni arayıp dövm~k istiven - O kömürcü de kim oluyor• 
lif neviden 186,280 metre bez cılardan hiç farkları yoktu. Fa- yol~ularla vanurcul~r taratın - - Biz ne bilelim? Tanımadı-
ve 115,200 adet mendil dokun- kat boy pos, kalıp ve k.y:ıfetle- <lan vukua l!:eLirildi;':'ini anlıyor- ğımız bir adam. 
maktadır. rinden bunların başka ocıı.b;ılar sam da c 'ı,~ıla~n yıınında ken- - Halı! Biz de onu anyo -

Sahibi: A. Cemalettin Saraçoğlu 

Ncşriynt MüdUrü: Macit Çetin, j 
Basıldığı yer: (H. Bekir GUrsoylar ve! ~fanbuJ 
A. Cemalettin SaraçoOlu matboa&ı) \İstihlak 

Defterdarlığı Muamele 1 
Veı·gileri Merkez Talıak1'" 

Sarayköy ovasının sulaına olduklarını anladım. dimi e ldettıg;r•'-<1~n kork- ruz. Kfü·olası hayvan herif! Hay 
tesisatına şedid ihtiyacı vardır. - Ne yapayım işim vardı. nıağa ,.ırmiiyordum. Der di çocuklar: Şu habibi yukan ~e 
Bunu takdir eden hükumet ova- Siz buraya ne zaman gddiııiz.

1 
kw .n bir ~es: tiriniz. 

nın sulanması işini programı içi- Dedim. • ·,'l ı. ·'.:ınız ateşçiler: A- Ateşçilerin yerinde ne kaça -
ne almış ve bir yıl önce Böceli _ Bir saat evvel. f.ltiKc<la y~bancı kimse varını? cak. ne de saklanacak bir ma-
mevkiinde faaliyete gedlmi.~ - - Çok şey vapur b~ka yere 1 berncı mı; b<>n ~es sahibini hal vardı. Ben aklımı başıma 
tir. Yanm milyon liraya çıknc.:k gidinciye kadar ocakçılar dcği- vıne tanıdım. &ıı.i düvocck olıın 1 t.oplavıncıya kadar da yedi se
ve önümüzdeki yıl sona erecek §ir mi? m<tlıııd l:amarottu. Biraz ~~l hz vapurcu aşağı inmişti. Bu a
olan bu kanal muhakkak ki, ova -- Elbet .. Her dört sa.atta bir herifi?• ~ııratına siddetli bir t0 • ·ldnılarln b~ edemiyeceğimi arı
nın muhyisi ve Sarnyköyün al- ocakçılar değişir. Hem biz ocak- bt ln-.ı;·'1:ıiP,tim. "imdi eliur -,,_ :adım: 
tın oluğu halini alacaktır. Bu <:' değiliz, bize ateşçi derler. çcce• . .,iıırsarn m1ıtl1Lko dayak - Aman vapurcular! Bana 
mevzud;ı memnuniyetle kay•ledil _Ben ne bileyim. ı yiyc:-•·'Um. B<'n ateiJ>,;!lerd<'.n ev- dokunmayınız. Hiç bir kabaha-
meğe şayan diğer bir nokta da - Haydi artık lakırdıyı uzat- ve! ıh\Ta1Ui2'ak tim yok. 

-o~ili~. Heriİıer epeyce gülüş: j · 
tükten sonra: n.tükC'H~·fin adı ve 

Şefliğine 
ver"' 

---- ı'''< - Biz sana ne yapacağız? soyadı işi Ad mi ~(! 
Yalnız krun.arotun suratına in
clirmir, olduğun yumruktan do
layı herif sana son derece hid
detlenmiş. Evvelemirde ona ce
vap vereceksin. Sonra da. iki 
parmağını kopardığın yolcu da 
hiı.liı. feryat edip duruyor. Bu -
nun için de kaptanın yanına çı
kacaksın. Haydi yukarı. 

(Arkam var) 

M. Osmrın 
1'IU:ıı1' 

Trikotaj MDhnıutpaş~ Abut J' 

Er. hnn No. 50 lJ'1
1 

Yuk:ırıda isim \'C adresi ile işi YD:ltlı mükC'llcC yapılan :ın.ı,.>~trnısd~ ~~· 
luna~amış ve yeni adresini de ıubeye bildirn1emiş olduğund~n 938 yı5 t ıt 
amele vergisi defter ve vesaik.ini hanilen tarihi iltından itibaren :tıf11İ~ 
znrfındn Galata Balıkpnzarındn Encın'.ıt.arhi hanında nıuamele ve 1·11 
vergileri hesap mütehassısları bür<M!Lın:ı müracaatı lü7.Um'..J 359~ N"O· ~., r' 
nunun iO ve 11 inci nıaddelcrine istiooden teblığ yerine kaim otnıtı1' 
ııan olwıur (ı796) 


