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Bitlerin ve Kussnlınınin son~ Ba.lkanıara ve Seliniğe bir .\1-
nutukları Balkanlara dair hiç man alnmnıo pek yakın oldu· 
bir imayı ihti'Ya etmediği bald <.Somı sa.vfa 4 IÜ 4 te J 
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MOSABAKANIN ŞEIUJ 
Bu parçayı kesip saklayıruz. 

• Son parça neşredildikten son
j ra bu parçalar bir araya geti

rilmek suretiyle meydana çıka
cak l'esmi, vazıh adresinizle bir
lilrte idaremize göndermek ba
har müsabakamıza iştirak için 
kifi gelecektir. 

.__ __________________ .. 
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• 
ımar 

planı 

' ı Almanyaya ih-aç 
edilecek ma.ddeler Pröf esör Abel Reg'in Şark 

Milletlerine savurduğu 
iftiralar 

Prost tarafından Dün Birlikler Merkezinde 
hazırlandı bir toplantı yapıidı 

Yazan : Haşim Nahft ER • BiL İstanbul belediyesi ·~·· '·1~ ~ .....,. Almanyay.ı ihraç edilecek 1 mek iizere a!.ikada.r tacirlerden 
ri müdürlüğü Eyüp, Saınatya, keçi kılı v~ kitre için ihraç pay- mürekkep hır komite teşkiline 
Erenk.öy ve dv&rullll tafsiliıt 1 larını tesbıt etmek ti.zere diıı:ı 1 lüzum göstermlııur. Komite te
plilnlarmı tamamlamıştJJ'. pıa.n. birak merkezinde bir komisyon 1 şek.kül ederek faaliyete geç
lar teltik olıınnıak üzere dün şe- toplantısı yapılmıştır. Bu toplan 

1 
miştir. Ancak, gerek keçi kılı 

bircilik mütehas.sısı Pros:ta ~ tıda ihracat tevzi listesinin ve kitre, gerekse deriler, Türk-

-2-
Profesör Abel Rey Şark!ıla:n rupa Jl)jmleri, ~ bir analo 

dWtlaka v&lıiilere bewıel u oeğe ~ ile gök yıldlzlan ve intoı.nın 
karar ermiş okluğu i1;iıı. idi bir azam &raamda "ilmi?"' tıir alil.ka 
man~ı!ıkla davaımn ~lec.a tesis etınişlerdi. 
ispata çalışıyor Tıbbi: ve ilmi bir meJdep; gli-

"Eski kavimler, bagön me- lleOi kalbe, ayı dimağa Venwı 
seli Avustr&lyadaki valışi in - , yıldızım kalça.laza, llırcnre'U 
sanlara benzerler, ve banlann akciğere, jilpiteri bı:aciğere 
ılilşünüş tarııı. iııe Avnrpamnki- V.& benzetirdi. Yine ba mektep 
ne benzemez." dedikten ııonra taraftarları gün.,. ile qı al
bau illimlerin, vahşi insıın\ar tın ve güınii& gibi Jnymeöı ma
~ndalıi mlltalealımnı sayıp denlere ·bıemıettiler. Neoplata -
dökilyar: nicien'lerin kimya fl!hıefesinde 

1 

hazırlandığı haber alınmıştır. Alman ticaret anla.:ı.ınası muci
rilmiştir. Miiteh•ıısw. lıo pWıla- Şimdiki halde .Alma.nyaya 50 hince AJ.nıanyadan yapılacak 
n tetkik edecek ve muvafık 1:ıu1- 1

1 bin kilo keçi kılı ile 30 bin li- ithalat tamamlandıktan sonra 

1 
duğu takdirde planJar Şehir ra kıymetinde kitre verilecek- Alınanlara verilecektir. 
meclisi:ne aevkolunacalrtır. E- tir. Bun.larda.n başka Almanyaya 

Ayrıca Almaııyaya küçük baş ilk parti olarak 500 bin lirıılık 
yüp için hazırlanan tafı;fült hayvanat derisi de satılacaktır. yağlı lı?bubat verilecektir. Uı:in11._-ı pliinlanı:ıa nımran Feshape ile ~ itı;ıaJat birliği ol?.uğu halde\ cı partinın :; ~ı!yoo 700 bin 
Eyüp arasında, aalıilde bir 1 bır den ıhracat bırlıgı olmama- ralık ola.cagı <Y,;Tenilmiştir. Bu 

1 

meydan vQcada getirilmekte- ııından dolayı Mıntaka Ticaret aonuncu kalem eııya, ithalatla 
dir. Eyüp Sultan camiinin bi.r 1 _ın_ud_ür_ıu_··gı.=--·-i_b_u~iş:....i_ta.nzUıı_=·==e=t-==m=ulı.a=,;yy;-et_d_ezil_._d_ir_:. ___ _ 

. a) ~. Siher .DOIZlll"iye- bana. ~ birçok akideleri var 
rme gore ırihrin tıeııiri altında. Aııtrolojiyi icat eden Keidanlar ADLIYED!E 
oiarak ~ ...... _de "ftkirleriıı bile ...:ı.:...:... bn _, . ·~ .l.Ull-lll uıı:::.ı.&••nıe va-
tedaisi ~h!arıııılıll'ıe ben - ramamılJlar, ve bu yolda yaptık-

tarafı sahil olııcak. w diğ'er cep- M AAR I FT c 
hesinden Eyftlıe gıdeaı. ana yoln 
geçecektir. Camiinm etza!mda Orta Ukullf.ira alına- Simitci kaiını döven 

ııemez.,, lmma bir ilim Y"71L fel9efe Wl- şarkvari bir kaç knhve vücudıe cak ö<ıretm<>n er pıahkilm ol-1·1 
getirilecektir. Diğer taraftan Ortaokullara alınacak mual- Kumkapıda, Kumkapı fınnın-b) Durkheim'in .-yoloji 'mi~. 

ııazariyesinde, içtimııf ve müşte- B 
tek düşllniiş, ferdi tam•miyle Dm:kheiın'hı -L* na _ 
illtilıl edermiş; zariyesine gelinıcıe; -;;-b:ısımta 

camiin eUafmd& mimari kıy • limler için, bir müsabaka imti- 1 da çalışan Enver Aker; ayni 
metiyle mütenasip bir Bite vU- h.aııı açılmıŞtır. Muallim a.lıruı.- fırından si:ınit alarak slmit sa-
eude getirilecelctir cak dersler §UD]ardır: Riyazi- 1 tıcılığı yıı.pmakta olan Kıımka-e) Ve nihayet Levy Brühl'e A.. Rey'in "Ynnanblardan en-el 

göre vahşilerin diişünüşleriııde garlc ilmi" 1mvaııiyle yuını.ş ol
mantık yokmuş, ve tezada kar!lı duğu. kitabm mn)rııddemesini 

-......,..,.._ y.ı, tabii ye ve lisan dersleri. İm- I pili Muvartı tahkir, tehdit ile 

Elinde kaşar peyniri tilıanlar 24 martta Yüksek ôğ- 1 
dövmekten suçlu olarak Sultan 1 

kayıtsız ~· k-'isine hatırlatmak Widir. 
Şimdi onun getirdiği bil de - Bu mııkaddemeyi yazan Hemi 

üllerin ne kadar çürük oldıığunn Berr, müellilin filı:i.rlerini hiila-
bulunan bir tacir 

retmen olrnlımda yapılacaktır. ahnıet ikinci sulh ceza mahke-

POLiSTE 
ıla göstermeliyim: s& ederken Rey'ln Durkheim K-0ndolopukıs adında bir pq-

Bir kere Keldan, Bahil, Mısır ~olojisino ~ iste- nir tacirinin elinde mühmı mık- KcprCde otob: 1s çarptı 
halkımn Avııatralyalı V11h§iler mesine şiddetle itiraz ediyor ve .._.._. 
gibi. oldnklanna Rey'ln kani bu- sunu söyl.öyor: "Ceıııiyetiıl, sırf tarda kaşar perniri U<UUUUu - Boğazkesende Kadirleryokıı-
lunınası, omm ilminden bile in- cemiyet ola.ralı: kpnd!ne ıronı ğu halde l'.ın mallan piyasaya ıımıda Bağcı sokağında. 42 nu-
98Jll !ji:lpheye dilşürQr. Omm nar ihtiyaı;J.an '1'11 bunJan teııihüJ. çıkarma.dığı "Yaki şild.yetler-1 ın.arada oturan Mehmet ölmez, 
zariyeı;inden bahsettiği ~ eden mö.._ıeri vaıdn-, ve tın den anl•ııı1n111tır. BWı:un üze - köprüde bir taraftan diğer ta
ve başka llimlerin tetkikleriyle hal,. yani mi'ies kri11 ihtiyaç.. ne mürakalıe ....__ Kondolo- -~- geçerken Recep og" lu özgı' -
ııabittir ki, Avustra.ıyalı vah - !ara tekabül etmesi, tamamiyle u~......, ~ 
Jiler arasında "2" ikiden fazls içtimaidir; Pensee düşünüşe te- pulosa eljndek! mallan derhal rin idn.resindeki 4159 numaralı 
ıa.yı eayama;yan inanlar var- ka.büJ eden "şey", içtimai tarzda piyasaya çıka:rma31lll ihtar et- otobüııiin sademesine maruz 
ilır. Nihayet bunların en kaba- değildir: Düşüneııler, yalnız fert miştir. Peynirler piyasaya çı-1 kalmış ve hafifçe yaralarunıştır. I 
iayısı, el ve 8<fıslt parmaklarının lerdir, ve fertlerin düşünüşleri, kanlınağa _başlanmıştır. . Yal.· Yaralı hastahaneye kaldırılmış, 
ııayıımu, yaı:ri "20" adedini ge- cemiyete fa-<..1• olc!uklan -'"- bu ....... "_ peyniri or~ -- ~ ıwı, tacir, .......- en- suçlu şoför yaka.lanmıştır. 
;mıezler. bette, miiesııese haliııi alır." nin satıhıı.ış olduğunu iddia et- 1 

Keldan ve Mıstr balluna. ge - H. Berr, fertlerin içtbııal mües- mektedir. Bu mallarm salı.i.bi ti •arı çığnemiş 
lince; oııları:n maUmatik ve hen- leaeyi yaptığını Re-'in kendi ArapC8milrule Taklanı soka-

·"'" k °"" 7 mı.+ıöı takdirde pevıın- !::.::!piler\ 1 dese veııikalan, .r~ııe eee- ııösleriyle de teyid ediyor. Rey, ,,......... ,_ ._ ğında 57 sayıda oturan şoför 
deki tecrid kabiliyetlerine şa- kitabında şu sözleri yamı.ıştır: kendi@ine Mene<:elıtir. 

mesine verilıniş ve yapılan du
ruşmayı müteakip 5 gün hapsi
ne ve 27 lira ağır para cezasına 

hkf . etine k . 1 ma ıınıy ~arar verilırıif-

tir. 

bekçiye ait:lh çeken bir 
aaı-hoş 

Evvelki gece Fatihte fazla 
sarhoş olarak gelip geçene sar
kmWık eden ve müdahalede 
bulunan bekçi ile polise tokat 1 

atarak silfilı teşhirinde bulunıı:n. 
Zeki Yılmaz dün meşhut suç
lara göre asliye dördüncü ceza 

mahkemesine verilmiş ve du
ruşmıya gelen şahitlerden bek
çi ile polisin de davacı oldukta-hadet etınelrtedir. Bu, böyle ''Teknik Te ilim, ve teknikten Ali kullanmakta olduğu 1650 

iken, Rey'in -aıılaY'f blrzuıın daha fada olarak ilim, her şey- Bir muhtekir suçunu sayılı otosiyle köprüden ge
en aşağım olan a=l-Ogie ben - den ene!, fenli a,nııtı11'Mlar . başkaama alıyor çerken 63 yaşındaki Yasefe n anlaşılarak yeniden şahit cel-
ıerlik yollyle-, "Kel.dan ve A- dır, ve bunlar daima ferdt ola • EVftik1 gun- latanbul Yerli- ~pmış, yaralamıştır. Yaralı bi için muhakeme ahkamı u-
rnstralya. hallı:ı birbirlerine ben- rak te-zahür edeeelder ·, ~ünkti _ ,..,.., y nıa.llar -lan c:ivarmda bir hastahaneye kaldınlmı§ ve suç-
ıerler", demesi, aneak • ......,;...ere yoıı.tııl:mU!J taşa ilk defa olarak .--yaraşır bir d~ünüş tamdır. ııap takma suretiyle onu bir bal- manifatura dükkftmnde yapı ~ lu şoför yakalaıınıı~tır. 

Rey'in yaptığı mukayesenin ta ha!iı:ıe -- inııanıar gı'bi lan cünııllmetbutta, faturas1:1 Permaklarır.ı 1 artırmış 
böyle topyekiln "''-''"'ügunu-·· ·· ~e "--'"'er w!~kf...!f4.-- .,_.dana., .,.... ~ "'·'"'""' •v .............. -,, ve faz\& fiyatla kumaş sa.tıldı - Büyükderede Kibrit fabrika.-
kıymetsizliğini göeterdikten son gplmi ştir •" ğı tesbit Mj!rni(ıti. Mağaza. ııa.- m amel esinden Ahmet Öztürk 

mumiyeye tabi tutulmuş ve du
ruşmanın 10.3.941 günl\ne bı
rakılmasına karar verilmiştir. 

Çivi ~Ji·.ror 
ra istinad ettiği nazariyeleri ay- Bunun Ti1:rkçesi, bütiin tek- bibi, bu malları İzmirde, bir mü- ı ııa"""• --'-'--'-' bilerken dört n ayn münakaşa edeceğiın: ııtkferi ve iliınleri meydııııa geti- ._,.-~ Muhtelif merkezi Avrupa 

A ren fenilerdir, demektir. Ve i9ts essesedeıı böyle pahalı aldığını parmağını kaptırmış ve Ameli- memleketleriyle Balkanlardan, 
Sihre inamıl&k., yıılms vah- me; ansildopedi malrdelerin<le iddia etmiştir. Bundan dolayı kıın hastahanesinde tedavi al- b,.,,.,,_,0_.0 Mkn'~;.o 1000 ton 

§ilere ma.lmus değildir; lıemen büro hmirdelı:i fiyat miirakabe tına aJınmıo,tır. ...,~~ ...,., ~~ 

Dün Heybeli 
önünde bir 
motör hattı 

Motörün makinisti 
kurtarılamadı 

Evvelki gece Heybe!iada &riln 
de bir su motörü ha~. Ba
tan motöriin adı Zaferdir. Kap 
tanın idaresi altında bulunan 
motör sulara gömüldükten son
ra kaptan ile beraber makinist 
Ekrem de boğulmak tehlikesi 
geçirmi.'.j]erdir. Kazazedeler, is
tim dada başlamış, imdatlarına 
yeti§ell Heybelia.da balıkçılan 

kaptanı bularak kurtarmışlar
dır. Yüzme bilmediği aııla.şılan 
makinist Ekremin sularda kay
bolduğu tahmin edilmektedir. 
Kaptan, baygın bir halde Hey
beli sana.toryomuna kaldırıl
mıştır.· Sıhhi vaziyeti iyidir. 

Diğer taraftan, evvelki gün 
saat 10 da, avlanmak frzenı d& 
nize açılan iki balıkçıdan ara.dan 
48 saat geçmesine rağm4'!l bir 
haber alınamamıştır. 

İhsan Yılmaz ile Mehmet Sa
kar adında olan bu iki balık.çı
nın boğulmasından korlrulmak
tadır. Kayıp balıkçılar, altı kır
mızı, füıtü beyaz bir sandalla 
denize açı1mı~ardı. 

BELE'DIYcDE 

Vilavetteki içtima 
Vali muavini Ahmet :Kmı

ğın riyaseti altında dün Şoför-

ler Cemiyeti reisi ve emniyeti 
6 mcı şu.be müdürünün iştira
kiyle bir toplantı yapllmıştır. 

Toplantıda bir müddettenberl 
devam eden litstik tevziatı me
selesi de görüşülınüş~ür. 

Yeniden bc:zı ınaddele-
rin stokları tesb~t 

olunacak 
İstanbul Ticaret ve Sanayi o

dası alakadar tacirler gönder
diği bir tamimde tüccarın elin
de bulunan kayısı, zerdali, eril<, 
elma ve vişne kuru.su ile boynuz, 
kn.ılik kırıntısı, deri kazıntısı 
stoklarının mümkün olduğu ka
dar süratie odaya bildirilıntsi
ni istemiştir. 

Lokantacılar cemiyetinin 
tcplımtısı 

Lokantacılar cemiyetinin yıl
lık toplantısı dün yapılmıştır. 
lc;timadıı idare heyeti raporu o
kunmuş ve yeni idare heyeti se
çi.imiştir. 

• 
OünkU ihracat blitiln eski kavimler buna ıu DUrk:lıeimiıı. sosyolojisine daya - " çivi gelecektir. 

çok inandık.lan gibi bugiin bile, ::daıı;r~~ va cemiyet bak- bürosuna müracaat ederek ıııez.. Solola ile yaralamış Aynca, Karabük demir ve 

bi ok A al 

__ ..... _ kUr mağaza 1ıesap1annııı. tet:Jıj.. Dünkü ihracatın yekiınu 250 
r <; vrup ı nw"""'' mem - H. Berr ym· e 0 mulraddcmedc '-'-' ,_.A_..,...;._ •~- "'·yat mu··- Beylerbeyinde belediyeye ait ı çivi 1 fabrikalarırun da önümüz . bin liradır. Bu meyanda Yu -

leketlerde, sihirl akidelerin .._. '- - ileri. ,.;"erek diyor ki ·. "Be- -..uu "'""""..,.... = .u .......,. .-.. ralcabe b"........, d-"-' ·~'-'L- inşaatta çahşmalrta olan ve deki ay zarfında piyasaya çivi goslavyaya hah, lsvcçe, içfın-
survivance arta kalınışla.rl.!ll raberce Yll§lyan ka1alıalılı: (yani ---. .. ~ ...........,. Küçükpa.zarda oturan Ml!stafa 1 Çlkarabileceği haber ahnll'.U§ -ı' dık, lnciltereye tiftik sahlmış-
IJÖrlDek mümklhıdilr, ve bunun cemiyet) yalnız "azimet nol.."tıı- ba•lamıştır ~ pek ço misalleri ll'nwAriıı. ' • oğlu Muammer Ergün kavga tır. tır. 
eoserlerinde var. yetmnı .v?rebilokt. ir, ve bu biJe, cemi- otomobil çarpmış etmekte oldnklan sırada Bır ::======================= 

Kekian ill:mleriyiııı beraber ıçın ç ur. Hatta dinde de Cemil Giirerin idaresindeki la.t Bereket sokağı 12 sayıda o-

K
._,.,, .. _..._10 ;ı.; Ymıanı·stana. öyledir: Dini fildrler, hep fer K h h f 1 

.,,...... ""'"'v J- didir. Mantık ve akıl gibi il.lem- 1819 nınmndı. taksi Bankaları turan Koço Pandesi elindeki - a v e a n e e Q s 1 ı:eçerken, buna ait sihri aki- şllmul sanihalan da taaavvuı- Caddesinden geçerken Şakir Sotola ile bacağından yarala - r"'___ . . u ---, 
deler de oraya gt!Çti; bilirsiniz eden ferodir.~ " - •· j ki Keldaalar Zodiağe 1:ıurçlara Nihayet Berr, Durkhdmin sos isminde bir gence çarp..,..,. ya- mJŞtır. Yaralı Niimnne hasta-

lıir tak:ım h 
....___. . ralanmaııma sebep olmuş ve· hanesme kaldınlm•« ve """lu 

ayvan ......wen Vel'- yokıjiaioo ve onu müdafaa eden .., --., Bıçağı çekince dört yerinden 

yaralamış, şimdi bir sene yatacak 
m.işlerdi... Yımanhlarm bu isim- Rey'e son darbeyi indiriyor: şoför yah!anm1ştır. Muammer Ergün yak.alanmış -
!eri ve hayvan şekillmni aynen "Tera.kki cemiyetin dışındaı---... ~~-----~ tır. Tahkikata devam olnmnak
alınışy o~tin ~ ~t -~:. değildir; 18.kin terakkiyi cemi _ gibi bir şey vıırm.ış, diye iddia tadır. 

unan • ...,.. umııeı mı ™"' yet yapmaz, Te cemiyet bazı de- etmiş; ve eğer onım bu ıdd.ıa - / 
o1an Amıpalılara be eehri an- fa terakkiye de mAni o1ur.,, sına kula.il: asmak ıamn gelirse HA.LKEVLER 
delerin gec;:miş olmasından da Rey'in yalnız ansiklopedi ma fiziyoloji ve psi.koloJisi banıbaş
fiiPhe edilemez: lılo<.lern "kim- kalelerinde değil, yazdığı ba~ka kabir nevi insanın varlığını ka
ya" ve ''tıb" tarihlerini okuyan- tB!rler(Je de birbirini tntmaz ~z bul etmek ica.beder ve denilebilir 

· ıar pek iyi bilirler ki bazı Av - ıer söylemiş olduğuna dair yine ki bu tuhaf mahliıklar, aya.klan 

Yeni Sabah 
Türitty• Ecnebi 

8EMELIK 1400 ı<..,. 2700 , ... 

S AYL!K 
400» -· 

1 AYLllC: ~60 • 300 • 

6 AYU.c; 7SO » 1460 • 

bir Fransız aliminin şahadet etti üstünde değil, tepeleri üstund.ı 
ğini gördükten sonra, onun yür'Jrler, dimağlo.n da ayak par-[ 
Şarklılar hali.kında verdiği hük- maklarının ucundadır; o ular baş 
mün manasızlığı daha iyi anla _ ka türlü görür, ~ka türlü düşü 
!Plını~ olur. Bununla beraber nürler! ... Halbuki şimdiye kadar 
ıruımleketimiWe gerek Durk _ hiç bir filim, böyle gülünç bir 
heimin sosyolojisine, ve gerek iddia.da bulunmamıştır. 
Tardein taklid nazariyesine ina _ L. Brüh.lün mistik kafası ile 
nanlar bulunduğu için, bunla.mı uydurduğu ve realiteye uygun. 
her ikiainin de temelsiz oldultla- olmıyan bu aa.yip fikirleri Rey 
rmı a.ydettikten sonra 3 üncü de malnıJesine geçirmiş; lakini 
ııaza.riyeye geçiyonıııı. bunu yaparlteıı, yaptığı "&nlış-

2 llal•r ıaao O \ıklar serisine bir yenisini daha.! 
ıe Şabat ıaM Levi Briihlün vahşiler hakkın- ilave etmiş olduğundan haberi 

1 Mart 1941 CUMARTESi 

Gün 56, Ay 2. v,ı: 941 f ıcuom 114 daki mütaleası ötekilordeı:ı daha. bile olmamıştır. Rey 1-10-11 de 
çürüktür. harfi harfine ııunu yazıyor: "!p-j 

GÜ net 
12.40 

1.3'7 

Akfanl 
12.00 
17.58 

ÖÖI• 
7.29 

13.27 
Yatsı 

1.30 
19.27 

ikindi • 
9.35 Ez;ıft l 

li.lS Vaaad 
lnıuk 

11.01 Ezarıl 

ol.01l Vasati 

DİKKAT 
.v.nı secan-ı. • ~deriltn yazrfar 

ve evrak n..,.ecH~in ed-r'"eaın t3de 
;lunmıaa ve &.tınların k•yltolmala.rın
dan dolayı trlt bl• raeeuUy.ı ka._, 

Yukanda gösterdiğim gibi in tidal insan, bütün mantıksız ba
sanlar arasında fizyolojik ve pısi· yatında, yahut mistik hayatın· 
Jrolojik balamdan hiç bir ayn - da "tecrübe" ye nufuz etmemek
lık gaynhk yoktur. le beraber teknikte, hatta ince

Bununla beraber Leri, tec- likler göstermiştir: Suda ve ka
ribl psikolojiden habersiz ol- rada av avl.aımya aid bütün tek-ı 
duğu veya bunu hiçe saydıği nikleri ve hileleri, kendi sililh
veyıı hi~ olmazııa ilim ııahasın- larmın ve Jrullandığ,ı şeylerin 
da peygamberlik yapmak iate.- imalini, hillisa. onun a.me.tl' haya.
diği için, vahşilerde mantık tına ve ihtiyaçlarına taal!Uk &

yoktur, demiştir; Ve ......,.,,...;"''8, den şeyler, onun zihui ternkkl. 
gibi uydnrma bir ~-il'e""'io- sini ~er." 
ya oolard& nwntıtm lıqlan.e:ı.cıJ CS-U ,_) 

Piye S Geçenlerde Sirkecide sar- ğa lıa~layan Hüseyin de onun 
Beyoğlu HaJkevinden: ho~lukla yapılan bir yaralama siızlerine mukabeleye başla-
1 - 2 Mart 1941 pazar gıinü hadisesi ikinci a.'>liye ceza mış ve tabii kavga a7.1tmıştır. 

saat 14.30 da İstiklal caddesi mahkemesinde karara bag"landı Nurziya sokağı parti binasında- Bunun üzerine kahveci Saded-
ki temsil salonwnuzcta "Erkek ve mevkuf suçlu haklmıda din bunların ikisini tutarak 
kukla ve tırtıllar,, piyesi tem- ınahpusiyet kararı verildi. kahve kapısından dışarı at. 
sil edilecektir. Karar zaptınd.-ı okunduğuna ınıştı.r. 

2 - Davetiyelerin & müdiri- göre bu vak'a s;öyle olmuştur: 
tin
. den alı · ı Bu sırada tesadüfen yı>.re 

ye nınası rıca 0 unur. Sirkecide otellerden birisin-
K 

düşmüş olan Hüseyinin vaıoi-
ır - osu~ U de katiplik etmekte olan M~lı- yetinden istifade eden sarhoş 

Kadıköy HalkeıJinden: met bir ak.~am ötede beride 
2 - Davetiyelerin ev müdiri- b. h' li . . kaf t t k Mehmet hemen bı~.ağını çek-

metrel,., m"'·"-th •-·- t..n"""U ır ay ıçıp ayı u tu tan '· 1 H ~ ... .....,. ,...- ....,..~ miş ve rnstge"" sap ayarak ii-
yapılacaktır. Beşinciye kada.r ı sonra gene 0 semtte bulunan scyini dört yerinden yaralamış 
muhtelif hediyeler verilecektir. Sadeddinin kahvehanesine git- ve ,, kanlar içinde bırakınış
f.ştirak etmek istiyenler mez- miş ve şuna buna ç:ı.tmağa 
kUr günde sabah !19.at 9.30 d<ı. ba!)lamıştır. Ur. 
li'cnerbahçe Btadmda. hazır bu- ı Sadeddin bu sarho~u her ne Bu yaraların tesiri ile iki 
bnımaları. kad .d ..... k . t . ay hıı.stalıanede tedavide ka-l< f \ h · 1 ar ı are ew.ue :s mru•~e .. o · erana e ır de muvaffak ola.maruış ·ve lan Hüseyin bu son duruşnıa-

Eminön41. Balkeoimdım: Mehmet orada bulunan ınüş- da davacı mevkllnde bulun-
1 - 113/19.u cumartesi akşa-mı aaat (20.30) da temsilden terilerden Hü<ıeyin ile bir da- muş ve malıkeme ı.ruça sabit 

evvel verileceği ilan edilen Kon la.şmaya başh:ı.mı~tJr. görerek Mehmcdin bir sene iki 
ya mebusu sayın Osınan Şevkı Gitgide ~ büyüııriiş, sarl:rociun ay rna.hpusiyetinc ve mahke
ınudağırr konteranın 7 /3/1941 ya'{>tığı tecavüz ve hakaret- me harcı c;larak da 2200 ku
cuına akş~a tehir edilıniftir_ ler karşı.smda tepesi atmağa ruş ödeı.uesiııe karar vermiş-) 

2 - E'Yimiz orkauası aylık kendiliğind. lıo r tir. 
konserini 2/3/lll41 pazar güntl ve en sar ş o.ma-

eaat (16) da verecektir. · \..---------------------..: 

y._, 1 

Prvf. 1allb Murad UzdI!lk -
Keşif.ler, ibtiralar 

Sun'i odun 
Esas itibariyle plastik oınıı 

)'ftil 'Ye binlerce sen~ 
bir çok işlerimize yanyan ıı
maddenin de pek u.zsk oJmıyaJI 
bir istikbalde sentetik oısral' 
yapılmam ihtimali vardır. J3ll 
madde odundqr. Avrupamn a&" 
ııeli:k yaş odun ihtiyacı 100 nıı1' 
yon metre mikibı.nı. çok geçiy<ll'• 
BU'1\lll büyiik bir kısmını k3,,,uıc 
faı:ırikaları çelt:iyor. Bugün i~ 
dünya:sı kağıttan baskı mürek • 
lrebini çı.ka.rabilmek için muvaf. 
falıı:ıııetli bir usul bekleyip du • 
ruyo;r. Plastik ticareti ise bd 
sene 4 bin ton odun tozn ç& • 

kijor. Sellilöo: fabrikaları. bun~ 
bir çok miıılln; istiyor. Sert o • 
dunun fiyatı arttıkça art:ıyof• 
Odun kadar ucuz ve anım gi~ 
btnbtr ige yanya.n ve muhteti$ 
kahplara girebilen bir madde • 
nin keşfi üzerinde çok çaJışı1ı • 
yor. nk akla gelen şey odun si' 
tıklarıdır. Bu hususta yapıla' 
tecrübeler muvaffakıyetle neti • 
ce.lenmiştir. (Plastik odun) deııi 
len ve tahta tozu ile sellulöz ıııi' 
batından mö:rekkep olan ınah ' 
lul bunun en canlı bir misali • 
dir. Aınerikada odun artıkW1' 
nın dahill infil3klariyle suıı 1 
odllD. yapıldığı iddia ediliyor. 

Son hal sureti ne olursa oJs1l# 
bu ha.susta Jmtlanıhıcak Jıal!I 
malzemenin sellozik mahiyettı' 
olacağı şüphesizdir. Sellulöz eli' 
terlerine yol ~~tır. 

Beyalar •e ı .at,ıer 

Bugün !ngil.tere ile Aıneri:kS' 
da her sene muhtelü nevide' 
900 bin metre mikabı boyıı. yet 
pılmaktadır. 
Yakın istikbıılde lakeler seıı ' 

tetik reçinenin sudaki em-OlisY"' 
nu şeklinde kullanılacaktır. J3i • 
ııae!'ialeyh emolesyonla.r bu gi~ 
maksatlar iı;in kııllamlabilirıı' 
suyun en ucuz ve randılllaııl' 
vasat olacağı şüphesizdir. ~ 
boyalar faal menfi p~· 
la tl) karıştırılırsa iyi bir rı.'/' 
dınlık menbaı olurlar. Eğet lJıl 
pigmanUar güneş ziyasını talı ' 
lit edecek renklerden intihaP 1 

dilırse daha ıyi olacağı a.Şilı:M 
dır. Odaların tavanları ve dil · 
varlarınııı üst kısımları bu ııo; 
yalarla boyanırsa gündüzün ~\Y 
neş ışığı ile faal kılınan bu yiiS' 
!er geceleyın ışık verecekl"r 
dir. . 

Bu bW6Usta ikinci rakip ~ 
ester !eridir. Parçalanmış ~ et 
ya parçalarını yapıştmıı~-~ 
silis esterlerini znten ktıJ.bU1..1•- .• , ... 
Bu ester havaya maruz Jcıllıtl • 
<rilıKa dediğimiz sert ve dal'~ 
nılr.lı bır filim teşiril ederler~ 
lerôe kırılan tabakların pa,.- ~ 
rını l:ıu suretle birbirine yaP~ O' 

tınrız. Uzvi murckkebattatı 'ı~ 
ğu havaya d.a3amna.z. ııoJı.OtJI 
bun.lanıı. ~ı:nda gelir. rJ 
plastiklerin uzvü olınl}-ıı,ı>l~ 
kadar mukavnn kılınması jllf. 
kan dahiline girer~e bir çok' ı;e> 
!er meydana gelecektir. ;r 

Su her canlı hüceyrede et ~ 
rekkiptir. Sanayide su çolı: ~ 
hiındir. Çiinldi saf su rad)-ıı 

1 kadar nadir' bulunur. su~ 

ı 
hepsi münhal maddeleri il~ :;ıı 
dir. Suda münhal otııı~ı 
bazı sentetik reçinelerin ~u ~ 
ayon ve katyotılan ayırd';. 
g ö r ü 1 ü r. Bu halde ( 

1~ 
tir cı.Jilmiş) dediğimiz saf s.~) J 
bundan sonra ucuzca jStıb$'tl• 
mümkün olacaktır. Bu gtıterJI 
endüs.;ride ana rolü oynıyat' 
maJde elde etmııı oluyortıZ· 

(1) &yalara reıık verdi~ 
_tıe. __ _,~ 

Tıfo vak'aları pek aı~!' 
Son güulerde ~hriı:nizde o# 

vak':ıları göcüldüğüne &i~ 
yapılan neşriyat \i:zeritıC ııiJ 
belediyenin S2lilı.iyettnl' ıı'' 
rüknü izahat vererek tifo ~~ iııl 
!arının soy ay içinde Y~ Jtf' 
tane oldağtuın bunlar içlıl &Jif 
bal tedbU alıwlığını ııötl 
tir. 
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1 MA.CT 19"1 

Yazan : Eski Dahiliye Nazın Reşit Rey 

Sorel Abdülhamid'e " Kızıl Sultan ,, 
lakabını taktı. Gladston siyasi bir 

nutkunda "Büyük cani,, sıfatını verdi 1 

4-
HÜLASA kaç sene soı.ra bir kuı·ban bay-ı 

ramı sabahı Dolmabalıçe sara· 
tl4. sC'ne Abdülha1nit lkl'fıl.Yl·ld" b ·ı v_ mm muaycdc salonunda 1.e rı t 

~·Jllşnıı.ş c.ılan muh:H·rır bu hatua-
!arını anıatma(:a b~I.rken Ab- resmi ifa olunurken birdenbiıe 

oi ııö ı iıaray sallandı. Ortadaki koca 
d.lh. ;din l'.Meklerın en Y ~, avizeyı· tezyin eden büllirların 
belı.Ge<tıyor 

Am L'l A•bı gafil a•lwuıl•mak birbirine çarpıp dökülmesi ma
i·;.n her turlU tedbıı· ve ihtiyatı huf bir teııir husule getirdi. Sıı.
eldeıı bır;ıkm:unakta ve bahusus çağı öptükten sonra kenara çe
cn küı·uk bır jurnale buY"c ehem- kilip dizilmiş olan erkin ve ii
ıniyetler aUetine!'to ıdı. Du yü•- meraya havf ve teliş'müstevli 
den jurnal ilcriıı hem adedı, hem oldu. Bir takımları camları kı-1 
de hadleri oşu ve kendiwdcrınili:n rarak bahçeye atıldılar. Padi-

1 vak'a uydurn1a~a ~adılar. Boı· . 
•ah tahtından ayağa kalkıp ikı hu çok gcc, ın~h~n pauışah da an- 'jf 1 

llJTiı;tı Buna .-11ğmt·n cMaksudı- üç adım attıktan sonra geri gç -
ye hanı> i~n1ı uz.eri.ne uyııun diı- d~ yine tahtına oturdu. Biz ~8.
şürıılore ve <Murat haN ma-

1 
tipler tahtın arkasında, oldıı.,"11-

nosı çıkanlmok uzere Y•pılan muz yerde kalmıştık. Zel.7clel 
bir jurnal soı ayı alt üst eder. durdu. Paniğe· tutulmuş olan • 
Heyeti , . el ı v~ k~bıne d~;r. lar nadimen avdet ettiler. Fa -

Bundon oonr.• muharrir daha kat yerlerine gelemiyerek pa -
başka , .• yenı bı.r vok•ayı şoyle dişahın karşısında geniş fakatj 
anlatm•ktadır tereddüdlü bir kavis resmett~-

1 Bizzat ":ahit olduıılını bır vak'a Ier. O zaman hU.nk8.r ~ 1ycrlen
vaıdır ki o da c;az li rlcrl1'.!tht şey- nize" emrini verdi. Muayede 
hiru çok •evcn t.bJ:ı.Uıamıdin ° resmi tekrar başladı. Sa!abeti 

1 
co.-,,ıe acncde bir ikı Jcl>ı se!Am- h_ümayun takdire şayandı .. H~t: 
hk ro,ını fıimne çıktıgıru çeke- t.'ı Almanya imparatoru hır ıkı 
rniyenlerın burnst ak.kında ver-

gün sonra yazdığ1 tegrafta me-
3igi blr jurnaldır. 

Bu jurııold3 der. ha sellim ıc taneti seniycyi sena ediyor -
yapıldı ı takdirde z. lı şahaneye du. 
b;r •uikusd tertıp cdlld;ğl v~ :MuayeJe tekr:ı.r b ~ladıktan 
lıombolor kon'J ı yı=:, di, eonra hünkftr mü~ir !!.tem pa -
Serenceh-ey yoku~unda fa - şayı yanına çağırarak · uzunca 

ııat, arad:tki hali bir ,rs:ıdan el'>- emirler verdi. Pa.~a derhal mn-

'9 Sa\.cfa 3 
E;>o. S.1.l!AI! ·-~_._........,...,_,...,,_ ___ ,,___,,....--~'!'---~----~---ı~!!!!!"~ ____ _,,,, .. 

er 1 

Sabah!' 
~ FE SEFE ve EDEBiYAT ~1--
·=======================================-=====-

Estetik bahsında ( Sübjektivizim ) 

Şimdili'< 
-=:::Bu kadarf 

Çanta kapan 
çocuk 

Dünkü gazeteJc.rde 9iiyle bir.J. 
havadis vardı: ı 

"Ali aclıııda bir çocuk dün, 
Çarşıkapıda traıuvny ist.a~yo -

1 
ııwıda bekliyen Mediha adında. 1 bir genç kadının birdenbire ç~ 
tasını kapıp kaçarken yakalan-ı 
mış, adliyeye verilerek ikinci 
sulh ceza mahkemesi tarafm
dan on gün hapis cezasına mah-ı 
küm olmuş ve tevkif edilmiştir.,, 

Bu basit adliye haberi arka
sında büyük bir facia gizlenmiş 1 

bulunmaktadır. Bize bu satırlar, 1 

küçük Alinin bu işi niçin yaptı
ğını bildirmiyor. Ali c:ocuk aca
ba aç mı idi? Onu bu içe zaru-

1 
retten başka bir sebep mi sevk 
etmiştir? Bura lan meçhuldür.

1 
Ve Ali çocuğu hapse mahkil.m 
eden kanun, onu bu fena işe 
sevkeden amillerle meJJgul olma
mıııtır. 

Halbuki yaranın asıl lıaı/ı bu
radadır. Cemiyet bu yan.yı teş
his etmez, Ali çocuğu bu fena
lığa sevkeden amili bulup izale! 
etmezııe, on gün sonra hapisten 
oradaki profesyonel soyguncu
lardan milkenımcl surette derıı 
almış olarak çıkacak olan Ali 
çocuk bu işi yine yapacaktır. 

Yalnız bu defa işi daha kurnaz- 1 
lı kla çevireceğinden belki de 
polis kendisİ'.li ya"-alıyamıya-1 
caktır. Neticede Ali çocuk ce
miyet tar:ıfından tamamile kay
bedilmiş olacak ve bu gibi zapı
ta vak'alan tekerrür edip dura
caktır. Bu i~le esaslı surette 
meşgul olunacak zaman artık 
gelmi~tir. 

A. C. SARAÇOCLU 

ak idesin den doğan m es' e l ele r 
. it YA ZA N : 

Bu prensip esasen pek dogru 1 . 
olma~~a berabe~ ~k d~r; bir ı f} L Q z Q f 
çok şıır nevılerıru harıçte bıra-

kıyor, ve güzel san'atların her 1 RIZA TEVFiK 
şubesinde, her kısmında vücu- ~ 
de getirilmiş olan emsalsiz şah
eserl~re tatbik olunursa doğnı 1 
görünmüyor. Kolaylık olsun di
ye, ben, evvela şürden misaller 
getireceğim; sonra güzel san'at
larm hep&:nrl n misal getirebili
riz. 

- 3 -

etmem! Kim nedenle desin! .• 
Şimdi, -ancak pek az bir kıs

mını zikredebildiğim- bu büyük 
ve meşhur adamları, (subjek -
tivizm prensibine dayanıı.rak!) 

artist saymıyacak mıyız? ... Say 
mazsak, yalnız kilstahlık değil, 
pek büyük bir haksızlık, hatta 
affolunmaz bir günalı irtikab et 
m.iş oluruz. Bu iddianın daha 
çok su götürür yeri var. Onun 1 
için gelecek makalede daha bir 
ax izahat ile bahse devam ve 1 

güzel misallerle sözlerimi teyid 
edeceğim. 

Cünye 
Dr. Rt.m '1'6'1 fik 

Bilirsiniz kı şiirin tüdlisii vnr 
du·: Aşıkane lirik şiirlerden ma- 1 
ada (diıs.tan epop&ı), (clram; I 
yani, trajedi ve komedi) var; 
sonra (tamiri _ pittor~ue) ~i-I 
irler var ki, fırçaya bedel, ka -
lemle tablo yapmak hüneridir; 
daha sonra (ııarratif - tahkiye) 
yani, nazını lisaniyle tek bir 
{vakia) yı hik:iye etmcl< hüne
ri var. Dasitan olarak, eski Yu -
nanlı (Oınircs) un (tliful.a) ile 
(Odisea) sı, lranın milli şairi 1 

mesi, ve (Dante) nin cennetle 
cehennem halini ve halkını tas
vir ve hikAye etmesi gibi. Onun 
için bu eserler tamamen ( iınper 
ı;onnel - gayri şahsi) dir. Şckiıı
pir de öyle!.. Ne miza~ta, ne his 
te, ne fikirde bir adam olduğu
nu eserlerinden istidlal edip an
lamak mümkün değildir. Halbu
ki bunların hepsinin de (uslu bu 
beyan) itibariyle bariz bir şah- -----====-----! 
siyeti olduktan başka, eeerleri
nin bazı parçaları da lirizmin 
en ulvi, en asil nümunelerinden 
sayılır. Bizim gönüllU şairiıxıiıı 

Fuzulinin (Leyla ve Mecnun) u 
da bir hazin dasitandır. Ve 1r.ı.n 

(Firdevsi) nin (Şahnamesi) gi- da ondan evvel yazılmış olan 
bi. Dram ve trajedi olaı-ak, eski eıns:ı.li gibi (narıatif tahkiye) 
Ywrnn üstadları (Eschyle ~ sınıfından olan eserlerdendir. 
Eshilos), {Sofoklis), (Evripi - Ve aslı faslı ı;ıüpheli olan bu 
dis) ve son devri medeniyet bü- hikayenin çok lirik bir üslup 
yük şnirlet"inden (Schakspeare - Ü7.ere yazılmış olduğu herkesçe ı 
Şekispir), (Corneille - Komey), müsellemdir; fukat Fu.zzulinin 
(P..acine - Rasin) gibi; komedi 1 
va.zanlardan, e.sl<i Yunanlı (A-

asıl kendi hissiyatını if,a eden 
cihet hikft ve los.uu değil, Leyli 
ve '.Mecnun namına söyleyip hi
kaye arasına sıkıştırdığı gazel
lerdir. (Narratif) şiirlere misal 

izmi te bir 
cinayet 

lzmtt (Hususi) - l.zmıtin 

DurnıWJ köyünde Mustafa ismin ı 
de bir adam ötedcnberi aralann

1 da kin ve husumet bnlunıın Ha-ı 
!il oğlu Melmıcdi ormanda yal
nız bulmuş ve bıçağını çekerek 
zavııllı adamı 13 yerinden vurup' 
öldürmüştür. Katil suı;ıınu ti
rnf etmiş ve tmıkıf olunrüuş< ur. 

Amerika İngiltereye 
niçin yardım ed;yor ? 
Alınan dostlarımız, Amerika

nuı İngiltereye yardımı s~Uaş
tıkça ve tehlikeli bir ~kil alıııa
ğa başladıkça mazlüm bir ~ehr0 
takınmakta ve Aıneıikaya karşı 
daima dostane temayüller b<>~
lediltledni, Amerikaya zaı ar 
vermeyi hat.ır ve havali ıind 'tı 
geçirnİediklerini söyleyip dur -
maktadırlar. Bu ,·aziyet k&.r.jl
ı;ında, acaba AmPı,k;dılar la 
beliren bir istilaya mıuı.ız imi· 
mak korkusu h:ıkikalcıı ı.,, tıır 
hayal midir? '.""u.:ıli ;{uyri ·f ) 0 l· 

ri insanın ::ıkhna gvHyo1. 
Hayır! Eger lngi\terP btı 

harpte yenilec1:k olursa hak ka
ten Amerika ıla mahvol ı . ·• 
roahkiımdur. Bütün \vııı1·a \ 
Afrika}~' h:lkim bir Alu:..ıny.L 
tasavvur edelim. Ih Almany:ı 
lngıltere adalarını ıl:ı zapt..ımııı 
ve kendi mihveri etrafında Ytiz
lerce milyon nüfusluk nıu,;zz.ım 
bir hegemonya kurınu~lur .. Ja
ponyada mutt.:Ciki o! '·ı'ct :m 
onı-a Amerika lıu iki nıun;.z ır-ı 

kuvvetin arasında çemlı •ı 'cc
m.iş bir b.a!de kalacaktır. Al· 
manya o zaman db,·t,., elıne g -
çen bu müst<"Sr:a fırsattan i tı 
fade etmesini bikcı:1 l ı. • ·ırm 
bu i.~e b,ı~l"mliJ ı;.ı en g ·ç ı. ·ı • 
haleleri aıımış olduh'1l lıir vazi
yetle programını yanm bırak -
sın? Niçin cihan h'.\kimiydını 
uhdc.;ine ~bcJiwn mal etme
sin? Bunu yapıİıamıı.k tn büyük 
ser,emliktir. Ye Almıııı devlet 
adamlan bu fıı"Hııtı k"~ırauk 
lrodar b•ıd:Uıı değili ı .ıiı. 

tı dl 

yı, Şazlı ılergahın:n !:arşırına aycde salonundan rıkıp gitti. 
Yerleşmiş olan Elıtilhuıla Ş y!ı ff'rashn bıttikten sonra henü:r Macar. Yugoslav 
Zaririn b,·hn.-dar oldnğu hu iltı- Dolnıab h~e sarııymd:m ayrıl -

ristofanis) ve daha vüzlcrce em 
sa.linin bütün iı.lemee meşhur o
lan eserleri en yüksek şaheser
lerdir; halbuki bu müstesna e
serleri yazanlar, biç kendi hissi
yatını tasvir etmemişler, yalnız 
hak.iki olsun hayali ol.sun bir 
çok kalıramaııların ve meşhur 

adamların manevi portrelerini 
tasvir etın işler; bu eserlerde gü
rül en hiiner (seciye taı,'Vi.ri 

pcinture de c~rct.ere) nde, ha
rikul8.de bir nıuvııffakiyettir.Bu 
eserlerin ba.~ısında asıl mevzu 

1 
es:ı.tirdir, masaldır. o:n;ro;ı ve 
Firdevsuıin (devler) le kahra -
manların muharebesini naklet -

olmak ilzcre küçük mrnzum hi
kayelerden, Fikret merhumun 
(Kam.isi Yusuf) unvanlı bir gii-

Ay&1kkabı mııısalesi 

Fiyat mıirskabe bürosu, a
yakkabı fiyatlarının yük'*'lme
sinde mühim tesiri bulunduğu 

lddh edil~n deri meselesini hal

lctmeğc karar vemıiştır Bu 

Binaenaleyh evwla 
tazyikten işe piıişecektc 
ro~rikan sana}iinin bütiln ihr 
c:ıt kapılarını kapayacak.1 iu· 
Birleşik .Amerika cihımın en 
büyiik mübadele ,.aran ın m -
lcketidir. lhracat yapmıı; " lıir 
Amerika, ha\'Mı !rru;nıış br ba
lon !!"ibi sönmeğc mahküm l:ı
c<ıkt~r. Bunun netice .inde do• '' 
cak mu8.7.Z3m !klmadt buhran 
memlekette ) er, yer ihtill!kr 
dogu•·acak, hele Cenubi Amerı
ka milletleri pek çabuk nıı.zile· 
şerek Alınanyaıun iu:.ıresiae ;{C 

çeecklerdir. Bunu da Amerikaıı 
kıtaeırun üç cihetten hada:> a 
cak istilası otomatik olanık t.ı 
kip edecektir. Netke•k yalruz 
basına kalacak olan AmerıkR ıJ ı 
Almanvanın arzularına ınkıv·ıı 
etme"ıi mecbur olaraktır. 

fatı seıı!yeye aleni h el cd~r- mRd:ın ba11a yazdırılan bir ira·h• dotluğu 
ili. Kendisinin maz.lıaı olamadı. tezkeresinde de "sarayda hasıl Budapoşte, 28 (a.a.) _ Yu- ' maksat ile büro memurları, dün-, 
ğı ~reften onun ela mahrum kal olan r,arsıntının Zeytinburnıın • goslav hariciye nazırı B. Cin -
nııwı için tertip ettığı bu yalaı:_ı- ddki barut b.av,uılarından bazı - car_ Marko\'iç, gazetecilere yap 
cı curnalı, hariciye nczaretııırı~ bnnın infilftkı c ·ri olması mel- tJğı beyanatta, Macar - Yugos- 1 

bilmem n<" ble muvazzaf ve her huz ve bu infil.:ıkın nıuayedel lav dostluk muahedesinin "iki 
halde kcndısin~ mfüıtei!ip "ays resnıi zamanına tesadüfü F,aya- memleket arasındaki iyi kom -
efendi i~minde bir sel'S('ri levıııı· d"kl ld - <lruı tal h"k tı şuluk münasebetleri için mühim ten \•asıuosivle Biikreşe gönde- nı 1 :at 0 ugun ' ı 11 

\ 

zel manzumesi vardır ki ·bu hil-
nerver şairin hemen her manzu
mesinde olduğu gibi- üsliıbn ifa ı 
denin ııon derecede temiz, ku -

sursuz ve pürilı:süz olması ile 
mümtazdır; lakin Fikretin ne se 
civede bir adam olduğı.ınu bu hi 
ktıyeden anlamak mümklin de • 
ğildir. Çünkü bu manzumede 
kendi hissiyatına dair bir ı;;ah-

den itibaren deri ticaretha .~ • 
k:rinin ana deftel'leı'ini kontrolo 
ba.ııl.ı.mıştır. 

Sanayi Birliğine ·aydo
lunan yeni tirma!ar r~~k orEda.ıİ takdimine sefareti oercıı. ve anıika icr:ı.siyle netic~- bir vcı;il;a,, teşkil ettiğini söy

llıecbur cttığini ve bu dolanı • , sinin sarihan bildirilmetii,. emre- !emiştir. B. Cinca.r - Markoviç, 
~Glı yc>lu ihtiyar etmesındeki diliyordu. iki milletin hissiyatı ve iki mem 
kuırcth tasni ettiği curnalın f:onra günler"e bu işle uğ • leketin menfaatleri ile hem-
ll'lcvri<iiai ihfa ile sıhhatini ve ı raşıldı. Anlaşılıyordu ki zelze- ahenk bir surette, Macar ma- siyet şeromesi bile duy:ılmaa;. 

A vrııpadaki harp 'll.Zlyetıne 

r'lğnıen 1911 senesı z;ı.rfında 

İstanbul Ticaret ve Sanayi O
dasına 137 firma yeniden kayd

edilnıiştır. Bu bir ay 7..arfında 
kayıtları yapılan 137 firmanın 
4.6 sı kredi miie;;ı·eııcl<:ri 36 BI 

ise şirketlerdir. 

ı::tı:azcJnn sal!miyctini padi,ah leyi ınüteakıp herkes gibi padi- kamlarmın kar9ılıklı yaklıı.şın:ı. -------..... ---~~ 
' - h il t hh · -~ k · · b" ı· -· · k ref k t· dek" .~ Ma Bununla beraber hnıı yerleri o 

~erika şüphesiz ki ıunl.u ı 
ç"k iyi göriiyor ve anlı~ r .iş. 
te lrıgiltereye karşı gö t ı en 
büyük sempatinin Ye y ' lım 

llaza•ında giıya ispat dmck "'"e f;t'. a eva u." <-uerc yerın - ve ış ır ıgı sıyasetini ne den'<'e gere u a. ın ı zeva.... -
Une mf·. ~it bulundıılhınu b.nle nen fırlamıştı. Fakat vahimesi samimiyetle tatbik ettiğini şah- caristancla gusterileıı hiisni\ ka- kadar rikkatli, o k.ı.dı;.r (doku -
Vakıf olııııl:ınn hepci tcrhal ım- 1 derhal uyannuş, kendisine "0- sen müşahede eylemiş olduğunu buliin Yugoslavyada derin bir naklı - patr.€que) dir ki, ben 
lildJıe~; pacLsahın ıh 1)11 meyan- tur, kımıldama; bu sun'i zelze- bildirmiştir. Yugoslav hariciye tesir bırakmaktan hali kalını o manzumeyi, en güzel lirik şi-
d:ı- bulunduğuna ın·,nmak !sle; leden maksat G<!ni tatından nazın, nihayet, gerek kendisine yacağını keydeylemiştir. irlcrden saymakta hiç tre<ldild 
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riın. I.ılkin teUild,inin mahıy"tı u~ğ kaçırıp y rine fır;;at kol- ~~iG~~~-~-R~~~~~;~-~~-~~iiiij~~~~-jiMjiılı~-;.~~~~~~~~~R~~~i.ii:~~~~~;Gi~~iijiji~~~~~~~~a~~ 
ile ol ursa olsun. her şeye ra ': • \ayan veliahdı oturtmak ve hal°'~ 
llıen Ebülhııdanın m '1.ks:ıdı ha- kı hemen ona biat ettirnıek •. 
ıııı oh.hı. tir" demişti. Sonra günlerce ve-

l'it.ıhet rlaircsı müııhamran saitı mulıtelıfc ile bu vehmi te
l'esıni makamlarla muhabere «>
der !"l'snıi bir daire idi; curnıı.1- yit ede<:ek de!Ail arandı; fakat 
ler ve cıırnalcilcrle alftk sı yok- bulunamadı. İnsan böyle şeyler 
lıı. (';.maller bu semte ancak dilşilnebilmek içın valıime dima
~na <i • iradei e:cniye tebliği hı;-- ğın kuvvei temyiziyesini kii.mi
lınde s lıud böyle fevkalade bır lun aka..-nete düşümıilş olmak 
ı·ezıı e ağrardı. O sebeple ~ 1:1-run gelir ki b'..Ula iımiy:ıııe t-'
C\ırnacılcriıı mcharetlerme mı- biriyle delilik derler. ı 
hr ol;ıcak başlr.a numune1er ar-. Bu itibarla Sultan Hamid bel-
t.eıl.<! ıyorum. Yalnız padişah ki deliydi; ancak hayatına vo

1 ~ki \"ehmiıı kendi kendine itı- ya tahtına ta.a.rruz mesek-i mev
ıra ettiği iki val:ıayı naklede- zuıı bahsolduğu zanıaıı akıl ve 
~eğim: mantık haricine çıkar, ı:hvali sa-

1310 temmm:unda İstanbul- ırede sıhhatı tefekkürünü, hilın 
~ büyükçe bir zelzele vukutul- ve itidalini, haysiyet ve vekarı
llıu~. bir havli meb:ı.nide ı h-1 nı ınuhaf:ı.::a eMrdi. Alul ve man 
~tıl':<' peyda ·etmiş. nüfusça da tık haricine ı;ıktığı, yani en bii
~~·ıata sebc'p olmuştu. Zdzele ylik vehim buhranlarına. tutul
.;llacd.ıgi nnda hemen herkes d 
;.;'~de bulundugi!u binadan dı _ duğu zanıan bile hiddet ve ~i -
·""' deti katil ve idan1 derecesine 
~- kae.mı tı. Biz de daireden k d E' - 00·,,ıe !saydı 
-ah~cyr· fırlamıştık. Yani zel- çı ma 1• .ger , 0 · 
~! o vehme kurban olacaklar ta -
lt e!İ .lıer}resin hissctt!~ na - dııd edilemiyecek hadde gelcbi
~h11ı ınkar bir rnkı:ı. ıcli. Hat: lirdi. 
Ilı aeccudedbaşı . tv..et efendı Velev cinneti vahidcyle vlsun 
~· erhumun ifadesıne ı;öre zatı 
."hane de zemin katındaki oda- mhha.ti dinıağiycsi muht.d olan 
•1111 b h t bir :ıdamın tahtı saltanatta bu
~ n pençeres!n~cn a _çeye a - lunnıası caiz midir? Su:ı.line 
b.ını.ştı. Buııa ı-.ıgmen haili.sedenl 
h't tki gün sonra, ne sebeple menfi cevap verenleri muah.ı -
ı,.llıııiYorum. pad" h bir vehme' ze edemem. Ve bu cinnet tarzı 
\~~aaı1 hareketi arzı in.kAr .. et~ı · hükümetin makul bir surete if
t:ı. UUJ:!ıJan bahsetmek cu:uın reğına çalışmayı- hattiı bir ih· 
~ld_ı. Nitekım babıserasen11ın tilal tarikiyle de olsa- ciddi, "'3· 
iıı ırı lüzumun<l:ı ısrar eden mimi ve hü.snii niyete makrun 
b ~'lt dairesi reisi .i\bid paa olı:nak ı;artiyle mazur görürüm. 
ı(. ıııasum cürmünden clo:Uyı .Liikin p:ı.W,,ah aleyhinde ba.;:.ı 

i. leıııc :uncte mem~ <::dil : ecnebilerin, bilhassa Ermmı 
Vıı >'ıUı:at biraz sonra cıdJı ehli 1 mi.ıfsitlerinin tertip ve neı;rütik 
f~ !turtan mJrekkcp bir koınis-ı ıeri, 1Uilıat ve Terakki mille -
' ti\ °'-:U-iı.etiyle camiler, saray· şebbislerinin de kendilerine ma.
lliıı'· de,vıet dl!vairi ve kışlalar nevi silah hazırlamak içtl, fa • 
~ 1 

hul·ük binalar mükcmme- kat cehil ve gafletle teyidine 
~l_eftiş ve tamir olundu. çalıştıkları ekiz•p ve müfteriya-

~~~ilıı şehzade ve sullanlarl&ı tı hakiki delilleri red ve cerh et
~ltiın~lıde nrnl~ber olan. dev:et meı;i ele Türklük ııanma \'e 
~~ ıç.ın ıhti!,aç halınde el- Türklük vicdanıa mUtehattım bir 
hı, ak lıY.cı-e rnaınetgahlanna, if bilirim ı 
'lıı<l ~ ahşııp birer daire inşa e- vuı e · ••• 

Sırplar ve Yunanlılar, F..dirn&- •• derhal ':ıir harbe ııt.bei:1yet 
nin dilşüriilememcsi yüzündeıı 1I1>.'!1in<h1 korkuyordu. 
harbin U?.un sürdüğlinü iddia biz henüz kentli ıne ynr .ıın 
ederek evvelce teluuTür etmi3 decek vaziyete gelmeden Y ıı -
olan muahede ahldinunda 00. nanistanın. tehlıker dii . an 
ğişilik yapmayı temine çalış - en korkuvordu. 
t!l:ır. O sırada zaptettikleri • Bwılardan ba."ka. l~ei!yaııı ı 
bütün toprııkıarı eııeıin<le tu.. l ( y E N İ S A B A H ) iN B 0 y Ü K S İ y A S l T E F R İ K A S 1 ., canıııı sıkaca<tı muı-t. .. ı (•1 -
tuyorlardı. Bulgarlar cebrü şld- duğu için Yıuıanistaıı ts nn -
dctle kendi paylanndan bir •---------------------------------------• bula kn.rşı bir hn.r>kete ger :ıe 
kısmını terke da.vet olundular. y•• k• • •ıt B 1 1 sini teşvik etm.k ı•kmiyor · 
1 mci Balkan hezımeti Uf ıye - 1ng1 ere ve a 11'.~ı;a n ..,.. ı1ıı. Nihayet. sadrazam'a ve ts

tanbulclaki hitoratlık tanfta· 
Bulgarlar, Yunanlılara ve Sırp n parti ile rukı ve samimi mü-

lıı.ra hücum etiller vekendilerır Cavit Beyla muh~bııırelerim. - TUrk harp gemilerini mllaadıneml ... in nasebetıer tesis eden ı;efir dı 
ne adetçe fail< olan bu iki dev- Mallat Rulhu kurtarabilec<- · ;.,, 
leti:ı. orduları tarafından mağ- tesirleri. - Göban ve Breslav•ın TUrkiyeye terki. - TUrk • Alman gizll de ümit ediyoniu. 
liıp edildiler. Son derece zayıf- muahedeal . Türkiye ile harp . - Çanakkalenin bombardımanı Şüphe yok ki ecfirımi.:in ! ;n·- } 
ladıklıı.n, inh.izam haline gel - ret ve lıimm 'i pek ,ı!iyüktü. 
dikleri bir mrada, bu lıarb~ iır büyük devletlerin Türklere E- Va zan . inceden inceye hıı.zırlanmuı bır Zatm harbin b::ı ·m!a ~- a \ _ 
tirak etnıiyerek oı-dulurı sapa- dirneye girmelerine karşı dll.l" ~ • iıl plana sahipti. Bunu biliyor - Rusya ile birlil<t.e, Tür ,iye. , 
sağlnm durıı.n Roı.ıanyalılar dultlannı fakat bu emri yeri - duk. bitaraf kaldı!h ta.kdirde Ti'. k 
tarafından arkadan hücuma ma· ne getirmek için en küçük bir oa. rç •. • Tiirkiyenin ne olursa olsun. " .. . 
ruz kaldılar. Ayni zamanda hareketten bile çekindiltlerinı bize karııı harbe gireceğini tah- ımpar~torlu~wı ı:!.':'lk! t.ır' 
Tiirkler Trakya.da ilerlemeye Bulgarlar gönnUşlerdi. Yalıuz min ediyordum. Güben ve Brea- Yt;t'':' t-'Ulh.lıut eltıg~.ızı bıld:r 
koyuldular ve Enver paşanın Sclaniğin değil, Kavalarun da 41 lav hiidis..,sinddti tavır ve ha- mıııfık .. B-Jyl.· çok d!"".$t b;• 
kumandası altında. Edirneyi da Yunanlıların eline geçtiğini . . reketi Jıasnıane niyetlerinin a- teklıfimıE d' '·ardı .. Kabınc?m 
istlrdad Pttilcr. görmüşlerdi. Büyük ekseriyeti . Veııızelos, bu taktime çıkça izharı malıiyetinde idi. karanna ben ·~ .. tırak .. ettım 

Böylece ikinci Balkan har- Bulgarlar tarafında olan ve bılhassa Yunan meııfaatlen •• Bu iki g~minın Almanların elin Faknt ben m buyuk hır ŞUJ•'ıeı.ı 
bi srnıunda Bulgaristan, valruz Türklerden yeni alınan havali- nın ayrı~yacak_ bır ~urette bağ de olarak Marmara denir.inde vardı. 
Türklerden :ı.lınau topraklar - nin -daha korkunç bir boyun - ~ hultı_?-dugu lngıltercye yaptı- bulunuşu 1stanbuldaki bitaraf Bir konf deras on 
dan mahrum edilmekle kalma- duruğa- Sırp ve Yunan boyun- gmı ılave e<lıyordu. Y~~ kuv- !ık temayülleri irnerine kat'i 
mış, (Tiirklerin elinden alınan duruğuna geçtiğini görmilş • vetlen son ~c·ı·ec~ zayı~ ıdı. Ve- bir t.ıı.zyik hnbul. getiriyord •. i.imidi 
topraklar tamamile Sırplar ve !erdi. nızelosa. gorc 2..,0 hın kadar Eğer Tiirkiyenın h"kiki bi-
Yunanlılar arasında taksim İşte Bui~ar ordusu bu şera- orrlu~u ve donanma cfı:afü, var- taraflığını temin edcmiyecek Hariciye rnü~te!ıarının l9 
olwınıuştu.) Fakat Bulgaıis - itte -Kral Ferdinandın bir sö- dı. Ve lımanla_r~ b:ızı rn~~,ade- olurnak B~Jkanlanıı lııristiyan vıbi ile FU mektubumu Th•Ik 
tan kendi toprağından, Dob- zünde dediği gibi- bayraklarını ler tem!n ed bılırdı. H nuz va· devletlerin; bizim tarafa ccl • !arda bir propagıın-1 ·va: 
rucadan d.a. mahrum edilmiş, kapıyarak dana iyi giınıeri bek· ziyeti~ son derece kararsız bu- bctmenıiz 1 zımdı. Acaba Sır- ne c.ıkan mösvo • 'N'l llux n 
burasını da Romenler almıştı. !emek üzere geri çekilmişti. lundu.,'lı, halt& F_ransa.da esas- bitit:lll, Bulgaristan, Yw,aııis- ver:1im. 

Tii~klerin ihracı sırasında bu Kral ve cesur köylü orJusu lı hı;_ ~ıı~areb.;nııı cereyan et· tan ve Romanyadan müteşck _ 
harpte, bir taraftan Yunanlı· ile işte bu muharip ve kuvvet- pıcd:gı. hır sıı:ada vapılan bu kil biı· Balkan konfcdcraı;yonu 
!ar ve f:ırplar, diğer taraftan li Bulgaristan W.bammüi edi- tes~ırk~r .. t~~.tıme bana pek vücudc getiremez mi idik? 
Bulgarlar arasında irtikap edi- lemiyecek bir adalctı;iz!il: telnk· cazıp gorun u. j t b 1 t d R 
len müthiş ınezalım ve itisaf ki ettiği vaziyette idi ve dünya Hiç şilphe yok ki Tiırkiyeyi • an u a · arruz il us-
kandan nehirler akmıqtır. harbinin başında HJH ve 1915 dÜ§lnanlannuz ad"L"' ilitvc yadan çekinİ/Orduk ••• 

O devirde Bulgarların ugra- ııeneleriııde Balkanlardakı ha- etmek büyük bir tehiık .. yi gö • 
dığı derin ümitsizliği ve yeisi kim kan~at ve amiller bu mPr - zc almak dum<-kt,. Fakat bu- NP olursn. olsun, bu •azıyet
sanınz hiç bir millet idrak E"t • kezde idı. . na mukabıl Ynrnır. orausu vo t<'. yani böyle iki iskemlenin 
mcıniştir. Blltün fedakarlık - Yunanistan ve Venizelos do a ası du mühim İlmil!er- arasına oturmuş gibı kalam;ız
l:\n v1> ku~banlan booa gitnıış- ----------·--- di. Ak,lenizdeki lr..giliz fılosu ılık. 
mişti. Bütün zaferlerinin ce - 19 ağustos 1014 el<? \i<,!Illze- ile Yı .l-" fılos • •ı ·c dl'naıı- Ifariciye razırı Sır Edvard 

31 ağu to~ 1 H 
Balkan d~YI''' r·ı. '.\ n1ü •ak· 

b--1 menf<ı"I ri ıb 1 r~k 
ır.ilştrrek ha.:ekc -CI" '!011 le -
rece chemmıyetı haizdir 

"Şimdi ta l zamal'ıd:r Ba 
k:ın milletlerine n d olan t .ıp -
ı-aklarc'.an bir bsnu Avustury 
nın işali altındııd.ır. Bu top • 
rnklann iadedııı , t~mck ıı -
retiyledir ki, bütıin bu m · · t
ler h.'lklı c>lıın milii talep' rı \ıııı\ fJ mek ki :-eızcıeniu ~

lııt;ııı ık edılmı., tekerrUıil 
~ttı aJiııe karşı toobırlcr alın • 
lıi · Lakin bu :zclz;.:le babsi· 
~en'i, idrnk.i miiskUl bir hik 

meresi rakiplerinin bilyünıesi· Jos, Yunan başvck;Ji olarak, kral masının ışbirııg ~apma.\>I Ça- Grey, uzun mü!"hazalardan son
ne yaraml!;!tı. Hiç bir 7.aınan Kost.ıı.ntinin muvafakati ile -bu nakkaledcn ı;clccek tehlikek· ra mösyö Venizelooım teltl Cine 

~ultan Haınidı e -veJa katli 1 tahrik eımetlikleri halde ark.ı- garip bir keyfiyettir- ıtil"f dev- ri önlemek husu ·u-ı<la. pek ala tcırayül göeterilnıesini tıı.v,ıiye 
nufusa ı:ıcldeti inhimak ile itham dan Romanya tarafından bıçak- ıeu~rı ıı 7A!Ylan isterlerse Yu- olurdu. o mrada Gelibolu ya- <>ttl Hiç şilphe yok ki, bazı mv· 

ve ıhtiyııçlannı temin c<lebl' ·r 
!er.Bu topraklan gc ·i •.., ıı 

B:ılkıın devleti rinin,., nql • 

~'nU~tti. 
lci vaıaa yine :ckcle.:len 
!ar Evvelk. z zeled<ııı bir 

ettiler. Bu iftiranın Lrmcnilt'r-' landıkla.nm görmüşlerdi. Bunıı nan deniz ve kara kuvvetle i- nmad:ı .. ında pek ıız Türk kuv· VC'tli d<''illPrle karşılaı;ıtığı için 
den sonra muhteri ve na.~iri 1 b.Al.2. da. hissediyorlar. nin .-mirlerinde olduğunu bıl- vcti v rdı Ve Yuıı~n erkanı Yunani•tania ittifakın 'l'ilrkiye 
Franıu mifrerrihi Sorel ile ln-ı İngiltere başta olmak lizere dinli. harbiye~! buranın rapb için ılc, hatta belki Bulgaristsnla 
gilizlerin Whigs fırkası lideri ~!ı!lll.,i;.~~~~~~~~~~~:::-::~~~~ldl~~""ıı::;~~~~~6~;:::::;.:;::~~~~~(~tti~~~~~~~~~~~~~:ııılldllt'S:::ii~S<:ıı~>;;.<::r;~. GladJıtonduJ' ıf. 

mümkiin değildir. 
(Arkası t<:r) 



il _,_ __ _ 
, 
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l'ZAN:M.S Ml 

- Sonra koruı§lllUZ. 1 
• lliimiu, gözleri dclnıµıı, gırt- ı 

~I dİ!b'iiınlcn.'lli Qzı:ıbı, ~ril
IUŞ clu yordu, giyhı<lL Cüblıc
.liJıi sırtına g;~~ird . Kavııu'ıınu 
lıa{;ına taktı. A!ak.eadı, mollalar-
1a bcI aber sıvışıp gioııckti. 

Fakat, lnb:ı.sı bekliyordu. 
MilırJn ka~k istiyordı~. Hirj 

ııırasr·ıa gr: · li, babası baı;ktıla
riy le lfı.fa. dıılmı;ıl.l, kı,,-pet.iıı • o· 
muzw:ı~ vurup küı;lik mollala • 

;.r,~d:ın myrılıp gitti. 
M ilnnnin babus.ı sor yordu: 
- Münıhı nere .... ? 
Gcı:ı kalmış ol= molhıhır ce· 
pvedir .• 
- Gitti, .. 
- Nereye gıttı 
- Rilırn:yiz bcybaiıa! .• 

80--
ııafir oldu. Bu. İ)ll.Jl, pehliv::uılaı· 

haru ve kahvesi idi. Mak:ıad et
rafını ko!Ja.mak, nerede gı.ireıı 

varsa o tara.fa gitmekti. 
Uiiminin babası medreseye 1< • 

dar gitti. Fakat Müminin mü -
derris efendiyo yazdığı mek • 
tuptaıı ba.şka. bir haber ıı.laıııa • 
dı. 

Baba, ııızlaruyordu. Oğluuun 

hayab lıerb!ld ulmuştu. Pehli • 
vanlığa aşkı do!ayısiyle biislıil • 
tün ortadan yok olacaktı. Sefa.. 
Jete düşcktie. 

Miimin EdUılede firen Tekir
dağında bir düğün güreşi olaca
ğıru haber aldı. Bu güreş bir ay 
sonııı. olacaktı. 

Molla, Edirn<ıden kalktı, Deli
ornı.-ına gitmekten vazgeçmi~ti. 
Tekirdağ g~ne gidip l>E'ş on 

Yok, onıı <fa alınJP ~ - para kurtarmak Iıi.mndı. 
~r g_itmi~... dediler. lfn kısbetiru omuzun vur· 

- Hana gi iıı! .• 
B Jıı:ıiyoı '112.. 

Kıs ti burada. ırıı? 

Adımıcaı';ıı:. mıahl, he canlı clu. Kanıdan yola diizüldil. Köy 
bir ta; '1l'la. söylcııc ııiiylcnı ka- köy yürüyerek ve beııleneı-ek 're 
iaba!ığa karı~ıp §<)İır <l• .?ru yü· kirdağıııa fl':'le<ıekti 
t"Üdü. Hana gidiyordU: 

lıl.•imin, Vize; Eabaeııld, Mal· 

liı m~dresc eUıı0 ı vardı Ba • 
§Uıda s,1rıuı, ~ · .Jl' cüblx.. 

varu. 
Moııc, aıı·brıılc bl• kı~bct zcıı- ı 

bili r '.iM gdll)işt!. Molla cüb
beni irind keyboluyordu. J ö~ 
ağaları mcrh;ıbılıd" n sonra, ona 
sorınu~lar<lı: 

- Hoca cfer..tli, n o, ceıre rw I 
geWin? 

• IÜI)W), ceva.p vennek.te müş
kilıiı çektni3tı, 1. ı:ı. tuhafı Ra - • 
mazıııı yakındı. üç aylar i. inde 
bull!• uluyordu. KoyliUer Müınir / 
ııi ç lı C"ol:\ Qll • lcr-Ji. 

Mi' sorduğıuıa 

1 
aykıı'ı l.ıir cexııp : 

- Daj:.iıı. ne va.kıt ağalar. 
Dl!l ince ış ıştı. De -

ın1:k sofl.i). pcldiva.ııclı. Köyliil , 
ce ·ap veıdilcr: 

- Bu hait· ... - ..... 
- D<.it';u nıi. 

soft:ı.?. 

- Eh.. 
- Bizim ço.;uklıı.ı· ya.ın::uıilir .. 

De:;tey.i kim:ı<'ye vı:.."IUCZler .• 
- Çok gii.zel!.. 
- Senin ismi n ?. 

., 

~5 yıl ö~ca Sa ani 
cephesi 
(Ba• tarafı 1 inri de) 

Aıwda ısr1:1 · euıusor. l-Iatt<l, 
Lcıı, 11. resıın mahfWeri BııJ:gc.· 
risUW. ist" ıı,rı i i A aı.ı Wı:w· 
lık!arının tomuml 1nd.ığ ı öğ"cn 
miş~ iı·. 

DALDAN DALA· -
J 

a er a •o 
Alman kayna!•l:ı.rı i~ , Iln!-

g • isti.la;,:ın•n nslil. dilşünillmc - Art.ıit ydi~i~ B' <la· ır-=---------, sa hır giiı. çdm · · ·,, in ı ·• 
di!;"ir.i \ e tugilizlcrin yeni bir ha i ·en:eı< epc.yce. ;ı; yaca • ı Y ZAN : l lıerıfin kahrını ..• 
:" liııik cephesi kc.rnıak iet>?-1 ğız.. R 

1
. LE 1 - Do· :u ka ~ do< u. J-11. 

diklerini iddıa. yorln:-. Nil or- _ Ben mi »0mlay~eaı;. 1 • :Ş t ;ı: pacaksın, •. h~ 1 df, 
dusu:ıun §iradi .. ı;tık serbest _ 

Değil b&yle bir ufak ı;· ·c; tiı· kora bulurmı J.~hır. li Jr. bll bulunan hilyük bir l;.ı mı Girit j 
a,ı!asında topl:ııımı" lııgi!izi 1 kaç biiyük daha. iı;se g e ıık~':lm <la hal .. I 'c r/l il" 

Egede yeui hava ü<lf:ri vücıtd<. zomla.ou•.Jll aınnı:ı.; gclo-e; liLl i f>11mhın ki tıvlit ~i; ın- na ouları ılti • n vı·cl he. ~n:o-
:;ctimı'"leı: vo iıöyl ce Balkanla- bu~ iı;im< biı: m . ak vıu·. ı san nı,., el=ilen " · yor./ ıııeli .. Sewıı kü~uıı 1'.ıı; • • °" 
ı atbJi.tcak hir cephe Çn!' • • .Ade e.'kiu-lıuııyoı ıra. f - Yeı'\lüo. gi,iııe im ı lı.'lk!ı- clıı? 
lnr~i~~r vo J.cr fı•>.'lltta. Alır.an - Hayrola.. Ncıl•·n efkiiılı-I sın, fa.kal ~liııdc n•-' ' iti, 'r.at' - B c:ığızı te~ı~ 

!llhlyett:u makan:J rı- İ!lgillı:· ı sın. .Yokı>a. biı e iiii "z mi \<11'. on iki ulınıııt, art:k lrn}lrnlım. ıçind yanı.,uı-. 1 ı:un ur ~;;.. 
!ı;r Avnm;ı karnaının neresinde, Mezcleıiınız .,ıcak ve bol.. Ha.f· ı - K~kıı.lıın •• B' • tek t tez- züııiı bile kırpmadı.. <, k şükıit 
gô. üliir.._. keıı<lılerini or-ad:ı 1 talıklıı.ruıuz cebimid' ... Ikın ıı.t:..lmı.. :,ıimcli biraz dalı1r i;ibi oldu. 
k.:.rşıL,ı.'ilca.k:<mııı söykmı;ıkı• panımız d:ı olmOSil ilib'.ır ız .• l.knı , • - Doktora fala.ıı gı;. nr.e • 
dir. İrıgifo::t.>t' de Ywıanl.Jlaı:ı ııağ olsun. Bunun ı;uı:ıuımcJ,ı ef-/ <iıniz mi? 
t , .:i!-- Pdil ek biı: n tclt-
ılitli.Di kıu~ılıy•~ıl!<Jıı.ımı tekrar lfii.daruı ·ak ne vaı· .. Yoksa bi- ı - Ne yapayı mPrak - Sarh ş h uıC icm l!: pıo 
etlişorlaı-. Dem~ hıı.rıg· taı-.U riı!i ileri geri J(ıf mı etti? 1 i*DJ do bcR, etm.,,cm uP .. H ra lııraknııyou ld: <lukto :;öıı-

ilk lıaNketi. ya.ı:ıa yap:;ın, ol canım .. Ev lıali.. , talık lıile ı;ııu:a ile ıJJJ, ilycr .. Pil- tcr yinı .. Ha.~tahar."ic m cca.· 
Balkanlarda bir lngili:.: • .AJman - Ola"'lll. seylı.:riliı:; mer k ra olınadtl<f!Ul. ııonra.. Baksan nen bakıyorlurn:ıı.1, ıı,elp:ıılelil'l'· 
karı;•laşın~ ~ukaucte.r ~bi_diı·. etme. &7. gı c""c ben ds iıiı!:imlıi- / a. ~ıınun §ıı=ınla wı i<;tik ki' oraya kadar gıi.me~- iqi de ota' 
Anc~Jt hor ilıı taraf tr.. ıntııar . . " . ı 
Vll?.iyetindo kalı::-ıa Balkanı· 111 ile_ kav~ ~cı.cyorum, ammıı, 1 675 kuruş uıtın ~. " "· lııR&( mobil iı;ter.. Yani bıı.!ll hep pr 
gC'!lis bh hıırel'et ~ hası olmak· hazreti dayııgı ıee Juu:ıştırdım ı ı et l>irader Iıaftııc ııldığınuz ra .. lı:ıç ta ayrı m eh. BiC 
lan kurtul.'te&lılaı•. hemen yclkt:nleri st\ya. inuiı-ive- tupıı topu on ilı lilP .. Gel de bu-• 6 ~·cik d.ı..'Ilıcm, c\"lfuiıru ~ 

Bu bııı·binı ikinci -.~ili için· riyor. nun için dtıktor pzrruıı ryır. İı!· kadar dü ü.unıer: o kocıı oıac:ı*' 
ıfoyi~ Geçen 19H harbinin. ü- _Yok canım .. l:lcnim m ·ra- eon zorla ı,,., ~ n!tıyor. hc,ifin boynu kii. · vıpı:ıkl#= 
cünı.'Ü senesin c. 1916 d& bir * altın.la ı, ısın. 
Scıanil, cephesi kurulın.ıııtu. Bu kmı o cinsbm değil.. Alimallah 

l!'akııt. Mlinıir hana gelmr • kanı ôylerini dola4tı; Kilı'.ük 
ıııi~ti.. Kü ük. muUıı.Iarm bir köy cJiio·;;ııııariııde ..;;,._ tuttu. - Miiıııin..-
,kısmi le tanıdılılıı.rınd&ı birinin ,,_...,. - Ç-0ktan giire!Wor 111\l&un'?. 

ceplı1", her tı:ratindıın Alınan aesim çıkan;ııı.. Nan:ı.ıısum hıık- - Ne• y"p:wıılrnın k~rd ,ş - Bcdd etme karJ~ 
h<ıvvetleri tarnfınrtan sarılan in için dilini koparırım, k:ıhpe- mr.r:ıkll o!dıun bir !"ere. "oru· tu r .. 1yi kBtfı l,".!De bil&' 

evine gi1:mfşti. H ttA, K~dıı. bir dilğün gü - Var bir kııç sene.. 1 
... re.<ri•ıe mtti. Al'lı:asmda. daha ba- (Ar'·-- ·~) Baba, Mümini,. h:ı.n, Jı ın se· __ .,.. __ .,. ____________________ .....,. ___ ~·-· _ 
ııerekc \"<' aorıırdt arad!. Hemı:n 
gece yıtn6lu:ı, kadar M.iimiıı.in 
peeinde dolıı.'jl:. Çok: sinıı:li idi. 
.llümin•' söylo. "!;i ıın idi: 

- Eğer, bu gfü-eşl:eıı vu 
reçın=ı:ıı bir dalııı. bl'ni b~':ıt\ 

(amma! 
, Faka , ne ııöylcır.i;; lıııı. liü
ınimn, Icı.t'iyer. güreştc:ı nız ~ 

feCeği yol.1:ıı. 
1{Uminin ağa.bc:.~isi s vinç i 4 

~de idi. Ilele, Mibninın Çakıı· 
ile olan neticeruı: gürcei •mu. se
rinı:i irınilti. 

Y alancıktıın ' olıı l yııtnn 

&ğaheğ.i derhal uaıı•ll3rınd1n my' 
nl:ır:ık ayılmıştı. ~ b. 'D lıa

caı etli hararetli: 
- Ah, IJll Bt\IlCI ruır ı:-;eldi 

~erime.. Yoksa, K:ıva!a gıi~ 
,llııi kazanacaktım bab ! . 

Diyordu. B.ıh:rnmm «klı Mü -
aıiııde idi. Ne dı:ı ols~ evı.atlı. An 
Ja.dlğına ve kanaatine göre fikir 
J'Orduğıı için tiı.illliyordu. 

Afömin bir dalıa balııı.ınııa gö· 
sülazıemAlğe karar venniııf.i. Hat 
tl m»d~yi bile terk eti 
ti. 

* Gün • ııalMilu, Aiünun gizhcc 
K a v a 1 a d ıı. n ıu:ıı.kl~ KU
~ mollalardan güre r,i oJ.ı.olıır 

ber.ıherind" idi. Kararını ve
ren Milmin müderris efendiye 
JU moalde bir rocktnp yurnı-u. 

"Muhterem hcıcıım ! 
Bundıın böyle medruscy,• ıle-ı 

ram etmeme ur.kan yoktur. Gii
reş yıı.piJb'itm miiild 'tçe pcdcıin:ı j 
,yıı.rdım etmiyeceğindcn talıdll· ı 
JllO devam nıüıniıünııtiz<ltir. Ha· 
11Ltnm çok sevdı~-n ve, ;ıııkl:ı. 

b.-ığlandığlm güre . . •n c;ıkar- 1 

ınağa meebunını. Eller!nlzden 
öper, hayır dıııınızı beklerim 
muht.:ırem hoeam." 

Oğlurluz. 

Mümin 
Müm.iıı, hem babaiımın evine 

" hem de medreseye dirscl.: d:ı
yamıı.dı ve kısbe =bilini ODJU· 

suna vurarak F.dirneıı.in yolunu, 
tuttu. Makwadı, Deliorman ta.raf 
larma veyahut latıu:ıbula geç • 

mekti. 
llUmiıı, Edirnede biı· lwı.'1. mi 

• • a us gar • ıng zı· 
) 

R-uınanvnyı kurt rmak Umidile nin.. Bi.itün gün ırg~t gibi ~.a-l - Be lj\!na ne mnt::tk. ediyw- lukmn. kuru. ekm~k getiriyor " 
'Vticude getirilmiş ilum Rumi>o'l• Iış, çabQl .. A11Ş1U11 olunc:ı. bir sun canım, n :,cninkisi h:ı- O <lıı o ıu~ ıı lıe" ·oeuk!:i. ne Y"' 
ya k uttu.rılamamllj altı ayda Al· "k" tan d _.... k ifl . 1. •·- b" 1 · pıı.rııın? 
nıany bütün; P.nmon.yayı İ.')go<"ll ı ı e e =ll ey enmıye ım I '""'.na ır •er r;' me-ın ammıı. 
,_,..,, mi? Evlerutk8e ""~ belam al· hiltllın bılcli licr =aıı kör itil- - Orası i>yle. Benhn dit 

euuıour. """' d!lll 
11.'.llbulrl 101!1 d:ı. SclfuıiHtn madık ya.. Bence kadın kadın!! tillc olup gCC3 yr.nl= "'"" gelir. mcmlmn onu dıi:;ünd~ :n:! 

-l Enver · aşanın Beyannanıesı 
Kat'i hücuma hazırlık - Derı1e 
nin zaptı muhakkak .. İ-al- 1 

'aıd:;.r kıyıl=na gllnder"!cın ğını bilmeli .• Erh<'f1in i.5ine lrn.- f.akın liı!nna t"lar>Jma. r;;- Uı- değil.. rfop Jıu masumları dl}· 
ordulııı• 1ngilız, Frııntiız, Slı'Jl. ~:ılı , nc.qi de ucniı~ b~ a:t. r iinüroııım. Kardeş bu gı# 
1 ~•yıın ve Rus lru\'Yetlerindcr. " ''liıd! dıı:nla.enkmı Mk ta ,.,.::lkti .. Mru ı: lalı IJtl' 
nıütc.ı;clıl."ildi. 4.00 bin l<işilil i. - O halde .. N<ye u •t ı:di •or·. -- 1 ~.r. 'şım "" .. -
0 zamnn Almıınlarl:ı. mültefit: ııwı? kar ,eş .. Allitlı t<ıpnmıu h•ı.bını ~ın:ı. hir IG:ız 'al'ın ge!r.::.esiıı • 
<ıhm Bulı.:--..rlar bir tarı: rt;ın da - Senıu :ınlıı}•a.ı;ağıu t'!\-ılo ve!'">İP"' Anı= ne ) p:ıc:ıkııın - :-'uz. J.Jl,.h li rUS'..ııı. 
Rumıınyaya hücwn ediyorlı.rc'J. ha2t3. \'2.r da onu ~rak l~liyo- ki b3şımdiı. beg ı;ımul: Y~r. Yok-, Czj:ıt ı ' 
• hnalilaı vo g:ırrJ!.an yürüyen --- - ~ 
Almau ordulan, Bulg,rlprın da ruın. A ' ı :t 1 ( '\ 
y;..dımile l\.un:ıl:llyıı,yı ort::.dıın - o maı alliili .. scniıı 1tıı.tun s~rc.ııya ı,a == s p o R ::=:::::>-1 ""' 

J.aldırıı u bıı multefik liuv ·t- kişi galiba altıncıya lıiın·S .. , tic l" Hm "zl ı.. -------
yanlardan gelen üç dçi 
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1 
lcr Bıılgııri>,-tana hiç lıir tru:Y'J.: Sıhhiy" Yelıilletinden ilırr.mi- .... , J 

Enver paşa , &ıiinü tuttu , 1 
~rhal erte ,ı güniı biitün a· 
~ babcrleı- salındı. Y ııl!!ız 
Demeye de~l. ~n tu
tıumılıf olduk n bitün nı vki · 
lt'll'e ummni bir taarruz ynpıla
eağı bildirildi. Gün "" ıwat tca
bit olııııdız. Bu ...,ada e:ı uzak 
lı:abilclere kadar Enver pılfjllnııı 
beylınııamesi tekrar gönderildi. 

B~>a bu beyenn•mooin sure·' 
tini yamı.ayı taıihi bir borç bi. 
Iiyorum. Enver pıwanm beyan
namesi aynen şudur: 

"Halifei Mü.IDmin kayinpeı.ie. 
rim :?oltan Mehn:ıOO: Hauı Hlı· 
1DJS Hazretleri izlere ve vası
ta.nu:la bütün etbaımz:ı. s.;la
mını tdiliğe beni memur etti. 
Kendiıu ltaıya.nların l.ıöyle 
menılelretimi?. vuku bulan te- 1 
ca"lriizi:nden pc. mü~c • 
Sultanı ııahık Alıdiilhami ı za
nwu.mi& donanmamız için hi 1 
bir şey yapılın:ı.:.nış olması ve 
üç ı;enedenheri gıılbınımmn gay 
reti neticesi don• mxıamız deniz
lerde gezecek kxıvveti ke2be baş 
)aıDlfi ime de ttaıyanlamı otuz 
ııeı ~ c;a.lışaralı: yaptık • 
lan ılon•nm• ile Çlll')lışacak bir 
Iıalde değildir. Bunun için padi
phımnı Trablll3 iı:ln can v rme' 
ğeğe Jıazır olan. Ol'dula.r1nı bu- ı 
ra;pıı gönderemiyor .. Fakat bu· 
na. mukabil ~ak ıruretiyle si
lah, cephane, erzak ile en iyi 
.mtlariııi her wıııta ile gön· 
dwWji harbiyo ııuınna ırado 
buyıınlıılar. Erzak gelınt>kte· 
dir. J>itıerlıeri de iDpellah yakın· 
da ftllll olur .• 

Şevlletmea11 efendimiz biz.mt 

:ı;e.lı:riı?e cilıııt fıırı.ı a)·ın olan yap&madtlar. Di' ihıdiiler ki ynl yeyi hııkkettiı~ öyle fae.. r lrea J:iükum t, A: ·ı 'ya ılc ti- E' U il 
Af-'·•.,,1 Q,,·mıın' ·"·"··ı· '·'---,· - mz Rwnanya.nm bir bn~uk mil· ·ı--• . 1 '···. d" rn.rİ mlina~eh:rtmuzı' 1 •·i ft 

........ _. l ...,..,,.. .....,, 1 k bir rd lı ı. .. .....,,yeyı nası aı.u.;;.gun ıyc - 1 n ""'Ç "' • 
b"zimk oorabeı·';~. Dın" yon u o su var• . . . b ı ,__ .,,,, 'Z t ı·· • « • lan ı ,. _ · · 1· • A · • ınıı nzı :=r= ı ..... " c ı ,. . ~ - • . Bununla ber&b€r, Almany:ı.Ja mı mcrnı- euı)cıoıııı. ııı= 1 ,_, • 

1 
· stııiıbrıl Em::l~ ,... ı 

diiı;"Tnanlarınıı müm~t veya .• dııuiktcki bu orduyu Jtınize f!ğcr merakın b ı iP.e lıo una keu- Ur. 'ıl' 
onlara karr:ı bızimle bel·ı,Jı.ır diikum< di. Hatta ı;cruırnl Sar:ı.:v Wııe dert edi."llllo .. Efaim bU ük Bu cüml ·<İnı. k t.ond - PıtlL'OI L ·g lı~i IY. ,w_ -~ılı!P 

- ·~n: bulunmamak, kuvv lunizi azalt- ilerliyınL: J\fa11r"11rı İŞ":;.! etti baconorn bllivor.nın yn .. ı:un- rıııi~lj tiıııuet müıru'Slöilim;z, A· u~ l ;t __,,. J l ur J r•ı ( Ull'l:l!ı i oc:J'"":. 
mak mekt.ir. Böyl !erine .lı'.ar- '" yer eı; n . . • dan befl Afme evwl ikr:ımi)e al- vru: iyalı firmalııı:l:ı. a t ş rcf :·rıı.cLnd.'ı • ı'.ıtı" 
111 da ayııi d'" m:ı.n mu:ınıclcsi ~!tl7 •<' mde Rnsyo uıhı!iil mak irin i.slid:ı. v~ti. 5Jımli geçmiştir. Jllvve,•~ , Avıı~ral- nw.c;hr: 

rid
. ,. ki etti~ Almıınlarhı; ııulb. yaptı, a.-

y:ıpınıımız za...rıı ır . .ı.cwr radıı.u çıLtı. Buna rağnKn de ~.ocuk!ıı.rın ı;ay:~ı AllcJı h~ğı~la- yıı.Jmı ı;-ııtiıil11 .;; :;, · 'C S hin O· ~alın. kcmis<'r!: C Tinir. 
böylderi iki dtiny.ıda bednam o- 1 Alma.nlar,Sel~,nıktcki nıüll.cfik sııı doku .. -m bulrlu: fakııc istid.o toınohıl lastig ıthulin._ yem • Dorü~:,fal;~ - 1s . Erlre ı.. 
~!Jiliırrlır. İ§l<:' sizlerin kuv\'eİ o unun bUyıimesine engcol olıı- 1 hila d im ycriı i bolıımallll, ... 

1 
ı:clt :ıkredit:if ~ılCı";,nı ~·=' <· !"aat 14.30. liakcll' · B. U1tı0~ 

l!'.:ı.ne:v:iyc:nizlc ah:ıJ! ·e buralan· mudılar \".:. 1!)18 :ıenesinde bu - YıJru lıen o lrodar p· r:ı ttll.. AYuııtr·.ıly~dım oto:nchil Hııydcr)' a-V • 1 • 
nı anlatarak onl:ın cihada da· ~ilttefik. 0 

·• BL•l. ı;rla~ .. ~~ha c:mlmı mıyım ki humı kcnJ.iroe ı· t ,·inden 00,Ş: . r n \'e"•l r Jfakc:n: R. Tezt:m 
Vct "e cı'vard.ol,·ı· ""kcı· kunıau- ıcbar etti, a karından ur ıye ..., v . • ,.,~, ._ 

• - sulh istemi~li. Böylece Alman- ta.."'a edeyim. Hem orta<l.ı. ıio· tle ge:tirtılmuıi düşiiniliınukte .1 "'ga~.ı~' · uwt'. .... !1!11":\!'· 
danlanru mu~v"tlete ve yeri 1 ·· f"l · · · h'IT Hi.15. fü.k=· ~. Tezcan 

1 ya ı e nıuttc ı rlermın ııı ı .ı ın · ğunı, ölüm de yo:c. Bi.::iın ı..f:ı.k dir. :Meınkl.ct.mfrdc:ı Avust • .-/ 
rine basncak dü:.monın ayaı;m• de ilk hamleyi yapan. ilk gedifii 
kırm.ığa, clbirliği ile çalı~rna.· açan Selhlıik Ci:phcıti oldu. 
Iarıırn hirumet etmenizi Halifci Bu defa bir Scliinik cephesi 

dil \'Ucude getirilirse, daha büyü!: 
rnyi?.cmin nımıın:ı. erim. " bir harbin ikıbeumle ayni maz. 

Muhtelif mücnbedelerimizde harıycte nail olacak mı? Kim 
dü;nıandan iğtinam ettiğimiz 

atlar, bu iıt'yaıuı:unenin ve hü
cum cmriniıı en uzak köşcl re 
katlar gönderilme.cinde başlıca 

rolii oynamı.~fardır. 

O kadar hl'yec n!ıı ,. arzıı 

ile bekle<" ;iinıiz kat'i Ye ıuL:ıi 

hücum g\lnüu ün ıırif i niha-1 
yet geldi. Mı'rlıum Atatürkiin 
tavsiyesiyle bütün kabilelere 

b;Jir ? •• 

Belıç.ıı .• AFA 

~eriyord~.- Hüc~a bir ~ C\':I 
vel baıılam~k istiyorduk. 

, uayyen vakitle En\'f'r pn- 1 

t;a hepimizi toplayarak bir nu
l~k irat etti. Ve ertesi günü ya
pılacak. hücıımun nibııi taar
n.ız oldUb'Unıt ve Demenin her 
ııe bahll!iıııa ohu n olauu znpt
c·JJlcceği.ıi si?ylcdi. ffrpimiz J 

P• yı candan alkışlLyorduk • 
Hepimi& Iıarlıe bir an eı·w! 

kız lı:ısta. onu merale ~nıyo,..ıın. 
- G" cı· in§."f.a.llah. n;<' tane 

c:akalım öyle i~" Dol~lora fa. 
Jıı.n göstf" mediniz mi? 

- Gösterecektim ıunııııı.; 

mahalle doktnıı.ı rimdi kibrı· mı 
olmuş; y«ksıı nıuhtcldr Hıi ne. 
Eııkiu"n bil' lirayı:. ev g liyor • 
du. Şimdi iki liraya nazlanıyor. 
Hom iı< sadece doktorl:ı bitse 
gene nl' ise . Ya ilii.ç p:ılıalılıt;'l • 

- Ne diyı•yinı bir:ıJcı· h •· ı 
lısın.. Kadc-hlcriınL bo<Jlınış .. 

- Bize bir ul'· l d:ıluı. 
- lçdiın biraucr nqılır~uı. 

Sen lnıro.da nf! hı;ti!ar- ınar~ ·, ot. 
sen para etmez. 

- Orası üyl '·· F:ık t ı " ya-

r=-~~4lya 7.C)~;in:,.~~1, hnlt. Jrnnı 

ıY'e;;vn ih-r.ı., c.diltbilccq,. iıı;-! AJ~;;;a 
rcı:ıilmi~llr. 1 

Bundruı b<:şlm AbDI , , <lan 1 
ıla rıcımll' u!.lrr.ı,;;ı h:ım kıı:uç~k • 
ilh:ıli için t,'Şl'l.ıbılslel'(' 7e~ilmiı;ı- I 
l"r. 

T .- ';" E • ,{ Ü R 
Rı:.fiL::ır.ıı"'ırtihaJı lınzini do!a

yı_ilo resmi t yi .ne ıı;tu-a 'r ve 
lıiz>:ıı.t \'Cj a hilva.mt.ı. t.'1.«iyı>. ' < 
teselli liıtf ""<la lıııiuıııuı • tı 

kirama.. ı;o....., ız minnet \'C ü!. 
ranlıırıırun = mııht<'.reın..g.-
zct ... n zin de!~? tini rica. ederim. 

. ·.a..-rın r ,,.,.j 
~~"'-""Jl"\A..~ 

S/ NEZ MA r.:orıNDJİt 

eıf GİTTE 

VİLLY 

HORlt 

B! 'EL 
V, TOUR.JA •r; ı< 

uz. 
ıE 

L 
OD r 

gönderilen haberler çok mil~bct f 
bir tesir yapını!;; ve kar:ı.rg:'.ilıı. -
mız ylızler ce mücahitle dolınu,;.. 
tıı. O giine kadar h i~ bir zııma ıı 
bu kadar kalaliıılık olmaım~tık. 
Bu bize büyük bir itimat veri· 
yorüu. Bugirnkli çnrpu;manm: 
her halde ç.ık mükemmel ola -

1 
caktı. 

başlaınağ:ı. te.şıın idili:. 1-------------------------------------
Enver paşa sözlinü daha bi- ~-••1:11=••1:111aoaıa=;;;;ısı:oı:ıa.ııı=:am•aaı::ız:::ııı:ıllıilmır:ı:ıılll•llri::EımimılOl!llE~l 

tirmeıni')ti ki ileri noktal:ırda-1 a 
ki nöbctçueı· ko1';). koşa geldi • ı1 Bugün m 
!er. Enveı· paşa il' biraz konuş- T _ K' A NA T' T [ 
tuktıuı sonra tekrar koııarak u- ı .M L 
z:ıkla.~tılar. Biraz sonra yanla-
rıııda gözleri bağlı Ü~ kfr' ile HA y D u T LAR 

Sinerioasınd 2 BUy''k Film bir& 
• 
1 

~ - '"'Af!\ in.. n ı. r i>tıJ ttk ıtı a._ 

Emine Rıztk ve 

1 1 
beni ceJip buralarda fisebilillah 

_ Ti YA TR LAR din ıığrımd& Bizlerle beraber .____________ clhııdrm irade buynrmalan üze. 

Bundan baııka bu defa lilil&h • 
Jarınıız ve cephruı miz de hem 
bol, hem de iyi idi. Daha evvelki 
büyük cihadınııada telef ettiği
miz binlerce İtalyandan iğtinanı j 
ettiğimiz yeni tüfekler ve elmi- 1 
so geçen bol ceplııı.no biz.: çok 
ku\"Vet veriyordu. Bu çarpL<;ına 
sonunda ellinize hatta bir kaç 
to~ bile geçınişti. Demenin Ö· ı 
nüıı<len ayrılırkon bunları da ı 

cephaneleriyle birlikte çekip gö
türınüşlük. Netice itibariyle 
bu defa ki hacumumuz muhak
kak sın-ette munı..ffalı: olaoal ve 
Derne mutJ.ak surot o elimire 
~çecektl. Buna ht>plmiz en:ıin-ı 
dik. 

avdet ettiler. Bunlar !uılyaala-1 s 1 N 1 

rın hizmetinde bulunan kiııı&· KENT TAYLOR '~ ROCHELL HUt>SON Ü eynıan ecip in 
]erdi. O z:mı:an auladık lfi !tal-1 tm:a H1a ı o~nr.r,. ş n 'l.a l:.~ıı ~n..ınlt\, olilı u, Turl:"c 4 ~u _ .JL:h ve ~:nlı..ılı OOK1'Affı.ın _.F.1"

1 

A. h:lorı n'! laıhram cılıkktrı l Urn.i ' n 

yıınlar blı• ıuüra!'aatt.a bulunu-
1 

~ 

Şehir Tiyatro rtn Jı1:mr:r fu:erinden işte eııınm. 
T cmsilleri dilhllib oort ark:ıdagımıa va-

l~ Dnım. lasm•da 
ıra AKAŞ.A.J.1 = 10.30 da 
JIE~ALELEE 

* 
ıaer.-ıa 

J!UGttN GtlNDQ:Z: 11W 14 ıı. 
ÇO<Jl'K OllUNU 

Vll 

;plJ AXAŞAM ""'' 20.30 
1'11'41.lli ODAI,AR 

oldulll. Di~er samtler .:le gc. 

leccklerdir. 
llemleketinıize müstevli o 

lall diR; 'f&ta.n diupnanlrrı; l:ı. ö
lttnciye kadar uğraşma.ğa ah
deWk. Devletimizi burala.n tet'
ltc mecbur etooler bile A!rika. 
iı;lamlannın, Iıııssaten Sünıı • 
sileria yegilne mtlllfe:i olan bu 
ye>".lerde düı;ma.nla. ôhin.ceyc i<:ı

dar prp~;ı.ğız Umarız ki U· E" ell"J.llJ;)'et lu'piıııize fiCVk 

BUHü! •t t do tcnril:.Uı ınatinr. 
yoı:laı'Clı. Nitekim lımılardan ----------------------------------
biri Enver pa9aya bir nı"ktup /il~~~~ 
uzattı. Enver paşa nıektuhu a·: 
çarak içinden çıkan k:'tğlU n 
dikkaUe birer birer okudu. 

B U G 0 N 

E 
suı· ıom 

.ııı l t 

iKi r YII.DIZ 
JUL Y GARLA ı;> 

fıln le s :rt lki saat a:UWlire('t-kt .. r ,.e e lenriıl"' el\.d\'tÜt'· 

• 
Paşanın birdenblıe yüzü ka

rııımışb. Sanki bir anda on yıış 
ihtiyarlamış gibi omuz!ıı.ı'l dü~- l 
m üş, yüzünil deıin bir keder· 
-. teessür kaplimuı)tı. Acaba 
bu gelen kağıtt.-ı yııı:ılı olan <;ry 
nedir diye ıncrali:ı. dü.~tük. 

M!Hıim ı ısve.: L H. •• İl·ivc ••• 1:11. Y<•yi ziyai'eti butu!l ıa61la 

(D~vamı ':ır) ıı FOX DllNVA HAVADISUErtl 

, 

l 



• 

Ak<l~ni:ı:de yeni 
harekat 

e 
' 

TENi S/llJlUI 

ç tüccar a··n 
tevkif edildi 

(&§tarafı 1 ine; de, 
sinde muhakeme olunm ..r. 

11 tamfe~:;es9:1:,e>.t Yeni / ;ster Edan dün ı Bulgaristanda l 
:~=.ea:~ Ü çe "kşam Ankaradan bir lngiliz me-

z ek bu 
Bıınle.rda.n birinci.si Fincancı. 

hirJa a.ksudiye hanı a!Unda 13 
rnımarad& kalay ve nişadır tica
reti yapan llılarko Pardo a!Eıybi· 
ne teebıt edilen fahiç fıyııtla ve 
bilhassa yüzde yüz on karla 
yaptığı satış c:ilrmil meşhudu. 
dur . 

ı.ııı;ııata mukabil, oldukça mil-il 

1 
d 

ltın zayiata uğramııjlardır. Maliye V ckılimizin c y 'I I ınuru kaçırıldı 
sa ışa çıkarıl 

. falta, Sicilyanın pişigAhma V91'dİ~İ jzah8t (L.;;tarafılincide) (Baştarafdüıdde) 
dikilen bir kale, donanma ve Y nı ve Emniyet Mildiiril tarafın • li~de hiç bir sebep yoktur. 
~ava kuvvetleri için önemli bir 1 _ ıJ..8:J.:troyılıfı 1 ~~=~in I dan uğurfanııı~t.ır. Sab ~tanb~ri yabancı memle-
ltıtür. İtalya buradan kolay • Muhterem misafiri Reisicilm- ketler;e telefon irtibatları işle-
lıkla tehdit edilebilir. Orta /'.k-, umumi yektlnu S04.97l.002 li- memektcdir. ı 

Ekmeğin fiatı on üç on para 
olarak tesbit olundu 

Tululan zapta ve dinlenilen 
şahitlerin ifadelerine gorc sug 
~yle işlenmiştir. 

Kilosunu 70 kuruştan \'e s:m
dığını da 30 liradan almıR oıdu· 
ğu nişad11iann iki sandığını 
75 şer liradan 150 !ıraya satan 
Marko Pardo ayni müşteriye 
kilosunu 38i .5 kuruştan olmak 
üzere 193 lira 75 kuru tuta· 
rile 50 kilo ~la.y e.:ı~ ve oo 
mala da fatura vermek ist<'me
miştir. tirakabe komisyonu 
kontrollerinden Adnan, I:ank
çıhk bilroırundan komiaer Şinasi 
ve Ali Yar taraflarından tc ,bit 
edilen ve mlL~teri olarak bu hii· 
disc:ye i<rtirak ed n S:ıbri ve 
Karabet Şenyakın da ifadeleri
le tamamen tezahllr eden bu fa. 
hiş ihtikiır rneu davası geç vak· 
te bdar devam etmiştir. Suriu· 
nun farkonun nişadırları alm~ 
olduğu ithaliitç tüccarlardan 
Niko Çavuri iımııne şahidi ola
rak <linl -nmi• w o a~:nen iddi
ada bulunulduğu ~bi nişadınn 
kilosunu 70 kuru;; ve sandığını 
da 30 lira<!a'l sattığını söylenıı;y 
tir. 

ra olıırak tesb;t ediım:. ... ;~. l•in- hur adına Riyaseti cümhur Baş- 1 d ...,~ ~ 1np;lliz elçisinin beyanatı 
. 'nızde seyrüsefer emıuyetini de bulunduğumuz 1940 seno - yaveri Celfil Üner salfunlaııuş- l 
ıst'h ı L'b · t'b tı t h Sofy_ a, 28 (a.a.) - Rrnter: 1 ı 'a ve ı ya ır ı a nı e - sine nazaran bu yek ün 36 mil • tır t • · ngıliz ve Amerikan g:!z: c • 
uıt ~den bu müstahkem mevki, yon ·195 bin 341 lira bir fazla -ı Tiirk - İngiliz bayraklariyle eilcrine verdiği bir ruüıfıl'.:!" <ı;:-
f.r, t dJ --se, kuvvet çıkan!-• lık göstermektedir. süslenmiş bulunan g rda baş- n=nrla İngilteren· Sof ya cl~i-
nıad!a da işgal edilmek ınıhve- Her ııeyden evvel ~urasını te- ta RiyaııctieUmhur bnndosu oı- 1 sı B. Rendell ryu bı>yanatta bu
lin hedefini te•Jcil ed r F kat, ı bartiz ettireyim ki bu rjlkselis duğu halde bir kıt'a askc. ihti-ı lunmu•tur: 
lflllta, enginlerde yükselen bu sivil hizmetlerin genilemesinden ram resmini ifa eylemek üzere - E;°;"r Bulgaristl'.n bitaraf-
< mütevellit değıldir. Aradaki !ık vaziyetini kaybedecek olur-

':1ak kara parGası. harbin aldı- fark balıca, milli müdafaa ihti-ı yer alınış bulunuyordu. 1 sa bu, tamamen Almanyanın ha 
gı son şekil dolayısiylc, sabit yaçları için yapılmış veya bu İngiliz Hariciye Nazırı ile tası yilzilnden V\ıl<u bulmuş ola-, 
bir zırhlı kudretim iktisap et- ihtiyaı:lara karşılık tutulmuı;ı 1 1ınparatorluk Genel Kurmay caJ<tı~. 
tııh,tir·"Ou\Tage, ıar, rtlikleşti- mııhtelif istikrazlar miiretteba-ı Başkanı trenlerine binmek üze- }!;içi fogiltcrenin Bulg-arista _ 
tılıni.ştir, fı~kıran ateşler, ce- tının düyunu unıumiye bütçe - re gara gırdikleri zamıında ihti- nm bitarııflığını ih'itl etmek ni
hcıınemler yaratabilir. !n,::iliz sine konulmuş olmaaından ve ram kıt'asını teftiş eylemişler ve yetind<:ı olmadığını ve bu memlı> 
llr bütün fevkalade menabiimiri eri r> :zi "n:crhaba asker,, di- ketin harbe süı üklenmemesini 1 

lnad !arı, bu kiitle ateşi -1ııi münhasıran milli müdafaa i le- · 1-~··· · ı · · l.•·- ye selii.ınlamışlardır. Asker sağ temennı ey ""'ıgıni sciy cmıılır. 
·..,,if edecek surette, her va- rine tahsis edebilmek U1.erc de- ol diye, mukabelede bulunmuş B. Rendell viizleree ve belki 

1

. 
~Yelte, kalelc-rle ış ortaklığı e- miryollar inşaatı, nafia ve imar de binlerce Almanın sivil olarak 
dcbilirler. Hava üsleri, yerdeki işleri gibi bıw hizmetlerin tek- ve garın peronlannı doldı:.ran Bulgaristıına gir<li'~iııden şüphe 
her muharebe birliğini en ağır rar adi biltçı>yc alınml\Slndan binlerce halk en içten tezahür - edi!emiycce:';ini ve bunların mil-
•- h ı ı t l\f -"h ad' lerle ve "yaşa, va.rol., nidalarile telıaesıs ve Bulgar ordusunun ~ırııba ve mermi ~irinden ası o mu.ş ur. aam ... ı , ı 

bü-.~ p J b ·ı·v~ı rin ö- kendilerine karşı duyulan sev- meşru muallim ihtiyacından faz 
tıı. asun bulund .rmak üzere, l "'eye ya 1 an u 1 a c e -
~ nilmlizdeki senelere olan tesiri giyi ifade eylemişlerdir. Hal- la oldug-ııııu ılave etmiştir. 
uvveth yeraltı tesıslerini de hesap edilmiş ve fevkalade l<•n bu tezahüratı bilhassa tre- Elçi Bulgaristnnı, ancak roem 1 
!Stoı1e ) 'hti der' " ı•·n leket Alman ko.,tro•ii n ıtıwı "'"' n ı Ya e .er ..... a .. · ahval zail olduğu >.aman ndi nin hareketi esnasında aon had-
da 1 tii(i veyahut mlittr:fiklere Inrn ııayı ücttillltiği\nden ziya<le bütçe yekunıınU'l normal vari- dine vıırmış, dost ve müttefik 1 at ynpııacak harekat icin bir ii~ 
nş kudretine ehemmiyet \'eril- datımızla karşıbnabikcck mik- devlet mümessilleri bu samimi olarak kullenı'cl>ih zaman terk ı 

tıı~tir. tar a~hıltnde lulın:ısı mümkün hava !cinde şehrimizden ayrıl- ed-,ce~ni rıuh~.tanfa·ına trruin 
~.J)enizaşırı şcvkiya.tın zorlu- ~1.~bi!ece?ti netic<'l'inc varılmı~ - mışlardır. ebniş ve sövle de.mi,tir: 
•"nu ak t ·h d ui:ırda Ben hat'('ke1; t>dersem Rul)!'a -
l'a y ın arı e naz< 1 Uzun za.ınanlardan()('ri devam Misafıieıiıniz bugiln şehıı- ristan harp saı,ncQi nlnıa k tch-
nlandırıyor. l\faltaya da <le- eaen Avrupa harbinin bi.itqe ba- mizdcn ayrılmadan önce de Ii'c<.'Sine maruı kalnealıtır. Bul·ı 

( E~ tamfı 1 ilıd de) 
Dileceği anl:ı.şılmıştır. Dun va
lı mua\"İilİ Ahmet Kızıl!,~ ri
yasetinde yapılan bir tu1ılantı 

da bu vıı.ziyet yeniden gözden 
gcçırilrniş ve dCbirmenciler de ı 
din!cndikten sonra un çuvalının 
fiya.ı evvelki fiyatın G kuruş 
noksaniyle 972 kuruş olarak 
tesbit ohınınuRtur. 

Vaziyet derhal daimi encü -
mene bildirilmiş ve encümen bu 
fiyata istinat ederek yen' ekme
ğin satış fiyatını on üç kuruş 
10 para olarak tesbit el.r.liştir. 

Yeni ekmek bu sabahtan itıôa · 
ren şehrimizde bu fiyatla satı
şa çıkarılacaktır. 

Sıkı kon!.r<)ller yaptlacak 
Diğer taraftan belediye reis 

muavini Lütfi Al."Boy bu sab:ıh
tan itibaren 10 giin müddetle 
belediye milfetti~lerinin şehri· 1 

mizde bulunan bütün fırıocıları 
ve fırınları sıkı bir teftiş ve 
kontrole tabi tutmağı kararlaş
tırmıştır. Kontrol ve teftişler 

ani olarak yapılacak VP fınnhr- 1 dan alınacak nümunel .r tah'il 
olunmak üzere belediye kimya- ı 

~'· belki bava, yollnriyle \·arı- kınımdan memleketimizde iki Halkevine giderek e\i gcıınıişl.:r g rları bövte bir h• lıl.cn kol'll . 
'·. Ancak, bu echcm.e;m kô-I tilrlil tesiri o\r.:ıııştur. Bir taraf- ve burada mektep talebelerine rnak ie'l elimden gelen er 'evi 
~ıııe çıkmak ve inmek güç ol- tan lıa.şta gümrük vergisi ole - venlmekte oLln tcmsiWe hazır ya.nar.a~m. v OZ"yık parkem.?. 
1u;;,. k <l 1 mak lizere ıthaliıtL'l alnkadar ba bulunarak milli oyunları seyret-,' Enlgari. tanda bir tnofüz 0~nu, sık sı eneme er ya- zı var-idat kalemi inde milhim " 
~ İtalyanlar, yeni milte.~eb- bir tenakus husule gelmiş, di- ınişlerdir. Talebeler müttefik dev· memuru kaçmlılı ~stalt ffil ?. 
l<lere- anlatabilirler. Haya akm· lı ğ . . !et mümessillerini aralarında L<mdra, '>o (a.a.) _ "-ııterl "" ı lıı er taraftan ınemlcketımizın em j "'° '"" 
tının da, yeni kararlarda m\i _ niyeti için alınması lli.zım gör\i- göım kle duydııkbrı sevinci, ajansının diplomatik muharriri (Ba.'f tarajı 1 inli de) 
~ir olacağını zannedC'ıim. \en tedbirler devlet masrafla . kemlılerini sık sık alkışlamak yazıyor: Belediye reisi Doktor Lutfi Kır-

b 
lıi~is Adasının zaptı da giınun ı rını eh mm yelli nisbette yilk _ suretiyle izhar eylemişlerdir. lngiltcıenin Sofyadaki elçisi dardan öğrenme}; istedik. 

'lr ""~·· · •- B R d il taraf d ı Bu hususta kendisisi ile gö-
·ıra.z sürpriz yapan bir hadise- seltnu tir. Bu i.kı taroflı mü~kil- " . CAR."tlUl .,.,ya.nab . en e ın an yapı an ''<li ıat karşı!:lnda g+'<'.Cn sene bazı Ankara. 28 (a.a.) _ İngilte- bcya.-ıata Londrada büyük ehem rüşen bir arkada§ımıza Yali ve 

!;, r. Bu ada, bizim ufak ada-, taı;:ı.mıf tedbirlerine ,ilaveten.! re Harıriye Nazın Anthony miyet Yerilmekte ve bu beyan;;.t Belediye Reisi Lütfi Kırdar şu 
;,r.1'..ıın birisi gibld.r. Adada bir adl bilt,.., 1.,,_ bir kısıro vcrig. EdAn bugün !ngı'l+-re B""nık vaktinde yııpılmııı ciddi bir 1n- nıalumab vermiştir· 
~ bul d ğu "'" .,... ,~ "" ~, ta. ._,.ki · '"-ektcd· B "-Asfalt ile yapılacak yolla-Yeli mevcut un u soy- ı ve resimlere ıı::amlar ynpılmıf, r uc.a :ı Cüım ır. . 
'4iyor. Ada, bizatihi değerli' f vka.li.de varidat menabii de, El~iligıı::dc suat 15,20 de Türk 1 R dell'ın beyanatından sonn rın tam o•arak tesbit edilip pilin 
''ı k gazetccılerini kabul etmiı; ve halen Bul.,..riatanı tehdı·t ed~n lı bir şekilde vapılıııaga· b1şlan-. r hedeftir. Yerd~ki· tayyare-, yenı ıtarşılıklar bul ınma su- ..,- ' ~ , 

' k('nJileri ile uzun müddet gci - Almaıı ıc;gali talıal.kuk ederse.
1 
masına imkan voktur. Çünkii 

..'~·Yer alb hücrelerinde barın-• rctile tevsi olunın~ur. Aldığı- Bulgarıs'·- artık rn'u'cbı"r ••b•n '-:--vnetmil•_l ... ; •.. ..,et c\ola, yısilP "' ı -"b" ı · b t-"b. l rüşmü.otıir. Bu görümnekr esna- wu: ~ ~ u;::_,.. ,~ ·~ J 
a~ mı'ld<lelçe 4 mD• .. vet•-~ır-1 ınız t"" ır erın ve u "'" ır er- ' l d B • b. f 1 il cml k ti " ' · ,....,. ı F' ı be lta b ı er i dia edemez. ulgar hlilrn- ıze as a t yo ıyan ın e e er-, , almakla istihrlaf ettiğimiz gaye- sın< :ı ~ rn şu •yana u un-

•. "' '· · • tas ı t d · metinin Almanlarla iş birlig'i ua bilhassa iyı· asfaltın gcldiü; ı •eı.'UZ ıs yona ı, ·uz !erin, memleketin iktısa<lı blin· ın :ı.,t..:r. 0 
,,. 

"arı ı h ı para!t ve Aliuanların nUfuz yol- vcrlerlc mımtazam münakale 
k · mısafir e< en müst' zar yesin ve halkımızın arzusuna Her ;:;ınıf halk tabakası !arını kolaylasurarak kemli is- teminine imkan olmamaktadır. 

()Ylar-ı da varmış. azami derecede uygwı olduğu - t~rafındaıı bana karşı go""steril- teğilc onlaı~ c"~; ~ .. ortağı old••-ı · 

1 

~ ~~" c Vaziyet bu şekilde olunca bır 1 cı niki Ada, doğu Akderuvl ·, nu tatbikat teyit etmiş bulun - nıiş olan lıa.r~retli kabulden son ğu aşikar.lır. çok yo\ların moznyik ile yapıl-
•. ~.~l merkeziyle bu sularda mata.kdır. 1 der~ mütehassis oldum. Ge-

1 
m•~ şn'·,•nı tercih göriilmelıtc-"ll ·~~ Al.'llan kurma~ uub yları için, - ,.w, 

~an !ngili7. doıuınması ,oinl mJI~'!:f~~~~~~~ aS:~~~i':~: gr::kAa::::~d~e~~n~olyd:pıl:İ ~~erdi~~ ~~;1a'n~liş~~~~e; ~~~1~uıy~~~;~ :ı:::~~n ~~e~: • . 'Yeti kıran üsler temin e-1 hiyette yeni bazı tedbirlı-r alır.- t 
'loı t hü ttn ,, h d t b" ve Tuna üzerine dubalar kor.·ıl- mek kararını almı0 d..öi\dir. ın ~, ·. Süveyşe kadnr usanan· masını zaruri kılmaktadır. Bfr eza ra n aa a os ane ır ~ -,, 
"'11 B ması, hepci fü:lısarlar tar3fın- kiinların milı<an.desine göre ha-
'< an ha\-a kuvvetlerinin bu-, kısmı adi butçedeki fazlalıi{ı, !!CY tasavvur olunamaz. en, dan alımın tedbirlerd•r. reket edile<:ektir. 
,, '•lan beslendi;.; de mııha!t- bir kısmı da miU! müdafaa ih-1 bıitt\n bu tezahürlerin Türk mil .1 --.k .,. Elr çok a.ı::{cr ve miltclıassıs- Esarıen nefalt olsun mozayı c 
!:; .tır~ Alman km•vctl ri cenu-. tiyaçlanna hasredilen fcvkala- Jeti tarnfınd;ın Britanya milleti- !arın J;arı dcği\;ıniş kıyafetlerle parke ol~un yapılacak yolların 
..._ do~ru sarkma planlarım t.ıı.n de tahslııatı karşılanıağa mntuf 1 ne kaM;ı duyulan hisleri ta~-- Bulgaristana giruikleri ve Bul-1 ıllt kı!'!rrıı her iki cinsle de ayni 
~ ~e.rken, Owki Adaya da olan bu tedbitl<'r~ ait lfıyihalar miyl<' ifaıle ettiğine emlnl:n. Bu garların buna miln1ancat etme-ı :ı"'kil.de bc~ordan Y..ap~lır~kta, 1 ~landa mühim bir yer ayır-. bütçe ile birlikte Bilyük Millet samımi nümayişlere karşı g-c-' dikleri de hab~r verilmektedir. ti• nnP bırı veya digen d en

t, Meclisme takdim CC:ılmek üzere rek~ benim ve gerek General Binat'naleyh mücbir sebepler id- ınektcdir. J 

ı r~ bunda da ~üphe yoktur. Başvekalete vcrilıni. tr. Şimdilik Dill"in içten gelen minnettarlık- clia'ı muteber olamaz.. Şayet İn- Yalnız be'erliye Eminönü, hal 
l.ıt~~iz. donanması, bu anda, 1 83 milyon lirava ba•ig olan fev- lan"lıza tcrcilm. 1 nh•rsanız bil- giltere harcı-et scrbıcsti~ini eJo v civarı gibi aehrin en Lqlek 
~.""'112.d. e ııislıeten büyük bir kal!de tahsisat kısmen mevrut alırsa, Bu4;aristan hunun hesa- vcrlı>rinde bulunan yolları ıno1.a-' 
"••iL ha sa mC:tcşckkir kalırım. b · • · · 

'' 

''<lll serbes"·ı·nı· haı·-~ 1·r.' menabı ile kısmen de ron sene- ıııı ancak k~ ·lınueıı ve Alınan- vi · ile ,~pma'fn •·u-ar vermi~ -
"L ...,, ""' 1eni Türkiyed<'n (!. "lrH- ~- ı l ' ı.·~Iuııta tutunmak ihtiyacı. krde büyük bir ragbete maz - yawın sonna u ır. ti fh'ltın s<'bcbi bu yerlerde 

"lıııı har clduğunu memnuniyeti<' 1 itim y!Pr bende pek <.,_rın ıntı- lstanbula ~tmekte olan ln- nakliyatın bi\l·ns..qe demir Le -j 
) ıtların da desteklemesi sa- gördüğümüz dah•'i istikraz tah-1 bııiar bıı-ııkmııştır. giliz konsolosluğu pasaport ınr- kerlekli arabalar vıı:oıtası ile vı-

dc, Bon yoluyla da kuvvet, villeri \'e buna milsabilı muhtc-1 Bir . :lletin lı •gllnkil şartlar "'.\uru B. G"enovic; ortadan kay- ı:/ ıası,lır. Bu arabaların tek ·r-ı 
'ııt1 , benzin seYkini mec-, lif tasarruflara plasman bul • , içiıı·le bu kadar büyük bir fe. bolın ıstur. B. Grenoviçin kaçı- lekl r•r ;~ ,.e demir hmıını" çok 
~- lıılnıaktadır. Bir zırhlı Al- mağ:ı.. m.atuf k·"lnylı' 1 r gös - · dak.i.r!ıkla istikbalini kurmağa nlc\ı~ndan sUphe edilmektedir. dar old ı ·'tı bu ~.;retle vola f:u'n 
.""il lr 1 t ı t ı k ı k B. Grenoviqin hııdu-'a val<ın bir t 'k 1 bozul .... -. 'CŞif müfrezesinin ngiliz <'rı mesı sure ı c arşı aııa•'a - 1 çalıştığını görmek ha.kiki bir il- a "1 yap;: •• vo un nuısı-
~'?i;~ıen ile karşılaştıgı· ha- tır. !mm eHeridir. yerde trend.en a~ırıldığı zan-ı na ü.roil olmasıdır. 

" s ıı - k d · 1 nedilmektedır. _ ·-· _ 
l\.- •eli!rnesine göre bııgu"n u ıun orunmasııı a, emııı- Rı>ı~icümhıırla, Bas.vekille ve 1-gı·ıı·z hu"·1 -ı"ımeti Bu'· -~ hı·;. 

0 
• • • 

-'l.lıJ · yet ve istiklı1limizin muhafaz• " ... ~ A" k J lı. - \iı;ta ancak ufak hır Al ı d,~,,ı·r Vekillerle olan konuı=r.. ıa · kiı.r:ıetini Biddctle. Ti. rotP~O et- , a n,,...ı }°! "'il • • ve müdafaasındaki kıymet ,.e , "' !' .. 
·:ı.._ Oııcıi müfrezesinin de bu - ehemmiyeti takdir eden hakkı- Iarunızdan ve halk ile yaptığ!m ınış ve B. Grenm'lCM bvlu il ,."' 
"'Q&.. k t 1 _, t h u· h verin ve n.asıı .kacır.ıld. ı<:ıqn si;.' t )T• kı" devam rta • 11 nbul edılebılir. Geçen mızın, bu yolda a.ldıö-ımız ve her em.as aıuuu gaye ara.re ı a- raUe tesbıt ed•lmesıtıı talep y- az 

· t tda da Siranaikada go~nüllU zamanki 
0
!!ibi il:tısadi blinyemi . tıralar gölüreceğim. l · t' 

hanesine göııderilecektir. Kim
yahane bir ka~ gi1n münhasıran 
bu tnblil işleriyle meşgul ola 
caktır. 

Y ooi teerülıeler yapılıyor 

İstanbul beledlye«i dün yeni 
elmıeğin ınıal olunacağı undan 
25 çuval almıştır. Bu unlarla 
bazı fırınlarda tecrübeler yapı
lacaktır. Tecrübelerden maksat 
bir çuval undan alınan ekmek 
nuktarını arttırmaktır. Tecrü
beler muvaffak oldt ğu takdir
de ekmek fiyatlarını daha bir 
mıktar indirmek milmkiin ola
caktır. 

Ofisin bir talebi 
Toprak mahsulleri ofütl, bele

diyeye miiracaat cdı-rek şehri
mizide francelfı., irrnjk, nıakarna 
\'e şehriye im li için sarfolıına.n 
unun gWılük mıl:tarıru sormuş
tur. Belediye tetkikatı netice -
şinde bunun günde 700 çuval 
olduğunu tesbit ederek Ofise 
bildirmiştir. 

Bundan sonra francelii.lık, 

makarna ve şehıiyelik unları 

ofis verecektir. 

Moskovanın 
kanaati 
(B~ tarofı 1 inci ıle) 

J..ondrnd.:ı cok büyük bir tesir 
yapmır.tır. Bu beyanat b'ısit iıir 
ih ardan fazla bir sey addedil-
m~ktedir. Çünkü astl ihtarı B. 
Churchill raoyoda söyl<'ili;,:i 
ml'$hur nutkunda \'8.lrıaı.ar zik
r.!derek yapmış VC' Bulgarl~r d·ıı 
bu vakıaları resmen inkar ( . 
mislerdir. Dalıa son gllnlere ka.
da;. bazı Londra malıfillcrhde, 
Almanların karşısında Bulgıı.ris 
tandan enerjik bir \'aziyet al · 
masım beklemenin giiliinç ola
cağı ileri sürillerek Bulgıırista -
mı acımak tnmayilllcri gôstcrili-
yord:u. Bu temayüll rin timdi 
kaybolduğunu söyl.-mek lazım

dır. Burada hakim olan hissiya
ta na?.Jran Bulgarlar ara-"ında 
vatanlarının menfaatlerini iyi 
anlıyan b:ızı vataııse\•cı !er varsa 
ı'a Sofya hilkilmeti A lmauya 
11111 arıkça cilrii.m ortağı olmu• 
ve Almanlar1n Bulgaristana gir 
rncşinde görlilen zahi. i tcah -
hur Berk .. le Sofvaııın an 1il$ma-
sı neticesinde vılıru b:ıl tur. 

Bu &'bcplcdir ki Lor.dra nıa·ı 
filleri'l"~ Ank'lr:t konuşrnaları-ı 
nın mesut neticesi hnkkında ·ıe
ı;n bir memnuniye gösteril· 
mekle berat= bu hi.ılısenin, meli 
huz miiteroavizle açıkça cürf 'll 
orta~ı olma.~ı i!ibariJe Bulgari 
hiikfı..-netini düşi.inrnc'h- srvk t
mcsinf" ihtimal ,~0ri1.:nı.mckte-, 

dir. 
Lonılrada1;i Jntıha 

Londra, 28 ( ı.a..) - Mü•ta
kil Fransız aja.'lsı biP"riyor: 

Cripps'ın nka.rayn gitme i 
siyasi mahf;ııcrde büyük bır 

al3.ka uyand ·nm.ştır. ı 

Times ve Daı1y Telegraph ga
zetelerinin diplomatik muhar

rirleri bu gcc<' Londrada ileri 
sıı~:.nen ve SovyeUer Birliğinin 

Riy-- tin bu şahide: 
- Bu sandıklan 75 liraya sa

ta.nw~ ne kadar kar etmiş olur 
bu , 1a• .o Paı do .. 

Sualıne karşı Niko Ça rnri 
d<'rhal: 

- Yüzde yüz elli nı.sbeth.:de 
kiır etmiş olur. 
Cevabında bulunmuştur. Bıı 

şahidin de ifadeleri zap edildik
ten sonra müddeiumumi mua • 
vini Fethi S uıi suçlunun tev
kifini; Niko Çavurinin sattığı 
malların kn~.a mal edildiğinin 
Mıntaka Ticaret MüdürlüğiWden 
~orulnı;.ısını ve muhn.kcmenin 
ba .ka bir güne bırakılmısını 
isted. Rei~ Krona\ Askın bu 
talebi kabul ile ı;uçlu Mnrko 
Pardonun tevkifine VC' muha -
kem.nin ih'L~ka bir güne hıra -
kılmasına karar verdi. 

Banu takib n ikinci ihtikar 
cürmü m shndu alındı. Bu da 
Ticaret Mıntaka .Müıliirlüi;il mil 
rakiplerinden Alil.eltin Yazar 
ve kaçakçılık bilrosu memtırla
rının tesbit ettikleri "mevcut 
malı satma arzetmeınek.. rnç•ı 
idi. Suçlular Fincanrılarda Ytı· 
sufyan ham altında 5 r\ımara· 
d.ı Tllrksever firma.sile Lq ya
pan Kirkor J{Urdyaıı Karnlıaros
yan ve şiirekCisı kollektif rirkc
ti ortaklarındnn Ycrvant K:ım
baro.yaıı ve Noba.r Kııynak i i. 

İddiaya glire Fenike manifa
tura tüccarlarından Ahmet Dül
~Pr, bir lıaftadanberi hıı firma
rlan ile top kadife ile bir bueuk 
top saten il\" rttığı ha'de bir 
tiirlü satın eJar.ıs'l'~kt:ı "e bu 
iki !=!U('lu k ·ndilc·r~1ıi sat r~1fı. 

J.iv ar bulunmayan birer " ti~ 
L'lhd.m ~Pklirtlc gö~terınekt,-. 

d•rl...,.. Rr r:ı•ta T!'Ü<lrletle ov,. 
lahl::.'l im •ıi •ar nihayet ...,;i· 
raknh?. koJI'liz,yonnna ve mınt1-
ka ti~.arl't müdürlüi"ünc nıCra
ca.I\' in c.::jJulyct.te bnlunnıus. Vfl..

n1ııa v rP :.ı memurt:ırJa ifiik -
ki\na ritmiııler Yine bir rı;in
J:ii·ı a'ıR veris yananın..,... ,1.lt v~ 

?:ahı+ tııtmıu;!ırdır. F·ı 1-c1t lıtt 
sı -1.,. Om..- Ay isınird<' ,ı;;· r 

,. rnü tcrive 11"111 ısa.re" ""J~h!\r 
~•!.hiv-ti olmarl1""1nı ~>vlMi"i 
1••i<lı> "11P. f tura cLı. vererek sa
tuıta hultınmustur. 

Dün saat on bir buçuğa kadaı· 

"'1 - eıın~ ır. -· ed01y n.r ıl'ııı illan birlı;;Jnin bulunduğu zin icaplarına eygun o'masını · 'l'ürkiyeye ilk defa 1921 sene- . 'J 

•· ltı.tıştu. azami der.ecede göz o.nünde. bu ·t sinde ı;clmiştim. Aru<lan geçen Re .. k f; d: 
>lın., Ba..-;vekil nr. lı ~ay a H . ("~· ıufı linci de) ' ister Almanya)•a karııı fater İn· 

"ren :.ıu işin muhaken ·swıle 
iki suçlunun n.iviyeti tesbit edil 
mi.~ ve dosyadct mevcut bulunan 
birinci noterden musaddak <ir· 
ket mukavele5i ile bunların da 
şirkete ortak oldukları anlaşıl-
7111,1 ve mua\·inin talAbi iir.erinc 
t.tvkiflerine karar verihni tır. 
Ve muhakeme diğer iki şahidin 
ve o sırada diilıkii.n<la.n alışta bu 
lunan İzmirli Ömer Aynı celbi 
için başka bir güne bırakılmış
tır. 

i.."-..Uı sahnele arzı v~~ut e- '. lundurdugumuz yenı w.lbırle · bu .. .ı.dar kısa bir müddet zar- k ·· S ~ 
'l L "~ ı · -•f k" ti •-tb'k· . · riciye Vekili Şil ru ar ç '11 de •2.!fi elmetc Jır 

•· ~il ırıuıJ ? Bı .. t . ·ı ' nn muhu. a ıye e "' ı ı ıçın fm b3'- nlan muazzam ternk-

§;1 uı · ı gos en J e k d' . .. 1 cd .b ve Genel Kunnay Başkanı fa- Hab • t ~1a İtalyanlar, Ha-
U.>unuıı .c e ı01 • ek , .. ...., rcs:ıl Fevzi Çakmak ilo ,..;;r•i.~- h vat C'T\ rınin rtir<•t -

lrı' ~ ba"la ... ~ lerı seve seve ıfa edec !erinden .,_._, rimı' bitirmeden ev,·eı .;. ..~ 1;.• h '-" - · 
~ıl ord r th tt·. en ısıne teveccu ı en vecı e- k'ıer bcnı havrette bırakm10tır. ı · 

">llr• g nması mı duşunu· eminim. ~ - miişlerdir. ..raıı rcr."tı uzerıne, Adis 
~..; .. ~apolide karagih ku _ tere \·c gazetelerinize, memle- ı\b:ıb. b '"n bttı - şimalinde 
<ı-L"•ll2zam ordu, yıldınm sür- ş· d"l"k b k d 'ı kelime olan bütlin yarcı..-n ve İki hiiki.met Tlirk - lwf.liz :carn G ı ,m vi"y tindeki a.:ı • 
~.., k- 1 m 1 1 u a ar muhabbetinizden dolayı bilhas • ittifakına ta.m bağlılıklarını 1 ı.er' m ıleri b'ıi llrdınca 

l'llııı "l'!ilya mı atlayacak? !- I • müşahede etınişlerdır. tııJıliyı ye r' -thu.· l almaktadır -
1 ıı, 1 ,_ ıı elemli dunımu biiviik sa teşekkür etmek iştcrim. ,, 1 ~ ""lı.ıı ' · • 1 · Remli tebliğ Bugünkü beyntlmilel vaz'yct ar ~ oracta ~iklet nıerl.ezi Amerıka ngıltereye hcr cihetten mütalea edilnfr;, tıwUMn M~is Adasındıııı 

~• ıcap edebilir. Fak .. t, niçin yardım ediyor Ankara, 28 (a.a.) - Resmi ildil 
0 re Co 'l'ürklye ve llUyilk Britanyanın ..:e er 

ı: llıq· mghanı armadaları (Baş tarafı s iiııeü s:ıyfoda) tebliğ; 
~ ~ıt. Maııştiki çapraşık - anwıunun mclliCi de budnr. O- Ankaraya, 26 n:bat 041 tari- mii..~terek menfaatlerini yııkın · 
~~ cok daha büyük mık- nun için Roosevelt"ııı bgfltc • hinde resmi :ıiya.ı·etle gel,•ıı 13ü- dan alakadar eden Balkan me-
.'1llı reye harp malzemesi kir ·lama yük Bıitonya Hariciye Nazırı edeleri husu.si bir dikkat mev-
• ~~ ötürü, İtalyanın 366 ve ödünç varme projesinin mut- Ekselans AnU· ıny Eden ve im-' zuu olmuştur. 

, .. ı.., k or.dugiyle başaranın- lak surette kabul edileceğine ve paratorl"-k ' •! Kurmay B:ıı;-' İki hükumet bütün bu mcse-
" ""· J\ir:ik bu yardımın muazzam bir nis- , l ~1'11 ada artık diğer, pette yapılacağına emin ola.bili- kanı G John T>ill, · leler hakkındaki siya.setll'rinde 
'ı llılıın derultte etmesi ih · T.·~ e ~u tarafın· tam ınutabakatlannı müşahede 1 Çolt - ,, rız. 1 

zayıftır. MURAD SERTOCLU c, lJi.J\ur ... mu~lnr ve' etmişlerdir. 

Londrn, 28 (a.a.) - Harbiye 
ve blhrıye nezaretlerinin mü~
tcrek tebliği: 

Salı günü Mtis Adasına ihraç 
edilen İngiliz kuvvetleri kendi
lerine verilen vazifeyi üa eyle
dikten sonı-a balen Adadan 
~kilmişlerdir. 

giltcreye k rşı olsun harbe sü
ri' klenmekten k~çınm:ık istedi· 
;ine mütedair bulunıın mütaic
nlara iştirak tlmektediı-lı-r. 

); ul li Ask ri lisesi müdürlüğünden 
Kuleli ,\skcrI lisesine girmeie tekli olup ta taşralarda şubelere, t -

tanbuld.'.l da doj?ruc.'1. n1cktebc milrıl.:,ıat etmi<; :ılanlardan sın;fl: nnd..1 do. 
nekll.ği olmıy:Jn bı..itUn girme prtJn.rını haiz bulunan ve aynl z:ımandn &:! iş 

evrakını tekcnıtnül f'tt.rm i ol:ın is!~liııertn ımtihsnL-ırı rapılrna.k uzeı e 
'7 1'tal"t 941 cuına gu-.u s::ıc:.ıt 9 da K:ılell llicsııı'le bulunmıı.ları 'e btı tarlhtca 
mekl!'pte bulunamayanların haklarını kaybt'd«..9Ck1er1. Plın olunur. (1443) 

iÇKiSiZ s z Borsa Kıraathanesinde 
NeUh bir aile -salonu olan kıraat hanemlzdc her pazar saat 2 dıın 6 ya 

kadar kıyn~ctlı sana 'tkirlar araaın dan seçilnuş bay ~ e b .. yanlardao 
tnü~kkil mükemmel saz heyetini ctinle:lıek fırsatını ka~trrııayuuı.. 

Ayrıca 

Kıymetı; be.!teklr Moı .. volı fAHRYll ~ 



laynı : • 

~··~• aceııtaıığı : 
İstanbul, Bahçe ·apı, Kutluhan, 1/4 

Taksitle satı 
M_A,_R_V_i f-1 -L-U1...X._O_R_1 

15 •ene garantili 
loviçre Presi•yon Radyoları 

saat!eri 

A 
OSMAN ŞAKAR ve Şki. 

Galata, Banka tar Cad. 47 - 59. Telefon: 41378 

- ~ ttniversite> Cad. 28 - K.;riı -Oy~ ı;c;kele cr.d. 33 - 2 ••I 

ODEON PLAJ<LARINDA 11!270422 

Maliye Vekaletinden 
Dantelsiz bir kuruşlukların tedavülden 

kaldırılması hakkında ilan 

1 R A D YOJ 
1 BUGÜNKÜ PROGRA.>.ı: 

8.00 Program 16.40 J\.Iüzik 
' 8.03 Haberler 19.00 Konuşma 

8.18 ?llfUzik 19.15 Müzik 
8.45 Ev laıdın 19.30 Haberler 

* 
19.45 Müzik 

13.30 Program 
21.15 Rndyo 

13.35 Mllzik 
gazetesi 

IS.50 Haberler 20.45 Müzik 

14.05 Aofuzik 
21.15 Konuşma 

14.20 Müzik 
21.30 Müzik 
22.30 IIa.berler 

* 22.50 Konuşma 

18.00 Program 22.50 Müzik 

18.03 MOzlk 23.25 Kapanış 

NEŞRiYAT 

Türkçe izahlı 
Fransızca gramer 

Frarısuıca öğrenmek iırtlyenlere 

bt1hasısa orta ve liselerde Fransızca 

tedrisatım laldb eden talebelere dil 
öılretmek hususunda .., gtiZA!l bir 

rehbtt diı. Prnruıw:a gramer kaJd&. 
!erini TUrkce olarak izalı eden bU 

eter, Ankara Ticaret Lisesı Fransızca 
ötreıtmen:i Ali Teoman tarafından 

vücüde getlrllırıiıı ve Remzi kitap evi 
tara.tından basılmıştır. Bütün Fran
sızca. meraldllarına tavlriye ederiz. 

Vatan yahut sllistre 
Namık Kemal'hı bu meşhur piyesi. 

Gazi Terbiye Enstitüsti edebiyat 

öğretmenlerinden Mustafa Nihat ta
rafından tertip edilen Ye Remzi ki
tap evi tıırrlmdan Edebiyat Kütüp

hanesi namı. altrnda neşredi!m

olan bu çer;it 8'eTlerin 5 incisidir. 

Namık Kemal'in ~ har.n..erle ilk 
defa olaralı: budan bu _,rini bütün 

edebiyat merakhlanoo bilh.1~ bü
tün li~ taletı !i:eriue ehemmiyelle 
tavsiye ederb:. 

~ .., 
Elektrik tesisatı 

pratiği 
D•hltt Tesisat 
Asanııör Tesisatı 

Motor TesWıtı 

(Çıktı) 

(Çıktı) 

(Çıkıyor) 

Virn:r..tıere !e'ni edllmiştir. , 

Ankara: Akba, Haşet. 

lat.nbMJ : tnkıl&p, Universil.e, 
Remzi. Hüseyı.ıı, Ha
lit, Çıatr, SerııJyadia, 

Jlaiet. 

DOKTOR
T evfik Akif Ayışık 
Dahlli Hastatttdar Mtttehauı•ı 

Beyoı)lu Parmakkapı imam 80· 
kak numara 28, ~zardan maada 
.. at 14 • 18 e bıdar. 

Geoe mtlracaatları da kabul 
6dlllr. Tetefon: 43.905. 

"Yeni Sabahın,, 
ilan fiyatları 

Kr. 

Başlık maktu olarak 750 
Birinci sayfada saııUmi 500 

D 'ltewz bir kuruşlukların yerine dantelli bir 1cıınq1ukbr darp n ikinci " " S50 
pıyasoy• kili miktarda ç*nrılrruş oldugundnn dantelsiz bir lruruşluklann tJçüııcii " " 800 
Jl/Mart/941 tnrihınden sonra led~v\ılden kaldırılması kararlaştırılmışbr. Dördüncö ., ,. 100 
Dantclsız bı.r kuruşluklar 1/Nıs:ın/941 tnribmden itibaren artık tedavili et- Beşincı' 75 .. .. 
m!yet:el. ve bu tarihten itibaren ancak bir sene m'dddeüe yalnız mal san- .. ..___ 50 ............ .. .. 
d~klarlle Cilinburiyet Mcrk~z. Bankası şubelerince n CQı:nhuri;Jot Merke.a. •------------
H ... nkası subesi bulunmayan yerltrde Zıraat Banlta!ı ıul: ~J iDoe kabul edi
lebil~ccklir. 

Elinde dantelsi7. bir kuruıluk bulunanların bunları malsandıklarlle 
Cümhı.rrıyet Merkez ve Ziraat Bankaları şubelerine tebdil ettirmeleri ilin 
olWJ.ur. c9035> cl252.3> 

- ---·. - -- - -

Sahibi: A. Cemaleddın Saraçoğlu 

Neşriyat Müdürü : Mac ıd Çetin 

Basıldığı yer: (H, Bekir Güraoylar 

ve Cemaleddin Saraçoğlu m<.ıtbaası) 

YENt SABAH, ı M"AııT ısn 

Beşinci T ertıp 
iKiNCi ÇEKiLiŞ 

6 
6 
8 

60 
90 

120 
300 
300 

3.000 
60.000 

636 

64.526 
Yanm bilet 

1,5 Lira 

M•rt 1941 

15.000 
5.000 
2.000 
1.000 

500 
200 
100 

50 

btı \s 

90.000 
30.000 
16.000 
60.000 
45.000 
24.000 
30.000 
15.000 

10 30.000 
3 180.000 

TueUI 22 026 
miikifatı • 

542.026 
Tam bilet 

3 Lira 

Kızılcahamam P. T. T. Şefliğinden Fen Fakültesi Dekanhöından 
Çıralı çam direk alınacak U--' kiDı;ra ~de oir aııistanlık açıkbr . 

1 - İdare ihtiyacı i(in 9 metre11k 500 8 metrt-lik 1615, 7 metrelik Tıdim:atna~esj rr:u~inoe 23 '?.tart_ 1941 t.'.lrihinde yabancı 
M)ıl), ı metreök 500 ki reman 365~ çıralı çmn teıgraf diretı kapalı zart-ıyapdacaiJndan ı~tekhJ ..... nn dek21n1ı,a murnc-naUarı UAn ohıııur. 
la --,.e çıltarılmıfbr. Direklerin 1455 adedi Gökdere ve Gökkaya 
CJl1D3mndan, 1200 adedi Sarı koru ve Saçlık ormanından 1000 adedi 'l'c
IJl!!Pmer ve Çöplüce ormanından 1"-aileoek ..,_ 50 adet Eti.mesut 450 adet 
Sincan 120 Kayı k~U 140 lt.wlcahamam 79 Avdmı veya Gebeler 25l0 
Aıılaın. telsiz irse i.ta&yoou 315 Cerl<eee tıesbm edilecekbr. Tarife bedeli 

- kttr\ıştur. 
2 - Beheri 450 k:w'Uftan mı.ıhamımn bedeli 1644' lira iiO kunış --t teminat 1233, 5ıı lira olup eksiltıne&i 7 Mart 1941 cumn günü 

- lfi de Kızılcehamam P. T. T. ııefllllı blı- ııabn alma komisyo-
nundııa 3"1lPılacaktır. 

1 - tsteklilet:in muvakkat temlnat makbuzu ven bmıka mektubu 
De lamım1 V'e9lliki muhtevi kapalı zarflann1 o gfin saat 14 de kadar m{'.1.,
lı:Qr ıaxm.,.,na verecelı:lerdir Postadalı:; gedlı:meler kabul edllmez. 

' - Şartnameler Ankara P . T . T . Müdürlük kalem.ile Kızılcahamam 

P. T. T. Şefliğinden bedelsiz olarak verilecektir. (1064) (139'7) 

Hayriye Lisesi Müdürlüğiindenı 
Üçüncü taksit 1 Martta başlıyacağı.ndan Martın ommcu gü

nüne kadar taksitlerini vezneye yatırmıyan talebenin mekteple 
alikası kesileceği ilan olunur. 

eli) i Ol tıJı"' 
~ 

Geminin kaptanı, yanı gc-,, 
~itt~i~.:e~ Bir çalgıcının seyahati 

Biz bu muhaverede iken öte-
ki vapurcular etrafa topla.n - lu::ııı1111:•---------r.:- 171 

1 
götür, tayfa yerinde 
kalksın. 

i 
Dedi. Ben de memnun oldum ' 

w : 1 

- Teşekkür ederim mösyö. J 

Diyerek kapıdan dışarı çık -
makta iken yenıek meselesi ha
tırıma geldi, durdum. Kaptan 1 JDJ.Şlar, gülüşüp duruyorlar, el- ı 

Jerindekı işleri bırakmışlardı.! 
Bu sırada yukarıdan bir dü , 
ıliık çalındı, kalın bir ı;es: 

- Hey ne yapıyorsunuz? Ha
la.Uarı hazırlayınız .. 

Dedi. Bunun üzerine beni kap 
tanın yanına götiırmeğe kalkı
'8-ll vapurcu arka~arına. 

- Haydi sız işinize bakıll:l'5 ! 
Dedikten sonra bana da: 
- Yürü .. 
Dcdı. Ben hem gidiyOT, hem 

de : 
- Fakat kaptan ıle benim 

alış verışim yok.. 1 
Diyordum. Herif beni süsıu j 

ve iki taraflı bir merdivenden 
indirdikten sonra bır ka;:ııdan 
içeri soktu. İçerisi gayet genış, 
güzel halılarla dö.~cnmiş bir sa-j 
!ondu. Ben alık alık kadife ka
na.pelere, müzeyyen duvarlara 
bakıp dururken ka!'Rıma gayet 
uzun boylu, kısa siyah şapkalı 
parlak diilhneli bir adam çık-ı 
tı. Yanımdaki vapurcuya: 

- Ne oldu? 

J >~'Cli. Herif şapkasını çıkar- beni yukanda.n aşağıya süz -
dık t •ın sonra: dü: 

-· Şu adam biletsiz apura l - Sen serserimisin? Halattan 
binmiş. 1 hırsız gibi gemiye girilir mi? 

Dedi. 1 Dedi. 
- Ne yapayım mösyö kap -

- Çok şey! Yazıcı görmemie I tan? v apunınuzun borusundaR 
mı? Havadıı.n girmedi ya? kalın siyah duman çıkıyordu. 

Ben söze atıldım: Birdenbire savuşur ise ben de 
- Onun gibi bir şey mös - sokak ortasında kalacaktım. 

yö.. Bundan korktum. 
Dedim. Kaptan sordu: - Sen Cenovalı deitilsin" Çüu 
-- Nasıl onun gibi bir şey? kil İtalyan olmadığın lisanından 
- Napoliye gitmek üzere va- • belli. 

purunuza binecektim. Rıhtıma -- Mösyö ben Almanım. 
geldim. İçeri girecek bir yol - Bura<ia ne arıyorsun? 
bulamadım, ipin üstünden tu - - Bir yerde uşak idim. 
tuna tutuna geminin arkasına - Kimin yanında? 
çıktım. Fakat oradaki deEk kü- - İsimleri iyice hatırımda 
çük olduğundan içeri sığamadım kalmadı amam ;.wkamdal<i pal
sonr a üst taraftan girdim. Ar - to ile ayağımdaki pantalon ve 
kada boya odasının içinde o - kunduralar hizmet ettiğim hane
tururken bir adam bana: "Se- nin ınösyösüne aiddir. Bunları 
ni kaptana götüreceğim" dedi. bana vermişti. Belki bu vasıta 
Buraya getirdı. Kaptan sizmi - ile dört ay bedava ıı~aklık etti
siniz? ğim adamın kim olduğunu ta-

Qc<lim. Kaptan denilen arlrun nırsı.nız.. Ffa. bir de otuz bell ya-

~ bir kızı var. Hala koca 
ya varmamış, kibirli bir şey! 
Kimse onu almağa tenezzül et
miyor. 

Kaptan beni daha ziyade sü
ziiyotılu. Kimbilir nklına ne
ler geliyordu? En nihayet: 

- Şimdi paran yok mu? 
- Hayır hiç bir param yok -

tur! 
- Nereye gideceksin? 
- Napoliye. 
- Bu vapurun No.poliye uğ-

rıyacağını neden bildin ? ı 
- Yolcular arasında bir Na· 

poli yolcusu olursa elbet uğ -
rar. 

~""Kaptan güldü: 
- Ha! Hem biletsiz bir yol

cu için. 
Kaptan biraz düşündü. Sonra 

beni getiren adama: 
- 7..aran yok! Bu adam da 

· biletsiz gidiversin. Beş parasız 
olduğu halinden belli. Yağmur
dan sırsıkL-ım olmuş, bıuı tara.fa 1 

sordu: 
- Bir şey mi söyliyeceksin? 
- Evet mösyö kaptan. 
- Söyle bakalım neymiş? 
- Karnım pek acıktı. 
- Haydi sana biraz da yiye-

cek versinler! 
- Napoliye gidinceye kadar 

bir defaını yemek verecekler? 
- Haydi, haydi aç kalmazsın. 

Fakat tayfaya ara sıra yardım 1 

et~=~ndan yukarı çıkarken ya- - ~ - -------1941 iKRAMİYE~~ 
1 

nımdaki herife: r 1 adet 2000 Liralılt - 2 oO''/' 
- Bu vapur kaplanının kendi T. Iş Ban kası 3 > 1000 > -

3 o0/ ' 
malımı? Dedim. 2 > 750 > - ı~,· ı 

- Hayır kumpanya malıdır. 1941 Ku" çu" k 4 
• 

500 
• - !oıJ'l' ' 8. 250 • -·.ue· 

- Kumpanya beni bedava Va- 35 > 100 > _ S• ·""·"• 
Pura k:ıbul ettig-inden dol2.yt 40"', 

' 80 • 50 • - ~, 
kaptana bir şey ııöylemez rı,· '.' Tasarruf Hes .=tblan 300 • 20 • _ eo0 /; 

Ne söyliyecek? Kaptan vo.-, i" AMi ·.~.r~ ı:>L i .ı : ·•' ı 
porda istediğıni yapar. 1 '' 1 ıı;:. r~ A •, Ke~ideler: 4 Şubat 2 Mar' d' 

(Arkası t>ar) 1 , ____________ ..,::._"'."·;.3_1k•iı••'eı.·.ıeş.;,r.in;;..ta;.r.,ih,.l,.•r,,.i" 

a 


