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1 Piof, Sa:lb 'ur ı uzmıt 
hi " ni yazan meşhur edip Şehirmecli

sinin dünkü 
toplantısı 

Dahil'ye Vekili medreselerde Halk tipi 
kumaş 

- -
Keşifler, ihtiralal' ISMAİL HABİP 

barınan üniversitelilerin Dün bir toplanh Yazan : Ruhi Naci SA~DIÇ Yüksek binalard• 

Bis onunla bir bnlıeda bir 
ı11ahallw.le doğdıılt, bO.yüdiil<. 
A,yni meydanda oynayıp sıçnı.. 
dık, tekerlenip toparlandık. Tah 
.Oimire ayni mektep binasıı..ia 
temel attık. Yalnız aramn:da ıı.,. 
altı yıllık bir zaman m mdeıd 
var. 
Onım bahası, tamanb bir 

zaptiye binbaşım idi Berıitnki 
m, eli kalem tutan "" herkesçe 
(hocaııtt) diye ilstad tanman 

bir adamdı. O jandarma. kuman 
danı, -<ievrin icabı- herkesle 
senli benli görüııilp Jı.omı""™"• 
dı. Ancak, babamla dnııtle"'"" 
ve bunda teıırifat becldjni 8'8'" 
n.k ıqımi mi yet derece8in.e var
mıştı. 

B:ıbam, ~ UZUD 

ııedirin bir lıaıpna kendi oturur, 
öteki baıµm da böyle hatırlı mi
safirlerine lkrıı.ın ederdi. Ben, 
habamm ziyaretine gelenleriıı 

f(lrefı;e yükııe« olaıılannı, bq 
köşeye Jnuıılup k:alrw, çııbak 
iı;işlerindm tanır -:erdim. 
Baş k~ müşter'tlerinden o

lan jandarma binbaşı!ll Habib 
ağa mahallemizden geçerken., 
ben oyunu bırakarak hemen ftıı.. 
tilmü iıafımı silker, iki ellmi 
göğsüme koyar seılma hazırla-' 
rurdım. Bu ihtiram divaruna j' 
bütiln mahalle çocııklan -beni 
görerek-~ ederdi. Şu lhti-

1 
rasstz ciddiyet. ŞU lekesiz ııaıni
mlyet ve battt çok deCa yalın 
ayak baııı kabe.k ve bazı bazı 
donsuz (yanın sivil) olarak 
gıssterilen hürmet: ağ-anın çok 1 
hoşuna giderdi galiba, ki bizi 
teker teker okşayıp iltifatlar 
saçardı. 

O tcşrifath babanın oğlu .fa. 
n:ınil, akranla.rını yıldmp -
dırmıı;ı yaramaz bir c;oculttu. A
uadan babadan gelen doııtluk 
eebebile. beni de kendi emsali
m in şeITinden koruduğu için. tl 
o zaman, kendisine ka1"" içimde 
mimlet Ye şükran hWeri 1ı:& 
r.tmıştı. 

H:ıbib ağaya. oğlu 1ıımaiı ;çın. 
her yerden §ikayetçi geldiği 
halde. rüştiye mualllıni Demir
elli İbıııhim Efendi bOC"du 
methü sitayişler geliyormut
Fakut Habib ağa, hocanın bu 
eö~! nne inaı:ımıyor, o pepeleri 
ke?ıtlıne ka1'!1 -herkellin yaptı
ğı gibi- dalkavuklacdan sayı
yormuıı. Bir gün ka.lkını.ş: 

- Ş ÇOC11e'7wı im ti !ıandalrl 
n.ziyetini, kendi gösilmJe gidip 
ıöreyim! 

Demi •• mektebe ~ Sıram 
!ip gii7.elce im tı1ıa.nını. veren Cnc lı:arıp mUnıeyyizler •ğuı 

birliği!e' 

- Aferin! Aferin! .. 
Diıyince Habib ağa 

lıuıbnn1': 
itira.a 

--- Bilirim bu çapkını ben, de
miş; yaramazlıktan va.lı:it bu
lup der9' mcrsc bakmaz. Şimdi 
~ndaki arkadaşlarından btr 
.kaç şey bellemiş, geldi buraya, 
iftc sizin gözünüzü boyadı git- 1 ti masltanL! .. . 1 

Ağanın. fJ&ka bilmez, şiddetli ı 
ve hiddetli mlıacmdan dökillen 
ba tezy!fltt karşısında diğer 
mümeyybler afallaıhğı ııarada. 
babanı, muta.d ciddiyeti ile, mu
kabeleye ı:eı;miş: 

- Öyle mi ııaıııyonmn ağa! 
demiş; badi sana. da izin re
riyona.. Git, sen de o çocuklar
dan bir kaç f/l'Y öğren gel. Senl 
de 311 inıtihaıı kJshcma ala. 

eni Saba 

SENELiK 
1 AYLIK 

TUrlrtye &oaebf 

ı400 K.... l1'0e "-"" 

400• -· 1 AYLIK 150 » IOe • 
t AYLIK 750 » 14IO » 

~ - -1 ÇAR~M8A 
S Sefer 1380 
!O Şubat 138' 

GUn 6C, Ay'!, Yıl: 941 • l(aa1m 1141 

QOnef tl6•• ikindi 

U.24 8.21 9.33 

_, 
11.l~ 12.28 15.38 v~u 

Akfom Y•tlıı im-
12.00 LSO ıt.U baftt 
18.03 111.3& uo v-

DiKKAT 
1 

cYu.I S.bah> a g6ncMMfen ya.•ı 
)1119 evr•K ~dlh&lt1 edHm .. in ladıe 

.... nmu ve Mnluın klıybot..a....._ 

•• dola)'l bls lılr -ıı,.. -
edil-

~~~~~~mı içtimaı Dahiliye vaziyefile meşgul oluyor naık tiJa~: yapılın- İstikbaliııh:: b~ 
Bu sefer; ba.t milin<!yylz pos- V k ·ı· d t ki tti• için faaliyete geçilmiştir. Bu iri 

tunda oturan 'i'e irfanca muhi- e .ı 1 e a p e ttırt: katlarında yaşıyanlar 

k d d k hususta İstanbul Ticaret ~ S... · 1" 
tinin meşhur s&yılan Naci eren- İstanbul Şeb" M ı· · lün •ı / • oksijen yetiştirme meseleSl .MI 
dinin fU clfu1lst teklifi önlinde at 15 de Vali~ :~y~ R.e~' e l me reSe ere gz ere nayi Odasında bir toplantı ya - clır. 6 kilomtre irtifaına !ı:;J 
afallamak sırası, Rabih ağaya, Doktor UıUi Kırdann riyaseti • f • b • f t fk •k d k pıhnış ve kumaş fabrikatörle• bu mesele pek milhim d~".J 
d°.!'.'.'~ ki hocam! Bu ~1_ı ~~z1f~:ıi~~':eı! vazıge ı ızza e ı e ece :e:::a ~!m~t::!: Şimdi anlaştlclığına göre, IJl'I"' 

tan ~~._ ateriııl ah idea hak dıt -m--'"~ dair makam teao • Şehriruizde bulunan harap leri de aynı· medreselere gı·derek lann yülaıek mevkiler için adlf'_ 
,~....., ~~.,~ tir. Fabrikatörler, yilnlü ve en •-- ka · cdildiP 

ediyor ha!.. keresi okunarak kabul ~ medreselerde oturarak ""k b!!'ii~ zemınlerinin derhal tahta dö - .....,yon biliyeti zann , . ..1 
Diyerek btras hayret ft şjip- ve mütea.kıbeıı nıznamenin -..-ı.p altında tahsil!~ icıa:'. """mesi ve aynı· z.ıımaMa. elek- ucuz şekilde olaca.k olan ba ~ 1 den büyüktür. Binaların ~ıll"' 

haiz biraz da n""' ilıı cevap müzakeresine geçilmiştir. .- - trikv-:-tesısa" tı yapılm•~ ;...;~ !" maşla.rın dolrurunaaı için lıa:m'- park veya çic;ek bahçesi h~ 
vermiş ... Artılı: İsınailin hem sı- Levazım mü<lürlilğiinün he- me ettirmeğe çalışan üniversite- - ..,..... ..- hklara basl•m•,ıır. tlaJ"I"". 
nıfta.ki, hem mektepteki birinci- sap işleri müdürlil,,"iliıe bağlan- 1i1erin vaziyetleriyle vali ve b& zumlu mesarifatı hesap etmiş- ,...,..,~~ kullanılacak olan Ust ka , 
liği; çocnk bahııl•n tarafından, ması. hakkındaki mülkiye endi- lediye reisi doktor Liıtfi Kırdar !erdir. Bu iş için şimdilik der- B!: LE Dl y EDE kann terakümüne müsa&d~ 
gıptalarla, ilAn ediliyordu. Ağa- meni mazbatası müikiye encil-1 bizzat meşgul olmağa başlamış- haJ 5 bin lira tahsisat ayrılınış- dilmemesi için, sun'i tahine ;ıııl' 
yı ııevenler 889iniyordu. menine havale olunmuş ve mil- tJr_ Vali, bundan bir kaç gun·· ev- tır Ekmek fı·yatlan !eriyle, bir çare bulunması ..o 

İsmail Buraa milllı:lye idadi- teakıben Üsklidar - Kadıköy ve _, taıe"·ı b ,..,,., ,__ · mal dıı.lıilindedir. Bu yüJtSeil" 
iline gittikten eonra, bahuı el&, havalisi halk tramvayları TUrk ... ""erın ann_,. ~ İstanbul hastahanelerinilen ucuzlayacak 1 ~ 
çok geçmeden, 1-şka bir vilay&- Anoninı Şirteônin afacakblan medreselerı bızzat gıdip teftiş artaıı karyolalıır da derhal bu- İstanbul belediyesi, ekmek! nalarda dağ aporlan ya;.;: 
~ becayiş olnp ayrıldı.. Eğer ile yapacağı anJa.ı:ımaya dair, etmıştir. Fakat vaktin gündüz raya naklolunacak ve talebeler fiyatlarının 20 para daha. ucuz istiyeııler için üst katlara~ 
Habip ağa ieraatın.ın izleri Ya bütçe, kavanin ve iktısat encil-j olması lı.asebiyle, üniversitelileri taşlar üzerinde yatmaktan kur- latılabilecegı·· hakkında hazırla- 3Örlerle yanın !la&tta 
onun oğlu İ.mıAilde lı.eştedilen menleri miifterek maz'?"tası ea:ı crada bulaıruyan vali ve bel&- tuıacaklardır. <lığı 'bir raporu dün vil&yete mümkündür. 
meziyet beşaretlerinin batıralıv nasında V&l.i ve Bel«;<liye Re& diye reisi doktor Liıtfi Kırdar Dün şehrimize gelen Dahili)l'8 vermiştir. Raporda bu tenzilini Basitliğin tercih ed~ 
n kalm•saydı .. Hem o çetin bil- Doktor Ultfi Kırdar izahat ver- bir kt· . __ _. ___ , . Vekili' Faı'k ~-ak ta m·-'--- esbabı mucibcsi iz.a.lı olunmak- dolayı odalar çıplak ~ 
ba, hem ba yarama çocuk ç-.ır- miştir. gece va ı aynı weuı=ıaen v;;ı,c """"""'" ,,. 

-"uk unutalurdu. Vali - be""'"'e -ı.n -"-- ri~""t etmiş~ üniversitelilerin !erde barınan talebelerin vnzi.. tadır. Toz yuvası olan kitap!Ara 
0
"' ,,..... ·~ ~,. ·~ -~ •- - Diğer taraftan öğrendiğimize ed edilmiı 1acaktJt " 

Fakat gönille yıırieşip oturan le denı;.,tir ki: "11§8.yışiyle meşgul olmuş ve yetiyle çok yakından alikadar göre "alı.ye Veka·ıeti, buğday! m.an v a ş 0 .A>P"~ 
muhabbet,· havaya _,_ ·"h- .. _ Ev'-·"· '"rketin" -·•-1- kendJ ı'lenn· den bazı ız" ..... _,_,a_ olmuştur. m giler filiru haline aolaıJal"' .... &-~ '!"' ....._... .,.- v• A<Ua 4U4'. ............ koruma Vergisi doJayısile ÇUVal '"':.i 
ret yelkeni gibi, zaman rllzgl- ait bulunan hisse swe~ ııa,. 1 tır. Vali ve belediye reisi me.,_ Dahiliye Vekilimiz bu med- başından aldığı 146 kuruş ver·ı plastik maddelere kayd~ 
rlle kaçıp ~ veya tın almak ilr.ere tam bır anlaş.! bahis ..., __ , . ___ ,_, __ ,__ 'de.relı. tal bel . giyi 100 kuruşa indirmeğe mu- Bu kayıtlar ya gözle vey~ 
'"PrantP --'""'Vermi,.,,.. ki. maya""""'• lıulunuyo--. Ev· mu m<A.U....,.enn =ınuu&- '"""""" gı e erm va-,. ,_.,,..._,.. J-· ·----. ·~ ld • · · vafakat etmiştir. Aynca mua - yolarda oldugu- gibi ın~ 
Sev!!i temeline da ..... ., ... bendi&-!' kafın 400 bin 1iraJı1ı: ,_,___ - rinin taıı o uf.unu ve ayni za - zıyetini yakından tetkik etmek • 

- J _ """"' mele vergisinden de tenzilat ya,. tert "b tıa k lakla it 
ri, hldiselerin ııeli namı yıkıp netlerini 200 bin liraya ve 15 marula elektrik tesiııatının bu- arzusunu göstermişlerdir. pılacağı umulmaktadır. 1 a u 0 

atlasn ! sene de f..ızııU olarak ödiyec&- lımrnadığını görmiif ve buna Dahiliye Vekilimiz yann bu --•••-- tır. fi 
1sm•ilin tahııil ınaoenıımı, ba- 1 ğiz. Bu buawrta hazırlanan ka- da.ir derhal tedbirler alınması- medreselere gideceklerdir. iatanbul biaikl9t teşvik Plastik maddelerin eı-.-' 

baaı h~ verm~ bile, Edr~I nkınundll~~ ... ~ltahministedİ;1". edi~~ nı emretmiştir. Dün, belediye .._........_,_.. ._._ __ -"'~-• müsabakası gon, seramik ve her nevi ~ 
mit abaluri -•mimı .-e ısrarlı a ,,......,...._ ..__ f . sıhha üd.. ,...,...-e uuuun .... ......,"'""'er malzemesi yerinde~ 
bir al3.ka il&-~ sonruı.k-ı yorum . ., Meclis bu imbatı mn-. -_,..ti cnwye ve t m ur- tamir olunuyor İstanbul bisiklet t.eş'l'ik mü- ., • 

hali teakıb 1 '---'b · b k ı ·· ·· ·· d ki demde dünyanın ne şekil-:-. ...t tan · kalmıyordu.. Di!rt yılda ı an aşmayı .....,.. etmiş Diğer taraftan İstanbul bel~ sa a a an onumuz e pazar I dll"'ı 
idadi bitti, hulı.ulı: mektebi alisi- ve celae)"' hitam ~- M .1 f diyesi şehrimizde bulunan med- günü Mecidiyeküyü ile Hacı ğını ı;u bir kaç yazıda bil~ 
ne geçildi. 1ıı:hıct cııla Q n l a Ur Q Osll!an bayırı arasındaki 42 ki- olduk. Bu keşiflerin in.san -;J 

Galiba Jıulı:nlam ikinci sene- !kinci ceı-ıe, tıehir meclllli reseleri esaslı şekilde tamir et- lometre!ik mcs&.fede apılacak - "eya huylarında mühim del"' 
sindP iken, bir yaz tatili, 1ama- zabıtai belediye taiimatnamEB- buhranı meğe karar vermiştir. Belediye tır. lik yapacağına inanabiliriı- A 
il; babasına ait ba.ııı. hukuki i~- nin patlayıo maddelere ait bil,. bu iş için btr program hazırla- Şüpheli b r ölUm !OY~ 
lııri onarıp dbenlemelı: Çıt, Ed- kilmlerini mtızakere "" kaha\ mevcutken mı~tır. Milyonlarca lira sarfını Fatihte Çiftegelinler cadd~ Bryson ismindeki bir I 
remide ııeimifti.. Şl!plwelz ba- etmiştir. Bu ceiae n.ı-.ı,..,e V• Ö 1 ilim adamının ya:clarındıı" ti ~, icap ettiren bu muazzam iş ted- si 8 numaralı me.rin fınwnda nan bu satırlar Jül verıı 
basının ta!imatile olııcak, doğnı kili tarafından da takip ol11D • rici bir surette taınamlaııa.cak- çalı.şan 50 yaşındaki Arap ha- ı ~ 
gelip babamın elini Optil. Artık; muştur. tır. Medreseler tamir olunduk- Abd il h -ı ·· bu ··ı·· manlarını hatırlatıyor. . 'I 
o işi bitirinciye kadar 1ıtt saf. VVV',~~ Gümriiider Japon cı u :ı 0 muş ve 0 um fih eskiden hayal addediJl!O..ı 
hayı adım adını t.t.ma anla- MAARiFTE tan sonra bunlardan muhtelif şüphzli görülerek ceset morga c;ok fikirlerin tahakkuk ettlf.'.I 
tıyor ve iktizaya göre 1ı:.eodi ha-ı Ek ıı· kt pl menşeli malla dolu ~merde istifade oıunacaktır. kaldırıımı~tır. .,_,.ıc,. 
zırladığı müracaat arzuhalleri- e ıyet me e e- . . bugün göriiyonız. Küç~., 
~öz.ene. !>esene .aıruy~. Lıı:ıa rindeki kütüphaneler ımış !===:;;:.=============:-:====--=-=- kutu içine konmuş olaıı ıı~ 
ilintih Nbacı Efilendik~~ae,bı~- ~hrimiııdıe bııkınan ecnebi.,.. Fivat ürakabe b~ tara- r- ltalyada dolcı"'ndırmış r' ampulle, bir kaı; tel ve •• »' ar &1'1181 e ..._.........,.. ır, ek ili t ...._ k 1 "- ._ _ _.:_ '---ka ardi 1 . de ya --. .. ..,, pliıklarda.ıı. mürekkep nAl".i"""' nete ile: . a ~~ o~""-o u Ye_ .......,_. y!D'- •Wl.JiW """ ye erın · • 1 w ı:- şf,) v 

_ Be çoculı:' Diyordu. aenin ! ~ı~.ktörl~ düıı. Maarif Mudilr- palan ara.ştırmaJa.ru neticesi an _ nn teşkil ettiği radyo cih~,ııJ 
b .. -ıtt dil" · • •--~- •. !Ugunde bir toplantı yapmışlaz-. !aşılmıştır. Ardiyclerde 385 san arzın bir noktasından söY~ 

ne uyu m var ..... IJ .... ,:11~ t_ıı. dır. Toplantıd&, bu okullarda, dılc Japonya menşeli manifatu- Verdikleri pasaportun sahte sözler antipot (kutran ~~ 
ı&ııüne ~ httkllm yUrütü- J mevcut kütflphanelerin vaziyeti ra ~yası bulunmuştur. Bu mal- ıııw·.ı. 
yorsun! •. ~ sen avukat olur-' tetkik olunm~ ve bunların -ı lar, piyasaya çı.kanlmış olsay- Jd .., •• ••} •• k } d bil nokta) dan dinlene ;/. 
ııan, hAkim!en çok k~y,ve peki !ahı için tedbirler ııhnmeaı !ı:a- dı. kısmen görülen meni1 ma- 0 UgU gorU UDCe ya a an 1 Dahası var. Bu mesafed~j~ 
çabuk. kan~vereceksin.... 

1 

rarWıtırııını.ur. nifatura sıkıntısı bile hissedil- yo dalgaları saniyenin 10 ı ı 
la~ fanıail Habıb; kuru ııı- Ezcümle bu liselerdeki kütüp- miyecekti denmektedir. ' de birinde gelir. Halbuki tJ' ~ 

erlnlere _ çacukca kapılıp hanelerdeki tlirkçe eserlerin ço. Aynca bu ardiyelcrde mil· Dün altıncı asliye ceza nıah- gelmcl:lc iti~ güçlük ç~kme· da · 20 il. ?Q tre tflP'. 
ııımaracak çagı çoktan atlayıp· ğalW kara ı tırıl ı - kemesinde sahte pasaportla dim. Kob >'C'a vize muamelem na sesı a " me 'il _,_.. Şimdi· • '-·" t 1 ma.'!I r as mıştır. him miktarda çuva , yapagı, , fe kateder İngı'ltere Yeııi , 
,......,......'"': • agır ._.....,.o ':1-r MnaJUmlN;a 1aıJııım zmnıan yün, deri gı1ıi tıaklı eşya da bu- Türkiyeye girmek suçundan yapılllı ı;c lstanbcla geldim. · ııl" 
ralclı bir olgunlukla, paniksız, V ti "-'~' ,.,_~,Doktor lunm :otur. dolayı Polonyalı bir tilccar Beyoğlu Yeni]Chir otEline yer landawn hemen lımnen aıı ~" 
ten.zu ricatleri yaperalı: kentli a ve .,.,,.,.,,ye""""" ıııulıakeme e<lildi. 1 · B da k. · l.k d -undan Lo drada b- ilk" JI 
hy-'--• ,___.._ ____ 1.-:L.""oda: Lfltfi Kırdm- henüz kıdem zam- }3'. !'laUıırın sahiplerine, ardi- e:;tım. ura atıp ı. e en Cl ; n uy ,._ 

......., ,_.,._,,.... ............ _ 1 - 1 Bu ~uçlu Polonvada dog· - Esat adında bir Türk """"Por- ya•- ,-•!1nesı·nde so-yı--"~ 
d·~·'" ,..;_..,_;.,.; ı ını a amıyan öğretmenlerin va- yel ~ ve OOşka nere erde ne •- "'v ~ • eıw . 
-~-r ...,,,..........,._ 1 · .,,_ '-'-t -·• ohn bul d • b muş Her Herman oı'.;hı Leyintci tumun muayene ini yaparken kı b ti tro aJe~ 
Am ...._ ·'in' ".......,,.' da zıye...., uı=a m~~ uştur. iJ...-ta? mallan un ugunu a- . . d b" t•· rd 0 ta yı u ya nun g 

ca -"~"' ı .,,......,.~ a - •"- di"' ,_ - bu k k be . ısnun c ır ucca ı. ı yaş. bana: .. terdi"' . . eti d ..,;•en gun.,.., gore zamların ı ı olarak birer yamıanıe ile lı Alınan 1 d ki dii1lemedcn Yeni Zelan- •• il 
nunlarakg~--''gıd samımıy ı;rnl derhal verihneııi için yeni aene b<iroya bildirmeleri tebliğ olun- ve ca :onuşuyor u. - u sahte bir pasaporttur. ~' 
o ,,..._ ~ sonra. gcrıye biltcesine taı,,,;,..t konulmu.~tur. ıu~tur. Muhakeme tercüman vasıtasile Sizi poüse haber \'eı1'Ceğinı, hir radyo cihazının yanı 
kalan satı tıı..lı:dirlerle kendi dı- ------------· -------------- yapılıyor ve suç:u L<-yintci oa- ded" o. · · yani"" - d ler dinliyebiliyorlar. 30 ~-' ı . ...en ırunın L~gın an 9 'J"'.. 
rayetini endazelemeye ~ıyor- ADL/Y EDE J KT IS AD şından geçenl-:ri §Öyle anlatı- zaten kuşkulu idim. Bu sözle.-e 1 ve! buna kim inanabilirdi· 'I 
du. yordu: karşı her şeyi ona anlattım. yarelerin sür'atleri saatt' .1' 
Meğer İaınail, babasının h~ Bir bono aahteklrk"ı D 11 d - Ben Polonyahyım. Son va Esat gu .. zel aım.:ıııca biliyordu. ı il t ki tır~~·-

1-oıbına mrdiği'' bukuk fakültesin- lıl • ziyette oradan hil'ret ettim ve ' omc reye ya a~mış · ..,- dolandlrlClltAI daha emJryO arın a Benden para ıstedi. Çıkarıp b .. ' t tta l?OQ kilO I_ de kendi hesabına edebiyata 11•'- ll İtalyaya ....,,tim. C.: novada ,,_ 1 d F k H u sura saa -" ' b' ·· t • c • "'"" ~9 ira ver im. a at allan- .:?. 
r&F,1yormUJ1. Diplomasını alın~-'\ Bir ayniyat makbuzunu talı- yenı lr yu anı esı k1ldım. Fakat Türkiyeye gel- da tabii ye.tine geçtiğımde yi bulursa 50 der-:<'e ~ · , 
ıı.dlide ı:tine baş vuracağı rif ederek kendisini mübadil Devlet Demiryollan Umum mck istiyordum. Pasaportum şüphe olmadığı halde irııninıin larında bir tul d:ıiresı . ~ 
yer e, . Maarif N~thı- . alacaklısı şeldiııde gösteren ve M:üdiirlüJti Anadolu ve A vru- yoktu. Türkiyeye gh eb' imek ynn!ıs olarak konıı!:ra uş olma- uçan tayyaren..":ı pilotu bif_.,l 
df'!I bir edebıyat hocalıgı al<1ı sonra bu makbuz üzerinde bir pa de.ıniryollarında muteber ol- için Hollanda tii.biiyetine gir· sından dolay1 pasaport hak- zar günü, Stokholmdan arı 
Kastamonu li.eesiııe gitti. mele .-c lıir Hollanda ~rapoı ~u kınd:ı içimde bir şüphe varılı. cumartesi gun·· ü Kan:ıd311' .:ı 

Edremitliler, o .,,_ ilrl tane temlik &elledi. yapıp Haça.cior is- malı: üzere tek ordinolu bir tarif almak !5.%ım gcldiı'ini ltaıya- B , :l 1 1. d d •• At P' 

lı··'-ukluyu ta.nır -ve.., =verdı· d b da tanıştı0""m b"ır "taıyan bana un n!l ' 0 ayı po ıııe e gı e- bilecektir. Yani K~ . .J "" ~ min e ir muameleciye noter hazırlamıştır. 1 Nisandan iti- ,::,·____ 11 medim. B"'.lli yak:ılıyacaklar -'-• f"Y_, 
1 - Karesi mebusu Ferhat huzuriyle devredip 2684 lira haren tatbik mcdiline "'İrecek söyledi. ~m bu işimi ko- diye ko~ktı.un. A.drcsini bile _ yere indiği zaman d.....,. f.'. 
Pey. 2 - K"ılddeiumumi Sındır- dolandırdığı iddia edilen Bel~ bu tarifeye nazaran ~adolu- !ayca ya

1 
paca"ını da ilave .~t- medi'.'İm nvukat Şunmana mU- günü olmamıştır. Çüııkil ~ • 

gılı Ahmet Süreyya Bey (Erge ~-'--' , ti. Tabi derhal kebul ettim. 1 b . ti re bu arz dairesinde ~;ıı 
evren SOy adil h•1• b diye Sıhhat ._.-i __ menı_urıann. ·ı dan kaldırılacak eşya, Sirke _ Beni C'cnovada Hollanda kon- racaat a •ı vazıye anlattım. ı;~~ 
' e a a mc us · · d y ühad il .,__ B.'U!a: c_cabuk gidiv. or demektir. 
tıır). ls.'D&il Habibin de onlar ruı anya m 1 erın....,,. ci - Haydarpaşa arasındaki so!osluguna götürdü. J<'aknt Her "'bun·· go'"rdu··g· ·um· Uz, ..!ı. 
gibi olma.sına herkes özcni.,h., Memduh Tepedelecin muhake-j nakliye de da.hil Trakyada gön- konsolor;un yanına yalnız gir- - Bi~ istida yazayı.."YI d::ı. »'. 
Onun gidip lise lıocalığıııa inti- mesine dtın ikinci ağır cezada den:·•ece·· 

1 
adar tek t . di. Yarım saat kadar bekledik· Anka..'"l\y:ı P

1
o:ony

1
a sefareUınıı<> alıştığımız için bize gıı.rlP_ '~.J 

ed . -· h" ı gı yere < • an- te idi nesl!le g<irı· er. şini düzeltir- bııtl~J 
Hal' ıverecegı ıç akla gel- b&şlanerekdL Sw;Ia iddiayı kabul fe üzerinden nakledilecektir. Bu n ı:onra ge : !er. rünmiyen bir takım 
mezdi. Bu, ~lacak bir ııeydi.: Ltmıv . - İşin oldu. Üç gün sonra var ki bundan "fo sene ,,e-~ 

fı.imdi ,., yeni etiketin altın-1 ~ ·Ha-· .. ~ ·ıe ·yat lı:aranıı, emtia naklinde mühim ""'"'""rtunu gelip buradan a- De<li. Bu tiurctle resmi ma- b 1ar k" . J-d .,,~Y. 
dak. 1 ail°' H b.b. .. .. , · ....,....ra ven n aynı r··-··- · · k la da · · d ·un a ım mıınır ı. v . 

ı sm a ı ı gorup an.a- ı akb mali b. kı ti kolaylıklar temin edeceği şüp- !ınz dedi. · am rı v:ızıy tını en ıno.- lng·ı'Jı'zJ,•rı·n hu··yın·· t .-h·l 
1 mak !Az.tın gddi. 1ık izshı mn bıı ' m uzuınuı ır yme h · . . Ve bu iş i~in 5000 liret ve- lı'.ımattar L'<ieceiı:tbı. İljte bu ,,..... ~ · ..J 

SU'l'.IUZ Ferhad Bey verdi: yokt:ır. Yapılan tahrifat ta be- ~r. 1 Nısandan sonra Sir: receğimi ilave ettı. Aradan iki bir kaç ~zarfında E&at beni birinin dediği gibi "B:11~ ({ 

W·m ka!Ptnimle ,.ı..n;ıdir. Ve ,_____ kecı. - Hay_da.rpa.şa arasın. d. aki ·· · b d sıkıştırıp lı<>r gün rıarn iste - ı · ·"lı b" OCU"' • _ Acayip! dedi; böyle de- ----- ......,.. .,...... gun geçınce u a am pns:ıpor- gece eyın ..., yan ır 

g'erli bir h~meehrimia veti~ti ıı:ukabil ben Haç•dordan pa.- deruz emtıa navlon t:ınfesı de tumu getirerek: ıkneye b:ı;larlı. 1''aka_t ben avu- için :ı.ğlıyan bir bebek, bir".p f 
ha ' ..._,., • · ra n•-·· ..ı..;;.;ı:- kaldırılacaktır. - Senin oraya kndar git - -attan c~ ret cldı•nrndan ar- d f ttır" ııc1' 

··- , • ......, .,,....~ ı t kaim l B tık para fal:m \'crmroim. Fa- varsa o a erya 
Ferhad Beyin bu hayranlığı Dedi. Muhakeme Ilıçadonın. --Mc--- mene ıace ı. en :ı :ıp- kat· bundan ?llugbl:r oldu ve çelim. _/ 

""k mü-•· oldu. Çün' kü" onWl tınp getirdim işt ·-- _ ~ .... - celbi jc;n ......... .,;;,.,. bırakıl - o d"" t d b" n· bask lı. . . 1 f bc-ni polise ihbar etti. 
babaaı Hasan Beyle, tsmailin ,.... ...._ .. - n or yııfın a ır kıza ıye . a ır 1"'ın e ve a-

1 babası Habib 9 ı;,, biribirlerine, dı. t kat br·nim resmime tanziın1e- SuçlunWl hu açık ifadesi il- Güreş eldpimiz "/ ıf. 
-c.~ • • ecavOz etmiş a'ı·ımı·~ bı'r pa~poıt ,.~ .. ·, ·· zerine müddeiw-ııurni muavini .ı 

~ez bağlamış ilri düşma.ndL. &mini hlkime yanlış ~ · ~ · ,.__ · •- ıAnkaraya hareket "" 
Böyle babasının hasımzadesini: :U:evlanekapıda oturan Mualla min hen1.emedii;'ini söyl dim. suçlunun polise n::ıl:lm.'1.t wr -

S "yleyen hıraıı Bıına lcarşı · ıemesini ileri aürerü t~zı·ye- / - "1< beğenm~.k; Ferhad Bey için bir u · · '~ Ankara ve !st:ınbul IJ"'.:, ~ 
•--" \ Evvelki ..,,_ bir bırıazlıktan iımıinde 14 yaşında bir kızı si- - Holliı.nd:ı t' biiyetin0 gire- ~ini istı:ı<l'. , uçlu ise a\"ukat .., "' 

fazilet olduğu kadar,~ Ha- &~ H a· · k'l ta · tt" -· . arasında.ki tem :ili gilr""~t 
bib &y için de bir kıymet sayı- 1 &uçlu olup ikinci eulh ceza mail nemaya götürüp avdetlerinde bilır. ·!:;cin mnlı"i:kak bi• l·h!. · am ıyı ve .ı yın e ıgın- tıakalan önünıüzdcki p~r- ; 

. . . landalı ismi taş yarakeııı. B•ı den kendi müdafaasını yapma- l ıı:u • 
lırdı. 1 ıtemesinde hilriın huzurund..-. is- cıvar kahvelerden bırıne sokup 1 kanuni bir me··buriyPttir. Bun- sı k;n muhakemenin talikini nü Ankarnda ynpı ::.C:l eee~.ı~ 

Müddeiumumi Ahmet Sürey- mini Y"""" ve yalan söyledigı·· __ _, t .,,_ ed M !' d . . . d b i&-tedi. tanbul ekibini teııldl ~---~1'-
ya. ise .. keskin bir hukuk aliıni. ........., ......... :ı evca'"" en ev ana - an sonra senı~ t-"Un, a ın u lan <;oban Mehmet. ,.,...,~ 
heyecanlı bir Türk şairi, Ji\stlk ı, suçiyle oilrmüıneşhut yapılan kapılı Kenan dün Sulta.nalı _ olacak. RiyaHct mevkuf olan Leyin- Samsunlu Ahmet, Acınıı."' ,.; 

· Lfıtfi "'·-hal te"kif edilmi~ ··e . •. . ' ' Dedi. önce pek ,_·üphE'lımme- çinin tahliyesine ve avukatı n t top gibı bir genç spo?'('u ol:ıral: 1 ""' • ., • et bınnc sulh ceza alık Küçült Mustafa, .n>ımc~4 ",; 
tanınmı~tı. Onun görüşlerinde- dün Sulbınabmet birinci sulh ın ı ın em~: 1 dim. Fakat sonralan, bilhnSfa. tarafından müdafaası yapıl - dan mürekkep ka!ile g!JJ"l'~ 
ki isabetten ııftplıe edilemeuli. cezada bu işden dolayı balı:ılu. a.inde gizli olaralı: muhakeme e- C.-novadan ayrılchktan 6.'.>nı-a nıak üzere muhakemenin baş- nitörü Saimin refakati~ 
0 da fU müta1eayı. yürüttü: muh·'--~e 6 gun·· ha dilmiş hak!rmd• tevkif kar bu iş büsbütü:ı midemi bulan- ka bir güne bırakılmasına ka- ŞatreıılebininAnkarariyaseyatihn~de ;f 

..... .,,......... ve a.- dırdı. Maamafih Türkiye-ye rar \-erdi. 
...._ ) JJıabk6m ~. n verilıniııtir. & 
,,_ JVlll -- ---------~------- nnl-•••'"-



ık 

ar 
• 

• 

ı 
1 
1 

A • • Ml ı< y !içinden acı haki-' 
, l'qaxılıb.r, Çolak Moll:ıyı, 
l>cl';, ru:J;ın Yarıcıyı blr da.=1 84--

- •::ı-ti.ı· gt:ıı d:ıvul.lar ve zıı yorl ':.rdı. :l1ıtiyarl:ır, Kazıl: · 

, kati r çıkacak .. 
a1; :.ı gibı s'4;; wr JU be? S' -
vaslı h li .l· liÖrdüm oncaz- 1 C Ba tarafı Tinci d~> 

bu i. rn host:ı-=dıihnı ilan ct-

1 : 'ahir Beyle Tevfik 
ıs r 1un Çll:.nr.a 1-" için yaptıkları 

Lrın glırc:ıinl İı n k!. 

- r.1 , Keçeli b kar:: cala gille 0Y41Sya Tc~ Kar:ı. Bc:ıirdw. ~ı. .Ka-
rdiler. v~ .;ıu l\..oc:ı l.ırahiınden, Ar-' 

o 1 
ı:ıc i l .t.. ı;c n eh ıy~tl'--
dir Rıır.3e·:. pct

iç n h ç 
nı ve ·r. yı 

c - iıtg·azi karargiilıln a 
T · rdıı..ğı, etraftan g naımtoğ; :ın diyorlar .. 

I
I>clılıY..nl .r, seyİl'Cİle:.:, dıı.ve Cördtikl rt ~!eri canlı ve 
1 l d · ıc:ı Teki hlz.r, Ço- ıncraldı s.ıfl:ılan ile !;.ikiye ec'J 
ıiaı Moll:ııiin nammı ışı~ lr: orl:ırdı. 1 
b · ortanı. Onun ~ llıtıy:ır a.; '•ıu n bir. e(İj·-ı 
ı;t ' ı hl\rlknlan birer d diyarı..~· 

~ nde dinlc1'1llllerdi. , -- Ab~ ! Bu Kavaso,:ıu lbra- ı 
~ • .:da...lılıır, Çol:ı.k l!oll hinı yol m:ı be? Tclıey ! He;:ı-

Ct _ru işıdince sokaltl:ırn d ten yüz otuz okka icıi be'.. Dı-

rıııs ..,.. f klı d il · ~ 9 Til:- rol! 
~r c '- ..n, 1 :ı. lbn!ıim, ço- Lr t ni ı · " 

r ,. r.ti kaldı .ı •. t 

!:. --= A:!.:..z. Ef dimİzıil önıln-1 <· 
" d y ı f'.!l.nn:ı.n giir~de rcl , 

(,;:uıı .t ·c:ı.J: g -.. ) J·oca ı~a 1 

"". ' "!unu hır 1 .ım brı a:u j 
!! • alıiı omuzca:zına g~ türüp , 
tıraltl.l ~ in-tiz..: G 0 be!.. ' 

l· ı-ırı E•ıyLiyoı. r. 

' i"' C: İi.._,.ıliz tayya 
I.um:ıny :r ıili!.'l < •• 

c Bulga.rısta • IJI :.raf. 

'. Falt:ı • tık UuJ-1 

c 
'Ic:.ıey! il~· dona P.aku < ı:.,,ı .t. kt o iller. Onu g!lrmel: lçiD bir'- k!' :ı ms ı.ı:ı -ı.dı mı be, kavak ( ,t, 

l:'t1 ni ~·ün yorlardı. Fa.ı -------------------:....... 
ı oor) 

<i' ıı.rab:ısından çıka çıka b-~ 
ıı.,•ç molla çıktı. Deıre tiiJ.ii 

1 l cdt ,. t;1-4Ü ÇOn. 

t mndıı bolca cülıuesi, kırmm -------~------~-.-.-.
Ve ~nı::ız fesiniu Uzcrıne 

===~ C\'\ ı len ı.: ctnıi, i, b le nı,J-
~, f,.ır \"lhınnı.'m u~ Al-

----- ır. pı...< clı mnıı; t ver • 
beyaz &arıl"l. sırtında 

~ b- ile.> !Jc?...ı. fıde 

?ı.!c~lovi çilek ruw b:.'llZ.iyor -
tlu. 

Mc!faı,ın yürü} ı ilne bile b' 
b~kalık yoktu. Seyrek siyul:: 
Ve top sahJı, slyah blyıklan 

lioJl:ımn genç ve g ~ ·n yüzU
nc bir ba4;kalık <1.ı:ı. •:ermıyordu. 

, ulcl&!e bir cer ho("ll.'lına ben
ı>Jyordıı. 

Futbolü bilfiil oynamamış hakem
lerden fazla randıman beldenemez 

dlk n • en pet.'"l'ıll ine '=· ı 
ıral:ırı • m bile d ·ıı r. 

Yunan - B.ilg:ıı• lıııdud üze
ı-uıdcn I'unıen petro ·ri mınta· 

1 
kasını tadar mcs:ıfe 500 kilo
a·etrcden ıbarettır. Yani orta 

fik ..,.ıvu ) 

t.JJ.l SUill a O h. 1 C:lil..~ 

!:ı\)~'°"WUJ. tı• \. :.:iJ.k. ..lUU C-i.. 

l ı. J:>unıar " r , .ı..ı.;ı ı 

=d"ll ç L ln.:cl< ıç n en " 
hızru.ctlcrı ,.. ap.u~<1......n <; ~ 

.'..NLATAt&: 

K.ı ,. y b 
ew..ı ~ aşı 

ARSL 
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.}·vr'-d.ruı. l-.<J...JU!i<l t..ıJr '1' 

b~~.ır, [> •--8 ııı:.ınw 

v~L<J gon.2 g~ b. ıaı 

'I'evıı~ çavu~ aı...ı..L ı ı..ı 
;yur, ~rcl!.!r bey ue oa 
nı;.;:iJ yurd lL 

u re bo mcı:: upta Dıv:!r paş:ı [ 
kendısuıı h..Y gün h.ı'll " t•g.n .. 

ı. dt 1 00 ::.yı tıe kte ve 

Lır gwı kP..ııJilCl ıyl oru 

e .. - ıntıyeLik!e J-JııJu.n~n 11 'rürk 
tc • r.> U.tınm i.llilillO t düştü• 

Kl41" ~ eJerck geri kıı.lan 

ut b o de şeh:ıdetıne nrı· 

ı~en "r~J " a..ı c 
gu~ bır ı.ş oJduı;u:w s • m 
lıailiuki ouıar ış.ı. l:~run wu..... t 

bır şeıddo ın.u;af cdcc ""' .,. 
r.nn bu!unu~ruruuuı. 
hir 13cy: 

"- Lv ccel"-iııiz. Diz sizdrn 
daha t!".'VCİ Trublu::~ J.ı vd 
uJ.ncağ-12 !., <lcdı. üogruııu ben 
buıın im 'ıı • rhtw.ıa.J \\!rl 1 • 

yoıduın. 

F'Wuı.t l:~Jıs:ıt beııi haksız 

it bara.k cıa mı 11n ı JSteme!ctc 
LınJŞ. 1 

Tahır bey ce'O ap ol:ırü bma 
dedi iti: 
"- Arlta<12'; Biz Afrika <;ö • 

lilnün orıa.m1da huluouyoru~ . 
Ben Şa-naaıı barelrct etm.e::atn 
evvel .. ...,,Y""-"2lllenıl ysznr< 
lı:!bama ~ndcrd!m. Afrika<! 
se;; ıl<r. ı ~u:ne, bımı..W. 

ı;.clııt p llalo.eğlına cmın bu-
lııııuyol\l CnU!l i" lff ,üıı) 
harp etıneıı: bt-nı.m ro ınıııyct.zı 
dekiler ?Ç1D btr ~-:ifeyi ifadan 

mütevcı:: bir zevktir. Bugtln 
Lız d ~ burada en §Crefınlz.o 

bir ham yapalım. Harbin ismıni 
ue Eiıı\1lr F [.:ı.ya izafe edecc
f.ım,,, 

Hemeu e -1Ji ho.beT gc ndel'
dı. Az &anra ı::: cııhıtlc,. omuz • 
J.annda t ekleri ve T'ılrk bay-
• a.ltl arı ·:U h:ı.Ide 
UcJımet Tahir Hey terc·ınıanı 
va..~. la.tiyle Arap m" · •' nne 
kısa bir &;.t;;.k söy eycrck !ICiJlle 
~dl: 

•• - Ey mlls:.;m ,;le ~ ı 
rnn' BugUn Eııveı· PaQlldaıı , 
~ w ktulm aldım. Paş:mın ara.
da 111n.d:ı ı:.ııroctmcdiğ ' gün
ler oldıığund2. :ı dola)~ <::ını 61• 

ln.b4;.::,;no. Bıı![Cu.tı p ı ~c- ı 

rdıne ~lı bir uharebo y. pa
t ~.7- D:r.n:ınnın ueri sıııcrlerini 
ır.at>t c ğLı. Bu ı;:ınlı lı '.le de 
l!J:ıver Pa,<ıa .harbi ıı.ılıııı ' recc
g.u. ı.,, 

il tıer bu sözleri c:ı.n -
<hu .:!l.luş'.aı- ve docın h r sevinç. 
le jaı;ı:şıi<ltll bl:T 

(Dıl'l>sru r) 
Tckird:ığWar, mollayı bir 

&ey h.."'llZCtcmenrl;;lerdl. Ya.nc.ı,, 
<> cın y ıda kalıp ve Jor..f 
Jlo \{oc:ı. Yusufi0 r gıbl vııri~ 

SPOr 1:.rıuı; '-'.rı içinJc inki'..r "- 1 Aulayabilcc~ği diyoruz, çiinkU 
dilemiyecck derecede büyük bımJar ustu oynn~ulıır tat?.iın
biı· lıcy can ta .yan rn k9.lalıa- d:ın elcıeriya gOOtcrilm:?Z, an
lık Uir 6Cyırci to luynn yegane cak j tlı-rle ııulıışılnbilir. • 

sur'atte t.•· tayyare için bfr sa· 
:ı tlik yol. .Ak:.ıuyanın bır çok 
ııaıwvatı,..ı yaptığı Tuna yolu 
ıse ııyru buduttz.'l yelru;ı 300 
kiloruetro mesafededlr. Uu lıe
<Jcfleri bcı:rı~ak için uzan 
.n:!'Safe ta y:ırelcrinc bile ltl
zw:.ı yoktu . Alelılde tayyarclcı· ı 

çıkardı.. illi lıabıı.yiğ.İl !;...!!•'-'• e 
bu ısüfü luZlıı~ttc .._:lıştıl.t.~l 

sonra nihayet uıuL..nyeu!l •· 
r:ıb:ıcısın::. • aıvar "1"..:.t wcelc. ı 
bıuanuı todrwnlın;.la ) at 

·~~~~~~--'=:.=:.==,...ı:o-:==-~-o~~~~~ 

bulunuyordu. 
Sanki Moll:ı, Yan~ının 

ıd, ~ınığı idi. Tekird:ığlıl:ır, inkı
lıarı 4ayalc uı)ıımı:, gö.."illı üyo. -
h.rdı. Birbırlenıı ııunJarı fıstl
tlıyorlıı.rdı. 

- Yıı.ha, l'ık ı dedikleri b 
.tı1ı? 

- 'folıcy ! llepteıı ufarak b~ 
- B:ıka!.. Yııulııı olm ~ 

=·r iclıuan ı;ühlu:siz ki futiJoJ. İslanbıılun bymctli hııkem-
cür. ll'rinden bir ark:ıdll.} anlattı: 

?iitbohlıı -.·kD gavretli olu- "- Bır ın:ı~ idare ediyordum. 
şu nl:ıpctlnde idıı.r i de ı;üçtür. Mildafilcrden birine top çarptı. 
Bütün kaid 1 ri ) irmi:ı-i e-e<;.me- Fakııt önümde oyuncular var
yen lm ovıınun idare edilın.c3inin dı. Neresine vurdıı •unu göre • 

ıl olup ta muvaffak bir \m,i- mWJm. ön· "'d ltı'<.•r maçuı :ılı
yct hasıl tmcdji;Jııc bayrctJA §11' t tatıl olu:ı hemen ver de
baJ:ınam:ık mUnıkUn .ıe;;ıtdiı-. ı1i'>'tlrd.iklerı '\'nkit o oyın;<:"unun 

lıil ~i ı;3rebilil'Jer. 

* 1 Vi.kıa. Bulgarist.ın, Alın:ınL.-
ra yol \•ermekle harbe girmek 
ıınısıuda iarkolduğunu iddia e
cli~'Or. Komşu ıanyle ın ''ebet! 
dev ı e< cc~k ve blt:ıraf kc la -
C'.Jrtır. ı 

C' ıis:ıadesını :ılırıur. l ulı:. nıu 

dıi.riyeti b•n:u-.mda ı;c~ ri m; 
behçınin nöbet be.ti d..:":ıni go
rürler. Bunlu.rı n~ .dt• ııtlu.· 

tabileccltkrınl ctil:,tinı:ı :lu;u ·~a

hır bey uç J::k ;ııun c.I<.: 
lmlluntl·-;ını gı.nır. D a 
hede netıceı-; , l ı..ıl dun 
ı,";ında bir [ı, ır tlw: ır V<· <!r· 

lnririn fo.ııhve 
i{JL>('1 11 le oiyor 

l:u..ıirden lılldirC.iyor: 

ı l! iJdide fare ve] 
dı nz ıı ··ıcadel.... ili 

Aldı-re"" mK illyor . 
Kııyo.ı..k&rumı.z lt.:tnet J. ·

ınan ı:.ın.i """-'Y w ıı.l :adar .,. 
luıı.ir lthıı.Jat Birl.i~ soıı 

gUnle.'"11 g<>=tc.rdlği gayretle 
1= r hınt~t"IP.ndı kalı ve ih-!.<rıı.K ~ m ıılı lııruu \Jir ı.op-

1 Oya ~I'!l "'• 

Hıı.v r her.ıe:ı aç 'ınc:ı. t;;ı 

t- " ı ar.ı.zıyc y :-J• %Cl"ıy:ıt :ra- j 
pılu. !Uıtır 

lca.l.ıui= tob 

Llya~ını t;(>ı " 1-u~....,da icap 
edeıı tedbirler a.lıun~. B. de
ma ıı ıda.ıı gctı r~ t.'e.I · uah 
"=" ~ üzdc ol!l;w 4ınirde tile-

be!~ 
- Alıe nhretlik ! He;:ten kcıı

(f ı be' •• 

Fakıtt daha derin di.i,."Ünccck c'iııe t.Dp çıırp:ın !•olunu ı::illav:ı
olurs:ık lıu lı:ıyretim;z bir iı:L'ı· rak :ığı-Jn n e}"''l>lı diye lıir. 
rcsizli'~c. otorit ~izliğc \'c bil- r,cs ~ı.karın:mı r.eticcsiııde lıec~n 
ı::ı:: ';';e inb ·r~r cd ''" Şn halde orada bir cndbolc lıilkıncttim . 1 
jş'cnni gil ·l ~nl \•e eğlencc!cri- Tuhaftır ki det-ıl lı:ı.tn yanan o-

F.:.k&t bu, tıpla beş ny evvel 
Mısıra ~ı 1t.ely8.l'ın vaziyeti
ne berziyor. Mısır har ~·rme

mişti. Fakat !Wyanl:ı.r Mı.:ır 

tesi akşam nıu il.r' e c:c ri 
esrarl:ı. dolu ol:u-ak 

nı bı~kıır:ıı· rou!lyyen z:ım:m · ~"t1U<:"U ,a ı a hırı bilo btı 
l•rdn h, :em kunıla.rına dcvl!ll1 z:ıya itiraz ecl 00,.,dikr. tcjl. :ı ginnektc \'C ?.fısır nu se.cınce der~ • y~.....J 

&r:u· ' ıipte!ası l 
taruftaıı .. 

• bıı- rtndekı 
.nın rm • 

deldlct ... 
fta 

<·adı..ı-.ı tcvzj edil r • .,,ıındi

lik İ=rde hnlıs lı:a 11c bulmak 
ın .-cut 

'l'.Jrtrdağ çardcl<!;ırmı ns- eden ve kurıı bıtirm cyn biti- H•Wl. e ~ top l'.'l"'e:> m'i • lis!erin!, & 'HrlcrlnJ hmnbdı - ter. Tehir bey clu t nıa..iL 
"Hl'VPI."'""' ec- eki r kıı.-

l'r. "JJ 1r kı;ı.rıl=ş, yeşil birer ('il- recck ol n :ırl· .ıaşlcrın, d:ılıa 1 dafi h.;r.ıPn ya-ı 'i:ı i~:ı f r!amı etn; halt gördüler: bol esrar fr..ram cuı r Hır 
ro!t titiz ve otoriter, ayni za • v<rarrJr lı• mının ıırkası.~.o "L , ııJıı.ı~ .. _.,.,,, lıı::<- be' ·ı ~ o d 

... J:t".ld:ı.ıwa 

sıw..ıyle k .• 
ml!'tir. 

H:ı. · va· 
-de tıısbıt eı.lil • 

:!nW.tı. '!:.r. Bu hafta lı

n geloo: k kalı .. '"-""' 
lıllglli l 1 · · • ~,.,. o;• sonra ... çı er en .. c c ırumr. 1 

' · ·• l.OŞ!l' .amıM 1 bile.. ıız· 1 - lı• ı celiye,.., ız ·, on- L .. 'f · b ' ' n ıl•tız:ı eder. 2 -- Otorite. "; ., ı.r.un uzerınc ı ey. 
Bu I u tte t ·~ • e- Bazı sııoı-c '.U" torite ınel' • ~ takıp ın l<:"IU T v- r 

nwu i ınu. ci icriııiıı kapla -
<lı -ı Tek rd i!ı; tı i kııvuklu, kıı.. 
lın ~eşi kın klı. irı ı;ovdel 

d!!I"lielı: h~e ler· ıiz dalı'\ humundan şayanı itibar bir' rağııı:ı girdi!.! . ., ed=na çıka.ri..ı.r. r 
bazı mübım d ikll · göril· kiıru;c ~ani şulıı;'yet sahibi ol • Dediler. Fimdı !•1gilizkr de 1 u hr. Vı> m- nın lb:erın .. ki mu-
ıiiz. rnak m mngım rılmnyorlar. Fa· . . ' . 

Jlo urlu ve elleri eopalı bab:ı yi
ı: t 'l ürklcrlc d()lu idi. Bu Türk-
1 r kı, kısmen Deliorman, Ko
e:ı n ':nnl!ırıL:n llkı 'i gclınie -
1.rJi. Bwıl:ırın n ~ U tiğU bil 

1 - 7 ı erirruz ev.-oıa L:at unutulın malıdır l<i herkes teze ~tinat edcceklen.hr. Ru- saaee vcsik t,puıd1ıı bıruıi a-
b!lgili olma wrl r. ı' · , 'Yet bir ııahsiyct s:ılıı1>idir. manya geçen sonbahar.la Al· lıria.r. Üzer ııc "~u ilii niıı 

p· ı ı:. m ) r ıl:i mana HıU,ctl'krin o~orftc tesİ1o:i :ın,cak / mı:: r t:ırafındmı i:;gıı.I t'dilr - Bic"'.9.ziyc ve ı m v 
:ifade e oluyoru... ovunr•Jr · ın ıtl'.1t~ nyb vvc·ıt ken ilk ış Humrn J>etı -ıl m • nr. •. bir ı=?:zıır yu t r . ., w.y 

a) 'ıızo.rl, l.ul:ı.bl il" V• bu itibarla OWr' _ I _ _., 

" ' ..t MclJ;, iti idi. 

b) n....tik 1 ı ba • • ıı lıı::vıı hücwnl ııllll. yar" ta~ sonr , '"-"= • rn • • al:e ı istiyoı :ık nl"lrın Vl'r • 
- Nıız:ııt b h pıınt:in dikleri l:arnrknı (ye:ılış .cıo;;ru kıır;ıı tahkim olmuştu. Bu ı·uJdukları m ":lirle mü! i\rlrr-

' 
1 ycı n d•:h 'bi futbol L.u. lıe• ne ise) l:a ı;nı:ır.nk, tül m mb,lnr f<trnfın büyiU. dafi ler. 

Hı, in gövdeli, ıri scsU B.11-
lran •=·her _ı;i k ~ı 
tibi ıri ı; . ~ :. i lcroı. 

dele :ı 1
1 ırctto benim - d ve k,oJ ' 'bnıak P,Övk d·'rımn topl r yeri _,.irilmi..'ltir. Alman- Bu ves:k:ı ·ye= 

senmesidir. yüzüm.; 0 ü Li!c ck!;itmcmeliy'z 
Ö 1 ,,... y:ı bıı petr~J.:cri ele ulm:ıyı en Y c ~ rr·ç lıaltil<t c r,·ya:ıını kaylıct-

·oru.t ki, .• l • n.csm ve ı- ~ ·ın d hiç ı ir ~, m r; yelerindcn biri :ıd • 
ı.. - aldıldarı b 'd• ı;c:ıe bir altın.!=. ıra: . ..::. ln r<.irdJ~ü CQ· el r JL:. Çilr.kU büttin harp 
""'- 1 ik tıımfları v:ı.rdır. H:ıt- u.Iara hiıkm d bılfiln.. ııı nesi p troL d:ıya· 'Il il i 

i 
· ç hir ır ' ı ı.ı l 

r: ien M '!"tlo.n ç•k 1 r. 
lunı t:ır 1 

i et· 
~· -

'"al'g .. -

Fak:ıt, Mol yı öyic ufacıt 
1:: b in l\:ind" bı vu • gO. 
t]nc ~ :.ılru:: ,LrJı. Bır tw 1:1 

oUa olduğ= m mıyorlaı·
'11. 

• &"'ı;cıılcr& !.;iç lıakem toplan· 3 - Dür! Uuk. Mılıvcr Dc\·lctinin elindeld tek 
tu.h.da filJrlerln. :ıı~ılrça ve bti- İki L!Jt;'. n r:ul.nclJ~rn'mı n • b:ı. R tı vucnt r 1 r ' 

ril!t bi· n z:ıketlc ifade eden z daki dıi, ·· ü 11.'lcıne, sı rdi· petı-ol mem ı um n p•trol-
.kıynı tli hır nrk:ıd·ış. ' le dudaklanr.da buluı:C:cr n lı:ı 1 , Hor kı sene<! 5 - 6 milyı.n 

M lb "" Re nlılıır bir haı:.a "- Be e-ı. seneyi te n\'ilz e· kemler lıillıussa dürllst o, a~a ton pdrol ~ıkarıı·. Fa!rnt hunun 
in ,.erdi. Ha '11 k•hvcsi ön.O- den "P< r 1 aya.tınıda Lllmediğim Ye her liirlü Jüf.;incodcn muatT:t I d:ı. lıarp rıekn.:ıi%m:ısına yu:ı . 
~ ki gc ııiı< rnrd:ı.k a!Uıııı ı>tur • hır r'lk k.ı. l ri 1 u kunıt:ı öğ- 1. uluıun:ığ:ı pı.wd etmclhlirler. ynn sa. kı~ını anc , di'.rtw bı· ı!ıın ;ı.«< 

,..... re •• dlın.,, 1 B:ıın g»n<: ·.-, lccrü ız, lıııt-
tuıı.~l:ı.'"li.ı. .dt ISlltttiyl n:uari IJıl· t:ı olgun ol ı nrknda§la11nıın ridir. J· ·~ k 

ollr, mutadı veı;hlle hı, giLım e!ıemm.y tin' 'cbarliz et. ya~·lljj'ı gibi bir 1.arııf:ı yanlışlık- , iitün bu tcsiıııı.tı kı. :n, Jı:ı- C~:-
l:öşuye bilzülmüş, mahcup ÇO- timıişti. 8u halele S cleree ta· Ja hir CC7.a verince 1 ffi"ll · ısı- zırlayıın her ta'<lfmı k•nş ka- P,ız<' ' "c il 1 
C~Jdar g~bı' "'o"zlennı· · o-nun" edik· kınılanmız a futbol oynamıık. ıu !;Jkarına. kal.ltu rannııılı•lır- rrn hi' n 1 ,·uz ın ·,ıı na ı b·. cnbin> cı 

" " ıyi b'r h kem olmıık için mil· ı l:ır. ·"" - · 
r,ıi.,. etrafı ılinLyordu. Tek bir i:: bir hwn . · t ııı-ctmiyor • Öyle klüp idarecileri t.ı.ru•·o· bır kaç ay ı.-vvcl mcmlckc•leti· 
ı· a bilo '8.rlşmtyordıı. Hattiı iti.nü c m k laT.lllldır ki ru~ ki Be. iktıışla. xraç Yı>ı;arkcn ue <lönm · lerd. l;;te şiındi 

Moıı ıu bu har, bflı;bUtün m s.:nc h ;n lıocnsı olan r.ıcrhum Sercfe hak.ııulik tek- mevzuu b:ıltt.olan kuyular, Lu ll""'-"u !ııtbol ı>ianı Nııri Bu-' ı·r • · ı- d'r ·"'·"- clbet tl 1 · '"~ .,,. · c.-..mıı; <r 1 • kuvuJardıt· 'e lıu kuytıla ın içın-
1 """"'ti c mı: · n t çok yeri!lde lıır noktaya tc- Yani onun dilriistlüğ\i e lıt'· ' 

lrıuluıclr ağui:ı.r, onun bu SCS3iz· ~ıa. blltün klüı 1 nn futbol • yük itimaUan ,. dır. ·u halde aen bao 9. ı lıakiıuıUcıin çılt-
I ğİne bli.sbUtUıı numara vcrmi..~- illerin igtcdiklerl giin ve sa- hak<>.mlc in her ŞO} den c'vel et· ması pek muh• elclir ı 
lerui. sttn, h:ıttil. i tedildcti yerlerde' ı&iınd<J:ilerc ı..;.:..;ı.t tcll lıı et •

1 

lkJ·~t S/ ~·'A ı '•r• eye ır.u~ 
" u lıaıd l rin konic.r:ıuslar şek- me!eıi liızınıdh'. ,,.. :ı:ıımar: l!dıırnı~ T & k .(]iç, pchlivıuı. dediinn boylc "-de crilm · · t •ı f •-"~ti 4 ,._ _ ""' v esıru .. ı eu,..., . - Kararda siir 'e. l: ı k .,, I . t • . 1 b'I 1 Tevfi'< ç; v ı,;· • :ı den ~ok ~v-

...,j olurdu? Ne güreşl•'rindcn 1:latt Uf bu lüzumlu iş fay. IIakr:m hatayı j".Ördiiı;·ii an- ı aı"e e ıı anı m:ı.nasıv.e ı - -. ~ 
~ediyordu, ~ ne ~ canlı dıılanrun:ıdoıı, laf halinde kal· ôa Jıic tereddü!.EUz knrarwı miyorlar. Onlara ela lınkem!cr ' 1 L.ır· ya ı. ıv~ l"t t' 
l:Ut-c;ı laflarına k•r"""ordıı. •ş ilplı = hu bilzisizlik her vı:nneıi \'C hcoıen Jii·fö.;ünü iil· !!ibi kuı.Jar ,wılm:ı.Iı, .r:ıhut kon- d lıı.nn• IM:y t ve 1.&l dıd 

-.,,., ı:ar:ırlı alın ur. tUnnelidiI". fermışlar wırmelt s:ır tiyle !Jil- rcndilc. 
1-IııU:, \"e pclıliva:ı.l:ır durnıa - b l'-tik b'J ı· . . , 1 ı l!ilerini ıırttıı ·ılıyız. il ~ı... ı gıye g ın : Bunun ıçın <;e yu.::ırılaıd lıu- - 2 E. hak 

1 
Ar:ıd:Y>..ı boş y ...,...,_ ı "" ~ güreş meukıbcleti anlatı - Doğrudan doğruva futbol ov- rnıslann bilinmesi ve tııtbi ·i bi· ' - '-g r em er idaresiz· ,,-,.w 

.t.ıııdcn 
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tiı'. 

r~ anU41tu ac r tir 
uycr 
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rnblar şırlcctJ kıın.· • 
şir .... 
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pc..;• • 
d:ı yen• VaJde 
bı ı; ~ende sa
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d biraz ge!l.l lü 
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l D2llllŞ, yani bu İŞ!JJ ez. ve cefa- raz da z.::d Qlmak kitas eder. liktP a.şırı ı:idiyorbraa (biraz Env r r.ı::..'a benı MUhiır 
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r. . DilS] ilYO 

tr·oPl!ltııışıru'la Dnım lamı_,, 
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* J&ttı.W cıı.ddesiııde ım.ıoo.ı 
kısmındıı 
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we 1 bir hak o\amıync:ı - slt tı1kJn yapılınıısı mecburi ,ııau Futbol maçı rı ------------
a 1··-''z. Çünkü fu•'--1 ba- C>J 

...,,., .. , UN tir çok şeylerin diaipline edil- Jsl:a>:l>ul Erkek Mektepleri o. 
· iği nisp tinde lıile ve tnbfr mesi wap eJer. 

cai7.se kıill lik knldıraıı bir flPOr "a) II kem nlhııv. et bir insan- l<'wlıol Ug n~ ~ınlı§ı I• 
h dan: 1 lıesiwr. En b:ssit areketler - dır. Futbo!cU ıınsıl bir ~ok fır • 

G 

N.'-'' 
<IAD• r:6rergyen !r <;ek ~ı:u...ıer 

.... eb3-o ıı.Ü-.,Ql.."liat ~Jı. 
c!eıı tı·tuııuz dn k;ıraısımT;ık!nin r.atfar kaçınyur hata ynpıyor- 5/IIl. 1. il Ç&rııauıb& günü 

b nı OOzınnk l~i.n kilfr~tınc- su o da yanıl:ıbl~ • oyuncu Şeref sta.unda yapılacak ıruıç· A R A 8 1 K f Z J O 
- gelincive kudnr dalı.> bu GÜ· b:ı!11 n dllı,ü..ıım ·!l ve her hakem !ar. • 
tmıl'.1-"1 y zılarnyac~ nice kıı-ra.ı= el, kol k;J • mı:ı.m$ 8aha komiseri: z. Alumderc. ' A fil 
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5 l\.L r: l!>ll 

Yazan : Eski Dahiliye Nazın Reşit Rey 

Padişah, galnız, ;uıasını babasını 
katletm/f bir canavarın idamı 

hükmünü tasdik etti 
-8-

Ve bu nıezalimi btirenin mü-' 
rettip ve müşevvılti olmak cina
yeti de bigayri "·kkm Sultan 
Hamide isbat edHmilti•. 

* Pa,Jişaha isnat cılıman sef-ı 
fiık "Kan dökücü" '1)hrctiuin 
rnahzı iftira oldı.Ca yukarıki 
izahat ile tc:r.alıür eWkteu son
ra lıunu icuıab idi;pmile teyid 
etmek te mümkünd.ir. , 

Kitabet hızmei..ic!lıe bulundu -
ğunı on dört seıw urlında ce -
raimi iW.ıyedcn dola:yı hakların
da idam hlikmü 3i.drr olanb.r 
elbett·· vuzü tecavı.& etmiştır. 
PadiRalı- bunların aruında yal
nız bırinın, A 0 PSI"'\ babastnl 
kaUetmış bir canannn, idanU 
hükmünü tasdik etli.. l>ığerleri
nin idam c=sııu -ciinnün ihata 
ettiği sebeplere gure mu • 
ebbcden, yalıud yınm, yirmi beş j 
sene gibi muayyen tıir mlıddet 
kürek cczasır a tamı ederdi. 
ldaın lıiikümlt'r· m mahkemei 
t<-.royizden tnsd.k n son- · 
ra kab!t'la~~ bir kere de. aoıfet-1 
vac:ı ı:: .. ıJup ıcabı ..,.,-ısının be·• 
yan ('ıL1 esini usul f:tiluz eden 
p:ı.d !ı , •<' ..uıı ceulru-ını bu 
~artı da lıulz olmatla bcr.ıber 
rnuttarid n hapis ı:mzsına talı· 
~il ctn ış oıdu;;ıı, halen ha· 
rlnei cnak k!Jyudu ile de mıbıt
tir. ifn.oi hayattan bıı deITr.e ıç
tinap ise ancak lıanıho istikrı:Uı 
ooen bir tab.a'ın •"nvti farika
sı ol~biiir. 

Hü!asa ErmenıDia büyük fe
dakarlıklarla orta"ft elemli bir 
zahiri hal çıl>arara.k blllıa sebep 
ol:ınlann, ba: .a EıdU.n Hamid 
olmak üzere, Türkler n müslıi
rnaıılar olduğuna Avn:p:ı ve A
merika hırist:iyaıı!anm, bu me • 
yanda bazı ilim ve myasct rica· 
!ini de ikna cl.m.iş balımrna!arı -

na; ve bazı kimsclenıı de bu bat.ı• 
davada yalan şehadeti kabul ey
lemiş olmalarına nı.:men pad işa 
hın bütun o vakıa.b ilcssefe . 
nin badi i ve mllrenıci olmadı -
p; t b ü ı ~ımesıııı de bida
yetcn ancak gerk fil= taarruza 
gerek l.:!arruz ihtimali galibine 
karo;ı müdafaai ı:ıefıi mev:tiinde 
bulunduğu vukuaun bitarıı.fa'le 1 
tetebbü ve t<'tkiki baliııdc daha 
ziyade tcbarii~ eder. N"ıtckim 31 
mart vakıasının terti!ıi padi.,«aha 
isnat olunarak o eelıet:le h:ıi ıne 
fetva a !ındıktan haru sonra bu 
vak'nda medbali ba!ıuıroadıı';'l 
itiı·af edildi. 

* Sultan IIamiwn vdıun ve ce-
hilden münru ip ıı:ı.kiselcrinden 
bahsettik ; d \;.•manian tar~ fm - J 
dan tasni edilen honharlık, 
iftirasından beraati re kafi de
rccl'<le izr.h olundıı. Şimdi biraz 
da <'Vsafı saiı csıni t"5bite çalı • 
~rsak manevi şahsiyetinin esaıı
lı hatlarını, bizce lmkin müsait 
oldugu derecede sıhlntle göster 
tniş oluruz üm idindııJim. 

* Sultan Hami<liJı lmrvci d•:na-
ğiycsi 7.ekl adcledil,,...;ne mü ;a
itti. Bu kan:ıatim blctııe :Wn
ması kitabet dairesine tevdi edi
len irade! rinin heym umumi -
ye;;inde ve baı-J icrutındım b -
tinbat edildıği gibi kendisiyle 
yakından münasebet :peyda et
miş olanlarııı şehaı!etlcriyle ele 
müeyycttir. En bariz melekei 
zıhniyesi hafızamydı. Ilafızanın 

1 kuvvetıne dimağını çok yorr-a -
mış olan ekser zekin de tcsa-

1 
düf edilir. 

o ı::ebeple buna dür padişa
hı iyi tanıyanlardaı işitti0.m 
rivayetlere itlmad etmtkte te 
reddüt etmedim. Biıı:ııat şahidi 
olduğum iki vak'a da kanaatım 
dekı ı•alw!R delildir. 

Biri budur: Bir gija padi~ah 
eski bir U, hakkında cereyan 
eden mu:ımeleye ait l:u~'lıdun 
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suretlerini i:ıteın.iştl Kendin<-e 
siir'at mültc1.cm oldıtıından va
ı.:lfemizi teshil için "tııı işin on' 
sene evvel yaz aylannda cerı; • I 
yan etmiş olduğunıt' W: _bildi~
dı. lstc<liği kaydı ııliylcdıgı tııri- 1 he muvafık olaralı: daiıal bul • 
duk. 

Diğ~ri de şudur: f'llevıı.., kah
rarn:mı G:ızi Osmu. pa.ıaya 
-ynlnız muharebedeki hizmetin • 
den dolayı değil, gllJI gı.ştcn sa· 
liın olan metin kalbiyle milm • 
taz bir insan olmasııwlan dola
yı- ~ok büyük hfuım:tim vardı. 
O da lütf'en bana tewccüh gös
teri•. iltifat ederdi. Cornal mev
zuu olmamak ic;in ıııt: sık ziya • 
retinden kendimi meneder; fa -
kat k"nclil ve baynım gibi mü· 
barek giblcrde odamna gider, j 
elini öpmekle şeıdsq olurdum. 

1313 senesinde Yunan hüküme
tiyle açti:ın h:ı.rbin bidayetinde 
zuhureden müşkülatı izale için 
hastalığına r:ı.Pmen ordugilha 
azimeti kabul eden Osman pa • 
şanın muharebe yerine vüru -
dundan evvel ordumuzun mu -
vaffak bir taarruza geçmesi üze 
rine, avdetine müsaade edilmiş, 
fakat gece yansı fatanbula gc -
tirilıni~ti. O gece tesadüfen nö
betçi bulunuyordum. Hatınnı 
istifsar etmek için !1emen oda -
sına gittim. Beni mutad lütuf - ı 
karlığiyle kabul etti; yanında 
alıkoydu. Odada iki büyiik oğ
lundan b:ışka JdmRe yoktu. Ko
nuşuyorduk; mabcynci Faik 
bey geldi; ve efcnd;m;,, sizi bek· 
liyor, haberini getirdi. PaŞa hu
zura gitti; geldi müteakıben ben 
<ie daireye avdet ettim. Bu va -
kJ•lan clokuz.sl'ne. onra 1906 se- j 
nesi evahlriııde Manastır valili • ı 
gındl'n nıazülcn .btanbula dön -
müştüm. Deride bu azlınıden 
bahsederken söyliyeceğim se • 
bepten dohyı Lıır vilayete tayi • 
nim tarafı şahaneden mev'ut, o 
sıı ada da Edime valiliği mün
haldi. 

Padi01lı oraya göndermek U
•A!re münasip bir adam arark~n 
ikinci katip İ7.zet pa.~n abid is
mi mi yadcdiııcc "Yok .. O, Os
man par;anm odaı;ına çok giden· 
lerdendı. 

Edirneye tayini cai~ değil· 
dir." demiş. olduğunu İzzet pa· 
şadan işittim. Yani dokuz sene 
PVV< 1 0 ·man pa~:ının odasında 
gfüilldüğlımü unutmamış. Hiç 
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tl.ommiyeti .\mıyan bir katibin 
0Jman pN;ruun odasında. gi:i • 
rülmesi gibi pek iıdi bir vak'ayı 
-ya gerçekten ehemmiyetli, ya
hut yalnız kendi nazarında mü· 
hını b · r çok hadisat ve vekayi 
arasında- dokuz sene sonra 
deiatcn tahııttür edebilmek 
-0.rada vahimcnin tesiri olsa 
bile- hu halde vü.s'atli bir ha. -
f:zaya muhtaçtır. 

Evham ve bundan mütevellit 
heyecanlar, ""hni yorucu şey -
terdir. Hafızayı da a.ı:altırlıı.r. 

Öyle olduğu halde ömrünün so-ı 
nuna kadar unutl.;ı.nlıkbn va • 
reste kalabilmek için hafızada 
yüksek bır kudret sahibi olarak 
yaratılmış bulunmak lizırn ı;e -
lir. 

İkinci hıısusiyctı : bir kere gö· 
rü:,;tüğü, hatta sadece gürcl:iğü 
adamın zihni ve ya lıılki şiarını 
takdir dc.;ilsc de taminde ekse
riya hakılrate yakın Lir iıııı.l>C't 
izhar etmekti. 

Bu husu .iyetiııi Uç lııış • 
katibinin, yani Süreyya ve Tah
sin pa~alarla Ali C. vad ~yin 
naklettikleri b:uı menaklptcn is
tidlal ettim. Bu meleke sayesin
de muhatapları üzcriı,de hfömü 
tesir icrasına muvaffak olur - • 
du. Misal olarak mevHukan i~it
tiğim bir vakıayı hikaye edece
ğim: 

Yuakarıda bir nebze bahset • 
tiğim Ermeni vakayiinin ccreya 
nı ırasında Sult.::n Hamide şid
detle muarız olan ve hükumeti
ne y-.ızdığı raporlarla lngillcre 
hariciye na1Jrı T .ord Salzbury 
nln Tlirkiyc aleyhinde icra etti-/ 
f;i teşebbüslerin ve nihayet par-, 
famentoda si.ıylcdiği şiddetli nut 
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kun iınıil!crinden belki en mü • 
himmi bulun:ın lstanbuldaki tn-: 
giliz elçisi Sır Filip Kiiri'rıi:ı; 
tesebblisü netic siz kahııcaı 
bittabi İsUı.nb·ıJdan kaldırıldı. 

1 V cdananıcsini takdim için Jıari- . 
1 

cıye nezaretine tevdi ettiği hu- · 
zura nailiyct istidası p:ıdiş:ıh ta
rafından aııkao<din Uivik ve bi· 
naenaleyh sefir iğımp da edildik
lkn sonra nihayet huzura kabul 
olundu. Padi~ah elçiyi yanında 

uzunca müddet tutabilmek için 
\·edanamcainin takdiminden son 
ra bahçede bir gezinti teklif e- 'ı 
der. Bu tonezzülı ~ırasında sözü 
Ermeni vekı:.yiinc ııaklcd~rek cej 
reyanı hali f,efire, anlıya.cağını 

tahmin ettiği bir şekilde bir sa· 
mimiyeti füıan ile, hikfıye eder. 
Saraydan doğruca Sirkeci ga • 
rına gelen elçi garda telilş ve 
teessür içinde bir aşağı bir yu
kıın dolaşırken sdaret ikiııci 
tercümanı Mariniçe: 

- Yazdığımız raporlarda ha
tll. etmiş ve padişah baklanda 
l'ıdeta iftiraya kadar gitmiş ol -
duğumuzu Y.atiyen anladım. O 
scbep!e ziyade m!itec3sirim. Te 
essiif ederim ki artık bu hatayı 
tamire imkin yok." 

(Arkam var) 

Her==:::=--
Sabah 

1'-'erşeydan evvel Milli 
blltUn l Uğilmüze ve blrli

Olmize inanırız 
Alman propaganda. nezareti

nin matbuat servisi şefi Tür'.. 
kiyeye karşı tecavüzkar niyet· 
!er beslcnmedi!;ini söylemiş, 

Tiirk - Alman iyi münasebetle
rini h:ıtırlatmı~. 
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HALKEVLcRI 
El işleri Kursu 

Byilp HalkctJinden: 
1 - Evimizde resim, afiş. ın~ 

laj ve her nevi tabelacılık Jc:ııır 
lan açılmıştır. 

2 - Bu kurslara devaın el! 
mele istiyenlerin nihayet 111 
Marta kadar Ev KAtibine ıni!J"8' 
caatla kayıtlarını yaptırmaJal1 
lizımdır. 

3 - Kurslara ait program "' 
etraflı Wsllat ev katibinden 11' 
lınır. 

Müsamereye davet 
Darüşşafalw. mezunları ki" 

nımundaıa: 

Bu h:ıb2r l<arı;ısında s~ımi 
bir menınııniyet duymıyacak 
bir sulh~cver ta,;avvur edemem, 
1'U ııarth ki verilen teminat , ile
ri sürülen miit:ı.leahr ayni sıı. -
rnimiyet damg;~«ını taşısm. 

Köhne tayyareler nasıl tamir edilerek uçuruldu? Cemiyetimiz ~rafından e&: 
ğaloğlundald Eminönü HalkC11 

salonunda 6/3/941 perseııılı<' 
günü saat 20.30 dan 23 e kadJI! 
devam edecek olan bir müs:ı • 
mcre verilecek ve (Saadet) ser 
lı eser oynanacaktır. Darü~' 
faka mezunlarının aileleriY1' 
birlikte bu toplantıya geınırle
rini rica ederiz: 

Yazan: 

mek!i Hv. Bnb. 

B. Celasin 

ile paça suyundan bir madde 
hazırlandı. Bundan ötesi mem
leket evlı1U:ı.rının lıanıııset ve 
fedakarlığına kalıyordu. 
fedakiırlığına dayanıyordu. 

Halbuki mihver siyasetinin 
her Ş<>yı.leu evvvel (g:ıfil avla -
ma) d;iatuı-una dayandığı bir 
\·fıkmdır. Belçika ve Hollan
da, istilaya uğramadan bir kaç 
E:ıat önce resmi ağızlardan çı • 
kan teminat ve vaatlerle oya • 
landır:lmadılnr mı? ttalya Bü
yülı: Britany:ıyı ve Fransa
yı arkalanndan hançerlemeğe 
h:ızırl:ı.nırken Dııçcnin dünya 
muvacehesinde Yııgoslavyaya, 

Yunanistana, Türkiyeye ve Mt
srra ka~ı verdiği mutantan te
minatın :ı.ki31eri henüz kulaltlar- I 
da çınlarken müteveffa Yunan 
b:ı.: vekilinin sabahın san l üçün
de uykudan uyandırılmak ~ar • 
tiyle yakasından t•ıt ılııp il.d.;ta 
zorla harbe silrilkknmcsirı~ bu 
müdeb<lep teminat hır engel teı;
l:il cdebıkli mi? 

19H h~r ınin ıııüt.l\reke şart
ları yeni doğmuş Tiirk haVRCılı
ğını da atıl bır hale lroymu.}t.ıı. 
uçucular öteye benye daplınış 
harp bakıyesi tayyarcll'r, gayri 
müsait ve fennin irabettirdıği 
şartlara uymıyan mahallerde de 
po edilmiş, terkedilmiş vaziyet
te idiler. Elektrık deposu, Mus11-
lun tahliyesi sıralarında arar 

1 balarla getirilmiş ve bir kire
mithane içine gelişi güzel bıra
kllmış tayyareleri hıvi idi. 

Yeni bir tayyare bile uçma • 
dan, motörii döıırıı!'d.en ba
kımsız olarak bir h:ıngar içeri
sınde bile uzun müddc:t kalırı;a 
uçuş evsafını kaybeder. İşte bu 
depoda zaten eski ve gayri faal 
ve üstelik iki sene bakımsız kal· 
ınış tayyaıeler bulunuyordu. Bu 
na depo demek coğru ol:ı.maz • 
dı. 

ğildi. Bu hal karşısında çaresiz. 
lik başgöstermişti. Fakat fen he 
yeti yeise düşmP.m.i$i. 

Mar ııngoz ustası flnldakçı 
:Mehmed, (bu kendi3in.in lakabı
dır). Elinde malzeme olsa neler 
yapmazdı. 

A,rupada yapilan perva
nelerin uçlann<la düzeltme -
ler yaparak 20 kilomeb·e sür'at 
fazlası elde etmemiş miydi? Ge
ce· gündüz çalışacakb. Fakat se
nelerce fenni oıekilde kurutul· 
muş Amerikan çamını nereden 
bulmalı irli. Halbuki Elazıkta 
buna mukabil yaş ka~·ak ağacı 1 
vardı. 

Tamir ve tebdilleri icabeden 
ağaç kısımları tamamlandıkça 
terzi bezleri dikiyor ve üzerleri
ne bu madde ııüriilüyordu. Ne o
lursa olsun uçurulacaklardı. Ma
rangoz ustası yapugıua eının ve 
fakat heyecanlı idi. Bu heyccaıı 
nı gWcmek için terzilerle !itife 
ediyordu. Arkada.~lar bira~ süt 
te bana vt:rin. Süt i3temek şun -
dan ileri geliyordu. Emaid SÜ· 
rülürken ~ıkardığı koku ve te
bahhuı;a t insanlara dokunur, 
hasta eder. Buna bu işte çalı • 
ş:ınlara yevmiye ·muayyen bir 
miktar süt vermekle karşı ko
nulur. Halbnki nevicat emaid 
te böyle bir hassa yok ve tabii
dir ki Rüt içmeğc de ihtiyaç yok 
tu. Pilotlar i~çilere yardım edi
yorlar ve i.~ler geciktikçe sabır -
sızlanıyorlardı. 

Tiyatro ve edebiyat 
dersleri 

Şehremiııi HaUreviııdc.ı: 
Evimizde genç edip \"e ıııo· 

harrir Cemalc:'ttin Serrnr uıra· 
fından verilecek olan (Türk to' 
maşası, tiyatro ve edebiyat de~ 
!eri) ne 5 Mart 1941 car.ıaı11 
günü akşamı saat 20.30 da Iı:ı.t: 
!anacaktır. Tamsil kolu az.1. 
nın ve hariçten gelen orta rne • 
tep mezunu asli talebenin •lefB 
mi mecburidir. 

920 P nc:;i Şark cephesi hare
kabnda tayyareye ihtiyaç gö -
rillmli~t ii ve bu tayyarelerden 
istifad" di19ünülerek 15 inci ha
va bölıik komutanına bu maki· 

Bütün bunları gördükten soıı- nelerin u~arak getirilmesi için 
ra her hnnı;i bir propaganda/ emir verilmişti. 
servisinin bir mak.~aclı m.ıhsu.~- O vakit üsteğmen bulunıı.n bö 

llik komutanı H. A. lüzumu ka
la ortaya attığı tcmin<ı.ta inan· ear uçucu Ye teknisiyenden mU
mak istemezsek mazur görül- rekkep bir heyetle 15 mayıs 920 
meliyız. de Elazize vasıl oldu, t.ayyarele-

Bu yo1'lu k ,.e güçlük içinde fen 
heyeti karnnnı verdi.Ya.~ kavak 
ağaçlan fırınlarda kurutulacak.. 
Kanatlara gerilecek bezler san -
timetre murabbaına ta.~ıvacağı 
yük hesap edilerek fabrikalarda.' 
yapılır. Bunun yerine de Ame -
rikan bezi kullanılacak, en son 
ve en mühim bir müşkül dahaj 
vardı. O da emaid denilen ve 
bezlerin üzerine süriilen hususi 
bir madd.ı ki bunun kendisini 
bıılına.k mümkün değil, terkibi 
bile gizlidir. Her memleket ken
dine göre bir formül kullan.r. 
Bu madde bezleri gerer, adeta 
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muşamba haline kor ve içerisin
deki aksamı hariç hava tesirin
den konır. Hava elyafının be.ı: 
üzerinden kaymasını temin e
der. 

Bundan ötesini pilot mual· 
lim (B) den dinliyelim: 

- Bu tayyarelerden birisini 
ten uçurarak cepheye götürü -
yorduın. H:wa oldukça iyı .. Dağ 
\ar üzerindeki karlar zirvP.lere 
doğru çekilmiş banıı. nirengi ve
riyordu. 

Orta mektebi bitirmemiş olıJJI 
!ar da dinleyici sıfatile de\'-,ı: 
edebilirler. Ve (kıır) sonıJll ıı" 
imtihana tabi tutufınazlar. "'i 1 lı talebenin ve kayıtlarını lıC~ 
yaptınn:ımış o!::nların iki fo ıe 
raf ve hüviyet cii7.danl.an 'ı· 
evimi?. katipliğine müracaat e 
mel eri.. '*""" 
lekctin ağaçları da taşı, toprıır, 
gibi mukaddes olduğu gibi f!l1ö 
lam diyordum. 

Alınan propaganda nc:::a.re • ri gözden geçirdi. O umanld hl'\ 
tinin m:ıtlıııat ı;crvisi şcfı yu"" lerıyle ucmabnnın imkansız ol-

.. duğunu "ördü. Vatan vazife is-
dıımuza karşı fena ve tecavuz.. tiyor tuvv:ıreler uçacak gibi de-
kar niyeller beslcnmediğhıi söy- ~-m·-.. ·!!!·..,..--~""':'1!""'""'"""'• 
lemesi bütün zevahire rağmen 1 ~!arını bckliyen nıübarek 
belki bir hakikattir. thtimal ki, Türk ordusunun vatan aşkı \'O 

gerçekten ?ürk vatanına bir iman dolu çelik göğ-.;ünü kabar· 
taarruz bahis mevzuu olmamak· tan fedakarlık ve şehamet his-

Tayyarem mütemadiyen şah
lanıyor, sanlı:i bir ıı.n evvel dağ
ları aşmak istiyordu. Evvela 1-

caba rc;;laj (ayar ı hatası wı 
var dedim. Ve kumandaları bir 
az ileri ittim. Makine tat!! bir 
sıırette it.a.ı.t etti. Zaten seyahat 
bilhassa doğWc nrazide yapılır
sa yüksekten uçmak suretiyle 
yapılır. Bu bir emniyet kaide· 
sidir. Ben de yükselebildiği ka
dar irtifa aldım. 

Tayyareleri cepheye ı:öt!lt : 
dük ve rakım! n yiiksek ı:ııe) 
danlardan vazife uçuşları "~r. 
tık. Ve bölük takdir ve t<ılıı> 
mazhaz olduk. 

Arıra.larnnızın tevazulıı ~f 
lcdôfderi bitti. 

' Türk hava.cllığı mU.şkül ~b· 
lardcı teknikte de ke~iflcr ve 
tiralar yaratmıştır. -

tadır. !erinde arar ve bulunun. 
l<'akat ben a.sıl teminı:.b propa

gancla servislerinin verdikleri 
yaldızlı teminat cümlelerinde 
değil, Milli ~Cinin ürafında 

çetin bir k ya saliibeti:;:le te
merküz e "J TiI b;rlik ve lıü
tiinlU.,l;ünUn mehnb~tindc ve bil· 
hassa slliıhı elinde yıırdun sı • 

Do~tluk tezahlirl<'l"ine, temi -
nat vaatlerine inanınz. LIU<in 
elimizdeki kasaturM takılmış, 

fişenklcri sllıiilih~. hatta em
niyet knnadı açı1ını4 ııilah!an -
mıza d:Jıa fazla inııııır ve güve
niriz. 

A. C. SARA('OCLU 

Bir taraftan diğer işler iler -
lerken emaidin terkibi aranı • 
yordu. Nihayet Amerikan kol -
lejınde ansiklopedilere müracaat 
olundu. Ve bir yerde emaidin 
terkibinde kolledyum bıılunduğu 
na tesadüf edildi. Bt. ip ucu he
yete y.ırdıın etti ve yumurta akı 

~~~~~~~~~~ 

Eğer dağların irtifalarını bıl · 
meseydim, yükselme saatma 
!naıunıyacakbın. O tar!hten çok 
seneler sonra tayyarelerin yük
selebildikleri 4500 metreye çık
mL5bm. Kendi kendime her hal· 
de kavak ağaçları Amerikan ça
mından daha hafif v~ya bu mem 

Tiirk çocukları noksan vııSI ~ 
talarla bile vıı.tanları için &C 
seve hayatlarını tehlikeye ıı0f. 
makta bir &n bile tercddild c 
mcınişlerclir. ~ 

Türk hava kurumu ve. o:ı~,. 
asıl cevheri, asil milletimız ~et 
vacılıı;unıza modern makine 0, 
hediye ettikçe havacıları~ b~, 
na şükran borçlarııu fed:ı.lt~1. 
ğabeyileri gibi ödeyec~klcrdil'/. -

B•Jnun Ü7.·)rine lstırnbııldaki •• • başkumand.ı.nfa görlişüp onıuı· 
Rus sefiri hemPn pa.«aportları· la ve Mısırdalti lngiı.:: erkii.Jıl 
nı isWi. IIarıci)c nczar<'Umiz, ile müznkcrala gırıı;<:bılirııi • 
30 ilk ter.rin alr - ıı, saat se- niz. Kızıldı:n.me ı;u gcınıler c..'ll" 
kizi on b. ş r;e;c, '1 ürkler a!ey· riniz a.ıtı:ıda buluP.acaktır: svı!t 
hindeki bUtün delilleri, bilhıı•- sur, Miuerva, Doris, Proserpİlle 
sa Sina yanın ada•ıııı istilitla- • • ve Maltıı.dan gelecek 8 torpı· 
nnı ve Gübcne karı;ı hattı ha· ı ( y E N j 5 A 6 A H ) iN B Ü y O K S j y A S f T E F R j K A 5 1 ı do. Keza kanala mahsus top· 
reketlerini ileti siircr<.k Tür- _ çekerler ve müsellib sallar te~ 
kiyeye bir Wtimrıtooı ı;öndcr- --------------------------------------~ killtı için icabcden tedbirler a· 
di ve b•• ültjınatomla büfün bu bir yatı babrdılur. Ayni günün v an re olan Tilrklerin taarruzuna lınmıştır. Ayni zamanda size 
hareketlen protesto ederek on akşamı aın.iral Cordon, şeraiti ( al : --, karı;ı kanalın müdafaası için ye- evvelce havale edilmiş olan vıı' 
iki saat zarfında bütün Alman müsait bulursa uzak mesafe-

1 

1 ni ve şayanı memnuniyet bır zifeleri ve bilhassa lra.n sahil· 
askerlerı ve "<ıhrl heyetlerinin den Çıuıakkalerun dış istihkılm v. ço·. rç •. • 1 deniz kuvveti bulmak çok güç- leriude kafile harekitını idııtC 
geri göndcrilnl'llini iBtedi. !arını bombardıman etmek em· tü. İŞiui deruhte edip edemiyecc • 
Muhaaan.ata başlayınız riııi al<lı. Bu baı:obardınıan 3 1 Süveyş kanalında kuv- ğinizi, Mısır sularında gavbubC' 

ikincite•rin sabahı vapıldı. İki ---- 45 tiniz sırasında nasıl tedbirle!' 
Amırallik bu karara ittiba e- İngiliz İıarp kruvazôrü, Türk vat tahşicıl almak tasavvurunda oldıığunıl 

derek, bü ün amirnilere şunu sahil toplarııun yetı~emiyecc~ı kak sayıyorduk. Fakat bombar· zu telgrafla bildiriniz.., 
yazdı: bir mesaf !den SoldıliJalıır !eki dıman bu mesaiyi ne dereceye Köni;:-sbcrg (AL-nan kor:ıan V c.zıyetlen is ıfz.dc 
.'1 lıkte.~ri11 W19 (&.at 12 .. 15) V<' Helles burnuııö:ıki batarya- kadar işkfü ediyor ve bozu • gem.isi) kruvazörünün keşfi ve - -
"İstanbulclaki sefirimi1.c :;o lar ates ettiler. l<'rını:ız gemi· yordu? Burası mcı;lıukiü. O ta- abluka cuıuuı.>;ı, <>J. '"' tcşrınde Bir kaç gün son ra şu notıl 

ilkwşrın saat 8.J? d(} Tür.kiy_e- !eri dr Aı;ya sahllcrindeki rihten tiç buçuk ay sonra (l!S onu takibe memur üç geminin gönderdim: 
ye en ıkı saat rnUhlctle bır ul- Kuınkale ve Orlıaniyc batarya· şub.tt 1915) amıral Carden ay: ikisini geri QC:knıcınize müsait- Birinci bahriye lonluna ,·c 
tıınatvm venn i tebliğ olun - !arını ıtesc tuttular. Bu suret- ni kaleleri bir ktre daha bom • ti. Fıı.kat bu kafi degildı. t..ııı - erkanı harbiye reisine: 
muştur. Dige~ bir emir gelme- le aşağı Yukcırı 80 obüs atıldı, bardıman ettiği zaman, GNıbo- den tke1.a çok kuvvetli Alınan "Ben bu fıkı·e i.,tırak etmcıı:'· 
elen evvel sız muhasamata Türk lral ,ı~rinde rnlilıim h:ı· lu yarımadast hitlit müdafaaya kruvazörü) korsan gemisilllll Bu hareket en ivi gemılerin lıl" 
..,, ı · k Al tamaıniyle hazır dc,i!ildi ve za- 9 iluneı teşrınde tahrıııi ise büs- lumsuz yere israfı olacaJctıf• ımŞ amayını? • ., . . sarlar :·apılınuı ve Tiır man · b b -• 

P,u telgrafa ındefıı.tıgabl;,de garnizonlarında bir kaı; yüz yıf bir kuvveı taraıından mii· utun %1ı:a bir hadısc iclı. Bu Askoldu Akdenlıc çağır.rrıv 
Vis amiral Gord?n'ıı RU satır- ölüye sebebiyet verilmişti. rlafaa olunuyonlu. Ktiçıik balı· ha<lıse bızc geniş bır nefes al· emri verileli bir haftadan fll)!-
lar ıliıvc cdi'mıştır· Eomba. dırnanın riye silfı.lıendaz guruvıarının dır~. Ar_W~ Hind ~kyıı.n~u te- oldu. Bu Rus gemısi i~ter 1ıe· 

Sız PE"k y~kın bır 7,amaııda yollarda, tahrip e<lılı::n kulcfe- mıııc::unıştı. Şarkı liınd ıstasyo nüz orada veya ııu::ır sula!"lll • 
sefaretim~n L'!tanhulıı terket· sebepleri re do&m ilerlediklerini görü - nuna merbut ::5viftsure saffıharp da olsun Türklerle dövüşınel'. 
m<)Sini bckkmdisiııiz... yorduk. genıısı derh~l kanala hareket fırsatını İıulacakbr. Bu P"C'nıİ>1 

ültimatom müddeti bitince Bu nümayi~in SE-b<'pleri uzun Bir de bızim için Mısıra kar- etmek emrını aldı. Emdenın ta- Hong - Kong sulanna gönder' 
Rusya, Türkiyeye haı p ilan uzadıya ün:ıkaşa edilıni."!ti. şı Türk tcdidine mukabele et- kıbıne memur edilmiş olan Glu· mek ona liizum3uz bir ili } il'. • 
etti. lnigliz ve Fransız sefirle- Vakıa sebepler sade ve az e- mek icabcdiyordu. Blak Prince cester, Ml'ıbournc, :::.yliney, han leroek olacakbr. 
rı·, Rus sefirlcrile birlikle ikin- l1emmıyette idiler. Bir İngiliz Edinburg ,.e Varior kruvazör psh~e ve Yarmouth sen kru- "B'"l'" J f"l . p cif~· 

f'l f d be · Ç 1 k vazorle.ri Kızıldcniz ve Kanal, u un '. apon ,' osu a- ~" • 
eiteşrinin ilk günü h1anhııldıın ı osu ay ar an rı ,ana' a- krini hem kafileleri himaye i- Akrlenız yoliyle derhal 1nviJ•- te ve H_ ınd oı<yanusun....-, .• 

1 Orl--" Ayni gun·· d"in lenin dl ıııda bekliyordu. Tür- çiıı, hem de lskcn.!'rı,·e ile Port ...,. dır B f ı • -k ı ı yn " 
ayrı ıy ö.n.u. • k" 1 ·ı· d'lro" , reye çagr· ilını•lardL ::-o.·uıın !iııı- .. · . u ı o.=. o_' un ma n" • 

O""bu··r ucunda Coronel ıyeyı> t'1rşı harp ı an e ı ış· saidin mücl:ıfaası kiu kuU:ını - ~ ., muh n mat ihb m -
yanın ' ' h · dL~tan başkumandanının bu ye- . 1 ' • yacını . 111ı;.,.,, .,_• harbi cereyan etmekte ii:li. 01- ti. Dü;ıman ordularu:ım cep e- yorduk. Coronel barb ne ait ha- - nıyetle temın edccckt r ~ıu v 

• h Jen"nde olduöu gı"bi burada da berter h"nuz·· bıze' v··-adan bı·- nı harp sahnesine gefnıesı ıa. • . . . · ' · " biİ' timatorn müddeti bitınce, arı· " - ~ u• zım geldiğini hissederek şu ti&- :t.ı:ozabik sahıU~nne k:ı.dar ;ı· 
ciye nezaretinin tasvibi ile balı ateş açılmalı idi. Sonra Türk le muhtelif menb:ılarıınızın şid- grafı çektim: tun Okyanus du.şı;nandan t<;l'.'.ı. 
rl makamlara m1ıha...amata top!arının endaht mesafelerini detli ihtiyaçları, bu güzel harp Am" llıkta.n ~ k' H' dis _ lenmıştir. Bazı dilı;man ml!S"'. 
~laınak emri verildı. katiyetle tayin etmek, abluka gem.ileri yerine dah:ı. küçük ve ıra .,ar ı ın ı·h ti t .1 . . mc" 

albndaki limana hangi şerait daha eskiferiııi kuilanmıya bizi tan başkurnandanlığına a care gemı erının ııfY 
Amirallikten bUtUn harp aıtmda girmek kabil olacağı icbar etmişti. 14 iklnci te.şrin 1914 cudiyet!ne dair işitilen 01 1tı-

nı anlamak !Szımdı. y ·ıb .... d Al "Kızıld·-=-~ '1ısırdaki henı n:ıberlere gelıncı;. !ı~ gem lerina 
31 lkinciteşrin 1914' 

''Türkiyeye karşı derhal mu
ht\Samata başlayını1. Bu tel
grafı aldığmızı bildiriniz.., 

İkinciteşrinin ilk günii des
troyerlerimizden ikisi lzmir 
körfezine girdiler ve orada 
mayn dökmeye mahsus biiyük 

Bu bombardımanın basirt.-t
karane olmadığı, Türkleri ikaz 
ederek Çanakkaledeki kuvvet· 
lerini takviyeye mecbur edec& 
ği iıldia olundu. 
Boğazların müdaiaa teşki -

!Atı son derece tekemmül etti
rilmiş olacaktı; hele harp ilan 
edildikten sonra bunu muhak· 

eşı . urun onun e • • -'"""!e ve. ". bir tehdit yoktur. nız 
man aııuralı Fon. Sp_eeye (Al • ?ahrı harekat Hindıstan~un vaziyetten derhal ı.stiPd 
man korsan gemıknne) karşı ıdnre edilemez. Am.irl\f ·mını~ . . .. .. . i • 
yeni Lir filo vüeude getirmek, Sviftsurla en kısa yoldan der- edebılı~ ve butun geroılerUf crc 
daha umanı! teşkilau vücud hal Portsaidde mülaki olmalı - zı .. en lazıın . oldu_kları . :ı::~~ Jıll .. 
vermek icabedivordu. Hatta bü- mruz. Gluccster henüz hareket gonderebılınz. Türk ıstil.DJl 1' 
yük fJo için de başkumandana etmediyse sizi oraya götüre - !ayınca Mısırda ne kada~-~ 
derhal bu teşekkülü temin et - bilir. Hangi tarihte Süveyşe va- gemisine muhtaç oıacağw~ 
mek üzere söz verilmişti. Bu va- rabilece~ini7.i telgrafla bildiri. henüz bilmivoruz. rJ 
ziyette, derhal başlamak üze- niz. Oraya varınca Mısırdaki ( Aı 1:ası tıO 
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lngi ter B ı ristan-
&n vaziyetin ' 1 1 la S~yasf münaseba-
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• 

~=~;.~~~ Sovyetler IAfrikada yeni-! Amerika İngiİ- 1 Ankarada yeniı Bulgaristana g len ~ ~ .. be<J~·-d•> 
~~.~~=iz1:::! Bulgaristam den 10.000 ltal- tereye nasıl tip ekmek Alman kıtaatı ı dii ~.~~iistakil 
ı!\~'.!.~~ii~~u.:~~~ takbih ettiler yan esiri alındı yardım edecek Ankara, ' (Husu.si) - Yeni dudunun Ç1!4~::/sı~ ':ı'.!~tre ~aı~.!ıa~o~ün.-ıs& 
~ ~ ., - tip ekmek Ankarada y:ıruı sa- 2 f d ·-'' 

fil.tan 'bu bir çok milletlerin top- (Baş ta=!- 1 tı.cide) (Ba§ tarcıjl 1 i.wi tl.6) Londra, • (a.a.) - Da.ily Mail b~a çı: • .ı.rıfacaktır. Bu.aı,.,,,.Mnn ı;JmaHnde bir mevkidir. Bu mev- betlerın 4 saat zarın a k~ 
'ftklıın, ancak denizlerin serin leri 1benııe hiıdiıı olan vıı.ziyet ~tcsinin VaŞngton muh:ıbi· ............,~ ki Strımıa v:ı.disine haklın ohıp mesı mümkün görülmektedir. 
rüzgW-lan ile okşa:nmalrtadır.lar ihtiy.ı.t maheme depoları ele g&- . bildirdi-· .. B" ı~·;" 12.5 kurnııa aa.tılması muhte • I Bu mtlna&.batın ka'ını zaruri 
Artı'lı. deniz, bu 'bahtsız iller içiıı baltkmda .Moslrowda DtŞredilen çirilmektedır. nwn gıne gore, ır.,,.... meldir. Alawı kıtaatmı en kısa yoldan olarak harp fliIDsnm takip et:ne-

:rk~"llt ;ı.:ııyn~'ı-0lmaktan u ·ı ~~~~ S::J:~~;! ı:· ~~~~i:1:esi~~ ::ı;.: e!ük!"':ı~ki!: Dohilige Velıaleti- ::miğe götürebilecelr nokta- :e;:r~cdiği tasrih edil. 

Ru)"llk merkez devleti. bu mil- rada büyük bir dikkat celbet - ihtiyaç vardır. Şimdiye kadar muavenet edebileceği hususu nin bir tamimi Darıdenı Yunan hudodnnd• İşı;ıı1 d8vaaı tıritiyor 
ziç .ıu. ~u <lem•tirınek kaygu -1 alman esir adedi "lO..OOO,, e d.. ·d " · _. da .. Berlin, 4 (a.a.) - Alınan r-
1 _ 'k bahar Av"""""- miştir. Moı;kovanın bu karan yaklaşmıştır. un yenı en >a.5m5.c>n mu- Ankara, 4 (Husuai) _Dahili 10 kilometre m.-fede olup K.a.- dWan ,_...,__,,._,,__,,gı- t !ili" 

·-.........,. beklenmemekte idi. "'-~- ehn· U.Crinde a1uı&tı bu zakere edilmiı;tir. Muhabire na- ye Vekili mülkiye müiet,..,.1erine -·ya ,_,,_,_ .._._ no•---..ı-. .....,.,.~...... '" biiyu1r nı eyen oı·- ~"""" . ...,,. ·~ ........,... ..,., .......... ediyor: 
ounun hangi istikametlere te • Daily Eıcpresa'in dış siyaset ganimetler ve düşman teşekkül- zaran Vaşingtonun salahiyetli yapbğı bir tamimde yolsuzluk· Mustafapaşa ise, Edirı:ıeoill Alman kıtalannın Bulgn.riııta-
Ye<;cüh edeceğini gösterecek. Ya sütunu muharriri ~ yaz - !erinin uğradığı bu zayiat, ltal· m!Uıfilleri rei&icümhunm yeni !ar, keyfi muaml'Jeler iİle idare garbında olup Türk 1:ıudtıduua na girişi sisteımıtik bır surette 
pılan talmri:nler şunlardır: maktadır: 1 yan eomıılisinin tahliye edildii;i kannn çıkar ç.ıkma.z aşağıdaki &.mir ve memurlarınuı ı;alıs! hal cereyıtn etmektedir. 

) kdeniZin bir kapısını kıı,. hakkında İtalyanlar tarafından tedb 1 . !erinden doğan ve halk arasın- y!l.kın hir mevkidir. Bunon &- "·"-- _tt...,,.._ . Y 
Bu hidise, Balkıın!"'- artaa yapılan beyanatı tekzibe kafi- ir eri tatbik etmek ruyctin- da fena intibalar tc:vlid eden ha- hemmiyeti Yıınaııi.'<tana doğna ......,_ ,.~~ 

llll k ıçin Cebclüttarıkı ~ ge- kısınıw efa geçirmek iatiym 1 dir. Bütün dogu· Afrikasmda de olduğunu söylemektedırlcr : rekctlcr hakkında tctkik:ıtta bu Sofy.a. 4 (&.&.) - Ilımı 
~ı=B ; İ'"'" d Bitlerin "~·et dileklerini na- bu taarruzun bidayetindenberi 1 - Amerika tarafından ve- lunup kanaat ve mütale:ılarını ilerlcyecelı: ol:ın Alınan ordusu- Hülı:llmet p:ırt>sine ıncn.,'V{I 

raııııız Ye ......,, an cman- ~ J nun cenahını koru·~-" bir yer- mebııslardan Sotiı-yanef Bulga· 
al R--~ rek ··-1 '.Libara - 1--~-- harekete 12 l"•battan 'J:l ~·'-ta kadar bi- rilen harp Jevazımlnln Ingiliz" vaktinde \"ekilete blldirmelerini J-m annı ...... er emnne vere - ...,......,... ~- 9~G d lınaaıdı r:...+..-·11 u·..ıu· -·ı.+· ı"'"·akı h·'-

Cur.nigh:ım armadıılan ile çar - t,e<;mesinden dolayı Stalinin gö-1 zim z_ayiatıı:nz aşağıdadır; limanlarına naklini temine kifa- istemiştir. e 0 r. k;';.....,.da ·-~~-'bi~ "b'ıoc1 d-' 
,ıktan sonra Akdeni:<de ha • · .. ,,.._; ..;;.,+~ektedir Doı;u Afrikası kuvvetlennden yet edooek nispet:tı> ticaret ge- M 'f Hiş yevmlyelerl Se!Aniğe ı;i&ın yegane yol olan vor kı· "...;z.~gı r ma e >-

lı.i cen....,,=. ~-.::11_ııdığı· ,...__ ,. ilcisi Ingiliz olmak üzere 4 su- ., ·mıyct: ,.,._, ....... .._.. milerini Büyu .. k Eritanyaya Ankara, 4 (Hususi) _ Mha!U Struma vadisi Yur.anlılar ta.- ''B .. ı-,.; ... __ ,n metifaati Yu-
C') D ed - noi'ı..,, 1 ......... ıuının bay, 12 Afrikalı er ölmüştıir. ......... ... ~ 

u say "· Y!!?1...,..j .. Af. Sovyetlerin Alman metodlarmı' Yaralılar: 5 ı İngiliz olmak Ü· terketmek.Bu tedbiri tatbik için ida.reler milfettiş yev.ıniyeleri - rafından ötcdcnbcri çok lmv - n.aııistand&ki h:ırbin bitmesin-
talynda yıı.p ğı n.;., arıy e • · -''* b•....,.• '-• ti b' ""-f h •" le ~._ dedı·r. Bulgari-+·- bu '--~-r •· '"'--':ı h · t __ ,__, ___ yürü tı.kbilı ettigını·· · me""'""" cıJaır •

1 

zere 11 subay, 59 Afrikah er. daha şimdiden bir ~ok vapurla- nın ·vW.yetlere göre ...,..,.. .,..,,- ve i ır m ...... ıı.a au.ıy ....,... D...., "~ ~ 
'"""" a)a =.....,, · J- cele ü~'ü '"'kla iltihak etmesey• nıek rra tadır. 1939 da imsalanan Kayıplar: Bir 1ngiliz subayı, 1 rııı listesi hazırlanmıştır. Ve ka tahakkuk ettirildiği gQriildü- ~ edilmiş buhmmakta idi. ' ,--

Dl Bu tırı:!:.ıyu Adriyat.k üze- Alınan _ Sovyet ;pa!rtınd•nberi Afrıkalı er. . . bunlar kanun çıkar çıkmas ln-ı ğUnden maa.ıı ve yevmiy., k:ınu· Hnrp başlayalıdan beri u tahki- di Bulgaristan ~~"ülhudut~~-
rind~1 .. ,~··\'lltlug·a yolln•arak Cenup Afrikası lruvvetlerın· .rında bir cephe ~ ı-

" " ·~ •J abada görillen en -ı.,;ııp gil Teye devrolun8"aktır. ou hükilmlerinin nazarı dikkate mat üleınadi"""' tmiye edil- · ~··~•·ti· ş·mdi ,_.,.,_.,__, '''İn l'::le!J ardustmu ronSün etmek 6 den: 2 subay, '32 er blmüştiir. r.. Dl .,on . ...,.. · ı U>YA.,,.. .,, 
-:. "' ' l bud 2 - İngiltere ıa- 'ınd,·ı.n ve- alııunasmı ali.kadarlara tamim- .sti bu • · '-J"- ~--'·- r.ı llrmıştır ve dalar Denizine yaklaşmak· ' retet ur.,. . Yaralılar: 8 subay, 68 er. nu le bı"ldirm;.,.;P, nıı r. o=•""" or...,...u • 

ll;) Romanyadau s fya yolu Daıly Telegraph g.aetesı., _ ~- rilecek .iki zırhlıya mukabil kMi .,._ Öyle ki bu noktadan Almllll Diğer milletler gibi "l!Ütlrhid 
l!e.~dfuıiğe inm k ve Yunan or- Rus tebliği "Avrupanın cenubi 1 derttede k:nn·azör ve destroyer Belediye reisi rinln zırhlı birliklerinin iyi kull.:ııııla.- ~!kf:~~ni~~anö~fe 
du r.n atır.ak ve ilih.. ııarki5.lle ait meselelerde en nnı'llftureye 'anada- vermek. Ucretlerl rak bir taamız yapabilmesine gc;iyar hl Jdltürü daha ·· ük :l<,raııkonuıı ı;iikran boı~vnıı , __ ,_ il iti 3 Ord do ·t 

--•- mWıim dönüm noktaı;ı,. oıanu.I 1 - u '"' naıımııya aı Ankara. 4 (Huııusi) - Uh· imk·a"n yoktur. Ta·-·· •- 1 ·~' • miU~UerveihakH-aUeıı.J.akıısı ol· 
eda<!tmeküzere,y ... ....,."'ııaar- k ld' ~·~"""" ınahb uğraşan vatanının, b:r ke \e1akki ctm ktedir. an as P,f no 

1 
1 stolüar arasında ne ıniktannın delerine belediye reisliği veri • rinde Yunanlılar burasını mil- .nu~~n bazı bjy'.ik dcV'l ·tler bu 

re d·'- k•n• .• mıısına mib:ınde Ayıü gazete ııöYl.e demekte- • 11 lngiltercye, Çiııe ve Yunaııista- 1 len bazı idare amirlerinin zim -1 hal:kı ,. garlarda.'l esirg •k-
ııu" u kemmeleıı mildafaa edeı ek Se-

1 

li , B • ih" vaı • ._, __ 
t!dcmiyeceği, ciy:ırctierin 1ck • dır: ( Bcı;. tarafı 1 iftCi t/"1) na teslim edi.'eceğini .kıu:ıı.r alb- mel kaydedilen aldıklıın ücret-

1 
te< ·r.cr. u ,:ır 1 ta ......,., 

rnıiıınuasıodıuı nnlaııılıynr. "Bu h.ıber Türkiyede bu u~uş =ticclerinin müşahedelerini nıı a:lmıı.lr ~re bir komısy· on !erin iş'an ahire kadar takiba- limiğe bol nııktarda ılng'liz tak- dost ohuılıı.rı ve ~·l~'1!yanlan a-
Fran b" -k k . · · ' giiç!q; · · · F' Ut&t he ef .sid yırt ctıncğe idi.fi · .cclı:tir.,. aznın uyu· as en, e&ı· memleketin şimali !!'lrki hudu- ae· ti(' ..,.~rrd;mı:n eililmiı; 've teı;kil etmek. Bu komisyonun ta tabi tırtulmımıaın tamim edil- viye kıtalarırun yelişcbilınooine Bir A1-ı ,.,.,.,,,, .· . 'ddiala.n 

ııen kararını kendiligind«n de ,,,_;_ ~ __ _,,_ afından ınIBtir \-akit laı.z:ındırabilirler. ...-·· 
"""llCek olan, arınııdal:ınnı dün· du -kında ver en mwfilu ve bıllı.assa Rbiu ııchriniu ı;ark s:ı.· riy..,..,uııe Roosevelt tar . . Bertin, 4 (a.a.; D. N. R a-
kü hasmına hediye roeceğını y~ni bir tcminnt olarak kıılıul e- bilinde bir ço1.: yangınlar çıka- •on .zamanlarda lııgiltereye gön Eğer takımı hırsızı Seliniğe ini!Bbilecek en zyi is-j J:ınsı bildiriyor: 
liransada düşünen k~ç Lava! rlilecel<tir.,. rı!rıuştır. derilmiş olan Han-y Hopkins ta· tevkif ed;fdi tikamet Vard:ı.r vaılisidir Al- Carrespandanııe dipl ınırtique 
bulunacaktır ki! 1 Daily Muil gazetesi, ~osko • Rhur mınt.aka&mda. diğer bazı yin edilecektir. KüçUkpıı>:arda hır ahınn ka· man kltaatının bu istikametten ı>t PolitiQtK' galletesi şııııl&n 

ltaly.ıda, .bugünkü ueurı= • vıuıın nıe\"zuubahıs beyana.tın hedeflere e da.ha ehemmiyetisz Bt'I', eeıut n.'l'ıındıran bir be.va.nat yazıynr. 
elan gyrılnıak içiıı, donaııı::ıayı lıticumlar y;.µılmıştır. Pl81Dl kırıp girerek eğer ve İbtifadt' eiLbilnu~si .ıçi:n Yogo.r Ahnan kıtalıı.rımn Bulgar 
halaskarlara teslim edebilecek resmi bır mahiyet alm:ıeı için tn.,..;ıı..-rey" gele» yl'ni tayyareci Nc\')'Ork, 4 (a.•.) - "Mütte- terbiye takımları çalıp satmak- lavyamn t.amaıniyetlııi ihlıl! et- topraklarına ~esiaden dolnyı 
huJUskirlar, belki, vard!r. Fa • C:Kkat sarfetmış bıılunınasını 1 ı.:aru...; fıklt>re yardım, sureli •ıe Ameri- meııi icap eder. Bulgu kralının sevinç \'t" :fcnı.h-
k b k olarak l k ··d . • la suçlu Süleyman ve arkadaşı ==~=--ut, bu donanma da, yeliği dar· ebe •. 1ivetl. D" no la Londra, .1 (a.a.) _ tmparıı. • ayı mu afa.a., komi1.e.qi azasın- - !ık d:wym:un kolayca ımla.'}lla • 
be!ctlı> eski kudretini ıaybctm;, td~ ki e ekted.ı". 1 torluk pıünına göre, Kanadacla öan Erncst Gibeon tarafından 

1 

Meh=net suç üstünd yıı:J,;.aJan· riııci sulh ct'>:a m:ıhkun .nej cak bır lıalJir. Çünkü Eulgaris-
olmak yUzünden İnı;iliz Al.dcn•Z M· ,lıur sıyasi mulı~rrirlt'rden yetbtiıilmi" olan tayv. areciler _ yapılan bir beynnat burada he- mııılar ve Süleyman kaçınışlır. 1 verilmiş Ye hakkında. tevkif mü- 1n üı,;kr paktı.-ıa iltihakından 
No•·- ile boy öJrü<Pmiy~eck biı· u ı ., ~ bir •-ç mh\ ,_ __ , bır· knr ~· 0 t 

'""' " .- 1" ento azasınd:ın ver y~an tevlit etmi~tir. 11 h et el.. Sultan hm t b. zekkcre8i kesilmö~'.r. "" ,,_ .......... _,, ~ vazıyc·te dilı;miiş ür. Diğer tı.ra. ve P.l!" am · · · aen mürPkkcp bir kafile daha e m un a e ı- ..,.. e\'Vcli kadar 1o · tı:ıreuin, r-
ta:ı, .-akıl vakıt Akde !Zde i: • ııon Bartlett, NCIV Chronicle ga- Londraya civar kontluklardan Gibsoıı demi:ıtir ki· ==========================:: nlığmı &ikan milletlerinin 
tı~ar ~-apan İngiliz dc,namnası ı:t!• ın.Je ı;unlart yazmaktadır: birindeki İngilız hava ku,'\·et . "- Eğer Hitler !ııgiltereyi al D • • •• daf odcdiği, oytl!lu yıı.ı=ııktan hic; 
hu teşebbüsü her illıid SCV111~'e "Harbin şarka do<Jrıı istikar !eri i~tasyonuoa mnvas:ılat ,.t- aşağı ederse bir tı>k telefon em- J a ı ıye, a 

1 

bir veçhlle Vli:Z goçınediğini gÖS· 
kru-<~.Iıyacal:tır. t ldıgı bu z:ınınndn Moskcr rtrle bütun Brezilya}~ isWil O tcn:n 1 ~. lo-

Ar avutluğa İtalyaula.ruı ta - :u: vazıyeti kol:ıyca aıılııml· .m_i~.,.t,,.ir··--.... --~"!'!0<"'~111!"! edebilir .. , Gibson, Alınanların • gıliz gazeteleri. haftab,. i)('-
lti ettigi izden. k-~ kuvvet - sz::. = v k • 11 • l ri yazdıkları ya:zı1a!"da, !ngilte· l~dn do çıkarı~ nası mümkün • malrt,ıdtr . .Moslrnva beya.nau • ' !arsa. :Moskovnum mü:>b<'t bir tam iBrl"zılyanın ortasında mu- 1 erı stili a renin Afrikada l:ıı.::ır.ı ıi;ı t hi· 
dlir. nın .>ovyetlerin şarka dogrıı taı·~<la müdalı::ı]<' edee,.,-;inden ıınam b:r tayyaro meydaııı in- a ye\i muvaffukiyetlerdcn sonra 

fya yolları c;ok rlü:t 'lli g .: Al; .ı.n yürüyüşfınü önlemek ık, şUphe eylemektedir. ııa dtmekte olduklarını söyle- boş kala• kun-etlorini buka 
ı:-yor. B:ı1kaıtl:ır, sarptır, i ticlmnı gö3tercmedikleri içıo :-.ı:oskova. 4 (a.a.) -- Tasa mııı ve rurıeşık Amerika haklı - (Ba.ş tam/ı 1 inci de) 1 rafında bazı tetkJkleT yapaca- yenle lrufünmağı Clüşünmcği 
<len Mkılıı:ma:; • ti!· a.-a yol ara tah..ıı!ı -Odilmclrtcn çekinerek bildiriyor. metlerınin iıdetn haqıte imiş gi- Vekiller trenden iner inmez mo· ğım. giı.lemi Tdir. 
bitır. Yıı.h'1Tt tırih, bü_,-ı.Jı: ibret ,_. n t:ın bır ıx,y:ınattan ibaret 1 1 Martta, Bulgar hnrıci~·e ua· br ı::tıhsalatlarıoı tezyit ctmeı<i törle kôpıüyc ge<;mişlerdir. Da- Mcclıse verilen yc.1ı.i kanun Bihıssa B. Eden ile gene-
de .. le'"! <le vermiştir • lıiliye Vekili 'Faik öztrak Park Iayihalarını noruyorsun:::z. Bıli- rnl nm'in yakın şaıicta 'Vaptık-

Brıta.'lya ordusunun ı:ı.nn yur- olnudığını ıspa.t edecek her <le- ::ırının mümessili Altınof, Sov- ve ~lın n gelen her ııe;i yap- otele inmişliL Her iki vekil de yoıııunuz ki belediye mt'murları- ıan eyaat vesilesii<ilir ki bıı 
da ekildiği demlerde, adeya ilı· !il !ngiltercdc hususi bir. mem • yctkr Birliğinin Bulgııristıın· ı:ı:ı:ısı husasunda ısnır ed~ek A bir kaç E,'"İin ~lırimiz<le kalacak mn tek:nitlükl<>rint' ai<I bir ka· gibi projcl ·re ait haberler daha 
r~cı gözüne k~stircme · olan r:Unı) Jtlc karşılan3cal:tır.,. daki "'lc:ısi L:ıvriı;evi, Eltlgar hü- ır.cı;kndan gönderilecek bütün 1ardır. nun :ıiı._viham hazır!= .ıtı ·. Bıı sıırih bir ~de yaın'!mışttr. 
hı• urdunun, mağlup ~ttefıln Bir ı.-rsir kümetinm, Balkanlarda sulhun m·\l·, n lngilz Jimanlarma Dalı' İye vekilinin liyilıa clahifi~e encüm=indc<ı Bu yarı r=i gaze"k. ıngl.fa 
n, kurtarmak üz re, Al,d iLden ti 1 Al ,_ ,. ı.ıntı t"nım· etmek Amon·- """'ç:tnio ve ma1«·c endim ine dn-Jet ad=!ıı:rmın rc=i beya-k - it bul Lcudra, 4 (a.a.) - SO'V}'e ~ idnmesi maksadiy e maıı "'" ' .,~_ T ,, 

arşıya sı~rı,-ııt 'ecegini a k . k b azif ld - e.yanatı fiev'ko'ltınnıu~. natı ile bu mevzu etnıfıncla ga-
•'t::>'l~k hıraz ro · - rin Bulgaristana yapmış oldu - tal rıınn Bulga>b-t:ı.na gınne . ll\a .ı. "'D ır V t' o ugunu J·ctlcrin uiliıhı ve vır::ı el . zetelere ~apılı;.n bcyamıtın birı-

İt.ılyn ordnsu, hay t ,-ahala . !arı tekdir hakkında İngiliz slnı '.aıbııl {'tmiş olduğundan ha- !.!. ·. t etmiştir. D..:1ııııye Vekili Fm"k ÖZ:. -ak rinnı taor.imi i<;in hacr?:ma:n k birine r ~ ol ğmu hatır • 
tında, mukadderata beyun eğ • matbuatında .çı1:nn bıı;;makale - berdar .. tmiştir. ft rnavutlukta dün öğleden 60llra İst&nbul bele- ııun i.'..yihası da dJiye ~cfurp. 1 :lır. 
ın k · d A divesiue ~'Cierek Vali vt> Bela<li 1 _ _,. y· k <la • ~da • et .:> mecburiyetin ·. rrupa !er bu nota miı.naslnln tama· 3 martta, Hariciye Halk K:ı- ., " ııim«"uır. n ·m mı rn iim~n- ~~·J-" ıy 
harbi akıbeti ne olursa olsuo, • ye Reisi Doktor LUtt'i Kııtlarla dtn çıkacag"ını lab.n edi.vcr' .&ıf•"a, 1 \:ı.a.) - n-.u, . .,. .. 
1 ırum.sarih olmadıl-ınn delalet et- nus· er muavini V;sinski, Mc -~ 0 .. " "l it ı ba .. .. 1 t.ı " ., ""' -talyıı bugiinkü vaziyetinin elem "' UŞUrU en a ıra goruıpne er yapmı., r. ·~ e- rum. ' luı;ilız • Bıtlgar diplomti.lik 
1€rinc katl:ırunıya ı;iındid'.lll alış- meJrtedir. vndaki B "gar elçisi Stamanc;h - kil ayni 7.ı:tmanda içtima halinde Di.im- taraftan hUSllsi ıdare- ır..!. :!.>elx tlermin 'Br.boin ı:'l· 
lllahdır. Afrikada ccph<oler, ne:· M~ecnıd·ı·~·or: Standard gazet.esil a.şBgıdulgaaır:i hcük'.:'·ııu"bmıcvtin·~rmı·niştirAl .• ru: -~,yan tayyare)erı" bulunan şehir meclisine de gele- Jcnn vazıyell .,.i.-'ıi kı:ıvveUeodir- mek ihti=li 'k:rrş!Eındn :::: fya-
eu,, bucaksız; h •ın k.,vi ve t~- .,.,3 • ., - Tek yapılliLn müzak~releri bir ınek ve ıslah etmek maksadilt> da bı:ılıınan lngilizler eli:,. t,Wl· 

lih zebun oldukça, 1ta1yawn .. Rusyanın harbi.n Y:ıktn.'!8.l'- kıt:ılırmın Bulgaristan& girJne. ,, _ _..
11 4 (a.a.) _ Yarı !'.es- mücldct 'takip ctıniştır. de bir (hususi idareler nırid:ıt ierini lnı.reket hazıthğı y:ıp • 

"tııilletiu ıenhus talilıini yen • b ha J """" • Dahiliye Vekilimiz. belediye- kanunu) lıazırlaın.~' iiı:creyiz. mııkla g~jrrci,.lerdir. Bunlari'l 
"' ı • da kt ka su-ıyetini arzu etmediği a•i- sin" muvafakat ettiği ve u • m·ı ·'-'~ -·~tte ttbli.," cdilmis.·· .,_ k~·bnl -ti<n '-'r ımılı.~...,.;n- - •. 
~«'flı' iınkaru yo ur. .,,.. D~' uı- ~ ". "t>· ,.. ~,, Digcr tamftan ııon gihılerd ı.'<tanbula gidecekleri z:ımıcdil· 

" ..,.,,.~ v ,,,... ~ v ..,..,,,.,..w. "kardır. Çünkü bu mınt.ı.kada çı- n>ketin Balkanlarda sul;ı hcdeİ- tir: 1 mızın rduğu Ruallere aşağlda-' Siyns:ıl Bilgiler o'kdl!Ddıı Dai- mcl.i:etlir. Bt ıgur clÇilik ve kon 

Hl·ıı~ Cumhu rrn.ı"sı'mı' ktıbileeek y,mgınlar yUzünden krı .,htrıekte olduğu .Jıaltktnda A!m.-ınya il~ 'w>anistan ara- ki cevaplıı.rı vermiştir. liye Vekaleti h<'.""...abına 1 ) g(>.['ri soloshığuııda call§anlann ıı. di 
!; (i keıoı vınin ate~ tutulması tclı BuJriıır hariciye nezaretinin mü- smrlaki münaae ~·tlcr b_;ı ~am 1 !Uoo!r.ıe verilen yeni okutmağa kar:ır ve."dik. 2-. hu- 50 kişi radderiindcdır. flunfar • 

d
' lıkesı mevcuttur. Stalin, notası· ı"CJsilı ı,ıtmofun Sovyetler Bir- yabancı nıatb • ı aLlılle:rn<le kanım lli)·ilıalan .sust.a hazıılııdııiınıız kan:ııı lii. - <' ıı nıaad:ı Sofyad:ı ··~ hıg:ıliz 

Z mesajı go"nder 1 k -· • . ı.. mıln·•kaş:ıya mevzıı te:kil et- .. İ''"ııbulda 3 gun·· ka,lar ~nası da yıı ·ıoda me1:l OM"' ~-ba \•·-'ır nın Türkiyeyi harbe •okabilecc lignun Btılô rıstan-lakı e çısıne "•t Alrraıılar ıki mcmleket •~ ' ., ~· "" -u 
1 

- 1 - -'"liğ" ta mı rr. ı kalarııl< şC'hire ait ımescJ er et· olunacaktır. Bu gençlerın talı- H r ne ksrlıı.r bir çok hcyr . 
ve bu surclle Eogaı ar mu- 1 martla yaptıgı t.,., va ecvıı.- a~~da cvh'1Ce oldllg'-1 gibi ·ı if •· ı be i'.a." tra 1 1 ci <ıayfsı! ) ·~· h' - sı masar a... truııamılc \'e . canı he 11cr ciol <m:ılrta 1. 0 

ll'ı. · 1sm İn kadderatıoı alıl.kndar edebilecek bcu So·ıyetler Birliği hül:iır.ıtti, diflamatik mıinnscbetler mev· t~liz kuwetleriııe mensup kü·' kalctimiz tarafından deruhde e- de Alınan i.,gali hükınC!a .• 
._

1 
• ır :ıe· icfimhur et • olan büyük mıkyasta b•r sefere I ı.Julaki tebliğalh buluııınn.ğı e11t bııillndui'tllia 'il&ati çek-1 .çilk tıir avcı teııd<Jdi.'ü dün Kor· ı <li1ecek ve buna muk bil de bet ınaliımat ulınarnası şayanı 

unij bu illkkat YC ıı=k<:t eseri giri.qmeme i ı~in Uitler~ bir C· ~.:mlu addeder· mislcrdtr. Bınıunlıı b,-ı <!!" YLI· fu civıınuda Caut 1007 ıınode- g.,ne1erin :t.alısillerini ik alden hayrettir. 
eo!ayısiyle t~kurlermin Al- bile temin edecel:i i\midinde ol:ı- Sn eti ff li-· h'ikf 1llilD:ııt.:ın gilille.r menfııatlcrı lind İtalyan bamb:ırdıman tay-

1 
<E;O!!ra hir nıüddot nahilivi) Ve- &fyııda henüz Alm lntJ.lıırı 

ll'ıanya Deviet Re-o u ıbli lnl bilit:, 1 .~,,,,:y chrül .• ır ~.1. 1 bı ·
1 

i · t>r 'ileri karakol vazüesı ~:ı.rclcriylc muharebeye ı;iriııe • k~ ,mrinde vazife görmeleri! mP,·cut tl.."lP.Jdfr. 'ıtlnız,kurmay 
l"on Papen<lcn rica e.~ ler· "'tı, .:.""t>ar rnme~ılll.'l •11 g..ırrn< .• -,. bıı.<>la· ~beri iyi ı kiki il"'muan tayyarooini. de- 1 i!1tC:lt"ce1üir subayları gorülmcl.'tedir. 
llir. -:~~t 

4 
ı;(• 117.el)·elminRdt• t ıneı;eL e hattı hı:ırekctının dog-· keHmt 1 ta' f edilemez. nize ctür,ürmüştür. Bir kaç daki· Taleht- BiNJği nizamnamto>i Trenle seyahatler t:ımnm ylo 

.,.. Mo ~:ova, a.a. - eu •: nJuğu lıal"mıda!:i görü•lcrinc 1"'1'.' nm ıom\ıaT n•. l ka sanın avni bölgede avcıları-j Ünh;rsite Rckförlüğ'J ta. • kontrol :tltıudadır. P.azı yeTler '1 
• nıı mülakatta Haricı Vekili E 1 .... " cl • • lrnkkın ' a· •. ' .. 4 ( ) ., fından h·-. r'•n·,ıı·•l< M. '"'f \' ... ' brı 'k~tra. •·-·amı·ıe 'lın·n- ,_ a g:ı.rı..,.._ıı re cu..ı • ,ı;ı_; ı, ctnıeme.-"tıı 'r ~~u. .\tın- :ı..e.. - Emmyct mn: &}Tİ m ·lele ta~ aı·deri!en ~., "' ~ · • - ......., ' ~ ~- • 
'• -<ti! Sar•ro.öltı da hazır u- • <' "'! b L-· lı lt ha l '"k" •· t afı da ·· k J •· "k·ı d"- b" ,... k"...., t·-"-~:m t:-ı.sdik ~ı .. ·.·~ karolarının cım· e gc....m"tı"r. ı ,.., " lill • ıvy,., er ır ~ n ı · bu Jı.ıltı lı,ml~t. Bu f;Jr hu ·u- 1 nez.1"C,ı ar n n uun a. ş:ı.m mutPseY. ·ı ı:;er ır .. u;oıan ""'"' .. .., ... "' ·· "~·~· ·--
UlJınu<-tur. · '"'ldı d ı e" -··· ı" t~hıı·,;. ·'-k··ı·· t d''"" etm· t•r '·'ebe b·,·rııg·-ı· ru·~~o-~ı· ı·A. R. !'iller tıırafta•ı B'' "'0ar r . ·- .,. ren ve a <Şam r: ntınııı arz-<nndan mtislakil O· llf • '" • "'~ C•. ~. f'9Ch. ~u unı:- esa W- 1;; ı . Uı.< _ .. ~·--.- ' 1 -
"-!.ara '.l'Bll. <YMJ!i!IR \'t"l'Ölği :Mos .ova rııd~·osu t rıı.fmd.ııı lara1' ım ....,., . el ::.ı B ~ maıı t, yy;;.rrbi<lün La B:.ı teşekl:l\l Laris.<:aya yapılan t8.lete .lmi~tır. Birlik niza-:n- g. eri diln ilk defa ı rak 

m.'llôın:ıt n n••.i ıne e,;u, rizı;;ı)'l t k:,ır boınbarrlım::m e- bir tıı.arr'lzd dönmekte idi. name i :n Ltkikuıi m··,eha.~"1.~ i;o!!arırnl · pmlı :haç isr.r • t.ı· 
\·eı·ıleıı te .. "~ t u sabahki bü,lzı r k t h:ıl'J ınm genı"<·'·m~ i .,_ '· ı t h • ... tik '-·'-··'---~• le • :ı\ııkara rndyosı:ınuo vcrdiğ ""'· a ·a ' ·"' ~ rl~.rck . lı: t 'o, •.! ı.. u;. ı .. tn !B:ı sefer de 3 <lü~man tnyyareııi uır l<'Yt' Pvıı.: c ı . Bu he- ~\'mı ~..., ..... cr .. 1ı~y' •''l 

Ilı '.112ctel H rıc!ye r::omi.crli- 0 cbdri)et verir. b1.1l 1 :m siYİI Iıaıı· . 4sın6a ı.iı· dfu.iir- üşt .. r. Bıı tay 'lırcler· yet tctki'"ıtı can:.:·ıncla r.b.am· çı ış;Jarıirr. ~alelıe1cr yer.i 'C!ı 
nlüma:ta göre Alm:ın bi~iiik -· d '-• "' altın la necrcd 1 · n°---'• •- ·ı. ;ı.m · -. 1• g·'- sokak!ar<l; glirültülü ıı-ım0 vı·ş-~I · gm c,, "'" 'u• '' ., • 2 Sulh si.vasetinc liıldık lreç 'kicı ı:ı öl~ es;ı: ser •ı ol- •ılen l~ kism ..• ın ;par:ışiitle atlı · ~-~~" .... - ~ ~, 
Çı!iğı bir lrnç g .in evvel müra ar·h 1 d" · · '"ı rillen bazı noktalara tesaffi.i nt. !er> =ışlardır. -.. :1-or' l 'fa:ım ı g2 er :ı bulunan cım"~u,., nır.ıvi hükfı.I nrnştur Bıımlml"'lıltıli,1 lıir ta- 1 yıım~.:. d nıze üştiiklerı gOnı.· ' -----

:aı Pdffek bir k.ıriye tayy.ırP h' b ··w .. ~ ~·.,,~ ..., t lı. Bu ı:nk~r ügerlnd~ i>a%ı -::.-_ - --~--= 
"'- l!u ıısta ·~ ır mu ı>a y..r: m·ti·. bıı :sebepten ela''"'"· Bul - raft• /-<·ızele tleı·anı edeıt.cn\ nur _,,._ Sa~'at""r ., _ ak ··ı..ıu 
...,ıir, ha .. a1°~mızrln" •·ecmes• ,. "'-'' I" t n· '-· " -·' tetlı;ikkr '"ııpılmaktadır " "" "'.,r .aş D u 

• ~ • •· n ı:: J •l:ır. '• ı.Jmıştır. Müt~ııvı~. h tar- '- !ıgı ız <><1ffiu";~"ını.an ., ~ 
lr, · esini isteıuış ve bu mil· ,\.nıarf'-ad garlı' tıı tiııe lıugıinkü sıyıı.- , in Jıe<ıi ılt• r· u .iln:.ü .ür. tn.n relcrı Tcpcdelen bö~esın-
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HikAye 
c:::.;: 

Bir Miireb ye 
Hatıra defter· 

• 
1 
en 

·:... Ka.rdlıef.m G1indftze -
• 15 MayJ9 

I DUn bahçede bugllnkü g:lbl 
lltıran ve Ak.tanla geziyor, on
lıııa Jruıılann sevimliliğllıdeıı, 
Jabjatın güzelliğinden bahsedi -
~1Wdum. Hava her zamankinden 
1sözel ve tatlı idi. 
\ lııce ve titretici bir sesle ba
pm kaldmlım. Bahçenin par - ı 

, ınaklıklan arasında blr yüz. bir = yüzü bana gülüyordu. 
dar olmak istemiyerek ba 

pıııı çevirdim ve yürüdüm. Fa • 
bt birdenbire küçükler~
jaı ayrılarak genç çocugun bu
lıınduğu yere doğru ko§mıya 
ı.cııadılar. Ben de hırsla arka. - ı 
)mtıda n yürüdüm. Parma.klığın 
llaline gelince sert bir sesle genç 
sııcuğa sordum. 

- Ne istiyorsunuz? 
tıocuk ii.ni kızardı. Başını uzun 
m:Dddet önüne eğdikten sonra, 
Sııııldar gibi bir sesle: .,. 

' - Şey -dedi- Küçükleri -
ws1m de... , 

Yazarı: OGUZ ÖZDEŞ 

- Demek ala.y ediyorsunuz? 
Kıskıs gülüyordum. Küçükler ı 

her halde onu sevmiş olacaklar 
ki. bacakları arasında dola:l\·or
lardı. Onların kolundan tuttiım: 

- Haydi içeri girin! 1 
Dedim ve ellerinden yapıoıa · 

rak bahçeve yürümeye başln · ı 
dım. Ağaçların altına gelip te 
ba.,ımı geriye çevirdiğim zaman 
bir de ne göreyim. Çocuk !>emen ' 
arkamda değil mi ? 1 

Kaşlarımı çatarak sordum: 
- Niçin bahçeye girdini>.? 1 
- Sizinle arkadaş olmak is -

tiyorum. Kabul etmez misiniz? 1 

- Siz de arkada.~ olmıva ne 
kadar meraltlıymışsınız 7 

- Ne olur? Beni arLıda.şlığı
nıza ka.bul ediniz. Sizinle iyı bir 
dost olacağız.. • 

Bu sözlrei söylerken, hafif bır ı 
tebessüm vüzüne bambaşk'l bır ı 
ıri™'Uik veriyordu. Gamzeli ya · 
nal<iarı öyle derli toplu kapanıp 
a~1 lıyordu ki!.. 1 

Uzun bir sükuttan sonra: 

rinde bır müddet durdu. Bir elek 
tı'ik makinasına kapılmışım gibi 
biitün vücudum titriyordu. He -
yecan içinde idim. Bana ne olu· 
Y"rdu? O göğsümün üstünde 
iken duyduğum bu heyecan ni
çindi? 

Heyecan içinde: 
- Bir yeriniz acıdı mı ? 
Dıye sordu. Gözlerimi kapa • 

dım ve cevap verdim. 
- Oh! Hayır .. 

* 17 Haziran 
Ona karşı duyduğum hisleri 

nası l tarif etmeliyim 7 Yoksa! 
Y ok"a 7 Ona karııı kalbimd~ giz
li bir sevgi mi var? Hayr«t ' Hay 
ret? O henüz 17 va.5lannda .. Ben 
ise 35 .. O bir tomurcak kadar ta 
ze.. H:ılbuki ben yaşlı bir baJG. 
reyim. 

Oh'. Ne tuhaf! Ne tuhaf! 

* 30 Haziran 

YENİ 8.ABAII 

0LWACA9 RADYO 
1 2 3 4 5 6 7 8 ~ ..,__B_U_G_UNKO __ P_R_OG_R_A_M--,.J 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 1 1 ,. 1 1 T 

1 1 1 1 1 1 I• 
1 1 1 illi 1 1 1 
1 1 1 :. 1 1 

•ı 1 l•I ı•I 1 T• 
l•I 1 1 1 l•I 1 
1 :•ı 1 1 1 1 1 
ı ıaı 1 I• 1 l• 1 

1 1 1 ID 1 ! 

SOLDAN SACA: 

1 - İstek, Uzak şarkta bir ada. 
2 - Köşk. 

3 - Vücude getirilen :ıey . ~eçmi,ı 

zaman. 
4- - Bıçak, Alçalış. 

5 - Rabıt edatı, Erkek. 
8 - Taş. Bir har!in okunuşu. 

7 - Bir nota, Dost bir mcınleke-
tin merkezi. 

8 - ı~un. 116.ve, Bir rakam . 
t - M~murlar alır, Sersem. 
YUKARIDAN AŞA<\IYA: 

1 - Z:ıhınet, İnsan. 

2 - HiMye, Evin bir kımıı. 
8 - Süzge .. ;tcn teçirmek. 
<I -- Para, Yako:r. 
1 - Btr UT.UV. 

6 - ibadet yeri, fllr nldo. 
1 - Ort. ArUstler yapar 
8 - tst.anbulun me~hur bir b.a.n.ı.. 

1 - Yapılan şey, Zaman. 
Dünkü bnlmacanın halli 

1 254 56789 

8.00 Proııram 

8.03 Haberler 
8.13 Müzik 
a.45 Ev lı:Ddın 

* 12.30 Program 
ı2.33 Mllzlk 
12.50 Habe!-ler 
ı3.05 Müzik 
1320 Müzik 

18.00 
18.03 
18.30 

* 

18.45 Çocuk 
-ti 

19.15 Çocultlar 
için musiki 

19.30 Haberler 
19.45 Müzik 
10.15 Radyo 

.ıazetcsi 

20,45 Müzik 
2.1.10 Konuşma 

21.25 Müzık 

21.45 Müzik 
22.30 Haberler 
22.45 Müzik 
%3.25 Kapanı,, 

BORSA 
4 Mart 941 

A~ılıı .,. 
lcopa•ıı 

Londra 
Nevyork 

Cenevre 
Atına 

Sofya 
Madrid 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 

1 Stulliı 
·Dolar 

tsviÇTe J'rc 
Orabmi 
Leva 
Pezeta 
Dinar 
Ym 
laviç:re kr<ıe 

5.24 
132.20 

29.98 
0Jl975 
uııı.~ 

12.9375 
ı.n5 

al.1375 
81.006 

E"9ham .,. Tahvlflt 

1938 " 5 
ikramiyeli ıuıı 

Erıranı 11.95 ıo.-

sıva. - Er-
zurum 1 it.il 
Sivas - Er-

c YENi NEŞRi YAT 

Çabuk Perspektif 
ve resimde kullanılıtı 

Sınai resmin bütün şubelerin
den ve bilhassa çabuk perspek
tif metodnndan bahseden, denlıı 
gedikli erbaıı okulu resim maki-

5 MART 19tt 

·Kaşeleri 

DOKTORll'mD'lllt. 

Tevfik Akif Ayışık 
Daıhltf H•.tahkl•r MOtehauısı 

Beyo6tu P•rmakkapı lm•nl IO· 
k•k nUlnara 28, paurdan maada 
uat 14 • 18 e kadar. 

Gece mOracaatl•rı tta kabul 
edlllr. Telefon: 4Stoe, 

ne öğretmeni Selim Rahim Sun- incelikleri en kısa zamanda öğ
turun Türkçeye ~virdiği (ça • rennıek imkA.n dahiline girmiş 
buk perspektif ve sınat resimde bulunmaktadır. 
kullanılışı) adlı eser beş ay gibi Bu kıymetli esen bütün ma • 
kısa bir zamanda ikinci defa. kine sanayii mensupları ile as • 
tabedilmlştlr. keri ve sivil meslek okurlarına Sonra başını kaldırarak bana 

baktı. Ye,.«il gözleri cam gibi par 1 
Jıyor, dalgalı saçlarını rüzgar ha 
:llf hafif okşuyordu. 

- Peki -dedim- amma b<>
nimle arkadaşlık edecek bır in-· 1 

sanın bazı hususlara diki< at ef
mesi 18.zmıdır. 

Bir haftadır gelmiyor .. Küçük 
Aktanla gizliden gizliye öğren
dim ki hastaymış .. 

Oh! .. lyi olsa .. Onu ne kadar 
özledim.. 

1 
2 
3 

S lol F ly!Al•IAI S IA 
O/D ıAIBISIA/R!IiK 

19.25 Bu eserle sınai resmin blitün tavıl\Ye edenz. ... ~~~~~~~~~~~..ıı=======================================---====---=- · -;::: 
zıınım 7 

- Sizi bir çok defalar bu kil
~erle gördüm. Çocuklarmız J 

aı? 
Bu ıruali tuh:ıfıma gitti. 1 
- Sizi niçin alakadar ediyor! 
- Hayır! .. Ala.kadarlık filin 1 

aıığil ama.. Bilmem iri! Meralı: 
ittim de .. 

- Ben evli değilim. Bu kil • 
cllJı:Jerln nıtirebbiyesiyim., 

-Ya!_ 
Dzycrek se\;nçle bana. baktı. 

w ııeIAm. vererek aynldı ... Biraz 1 

·eoara da bir köşeye saparak 
· DiJ!ıoldu. Ne tuhaf çocuk! 

* ' ;. , 16 Mayuı 
Bugün gene bahçede küçük • 

lerle meşgul olurken o çocuk 
pldi. Ve demir parmaklıklara 1 

lııııamı dayıyara.k: 
- Günaydın mürebbiye! 
Dedi. Ben de müsteh.z.i bir gü

Jlllle mukabele ettim. 
- Günaydın! 
Onunla. meegul olmak iııtemi· ı 

~. fakat, içimi yiyip bitirmek-

1 
tıe olan bir arzu, ba.5ımı önüme 
eğmeme ve onunla alakadar ol
mamaxna mani oluyordu. 
Başımı ona çe,;rdim ve sert 

bir sesle: 
- Bn defa ne mıal soracak -

muz? 
Dedim. Dudaklannı büzerek 

bafif ha.fif güldü. 
- .Aramı2'.daki mesafe çok u

ııak.... Biraz yaklaşıraanız suali
. mi sorarım. 

- Peki geliyorum! ı 
Diye güldüm ve yürümiye b3!1 

ladmı. Yanına yaklaşınca ııor • 1 
dı:ım: 

1 
- A=.ınuz? 
- Arzum mu? Şey .. Sizinle 

lldmdaş olmak! 
- Arkadaş mı'! Tuhaf! .. 
Yeşil gözlerini büsbütün aç • 

tı: 
- Niçin tuhaf olsun. 
Gülmemek için dudaklarımı 

ımrıyordum. 
- Arkadaş olara.k b~<a biri

l!İlıi seçemediniz mi? 
Diye sordum. Sustu. Hiç bir 

19y söylemeden, elleri cebinde 
mpklaştı. Kayboluncaya kadar 
lıep ona baktım. 

* 26 Mayıs 

f On gündür onu göremiyorum. 
'.Acaba bana darıldı mı? Kim? 
Nasıl bir çocuk? Talebe mi? Ne
rede oturuyor? 

Bunlardan bana ne?. Kim o
hırs:ı. olsun .. Beni alakadar et -
m.ez ki! .• 

* 28 Mayuı 
Hayret! Hayret! 
O, bugün bahçenin önünden 

geçiyordu. Kendimi tutaınıya • 
rak: 

- Küçük bey! Küçük bey! 
Diye bağırdım. Başını sert bir 

fıa.reketle çevirdi ve uzun uzun 
haktı. Sonra başını sallıyarak 
bahçe kapısına do!;TU yüriidil. 
Nuran ve Aktan kapıya doğı:u 
koGtıılar. Onları tutmak bahane 
ııl;yle ben de kapıya yürüdüm. 
Yanına yaklaştım. Bana Adeta 

• llU'at ediyordu. 
- Size darıldım. 
Diye de sitem etti. Allah! Al· 

lah! Bu çocuk ta ne tuhaf! Ben 
de mukabele ettim. 

- Ya .... Çok üzüldüm. 
Alayıma sinirlendi ve omuz 

lilkerek: 

- Her şeye bazının .. Her şe
ye hazırım.. 

Diye el çırptı. Bir çocut gibi 
ke:;ılr kesik, incecik bir sesle 
gıildı.i. 

- Ama. bugün bana müsaade 
edın . Yarın saat onda gelece · 
ğim. 

Topuklan üııtünde süratle dön
dü ve hızlı hızh ;yürüyerek bah
çeyi geçti. Dışarı çıkınca: 

-- Allaha. ısmarladık.. Yann 1 
geleceğim, unutmayınız. 

Dedi ve selAm vererek uzak • 
laı;tı. Ne a.cain çocuk! 

* 29 Mayıs 
Bugün tam saat onda geldi. 

Beyaz bir pantalon ve gri bir 
ip<'k frenk gömleği giymi:·ti. E-1 
limı sıkarken pek nı~ehydi ve 
ve şüphesiz o gün çok güzcldı. 

Saat on bire kadar oturduk. 
Bana tuhaf vakalar anlattı. ~on 
ra nıPktep hayatından bahRetti. 
Halta muzipWt ol;;wı diy(· bir 
kaç İngiliz kelime söyledi. 
Kovboy filimlerinde ı;ördü{;ü ko 
nıı,mayı taklit etti. 

Ayrılırken her ;::ün uğrıyw. a
gın ı söyledi. 

Ne hO§ çoculı: ! . 

* 5 Hazirruı 
Her gün mutazaman uğruyor. 

Berabe~ bahçede geziyor ve ko
r.ıı~uyoruz. Geçen <Tiin bah~cde 
iken ev sahibi geldi. Ona bır ah
bap çocuğu diye tanı§tırdım . 
Çapkın çocuk gözlerime manalı 
manah baktı ... 

* 12 Haziran 
Ne tuhaf! 

Ona o kadar a.lııjroışım ki , bir 
glin gelmezse, adeta canını sı -
kılıyor ve kendi.!'li yalnız hisse
diyorı.:m .. 

Hele diln ayrılırken: 
- Mürebbive ıı.bla .. Yannk -

IanndRn öpmeme izin verir mi
sin ? 

Demez mi? Güldüm ve tuhaf 
bir is tekle yüzümü ona doğru u
zattım. Her iki yan'.lklarımdan 
hafifçe öotü ve bir kuşun cıvıl
tıları gibi gülerek ayrıldı .. 

Ne çapkın çocuk! 

* 15 Haziran 
Bugün pe.k mahzun geldi. Ye

şil gözleri her zamanki gibi par
Jamıvordu. Sebebini sordum: 

-· Karneyi aldık.. Lisandan 
ikmalim var, dedi. 

Ben teselli edince biraz neşe
lendi. Az sonra bu neşesi çoğal
dı. Ben bundan kuvvet bularak: 

- Haydi, bır oyun oynıya • 
lun, dedim. 

Gözlerini açtı ve hayretle sor
du: 

- Nasıl olur? Bize yakışır 
mı? 

- Tabii. Tabii. 
Küçülderimle birlikte körebe 

oynamaya karar vertiik. Ara • 
mızda çekilen kur'ada ebe o ol
du. 

Gözleri bağlı olarak bi?.i ara
ması ne hoş oluyordu. &n kıs 
kıs gülüyordum ve o, sesimi 
işittikçe bana doğru geliyordu. 
Bir aralık öyle oldu ki, adeta ü
zerime doğru koşarcasına yürü
dü. Ben de geri geri giderken a
yağım bir taşa takılarak sende
ledim. Bu sırada o da bana ye
tişti ve iiY.eri.ıııe kapandı. 

Ah! Bir anda vücudlerimiz 
çarpı~tı ve o, göğsümün üı:e-

10 Temmuz M!AIL 1E'AILII1Ki§ Kamyon çarpmı, 

* 4 y\E•IAIBIAl•im ı m Şoför Ahmedin idaresindeki 
4113 sa.yılı kamyon Eyüp Cezri 
K8J!IIIl mahallesinde 72 numa
rada oturan Halile çarpınJş ve 
sol ayağından yaralamıştır. Suç 
lu yakalanmış yaralının müda
vatı yapılmı~tır. 

Bugün 20 günlük bir aynlık- S 
tan sonra, ona tekrar kavuş • 
tum. Rengi biraz soluk olmakla 6 
bt-ralıcr onu gene güzel ve hO§ 7 

AISIAIB: t ıYIE Tlii 
•iA;L!AIY:f.-.ıiK IA l.R 
AiRı ı lll lEIKI i iN m buldum. 

Beni görünce se,indi, hatırı- 8 
mı ,;ordu ve uzun zamandanberl 9 
gelmemesinin sebebinin hastalı

S/IIKl•!TiAINIA'Ş 
AK:11ım ı 11zı• ı sıu 

gı olduğunu söyledi. Onunla es- fl'•••ommammraaııımcıııccam•11::ıa••••~"')\ 
ki~i gibi, şen şen konuştuk. ru·· RKIYE CÜ.ııı..1L.1URIYETi 

Yoksa onu seviyor muyum? ;vın 

Ah ' Evet! =et~8o~~8~,;o- Z İ R AA T B ANKA S J 
rum ! Ne tuhaf ... O benden 18 
yaş küçük .. Böyle olduğu halde 
onu :ıevmekten kendimi alamı
vonırn. Ve her sabah onu, bü· 
yük bir arzu ile bekliyorum. 

Fakat, içimi yemekte olan bir 
~ey var .. 

Acaba o bana kar::ı hiç bir 
sevgi duymuyor mu? 

* 2U Temmuz 
Rabbim! 

Onunla aramızdaki geniş 
boş luk ne zaman küçülebileoek 
ve yuk olacak! 

SeRsiz düşüncelerımin gölgele
rı içinde yalnız b ~.sıma oturarak 
yalnız onun ismim çağırmak is -
ti yorum. 

J~vet ! Evet! Onun ismmi du
daklarımı kıpırdatmadan, içim -
den "öylcmek istiyorum. Mak -

Kuruluı tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk lirası. Şube ve 
Ajans adedi: 265 

Zirai ve Ticari her nevj banka muamelolerl . 
Para blrlktlrenlere 28800 lira ikramiye veriyor. 

Zıraat Bankasında kurnbarah ve ibbatsız tuarruf hesablannda en 
az 50 lirası bulunaniara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşnğıdakl. 
pHlna göre ' kramiye dağıı.. 'Qcaktır: 

4 aded 1.000 Llralık 4.000 Lira 100 aded 50 Llr:ıhk 6.000 Llroı 

4 • 600 • 2.000 • 120 • 40 • 4.800 • 
4 • 250 • 1.000 • 160 • 20 • 1.200 • 

40 • 100 • 4.000 • 

sat« ı;: söylemek istiyorum. DiKKAT: Hesaplarındaki pı.ralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 
Çi.i.nkü ben "Anne" diyebıl - dj• miyenlue ikramiye çıktığı takdirde % 20 tatlaslyle verilecektir. 

dığinden memnun olarak yüz 
defa annesini çagıran bir çocuk Kur'alar senede 4 defa 1 Eylfil, 1 Birincikli.nun, ı Ma.ri ve 
gıbiyim. 1 Jfaziran tarihlerinde çekilecektir. 

Sen beni mağlfıp olanların a- i!s::llll!m••m••••mıınmmıaılam••tıaı.ı•m•m•I 
rasınıı. yerleştirdiıı küçük sev
gilim! 

* 11 Ağustoı. 
Onu bir çok zamanlar kont -

rol ediyorum. Bana karşı hiç 
bir sevgi alameti göstermiyor. 

Alı! Ne yapayım 7 Ne yapa -
yım ? 

* 28 Ağustoo 
Fakat hayret! 
Ona karşı olan sevgim çoğal

dıkça, onun bana karşı alakası 

1 Devlet Demiryolları İlanları 1 
J\lluh;.ımmen bedeli 20308 (yirmi bin üç yUz sekiz) lira olan 8 k:alcm4 

den ib::ıret basta karyolaları, tar::u.: .:: şezlongları, c;arnaşır ve erz<ık nakil 
arabahırı 18/3/941 salı günU su~ t 1~,30 da kapalı zarf usulü ile Anka. 
rada ıdare binasında sat•n alınacr:tKtrr. 

Bu işe girmek istiyenl!' rin 1!)23, 10 (bin beş yüz yirmj üç Ur:a on ku
rus) I. ralık muvakkat temin3t ıle kanunun taytn ettiği vesikaları ve 
tekliflerini ayni. gUn saat 14.30 za kadar komisyocı reisliğine vermeleri 
lAzımdır. 

Şartnameler parası: olarak Ankarada malzeme daircsınden. Haydar-
pa~ada tesellüm ve sevk şcfli &i n<le'l dağıtılacaktır. (1584) 

azalıyor .. Ne tuhaf! Sanki o ka- =====--==:.....c======= ====================== 
çıyor, ve ben onu kovalıyorum. ı 

Geçen gün yanımda otururken 
elleri ellerime değdi. Adeta loz~: 
gıa lı i r ateşe dokunmuşum gıbı J 

orası yandı. Ve biraz sonra da 
bütün vücudum titreıniyc blU} -
!adı . 

Heyhat! O her şevden hat,,r
siz gülümsüyordu. Ve zannedi • 
yorum ki, o an gülmek için ya
§ıyordu. 

* 8 Eyliıl 
Ah! Ne sukutu hayal! 
Bugün küçük sevgilimd_n şu 

mektubu aldım: 
"Mürebbiye abla 
"Sizinle olan 4 aylık bir ar . 

kada~lığımız, ne yazık ki bu 
mektubumla sona eriyor .. Hatır 
!ar mısınız? Sizin!.; tanışmak i
çin ~pey tarizlerinızc maruz kal
mıştım .. Fakat o tarizlerin bu • 
gUn mükafatını g::irmüş bulunu
yorum. 

"Nasıl bir mükafat? diye mi 
soruyorsunuz? Anlatayım. 

"Otedenberi İnı:fuzcem zayıf
tı. Bundan dolayı hem muallim
lerimdea, hem de babamdan 
epey azar işittim. Hatta. itiraf 
edeyim ki bir kaç defa beni bu-

nun için eve hapsetti. Sene Bonu 
geldii'i zaman, ·lisan cleı"Cıııden l' 
fena not aldığmı için, ikm.ıle ka
lacağımı biliyw-<luın. Bun<lau do 
layı üzüntü ve .%Şkınlık iqindey- 1 
ken , sizin bu evde ıııün:bb iydik 
ettiğinizi ve çok iyı lngiiizce bil
d iğin iz! haber aldım. \"'e ne yn.
pıp yapıp si7Jnle tanı~m~k yol
lannı aradım ve nihayet bul
clum. 

"Sizinle olan dört ayl!k nrka
daşhjımız müc.l<letincc 111 • · !I !zc.c
yi fevkalad~ ilcr!cttim. Belki de , 
6 ,~ bunun farknıda <l~iti ls;niz. 

1

1 

Ve dün ikın:ılimi vercr k .:: nıfı 
geçtim. Teşekkürlerim bilyü:t -
tür. 

"8ırJ·.'~ geçtiı~1im ıçin , bu a.k
şam lstanbula seyahata çıkı . 
yorum ve tahsilimi de lıadun1 1 
lstanbulda teyz.cınin y:.·1. u,ı 
ikmal edeceğim. 

"Arlradaşlığımıw. nıhayı t "' -
rirken, tombul ya..-ıı1.kbr•ruzc.. .ı 
öperim. Allaha. ısmarladıı, ;,, · 
nim çapkın mürcblnye abla nı , " ' 

* Oh Rabbim ! O gitti.. Ifo 
mazsa erişemediğim ve t : 

mekten ümidimi kestiğim " • 
zilet tepesine, beni yükselt 

QııllZ 07..lJE.':! 

Si GER 
Yeni futbol 
Saatlarımız geldi 

Fiatı 35 lira 

r:;:,, 
~~ 

Hem saattir, hem de fut.bol içın 
45 dakikalık taksim:ıl ıiır. 

Singer saat mağ"a.?.i.>:.la.rı 
İııtaiİbul Eminönü No. 8 

Kuleli Askeri lisesi müdürlüğünden 
Kuleli Aaker! lisesine girmeğe i.steklı olup ta taşrklarda şubelere. t.J"" 

tanbnlda da d<>tructı mektebe müracaat etmiş olanlardan sınıflannd.! d~ 
neklıt;i olınıyan bUtun girme şarttarıru haız bulunan ve ayni :ıamanda giri.J 
evrakını tekemmül ctt..ırmiş olan i5teK.lilı:-rin imtibsnları yapılmu.k üzrr• 
7 Mort 941 cuma r,lınu saat !) da Kulelj lı!WSınde bulunm::ıl,ırı ve bu tarihl# 
mektepte bulunamayanların haklarını ko· bedeceklcri illu olunur. f 1443) 

istanbul Maarif Miidiirliiğündeıı 
Maaril Ve:killit;i Ko)" Enstitül~ri l.Çln lüzumlu oluJ, dfUjİıda cın." ·ıe 

mikt:ırı yazıl.1 etüv makinesi v~ türbin fıl~t i paz.nrhk U"tetile 5oat.U' 
alınacaklı.r. 

İ stekliler bu lle:te ait ;;;artnumeyi M~·ilrıf 1\-tüdürlügu )';ırdı· · ı · \.,.t.örlG
iünde görebilirler. 

P:lz.arlığın 5/111/1941 çar\>:amba günU saat 15 te Mtı .. rif Mur.·ırlutt.in""' 
de y ;ı pı lncaID il.An olunur. 

CiNSi Miktarı Beherınin Tutarı Temlrııt 
ffyatt akçeıi 

51)0 mevcutlu yatılı bir okulu ido1re 2 1500 3000 225 
edecek etüv makinesi. 
15 - 40 beygir ku"""tinde türbin 1 800 800 60 

(16~6) ---
İstanbul Fiat Mürakabe Bürosundan : 
Piya.sada ny.ıtt.ırı kontrol nme!cte olan bl.iromuz kontrolörlcruıc ,.,J~"" 

yetçe ınusaddak rot~"";raflı hU:vJyet vaı·akaları verilm~ bulundugı;11d.ı0 

baderna yalnız, ellerinde tlstanbul fiyat mürakabe burosu kontrolôrtit 01"'" 
duklarını bildirir hüviyet varakası olan memurlanmızın i.t.ontrola ~tW 
yettar bulundukla1·1 ılAn olunur. (1677) 

... 

~Yf.AR GEÇTiKÇ 

1:-----------1941 iKRAMİYELERİ; 
1 ' ı adet 2VUO Liralık - 2000. 1 

T. Iş Bankası ~ : 1 ~~~ : = ;~~~:-:; 
4 > 500 > - 2000·_. I 

1941 Ku .. çu'"k s > 250 > - 2ovo ....... , 
35 > 100 > - 35CC· • 
80 • 50 • - 4000 ...... , 

Tasarruf Hesabları 300 • 20 • _ &ooa. · .. 
. . i . p\~ıt L ' RAMIYE PLANI Kcşıdekr:4Şubat2Maycs. ,.,ı>1 

tos, 3 tkincit<?,.r;n tnrihlerinde · ... .... ~..-.... ~--~------...o-. ........ _ _..._ 
S:ıhibi: A. Cemalettin So.raçoQlu 

B.;ualdıQı yer: (H, Bekir GUraoylar ve 
N«.-.şriyat Mt duriı.: Maclt çet• 11;,1,.J 
A. Cemoı\etlin SaraçoQlu pı;at 


