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6 MART 1941 

! Perşembe 

/N,. lınanya ile. artık koınşu 
~ bulunuvoruz. Bunun 
Ilı tnlUıası · uz.crİll:'1e . ciddi 
.ltı !°"tte diil)ünme~: bugunün en 
~ Ulııııı vazifesıdır . Alman mat
~~ bürosu Tiırlı iye hakkında 
htıı anyanın do•lane hissiyat 
k.~k>tl.iğiru temın edıyor. Bu 
~ butiJn bütün uyanık bulun
ır." sevkedect-k iı.rıızdandır. 
ı~' Alınanyanır. en mümeyyız 
~,1,! koınşularıru yutmaktır. 
!Qa"'i Ylltan hokkabazlar Al- 1 
~ların gösterdikleri marıfct 
~'•da adi birer çıralı. kalırlar. 
~ •n istila tekniği sık sık tat
r.....,'."lilcliği için onun bütün te
ıi:.'._Uatına bugün vilof buJunu
i:'.UZ. Bu gibi hususlarda, ne 
~r inkıliıpçılık id<!ia•mda o
~ larıı;, olsunlar, Almanlar ga
'l'rı llıulıafakiırdırlar, an'aned~n 
ııa. latnaz1ar. Onun ıçin. dun 
~atlarına kast.etmek istedı.k
lıtı 1'onuıu devletlere ne mua: 
~· etnıiııJerse- bugün ele :ı,ym 
~ u tatbik ede<:eklerdir. Ba
llı Uıı, şimdiye kadar her yer<l~ 
~affakıyet temin etmiş ve 
~ beden geçnıış bir usulden 
.,-kanlarda vaz geçilıxwri için 
''Ç bir sebep yoktur. 

- - -
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/silim 
Ansiklopedisi 

•...ıt Vekfllil! tanıfmdıın ,,_ •• 

tDen MI merin 2 inCi llıalkillü çılı:tL 

~ Veltilllti yayın evlerlnderı 

.. bUUln lnıapçılaııılan &ra)"IDU. 

~tı 100 kuruştur. lTIO 

Anlatan : Kittsli Kıdemli yllzba91 Arslan 

. -

ONİVERSİTELILERiN DERDİ 
Almanlar bir nota 'T'a} b l d 1 

ile yunanlılara 
1 
ı~ e ~ yurt arının ev et!eşti .. 1ı,~ınanyanın dostluk ~n1:i

lı . rı, vadlıtn . ımzalan, telmp 
~tıltarıan hi<: bır mAna ifade 
~- eyen, bilalds şüphe uyandır
~ icsp eden gösterişlerden 
ı:a bir şey dcğıldir. Almanva 
ı ~gi devlete te<·avüz etmiş ve 
Ilı, ~!eti ortadan kaldmnıŞııa 
~ ll~ka onunla daha. evvel bir 
~llıı teeavüz misakı, bU: dost
~ ınuahedcnamrei ve sa.ıre gı
~!!sikalar imzalaını.~tır. Al
~ Ya, yapacağı bir t.ecayüzii 
~ dakikasına kadar inkar e
tı\~ l3u defa Bu lı;ariııtan işgıı
~e, Almanyaruıı Bulgaristan-

! Gözdağı vermişler. rilmesı her güçlüğü önleyebilir 
~,..,,,, _Tı Londra, 5 (a.a. l - Müstakil i ötedenberi thııveıııitelilerimi-ı kili bir durumda olduğunu soy. 

Fransız ajansı bildiriyor: zin bir derdi vardır ve bu derd !emekten daima çekinirler 
Berlinde neşredilen yarı reıı- da.ima g;..ıı kalır. ÇllDkü mütc- ve bwm herk~stc-n gi1.!erler. 

mi bir notada Yunanlııtanın İn- va.zi gelir alıibi gençlu tahı;il kendilerini müreffeh göster-

~ a.~ker geçırmesi ~nuu .. . 
~ ,~ltnadığı hakkındaki res- Alınan i5gali altına giren Sof ya ııehrindo Tsa.r Ferdina.nd cadde&inden bir gömüş ... 
1:;z."'hliğleri ihtiva eden ~acar -----------------------------------
t~-~len lstanbula geldiklen K d • H 

1 

- "\ 

~-it~~~!~~~~uı=~~: I 00f JDaSyOD eye- Hayat ve Jstiklli-
lıı girdiğini bildıren hava~ - ı 
\,de ınatbuatUı ıntişar ediyor- • • • ı • k 

1 
/imiz~ için 

~~~~ tıııın 1 u ararı ı Ahdimize bağlıyız 
~l'ııız etmedik hlç bır küçuk B k 1 1 d • t'h IAt t k BU k ATAT O R ~~~;:,~·~:rp ::""~r~ U arar ara ma en IS 1 sa 8 1 ar aca , .. bız:uharbl ne vakı~ 
~~~':~~::~1 b~,:e~a;_ı:~~~ deniz nakliyatı da kolaylaşacak ihtiyar edeceğimizi 
ltı~ bir gaflet teşkil eder. de öğretmiştir . ., 

'ııı.A..ıınaoya Balkanlara geldik- Dün gece Ankara radyo ga~ 2ı)()() ton kadar ietihsaliit yapa- Yazan 
)it Sonra, Türkiye üzerinde ga: tesinin verdiği malumata göre bilmekte ve daha fazlası için ~ ---, 

~ faaı b' h lama mesaısı koordinasyon heyeti tarafından hükftmetçe müsaade olunma- 1 ı ır azır .. at Abbas ~ ayacaktır. Bunu bilmelıyız iki mühim mesele etrafında yer makta idi. 
~~~na mağlüp olmamalıvız. ni kararlar derpiş olunınu.1tur. Milli korunma kanununa gö- G O RER 
~uınetın vawru müdafaa hu- Bunlardan birincisi maden is- re ve yeni ittihaz olunan karar 
N; llda icap eden tedbirleri al- tilısaliı.tını arttırmak gayesine mucibince her maden sahibi bu Delerli mıılıarririmiı:in bu 

giltere tarafından blr konalc • da bir k mekten sanki garip bir zevk nu-
yeri olarak kullarulmasından görebilmek ugrun ço 
Almanyanm memnun olmadığı ınahrtmıiyetlere katlanarak sür- yarlar. 
bildirilmektedir. dükleri ha.ya.tın ne kadar müs- (Somı. Myfa 5 su. 5 de ) 

(Boıw say.fa 5 n&. ~ de) 
• ~ ~. . • ' •• ~ıi.; . '"':,, ' '; 

18 Ay İtalyan 
işgalinde 

Dahiliye Vekilinin 
dünkü tetkikleri 

Ba enteresan rö- Dün Emniyet müdürlüğünde ve 
portajımız pek ya- Belediyede teftişlerde bulundu 

kıııda başlıga-
calıtı r. istimlak işlerini tetkik etti 

İki günden beri 

SABAHTAN SABAHA: 

~e bulunan Dahiliye Vekili dün i.i,{
leden evvel Emniyet Müdüı ıü
ğünde meşgul olmuştur. Öğl.ı 
yemeğini Vali ile yiyen vekıl 
öğleden sonra belediyeye gele-

ibret alınacak bir 
imar şime ve hamlesi 

lı:: ~da ve bundan sonra da a- matuf olup bilhassa linyit made miktardan fazlasını çıkarabile- 0 16 un sigui yazısını garın. 
~~Uda biç şüphe yoktur. ninin çıkarılması işi göz önün· cek ancak bu humısta İktısad . ki nııshamızda bıılacalcnıtız şı·mdı· sırası mı ? dı·yenler İngilterede yıkı
~ diplomasisinin bu nazı.k de tutulmaktadır. Şimdiye ka- Vekfiletinden bazı şerait ve ku· 
~ıkaıanıa na.•ıl çahşıxıak la- dar bu madeni bulup ta istihsal yudata tebaiyetle müsaade aıa-1•-----------· lanların nasıl hemen yapıldıg~ ını bilmelidirler 

rek belediye teftiş heyeti reisi 
Samihlc teftiş işleri hakkında 

görüşmüş, belediye reis muavi
ni Liıtfi Aksoy da \'ekile seh
rin te~cirine ait pl:lnlar g<is
tererek ızahat verınıştir. Dalıı
liye vekili aynca muhtelif semt
lerdeki istimlak isleri ile ılil 

meşgul olmuş ve kendisine liizım 
gelen izahat verilmiştir. Vı lnl 
bugün de tetkiklerine devam &
decektir. ~ IMeceğini bildiğinde ve bu müsaadesi alınış olanlar ancak (Sonu ao:yfa 5 aw 3 de) HA R p 

~lle Ça!ışacıtgmda da zerre ---""!"!'!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!""'"'!'!'!'!!!!!'!!!!!'!!!!!!"'!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!~ ı--- ---
~''· r ~Üphe olamaz. i'ıt.kat bu ı - . müfit bir ide kul bfiecegını"' . dfün•nmeliyiz' . Beşın· cı' ' 
~ ~r şüphemiz olamu. Fakat essır ve ue 80 • ı -~-
~~llııkü topyekfın mücadele- malıdır. kolun kendisini göstereceği za- 1 VAZ ·• y ETi 
b. ·e Yalnı. z devlet mekaı.ıi•m.a-. Alman propa.ga. •. n. dası. , . harp mandır. Almanlar hiç bir mcm-
~n ~ r k f lı al beri Türk h al leketc iptidai hazırlık yapma-
ii1d.'aıtfeeini 1 a etmesi a ı baş Y 1 ıyeyı 1 m dan, kaleyi içeriden fethetınc -

A. ır. et?1edi'. Zam'.'n zaman., üzeri-
tı.:'~H vazife milletin omuzla- ıı:ıizdekı tahrikle;. teşvı.~ler, te- ı!en girmemişlerdir. Her yerde 
~q Ytiklenmckt~rlir. En yaı;lı- ı.irler, tezvirle'., ıfsatlar, tPşvik- nainler hazırlamışlar ve girdik
\1~n en küçüklere vanncıya Jer arttı, sakinledı, tekrar baş- leri memleketlerin istiklfilleri ile 
ılt,,a;•. kadın eı kek, bütün Türk !adı ve bul!Üne kadar şöyle böy- beraber nanıuslannı da lekele
~ları vazıfelerin en mü- il' devam edip dı~u. Fakat mişlcmir. Türkiye bu tuzağa 
s~ı Ve en kudsisi ile karşılaş- bundan sonra butun Alman diişmenıelidir. 
~lı adırlar. Herk~ hazır ol- proııa~andası, . gizli .. cas u, Juk Bizim için prensip şudur: 
~~I Ve herkeı; silah ba.~rncla te~kılatlan, tesır ve nufuz vası- Maddi ve manPvi kuvvetimizin 

lı eııı:lidir. t:.ları alevli bir .~aa!iyet ile ~alı- zatına dair işitilebileeck sözle-
~ ~~ü harplerde sna.ıı. yal- ,acaktır. Her f?Un oyle karma rin bir birine inanmamak ve 
~rl'Uularda kullanılanlara in- i kanşı~ , manevıyatı ~ırani ~alb- 1 böyle bir sözü ağza almamak; 
~ etmez. Bir muharririn e- lcre şuphe ve tercddut te.kın e- , vatanın menfaati uğrunda hü -
~~i kalcmdC'n başlıyarak bir dı-ı:ı. birliğimizi bozabilen hava- 1'fmıetin her tedbiri ve her fe
~~daşııı alelade bir muha- disler, mütalealar, dedıkodular 1 dakiı.rlığı tatbik edeceğinde 
~ "e sohbette kullanacağı li- ~ıkarılacaktır ki bunl~a karşı ~üphe etmemek; şüpheli diiş-
1-f • Serdedcceği fikirlere, nıü- zırhlı bulunmalıyız . Agzımı.zdan man faaliyetlerini derhal ait ol
~.~-ve neşrC'deceği kanaatle- ~ıkacak en ufak bi; ~kırdının duğu makamlara bildirmek; 
.,,"l) ""llcıya kadar her şey bir bile bazan vatana bilyuk hır za- milli tesanüt ve vahdeti l:ıozabi
~. ~· Bu ıı.ilüh yalnız vata- 1 rar verebileceğini, evlerimizde- lecek her şeyden çekinmek ve 
~UrriYet ve istikUU.in mü- ki hizmetçi ve mürebbiyelerden sarsılmaz bir itimat ile vazifel&-

~tlt..a~ ~~ ~~:~ ~~ c= rimi~ur:':'~ ULÇIN 

Ba harbin muh
temel inkişaf /arı 
• • 

YAZAN: 
Emekli General 
Kemal Koçer 

• • 
Arnavudlukta: 
A) İtalyan ordusu takviye ı 

edilmektedir. Müttefik kuv -
vetlerle de beslenebilir; 

B) Havaların açılmasiyle 
taarruza geçebilir; 

C) Harbe başladiğı günden
beıi muvaffakıyet yüzü göre
miyen bu ordu, Arnavud!uk
ta yabancı silahların yardı •

1 
miyle, başarılar göstermekle 
efkarı umumiyedeki heyecruıı 
dindirmeye mecburdur. 

(Boıııı. aayfa 5 aıı.. 1 de) 

r Müsabakamız~ 
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ırtlSABA.KANIN ŞEKLİ 

Bu parçayı kesip saklayınız. 

1 

Son parça ncşredildikten aon
_ :.._uüul lwLıliyc i c .. Jarlı a;. c.i füdrcle olsaydı, bugıın oı.ı 

1 

ra bu parçalar bir araya g. ctı-
r ıı·.: lcLL: ... "'ıhıp u•ı-•ı, '< 0aktılı ... rilmek s uretiyle meydana ~ıka-

Dört beş gün oluyor. Gaz ma..'ı ıçı 1 b:ızırlanan plan kabul cak resmi, vazıh adresinizle bir-
rın bir köse~inde k'hik e ım.~ t tbık edilmek üzere lılcte idaremize göndermek ba-
ber çıktı : ·iuı, ı lterc<I ~ Cııv y • 'l. ' ' har müsabakanııza iştiralr için 

~ehrinin imarı ve y< nırl~ıı yıı ıl , ,.,. , , ~ ·""· 4 de) ı .. i<_i,.'f-i •g•e•ıcce_k_tir_ .• · ------.ı 



Yazan : Ruhi Naci SAGDIÇ 

Memlelretimi:ıde rağbet gti--~- 1 
' - Abdülhak Hlj.midjıı yt\ksek· nsndan olson biras uefes!eni"p • ren tüfenk markalı makine 
llğ-ini herkes bilir. Likin onun teselli bnhnak, biraz 6-ı.~ avun- 1 makarası bir talom açıkgöz • 
derinliğine ancak laman ~ mak istiyordıı. ...,...... leıin fahiş kazanç yolu olmuş
bin elini tutarak inilirL. Bu ihtiyııç yalnız lıiııfm değil 1 tın·. Şöyle ki tüccarların de-

bu
Hakikat.. Ahmet Sttreyyanm bütün lmıirlil~rin Daşmdaydı_'.I · posundan düzinesini 85 ku • 
teşhisinden sonra, herkes Her sınıf, küçük kilçil.k gı• '11p ruşa aldlkları makazl>yı hiikfi

fa.rkına '-ardı ki; İsmail Habib, 1 lar teşkil ederek bu nıh ihtiya· 1 metin kovduğu kazanı; nisb&
edebiyat& hemen hemen Himı-, cmı tatmine, bu ruit ıstrabını tini az bularak mallarmı ayak 
~ ş~rerme kap11.mıştır. Onda, teskine çalışıyordu. Nttekim li· sauc.ılarma 120 kuruştan giz
Himıdperestlik, vecitJi bir iman • muallimleri de haftada btr li olarak sabyorlar. Bunlar da 
zevki gibi, koyuhıp atdalan- 1 toplanır, mesleki lroaferansl.>r bu makaraları toptan llıe pe -
mıştı. Her edebi ııotılıetbı HA-! tertip ederdi. Ara sıra, daha ~e-.1 rakende beherini 12,5 ile 15 ku 
~dckn parc;alar okur, !Pir me\'- 'ı niş m.ikyuta, mektep müsam~ nış arıısıııda satıyorlar ve böy· 
IZl'Je.rı takrir eder v.. lıeplmiıı:i releri lıazır!amrdı. lrtan ii.Jernin lelikle memlekctt.e bir maka-
kcncJ.nc hayran bırakır giderdi· deki bu çeşit toplantılarda İs : 1 ra buhram yaratıyorlar. Miiş-

Onun yine sılaya geldiği bir1 mail Habibin hürmetliııe bir mev 1 teri her hangi dilkkan ve ma- 1 

,Yaz tatili idi. Edrımıitte Evli- 1 idi vardı. O mııstarib fa.kat sa _ ğazada makara bulaınayınea 1 
ya zade Necati Bey, Hel'IJekli: mimi muhitte beni hiç yanın • bunların eliııde bulunca pa- 1 

Arif Hikmetin telııı.mlerinden · da.n ayrrmurlı. Bemm. için, bü- halılığma bskımyarak. alıyor- ı 
ıniista.ntik Raşit Bey (A.kşametl tün aşinalarnıa karşı; !ar. 1Stanbulda düzlı:.esi 150 1 
Kazım ve Nizım Şinasinin baba-. - Beni, Rnlıi Naclnin hem- k~ a'ınruı. bir ıı:ıalı:ıı.r8.Jl.IJ:' 1 

111 \ gibi zıttlarla, geceleri bizim eehrisidir diye edebiyı<t mual • ' taşrada lı:aç& l!fltılacağı.nı h&- 1 
evde toplanır, edebf oohbetler liıni yaptılar!_ De....ıi. Halbuki sap edin.is. 'l'ıışrnd:ı.n gelene&
y~pardık. Raşit Beyle gizlice ~atte hemşehrfüğimiz; ona naf maUn. deposunun yerini 
bır kumpas kurduk; şı:ı edebi- cieğil, ban& bir .-:ef Mnn&yesı bilw.iyor değil, biliyor; fakat 
y;ıt muallimiui iyiden iyiye im- olabilirdi. 1 vermiyorlar. Sizin mem.leke -
tihanda.n geçirelim; te ma.kara posta ile göndere • 

-. Acaba! dedik; Jame,il Ha- H"'' ı;Nahn t.ııan Habib· mu ceğiz <liTorlar ve böyleliklıe 
bıb, yalnu (FU,.-uli, Bakt, Nef'I, allimliği milddetince, edebi~ata 1 başlarından savıyorlar. :Ma.k
Nedım. Şeyh Galı1ı gibi) meş • aid bir bayii Wkjkler yapmış, I sati!ın b9 millJterileri maka. -
hırrları mı bellemiş te güzel o- kıymetli notlar toplamıştı. Ben rasız bırakarak yüksek fiyat 
kuyup anlıyor? Yoksa. her şiiri, o müsveddeleri Jwıınen 0 1 ile makara almıya ic!ıa;- et . 
bir hamlede, kavny&bilecek u... tarihlerde görmöıı ...., okuyup mektir. lılezkftr makarııuın pa,. 
biliy~tte midir?! istifade etmiştim.. Sonra (Türk halı satılmasının diğer bir ee-

Aklı.mız Slra onun önüne ser- Tcceıldüd Edebiyatı ('l'aril:i) n_i 1 bebi de ikinci derecede olan 
di~imiz (Nevres, Usu.it, Cevri basbnp çıkardığı vakit, o emek diğer bir makaranın bundan 
gibi) şöhreti iklııci, ü.;ttncü de- ~rin ne maJı:ııadlıı çekilmiıı oldu- p~lıalı satıJmıısıdır. Tüfenkli 
rece divanlar ile kendisini hap- gunu anladım. makaraya 8 kuruş narlı kon
t.edecektik. Heyhat!. Ka.rmakan Onu; mua.llimlilrten muharrir-

1 duğu halde ikinci derece olan 
şık açtığımız her sahif · bülbül Uğe atlayıverecek diye, rahmetli bu makara 10 kunışta.n aatı-

. b. ku eyı M if Vekili V lı ~-•-- -- 1
·--'· bir gı ı o yuverdi. Belli oldu ki aar · amf Çmıı.r -içten yor. owu.anıı nnt.l<K-,,..... 

ıJiiıin hem duyaıınuş, em duyu- içe- kJSkanı.rdı.. Bu ateşin ilk Ja. nisbet olmalıdır. İvisl. daha,,... 
ran. Tllcnnı, mıırhuım.m göolüııe, mü- hah olnıahdır. M&kara tevziıı,. 

İki parmak geııişllğiııde ~ es.dele yıllanııda B-h'resirde çı- ı tında b8'b bir ''Ol buhınmıı • 

gibi bir mukavva kestik. Açtı • karılan (tZm.ire Doğru!..) gaze- lıdır. Arttk tiiecann ihtilı:Sr 
ğunız divan sahifesinin baş tara U.sınde ıııc;nım.ıştı Bumnı için-• yaptığı anlaısılınıştır. Bende • 
fından yalnız bir çift mısram <lir ki Vasıf ve Necati beyler nizce şiddetli ceza. btmlan kor
tamrunuıı açıkta bttakar&k, şıı.- lıılaarif Velı:ili olduldan müddet-1 kutmam•ştır. Makara tev • 
kulen o şeridi yapıştınyor ve cıe bizim İsmail Habibi lstanbu- ı ziini ba)'Jr cemiyetlerine, halk 
bövlelikle her mısram ikişer n- la sokmadılar. fırkasma bırakmıılıyı.r.. Bun • 
çer kelimesini kapatıyorduk. Fa Hatta bir ara onun İstanbul- lann IT!IW!Jlelret.i.ıı her tarafın. 
.kat o; ilk beytin vesin ahenı!'ini da bir mııarnmıik alması, a.ynı da genlt teşki!Atı oldnğuna 
ynk~layınea şiirin tamamım :zamanda matbuatta çalışması göre bu işi bir tnccaroa.n -ve 
biç irkilmeden, hiç vezin hat.il- tcsmim edilmişken.. VekAlet. o- dükklncıd:uı daha. iyi göre • 
sı yapmadan ve asla mani irti- nu Edirne Jta.arif 1ılüdiirlüğüne ceklcrdir. Ve bu snretle de kim 
batını bozmadan olruvup g8!:i _ kaydı:rmııı ııonra d& :maarif o- senin ihtikar yapmasına mcy-
yord<ı. mini.iği Ue daha uzaklara yollı- dan verilmeınlş olacaktır. Za-
Şu tazyik ve tetkiktelıi kaııdi • yarak ıdari meşguliyetlerle ve ten bir çok cemiyetler. bu işi 

mize karşı, o; nerva.snca mey _ zahiren genı(li flrmalaria oyala- yapmaktadır. Terziler cemi-
tlan okumaz mı şimdi: llll'l dunııultu- yeti, veremlileri himaye ce • ı 

Onun kalem tutan elindeki miveti, al&y kıımandanlıklan 
- Bu, ha.zır basma kahp eser laf """''- ··ıı-• ~ f ' tar"-.... n ..,_ çoklan mü • le ·• t. d ~;r»:r'"" nı mıegı iisuolu 1 .ı.uwm. uu-

. r h~~:; dedi; vezin meleke- kudreti, önceleri, yalnız yakın racaat ederek alıp dağıtıyor-
sı y anle.şılınaz. Haydi dostları bilirdi. Fakat ilk ve mü 1 !ar. Bu lei umuıııilflştirerek 
Bİ7.inle mevzun kon·~0"-!. hiın daha ıyı· • --ı.;ı;,.;.. 

F 
...,.._..,,_, eaeri olaıı (TI!rk Teceddüd ,-....,.....~·-

. ~vva!ı_. Biz haptolmu""·".. .., b" Yulcanda bildir" d"1.rn.,;.. y·' "' d d 9•~ 1 .a.u(' ıyıdı Tarihi) çıkınca. ismini .,- u.-
.,ım i e, takdir ve hiirmetleri-. hem bir ~ .. ,!•"·'·-- ~-'dırılması ı·,.;.,, . . . ' en ıJ(ihret hU.eııi kuşa.tıp a- ......_.__ ""' ,..... 

gddı · şıınn esas sartı say:ı!an a- tavruısutmru rka ederim. 
mızın tistüne başka bir şaşkınlık! llilsledt 1 muhterem (Yeni Sabah) ın 

henlrte bu derece meharet sahi-, Şimdı artık herkm biliyor ki.. İmza mahfm.dur. 
bi olduı"u halde .. Ne diye hoca- : Onun ilslfıbu; giimliğe karşı in- ı ._=;;;..;;;;;;:;;;;;;;;:;:;:;;.; ____ _. 
!ık~ kalıyor? Ne diye şairllk i sanda 1ıenı•~ hınıı uyandıran / KT/ SAD 
~ıY,oı;-?! ~'!.hayret ve taaccü-I yarı ııı:~. bir gue gibidir. Al-: 
bunıuzun dugıinıünü yine kendi-' ~daki cıs:ım; hem açık bir ip-,' Halk 
l!i çözdü: ı tizalden klll;ll> sakla.nmışa, hem tipi ayakkabı 

ucuz olacak _ Gerçi dedi. .. . kapalı bir ilımalden sıkılp ba • , 
olmaktan ıtiYade-' :' ~ ~benziyor. Sıuıki vaşmak·, 
hen_ gı', vezin tem.m· -..ı·r. V-'- ir tebesıdim .. Fakat çakır ke 

"""' ~ yif müstağni bir #.."-'-•- lazıl 
me çalışmakla öğ-renilebilir. Am- • ........,~ · 
ma eiir söylemek için yine ııair çehresi değil, m-ımiyetin sev-,' 
donınak, vine ~air olmak Jil.zım. da hevecaniyle peıılıeleşen şuh 
Ben şair deeilim. Yalnız, edebi _ siması!·
ya t!a uğrru;nyorum. o kadar... . Me?8ur şiir y~zılahilel',eğini, \ 
B2.kınız şu kuru divıı.nlara. bir bize ilk önce, Halid Ziva gö" - , 
kere! Bunların ı;i.ire benziven tez:mişti. Ş?rle_ ili.n:_yaııılabile -l 
tarafları, mevzun olmalanndan cegıne de, ilk onıegı İsmail Ifa
ibaret deı,;ıJ nıi' İşte, şair olını- bib verdi. O; bütiln ııait"Jarimi-' 
yanlar; böyle yavan taklitler • zi, nasirleriıııizi -birer bebek oj. 

drm başka mahsul veremezler!_ hi- vitrine doldurmuş b"hir 
to<forken .. Gördük ki se;;ıeı1ıer 

çok 
Bugiln İstanlıul Ticaret ve 

Sanayi Oda.ııı salonlarında knn
duracılann iştiraki ile bir top -
Jantı yapılacaktır. Bu toplantı
da, Kıındııraeılar Cemiyeti ta • 
rafından yapılan halk tipi qa.Jı: 
kabı nilmnneleri üzerinde gö
rüşmeler cereyan edecektir. Ma
Hlm olduğu ttzere kunduracılar • 
fiyat müraka.be bürosuna, halk 

2200 kilo Gümrüklerde 
kalıve varmış 

J:Sinalarda bina sahlplıeri t&
ı afından sığınak olarak gösteri
len bodrum katlarındaki yerle • 
rin sahipleri tarafından ena.k 
deposu ve saire şeklinde kul. 
lanıldıkları görülmüştür. Hal -
bu.ki bu verilen kararlara mu-
haliftir. Binaenaleyh ev sahipl&
rine bu yerlerin tahliyesi. bildi
rilınişlir. 

Glhnrüklerde 2270 çuval kah
-ren maada aynca 2200 ki
lo sahıpsiz kahvede vardır. 

Gümrükler Başmüdürlüğil, 

bu sahipsiz kahveleri, kanunu 
mahsusuna. tevfikan müzayed&
ye çıkarm~.ğa kııra.r vermiş ve 
bazırl:ığa da başlamıştır. .A.ıı • 
cak, müzayedeye çıkarılan her 
mal gibi bu 2200 kilo kahve
!rln arttıranı.n Ustlirıde kalacağı 
ve bu yüzden liyatlann yükse

leceği ta bmln edilmektedir. ı 
Bundan başka, evvelce kabul 

edilen bir karama.meye göre, 1 

gümrüklerdeki bütün sahipsiz 

mallar gibi, bu kahveleri de Tl
ea.ret V ekfileti.nin alıkoynıa.sı. 

icap etmektedir. 

Vekalet, müzayedeye çıkarı

lıı.cak olan sahipsiz kahvelerin, 
kahveye konulan narhtan da. 
fazlaya satılmam ilıtimali karşı
sında ve elde mevcut kararna
meye tevfikan bu kahve satışı
mn durdurulmasını istemiş ve 
ıı;,üzayededen vaz geçmiştir. 

Gümrüklerde sahipsiz 2200 
kilo kahvenin Ticaret Vekfileti 
tarafından id.hal edilerek satJla,., 
cağı anlıu;ılmaktadır. 

Dunkü ihracat yarım 
rr.llyon lira 

Almanyaya ihracat Mürakabe komisyonu 

Dün de yannı milyon liraya 
yakın ihracat yapılmıştır. Dii.n 
saat 16,30 a kadar Ticaret O
dasından menşe şahadelnaıneııi 

istenen ihracat eıııtiasırun tuta
n 450 Jıiıı Lra idi. Bu ihracat es.
nasında Alına.nyaya 150 bin li
ralık hurda incir, !sveçe ko
yun derisi, ltalyaya yumurta, 
balıl(, Hollanday-.>, kuru üzüm, 
Yugoslavya.ya kendir tohumu, 
Amerikaya av derisi, Bulgaıis -
tana zeytiu, Rumanyaya zeytin, 
balmumu, !sviçreye muhtelif 
küspeler, Norveçe ham afyon, 
Filistine lakerda su.tılm.ıştır . 

Mıntaka ticaret mü
dürlüğündeki dünkü 
topl&nhda görüşüldü 

Alm•nyaya ihraç edilecek 2 
milyon liralık eşyaıun tevzii için 
bir müddet evvel Ticaret Oda-
8Illda bir toplantı yapılımş '" 
tıııvziıst liııtesi. ha:ı:ırlanarak Ti
caret Vek&.lethıe gönde.:i!miııti. 

V ekfiletin bu listeyi tasdik etli
tl haber 9el"ilmektedir. 

Bundan bqka, ayni konten
;ıan dahilinde AJ.ınanyaya satı

lacak birlik mevztıatı haricin -
delı::i malların tevziatı için de 
hazırlı;tlar yapılma.ktadır. 

Dün öğleden evvel, Mıntaka 
Ticaret M:tidürlüğünde yapılan 

bir toplanbda, bu m:ıll.ardan ne 
ımlrtarın hangi firmaya ayrılar 
cağı üzerinde göri.işiilmÜ§ ve bir 
Wvzi listesi hazırlanmıştır. Ha
:ıı:ırla.naıı bu liste de, tasdik mak 
adı ile Ticaret Vekiıletine gön
derilmiştir. Bu mallaruı ba§lı

eası balımıınn, ku.~yemi, kuzu 
derisidir. 
Diğer ta.raftan şehrimizde 

buhuıan Alınan mümessilleri, 
mevzuubahis maddelerin biran 
evvel Almanyaya ihracı için te
tebbi2-;\crde bulunmaktadırlar. 

iş Bankası gişelerinin 
muıımGle saztleri 

Türkiye İş B:mkaı.ı A. Ş. 

llödiiriyetindea: 
Banka.mu: !stanbul, Galata, 

Beyoğlu, !ltl.beleriyle Kadıköy, 

Oslriirutr ve Beyazıt ajanslan
lll1Zlll gişelerinin 10 Mart 1941 
pazartesi gününden itibaren a
pğıdaki saatlerde açık buluna
eeğuu muhterem müşterileri -
mıze arzederiz. 
Her gün: 9.30 -12 -13,30. 16.: 
Cumartesi günleri 9,30 . 11,30. 

ADLiYEDE 

Peynir stoklarından 
leyli mekteplerin 
ihtiyacını kapatacak 

Dünkü ihracatın en mühim 
t.'U'afı, T ü.rk mallarının dünya • 

Peynir bulamıyan leyli mck- nın her tarafından taleple karşı 
tepler, bu vaziyete bir çare bu- !andığını tebarüz eaimıesidir. 
hmması için dün belediyeye mü-·""""'~..,.,,,..,,..~ 
racaat etmişlerdir. Belediye va- BEL€DIYEOE 
. ti . zıye _peynır_ ııtoklarını tespit e-1 E~.stra un kullananlar 

den fı~at_ m~abe komisyo • ~ Usai3de alacaklar 
nuna bildirmiş, komisyon da bu 
stoklara. müdahale ederek 
mekteplerin peynir ilıtiyacıııı 

temin etmeğe karar vermiştir. 
--»O«-

Belediyenin verdiği karara 
nazaran franccli, ekmek, çav
dar ekmeği, pide ve simitten 
maada her türlü unlu gıda mad
deleri için ekstra ekstra un kul

Altın yllksekliğini mu- lanılacaktır. ı-;k.~tra un kulla • 
hafaza ediyor nan yerlilr belediy.:den müsaade 

Balkanlardaki son vaziyetler alacaklardır. 
dolayısiyle altın fiyatlarında, 1 Belt:diyonin y;::ptığı ek-
bissedilir derecede, bir yüksek - mek tecrübesi 
~ başıa:,ru~tı. Alt'!' fiyatları bu 1 Belediye tecrülıe!er yapmak 
yüksekligını muhu..aza etmekte- için 25 çuval un al1I1L5 idi. On 
dir. Dün de bir altının fiyatı altı çuval unla Galatada bir 
23 lira 80 ~ idi. 1 fırında ekmek çık:ırılruıştır. Ay
Mısırçar,ısının istim- ı nca chmek kontrollerine de de-
Ulki gecikılcek mi?. vam olunmaktadır . 
Mısır çarşısında dükkaniarın ' Maccırı!!t:ına demir 

istimliik muıı.ınelelerine devam gön :terilecek 
olunmaktadır, yalnız burada da Karabük demir ve çelik fab-
50 kadar dükkil.u sahibi konu - ri!mlnrı mamulatından 100 ton 
lan fiyatlara itiraz ederek dcwa pik demirin ihracı hazırlıkları 
açmışlardır. Bu itirazların i.;ti.ın bitmiştir. Demirler Köstcnce 
19.kleri biraz geçiktireceği an-) yoluyla Maca.ristana sevk~dile • 
!aşılmaktadır. cektir. 

Yarım on liralığa tamah etmek 
yüzünden yakalandı! 

Ben İsmail Habihle, en c:olı: U,. ~lenmedeıı yükseklere l.llkıl • 
mırde haşır nesir oldum. Yunan nuıı. beğenilmiyenler iııe. hırpa-. 
işgali r.ltmda daralıp bunalan lanmada.n yerlere atılmıı;. Böy -
ruhlarımız; edebiyatın engin ha le incitmeden asmak, tepeleme • 

tipi ayakkabıları Y"<>Pabileeek -

Dün dördüncü asliye ceza 
mahkemesinde yeni bir yan
kesicilik vak'aSJ"'.'lln mubak~
me.si yapıldı. Bu çok nıer"'kll 
hadisenin faili poli:;çe mı.mil 
bulunan ve cepleri jiletle k~sç.. 
rek yankesicilik ümekte rok 

!erini ve bunlan gayet ucuza Azgın bir manda mahir <'lan Cici Ce1a!ıli. · 
rntabilooeklerini videtmi§ler- Kesimlik olup mezbahaya Nalıkemeye verilen idJiaııa· 

gitmek üzere traın,·aya binen 
Beııjam~n adında hir vahndas 
ta paralarını pantalommun aİ· , 
ka cebi jiletle kesilmek sıı
ı-d.ilc kwtırmış ve burada tek 
tek dnr:ıu bankuotlardan an -
cak bir on lira!ı;'lın ortadan 
kt·~ilrn!s olan yarı~n ka~r~ılştır. 

Benja'Il<'n bu gibi puraları 
tutar fiyatına ck-ği~lfrmekte o
lan Merkez Bau..l.;.:ısıııa koşmu·:1, 
kendisindeki yarım on liralığı 
vernıi~tir. Buna mukabil de 
bir bes lirnlık almu;tır. 

-- ---. den basmak az htiner mi? 
,f' V Hele -Orlıaıı Seyfinin çıkar • 
ıenl Sabah dığı- Güneı;J mecmuasında. bu e-1 

.... ,,.NE BED- • l ıseri _münasebetiyle, Cenup ş..,lıa-ı 
......, . .,...... bettin merhumla vapbğl mi.ina-

kaşa ... lliım liıgat, bem ıstılah 1 

m:ına.siyle ne !tadar ediban;ı 
idi! ? Gerci. öfke lıoş:ıltmak ic-L'ı ' 
her ikisi de ohııca şiddet Ye kutl 
retleriyle birbirlerine hücumları 
yaptı. Fakat yine i.lı:isi oo r .... -.:a
keti ve nezaheti elden bınıl.!na-
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0

-Nad 8ağdıf 1 

12.24 6.21 1.33 Eza111f ~~ ............... ....,..,_,.. 1 

"~ 1;-=.. ı~;:_ v....ıı. Blr yankesici mahkfi,n i 

di. götürülmek jlzere Eminönünden meye ve davacı mcvkii!ıde lıu-
lunan Osn1anın ifade~inc göre 

Kadın, erkek ve çoculı: ayak- geçirilen azgın bir manda bir- ilk yankeö.icılk ·iöyle olmuştur: 
kabıııı olmak ilzere 1ıazır1a.nma.- denbire halka hücum etıneğe Bundan bir müddet evvel 

~-ı.na başlanıın ayakkabı nilmu

nelel'inin ilı:maJ. edildiği haber a

lınmıştır. Bu kundura.larııı a,. 

za.mi 5 liraya kadar ubl•bil&

ceği öğreBilıniştir. 

ZoytinyaOı kontrolüne 
başl!!ndı 

başlamış ve Mehmet Uyarla, 1- Beyoğlundan Karaköyc gel . 
sak adında iki şahsı boynuzla _ mekte olan bir tramvayda da· 
mak sw"Ctiyle muhldif yerle . vacı Osmanın ceketi ve yeleği 
rinden yaralamıştır. Yaralılar jiletle kesilmiş; yeleğinin iç 

sol cebindeki ıxı.;a cüzdanı ol· 
hastahaneye kaldınlınış ve az- duğ-ı: gı bi alımnıştıt. 
gın manda öldürülmüştür. Tram\aydan indil:ten sonra 
Arkadaşmm i:ıaşırıı işin fa.ıkına varan O>man po

lise baş vurmuş ve takibat YP--
yaran çocuk pı!dığl sıra'la; cfu;dı,"UJiın yal-

Fatihte Karagiiınriilrta otu- nız paraları alıııdık tan sonra 
Fiyat miiralmbe bürosu m&- ra.n 13 yaşındaki Fehmi, oyna- i~iııdeki bütün MTak ve hüvi-

nıurlan, ııahrin mubtelif semt- makta olduklan sırada arkadaşı yet cüzllanile birliktıı adccsine 
1 · d sade ytin • on bir Y""·-"aki Tahsı·nın· ba- iade edildiğini görmüştür. Bun 
enn e ve ze ,agı kont- ...,...... dan polisi hab"rdar etnı.L5 ve 

rollerine başlamıştır. Bu ınad- !Pill yarmış ve yakalaııı:mşbr . 1 yapılan tahkikatta bu cüzda . 
delerin, muhtelif semtlerde ev- Bir çocuOa otomobil nın Kunıkapı JJostaha.'lesinin 

ı:ı..oo 1.3il lt.46 l!ıı!lınt oldu 
4.50 Vuatl ıa.a:ı 19.33 

Çarptı posta ktıtus~a .. ıı.::ı~ış olıJuğu 
'l'ı:ıhtakalede A.hmedin cebin- \lclce konulan narh haricinde ve ve posta mudnrunu."'l de bu 

den para çantasını alıp kaçar - yu""ksek ,._+lorla tıl"·"'- ömerin idaresindeki 1639 sa- cüzdanı içinde bulıındu•~u adı-e-
DİKKAT 

ı •Yııntt lıahtıtt• a ;6nclerllen yınıl.w 

" .... ·rak ..-ednan ~· bM 
eluDMaz M btmt•Nll ka}f~ 

- de~ .... ..... • 'b• ....... 

ken yakalanan Niy•..; Darılmaz' ~,,- aa ""'- 1 " - - 1 yıh taksi köprüden geçerken• ııe göndermiş olduğunu öğren-
dün Sultana hm et birinci sulh haber alan bllro, mmwriarını d 

h
,_ · ..ı. muhak 1 10 ya.şmdaki Sait Ergine ç•.-n.. .. mişler ir. . . 

ceza ma Kemesınwo eme vaziyeti tııııtldke w icap edenıe - " B ti ed!Jmiş ve suçu sabit görülerek!' . IDlŞ ve yaralanmasına sebep ol-· . Lı sure e tahkika~ tev~ .. e-
l a.y z.ıı giln hapsine ve derhal ihtikir clinni!ıotşhutluı yııp- ... D'. Şoför yakalar.mış, ~ ~;.,~ur~k';:;i: bı:~; 

Evvcik.i gfüı paraları çalan 
ya..'lkcsici de lılit\in sermayeyi 
tüketa•iş olacak ki elinde ka- · 
lan y•.ı-ım on liralı~ı Merkez 
Bankasından be.1 lira muk:ıbi
lL."lde değişmeyi dü.~ünmüş ve 
o da hanka gi!]esiııe baş Yur
m a.~tur. Fakat Ben.iamen vazi
yeci. anlalınış olduğun<.L•n c!G
la}'l gişe bu müracaati biraz 
geciktirerek polisi haberdar 
etmiş ve yarım on liralığı gdi
ren şııJı.sı yakalatmı~, yapılan 
teşhise.le bumın mcshur van
kesid Cici Cel8.l olduğu aıİ!ıı. -
şılnuşt.r. 

Polisçe yapılan ilk sorguda 
her ilri cürmü de itiraf eden 
suçlu dün diirdilnei.i asliye ce
zaya verilmiştir. Ve duruşma
yı müteakıb tevkif olunmu.o.
tıU'. Muhakeme şahitlerin celbi 1 
için başka bir güne bıralnlınış
tı t·. 

... ------···--·~~------· -- - - -·---~ +,.."""''"'~"'" ,..~ ....... pP• Hıolvıtir. 1 mağa ! ebn.,,., ak hastaha11ıfJ"8 kaldınlmıştzr. ,. - --

irtil<:.ı :!2 metre ile 30 ınctre 
da doğiŞ<'n bir buz dağında ıılt 
re derinliğ.L."lde a("ılınış ola.!1 !'11 
!iğe 45 kilogramlık bir terın11 ıl' 
bası kDnmuştu. Bu bomba P8 
tığı z~ma.n şulele.ı-iıı k:rk- oı' 
kadal' yükseldiği ve pauaJl'' 
yüz.ür.dc-n buzun parçalarıdıfl 

1 
E 

tnü~tü. -
Sert buzla tem::ı~ta 1,ulıın-'U'.l;'.d'~l 

li hararet 1nemh~t but. ::.titl 
b~r sühunet doı1 . ı •c,.. ... ı!"tıtı.i~ •11".:ıtl~'ı.J 
zu her tarafta çntt.,,t::ııştı. BU~,,..,,.,, 
fi'li bütün i'..i.kş;;m dı"\"• ıl'l 
Ertesi sabah şiddetlı bir patl~,_,. ••••
kua gelıniştir. B~raz '-onra 'fC. 

dcı~il:ı.. iç.inin cöktügü ıö'°"1. 
Erlc3i günü çatlarn..wın tı.::)ifl ıtı 
bütün gö.rühnüş ve buz dai'11 
tc b'ri kopmuştu. F~er ~tı~-'b 
~ir bomba konmuş oL>a ... ıcU '(ti 

gının parç~ parça c.tucagı 
kaktı. Bombayı hu;~ i~iftch~ 0t 
sokrakla tesirin da"hn t:ı11tı 
a:;:ikfırdır. ,ı 

Sodyum klorürü, kalJİ~ ~ 
rü, k:.ılsiyum korbldi, .Jlfrl~ 
hidroldorik: osidin bu:-ı• p• _... 
hususunda kullanılabileceld~~ 
ltlındur. Curuf, kum ve ?"oıl 1 
hususta faidesi var. Bunlot' fil 

/('I,., •• ,., ~,,,, ~ ""' 
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'f azan : Eski Dahiliye Nazın Reşit Rey 

F'ran.~ızlarla Ruslar Ağrabi vahası 
es11asında vlidlerinderı hulfedereh 

bizi lngilterenin karşısında 
yalnız bırahmı.~lardı 1 

-9 

H Bi' ===-· _ ı 
Sabah! 

inhisarlar mamu- ı 
lalı lıalıkırıda I 

Aldığımız mektuplardan an
lıyoruz ki biı kısım esnaf inbi-) 
~arlar mamul.:\tını istediği mik
tLrda ve dilediği zamanda ala
mamaktadır. 

Bizill:ı hi ldiğin:ıize göre inhi
..arlar idaremi:cin satış teşkilat 

'e tertibatı mükemmddir. İn
hisar mamul5.t.ını nıüşterinin .ı
~ :.ğına kadar götürecek na
kil vasıtalanna bol bol maliktir 

Bug • 
şe 

. 
Ve bütü ir or uya a 
yan bir avuç Türk: Gaz· 

1-----Vüz~n: çük Gazi Mehmet,, i tanıtmak 

Yugcsl .ı1r 
ııe yap8ca.k? 

r! 

Alman ord ı ı 1ıı:ı to, r3 ::ı ı~

nı açan Dulgares<:aıım :ıld ğı o:ı 
durum; Yugoslavyanın \·a; ;ye
tini ue cicklen çok n:zil~! 'ştir .. 
miş olcıu. Yavaş yav:ı.~ diirt 
yaını::dan Mihver Devletleri ve 
ya onlara b;ı.ğlı hiil.ıimctl~rle 

Ç€ \ rilmekte ola.n Yugo~l vyn.; 
bu.;ünl,.U vaziyc:;nde b:r tek 
serbest cc·ı,he•i olan doğ lı:ı

outlarııu du AL'lla."l tehlikesi 

"ape1tıiş Jduğunu., ~ariniç ~-ı Almanyayı İngiltcrey" karşı si-/ 
ile den bir ;;;ara. hıkaye .e~ış per edinmişti. li'a.kat Hin<li.~l.."ln \ 
ıt-lt bu rivayetı şayanı ii.imad, yoluna milnt~hi olan 'Sağdad şi-
'"11 o zattan i;ıittim. mendiferi imtiyazını Almonla -

1 

·rn bunun h;in bir hayli ına.sral 

1 lier halda :>ulta.ıı Hami~ ra verdiği zaman bu iş uzun ıa ihtiyar e•mektedir. 

Dün akşıım radyoyu karıştı

rırken Türkçe neşriyat yap:ın 

yabancı bir merkezi dinledim. 
Spikerin, Balkanlara nU!uz e-

- Or, fAUffl' GAM ~:;t daha evevı başka bir 
JI 11 h:ıtıraııu kaydedeceğim: Bugün 

cen ordularının, girdikleri &ı:ı:..ammıa:cc::::~-zı::ı... Antalyada çalışan kıymetli bir 1 
doktor arkada.şun, bir seynha -
tinde Rodosa çıkmış .. Fakat ne-

1 dense mahalli z3.bıtası bundan 
1:.uyl:ıllIDlş ve kendisin! takibe 
ba.~lamışlar. Bu takip nihayet 1 

kendisini ada kumandl'.nının 1 

huzuruna kadar götürüyor. Ku
mardanb görü.~Urken, bir ara
lık, kumandan nedense T'fu'k 
uJusumın mevcudunu soruyor. 
Duktor: 

altında. ;ürn ~·e }y· 1 ı.ı0 t.ı._'". 

Bahnı;us B:..tl~\ist . Sc-
13.niğe sz..ıl:n,rı$'a hazı .. l r)"'ln 
Alman lmvvctkrinin Menli': ;;. 
LÜnde ta.''!i·btta b ı uıın:cı.l!ıı 
ve nihayet buradan. d.1 SchnÇ<ı 
sarbt>latı ile Yut;\1 ·lı· 1~ ..,:-·n 
bir tek cmı:: y tb:ı.h$ !ıl!(!u~u 

kabcol·tır ki o d:ı Y 'lan t.:ıp

rakl:.i. \..ltr. 

eçhen güzel olmamruıuıa rıı.g - müddet nazariyattan ibaret kal-1 lşte bütün bu meb~ul vesaitin 
~n lll.ıhaln hını cezı• ve ihata dıkça İngiltcrenin Hincli~tan - ve teşkilatın mevcudiyetine rağ
'· ~ek bir husu~iyeti ile bera~r daki vaziy.,tini :;ıyonaten şidtlet. 
~!ıij bir talakate sahip ':'ldu.;u it> nıüı.lah~,bye kıyam etmeıeine men bir mUskfrat bayiinin sey
;\~_kendısiyle. gö~ler~?_ .. ~o- mahal verilmemiş olacağını dü- yar vasıtaların dükkiınına l?ğra
ıi,"'.:_~aıı dinledını. İlk gordugu a- ı;ünmüş ve bu mülıi.h:ızaya meb- ınam:ımndan, yahut ta mübayaa 
;"llat hakkındaki intibaının ni Eski;:ehirden R-ığ<lada kadar c.ttiği malın \•akit ve zaın:ınır.d.ı 
ıı,aı,'~alten uzak. d.ü~me<liği'ıi o~a.n hat giize-,;:lhını. iki.,cr yüz/ c.ükkiiııına gönd!!rilnıc.ınesinJ~il 
·Zl ıradel · den ısvnbat ettı - kilometrelik kısımlara a)~nJ'ak • . • 

memleket halkının coşkun te
zahürleriyle karşılanı:lıklarını 

söylediği ı.:ıman hatırar.ıda 921 
yJına ait bir yazı canlandı: 

e.ydır o küçük kasaba dibi oln:ıı
yan bir fıçı gibi Fransızl:ı.rm 

laf ile kafile, akın :ıkın getirdik
leri bütün Mkeri yuttu. Frenk
ler k:ı.rşılrında topu topu bir a
vuç ins:ın görüyorlardı, bunla - J 

rın kumandanı yoktu, topu, 
1 

zırlu, silahı yoktu. Hangi kabili
yetle, hangi mı-.·ize ile bu kadar 
1~'\man day3n:ıLiliyorl:ı.rdı? O, 
oir avuç ahali>i ezmek için ne 
mümkünse hepsi yapıJdı: Şehri ı 
muhasara ett..kr, dcnıir tellerle 
Crd~iler, aç bır~kt1 lar, malısur 

lııı.lk, bahçeleri :ıdeki fısuklann 

mcyı;asiyle lmrıııl;,:-ını doynı du, 
fakat dall:ıriyle frcııltleri döv
dü: Gazi)ıntep ! 

Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin kahrrunım Aııtep t.ehrine 

t 

"Gazi,, Unvanını veren kanunu 

~ enn · ' birincis'ınden ı'ti'baren her kısım ş·kayet etmek fırsatııı1 hulması tlı gibi, Hariciye Nazırı oldu- h d ruJ al 
ku.bul etr.ı.c~i mümı.sebetiyle Mü-

1 
Lcıe Ferit Hanım 7 şubat 337 j 
tarihli HakiuüyeU Milliye ga
zetesinde yazdığı bir makalede 
şöyle diyordu: " ·- Frenkler 

~· sırada ilk d,'fa huzura çıf:an ıçin verill!'.csi liizım gelen temi - üzerinde assasiyetle u :ıc < 
~lfat paş:ı hakkında hasıl ctti- 1 nat ak~csini, o l:ısmın baddmşal bir meseledir. 
l:ııı.~aşkil.tip Ali Cevad beyde!! ışletilmeciindcn :ılınacak varidat: İnhisarlar idarc>'İ Avrupai 

Bu lınl kar~" ınd:ı Yugod v
ya, n·~ y:ıp~c:ık >.. Ac'"!' a o t1:ı 
llalk.m ı;ulhunu teı::: .n rtmel< 
iç,u ( ?) Bul[!:'U'lnr gıbi A'man
yaya yol vcrc<'e'< ve Alman bo
yundurıığa'la rrirecek mid'r?. 

.,p ~ltigirn intibaının h:ıkikate mu ılo öU.-dıkten sonra tıınıinJ.t ak-! a.lışış tarzivle ı;erç kl<'n mem-/ 
'enetiyle <le anladım. . çcsi karşılığı olarak bı.ı suretle 1• k •. .. :. il h --'d te \ 

- On yedi milyon! diyor. 
Kumandan: Suı ki bi ·· h .. · b t e e;:.ın yıızun em m"" e n, tan Hamidin zekası ta - ı muıı al kal.ıu tıu.,ı~a n onu a- .. .. . 

~ıı: eckbikcek mahiyeti haiz ki peden kısmın i~.a.sın:;. htı.s~e- hem de manen gülduren bır vaı·
:"6Ucli. Öyle de olm'J.:o-'\ miza.; ve dilmesini ve binaenileyh o kıs- bktır. Tı ;ıebbüslerinJc daima mu 1 

ı,arptaki ınuzafferiyetleriyle 
• <:::.iki "hlt' 1 n a{,'TUr, ~ ... nrıyel e · :.;u u c ı 

'ıl'Cbi seri inluHi plı:.rtlan kor- mın anca\ bu şa.rtuı hwıulün _ I vaffak olan \·e mü. p-t neticeler 1 
~· A;l'ır ve hL0ohınmay,\n den 9:0nra ınşasına. b'.ı;la...'lmasını ı alan bu Avrupai idare mekrniz-, 
< · ınw harekatı müstc .. a ş:ırt 1ttıh:ız etınışti. Bu suretle •'asının billıa::ıoa müşterilerine 
~üzere, her türlü tahavvıı-ı h<·rn. Aln:any:ı:Yı ~clb•\ km de :n.rşı mlisl..'1.~'lli davTAnacak ka
Qı . husumet şiariy~. Bunun lı;.1tcre~·ı anif bır mnJ•.ııale - .... 

1
.
1 

h k ed J 
q l'iııcı sebebi vehmı UK', ık .. ı~ı: dc'l men·e muvaffak o' . ııştu. ılar kısa goruş ı are. et e-

l.Ulülleriyle mutmain, m~um 

&<'.vr muahcd~sinin kendilerine 
çizdiği şimal hududunu işgal et
mek ist«iiler. Fethedilecek 
yerler askersiz, topsuz, tüfek -J 
;,ız dört beş zavallı ka.•ab:ı.cık 

idi: Qgm,wiye, Antep, Urfa ve 

O zaman frrnkl•.r Arap hu
dutlarını gec;tiklcl'ini, 'l'ürk top
rağında olduklarını anladılar, 

evet karşılarında yalnız bir a
nıç insan v:ı.l'dı. E·.-et, si.'lıhsız- ' 
dılar, müdnfaasızdılar, aWılar, ı 
evet bir ııvur t ulr.r, fa <at bir a
vuç Ti.irktüler ,.e bıı, muzııffor 
Fransız or<lu:füllu ~evkife k.'\fl 
geldi ... ,. 

- Nlüusı•nuzun ycklım.aıı 
sonnadını, ordunuzu c:ordum, 
deyin~e. dol:tor: 

- Evet on yedi milyon! diye 
tek~:ır e-1 yor ve kumardanın 

anlzmadı;;mı göriince izah edi
yor: 

Bunu hiç z:ı.nnltmi:;or"·r. 

Çünkü Yugodavyanın yeniden 
23 3ırufı .Wah .aıtınıı. aımak ta
Zlrlığıncta bulun uğ'unu dUnkü 
ejans h:ı.berlcriııden öğrcndiğı
mize gere bu mu..": ... ;:1 \'(' cessur 
IL.illeUn 1ı""r ne pn'ı&.-·na clurf!\ 
olscn, i. .. i'~!J.l \•\;. '-ün;_,.c>t~nl ınü
dn.f::ı.aya. :>..ZIDri.n1;ş 01 ıu;u u::i
kar görülüyor, deme' tir. 

81~e::ıi, içtimai veya ilrtı ;:ıdı H:ı.lbuki ultan Hamirlc k\1ef ceği."lc ihtimal veremeyiz. Bu 
~~latıl.ır ne tremmiil. ne d.e ıc· ı olan Beşıncı Sultan Melınıcdin tcehhürlcr, nısyanl:ır olsa olsa 

- Türkiye<le mrası geldiği 

znman herkes askerc.ir ve her 1 

vatandaş kadını da, çocuğu da. 
as!:nrdir. Erkek cephede cfö
vü.1ür, k11dın cephe gerisinde 
çalı;;ır, !;;içlik çocuklar da h'ç 
olınazsa evdeki en küçük kar-

ı.7~ tcHebbli~ cde<'ek ihataı na- ti · d ulıte J ı "l • · f ı d · · 't:l~n nıahrıunı'ycl.'ydi. Bir d" vcsayı: nı er e co ~u rn-1 J ıl:ın veya a an aırenın genç 

Mardin! 
Fransız ordusu ba~ta miizi

lı>., ı;ezm~ğe gidtr gibi alaylar, 
şakalar içinde ycla düzüldü. 
Onlar ilk merhalede mavi göm
lekli halkın kendil<Jrini alı.,.'1:ırdı

ğı gibi bu hav;ılitle de Fransız 

ı;rdusu gözükür gözlikınez, yer
liierin önlerinde h(·mcn rükı'.ı ,.. 
ceceğini zannediyorlardı ve 
hayallerinde girecekleri beyaz 
lrnlelerin ibliinc rek7.edilecek 
üç renkli bayrağa gülcre!' ~ş'e 
içinde yiir'.iyorlardı. Fakat bir I 
gün fı~Ll: a;;açlarının gölgesin
de, lıilllır ırma klaı'ln kenannda 
yürürken birtlenbire menni 

tiJıa met nıha_y~t Sultan Haınıdi, fa-ı ve tecMibcsiz müstahdemlerinin 
~ ngirnne bir devlet ç1kar - k:ıt gp.filan<o taklit ile lngil • i».ınalierinden doğabilir. Yok.ta 
· .. bit• aşirettm'' demek zelahi- tereye karşı Al.manyaya tutun: inhisar mamıılatının satıS'lnı 
~ni lıaiz otan bir hmıedanıı.' maya ><a.ıı.>.r verır vermez, k!üfeı . . ' 

Bahi.ısus motör.::~ kuvvetlerin 
arazi b~J"ım1nı:.l:ı.n Sc1•f.ni2,'e in
mesiııi çok kolayla~tır:ıca:r o
lan Vardar vadisi Almanlar•n 
bir tabiye sal '.181 olmağ:ı J1lk 
canı ""t bulundu.,"11 şu sıralarda 
Yub .J!avy~ıın da mukarldera
tı bir kıl üzerinıle duruyor gibi
dir. Tabli bunu y~kınrlan bilen 
Sırp Genel Kurmayı büyük ha. 
zırl:klanru yapmış ve bilhassa 
ı.u snhnnı'1 miidafaaı;ı i~ini ta
mnml.:ımıştır. 

~ ır. v"' .,Jla'1ata irsen va: 1 kuyud ve ııurutu lıi.ğvile hattı ~';.min !~in duYa: afışlc12, gazete 
01.Ju "vıa ı:;öre hük1imett~'<1 Alman şirketine ceffelkalem iha ı.anları da dahil oldugıı halde 

·;;~~iini takviye edecek icraata! le etmesi, ve iki uçtan hattın mu:ıs?r rc-klamcıl:ğın hiç bır 
·;,.'i<l<!ı yoktu. Bina('nalcyh ~U- inşasına sürat verilmez; tngı·ı • killfetind~n s:ı.kınnııyan resnıt 

. l'lıana~,iyle "sadece buldugu- * İşte radyo.h yabancı mern- j 

de<;.ierine bakarak vazifelerini 
y•parlar. Gazi Kl'ıçük Mehmet 1 

de sekiz on ya..~ınd:ı bir çocuk-/ 
tu. Ilabası keb'lpçı Sait "{o. ~ 1 
hit olmuştu. Küçük !Jcbnct, 
kart:'.cşi ve kızlmrdeşi şehit ohn 1 
arkaıln.ıı l:çük bmaille merkez 
kumandam Aslan beye mUra -
ca"t ederek şehit büyüklerinın 
ir. likE.mını aJm:ık için silah i~ti

) <·rlar ve Asl:ın bey~.n emrine 
giriyorlar. Bir gün Müdafaai 
Hukuk heyeti merkeziycsinin, 1 
şcnı:in vaziyetini bildiren bir 

1 
rı.d<lubunun hariçteki kuman - j 
clın'li :gönderilmesi 13.<''11 ı;cli-

1 
yor ~'nk<ıt şehir çevrilidir ve 

ı... 'dJJneye ça !ışır" bir mulıafa- terede sui tesir haml ~ılcrek ~- hiı' idarenin bu kadar fedakar-
1 -.ı:al'dı de,hu.zu'ıur .ed?!! b":bı ı.:munnye lıktan sonra müşterilerini ijbi

tO ı;.lde devlet umurunun Türkıyenın ıştirakı ıızerıne, hat- rara sevkcdecek bir laübalilPe 
'Ilı frınrneye ait mesalihin tın bir kı:mı Suriyede Fransaya düsebileceğine ihtimal vernl!'~ 

leket spikr-ri, ordı 1 annın Bal:. 
kanlardan aşağı d-ı;;rıı yürür -ı 
ken yerli haltın alkı-,Jan arasın· 
dan gr~tiğini söylediği zanıM:ı 

bu yaZlyı ve bu yazının illınm 1 
kaynağını dnc;iinüyor-Iurn. Ar· 

tık radyoyu duymuyordum_ Ha-ı 
tır: ı1rınun akı~ına lmpılrnı~ -
tını. Tarihte ve diluyada "<"r 
siz,, olan "Mehmctcik,, in ıısil ve 
hc;·bctli hnyalinin y.ın:b:..sında, 

ırnyri ihVyaıi, Gaziantc!ıin 

"Küçük GDzi 'rhmet,, illi gör -
ö.üm ve aziz k~rileri:rı.:~ hu "Kil~ 1 

~!•tini ehil zannettikle - "n uzun kısmı da lral<ta İngil - -
.:"il tereye intikal e.vlcmiştir. ı bcs olur .. 
ij . teffiz ile mlirckkep va- A o "'L u 
~ttı d 1 h' · tı ~ultan H:ınıidin hal'lnde ha - A • C. SAR Ç ....: ~ · •ı e ka mayı, ıssıya -
',';.iriyle, tercih etmesi lJLzım lefine denettıği imparator -
;'l'di. Fak:ı.t s:ıltanatının ip - , lu~ hududu Basra kUrfözin - 1 ~~ında görtlüğ;i vukuat ve den Dalı:na.çyaya. Yemen sa • 

t;ıız olduğu mütevali tehdidat oıllerinden Karadenize, Tunuıı 
"'"'n<la hayatını ve tahtını! hud•ıdurnfan !ram., Sudandan 

). ·-elan kurtarmak endtşe - 'l'ına nehrine kad~r mümtet J 

4!. başlıyan, etrafmdakilerin bir lat'ai cesime idi. Padiş:ı.hın 
ll..41_,::.h namına hükiımeti ele hul'ini milteakıp, evvelce Bertin 1 

ı"., ,~için- Hıza! ettikleri öğüt- ahitnamesi)•le Avıısturyanın .ş -ı 
~ r ·~ riali altına girmiş ola:ı Bosna -

• ~ ~ .ıilyüye büyüye en sağlam Her~'i Avusturya hükümeti 
h SClimi bile 5.ciz hırakaca.k kal~l!'.ren e il :ı.k etti. BulgarL~ 

""J "' a!e ge!en velu i buna miıni 
ııt", " tan ist'itlalini ilan eden prens 

lt·ı 1 Ferüir.'ln•1ın başına krallık tacı I ıı,., ~.<urneti Fjalu;iyc wı;kil etnı•ı 
,,"Jı, .l;ı sene bu tarzl hükfıme • koydu. Bu fıti vakıayı eski ida

renin he, si ı ıııcşrutiyct 1 . llıctaıp ve mü, 'rüli:tın:ı gö -
ıı:ernıesinin, haklı halrnız bir 1 umılnnün, tc-"SÜ1'iı arıı.smrl."ki 

,I_ ~ iU:ıama.ta ve eJrneriyn müf- f~tretın dıı~~S t: raC·ndan ıs -
Yat h c! !mas taham tismarı sur • . • tevil etmek Iw-

-1. 1:ı ed~rn~ de~eced~n'!addi ve\ b~l olsa bile onda.rı. w.~;r:_U:. za - 1 
.t ',J ~· vı ısh plara ka.tla.nma • yıatımızı o zamar.ki hıı.ımmet!" -
ıt".ı ,'11/ı ra rın 1<!-tt • .ıl. ,_.u t:dcn &t' 1 mt.ı tn biiyiık illeti bu vehim -

, ıdares~ n ve cehil w• ı;aı1.:Ln-
~ d n b .. ~,, n esbaba ..!.lflıtı":' iı. nü1u 
~ ltı mürakabe ıçin de tem- küı:ı c!ct;ildir. 
.~Udretiyle berabtr me;-zuu Fra sızlarla nus r Airiıl:l 
il! olan işi iyice bilmek lazım v•k'ası csııc..ııııı,la v:rntlcmıden 1 
· ~ütQ. . .,,u·ıd.ın on, on b0ş &-
~ .• u t ' "<'k bizi !ngılt.ııenin kar 

ora hasıl etti~i tüı·riılıeJ tında y.ılnız bırakını;>la•·•ı. Mı
lııelr-ke fi k r i :ı de k i' ıur:ın L:ıgılizlcr t..'lııı.fıutll" CC'b -

1 ccj 6.k uk ıhtal eden eh-\ ren tııgalind n epeyce bir mJd -
Glnııı...,a, m ''lkabeye !:i• .yet u.-t sonra Tu::ı.ıızun F · hima' 
~ zann:nda.yını. ycsındP bu"ınınasına ra7l <>lan 
~le umuru lıa.riciyetle vilkır ve Fransuls!rın Fııstaki :ıi.ıLı.
~ııı cümle•irıe faik o!Ju~ ~·nı tını.rıı. lngilterer "" Mı.sır

İzdir. Ermeni vekayiıni d ı •hrı:ız et'iği mcvkı Fra'!Sa hü 
k~kıp lnı,<iltere hü ;fınüııun < • t<.J"atınd;ın ı'ClH n ka _ ı 

. "~usu mütek:ıdtlimanesıyle bı ı • ı. 
l'lııy., aleyhiıııl9 hasıl ol~,, it- Bu m''1' erat .. l!ıd:ı kıl
. Yukarıda işe• ret ettir.;i.-:ıiz ya h• ·'rumcti de Tr:ıblusga.rp ü-
~ Ptornasi t rü·i:tle ta.'k1n1e • r1 1 

... ki nazariy-ı .1ııa ve ılhı • 
~'affakıy<'ti 0 '-"-m,"111 düşman- ":ti etmiş olduğu Mus vva
~nıızarında bile t:ı.kdirbira -, nı IL1!yaya aidiyetine itiraz e-
~ı'r hayretle teıaltld edilmişti ılili! C'flle-; şartiylo İngiltere ve 
!',.:"'' :ırrta r:ıliva7..enenia mu- Fraıı...ı.::.r.ı ı;imali A!rLltru!. ki 
;'<ası emrindeki muvaffakı - m.;Jrtc. ;abatını hsdik etti. Tu -
t ıı, ; n cctd< "i de ııaynm zi. nusun Ooıınanlı mp:ı.rı.t"rluğıı -
r. n:ı irtibatı b.ud bir n zar.yeden 

1 

;Jl:an Hıun•d Yunıuılılarlıı. ılY..\T('t oldu~'11 gi ı Mısırın ve <ti 
'l:~n ve billıasua Bulgıula.- h erde muha.f = tem;ıı e-
Urk ye ı;ı.leylıinde bilittif decek .tede.bire t ' üle ve h-

"llı etme! •nne, aralarında rialımc. in garp sahilinde ıfak 
~ nıcvcud olan mezhep ve bir iskele ol.ı.n Musıı.vvam !:ara-' 

tı.·l'ıt ihtilılf!·~~· h·usn· u" ıs· - ı 
"'' ~ = dan ınüu.ıfaasını temine clJ sıya-

lı. ed rek. ta hal'ine kadar selen ımkil.n yoktu. Fa.kat Trab
\ rı;e mani olmuıılu. Salta - ı ı;arbla Bitıgazi bun~arıı. rıa-
tııuddetince Avusturya ile ~ d>"!ildl. Her ikisı de dcv-

~'lııın Balkanlar üzerindeki k•ı'l d 'i!nıdan doğruya k ndi 
~~tini lehimi?.de lrnllanarak tar J J~ mansup memurlariy
~ ı devlet tarafından da t&- le d re edilir ecza)'l mUtcmnıi-
>.ı bir hareke+ edileın& mc ndendi. Binacr.1leyh bura. -

ı. bi temin etmh,1.i. lardll tcdabiri tahaffııziye itti -
.'ll•- ha~ milmk' un·· du". lşte Sultan Ha ı ,..n Azizi hal'cden v!ikell- ~· 
~!:Utere hükıimeti ta.rafm- mid 1881 senesinden 1908 sene-, 
~"ilzaharete mazhar olduk- f.inc ko.dar yirmi yedi sene bu • ı 

~ 'tO.kkındaki işaalanna ina - ralarını ele geçirmeğe ÇRlışan 
~'l<lişahın İngiltereye emni- İtalya hUkUmetirıin teşebbilsünil 
~alınası üzerine Almanya aldığı tedlı'!'!crle akinı bıralımıl}-

1; . l'Unun Asya menafii - tJr. 
lie olmasından bili8tifad11 

rlnemalara kilçilk ço
Cllk elı·mı'."nı:;ilk 

Yapılan teflişlerde sinema- , 
l&rl\ gilndüı.lcri on iki yaşından 
a,şağı çocuklnnn alınclıb görül- ı 
müı.1oür. Bu h ıstıı alakadar-

1 L1ra tazım gt- en t<-bliğat y~pıl- J 

mıştır. 

sağnağm:ı tutuldular. 

- Kemaliler'.ıı zayıf bir eşkı
ya çet.si olacak! dediler. 

nal bu ki Antep kal'Şl.5ında 

idiler ve iştr. o zaman bu zaman
dır, o gün durduklan yerden 
bir adım ilerieyeıneJiler, dokuz (So.ıu -''fı'./[a 6 s-tıtwı 1 de) 

13;ze bunu haber ve.ren radyo 
v" e.jansl:ır gösteriyor ki Yu
[,:Jslavya, B•1lg:ı.ristan gibi ha
reket etmiyecek; Balkan su! -
bunu ,.e Balkanlılık onurunu 
muhafaza. için oon kruıını akı • 
t.ncıya kadar dövfuıeccktir. 

MURAD ~ERTOGL'l 

ş a r it ı n sahil şehir!&- du. Birbirinden ayn on sefer 
rinde bazı katHf,mlar da vardı. ~amoa, Y ni Gine, Acem 
me•hıızdur. Ve b•miara karşt körfezi, Afrikadaki Alınaıı milı/,-

temlekeleri, Ka.ıneron, Togo -derhal harekete geçmek için g'&- laııd. 
m.ler lazımdır. Hind Okyruıu • Bir de bunlara Türkiyeve 
ırun·1ıın gelen bütün genlllcri harp ilanını ve Süveyş kanalı 
acele toplamalıyız. Kruva:zöricr ·ı --- •ı biirumunu ilave etmek l:lzını .. 
en aşngı 18 nıil ile hareket et - ( "! E N İ S A B A H ) lrl 6 Ü Y Ü K S İ Y A Sİ T E F R IC. A 3 1 Bu vüklcre mı:.'ıabele ed'bil-
n:ı~liılir!cr. Emdenin tahribi -----------------------------------------. mele iİ;in büyük filod·ın üç bi -lıab ı'i alındığındaııberi bu ·e· • 
mıkr uç, yahud da dört !ny- tahı.rın talim ve terbiyelerini [--Yazan: ttl Kıs ,,-eım;,; ve Rusyayı b:--Jl- ~~1!~~k 1err:~;~~;o~~~ ~~ 
mettar :;:ün kayb~tmi:;Vler. cliç'r.;, t~nıanılıyacaktı. andan yu<ılannştı. l~ı:zya ıle fı'lo h•rbın' "'•aınd·ı milkemmel 

j! ' d • Okya biz miıttcfiltlerı arasında hrç ~ c·...,, 
İkiuci teşrinin ikinci ve üçün- --· _,a_._._a_r __ a_. ____ - '\ :ıı ~ '"• rJ'.ır İ il bir mııv. ;.al:ı.ya. ve. lıizim tara· bir halde idi. ı-'akal mütemadi 

lı bafta.ıınd:ı Sviftsuı· haıp ;ı;e- r.usları.l v. v 1 y!l il fııııızdun Oll.'\ lııç Lır yrudıma faali~et yili:llnc<ea b .ı.ıkct \·e 
1 t d ·ı l'' f' ı'nıl.,'n ~ot.·tu. faa!iyct a1 ~ü. ic..!~i l:U\'\-··-,tlerin" lı. ... ı:;i 1 e ytı.:tarı n zıu:re< ı .. ~n t - " o7 

!'" tı·ı·ıa· ve Fransız Requin, Rus l;;ımdi bir müJtlct Türk ;.ıti- -- 4 6 Bu lı g !nl"r . Ru rya lıir :ı.zalm!'. v~rdı. Diğer tarnfl..'\n 
~ ti · "'·r- '- 0 1ını · 'ı. "' ' .~-· u talıtelbalıir tel -'ı'rlı' co<ldi bir AsJwlJ harp gemileri Mısırın ve nı "' """ · ..,. 
m~d;ı.fnası m'.ll:'laıliyle Süvcvş · Alman tahakk:iınü giin °l:ç- ve bir cı!nııaza gin1iği bir sı • Ç • • Uy ar malliyet almış ve zihinlerimız-
kanalına girdiler. ilk Türk hü- tikçe !<U\''Vetlenivor, b'r tnr'lf· rada biz büyük nskcrı kıt.ı.lar ~ ----- de müba ih cru:mP •e b' lan-
cumlar\ b1r yokla:tna ve tecrübe t~n hal1'!.11 felaketi, diğ..:ı· ta - toplan1~k inıkfuunı bıtln1uş • ~-imal.Je ' ,,,,, z tl. ~·ı.::i buzlar mıPtı. Şirrın.~ lima.nl•ınndal.i fi -

Kı•·'· raf'Laıı asl;erl te',lkilat 'l'ürki • tuk lutmnı;tu. "'b:ıan'•'r Baltık d&- lolarımızı nıuhafru::ı cdcbi'm -k 
m~'ı:,Y tınde idiler. """u·ımız ·· · ı k · ni7ine lıiı.kim ner ve Çanaltl:a- · · · • li t·"b. ı ı td k ••c .,...miler!nıiz ı:a 1..-.onıda za- yede bfrbirine mm·azı o 3ra Avustralyalı L•bu l r Mısır ıc;ın cıa< ""' ır ~r a .yo J • 
• ,,, ,,....... il li d G 'be \ B l "il · · · · ı k ' ı leyi de Türkler kapıyorlardı. K • y:ıf bu· ;::ayr •t sarfe,ti!;tcn sıın- cı· yor u. '' " ·c re3 a - ço eru:ıın ıvıcac: ı uın;·;nrn :ı d d or U ; ır ( -V :' 
ra venı takviye kıtalan tq;la- \,n tonlarının atcı;i ~!l•n•h Js- yor".lm•k bilmez b;r gııyretle Uusy:t tarnfınclan b;r im a 

nl'.k. ı"-"'•.·e sahran. ın ş:ııkıaa 'anbuld:ı aynlıkl:u·, .,,ılntıel.r ve ~al:~trk n. kıınnınJ~n ;ıolbrook işareti, bir feryat 15.zımdı ki, Bu't'Jar•n arka ·ıntlı bir Je 
1 d E • l ona <'"U ven;.:n. Fı:.lmt bu sesi Al fil H. Jpl k. ı kıt.ık yrr.eşıyor u. o;,,:ız lrın <'esur tahtt·ILahiri. 'le Çaııakka- ~· mıı.n u ı u.. ı · J: ·ı 

t;e.Bu'u:~."rn.ada büy'Lik bır' geını' dıı;ınd'l .t. ııgiliz filosu sessiz. '. sc- k i~iııo chl:ı.rak l·iı 'flit k nakli- duvmnd:k; 01' S"" <'lkmad:ı. bu filo ı:ı; 11 n"U;.l bir tazyik 
-·- bek! kte di il zar•; 1nki vaz!'\ e r.--Oyle bir it d b ı J • bil lrn. .ıe i Anıstrul\ '.l. \'e Yeni z1,_ da:ıız nohet eme ı . ye ve;:: iııi bat• ıyor, bunlar - J a ın a u. 'n u1umuzıı yor-

landa •·o]c,rdıı',~:·rn (yani A. N. Yun:ınıstan, T1iiyıik Brita·ı - du.n çok uz:ı.!cta, t:ı. Portsmut :;öz ':ez lınn~k fa.i~~dcn hili de- ılu. Hiç şüphesi"- iti n;:ıai bir l:a-
• n "' . t' k d l l . ğilai: EV\·<,'•i Fran.sadıı.ki kıla- rar ile tehlı'!(C"e at·'-l1''a ha z. A. C.) !eri Pa.;iıik ve Hind yanın v:ı.zıye ı ar§Jsm a sar- limanınıuı;Ja tersane :ııu ~en , u.o", -
Okvaıııısunu takip ederek mu- sılnıı~. kral Kostantin ve V&- gece, giınd:iz Klürı Elizabet zırh lann ve teçhizatın mkli inkıta- :!ırdı. Uzun kış gcceleriı• '", rı'm 
tat isti.ı<amettıı Lıı;l;ı'<>rdu. Mar nizelos arasındaki kavgalardan lmuzııı 3.." ı,ı, top'uın1 ve kıı - sL~ b:r ;,ur~tte devam ediyordu. ıekette hiq bir ni7a.,.· ordu bıı-
0 n:afılı ihtiyaç hasıl olunca bu bezmi;;.' ağustos ayıııda verdi- lelerini Y•'rl~şL rnıcje uğı·aşı _ \" e lıu ordu ı(,';n hayati bir za- bnmayışı, kıta orduları t : ', ı-

. iii biiyük kı.rardan çok uzakla- y"rdu. Biitüıı tıt~'ar gayri su_ nırctti; onda &lc:ik:ı sahilin- !erinin kifayetsizliği, Kiçııcr or-
kafıle~erın Kap. yolıındc.n !'L'<l- ~a dÜ$mil'itÜ. Sırbi.ıt·n, A-.,1s- uri, alayişı:iT. \e bağmz itli. Bir deJ<i lıa..,,,kat, Maıı~ limnnlanııa dularııun heniiz ıco;e:<kfö et -
mdcrı. (şıı;yet Suveyş kaJ?anır - tuna ordular.na karşı kahra - çok muaınnular kinde mesela diis..'ll 3 nın solw'uşu ve 0 ta • mekte C\lm:ısı IngU .. erenin izti
sa) ıçın Llı.:ımgelen tedbırler de m:ıİıC'.\ dövüııüyor, Bulg ris _ bir ta• esiıı'n ı,özülii;,ü, 1ı:,dise- nhten çok zornan dal-a devam ı; 61 korkusunu yenklen canlan
e.!ınmıştı. tan ve Jıoın.'lnya maziyi un rak kre büsbütiin başka bir man- eden 1pr - her mu!ı'1l'e!.:ıeı?i,ıin dırdı. Biz bu korkuyu defetm&-
Bwıunla beraber Avustralya birl::irini ynn gö::le gözetliyor - zara v.crebilirdi. tevlid ettiği buhran. ğe çalı~ıyorduk; fakat bir s'irli 

ve Yeni Zdandalıiarı, lbuki ve krdı. :l.Iı.sırda Avul!tr:ı.lya ve 0 z:ımana kad!ı.r hiç bir u _ Bunlardan sonra ikinci de - ıhtıyal tedbirleri ıLlmaktan ken-
Hampı.:lıin gemileri Avnınııya Yeni Zelandalı kıtaların talim muınl o!5n yoktu. Ve hiç bir !;a- recede mWıim hadisel<'<': Düş- diz:Jizı alamıyorduk. 
im.dar "etirecelderdi ve yolla - ve lcrbiy~i her hafta artıyor- nır itlflaz edi!mcıni,ti. ı. akat n:an kruvıız'irlcri henüz hayat. Bu devre korkunç bir devre 
nnı dcği~tirmeğe lüzum gör - du. yeni fikir! r doğdu, yeni im - ta idi ve bir hııyli d!i.'jIIlan tica- oltiu, Amiralliğin mcsuliyetleü 
mem• lerdl. Dünyanın en uzak kısımların- kanlar goründü, yeni kuvvet - ret gemisi dış denizlerde ser • ni t1.lcdit edeceği, daha mii!ıim 

İkinci tşerinin sonuna doğru dan gemiler ve aske:-ler, ilimdi-.. !er t<lplandı ve bunlarla bir!ik- best bulunuyordu. Bunlardan ve daha hayati müdafaalar ıı ~ -
h. 1:ı· f" · · ~-.h't her bıri namütenahi noktalan fiil bazı "' bu kafile ka."lala !tirdi. Tilrk • ye k:ıdar ıç ır a.'llllın .,...u te son derece geniş mahiyette nına, omuzun mıu,:m 

!erin Mısın istila tehlikdcri dır oırn .. dı[rı bir akıbeti, bir vakıayı bir felaket ka::şımızda belirdi. "" mıntakala.n tehdid ediyor - vazifelerini bir milddet terke 
''am ediyordu. Ve emin, kuvvet- tamamlamak üzenı yaklaşıyor Rusya, koca silindir, musta- !ardı. Bir kere denize açildılar mecbur olacağı fikrine kani ol-
li askerlere ilıtivacımız çoktu. ve Akdenizde toplanıyordu. rip Fran " ıın V<' yıkılmış Bel - mı, buniara karşı nakliyat yol- duğumuz anlar oldu. Fakat bu 
Harbiye nazırı Lord Kiçner, Almanlar, Okyanuslard:uı cikuuıı bP _;jr lımirli olan Rus- !arımızı korumak ve onları ara- fikri derhal terketük. Şimdi şu
h.i.disclerin bu meşıım cercya - kovıılmıı:ıtu ve filolarımız ser- ya can çcki~iyorci '· Ordııl:ın mıı.k için kendilerinden beş, vıv nu beyan edebiliriz ki o aylar 
nı karşısında (kanala kadar g&- bestti. Anzülınn Mısıra mu- Hinderburgla Ludcndorfla ka- hut on defa fazla kuvvete ihti- esnasında da bize tevcih edi -
len ve Avnıpaya geçerek olan) vasala~ ~ürkiveniıı kalbine~!!- pışınakta idiler. Bu cesur ceph&- ya~ h2.9il oluvordu. len taleplerin hepsine cevap 
bu Avustralyalı ve Yeni Zelan- cum içın ıeabeden ordunun nu- nin arkasında kabineler ve mee>- Hind, Kanada, Avustralya - verdik, bütün denizleri muhafa 
dalı askerleri Süvevşe çıkarttı. ve-ini teşkil ediyordu. li;ıler müthiş bir zaaf, kifayet - nın büyUk kafileleri, hemen bil- za ettik, bütün ııeferlcri hima.
Bu suretle hem kanah müdar Garp cephesinde, kış siper - sizlik ve teşki!ı\tsızlık as8.rı gös- tün dilnya kıtalarında ordulann ye ettik, bütün kafilelere re a • 
faa ettirecek, hem de bu la • !eri içinde her şeyin donduğu ti!riyorlardı. tecemmUil teşkilatlandınlıyor - kat etlik, (Arkası tıar J 

. ·-·"'· .......... ~- ' .. 



Mok.ı., ı:ı,zlen uwınJe '"P 
dl.'11~ orılu. M:.ıiıcir ag ..ın, 
Wı t.ıri ıU p

0 

bui bu-akıyordu. Mo&. ı;özür..!ln ôniınc Y"ôrü1' 
ö ·le güreş Lıc:ıl"bclcıi ruılı:. • Alı)ı ı tın! '""" Llu, l:u 
yorla.rdı J;ı, h i bher c:ırJı •~- A.. , ·''- ye • yctnnş 
rilı ·c:.ı. 01<ka ı<lı. öyle o ıuı;.,, hal c r c 

A..,"alar, ve pehlivanlar y.:ıi ı.ta.l....-n: .ı, ne Kara lbo \'t"' • 

giı :ıl 'en balıscdi,orlardı. o .. ~ ıneyu.ı.ru:,Lın çikaam" ' "!a• 
ıı;lhası~ı, Ad lı ile Koca Yust:- dı. 
hın giireşleriııclen ca.ı?.!.i ıu;. ye-! Molbmıı, güzfi .. "'Ün ···'!le g<.'

lcr ıın!.atıyor"a.rdı. 1 tirdilı:.erı bher pehlivan değUic. 
H yar ıı ar<hıı brrisi de r.U.)"!ı ~ &ıılar da blrer ba~ 1 

l:<ıc Yusuııı Guylc tarif elli- pelJ vaı. ıdiler. Okkanın güre< te 
,c>rd ; 1 Y ''"l Y\>KUl. lJutt.~ sı.ra:;.:n. ._, . re, 

- Abe bu l=n OC" en p<>h· okka hır i"': liv-arun ham J ~ 1 

1'vıı.D. be! En çok :tavı 0 n yen 1 kk l'ehliv:ııı, ol..1ı331yle d ;ıl, ı 
kolland:;· be. (".ö nez =· ne kafasıylt: giire.,= kın:= ol -
):ad r uzunu.ır koll=.rı b;:! Te- C:..lıt.ı.n sonr<', c;Uca ne_·c yarar

he~·! .. Elkri iliz 1 ~ 'rınc..-:ı 
e~nTida;. r be! Çık .. 1~a.ma.zlar 

::mdild pelı.1.v:ı.nLır onu orta -
t\.ııu be!" 

D·~·cr bır aı;7, ccv:ıp ~riyor-ı 
du: 

- A1alı H ;·ı;, ç1J:oıraınadı 

yd:ı.ııdan be! Adalı da, peh
livandır be! Yüz otuz okkalık 

fô «l ıyle Koca Yuırufa yil:ı 

e ıııeyd n ~ dc.r getır • 
işti!. Nrı vakit Atla.lıyı mey -

d ndan çıkardı be! •. ~=aıı 
da !. 

Dol'.'nı eöy!Uyordu.. Koca 

' 

Yu;ru!J Ada lınııı bir çok giireş
lm v . Faltat, daha. btrb _ I 
ım:nt mey<l.ı.ııdan Çika!"alllıım~ 

lardı. 

i : Çobk Molloom en ııiya.

~'U"ttığı hiliılye bu
n onun ııklı fikri 

dı? 

Molla. büt!lı bu dil:rJmiukle • 
rlni krndi glir ,!a".nd>?, Ia:nd: 
nci ele den _ ı miydi'. K,ıı 
d "l :ı btiyilk ortıld:ı, küı; ık or-

1 
tılda, ruhayct b~şaltını.!a tuttu 
gu pehl:v:ınl::.r keı:ıdisind<n iki 
mısli okkada oldtıkla.rı h2.lde 
neden kendisi nnva.ffak olmu<') -
tu "! Nt'd~ bu okkalı pdillvan -
l:ır o!Iayı ort:udaıı çıkar:ım.ı. -
mışlardı. 

M l!a, elleriyle, gövdedyle, 
katamyle yüz, yüz beı;, y'iiz on 
okk pe1'ı livııııhrla. k ı kar-
111!1'll gl!ldiğ:!. ha c onlann ıri f.'ÖV 
dclc.rl, Mollan·~ · ~e pen~t
len ı~.ınde çocuk ağııt - gibi kal 
mışU. 

B ııe~-::ııe ~. ve peh
l!'vanfann :ı.ı:ılat:ıltlan Mollanın 

bir kulnğtnd:ın :riyor, bır lmJa.1 
f'ınJaıı çıkıyor .._ 

Aj!ıı.lıır, ve pchlinıılar o k:ı. -
dar çc. •· konu;::n::ı;ılardı iti, oıta
do ktJIJtı:ı;?!lıyıı.n ve hatta, hal ve 

ve et, ':lriyle .n Jı =:re lı, et-

yo. 

. ., : 

mıyeıı tek bır !dşı lızJmıştı, o da 
)Jo ıdi. 

tı'ı!lyar ıı. !a.rd:m b!r~I ta -
lırnmıti 1 e<lcmcdı. Çobk Mollaya 
d3 rclo: 

- Molla, s.cn hiç konu.şu;. 

=ın be? A!x-, d ·z uıisiıl n."-1 
sin Le'. 1 

Dcy ece, } lh, ne::::Ketle, m:ıh 
cubıy w.! c ; p ' rdi. 

- Ne _rüyliy_.yira ağ31Il? 
-- A be, gorınez mi<•n hepi -

~ :z l 11 • ~ .:ı ara.bası lılf ettil: 
00 ? .• r;eıı <.lu "yl be kız; il be •• ı 

- ..... . 
- T hy! .. 1n an si.iy!edill t• 

' c;ılır be'.. 

- Sü~ le sen Je, Çakırla u ıl 
old [ ·r ·in lıe ?. 1 

Ki.ı.nt cıyı, Çu.g .~yl, He.,. 
va.cıyı ı1 y nelin b<:'? •• 

- ..... . 
-- A b< C:. ha ınısar:ıın b;ı ? .• 

Süy .e ~ •:uı bt> • •• 

.ol 1 a. önlınP ~ glli:lcı:ini 

kP-ın:ıli mahcubiyetle a.t.:ının goo 
lcruıe çt;n"Y~tlcdiktcn sonra, ş l I 
manidar si.izl n ı.öylcdi: 

- Ağıını, • vud o"lu na:ııl 
pelı .. ~~-. UVllut.U ,. 

- - Telıcy! .. Bu htptcn p-hll·J 
var. ı be! .. A be, öyk u.st::ı 1 J::. 
livan gelmemiştir 1ıc ! .. ı 

Diye cevap verince, Molla: 1 

- Kae okkal k pchli11an . 1 
Diye ınnı.'d::.ndı. .. Ağa, z 'ki 

bir ııdamdL.. Cföı g5rmü.şl~'kn· ı 
ili. Derhal Mollamn ne de ek ;e. 
tcdiğini keşfetti. Eliyle kınab. 

ve çenbcr ı:ıkıılııu s1vaal.ıdıku:ın 

r.oııra: 1 
- A bo Moi~:ı. he{;l.eu E~ • ..-ılıı 

kada.rdı. 

- A e abt"l'tlil:, bııtra! &enlll I 
gibi scsııizrli be!. 

- ..... 
.,..,_' ' Sükl"" ıil ı·· - ~ ... · um, p ' Jl1l \ 

de ile!.. 'l'clıey!" Sesı giLl ""! 
be!. 

. . . • 'ı' 
(Ari=• ıxır) 

SABA. 
__...... ·-

SA AHTAN 
~AB HA 

DALDAN DALA: 

i t al. ca, bir I 
i ftr şlma ve hamlesiı 

( Bq tm-ı./ı 1 i~ci et ) 1 
Bu ~ hır, lngıl •rcdelti be.ili 

lıa\ZL sanayi §Chlrl ::ind.oı bin
Cir. Evvelki ay, ıe• • < bır tay- o 
yare hücıuıuuıa ui;rm, yakıl - - Çok <iurgun::;un. 
ru, yıkılJı. - !Tu..tyun. 

O ~ebriıı nasıl lıa -rp olduğ"u- - Doktc. olacakınn. Kendini 
nu, .A.lm~ haber v rmt><t:!l teda 'den ac;z dcği.!Ein yıı .. 

- Faht benim iktıı.larun lın
' e belkl onlaıı.n habei, olın:ıdl;) rlcinde blr lı:;st:ıl.ık. 
bir r..m da lııgff 1 bi..'tün -- Ne ı;c~it l.:ı.st::.rı mı.1 bet .• 
ı..Uı:ıy:ı.,.:ı haber r.rd:!cr. Har1- - Kalb.. ı 
be r ' ·ir.i ı ·ndi gnzete!E!ri - - Ha §ll ~'L'D.i ~ bıatalık-
ı;e Jro~·du.. r lard.ın. 

ltı ydmber~ .l:n~il = - Öyle değil, ~ok esaslı. 
- Demek ! r.gm c..0 erl e ka 

a:ılı:ı bir çok ııel.irlm, b:ı.5ta dar sırayct etmiş. 
LonJra ıılaı-.....c ş1ddet!i ful ·ııa- - Hatta bütün bcnliğ;ınc. 
tıı ugrruiılar. He. bundıın son - - E. .. P..irııde- lrukınd n soıı.- 1 

ra, yaz g~ldi, r.cler ol!lcağını ra bu L:~' '.r uvvetli aıık. Doı;~ 
All:ıh bilir. rıınu ı;asılacak ~~y. Hem ii'!lelik 

'""·'·-t 1,...,.,,. .ı evli~in de .. «'""" ~ .. ....:.. • - Roı:n::.nla.rd:ı okumuyor-
yn.n:ııa, yıl · kiliU"ı, mUFU11. Fla ~.:::UI ve ter.:iz ?.Şk 
cadde.er • c , J. 1 !"1 d~r- !ar kırk ya;; da dı:yı.ılm k -
h, l rcnııı• ı-, t :liyor, • .çıyor larmın. 
~<.. ne iimme !:ıi:mı::tı, · U?- - Ne diyı::;:im; Allah tez :za-

manda ~il'" ru vcrr:ıin .• 
ye ıığrntıycrlar, ne de harabe _ Ben "" den teımruıı dııı,'il, 
hn!! .ek bir mıuız:ır:ı hır:ıkıyor- 1"1rdıro i. <iyorun:. 
Jar. - EJer e:!iı:l~:m g '· 

Pı:J:at Cov ıd:r'}Uin imarı - Gelir zıım:ıedcriın. Ben ı:n 
Jmlö.."llld:ıki h:ımle Iıııpsiııden i:ımi dillere !CStlln l>.umk:ıpı gü· 
lı:::ilimrlU". İn,,...;Jizlarin yı>.ı;ıctlık zeli Atin:ı.yı seviyorum. N~ du 

olsn sc:ı bir ,eı:ıtJi s:ı.yıhrsııı. 
ıı·nclcrini gtist.::rir. Ne h.crp E ,.... - ~ ...... 
ü;,n.?c, iki gün sonra. e ofu.ca - - Ol r. eli.cı-l :ı lrl; ::.~ ~c.y 
pnı bllmiyecck bir variyette ol- !!Clı:ıe= nı"? 
c.ııltlnrmı, ne :ı.yni y rln tir k::ı.g - Nn wl ' ? 

- Ar ad" ı k k:ı.bilinJcn bk l!C"!! r!c ayni h;;etmılara nmru:ı 

k:ı.hp k:ı.l:İnyaca.;;mr lıcsabe. eey .. !ş IJl•lr:ıdıışlı;;a dayımJı iı;c 
lı:atn:ay::ırıılt inuır ediy<;rlar. kolay .. 

Seııcl=ıe evvel tstanllnlıı:a - lfıy ellili öpeyim. 
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eda a a tve 
a a u o r .. 

r"'-.. --·--------, - "'ahı kabul ediyor.ıııı- -
V fıZA N: 1 ker 1ı;. tI'ı, belayı aıdıJ;. 

Reşaf 1 LERI ec -;e~~ ~l<!Fd d. ' 
.._ ___ _,,...,, .... ___ ,,_ Aıı..:ı:ı... -

- Yoksa, ni;;a.nlllllZ fıJiıl 
- Ne mil!!:ıs:ılıet.. B kendi ı 

diın1c ameliyat yupııctj;ınl. B:ı - l 
yıldık•nıı ~onra lmıan bir 11cy 
Ciuymaz. 

- '.i\ ';'ekkilr ed'i:ric:ı bay ! kr 
tıır. 

- • eye t.eşcltkür y :ı •. 
B<>n 'ict:=u lıı·· adam değı • 
lirn.. 

* .fuh ın ve merhametli 
üstJıd.. fevzuu " olun mes -
lekt;;.;şnız b':- doktorun ı;er-ef ve 
nam ı.ııu<lur. Elimde lm:ı:&ya uğ
l'IY'.ll! bir kız, pardon bir kadın 
(kılrt;oJ) ruiliceırinıfa fz:ı:la k• 1 
a:ıyi. ett;i~d d< la~'! şimd.i çok 
tilikeli bır haldCdlr. Takdirf 
:.rntl:ıı i>. ım """jyetinı ondan da 
1ıcl"tıı • Şimd; ııııhibi bulll!ldu -
ğur. 17. ı=t:ıruı:ıcuıu yiilı::;ek lıi-

' >e ve ~ ?fku · iltfı:a ediy0-
ruıı:ı. 

- D&!..-tor bey f:W.ı; tılan-
m~ .}'·ruz. Tarife ii.cre · • · , mu -
lfıı:ıdıır. Te:ıviya tmey1 siz k:ı.
l;al ettikten sonra, her nr, o!ur
~.ıı. !ıı tal:ıü bir lmlp uyduru
ruz. l • fun y:ı fen bıı· ba:;>!l ilu- ı 
l ~tiı-. Yeter !;i ·,.on b lir.ıı 
j!iindellgi vere'eğiııim ~uı-ııctl ~ 
t:ıhrirl !:ırak. taıı..ıht.d ediniz. 

idi' 
- Hıty".r. 
- o hal ? 
- Daııa blr mcı:ııliyet 

r diye koı:k:ııyorııır.. . ~ 
- Kor:l:ra 1ıcrşey r ~• 

Yalnız b un ü tinı 
sizin i:=ı.fın=. kalmıştır. ., 

- e d r ol sa Jta,lı~ 
zırun. ÇUnJ..l.i ortada be!I! fi. 
=ın ve hem de dolrt rıuıı ıl 
i ğjnin ref ve namıı 
dır. 

- O hal le mc:;ele ıcallfı>::ill 
!ır. S•ıy:ı sıtbuna dok ~ .. ..ııl' 
hazır! dığım Vl' at raporu..-
yunın, okuyun.. ~ 

"Band:ı.a3 giln evvel lı ~ 
m:=<.J getirilen Atinı1 iSll1 ;;ıı 
l..:ıkire b'c kız hu akş:ıııı~ 
on sekizde vefat etml~~ 
ı;ebcbi senelerden beri ~ 
1 · ve mil~ üremi lı..- ıi f 
drr. Öl"'m \111J;:."ası ve selıC~ 
nlın 1-:.. fımd.ı.n; hem ~ # 
da; imzalan bulurum ıni~ 
müş:ılı.it dol torlar 
bu kik tcsbit edilmiı; 1' 
vefat rapnn.ı tasdik · 

Tmza: St:rtabib ... 

lnı,-ın için ltab•ıl eeilmiı; bil• p!fuı; - Dl l' acele etm<'. Aklının,_,_. 
>:tr. 'Bu plô.:ıın lı!lci y Itır.ela gelen çar•yi söyledi;!U::ı zocm:uı 

kar=a kaı-armc:ı bıı.:n i gö
l<orkaıım ö[-cce•· yer bulan:..'Va
cak= .. 

rfildii. Harp ba.~ :n &:in evvel _ Aman ~.abuk ı;ıQyle ... Yaııı-
q .;ycc l .z ahn hu b mle, ~rp- ycruıı:ı. 
ten ııonra, ı:.an!cia ağırlaştı; fa- - Atinn. her ne kadar gür.el· 
ı at du.-ırmdı. Anc:ı.k :>ağdan sol- likten yano. Karun !tadar zen -
c u J..>:ı::: it!r:ızlar: giııoo de nilc cihctintl.n de o nis 

bl'ttt> f•Hr .. Se" <'ll!ıııtığı.n Pr.
- Sl1'aSI mı? Hde l!U badi- lamutltı ~:tahllllcnin ııcrtnl•ih\

reyi atlatJ ak ta öyle yapeak ne 13 yk... '!4,~!En kı::ı diyo 
c.!mıız mı? Hde şö.reye, asfalta Atinoyı iltimas ettiriıı iı eri; e 

1. . ...... .,~ , de'-- . hasta b:ü= olar:ı.k al 'T.. ı 
DC n= v .... • ~ueier ""rı, a-1 , _ _, __ ._, bu !tara. ,_.... - Som·a .. 
r.r.a. ...... ucr. yo ....uam• - B~nrleıı :ı.rl:ııd.,...lık bu L .. -
n-.ül ettik. Bir k:u: ıır e da.ha. dar. Sonı~ 2ı senin bileceğiz:; iş., 
b~a!z. - Hay g ""zilııii ~f P-;IİJl'.? nıhtı- 'ı 
Gibi scz?cr ıı;~tli. Y:ın!ış ve nu &eVeyim, vicdaı:ın" J·:ıyrıı.n 1 sr.kat mliliUuı%:ıl:ı.r. olayım. Sen ark:ı.daş hatttı kru:· 
P.arp yanı beşmuzdıt, fakat deş d ,;.il, imrhiu::ıa ~tıı:eıı bir 

~~~~~~~~s:-~~~~~~~ 

Enver aşa ın şe:r .... fine yapll~ 
ha ·p - vi bir manzara - 8 

Türk zabitinin şeha eti 
Alt :le· lı 

Hi ar.ı:d::ı. de m • 
ti?":lk ı.:tmc Is~ 

Tahir bey ı,ur:ı ınfıni" o!dı • 
- Siz buı; '. blı:i 1ID<; -

ı::imsı;: ıili:. B rbe ıı irllkin.L doğ 
ru olamaz. 13.zi uz:n ktp]!t seyre .. 1 

dcrsini2.,, <!edi. 

hulmalz 

J;lzim içim!z<!c de'.""ldi • Kaldl Hızı=ıı Hı.ar.* 1 
1.i her yum ıı.t., içinde ollın _ ~ıı.ılr.1:ı:::el Atın:ı.... N0bet 
IT! m: • wt bile dün )~JoJıınları gec~l r~in hep ayui gün• tc - 1 

bı.ıgjiu yaptınn ıctım çekinmiycr sadüf etmesi sana bir teylcr an-, 
Tiı böyle bi: ' · m • - ı"" ":· lu.tmıvor mu? 
ıu ı;c.::t lbr t a! namız li- - Ne gilıi bay d..:ıkto ·. 

;,; 2<;:ır ka'-ııl 1. Ve anlar 
lap birden tektıu- sad.1Jarı yl~ 
d · ;m :ıa s· !et ettikleri .ak'
kıı.a:ı yüksek<;<: bır tepey çıka

rak elimde d- bün h • y

Geçen hafta. ayni başhl; aUır.-ı 
da. 4'1" etıniJ laA b ya;zmı
da inlıuıcüy · eş talmnır..ı:ı I 

:n- ort A n up yı • tin bil-
1 i> ede mı gureş ta.kımmuzla 

bır ya te
an-

hınnyord>ı. 

- Yar ' ·m, ııcn, oll lru
hr u mah~..ıp etml'! .• Enıc!Jen:ıe 
~tir ... 

Molla, iri l'liV-

dc ~rlnden, okka!:ınndan, •ev 
gibi Rda•• lcrı n bahwdilıfikçc 
iğrec..ıdi. Onu. ı r, peh -
livan!!.lt ne o a, ad:ı ne 
de dtıV ol tı_ Ontın ~ ntı- t 
da pchUvaııhlt, ?.Ck:l r:reh::rct, 
ıızt&!.ık, o.kıl \ • Molla, g&:Uı.Jn <ınilne KaWı-

nili Arnı..'7111 ~~llllU get• .• 
yordu. Bu ıu al ,,,._ 
J:n ıdi. öyle old '!l 1ıaı=,. bu peh 
lıvanı ne Kazıkçı klr, o Ka
vasoğlu kOQ lbralıım ve uc de 
•iğ er pehli vaı 1 ~ Dda.ı c;ı-

Şehir Tiyafr 
Tc "ileri 

,.e·l)Cb:ı:ıınıt:ı D=a ~ mnda 
AXAŞAM. t • ia ..... 

U.EŞALEL & 

il o ti 

* 
t :030 

nı\J AR 
HAFTA. 

e zuu balısctm ·;;tim. 1 

y:ızımcb. da milli g e k:.d-
y ihr eski gU-

reş lerımız. hemayar h. 
i'.cııco bir tek .oreı,ç.i b ı ., ' • 

yliycccğı . 1 
u..ı;~ı .. cu İ.6a tin: saJc. 

c:e ..nıa ,., ~ ~ "3.tie i· tifr~ı~ 
ed~ ~ .. ~ deruhte cttiıli 
•"a.ı:i!cyl tali dcruede bir iş aı.l-

1: karbr vAsi dü:JiL ~ 
ll bir ı:: ur(:Ş orgıtntz:l..";'Olltffi.1 
~ oıama;r. mıula aram:ı.k 
li\Dm g-:1ır zan:undayım. 
Bı=, Tilrklye milh ~ ta

kımına elcnı:uı ııec,ınck o kactm-J 
l.:ty bır i1} <!..:ğıldir. Bu takım

da ıııcv ki ıı.Iac:ı.; her r erJ cıı m
lekctiı:ı e"I hlcra köylerinden 
en eııls ,.,ıayctkrine k:ıdar ya-

1 pı aralı C!ddı hır Utıamada 
ao ra top güreşı;flcr ara
smda tertip cdılea>k bir elimi
nasyatı ancak buııu temin e<l ... 
bılirim ki b un bugunkU vazi
yc'..ile g-i&l"eŞ federasyonu tanı· 
fınôaıı baş:ın!:ıruw maddeten 
· ı yol."t.U" CCV&bı vcrllecc
ğmi bili}'Gruz. Onun için hemf".1 

lt<Lyd • ; Bundan tak-
ribeı üı; dort yıl evvcl lıUku
lllCthııl:i:ı de büyillı. ya.rdınııle 
k6:y ~ kar;'nlar T vilfi.yeı.w 

ın IWltilı:ı o!: bilecek kadar 
wk!i bir t.araı::aadan sonra top
la::mııı olan gezıı; pclılivanlar 
araııında ımıomt bir serbezt 
~ turnır..ası yapılmm ve 
tunıvvad:ı haltikaten cı:vherli 
v ha.nk.ıl5 evaafa. =lik 
ı;<'tlçı,,..,, f rdilınişti. Fa: 
kat bu kadiı.r b yhk ("'1 klerle 

r iş otıuı hu ÇO<"UYI ayalı:-
hn.~ıu lrıı. 0 • glrillklı-ri hald 
da p gitmi!i 

1 :e ı;i'lreıı t kil· mıztn bu 
D a ıh J:ı;.;;f.''.I: ~ olduk· 
t başlm a •n illi t. kım-ı 
l::ı' yü 1 d:ı.1 

biror bil'c.· eJtı<len kıı.ı;ıra.c k - l: e:rti ben ictiyorum ki 
kad:ı.r da. ıcr.ı:ill i göze ~arp- 2

' • bu bıı;\Jn;;a, r;eçen yal ~e-
rua.l t:ı.ıır; DunUn en canlt mi- et SAFA rimiz = m, senin ya.'lln k::ı -
sali · k dWıulrn daim:ı. r~T'- dor yıı.ni. 1.S ııaat alaun; batta 

be bitıncill:. dunan aldığımız giırc. imiz M r j: • tipi taıılla va ÇO• :_ Nrocrı.? 
ı<inli edin prof~' oncl ol-
ma! ıı!ır. rap ar y ı - Ben ... Seni ... Seviyo1 

~'°n s ne!~ zarfında mc..."'llc· Bir müddet C'l'\'el, Ticaret O- - Bcı-i G viyorsunuz. i\.m:ı 
le _ .iti zivaret E'tm;a olan l'n·'~· nıısıl o' '"· &i~ adlı b:ı• tlo'::tor; • -. ..,, c!:ı..:nda ynpılan lıir toııb,..hdıı b · · · il ._. bur Zit.i k.> l.iir g1ln kendi:;i'c en. !Ml ı.ra.u.on1'ısı:ı: c:ıı• •·u· 
bı;;;ıiııkü Türk güreşi lı.:ıklrıı Ja l:ıı.Ik tipi fanila ve ı;orııp iıroll::ıe ıru:... 
g.>ruşüri« ı bana ı:ynen şu söz- karnr vuilmtiti.. As-,,-:ui ucuz - 1 - Ne v. var .. Her rey - -
!eri stiyl mi ti: 1 lukta "<"e azr..ııü y- • klı1hkta o tiltlid:.r. ç;eı.;ıcn tara.Ca. uz:ır. 

- A...mn !"erim Kıuıo!i. ııi:::J Jııc:ı.k olan hu iuLJl< tipı çorap ve * 
d gilrcşçi var fakat güreş o!' - famla ıı" ıcr;. h=b orak -llad:lın Atiıw. ... &om bngiiıı 
g:ı.nı yıınu yol:. E ıgiln Mcı·- (;ğleden ııoora iyi b;r muayeııe 

Ticıırct Vel«letine zö;ı nri! - ed •· 
sın: Ahmet gıbi bir elem' u ecc~ıın. 
mali': oldu,;: unuz r.aidc bu çocı.ı-, ~i..,ıir. - Neden' 
ğu iU.i ınu:daıı k a-

1 
~ - - H~1 "J bir b::.şlmiıl, var .. 

cak "' b !irmJJn hatırı ıçin tercin ettileı: ~ de lmri~ bir f:ıi- Yom d_ : tıırtiplf'ri ı, llun-
P.."<>f t • ::ı göz yu- kiycl: ekle cdcmcülcr. Heı· iki mayıp ge-.be n-.i kddm? 
macak kadar i; lil;~y~ı:ı·::. I devred.:ı de tek ti.i.: k.a. .ııı gol - Evet .. 
H.:tl ulı:i .a U::itı edip takı-- fıı:sat! nd::.n ı;oor.ı. oyı.:..u O - O - V~y k.'"lhoo. Dem.' &k.!ııı • 
da alık yor. ' !ınız tal{dirdel beraberlilde bitti. ca.. 
} · ~adam bul:ı.rıw: lkiııcı maç lstildf.l T ·İ""°" :ı.e - Ne y:.ıp yun doktı:a·; b<-..ıı 
sı::u. ti t San'ııt okulu arasında. y:ıptldı. de ~ızi sı:;viyorum. Ç.,.:Uk ;gi-
CLreş v hde güreş iden çoli: H" · ei ü<ıVrecle üstün oymy:ın ıı.iu ı~ ret! ve t<'mer dr.ğıl mi? 

iyi a.uiJy:m tccrtilıoli Jibiskomm S:ın:atıılar eld ettildcri bireok - B!r:ık \nı atı~lnrı. ~en r<;v
hirl :e lıeııabımıza. olan gol fırsatlannd:ın isti ele c ~- :;mm ıı.odi !inden ne aııl.1:r:ıın .. 
k.orkı:ru n·h:ıyet tab:ı.kluı~ etti. mediler. Nihayet oyı:ı:ıun orW:ı Sen :ıkl.ır>,::ıı kcndici bana s ttır-

Bi naleyh yeni ve gıır.ç ı::U- rma ofr bir sayı k:ızaııd.li . mak isliyoıt>:.<n- • ;<li !ıenüz 
eJemmbrı bulm ' "'yle dur Ve dm; reyi ı. I} g:ı · biti.·dilcr. vaki+ ge;ımemiş ı i:ll c-0cu•1ıı !ıen 

surı eski loy1111?tli giiFeŞÇilcri ·- İkinci devre ı b:ıf!ı)ll.!l 1 krn•'i ellıc:'c ıtl:ıyın. İcap ettik -
zi şu vcy:ı. bn ııuretfo k:\) bet- L-tik!<illil 1ı n ral ip k ye ~" ııan:ı yardım ederim. Fakat 
mektc'd etti.fimiz t:a.ı.c!'. ~ · · ı-. Ve evrenin onuıı.cu ~n -zümii dı ~mfl'11' te ~i ba.'7 
i eriD d"" Çllllpiyonu ı;ı- 1 d~ bcnbcrlii e ul~ı- ka t::r.ıfa de '•ersen, sonunda 
karan ve yıll=a. Balbı ra.ı:? - l:ı. . B gol heı· "ki tarafı da hı:ı:· za."!1.rlt k ı !in çıknnıuı.. Malı'.ı:m 
piyonluğımıı lı:uıanaıı • gU- lruıdırdJ. Galibiyet gol-" ü nt- ya biz dvk oru:t; sen ise cahil 
reş ta.kmnmıul= ortadıı. ne ka- ma.k i in bütiuı , tferini sari bir b~ .. 
lacağını :mi ak hir kehan!ıte ettil r. - P IJ dokwı"- Kabul.. An1a I 
t.evakkuf etmez. -~ihay~-t. İstihl:illiler c.yıunru cok acı <.lu:y=k mıyım? 
Mekhtpl :-&sır.da ki ııoı:ıl:ınna doğnı kazmıaıkl.'l.I"ı m. 

fut. ol maçl"l'I yı ile galibiyete ııl:ı: tı r y., mı;.a. Bu,."'İin ıruı.ti.ıro- ... 
"' bu fekilde n· yetle ı!li. 1 AJl~m:::> lmleı · ibaren 

re b:ı.;ıladım. 
Eı evvel hızir.ı si:.van1er dii§- I 

rıum:ı kılı :la u;.r:l.ıı.r.r. Bu a- yvrsıımc::. • 
ri ve rniitlıi hücum dli ıııa.ııııı Yııım:ıa yak!ı,t.ığl!lf 
sa.., ccnanını hEd it •'t- t :ın n Tonik ı;avuŞ 0 

· ti Hu vaziyet · ::ır;;=ıa 1- ;;\iı Jwn. YDrcl~ 
teıy anlar ı:ıol t • a dognı geri- cbn kıı.n akbğı. halde o. 
ledü . "nk.-rt b:ı p k ni b .ir<nlere ç.ıı.tıJ ot 
p!ı.h:.ılıya ın:ıloldu. Çılnkü sol ta.- ler • Jl\yordu. 
rafa. saı-kmakla hu d fa piya<.e- Yıı.nı.I ... mı cvveloi. 
le~~ düı.ıııüş oltlul:ır. I f-knra d""erJenne y ~ 
Ve bu ıı:ıllth(-. zay· l !'mf!;•: "ni rek orada diın • 
intaç etti. lx ' le buııb-ı 

llabar be yerici · bir tre s. r !ık. 
bulutu kap~tı. Bu to,~ bu.·
ltaıu '·adecc tekbir s" l:rl, fer - Tcv il; ~3vu.,•,. d 
yaı.ı..t-, f elt ve kıhç '.eri de- ~u ~ı.ı ıı.tır:ı.p :w. 
lıp gcııyoı:d . :l'a ~ 1'.enı:usiıli mrt 

Bu mli.thiç :mı'c;ıdekı ıki üç d n alıp hu.rnya geiit" _..ı 
saat s· il. Nilıııyet tıız. ılııtrı ı -:ı .. ır ,. • nnalı:ta d 1fY 

giı.tı~ maklaınıağa b !adı. du il 
;vaziyet anlaşılıyordu. D · ;aıan " _ Ah kıtı deşiııl: 
Bin.gaziye sığınmak ıçfo kıçı- ha al~m y:trıı.lal" . 
yor, 1,.ziın babayiğitler 13c onl:ın J,~ni :ı.ı.ı'l buraya l"'t;;~ 
J..cmı.Jıyo la.rd.ı. Bu yilzıicn ~oz ya doy:ı :;;aza edefllll<"" 

bulut Bi ~ beyaz sur.la- ha lıir ~Gir 
nn.a doğ gittiJ:çl! arl:ın bir lan ~ı O}'lifuı•mı!C 
sür'atle yakla:şıyc'd • rn::ı 

~r~ g6zle ı;;r .:.fJY Wrip c·:- G~yri ilı.tiy:ırı 'fil 
:roege an lrarar- l " , l:=ı :u:i ~~ 
rrıha döndüm. Blziın tı:rnfın y::.- ı gib& hUııriir Jı.ilnı,-0! ;. 
ralıla.rı birer birer k=""",,.iJııı. (Sen ea:& 

M tl.ep er a.'"M!Ilda tertip c
dilm f utbo! miis:ı !ı:a kalanruı cfü 
, et Stadmda de"ll!lil ~dil . 

Son macı Pertev · y ali e ~ıklı-ı 
~;;. ~i~~r. o,::mı:12 1 - Jf eşhu . polis lı af il i 

·- kanpia.-ım:t Erkek Mual
li le Y cllll."i liı:ekri =-ı 
da ~ pı.kh H<'l' takımın kuv
w ·bari e l: men heıne11 nılı
savi olm lan oyı..."TDU =ı 7.:1.. 

m: " r 1 ve heyecanlı 
·1 a.ın •n:ı seb<'p olılu. 

otıi;)Jil.k 

tı:ıcı dakjknronr!ıı klart 
golle devreyi l - O g:;l" bitir 
diler. lMncl devre Pertevııiy;ı.l
lilerin tazyiki a.ı-t:tı. Rakipleri 
ni ıııkıııt,.rnaya ha; dılm-. B 
dPVrecl" 16 ve 23 iincli dakika -
larda ka.zandıkJan sayılarla m:: 
<'ı 3 • O galip bitirdiler. 

CHP.RLI OHAN 

ev nıı r J hÜyÜit 'r m ra 

•• 
zaj'eriıt.i d' 

.. k }! 



iVETi 
ıBu harbin nıuhte- --

mel inkişafları 
(BCMJ taraf• 1 'nci ık) 

---

k t;N 1 SACAll 
Sa~ : lJ 

1 

l 
J 

Yımıınlıl:ır bu vıwy<:te göre 
tarar vermcıı:, inisıyatifuıı e!Je
liııde bıilimdurmak ıstırannda -
dırlar. 1 

5 ı an fırkası 
Buloaristanda o Heye-! Universifef illlrin 

derdi 
"Son hafta". Buı; ihı &rilndeıı 

geçerken Şehir tiyatrosunun 
mudhike • komedi kıımıımn ka- , 
pısı üstünde görd iib-iirn ı an, 
"Son hafta,,. Demek Jri ltiralılt 
odalar ve Şehir Tiyatroları bu 
haftadan sonra son oyun!annı 
ı:;eloock başka piyeslere ter.ite~ 
tikten sonra Ni~an Wrde kapıl& ; 
rmı kapayacak! · 

Yun , isf b .. yük 
t 1~hürle karşılandı 

Liby-.wla: 
iııgüizler: 
A) B:r çok SC'beplerden do:_ı -

~ Trahlua .sôm Urgesindelti İt:ıi -
)'lln vvetlcrini muharebeye ic- 1 
bar eu rek, kat'i · ceyi alabi • 
llrler, 1 

B. İtalyıın kuvvetlerirle ara: 
~a . · ı0 trc der•n !ıgındelti 
k , ve susuz çöl maniasını 
bt?1K rak millıun kuvvetlerini 
ay rır, ş:mdiki vauyetin icap • 
lJ r-uıo r"'l. re, r.ı..:.ühim ccyb, e~e 
i;, :.ı. . ebilır r. ltaıya:nla • 
rın l:;.r taarruz çıkış yerı, niha· 
Yet bır müdafaa manzlllir'-~i ola· 
ıak kııll.ındıklan Libya kalC'leri, 1 

Mavı Nıli örtmiye meı."lur ordu
ı.un kuvvctlcrın · n taı.ıırr..ıf et· 

imltan verebilir. 

.. ,. : 
b1ı:ıstaki kuvvetlerini 

artırarak ve i'ttefikleriylc des 
tel:knerek İngiliz Libya kuv -
'etlerini taciz, te::bit ve işgal o
d lnlı Jcr; 

( BCMJ tarafı 1 inci diJ. 
m malzeme taşı .uakta M5-
serchmitt 110 !ar da cenup 
Bıılgaristanındaki yeni üslerine 
ycclcşmekt.edirler. 

Bulgar siyasetini takbih edel'..l I 
Sovyet bçyan tı Sofyada neş-
redi' ~. Fakat Bulgar 
koı:nıh.istleıi bu bey~w.tın met. 
mru ıhtıw eden kıığıUarı sürat. 
le te•zi etmı·ktedirler. Hadise
ler zı.:b.ıruna mü.ni olmak üze
re hafta tatilinde bir çok ko- . 
miıııi: tler hapse atılmıştır. 
Soıya hapishaneleri r;ıiındi hın
cahınç do1ı....ur. 

Bulgaristaıı.ı k~ Alınanı 
kaın;ı- nlan hava hücomlann& 
k!lr§l maskelenmiştir. 

'KöJ ler halkı sakit bir halde 
.Alman kıta.larmın gelişine ba-

Bu 

ti • 
ın 

rarlarla maden is ihsalatı artaca , 
deniz na. liyaiı da t ayJaşaca. 
(Baş t:ırafı 1 incı de) de müşteri doğrudan doğru.ya 

caklardır. ~attB: linyit ~ulup ta bu komisyona milrncaat edecek
he-ıuz •'eS!lII ıstih~ musaadesı !er 'Ve dcnlz nakliye i;ıni bu ko
ab:ıııı.ıııış <ıla.'llAr bıle tısad _ . . · 
Vekwetınin bu ı;er:ı.itine k vfi- mısyon. man~~tı~le yap:ıcakl1ar. k :n v.e ..cbaan is ıhsa.lfıtta bu- Gemıler kom ur taşıyaC!lk :ı.r 1 
lun~bıl ceklcrdir. Ancak bu şart sa banuıı navlunu köre.tir !u
lam r:ı~ et etnııycnler hnklnnda rarn~mcleri iiz uıdcn odene-
vrrilcn 'l:ıaade derhal geri ce;. <:c diğer cins mallar için de 
alma :r. ayn ve yeni ''ap"mı. elan bir 

Dig "aranı gelince: Bu da " ~ ' ' 
Gtııtz iyat va~u kon Lsteye göre ve lıepsi de yevmi-! 
trol ve ıdarelerinin devlet eL; le ye St:klinde ve her tonilato lıac
ya,ııi 1 cihetidir. Hüki'ır.ıet min<leki gemi için ayrı takdir & 

Mu·; K ::·uruna Kanununun S6- dilmiş bir navlun ödeyeceklel" 
dir. 

(Baş tarafı 1 inci de) 
Her memlekette yüksek ta.h· 

sil gören 'Ziirnrenin de iyi bir 
tahsil yapabilmek için eok pa-

1 ralı işlerde çalışamadıklarını 
hatta hazan yaptıkları tahsile 
ııa.za.nuı çok garip işlere teve;-ı 
stil cdettk ş< fôrlük, g rso:ıluk, 
afişçilik yaptıklarını biliyoruz. 
Bütün gizlenmelerine ve garip 
bir hic:ı:pla söylcmemelP-' .. 
rağmen bi7.de de bu Ç!lf'İ t i r 
gören takbeler bul"""'"'<tn ı. · 1 

A~alanndakapwılı.k,tranıvay 
depolarında gece bekçiligi wcn 
!er ,·c nihayet en hazin olaTak 
medreselerci, barınan ve nı1ıa • 
yet tahsillcrkıe devam edebil· 
mek için 10 kuru.şa dt:-rs veren-' 
!er vardır ki bu 10 l."UrUSıı bir 
çolı::J.arımız bıili.çi.Jı olarak şuna., 
buna veremllm ·tı.-yiz. 

Afina büyük elçl
mizle bir mülii
katta bul tar 

Atına. 5 (a.a.) - Dün bUtöa 
Bir türlü anlayamaııbıhın mu- giin /ı.tinah!ar, büyWı; 

Bmmadaıı biri de budor. ~ halinde, Jrnnnnu esasi -'Vdıı.-
1.iyıı.trosu neden ııcnecle altı ay nında, bıgiliz elçiUti ..a.rı;ııııncıa 
tatil ediyor? Buna saik ve sebep beldemiş ve Eden ile Geıı.enııl 
ne? Şehrimizde tıyatro a.zl ğı sır John Dilli. tı._T çıkış v .,'lzi.. 
vüzünden e<"..!IJKm Wi d<!- - d . 
reoede tivatrcıımzhık derdini ta.- anı e §iddctle alkışl.'Ullt';tır. 
şı yan ha İka alelacele kapılanru j Ede.ıı il · tiı;)imlzlo. · · 
kap:ınnıasu:da.ki mana ne? Atina, 5 ıa.ıı.J - Atina. aJnn-
Ne oluyor! Turneye mi, devre sı lrildiriyor; 
mi çıkıyor• Anadoluyu mu do- Edeni seLl.rolanıak · çin · nu-
J:ı.şacak? Memleketi tiyatro ba· . 1 , • 

kımındaıı. irşat işini mi yüklen- · nu esası meydanında ..:uunıt 
eli? 'l nşralardaki evl:i.dı \•atanı bnlun:ın halk, Graw.L - Br g-. 
tıı:tmin ve U-nbih için mı bizi ne oteline gİtmckte n T Jti. 
bırak1Y?r? . ye büyıili elçisini haruret;, ou-

Boyıe ıee_ ugıırla.r olsun: ~u rette al . lamıştır. Türkiy' ..,u.. 
bu yoksuzlugıı boyun cgcırız. .. , . t---

'"' 'i· ıer _. 
B dıklıı.n taarruz hareket -

le'"!nı ruesud bir ne ceye erdir- 1 
mek m adi~ le . - den sen -
ıa ıLmara,yı, denizden de teşeb
btıs · k· ;;rularak, Musavvıı.yı, ve 
nihayet bütün Eritreyi ele ge • 
<=r k llnbcş gruıu,."Ummun e
ı.:a. {IC ·ı!m~ yolunu ve bu snret
lc <len.izle irtıbatım ke mek is • 
t~rlt'!'. 

kzyorlar . .Küyliilcır, Alınan kıta· ıncı m:ı.ddesı mucibince Viırilen 
l rıru..ı mevcudiyetiyle yiyecek- ııaıalııyetlere dayanarak navlun Bu suretle nakliyatın munta
lcrinin azalacağını e harp teh-1 lrar:ırn:uııe;eri çıkannış ve 15'& zaman tedviri kalril olacak ve 
Lkesin.in ço,;alacağını anlat- mi Reforlerini de tesaviye tut • navltmlarm da malnıl mıktan 
mal-tııdılar. Memlekette hasll ınuşLır. Bu kararalara göı·e de- muhafaza edilerek eşya fiyat. 
olan yeis İngıltcrenin mtinase • nizdeki seyrı.leefer ve ücret me- lRnoın ftızuli vı.- yersiz artı.şiar 
be.lerini katetmesiyle daha zi • 1>eleleri hır ıntizam dahilinde ter mıın önüne geçilmiş olacaktır. 
yade ıırtacaktır. tip ve tanzim olunmaktadır. Bu Bir müddettenberi gazete • I 

Geçenlerde beyanat \"ereıı 
Rektör üni1iersitenin 52 burs 
sahibi olduğunu söylemiştir. bu 
da fakir \'e ç:ı.lış!ı:an talebeye I 
verilmek':e itıtiş. 

Univers<t~ Rcktörii bütün 
bunla""! çek hüsnü niyetle söyle
mekle beraber kendisi de bilir 
ki bu mih"tar ihtiya~a nis°h'_tıc 
pek azdır. Manlcsef bursa ihti· 
yacı olan fakir ve ayni zamanda 
çalışkan talcb "ilin adedi 52 raka 
mından çok fazladır. 

Çiinkü; vataonnızın en hücra yu~ elçısı, otelde .u;gıltere ha.
bir mahallindeki köyümüzü bıle ncıye nazın ile uznn ve ııııc:uııf 
~ehrimizden ayırnııyac&k kadar / bir gôni~ bulımmı .. ur. 
samimi bir alüka ile sevenlerde- Konw;r.ıaJar t 
niz. n"l'İcidir 

Fakat, bu böyle değil de bil • 
C!igiınez ya::ı., emsıı.li gıbi bu tatil Atiııa, 5 (a.a.J - İngilız a· 
bermutat bir ıstirahattmı o!ıaşkıı. riczye =rı Eden ile • pıı.ra • 
bir ı;ey değilse, "Son hafta" nın J torluk genel kurmay ba.tıkaıu 
manası yalnız rnanası.zlııct._~. general Dillin Ywı:ı.n Bat ·ili 

Ita!yaıılıır: 
Çiinkü ne artistlerimızin ne do ile yaptıklnTı komışmal r 

halkmıızın yorulduğunu 1ddia • 

, on ınclcelcrini kaybetmemek 
içın, Eritrl' onlusu..ı•ı, Hab<'~is -
tandan çel:ecek!eri 1. •Jn etk'rle 
tak~<• ve n'4idafaa i;;ini a; r ıi 
imkan dal1ıı:inıl" ifa ctmr."t fik • 
rınJe ·rıer. 'Bu muhar<:benin a· 
kıbetını, eren ctrafııı i s:ı· 
·v,ı !'!il alacağı nm \ göre 

"" ıv. u.ır nn sonra tayın etmek 
ıtıiimkıindür. 

Vili\yct şehirlerine yerleşen· sw·ctle ha.kıki ve hükmi şahıs • miz sütıınlannda şikayet ede • 
.Alman ıpolis • "murlan cenuba !ar veya nrm:ıtcirler elinde bu- geldiğimiz bu deniz nakliyesi iljl
dofuı eyriiseferi tanzim et- Junan hiitüıı teknelerin d:ıhil nin müdafaa ettiğimiz ve ilen 
m"ktediı · Geetapo merkezini ..;e hariçteki s.efcrlerinin tertip sürdüğiimiiz şekilde bir tesviye 
Sofyada kurmuştur. ve t.ın~illlİ. navlun ücretleri Mii· tarzı bulunarak halli cihetine 

Dün B~lgrata hareket etti • naka 1.t Vcl. - tine l»rakılnuş • gidilmiş ohnası, hiç şilnhe yok 
ğım umını Ahnan dcmiryolu tır. Bu mabıatla Münakalat lı:i bizi ve bllluı.3a:ı bir~'Ok tüccarı 
=murları .<.;ofy garında ho- Vekalı-tı emrinde bir komisyon memnun etm~J bulı;nmaktadır. 
rozlaoaraı... geziniyorlardı. Sof-

1 
kuruhu:alrttr. Bu kararın bir an evvel mevkıi 

ya<laki " binaların etrafına iş, .ıım:ı.k veya is yaptırmak ı tatbıke konulması de o nisbctte 
kum torhalnrımn konulmasına i.ırtıycn bem gemi sahibi, hum ~ııyaoı arzudur. 
ha,;ilaofü;;ını g<.irdüm. Orta halli _ _:: _____ ~--------------------

Kaldı ki dert yalnız bu ile -
ğildir. Az c,ok geliri olt.n diğer 
talebe de daha iyi olması cok 
mümkün ve ıslaha mulıl ç ohu 
hususi yurdl:ırrla gayn müsniL 
şart:ar altında banr~ moc -
buriyetindcdirler. 

Bu husuci.A dün mub elif tini· 
versitelilcrfo konuşan bir arka· 
da • .,ınııza bu geneler bahis mPv
zııu olan lııısu.'li yurtlar hak
kında su maluınntı vermişlerdir. 

edebiliriz. İddia edemc;-ız. Sehe- · mişiir . 
bi: Tiyatromuz koc:ı. hır kış T 
me\'simınde bize l•:ı.lnız bır kaç 
e5€'1' ver._-<!ıilmiHtir. Dekoru, piyc
sı artısti u;rarlı ı.tırat ile he
men hemen aynl h:ı.kte ve m 1 · 
de ger;tiği ; -.ı. ne keııcisi yonıl· 
mu~tur ve llP .de scyircikri yor-/ 
mıı.ştur. 

Avrupanın millet ve cltir ti· 
yatrolnrı yani hük· .-tt<'fl •c be 
lediyeden para muavC':lct:c gör n 
tiyatrolar hC'm kapılarını (biı •. 
türı sene ı kııpam:ı.zlar heııı de 
mesela bir pıycı;i bir ny 
müddet d \'a.mla oynıya= 
lar. Onlanıı vazifelerı 'bir 
h~y'li nruhtciif eserleri ayı ı 
ayn , ... sık sıl. d. ı tı. ~ el: 

( ~ fı 4 üno;; aa•IJ c.ia ) 
bı:ışlaclı. n o Jc dar uh·i ır 
zar.:ı. idi iti biz de d:ıyıuıam:ı
d:ık; 'bL'"in:ı de gtiilttiniiz doldu. 
Biz de onunla beral:r...r ag.:amıı. • 
ğa lxışlauu. 1.tnıyanlıcır: SoınMide: 

Tutımamıyacak bir TI<7.I}'~te 
duı;m!i. lcırdir. SaıımJini:n İtalya 
iı;:ın fo:l;ı e ilmcsi a, "k bir za
man ml'Selcsidil', diyebiliriz. 

ln;::ilizl('r: 
C'anmgbam'ın "vurımuz, yi • 

ne vurunuz!" ihtarını, lı h m· 
J ~ artan bir şiddetle yc:rınC' ge-

Cenuhl Afrika ar' dunun, 
hn\-.1.l:ır müsait ik n, cU.1 :E -
ritrt-:vı i. o-nl ~ceğine inanıla • 
hilir. 

Bundan sonra, ynhud bund'1.ll 
'K>nraki harekcUc mıitaafika.ıı, 
hı;;ıliz Soınal:sinde de .-aziyetin 
tni;teanı,, lehine inki. ;,ıf edece • 
tıııı sanıyoruz. 

llal><-<lstnnd!l: 1 

ltalyanlar, seb:ı.t eserı göstere 
bildıkl(•ri halde .uerilla • clcv"-.• l 
txl!'~ektir. Fakat, krallcr kralı · 
nııı, geç tc olsa ve diğer cephc-
l rdc harekat ne şı:,ıa.ı alırsa al
sın \"liZivcte hİlkim olm:uıı bek· 
"'1'>.f"hılir. 

. 'rupa ~lıelerinı''': 
R..ıılı çarpışmalara in1 izıır et-

1! c 1 :dcr. Almanların Büyük Bri
. \ :ıya ihraç dcneıneleri yap -

ıı aııına hali ihtimal vcremiyo -
T\ n !fava faaliyetlerinin, bu 
ı.ııa kad· r şahidi olt!uğıuııuz tah 
tıb:rn gölgede bırakacak bir şid· J 

' . alması, huzırlık a rda.n aıı. -, 
l;u ıım:ı.lttadır. 

!Lı:rbln telıdid dait'CSini nere
~. kadar genişleteceğini öğ • , 
tenınek için biraz dalın belde • 
llıek lazımdır. 

lier halde çok mühim hiıdise
lt,r arefesindeyiz. 

Artı!<, Btilgnrista.'l, bir iki haf 
t,. i ç.ııdc, bir hareket üssil, stra
tr .ii. 't bır taarruz çıkı ye i vazi-. 
lfttıne girebilir. Bu mıda nazar-· 
laı- Bulgarlstnna müteveccihtir. ' 
l:ıuJgarıar ise, bu karanlık ge • 
~erin seherinden aydınlık do· 
""<.:ailna ina.nm:ı.kla müteselli • I 
dirJer. 

ı "Zchi tn8o1ıt-uru Mtıl, 1 
Ze/M lıa.'liüi muh6.1!., . 
~""""-~-V-~~~ 

lt_m köşesi 
uzla ve Buzda&}larile 

m!lcadele i 
(&ıj n7't<jı f tııci Mıf !f.ada) f 

Buigar. Alman işgaline nefretle 
l:;uknıııkta ve Alır.an propagan
.Cası kendislnc bir şey ifade et-

1 
nı en ek t "<lir. 

Antenesko - Göring 
mülakatı 

Yunanistan 
harekatı Zanne<lildiğirıe göre, Sovyet 1 

bey nalının metnini ihtiva eden 
kilgıiların tev:zii küçük bir 
.m!kynsta mümkün olacaktır. 

Zira komünistlerin ekserisi tev· 
1'if edilmiştir. Bir çok yabancı- · 
Jar Bulgaristandan ayrılmak te- ' 

(Baş ltJ't'afı 1 inci de) 1 
rd :ciya.tle askeri meseleler ı 

konuşulmw tur. 
Londrada lıılkim olan fikre 

göre Almanya bu nota ile Yuna· 
niRtana İngiltereye uymadığı 
takdirde bir Alman - Yunan haı 
binin önüne gcçebile('eğini, aksi 

•ebbüs.lndedirler . 
Almanlar I:ulglll' halkını ~
~ a i~crinde mi knllıuuyorlar! 

Berlin, 5 (a.a. l - D.N.B. ar 
jan;;! bildiriyor: 

!ngili~ propaganda.sı Alman
la nıı emri ü~rine Bulgaristan 

1 

::.h• ııo;ioin ruız.ırya ı!>]cı'i içın se
ferbı-r edildiğini iddia etmekte • 
ili~ 1 

S:ılii.hıyett:ır Alman mahfil -
kri bu iddianın İngilizlerin Bal· 
kıuüaruakı vaziyeti bilmedik· 
krini isbat eden yeni bir delili j 
olılıığunu beyan etmektedirler. ı 
Bu gafld lrıgiliz pnıp~gım<la· 
sının karakteristik noktasıdır. : 

İnı:;iliz el&isinln verdiği nota 1 

Bclgrat, 5 (a.a.) - Politik& 
ga1,etesimn Sofya muhabirine 
göre lngiltercnin Sofya elçim 
ReDdel, lngiliz elçilik meınurla
rınııı pusar-0rtbrını Bulgur hü
kiımc 'ndcn i!.temiştir. Muaıne • 
leler biter bitmez Bıılı,aristan • 
tan ayrılacaktır. 

G<ıy~t mclıdut şahsiyetler a
rıı.smda yıı.pılan bu görü.~eye 1 
Al.m:ı.nynoın Bükreşteki ha.va 
ata.ş<,-si albay Gcrstenbergin ee 
iştirak ettiği haber verilmekle'· 
dir. 

f;..neml Anton.'lakouun maiye 
ti nra.:;;ın a Rumanya iktısad · 
mü 0 nn B. Dimitrio ile gene
ralin hususi k:ıkm müdiirü al
b'l.y Ekftcrskonıın bulunduğu 
söylenmektedir. 

H;,ıbı-r ıı'ındığma göre gene-ı 
ral O!l<"Sko Ramanyaya av ·, 
d.-t etmek üren- bugün ııaat Hl 
da tnyy reye biııecektir. 
Rt11W\O)~uun RR~yaya lhnt<-ab 

Biik -, 5 ( a.a.) - Stefani a
jansmdan · 

s,ıvyct Rusya ile Ruma.nya 
ar:ıoında aktcdilmiş olan iktı
sad1 itililfın imz'l!lı dolayısiy!e 
Rull"anya petrol lrumpanynları 
Odesa ve Besarabya mıntalrn
larına otuz bin ton benzin ihraç 
ed coklt.-rdir. Rurnanyaılan Rus
; aya k~reste nakline başlanmış
tır. 

takdirde nPticcniıı ııı uhakkak 
bir c;arpışmaya müncer nlacnğı
nı hatırlatmak istenıiı;ti . Fakat 
bu Alman notru·ının, her tiirlü 
tecm.iize mukavemet etmek hu
susundaki "arsılmaz Yunan 
azmine çarpacağı ve lıer ihti • 
malin Ankara ve tinada evve
linden diişünülmiiş olduğu kat'i 
bir lisar.la söylenebilir. 

Ynwuı tebli~i 

Atina, 5 (a.a.) - Dün akşam 
ne.Tel: n 129 numaralı Yu -
nan t.'blitii: ı 

Mesut netice veren merkez 
mıntakasındaki mal!4ll!i hare
k:~t sonunda kıtaatımız bir 
tank tahıip etmişler ve iki tan
k, da iğtinam etmi';lerdir. 5 1-
talya.n Rubayı ile 160 İtalyan 

esiri nldık. Ktilliyetlı harp mıı.1- I 
z~mesi iğtinam ettık Bunların 

arasında bir çok otomatik si
lahlar, tanldara karşı kullaıulıın 
üç top, üç tayyare defi topu ve 
mühimmat bulunmaktadır. I 
İngilizler 9 lt:ıı~un tan lll'l'6i 

Ba anlar ve 
4ngiliz matb atı 

Randcl, bu sah h Bıılgar -----0--
dil~llrtıtilc•r 

Atina, 5 (a.a.) - Yunaıillı· 
tanda İnt;iliz kuvvetleri umum 
~ arargiihından bugıin tebliğ e
clilmiştir: 

Ba~ckili Filofa vcrdiğı notada , M•ff A ,, f 
İngiliz . Bulgar siyasi mJnase- l!ı ferin l l ...,e ~: 
lı:ıtlcrinin .ke:;il.1ini Ul İki nok • gifndef'dfğ/ fflt!SaJ, 
tayn ıstinat cttınnckted r k ı. f f i ,1 

1 - Bulgaristan Üçlü Pakta ili a e S r~erı 
ihılıak etıni<'t Loııılr:ı, 5 (a.a.) - İngiliz 

matbuatı: ı 2 - . lngiliz dı;i' ?i memurla
rından Griııoviç İstarıbula gi
derken Btı!gar !oprakl:ırından 
kaçır" , lf.tır 

lngili:: matbuatının nc~riyatı, 
.&.Jcıı.rı ı arda ı;ı i lıa ı p a .;-ın ya k- · 
iasm·lrnl •ılduğu i~tıooını ver-ı 
m k+t<J,r . .Aıırak. Alman lıaıt>· 
keti:ı;-ı te• rr iatmı henüz fark 

İngiliz boın'bardınınıı tayya
releri, dün Haymara açıkların-, 
da düşma~ har:ıı gemilerinı:- tn- ı' 
arrnz ctmı~lcrdır. 

Bombardıman tayyarelerine 
refakat edm Hurricana Ye Gla
diatrır tiriııdckı .ı\'cı t.ıy yar -:e
ri Cr. - 42 \'C G - 3() tipindeki İ-f,\..ııl.an n. nlan eJçiler 

Sofy :i (a.a. ı - Stefani 
1ansnıd• n· 

a- .ctmok ıi:m':ıin d "i' ''r. füındi talyan avcı t:ıy ~-eleı:nc t a-

"Bu 'yurtlar husus.i sal:ıısların 
elindedir. B:.md.nn llol:ıyı ekse
risi k~lr ga~-e..cani güden birl'r 
tit'tl.retlıan~ gibidirler. Halbuki 
taŞ!'.adan gel.en oıta g !irlı aik'
lerin cocukları di"cr 'htiyaçları
nı diişlinerck zaten bir~ kcn 
dıleri 1;ibi 'l.ai be olan bn yurt 
sahibi ıırkar.l:aşlanna bir knr 
hissesi vermek ist'-nıezler ve 
bwıda da haklıdırlar 

Fakat vatanın en uY.:lk yerle
rindm kalkıp bu irfan mııe; e
se~ine kosan genrl.,,- hiç t~'Jı • 
madıkları lrir ~ehirde çaresiz ola 
rak bu yurtlara girmek m lıu· 
riy~tinde knlıyorlar. Bina.erıa-

Fahneye koymak ve bıınuııJ,ı lıal 
kı, genç!iği. cuibleri w münek
kitleri tlü~ündürınek, rvı.ıtınak, 1 
il<nz etmek (ve ilah) o!d .;u i~iıı 
nıe.ıela Paristeki ·ho:n,dı ~·'ra.n
sez- bütün sene har ket \'C· faa
li,)'{'ttedir. Yalnız artistlerin ııl:ı.
ca. ;ı !<>bdilhavalar ın ve beye 
tiıbi ve ınallım oldugundJn biıi
.stisna herlrns y:ı.n; ıırtistl~ı· ve 
eclıir halkı bu k:ıirl•'rkıı ;'aıd(' 

.Diğer yaral.ılar da J:ıircr birer 
getiriliyordu. BunJıırın aı . 
da Mclın':et ıCibani a mda tir 
zaviye şeyh.i, tıeyh Hasım ıs· 

miııde bir milcıılut ve • ·un e
fendi isminde bir Türk zabiti 
vardı. t'çür.iJı d~ ~·arası a,;.ırdı • 
'Uri efen · kısık bir sesle: 
"- Yaı::lt, düşman rleri-

ne girmcclrn beni yarnlıtdılar • 
D~lıa ili adını ata.bilseydim sj... 
pcrlC'l'!' girccel< ·c bir ı;a.. · ,. 
m.ı.n öklü:rebilecekt . ! !3 na 
.bir dııml:ı = ~'eriıtiz '." 

Biz a su getirmeden keli· 
rr.c. ş trad -t getmncg<' IJa ,a.ı:Jı. 
ve ilııda1.ia r:na dı · Ui ·' miiz 
ilk ılı'· su damlıısını em"ı'.tC'n 
ı;onra son bir g:ıJTC1!c : 

leyh ek~ri ahvahlc <ıar • 
fettiği enerjiye mıık:ı.hil az 
kalori alarak mektebe. küttip · 
haı,eye veya hastabanı>leı-c k0•
maktadırlar. Nct;ccae hünyder 
üzerinde gıdasulık tt'Sirıni gfü · 
termckte VC' saylerinm '·~ap l 
tirdiği randurı::uıı alıunamalct.l
dırlar. Beri tar11ftan vurt mü
düderinin de vaziycti"li nazarı 
it'bara almak 13.;umdır. C'iinl!ii 
bu T'li.tescbbislerin de elCıeri. : 
talebedir. Bu ciht>tl. &'r.mny~ • 
!eri azdır. Billaı'na.\eylı .az olan 
sermayeleri icabı aldıklan gıJa 
maddelerini gilnJük perakcndt~ 
piya.sa fiyatından almak mecbu
riyetindedirler. Ilıı suretle duh:ıı 
fa•la pnrn ,·ermekte. bıı pal"I 
iec yuı ttaki kayıtlı talebeden 
telafi edilmektedir. ı 

Yurllar büyük scrmayed r 
yahut resmi müessl"S<'ll'!' taro
fından idare edilmeze!' bütı.:_,\ 
bn malı.zurlard2 n içtinab ctm k 
imkfuıı olamaz. Es:ıscn bugi.mkii 
vaziyette yurt mcnsııbıı tal b"
ler senelik paralarını teoplu ııla· 
r:ı.k bile wrC'mem~ktcdirlcr. 
Bunun sebebi is.> bu kUclik l!I"r
mayeli yurtl:ırın her ı;"~ iflas 
etmek ve l·~Nnnıak te!J!ik<'3i 
karıııSl!'da bıılımmnl ndır.,. 

Bütün bunla rdcın an lı.voruz ki 
bu .genrleriı! kat.\rıdıkları VC'ya 
babalru-ı tarafından bin bir,.,.,, •• 
şekkat ile elde ediliıı kendile,.i
n<! yoJlr c'ıkl:ırı paralarını vıırt 
patr«nlaıımn k!'irı yohmn ı:f 
etme!erind n k ırtanııak lazun
dır. 

görür. 
İstanbul gibi bir şehirrfo topu 

topu tek bir salınc V3 rl (..zira 
komedi ve dram ikisi de btr de
mektir diyehiıiriın-) ı:e 'iDi .. 
t' a tic•\,. ne:mıııa Çü1< hir yler 
yokken •ehir tiyatrolar.ı ~ha 
• "i$an ı:elmczdeıı evYel n-
ııı ·ap:ımak: bu karan v ve 
alan saJınemizin eri<"'!'! • :11-

dma eğer bu lıak.sızlı · ~ e ha -
kıirntsi7.liklerindrn '1olayı hır 
( ~ ıphci insafl olsun t • !o ılın 
e-ttire,uemiş ~se mÜEaacielcr ~yl~ 
r.nlara, ve biricik tivat!''1mt n 
~-ine aylarca hasrel kal muz 
igin bizl e yazıklar oL;un ~; 

&>mıh M" ll= S. 
--K--

Yu~~!!:;.r, m~e~ İ 
mesi için, 189 i den W! <ı a ka· 
aar doğumlu ihUynt sıuıfbrı 

LTJ;;ünd~n ihb:ıren !.rl; 1 rı. e 
müracaat ttmc,;C' da\ et ed;Jn ~ 
lerdir. Keyfiyet Bel61" tta du· 
var il5nlariy!e ha ı a iıudirilrıiıı· 
tir. Bu bir scforbeı'lik tcd iıı · 
(!eğildir. M:ıaın:ıiih m !~!,ctin 
her tamlında birçok iiıtiya.Ja. 
ıın kısa lıır talim gürı::ıc'- için 
ciUılı .altına alıııdıklan do;;ru • 
dur. 

Berne, 5 (a.::ı.) - ıng~liz ıı:..:.~ 
k:;nı - m 0 rkezdindc hllk•ıu olıı.rı 
intiba . uuur ki. )'. QP.' >slav~--:ıya 
taalllık den rn ele!n ! · iç 
artık E.ı; ·an \ 0 ::iycti .Qv 

"-Ben v!Uyorum, mili" a-
rasın!., ıceı· ini 'tC'hlffuz t-
ti. Scnra rin \•e m: '3 

uyku '.lna .ı lJı, gitti. 'Mü · iııt 
PC:;' den biti de aı: sonra ·c-
fat etti. 

Biz bu teessnr içinde ı' en 
1'fohmct Talıir bc'.5• ve digcı mü
'alıit'er karaq.( •· \•asıl Ju. 
lar. D• ıı.ıı.ı ıı:ğır 2:;1yi:ı.t \ 1)

rek Singru 'ye . =ağıt mıı • 
'~~-a..1< c; nnış, bizim !Vİğit.lcr de 
nfıçar geri donmeğc nı ~,ur 
kclm.ışlardı. O gün 'i:ü za,}i .. " • 
D"'l.Z 12 aeJ»t •e 29 '.} aralır;tan 
ioııretti. lıt:r. \'e sargı olmac.:-
)'ı n b :.n-ın y !arını ... u 

ile ~uıyor ve be-~ parç ·ıo 
ruıy l'f. ık. !Icpr'ni" ·. •I 

• <"<i Allaha kalmıştı. 
Bu işler bittikten SO!O.r.ı 

. !elmıet Talıir .beyi Lbrik e.
thn. G"rrl"'ilm tıı b\;lik ı;ı
.::.,yı ayn n Emer Pa; ·a,·a n
l:ıta~ah'lll11 soyledlm. Orad.ı 
g .. ıı0 l.ıüyük bir fedwk:lrlıltl, 
hi.. .ııct cdl'ıı mülhim l"ııdri lıe
yi de tcbrık ettim. 
K:.ıa~ !ı · on giln .ku:dım. 

~ey}• !:''"'.-cinin g" i 

~rUe mwıas p nokı.. a koyar. 
°'lı: gjııeş lm'ınnı tesirlle buz ıco
ı.._ ~anır Bu ıu.. · t.n lılr ço •• ..... '?Q. :v pilinakta . Şimdı buz 
~Ultf·ndi~J . 1e ·1ğlam 1 ~ıeHere "· 

cJuyo . 
h 1914 er:e~ı::dr buz daı;ına çarpoı-
~iı.I( b.att\n Ti~nic vak' ı ınclan &On- ı 

Bt'lçir·ı. Holonda ve Polonya 
<lçileri de ikamet l'rine muva • 
fakı eclilmedi:'.!in· len Bulgaris-
1.anı tcrked kir rı'ir. 

'IY nın ''<lir-· 
=Iı' 'ın lı.akkıııda 

d" bulunuyor!ar. Tiir 
olan itim:ul t:ı.nı olarak 
t dı:r ve Hili rı . T J..i-

tiüf etınişlı:rdir. '\",,ıkua gelen 
t BGtil!' b '"Jann caresi ta• 'b~ mııharıbede fJ talyan ta'".·ıırc 

J dertlc-r;.ı~ tar.ıJ.:""' 1 nL.:f'.lz 
si JiışU:. ubıüş ve bıw!ım da ha rek iccridm tctkık -etmekk' bu· 
sara uğratı!n:uştır. ' 'lu:::ab! •ir. ---Y!"Vl eyut k i in te\· siıl ıti.-

0 
• : - • • 

r \'esincl çıkar~!. • rk· 
rin <'lin<' geçmiştir. ıi ı 
d<: &.·\'alu!ti :rine asker'! bakım-

' ıitalea :,ıunmruıdır. f'ihl ı 
B. Eden her ihtimale kar-ı oıı 
.r..ı..::ır · kları lamam 1 an1nl~t.adır. 

oldıı~ il! ""'!' bir mektubu la 
or.... ı t tl·ı.aan akMb-:ı • .. u 
f::cyh i •'ırnede tc oi et~;, ı • 
h"'", İı:il ahir bey ele P,,rı ... r 
ııa§llya b

0

!' cıwap yazdı. B •mı 
ak ve Btngıız; reph._,i ulı 

Tt. , . :Jrını tebrık <'der 

At.la Ok nU!iunda sc e:r yapanı !:"....,.. bır ; lil. lmıı;tı. o V11lt'uu n 
t • .,,.. "1nM'\k.1 hükı)metl !o · '. l -ı 
't:Q ("'(it teosadut edıle ı ı• ırrtakalal'-. 

, kiir·,}·oı pemıleri dolaştıı;cıağu, 

• r 

z cihazlar te ounlnı 11, ı':l.e ~ .. : 

ı ılcrt> tı lrurılıy 'cı ~ı:nd.i ı 
k: lıu. . mın n ..:.diye· .·~ı 
t-ı~n hutı;u i rih · · : y P' l-

~lçika, I'nlcn~· ı ınaıJahatgü. 

zarl:m Rulh•ru" laııJan a,. nbyor 
Sofya, fi (a.a) H 'llS; 

Bııl._,"'!lr lı:ırıdye naZD'ı hu sa
bah BelcıkJ. Pc!0nva ·lciler;'e 
Uolanıla m:u:J-ıha• " rıı1• V<ı

zif erinın " h y t bu1.,uı;unu 
ve eon unl <l leh· d(··· eden 
vaziyet dolavısiyl~ m=leketi 
tffketMek iizcl"' hazırla"'llala
:-ını bilrurmiştir. 

ı :7J h ;K t. laj1k ı 'u"uı. Dı ıanel ı,çferı ı·eısı 
) - .. -

!l. f ·~la 11r · ıcm-ıyot atf ·'1· - k l!l ,_, •• 

nıelrnı~ın garip br- har ket ola • dun a şanı oluu 1 

rn« uyc •• rınekt J;r. Mn "'111- Ankara. 5 (a.a.) Dirnct 
r;~ T'.r'· · b:n 'n · Yll ·· ı 1 iRleri rc'si Uifot Bu tl:d, bu ııl<
tnpJ:ı"tı, 1n~Pt"'r0 il1

• Bul~ ""İS- ' hi!" lın!ıtalıl{ nel1f>csi olr ı.k 
tan ra.•ır i '·i milnasrbt••lerin ıe :ıt tın' ı;r_ 
k · '"= "i ve Alı rıların krotli llcı icümhur J. met ı.,,; ü 
h.!.ıp i 

1 
rinc karışmaması için "!'1 r.,u.mun ''. ,,. ru o__.. n. e~ 

I' ·1~'ıı. ~.ı.ptıklll'' ihtar lng;-1 baş yaverlerı Cl'i 1 'Oncr'i r, m
lı .ı. · ının mevzuu bahı:ettiğil dererek ailesine taı:i3 et' ini 
'_\ıra noktalardır. bildirmi1')erdlr. 

Üc sencdeıılx-ri • 'zaı:ına i 
yap·'ar. }Ju ... .,..if \ e!;P..lcı: ~ ' r:ı • 
f•nd:ın tıs ıb •. ı,13u b.~lik ha-' 
lfi sti!tı ·~ I C i; '~ • 

·ı.Ji <l t' · 'ni 
k ._, '' ]' · 'J.l' d i y pmııı~a 
c •. !!:'.'· bir teşekl.lilleri • ok· 
tı '. ı. "til ' 1

-. ~ r ra u zararı 
bfttılıı ı ' ''n il • lflıP bırli,;i 
me ;; ·l v! 't dı bu .· ı b'itih 
1: " : . r rn ıncıı h. ,..,, 'l· 
re ''. ·' banu~n tı.! be.er 
mcv~ :tur, ve 'ı=.ı çol; sihııtle 
b!r <':ı"·e bu!m:ı.k llzımdır: 

Bu ~beri vcrrn CTazetu DC' 
Laus.c-ırınc·'in L'1otira muhabiri 
şunu il.iye elmC'ktcdir. 

~" lavyaııın \'ativcti <"lı. I 
na?. :tb·. Çünl<il wuh ml Jc .• 

1 !1er i:,i k ~f tı nnu ~rndı 'CS • 
b!: ~ k'.IZUnm~a ı;alıv k• .ıdır. 
Uaar.:ıa.;h Yvgo~l:.:t"\ n 
keri \az.yetini!' r.cok mü 1 ül 
olduğu LÖ:ıdrada k-.ı.bul edilmek· 
teilir. İng''ı~Jrrin ıtlveti • ugos- 1 

lavyny, bitarnf ka\m,,-,ga llmnl 
ebnektir. 

cı ·Jın ayrıldım. 

.,hl' ım T:ılıir Bey lfJZt ,,. 

4rnk ıı·ınlekc:tinc avdet '.ıııe· 
gc n·· v~ .·ık olmu!)t·,r, l<'n. 
veı· p: ·:ı ı- .. disini Cxkn j..ı.n. 

tıarm ta.ki kuman. ll!Clıfun.ı 
tayin etti. Dnba bir r,k ·r>he • 
J,rde hizmet etti '"l' b,' o 'ı"- ' 
terfi ettı. Halen ordudan ('J ->.'ı 
c..larak aynlınış buluruıı:ı.kta~. 

(l>eftmı ''ili') 
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1
Aiman işgali karŞl!;ın 1 

Manisa Valisinin Beyanatı 
Valinin ziraat, sıhhat, sıtma mücade

BUGüNKü PROGRAM 

8.0D 
8.03 
8.18 

Proııram 
Haberler 
Müzik 

&.45 Ev kadın 

lesi ve gıda maddeleri 
Anadolu gazetesine verdiği 

halılıında 
beyanat 

* 12.30 Program 
12.33 
12.50 

!-lüzik 
Haberler 
Müzik 

18.40 Müzik 
19.15 Konuşma 

19.30 Haberler 
19.ıl~ 1'1.üı.ik 

20.15 Radyo 

20.4ft 

21.00 
21.30 

gazetesi 

]\.fÜ/ıi< 

Mtizik: 

Vanjf!lldan bildiriliyor: 
, :Valimiz Faile Türel bugün ga
ptPrnize aşağıdaki beyanatta 
laılunmu~lardır: 

"- Vilılyet meclisi biliyorsu
Jmz ki haftada iki umumi top
lıuıtı yapmaktadır. Diğer gün
lerde encümenler de muntazam 
bir çalışma ile umumi toplantya 
ı,, hazırlamaktadır. Şimdiye ka
dar baytar ve ziraat bütçeleri 
müzakereden geçmiştir. Bunlar 1 
hakkında fazla malumat ver-, 
mek istemem. Çünkü ben söz
ten ziyade efkiirıumumiye ö
nünde işle gözükülmesini daha \ 
muvafık bulmaktayım. Meclisin 
bu toplantı devTI!•inde en ziya
de ehemmiyet verdiğim nokta -
!ar sıhhat ve ziraat işleridir. 

Geçen sene sıtmanın geçirdiği 
hali göz önünde bulundurarak 
mücadelenin şimdiden ba~Ia -
masına ve bu hususta vilayetçe 
de nakdi yardımda bulunula
rak mücadele işinin daha şü
mullü ve verimli olma.~ıru te

lline çalışılmaktadır. 4 bin liralık 
bir yardım ile ican eden ilaçlar 
~arik edilecektir. Umumi büt
!;eden. yapılmakta olan !lltma 
mücadele işine, hususi mubase
ıe de bu sene bu miktarla iştirak 
edecektir. Şehirde ve köylerde 
bataklıklara, sivrisinek üreme
mesiıı.i temlıı için muntazam su- 1 rette mazot vesaire dökülecek -
tir. Bataklıkların kurutulması 
için kanallar açılacaktır. Bizzat 
bil işle meşgul olmaktayım. 

Bilhassa mısır ziraatinde ça
pa müşküliitının ortadan kaldı
rtlması için zeriyatın "mibzer
le,, yapılması esası göz önünde 
bulundurulmaktadır. 

Ekmek, gaz pek mebzuldür. 
J'ırınla.rda. ihtiyat olarak yet
miş seksen çuval un depo edil
miştir. Hasat zamanına kadar 
Yi!Ayetin bütün yiyecek ihtiyacı 
mevcuttur. 

Normal halin bozulmaması 
lıçin unlan depolarda değil fı
rınlarda biriktirme~i daha mu
vafık bulduk. Lüzumsuz telılşa 
Ye ihtiyacından fazla ekmek al
mak sevdasına dü:;enlcr bu meb 
ml hali görünce kötü itiyattan 
vaz geçmiştirler. / 

* Parti müfettişimiz Gire
ımn mebusu Doktor Vasıf Som
yürek, mebusumuz eski lktısat 
V elrili Faik Türel bugünkü An
kara trenivla A:ıkaraya hare -
Jı:et etmiştir. 1 

*Yeni gelen hususi muha
ıııebe müdürümüz Bay Hasan 
kazalarda. devir seyahati yap
mış ve dönmüştür. Faaliyetleri 
görülen memurların terfileri bir 
müzakere ile vilayete bildiri! _ I 
m.iştir. Tahsilat işlerinde gavet 
:hassas davranan müdürün ted
birleri ile bu sene vilayet tahsi
lltı çok memnuniyet bah~tır. 1 

lıinı.siz k:alınamasmı. temin için 13.05 Konuşma 

de bir komisyon teşkil edilmiş- 13.20 Müzik 21.45 Müzik 

22.30 Haberler tir. 
Yazlık mahsulün en verimli * si. olan dan, patat.ea zer'ine ka- ıs.oo Program 

22.45 Müzik 
2:l.25 Kdparu' 

rar verilmiştir. 18.03 llltizik 
350 ton tohumluk dan zürraa 

teni !'dilmek üzere şimdidoo 
getirilmiştir. 

Zürra komisyona bir müra-
Hayvanları 

t'aatta bulunmu~tur. Orta A- K c • 
r.adolııda işleri mart ayınd:ı so- oruma emı
na eren ve zirai kombinalarda 
bulunan ziraat makinelerinin yetı"nı"n faalı"yetı" 
bir iki aylık buralara grtirti!e- ı -
ı-ek makinelerle daha çabuk c
irim i~Ierinin yapılmasını i8te-I 
mi~tir. 

Vilayet bu dileği ait olduğ\ı 
~ekiılete etrafiyle yamu~tır. --···--
Tüyler ürpertici 

bir cinayet 
Altınlarına ta maan bir 
kadını boOarak öldUrdU 

Mardinden bildiriliyor: -
Külliyat satıcılarından Mak -

surenin ani olarak ortadan kay
bulmasından meraka düşen kı

zının zabıtaya haber vermesi ü
zerine kadın aranmıya başlan -
mış fakat bir türlü bulunama -
mıştı. Bunun üzerine bütün süp
helcr sabıkaları ile meşhur Ab
di Şamo üzerinde toplanmış, ya
pılan sıkıştırmada Abdi ne ka
dar inkiir yoluna sapmııısa da 
kurtulamamış, nihayet kadının 
altınhnnı alın• ı.: için boğarak 

bir mağaraya gömdüğünü itiraf 
etmiştir. Bu şekilde bazı sa
bıkaları ile tanınan katil gece -
leyin ~rden uzak bulunan ma 
f:araya giderek co>aedi kendi di- j 
JQ gömdüğü yerden çıkarmvı -
tıı. Herkes bu caninin muhn ke
me«irıi sabırsızlıkla beklemekte
dir. 

BORSA 

T. H. K. cemiyeti cumartesi 
günü aylık içi ·maını yaparak 
şubat aymda clı!c edilen netice
l~r; tclkik eyle'.Iliştir. Aylık is-
tatistiklere göre 5"! hay\·3n has· 
talıaneye alın:ırak bakı!m:>; sa hı 1 
bi tarafından tcrkoltınan doku· 
köpek kabul edilerek bunlardan 
be:;i isliyenlcr nezdinde yerle~
tirilwiştir. Fenni surdtc uyıı
tulmuş olan hayvanlar şunlar
dır: Sahipleri tr,rafından itlafı 
talep edilmiş 85 kedi ile 36 kö
pek Ye belediyece toplatlırılroı~ 
118 kedi ile 114 köpek. So!<ak 
köpeklerindn• beşinin ~.alıibl bu
lunarak kendilerine iade olun
muştur. Bir ayda 804 hayvan 
iru;e olunmwı ve lüzımund:ın 
fazla yük yüklenmiş arab?.lar
dan 97 si müfettişler tarafından/ 
durdurularak yükleri tahfif o
lunmw;tur. Gene şubat ayınr'.a 
hayvanlara sui muamek yapan 
beş ı;ahıs hakkında belediye ni
zarnatına tevfikan beş ceza 
zaptı tutturulmuştur. 

Türk ceza kanunu Ye 1:-C'lediyr 
ni1.amatına nazaran 1 · · ''azifc
olduğu kadar mc-<len • '" insa
ni bir gaye olan hayyaııat hi
mn.yesi meselesinin daimi su
rette göz önünde bu!uııdunıl
masını tcmincn Uu\'ara r..sılabıle 
cek şekilde matbu IP\•halnr yap-
tırılarak polis mN·kez mc\ kile-j 
riııc talikına miisa:ıdc i>terııııesi 
karar(:ir olmu:ıtw .. 

l.ondrn 

5 Mart 941 
Ar:lıı '"' 
kaµcnı1 

1 Sterlin 5.24 

Cemiyet vaktiyle sc·r»eri lıay
v:ınların toplattırılm:ısına yarı
yaC!lk hususi eldiven ve IMS<l 
tertibatlarını Avrupadar g.,tir
tcrek alakadar temizlik amele
sine dağltmış olduğu halde oon 
zamanlard:ı bu hayvadarın. ge
ne lnskaçla.rln feci bir sm·ctte 
yakn.lnnmn.kt..'\ o!dnhları nazarı 
diJ-:k:ıti cclbee,liibndr·n blınun 

1 men'i ic:in ait; olduğu makam 
ne"' linde te.rbbli!olcrJ" bulunu
lacaktır. 

Nevyork' Dolar 129.20 
Cenevre 1sviçre Foc 31. 
Atina Drahmi 0.9975 
Sol ya Leva 1.622!> 
llladnd Pezet<ı 12.9370 
BcJgrad Dinar 3.175 
Yokohama Yen 31 .1J'75 
Slokhobn lsvıçre kror. 31.00ô 

Eeham ve TahvllAt 

Sivn<ı: - Er-
zurum 1 19.25 
Şark delirmenlerl 
hisse ı:enedi 3.10 

19.251 

3.10 1 

Aza kaydedilınek üzere mü
racr.at etmiş o!anlann talepleri 
tf'tkik ve infaz olunmur,tıır. 

Cemiyetin fahri katibi B.wan 
Manning Martın 13 üncü günü 
öğterl~~n sonra Robert l\olc.i kur 
bünd,.Jd ikonı"tgiıhında Polis 
mekkbi talcbcl~rivle müdürle
ri'1C bir çay ziyafeti verecek ve 
ziyafette heyeti idare rci> veki
li Bay Şedat A::.iz Erim hay
v:ın!arı koruma mevzuu üzerin· 
de bir müsahabede bulunacak
tır. 

* İki gün evvel Parti mü -
fettişi Dr. Somyürekle Gördese 
gittik. Fen heyeti ile son heye
lin durumu tetkik edildi. He
yelin mıntakası hakkında yapı
lacak işlerin bir komisyon ma
rifetiyle tedviri münasip gö-1===========-=======-=-=- ---

ril~:.;::\andanna komutanı İstanbui Terziler Cemiyetin den: 
Bilini bu işe riyaset edecektir. * Yağmurlann tevlit ettiği TERZİLER, KÜRKÇÜLER ve GöMLlCKÇİLERE m:ı.hsus her 
feyezan sahalarında bozulan nevi makaralardan yeniden tevz at yapılmakmdır. Eını:ı.ftan Ma-
Jı:ışlık zer'iyatm yerini boH bırak kara almak istiyenlerin Ünvan tczkeresiJn birlikle ce:niya ıner-
mamak, bir dönüm toprağın e- kezine müracaatları ilan olun•.ır. · 

• 

da Bulgar şenlikleri 
(Baş tanı.fı 3 üncii sayfada) 

çepeçevre dövüşülmektedir. Bu 
hatlar arasından, bu ateş çem
berinden geçip dışarı çıkmak 

ve diişnıan içlnden geçip Türk 
kumandanına mektup ~ır -
mak mümkün görülmiyor. 

rak üstünde geçiren, kanı dln
dirmek için yaralı bacağını 
toprağa gömen bu küçük kah
ramanlar sabahleyin düşman 

tarafından kaldınlıp hastahane
ye naklediliyor ve İsmail bura
da şe:hıt oluyor, küçük Mehme
din ıse sol bacağı kesiliyor. 

Hastahaneyi ziyaret eden 
kumandan, Mehmede salıveril -
diği takdirde gene kurşun atıp 

MÜZEYYEN SENAR 
t-AZİZ ŞE_~~ES 

,ODEON PlAKLARINPR 
.Ht 270't22 • 

Bunu haber alan küçük Meh
met, arkadaşı İsmail ile Aslan 
beye müracaat ediyor ve bu 
vazifenin kendilerine verilme -
sini istiyor. E\'\'ela ten.'<ldüt e
diliyor. Fakat çocukların hal 
ve tavırlarını.ı telkin ettiği em
niyet ve bu. ,.1 inzimam eden ça
resizlik d<ılayısiyle mektup ve 
l.fı.znıgeleu talimat veriliyor. Bu 
iki ya\T1' dilenci kıyafetine gi
riyor, ı: ı-ktubu koyur.larına 

yerleştirı, or ve ateı; hattına I 

at:m.ıy~ı sora.r, Mehmet, \==:::::::=:;======================== 

doğru si..•ülüyorlar. 
Fakat C:ü~man kendilerini' 

görm ·;. ' t tkibe koyulmuştur. 
I:ag J..ütüklcn arasında sııru

ı::üp i;derini kaybetmeğe ç:ılı~ı -
yorlarsa da münıkün olmuyor 
ve nihayet yaka.lnamakmn kur
tulamıyacakkrını aıı!ayınca, şa. r 
yanı hayret bir c!irayet ı:;üstere
rek m('ktubu bir hat; kütüğünün 
dibine gömüyorlar. 

* Yaka.laıııp dü.!·man kumanda-
nının huzuruna çıkanlan kah-

tereddüt etmeden: 
- Ölünciye kadar bahamm 

intilıamını almağa çalışacağım! 
cevabını verir. 

İki Senegalli Fransız esiriyle 
mübadele rttiğimiz Küçük Meh
met odundan tek ayağiyle, o
muzunda üçlü Fransız Filintası
le sonuna kadar cephede, maz
gal başında dövüşmüştür. 

* İtalyan kumandanına, Türk 
milletinin erkek, kadın, çncuk 
her frrdınin asker olduğunu 

söykycn doktor ne kadar hak
hdır 7 

Bir Uık Mehm~tçik halinde 
dimdık duran biitün Türk mil
letı, parlak ve mutlu istikbaline 
sarsılmaz bir emniyetle bak -
mııkta çok haklıdır ve bununla 
müfıehm:lir. 

Dolıtor Fahri OAN 
ıamnnlarııruzın aranmadtL yer

leri ka.Imıyor, lakin bir •<'Yelde r ''Yenı" Sab~h·n 
edilemıyor. Bunlar, ana ve ba- u. ı '' 
lııılannın şchil olduklarını, ııe· ı ı'laA n fr"yatı'arı 
hirde aç kaldıklarından dilen -
ınek üzere köylere gitmek için Ir. 
çıktıklarını SÖ) liiyorlar. Niı.rnü- Thışlık mal!tn olarak 750 
tenahi tehditler, kurşuna ôizil - Birinci say.fada santimi 500 
mek için karşılannda tüfo klere ikinci ,, ,, S50 
fişek sürüp nişan alm:ı.k Rureti- Uçüncü ,. ,, 80-0 
le korkutmalar, hillii.sa hiç bir Dördüwıü. ,. ,, 100 
~~Y kend'lcrine başka bir şey Bcş.iııcl ,. • 75 
söylctcıniyor. Şehre avdet ~arti- Albncı ,. ,. 50 
le salıverildikleri halde ı;enc :,. _____________ a, 

S •• hıl·ı··. A. Cemalettin S;ıırarog"lo 
ilstı~rine ateş edilerek muı.tclif ı ' ' 

Nl-şrıyat hıludl.ıru: M ac!t Çetin. 
y~rlcrinden yrıralanıyorlar. Bü- Basıldığı yer. (H. Bekir Gürsoyl&ır ve 

tüıı bir geceyi yaralı olarak top-\ A. Cemalettin Soracoolu matbaa") 

Ankara mıntaluısı sıtma mücadele 
reisliğinden 

Sıtma mücadele sıhh<lt mcmuru yeti.<;tirilmck üzere 17/3/1941 tarihi 
nde b~51':ımak ve bir LIY mudd~Ue tedris<J.U .• l bulunulma:~ ve !eddsatı n1ü-
1J>.;. kıp on beş gün kC.ylcrd~ tatbikö!.la iştigal olunmak üzere mınt..;ıkaınıı 

re; .. U~'rıdc sıtma ınücadelc ktiçük sıhhat nırmurları yetiştirme kurs'..1 
a{,·ıh.ıl;.ıklır. Kursa gircceklt:'rin aşağıdaki şartlan haiz oln1:ılar1 lAzınıdır. 

I - Orta n1rk tep \·eya ,. ~i ı Ü..Şliye mezunu bulunn1:A.lc1 

11 - Askerliğini yı;ıpnıı;ı: bulunmak, 
111 - Sıhhati tam oln1ak, 
IV - Türk olmak ve iyi ahldk sahdJi bulunmak, 
Kursa girmek i.<>tiyenlerJl a~::ığıdaki vesikalnrile birlikte nihayet Mar-

tın on beşinci güntine kad~r reisliğimize ml.i.racaat etmeleri nan olwıur. 
1 - Orta ıncktE>p veya <:ski rüştiye mezunu phadetnamesi, 
2 ~üfus hüviyet cuzci«nı su.reli, 
3 - A.)kfrlik vcsik:ı~.ı • uret .. tk:rhis tezkeresi> 
4 Sıhhat raporu •n1cmur;n ltanununun 5 inci maddesinin D. fıl:.ra-

suıd~ yJzılı oldugu üı.ert"'t 

5 - Hüsnü hal mazbatası 
6 - Hali medeni beytuın:1mcsı, 

7 - taşesıylc mükı..·UC'.f oldu~ kims<-lcre ait' beyanname 
8 - 3 adet 4X6 cb'adırıd;., fotoğraf 

Maliye Vekaletinden 
Dantelsiz bir kuruşluklann tedavülden 

kaldırılması hakkında ilan 
Dantelsiz bir lrurullılklann yerine dantelli bir lturutluklu darp _. ı 

piyasaya iri!! miktarda çıkanlıruş oldutandaıı .--ı.tz bır ~uklaru> 

31/Mort/941 tarihınden ıoonra tedavülden kaldJnlmooı lı:ararllıftınlmıştıı:
Dantelsiz bir kuruşluklar l/Nisan/941 tarihinden Jtlboren arlık tedavül et.o 
ıniyecck ve bu tarihten itibaren ancak bir sene müddetle 7alnn mal M.D'"' 

' dıklarile Cümhuriyet Merke1. Bankalı JUbeleriuce 'Ye Cümburiyet MerkeS 
Bankası ~besi bulunmayan yorlenle Zlnat Bankası pıbelerince kabul odJ..o 
lebilecekür. 

Elinde dantelsiz bir kuruşluk bulunanların bunları malsandıklıırtı. 
Cüınhuriyct Merkez ve Ziraat Bankaları ıube.latne tebdil tıı&ttrmelcri Ub 
olunur. c903~, c12W> 

1 İstanbul Belediyesi İli~ 
HHsek~ Cttrahpaşa, Beyoğlu Te ZQhrevl hastalıklar hutabanelerin111 

yı11ık ıhtiyncı. i(in nhnacak 1345 kilo ta-eyagı tem.diden aç.ık eksiltmeye 
lı:onuln.uştur. l'ahrnin bedd1 1"21 lira ve ilk teminatı 181 Ura 58 kuru.,tut• 
Şart.narne Zabıt ve l\.fuamelAt MüdilrlUğü kaleminde görülebilir. ih..l18 

17/3/1941 pazarte.i günü r;aa\ 14 do Daimi E=ümew:ie yapılacaktu·. Ta· 
liplerin ilk teminat makbuz ve_.va mektuplan ~ 940 y1lına ait Tic:ıret 
Ocl:ısı vesik&lıırHe ihale ıım.ü muayyen saatte Daim! EncUıneııde bu)urı ... 
malan. (1728) 

İzmir Vilayeti Daimi Encümeninden : 
1 - l/3/1941 f.ar,hinden itibaren ,;rmi ııün müddetle kapalı zari 

usuJilc eksıltmeye ç-ıkarılan i$: Efcs - Selçuk - Arapçı yolunun 12 t ~00 
- 26 t- 460 Jdloınctrcleri arasındaki ikinci kısmın toprak t.esviye-.;i, ~o!:ı• 
ve sınai imalfıt inşaatıdır. 

2 - Tcıhmini keşif bedeli •103087> lira 9 kuruştur. 
3 - Keşif evrakı turistik yollar m1ntaka müdürlügtinde mevcut olı.ı" 

istiy~nl<·r para."'ı" ol:ırak suretlC'rıni nlnbilirler. 
4 - Eksıltme 20/lllart/1941 tarıhinde perşembe günü ana! 11 d• 

lznıir '\'ilftyeti dninıi encümeni odasında kapnlı zar! usulile yapılacaktır· 
5 - Muvakkat teminat mikUlrı «:6705> liradır. 

6 - tstekhlcr bu işe girebilmek için ihale tarihinden en az se'k1' 
gün e\ \'Cl turistik yollar mıntaka müdürlüğüne müracaatla clOOtnıe şa:·t .. 
namesinde yazılı ehliyet vesikasını alacaklardır. 

7 - 1stekhlcr 2490 sayılı kanunun hükümlerine uygun bir şekiJdf 
tanziın edE>Celtleri zarrtanru ihale gününde saat ona kadar vilA.yet mal«1

"' 

mına \e\·di ederek mukabilinde Il".akbuz alınalan Jhımdır. (805) (163l) 

İzmir Vilayeti Daimi Encümeninden: 
ı - l/3/1941 tarihinden ıtibaren yirn1i gün müddetle kapalı zart 

usulıle eksiltıneyc çtkanlan iş: Ef~si - Sclc;uk • Arapçı yolunun 2 ~OV 
12 + 500 kilometresi arasındaki parçJ ile harabeye giden 400 metrelik şıl"' 
beden mürekkep birinci kısmın tcıPrak tc-.;viycsi, şose ve :;ınai in1Jıaı 
inşaatıc!ır. 

2 - Tahmini keşif bedeli t.134685> lira 66 kuruşh.•r. 

3 - K~it c ... -rakl turistik yollar mıntaka mildürlü~ründe mevcut otı.JP 
istiyenler para~ız ol.:ırak suretlerini alabilirler. 

4 - Eksillnıe 20/Mart/ 194 ı tarihinde perşembe günü saat 1 ı d• 
İzmir vilayeti daimi enciln\Cni odasında kapa.lı zart usulile yapılac<J.i<.tı!' 

5 - Muvakkat teminat mikt .. rı c7984 lira 28 kuruştan ibarettir. 
6 - istekliler bu işe girebilnıek için ihale tarihinden en az sekiZ pıCI 

evvel turistik yollar mıntaka. n1li.dür1üğune müracaatla eksiltme şarbırı.rııe" 
sinde yazılı ehliyet vesikası alacaklardır. 

7 - Lotcklilcr 2490 sayıh kanunun hükümlerine uygun bir şekilı:l~ 
tanzin1 edeccklf"ri zarflarını ihale gününde s~t ona k~dar vil8yet ıno1" 
nuna tevdi ederek mukaDilindc makbuz al.malan l.azımdıı·. 

(806) (1632) 
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=) === Tasfiye halinde bulunan Feshane mensucıı• 
Türk Anonim şirketi tasfiye memurluğundıırl [(uleli Askeri lisesi nıüdiırlü~ünden 

Kuleli Askeri lisesine gırmcğe i3lckli olup ta taşralarda şubelere, -
tanbuldn ,da doğrucu mektebe müra..::.ıat etmiş olonlardan sınınarında cıO

nekliği olnHyan bütün gimıe şartlarıru haiz bulunan ve ayni zamanda gıris 
evrak!nı tekemmül c •.rın,ş ol::ın i:.tt:~ilcrin imtihanları yapılmak üzeıe 

7 ~!art 941 cuma günü ~aat 9 da Kuleli lises;nde bulunmaları ve bu t::ıritı.te 

mc.·ktepte b;..ı.lunamayanların h;:ıl\larını kaybcd;cekleri iltin olunur. (1443} 

Tasfiye halinde bulunan Fcshane m<.>nsucat Türk Anonim şirketi ~~ 
sedaran heyeti umuıniyesi 1941 senesi martının 26 ıncı çarşamba gıJ 6-i 
saat 9 da tstanbulda Sultanhamamında Katırcıoğlu hanın!n 5 inci katıfl 4~ 
Sümerb::ınk birleşik yün ipl:ği ve dokuma ve sun'I ipel: fabrikaları Jlll'L·ı• 
re~C!ii merkeıinde~i dairei. mahsusada aşagıda yazılı müt.akerat ruznaI1 1~ ... 
tidıyen toplanacagından hıssedaranın toplantı gününden on gün evvel. ti' 
mil bulWldukları hisse seneUerini tasfiye n1cmurJuğuna tev"di ederek ı( 
mada hazır bulunmak üzere dühuliye varakası alınaları il~n olunur. 

(1722) - Bu yansına kadar su do- 1 
ludur. Altına ateş yakıldı mı 

1 o ıru istim yani duman olur. Şu 
gördüğün kaim borulardan çı
kan duman duman makine 
ye gider. Makine döndü mü va
pur da yürür. 

Bir çalg c::. , ,4ın seyah. 
ı;irmiş olsa şimdiye kadar on 
yedi numara:·a yerleşmesi 1:1 -
nıız gd·r ıdi. Böyle;;e Lır müd .1 
del aynaya b;_ ~ırak sal\:ahnı 
bıyığıııı llt ~ ıtlı, t. t. nü b:!.Şını 
sil p '·uı urıııı. ncdar ç.:ıra ya
tacak <>lılu•;u ya: ' t ktı, için- ı 

Mi.izakerat Ruznameıi: -" 
1 - T;Jsfiye .memuru ve t.asf.ye mürakibi raporlarının okunmasJ 1'.:J 

1940 senesi sonu ıt:barilc tanzim olunan blinc;o ve kirü zararın v~t 
ve tasdiki, 

-•Jfl• 2 - Tasfiye memur ve nıürakıp raporlorının okunması ve ibriV 

- O kadar kuvvetli duman o
bır mu? 

- Olur ya. 
- Ne tuhaf şey? Yuandaki 

bacadan çıkan duman niçin ma
Jı:lneye gitmiyor o da ziyan olu
yor. 

- O duman işe yaramaz. 
- Doğrusu vapurun sahibi 

ldmbilir yalnız kömür için ne 
bdar para sarfediyor? 

- Ey ne yapsın? Kömür ne 
kadar çok yanarsa vapur da o 
kadar hızlı gider. 

Biraz sonra yukanda patır • 
dllar gürültüler, k~alar, 
~alar çoğaldı. Ocakçılar, 
srtık vapurun kalkmak ~re 
olduğunu haber verdiler. Yuka -
karı çıkıp vapıırun nasıl yürü -
düğünü görmek istiyordum. 0-
eakçılardan izin alıp, paltomu 
giyip üst kata çıktım. Vapurcu
lar geminin arka tarafındaki ha.
latlan çözüyorlardı. Ben de o ta
rafa gittim. Onları seyre dal -
clıın. Bu aralık kulağıma kapta-

nın dik sesi geldi. Bir de baktım zclce doyurdum. Biraz dinlenip 
ki geminin baş tarafında baca- yorgımlıık ıı.I.'llak maksa.Uiyl~ 
nın önündeki yüksek bir y~re sıc·banın öııümlelü uzw1 l.;ü,,a 
çıkmış sağına, soluna b:ı.kıp isl,o:.ılderden birinin üz~rıu'! 
vapurculara bir şeyler söylüyor-, yaslanmak istedimsc de ser tay-
du. En nihayet kaptan: fa: 1 

- Koyver halatları! -- Buracı otel değil, ycme<~i 
Dedi, geminin alt katında bir yedikten sor.ra uzanıp yat• :c -

gürültü hasıl oldu. Vapur da ya- ıcını herkes i~le:", haydi i., ı.ım 
vaş yavaş yürümeğe başladı. ba.~ına .. 
Kaptan bacanın önünde küçük 1 Dedi. Zannedersem benim hiz
bir borunun ipini çektikçe hız-

1 
metim Napoliye gicli:ıceye kadar 

lı hızlı ötüyor, ucundan da du- o siyah suratlı h-i'lcre kcrriir. 
mıı.n çıkıyordu. Vapurculuk ne kırmakmlş. O sıcakt:ı. çalıen''lk 1 

tuhaf iş imiş? çekilir şey değil. Ser tıt f .y:ı 
Limandan çıktık. Vapur gittik yah·ardım, yal<arclım, fail\ ol

çe hızlı yürüyordu. Vapurcular medi. Mutlalc a'a ı irıip is gö
halatlan, ötede beride karm:ı. krı recek imi.~im, ben de fikren· 
nşık duran şeyleri yerle.~tirdik- ..:_Pekala! A~t knttaki kiiçiik 
ten sonra baı, tarafa çekildiler.. odalardan birine gider yatarım. 
Baş tayfa da bana: Dedim. Guya i~ ba:;ına g-;..ı .. -

- Haydi şimdi yemek vakti. cck hrııi~im r,ihi yerimden lı• ıJ<. 
Dedi. O mahud kirli yere gir- tım Kapıc\:ın ~ılıar çıkamz soluğu 

di herkesin önüne bir çanak çor,- alt 1- t•ı aldım. r<;; ''k fiİİs 1 ii r><l:ı 
bıı., bir miktar et verildi. b:ına d'l. lar<lan el',,·ı Li- ço~u bont>ı. F'n 
hissemi ayırdılar, k:ı.rnuıı.ı gii- tcmizcesinden birini seçtim. 1- j 

çeri girıp lmpı) ı '<an.ıdım, eı -
bist:nı i.ı..: yat .; n Jzt:rı :e uz~ın1-
vcrdim. llu c 'a!Pı ı ı soba yan
mamakla b~ra .er ;,. yel slcat< -
tı. 

Henüz uyk 1 ... ı d· 'nıak ü1e?"e 
iken arah! t '1 • .. ı. r S!eri pc-y
da oluu, k~lm bır ı a ! 

- Buy ru 1ıj, on ;·e· 
di numaı ılı hanw-a l ll .uladır. 

Diyerek Lenırn ~ t ım oda -
nın l.apısını ,ıc 1y .- İ(:cri i:-i 
boylu, kı.,:t sivr , \<~Hı bir h~-
rif girdi. Ark<.. •elen bir 
adam da elinı' < ..nt '-ırı bi,. 
kÖf;eye yerlrş' ir Iı. 

- RaJıatınıza bakır::z mös -
yö .. 

Diyerek kapHlan ~ıktı. Herif -1 
!er el'an h•.,i görmemişkrrli. 

Or1adn. yalrıız kala ·1 adamı:: bir 
yolcu olduğlınu anln<hnı. fal:at 
vapur da d~ni?:c a.~'ıla.lı blr- iki 
s:ınt nl""'tıC'ltu . .Arnh:1., h11, Vf'')ıtr~j 
na.sıl bindi. gemi limanda ilcm 

~ ı a-ı 

ad•M ' tL_;ull göı un<:e iki a -
d..nı Mt rı ·ır 1 ,;dı: 

- ~1 ı l;ı.m ;n, ü .ı 1'1 ne nrı-
yoF.: • ? Ar n ııe : a
d..ı.nı ! 1 lı. \. purcu~ .. t·ı ı.1 Lt:ıı h:ı 

'Pt.l . LC O. ı,-ı · 
kapıs111ı c.:nrığ'a li"vr.,ndı. Een: 

- l ardrın mösyu ! 'ele etme-
vi ı 

Vn u ·~uyum ı::u r · ·cı m' 
~ıh.ra· ı ...::..,,nı ile l, ı 3. 

tir· l t- c tn ıçiıı \ 1,.!J; ın uzc
rın~ •. t1n1 . ı r L~eniz ben 
dı~· .r ı ı•ıka.\ m jF ·r ··eniz .s.z 
b. ;-.' ı tir otL.L\a : ııi.ı. ÇL'Jl~{i 
bt• h rl•ha b:r çc .. odalar var. 
DeJnn. 

- !ole söylii .. c .)un be adam? 
Ne vaı urcusu 

- C· r "11 ocı ··!;ır1n çırağı
yım. Piz olmasak vapur yüı·ü -
mc;., sız de bir yerı · giden., .i-

l r t .ır, L.!n le 
kömür k•rarıın. Böylece vapuru 

1 

yiirütürfu:. 
( A rlrn.tt uar / 

.. 

3 - Tasfiye memur ve mürakipliğine münasiplerinin tayini. 
(1722) 

,-D-e-_ v_i_e_t _D_e_m_i-ry_o_l_la_r_ı _İ_la_n_l_a~ 
,yl 

Muhammen bedeli (3787) lira (50) kuruş olan kaynak işleri iı;iı1 .;.f1J 
k-\lcm muhtel.! şekil ve eb'atta 2750.:ıdct hususi Forma kömi.trü 24(~ d•V 
lJ;ızal'tes. günü Saat (14) on dörtte Ha.ydarpaşada Gar binası d<.thJJı.cf 
komisyon tarafınd:.ın açık eksillıne ttsulilc satın alınacaktır. 11 ıt'1 

Bu i:;e girmeli: istiyenlerin (284) lira (7) kuruşluk mu .. ·akkat te11 JI" 
ve ka'nunun tay.n ettiği vcsaiklc birlikte eksiltme günü saatine }i"ud:t! 
misyona mürocaaUarı l~zundır. r.d~ 

Bu işe ait ~·tnameler komisyondan parasız; olornk dağıt.ıırrU•"- 1 ... 
(1719) 

:.:.: . . •' 
"'' Muhammen bedeli (7527) lira (50) kuruş olan muhtelif cins ,·c. ~J' 

tarlarda yatak, yorgan, yaslık, ynstık kılılı ve nevresimden ıbareC ~~ 
lem eşya (ı0/3/1911) paz;ırtesı günü soat (lS) on beşte Hayd"rP s-'v• 
G:ır binası ciLıhllindeki komisyon tarafından kapalı zart u~uJilı! ., 
alınac~:<tır. tıeıt", 

Bu i:e girmek istiyenlerin (564) lira (57) kuru;;luk muvokl<01. ,_,rl 
nat kanunun tayin ettiği vesikalar!.a birlikte tekL!lerilerini muhtc"' 1~ri tt' 
larını ayni ~aat (14) on dörde kil.da.r komisyon reisliğine vernıı:ll 
umdır. tJJıf' 

Bu iJC ait şarL-ıame1er koın.lı;yondan parasız; olarak dağıtıl.Jll")(. 
(1341) 
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