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lürk - Bulgar Sovyetlerinj Almanlar · · · ~ ' 
beyannamesi Bir talebi j Svilengradda 
hugün bir mana 
ifade eder mi? Moskovanın Ruman-1 
C;;-..... ... . ya:.a~ bazı üsler 
~~:":y!~g=:a : ıste ıQı bildiriliyor 
\llİplıe bırakmamıştır v" Al· 
llıa.ıı On.lID>Ulllt vN"diği müı<&a
de taa.mızun ilk adııruın vii· 
CUda getirmiştir. 

Havadisin sıhhatini 
teyit edecek yeni 

malQmat yok 
__ _J 

Londra, 6 (a.a.) - MÜstakil 
~: Hüse)~n Cahit Y A.LÇil'l J Fransız ajansı bildiriyor: 
~ Balkan vazıyı>tinin manzara· 

B ulgar hükümetinin mem- eı, hiç olmazsa zahiren bugün Mr. Ant.lıon)' Eden 
lcketi Alman orduları- yeniden değişmiş bulunmalıta-

lıi na açmak keyfiyetini dır. Bu tebeddül Sovyetleı·in Ru- Eden ve GI oı·ıı 
r ka•; vün evvel ımzalanan ı manyaya bir nota vererek Ka- • 

~nkara Dostluk Bevannamesi- radenizde bazı üsler taltp etme· K h" 
,, na..ıı telif edebildiği ciddi si üzerine hiieıl olmuştur. a ıreye 
:urette dü~ünülecek bir mesele- Londranın salii.hiyetli mahfiJ. 
ır. ~yannamenin hıwrlanma- ]eri bu haberi teyid eder mahi- avdet ettı"ler 
~na iştirak v<' hizmet etmiş <le- yette hiç bir ınalfmıat.a sahip 
~rli dıplonıat Bay Kirofun An- ı olmadıktan bruiıka haberin doğ. 

tada bu noktayı tenvir edip ruluğundan ciddi surette ~üphe 
'ltnediğmı hılmıyoruz. Matbu- etmektedirler. 
~~ böyle bir havadis aksetme· (Sonu 8ayfa 5 3'1. ll de) 
'bine göre, meselenin henüz • 
~.UalJak bulunduğu zannına <lÜ· J • ı• J • k j 

Atinadaki ziyaret 
hakkında bir resmi 
tebliğ neşredildi 

Seferber edilmekte 
olan Bulgar ordusu
nun hedefi neresidir? 

Bir Bulgar gazetesi 
Türk - Bulgar dostluğun
dan hararetle bahsediyor 

Lon<lra, 6 (a.a.) - Avam 
Kamaı-asında, Sofyadaki İngiliz 
tlçisinin geri çekilmesi hakkın· 
da sorulan bir ı;uale cevap ve
ren hariciye müsteşarı Butler, 
ıışağıdaki beyanatta bulunmuş 
tur: 

- lngılterenin Soiya elçisi
nin dün Bulgar hükiımetiıı.e İn· 
1iliz diplomatik heyetinin geri 
l.ei<ilmeei hakkında bir ııota. I 
vermiş olduğu maliımdur. · 

Bu geri çekmenin selıeplıeri \ 
hülisatan şudur: 

~Yoruz. Çünkü. teslim edilmek j ngı iZ erID ÇO 
ı:ını gelir ki, Türk - Bulgar Be- • • 
~amesiyle Bul~aıis~a AJ. muvaffakıyetli 
ılıı.an .. odusunun ~ırmesı ar:ı.qın- • 

)\ı§~::ı:ı;ea~~~r~ezat Ve U· hır baskınları 

- Alınan kıtalanndan mü -
rekkep miktarı dalına fazlala
şan bir kuvvetin Bulgar ara-

Kahire, 6(a.a.) - B. Eden ve . :.:isinde bulunuşu _ ki bunun 
general Sir John Dill, Ankara hedefi ancak müttefikimiz Yu
ve Atina ziyaretlerinden Kahire 
ye dönmüştür. naniııtanı tehdit etmek olabi· i 

(Sonu. 8ayfa 5 ""· 6 da) lir. ·ve Bulgar bükümetinin Al· 
Ilı Saraçoğlu ve bütiin dünya 
atbuatı, Ankara Dostluk Be-r IA f . k d k . 

~nnamesinin Balkan sulhunu Alnıan kontrolün- rı a a ı 
Uhafazaya hizmet. edeceği ü- d k . 

~•diy1e memnuniyet tıeyan edi- e ı Lof olen ada- muazzam 
~l'du. Halbuki, bitaraf bir dev: J larında 9 Alman • 
r olan Sovyet Rusyanın dahı • , J } h . . 
beııını bir ağız ile iliin elliği gİ· gemısı batırıldı ta yan ezımetı 
0~d Buıgnristana giren Alman 

1 
T .cındra, 6 ( a.a.) _ İngiliz a-

.... •,ı~rı harp Aahasını geruşlet- mir.ıllık dairesi ile Norv · bah-
""'kten baııka hır sey yapını~ ol- e<; 150 bin kişilik ordunun 
lluyacaklardır. • nyesı tarafından mü.~tRreken i m h a • ı n i!I m u k a b i 1 

llulgaristana Alma:n ordula- Desrcd~en resmi tebliğ: j 
~ gelmesi başka bir bakım- (Sonu 8aJ•fa 5 .m. 4 ılt< ) ngiliz zayiatı 438 
1 
an da tuhaf bir gayri tabiilik ~..,. ~ ölüden ibaret 

..... ~diyor. Bulgaristana ordu Meclı's Pazartesı· Londra, 6 {a.a.) - Bugün A-
~· nıak için Alman hükumeti vam Kamarasında Harbiye Na.-
\\ 

1 Bulgaristanı tazyik etmiş- " " t · 1 zın B. Margcsson, ordu bütçe-
l!ır, .Yoksa Bulırnristan bükü • ounu opıanıyor . sinin parlamentoya arzı dolayı-
dı,eti mi memleketine ecnebi bir j sile bır nutuk söylemi~ ve de-
~let ordusunun girmeci için 

1 
Ankara, 6 (Hususi) - Mec- mıştır ki: 

\u ebbüs ve ricada bulunmuş- Jis pazartesiye saat üçte topla- - Ordunun son 12 aylık tari
J.ı~? Almanya resmen dıyor ki • j hi, harekatla doludur. Bu hare
~-:ııı:ı.n. ordularının Bulgarista-1 nacagından mebusların çoğu ..., · eli katın bir çoğu muvaffakiyeteiz-
ı.,. girmesi bizzat Bulgar hü- şun ·den şehrimize geldiler. l"·l . tir F k b. -•Q u: e geçmı~ . a at ır çogu 
bi llıeti tarafından vuku bulan Maliyece hazırlanmakta olan da parlak askeri ve idari zafer· 

r talebin neticesidir. tezyidi varidat layihalan mcc- ler teşkil eylemektedir. 
ıı., ~ar'hükünıeti harp halin- li8in açılışından bil' kaç giin B. Margessou Fransadaki İn· 
llı-d bulunan ecnebi bir devletin j sonra meclise verilecektir. La- j giliz ordusunun cesaretini ve hu 
'<ık tıaunu keneli hudutları içine yihaların muhteYivatı hakkkııı- ı ordunun yüzde 85 inin geri çe
<!a ınayı niçin arzu eder? Bura-, k.ilmesindeki muvaffakiyeti öv
~U Iıumanyada olduğu gibi. bir da yazılanlar hepsi tahmınden dükten sonra, "Fransadaki sefe-
ııı ın ve terbi ve heyeti masalı- ibaı·ettir. 1 (Sonu sayfa 5 su. 5 de) 
tıı, n arkasına <la gizlenllmemiş
ltti · Açıktan açığa bir rodu gel
~ §tir. Ne maksatla? Bulgaris
~ biitiin komŞt1leriyle iyi mü-
1'- betler besliyordu. Yugos
~a ile ebedi bir dostluk mua
lç; enamesi imzalamış olduğu 

Ekınek fiyatı 12 
kuruşa indiriliyor 

man işgalinde fill surette işhlr· 
!iği yapması, Bulgarietanda 
bir İngiliz diplomatik miimevil
Jik heyetinin idamesı ile kabili 
telü değildir . 

İngiliz hükümeti, Bulgaris
tanın bu kararından pişman o
fa.cağın.dan şüphe etmemekte
dir. 

Avam Kamarası ii.zası, bu be· 
(l:!cmıı ."1y/a 5 su S de) ı 

Büyük Röportajımız 
~-----

Antalya ve havalisine 
ait hatıraları 

18 Ay ltalyan 

lşuali altında 

lsmile bir araya top
layan arkada91mız 

Daniş Remzi 
KOROK 

un bu meraklı yazısını 
yarından itibaren neşre 

başlıyoruz 

ESTETİK 

ı 
i 

f 

Nr<ı'e ile cepheye giden kalırama.n Yıınıw asi.erleri 

Almanganın 'T hl - s· . 
Balkanlarda l ra usgarpL ıngazı 

muhtemel 
hareketleri 

Mihverin bu bölgede 
gayeleri ne olabilir? 

1 Ankara Radyo Guete•I 

.A.Imanyanın Bulgaristanı İŞ· 
gali ve Yunanistana hücumu 
ihtimali ııu askPri ve RtrateJik 
sebeplere istinat edebilir: 

1 - Yunanistıuı küçiik bir 
devlettir. Ordusu seferber ol
makla ve bir ~ok 1.aferler kaza.n- 1 

(.'Xmrı sayfa 5 ""· 7 "8) 

Başvekil 

ni davet etti 

Heyet yarın sabah 
1 

Ankarada olacak \ 
Bundan bir müddet evvel, Baş 1 

vekilimiz Doktor Refik Saydam 
wylediği biı· nutukta ithalat iş
lerinden de bahsctmi~i!. 

Şehit Cemil Beyin harikulade mace
rası - ltalyan sefirinin elinden nasıl 
kurtuldu?- Enver Paşanın bastırdığı 

evrakı nakdiye 
Anlatan : Kilisli Kıdemli yüzbaşı Arslan 

- 17 -
'l'rablueg>U"bıı. büyük feda

k!rlıklar bahasına varan kah· 
ıamanlardan biri de ııclıit Cemil 
beydir. Bu mümtaz ve yığit 

Türk zabiti, gönüllü olarak har
be iştirak etmek için Bağdattan 
tel!<Jili kıyafetle Mısıra va.sıl ol
dugu zaman merhum Atatür
kü, Enver- Paşayı, Süleyman 
Askeri Paşayı orada bıılmuştur. 
Cemil bey bir ar:ı.p dilencisi kı
yafetine girmişti. Kahire S-O· 

kaklarında böyle dolaşıyor ve 
nazarı dikkati cclbdmemeğe 

çalışıyordu. Bilhassa dilencile
rin bol bulundııkları cami kapı
larından eksik olmıyor, avuç a-

Enver Pıt.'!&llın Tmlııu ... ıı:arı>ta 
lıe.•tudığı par.alartla.u biri 

earıı.k dilenen bu boca bozııntu
su kıyafetli adam etrafta bulu
ııan mütecesııis gö•l~eı ken

disini kolaylıkla gizliyebilıyor

du. 

Almanya bu vapurları vermi
yeceğini bildirdi 

Doktor Refik Saydam, mem
leketin belli başlı ıthalat tacir
leri ile görüşmek arzu8unu da . 

(Ba§ tara/• 1 inci de) 1 1 eylül 1939 da patlak veren Avrupa harbinden 
---- ----· - mülga Denizbaıık 

çok evvel, 
tarafından 

SABAHTAN SABAHA ~, 
~ n o taraftan bir tecavüz vıı
~a gelmesinden korkamazdı. 
ııı. rkiye ile de hem böyle bir 
~~hed.enamesi vardı, hem bir 
'luk beyannamesini yeni 
l\i l la.mışt.ı. Bütün kuvvetleri
.._ talyan işgalini tarda tahsis 
·•<1J.1ş olan YunanWar da Bul· 
~stan için bir tehdit teşkil 
t~ .1Yorlardı. Binaenaleyh, Bul· 
~a li.ırtanın bir ecnebi yardımına, 
~ tli. Alman himayesine müra • 
~Ok.t etmeğe hiç bir ihtiyacı 
~ tu. Bu ancak Bulgaristanın 
.\! l"rıızi bir emel beslemesi ve 

1 
ta tıı..anya ile müştereken bir te
tıı~ ve istila l:.areketi hazırla
lı;i· ı suretivle makul gorille- , 
~ ır, Halbuki 17 şubat tarihin- ' 
~ An karada imzalanını~ olan 1 

Kararın yakında tatbikına Harbı· sona Denı·~ıe;;:ııde ,,ı Filozof Rıza Tevflj)in ~ ı 
başlanıyor mekıılesini yarın 

Almanyaya ısmarlanan vı.pur

laı·ımıza ait bütün hesaplar tas
fiye edilmiştir 

Malfım olduğu ü-.ere bıı va
purlar, harpten l'\'Yel Deniz • 
bank tarafın<lm' Alınr..nyrıya ıs· 
marlnamış. hazılaı, da ikno :ı.1 t:· 

dilerek lima..TJ:.mıuı gönde~ılmış. 

tı. Gelen vapurlardan bıı ts.ne
~inin mukaveleye uyguıı <•lnıa· 

dığı anlaşılarak ortaya <, ıkan 

İstanbul Belediyesinin. ek· vergisi dolayısiyle hiriııci nevi bulacaksınız erdirecek 
mck fiyatlarında ucuzluk te· ekmeklik un çuvalından 146 ve 

--HARP--~ bu··yu··k s·ııAh min etmek maksadiyle tetkikler ikinci nevi ekmeklik un çuvalın· - a 
yaptığını yamııştı~. Bu tetkik· dan 100 kunış vergi alınması 13.- r 
ler arasında, buğdayı koruma zım gpJmcktedir. Hükümetin VAZ.IYETI 
vergisi dolayısiyle çuval başına lstanhul, Ankara ve hmir vila-
alınan 146 kuruşun 100 kuruşa yetlerindc tatbikine karar ver
indirilmesi meseleııi de mevcut· diği ekmek tam manasiyle ikin
tu. Belediyenin yaptığı tetkik· ci nevi bir ekmek vasfını haiz-
lere nazaran buğdayı koruma (ROt>U sayfa 5 ııu. 6 da) 

Bu lgaristanın 
işgalinden sonra 

ingiliz 
hakimiyeti 1 

için Tiirkiye tarafından silahlı 1 
"eya silahsız bir itiraz vukuun
dan çekiniyordu. Türkiyenin 
muhtemel müdafaasuuıı önü
ne geçmek içiıı bizi avutmak 1 
ve teskin etmek yolunı.; düşün- 1

1 miiı; ve hu beyannameyi imza 
etmek çaresine ba~ vurmıtştur . I 

ristım bu orduyu kendisi davet 
etıqcyıp sade<>e onun geçmesine 
göz yummuş olsa idi bile bu 
hareketi bir taarruz teşkil e
derdı . Alman ordusunu bizzat 
davPt etmesi Bulgaristanın bir 
tan rruz niyeti hakkında hiç 
şüphe bırakmamıştır ve Alman 
oN!Hsuna verdi~i müsaade ta· 
arı uzun ilk adımını vücuda ge
tıı nııştır 

li >'~nnamenin birinci madde- ----!'!"!!!!!!!!'!"!!'!"!!!"'~ .... -""!!!!'!"!!'!"!!"""!!""''!"!!!!!"!!!!""-"""!!!'!"!!'!"!!'!"!!'!"! 
%yle divor: • 

YAZAN: 
E .. elcli General 

'ıl'ü ' lUrr·"rkiye ve Bulgaristan her 
1 ti u taarruzdan ietinabı hari-

11< tıyasetleriııin deifü;ınez bir 
~ı olarak t<.>lakki ederler . ., 

'•tıı Ulgaristan bir taraftan bi
lıtı le bir dostluk beyaıınamesi ı 
~"rlıılama.ğa hazırlanırken. dı 
ııı.~lntaraftaıı bu bevannamenin 
~t b.' ve ruhu ile taban tabana 
~i alır hareket tasarlıyor ve _bi
~r ~atıyor mu idi? Yoksa Oç
''td ısakına girmek ve Alman ' 
~~~Unu memlekete davet et
'ıın tasavvuru 17 şub;.ttan 
l)ı~ ~ .. mı birdlnbirc vücut bul-
11ıti~lur7 Buna imk:in vermeğe 
~~ı::ıaı yoktur. Çünkü Bulga
lıı.~. ıılll Üçii7Jil muahedeye ;,rir-
~l.tUn~zleri yeni değildir. Öyle 1 

~·· uvor ki Bulgaristan O
l;~ u Misaka girmek ve memle-1 

.Alın.an ordu.aunu aokınak 

Fakat tabiidir ki Bulgaristaıı 
inı.taladığı dostluk be~ aruıa· ı 
me~ini ihlal ederse o l:J<.yanna
me hir imzalanıııamı~ l!lbi olur.

1 Bizim *hei kanaatimııc ;;ure, 
Alm:ı.n ordıısıım. mcınlekete ı 
<iavel eden Bulgaristaıı Türki· ı 
Y• ik imzala<lıi;ı beyanname 
ahkitmını muhil bir harekette J 

bulunımıııtur. Çünkü bu hare- 'ı 
ket "L~-r türlü taarruzdan icti· 
nap,, taıı.hhüdfuıe muhaliftir.! 
Alman ordwııı bir tarafa ta.ar· 
ruzc!. bulunmak makeadiyle j 
Bulgaı-i&taııc. girmiştir. Bulgıı.- , 

j 

Bu taarruzun ilk adımda '.Nr
kıycyc yahut sair bil· devlete 1 
tevcih edilmiş olnıası meselenin 
mahiyetini değiştirmez. Çfuıkü 
Bulgarıgtanın taahhüdü mut . 
laktıl' Bulgar hükiımeti ne bi· 
ze karşı, ne sair bir devlete kar-
şı her tiirlü taarruzdan ictinap 
etmPld" mükellefti. Bu sözünü 
tutmamış ve beyannameyi filen 
feshetmıştır. 

Kemal Koçer 
-~-~~~~~~..::._~-:. 

Bulgaristanda : 
Besarabyanın elden çık

ması ve tadilci Macarista
nın Rınnanya aleyhindeki is
teklerinin yerine getirilmesi, 
Dobriç bölgesine de Bulgar· 
lann yerleşmesi, eski kalıbı· 
na giren Rumanyanın yeni 
nizamın vazılarına iltih:ıkım 
intaç etmişti. 

Terbiyeci orduya, petrol 
kaynal<larının müdafaası va· ı 

zifesi de verilmişti. 1 
Bu istiladan istihdaf edi-

len gayeleri Höylc tebarüz et
tinniştik : 
n l Karadcni?.c kol atmak, 
b) Büyük harpte olduğu gibif 

(Sonu sayfa 5 ""· 1 de) 1 
Hüseyin Oahit YALÇIN "------·---''' 

resim nu :<ı- :ı. u;· Al ,, an. 
];'.~rha /><1 "]' rt,ı ı J /, 

l.r:, ~-7,' 

çnl 
lwrşı suıı tl.f'ı'l ı .u1111~ • ,, 

Almanya, lngiltercn.n el nı en 
deni c, hclk~ ı ı n 111 

ca, harbi kazanmak im' · 

' lt. ' t; 
ıl bu ' t , 

' I 
ı ·c g 

bt(:ı.nııy c 
r: ıı.ı ı uyur 

I C 

. ' 

qa-;el si Vol 
••• 89 8(1 

A T.. • oya · ay 

eri bir 
1 < aıılara 

ll • hu 
1 l'j 

l Ull{C-

' ) 

(Soııu sayfa 5 su. 2 ılc) 

r 
Müsabakamız: 

- 14 -
ltlOSABAKANIN ŞEKLl 

1 

Bu p:ırçayı kesip saklayınız. 
Son parça neşredildikten son
ra bu parçahr bir :ıraya geti
rilmek suretiyle meydana çıka
cak resmi, vazıh adresinizle bir-
likte idaremize göndermek ba
har müsabakamıza iştirak için 

fi gelec<:>ktir . 



Sayfa : 2 
YF~~"l SABAH 7 MART 1941 

~€-D~rtmüllrtnad~ün ~ler 3~=~~~~E~~~~~~~~~~~~~~-~--~-~-~ 

Y rtta TOrkç-lük H E 

EWAG 

Şehir 
Tiyatrosunun 

faaliyeti 

!!!I 

Yazan: Halil NimetullAh OZTÜRK r OKU Y UCU "\j 
Türk dliıı.yasınd& zaman za,.I mukaddematma. altı yedi sene f D / ~O R K J: Peynir meselesi Piyasaya 

çıkarılan· 
kahveler 

Tiyatroda hayırlı 
inkişaflar görülüyor ;ınan türeyip, her tarafı bürü • vakfı vücut etmelidir ki iınlA ve R • 1 • E 

Jeıı, bütün ruhları .kaphya.n me-1 manası yerinde bir mektup ya- u:e - spır - rzurum 
tafızik hava içiı_ıde yine_ kendi zıı~Usin .. ~ edebi>".''_ımızın ma:' I yoıu doktor ihtiyacı peynirlerin Buzhaııedeki 

miktarları ve kimlere 

İstanbul belediyesi müfetıı.
Jei., Şehir Tiyatrosunda uzuıı 
zamandanberi yaptıkları tahki
katın raporlarını vali ve beledi
ye reisi doktor Lütfi Kırdar& 
takdim etmişlerdir. 

ruhunu duyan, öz variığını bu- arifı umumıyece te&iti bu ma - 1 

lan, ve kendi dilinin bütün öbfu-. zarratı nmıadır ) j Rizenln İkiııdere nahiyesin-
ler.ini geçen yüceliğini, gfrrelliği- 7.iya paşa i8e ne kadar daha den Hacışeyh köyünden Mus
Jl.i aıılıye..ı:ı Eklıcr Şah gibi, Sul- ileri gidiyor, ve ne .kdar acıklı I tafa Kurd yazıyor: 
tan Çakmak gibi, Ebu Reyhan tıöylüyor: (Bizim şuarai cslaf Sooe.lerdenlıeri hasret kal -
:Biruni gibi, Ali Şir Nevai gibi. edayı nazınü ifadede ve haya - dığımız Riz.e - İspir - Erzurum 
eski Türkçülerin (1) bu duygu-! litü ma.anide Arap ve Accme yolunun nafiamız tarafından 
h.rırwı nasıl doğduğunu, hengi mümkün mertebe taklide siıy yapılıııası.nı. sabırsızlıkla bek
aartlar altında geliştiğini ~eli- etmeyi maariften addetmişler! liyoruz. Bu yolun açılmasına 
)'CCck etüdlcri §imdilik bir ya.nar Ve acaba bizim mensup old14,'ıu- Rize nafiası ve mulıaselıei bu-
bırakarak, yurdumuzda en ya- muz milletin bir liııanı ve şiiri susiyesi her ne kadar halk ile 
kın tarihlerde bu Tanrısal duy - var mıdır, ve bunu ıslih kabil bırJikte son gayreUerını sar
gu~ u edİnJnİi dünkü Türkçüler midir? Asla burasını miilıi.haza fediyorlarsa da kifi gelme -
iiz :inde şöyle kısaca biraz du- etmemislerdir .. lnşa yolunda mektedir. Çünkü halı. fakir 
ralım. hal te.maıniyle böyle olmuştur: ve vilayetin varidatı a.zdır. 

lmparatorhığım. son demle • Milıışeatı mutebere ele alın.sa iç Bir kaç ~enedenberi nafia -
rinde AvrupaWaşmadan başka lerinde üçte bir tiirkçe keli.'llel nuz ve mnhasebei hususiye
tilrlü yaşam.anın i!_llkiin81E oldu-! bulunmaz .. Evvelki miinaşeat de mizin gayreti ile halkın yol 
ğunu, ve artık doguyu abp, ba- recesinde muakkad değilse de, parasma, fahri çalışmasına ve 
tı medeniyetine uymadan baş • bunlar da ol babanın velediztna- vitayd büdcesinden ayrılan 
ka hayıı.t çaresi kalmadığını gö- sı olduklanndan yine seci ve ra· tahsisata dayanarak çalış • 
rüp ''Tanzimat" gibi kımıldama- bıt ve miınası mevhum ve meş- maktayız. 
1arla baş!ıyan bocalamalar git- kük iba.rat ile memlüdur .. Taac- Yolun yaptırılması. arzet!i-
gide daha şuurluca biı hareket cilbe şayan değil midir iri bizde ğimiz kısmı İspir - Rize ara-
hııl' •:alarak bir uyanıklık devri yazı bilmek ııa.,u Wip olmak sıdır ki bu da 120 kilometre-
doğunnaya ba.şlnmış, ve bu uyıı.-1 yine baç.lradır. ' dir. Bunun 25 kilometresini 
mıı ılk .<ince dilde kendini gös • Halbuki ııair lisanlarda ya- I irhler yanmB:ktadır. _Yo-
termıştir. zı. ve iml! bilen katip olur.. !un Rizedı:n 60 kilometresinin 

Imparatorluğun yıkılmaııın - Vah bize, yazık bize! Bu hal,. toprak ha.friyab tamamen 
dan <>nce ruhlarında bu kutsal göre bizim millette tabii hal üze- ikmal edilmiş ve bir çok men
duyguyu duyan Türkçülerden re ne şiir ve ne de inşa var de- fez ve köprii yapılmıştır. Ge
mescla Alım0t Vefik paşa, Sü- mek olur .. Hayır bizim tabii o- ri kalan 60 kilometresinin de 
leyırum ~ gi~i . milliy~tçiter lan şiir ve inşamız taşra halkı toprak hafriyatı kısmen yapıl
bu hareketi benımsıyenlerın ba- ile Istanbul ahalisinin avamı nuştır. 
şııı~.ı gelir'1;r deneb~. ~~e~ beyninde hila durmaktadır. Bi-J -·Bu yoldan teımiD. edelXleoe -
Vefık paşa Şecereı Türkiye yı zim &iirimiz hani şairlerin na - gımız faıdeler: 
doğu Türkç.esinden lstanbul mevzun diye beğenmedikl~r i a- Rize - İspir arasında on bin-
Tiırkçesine çevirdiği gibi, "Leh- vam şarkıları ve taşralarrla ve leree nüfus yaşamaktadır. Yo
cei Osmani" yi de yazarak Türk çöğür ı;airler arasuı.da "deyis,, lı:n gilzergA!ıında Kar:ıdere, 
dilinin sanıldığı gibi çorak ol - ye "üı;:leme", ve "kayalıeı;ı" ta - ve İkizdere nahiyeleri 80 kö
mayıp zengin olduğunu göster- bir olunan naz:ımlardır. Ve bizim yü ihtiva etmektedir. Bu ara
miştir. Bunun gibi Sttleyman pa- tabii inşamız mütercimi kamu· da yaşıyan insanların en faz -
ııa da: (Edebiyatımıza Osman - dir. Vakıa bu nazım ve kitab(.'t la ihtiyacı doktordur. Mesela 
l: edebiyatı demek doğru 00. dır. Vakıa bu namn ve kitabet İkizdere veya Karadere na -
iikllr. Nasıl ki lisanıilllZa Os- matlUp olan derecede beliğ ve hiyelerinden bir hastayı te -
manlı lisanı, milletimize Osman- tumbraklı görünmez ise de üm- davi edecek doktoru getir -
h rrul!eti demek yanlıştır. Çün- met.i 0-•niye ilerlediği sırada mek hem çok masraflı ve hem 
kil Osmanlı tabiri ye.lıüz devle- bunlara rağbut edilmediğinden de fazla zamana ihtiyıı.ç gös
-ön adıdır. Jılilletimizin adı Türk olduktan halde kalmışlar büyü- teren bir iştir. Karadere ve 
tür. J..iNnımız da T11riı: lisanı - 1 memişlerdir. Hele bir keno rağ- İkizdere nıı,biyelerinde ne bir 
dır. J demiştir. bet o cihete dön!!Ün, e.z vakit doktor ve ne de bir ebe bu -
Namık Kemalin dilimiz ve e- içinde ne şairler, ne kitiplıer ye- ıunmadığmdan hastayı Ri • 

dıebiyat.ıL112 hal:kın<laki sö:<leri tiŞ.r ki akıllan hayret ~-.l -zeye götürmek mcc"uriyeti 
do ııekadar yerindedir: (HAii e- Yarım asır önce içten gelettk vardır. Bu da sedyıilerle yapı
debiyat bile lliyıkiyle tedvin oluo ıı5ylenıniş olan bu sözler lıugiln labilip on iki kişllıin iki buc;uk 
matlığı için Arap, Acem ve bir bile bizi derin derin düşündü - gün bin biı- müşkülit ve mah-
de ehlike.lem liaaniannı öğren - recek manfilar ta$1111yor ma? runıiyet içinde yol y\.\rümcsi 
mek yolunda zamanı WIBılin Ve bu iç duyuAları göderimı.zi ile k:ıbildır. Çok defa hasta· 
bir çoğunu ifna etmedikçe talı - Türk tarihine çevirerek, Türk merke-~ inmeden ölmektcrlır. 
ı:irea dilriistçe ifadci meram ka.- varlığını bizi coşturacak, ve bi- Merkeze kadar getlrilcb; len 
hil değildir. Halbuki o kadar ze esinler sunacak Tannsnt bir hastalarının: da qok defa has
himmet maarifi saireye sarfo - kaynak olarak bütiiıı yüceliğiy- tane tarafındın kabul edil -
lımaa zeki zir Hı ı bir itlinıi le gözlhnüzün önünde canlan - memektedir_ Çünkü Rize has-
ıi.funun eder. Vakıa. kurunu dır•maz mı? .. (2) te.<ıesinin. b .i iirrcUi olan 
ahiredeki milletlerin billegası Türkçülük bu yolda yüriVt yahııZ 25 yıı.tai!ı vardır, 
lUgat ve edebiyatta lisanlarının rek Ahmet :Mitat Necib Asını Ba yolun yapılması ite val-
~,.azı olan elsinei at~kııya Lrı- gibi lıalk Türksüİerinden sonrn nız doktor ihtiyacıllll?. ~el' fi 
t.isap etmek mecbunyetinden daha geli~rek :Ağaoğlu Ahmet, edılmiş olmıyacak. aynı za -
vareste deıpldir. Fakat . onla~ Yusuf Akçora, Ziya Gökalp. ö- manda istilı..<ınl ettiğimiz mah-
bu mecbunyet ferının ık.malim mer Seyfettin gibi bu izi güden- Sl'llnr kolaylıkla ovnva nal·Je-

ait 

olduğu teshiedilmt. ~lıa~~ugeıgdig"oın· 1~1.ddı·al Fiyat mürakabe komisyonu ~· ~ 
dllnkü içtimaında peynir işite etmişlerdi. Tetkikler neticesin
meşgul olmuştur. de komisyon, bu dükkiınlardaki 

Tesbit edildiğine göre halen kıı.şar peynirlerini de (lüks) sı
buzhanelerde 2941 teneke beyaıı nıfına ithal etmiş ve perakende 
peynir 505, çuval kaşar peyni- ~!arda kilo başına. 110, top
ri, 790 çuval sıra peyniri, 326 tan satışlarda ise 90 kuruş narh 
sandık gravyer vardır. ı koymuştur. 

Komisyon, bu malların buz.. . Diğer taraftan komisyon ye-
haııelerden kimlere satıldığuı.ı niden bazı ihtikar vak'ası fail
kontrale karar venniştir. !erini adliyeye vermiştir ki bun 

Bundan ba.şka komisyon, lar, şunlardır: 
(lüka peynir) e de meşru satış Balık pazarında Maksudiye 
fiyatları koym·-··. Bilın· digı"· hanınd Y .... ~ . • a asef oğlu (ıtişa.dır ih-
gibi bazı firmalar, ellerindekiı ti.karından), Ermenak (metresi 
kaşar peynirlerinin ekstra ek&-! 9 liraya kumıı.ş satbğından), 
tnı. cinsinde olduğunu, binaen- 1 Aksarayda bakkal Dimo (60 ku
aleyh bunların (lüks) telak.ki 1 nışa beyaz peynir sattığından.) 

Hava gazi 
şirketlerinin 

itirazı 

Her ay rapor vere
miyeceklerini 

bildirdi! .. r 
İstanbul belediyesinin son 
~e fazlalaşan hava gazi 
ile zehirlenme hidise!erine mAn.i 
olmak üzere şirketleri, her ay 1 
belediyeye gru: şebekesinin va
ziyeti hakkmde. malümat wr • 
meğe mecbur ettiğini yamuş

tık. 

Şirketler belediyeye ınlirıı.ca
at ederek bun un kendileri için 
imkansız olduğunu bildirmiş -
tir. $irketlenn iddiasına göra, 1 

lstanbulda 135 kilometre uzun
lağıınde. şıbeke mevcuttuı-. Hal
buki bunu kontrol edecek olan 
ekip bir taııcdir_ ve günde ancak 
6 kilometrelik sondaj yapabil -
mektedir. Belediye bu noktai na 
zarı kabul etmiyerdc şirketleri 
fazla ekip kullanmağa mecb:.ır 
üleoektir. 

Di-Ter taraftan bc'cdiye • 'r
tet.lerc yeni bir te?liğat yap'l 
rak ç ': C' ki k-· ·.'.'.tın değişti -
rilme · . bi1 I;rmistir. 

w---

Dahiliye veki
linin dünkü 

tetkikleri 

mü· 
meşgul 

Vekil Emniyet 
dürlüğünde 

oldu 
Bir kaç günden beri şehrimiz. 

de bulunan Dahiliye Vekilimiz 
Faik Öztrak, dün de şehrimiz
deki tetkiklerine deyam etmiş
tir. Vekil, dün öğleden sonra 
Emniyet Müdürlüğüne gide -
rek Lir müddet müdüriyette 
nıeşgul olmuştur. 

Saat 17 den sonra, vali ve be
lediye reisi doktor Lütfi Kırdar 

da Emniye~ Müdürlüğüne gid~-ı 
rek, Dahiliye Vekiline mülaki 
olm~. 

Vekil, Vali ve Belediye Reisi 
ve Emniyet M:üdüriyle şehriıni

zin muhtrlif meEclelerine ail 
m~vzuk•r · etrafında temaslar 
•apmıştır . 

Çam!ıc~nın im;ır pl~r.ı 
İı;tanbul bcled.yc i ;r::ı ı· mü

d ürıu··gu· ·· Çaı ' im.ar pla-
nını hazırlamıştı!'. Pla.1 imar o
lunacak rahn ~. a":ıdılı.tan 
sonl'a ifşa edilecektir. ı 

--H«--

Halk tarafından 
kapışıldı 

lliılen giimrilklcrde 2270 çu
val kahve vardır: Bu kahveler, 
şehrimize yeniden geJmi!l de
ğildir. Fakat tacirler, nedense, ı 

bu malları bir türlü gümrükten ! 
çıkarmama.ktadırlar. Yalnız, 

üç güu evvel, gümrüklerden 200 
çuval kahve çıkarılmış ve bu 
mallar, Kahve, Çay İtbalit Bir
liği tarafından alakadarlara da
ğıtılmıştır. 200 çuvaldan 100 1 

çuval taşraya, geriye kalan 100 j 
çuvaldan da 20 şer çuval şehri
mizdeki iki büyük kuru kahve
ciye, 60 çuval da yarımşar çu
val üzerinden muhtelif kahveci
lere tevzi edilmiştir. 

Şehri~izdeki kuru kahveciler 
aldıkları 20 şer çuval kahveyi 
derhal sabşa çıkarmışlardır. 

Ancak, o kadar tehacüm vaki I 
olmuştur ki kahveler yarım gün 
de bitivermi~tir. Tehacümü ön
lemek için bazı yerleııfo zabıta
ca, tedbirler bile alınmıştır. 

Kahveler bittiği için dün satııı 
yapılamamıştır. öniimiiWeki 
hafta içinde gümrüklerde bek -
leyen i50 cuval Kenya kahve -
&inin piyıısya çıkarılacağı ü
mit e.lilmekt~dir. 

IKTISAD 
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bin li.rndır. Dün Amcrikaya av · 
derisi, Hol.anda_ -ı tutün, !Wya
ya b3J.ık, Almwyaya fındık sa
tı1mı~tır. 

Ay kkabıc.lar1:1 top
lantısı 

Raporlarda Şehir TiyatrosU • 
nun tarihi tesisindenberi g&' 
çirdiği safahat tetkik olunmak
tadır. 

Bilhassa tetkik olunan nok
talar, tiyatronun ve oynaııaD 

her e..-erin getirdiği hasılattır· 
Bu haınlat bilhassa bu sene bil
yük bir tezayüt göstermekte vıı 
Şehir Tiyatrosunun hayatında 

bir rekor teı;kil etmektedir. 
Şehir Tiyatrosu, bu tiyatrO 

mevsiminde oynanmak i.i.zel'll 
bir çok eserler hazırladığı hııl· 
de bunlardan ar,~ t iı !lll 

~ 
0

"'1i~tir. Sebebi eser .-
lerin çok tutulması ve tabıniıl 
edilen müddetten daha fazltı 
oynatılmasına zaruret hasıl ol· 
masıdır. 

Rapor bu V'lziyeti tespit et • 
tikten sonra tiyatromuzun dlll' 
ha fazla inkişafını temin et· 
mek maksadiyle bazı tavı;iyeJer· 
de bulunmaktadır. 

Ezcümle, Şehir Tiya.troounUJl 
İstanbul Kon.servatuvan ile M 
teı;riki mCS&isi talep olunmak
tadır . Rapor belediye heyeti 
teftişiyesi tara.ôndan da tet.ıd~ 
olnnacak ve tawiyelı-r eh .nıi• 
yetle nazarı itibara alınacaktır. -·---
Deniz seyrüsefer 

kararn mcsi 
tebliğ olunuyor 

---o---

Tatbilıa. İ\İ~ı şehri· 
mizde bir komisyon 

kuru.uvor 
Ayı<kkabı~uar, dün öğleden 

C\'Vel. lstanbul 'fiçaret O<lası 
sal<Jnlacında toplanmışlardır. Hükürnet, bir J..~ıirn:une i~ 

hakiki ve hükmi şahıslar eJitl' 
dt bulunan ve Türk bayrnğ1ııt 
taşıyan 150 ton ve dalın y ~'".SC• 
tonajdaki teknelerin ka:a su • 
!ardaki seferlerini tertip ~ 
lanzım etmek i~ini Münalc ı.j 
Vekıiletine vermiştir. 

Bu husustaki knrarn~ 
arzu edenlere mahsustur .. Biz !er tarafından bu doğru yolda. dilebilecek ve iktı52tli vaziye
de lSe bir adam Arabi ve Farisi çal.ı.şma her yöne dal budak sn!- timiz de mükemmelesecektir. AD' f ,-EDE 
------. - . . . . 1 ımştır. Yazılan yazılar, dergiler, Yüksek nafıa ve ihhiye ve- ı Rumanyzd n gel n 

mall.ır 

Bu toplantıya Siimerbanktan, 

1 
Odadan, Fiyat MıiFakabe Büro
ı:ıundan 1r,ltmcr; j~ler de lştlrak J 
etmi•lerdir. Toplmıtı da, Kun - I 
C!uracı!ar CemiyeCnin yapmağı 

ta8.hhüt ettigi halk tipi aya>t!ra
t..la.r üzerinde · göriişmelcr ol
ınıırtur. Nürnuncler he:ıüz ik- 1 

m:ıl edilmf(li!;i içlıı lm .,ur- me
lı·r nazari mahiyett~ kaim m. 
H::.ık tipi ayakkalıılannm 6 şar 
lir:ı-ıan a.·eğıya satılamıyuc:ğ1 

r.ô~ cnmektcdir. Tipler azırfun
dık•~ n sonra tekrar toplıuıı1'l-

yüksek tasdikten ge<.:,erck diİI': 
kü rewni gazete ile iliin edillll1 ~ 
tir. E:ararnamenin bir mwcıcıı1" 
göre kararnaıne hülnlrolet'o 
neşri tarihinden 15 gün tı0ı:ıf.' 
muteberdir. ·i 

""'""'! ku umlar ve olaylar uzeruı~ rinde jzıef. bırakmıya koyul - yardımı yıı.pa.caklannı iti-

~.uhtai:ir bir ı. ~ · rcU 
mahkOm oldu 

ı l •Turk:'Ulük> tabcn ruı:kün kitaplar artık yurdun her bu - kalel!erinin bu dertlerimize 
J<endı "'SJ'•I ,arııtını yar.atan. butil.u cağına yavı!mıya, ve ruhlar üze- ı ortak olarak mümkün olan 

de DuşUru:ı• ye başlıyarok ke'."'ı muştur. rnatl~~kliyoru?.., .. ..,.. ____ , 
•öz vorlık> ını duyup bı.r •kendıııe Fakat bütün hunlar -fıki 
g:elD1esi> no. anla.Uıgına. gore, bu dü~ 

başka, hayat başka olduğu için
şüncenın yalnız dild~ d<>Cll, bürul\ fikir halinde belirerek hayata 

Iuri.ız: Bizi yetiştiren, ve b'.l 
"fikr .. i "hayat .. yapamadan gö
~üp gözü arkada kalan onla.rın 
!:unu, bu mutlu gün!(,!'e eren biz 
1 .ı ısıe.~eb-e haklaıı yok 
mudur• Ve bu bizim icin bir 
hayal borcu olmaz mı?.. ı 

Sarıyerde kömürciilük ve ka
yıkçılık edeu Kaz.un Deniz Bul 
gar kömürünü 6.5 kuruştan sa 

Dün Köstence yoliyle relıri
rnize cam, S tk tık, k" ",.ıt; 
Mersin vo!i,·Je de cav • ,-,.t·ı-• J J <..:> • ":l ,. • -- uıktır. ____ • __ , 

~-- -- Hük(tmct, bu kararnanıcY 
hazırlarken Mitli Korunma l~ 
nunt!Ilun 36 ıncı maddesine ıııt 
re hareket etmiştir. 

ôbtiı' kurumlara lı:ııJ>8"mıru ~öolermio 
oknw;ı, ve ,.,1 için yıwu•ca <Tlırk- yavaş yavaş, adeta damla dam
çecllılt> denmesi -cl<ir. Bununla 1 la girmiş, ve asıl devrimi hazır
tıcratıcr, lı:ıyatıml2<ia en bi:r.i.m obn 1 !ayıcı olmuştur. Edinilmiş asır -

lık alı~kanlıkle.rw, kökl ,ı..ıis 
şey en b"'den ayrılmaz ola.o ..,., ve inanc:~a.ın. dej'i.şmesi kolay ohrı. 
1ıe -o h.yaumıza clokwıan, onu 1 

1 
dı~ın<lav Tiirkrüliilr fikir I' a

kur 1ayan her türta ya;ııma tarrla- !inde yürürken bir çok ek ik
rmım :ınıuıla yqadığınuz bize en likkrden kurtulamamış, ve an -
yakın olan şey dılimiz olduııund•n cak tekamül yolunu tutmuştur. 
T ..ıı:çuluk deyince hemen •Ulusal 

1 

Fikri bütün eksikliklerden sı _ 
dıh ,ı • ı anlıyoruz ve cTürl<ı;eci- yıraraı< olıuzı bir bale sokar 
l k> "' e cTürkçuıulc• diyip gı.;1- ke ise "Büyük Türk denimı,, 
'el" vnız Şu kadar ki bütün .... ,.aı dir. 
laırun:Jarı lnttliyecek olan ıwll Eskiyi knl;ünden yıkıp yı·ni•, i 
•Tul'kçUIUK• etildilne ba$1ayıncaya dupduru bir halde ortaya koy:ın 
kad•r böyle demede bir Y kaybet- bu devrimi bize açan büyilk 
miş le olmuyoruz. Çünkü bu ona bir( dÜfÜllÜCÜ Atatürkün bize gös -
b:ıolancıç olmuı oluyor. teııiiği aydınlık yoldan yürü • 

y nl Sah h 
.&BONE BEDELl 

TUrkiye Ec.n•bl 
M:NELIK 1400 K.-.. 2700 ,,.. 

1 AYLIK 400 • 800 • 
1 AYLIK 160 • aoo • 
1 AYLIK 750 • 1450 • 
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DiKKAT 
cVeal S&Oah.> • göndwlfen yazılar 

n ev,...k n.,redUaln edlhneeJn lıde 

•Multnaz ve b4inların kaybolmala.na-1 
'llaft dolayı hlt bir ıııonlly.t kalo• 
edllmas. 

mek iledir ki "fikir" artık hayat 
olmuştur. Hayat I~ "bugün,, ü 
Y8J!1Yan "veni nesil,, dir. 

Biz bugün yeni nesile,, eski 
Oıimanlılıktan bir şey almamış 
ve almıyacak olan bu duru ddc 
kenrlh;i gibi, dilini de duru ola
rak verme yolıına gider, ve on
lara kendi Osmanlılığıınızı, Os -
manlıcaznızı aşı lam aktan gni 
durarak, bizim gibi ömürlerini 
boşuna kaybettirmeksizin onla
n kendi öz varlıklanna kavuştu
rursak bütün bu eski Türkçü -
lerin ülkülerini reellcştirmİıj, yü
ce dileklerini yerine getirmiş o-

(2) Asırlarca once ııa.ıayıp ta ya
pdıJılIDIZ bug:ünlf."re gelinceye kadar 
~Lan başa kahraınanhklar, yüce
lik.Jer, insnn11klarla dolu olan huyu k 
Türk varlı&ının e$>iz Türk tarih.lllia 
hin. bir gü:zolliklcrine karıı vurdum 
duymaz kalıp ta tıaı~ bilmem lıanııi 

l.tkolktiğin karanlıklarında ışık o.rı

yan. yabancı mitoloji.den medet u .. 

- ~ :;airierimlze edipleri
.... ııe lmdar - azdır!. 

tacak yerde 7 kum ·:ı sn.tmakh ı ,. ..._ 
suçtu olarak dün ~!tinci asliy· v 

Halil Nimetullah öztii:rk 
Cok d<.:ıerll ~ıo - rün1uz Z..yaet.- I 

tin Fahri ı-~ındık&gluna; 

Dilımız (iz.erinde ~ J"1nülen ve fa
zı lan fikirler be: ~ok ilgllod.i-di&i 
1c1n yaz.ılarınızı da seve- e kıvaııç
la okudum. Böyle ilıri g r ı. lt" 
her bakımdan ince1cncn diliı;1i.t 

ru ayet kendi v ·lı:ınu kavuş

muş olacakttr. Yalnız KUçüe(lk b;r 
nokt •• ya ilişmeme izjn vcr-nen.W. di· 
1iy rum: Dille-rin biribinnden kel rnc 

t kru ttliklt'ri.ni.> ,.-ani yabancı 

cezada muhakeme cdilmi0tiı 
Kömürcünün suçu salıit gorfil.. • 

muş V.! 50 lira ağır para ~ / 
ödemesi ile diikkamnın 7 gUr. I 
müddetle scddine karar v~ri! 

miştir. 

Es"i bir infil.,k da ·~sı 
Bundan iki sene kadar evv~. 

Beylerbeyinde havai fişek fab
rikaı;ında olan bir infilak i kiı;i

nin ölümü ve 27 Jtişiııın de yara- · 
!anması ile neticelemniş idi. 

Buna a.it dayaya dün birinci 
liaanlarrum kelime almakta olduk!a- ağır cezada devam edil.ıııiş ve 
rıru söyluyonunuz. ı - tlk tince !<e- müddeiumumi mua:vini fabrika 
lime uakımından bilmem artık <ı.stik sahibi Hakkı Fi ğin beraetini 
"'" kelımcsini kullanrcoya lhtıyaç istemiştir. Yaralılardan birine 1 
v.ar mı! c:ödunç olma>, c:borçlatınıa't, 
«xlunç verme>, •örlmı., g•t.ı '.ll'lq;e- vekiılette bulunan Ethem Ruhi 
Jeor; dururken artık •lst'k••- a yer bu talebe itirazla 7 kişinin ölü
k.almaz delil mi? Bu tllrkçe kelime- müne ve 'l:1 kişinin de sakat 
ler hayat .ııı;nden mm dıline de kalmasına sebebiyet verilen bir 
geçmiştir sarunm. 4Öderne kanunu.> 

bi Uıbir!er var. 2 _ !ana bakı- fabrikada mağdurlara zarar ve 
mından da <lsükraz• sizin ııö1ıemeı-: ziyan verilmesi tezini müdafaa 
istediğinizi lam ifade etmiyor de- etı:niııtir. Muhakeme karara, 
itil mi? Diller biriblrin<Wı kel!meler kalmıştır. ı 
alırlar, fakat •karzen, öclüııço oıa-1 j 
rak değ.il, sonıııdaa eerı •ermek Bebek - atinye istimlaki ) 
intte detil, belki - sizin do pek iyi Bebek - fstinye yolu üzerin
anlatlığınız gibi - morfoloji. fonetik deki istinıliık işlerine hararetle 
gibi bakımlilrdan o kelimeyi t.aın 

kendUıine mal ederek alır, ve ertıkj devam olıınınıılrtadır. Belediye 
kerıWain.ln malı olur. Diller bu yolda bul binaların istimlakini ta
ahs verifle bu unur!ar. 3 - Türkçe mamladığı halde ev sahipleri 
kelimelerin apaçık manaları :rıııunda, binalardan çılrmemakta ısrar 

Osmanlıca kelimelerio kapaıuk olan etmektedirler. Bunlann cebri 
mao•lan bazı kere ın..m böyle dil bir -"''"e Mir•-'-·" ı'çın· ka-
yan.ıllmalarma cötürllyor sanırım. ...,........... ..-= ........ 

Nal{zan göı iilen mul1ak~ıne
sinde cezasu 7 yıla ind riidi 
BtıPd " ıc• ılar evHl c,ilizar hi;; soğuk kanlı!ı 

Gal ~ Mnlll" ") ııc Ka mı ğını bo:ı::nıyıı.rak: 
taba.nen i'~· üıJüren G izar i.s- -- , •c yar nm. Ah<J var
ıninae orta > lı bir kı!dın bi- dı. O <la b;,rıinı kar<l imi fü
rL'1-:-i ~ ??r cezada mu!ıak me e~ dtirı: ıeo:tü. Ben de o~un ba.5uı1 
dilmış ~ 15 seı., ı :ıhrusiye- • ' riatin kt'!ltı~ pa.-mak 
tine karar "'n ..;:i acınıaz. 

Gü!U:ar dal.a o =an suçu- !şte bu muhakeme ı;onu:ıda. 
nu şöyle itiııı.f cili.l'"'rUU: Gülizara 15 s:ne ma mısİ)"t 

- Memlcirettı> k:ırd 0 imi öl- cezası verilmi•ti. Fakat T n
dürmü ü. Onun intikaraını yiz nıahkeıııesi bu!r..ı çok gör
almaya a!ıclet:ni~tinı, Bir gün müş Ye kararı na}- • tmiştir. 
duydum ki Kılzırnı yak:ılamış - Temyizin nakz karıı.r1 üzeri
lar ve İ<"' bula g•tiriyoılar- ne yeniden birinci ağır ccza<la 
ını.ş_ GöElerinı yolda hep onu g;;rülmeye başhyan bu katil 
getirec::k gaııyi bckliyorılurn. ımıhakemesi nitayd dün ikin
Nihayet hug-ürr de .; lrli. O· ~a- ci defa olara.lı: ııetic ıendiril -
hah <;ocuk!.ırlrem il · li de nıh vr. l:arara b•P,-1· nmı tır. 
uyurlarken bıraktım. Ve 11ep- 1leı-i e'irlilcn bafi.fklici scb~p
sini ayıı ayrı öptüm. kokladım. terin baııında K~· mıo vaktL 
Sonra t.aba.n.·ıı~,ı P<'lerinimin le Gii!izııın kard·?Sini öldür -
altına saklıyarak rıhtım yolu- müş <ılması bulunmakta ve bu 
nu tuttum. Oralarda avare do- SE"bep ayni r.amanda aihr tah
la.~tıın. Gemi geldi. Yolcular rik mahiyetinde kabul edil
çıktı. Mahmudiye caddeRi ü- mektedir. 
zerinde b<-klcdiın. l(jj 7Jnu geti- Bu cihetler göz önünde tutu
riyo·~tt·th o sırada. Beııi görüp !arak bu rlefa ağır ceza malı _ 
tanımasın diye arkamı dön- kemesi suctu kadın hakkınrfa 
düm. O gelip gecin~ arkasın- yaJna 7 sene mahpusiyet kara· 
dan üç el ateş ettim. İsabet et- rı venni.ı;liı·. Bu 1<arar kati· 
ti birdenbire oracığa yığllı- yet kesbettiği takdirde Gillizar 
verdi. Duydum ki ölınüş. bir bnçuk, iki sene sonra 

Reis Giilizara sormu.~: cezasını bitirmiş ve tekrar 
- Fakat bwıun cezasını bi- hürriyetine kavuşmuş ol.a.cak _ 

liyor musun nedlr ?.. tJr. oo-m yuı.dQoıır mu:JUIQ!.. ~~~uameı.,e teveuiil oluna.ı· 

~ ~Ö&tlloık .......... '-----------------------------------... J 

" 

Hüküm~t, bu maddeye i~'. 
öen evveli navlunları tc>;pıt , 
m.iş, müteakiboo de Türk ıı:ı>'. 
rağı taşıyan gemilerin ya~ 
cı sulara yapacağı "'' _.ı 
tahd.ıdata tiıbi tutmuştur . . M~ 
maddeye uyarak alınan iiçil~ıııl 
tedbir de, seferlmn uıııs' 
karan olmuştur. 

Bu kararname ile cıe ıll' 

navlunların da hiç bir tr..r"~ 
yükseltilmemesi temin cd "" 
bulunmaktadır .. Aksi yolda ,? 
reket t.'<ienler, Milli Kortl 

1 
, 

Kanununun kiraların yuı;se 
Wmcsine ait cezai hü~-
çarptmfacaktır. ~-

Kömür taşıyan vapuı ıar. , 
n bir sıra ve karar takip cdC 
ceklerdir. ı;# 

Mevzuubahis kararuaııı W 
bu;;ün şchrimizcleki aııikad.l:ır 
ra tebliğ edilmesi beklenıııe 

tir. ·çi' 
Tatbikata g~lincc, bunUl1 # 

şehrimi.ı:de bir komisyon 1 ti' 
edilecektir. Komisyon, Jiıll~# 
ya etinde çalışacaktır. '· ~t" 
kiralamak isti yenler, cvı·el• ~4 
misyoua müracaat edecck'f!iP'' 
misyon, Milli Armatörle~ J{J' 
ğinden vapur istiyeccıctır. &rlfl 

1 
rarnamede, h&len ArIDa.1 r&' 
Birliğine yazılmamış va.P11,.ır 
!arın birli~ yıwlınasınt .. ~ 
rir hükümler bulundUğU"~ 
birliğin g~eyeceği uıııit 
mektedir. 
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Yaza., : Eski Dahiliye Nazın Reşit Rey 

1~llltan Aziz zamanında lngiltere ve 
fi'r<ınsa donanmasından sonra dünıl;;.
llıtı üçüncii donanması biziınlıiydi. 

lWuhabelei bilnıisJI 
lazım 

Haber a!dığmııza göre şch
rimizdelti Ruırumya koıısoloslu
ğu Rumany:ı.ya gidecek Türk 
v:ıtandaşla.rın pasaportlarıw vi
ze etmemektedir. Bu imtinaın 
sebebi sorulıınca komşu devlet 
kcnsolosu bu husu~ia devleti 
metbua::ıından emir aldığını 

• e • • 
ıç n 1 iZ 
Her vata.nd:ı.ş gibi; içinde bu- r ·1 

ağlıyız 
nesillerinden bu düsturiyle lıare
lzct olunma.sını i~. 

Bulgaristan ııB 
ünıit ediyoı·? 

Alman krtalarının memlcketlo-
rin~ girmelerine miisa.adc Ntiğin 
den dolayı mu:ıha.u edilen Bul· 
garista.n, kendisini mildai'aa et-

mel~ için şu noktayı ileri sürüyor: 

\ 

Bulgıı.ristan Büyük Harui mü
tealtıp ağır fedakarlıklan ta
zammun ettiren Neuilly mua
hedeııamesini İIXlZIL etnıcğe ic
bar edilmişti. O zam:ındanberi 
ge<;en yirmi ~u kadar E!E'ne zar
fında, komşuları daima Bulga
ristanı yabancı bir memleket aıı. 1 

detmişl.er, hiç biri Bulgariatanın 
öz malı olan Dobriça, Ma.k~ 
donya gibi yeı·leri kmdisino. ı 
vermcğe yanaşmamıştır. Bu va
ziyet kaı-,,ısıııda Bulga.ristanın, 
Avrupa.da yeni bir nizam kur· 
mak için ayaklrumuş olan mil
letlerle beraber h:ı.nıkct etmesi 

-10-
rini ben de dikkatle takip edi-
lunduğumıız büyük harbin scy- ı \ i 'i. /J. N: 

!tl'.y:ı dr,namnuiyle ölçüşe -
~ l.tıvvei bahrl)'l!ll'lİZ olroadı
~u Trablusg:ızp ~e Binga - ı 
htiS berren t:akvi)wine te,;cb. -
ı ~.J~rck orada llliilıiın b.r 
~·-.~i askeriye ile beraber kul ı 
it;'lla11 naıniyle Flidc.n otwı 

ki,ilik bir miliıı tc;;kil etti; ı 
ti ~den ııoklalaa tahkim .;t~: 
!.: babı ınütlıı.faayı 5'eba ve • .. u
~llıtııat1 ile teşyitclli. Bu tcJa
' lı.kkında senelıenıc devam e
~"ıı tebligat ·ıe takibatı muhte -
!'t Y~:ın ytizlcrce iraue tezke: 
~ ~ görüLqe anlıışılıo· ki o ikı ı 
Ilı la.ıuıı yinni yedi fll!lle, lt:ılya -
ı,n. na:r.arı hırsı !Gızpmı.da m~lı-ı 
~1YCti sırı' Sulta Haınidb e
"'1 himmetidir. 
ı;·-~ileki.-n Padjşlhın hal'inil 
~.te~kıp oradaki kn.loj-J!l.arı 
ı .~Uat.unn ilga nBmesı, kuv -
~ llııkeriycnin de ~.ha ve cep 
\ı.i tıııiy!e beraber 1ml;kll taı·.ı.ta 
~ilıı-ıJınası üzerim: fm;ata. nıü
'ı.!akkıh olarak A...turya mi
!a 1Yle cüretlenes ltalyaular. 
~'"- Hakkı paçanın mü -
<! ha ve tcseYJUlıiin_de~ ~i1is-

ll<le kıss müddııüi bir ultim'.'.
'1a 'l'rablusa ft Bmgaziye ta-

l1ıt etti! • 'l' er. 
ı.~ l'ab!usgarp '"' Bingaziyi o 
~ilki hükfıınct, Jmkiıs ve ı.a
lai e bir kıırar ile esbabı mu - 1 

"'·<ladan hemen. l<!milcn malı
~- bırakmış ikm. fulya. işg:ıl 
~ ~lınun, esleha w mühimm:ı.
l!ı ç . ı,ıcsabesinde olan, yerli 
q.~nın mukaYl!ll'.Ddi karşısın -
~ ~a teşebbiisüri başııra.r.uı
k:"1. l.iıpat ediyorda ki Sultan 
;;tnıt tarafından ittihaz edikn f bır mulıaf&211. edilmiş olsay
'ra. laiya.mn hu btahra istilası 
~ıtııl2dan hariıi mnumiye i~
~l' edilmedikçe bbili icra ola.
~aktı. İtalya cın!usunun bu S den '·Badelhıınbülbruıra " 
"-lıi.t alan hüldımdiı.ı bir kaç: 
~~t Ve bir hayli pmra gö~der -ı 
~i Suretiyle gliıdelmek ~ste. -
'ıı; ltı.uavenetten bil.tabı hiç bir 

Ve h:ı..qıl olmamqfv. 
ı· ,al\tiyle Sultaa Hamid &ley-' 
~ lı:ı.şı açık iftiı:abra 'rils':ıti 
·. ,, an v .. rild.iğı -.da "Reva! 
\.j~ katı., veııileııi mm edilerek 
"t~hın Rum.eli)'İ AYI'upalılara il 

~..._ lldeceğlne Anamrtları inan
·~''.1şlarw. vra,m selasede 
~ik, Manastır. K<ıeova) Av 
i·~ !ardan maıştlil konıis 
' u. llı.ilfettişliğiıı. miisamahaS\
~ttrıa is!Am ~ .izı:ar eden 
~ tından ibret ıılııırak Rume-
Vı-1ıpa1ı eline da,ıırse ne ha

~1'!eelderini h!mıin edebilen 
'~ 1'1ıtlar "İtl:ilnt ve Terakki" 
~~etinin talep dliğ:i me;;ru -
ifa Yegane çare .c;ibi görerek 
~ıı hareklb.na i1Jtira1ı: etmiş -
~· 

~ hal'edilılıken sonriL 
Utııetiu sureli idaresindeki J 

1~ Yeni eviiyaJI mııunın tes- I 
~- lt!ı bozdu. 
1,ıltlaYeten çoğa iınitle, şevk- ı 
'~la.ıınuş olu -'>usları in
llı;k hayale uğnıtmı büklımet 
. f Ve müessir lenkidata he-
lıı·01araıc el<ııeıriJdlen mah -
, 1~et derkeaiııe Fkla~tı. Bu 
, Uzeri.ne cmıiJtt merkezi ı 
~tııeaeıeae, a•anl-l•n işaret" 
hılitufak rey ftr~k olan
~ nı.ürekkcp bir mccfüi 
ııı 11.ıı halke\Jld: dü,üncc:;!y-
.~~~lld meclisi fe.,h için bir 
\a adj ve 1ıozı* !ıud • al:ı.rd~ ~ 
ilı~ nihayet ım.ıu esa.sıyı 
~ le cür'et elti. Biraz evvel ı 
aı olan :tsta.aı.ı mebuı; -

t ~a. İttihat ve 'l\?rakki nanı
Iıı~l1ıp, rıabsen de hüsnü hali 
İ;ı •ruf buluma Memduh be
~ l'tıı ınuha.Jif'Bden 'l'ahir 

l'<ldin paşa üıılilıap edilmiş 
'bdan tevahlıiiiQı ed.ın m•:r-

a~ltı\Qni hem. de bidayet.en 
ve Terakki fırk.tsına 

t olan milnte.L.ibi SB.
. aı afındau ıeıüd~n ba.;;111-

1;~ ~ntihabatta ali:lıtak cebrii 
,~1~1 <1 edilmek. bazı ycrleı:de 
~ ~anili~ sah"' r.~Y 

~i Qa.r,_ at.ılmalr. iki > '17. l.tlUll· 

\il li.na.n bir iati h a !l J:ı.ire-
d.ı. • 

·~ r !;indan üı; ,-üzü müte -
'~t ey pusulam çıkarıp ek -
'-t.ı_ t"1nin ctnıek gibi nıem-
" b d ....____. B · · ru· 'il~ a ~·· u n .\.l'ıı aı her tarafta ve bilhn-
·~ 'İ\·otlukta l!Hısnutsuzluk 
~getirdi. 

· ~~ı leı-hip içia derhal Anıa 
,~~ llefer açılAnk Rumeli -
,~ana kQl\!I devletin ilk 

!." ~ kalesi oba Arnavutiuj.( 
;;.ı~: tahrip fldilıfi.. 

' lliuba.rel:ıeııl ile Anı" -
l!(>ferı RııJba itt:fo kı -

nın belli lıa;lı esbabındandır.. söylemekte ve hol bol ellerini 
Aleyhimizde bu sefeder C'Sna - uğuştunmkta i1"Jş. 
ııınd:1. ittifak etmiş ol<\ı.. Balkan- Rumanya hüki:meti, arada 
ıııar, hizım hükiımetin meclisi s!yası, dıplomatik ve ticari mü
ırebusanmda verdiği terııiruı.ta nasebetlerin kesildiğine dair hiç 
ınuh:ıl.i f olarak, fırs~ttan bilis • bir emare mevcut olınamakla 
tifaae ~ki mclbula.rına i!Ü..'1.ı beraber, Run1anyaya gidecek 
ıı.:u-p ettiler. 1 Türk teba.asııun yJ/.iine Rumen 

yorum. Belli başlı takip v-.ıasıta- Ceoat Abbas 1 
lanın, radyo ba.b2r1"ri, ve ga.ze- ı GÜRER 
tc!eı:de intişar eden Ajans teb- ıı.-------------"' 
liğleri<l.ir. 

Milli iradeyi kendinde toplı -
yan Büyük Millet Mecli.•inin hu 
seneki açılışında lıli!H Şef İnönü 
ayni diisturu açık ve kat'! ola
ıak millet kUrsüsünden cihan 
beşeriyetine bir defa daha ilan 
etti. 

I"akat d:ı.ha harLia ilii.nındun t 
nılli<add~m bir takım zabitanın 1 hudutlanm.'1 lnpılannı kapa"'l-j 
hiiküıneti alenen tahtie efo,esi bilir. Bu ke~•fıyet doğrudan 
ö~ri.Lc cünılcdcn evvel h~rbiy doğruya Tüdriye Cürohuriyeti ı 
nazırı Mahmud Şevket paşa kor- ı Hükumetinin Hariclve Vekale
karak istifa edin~ kab'.ııc de tini a!ıl.k 0.d:ır eden bir mcseJe-1 
takım.iyle düşlü. Binaenaleyh 1 dir. Ve hiç şilphe etmiyoruz ki, 1 
ilii.m harp notaS!n' alr.ıak b<Jı.t- hu işlerde çok hassas ve pek J 

sızlığı Ahlnet Mu..'ıtar paşanm titiz davmndlğmı bildiğimiz sa
riyıısetindeki hükfuııete isabet . yın Şükrü Sa.raçoğlu icap e
etti. 1 den_ mukabil tedbirleri almakta 1 

Bu meı;um harbin uzak, yakın geçıkmez ve gccikmiyecektir de. · 
bütün sebcblcri, sureti icrası ve Llkin Runıaııya konso!o8k- 1 
nctayici hakkındaki mnliım.'\t\ ğu iş için, ticaret iç!n Rumanya- 1 
ve m:ltakatım ileride 9, 10 ve ya gidecek Türk vatandaşları-! 
11 inci fa31Jl:ı.rda görülecektir.' na Rumen ülkesini haram eder
Said Halim paşa kabinesi tara- 1 ken sırf ei!lence mak~a.diyle Ru-1 
tından Londrarla inıza etli len , -
musalehaneme ile Seliııik, Ma. - manyadan tamam ( 47) artistin 
na3tır, Yanya, ~fos?va! !şkodra [ memlekete girmelerine nasıl 
ve Cez."tırı Bahrısefıt vılavetbrı- müsaade edildiğini merak edi
nin tamamiy1e, Edirne vilayeti- yoruz. Bu yabancı artiBtler Şe
nin bir kısmını Balknnhlara te1·1: h'r gvzin03undı çalışmak için 
et ik; Edirne şehriyle Kırklareli , memlekete getir!lmlı;lerdir. ı 
İ<il:>:aen kurtuldu. Bdirne ile mü! İnsafla düşüuülecek olursa 
hakatınm bir kısm.wdan ba.~ka bir taraft9n ciddi işler idu bfr 
Rurneli<len elimizde hiç bir şey 'l'ürk vaı!andaşı Rumen kon.'!0- ' 
kalm!\dı. "" J losluğundım vize alamazken sırf 1 

-r numara yarımak için ( 47) Ru-
Bu feciadan takriben iki sene manyalının elini, kolunu sJ.!lıya 

1 
sonra itililf devletlerinin v~ayfı sallıya memlekete ırirebilınesin
ve vaitkHne rağmen ve Alman- d<ı feci bir tezat mü~a.he<le edi
ya ordusunun Marn üzerindeki yonız. 
lcat'i muvaffakıvetsizliğini mü - Ya ortatla nornı.al ıniinruıe-
tcakıp, yine Said Halim paiillJlln 1 ri vasetindeki kabinenin a.zas>ıı - bet er varclır, Tlirk, Rumanya
dan harbiye nazın Enver ve hah ya, Rumanyalı da Türkiyeye 
riye nazırı Cemal paşaların rey rıı.lıa.t rahat gidip gekbilirler; 1 

ve ısrnr!ariylc Karadenize çı -ı yahut Ruman"a, hudutlarını 
karılan Tilrk donanması bila - T\irk tebaasına kapamıştır ve 
lüzum ve hikmet Rusya liman bu takdirde bir Runınnyalı sey
ve gemilerini topa tutmuş ve ı yah ta bu memleketin toprak
iste hu suretle biçare devlet ve !arını ancak rüya.sında görebi
millet harbi umumi naircsine' lir. 
de t?ÖZÜ kapalı atılıruştı. Bu har-• Ortada bahis m~vzuu olan 
bin iptidalarında Türkiyenin de aa.dece bir artist kafilesi değil, 
i•tirak edeceğine d"l.i.r ajans tel- 1 koca bir mam.leketin izzeti nef
graflannda ve bazı Fransız ga -

1 

sidir. 
zetelerin.Je t?Örülen haberi o za- Şayet 'lltirk uıruuıyaya gide-
ınan Pariste Türk sefiri olan Ri- miyorse., :lıumtny, Jı da Tiir!d
fat pa.şa tekzip ederken Türld- yeye gelemez. 
yenin bu harbe iştirakini "bariz A c SA '"AÇO""'L 
bir cinnet" (insigne folie) ola - ' • .. " l1 

Kelıme~i bile Türk 3e!iye.;in- ı 
de henüz münasip hir yer bt•la- 1 
myan propagand.ı; n tuh,,f [ 
bıı harpte Rırıtan uv•.lıırın:\l4n 

yıiz3.füiPn dalııı. çok göYJen d!l>'.-1 
tü diyeb.leceğim. Hat · düv&l 
te::nü,:ı.tlar gibi .. 
Yalınz şura31ru avırt ılnıC'li -

yim l<i devletler hr~·he hazırla-, 
nırlarken yaptıkları propagan
dalarla bunların lııtinad ettiği 
köklü har~ketleri isti!ma <!tmek / 
lazımdır. 

Fran~a harpten evvelki P•'O
pa.ganJaların tesiriyle yıkıldı. 
:Propaganda Frans:ıdakı c':!!'e -
yanları to.kip ve takviye etti. 
Frans:ının içtimai ~ihniyet ve 
bünyesine uydurularak kılıkliill
dırıldı. Fransız ağzı, Fra.ıımz 
nıüfekitire.ıi, Fraru.ızla.rı Fran -
sızlıktıın çıkardı. V c bugün ~ö
rülen derkeye I<'r:ınsızları dü
şürdü. Roman} a da; ayni sh> -
tem ve faaliyetlerin Jru,·banı >1-
du. 

BU.l;!.~riot.a:ıa gelince; dünkü 
propıı.;~nda Yeya bu'l'ünkü S!V•
~i fıı.alıyetle o, üçiizlti Nkta gir
miş değildir. 

Ona· Balkanla,. Alımınyası 
namım verenlere; hutludlnrmı 

açtıran .lıııil!er b;;~O:a b;ı..şk<l.dır. 
BunlarJau biri; ı;c;ı~krdir genç 1 

Alınan <leli.kanlıluruuıı B'.llgnr 

1 
k.ızlariylıı lrurdııltla.rı aılel2rin 

çoğalmasıdır. Diğeri; çiftçi Bul-

1 garistanın yetıştirdiği mahııu -
!atının millıİm bir kısmının Al -
manyaya ihracını temin eden 1 

tüccar hınlannın gündP,n güne 
kuvvet bu.imasıdır. 

Bir diğeri; söylendiğine gİ>l'e 
çiftçi ve komünist idealiııtleri -
nin hükfımete karşı ;ı.llıkb.rı telı 
ditkar vaziyetin Bulgar mılll e
mellerinin tahakkukuna engel 
ola.cak kllhiliyete getirilmesidir. 

Sonuncusu ise; yeni 'lizamlı
ların mıuıaffakıyf.'tk"'ri takdirın

de Bulgaruıbmın gen'~k 
sınırlarııun taUı hayo.line düşü
rtilmeBidir 

Şu olsun, veya bu ol~wı; Hul
gari><taa oon <1ar~kttiyle ruııtı 

vaı !ığının ve iı;tikl:ilillin lkıheti
ni lıask.>larının <ıller•ı bırak -
tı. 

HcnJz ö:::ırü ~tın'.Ş . ..:meye v·a.ı 
ınıyan ve doğarken ibtildaii için 
kendisiyl beraber bagk.ıı millet
lere de çok kan döktüren Bulgar 
ristaııın umul.mıya.n bu h:ıreke -
ti; Filof h'1riciyesinin iddiası 

gibi ""tllliln lehine deı,;.;J; i<om
şu.muz ve <loatumw: S.ıvyet !!us-
yanın gelecek hil.di8atı sağlam 

görüşünün makesi olarak ııöy -
!ediği gibi tamam.on s:.ılhün aley 
hin.a yııpılm4tır. 

Dünya h3k,;ızlıklarını kaldır -
mak ve lı.ıfıed "aadel.t.e yaşat -
mak iddi.ılariyle Çil.lp;şa.n taraf
ların f;anakkak<lenlıeri Türkü, 
ve Yeni Türkiyeyi yakınılan ta
nıdıltlarmı sawyoruz. 

llududlarımıza kadar gelip 
dayaııanlar; "milletimizin ha.vat 
ve istiklili ve memleketımizin 1 

masuniyeti .. ulvi nıak&ıdi ile 
verdiğimiz ııö:.Jerc iman ha.li.ıı.de 
sadtk kalaca~Yunızı bi1ttıelidirler .1 
Ve dünya tarihinin takdiratı gi
bi; Türkün ahde vefıı~ım; Türk 
istiklal ve :ııevcndiyeti için hoş 
yörmeUdirler. 

5-3-941 
CeYIMI Abbaas G'°"'"', 

••• 
* ıtaıyamn .Arnavutluğa asker J İlk Tedrisat i\Ieclisi 

çıkanna.~iyle Mihver devletleri - İntihabatı 
r.in Balkanlarila ~ıy:uı faali - ı İstanbul viliyeti ilk tedrisat 
•·etlerinin lıir.-iyetinı biz; Yu - meclisi her dört ayda bir y&-
nanistanın gece y~tıUıdan son - ·1 elrt -~'- B · ·• 
ra aldığı yıldırım ültim:ı.tomwı 1 nı mm =lı. u ıtıoarla müd

deti hitam bulan mecliııin bu se
tı-Jıliğindm anla.mı.~ değil~. 

1 

ne yenilenmesi 1&zını gelmek-
Daiına ~ok ileriyi göre Ata - tedir. Maarif Müdürlüğıi f&. 

türk bu vw;iyeti senelerce evvel 
görmüş ve ~kya. ordumuza! tanbulda bulunan bütün ilk o
ehem.miyet verdirmim. Ama - ı kullara bir tebliğat yaparak 16 
vutluğu işg:ı.I edecek İtalyayı mart çarşamba günü viliıyet 
hududumuzda ·~•bııl etmeliyn ilk tedrisat meclisi içın iki iiza 
dereli. 1 seçmelerini bildirm~tir. 

Atatilrk v" orulau terbiye aı-ı· J(onservn uvarın 
mış arlcıu:laşlan e~ lıakiki 

ııuı;ludu:r!ar. Bu salabetli >Lkid& i takviyesi 
lenmize genç cumhuriyet tari- 1.sunbul belediyesi, kooserva-
imiz ea. büyük ~ttır. i tuvann kliwik mii71k kadrosunu 

Ancak büvük Atatüt·k h12e 1 yeniden tazyiye etmeğe karar 
harbi ne vakit ihtiyar ooeceği - vermiııtir. Kadro takviye olun
mizi de ö-Jretmiştir ı duktan sonra hazirandan itiba-

0 ; ... "Hıı.cp, ye.lııız ve ancak 1 ren halka konserler Yeı~ek -
milletin hayat ve i.ıtiklllli ve ı tir. 
memlel<etin masuniyeti için, ve 
yalnız bu necib ve yıtksek nıen · [ 
faatler uğrunda ihtiy.ır o!wıur." 
olduğunu filen gösterdi Arka - ' 
daşlarındaıı ve gelecclı: Türk \ 

Diğer taraftan koıı~rvatu -
vardıı. şimdi}·e kadar 4-00 ka -
nar eski ~~rkı madeni pliğa a
lınmıştır. 

ta bildir. 1 
sevre muahedesini y~kından 

tanıyan biz Türkler N ~ııilly mu
ahedesinin de bazı noktalarda 
Bı.ılgaristanın çok aleyhinde ol- ı 
duğwıu t..,.dik ederiz. Fakat za
manla bu muahooPname komşu
brının muvafe.katile ha.fifletil
mi.fıtir. Nitekim &.!inik anlaş
masile Bulga.ristaınn bazı gıı.yrı 
askeri mıntakalarını askerileş
tirmesi v .. dalla evvel de mecbu
ri aı.kerlik siı;tem ini kabul etm«>
si, kendisine me.nedileıı tayyare 
ve ağır topu istimal edebilmesi 
kabul edil:mişti. Cenubi Dobru
canın da Bıılgaristana ivd~:'i 
ta.<ıvib edilmişti. Demek oluyor 
ki Bulgaristana komşuları hak
kı olr'.l ş.,yleri vermişlerdi. Bul
garla.rm is'af edilmiyen yega
ne arzuları Ege denizinde bir 
mahrece malik olına.k kalmıi}
tı ki bu da. bazı nuntıı.kal:.>rda. 
kendisine serbe<Jt liman mınw.
kaları vermek suretile belki t<>
min edilebilirdi. 

Bulgaristawn bütün bwılu.ra 
rağmen yine öbür ta.rafı istil
zam etmesi, söylemeğe cesareti 
olmaya.n büyük hırslar peşinde 
koştuğunıı. delildir. Bir memle
ketin, iatikbalini tehlikeye ko
yarak hiç bir mecburiyeti olma
dan kendisini böyie n.eticeill ne 
olacağı beniiz meçhul bir harı>
te ortaya. atması için cok büyük 
ümitler ve ihtiraslar beslemesi 
lllzımdır. Bn itiraf edilemiyen 
ümit ve hırs irim hillı- belki de 
bütün Dohruçayı, blitiln Make
donyayı ve bütün Trakyayi ih
tiva etmektedir. Aksi halde 
Bulgaristan belki de neticede 
isminin silineceği bir cidale bir 
hiç yiizUnden beyhude yere kon 
disini atmazdı. 

MURAD SERTOGLU 

• ilk müdafaa safında bu -
!ur.ur- harbin içtinap edi
kmiyecek bir hal aldığını gör -
mü.s ve bize asker göndermeyi 
teklif etmişti. Harekat şubesi 
o zaman Saıııoanın işgaliııi ve 

cağım resmen ve rarahaten söy
lemişti. İşte bu cinnetin neticcHi I 
olarak ta -İngiliz i~~ali altındıı 
bulunnı&kla beraber devlete mer ı 
but bir eyaleti mümtaze sıfatıru 1 

muhafaza eden- hıttei Mıııri
yeyi ve onunla. beraber Hicaz, 
Tehame, Yemen ve Necid ül.kl
larmı, Filistini, Suriyeyi ve Mu-! 
sulla beraber !rakı, yani on vi - 1 
!Ayetle bir kaç kıt'a.yı daha kay

Fransadaki ve Belçi
kadaki ordulara karşı bütün 
taııhhüdlerimizi yerine getir • 
dik ve nihayet eğer bu zaman 
zarfında düşman cesaret etaey· 
di, kuvvetlerimiz bir muharebe 
den kaçınmıyıu:a.k. derecede 
bulunuyordu. 

•. ---------------------------------------• cradaki telsiz istasyonunun tah-

1 
( Y E N 1 S A B A H ) iN B 0 V 0 K S İ Y A S İ T E F R İ K A S 1 .1 ribini istedi. Bu işi bana bahri -

ye birinci lordu da kolayca ka-
bettik. Sallha doöru " bil ola.cak bir hareket olara· .k 

Hal'olunan pa.diııahtan tcva- Birdenbire, hötün dünyada miş, yahut hiç görilnmcmişti. Va zan . --
rils edilen saltanat Avrupa, AR- vaziyet gevşedi. Birbiri ark& Arb.k hiç bir baskın olamaz-~ • \ 

mek. şaşırtmak. Mfsine itima -
dını ve cesaretini kırmak, bek
lemediği bir hareketle ıırojele· 
ıini bozmak, zaferin yolı•nu 
aı;mak ve ayni zamanda basi
retkaraııe hareket etnwk de • 
mektir. 

tavsiye ediyordu. 
Bundan baska Alman Yeni 

Ginesi için diğer bir s...rer ~ 
tertip olundu. Fakat henüz o 
sularda Scharnhorı;t ve Gnei
seaau Alman korsan g~mil~ri 
vardı ve bu hareketi telılikey<ı 
düşlirüyor!'U'dı. 

ya ve Afrika kıt'alannın Akde - sıra, Alman kruvazörleri ve ti· dı, filomuz her ihtimale karşt 1 
nizi kuşa.tan en güzel aksamı ıi- ca.ret gmnilı-ri.mir.! tahrip eden b~. Ordu kat'~ muhare~ v ço•• rçı• ı 
zerinde kain vasi memleketlere gemiler batırıldı veya. abluka nın cereyan edeceği sahaya. mu 11 

hükmediyordu; 1908 senesinden edildi. Büyük nakliye kıı.filel&- k=el bir surette ve v:ıktin-
1918 ııenesiııe kadar on sene ri geliyor, gidiyol', seferi Jruv- de ulaşmıştı. Mayin tehlil<~ 4 7 
~inde küçüle kfü;UI.- bütün ka- vetler s3{! ?.alim karaya çıkıı. • de bertaraf edilmişti. . . . • . . 
lemrevi Asyanın köııesiııi işgal biliyordu. Okyanuslar birbiri Yalnız tahtelbahir tehlilie.-.iui bunlnr, i.-nızlcrdekı .ı,.kımıye • 
eden Ana.doluya inhisar etti. ıırdısıra te'llizlendi. inceden inceve du~ünmenu.ı la- timize hiç bir halel vermeden 

Düşünülebilir ki; '.lcab.ı Sul- Harici lima.nl:ınmızın müda- z-..ındı. Ve !Ju tehlike ancak 2 ica- ettiği zaman btl~ filoya 
tan Hamidiıı siyaseti hariciye- fa:ı.sı tamamlnndi ve tahtelba- sene sonra deb§<!tle kendini gös- iltih9:1t .eo;lebileceklerdi. Faka~ 
l'i devam edeydi bu neticeden is- hirlere karşı bir eiirii tedbirler termişti. Halbuki ondaa ev,..el şımdi b~. ~a.tbıkatıınıı: ye':1ı 
tihliıs mümkün olabilir miydi? I alındı. Her sınıftan ve birinci düşmanın ticaretimizi yıkmak ve daha mutlıi~ ~mı_eıeı:ın hır 

(Türkiye ile cereyan eden mu
harebelere ait mütal.aalar ile • 
ride tarih sır-asiyle ~örülecek • 
tir.) 

Büyük denizlarde 
P,u suale müsbet cevap verece- derecede yeni tııkviye gemileri hususundaki bütün pl.lııları su- mııkaı:k!em'lSı gıbı • Uikkı o!un-
ğim. Zira Harbi Umumi, Avuı.- 11 filoya iltihaka başladı. ya düşmüş ve bu meseledeki ınak laztmdı. Amırallık ıçın, Al ı_ l 
turya ile Rusya. nın, daha doğ- Süveyş kanalına yapılan hil· biltün eııdişeler.imlz 2ail olmuş- ilk hamlede yaptıklarından mem ID'\D "OT!lan arına 
rusu la!avlıkla Cernıenliğin mu- cum püskiirtülmfu;, ceı:.ubi Af- tu ııun •e müftehir olmak. hunun- •• I k l • 
sademesiydi; İngiıte:-e ile Fran-! rikadaki büyük isyaıı hueer- ·Alma ruhunun ve l~ iktifa etmek, temın ettiği em- ve mustem e e cnne 
iW!ln bu harbe iştıraki de Al- sefleri tarafından bastırılmış n nıyete daya.nara.k rahatına b3~ karşı harekat 
manyanın mülkcıı ve iktısaden. ~er var idiyse- İngilterenin is kuvvetinin tahlili mak hence pek a.yıp hır ~eydı. 
gösterdiği ittisaı hıl'Sllld:ın re. tilası tehlikeleri, anavatandakı Orduların çarpışmasında kuv- (Kısaca Alman ko= gerui-

Samoa, 30 ağustosta işg• l e
rlildi. N auru telsiz istasyonu 10 
eyliılde tahrip edildi. Avustra.I -
yalı kıtaat Austr:ılia lıarp krn
rnzörü tarafından 9 eyliilde !<a
pa"~ğla.m Rabaula çtkanldil" r. 

Şimdi de Avrupays giderek 
Avustralya geJJli kafiksini lıi
maye etmemiz lazımdı. Bu kari
i~ Sidneyden 'l:7 ey!iı!de han·b·t 
Etleeek, bunlara Avustrnlya fi
losu Avustralya, Sidney ve 
Melbum genıileriyıe Yeni Ze -
fonda kafilesi ıltihak ede<,~k -
ti. ,. ııaHi neticesiydi. 1 kuvvetlerin ve yeni orduların Britanyanın ve .nüttefikl~ \'etlerimize kat'i darbeyi, hiç lt-ıinin tcmizlcnJiğ"iıı.i bildirdik. 

çoğal'llasiyle zail olmuştu. ri ticareti bütün dünyada tir olmazsa. kahir dar~yi ·:urdur- Bunlara aid biı1lz mallımat ve-
t~ı,ı,,lıkla Cennenlik arru.ınJa ı1 redd·'~-·· !arak dev"~ ea· :ık ı'di N·lun" .) Bu sırada me9hur Alman kor-Manş limanları için yap aıı ı ...... uz o ·~ ı - m zamaw - ._ · 

rekabet alevlenroemiş olsaydı i nıuhar beler kat'i bir zaferle yordu. Büyük Britanvanın ti - Alınaalara hııklel"etlik - Okyanuslar bizim için oldu- gan. gemi_si Emden Bingal kör-
sulhun mu!ıafuruıı hususunda ı reticelenmiştL Nihayet Faik - careti ve erzakı temı~ edilmiş- !eri bir taarruz y:ıpmak, on- ğu gibi A!m·ın korsan gemile- fezınde Jola..,p duruyordu. A-
bütiin devletlerin takyit gnster- land adaları muharelıeı;iyle açıic ti. Harp sigortası yuzde hıre fan ününe geçilmez bir vadyete ı i için de ı:e:ıi~ti. Bizim anıi • yın ::2 _sind~ ~ladras açıkların-
mckte u!malarına nazaran harp clenizler temizlenmişti. Her ta- dili<miiştü. Harbin ilk 10eli ıJüşürnıek, onlan buhrandan ıalhk daiı't'siıı.in lıarp salonun- da <:omlmü.ştıı. Depoları bom-
naire;;i "1.llıur etmezdi. O reka · rafı kara ile muhat olan Baltık, hulul edince kal;ıleı·ımiz de- buhrana., yıkıntıdan yıluntıya la duvar.la lıir harita :ı.sılıdrr. bardıman rtmiş, sahll batarya-
bt'l'ın alevlenmesinin en l_ıirınci Karıı.deniz ve Hdi!!'.ola.nd ı.....ırfe- rin bır hisle doldu. l3u his ayni &'Ürüklemek, kı.t'i ~-öküntülerine 20X30 kadem ;;-enişli;;ınde olan la.rı tarafından koğulınadan ev-
scllcbi ise Sırhiııta.nın fazla bü - :rı miiı;tesM Alman bay•·a,;., ze.ınıwda zaferi nihaiye itim:ıd- karlar onları ezmelı: zamanı bu deniz hante"ının orta;a, kü- ve! >;chire bir kaç obiis de at -
'";~ ·u· s ve Bosna - Hersek is!· v- 1 "~ b .. rük. k l ·ı d t , ~ (.ünyanın hiç bir yerL"l<ie, Nç can doğu~or?-u. . . . idi. renin u• ~u ıı.orn arı ı e o- mış ı. 
!arının hep 0 tarafa teveccüh t;- bir gemisi üstünde dalplanmı- Kuvvetlı bır du~r' ın batllll Almanlar, pliınial'1Il1 tatbik ludur. Pasifii\in u<;•uz i:ı!lc:ak- Bu vak'a ve oııu takiben Kal-
miş olın:ısaydı. Hatt:l AvusLurr- yordu. {Droroen ile iki ınüsel- hazırlıld'1.riyle ve ...zun uzun hususum.ta. bütü.n dünyada bi- sız denizleri. .. .. _ kuta ile Kolombo yolu iizerin-
ya il~ Sırbi tan arası:ıdakı mu - lii.h Alman ticaret gc :rısi bir dii~üıı.~rek üzeri ıı-;: atılmış zim karııııruza ıııJtan düşman - . Bu hanı_anııı. ustunde bayagı deki n'.lkliyııtta hemen her gün 
h3 reb nın <'il yakm •<ebebı olan kaç hafta daha y :) bı ıt:. - ve her rafta t • f olunnı• :ş !arın en mtl~i ol=kla bcra- bır tonıu ıgnenın ucu k'1.tlar me- lıir ~ok ticaret gemilerinin Bin. 
Arşitluk Ferdinandın katli d•• kl'BE' d ıiç bir lıa ·' l tte hıılu- tu imdi ~ıra bi ı 0ii. ~imdi te- ber bir kt're de düşmanlarının safe b~r ınsanın açı~ bır .. ha- g, l körfezin•.le tahrip edilmesi 
Bosnada "B'.II".1. ıovo" da bir Sırp• u.rnı, ı~lardı~ ı ı;ebbiis ln~krl" ·' ,"' :ııi.~ti. Za- pliınına boyun eğnıcğe mecbur vada bır yelken du'Cgının us - he.r ta.rafta telaı; uyandırdı. Bu-
t 'U"flfından ika t'<lilmişti. Sırb 1 llk •1,. 1 •,ık m:ın "C e_r.türlü k ~lorla. va_ - oldu!~r nu kolaylıkla ~evser ve tünden görüleceği mesa - na kar<ı ilk tecTinin ba;;ın la 
t nın hüyu·· m.>;,ıııe ve Bosnıt - d di ~ f ad· d' B k d ' 
llnrseıt islavlarının harekete. t 71ı. 1 ! " 1 ~ e - Eıtalar b1ZU11 er ı"l!l" ı e ı. ; şaşırırlar Alman projelerini ha- eye mu ıl ır. ıı a ar ge- l:·alHiyc birinci lorduna bfr no-

• 1 ı lı 1 ,ıı n~rele ve ne 1.an.vın \'1.:r-J.Cagt· zırlamakta, aV.r ag-ır hazırlan- niş. uçsuz bucaksız m. esafeler 1'1 ... ı;ndereı-ck Hind suların _ "e mn•ine alet olan vfılruı. Th · • var • - ,,_ · b' h · ·· " 
!"~ n:-;'kall rbi ır t'kalın hu,..;, 1,~ r • 1 ,ç nuzı hiz biliyorduk. ı=..ı ı rbe::,t hımkınak. tema. ı~inde vapurları~ ır ırinı l?.or- da Enı !ene karşı gem« , ha·Ja 
~ °" h" ç 'k t , ıemen Büyük filomın k:n.,..,l; ııon rni~·ıe, bıitiln t.efcrrüatiyle, bü- nıeclen gcçmelen elbet munı- bir tahaa~şiid viicude geti:ııı.·-

Bl·n0 •. nale'·h Balkan 'ubı ır " '· '" ' , kün' d"" " ·· 
"- ' 

1 

hiç bir ·<'rı.n 'ar ..z :t.ü'lla- derece genil!ti. Buna .r le bü- tün ınuk~mmeliyetiyle hazır- ur. sini tekLif ettim. Bu ta.1aşşude 
vuku ı ·!masaydı harbi umumi - dan tı>ıılin . mi • k Harpten tUn de:ıizlere dağıl= ''" bü· !anmakta. boş !ıır~kmak mlit - Daha ağu.stooıın ikinci gü - şu harp gemileri iştirn ı, ede -
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SABAHTAN ' 
SABAHA - azı 

1 H rbi sona erdir cek ş . . . . ,.. · 
l!ııiım~~~---ı:ili!:::.i:3ıılıiiil~~~---~~~iliıiiiiı:ıii~ b" "k s·rh ehıt Cemıl Beyın hanl(ulade macerası-ltaly 
-o, çok usta idi be! •• Elbise! __ 86 __ Çakır, enseaini gererek, iti ~!!taro},~iı:cidR) sefirinin elinden nasıl kurtuldu - Enver Paşatı1 

, inde bir şey :;öı:.,:crmezdi ::una 1 irı ~öv<lcmni heybetle iki taı"l.fo. ı tin ergcç ve yiımi iki sene ev- b i d v k 1 d• 
W be, bıı- kere mrydancaza çıı.- - Çal.ır geldi.- hafif ıı:ıc~;llerlc sallıyarak yürü- velki gibi Alnı:ı.nyayı yere sere-ı a5 Jr Jgl evra l naı{ Iye 
u ııu tii..-lıc c.Vı:.ıu pelıliv-...ııdı be? - Yaı1n ıyl bir ı;tı1cş sey - yordu. J c, i ı de görıir gibi oluyor. Bu 

- Arnnvuıl oğlunwı K ças redooeğiz.~ Molla. bir kö.,,<:cye büzülınüıı... sc bütün ümitler Almanlar na (&5 t::.mfı 1 iııci sıı.yfa.ıh) hal bh: iane açarlar. 
oı;lıı ile ı:;il~i var mı? -- Kün~ci d , H:ıyrclı~lıılu ı an göcic gelenleri seyrediyor· mi mahrum oldulaı'BB. İngilizfori Merhum arapç:ı.yı iyi bildiğin- ANLATAN: ilk.araya. az vakitte ~ 

- '"-be "-Jla .. Hcnı bir ka•· da j," a.dıı... d H ı ç 1 .. l ·ı do denizlerden mahrum etmek - den ve arap edebiyo.tın° _,,,rıf ı paro toplarlar 
~ ....., ~ u. Clc, :ıAlrnı "Ye gcrı e ıı<> tir. Şubatın son haftasında Al- ~ '"" Kıd li Y"' b ~ · 

!.;ere be'.. - Yarıcıya, Çlugı::-:ıc de ;::cı. rilc ge!mesine hayret etmi8ti.. m:ın devlet reisinin soylediği olduğundan sokıı.klardıı. gezer- em UZ &~1 Cemil bey mııv:ıif 
- Si.:: lıı:.ıı,.~ ı;örrlünüz a- tli. Bakalım, Y:ı.ncı Çing - )i Çatalcahların her biri bir ye- nutkun büyük bir kısmı Mart keıı de kasideler okuyarak dile- il AR S LA N Trablusgarha g~crc!>: 

;";ı;ııı ?.. ortadan çıkı.rabilw:k mi?.. re oturdu. Çatıı.lc:ılıl;:rııı gözü ve Niaa.ııc!a. yapıla.cak deı:i2:ıltı nir ve rahat rahat kimsenin nıı. mücahede etmiş bir çoi' 
- Te hey, Çağlıynn kasrında Çatalcalılar bir hana indiler" Moll.ı.ya ilişmi~ti. Zaten, Molla.- hücumlarına basreıli.lmişti. Hil- zarı dikkatini celbetnıcden işi- Jar yapmış ve avdet .., 

kiııi be'. ... Sultan .AL!zin huzu - Biraz oonra, Mollanın bulundtı• nın Tcklnlağına gcldigini hı:bcr ~';~!~ n~~;ınwı :ıslında ~yle ni görürdü, _ 17 _ Vendisi Umuuü HarbC v 

nırufa l.c '. .. BUtüıı dünya yerin-, gu ve ~en lıcrl!eııiu top!actlı - :iliıuşla.ı'd.ı. 1 "Şubatın ba~dan yinı.fr<in<! Bir gün yanında bir çok ka.- rak etmiş ve Basır:ı. 
öeıı oynadı be!. b'l barım l:.~vcs!ne geldili:ı-.. ( Ad.:.lS1 var) 1 Jfa<lar 290 bin tım dü~mun ge - Yaslaı· ve poüıılcr olduğu halde milrl<iet)vde kalır. Nilı.ayct yr,- şehit düşmüştür. -· · .. rı = c,., ~ ... ~n-~-, =~ mısi batırdık. Batınl&n gemi!eı· İtalyan sefiri bir camii ziyarete va.~ y:ı:nıı ayılıyonnuq gibi ke11· r.ı.lnnet eyleye ... 

- Aruttvucl oğlunun; Kavıı.s c neden azaldı? Hav1r, az:wuadı; gider. Caıni<ku çıkarken dilen- cfuino gelir. Ayaj;e. kalkar. * 
oğ!.ı l.:v)1.m la üç ili ·ni ı.-ır soalın 2 gük•n. içindeba2?o ~İ!' tGnd.a.ıki~ ci!er arasında duran ve yüksek Bıı vaziyet ve saatlerce yer- Yukarıda reıımiıtl gör .., 

Ö 
- h ide • d a ço gemi .ınqµınm ı de yııbp Jı:alm:ısı ~mil bevi» ,,.,,,. 

dı be!. yle oldugu a paça. sa.'lt evwl haber :ı.lJık!." sesle kasideler okuyarak dile- •- r:ı.rıı, Trablıısgarpta """ 
1 l~, .. ft--ftclı onun pençele t--' c il b dikk-" işini .......,. bozmu§bı. O gün bu · ..... .ru • ..:.z.~~ · Hitlcrin bu beyanatı, ~;üz nen em ey nazarı .....,. ,..,_, şama bas. tırdıg.·ı yır_· mı ..., 
rindcn be'. .. Te h~y: .. Altı saat T .

1 
, • 

1 
Kü "it ,1 

1 
o . tebliğinde hı~ teyit olunmamış, ıü celbeder. Yanmdaltifore: yü.zdeıı diJeneııwniş ,.e kcndi..ı- v"rakai nakdi edir. Ji)ı"' 

~ efenılimizin huzunın- e ZI er ve ı~ iZ Br - CUn 11 9f - aı-ı o h:ı.fta zarfında kayıp olan ge- "- Bu sap:wağlrun dik>neıı ni ge~ecek para ltazıuı:ı.ma- r .. i mührü de l!.nver t1 
da be'. .. Tu be, yenemedi lüv:w ı nülerin tonu 59 binden ibaret adanı nazan dikkatinizi c !bet· mışu. Şimdi ne yap~ın? Hem z. ti miilırüdür. K~ 

oğlu • .An!:ıvud oğlunu be!.. .re' rde spor _ Amerikada. .an nuliyor ! _ ;~n;ne:ıiJr:J~: ~tıta:~a.:aru~ miyor mu? BQlmı hi~ aıaııı. mke:::~·~in~b~re'!~adb'!:-ı t'a bitiuce bu para.W'~_.. 
- E:oıç okk:ı idi, Arnnn:J o;;- U dialan do. bundan biraz fazladır. beııromiyor. Sakın tebdili kı- ........... .._....,_ • -• ınnamıı zaruret hasıl oll'. 

lu.. lfl •n ıı1n cık Jamaz b.'r dava f
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_ ı'ttı• • bnhı's Vakıa o günlerd& İngiltereıtin yafet ederek Mısıra gelmiş bir uçtı. Jlmı:ır: ceplerini karıı;tı- 100, 50, 25 ve 20 ~ıoJ 
To be senin kndazo bir kı • fü U • (ljl bir gemi k;ı.filcsi hücuma uğra - Türk zu!T.ti olır.asm? Son z:ı.-1', nr ve: raJ ba ·'-- " B~ 

z:ı:azdı ~? .. Biraz daha uzun-
1 1 ac I adık do"nu"şten ! mıştı. Fakat bu kafileden kaçr,7 man!arda bir cok Tllrk zabitle-! "- F.ıyYah! Yıuınnda on Ri- sU::m:~:i:de ~ , kurtulan bir çok gemiler, birer varoı s • 

cazdı be!.. , ikişer limanlara dönınüşlcr _ ıinin dilonci lulığınd.ı. _hududu ~ı:l panm ~ ... -~-:ım tuttu- ba.ı.· kaz•nnıı~ ve satı p 
Terziler v.e işsizler ı Ya.!nı.z inhi' memurlarının dlr. geçtikleri Jıalduııda. bır 1'1lpot gu -.- dll!lunınıııum. Yahut faı:la. rağbet Lulruu~Luf. - •••• 1. 

- Yo.ial he, · de mcy<laıı-
oa gö :<ığız be! .. 

DiyereK lafı k.cstL Gtıı.ı. oy -
nıya ög-le y, eği yoodL Molb, 1 
az yiyordu. Her pelı!ivon gihi 
öyle teP.ai ile börek, tai:lı yiytu l 
1ıi.r pehlivan dağildi. ~. Mol f 
la.ııırı hu lı lin de hayret etJni'l

lerdi. 1 
Ağalar, ikirl~. bini.ı Mollaya 

royle:ıiyıırlardı: 1 

- A b;, Molla! ... Pehliv:ın de-I 
diğiıı yer be!. 
-A be, luı.ydia.~ be!. I 
-Te hey! .. Hep~u bozulmw; 

lmrsakcıızın be ! . 
- .caka! Fukru:a. kesesi gibi 

kurnkcazla pclılh·•.nhk olur 
. :ıxıu lıe?. Ye bc, Molla.!. 

Akşam üzerine uogru -yola 
c;ıkmı.i_ olan J::ıfilcler, Teltirda -
ğına doğru akıyo du. Öl•ü:ı. ai"a
bal..riırle yaylı ara.baLıriylc, hay 
ı anla gelenlerin zevkli baller i 
ortaya neşe saçıyordu, Her a-I 
ı ~ha. ve her at kafilt.si Telrir • 
tlağına giroikçe, ortaya. bir ha
l r yayılıyordu: 

- Künteci gel~ ... 

spora. t!JiYik edildiğini okuyo • Yeeeloııiıı aıııl :ıxı.Uhiın ııokt.aıoı aldım . ., doc. almışlar. Şilru'K n~ yapacı$m ?,. !Jlde tedıı.vüle rık:ırJaO :.J 
"'"ı:ziler'. cemi- nız. şu: Bunun üzcı'ine ilı;i polis nıe- diye ii.l:ıüvalı etmeğe bwılar. Dük on binlerce liray, ı bul~ 

)"'1, Jıilldimct - M; ı · İngiliz bahriye =ı, dilıılı.ü ?', .....,._"'!!"_.,. An terzilerin emıır ı.rm u;indo henüz genı: ,__ tın-'- 1ı·· _ nıunı Cemil Beyin yanıll& yak· ka.r"cılar lıendiııiııe acırlar. Deı·- (D~':!J]I) 
~ lerdeıı çok bk evvelki devrin a- ...,yana ""' ucııma ugrıy:ın l••ırl•• ve •--~'-'m· "-'"ınn· k••. ----------------------
tahdidini istiye - damlan vanlır. Onlan maaa ba 1ngiJız ticaret gemilerinin. uğ - '"" - ...,..,,.... '''"" -
cckmiıı. Çfüıkü şından '3"10r saha.sına süriı.kl~ - ramıyanların yirmide bir nis - tıGına getirirler, Sefir tereilınan 1 ____ R 
ar:ı.Jarında bir - menin ne kadar güc; olduğu bir betinde oldu,,Dımu ııöyl~ıni'!; ba- v asıtasiyle kendisine sorar. 
(OK uiploınasız I tecrübe ile anlaşılacak. Fakat tan İngiliz ge~rinin de yeni "- İsmin nedir senin?,, ,._ ________ .., ___________ ,_,,, 
ehliyetsiz terzi - beş on sene sonra onların yeri- yapılanlarla, sııtın alınanlarla ve c.em .. il bey biç Lir heyecan e-ı 
lcr varmış. ne gelecek olun ncı:il efradını düşmandan .za.ptolunanlaı-Ja te • -·-"- S k ti• •ı 

Bıı karar pek da spora. değil, vazifeve teşvik la.fi edildiğini izah etmiştir. Bu, ı.en gostec_,.,.,u; o n mı 
garin değil mi? Va!aa ı:c. el.il.! icab edecektir. Ifabafu.t ne bu suretle baUın gemilerin üçte "-Cem.il!,, cenhını verir ve · 

-~--·------
ecz:ıcılaı: tnlıditl edildi; b:ı.zı. = nesilde, ne de gelecekte.. iltisi yerine koıımuııtur. Demek t'erhal elini uzatarak illi.ve eder: 
za.ha.neler kapandı; valtın. güm· "İki karnuz bir koltuğa aığ - ki yalnız~ biri elden çılanış· "- Mürüvvetli efendi, ben 

~0 ktiı~fu~~~~l:.0 bb~~;; maz,, mau1ın.ı uyduranlarda. ~~~;u-·m~IU' :~~ fakire yardım etmek lutfundn Amatörlük mü, Profesyonellik 
hiildiuct ve büsbütün hususi ga Am rikadan kaı:ı ~imdiye kadar 7 ııril_yon tona bulıınncakımıız galiba?., 
yelcri gözeterek kara.rlaııtırdı, geliyor f vardığını iddia ediyorlar. Böyle Sefir sert bi.r hııreketle dC'l'~'Il 
tatbik etti. İçlerinden t.ııhditl ta.- olsa. bile İngiltere harpten ev - eder: 
Wıin<le lıulıınan olmadı. Amerikıı.lılar velki ticaret filosu tonunun. yal- "- Bırak şu lfı.f!ıırı. Ben. sen-, 

Hıılbuki Rimdi terziler: Ütgiltereye kan nız 2,350,000 tomınu teli.fi ede- den şüphelendim;. B:ıJı:san a. 
_ Biz çoğuıı; bizi azaltın. söntleriyorlar - memiş dem.ektir ki Alman ve t- sapasag-lam adııımıın. ~ ııeııiıı. 

Sporcu ve idarecilerimizin cevapl,• 
nep-ediyoruz 

Toplayan: Oğuz GÜNEY Cünkü aramızda acemiler var· muı. Bu ne de- talyaı:ılano kayıpları da bun - -
ıiır! mek? Korkan - dan uaoö-ı dcg"i!dlr. !!'ihi bir adam dilenirmi? S?ll- . .ı 

Diyorlar. ffiı.kika.t, belki t~r - uınn benzini ve- Aıne;tk~d:ın lngiltereY\' geçen ~ ra yüzün de araba benzemiyor. \' f.'1- eski ~'uıh hafı ve ermez. GliJm<:,,ogim.ı: .:>~~ 
ziler çoktur. Bunlar ı:ızahrlarsa tine getinuek i- bir ay .,..-fında 88.tılan yalnız Cevap veı- bu.kalım! Nere&in ?. beyueliılilel futboloulaıınuzd:ın ııiğimizin kııylıoldt~~ 
geriye kalımların kazancı arta - ;in mi? havıı. siliıhı 4-0 milyon 900 bin Nereden geklin? Nereye gidi- doktor Hayri R~gıp amatörfük nııı:nda da profe.ıy .• t. 
cıtktır, Fııka.t tasfiyeye uğnyan- Hayır, çok dolardı. Böyle müthiş bir yükü ı Ye profeıyonellik me\'Zı!ll etra- şilnmek biraz gülüııç!JP 
Jar ne y:ı:pacak? Hem bunlar tan Jı:aubetmiş arızasız ~yan. !ııgiliz gemile- yorsun?., günkii klüplcrimizin 
böyle bir busfiyeye maruz ka· yaralılara. zerket.mek için; .. Bu ri olmuştur. Cemil bey bakar ki işleı· sar- ı fınd& açığının: spor anketin<.' 
Jırl:ırsa kunduracılar, sobacılar, i~ geç<>n harpte tecrübe edilmiş Bu na.ldiyntı .nuıluıfaza eden pa sarıyor. llalyan. sefirini at- toptan ııu. Cffabı venni§tir: da modası geçmiş biı'.Jdl 
demirciler için de ayni iddl:ı va- ve bır çok inHan be.ıılı:asının ka- ve harbin sıkletini yavaş yavaş la.tnuık gik;l~yor. Derhal bir - Spoı:eular iki sınıfa. dabil- bi itibarı:ızdır. Bu :il""; 
rid olmaz mı? ı:iyle c:ı..otlanmı~, ha.yata i~de e- 1· 'ltere lehine ,_,;,.,.n baJ!lıca - ....,~ • b l N di · Biriııi' "'- tur" lü ~por ına '- • 

lru".~ük· esn-"-- ı'şı'nde ehliyetli dilmişti. ngı ·-·-- • carc a • ...,.M~:ıga a~ ıır. e ı. un , ..,... evvela sporeulugu 
" , u.ı.w amil İngiliz dona.ııma.sıdır. .. apmııl.ı? Bu menhus adamlarııı meıillıi pbsa.u. temin eden k ııari ı a dır s "'111' 

yi ve ehlivetsizi halkın rağbeti Görülüyor ki arbk hiç kiın~e Bıı donaıınıa harbin başında • '-.üny_.._ teki.mülü, sıl.ıh:ıti _ 'zm: · porumu~ ;;,Oif 
ta•·in eder. Hilkfımet menıuriy~ ve biç bir hfil:.umet kendi ya§:ıy- l,S00,000 tondu. İngiliz bahriye elinden nasıl kurtulın:ılı? Ce- " ,_ ni yi.ilcıdtmek eız.c 

ı tiııdıı olc!ıığu gibi bir de küçük le kavrulamaz. Ya.hud, bir müd- nazın bat.ıı.n harp gemileriwn ye mil beyin en büyük üzüntüsü nin sağtam!ı:ğı, vli<mdunıın gü- sil V<' kültür itibariyltr• 
Ean'a.tlarda. ııeha.detnrune işi çı• det kavrulabilir. Bugün Ameıi- ı ine yemlerinin yapılmış ve alın ı.aps.e atılıru:k değil, h~p :ıtı- 7.elli.;iııi elde etmek gayl!f<iyle mi.'! geıı~leriıllizdeo J;I 
kannıa.k -b.lki ebliyet.ııizler aza.. kanın kanı, yarın canı ve nefe- mı~ oldu~u, bugün donanma- Jara.lı: Trablusgarba gideme - munt.-=ınan idmanlarıntt de- mahrum k.aldık•a J1ıl 
Jır anuna- işsizler bir ordu hail· si İiıgilterenin imdadına gelir • nın lıaı bin bıı.şındaki donanma Tt:ek ve vatııı lID.m -t e-dom~-, vam eden kimsc!crdir ki bunla- ' 

- Çingene gelmiş ... 
- H~lvacı gelmiş_. 

- Hayrcbolulu gelnıiı; ... 
Kafilelet', davul zu...-na ile ge

llyorlardı. Tekird.o.ğı mıılış..'l'e 

diirunii.ştü. On binlerce Lal1ı: gü
reş scyretmeğe geliyordu. Yal -
nız güreıı de,;il. köy ~ at ya
nşt.ınyorlardı. Ko lıı.ı- yapıyor

lardı. Taş atıyo?'la rdı... Hcı kes 
biı· kuvwt ve yiğitli:• büııeri ;:i)s ı 
teriyocdu .. 
Akşam sular ka.ranrktlll, bir 1 

luıç kafi' e dalın göründü. Önde 
J!·elen kafile kalabalıktı. Bunlar, 
Çatalc:ı.liliırdı. D:ıvulları, zuııııı -
!arı zorlu bağırtı ve güıiillfll.cri 
ı;endi. :Muhıı kkaJ;; Çakırı ı;etiri -
yorlardı. 

Laf değı1, Çolak Molla gibi 
bir pehlivana., iki seferinde ü.s-
1.ün güreş yaparak berabere kal 
ınıştı. Du seferki güreııte ise 
muhakkak Çolağı ortadan çıka
nı.calttı Hakikaten d Çatalca -
lılar, Çakırı iyi bıwrlamU>,lar • 
dı. EllS(·Si kulaklarına dııy:ın -
ınıı;tı. Sırtı v.ı göğbü cameda.uı -
ııın iı;inı::ı sığınırordu. 

Ortalık biıılenbiro kıırıştı. Her
~ yüzüııli r;evin pel'desi kın 
lllDll!Jtı, Ça!-Jr gelmiali, Molla 
ile ~I bi gü yap, caklar -
ılı. l)i hiı· .. yredaoekl · -
ıli. 

Ağızdan ağıza ':llllıial' dııla::ı-
yordu: 

ni alır. ken kendi yağlariyle kavrulmı - dun d~lıa kuvetli olduğunu söy- devam edecektir. 
v .. "'k h"l l ya mecbur olanların bir güu ta- lüyor. Fakat en mühimmi çok- mekten ne~' et ediyordu. 

1 

ra tam amatör diyoruz. Diğeri yiın. Klilplerde cahil ,e 
t'lıo.UÇU l e er vayı yaktıklarını ve kavnrınayn tan tezgaha konmuı; olan harp Bu sırada Cemil beyiıı aklı- ise ha kazaıuna ;c.llarını .. kıwıııan 

Ete nark koedu. döndilklGrini "'Öreceğiz. !!emilerindeıı bir çoğunwı denize r..a birdenbire biı· kurnazlık ge- spordaki kabiliyeti nisı:ıetmde nnı gug 
ı~ d ı.n-• la 1 .. muhi..8.ç kaldık~a )1l 
.~eın e ,_,..p çinden çıkılamaz bir indığini ve inmekte olduğunu if- lir. Garip garip iııarctıer yapa- klüplcri tarafından resme ma- rak saf :ımatörJiiktcıı 
rın ve koyun d 1 ~a etmesidir ki aralarında 35 nib ıak ve kııkelcycrrk konıı:;nınğa 1 aşlı tutnla.n kimsclocdir ki bnn- o• 

rllilÜCCfuı:armınkiste:ı ' ava ,.. tonluk y<>pyeni bir kruvazör, 1 \ı•~:Jar·. )'Ol'lar. :Rıı da hCJJI -~ • ·-· . !ara <la profaıyonel diyonız. _.ııı.r, 
- ~ pe v - :Medeni kannnun '-'- k•<' ınaJ- L'lY". arc geıniı!i vardır. Haı·p mızın ömrün.il ali"'~ 

km b. n•~k ı.u.ı- ~ • " Be _,, idi"· · B'·"- bilen bir üc,ün('Ü rnuf 
.,. ır _':,_;;.· deı;i tadil cdiliy(lr. Bu tailiııere bunların geçit resını ila bitecek - n ııeı.,.,,.en ge !>"mı -""' kazanılan ma, :ın ~·" 
eaknt .,,.......... ·· '--· d ı da h" gı'bi görüntiyor. bilmiyorum. Dün tim,arhaneden türedi iti bunlllr lıenü:ı isim- ' 
nemnun etmek' 

gorc uvH,·a.nma ava arın a - ......_,. l•r ı'ltifa."··· t-·lı' 
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Bulgaristanın 
işgalinden sonra 

a 
' 

Alman yadaki 
(Baş tarafı 1 inci de) 

doğuya kal'\lı bir müdafaa mın
taliası, bir müdafaa koltuğu 

i~ilı.~=~bel harekat için bir vapurl3.rımız 
"ıııçraıruı tahtası,, hazırlamak, Al b l 

d) Gıda ve petrol kaynakla- manya U vapur arı 

IAI anlar1

ingilizlerin çok 
Svilengradda: m_uvaffakiyetli 

(Baş ıutaı'• 1 "'-ci ae; ' hır baskınları 
lından istifade etmek, nihayet, vcrmcyeceg~ ini 

e) Avrupanın. arta kalan u-

:ı-ana.tı a.lkışlarla karşılamıştır. 

Bunu müteakip, iş;i partısin
clen Thon, Edenin ne 7,aman dö- I 
ı::ce;eğini sormuştur. Butler bu 
suale ııu cernbı vermiştir: 1 

(Baş tarafı 1 iııci sayfada) 
Lofoten adalarına salı sabahı 

yapılan hücum hakkında şimdi J 

tafsilat verilmesi imkan dahi- , 

fak memlckc-tlerini ele geçir- bildirdi 
ı:tıek ve ilh. 

Bulgaristan, art.ık mllhim ha
rekata sahne olmuştur. Kuvvet
i"'· üç \'C bir rivayeU- göre dört 
kold:m cenuba doğru akıp git
rnekt.e.lırler. Yakın hedef, Ege 
kı , ılandır. 1 

Gç-cc b:ıslunıııa uğrayan. ci
ı'teı·lerı sôkülmek ist n.• Yu
ııaıusta.ııın kahraman ordusu-

1 
ııun, büyıik hasmına anuı:: de!'e 
~ bir demde yapılan bu yıgı
nak arın, Ohn - Adriyatik lıat
lınd h~r gün yeni mııvaffaki
YHler I-avdedcn Elen ordusunu 
Yanuıdan ·vunna.k maksadını gli. 
d<x:eginde kimsenin şüphesi 
l'>ktur. 

Avusturyarun i,galiııdcn son
t • !lOO kilol!'.'.etre ı. .. •id:ı.dındald 
Çek ınajin-0su. artık hiç lıir rol 
oYnamıvacak bir d!lruma dUş
tıılislii. ·Alman ordus..ı. hareka
tııı ı; Selıinikten sonra Yunan 
ııııa ordusunun arkalanna doğ
ru uzatınca, YugcslaV)'!. da aynı 
Vaziyete düfl{'bil ı r. 

Yunan - Bnlı:;ar sınırı. Eg-e 
kıyıJanna müvazi \'e kıyı· 
lanıı takriben 50 . 60 ldlometıe 
lıl:l.ğı::·lan geç'r 

Yunan ordusa. harbe girdiği 
l\Under.beri b'.ivük kuVl" -'lerilo 
11.rnavutluktak( tehditleri itnr ı
lamaya mecbur ltaJmıştır. Bu
ltunla berab,>r, ötedooberi bu sı
lıırlarda Bulgarlara karşı aldığı 
ı:l~fi \'e t.ard tertiplerini. harbin 
d~vaını milddetince de arttırma
Ya ~Ltşm1'tır. Sınır ga.nıimn
la.rının takviye edilmiş olması 
ltuvveGe tahmin edilebilir. An
l_:ı_k. müdaf&a nııııtakası dcrin
Dgi ıuıdır. Sınır {Ok geniştir. 

1!:'er taraftan ar.ıı.ziniıı sarptı 
~·Yol. •ız!uğu müdafaa işini ko-
Ylaı;tırabilir ve mühim takvi

Ve kıtaJarı, şimdiki vaziyet kar
lısında, bu cepheyi besliyebilir 
'" i lıti vaca göre <-ephesin i gM"i-
!ir ve danltır. 

. Alınan ordusunun 17 tümeıı
tk b;,. kuvvetle oouuba teve<>cl\h 
'ltigi hab.:>r verilmektedir. Ha
'1kati, hare!{"tın inkişafilc öğ. 
rcnmek mümkiin olacaktır. 
. Itumanyııda, biraz da değişen 

Sıyıt,i va.:iyete göre, mühim 
~ttvvetkr tutulnıası :ı:aruridir. 

'lııgc1><lavyan.ın tahp roe<"f'i:i 
~;u.,.k(·t hattı henüz ın~-çhı 1 'ür. 

lir dıı. yapıldığt hnber v~riltn 
Utnoı>ni scferb<'riik havadisi te-ı 
Vi<J~ muhtaçtır. 
A ~facari"tanıia tla büyük bir 
l l!!'1n orclnsunun tehşiıl edil
~ •ı. iı·i l pfta önce, duyulmuş-ı 
. · Bu rlo::nı ise, bu kuvvctle

'i oynıyae<ıtı rol d !itiyat sı-ı 
t ın<Jı; an lasılA bileC<'ktir. 
Anup11nın cenup cloğusu"da 

Y0ııi te!<!'bhü"lcre girişen Alman 
1 

0 du ıınun, her ihtimali gözde 
bı.ıtıındurnrak, bliyük bir siklet 
~"l'k('.;..i vapmıs olduğu 7.n.n• "di
{hilir. Aca ha. :ık brılıann mil-, 
l>:ıın lıar"'kctleri bunlar mıdır, ' 
'.Utüıı bu ,,, nrlıl>lar bir goste
~'- nıııhiyctinde midir? Biiyük 
i,;ltanye.ya karşı ic edile<.•ek 
~kınları örtmeye mi mat.ur.;:? Yoksa, doı(cıda \'e batıda 1 
.,.:~kat miiu·rafil·an m.ı devam 

i~~~kil~i 
i.L " • IP>fı 1 inci .. :•h.isl 1 
~ etUğinden ilk olara.k 1z
~ki ithalitç.ılar, Anim.raya 
~'llltiıı ve Başvekil tarafımlan 
lllıuı edilmişlerdi. 
~ Ö~ndiğimiae göre Doktor 
lııı fik Saydllm, şinıdi de İstan-' 

ı itha.ıat tactrlerinclen bir hey 
~ kabul ar2UB11nu imar etnuş- , 
~ · l{cyfiyct, Ticar('t \'ekAle-j 
~~. Vekalet vasıtasiyle de ls-
1 lıuı ithalat ve ihracat birlik-; 
~i uınumi katipliğine bildiri! • j 
~- Umumi katiplik te itha-, 
~r ~kle~ini meseleden haber-,· 

lılınıştır. 

~uvaı ,.e kanaviçe, kiğıt, I 
~ll\"va \'e tatbikatı. deri, ına-; 
t~t eşya, çay ve kalı9e, manı
l>ı ııı-_ıı, ithalit birlikleri mil -
~11lC'rinden mürekk?p bi~· 
''-il ~·aruıki çumaıtcsı glinu 
~10 da Ankarada bulunmak, 
~ bugün ~ehrimlz<len a.yrı-ı 

~tır 

lıı., lıa ir~imadıı., muhtelif ithalat 
"'1-V::uları etrafında görü.~meler 
~.edeceği tnhıniıı edil -ı 

(Baş tu1'G/ı 1 İftDi B<Jyfada) 
~edikodular da o zaman ga
~teleri hayli i.';g&I. ctnı~ti. Ma
amafih, buna rağmen, Almanla
ra ısmarlan:ı.rı vapurlardan mü
tehakisinin inşasına devam edil
miş ve bu vapurlar da, harp 
patlamadan kısa bir zaman ön
ce tamam lanmıştı. Ancak ara
ya harbin girmesi ve Şimal De
nizinin harp sahası haline gel
mesi yüzünden bu vapttrlar bir 
tlirlii limanımıza getirilememit, 

1 
Almanyaya gonderilen tesellüm 
hı->yeti de bir neticeye varama
dan geri döıunliştü. 

Son zamanlarda Alman 
Krupp fabrikalarından bir mü
messil şehrimlıe gelerek De -
nizyolları İşletmesi Umum Mü
dürlüğü ile temaslara geçmiş ve 
Almanların bu hesapları tasfiye 
dileklerini bildirmiştir. Kısa gö
rüşme) ·ı·den sonra, filhakika, 1 
bu gemilerin heı;abatı tasfiye 
edilmiştir. I 

1 nşa edilip te Almaııyada ka
lan \'apurlanınıw&n 3 tanesi 
a.300 tonluk Karadeniz tipinde 
büyük geuıil~rdir. Bunlar, Al-· 
r.ıan Illumund Fos tezgahla
rın1la inşa edilmiştir. Bundan! 
başka 3500 tonluk Akdeniz ti
pinde kü~ük bir gemimiz daha 

1 
\'ardır. 

-· Mükemmel vazifesini biti
rince. 
lis pazartesi günü saat 8 te top
lr.nacağınd&n mebusların çoğu 

Türk - Bnlı;ar miinasebah 
hakkında bir ınakn.le 

Sofyıı., 6 (11..a.) - Bulgar a-
jansı bildiriyor: 1 

Hükürnetin naşiri etkin olan 
V eçer gazetesi, Türk - Bulgar 
münasebetleri ha.ltkında, tanın

mış Bulgar muharrirlerinden 
Spikarevskinin bir makalesinı 

;.+; 1 r:eşretm..,...r: 

1 Muharrir, Son Türk - Bulgar 
deJdirasyonunu ve Bulgarista
nın Üçlü Pakta iltihalnnı tefsı.r 
<od erek e&eümle diyor ki: 

Berlinde, Viyanada ve Sof-1 
~ada yapılan beyanat ve bun
lar üzerindeki tclsirlerdeki esas 
fikir, Bulgaristarun Üçlü Pak- j 
ka iltihakının bilhassa sulhun 
idamesini ve komşularunızla 

C.ostane mUnasebetleri istihdaf 
etınekte oldu!;'tl merkezindedir. 
Binaenaleyh Bulgaristanın hü
kümran ve ıniistakil bir devlet 
sıfatiyle yaptığı bu hareket, Ne
uilly mua.h esinin imzası daki- . 
kasından başlamış olan tadilci 
hedeflere vanlmak için harbi 
vasıta olarak kullanmayı orta
dan kaJdırmaktır. 

Bulunan rıekle göre bu gemi- Bulgar BAŞvekilinin mebuııan 
!er, memleketimize vcrilmiye - mecl.igiııde "Bulgaristan, her j 
cektir. Müteahiıit Krupp, mües türlü tecaviizden ve her kimin 
sescsi, lıesabata mahsuben ge- ol•ırsa olsun menfaatlerini teh- ! 
nıilcri kendi emrinde tumcaktır. oit ederek her şeyden i~tinaba 

--~ kat'iyen !tarar ,·erıni'! bulun -

Sovyetıerı•n maktadır .. diye yaptığ1 beya -
nat da nyni tarzda tefsir olun-

b• } b" malıdır. ır ta e ı Türkiyeye karıµ hattı hare-
(&ış tarafı J inci 80yjaMı) J.etimiz d~ğişmemi~ olarak kal-! 

Bu hususta ınütalea beyan maktadır. Bu h1ttı hareket şu
edenler Rusların K radcnizae dur: Son deklarasyonun teyit 
k" fi miktarda iislerı olduğu- etfr"Ti daimi dostluk muahede- ı 
nu hatorlat.:nal:ta ve ltı:men iis- ~i çe;~ev.'sı dahilinde d3imi sulh 
Ieri»c ihti) ac:ı olmadığını kay- ı· . d tane kom~luk münase 
dctmektedırler. ı 'e os 

Burada bu mesele hakkında 1 b~tleri için~e yaşamak .. B_ulga-
şu fikir ileri süriihlyor; r'.stanın Tür! ~en .. hıçbU: t~-ı 

Mevzuu bahis haber Mosko - lebi yoktur. 'l'anh goot<"rnuştir 
vayı bir t~kzibe mecbur etmek ki Balkan harbinden sonra bizı 
için Berlin tarafından uydunıl- r.vıraıı davalar ortadan kalk-! 
nıuı;tur. Bu tekzi~ Rumanya için ı~ı.ştır. ı 
Alman hımayrsmın ne kadar kıy ,, .. Ti.' k" ·ıc Bulgan's -! 
.nı tli olduğwıu göstermek itib:ı- ..,ugun tr ıye _ı , 
rile Alman propagandasının çok tana ar«sında hakıknten ebedi 
ieinc yımya.ca.ktır. Diğer tnr?f .

1 
dostluk devresi ba.şlıyor. Bu 

~n bu hareket 13ulgıı,;,r •nesele · dostluğu, aklıselim. iki memle
sınde Ru~l~ı·ın . yaptı., protes-

1 

ketin siyasi, coğrafi vaziyeti 
toya Berlının bır nevı ceYabını • 'h t miiş(.erek ticari V(. 

·il ed kti. iFakat burada >e ııı a~e . . 
vaziyetin bu gibi hadi>ekrle <le-, elwnomık mcnfaatlen dıkte et
ği hilı-ceğın'! ihlima.I verilme - · ınrktedir. Şurası memnunıyetle 
mektedir. 1 l:aydoluıımnlıdır ki, ınUstakil 

Bunlar Rus - A\ma.n nü -1 miİnasebell~r;mizi, her iki mem 
fuz mücariel inin birer ı<atba- Jekcl tlc ayni tarzda anlamakta

lıne girmiştir. Hücum tam bir 
muvaffakıyetle neticelenmiştir. 

Bu taarruz üç gaye ile hazır
lanmıştır: 

Birincisi, balıkyağı istihsali
ne mah5us tesisatın tahribi arzu 1 
c-<l.ilmekte idi. Şimdi balıkyağı 

istihsal mevsimidır. Bütün ba
lık mahsulü de Almanlar için 
!Azİnı olan diğer Norveç islilısa -
liıtı gibi düşman tarafından a
lınmaktadır. Bahkyağı ise Al
manya için hususi bir ehemmi -
veti ha.izdir. Zira infilak madde
İeri imalinde gliserin yerine kul
lanılmaktadır. 

İkinci gaye, bu bölgede bulu
nalıilecek bütün Alman vapur -
!arı ile Alman kontrolü altında-, 
ki vapurla.rın batınlması idi. 
ü~üncü hedef ise adalarda 

kontrol vazifesiyle mükellef 1 
Almanlarla düşmana yardım e
den mahalli quislingleri esir al
maktı. 

Hücum salı sabahı erkenden 
yapılmı~tır. Hafif kuvvetler Al-, 
man kontrolü altındaki gemı

lere taalTUZ vazifesini deruhte 
etmişlerdir. Bu arada bazı Nor-

1 veç bahriyelileri ve lngiliz kı
taatı karaya çıkmıştır. 

Yukarıda sayılan bütün he
deflere dikkate lfıyık bir muvaf
iakıyetle crişilmişt.ir. Düşman 

fi ticaret va.pur uile düşmanın 
kontrolü altında bulunan bir 1 
Norveç vapuru ve bir silahlı 

Alınan balıkçı gemi0 i batın! - ı 
mıştır. 

Dü manın uğradığı. zayiat 
mecmuu takriben 18.000 tona 
baliğ olmaktadır. Batan en bü-
vük vapur tamamen yüklü 
• 1 
6.000 tonluk bir Alman vapuru 
olmuştur. 1 

Müttefik kuvvetler bütün 
l!edeflerine vasıl olduktan son-1 
rn 215 Alman esiri , . .,. 10 quis- j 
ling alarak r,ekilmişlerdir. Keza 
kuvvetlerimiz İngillercye, hür
riyet dav!l' ı ıçin muhaı~p yurt
d'1..'\l.anna iltihakı şiddetle arzu 
ed hir co1' Norv('Ç vatanJ>E'r -
Hd d' -;etirmf!ılt'l'dir. Bu vesi
leecn istifade ederek ada ahali
sine yiyecek, sabun, sigara gi
yecek gibi Alman işgalindenberı 
Nor.·eç halkının elinden gaspe
dilen lüzumlu malı.eme dağıtıl -
m.ı~tır. .A imanlarla quislingler 
adadan kaldı~ılmı_.ş oldukları için J 

bu malzemeıun dusman tarafın
dan istimali tehlikesi zail ol-
mus bulunuyordu. 

1 

andan ibaret sa.yılmakta ve Av
rupe.nın cenubu şa.rklsi.nde °"" e
ya.n etmekte olan hadi&-leriıı 
ml\stakb.l inkişafını ~iJdi :ıu
rette tadil edcçek kuvvetle gö -

Taarruz pek az mukavemete 
maruz kalmı~tır. Bununla be
raber bir Alman subayı ile Aı-

dır. rr.an tayfadan altı kişi ölmüş-
Btıl~ r t-Opraklan, clü..,ınıın 

rülmeınektedir. 

Bununla heralıcı- bazı Ba11<an 
sivasi mahftlleriııde. Rua tale
bi. hakkındaki "llyiaların do~ -
ruluğuna dair miısbt"t malumat 
bulunmadığı halde. Moskovanın l 
bu gibi id.:'ialannın da ~h~i 
güzel redd•dilmenıesi lazım gel 

1 diği kaı,aati vardır. Fi1h 0 kika 
Ruslann bııtUn Rumanya ilslcri-, 
ni istemeleriııe ihtimal \'erile - 1 
mez. La.kin Tunaımı şimili:ıde 
kiUD bul iisleriı. mexla Sulinıı 
kündilr. Çünlı:ü bı: üsler K.ırıuıın 
küıısiir. Çünkü bu ii.::<1 r Rırımın 
g-:ı.rp sahilcrini muhafu:ıya va-' 
nyabilir. Bu itibarla Rusiat" İ<'in' 
kıvmetlidirler. Esasen Rı ·Iawı 
tc.;cobib" bu bakımdan F. •lgar 
m lcsinck mantıki bir vaziyet 
alma dıyc tclaltkı e.dılebilı r 
Çilııkü Bulgari . " r nl ra 
m:.ıtaveat t>tmcsıy ~ B 'kanlar · 
daki \'a.ılyette ııc •kukeyşi hir 
değişiklik hası\ olmustur ı·ot 
Rusp bil!la mukabil cf'1ıubu gnr 
bi lıu<ludunu talniy~ etrn{'k 
maks-1ivl hvizıt isti•·r·bilir. J 

llloskomda bir ta'fa ' 
Mo kov , 6 (11..a.) - !'tefa.ııi 

1 
ajan•ından: . 1 

B. Goraıvlon. B. ~! ~icl:iıı 
yerL'll?! ml!himmat halk 1 ı ·ııcr
liğine t:ı.yin cdilmişttr. 

tür. Kuvvetlerimiz lıi~bır zayiat 
t.oprulı.la.rı adtledillyor J veya hasara uğramamı~lır. Lr>nrlra, 6 (a.a.) - Ticaret ne 

f'urası da i.;arcte layıktır ki. zareti. Bulgarislamn düşman, • 
tO{lra:{ı oldu~unu il~ı etmiştir., bu taarruz hakkındaki Alman 
B'naenıı.kyh Bulgarıstan hesa - beyanatları müttefik kuvvetle -
brna ucari, mali vesair mnhi - , rin çok büyüle rıııı\"affakıyetle 
yette miinasebctlE"r idame etmek tctevvii<; eden bu harekatta te
l<al!ıınu gö' et' ti~ c1>2~ları i&til-1 ınin ettikleri tam sürprizi bil -
::ıım <'Clecckt: ı 

Almaa i. ı;al ınınıaa.ıamnın hassa kaydeylcmişlerdir. 
ır.lyaretıeri tugiliz ha,·a kıın·l'tıerinin \1l~ıl 

1 
i'iofya, 6 (a.a.) - D.N.B. bil- .... -·-!""'··".-n_....,-=--..="'-..,.w~•-•, 

diriyor: nn U:lıli:tden, yalnız Mu kova 
Hulgari.qt nıfaki Alnıaıı kıta radvosun~· dinliyen malı 'ııt 

!arı h:ı..'>kumandaıu ınare.«al J...ist, hı. ·;e eı ı.abcrJar olmul<tıa". 
bugiln, 1~11 bir n'ikklet kalmak 1 niı· İnl\ilu askeri miiteh.as-

!il,,ııı.m görii.~ü 
li7.~re Sofyaya ~imiştir. Mare-
Hıl Li. t, yanında Alman elçisı !,ondra, 6 (a.a.' - &>uterin 
Yon Richthofcn oldu!!ll halde askeri muh.lb.ri general Sir Hu-

bcrt Go:.ıgh ~azıyor: 
blrbinııı müt lcip, Kral Boris, l\ı;k .: bakımdan gU.niın ala-
B!l~veltıl profesi>r 11.lof, harbiye ka...ı, Alman kıtalaruı.uı Bulga
r ar.ırı ,. Haıi :ye nazın tanı •

1 

rist.ana girmeci neticı.:<inıle ya-
fından kabul edi!mi.~lir. kın Balkan seferi ii:<..rindc top-

So\yet üıl ;rı ~fyada I 1 l'mıı.klıı.d.ır. Kara.deniz limanla 
lleljl'e(!ilıneıli ıının Almanlar tarafmdan ış -

l 
g.1.u, <' ıu:alb.lıınn Türklere 

8ofya, ti ( l' « ) - Ha·;a~: karşı taanı.ızl bir tarzda istinıa 
Bulg-.ıriıstanın üçler paklına line aliimet. olıı.bilecei.ii gibi Rm; 

1 iltihakı ile Alma.n kıtalar.ırıın seyr faioe kruı;ı dn tehdid o-
Bııl or topraklarına giımesl 1

1 
!abilir. 

• Bulga.r ordusu Aeferbe.r edil-
l.;a.ltkında Sovyetler Birlif;in.n mckte ve pek mubtetrıcl olarak 
roktai nıızannı izah eden Tas:; Türk hududuna doğru yürü
~ jansı tebliği Bulgari:> tanda mektedır. Edirnedeıı Ka.rudenı
neşrcdilmemiştir. zc kada.ı· 150 kilometı-elik lıudu· 

1 
Afrikadaki 

1 • 
ı--ı 

!Eden ve Gl. Dili 1 

Almanyanın Balkan~ 
larda muhtemel 

har • .,fleri 
(B~ tara/ı 1 inci de) 

mış buluıunnkla beraber İtal• 

muazzam Kahireye yanlarla meşguldür. 
2 - Yunanistan serbest bı-

1• l h • • ,J d •ı rakılırsa İtalyan ordulıırının de-ta yan ezımetı av et ettı er nize dökülmesi, netice itibarile 
f&(iizmin ortadan kalkması mu-

(Baş tarafı 1 irıci de) (Baş tarafı 1 inci de) hakkaktır. 
ri heyetin başkumandanı gene- Atina, 6 (a.a.J - İngiltere 3 _Bu şekilde müdahale sa_ 
ral Gorl'un telgrafının neşri ile Hariciye Nazın B. Eden \'C iır.- yesinde İtalyan ordusnnıın ku .... 
bu muharebe tarihinin yakında paratorluk Genel Kurmay Baş- vei maneviyesinı takviye el • 
ayclınlaşacağını limit etmekte· kanı General John Dili ile Yıı- mek. 1taıran ordURWJun hugün 
yiin,, demiş ve bilahare Nil or- nan hükfımeti anısında cereyan için de Almanlan görmeden ta· 
dusunun harekatından bahse - eden konuşmalar netiı.:esüıde arruz kabiliyeti l;:;lm:ınıış\Jr. 
derek sözlerine şöyle devam et- neşredilen resmi tebliğde denili- Almanlar Yunanistanı isti!A 
miştir: yor ki: edebilirlerse bu takdirde İta! -

- Harekatın başlanmasından lngilt.ere hariciye nazın E- yan tlonıuımasımn yardımile 
itibaren sekiz haftaya kadnr c en ce imparatorluk genel kur- ı Giıidi d,.. almayı kuracaklar -
bir zaman zarfında \'0 uzıın n•ay başkanı Sir John Dil! res-l dır. 12 a<.la da· mihıeıin t:!iııde 
müddet askerlik san'atinde bir mi ziyaret tebulunmak Uzcre 2 b• l·ıntlu;;ıından Adalar dcnizin
model gibi tetkik edilecek bir ıı•artta Atinaya gelmişlerdir. ' de tl'sis cc'.ikr~k bu kontrol bo • 
sefer neticesinde, ge.-ıeral Wa- ' ğazları önliyeceğindcn Sovyct 
\'el tarafından, btitUn modem Yunan kralı Jorj ve başvekil Rusya tecrld edilcbilcceJ."tir. 
harp malzemes!le mllcehhez 1 O Korizis tarafından kabul edil - Bundan b~ka işgal altında lıu • 
ilit 11 fırka düşman ku\'Vetleriııe mi~lerdir. lwıaıı Kııradenizde"i Uumtn 
karşı kuş bakışı 720 kilometrc- ı &kn, Yunan ordusunun kah- \'C Bulgar salılllcri de daha iyi 
den fazla bir ilerleyiş yapılmı;;- ranıanca mukavemeti ve zafer- muhafaza <'dileceği gibi lngHız
tır. Bingazinin nihai teslimi, Lib J,•ri hakkında ha}Tanlığını üade !erin şarki Akd<'niz yollan taciz 
yanın şarkında bulunan \'e 150 edil<"bilecek ve nihayet garbi 
bin ki~iden (azla tahmin edileh 1 (,i mi~tir. Anadoluya da tazyik yııpılabile-
hütün Italyan ordusunun esir a- E k • R cektir. 
Jınma.sını Yeyahut tarip od.ilme· s 1 uma nya Fakat bu lrnyalin tahakkuku 
sini ikmal eylcmi~tir. k 1 c j ~ok güçtür. Hele Yugoslavya 

Bu harekatta ve şarki Afrika r a 1 a rO harbi göze alır,;a biisbiitiin güç-
da dahil olmak üzere bütün orta leşir. Zira müttefikl~rin de bu-
ııark sah-ıesi harekalındaki ka- ı d k f na müvazi tedbirler alaca.klan 
}~plaı·ım.ız, 30 teşrinisaı.ıidcn 111 spanya an aç 1 muhakkaktır. Almanya ne ka -
şubata kadar, 438 ölü, 1249 ya- Madrid, 6 (a.a.) _ Sabık dar calıss.'>. Mora V<' Girid müt -
ralı ve 87 ka~p olmak üzere Rıımanya kralı Carol'la Bayan lkfiklerın ~linde kalacak ve bu 
ceman 1774 tur. . Lupescu'nun kP.:ıdilerinı neza _ vazh-et bütün mihver p!İl!tları -

Bu_ pa~lak mı.ı,·a~fakıyctlerde ret aıunda bulunduran polisi 111 bo?.acaktır. 
bahrıyenın ve !ngılız havıı. kuv- aldatarak Scville'dcu ka~tıklaır it ı ' ' 1 

vetleı~nin büyiik ılahli ol.mu.; · ö~rc-nilmiştir. Be aydan beri a yan ıaşe oemısı 
tur. Fakat bu muvaffo.kıyellc- ı filen nıe\·kuf bulundukları An-. 
ri yapmış olan evvela or~ııduı·. 1 daluqia Palac'dr.n görünmede!': batır. ıldı 

lta!y_an ı:ıukavemetıııın za . • çıkan ~~bık kral \'e B'lyan Lu -
yıfladıgı hıdaye!U', zayıf b.'r pcscu J:uvntli bir otomobil" 
maneviyattan dogmamıştır. Çun linerek sahte pasaportla lıudu
kü İtalyan ordı.ıl:_ın iyi te~hiz c- du geçmişlerdir. B:;.dayoz ci\'n -
dihnişti, kuv\'etlı tahkımat. a_r- ı mırla fir:ıri!crln bindiği 8 kişi
kasında idi ve adeden de_ 1 aık lik büyfü.: bir Chrysler otoınobW 
bulunuyordu. Mu\"aff~~yetı · ı bulun uştur. Bu :neı·kidcn son- j 
mır.de, İngıhz kuvvetlerıııın b:ıs 1 rn sabık kral yoluna b~a bir 
kın unsurunu ve manevreleri otomobille clcvam etmi,tir. Sah- : 
parlak surette kullanması ve ia- u, pasapo?'Uarın bir yabancı ta
lı<' ve idarP servislerinin ıniikmı ı·afından tedarik cdıldigi söy - ı 
mel surette i'llenmesi amil ol - lenmekto<lir. 
muştur. Armaterlerin gamilerilej 

B. Marge&iOn bundan soıır.ı k d'! k 
istila tehdidinden bahsetmiş Ye na le 1 llCO e.,.ya v~ ı 
demi.-;tir k.ı: · j malzeme kara:-namosı 

- 1°til!i tehlike.si çok zayıf- Ankara, 6 (Hususi) - ka-
tır. Düşmanın yapma-'ı imkim · hında Armatörlerin gemileriyle 
dahilinde olan her . ev tetkik e- nakledilecek ~ya ı e malzeme 
dilm" tir. Soıı manevraların te -
mıni mühim muvaffakiyctler el-' İGin fiyat nisbctı \'e seforlerini 
de etmi telakki edilen müstevli- maksada uygun ı;e1.ilde taruinıı 
ye karşı yapılacak harekat. t~ş- kararnamesi resmi g!lZt'tede 
kil eylemiştir. Bu talı.mine rağ- iııti~ar etti. Yeni bir kararna
men. sivil, ıı.skeri, bahri, hava meye göre dcvidçc miıbayaa 
müdafaa teşekkülleri, hu imti - olunan taksi otomobiUcr· in ye
hanı biiyiik muvaffakiyetle ve rıne sahipleri tarafından ikame 
şeı·efle ger,irıniştir. Boş durmu- olunacak otomobillere yeniden 
voruz ve her gün müdafaaları
İnızı daha iyi bir hale sokuyo- p!Rka verilecektir. Otomobil ve 

kamyon 18.!ıtikkrinin ne suretle rw:. 
B. Margcsaonwı m,.tkunu mü

teakıp, Avam Kıı.mara.ill, oı'rluj 
btit~ec;ini tasvib c·tmistir. 

tevzi cdiJC<'eğine ılür Tic~r,..t 

Vekillctiııin bir t8miıni vilayet
lere bildirildi. 

Atina, 6 (a.a.J - Yunan bah
riye nezaretinin tebliği; 

23 şubat gece yarısına doğru 
"Nereus,. denizal\Jsı Adriyatik
te iki destroyerin himayesinde 
iki iaşe gemisinden mürekkep 
bir İta.lyar. knfilesine tcsadlüf 
etmistir. Yunıı.n denizaltısı iki 
iıu;e "gemisinden binni torpillı
ycrek balırmıstır. 

lb\1l harek;ı t.ı 

Kahire, 6 (a.a.) - Orta şark 
İngiliz kuvvetleri uruumt karar
gahı tarafından dün neşredilen 
tebliğ: 

Dün bombardıman tayyareleri 
miz Avlonya a<;ıklannda diiş -
man harp gooıilerine lıiicum et
rniJ>ler<lir. 

Hava km vetlerimiz, İtalyan 
Rarki Afrikc•ında bütün cephe
lerde ilerl'veıı kıtaalımıza mü
zacret etmişlerdir. 

Bu hareks'ıta iştirak eden tay
yare'<-riınizden ikısi üssiine oon 
mcmi~tir. 

İil. e mUıtleşarlıljı faa
r u;te aecti 

Ankara, 6 (HUl!usiJ -· İaşe 
müste§arlığı filen, Ticarrt Ve
kaletinde bir dairede çalışmağa 
başlamıştır. 

lliir Fran!>ızlan tebrik -- ==::-:-:::---============ 
Londra, 6 ( a.a.) - Geııen.1 1 

De Caulle, Kufra vadisini zap
ted hür Fransız kuV\·~Ucri 1 kumandanı albay r_,.,. Clerg e hır 
tebnk meııajı yollıyarak demiş-1 
tirlı:i~ ~ 

"Blitün Fransızların kalbi si-! 
zinle ve kuvYetlerinizledir. Kuf
rada kazandığmız giittl muvaf
fnldyettcn dolayı sizi lıiitür. 
Fransızlar namına tebrik edt- -
riın. Fransız orduxun;ııı afaliye
tine devam ettiğini diL5mana gö~ 
terdiniz. Çattaki mu:-.affer hür 
Fransız lntaatı ve kumanılanla
n z:ıfeı- yolundadır ... 

~.1emlck tte kahve bol 
Ankara. 6 (Hususi) - Yap

tığını tJılıkiluı.ta g·öre ıni!mleket 
tc kafi miktard:ı kahve \'s.r<lıı. 

Yalnız ithal için bazı fornıalite

leıin ikmali l'e güm.-iikçe bazı 

mııam~lderin intacı icap ctmek
t ·r. 

Fırka gurupu toplantı
&ın a Hariciye voklli 

izahat erecek 
Ankara. 6 (Hususi) - Gele

ceıı: Rhya toplaııacak olaıı Fır 
kıt gn.ıpu toplantısında Harici

Y<" \'~kili tatil esnasındaki lıa

rki rnziyet hakkında izahat Ye-
ktir. 

dun tamamının tehdit edılip e
dıhnc- d ıeniiz sarih değildir. 1 
Fa.icat n abcrleı'f' göre, .ı\lnau 

bvvetleri, şimdi bu 
h:ıtbn sağında yani S\'il .,1 
(iniind iı. Fııkat Bulgar o .ı

su ı} • te~hiz edilmiş değildır ve 
ta}')aresı pek azdır. 

kme 
ruşa 

fiyatı 12 ku
diriliyor 

.. 
(Baij irırafı 1 inci sayfada) 

cliı'. Du itibarla cnelC(' ~u\·al 
başına alınan 116 1 , "1 ''ergi
nin 100 kuruşa inuınlm.ısi Iıi

zıaıgclnıektedir. l3u vaz;yet bir 
l:a<: r.:n evve! htanhul vilayeti 
Yasıta,.lyk- Defterdulığa bil
dirilıni8tir. Dcfterd.alnk iddi.'lyı 

doğru lmlmıış ol.ı:ırn.kla ~.raber 

\"li~'t'ti bit· kcre de t<'t olun

mak üzere Maliye \' :..i.ietine 
l1ildinn~t:r. Vekiıletin bu hu
su~tıı.ki :10iıtai nazz.ı:ı <!ün al' -
kadar ~akııınlara bildirilmiştir. 
\" 1:alct 1stanbul bclcdiye.sinin 
talebini hbul etmiştir. 

Bu itibarla ekmek fiyatla -
rınd:ı yeniden 50 para kadar 
tenzilat yapıla\;il .·• anlaşıl -

kimyahanesine seYkolunmPş -
tur. 

Bel~i~1' bu nii.ımınelerden bi
rer tane <le lst.ı.ı:. ı kazaları 
k ymıı.kıımlıklanna gôodcı n~
t ir. KayınahL··bı· bu nümune
krlc kazaları dah'Unıl.e bulun.~ ı 
fırmlıınn iınaliı.tl.arıru kC':ıtrol 

ve mukayese odeceklcnlir. 
!)ii;t>r taraftan. Ankara \•e h

mirde de imal olunan tek tip 
ckmcklerdf"!.ı birer nümune ge
tirtilm;nir. Ru niirnuncler şe>lı
riınizde inıaJ olunan ekmeklerle 
mukayese olu."lmuş ve htanhul 
ekmeğinin daha iyi eı-safta <•l· 
<lıığu görü!müıı1ür. Bu nümu
neleri \'illi ve belediye reisi Lüt
fi Kırdar da tetkik etmiştir. 

mı<1:ır. Trnz11Atın bu bir kaç ••• ••••••--•• 
giin i~inde karar! st.ıılarak der- iRT/HAL 
h 1 tatbikine geçile=.;;'i tahmin Şehrimizin eı;k.i til.ccar '"" rnü-
oluıunakladır. teahhitlerinden ve Sa.ınsım ı;ay. 

Bek.'t!.iyeuia . ·atıgı !«'rii~ 
1 

lavı Zühtü Duruka.-ı. 1ş Bankru;ı 
istanlıul lıc.' d:yt;..:r." tek İstanbul ~resi Yildilrü Mecit 

Durui• ile Hulüsi 'E k'ın katıp ekmeğin iin:ıl olunt'Iuğıı un- yın pcdcrleri 
dan 25 ı:·n·ı· l!lııc mıilıür ~eliğini Me el R~at 
ya .ül!"IJ>. P.e!..-di , l"uNın 17 ,..,. 
ccvaliyle ı · ··kf"!}' ı. i bir fı- T l c:;çıuuLU 
m1da tPcrubeler " ı.ı;tır . vefat -etmiştir. Ccııaze ııamP.zı 

bıı.,'"'Ünkil cum.a gilnü B,yazıt ca· 
"l'ecrübelerden elde ' ! len ek- miinde cı:ıma na.ına.ıı:ını müt.cakıp 

m,'kier tetkik olımmal:taı:lır. kılına.rak Edirnekapı Şelıitlık 
Bunlar gayet pişk.ın olanık el- mez.ıı.rlığıudak.i nıakberine tevdi 

de edil ş ve kiml :i vasıflan kılına.eaktlr. 
tetkik olunmak üııere belediye •IİİAıliliiilahiiıiııııliraiihmiiıeiitiıleiliyiiılesiiıinii. __ _ 
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1 RADY~1 

/ 1 BUGÜNKU PROGltAM ) 

/~ , , , 

8.00 Program 
Jl.03 Haberler 
8 .1 8 111 Uzik 
8.•5 Ev kadrn 

* 12.30 Progrom 
12.33 Müzik 
12.50 J-Io.ıberlcr 

13.05 111l1zlk 
13.20 Müzik 

* 18.00 Program 

18.03 Mü<1k 
IR.30 Mti,JK 
19.30 Haberler 
ı9.•5 Müzik 
~0.15 Radyo 

g<:ıtelesi 

20.45 Temsil 
21 .30 Konuşma 

2 ı.45 Müzik 
22.30 Haberler 

22.45 Mtizık 

2:1.25 K~panış 

YENİ SABAH 

BORSA 
6 Mart 941 

.Jf.çılıı -
1c .. ,.. •• , 

Londra 
Nevyork 

Cenevre 
Aüna 
So!ya 
Madrid 
Belı:rad 

Yokohamc 
Stokholm 

1 Sterlin 5.24 
Dolar 131 50 
Jsvic;re Frc 29 98 

Orahnu O ,9975 
'..eva .ı.6225 

'ez.eta 12.9375 
Dinar 3.175 
Yen 31.1J75 
lsviçre kror a 1.005 

Esham • Tahvllit 
Sivas - Erzurum 1 19.08 

f YENi NEŞR!YAT 

Karamazof karde,ıer 
Meşhur Rus mıılıarriri Dosto

yevskinin en maruf eseri olan 
Kaı-amazof kartleo;ıler isimli ro
manı değerli edibimiz Hakkı 
SiUıa Gezgin.in zarif ve ince ka
Iemile dilimize ~c,vribniştir. 

lstnnbul halkının haftalarca 
8incm;ısını seyrettikleri bu ro
nıa•ı Çarlık Rusyamn iG yüzünü 
en iyi anlatan büyüh l:ılr aşk ve 
ihtiras romruııdır. 

EN UZAK BıR KOYLt f N BU· 
YüK ŞfHıR flRASINOA HıÇ 
BiR fARK KALMAOI, BiiTUN 
DüNYANIN HADiSElERıNı VE 
NEŞRıYATLARltll AYNI SANi
YEDE DiNLEMEK_KABil OLDU 

g LWAC ~9 =FA=sa=t=,,=,h=H.=a=n=e=.= 

Es~r 700 sayfaya yakın ve 
dört kitap iki cilt i~erisinde ol
roıtk i.wre AhmPt Halit Kitap
evi tarafından nefis bir ~urette 
basılmıştır. Tavsiye ederiz. 

== 
Kömürden zehirlenme 

BRTAllYRLI RADYO ıOtRl 8ıR RKılElli~ 

:.tıSGRRLOERECEOE CERYRN SARfiYATı 3 ORLGll, ~Z.E~ıNpı: 
FEVKAL RDE IU.JŞI YARDIR. 

~ende satış ytti: ODEON ına~aı:a.·ı l•tanbul, Beyoclu, İ!ilkllıi cadde<! 
No. 48/1. Toptan satış yerı: Sullanh=ıam llamdıbey ~eçidi No. 48/56 

1 Devlet Demiryolları ilanları 1 
Muhammen lı<'deli 20308 (yirmi bin Ü(' yüz sckiı.) lira olan 8 kaleın-

den ibaret hasta karyolalan, taraça şczlonglan, ç:ıma~r ve erzak nakil 
arabaları 18/3/941 şalı günu saat 15.30 da ka~b zarf usulü ile Anka. 
rada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe g.irmek istiyenlerin 1523,10 (bin beş yüz yirmi üç lira on ktı
ruş) liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettigJ vesikaları ve 
tekliflerini .ayni gün saat 14,30 za kadar k.omısyon reisligine vernıeleri 

lhımdır. 
Şartruımeler p..-ıriil!JZ olarak Ankarad;l malıt-me 

»aşada teselliın1 ,.e sevk ,,elliıı:indcl dagıtıtH:·~ktır. 

da.irertinden, JTnyd;.ı·

( 1584) i 
fiU .................................. ~ I 

TÜRKiYE CÜMHURİYETI 

ZİRAAT BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888. - Sermayeı;ı: ıoo.000.000 Türk lirası. Şube ve 

Ajan~ adedi: 265 

Zirai ve Ticari her nevi bank.ı muametelerl. 
Para bfrlktlrenlere 28800 lira ıkramiye veriyor. 

1 1. 3 4 5 6 7 8 '} Mtıhu,·donli Ya\"U !ley ·c,ka Galatada Necatibey caddesin
de oturan Salih yaktığı mangal 
kömüründen zehirlenme alaimi 
göstermiş ve Beyoğlu hastaha
nesine kaldınlarak tedavi altına 
alınmıştır. 

1 
! 1 1 1 1 1 i• 1 

1 18 1 1 1 1•1 1 
181 1 1 1 1 1 ,. 

' 
1 1 1 : •ı 1 1 1 1 

1 1 Ea ı 1 11111 ı 
1 ' ' 1 ;• 1 ID 1 1 

• 1 111 1 •
1 ı ı 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

' 1 

1 
1 1 !lil ' 

•ı 
., 1 • I 1 ! 

SOLDAN SAC.A: 
1 Bir sayfiyP YP'ri. 
2 - K<.ırilrlt>nizdc bir kas.alın. 
3-Lütu!. 
4 - Adet - ~;\. 
5 - Degnek - Asıl cevher - Bir JlOla. 
6 - \'nlvitr~ - Bir harfin okunuşu 
7 - .ilolve - Odanın bir kısmı. 
8-Acı. 

9 - Bir rabıt edatı - Soy. 
YUKARIDAN AŞAGIYA: 

1 - Bit· Siıy!iye yeri. 
2 - Kcır~ıdenizdc bir krısaba. 

3-Lutur. 

4 - Adet • Zeka. 

5 - Degnek - Ao;ıl cevher - Bir nota. 
6- "\'~h·arış - Bır hclr!in okunu~u. 
7 - 1litve - Odanın bir kısmı. 
8-Acı. 

9 Bir rabıt edatı - Soy. 
(Evvel ki bllmeeemlzın hatll 

123456789 

1 E M~ E L,&, iATVi'A 
2 MIA LitıK IAN El 
3 E S I E ı R .ll&I IA I Z i t 
4 KiA\MiAl•:tlNlt 
5 ı L , E m,A' .• IE!R'll 
6 Aı•.KIAIYıAllil'Hı-
7 DTo!• T ,A ıu RIA N 
8 -. DıB.E ·K.E,O.NIB 
9 MAAI Ş l•A J) I ıK 

gında illlı odalı, h:-- ı<"eli, elcl..:
trik ve suyu ha' deniz günır 
kfırgir 2 No. lı l ne satılıktır. 

Her gü.n iç"ndc ıcre mür;.u·«eot. 

l!!!_hi;;lar U. Müdürlüğünden :f ı 
1 - ! .. ~ , ~ırtn~ı ıe ve lılfın ı~ıucibinl·e Jdarcnıiıiıı Kuru~eşme ti.ılü!"l 

bakım c\'i rıhtım \'C c:au. ının t:ımiı ı işi pa:1 ... ırlığa konmu~ tor. 
II - Ke~if bedeli 540.79 lira m~ı· 'akk;.lt terninatı 40.JS liradır. 

III ~ Pnz.j_rlık 24/3/941 paı.::ı:·te.-;j gllnü srıat 1!'; d~ J{:ıbat~La Lev2-
zım ve !\lübiJyaat şub:-ı::i ndckı ~ılJffl komisyonunda yapıl::ıcaktır. 

IV - K~:r \'C şartnan1c sOzü ge··<'n şubt.dcrı parasız alınabilir. 

V - İstek1ilC>rin pa1.arlık için t.avin olunan gün ve s;ıatte kanuni ve
saik ve ~~ 7.5 güvenme parala.rile L.i.rlikte mczkür komısyona murncaatl.ırı ı 

c1755J 

Devlet Limanları İşletme Umum 
Müdürlüğünden : ı 

Kcc . ..;ir bcdcii «1657) lira ._54~ kuruşt...-ı.n ıbaret Seddilbo.ıhır h.al;·ı!'" !ene-I 
rinin arriratı a(;ık eksiltmeye konulmuştur. Muvakkat tenlin~ıt.ı «124-. li
ra • J2 • kuru~tur. İhülesi 10/3/1941 tarihine rastlıyan p;ızarlt>sı günü !;~·· 

at on beşte Galata rıhtımınd;tki umum n1udurh.ık bin;ıfında toplana<."'tık 1 
olan satın alına komisyonunda yo:1pıla<'Rktır. 

Ş;:ırtname \'e tC'ferrüaiı hC'r gtin sözti ge~en komi.<Jyondn görülebi1ir. 
41291' 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden J 

idare ihtiyacı ic:in 330 kilo kalay ;.ı]Jmı pa7arlıga konulmuştur. 1\;- ! 
z.arlık 2/4/1941 çrır:-:;amba ~unti saat 15.30 da .Ruyıik Po!'lt&hane birı~ı~ı 

karşısında Valde han içinde ık inci k'ltt.:ı 23 No. da umumi dtpo muh ... ~;irli- J 

i::i odasında toplanacak mtidurluk ;;ılım sııtın1 komi-:;,ronunda yapılac::ıi-:lır. ı 

Muhammen lx'dc·1 1287 lir~ nH.ıvakkat teminat 96 lira 53 lcuru··tıır . 

Tnliı . .ıerın ıj<.ırtntıınclerinı görn-ıek \.E' n1uvakkat t.cn1innl1;..rını y;ıtırılıa·~ 1 

üzer(' ı:alışnıa günl~rinde Bliyuk Po:-;t.ah.ane binası l<ir:nı:ı katla iciarl kale: .. 
levazım k~nıına, eksiltme gtin \'(' f>natlc:rınde d~ 941 rnaJı 1.:ıt.·ııt.-:-.1 11.-ıı~ n1 -

teber Ticaret Od~ı ve~ikası Ye nuı , ıkl<at teınin.ıt nı;ı~.buzu ile ojrlil:t"' 
komisyona murucrı.atlaı1. ( 1738) 

1 İstanbul Belediyesi ilanları J 
Keşif l lk 

bede il 

1200.00 
teminat 

90 00 Dt~itt:'ş Çop iskcleı-iııin 3 metre temdıdile 
dunun hın1iri. 

n1evc:u-/ 

1 r"Yeni Sabahın,, 
: ilan fiyatları 

570.42 42.87 Ilalıcı t• lu.nri::-ı Topcu okulu OnundC' y(•ni yapıJ.1~1 

yv)da in.,a c:iılec.·<:k 1sg~11 a ve nu::c:ru. 
Kc: İ{ bedelleri ile illr tE>nlinat ıniktarları yukanda ya2.llı h;<1er ayrı 

ayn n~ık eksiltmeye konultnu~hır. ŞartnrımPlC>ri Z<ıbıt ve Mu<ımelfıt Mı.i.

dürhigü k2l<'mınde g:öıiılebiHr. ıhale 17/3/1941 pazartesi glinü saat 14 de 
dairıi c JC'Ü. 1 ... ndc yapıla(·;.ıktır. T<ılipler:n ilk teminat ıuakbuı. vcy:-ı m{·k
tupl: .. , ihnle t:ırıhindcıı 8 güı1 evvel Belediye :t~en Işll'ri Mudürlugııı.c 

nllıra"'· 1 •la •• J;.ca!;iarı fenni rhlıyet ve H41 yılına ı:üt Ticaret Odası ve!-'ık~ı

lorilc 'lı 1c gunü nıu~yyeıı ~•l<ıtte daimi f'nl'limende bulunn1al.;ırı. (15:38) 

Ziraat &nkasıntla kumbar.lh ve ihb<.ırsız taısarruf h~abLıtında C'n 
nz 50 lirası bulun.anl:ır.ı senede 4 defa cekilecck kur'a ile aşa.eıeaıu 
pUına göre ikram;ye dağı~~caıc.hr: 

4 aded 1.000 Liralık '4.000 Lira 100 aded 50 Liralık 5.000 Lira 
4 • 
4 • 

40 • 

600 
250 
100 

• 
• 
• 

2.000 " 
1.000 • 
4.000 • 

120 a 40 
160 • 20 

• 
• 

4.800 • 
3.200 • 

Kr. 

Ba.'bk maktu olara!.: 7 50 
Ciriııci sayfa.da santimi 500 
1k.inrj ., ,, 850 
Uçiıncü ,, ., SOO 
Dördüncü ,, 
Beşinci ., 
Altıncı ,, 

,, 
" .. 

100 
'15 
50 Şirketi Hayriyeden: 

1 MART 1941 

Kaşaleri 

İstanbul Irak Konsolosluğundan 
İşbu konsolosluk mıntakasında butunan bilürnum 1rak tebaa:and~1n 

(Daimi ve Muvakkat) ikamet ed~nlerden, İstanbul Irak konı-;oloslu

ğuna isimlerini ve adreslerini havi bır mektupla bild.umeleri 

rJca olunur. 

I ,,., .. , .. 
~ 

-------1941 iKRAMİYELERİ 
1 T. İş Ban kası 

1941 Küçük 

l adet 2000 Liralık - 2000.--1'' 
3 > 1000 > - 3000,_. I 

2 > 750 > - 1500.-- , 

3:: ~E : ~::~: 
DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan a.;~gı 

düşrniycolere ikramiye (ıktığı takdirde er,, 20 fazlasıyle vcrile<:ektir. 

Kur'alar scııede 4 def:ı. 1 Eylfıl, 1 BiriııcikRıınn, 1 Mart ve 
1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

S"'.!hibi'. A. Cem:aletttn Saraçoğlu 

N~riyat Mudüru: Macit Çetin. 
Baaı l thQı yer: (H. Bekir Gürsoylar ve 
A. Cemalettııı S;ıraçoğlu matbaası) 

K<.iprüden faat 19 d~ h~ırekc·t eden Kuruc;eı;mc de dahil oldubi°tl 
h~lde Beb<'ğe kadur gıden 170 numaralı seferin 19.15 de hnrcket 

rrıcktc oldugu rayın yolruhırımız:ı il:'tn olunur. 

Tasarruf Hesabları 
ıf i:<RAMİVE PLANI 

80 > 50 > - 4000·--' 
300 > ıo > - aooo.--

Keşidoıer: 4 Şubot 2 MayIR, l ,.r', 
tos, 3 11ı':incitc:,rin tarihlerinde y:ıf 

- Aman yarabbi! Surata gö
l'C bak ! Sim siyah ! 

Bu sözlerle ber:ıber herif ka
pıyı açtı: 

İ - Hey kamarot neredes;n, bu 
rezalet nedir? 
~ Diye bağlrdl. Ben hala: r - Lakin mösyö bagınp çağır
mağa lüzum yok. Ben vapurcu
yum. daha anlamadınız mı? Ma
demki mutlak bu odada yatmak 
istiyorsunuz ışte ben gidiyorum. 

Dedim, kapıdan fırladım. On 
yedi numaralı odanın üst tara
fındaki kapıyı açtım, orası da 
boştu, hemen içeri girdim, kapı
Yl kapadım. Bir dakika sonra ya 
nmıdaki odadan bir takım sesler 
)§itiyordum, mahut yolcu: 

- Bu ne haldir canım? Bir 
kamara için avuç dolll8u para 
verdik bir de ne bakayım sim si
yah, kirli murdar bir herif temzi 
yatağın içerisinde yatıyor, yata 
ğın haline bak siz kamarotsunuz 
bu kadar dikkatsizlik 'olurmu? 

Diyor, kamarot dediği herif 
te: 

- Lakin mümkin değil mös
yö. Ben daima kamaraları gezer 
bakarım. Burada öyle kıyafet -
iliz bir adamın yatması nasıl ka-
bil olabilir? • 

Cevabını veriyordu. 
Yolcu - Herif şimdi, bir 

dakika evvel buradan çıktı, yü
zügözü sim siyah, lulık kıyafet 
tıpkı yankesici. 

Kamarot - Çok şey, çok şey! 
,Vapıırumuzda böyle bir adam 
yok. 

Yolcu - Herif beıı vapıırcu-
1 

-------- - -- -- - - - -~ 
yum, ben olmasam bir yere gi-

~f:,e:~:~tl;:ı~u~~~~t~~~:r \ Bı·r çalgıcın n s"'-ya kıranm dPyip dunıyor. ı -
I<.,marot -- - Ha anladım. Ka

pdan serserinin birini biletsiz o-
larak vapura kabul etmiş, fa- ı l••••••-•••••mmı:mıam 17 5 :;:;r.::'1l:m-~z;:"!~:-=..:~ı:::a 

başka çare yoktu. Her ne ka - ı Diyerek odaya girdi. Kaö ti 
dar gece her,f uyurken de kaç- nın yanındaki sandalyeye ~,İl' 
mak mümkiınse de kapıyı a~ar- du, cebinden kocaman bir 1 fi! 
ken uyanıverirse beni hrrsız zan çantası çıkardı, ağzını açtı•, P' 
nederek feryadı koparacak, va· raları sayarken yere bir 1<~.J~' 
purcular da başıma toplanacak, ra düştü, ikisi ta benim ol ~r 
güzelce dövdükten sonra poli~e ğum yere kadar yuvarlandl· 

kat buna mukabil işçilere yar - 1 Elbet orada vatacak bir yer bu - Kamarot neredesin? 19 nu 
dlmelme.«ini söylemiş !di. Olsa )urum . Kamarot oraya kadar ge maralı kıınıarnnın yolcıısunıı 
ol5ıı bu heriftir. Ben onu simdi 1 !ipte beni clöğınezdi ya! Yolcu yerleştir. J 

bulur kafasını kırarım, hemde ~ı 1 üst taraftaki odaya girmişti. He-
1 

Kamarot da derhal cevap ver-
kacağı i-•kelcye kadar kömiir - rif: di: 
lüğe hapis ederim. Pis murdar __ Hııh işte gördün mü? Her - Burada, burada!.. Yolcu 
kıvafetile birinci mevki kamara- şey tertemiz! Öyle münasebet- kımse buyursun. 1 

lar da yatmasını görsün. siz heriflerin kamaralar da ne lşim ne kadar aksi gitmişti. 
Yolcu - Siz ne yaparsanız ya işi var? On dokuz numaralı ıcla benım 

pınız, ben artık bu kamarada, Dedi. Kamarot: bulunduğum yermış. Karyola -
çamaflar sim siyah olmuş ya - • z nın altından kapıdan gı'ren yol-- Pek dogru mösyö. aten takta yatmam. cuya baküm. Bu da bir erkek~ 

P k. ·· ·· b ben şimdi bütün kamaraları a-Kamarot - e ı mosyo aş - ti. Yüzünde sakal ve bıyıktan 
S .. b ' k rayıp o çapkını yakalayacagım, üstüne. izi dıger ır amaraya k • eser yoktu. Kamarot kemali ih-giizelce bir- daya atacagım. 

yerle~tiririm. tiramla yolcuyu karsıladı: 
Ö d -·1m· ? Evvela alt taraftaki kamaraya . Yoku - yle egı ı ya. - Buyurunuz müo.\'•ı. On do-

H h d · bakacafrım, havvan belki oraya em ~ara ver, cm e pıa ya- " kuz numaralı oda bı ·dır. 
takı d t girmiştir. 

ar a ya · Dedi. Az dah'I.- kar)' ,ın,n al-
İki kişinin karadan çıktıkla.n- Dedi. Ben korkudan ne yapa- tından başımı çıkar, r, k. 

nı hiı;settim. Biraz Ronra benim cağımı şaşırdım. Herifin bulun-
• od kl k ·· - Halted:vorsun k m· rot! .. odamın önüne geldiler. Kama -ı dugum aya ya aşma uzere , 

rot: olduğunu ayağının sesinden an-J Hep de benim yatrr,ak ı -Lctlı -
_ Burası tutulmu~tur mös- !adım. Derhal karyolanın altı- ğim odaları mı kiraya venlin? 

yö. üst taraftaki boş hem ora -1 na giriverdim. Yatağın örtüleri Diyecektim. Frıkat on yedi 
sı daha geniş ve müzeyyendir. 1 yere kadar uzun olduğundan numaraıun yolcusuna buıi bu -

Dedi. Ben bulunduğum yerde ı beni göınıck kabil değildi. Bu lup mükemmel bir suı t •le da -
dona kaldlm. Meğer bu odanın ııırada kavı açıldl, herif içeriye yak atacağını vadeden herifin 
da sahibi varmış. Bu defa da sathi bir göz gezdirdi: elinden kurtulamıyacağım mu -
yolcunun biri beni odasında ya- - Serseri buruya girmemiş.. hakak. Hem bu defa on dokuz 
kalayacak olursa ihtimal vapur- Maamafı!ı gece boş bir kamara- numaraya gırmeğe ceraret etti
cular beni denize atacaklar idi. ya girmesi <l<! muhlemel. Ben ğimden dolayı dayak iki kat oh
Bunun için kamarot denilen he- şimdi bütiiıı kamaraları kilitle- caktı. Her ne kadar bu zvyıf 
rif oradan çekilir ~ekilmez ar - rim. Yolcu geldikçe açarım. kamarotu bir iki yumruta yere 
tık oralarda durmayacak doğru Dedi. Dış,ıı·ı çıkmağa davran- serebilirsem de sonra bütün ge
oca.kçıların ya.nına gidecektim. dığı eıınıı.da biri seslendi: ıniciler üzerime çullarurlo.r, hep.. 

si birden beni döverler. Tabii 
kaptan da bu kadar münasebct
sizlığe sclıeilıyet veren herıfi 
Napoliye g<ıtıireceği yerde bir 
k~ııara çıkarıverecek, ben de bir 
b<J.Kkal çıı'O.lkıı.;ı eL .. · ,e, ya!ı<ıt 
beni bedava vapuruna kabul e
decek bir insaniyetlı kaptan bıı 1-
mağa mecbur olacaktım. Bunun 
için karyolanın altında kalıııa
ğı, gece fırsat bulduğum bic r.a
manda usuletle savusmağı d 1 
iyi gördüm. Hiç sc-imi çıkur -
madım. On yedi numaralı oda -
nın yolcusu biı çantalı olduğu 
lıalJe bu .ıd ı.ı ıki ç=taıı idi. 
l'em ele çantalar epeyce Kiyü
cek idi. 

de teslim edeceklerdi. İçimden: ri ı : ~ı ~ 
---: Am;ı,n ne iyi yolcuya rast 

1 
- Hay Allahcezasını ve~ 

geldim! Oy le ya? Bu daracık Diyerek önüne düşen P3 I 
yerde s:ıatlarca vakit geçirmek rı topladı, büti.ın çantanıll ıı1 
olur mu? Hiç olmazsa sulonda teviyatını gaydl. J.. 
kaptan ve başka yolcularla iki - Daha iki lira noksan: ~il' 
çift lakırdı eder. Ne tabht sa- ba karyolanın allına gittı, 
bibi adam! Diye seviniyordum. şunları da bulayım. ··ti 
Bulunduğum mahal, karyola- .. D?<li. Herif karyolanın ~ıJ" 

nın altı epeyce genışti. Ayakla- sunu kaldıracak olursa ~1 ı 
runı boydan boya uzattım. Yol- beni görecekti. Elimle et ıJ~ 
cıınun çıkmasına muntazır bu- rnştırdım, liranın birini bU ,.er 
Iundıım. Bir iki saat kadar böy- yavaşcacık dışarı bıraJ<ı 
lece bekledim. Herif galiba. söy- dim. Herif: ı0ıl 
ledi>, ni unutmu,, yahut salona - Ha birini daha bU 
çıkmaktan vazgeçmiş olmalı ki Şimdi ötekini.. Jiı1i 
yc:rinden kımıld::runıyordu. Ne- Dedi. Ben ondan e,·vcl 1ir. 
den sonra: arayıp taradımsa da bır t' 

- Artık dinlendim. hulamadım. Artık kurtıııu• 1~~ 
Dedi ve ayağa kalktı, büyük tu. Neticeye muntazır ol• 

var çımlalardan birini açtı, arkaı.ın- Yolcu örtüyü kaldırınad<1ll~f 
d:ın palLo•unu, ceketini, katı ' uzattı, bu sırada e"nenıek -~ 

Ifamarot yolcunun çantaları
nı yerJeotirdikten sonra: 

- Başka bir emrin;z 
mı mösyü '! 

Dedi. Yrılcu da: 
- s·m lili k }ıqyır. 

Dedi. 1'.ımarot dışarı 
Yolcu: 

ı:. ımleğin yakasını çıkardı. Bıı..~- ağzımı açmıştım. Dikkat•' ,p 
ka lıir yaka, açık renk bir ceket rifin hızla uzattığı etinın !, 1ı< 

çıktı. g ydi, kapıdan dışarı çıktı. Ben maklarıııdan ikisi ağsılll'1 ~ Jf. 
genişçe hir nefe3 aldım. Kendi re~_, ta ~<ü~ük dilimt' kaıl•'.:~-{il' 
kendıme: dıgı gıbı dudaklarım dJ )ı ,ı'' , - Oh!. An· <h yoruldum ha. 

Hele biraz rli ıleneyim. f0nra 
kalkar salona de im. 

Dedi. Kanr t •1!n üzerini? n -
z:lnclı. Yolc14: n ::.onra '"' t ~,1 
('.TJ~ • 'T!" flc-ı ı i o kad:ır ' '.l. 

gitti ki.. l'ıınlıiı bııra dan 1 

tilrlü savuşup soluğu oc'1' ~·'1 -
rın yanında · almak idn b· n ı 

- Hele yakayı kurtardım! casına acımış, bu a«ı ile ~,~;,, 
Diye se\"indiın, halbuki bu se- parmaklarını şiddetle ":ıefl'I· 

vinç o kadar uzun sürmedi. He- mistim. Yolc:unnıı canı 
ra kapıyı kapar !:-anamaz tek - ziyade yanmıştı ki: , 11~\f 
rar a·•ı J·•.,,ı; krn<line: - Aman burada r~ı • ı 

- Şu paraları bir tarafa ~o- var! Kolumu kaptı, ah •"' 
yayım. Vapurda çarşı pazar !um gitti! VJ() 
yok ya• ( Deva-ını t 


