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~hnm~MMa~;~--L~~~~L~~-~~~~~~~~~~~ 
kurtuluş yıldönümü ŞtEHIR HABERLERi 
21 sene evvel müstevli düşman şahla· 
aaa Tlrk gururu karşısında ezilmişti 

Üsküdar 1 Turk • Alman 
tramvayları- ticaret mukavelesi 
nın vaziyeti 

Sıweniıl bitin ..... tui pi tne11klan, kale burcmda clalg.ı-
11btine getirecek olursak, her bi.- lannıası mutad olan eevimh bay 
1( • ••, tarihimizin binr zafer~ rağmı görmemişti. Şirket mUdUrU şirketin 
Ndcsbi yMııılttiklcinl gıiiri1 - Birdmhire galqane geı ... n mali vaziyeti iyidir diyor 
.._ 30 Agmt.oelar. 1 .,.._., Tlil'k nllıa, UJu Qunkle toptan- Ü 

1 Teşrinler ... Ne biJçim. say - iDii ve bayrağın bldınlmuh le sküdar, Kadıköy ve havali-
malda ük si Halk tramvaylannın borçlu 

tü--=ek gibi clljil ki- 1ıarada Türk ve lalim .hikimi- olduğu İş Bukaı.1 ve eski Elck-
Jşte ll Şubat tariJai de lraıtulua Jetinin kalmadıgı· ve bu lılkimi- t k n Şirketiyle borçların öden-
sava!JI•--. M"1 bqııaa '* ~ Jlllltia buhmrnamğı ,.m de cu- mesi haklnwla yapbğı anJaşma
.fıar abidesidir, ve gtbel llarqa- ma namazmm kıhnamJya.cağı la 
mzDI kurtahlf giinüdlr. Bml- tl!llt'YUI wriarkell, Dil 1*ııi teca- nn tetkiki hakkındaki teklif 
~- .,. diin ı:ıehir medisL"le aevkednmm.. 
u.n .. 2 sene evvel bu gün müna- e8s eden halk kütlesi, ellerinde ~~· 
.ebetile, tari1lia •hifeleri ara- ı..,rak1umm olduğlı MMe ka- tir. 
mnda ebede kadar cuılılığılD leye doğru ilerlemiıeı ~ış- .Meclis anlaşmaların tetkikini 
muhafaza ederek ölmes bir abi- tı. kuvn.nin, ikbsa.t ve bütçe encü-
de gibi yaşayacak olan o güa- Kaledeki Franaaz wohafızlan menlerinden müteşekkil mulıtc
lerinm.i anın.ak ne nıudD bbe... wıkahele edemediler. ônıdcn lit bir encümene havale etım&ır. 
Şu dakikada o mn.1enn· tefı---- Bu anlaşmalara. gore" idarenin t~ ö...... .., •• ...- liden z.Jba Boca oğla Oıııman. ~ 
at ve tafsilatını bir kaç sabra iodirildiktm .,..... 1* kenara Bankasına. olan 325 bin liralık 
B1ğı tırmak mümkün değil. Her atılan bayrağı yeidt. alıll Ye al- borcu 15 mDeavi taksitte ve 
hareketi bir menkibe ft her mea kışlar ar--'a yeriBe llllb. fai?.Siz olarak ödenmek bere 
kibesi bir harika olan o gttm._er- Camartmi g&nü •MWar a- 200 bin lirqa ve eski elektrik 
den bazı hi.diaeleri, ~ p.ma•,.tı a.ıu ..._ Gaver- !firketine olan 250 bin lira borcu 
kudretince gmleriımia Öllihle DÖi', tercfnmm ile ea' ,_, so- ÜÇ müıu:ri talmitte "e gme faiz-
dokmeğe c;allR,aeağmı. aıp Q....._ Tiıtdwia tapu bu- siz olarak ödenmek ihlere ıoo 

• lumcaöt -'-"-...a ı..~ -a-..ri bin liraya imllektedir. 
8" ua:Je o ucr ve 

Hava güneşli, fakat işğal lmY- emni1eri doıaşmıya bqlıunqtı. Feridml 1lulJJUtliJurld: 
Yetleriniıı zalim kanaUan, htlr Nakıb C.•'e+t & adan 
ve mlistakil memleketimidıı it- 11.en A klvwa.. Diğer taraftan OakMar ve ~§l ~ tm.eyi.ole Havalisi U'-TL "'---v'---·-
3erine gerilm.it ve parlak Güne-~ Ara1annda lifle bir' &-.- .a.ı.._ .... ,.-.nuuı. 
ti karartm11. Loş ve sislt bir ha- Jwıraşma oldu: müdürü l'eddwa ~ • .keu-
va içerisiadeyiz.. Bununla bera- Guvem&- _ Bir bes ~a- disine idannin vazi)ııetini soran 
ber, Mı- türlü iztırab ve yoldu- aandan ı.... .. ı.._ bir --· bir muharririmia derni§tır ki: ~ 187 ~yan "- t-... ___ ,_ı aimdi ... ..ı...--t. 
ğa katluınasını bilen Türk ~ bayrak için bu kadar gürültü .ıoa.reom ~ ~ ua. 

cuklan, karanlıkta da atacak- yaptınız, yann knHamrağımız bir hayli temilit ya(llt.ndlğı .tş 
1arı adımlann tam iaabet.ini ~ topa, tüfeğe ka.ııµ 911& - .......... ır"''- Bankasına ft Elektrik 1ıda.resi
ıyı· büiyoriardı. ? rAı...w... z-r---- ne olan 'borçuııdan balia ..:lmYer mz. ~ .. 6 ..... ua çoeailmuA a- ""'ti 

Almanyaya yakmda iki 
yUzbin liralık Tittlk 

ihraç edifecek 
22 milyon liralık 'l'urk • Al

man Ticaret mukavci~ hüküm
lerine göre Alma.uyaye ·erilecek 
mallar meyaımıda bir milyon 
liralık tiftı1t de bulunmakta idi. 
Haber aldığımam göre- 17 bi
rincikanun 940 tanhinde iki 
hükümet arasında teati edilen 
:ootalara .:istinaden bedeli Türk 
- Alman kleringinrn A hesabın
dan ödenmek Ü7.ere mum:am o
larak Almanyaya. 200.000 lira
lık tiftik daha veıilmesi karar
lqt:ırılmıjtır. Ticaret V e.kaleti 
ba mallann ihracatına tiitik ve 
yapağı ihracat birliğini :me -
mor et.mi(ltir. Bu partuıin ihra
cma derhal başlana.cak, diğerle
ri ise Almanya.dan karşılık o
larak mal geldikten sonra veri
lecektir. 

Bu ınaI1ann fiyatları hakkın

da tacirlerimizin Alın.an firma
lariyle pazarlık yapmaları doğ
ru g&Wmediğinden bu iti birlik 
izalan arasında teşekkül ede-
cek bir komite halledecek ve 
Almanlara muayyen tiplere ait 
birer fiyat teklif edilecektir. AI
muyaya satılan bu mallara 
mukabil suıai mamulit, Joko -
motif, vagoa ve tJf:ıbi ec:.ıa ithal' 
edileeektir. 

ow"Caıı~---
Bir Sonbahar günü .. ögledım emııyor :musuauz ! h~ bir ~ mile ;ye bor-

sonra ... 1tiaJ kuvvetlerinin ~ Biilıe • n- d.. - ~u ~- JlalJ ~ ;._ __ yıa- ..._•re dog ~'--- ..... ı .. -... __ 1 ,,_ ınra~ıtt. ". HhaJlt tacir-
ferleriae imtwalen giyinmi§ ~ duıa, kalede~ IP'dfun, -'s~ -~ ~& -

lan Enıiul JSÇleri, fiyaka ve ve şimdiye kadar da p;iyor- dahilinde ==ntazam bir .urette larımıZlll hazwltkları 
caka satarak sokaklarda ve çar- dum.' Onu g&ı:saemt*icla ya kör ~w'ı ı' lıabiliyette ve kud- Tamamen buzlarla örtüfü 0 • 

şıda geziniyorlar .. Bunlar da cmalıyım veyahud a ölmeli- rettedir. __..., geçen sene ida- laa Tunanm bir mart.tan sonra 
i~aleilerin askerleri olmuşlar... yim. Mademki ölüreem oiiırwıi- :re sene n da 68 bin. lira ticari na1itiyata a~labileec:-ği ·--· devret.ndgör. BQ miktarın bu ~hakkında aehrimizd~i ali'ka-

Uzuııoluk çarşısı eski halin- yeceğiı:n, onu görmeıtij;Mı için I darlara :malfımat gelmiştir. 
de .. Yalınızeski neş'esi yok. Her- 61müşüm demektir. J1R sin öl- aene 98 lıİll liraya ~kacağuu Buzların kınlarak çözülmesi de 
kes gün.ünü ve saatuini bekı. mekten bir defa. &aılk daba tahmiıı ecttıwid& Bu sene dev- nm etmektedir. Bu itibarla ih

ekle meşgul. lstündiir, hem de ıı.,. _.uğru- redecejilıııim Mlıikl rakam 22 nıeat Ye itlaallt t.aeirlerimLz ha
Uzunolu.k hamamındaa çıkan .,. ölmek her Tlirk iPa birse- martta yaprağım•• umunıt zırhklara. başJamış.larofr. 2 mil 

·· k-...z.- heyet to...ı....ho,-ın ~ı ..... k- Y911 !iıl'alık ithamt malı gekceüi 
uç illUUI, küçük meydana ~,...;- rettir Yalnız bta ~ . .-.ı...... .t'~ 6v•""""'"c :'-·t ecı·ı ~1-4....l:- ı:ı ~ ... ~ ~.... tir. Muhakkak olan bir DıOktal wuı•J'DelUeuiı-. Bu mallar 
ru yürüyorlar. Iarıılarmdan çocuk, kadla enn, .,_ kil- meyanında İzmit lci.gıt fabri- · 
ıelmek.te olll1a ~ işğml jevriye- çtlk, her ~ ~ Cuma idarenin maliı -.ziyetinin her kasıwn 500 bili: lir:ılık sel mozu 

· '--'-- ... s.ı-- ...... biraadtllla. •il ... ,.-~ da bul'"---~~·r. 1 cısı ~ra y___,.yer n bıılll- Mbabı ya.ta ..... bs° lıialk· a- "' l!iJUCNR.,. ~WLW 

Dokumacıhk 
kooperatifi 

Hakkmdakl şiklyetler 
tetkik editiyor 

Dokumacılık Kooperatifi 
hakkında bazı azaların yaptık

ları ihbar ve '°'ayetleri Mmta
ka Ticaret Müdürii tetkik ede -
rck tulıkikatı genişletmeğe ka
rar veı mifltir. Dün mürakip ra
porları okunmuş ve bazı aza.
la.rın malumatına müracaat e
dilmiştir. Bu ihbarlara göre koo
peratif vekaletin kabul ettiği :fi
yatlarla. Sümerbanktan aldığı 

ipliklerin bir kısmını u.alarına 
tevu etmiyerek gizli bir suret
te ve yüksek fiya Uarla. bazı. 

spekülatörlere satmış ve bu su
retle bmleree liralık suiistimal 
yapnuştır. 

Diğer taraftan bazı fabrika.
törler de bn suretle Sümerbank
tan aldıkları iplikleri iıjleyerei 

fazla fiyatla mütavıumıtlara 

satbklan ve binnetice iplik buh 
nuı.ı yarattıkları anlaşılmıştır . 
Ticaret V ekileti milf ettifjlerinin 
de bu tahkikatla meşgul olma.k 1 
Uzere !)ebrimae geıeceklcri öğ
reniimisör. 

T Drk fil•P nak\iJab 
tanztm edi Hyor 

Türk şilep nakliyatının tan-
:rimi ve tek elden idare edilme
si için .Milnakalit Vekiletinde 
teşekkül eden komisyonun me
saiaini bitirerek hazırladığı e
saslan vekilete an.etUj:i An
karadan gelen haberlerden an
laşılmıştır. Bu esaslara göre 
şilep nakliyatı Münakalat VC'
kfileti taraf mdan idare edile
cek ve ~ferlerin intizamı İs
tanbul Mıntaka Lim ıı reisl"ii 
tarafından kontrol edil~tir. 

Bu ltararlara göre ihtiyaca 
göre mua.yyen tonajdaki vapur
ların tahriki mümkün olacak Ye 
avdetlerinde iskelelerden boş 
dömııemeleri temin olunaeaktır. 
Bu suretle navlun Ueretlerinde 
de mühim bir teru:ilit yapmak 
imkanı hasıl o!maktadır. Bu 
şekli kabul etmeyen armatör -
lerin 'tapurlan vekiıet tarafın
dan satııı alınacaktır. 

laı dan biri kadmlanlaa lııirisi- maz ilk hManit .,_ bledir, ÜniYersitede 
nin peaçesini çekerek yırtzyor. ilk göreceği fl#11 bayrattr ... Ya.- POLJSDE 1 1 ADLiYEDc-

- Bbrua artık :Fraamz mem- tamakta oideJdarma ._ aWnet- Sömestir tatili ------------! '-----~-=-=ı;;;;.=--__.ı 
leketidir, peçeli gezilınm... tir .. Onu görmekle ~Teri ka.- .. İstanbul fbıiversitesinde bu- f İkİ defi Sevgilisinin yUzUnO 

Peçesi yırtrlan kadın diişerek l!ıanr, görmezlerse öldüklerine gı.m son dersten sonra sömc.:;tir kese~ mahkOm oldu 
bayılm.Jf, diğerleri feryada baş- hükmederler. o vakit ne topu, tatili başlıyacaktır. Tatil cuba.t Bumardart biri kendi ..... lo-ıolardı Y-'- diilrlr ~ Sev tıği Şaziye ismi!td~ii ..,.,..,.. .. • --... · -ın• ve ne tiifengi hM; Dir ~ dlşün- ayı somana kadar a.ı.. edecek lldrnı luhr krt•r ke~mi• k - ~ ... .._ kahve1el'dea imdada yetişen •eder. Sea bizi Urtuıtacağuu .

1
. v I ızın muhalefeti dolayısilc 

Tiirk çocuklarının __ ...:,_atları - ve ı cınci sömster tedrisatına 1 Aslen Rizeli olup mec.r.'!Ip bu- Unknpaıu caddesin J.en geeerk n 
UIUIUl zannetme, Biz eli silih tutamı- martta ._lh-eakbr~ hmdttkl n i~ht maltfuzen !jehri- yüziınü ji!ctle ke"ın~kle su('Ju 

na. bu küstah m.üteca*ler si- yulara top tüfek .em dayur - !!!!!!~~!!!"!!!!!!!!!!'!"!!!!!''!!!!!!!!!!!!!!'~!il!! miae getirilen Lmıail ve Ali ~- Şadmın altıncı a liy de cereyan 
laJıııia mukabele ettiler, ve Çak- mayız.. KarJlmua ülJııla clka- O semtlerde faaliyet gösteren dmdaki. iki deli Yeşilköy em- zıl eden muhakemesi dun netice -
makcı Said'ı kurşunla yaralaya- cak olursanız, evveli çoluk ço- Dulkadır oğla Siiılr,plı:uw Beyi akliye hastahaııesiııe yatırtlmL"i leru:ıi ~tir .. Sucu :ahit göriilt-•ı 
rall yere aerdüer. euV.ımum iildiiriir, __ ..L>l. ,.

0 
ürkütmek maksadi-ı... A vadıs' lard~r. Bunlardan İsmail kendi Şadmın hır sene iki ay rı.ap3iııe .,~ -- ~" r- evint "'aktı~-- b·' ~ı.. b"h ! ka. rar verilmi<>tır. 

BatiiB ı..cıiıleyi 90ğ1* lran1a- at.eş verir, ondan sonra da kar- bir tehdid mektubu yazmıştı. 1 çıkar&'ır mah~ ... r~aıa~ i~: 'l' llğr seyir edıea Süteü tı..m, lllla c;Harı2. ArkamwJa bekle- Süleyman bey. çeteleriyle ye - miş ve diğeri Ali ise Hiiscvin iki s::buncu adriyeya 
~11ı..-- - verildi 

3IB" agır uv. -..ruuclan ı*tı, bun yenimia, ağlayamam blmadığı mele yerken aldığı mektubu o- adındaki beş altı yaŞındaki oJ-
Iara doğru ya.ki.aştı ve yerde ya- ve şehir de kül olduğu için ölüm- kuyuncıı, Cin AJi oğullarından lunu kıtır kıtır ·c e1·cJ~ p r<"n .. Şi.1hde ~ 1 sa ıh dükk:.. dn 

ta b lmı '- ..ı-1- ftAl"I"~ dogram· ışt fk' · d J · yuk ·ek fıvaUn sabun .-~ tt1;;. 
n ayı s a.aUnu& lnvranan 1 flen yihı çnirme'"• ·, :ister en, ı Mdliş denmekte maruf Keke .rw "J:"" ır. ısı <' •ın O< '-' • 

Ç 

J - hastahaney" tesl'm ..J"lrnı· ı tesb· f'diten Ali oghı Kan· ı· ::. 
akmakcı Said'e baktı. Elini ta- se akit d"' Nuri av.n '--lı..tı -.· '"' l cuı ~ er . vr, n o v unyanın bütün si- ,, __ _.. ...... dir. Parnşkc-vi haki ~r.d& zabıtlar 

bavasıma llabza11aa .. ttı, bu ühl~ getir, k•ı '9J!L - Ben Avadisin evini yakma- Belediye taUmabnil h t~ıl k dün ihtikar su ile 

Florga 
plajlarında 

ıslahat . -
Belediye plljlar hakkın

da bazı tedbirler aldı 
Florya plajlarında geçen sene 

görülen intiıamsızhğııı tekerrür 
etmemesi ve bu sene daha iyi 
idare edilebilmesi için bir nriid· 
dettenberi belediye heyeti fen
niye müdürü, imar müdtlrtl ve 
emlak miidüıi.inden tefekkW e
den komisyon mesaisini tamam
lamış ve bu hususta ahni.cak 
tedbirleri tcsbit etmiştir. 

Belediye ilk iş olarak Florya
da mükemmel bir sıhht imdad 
merkezi vilcuda getirecektir. 

Burada dain1i surette iki dok
tor bulunacak ve halkı mecca.n! 
muayene ederek deniz ve kum 
banyoları baklanda tavsiyelerde 
bulunacaktır. Sıhhi imdat mer
kezinin her tehlike anında vak'a 
yerine Rilr'atle yetişebilecek 

sür'atle motörlerl de buluna -
caktır. 

Pla31ar bu seneden itibaren 3 
sene müddetle kiraya verilecek
tir. Müteahhit 1 mayı~ta pli.jlan 
açmak mceburiyetınde olacak 
ve ancak eylül sonunda kapaya.
bilecektir. Florya gazinOl!IU bi
rinci sınıf bir gazino vasfım haiz 
obcak ve plijdaki jmmastik 
tesisatı müteahhit tarafından 

ikmal olunacaktir. Belediye bu
rada yenkle1t 300 ).~iae ~
ı-acaktır. Diğtt-\araftan geçen 
sene bedava hıdk t'lijmda bk
zı. hidiseleı· olmuştu. Bu hadi
seleri önlemek ÜZ<?re bu sene 
halk plijlanna bedava değil 10 
kuruş gıl.>i çok diz'i bir para. ile 
girilecektir. Belediye yakmda 
plajlann ihalesini müzayedeye 
c;ıkaraeakbr. 

Veremle mDca-dele 
cemiyetinin balo•u 

V crcm mücadele cemiyetinin 
bu aynı on beiıindc Taksim Be
letliye b-ahçesi..ıtde vereceği hı
lonurı son hazırlıkl.ınnı gorusı
mek uzere dim Tical'et Odasın
da. b~ toplantı yapılmıştır. Ha-ı 
ber .:.ld:ığı:nı.za gore şimrliye 
kadar yalını; Ticaret \i c sanayi 

1 
erbab tarafı dan bu balo ,i~io 
8.000 lira temin cdilnıi.Jtjr. U
mumi ha&ılatın 10.~ )iqı,yı uşıı 1 

cağı tahmin edilmektedir. Ce
miyet bu para ilt> d"rhal Er1;n
köy Banat ryomu ıa bir p v
yon daha il~-çe edecek 'e 
Kasunpaşa dispa.nserinın de in-1 
ıJUtma ha: lıyac ktır. Cemiyet 
aynca beş sen~ :ını·fınoa rıchir
de 15 dispanser dalıa a ·acat.. 
br. 

Durup dururken b:çakla 
yaralamış 

l"l 

ilim Köşesi 
r ... , 

Prlf. Sal Marat llzlllt -
Keşifler, ihtiralar 

Kömür katranİ 
- il -

Bun.dan bir ~uk 1111' kadıd-
evvel hava.gazi eodilatrisiniJI 
kwulmaaiyle kömttr katran~ 
dhtrlsi bttyUmiJf ve çok · 
tarda katran istihsaline lüzıd 
sörülmUitür. Yapısının karışıııl 
mahiyeti kimyagerlerın gözl.eriıl 
ııi açmıştır. Basit kimvevt mw 
delerden bazıları ın'ı kar1şai 
maddenin enteresan murekki~ 

lerini meydana Glkardığı hal<M 
ba.zılan da kacJŞ&klık dereceSiaı 
arttırmaktadır. \ 

Bu i§de hararetin büyük rO" 

Hl vardır. Hemen her kimyetl 
veya fiziki muamele bu kanşdl 
maddeden enteresan bir cevhdl 
çıkarabilir. 

On dokuzuncu asırda yaşa• 
yan kimyagerler çok Wıhf 
idiler, neye ellerini atblarsa bof 
çıkmadı. Çfinkü kesf edilebilecelf 
bir çok şey önlerinde yatıyord& 

Hofman katranda Ba:nzol mt
lunduğunu keşfetmişti. 1825 9tJ 

nesinde Faraday, o mralarcı
Balina yağından çıkanlan 99 
tenvirat işlerinde kullanılan. h.-. 
vagazinden banzol'u. çıbrmır 

tı. 

Sonradan katrandan remı 
asit, naftalin, aııtrosen. tolue9 
çıkarıldı. Bu maddeler ilim ıt 
damlarının bir çok ~ 
!arına yol açtı. Öyle ki 1830 ~ 
kömür katranı meeelesi 1930 ~ 
ki vitamin meselesine benur • 
Bugün vitaminler nasıl irim&J 
bilyük ~lere sebep olmut
sa. o senelerde kömür katnıd 
da kimyada mühim bir bap b.,. 
şının açılmasına sebep olmu.f' 
tıır. 

1830 ve 1930 da yaşamış otd 
kimyakeıier önlerindekı gen4 
sahadan dolayı talihil İı18fl.1Üar"' 
dır. Bunların mesaıleri ilmin le' 
rakkisine hizmet etmiftjr. OA 
yedincı asır bir Nrnon yetiştir"" 
eli, bu ismin etrafında ilim bil'" 
yüdük«e büyüdü. Büyük bir fi. 
zil< 11i:ni meydana geldi. On M
kuzuneu agırda komiır katrw 
nınd:ın hir C'Ok şeyler ÇL'r~ 
ve yeni bır kimya. şubesi ~ 
Kau ndnn çrkartl3o ~ 
mahsul. ri cedvel ~ veri-
yon1z: 
Cehn rler • 
Baıızol 
'l·oruen 
Naftalin 
FH>ik a."lit 

Antrosen 
Ham hallnde kulJalaldlia yer: 
Motör mahrukat& 
Soh n 
H~ r t öldürür , 
dezenfektaıı 
Saf halinde kullaaıtdığl yer 
Boyalıır 
Bcıya \'e patlayıeı maddi.-Jer. 

Bo:va , 
Boya ve paUay~ı •adde. 

Hoya , 
~ kü ah mtitacavizlere IAzım ge- Guvernör cevab bulamadı. o- ~~ı~.a yemek yıyemiycceğim... uyrnavanlar adlıyeye \enlm' fo dir. 

en deni verdi: sivritillihlı ne- radan çarpya indi. Çm'tıda bir UQll .,. 

!erlerden kadnıın ~ni yır- köylüye rastladı. Onunla da Yusuf ffacıhdaa Kihyaoğlu Belediye Wimatma mul lıf 
ı ~-- H hareketleri görülen 1 'l şo o . ı 

~un Y • _,_,_yere maD.DU3 şöyle kamttu.: asan da.._ Uıydla.. lıleraberie- otobils bileU;isi V<.' 5 oto ı:1ahibi Açıkgöz A r a b a C 1 
T Ba,iktaş cin~yeli faHinll' 

1 "\ 
1 

cezau .stendi 
Bcşiktaşta Nwı.aetin kahve • 

sinde 130 kuruş ala.cak yU2uır ve SutcU lmam sır olmuştu. GuverıWr - lflitiinıetiniz rine aldıkları cetelerie gjttiler. hakkında. ~ zabıt vara'llaları 
l 18 seııeaiııin ikinciteşrin e, bizd n ödünç para alml§tı, geri Avad.isin evi bir fraJe gJl>i idi. tanzim edilmiş ve avnca bir k"

yımn 28 inci cuma göail, .. ~ 
leyın yatağından kalkaa 'l'lrll 

~ 

.. ..... 

Yeni Sabah 
.&llQN& ........ nn.,,. ..... 

..... LIK ,... .,.. rJ9 K-. 
1 AYLll( 191 • ,.. • 
1 AYLtK 400 • -• 
1 AYLIK 1M • .. . 

11 f•Ut 1M1 ÇARIAM8A 
M MultuMır• 11M 
• tıı.e..ıkanun 1Mt 

Mn .. 1 /lıty 2 Vıt: 941 • K-• 11 ..... .. '"'"' l.28 7.M ı ... !but 
'Zil ıs.• 11..JO v ..... 
"-- v .... •-1r 
12M l.32 ll.48 Eır.Hı 

18 40 20.11 8.19 va .. tr 

DiKKAT 

vermedi. Biz de bmalan i t:>.. A\•lu duvarı inle yontma. tastan dın bir erkek olmak ü21er' iki 
dik, paramıza mukatııil IWku _ ve pek yüksekti. De.mirden iki dilenci yakalaaara1c h:-kl ınd-.:ı 
metiniz muvafakat etti; onun kapw vardı. Avlusuadıa hayvan takibata. başlanmışlır. 
için geldik; paramızı çzkanncı- ta\•lası ve samanlık buluauy~ Bir odun deposunda 
ya kadar kalacağız. du. yangın 

Kc ylü - Sizin bu alış veri- Fedailer baha.hırla demir ka- Bebekte Cevdetpasa cadcl ~in-
. . - ..+.ı-- .. de 129 sayıda. Anjeli Ku\'Un yn 

12nız dogru değildir. Kwrurnet pıya yana,'7.__.. .ıc:eriden kur- ait ve fı:;viçrc Tel!ina .sigorta 
kimin mahnı satıyor! Yahud Rlln yağdını..suıa ve: bazıl&- şirketiııe 500 liraya sigortalı 0 • 

ttthın ediyor? 'lia ba .hususta r•nın da yuabn•a-m ve şe- dun dep.,sunun mangal kömürii 
bDdisine vekilet vermedik. Bu hid düşmesine hiç ehemmiyet bulunan kısmında yaııgın çık
ruı bimnCtir. Sen )IU'IUl1 hü- verilmiyerek kazmalamıya baş- mı§d: ve bir miktar kömür yan -
Jttmetten !adıl nı.;..... ıa.tan sonra de\rriyc ve bek(i-

illte. Bia mabmıza ar. ..... ... ""4 taraftan da yağlı ler tarafından söndiirülmüştür . 
-.hibiz.... paçavralar yakarak içeri attı - Tahkikata devam olunmaktadır. 

Guvernör buna da een.b bu- lar. Suaaaltk tutuftu, kapı Baca tutuştu 
lamadı. Artık befk•'viyle gö- kırıldı, ve dtişmaa arkadaki di- v Taksimde Leylik çiçeği soka
rüşmekten ikimetgl)e, dön- ier kapdaa ~tı gı 12 sayıda Marikaya ait evin 
meyi tercih etti. Giriien bu evde, pencerelerill ikinci katında yakılan sobadan * iç tanfı1ın11ıia kua toıt.aıan baca kurumlan tutWJmu.ı, ise 

Divanlı, Saray.ıtı. Çomaklı, v~ duv_ariarda. ma.zp1 delikleri =~;~an verilıneden 
Duı-akh. ~erli ...;a..: .emtlen· örüldü N · • ._. ....... ~ a- g · unnm tertlbatiyle Kalb sekte8inden iUmllt 
tehdid eden KuyucuktUi Erme- duvarlar kazma ve milrdün1erle Sirkecide lıleaerr . 
m n"1illiıa elaıeriai Uıt lııina ve (mani veli) ydoldı, ve ahşap ak- ildBci kat 2 :anmaı!!. 0= 
Hlıriak Avadisin evi de bunlann şama atef verildi. ft 1926 Manastır doğumlu bu . 

._ evNk IMf"M'W• _..,....._ ._..._ en ~üyüiü ve roüstahbmi idi. Milliş Nuri bl'Wlant Kümbet lw Ziya ~ı birdml:>ire -l Aynı zaıma-.ı- A----=- · 1.a:-......: --ww..._ ~- .._.,_ ._ . .,.. -.ı .... ı.. dil.dl .... 
,...,.. ve Malw k.,, 1,.,-...11\.1,&. ·- evıne ıu&CK:Dı ~---. •~ ,_ ---~·- ......,. 

.Veni htıah• • glndef'llen yazılar 

~ _..,, ide .._ ,. 
11 

Mrt kuvvet ve :mllhımmat ,.er1"ti- den yaralaaarü uellit oldu.. alıdıiğü ..._. ahamiŞ ve yapı -
~._.._ ıllnJfti. ....__ ... •• lu •~e kallt sekte -~ llllnden öldql anlaşılmışt1r. 

Arpa çuvallarını başına almış 
ve derhal yemeğe gitmiş? .. 
Dün. birin~ ugır <.-ua nıah- C'ı İsmail bir aralık oradaki a

hem~ nde bir hır zhk türmü lihdar m rnurfara: 
tne.'ihudu muhake~e ildı \'e - Ben yemeğe gidiyorum. 
~?I l.•ara.ra ~gl~ndı. Böyle Diyerek aynlını ve cidden 
vı. \ak ~n binn<;_ı .. gır ceza yem~ye gitmiştir. Faka.t bildi
~ahkemesınt' _' erılmes1 na- ğimiz )'t!mcğc değil: ~uvalları 
d~ratl.~n o~dugundaıı vak'a yeme.,,.e .. 
dik.kati çckıyordu 'e mııhake- Çünkü· dönü;rte onun başı 

~-------------------J 

men 11 cer~y-.ı.nı esııasmd bu- acık a detini göı rJcr· derhal 
n~ scbebı anlaşılıyordu. Çün- c;uvalları sormuşlar o da keke
ki:ı ı ~lu hırsız; miri malları lemcye baı:'1ayınea derhal işi 
çalmıtı:ıJ. ~kn~ıı:; ve a. keri retımiyete dökmÜtjlerdir. Polis 
levuımın üzerınde _hırsızlık müdahal le bulununca tahki
yap~ı~nd~n. ~olayı agır <'C7 .... l· kat bn~lamış \'C arabacı fsma
ya \erılmış td!· . . . ilin yemeğe çıkbğt sırada 

Suclu lsmaıl ısmın~le bı~ a- aldicele .Asmaaltma kadar 
raba ıydı ve lnrsızlıgı şoyle giderek çuvalcılık yapmakta o
yapmı~tı.. .. lan Basana bu iki ~uvah bir 

Ev-telkı g:un Saray~un- Jinıya sattığı anlajılnuştır. 
da ara~t ıle resmi mu~see-- Dün adliyeye venlea Lunail 
:-eıerc aıt arpaları taşımakta derhal birinci ağır cezaya ha
~k~ . . 'B?şalan . çu_nnanh:n vale olunmu.cı v.e yapılan mu
ı•ısmı ~ ıç JÇe geçırmış Y~ gu- halremt'ftini müteekıp btr ay 
ya Y~~urdan muhafaza et· hapaine Te 4 lira mahkeme 
mek uaere bmılan kiilü gibi ban:1 ödeme8ine karar verıle
~na ~oymu.şU&r. Blı suretle rek tevkif edilm~. hapislıane
bır c.mruyet uyandıran araba- ye gönderilmiştir. 

den Kadiri öldürmekle Ye kaP 
1 deşini de yaralamakla suçı. 
Abdnırrahmanın ikinci ağır ~ 
zaealti muhakemesi son sa!hr 
ya gelmiştir. 

Dün iddia makamı tarafın' 
dan suc;lunun 148 inci madd ~ye 
göre 18 sene Ü?.t>rinden h ~ 
mahJd)m iyetile cezalımdınıroa~ 
sı istenmistir. Muhakeme lll• 
dafaa ve karar i<;in başlla biı 

j güne kahnıttır. 
1 Bir maden amelesi öldll 

Bir madende ~alışırken iıze'" 
rine taşlann çökmesile yaıal~ 
nan "e Gureba laaabbanet>10• 
kaldırılan amele Şuayp eV\eiicf 
gün cinnet emar<.'Ieri gösterdi" 
ğiııden Bakırköy ha••henıNliol 
naklolunmuş ve dün orada öl 
müştür. Acliye doktonl En~8' 
Karan cesedi rouayene etmiş t/11 
morga kaldırmağa lüzmn ~Ot" 
mlştür. 

Faturnız mat •ehiW 
Sultanbamammda mani!atll 

racı Buhar Bahar. d\illillııtd" 
koatrol yapan memurlara. .ı· 
dığı malın. faturasanı ibraz edf:' 
mediği göriilmüt ve hakJcDıdat 
zabıt tutularak adliyeye veril' 
miştir 



Alman Casusıuounun Esran HER SABAH t 
Yanhş bir telakkl 

mUnasebetila ... 

==:11 EDEBi SOHBETLER L __ _ J Muhtemel Alman taar-

Şimdilik brı kadar 
em 

F t K •• - 1 - ruzu hakkında tahmini• 
-24- U a O P r U U Bahann yakınlaşmua anım. 

Osktldarda oturan üç bdm 
tütün ameleatn.iıı mllşterek im- leri muhtmıel Alman ~ 

YAZANrı. 

lePnerd Newman 

... Geo.: kız da bahtiyar idi. Çün
larif esvaplan, güzel bir a

~aııı, harcedilecek parası 
~: Bütün bunlar ise karbon 
~uanıu vermekle elde edili
'"'"UU. (1) 
1arôıeinin bir annesi vardı ki 
~ yaşıyordu. Kmw Ber
~ ziyaret cttigi vakit, onun 
~ hizmeijnde nasıl te

--.."'- '1ttiğini gönnelden. . 
.:ı: o)Q.Yo~ m.., bittabi 

Dir -mellllUIDlyet au
. Genç kazan sürdüğü 

ıli. ha.y.at. izah.edilmek .iatel'· 

~ba.&ırun çok eskı silih arka
"- bir generalin kendisine çok 
aıı!~!Yi bir iş bulmuş olduğunu 
~1?18, söyledi. 

dUt '&ir Sçne kadar geçti.. Tesa
~ genc iŞe k ~ştı. FraWein'in 
de taşrada bulunduğu şehir
~ 8osyal bir hizemete ge<;ti 

tnUnasebetle, vaktiyle koca
::ııı dostu olan ve şimdi kızı

o kadar yardım eden gene
~ teıJadüf etti. Kızına bu ka
~ iYı bir hizmet bulduğundan 
~Yı kadının generale teşek
'e etmesinden tubil bir şey 

Olabilirdi ? 
t ... ~er·aı meşgul bir s.drundı .. 
~~nda bir çok ki§iye iyilik 
~· Bir iki gUn sonra. taş
-~ bir şehiL"de~ bu konuşma
~ ı.urladı. Fakat eski dostu
~ kızma yardım et~ oldu
~- \l bir UirlU hatırt~ynmıyor -
' ltatbuk ·, anasmuı ~riyle 
~yordu ki genç kız Berli
~-en şık bir mahallesinde çok 
it:raflı bir hayat sürüyordu. 
Ilı~ bir şey olmıyabilirdi. 

~ .raL~t !~ o=~ls:ı,e~ 
~ kendisinin adını kullanmış 
~ltığu nıuhaklca.tı. Haddi zatin
'rtıtttr bU ciddi bir şeydi. Çünkü j 
!la le~ Bcrlindc bir apartıman· ı 
b.~ g\lzel genç kızı onun y~at
"'6~~a l1üknıedebilirdi. 
~.~timalki generalde alııak 
~aıaları pek kuvvetli idi. 
~ dostunun kızının tavır ve 
~keti ve iyiliği ile allkadar 
~· Tetkikat yaplı. Fakat gü
~ kızın birisinin metresi oldu
~ İ.Jspat edecek hiç bir CınaN 
~-~mcdi. Çok te<>rilbeli bir 
~~arp zabiti old 1ğu için, 
~al içinde şüpheler uyandı . 
~kadın yahut bir erkeğin 
de maişet vurtaıarı fevkin
.J.&iainası mutlaka izah edil
tb_"le inufttaç bul noktalan .ih
~ ittiğini lillitd,t. 
~lindc mukabil casusluk 
~~~an gizlice ~ ve 
~"!'ilJll tahkikat ya:ptılar. Geııç 
~~ışıPıt~ ntaftıt altlnda 
deil duruluyordu. Çok ~me
t\ıı' ajanlıırdaıı biri, bUtün si
•·~ karbon kiğrtlanı.ı aldığı • 
~ ~kına vardı. Keııdlı!inl 
~~ ettiler. Fra.ülein Alman 
~Ye rıezaretinin kudreti Ye 
~taponun tethişi ile karŞıla

yaptıklannı itiraf etti. 
4' Sosnowski ile barones 
tu.teykif olundular. İşte bu su
t.~ 1nsant amil o kadar muvaf
~etıc işlemiş olan bu teJ"tlbi 
~Vetti. 

~iye burada bitmiyoı·. Ar
S\ son dere'!e y~ck bir ko
R..~Ya sahnesi cereyan etti. 
l"'nowskinin tevkifinden bir 
~ hafta sonra U-bi .... tnnda ba

ltıkı~flıır vukua geldi. Meş
Aluıan casusu bir kadın, 

tel ile erkek bir ark:ı.daşı 
auya taraimdan harp açJl-

ııı;:; takdirde Şarki Pnısyaya 
1~ bil bir hücum yapmak 

l..eh pl&nlannı , tafsilatını 
'1a e;t.Jneğe çalışıyorlardı. 

--h .. dam Ozorel te\•kif · olun
~u. Fakat şeriki mukabil 
~b~uk şebekesinin elinden 
t. .. "' Udi ve Danzige geldi. Bıı
.. ~ Stettin'e müte cccihen ha
~de-n bir vapura bindi. ArS n koşan Leh ajanlanmn 
~ oldukları dakikada o da 
:-~ çıkıyordu. 

~~·ıruı.:::a:tamc:~~ 
b;'~.kiraladı ve Stettin'e uçS&-.a& derhal mahalli polis 
~&i~ görüştU. Bir kaç hafta 

.Lehistan adliye nazın 
~ te,~ti. Bu, gayri mutat 
~--q> için münasip bir vesile 

ediyordu. Leh memunı ı 
obnaamdan şüphe edilen 

~ ~ Stettin'e mUt.evecci-
~!~ olan bir vapurda bu-
4~uııu izah etti. 
~ polis §efi: 

dedi, o halde bizim e
~ ~Derhal kendisini size 

~ aabıta memuru izahat 

~ .%ı çabuk bitirilmesini 
tıdeıinı. Bu adamJ derhal 

alabilirsek bütUn 

zaiannı taşıyan bir mektup al- :1 ;::ı;:ı,:! ::::~~or:ı! 
dık: giliz Başvekilinin tj)mıtni, Alı 

TERCEME EDEN: 

Hayatlannı tlltiln imala~ H k m.anlann ilk önce Balkanlarda 

=l~t:~~AA=e!;l;;; =.~.n~~kk:!.SUl'e.:ı. it.~Eil u ukçuluktan edebiyatçılıg" a- ~~e~~ıl~~~rır':!~ 
üzere Rumanyadan sonra Bul .. 

HUseyln Cahid YALÇIN 

rumAlman. b"ıttabi tcreddu··ı etti • yetinin sona ermem uzenne 't- . B 1 A ı f f k garistanda da bir çok mühhlr siz kalmışlar, İnhisar idaresinin a t 
O iyi bir memurd..ı. Bir takım Üs~Uda~.i tüt~ imalath~e- zı muga a a ar • muva a ı• noktalann bugUn bilfiil Almanc 
usul ve niza.m.larla bağlı bo- lennden bınne müracaat etmiŞ- lar tarafından ele geçirilmif ~ 
hwuyordu. ı arunafih, nihayet, 1 b duğunu söylüyor. 

r:ı~ı::a.!~!.:e::~1:rline re. :~~~ü~ir~~~e ~~~::11yete varan ir gayret-Bir· hatıra ~ce- ıa1:::ık =·:::~ 
Muvafükat cevabını alınca olmalannı her nedense affede- _ Acaba Almanlar talihlerini .,._ 

hayretler için'de kaldı. Bu, Bit- miyen, ismi idaremizde mahfttz, - Köroğlumuı se1imı var!. için; tam aülüs amrbk tarihin. bahar eneli gıarkta mı ~ 
Jerln Leh dostluğunu celp için inhisar deposunun salahiyettar Denince, Köroğiunu tanı- YAZAN: \ (lehatedine mubanhr. Bir haki· cekl:S:!....ıe A-'- - ftN • 
muttasıl gayret sarfettiği za- memuru 1'ıem k* .. · 1 =1erlnı· ..... ı. --ı .. ~•e, ....,_.,..... .. ı: ..... - ...... ~ a h • --Al • '" ki ·..ı .. d.o.. ~ ........ _. manataadtietmi§ti. WH~lm& iröttt k J hl.U d ..._ mı~au&QC~ ~ unauwr ·n U 1 rı"I & C 1 a.at ; ı._U&UJ<7 ya.şad.ığmm tarih bilmek için 1U hakikatleri l&i 
trasse, AJmanyanm bu katilde arşı amış, em e ce'8 -rarlarmıt. Biale fFuat K6pril- tablosunda Köprülüsadenin tay- 6niınde tut:mağa meclllarus: 
hiç methali bulunmadığı ve ka- ~t';t :e:1~leriae az yevmiye iti) firması da o kaBar geniş 'Ve SAGDIÇ iıni gölgesile karartacak başka 1 - .Almanlar ba yas ~ 
tili derhal iade etmekle bir §eY ır e mı8 · * -r11r .... k bir itibar +.. ... -aktadır. h 1et tereye 80ll darbelerini 'f'lll'IDAbl k be 3__.., ~ aya görmüyonız. mecbmdurlar . .__ .,.._. 

ay tmiyeceği mütalca.sında Hfıdisc zihniyet: ve telakki ba- Onu kıskanmak, hiç kimsenin Şu halde.. o pinti mtlna.fıklar; Hitler eöylediği nutukta &ne. 
bulundu. Bunu yapmakla Leh- kınıından. HutUnde u ..... un uzun haddi değil" . Çünk.U Ko"'rog-lu, o - ·•--ıı.. lileri memnun ctruiş olacaklar - "°"' açıga Çuuu.aa cesaretinden mah- rikan yardımmm. mn•sa• bil' 
dı. Bundan dolayı, Stettindclti durulmaya değecek derecede e- şerefi babadan miras bulmam11t şöhret kazanmış. rum olduklan için, yalnız~ çığ halini alacaAJ ftkte -JUi 
zabıta şefine icap eden salihiyet he.-nmiyetıidir. Çünkü inhisar- kendi kazanmıştır. :Eski ve Fuat Köprülü hııldmıda gfıya den gelen .fısıltılaıiyle, göz ka- yaz ortalanna- bilar her .... 
verilmişti. iar idaresi gibi resmi bir teşek· meşhur tabiriyle; itibari, tama- m ............ bir nuru p .. -•--.ı·-· bitirllmif oJaea1mı ve A--"' 

külün sa.19..hiyetli memurunun mufusal izah eayılan şu sözle- -.;ı--.~ ~ kan yardımmuı b&Jle1lkJe Pi 
İfJtc bu suretle, gemi Dan- kalasında rekabetin ne kadar men kendi bıçağının mahsulü- ri; onun mahalle, <Mn,,.Uk ve tah- yor demktir .1 .. -.ı;. ... 

zigtcn Stettin'e \'asıl olunca. gü- yanlış Ye :;r.aMrlı bı"r tcla~Jrkı"y,. dür. o--.r ' • k~- aöylealiştlr. zel bir komedya rereyan etti . - • ~- sil arkadaşlarından dinJeyonız. Şu halde.. sonradan habd~ 2 - Almany,ı buna ID1lftf • 
Alman casusu k fidisiııin bir mazhar oıduğl.ınu gösterir. Gerçi Fuat Köprülünün kün- Bunlan söyleyen diplomalı mes- rek kazandığı etikeUere hlc fak olanwblJ takdirde maillf. 
Alman casusu olduğunu temin Bir tütiin amelesi husutti bir yesi tarihin teref ve şöhretle lektarlar; kendilerince, haklı bakmasak bile kendi kendini Y• olacaktlr. 
etmek istiyordu. Fa.kat Lehliler müessesede cıılı~makb'Jdır. Di- anlattığı bir süWedn gelme imiş. bir gururla: tiştireo ve tuttuğu yolda tek ba- Anıa.,ımtma g6re Yunanla 
mclııılli zabıtaya bunun bir ba- ~r taraftan inhisar idaresi de üteh" tana vuku bulan ltaıyan t.aarnıo. 
h ld 

- tiltUn amelosi çalışbrmaktadır. Amma 0 siyasi masal servetin- - İşte biz onun Cemaziyel- şına m 88BlS olan Fuat Köp- -· Aim--•-..ı- vapılan --ıa. L: .. 
ruıe o ugunu haber vermişler- h - auuu:ur. J - .,... .. ~ 

eli. A"":ruanyayı da cinayete bu-: Her müessese gibi inhisar ida- den bir azır mirasa konmamış, evvelini biliriz! .. demek istiyor- rülil ; gene bütün Türk gençleri pli.nın neticesidir. Almanya ı.. 
ıa.~tırm k Ye iki meırJeket a a-1 resi de tabii ister ki calı&brdığı kelepirce 'bir vezir killi.hı filan lar. için (muvaffakıyete varan bir glltereye hayati darbeJi indi· 
sındakl münasebetleri bozmak amele kendisine bağlı olsun. giymemiştir. Hem tarihin 0 şöh- Heyhat!.. Fuat KöprWtbıün ga>Tet), (şerefe yUbeJen bir rebilmek için bütün kuvvetini 
istiycceği ı:ıoylenmi§ti. Alma.n Bu muhakeme buraya kadar h . . S 1 -h tin kar bo ibret) modeli s&'"''... garpte teksif ettirirken İtalya. 

mantıkidir. Liı.kin b<>uka. bir ret azıuesıne - üleyman Nazi- par ıyan şo re e a ya o.JU.U. d Balk--'-- '--' ( ') ...a .... ..ı. 
?.abıt-w:ıı bu adıunuı cür'etkarlı- _, dedi-· · · base+..-1.... Hiç unutmam_ Gl1ntin birin- a aıı.ıan ..,,.... • ~ ğtn.a fena hal<te kızdı ve onu , ıniiessesede ~alı91p gUnlük rız- fin gme göre - ana tarafın· çalmak istiyen o sinsi "'!r&A>&' böylelikle bir kısmı İngiliz kuv. 
bekleyen tayyareye bktı. Leh ı kını temin ederken, her hangi dan bağlı olduğu için, asabad:ın onun gittikçe ve istihkakla yük- de; Fuat Köprülil adım. pasa- (SOt&M •rfo S rihl• 1 de) 
zabitleri bizzat Almanlar tıı.ra- bir ıztırarla , inhisar imaliıth:ı- addedilenızmiş. Ona (mirastan selen varlığına • şüphesiz bilmi- port gibi kullanan bir talebeye MURAD SERTOtlLO 
fından teslim edilmiş mühimj1 nelerine müracaat eden bir iı:ıql mahrum kalmal: payı) düşer- yerk - has cilayı çekmie oluyor- rastlamıştım. O çocuğun lekesiz - ı 11 
~lı;.Almanbc!18\.1Shaundu m

8
evkuf ,odla- obaş~anb.a k»:~:._-~ş~~i gördü~ mif. ıar. imanına hayran kalmıştım. Aıı- o mecliste la olduğumu ~ 

n.ı.A taşır ır l e tettin en ~ ır mu~ıe çalı;,ıtı~ şimdi·.. Fuat Ko'"prül" ~1 yal- la•-yım. w.ia ro~1.ı: beni buldıı. BÜ'-.:~w 
hareket ettikleri zaman uzunu- için ietiskal görilr ve iktidar Sonra .. Fuat Köprillü, HUrri- ... ,.., w. • - ~ J...., 

ti h .. · et• .. ftı.~~ la Kurtul••.,.o- dı K~ bir gOııah ifJ,emeğe mecbur kal)e 
zadıya kohk ılı:.ılurla gillmüş o- bakımından miiı::;nvf oldu~ ~ yet ilinının ertesinde, giriş ka· nız za uvıy ı ve 9'""'" yme- u.s>-.... sonray . ...,, 
lacaklardır! kadaşlal"'.na v.:?rilen ye\'miyenin pısı büyütülen Hukuk Mektebi ti ile göz önüne :ılırsak, gerek !erimizin muhtaç olduğu kadar yormue gibi: 

B .ı~. k ed di - -- Efendim! Nasıl ohu? deıc unUlUı sonrct, om ya mu- ken "nden esirgendi~ne şahid I Alisine sokulmak için imtihan hasetcllerin, gerek diger mUte- muallim bulunamıyordu. O A-
tat ve gayri nmtr.t hatlar Uz& olursa kötti bir rekabet zihni- veremeyince kendini edebiyata. arnzlann silemdiği bir renk manlar. kanım icabı - köy öğ- dl; beni, ancak hocam.ıs Kö~ 
riııde iioVtLJD eUi. Lclıliler tabii- yetinin kurbanı olduğuna ina- aslini · yıkamadı- b' retmeni olmak, lise hoca.cu ol- lüzade imtihan edebilir. 
dir ld 8.Jsnowskinin bir Leh ca.-ı nır. Ve kendini haklı olarak kaptırmış ve o vadide - resmi n zıyasım, gı ır 

ld 
- · k" ttil Al fı metaneti asilanenin dimdik en- maktan daha zordu. İlk tedrisat DarWfünun m&hsulü olan W 

Köprülüzadeoin t.alebesindeıı 

bulunan o gencin incinmiş saıo mi:miyeti; isyana. hazırlansa 

bir hayretle fakat cibri bir s~bır 

su:m o ugı.urn ın ar c er. • mazı ım mevkiinde görilr. vesikaya lüzum olmadığından • 
nıc.nlar da madam Ozorelin vel H:ılbuki 0 zavallı iı,çinin gü- damını hürmetlerle tamaşa mev- meclisinden ehliyetname almı-
suç ortağının isimlerini hiç i.'jit- nahı nedir? tnhis.'\ı' idare.sinden - ki inde ka.l.ınz. Bu varlığın • de- yan bir muallime tam maaş ver-
memiş olduklannı söylediler. başka bir tütün imalılt.han<.'Sin- ~ördüklerini ve memleketin ha- dikleri gibi - kendi kendine mek kabil değildi. Tam maajlı 
Komedya uzun müddet deYam 1 de ,. .. Juımı• olmak mı? .. 'D-lr-• kikt menfaatini takdir ettikle- • 
tt.k' ~- S sk" "ki 1 ,.... ~ ~ r c.ı ~~ rı'nı· is'bat eder tarzda hareket taazzl ve teşekkW. edili hilrmet- köy muallimliğine rağbet çoğa.l-

e ı ı.çıı sonra osnow ı 1 memleketin iktısadiyatı ba!tı- sın diVA UStUn körü bir imti-Alınan ile mübadele edildi. mından yurtta iş gören millt ve etsinler. lerimize hayretler katar. ,T-. 

Artlk hikaye trajediye nıün- ecııebi her tütiin ihra::at mtiee- İşsiz kalm:ş bir işçiyı istiskal İşte.. muhitin rivayetlerine hanla, ehliyetname vermeyi ko-

ve tahammül ile. fakat ciddi bir 
istimzaçl& sonıyvrdu. Hayır 

meydan okuyordu: lıalip oluyor, bu, Yu:ıan modeli· il sesesi birer kıymettir ve giinül 

1 

kolaydır. Hüner onun kalbini itiraz etmeden, bilfütis o menft laylaştıran - Balıkesir viliyeti • 
ne göre çok acı biı' trajetlidir.

1 

i~r ki inhi~r id:ırcmi .. in sa- ka.7AJUnnk ve dolayısile hfü~ııU rh·ayctlerin doğruluğuna inana- ilk tedrisat meclisine her baş 
Srn!nowski yakayı kurtannıştı. 18.hiyetli ış· vericileri bol bol! niyete dayanan azami verimi- - uh h .__ '!.. 1 edili' d Darillfü · ni temin etmektir. Bu ise öyle rak varacagımız m teoem a- vuran ııua.uu yor. u. • 
Fakat sevgilisi ile kuzeni ıdaına döviz ithal eden bu ihracat ev- adam koğmakla, ceza olsun di- kikatın; gönlümimle haaıl ettiği nun mezunlarmuı bile bu kapı-

- Tiirkiyede Köpriilüzatlcnia 

bir eı§l \VR& getirin karşmııı!Jı-•f'f!lil• 
Bu hakikat; hi1A değis-

mahkfnn olmu.~Jardı. Burada lerinden bir amel yi Joskanmak 1 dan cri..__nA lüzum ....H. •• nı-n .... 
son bir roman havası esti. Baro- defü, o rniiessese muhtaç oldu- ye az yevmiye takdir etmekle yegane kanaat IJUdur: ·--- 6._W&&U..., 

değildir, olanca salibetiyle ~ 
yaktadır . nesin kocası onun kendisine ve ğu" takdirde, ona amele te<ln.rik ba.şanlmaz. "ŞM'ftfl sat iledir bwMllk ... Oraya mtlracaat ooenlerden bir 

memleketine yaptığı hiyanete 
1 

edip gönderecek kM.ar ileriyi A. C. SARAÇOGLU Bu bir vikıa ki; Köprttlüzade Darillfünun mezuııu, benim de Bubi Naci SAGDIÇ 

ntmcn. hila kadıilı seviyordn ..• - _ 
BU;,niL- b" fedakr.. lıkla t.1J:ıkı ....... ~.......,,.._,~~-.m---,,-.-ııftllıı-.....,;..,...-.-.--~ ,_ ır ar .-....._,.~~~-~ ... ~ıı.xı. 
çareeint aramağıı ~liıJı. Çün-1 Halb k" . llı? Akd . b 
kü bıırones serbest kalırsa sev- u 1 nmu<ı r eıın:_ aı •• 
gilisi ile evlenecek 'e bir Lieh k~nruıdauın~ ~.azmış c.lklugu t D u N y A vfttanciaş. ı:;ıfatiylc casu:larm' Agu~tos. tarlhli tclı,rr.lfna.mc<le . 
mukaddeı"8..t.uıdaıı kuM:ulabile _ kendisımn derhal ~ansızlarla . 

k dl dn ... ·· .. rd a.nhı$ma.smı, ona gore harcl•e-
cc ye "9mıu) o u. t· · b"'d" . ld ~ d Al 

• 
HARBi 

- Divanı harbin kararı 
Göbf>.nin mühimmatı mah

dut :ılduğuna hüknıederler. E-
ğer Alman kruvuöril bu dört 
Ingiliz zırhlı kruvazörünü bu 

• A • , 1 ını 11 ınnış o ugun an (· 
Bu roı:ıantik p~n ulum !aldı. denizdı.: bulllllrul İngiliz ve Fr-.ın-

O!lun yeı:ıne, ~rlinde mngmum sız Ba.1lnım:ı.ndanlı>rmııı birbi- ı• 1 ,---·---------------------------------• uzun mefiafeden batırmaya 

1 
muvaffak olursa bu fev'kalA.de 

bı~ ~ap~hancnın avlusund~ rile 1.ıyuşınuş olarali: hareket ( Y E N 1 S A B A ti ) iN B O Y O K S İ Y A S 1 T E F R K A S 1 
muthış _bır sahno cere~an et~. ottıld rLrıi za.ınNlivorrlu. 
Sahncnuı ortasını celladın ku- Alak d 1 · l"" ı 

bir şey olurdu, diyorlar. Mesc
--------------..,.----------------------- li. FaJkland denizi lıarbinde 

tüğü işgtLl ediyordu. Bu basit, _ a ar ar mc;ısu uDı er bir h~. değildi:. B~ hadi.qe y hareket etmeğe karar verdi. 
fakat müthi.~ Vt me~um hir ce';i·- Amirnllik Jt1 ru1 .. 1zlara 'bir sey (yanı Mesınada Gobcnın yak&- r azan : ~ 6 &.g"'llstos gece yansı kendi 
di. Bir nılizeumuu duv-.u·ınrt or- ~.;oımadığ'ı gibi, Framnzlar ~ela lanması) ltaJyanııı ~nnını sik~- 1 dört knıvazörile sekiz dest.ro-
tasında daima yemiz görunü- Amiralliğ.., hit;bir haber ver- cak~, fakh.t elde ie_dıl~e~ neti-

1 

v. ço•• rç ı• ı )'l"rine biltUn süratlerile Adri· 
yordu. Celllit eski romanlat·dan nı"'diler. Sayet Parise ufak bir ce böyle .. bir .tch~ keyı go1.e nl- yatik denizinden cenuba doğru 
fu-lıı.muj gn.rip bir siııul aı-zedi- rnüraca:ı.t ynıw,cı.y<lık, mesele- mıya d~eı:-di. Nıhayd Ba.5~u- ,.,4 hareket etmek emrini verdi. 
yordu. Tam hir akşam esvnbı yi sorsaydık, Afı ikadan vuku- mandan ~ fı.lne cenuba _dogru ~ Maksadı Göbenin karşımna çık 
giymişti. Yüıüniin alt kısmıııı bulan a. ker nakliyatına ait a?.I0 k8:ya gırmekten <'Pkınerek uzaklarda idiler. ma.ktı. Diğer taraftan Maltaya. 
siyah bir örtü kapıyordu. planlarda dcğir;iklik ytıpıldığım ~öbenın b~ yoldan kaçmak Maumafih Adrivatik deni- vasıl olan ve kaptan Kellynin 

İki kadın öhimii muht~lif ve denizden artık naklıyat ya- ~..er~ oldugıınu an,lar nnl~az zinde bir suda buİunan diğer kumandası altında bulunan 
taı'Zlarda kar~ıladılar. 11 rnifü:in pılınadı!-,'1!11 öğr<'n<-c ·"ktik. lııçbır m~am~·=o~;;uya l_uzum İngiliz kruvazörleri de vardı. Dublene de telsizle iki destro-
von Natzncr'in . iniı l ri muk ve- _ Bu y;ı.nlış harek ·tten d ıl:ı.yı kalmı~a.cagın_ı · 11

• Bogazl~- Bunların içinde dört tanesi yerini alarak ileri doğru yü-
met goolernıcdi. Onu idam kiı- alnkudar olanlarm hepRi bir de- ra dogru takıp ;ı:m~ı veya ba- kuvv1.: tli gemilerdi: Bunlar De- rümesini ve kendisine iltihak 
tuğiinc süriıl li' c sürıfüliyP gö- rrceye kn.dnr m suldi.ırl r. Bu t~ası hakkın a musa.a.dc ve- fence, Warrior, Edinburg, Blak etmesini bildiımişti. 
türm k mecburiyeti hasıl ol- es:r, da Romadaki Britany 1 Sc- ril~. k Princc idi. Bu filoya kumanda Sonra verdiği bu kararı 1n-
mu. tn. ~terik b.r s;.ırette çırpı· firi. t~lgra~ hatl:.ı~ııun rı~,:ıa.- ıkF akat artık ço geç kalmış- eden amiral Troubridge in bun ilgiz Akdeniz baş kumandanı· 
nıyor, müc.-:.dele ediyordu. Mu- des~~·sG~'7.~~d.C' '~?- ~c1:dl tıır1tdC'l- t CIBben ve Brec;lıı.v'ın kuman· ıardan m:ı.ada onda sekiz des- na bildirdi. O gece bütün bu 
kavem(!t eden ve bogu-şan kı?.I gıa.ua ol.J\;nı!l .~esına a 0 u- d Am. • ı s h Al tro'l.·eri vardı ve Maltada bu • · · G"'benl B . . ~nu haber ,.,.ı-. ü ~mı ıra uc on manya- .J harp gemılen o e res-
kuvv~tıı erkeklenn tutmaları b B t 

1 
f. r.: A. ·t · ·;.ı dan aldığı emir mucibince kö- lunan Dublin hafif kr.ıvazö. lav u7..erine harekete geçroiı-

°"' nıe um nok•n\.·a boynunu u- u e grsı 0 gus os ug c- ·· ·· ·· u · l lm M rı"Je ı·l·ı· destroyer de bunlara ""'tmala . ~ . f . b" den sonra Aaat 6 da Londıaya murunu .m.esınaunn a ış, e- ~ ter, ileri atılmışlardı. Öyle bir 
7.a n .. _ gı°- ı ed~mışd, ecCeı ll!l" ' gelmişti Amirallik Zr"ten me- sina limanından 6 Ağustosta iltihnk etmişti. yerde bulunuyorlardı ki gü-
manzara v.:fi u ı) or .. u. ~- sele . d~ha cvvi'l bilen Gübe- öğleden sonra saat be~te mu· Bu İngiliz amiralinin bu Gö- neş doğarken düşmanın yolu-
dın heycean ve tecssure mag-

1 
• yı _ ' harebc vaziyetinde cıkmıştı ben işindeki hnı·eketini i?.ah 

IUp olm~na ve dıırbeyi icap nın bulundugu yerden haber- H" .. h k k" · k ·1 edelim: nu kesmeleri muhakkaktı. Al-
.-· 'dd tl · d" · dar olnn Akdeniz BaRkwmuı- tç şup e yo 1 arasu a- d ak ·· kün .ı,.;r.;ldi cttigı fjı e c m ırememesıne da M"ln . , tt• ~G .. be . nndun ayrılır ayrılmaz hiç ol- Eıı ziyade ihtimal, Göbenin anm mum """8• • 

saı:ımamalıdır nı 1 e ış ar e ı, :ıo mn ·k· 1 · · · "dl o Fakat o gece yansından son 
:; · · . . .. .. Mesinada olduğu bilinince o- mazsa karşısına ı ı ıarp kru- Pola lımanına gırmesı ı . ~ 
J?nrones, ise bıl~ıs. olume nun bo~arn kadar takip ~l- vazöriL"lün çıkacağını bckl:yor- zaman Adriyatikteki filomu- ra saat 3.50 de amiral Troub-

d~~·u .tam.~en salcın bır ~alde mesi icin İngiliz gemilerine mü- du. zun kumandanı amiral Troub- ridge başkumandnna. verdiği 
~rud~. Yuzbaşı. Sosn?w~ı he- saade ~ edilmemesinden dolayı Bunun böyle olduğu, yani riclge onu karşılıyabilecck, iyi malumata ve sot'duğu suale 
nuz muba~~e edilmem~. Onun Amirallik haklı tenkidlcre uğ- Almanların bizimle derhal bir vaziyette ve kuvvette idi. cevap almadığı gibi onun taraı-
d~ olmck uzerc bulund:.ıgu1 ya- radı. bir harp bekledikleri muhak- Glouçcşter zırhlısı Göbe.nin fından başka bir emir de ta-
nı celladın !>a.lt7ı:ıı~ P.bedı bu- Fakat bu mesele bana ne kaktır. Çünkü amiral Suchon cenuba doğru düm~n kırdığını lxıllilğ etmeyince düşündü, ta.-
l~ımuya ~?~u ılk h:r adım teş- Bahriye birinci Lordu, ne de saatlerce evvel Akdeniz İngi- ve bumu şark cenubundan bı- şındı. Göbene karşı gündüz ve 
~ edecegını zannediyordu. Ha- Erki.nıharbiye Rcisi tarafın- liz başkumandanının vaziyetin- rakarak geçtiğini öğrenince müsait şartlar altında harp 
pishane mem.urlarına. All~.aı dan teklif olunmamı§tır. den haberdar olduğunu bili· amiral için yeni bir karar ver- at>amıyacagı-nı hesapladı. çu·n-
ısuıarladık dedi, sonra ıciam ku- d be ıta.ı rd 1n ~ tü-·· d - b" eski Zaten o sıra a n yanın yo u. mek lazım geliyordu. gıliz kil emri altındaki dört saffı 

gune ogru ır zamanı bitaraflıfuıa sıkı bir surette Oo"'ben kaçıy"'r 1 "-0kumandanı Milneden bulun 
kraliçesi gibi ilerledi. Diz çöktü, . t edilm0

• • hakkınd~k· tel "'- llG9 harp knıvazörünlln 27 4 mill-
So k

. . b" f t af" . . naye esı "' ı · duğu yeri terketmesi için yeni m trel'k to l 1 ""ilsell~'- ve 
snows ımn ır 0 ogr ısını flann tanzimini imzasını Maalesef bu üç İngiliz mu- c 1 Para .ıu AU 

o surette yere koydu ki balta r.:8klı"yordum. Göl~- meselesi harebe knıvazörUnUn büsbU- bir emir de gelmemişti. Kendi bunların ateş menzillerinin 16 
bil · ı · bakab" I>~ l.NU kuvvetlerini takviye edecek u1 

inerke_n • e göz ~ .~na. ı- zihnimde mühim bir yer işgal ttın başka vaziyette oldukları bir saffı harp kruvazörii gön· bin yardadan ibaret b un-
lecekti. Sonra, buyuk bır vakar etmiyordu E;;er bana bunu m izah ettik. Alman amirali d .1 eğini ku U .. .t edl ması Göben tarafından biri· 
ile öne doğnı iğildi. Göğsü ka- tcklü etsclerdi" derhal muva- Suchon, gemileri!e. ltalyamn y~~~~ vvc e unu • birleri arkasından batınlmala· 
ba. lastik . tabakasına tames fakat edecektim. cenup burnuna gelıp bu bu- 60• '"en"ın 1 k k nna mini olam.ıyacaktı. Ami-
etti. Kendi cllenyle saçlannı n k ld k 1 r\mdan şarka kıvnldığı zaman .., ' yo u ıı u esme ralin bu hesabını, bazı bahriye 
ensesinden çekti. u&Ç • 1 tleri daha 1 b n . . B" b't cellida d beyi . - süra az o an u ç Fakat amıral Trubndge me- mütehassısları miiballğalı ar 

iki 1n~liz saffı harp kruvazö
rü düşmanın iki hafif knıva
zörlinü batırabilmek kin mü
himmatlanndan dörtte Uciinü 
harcamışlardı. Bu zırlılıl~rın 
305 milimetrelik topları vardı. 
Kar§ısında.kilerin toplan ise 
220 milimetrelik idi. Göbcnin 
yalnız başına 280 milimetre
lik toplarile, karşısıııcLlki 23-i 
milimetrelik toplarla müceh-
hez dört İngiliz saffı harp kru
vu.öriinü batırması mümki\n
dll. 

Buna mukabil eğer Göb ~ 
ile Breselav bir harbe icbar e
dilmiş olsalardı mevcut on al-
tı kruvazör ile destroyerden 
hiç birinin Göbene yaklaşa -
mamasını ve ona toplarla, hat
ta torpillerle hilcwn edememe
sini havsala kabul etmez. Bü
tün destroyerierimiz düşmana 
hücum edebilecek kabiliyette 
edilir ve bunun için bir fırsat 
bulabilirlerdi. 

Fakat 6aycl. Göben böyle 
ynn•na yaklaşan bl'tUn gemi
leri biribirini mUteakıp darbe
lerle batırmağa muvaffak ol-
saydı bu ie Almanlar tarafın
dan başar,ılmış fevkallde mü
him bir sili.h muzafferiyeti 
olacaktı. 

Biltlln bu mfilAhu.alara bi
naen amiral Trubridge IJU ne
ticeye vardı: Göben faik bir 
kuvvettir ve onunla. başku
mandandan aldığı talimat muci-
bince harp etmemesi icap eder. 

Bilahare İngiliz divanı harbi 
bu meseleyi milr.akere etmiş 
ve bu am~i bu hareketinden 
dolayı mazur göımüştUr. 

. r za ı . . ar m- Doğrusu bu o kadu JdicUk logiliz zırhb8ı arka 1a ve çok suliyetl yüklenerek etmişlerdir. 
dirmek cmnnı haykırdı. il~.-.-.~..-.. .....,.Atr -- ---~ -- - -- .- ......... -._.-.. ...,..lill~lll-Wtttll!llııll_.11111111,_,,...,_.ldl_,_,._...._,_,_,_.~._._ ............. il (Arkı.ı8ı uar) ......>~~'9'.....vı4.>~..ı.v ..,.4,.7..L..., 
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cazgır, körpe Mollanın ne de 
'.ıaa ezildiğine kanidl. Ve, bu 
l,tlrtiş doğrn ve haklı idi. Kfuı
t.eci Kamil gibi en usta bir peh
hanıa. ve hcın de yüz okkalık 
lıir adamla beş bu~ıık saa.t kıra
aya güreş yapmıştı. 
1 Müderris Efendi, hanın kah
~indc Cazgm:lan fikir almak 
imtediği zaman 111 cevabı · al-
111Ştı: 

- 'Keşke ~. iyi 
.ıtırdıı. ... 

Acaba Cazgır yanılıyor mıı 
idi? ... Bunu yannl.-i güreş belli 
edeeekt.i.. Cazgır gibi d~ünen 
lıin;ok kinuıcl de v rdı. Hata 

· pehlivanlar d:ı. böyle dil· 
JÜII liyoı-lardı. 
t Blilün gece, müıWuı,;alarla. 
ııeçti. H kes sabahı dört ı;öıı.lo 
çekti. Yaz gecem olduğu için 
abah çabıık oldu. 

Güreş öğleden üı: saat evv ı 
,apılacak.;ı. Hallı:, d:ıh.ı sabah 
11arnazından çıkaı· çıkmaz kol
tn;;;'lllla b.ir fodla ıııkıft.ınp gü
reıı meydanında yer tutmak için 
,ala çilanışt:ı. 

" --63 
llııtllue dilştllğü zaman Teyalı.ut 
dizlediği zaman dizlerini incit· 
memek için 1A.zıın olurdu. Keçe
bentlerin bir faydası daha var
dır .• Kmu ve keçebentsiz hir 
paça baımımın pençclcri ve par
makhın arasında. lllluşabilirdi. 

Fakat, dökme keçebenllerden 
parmaklar kolay, kolay tutuna-

ma;11" , lir pehlivanın keçe· I 
bl2l . ke<;ebent bağlan. pa- ı 
çalan aı mühlm oyun yerlerin· 
den biri olduğu için her pebll·' 
van Walıııa c;ok ıniyet 

veri.roi. 
İşte, bo sebep e gerek Çakır 

(lıımamp ve gerekse Kollanın 

tanıftarlan reJılıvanlannın pa
c;alıınm eheınmlyetle bağlıyor 

ve yağlıyorlardı. 1 
Mo sa.ten kendi kendıue 

yağ! bik' pehlivandı. zayıf 

bir adam olduğu için kisbet 
ka.snagmdan iç dikişlerinden, 

peı;ab.rdan e1e geçmemek için 
.kelııdi'iıii'ni' boka ve ~ ile yağ
lardı. Agalar, beyler maiyetiyle 1 

ıneydana gelmL5!erdi. Çolak Mol· Molla, güre~ mızvuencden ı 

lanm--ına dikkat ediyord,ı. !fa+. 
ta ltisbe'irin k.ı.snağını birazı 
dalı ınk ;ıb. 

Çaku ;ı korkcuğu şak kı:...to

si idi. Fal ıt, bu Mo:ı' neler hil-j' 
ıniyordu. KUntcci fil" gi.ır · • 
kP.n bir c taşlama diye bır oyun: 
ortaya koyuv<>rmı: ti. 

Çakır. b r eyde::- funııla"'ıi 

yordu. M•de lti, gür ''i' kıran 

kıı na ve Ponınk işi i<l • Bu, 
küç- elik Mollayı boğa, boc,'I'. bu· 
naltarak "" nı yenmek d ha 
evla i.Jı. 

Çai-".ır •ollayı bogımya, elin· 
den geL: b& ı ı kurUı:apa-

nın a ·ye k:ırar vermişti. 

Ds:ba St; , hemnncde ;ı; ;mı. 

rnk ı;ıyınuası c.cdikkri karuı- 1 
dan & ., doğru ve ba&
kılı sı=.clnda Holl:uwı cı· 

ğeı 1 nı ns=a ı;etırmekti. 
Görıil jyor ki, Osın:w, kü~ü

cük hasmını gö.dd:.ı.rnne h-rc
kctl ıyle (;:erek y<.;nı:ılye ı<a· 

rar vc~ti. O, Mollanın öyle 
manevr.UE. la, oyunlarla yenil· 
miy ·ini anlamıştı. 

Çiinkü diın gece Kilnttcı Ka· 
mil ıle karşr karıııya gelen Çıı· 
kır, .Küntrei<ien epeyce fikir al
mıştı. Aralarında söyl bir ko
nU!lll'. a. olrr 'l§tu. 

- Inlnt.."'Ci be nasıl oldu bu 
İŞ ı:,.., ? •• 

la, Mollalarla beraber ka?.:ı.n kazanan bir adamdı. Ne kadar 
.dı'birıde bekleşiyorlardı. Molla, yağh olunıa onun için o kadar· 
110yunmuştu. SırtındJ. gi.imlek avantajlı idi. 

1 'bekliyordu. Çalar, basınının ne yaman 
Ca?.gır, gcldiıj" denberi MoJ.. ol "'1mm bildlğ:i iç· o da yağ- (Arknsı var) 

layı tetkil<le meşguldü. Onun -,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 
ezgin olup olmaı[;'lllıı. dikkat ed.>· 
yordu. Gözlerinin albna bakı
yor, yüzllnün hatlarına dikkat 
ediyor, konuşuşuna ve keyfine 
gw. gezdiriyordu. 

e 

p z 
Cazgır, daha • fi şliphe için· 

ie idi. Bir tllrlü tcreddildünil si· 
Jemiyordu. Fakat, >Jollanın ha· 

'rici lileminde bir ııeyler görme
mişti. BıJAkis :Mollayı, ca.ııb ve 
diri bulmuştu. 

ofesyone mi? 
r111ü? m tö 

/ Nihayet, giire;;e başl'Ullak za
Jll:ını gelw. Cazgı.-, meydana çı
lfı:ıp davul zurnaları ~ıL~turdu. Ve 
'-lendi: 

Sporcu v Mf.ar -Cİ e· ri ızın cevaplanni 

1 - Gilrcş başl.ıyor.. Hariçten 
,kimse milcla.halc etmesin.. Gü
reş Pomak giire§idir. 

ne.,, re diyoruz 
Toı:layan: Oğuz 6Un y 

Smderoe milli fır.bol ekibi- ı 5 - Ta.lruıılarım,:z ec-nebi 
mizde yer alan ve - günlere profeıı •oı::d oyuncuların yer 
kadar allıJşlad.ığımı ~iktaş alması karakter ve oyun üzerin· 

1 Pomak gilreşi demek kıran 
Jıırana demekti. Ne göz silmek, 
ııc suya gitmek, ne yağ tazclc
ınek yoktu. Bundan başka bil· 
:tün oyunl:ır i.stenildıği tarnla 
ııerbestti. 

talommın ski ve yeni kaptanı de iyi nctkcle~ vcriı·. 
B üıınll. Sa:ıııuan anket imi .:e ce- . Sebebine gelince; 
vap Terlyor: Profezyoncl bir oyuncu tıım 

1 - a) profesyoneller yo.,:ı· bir şuurla kendin'! mahsus fut-
mak lpOl'l1 kazanç b:ıı bol bilgilerini ortaya döker. S • 
yapan kimselerdir. (Bunlar nirlennıC2, asa.tıruı biıkimdır • 

İ :Meselll.: durup durur- da.ha doPı:ıs usan'atklrdırlar. ) 1 Bu bır amatör ıçin clzenı ol.~ 
lı:en boyunduruk vurulaoillı'di. b) A.aı:atör ise; ~vvell kendi bir ,•as.fbr. Gonın ister ki en 
Müdafaa vasıtası olarak boyun bedı:ı:ıf kabiliyetini inkişnf, son· : kW,ük takını:ırnn.ız:ı. varıncıya 

1!ııruk kuUa'lllınazdı. Hasım, ra d:ı mensup olduğu müessese· l:adr.ı iı~er dciıd r profcs;1-oncl 
:hasmını boğabilhli... nin dereee derece mOsabakaları-1 oyunc~ ile takıııılarınıızı t.'1.kv -
j Ala.tıırka yağ güreşinde Po- na iıjtinkle zevk duyan kimse-! ye edelim. 
mak güreşi dcınek itirazsız gü- dir. 
reşti. Sonra, Pomak güreşinde Şu h:ıJde ilri i birbirinin aksi ı 
mağlübiyet çivi yukarı olmalı iki nıevmduı·. 

·• Ya.ııi hasmın iki sırtı yere Profesyonellik zann<ıdildıği ı 
1wnnalı idi. Öyle, gedik açıldı, kadar basit bir iş değildir. Av-
göğüs yıldızladı falan yoktu. ropa ııeyahatlcrinde gordiikle-
ı:a.ı:ağwhlyet tam ~; yukan o- riıni:i ııu:arı itibara ..ı.aeak o
)Bcalrtı. lunak bunun başlıca muazz:ıın 

1 Çakır, lfollıı. yıığlanıyorlardı. bir teşltOAta istinat ettiği ın y
IIer iki tarafın ııd:ıınlan pelıli- dana ~. 
' f.anlannı kemali itina ile yağlı- Yalmz IJlllU hatırlatma.ki ik-
IYorla.rdı. Keçebentleti titiz bir tifa edeceğim: 

Bu fut.lı< 'Uı:nıi.ziln kalkının 

için rn büyük bir ii.ın.il olur ka· 
n:ıatindcylın. Bununl:ı. berat r
<'fo sahabrımızı <la ikmal etmek 
ic:ıp eder. 

6 - \ tJ. rı:lıı QöylecliJ"iın g.bı 

fikı imi k •. a. a t... r r ediyorum. : 
Proic yon..!.ik her bakınıd:m 

mu=:ım Lir te:,,! .!..ttır. 1 
Anın:.cirlükle bu kelimenin 

iblh ctliı;i n1 1ıuyı birbirinden 1 
tz.nuu iyi~ yırm !: !azını r·c!ir. 

İstanbul Böl::, i l'utbol A-
ja.nlı,.;ınd n: 

Lig maçla:.ına gumek ı~in ev
vdce le zi edilmiş olan ~erbest 

"llll'ette yoklayıp bağlıyorlardı. Çekoe)ovakyanm meşhm· ls: 
1 

J'ac;abağlannı fazla mkara.k b~, parta tıJnmı:ıın senclik Lü c ı 
lamak ta iyi değildi. Çünkü, 250 bin lira olduğuna g0re ve 
}>ehlivamn ıııkı bağdan ayaklan\ Pragda 30 bin kisilik bHyiik 
tutulurdu. Bu, bağlan bağlıı.waJı: bir stada sahip bulunduğuna. 
la bir ustalıktı. ı göre 1ıumm göründilğü gibi ba- duhu!iy.., VJ•'tlkııla.n bitıui;; cl-
Pıu;abağlarnnn altına ke<,>e Bit bir iıı olmadığı muhakkal<tır. du;::undsn l G ve 23 ı;ubat nıaç

*°Yarlardı. Bunlara keçebentl Bugilıı. böyle bir teşkilatın ku- lan karnelerini a.ım;.l; üz~rc alıi.- ı 
WerJer _. Bu, keçelıentler olmasa :nılıııe-a ne zemin ve ne de za. kadarlanu Bfüg<· Spor servisin., 
._,.. _.._,,,ttlr mür caatlan lüzumu tebli,:; o
- daha siyade ete dokunarak maıı ......... . 

vrupayı a luka 
stm kle ... 

DALDAN DALA: 

(Ba.ş taraf• ı.'nc' tı.ıytııiı::ı; Sevgilisini nasıl görür - Romantik sporC 
o , h Ii istan .l:apıla.rm.a 1 

da.yans;· bile muk~d er o.kıt t- mütefekkir kıskanç ve Bobstil a"'şık/ar·· 
ten kurtulamıyacagını beyan et- I 

· tir ·ucr için bir tek çıkar Modası geçmiş, fakat ı;cnu ----Yc::z3 n : ----. değil mı azizim.. Evet 
yol var: İngiltereyi mı:.ğlüp et- mevcut.. Romantik bir 8.şı.lı: ... I liyim .. Zaten kararımı 
mck İngiltere, ne Balkanlardc, Sevdiği; §iil"n, haya: n a:.t.'k hır 

1 
Resaf iLERi ı verı::..-Jtim.. Kararımlll 

hatta ne de Hindi.standa ına;;. pul etmediğıuı çoktan r.nlanıış' ,. g.;çınesin diye nişan, wı.-aıı 
lüp cclilemiy eğıııe gıke, İoı;i· Ta§tan daha maddi_ Biltıin ar- ,____________ si arada bu hafta 

1.' do=asmı imha etmek, İn· zularıın para hırsiyle .::iro ctr.Jş.. bir gıdgıdak... yapıla.;nk ... 
g ·• id:ı.rcziııe el krıymak L.zıtrı· Sanki paraya doyn.az, fırsat ı\ıııguı gözü biıyfücnrnış bır 
c . Bu ılmayıııca Alm mu- düşkünü bir mut.tE\ir .• "Paralı ( keıe: 
k •ne ı erı;l'ç kıı 'ac:ı.Jı:, yeni olsun da. ne o!Ul"lia olsun,, diyen - Benim beğerulıgim ız, 
b ;ı.ok = ist.<'...ısı bu mukave- ciııaindcn.. m"ha.lem::.:in en ciddi kw-$im· 
mctı .ı.nc.Jı: uzatac:ıkt.:T. Fa.kat .;el gelelim, rvm:ıntik diye kad:ır hiç bir erkek eli değ·! 

h.eL amma nasıl? İngiltere iişığ1n g<izil duman, hali yaman. nıemq, nasıl değsin ki sok..kta 
ma,'; üp olm=a, AJmsnyıı. na-I '.Mehtaba. ba a'.lar, su ı;csi gezmez, dans bilmez, misafir· 
ı;,J yıkılacak? OıJula.n L'apasag- duyar sızl:ır. H.r Y rrl, hcrı !iğe gitmez.. tam ideal bir Jr..adın.1 
la!:ı., tayyareleri bol, h .. tt.a iaşe geyd.., onun bu'uttan nem ka-, Allah herkese n.'lllip eWn.. 
mü wl;\tı içinde olmıyau AI· pan narin hay:ı.liıu görür: * 
ınanyayı İngiltere naı;ıl yene- - &nim B vdığim 1,ız, ha.ki·! iı.şık bostil ... ya u moda. ılüş· 
cck? katen ismi gibi dür• e... Bu künii. .. Kız da fıkar:ı. dü:;künü.. 

lng:tt.= Bıqvckili, Amcrlkadaıı zamanın kızlarının hiç birine Bir gün yokluktan a.n:ıc:.lnin 
t:ı s;:.ne de, gcleeel seı:c (!.}, ö- beııremıyor. Onda öyh ince his·: mantosunu nıu giymiş, balı •. ~ı -
l.ıı.r sene de asktr iste=<L;,'ini ler, öyle ruılaf;Jlma.z duygular nın atlnsını mı ne örtmüş; her 
kendi ordularının dö t ınilyo- vaı- ki .. baştan b:ı.~a bir ı;iir, baş- ; ne ıs~. bu garip h:ıl, bob:>tı1i hc
na çıktığını söylen!. Ha.tt.a fazla tan b~a bir h: •. ;al filemi .. Ben, men beyni bal:ı.-;;ndn.n, kalbi 

0 duya ihtiyaçları olınadığun onu bil' kız, bir kadın olduğu cn.'lıımnd:ın vurmağa. kfı.fi gcli· 
için değil; t.a.şıdığı romantik lU..· verı:ııiıı; 

bile ilave etti. Denıelt ki Alman- ı !erin dcri.ılliği için se;iy&rum.. - MollŞC'r o no cııo.s !az.. (E-
yanın h'ç olm=a be:ı milyon· Ve ölünciye kadar d:ı.scvecejlın. ıı::.s kelimesi bobstıl !~ela. 
luk ordusunu yenmek de mevzuu o buna lliyıktır*.. ı · ı ·· cl, k -"k 
hah" değildir. O h do il.bloka ço; gu:; ço mm:...., • 

milııa;;ip rniinasına geliy<ll'lllıış..) 1 
nu? Doğduğu gündenberi hayatı o ke.daı z.ırif, o kadar nıod rn 

Abloka bugune kadar, yani meşin top sanacak kadar hasta giyinm;.,ti ki .. Giiz~llfütcn • n-
şıı on yedi aylık harpte henüz b.ir sporcu.. Jıyan her zevkiselim sahibi gibi 
AJm:ı::ıyayı amana d'; 0ürcınedi • Fakat"~"' kemal bulup o~·a":c. 1 ..,, J _,,. -, .. ben de r.cmen bu e•a5 kıza h:ıy-
Fııl.:ıi lmruıyanın buğda.ydnn la.nndan f:ı.zl:ı kalbi eıneklcnıeğe I ran oldı.m .. Ve :;imdi ;..;ıkım, 
d:.ha mühim ihtiyaçlar .ltar§ı.sm· başlayınca; bu sefer şişır.:ı.n h:ı· mon;;er .. Liıf dcgil işık, yani 

. no halde ole i!unıı. bllmiyo- kemler gibi ağır ve bati.al bir tam rııannsiyle Lir ii.şık .• 
ruz. Bunu İngiliz erkim çok kıza tutuıuverm· . Herkese ık:-rt S~vr,i·;m de tıım beıılm gı1i 
iyi bilir er ve belki bundan d~lrı- yan:ır: ilerı fik;ı li .. Moda, icat zevk ve 
yı abbka.ya güveniyorlar. li'il- - N-Z>m o ı::.e kız.. O uc spor- safa, eğien.ce hcp~i on<L:.. O 

1 
lıaktlt:ı Alman gazetel<:ri, Av· culuk.. lTuı erke :!er "'"' k:ı.bil h:ılde soranın ~ ze; 

* Ya kadınlar! • 
Acaba onl:ir sevgıli 

al®.nınazlar mı? 
Evvelden beri söylene 

bir söz var: "Kadınlar ınsJl 
basmaz... yani kaılınlar a 
maz .• 

Fak t Şlmdi; bir kari§ 

sel lilitc m:ı.ntarlı ay · 
bobııtil erkckle."Clen k 
intikal ettiğine göre ~ 
lar da mantara basnuı;;:ı.. 

aldanmaj{a ba§l=r~ 

* B:ı). Nııcla G~üeft': 
E. ~ ynzıın hakkında 

mek zalımııtiuee bu!und 
kıymetli mektubunuzu .• ıı 
bir dikkat ve ı::ıcınnuniY"".~ 
kudtım. Sizin de takdir -
gibi '"kızlanıtlll'~, ar:ısındS 
olsa bu çeşit anormal ve 
bir ekalliyet vardır. 

Ü• bir Türk k:ı?..ı olnl~ 
layı iyle bu yolunu ~ 
karşı. duyduğ-..ınuz nefrete 
clo bütün kalbimi ~ 
yOl'um. u vesile ile b~ 
Tilrk kı:.<ına yar~ ciddi 
mUirid uüşünccleriniııleıı 
layı; sizi tebrik etını."llle tıl 
d• i2i ıica edeceğim .. 

r~ 
rupa ti=t ve Eallay::..... Al· değil onun kadar spor di.iı;ln.ilıü Bu kızdan daha "esas" biıisi 
man sis'"ı.eınlcrine göre tanzimin- olamayız.. Omı muh • ak ala-

1 

bulunabilir mi? Evle..-u .eli~·iın 
den, böyle olursa Avrupanın cağını .. Karım sporcu, ben spor· ----------------------,.., 
kendi kendisini uzun müddet cu; ııaoıktin i!a katlı el:mek ka- I / I 
ıcı.ı.rc cdebileceı,,o;;uden bahse da.yırı . ., , BELE D YE DE 

• 
ba.şladılar. Fakat Avruranın ' M h...l !\f ly t şl-il~tı 

Sporı:ıınıuı :ı.l:sine; ya!-1.ır, 
ticaret ve san.ıyi her mcmleke- ı if ı kollaı; <ioğdıığundan beri, c; mir tfoiyc tnrafıud:ı.n, pas rn· 
tin ihtiyacına göre umumi bir ataıış Haliç Oı:lLl.r ,afo.n gibi; run.na işlerinde ça.lı§tırili k ,.~ 
tanzime konulsa bile bu kocn. di· d ı tı .:-- • · · 
yarın soruıuz eksikleri vardır. 

Dunlar için Asynya ve Amerika· 
ya mubi:açbr. 

yer.ıı..:~ s.ıyn:.: • durr • I• akıt tan ~ ann ye ..,., .mesı ıı;ın -
zihin .. Allah açıklık vermiş, pu- çı.J.a.ı.ı kurslar m ;ı rinl tamam· 
pe yelken fikir dcryaıınıct ·~'.!!"- Jmnışla.rdır. flimdiy'" kı.dır bu 
madan yol almış.. T ,r ı bir fikir kurslarda 3800 vatandaş yctiırti· 

Bu ihtiyaçlıırın b:ışmıl:ı. ben· adwnı.. Bir "··n 'nasıl olmrn;~' rilıniştir. Bu vatanıla'·l.':.r 210 
zmi geliyor. Tayyare, talıtelba- olmuş, bir ya y naşo:ıış, bir mı.:::telif mıntaknya dağılmı§tir. 
lur, tanı:, hatta harp gemi.,, ve kızı .·evıverır. 0 

•• Z 'l onun ide- Fiy t rnl!rak u bUro u 
wa.ııt !!l:lkin i bew:in ısta- • ali iıiiliJ: fikirsiz ızı eevrczmiş. .., fınin t t tkle j j 
R .. _n_ büt- t ., · Sevdiği l:•z dil fikirden ;\' na ma ~ya:ıın un pe roueı ı Fiyat ıniırakabc hli.rc u r, fi 
senede beş milyon tondan iba- ş::.lJah h:ıva civıı.. D "il yül. · e.k !.falı ;n Baç t ve • yakkabı sa· 
rcttır. Rusya geçen sc Al- tahsili, il'u:•ckt 'P rnha.l~tna - tı~alrile m.ılıyct fiyatlDrı hak· 
manyaya H-0 bin ton benzin ve- mesi bile yok.. G:ı:x.c ne ye 1 kında büroya verilen raporlar 

yarnl' d nilse h~:nen ccv bı ha- h~kl:ında Yeklk~ iz:ı.hat vrr-
rcb"--'ntir. Almanyanın sun'! 'Anr m '' uz·· ere bu raporlan l ,n,; '""'"""' zır: • rem paket ı;arrr. .. • ·~-, 
petrolü iki misline çıkmış bile kıı Ank• raya r,itnı 1tiı'. llıınıa· 
olsa 1taıy .ıe bıri·kte st'ncdc Liılı.in :l.~ık gözü lııı, h 'e göz- iicyh bu husustaki v :il t nok-
30 • 35 mily n tonluk ihtıya!: 1 lüklii bir mlitefrH·ir ii.§ı!: l'"ÖZÜ tı.ı.i nazarı etl':).fında rli•ckUfler 

olu a: alarak ııelırimiz• avdl edecek 
anc<ık dı>polardaki zmle vP -·· A!ltlunı o kızı:! il, bir pı <'" j ve a;vaLlmbı sa .. !.at"!!e et. mc· 
ı;ıimdilU. temin eı:iikbilir. fesör ... Eilm~dl •i. fıkiı· yürlıl- sel ı lııı.kl .. nd • onut;:> zde!u ha 

!Jaıırıf Müdürlılğii 

tesbit o!unchı;;ıına göre 
bul \'im) eti dahilındc 

kli) erde, köylüler kendi~ 
n \ e ı ."-'.;ailcriylc 32 ilk 
nası yaptırnılf;1-trdır. BU 
li n1 e , Y alO\•ada 3, l' 
22, Beykczda 3, Şilede s. 
oğ' ~•da l, Çatalcada 3. iJ1İ. 

öyünde 1 t;ıne olarak 
1 U§tur. BunlardllD 9 
23 ııW rufa rnernsimle 
tır. 

Ş h iı ize g ten ~I 
p;i'arin atış fiyıı1 

L.cç ve LıgilteredCJI 
mim 1 0.000 bin yil ~ 
Bu pilkıin sı:.tış fiya 
li etlerine r;örc tesbit 
ve müra' abe koınisyorı:J 
nüı~iiz<kki perşembe ~ 
paeağı loplantı,Jan s<ıflP 
e '"lec ktlr. 

Bı:. koca Alınan ve lt: !yan mctliği l 1. ı İt"'"' ı~ıevzu yok .. 0 1 tf'. i inde kat'l 1 arar ;-erli - k-
makinesi, bu son uer~..::e m;lkem- kııd~r l::ıı\'\'ctli mulı:ılrcmekri, ı. 
m l işliyen heı· şeyi hcs&11kn - o kadar iıı;;,nclı.ıcı !ik;rkri v r =====:-:=====-=-==========;_; 
mıı;;, en iyi n:,t;ılıır elinde işli • ki; be, asıl bun~ hayran oıduın. ,,, Si em anın •n qlôz ı kadını ıcı;m;ıı;21,,. 
yen harp r.clinc• inin yıı;;t, ben· Fikri seviyemi yüks<>ltebilnı•·k H E D Y L A M A R R 
zini tükennııye 1a,lanıa ya\aş iı;in onunla t°l''•m ceğiro. 

yavaıı ötesinden beris:ndcn ranı
pa ettiği görülür O z.ı nıa'1 o 

milyonlarca ordı.lar sağından 

rn ını<lan gd n :· hafif darbdc· 
ı.) mukavemet edemez, çökerler. 

G en diinya harbinde biiyle 
<L:.ıuştu, 

l3ugün ltaly .mın b: ~ıııa gelen 
dt', ba kkıbctin başfaugır·ıdır . 

Bch~·t8Al'~ 

&inemanı11 en bı.iyUk :t sti 

* ..,PEN<, ER TJıACY 

.~ ~h ~ .. }, ·ıılıu talılı nıkiıltım-, 

BU K AD 1 
d:ı ık ~ • •ııın lJı•• telini göst.cr
sin Alimallah yapa ;ıuu İJ!f : 
ben bilirim .. cliy~n < ;ruıındcn ... j Orıfüıııı nüslıı!!ı Bu al;şa.ııı ı l E I, E K 

BE 
Kıokah<; ını kısk:ıııı•.. TuF.KÇE söZLô Nıi hası Yann Akşam 1 P B K 

Allah da gönlüne gör.: \""1"- Bu filini ı:örr;. nck sinem:ıya hiç gitmemiş olmakla JI 
miH .• Se'lgili8i sokaklıt fıkm:lıı.k, DiKKAT: Yarın ~ı.cc için MELEK'tc lcca kalmamıştır. ~· 
evd kıkıı'liıık, dan8 ta, fırıldak, kol!1<klıırın bu~ün .aba~ "tlbaren oMml.'Tlast rica oıııt' 
her görlliiğü erkek kar ıl'lnda lıa11E~mımm•mm•Tİİci1'1•ii!oiiiiin:ıii41i081ıi68m••••••"': 

------------------------------,skar ... Sonra, keçebentltırin bir 2 - Yukarda aöyledlğim gi-ı luııuı. 1 
iyiliği daha vardır .. Pehlivan diz bi biıde halen profesyonellik Mektepler •rasındaki ----==='-----

~·==:::;::==:::;;:::;;:::;;;:;:;;,; yoldur. spor temaaları 1 , 
' 

3 - Bir amatöre ?erilen yol 

'

--·T.IV_A_T_R_o_L_A_R __ .,.ı masrafı 1'e dolayı.siyle zıı.ruri' 12.11.1911 çurşamb:ı glıııill 
- ~ murat bagünkü oeralti hayati- ~:ef sı:a.Jımla y:;pılacak mas· ı 

g Şehir ye belmnnvl•n elzemdir. Çok iyi 
Tiyatroau takdir edilir ki Bu ille uğra.<;an Sıi.lıa Jı.o · i: z. Ak:ıı:ıdere. 

T 
·ıı • '-""'--" 8~-ıft-- .... ,........ Ticaret L .• Muallim M. sa.at' 

emsı en -.....- ...,..~~ _,_ 
yilr:li mmrtmete muhtaçtıı-. 14 de. HrJcPm Ş. Tezcan. 

ll'e 1 ..... • r o • Dram LıcmnacJa 
BU AXAŞAı.ı. - 26.30 da 

pn1a GALOTI1 
•ON HAFTA 

* ....... fllddeshıde Jı:omec1i 
kısmında 

BUGON GUNDttz s:ınt 14 de 
ÇOCUK OYUNU 

BU AKAŞAM uıat 20.30 da 
· lff!?.Al..IK ODALAR 

Bu itibarla mmmup bulundu- ljık L. • Şişli Teı-akki L. s:ı.at 
ğu ldliblln kendisine 118.l'fettiği ' 15.15 de Hakcın ş. Tezcan. 
3ll1'1Jri masrafı profesyonellik 12.11.1941 ~~ba günü E
çeıçcıaıi içine aJmağıı hakkımız minönü Halkevi salon.unda ya-
oım- gerek. pılacak maçlar: 

4 - Tazminat kelimesinin ih· Saha komiseri; M. Aı·gun • 
liva ııttıği manayı dt;;>iştirme • Kandilli L .• Erenköy L. saat 
mek ü:.ı:ınıdır. Bir sarfiyat bir 14.. Hııkeın S. Açıkllııey. Cüm
ııanıret en doğar ve o ancak za... huriyet • Işık L. Saat 14.SC\ da 
rııredn. mukabili olur. hah'lll S. Açıköııcv 

Tek tip ekmek 
meselesi ) 

lstanbul Belediy~ i .lktJsat 
Müdürlüğünün ~ıdadığ1 yüz
de yirmi ve yüzUe kırk çavdarlı 
ekmek nümuneleri, belediye 

kimya.hanesinden alınan tahlil 1 

raporları ve ikWl!t müdürlüğü 
tarafından tesbit olunan fiyat 
listesiyle beraber hükümete I 
bildirilmiştir. Fiyat listesi- ı 
ne göre y\IWe yirmi nis
bctinde çavdarlı ekmek fiya.tm-

1 
da 10 para ve yüzde kırk nisbe
tinde çavdarlı ekmek nisbetin· ı 
do 20 pıı.ra fark etmcktedü'. 

1.0U0.000 liroya mal olımı:; mevsinılıı en 1Lıikemmcl Tılr!r,·e •özfü !ilmi 1) .. 

1. HALİME (Beyaz Es"re) Türkçe ·::~ 
-C..nlı bir wih: ) ü.kscl< bir o§k: lıcyec • .ili bir mevzu: ı;ıldırtan bir luskaıı;lık. 

.Afrika ,.o Akı.11.:nizdelti son h:.-rpi 

2. P~ RAf\llUNT: Geneıal :ı~~~·ı::;tn~;ur Frons" 

YUNANiSTAN HARel 

Bu muh 

F E R A H 'ta l 
Ekspr-s Haydut! rı ~ Va as n 

GclAıcelı; proı;rnnu lier !kl rmemadaDEANA DORBIN'in ilk Aşkı 



, • • ~ .,, ~ .,,.. ... - > ~ '- • .... •• - \ • Hitlerin 1 ~ 

~~~d~ ~-~-~T~e~lg~r~a~'~'~T~e~•~e~fo~n~v~e~T~e~ls~i~z~H~a~b~e~r~le~ri~~lı~k~~~ 
nra Balkanları- tasfiye edllebhlr 

Bulgar tekzibi A"':vutıtta tıd.detHIAfrikada ln-1 Halayda Seyla"p bı·r tedir.<~ı:~-= 
< ... Wall t Wile) ava arp erı ·ı· ·ı [ • ·' deliliktir, gillıllla , • ., .. .._ 

Bllppkiltae BulpriftND (Baf taroft 1 inci t»yfadlı) gı ız ı er egışı f 1 A mtini on mlali a1'ttu9 .Jıari 

===~:::::::::devam ediyor e iket halini aldı ~~:-:E 
mektadir cumda ne hasar ne telefat var· (Baş tııra/ı 1 iflci tKJY/oda) re kabiliyettuden --.un vw 

B. Claarellill ıa 1915 teki dır İngiltereni ş· ali Afrik d s· k k 1 il birUği yapmaktaa leisdirlei 
vaa)"iltle yaptığı mubyese 4 - Florin& ıwntakasına ya- talışitA e~ ny:: Ze~:. ırço. öy erle irtibat kesildi. Kızılay Bir rrwa. ft IWcilra m::~ 
siyui mahfillerde bir Dltar pdan ...,.._. peıt u telefat cenubi Afrikalılar, Avusturyab- f lak d 1 • mlfrs ılmi, l'iandaa . 
olarak tef ·r edibneirt.edir. rdı H t d ad ~. ,_beri .ı __ .__ ... •~--
Loadra. 11 a.a.) _ ırustakil vas ~ G:.Wbir .:,: y:t~~ye !:riv~ıc;;:=r u:Wıa:: 8 8 Z8 8 ere yar im IJOr ~,;'ı !h:'•1rtada';,b;iia-;; 

Framn a,,._ büdinyor: yapılan pek az maddi hasar kmdıa Tnlıılm WYaesinde k~ 
S-

48 
9ıat zarfında Balkan Yal'dır. Telefat yoktur. Bir ki- ler, çünkü IMırün şimali Afnka- (Bq taıvl./• 1 inci aayfada) ı lerinde bir çok ev ve damlara 411 lnanretJerle elele, mUljt.ereli 

~ ~ tıatı Anııpa • liseye iulNt vaki olmuştur. da cereyan eden hadiseler bir evvelden alınan tedbirler saye- sular giı"mittir. «ı woa bl'fl •ftllllak. karar-
_.. UllÜ şartta m,nhim iaki- A ... aya laüıcum safhadan ibaret kalacaktır. İn· siade tahliye edilerek ciYar yük- Seyrek köyünde ek.seri ~ 1'911 iırtar. 
-n...-. dair - 1--11.. ..LJ..-- be- M•n•e:tr. 11 (a.a.) - Reutcr giliz imn ...... +nrluk kuvvetlenniA, Bek köylere nakleclilmiş\erdir. su altmdacbr. Menemende JS. Nil m, rm, lıl-.ıw. eom·y• 
... &-A ~ .._..._. ı-6......, L".-l- tini .. lwvlllltile i9tilıaa1 J. 

yecaıı verieı şay!alanlan Jllçttiri &J308l0 • 0 YllgOlllav • Arnavut- kudretine rağmen, vakti gelince r:U-y felıüebcııWlle yar- mirilem arasındaki şosenia bU' tikten lKlllft. t jsK komu~ 
bu abeha kadar lngilu saıihi- ~ ~= bulunan muha· İtalyan başkumandanlığuıın ve- dtm etmektedir. An~ ile kısnu ile Bergama şosesinill. 400 Wilaon, BiDgui ...._. valilijt.. 
yetli :mahiıllerinde teentit et- .lngim 

99 
Yumıı tayyareleri reeeği emir üzerine İtalyanlar Reyhaniye ve Antakya ile İs· metrelik kısmı ve Gedis ..,..._ ai deruhdıe eıtmqt;r. Burada 

meaaiftir. Bununla ben.1181' hi- dün Araawıtlak cephelinde bu ileri hareketini durdurmaeıaı kenct.:m n şoaeleri sular altmda- sil ile Baruneuk k6yü aruencte- J9ıP11aeak it. ttalJu kolon~ 
disduin timdi seri bir tempo faali- -----.o..a.-ıir. t--iliz bileceklerdir. d!r. Antakya. dabağhaneeini su- ıwı de .....,....i temin, ha""'° v.-.ıı ... ,_ ... ._f ,J.__. W..n ~e ,_ .-.......-'-& .LU6 ki şoeeem. lOO metrelik bir kısmı 1-.-..a.. ka .... ~. •e .. _-..ıı esba'L..· · 
........., .....,.. ~ --r ~ ~ .... ,,,,.....ı .. ..;...den ttal-mn muı..a..-- -·'t..u lar bamnYJ ve etti bin liralık za.- ~ • .,. um.ı .. l.&l"U ua-
j:btde kiıwnm tiipbeli wnlrtur. -u-~..... J- .... ..._~ nuı sular altında kalmıştır. nı ilıtilmıal. yerlı lnt.netierdea 

.,_-ı-:- müteldl:ep bvvetli gruplar El- hiçbir suretle yıpraıımall\lftır. rarıt sebep olmuştur. Seyli.p 
Ve B. a.wchillin a.Jlra~ar basandaa Avloftyaya giden yol V .. _ k 11Untakasındaki mezruat malı- Bayıncbrdan büdirildiğine ge- istifade. idare um.urmau tan-
llaldandüi itU'eti banda bu ve Avl'lllya liaıaaına hücum et- e ucı- zunaa inden da ıa !i: v- re son yümurlardaıı l'alaka zim etmek ve zaferi.,... erdir--

..L. .. ~- Jll1·0ı....,.ıar. ~-di ~ı..--- ......_ __ .. ı:..1,;-. ToJm•-+ur. ~ t.iar -._ -.- k • fekiWe W.U- edil•ı~ıına.U-. Bu ~\.U ~ .caw __ YçWUU .. ..,.. ~· ,,- ...- köyüncle25e\'indımarl&n yddl- me tir. Ancak bu sayede W• 
ipretin dolu . ceaup A:vrupa· kezi Amavaıtbalrtaki Ywıan kuv Kahire, 11 (a.a.) - lngılız sanca. zayia.t hakkında hiçbir vel kııvveöerinden mühim bil' 

--

_...._ · bir llldl - · "--'-- kt B' 1~-·- k" mııbr. ~ -.,iat yolttar. .....sm ..... - .. u&er m" .. :- ceph-_ _,, _.. ... - vetlennin başlıca hedefini tcş- bava kuvvetleri umwni •·-rar- -r yo ur. ır ._ oy- IU au&&& '<&&6. ıı.uuuı ...-
DP _.. -1g11 .,, ı -. Şı..diye bdaı- Mamwıp ır.. le.rde istihdamına imkin veril-

..A-1ı.-ı... ve a.~t _.__vnr ku etmektedir. taıyan mev - g.=.1.-.0 teblig· i ·. ferle rtibat teminine ÇÜlllmak-
-~ ,,_ ua~,,- . ..... dar --.1-alrte olan Af- ve miş olur. 
Londnıda Ş\lrUl ibıılu edilmek- zı"leri ile ~ hattan ve bilha. Afrikawn şimalinde hi.tküm ta iır. 6

..,......... ,,_ Bütün bu vazifelerin sıcaklat> 
tedir ki, B. Cburchill bu bdar sa E1beaaıı ile cephe o.rasında· Mıı- sük' .-.~ .ı~._,,; -----ı- Gedil .. ı.-ı..._r Bandınna postalan dün atpnı 

k. --•- onan ... sk --· ~ ..:0 --. ~ ~- ._,_? basmadan başanlması kuvvetle 
ftllaim vaJua1ardan at.LA. llallıel'- 1 mu,;- y ve .wO C>- 1n n:- h k a.ı-....:- b İzmir, 11 (a.a.) - Meoemen' dan itibaren doğruca .umiru mtıhtemeldı"r . ..._.. polisin garbmda Berat ile cep- gıuz. ava uvve~ uı&n u-
.,._ ama oimadan ft pek he ara."Wlda kalan münakalt' tün cephelerdeki faalıyeti de- den a.lınao. SOD haberlerde ya- gelmeğe ba.şlam.ı§tır. Habe..,,üfwı" etm/""'6 
ya.km bir tehffk~ kanaat re- kıtaıan c~benin gimaJ kısının_ vam etmiştir. tağından jJri metre 30 antim Aydln hattında ise her gün Eritrede: 
tirmeden gelişi giı1.el bahset - ..ı-1.: ttaı · 1 . uh • .aı~--ı-.ı.... 1 ,...~ --'L-:- • saat ıo da haNket eden tnır İki koldan ilerileyen kuvve~ 
Jlliş delildir. ~ y.uı sıper enrte m .Ağır bombardıman tayyıu~· ,. ..... ~..., o an '-KU,.. rte"nnuın pa ler ıtir çok önemli meftileri ele 

telif noktaıardaıı hücum etın~ ı.-: da- n-..:o-- -...1--.~-ı..: u_,__ zar mn.u sabahı saat albdan iti- Germeacik - Eırbeyli arasınııiaki ~-B. Churchitlin :zücrettiği vi- ~ ua A""'1ti -.u-ıuu ft4IUI& er..... gec:innişlerdir. Kerendelti .-.1· 
lnalara bemıer dijer riJn•larda lerdir. Bu mıntakadak.i muha - toyu tekrar bombardıman ede- bareJl tedricen inmeğe bqladığı köprüden aktarma suretiyle an- r:n tümeni takviye edilmiştir. 

rebeler 80ll ıünierde şidıd.etl~ 'llıil~._.~.. SuJaria MI cak Nazilli kad . d bil bn bugftn u,deditmektedir. 1'ew - miş ve bilhwa dün öğ~en rek bava meydanına ve meydan - -.....- · --~ ye · ar gı e mek 
1 

giliz hava kuvvetlılri aev-
York Time& pzet.mnin Bel - sonra çok şiddftH ~arpaşmalar etrafındaki dağuut )lir haJde Kalan TuçuHu ve Smıbe'fli ~- tedir. kie k 1'11 akmJu'lllJ tekrarta-
grattaki muhabiri, Sofyadaki olm...,wr. ywdet.ulunan ıa--ıer Wıeri- =========================:=:-:=---:-:--:--- maktadırlar. Talan hedef. Aa-
ctipl t'k hf ıı .. n-- maradır. Midııfaaya ~k elve-

oma 1 ma ı ere gore. son Pogradeç muıtakasınm şi- ne tonlarca bomba atmışlardır. • ·ı· 1er· H • .J.IAll riıJlı ve Avnrpalı lntaıann ba-
~n:'° ~ 1:i~~ m_. ve Şkwnbi ue1ırwn Bmıbalarınuzuı infilüından lftgt iZ ın anovra Şluuau8 na-asma da, iklim •1nnıın-

... ltn kaqa ..-. memtw civ.,.cla her ~pta sonra binalann ve tayyarelerin R rk• 1.A.-1.aland dan, müsait bu silsile elde edi-
tehdit diye lraltm etmi· miş ve hfılMın ha-~ .... fuliyete geçmift,ir. Cet>· aJerier i4;inde ..Jd..m • ........aımüş- umanyayı ta 1 UVlllU 1 lince, F..ritrede biJrimiyet ka-

nuı lıontrolilti ellerine almış • ""''"''15 .. ,,..,. - ..... mak mu-~-. .,._..._ 
iınkln yoktur. ,.a..,1rn, ~-i l8tiıilm UUll meuil- JDiiltür. 10 tavvareaia tahrip e- - ma~ Y -,-yuunw Jardır. +...1-.- ~ a•- ;..t•-k J.r (it .... ,_ f L . . &......_) Bat tarafı 1 ınel aayfada) tig. taamı& ordumu 1eJaüae inld· 
kı fürirlea be' ıtmiıt Blllıa lli.naea L.*ada Wıkia etmişlerdi7Öfuı "':ab:h' ~- dildiği ve diğer tayyarelerin ha- Berlİn -;fy!., '~Yıt;,;d" ((Ok adedde yangınlar yanmak· şatı bekwıubiJir. 

içim diyeba ld ftokQe olaa illtitla Httleria, ah•alim kea dea İtalpa pri laatlan artırasın sara uğratıldığı sabit olmuttar. bu hususta İngilizler tarafın _ ta idi. Tana mmtataaıncla da faati-
edecegi siyaseti etrafiyle diaini Ml.18lı0liniyi Arnavutlukta da .-W.li iDftlülar ilitilmiş· Arnavutlukta bombardıman dan il.eri süıiUen ııııebep, tama - Daha küçük diğer bir filomuz yet devam ediyoc. ltalyanlarm, 

tall!IBD•, muhakeme etndl ve tam 1lir hezimet utancından k• tir. tay,arelednıiz Tepede1en ve men propaganda için yapılmılJ Roterdam liaaowi•ki petrol te- yakında, burada geriye doğN 
sonra karannı vermif- yı ' O •• • ....,. Dukide binalarda yangın çıkar- bir ıeat olarak telttld edilmek- aisatını bombardmıan etmiştir. genif adıaılar atmMı menfaat· 

...._,.ı:....r 'D:Jk=n ..1-ı~l-...!-:- 1ıaıwıair ~ Seilnik istikameti• .____... • tedir. leri icabıdır. Somalide o~ 
~"6ıc °"-=- uH-.aoı:srnua de ani bir hareket hazırlamı • •u•"T""' \'V • !IDfbr. Berlhıde beyan edildiğine gö- Yugmlar ~ ye infilildıar mahiyetini ... ,.. .......... 

UlrlU hareket etmiş o- Ne\•york, 11 (a.a.) - Tass Düşmawn Bredao 20. ve S. re. İngilizlerin böyle birden bire vukubulmuştur. göze ~rpıyor. Cmubt Afrika 
akıldan geçemez. Biaa- ya mecbur ettigi kanaatinde ajan.si bildiriyoc: 97 tipinden tayyarelerden mü- acele Bükreşten aynlnıak arzu- A.lıaanyawn batı · şimalinde kuvvetlerillin baretitlada be· 

h şimdiye umr -.... bulundugu merkezindedir. Bu- Nevvoric Tillw. gazete8iııe rekkep olarak et-. 42 tipiııtdierı 20 sunu bıssetmelıerinin sebebi a.şi- müteaddit diğer hedeflerle Ho- nür. inkisaflar kaydedilmemit 
olan polöe- bir tıılll- m Cavallero mukabil taan-a· gbre Arnavathtktatti Avtonya, tayyaı e himayesin btilunan klrdır. landada iki hava meydanı da tir. 

ile deği"-bilımai •r di _.. - tam l!Mlrette akim kalm11 Draç ve Medlıa limanında.ki l- ı,.;;.,ük bir bomba.ı fiı u &-rtiodeki kanaat şudur ki bomlMmluaaa edilılıiftir. Halıılimn etrafJnııla cerey.a 
- ~ ..S- • v ~ lngılizlerin aldıktan tedbiri nah eden bu muharebelerin. Ytmt 

olduğu teslim ı !il ı"•· cew....., doğrudan dogruya talyau takviye Jutalan gelmek- diln Yaayayı boıı. dmuwa i~ın sarfetb"tleri bir mra söz- Blllldan bqka bombardmwı lnlVfttlerin de iltillakile w ha-
Glonaie ~ Blllılaliıt- • llıfJtieelıi olduğu bildirilmek • te berdevamdır. Arna\iltlukta tevessül etmiştir. Bu filo a\"el· lerin arkasında, Rumanya baş- servisine mensup tay~ areler dün valar müsa.id iken, kat'i netie&
\fe Tilrkiye 7 .... ...... talir. Çlalıtl bu İtalyan muvaf- halen 3GO binden fazla asker lanmızdan ın~kep bir grup vekilinin son haftalar zarfında gündüz bombardllnan edilea ye götiirülmeai zamam da uıak 

olan bulutlarm ..,._,. ftakayeteWiği İtalyanların m• mevcuttur. ru,;;.er tarafbn İn- tarafından karşalnamış ve bir vuku bulan kargqahldanian Boulogne limanına tekrar taar- değıldir . 
....... ...,, sonra ınemleketilıde nizamı tek- ~: 

..._..... ~e 1&,.a tım·,M takviye luıvvet&eri sevk- ..-ıw&.., y~ w~ .. mile tane Breda. 20, bir tane de S. 79 ruz etmişlerdir . ..Jı......_..r, 111-- .z-. fi ....... & _,_ l düşu""-.aım•ı...tı.i.-. niıi-er ...__ dfüı. rar tesis etmiş olmasının mev- Akdeniz sularında se~ 
..ura•zv •-"- Y9T. e f' •• ,...._, .._. lr.eıMI tarda harp malzemesi ve kam- na .......... -.. ~ ...., c&lt olduğu ve bu nizamın mez- Sahil teşkilatına mensup tay- serbestisiDi deniz altında a. 

entıikalan bırakırlarsa ~ vui~rini ft yon naklediyorlar. Halen Yuna man tayyareleri hasara uğratıl- kU.r bölgede hıgiliz plinlannın yarelerimiz Cherbourg ve GaJa. tünde ve bavalarcla pratacajl 
l'lllilutla 1ı1iç INr lıRlW ....._ )libftl'in ba~; k1lrtanna- nistanda ıtteftllt .Siz lnmliz mlŞbr. tahakkukuna kat'i surette mu - dı bombardıman ederek büyük cehemıemi ateşlerle, büyflılı 

......_ --- T-:r...- ıe-• ----====----- J\alif 01..1...;.. aa.iı..&-..a.... General düıimall& Mraa etmek İStiym 
-.-garistan '6r ta,-__ ta mnaffak olunıyaC8t,Oım i9- filo.~u en miltemmel tipte tay- - A • 1 o Antoo=:-:ın -y~i:ı:nrteri bu yangılar ~ıkarntıtlardır. haıyanlar. aaf bir deniz üslP-

Bôrmeclkçe keedilllln· llat eylemiştir. yarelere malik bulunmaktadır. mıra arlan memlekette entrika ve baltala· dör"Btüt~ ... ıı_:~e'::;1~'~~ rinin bil İngiliz armadasına 
harekete ~mes. Türkiye- ===========::::===================== :rna hareketlerini ol~a ra - .... ,,.,-- .--. \MNI ~ altında ~1 car-

ı.... =::.::",: Ş h. M 1. . . Mareşa Petain'in =~z~~~~: ..... ir. ~ ~~rı:::.ı;: 
-., eder. Lıc• .. ,. Bal- 8 lf ec ısının haleft tay·ın edı.ldı· gilterenin bu sabada acık inı- General Franco Mus· nız halk evıerini istihdaf ett·!!l-k~ enaıelfnde da .. &süktü.,aü söylenmeoırtedır. ni yayıyıor! İtalyan kaJıelenma 

d
- k •• Bu \•ikı:ı. ile mttnasebettar solini ve Hitlerle mllkabil 11t111lı!rinden lr.onnmak 

ı.ı.ları ,. .... milıwır by- un u top an ısı (.Baf f44·a/ı 1 bıci aayftıd4) olarak Berlin siyasi mahfin...;. •• ek mecburiyetiDde olan donaıama-
icat ettikleri bir...,. Üll9ll ~ Pnmsız Tunada \'e Ploesü bölgesind;ki gorüşec nua. değerli hedefleri seçmiş ol-

• İtalyan, Macar, Alman baltalama harelr.etl~ mahut (Bq ı...ı. 1 iae1 ..,._) dugunda şüphe yoktur. Gemı 
Balk...,. UF.erinde .......... ~atı dt>mir kapı ve dinamitfi vapur nasebatıadan üphe etmekte toplannın ömrii az olduğuna 

ım.mı ancak ~ • / h /ek d ••1ı • Paris. 11 fa.a.) - D. N. B. h~ni hatırlatıyıortar. olduğundan bu iR hakkında ts- göre hasılatın yapılan fedakar-

tahrikl
aza ....:-ı- ort-.i-- "'nema ar a ın a ma ım ajsusı bildiriy«: Bo kabil barelcetler. dnletin nıınva ile tı>ariki mesai etııı»k hga değmesini düşUnmekten a-

QUWI _. ~vre guıetesi sen 48 ı:1aqt kor\JB"'ası hakkı'"1aki ymi Ru- i;e~ktedi~ General Fran~o tq idarem ile mikelleıf Uliral-

t.~llmlıann iiael inden tMluUa 
.:. ... 1r11r.ten tallmtM' için ba· 

h u••ku-mler kab l ol••ndu 1 )(inde '\lıchy ittihaz ed.iten IDfll kanwmndan soru'& artılc ya dogrudan doğruya harbe ler mes"uW&r. - bir,..... U .. kararlar hauında diyor ki: m--,,1;.. deg~ildir. Berlm" dekı' · · ı....11..k -...ıw,aedir. YaJmz vattile Trat.-~ gırnaesı ,_ ında bir teklif~· -? 

Kabiı.e l:nabranlllln hallı ne kanaate göre, İngilizlerin Ru· pılacağı :zannedilmemektedir. hu Bınpsi ye Deme,-e aftlan 

Lfdfı Kmlar müaakenMıri a-...._ -b- aralarda takip 

Rumamede mevcut PWe ada
mBlll it...- llakkıadaki teklif 
nafi& encümenine havale w A· 
k def Bıabet çiftliği ahibi 
pnme Haltmie tetlerrii ttiği 
iki '-il atın t.eılelıldirte katMılii 
.uvafık ole.cajlna darr bütt e 

ve pl&nında tadilat yapınağ'! 
!üzmn biaetzniştir. 

L,te R~ tahffida.· 
tm arbnbnul w be ki de Bul
pristana gönderilen kıtalar b.ı
JND lrir neticeaidir. ~lıu.ny 
tutia emiD olmadan, Yu • n 
ıleruleyifiııi dmdurmadan garp
te 1rir ilt yaremaa Şarkta da 
sütunu stlratle temine mecbur
dur. Zira IRıralarda en gec; iki 
iç ay r.arfında diplomasi ile ya
Jaut ta kıa siirecek bir askeri 
laarebtle ~et ve stıkfuıu tc
sitt edemeaıe tftgtltereye kars1 
yapacab taamız çok ıer; bl-
mıt olacaktır. Bu ise Almanya
... mabY'Olmuı demektir. 

Talihia ae garip bir tecellisi 
tlir ld ~ harbi daha 
_.. kew-k için ittifak et
tlii ttal,a, cmu daha ~ fe
Wnıte lilrilldi,.oek Mr imi1 
ft111J9tiıai ahmft&ı". 

•VflAD SERTOOLU 

esacümeni mazbatası kabul ohm-
9Ulflur. 

Müteakıben zabıtai belediye 
talimatnamesinin eğlence yer. 
leri sinemalar, tiyatrolar, kuk
la, karagöz oynablan yttfer i~ 
benzeri yerler, barlar, ~ık veyH 
kapalı dans yerleri, sirk, Luna
park, çal:ıb Ju.hnlwmeler, ft 
bcmeri yerler Te bayram yt.'l"le
ri) hakkındaki maddeler baıı 
e9entmiyetab •iimekışelardan 
80lll'a kabul olunmuştur. 

Sinemalar ic;in kabul olunan 
ahkima nazaran parter ve bal
konlann eıa ön m-alanntıı perde 
ile arası en u bet metre. sine. 
aıalann giril çıkıl k.apılaı ı ı v
n olacak ve harice cıkış kapıla· 
nen az ikişer metre g işliğin
de olmak iizere istiap hadleri 
500 kişiye kadar olan&anta iki 
bin kiıtiye kadar olanlann dört 
lııiDe iki m.e kadar olanlar
dan 6 kap1Sı laahmacaktır. 

12 yaşıadan ~oları çocuk
larm siaemalara sıokulmuı v"' 
h:Hlıl edilmeei yasaktır. 

Bular, l\inaplrldar kahveha
Mler ye lıııeıazaiai yerleri hak
kmda konulaa llillri1mllft uza
ran buralara t2 rlJl""iın aşa~ 
çocukların girlllelli yasaktır. 18 
yaşından aNı ıewllere ber ne
vi ispirtolu içti verlkaeei ve 
satılması yasakbr. 
ŞMir medW cuma cÜJlÜ top

lanacaktır. 

llihai ne dıe tamamdır. Devle• man) adaki hareketi kanunun Aıaet*eN yiirtM8lell tz' • 'e- ateşlerin manası bambaşka ı ı ! 
-a..1~ ile mş, killik makam· ""'~ , ..... ine dit.,-e« .. ...ı~.. '-te Haııa'larda : ·~· - ..,._. ...,.__ ~- Mt New - York, l1 (a.a.) - Reu- idi · Jaruwı sarih bir eurette ayrıl- ~i İngiliz diplomatları- ter: Semalara y8be kçe, yükse-
DIUI yine takakkk elmerNı:; - nın siir tıe ~etleri bundaa New • y ork Times gazetesin• len kahraman askerler, eeplı -
ür. ileri ~1--1-tedir. ... lenn aiik6n vaziyetlerinde laat-

~'UJ- Vıchydeki muhabirinden gelen 
B. l''landein artık kabinede lal(ilizlt-rin En·eJ.ki ı-.bbüsleıt bir telgrafta ezcümle şöyle de. ti hava giçlilkJeriai dr yenerek, 

değildir Ye mareşale yazdığı Lo ıdra, 11 (a .• ) - BUkre - nılınektedir: llli1lim hecleftere alchrıyorlar. 
mektupta lllo9toire aiyasetme lngılizler için, llltill üslat .. -

teki 1 giliz elrilinin seri çağlnl- Gen~ Franco ve B. Musso. lük hedeflerdir. Bu vui)lllt. At-
dıeı\'am edilmesi ıçiıı i p eden m.u hakkında lleyanatta bulu- lini İtalyan arazisiade bir mi\- mu hiaterludlım t* dela ma-
adam olmadığını itiraf etmiş lakat yapacaklardır. B. Bitlerin Al nan rt"?Smi Londra mahfilleri •n 11\lJl tııuhawlur-"...,..· man-ür ,... de onlara milliki ohnuı inlka· lı B. Laval ikinci defa olarak nokta)" t•rü ettirmektedir- Dl vardır. lar W'I 1ıııı'•e geçerken hava kuvvetleri siklet 111ıe1kez-
hftüraete pnnek M:in kendisine ler. Mareşal Petaiain bir ka~ tun lerinl ileri dltüreceklerdir; ZP· 
yapılan teldıfi reddetmiştir. Bir kar ay önee az miktarda Cannes civarındaki köcltünd •la .... - a....-.ı---·- -• .. " . 

b 
istirahat ed-iri \üı~---..~ ,, .. _. ·--~111uım ... __ "' 

B. La"1llin, b illf'de lüzumlu Ahnan Jntalan Rınnaayaya gel- -~-.· --~ ree· budur. Uç baft.adaaberi ma 
obın şahsi otonteyi h rz olmak dikleri 1.amaıı Rumen a 0 -·ekili dir. General ~n. Pran- na bir sükUt. .ww. ..... r...wnr 

M t _._,........ · · t · ~~ sanan İspanyadaki e8ki w&...;ı.k •--- ..- r-J-

=i~ ~~ ~i~ İngiliz sefirine tebliğatta bulu- ~ olan maMJll) Petai.;;-f ;v. Rnmanyaya. ltatyaya llMwtl · 

lı:_ ... ._,. - 8ı.-mak tr1t1ta-: --...ı_ ~arak Alman kıtalannın Ru- kaliıde Wb1aeti vardır. rh kaydml41aiı lııir .-da. ta-
~ ... '"' - uuu ın::u • :-a.yde .1 . . a.rruz da, taama .aır- ayı sa-

detmis· olmam ••lıtemeldir. meu ordusuna modem harp U· Vi...-u ı en süriiien bir tah- yılan martta ~ karşı hare. 
Amiral Darla tn tayinine uDerini öjretlllıek mak•ctiyle mine gore geaeral J'ranco mu- bte, tatı tJrııol>Mdtre giri • 

b 1 bir lfl'.Y' 1'6yJeoemezsc d,,. geldiklerim '1ildir-.aL Blm ta ta\'a881ttır ve lngilt re ile İtalya şileceği aalMiyeUi aiızlardan 
B. Pierre Levalin bqveülcti lim ve temrialer şiiphnlw yaptl- :n!~=~re batlan. ışıtıllys Ber halde, luş (&lıtJ· 
deruhte etlM!!I hfto halde tercih BU1f, f k t Rumanyada)ri Al- Gelk'\ral ........ -ı-. r--... • ...... llDylk bir savaş hazır-
edilirdi. ...... _.. la-. olabilir. Bunun yalan ve 

Auj()Uro'la ıi gazetesi diyor man başkumand nhğı bir se- ıı:iriif•Nk mi! .uzak hedetleriaı bu anda tavın 
ki: fer ordtıeunun lİn unsurları- Bem, 11 (a.a.) tavic:re etmek, kehanettir. ABcak. Wır-

Amiral Dariaıı lagütereyi ru bir aray t plamakta olduğu radyo.una ~ ~aam V İl' riyet ve iıltJldAYeri llğunında 
c:ok iyi bildiği gibi, Fruwmı gHıi muhteif sevkulıeeyş aokt _ hydeki büyilk elçisl B. Lıequeri- can vermesini lılilen 'lftletlerin 
dııeiwcfe pt~ zayıf düşmesi- ıan.. büyük miktania mühim- ca Jl'rumz - bpa,W lalldudun- de, safenlen wia, ~n m-
• yine ~i.a tııebep oldu- mat bemia uo.ıır- dairi Part - S.Uya banket et- kişafma batkar ettüderini. uf 1< 
iuau da ~kiyi lailir. ve .7'tVffıebr. mittir. Orada geeeral J'ranco anıı... bir mi11etia Aruvlltbtk· 

• ..__ ~ uWihll ile B. SunJMri bqalayacaktır. ta lranile .-...a..&. ~ık 
Fnınsada ilk defa ole.nk bir Rad v· h -lın-.a-..:.-a ,,._._.& 

amiral hük&rnet ret i ol---·r. Bftkreş, 11 (a.a.) Stefana yo ıc Y ~ gö- dllltanlanmlul anhJ=-ıyulal" 
Bundu, Pransaıua ..,.-;:;181 ajansırıd n: .... mana ltalyaa ltududuaa ka bli1lk edibi•••: 

ftu.-n.vantn A a..:..- -41!.1..: ... _ dar general 1'htüt0 Ye B. Sam• 11Cilıaa fÜrer aelrısfl ...t.nır ertobt 
artık pırpte ar•0 "ma• ım.. ·-~ ~ _.., .....- refabt ~i ·ıa ~ ~eldiği illtÜU'aÇ ed!' •• ~ ~-..1.:.. ..-..~ua J e At• ~ 

_ .. ICQI •tanna ........ elf ,,, ... 



t~SIMIN EN GOZEL ÇORBASI 

ÇAPAMARKA ÇORB A LIK 
Komprimeleri 

___ veni Sabaha ilin Varan Muhterem MU•••-• ve Zevat•---. 

' Gazetemiz,bundan sonra hususi ve ticari ilAnlarmı yalnız 
HALK ·İLAN BÜROSU 

vasıfasiyJe alaca.ktır. Kurulduğu mUddett.enberi bUyilk bir alika gören ba mDn möellellf!llbl, 
YENİ SABAH'ı da faaliyet çıerçe\le&I içerisine almasmı. muhterem okuyueularmm:m ve ali.ka.
bla.nn DMmnwıiyetle ~13.kki edeceklerine eminiz Reklimlan modern Diııcıbğm icabl&.~ göre 
hazırla.yan ve memleketin en tanınmış dekoratörü olan ressam HAZllAB NAZIM RES
llOR'a ilin tomıüllemu hazırlatmalıta olan HALK iLAN BtlnOSU lle temas için 491S8 u
mara.ya telefon etnmk kifi geJccektlr. 

BÜRONUN MJıJRKEZl: Galata, Bankalar Cad. Bereket IIaıı No. '7/3 cllr. 

~---- r''Yeni Sabahın 
" Bu gUnkU ihtikAr 

muhakemesi 

lbtikô.r suçu ile ikinci asliyP 
ceza mahkemesine verilerek 
mevkufen muhakemeleri yapıl
makta olan keresteci Mihal ile; 
baharatçı Ali ve diğer iki ar 
.kadaşının muhakemeleri bugUn 
1!18.at 11 de yapılacak ve ağlt!bi 
ihtimal karara. bağlanacaktır. 

ilan fiyatları 
Kr. 

Ba.'bk maktu olar.ık '150 
Birinci say1ada santlmJ 500 
ikinci ,, ,, S50 
tJçWıeü ,, • SOO 
DördUncti" ., 100 
Beşind .. • 75 
Altıncı " .. 50 

f ~hisarlar U.: Müdürlüğünden :I 
Cinai Mlkt•rı lekll Saati 

1skarta çuval 7488 Kg. Pazarlık 14 
lakarta çuı 9381 > > 14.15 
Marka beı.i 650 > > 14.30 

l - ldattmlzln Ahırkapı bakım evinde mevcud yukarıda dm ve mik
tarları yazılı lskarta sargılar pa7.arlıkla satılacaktır. 

2 - Pazarlık 24/2/941 pazartesi eünü Iıizalnrında yazılı ... tıcrde Ka
batnşta Levaz.ım ve Muba7aat şubemizin 1&tış komisyonunda :rapılacakbr. 

3 - N!lmunc her gün Ahırkapı bakım evinde &örfilcbillr, 
4 - hteklilcrln p:ızarlık için tayin olunan gün ve saatlerde teklif ede

c:ekleıi fiyat üzerinden % 15 miktanndakt teminat paraJarlyle birlikte, 
mezktir komisyona müracaaUan. c920> 

1LAN 
İstanbul Dönlündi noterli

ğinden: 
Beyoğlunda Halaskargazi 

caddesinde Şişlipalasda mukim 
Leon Nahum kızı Eddi Nahum 
ile Ayazpaşada Ayazpaşapalas
ta mukim 1sak oğlu Alfret Sa
lamon Roditi arasında, mallan
nın idaresi hak.kında mal aynlı
ğı usulünü mukavele eylemele
ri hasebiyle keyfiyet u.sulen ilan 
edilmek üzere işbu ilin nüshası 
1stanbulda mUnteşir Yeni Sa
bah gazetesine gönderildi. 

YIKI CILARA 
Küin bulunduğu mahalde in3anta 
başlanacağı için ahşap blr kah
ve dükkAru yıkılıp enkazı satı
lacaktır. Kiremit, camlar, tah
ta kapılar ve çerçeveler ye
niden lrullanmayn müsaittir. 
Blr miktar tııtıa da vardır. 1s-
tekllle:rin "°VENi 8ABAH., ida
re memurlutuna her sabnh 
•at ondan on ikiye kadar mO
raacaaUan. 

12 

HASAN MEYVA 
ö z o 

lNKmAZI DEFEDER, lŞTIHASIZLIK, ~ 
ŞlŞK1NUK, BULANTI ve GAZ'e karp faydaıu ~ 
Her yemekten sonra bir tatlı kaşığı yanın bardak ~ •. -.. t 
köpürterek alınabilir. HASAN ismine "Ve markaauıa Giıt»-

• t:1t dm taze sebze ve bububaUa tavuk 8U}1Dian mamul olmam 
~ ~ yüksek kalori ve işUhaAvcr lezzeti camidir. Bir tıaailbe 

iddiamızın doğrulutunu iEbata kAfi eelıecıek1ir. 

Büyük Bakkaliye Mağazalarında Bulunur. RADYO Manisa ı~: Rukak Şişesi 30 iki misli 50 dört misli 8 0 k 
Haldmliğinden m~ EC'ZA.NEDE BULUNUR. 

618- Şarktan .. Garpten Seçme Eserler -
Ahmet Holıt Killıpevt. bu bılllık albnda bir tercüme külliyatı tuı

Driam)ftır. Her clldı 50 kuruş ollup 15 günde bir kitap çıkacakt.ır. 

Şlmıdi~ kadar çıkanlar ~lardır: 

ADSIZ KÖŞK 
J'ı.emız muhaniri Alahı Fournier. Terci.im eden: Nurullah Ataç 

VESTA RAHİBESİ 
Jıfacar muharriri Uzar ı,tvao, Tercum eden: NECMi SEREN 

BALI< IUT AN KEDİ SOKAGI 
Macar kadın muharriri Földcs Jolan. Tercilme eden: Nasuhi Baydaı-

K 1 Z 1 M ve A Ş K 1 M 
Jııbıeer kadın muharriri Mlkloşi tlona, Terdbne eden: Necı:nJ Seren 

OKUL ve AİLE 
ANSiKLOPEDiS i 

~ eilenin. her okulun kitap dolabında bulunacak en mühim eserdır. 
Ha,rat bılg.sinc ve Uımlere dair bil' toCUtun sorabileceti her sualin ceva-

111 bu eserde ynzılıdır, 500 büyük sahifeye yakın ve nefis cilW 250 kuruı 

EV KADINI BiLGi LE Ri 
Bır Mi kadınının bilmesi lizım olan her şey bu kitapta toplanmıştır. 
lçınd" 500 resim vardır. Mes'ut olmak: ısUyen her aile bir ıane edin
ıaelidir. Yazan· Cevat Yücesoy. Tane91 ciltli 100 ıwru.tur. 

s~s~ız KADIN MEYHANESi 
Mlıcera ve polı.s romanları serutnln blrincı kitabını tetkil eden bu eser 
lncL.liz polis hafiyesi Se.Utotı Blayk'in maceralanndandı.r. 20 kW'tlştur. 

- - AHMET HALiT KiTABEVİ 

Sahibi: A. Cem•leddln 6araçoCllu 
Buıldılı 7er: (H. Beklr Güraoylar 

l!E2!! 

Neşriyat Müdürü: Macid Çetin 
ve Cemaleddln &•raç~lu m•tba111) 

BUGüNKO PROGRAM 

8.00 Proeram 18.'5 Çocuk 
8.03 H•berler saati 
8.18 Müzik 19.15 Çocuklar 
1.45 Ev kadmı için musiki 

* 19.30 Haberler 
12 • .30 Procram 19.45 M~k 
12.33 Mfizlk 20.15 Rauyo 
12.50 Habaler gazetesi 
13.05 MQzlk: 20.45 Mllzil 
13.20 Milzik 21.10 Koııu~ma 

* 21.25 Müzik 
18.00 Program 21.45 Muzık 

18 03 Müzik 22.30 Haberler 
18.30 Konuşum 22.45 Mı.İı.lk 

23.25 Kapanış 

a YENi NEŞRiYAT 1 
es ' rnzw 

inkılap TUrkiyesinde 
k30ıtçıhk 

Muharrir Salih Alaçam tara
fındruı yazılan bu eserde Tü,... 
kiyenin sanayileşmek tarihi tah 
lil edilmekte, bilhassa kağıt 
ve sellüloz endüstrisinin meınle
ketimiule kurulması ve inkişatı 
safhaları tesbit edilmcktcdır. 

Eserde bu hususa ait olmak 
ÜT.ere Atatilrkün, İsmet 1nö
niln fikirleri, Celal Bayann h~ 
tıralan ve TUrkiye Büyük M.iJ
lct Meclisi azasının noktai na· 
zarları tebarüz ettirilmektedir. 

Kitap 60 tablo ile süslüdür. 
Okuyuculanmı7.8. llararetle 

tavsiye ederiz. 
Dünkü i'h raciltlm ızm 

tutarı 300 li 1 liradır 
DUn muhtelif memleketi~ 

300 bin liralık ihracat muame
lesi kaydedilmiş ve bu meyanda 
Alınanyaya yeniden 150 bin 
liralık tütün Finlandiyaya yün 
halı, ttaıya, tsveçc deri ve Irak.a 
da Antep fıstığı satılmıştır. 
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SOLDAN sAeA : 
l - İngilizlerin hedefi. 
2 - Lftyık ı:önnek - Su taşır. 
3 - Otuz gün - VkcudOn bir kısmı. 
-& -Tanınmış blr muharrir - Nota. 
fi - Rabıt edatı - Bir gıda, 
8 - Beyaz - Külhanbeyi. 
'I - Yuva - Eşya. 
8-Beyhudc. 
9 - tşvc - Erkek koyun. 

YUKARIOAN AŞAC.IYA: 

1 - Bır nakil vasıtası. 
2 - lntihabatta verilir - Zeriyat. 
S - Bir spar - Bir vill7et. 
-&- Bir kumar oyunu - Nota. 
5- Vakit - Odalarda bulunur. 
8-Akılh. 

7 - Her lnsand:ı vardır - Kamı.alı: 
7-Karton. 
1--.Nota - Hastalara verilir. 

M'a.ı:ıisanın Alaybey mahallesin· Basan deposu: Beyoğluna giden tramvay durağı k~ 
de Saraçoğlu sokağında 9 No. =========================-:::;::;--~ 
lı evde İsmail kızı hatice kütük- ,---------sa•---------~ 
ÇÜ kocası Bursalı Hüseyin aley· ı TÜRKiYE CÜMHURIYETI hine ikame ettiği boşanma dava-::: ::::~:w:::: Z iR AAT B A rt KASI 
rağmen ikametğfilıı meçhul ve 
balen nerede olduğu bi.linemo -
miş olduğundan davetiyenin iUl.
nen tebliğine mahkemece karar 
verilmiş olduğundan, ikamctğa
hı meçhul kalan M. Aleyh Bursa
h Hüseynin yevmi muhakeme 
tayin kılınan 21 - 2 - 94.1 tarihi
ne müsadif Cuma gü.nll saat 14 
de Manisa asliye Hukuk Mahke
mesinde bizzat hazır buhnunası 
veya bir vekil göndermesi tebliğ 1 
makamına kaim olmak Uzcre 
keyfiyet 940 • 1092 sayılı dosya 
ifadesiyle illn olunur. ı 

6 - 2 - !Xl 
J!llJJ .......... lliDJ~ ..... , 

90 
eenedenberl lsviçrede 

başı tutan: 

MARVlrt 
Saati~p-~~Koı 

Osman Şakar ve Şk 
Müessesesinde 

6 TA K SiT T E 
aatlhr. 

Galata: Bankalar Cad. 
47159 Tel: 4J378 

Beyazıt: Üniversite cad. 28 
Kadıköy: İskele cad. 33/2 

' §'m • ,, 

lturuluş tarihi: 1888. - Sernuıyesi: 100.000.000 Türk lirası. 
Ajans adedi: 265 

Zlrat ve Ticarl her nevi banka muameleler!. 
Para blrlkttrulere 28800 lln lkramtye veriyor. 

7.ııut Dankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesabıarwcı
az 50 linw bwunanlara senede 4 defo çekilecek kur'a ile .,ağı 
pl4na göre ikramiye datıtı.ıacaKtır: 

4 adecl 1JJOO l.'lraltk 4.000 Lira 100 aded IO Lfrahk 
4 • 600 a 2.000 • 120 • 40 • 
4 • 250 • 1.000 • 1IO a IO • 

40 • 100 • 4.000 • 

DiKKAT': Hesaplarındaki paralar bır sene l~nde 50 liradan 
dilşmiyenlere iluamiye çUttıgı tnkdirde % 20 :tazlasiyle verlıcce"tlt' 

Kuralar senede 4 defa 1 J<~~ hıl, 1 Uirinclkinwı, ı Jılart fi 
1 Ha.ziran tarıhkrindc çekilecektir. 

Maarif Matbaası 

CiNi Miktarı 

10 punto aorbon harf 350 Kg., 
2 punto an\erlin 100 • 

Tahmini 
Tııuırı 

1000 L. 

Maarif matbaası için evsafı şartn:ımesinde yazılı harllt'rln aÇJIC 
mesı 24/11/1941 pazartesi saat 15 ıe Yllksck Oiı.ullar Muhascb U 
icra edil~ğinden isteklilerin muva!ı:kat pey akçeleriyle birlikte' 
ve sant•e komisyona müracaatları. ..if 

Ş:ırtm:ıme müdürlükten parasız '>l:ırak tedarik edilebilir. (fl':ıi 
... -- - ~ 

- Ne gibi iş usta (Tofen)? 
- Bızinı dükkarun alt tara· 

fmdaki evi bilirsin ya? 
- Evet. 
- Hani orada Yuhan ismin-

de biri ikamet ediyor. Bazı ke
re buraya uğrar da ben pek yüz 
~em. 

- Haydi Fredrih ! 

k~:! ~Y::U~~raf~~il Be ı h ı• 'I 
~~~i~~~?~? çaldım. i-dc:ı, ır ça gıcının seya a ı 

sızlık? içerisinde beş on lira ~ 
- Para vermeyince ne yapa- nederler, çıka çıka i.k.İ 

yım? çıkmaz mı? Ustamın, 
- Şimdi iyi mi oldu? Herif dolaplarına, yazı hoklC 

bizi dava etmesin diye dört bu- iç""r:sine vanncıya kad&t° 
çuk lira içiıı ou ı:;enc dalıa vade d~· .c.e para a.nıdığıoJ 
vermiye mecbur oldum. Sen de ekmekt;i de işi anlamış, 
iki seneden evvel para alama?.- eksitmiş, gözlerini ta 

- Tanınm, tanının. 
- O adamda benim dört bu-

cuk lira alacaı;'lDl var. Oç sene
dir alamıyorum. Bu günlerdA 
parası da var. Gidip ıu dört bu
~ lirayı istiyebilir misin? 

-Hayhay! 
- Ama kuru kuruya istemek 

ohnaz. Ben de kaç defa istedim 
))et para vermedi. 

- Ya ne yapayım? 
- Biraz tiddctli davran. Us-

tam darılıyor, filin demeli .• 
- Peki yapanm. Şimdi gi-

.a-n.,., . ? 
Vl<#JIUAO mı• 

- Yok! Adam §imdi iştedir. 
~dan sonra. 
Yohanın parası olduğunu us

tamdan işittim. Alelhusus için
cıen bir lirası da bana verilecek 
olan d3rt buçuk lirayı heriften 
tahsile karar verdim. kşam 
oldu, te7.gah ~ı mfü terisi e
lan Mösyö Sak ile ustam karp 
brpya ~e<;tılcr. şaraptan yu
nrlamıya başladJlar. Bir ara.
ilk mstam: 

Dedi . .Ben cevap verelim: 157 
- Kim olacak'! Bakkal Mös- .. •-••••• •••••• •• 

yö ('rofen) in çırağı Fredrih ! haydi defol oradan. l raştırmakta. olduğumu gördü. il 
- O kadar ne bağırıyorsun? Yuhn.nın karısı: eteğimden çekerek: 

Nee istiyorsun? Şu edepsizin ağzına bir tokat - Kalk ayağa hayisız çap. f' 
Ben sesimi daha ziyade yük- vur! kın! Başıma iş mi aça.caksın? 

eelttim: Dedi. Herif de niyetlendi. Dedi. Yob.an: 1 
- Ne istiyeceğim? Ustam Elini kaldırmağa davrandığı sa- - Peki usta (Tofen) ben si-

sizi meccanen beslemiye mcc- ~ .. b" k ze gösteririm, adarru soydur-~· · rada gögsune ır yumru vur-
bur değil ya! Yiyip içtigınız dum. Herif sırt üstü kapının mıya kalkı§mak? 
şeylerin parasını veriniz. arkasına yuvarlandı. Ben de Kansı da: 

Kadın: · 1 · _ Bu budala da kim? içeri girdim. Herüin üzerine Ah yüreğime indi. çıme 
Diyerek sokak kapısını açtt, çullanarak ceplerini aramağa baygınlık geliyor. Şimdi ~rk 

beni g~rünce tamdı: başladım. Ustam Yuhand~ı pa- diye yere düşeceğim, 
_ Oküz gıbi ne bağırıp duru- ra olduğunu söylemişti. Diyordu. 

Zo ed" 1 .. Yohanın kansı işin fenaya Mösyö (Sak) ile diğer müş.-
yorsun! run n ır · ~ k ı · · terı"lerı'n muavenetı· ile bı"zı· bı" • _öküz sensin! Paralan ve~ varacagını, ocarının cep erıru 

boşaıtarağımı anladı. Sokak ka ribirimi1.den ayırdılar. Ust.am 
meli. l . ·ı ban 

Kadının kocası içe.rde imiş. pısını ac:ıra.k o anca sesı ı e: a: 
bu patırdıva o da kapının öoU- - Y(·tişin evimize hırsızlar - Haydi defol dükkana! 
ne geldi. Bana: girdi! Kocamı öldürüyorlar! Dedi. Ustam Yohan ile yarım 

- Sus arkadaf ! Ayıptır ne r !- b:ıgırJı. s~i bizim dük- saat uğra~mı..; en nihayet beni 
bağınyorsun? l.fuı ı i "tilmi olmaJı ki usta, banştırımyn karar vermişler. 

- Elbette bağınnm ya! Dört Mö.} ı. ! ), d'J r müşteriler Usta ve MöS)ö (~ak) ile Yoha-
bu<,>uk lirayı vermeli. sok1.t,u ( rlamı~lar. evin önüne nın evino gittn ... Herif elan ıfo .. 

_ Herkese karşı ba.~rmaktıı toplruımışlardı. Ustam Yohan rin derin ncf .,.iııi aJıyor, ı.anm 
mana ne? Hem sen kim oluyor- ile benim boğaz boğaza geldiği- homur bomu 31.iy! niyorJıı. Us
'Nll? Benim borcum ust.n.na 1 ıilizi, benim herif.in ceolerini a- tam bana: 

- Mösyö Yohana pardon.! 
de. 

Dedi. Benim hiç niyetim yok
tu. Fakat ustamın emrini yeri
ne getirmek üzere naçar: 

- Pardon Mösyö Yohan. Fa
kat bu yürekten değildir ha! 
Paranız oldnfhı halde borcunu-
zu vermemek? 1 

Dedim ustam. j 
- Haydi çekil oradan! 
Dedi. Müşteriler birer birer, 

dükkana girdiler, ustam: 1 
- Ne yaptın be? 
Dedi. M:esc ı •vi anlattım. Y o

han beni dövmek istediğini, 
1 

ben de onu yere yatırarak cc:p
lerinı aradığımı söyledim. Mös- 1 

yö (Sak) kahkaha ile gülüyor: 
- Çok iyi! Şöyk alaca.k top

lamak ta gönnedim. 
Diyordu. Ustam: 
-- .Ben sana öyle mi tenbih 

ettim? ı 
- Biraz şiddctıı davran de-

medin mi? J 
- Senin n,ptığın ideta hır· 

sın? limbaya dikmişti. Usta ( 
Ustamın kararı kati idi. Bir bulabildiği paranın rıı~ 

iki çift lakırdı söylemek iste- avcunda saydıktan fJOP' _. 
dim, o sırada fırmcnun dükkan- mckçiye uzattı. Para)'l 
dan i~cri girm~i usta.mın bü- ken: _Af 
ttin'hütün keyfini kaçırdı. Mü- - • Baknlıın yann hsJJIY 
ırn.B< l>etsizliğin sırası değildi.! ilP w ·' alacağız. 
Uı;t.ırrı bu adamdan daima ek-I Dedi. . 
mek alır, parasını haftada. bir } , 0 .. ..ıekçi paralan sa~ 
tediye ederdi. Lakin bir iki haf- - Hepsi bu kadar ırı1 • 
tadanb<!ri ekmekçiye pa 'a bi- -Evet. Dedi. 
rikıni" bir buçuk lirayı bulmuş- - Burada be.ş nıarl< 
tu. Fırıııcı dükkandan içeri gir-ı fenikten 1.iyade para yolC 
di, E.tr. fına bir göz gezdirip: - Olanı bu! ,.fi' 
-Akşamlar hayır olsun Mös- - Bari yirmi fı>nil< dı.Jl 

··1 d h 101 yo er. e t~am altı lYlar o ~ r 
Dedi. Usta yine cepleıini kıt0 ( Ust...ım önündeki mahut pu- bir şey bulamadı. Mfü;Y 

sula çekmeeesini <~ıkıırdı, kaı'ht- 1 a: ~ 
lann r..rasını araştnınıya baş-, Yirmi fenik ö<liiJJ 
Jadı. güç bda beş on kuruş bula- misiniz? 
bildi. Sn a ccplorinc geldi. Yele- i Dedi. 
ğinin SD.i? cebinde iki saat analı-I Mösyö (Sak) paraY1 ~ 
tan bir hak1r para vardı, sıra el;m kçi de bon:tan e.!~fJt 
cekete geldi. İç cebinden koC'a zil edip çıktı gitti. FBP 
bir rtınta rıkarnı. O çant.1nını ken: ._..ı11 
biiyükliiğünii görenler sağlam ( ArlfP"-


