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• 
lll nutkundan 
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ı Berlinin 
daveti 

Yugoslav başvekili 

ani olarak Berline 
çağırlldı 

Belgrad: 13. (a. a.) 
D. N. B. ~: Httlepa Cahid YALÇIN " 

• Yugoslavya Başve-
1 ngiliz Başvekili ıır. Cbur- kili B. Svetkoviç re-clilll'hı nutkunda Bal-

~ara ve bilhassa Bulgaris- fakatinde hariciye ~ ait olan cihetleri Bulgarie- General Fraaoo k • 
-.ıı. tekzip etti. Resmi Bulgar nazın B. Mar ovıç 
loııı;,;atına nazaran, Bulgaris- G /. FrancO ve Almanyanın Bel-~ AJman kuvvetleri yoktur. p .1 d 
~in mahafllinin tekzibi. ise et a in ı e e grad büyük elçisi 
ja..._a sudan. Onlar Bulgaristana go··ru··şıu·· ld "' h ld Al ~n askerleri aevkedildiğinc o ugu a e, man 
~ Berlinde malfmıat bulunma- -<>- hükumetinin daveti ~ söylüyorlar. Bu türlü bir 
~bin bir teyit mın.., ifade iki mUllkat hakkında üzerine bugün husu-
:!!fini Alman hilkfunet adam- ileri aUrUlen mUllhazalar si trenle Almanyaya 
1..ı.. ~ iyi bilirler. Binaenaleyh, Vichy, 13 (a.a.) _ General • • 
~p eder gibi göıilnerek vi.- Franco, saat 13,55 de Montpel- hareket etmıştir • 
~~ tasdik etmekte bir men- lier'ye gelmiş ve viliyet kona-ı ---:..-----
~ tasavvur etmio olacaklar- ğmda ~l Petain tarafın - 'Yillyet konağı et.rafında büyük 
'1-. Bulgaristan iae daha saf- dan kabul e(ljlmiştir. İki devlet 1 bir halk kUtlE!Ri toplıınnıış ve 
' davranarak kat1 tekzip reisi, öğle yemeğini mUteak:ip hara.retli tezahilrlerde bulun -
>oıunu tercih etti Bulgaristanı görüşmüşlerdir. Bu esnada ami- muştur. Halkın musır talepleri 
«olduran sivil k!ya!etli Almanla- ral Darlan da., Sunner ile gö - üzerine, general Franoo ve ma
h... rüşmede bulunmuştur. General reşal Petain yan''1Ul.& balkona 
.:._~kış mevsiminde ve döviz Fra.noo Montpellier'yi 8a&t ~ ve şiddeile alkışları -
~da seyahat kryftni tat- 16.45 ~ terketmiştir. DlJ3}.a.rdır. Her ild devlet reisi 
~ ~ türistlerden terek- Yemek ve bunu milteakip ya- dıt mütebe8sim bulunuyorlardı. ~ ettiğine inanabilmek için pı1an gôrüşncler esnasında, (Soau •)'fa 5 sö S te) ~ bir cesaret ister. ___._ _:-::_...:;_ ____ ~.;.._ ___ ~-----
~diki halde yan örtmti bir _ 

~Uz ve hOJUl safbasmda bu
".""ları Alman istilisınm yakın
~ ~bire resmi bir eekil a
~ intizar edilmelidir. Ber
~den gelecek bir emir üzerine, 
"'! lii\'il turistler evvelıee iddihu 
.....__.-if n~ ll6d .JW
~annı derhal bu.l&caklar 
~~lelerini ifaya ba.şla.yacak
~- Bundan aonra, Rwnanya 
~edyasınııı ikinci temsiline 
~standa phit oJaıcağız ve 
~ ni7.8mlD parlak örneklerin
~ bitinin daha m&eel'&IUll ib
'-tıe takip edeceğiz. 

Rodos 
Adasına hava 
hücumları 

Mütemadi İngiliz taa1'
ruzlarımn hedefi nadir ? 

Londra, 13 (a..a.) - Reuter 
ajansının havacılık mııhabiri 
~yor: 

1ngiliz tayyareleri tarafından 
bu ay Rodoe adasına liddetli 
akınlar yapılmıştır. Kalako vtt 
M&ritzada hangarlara, idari bi
nalara ve Yerde da.ğ\nık bir hal
de bulunan tayyarelere isabetler 
bydedilmif ve yakılmıftır. 

Hasann pek büyük olduğu 
anlaşılmaktadır. 

Sofyanın 
tekzibi 

Bulgaristana 1000 
Alman tayyaresinin 
geldiği yalanmış 

Sofya, 13 (a.a.) - Bulgar 
ajansı bildiriyor: 

Bulgaristana bin Alınan tay-ı 
yaresinin geldiği, Bulgar hava 

1 meydanlannın Alman bir kadro 
1 

tarafından .işgal edildiği ve bin 
lerce Alman asker ve tankının . 
Tunadan geçtiği hakkında ya- · 
bancı bir ajans tarafından ya- 1 

yılan haberlerin baştan ~~ya 

1 
kadar uydurma olduğunu bildir
meğe Bulgar ajansı mezundur. 
Bir Bt&lgar sefard DM.mDnDmll 

söı.lerl 
Londra, 13 (a.a.) - Reuter: 
Londradaki Bulgar eefareti

nin bir memuru matbuata yap- 1 
bğı beyanatta., Bulgaristanda 
1000 Alman tayyaresi bulun- ; 
duğu hakkındaki haberi kab1l 
ve hayali olarak tavsif etmİ§ v•ı 
tunları ilave eylemiştir: 

- Bulgaristanın 1000 tayya- 1 
reyi alabilecek hava. meydanlan, 
mevcut olmadığı gibi mevcut 

(Sonu sayfa 5 sU • ~) 

Yunanlıların 
bir çevirme 

hareketi 
Rodos, lıılilıverin prtt.a en - • 

nen noktada malik oldutıan bir Tepe dalan mıntakaStnda 
(Soım ..,,_ 6 9i % de) yeni muvaffakayeUer 1 

. J kaz:nddı 

1 llanastır, 13 (LL) - Re\ltet" 
,, ajansının .Arnavutluk hududun
! daki hususi muhabıri bildiriyor; 

Yunanlıların Tepedelen civa-
1 nnda. bir çevirme hareketi yap- j 
1 

makta oldukları bildirilmekte
dir. KHsura mıntakasmda fiti-l 

GÜVEN 
Sigorta Sosyetesi 
Hayat - Yangın -lakliyat -ım 
SUmerbank biııaa, Galata~ 

Atatorkun Hayatında~ 
Yazılmamış Hatıralar 

Uyumayan adam 
Bir ders ve tedris yeri olan sofra
sında sabahlayan AtatUrk ekseriya : 
"lnönO çahşıyor, ben rahat ediyo-

rum,. derdi 

J' ·~ == = =L= Yazan: Cevat Abbas Gürer =_J:= 
-~ ,... -

deUi muharebeler yaparak il~ ' .. _.;_._ ____ -==-~~~!!~==~=~),J liyen Yunanlılar şehrin 3 kilo- · ,._ 
metre yakınlarına kadar gel- -------------------

~ mi§lerdir. Tepedelenden Pogra- M ı • • 
1 deçe kadar bütün cephe boyun- name e vergısın-
1 ~=:e~[oo~~un=~: 
1 :ı:~~~~:ş~i den muaf tutulanlaı bir muharebe devam etmemış.. 

tir. - - -----İtalyanlann hava. fuliyeti J J . 
gittikçe art:m•ırta~r •. ıtaıyanı~.. stanbul Defter arının genı 
Yunan gerı mevzilenne ve bıl-
hassa. Fıorlnadan Görlceye k • h J b f 
giden yol boyunca bU~!1 mü - ararı ıza euen eyana ı 
nakale hatlanna hava hucumla-

n yapmışlardır. ı.tanbul Defterdan Şevket! - Yeni muamele vervisi ka• 

»'akat Alman f aaHyetinin Bul
~na inhisar etmemi müın
~ nıiid!ir? Almanlar fimdiye 
~ reımıi temim.tlannda. 
~ aarkmak anelinde 
~lanm ka.t'I 8Ul"ettc tek
~ ediyorlardı. Fakat ber yer
...__?lduğu gibi bunda da~ 
~ durmadılar. Zaten IÖZ Bıoclo8 ftmunndaa lılr ....,... 

;:;ı!ç~e!:':.~ 1--8-U.-. y-u •• -k-B-===-a-=h==a~r--;-ı~A;--s.-ke-r -:jail .... el1er-;-in-e 
Bir Almaıı tava....utu mu! Adalan tarafından guetemU.e nunu, bil Om um smaf mileesese 
Berlin, 13 ( a.a.) - Yan bir çok vatandalaen ehemmivet- ve iml&thaneleri vergiye tibl 

~:lr:da~ ~ ~ -... yardım hakkında 
"' için mıır-at "'"'"11 

bir • bir tamim :::Ur. Balkanlan Bibwr pen- •• b k 
~:-:::::=~ musa a amız ::._t _ltalyanlar barlJi yblerine 
~ bulqtınnca pyret 
~ dOştQ ve BaDranlv& iıı

Ankara, 13 (Huswd) - Ko
calan asker olan ailelerden ~ 
chma muhtaç olanlara yardım 
yapılması hakkında Dahiliye 
Vekileti 'riliyetlere tebligat 

~e karar ftl"di. 
~Un ~ ..... oıs dddl bir teeebblıl oldu
~ deWet edecek emareler 
~euttv. Bu emanlldıı eıı 
~ de CharddlMD ile at
~ ehemmiyettir. lngiliz 
~kılinln eeaeeıs mal'blat ti
~Ortalığı bu kadar~ 

llti.eyba <WIW YALÇIN 
(8°"" 111111/a 6 alı- J •J 

Yüzlerce okuyucumuza kıy
metli hediyeler veriyoruz 

--~---.. ~~~~-
Müsabakamızın en büyük hususi
yeti, tevzi edilecek olan hediyele· 
rin her eve lazım havayici zaruriye
den müteşekkil olmasıdır. Bu suret
le "YENi SABAH,, okuyucularına 
hayat pahalılığına karşı uf ak bir 
hizmette bulunmuş olacakbr ____ , __ _ 

· =Müsabakanın esası 
~ bir kÖ§eMl.cle her gün btiyük ~ re81D.İD 

muııtanm lnsımlam aynlaut parçalanm ~ Oku-
culanmıs bwılan toplayarak bir araya ptlreoekler ve res:0 aslım tepB ecleeeAdenllr. BWla muvaffak olan okııyucu

lannm Not.er huzunmda teslll& ecllleoek ve kendllertnıe en·el
oe büytlk ...pu1an1a felblı' edilecek olam m"kifptlar ftri-

yapnıı.ştır. • .... ı-•• a.. • la Bu yardım ,._..... uıtiyat o -
rak askere alınanlara deii1. ay
ni zamanda muvazzaf ukerlik
lerini yapanlara da §amildir. 

r HARP , 
VAZiYETI 1 
Bugünkü harbin 

mes'ut neticesi tay
yare faaliyetlerine 

bağlıdır 

l YAZAN: 
Eıaelcli Gen.,..ı 

K. M. 
.--;. 

Haookrda: 
Havalarda daimi bir faa

liyet göm çarpmaktadır. 
Zengin kaynaklardruı besle
nen İngiliz hava kuvvetleri-

M~ hn1!1'P taşra oluıj&'"h *"M JlriYrif•U.- nin bu sırada aldığı vuifeler 
1'111111 bedeli po&ta De ~. IU çerçeveye girebilir: 

a) Britanyaya karşı taar-

Müsabaka yakında başlıyacaktır ~~I:"==on 
ı Sa a 5 ..-ıı. 7 48 '-----------------------------'a,._ ____ ..._ ______ ~ 

re81..nf kaynaktan bildiriliyor: )e allkadar eden qağld.aki ı. tutmuştur. Ancak istihdam et-
Almanyanın. İtalyan - Yunan yanatta buhuıuhnnlbU'; Bota" aayfa 5 rituta 5 de) 

ihtilifının halli için Atinada -------------------bir t.eşebbfis yaptığı hakkında 
Berlinde hi<; bir malfunat yok-
" tur. Bu hususta bngün bir ya
bancı ~i tarafından soru-
lan suale hariciye nezareti t.a
rafından venlen cevap budur. 

Profesörlüğe terfi 
eden doçentler 
Ankara, 13 (a.a..) - Maarif 

vekili tarafından lstanbul Oni
ftl'Sitesinin muhtelif f akWtele
rine mensup 22 doçentin prof~ 
sörlUk sali.hiyetleri tasdik ve 
kendilerine profesör Unvanı tev- , 
cih olunmuştur. Bu doçentler ı 
mevzuat hükümlerine göre~ 
çentlik imtihanını vermiş, do-1 
çentliktc başarı ile geçirilmesi ı 
icap eden himıet müddetini dol- 1 
durmuş ve profesörlUk kademe- ! 
ler;inin ilkine ge.ç.ebilmelerine ı 
müsait bir memuriyet derecesi
ni de ihraz eylemiş bulunuyorlar I 
dı. Bunların ilml mesai ve ehli
yetleri sırasiyle ~uswd fa.kü.~te 
komisyo:1ları, fakülte prof csor
ler meclisi ve üniversite heyetin
ce de tetkik olunduktan sonra 
prof esörlUk salihiyctlerinin tas
diki ve kendilerine profesör 
Unvanının tevcihi Maarif Ve
killiğince teklif olunmuştu. 

Maarif Vekili yeni profesör
leri tebrik etmiş ve memleketin 
kendilerinden daha verimli me
sai ve daha büyUk hizmetler 
beklediğini onlara tebliğ etmiş
tir. 

Profesör u.lihiyet w ünva
(Soau sayla l Bti f te) 

SABAHTAN SABAHA 

ltalyayı Fransa 
kaçarken ona böyle 
arkadan mukabele 
vurmak edecek rr.=? 

-. 

i'aristıe bir ldlalpnane. camııkimna iki .......... ...... ftı8minl 
koymll§ ve anama da Vikt.or Htigomm --setıller" ldiabmı 
yerleetirmlt de Pari& maJı•mlar• ba kütüphsmyi UpaPn··-
İtalyanın büyük bir endişesi w Somalide kaçarken btr tan.f· 

daha var_ A!rikada.ki ordulan tan da geri1erin1n Framas kuv-
Trablusta, Kenya.da, Eritrede; (&onu •)l'Cıa 4 aüttllt .W.) 



'YENi SABAH 

!'tekim başı 
H 

Abdülha 
en5, a 

Mollanın Hatıraları LERI 
banci Sultan Mahmudun lstanbul _sarayını B l d. ·n '\ ç - '1r1n1ar1 ,bırakarak yeni teşkil ettiği Asakiri Mansu· · e e ıgenı 0 p 
,rei Muhammediye ile Rami Kışlasınagitme- geni masraf t • Koska 

istimlaki · 
tamamlandı jsi-Bu münasebetle yapılan büyük alay-lstan- h ·· t • e 5 1 $ m e 5 e 1 e 5 İ 1 

bul halkının göz yaşlan ve feryadü figanı- a çesı ___ _., ___ _ 
Fatihin Eyüp Seccadesindeki keramet. 

BugUn Şehir Meclisin• 
veriliyor 

Belediye şimdilik 
- trıazgeçli 

bu işten 
-o-

İstimlakler Belediyeye • 
320 bin liraya mal oldu İstinsah eden: REŞAT EKREM KOÇU 

-1 
fiekimbqı Abdülhak Jıılallanmf 

Hıcri 1244 (MilAdl 1828) yılına 

lit bir hatıra deft«i vardrr. Bu 
defterin orijinal kıymetini bü-
1Üo genişlili ve güzellilti ne gW. 
önüne ko:ymak icin. vak'anuvia 
Ltitfi Efendi tarafından kaleme 
almaıı 0.sınanh imparatorluiu-

nun bu devre ait resmı t.adhl-ı 
nin ikinct cildinde 1?44 vekayli-
lli şöyle bir karı.parmak ld!ı.dlr: 

1hrncı liva! sa~ - kırk dört 
Rcb~uı~·clinin beşlnei paz:arte
•i ~inil Sultan .Iwlahmut Ham 
Sani Beşiktaş sahilsaı c.:,yından 

1 tanbuı sarayına nakil ,;e Um 
sruıdct en'liaı tazimat ve tckrlm:ıt 
ile Rami loşl:ısına geçirlllp orası 
mc•kibi hümııyıma"ma"br oldu. 
Tarafı padişahiden ihti7319 kül
feti sc!er buyurulmuştur. Bu se
beple Bebiln on ikinci gUnö 
vüzera ve ulema e1blsei sefenye 
.ıle Hm:reti Halit camii ş.erlfın

de menkıbe:i ce1ilei Vl''AdeU 
H ... zrett Fahrfilmürselin kıraati 

rcmıi jcra olunmuştur> 
1244 de, impanıtorb.ılun va

ziyetinı bir kaç satırla aöyle 
çızerlz: 

l\Ionı isyanı bastırılmak \!Zere 

dir. Navarinde Padişah ile Mt-1 
ıtr \"aLsinın donanmaları, anlaş

mış Rus, hqıl.Uı ve Fransa do
nanmnlannııı devleUer arım hu
kukun:ı mugayir olan bir baıkı
:ruı ugr1yırr:ık naahvedilnııştir. 

BabıUinJn protestaauna. ~ \ngO
tere amiralini alederek o:ıilr 
dilmek suret.ile; .i'r.ansa. stıı~Otu 
~evaba tercih ederek( Rusy da 
harp lllnlle ce\ ap · vena işlerdir 
:Halbuki o sırada, 11dncı 'Mah
mut, yeniçeri ocağını lijvetmı, 

bulunmaktadır. A9'kiri Mansu
rC"ı Muhammedıyc, hienlb arıu ı' 
edilen şekilde yelişt.irllenıem~ 

i$te, bu sırada I.Ottı Tar hınde 
b t bir kaç utır ...ıtmda çok 

nıu"Jik ve mObhem pla:-ı:ık nak-ı 
'edılen vak'aya ~it oluvoruz: 
Mcı.hmudu Sani, l244 yılı Re- 1 

bıul(.'I, \~linin beiti;ci pazartesi 
~Wıü 911Ta;} mı terk ederek aan
c:ığı şenf.i alıp R:ımi u;ı~ıaa 

s:idıyor ve nııkerlrun yanı btı~ııı
da, kı$1ada yerlC(i.yor. ve tam 

1 bir yıl. kışlada kalıyor. O za
m:ın ordu bekin olan Abd ılhak 
Molla da, hukllmdnrııı bu bir 
yıllılt kışla ikametinde c~:ran 
ed n htıdlselere ve Mahmadun 
günluk: hayatına aft bir h:ıtıra 
defteri tutuyor; "İc bize çolc 
kıyroeW bir Ye!Jika bırakmıı 
oluyor. 

1 
fstanbul Belediyesi masraf 

bütçesi, Vali ve Belediye Reisi 
den Sultan llahnwdu Han E- Doktor Lütfi Kırdann riyase- Belediye temizlik işleri mü-ı 400 kadar noksandır. Şimdiye 
fendunizin asa.kir Ye bendcga- tinde yaptığı bit- toplantıda da- dürlüğü, ~ çöplerinden kadar yapılan ~bbüslere rağ
nı ile İstanbul §ehri haricindeki imi encümen ta.rafından tetkik mümkün mertebe istifade etmek men çöpçli temin olunamamış -
Rami çiftliği nam mahalle ve ve knbul olunm~1;ur. tır. Hatta kadroyu tamamlamak 

. ve ayni zamanda bunlann gayri gayesiyle kadın çöpçü de alın-
sonra. Ta:rabyaya gittikleri ta- Hazırlanan yeni masraf büt- Blhlıi mahzıırbnnı önlemek fil' • -
rihtmı lstanbula döndükleri 7..a- çesinde geçen seneye nazaran ınış, fakat kadınlar da çöpç ügc 
mana gelinceye kadar, mevkibi bir hayli tadil8.t vardır. Görü _ mııksadiyle bir tanesi Kadıkö- fazla rağbet göstermemişlerdir. 
hUmayunla.rmda her gün olan len lüzum üzerine bütçenin ha,. yünde ve diğeri Rağıtbancde, ol- Temizlik işleıi müdürlüğü 
vekayii, asakiri ha.-~Lp.hane- zı fasıllanna ilH.veler, buna mu- ma.k üzere iki çöp fırını tesis c-t-

1 
çöpüç temin etmek maksadiyle 

leri tabibi olan A1><ttl'lbak kul- kabil bazı fasıllarında da ten- meyi dü§ünmekt.e idi. Bu iti- j çöpçülerin maaşlannı arttırma
ları gfuıbekiln .kaY!iet\im. kisat yapwhnŞ.ır. Yeni bütçe- barla temlıillk i§Jerl müdürlüguw.. ğa karar vermi.5 ve maaşlar 20 

15 eylill 1828 (ş ..wiiUev- de muhtelif fasıllara ayn.lan 1 liraya çıkarılmıştıı-. 
6-1 1..,41.) n,...__,._..ı +-ı..51•.,,.t ~yledlr·. yeni sene bütçesinde 286 bin 'f ü 
"~ "- 't c Uıiı:M7 K;ın ı.u.ı.ı .,.... ?>"" Çöp miiteahhidin.in bir man e 

.lşb_ u bugün" , _saat ..u:.a! otuz üç 

1 

İktısat ;.,1erın· e l08.S6l, -'Lha.t liralık munzam tahsisat istemiş-
- ~ ...,. BW Belediye temizlik işleri mil -

dakika~· ugurlu saat 0~- işlerine 1049669, veteriner mü- ti Bu Wısisatla ayni zamanda fettiDleri son gilnlcrde sahillere 
~ Gazı ~abm;rif~t. Banalı ~~dtı- ı dürlüğüne 26290, fen i§leri mü- ~~wd· e.r odiçin ~Wı .. vke Emi

1
'n- çöp hücum ettiğini görerek bu-

mız sancagı şe ı P ...,,;up el d" r· w.. 661920 · müdür- onun em em çupçu ovuş an nun sebebini araştırmışlardır. 
Ra.mi çiftliği nam mahalde yeni ~:gunsSsı.28, k~IAk _im.ar yapılacaktı. Fa.kat belediye bu Neticede çöp müteahhidinin 
yapb_ rdıkları bUyUk kışlaya mlidUrlu"ı'Hi~ 20100, -~-..ı.ı._ seneki vaziyeti nazarı itibara ,.,,.ı. 1·r ,..0 .. plen·n Hayırsızada ci-
.......... ıf b11~"·....ı~ar. . lar~ müd" "ur .. - lilğüne' - 36500~, •~ alarak temizlik '"'eri mildürlü- ~· ~ ~ ...,U&... l,.Ç" ~ varına dökmesi Jazım{l'Plirken 

Sancağı aorif alayı tir.ere bır · lik ;.,1 • n .. uı.:ı;;~;... gun··· ün is .. ,.,. .. .m;. munzam tahsisah t:tV 
~ 1 mız ,.en m--...'""6~e ~ bunların Sarayburnu aç.ıklaıı.ua 

alay tertip olundu. Cümle ule- 535780 müteferrik ve müs- vermemiştir. Bu itibarla çöp döküldüğü ve buradan da rilzgi-
ma, rical ve viU.era alaya frıti- tahd '· üd' ilrl;;r;.c;_ ").u::.ı!ll fırınları ve çöpçü kovuşlan inşa t · · 1 ah"ll .. ··kı ...,, ı eının m '"O.._. ~ nn esıny e s ı ere sunı en ,-
rak etti. F~t, ri~ divan es- evlendirme işlerine 14640, muh~ ~~~~~nden simdilik vaz ge- dikleı-i görülmüştür. Belediye 
vaplarını gıyme~p baş]anna telif masraflara 1704400 lira ay- ~....... çöp müteahhidine bu hareketin-
şal ve al kaput gıydller. Ulema rılmaktadır. Bu suretle yeni~ ~'löpçü bulunamıror den dol.ayı 2000 lira ceza ver-
da, başlarına gecelik tabir olu- lediye masraf bütçesi 4802528 Diğer taraftan temizlik işleri miş ve kendisine ihtarda bulun-
naıı yumuşak kavut ve kaput liraya baliğ ohnaktadır. mUdürlüğüDün çöpçü kadrosu muştur. 
giydiler ve kılıç kupndılar. oı- ·---- \-1.A;..- ç • -----
Mahmut Ban Efendimiz dahi • ger IA&ca.n?"' ---v~ 4 ev- • . 

İstanbul Belediyesinin bir 
müddettenbeıi meşgul olduğu 
Kask& istimliki tamamlanıxuş
br. Belediye istimlik müdürlüğü 
şimdiye kadar bu sahada 180 
dan fazla binanın istim.l.Alt mu
amelesini tama.rnlamı§ ve bu ia 
için 320 bin lira sarfetmiştir. 

İslimlak muamelesi t.amamııv 
nan bu salıadaki binaların ta
mamen yıkılmBBi için belediye 
yakında faaliyete geçecektir. 

Diğer taraftan istim.IAk saha· 
sı dahilinde bulunan ve Beyazıdı 
Veli zamanında i~ olunmuş 
bulunan hamam da belediye ta.
rafından satın alınmak istenmiş 
ise de, hama.nuıı şimdiki sahibi 
70 bin lira istemiJjtir. Bu fiyat 
belediye tarafından çok fazla 
görüldüğfuıden hamamın istim
lakindeu vnz geçilmiştir. 
Bcle<liye heyeti fenniye müdür

Hiğü şimdiye lmdar yıkılan bi
naların taş ve topraktan ibaret 
enkazının kaldırılması ~ mü
teahhide havale etmiştir. Bu 
temizlenme işi iki haf taya kadar 
bitirilecektir. 

Bu itibarla yolun geniıjletilme
si sür'atle tamamlan.aaktır. 
~ başına. şal sarıp ve kaput giy- ~aliide ~Utçeısıne de 1816349 Elli milyon hra serma· ı Mılli Korunma K•nununa 

mlşlerdi ve mücevher kılıç hı- lıra tahsısat aynlmışt.ır. yeti bir Ticaret Ofisi uymıyan şoför ÇocuOu çiğnedikten 
(fanmışJardı. Asakir haasai Mu- Masraf ~i şehir meclisi- kkUI d' I d ld k tst 
hammediye zabitanı, yalın kı- nin bugillıkil içtimamda mecliae tef e ıyor ceza an ırı ı sonra açan şo ur 
lıç olarak yanlannda yilriilor- tevdi olunacaktır. Dün Ankaradan alınan haber- Kasımpa.şada oturan Ismail yakalandı 
la_;dı . .lstanb~. h_alln o de;cce -.oc- ıoce göre 50 milyon lira ser- adında bir ~ofö_r, çift n~ara-' Çemberlitaşta oturan şoför 
aglama.kta ıdı kı t.ahanımlil ~- B k d mayıe iÜe ~l ebnekte olan lann çahşhgı bır gUn 2501 nu-ı Kfızını düu idaresindeki 1167 nu 
l~.az. Hemen Cenaba Hak. bı- u a at da büyük ticaret ofisi tegkilat pro- maralı arabasını çıkarmış, milli maralı hususi otomobil ile A· 
sa <!ütmanmma galip eyhye. jelerinin ikmal edilerek Başve- ~on.u_una kanununa göre asliye tikalipıışa camii önünden g~er-
Aınin. ı ~ k&letin tasdikine arzedildiği öğ- ıkfncı ceza mahkemesine \'Ori - ken, Ahmet Ziya Erol adında 
Kışlaya tetril obmup 1wıla- Q Uf mu ' renjlmiştir. Bu projeye göre o- Jerck clün 50 lira para <'ezaı:;ıua birine çmpmış, ağır surette ya-

nın. dört kulesinev ~ b:ıy: fis geniş salalıiyetlere sahip o- mahkum edilmiştir. ralamıştır. 
~ ~ldı. Sancağ1 eenn Raım lacak ve ithalat ihracat i§lcrin- ->O«- Yaralı Gureba hastahanesine 
çif~ıgı kışlasında saf tarafın- Bakar ayakkabı aalat· de yeni bir devre açılacaktır. latanbul mantakası tica- kaldırılmış şoför ya.kalanmı~-
dakı kuleye koyxnab kararl!Lş- Yllksek sermayesinden isti- rat mUdUrü ~Ankaray• tır. 
tımıışla~: Odasını ıaret ıle, larmda yüzde yetmi• fade ederek hariçten mühim gitti Bwıdan başka, Fatihte Davut 
cennet gıbı ~ Mah-1 kir edlyormu, miktarda. ithalat maddesi aeti- paşada oturan Ahmedin 9 yaşın 
mut Han Efendimi-. nakip Tn:- ~ dahilde bUytik stokla; vü- latanbul llıntaka Ticaret Mil· daki oğlu Hayri, ka:r.şıdan kar-
tarc1~~e Abd~ Efendı, Ayakkaba .fhtikirmılan MJÇlu cude getirecek ve ica.bında.A bu dürü Sa.it Rauf Sa.ıper dün ak· şıya geçerken ~för Cemalin i-
~yhulısllm Abdulvahap Efen- Beyoğlundald BUytılı: Beykeı+ malları piyasaya sürerek nazım ,şam Ankaraya gitmiştir. Tica· daresindcki taksinin altında lfal 
eli Hazretleri, Rikap kaymn.ka- mnğu.a.sı hak.kında tahkikat ge- bir rol oynıyacak olan ofisin ret müdüril Ankarada üç gün mış, muhtelif yerlerinden yara
mı Ahmet Hulusi Paşa Asaki · ni~letilmekWir. Fiyat milraka- ek · · d l'" kalacak Ye bu müddt-t zarfında lanarnk Cerrahpaşa hnstahane-

' . rı 1 be bUrosurıun tahkikatı esna- dahild i piyasalar ıçııı e ro u vekaletten muhtelif jc:ler h"k-ı sı"nn kaldırılmıfltır. Şoför ka-M~ı:;urei Muhammediye Seras- 1 .. mühim olacaktır. ~ .... .., li 

keri Mehmet ~usrev Paaa, Ka- &mda mueeeese ~ a~ Ofis istihsal mınta.kalarında.n kında direktifler alacaktır. ç.tı.rken ;ya~nuştır. 
zazker efendiler hmntı dua harpten eVvellti se-ı. mle de yapacağı mübaynatı istihlak ========:::=.:::=:==~~==~==::::;=::::::==== 
ve sena .ile sancağı verlf1 odayn yl\1..dwe 65 -. 70 kir ha.diliyle w- bölgelerine tevzi edecek ve gıda 80 ) • k K d 
koydular .. ~ytip ~ında ola? tı~dıg;ıru bınac~al~y~ fiyatlarda maddeleri üzerindeki ihtikar , 1 a 1 n : 
kule de Silihta:r aga hazretlerı- 1 hıç bır. ~ ~tikar y~pılma- vak'alarına meydan verilmive -
ne tahsis edllmifti. ~ha, tlıgını ıddia e~. Müra.ka. - celctir. Ofisin merkezi 1stanbul 
kı§lada büyük ka.pl tbıerindeki be bürosu bu ıd~ ~.o- da olacak ayni ~manda. lzmir. 
bir kaç oda aynlıruftı. Asker, lup 0.lm~ tahkik etmek ~ mersin ve Sam8un gibi büyük 
kışla. etn.fında olan tabya ~ek- re mUess~ı~ maliyeye vmliği şehirlerimizde şubeleri Cle bulu
lindeki metrisler gwiainde ça- k~. vergısı hesaplanm. tet- nacaktır. 
dırlara yerlef{;itildi. Süvarı 0 • kik :tt:irmeğe karar vermış !e 
ıa.n a.w.1ar maiyeti hümayun- tahkıkatı bu yolda ad.e.re etmege .... , -B-E_L_E......_D __ l_Y_E_D_·e::-__,j 

Hırsız odasına girip kendisini bağ
lamış, fakat parasını bulamamış 

e;cu b ... a.ı tır Be k üesseses1 ı;;. Kasımpaşada oturan Behice 
lannda olmakla, onlar da Efen- as"'a.mış • y er m · adında 80 ya.5111da bir kadın, 
dimi?..e mahsua da.lrenbı etra- maliyeye, harp~ ~ sa.t.ış- Otellerin bir müddet evvel evinin alt lrn· 
fıııdaki kulelere varıncaya kıı.- larıncla temin ettiği ytıa1e 65 -
dar olan odalara talrıdnı olun- 7~ kAr .~ noksan olarak sınıflandırılması tını Salim Demirel adında bi-
du. San,..2.Vı ---u kuJeainin al- gösterdigı tahakkuk. ederse hak rislne kiralanuş, fakat biraz 

....-e· 9'"'..... k da ,......,{ kaÇa.k,...h&....ı...- tah İstanbul Otelciler Cemiyeti, sonra kendisiyle geçhıerniyerck tında. olan dairecik de bmıa ve- !11 ..... &. ~ - • f1 mharnuc:tır. 
kika.t açılacaktır §ehrim.iWek,i otellcmn sıru a.ra ~ "' 

rllmiştir. Yamm1ı.da oWı oda- · taksimi için bWldan bir müddet Ancak Salim Dcm.lı-el, evde 
lara hünki.r imamlan olan e- - 5 ı bel....:ı: b' J'e ver oturdug~ müddet içı"nde, kadı-fı .:ı:1 1 t"l v .... 1 Ey- .. rif' evve ~yeye u· pro -

1 eııw er yer eş ı er. ~ auın namazına up canw ee ane m.işti. Bu projenin tetkikine ik- nın, bir gün çekmecesine 100 
Uç dıl'ı boş kaldı. Sancağı şerif gidildL Nl>betçi olan küçük tısat müdürlüğü tarafından lira sakladığını görmüş Ye bu-
hiza.sında olan kule>:i .hasr:a imam efendi, ~er esvabile but- ba.şlan.mıftır. 1 nu arkadaşı sabıkalılardan Ni-
bostancılan nazın Sa.it lduhıp 

1 

be okudu. Padişa:h namazdan . yazi Sungurele nnlatmı§tır 
Efendi otur~u. _Dlier kule tara- sc;>nı:a Hazreti. H&lidin türbesi- Mısır çarsmdakı attarlar Bunun üzerine Niyazi, bir 
fl, matbahı amıreye yakın oldu- nı zıyaret etti. M d bul t aece y?.rısı ihtiyaı ııı evine git 
ğund k 1 altı tfak · · ısır Ç&l'1lalll a unan a - c , 

"- All:ıh için söyleyin, böy
le gözleri görmez, kulaklaıı.. iY.i 
işitmez biı kadının şahadcti u
zerıne bE'ni buı aya göndcrmt'k 
do{;'l1.ı mu': Be•lim böyle bir 
f}eydcn hubcrim yok, ne kadı
nın evini bilirim, ııe de parnsı
nı ! . ., diyordu. 

H"is. bunun üzerine ihtiyar 
Behiceye: 

'' Bak bakJlım, seni bağla
yan, cvinı kar.~tıran ad'Ull bu
mu? .. , eledi. 

14 ŞUBAT um 

ilim Köşesi 
Y..u•ı 

ılı Pral. sauıı ~rı• Uidlllt 

Keşifler, ihtiralar 
Azotun rolü 

il 
Sili sahilindeki teralt'liıril 

çok eski olu~ buıılann 
bıraktıkları maddelerden 
yoksa uzv1 nesicler terakl!im~ 
üzerinde bakterilerin y·&Dt~lllll 
faaliyet neticesiyle mi ~ 
geldiği belli ~ldir • .. I 

Yüz sene kadar evvel kl'(;ff~ 
dilıltiş olan bu terakilmlar kJ1,1 
metli bir amt gübresi olup A.~ 
nıpanm i§lenm.iş toprakl§ 
nakledilmektedir. Gerçi bu~ 
kttmıer büyök iseler de bu- ·. 
bunlar da tükenecektir. Şitn 
ye kadar 50.000.000 tondan f 
lası ihra.ç edilmiştir. Modem f?# 
düstri ve medeniyet bu nuıddıl' 
ye çok bağlıdır. Çünkü Avn.ı~ 
nııı yorulmuş olan. lop~ 
bu azota şiddetli ihtiyacı vor j 
dır. 

lngitis filimlerinden CrookCS. 
Şili terakümlerinin çOk sarftP1 
dil'.ne.kte olduğunu ve blr git( 
tükeneceğini 1898 se:ne$nde b~ 
tün dünyaya il&n etmişti Hn.V'# 
dan azot istihSali uaulü bulun' 
madığı takdirde insan gıdasııııt 
ve binaenaleyh nüf usunUll az#. 
lacağı muhakkak görünüyordu ı 
Fakat Crookes, bu terak.üm.leril' 
cesametiııi aslından daha ~ 
olarak tahmin etmişti. Bu ye.O' 
lış tahmin Şili terakilmleruıe ı~ 
hisar etmiyor, geçen asrın~ 
la.nnda yeryüzündeki petıv-

miktan da yanı.u, tahmin~ 
mişti. Daha cesur ve faal oı.ııf 
yirminci asır başka petrol m~ 
baları bulduğu gibi azot m.Cf'lll' 
baları da bulmuştur. B~ 
maada Crookes ibtirlarıru ve teli 
ditlerini içtimai spekilllsyonl~ 
la siislemek suretiyle ikinci 0 .., 

hata işlemi§ oluyordu. Ona. gO' 
re beyaz irkla.r en medeni olall" 
lardır. Bunların gıdasında btJlıı 
dayın bUyük bir rol oyn~ 
yüzünden azot fıkdatundan elİ 
çok ve çabuk müteE9!1ir obtaX 
u-kııı beyaz ırk olduğunu iddilı 
etmişti. 

Onun iddiasına göre dalı -' 
buğday sadeden Çiııııwrl' 
Hintliler sür'atle çoğalıp dfuı~ 
ya hakim olacaktı. Bu teh~ 
nin gelmemesi için Crookes, ft 
min yartlım.ına. iltica ediyo~ 

Büvük bir illin olan bu -' 
ilim ~damlannın dikkat ~ 
lanw havadaki azota celbeunJi4 
ti. Havadaki az.ot tü.kemnez iJd' 
edilebilir. Beher kilometre J11.~ 
rab&.bı yerin üstündeki hav_.,. 
3.Ô00.000 tondan fazla azot ~ 
Bundan sonra ilim ndamlan DU'I 

azot membaı olan lıa.vaya __ d~ 
dül~r. Buradan azot is~ 
yollarını arqtırdılar. (Azot~ 
biti) denilen bu usule yarın tr 
mas edeceğiz. 
~ 

Depo buhranı 

Ben bu ,kıyıneUi batıral:.u-ı. 
bua"inOn drunde anlaşıla'lll.ya- 1 cak derecede çetrefil gorilnen 
yerlerini dOzeltcttk, bugun için 
lamnmen yabancı kabnış bazı 

kelimelerin de karşılıklıtruıı 

koya~ Vf' ancak pek hurda 1 
tarih ~lışmalannda lıa)'met allı
bilen bazı lllzwruıuz kay Uarı 1 

h zfederek i.cıti.ns:ıh ettim. Ta- 1 
rihi Lütftnin 1244 vekayl nden ı 
de liızumlu gördüğüm uotıan 

il!h e ettim. Abdülhak Mollanın 
Hic-rl olarak yazdıjı brihlert dAt 
:.U!~cll tarihe tahvU ettim. 

Bu la7JJ1eüi blltıra delteıinin 
.. ku,UC\llar tarafından lAzunıe
len ehemmiyet ve leu.etle oku
mıc;ıtından mılnim, 

. an, u c . mu emım 1 Cuma günleri padişah camiel tarlar Dahili v kfıletine müra miş ve kapıyı zorlayıp açtık-
Tahır Beye tahs~ edildi. Ende- çıktığında, hassa oda ağalan da caat ederek ~ın hal hnline tan sonra yukarı kata çıkarak 
r_unu ~~yun ~lmaru, asker- gelip bilha.su. seccadesini ser-1 ürağı esnasında. kendileri iı;in de uyumakta olan kadının üzeri
hk talımı görmedik1er.lndsı o- mek gibi hizmette bulunurlar- bir yer aynlmasını istemişler _ ne atılmış, başındaki namaz 
daların bir~ ~i ~ geldi-ı m19. iBu sefer, gayet ba.f'tf olmak eli. öı1.iisünii, tıpkı sinemalarda 
ler. Harem.ı hümayun ağaların- icin hassa oda ağalarını saray- Dahiliye Vekileti bu talebi be- gördiiğilinüz gibi bir tıkaç ha-
dan d~ yirmi k9:<1ar .si~~ ağa~ 1 ~ bırakmışlardı. lediyeye bildirmi~r. Vali ve linc getirerek bağırmasına 

F'akat ka~ın. uzaktan tanı
yıunadı, bunun üzerine jandar
ma suçluyu kadının yanına gö
türdü .. ihtiyar, Niyaziyi görün
ce büyUk bir korkuya kapıldı 1 • 

ve: 
"- - Aman tutun, bunu, beni 

gene baöbyaca.k .. 'fn.n.ıdım, ta
nıdım, ta kendisi! dedi.. 

Depoauzluktan liman,.. 
mıza gelen mallar v•• 

I purlardan çıkarılamıyof' 
Baf!I"R ve Tuna volile Vft.1""' 

cak ıhracatta mühim gUÇı:;: 
baş f;ÖSterdiği ve bu se 

~EkNDIK~ 

Huzur ve ralıa.yta sefer ve 
clhad yorgunluklarını t.ercih e.-

... 

lar, dort ~e müsahıp ıeph a- Seccade yayılması unutul- Belediye Reisi çarşıd1 bulunan .meydan 'ermeden ağzına :.;ok· 
ğalar geldiler. 1 muş Padip.h camie girince eanafı tcsbit ettinn4 ve bunla· muştur. Niyazi bundan sonra, 

16 Eylül 18!8 8a2a tür~en bir seccade istenildi' nn 17 dükkan olduğu görül • intivar kaoınuı hareketine ma-
Bugiln ha.va ~ . ~h· Türbedar: ''Türbede padişah~ müştür. Bunlar ıçin halde müs- ni Ôlmak i<!in de, pc.rdelerı sök-

en 1 Sabah mut Han bostancı sUv~erm- la vık bir seccade yoktur. Ancak ta kil bir yer tefriki karaı-laşt.ı- mu~ ve kalın bir urgan haline 
den iki bölük ~er ile. ~\'Utp!l;- üicrinde Fatih Sultan .Mehmet rılmıştır. getirerek Bchicenin c>llerini 

1111-----------'' I& sah~a talime gıdip gcld• merhumı.m namaz kıldığı bir kollarını bağlamış ve ba.'jına 

HNELIK 
1 AVLIK 
1 AYLIK 
1 AVLIK 

TUrklye 
1400 K,... 
760 • 
400 • 
110 • 

........ 
1700 K .... 
1411 • 

IOO • .. . 
14 fubat 1941 CUMA 

11 M11Nırrem 13IO 
1 Şubat 11M 

GUn 41 Ay ! Yıl: 941 • KMım H 

GU11 .. Ol•• lkhı• 
1.20 '1.49 uı Ezaat 

7.511 13.28 18.20 v...., 
Ak..- Y•tıll lıw•lr 
12.00 l.32 11.40 Eza11f 
18.40 20.11 8.19 Vuatr 

DiKKAT 
1 

17 Eylül 18U ÇClrflf.Wl'ba seccade vardır diyip memura HALK EV LE R/ yorganı örterek etrafını ara.cı-
Bugiin hava la~ idi. akPat teslim etmiş. Padiş&ha camide tıruınaga başlamır;tu·. 

Sultan Mahmut bır yere çı_!ana- 1 0 ı;e.ccadeyi scrmiıjler. Bu tesa- Haatabakıcıhk kursu Ancak, e\•de çekmeceye ben-
d~ .. Akşam nal!'azm.ı ancagı şe- düften herkes bir hayır umdu. zer ne varsa alt fü;t eden Ni-
l'!fıu bulun~. odada w kıldı. Hep ağlaştık. Hayır dualar et- Emi1wri Balkevindt:u: yazi, bir tUrlü paraları bula-
F·akat oda küçük . old~du~ tik. Bu cuma. na.mazında bir Evimizde 1412 1941 tarihin-' mamı. ve evin her tarafını kar· 
namazdan aorıra, cümle agaları. 1 ala.y tertip olundu: İptida ça- den itibaren bir hasta.bakıcılık ma karısık ettikten sonra ka
le kışla iç~~i camie gitti. VU§lar, aonra yedek atlar, sonra kursu açılmıştır. Pazartesi ve clını o halde bn-akarak. kilfür
Elıd~ huma~dan w çı~ kapıcı bqı ağalar al kaput ve cwna günleri saat (10) de.dıı-. ler bü\'Ura. savura çıkıp git-
hoca Ş-'-ır Efendi --ıamı ru.-'ı Devam etmek istiyen bayanla- ıni~tir 

• a.a.. •ım·-· ,....,~ ~ 3a1 ile, soora birkaç be.§ Mısır ~ · 
§eYbı ta.ym M!_ıetl. Tevhıdı atlan sonra rikabı hümayunda, nn üçer vesika fot.nğraf ı ile bü- Ertesi günü e\·de bağlı ola-
şerife başlandı. Padi§ah .te~~i-ı asakirl :mansurc ve Jıa.esa boa- rom.uzda kayıtlarını yaptırma- rak bulunun Behice, başına ge-
di şeırlf~ bulundu. .Aaterimızın ta.ncılan binbaşılan ve zabitleri lan rica olunur. lenleri polise anlatnuş ve tah-
selam~ içln, yatsıya kadar d~ yalın kllıç yürüdtller. Sultan Kongreye Dav•t kikat sonunda Niyazi Sungur-
vam ettı. Sonra gayet y&nık bu Mahmut mehabetli, al kaput ve el tn·:df ohuınıu.c:;, arkadaşı 
dua olamdu. Yatsı namazına şal ve kılıç kuşanıp tepi! etti- -ı.-~~Y .. Cemiyeti Be.şiktay ~"' Salinı Demirel de kendi.sini 
bqlandı. . ~ Hak duamızı ler. Arkalarından peyk ve solak ~·,-.,-n teş\ ik suçundan bcmıhercc bi
kabul eylıye. Anıın. ve hasekiler ~el tüfekle, pek Umumi nizauuıame hükümle- rinci ağır ceza mahkemesine 

18 • 19 IJg'lıiil 18la 1'8f'~ıbe heybetli olmQftu. Oniann arka- rine tevfikan kua şubemizin veri1rnişlerdir. 
ı;e 0Wt'&G. sındaıı Silihtar ağa, Serkitip yıllık koogreai 22 şubat 941 cu- 80 lik ihtiyar d::ı. dün n~al~-
Perşembe gtiııii m. giial. eefudi. Bq çuhadar aja, Eba· marieBi güni &a&t 15 de Beşik- kemeye .dav~cı ola.~. g~m ştı. 

di. o...~ ... ı. bir - çakmadı. M'Jr Efendi, Şerbetçi lala .,.. taeta Akaretla'de Halkevi sa.lo- Suçlu Nıyazı kend.ı.suu gostcre-

Ve bundan sonra başına ge
lenlcı i anlatmağu başladı: 
"- Bırdcnbire odaya birisi 

girdi, beni kıskıvrnk b:ığladı, 
evi k&11şt.ırmağa basladı. i 

'l'abii bir şey bulamadı: Çüıı
kü paralarım koynumda idi~!.. 

1 

bir ~ok ihracat mallarımızm ı..
ricc' ~·evkedilemediği cıbetıe _L 
birde bir depo buhranı baş !1"'.:, 
terdiğini yazmıştık. Depo ~ 
rruıı son günlerde daha ziY 
artnııştır. · ti 

Bu sözleri duyan Niyazi, bir
denbire sapsarı kesildi, elleri 
titrcmoğc başladı ve dizlerinin 
bağı kcsjlcrek sıra.ya cöktü . 

\ a.pur kaptanları alüadrı.ı , 
cirlerc mallaruı konşimentol<ı~, 

ı rını ibraz ederek malların tl IC 
liyesi için kısa bir mildd0 t bırŞ ~ 
nuşlar ve bundan doğacak - ,.. 
raı ların tacirlere raci oı-c , 
ğmı bildirmişlerdir. Banka. ete~ 
polarnıda da yer bulamıyan ~ 
tacirler gayet m.ilşkill vazite~ 

. . . 
SuC"!u hfı.lli. inka.r ediyordu. 
Diğer suçlu SaJım de haberi ı 

olmadığım söyledi ve mu- ı 
hakeme fclıillerin dinlenilmesi 
ıçın başka bir tiünc bırakıldı. 

Rirnz ı:ıonra dışn.ny-.ı çıkan
nlan, Niyazi kelepçeli elleriyle 
şakaklarını avuçl:ımış. her hal
de koskoca evi aradığı halde, 
kadırun koynuna ba.kmağ? ha
tırına getirmediğine yanıyor
du. 
İhtiyar kadın ise, bastonuna 

ve ctrafınchtkilcre dayanarak 
önünden g~erken: 
'- Aman dostlar, dikkat e

din, kurutulup ilstüme atılma
sın!,, diye mınJda.ruyordu. 

cVent l•batt• • 1hderlte11 yazılar 
•• evrak ne,re:tllal11 edffmHfn fue 
ehınmaz ve buttlarıa b.rkhnaları•· I 
an delqı lıı'c bir ...... 11~ kütllt 
ffll111-. 

.~;;;;bicll ..if• Hava. Kaftancı lala geliyıorlaıı:c1ı. nmıda aktedilecek.tir. Büiiln a- rek: 

cama gtlnft de ce.l oldL Cuma ( .'-,.._ tıcır) zanın tefrllleri rica olunur. \.~-------------------~./ 

kaldıklarından alakadarl~rıı , 
racaalla boş dw-a.n bazı ., .... -.

11
t 

rUk ruıtrepolannın kendiler• , 
muvalrkaten açılmasını il•~, 
mişlerdir. Diğer W'aftan ! ~ 
tı ga.nimet bilen bıw buSU"' ~ 
po sah.ipleri ardiye ücreti .,ıı 
fahiş bir surette ytikseltereJc ~ 
gün i~in dahi olsa taciri~ 
bir ayhk ardiye ücreti i? 
baflamışlardır. Fırsattaıı ~ 
de ile ibtilir yapan bu deP'1 ,,.... 
bipleri bakkuıda a.Wcadar ~ 
kamlara da. bazı ihbar ve ~· 
yetıer ya.pılnuttır. 
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YAZAf!_!. 

Bernard rıJewman 

Bir diğerine mini olma.ğa ı 
~yor. Her iltiei de altın h~
Zbıeaini bulmağa göz dikmlştır. 

Tamamen doğru olan bu 

ı~~ hikayeyi teyit edecek ma
~t topla.dığım sırada yüksek 

l'iitbeli bir Leh zabiti ile ko
llUfUyordum. Rakiplerin heye
eanlı a~crt:ırmalannı anlattık • 
tan sonra: 

- Merak ediyorum, dedim. t';? düellonun sonu ne olacak-

0 şu cevabi verdi : 
- Bunun bir sonu olmıyaeak· 

lır. Hiçbiri hazineyi bulamıya
caktır. 

-Niçin? 
-- Çünkü hazine arbk eski 

Yerinde değildit ! 
Ne kadaı· uğraştım ise daha 

tazıa bir gey söyletmeğe mu
..Uak olamadım. Hikayeyi bu 
~lı noktada bırakmağa 
lrl~burum. 

vw 
Lehistanda nazi entrikasının 

teınelini hilekirlık teşkil edi -
Yordu. İngiliz sefiri Sir Nevile 
llenderson'un anlattığına göre, 
llitıerın tereddüde düştüğü za
llıaıılarda müfrit müşavirleri 
clerhal bir sUril Leh "mezalimi,, 
icat ediyorlardı. 

Leh gümrük kulübelerine hü
"tunı zultlmdide bir ekallifet.iiı 
t.tbiş mtıameleı8ine maıım kal
~"bi taavir olwwyoıdu ~ 

ajaDJar da ~ müba
:4ia- edilmeğe ka1'1ijyetli hidi -
lefe:l. çıkarmaktan gfti kalmı -
l'orlanlı. 

Leh köylüleri basit ve kolay 
lllawr adamlardır. Kendilerini 
aldatmak kolaydır. 

Onlarda da matbu sözlere nıt.l· 
l:at olan itbnat meyli Yardır. Bi
llaenaleyh, bir guete gördükleri 
~. okuduklarına inanıyor
'-rdl. Fukat gazetelerin Alman 
tJanıan tarafından dağıtıldığını 
~utuyorlardı. Vekayi 1917 de 
"«P<>retto zaferini hatırlatıyor. 
O tarihte İtalyan kuvei mane
Yi)'esi hatlar arkuında tevzi e
diinıiş olan sahte gazeteler va
.. tasiyle tahrip edilmişti. 

Bu gazeteler Toıinodaki kav
&alar hakkında ''tabi!At,, veri
)Qı-Jar ve .livil halkın müthiş 
'1ıvalini tasvir edi~ Yöz
'-"9 mecnıh ve maktul imıi ve
l'illJıordu. Bunlar gerçekten mev 

l
cut inaanlaruı, cephedeki asker
ttin akrabalannın adlan idi. 
V~vadaki Alman caausu

lllln telgraf hilesi bu ilk mu
Makıyetm ı.tka bir şekli te
~i olunab;Jir. 
w~Y arşQ"8 ıııd)'08u . olduğimu 
. ".'tQI&. eden gizli tel8İll İllt&Byonu 
- bllytllt bir rot aynın....-. Bu 
~ propagandalaTl Leh köy • 
"'-ünün pek aıılayamıyacağı ka
dar hıce idi. İmkansız şeyler vi.t 
ldi.1ordu. 

llıgittere filosu Baltık denizi
Qe Cinnifti. Franslalar Zigfrit 
ı..tbm yarmışlardı. Y~rce 
lldlttetik tayyanai 1 .ehistana 
ltlnı.iati ve hep bu yolda sözler. 
.lfr ÇOt müfrit ve carip timitler 
~ oluyordu. Halbuki bun-

~~-· olduklarmm sonra 
a8l yeis ve nefret uyan-

~~Yordu. Hattl garp müttefik
. · kendilerini fena halde 

tıklan zannolunuyordu. 
4hnanıar bir Leh şehrini i~ 

"1 ectiıJce, t:ethiş devresi başlı
~u. Gestaponun vasitesi ko-

~;e ~~~ı:~~:3 ıT. 
~~ni vermit bulunu -

~ Lehl&tan Gestaponun 
~ altındadır. Ahalinin 
~li ıstırap kolayca tahay
~ olunabilir. Bütün bir şehir 
~k _ şehirlerinden gelecek 
~~ra yer hazırlanmak için 
~ saatlik bir il&n neticesinde 
~Ye ediliyor. Koridor hakkın
.. Alınan davasının çürüklüğü 
~n ancak yüzden ondan az 
..... kısmının Alınan olmasında 

l.eııuleri Buradan çıkarmak 
,. hrlerine Almeelen Wmıe 
~suretiyle Bitler dünyayı 
ta-._ emri vaki karşumıda blraka-
~· Umit ediyor. Orasını 
;.,~e yüz bir Alman vilayeti 
··""Pınak istiyor. 
a..._ ~afih, çektikleri ıstırap
~ 1:8ğmen, Lehliler tamamen 
~ bir hale gelmemişler
dıı.i_ SillhJı çeteler ormanlarda 
~Yorlar, yahut ovalardaki 
·~~ saklanmış bulunuyor
.:_~ç korkusuz ve merha
~ bir Gerilla harbi yapıyor
& !_~m milyon asker ve m
S 11.uvveti bile onlann kökUnil 

1&Dıaz. ÇUnkU bu çeteler 
~tanı hayatta tut.mağa az. 
~ ~lerdir. Faaliyetleri dur

Oöyle dursun biWda arta· 

TERCEME EDEN: 

HOseyln Cahid YALÇIN 

caktır. Alnwnya yan yatm~öa 
başladığı zaman, yani ka.t'I dar
be vurmak 'ak:ti hWıll edince, 
bu hareket en yUksek noktasına 
vbıl olacaktır. 

Lehillerin kalbla-.inde zaptedi
len kin ve intikam hırsı vardır. 
Buna kim hayret ~ebilir! Doğ
rusu, Hitler sukut ettiği zaman 
Lehistanda bulunacak Almana
janlanna acıyorum. Bunlar hiç 
merhamet.si& da uan.ıyorlar. Ken 
dileri de ıneriıamctc intizar et
memeUdiıier. 

IX 
Lehistana ait en iyi hikaye 

Rus hududunduı geliyor .... Okv
yucularun Rus kuvvetlerinin Le
histanı istila ettikleri zaman 
hüküm süren kargaşalığı hatır
larlar. Onla.nn kimlerle harp et
tikleri pek ınalQm değildi. Şark 
hudutlannda garip sahneler gö: 
riilüyordu. Leh ve Rus askerlen 
yan yana yürüyorlardı l Tatbik 
edilen wml sade, fakat ?nüessir 
idi: !.ehliler, münakale hatları 
karmakarışık olduğu icin. ayrı 
ayn vahdetler halinde toplan -
mışla.rdı. 

Ruslar, beyaz bayrak ~mış, 
zabitleri önden gönderdiler. Bun
lar ne yapacaklarını şaŞU"mış 
garnizonlara kendilerinin yanı 
sıra Alnıanfara karşı harp için 
gelniiş olduldannı söylediler ve 
höyle kaadt.rdılar! işte bu ga
rip günlerde muharebeler ve 
seferler bu ıwretle kazanıldı. 

Çekoelo~ Abnaa 
easuslaı'l 

ı 

1938 seııebi yazı esnasında, 
Çekoslovakyada pek çok seya
hat ettim. Bu memleketin gok 
geçmeden Avrupa sahnelerinin 
merkezi haline gele<>,eği pek aşi
kar buluuuyortlu. 

Bir akşam, gfu;tl manzaralı 
Elbe neluiain kıyılarında kain 
latif AUSiiig şehrinin dış mahal
lelerinde pek hoş bir evde oturu
yordum. Çekoslovak tebaası o
lan f!'V sahibi ile ze\•cee,i Alman 
idiler . 

Çünkü Aua;ig, o za.manlar 
Alman Südet ülkeı · denilen ye
rin gt>beğindedir. Maamafih, bu , 
Alman. kankoca mi?.&C, zihniyet 
ve kültür itibariyle, dağlann şi
mal tarafındaki kuzeruerinden 
pek farklı idiler. Südet Alman
lannın hiç bir zaman Bedin h&.
kimiyetini tammanuş oldukları
nı, 1918 senesine gelinciye kadar 
çok daha. yumuşak olan Viya.na . 
nüfuzuna tabi bulunduklannı 1 

hiÇ bir zaman unutamlyorla:rdı. 
F..ski Böheınyaya girdiğim sa
l;>ahı pek pl hatırlıyorum . 

Alman taftftııdald muhafız
lar ve köyliller bana. umumun! 
kullandığı aelam ile "Heil Hit- ı 
ler., demişlerdi. Çekoslovakya
da ilk rastgeldiğim adam bir Al-ı 
Jl\811W, 

Fakat beni Bitlerle degil, çok 
daha eski bir selim ile karşıla- ı 
dı: Otiw Gott dedi. 
Bulunduğum evin sahibi ile 

ı.evcesi, Alman olm&kla bera
ber, azgı.ıı nazi değildiler. Çek -
lerden çok şikiıyet ediyorlardı. 
Buna akıl erdirmek kabildir. 
1918 tarihine gelinciye kadar, 1 
Almanlar Bohem:vada haklın 
ırk idiler. Şimdi ise sadece bir 
ekalliyet teşkil edıyorlardı. Ta
biidir ki bir çok şikayetleri o
lacaktı. Bütün gece, ev sahibi 
çok mutedil nazariy'"ler serdet
ti. Almanya ile bırleşmek iste
miyordu. Çckoslov~anın Al
manca konuşdll havalisi için 
muhtariyete lüzum gösteriyor-ı 
du. 

Yemekten sonra, konW?tuğu
muz sırada, ateşli ı.e\·cesi bir 
çikolata tabağı dolaştırdı. Bir 
tane aldım ve derhal yedim .. 1 
Parlak ki.ğıda sa.nlmıştı. İhti
mallci ev sahibinin sözlerine pek 
alikadar olmamamın neticesi, I 
bu parlak k&.ğıdı bir tarafa at
mıyarak parmakla.runın arasın
da onunla oynamıştım. Hepimiz
de böyle adetler vardır. Bir tele
fon beklerken bazı insrınlann re
sim çizdiklerini görmez miyiz? 

Bir adam tanı.""lll1 ki bir sicim 
parçasına mukr.. emet edemez. 
Onu alıp parmaklar ma dolamak 
ister. Ben de kendimi çok kere 
bir çikolatanın üstündeki yahut 
bir sigara paketind~ki parlak 
kağıt ile oynarken bulmuşum
dur. 

Onu parma.,üuna sarar, çıka
nr, tekrar sararım. Masanın ü
zerine ya.yarak bastnr ve dil
zelti..rim. {ıvnmlannı açmak için 1 

avucumu bir ütU gibi kulla.nınm. 
Bütün bunları adeta farkına 
varmadan, şuursuz bir surette 
yaparmı. 

(Al'llMI Wl') 

Müteaddit müracaatlardan an· - nild. Refet O. O.' d :la o iala
lıyonız ki talim için davet edilen Bir ders ve tedris yeri olan sofrasında sabahlayan AtatOr.k =-. --.:_:--:, ;..-:;; 
va.tanda.,1ar ':8tan m~dataasına ekseriya : "lnönU çahoıyor ben rahat ecHvor.um derdi 
matuf yurt hizmeUenru r.-fl'bk- ' ı '' ağır cea mal*aı • ' 11qlan-
ta • leri ı..... d 1ük" ,...~,,. b" ue--•...ı .. karileri ~--------~~-------------~ • ~-- -- ..__.,. -·· 1 ....... _ •• _. n sonra 1§ llGo!ö'ına <>ne, - ~n ır ;fW&~ - .-..-..~~~ eline aldı. Geniş ve enguı Ul.Ula"" _, _,_ - • • --.u\UIS 

!eri zaman bunlıırdan husu.si mir.e Atattirkttn dil çahpuına Yazan: iuH cooturaıı bu h&dJR>in tah- .,.. .... tk • o n enin 
müesseselerde çalışanla.ı· yüzde dair küçük bir misal göstermif- lWni yaptı. Böyle bir nkanJD uli)'e - -s'b ' r tıeıv6 
d tim. Bu yamnJa da; bu enerji Cevat Abbas Gürer mevcut ~·.ıı:.ı-.. kabul ede- -.an--ı ~ d-a, __ ---..Lu..t.. 

oksan yerlerinin başkaları ta- ... '"6_ - ..- -... - ....... 
raf: d alın kaynağı büyük adamın devamlı rek .saatlerce sttreıı muhakeme- vet miWdrium •• ........_ 

ın an D'.JŞ olduğunu gör- - velud ça1ı........... dolavu:rilye li--ıMı.ı...;- L.:; ........ Ao.&..I'- ___ a:-..1-- BOnra da .. .-.a~ 1....11mna.. .7 •--

mekte ve c;ok kere de eli boş ~ uyku uyud~ bir b;~- ıvwu.--. aa a. ... wnı.un J-~ ~e ancak bu ~.;ıç;;;: rilmeBi9e lwv va ' ' -
d.. k b · ti-,,ı- kal-- 1• salle tesbite cah!lftMÖ'lm. ~-~~ ~.poOlliaiftncio'~ hat -.:.ıı-bi"lm?aH 

onme nıec unye uue ul6A- Evveli ka,ded-;ki; Ata- ~; ikametglbJarmd&;; A.kUn"'!P&buytik dimağının Halkevlerlnlft,. "9ttm0 
™:~adD._ ask"''"'lik v--'~,_1._ türkün uyanık geçirdiği zaman- -'-·•a-;-Aa. -m••ı-:...:ıı.... meegul olmadığı hiç bir :meaele HalknlerilÜll yıW P nfl 23 

.., ~ il™~ la; uykuda geçildiği müddet; ~~ .....--=p_..., _ .. _ yoktur. o, daima dünya 8iyasl tubatt& 1·r~-· mbar-
ni yaptıktan sonra ışine dönen uk edilem"•-a. 1.-.:.ıı-- 6""'• ~ ı...a.:.ıı:.ı...:-• .. _'-' ...ı- -ıı. m ayese~ı~ _- mı•nda d& w. nPnO'PILm• tabi ~UJI ı.&IUP ..,,_,,. ve a-e- la Balk Partisi a..l Sekre .. 
bir vatan çocuğuna: tarklldır. :Waa.ltMf bu~~ dltildL .. , or& r--a·- ceklerde zuhuru zaruri~'"""' 

- Ne yapalım, yerinizi dal- 11111da Atal:Urldliiil:Jir~ pın• ~ ,_. oWuğu gibi, va.kayii vücudünden c;:k·;;:ei terliji )'!~ 5 tbetüe. 
dumınk mecburiyetinde idik. 1"IDe ~yacak kad.r ıiieılii0 11ia11anJı dDl8k illeıinde ele yakınlanna. ifade ederdi. Buka- y&p11acall: mıeruimialıirpogra-
B olan mesaisini tasnif ederek --· Üİli ..:ıı-11W1.:ıı1 , Cari ..1-. bDden olarak Fransanın şefsiz- mmı haaiama.kt:adr, 
oş yerimiz yok ki. sir.e de İl V&- ta~ !~ ta.f~ bugün giriee- Jeı-f!.~ ~~'-'--~ likten dolayı mühim bir hid.ise 

relim .. yolunda bir cevapla mu- ~gım. C':iDkil: ~e, ~ı re; ~e ~~ti:J; brpsuıda bir gün çökeceğini 
kabelenin ne kadar elem verici ha doğn.uı~ Türk ~enu. ~- kendisine anobJDm•aım isterdi. söyl~ 
bir haleti nıhiyeyi meydana hakkın hizmet ~ek ıçın Uykunun dostu değildi. Zaman Mektep 'dersııan.eıerinde oldu
·mrduğunu tetkik edecek değiliz. dol":':D ~ eser halmde ~ zaman geçirdiği kısa hastahkla· ğu gibi kara yazı tahtasl daiına 
Bunu yaparsak meselenin yalnız A~turkün durmıyan, dinlen- n müstesna; aahahın gihıefini karşısında duran feyizli sofrası; 
his::ıe talli'.ık eden cephesini ay- mıy!~ yıpratıcı ça.ı"!U'a tarzının görmeden yatağuıa girmez ve bul geceler uzun sürerdi. Her 

1 MOTEFERl!llK f 
Müzelerde wıhat 

tafsili bu yazıya sıgamaz. uyumantı gece değişen davetillerin bir 
dııılatlllJli oluruz. Kaldı ki yurt Ben ~lnız ~tatilrkün i~nde Ekseriy.etle uykuda h~~;JW kısmı mutatlan haricinde ma-
bekçiliği vazifesini yapmıya koş.- bulundugu vezıyet ve bidisatı . geç" .... 6 : kaldıldan bu · et ı..-

o.a ..... if etmed""n, .. ,,. .. _,sn•tı ı·za- u.mana acırdı. Bır defa bana, ruzsmda yonılurlardı.vazıy ...,..5"'. 

1staabul il ..... Ci· 
Dili k5tHa tartlll llŞ "ni na.
zan itllma alant ~ bQ.. 
lmwı ~ ................ 
nakletmele bnr .. y;.. ~ 
nllerden a.. ...... efy&I 
Topkapa 9&l'&JI .,. ~ t.ıim 
Mür.eleriJle Anlram P ıgrat. 
ya miluılr e nakobm 'hr. 

muş işçisinin yerine diğer bir \.GOLI •c • ~ wu 11& 

hına girmeden; umumi mesai- - Beter' hayab pek kıs&. ~ 
işçi alınış olan bir müess::!SC sa- si i erisinden pek azına temas culduk ve mektep hayab bir Arkadaşlann tahammWleri -
hibinin: ederek; çalışması uğrunda ne kı"!runı alıyor. Geriy~ ~anı- ııiıı tükendiğini gözlerinden an-

G.d .• · ·k m ıse uyku yanya ındiriyor hyan Atatürk;.. tuzlu leblebi- Diğer taraftan 'ft4*+ mn.-ı 
yı Mii=tt'=b de tarlııl tekilde' 
tamirine bltJınm1111& 

- ı enm yenne ı ame etti- için ve ne derece kendini feda - . . · sinden veya şam fıstığından bir 
ğimiz işçi de i>ir ::üie babas1dır, ettiğini hulasa edeceğim. Uykusuzlu.gu ·~derecek ve vtt- kaç tane verir uykusunu gide-

1 o da ~oluk, "Ocuk :-.alıibidir. öte- * cude verdiği ıstirahat piasını rlrdi. Daha lA.übalil-...ı-: ..n,.,.._ 
- ~ verecek komprimeter bir gUn ÇLuu ;,........- :=:?:===========' 

kine ıiş verebilmek : çin berikini 
~inden mahrum ebncğc gönlü
müz raıı olur mu? yolunda pek 
te haksız görüııroiyecek bir su
alle mukabele etnı~i de mWn
J·ündtlr. 

Şu halel~ ne yapm:ı.lı? 
Yapı~ıwak 11ey fik!ı· ve kanaar 

timizce basitt"r: Amirini me
saisinden nıemııun bırakmış ve 
mahz.a. yurt müdafaası i'iıı as
l:cre alınmış bir vatandaş o asil 
vazıfeyi b;ürip sivil hayata av

Atatürkil yakından tanıyan
lar pek iyi bilirler ki; madde
ten ve minen uyanık olan bu 
diht; yirmi dört saatlik haya
t.mJ hiç bir zaman bir programa 
sığdıramamıştı. Zntcn onun ma
nıs kaldığı hldiseler; .. zamana 
ti.tik edilemiyecek kadar ani ka
rar ve icra.atı istilzam ettiklerin
den bir programh bayat silrme
sine müsaade etmemiJlerdi. 

Maamafih zaman ve mekin 
müsait olduğu ve memleket ve 
millet işleri yoluna girdiği de
virde de: O, yine çerçevell bir 
hayata giremedi. Cesaretle söy-

icat edilecektir. Bu yakındır, ni- rini yıkamıya aevkeden:li. Fakat 1 ....-__ 1- lıir t 
tekim taı....ı...' kim t o gecenin ilbımının ortaya koy- o ursa - ,. o• op 

.._._, ya;.. uyu - d - • veya &tılMl bir bıo 411 lmmhuı 
mak ~pek güzel illçlar yap- ugu mevzuunu neticeye bağla- onu derllal ayakl•ha• 
mışlardır. madaıızdi yemek gelmesini emret- K&nlAla nöbet9 ......._)' BU• 

Gülerek ilive buyurdıtlar: me · baylan atlllar m•...,. w mu-

riz-:- ~ularınu daha iaş=şldeeterubir·~- ili Y~ ~~=~ ~~ ~::::!~ =-~.'t 
kftmet ricalinin diledikJeri za- -~ gfln komprime haline girebilir. f bulurlardı. 

ayhk enalmıı erat çantalannda man 80 radan aynlmalannı da· Atatürk Kafkaa ar> sinde 
tapyabilirler. Yahuz cephane ha evvelce emreder ve böyle bir Buğlaıı Gldiği malw , hriııe 
nakliyatı iti kalır. O da motör- hareketi pek yerinde bulurdu. yetişmek azmiyle otm 8lb aaat 
lil vasıtalarla ikmal olUDJU' böy- Ve ekseriya; hayvandan. inınedell Clllııd yirtı
le bir ordu neler ya.pmu?.. - lnönt1 ~ıyor ben rahat YÜf yapmıo w a11C tam ile 

Dahna diaf'ft ayaıuk tut.aıı· ediyorum derdi: gayet kritik bir ftizfı»* girmiş 
ya çallfbğı bap ve enerjisi de Alkolün tesiri altında kalan- olan mallarebe c:şb - - emir 

det edince nim resmi te§ekkWle- ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11.!!!!!!!!!!!!' __ ll! 

rin ve resmi hükflmet daireleri- bir vatan c;:ocuğu da mazeretsiz 
nin mümasil vak'alarda takip gaybubet etmig bir arkadqma. 
ettiği hatb hareketin kendi hak- tatbik edilen bir muameleye ma· 
hnda da t&kip edildiğini gör- ruz kaJmamalıdır. 

onu uyutmazdı. lara fazla rahatsız olmamalan ve kumandımn aha lh 
Bir gön dolan buıyomınun için hemen izin verirdi. Eaaıaen DHll"nm, ordum- 1111 cep 

benuvanna gireceği sırada ellie sarhotluktaıı biç hotlarımudı. heabldeld tehlikeli. ....ıi ta-
kapattığı mu8luktan kopan tek Muharebe sahalannda bulun- amızlanm durdul'Ullk w dllş
~ ~~~n ~durgun .r!: dup ve hilh11sa bir muharebe- manın kuvayı ~ ti7.eri· 
•1& ...___ tee1ıi ev&- nin devamı sıralannda geceleri ne çektolkti. 
mili, bu ufak daml•nm yaptığı kattyen uyumu.dı. Nisbeten sil- Silvandan huW4' ·le diiş
hldJseyi takip etmiş. Gıttikçe kftnetli geçen aiper muharebele- m.anm. pyet mUhlik ..ıı&.rebo 
halkalaşan, ve kenarlara kadar ri esnasın.da bile o gayet tetik faaliyeti Atatürldl - gün ~e 
büyüyerek dayanan dalgacık- yatmak lr&ydiyle seyyar karyo- gece urutmann9*' lir aralık 
lardan mllteh8111118 olarak; .. içti- luına usanır, denebilir ki; bir[ d6rt bll saatlik bir amanın 
mal ~ .bayatmda, mlBet- z&il açiJc, bir göstl kapalı uyur- silkODetle ~ takdir 
ler ve de&tJer hayatmda De du. ÇUDkQ; mahdut, ldlçllk bir etmi§ti. .lcfz de bu ıa.. saman
kadar zayıf olursa olsun bir fi- sahada orta şiddette bir piyade da uynwıl!l!U ıeruta ~ et-

melidir. lş kanununun bu husutald 
Muhakkak ki, bir işçinin ~ müeyyideleri klfi sarahati ihti

yeya bu aebepJe bof kalını§ yeri- va etmiyorsa halin icaplanm 
ni bir mileeaese bot blrakamaz. g& önünde bulundurarak lbuD 
Lakin askerlik vazifesini; vazife gelen maddelerin illftBi 1tmmchr 
lerin en necip ve asilini başar- kanaatindeyiz. 
dlktan sonra işinin baJjına. dönen A. C. SAIUÇOC}LU kir damlasınııı yapacağı tesiri ateli veya. cephenin neresinde •8eala •:Yfa .fi lıiii 2 de) 

İngiliz 8.0'.lira.linin aldığı ted
birler bu ilııin önüne geçmiş, 
Almanları ınuvaffakiyetsizti
ğe uğra.tm~r. 

Fakat buna dair tahkik he
yetinin tıöyle bir vesikasını 
buldum~ 
"İmbat memnuniyet bahş 

ise de netice memnuniyetbah§ 
değildir.,, 

Bunun iberine İngiliz ami
ralliği 30 ağustos 1914 tarihin 
de Akdeniz İngiliz başkuman
danı hakkında bir tebliğ neş
rederek demiştir ki: 

"Sir Berkley Milnaıin f'rli
ben ve Bresli.y gemilerine 
k~ yapbğı harekat amiral· 
lik meclisince inceden inc:eye 
tetkik edilmiştir. Netice olarak 
meclis, kendisinin aldığı ted
birleri her hususta tasdik e
der.,, 
Göbenin kaçması ve 

bir kaç •O•r 
Göbeııin kaçması hikayesin

de bilahare bu hadiseyi daha 
büyük mikyasta, ölçüde bir 
Çanakkale teftebbüsilııUn izle -
rini, uğursuzluklannı görür gi
bi olmuştuk ve bu meselede 
müthiş "eğer,, ler toplanmıştı: 
Eğer 27 temmuzdaki ilk fit:

rim tatbik olunarak Nev Ze -
land zırhlısı Akdenize gönde -
rilmiş olsaydı, eğer Göbeıı ü
zerine öğleden sonra saat dört 
te ateş açabilseydik, yahut ev
velden İtalyanın bitaraflığın -
dan daha az kuşkulanmış ol
saydık, eğer başkumandan 
Milne tndomitable zırhllBllll 
kömür almak için ti Bizerteye 
gönderecek yerde Maltaya yol
lasaydı, eğer amiralin Göbenin 
bulunduğu yeri ağustosun 5 
inci gecesi haber alır almaz 
doğru"'8an doğruya Akdeniz baş 
kumandanına talimat gönder -
miş olsaydı, eğer kontr amiral 
Troubridge 7 ağustos gecesi 
hücum etmek fikrinden vaz 
geçmeseydi, eğer Dublin knı
vuörü iki destroyeri ile birlik 
te 6 ve 7 ağustoe geceleri G6-
beniıı üzerine hücum etaeıdl 
Göben hiklyesi bitmit olacü-

.. • 
DUN YA HARBi 
l ( Y E N 1 S A B A H ) iN BOYOK SiYASi TEFRIKASI 1 
tı. 

Gôben b.ikiyeai bitmiş ol -
saydı, her halde bôyle bir n&

tice ile onun -.,berinde g6 • 
tt1receği macera da vuku bula 
rnıyacaktı. 

24 aaafflk bir teehhür 

Y ·aza . görilntlyordu. Bununla beraber r--- n~ iyi düşWıWmüş bir stratejinin 
• ilham ettiği bu iki kara ve de-
! v ço·. rçı· ı niz hareketi bizim emniyeti -

mizi de, müttefiklerimisha se· 
limetini de tembı etti. 

26 BUyllk filo denizlerin kon -
_ . trolUnü nereden icap ettiyse 

8 ağustos günü saat birde bılmetı bır halde Yunan ada· orada yaptı. Ordumuzda za
Akdenız baş k.umandanırms larmda dol311yor ve Tllrk- manında Fransız cephesindeki 
Milne Maltadaki üç saffı harp ler ~~n. Çanakkaleye hayati noktalan işgal etti. 
kruvazörü ile birleştikt«t, on· kabul ~esını temine çalı • Eğer İngilterenin bUtttn if
tar~ kömilr aldırdıktan dOllr& ş;ayordu. Böylece 36 saat ~olaş- leli bu kadar hesaplı tutulmuı 
Göbeni takip etmek üzere orta tı. Ve telsiz ~~mı bır çok olsaydı bugün daha rahat bir 
bir süratle ıtarka dosh-u ilerle- hususlarda l}ifresız, mahrem dünyada yaşardık 

.. at tı k" A ol~dan ~ullanmak mecburi- Bmm lıarbe glımemiz hak -
meğe b~amış 1 vusturya- yetinde bıle ~aldı. kmdaki ihtiliflar yalnız kabi-
~ ~~1 ~~~~~~= : Ancak ağustosun ~un~ nede kendisini belli etmekle 
ması emrini veren şif reli tel - akp.mı Çana.kkaleye gınnege kalmıyan daha kuvvetli bir 
graf dikk tsizlikle k" i muvaffak oldu. .. cereyan ile şiddetlendi. Bazı -
rafı~dan :.duğu belli ::a:-: . Bu .suretle ~elik~ de Tür .. - lan yalnız deniz hareklb ile 
sızın açılmıştı. Vakıa bu bil - k~ye ile ~. üzenne ~k o- harbe iştirak etmemizi is
yük bata bir kaç saat sonra nikıe gec;ı lemıyecek bir hal<le tiyorlardı. Bütün muharebe 
tamir olunmuştu. Fakat Sir ~kmUş bulunuyordu. esnasında fll.Sll&sız bir surette 
Milneye giden ilk mesaj öğle- Harbı·n başlangıcı ~ışa.lı, inkan kabil olm~yacak 
den sonra saat ikide, amiral bır çek yararlıklar gösteren 

·1 ·1 Sicilya ·1 y · J • • nüfuz sahibi kir.1Seler, o zaman 
f:1ı:~da iken

1 
~arıun;~~~ ngılız Ordusunun ıar bir tek gemimizin bile 

k d. · tı Ha hak A • ·ı· • Fransaya asker çıkarmaaına en ısıne varmış . rp - vrupaya geçırı ışı razı degı··1 idileı·. 
kında verilen umumi talimatta 1 
pyet Awsturya ile bir harp ngillz Adalarını bir is- Şayet her şey evvelden ha -
vuku bulacak olursa filonun tHlya kartı müdafaa zırlanıaamış, bütün planlar 
derhal Malta clvarınds. tahaş,q{lt ~ tamamlanmamış, bundan nıaa-
edeceği zikredilmiş olduğun- mea~as~. •. mUthlt da um~._bir plin -~~m olu-
dan amiral de bu talimata is- bır tnlızar narak butün askerı fıkırler o-
tinaden gemilerinin dümenini lngiJterenin, dünyanın en bil nun etrafında toplanmamış ole 
kırmış, Göbeni takinten vaz yük askeri devletine kanıı har ~ydJ. harbin baş~nda -~~·~ 
geçmişti. Tekrar takip devam be girmesi strateji bakımında.R b~r ~y Z.U~~ etmıyecegını kını 
etmesi için emir aldığı mman şaşaalı bir şeydi. Büyük fi- söylıyebilırdi? 
aradan yirmi dört saat geç - lolan, adasının bir ucunda BOyU k Harp Mecllal 
miş bulunuyordu. sisler içinde bekliyordu; öbUr toplanllsı 

Tu ki k ld tarafta kilçük ordusu memle -
r ye ve tar • a ket haricine koşuyordu. Bu iki 

fallketln batlangıcı vaziyet bakımından İngiltere 
bütün müdafaa vM1t.slanndan 
mahrum kalmıf, sahillerini 
IDiidafaasız bU'alanıl, cfüp>a • 
DDl hüwmuna anetmif gibi 

Fakat o 8lrada Göbenin ten 
disl de duraklıyordu. Alman 
amirali Such:xı D8 yapacatmı 

5 Ağustosta öğleden soıµ-a 
başvekil f evkalide bir harp 
meclisini davet etti. Buna ben

Y.81' bir toplantı hahrlamıyo
urm. Bu mecliste bi?Jm har
be girmemizle a.llkadar nazır-

lar, deni& ,.. kara klnwtlıeri 
bq ktımıqnlan, barplr> ~ 
ll88ebeti olan erkin ve imera, 
Lord Kicım.- de vardı . 

Toplantıda §U meselellr lw
nuşuldu: 

Bat)am11 olan lıarlll umt 
sevk ve idue edeceğls! Bar -
biye nezareti mensu.plan ıae is
tediklerini bimiyorlar Ye bep 
ayni fikirde bulun1IJ'Ol'krdı. 
Bunlara g6re Bıttanya aniusu 
bütün heJ8ti ile birlikte doğru 
Franaaya ~- Böy 
ıe bir plAa vardı ve .. plan 
mucibince d6rt veya aJlı fıl'ka
lık bir pl)Wle ordum_ aivari
lerile birlikte Fransas eeplwıi
nin sol ta.rafında, seıfedlediği 
takip eden 12 veya 16 pa zar
fında hamr bulunac.at • ada
lar yeni teekil edibnif 1f JVli 
fırka taratuıdan mOMfn olu
nacaktı. Ba plln ballİt 'ft prP
tfk idi. 

Mükemmel bir surette bitip 
olunmuş, en ince t.eleciatnıa. 
kadar ihthnamla tetJE8[ edil . 
mişti. Ap.ğı yukan gıililllü 
sisteminin en kuvvetli tlmnı 
teşkil ediyordu. Sefedlelllk 
planlan, demiryollan .,.aıe
ri, şimendifer tarifeleri. Biler, 
depolar ve iqe ter"lb bir 
çok ciltler vücude ptilwkU
ldl. Bunlar mütecanis, llliikem
.-ıel bir tatbik sa.hasa tmıin 
ediyordu. 

tlin başına da bütiia .ha -
yatını ask~rliğe var.tmiş 
bir baş kwna.ndan g~tf. 
İş, artık karann işanlime V" 

bir işaret vermefe 1retııı ;h 
6Fırkan1n n.tdl 

O sırada seferberlik llır hu
susta ikmal edümişti. Bitün 
gemilerimiz harp meöilerinde 
idiler. iki muntuam liltıaııın 
istilA tehlikesine lraqıı J.cü
terede kalmaaı hu a lı im
paratorluk müdafaa " Mm 
münakaşala.nnda ,.... etti. 
Fakat bls berinde dm' ifa . 
muz bu tedbirden va aw;liği
mizi amirallik nam1111ı llilrfuo • 
dik ve ben dört fırbJI değil, 
bütün altı fırkayı derW Jl'n.o 
saya &e9k~ • -
ber Wl'dim. ( Aılılll .,. ) 



Müd=-i" efendi, sordu: 
- N. o, usta! Ucuz kurtar• 

ılı değil mi? 
- Hoca. efendi, bırak ucuzu, 

az k.ılsiil bir anda Çakır ınağ
Kın olmu tu. 

- mvet Çakıra bir ııeylec ol
du ~-a arJayamaJ:ım. 

- • ~ r Mollıı.ıım nııuıewası. 
yerini bul.muş OIS'lydı yüzdA 
'rüz m:ığlö p oHırd1.!. 

- o oldu ki. ne y:ıptl ki? 
hoca. efendi, bu ııizjn 

ıı. lla, çok ye.man bir pehllvan.. 
IT:ıUalı, o u bunlar kabil değfl, I 
yenemez.. I 

- • e oldu usta! Sllyle Anıllı, 
cı,.l:ın<ı!. 

Oeyinc(', Cazgır ollanm 
~ ptığı oyunu t:ı.rif etti. Molla· 
nm yaptığı oyun gayet: basitti,! 

hş yo ve 
ihtar 

canını 

5 
ŞOye: 

Boyundnruki:ıı. iltm ı-

dan ltaçacağmn. daha ziyad so
kıılııı;ı l.ıoyundunığ;ı. girmi ti. 
AyııJtl; Jııu;nun.n ayakları 

yanına getirir getinnez: Lirı:!tn
bire boyundurukt.al<i vii• udu -
nu yukarı doğru dikerken has. 
nııııa. dıştnn ktırı:etl bir cengel 
vıınııu.5U1. 

Hasını. Çeng .. li yeyince · p.. 
hesiz birdenbire geriye dilşmck 
ilı;ı:ıı:e hızl:ı.nııuştır. Hl•UııurJ,cıı 

da boyunduı·tıkw.ki haamıııı bo·, 
tmı;;tır. ı:: t.ııınııiy ha·' 

sım onwıla hera\l.)r. fu ek üs
tiliı3 yükle ece1.tir. İl!tc, Molla· 
r......., mruıevr~ı.. 

çocuklar italı\'cye, oliı b • 
ra, olmazta dansinge giUiyoı-. 
larr V demek ki i ':a:mbil, tav
la, tango ' _fokstrot l>.liy<> at'. 
Yalnıll' arada bi uğmdıklıırı. 
ı:ıeı:ı· hiç gilmedlkl ri hin yer 
var: Mektep,· bHmedilılcri dı
bir JleY vıır · Ders. 

••• 

Hoca merhum 
bir gün eşeğini 
almı~, köye dö· 
ncrkcn karı;'.151· 
na çıkan kih..,.. 
han bcğler, buj 
eşcğj gı.ılınak i 1 Zelzele ve s ylap 

18ıl!'"!~tııl<l'-"'l temiş,l~r! içlerin. VW<ıa tabiatin 
--~;..;.;;=- d<'n bın. ~<ı<;a:jtaıııibatı eksik 

nın cllrdekı ıpı 1 olmaz. Fakat Ftı 
yavflli\.'7 l:eı:ip . kendi bo;,ınuna 

1
. iki hartı sen,ai 

geçınnış. Ötekı de c.0eğJ alıp içinde bizim bıı,. 
~w;mu~. Hoca, iı;_i çeke <;ekej şunıza gelen rc

evıne :(.a~ltı.,<urken bır ~ı:a arklı- lak.etlerin ve t.-.Jı 
ıım.'!!_donup. b~ıı ki peeınd_e ribatının, Avnı
'Ct;ın yerme. bır adam geh· pa.da,ki harp fo. 

yor. Ha ;re~ vı: lı_,id~etlc; lakctinc benzer 
- k=. diye eormıııı. taraflal'ı pek Ç<>k ..\.\TUpa 

Hll'sız ~yıı~u ~~: . bombalar, gülleler· evler yıkı-
.-;-- B .: ?~ış., EV\ ~iden bı- yorsa bizde de z lzulo ~ O\' mi 

!l'ının UiagJ ıdim. Efen~e kar· yıktı? o yilWPn iıııııı.ıılıır ölü
!;ı ~eJdım. O da ~dı. ın.•allah yorsa bi~.ıle de az adam mı 
eı;e.< olurı;!'11: dcdı. Eşek ol· öldü? 
mustum. Befil: pazardan l!C:Jl S& Derken Almanlaun bilaı r 
u.n. aldın. Seni°: yan~ hizmet devletleri 'V<ı Fransayı isWfil.m. 
e,tiID. ~a bı~ ev:vel, anla· lngilizleriıı Trabluı;ta ltalyan-
ııı.ıo.n. ~ım bıtm olecak, !ara bazkını bir sele benzer. 
ki bmlcnbıre ~e adam ol- t,,te bu sena bizim toprakla-
dum. . rımızın uğradığı sel lireti 

. ~o.ca ını salla.ıın ' elıncle- I<'akat tabiat insanlardan da-
kı ıpı bırnı_muıı. . •--a ha zaliın değildir. Biz tabiatt.en 

. - H:ıydi de.t:ol, d •~ !"'l'I n bu felaketlere mzıyız. 
bır d:ılı:ı.. endine k gelme. • • • 

H"rif sevinerek savıışm . 
Bir iki gün sonra hOCR., bir e§Ck Dumansız bacalar 
dalıa alm k üz.ere puara cıık· 

're:Nf-SABAll 

Ruhun Qıdası 

ar en 
arRa an vurmak Şarkı arımızın güfte • • nn aır 

(Baş taralı 1 inci 11Byfsda) 
Bıı; roııJJC\Tayı. f ·vkahide iyi 

bir surctt.1 anlıı~'3.ll Cazgır mcd
deıTisc ü.'..itmı.stı. KUçük Moll~-
larda dinliyordu. vdleri. t.ıımfından vurulmasın -

Tesadüf bu ya.. Geçı,m gün iki --- ..,.......,n ·• 
arkadaş arasında, musiki hak· ,. • u-• ---, ... 

dan korkuyor. 
O sırada. küçiik mollaln.rdaıı 1 Sekiz ay evvel İtalya, Fraruia-

><iiçük od.aya giiı-cı;e.n bir molla ya kan;ı böyle hareket etınE'<ll 
söz<' aW=.l;; mi ya! Ftruuıız ordulan birer 

- Ustıt; Allah 14 uu.ı. b O• ik.iııer dağılırken ve Fransa 1ıa.ş. 

~~!~ı:~uşmayalrulak mı. Recai SANAY 
İkisini de trouınıyordum. Ko· nu,.malardan kendileri h•klrm- ._ ___________ ıı 

da edindiğim nıııltlmat: biri ut 1 Uyaııduıl :rtr sesine 
y.unıı kimro" ~·;..ıran ! tan başa işgale uğramış ikeıı 1. 

_ Noden nı~Jum? lalya Fraruıız kuvetlerinin ge-
eaLuınış ... Kırı.. Jie!ılilı. var .. Obii- Yar lıel1Jlctir ben :ı.vcı 

·~ . risini tehdit etmek üzere harbe 
- Mull hana; ıdınan \'ertr• .,.;_:.,.; Vakıa b harbe · · 

rü, güzel ııarla okurmu!,I. Vo a- Dil'Jl"fiit1'm eu.sesino 

k ıı· . t . ti \. ..~.........,-· u. gınş, t.eııli bir musiki ıııl!ral<lısı, yaşı Ellerde Jiıle ben.den: 
kırk mılıı:nı:ıdiı. • Hale lıUı:ın! Bu ı,>iiftvrı111 ::;a· en ·•. oyu.ııu gos crınııı . <'. 0 bitkın, perişan, her cihetçe e-

kimscye söykmeuıcmi tuıbih et•f zilmiş Fnıns:ı.ya.kıırşı İtalyanın Bir kırıw.thaııedc r.ttı.nıyor· 
rııllıti. F, at, ı;Undi 8ıılaııu!J bi'. ~-~~~tir Y~-·~ile1,:ı;- dult. 
bulumıyonıım. s<i l me kiını;o- mı~.,...,....~...., · ... ,.,.... U.:.· Kapı a;ı:ddı. l;ı;ıi bir ~dmbn
ye.. yan hudwlıında.ki askerlerinden cı,, girdi. Yııvne eeie bağıra • 

a, demek. nwllıı, bn ovu. • çok müliiın kuvvetleri geri ı:ek· - '- ı do in-o· mi.ati. Ornda üı: beş fırka aske- • ..,. mMa an ..........,ga bııııla-
n ı r.aıı<t göiit;;ı:di ha!. ıi, İtalyauın 8 milyon süngüsünü dı; bU:im tarafa ~lince, iki ah-

- Evet... (bu süngülerin sayısını Musso • bap da bi11 All.rkı "destıı.ın,, aldı· 
- iındiy tlat: gjiı y ,,. !ini sık sık tekrar ettiği için bi· !ar, 

ıle uıtbik etm.ıdi d 1 il mi? liyonız}. ,Y.P1inde mıhladı. 1taı • Dil.ha ya.;!11>1, gi:izlüğünii tak-
-- H ;ı.-ır .. Mollıı, böylo oyun· l yan a.qkeri, en büyük emeli olan tı. Elindeki mavi kiğıdL !!Öyle 

!arını anc:ık en azılı hasımlarına;!! ve bir adım ileride bulunan Ni.s b şehrine bı'c giremediler. Bunun· ir gözden geı:Wüı Diğeı.i de ya-
saklıu- vc son dOlı!ce sıkıldığı za. ıa beraber 0 sırada Fransanm, nından. .uı;ıı lll'ak göz u-
man tatbik eder. ' gcrileriııin tehditlerine karşı cuyla bakıyordu, 

- "eden? ı çelıtiği ı~tırabı taııavvur edebili· Gözliiklü.qü, bir a, ga,yri 
- Yeni icat oywıl~ı 'i.im riz. ihtiyari öfkclenmiı, gibi başını 

iiğrennı · di e... 1 '•.Şimdi italy~ da ayni ıstırap sall.ıyartı.k: 
- l3c.h h , · dlıluı mollanın• .,ınde kıvrancyor. Hem de Fran· - Aman. yarabbi! "Yeni şa... 

b 1•• -•A•·' ? sız kuvctlcn ve Wc-ygaııd ordusu 
aş.m oyu,,.....-ı v r mı . I yüzünden. irler., türeyeli "şiir" okunmW': 
- Varılır u.ııta.: .. Heıu d<> hic O iln l Hllr Fraıısızla tiksinti verir bir nesne olduğu 

alda gelınedlk o~ar.. t rııı ~f hi~::'il~r kolu ceııuıı= gılıi gitgide şarkı güfteleri de 
·- 01.ır ,,ey dt>gil.. j, ta Çad tarafından Trabhıs içine ayni alabete uğradı. Şuraya bak. 
Diye, Cazgıı kafasını :ıalla • girmiş, İtal,}'alllarııı elinden Öyle mısralar ki, ne vezin var, 

dı. Ve, ınüdeı:ri.~ efuıdive hitl\>' 1 Mcrz:ı.k mevki.ini &lınıııt:ı .. Bu kuy ne kafiye, ne de mana inı;icamı.. 
001,: • 1 veUerin durmayıp llerlediltlcri, Bereket versin in.san bir şarkı 

u A ı "Ali A geuiıl, =» ııahra.yı geçerek şı- dinlerk • ı usikinin' • - • ...,oam. ,..., a, m ur r-
1 1 d • yürü' d"'·'"'"" haber en nagme ere, m 

• 1 Y" . . uıa e ognı ........,,, tatlı ah . k dini' ,_. 
navut og llD1l, orük Alı 'I' ben- . veriliyor. Demek Fraıısızlar Nil eııgıne en ... .,,ptın -

iri ( !) m :i"! IU ım.sral:ırda l 
"ba.rı§aJn::un•' ' 1knvuşa.m.a.m,, 

"konııpmam , kel" • cle.·ini:. ka. .. 
fiye yııpıJW'; :ıra.Tfi, b !arı mı:..<ı
tar olarak el& ahrsak: "'Barış. 

m.a.k" , ~ak" , "kon ış
ın!lk., .•• Jılmri hazt!': "B:ırış 
Hkavua,, -tton"Oi"! .. 

Gelelim alt ııatırlaau rııfuıası· 
na.: "Ellerde .,an: bcııdea'. "da1-
1ann üJkeıi,ne,. ne demek?. Ş~ir 
burada "iB:kelline", "se;:.ı;in3'' ye 
kafiye uydmmak icin' yarinin 
"enruııriM" dll§m ·" kn•lar işi 
vardırmış!. 

Diğeri, arbdaşuıuı tezihe bu· 
an evvel :.ıahir olmak ister gibi 
söz söylemeğe te<,-ııc, "<lcst:mı,, 

e!iııc aldı: 

- Şimdi bir de alaturka ile 
alafranga _, "tango,. J:ır pek 
revaçta Jd, bıınlann güfteleri 

•• pardon, ı-rorıan ! - bizim a
laturka şario.liı.nn güft.<...ıerinden 
daha peripa.. Halbuki, musiki 
nağmeler dillendiren, keliın&
leri, nıbnnınrta kelinıeı>iz konu-ıiyol' .. Onlarıfa b<"yl idf. Ama-! onlusu önünde kaçan İtalyan- yorda giift.elerin pt"rişaııhğıııı 

vutoğlıı ki, Sultan Azizin bas 1 lamı gerilarine düşmektedirler • pek hiseetmiyor! • §an °•iP' ılıı 6 Uyduran gü.ftc, 
ı;azia - muaild .ımı - ııairlerinin sade-r.:hlfraol(\Illldıındır. Okko ı tam Diğer taraftan Tunustaki Wey- İşte bak ~ yeni bir 

altı:nll.' ıtı okka. idi. ll ?d.lld kıtaları ~ İtalyaıılaı· için imiş: 
P rmağiyle Moll.ayn ~·r<.... Korkunç bır vazıyet almaktadır. KUstfu-diim bar;:ıamam 

rek. ı ltaıyanın bu hudutta milhim- Aynldıın kavn!l"mam 
...:_ l te, tam ııizi.11 , oll okk:ı- ce Cku~ell~rikı~~~u. ardımBunla- Göz açtım seni göı·dilm. 

. I rı raıı3Jlı wu=..,.. y a y•-
!;J ııda .. F'ak:ıt, pehlıv:ınlar ouun "Öndcrebilirlerdi. Fakat korku • '". ile konuşamam 
nei·cııin\len tutııco.klı111nı bilme,.;- <lan oradan a~r. Fr:ı.ıı Ellerde y8.ru benden 
ıerıu .. Nt-t-esiı d.en tu~ biı·r' sızıara. karşı orada muhaf&Y.a)""' Dauaruı ülkesine 
maneyrA:.ile m:.ığl p o urla <lı. mecbur olmuşlardır. --:,::::=======::::--

D li . '<ı söz! 'ne sımılım il!· . ~ey.g~d ord_ulannm burıı.da.ıı ===L= S P Q R :J
1 

ı 
ve .-tli: ilerı yilrümelerı melhuz olmasa _ 

l ' r di bu ·· · bile mevcudiyeti İtalyayı mut- • 
·- ,.,ca c en , hen ~ure · hiş bir azap ve ıııkıntı içinde bı· letanbul er'· ek mektes; 

tı:ıı k'l~lnıyrırum .. Mollayı z.ı:~un raknııyıı. kati geliyor. Hatta, lerl voleybol lig heyeti 
zıınnediyorwn. ?.ık t, dıınya evvelki gün İspanyol hükfunet 
b'"' ar:ıya ırelıe, Çakır Y•'ll<'m•~z reisi Franko ile Mnıısolini ara- bıışkanh!)ından 
oıın ... Bu molla, başka molla 1 sıııdaki miilAkatın mevzuunu 14/II 1~41 oııma g.iiııü Beyoğ-
vcsıı. "ıu.. Uıı.y bağmlasm .. Weygand ordulan te§lçil ettiği, lu Halkevı safonuııdıı yapılacak 

ç kı b' t" r· bo d • bu ordular harekete geçmezse I- mııçlar: 

ce ''nazmı,. değil, "!;ilr,, y::ızm.a .. 
lan !Azım değll midir? Yani iki 
3lirin bir -.ya gelmesi, söz a· 
bengiyi& mv.ikl alıeııginin koy
naıımaııı icap etmez nı\? İşte ba
kın şu tım:onuıı konıııozitörü, 
§imdiye bdaı- verdiği e;;erlerle 
emsali anısında muvaffak bir 
saır'atJıAr_ )(Uzik bakımından. .. 
Y ;ıöa, g!lft&? .. Pek ~ok beste
ki'ır, kompocitörüıııüz • maııle
sef - kaıdi muvcrffakıy tinin 
miUı'm bir lcısınınııı bwıa bağlı 

olduğuou bceııha katnuyor. E
vet, ne diyordum .. mcıselft işte şu 
tsııgo: 

• 
1 

en.izne - I t 

ıııw. "1 d11L 
lı mıf Soı::: ' l 1

• • 
ğu 'toplama.. d.:t , b..._,,... "-

nnuzm Anado ıı ç .W. 
teledikleri §arkılardır.. Beı! 8 

bunun fazla; ehemmi eti ~ 
izter öyle ol.sun, iı;ter öbill' tfit' 
lil, hiç bir vakit g\l!te il'..m.ll et' 

dilmemeli. M<ıse 14 İitıl 1:k ~ 
şarkısı ki herkesin dilinde. J,r.' 
kam radyosu da rıksılt çabl' • 
llO!i, bu dili eslı:l. bir ı;arıncııt 
"leni şairler,, in eserieriııde ~ 
ı);i! amma.. kimin olursa oli:ı;II.' 
çelimsiz giUtc~ bir . ljj,r: 

Al~ıı:nin ka.,ıan kzre 
Sen açtın ııinemc yare 
Bulam:ı.dım derdime çare 
Görmedin mi o oiven 
Alişimi Tuna boyunda n.'01:"11 

Evleri var hane hane 
Bonleri var tamı 1ane 
Ah sa.rıımııdını kare 
Görmedin mi o civan 
Aliş!roi Tınm boyıınd~. 

... 
Bu şarkının, !liiphesil':, yaııl" 

g üzcl tiJr bestesi var. F'alı:ni, gc-_ 
ne şüphe yok ki bu güfte, a): 
mevzuda, ayni tau.daı daha J1l 
nalı, nazma dalı&-. Ul'l!)ln, ~ 
l:!ir şiir olarak yazılıı.bilir ~~.~.'!; 
lesin daha uygun oı:ıv.ıııur 
Hem de, bu şarkıh emsali r:ı!"f" 
nmda kalbur üstil kal~ 
dır ... Bu bir ihnıaldiı: w yaa:ıı:' 
tır musiki ooerl"rin .• 

-Eski.deu de biı· tal;.u:l V 
zuk güftelere rastlanırdı. Fsı:: 
bu kadar değil.. Şarkı güft<:l i.f 
de, şiirde yeni cereyanlaı'. P • 
ta.darının Jnıımıoo uği·arlı i:ıJ! 
ba!. 

- Şimdikiler ic:inde <le Y~ 
A.ııım, tanburi Salahaddin puı:ı!• 
Sadettin Kaynak gibi bes~ 
larmıızın pek gilı:el gililcli !P" 

kılan var amma, e<;kı kı~ 
dtın hemen hepsiııin güfte • 
maıbut, fakat pak Nğunllll ci& 
den enfes ııürlerdir... f 

SUstu. Bir şPy he.tır\ıımsl' ~ 
tcı· gibi gözleri d:ı.klı. Sôt.:!!6 
güftenin mısralaruu :ı:avıı.5 ,.,. 
v , kelimeleri tarta tıı.rte,. oJC1l' 
du: a r, ır uı· u yun uruır" talyanın Fr nsa üzerindeki ideli- Saha komiıl<·ıi N. Tiifckçi Noden.gilldlin yilziitll'' h.ıktuı 

aY.ıl erlliremeınisli. Bu, öyle bir ı alanndan vaz geçmeyi Franko Boğa:<lçi L. - HaydarpaŞa ı,. Niçin ııevmedin beni yaktın Mt'yi liliııle tliJ mcst.ıme o ~ 
manevra idi ki, yapılır iş değildi. vasıt.nııiyle vaded#i bile şayi • saat 14.30 dn r~:ıJrem Osnıan. Şim.~Jı: gibi gönlilmde ~aııw~ au:an saki, getir bir tane ~,,y 
Öyle i.se . lollaya gi ıck budala· dir. It;ık L. - Daruıışafokıı L. ~.t Kirpiklerin, aeınıadaıı Gör,ül kaşanesi meyhane oı:_:;ı 
lıktı. Insan ke:ıdi oyunivle k~n- 1 İtalya nAl"-ay 0\Vel Fı:an."'1• 15 de hakem Osm ıı. .. .. Bençer gilıi kalbiıue <"'ktııı AI:ıa!ı.Biki, !!'e irbirt ol:>" 

. • . • - 14 - n - 1911 cum!l gunu Fr "'" - ..... 
ili mıığlup olun!~. Bınaenal6l'.h, ya yaptığını, Frruısa.nm kendi- minüııü Hulkevi sa.! ıııında yapı. Kabahat seııde yok Seııra, Alımct Ra.sim ıncı:11 
kanaııun gdıııcdikç" oyıın:ı gır-ı ~ine yapm=ndan korkuyor, Jacak maçlar: Bı:'ılerde ~mi IMı<Uııı aUıın I mıuı giiftc ve bestesiyle b~ 
mek tclılli<eü olwılu. Ml.'n dakka dulum.... S .. ha konıis.-ri.: C. Ti ıi~. AğlnıJıııı, inledim.. eserlerinden blıi olan ı;ıt 

(.\r.kn&ı. \'lll') ..,A..,,.., SAFA Ylloe Ollfü U. • Ve.fa I" saaL. • k -''~' .....,,~,.., 14 30 h S b 1 ne .,......,.: 
ıu~. l)öııüp dolaşırken bir dl' Pari~" nur bel· 
h:ıl rnış ki kendi ...,.,.;;. satıtı.·or desi derler. He- =:::=-==-~=:;;--

-~ J"' b•ı oclı'-' ~ nıanlam sormolı.. Birinde bir ı Uılıa v !o clı: rck ~in yanır.3 .. • •· """ 
Z tcıı buı;ün bHe içtiklerimi

:t.İL\ saf Jt4J:ıye olduğu ıı\iphclidir. 
Kahve yarine nohudun esiıi oı-J 
mal ... Bunan acılıi~ını dünya 
lıa.rbini idrak etmUı olanlar bi
lirler ve o deyri: 

. da nkt-rn & ıi. IAlbi t'Cılginine bir gül kvnı;ııı", 
Taksiı'l ı,. - !5iııll Terakki L. ı 0 ~ülüıı fuıtline bülbül ıco~ 

sa:ıt 15 de Hakcın S ri. Bı:;.;:ıa ,.., uııiir,, Iıatta ne d ~ ".J 
yana,"!111 , kıllığına eğilerclt: 4 milyon hi~i ~~kının hücumunu önlemek, ö-

- B~ sma efeııdine karsı \'arnuş. Fnlm t ind ş . kınca bir hücum ile' 
gclroe, d edim ıni:o> Ba.k, i _ bu ke:;if "~ - v:m yoğu kayb lınek endişesi 
te .• Ckne oldun! ftıs n lı.Juo:."1 ilk bahar y.Uda~ıp havalar dü-

Bug' nkil siy i hatmılatılll 1 ,1 Bu §"'®? nıtı:I 7.c!dikçc iki t rafın ıla yüreğini 
lıcddi de bundan pek farklı d _ ~ ' r.ur !l"'hn d"nl'- hoplatıyor. ı 
?ild r Aıif olan anı ı bıılr mı~ Vakıa Hr.tayıla, 'l'l'!lkyada,ı 

• ~ · • • • Eğlen~ eri kıı.d~ kütl'ıı,iıaJıe ı-;z .- · ylaplar eksile deıtilt 
le!·i, tiyıı.trol:ı.rı, ırf m\l (- anımı> wnurııiyet itilıaı ilo bi..o 

Bazı talebenin bildik- !erile de ıııe.;hw· olan ve ml•lc· ..ıör· '-' •n ho· .. 
• • • 1 J>.jyetiu. m ıkczi addcdil~ P:ı· 

•eri ve bılmedıklerı 1 ris, ne ;\Jin·uı. tııaruzUDdan, _nı: l 
1 

Aluı.uı isıilasmd:ın z:rrar :;oı • 
şe:y er meuıi~lir. F<>hı.t nrtık iti P:ı-

r-.-:--..~.-.., Mektep Ç<K.u'<- ris değiicllr. Nur beldesi y~ğl 
lannın kahvelc- bitmek ü::.ere olan bir kttıırıilt! 
re gitmesın md 1 donmti , binle:r~e bacmıı tUtın•"" 
ni olınnk lltere olıo.ııı;tur. Çünkü kömUr yok. O 
bir teftiş y&pı!- kada,r ki Sen neht i bo bo!ı 
dı. Bir c»k ço- kalmış, evlerinde soğu!< do
cuklnr, k:alıve - nan halk kahvelere hu um !er 

e !erde sigara içer oltıı~Wr. ı·e garip ttctlll: mı
-;__;::;_J keıı ve oyun oy· dınlııuuın tistiimfa binlerce li-

. ııarken yake.lan- 1 ralık kürk ,.e nıilc'evfı ı bile 

• • 
Gene o zaman I 

Kah\' tiry;ı
kiliği sigara tit~ 
yakiligınd ·ıt d0 ·ı 
ha hafi r dcği \. 
diı· ve kahveyi 
· garııdan cok i

çenler. de varılır. 
Günde kırk fiıı· 
can, hatta. razU. 
ıı;<:nler... j 

- Ne irli o zıı.m111L.ı.r! .. 
Diye yiiılederlerdi. İ>ihı g ;ıı~ j 

o zanı, ne içindeyiz. , 
••• 

Bir arkadaşımızın 
örnek olacak mu

vaff akıyetleri 

l"stanbul b""lgosı· güreş Zülfünün g · ıııcııenili 0~ "nazım., ıkrr.bllil'! Çüıı.kii, ııe ,.. 

I·~ ılıg~ı dıı ·. . •~•.. . A.ıil amma gene s•\nbül "Jill .• ı .. V<~n var, ne .,...; ·c, ne ıııana Hülılı;:;. cfondiııı, bir şatlO''~ 
l - lü. 2. ı fH.l pazaı· günii 1 insicamı... 1 ~ 

F&Ulıte lı:t:ın!Ju1 !!Üre·. l•ulü _ "'"fteı;iıılıı dol ayrı bir 1~ ",,f' "" - "' }lele 0şiiri ,. aı;J.a ! O h • ·~ ~ gır .. 
bi.lrıd tcc.".lıb · rıısı:ı. 9 Gre- I 

1 

olw.ali, >;arkı iiğreııi! Jeıt: v,J 
ko Rumen r alto burgu) mi'•a- yazık değil mi ~ avıl 1 güzelim tc olrunduğu zaman d& oll""'ıı 
bnk:ıı ·ı y~pıl"caktır. be: l<?ye, koıx:ııcr..cy ! Musikinıi.z- ı " .. · olarak zevk aınunnl~· i 

2 - Tarı ı t 11 " , ıııüsa- de bıı güfte pe~ nıır. "lll miwl 7.&ID" bir ı;.ı.rkımıı saıı'ıı t b' ,. 
ba hır ı:ı de ı ·Jıy ~alüu. gfütı:·rmeğe kallillııa, vılm.•k 1 -•P. 

3 - iki ıdJrı lolerıııııı:vardn. ve anlııtıl!Dakl bi~nı z.. , . .,..,, . .,, v rilm' ,,ııu Ba,"" l 
4 - füı mü.sal kalar:ı ~en im i~in de; alafrr-ı:ıga iı;in ~11 ti 

te.e Cibeıı~ mfoıe.h'l.lc;;.Jaı:rl:ı de- 1ki alıbap tu.:n lco u~ına a' 1- rnmlııdur. FuJ. nt, kin e s"~..!I' 
rec alıp ta terfı ,yJ •:niycıı 1.ec· hına riaye e<krck konu:1uyor- Jmut) dinJN.ir;;ini:t? .. Yeni ~--
riilıeııiz. 2iirc · .-1°ı-lcn arzu eden· Iıu-dı ·, biri sö&ilııü Wtirırı den '"' ..-., re söz geı;innek ıııiimk..- A• 
k'r gil'~hilitlcr. öbiirü :ıbhp ı tlııtt.'llıımıı dizii- ııilııl""' 

u paz ,. ye ılaca lig il ı - ı , ~ düı? Eskil<ır bir şey . . A! 
n , ı;o •~.n kes:lıi}nn •J •• ;·~u "esas,, bıı.dıır, d~yip i.~iu i<;";"~ 

maçları tdmır diğeri alı.h · çıkıveriyor! • .. Bari ~;ff" 
Fcueı !ıce Hele ''H ·lk şaıkı.lau, ... Jarmın:- giiff.-0 husıısuıı~ b 
~ıtat 12 ıle "' •ı..ıb:ılı< - Al- Ouhnn gilftcl~·-ı.ıuıı Ço;._;ıı Allah-·. - kül t ı ı tıntug !B) lıaltcm Fı t Kııv-1 rn.uı, PCS<'n o ;;a ar.. ti' 

, !ık .. Halk ıu>~h1S,,~ır, ıli.\'6 2't"u."- Kiı. b"'· belk' ı •• ~ • r~I y n h~l:cıni ı ,, , Nihat.. .,.... v ., n uu, ı o""",,, 
8aal 14 ıl .13eyo~1us;>W· .

1 

tedc iti nazına uygunlu}: ve ı<li- !Jw:btitün giiftesiz. kıılıl18ı: 
Tö!Jl.:ı1J1 h.ckcın , 'ekip.\\\ mnanı riye.t aramama!( mı laz.ıin? Btuı· koıfaıy• orlar!. . ___ 1 .,, 

aın 

!ia 
tııı 

Qa 
na 

Qa 

ihtı 
buı 
l'i~l 

~tt 
bir 
ttıiş 
fen 
l'ilı 
~
ki;
~· 

~b 
A 

ltih 
kap 
~t~ 
aldı 
ıtıu 
geç 

~ .. 

dı ve galiba kahvelere devam- lül:s addcdilmiyrn Pnriııde ı;im 
l:ırının önüne geçildi. Fakat ba-1 di iki kilo kömilr liik" ııdd"
zı talebenin şinı_di de barlara dilmeye başlamı~. 
dansin~lere devam ettikleri ruı-

1 
lbı'{!t alınacak ına111.n :ı ... 

Buııl:ı.r bir iki gün kahv.:siz1 
k Jıııca baflıırı döner. g-özleri 
kamrır, kendilerini kllybcdccek 
·•jbi olurlar, Bu Z&man. onlar 
içiıı fena. bir zamana benziyor. 
KahHı azalıyor, darlığı bn;ı gö.,_ 
u;riyoı. Büyük kah\-ecilc.r dlik· 
kimlaM.ıu kapam, ya mcebur o· 
luyorl:ır. Mevcut kunt kalı,·e· 
ciler 100 gra"!ldnn fazla wrr.1i
y-0r!ar .. 

Acaba BoJk:.mlmı:la büyük 
bir harp mi cereyan etti? Aca
ba Bulgaı istan; Runıanya, M~
taıl tan. lı tw Ruı;yanın ara
~ında gizli bir ç:ırp~ma mı ol·/ 
dl!? YokBa biıiın, h:ıttii diiııya
nın ha beri olmadan bll dört 
devl.,t bir ~nla..•ma mı y, ptı ~ 
Bilmiyoruz. Yalnız dilııkli 'fan 
refikinizin biltiin für sayfa 
ııı doldumn harita=a bakar
sak ya onlar harp ctrnişkr, ya
hut gizli bir anlıı ma yapnuşlaı·
dır. Neden mi diyeeeksini.7? 
Tan'ın ltaıita.ına göre Bulga
ristan yalnız cenup Dobnıcası
nı değil, Köstenoo ilo birlikte 
b"t!lu "imııJ Dobru~asmı elin~ 
alını~. Rumanya Rusyap Vt} 

facaristaıın verdiği Be"ambyu 

y .. n !ıa1'.cm. Nihat, s ıjık. 
1 

la.ı:: yurdun muhtelif yerlerinden za t Si"' \·" 
~" t 16 ' 'it l • },._ k top'A--A yahut '" b··-'•rd•- - 'nnc ınıyor.ını.. ~ . 
• .,a · eııı " ın 11 - ,c~ oz, ~ '"' "'"""' ~ giiftP..'"e Uika,,di ol 0 a geı't'."!<I ~ 

ıı~ı- n &tmil! nu " ny, yan ıııiilhem olabilir. l<'al.:al, butııda. ·• , ı·~:, L~ı\S/ 
l~lr.:ıı•. • 

Allah. Allah · Denı<ık ki bu İlk bahar gelsin mi, 1 

t TiYATROLA 1 gelme in m·? 
__________ .... İstanboluıı 1 ( ...-or----,.,.., 

Şehir 1 t:ı.nın üı; dört 

T• gününe ait he· 
ıyatroau · vası ve h;~n-

e silleri ~~ı FJ:~a ·~ffi11; 
X da Draın kıı;oınıd hakkındaki ka· -nu .\KAŞAM sa:ıı 20.ııcı: .ıa ran bize b ıı~ r 

ı:iLtA GALOTJ:ı kokuları gc iri-
s o N H AFT iti ıyor. Boğa· ve * j Adalarda yer yer y illiklcr gö· 

e:ıd rilyoruz ve 1''lorya p15.jııım ma· 
.,, • .._..... yı&111 il günü açıl~ını oku· 

lrnmıml!a, 
yonız. ı 

µ;; AKAŞAM "'.t 20.30 ı:a ı l<'u.kat ilk b~harı , :>mi bt.klc-
KJ.,AJ O Al.AR <'hklwini bir de f "!i!izlerlo Al· 

Rir z:ı.nı ... ılar -galiba on b'2Ş 
sene cvv 'l biZde bir- ieki yas ğı 
•. . Şairın o zam, u- pek u v· 
gun olan .u: 

Hu mi.ar t•I r, cam ı keste. yok 
vücudU mey 

Ctt1r, es rl kRhve b l'ı, he-y zan1ano 
hey: 

b yli ııc kadar acıklı bır r ... ryat 
ise kahve<!.n malınım olan tir
yakilerin feryndı d~ha nz :ıcık· 
lı olnııyac:ıkbr.. B rcket kı k 'h
venin bir rzaı ı -Almnn lü I 
takbdi var. Nohut, 

ve Traıısil\'anyayı olduğu gibi 
i,tirdal etıııi*tir. 

D mek ki gutapol· rı, Entel· 
lijens scı·nsleri, bin blr i~tih
öar rvisleri ile dünya devlet
lerinden hiç birinin haberdar 
,,Jmadığı hadiseyi haber almak 
bir ın fok taşımıza nasip olmuş
tur. Bu yolda muvaffakiyet
lerlc Tan'ın bu buluşunu bü
tün dilnyaya duyuracak!!.· 
rından emin olarak Ame
rikan wru.IU gazete çıkaran ar-
kada• mu rik ederiz. 

'Sl>lim İLIIA1tlİ 

h:,keıni Mıı!ılnı', Nt-•et. ı be ~kiirlanı:nız bunlaı1 • tabir ·~ ~ .-
' rcf Stndı: ---------------------- ~ 
::; at 10 da fl,,· l • VeJ~ı, 1 

(B.) hakem Bül nl ~ ıuılı. y:uı 
h~l:eıni Noj t, Ziya. 

.~ t 12 de Stuevm'1l1.iv - Ve
fa, 11a~.cm Fcrirlun m!Üıç. Yıı.ıı 
h k Nejıı.t, Ziyıt. 

Saat 14 de Galıı.tasaray - İs
t:ınbulsP.Or. hakem ~aıi Tezcan, 
yan hakemi Selıitni Muzaffer. 

Saat 16 da F" mlıı;e - Be
!)İktıış. hakem AUnım Alon, yan 
hakemi Şazi, Tarık. 

Klıragür:ıı ük salı • : 
Saat 12 de F 'k()y - G:ılata 

Gen ler, hake Hiisnti Savman, 
yan hakcnıi H lit, 7..eki. ı 

Slııı.t 14 de. iltlil - Eyüp. 1 
Hakem Nood ·t Gezen, van hake
m:. ~ fünır, Fnzı!. J 

' Se i •• 
Heinrich G orge ve Hilda Krahl'ıJJ 

Bııriknlidc. iıir . ı' t kudrethie oy•dıJi.lan 

6" r::ıilstesna filmi, bir 5 inci ve son ;ıarta. cJslı:ı. 
ı;:ôı;t<.'n" ktlr. 



sonra 

Atdürkin lpyaba· 
.. , .... iŞ 

llatnalar 
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Sayfa ı 9 14 ŞUBAT llMl d 

BI. R H-AKI. KAT' Sayın mo,terilerlmlzin 
• nazarı dikkatine : 

Ben 0·· 1d·· d .. ... ur um 
14A1 

Yazan : OclUZ OZDEŞ 
Pırlant8h ve elmaılı saat demek bir keıtme fle S 1 N G E R demektir. ÇUnkU: 

Dünyanın tazyikinden kendi
llİlll korumak istiyormuş gibi, 
~dil. Sonra gözlerini bana 
çevirerek sözüne devam etti. 

- Evet, onu öldürmem la
mndı dostum! Artık onun ya
eamağa hakkı yoktu. Onu düşü
nerek, bilerek, i.stiy~rek öldür
düm .. Ve böyle olması lbımdı. 
Ah! Ah? Sen bana mesut günle
rimi hatırlatıyorsun dostum! 
Sen benim duygularımı çalmak 
mı istiyorsun? Evet! Evet! His
lerimin en büyük neş'esi gideri
len susuzluklar oldu. 

Sustu.. Benden bir sigara. is
tedi. Verdim. Yaktıktan sonra' 
bır defa çekti ve anlatmıya baş:. 
lıı.dı. 

- Neclayı bilirsın .. Güzel bir 
kız değildi. Fakat onda, saade· 
tbı güzeli, faziletin büyüğü var
dı. Onu bir insan olarak değil, 
başka bir &lemden bir varlık
mış gibi düşünürüm. Onunla kı· 
sa bir zamanda tanıştık ve se
viştik. Hayatta herkesin <jjlcği 
nedir? Bunu kim bilmez dos
tum? Şübbesiz, mes'ud olmak -
tır. Hayatımızın 60 dakikası, 60 
sanyede yaşayıp ölen çiçeklerin 
ömrüne benzemez mi? Muhiti
mizde bizi memnun edecek hfı· 
disel~ri arayıp bulursak, bir sa
atlik vaktin her dakikasına sa· 
hib oluruz. Ben öyle düşünür ve 
bugiinü hoş geçirm~ini bilmi
yen insanlann yarın için beyhu
de ümitlere düştüklerini kabul 
ederim. Necla ile me..uttum dos 
tum. Ve saadeti, ne piyango gi
bi bir tesadüf eseri ve nP de ec
..iattan kalmış bir miras olarak 
kabul etmez. Her toprakta, her 
türlü şerait altında bir nebat 
olarak bilirdim. 
Heyecanına hükmetmek isti

yor, fakat muvaffak olamıyordu. 
Cözleı i .cam gibi parlıyordu. Se
sini anl:ı.şılmaz bir hale getirdiği 
heyecana kapılarak ~abuk çabuk 
söylemeye ba !arlı. 

- Hayret! Hayret! Snadeti
nıin beni boğduğu bir anda, en 
büyük felaketle karşılaştım ... Bi
liyorsun. Necla ile bundan iki se
ne önce evlenmiştik. Ve evlen -
dikten altı ay sonra askere alın
muıtını. Askerliğim, onun mek
tuplarım beklemekle geçiyordu. 
fakat a.~kerliğimin sonuna dağ

ı u, mektuplan scyrekleşmeğe, 

l aranlıklaşmağa başladı. Bazan, 
ı.\ ekttupları gözyaşlanndan ba.ş
k •. bir şey ifade etmiyor, gizli bir 
fe yat sözlerinin hakimi oluyor
dr.. lruıan, saadetinden şüphe et
meJiği anlarrla ne kadar tuhaf 
oluyor. Onun mektuplan, beni 
te!•şlandırmakla lıer:ı.bcr, asla 
bir şüphe veya bir facia' tevlit ct
ınlyordu. Bil& endişe seviyor ve 
rünlerimin gcçmc.<ıiru bekliyor • 
ihıın. Fakat heyhat! .. Şimdi an
lıyorumki, feliı.kctleri biz kendi
niz doğururuz .. Bir çok şeyler 
-rüıiiz.. Gördüklerimizi isteriz. 
~ndimizi ehmmiyetli sanırız .. 
Aldanınz~ Ehemmiyetli olan biz 
değil, balalan şeylerdir, dostum .. 
Tek bir giin olmuyordu ki onun 
ismini anmadan gec;sin .. Ne tu
ba! değil mi? Onu yeniden haya 
ta getirmek ve geçirdiğimiz za
manı tekrar ya.şrunak istiyor -
dum. 

Burada durdu. Kesik, kesık 
öksürdükten sonra, agzına sıga
.tayı götiittrek bir lca.ç defa çek
ti. 

Bulunuyorsa, o erkek kimdi? Pırlantnlı ve elmaslı saatlerin bütün hakiki evsafı meşhuru Alem olan SINGER saaUerinde toplanmıştn', 
Kim olabilirdi? Benim saadetimi Bunun için saat alacağınız zaman, tereddüdsüz 81 NGER saati almalısınız. Ve saatin Uttrindeld SINGER 
parçalayan hangi vahşi?.. Ar- markasına, müessesemizin adresine dikkat etmeniz liizımdır. 
tık günlerim hep, şüphe, düşün- Modayı takib eden her ,..,.ı kadın için kıymeUi taşlarile ve nefis işlemesi.le hakikaten nazarı dikkati cel-
ce ve ıztırap içinde geçiyordu.. beden '>öyle bir barikullıde SINGER saatine sahip olmak Adeta bir saadettir. 

Sustu, elindeki sönmüş siga- SINGER S t• Hoşa gidacek en H d• ı•kt• 
rayı yere fırlattıktan sonra ba- aa ı makbul ve en güzel e ıye ı ır 
şını bana uzatarak: 1 No. 82 - A. 200 Elmu ve 11 PIRLANTALI 500 LiRA, EMSALLERi GiBi 15 SENE GARANTiLiDiR. 

- Korkunç! Korkunç! diye Dikkat: Singer s:ınUeri lstanbulda yalnız Eminönü merkezindeki mai!;azamızda satılır _ lstanbulda 1Ubemiz 
inledi. Çok korkunç bir hftdise ileı yoktur. Adreo: SINGER SAAT MaQuaıor·, lstanbul, EmlnönU Ko. 8 

karşıla,tım. Bir giin eve geldi-,===================================== 
ğim zaman kimse yoktu. Yalnız E A • 
kapının önünde bir zarf vardı. M L K 1 Ş 
Zarfın üzerinde bir yazı bulun -

1 
matlığına göre, birisi tarafından ,.. 
düşürilldüğü anlaşılıyordu. 1 E M L A K 1 ş 

Zarfı he: ·ecanla aQtım.. Bir 
mektup_ Kime yazılmış biliyor 
musunuz? Tabii anladınız, karı
ma .. Karıma yazilmış bir aşk 
mektubu. Sonunda da Q gün bu-

MERKEZ: 

17 - 2 - Pazartesi gUniJ lstzınbul 
şubesini açıyor 

Galatasaray Lisesi Karşısında No. 
184 EMLAKIŞ Telefon: 49010 

luşacakları yer ve sa.at yazılıy- 1 
dı. Ah! o randeyu saati.. Adeta stanbul şubesi : Eminönü, Anadolu Han No. 6 
hastaydım .. Bütün vücudum , Telefon: 24694 
titriyordu. Şüphesiz şuurumu ••••••••••••••••••••••••••• ••••I 
kaybetmiştim. Hemen, taban - İstanbul P. T. T. Miidürlügw ünden : 
camı yanıma alarak dı~arı çık -
tım. Ve o randevu yerine doğru 
koşarcasına yürümiye başladım. 
Evet dostum! Oraya, anlan öl-/ 
dürmek için gidiyordum. lstiye
rek, bılerek! .. Buluştukları yer, 
bir nehir kenarında salkım sö
ğütlerinin altındaki kovtu bir 
köşeydi .. İtidalimi muhafaza et
meğe çalışıyor ve heyecanıma 
hükmetmek için, bütün varlıh'1-
mı, bu uğurda sarfediyordum . 

Onları görmüştüm. Rabbim? 
Ne muazzam bir sahne karşısın
da bulunuyordum. Baktığını, 
gördüğüm, hissettiğim yep,ane 
şey, kanının sevgilisiydi.. Uıun 
boyl:.ı, geniş omuzlu bir "dam .. 1 
Kendisini gördün.. Nasıl bul
dun?. Bir insan a:anarunı an
dııııuyor mu? Siyah gözler, 
esmer bir yüz, kalın dudaklar-· 
Kömür kadar siyah, kıvırcık saç 
lar .. Evet! Evet! Vahşi! Vahşi! 
Tam:unen vahşi! Daha fazla ta- ı 
hammül ec! 'mcdim ve tab:ı.nca
mı onlara doğru uzatarak arka , 
arkaya üç defa at.eş ettim ... , • 

İdare ihüyacı için 330 kilo kala,. alımı açık ekııiltrne:re konubnuştur, 
Ekailtrne ı9/2/941 tarihinde çarşamba ıünU ııaat ı5 de Büyiilc postahane 
bina'1 karşısında Valde hanı içinde ikinci katta 23 No. da idaremiz umumi 
dcPo mubasipll!; odasında toplanacak mUdilrlük abm satını. ltıımiqoounda 

yapılacaktır. 

Muhammen bedel 1287 lira muvakkat teminat 96 lira 53 kuruştur. 
T:iliblerin şarl.namele.rinl görmek ve muvakkat tcminatlanru yatırmak üze
re çab:;mıı günlerinde Btiyükpo>t.ınane bina.ı birinci katta idari kalem 
levazım kısmına eks-lltmc gün ve saatinde de 940 mall senesi için mute
bfoı- Ticaret Odası '\'C rrıuvakkat teminat ınakburu ile birlikte komisyona 
müracaaUan. cG87> 

Şirketi Hayriyeden 
Hissedarlar umumi hey'etinin toplanbsı 
Hissedarlar Umumi Heyeti (1941) yılı martının on seki

zinci salı günü saat ( 16) on altıda şirketin Galatada Ferme
necilerde kfiln m<'.rkezi idaresinde alelade surette içtimaa da
vet olunur. l:ıbu toplant.ıyıı elli ve daha ziyade hisse sahibi 
olan hissedarlar i.~i.irak ederler. ve rey sahibi olurlar. 

RUZN Al\lEİ ltlÜZAKERA1' : 
1 - 1940 seneru hesabatı "hakkında idare meclisi ve mü

rakip raporlarının okunması ve mczldir hesapların tasdiki 
ile idare meclisinin ibrası. 

2 - Müddetleri biten azalann yerlerine izıı. AAÇihnesi, 
3 - Müddetleri biten mürakiplerin yerlerine mürakip se

çilmesi ve ücretlerinin tayini. 

Sustu.. Ba.~ını yana çevire - .

1 rek loş odaya uzun uzun bak
tı. Küçük pencereden içeriye 
güneş şuaları giriyor ve !)dayı 
bir ziya perdesiyle, adeta ikiye lmımnıarııo~m:azmı:maıııı:ı:ııı••----.. ----1:1111 
ayınyordu .. Oışarda, gili:el bir ======~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ilkbahar havası vardı. i" - --- · -

KuRlann cıvıltıları, ta oraya '-l.,.. 
kada~ gcliyordu. Uzun müddet 
gözleri pencerenin demir par
maklıklanna takılı kaldı. Fısıl
dar gibi bir sesle: 

- Ne tuhaf! dedi. Necla öl
müştü, fakat, aıcl ölmesi lazım 
gelen onun sevgilisi yaşıyordu .. 
Evet ya.<pyordu ve benim ta· 
bancamda kurşun kalmamıştı • 
İşte dostum! Karımı böyle öl
dürdihıı:. lstiyerek ! bilerek ve 
biliyorum ki, cezam ölüm mü

RADYO 
BUGÜNKÜ PROGRAM 

8.00 Program ıuo MOzik 
8.03 Haberler 19.30 Haberler 
8.18 Müzilı: ıD.45 MOzik 

* 20.15 Radyo 
8.45 Ev kadım putesi 
ıuo Program 2-0.45 Temsil 
12.33 Müzik 2ı.ao Konuşma 

12.!50 Haberler 21.45 Müzik 
ıS.05 Müzik 22.30 Haberler 
13.20 Müzik 21.45 Radyo 

* Orkestrası 
18.00 Proııram 23.00 Müzik 
18.03 Müzik 23.25 Kapanış 

1 Askerlik islari 1 
-~;..;.._ı : 

MalOI Subay ve Erat 
Şehit Yetimlerini 
Şubeye davet 

ile 

Beşik!~ Askerlik şııbesinde ka
yıUı bilfunum malül suba:r ve erat 
ile sehlt yetimlerinin senelik yokla- 1 
malaruu yaptırmak üzere ı mart 941' 
tarihinden 3ı mart ı94ı tarihine ka
do..ır birer adet vesikalık. fotağra! ile 
nülus hüviyet cüzdaru resmi senr-di 
ve ikramiye teVZ.i cüzdanları ile p.'l
zarte&i, çarşamba ve cuma günleri 
saat dokuzdan saat on ikiye kadar 
ŞU.beye müracaat etmeleri ilAn olu- . 
nur. 

* 1 
Fatih Aekel"'lik Şubesinden: / 

1 - 940 ve daha evvelki yıllarda / 
lise ve muadilı okullardan mezun 
olan tam ehliyetnameli okurların ı' 
1 mart 941 larihlnde hazırbk kıta
sına sevkleri emır iktb:asmdandır. I 

Tavuk suyu ile mamul bir ıe• 

Çapa Marka 
Sebze ve hububat komprimesile 24 saatlik 

KALOR1N1Zt TEMİN EDEB1L1Rs1MZ. 
Her büyük bakkaliye mağazasında 

,------------------------~ ~ÜRKIYE CÜMHURIYETI 

Z i RAAT BArt KASI 
Kuruluı: tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk Urıısı. Şube Vf 

Ajans adedi: 265 

Z1rai ve Tlcart her nevi banka muamelel•rf· 
Para blrlktlrenlere 28800 lira ikramiye vorfyof. 

Zıraat Banka8mda kumbaralı ve ihbarsız tasarru1 be.ablarınJa "" 
az 50 lirası bulunanlara seoede 4 defa ç(")dlccek kur'a ile aşağıdaI<l 
pana göre ikraınlye dağıtılacaı<tır: 

4 adod 1.000 Liralık 4.000 Lira 1 100 aded 50 Llnılık &.DOO ı..ır• 
4 • 600 • 2..000 • 120 • 40 > 4.800 ' 

4 • 2so • 1.000 • 1&0 • 20 • •.aoo • 
40 • 100 • 4.0QO • 

D 1 K KAT: Hesaplarındaki poro !ar bir sene iÇinde 50 liradan aıd' 
düşmlyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 2ll fu!asiyle verlleceklif• 

Kur'ala.r senede 4 defa 1 Eylôl, 1 Birinci.kilııun, 1 Mart ~ 
1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

diir •. 
Fakat beni üzen bir şey var .. · 

Karımın sevgilisi, o siyah.. O 
vahşi erkek yaşıyor ve y:ı.şıya
cak ! .. Halbuki benim sa.adetimi 
bozan, parçalayan karımı . ben
den ebedi ayıran o erkektir .. O
nun ya.şanıak hakkı var mı? 
$imdi, son mahkemem olacak ?. 
İyice biliyorum ki, cezam ö
lümdür. Fakat ya o erkek! ya
şayacak! Ne acı! Ne adJ.lı>t ! 

2 - Bu ı;artlan hait lrua hlzmet
lilerden askerLklerine kad.8r veril- . 
mis olanların muamelelerini tekem- j 
muı ettirilmek üz.ere şimdiden 

(her gün saat 9 dan 12 ;re kadar
dır) Şubey~ münıcaat eUneleri la- '-lt..1111..11.ll..ILILILILILILILILILILILILILILILILILILll..ll..ll..'Lll.ll.ILILILllLILILILILILIL"-"-"l.."-"-"-"-"-ll.. ....... ~ 

Ne hak!. 
0 Ne aeı, ne adalet, ne hak,, 

derken gözleri sulanmıştı. Bu 
sırada kapı açılarak içeriye bir 
jandarma girdi ve mahkeme sa
lonwla gideceğini söyledi. Ko
lundan tutarak ayağa kalkması
na yardım ettim.. Yiil'ürkcn, 
dizleri, titriyor ve kesik !<esik 
ağlıyordu. 

* Muhakemeden sonra, onu yuı
darmaların kolları arasında bit
kin bir vaziyette gördüm. Yanı
na yaklaşırken beni gördü ve 
inler gibi: 

- İdam! ldaın! .. dedi. l•'akat 

r. 

Vaktile Vefosipetin meydana getirilmesi fevkafacs. 
bir lcad telakki edılmi~ti. 
Bugün vesaiti nakliye hariku16de bfr inkişafa 
mazhar olmu~tur. 

Bu lnkişar tenYirat hususunda dahi varittir. 

zımdır. 

3 - 1~bu ilin davetiye yerine 
kainı ohıp aynca namlarına da
vetiye gönderilmiyeceh.tir. Vaktinde 1 
icabet etmiyenlerin ce.zab sayılacak
ları ilan olunur. 

* Beyo§lu Verll Aı. Şubesinden: 

337 do~uıİıluların ilk: yoklamasına 
15/2/941 tarihinden itibaren başla j 
nacağmdnn bu doğumluların nillus 
cüzdanları ve dört kıta fotoğraCile 

şubeye nlüracaatlo yoklamalarını/ 
yapt.Jrmalnrı ilin olunur. 
=============:;::========ı 

ZAYİ 

Devlet Demiryolları İlanlar~ .,,. 
Ankara sotasyonunda bulunan askeri rampa tl2ıerindek! 5800 Mll ,. .,1 

nm taşı, kwnu ve işçi~ mOteahblde ait obnak üzere parkelenmesi ışı ..ıil
palı zari usulile ek.•iltme;re çıkarılmıştır. Beh•r metre murabbaı 350 1<~ 
muhammen bedeli 20300 liradır. 1/31941 tarihiı•e r:ı..Uıyan cumarıesı 114'. 
saat 10 da An.karada fk:inci l.şletme müdürlüğü binli!' ırida toplan3":t1' .r/. 
misyonda ibalesi yapılacabndan bu i.şc girmek ü;tiY<"'nleı in 1523 li "' 
mu..-akkat teminatlaril.e kanun \l'e sartaneme-nin tay:n ettiği ve~1~1~ 
tekliflerini eksiltmı: saatinden bir ıutat evveline kadaı· komin·on rci.S 

1
';1 

makbuz mukabilinde tevd.i etmeleri lAzımdır. Re:-im, şa tnJnıı>, 

prtname ve mukavele projeleri k~Olldan parasız verilmei!tedir• 
(726 - 99ı) 

Fen Fakillteslnden aldığını pa!-:o- , •••••••••••••••••Nllll!!:fl!P..lllilillfllll,,., 
mu kaybettim :r<=;ni alacagundan lstanbul Marangozlar Cemiyeti11den: .....ı 
eski•! muteber değıldlr. 1 I ı cefl"'.:. 

Fe" F.akUft,.i F. K. B. 4978 22 l 941 tarihinde ek.~yct oltnadıgındtın yapılamıyon ~ 

Faruk SUkan 

İLAN 
941/127 
Oaküdar Sulh 2 inci Hukuk 

kimfiöinden: 
Ömer Dümen 

Hl· 

heyeti umumiye toplantısı 20/2/941 pen;embc günu saat 14 de Erı"c,. 
nU Htılkevi eski binasında yapılıı~akbr. Rltznamc aşağıda yazı)Jdıt• 
ntiyete kayıUı nleskktaşlnrunızın t.c-şritleri rica olunur. ~ 

RUZNAME; Kongre reis ve kiltiptcrinin seçilmesi _ idare b ,e' 
940 senesi çıılışma raporu - 940 scııesi hesobatının tetkiki _ ıs4l 
ne>i bütçesi okUnması - İdare heyetinin yat"L<>ı için seçim yapıJnlııs1 • ,._ ................................. ~ 

- Dostwn dedi. Hayatta mee
ııt olmak için, yapılması lazım 
,ıe!en miicadelenin en mühimi 
nefsimizdir. Sonra, bir· nokta da
ha var .. Ha.yatla anlaşmak la -
mndır. Hayatla anlaşmam~ olan 
.lar, cennette olduklan halde, kcn 
dilerini cehennemde sanan, var
hk içinde, yokluk çeken in"llnla
ra benzer. Bunlan nıçin söylü
yorum. Halbuki benim anlat -
uıak istediklerim başka seyler. 
Nerede kalmıştı. Evet! Hatırla
dlln .. Alikerliğiın heyecanlaı ge
çiyorou .. Necla.dan aldığım bir 
mektupta: "Korkuyorum .. Göz- "O" ya.-;ayacak! .. 
1erun hep gözya.'ı]an anısında. Oğuz ()Zl) t;!-j 

ilk EOISON elektrik anıpuUarından bert kı.ymetn 
gaz ıle doldı.orulmuş yeni TUN.GSRAM • K.Rl~TON 
limbalarının lcadilo bu vadidekı tnkışaf büyuk bir 
terakki arzetmiştlr. 

Galata Balıkpa.zarınd:::ı. Hüseyin 
kahvesinde motörcU 

Karınız Saide tarafından aleyhini
ze ikame edilmi!cl ol;.ın sulh teı;;cbbü
sü dava.c:ından dolayı namınız;ı çıka-, 

İstanbul Levazım 
harici askeri 

amiri iğin den rarııao 
kıtaat ilaoıırı 

~· 
~ 
~ 
~ geçiyor.,. Diyordu. Bn ne demek- =-=-=-======-=--= 

ti? Hemen vaziyetini açıkça bil- fi' .1.,-,., 
( 

Bu ampullar bembeyaz bir ziya verir ve aynı l•• 
katta.c:i sair lômbalara nısbeten çok daha az etek• 
trlk cereyoıll sarfederlc r 

/ ~ rn;:~~al;a~~~a~r :: 1 y 1 K 1 c l l A R Alil .... \ madan, terhıs oldum. • / ~ .---.. 
Sigarn.sını bir kaç defa çek· ı · ~ilJNGS AM 

Yeşilköy bava ınııı\aka depo Amirliği satın abna loom~onu motl1} ~ 
lstarıbul Kızılay ecı.a c.lcpo~undan alınan 4 kalem eczaya ait ~- ;,ı/. 
4/12/940 tarih ve 1/44 sayılı ve muhteviyatı l62 lira 95 kuruf'I l>Duı, ti 

rılan ve yukarıda yazılı adres!ai7c 11·--------------------,-
göndcr:l<'n davetiye ve istidn ~urcti- J 

n.in ikrunetgfilıınııın meçhuliycti he-· 
sabile biltt tebliğ iRdc edibniş V(' si
ze 15 gün müddetle il:lnen tebligat 
icrasına ve muhakeınenin de 6/3/941 
tarihine müs:ı.dif perşembe günü 
saat 10 t:ılikına lHlhkemece karar 
verilmi~ olduğundan me?Jru.r gün ve 
saatte mahkemede hazır bulunmanız 
ve bulunınadığınız takdirde H. U. ?\.f. 
K. nun 398 inci maddesinin tatbik 
edileceği HAncn tebliğ olunur. 

ve 6/2/9•0 tarih ve 3592 Ş 5 sayı ile Ankara Yenı;eiıir poslahaJlf$IO ı 1 tikten sonra sözüne devam et- . . ti' 

1 

KiJ.in bulundugu mahalde ın.$3.ata 

· N--" kisi. ~' . başlonacağı lçfn alıiaP bir kah-
- =YI .. es gıuı neşeli ve dükkAnı yılobp enkazı satı-

balınadım. Gülerken bıle, du- la. ktır Ki ·ı, camlar tah-
daklannda, acı, ıztırablı bir bu- c• · remı • 

"-'" .. d R .. b' ta kapılar ve çorç<veler ye-
nışma g ... uı1;1yor u. ır gun, u: rudcn kullanınaya müsaittir. 
ark~aşım, ılk kor~ç h~ Bir miktar tutıa da vardır. 1<-
vcrdi.. Ben wıkerd: iken, Necl&- teklllcnn "YENi SABAH,. ida-
nın bır erkekle aliıkası varmış • ı 
ŞilphesİT. bu JıAdise ilz:erine dü- re memurıutuna her sabah 
§!incelerim muazzamdı. Necla .saat ondan on ild:re kador r.ııı-
hıılrikaten başka birisi ile mü- raacaatlan.. ı • t a n b u t 

aaaebette bulunuyor muydu! 1h••••••----.ı =====--=-=-==-----,,_-_ -_ ===---=-==-=======-= 

, 

Da~o ~v®G\l 

~~=~~BURLA~-~~ 
Bil~ A DERLER 

Ankar• - ızanl• 

Sahibi: -A. Cf!maleddln 8ara90Qlu 
Neşriyat Müdürü: Macid Çetin 

Basıldığı yer; (H. Bekir GOreoyfır 
ve Cemaleddln Sıracoı)lu ntatbaa11) 

lim '.'c:Ucıı ayıı;yat mazba1:°~' zayi .~bnuştur. Mezldlr eczalar lçlıı y•'1ıı1 
ri!mı,ı olduııundnn evvel.kısinln hukmil olmadığı llln olunur. (!~ 

Fiyat Murakabe Komisyonundan .;, 
50 No, h Win: Wri! markalı lsvcc; malı cep feneri el.ektrik plll~' ~ 

yassı pillerin perakende beherinin liyat.ı 24, ;ruvarlak lralm puıeri" 'f"~ 
yuvarlak ince olanlarının 16.5 kuruşa ve Bere marka lng• Jlz ~.6.~ 
pillerin perakende beherinin 18.6 ve kabn yuvarlak oWıının eh\ ~· 
ruştan satılmbı ve bundan juk.an halka satış yapanların mill1 
kBnW1unn göre m~'ul tutulacakJorı beyan o1unur. «1~, 


