
Almanya "Bir milyon 
6Yahatin·Türk Askeri 
den sonra -

Trakya da -------
hazırdır ,, 

Rumanyadaki son vaziyet ve Alman kıta
lannın hareketleri hakkında · elçi ile Kös
tence Konsolosunun ıa~anı dikkat bevanah ı 

··~ 
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Verilecek mükafatlar arasında 3 
sandık Şeker, 2 teneke Zaytinyaaı, 
har nevi yaGlar, hububat, Konser
veler, Kaşar peynirleri gibi her eve 

lüzumlu maddeler mevcuttur. 

SABAHTAN SAbAHA: 
• 

Almanların imal et· ı oog" um evlerı• ve 
tikleri gizli tayyare-J 

nin evsafı o-ıu·· m evlerı· Londra., 16 (a.a.) - Cumayı 

HA R P 
cumartesiye bağltyan gece Al- _, _ 

'1fllf/lllm- -.-...., manya üzerine yapılan tngiliz e·ırini çog"' altmayı dUşünU..rken ötekini 

ilozof Rıza 
~\tfik'in yeni 
aka1e serisi ... . 
~~I SABAH.. bir k•ç 

k•dar bUyOk f.lo
~ bu mevzu etrafm
·11 &on yazdıQı çok 
•Uı bir makale aerl
"•tre başlayacaktır 

baskınları hakkında bava neza-

VAZ i YE Ti retinin istihbarat servisi §U taf-ı ortadan kaldırmaya çahşmak 
silat.ı vermektedir: akıldan geçiyor mu ? 

İngiliz Ordusu yeni 
hücum hazırlıkları 

yapıyor 
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K. M. 
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geniş bir cephede taamıza. 
/nzjliz Elçi# Sir R~ginottl Hoore Gel.ta .kıht:nu .•• ı. geçerek büyük ~i~~a. ~ 

B' 'iP .. ,. ..r- ev-.·el Jnofü:.ere-' landa ve Norveç tebaam bulu- Birler aldığını bı~~rmışti. 
ır ..-. •UM .. ~· " rlardı ı Dağlık arazide kutle teşe~ 

nin Bükree elçilıgı erkanını al- nuyo · . büs. ı ·nı· ehemmiyetini yat' 
... . Sir Reginalld, vapurda kendi erı n , 

mak üzere Köstenceye gı ::mış o- . .. ma veya girmenin mahiyeti 
ıan İzmir vapuru dün dğlcden Iİni ~bale ~~ış. olan ~k ~e ta~. etmek m~dUr. 

t 13 45 de limanımıza ve ecnebi gazetecilenne kısa hır Mevzu ınme,. ler, cephe ~-
sonra saa: · ln . be t ve demiştir ki: 1 arnızları mahdut hedefli 
dönmüştür. Vapurda gılte.re- yana yapmış . ır .. ,. Mh. saldınşlardır. Dağlarda yer 
nin Bü~ elçisi Sir Reginald "- latanbuJda bir ~ ... u ı yer yarmaya muvaftak olan 
Boa.re, refikası ve oğullarından kalmak ıüyet~ndeyim. On~ , kuvvetler: ceph~ de'!11li..Jlle
baeka Belçikanın Bükreş elçiııl IOlll'I. biraz istirahat etmek ıçın 

1 

rinde, prilerde ıı orta!tlıgı • 
" Hollanda eı- allıebl ihtiin&l tayyare ile Mım- Sayfa 5 dtar.ı 7 de J 

Vlkon .. Duparque, . (Som •Jfa 6 lıll 4 tıe) '----------' çiainin elli ve bazı Amerika, Hol 

Gelsenkirshenin bombardı-

manı infilak maddelerine sira -
yet eden yangınlar tevlit etmiş
tir. 

Çok ~iddetii o!an ilk infilakı 
aşağı ~ ayni şiddette se -
kiz infilak takip etmiştir. Sant 
22 ye doğru yani ilk tayyare -
den iki saat sonra Gel:.cnkir
chen benzin tesisatı il7.erinc \'a· ı 
ran pilotlar yangınların paı lak 
ışıklar çıkardığını ve \Jütün .:id
detile yandığını görmüş1erdir. 

Duisburg Rahrot limamnda. 
dokların garp ve h:ıtısınıin çok 
geniş bir yangın ~ıkanlmıştır. 

Duisburgun ~ka bir :hede - ı 

finde 17 yangın tevlit edilmiş

tir. Rhinde ba:'.I başka bedelle -
re de isabetler kaydedilerek ymı 
guılar çıkarılmıştır. 

Sonu sayfa 5' sriihffa 5 de) 

bibi Rndlköy, usküclar, B~~koa 
ve civarının on birJerce lrndım 
için yalııız bu 50 yutağın m• V• 

{Sonu sayfa 4 aütun 4de, 
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Harbin açılmasından Padişaha harp aley-_ r 
binde bir layiha veren meşhur Keçeci Zade 1 
izzet Mollanın, ilk bozgun haberleri üze
rine bir sabah Rami kışlasından alınıp 
sürgüne gönderilmesi. •• Bu vak'a haKkında 
hiç bir yerde bulunmayan kıymetli kayıtlar. 

o Kovucu ~lT ramvay 'l1alzemal Hal:çtaki feci ka-
o J y O R K I: • 1 ı ·1 k .? t f ·ı "'t 

Sanat okullarının 
senelik kongresi Fıyat MUrakaba Ko- Si a ınau ı ca m . zanın Ü. Si a 1 

misyonunun vazittisl il • -

b • mudur.' idare MUdilrU Anka· Evvelki gün Haliçte vulrua ge 
~ len feci infilak h:idisegjnin tab-

Don EmlnönU Halk• 
vinde yapıldı İmzası gazetemizde mah

fuz bır okuy.ıcumuz.daıı IU 
mektubu &ldık: 

i raya gitti kikatı ikmal edilmiştir. 
1 İstanbul belediyesi elektin"k. Yapılan tahldkat.a nazaran İstanbul sanat okullannm ae 

nelik umwni kongresi dün 6ğ -
leden evvel Eminönü H&lkevi -
nin konferans salonunda yapıl
mıştır. Kongre u.alarının çoğu
nun ha.zır bulunmama• kong
re tatsız geçmiştir. Buna rağ • 
men bazı milhim kararlar ve • 
rilmişti.r. 

latlnaah eden : REŞAT EKREM KOÇU 

-4-
Dün fiyat milra.ka.be komis

yonuna gıdeıek b r nakliye 
aınba.nrun Mersinden lstan · 

ı _ 7 ~ 18J8. P.. .p da geldi Oflu Varnach bula getirdiğı &" 1 kilo eşya-

tramvay ve tiiııcJ işletmeleri hadise, stim seyiftivatının layi
müdürü Mustafa Hulki Eren ki ile işleyememesinden vukua 
dün akşamki trenle An.karaya gelmiştir. Haliçte Aza}>l{apı ci
gıtmiştir. vannda Kürkçü camii önünde 

Bay Mustafa Hulki Eren An- harekete getirilmek istenen 
tara.da tramvay, cl~tirik ve Mahmud Kemale aid Başağa 
tilneJ işletmeleri h 'd:ı..nda ala - romokörünün stim anahtan o
kadar vekaıet.ıe. JC temaslar ya tomatik va.zif esini görememiş 
pacaktır. ve kazanda fazla miktarda bi -

~_~ illliş. Çok keder ediyordu. nın beher ki!Ot>wıdan -mak-
vallsf !8 tu ve mukamıen fiyatları 5 Salı gi1Dl1 sabık Bosna 13 - 16 lk9tıcitqri" 18 cu.- ı....-.• 20 santim oldugu" halde Abdurrahman Pa.p lğneada ... ~ Alü ""9 

muhafızı oldııt. Karadan gider- ~ eeMmbğl Topçularda- burada benden 5.95 kuruş ü-
ken vezaret esvabile kışla.ya p- ki camii şerifte oldu. Husrev pa zeri:ıden naklive ücreti alındı. 
ftp Serasker HWll"e"' Paşa ile fa gelip hayli oturdu. Padişah, E;cr ~pmz • olarak ki!oda 
beraber ınızura çıktı. t:haaı p- Keçezi zade but Mollanın la- 75 santim futa almalan ihti
baııe,e mnhar oldu. yihasına iıltem~ Başata tam- kir ise ~ ~ kanuni . ~~-

Her gece olan Te.tıtdl Şerif- Ondan adam gidip istemiş. meleye te~essil.I etmenızı M· 

de, efendimizle biz, Tevhidi Şe- Cumartesi. ban sabahleyin caya ~~un.... d~ ~ am
rif haricinde oturup zikreder fıOk sisliydi. Öğledem. eonra gü- 1 bann ıddıamı te"_sık_ eden fa-

Bu temaslar esnasında bil - riken istim, kuvvetle kazan ci
ha.ssa tramvaylarda tatbiki ka.- darlannı ta.zyika başlamıştır. 
bul edilen kıt'a far mı kaldıran Bu tazyik neticesinde kazan 
bilet usulü ile, aktarma bilet sis patlamış ve müthiş bir gürültü 
temi hakkınds N.ü.ıa vekiletine duyulmuştur. Tarrakanindu -
izahat verilecektir. yu1ması ile romokörün ps.rça. -

Bu kararlara gör. m-nJelre -
timiz.de, bilyilk ihtiyaç h.issedi
lESı mütehassıs sanayi amele ua 
tası yetiştirmek için tedbirler 
alınacaktır. Bu tedbirlerin aJm.. 
lifler yapılacaktır. Aynea bir -
lik bu yolda büyük mikyasta 
Dl&lll hUSUSUDda hülnllnete tek
propaganda yapılacaktır. 

hidi Şerif halkasına girdiler. çağı:ttı. Bir kaç '!Ut sonra dim ett;tm. 
idit. Btı gece teneuülen TeT ·ı zel oldu. Padişah şeytıülislilmı ~rası.n~ da kendileriBe tak-

Çarşamba günü mağmum ol döndlller. Cebbar mde Celll Kom19Yomm ~ ~~ 

Malfun okiuğl! U:r.ere bir müd lanlDMJ bir olmuştur. Sitim 0 
det evvel ~e gelmiş olan kadar şiddetle tazyik etmiştir 
Nafıa müsteşarına bu vaziyet 

Bp p~agandalarda bilhu • 
~ ille okul mezunlan illtihdat 

ki kazanın ~ bazı- ec\ilecektir. do. Akşamı olan Tevhidi Şerif· Paşa gelip yQz sürcHi. Kapıcıba- açtı!ar. Mezkfuo nakhyat şır-
de İu.et Molla efendi mevcuttu. ı şı1ann olduğu yer dyade çamıı r ~etinden~ 5.~ ~~ 
Perşembe günü, Padişah, Da- ohıp EyDbe nakletmelenne nıh- f.UDU ""° 1.~· va · 

btaliye gidip geldi Ben 4e Lt . sat verildi. Orduyu hümayun Mademkı ~.20 dir. ?·~ aı. 
tanbula gittim. Ellı kadar esir ~l<lan Eyübe naldolundu. mazsınız. Bir de. v~~ış fa.-
gelmiş. Yolda ~ ... dım. ~b- Pamr gilDU PadilJah çiftl!~c turanız. v:aı:: ,neti~ lfl olmaz. 
bi.ın cQmleeini penşan eylesin. gitti. Akşama tDet Molla, Hus- Ödf'..melunnız... diyerek. tel& 

Cuma namazına Eyüp camii nü Bey, Tahir Bey, Ahmet ağa fonu kapadılar. Bana da. 
l,lerlfine gidildi. Ak-.mı olaa " Birader Efendi ~laya gel- - Menme yazacakm. Son 
Tevhidi şerifde Sultan Mahmut diler. paza.rtem gönü hava ~- ra 75 eantim farlrın tutanıu 
clhnlemt~ iltifat etti. Hilscyiıl yade mağmmn idi. Padişah iade eder>rtier, cevabmı ftl'-

Paşa ta.ra!ından mektup e;elmiş. Defterdar iaele8inden uajp sa.- diler. . 
Okınımaıa için Padişah bizim raya teşrif ettiler. Aksanı Tcv- . ~ m~. ~ 
oday:l gi5ndenniş. Okuyup hayır Jlitte lnet Molla ile Arif Efendi hının ~yı tah~ ettirmek 
dua eyledik. Mektupta; bu aytn de bulundular. oh~'-~ gı~ ..._baklan 
sekizinci günü Moskof ordll8U- 17 I~ 18!8 Sah. ual.lA WGıllA~~~ 
nmı Şumnuda.n ansınn har;ket Bugfta bava myaae fırtınalı ~ lbım gel ğhıi ~ ~ 
ve firar eylediği yazıldı. ~1• ta- idi. Arif Efendi bizde, İzzet =sebu ~ tellkkt 
lam otup biri V~. bın. ~ Molla İmam .Efendide mi~fi.; . ,,..., ta.ki.::. t.ha-
SiUstire tarafına gıtmış. Sılıs- idi. izzet Moll&, eeber vaktt, ~ -a~1:~-' ~ 
tre tarafına gideııün arbana lmam Efendinin oda..,.,u bi- ııun.. ~ -.
düşüp~ yi1.z kadan hllri hel~- zim odaya geldi. Arif Efendi ve Neticei.. edıtrim dedDrt.en 
u serilmiş .. Kırk kadar da emr Btradıer Efendi u. abıııt eder- - . 
alındığı ~ır o1UDuyordlL lı:en ..,_ bir tıs idn oda bpaaıın- ~ -dediler- ih~ olur 

Clllnarteli .. iı Padişah bir dan çıktım. Bir ta.. al llaputlu mu · demet siz Yel'diPinb p&-

tarafa ~~Akşama tevbi- kara bayıklı adam p.ti. Neye ra~ aramı~u. :;: 
de geldiler. Reis efendi. Tophao gıe1m1ş diye .,rdma. laet Efen m 
ne nazın Tahir Bey de bu.lldularun - diyi göıeceğbn demift,. Birader n~ KDodııa --dedim- 15 .... , dular. nur ata mazh r o · Efendi çıktı. Ben yanma Tanp tim :tazıa almak bir de taban 
R.eia efendi kule tarafında, ~ t.:a Şlr!1 wdu.m. O_. m~ ...:~.. ._. ha.-

, bild.irilmi§. müste~ar da bunıı 
muvafık görereJı: kabul etmişti. 
Şimdi . aziyet Nafıa Vekili Ali 
Fuad Cebeeoya bildirilecek ve 

1 Vekilin kabulu t.G.kdirınde tek 
ve a.ktarma bilet sistemi derhal 
tatbik mevkiine konulacaktır. 

ı Diğer tara.ftuı Mustafa Hulki 
Eren tram•ay idaresinin oto -
büs idaresiı:ı.iıı otobus müba~ 
ası hususunda bir lngiliz firma-
sile yapbğı an••şrnayı da Veka
letin ta.s'Wi!ıiae arzedecektir. ........ 

'Simavda 
M eyvacılık 

Simav (Husust) - Ağaç~ 
\"el" Kütahya valisi ~ Sima -
n. geldiğinde &taç koruma. ce -
miyeti ile meşgul olmuş on dö -
a.öm nümune fidan bahçemhsi 
tetkik ve direktif verdiğinden 

baeka ilti senedir cemiyetimiz.e 
bdyük yardımlarda buhınm113 
bu yardımı goren cemiyeti -
miz evveli nüm:.c: e bahçeeine 

1an Gala.ta yangın kulesi ile -r-· ---------., 
Çeşme meydanına düşmüştür. L IKTISAD 
Bu parçalardan iki vatandaş ı 1 . 
haf'ıf surette yaralanmıştır. dhalftt ve ıhracat bir-
Bunlar da şunlardır: 59 yaşın- liklarinin ydhk toplantısı 
da kazancı ustası Hüseyin oğlu İstanbul ithalat ve lhncat 
Mahmud ile boşta gezer takı • :ıre ihre.cat birliklerinin yıllık be 
mından 60 yaşlarında Hüseyin yeti umumiye toplantııanna d&
oğlu tnucan. 'ft.Dl edilmektedir. Bu ayın 1ir -

Romokörde bulunan tayf& 1- misirvie madeot eşya ithalit bir 
ıaebolulu 25 yqmda Hamdi par Hğinln yıllık umum! heyet top -
çalan.arak ölmüş. cesedi bile bu Janbsı ya.pıla.calrtır. Bundan 
lunamamıştır. Yalnızz tahkikat sonra gün aşın bütün birlikle -
esnasında bir küçük çocuğun rin toplanWan yapdacak ve yıl 
getirdiği kafatası parçasının hk umuml heyetler euba.t 80 -
Hamdiye aid olduğu zanned.il • nundan evvel bitirilecektir. Şim 
mektedir. Etraftaki mavna • diye kadar üç birliğin umumi 
larda 1 kiloya yakın insan bey- heyet toplantısı yapılmıştır. Ge 
ni ~ bulunmuftur. Tah- riye beş birlik kalmıştır. 
kikatı idare edenler burulan, ö- ~ ..... ...., .... __ _ 
1mlerin bU- kişiden fazla olma
m ihtimalini c;ıkarmaktadırlar. 
Maamafih dün akşama kadar 
bu hususta hiç bir ip ucu elde 
edilememiştir. 

30 yaşlndaki romokör m:ı -
kinisti İstanbullu İbrahim oğlu 
Abdullah ise ağır surette ya -
ralanmıp. 

Kibrit fabrikası 
fazla çahşacak 
Aiik:u·a., 1~ (Husust) - Kib

rit fabrikasında günde~ saat 
fazla mesa.t' yapılmuı Heyeti 
V clillece ka.rarlaşt:ınldı. 

iki yüz elli Mıra sa.ı::tiyle iki oda.- ====================== 
bir Bey de küçiik İmam Efmdi-- ktr "Qlak T&ftP 1zmt ~i :"110:~~J'\;;' ~ 
ye misafir edildi. ~ Yumnnden ~r· lada *"""" ~ ~ 

8 ... 11 ~ 1818 ar. ''!ftı;in tal • ••!.. diye ortadua kalklus w bJdın. b mükemmel bir ev ya.ptınriı§ 

ve bahçenin imarına ba.şlamış - --
tır. Valimizin direktiflerinden .. 

Sultan Mahmut, pazar~~ aorduk. "MEmllr olmtlfUS, gidi- Iamv.. zannederim.. 
silva.rilerin taliminde bulun~ yorum!" dedi. Haberimia olma- Şimdi tDn.i k.imdm teba Balık husızlıöı Eyaletli atlılar da rae~cuttu. Bi- dığından: 14)(oU& Aiçin.. Daha edeyim' 
rer birer cümlesine ~ erkendir!,, dertrım: "'SOrgttne gi Fiyat rMtrabbe kcmisyo
bulundu. Akpmma tevbıdi ... dıiyonm! .. dl~ ,. • teldi. atmaa vutt• bir idıdi&yr tet 
rif oldu. Birader Efmdlnbı ~ san- kik ile ..._. ~ fama 

bu alan cemiyet meyvajt ve 
meyvasız yüz bıni müteca 11 !Z 

ağaç diktirmek ve nefis meyva 

Pazart-' gt.iDtl Selim ~, bp: '"Aman et.adla!. l:mri Pa- t.ecsi~ İ4;İlı muktazi 111ua -
sadaretten &7.11 ve İzzet .Paşa!lı!1 dişahiye itaatim vardır. Ancak meleyi yapmak mıdır! Yoksa 
aadr-.am olduğu h beri geldi bir habbeye maJfk detUtm" dl- sadece ~un fv.la olarak 
perşembe günü sa.at on _bi~ yip ağlamağa başladı. '"Ne ta~- aldıtl rıat"8Y1 m~ iade 
mühril hümayun kendısınden fa. menımi,.ıt t CÜJl9 eonıldnk- ettirmek midir! 
ahnmıe ve kendisi ~ibolu ta- ta.: ""Sual ebnr;..Jim .. dedi. u~ 
rafına memur edilm ş ve o~- ta arkaıımda idi. Uşaktan .30r
f& gitmiş. Bugiln huzuru huma- dıık: '"K.ıbnll adı.,.!.. dedi. 
yunda akdi meş· eret olundu. İşittiğimizde bir kat daha melin 
Rabbim hayır eyliye. oldu: '"Ne malen ve ne bedenen 

~ ic;ın muhtelif vil1 -
yetlerden aşı kalemi celbedip 
ahaliye tevzi etmiş ve a.şıJar .ki· 
milen tutmuştur. 

Cemiyetim.iz bağları da .. 
ha ~ muhtelif cinsten A
merika asma.sı celbedip aşılat

bnhnı.'.] ahali bu bıı l~rile müsa-

Salı günü •bık aa.drazamıa kudretim ftl"dır ~ aği~ 
emval ve eşyası müsadere oıun: 1 ken ben bir~ ~dim. 
dıı. Biraderi Halil Be~ Başbald Veda edip gitmiş. 1ıfennar olan 
1lolıuıa hapsolul!du. G&lata n~- uı,at, evine airabmdan doğru 
mı Papuççu oğlu Ahmet aga GtıınriL.cle g6tlhmtış. Hemsebanı 
yarar adam olmakla ilcı tuğ i.le olan Defterdar Keeedan Rasim 
kaptan pa.ea olduu. Tavil Salih Efendiyi de bulmuş. o da RodOR 
Efendi orduya memur oldu. Top ada.sına mentl olmakla ikisi bir 
hane nazan Tahir Bey Humba- kayığa binip Ostadan gitmiş
rahane nazın ve esbak Boetan- ter. 
cıbaşı Ali Bey To~~ ~" izzet Molla, dili dyade uzun, 
oldu. Ak~ TcvhıJı Şenf ~- boş BOhbet, ı,air miza.; olmakla. 
du. Keçezı zade 1uet: )fol!& meokibe ananda YUlfeainJen 
mevcuttu. hariç r,eytere bmpp adam çe-
Çarşamba gftnii gamlı idi. kfştirdiğtnden. maada buı r,a.-
Perşembe günü. kış olmakla, rip mütalealamu lraleme alm 

Serasker Paşa adamlanndan bir yolile Padişaha duyunn us. 
birisi kiJmür yakmış ve vefat Pa.dieah da gamp etmi". ilmi ve, 
etmiş. Taratımı7.dan cııerrnh gön tarikinden tarcı, ve nefyi ched 
derildi, kan alınd1 amma fayd• ne menfi olmasına sebe-b oldu. 
\llel"ID8dİ. Haaekizade Efendi g&- Zira, Ilylllam olan klbdı. hav
lip gece kışlada kaim. Mira.hor salası alır almaz, De\'teti Aliye-

' iYenl Sab~h 

POLISDE 
baka edereesine meyva ve ge • 

Yangın bati angıcı re1r yeni U8U1 bağ yetiştirmeğe 
Galata Tlnıel caddMtnde H~ muva.ffak olm\litur. Cemiye -

7.8l"OC Niılayana ait 10.000 lira- timk pre1ı ağaçla.r iherinde 
ya sigortalı mağazada yangm ve gerek bağtarda haşen.t mü
çıkmıpe. da iUU,. tantmdaıı cadelcsine dftaın edip ön lafa 
söndilrlUmnı,tnr. 1 geçmiştir. İşte her vilayet vali-
KömUrden zehirlendi • böyle ~ığa ehemmiyet 

Yerirse memleketimizin ilctisa -
Erenköy Suadiye l8kele ~ dee ne kadar yük eleceği ma -

desinde ~ DlllD&r&h kıatkte o- Vwdw'. Vv olsun böyle iktısa
turan bah~q,n İ8mail Gezer diy&ta yardım eden valilerimia! 
odasında yatmış olduğu kömfb-1 Kadıköy Halkevi 
den çslauı karitoa guile ahir'l«a 1 
diğinden Nümwıe bptahanelli - kongrss 
ne kaldınhnlfbr. KNbköy llalke\indea: 

Otomobil çarpdı Halkevimizin ikı senede bir 
alı:tedilen kongl'ele:i aşağıdaki 

Şof6r Ali Tuncaam idare- giin ve saa.tıerde yapılacaktır. 
sindeki 2223 numarab atıomobü Şube azasın~ m,.zklir günde 
Beyoğlu cadc:Wünden cec;erk• Balkevini t.e:orınezi. ı 
Kasunpepda oturan FAine Güzel unatıa.ı : 22-2-941 cu-1 
çarparak ayağından yaralu.- marteal aat 17 de; Halk dere
mıştır. 1 baae Ye lrurshı.rı 22-2·941 cu -

Yaralı Beyoğlu hastabaııesiM> mart.esi saat 18 de; Dil, edebi
kaldınlmlf, ~ IOf&' yaka- yat 24-2-Ml P'-- "1.esi saat 18 
lanmıotır. de~ KöycWük ~~2-941 pa.ıar -

Balatlı Mişon 13 palamut 
çalmak suçundan beraet ettı 

tam iki buçuk lira!. 
"- Hfild.ın motörcüyü sua· 

bırdu. Mi~na döndü.: 

- Aduı ııe? 
- :Mışon! 
- Bat>anııı adı'! 

"- Demek çalmadın ha? 
"- Tabii çalmadım. Hem 

- :Guuıow ! bu adam beni bellemiş bir de· 

- Salam.on! 
- Ananın? 

- Peki kaç yaşındasın? fa. Geçen sene de motöril so-
- Ut.uz au.ı ! yulmuş, beni yakalatb. 
- .Nerede oturu.yoı'SUJl? Kotörcü: 

- kalıkbaııe ClVi.I'lndaki u_ Elbette 10yulduju za • 
boş Rüsllillat kulübesinde! man civarda senden başka 

- Memur musun? kimse yoktu ki? 
- .Ne münuebet, boe bul - Hikim davacıya. sordu: 

dum. Bir senedir orada yatı· "- Sen Mişonun çaldığını 
yorum. gördün mü? 
M~on böylece hüviyetini "- Hayır, fakat bizim ar -

te.bit ettirdı.ktcn sonra pard~ kadSflar görmüt .. 
sil yerine gıydıği yağlı ve ren- Hakim bundan sonra şahit
gini kaybetmış bir ha kkal ön- lori diıılemeğc bqlndı. Bwı -
lugünti itıua ile katladı; otur - lardan Rizeli Hamdi f(Syle de
duğu suçlu kanapesinin üstü- di: 
ne yerJe§Urdi. Sonra alışkın "- Mişonu motöriln amba
bır tavırla ellerini biribirin& nndan çıkarken görmedim. 
kavuşturarak kendisinden da- Fakat o tnrafta.n geliyordu. E
vacı olan motörcli Hillıoyinin tinde iki çift palamut vu.rdı. 
hüviyetini yazdırma8Ulı bekle- Onla.n sattı, sonra gitti. Bir 
dl. daha geli inde Uç çift daha 

Balatlı Mioonu Biz de taru- daha vardı. 
yacaksınıL Deniz hır11zlıkla· Fakat 'Mi5'0ll hakkındaki de
nnda ismini sık sık igitm~ O• !iller kftfi de wildt. Kendisi va
lacaksırm. Kendisinin aşağı ziyetindcn emin yerinde sakin 
yukan 20 sabıkası var. Fakat otnnıyordu. Diğer ~ahitler de 
timdi uslandığını iddia ediyor. mlhl> m birer ifadeden IOnra 
Hikimin: çekl'd ilcr. 

1 li m Köşe~ 
r.~."' 

Prof. samı Mur&2 Uzftl -
Keşifler, ihtiralaf 

• -
Kimyagerin .. 

muvaff akiyetlerl 
~ U. uot 

dan çıkarılan amonyak ·•M•~ 
nnı arttırmak usulle~~ 
tuvaruı büyük aferlenı--:. 
ri.dir. Bu usullerin. bUyil) 
yuta bir endüstri 
tekilde tatbiki de yine 
bir -.terdir. sırfı kimva 
lerdeki munffaki)'etler 
loj kimyumda Wi ~ 
ha bir çok kabiUyetler i'
Teknoloji kimyager öyle bit 
suJ. bulmalı ki kmıyadaD 
mıyan işçi bunu kolayca 
edebüain.. leçi sınıfının 
ve meharet darecesini b•._... ---
bir kimyager bunu ya~ 
kiıayapr ayni zamanda . 
1ann ve kapitali9tlerin od. i..,,_. 
tini de bilmelidir. Bu 1 
pivaeaınn ne iatediğiDi 
lluJdtlfu m•h•dtl ~ 
nın ıstediği gekle 
mek kabiliyeti olmalıdır. 
ki bu no.lltalar bir ilim 
hiç ala.kadar etmez. ~ 
muvaffak olmak isti,.en 111111 

noloji kimyager bir ilim 
olduktan muda bir d!_..a 
daha doğl"USU ticaret .....-: 
malıdır. Bu itibarla 
kimyager bir kimyagerdeD 
de bir de şahsiyet sahi~ 
te bu hassaları maruf ~ 
kimyageri Frits Haber U"' 

rüyo:ruz. Kimya ve kbn~ 
nolojisine ait meeeleleri 
mak ve halletmek kabili 
olan Haheır haftdaıı azot 
1i usulünü bulmuştur. HalJ8' 
harbinde Atmanyaıun en 
l&haiyetlerindm biridir. 
sayesinde Almanya dört 
cihana brp koyabilmiş .
yanabilm.iftlr. Haber ile 
daşlan 191~ ilk ~~ 
tetilı: amonyak mesele81JP 
letJnişti. Abluka Alman~ 
her hileaindm mahrum 
ti. o .Almanya k.i ~ 
dıeS'i lwm ... 1 stlbre ve 
patlayıcı maddeler imal~ 
lanıyordu. Dünyanın ınauv: 
caklannda ve endüstride I"". 
ne kullandığımız nitrat 
250.000.000 Jr.ilogr&llu 
Harp ytizfüM)lll. bU 
çok artacağı muhakk&ktıı 
nitratına bel bağlıyanla.ı1Jl 
kül mevkie dilşeeekleri 
ğil mi? Büyük harp ı9'U 
muzunda ilb edlldl ve 
filoeu Şillyi llbluka 
Müttefikler bu )'Olu _.!:_ .. 
kadar aylar geçti ve ~ 
de kaldılar. 

Bir harbin talih n 
bir adamaı bindiği kabul 
geçen harpte bu adanı f 
dJr. Onun idare ettiıJ'f 
amonyak fabrika.lan hllrbf 
eene uzattı. O u.l""lanlar 
de "en büyük arl nıınus 
dir,, derlerdi. Müteaddit 
lelerde söylediğim gibi 
bir ilim adamı bir 
büyük belalardan k~ 
tnınterede Habere 
eden adamlar görüyonıs. 
harpte fnriltere ve müttl 
rinin elinde en mühim d 
denizaltıların lnevkileriPi 
eden hidrofon ile düsm .. 
nnın mevkiini tayin edeli 
raf idi. BunJ•nn ıslahıed' 
:roH1 oynıyan bugün in 
barp için çalı~ o 10000 fi 
damının baııında bulunan 
Jl'fltere kralı m.ın cemi~ 
Bia,udir. Haberin diier 
tatkiyetJertııi yarına bJ 
rwsa. 

Fındık 
n..t&ı,. ...... 

nin dahltt ?e haricf işlerini bilir 
bilmez bir çok kimselere göster 
miş. Bu liyihada rlcaJi devleti 
aliyeye taan eyleditinden man
da alSvttp llnetıerdl Bir kirnea 
hi1lfına cevap v~n..,hu de~e. 
8'hdilğü IJ&hll btralnJt dere<>.e 
derece kızarak ol lrlmesnC've 
.avmeğe bulardı. Cenabı Hak 

Tramvaydan dDttU teai saat 18'30 da; S' yardım 
. 26-2-941 Ç&Z'l&lnba saat 17 de, 

SakıağacıDda ot7U"U Yorgı Kütüphane, yayın 2.6-2-941 
kızı Domino tramvaya biner- çarşamba saat 18 de, Tarih, 
ken ayalı kayarak dl!lnı8' wl mtu.e, 27-2-941 pe~be saat 
tehlikeli BUrett.e yaralan~ğm- 1 17,30 da, Spor 27-2-941 perşem 
dan BefoClv. butahanesine kal be aaat 18 de; Temsil 28-2-941 

"- Sen yabancı değilsin, Hakimin verdiiti karar Mi • 
lıfieon. Geçenlerde de gelmiş- pun l<.'hinde idi. Almanlara aabJacak 
tin, değil mi? demesine karşı Bera.et etmişti. 1anıı Lıevant koııten aEN•LllC Mto K ... 000 K ... 

1 AV~IK 1IO • MM • 

1 AYLIK 400 • - • 
1 AVLIK 1IO • MO • -11 fnn 19'41 P'AZAft"n81 

tt ll11haırre111 1MO 
4 ful>at 1SM 

G4hl 41 A, t Yal: M1 • KMm 1• 

....... llcJNt 
un TAi ıa ...., 
8.51 12.JI 11.M v ... 
..... v ... l..ar 
12.80 ı.ıı 11.JT ..... 
11.tl 11.18 5.13 VMlltl 

DİKKAT 
cV ......... • 1ıs.d...U• yuew 

ft evrak Mp•llllhl 9411..,.,11 le• 
elunmu ve IHlnı .... ıu,,..._.,.,.,,_ •n doiQ'I 111D ltlr __ ..,... ~ ....... 

pUrtelq atıldı: Mlşon bunu duyunca hiç te- ı de bet miktan Akçekocıl 
"- Öyle amma. beraet et • lft.~ ctm dl. Po.rdc Usü olan J ıullerinden olacaktır. Jı 

mi3tim. Onuncu yılda affedil- bakk l ön1UğUnU yava~a al- Ticaret VekAleti A,kçP"~ 
dbnlemid ıslah eytt,ıe. 
Akşamı Te9hidl $erit oldtL 

dınlmJlbr. cama. saat 18 de. 
dikten sonra bu kndar senedir dl, Sırtına geçirdi. Sonra up-

1 

fuıdıklaruu harice 
namusa la yaşıyorum. uzun b<>yilo yerlere kadar eği- maksadile böyle bir ıuı.ı-.cief 

"- Bu nam ile namuslu ya- lerek: miştir. Akçekocada ilk _ _,."' _ 

Padieah Tevhide geldi. 

Sovyet Ruayaya Yapal)ı Polla tarafından Batından yaralandı 
lhracab yakalananlar 

şayış? Bak, şimdi de motör- "- Allah ömürler versin! ı 1an.k ıeçemı sene 
11 cii HUseyiQ.in 6 çift, bir tek Dedi ve vakur adımlarla çık- ı bir ihraç kontrol istasY"~ 

Sovyet kom.binelerinla baki - Emni1'Jl altmt.t tuhe memar 
ye hesaplarını kapatmak üzeı-e 1a.ruwı dDnkü kootrollerinde 
Sovyet Rwıyaya verilen yap':.\.· tram\'&1du 49 kJii. ve beledİJ9 
w ........... ,__i .. eoan....,... da ik. 
gı }'CM-:--- talimatnameaine aykın han -
mal edilmiştir. ket eden H IOf&- cma•endml-

Sovyeüerte bu putidm b8f • 
b 200 tonluk yeni bir tiftik =mıştır==· ======= partiıA anlapnası yapdmakta ol 
doğu haber abnmUJbr. Bunun 
da kombine besaplarma mah
anlaphnanupır, 

Dİjel' taraftan ı...,. IJe ı. 
.., edilip eclOmlJwe beaüs 

?eÇ de meıeJelaıtimiwlm tiftik 
aabn aJmU: ~. 
Bu memlekhrdelli ahcllaı' tif -
tiklerim.im f7j tlyat tılldlf et -
mektedldlr . 

Galata.da oturan Tanq yolda palamutunu çalınışBl!l? tı. Arkasından rıkan mntöreU nıJmuft;ur. Bu ista.&Yoıı 
liderken ayağı kayarak dü1111üş "- Kim dem~? Ben bugün İılrlail hiddetinden yerinde du- Jı ma her eene eyi& ~ 
.,. be111uı.a yal'a.landığuıdan elli bin liralık mala bekçilik remı ord t. başlamak üzere 4 ay ıcoıı 
BeJoğlu hı•hanesiue kaldırıl- yapıyorum. Balıkhancdeki ba- Ml on dôndU ''e bfJsbUtUn zifesi görecektir. Alcı:: 
llll(lbr. lıklan ben bekterim. Haliçte- damarına basan "U etimleyi a- nın senevi tmdık rekD~ 
Mangaldan zehlrlenma ki bUtiin motörler .bana enuı - va.rdu: milyon kilodur. Bu ı.&id.~ 

nettir. Bwıun 20 lrurueluk pa- ••- &na Balııth Miloıı der- raç imki.nlan bu.wı -__.. 
JlnmköJde 2 numaralı köfk- lamutlarına mı ten~ül ede • Jer. Gö~U nç; malını çaldır- fiyatlar kilo bqına 11 

'8 babonubk yapan Çerkeo1i ceğim. ma. Ben &olay kolay tongaya tan 16 1ı:urufa cıknnıtar. 
1-iı Gmer, oda.wma aldığı Davacı malının ucus göste- baernam.. Bunciaa ~a da)lill 
~ mhirlemıae aWmi rUmesine kızdı: Ve aonra luzlo. kalabalıfa iatihlaldnin de geçeıı ~ _, 
~ Ba)l'darp&ıJ& nftmu • "- Ne yirmi kurullı be; JraneuaJr kayboldu. naAraD fevkal&de ~ • hı..+...+m ka.ldlrıJımibr. \. _____________________ , 1* ecttlmlpir. 
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Alman Casusıuo• nun Esrarı 
-29-

1 YAZAN: 

.~marct Newman 

Anne. ev.:-.: bda;ilik etmeyi 
ınenıcıuniyetie kabul etti. Hatta 
beni l»r an evvel evden çıkar
mak için yi!Y.gijzoo bir istical 
bile gösterdi. Bunlar Çekoslo
vakya. i~in feci günlerdi. Mruı· 
nuıfi, şüph~en u7.aklaştığım ve 1 
huduttakı ormanın içinde oomi 
yet altınd ... bulunduğum zaman, 1 
yere oturdum ve ka.hka.ha.larla I 
ı;üldllm. o a.nda. şüpheaiz l.i 
Annanın Gestapoya. mensup İLŞl· I 
kı yazıhanemdeki evralo karııt
brmak~.ı meşguldü. BuJa.eağı · 
şeylerden pclı: memnun kala.c• ı 
ğında. şliphem yoktu! 

- Ona bir şey bırakmışs:nıı: 1 
dır za.nnederim. 

- T:ı.bi (bura<h. pek ya.za-
nuyactlğım bir t:ıbir kullandı) .1 
Bıra.ktJ~m kağıtlAr ar...sında' 
b;r vesika vardı ki Çdrl~ ve 
Çeko9'ovakyaya değil Almanla-1 
ra çok müz'iç dakikalar ge\;irte-1 
cckti. Bir takım ithan.ılar orta· ı 
ya atılacak, şiddetli inkfirl:ır 
rıkua gel~ek ve benden sonra 
Pragda. hatt:ılarca sinirlendıridl 
~ipheler hüküm sürecekti. 1 

Bu kllçük casusluk işlerinin 
gl\r.e çarpan vasfını size söyıe- 1ı miştim. Eğer Alman casusluğu.. 
na bu bir nümun<' t.eşkil ediyoı·-1 
sa, doğrusu Hitlere acının. Kul· j 
laııdıklan usul pek iptidaidir.

1 Binlıırce senıd~ beri herke.; tıı
'.l"afından istimal eılılmlştir. Bu
nun fa:rkuıa vannıyacağım.ı • ın 
ebnl'k ne ktıllar hata idi. Azacık 
nkıl \'C muhakemesi olan bil' 
insan yakışıklı bir delikaıılının 
,, nun gı1ıi bir kı1.a kur yaptığımı 
gorür de şüphe'enmcı mi? Al· 
m.ıu!nrın zayıf noktalarmd n 1 
bi.ri da.ima muaroJanoın kuv· 
vetlerini igtilıfaf etmeleridir. 
Bunun magh'.ıbiyet ve felakete 
,:ötllren en muh-kkak yol o!-!u-1 
ğunu teslim. edcrniniz y,annooe -
ıiru. ... • 

TERCEME EDEN: 

Hüseyin Cahid YALÇIN 

Dinleyicilerin hepsi onun kadar 
ıııeltl değildiler. İtiraf ederim ki 
o tarihte ben de tama.men aldan 
ınışbın. Bedbinliğini maruz kal
dığı müthiş vekayiin ta• ii bir 
neticesi gibi telfiltl<i ediyordum. 
Sonra bu adamın hakild mahi
yeti meydanJL çıkınca, hayretler• 
içinde kaldım. Digcr taraftan, 1 
İngilteı:ooe efkarı umumiye il
.Erinde tesir yapmak içın bunıı. 
beıız.er bir •bbiiste bulunan 
bir adam oi?nuştur. Faluı.t gü-1 
lilnç olacak dereced~ müvesvis 
davrandı ve İngilteredcn çarça
buk uzaklaşacak kanar ~ e
-~ göstt"rdi. 

iV 

He~ hırsızın bildiği gi 
bi, iyi kalplı ada'Ular çarçabuk 
alda.blır. Diı;er Alman "sos· 
yal demokrat., ın macerasına bir 
bakınız. Bu bir g:ızeteci idi kı 
Hitlerin zulmünden kurtulmak 
için Südet havalisinden İngilte
reye kaçmı.ştı. Kırk beş, elli 
yıışlannda bir a.da.mdı. Afukte
dir bir muha.rririll, hal ve tav
n da iyi idi. Bir Alınarun sosyul 
cazibe ve sevimliliğinden daha 
fıula bir cazibesi vardı. Öyle 
na.zile bir tcvazua maliltti ki ln
~tzı ede bu yüzden kendi.sini 
bir rok ldııiy"' sevdirdi. Fa.kat, 
dediği gibi, . WD)ll.l' kafi değil
di. geÇinmek icap ederdi. 

Bazı ta\'siyel<T s'.\yesinde, bü
ytik bir firma yanında biı· iş 
buldu. Bu şirket her hafta düzi
nelerle me·:kut risaleler neşredi 
yordu. Rir mü.o!dct sonra, finruı 
b:ı.zı t<>knik broşürler bas
mak i~in !ıil' mukaveleye gir
mişti. Bu iş mahrem olmamakla. 
ber.ılıllf' İngiltereııin müscllfilı 
kuvvctlPriııe taallftk ediyordu. 
V::.zifesi icabı, bu sosval demok· 
rat A lmaıı bir <:<>k d~falar har-

ın biye nezaretine gidip geldi. Ora.-
~ekoıılovakyadaki Alınan ea-

1 

da çok mühim bir erkim hat'
·ıl: ~ubesi mem!clı:eti seri biye zabiti ile tanıştı. Bu zat 

+i!A için hazırla.maktan iba. şimdiki harpte İngilterenin en 
ı ilk va:ı.ifenin çok dalıa. esaslı mevkilerinden birinı işgal 

·eçti. Dünyadaki biitün etmektedir. 
· memli'ketlerd.e Çe- Alman, dünya. harbi esnasın-

ua karşı ~rbest ıru·ı da Avusturya ordusunda büyük 
edilen sempatiden bir liyakat ile dövüşmüştü. Bi.-

~ k Sii<kt Almanlıırıl na.enaleyh, bu iki ad:ımın ha,. 
.!r ajan sıfatile gijn- yatlarında en bliyiik viiloayı 

b,. .: kalktı. Bu adamlarını teşkil etmiş olan h.a.rpten baha 
I{. !1aki dil tel. ederler- etmelerinden da.ha. ta.bil bir şey 
~ ~çıındihm ıi Çek cgi.bi gbtı ·ı .ne olabilir? MU&refe, doatluğa 
:t~~..,,,İl'f.· ."rli. ('Utlıırin ırk na- d•.ığnı . derinkşmeğe başladı. 

~eııt {'f'r~en, Almanlar et İptida. vazife ve meslek icabı 

1 

· llfı.t ~l&da.l ırklıırla. bol bol 'b(ıoiamııı olan ziya.retler sosyul 
ÇE-kler :ı.raıru clı· erdir. Cenneul ı tuınnıünı eıcekt.ıtia W:nvaı: pek ta-1 bi~ mecblUiyet halini aldı. lngi-

nd lk ı ıni tir ) Hudut ha, lis a.~keri eski Alman a.-IB.erini 1 
vııJ1ı;l e ı bu>' t' ~ • kendi kuHiı.ıLIWJ yemeğe davet 
&•ır pek ın . ı dl! ile kon1'Ş&ll un-

1 

cvvd ~;ec;:ı .ıvv('(:lıdir. 1918 dt'n etti. Girişmiş oldukları muba-
oe ı hi b' r rebeye burndıı. çatal ve bıçak-

luna varı .ın ç ır ~ ar- la~, bardaklv kibritlerle tcltrar 
turyada · m\lıntı.nWJU. Çllnkü Avus.- devam ettiler. 
fuıan t..ergh nüfus sayımı daıma 
Bir atfonıooıcli üzerine yapılıyordu. Alman, muharebeye bir ak
omn ~Jaın Ahnanc~. konu.'jUnı& şıun yemeğinde devamı kabul &
nı'. ıı, hiç tereddütsliz, Alma11 Bl· dip etmiyeoeğini nezaketle !ıı-

tyı'tına ithal ediyordu. giliz erkanı harp zabiti..'lden · 
~ • uk . Çek 1. ııordn. O daveti kabul etti. Bir ı 

Eğer caı;usl aJanı :sa· 
0 ıuna kfUı dereee<lıı vakıf d<ığil- hafta sonra İngiliz zabiti Al-

IY.' kendisini memleketten ka~- maıı dostundan köyde kendisi
mııı zulümdi<ieyi "°")'il) demok- nin balunduğu mevkide bir lıaf-

b 'l'rd' Bu ta kal:ıua.sını rica etti. Alınaıun 
rat gibi göstere ı ı ı. su • İngiliz zabitinda~ ne --1"-at 
r~t.le demokratik memJ<?ketlarde c~ ll .... lUll 

umum t.eşkilltla.n tarafından istihsal ettiğini yahut ne gibi 
ıı.ımpe.ti ile k.ıı.rşılanaca.,"ına e- malilınatl istihsale <:alıştığını 
min olabilirdi. Bu zıılümdm, bilmiyorum. Yalr.ız Almnnyayıı. 
mül~ere mihınannüva.zbk gös baoorler öndegrdiğine vfı.k ıfım. 
terınis kimselerin kendi kendi!&- Bu vak'ayı ilk defa iıittli;im •a· ı 
ı·ini İnualıaze etmelerine h!~ r:ıan ° k:'.da.r yüksek rütbede 
mahal yoktur. Çünkü Çekoslo- bir lngi!iz zabitinin btı dere<:e 

dikka.U.i.z d&vran:ıbilmemne hayı 
va.kyadan ka~mış olan kimsele- ret etmışbm. 
rin yli7..de doksan dokuzu haki-
ki Çeklerdi. Harp patladıktan iki gün 8011• 

Çek milliyetini ve on pıvl por- n., Alman gazetecinin ~ıılışlı~ 
tıınu hamil olan ve bu yüzıkn şir!·etin ci,·annda bulunduğunı 

Sll".ı.da, kendisini aramak ve <>ör 
pdı: istifa.de eden bu ajanlar p..e-- " , 

ı.- mek istedim. üıı_a sahııan ala- 1 

kt'ri yahut b:ıhri ca.scelukta J'C kadar olnrnmakla~r:ıber, harp 
nadir istihdam ~'ddiyorl rdı. bakında.ki fikirlerine merak e
Bunlar bilhassa prtıpagaııd,L ile diyordum. Fabrikada yoktu. j 
m!Y)gııldüler. Bittabi, Ç.ekoslo· Pazar sabahı saat on ikide, İn· 
val<ya hakkında yanlış şayia.1'1.r gilt.e!'e razi taarruzuna bir ni
neşredebilmek için gayet mÜ.."'L· hayet vermeği k:ı.rarl.ıştırdığı 
it bir mevkitlc bulunuyorlardı. zaman, humısl subeye mcnrrnp ı 
SoHyal demokrat bir Çeki (ken· iki zaNt o•ıwı apart:ıınanına 
disine böyle diyordLL Sonra bu gitmişler ve kendi!1ini götür
ııdam tevkif olllllllluştur). Ha- mUııl('rdi. 
tırlıyorum ki ransız SE:hirlerin· Hangi taıışit karargahında 
den bitinde. sempati besliyeıı bir bulı .. nduğımu bilmiyorum. Fa-1 
tlitılcvici kütlesi hu::urunda lıır kat zihnimden o tngiliz erldnı 
konferansı vermisti. Son dertıce harp ?.abitine tarziye verdim. 
ı:eki bir adamdı. Nutku demok- Ha.tırla.bnnğa mccbt,rum ki mu 
ratik vatanperverlikler ta.'!&ll kılbil ca.susluk hareketlerinin 
bir aleijti. Muamafıh, her Iruı:ır- en eskil~rinden ve en muvaffa. 
dı~uıda bir hezi:ınet tclkinı yapı- kiveli!erin·"\cn bin kal'şıı;ınd:ıki 

1 Y<·rdu. Ve Ç<-koslovakyanın yı- adama bazı esrar elde etmekte 
kıldığını V'' binaeı:ıaleyh Fransa olduğu kanaatini vermf'l<tir. Al
icin Çekoslovakya uğurunda man casu3luk mPJı:tebi bıı ustılü 
harbe kalkmanın lilruı:nsuz ol- de öğretmek iktiza eder. J 

duğunu açıktan açığa. söylemek· Hitler Çek tf't"avüz ve meza
ten ise, dolayısile aııla.tıyordu. Bm.indm pek hararetli 
Alınan k'~dretini gayet mua.z -
um bir SU!'<1tte tasvir ediyı>ruu. 

Sabah 
Kahveye meyvaya 

dair 
Yeıhum üstad Ahmet Ra.smı 

sağ olmalıydı; kahve buhranını 

Tuı~k Hav c lı 
Şanlı Menkıb 

v 

• 
1 

meyva ikramı suretile telafiden • • 

=e~~~r~~!il~:r~ · •stıklal Harbi esnasında göklerde ce-
ne nükteler savurturdu. 1 

aa1~~!~1~:~=~ınru~ reyan eden bir kahramanlık destanı 
şiddetile hilkilm sürerken: Kurtul . 1------------ı Humlor şikeste, cam tehi. .u~ 1111;v~~a büyük ta- .. AN LATAN .. sine fırsat vcrmiyort1%, kendi -

yolt vücttdii meıı arı:uzıın ıkıncı gunu sabaha kar miz nişan v:ız.iyeti almağa. çalışı 
Ettôıı eftri kaJı.oo bizi hey 31. ikı arkadaş Afyon • Dumlu- Emekli Hv. Bııb. yonız ve arızasız ya.pılaınıya -
, zamane lıeyı pm~r istikametinde ke§if V&Zi- cak keskin ve sert hareketler f 

<len ibaret. dedeler yadigan b;: fesı almı~tık. B. 1~ tipindeki Bedrı· CalAsı· n yapıyoruz. Bir hayli irtifa kay-
kerlemeyi dillerinden düşürıni- ~yyaremız çalıp•ga başladı. J a bettik. Do!lt ile düşman dünya 
yenler, ııeriatin veya kanunu:ı zosları.ııda.n çıkan_ gazlar s:ı- iıımm•mı:mm:sı::::ııs••ıP ile ahret sınırlan arasındayız. 
degı"'J de zamane t'ca'-tımnı b~hm alaca karanlı. gında ınıı- ._ ıldızlı Havada çabuk g~en saat!er de , ,... vım k renkte al ~ ır uu. Y • ziya.siyle melil.l ve fa Zümı üdil Anka. kuşu gibi i"'1li ~ w· . zır ar ~d~ ~n- kat kurtuluşun iimid gül' timse- ğil şimdi saniyeler uzuyor. , 
\"8.r cismi yok bir ha.e getirdiği yor. 0 r sesı ova.l:ı~. . agılı· melerini sezdiren güzel yurdu- Tam bu teeirler altında. iken 
kahvenin piyasadan elini eteğini yordu. Hazırlanmış bölük ko- mllZll aydınlatıyordu. Dereler bir av tayyaresi daha peyda o
çelı:ip yerini flndık elma, kuı u mutanı Fazıldan son talimatı henüz gölgeli idi. Arkadaııa ba- luyor ve üzerimize doğru dikkll· ' 
iiz1bn hatti portaıı:'ııı. ın.andari· ~~~ Va.ziyet .. mlllet. ve mem k k if . di. O sıralarda ta.n·arel<>rin leKet ,,.. h ti --'• d bu ara vaz' ·= ve asıl gayenin ,, 
na ve belki de ceviz i<;i badem. . ..,.n aya • v...-ue e böyle dikilme uçuslanna ta-

l 
' vazıyete dahildi, bu tesir altın muvaffakiyetini müı' deliyen bu t112 u veya t=suz leblebi, niçin • ha.mmülü yoktu. Bu ikincisi pek 

da he~-•· 'dik M törü' tecrü ulvi manzarayı işaret ettiın ve 
olmasın ceviui sucuk ve enısull J-= ı · 0 cesur ve atıl""" r·-•·at >---·-
' J be ederek tak z!an aldırdım. tekrar öne dönerek rotayı ta- ,,_ "" ,...... '~ 
•nş meyva ve yeın\şlerine bıra . 0 . ki trafı ti yu1 istikameti P'"k bize do'""'• değı'l ,_ · k Meyd:ıııa -'· rdiın P ve e göze emeye ko - .,. -
n.•VcrmPsı :ı.rşıııınd11. a.cab!L ne gıre""' gaz ve · d Ha gibi geldi. Yıldırım gibi yanı . 
<1 .ye.:eklerdir? jTayya.re gemi.sinde bir toz buiu- um. "ri~~ bizden başka tay- mızdan geçti. Keskin bir dö· 

Maamafih iyi dtişfuıüleeek 0 ., tu blrakara.lı: yükselirken arka- yare go · uyordu. Bu sırada. 
hırsa ııimdillk bizden uzaklarda tlaşım meydandakilere eı sallıya motör sesinde bir değişiklik... nüşle önümüzü kesti. Ona da bir 
cPreyan eden kanlı bir boğu~ rak son ved:ı.ı_ yolhıyor v~ yerd.en Acaba, yutkundum da. kulakla- atış vaziyeti alacakbm. Bir de f 
manın doğurduğu mecburiy~tıe mukabele .gorı:;ek teşyi edilı.. rım açıldı ses onun için mi de- ne göreyim gözlerime in<UUtını· 
kahve tiryakileri yakalarını yocduk. Bır muddet sonra dag- ğişli diyerek dikkatimi topla - yacağıın işareti, şanlı havra -
bu kapkara, kupkur.ı nesneden lar üzerinde iö.ik meydan artık dım. liayll' bu bir arızza, devir ğımızı taşıyor. Kendini gösterdi I 
kurtarmaya muvaffak olurlar- kaybolmuştu. ve hararet saatleri de bunu gös- ve tekrar ılii.şman üzerine sal· 
sa ml'mleketin ilitis~cliyatı ba· En mühim a.nl=da. bile ha.bra teriyordu. dırdı. 
lrunınclan ınahsU.s faideler elde tuhaf şeyler geldiği gibi pür- Gözcü taınamile göz kesilmiş Arkadaşıma baktığını zaman 
eeilcccfti de şilphesiY.dir. Çünkü 

1 
dikkat yolu takip ve motörü aşağılara balı:ıyor, gördüklerini ı yüzünde sabahki uh·i manzara.

her yıl kahve bedeli olarak ec- ~nlcrken hatırıma şu geldi: haritasına işaret ediyordu. Çok da ki hi•leri tekrar görür gibi 
nebi illere· mühim yekunlar git· Şımdi meydaııdakiler için za.,. geçmedL Arızayı o da hissetti. oldum ve ılost araziye tloğl"ı 
mekte idi. man ne kadar uzun sürer, nere- sorması üzerine tekrar baloşbk. 1 

döndüm. 
Kahvenin yerine kuru veya !erde ne yapıyorlar ne olacak Bu defaki bakışma. evvelkinden! Vatan ve milletin makus taJi· 

ys.ş ıneyvalu kaim olunca milli 1 O zamanın vasıtalarile burula tama.mile başka manalarla dolu: hinin değiştiği o günlerde bi?.im 
t2.sarruf bakımında elde edece- ha.klıdırlar. Havada arazi sine- idi. Bu yükseklikten meydanı 1 

motör d<ı çatpat, ~atpat ııu dağ 
gım•. iz tasarrufa mukabil biraz ma şeridi gı'bi, saatler ce sanki değil dost araziyi bile tutmak bu dere derken bizı' meydan• 
da milli an'aneleriml:ı sırasınıı. bizimle yanş eder gibi bir mild- mümkün değildi. Vazife ya. • kadar götürdü. ~ 
geçmiş itiyadlarıml2dan feda· det sonra. ne olacak ise olur di- pıla.mıyacak, bizi boşuna bekli- Şimdi bir meçhtılümüz v:ırdı.1 
karlık Ulıım gelecek. Kalıveha- yordum. yecekler. O zaman pek kıymetli Bizim pilot kimdir, çarpı~ma. 1 
ne müda.vimle~niJ;ı ~neleriID bı Artık dÜ!pnan üzerinde Ye 1 olan tayyaremiz zayi olacak, neticesi ne oldu! Çünkü devri· ı' 
çak a.çma.yacagı gıbı, 1 i~,erilerdeyiz. Gtineş doğınnş al· kendimiz. .. Bu, çok sonra g&- y.ıde bir iki tayyaremiz vardı. 

- Orta şekerli bir... ı l liyor. Bir müddet sonra evvela anla- 1 
- Kahvesi bol, şekeri u... .• . . · . - Tam bu esnada bir düşman şıldı. Dönen a.v tayya.remiz bir 
Kabilinden mutat kahveci ~ı- nı:medilı: ~ır notice vermesi de a.veı tayyaresi bize muaallat ol-r&tı nara.la.rma: ı mümkllndUr. masın mı? Artık talihsizlik yüz de müjde getirdi. Düşman tay-

Şimdilik__=: 
--==Bu kadar 1 

Niçin ? 
_ Bitaraf hir gôLie t"tkik edil. 
dlği takdirtle Alma;ıyanın Bal • 
kanlarda yayılın k huı;usmıdl\ 

venniş olduğu anh•«lan k~ra • 
nn kendisine ne Rilıi bir meıı • 
faat temin ede<.<'!, n i 41tlamak 
güç~. A!ınanya lııgUtel'e>yi 
ma.glup etmek için harbe -
diyor. Yaui hedefi hnJ.-ikL·: 
İngilteredir. Böyle olduğu h ' 
de niçin onu h;r:• kurak ı;:ı• . 
ka dönmek lü7uınunıı hi'l-"<:t . 
miş olabilir? 
Şark yolile lngiltt·rcy'· lıiı· 

darbe vurabile!'eğini 7,ınne.lı • 
yorse. bu pek çocuk{:a hir hu! -
yadır. Türkiye tizerhıdeıı ge -
çerek Suriye, Fıli,;tin ve lı•ıra 

taarruz edebilın.esinin. hatta 
farzımuhal bur~t.annı znpteJ, • 
bilmesinin bile İngiltd eve kar
şı harbi kazanmak hu.~tınun<lıı. 
kı>ndisine hiç bir yardunı ola • 
mıyacağına göre niçin buntı 
yapmak ister gibi görünüyor 't 

Üstelik bun;ı. w;ebbüs tttiği 
takdirde - ki ilk adını ı Bıılga • 
ristan üzerinden sark:ı.rak Se -
!imiği ele geçirmek ve Yuna -
nistanı arkadan vurmak c.h • 
cakbr. - Bu hareketi Amerikan 
efkarı umunıiy<' ini azami ııe • 
kilde aleyhine çevjrccek ve bu 
müthiş devletin kendisine harb 
iUn eirue.:;ine bi!e vesile ola -
cakbr. Yani Almanya şarkta 
yeni bir harekete geçtiği tak -
dirdc kendisine humurdarup tfo 
l'3.ll ou büvük menık-keti bir an 
evvel harbe sokacaktır. 

Bütün bu hakilratleri müd!'b· 
bi!' ve uzıılı: görüı;lü Alman er
kanı harbiyesinin de görıne1<te 
olması t.ıbiidir. Bu harekete te
şebbüs Almanya için intihar • 
dan bqka bir !JeY olamr....o. Al -
ma.nyarun intihara teşebbüs et
mesi için de İngiltere tarafm
dan ergcç mağlup edileceğine 
inanması ve yavaş yavaş, ıztı • 
nı.p çekerek ölmektense süralr 
la göçiip gitmeyi tercih etm\°"i 
IAzı.ıııdır. Aca.be. böyle mi? 

MURAD SERTOGLU - Yüz dirhem bndık, kabuk- Tramvaylara., vapurlara ası- de yüz. Bu bize kararımızı ça • yaresini yere inmeğe mecbur ı 
suz olacak ... veya; lıı:11 ve halla meyvahorluğa teş- buk verdirdi. etmiş. 

·- Dört kişilik kuru incir gön vık eden renkli resimli levha.la- Batan gemilerini terlı: Bizi sabırsızlıka beklivı-n bö· · ""vvvvvvvvvvwwwww.;vv 

der, yumuşak oL-.ıın ... yolunda nn ya°;ll'a. kabzımallan, ma- etmeyip vazifesini sonıma ka- itik komutanı bizi ve kendisini I 
yeni milkeyyefat siparişlerine na.Tlan ınsafa davet eden lev- dar yapan kaptanlar gibi ha.re- tebrik etti. SeYinçli göz yaşlari-1 HALKEVLERI 

TEMSİL şahit olacağız. j hal~r asılması da şayanı tnvsi- ket etmek. Hem motörümüzJ.e- le öpüştük. * J yedir· ki &rızayı sezerse bizi muhak - (Bu arkadaşlardan keıW pi-
Kahve yerine kuru veya yaş Va~e.~ meyvaya! ,. '• kalı: düşürür veya imneğe mec- !olu Mükerrem vefat ebniştir. I I{ıubköy Jialke'inden: 

meyvaların ikamesi lteyflyetl· Tavsıyesl?e: bur eder. Belki onun da dönüş Gözcü ve aT pilotu lıayaltadır- 1 Temsil şubesi tarafındmı 
nin kahve tiryakilerinin sa.balı Heıruıehn •. aza .kanaat et!. . zaına.rudır diyerek üzerine dö- !ar). 17-2-941 pazartesi gw ı 
keyfini b&.şlıı.nna sıc;ratmalrla Nasihatlnı de ılA.ve etmelidir k taamı= geçtik. Düşman Noksruı vasıtalarla böyle men- 20,30 da Stireyya sinama.~ınd~ 
kalmayıp zaten a~ pahast'1.a. ~ kahveyi kola.yca unutabile- J19!!imizi bırakmadı. Makinemi- kıbeler yaratan Türk hav'1.cılı • (Bir gönül masalı, 'l'ırtıllar) 
olan meyve. flya.tlannı bünbütiln !im. zin ateş etmiyeceği zııvi • ğı harikalar yarn.tmağa mukte- temsil edilecektir. Davetiyckr 
çileden çıkarmak gibi hiç bekle- A. C. SARAÇOÖLU yeye girmek istiyor. Biz kendi- dirdir. idaren alınır. 

--:--:--:-::--::--"::-~~~-=-~~~~~~~~~~~~~_::.::=-:::.::..:.:::::.:_~~~~-

Tohllkeli bir faikiyet •• • ti. Nitekim Ahnrı.n büyü!: ami· 
İngiliz sularnıdalri fıı.ikiyeti- ralı Von Linfıitz taarrüzn ba.."-

miz, Jıarbdeıı evvel hiç bir de- lamasını şu flCkilde yazıyordu. 
virde 

0 
zamanki kadar azalma· "Derhal h,;.rb., g;r;~ .leıillı 

mıştı. Ağwıtos 1914 de şimalde mahzun şurada idi. Tekmil ln-
harb m"vlriinde talışi..d edil- giliı fil"""· manevralar n~ti -

. b" d r . ccRi olarak harbin beş•ndaıı • 
mış olan uyülı: on8 nma dret- ( Y E N i S A B A H ) iN B 0 Y Ü K S i Y A S l T E F R 1 K A S 1 1 beri muharebeye hazır buıun-
not veya dah:ı. üstün sınıftan duğu halde, bizim filornı:zun 
24 gemiden mıirelı:pti. Burulan • yalım faal kısmı ha'.<!rclı. 

maı:d~ tnvin~ble e~ kru cıkh bir manzara aned.erdl. Va z an .. J ..... ırow""'"" m~•••iyetiıı- Alman resmi harb t arini de 
va~orıı Atlantik denızıne neza- Eğ ~--"'·· bah . 1.1 . . unl ret etmek üzre Guecnstoumd& '.er "'6....,, . .nye ı ennın ze.- ( de kalaea.ktik. Ve nilıay('t o~ • fi an yazıyor: 
bulunuyordu. Çitte Lord Ne!- ka ve _ccs~tı b=e mal~ ,?u- dunun. nakli işin<W hll3ule ge • "Seferberlik tecriH. le'.! ':c 
sonlar !fanştaki filoya mensuır lundugı: gı_b~ olma.sa:,:dı! eger v. ço·· rçı· ı lecek mkıta ve teehhür no> ka..-:ı bunlann tevlıd edecegı g,uçlu-
tular. Akdeni2.de de Uç saffı bu gcmılen.ın.'}a eden ışçiler na- dald kuvvetlerin k:ı.t'I çarpış- ğü düşü"!rnede~! ~nr:ıdaıı olı-
harb kruvazörü bulunuyordu. ~uslu ve dikka.tli olma:ı~ydı! ma.sı üzerinde bilfiil tesir irra nan tedhırler yu.ıtindcn Biiyi.ık 
Alınanlar, 

0 
devirde bunlara eger top<;ul~ kabıliyeU 29 etmiyecck miydi? Alman er . !3ritanyauın elde etmiı; o!Jagu 

mümaail a1tı gemiyi fiilen ae- onlerınkine faik ~!masaydı, ".il da y'1.ba.ncı devletler heeabına kanı harbiyesi harbin kısa sü- L'ltifadeyi Abnanla.ı~n telli:i '"" 
fu-ber etmişlerdi. yahud her hangı meşum bil' ılmalı:ta olan harb mil receği kanaatiyle dii..,"tnan kuv- ya elde edebilcc<>ğini diışliıı -

p k d ;htimal dalıilind 
1 

kaza veya yanlışlık vıılı:ua gel- Y.ap . . ge • e- vetlerinin }':l.pacağı kat'i hücu- mek imlı:AnS17. olacaktır.' 
m~akl: beraber ~ 'fru~: miş bulunsaydı, mnharebe şart- nı;u, dlı:~ere d~J~~~ll ma karşı bütün menbalannı ' Alman erkanı hıı~b, esi. C'n 
Yette 2 hatta 3 gemiyi huır !arı müsavi olab~I'W.. :dı. Bu s~e 1~ biri:; sı." faaliyete geçiriyordu. Alman i~ '!"mi.~ altında Y~1'"1 ~ak k:ı-
bu!u.·nd. urnıadıklanndan emın. · Almarıhr ıçı.l fırsat nıf gemi, üç ay ~~rfında bü'yük filosu pek güzel mücadeleye ti b~~ hucum~a talilıı~rı .:ı.z ve 
d · ld k "'' ~ «irişebilir ve kat'i netice üze- te.'rube etıne~e de~nıyc'<.!ek 
c>gı ı · .,.ayanı .m:znnın;uyct Britanya şeflerinin ruhunu donanmaya lıtibak etmiş ola • rlnde rolünü oyruynl>ilirdi. Al- kıı.dar tchlil~eli olaca;'.;' nı anla · 

, olan bu cıl ~t .te bu~ın Bntan- tazyik eden gerginligi tahmin cak; 6 ay sonra 12 g'CIIlİ daha ınan bahriyesi için bunJan da· mı~tı. Bu ıtıbarla Alman filo . 
ya. ıeı::,ıen~ ıniikı:"°c.ICD etmek güç değildi. Eğer Al • bunlara ilave odılecekti. Buna ha kıymetli bir vazife w,avvur :;u nıecnunanr. harek( in yLpl-
mucc ve . '. 0 . nsı idi. man filosu ha.rb edecek~. tam mukabil. Alm:ı.nlar üç ay zar- olunabilir miydi? kca.ğı güne kadar lim·>uda ka.-
~.w;ı.ı.nn hiç b~ı ta.ınırde de • .,___ · di · · b fında 3 ve müteakıb altı ayrla ı kald ş gıldi. Açık deniz . . . de vuku. agele- .,,""t şun ' ışın aşlangıcında da beş gemı· elde edebilecekler- Neden Al F'I pa ı ı .. urası rııulıakk:ıl<tır 

k h h a ha idi :Muhakkak ki, Alınan ami- man ı oau kı, bu Hwyt:t tngıltereyi do • 
cc : r atıg1 ~ır nı rekct: rallığı ne kadar gemimiz oldu- di. Demek oluyor ki, üç aylık h nruıma için svıısuz \'C ıaühiın 
te, knvvetlerıınız 16 ya, belki ğun.u, tah.'}idatınıızı biliyordu. bir müddet içinde miiva.zenc 0 • emen harekete masrıı.füır yapma.ğa m<-cbur et-
de 19 za mukabil 24 tü. !>foka- Bir fevkali.delik netic~i ola • tuz dörde karşı on dokuz ola- geçmedi:> ti. Almaıty'1.ya ise pek mühim 
ycşe cedvellez:i,, ne Britanya fi. ra.k Almanlar, diretnavtlanmı· cak, alb ay sonra ise, bu, yir • • olmasa da bazı istifad ı~r te • 
lo~unun hakiki kuvvetim ne zın tamamen hazır olduğunu mire karşı otuz dokuz nisbe • Bu itibarladır iti açık deniz- -nuıı et1i. Bunun harbin hc·ye. 
de, dretnotlardan maada. Al- hiç birind uf k b' bo tine yükselecekti. Akdeniz • de bir muharebe ihtinıalinu· du". ti umumi vesi lizcriııtle fa.z"·' 
man gemilerine bariz Ş('ldlde ve e en "' ır • de bulunan 3 kruvazo"rtimuz" ilo J "~ 
f 

·k bul İngiliz' h b zu.lı:luk bile bulunmadığını bil- şünüyor, bunu beklıyor ve a- bir tesiri görü!ınOOi. 
aı uııan ar cep- 1 ami 27 Pasifikteki Avustrali kruva- d k 1ki fiil Ok O · hesinin topçu lmvvetini bihak- mıtı olsa ar dahi, az ye rıyor u . oll'ın ya • anızlar biziın 

kin ifade ooemezdi. karşı 16 ile ha.rb edebilirler - zörü bu rakama dahil değildi. nusta ka.t'i rrıliharebe iı,in bı-
Faka.t bu husıısta. daha faz.. eli Onla.r için bu aj;ır bir teh- Bunlan da her an geri çağıra- ribirine yaklaı;tıkları haberi 

la bir şey siiylenemez. Ha.ki • like idi. Filonun heyeti umu • bilirdik. Binaenaleyh Almanya İngiliz dononnıasında tam bir 
· · .. .. .. d tutııl için en miisa.id zaman bu za - rn!'mnuniyet ve amirallıkta da 

katta. elimizde bıılunaıı mik • mıyesı goz onun e unca dı B d-'-- . k" 1 k _, 
tar beş na sekiz diretnottaıı bu tehlike da.ha art:ıcaktı. Fa- man . ir ~ b~ .~ırsatı el- su unet c ar.,.,ann.caktı. 
ibaretti. kat her halde 6 ay 12 a.y ve lcnne geç:rmegı du.5uncme1Ju- Bi:ı; filvmllZU mayin tarlala-

Bir filonun her 7.ama.n için daha sonra 'karşılıuıacak!an di. .~tı:'teiik b~:ıaıı. ~~ rına ve ta.htelbahiderle dolu 
geniş mikyasta manız kalabi • tehlikeye niBbeten çok daha ha- en .musaıd zaman değil mıydi. olan Heiio:oland körfezi ci\'a • 
ıeceği ına.kine bozukluklarına fifti Brıtanya. ordusunu Fransa.ya rına gönderemezdlıı:. Fakat 
ve tallhsizliklere k&ey. mühim · ~ınanın amirallik için ciddi düşman t:ırafından bizi ciddi 
bir ıhtiyabmız yoktu. Eğer ted- Almanların b•r gafleti bir meşguliyet teşkil edeceği • surette fena vaziyete dilşüre-
bırli hareket etmenıek ılni bir ve denizlerde bir ni Alına.uyanın düşünmesi la - cek bir şekilde teklif edilse da· 
felii.keti te11ti etmek imkanla - zun gelmez miydi? Yapılacak hi muharebeyi derhal kabul &-
!arından ınahrwnduk. Douvre geri kalması hareket, bir muzafferiyet te • decektik. Esasen amirallığın 
v.:ıya Portl:ı.nd sahille.>inden ıv min etmese ve kısmi olsa bile derin itim:ıdı da iki filonun 
şağıda, uzaklarda minyat:ır ~eli de iki ~üşman filo~ sefer an~ak ~u sıralarda seme- maddi ve manevi kuvvetlerinin 
halinde görünen 6 • 7 barb ~ a.Jalı~lcceği . takviye kuvvetlerini ~ verebılirdi. 42 Alman seri mukayesesinden ileri geliyor • 
mlsinden ibaret :filoya sathi bir tetkik edelim: İnşaatı tamam· ticaret kruvazörü bir an içinde du. Bu hesa.blann doğruluğu, 
nazarla bakan bir adam için, !anmak üzere olan gemileri • de k&Çlp denizlerde te~hiz edi- Alman erkam harbiyesi tara -
Britanya •ı-ıntn temelleri a.- ınizden maada, ~ lebilirdi ki, biz bunları birer fından katiyetıe «abu! edilmiş-

elimizde 
Biz bekledik; fakat lıiç bir 

şey olınadı. Ne hir lı" ·lıs!', ne 
de bır ınuha.reoo oldu! .. Büyük 
filo denizde kaldı, Alman filo
su iima.nının dışına çıkaMadı. 
Hiı; bir. kn~\"8.ZÖr faalıyeti gö • 
.tJme<li. Bı_r Almau m."Lyin ge
ınısı Hamıch açıklarında bir 
mayin tarlıı.~ı vücudc ge:ttrir -
ken Anıp!ıiı.ı'in emrinde b lu
nan b' · destroyer tara rndan 
babnldı. Aınplıin de diınüşte 
bir Alınan mayin tarlasından 
geçerken havaya. u;:tu. Diğı-r 
taraftan açık denizlerde ve bo
ğaz içiude hiç bir top sesinin 
ihlAl etmediği hir sükun vardı. 

{Ark:ısı var) 
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~=~~ı=·==T=e=r=b=i=y=e=B=a=h~i=s~~~r~i;;[~tl 
ölüm evleri 

Mcfümm ba narası .a.eva&l.ıde ı -Ağalar, beyler ne diyarsu - (Bil§ tamjı 1 W:i say/<ı<14) 
.'.da~ .E.h,tı de, Molla bu nuz? .. Berabere ayırnbm mı? eud olduğunu ileri sürdü. Bu 
ayı tebessüm ederek ~ me tqıc6bQse ~ "YUl Ağalardan biri hiddetle: 50 yatak içio. icab eden bütün 

ahn$. ~1-' ~,.f_..; oı:amıda söy1 - Yahu, şimdi mı geldi akh- ıruınraf 7500 liradan. ib:>.rettir. ·-'-- h~ "" idi. B'aka.t .- llu. ,_,,.,....., • 1 na? .. Günah W-?'.il mi bu adamla-~· -r- •.1• lnrm· .er tx:Şadı. -n Umarız ki, Meclisin teklifı ha -
llolla. ha .mmnı elil'ld.:m Da&Il - Becakre ayırznM .Gimah- ra.. vale ettiği makam bu parayı 

nu Pe iki o 
kım ndan ç k 

gojı 

t;_:ıu· Ve, hasmım wıl tJc.. Diye bağırdı. bt kadar miibim bir işo çok -

İşte, ~:ı:~~ benli -~J~ muBe?ey1r::t~:~z yok grö~cdez.erirL.~ecnsmaııi,,.~u1r<P m1.m·imız· ~!: Hayale dei!il aklı selime istinat eden 1\ illi "Kara-111 b5yle teh hkeli anlarda. ter.a.- aelerdm. bqlr.a. biç li.r ı.mıe yap ıu;u. ~ ...... ~ -

!iür edi)Q'du. Mo ymid bldan ~ordıL I~ağalarvebeylerpeh-' cıık dilSürcn ve düşü:rtenlerin. •• Q "M•k• d k f J t b• •d• 
oy.micad e~. Gib:eştwmımıyJecfmlrı,piş- livananbertı.berc bJraktJrma.ğa dn.·.-asmi tetkik ediyorlar. Ço - goz,, yonumuz 1 ı,, en pe az~ r ıyevı ır 

Bu oyun, ~ başwa bir ti. Ne ~ ve ne de Çakır da karar verdiler. Bir de mevki ku- euk diişijrmek bu memlekette ,, •. . . - .. 
bide Ye beaab teekil edi- hal lraJıı••eıfb., ,Am:ak laıadile - mandanına dampn•k lbmı geli- senelerden beri yüzlerce kişinin "Yeni Adam ın 284 numa. • ı rmcalann aııalo) ile du~\ § kainatı h 

Kapanda iken ~ am idım:9 ediyorla:d:ı. ~rdu; M.eırlti kı?~andanı da. ~ı 1 en ve bu yüzden kim.bilir nJı nüslıa&nda, "yeni bir te .. - olmasının bJr ll&lcesidir. du ·inn: · lerdir: ' esel" 
yıerindm k.&plp -vıeyahud ıını....- '-· hal w- ııda Caz gUI"CŞl seyrctme!t JÇm cr.ıda bu- k'-'<' bm' --- Jnyılım bulwıur - bi- naza.riycsı" ba.r".-n altında deatek ederek camnı br- "'""'" .. ,,_. uu. --"- -....- .1- :JU6• Mut.haktaki eti yemiş olan ke 

ı.,... ........ '6-a aa.va!,."uanııştı. F ~ nik. V' •ri9 -e lunuym~u. . lı::en. ancak son zamanlarda dik-- yazdığım bir makalede "Mild' di veya köpek, bir sopa ye; e, 
A! na, kendi e , e kemli fmdl;ve ~· ~be kum&~ katimize çarpnuya bzşladı. lılüd oyununun terbiye balamındt>.n belki bunu bir da.ha 'Y pmaz ve 

pçalannı tutı:r.uştu. Gene - n-, güretl hmbere a- gitti. Vazıycti ve ylcrin, ng • dciumum.ilik bir kaç aydır ha-- pek kötü bir "ey olduğunu iza. -
lıendi p3Ç&lannı çckere4 bir ma. Jlll'8hıL .a...-~-- rnı karann.ı a.nlatb. Kam::ındnıı reketc geçti. ba hşm.ıştı .. . d ediyOt' yahud elnizdeki ı:ıopayı görün-
~elA kıınetiy'.e birdenbire kı- - Ollms~a.. Ben ~-.ww da k"'ar'...ra.U!.bi o uğunu sôy~L I Fa.kat bizce miiddai.i.l.Illumili _ ~ki ilim ~nu b~ ce kaçar. Avcıların, renk, şe -
1!!11 havala.ııdır.mlgt Kendi ken ~ Ve, sö~e wınları nave ~ttı: ğuı sıkı takibi. memleket nüfu- arımız kil, koku ile av haY' nlaruu al· 
'91 oyun yapan ve ~ §ek: - lyt u:DDA, ~1nl:'Ai pch- - Şımdiy; kadar durdumın su ile a.J.ıkadar o:ı.ın bu mühim miinak~ edecekler... / dattıld:ırı da tecrübe edilcis -
ine giren lıt :ın. merındeki ~ h:ı~ kaldı. G~ kabahat' .. Bu.nl r da ana baba işin önüne ~.mek için kafi ted BU.de "Pedagoji", ve "t€r- tir. 
.. wmnm lmpanı bozulup bir dmklcJti. Setis8Ql1.dallagilreş- cvlidı.: bir değildir. Kanunda. yeni mad biye" nin sözü geçince, bir çok 
~ cCı ile kayarak llol 8Bhır mn..hımb ~pıler. Dedi. delere ihtiyaç vardır. Çünkü. '-'----1,.,.,. senclerd--~ ... n· bun _ 

~ ümrindeo dört elli vero Dedi.Jaderris. " · ./",.,_,,,,,_ da sıkı taki ~""' ~ .............. rrutilı '-" ~,........ '°'ı,.,.. _O"--- n~- 4-..=-=-~ _ Bunun uzerıne ~M mey · gôrUyonı?. ki, en 'bler1e '--'- w ..4.-1• 1____ 1 ~·~- .1. ~ ~ ~ ~ "'1.........- --c.. ııa yürüdü. Da\.'Ul, zurıı:ı.lara işa~ bile çocnk d~-ilrcn ve d~ ıana ~.,UA.:4l-uu, eser er yaz 
haıomı yeti bi:rdenbi - Jlm.. ret ederek susturdu. !ki pehl:h a- m clo geçirmek kolay bir iş ol- cbldarlnı Xldia ederler, ve bu ba 
doğruh.ı> ayağa kalkı:mştı. DedL Oıılıp-, dtwhı ... oldu- nuı arasıwı girip ayırdıktan on- maktan uzaktır. Kadın: Jajste ba.s,kalarınn. nğız n~r -

oyun bund3.n ibaretti. jll )'e1'dea kalktı. Bl\Ylk ağala- ı:a.: _ Ben çocuk düşürmedim. mazlar!. 
Meğer, ld:ollllJln kapana gir- nn'tıebtsLiDY?'"'"cfttW>eor (A..._ -) Doktor veya ebe: 
~ halde sakin ve hiç bir teh- .. : -- ,,_ cm.e.liyat büsbG- - JAkin bu alimİ"'..rin sesi 

~ ~ı::~urmasileı'l· 1.!14;°: F ~ ~ :J·== : , =ı tiin-~~hastalığa aitti. neden Qkmıyor? Bilmem .. ~ •il& a-a cilrm.. t.e.sbitin · - ''Milri'' oyununu görme • 

ım;:~.;un yaptığı oyunu, nel S P O _ R_ -ki~ B'!m _ '!.'v!ı: m;şı.,. mi?· Yoksa bunun ço • 
te bulWl:!Il pehlivanlar. :ne _ • = _ •=~ . - -ı son muhakemclcrde goruyonız. cuk terbiyesi bakımın -

.. bir baıhsı se;:ememişti. Hat • Hatta kadın evı;clki Üadesinde dan hi~ bir t.es.iri olınadıgma 

.. ihtiyar Cazgır bile anhya.ma- B e ş 1- k t 8 ş L 1 g . kürtajı itiraf ettiği .h~de sonra mı kanidirler? _ vc-yahud bunu. 
pi:Jxnan oluyor ve ınkı:ı.ra sapı- tabii bir hidif:e gibi görenler 
yor. ÇQııJdi o da kabahatlidir m.i var? 

- Nud 110ktü kapanı?_ ş • 1 d ve bu 2 Jrahahntli inkô.r edince 

ı"~\:,~: ampıyonu o u ~~aöyliyeceğis&de ~~n!.,~1:tenv-:: 
-.. MM L Bazı memleketlerde ~uk cuklan gormeseydim, eğer bin· 

Bir insana kıznır olan çocuk 
la.ı.· ve köpekler, klzgınhklıı mı 
ona. aid bütün §eyle.re teşmil e
derler. İşte bu tamimin de scbe 
bi beıır.erlik yoludur. 

Bazı inaanlar, telaşla yürür -
ken, ay klarma ili§en şeylere l 
küfür ederler, ve e~eı.· canı ku· 
~Yı olmıyan bu §eylere, neden 
sövüp saydığının sebebini onla· 
ra. sorarsanız -bılmem· derler! 
Lrutin ben. biliyorum: Analoji 
yoliyle o şeyleri canlı tas:ıvvuı· 
etmek hti.rafcsi onlann kafa -
smda ı'3r da. ondan! •• 

Bemerlik yolunda çocuğun. 
v~i insanın ve hayvanın bir
leı tiklerini görünce, 

--•Ne R:ıiJıWa, •de nefm. dü.vürmek Te düşürtmek en a - Jeree n1cktep çocuklıı.rmın, an • 
ıtmm.la be' Be-:~ş F encrbahçeyı·' Istan- jır cezalarla. karşılaşıyor. Hat • ne ve babab.rın "Miki" oyunu- - Demek ki ins:ınln hayvan 

- Y~ Yolla, VUISeiim.. ~IA'-0 ta idam ile.. fspa.n.ya. daha ge - nu ~yrettiklerini görmcsey - arasıııda faık yok. • diye~ • 

--~-kesid-~~~ıa?1ııe'::.~a! bulspor Galatasarayı yendiler çenlerdıe bu cürmü ıı sene ha- dlm, susardım; ve eğer bu o_ siniz! 
~~~~~de: A ..... ..,,,.. ---- pisle tecziye etmek kararını yunun korkunç ncticclcrini dil. H --1. Akıl il 
~;&",. a.\3llı&I. verdl Orada. hususi bütün ka - - o.yır, \'w.uır: · e 

- "=n ,.6_,,_ _ ... '·-- Y.•- . fÜllmeseydim. bunu bir daha. 8,..,..ki tabiini. n ı1 ...... m oktda av 
___ ,~=. -· -. - _ ... - -- ~ma,.ı.--"-- - Vela "- berabere kaldı dın kılinikleri kapatıldı. Kadın- lrurc.alaınnk hatırıma gel - .... y ....... z-.. ol-

- lıııni......_...• Batta ~ ••ili)"- 119 lara gebelik hakkında tavsiye- mezdi rıld kları maJWı:ı fuiril:3e de, in· 
• ~ -'Sy ,__ cu Dlln Şeref ve Feuat 'ge nt&d-J kendi taktiklerini kabule lclM!p J.ere.e buhınma.k ,asaic edildi uklıı bu oyunun fena ne • sawn lıayvanda.ıı ta.maıniylc 
pa hitabcllı.:_ ..... _-L ~tr .. ,.,.. Jıannda ~ futbeı1 maçla- olnşla.n kendileri için çok ehem Bizim de tutac.ıgı-nnz """' ba. A.l~ı- • b-ı..:ı.cı tcrb' .1 ayrıldığını gö"tcrcn insani \e 

- u.ta, •• u.ı-LAAM ,,-,,-.. t_.._~"-• ._ i tli oldu Sabrinin .... 1P - """:" ugcp:n, a.IUA-' ıyecı ere 
_ Hayret edUecek şey.. nndan IOllr& .lb~ ~ ~ ~mesai~ kafa ~ ~ olmalıdır. ıcıe geçmek tehlike - dehşet verecek kadar büyük -ı büyük es 1cr van:iır; 1<iltin bu 
- D~ çok tehlikeli p . !:: ::-e.;.. -ı;t;;: rönUn bir iki atkı IDtll bu ara- ~ne kadm- uzak ollll'S& oJauıı, tllr. Sanmayınız la masallarda. h r halde .Arist:onun o köhne 

-~_.ı-· Bey ,ıs, da _ ..... _ ne..ı~endi. y-,._ 'bır kere bıtubmCa en ağır ce7.8r - üld. W•• 'b• '"""-- b" 1 ..... ,,n•~k kit-1.ın:JnL! 4--~.:.4."ın· C .. l'L'-
• ...,~~ zannedl- Wapnr ~ Getate-'8" 0&- &:•uw.a. - ~ • .~Yl"U __ , __ .. ko kusud kil p- ugu "l l YO.t0""6l ır ıe - ......... y n.u ı.uı.n.ı w.ı-u. ....... ~ 

- hoca efendi.. ~ ~~. Ve l:Olllarına dogru kendilerini to- ya ,_-..t-M- r ur 1 yeean uyandırmak istiyorum; dıjı sıfatlur değildir! Şmuli bu-ı 
- ke~de teftlike. ha temasbarm p;.~ hiç bir parl:mınya. m.~ olruı ~e- kürtaj ci1rm6nün bir hayli önü- lucyır., ben &ize, bü ün irum.n bil- rada bnnfum ba.bs tın.ek mev -

...._ ..,,M.oll&,idi•. M:v t.dr1 ghrıamaları illbuile lig nerliler bır il.n fa.':11 TOrw. le ne &eÇebilir. zuumuzun dışında olduğu i<;in 
• - bakı Mehmet Aliyi tehdit ettil Bcb-' Sa.fa gilerini mihenkten geçirmiş tec 

- Fakat, lıloDa Jrapanı wd maçı.,.,_. bitmil & - .a~ ki ,____,____,r .. 1 .. ~ ~...... rib! ilimlerin Jisanile "MJki" sadece benzerlik yolile insaıı dti 
liSttil" lılaakım bunda.! ıu.ı ıabiltr uı:: ne çare ua.cuıcnı.ge ~- .tın- 1 tinin teu.hürlcrlni g. -

le· Çalcr be., · ~-.....: :ma.dllar. 43 Uııcti dakikada kü - Din tehli esinden bah&."<iet:e - •-
..,,_ ndJ tal · • baftıtBm 1'8 "9 .W. • çi1k Fikretin ..U. BeşiktaQ belki bammpa bir netice ile iim: ternıeğe ça.lışacağ1m: 

-~ ı.er halde bir yelli o-- mftMm maçım lh! ~ h kalesini karmakarışık etti. Fa- bitebilirdi. Tekrar baslıyan o -
Pil yaptı hesnıma • B11f"ld3t ;p.ptılar. b.t Rebii iki admı mesafeden yun altı dakika devam etti. Bu M.iki oyunu, yalnız küı;üklcr 

De)'illıcıe Klldetria efendi: Bı,,,_ Adpep ü:m. ayağı dururken kafasiJe ~ zamaa da ağa. sola. giden top- için değil, bü)liil lcr için de, kcr 
- Sen wa :t8hneain o ne c:in. ha' ';ı. ClııM, Cemal, ğund&n Melımet Aliye çarptır. laıia pbacak bitti. Ve Beşik- kwıç bir derecede fenadır; 1 

_.o!.. Lebtp. O.., Esat. MNt, K. dı. Mukabil abnda Ce!J.:.Jin tq hiç ymilmeden e'V\'el Feneri Çünlıü bu oyun, in:;an 7'.ekası -
Dedi. Jnldcrıia efendi, Molla - JPa:ret, llM::i, Y...-. Nl~ iskasile Şakire mnkemmel bir de ı . o :mağitıp ederek sa.ha. • Dm en ~'Fılık bir anı. ~ ı.c; ve 

kilp hilciyesine telmih yap - Bebf!. fırsat olmasına. rağmen ben a- dan ayrıldı. bir anlatış ta.ı-zullll mclısulil • 
~oluyordu. Molla, sıkıldığı za- ~ Mehmlt :U; Ya- ta.cağını sevdasmdan topu dışa- ktaabalspor a. Galabtsr.nt-Y O dür: 
,aan yutJete göre oyunlaı- icad .,..., AmA. Rifa.t, Balll Feyzi, n çıktı ve birinci dsvre bu şe- k ld v Bütün insanlaıın ta..~cn 
-ordıı. S&ldr. Hakkı, Sami, ltaf, Şük- ldl.de Beşiktaşın 1 - O galibiyeti Bu maç ~ ~ 0 

u. e ve ictimal mü~l rinden, ·ı 
r .. ı..- ıı-r:umn DMıl olup da. dl ile bitti. zaman zaman tehlikeli bazı saf-
~ h ı da -~1-... 'dı T-1~t "C'3fak .... .;;ı. m ve·va lıasta in- nlarla. alt:Jnıfan Jralkbpı bir türlfi .a - 8imdbe bdar Japtııla m ye-- l1dffci <lhore: a ar w . ı.u """" -"6., ol 

-.zı ·~ Şakı d ifil Uste de .n _...._ ı.&.. -..:.n-a-~ saka.tlandıl...r. lstanbulıJporlu • çocuklı ı ve h:ıyvn.nlar üzeı·n -ı 1ı...._ tını ~ ı --.- ...... ,~ra& - Bu m.ftaym.a l'enerbahc;e baş lar ilk devrede yaptıkları üc öa- de y r·ılan ilmi tetkiklerden Qu 
..ar kıJQk ne mağlup olacaktı. tattımm diba m+...m rakiple- 1adı Beşiktaş ın: iki korneri ko ~ -:r 

~~tebv~-şla~ ıt ~bıeımıı!a alacak layh.kıa. atlatarak oymrun ağır- myıı'lillic ~~rn~'-~~~~ ;netice çıkıyor: 
~. ta elenseıı~~nç UU"MU" ı.n DıTtice mcrat!a beklen- bğmı Sarı. Lacivert nısıf saha- awww3 • tuı.J ~ - Vahşi insanın~ ve nzı.. 
~'::"=~~ . melde idl. Emektar B!mil nt ya sığdlrdı. ŞakiriD ft Sabri • tilediler. ! !ayış Uu'Zl analogie benzerlik 

r: ?b bal ......... -;.... beımmı~ tertıı. edDea Şerefi. ele ..ıarma nin ayaklıı.nnda fazla topu tut- BSiui~-~~:yetlv:e cfva. -"-- yoludur. Bunu liselerde psiko - ı 
~... ---~ alarak -~- s yah Beyazlı tirli tl ka a--.r ~rı ıı:aö.Uua Joji dersi gdl'LlÜŞ çocukfar da 

pehliftll akşam esaıuna ka- ~ . 1 
• - malan bir s • f:ım. arın Ç· tazvild altında devam ebnesine bilirler, Hlliin ne oııl nn ne 

w böyle dmmadaıı boığupcalt- Jar ~ bir h~ ~ :masma. 6ebcp oldu. ~inci da- '"""~ fımtlardan kolaylıkla. bütün insanların yüzde doks n 
,_ mı)'da! bqiatblv. J'akat ba akm bsi- kikada Hak1.-ı Şükrllnlln. orta • :~---- . . - 1 

Atalar 1111 beyler arumda • )erek top Bllikt.aş n• t--e. ~ IUll kafa. ile zıpla.tarak kaleye ~f8:'1e ~ bil~ Süi~a- dokuzunun bi.lıncdiklcri bir şey 
a..1.. ufak konıımnalnr • ı..... • dl. Uç dakika içertaımde Nıyazt L.-.ı-- ~trı .. .ct-• '!:\..'-~ Lebı·b·ın wyeliler ilk devreyı 2-1 maglôp var: Bu benzerlik yolunun 
~ - -. a.ıe ı.--- .-.ua.ı.- 3~· ~ -.'"' de 2 · devred a.">lrlarca işlene i lene ortaya 

Hemen b.itün eski k. :vim1 r, 
eski BabU. Mısır, Çin v . insan
la11 bir takını otlara. ağ lam, 
toparl Jı, ve benzerlik yolil 

bmılarm, ins:ın gibi do w ar, y r, 1 
içe.r, se er, kızar ve ölür bir tu
lum lb.hi mahlfı.klar oldu.klan -
na iruuurl:ı.rdı. Eski Yunc.nlılcır 

da. böllle idiler. Şimili müzc:lcr
de onlarnı "insan" klindl" a 
beykcllerini görüyomwmz, 15. -
kin c.nı. r da, daha eski devirl r 1 
de o Iaı ıı, a -açlara ve ha~'\ u
lam. ta.pardılar. Bu dk devrin 
bütün e erleri taılhe geçm 
tir; Jfı.kin )u.nsı keçi v :ra ut, \C 

yaıısı insan ilahları, \'C başları 

k uhn, vücudleri balık ii.filıel r 
ve ilahlar meydana gcldild n 
sonradır ki ötekile!, ikinci do -
tteede p er S"''\'İ~ enine dü -

b•ınu otların bitmesine benzet • 
· ~ ..uıi kurt.laıı.n da. ot g1ll. 

yerden bittiğine hilkm · 
başka bir filozof; in:ı nın • 
ö e Lalığuı kanımda d~ 
büyud 'iline inanmış ve başa
larını da. buna iııand.u'nm :Dr. 

Koca Platon - Eflatun bile, P.' 
rap ilihma aıd mistik hurafe ... 
lerin tesiıi altında. kalmı , • 
şarapta. mi'3tik bir kuvvet v.; 
demiştir. 

Gene bu a.yni Eflatun ~ 
!ardan bir kısmının esir old • 
ğunu görmüş oldu!;'11 için o 
hül' "cumhuriyet" inde bütlıt 

İ&Çileri bir köle tabakası ~ • 
der. Ve onlan pek aşağı gör• 
düğünü de söylemekteı ç~ 
mez. İt.'ltc biltün bunlar, hep b.
zexlik yoliyle düşilnüldilb'rii içk 
yapılmış yanlış şeylerdir. Bt ~ 
üln bilgileri y-lıı.ız "m .. ı.-üıH 
ye lı tiıı!:d eden eski insanlar • 
eski filoı:o.Gar, tecrübenin • 
olduğunu bilınediklcri Mjıl 
bir çok gerü§l,. i de sa.kattı, • 
b.ı zak tlığın En müt:hişJeri, a
naloji ile dil;;ünmckten ileri rı' 
miştir. 

-Miki oyununu bütün Ame 
r.ikalı1ar ve Avrupalılar sevi ~ 
yorl.ır !- diyec..::ksiniz ! 

- Evet, biz ilmimizi onl::ır .. 
d.ın aldık; lakin gene bu ilmil 
ya.rdınu ile ve biraz da. 
"aklı sellın"inıiz, yclıud • 
scns" mızla ' Miki" 
kötü olduğımu ispat e 
hakkımız yok mu? Al\ie't .'P 

't'C l~'ltta. Y°.:1111:.~l~l~ ,, &9- .... 
taklid etm.eğe ~Y'lm: 

S' sorııyon ~il: .. _ • .....~ 
• 4Uyi ~il bir ~ 

- A~ ~ fden katre<S~ 
bir . ' mi ye ~ ll'ğer böyle .. 
yı rsunu ': - Ve bu; 0 canlfll 

;ey ~ p Ol' anız, ' Üil.'.ll'ak tasafl' 
şe;~leri r· ·:::ı canlı cıW.uez zm. 
vur cttigini.?.i göstcı·~ ettek m~ 
"~ · .,, oyunu· R"'l e ' 

t ol, '"ibi .. 
m\i:\ l az, sı ~1 , vcit ~· har 
' ~ do al e kada.1t11t çı 
van v a h ·ni sahneye• 
karıyor, bunl ve ha ta ofi 
rı :ı,e n w • d e gdiri)or, • 
lara dans cı.: · ·yor, onlara. rt..,. 
kı öylctiyor ..• Ve siz de bunW' 
r gülüyo öyle mı? 

- s·z ki insansınız, otlndl 
&pn Nahid Er-bil 
(Sonu sa) fa 5 ti 2 dılf t.dı. Şu aıaretle aöylelliyorlardı: M • 'M il De ild W9""" p.yrctile bu tehlike a.vuşturul- bitirdlleıııe mci e oay koyduğu hürafeler ~ sı:ı.cma fi 

- Ne olacak? Altı m;t: oldu.. >ıme-. nlrnm llir' tBrUi rol muş oldu. Biraz m Niyazi retli oyunlarnun eemerec-..Jn.i ~- kirler, medeni insanların knfa, - ,~..,.daha .m mt ~ t BefJ cWdb bdAı- Şakirle kapışarak topa kornere mağa muvaffak oldular. Ve bır ıwıa. gi :ip ycrlc§nliı · \;C tabiat 
.-r. . . :mlltıısv z1lıı 1ııir tekilde ~ e- çıkardı. Li.kin bundan istifa.de sayı daha yaparak uıüsabaka.yı kuvvetine ha.kim oldu<!unu 

- Yalm. bmıl&r 1"''9'P'~ cim O)cmda gene Nad ~tın&- edilemedi. Fikretin ve F.sadın 2 - 2 berabere bitirdiler. Sülc:y- öğün rek söyliyen medem in -

tül~. un mla b .?.ber in - :.:::::..:.=.:::========::.:. ;-:::. 
san ~klindc.ki son .. :- ılara ~------•••la 

111'.. Berabere ayırmalı artık.. tı ~ geeibnecti. attı w bir iki h tbol v.....ıı..+..... maniyeden Daniş çok yerinde 
- Qliı:ıahtır •. ~.lbmı.. 1:- B•••.,ftn 61ms bf:alarile taı!nde ,__~h1r -~;~1 ve güzel oyunile bu beıaberliğe san, vahşilerden arb kalımJ:;, 

at lbmı.. Ka.Jrine mı bunlar .......... •••eler aa.tm Siyah da. F lila.cw.6~l ~~.~ amil o1dn. bir çok hürafeleıin kendi duy -
Kumandana .ıs~ a • _.....__ ..._. "'-- Dnlr:- ener er go ya~ · gulanna ve fu··ııcrın· c •ı:n.ı·m ol 

..::..ı.,~. ~-,,- ~- __... - ~· .. 15 şinci dakikndan lall'8. Siyah Be~ojlımipor 5- '.l'opl:aın () · ı 41!. -

r-_:-Cup- oralarda değil.. ~ da ~ ~ Beyazlılann gayreti çok a..'"tiı. Beyoğlu.sporlular ilk devrede duğuntlan habernizdir. 13 ı ben-
Cuglr, Kol1& kapandan tur- ap __ ar ~· OjW mer- Hakkı falsolu bir V1ll'Ufla Ciha.- Hiristo ve Cu1afi vasıtasile iki zerlik yolunun ne kndru" tr·hli -

llddnktan mama, beraberliği & bil .ıkletiai ikı tanla JaJID&y& dı denedi. Bundan bir eey cık- sayı yaparak bu devreyi 2 _ o keli ~ene kadar a1/ağılık oldu • 
~it dfıCjldt Bat.ta mil _ IDllftffU oldular. Bsdtz ~ m:ıdı. Küçtlk FikrdJn hasım ta- galip bitirdıler. İkinci de\Te ğuna sızc bir iki nıi.<clle mutla-
~ eıfmdiye: ._. W taraf ta. bir a.tilnlflk raf için çok t.ehlikeli akınlar penalbdan öçU.ncll oyun biter- ka ruılatmalyım: 

- JJocwm, altı wttıı- """~ - kdl"PW" n zna ratm- l'enet'- -pmasınn. sebep oluyordu. Dev ken de -..1- ._ Tan .... V"C!sıtas·1_ ' e-~ p topla k .1- .1.uaca YV .... ~ ....., Tecrıbi psikoloji, ·~ukla.rla ı 
tJWlar- Bera..,,,.. a)'U"llak ae w ~ ~ meeafelent. ~- renin ortalarında Ş1UrrtlnUn çok le ilrl ayı daha yaparak maM vahşi insanların ve hatta hay-
91ia !. . .--- 3 - eu. r~ gfizel bir havalesini Cihat bU· 5 - O ku,anihlar. • ı 

O...WS. lllldat• ef~ b • ~ plyorlara da fonet yUk bir 80ğuk kanhhk ve me- Beykm 2 _ Altm ... ~ il vanların bile ' tıalOJı ile dtişün-•'"'n wa. kunıet aldığı lc;bl: 1nırin becmlblzll~ •Jl çıkanl- baretle çeldL Uaıwı top kil- "'"Et dükleı ini söyler: ı>en;crcnizin 

lruılı;uı \eril n "licya tnhı:;ıs edi-
l h yvanl:ırdan ve ıij,'iaçlar -
dan nnlı."jlly or ki insan ilihl r 

ve ilfıhclr:r de bu hayvanlardan 
ve ağaçlardan azma bir takım 
varlıklardır. Ye netice şu olu -
yor: Eski zaman in.oanlaıı, hay 
vanııı kine yalan bir tarzda d ü -
şünürken ağ". ı ve hayvanı te • 
lih ctıııJ. , vo akıl ve zeh .. ,1 

bkaz yi~ld.ikten sonra iWı · 
lan kendisi 'e b<'nzctmiştir, t> 

bunların her ili.isi de bcn7.erlik 
yolılc olıuu§tur. · 

- YalL. Blralan &iheesm1er rna mllri o11J)wdL Yirmin- ç(lk Jr.kret.e tadar citti Şl1t c:U- • Bey~ son kararlar.fan önfüıe sabahleyin ekmek kınn-
Jlaılla. ~' ıtecek! d claJıBre+." aama 9Clhuı ve . _,._ .... 1r ~ •• .:_ ,..ı, bır ha.yli sarsılarak takım çı - Şu görüJ tarzı.ruu su-r:ı1 imm.o 

DemW' 0...CWd& tm.n. 111&- ~e:1 raJ ... -- ~u ,......~. ka.ramıyacak vaziyete girdikleri tılannı atarsını. &>rcek1 gelip !ınf<.i.5Ullll mekaninnasıncladır. 

TiYATROLAR 

Şehir 
Tiyatroa 

Temsilleri 
....... 1 , 1 wtl 

=:ı... ~ =• ,!t. Şimdi her iki taraf ta muhtelif 1 i<~in Kelle İbrabimi santerhaf bunları yerlerse, ve ynnn a.yni ve p~ikoluglar, blJilU uzun uza
ıı..:...a- - - son --•·- Vtt'ft.. ayı ~~n bçvıyorlar. Sa- mcvkilnc yerlcştirm' Icrdi. tık sa.atta, ve ayni yere gelirlerse 
__.. .u.a ...... ..,..,, __ J-r J .. .....:__.1 : 1 muhakkak gol dıya ruılntırlar. Evelki maka -

K8"lml F bJad rı ..acı vıcr;u-uer devre her iki takımın gayı etle· analoji ile hareket ettiklerine 
~ Beşlttaşlı~ tap ~ liyapmakbi t· Siyahti~ dağgq rine rağmen O - O berabeı bit·. hükm bilirsin·r.. Aldıklın 'ta· lemcte dediğim gibi, eski Yunan 
...,..... ve l -ran ,_ U • h-! • .ı- Sah h ttin Cu İ l rİ iute bu benzerlik YoPL-. 
._ 8abrtye ~~ters bir ~lark~ hakem oyunu tatil hı.ıancı uc;~, ikia. a ve ~- neleri yuvalanna taşıyan .'8. - ... uc 
ftnll aı.adı avhyarat J'euer etti. Fakat sonradan anlqıld1- ap V88lLAö&J.e sayı ~Pap rıncaların, geçtikleri rayın i:s - lıir talorn hayvanları sahneye 
bMı:r:e prm. Bu •Jldan bir ğına göre seyircilerm saha.ya Beykozlular maçı 2 - O galıb bı- tünde ezildiklerini; bir müdek _ çıkarıp onları dile getirmi ler 
•kike_.~ -*+h;., L:.r hficum.u V:"" ovnnn- ~ .. n .. ..,.,ez tirdiler. Kelle İbr.ıhim yas.mm VC i tcdiklerl;ıi Oll.1 söyletmis • vr-..;a ~~ ....u......,;ı UI u ol _ _,, 6._WOüU kik gJJrmÜŞ, Ve bu hawso i 
.,..,_,pıt ayni gO,.,..nDde kurt& - bir. şekil alması buna aebep ol- g~kin olmasına ra ~ en muvaf· ısin1 btrakman1.ltitrr. N !erdir. Modern milletler de vak-

NANETTE 
At ın Ganlı ae.mbolO 

~imli Parlsli lıo7.daı'. 

Na nette 
Kahramanı 

JENNY JUGO 

z:ı mes'ut bir lld ,..& 
katacaktır. 

Pcl yakında 

nu CiJııat lııa go1tl pelr sudan JnUŞ fakat AdııAn Alan §Uilu dil fak oldu. Belki koşamadı. Fakat . •. .. .. . tile Yunan eserlerini taklid et-r:;;:: ilcr edikçe Siyah - iUnıneliydi ki bir sinir ma.<,;ı kafa.sile ve ayaklarile arkadao- bır gun goruJor ki kar"..ııc:u:ır, n (E&kı EKLER 
oyuna daha çok olan Fener - Beşıktaş karşılaş- larma g&ıderdiği p l r ri en rayın altında . tan l nni taşı.'Uak 1 ~r. Sı emasında 

... .. SARK .. 
..... cılduJdan ft l'ent- eri m tt\7.tım l M llyıkt:J ediy rlar, ·.re 1 u, ka - Ti'Qj fil0:7.oflar da ha.yaiı ve m•••lıiıiiıiiıiiiiiliill••~ 



Almanya 
eyahatin·-- s 

s 
ıw c as' ıwww ıwwwsa:: 

BE 
~~:~~ •B•iriiiiimiii. i•lyiioir;iiwiiiTi:iÔnr•k•ly•uiiiiiiinm7:iiiiin;:.iiiiiih~"uiiii:"cm*~?D·m•· ıiiuii' Riiiiiiğo•d•o•siiiı-iiiii:y•e•n=idiiiiea~iii•jmHiiiiiiii;iir -k:y~uiiiiiigiiioiiiisaJ aiiiivyiiii; =~;,: 7:=: 

k T k d • 1-~ f d• b b } J 1) Diyorsunuz ki: '1bnUlemin 

yapıyor 

( ... tarafı 1 incide) 

debildikleri halde, bir müdafaa 
mıatak•anı diişüriir ve kat'i ne 
ticeli bir ~Us y&pllU§ olUl'o 
IU'. 

: := ıı:: as arı ra. ya a ınruşa e ıyor om a anaı ya 9 gün moh:eı !':,, "':!,~;: .=::ı.:::;: 
tlratça az "

111 
WÜI ~ hazırdır len haber::':'.!..':!:\"~:.:. Eriın:·::~~cl -~~~:~. verm=ş bpdisi de beni Tannya havale 

l:aJia •••it olmak icap ettitl ( n kıtalan n.>rşcnı\..- '"""il Ob zmı ileri bar .. &...-ı· bir taraftan • ettiguu-· · aenelerce ""°"' .. ~~ .. " lllıi u tok bir iıldr mutmlMk-- Baf lartı/ı 1 Mci myfada) an r·- uc o- • "'~" __, ~ 
telikki edilm.iyeceğine d'Ur te- n gölünün kena.rıncian Adriya· deY&lll ederken diğer taraftan (lHf tarafı ı inci Bayf<ıdtı) İbnUJemini yalandan tamyaıı. 

~-~ ~ p1mil buh•P!Sk mina.t almak için Ankarada ü- tik sahiline kadar eeıMıe boyun- ~~ı·t ed~~viye kıtaaU Mihver daima bir nizam un- lar bilirler ki onun iki §farı var-
-.mı .--. mıtsiz gaynıtlll' earfetmekte - ca balJladıJdan taamua §iddılt ~ --uuıııa - suru olmuştur.Mihverin Avru - mr: Herkese iyilik etmek ve her 

Yunazı ordusa. 1-rebte ..... 
lerde ve hangi mikyuta baela• 
JD1f ve taarrumnu nerelere Jıa. 
dar götiruıöş olduğunu bil~ 
medikçe, vaziyet lir.erinde mtt
nakaşa yürütmek mUmldln de
fildir. Cephe taamızlan, her 
iki taraf için de, yıpratıcı ve 
çok uman yiyicidir. ltaıyaııla
ruı bir a.ydaaheri yaptıkları IJD. 
cwnlar, kendlleriue ajlr za..yW.. 
ta mal o1mQltu. 

Bar Su t&:crrlç ile Bay Kar- dir." ve az.imle devam ediyorlar. Habeşistan, Kurmok da ~i- pa hakındaki zihniyeti, bir ni • ettiği·· iyili'gı·· I"JWtmak. '111-.11.~,ti-
Jmovic V• ltlltllllıtrop ile ~ Diğer taraftan 'l'iJw gazete- Matboat nezareti ta.rafında• dtiken. bir hudut karakolu ifPl et- sam ~· · · . ... -- .ll'~a-

__ .__ .a.. ___ .._ v ...... ...ı..... nift ln'CMJJeten kÖ§eSindıe veli ses 
~ Jiyip, nhrerle çay içip .._ _,..,mati• mu.tıa.rrıri, din a.lrpm 7..-. ~7- l a P J-ı--
onJara ........ şeye 11qır kral Bom ürkütmek için Al - göre yakında yeni büyük mu - ~!!'".vı~~~sınde Kitmıayu tıelglff'ls ailiğile yqıym, kitaptan ve Tan-
..__ _.._ manyanuı Ka.kedonya. tı.;thiş ko vaffakiyetler elde edildiğinin da -"'"6AULUI muvaffalrlye- ~ 1& {a..a..) - Reuter: ndan bqka şeye ~ya~ 
~ lda Wr •iman ya _,.. •tt ·n; Jmlhnr•kta olduğunu haber verilmesi .muhtemeldir. tin inkip üm temin ettirecek iyi m•lim•t alan Belgrad niilemin.e oisuıı hOnnet et.eniz ol 
laati ,. .. n& bnr -.ermJt ola· yazıyor. mahiyette harekatımız devam --a.r.11-...: __ .n- Hitle;r husu· 

•• Matbuat nezareti diyor ki: tmekted' ~- ..-·-. maz mı? Yoksa famete laürmıet 
aıazıar. S.Ur•acaJr meseleleri Muharrire göre bu komiten'n e ır. ai tıekliflımde tnılnnmuş ve oim-
L--~ .. - i .... u..t wıftak ... -- reisleri Almanyada Ye.va is..aal c.epb.ede buluwuı Yunalı ve Kahire, 16 (a.a.) - tr.gilis .a: y .. -.ı.-...ı .. ..;. kat't cev&p etmek o kadar güç mü? .. 
-azı .. _,.., y-..- ---~.....- '"70 yabancı müphitlerdell ahDaıı hava kuvvetleri umumi karar- i; be~~ • Diyorauauz ki: "Kırk _yıl evvel 
ler ,., .... , kon•ılacak mev- ;!,~daki topraklarda bulunu - raporlar evvelee başladlğl ha- gihmın tebliği· B. Bitler Yu~oslavyaya ıi - benim zarureüm varmıe, tbııt.Ue-

Dağda bt! 1llltiteü mBll'9w 
beler, m•hrı•ıece de ....-ıt.ıa 
mal olurlar. Dallar. ~ 
menim de hili mt'-Melildfr. 
Girililen twra:z hareketinin en 

IU& dair•~ bir fikir ınuta- ~.w-..ı.. ---'Ha ber wırücn 8011 Yunan taarnmı On iki adada l:ngiliz hava kuv --" .&---·tlukta drım vadisi · bu 
lıakati .........., tan.in edil - ...... ....,;::::_ w-tler•·--.. mm lliriaci w ikinci gtiaJerin - vetlerine mP.nsup ağır bombar- ~..a ~ile Ku--.:ı-.rwann se _ ._ wııretimi ankmı1. ben 

-·- ta --• au.ux AnlW°{"> de ona nankörlük etmitim" Bir •~:r. a-ı-+ daha zi·-~ bir Londra, 16 (a.a) - ~ ae ~ -edihnek illtenüm heck-f- dıınan yyareleri 14/17 .......... nelerdenberi ~Jkleri İskod -;::;w==c.illi g& ":; ve re Balkanlardaki vaziyetin in - 1erin hepBine mtifkül&tms 'ftftl- gecesi Rodosta Lindos limuı - ra şehrini, 30 kilometre kadar defa fu.karalak, kırk sezaede mü-
n... dev'.J, ___ .a_ıı..z -·La--. lripfmı 1J1i,uk bir tey~ ve chğmı '" umumiyet it:iha.ril'! na hücum ederek yangınlar Çl· genişlikte bir geçitle 8elanikte runı amana uğramıyaıcak bir 

böJlk alçilıpfinH elde ~· 
top •Ylll çJnr•iHr. Batti. piya
de elindeki ala' llilila'8na lltl
nam ecllmeai de bOyük bir mak
sat ifade edemez. Bir turnu 
apa4 h ı pla. topçu •mtaka
mua atelerine ._.,. ~ 
IWlr • 

._. ,,_ ~ ~-...- dikkatle takib etmektedir Tür- mesut netice\« iııını..l edildi· karituşlardır. Binalar an.ama Ege denizine bit· mahreç ve Oh- cürüm değildir. Yalım mııkör-
llet ve dostluk hakkında dünya- kiyenin azimli vaziy«i b~kın - ğini teyit etmektedir. bombalar düşmüştür. ri gölü etr:mncfaki araz.iyi tek • Jük, Jark asar 11011.unda da unu_ 
laUı JÖZÜD8 çarpacak bir tim- da neşredilen haberler ve Bul - Baza df19man meniJIM't ile e- Eritrede tayyarelerimiz dfiş- lif etmiştir. Bu !"..razi Görice ile tu!mıywk bir şenaaUır. iabt 
<lal teetU etmek için kararlaş- garistan. Yunanistan, Yugos- -.slı ehemmt~ti bais daiımt man tecemmUlerine, motörlü YımaııhlM"lll zaptetmiş olduk -
•·· bulunmak 11.zımdır. Binam- ~ 'ft T&rkiye arum& bir müst.abkem lne'\rkfler ..... ...au - ' nakliye kollanna ve askeri he - lan diğer 18hir~ri ihtiva etmek :.=-buull::_ mftmt ~~ 
.__, n..ıı.-- .. __ .., k til ~ia _ -·-~ ..n.....a. r:::.. •

1 
deflere taarruz e+-- devam ·~. -- .--w:u al.-.b, Be......1.J JllllM ;dptWll AJ- ~ U~w ~& sure e -v .,.., UIU&.C&UUH. ~•5.a ....,_..- .._3v MQl!l", 

._,,~ .. &- harbin Balkanlara yapllmasına etmek~irler. Buna makabil Yugoslavya,, mümkün değildi~ Çünktı, şunu bi 
-.anya ve Yugoalavya nokta.i mani obnak için Ankara hilkil - larmdan ffOllJ'a 'tta.1yan!ar mlda- Ad.is-Ababada hangarlar N Macaristana ve Bulgaristan& liaiz ki Bay Mehmet Zeki, haya-
-..n.rı aramad]. lıılr &1l'llık meti tarafadaa sar.fedilen gay faa hatJanndan atılmışlardır. atöl~eler bombardıman edil - gec;m harpte kaybettikleri üç ta ben kiti refab1a giıWm. ve İb-
~duğmıu mUphede ve tal- -ret hususi bir a!lb ve hakiki Ayni kaynaklara ~ elle - miştir. Ba.zl yangınlar çıkmış villyeti iade edecektir. Keza nillemini tamdığml ADlUl bı re-
\ıit; n. Jlıethdr=ie olaelğlaa bir memnımifet uy.andırmıf - man cephe boyun<'.& biıtı&89a ve. b~nlan infilaklar takip et-/ Yunaııiatanııı akıbetine allka -«-1-. 
• tir mer~ mmtakaamda .rieat et- mıtıtir. göstermemesi ve Alman kıtaatı &--d&wam edi,ordu; w bu re-

timal veremiyoruz. Yugosla'- Ba. emAkal .... ; .. ~~ va...:yeti 11 mekteclir. Habetistanda DeMle muvaf. n .. 1 ..... ..._._ ... _._lu ile YllMJlilta.. fah aile •saWftıden dola- ve kı-
Jaııın ıimdi,.e kadar takip etti- taie& ~- st;;.w;, ~ rr::;.u- İtalyanlar anudane mukaTe - fa.ki~ ~ edilmiş- 1 ~ ~ takdirde Yu - 1ıç hakkı olarak ecdadı,,;'~ Yeri _ 

politika A!manyaya arp kiyenin ~~ıru!!:u arlırdı : met etmjtJeı-se de YnnanbJ.v bir tir. goslavyanın alacağı vaziyetin Jea. m ''timar" dan aldı.:.111 tah-
yle sarih ve kat'I bir muha- iJ.nı ve •tereye k&J'll dl- çok noktalarda kat't darbeler ftal,an -.a.lilillde cesubl taftibi iateünietir. ttiat aa.,..m.te idi 'ft ~-

1ııfet vaziyeti aJmuına hiç ikti- riist dostluk taahhütlerini tek • indinınık dttşmuıa aiar •.Jiat Afrib. haY& m• vetJeriBe mea- Belgradla lll!llihiyettar .. ..ıs - le ~- bütün ..... 
llaJ verdirmez. Bu h'dlılede, rarladıjim yamıaktadır. verdinnişleıdir. sup tayyareler O.O nehri eiva- fiBedıı:ıde HitJmia bu teklifleri e--r-ı;uau 
/a_. ziyft.ı .... __ _.. Wif bir '&lrlJıd eymyaeağı :rolla Bir yerde sabahleyin muha- nnda ricat etmekte olan düş • nin kabul edilec.eği zannedilmi- ahçıh, uşaktı bir erim ftrdı. (ll'a 
'Walla -. rnc~ ...._ ı u • ...,. 1000 askerle batlıyan iNDi hlrpa1amaya berdevam • yor. .kat aiziJ1Je münekaea etıııM ne 

ukavemetin ve il(lldM -. Laedn. 1.97' ye) Müsta bir İtalyan mtifı ezaabıin mev _ dırlar. Kısmayu - Mogadisc\o •• !ei&ketaüt J'IU'll,Wal! Bana im • 
1lin çok zayıfladığma llir ilant' kil Fraw Lja~ btldiriyor: • cuda a,Jlli ••m l80 ne inmit- yolu !berinde mottsrttı naklivP .rimele ilk cWa olaıü 118 ~-
~cut olduğuna 'S _... )lubd olarak haftanın hadi- tir+ ... _._ft -..:..1-...:-in kafile9i :ı::ı~b~rh:ıv~u:e~~ Almanya üzeri- ~teYW~) Hası 
"l'lız. ele1'ini icılna1 ıeden pazar mat - Bat.,-- auncna Jll8ll tayyaresi mitral,& ate- h sizin tafanıman bqka yerde 

&1~1;=:·0~: ~~e~~ =':'~:J~~ru~ •:ımı:ı~ istirak ne akınlar =~nelfıtuf,nedewı-
~daki fikirlerini an'amak ıçin dileye diılümılll olan ~ıııp ~=.:ı:m.::;.., eDtdf olan tayyarNrrlnwiwLerı i- Londr&, U (a.a.) - WW.Jr.U Ammam benim ftktiyie za-
a.....ı..-. .. _ uı--- görm"'" olduk- meselesi babsmda vaziyet.in te - a .. - JrW heni& Weriae 4lfn11._,it - --- a'--- bn.a•-:,.,or• _. 
:-.1....., MUoU&-" ... v ... •n·~ 18 (&.&.) - ~t.er r.-- ,,_ -..n., . raret'!N '4olmamı mutlakaia-
*-ft tprppdaki tef sn ise hic: =r~ Dllrkiye tıllkil .a.ek aje-•• Aıııawat Jıalutmdalrf tir. Baftahk .,_va,, ınasw tt,oımm., m aıwm yine IJıen 
~ değil Htıw • 1m•• obeenıeı razet1111nin diplo - -+altiri ,..,..: Rumanvanın lMP" nHw-mh ı.ut.tre- tatmm ecleyiın: lbnmı!i Pttik -

ile Yugoalavya arasında.ki matik muhabiri ru,or ki: Biltla .- eellheel beyunet. J' yl h=heet.e lljratacak ..-. Ye t.eıı.,.... 1:Jm .zaııınt çektim. 
i'IQlıılludıııa kat'I ve ebedi 01du - - .Bt.ıgürıkü vaziyete rağmen Y1H!aDhlann iittiemeld.e oldu - Bu·· kreş eıçı·sı· g6rillmiyaı bir bombudmwı Fakat &evim:ıeyiniz, AHn'lrü bmı-

guw bildiriliyor, Teproelen ile Kli · .ı.,; ~ ..a etmecl. miydi? Yu .harbin derhal yakın garka yayı tayyaresuıin keşfedildi&~ hak - dm elem ,;.--.a- "ü.akii an 
' w tmek . . beb - -n~- Y11nanWann bil- ı• b Jd ...w~~ ~ lllıal.rvv. 'D·-kili ile Ha.ıici}'le ;acagını zamıe ıçın Be -- -- qa - - stan u a kmda Alman propaganc1aımnn 1 ,..i ...a.~oma matemi ""~ __..,..... ----dı~ ·------ -~ Jaaasa pddetJi olan t'tuıı,.,..19lsu.. ........, -ır-

ILZlll'lnJID bu so .. zleıe lti•atlan --~· a-.;~ _. ... • --~- Balkanlardaki g;u,etecllere ver--'--' c..ıı.-.t..-• ..._ ____ •-dar t.et kilometnlit bir U..lmıqe __. ~ .......,..__ .-
._ __ idil' ki ,imdi tekrar Yegine teb61..-...: •lmen Jaincer olmt11 ve s;ak lılreelrif' <Cart ı.n.fı 1 mew.) dili bir hatierden bahW:meld:e-1 ten bu •lnntam da i;d)r'dlmöC!I. 
l,lllldMt almaia g:diyorlar ?Hit- J&DlD Jrak petrolleriııi eıe ge _ olan Tepedelcn Yunan hatlan- ıs gideceğim. dır. MemJeketim bana yine refah ver 

birinci sözünün aradan bir çirmek ve Mısıra hücum etmek llUl 10 kilometre kadar gerisin- m!T'~ styastev:ııuegı·ıi; Mecmua bu yeni gizti sıllb di. Bu da kim.~ lütfu değildir 
vakit geçin"e kıymeti ve kuv için Tilrkiye üzerinden geçı.liye deDünk!,Jm:~~'- ~w"-- y......... eı-~ce ..,..nıtan 80D nmame • hakkında ~dalci mal\imatı · Hakuktan çakm111UD Ye .ıtiye-
kalmıyorsa şimdi vereceği tefebbüs etmesi hali. .~ u~nı.ı.a· ..._... ~"'"ti"" .T-r ~ yaayor: deki temiz hayatnmn netieeai • 

dah ~ · ola- Buna binaen Tilrkiyenin ro - kıtaatı ~ük 1ta.ıyan ~ - lelerden biri •aktilc Rumanyaya 
. ondan a ~~ı Jl1 birinci derecede ehemmiyeti lerini terkederek Popadıec üse- iltica etmiş olan 3000 Polon)'4l- Bu tayyare, İngiltere tillM'ifte dir. 

"iına bu iki devlet adamı tıa• ha.inJir. riaae mevzileri u.pte:tmittir. 1mm Alnıanfara teslimi dolayı- yapılan akınlarda hiç de tyt Diyoı'auuıs ki: •1tınülemjnin 
tal itimat edeceklerdir! Bi• sile general Antonescoya vermi.°' semere vermiyen Yünkera88 ti· -erine "ahır., d....,, Bu ktılim• 
\leyb, onlara böjie ldr Jlllifsar otc1ttğımı bir protesto notul o\- jNaiıı ıalih edilmif bir model· ,t kitap dohı bir eıv '"kmda, ve-

att.tmek. AJmmpnm T be B h• 1 • muştur. l bana :~.KM.aı er ıye a ıs erı Almanlar, Rumanyanın idare dir. Bu yeni tip tayyare lHOI ev imıad edeft!k, nuıl ağ-!aahııütıertne itimatlan btme- itlerini tanwmile ellerine a&dıh- beygir kuvvetinde iki motörit zınıza alıyorıuınuz? Hakaretin 
olduğu manesını ifade e&r. ---------- lan için siyasi mtbıasebatı r.11. _ teçhiz edilmif ve makinesinde hikAyesi de hakaret değil midir? 

Bele Berglaofbm Yugoal&Yfa· tetmek lJidJll için a - bir taıaılp 1ıaekil eden bazı ıs· Devlet kiitipawwindeıı farkı 
~ BaJlraaJuda vüua ~ Miki oyunu Pedago1·1 bakımından nıret halini almıetır. P.ır çok lihat yapılmıttır. Bu ısli.hattan cleriet bMcesine yik olımama.k-
.--... ... llll edilen 1llOhiKl h8.d1scl& İngilizler ve bir çok r .. umanya- biri motörleriD katiyen sessiz tan ibaret olan bu mukaddes 

aeyircl blabOecefi lnmaatile r-ok muzırdır Jı1ar b&yie bir mecbt4 twtha ha- oJmasıdlr. GörUhnemezlik, t.ay- kitap yurdu hakkındaki bu teca-
det edilllif o\muı h~ bir Y aı1 olmaema mtiteeeslfttrter. yare p.tNinin .ıbtüd hlr vllz, ba.şıruza bilmem amma, ya -

alda ağama&. BOtftn C Baı tal'afı 4 UncUde) 1 oyımuntt hat cörmek Türk de- General .AıJtnne8co ile son ko ımddeöen imalWen Ülri p1 _ tınma )'ÜJllr mı! Pabt bereket 
-t. Ye bayvaıılann sizin gibi konuş haamn en goı.e ba.ts.n bir ka - nn~a~ınz pek dostane cereyan melrtedir. Bil 8ID'lltJe u.ı ectilorı 'ftr'llin Jd 8iz iftira etmesini de 

payı MY'taf )limm., & -- .... ı.ı- · ., rakterini h;....... --'·tır ""~- etmıştir. R manya "-"vekili Lıı-: y . . 
ve bitin Awupmbn idare- -nna ınanıyor musunuz. ~Bal~ : ... wc - ban 1n ·uzıerın Macar~ df' .tayyare 300 metre ve daha yW<- UUUl&ynrswua. oksa benim li-

eJe lllmak •8e ortaklarile ldn-b=~;~~!s!:~! : ~~eh:~= 8~~ ğü ~ R~yaWal'la milnaae _

1 

sek irtifalarda nisbeten güç te.t s~ ~~. k~e~ . ~iye-
~ıaar aktaden Filhrer :e.ı-1 zun ti derin tabakalarında eski sam insaa olarak ~; betlerini katıet.Dleaini pek dos • rılc et!Umektalir. Alınan pro • ce~ ~~· zeki hır iftira bu 

;:ııııııı- lııl.kim olunca Yugoslav masallardan arta kalmış hu- iş1e kukla oyunu, ka....-, orta tane bir haftıket bnJm..ı.jını papıadael.lanna pre yeni mo- lallilin:liniz. 
...ım Wiwe etsin? Niçin rafeleri hatırladığınızı inkar e- O}'M:ll ! .. . Ve ~ Hoca Has - lliiJl-niftir. FikriDıee gmeraI dil bomhardunan tayyanten Yine diyonunuz tti: " •••• 

tt n ••Jr" ----? Ftlhrer debilir misiniz? Eğer bu, bJyle reddin hiklyelen!.. ·~!BM AJmarıJann harpten clinyamıı fil 8eri ta·---ı-' o- Hayır, siz isfwtiğjnili eeyin. 
• • •-• ~ ise hayanı, hayvan olarak ta - Türk komedi mücsscseleri • galip çıkacaklan hususuna ken '3:t--.& ben birıeıY ~ !Jdml-

"-~- dnı.t .. a. ı.-. ne nıdığınızı nasıl iddia edebilir - "Din Penronnage oynncnlan hep di keadini ilıMa çal141Dakla meş lacak ve tam yilkle saatte ua- Dil,_. bir un gedyor. Çocuk
~ wwwınlıilir"! V•..._ıeii Giz? Tabiati, tabi'i.t cşyasm - ie19pcbr; çüııkil Türkün aklı PkJür. mi 520 kilometre katedebilecek 1a.rımızın öı>Uııde ikimizin hesa-
~ tın· et 41!!"141 .. _,.,. Mıelduğu gıöi'' tanıyamıv~"? in • selimi; insanı iman olarak gör- Bilt:8n RmnanY&War köyJWerJ tir. Bunlar'ayni zamanda en ke- tim& utanıW\rl•.., ve beıı s·-· _ 

-- ~ • ..aaa Yı--1-Y a11· kendildni ve kendiei ....,;w müş ve insandaki kôtU veya gü- 1 rak .. sif sis içind dah" çabil ek ,,~-- -
•Y&a J!ccp • ... - ' f>H'• ı·· 1.-11-..: • k eli de dahiJ 0 & , munasebat ka- e l U CC • --- St"..;n 1.'1.-.~-l SUS""'•••• ;ti.__ _.__ inam namı "-ı.1.·~ ...,.-ı.,:u unç MAUCJ.J gene msanın en - t .,-·- .,.. auu'-ı .. .__ it~ mevmt b '"tıarile .a.ta- _. ,.......... 6- tolunduktan .sonra nglliz bom- lardir. Tayyareye ait diğwr taf-
bir halde -._-.0 a•. -x-_ tmııyabilir? Ve gönqorsunm sinde göstererek htınunla alay ~--- ta-.a-3--:-:.... aelme- ~a._ .... _.1• ı..:.. ı.-ç .mübcn.3:.- için söyleyin ne yapmak il -_.._.... ___ ...,... ki buna maalesef mmi obn, etmiş, v.e eğienmietir. nııtriin ~~ .,..,_.._.,.auu.. ınıllUll ...,çaa _. - u. " v-:...-p1a ~ 

..,...,ıt-. daha •-..a- bir - _,__ bu ..ııc..1... IİDi beklmneldedirler. Buawi ve ~ tarafmdan bilindia.ı zmı. .n.&\,a nnızı mı ~ • 
•• ..._ _,, UMIO ualoji t.ma.rlik yoJadıır. Şu 6._ ... w anlayış tanı, yer - 1 --.a ----- o· - .. ı.~ t~•-· 'h.o...'; • 

·· ·· d k da mili t1er olarak 11JDU soy iyebilit'im ki, .. 1 mektedir ~. "-9'-C ~cnıyorum: -uetı-
mi-? Farzedelim ld fthrer JaaJde "161d" oyununun, bu ben yuzun e .ne a r e ftl'- t-~~IUlerin yakmda oraya ... ,,.ı - soy~ . . • med Zeki PakeJmııı -ı--..ı.. -

"'"" Bergh fta --.-..--a.. .nik yolunu sizde Ye 90Cukla- aa. bepsiniıı görlt w anla.Yit &lf6A h J\ ~ Bir _......,._,.; B u~ ... --=- .,._ ua-
.-.. O ~~ •---.3-- •ıst•• dür n>:\-t..lilkle meleri fikri, attıı ZP!'aM do • ~--, • &UUCnD W • .ıı • .-._ ı..a-L.. -..a4:baaJ!! :-.:ı .-.a:&.e 

1"ll1nıda yap.tm.asına ..ı mü- W~J ' 
11

D • .A..U-A -.ıı..a.ı ...n·7Jea,e 1r-- Abn we- A-.ul - - - -!l'llıutıım• lla,le 91Jleat ve saade edebilirainiz? iftilıaıo eden siz, Türk debiaı - Jrnaağmı .... __ kleri haJde & ... ı -• aıılana Rı . gı gindenberi eti r:öriil•emie 
~-la~ Cllti. Bu ne . . &..: -'- _ -'-- nın. bu hususi ve yüksek ka.rak- kendileriN lıOI ~. lanamklal'I fakat Alınaayava bir w.--..." 

eler w • ._.,ti bak Diyelim ... -. ~ -..... ~y- terini hminwlme1r istemec mi - İngiliz heyeti JM9anında gel- ~ kullamlmayaeak <>lan si- .u-1'~ 
llre rammm; ~ çocukl~ - &iniz! miş olan lngiltcrenin K&ltaıce lih diye tavsif ettıgi harp 'Ya&ı· ........ c..I 
ımaz bu fenalıgı yapauya hak- T ~ IM.-ı 1leninuıers . komıololnı da IU'Atıectlere şu . _ • 

Tepedelen itıtibmetindetd 
JDeVZÜ ilerilemeler, e&asell (l
kuıtı teakil eden İtalyan cepbe
BİDin Yunanlılar lehine dUzel • 
tilmesine imkan verebilir. 

Eğer. İtalyan sevk ve idareli 
cephesinde, hattl bir delmeye 
meydan vennenıipe, belki bun
dan aoııraki vasi.Jeti de ba'p 
hyahıllece1ttir. 

Ymıı teg MıfWi°.l•ID mubt& 
MI nollfaluoda. l*illlrile mha.. 
--.u. ~.a mıavaffü 
GhılJ olumyacağmı bareki.tm 
inlril8f"lle öğreaıeağiL 

~: 
fncUis anlım SWre kar. 

tem httııanna 1IDlllP llSaD1'18ı"c 
dJlını bilemiJıcınz. Ancak Bin· 
P&i eemmBBcla 1gttw edüm 
top a,m da ltaıyaa be7Jmeti, 
nin fecHtiai ialJat eııbnekt.edU. 
Trablua g&.lnın WricS aafalt 
7al vanllr. çar, - ~eta
clir. Aıfeak, ıw,.n ~ ar-
tık müdafaa kablliyetlnclen mllA 
rumdur. Bütün Trabhıs b&ge
ei.ain itgalinden elde ec'ilecek 
faldeler de 1le sttbmlarda bah 
eclthniltJ. hgtliz ordu8mıun 
118.tat'Jıldnmı hi-- erdirince, 
itgal itini ~ bitlrec4tne 
hi.ll kanaat ediyonız:. 
~ cbsfttıda: 
1ta17an -"sillde deniz bv 

vetlerinin de yanlamile, K: ..... •r 
va limanı, cenubi Afrika bv· 
l'etlerinin e1lne ceçmif ve bir 
90k ta harp m•tieıeri alınmeg. 
tır. 

Keren etrafındaki hareklt 
devam ediyor. Fakat bUl'Ultltn 
geri ile irtibatı bakidir ve tak, 
viye edildiği de muhakkakttr. 
Asın.arayı istihdaf eden hare
klt, cenupta da inkil&f etmek, 
tedir. 

Hour.zirlnia.• 
fısgtliz pan.ftltc;üleri ceaulJI 

ltaJYaya ~. Ban· 
lara verilen vazife, l.:asa mb· 
hinı liman teshsleriniıı tallrti 
idi. Tebliğ, ~ ba· 
za1armııı dan ediiini bildirdifi
ne göre, dlSnttf ilDkinlvı da•· 
ramnJtt1. lnctifi hillpdıe hayata 
brı""8k ıçare1eri bulan saho -
tajcılar, muvaffak olmasım da 
bileceklerdir. Denizaşırı bu l:t!
şebbiis, bir eşi daha olmayan 
bir kahramanlıktır. 

lngil1z hava kuvveteri bu de
fa da, Ruhr mmtakasmda mü -
hinı hed flert ltomhah ... &t'• 
dır. Ruhr, zengince meskfuı, 
dnr Ye Alm&a:)&idii &lemH bir 
adat W,Uadlr. 

Blalll .,..N ' •ÜI ni.ifuau 700 
Wadir • .....-ıı glin.de 772 tren 
gwoeNi. r mm 80 kiloınet,ıe u.......,a omwııak üere lDCMllO 
hin nüfuslu 14' 19bir -.ardır. 
lWhnın kurmen bopitıJcblı .-. 
lfundur. 

Almanlar, l..ıw1ı!Q9. ....... 
kuıış var mıdır? "WW'~ r . enaz sözleri sö~: tasımıı bu tayyare m. olduğu11u E. • 

Tttrk ~tinin tarihi)tarak- 1i karag~u:n~ymalr~ "-Soocliirtgilazarfmd&AI- remli 4 lwaa ~ soı - Srarengız 
teri bahis mevzuu oldu~ .. za - teaeais 18.zm pJw mi? ınan kıU.atm•n bir çoğu Bul- -....;ıw. Ba gazeteci, -•ıne 
man, bunlan can ve gonuldcn . ....ı • ..3 ......a..a.1u-:.....ı- ~- d~.- bir eewap ı bı•r f ~· halbuki .. Mik'i' Kangos ..,...._ moclenıim gar b'•'wm8 __. .. _.w. ---·-"'""6u•.,- - CeSe 1 

kınlarına h ... thr. Bertin, 
ldltle tuaı ?•t ~. Şi-

i 
mali ~ya kadar 11-.n 
Aıa- .,;.re fllolan Bmca • ' etmek g6; llir .. dtjiWılr. Aa - İJICilis Jae,sıeti IDe)IWDda pi- maun.. da kendisine 

-- - cak her §eyden evvel .. ince ..... ~ K&ıt.ence aöylemipr.: bulrındu 
lan, imza ve yeminleri Yugos - JllrktaJI gömllk • kallu1 et - ~~~.. üere • 1 4man havaka\lwııtll'DW-

mek icabeder: "il.iki" G)lllıla; ~· ~__,. .... ı.,.,. Wll&ir .brupa devletle- jnwnm hayat• tabiat Jıidise. "-San dlkt gibı urfınd1l lerine wdarı a'WI Lond~- --e--

rinl bu l1abet1m lmrtaramar~ Jmilli 9lıılattu gQli ... , 1 z Alman kıtaatmdan bir ~ ıBaI 71 tamamen 8is kapla.sa lril bu Polis tahkıkat JaptJOf' 
mtı .. U.yat Nha• 1le Yeai Ni· mn-:.a.ı- Vıe - a i'~ ı...:.. - llMIEN'" MVJr.dilm=Hr. iıst Londra mııhareheai:odıe 

~ - ~ -- - ...... Eweiki gw aa.. =m 
zam a. •••• vu 'peti mi" ...,_. a.ae eteeetten ibo - Klll....W. kldulnden bir &mil olaeaktlr. elle Salsak ara8IA4a deniale 
Uçüslti misak fesbolundu mu? ftttiır. Tlrldla nhN taı om 1 dOtll BR me r ı ı •i•hfn bir Jiwı Wr .-t ~. 
~ P* (pine .... Mlet- .......,j W•w•ı ten Jan1ll ~ kulıüurak ka..m r hla • · T•ca ttr zata. ai'- olchıfu 
ler karuW9ihndr' bbul etti 6lltt ilpat .ıd'lmıfdUrçe W P * otaıau 12 Ylı'M'lll· mmda fngntıre s1a bahıUarile an•ı11kD bu ceset raıda. taam. 
m1'! &ıı- mınetin mbtakil bir oyun~ __. dılDimm ıra- W .._ ~--~ l°IMt' bJiı ola~ tıll'8da AJmaa - m)'JIC&k ft11irea -1 .... :....:-. 
.__.. ....._...._ • , ..___...... 11111 ~ bul etmek al'Uli6': Ta bt~u Jıılliz ' f ' 4'1111 ..._..... dlle- .___ .. 1 ri~ ...&..... ·~~ -.:r--Dm& • ._. _..... ...a ft -'-d ba 1llD lllk IBllltM ~ ,va- wa -vwrn r ıWWi ~ l1&a 1811 - c .. dm. JUkoiyeti ~.e öllnaU 
1Mlle 1wadan1aa ~ Hliuk. f.iiia Wpıt a:;;w,.. Ban.ila \ 1 ft Bl1at Kwvi hMta • ~ m ianlrn ~ hakkında tahkikat _7&pabp~ 

" ,, .. W YM(DT ........ mimi ,.olltar. ~Ş • ıı ~. metini isb&t ettithd 1WJW· k 

tılıt de 1'ambalaınJlaıd!r. 
Bllh eephelenle ~ 1rir 

l1aft faaliyeti gıiime CUP Jda. 
dır. 

~ .. 
İngiliz donanma.-. am:-. 

Xaieis ve Oldaadl tııamllardsman 
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8IDI .. k ...... 51 ettY.., 
-- ıfebilir. Atnw-hnn 
.... clUslt .. ır..tı.ı ... tela· 
•altında~ 
dair oJan W'll ...... la•• 
......... ·,-, .. mi\ 



'' O ge ce 
'' Yazan: Hatice MCCELLA 

Ona. her gUn ayni yolun üze
rinde rastlardım. Yüzünü her va 
ltit ÜZ,,"Ün gözlerini daima yaş -
h gönirdüın. Onun bu muztarip 
hali bana çok dokunuyordu. Iz
tırabırun sebebini sorup anla -
ın&k arzusu ile yanıyordum. Ve 
fakat, nasıl? V c kime sorup an
hyabilirdim? Nihayet bir ıe.a.
düf beni bu müşkil vaziyetten! 
kurtarabilirdi ancak. Ben de ış- J 
tc o fırsatı gözlüyordum. Ilık 

1 
bi.r Bahar gündüzdü. yine o -
nıınla aynı yerde karşılaı;tık. O, 
bugim her vakitkinden çok daha 
perışa.ndJ. Yüzü derin azap çi:ı
eilerile hatlunınış gözlerinin al
b mor lekelerle çevrilmişti. A
ğır, a.ğı.r yürüyordu, ben de ar
kasından onu takib ediyordum. 

Epeyce yürüdükten sonra o 
birden durdu. Yüzün il benim ta
raf ınıa çevirdiği vakit göz göze 
geldik. 

Muhakkak ki o çok güzel bir 
kadln veya kızdı. Uzun kirpikle
rinin altında, bir çift bal renk 1 
li gözler parlıyordu. Kumral saç
larının araınna karışrruş tek tük 
beyaz teller, ince yüzüne derin 
bir mana veriyordu. Hiç gözle
rimi lurpmadan ona bakıyor -
dum. 

rum, ne de o "kış gecesinin 
korkunç rüyasını" biliyorum 
ve hem de yerli değilim, buraya 
geleli daha .... 

Sbzümü bitirmedim. O kor -
kunç bir kahk,J.ha atarak yüzü
m<.: adeta haykırdı: 

- Sen yab::.ııcısın öyle mı? 
dedi. Bura nalkının, yabancıla
ra s:ıdece "y:ıban" diye ısımle -
diklerini bilôığun i~irı, en ufak 
bir şaşkınlık oıu bıl.! gcçırıv~ • 
den, genç de:ir.in s<izüııü t:ı.0•lık 
ettim. 

- Evet, dedim, doğru bildin, 
ben yabanun. 

Benim bu itirafını onu ürküt
meili. bilılkis bruıa biraz daha 
yaklaş~ı ve: 

- Gel, dedi. Abam gel, şu 
çınarın dibine oturalım da sana 
''O geceyi" anlatıvereyim. 

Yürlidük. nendeki çınarın di 
bine vardık. Tatlı b!r ilkbahar 
rüzgan adeta yüzümüzü öpü -
yor, güzel köy dilberinin aklar
la karışık ipek saçlarını dal~a 
dalga omuzlarına yayıyordu. 
Onun derme çatma kelimelerle 
anlattığı hazin hikayeyi, göz 
ya.~larımla dinliyordum. O ace
le acele söylemeğc başladı : 

- Bana, dedi, bütün komşu-

YENi SABAH 

MEVSiMiN EN GÜZEL ÇORBASI 

. 

~· 

Oda benim bu halimden şüp
helenmiş ola.cakki, hafifçe gü. 
lümsedi bana, ben onun bu ufa
cık iltifatından cesaretlenerek. 
Ona bir adım daha yakla,'Jtım. 
Bin;eyler sormak istivordum. 
Fakat, o beni bu müşkil vazi
yetten çabucak kurtardı. ACJ a
cı gülüıruıedikten sonra,, yavaş

lar kızıyorlar, diyorlar ki; Kız ÇAPA MARKA 
Kezban, bu boş sevdandan vaz 1 
geç nisanlını boş yere bekleme. 

ÇORBALIK 
Komprimeleri 

ça: "O geleçek,, deili. 
Gtinlerdcn beri zebunu oldu

gum tecessüs hiı;.eindcn nihayet 
kurtulabilmiştim, daha doğru
su beni lrurtarını,ştı. Demek ki 
onun bir beklediği vardJ. Bekle
menin ne k:ı.dar güç bir şey oldu 
ğunu herk•'S a.z <;ak bilir. Eğer 
o gelecek ınsan, bekleyeni hiç -
ten her şeye kavuşturacak olur
sa, tabıclır ki bu bekleyiş J!'ün -
!eri bir <at daha sıkıCJ ve üzü -
CÜ olur. 

Meçhul muhatabun bir tek 
cümle ile beni tenvir etıni~, ğine 
o bir tek etimle ile beni 
sonsuz bir meraka düşürnıüııtü. 
Evet, gerçe ortada lıeklen~n bir 
insan v'.lrdı amma, daha ilk ta
nıdığı bir yabancıya sırrını hiç 
~k:innıeden ifşa ~tmenin hiç te 1 
doğnı bir hareket olmadığını 
acaba bu güzel l<adın bilmiyor 
muydu? Yoksa, o gerçekten bir 

1 
deli miydi? 1 

Bütün dikkatimi tr.plıvarak 

o bir daha gelmiyecek, onu sen 
bir kış gecesi öldürdün .. Halbu
ki yaban adam, vallahi yalan, 
o gelecek, göreceksin gelecek 
ha ... ha .. ha.. ha. .. ha. .... 

Son kelimesini takib eden o 
tüyler ürpertici k~ lık:ı.ha, bil -
tün benliğimi, kuvvetli bir kam 
çının altında ezilın,iş gibi harab 
etti. O benden ayni korkunç gül 
melerlle nzaklaşırke~ ben on .. 
dan daha korkun<; hıçlonklarla 
kaWıyordum. 
Kom~umuz Hafir.eden bacıdan 

onun hikiyesini dinlediı!im va
kit o zavallı köy güzeline bir 
kat daha acıdım. 

En iyi cl:uı - sebze ve hububaUa tavult suyundan mamul olması 
ltibarlle çok yült...,k kalori ve iştıh>IAver lezzeti camidir, Bir 1ıoczilbe 

lddlamızın dotruıuııwıu .. bata kA.11 cele<d<tlr. 

Büyük Bakkaliye Mağazalarında Bulunur. 

1 ... D_e_v_le_t_D_e_m_i_ryolları ilanları 1 
Ankara sotasyonunda bulunan aıılterl rampa Ozerlndeki 5800 M2 saha

nın taşı, kumu ve işç.liği müteahhide ait olmak üzere parkelenmem ill ka
palı .arl usuWe eksiltmeye çıkarılmıştır. Beher metre murabbaı 350 kuruştan 
muhammen bedeli 20300 liradır. 1/3/HJ larihine ra.<tlıyan cumarıesı gilnll 
oaat 10 da Ankarada ikinci işletme mi!dürlüğiı binası.oda toplanacak ko-1 
misyonda lhaleai yapılacnğırıdon bu işe girmek lstlyenleriıı ı523 linlık 

muvakkat tnmnatlarilc kanun ve şartanemenin ta7ın eltili •esai.Jr.i havi 
1ııtltlillenni ekailtme saatinden bir ıuta\ evveline kadar komisyon reiali!ine 

makbUJ. mukabilinde tevdi etmeleri llzundır. Resim, şartname, fenııj 

p.rtoame n mukavele projeleri komiS7oDdan pan&ıZ verilmektedir. 
(726 - 991) 

• • • 
l\luh3ınmen nakliye ücreti 17750 (On yedi bin yediyllz elll) Hra olan 

takriben !iOOO ton maden k.önüirüoün Eretll kömür havz.a.smdan tskcnde
nı.n lunanma noltlettirllm .. i işi 3/31Jll4ı tarihli pazarte.; gilnU saat ıe da 
Ankarada 1dare binasında kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Bu ek.liltmeye ıirmek iatiyenlerin ı33t,25 (B.n Uç yüz otuz bir Ura 
;,irmi bee lruruf) liralık muvakkat teminat ile kımunun tayın etıW vesika
ları ve tekliflerini ayni gilJı saat 1~ e kadar kom.igyon reisliği.ne vermeleri 
lhunw. ı yiizüuıı bakmıya başladım. 

Mııksadun, hal ve bar~ketini 
kontrol roerek. biraz evvel beni 
§(ipheyc düşüren o düşüncem.in 1 
doğru olup olmadlğını anla -

Askerden dönen nişanlısı Ö
mer, bir 1tuJ gecesi K~banın e
vine vanyor, Kezban dıı.ha Ö
merin geleceğinden hiç haber
siz olduğu için gece yansı çalı
nan kapıyı şüphe ile açıyor. Bir 
kaç gün evvel bağ yolunda bir 
kız kaçırma vak'asından huy
lanan Kezban, elindeki balta i
le, açtığı kapıdan içeriye giren 
bir hırsız gibi süzülen meçhul 
misafirin bıı.şını uçuruyor. He
nüz 18 ~da elini kana bo -
yatan canavar ölünün yüzünü 
JŞ1kla aydınlattığı zaman, İfle 
o zaman Kezban deli oluyor. Ve 
karlı dağlarda aylarca aç, su- ş,rtnameler poraaız olar•k Ankarad• malzeme dairesinden, Baydarııa-

do
,__ Ö Ö pda T .. eaüm ve Sevk tefil&indeu datıtılacaktır. (1117) 

suz ....,.yor; mer ... mer ..• I======================== 
diye .. 

ınaktı. 
Epeyce ııesAiz durduktan ııon 

ra söze gene b~şladı; 

Çünkü öldürdüğü &dam, sev
gilisi, nişanlısı ômcrd.L ... 

Bademli köyüne her gidişim
de yine onu ayni yolun Uzzcrin
de yine yüzünü ber vakitki gi
hi iizgiin, gözlcrinl daİJn.a yaş
lı görürüm. 

- Ne için ,dedi, yüzüme öy
le acaib acaib bakıyor:;un? Yok 
aa, sen de ın; lıerkes gibi " O 
kış gecesinin kurkunı; rüyasını" ! 
hıkikat sanıyorsun? Yoksa, ya============= 
1a.rı o bir rilya idi, o ölMroi, o ~·--- DOKTOR •rm11111ııı. 
r;elcek" .... 

Son söylediği "Kış gecesınin Tevfik Akif Ayışık 
korkunç rüy:ı..'iını" tabiri beni Dahllf Haablıklar MOtohauı•ı 
dn.ha ÇOk meraklanılırınHjtı. BeyoOlu Paı-makkap 1 imam <ıo-

Aceba, değil? !Iuhakkak O k•k numara 28, paıwdan maada 
bir delidir. Ba.<ka hiç bir şey aaat 14 . 18 e kadar. 
değildi. Omı cevapsız bıral:mış 
olmamık için söw başladım. 

- Bc:ı, rln<lim ne si%i tanıyo-
-----

Geco mOracaatları da 

edilir. Telefon: 4'3905. 
kabul 

Bursa Dokumacılık ve Trikotaj Türk Ano
nim Şirketi "f PEKlŞ,, l.:lare Meclisinden 

Fevkalade toplantı davotnamesi 
Şirketimiz hissedarlar heyeti umumiyetıi 3 mart 1941 ta

rihine tesadüf eden Pazarteı;ı günü saat on albda İsbınhulda 
Yeni postahane caddesinde 1: numaradal<l Şirket M.-rkeziı..ı'1e 
fevkalade olarak içtima edeceJinden mezklır gün ve saatti>. Şir
ketimiz bi.ıısedarlannın :çtima mahallinde hazır bulımm• l:ın. 
rica olunur. 

30 K. evvel 194.0 tarihinde sureti fevkalMedc in'ikad edne 
1$irketimiz lıiasedaran heyeti umumiyesı tarafından Ankara 
Mensucat fabrikası Türk Anonim şirketi "YCJNl.ş" in şirketi -

miztı zam ve ilhalo sw·etiyle bırlcşınesi hakkında verilen kara-
rın şekli tatbiki ve intacı hususunda müzakerede bulunmak 
ve karar vermek. 

İdare Meclisi 

den) - Vil.1yctim1:.de maarif ı ( öğretmenlere yardlm cemi -
haynu daima cnnlı ve renk!, -1 yeti ) dır. Maarif müdürwnüz 
dır. Maarıfin her sahaEında gtl- Bedrcttın Ahı.~kalıiun öncülük ı .. -----•ııaıııaaııı•••ı:mmaııı 161 
zcl ve inırenilec<:"k bir hayati -ı etınc:ıi ile mualixnler aralarıııda 
yet vardır. Vali Ziya Tekeli - bu iııimde bir yarılım <'.cmiyeti 
nın ve maarif miidıırU Bc<lrct- kurmak üzere teşebbüslere ba.ş
bn Ahısl:a!ıuın kıymetli idat'C - lamışlurdlr. Cemiyetin ~ok fay
leri altındJ., bu hayat günden dalı ol:ın maks:ıd ve gayesi bü
güne inki§af eJ,mektcdir. tün öğretmenleri memnun ct-ı 

Bugün vılıi.yette 152 ilk okul, mcl:ledi. 'r. Her lıan"i bir öğrct-

1 367 ilk okul öt;Tetmeni 18 bin men iilecek olursa Jyardım ee -
küsur ilk ok:ıl talebesi mev - mıyeti derhal öğretmenin aile
cuddur. siı e 230 lira yımiırnda bulun:ı-1 

164 Eğitmen okulu ile 5500 caktır. Bundan bıı..~kıı. öğret -ı 
eğitmen talebesi vardır. Arifi-1 ıncnkr bır tasarruf sandı~ı da 
ye köy en;ıtitüsünde 380 true- vücu<le getireceklerdir. 1 
be okumaktact.ı_;. lzmit. ortıı. o- '.1:ı..'lr:if müdürlüğünün aldığı 
kulw!da 24 ugrctınen il<o 750 tedbirlerle hic; bu· okul öğret -
talebe, Adapazarı orta okulun- mensiz kalmamıştır. Bu vaziyet 
da 29 öğretmen ile 970 talebe balkı bilhasa memnun etni1tir. 
mevcu<ldur. . . Kocaclinde okuma çağında o-

Geçen sene ~ehrıınızde ac;ıl - lan talebeler okullara hücum et 
nuş olan Akşam kız sanat oku- mı:okte ve her okulda yeni yeni 
lu büyük bir ilıtiyacı karşıla - ıubeler açılm&k zarureti ha.~ıl 
maktadır. Bu okulda halen 175 olmaktadır. 

•talebe vardır. Ak= ku sanat Bugün lzmitte yokluğu hiıı -
okulunun kız enstitüsüne kalbe J sedilen yegii.ne kültür miiesse
dilmetii burada büyük bir ııe -ı sesi bir liseye olan büyük ihti-
vinç uyandıracaktır. yaçtır. 

ocaeli ınaa.rü, .~esi çok ha.- .Bu temin edililiği gün, Koea-ı 
· r teşebblli!Un ana hatla- elı halkı bayram yaı>a.caktır. 

Meydana bir herif çı.ktı. Bır 
direkten bır direğe gerilen ipin 
üzerinde aşağı yukarı gezindi. 
başka biri de demir bir direğin 
üzerinde pertındo attı, döndü 

1 
t&kla luldJ. 

ı-<eyirciler buna da el çırpıp I 
duruyorlardı. Halbuki bunların 
ltiç biri oka.dar güç bir iş değil. 
tpin üzerinde canbaz olsam ben
de yürüyebilirim. Aın.\ canbaz 
olmadığı ıçün biraz acemice yü
rüyececeğim tabiidir. Burada ca
nun ıruolrruşdı çocuklara b~ka 
bir tarafa gitmekliğimizi söyle -
dim. Güç belii rnuv'lfakat etti
ler. Kapıdan dışım fırladık. Di
ğer bir çadırda eh yabani hay
vanlar gösteriyorlarmış. Spina; 
buraya.da girmek istiyordu. ! 

Halbuki ben refik.un Alferd 
,Müllerlo 'Viyanad1.ki hayvanat 
bağçcsini gezmiş her türlli ya
bani ve yabani olmıyan hayvan
J:ı.rı görmiiı!ttim Bımun çiin 
Kız.~: 

Hurnva da nafile vere parJi ,•er 

mıyelim. Ben Viyana.da dünyada \ 
nekadar hayvan varsa hcpsıni 
gördUm. San:ı. tarif ederim. 
Dedım, Kız: 
- Hayır hayır! tarifle olmaz 

Mutlak girıneıiyiz. 
Dedi. Burr.da küçük ve bii -

yüklerden bir para alınıyordu. 
Dört kişi kırk fenik verip içe 
ri girdik. Ben burasını da Vi -
yanadaki hayvanat bağçesi kn
dar ve hayvanı bol zanneder
ken içeride beş altı tane kafes 
içinde bir kaç hayvandan fazla 
bir şey göremeyince hayret et
tim. 

Bu hayvanlardan ikisi Arsaln 
biri Kaplan, üçü Ayı, dördü 
Mayınwı ikisidc Kurt idi. ak -
!unda kaldlğ:ına göre Viyanada 
gördüğümüz hayvanlardan o 
koca hortumlu siyah Fil deni
len korkunç hayvan wmn bo -
yunlu, sırtı çtkıntılı deve, ağ
zında sekiz, on litre sıı taşıyan 
Palikan kuşu, lakırdı söyleyen 
Par..ağımlar burada yoktu. Hay-

jRA DY.Q_j 
1 BUGÜNKÜ PROGRA.ı'1 1 
8.00 Program 18.15 Müzik 
8.03 Hn~rler 19.30 Haberler 
8.ı8 Müzik 19.45 M:.izik 
8.45 Ev kadını 20.15 Müzik 

* ~0.45 MilLk 
12.30 Program 21.00 Müz!k 
12.33 Mllzik 
ı2..SO Haberler 2ı.ao Konuşma 

ı3.05 Müzllt 21.45 MUzik 

ı3.20 MOZ>lt 22.30 Haberler 

18.00 Procram 22.45 Mwlk 
18.40 Mllzik 23.00 Milıik 

YENi hEŞR! '(AT -İslam - Türk 
Ansiklopedisi 

Seltlz!ncl tcınnuı lnmar etmi~. 
Bu u71daldler: ı - Afil, 2 - Af bp, 
3 - A!ltabı - A!lye, 1mamı ha
mm teşkfl ettll! ilk ls!Am f(lrayı hu
kukunu.o en mnmtaz erk.Anından, 

5 - Ap: Llaan, Tarih ~kil~b 1 
kadlmede, t - Apç, lis:m, tarihi 
..ı:,...., Kur'an, Tefsir, Hlıdiıı, Fıkıh, 

Jtanun, F.aat!r t.kımlarından. 7 -
lsllmın ,.Oluek •e gen.iş nıhu. 

Yıwuılar. Profeıollr tsmall Hakkı 

(;11Vl'J?i1111; ıı 1: ltY 
Zil.fı umoml, Sıraea, Kmılk 

JiasbW!danna lifaJ tmbi 
vardll'. 

Çocuklaı- \'9 BDyUldıır ıı. 

JaŞta btfmal ...WU!ir, 

Ec:ıalıane&erde satılır. şı.,.ı 

60, bliyük .... 100 lımuıt
tar. 

1 

b:mlrll, Temyiz Hukuk reisi Ali i =========================""""' 
lUmmet. Temyiz ee7~ reiti Fahrc~ ga:... ...................................... illl .. 111 .. llll•J;I 
tin, Diyanet rty8Rli a1.asından KA
mll, Cevdet, T•blr Olgun, Ankara 
clll kurumu uuından Şeltir tllkO 

Tqlr, Necip Fuıl, Om..: Rıza 

Dotrol, Evet Edip. 1 

1 Askeri· k isteri 1 
MalOI Sub•y ve Erat 1 

ile Şohit yet: mlerinl 
şubeye davet 

Beşiktaş askerlik ııabesinde 

kayıtlı bilfımum malill subay ve 
erat ile şehid yetimlerinin se -
nelik yoklamalannı yaptırmak 

üzere l Mart 1941 tarihın

den itibaren 31 Mart 1911 
tarihine kadar birer aded ve -
sikalık fotoğraf ile nüfus hüvi
yet cüzdanı resmi senedi ve ik
ramiye cüzdanları ile pazartesi, 
çarşamba ve cuma günleri saat 
dokuzdan on ikiye kadar şube
~~ ~t etmeleri ilin olu •

1 

YIKICILARA 
KAın bulundu,iu mahalde inşaata 
bqlanacağı için >lıMP bir kah
ve dükklnı yıkılıp enkazı ıab-
1.acaktır. Klremlt. cwnlar, tah
ta kapılar ve terçcvele:r ye
niden kullanmaya müsaiUir. 
Bir miktar tugla da varw. İs

teklilerin "YENt SABAH., ida
re memurluğuna her sabah 
saat ondan on ikiye kadar mh
nacaatları. 

r"Yeni Sabahın,, 
ilan fiyatları 

Kr. 

Başlık maktu olarak 750 
Birinci sayfada ııa.ntimi 500 

ikinci .. " 350 
tlçıineil ,. ,. SOO 
Dördüncü ,. ,. 100 
Beşinci .. • 7 5 
Altıncı ,. ., 50 

varıCJlardan biri ııeyircilcrc Aın, 
Kurt, sair hayvanlar hakl;ırııfa 
malumat veriyor, ikinci kafe.
teki kaplanı biz1.ot kendisi ya
kaladığını anlatıyordu. Bu kn
<lar azgın bie hayvanın nar.ıl 
yal<alvrıdlgını merak ettim. Hay 
vaııcıya: 

- Arkadaş bana merak ol
du. Bu adamı yutacak gibi du-

TÜRKiYE CÜMHURIYETI 

ZiRAAT BArtKASI 
lturulat llrihl: ı888. - &n>ı~ ıoo.-.- 'l'llriı: -· Şollıe .,. 

Ajana IMledl: :tali 

Zlrat ve TIClırf her nevı lıınka ....,.telerf. 
~-- blrlktlf'Ulere 28800 lir• IJc.ramlye verS)'Ot'. 

Zhut Bankasında kumbaralı ve lhbanıız tasarruf lıosablonnda en 
az 50 llraııı bulunanlata senede 4 defa çekilecelı: .lı:ur'a ile ~ 
plina &'llnı Damnlye dağ1\. ,,..,a1<tır: 

4 adad 1.000 Llraltk 4.000 Lk-• 100 aded IO Liralık 6.000 Lir• 
4 » IOO • 2.000 • 120 • 40 • 4.800 • 
• • l50 • 1.000 • 110 » 10 » l.200 • 

40 • 100 • 4.000 • 

DiKKAT: Hesaplanndalı:I panlar bir sene içinde 50 liradan """' 
~ 1.Jcı·ami7e Clklltı talodlrde .._ 20 fazlaaiyle 'V't!rllccekt.ır. 

Kur'alar ıımeckı 4 defa 1 Eylfil, 1 Birlncikino.ıı, 1 Jılart ..e 
1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

• 

.... .. . 

~YLAR GECTiKÇ 

ran yabani hayvanı nasıl yaka- • ,...., 

ladıruz? 1~-------1941 JKqAMİYFLERI : 
Dedim. Bir defa beni siiz- I 

dükten sonra: 1 T ı• B k 1 adet 2000 Liralık - 2-000.-, 
- Anlatayım mösyö dcdi. I • Ş an a5J 3 > ıooo > - 3000 ...... , 

Ben zaten kaplan avcısıyım, bu 2 • 750 > - 1500·_. , 

hayvanı Afrikada tuttum. ı 1941 Ku" çu" k • • 500 • - 2000 ...... , 
- Kaplanın geçeceği mahalle 8 > 250 > - 2000 ...... , 

d 1 35 > 100 > - 3500.-gayet erin bir çukur kazıp ii-
80 

, 
50 

> 4000. ..... , 

zerine çalı çırpı örtt~: Hayva- . Tasarruf Hesabları 300 > 20 > - sooo.--
nı çukura celbetmek ıçm de bır ı ~ 
kaç tane koyun koyduk. ı IKRAMIVE Pw\NI Keşideler: ı Şubat 2 Mayıs,! pıi 

::_ f~k m~:y:. Fakat bu ne _ l<l8, 3 lkincıteşrin to~,..::::f 
kadar tehlikeli bir iştir bilse- 0::-_ ~-::?" 
niz 1 Ya bPnl kaplan ısırsa idi. Sahibi: A. Cemaleddl~ laraçoOlu Ne4riynt Müdürü: Macid Ç•:':..ı 

(Arkam var) 1 Baıııldı!ıı yer: (H. Bekir Cillrooylır ft Cemalıddl~ s"oçoOJu ,,,.ti> 
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