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Türk 
Kalesi 

Yun ani ıl ar ikil"'lllAll_,_.._,._.._,_.,_tfltlJ_,......_.,__,_ Bulgar başve-
kasaba daha Mihverin kilinin meclis-

AtatUrkün Hayabndan 
Yazılmamış Hatıralar 

ilk sulh te beyanatı n.:-- 1 ~ • a ur, en 
zapt ettiler -

-.,. • w müthlt 1aı1e1eri 
~ Türk kaJeıli .. 
Akta duruyor, ııalh yetıWdin 
'-ınına deruht.e ditl lıtiyilk 
~eyi her ıı.o ilalıa lorr...t1i 
~halde ifa~ ı.-- bu-

Tepedelen Yunan 
baUarının 16 kilometre 

teklifi 
geriainde kaldı Japon hariciye nazı· 

Ankara Radyo Gaıeteal 
rı lngiliz hariciye na 
zırına müracaat etti l l11ııııyor. _J 

.....___ Yıman kuvvetleri dünkü mu- Londra, 19 (a.a.) - Reuterln 
L,m arp kaııll·gası bütün Av- harelıe sonunda Mariçan ve A- diplomatik muhabiri bildiriyor: 
..... rupayı bır ateş ve kan risa. kasabalanın zaptetınişler- Japon hariciye nazın Matsuo-
•-· risa kasaba.larıııı zaptetmiljler-
:"gası içinde bırakalı beri had- dir. Bu suretle Tepedelen Yunan Jı:a, İııgiliz hariciye nazın &lene 
Ilı, hesapıuz mılletler sapır sa- hatlarının 15 kiloırıetre gerisin- gön<lerıniş olduğu hwrnsi bir me- \., 
Pil- düştüler. Eıı kuvvetli kalı>- de kalmıştır. Burada mah· ııajda, yalnız Uzakşarkta değ:J, '! 
leı- bir ka~ gün içinde düşman aur bulunan İtalyanlar fev- fakat dünyada her nertoce o- J'fi.'tA r 
'Yakları altında çign" endilcr; en kalMe müşkül vaziyettedir • huııa olsun nonnaJ. şartları yeni- Japon Hariciye Naun 
~ ler. İtalyanlar buradaki kuvvet- Mat.,,ıı ka 
kılmaz :ıannolunan devletler !erini kurtarabilmek için btiyük den tesise varabilecek biitiin b.l' 0 

bir hamlede perı!l&D oldular. Av- zayiab göu alarak Yunan ileri hattı hareket ittihaz etmeyi tek- ~jı, hilen İngiliz htlkfuneti 
tııı>anın bu umum! inhidamı için-· mevzilerine durmadan netice;ıiJS lif eylemekte.ur. tarafından tetkik olunmaktadır. 
Qe "alnız bir kal lk dak'k·'- ' hiicwnlarda bulunmakla.dırlar. Japon '-·-'c"ıy-'-'- -"-~-'• , e ı ı ...,.ra .....,., "'""""' """""""" Jılatsuokanıa mesan bittabi 
hi~ . Yıman taattuzunuıı .inkiı,afı •-" ·ı '~ """J>etle gittikçe daha metin ve B. .,,;;Din , bir gazeteci er top- muharririnin otoritesine !Ayık 
'1ııka'lim bir vaziyette ayakta Atina, 19 (a.a.) - Matbuat lanbsında yapmış olduğu tekli- bir ehemmiyetle tetkik edilecek, 
.ı... af nezaretinin radvo il<> nel1TCdilen _,_ ,_ suretle ı bi mahi ""'Uyar. Bu. bir tar tan Kü- ' .uu .,.. resm r - tir. Fakat, İııgiliz siyasetinin u-
Wk Asya y~luyla Afrikayı, bir bdirir :tebliğinde ~yı.ı; denilmekte- Jet alması, halen bu teklife, tA- murni ve değişmez prensiplerin- 1 

larat'tan yüksek Anadolu yayla- li memurun ileri sürdüğü bir de bir değişiklik vukua getiril -
111 Yoluyla Irıı.l< ve Hindistanı 13 ~ubatta bftşlıyar Yunr.n teklif atfolımacak ehemmiyet- mesi muhtemel değildir. 
~lidafa,L eden Tlırk kalesidir. taarruzu İtalyanların şiddetli ten çok başka bir ehemmiyet Amerika.la ak&er 

13 kal . vaff k t muannidane mukavem.tine rağ- ~ektedir. u erun mu a ıyc sır- ~~· Va.şington, rn (ıLIL) - Ha-1 
l't ""'k ,ıkbr O h' men devam etmektedir. Muhtelif ~-''nın· "-anya - İtalya ı·ıe ı~ sade v<- aı; : nun ıç _. Allll ·~ riciye Nezareti, teferriiatiyle ı 
\i; ınillet aleyhine çevrilmiş noktalarda bütün İtalyan mu- bil htlf>USta istişare yapılmadığı- tetkik edilmeyen Japonyanın 
~irli okları yoktur. O, sulh ,.e kabil hücumları taıtledilmuıtir. m b!lbruısa tasrih etmesine rağ- yaptığı tavas.~ut teklifi hakkın
~un, medeniyet ,,., idcalln İtalyanlar her gün 'enı miiı<- men, bu teklif, bu suretle, Al- da mütalea serdetmekten içti -j 
~esidir. Bulunduğu yerde hak- tahkE>m mevziler terkdmekte manya ve 1ta1ya ile muahcdıeler- nap eylemektedir. ı 
11ıt •---·- ,_. :ı» d d ve 1Wy~n ba.-,lrnmıındanlığı elin- le muı" '"Mbet halinde bııluna.n Yarı resmi mahfillenle Japoı>. I 

•••an:w; ve "'"' ..,an ur ur- ~ ... nm Çin ile sulh yapmag" a ! 

Türk • Bulgar Beyanna
mesini mebuslar alk••· 

larla tasvip elUler 
Sofya, 19 (a.a.) - D. N. B.: 

Bugün Bulgar mebuun mecli
sinde ce19"'!iniıı açılışında kür
süye gelen başvekil profesör 
Filof, Tiırk • Bulgar deklaras
yonunun metnini okumuştur. 

Bulgar Başvekili, bu müna
ııebetle söylediği nutukta, 1925

1 
de iki memleket arasında akte
dilıniş olan dostluk muahedesi
ni habrlatm.ıf ve ezcümle demiş 
tir ki: j 

Atatürkün 30 yıl 

evel söyledikleri 
Bir ilkbahar gecesi idi. Uzaktan bildiğim, 
fakat o zamana kadar tanışmak şere
finden mahrum bulunduğum kolağası 
Mustafa Kemal gazinodan içeri girdi ... 

===~=~_!~~~~:_Cevat ~-as_ Gür~=.J:::=:::: 
Dünyanın geçirmekte olduğu 

güç zamanlan müdrik bulunan 
Bulgar ve Türk bükfuııetleri, '~ 
iki memleket arasında mevcut 
dostane müna•cbetler dolayı - - . 
siyle, pek tabii olarak, karşılık- { 
1ı münasebetlerini aydınlatmak 
için yeni bir çare aramışbr. Bu 
hususta baş!ıyan müzakereler, 
karşılıklı bir itimat ve hulüs 
havası içinde cereyan etmiş ve 
17 şubat 1911 deklarasyonu ile 
neticelenmiştir. 1 

1 . 
Bulgar hükı'.ımeti su ciheti te 

barüz ettirmek ister ki bu suret ı 
le elde edilen mesut netice, bii
tiin Bulgar - milletinde derin 
bir memnuniyet doğurmu~tur. t 

'l"iirk - Bulgar deklarasyonu, 
muhtelif ve biribirine ?Jt tef
sirlere mevzu teşkil etmiştir. j 

(Sonu 8fl.yfa 5 llÜ. :1 te) 

! 

,._,, etraf "'-"- deki bütün takviye kıtalarmı 1 bir h"',...·met reısı· · ~-&..-dan J-
~ ve ma SWLwı ve em- UAu ....,.,,...,,. eJAn muvaffak olamadığı halde -----====-----
lıiyet temin etnıek h;in yüksel- cep}ı..,ye sevkederek va~jyeti yapılmı.ş ciddi bir 80!'ldaj ma , dünya Blllhünde bir Bmil olmak ı K" b d il • h k 
llliştir. Bu kale ifa ettiği vazif.,.. kurtarmağıl ve mukabıl hücum- hiyetini iktisap etmektedir. iııtenıesi biraz ı:a.yri tabii bir ıra e a arı a -
b.i:ıı. kudsiyetini ve azametini lara geçmeğe çalıt!Jtlalı.tadır. Öğl'('nildiğine göre. bu Japon hal olarak telakki edilmektedir. kındak·ı madda 
Ilı"-'-· Bu arada Yunan ordusununı 111_,_,"ıllllll"--Wllld._.Plllııllll'l_._._,'ılll~lllilııAı,.ılil_,W ><urik olmak la beraber müte- 11 ~ir. Hiç kiıruıeye meydan 0 _ hanıki>.tı, kanırlaştırılmıı; nlan 
\... · pli.olar dahilinde ınlmıııf etmek- Daha IJimalde ileri Yunan A 'k lngı'lfe- f d"j d'ld" ~yor, !ıh; bıl' milletin hay:ıt kıt.alan düşmanı m~lennd<'n merı a a 1 e 1 1 
"4.11.kına kaedetmiyor, hiç bir tedir. d tardetmi~tir 
ıletıeti tehdit etmiyor. Hiç kim- YuCenapnh~~.~.e~<~cıb.'.::.;~:~ İt&lya~ların :T.ayiatı, ıımnım· 20 h 
!leye hayat mtıı-arl•' sinde ra- ....... , ........ ~, ' reye arp 
~tı ı:lirnak iddiasında değildir . nuniyct veri~ı bir Ş<;kila, aı.~ ,. itibariyl , çok ağırdır • • 
tıuaki~ bütün bcıı<'riyet ailesinin vam etmektedir. Aııkcri ebem - 1talyıuıla.nn ağır zayiat. gem ısı • 

verıyor 
'1ı.ıak ve ideal mel'diveuinde de-

1 
miyeti hai?. ve civarda bıızı y&- Manastır, 19 (a.a.) _ Reutıer 

ı.. ni mev~iler i.~g-a' <'ılilm?f;tir. (Soıuı saııfa 5 sü. llde) 
""'ll Yiikııelmesi gayesiyle çalı~- -----------------------ıingillereye yardım pllnı 
~ husuııunda bütün mllletleı:· m ... h .• m t tb'k k" k elbirliği etm<'ğe lıazırdır. 

1 
ÇO a ı mev ııne onuyor 

.\vrupada ~elikten ve t>eton - Londra, 19 (a.a.) - Büyük 
~ ıncşlııır kaleler, ist:ihktinı- ı· Britanyaya ödünç olarak veya 

~Ve müdafaa zincirleri yapıl- eı· r eser Jı:ira suretile harp malzemesj 
~.·. llevepsi~-indı eııTUr800k ikcaatlıc;:ı_· ~-------· verilmesi hakkındaki kanunu" "'lllll ~ tatlıüı: mevkiine koduktan son-
l'i ra derhal Vaşington hiikfunctin 

Yle, hesapsız paralar döküle- D h • ı • N ce birleşik Amerika kuvvetleri· 
~._inşaedı1mişdeğildir.Okal>! Eski a 1 ıye • .,azırı ninhıgiltereiletaksim etmeğel 
.'"11t milletinin hnanından, ıdea- matuf bir karar verileceğ:iniıı 
liııden taahhtitleıinden v'icud11 bildirileceği rıvayet edilmekte-
~~İı;i:ir. Miidafaa vu:taıa.rı Reş•t Reye_n atıraları dir. Daily Mail gazetesinin Va i 
""'ili gington muhabiri, Londraya 
lıe evlii.dlannuı ııüngllsünden, göndermiş olduğu bu habere i-

.. ı:ıı verilmiş sii7.e eadakaıinden l~veten diyor ki: 
~Uda gelmiştir. Onun içın. İBtipdat, 111!'1>nıt.i;yet Vtl mu- Reisicfunhur B. Roosevelt, 
oltiııyıuıın en meııh'lr, en muaz· tareJ<.r devirlcrindfo !.'Ok mti- İngiltereye en azı 20 harp ge • 
~ı:ıı 'ile müthiş k1.leleri parçala· ı hiın -m·'-''- :~ ... ı ... _:.. w- misi satmağı veyahut kirala -.._ ~·""""' ~,.,- ~ ·- _ft,., taahhüt etmiştir. 
"'!ren Tiır. k kaleı;i ayakta du- '1'-1•• Dahilı·y- N°•ın B. 0 ·-"' .......,. l\ı .,,...., ~ -· • ..,.,... Amerika reisiciimhuru, ban -

Yor, b'lllh ve ,.ükftıı namına' Beyin fevkalade mühlnı lı&b- dan başka hali hazırda Ameri· 
~te ettiği büyük n.zifeyi ' ralarında m.climle şn hidi~ kan torpido muhriplerinin 24 ila 1 ~t an daha kuvvetli bir halde rin iç yiideriııi öğroo.e<.'elo;i- 30 ay yerine 12 ila 15 ay zar - , 
ifa etıncğe hazır bulnnuyor. l iliz: (Sonu sayfa 5 sü 4 te) 

he !.ık dakikalarda bu kale ııüp- i Abdtillmni«lin lıakilô ı;ııhııi-
lla \'e tereddüt ile karşılandı. )'\'t.İ, Balkan Harbiue t~kad-
~· tta suizanlar ıle brııtlandı . dliın odeıı dll'Virlerde ve Bal-
"lrat hiçbir şey onun azim ve 
~tini ciddiyet ft Uımkini
~i qarııamı:ctı. Çünkü Türk kıl.-
~ hiç bir haris em* hhımet
() Olmak için yiik....!memişti. 

etı evvel Türk vatanının, m&

::UYet ve ahlft.k id ... ;ıliniıı, hu-
111 ve beynelmilel milsavabn 
,~i olmak iı;in Avrupa ile 
"'Yanın geçit nokt-ncie mevki 
~t.ı. 

katı Harbi sıra'<mda cerel·an 
eden, ,UOdiye kadaı- gi7.li kal-
mıı. mühim hiWiseler, sulh mü 
zakensi, Kim.il Paşa kabin&
sinin haki.ki vıızi~ti, Be.~iııci 

Sultan Mehmet, lılr idam lıiik· 
munun mıahiyeti, Umumi 
Harpten ııoora Pariste ilk Eski Dalıilliyc Vekili Re§"it Rey 
salh te§ebl:ı4isii, Altına SultaııMehmct ve Damat Ferit Pa, 
p lmhiDPSi. Pa.risU-~ olunan sulh li\l;ha.«ma oovap, 
Londrada uıilzakereye da.Yet, lstikW lı»rbi. 

.._ ~ "" bir buçuk - ;çm. ~. 'l'ürk kalesi as1rer1 bir hücu- Pek Yakında Başlıyoruz 
' Uğramadı.. Fakat sinir harbi. ı 
~t~;=j:: ~~ 1~""""'3~~~~::2:-A:sz,;_::.,;::::. ~'::oo-::::~-:;~3-:::::o======='VV'3~A 

~::=ta~~ B .V K 
'(S°""~/o 6 *- 1 •) 

1 MÜS BAKAMIZ ·•;-- - - - - "' 
l'r-abı~ 
' 11

11 bUyQk kehramanhk 
~••tamnın UçUncU Y•· 
~•nı 4 Uncu sahife· 
llıi:zda bulacaksınız 

500 okuyucumuza çok zengin he
diyeler kazandıracak olan müsa
bakamız 22 Şubat Cumartesi gü-

nünden itibaren başhyacaktır. 

,,......HARP-----. 
VAZiYETI 
Yunanistandaki 
harp vaziyetini 

tahlil 
• YAZAN: 

E .. •kli G.,,•r•I 
K. M. 

Anıavutlukta: 

• 

• 

Yunanhlann hangi istikamel
lerde bir yarına veya girme 
teşebbüslerine girişeceklerini, 

şimdiye kadar şurada burada 
yapılan mevzii çarpışmalar· 
dan anlamak mümkün ola
mamışbr. 

Ha.ftıılardanberi faaliyetler, 
Pogrııdeç'tc, Develide, Şkuın· 
bi vadilerinde; Ostroviç yayla· 
larında, Tepedelen etrafında, 

nihayet, sol kanat ta, Avloıı

ya, istikametlerinde göze çarp 1 
maktadır. 

Cephenin muhtelif noktala· 
(Sonn sayfa 5 llÜ 7 de) 

I 

-->«--
Bazı şartlar dahilinde 

kira bodGll-ri arttı
rılabilecek 

ıu~rlıum Ataturkfm Jmnnay 
1 

~ ~ . ~ ' 

(Yazısı 3 ün··ii sayfanı12da) ' 

Ankara Radyo Gazetui 1 

Milli Korunma kanunu hü~ 1 
kiinılcrinden kira bedellerinin 
arttırılamıyacağı hakkındaki 

madde, görülen lüzum üzerine 
tadil edilmi~tir. Bu ,,uretle hasıl 
olan tereddütler izale edilmi~ -
tir. Yeni şekle göre, yenı<len in-

" ııa veya tadil edilen yahut da -

Ko1•.'!ah·~m:• ıı.it bir rfii~!·•ı J• 
- . 

istimal şekilleri değişen binala- v ı • • 
rın kiraları arttmlabilecektir ·ı a 1n1 n 
Diğer maddeler de şu şekildedir: 

1 - 1939 takvim senesine ait --------111----="- ---

noterlikç_~ ~ukayyet kira oo.ıLutfi Kırdar Et ve Peynir 
dellerı hıç bir suretle artbrıla -
maz. 

2 - Bu mahalle ait 1939 se-
nesine mar.swı mııkavoelc yoksa 
kıra bedelinin tayini hususunda. 
bir mahallin benzerleri esas tu
tulur. Ve bu yerlerin kirasuıdan 
fazla kira takdir edilemez. ı 

3 - Benzeri de bulunmadığı . 
takdirde kira takdir için bina ı 
vergisindeki gayri safi irat mik
tarı kira olarak sayılır. 

4 - Yeni inşa veya tadil tak
dirinde gene gayri safi iradı ki
ra bedelini takdirde esas itti
haz edilir. 

Amiral Darlan'ın 
Pariste temasları 

Paris, 19 (a.a.) - D.N.B.: 1 

Dün Parise gelmiş olan amiral j 
Darlan, bugün bazı yüksek Frıın I 
Biz memurlarım kabul etmiş ve I 
bu memurlarla mühim ekono -
mik ve idari meseleler üzerinde 
görüşmüştür. 

öğrenildiğine göı-e, amiral 
Darlan, son zamanlarda Fransız 
kabin~-~inde yapılan muhtelif 
dc~i~ik liklerin karşıJıklı Alınan 

. n ansız münasebetleri üzerin, 
dı·kı aki"lPri üzerinde görüşmek 
ıizerc Paristeki Alınan makam
ları ile de temas etmiştiL 

Diğer taraft0 rı tahmin edildi
ğıne göre, Franmz kabinesinde 
daha ba.~k" •k:""•iklikler de ola· 
caktı~. 

mes' ele/erini izah etti 
"lhtikarla mücadele ıçın 
halkın müşterek gayrati 

hükumetle 
lazımdır.,, 

Vali ve Belediye P.eisi Dok
tor Lut1i Kırd'1r diiıı bir mu
haıTirinıizi kabul ederek el ve 
peynir meseleleri etrafında be-

yanattıı bulıınnıuştur. Valı be 
beyanatında demiştir ki. 

"Son günkrde koyun ve et 
(,'Jonu 8ayfa 6 ."1itun 1 de) 

~ABAHTAN SABAHA: 

Mihverin Sebep : yeni 
deniz kaybı ele geçen 

artıyor ıl üslerdir 

..\ 
c 

·-... 
Jn~terenm eııne ı;eı.ıen ouyıik .ıuıcıenız ıımal1lan İtııJyan 

nıı.kliyatına çok )'Blruıdır. 
Hitler, son nutkunda harbin ı rin İngiliz münakalabnı keeece 

1941 de kat'i neticeyi vereceğini ğini anlattı. İngiliz iaşe nazır. 

söylerken deniz harbinin de pek evvelki gün İngilterenin yiycce
m\itiıiç olacağını, tahtelbahirle- (Soou l"\)'fu t ııii 4 t.o} 



&yfa : t 

Mollanın 

ak -- -::::X:- -

; l ı· m Köşesi 
I~ r-, 

Abdülhak Mollanın geçirdiği bir at kazası· 
Burgazköyü civarında bir sürgün avı • 
İzzettin çiftliği • Çatalca • Büyük Çekmece 
köyü • Gölde Ördek avı • Köylü Padişaha 
iki kase yoğurt niçin gönderir ? • Padişa-

Belediyenin 
A 

umumı 

teftişleri 

iktisat Vekili 
Umarbankta 

1 Otomobil lastiği ı Et mes' efesi 
tevziatı 1 yeniden 

~I Pr~: Salliı _ urıd Uz~llık 

Keşifler, ihliralar 
1 

İktısat Vekili Hüsnü Çakır, 37 bin adet otom<>bil lii.stiğiı canla d Katı ve sulu yağlar 
dün de tetltıklerine devam et· n l 

teniatına baa.hndıinnı, 'azmış- •----' .. _ı l'.llLŞt.ir. Veıuı, dihı öğleden evvel ~ ' ~ar daha kullanışlı g<it-
hın Abdülhak Mollaya iltifatı. Sümerb .... nka gelerek ipük tev· tık. Vilayet, dtin gCircliiğü IÜ7..um düklerinden dolayı katı yağlıırl 

zı.ıtı ıııile meşgul oımuştur. üzerine bu tevziatı ct;:rhaı ctur- Kasaplarda et su1ıı. yağıara tercih ederler. ıı:t lstinaah eden: REŞAT EKREM KOÇU 

-7-
Bir çok esnaf ve sine
macılar cezalandırıldı 

Hususi ipıık fabrikalarına dw·ınuştur. Buna. sebep olar:ı.k yağları veya tereyağ mAyi lıa• 
Sü.merbank tarafından gondcı·:- otomobil te~..atı izin hazırlanan bulunamıyor mu? tinde bulunsa idi yenmesi pel1 
lecek mallar peyderpey gönde- listelerde bazı yolsuzlukh.r ya· hoş olmıyacağı gibi ~Jac dt 

5 - 9 ~ubat 1829 
Perşembe - pazaretai 

Hııvalar latif gidyor. Sultan 
Mahmud perşenbc günü lıazi -
nedar ustanın sarayına teşrif 

ettiler. Cuma günü, cuma na
mazına Eyüpte Za.l Mahmud 
pa.<ıa camiine geldiler. Cuınar

tesi günü de ava çıktılar. Evvel
ce teşrif buyurduklan Burgaz 
köyüne gittiler. Ben ve küçük 
imam efendi de beraberdik. En
durun ağalarından ancak bir ne 
fer a th almışlardı. Yolda seras
ker pa.'}a Hazretleri de geldiler. 
Benim yanımda giderlerken, 
bir dere gibi yerden geçiyor -
duk. Serasker paşa geçt· r., 
Ben de geçerken bindiğim atın 

ayağı sürçüp yarın kenarında 
yan üzere d~tim. Sol ayağwı 
atm karnı altında lı:aldı. Kıılk

bm, amma ayağımın tırnağı in
cinmişti. Velinimetimiz soniu
lar. Zararsız dedim. Fakat ata 
güç ile bındirdiler. Ne hal is~. 
Ilıırgaz koyüne yaklaştığımızda 

Necib efendi, padişahı istikbal 
etti. Evvelce kaldıklan haneye 
indirildi. Yemekten sonra or
man tarafına ava gidildi. Be -
nim harekete mecalim yoktu. 
Akşam döndüklerinde beni ao"' I 
durmuşlardı. Istırabunı beyan 
ettim. ''İster kışlaya. ister ha
nesine gitsin, istene bizimle 
gitsin, İsl<>nıc burada kalsın" 

dıye femıaıı buyurmuşlar. Sa-ı 
baha dar çıktım. Sultan Mah
mud o gün b•r hayli kuş, bir de 
karaca vurnıu • Sayelerinde ı 
gayet nefis yemekler bazlrla -
nıp yııdik. 

F-'"tesi ı;ünü gidiyoruz denil
di. Ziyade mustarip isem de, 
hayvana bindik. lmam efenru 
ile görmediğımiz bir ormana. 
girdik. Sonra bir yola revan ol
duk. Sultan Mahmud bir yük -
sek dağ üzerinde oturmuşlar, 

orman etrafı tamamiyle sarıl -
mış, ı;ürgün avı oluyormuş. Ben 
imam efendi ile bir kenara otur ı 
dum. Aya;;ıın.uı ıstırabiyle avl.- ! 
rı seyrediyordum. 

Patlıııah beni gi.irdü: "Aferin 
Abdillhak efendi burada i.m4ı! .. 
Sen ata bin!" buyurdular. 

Binem<'cliğimi görünce de: ı 

"Bindirın!" diye emir ettiler. 
Arkalarından atla gittim. O 
aralıkta bir büyük siyah hınzır 
avlanmış. On beş tane hıristi
yan, güci!e huzuruna getirdi - 1 

lcr, bu kadar büyüğü göriilıne -
mi$. Kcl'erelere ihsan olundu. 
Oradan l:>uı.t.lıane tarafma git
tiler. Ziyade sarp yokuştan ini
lip Demi.·köyü nihayetinde bir l 
ıkreden geçtik. Gene onnıuılı 

ıarp bir yere geldik, bir beygir 
güçlükle geçebilir. Ziyade yo . 
kuş bir yoklan çıkıp bir düz ye,.' 
re Ayıyüreği atlındaki kariyeye 
akşam üzeri varıldı. Sultan 
J\f ıı.hmud orada kendilerine 
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ve evrak nevedltaln edllmoaln iade 
olunmu Y• b-ı•rıa ~ı....ı.,,. ... 
tlan dolayı MI Mr em ''- ..._. 
•dllın& 

mahmııı olan eve indiler. Be -
nimıe imam efendi de bir evde 
misafir olduk. Pazazrtesi günü 
hava ziyade dınnanlı idi. Göz 
gözü görme7.di. Öğle yemeğin - \ 
den sonra hareket edip güzelce 
yoll:ı rdan Hadim kariyesi nam 
bir harap kariyede biraz din -
lendiler. Ben de ger.ıden gelir -
dim. Bir han bulup bir saat ka
dar oturdum. Yine duman faz
la iili. Padişah hareket etmiş. 
Atların izlerinden bir buçuk 
saatta İzzettin çiftliğinde ken-
dilerine ulaştım • 

İzzettin çiftliği, bir kaç sene 
evvel birader efendinin daıım -
dı Sadık efendi merhumun idi. 
Sonra Necip efendiye vermiş -
ti. Padişah ve bostancıbaşı ağa 
çifUikte ohıp sair ağalar yarım 
saat ötede Çatalca nam mahal
le gitmişler. Ben, Padişaha 

mahsus kulede mabeyinci ağa
ların oturduğu yere çağınldını. 
O gece padişahın iltifatına nail 
oldum. Bu kule, dört odalı bir 
yer olup, birinde padipb, bi -
ruıde silehtar ağa, birinde biz, 
birinde de hademeler vardı. Mü 
sahip Abdi bey ile Said efendi 
de birlikte olduklanndaıı o gece 
efendimiz hazretlerini bir eğlen 
dinliler ki naziri mümkün de -
ğildir, 

İstanbul belediyesi müfettişle
rinin dün şehrin muhtelif mınl:ar 
kalarında ve bu arada Galata, 
Beyoğlu, Ka.'lllilp~ Taksim, 
Şişli, Hasköy nahiyelerinde yap
tığı kontroller neticesinde 
muhtelif fınnlardan 605 ek-
mek, 251 fıracela müsadere &

dilmiştir. 

Bu umumi teftişler esnasında 
ainemalar da sıkı bir kontrole 
tii.bi tutulmuş ve neticede 6 si
nemanın seanslarda sinemaları 

havalandırma<l.ıkları görülmiil} 
ve haklarında ceza zabıtları tıı-
tulmuştur. 

Aynca 8 otobüs biletçisi. Yıl
dırım cezasına çarptırılmış 143 
yiyecek esnafı da ihtara maruz 
tutulmuştur. Müfettişler muh
telif gıda. maddeleriııden 56 nü
muııe almışlardır. 

--•oc--
ithal edilen manita-

tura eşyaaı 

rilrnekte<lir. Bugiin sonuncu 1 Et fiyatlanna narh kDnuldnk- zorluk çekerlerdi. Yağlı madde' 
grup gönderilecektir. Mümessil- pıldiğı iddia edilmektedir. Vi- t:uı sonra bazı ciruı etlerin ka- !erden yapılan sabun sulh ha)İD' 
lere dün, icap eden talimat VP· 1 ili.yet makamına, bu yolda şikli.- rıap dükk-J.nlannda bulunmadı- de bulunma.ıı& idi bir takım :zDf" 

riLnD};etır·r.taraftan İktısat Veka-I yetler yapılmıştır. Şikayellarin ğı ve bıınlaun piyasada spekü • Juklar karşısında bulım.urd~ 
-o esası. taııra i~ ayrıl n payların liis ak · ti le aklan Tabii katı ·ıa "'··" · cW leti sanayi tetkik heyeti reisi yon yııpm mye Y 8 yag r .......,,ca ın 

Şevket Süreyya ile müfettişler· nisbetsiz olduğl.aur. Mcııel.e, dı;;1 i<ldası üzerine beledtye ilt- !erden elde edilir; sütlerind~ 
den mürekkep bir komisyon, tetkik edilmektedir. tısat mıidiirlüğü tahkikat yap - tereyağ yapıldığı gibi don yag• 
dün mıntaka iktısat müd\ırlli- --»••-- mağa ba§l•mıştır. lan da kullanılır. Evlerde besi_~ 
ğüncle toplaumı.şur. Toplantı- OUnkU inracııt nilebilen hayvanları sırf YN 
dan sonra müfettiş Sadi, Yedi- Tahk:kat neticesi bngtln bel1I için lıeslemek alnllıca bir iş dW 
kuleJek; pamuk ipliği :ıııüe;se- Dünkü ihracatın yckW.ı. 517 olccık ve vaziyet tahakkuk etti- ğildir, çünkü çok y<.'i" işgal et• 
selerini eftişe gitmiştir. bin liradır. Dün, Rumanyayu. ği takdirde zaruri bulunan ted- tikleri gibi bakımı da zordUI' 

eli · ta<+;.1 · d balık, nohut, Almanyaya 7A y- lı. 1 alı Bu ve ger ~..,.. enn evam ır E'r nacaktır. Fakat nebatlar gibi süfli argt'' 
edeceği haber alınmıştır. tinyağı, İtalyaya balık, Filistine nizmler bu bakımdan daha rıı~· 

Bundan başka, yalnııda şeb· erik pestili, İBveçe deri, bar - !Ji;;er taraftan belediye tan,.. dıma.nlıdır·, çun·· kü bunlar diJı· 
sak, Yunanist..ıııa balık ve tn- f d ı t tkik ta ·· riınizde, yurttaki bütün pamuk 111 an yapı an c 11 gore tikleri yerlerde durdukları gı·bf 

il il giltereye 350 bin liralık tütün 1ır· · d 2400 3300 ipliği fabr' <asyon mü.messi e- satılmı.ştır. gt:'(;en ay şe unız e - hayvanlar için lazım gelen 1tar' 
rinin iştirakı ile büyük bir top· arasınıfa. koyun ve 210 - 330 ıı.- şık muhitlere de ihtiyaç ka.ıına5' 
Jantı yapılacaktır. Adana fab- Yakıılanan muhtekirler ra51nda sığır kesilmiştir. Bun.. Nebatlann ilk ihtiyaçları ut-
rikaları mümessilinin yola çık· • k ı 
tığı bildirilmektedir. Bu içtimaa Fiyat mürak~b;ı bürosu, Ha- am ar geçen sene bu ay yapı- min edildikten sonra kendi keıt 
1.ktısat Vekili Hüsnü Çakırın sırcılarda 2i numaratln kahve-- l.:.n kesime nazaran yüzde 5 ni.s- dilerine bakarlar. Nebatlar ara' 

· t tnıesi muhtemeldir ci Lef ter Kozmooğlu i=irıdeki petinde bir azlık ifade etmekte- sında bol miktarda sulu y:ı.ğ VC"' 
nyase e • - ' dir - 'er çoktur. Bunlar arasın'• birisini kahve ihtikarı yaptı- ,.,.., ""' 

Hava kurumuna ğından, Sultanhamamında 1, 2 pek az katı yağ hasıl ederler· 

d d l 
numarada manifaturacı \'ahran D'i:~r taraftan belediyeye ya- Zeytin, Hindistan cevizi, paın~ 

yar ım e en er irunindeki biı-isini fatura51.Z sıı- pılan ihbarlara nazaran şehri - tohumu, keten tohumu, S?Y~ı 
Ankara, 19 (a.a.) _ Türk tış yaptığından, Üsküdarda Ha mi.?:d,,.ki canlı hayvan piyasasını fasulyesi, mısır sulu yağ !l>ll"" 

Hava Kurumuna yapılan yar - kimiyeti Milliye cnddesinde yağl elinde tulan bazı tüccalar fiyat eden bir çok nebıı.tın bir kaçl" 
dınllara daı·r bugun- aldıgım" ız Cl Mustafa, Dimitı·i, lstavri, dır. 

' Gümril. · klerd ki J üzı: rinde de müessir olmak mak 
e apoa men-' h- '--Pler, Sögu·-· d köylerı· balkı- Zeynel adında.ki şahısları tere· Acaba bu -·'-· yavl•·r kim""" 

~Aı· if&'"- •a•n•n ı·tha "-""• · - kil 2'>0 k s:uJivJc j yvan i.ı;tihsal merkez- ı>WU ,., <> r 
"" 1 man ~ .. eoıy~ • nın kuruma 1361 lira, Eskişe- yagının OSWlU .. ııru~n ' a.meliyelerle katı (veya . koyılll 
!ine ~Ianmı.~tır. Bu mallar, birde Halkevimıe yapılan bir sattıklannd'ln, Unkapa.ıında ı !erine telgraf ~kerek İstanbu-
mal • ld - ·· .. d Tekirdag· iske.iesinde Hamza 1 lı ·· d 1 · · · yağlara kalbedilemez mi? Killl' um o ugu uzere uzun mu - toplantıcla 491 lira teberrüde a ayvan gon ermeme ermı ıs- yevi analizlere göre, haesalat' 
dettenbcri gümrük antrepolamı bulunulmuş olduğunu bildir- Yılmaz adm<la lıir kömürcüyil 1 tcrniş] rdir. İsl.r.nbııl belediyesi biribirine benziyen, katı ve atı· 
da bulıuımakta ve kıymeti bir mektedir. de 4.5 kunıııa "3.bnıı.sı 18.zım ,_ h ta d tal kik •• 

·ı li t tmakta idi gelen kömürü daha pahalı ı;ı;.t- uu usus a ı at yapma- lu yağlar arasındaki tıe.şlı...-
mı yon rayı u · Gazı· Antepte 1smetpa.şa mek • "'· 0 1 tır fark ı·htı·va ettı.klen· hl"-'"" "al sah. ı · an t tığından dolayı, ihtikar suçu ga .,..., amış · uıv~ 

"' ıp erı, m arını sa · tebi talebeleri 6.5, lznigın·· · İnikli ·ı -->0•- miJı:•·rında farktır. Katı ya"lııt 
tı < annı ı e erm en ve köyü hıılkı 55, F..dirııede deri da sulu yağlara nazaran dah4 11 ·ddi:ı. ttikl · d ı c adliyeye vermittir. l ..., " 
bu iddianın tevsiki de hayli za-ı tüccan Ahmet Çoğ ıoo, Kara· İhtiyar bir ka• ın yandı Sığın k ıneseleleri fazla. hidro-U.n bardır.Bu haldi 

10 - 11 şubat 1829 mana mütevakkıf olduğımdan burnun ka.zas. merkezi ile l\Iur- ,_ e Hacı Hesnalıatun maballesin ı • b ı ·ı· ti sef-;:.ı..--lı'k sulu yag· a fazla hidroJ·ene ekli.)' Salı -Çarşıınba manifaturacılar birliği, bizzat. doğan ve Küçükbahçe uabiycle- · .an ıı \"I a.ye "'-u<:.ı 
Ertesi gün hava sünbüli idi. itbalitta bulunmaktan sarfı nar ri halkı 182 lirıı ''<'CT'!İ~lerdir. de Kireççi sokağında lO n;mıa- miidürlli;ü korunma yerleri ve bilmek imkan dahiline girerıı: 

Seher Vakti kalktık. ""'-duz·· zar etmiştir. Mallar, yine mal sa Adanada fabrika.tör Salih Bos rada oturan AhMet kızı SO ya- ı;ıgna.k inşasına geçen sene 400 sulu yağlar katılaştınlamaz ıııı: 
uu.= hi ı · taraf d ·tbaı e-n \ f in şım!a Nezire adında bir kadın, Yapılarına fazla hidrojen aıatıı· 

"".,...lı bı·r ....... en ,,__..k Bu··- P en ..• ın ~? ı . ı.e- •na ile eşi :>.Iüşcrre ve zı rcs- du·· od .1.. 1 ba"ı tl bın lira sarfetmi~tir. Vi!Ayet büt .. & 
..,.._,.. 3=u .,,_,....- cektır. Btrlıge duşen vazife, ıt- rure Türk Hava kurumua:ı b1 - n asın<.ıJ. ma.ıga 0 n 4 len sulu yağlar hidrojen itibarı• 
yük Çe!r:ınece gölüne varıldı. halat işini kontroldür. ner, fabrikatör Hasan Atıl da ısınırken bir kıvılcım sıçrarnıs, çesıııe bu sene de bu husustaj meşbu değililirler. Bu bakun<l~ 
Efendimiz kendilerine hazırla - Di;;er taraftan manifaturacı- 250 lira, Gedi7. halkı da kur an elbisesini tu~uşturmuştur. E\·- lü~umlu tahsisat konulacaktır. sulu ve katı yağlar arasında!<' 
nan lalyıkla.ra bindiler. Siliihtar lar, Türk Hava Kurumuııa, şbn- deri•i ve kurô n bedeli olarak -., "' ,,.. n 1 ar 1 o "° ış er"'"~ h \ dt!<iler ihtiyar luuhnuı ç>ğlıkla-ı \",., ..... -hrı· muhtelif yerlerin f k h.dr j · ba d --'"de' 

8.!.'>a. ben vesair avcılar, kara _ diye kadar 60 bin lira teberrü F"lO lira tebetTÜ eylmişler - ~~~ı~t~~}işi~;;1~~iıı~~~a~ir ~~~ clc lı:ı.hanhn itibaren zıkzaklı ki farktır; katı yağlar hcnlıı" 
dan, çekmecenin Silivri tarafı- etmişlerdir. tane toplanmasına dir. yanını~. baygın bfr halde has- 1ı rrak siperler kazmağa bWjl.a- hemen meşbu oldtlkları LJB1': ~· do:!-· gı·ttik. Çekmecede clevam edilmektedir. Yakında Vali Liman reisliöinde tahaneve kaldı-ılnıı~"r va r.kttr lşsulu yağlar meşbu değildi'.°111~ 
;;:.,,. d~ ile Naib Salih efen· ;:i!~:!;~tir~ir parti daha Vali ve belediye reisi doktor ===·===~ _:_" ·_ . . . ab~~or~r~:!ı '.:c~~~~J';;~ı 
diye mi ... 6r olduk. Sultan Malı Lutfi Kırdar dün yanında Prost 

1 
m.iktarile miltenasiptir. Sulu ,-c-

=~~ro:a:r~ =~ö: POLISDt: ~~~ı;:k h~rd~~~~~::=~iği~1~ıt---- ar! • av_g~sı---... ,
1 

~~~cbfie!:~i i;~ JT:~~~~ 
tiler. Karaya c;ıkıp hazırlanan Görllnmez kaza muşttıır. -----~-------·------ yağın (iyot adedi) denir. Ta~. 
konağa gittiler. Keresteciler - Eyüp otobüs Oto mobil çarptı B k f 1 sulu yağlann iyot adedi 100 '~ oşanma için müracaa 150 olabildiği halde bunlardı!. 

Çekmecede bir nem adam hattında çalışan şoför Turan, Hüseyin Açıl adında. bir ~o- biricik farkı hidrojen mil:tarı!ltı 
olup bir camus peyda eylemiş. dün Eyüpte otobüsünün teker- för, dün owmobiliki Ke_mköy-j etlı' ı er t"a kat b t 1 daki farktan ibaret olan tll 
Gayet iilil. yoğıırt yapmış, iki !eklerini şişirtirken, jant bir- den g~·er1'en, Nisanta,.ında otu 1 at'IŞ 1 ar yağların iyot adedi 40 kadardJ' .. 
'·~-~ . •--~ n•'- .. dcnbire ftrlamış, '-~a. isabet ran Hüseyin oğlu Mustafa adın-ı B 1 k rı_ . 1 k tı Tamamile nıegbu olan bir Jc9~ ~..mı. -=• ,,_.aneye gon - .,........ da birisine c.arpıruş,, agı· r suret- oşanma iş "nne ba an as· "- ruınım neye oy e ın - • ,, 

bugün!. erd ed k k di · · ·-•--··tı ı· ı buluk h' · > d" yağın iyot adedinin sıfır oıac:w· dermiş. Bu a.damııı e ~ ere en ınnı y...,.~ r. te yaralamıştır. . ıye a Uncı · ' ına '"t:mcsı, yorsu'l. ıyor. 
m.ısrafı olup kızını evlendire -ı Yaralı şoför Balat Musevi Yaralı lıastahaneye kaldırıl-/ dJıı ö;Jedrn sonr;ıki telsclerin- Şiınrli efendim, siz söyleyin, tabisidir. . -'~ 

el b. · d ta· da f J b ı... t b. J dı t • ta ulu '·ag"Jarı hidroJcıv cek im.ış.· Sıkıntı içinde iml~.·. hastahanesine kaldınlmvıtır. mL,, şoför yakalanmı~Ur. en ırm c n·u Ol n aza u =Yll a ır a n ası. • ' ,;:ıJ 
bir kalabalıkla pencere <li(•le· Jıac:mül edebilir? terkip e~kle k.ı.tı yağ istibJ 1 

Sultan M.ahmud bunu söylen - ı ~ ---- --- - -- -- -- rine kadar dolmuştu. _ Dc·~ek kararınız kat'I? edilebılmesı kc; ıyeti cııdtıStf. 
meden keşfetti ve köylüye bin 1 zeldi. Evvelki günlerde olan ça-ı hususta cümlP muvahhidini yek Biribırlcrind;:,n boşanmak is- _ E\·et. ba.kımıııclan pek faiueli oı:ı.c:ı 
kuruş ihsan etti ı mur ve yağmura nazaran lstan dil ve yekceht eyliye.. Aırı :ı .. 1 tiyeıı karı koca, kim bilir bel- Su-a kocaya gelmişti, iri ya- ğından dolayı bir çok kim . ...,ı•; 

Yolda beş altı kad:ır y ıı. b~cı:w ih~yaten kaylklar gel - ~ş:ımı pek ruhaniyetli zikri şe 1 lü Je hır k, aylık ayrı otur- n, sert bıyıklı olan aclam ya- bu vadide çalışrtı.ışlardır. l.f~~~ 
tindi ti De izde gıdilecek zannı rif ldu nıalannı'.akı h. retc dayana- v~c ya\""...ş dogru· ldıı. Titreme- lif suhuııet ve tazyiklerde - .. 

ordudan gelir askere rastge - · · ı:nış · n n ° · mıyamk tekrar b:ırışacakları . ..,, ıri 
Pııdi.o.ah her birine ayn ııyn \ ile ba.zıla.n atlannı göndermiş - Cumartesi hava sünbüli idi. korl:asundan ulacaK, davacılar sind~n bır inat için buraya ka yağdand lıidro1 jen _gazı . ~ı,ıl' 

· · ·· de · h ktind b h dar geldiği bdlı olz.n bir a- mişse e su u yagı kau :a,, ıı-
ihsanlarda bulundu.kta.n gayri lerdi. Halbuki bugiinkü gun Padişa seher va e u .ar 1 sırasının bir r ucuna çökmüş- henkl<' ı;unları söylroi: 1 mak bir tüı Jü kabil olanı~ ,

0 
istirahat etmeleri için araba ve ol.an küşayiş gayri günlerde ol- gemisi ile ava gideceklerdi. Er -ı lerdi. "- Hanım lıinıı: sinirlidir. Fakat insanlar durur mu? uır1' 
saır levazım tedarik edilmesini madığıııdruı hemen karadan teş keııden hareket edip tersane ö - Kadının kucağında ancak 1 Bu "''•!erin n~lı ~oktur. Bila- re ip ucunu yakaladi mı, m1W: 
Necip efendiye emrettiler, o g&- rife ka.rar v~ ... Ben. ~~ nünde bekliyen vapura bindiler. yaşında biı- çocuk, her !ki ya- kis o her.i böyle kalabalık yer- peşinden yürürler ve nibll} • 

eced kaldık bostancıbaşı. aga be gırler ııında da 4 \e 8 yıı.ı;ında bir !erde tahkir eder.,, muvaffak olurlar. Bunlaruı ,ı~. 
ce büyük Çekın e · j .. . . Y. ı:m:zı \ Bana da maiyetlerinde bulun • 1 kız ve bir erkek c_:ocuğu bu - sıl muvaffak olduklarını y:ırı'" 

Erteei gün köprüden geçıp ~n~erıııiştilı:. Acele ile kayıga mak üzere ferman buyunılmu5. lunma ·ta idi. Ha.kim, bu iddiaları pek yer- bıralnyoruz. _..ı 
ördek ve kaz mi.sillü şeyler av . bındik , Yedikuleye geldik. Herkesten evvel \·arıp atımı da Çocukların bab.1larından ta- RİZ bul!'luştu. Bıı gibi ufak te- ;- 1 
I.am:ı.lan avcılara emredildi. Bosta.ncıbaş Yedikııleye çık- karadan göndermi§tim. Padi - rafa oturamarlıklarma içfrı için fok ~eyler yüzfınden yu,·alarını 1 l-IALKEVLcRl_,.J 
Cüml

' emız· varıp ko_pru. ·· h·~"da tı. Ben yalnızca Eyübc, oradan noh geldig"irıde, serasker paşa yandıkları yüzlerinden u.. ]aşı- bozmamalarını uzun boylu na- '· 
..,.,.... .,.... lıyor u. A.r:ıda ıı· , bab..-tl· ıı - sihat etti Fakat her ikisi de Halkevlerinln yıl dönUıfl' 

ııeUınıa durduk. En başta lıı-n da çiftliğe vardım. Sultan Malı- ile kaptan Ahmed paşa vapur- r n lııılunduğu •ıraia korkak inatl.arın<lan vazgeçmediler. 
vardım. Pııdiph öniim.üzdeıı go mud bizden çok evvel gelmiş da idiler. Silehtar ağa, mabeyin birer n:ızar fırlatıyor ve hcnıcn Neticede muhakeme şahitle- Şehremini Hal.kevirıJen: • 
çerken bana hitap etti: "Soz" bulunuyordu. ci ağalar, bostancıbaşı, Müsa _ başıarını çeviriyorlardi. rin celbi için ba~lra bir güne Halkevlerinin açılışının !1 ı:, 
gelı.nce can ve baş feda etl riz. Bugun.·· sadnii.za. m İz7.et paşa- hip Abdi bey ve Said efcrdi Vclnasıl, öyie lıir ~alı ne idi bırakıldı. cu yıl dönümü mürıasebetilC ı:1, 

azil Reşid sadn- J;i, birilıi~lC'rine a 'ı~ınış, ııyuş- Pakat, bu sırada, klicük Jnz, zırlanan program a.'jağı.ya çı ·ır 
<!eriz. Şimdi ayağım incinmek)., ~ ve ~~ıpı~ ve beş on kadar avcı ağalar da muş ve seneler~c beraber yruıa- birdenbire annesônin elinden nlmı~tır. Davetiveler ev kaı• 
efendimizi bırakıp gitmek reva ~ okl'.:"<larını ogrendik~ Ma- vapura bindiler. Dört buçuk sa- mış olan bu karı kocanın ne- kıırlııldu, babasının kucağına liğinden alınır. · 
değildir. demişsin!. Aferm... zül sadrıazam Tekfurdagında atta Büyük Çekmeceye vardık. den dolayı aynlmak istedik- aWdı. PROGRAM : 
Hazzettim!." diye iltifat etti. ikamete memur olmuş. Padişak yolda. em.inin içine·ı len m_erak .u~andırıyorılu. "- Ben bab:ı.mı isterim. 1 _ İstiklii.I Marşı. -• 
Kö rünün ortasında bir ~eri Cuma günü seliimlık resmi . g . . : Bu ış., hakım rle şaşmışlı. Anne haydi. onu e\·e götüre- 2 An nd ııtv 

P . . _ •. topçular cam.ünde yapıldı. Cu _ ve etrafı =reye asla ıltifat bu-ı " Söyk:yin bakalım, neden linı, iliy~ •ağla ağa başladı. - kara Halke,·i erı v~ 
Sultan Mahmud ıçın doşemı.~. - yurmadılar. Kendisine sunulan bo' anmak iııtiyorsunuz:?. Baba, yavrusunu kucaftına len muhterem Başvekilimi.Z ııı11 
ı.:· ()~_oturdular. H.-p~z martesi günü pek çok yağınur evrakın ce""plarını yazmakla· I Sualine muhatap olan :·:ıdın aldi, o da ağlıyordu. Refik Saydamın nutukJıır' 
köpru ur.enııde ıdik. Avı scyıre yağdı. .Akşanıları tevhidi şeri- vakit geçirdi!~. Serasker paşa 1 birdenbire ayv.i(a k_ıı\l;tı. lıir Anne bir hayli uğraştığı ~l~m~t 20.30 da fsti1'ı;' 
ıı=,rııı::ı<lık:- öı:?ek.le~ ~!<~la- fe devam ediliyordu. Recebin ile kaptan ~a. beşer çifte pi -1 taraftan . ç.ocugu agl~~ıa~ın- halde çocuğunu kocasından a- Marşı. 
la. ürkutillup koprunün uzeruı - son günü ziyade kar yağıp çok yadelerine binip lsta.nbula dön- diye cllerını sallıyor, dı_; ·r la- }-ıramadı, bu sırada adam, di- 4 _ Söz. , ı:ı.t 
den geçerken avcılar avcılar tü- soğuk oldu. Akşama, padişah d"l 1 raftan da anlatıyordu. ğer kolunu kansının koluna 5 - Konser. Güzel san :ı.t 
fenk endaz olmalariyle keç; iner tevhidi şerife geldiler. Yatsıya u er. . ''.-:- .N.ıdeıı r.ıi 7 Çiiııkli 2 :t•k atlı. şubesi azaları tarafından. . ~· 

·b; suya düşüp zevkli hır ııv kadai envaı zikrüllah ile cü.m - Padişah için Ç'.ekınece köp - b~rıbırınıızle yaşanı:ı:nı a ıtn- "- Haydi hanını, yürü bakıı- 6 - Temsil. Ten1"il şubd'l 
gı -~"di B. 1'nn t b · 1 · f · be ldular rüsünün Silivri tarafındaki l{a- kan kalmadı da oııd·uı. lım, hoş:ı.nmak bizİnı için de zaları taraJ'tnılan. ııeyruuu . tr.....,. saa u mm- erun eyzıne ee p o . N reye gı·•-·]·., h"n.,,"ı· mı»•-

Jikrati k · ·· d k k ta = ~ ~ ğilnıiş, anladın mı ? Bir dah11 D A y E T val üzere va.kit geçirdik. Yemek 19 · 21şubat1829 ye uyun e ona n - ftr. e oık"a.k. lıemeıı kocam ' - ko.:onı darıltma,, diyerek kol 
ten sonra hareket olundu. Yol- l'erşenbe - Cumartesi zim olunmu~ ise de gayet sakil atılır: kola girdiler Ye koridorun u-
larda tıı.V9fl,D avlandı. O geceyi Cuma namazı Ioşla cam.iinde yer olduğundan, karadan Çek - "I-Lınım nen" ııdamıı bak- cunda kaybolc!ular. 
de Kü<;ill< Çekmece kariyesinde kılındı. Padişah fes giyip sırtı- meceye döndüler, evvelce kal - tın? Nqecine pay:ın olmayan 
ı:eçirdik. wı harmani almışlardı. lmam &- dıklan eve te.'}rif ettiler. Ben ile " - Hanım neye öyle gülü- küçük kız, bir ?.amandır ayrı 

12 - 18 şnba.t 1829 fendinin de fes ve lıarınani ile mahkemede misafir kaldım. Av yorsun. bulunduğu babasına heyecan-
"- Bamın neye öyle otııru- la bir ı;eyler arılatıyor, anlatı-

Perienbe - "·~-~ .. ~ olmasını emretmişler. ClimJe... vakti ....,.ti."'-den yıı.rınki gun·· e yorsun?. vor an'•tı d ~~ .,.-..., .ıy..ı. 1 _, , '-'·• yor u. 
Perşeıılıe günü hava çok ~ü-1 ıniz yekrenk olduk. Rabbim her kaldı. (AriıMı vu) 

Fatih. HGlloeviııden: .. atl-
Halkevlerinin açılış yıl g3 ;;' 

mü milıuısebetile evimizdi' 46 
1941 p= günü saat 14.60 ııı: 
başlamak üzere bir topı.ıı.:ıtı 1tol1 
w'lanmışt:ır. Bu toplantı ve .,1" 
sere lıiittin azalarımızı ye lı• 
hıılkını çağırırız. 
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Bu kabil fikir ihtiliflan, 
tabii hatta içtinabı imklnsız şey 
lerdi. Bazı müfrit müfekkirele
rin lngilterenin arzettiği sa.ilam 
terakkiyi pek yavaş !>ulmal~rı 
ve yer yüzünde ke}ldı eıı~~ıle 
cenneti temin, imkanını mum
kiln diye ha.yal ettikleri zaman 
bu dakikayı tacil için macerala
ra at..ıınuCa meyyal olmaları 18· 
tılacak bir şey değildi. 

Devletler UUl wa:iwt ve 
münn..~tier gaıoı*tw Arap 
saçına döndü. tiia ..ı tuhaf ta
rafı müteams .._ tamız edi

son aylarda bunların vasıfları 
değişti. Mahalli te6kilat~.ı ek al · yo~ ~~i d~ hltışm.ayın. 
Jiyetlerdeki ihtirasları çostuı·- sonu fena olur! ..._ etrafı vel-

1tçiJıerin Sllğhğmı temin etmel 
mM•diyle hiikfunetin ihaaı- ve 
aegrettiği nizamname, bUytlk bİll 
illtiyaea cevap vermektedir. s .. 
naileecc TUrtdyede işçilerin b~ 
yat smyesini Yukseltecek, kenot 
disine her bakımdan büyitk me~ 
faatJ.er temin edecek olan bd 
nizamnamenin neşri, bütün işçİ4 
leri hillriimete minnettar bırak· 
mıştır. Bu suretle iş kanununu11 
kabulünden sonra bu yolda 
da ikinci bUyiik bir adım dah9 
at•hnuJ olmaktadır. 

mnk buSU8uncb. bir mütehasıus -~ Seliolkte mükerrer ohlE üçün -· veleye vermekta WB ltalmıyar. ctt tak. taburu ildnei bö 
idi. Bu teşkilatçı Dr. Lieran ıs- Tlpkı ha.val - ı . tde yahu- _. ıp nun - YAZAN: 
minde biri idi ki iki sene r- liğiiııo. Koçanfldaki on doku· C - S 
evvel Südet havalisinde Al- dinin karagöze lıiır taraftan to- zuncu alayın üçüncü taburunun 1 Ev eA 

letıie yetişmişti. HemşMrillk -
lerine inziJnam eden mektep 
~lıklan eeall. benli psriit
melerini ve yekdiğertertııe kar
şı sa.rsılmıyan bir wmtmt,et» 
olduklarını göstcriyorda. man konsolosluğunda bulun- ~~~lan indirir"- lıir ta.rafta1l :~.den ~ilerek ta- AT AB 

muştn! - Ne\~? diye yır- Tal. baril 1 Lof çalı beni kıymet vererek 
Mustafa Kemlle tamttı Ve biz 
dendir: ŞuntuIHl ketin,..He tak· 
dimini bitirdi. 

Harbin pat.lak vermesi Union tınması gibi- au-·~~y~~ .itiı:r: GÜRER 
dahilinde nazi faaliyetinin ha· * .1- """6·~ 
"-ı·ka~r.n kültü.re l.aalliık etmedi· .:.....:a..-. riyle viliyetin emrinde bulu-

İşte bu fürlii inaanlar anam
da.dır ki Alman casuslar&· ken· 
dileri için ajanlar tedarik et
mek imki.nlarını buldular. Bun· 
lar Almanya lehinde çalı!flllaY1 
kabul ederlerdi. Fakat te$il ey 
leclikleri lngiliz aleyhtarlığının 
kutsi bir harp mahiyeti haiz bu
lund~ onları ikna etmek 
llzımdı. İşte Almanyanın tam 
istediği de bu idi. Hiç bir za
man lngiliz nüfuz ve kudretini 
yere sermek mevzuu bahsolm:ı
yordu. Hitlerin bile böyle bır 
leY arzu edip etmediği meçhul
dür. Fakat öyle davranılabilir 
ki İngilizlerin dikkati tamamen 
llaşka taraflara. initaf etsin ve 
ktlçilk İngiliz ordusu dlinyanın 
bir çok noktasında polis va.zife
Bini ifa etmek il?.ere muhtelif 
yerlere dağıbla\D. Zorluk ~ı
karmaga. mahsus Alman casus
luk itlbetsİ icap ettiği de!'ecede 
faaliyet ~u. 

.. ~J 1 . Miaver ~ poli...- nµyorduk. :ea tabur, kendin -
ğini isbat etti. Hatti ~ip_ o~ast lanna his gibi ... iııaı::ı bu t&- den a~ aevvar 1·andarmal düt ve tentJnsi hakkmda mes- • • • 

Bir muhal'ebede kat'i bir za
fer bh' kaide -olmalrtan ziyad"' 
bir istisnadır. Bugün ordular a
nunndaki müsademeler o kadar 
reniş ye muazzamdır ki bir ge
neral sağ cenahında gal1p gele
bilir de 110l cenahında mağlup 
olur. İşte İngiliz impa.ra'°rluğu
ııa ka,rea mücadelesinde nazile
rin mukaddentı böyle olmu."' -
tur. Onlar yalnız bir kaç nokta
da iğneyi deriye batırabilerelr 
kan c;ıkarmağa muvaffak oldu
lar. 

Afrikada milcadele hemen 
hemen hemen hiç tesirsiz kald1. 
Bu gizli nui servisi içm ~yü~ 
bir hayal sukutu idı. Çünku 
ahval ve ııerait gayet muvafık 
idi. Evvelce Alman müstemleke-
leri olan ve şimdi nııında albn· 
da bulmıan yerlerde bili bin
lerce Alman yaşıyordu. Bw1lar 
vaaıtaaile milstcmlekenin yerli 
ahalisi berinde tesir yllpılaca.-
iı ümit ediliyordu. Maatteessüf 
Abnaııyanm müstemleke kur
ırıak teşebbüalerinden bazıları 
yerlQer arasmda pek muvaifa-
kiyet kazanmamıştı. Bu halk 
okuyup yazmadan Aciz bu
lwıabilirlerdi. Fakat bafıza::n 
ınftkemmelcli. Binaenaleyh Afri-
kaııın siyah insanları a.raswda 
bir ayaklanma hareketi . çık97·
mak yol\mdaki . tefebböslenn 
hepsi akim kaldı. 

Tabödir ki Alınan aslına meu 
aıp olan kimseler arasındaki 
faaliyet daha iyi semereler ver
tli Bunlan dJploınaai mümes
lilleri idare ediyorlardı. Tahri
kat ktlltür _propagandası ıava
biri altında gizleniyordu. .Ma· 
lıalli Alman tiNtrethaııelerinde 
nazi memurlarına birer memu
riyet ihdas ederek onların or.a
lU'da bulunmalarını zahiren mu 
hik göstermeleri iÇin emir veril
aifti. Führer prensibi derhal 
tatbik olundu. O suretle ki kü
çtlk bir memur kendisini istih
dam eden kimseye emir verebi
liyordll. lkna hususunda iktıs&
di ,.aatalara da müracaat edil
di. Mahalli nazi partisine ilti
haktan imtina eden bir dilkkin
cıya icab eden muamele tatbik 
olunuyordu. Yaui dükkam ne
zaret altında bulunduruluyordu. 
Ve müşteriler uzaklaştınlıyor
du. Polis bittabi bu dükkAncı
ları himaye edecekti. Fa.lcat müş 
teriler onlarla alış veriş P.tmek· 
ten "manm,, tazyik ile vaz ge
çiriliyordu. 

Daha 1~ M111Minden itiba· 
ren °Union,. hikUmeti gayri 
~ru .oa.zi otoritesinden şik~ 
~et etmek Çn haklı .,~ 

...Jnalik bulmıuyordu. Yapalan biT 
adıt tahkikat, Unien tebaamn 
olan Almanlar arasında bir tet
hiş idaresi mevcut olduğunu 
llleydana çıkardı. Bu Alman
lardan çoğu içlerinden bazıları
nın wrluklan d<>layısile hür 8Ö7' 
aöylemek haklarından mahrum 
kalmışlardı. Tabiidir ki Union 
buna. karşı pell fiddetli tedbir
ler aldı. 

Muhtelif nazi hareketlerinin 
hepsi, hatti geoc;lik tefkilatları 
laüe cenubi Afrika.da aynen tat· 
ilik edilmişti. Aeıkt&lı açıp is
Yan tetviklerinin ~ ya· 
Pllmasa iatiıına ediline, bu C&
lb.iyetıer birer lrilltilr teekilAt.ı 
telikld ohmabilirdi. Fakat 

memnrlan bile -ca.etıslucm ıştırok b. d'r..k t ...a..-..:-. uhtelif ,,,_ 
n- ıye, ıa a --.. m taburuna yerini blrakıy;or ve leki endifelerimiile ~aşlar sonra z~kası gö?Jerinde okuııae. 

ve en~jisi her cüml~de can: 
lanan bu genç erkanıharp za.bı
ti alay komutan vekili bbdetı 
çok dertliydi. 

Şimdi sıra işçileri maddetea 
biraz refaha kavuşturacak ted
birler ittılıaz etmeğe gelmiştil"• 
Dünya harbinin bir neticesi o. 
larak hayat pe.hahlığmın artma,.. 
&1, yiyecek ve giyecek fiy&tlan. 
DlJl yükselişi, en fazla kazanCI 
mahdutolan vatandaşlan müte
C68ir etmektedir. Bunların ha,.. 
şında da mütevazi yevmiyeli il" 
çiler gelmektedir. Köylü seneıı 
ille ıahiresini anbara yığmış ft 
fasla mahsulünü fevkalade yilk• 
sek fiyatlarla satmış olduğu içia 
mes'ut ve müreftehdir. Buna 
mukabil ieçi her şey palıalılqa 
~ olduğu halde hila eski Uc
retini almaktadır. Bu vaziyet Ot 

mm maddi durumumı u çoli 
Ban!lrui bulunmaktadır. 1t ver 
riciler arasında da mma takdiı 
ederek kendiliğinden yevmiyeleo 
re ZUll yapmış olanlar - eğet 
Yarsa - pek nadirdir. Halbuld 
bu vatandaşlar hayat standard .. 

etmişlerdi. Hükümet hayret şekil ve suretJenle ti LehiStall yeni teşkilatta otuz yedinci ala günün politikı:ı. faaliyetini takip 
verici bir fesadı ortaya sıkardı: akınından Yun••iefwına saldın- ·'1D. ikinci taburtı olu_yordu. Sey eder ve laritiklıcrim.izle nihayet 
Mahalli naziler teslim edilecek- şa kadar bütün giıilktJ~, tepe- yar j ::uıdannaya intihap edil-ı bulurdu. .. ~ 1 
ti. Ve Kerilla harbi yapmak ü- den inişlerde, katla g6z arasuı- mişaen de taburumda kalma.ğt En ziyade el ile tutulacak 
zere çetelere tefrik olunacakt': da istila ediriii°J de tatbik tercih etmŞim. kadar miiBbetleşmiş olan Make O, ordunun tamamile siyaset 

ten çekilmesini, ordu kumanda 
heyetinin gençleşti:rihnesini, 
hatta kendisi kurmay subayı 
olduğu halde bütün kurmay su
b&ylannın imtihana. tabi tu -
tularak tasfiyesini de istiyOl' -
du. 

Cenubi Afrikanın hava.ti menrıfı edilegelmiştir. Otuz yedinci alay teşekkül donya. davasında dururduk. E-
noktaları ve menabii S3botaj e- Aslında "hem SU(iu. hem güç eylemişti. Mehmetçikleri yetiş - vet Makidonyayı ehle etmek 
dilecekti. Fesat tertibatı ilerilc- Jü,, diyebileceğimi& bu şaşırt.. t,irmek mvkimin yerini tutacak azmiyle üç tarafından gelen 
mekte olduğu sırad~l elebaşılıı- maca tiibiyesiaht Aks:ayi Şark- bqka. hiç bir idealim yoktu. kanlı hırsların durdun.ılıruuu 
nndan bazıları tevk~ olundu. tn. da tatbikine a.;ı.unak üze- Hele tuimli, tumtıraklı cüm- için tutulan yol ve alınan ölçU - . 
Diğerleri kaçtılar. Çünkii dip1o: re olduğunu soa plaı haber lelerle mafevke, .. i§'arb, in~ı. süz tedbirler, müteredclid, kor- 1 
matlara mahsus muafiyetl~rı lerden öğrcniyonır. .Malfınıdur tisyarh satırlarla maduna,.. kak bir takım iradcsizler yü-
vardı ! ki J aponyanuı Pelımlmk mti3- muayyen kılişcli y&.Z1lar yaz- zUnden dalına menfi neticelere: Memleketin politikacılan -

nı perde a:rkas.ında oynadıkta -
rından tayip ediyordu. Dev
let mesuliyetini ellerine alama
dıklarından onları aciz _görüyor 
du. 1 iutlak idare altında terbi -
ye almış ve İstnnbuldan dışarı 
çıkmamış millet \"& memleketi 
tanırrıamJR. ola.nlara iktidar m8" 
kii verenlere dtiıpnu kesilınif
ti. En ziyade affedemediği ku
sur veni siyasi 7.ÜIDl"E'nin ba.§m
cl:ı w gelenİeı.--den bir kaçının 
ilk giinden itibaren entrikıL 
selleri.ne kendilerini kaptmna -
ları idi. 

II temlekclcrine bqa bariz bir maktan biç hoşlanmaWhm. vanyordu. 1 
Marunafih Almanya HimHs- zafı vardır. P'raMls II"mdi Çin!- Ak.<tı tesadüf alay kumanda- Arnavutluk isyanları büyük 

tanda kısmi bir ınuvnffakiyet I sinde kazandığı alay muvaf- nımm inhada isran ve tabur fedakarlıklar ılı ti yarını istil - ı 
kazanmış ohluğunu iddi::ı edebi· fakiyet (Doğan gllıet) impanr kumandanlanmın hakkımda zam eder, bu uğurda bir çok 
lir. Burada. İngiltere için diken- ı torluğunun işfihaPm tahrik et- göst.erdikleri muhabbet ve em- kan ve para israflan yapılır, ne 
li bir mesele vardır. Büyük bit mişe benziyor. llllr :neyse işin niyetl&inin tezahtırti beni alay tioe: devlet otoritesini hiç.e in - ı 
imparatorluk, muhta.tiyet hu- bu cihetleri bilıi pik ali.kadar ya.erliğini kabule mecbur et - <liren ve namuk ipliği ile bağla 
dutlaı ı iberiıide karmakarı.J?ık etme7- Ancak .llıpoilJanın bir ti. nan bir hayali kmat Dahiliye 
'bir takım ırklar; ahali arasın- taraftan Hoıı.na müstemleke Y_.eni •azifemin mtisaadesi na1Jrını M~t ve n:ı.siha.t tevzi 
da. da siy:.ısi ve dini müthiş J:ir ve mllstamen:lezi:zi de geçir- nisbetind& bazı akşamlanının ine memur eder. 
n.iı ak. Hint lidttlerinden ccgn ıneğe çalışırken cJiiı!r' taraftuı bir kaç saatini fiAtçe diğeıierin .Makidonya meseleleri, üç Av
tal_eplerinde bittnhi son derecede! bu müstemlelmlmi muhtemel den ehven bulunan Krıstal ga- n.ıpa devletinin kontroti.i.nc kon 
samimidirler. Onlann ka•:gala.n 

1 

bir taamızdan. ... wn için a- :&inoeunda geçirirdim. mu§, Arnavntluk hadiselerinde 
İngiliz ıslahatının mahıyetin- lınan müdafaa bdilatına kızıp Kurnıa.y (erkinıharp) kol a- ise mebusan meol.is.nde bazı aı--
den ziyade takip ettiği seyir· köpürmesi §aJUll dikkattir. ğası MtlSta:fa Kemi.l bey de or- zalar. hnriçte ise hem hudud 
den ileri geliyordu. Fakat HelP Japonya lııalmeti n&ml du talim~ terbive l}Ubesinden devietler istüadaye kalkışırlar
Hiudistan ahalisi gibi büyük bir na beyanatta tıu1wnw7a memur ayrılmış otuz sekizinci alay ku- dı. 

Ordu hakındaki mutaleahm -
na bir dereceye kadar akhm er
mişti. Fakat meşruti idaremizi 
temin eden siyasi zümrenin a
leyhinde bulıınuşonu, bu cev -
val ve ateşin zeka sahfüinin şah
siyetile mütenasip bir vazife 
ile tatmin ~dilmiyea hırsına 
lıamlediyordum. 

ma ytlkselmesi ve ham maddeı 
!erini daha pahalıya maletm .. 
ren yüzünden istihsal ettik.led 
mamul maddelerin fiyatlannl 
yükseltmişlerdir. Bu suretle ka.ı 
zançları a~ır. 

nüfus içinde liderlerin hfıkimi- salahiyetli bir aba: mandan vekili bulunu\"Oriar - Her gün yakından şahidi ol-
yeti gayet zordur. Alı um pa.~ı - Japony&JI lürik etmek eh. duğumuz bu gibi vukuatın d~ 
bol bol akıyordu. Alman a3an- istiyen mcmldeder kiyaset ve Her ildmiziıı yakından tanı • rin acılarını duyan kalplerimi% 

· ba.~i.ret ~ri clllıl mi! olma- .ı • .r.nw. •• Selinik süvari nilmune dert1~--,.a,.ıe teselli bulurdu. Iarı her tarafa nl('mnuniyets.ız- maktadırlar. ~-- ••o9sıoç~ 
lik nn.crediyorlardı. Gerek k<'n- alayı zabitlerinden üstteemen Bir ilkbahar gecesiydi. Ma -""" - ı · R · Demesi geı;elltm paıialctır. wfçalı İsmail vardı. sa.mızın havası yine memlcke -
grc liderleri gerek ııgilı~ .aJ: * .Aslr..u.:ı;.ı:.: kuvvetli, SÖl:ti, mu- tin fena gidişinin dertleriyle Biuaenaleyh insafla düşln\lıt 

lecek olursa, bunların işçilerini 
de daha yilksek yevmiye venn .. 
leri icap ettiği neticesine vanha. 

lan aleyhinde halkın ınfıal~ P&- -.1&6• 
tahn.k olunuyordu. Mr. Gandht Diğ~r tarafta. ıaoaya laakeı:aıesi dürüst, cf'al ve hare· dolmuştu. Çünkü: meşrutiyetin ilinın • 

da ve bilha.<tSa 31 mart \•ak'a -
sından sonra bir çok kurmay 
subaylarına valilikler, muta • 
samflıklar, ntaşemiliterlikler 
ve benreıi vazifeler tevcih edii
miştL Halbu1ti :Mushfa Kemale 
böyle bir şey vennellll§lenli. İt
tihad ve Terakkiye olan bagh -
lığım ile dar düşüncemin mab -
sulü olarak, şahaf igbi.nrın t.e
sirile dünyayı fena gijnııf'kte o-

ıemenk m ='-"JiiiLA ' ' 'a ine k- A U bildi" - · fak b bile ciddi zorlu.lds.ra maruz kal- U&nı- 0 
-"r kiit.ı meniane olan meıiıum zattan gım, at u 

dı. Nazik bazı muarefeler cere- harekete geçtili tatıımde biri&- Lofçalı, herkes tarafından sevi- zamana kadar tanşnak ve ko
şik Amerika devllllttbıin der- lirdi. Alelekser o da Kristale nuşmak şeref.inden mahrum bft 

yan ederken, zaman zaman~. ŞU· hal müdahale ac1ılcelderi haberi gelir beraber masa i§gal eder - lunduğum. Lofçalı hmailiıı uos 
rada burada zuhur edt>.n muna· harbin sirayet c1airSni g~ dik. Her ikimizin de t.eihnen tu 38 inci alay komut.an \'t>ldli 
zanlar ve ciddi mütalebeler o- 1 tmek "sfdaduu g&tıenfğin"ıs ma~ı olan mali kudretiınize kurmay kolağası Mustafa Ke
nwı meısai13ine @ngel teşkil et- a~ametı!ri~den lılriılir. 

1 1 
bakmu, birbirimi7.e veya ge - mil gazinodan içeri giroi. .Ma -

tiler. Balkaulal'da tıeMlıwııio önü ıen ar~mıza ikram eder ~ınıza huzurlarile şeref veı di. 
Tabiidir ki na.ziler Almanları 1 alındı derken ....Almayi Şarkta parasız günlıerimiai de kışlada pail 93 muhaciri bir ailenin 

Bu vaziyet k&r1ıaında hükô
metin bu milrtan tayin ve iş veı 
ıicileri işçilerinin ücretlerine bl 

nisbet. dahilinde bir zam Y'llplD&t 

sı hu.cruaunda tazyik etmeei Y• 
riDde bir hareket ohır fikrinde 
yhn. 

Hindistana memnuniyetsizlik başka bir tehH1ra Winn~ · ·nük .puğu idi 
tah'."1°k etmek içı·ıı göndermedi- ~ · Se'lnikt. d - b'" .. ·· 

1 dlr. Umumiyetle maoanuzı saran ı re ogmuş, uyumuş, 
ler.lrlalı'.hn olnn usul <:ok dJ.ha sa.m\mt UMIVZU, orduuun teced- Mllstafa Kemfille ayni mckteb- (Sonu sayfa 5 ~ii :? de) MURAD SERTOÔLU 
basit idi. Onlar gayri memnun -------------
llintJileri xıazi killtUrünü göı·- ... ı111.--.1111ıı1111111•1111.-ı.--.111ı"'lll----.ı~-----------W.llll_.lıl'_,._llflıf11dl"'l ________ ,_,__._,_,_lllllıı ___________ _,_,,_,.,...,i~ 
mele ~in Almanyaya davet c.li
yorlardı. Gittikçe artan bir sl1-
ratle ileri doğru aWmağa. htlşh
yaıı geri bir kıtada bir çok gay
rimemnunlara tesadüf edilece· 
ği aşikirdır. Bu bilhassa kendi ! 
nefsine itbnadı olan Angfo • 
Sakson tipindeki ırklar:ın gayri 
ırklarda görülür. Pek az memle-1 
kette sırf tcrl>iye ve tahsil a.ş
kile bir terbiye ve tahsil fikri 
vardır. Hindistanda köylü bir 
genci alınız, ona üniversite fa.lt
sili veriniz. İlk istiyeceği ~Y 
bir hükumet memuriyeti olacak
tır. Buna nail olamaVla duyauı-

1 ğı memnuniyetsizlik pek büyük 
olacaktır. Bu ruhi halet Hindis
tana has bir şey değiklir. Şima
ıt Afrikada ve Balkan ülkele
rinde de göze çarpar. Bir kaç 
sene Riltenyaya yani cenubi 
Ka.rpatlar Rusyasına yaptığım 
bir seyahati hatırlıyorum. Çek
ler burada ifa ettikleri halaz
kirlık rolünden dolayı büyük 
bir şilkraıı hissi elde edemiyor-ı 
lardı. Çünkü Rütenler bin sene 
kadar iyi bir serf halinde 1 
yaşamışlardı. Şimdi tahsil im
kanını elde etmiş bulunuyorlar- \ 
dı. Yüzlerce genç Çek üniversi
telerinde okuyorlardı. Çoğu ta.-, 
lihlerinden pek memnundular. 
},akat bir kısmı fena halde ho
murdanıyorlanh. Çünkü derhal\ 
hükumet memuriyetlerinde iler
lemiyorlardl. 

Bu tipteki gençler Hindistan
dan Almanyaya davet ediliyor· 
}ardı. Seyahat masrafları veri
liyordu. Ba.zıları layık oldukla
Tml zannettikleri memuriyet
leri memleketlerinde clde ede
miyorlardı. Bu ya tabii bir mah 
nımiyet eseri idi ) ah ut kafi de
recede açık yer yoktu. Almanlar 
gayri memnunların hepsine kar
şı meharetle hareke-t cl.tıler. 
Alman fikirlerile Puri.,Jeıi kanş 
tırdıla.r. Almanların "neşir va
mtasile kuvvet,. tatil kampların 
dan birinde on Hintli talebeden 
milrekkep bir grupa tesadüf et
tiğimi tahattur ediyorum. On
larla konuşurken. Alman ma -
yasının ka.bannağa ~amış ol
duğu derhal meydana rıktyor-

du. 11\rka..'11 var) l 
" 

•• • Alman ordusunun BeÇkada 

U N YA H A R B 1 
büyük bir çevirme hareketine 

Hlilba., bllla bu siyasi ve D geçece«i. ve Belc;ikada lıleuse 
nehrinin şarkında mühim kuv -

askeri korkmıı; müllhar41lan vetlerin toplanacagı- tahmin o-
göz önüne Üla tacniz hükiiııı&- lunuyordu. İşte "bu manevra ic-
ti ba§ta Loıii ~ yalnız, Bel- • ra edilirse ve büyilk kuvvetel'-

çikaıu o Almanhr tarafırıdaa 1 ( Y E N 1 S A B A H ) iN B 0 Y 0 K S 1 Y A S T T E F R i K A S 1 ıe yapılırsa Fransız'ann bir ke-
istiliwına ilıtm.I vermiyordn. re hud.ııdda !lni bir cezaya ~-
O sırada L+wcJwAwf Alman erki • pllan Almanlar& karşı manev-

nı harbiye&İllill .. pl8m redeüi- .sa.dan Rus cephesine nakledile- Yaz an . -- mi ordusu veya İngilizler tara- raya ayrılmış orduları ile bir 

iv ~ 
fuıdan tutulan mustahkem meıv fıJ"sat elde edecekleri muhak -

ğini ilAn edi)unlıl. ve sebep °'" ınC?.di. • kileri zaptedecek derecede klılY- kaktı. 
larak_ d~ ~ 8lfttle harbiu usa-- Taarruz hakkında benim v ço•• rç·ı ı vetlı değildiler. Ta.bıi FranstZ • Frensızların pitin 17 si 
yacagı ıddia tılanuyoniu. . dUşUncelerim • larııı bütün hudut boyunca bir 

Bu cevap lliıll lifi gelmedi. 1 • ,. şekilde bir tahkimat hattı vücu. HWisa harp beş.lamadan ev-
AJmwıya liir bç hafta için- Hi" şüphe yok, Fransada bir 3 2 de getirecekleri aklıma gelm~ vel ben Fraıı.c:uz başkumandan-

~ ~işti. ~sız)~ b~ mu~d:Ieyi lığının Fransanın hayati men-
de Fransuı: cad ' •mı parçala- taarruz fikri mevcuddu.. Bizim muş bir mm.talrnda. bulnnncak- bır tekamul kaıdesıne ıstinad f aatlerini bu suretle en iyi bir 
mak m:ılmadla Belçika tize - askerlerimiz de, Boer harbinin •ı. Bandıın ö.olayı taarruz vazi· edeı ek halletmişlerdi. Bir nok- surette muhafaza etmiş olaca
rinden Fr...,a iatili. etmek tataız habralarına rağmen ta- yetinde, istila halinde bulunan tada vahşi bir azimle düşma - ğı kanaatinde idim. 
pliııını sc-;n ·;i Bu:muı tehJi- arros fikrini beslemişlerdi. Be.ıı taraf ilk büyük haıbi, diif}ma- na mukavemet etmek! diğ~r Halbuki o sırada Fransız baş 
k~i büyük w aon derece Fransız planı hakkında kat'i "ti tarafından intihap edilmiş bir noktada düşmanın ıçeıi gır- kumandanı general Jofrün fik-

nıe .... ine müsamaha ederek ve ri büsbütün başka idi. Meşhur 
cür'et istiymdL Dtinya e!kl- nıa.lfuna.ta sahib olmamakla be- ve hazırlanmış bir hat üzerin- burada. bir cep teşkil etmesine (Plan 17) şark ve şimali 3&1'-
nnt AlınanJ'& .ıe,,hin.e tahrik raber, keskin bir hücumun her de vermek mecburiyetinde idi. meydan vererek, yirmi, otuz ki istikametinde dört Fransız 
etme~, ~ wlteca.viz' va - şeyi~ bir darbe ile ne~ce- Fransız mukavemeti kilQmctre ge~lerdeki mevzi - ordusu ile yapılacak umumi 
7jyetine dlip!M!t;. .Belçıkaya kar ıenmesınden korkarak, endışe lerden bu cebı ateş altına al - bir taaı~-:tı ihti\•a odıyordu. 
şı çirkin bir • ' rrhğa eehelt ile diifünüyordum. İşte bundan sonra iki orou- mak. Bir ordu da ihtiyatta bekliye-
olmak, mubbılılılıl <iarak Bel. Frnnsa ileA.lma.nyadan kuv: dan daha zayıf olan taraf için Fransızların parça parça. cekti. Bu plan Fransız sağ ce-

mükemmel fırsat ele ge<:ınjş bir kısım topraklannı nisbet - nalıının Al~ - Lorene derin 
çika mukau-& karşılaş " vetli taraf hangisi ise, o öteki- olur. , ı:;i.z bir ~.ayiata mal ederek Al - bir surette gireceği kanaatine 
mak, korlltct)Wı gibi muhte • ne taan'UZ edecek, zayıf tara- Almanların Fransayı istilrua, manlara bıı akıı.caklarını anlı· istinad etmekte idi. Ayni za
temel olan a;c_,,a müdaha , fın memleketi ist.ifiya uğrıya- rıııa karşı Fransızların şu su - yordum. manda Fransız sol "€nahırun 
lesini davet ~. Bu ıcşeo. cll.ktı . Tabii olan bu idi. Fakat retle hareketleri muvafık oln - I ırbin bu ilk safhasm<la ga- 81.:ldkn ilierinden bir Alman 
büsün netie • iMıu'endi. huduttan dört, beş günlük bir cağını düşünmiiştiiın. ye Almanları iyi talim görmtiş manevrası ile geriye itileceği 

Evveli Pı ansızla.r hudud bo- Fransız topçusunun ateşine de kabul olunuyordu. 
l•~akat bir .._ böyle cüre.t- yürüyüş. müstevlinin muhRk - yunca veya hududlarına 'l'akın fazla maruz bırakmaktı. Harbin daha ilk gu··nlerinde 

karane maoa.,. aWınca Al- kak işini ~çleştirecekti. Git - noktalarda gayet geniş Wr ra- Bütün \;ephe boyunca üç ve- lngiliz erkanıharbivesinin tah-
uanlar .., • - eme aldılar. tikçe müşiül bir vaziyete dü - ra tahkimat sistemi vücude ya dürt gün sürecek harp Al - mini doğı-u çıktı: bwa 1911 
Bir~ hafta İgjİlll1e Fransadı& ~iirecektİ· getirmelidir. Bu tahkimat açık man ordusuna Fransız ordu - senesind"'n itibaren Almanla. -
mu.zafferiyeli tiile etmek w Müdafaa vaziyetinde olan ta veya .. kapalı olacak,_~ za~1aıan sundan çok daha fazla zayiata. nn Bt;'C'ika üz.erinden hareket 

tngil•-~-:- lmnt&rini topıa.. . • en yüksek askerlerının direk - mal olacaktı. Alınan ordusu ederek belki de Meuse'ün her 
u:ıt:LUU rafın hududan genye ve cep- tiflerine gi.ir.e inşa. edilecekti. Fransız ordusundan çok daha iki sahilinden bir çevırme ha -

maE;!.ll.8.. me,dlıa wnnemek ü • heden cepheye münakale vasıta Almanların ilk darbelerini gen is bir sahaya yayılmış bu - reketine g.ir'şecekleri tahmin 
miciile Al.,,,..,._. prkt.a biiyilk lan ve imkiı.nlan daha faik ola- Fransızlar bu tahkimat ôuün • lnnacaktı. Nihayet bu harpte olunmUfbı. 
zayiab da kvp +ııı,r. Rus,... caktı. ?ıılüdafada kalan taraf de bekliyecckll'!'~i. Ben AJ~an- Almanlar, milletlerinin en g~ Peki amma, Almanlar neden 
yaya kU'll .._ A.lnuuı ~ vaktile ~~§ me~lere çc _ ~~a ~~~ pesıl~l8:."~~~~~et v~ zi!1<1e s~~~ını daha har. - hem .Belçikayı, hem İngiltereyi 
etı . "--__..__ .a..1.:_, -ı. kilecek mWı.imat ve ıuC!A mer- ı~ • • bın ılk gunlerınde kaybet.mil kendi aleyhlerine harekete mec 

v. en ~ "'::'& ~ a. . ' ~~ "(;nnediklerım zannoc.tıyordum. olacaklardı.. bur ettiler? Böyle bir taarruzi 
nuktara ıMü ati P1iala • ke2JeriDe yakın bulunacaktı. B..ı fikri baııa veren onlır Bu mrada Fransız1arm ku- hareket için bu tehlikcvi iıe -
rını son. ı.ı« k-udar tatbik Buna mnkabil ist.ili eden or- rın 1909 manevralan idi. Tüfe· vetlerinden beşte üçü ihtiyatta den g&e aldılar? · 
etmek ~ tıapU:1anııın. bl- dn, bodiaiııe dilemaıı bir top- ğin kıymetini cenubi Afrika kalacak ve Parisin §imali şar- Onların bütün hazızrlıkları 
yUk bir ~ a. ordulanmn rakta, etrafı casuslarla dola harplerinde gömıiiştUm. Al - kısinde büyük manevralara gözUmiizdeıı kaçmamıştı. l4.,ran· 
istilimna ~i. Ve yollanıı bir ucu dHpıa.nın elin- maıliar ileri ahldıkları zaman· müsaid vaziyette bulunaeaktı. sadaki ordumıuun kumandanı 

da iş anlaşıldı. f.kj taraftan en Bu büyük manevralara İngiliz Sir P'rench her şeyi .inceden irı 
pl1>ta bir -1D alımntıdn de ve bir kısım yıkılmış, tah - kuvvetli olan onlardı. Fakat ordusunun da yetişebilıeceğin cıeye tetkik etmieti. 
en ulak~ bneti i'raD- rip edthni~ köprtt1eri uçurul- benim fikrimce, Fransız niza - ümid ediyorum. (Arka31 var) 
Aııll_,._.....,_,___..._,._,_,_, ... .._,..._..__.~.._ ... --..illlıl'i._..._._~ __ ... _..__. ................ ~_.. ........... ..,._.. .• 



ıh y t ~ r- kardeş 
kapu; ar .ilk lııım'*le ve öçüıı 
CÜ dakllrn Milniln, ağabeğls•
r.J b!r t k çı:ı:praz bııd:mıa ile ö
nllııe \ tın aklı. J3ekletme -
~n ~a ııc ııldırmadan şak 

lrilntez.nl tııktı. Altı dakikıMla 

!'ıp &rt Ustü yere vurdu. 
• Jolla, goz açıp k:ıpamıı.dnn 

agah:: nın ·~İl!:'. bitirmişti. Kil 
çük ağ cğisı h:ı) wt.t se. mıdi· 
vordu. 

At· beg i [ ğüıJ:ı 

y '!>l kalkarak: 
a, a-

- Bana b:ıl: .. Bel, daha. tnt· 
mıı ::ıı n tuttun.. BeW gaf'ıl 
avladın.. Sayrr.am bumı. 

D<:ylnce, Münün · 
- Ziyanı yok, bil' daha tu · 

l'llım .. Haydi. 
D.- li. 

* 

Tt>~ Dram h .. • 
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Ka aplar :Camiyetl 
mumt Katib" ıin izahatı! 

Son güıalerde perakeııde et 
fiyat laDDm bazı so:·ıntlerde 90 
kurUJj& <;lktığı, halta et buluna
ınc.dı;h bile yazılnu~u. 

Dün bu hususta fikrini soran 
bir :ı.ı:·hdaşnnıza kasaplar cemi
yeti umımıi lıi.tibi Ömer Koç, 
dooıip iri: 1 

hhnbıJ!da et yok clcğilclir. I 
Ancak lljıki veçhilc yoktur. 
Yani .milvaridat, istihlitkc nav.
ra.ı azdır. Bu sentı ı;ıırk vilayet
lerindeki beci. hayvanları dn nz 
olınu.Ştar. Gelen miktar kufi gel 
miyar. Eween 15 • 20 gün son
ra bu da kesilecektir. Bundan 
sonra. .bmWen mal gelecokiir. I 
~halen 20 - 30 bin baş 

koyun ardır. Fakat bunların 
da fiyatları yüksektir. Mesela 
1zmirde perakende bir kilo ko
yun eti '15 klll'U<ıa ı;atılnıakta
dır. Bu mallar, İstr.nbula gelil'· 
sc ke.ç;ı. ııatılacak '! Bu yüzden• 
buray&mal gelm=esiı:.tlen.kor
kulur. Bııgün heyvan bors.ısın-1 
da 37.5 lturu§a paUlaıı koyun 
eti roeııhah•da toptan 67 kuı u-' 
ııa mal cılınaktadır. Diğer sene
lerde bu mevsimde ~chrinıize I 
kuzu gıeliıdi. Bu sene bu da yok 

ha! gidl'lilll ! diye- <;<ıtlırc:J n çıl'< 
tı. Biz de kendısini ı.akıp rtt'~: 

Bizim harekete ge<;m · ni• 
taly.anların ileri gözcüleri tat • 
fuı,Jan sezilmişti. Derhal üz'" 
rimize kurşun Ye gülle yağdır • 
mağa başladılar. Bunlara çal: ı;• 
litjık olduğumuz için hiç kİJJlo4 

perva göstermiyordu. Eın-cr 1'11' 
~a top seslerine davul Ye mal" 

ııı:li tüfek ııcsleıine zurna ~ 
takmıştı. Bu seeler duyulunc, · 

- Senlııkiler gene davul zut' 
nay<1. başladılar. diye gülunısc' 
<li. 

İhtiklra mani olm~k içİ' 
fiyatlar tesblt edil~yo~ 

Kundura. ihtikiırına ınaııı -~ 
mak için fiyat mürakabe 1;, 
mi~yonunun ayakkabı fi)'ll~ 
satışlanna meşru kar nisbetıs·· 
koyacağını, bunun için de .,~ 
mcrbank, kunduracılar ce~~ 
ti ve dericilerden maliyet fı(iiS 
!arını bildirir bir liste iateJJ 
ni ya=ııştık. ,,11 

Bu teııe ·küllerin hazırJadJ.J>' 
rı raporlar, müşterek bir rııll" 
halinde, dün, fiyat m iiraJı~ 
bürosuna verilmiştir. Buna P8 
~an kundura satışıarındıı l> J 
yoğlu için yüzde 55, Kar3. j# 
için yüzde 30 - !O. !stanbııl~ 
de yüzde 25 • 30 nisbetinde e • 
rıı kar payı kabul ediJnıelı1 

dir. ~ 
Fiyat ınürakabe k.omisJ'00 

ııun bugünkü içtimaında I<: 
duı a fiyatları me<;elCGi ile 
gul olacağı anla.şılmaktadı~ 

/ 

1 
tnr. Kuzu gelse idi fiyatla.;~ 
biatile dih;erdi. Rakat b1;1gı eti 
fiyallardan fazla fiyat ıst 
ğe de imkan yoklur. Zirll:· tJ 
takdirde, et istihlaki azaJı\ ıJ 
ra, lstanbul daha fll%i:ı fiYD 
dırroaz. 
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(B<J§ '1?uıkaledcn devanı) C::ii~~~~!:::~a:i~~;_:~~Cimi~~~~~~:r;;s~riiiiiiiii~~~-~i.Uii~=:iiZ~~~~~:S:~~ii~5j~Zi:?.~~~f-;~:.
lekllni alarak üzerimize hücum 
tden bu dalgalar tesadüf ettik
leri sarsılmaz kayaların elegtlı
cle eridi vo geri çekileli. Çünkü 
~ilSında cansız çelikten ve be
~tuı yapılmış bir mukavemP.t 
hUlırıuyordu. Müttehit, mütesa-

İngilte-lHabeşliler d·;n' Yunanlılar iki Bulgar başve-IAmerika 
kasaba daha kilinin meclis- reye 20 harp 

1 , 
s· gzıp r 1 

l bir ınuva fa ı-
zaptettiler te beyanatı 

ı 

yet kazandılar • • • 
gemısı verıyor 

e eıı İngTz 
1 

f(ıtaat 
nit, şuurlu bir millet buluyor- (Ba§ tarafı 1 inci sayfada) 
du. Bu millet Milli Şefıne, hü- ajansının Arnavutluk hudu -
kiınıetinc, ordusuna ve kendi dundaki muhabiri yazıyor: 
kendisine emin, ufü-iidiığu gaye- Şiddetli yağmurlara rağmen, 

• ,J-- Yunanlılar du"n b'u'tün cephe Yi bilen bir canlı kütle idi. Bu, ı 
'l'iirk milleti idi. Dünya kendini boyunca taa.rruzlannı idame et
bilili bileli 0 Türk milletini ha- mişlerdir. Fakat İtalyanlar da 
kinı ve efendi olarnk ta.nımı§tı . , tnkviye kıtaatı alnu~lardır. 
'l'arih bütün eski dünyanın uç- I Klisura - Tcpedelen ınınta -
atız, bucaksız yerlerinde onun kasında Yunanlılar, 11 inci 1-
kn ve şeref destanını terennünı- talyan ordusunu hırpalamağa 
den zevk alan bir şahit ve dost- devam ediyorlar. Bu İtalyan 
tUr. ordusu çok ağır zayiat bahasına 

ümitsizce bir mukavemet gös.-
Şiındi Balkanlara tevcih edil termektedir. DUnkü gün en 

en son sinir harbi Türk kalesi- şiddetli muharebeler işte bu 
ilin artık en mütereddit kimse
lere emniyet telkin etmiş olan mıntakn.da olınu.'}tur. 
dUrüst ve metin mahi1:eti hak- Pogradeçin şimalinde cephe-
ı,.,_. .J nin sağ cenah mtintchası~tda İ-
-aaa, nevmidane bir ga~ ~·etle, talyanlar Yunanlıların s~:lı!t-t
bir kere daha yanlıs bir kanaat •A ~ li hücumlarını muvakkaten d~u--
~lkin etmcgv e belki ugrv aşac8k-
t durmuşlardır. 
lr. Fakat biz kuvvet ve mu- Şkurnbi vadisinde Yun:ı.nltlı:ı.r 
l'a.ffakıyctimizin en büyilk sır- İtalyan mevzilerine karşı yeni 
tını tçşkil eden tılsımdan kcn-
ı'I•- taanu~lara giri.~mişlerdir. 
~nizi mahrum edecek kadar r tal 1 

~riibcsiz ve karaktersiz deği- s!:ve~u-n!'!os:ıc;:: b7:n ı:: 
~· Dogvruluk, verilmiş söze ve yaliye ha.kimdir ve İtalyanları 

~~~::~ k:~!a bs::::~ıa~: ağır zayiata uğratarak ilerle • 
...__,_ . t-.....: meı.tedir. 
~ . .uq;~liz ve F'r:u .;11z dost- Dün tayyare faaliyeti, hava-
~la Ankara mu~Jıedena-
~ d' nın fenalığı dolo.yısiyle mahdut 
~e imzamızı atarken ver ı-
r;.:_ olmu.f.;tur. 
~IQ'tİ?. karann bütün miııasuıı Alınan yooi Mirler 
\'e ınesuliyctini müdrik bulu- Atina, 19 (a.a.) - Atina rad· 
llUyorduk. Büyük gnrp dcınok- yosu bu akşam askeri hare-
t\siierlylc en kudsi bir hakkın kat hakkmda a.<ıa{:'ldaki ta.fsiliı.
lkıUdafaası ug!runda birle.stik. 
lı tı vermiştir: 

U ittifak bir buçuk s elik bir Yunanlılar, cephenin merke?. 
~rtibe ve imtihan devresi ge- bölgesinde bir çok muhtelif mev 
~tdi. Çok nazik ve mil~kül da- ziler zaptetnıiş ve iki noktada 
~kaıar oldu. Fakat Tür!, kalesi diişmaua ağır zayiat verdirnıit-
.ıç sarsılmadı.1ngil!:c.re Je bu na lerdir. 

tilt Vaziyetlerde d · ı; t.ı..ması- Sahil mıntakasmda İtalyan 
"1ıı bizde müttcfiklr>rimiz ve komutanlığı, bir çok mukabil 
d<>suanmıza karşı d::ı ı:ı derin hücum! r emir vermiştir. Bu t takdir \'e muhab~t yarattı. gece bir mukabil hücum daha 

tiliz milletinin gocc, .gundüz bidayetinde durdurulmuş , e düs 
~anı eden müthls bombardı- man hiicum Intalan hatlanmı
lkıanıar altında muhafaza etti;tf za yaklaşmnğu. dahi muvaffak 
~ve metanet, harp salıala- olamanm~lnrdır. 
~da, yerlerde, gi)kkrde ve de-1 D:ı.ha şarkta, iki ltnlyrı.n hü-

1 ~lerde gösterdiı'.;'i C'('$Uret ve, curnu tardcdilmiş ve dü.'.ilJlan 
ahramanlık onları pcl ıila an- ı kendi h:ıtlarm:.ı karlar tal'ip o

layan ve ruhunda hisseden Tür~' lunmuştur. 
lniUetini mUttefikkrlne •ıncak Şimalde düşman, rnutııttan 
lıa~an edebilirdi. lıti nıilkt ara- daha şiddetli hücu!rilar yapmış 
'tnda dostluk kuvve:letıdi, de- fakat bunlann bepsi düşmana. 
~şti; ıniltclı:abil emniyet ko1•- büyük zayiat verdirilerek püs· 
e.<ıti, Ayni yolun yol"u;;u, iyi Ye kürtülmtiştür. Düşman, bir lm 
fena günlerin do tu, ayni d 'iu ıış arazi dahi kıızanmamışbr. 
lkıüttefikiyiz. Bu çarpısmaL'lr esıınsında üç 

11n~~ı.in Oahit \:' .ı\Lf'l~ '-.. ~,., . yUzden fazla esir alınmış ve si-

l lıilı müsadere olunmuştut'. 

ondrad-ı b·ır camı· Yeai bir tın11SSot ,.i\·a.yeti a Londra, 19 (a.a.) - News 
Cbronicle ga teı;i muhabiri-

yap ı hyo r nin Sofyadan bildirdiğine göre 
Alman mutavassıUarı İtalya ile 

lr_l.ondra, 19 (a.a.) _ Avam YunaniRt.an arasında süratle 
~~arası, İngiltere.de biı cami sulh aktcdilmesi için müzakere
~ bir İslam ki.iltürü merh•zi lerde bulunmnl<tadırlar. 
'Qeası için lüzumlu al'fi3nın sabn Bu gazete, 1ngilt:ercnin Yuna 
~~-asında ku.llaııılma.k üze. re nistanın istediği her türlü yar· 
q'U{ dımda bulunacağını i1ave ~t · la unıete gayrı muayy<'n mık - mektedir. 
"1 l'da kredi açılması hakkındaki ----====---

(&~ tarafı ı incide) (Baş ta.rafı 1 inci e~yfıtda) 1 
Bwıdan dolayı evvela şu ciheti fında inşa edilmekte olduklar!· 
tebarüz ettirmek l!ızımdır ki nı bildirmiştir. 
bu, Bulgar hükumetinin ma1l- İn§aattaki bu tezayüt süra -
de takip ettiği ve istikbal içm tin Amerikanın eskısi kadar 
de derpiş eylediği sulh siyase· muhribsiz kalmak tehlikesine 1 
tinin yeni bir bürhanıdır. Bu maruz kalmadan lıu nevi harp 
zümiyclle ve deklarasyonun gemilerini vermesine medar u 
birinci maddesile mutabakat lıa lacak anasırdan biı i olduğu irı-
linde Bulgar hükfuneti bir kP.re tibaı vardır. 1 
daha beyan eder ki Bulgaristan Amerikanın "mi.iclu.fau sevkiya.t-
her kim oltırsa olsun kimseyj ~·~ı,, Londraya geliyor 
tehdit niyetinde değildir. Ve Vaşington, 19 (n.a.) - Ha-
Bulger siyasetinin değişmez e-ı vas: 1 

sası her türlU tecavüzden tevak- B. Roosevelt tarafından ''mü 
ki eylemcku ılir. dafa.a sevkiyatçısı,. +p~rin edilen 
Şu ciheti mi.isahede etmekte B. Harriman lngilt r\,;ye sevke

bahtiyanm ki Tiirk hUkCımcti, dilen ha:ıı> malzcmesmin teslimı
Bulgar siyasetini çok iyi anla- ni teşkilatlandırnuık ve tacil 
mış ve bu suretle Bulgaristrı.n ettirmek üzere 15 güne kaJar 
mütekabil dostluk münasebetle- lngiltereye hareket ec.ecektir. 
rinin sıklaşbrılmasınn yardım Siyasi mahfiller bu ka:nrı 
edebamiştir. kanun projesinin fıyru.ı m rJi -

Mebusan meclisinin bu siyase since kabul edileceği hakkında 
ti trunamile tasvib edeceğine B. Rooseveltin beslediği itima-
şüphe yoktur. dm yeni bir delili add diyorlar. 

Başvekil profesör FiJofun bu Amerikanın onlu mevcudu 
beyanatı şiddetli alkışlarla kar- Vaşington, 19 (a.a.) _ Har-
şılanmıştır. biye nezareti tarafından res· 
1nı.,riliz gazetelerinin mütaleal~n men bildirildiğine göre 15 gün 

Londra, 19 (a.a.) - Reuter: sonra Amerikan ordusunun kuvl 
Büyük İngiliz gaz0 teleri bu- veti bir milyon kişiye baliğ ola

gtin Türk - Bulgar paktı hak- caktır. 
kında tefsirattn b lWlarnk hu ·B. Roosevelt, ya.ıcındn bir milli 
vesikanın şünn 1ünün tatb!kat- müdafaa planı neşredllec<: 'ini 
ta oldukça mahdut olduğunu bildirmiştir. Bu planla sil"l ı n
kaydetmcktcdiı lrr. ma yarışındr.. her Amerikalının 

Taymis ga2'.etesi paktı umumi yeri tayin cdilmış oln.caktır 
Balkan vaziy ti cerçevesinde Vaşington, 19 (a.a.) - Mebu 
mütalea ve tetkik eylemektedir. san meclisi maliye encümenmde 

Gazete Rumanynya karşı Yil· beyaııntta bulunan ticaret un
pılan sinir harbinin şimdi Bul- zın B. Joncs, şunları söylcmi!?
garistan ve Yugoslavyaya tev- tir: 
cih edildiğini müc;ahedc ve tes- "- Biz harbe girmiş sayıla.-
pit eyledikten sonra diyor ki: biliriz. Ve huna bazırlanmd·ta-

''Bulgarist.a.n. tabii kaynak- yız. Vaziyet böyle olunca cok 
lan itibarile Rumanyadan daha para sarfetmek icap eder.,, 
az kuvvetli olmakla berabe1'

1 

B. Jones, encümen katibin
da.ha sağlam davranmqtır. Fn- den bu sözlerin zabıttan çıkartl
kat pazartesi giinü Ankarada masını istemiş fakat gazctec~
imza edilen do. tluk pa.ktının il Jerden böyle bir talebde bulu n
Bulgarlar tarafından bir muka- nıamıştJr. 
vemet icsti olmaktan ziyade------=====-----
son ümhzizlik Ye helecan jesti 
olın.asmdan korkulur. Bir tlll • 
!acımaya Bulgaristanın Sl'lÜmeti 
için henüz bir esas olabileceği 
anda varımı; oJmnm"c;ı Türkiyc
nin hatnsı dcffildir. le; beraber
lii!"inin Jırnüz \'akitken yapıl -
ması lüzumıı hir kere d2.h:ı 
sabit olmal tadır. 

Yuf"oslnv uazırlannın Berclı
tf'c;~den'deki görüsmelerindcn 1 
bahseden gavete ı:ıunlan ynzt -, 
yor: 

"Yugoslavyanın ıraziyeti bu 
harpte l~üçük ve fakat mağtur 1 ve cvv~lce değil de doğrudan 
doğruya hücuma maruz kaldığı 1 
zaman mukavemete karar ver
miş olan bir dt.vletin önüne ek-

iaşe te kilall 
Ankara, 19 (Hususi) - İaşe 

teşkilatı peyderpey tamnmlu.n -
maktadır. 

Petrol ofisi 
Ankara, 19 (Hususi) - Pet· 

rol ofisini kurmak üzere TalhP. 
Sabuncu bu akşam !slanbul..ı. 
müteveccihen hareket etmiştir. 

Tayinler 
Ankara, 19 (Hususi) - Fi-ı 

yat ffiürakabe müdiirlüğüne teş
kilatlandırma umum müdür mu
avini Seyda, ia~ umum müdür
lüğüne dış ticaret reis muavini 
Sürey-ya Anaınor vekalet ede
ceklerdir. 

• Sıngapur, 19 ( .a ) - Avus
İ ki mUhim mavkil ter· tı.ı."1 ly::ılı ı.ı4- ları gt>tircn f ıo 

ke m cbur kalan Yohore boğazıııda göriımhi -
İtaly~ .far kaçıyorlar ğu zaman lıar'kul5.dı.? sahneler 
1V"-ı.· 19 ) O-'"- k cereyan ctrni .. tir. 
~ırc, (a.~ - r~ 8ar Nakliye " purla.nyle bunlııra 

ln~ kuvvetle~. uınwnı ka.- refo.k:ıt edrn ınua ..am harp 
rargahın_ın tcbligı: lgeınJeri heybetle ~ hile yaklr.ş
Habe~~nda . ~ab ~ ~a~n - mLJ}ardır. Sıcak memleketlere 

pcrvcrlennın GOJJMl bv ıresın - ııs· ~eş etrafta her ye 
deki vaziyetleri memnuniyeti 1 fıru:.k us1• d b b' ' vnak vermekte 

. b' 1 'ld {'t d' ev a a e ır re 
mucıp ır .>f n c mıı cm ıy~n 

inkişaf etınekfrdir. F.nj~b'.lra 1 idıSahilde muazzam bir halk küt 
zaptedilmi~ ve buyük mikt..u n le i birılnnişti. Geı ilerde yüz. 
esir alınmıştır. ltclyanların Pic-

leri güneşten yanmış, Arap kı-
co!o Abbai karakolu da işgal e- 1:~fetiule savtsız a rlcr, sakin 
dilmiştir. .J .J .7-

İtalyan Somali.sinde Juba 
ve memnun durm k ve mdli 
şarkılar söylemekte kıiler. 

:::rih=at b~~=c~=n e- Halkı coşturan b.1 sesler, de-
nizde akisler husule gctirnıckte 

Diğer cephelerde vaziyet de- idi. Rıhtımda bandonun, bayrn-
ğişmemiştir. gı- selamlayan ahenği duyulmak-

KOl'Cll dii~nt. İİ21m'C .,......_. ta idi. 
Hartum, 19 (a.a.) - Eritre-ı Vapurlar yanaşınca', Avustur-

nin başlıca limanı Massaoua de- yalılar şapkalarını çıkararak 
miryolu hattı üzerindeki 1tnlyan halkı seliunlarnışlar ve hararet 
kalesi olan Krenrleki muharebe· ve neş'c ile herkesle konuşma
lcrin nihai safhasına girmek U- ğn başlamışlardır. 
zere olduğu tahmin edilmekte- Resmi zevat vapurlara çıka
dir. İngilizler, 1ta1yruı1ann nev- rak askerlere hoşgddiniz de • 
mki"ne müdafaa ctmcğc uğraş- mişlerdir. M ınya valisi Slıenton 
tıklan bu eehre gittikçe ya'kla- Thomas ile askt ri h-umaııc:Ln, 

!PYOrlar. askerleri scliunlad ktan soma. 
Son gelen haberle. e göre, bunların gnıp halinde fotoğr -

İngilizler Sudan hududunun laruıı çckırili)rr ve lıu fotoğraf-
150 kilometre ilerisinde Kerenin ların adalar halkı için kıyın ttnı 
tahminen 75 kilometre şimalin- birer hatıra teşkil edeceğıni öy 
de bulunuyorlar. İngiliz kuvvet- lemi terdir. Avusturalynlı zal.Jit
leri yakında İtalyan istihkam- lerlc boğa?lardaki zabitler a.
larlylc temas edeceklerdir. De- ınimiyctle birbirleıiııin clerini 
miryolunun başladığı Agorclat - sıkmııılardır. Bunu mütcal,if 
tan ilerleyen İngiliz Hint lata- lutılnr karaya çıl.anlnınğn b* 
lan tarafından ga.rptcn tehdit laıımışbr. 
edilmekte olan Keren üzerine Bunların arasında tüfeklerini 
yapılan ileri lıarelrnti el sehir çe>.tı halinde tutan celikten mu-

azzam sililılıklar \'e toplurın 
için yeni bir tehdit teşkil etmek- muhtelif aksamı göze cnrpmak-
tedir. ta idi. 
Diğer taraftan imparator Hai- Halaynnın bütün h:ıtıanntla 

ıe Sclasiycnin vatanpervcrlel' • trenler, kıtaları, tankları \'e 
den mtirekkep ordusu Habeşis- cephaneyi alarak hareket et
tanda yeni bir muvnffakıyet ka- mişlcrdir. 

zanmıştır. İngiliz Hind kuvvet- =:=:;::==:=::==::=:=:=;;;~ 
!erinden büyük mi.iz..1.herct gö
ren H;\beşliler Tana gölünün LWA 
60 kilometre kadar cenubu ~"'öı:; niı!a•ıim~3ım 
garbisinde bulunan Dangilayı iı;- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
gal etmişlerdir. Bu şehir mavi 1 I l (awwwwr 
Nilin yukarı kısmında bulun • 2 I • 
maktadır. Habeş vatanperver -
lcri Dangiladan bcuika. Gojjam 3 seriya çıkmıs olan vaziyettir. --=~!:ll!!l!'l--ı:m.mıP~=-a:ıı"Mı 

Gazete ilü~t ediyor: ve istiklalini muhafaza edeme- ınmtakasında mühim diğer ba-
"Bununla b -aber şimdiki na- diği takdirde, Türkiye için kıy- m mevkiler de ışgal ctmi.~lerciir. 

4 
5•-~+-~---~-=-~~~ 

zi tabiycsi ancak zayıflara ve meti yoktur.,, İngilizler Dangiladan kaçan 
mutilcre karsı mÜ"ssirdir. Bu Ankara, 19 (a.a.} - Türk -
tabiye Yunrınlılann nıuzaffera-ı Bulgar beyannamesinin imı..'lSı İtalyan kuvvetlenni kovalQ.lJlak-
ne mukavem tlerinc, Türklerin miinasebetile Bulgar Harici.}c; taclırlar. 
sağlam nziml rine ve gencralj Nazın B. Popof il~ Harlcıyel Cenubi Afrika kU\'\etkriniu 
Wm·el ordularının şimal ve do- Vekilimiz Şükrü Saracoğlu ara- fs.a.Uyeü 
ğu AfriknsınJa indirdiği ezici sında :ı.şağıdaki telgraflar t<' ti · . . . 
darbelere knrt}ı semeresiz kal - olunmuştur: Naırobı, .. 19 (a.a.) - Şark! 
mmtır. Hitlerin Balkanlarda VP Ek3c?6.r..s Şükril Saracoğlu Afrika İngdız !ıava kuv_v~en 
başka yerlerdeki her gizli haJ·e- Hariciye Vekilı I umumi karargahının tcblıği: 
keti kendisini hakikatlerle da.ha ANKAH.A Son günlcrJe ce ubi Afrika 
sıkı tema a koymaktadır.,, Bugünkü beyannamenin imz:ı- km a km· etleri İtnl) an somali-

6 
7~=~"--~~----'~:-. 

B• 
SOLDAN SA<'.'öA: 

1 - Bahtiyar - H:sse. 
2 - Hnlk - Bir siş. 
3 - Bir h:ırfin okunuşu - t~inden 

çıkarma. 

4 - Kor - Kalın kuma:ı. 
5 - Bugum mnn:ı ına len m<?Ş-

tı.!~i, mlizakereye ko:>maJan 
""IS\'ib etmiştir. 
~uhafazakfır, liberal ve işçi 
h. - leri mümessilleri, lıükume
"'l bu hareketini takcır ettikte-

Times gaz te i ilave ediyor: sı münasebetiyle dostane \ c ~ .-
1
1 s r.dJ d' l?manı hırpalrun:ık su

"Sinir hnrb', Hitlcrin de iyi mimi görü.~ teatilerinJen sor.ra relile faaliyetm~ d vam ctmi~· 
Ata türkün Hayatı ıdJrı bildi!{i ~füi. bütün membalnrın elde edilen bu çok mesut netice 1 tir. 

Yazı!milT:I~ H tıraıar en bi.iyiik ımtihandan geçeceği hakkında Bulgar hükumetinin Bir lıava filosu Bardeıanın 

hur bir Bulgar gazetesi - Genış

lik. 

~bildirmişlerdir. Projeyi tıa
~ Jtar Sir Staley Reed, ca.mi
~itahta mümkün olduğu 
~""' yakın bir yerde inşası 

'"'ennisini izhar etnıiPtir. 

Sıhhat Şurası 
toplanıyor 

11ı.~llkara, 19 (a.a.) - Yüksek 
~t Şftrası toplantısını per -'-be günil Sıhhat ve İçtimai 
~ ven.et V ekfüetinde saat 15 
'-tır~Parak ruznamesinde yazılı 
~ idari ve fenni mC9eleri mü
~ edecektir. 

'~ki= bir lttil:I 
~bun lataııbul ithalat gümrü
tıftbde müessif bir i tial vak'ı.ısı 1 

t "' üç kişi yar .. lanrr.. ştıı. 
~Çinde iştial mevaddı bulul"an 
~ daınacana, darası alınmak 
~ boşaltılırken birdenbire 
~"""addı müştaile parlamış ve 
~~!' adında bir memur ile iki 
~l kısmen yanmıştır. 

~ bir harbin mukaddimesi ve ha- ve benim derin memnuniyetleri- ceı ubu g rbısind • b umın ltnl-
(Ba' tarid'.ı "' Uncu yfada) zırhkJnrı devresidir. . mizi ?.atı alini::i ifadeye mü are- yan ununu karnrg ... hıı da cl1>po 

lan hu genç crk .. nıh rp koln.ğa- Daily Telegraph da sunları at eylerim. 1 lara rk<> bombardımanları yap· 
sı M uı:ı'tafa Kemali mtinaka - yazıyor· Bu beyannamenin, komşu 'e mı.ş, bil) ül. çapta bom balarla 1 
§Rlannuz ııcnıkct <' r vtsi için "Tiirk - Bulgar anlaşmasının dost iki memleketimizin men- yangın bo!l1'tı ları atn ı.-.tır. Mü 
de k•ıvvctli \ ' ıJ ı Jldu. Ar- birinci '\ e ba., •ca m ıddcsi ohuı faatlerine olduğu kad r ı 'h te ddit taı 1 ısab tler knydedil
kaclusımız Lof ah t ı de be- Tlirkiye ve Bulgaristaıun müte- davasına da hizmet cdecegm~ m'3tir 
ni tokvi)edcn h lı ~ 'rr.ndı. kabilcn biribiriııc tecavüzden! kaniim. Juba nehriıım rk kıvısmda 

Fakat ne muml un h r ikimi- ici.inkaf <"'le C'kl"'ri keyfiyeti İn- Popo/ GıJ.ptE'ki mii ft. ıne,-tlJ.erine 
zin <le mantıklı mulı mcleri - gı1iz siy tin Lı.mamilc uygmı Ekaelans B. Popo/ ı 
miz onunkilrr lm.: .. ıda pek dur. Bul isi nın taahhiidür.ii Hariciye Vekili dal ... lar Lalind l.ücum edilmiş. 
sönük knhyo dn. O ıdu siya - yerine ge ni görürsek mem ~O A tanarcl._rimiz hedeflerine I ik" 
setten çekilm<'z .;e gençle; mez- nun ola gı Türk - Bulgar be) arı am ı.i- hombardımn.nl:ın ynpmı'j ,. bır ı 
sc Rumeli e ımızc n mutl:ıka D klara.u "mütevazi bir nin immsı münaseb til goı. - <'ok bnmbalar im lardır. 
gidecek diyordu ve ik:ı m 1 ~ tıni veren şey dermek lütfunda bul:.ıncluğı.uıuz •Dinsora . i oıad V( Bnidoa-

Gece yarısını '"'1. en masa. ba- Bul~ar hük n tinin te.cavüzden sevimli telgraftan dol ... ) 1 zatı dn cfüsman • kai kampı nna 
şı münakaşalarımız genç kur- istinkif tedir ol C'.ağı hu- alinize samimiyetle t C'.kkür hücum edıl l tir. 
may subayının 'ealnrına, mı.sun 'lg'l b r tereddüt mev- ederim. Di~er f rımız kcşü t 'lr-
uzağı gören bm, t ve gC'~lİ;"i ~i- cut olmasıdıı. Bulgarisu nııı mü İki hükumetimiz ar.asında ce nızlnrı yaunu lardır. 
kirlerine muhal f ı iliuı ıcımuı;, tecaviz olır.ı) C< fi'' hakkuıd:ı.ki rcyan eden itimatlı vt> sami ı i İtalyan 
dısı ile onu utanın d n tnsdik ddiı:Jn. Bu.!0 a.ri&tan hürriyet, görüş teatisi, iki kom ı dost varıııda · ~ Jat.I. 1 tö;· u ı 
etti. _____ ,,..__. ___ _,,_,,,11111 I hükfunetimizin ımin. sebet _ Hyc rn,... .taları · bir <'Ok k tır 

Dog!rusu lsm ıl tlt ben onun mişti. Ken<hs 'l'rablusgarbın ııaklıve l;:ol'r: ı mitral.vöz nt.u i-~ - !erine h a k j m olan \ e .J 
kadar gelecegi ll • örüyor ve kurta.rılm ·ıe ugraşt.ığı sırada ne tutulmuş bu.11 rın üzeriııe 
ne de hadisatın a ... JJnbinin vara idi ki, :ıltmu altı 7.abiti geçme- menfaatlerine hizmet eden 1·at·- bomb n.tılmı .... tı Bi eok 
cağı tehlikeleri onun kadar his- yen Haliiskfır adlı bir askeri teş şıhklı anlayış zihniyetini bir t.<ıp"u mevzilerin . sip rl r, ı 
sediyorduk. Her ıkuniz de biraz kilô.tın tehdidi karşısında ka - kere daha isbat etmı tır ta . b ti k d-..:ı . 
hisse kapılmı.5tık lan, il.yan nı bu an boyun eğdi. İşte bu kanaaUecUr ki, dün n ı e er ay n•• mı L 

Onun için vıod uı kanaatimiz Adlii f ı an politikasına sadık elde edilen mesut nct'r den do- c; nubi H'lb ·sun a ,.,. :la 
onunla bizi beraber yapamadan hük"ın düstu. Ve bunların layı Türk hükfunetinin ve benim duşma rrı vzıleri tJo •bardım:m 
ondan aynlınıfibk. akıbet ülarnk koca Rumeli eli- hissettiğimiz derin meınnuniyc- edilmiFtır. Bu ha ek-f i<-tmık 

Fakat bu genç kurmay suba- mizd n ·tı ti zab alinize ifade etmek iste - eden tayyare. rimiz" n lı 1-

yının sözlerinden bir yıl geçme- Ce-\ad Abbas Gürer rlm. Suraooğlu !erine dönmüştür 

6 - B•r nota - Sarm:ıyenin geUrdıgl 
7 - Tramvaylarda ,. erilir. 
-D pdolu. 

O Ço? iena - Işık verir. 
YUKARIDAN AŞAÔIYA:: 

1-H kaye. 
2 - Çok mühlm • Kadınlar saçl ı

nı içine korlar. 
3 - Sonuna «L~ gelse suda yuTcr -

no.,ruluk. 
4 - Birı ıcı - Bir m~lek kadını. 
5 r uk giden. 
G o una cÇ gclse her ins. nd ı 

varclır 

7 Ycrıi ·eri kılıcı • Tarihte meşhur 
lı ı bag. 

:> -Ç< dcı;ıl - Kumc - lşarct cdn•ı 
!) Tclllıkeli biı h. Y' ruı. 

(Evvelki bllmecemlr 11 halll 

• 
1 

( Ba~ t f ı 1 i? ri .~a ıfwia) 
rıncla teJtı edilc.n to~u ate. leri, 
piy.ı ye emniyet Vf."' ~k, mev .. 
zil b'r cekılmeyi Lonm.ilk, ya
hut ufok muL.ırc~ ·lt>n besle
mek, teessüs eden ;} eni cephe
yi örtmek, daroelcnen ku'" et
lerin maneviyatını okşamak 
maksatlarını lı tılıJaf edebilir; 
mühim bir te.şebbüstl hazırla • 
yan bir kütle ateşi bahıs mevzuu 
olamıyor. Umumi surette cep -
helerde bir sabitlik sezilmekte
dir. Gerçi, bir oynaklık da ifa
de edilmek isteniyor. 1. lyan ta· 
a.rruzla.n, Yunan ateş ve süngü
sünün yarattığı sedlPr öniınde 

kırıldı. Yunanlılann sa.Jdırışla· 
rı da, şimdilik ancak mevzii mu
vaffakıyetler temin edebildi. 

Pograd~ mıntakusında Yu
nan harekatının inkişafı, cep
honin büyümesme yol ncabüir. 
Bı §.kis, cenuptan arazi kazan
ına, cepheyi düzeltir ve kısaltır. 
!talyanlann Tepedelen mınta
knsındaki faaliyeti harekatın 
sıklet merkezini buraya düşilr .. 
mu~. teşebbüsü mevzileştirmiş .. 
ti. Yunanlılar sol kanatlariylo 
ilerleyebildikleri halde, ltalyruı .. 
lan Avlonya limanm::lnn istifa· 
deden mahrum ctntlş olurlar. 

Yunanlıların, havaların inki
§!lfına intizaren, taarruz hazır· 

lıklariylc uJraştıkları ve ClP· 

e vazi) t.!.ni bu ihtiyaçla telif 
e:tmek ımcre, mev·..di düzeltmeler 
iml.inını bulduklan anlaşılmak· 
t.3.dır. 

L-ih)ada: 
Bınguzi arazısinin i galinden 

sonra, Wavel ordusunun Trab. 
lusa teveccüh etmesinde büyük 
fa.) dalaı· bulunduğu bu sütun· 
larda izah edılmi§ti. l•'akat, bt 
ordunun maksadı hakkında he 
niız lııç bir haber sızmnnııştır. 

l...ıngazideki ordu, İtalyan or. 
du u bakiyesi Trablusta kaldı· 

ğı ve beslendiği müddetçe, kuv
' tli bulunmak mecburiyetinde· 
dir. 

Nil ordusu için biltün Trablu· 
sun c:le geçirilmesi lazım ve ka· 
bildır: 

a) Motörfü kuvvetler, 480 ki· 
lomet.ı.. derinliğindeki çolü d' 
ark da bırakabilirler, 

b) 13.indirilmis kuvvetlerin fü 
. ür'atlc filrhlı kuvvetlerle 

il rlemesi mümkündiir, 

c) Denizd"n hareket ordu . 
s beslemek, çıkarmalarla 

viye etmek ctüşünülebilir. 
d) Tr:ıblus ele geç.irilince, kt· 

J.1. nn müdafaası işini deni; 
hm"\ etleri başaratilirlcr. 

c) Wavel kuvvetlerinin bu 
s: yede tasarrufiyle diğer mil· 
him dnriilharplerde istihdam1 
vaziyeti elde edilmiş olur. 

f) Afrika hinterlandındaki 

harekatın inkişafı sür'at ve kat'i 
yet kcsbeder . 

gl Önce yapılan tetkiklerdtı 
dı r bir çok faydalar da aı-z~ 
oilmi t.i. 

Bu ordunun, ötedenberi İn· 
gilirleriu yaptığı gibi, lıa:zırhk . 
l.ırmı ifadan sonra. b tıya, r,e
ue ayni yıldırım sfü atiyle to
,. clıh edeceğine iti.mat edi) o · 
nız. Ve çoh beklcmiyeceğirnizi 
umuyoruz. 

llavaJarda:-
tngiliıılı:?r, hücl!lll <'riktş y rlcri

ni, Ruhr sanat müeaaes~lerini, 
deniz ken-anlarını dövrnekt-d!r
ler. Rodos, hergünkü tahrip plii.
nıııa geçirilmiştir. 

A ımı.nla.r da., Lôndra merke7 
oln ak üzere Britanyada mühim 
hedeflen dövmiye başb.mı. lar
l:ırdır. Sicilya.daki filolar Bin
gnzı; c ve Süveyşe kadar uzan 
ınaktadılar. 

I;' l.at, bu teşebbüsler, bekle· 
nen harekatın dehşet ,.e azame
ti k r ı mda ancak taciz mah'i· 
J. dini haizdir, denebilir. 

J)<>nizle.rde: 

İblya•ılann, elemli vaziyete 
dı.i ·er , rdularını besleyen va· 
pur l .ıfucleri taarruzlardan mü
tc o .... naktadırlar; dünkü a
janslarııı kaydettiği lıfı.dıseler, 

!tal) anlar i~in ağır darbf>lerdir, 



HASAN MEY A OzO İNKıBAZI DEFEDER, IŞT AHSIZLIK, HAZIMSIZI JK, 
ŞİŞKİNLİK, BULANTI ve GAZ'e karp faJclası Ml'Cbr. 

Şişesi 30, iki· misli 50, dört , misli 80 kuruş Her eczanede bulunur 
Beyoğluna giden tramvay durağı karşısında 

V I • . • b t r::r~ki~~hirde : ~~E~K :'.) a ın_!n ___ ~yana ı c=·=~~=::t 
İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
işletmeleri umum müdürlüğünden : 

liıtf i Kırdar Et ve Peynir 1 Askerlik işleri 1 
1 - Sil4hlar 1abrikasmda tesis edilecek lıiimür nalıil -tı -

tupla tıekll1 istemek suretııe yaptırılacakm. 
2 - Muvakkat teminat: Maktuan 12.250 liradır. 

mes' ele/erini izah etti Davet 

3 - Teklillerin idaremiz veznesinden 11 lira bedel mubbllinde te
darik edılecek olan şartname ve pllnlardaki tarifata unun olarak 
17/4/1941 perşembe gUnü saat 17 7C kadar Metro Harun.ııı 4 ündl katın

&nyer A.ıtkerlik ş~. d:aki Levazım Müdürlüğüne imza mukabilinde 'ffri1mll obnaa limndJr. 

(Bo.ş turo/t 1 moi aoyfada) 1 fiyatlarının durmad• n yüksel- Şubemiroe kayıtlı ve yalnız =========(1=22=0=)============== 
buhranı ve beyaz peynir kıtlığı diği görülmüş ve fiyatlara men- tütün ikramiyesi alan malul ,,.,_ 
hakkındaki neşriyatı dolayısile ııeinde tesir edebilmek için a- ba ı 1 h " ı 

lii.kadarlann " -- r•n komiserli'"- Y ve er ere şe ıt yetimlerinin 
.lizlere bu hususta biraz malii- °" - .,. -"" klamal ı · nin mütaleaaı alınarak etlere sen"'"' yo an yapı acagın mat vermevi faydalı gördüm. dan üf h.. · t ·· dan 

' h nerh konması tercih cdilmı·ş ve n us uvıye cuz 1 res-Evveliı. gnda maddelerine nar " mi ed" tü" tün" ik · tev 
B O R SA llJR A D Y O 1 

1 BUGÜNKÜ PROGRAM 1 • keyfiyet vekfiletc an.edildikten sen 1 ve raınıye -ve fiyat koyan veya yüzde kar 
75 

zi cüzdanı ve malfiller raporla-
niHbeti tesbit eden fiyat müra- sonra karaman, 70, dağlıç · ·ı b" Jikt ı " 1941 · 

.,, kıvırcık 80 kurug olarak sa+.a rı 0 ır e .mart tnri· · 
lı:ab.- komisyonunun vazı.e ve " ...., binden 15 Mart 1941 tarihine 
ısali.hiyetlerini kısaca hul&sa· fiyatları tesbit olunmuştur. kadar cumartesi ve pazardan 1 

landıralım. Peynir meselesi maada her gün öğleden ~oııra 
Fiyat mür.ı.kabe komısyonu ""be"e uracaa·· t etm ı · Peynire -"~~e, komisyon bi ,,_ , m e en. 

fiyatı kiı.r yüzdesi tesbit olunan 6- 1 ============= 
veya olwımıyan maddeleri piya- rinciteşrin ayında peynir istih- I 
sada tetkik eder. Fiyatlarını fa- sal merkezlerindeki peynir stok Z A Y 
hiş gördüğü malı satanla!" hak· lannı ve fiyatJannı tetkik etmiş 1.etanbul Ticaret ve Sanayi 0-

19 Şubat 941 
Açılı, .. 

"'·"·~ 
u 

132..2 
C-vre 100 bviç. l'ft. 
Atına 100 Dralımı 
Sot7• 100 ı..v. 

Madrid 100 P~ 1U37 
Beıgad 100 Dinar • . 1 T& 
Yokohama ıoo Y.., aı .n?& 

&ıolc!M>lm 100 hveç ıtr..... Sl.005 

kında za.bıt tuttunır. Yapılan mahalli ticaret odalarından ve da.sından almış olduğum 1716 
ihbar ve şikıi.yetleri takib ile müdürlüklerinden alınan mufas- sayı ve 28/2/1940 günlü BcJ. 
ihtikar cürümlerini teebit eder sal raporlar ve malfımat ince- çika menşe şehadetnamesini za
ve bu hususta komisyonca il!- lenmiş ayrıca bir <:ok toptancı- yi ettiğimden yenisini çıkar.ıca
zınn görülen tetkikatı tamam- lar dinleneftk mütaleaları alın- ğım dhet1e hükmü kalmadığuıı 
!ar. İhtikar me,-zuıma dahil ola- mışlır. ilan ederiru. 1938 ,. 5 H~ne 
bilecek şekilde saklanan mallar Bunun u--ine birinci nevi Jloiz Kazada tahvili 52.50 52.50 
olursa bu gibi spekülasyona beyaz peynir toptan 4.0 kuruş, l ';:::::::::;::;:;::::==~~I 
tuıebbüs edc:ıleri meydana çı- perakende de elli kuruş üzerin- JIA-- DOKTOR •-11111ıı. :r "Y • S b h 
karacıı.k takibatı yaptınr. den satılmağa başlanmııjtır. Bu Tevfik Akif Ayışık en ı a a Jn,, 
Diğer vilıiyetler mürakabe fi ya tın tesbitindc istihsal mer-

lı:omlııyonları tarafından soru· kezlerindeki peynirlerin kilosu nahllt HHtalıklar MUtehH•'8• ı'la'" n fiyatları 
lan şeylere mahalli tetk.ika- 35 kuruşa olduğu ve her hangi Beyoğlu Parmakkapı imam so· 
tının neticesini bildirerek mem- bir yerden İsta.nbula kadar nak kak nurn.ra 2a, pa:zaf'dan maada Kr. 
leketteki gıda maddeleri ve il<- !iye merkeT.i 3 kuruşu ge<;medi- aaat 14 • 18 e kadar. 
tısadi vaziyetlerin umumi ııhen ği göz önünde tutulmuştu. Mü- Geçe müracaatları da kabul Baııbk maktu olarak '750 
gini temine çalı!<!r. Komlsyoncıı hİin bir vaziyet olarak ta lstan· edlllr. Telefon: 43905. Birinci sayfada sa.ııtinıi 500 
verilen kararları yerine getirt- buldaki buzlıanelerde mevcut 1 ikinci ,, ,, S50 
mek ve bunlara ait muhaverıı.tı beyaz peynir stokunun bütün .---Y-E-N~l-r..._E_Ş_R.....,..! Y_A._T _ _, tJçüncü H H 300 
idare etmek te komisyonun vazi- me,-sim ihtiyarına kafi gelecek 1 Dördündl " ., 100 
feleri arasındadır. Şimdi bu va· kadar olduğu da anlaşılmı~tır. rıt••ı.ıı:ı••1111•••11•ıı::ıı:~i::~ll!!ll•••r Beşind " 
ziyete ,;lre son zaınanl~a ~·ylc e~ tetkil:attan sonra Orhan Uralın karika-
mevzuu bahsedilen et ve peynır tüccar ve müstal:sıle karı;ı mun- 1 Altıncı ., H 
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8.00 Program 19.10 IanlJID>a 
ı.o:ı Haberler 19.30 Haberler 
8.18 Mü.zilı: 19.45 Mil211t 
8.45 E\• kadın J0.15 Radyo 

* -·-12.30 Program 20.45 )il tlıı:ilc 
12.38 Müzik 21.00 M il%1k 
12.50 Haberler 

21.30 Mil:z:llı: 11Jl5 Müzik 

lll.20 Mllzllı: 
2Uli lılüzik 

18.00 Program 22.30 Haberleı: 

18.40 Radyo in 2145 l\lllzik 

saz heyı,t, 23.26 Program 

YIKICILA RA 
IUin bulwıd\ıiU malıalde iniaata 
başlanacaiı !~in ahjap bir kah
ve diil<l<An.: yı.kJlıp enkazı satı

lacaktır. Kiremit, cıımlar, tah
ta kat:::tlar ve çerçeveler ye
niden kullanmaya mOııaittir. 

Bir miktar tutıa da vardır. b
teklilerin 'YEN i SA8AH0 ida
re memurlu.tuna beı- sabah 
saat ondan an Ut.iye kadar mU
raacaaUarı. 

.ııifanc hareket edilerek te:;bıt tUr albUmU -------- ---• 
meselelerine geçelim. · ,...,••••••aam••••••••••••••Diı 27 kiı.nunuevvel lMO da olunan makul fiyata rağmen pı Guzeı rrokl ı bir kapak içımle " ·• 
'komisyon etler ic;in tcsbit olu- yasada mevcut s tok peynirlerin yüzlerce siyaıı!. içtimRI :ıarif nılktcl.i TÜRKiYE CÜMHURIYETI 
nan fiyat şu şekilde takarrür fiyatı daha yüksek olan mınta- knrikattirlor. 
ettirilmişti. Hayvan borsası Jı:alaı·a el altından aktarılmakta MüvcT.Zilerdt'n ve hayilerden i>- ZI • R A A T B A N K A s ı 
komiseri toptancı ve perakend<>- olduğu haber alınmış ve müte- ı.,yini•. l '1 
ei kasapları müteaddit içtimalar casirleri hakkında adli takıbat =:=:=.:.:========:--:= 

1 'b 1 kezi yaptırılması hususunda icap e- Sahibi. A. Comaleddin Saraçoğlu 
da dinlendi. sti sa mer e- den muameleye tev0 • 0 ill olun- N ı t M"dilrü M ld Ç ı rinden alınan malıimat tetkik ~ ~r Y• u : •< •t " 
edildi. Ve bu eı;aslaı· dahilınde muştur. Tam bu sıralarda pey- Bımldığı y<!r: (H. Bekir GUraoylar 

· ab"t nir istihsal merkezlerinde ~ ve Cımaleddln aaraçoıJlu matbaası) 
et fiyatı ticaret kaidelerı v t.· muhik ve ticari kaidelere n'.l.Ulr ""!'------------!eri nazan dikkate alınarak ta- ~ 
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yin edilmişti. O tarihteki fiyat ran mıµrul olamıyacak sebepler ettirmenizi rica ederim. Halkı
tesbitinden sonra canh hayvan dolayısile fiyatlar yükselmeye mızın diğer memleketlerde oldu
fiyatlannın artmasına inzimam başlamıştır. Ayrıca bazı ihtikar ğu gibi bize yardımcı olabilme
eden nakliye ınüı;külatı ve yem heveskArlaruun yine stoklarını sini temin ve te.şvik edecek ya
tiyatlarının pahalılaşması ~ola- müsait fiyatlı mıntakalara kay- zılar yazmayı unutmayınız. Biz
yısile et fiyatıaı·ının yenıden dıımak istedikleri de görülmüıı de ekseriyetle vaki olduğu gibi 
tetkikine zaruret haaıl oldu. Bu tür. Maamafib fiyat miirakabe halk perıı.!<endPCiler taraflndan 
defa 3, 11941 de 3 senelik canlı komisyonunun ihtikıi.rı önlemek aldatıldığı vakit şikayet içiri 
hayvan fiyatl:ırile kasaplarda için olan gayretleri mahalli va- müracaat edeceği en yakın !>"'
perakende e fiyatları da mu . ziyet ve icaplara gön' uydurul- Jis merkezine kadar gitmeğe dn
'kayese ve canlı hayvan b<.rsast ma.<ıı icap ettiğinden diğer mın- hi [işeniyor. Halbuki polis ve 
fiyatları enas ıtlihaz olunarak takalardan istifadeye kalkanla- Dahiye met'kezlerinde halkın bu 
yeniden fiyat tesbit olunchı. nı da mini olunıı.eak te~cbbüs- kabil şikayetleri dinlenir ve ~~ 
3/1 / n•ı tarlhı"nde •~bı"t olunan lcre b;uılanmtştır. Nihai vazi - memlekette ihtikara meydan D vJ D • 11 ı· 1"' J ] ,., 

V"% _ ~ • k"k - Ziraat f:'«nkasır.da kumbaralı ve ihbarsız taaar:u.r besablarında en e et emıryo arı an ar --<i fiyatlann kasapları tatmin ede- yete göre ııon yapılan tet ı at verm:yecek ~kilde hareket edil ı, 
· · d yuk d 8Ö led" "" az 50 llrau bulunanlara ııenede 4 defa çekilecek kur'a ile aııağıdaki 'it 

miyecek kadar eksik farklar ı;etıC<'!!ın e k'J ar:ı;: d y ~ mesi daha kolaylaşmış olur. plı\na göre ikramiye dağı.t.'<ıuıl<tır: ._____________ ~ ti! 
arzettiği gôrülcrek hayv&Jı bor- gim hadlere 1 0 ~ın a · İh.tik[ır hepimizin mücadele e- Ankara sotasyonunda bulunan askeri rampa üzerindeki 5800 M2 .,-
sası kom;serinin de müt.~leaın kurus zam etmeyi fiyat müra- deceğimiz bir suiistimaldir. Bu 4 a<led 1.000 Linki< 4.000 Lira 100 adod liO Ll ralok l.000 Lira nın taşı, kumu ve iaçiliği müteahhide ait olmak üzere parkelenrru.><i ııı .ti, 
alınmak şartilc halkın iyi cin~- kabe komisyonu liizuınhı gör- i§lere halk ta memur gibi kP.ndi 

1 

4 • 600 • 2.000 • 120 • 40 • 4.1100 • palı zart usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. Behor metre murabbaı 350 ~ur~;J 
ten ve kolaylıkla et tedarik ed&- müştllr. saliihıyet ve alaka dercccsi- 4 » HO • 1·000 • 1'° • 20 • l.200 » muhammen bedeli 20300 liradır. l/S/941 tnrihine rasllıyan curoarıesl f. 
bilinesi için yiiı.de beıı ila on Matbuata \f8 halka ni her An göstermelidir. Bu gibi 40 • 100 • 4·000 • saat ıo da Ankarada ikinci iııletıne müdürlügü bina&1llda toplanacol< ıl 
nisbctinde bir 7.anı yapıldı. Ko- tavs iyeler işlerde ~a.lkımızın lllıru~_lu vel DiKKAT: Hesaplarındaki J>llT8hr bir aent içinde 60 liradan -ıit misyondo ihalesi yapılacağından bu~ girmek isliyeıılerin 15:13 ~,J 
misyon tarafından IJ(Orakcn- çok ye.nndc olaCJ.k muştı;rek düşmiyenlere iknımıye çıkbtı takdirde ~ 20 faz!R< yle ?erilecelrtir. muvakkat teminaUarlle kanun ve şartarıemenin tayin ettij,U vesail<' .:i 
. deci ve halk arasında adilane Buna nazaran. iyi cins peynl- gayrelınden çok şeyler lıdtlıyo- t teklillerin.l el;siltme saatinden Hr ,,..t evveline kadar komisyon r<'~ 
ktlr vesair nisbetlerini teminen ri perakende olarak 55 kuruşa ruz. Kontrol lıöyle umwni bir Kur'alar sentıde 4 defa. l EylOI, 1 Blrlncilıinun, 1 Kari Ye makbuz mukabilinde tevdi etmeleri !Qz>mdır. Resim, şartname. 
ittihal". olunan bu kararlara almamız icap ediyor. Şu nokta-· mahiyet alınca ihtikil.nn bn.'ll 1 Haziran tan1ılerinde ~ldlecektir. pırtnrune ve mukavele proMeri komlsyondan paraazz verilmektedir. 
rağmen borsada canlı hayvan yı bilhassa ehemmiyetle U:harüz 1 d<'rhal ('.Zİllr. WX> u ı:n • ... "'" ..... ._ x <UhW< (726 - 991) ~ 

~~Ş:at:o:y:a:m:ı~ıv:ru:,.,.:,:at::-::E'd~e=~~~-etm~·:ez~~dar~~y:ak~ışıklı~~v~e~i~y~i~k~a~lp~· l~iy~i:m~. ~.~, ~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::;;;;~;;;;:::::;;;:~~~:;:~~;:::;::;::=;::;;:;;:::;::;:::;:;:;:::~-~,",~-~~w~i~l~~So:f~r~a~y~a~o~t~u~r~d~a~~~-f~tl~e~n~ .. ;, ~==:~H~a~y~ba~y~.~Se;nı~·~~~JI 
muhterem matmazel Mikaelliiya NM11 olsa Mi.kaellii. kocaya -. ~ · h Gevezelık edip durma.. liyecek değildim va? 
· '-'"-ala bo l ld • bu varacal< degı"l mi? Alfred Mu!- ~ 11 . t • -Affedersin baka ti Doğru J - Haydi öyle diyeliın· 

lir ......,,. rç u o ugumu, - lı.ır ça gıcının seya a 1 konuşalım. Şimdiye kadar sil - Madam bakkal öteden' , tıl paranm iade edilmesi lüzumunu !er kadar ben de onun iç.in .-..ıi · , ,.. P • pü.rge sopasile üzerime yürüdü-! - Cıuum işi uzatm yıo 
aylarca bakkal çıraklığı etmiş yet ve sıkıntı çekmiştim. Alf- ğün vakıtlar patırdı çıkmasın sabah ,ıize ne oldu? . 
olduğumu anlatacaktmı. red sağ olsaydı aklıma asla böy 163 diye savuşuyordtun. Halbuki Dedi. Ben kadına: ııP' 

Refikim Alfred :Muller mad- le bir fikir gehnezdi. Şimdi beis j bulunuı·. Madrno•:el "uı:·· ae", • 'di ned dük" dal~ - - _ . bütün çoluğun çocuğun sana - Rica ederim madatı\ 
k • Ben Mik&elliidan hizmet ~ .... "" na ne paıııgı 18.zım ı ' e - curıp agzına götiınnek üzere yartlmı etseler gene ben dayak kal! Siz kar:şma ''lIDZ. 

mazel l f!kaella için pek çok ezi.- yo · - Alfrcdin refiki harsına hizmet- k:lııı. Hanği köye varsam, kar- buhnan u~tanı bu sert sada ile ' · ' 
Çisini talep ederken ihtimal kız . . . . yiyenlerden değilim. Onun i~in Dedikten son•a ustanın· ~ıı 

yetler çekip en nihayet derede çisini vermeği münasib görmez nımı doyuracak bır ıMaruyetli söylenen: adanı eibi cevap ver. _ Üç ayda elbet ~ o~ 
boğulduğu gibi ben de az mı me içerisinden: onun için muhakkak beni adama tesadüf edebilirdim. - Bana baksana arkadaş. tün şa!}lrttı. Sandalyasından ruş hak etmişimdir. 
··"'k t k · ti ? G k Alf - Şu <;ocuk ta fena değil! Ertesi gün ale sabah yutak • Hitabından birdenbire şaııır - 1 Bu liı.lardılar bakkalı büsbü - Dedim. 
9'W' a çe nıııı m · ere • Bi~are Alfredin samimi bir ar- zevçliğc intihap eder, hiç ol - dan kaktım; PantolonııIL.un ca- mış olmalı ki kaşığın iç!ııdeki kalkarak yanıma doğnı geldi: _ Evet. ..,.~ 
red ile birlikte gerek arkada • ' maı.ı.a Alfredin dostuna. kısmet ketimin yırtıklannı. söküklerini içerisindeki çorbayı telı:rar önün ,., .. ı.. ? S Be bSli 

ba kadar kadaşı. Şunun ile izdivaçta bir - · "'anım ne soy uyorsun . a- - n oparayı sana 1 IJIIIldan sonraşıma ne olur. O zaman ben de şatonun tamir ettim; Yüzümü, gözumü deki kfuıeye boşalttı. Çorbayı na bu sabah ne oldu? Ne alaca- ı dım. . ,,.ot 
çok işler gelmişti? Madmnz.cl mini yok.. sahiplerinden zengin bir adam )'\kadım; Ustamın kalkma:>ına ı yuvarlamak için hazırladığı ;ığ- ğı vereceği soruyorsun? _ Canım ne demek iJwJ 
Jıı[ik __ ,,, bunl'arı duyunca be - Diyecektir. Yavao yavll.I! bu akl b müntazır oldum. Usta tonen ne- zıru iki kat daha açarak beni Decli. ı · un •. ,.,,.,.. -. . sırasına geçecek, uş arı, iz.. •• "'d B .. • ~ 
nim de iyi kalpli bir adam ol - fikrim kUY'll'et buldu. Madmazel. den sonra odasından ....,. ı. e- suzmege bru;ıladı, madam bak - . - Soruyorum. Yok ya? -Sözün kısası, ben 

duğu ...... b biz Mikaelıa gayet güzel ve zengı"n metı;ileri istediğim gibi kulla - ni öyle süslıi gönir.ce: kal elinden kaşığı bıraktı, o da J _ Hayır. <>idiyorum. 
mu anlay~ emen nacak, at ve araba ile gezecek- O bii.nin tuvalet yerinde! kocasına bakıyordu. Bakkal ne- ""v be•n•- sende alaca Nereve• 

+..;.· · ba kti oldugu· halde arkadaşını gı'bi Dedi. ..,.,_, - "'· ~·•m - - · ı1 me..,.,.,ını na verece · tim. Fakat ata binemezdim. den sonra aklını başına topla - ğım? _ Başka memleketleri"~ ": 
A klıma bir ,.ey daha geli - çıplağı kocalığa kabul etmesi Çi_\nkü refikim Alfred Mullerin Ben hıç ses çıkamıadım. Öğ- dı: Olacak amma, daha sene ı Bu söz üzerine çoeult~ıııl, 

'J'Ol' : iyi ve ııaf .kalpli adamlardan başına gelen işler hep huysuz le üzeri Madam sofrayı kurdu., Berıımsende alacağım ne tamam olmadı. ellerinden kaşıkları bll''!,.,e ~. 
IMese(il; mo<lma.ıel Mlkaellıi. hoşlandığına delfilet etmez mi? hayvanın yüzünden değil mi yemeği hazırladı, çoluk çocuk olacak" Sen kaç paralık adam- _ O senenin tamam o13.<'ağı Madam ·da ayağa kalktı· 'lıvl"' 

Alfred ile aramnda hiç fark 1 idi? oturdular. Banada: sm ki• 1 da yok. dar olsa üç ay bir aradB .~~ 
arkadaşımın arbk bu dünyada ı - Kazık gibi ayakta ne duru- Dedi. Ben hiç tertibimi boz - - Ne münasebet? Şurada muş, kavga, gürültü ~;?., 
bulunmadığını öğrenince pek yoktu. Yalnız refikim şatoda Bir gün akı;aına karlar düşün yorsun? sofraya gelsene. Her - madım, gene ayııi t:ı.vırla: ne kaldı? Üç a:ı: gıtti! dokuza- birbiriıniz.e epeyce aJı~11 ~. çok keder edecek, onun gibi bir vakit geçirdiğinden biraz yol, dünı, taşındım. Bakkil.lın yanın- kes ııenim.i bekleyecek? - Benim kaç paralık adam yı kaldı: Ben kimsenın hakkını 1 Çocuklar yaramaz, bUV- 8),~ 
koca bulamıyacağından cam erkfın biliyordu. Bir de okuma- da bundan ziyade durr.ıaınağa Dediler. Ben tavrıma bir cid- olduğumu sen sonra öğrenir - yemek ıstemem. Haliın vaktim maltla beraber iki defa p~0jj1v, 
ıııJalacak. Fakat kederleri gec>- sı, yazması nrdı. Şatonun ıidet karar verdim. Çünki bo~ boşu- diyet verdikten sonra ustama . sin ! Demek ben de alacağın ~erinde olsa. idi bir kaç seneli- ra, bir kaç defa gezmeğe fe~, 
., ..... _ sonra bir defa da beni !erine alı-ak pek güç değil na buraJa vakit r.eçirecek ol - - Bana baks.ona arkadaıı : yok ? gı peşın v~rirdinı · düğümden dolayı beni .sed '"ı 
..,......, .,,... sam belki Madmezcl bir başka- Bende beş para alacağın var mı ? Dedim. 1 - Şundi. şu ':1ç ay zarfında di. Bıtkk'.11 ile .zevcesirU 8

1
# 

hatırına getirecek. Ben de esa,. ya? Okuyup yazma cihetine sı ile evlenir, bende bülün bü - Dedim. - Sabahleyin terbiyesizW:in ben sana hıç lıızmetgörmediın. cendirecek bir işte bul~~) 
8m müteveffa arkııila~•m Jı:a- gelince elbet onun da bir çarc!Si tün açıkta kalının. Bakkalın ba, Çorba khsi ııe birinci kaşığı lüzumu yok! Karnın ar · ''il mi•, tını. , 'rkasl \ 


