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21 ŞUBAT 1941 

[ CUMA 1 

3 Üncü Yıl - No. 1008 
,_---~~~~~~~ GONLO K SiYASi HALK 

ek tip km 
• 

lap-onyanın 
sulh 

teşebbüsü ar· rnamesı 
l;ç kafadar ..ooşıı. vaziyet-1 -

tı 
~~::~e1er~=ı: 1 Ankara, İstanbul ve İzmir Belediye hudut-
-~ ı;eUnnemlş ol9alanlı kıl- k k 
~değil j,'lll'Urlanın ayak ııl- ları dahilinde imal edilecek e me /erin 
~ lllıp ta ııalh için 1ııgnt.;-- • k 1 

)'e Yıılvanııazlardı. 1 cins ve nevı bir olaca 
---·~ 

il lelide bir gazete havadi- 1 Aııkara Radyo Guet.-ı! 
~ disinden ibaret olsaydı 
~değil ihtimal verilemiyecek Mitli korunma. kanunu hüküm 
~ teııebbüsün hakikat olduj:,'11- !erinden olan tı'.k tip ekmek ka-
"' İıı rarnamesi bugün neşredilm'* it giltere Avam Kamarasın- suretile meriyete girecektir. 
ltı, ilariciye Miliıteşan Mr. But- Bilh~ Ankara, :l.euuıbul ve 

. teyit etmiştir. Japonya Ha- İzmir ba1Junı yakinen alaka.dar ;:;e Nazırı lfatsnoka. İngil- eden bu kararname, bu şehirle
ıı.· lfariciye Nazırına bir nll'· rin belediye hudutlan dahilinde 
._l l:öndererek yalnız UY." k çıkanlıı.calı: tek tip ekmeğin 
""'lıta · cinsini t.ayü: etmektedir. Bu 
lıll!ı değil, Avrupada. da bir ekmeğin imal edileceği un. 100 
\ binası kurmak teıjebbiistin- kilo buğdaydan 84 . 86 kilo 

huıunmııştur. nisbetinde alınacak tek tip ıın-
J tt-ın dur. Buğday harma.nlanua yilz-

~'fıonyanm ınahtıl .......,r Mı- de 15 i geı;miyecı>k niııbette <;av 
fj.._ ru.n Uzakşarktaki ortağı dar da katılacaktır. 
~sı bu hareket.e pek büyük Francela ve bisküi imal&tıııda 
~ eh!!lllmiyet izafe ediyor. Şim- Jüznmlu olan hususi un, bıınlo.-
~ kadar Belçika kralı Leo- nıı &millerine ihtiyaçları nisbe

~ld, Felemenk kraliçesi Vilhelm tinde Toprak Ofisi tarafından 

• 

"' verilecektir. 
' ltı.ubarip taraflara müracaat- (Bomı lO!lftı 5 8ut11'" ·' de) lst-bul fırmlarmdNa biriııin 'Vftriııi 
Ilı bir sulh tavaasutunda b~~- ----------------------------------
-:lar ve muvaffakıyetsirlige 

1
. .

1
. 

"'"<llııııılardı. Fakat hu defaki ngı lZ 
"'il teşebbüsüne hu.suai bır 

~lııroiyet ve mana veren key- kuvvetlerinin 
~t, dediğimiz gibi, Mihver 

'<.lı eUerinin bir mütteflkinden geni akınları 
r olmasıdır. ~ 

hava Yunanistan 
hakkında ga
lan haberler 

lıu~kü şernit dairesinde bu 
~lh teklifi Mihverin ve J"apon
llıun aczinden başka hiç bir 
~ d<'Wet etme-.:. Japonya bu 
~ mühim ve şi!ınullti bır 

4. lJ)ı atarken ~ok düııünmüş, Kahire, 20 ı a..a. ı - İngiliz Atina, ~ a.a..) - Ati:u:. a-
-.:::Upadaki ortaklan ile danış- ha.va kuvvetleri umumi karar- ja.nsından: 

Afrikada bir çok 
italyan tayyaresi 

tahrip edildi 

Seliiniğin tahliye 
edii ceği havadisi 

uydurmadır 

""! Olmak ieap eder. Esasen .... n .. _,n teblıgı" · . . rdula 
ltıJt &~ Yunan o r be.şk:ume.ndan-lemkinıi ve hesaplı olan Ja- Eritrede ve Ha.beşıstanda: 
"'- lığının 19 şubat akşamı tarihli -'il dilploma.tlıı.nrun böyle bir şarki İtalyan Afrikasıoda, or-

BAZETES" 

Japonyanın 

sulh 
tavassutu 

İngiltere nihai zafere 
kadar çarpışmak 

azminde 
Londra, 20 {a.ıı..) - İngiliz 

matbuatı: · 
Japonyanın tavassut tdrlifi 

gazetelerin nazarı dikkatini al
betınistir. Bu teklif hakkında 
ytiriitÜlen mtita.lealar zafere ka
dar mücadele etıneğe azmet· 
miş olan İngiltere ve müttefik
lerinin davetlerle takip ettikleri 
yollanııdan inhiraf etmekriııil'. 
bahis mevzuu olnııyacağına işa
ret ediyorlaı-. Bu teklifin Ber
lin tarafrndan ilham edilmiş ol
ması da varittir. Esasen bird~n
bire hayırhah bir mutavassıt 
rolünü alan Japonyanın harckii 
tı, Japonyayı idare eden dcvll't 
adaınlıırının şimdiye kad"r ta
kip ettikleri siyasi meslekle ga
rip bir tezad teşkil etmektedir. 
Şayet Japonya sulh istiyorsa 
niyetlerinin bu merkezde oldu
ğunu uzak ~arkta tesis etmeli 
ve Çin harbini tasfiye ederek 
İn~ltereyc karşı hasmana ,;er
gii2.e;Uerden vaz geçmelidir. • 

Times ya1.ıyor: 
"Bu teminat ve tavassut tek

lifleri hiç kimsenin itimad ve
rici telakki etmediği Japon ha
rekatının ışığında mütalea edi
lebilir. Bu Sumner Welles haklı 
olarak Amerikan hlikiımetinin 
diğer milletler sözcülerinin be
yanalından ziyade bu milletle -
rin harekatına ehemnıiyet ver
diğini söylemiştir. 

Japonya. hiç şüphesi-,; az ~ok 
istiyerek nazilcrin tecavüzk5.r 
hareketlerine alet olmaktadır. 
M:aamafih fngiltereye kar.şı mih 
vere yardım ederken, Japon-

(Soıw. 1K1.1ıfa 5 sü. !de) 

Amerikan 
yard mı 

"'· ..... L t ve 116 numaralı resmi tebliği: ~eleıı.e alelacele ileri atılmış dıımuzun taaruzuııa ınu;.,.uer<' 
. "'lal . . eden İngiliz hava kuvvetleri dün .l'flAı Mahdut ve mahalli tathir a- p . A l' , d 
~ an ihtimal haricındedir. mühim askerl hedeflere müte- Bulgar ~cldll Fi1ot meliyelcri yapılmı~tır. Bir mık- rOJC ayan mec ısın e 
•fl(ınya Hariciye Nazırının addit hücumlar yapmıştır. Ha- tar esir aldık. ' d'l k ' ~jı tam maıınııiyle bir sıılh vanın fena olmasına rağme!l, A K A de tasv•p e , ece tır 

ti... · Umumi emnıyet nezaretinin 
,.._ addedilemezse de, ~t>kli Dessiedeki motörlü nakil vası- Vaşington, 20 (a.a.) - Dün, 
~üı · ·· t · h 19 şubat akşamı tarihli resmi ~ aı·iyle bu hareket ııe suret- talan teeemınüune ve amır a- B • tebligı'· ·. hıgiltereyc yardım projesinin 

tavsif -·""~~ edilsin, mahi- nelere ve keza Dcs.-;ienin fiİmal eyannameSJ tiçüncü müzakere günü idi. 
)eti it.ibe.ri;:'':nan dilemekten ve ·rkınd::ki yollar bo)'Unca Memleket dahilinde sükiln Ayan azasından demokrat B. J 

loııııta hır· ~y d"""''"··. gidc-n nakliye kollarına karşı ta- büküm 9ıirmektedir. Bailey, kanunun tatbik edilme-
,,.. ~,.,- arnız.lar yapılmıştır. Tamirha- TM B l Yalan bir havadis sinin Avrupa muharebesine biri 

,_ ~iinkü Mihver Devletleri nelere tam i.•abetler kaydedil - Urk • ulgar an aş- Atina, 20 (a.a.) _ Atina a- "müdahale,, olacaJını söyl~ıni~ 
""ita.la biliyorlar ki kendi hillya mic ve isabetleri müteakıb bü - hakk d ub- ..,_

1 
t.eblig' ediyor·. ve ııuniarı ilave etmiştir: .... yu .. k siv. ah duman süturhn yük- ması ın a m ..-- d 1 . b. ha be 

1-;iklcri şekild<:> bir Avrupe. ve Hillrumet maka.matı tarafın- Bu mü a ıalerun ızi r 
"it 1n eelm şti_:. Bir çok araba da, telif memleketlerde sürtikl~miyeceğini ümit edc-tıı dünya nizamı kurıruığa - mıtralyoz atı>smdcn sonra alev- • d&n verilmiş olan emir üzerine rim. Fakat harbe girmek ihti-

idare Yeri 

-~:'l'IJN184BApt .......... 

TELEFON: J0'195 

Her yerde 5 kuruş 
_§ 

o o 
Okuyucumuza 
Kıymetli hedi
yeler vereceğiz 
Venö ~alb>©ılhl'on 
fffil ltlı ~ a lb> a k. a s o 

lb>caşU oyoır -- -
_Müsabakanın esası 

Gıaet.ımizin bir kiişebinde her güıı büyük bir re&min 
muntazam kısuıılanı. aynlmış parçalannı llll!l:redecıeğİz. Okn
yuculanuuz bımJan t.oplayaralı: bir araya ~kler ve reı1-

min aslını ~kil edeceklerdir. Buna. mavaffak olan okııY'J<'U-
lanmız Noı.-r huzurunda tı>sl>it edllooek ve keodlleım.. Jliıı f't
nıiş olduğumu:ı kıymetli ıniikH.f&Uar 'IWilecııldir. -·- --

Verilacek mükafatlar arasında 3 
sandık Şeker, 2 teneke zeytinyaaı, 
her nevi yağlar, hububat, Konser
veler, Kaşar peynirleri gibi har eve 

lüzumlu maddeler mevcuttur. 

Eski Dahiliye 

Reşit eyin 
İstlpdat, 111eşnıdyet ve mü

tareke devirlerinde çok mü
him mevkiler ~al etmiş olan 
Eski Dahiliye Nazırı B. Reşit 
Reyin fevkalade mühim hatı
rıalarmda cwüınle şu hadise·le
rin iç yözleriai ~si
niz: 

Abdülhaınidin hakiki ~ .. 
yeü, JWkan Harbine t.eJuuJ
diim eden de~irlerde ve Bal-
kıla Ilarbi ı;ıra;ımd:ı. ooroyan 
edon, ~imdi~" kıul.v giJ-Ji knl- • 
mı., ıııülıim lıiUfü.,ı.+ır, ~ulh mü 
:rakere1ii, Kamil l'aşa kahine
sinin ha.kiki vaziyeti, Bt-ı;inci 
Sult.ııı l\Iehnıet, bir idam hiik
munun mahiyeti, Umumi 

Nazırı 

' 

Harptl'ıı b<lnra Pılrisfu ilk Baki Da1•İli.l/e Nazırt l?Qit R ı; 

sulh teı;ebhüsü, Altıncı SultanHlllınıet ve Dauuıt FE>rit Pa, 
~a k:ıhinf'-4, Parist,. teklif oluna.n sulh l:iJiha.~111;1 <><'\'ap, 
Loııdrada miiznken'Y" dav<'t, :liııtiJdılJ Harbi. ._;ııı ile Birle<ıik Amerikayı ler i~indc- buııl:ılmı•t.ır. Asma- yapılan tefsırler &,13.niğin sivil ahalisinin tabii- malini ctahi kabule hazırım. 

etmenin irnk!l.nı yoktur. rada, tayyare meydanının bina yesiııe başlanmış veya böyle bir Kamın projesi Ameriks,ya BU ESE~E Y.A( INO ~ BAŞl. \ ~l!Z 
""-ada reaınen muharı'p 0 , ba.f)g ve hangarlara bombalar Sofya, 20 (a.a.) - Gecikmiş- ld • "Totalitl'r dünua inkılabmdan., 1. ~~~~~~~~~~~~~~~~~::'.'.===~~~~ <>...- ·~ lıw tı C h' Af ·k h · emrin verilmış o uı;u suretin- , 1q atı • r. enu ı rı a ava tir,, : kurtulmak için güzel bir fırsat 

1. ;1ığı lı&lde Birleşik Ameri- kuvvetlerine m,onsııb tayyareler Bütiin Bulgar gazeteleri Türk 1 de Roma radyosunun vermiş verecektir. 
~da bahsetıneğe mecburuz. (Sonu sa~fa 5 ı.ü. 6 da.) Bulgar beyannamesini ve Tür-, olduğu haber, tamamiyle asıl- Ayan meclisinin müzakereyi 
~~ii Birie§ik Amerikayı 1n-~ ~ kiye Hariciye Vekili Şükrü Sa- sızdır. Geçen bombardımanlar - açan demokrat azalarından B. 

~"'ler.,ye, icabında harbi giiııoe M'ıll"ı P'ıya ngo rncoğlu ile Bulgar Hariciye Na- (Son:ı .'Kl'IJ/a 5 sil. 3 te) Connalv milıver devletleri Av-
zırı Popof'un bu mevzua dair rupacla

0 

o-alip geldikleri takdirde 

SABAHTAN SAB H 

Et aleyhtarlarına fırsat ıı.._ · k derecede, esaslı bir Y&l'- bü. yük >- nı. k1a " 1 
"'il beyanatlarını u_.. r H A R p şimal1 ve cenubi Amerikayı is-~ Yapııııığa ııevkeden ııey or- altında ncşretrnekte ve iki dev- __ .., tila etmeğe teşebbüs edccekle-
~ ki davada her iki mill<.'tin M111iye Vekilinin piyan- Jet reisinin fotoğraflannı bas- I ~ rini söy!t:n1iştir. K ı d. t b l AIA e· k 
~tlıiJ.ıennden aynlamı:ııa<:ak gonun temin ettlOi men- maktadırlar. VAZ"YETI Dün geç vakit hükılmel parti- asap ar a e u unaııyor. a .•• ır ço 
ı ~ede fikir ve menfa.at ba- faaller hakkındaki Gazeteler, b.ı.~nıak•Jelcrinde, 1 · · ı ar· · c komisyonu ta • l hh · b da • 'f d .ı k 
"'- a.nln omadan nıirtevellit samimi sı ayan 1 ı~ıy •· d, - ' ınsan arın Si ati un O JSti a e f:<;ıPCe tir r:'"ndan müttehit ohnalandır. ..,, rafından proJede yapılan ,,a ı-1 -
"llu . . 1ngilt j beyaratı memnuniveuerini izha.r ed~=k Keren civarında ıat hakkında. ayan meclisinueu ı-, n ıçin, muhanp ere bun Tü. k Bul ·· bb.. • 
"il- A Ankara, 20 (a..a.) - Maliye un r · gar mıına~- bir karar nlınağa teşe us et • ı ' _. 
iri. SUUı yaparkeıı. l:ıelıemeh&l • Vekili Fuat &oralı Milli Piyan- betleriylc Baikanla~ 8Ulhü içini kat'j muharebeler mi>Jse de muvaffak olamamııı- 1 6":"1kan efkiı.n ll1Iluıniyeainin ""' haiz olduı';u ehemmiyeti tebanl7. tır. I 
;;""iP ve i3tiraJc edeceği bir go idarecinin faaliyet; etr'tfın- ettinnckt~dirler. başlıyor Ayandan Jonnson, Wheeler 
• % •artlan aramak mecburi- da bize aşağıdaki beyanatta bu- Zora gazetesi bilbruısa şunla- • ve diger bazıları, ayanın pro -

1. r. "Avrupanın cenubu ~nrklsin· / G (So11u -'ıa.yfa 5 ll'iitun :t de) 
·~tinuedi Iwınıuııtur: n yazına.ktadır: "j YAZAN: 
~<llgiltere ve Amerika, yahut - MHll Pıyango idareııi, 194-0 deki gerginlik göz önilnde tutu- Em•k i •n•r•l 
~ kabir tabir ile, b ü y t1 k de- (Soau eayfa 5 sii 6 da) (Sonu ..,.:vfa 5 sü .ı u) 

1 
____ K_. _M_. ____ ,. 

~!'asiler milletlerarıuıı mü- ------------------------
~ betler aahasmda kııvvei.üı 
~i.ın olma.sına razı alınıyorlar, 
~ llıilJet için hayat hakkı ta- Et 

ltta1t 1Azmı. geleceğini mildafaa 
'QjYorıar. lıfihver Devi.etleri ise •• •• 

~ (Soa.u ııayf& 5 illi 1 de) Y UZ 
uhranını iç 

ne imiş? 
'f /:;::::;::; M uf avassıf f üccarlar daha 
~ bUyOk kahramarılık 

•t•nanın 4 Uncu ya
~1'•ı\I 4 Uncu •ablfe· 

/azla kar etmek istemişler 
dün alil!nırlrırlaria temas1a.r yap 
mıştır. 

Dün, büyilk canlı hayvan tile 
cari.arı vilayete davet olunarak 

Anıa.vutlukta: 

Bu cephenin muhtelif mın
takalarında mevzii kanlı çar
pışmalar devam ediyor. Yu
nanlılar, büyük kahramanlık
lar gösternıckle beraber, he
nüz mühim terakkiler kayde
dememişlerdir. İtalyanlar, a
raziyi elden çıkarmamak için 
ta.aruzlar, mukabil hücumlar 
yaparak, kuvetli ihtiyatlariyle 
de müdahale ederek diren
mektedir. 

Muharebe gruplarmın, ara
zi vaziyetine göre, şöyle teşek
Jdil ettiği anlaşılmaktadır: 

(Soıuı ııa.yfa 5 tıii 7 de) ~~z:de bulacak•ınız 
LL~ 

Vali ve Belediye Reisi Dok·J 
ter Liltfı Kırdar son günlerde 
ihdas olunarak halkın bir çok 
llllntakalarda etsiz kalmasını 
int.:M: edm et buhranı hakkında (8oıtu sayf>o 1! aııtwı ~ d.) ı~---------

Vekiller Heyeti ı 
toplantısı 

Ankara, 20 (a.a.) - İcra Ve
killeri Heyeti bugün saat 16 Ja 
Bru;vekalette, Ba.şvekil Doktor 
Refik Saydamın riyas<'tinde haf
talık toplantısını yapmıştır. 

Bulgaristan bir 
miktar ihtiyatı 

davet etti 
Sofya, 20 (a.a.) - Havas: 
Bulgaristan, son günlerde ge

çen sene silah altına alınmış o
lan efradın yer ini tutmak üzen. 
bir miktar ihtiyatı .ııruı altına 
çağırmıştır. 

1 

- Dokt.oreuğum, sewn bir senedir 
ııözli bizim kasap bir günde dialetti 

- Ne suretle! 
- Et yok, dİyeftk.. 

Et buhranı... Kasaplarda eti 
9ulunmuyor, toptancılar et alıp 
satmak istemiyorlar. Hatta tel-

' graf çekerek İstanbula hayvan 
gönderilmemesini istiyorlar. 

(BoDu sayfa f 8li f te) 



. . \.. ~ " . . . . . ' 

HABERLER 
Prtf. Sil im 

Et buhraninın iç K_ira b~d~ue: Keşifler~ihı . . ? rınde ıht'ika yüzü ne ımış 

almaktadırlar. Mut.avasaıt tilc
caria.r aon &inlerde aldıklan 
kir nisbetini arttırmıelardır. Bu 
itibarla buDlaria it gören pera
keadeeiler banla.rdaa eti aldlk
l&rı takdirde bwıu daha fazla 
fiyatla utmak v~ ta bjç 
et almamak mecburiyetinde 
kalmaktadırlar. 

ffte baza mmtakalarda mev
d et buhranını doiunn :reıa
ne imli budur. 

TebariU eden bu ftSlyet be
rine vali ft Be1edlye Reisi dok
tor L6tft Kırdar bir kere de 
mutava.-t ttlccarlarta temas • 
derek ftSiJ'Jti oD1ann dilinden 
dinlemek meebıırl,.,ıtade kal
IDllJbr, Bu. mut.avumtıar bugün 
yapılacak bir toplantı,. da wwt 
ohmmoalanhr. 

Kendilerinden eski kir hadle
rinde aatae ya.pm••ın hıteae
aıktir. 

Diğer taraftan dün mezhlha
ck aonna1 tfekilde her .. laay
van kealmi yapıtmı..,. 

Ba itibari& et btıhnJmun ta
IDMletı an olmul lkım 1eı -
ıiaektedir. 

Allkedarler vazl,etl 
tetklkela .... dl 

Son günlerde İstanbul diye. 
tine ve dijer alikadar malrazn. 
l&ra ayfi,e yerlerinde evl8rl 
nıvn•a ki•eahrin kim iknt
lerini geçen aeneye nazaran bir 
IDi8li aıttriJJdan tanmda bir 
p ~ yaplmütadır. 
Viliyet ve alikadar mabmJar, 
milli tonmma kanummun htl
kümlerine taınamm mtman O! 
lan bu vaziyeti eeulı !ll8ldlde 
tetkik etmek here harekete 
geçmiftir. 

Kanunt hilkOmlere 
ev, dilkkiıı vesaire Y• kirala~ 
nDl'IU,l aeıaeleria ayni olnt•• Jl.. 
zan gelnvıtiedir. Bmıuıı ~ 
fJD& hareket ederek kir& hedaJ
leıiai arttırmak MUb. llir c&
rilnı tatldI etmektedir. 

Ba. itibarla limdlye __.,.. 
palan ihbarlar lzerine w 
harekete pçümiftir. Kira ı.. 
clellerini arttırma teıeMıed w 
kartı yapalacü: lrmtrol \le W· 
tiıtlet' cliğa- ..ae1erde yaplaa 
:remıl lamWratlmn iwtfnat ede
cektir. 

Emllk aaJafbi, emJAkf bu kun
turatlarda yazalı miktar thlerln
den kin,ya vennele mecburdur. 

' 
encered~n bağırıp çağır 

mış, bekçiyi dövmüş. Faka 
bereket versin ••• 
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TERCEME EDEN: 1 

n Hüseyin Cahid YALÇIN I 
\-~~~~~~~~~~ 

YAZAN : 

Bernard Newman 

Kraldan ziyade 
krallık taraftarlığı y ahya Kemal T ezverendede ha~ise 

Dün idareıniu Adamada :Ma
moküllü köyü çınç;ı.;ncıen iki· 
sinin imzıısını taşıyma bir mek-

III Burada Hitledn elinde bir tup geldi. Mektupta miirur za-
r Alınanlar ecnebilerin psiko - çok kozlaı· v• "dı. Her lıal- -

Üstat 
bir 

Yahya kemalin yeni yazmış olduğu 
lfittden çıkarılıin bir 
g•rdiyan bir doktora 
bıçakla hUcum aiti 
Evvelki akşam Bakırköy Akıl 

hastahanesinde bir vak'a olmllfı, 
, mana ııgrayan bİDA ftf'gilerL\ıı loji!eri hakkında. ekııkeriya. yan de hiç değilse lafla., komi - karşısında bazı mülahazalar • • 

şzır 1ıtı hükümler verdikleri için, tren aleyhtarı misakın lideri kanun hilafına. oiarll: haciz 
Naziler, bir Kanada gazetesin- bulunuyordu. Stalin ile bol~evik yoliyle köylülerd~ bhsil ooil
de hi.kiın olmak teşebbüsü leri tasvir ıçin kafi derecede ~c- diğinden ~ikayet ediliyor ve bu 
isti&na edilirse, Avwıtralyada, dıd ve tezyifkar bir elimle bula- husu~ta Maliye Vekiletiııe ve
Kanadada, Yeni Zeliindada ef • mıyordu. Japonyl< i<:in Rrn;yo rilmi~ olan istidama bir sureti 
kil.n umumiye merinde tesir eski ve hakiki bir J.üşmaııuı. 

Bir genç elime bir Riir tutuş
durdu .. Hcıngi dilden söylendi · 
ğini ve şıı;rin neler demek iste
diğini "Ordu.. Şiir şu: 

Yazan: 

Prof. Halil 
Gaiilclerin, Einsteinlerin kAi • 
ııatını düşünüyor. 

Hel<) bu türlü "saçma dlişlin-
ee·• !eri, "boş hülyalar" ı bir ç&
ş.id "ruhani" örtüye bürüyerek 
"Hayvani meyiller,, i "insant,, 
olarak göstermek, "günah" ı 
"sevap" şeklinde yııUıırmalc is
teyen "o göz boyama" !ara ka
nacak bön kafalar lll'tlk Türk 
yurdunda ka!mamıııtrr. 

vaktiyle hastahanede çalışDlUJ. 

ve bilahare bir suçundan dolayr 
kovulmuş olan Muhsin adında 

birisi, kendisini işinden çıkardı
b'lllB. kızdığı Hafil Neşeti öldilr· 
mek kastiyle hastahaneye git
miştir. 

yapmak için harekete geçmek Bundan dolayı Hitler Jıakiki 1 de ınektui>'.ı leffedibn;ş bulunıı-
cesaretini göeteremedilet•. kıymetinden çok daha üstün ola yor. 

İS.MAİ(, DEDE. 'İN KAİNATI 
Nimetullah Öztürk 

Maamafih Neufoun Dol:uıd rak talunin ediliyordu. Çindc .T;ı. Çift<:i valandaıılann, ~kale-
baz.ı imk&nlar. :ı.rzeder gibiydi. pon istilası de\•am etmekle ol- te verıni.ı oliluldıın dile!ı:çeniıı 
lngilteret\İn bil en eski müsteın- duğu için İngilizlerin fikir \'C nuaı i dil;,kı.te absaıc:a.ğında 

ka~ ôyiz 
111 ~l"M~k lıf'ınn esi Haz - &amıyor <ıı>ınek .. 'Şiirin lô.fzl ma 

lekesine bir çok tahsisat ile iki mütalealartndaki hürriyet ;;:!
ajan gönderildi. O tarihte bu ponların sinirine dokunuyodıı . ~üphe yoktur ve -~~!arın 
müstemleke iktısadi me.ıcleler Bizim Japon noktai nazarını ileriye sürdilkleri wıkbti n~~ar· · 

nti IP\'lina~ tt na.sı!\dan, manası lifzmdan o 

Siııc sü.raalı-be-sür.&11 1<a -
nar vecdinden 

kadar eski, o kadar günü geç· 
m '.0 ııeyleı:.. Eski erenin artık 
çoktan ölıııüş, \ıayattan atıl -
mış bir takırı:ı "priınitif dü,~ün· 

Bundan sonra doğruca dolı'· 

torun odasına koşan sabık ha· 
deme, bıçağını çekerek üzerine 
hücum etmiş, ancak saplamağa 
fırsat bulamadan yetişenl<0r ta.
rafından ya.ka.l&llDlll!tır. 

içinde çırpınıp duruyordu. takdirden aciz kalmamız müte- da hakları tczah\ir edin<:e yan-
Bu teşebbüs tam bir fiyasko kabil 9ikayetlere meydan ve • Jışlığın <lüzeltileceğiı>e d,• inanı

teşkil etti. Neufoudland balık • rirdi. Japonyadaki faal Alman yoruz. Ancak bunıdt bahis mev

Hem kendi zamanlanna uy • 
gun olarak diWilmüş oınn bu 
çeşid şiirlerin yaşadığı edebi 
devirler ne kadar ne kadar ar
kada kalmıştır. N>1mık Kema -
lin daha bundan yarım asır ön
ce "Yüzümüz k1Y.armadan oku-

2't!Şlle-i ""'' k-i e:zel leb
be-leb-i salıbil.viz çılan pek fakrüzaruret içinde ajanlnrı bunu kendi leh · ı 

bulunmakla beraber Britanya !erine çevirmek hust•"uııda ge<: zuu edeceğimiz meaelı! kanunun 
kralının sadık tebaası idilt.>r. 1 kalmadılar. Nufusu hududta,ra 1 sarahati kaı111sınıh bile "nef'i 

Almanya en büyük gayı·eti 1 sığmıyan bir şark nwmlcketuı- hazine., d~ünoesipe mükel!ef
Filistiııe tevcih etti. Buraıırnııı de, İngiliz sefareti ününde nii · 1 ten fazla vergi kopemak yo
müdahale için ideal bir s•ha mayiş yapacak bir kalabalığı lunuaki sakat ve yan1q düşün

ce" leı~. "mistik duygular" ı ... 

• O de\·irde ortalıfa miskinlik 
,,' ıb-i libütı.Lı -• ma'..12'unıe·'. ı havası çöttüroo tekye edebiya-

oora.nı glbr tının insanları dünvadan soğu
l.&f&.t bi:1"ev'le ~~ ?e~ tan, gözleri ihirete Çeviren "boş 

tleb&-ı m aı.,.yız hl.'.yalar" ını haykıran bir maııl 
1 

Cürmümeşhut kanununa göre 
dün müddeiumumiliğe teslim o
lunan Muhsin, ikinci ağır ceza 
mahkemesine verilmiş, ancak 
vakit geçtiğinden muhakemesi 
bugüne kalmıştır. teşkil ettiği söyleniyordu. A- harekete getirebilmek zor bir iş 

rablarm haklı veya hak~ız olma değildir. lcap eden parolalarla cenin bazı ım.liye 11:Pmurları
lanna Nazilerin zer,,,. kadaı· e- güzel~.> tertip edilmiş yarım mııca hala hoş ~bilmesi M~y'i peymeoe-lıepeynı:a -

ne döken sakide"j 
l'bıe peyınil.ne •liler neşw•-i 

sertapayi 

zume .. 

Fak,ıt bugün böyle bir man
zume bugirnün Tlirk dünyasın
da, bugünün Türklerine, bugil -
nün gençlerine sunulur mu? ... I 
Bugün gözleri kamaştıran bir di- 1 

rlıme .ie eakiyi yıkmuı, yepyeni 
1 

bır varlık olarak dünyaya ün 

salınış, medmiyet yolunda yü .1 
rilmcye lıa.,Thınıış ol<m bugünkii 
Türklük bu çeşid bayat, ,...o.ki -ı 
mJş te.<erlemelerden bir şey an-

yıı.mıyacağınuz" dediği divan 
edebiyatının bu gibi ahlak düş
kilııü parçaları bugün bir "e
debi marifet" olarak art.aya ko 

HALKEVLERI hemıniyet verdikleri y<ıktu. Fa- düzünı• Japon kısa bit müddet dir. 
kat Araplara yardım etr.1ekle te büyük bir hırs ve galeyan Ortada bir ka.DIHl Yardır ki 
nefret ettikleri yahudilere b:r tahrik edebilir. vergiyi affelmistiır. Lilı:in. yan· 11 

nur mu? .. Tekamül eden ede - Halkevlerinin YıldönUmU 
7.arar verebileceklerdi ve İngıl - 1938 · 1939 seçelPrinde Pr. ll lış dltşünen bir _. mutlaka. 
terenin göderiııi orta Avrupa Mail kulüplerinde bir'akım SİYri 1 
dan başka tarafa ç-evirebileceı<-1 akıll.ıl~ı:. hükiunctiııiıı kabili· ! o vergi} i tahsil scvdaıımdadır • 
!erdi. Maateessüf. AJmanyaıım- yetsi.zligıne abp t~t~ular: _J~- Çtinkü onun kanatmıı-.- o para 
vesair alakadar ecnebi devlet ponyaya; lııgıltereyı .ahk•rırcın tahsil edilirse hazilıe i,;tifade 

Ş..,ıı.s-; T"briz Tıevi.si;tlı> S&-! 
wa.' İİZN'e Kanii 

Dalııt-t tHire-i balüııcr-i 

JUonla)iz. I 

biyatımıY. aijtığı eJ.ebi devirlerle 
bu tiirlü "çirkinlik" !erden ta
ma.mile kurtulmuş, sıyrılmı.ş 

d"ğil mi? ... Mesela Fit rette bir 
"Saki" ye tesadüf edilir mi ? 

Be.şiktaş Halkeuiııdcn: 
Halkevlerinin yıl dönünulne 

tesadüf eden 23 Şubat J 941 pa· 
zar günü Evimizde Koııservetu
var Şehir Bandosu sefi Bay C&
milin idaresinde seçkin bir pro
gramla zengin bir kvııser \'erile
cektir. 

)erin gayretleri 0 kadil tcı.ir - müsaade ıc<liliyor ve kalıyen edecektir. 
siz idi ki galebe çalınmay,vak bir muk.:ı.belede bulunulınuy_or t Sosyal hayatta herkesi bir -

birinden ayırıcı, birbirine yan 
b.ıklırıcı , birbirine düşürücü, 

türlü "tarikat" ideolojileri ar • 

mahivet arzetmiyorlardı. lngi . • dıyorla..Uı. llfr. Çemb<!rlayn •iP. Burada şurasw tebarü• e ·• 
lli! entilicens servisi Almanların elli seı:e evvelki sert ba.0ve.kil a- tirmek isteri.ı ki biç §{iphesiz 
ki kadar geniş d~ldi, fak:ıt rasınua mı:kaycseler yapılıyor- o menıur bu ga.yetkeşliii sırf 
son derecede ?.ekidir. 1 du. H•lbukı Mr. Çcm~·'ı:l.1yn Ja ha>Jnenin nef'i, yani ;rıırılun ia-

Yalıya Henıal 
DOnkO ihracat 

Filistindo iki metod kabul o-' ponya ile bır h~bc sliru~lene • tifodesi namına yıqıaaktadır. 
lunmuı;tu. Hiııdistanda yapı\J.ı- cek olsayd•, dogıu~an ?ognıya Bu itibarla malısaib belki mem· 
tı gibi, münasib genç Arapl:ı.r1 Hıtlerı!ı tuz.:ı.ğıııa du,,mil!; _olur -

lık b<ıkışta bundan ancak bir 
asır önrelerde yazılmış bir man 
zume sandım .. Altında şiir sa· 1 

hlbirun. bugün hayatta olduğu - ' 
nu görünce gözlerime inanamı-1 
ye.cağım geltli. Gerçek şiirin sa· j 
bibi bugiln hayatta .. Bugün ya-

1 !JIYOl\l•ı. Fakat "bugün" ü ya-/ 

!ar roı ve :ınlasın mı?.. tık eski devrin kendisi gibi Dünkü ihracatın yekıJnu 150 
B .. Ti. k" k f •t·f bin liradır. Bu arada Almıı.nya.-ugun ır un a ası pozı ı Türkün kafasından yıkılıp gı"t-

ya 66 bin liralı.le tiltün. Yuna • 
ilmin uııkltırı ile aydınlaıruş o- rniştir... nistana 18 bin liralık ta.?,e ba-

Almanyada bedava tahsil im • ~": Brıtanva pek zıyadc l,u\'vet lekel hayrına c;alışmaktır. Fa.
kanlan verildi. Btındaıı bn.'jka 1 li~~r" Ji'akat ~y_ııı wm:ınd:ı ıkı j' kal bunu yıı.parkea dilşiinmiyor 
Arap şefleri Nurenbergt;-ki muhıın h:.rbı ıd~~e- _edecek !:a· 

1 
ki o ı·ergiyi affeden bnun da 

Nazi kone-re,,;incresınen davet dar kuvvetlı degı.dıı .. tfelc >Jaık , Büyük Millet Mediıımd<'n geç
edildifor ve şeref mevkilerinde ta çok mahzurlu_ hı_r surct le mek suretiyle mer'i)l:t mevküııe 
oturtuldular. Arap .,..Oeri ora- harp. edecekti. Çunku Jepon~a. 

larak diiny:ı.yı, hayatı ilim gözü Bugün milli varlığını edinmiş !ık satmıştır. 
ile göıiiy.or. Artık ne yıkılı'n 1 olan Türkün ideolojisi "tek va- ______ ""'" _____ _ 

".Medrese'' nin iskolflstik zihni- tan", "t\.k millet", "tek iman", ni de kenri rüyet "zaviye" sinden 
yeti, ne çoken ';Tekke" nin mis- ve bundan doğan "milli birlik".. seyrederek pek de seçemooiğin 
tik ruhu! ... Bugünkü Türklük Bugünkü ulusal realiteyi yaşı- den, bugünkü hayatın gilzellilı: 
"realite" yi yaşamak, "ha.ki - yan Türklük artık yalancı şair Jeriud~n biri olan, ve herkese 
kat" ı dtl.;ünrnekle kendi sahi- değil, sahici şair istiyor, ''Tekke kendi milli varlığını tatdıran 
ci varlığını dinmiştir... znkiri" değil, "milli şair" bek- bir soyadı da henliz alamamış.. 

da Samilik aleyhtarı şiddetli nu kendı topr>.klarınd_a durac.14? girmiHtir. eller E:n ince noktayı nazarı dik-
tuklan dinlemek zevkini tatlı - halde İngiltere dıU'Y:-1 11111 obul' Bu va~iyet karııı-da o gay- kat>..e bulunduruyorlar. 
!ar. Bu nutukları Arapların da ucu~dan nrnharebeyı ıdart> ~e-1 retkeş memurun memlekete Her l<anun derin tetkiklerin.! 
Sami bir kavim olduğunu bilrn cektı. Bundan başk~ arada bu • lı.izınet ediyorum di~ yersiz ve yıpratıcı mesıtlnin mahsulüdür. ! 
veya bilmiyen BZl(ln bir batfö yük fikir farkları oımakla lıera- 1 
irad .-diyordu Onlara telkin • ber İngiltere ıle Japoııyaınn haksl7 bir sureti:& bir Y3!.andaş- Bu vaziyet kar~ısında fazla ı 
edikr bu lri;ıe radyo tel ·ı harp etmel,.ıi için !'_iç _bir eeash tı111 vergi :ı.Jmv ı manası gayretkeşlik ancak kraldan zi· 1 

kinleri de ilave olunuyordu. sebep mev~ı:d . degılılı. .. 1fr:· ıkı kalır mı? yade krallık taraftarı görün- 1 

Bugün Türkün kafasında liyor. Şaire yaAAdığı mistik alemin 
'"Tekk~" y~k, _ "V~taıı" .. var.

1

-. Bununla beraber bugün d~ . büyü~lcrinde~."G~~s~lv~sılin,, o 
"Şeyh' yok. ' Mıllet var, der- mokrMi hayatı yaşıyoruz .. De- lan bır '·kutbülanfın ın adını 
viş" yok, '\·ataııdaş" \'ar. Bu- ı mokrasicie fikir halinde kaldık- soyadı olarak armağan edelim 
giin pozitif ilmin _~ıl;ında .~e- ça. her dü~ü.'.ıceye saygı ıı;öste - de, bundan b?,yle bu ad ile arul
dt>niy t yolunda yurüyen Tuı·k- 1 ı1lır.. Bır turlu "DergAh ' dan mı", ~onunda ebtcr,, kalmamış 

Bundan elde edilen netice peK 1 taraftan ~oı;terılecek lı u.ımu ııı- Bu zihru~·et maattMeaüf. na· mek gibi fuzuli bir ukalnlıktan 
h · ts"zdir Çünkü Fili. . yetle ve BırlP1ık A. nwnk" dev • 1 e emınıye 1 

• ~ ı 1 ile · · lb' 1i -- 1 yen' b'r dir de olı;a ara<ura-ıiye ıube- baııka bır surette lefsir edile-, 
yısı bol değildir. Almanların şark ruzamı şsrkı A'yada l~o. · !erinde kendini göııl.eriJ'lr. ınıız. 
tinde radyo makincleriııin sa · ı e rın.ın (; 11 &_ıy e . 1 ' 

~:endileri de bmıu takdir wiyor- !ayca temın_ oluı:'.lbılır. ~.'Hbın Bilolim ki yıınlu idare eden A. C. SARAÇOÔLU 
li.ik artık :ıeyhlerin, dedelerin j dı~arıya çıkamıyan "Piriınug:ın,. olsun: 
kain:ıtı d·~ğ1!. Coperniclerin, bugünkü Tii!'klük realite alemi- Yahya K~mal Tezveren Dede. 

•.ar. 'oksanı tel:lf i için son d~re bunu geciktirecegı m uha.Kı«ık -
1 
! : =----_:~ _____ _: __ _:.~~:...:::::_:~-::.:~-:-~-=-=:-:=-:-::::-:::--::::-:=:-::::-::::-:;::--;:::;:-:::::-:;;;:::;;;:-::;:::;;::;~:;;;:::;;;;:-::;;:::;;;:-::;:::;;;:::;;:::;;;::~;:::;;;;:::;;;:::;;;::;;;:;iiji 

ee ucw. fiyat ile radyo makı~- tır. . . .. .. ...,_.......... { .~. '~·---· • • • • • ' • ~ • ,. • ... ..; < ........ . •• • 

leri satıyorlar. ı Nilla;yet Hitle~. bu tun gayret 
1 Maamafih Filistinde ~ok fa. lerıni bır sa.at ıçınde berbad el

a! bir müdahale vapılması ta • ti. Alman • Rus mi~akı Jaıx:r.-j 
sa""1r olunmaktadır. Tü,:car yada umumi ve reilllll efkarı 
seyyahlan kıyafetinde yalıııu korkuttu: Çüııkil oruda Ru; a
sair zararsı" meslekler erbabı leyhtarlıgı hissayatı pek esa~lı 
kıyafetinde bir takım Alınan a- idi. 
janlan memleketi mütemadi su- Japvnlaı kendi hislerini lalı - 1, 

rette ziyaret ettiler. Buı:ılarm, Jile meyyal çalı.~kan bıı· kaYim
faaliyetlerine alt tafsilat Jn. dir. Hitleriıı bolşevikl~r aley -
giliz entelicens servisi ta· hindeki şidsetli o tıp tutmalarııı- · 
rafından tamamile mahlmdu. dan bir kere hayal sukutuna uğ-ı 
Fakat şimdiye kaJ.ar resmen ıf radıkt.aıı sonra ko!ninterin a
ııa edilmemiştir. Maamafih A- leyhtan m;sakın inızasınrlaıı ev 
rap asilerinden alınmış si18.hl.a - ve! ve soma vııkua gelmi.~ olan 
nn çoğunun -ve bilhassa maki_· ahvalin hepsini gözd»n geı irJ.i_ı 
neli tüfeklerin- Alman mamula- hır. Şimdi hakikat artık ar.la~ıl
tmda.n olması pek manalıdır. dığı için Japo,,yadakı Alnıaıı fa 

F;listindeki Alınan gayretle • aliyeli t:unaıuen yeni bir 1.avi-/ 
tinde bir kurnazlık esf'ri göze ı yeden tetkik olunuyor. Bunun 
tıırpar. Vekayi çok kere o tarz· hayali ehemmiyeti haiz nelicı,_ 
da cereyan etmiştir ki, Arap a- !er verebilmesi muhtemeldir. 1 
silerinin m':'htaç oldukları mal- y . 1 

zemeyı Surıyeden aldıkları mıh İrlanda ile Almımyanın ah· 
şılıyordu. Bu1;1dan , maksat kası pek tabiidir. Burası 1D11 1 

bittabi, Fransa ile İngılterenın de olduğu gibi. İngiltere için en 
arasını bozmaktır. . .. . büyük zorluk kaynagmı te~kil 

Burada Alman ıı::ıkolOJısı ta- ediyordu. Her h&lde Almanlar 
mamcn yanlış oldııg:un.u bır ke- böyle düşünüyorlardı. Irlanıla • 
re daha ispat etmıştir. Harp lılar kendi kendilerini idara hak 
patlak vereliberi, Filistin ılık_ - kını e!de etmi:; olmakla bera -
kate şayan bir surette sakın ber, bazıları hala gayri mcm -
kalmıştır. Araplar Yahudıler nun idiler. Irlandanın taJcsimin· 
hakında pek fena fikirler bes • deki hak31zJık istismar edildı. 
liycbilirl.~r., Fa~-a~ ~gili.z ~·ah ut Halbuki Uisterin arzn•ıı hila -

1
1 

Alman ııstünlugunun nısbı me- fına olarak cenubi ı rlandanııı , 
ziyetleri hakında hiç bir_ zaman hiıkimiyeti altıaa lwıınıası 1 r - ! 
tereddüde dÜ<jmemi~lerdır. Şu.- ıaudalılann uğrunda müeaclele 1 
r:ıın pek manalıdır: G~:e~ Fı-ı ettikleri prensibin reıl ve inka .1 
!istin Araplaı:ı ~erek ~ılıs~ın ya rı demek o~uyordu. j 
hudilerı İngilız ıdaresı 11.hmda Buna ra,,"'lllen, mesul Irlanda 
askerlik etmek için hi:r bır .ıı-ı liderler; vaziyeti gayet nPık 
rette müracaatta blliunnıuş1ar- bir •urette gi'.stcrJUcr. B'rl 'Sik 
dır. Bir Arap - Yahudi taouru Jrlanda onlar i ın h'r ' 'l\ e ii. I 
Bitlerin .?rdusuna l:arı;ı h~rcke ~'akat İngiı.cre il~ dostane mü
te ge~tigı zaman, bu şarkı Ak· u:ıscbctler, refah ıcınd" ve ıne · 
denizdeki Alman ümitlerine :ıi - snd bir İrland~ için e<::aslı tir 1 
hal bir darbe teşkıl edecektır. ~artı. tık miltereddidaııe A'nıan 

lV / teklifi derhal geri alındı. Çlinkii 
Zorluk Glkarmak politik~s' • bunun zerre kadar Lir ınuvaffa 

nın en büyük iı;ıkfınla': Brıtan- 1 kıyet timidi arz.,tme.Jiği aşikar 
ya imparatorlub;ı dahıhnde de - idi. 

Ağu•I r.;;un ilt bftadı eonuııda •• • bildiriyor. Bunun ~ıe lx>ıı 
soldaki l<'ransız ıın!ıJsu kuman- 1 de Valeııcienncı; - ı...-.ngu••vill<' 
ııı geıı·?ral Lanrezaı;. kendisin& ve Maubeuge hatuna riı:at emı i 
vcrilt-n uzifeyi. )'ani şimali verdim. Bu ricat ~u sır:ula t<ıt-
garbi iRlikHıelimle taarruz bikedilmek üz.oı-eılir. Eğer dü~· 
ifa etnı<"k halinde B-na bir mev- man teması muhafaza ederse 
kie di1~eceğini blldirdi. lkiru:i ------------------·---·----------------- , bu harekat çok glir, olacaktır. 
h ft d •'----( - ,. B Ü y O K ' ~ · K A S 1 ı İcap ettib5i ııaman d~at usul-a a sonun a. ... ........, arın saı:- ( y E N ·ı S A B A H ) l"I S 1 y A S 1 T E F R 1 

- ' len· \'h ı'stikamctleri lı:ıkkmda ce.nalıma karşı toplanan kuv- • 
vetlerin vaziyeti fenala,,ıuuıtı. •---------------·-----------------------• verdiğiniz kat'i talimatı hatır-
Bumınla beraber, Alz3sta sü- ğunu, cephed, ki vaziyeti lazım y şiinccler i~inde pürheyecan ve lıyorurn. . 

\'arinin de yarotıı:ıik Fransızla- geidıği gibi öğrendiğini zan . ( azan : --ı pürlimit idik. "Fikrimce Havr;, Jıı:nanını!l 
ı ın sağ cenahı w onlu ha ün- netmiyorum. 

1 

F h b müdafaa.sına acele bır vakıt 
.........., ı k Ç •• • ı ena a er lınsrcunek lfızın:ıdır." de tıt rnıza ~ • er -- Lord Kiçnerin bizim ordu • Va of Ç 1 

deki kıtalar bir blç glin son • muzla bıı ordunun yanıbasuı • Ertesi sabah, saat yedide. Namuruıı sukutunu öğrenin-
ra bu h~rekata iftİl"&k edecek- d:ıki harekat hakkında dnima I I amirallikteki yatağımda oturu- reye kadar fazla bir heyecan ve 
lcrdi. • • malümat elde etmiş olduğuna ·---- 33 ---- yordum ve gelen t<"lgraflara güz telaş du)rın:unıştım. Nıı.mur atlş 

20 agus
1

, tosta Fr~nsız ~ ise şup" he yoktur. gezdiriyordum ki kapı açıldı \'e müş ha! ... 
1 ı dd tl b ıu;ker!<-ıimizin i&tirak elt•gini d ccna u ,,.,maıı us '1 e ! ır Cephede bir par~alannrnnın Lord Kiı;ner görün ü. Almanlar bir kıakaç gibi., 

müdafaasına ÇUJ!tt. 21 agus- yakın olduğunu hissedince, biliyur. fak:ı.t neticeden malu- O gün. henüz üniformasını 
ta merkez Fransııı: kıtaatı yer- Lord Kiçnere her türlü sel:ihi- mat alamıyorduk Lord mr- giymemi~ti. Ba~ında melon 
le;inJ.e tevkif ollımııuslartlı. 23 yeti vermek vazifesi kan;ısın- ner hem çok muzlim, hem ümit bir ~apka olduğunu habrlıyo • 
agusto~·~a da~ sol çena- da bulunduğumuzu anlıı.mı.ıı • var görünü) ordu. ram. Şapkasını bir elile ~ıkar -
hı nı~glup edib:ni,,"1i.. tık. Bunun üzerine Lorda şun· Bir huita getirtti. dı ve bu elinde bir kağıt oldu -

2, • tos .......; Fransız Belcil:n Meuse'ündc Alman ~ agus ,,_ - lan vazdnn: ııu gördilL1. 
!arın bu meşhur {piio ·17) !eri "Aıııirallık memleketi her kıtalarının kesafeti, İngiliz ve Kapının cRiğindc duruyor \'e 
lıer tarafta ~ uğramış- türlii istilaya ve taarru1.a kar;ı Fransız sol cenahının nasıl çev- bir ~ey süylemiyordu. Ağzını 
tı. FranBIZ sııg asıah ordulan muhafazaya muktedir olduğu - ı·itmek iizcre olduf1ıı bu harit- açmamıı;tı. Fakat bu bir şimşek 
J<'ransaya atılnuPır, kendi ken na enıindir. da ,;örülüyordu. Lord Kiçner ~akma~ ı kadar geçen zamao 
dile.-iı_ı.i müdafaa '\'aziyetina Eğer altıncı kolorduyu da bu urun ve çerçevelenmi~ ordu içinde i~leıin fena gittiğini an -
duş;nuı;lcr; mdL!i~!&m ve sol Franaaya derhal göndermek ya kar>;:ı muk<lbil bir Fransız !adım. 
cen. ah or~ulan ~ ve cenup lüzumunu lıissediyorsaruz. bo b taarruzunu muhtemel görü - Hareketi sakindi; fakat yü-
. tik t d -'--"'- b"olamıg b' · :v·or, ancak bu suretle vurula-ıs ame ın e • ......, :...., ., • ri noktai nazardan hiç ır ıti - . zii çok değişikti. 
!ardı. . . . . razunız yoktur. Artık bahriye cak bil' darbe ile 0 ordunun yı- 0Pun fena halde bozulduğu-

1'endısıne faik hvvetlerm de mahalli kıtalar dn. seferber kıl~ağını. hı.; olmaz:.a meflfı~ nu hissettim. Tıpkı bir yumruk 
lıikuımına maı:wı: iı:a.lan ve tec- ve' her Wrlü te;;kilatı tamamlan bir hale getirileceğini ümid P.· yemiş gibi büzülmü~tü. Crtizle
rid. e<lıle,ı İngiliz ıı.:n·?tlcrme mış oldukları iç!n vaziyet mü- diyordu. ri her zamankinden fazla c!ol -
gelıncc bunlar_ m mııU:ış te~ • d:ıfaa komitcsinr\eki müzake - Kiçncr • .\.lnıaııla:· hakkında gı·n, sesi boğ"ıık, manzarası kor 
tikeye. tam~ıle ~ıp e~I • re sırasındaki Yaziyettcn fark· divoruu ki: kunc·tu. 
Dl~J.: tehlıkesme dlişmıışlerdi. lıdır. Hatta ~on kolorduyu ·- Onlar vahim bir tehlike- Ağıe ~r: 

J.şte (plh 171. ]<'razıgaya göndermek isterse • ye atılıyorlıı.r. İyi ve disiplinli _Fena habı>r! dc'<li ve elir.de 
"1ı · bir ordunun 4ktidaı-ı !ıakmda .Alınanlar t fıli!t nU: dahi ben ve blrinci_ ıı ... ;ıyc kiıru,e bir lıtıdlld ci7emez. fa . ki kağıdı yat.ağımın üstilne koy 

lordu kabule ve her türlli me- · 1 du. Tel~.rafı okudum. Fransa -
k:ıt egH F'ransızlı>r 511 ıattı , 

ıruliyeti deruhteye hazınz. !<esecek e>!urla.rsa.. ılaki kumandanımızdan geliyor 
Lord şu ce,·abı verdi: B d . ı ı N "munın du. Sir French bunda diyordu 1 u sıra a ::-ıma <.." ~' 1 Fr:uı.<ıı:lann • planları "Şimdi Man~ı geçmcktf' o an ü,tüuen bir ok gN:ircı-ck de,·am ki: 

hakkındaki sır ~ sıkı askeri kıtanın !:'ambcrde c l"C · eliyor Ju: "Kıtalarım bütün gün Man -
bir surette mıwiimı olun • yan eden mulıaı·;obeye vaktindP b cın garbından g""en bir hat ü -

Fak t -'"~' · · · · k ·· h ı·d· 'l k - Alm:ııılar daha üyük ~ ,, 

karŞJau'lda 

Naoıur bir Fransız kı
tası oraya \'arıncaya ka
dar \'e bir guıı ıçın · 
yeni Yekayi V<' veni kıymeti ·r 
füçüsü kar"ısında idik. Ei(cr bıı 
kadar kuvvetli istihkA.ml:ır böy 
le güneE;in kn.rsıs1ndil ~is gibi 
dağılacak olurı;;ı o -.anıaıı hü
kümlerimi,i, kar.ırlarınuzı güz 
den geçiııneıniz li?.ım ı;t-le<':ek
tir. Müfel<ir~mlzin tl'll'le!leri sar
sılıyordu. 

Gfıya. çc' ııme hareketi yap•ın 
orduyu biz onıl'zların.lan .Yuka· 
lıyacaktık. Fakat o bir kıskaç 
gibi, bizim ctrafı::ııız.Ja l. pruıı -
yordu. 

Bu ordu nerede dur.ıcaktı 1 
Manş limanlarını, Diiııkcrk, Ka 
le ve Bolony nn olacaktı? 

Sir French: "Havrc limanını 
tahkim cdioiz'" '-E;;er clü~ruı 
teması muhafaza edt>c~k olur· 
sa kıtaatımızı geri çekmek m üs
idil olacaktır.'" divonlu. Cun qı
kacak miişalıcdt: ve miıtale,ı 

muslur. a .-ıwı:uerımn yotıŞlllesı ço şnp c ı ır. " u - zerın· de harp ettil~r. Hücum "C· 
· d' b h" ti. • ..,,,_ ı · · ıt k 1 mikvJsta bir Sedan tehlikesi " K' ı d .. mevcu ıyeti ırıevaını a ıs ı.,""' o unca SJıı a ıncı -o or· • ~e olauktan sonrn. da devam et- . ıqne; e ar:ııııız a g~cn soz-

Ne Britanya lıüld!ıııııetı, ~ hı- dunun naklinden lıaherdar ede- karşısındadırlar. . F k t . ilerimizi şiddetle lerın <;Ob'lıı.u unuttum: ~ak&t ": 

idi bunlar. 

oiliz harbiye rıaıareb_ · geçen VU· ~im. ve o z_am. an İngilteredc O bunları ~öylerk<n ben Nıı- ti. 3 a .ne\~ , . ..__ . . nun benım kapımın ı;ıııgındekı 
,.. 1 --L ~ el d b k k 1 __ , d" . .. -- el ,;-0 kat muhafo?.a ettık. Şımdı ucŞıncı Jı 

1 
.... 1.. k 

1 
'--·· kuatı an awaa wwıın a e- iti~ ır as .enmı?. a mamu; o- fN<}"aııu uşunuyor .um. · • - d l!~ · kıtrarga.!ıındaıı bit a ını o wıceye a< ar unu.....,w • 

ğildiler. Lord Kiçaer'ın hangi- lacıılt."_ Fran~ıtlar nimeti b:r Napolyor.a or ~ raıısızl Kıtal yacağlm. IJıtiyıır Conbülü (İn· 
h be 23 agusto" k -~· Lorcl malik mi iJikr? ::;onr:ı. acab<ı emrıycı:mı a aım. arının ·ı· t' ııı•· 1 '"'. nı •.• ·e '"hta· ııokta•·a kadar~ten a r . . ~- .~ ~:u~, kildi"' . N d" gı ız ıms ı "" ı~ tnc ·~ ' Ki ı t o sırn Alınanlar Au.~terlıtz Avustur- geri çe gını, anıurun uş • d ··ı ·· 'bi 1 d dar edildiğini lıP 1Jıotum . Ben çner ı e goru~ ~· • • ı·· ... .. M be e Roc . " sın a go rrur gı o uvor um. 

ğildir. JaP<;>nya. ıle İngıltere ara Fal<at Jrlanıla tedrici terakki 
sında. hakıki bır m_enf3:8t ayı1· neticelerini beklemeğe hazır ol
lığı varJır. Bunun ':'zenı;e kıır- mıynn bır takım gayri memnun 
şılıklı bır anlaşma ile bır kop- !arı her zaman yetiştirebilir 
r\i kurulabilir. Fa~at kafalar. gibi görünüyordu. Bu adamlar 
~acak olurs_ıt_ vazıyet tehl•keli kendi vatanlarının saadetine 
bir rE"nk alabilır. İşte Alman a- karşı sabotaj yapabilirlenli. 
janlnrının işi kafaları kızdır • (Arkn.ııı \'ar) 
11ıa.ıfa gavrPt ~tmek olmıı~tur. 

oının da Franıııı:ıı lıar.ırgıUunın ra ('BS9 mıılıarehenın baRlamıı; yalıhrına ve Jlcshı.rıııa benzi - ugunu, · aıı ug roıy. • 

.~=a~~f~~o~l~dju~~~:~udv~c~l~ı~Mıntr~h-a~r~~~e~3~T-~l~ft-e~k1~fr~m~i~'i-"~B"ili_b.·n~b~u~d·b-·,·!~k~a·d-a~r·b-i·r-hda-t~bAn-·c.a~t-e·t-~~e-r-~.i~-~~~~-~(~A~r~k~M~ı~oo~~~ 
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SABAHA 

... 
1 

Et aleyhtarlarına 
. ı .. 4 f!rsat 

'M llanm babası, ogiunım ç~1M 1 
-·--·· 72 hastah.nrr.~·uU§ ı,ls:ı)dı, hu sefoı' (BaE_: ta.rafı l in~isa.yfıuh) 

falcalı Ç.ık.ıı· ve KUııteci ayarm-
1 

bt!jilk o!'t.."-yı :nrnha:kk::;.k lmrts.. 3mı un sebebi nedir? Olmdukla-
cl:ı p<?'hlıH'n olabileceğini aklın· D li ırmıza gör~ sadece fazla. knzan-

ec .. tarn(;aktl.. Çingeceyi bu sefer k hı 

30 Yı ı ·evvel cereyan eden 
bir · kahramanlık destanı 

tl n ~eç.u.ınediği gibi, :Mollamn Molla, cz!lc büzfüe lJ1basmın mu rsl. 
d w· ~ .. ı.- nnı•a'" :?ından . . t· Eli · ·· .... :v·enecckti .. , Vali ve Bclroiye Re.isi dünlüi 

· pc ffLU.Wgın ~ ~ug yanına gıtmı~ ı.. !. ıu opüt ·· ı t'. gazetclercle bu et vnziyctiııi de, süngü takmış ofa.rak bize hücum 
1>'1ıo.t · idi. Yalmz, Ço1.'!k oğlu· Küçük a.ğabcyisi ve dayıları da - ' • • ' izah etti. Narh koymaya neden etmeleri, yani !>Üngü muharebc-
n• n ıı ~ ıhv4!11ıgın~ a.~l-la hnğlı orada idiler. . -· . 1 - Ah rıu Çingene Ahmet, mecbu•· olduğumuzu anlattı .. Fa si yaıJmak j-:ıf,emcfori bizi do 
c hı ı~ı ı biliY. oıd ı. Fakat, Ço· '!~folla, haı·~··~ı. :J.Oı"'""-~Hıı 7..an-ı alı! .. Af!abeyin bir onu mağ·ıuv kat bu izahatı dinli'-·en kim? k t· · ti r· 1 ~ ... .ı:uu vı.. ~ "''"'" •• ~ .J şeY.·c ge ıı-nıış • Dız <. e esasen 
l.t.I· 1 c• • , cii5cm~ vUcudi~·le nctt';i frin ona g:.)re , az1y•'!t al- 1 etse ... I~urball k~eı~cğim ... , Kasaba narlıdan fazla satma- hazırdık. Eın-d' peşanın bir işı:.-
o -ıı 11 , ı.y.h pe'llivuu!ar sırası. rıı.:ıştı .. J·\~kat, b-'lıa.c;mm ,gUlc!' - . , . . S"l yasak ettirilebilir, fakat rcti üzerine: 
:na ~b·rebil•l'efan"' ı ... at'iy" ı emin\ ~r:i .. l·:·. "'-u~alıl .. r, l{oca Yueuflar falan "Mutlaha et satacaksın~ kimse· 

~ .......... "' J:J_ .. t k dem·yeceksiı1' eli"" · "-:-Alfa.hı Ali.ah:,, b'\:.31.ori oı· .. 
<lf'ı"'udi. H .ttJ., C.ol r..rın ı>ehlivnn-. 1s ye e yo 1 

· ·ıı J" 
::. ' <? ı - G~l.ıın, glire«e gelınemi .1er. tanbul<la büyük mecbm· edilebilir mi? ta.lığı çınlatm~a. başladı. !ki t:ı.· 

lan wchcd •1 hile geçmiyordu. 1 h 1a ....ıb· 
~ 

1 
geldin? • .gi:ireşlcr v::rr..113 .• Fakat, a~a ~-ı.-;en narlı perakPndecileı-c raf 6Ungü1er <: • • e ild ool b' 1 

ÇolJk, düşünceli idi. Fak"t · · .. ",,.'le \ "r ııı'ttı·ı· ve buı:.aUn do bu narhm vek<~'g-"·n'ne vr-ltlr>şıyorılıı. _ • • • • gene ıyı gurcı1'.ı ·r .. , • - ..; .ıı• ., ,, .. .. 
1. r ne b ıha....~na olursa. olsun1 mütldcti bilmiı:tir. Kasaplar, Bu mütlıi:i savlctimh: d~ma-
mcytlan ı r.ıkacalüı. Babssınm -- Gür~c; eeyretmeği Li'e kut' - • • • • toptancıların m::ılı. na.halı &'l.t-

1 ~· " ~ ~ t ı ı rı ıu H · nı daha ilk anda Ba:'}ırttı, Biı·-lıcr turlU nümnnaatiııc ve ha-1 sayı~nı un tcgu mı. - en ~;a aicaı ~.:o. u, ay· tıklarını, kendilerine nz tic:m .• t 
k - · dd' di ı y · denbiro İtalyan hatları ru•asın-kn 1 elin~ k,a ~1 ko' mağn. lrnraı· - • • • • reboltt.iu~.'11 f ı lnn tanıyor mu- 1 aldıgını ı ıa. e . y~r ar. anı j 

• .J k b d v·· · r bütün bu ko~a. sebrın et mesc- da tüf ek sesleri i']idilmeğe ba~-\"€'l'mh.· i, - . Bıra Jtı s .,~ a.yı ~ı'ıwmn.. sun? - , 
le!Sini ortaya ~ıkanın ~n be!) on landı. Hayır, bize a°te'7 etmiyor-

Çc1 gır. ağ br~ · i titri~·orcl,1. Ae-nlreyiu bile bu meydandan Deyin"c, Moll:.uun benzi sa- tüccardır, toptancıdır. Iardı. İtalyan efr~t, zalJitıerini 
N'.:! ol..e !~ 1 ?. Ke~I·o KavFlayn çıkanıı;ıor. · rarmı~tı. Ne ~öylemek 18.zımdı ,1 "•" \•un1yorla_rdı. 
ı,elmf'se n C\İ • Fr kat, mümkün - · • • • · 1 Cevap '·~rdi: Dün biı· aı i<ada.şımız. yal-ı Bu nn esasen sık sık yapnrlar-
degı-"!di. Çfü. . babası Km·ala- - Aifabe\.'ı·n ha.sfalcUıdı. "· ·a- 1 ·· · .. · d .. ·· "aka, biı· teklifte bulunuyordu: dı. Sıkı bı'ı· hı'l·cunı ocını>,·ia ra-~ ı _ ı...: .• :rnp guı t,;~m· e gorrı1lıŞ- I =- d .. ....... ·~ ,. 
güre i ." ~ı ı 1;cne olduğu g1b1 tıj O", birdenbire bi.ı.· sancı yaka- Et fiyat!armı il~ıtrmck için hat rahat kaçabilm!3k için ev-
b d lın. t' tum., ı et yememeli. 

u sene e gc lli ı. Jadı. G"iıesc cıkamıyacak .. Ah, 
1 

·· . ı .... d 't ·ı vela zabitlerini öldfü'l!rler, böy-
h' ~ Bak hele, l wdip güreşme \'fı.J,ıa. yer yuzun c gı tı •ÇC 

Çolab'lll ağa.beyisi, en iyi •. .ıı biitün ümit.lerinı ro~ cıktı. A- o.ı-tn.n bil• ~t <lü.9manlıı;ı da var. lelikle hiç bir milm.anaata uğra-
is olarak h...-Jtalığlill ileri si~rrn~k ğuLıeuiıı hu sef"r {;ok lıesli idi. ı ve mi gittiıı '? • ı Hele kırk ya.~ımlaıı som o. etin madan kajabilircU. 
'itzım gcld'ı:;,in~ karar ,·erdi. Bıı·- 1dm;nı drı. verindo idi.. Eğeı·, (~tı 1: ısl vrtl') ~ok veıınıesi mhhatc son dcı-c- Kendilerini durdurmak, kaç • 
ut>nhiıc hnslnl::ı.nnc:ıktı. En 8U· · - ~c 7_{rarlı olduğu fıdebl isbat c- nıa.lamrn. ın.a.ni olmak isti:ycn 

~~_,t.cl.'.~1:
1

'.
1

1~.t· a~:yb::"~'~.· c~~~=::_: '~cfl,. ~~~ ~:, ~·""0 ~;;~~ ! . ~r~~~:~::~;.,~~=;~ bu~~;~ ~evkiorizi büobüliln 
-~ "- c"" ~.J • " " Wli'?' ~.[] ~&,. :ı:._.,Ş.jfl~ SQCep oluyor. Taruriyou yükseli- artıırdı. Diişmana bü::-;bütün dn.-

sınt ya1,L1 • h.anu !>~:rıyor:muş gı- F"d?* uera•48'S ~ind3 de ayni tesiri gösteriyor. ha bi.iyük şiddetle vo cesaretle 
bi h ntl kıvranmagfl. başl::ı..d · ı:.~ı;ın •• ,.. F.t dü§IIlan.Iarının elinde lnıv saldırdık. Ortalık bir antla. ka-
KF·ndi. ini yo d n yere \'ltrma.ğa ~/ : ~ h t' U fındık kabug"u w:tıibirdelildev:ır:A.ğ:lımızda uaboyaumışt.ı."Allalı!Allalı!,, 
koyuldu. B. ~l tela~a dfü~IUU:-}· ( \.a llV e mı, no u m I • otuz iki iliş \':\l' l:i btıntlll M.Cak scsleii, süugülendikçc kopan 

·n· ~ı Q { d 1 dört tanesi et çiğneıneğc malı- ... tü. Bıl' ruıd asl· n gı ıı og unr m U? ... C"v U~· t ,~ .,.,.,_ SU .. n., ar I n ·1 •1 ... ıtaly:ın feryatlarını bastırıyor, 
' l!....... : sustur. Diğerlerinin et çiğne-

n'-' olnn tu 7 Nihayet, yatağa ıncmckte hizmeti tal~ derewlc· mücahitler durmadaıı dii.jmalll 
u.ti~"n o v·abeyi a.ııaı, moru.mor I B. b - b I ,. i h,. k ~ dir ve büfün geri b:aln.nlaı· bi _ siingüleyorlal'tll. 
kıvraııa.rak rolünü tamamladı . 1 r aş e as 1 - f T 1 ar. wn e-sasen ot yiyenlertleıı oldtı- Bu mau.znrayı anlatmak hn-
Gürer-ıc c;ı.lcrnamak kozunu kn.· ~•- ' , Onmı cribi belediyr . .nin bu ğumuzu gösterir. kansızdır. Yalnız fiU kadarını 
z~ndı. kadar işi ~arken süt fi~'n~~a.rım Bil' do et taraftat'brını <link· söyleyeyim ki bir ınücu.hi~ daki-

Bir fincan kahvenin otuz Jrul'\ır:a cıkcunınkla su~ sıı- yinb.: Et yemek, ca.nlılık ·;c\'ir, katla. onı on be~ diişmam öldü-
Çolalt }.follaum, P,';~bcybiniıı ! · 1 kl 1 u'aıt kurlu!nu'-•acak. Fnkat halk Zekayı inkişaf ettirir. Et yiyen 

~ ~ · ı · h b · ı-+u Fa 1a '1 • .J 1 1 · t · 1 A • riivordu. Bu urad..., bfaden de 

1 tal yan kuwei lı::rinhı böyJf} 

ANLATAN: 
Kıdemli Yiizbaşı 

ARSLAN 
4 ........ 

Şehitlerin cenaze roera:.imj 
çok hazin oldu. M<·yc.1nıı yerin
de o da.ğları d~vieeıı t>,.Jcr, ktı.h-

1 raman arkadaşla....,nın arkasın
dan birer çocuk gibi lu·~kırsı. ıııç
lora ağlıyorlardı. 

Bundan sonra <'lclc edilen 20-n

gin ganimetler cfrn.t. aı:asında 

tevzi odHcli. Adaı 1 bacıma yüz. 
)erce kurşun ve ilç ciört g\in]fü{ 
yiy~cek isabet etmiı;.ti. 

Bir avuç Tiirkiiı. Tr;ıblu::: 1 
garp ~.öllerindc :ıylrıren. yapb'k -
ları cihat tabi:l.tiylc hiitUn diiıi
yanın nazarı dikkatini celb<.t -
mi~ti. ltaıyania.· ~ahik1en ıçcri-

ye doğru nüfuz ed-;.•nıern.clcriııiıı 
sebebini bir türlU kamıat verici 
t..'U'Zda dünya efkarı ıL'lluıni:ı, c -
sine izah edemiyorlm.dı : 

Bunun neticc.-si olaı ak o 1a · 
mana. kadar yalnız ltalyan ceı1 
besinde bulunan ecnebi gazete 
muhabirleri bizim tarafa da geç
mek ist.cdiler. Ve günliıı birin
de Ayın Mansur<lald k...rargahı
mıza bir Alma.o -ve i~~ Macar ga
zeteci geldL 

Enver Paşa ile Musbfa Kc
m:ıl bey evvela hunları casus 
s::w.dılaı.·. Onun içi..n hcndilerine 
hiG do:} yüz vermediler. Bunlılr ya.p ... ıgı .ı·oıc a en yo •" . · '"' kiloda on be:? lrunı!] fazla Yere- layw..n ar zekı, o. yJyen er acı:- .J 

kat, iht') .r et gıı·, bir kurt gibi E :elki gün, i· <>~ktiı·, ve zavallı mnhllıklardır. şehit dü~cnler, yarcl:ımı.nlar o- sılrı tarassut allmds. bulıınuu _ 
her şc~i adım adıın tnki ettiği la.rede kahveci· Onların dili EL tın·aftarlarilc ot tamfUıı·- luyordu. Fakat hu kahramanla .. • ru!füı. Fa.kat günler gr.çrn·ten 
için ha t:ı.lıl tan deı hal haber- ye kahve ısmnr- Onl . 1 laı'l arasmdaki bu dava seneler- rın §clı:ı.dcti miicabilleri btis - sonra bunlar Mısır yoliylc ynu-

ladım. Klılnğırna .. 1 r, yanı !~ • den beri haIJedilcmemi!'J::ir. F~- bütün coaturuyfır, intikam hll'· 
ı.lar olnm t l, l tf;'ildi: g_ıliz; ıılo ~ - kat biz1m ka:;:ı.plar, et alE>yhtn.r- sjyle siing'tiler bh· kn.t da:.,a luz- mızdrut gönderdikleri lınv?dis-

GUrt>, k ıru.lmu~ ve br Lmı~ - Çuy lcin;:.ı:I ~;~:~nı.~~:- me 
1:1. Iarınu_h.ir. fırsat,ve_riy_orlar. ic· 1,.. l.,4iyordu. lerin ç.ıkmı§ olduklfüı. gazclclcı:i 

tı ...... 11 bab- _ ,,;,ı:. go··z·u·1-e c1 1l."' i'-·i' <:lcdi ....... t ı ı t "" ,,.. 1!etirttikleri .zaman i·muUerillin I 
• .il.!. a, .. nsuıa l\u• • 1 ... .J • ~ • ~'·lt:•y.ı· aı:·zedişı" .. er mısınız su vcsı.e J e e ye- b ~ 

Neden? Diye k k 1 Bıı ı;r>ki!do mu aı ebenin ;ı.e l.~ t •• , +A~ t · ld l'' ı1• . c ç :.ili j oı tlu. Fakat ne enuıı·,·c.tlerı'ııı· Ye ıne ·ten ·uı-tuln ım !. lJ.C.U).urat..Q.l ga.ze ecı o u J.:trına I 
"'Ormn.ya ıuoJrnl J kadar si\rdii~ilııii taJımin ede· unI h kik t b't 

l; f '"ı menı. Yahu;. bıldiJim. bil' ~Y raf bir .,,..;w1c gördfü.lcrini g~- i 

z ınan ke-ndilerine kar:::ı samimiıl 
yet gösterdik. 

BUDlar bila.ıia.ı e eilın tlarımı-11 
zı göre göre o kadar tesir altın~ 
da k:tlclılar ki glini.in birinde bi~ 
.ıimJe beraber harbe i~1:.iıak et .. 
mel. için Enver pa.saya mür.ac1~ 
· t ettiler. Enver pa.~a bunu kl."' 
b ıl ctmiyortlu: ~ 

"- Bfa burada hep ~hit ol..ı.~ 
c::ığız. O 7:ı,mruı dünya efkarı ıı .. J 
mı mıyosiııe bu hG.klı tl8.vunm:t 
~~n.t.acak bir siz lrulaeaksmız , ı 
H, llJuki harbü iştirak ett'ğiniaı' 

tnıHlirdc e.iz de ölürsünüz. \~a 

bu i~ gizli kalır.1o1 l · 
Alman gazeteci bu söz Uzeri ... 

ne Er.,•er Paşanın dizler;ne ko, .. 
panc1ı. Ağlaya ağla.ya mesleğin .. 
de , milliyetinden Ye dinindNO 
'\az gCl,;tiğini ve mi.islfünan oız. ... 
rak bu hal'p uı;runda can \'C!":4 

ın~k istediğini söyledi. f 
Gu vaziyet kar~ısmda y~~p:ı-e 

erk şey yoktıı. Hı:ıncn mc~a.. .. 
~·ihtr:n biri :;eldi. Alman, Keli~ 
rnei şahadet getirm·ek ıniislü-4 
ınaıı oldu. Kendisine Fııik ismi 
•,•('rildi. . 

Faik bey sfu·'atle Türkc:c \·a 
Arapça öğrendi. Namaz duaları ... 
nı ezberledi. Bütün gazalamnum
cand:ın bir istekle iştirak eder"r 
kalıramancn dövüE;ürdii. Ü~ 
l1ört defa <ln yar~>Jandı. Enven 
Para kendisini çok scYmişti. ~ 

Bilahare İstanbula dönerkell 
clo onu yanın<la götürdü. FailC 
neyin Ball<~m Harbinde de ya-J1 

ı ru lı.Jda.ı· gi5sterdiğiııi bizzat" 
Enver Fa~a<lan dinledim. U~ 
ruuml Harbe de L:;tirak e<l-·n Fa_.., 
ik beyin riltbcsi ltaymv. kamlığat 
lmdat" yükselıni:;ti. 
Umıuni Harpten sonra ası' 

kendisi Enwr P~a iie birlikte 
Türkistana gitmişti. Ondan 
sonra izi kayboldu. Eğer öldür• 
sc kendisin~ .Allahtan rahmeti 
diJ<'l·im. müı ı..~üu ?. • hılm td~n ıhn c hh.a1nı •• a~~liaşr; ın:ıJız· ı~nz1- ~"':"'Y-"-"lJ/VVVVV'o./'R DD~A SAB'VV'..A'VV'V'Ii ıj "'1.1 inami.tk. B ar a - a en ı a-

!>-fol' nın b~ b. ,,! bit- çor: so • ı ~tti: \~ar.sü bize hticum eden dUmna.ıu ı.~-
t l:'rın GÜre!"t•• olduğuııu görün- - Evvddcn kalnderiıı y"t ı- btı'ig!cli1 ••• •1f;1·1.~i~A'1',ez;l·~._ıi1_1t,_;~ıw.mr.;:1HKızı~ .... ;, zelelerine göndcrrill~lcrdi. Ol 

1 • wl d tlak Sl nohut yeya. fmdılr k,ab\lğU idl, ., ı.u '" __ .....,.__, _ __., _ _. hemen lıC!ntf.\ imha etmiatik. -------..:......--------------------.-1 
<!C nı la •

11 
og unun a mu 5imdi hepsi.. . 11~ .kadnr ayrı! Sen nefasir.da Kızılsyı Ged l:alaııl::ı.ıı <hı, tüfckleriui at-' r ""' 1 p k . l 

hu LOft:ılaıl beraber güre.'C gel- Demek nrtık saf kahveden fogilizkrin ve Aın"rikahlaım dü u ' b' v ...ı ~ mı~l.w. t~'b~ ;ıa. Jmv\Tet Deı lll'>nin 1 ___ ı - SP o R -_J·~-= ort e lZ e 
(liğine l'ü1mıctti. V.:; ctraft:ın r~· ın,lıı'tlnıuz. Bu hakikate vakıf di!incfo "umid etmek" lrnvvelli ş ı.en ır atan;ıa;, 
ra~tırmn9:ı, baı:;ladı. olunca i.izülme<lim, <:ünkii _t:ı1.•a- bic ta nunın, zanne me e .ızmır en ı ırı ıyor: ı~"'Qf l .,.. 1 h · · " t k" d i · d b"kl' ·ı· yolunu tı.ıltnu;.:la.rclı. '-- -- · 1 f • ,,,,. 

- ""' k t" k t . t· .f Banu zör(·n müc:ı.h"tlı.:•r he- Bu hafta-r..ıı~ lı·g 1 c..-f".-..1.,k kl""i d.-.s'i-ilim. Fak t scv1 ıdim. a ı ·anaa. \•o emnıye ııı 1 .:1 Cumnovasını:ı. tabi Gölciikl~ı v u 1 Nihayet, sora. sorn vv _. """' ~o l di c·· ·ı t ·ı· , li"" "r' alaı·ır.,, ',,•·ılıp J)-.ıneye 
Çünkü d mck artık bir fincan < esı r. - <ır~l ngı ız oouanma.sı kt.r'-·e;!udeıı Abdullah lru:ı Ccv- ., n " 1 

.... "''
11 

·- 0 b J / 
1\lüminin gfü ~c grldj~jni he.bu k~~venin minn,,,tinden kuıtula- nı 1tah'an donanımı..c.ı.ı il•.! mttka • .J lıUcmu etmek istcd!lcr. F'a.lml maç.lan m U Q e e 
aldı. A.daml rı Y.lSJtasiyle arat- caf;:z. Dfü~tini.iu bil' here: ru:ıır- yc::>e ;tel'ken: riye ııaromd~ bir kacluı ölürken 1 hıvvt!Um"z ç.:>k azdı. Hıma t1...... Fcmr.bahçe :;l(t<lı: , 
tı. Iarclr..nbeı i insanlat n:ıenfont- - Bu iki don:uıma. k~laşır- hülün servetini i~.şkii eden be- f'ehblis etmek bıle hile intilın•· ~."'"'.t 11 Feıv,rbulı ... • - fotan· ı Portekizli it.ha.latçıhtrı lstar.ı' 

1 b l ton b"·~ka kaAir ve kıymet bıl- sn bizimkilerin gıılip geleccğici ı::ibirlik altınının Kıztlaya. ve- -.:u• bu.ld:ıki ithald.t ve ihracat biı .... Hol ayı, u1 ın a.~·. yamı1::ı. sc- -" ..... \,l .. ·a . . d0 mekti. Enver 1,1a.~a lrn.au sö:- b··,nn • n-ı-cm c:o,. 2i •.rczcau 
.m~~en hiz bir fincau kah\·enin umı cacnm. 1 ıiln:ıe~iııi va.~iyet elınif!tir. Va- - "' J.ıa1~01 • i1.l\. "?•• - • liklcri katibi umumiliğiııe mü-' 

lmlar~k: !r.ırk yıl hul.kınt teslim ediyoruz. Dt.'Cli. İngiltereyi ziyaretten dö- Eiyeti ye-rine getirilen ~JU hami- leyerek müca.hillerin hayatlar.- Yal' hakem: Zi,p,, Ne<.:dd. racaat ederek memleketimiz il~ 
- .. fümin, b-ba ı "ni. lı:tiyoı-. Nohu ı 1111 ,·cyr. fındık k<.ı bug--u - ne.~ Ruzyefün rtlu..nıı, lı .. ıınn.tJnj: ı m feda c:tn1esine mani oluyor - ;::)a· t 16. Guht.ar;ru !l.Y Bt}yoğ-

... j "t · r ı yeUi rntruıd~.ın Kızıl.ayı dU,5Un- lu. Hakem: Tarı:· Özereıgin. iş görmek istediklerini bildi{'\ Dcm·~ıe~di. Zav~llı Mollaaın nun da. lı,tk.i.ı olmaz ya.. - ngu. crcnuı er ıp ge.ece ~ ek 1 . 1 .. di~· ··• du. ı ·u t r.ı"ı·~. ıeı·du· •• 
~ . .. ki ni za:ıuı""krim'... ! ın sur-0 .. ıy o goster gı yut>:- - 1 1 1 1_. 1 Y:m hakem: Bah~w<ldin . .ı."~r-;c . • ~ 

t ·· w, tı "t tt n "'" Bu ım-ac.1ft !ta yau ar r o lJı· rcngı a mı.-, yurcgı oyııamıs · > .... U U ,&r ırma • a r e- · Diye izhnr ediyol'. Eğcr bu va- sek hassasiyt't takdirle kar,~- - Şen/ St~clı: AHLka.Jar hirlikler. Porteki~ 
Nede ols'l \'••rni 1~ti, habusı idi. sele halledilir mi? ziyet ~jlwerin clınd·~ olı-uyclı: 1 laıımı§hr. zunı Demeye girmf'.nıiıdcn Saat 10. B·:yoğ;u:;ıpor - Vc-1 lilerin bu taleplerini, birer ta.--
Ne y.ı.pacağwı. ııe cevap vctc- -- lngili,7. o.luııa.nmns·m hf'rha-ı K l öld.. koıkhtklurı için olacak hiNicnbi- f..ı (B} 1H:ıkem: .Niha~ J?mi•cn. [ mim lınlinde memıubine bildir .. 

Do.zı sr;.mt!er<le ''n ede<'et:tiz ve galip gekccğ"iz!. 1 urşun a .. U re gerek kafodeld, gerekse Dee- 'Yr.1: haY.e .. m: .f.!al_ıd, Mt.ır ır. 
1 

miı;ılerdir. Portekizlilerle yakın" 
cc-ji.ni ş•><ıunu~tı. ..ut 15 lrn.rus, ba-1 Derı~1~1··1 . JJa'l",t oı 1'a•l:ı fol yok, ı • - · ~-

~ .~ · ._. - , ' · Çatalc3da çiitçılik' yapa.ıı 1113 üııünde deı11irli buhınan .ı.· ı~ıııa.gu,rwr..ıı; ,··alw.sı. da ticari temaslara ge('ileL:egl-
Oldugu yerel en kalklı, n.ıüder- ;r,ıla.nnda 20 · 30 yu.mm ta yokken : t~ ı ~ 1 ki t 1 ~~ t 1,. D t ~.., ,,.., Eyu'" ·ı .'-'(·l·."ı"'nmek4---diı·. 

1 k d · · Ahmet adınd<ı birisinin altı ya- ü.ıYRll aJJ.nanmn~.ll( a Op :ı.r o:>Ull. ·.1'. 3.\ 11-J"'''>'"' - J I ., .1 ~ LÇ 

r· efcnd:nin yrul'na giderek: I uruş ara~ın a - Yuıırtrı.J·~uırun l'i:E-ricrini r>Ö ~ ~ Ha1·"n1·. Bill"nt 'I'tıı·:-~ 1 •• ,. nl ..., -1 - b k p· ı d' ·ı.1 jmi::;. Bu m,i.ina - w "<> ~ıııdaki klZl Nesi!Y.?, geçMlcI de Ü7&rinıire gülle y:ıgıJırmaı;u 1 n..... "" •ı.ı.uı ollOu.<Lll (\f; ·a 1n a!l ıya l "" 
- H c m, b''l-.;"m, beni <:a.ğ1· 1 kQCegiz! hakem: Fa?,ıl, Z"ki. iş göıcn tacirlerin de Fiulandi"' sebctlc bir ark.ıı· Dcmivoı·laı· nıı,·d! '!.. evinde ocağı yakarjic~ı, ccaf;'ln baf;l:ı..clılar. ro· .., 

r.yoHmı .. Ne Yaf)a··un!. da<IJJllZ' .ı .J Sn.at 16. :Pcıif.ÖV - Gün~ ~ı~- vuva sevkc<lilecck mallara aiu 
~ ~ ~ · ı · Al'alaruıclal i far~'. iQinc biri fa .. rafınd:ıu atılmı.5, Derııcyc uzanan yol :ıte8hı ı -c. ı::: ,. •• Ak 1 y .J .J .. 

Dedi. "Yıı, 15 kuru;:- B" 1_ b l" li. J.-fakem: .,e.a::m a · ·an mC'nşe şehadetnamelerini, 'l'ü~·· 
luk süt yarı yarı ır r.1aş e a;:; bir mavzer 1...urşı1nu pat ... mu~ ve bilhassa bir kat dalıa tel;sif c~m- 1 ha.keı."ll: Halit, Mfu1ir, kiye . Finlandiya ticaı,.et ruılaJ? 

Müderris efendi, Uzunc:a -......ıı...ı--.-- yn. sudur; ya 30 H .. · c vlclin kızcağızın kafasına s.1]>1ıı..-ımış- uiği mmtaka oldu. Bu giiltc·loı 
1 

'b"OT: Spor r.ıulıarriri a;ılm- masının üçncü maddesine tevfı• 
mülahnzadau sonrn: kuı-ut:luk sütt~ ihtikar , ardır .. , bir bıiyük bas oo 1 tı,·. bi;-.de,1 ziyad~ şehre lmçruagc 1 &ıFların da~ciiV•"lerini almak U- kan, bir defa da Finlandiya se-ı 

- Madem ki, sc:i}i,n buraa:ı. diyor. lası vru'. ltaly.au- · Ağır yaıalı olarc.k. Cı.1r1-ahpa- tesc:bblis eden it.c1Jvn.u askeri.-. - ze~~ bölge spor servisine ·mi.ira- farethane veya konscoloslukln• 
ı · - ıı ··g~ıeıunı'" u"ı•""""a 't 1 B•'l-~ı·'-.,,nııı ll°'k ı· .... u· hı'n1 t's- la.ım lıiiyifü baş N · · h ı , B · • 1- cn.r..tları rica olurıul'. . 1.. ~3 o augun u "'• ""... gı · "" t.'\.l .J,,.. " 

1
· ' • ~ • A §<l hustahanes.inc yatırılan o- ıım ırp :ıyoıau. u yuzut;,"n u\t' 1ı nna vize ettirmelerı uzunıu o 

· · k !erle nıcşgııl oldllg1·u bu sıralarda uewsınm gene - t 1 111 1! kf 1 d b' · "' - Güı·cf· ıçın onuşursc.. ,. ı \'r •rol ,,, Fihe diin sabtı.h ölmüs. cesedi cok liaiya.n :ı.skeıi de t.alyan mtı ep er araım a ihracat birlikleli mensu ınuı..:, 
- Açıl: söyl.:rsin? • " - ~ ~ ~ 1 ... ·· ı..~ :ıd1l.'-'O doktoru tar&ılındw nıu- giılldeı iyle nn~·a.tr.. v .rln. ctm•~ • yeptlecak meçi ar bildirilmiştir. "'u"t l!ibı' sudan hiJ' i§lc ui"fraşmı-ı ~~ rs ~ "'"" ,,,. '' .. 

ya Ya.kit bulamıyııcağında ~iip - t _ ,/';~ "" ... " ( ugm n ı1uP~ • ,, 
- , • . . beli okluğı.ıru il&.ve ederek bit·

1 
8"':7' yok. İntfıL..,rc - c}~n<ıSinlrnilteakipdefuin:ueruhı .oklu. ı 21 IT/1!341 cııma gihıii E::n·rı- 1 Hi~ di.iı;i.inmc oğlum!. Ac~ılı: raıo buiunmAAU\l temenni edi - 1 ~ " ni.rıki l>'. 1l:i ~ ruı - sat •:erilmi:;Hr. Hu vaziy•i\t ı. :u'f-jımud(l daha ı ciuii Halk.evi so 1onundn ya.pıl:ı- ı 

söyl"... )·or. '"' tolbn.hir ~ı.:t' ve • •• "-·-- ziymı.: kmn:utk doğru olmazdı. cak maçlar: 
.,. d Ne "~r~i? 15 kuruşa tialanl.ı-1 tayyareleıdir. FukaL Am~dkn. • '·""n10"1-·•• !!önderi\.·;;., te·ık'{ etire- ı~~ı'veı· P~a rı·.<let ""'~"ı·nı· ,.,. .. 1._ · · N A - ) a, muy ana çıknı·maz.sa .. 

1 
~ • l l ı...: t "'" --,J ~ .. .J :.. • ... _ ... ,LU " Seha. komıserı: ı. . ygı::n. 

lamı su karıştırmamasınl temin Iıl:ır yeııi yapo t ıı.!'1 •nr n.ya,.J · t-iUyor. Fa\_n.t ihtikilr cUrrtıil ıııı· . 
- Nasıl olur? iç.in onlaun da fiye.tl:ırt ar:t.ır • nin Hitkdıı ha.'? b<.:Hl::a olacv.ğı.11~ ml tC!Jblt edilir? Ya blr<dt:ı fozla ili . Biz de .şclıitl.erimızi, yaralı - Ticaret L. - Hayl'j~·c L. sn.ot 

- Babrımdır, mcıwderse7 11 malarm· rlza göstermek mi?[ eıniıı oJs.ıak iı;mini "Hitlerin baş l""ahltl•~, yl'lıud faiu.ı'?. He cfo.ğıl 1 ln.nın.ı;:ı ve i~cı'isi er.tak dolu 1- 14.30 da, İstiklal L. - \'da L. 

----· 
oğlu· Halkevi salonunda. yapıl~ 
cal{ maçlar: ~ 

· 8aha komiseri: İ. H. Tlu g:\f." 
San':.ıt O. - Haydarpoşn T.~ 

Eaat 14:.30 da, Boğaziç:i . Gala• 
tasa.ray. L. saat 15 de. H tkenl 
O:mıan. ~-

- Biz arnyn. gireriz .. ll~r1es ı rakat e••vcli kik·snnu 31.) kuru~n. ~lasL" koynıı.ı.slaı·. Vakııı_ hı.ber ·ü? M ;,ıhtekir kuroa.W)r t~m j' Wyan çauta.ı.:ırmı topladık Vi' ~at 15 de. Hakem .Alımci.. 
araya girer.. Korkma, hayc:!i :oatanlaı ın su kaııııtırPıudıklan · ;·erilen heybetine h\'~de;s:.ı.fıt~8c "'Jltld<> 1'.e·11 fo.turay::.. m1>yQ.:.ıu kru'r.ga 1ıa döndük. 21 II/194.1' cuma günü Be.)'- 1 

m tesbiı. etmeli. Bize bö'\."le bir re bu tayyaro sa ı ç, Uı..<•1!· • • 1 ( K 1 ı.. 1 . cit' J - • b ı· · · 1 rm~yoı.·, M.usaL'\ a em~ ı..-ey ıı.zi ~a.· -======...:.- -::.:.::· ======:.:::=======- ----o ·.. tetkik m""fi netke verec~-~i ir-in t.iır e aya r>e-nzıyor: ....... ... · .. .. ı ı. k · 1 -
b"'"·hu<ledi~·. Bu münasebetle ~k-ı En büyük bıyyarclt.• in ıki uıis ''•'"'e!~t gtı n mur~ .t·ıva ,,,_ orr;~s-, ilirınııJ önünde kaqıla(h. Gerek DÜK TORUN AŞK J 

.J yv:.m nzaı,.;ı.rı •)u' ı..<:~J.;a?J • li .. h · l 

1:-
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Tt!Jlt~ıula Dram kısımnda 

'P /'S..A.ŞA"'J. saat .20.XO d..ı 

l\11:.~ALELE:R 

l'a:r,:m: Rem)· Batatne: 

* j tiklU (®desinde kome<U 
kJ5.mmdJ. 

Et• AKA ~M sa t 20 30 d. 
.Kill!\ ...:m ODALAR 
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rim. Ü UD. aylığını yüz liraya Çl• lhhı!at'a llYŞI uyare za;m.:m zo.rfıııdz mulıteY .. h· birim~ 1 ;1arcocyc devc .. m ediyorlaı·. Bu- 1 1I,..ı·kcs tnrrr:md "\'Y edile1.·eK bir nhe.."<.'r 
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Te graf, Telefon ve Telsiz Haberleri 
JaponyaD.lll 

sdı 

eren civarında 
lmt't muharebel9 

ba,hyor 
( .... 1 ... «ı!ladtıO 

a) Ohri gölü - Devol IAlf' 
arasındaki mmtaka. 

.Bu mmtaka .-ıp, chııjhk ~ .,....ut. P 18t ·~ 
çe dağlar ylllme1ecelctir, Bura
aald miiıla.ilemeler, "P.agratleç lfıı 
maUnde .cereyan ediyor. İb&o 

yanlar mukallil taanWarla Y• 
nalılan durdurmıya ugrapıV,. 

tdn"lsr. 
1') lılosehopOlis - Dewıti .mm-

telraı 

litu..-td·8a -.ıar J..515.
'1511 ıtir. Ha 1 

,, ,pmııe ... 
iıikişaf ~, ıirtffa. 'Berat ,.,. 
kınlarmda M13 1' çikacıiktır. 

YıınanWar, burada ltalym-
ltma ajar ~ veı:direrek ileır-
lıt••'j!llerdir. 

-c) ;Şlamdri ınm• 
1 

•ı. 

'.halyan1ar, 'hu murbebda 'Yu
nan taarrazlanna hemen bil • 
t1hı lhijyatlarmı JJeri sürerek 
..... 4llurwık iltemillerilir ..... 
-.c: .... :taam< .. ,,...... 
m,et 'l.8l'ici ileıbme'er -ka.y~ 
miştir. 

d) Kliaura - Tepedeleıı mm
takuı. 

"Bu mıntakada ötedenberi mi
him harekat cereyan etmiştir. 
Yunanlılar ahiren Marizanl, 
Arza köylerini iRa1 etmekle 'fe.o 
padelenin 15 kilometre l)imaline 
.kadar ilerJ.emiolıerdir. Fakat 
:t'apedehm hill ttaıyanlann e
Ji ı ıli•. :V-Unanhlar Jllkanda-. 
lli~ doğu7a doğnı ilel'
leyerek Viasa "'Pıtipine • PnaJ.e 
ptilrerı .,.. bikim olurlarsa, 
'hpe(ieleııdeki .ftiWroan kuvv• 
!eri ~e Allqer. 

e} 8Jyı mmtakası 
Jlu ...takada da Yunanlılar 
~ ilerlemişlerdir. Avlonya. 
Yıman topçusunun ateoıeri al-
2Uldadır. 

Harekltın umumi heyeti göz. 
den geçirilince, bir haftahk mu
harebelerin kat'i bir netice ver
mediği anlaplabilir. Ancak, l
ta.lyanlar, mühim zayiat muka· 
bilinde darb61eri kal'fllaırullar
dır. Şıddetli yağumurlar da 
uzak hedefli taarruzlara mlni 
olmaktadır. Büyük mıkyasb 
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llayfa ı • YENi SABAH 

HA A KU,VVET ŞURUBU 
Zih ... 

umuını, Kemik ·hastalıklarına şifai Sıraca, 
edebilir. 

tesiri vardır. Çocuklar ve 
Eczanelerde satılır. 60, büyük 100 

f IKTISAD 

Getirttilecek kahveler 
Yakında memleketimize geti

tilecek olan kahvelerin iç piya
ııadaki fiyatlannın yeniden tes· 
biti için, Ticaret Vekfileti tara 
tından birlikler<> bildirilmiş ve 

, bu işe ba.şlanmışur. Yapılan ilk 
hesaplara nazaran yeni kahve 
partilerinin toptan maliyet fi. 
yatlw~ kilo ba§ına 140 - 145 
kuruş olacaktır. Halb•ıld bu fi. 
yat, evvelce 130.5 kuruştu. Port 
ııaitten yola çıJuı.nl<lığ:ı söylenen 
10 bin çuvallık kahvenin martın 
ılk h;ıfta.sında şt-hrimire getiri
l~ceği haber alınrnl§br. 

Bun !ardan bal;ka Brezilyadan 
sipariş edilen kahvelerin bir 
kısım paı1.isi de yola çıkanlmlş 
br. Bunlarla beraber memlek&-

Stoklar bildiriliyor ı 
Arpa, yulif, buğday ve çav

dar stoklannı bildirir beyanna
melerin dilnden itibaren 4 gün 
içinde Mıntaka Ticaret !.füdür
IUğüne bildirilmesi, müdürlük
çe, alakadarlara tebliğ edilmiş-

tir l 
Asit ile yanma 

Gfunrlik hamallanndan Ali. ı 
diln ta.şıdığı asid şişesini düşür 
müş, kınlan şişeden sıçnyan a
ai.dler arkadalanndan Sefer Işık 
ile Ali Topun üzerine dökülerek 
kendilerini yakmışbr. 

Hamallar baygın bir halde 
hastahaneye kaldırılmışlardır. 

··--
timize gelecek kah ve partileri 
ile yurdun bir ııenelik k:Uıve ihti 
yacının temin edileceği t.ahroiıı 
olunmaktadır. 

Bayılaıılaı, ÇarpınU ve Sinir Buhranı Çekenler 

NEVROLCEM L 
den 20 damta ,.. nea &lnirlert y.tı, ır, derhal fcnhlarMtr. 

... aııı.ıııı::ı ___ Evttıozde b•l•n><k ... unaz, -------·~ 

---

Askerli işleri 1 
İLAN 

K. köıJ Askerlik ~besi11deıı: 
Askerliğine karar verilmiş 

336 doğumlu ve bu doğumlu
larla muamele gören kısa hiz
metli tam ehliyetııaıııeliier ha
Ell'lık kıt'alanna sevkedileceğin
den bu g:ibilerin durumları in- ı 
celenmek ilıere en geç 25/2/941 

Erkek Daktilo Alınacak 1 
7..ongu1dakta takdiri kıymet mümessilliğinde çalışmak ve imtihanda &'ÖS-j 

terect•hl~ri rouvafiaki.yete göre 80 - 120 lira maaş verilmek: üzere dört et

kek dakiilo alınacaktır. Haı'C'irah ve ibateleri mezkG.r mümessllikçe temin 
edilecel<tir. Tal~plerin 2.4 Şubat 19U Pazartesi günü ııaat 10 da Galatada 
Yeni Yolcu salonunun üçüncü kat.ınc:.a 

Ereğli Kömürleri İşletmesi İhrakJye 
ve Kok Servisine 

Müracaatla imtihanda hazır bulunm:alan ilin olunur 

gününe kadar şubeye müracaat- 2 _ H.i7.meı bonserviııleri. (1318) 

la:ı aksi halde haklarında ka- ========================= 
1 - Nü rus ı.e-Lkeresi 

nuni muamele yapılacağı ilan 
olunur. 

* bqiktaf Aa. Şubesinden: 

Şubem.izde kııyıtlı 1312 doğumlu 

piyade astt"lmeD..i ~n oglu ı~mail 
Soyer ( 13299) nin ,ubemize müra
caat <tmedlli takdirde hakkında 

1076 ı:...1yılı kanunun maddei mah.:aı-
8UJ1..'\ göre hareket edileceği ilin oJu-ı 
nur. 

İstanbul Vilayetinden 
Milli korunma kanunu bükümleri.ne müteo.iden tanzim edilip 108 nu

mnraJı kararla yeniden tatbik mevk.iine konulmuş olan 76J 89 ve 81 ıw

marah kararlar mucibince zahire ticaretile uğraşmayan mü.stahs.Blen:len 
pyri biJUmum hakiki ve hükmi şahısların ellerinde bulunan bujday, çav
dar, arı>n ve yulaıfı her madde :çiD ayrı ayrı olmak üzere, beyanname 
sahibinin adı, soy adı, ticari ünvanı, adresi. malın ıı.eYi, evsafı, mil<ıarı, 

malın bulunduğu yer, beyannamenin tam:im ial'ibi ve imzayı ihtiva eden 
birer beyannaıııe ile azami dört gün • arlında vHAyete bildirmeler! i.lAn 
olunur. (U93) 
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FİATLAR REKABETSIZDIR. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

l•I I• 1 !15 
1 

BOLDAN llA4A ı 

büyükler her yaşta istimal 
kuruştur. 

EN UZRK BiR KtlYLE EN Bit 
,YliK ŞE HiR ARASINDA HıÇ 
BiR FRRK KRLMAOl,BüTüN 
DüNYANIN HIIDiSELERiNi ~ 
NESRiYRTLARINI AYNI SAN•· 
UDf DiNLUtf k Kü8il. JllPll , .. 

lAGAı4o 
8RTA11YllU RAOlOtllHll 6ıll l\lblf.IMI 

ASGARi DERECEDE CERYAN SflRFiYATI 3 DAl.tA ulERiftOf 
F EVKRI. Rl>E AUŞI VRRDlil 

Perek-le &atış )'llri: ODEON mağuası lııtarı.bul, Be1oiJ" 
lııc;kla! redd82i No. 4.8 • 1. Toptan ııaüş }'eri: ~ 

Ranvlihey Geı,:idi. No. 48/G& Tedarık eylediği "OSILOGRAF,, sayesinde teknik bakımın

dan yalnız mükemmel vaziyette olıın radyolar ııatar ve rad
yo cihazlarını yenilemek suretile tamir eder. 

1 - Bır """'1ek. fl&: ___________________ , 

~- :0::.~= ya-ıı TÜRKiYE CÜMHURIYETI BUNU TESBİT İÇiN: 
Mukayese edilmez dere<'ede güzel sesli ve kuvvetli 5 ve 7 
lambalı 12 • 2000 metreye kadar yeni modellenni 

dinlemek k&fidir. 

RADYO TEKNİK 
P. PER&1N ve V. KORNİf'İLT (Mlibendis) 

Beyoğlu İstiklal cad. 285 Kurtul114 han (Geçidinde) Tel: 41264. 

jRADYO il 
1 IltJGüNKÜ PROGRAM l 

8.00 
8.03 
8.18 
8.45 

12.30 
12..33 
12.50 
13.05 

13.2•) 

Prograın 

Haberleı· 

Mu;.ui< 

Ev kadın 

* p,._ 
Müzik 
Haberlet' 

Miızil< 

Müzik 

18.JO Konuşana 

19.30 Haberler 
19.45 MliUA 
20.15 Radyo 

gazetee:i 

20.~ Tem.s.il 
21.30 Kunw;ına 

21.45 l\olt.i.ZJk 

22.30 Halıerler 

:ı.2.45 !ilu1Jk 

Çarpma 
Yasiu Özoğlu adınciıı. bir- şo.. 

för diin 2150 numa~ taksi ile 
Beşiktw;tan geçerken İstelyo a
dında birisine çarpmış, muhte
lif yerlerinden ağır surette ya
ralamıştır. 

lstelyo hastahaneye kaldınl
mış, ~oför yakalanmı,,ıır. 

.~ --------,_,..._.1~4ı 1~ AMIYEtEHİ - 18
·
00 

' ı _ 18.03 

l'rogram 2.3.00 
Muıik 23.25 

M:Uz.ık 

Program. 
Ki.i:ıı bulunduğı.ı. mahalde ın.a..lta 
baı;lanucağ.ı için ahşap bir kah
ve düitkıiru yıkılıp enkazı salı

lac:okhl'. Kiremit, camlar, to.h
ıa kapıl:ur ve ts-erçeveler ye
ni<lcn kulla.ı:ı.maya müsaittir. 
Bir miktar tuğlu da vırrdir. 1&
tt-kl.ı.ıerin "YENi SABAH.., ida
re memurluğwıa her sabah 
N.ı.t ondan on ik:iys- kadar mli
raur:aatlan. 

T. İş Bankası 
1941 Küçük 

Tasarruf Hesabları 
j iKRA 11 c PLA 1 ' 

l iıl.Oet ..:.000 Liralık. - 2000.· -Lır· _ 
3 • 1000 • - 3000.- > ------

z A Yi 2 • 750 • - 1500.- > 
4 • 50-0 • - 2000.- > 
8 • 250 • - 2000.- • 

25 • 100 • - 3500.- • 
80 • 50 • - 4000.-

llOO • 20 • - fiO u • 
K:eşid•l•r: 4 Şubat 2 Mayıs, l Ağus-

• • 3 ,, c•t..,rın te ıh1 1 e \:apılıı 

mand.- gidıyorsıııı? Bele dur 

Bakırköy nüfus mernurlu;';un· 
dan almış oldufııın nüfuz cüz
da111mı zayi ettiın. YeniHinı ıJa. 
cağımdan eskisınin hükmü ol-, 
madığını ilan ed ' tim. , 

.4bdiiıyah111aıı oğlu 

~'" tafa O, ur 

; = :=..:.-:::\eım, Yarsça 1 Z İ R A A T B A " K A S 1 
su. 
6-~er. 1 

7 - Birdenbitt, genişlik, nida. 

8 - Ata taluhr, bir göz rengi. 

9 - Sou barti.n okunuşu, T.artı 

ileti, 

YUKARIOAN AŞAC.IYA: 

1 - Her insanda vardır, dünya, 
2 - Bir emir, lnİgiljz hariciye 

nazınrun ismi. 

3 - Mahsul. 
4 - Bir nevi kayık, bir renk. 

5 - BiT" meyva, fe-1.lket. 
6 - Çocuğa bakar, oyuk. 

7 - Geniştik, bir gıda maddooi. 

1 

8 Plftjlaı·da vardır, mük.emwct.

1 U - tlkbabar. 

Dünkü bvlnıaeaıım halli 

123456789 

1 MjE.SiU Ti IPIAıY 
2 AIHIAIL:t 8!A!Z'I 
3 s:EI !A'Zli IL\13 L 
4 Al~llAJ•IRl•IAIB A 
S L 18D.NIEISl• 1EIN 
6 DIF A•IF\Altlz'm 
7 Bitli E ITl•IRl•IB 
8 11Ci"IEIBTA1LIEIBl1i 
9 BET E'B 1Mi1JIM 

Jturulaı; larllıi: ı.t. - Sernıayooi: 100.0llO.OOO Türk bru>. ş.,ı- .. 
Ajans adedl: %65 

ZINi v• Ticari her nev; b.anka maamotetwl. 
Para bJrffc.brenl«• ?&.200 Ura lkl"Mlliye Yerlyw. 

Ziraat Bankasında kınrıha:ralı ve> i,h:Oarsız t.ar.ı.tf hesablanndil ef1 
az 50 lir.ısı bulur.anl:ıra •enede 4 defa çekilecelı: kur'a ile lii8jıdııl" 
plAna göre jkramiyr dagn .•. ;'tıCô:l.kt.ır; 

4 aded 1.000 Urahk 4.000 Lira 100 a..d-ecl 60 Llr•lık 5.000 L.1'' 
4 • 600 • 2.000 • 120 • 40 4.800 • • 

250 1.000 1&0 20 8.200 • 4 • • • • • 
40 • 100 • 4.000 • 

DiKKAT: Hesaplarındaki J>Hralo.r bir Nene içinde 60 lıTadaıı af' 
d~miyenlere ikramiye çık.bğı takdirde °<ı 20 fadasiyle verilecekti!• 

Kur'abw' ı>enede 4 def'" 1 Ey!iil, 1 Birinciki.mm, 1 l\la.rt \'6 

1 U...ziran farilılerinde ~ekilceektir. 

Sahibi: A. Cemaledaır bill"taÇUiJ!u ... dı u M cid çetıP 
11

, 

Basıldığı yer: (H. Bek1r Gür110ylar ve Coroah~ddin O<:ı""Ct.-1..ı m ~ttıll.1 
• --- --- -- ---· - ·-·-- - . ;:wı".ı;a "' l~ 

Bunl. r her ne kadar beni 1 
sık sık tekdir ederler idiysc de 
gene fena bır adam ohnadı.,,"mıı 
öğrenmişlerdı. Madam Sofi de- ı 
di: 

- Nasıl başka memleketle -
re? 

=~~;;~~~::~~~dakika 1°r ça gıcının se rahatı· - Hiç oın.~a yanında şu ka 
dar para bulunsun. 

Diyarek elime beş marklık lım::n;.:ııı•ımımll::'ll=mmmmo•EZ:::;a. ıE:.'-.. 

şanı da oldu. Güneş battı Ya • ı Bu akşam burada yaı.r.c.ı.ı.fJll 
rını saat sonra köyden içeri gir· Gazinoc' · ·~rini a<;tı' 
di1ı •. Burası bakkalın köyilnden - • ~·, .. 
bilyükçe idi. Sokaklan dolaşır • - Ca.ı.ı.noııuıı.. ,ytJ 
ken önüme bir gazino çıkU. Ga- - Öyle şey yok, bnı-a-~ı P, 
zinodan içeri giriverdim. Beş on 1 değil. Tanımadığım adan>\ ,,,ı 
kişi bir masanıu etrafında dizil- gece gazinomda yatıı1r fT!\;' 
mişler bira içiyorlar, kağıt oy • • Kim olduğunu ne bileyi.ıl'l9 - ltaiyaya kadar gidcceıfuıı 

mMiam. 
- Buraıl,ıt. ~ oturuyor

duk. 
- öyle ama madam ben esar 

sen seyahat nınksadile doğdu
ğum köyü terk etmiştim. Bir 
ilim de var. Burada ilç ay bak
lı:al çıraklığı edişim beş on pa
ra biriktirerek yollarda para -
ıım kalmamak fikrinden ibaret
ti. Buraya gelmezden t>vvel be
nim par:ı.m vardı. Size söyledim 

ıra hırsızlar soydular. Onun için 
buraya geldim. Bakal çırağı 
oldum. (Ustama dönerek) 1'{e 
böyle şimdi adiyo .. 

Dedim. Ustam Tofen haki -
lı:ahın şa.şırnııştı. Karı koca b&
ni bu filı:irden vaz geçirmek 
· · pek • ..... ,.. Pana''lrB. ıçııı ugr-.,~. 

giQip r;elirken p:ıtates çuvalı 
gibi sırtımda taşıdıgım küçük 
kız "iıurnuuu çelu çeke ağlı"'ll', 
cfiierleri de mahzun mahzwı 
ylizüme bakıyorlardı. En niha
Jet nstam; 

- Ah pek te l!lrMlS bir sa- 1 

güınüı/ Llr sikke l!lkıştırdı, mıı.
dam da aynca il<i mark \'erdi. 
Ustamdan lt.alyaya gidecek vo
lu sordum, o da şehirden ha -
ber alabilcceğoıni söyltcii. 

- Adiyo .. 
])edim, ı;ehı·in yolunu tut -

tuw. Karı koca, çoluk °'ocuk 
kapıya çıkmışlar ark:.mdan ba
kıyorl;ır, ba§unı çcvirdikÇe elle
ıindek, mendilleri sallıyorlardı. 
Şu bakkal pek fena adam de -
ğilmiş ! Beş para vermese ne\ 
.lazım gelirdi. Senesi 20 mark · 
hesabile ilç aylık beş mark eder 1 

ken kansile birlikte yedi mark 
vermişlerdi. 

Baka! ile kansından yedi mar
kı alarak kapıdan dışarı çıkar
ken hiç olmama yemek yedik -
ten sonra V'Ola çıkmaklığımı 
teklif etmişlerse de bir an ev • 
ve! ora.dan avrılmalı: fikrinde 
oldui:umdan muvafakat etme • 
miştim. Bıınun için şehre gel -
diğim vakit kamım epeyce acık 
mıştı. Napoli Yolunu karnım 
doyduktan ııonra sormr k iizı>re 

evvelcnıirde müııasib ucuz bir 
lokanta aradım. Ustam ile şclı • 
re indiğimiz vakitlerde ""µt.ek 
yedi!(imiz bir mahal haUrınıa 
geldi. 

Dedi. 
- Evet usta Ring! 
- Y alnıZIDl6ın 1 

- I~vct. 
- Ustan nerede? 
-- Köyde hem arbk o benim 

ustam değil! 
- Sebep? 
..... Yanından çıkdım. 
Usta ring: 
- Çok şey, diyerek karşıma 

oturdu. 
- Kavğamı ettiniz? 
Dedi .. 
- Hayır usta Ring, bakiıal ı 

çıraklığından bıl«lını, baska ta 
rafa gideceğinı. 

Herif.le öteden her,.icıı hnıtUH· ı 
duk, uRtrımın bendrn iiPridcrı be
ri mpmuun;yct hP 'nn ettiğini 
yanında clunı•nm lıcı kkımda iyi 
olar:ı..ffrı· ir., le): ır dl' .n ~ra-

nmı:ı kati olduğunu haber ve • 
rince; 

- O başka! şimdi ne yemek 
istersin? 

Dedi. 
- Biraz çorba, biraz yumurta 

peynir. 
A,,ı;ı birer birer istenilen şey

leri ııetirdi. Güzelce karnımı do
yu1"tum, a.~çıya Napoliye giden 
yolu sordum, bilmiyormuş. Ye
mek bitikten sonra usta Ringe 
veda ettim, ustama sel3.m bırak
mağı da unutmadım. 

Şehirde Napoliyi kime sor
dumsa: 

- Budala mısın? 
Dıye ~üşüyorlardı. En nıha

yet iyi bir baba adam yaya gidil
diği takdirde Napolinln çok u
ttk olduğuna, fakat öyle arzu 
ettiğim halde İtalya hududuna 
vasıl olmak için ııoseyi takip 
ederek tesadüf ettiğim köy ve 
,.ehirlerden malumat alabilece
ğimi söyledi 

"- '1 ,..1,. hiç bir iııim kalmamış 

tı. .Akşamdan evvel bir köye va
sılolmak maksadiyle cadde üze. 
rinde yol alınağa baJ}ladım. Bu 
Şose gayet düz ve muntazam o
lup sık sık posta ve yük arabala,. 
nna tesadüf ediyordum. Ve ara· 
sıra üç beş ha.neli köyler, bir ta
kım çiftlikler görillyordu. 

Guya bir günde Napoliye va -
sıl olabilecek imişim gibi bir pos
ta arabası kadar koşuyor, hiç 
bir köyde durmuyordum.Akşam 
yalda.~tı. Bakalın köyilne gider • 
ken başıma gelen hali derhatır 
ederek birinci köye yetişmek 
için adımlanını sıkla§brdım. Va,. 
kıa bu defa hırsızlar üzerimde 5 
marktan fazla para bulamıyacak 
l:ır ise de sabalı.a kadar boşu bo 
şuna yolun kenarında bağlı dur
mak hiç işime gelmez. Bu işlere 
sebebiyet veren o iki milnascbet 
siz herif değil mi idi? Kör ola -
sılar ! Üzerimdeki paralan alıp 
bana aylarca bakkal çıraklığı et 
tirdiler! 

Bir köye yaklaştım ama, ak • ı 

nuyorlardı. Etrafa: nında pwıaportun var ıııı · , 
- Akşambr hayır olsun. - Nasil pa:oaporl? ·ı ;tı1 Dedikten sonra bır köşeye o - ' - Anlaşıldı arkada§! JJl pi<" 

turdum. Niyetim geceyi burada yiyip iı;ecek isen kabildir· )11t' 
geçirmek idi. Gece yarısı kimin parası ile .. Y okAa buraclll t! 
evinde · yatabilirdim. Gazinocu mak kabil olamaz. ııtjl)~ 
geldi. Gazinocuya lakırdı a&~; JJ" .. 

- Sen kimsin? mümkün değildi. Yeroegıw ı' 
Dedi. Nereye gitsem: yeıniyecektim. Lakin kıı.T~ )~ 
- Sen kimsin ? cıkmıştı. Biraz peynir eJı!ll ,ıı.:;:J 
Diye soruyorlardı. Sanırsam dikten BOnra herifin ııgrt':., 

beni adama benzetemiyorlardı. verdim, kapıdan çıktJJll· bir;, 
Ne garip adamlara tesadüf edi- karanlıktı. Yatacak diğer 1101~. 
yordum. Gazinocunun dik sesle zino ve otel aradım ise de ııoY'I 
sorduğu bu sual üzerine diğer madım. Dolaşıp dururk~e~ 
müşteriler bana bakmağa başla· kenarında yüksek bir d l>~,.ı. 
dilar. Münasebetsiz herife: rast !f~ alt tarafıJ1 .j

3 
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- Kim ola.cağım? Senin gibi c~k bir. agaç karşııu~eıeJiıl';i· 

ad~ıİ.im. =~~Çin ağ&C3,.~~ 
- Evet anladık buralı olma • narak oturdum. ~i•f 

dığın kıyafetinden' belli. Yemle - korkınağa selıep yo~ıı ır 
ketin neresi.. köy pek yakındı. ..ı ' 

- Almanya.. ev vardı. ~.ııı •rt' 
- Oooo! Burada ne anyvr- Biraz sonra evin ~'.,;ti. ) 

sun? ilı. cl>""1'l bir adı= ~ "flll' 
- Canım senin nene l&zıuı? ( .ıt.rJ....,· 

1 
• 
' 


