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a;.ki_yede .mg· iliz Hariciye NaZlrı dün -Ebedi Şef 
lngıliz . . 

~~~~~Atatürkiin Muvakkat kabrlni ziyaret etti 
~:f ~ Eden -dün Çankaya ya giderek 1 Bulga!ist~n iT rablusgarp-Bingazi 
~=::::::=:~'"I defteri mahsusu imzaladı vazıyetı . 

J ___ .... Almanlar Bulgar 
~ Hbseyin ~it YAU}IN H k J ş··k .. topraklarına girmi-

ı ariciye ve i i u ru 
0

0 
ııgıııeı.-e Hariciye Nazırı yeceklerini temin 
~·ı::~~c~T! g: Saraçoğlu dün gece ediyorlar 

~l Dill refakatlerindeki zat- f • b• Beriin, 26 ta.a.) - Yarı ~ 
!11..._~le birlikte bir kaç gün ıçuı nazır şere ıne ır ' mi bir membadan bildiriltwnr: 
.. ~ hükfımetinin misafit'.i ola- ı-
~ Ankarada bulunuyorlar. • f d• '"Bulgaristan. .Ahnanya ile 
~t ve müttefik milletin diplo-1 zıya et ver 1 mı ve do&tane münuebeüer 
'-.tik Vi: askeri şeflerini ara- (Boa" aoyfa 6 n.. .. de) 
~dı.. t'!örmekle duyduğumuz Ankara, 26 (a.a.) - Dost ve miittefik ln-
llı~n·et pek büyüktür. Türk giltere Harioye Nazın Anthony Eden ile 1m
~let. ıçın misafirlerine pek sa- paratorluk Genel Kurmay Başka.nı General 
~-nu bır cümle il<' hoş geldiniz 
-mek şu dakikada vazifelerin Str John Dtll, Çankayada RiyMeticftm\mr kC>ft-
~ tatlısıdır. künde defteri mahsusu imza ettikten sonra A 
ti İngi.tcreye karsı Türk mille- tattirktln muvakkat kabrini ziyaret ederek bir 
""· taritun but.ün safhalannda çelenk koymnşlar ve Ebedi Şefin manevi hu
uüyiıK bır itimat, doı:;tluk ve 
~c:: bıslen besle:miştir. Şüp- j ~urunda t'! tJ.mişlerdir. Bu tazim rasimesinde 
~ız ki arada.l ı ıyi münasebet- büyük misaiirlere maiyetlerinde irimmıakte: o

tıın sekteye uğradıy,ı safhalar- lım Yakını;.aı·k lngiliz kuvvetleri başkumanda-
1..._~oriılmiıştür. Fakat 'J.W-k - nı GenEral Wavellin Kurmay :o .. .,,t, ..... ı General 
~ifo:. nuiuascbeilerinlıı umu- ~ 
1lll li.kı ı d~ima iki memleketın Arthur Smith ile Tuğgeneral lııf.allaby, Ha.va 
~"" f .... (rt i.l. ::;•ndaki iştiru}{- Vis Mnrcc;;:ıli Elmhurst ile mitmwıdarları re-
~ ılhamın lmı tır. B~ 1 eı 
Cnnıhurıyet iııkılabiyle Türkiye fakat ey em {te idiler. 
~k!-8- garp med~nıycti fikir - Gene bu ziyaret esnasında :misafirlerimiz 
--uu ve ıdeallermı temsil edeQ. Ebedi Sefin muvakkat kabri öniindıe vali mu
~lli, sulhperver ve liberal pren
-~lerc bağlı bir devlet halini avinı ile cmr.iyet diı ektörü tamfındaıı karşı-
~1-.tan sonra, İngiltere ite sı lanmış ve bir polis mW'rezeai raılimei ihtiramı 

v amıınl dostluğa müstenit ifa eylemiştjr, 
lklttn~betforıu ınk.işafı ~n hu
!':ı:b3U;~ bır ım.kfilı sabası açıldı. ! 
QU\i.ü Au:ı.tu kuıı d..ı.hiyane bir 
toru t. l e; tigı bu İ:lgiliz 
~~:tlugu pre113ipi TUrk mille -
~n tarnamiylc benimsediği ve 

Vekiliet-i si~anııt 

Ankara, 26 (a.a.) - Bu sabah şehrimize 
G""' olan llıgjl· Hnrı<'rvP N"ztn .Anthon)f E. 
den ile B• ıUı.nya. lmpanıtorluğu Genel Kurmay 

~tiın kalbiyle iştirnk ettiği bir 1 B~lrn.nı G< ne.nı.l Sır John Dili bir müddet is-
'""Stur haline girmiştir. ti.ral.nt ve oflc yemeğini hususi surette yedik-

Cünıhuriy... devı · nde İngilte- ten sonrn lngıltere Büyük Elçisi Sir Hugl\e 
le ile aramızda günden güne 
L. Knatehbull Huge-,sen ile ve refakAtinde im -
~\'\'et bulan ıtimat ve dostluk 
lllünasebctlerı 1939 Ankara hınan revatla birlikte 15.30 da Çankaya köşkti 
~U!i-hedcn:unesiyte en mes'ut ne giderek defteri mahsus im7.a eylemişlerdir. Edene refa.k&t eden lngHiz GenelKurn~ 
~e şekiini buldu. Ondan son- (Smm aay1a. 5 .m. ti de) &şluuu General John l>ill 
l'a,ik; milletin ve hükOmctin ""ij.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiii'i~iiiiiiiiiiiiiiiiiiij~~~~-;:-=-==--=-t:--~~;--
hkwğerıne knrşı gösterdiği Meis adasını İngilizler 
~~aı-~eı::r~:~v~X~~~~ Büyük röportajlmız işgal etti 
~~. evrak hazinelerinden alarak 
~ kütlelermin ruhuna yazdı. 
~rk - İngiliz lttif akı artık 
... lll'k ve İngiliz :miHetlerinin 
Ilı~ malıdır. 

Bu ıttifa.lwı metnine ve ruhu
~ ne kadar sadık olduğumuzu 
~Yi ve izah etmeyi pek lüzum
-.ız addederiz. Türk karakterini 
~e Tiirk diplomasisinin prensip-

Antalya ve civarına göndermiş olduğu
muz bir muharrir arkadaşın oralarda top

layarak hazırladığı bu büyük röportaj 

t8 AY ITALYAN 

Londra, 26 (a.a.) - İngiltere 

bahriye ve hnrbiye nezaretleri 
aeağ:ıdaki müşterek. tebliği ncş

retmişlerclir: 

Şarki A.kdenizdeki ltaiyaohr 
rm deniz tayyaresi öesüne 

malik olan küçük, Meis adam 25 
§Ubatta kıtalarımıs tarafından 

işgal edilmiQtit'. 

Türkiye 
ingiltere ve 
Balkanlar 

- _. i• 

alaliye N ıı.zm Oavit ıx.-.~ 

İngiliz Ba..:;neksti ChınchfH'in 
batıfubn w nıemkiı kısma 

dahil ohnu~hır. Bu tefrilrnım

zın tW\'fllki kısınıla.nnı takip &

edemeyenler bugün (3) üncü 
sayfamızda Bii) iik llariıin 

Ttirldyeye t.emas etlen merak
b ,.o ibrete pyan ll&fhalanıu o-
1..-uyabiHrler. 

4i9 

l'ln.i pek güzel anlamış olan 
&o3f \'€ müttefiklerimiz biç bir 
tanıan bwıda tereddüt etmemiş
leruu . Mihver kaynaklarının 
llon Türk - Bulgar Dostluk Be
>".atuıameainden istifade ederek 
tiha.n efkarı uınumiyesiııde hu
lltıl(' getirmcge çalıştıkları şüp
h ~ tereddüt iki memleket 
:atbuat1wn neşriyab ile der-

SABAHTAN SABAHA: 

iSGALI ALTINDA 
mm. ba &tbel ve lirin yurt parçasma ali habralan bir • 

np tnplanwlrta+r. ''D.UÔŞ REMZf KOROK" on kJıle.. 

aı zaıı olmuştur. tiıgiliz devlet 
~~mı rının Türkiyeyi ziyarct
ıı...~nıı böyle bir dakikada vu
'ıta gelmesi çok mes'ut lııir ie-1 
'atiUfti.ır. 

Mr. Eden Oxfod'da tahsilde ...... oluqw:ağmız ba .._. w bu.an da çok ~ ya-
~lunduğu zaman, muhafaza- Zil, bir kaç güoc kadar aeşrc ba.~h~ onız. 

at fırkanın politikasından zi- ~!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ )adc Ce1..anne'ın levhalanna '.,; ~e: -

~kadar oluyordu. lıılemleketi
lliıı siyasi hayatında esaslı bir 
l'QJ oynaya.cağı tahmin edile. -
lbeıdı. Resmi hayata Sir Ans
lıeıı Chamberlain'in parlamen
~ hususi katibi sıfatiyle da
~ldu. 1931 de, Hariciye MU.-
1.ö rlığına geçti, müteakiben 

ru Privy Seal ve nezaret.siz 
~ 1'&7.Üelerini ifa etti Nib&
~~~. ~in kabinemndeıı çe-

"Uege lüzum hisseden Ho-:e·in yerine Hariciye NazırbP: 
.... 1d~ etti. Hab )irtan ~ 
~ etunin en hid deYnlıli idi w 

dan bütün bütün vazgeçmeğe 
sevketmişti. Nihayet, Başvekiı.
ıete gelen Neville Chamber
lain'in gittikçe kuvvet bulan Al
man tehlikesi karşısında İtal
ya ile bir anlaşmaya kuvvetle 
meyletmesi Mr. Eden'in istifn
ama sebep oldu. Fakat bu siya- 1 
aetin muvaffakıyet temin et- ı 
mediği sabit olunca, M:r. Eden 
Harbiye Nuın sıfa.tiyle tekrar 
kabineye girdi ve Lord Hali
faxtan soo.ra Haricıye Na.zırlığt 
pek tabif bir surette ona ~ 
rüdi. • 

Muhasara 
altında 

bir ülke 

maruz tutulacağı söylendiği 1 
günlerde Mr. Eden'in aram~a I 
bulunması Türk müttefiklerinin 
sadakat ve fedakarlıklarına An-1 
kara Muahedenamesi a.h.kanu 1 
dairesinde her zaman intizar e-1 
debileceği kanaati ile buradan 
avdet etmesini tem.in eyleye -
cektir. Bugilnkü buhranda, 
Türkiyenin de İngilt.ere hükume
ti gibi, hiç bır arazi talebi yok
tur, Türkiye de İngiltere gibi, 
başka bir millet aaranna hıç 
bir ticari ve iktısadi menfa
atler peşinde koşmamaitadır . 
Türkiye de İngiltere gibi bey- . 
nclmilel münasebetler sahasın-! 
da hakkın, verilmiş sözün Ye gi- , 
rişilıniş taahhütlerin tatbik e- ı .. lb:.imuı· 

Habeşistan 

kıskaç 

içinde 
.. 

1 

Hücum bütün şiddetile haşla
mışh. Enver Paşa, Mustafa Ke
mal Bey ellerinde tabancalar 

enönde bulunuyorlardı 
\nJatan : Kilisli Kıdemli yüzbaşı Arslan 

-9 
Bfttün bu see&erin t.Mrinda 

hücum eden, kınp e7.en kahra- · 
man mücahitlerin o ulvi: 
"- Allah! Allah!,, sesleri 

makaddf"..s bir sayha halinde u
fuldan doldunıyor, kalbe heye
can, şevk ve kınbnu bir cesa.
M veriyordu. 

Vakıa cmlann •yılan çoktu. 
:Pek kalabalık idiler. Karşı.mız
da aşağı yukarı iki fuitalık bir 

.ktwvet mevcuttu. Fakat bu adet 
tef evwku bizim ,evkimisi ve 
cesaretimizi asla lormıyonlu. 

BilAkis bu kalababk 'Ye topluluk, 
ilimizi kolaylaştmyordu. Daha 
kolay ve dabn çok vurabiliyor-

dı:tic. Hiçbir darbemiz boea git
miyordu. Üstelik onların kala
balık otuşu kaçmalarm.a da 
mini ohıyordu. Birbirlerini ezi
yorJnr, ezilen 1ta.ıyaı:ı askerleri 
yolları t.Jkıyordu. 

Bu harbı naSll aıılatavım? Bu 
berkesin bilcllği w tahmın ettıhrı 
Pikle bir harp, adi bir savlet 
1'e hücum ~Oi.ldi. Bu. haksız hır 

(Sonıı SQ.yja 4 8IL. f de) 

lıJusgarp milc-ahlticrindl"n 
olup bili.bare Şanı \'nliliğim• 

Ul.yia edilen Arif Be~ 

KOrtaj kurbanları 
Güzel Atina iki Ermeni dok
t~run vahşetini anlatıyor 

Son günlerde adliyenin ve bıl
hassa müddeıumumilik maka
mının buyük bir dikkat ve itina 
ile i.izerine el koyarak takip ve 
tahkik etmekte olduğu bir c;ı
ban, içtimai bir kangren var: 

miıtaj facia81 
Müddeıumwnilıği ve adliyeyi 

alakadar ettiği kadar efKan u
mwniyeyi de btlyük bir nefret 
ve haşyetle işgal eden bu acı 
ve iğrenç hAdisc üzerinde daha 
büyük bir ehemmiyetle durmayı 
kendimize bir vazife edindik. 
Biri kürtaj kurbanı olarak ö
len; diğeri de -o korkunç aıne
llyeden ha.yatını kurtarmış olsa 

(&m11. :Jay/4 5 stL. f ite) 

·1 r HARP , 
1 

VAZiYETI 
İtalya harbe hazır 

değil mi idi ? 
·--~~--~~~~~ 

YAZAN: 
Em•kli Gen•r•I 
Kemal Koçer 

-~~~~~~,;;__~-.:. 

lta.lyan sömürgelerinde 
İtalyan sevk ve idaresı, sö

mürge muh:ırebelerinde, her 
hangi bir vaziyet üzerınde 
münakaşaya da lüzum gör-

l. • ..... .Jı mm.uda.rı çık-a:nlmış olaı 

küriaj kurlsa.w güzel 
KATANA 

rl 
Müsabakamız: 

n1wen, biricik kararını vakit - 6 -
gc~irmeden vermektedir: MOSABAKANIN ŞEKLi 

Ricat!. . . Bu parçayı kesip saklayınız. 

~.Eden ltalyaya :U,. leCri 
tat birlerin @iddetle tathi1riııe 
&...... U'tar buluft'uyordu. Mr. E
~ mazhariyetJeıinden biri 
~nezdinde bile mu}W). 
~ "6 tanttar celbet:m.iş olmaılll 
""1. ll'ranaada ~allc Cephesi"
'ltı teşekkWU ?e Blum'un ileti
.... ınevtciine gebnelll. biru: 
~- İta.lyaya tatbik edilen 
~arın ancak mahdut 
...____ lrUrette icra cdilebi.lmie oı
~ l:delı ile Blum'u bunlar -

Mr. Eden lngilterenin en 
genç ve en gözde devlet a.da.m
larınd&ndır. EncrJisini ve kabi
liyetini İngiliz ordusunu tan -
zimde "" bilhassa Nil ordusu -
nun muvaffaktyeilerinde ispat 
etıni§t.ir. Hariciye Nazırı aıfati
ıe de Mihver Devletlerine kaı"fl 
en yüksek bir medeniyet ve in
sa.niyet dawsmm müdafiliğini 
sarsılmaz bir irade ile yapıyor. 

dilmesini w bütün milletlerin 
müsavi bayat hakkına malik ol
masmı görmekten başka bir e
m.el beak!memektedir. Böyle 
yObek bir ideal uğrundaki mü
cadelede böyttk demokrasileriu 
yanında mevki alınış olmakla 

aıa.lyanlann Eritre, 8omaU ve Babe!J t.opraklannın 

legal Olunuyor 

Ne kuvvetler arasındakı nıs- S edildikte 
uh b · ald ~ ı ·on parça neşr n son-

sahilleri ~t, ve m are ~nın ıgı .~ ~ ra bu parçalar bir araya geti-
kil, ne de mcvkun ve va7.lfe· ı ı ·ı 1 t. 1 da çık 

lngilterenin bahar başlangı -
anda hücumlann en mlithifiııe 

memnun ve müftehiriz. 
Biile,Jia 0üM Y Al.CiN 

· eh · t" k -...ı .. rı met sure ıy e mey na a-
nın emmıye ı a. cw"a ınu- cak · h d · · ı b" 

Uingazinin 250 kilometre ce-j Ordusu Başkwnandaıu daha .. d -·ı .. p la rcsmı, vazı a resımz e ır-, essu egı aır. aro muay- ·ı 'd · ·· k b 
mı~ına inen İngiliz ordusunun!• üç ay evvel biıyük hareketler yendir: Ricn.t!. ~ ~ete • .. ar:~ızc go~~ . ~-
harekitından haber yok. Fakat inkişaf etmeden t:eferrüata ait (Sonu sayfa 5-. 1 de) fı k~: mu~::ı. k ~mıza ra • ıçın 
ba lngnislerbı llBUlildür ve Nil (Sowı sayfa 4 sii 4 tcJ ı. J .t ı ge ece tir. ._ ________ ...., __ ..._ ______ ~ 



bir Çekmece seyahati • 
Top apı r yınd deve güreşi • Gazile
.dn taltifi - Şehzade Abdülazizin doğumu 
münasebeti yapılan nlilder - General 
Orlof'a ziyafet-Acme karıl rın rzuhalleri. 
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Pazar - Pazar 
R . ftçilnd! 8Ul gtmG 

Kandillide bir yangm oldu. S.. 
• Tophane nazırı Ahmed ~ 

in sahilh:ınesly!o d1ğer dört. 
yalı yandı. Cwna kar ~ 
eh. Recebin yirmı bhind euma> 
tesi güntı hava gayet Al1 olmaS-

padi büyük vopızla. sa:y-
uşikftra çıkmcğa karal' ~ 

ti. Beni de ma.iyclk.-lnde bera -
ber gütürdlller. Sehc:r vaktfnd9. 
vapura binildi. Padişahın teşri -
fi.ne muntasıı- olduk. Saat dört 
sula ında vap l!"tl geldiler. Teme. 
ne onunden h:ıreket edildi. ~ 
gada olan sefaini h~ 
gönil.. top şenliği ederek 

lamladılar. lngi~ fırkateyııi 
de top atb. .,. 

Vapurun baş turaftnda atı 
şa.ha.n len ıçin mürettep olanı 

h günü h ylice kar yağdı. Per
wen.be Fil de zty yağdı. 
Çok soğuk vardı. Süvmi ağalar
dan birisi ta~ a.vma izin alıp 
gft:mfv. bir eey a.vlayamadığın
dan maada tudnn donmuş, 
Kendisi bjlaya ~ kaçın~. 

Şabanın on bcşinıei pazartesi 
gtlnU hava. g{)zeldl Seher vak -
tinde hazlno -.ekili Abdullah a.. 
ta kışlaya geliı> padiphın bir 
oğlu dünyaya geldtftni tebşir 
etti. Padişah aşağı sar.aya gitti. 
~zndeırlb adım Ash koydu. 

Derakap kızlar atası sad-ı 
raznma, allihtar ağa Ja 
serasker paşaya g&ıderildi. Her 1 
taraf tan t.opıar· atıldı.. Yedi gün 
yedi gece, su ve hayal vesair 
eğlenceler hazırla.narak herkes 
gülüp egtendi. Geceleri de tertip 
olunan ~ · t.ıvenJder 'ft kum
baralaz- ile topçulanzı iddiasııuı. 
yaktıklan mehtapla cihanı zi -
)'&Ya boğdu. 

OKUYUCU 
DiYOR Ki: 

Bir okuyucumuzun 
derdi 

Fatih Atpaznr Hüzamet
tinbcy mahallesi eskı Mu
taflar aokak 50 No. da otu
ran okuyo.cula.nmızdruı Şük
rü oğlu Fahri diyor ki: 

Ben evvelce nahiye k&tibl 
iken muwzz.af olarak as
kerliğimi yapmak üzere va
zifemden a:ynldı:m. Ve vatani 
vazifemi bitirerek üç ay ka
dar evve! terhis oldum. ~ 
tanbnlda. kimsesiz olup üç 
aydır pek muztar bii hnlde 
bin bir sıkınb ve müşkillAt 
içinde yaşıyoııım. Terhis e
dildiğimden bugüne kadar 
geçen zaman içinde eski va
zifeme tekrar girmem için 
müte:ı.ddid mUracaa.tlcrim 
kabul edflmedi. nk &celer 
bir münhal beklemem tav
siye edildi. Bfli'.hare imtihan 
sız memur ahnamıyo.cıığın· 
da.n bahsedfldi. lmtilwıa gi
rebilmek için bir ~ vesika
lar isteniyor ki bunl.ft.nn te
mini içhı dört beş llnı mrtı 
icap etmektedir. 

Bir vazifeye intisap etmek 
istiyen gfuılilk nafakasını 
teminden aciz b\r adanı bu 
masrafı nasıl ! .. 

'VENi SAB r' 

1 \ 

Yıllık toı lantlsı h rara r 
mühitn ·kararı r varildi 

oldu 

Şoförler Cemiyetinin yıllık 

l 
umumi heyet toplantısı, dün sar 
a.t 15 de cemiyetin T:ı.ksimdeki 

1 
binasında yapılmı!jbr. 

. Toplantı, evvelce de tahmin &
dildiği gibi çok kalabalık olmuş 
Ye §Oförler kendilerini alithadar 
eden muhtelif mew.uhr üzerin
de mtitaleala.r serdetmiştir. Maı-, 
ınm olduğu üzere bilhassa tnk
l!li şoförlerinin ilzeriııde durdu
ğu ondalık meselesi vardır. 

Bir lasım pa.tronlann kilo -
metre başına şoförlerden 15 l."U
~ alması lazım gelirken 20 
kuruş ürerindcn hesap gördük
leri. bundan başka onpallk nis
petlerini de azalttıkları vaki Bi
kiyet.lerden anlaşılmıştır. Ke-
za şoförler, benzin tasarrufu 

ADLIYE!DE 

Bir muhtekirin dUkk3nı 
kapahlacak 

makı:adı ile ihdas edilen talcsi 
tahdidatmın 3 - 4 yüz kndo.r 
şoförü işsiz bıraktığını, bu 31"' 

kadaşlara behemehal bir iı; bu· 
lunması lizım geldiğıni de iddia 
etmektedirler. 

Aç:ıkta kalan şoförler nrasm
da bilhassa garaj sahibi pat -
ronlann istihdam ettiği eleman
larla resmen garaja çekilen hu
susi arabaların şoförleri mühim 
bir yekfına baliğ olmaktadır. 

Dünkü toplantıda (Teavün 
Sandığı) mn ihyası üzerinde fi. 

kirler dermeyan edilmiştir. 

İdare heyeti raporu ile bilAn
çıo okunup tasdik edildikten 
sonra yeni idare heyeü seçimine 
~eçilmiştir. 

DAVETLER 
Bir jelatin muhteftlrl 

tevkif olundu 

• 
ikişer sene sürgün ve 
al)ır para cez•em• 

m kOm oldular 
FincancılP..rda. Ttııcc.r kom.19-

yoncu Baroh Gabay ft Yam 
Gabay karde.~erin fabit fi)'M
la pil satmak suçundan yapU. 
makta olan muhakemeleri dün 
ikinci asliye cezada dan.m etmi§ 
ve neticelenmiştir. 

Suçlubrm pek fahit tJyatl& 
pil sattıkları sabit görülmilf ol
duğundan her ikisinin de 600 er 
lira ağır para cezasiyı. ,ikişer 

sene Eskif}Clıre sürUbnelerioe 
karar verilmişttr. MevJm:f bu
lunan suçlular bu karar ile 
tahliye olunmuşlardır. 

-----
Matbuat taknhile hakem

lerin futbol maçı 
önümüzdeki pazar gtbıft Şe

ref stadında yapılacak olan 
lstanbul muhteliti - ~iktae 
maçından evvel matbuat tnkmu 
ile hakemlerin yeni teşkil ettik· 
lcri futbol ekibi arasında bir 
futbol mnçı yapılaca.ktll'. Bet 
&ydanberi Beyoğlu 'Halltfiinde 
entrenınanlarına muntazaman 
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ilim Köşesi 

-
Keşifler, ihtiralar 

Yannın yollan 
lstikbalde llna aao,_bJUll 

Jtıillıim rol oynam191 ısUpheslll 
olmakla beraber- ...._ :JOllal'l bll 
günkü ehemmij'edai a.ybetlDi. 
yecektir. Çi.inkii ağır yüklerl8 
hava.dan nakli ne de olsa uCUll 
o1mıyacaJrtır. Beton yoDann r .. 
l& sertliği ve ara sıra ~~ 
tahta yollarm daySnık oıma • 
m.ası, asfalt ,ollann wwwslın t9'" 

bavvilllerln.den çok ınüteesıdt " 
ması, kauçrıuğun bir alay rrıaJa-
surlan istilt.~ki yoHann idi 
tetik :reçineden ya.pılmaaı ihU • 
malini artınyor. 

Temel için betona rekabet • 
dıecek bir madde oor bulunabi • 
lir. İyi bir betonarme temel U.
ri.ue, inbisat emsali beton enıd' 
linin ayni olan sentetik reçüal 
yol içl.n pek münasip ~ 
Reçinenin hususiyetlerinden -
mtravyole ıualarının temri ~ 
bnda polimerize o}masvbr. ı=-

uziI,ıı ahenk ederek Saray bur 
nuna ı,adar gidildi. Tamam olun 
ca padiı ah kamn.ray& teşrif et
tiler. Ycmeh-ten sonra incemu 
i!e kl •rnete çalmdı. Dört saat 
içındc büyük Çekmeceye var -
dık. Sultan Mahmud ayan ko -
na.ğuıa indi. Yüze yalan mu.zika 
takımı ve sllvari ağalar sabit -
leri ba;;ıka hanelerde ikamet et;.. 
tiler. o gece Çeh-mccede lcaldık. 
Ertesi pazartesi g{lDti hava gü
zeldi. Seher vakti kayıklara bin
dik. Öğle yemeği köprünün ö
te tara!mda &L: tına admdalı::i 
köyde yenildi. Sonra atlara bi -
nilip o t:araflarda taveımlar .. ..,.. 
landı. Kuğu, kax., ördek ~ ka
ra ta\-şa.n gibi şeyle ~ 
Gece n.at beş sularında, Edirn&
ye gitmiş olan hassa slivarilerl 
ımrafa.yı Ahmed bey huzura. çık 

Ertesi sah giinfi eoğuk Zİya4:le 
idi. Devlet erkim padÇılu teb- / KTISAD 
rik ettiler. Gece fifenk donan -

h%la fiyatla pil ve eie1'bik 
malzemesi satmakla suçlu Sala,.! 
moıı Eskinm hakkında yapılan 
muhakeme dün sona. ermiş ve 
ihtikar sabit görlilm~. ~ 
cak temin ettiği menfaat :mıktar 
nnuı az olması göwntıne alına
rak yalnız 25 lira ağır pnııı. ce-

F.czacı İbrahim Nezihi:ye 320 devam eden hakemlerm vücude 
ne 350 ku.nq arasında satılma.. getirdikleri takımın mat.bua.tr 

bla.ra kuvvetli bir rakip ola.cak
sı icap eden jelatini 750 kuru Jarı tahmin edilebilir. 

mürekkep ciaimde pol.imerize tA 
mam demek ihtiva ettiği ekOd 
lar arasındaki nisbet sabit kal • 
mamakla beraber kimyevi h_. 
salaı·ı Ye molekül vezbılerı dl" 
ğişmesi demektir. 

tı Akşaliı yatsı nöbetinde 
mu1.ika çalındı. K•dınlar top -
lanıp muzıka dinlediler. Ertesi 
günü ha.va. bir miktar yağmurbı 
ıdi. Atlanmız karodan kttçilk 
Çekmeceye gönderildi. Padişah 
ile maiyeti ktiçük Çekmeceye 
vapurla gitti. Knyıklarla gölün 
içinde bir a.dar gidilip iske 
lesine c;ıkıldıkta atlarımıza bin -
dik. Barutlıa.ne önünden Aya -
yorgi karlyesiue geldik. Sultan 
Mahmud barutçu başının hane -
sine te§rif etti. O gece o köyde 
knld.ık. Salı günii havada leta
fet 7Jyade idi. Etrafta saydii
şıkar kasd.iyl dolafıldı. Bul or
ın..uılı yerlerden karaca çıkıp 
uz.ak olmakbı avlanması katil 
olmadı. Bazı sarp yollardan ~ 
muz dere mnha.Ile indik. Akşam 
tlzeri yine Ayayorgiye dönfildü. 
Tavşan ve silğltin gibi teyler av
lan h. Ertesi çarşanba günü av
lanarak Rami kışlasına. döndü
ler. 

29 kantmusani - a PJDbat 1.&:>0 
Puartesi 

P dışah Şaban.uı Wnıci ae.h 
gtinh hava çok soğuktu. İstan
bul sarayına. deve güreşi sey -
rinc gitti. Ayın altıncı cumar-

. günfi YeDişehir tarafından 
y\ızd n fazla yaralı asker gel -
mi . Sultan hmlld hepsini hu 
zuruna getirtti Ferical!de il.ti -
fat tti. Ber birine d&tler yüz 
kuruş v rdi. Aynca, ömürleri 
oldukça memleketlerinde de bil 
tüh vergilerden affediJdiklerine 
fe:rınan etti. Ayın do1rnznneu a 

Yeni abah 
ABONE BEDELi 

Tilrtdy• ~ebl 

SENE!.iK 1400 K,.. 2100 ,:f'I. 

3 AVLIK 400 » 800 > 
1 AYLIK 160 » IOe » 
6 AYLIK 750 » 1450 » 
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30 M uh:ırrem 1i60 
14 Şı61uıt 1156 

G n M, Ay 2, Yıl: 9'41 • K.-am 1tt 

Guneı Öğ.le lld-41 
12.46 7.32 11.ı& Ez:ı11f 

G.41 12.27 15.!1 v ... tt 
Akşam Y•tsı '~ 
l 00 l.ll 11.07 !.&.. .. 
17.00 19.25 :i02 v-ıı 

DİKKAT 
cVcnl &abab» a g6n4erit.., yazıı., 

~" vrnk nqredUaln edllmeeln bde 
u• maz ve bunların lcaybohwaı.n .. 
n dola11 htç bil- 11uıaullyet kıılıMI 

cJılmu, 

ması oldtL Çarşamba. günü sır Avustralya ve kitibi Mustafa efeadi Sıra ~-
hl.ardaki sahilhanednde Rlısya • 

p. satmakla suçlu Fincancılar- --»oc--
da jelatin ticareti yapan Nesim . 

Laboratuvarlarda yapılan teO' 
rübeler muvaffakıyetle netice • 
lenmiştir. Dahası V&I'. ~ 
nin içine n.şındıhcl maddeler• 
ve edilebilir. Bu a§!Ddıncı nıad
deler ne kadar !Wlak olursa ol 4 

sun, yollarda otomobil lbtik • 
!erinin kaymasın& mani olur. :9'I 
a§lndmcı maddeler miktarl • 
ııuretle aya.r edilebilir ki rflÇlfll 
ile ayni nisbette aşınır ve yolılll 
yüzündeki pUrüzlük derecesi dal 
ma sa.bit kalabilir. Bu halita1' 
ıgık Yeren malzemede ilave edlıt 
lebilir. Bu mahltt büylk ka1il" 
yo:ılann sarnıcına karanlıkta 
doldurulur ve gündüzUn kaınyoll' 
arkasındaki huaust şekildeki 

~u~0::;:\;:cn Amerıkadan otomo oğlu Raşit Sevil dün birinci sulh Hububat, zahıre ve nak-
ce:ıa mahkeınesinde açık sorgu- liyat birliğinin toplantıSI 
ya çekilmiş ve dinlenmeyi müt&- İstanbul Hububat, Zahire ve 
akip suçu sabit görülerek hak - Nakliyat Birliğinin senelik u
kında tevkif karan veıiln.i.ştir. mumi heyeti toplantısı dün, Ti
Raşidin muhakemesi roovktıfen ear ve Sanayi Odası salonlann-

deZi;::=~idll~~hnı bil IAstiği geliyor 
muzika& çalıyordu. Perşembe 

cünii luşla. me)'daıımda orta 0-

J\lnll oynadılar. Gece petzevkti 
'\ile ga~ tuhaf ;5'ezık dmıanma.. 

za.sına mahldkmiyetiyle b1rlilrte 
dükkanının 7 gfiıı mtiddetlc sed
dine karar verilmi.'Jtir. 

•oldu. 

Şabanın yirmi iklnd gflnü. zi -
,Yade soğuk vardı. Sultaıı Malı -
:mud Ram1 çittJiğfne citti. R.a1v 
lwıalere izin verildi. 
Şabanın ytrmi .ıtJDes Clllll& 

günü havada letafet oldu. Se -
llmhk Topçularda cılıla. Pad1 -
şah canıllşerifa gjdd :lı:e:n acuze 

r, asakiri men&U1'e ya.zıl -
mamış olduğu haJde ~ kı -
yafetinde gezdirdikleri ~bo.' 
evt lnnmn uaktri :meosure sı
nıfına ilhak edilmesinden evlM
larının balAsı için amıhal edip 
.f.erynUar ettiler. rnmJest defo -
hındu. 

2', eubat - 26 mart 1830 
Çarpıa-~bo 

Bu atf5 Ramnam şerifinin 

yansı soğuk ve karlı ~ Son
ra hava letafet 1bıeıre oıcbl. Hu
sur dersleri yapıldı. lbadet ilo 

ıeçti. 
Sultan Vıhınuııl arife güııi\ 

Bayezid civarında N.ecib efendi 
kulla.nnın konağına teşrif et -
mi§lerdi. 1tta.rı on.da rağbet ~ 
yurdular. Bayram p:ıeal oldu -
fundan satı !S8haneleri şerefi
ne etr&:ftaki aolraklazo '9'e dük -
kA.ıılar açslmıe, düklrAnlnnn ö
:ntinde blıhaf tuhaf )ntndiller ya
lruırnştı. Bttyi1k ve k1lçUk saba. 
ha kadar zevk ve eevk ne mes -
rur oldalar. Sultan Mahmud lıal 
kı bir mllddet seyrettikten son
ra mibeyyfn bant.o De aya 
geldiler. 

Bu seneki baynımd& esvap 
ve kıyafet geçen senekinden zi
yade güzel olmuhştu. Ama, ha
v& duman ile her tarafı saımış
tı. Temaşaya. mani oldu. Evvel- ı 
ki gibi seyredemediğim için d:ı.- 1 
ğıderun olm.uşU.ıı'. 

(Arma ııarJ 

POLiSTE 
Parmaklarını k6sele si

lindirinde ezmi 
Kazlıc;eşınede lt~ fabrika-

sında çalışan Şllkrü oğlu rat 
iş yapmakta iken elindeki ~i
lindire parmalda:nnı ezdirmiş 
ve Yedikul~ hastahanemne ka.l
dınlmıştır. 

Denize dlJşen adam 
Beyoğtunda ~ ma

h2.llesinde Şenol sokağında 15 
numarada oluran Yunan tebaa.
Slndan &'5 yaşındaki .Andon .:;v
velki gftn Göztepe vapuru ile 
İııtanbula gelirken üzerine fena
hk gelıerek deniz.e dil&imÜ§ ise de 
derhal çı.kanlmıştır. \,. apur 
Haydarpa.şaya yan"lhğı sırada 
Andan da çskanlarak NUmune 
Jıastahneslne g8nderilmiştir. 

Haber elılhpnıza ge... mem
leketfmlw A.vuatralyadaıı 8 bhı, 
Amen1rııd•n ise a bin ~ 
llstiği daha gelecektir. Bum.. 
rm celbl Ça icap eden ~ 
tif veri1fu\11r. Bu ıni1rtarl8r • 

D9mir hırsazları m h
kOm oldular 

dan bqb. a,nca akredWf ftri- Sultanahmette San'at Mek
leıı 20 bl:n adet otomobil lbti- tehi deposundan hurda demir 
ğiDin memlelretimir.e yakında , galmakla suçlu olan :tbrahimin 
vürudu beldemnektedlr. 

yapılacaktır. da yapılmışt:Jr. 'föplantıda bir 

TUberkUloz Com&yetl senelik idare heyeti raporu o

Tüberkülos cemiyeti mutat 
aylık toplantısını 5 mart çar-
3Rlllba günü saat altı buçukta 
Cağnloğlundaki Ebbba Odasın
da yapacaktır. 

-He-

kunmua ve yeni idare heyeti se
çimi yapılmıştır. 

HALK EVLERi 
t(onfsrans 

---.--_....._... ..... ____ _ 
İzmirde 

Bc.riktaş HaJkeı inden: 
ce:ııa mahkemesinde yapılan du- Çocuklarımızı nasd c. H. P. Genel sekreterliği 
nqı:masında. ıma.;,u .sa.bıt gfuill.. bUylltelim tarnfmdan tertip edilen dört ki 
m\lş ve sabıkası olduğu da. Bilgi ile bakım çocuğun sıh- ·fometrclık mükafatlı kır koşusu! 

Dünkü ciddetli yağ• am önüne a1ma.rak 5 ay 25 gün batini teminle beraber bakını 2 n.art 941 günil saat 14 de evi- 1 

sükbelerdcn beton temel~ 
döki.llür. Hareket halinde o1alt. 
kamyon bu mahhitu dökerk
tcsviye bıçakları mahJUt ~ 
ytiziinün §eklini verirler. K~ ~ 

v hapsine karar verilmiştir. 1 zahmetini de yarıya indirir. Ç-0- miz öni.ınde yapılacaktır. Koşu-
mur bir yangına se- cuğunuzun kaç aylık olduğunu ya iştirak ede~e!t atl~~erin saat 

Bundan başka gene ayni yer- ve 6 kuruşluk posta pulu ne :ı.2 ye k~d~r ısıml ımı kayd t· 
bep oldu de hırsızlık ederek demir adresinizi bize bildiriniz size brmcl rı rıca olunur. vetli güneş zıya.sı altında b11 

;mahlut yirmi dakikada. :turur· 
Donuk gi.inlcrde ise 6 ill 10 s& " 

atta kurur. 

tmıir, 26 (a..a.) - Dfin f1eb- çalmakla suçlu :Mahmudun (Bakım Öğttt) lcrimizden gôn-'. Kongreler 
nm. ızın' • m·.;a.._,.:ı ~ .... .... ~ derelim. Kadıköy Halkcvinden: ı.ua-.cu1. J--- --e- muhakemooi de neticelenmiş vo 
na.k halinde yağmur }'ağmıftır. Çocuk Eai:rgemc Kurıım.u 1ki e de bir aktclilen konJ eler 

--ı.a. ......_ ru..lri'-- "-.:1-- .:ı- GDUn da 7 ay 15 t,'1.in m.ahpusi- G '·--·ı Bu yol berkesin istiyeceği bit 
yol olur. Yolun acıt, ntıfus edl"' 
lemiyen ve hava.ya kup muıca."' 
vim olan yüzü aafııltta oldlli" 
gibi akma tehlikesine maruz dr 
ğildir. Reçine {latl:ımaz. KJT'fl • 
mağa kar§l mukavemeti ytiJC • 
sek olduğu gibi yiizü parlaktl"6 
Ev ve apartman s~ 

Bir ~ "'""ıl-. -.-.&CM:- u.:- • m.erw.;;.;ı ra-ğıdat-1 guu ve sn:ııtc r.ıpılacnk-
vrun edezı ·fındık bıQylUdftğünde yetine karar verilmiştir. ANKAR.~ t; ş be a"asmı.n met.kür gunde 

dohı da dÜflll{lştQr. Dohmwı ============================= Halke" ni eşrifleri. 1 
sebze bahçeleriyle çiçek açan ~---Ad ı • y Guzcı &ın'nfüı.r 1 :Mart Cumartesi 

:C~.~;: su i isti m a i-~-, 17H~l d<'r<..hane ve kurstan 1 mart 
sında G&ı:tepede karakol claı- Cuı 1 rte.:.;i 18 c!c 
rmda1d eJektrik taladm ~ Dıl V<' Edebiyat 3 Mart Pnzart<$i 

bir yıldırım iabet ederek teıd- S 1 f ti 1 Q 6 2 3 3 ı · 18 
de satı tahrip etmil VO yangın UÇ U mu eme er • ıra Koyl"uluk 3 Mart Cum rt'$l 

çıkarmıştır. Cereyan dıeriıal 1r& 1 '.I 10 

:~e~=: ödemeye mahkum oldular tem·irat vergisini a.?..albr. sa • 

det .eyemmıi§lerdir. 

Bir kasırga limanı 
altüst etti 

lzmtr, 2.8 (a.a..) - J'oçadan 
bildiriltftğhıe göre dlln saat 
12.15 de cenuptan oimaJe dotf 
ru çok şiddetli bir tırbna ol
muştur. Btr b.mpyı andıran 

1 
bu fırtma esnasında limanda 1 
demirli buhman iki yelkenli il• ı 
bir kaç kayık batmıştır. l'ntına 
bir çok evterin U9t Jammlanm 
da uçurmuş, pencereleri ve a
ğaç dallarını kımıı§tır. Maddi 
has:ır mftbtmce olmakla bera -
bcr insanca. ,.~t plmaml§ 
yalnız altı kfşt muhtelif yerle
rinden yaralamnışlanhr. 

Yeni tayinler 
Ankara 26 (Hususi) - DeY

let ŞQrası muavinliklerine ~ 
mülfırimlerinden Nezahet ve 
Mahir CanbulaV, maarif talim 
terbiye ua1ığma 1zmfr Maarif 
MUdürti B&lit Ziya; Çorum sıh
hiye m11dllrlilğUne sıhhiye mü
dürlerinden doktor Rifat; sıh
hiye müfettişliğine Hıtzı Sib 
ve şube müdürlerinden doktor 
Kemal ta,m edildiler. 

Kôtunu makineye 
kaptırmıt 

Anadohıhisannda oturan O. 
man kısı 36 yaeiannda.ki Didar 
halat fabrikaaı.rıda çalıştığı • 
rada sal kolunu makineye kap.. 
tıraraJc brdır.mıf ~ hast•hı -
neye kak1lnlarak tedavi altına 
a.bnmıp, 

l5tanbul adliyesi mutcmeUe
rindcn olup 33 bin küsur liralık 
ihtilas yaptıkları suçu ile bi
rinci ağır ccx.ada. scnelerclenbo
ri muhakemeleri yapılmakta 
otan Asım, Emin, Fenni, Nec
mi, 1.sma.il, Tevfik, Şerif ve Ha 
anın davalarına dün de aynı 
mahkeme tarafından devam o
lundu ve karara bağlandı. 

Tahkikat ve muhakeme sa
fahatında bu ih€iıas miktarı -
nın daha. fazla olduğu tebey
yb ve her mutemedin kendi 
zimmetlerinde bulunruı para
nın miktarı taayyün etmiş ve 
dünkü duruşmada suçlan sa
bit göriilen mutemetler hak -
kında mahkfuniyet kararı v&
rilmiştir. 

Su~ula.rdan Emin, .Amın ve 
Fennini ihtilAs ile suçlandınl
maları ve Necminin iac azife
sini suilstimalle ihtilasa işti
rakten suçlu görülmesi Uzerlne 
her birinin beşer sene mahpu
siyetine ve ancak bu fiillerini 
def'atle yapmış oldukları ta
&yytin ettiğinden de ceza müd 
detinin altıda biri kadarı da 
-arttırılarak 5 şer sene 10 nar 
ay mahpuaiyetlerine, ve ayni 
zamanda ihblls ederek zimmet 
Ierinde gösterdikleri parayı ö
dedikten başka ceULP,n bir o 
kadar miktar ve bu miktara 
~ek olan faiz tutarı mcc
muunun kendilerinden alınma
sına karar verildi. Bu karar 
ile suçluların aynca. üçer sene 
alb§ar ay memuriyetten ve 
milebbeden hideınat:ı Amı:ncd.cn 

mahrumiyetleri, 80 lira av'U· 
katlık ve 353 lira ehli vukuf 
ilcreti ile Emin ve Necminin 
48 lira 18 kuruş, Asım ve Nec
m.inin 80 lira, Fenni ve N ec
minin 43 lira. 10 kuruş nisbi 
harç ödemeleri karar altına. a
lınmıı;ı oldu.. 

Okunan karar zaptına göre 
suçlulardan Emin 20408 lira 
91 kuruş, Asım 4000 lira, Fen
ni 2150 lira 28 kuruş ve "'~mi 
ise bütün bunların tutan olan 
265i9 lira 19 kuru.şu ödrdik
ten başka her biı i yine lm 
miktar kadar para rczn ı ödi
yecekler ve bunların faiz mik
tarı da tesbit edilerek bunu 
ceza miktnrına ilave edecek -
lerdir ki bu hesaba göre hep
sinin mahkfım oldukları par 1 
cezalarının mecmuu -Faiz, hariç 
olmak üzere- 106 bin 23G lira 
76 kuruş tutmaktadır. 

Buna diğer avukat ve ehh 
vukuf ücretleri il · diğer harç
lar ve bir de yüzde bet: faiz 
ilive eÇ.ilirse paı·a- cezasının 
tam mik.tarı taayyün etmiR O· 
lacak.tır. 

Diğer suçlulard:ı.n İ!:imail, 
Tevfik, Şerif ve Hasımın bu 
ihtilasda methaldar olmadıı,. . 
lnrı mahkemece sabit olduğun
dan onların da beraetle• ine 
ve oe,·kufiyet hallerinin k.11 ~· 
nlmasına karar verildi. Bu su
retle bu yıllık dava ki~ sw;;
ludan dördünilu beraeti ve trı.h 
llycleri; diğer dördünün ise 
malıkfuniyetleri ile neticelen -
mlş oldlL 

Konferans gün koskoca. demir direklere " 
:Enıinonii Hruheviııdea: sılmı~ olan cam ampilller icin • 
27 2 1941 perşembe gilnli sn- deki kıl gi.bi ince tellerin ver • 

n.t 18 de Evimiz salomında Ord. 1 dikfori ışığa bir bakıma. Bu la-' 
Prof. Dr. Sayın Akil Muhtar balaıın randımanı yil7.de dok " 
Özden tarafından (Ahlalan fen- sanı bulmaz. 
D.i esasla.ı ı) mevzuunda bir kon- Bu parlak yüzlü yeai yoııat' 
fcrans veıilecektir. Giriş ser - da fareler bile görünür. Pilotl-' 
besttir. yollan kolay göriirler; en ıca .. 

yo lu H-'ikevinde ranlık gecelerde kıvrık yollar fil 
Ddn B yuğlu Halkevind ya- 1 men görülebilir. 

pılaıı Gaıatasara.y li.aesi Siyusal yoldan sonra bu yollar ü1.eri' 
Bilgiler okulu ara .... ındaki vo ey- de gı·decek nakil vasıtalann t.ı'il 
bol rniı.ç:ını Gal tasaray 15 - 4, ~ 
5 - 15, 15 - 11 kaz:mınıştır. kalım. Yakın i tikbalde ~ ıetJ 

K L vasıtaları kalıplarla dökil ., 
ır •-OŞU u sun't reçineden yapılacaktır.~ .. 

füninönii IIaJkC\itulen: JlctİJ mukavim olan bu otonıobi 
1 -- Ü<}i'ıncii kros müsabaka- JM 

boyanmasına lüzmn yoktur .. .1. 
mız 2 3, 9-U pazar günü saat 1 den le\•halar kola.y aşınıp bOP" 
10.30 da yapılacaktır. dukları ve ahşap .kısunlar çatW 

2 - Kcşu. sahası Halkevi dığı halde bunlarda bu mahtu"' 
- Sarayburnu deniz kenarı - ara-. 1 lar yoktur. 
smda gidiş ve d(;nüş 4 kilomct- -----====----__..-
redir. I 

3 - Müsabaka kaydı 1.3.941 
cumartesi saat 19 da kapana -
caktır. 

4 -- Her teşekkül koşuya. a-
zami 20 atletle İ§tirak edebilir. 

5 ·- Takım itiba.iiyle birinci
ye kupa, ferden liçüncüye ka
daı· da mı;.dalya verilecektir. 

llakem arkadaşlardan Adil 
Giray, ön.er Besim, Ali Rı?.a 
Sözeralp, Ziya Koplu, Fethi 
Dinçer, Recep Ogan, Ç. Basa -
ran, Metin, Iıhan Filmer. Saat 
onda spor salonunda bulunma.
lan rica olunur. 

Katil çoban tnahkOlll 
oldu 

Çatalcada Çukurbolıtan d~ 
rındd. bl.yramın bOiıtaıalll~ 
bir salatalık kop&rmaal ~ 
çıkan kavgada Bayramı öl~ 
melde suçlu Çoban HllSe!tr 
Ereanın birinci -.ğlr ~ tJll' 
vam eden muhakemesi ~-..... 
ticeleurnit ve .uçlu 18 --. 
mahkiim edilmittir. Ancak .
kada tahrik bulunduğuDdan.,.. 
za 12 seneye ve nibayet ~ 
küçük ok)ağundan da 3 se'f"!" _ 
indiril.enılc 3800 kun1I ~ 
me nıasrafı ödf'ıneP.....,.' 
rilmiştir. 
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Şimdilik =::
Havacılık Bahisleri =-ı-::=Bukadarı 

' Bravo ! · · 1 ~!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!:~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!~!!l!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!' T r a bl us cephesi B-
"sosr:ı1 yardım işleri için = 

Dunku kıamm :&sası yarak tevatür beyyine:;! din· 
· ıeas tarihinde-,.,, mekte- Jediler; ha'l frtva•mı ona 1stmat 

ıı 

(J 

• 

ol 

t· 

it 

~-

' 

t 

• 

... 

b· ettiru.ıler." ce,•ab1nı verir. ı:.r•en ı;cLadc:t.n.ame alan .rıu-
h•rı·fr hiliilıare in- •lti&ı sa- Şeyhülislam daireye avdetinde 
1dY·i., l-' sene çahF• ,,,. hu .1- bu muhaverej•i meşihat erkanın 
'•d• Abdtilhanılde mil ıwtwal•rı dan b3.21lamıa hikaye eder. Bir· 
"'Pteb.11,ur. Bil -.ıı,,._ b>ş· az vakit sonra saJaret makamı· 
...,,ı k~.1 hWilsa olıırak dQıor ki. na verilen bir nrzuünl, ·ığlebi 
. Sultan Hamit; ..- ,ibi ;ıa-j ihtimal ı:a~arcl ı;ıfu;te~ı Şefk:ı· 

f11 nvl~n.nı~.mak iıLW .tlelıtlik. ti efendının dıkl\:a:tsızligıle, mec 
'<tnılliit>e ha•:ulis - odam- llsi vUkelfı.ya sevkediUr! okunur; 
• diı.let ,.e gÖZÜlli .ıo:-ı açar· 'Maksudiye hanı dahılinde ufak ı 

c ııı ,, ou cııuUY"4bu ,uüsti-ı bir lnt'arun ciheti t3!'~rnıfu ıd· 
ı \tiler önce Ylılı.'ol.a• hal>- disaına aid olan bu ışın mec~ı 

ı,., «ıhoı: yap~ , < en vükelaya tafillüku olan1ıyacagı.n 
bu Jur alcılar ~ keıtdneri j dan usulen ı~abına b8:~{llm~ _u- l 
hat.,,r ve vak'a ~· »ulun- zer~ .bab~neşihata gonderilaın, J 

Ilı k•lklılar - ıııil.ayet P•-1 dcnılir; oy le de yapılır. ' 
<tı._.ı, da anl;ıdı ve -6 ki bff \ I<'.aı:at meşi~~b gelip te Ru· 
1 1.!rn~ı<.:l için: melı kazazkerLgıne h:ıvalc c-dtl-

<-5• ıdama 9ÖTirTDu .,.. •rtık dikten sonra kaza,-ker olan Ka· ı 
b•na hlr <"Y yazm-., •i.dcc.i zade Süleym~n Sırrı efen· 

ıı.,lı~ıni kendim ipanı;şt1m. dı ı~ıu muhakeme~ıne başlıyor; 
it !ııaaınafih tevil YeJa ihtira ru tarafeyn ciheti tasarrufu mü · 
tiliYle ihbar etmek iatr<li~ şe· bnyyin semxl ibraz e<l~mezler. 
~ do[ nıdan doğruya soylcmi • \ Davanın. aıelusı~l .. ~vat!IT?ll ..'"" 
~tek tertip cttiı?i mııb.dcl~mat patına .1u:um gorülur .. H:·rıka;~ 
ı.' Pad;ııa:.ın zilmme bizzat la !!0y~ıslam arasındakı 1" . .ıhı:'~ 
·:ıı~i ınuhakcıneııiy4t tı-badür ı..-yı ışıbnış olanlar<!aıı brrı (Ka: 
~!.§ gibi ilka edeıı, bu ı;urrtle zazkcrlıkçe tent~il .bcyymesı 
~· lıümayunda lıilite,)I)lmUl ıkaıneı;ı:ıe tP>;cbbus e<tilmesı ,;c· 
t;ıa tıı kamil hUlJll'e -diren us • vabıka gore n1anıdar bır lıal 
~ t ınehantlcri ııinbetin.11' kıy olup alellmsus Maksudıycl haııı 
.~ kll.7.anmakt:ı.n geri i<alnıı . "tabir:" ue "maksa<hn" hlu:-a
~1a"'ı" da. "han" ın sult..u:.. deliıleti 

ı \ıiiı;i. Cev3l! ~ Q<1ar~· itibariyle pek ziyarle dikkale 
~tru.uında bir başram arifesi şa~a.n olduğu gibi. bu. işe .mü. - 1 ~fatt-ın meratip a.lı4b1'la ya teaılik olan arzuhalin hıç bir 
\t ~sı mutad olan _y.,de da· mü~asebefi yokken ~celisi yu- ı 
~ 1Yelcrinin tevzii, <> ıı:ı.man ug· ı lrelada müzakere edilerek bıl • 
~1ğim, fakat ı;:mdi unuttu • 

1 

ittifak. meŞ:h~t~ !'Ö~'.dcrilmesi I 
ı,;; basit bir se~ m utad • de teyıden suınıyetı goslcrmek· 
lıQ ~iraz geç kalıru!ı. a;riıımum U> bulunduğumı) padi;.ıahın ha· 
tll'ti>amıara ve teı.i&!n C:e · !eti nıhiyc ·in<' uygım bir lisan 

ııı_ I>aııaya her f:ırıs:ı1ta ~aldır · J ile arzeder. • 
~t~ ıtiyad ef.miş o1an mL>Shıırj . Bu. ııstaıı.~lı .~urnal, .hatta 1.1ar 1 
~ J~ınalci lın enemıniyı:rsiz \'R· hıb~n.ın de :ımıdı f~vkınd~, mU.. I 
1 ııl'ı n~ kudretli b:ir el cıı.buklu essır oıu.r: adeta bir ı.nfı!ak hu· 
~ ~ l(.vil ve tasvir etmııı . ılarak RUlP getirir: heyeti ·ükcla der· 
, ~at..ı namazı vakti bır kwl· hal tebd:l edilir: On on beş gi!n 1 

kıyamet koptu; ..OOhıı. ka· ı ewei ı;:,raskerliğe 110.~bolı_ın»:n ! 
~<levanı etti. Menüıı esna • Gazi Osman pa.;a, tC?.kıyesı bir ı 
Ilı. arı bir çoğun& ~k('reler kat daha bozulmuş olarak, sa.
~ık: da.veliye ~ a.lınaclık· raydakı od36ına avdet eder. 

1 sorduk; eımw;anıa he ·ı ::ı:rıten her sabah yazıp gön· 
!t l<·t.kt:rcmizin Jw:!lılıne Lev· derdiği hususi maruzatiyle v.e ı 

llıeleri lii:rumuım biktirdık. 1 h<'I~ Babıalinin hukuk ve vezıu· 
~~re imlıso.len peyd~qx•y fini tevsik yoiundalü_t~bil•a
~!'abet.<' ısa! cdilm t . ıııat tiyle uıtı şahımeyı urkutcn ~:e 
t..ı;tı>lennııı alelfllllıl :ıayram bir çok harıslerın senelerce hu· 

..,1 Dolmalıahçe ..arl\yıuda tUıntartna hedef olan Kiımil par 
';,1~e. icrasına daftti miibey şa t~mamjyle maıkôp olur. Sa.
~ dugu gözle ı>tlrlllıw.kte ol· da.-et Girid Firkası kuıruınd:ı.ru 1 

1~0a rağmen .,...hta. hir Cevud pa.;aya. tevcih buyurul;ı.- 1 

~k 1~inan hasıl cılroadı. Bır rak vürudun· kadar kaymakam ' 
tö '.8Ukilnet pe)'llla oluyor gı- lığı aılliye nazın Ri7.& paşaya 1 
ı/tinctu. ihal.: edilir. ~yhislamlığa me
~ •kat bu gödlıllııl t... ça· şilıııt mektupçusu Cemaleddin 
~1"1;ti. Yeni ~ •agnakla efendi getirilir, ııeraskerliğe 
~~ hır fırlın& içiııdP sabanı I de ikinci fırka kum• ndanı Riza 

O "~ . paşa.. Yeni kabinenin bu en mil- 1 lır. ~am bayram cmıal< mü · him erkiinı padişahın kendi ye-
1. ·lıyıe saray~~ ~cnJ ya· tiştirmt·,;i, eski heyetten yeni· 
r' Çavıı8lar adi lliıbel~ıler · ı sine intikal edenler ise bittabi 

"'ıll.ı:la olmakla ~:. :yaz· mli«·,rrebi olmak itibariyle ar
~e tnızı ma!ıall.ftırı goture· tJJ< zihni hümaY'.>nun itminan 

· 1 Çavuş k~~ ne ya~. ve siiküna kavuşma.<n lii.zım gi· 
e buhran ıçiııde ıdilr Bu- bi görünüyordu. ~'akat kunetli 

, •radc:Jeri lIUlheJİllCl Ragı~ bir zelzeleyi takip eden sarsın· 
~'l\Jf1'.agıp Pqa) ~blig tılar gibi bu sürekli heyecanın 
'~ ~ U, sabah Yll kti ma· i&sarı da günlere~ devam etti. 

~ Arif Bey de oUR in· · al . · 
etu. Saba.ha mm hiln • Pad_iş ~':1. ;yakın bcnnı:ıerırı?en 

, rQÜfrit heyııculıı nihayet lkisiB. ,~laııeı .. kıtakbete degofntede1rıl?i: • bayıJd - .,~ IJ<,·-' 6 ır r.aç gun ayıt r ennı 
~· ll!llll ._... ,~n karıı;tırara.k kitabet dairetıinden 

•lı oldttktaıı -.ra. bizim "Maksudiye J;anı" hıı.k~ımla 
'!ıı v~ ıtt:len Arif bey de . ·imdi meşihata _leolıgat vaki ?" 

ta ı;iltlın Üsl1nzwle :Uelade !"P olınadigını aradı!~. Bır 
· ~biııe ~ lrımk" be · ıp ucu bulsayılılar, galiba he . 
~o:., "r. v _,_ . ar e<i ~ pimiz birdt-n lardedilecektik. 
, ~o .... ,,·e~, ""Ni~ muay ey Bu ar.'ljituna bir netice verin • 
• ~· n . lÇlll gıyınme • . . . . 

;ı... diye tekdir etti. Hern"n ceye kadar tcblıgat kesildi. Bır 
~ Ciyindim. Sis foınıa-- kaÇ gün akşamlan g.elen maru· 
~i lPYseniz iyi dur; tah • zatı ~;itelh!ı; takdımdı:,n ba:;· 
,.,~buraya birilli ı;iinderme- k:ı .. bır ı · ;::orm,eW.k. _Nınayet 
tı!1.itllndür dedi. Yor,,.un • ımtihandan yuzunııu ı>8.k ola • 
. ~ıy~ gi_pmmi'kte iıı· rak çıktık;. anc~k. o z.ıman, mn-

\~,ltık, tad olan ışlerımıı.e t.aşlamak 
''.1:-•ta vasıb< bu iki müyes•er. oldu. .. 
~ li_v"Yetine göre zıuışaha • _Şcı vakıa ı;arayda tesadüf e~-

tıı ~ iurnaıde.n lıayrıını sa • tı;,'llll bulır:ıııların . en ~"."etli· 
ltıeı·nı;p eshahmdan «kseri- siydi. Sul'-a:ı f:l·~t K"?'il .. Pa

ltaye<le salona yenne ve- wuıın azımı ?'r . dar?eı hi!_kfı
<l<lİl'eıı.ine gidmıel< uıııua met. .gıbı telakki Ltti ve oyle 

l!ıl. ~ efen.iiyl• at e-ı yıı.ptı. Ond~n .sonra da artık 
. "ini ve bıı budı:etin va- Babıali,'i hıç dinlemez oldu. Bu 
<l~YUlmasııu •çın da- karışıklıitr• b<.ı;.lı sebc_lıı olan 

n •. ...,,~leri tewiiııilı kasden meşihata karşı ıbda e<ll!en .. ıÜ: 
\> <liği man ıstıhraç 1 zumsu• ve faydası:: hır suru 

l'ıli ~ buna tam n inan • 1 teıı:ay~yiı.:lat ""' ~eıı~lcrec devanı 
'· 1 etti · Hüliuıa. h:amil Paşanın ilk 
~ • • • sa.daretindcn uzli Sultan Hrunı-
1~~~1. Yalnız laaletınin de- din ahdi sal , n~tı tarihini ikiye 

ı 'Jilh~ın de reblıcb haya- tefrik eden oıı hatt.ı . fasıldır. 
•ta~ idi. gôy'.c ki: y azdi!hmı şu icmal padışahın a-

'ı~a~ane bk giia .şeyhülıs - sabi blr mıı:raz ha~e gelmi.~ o-
4, ~'. Lutfı Eleııdı Bodru- lan vebmınuı l:endi ıradesıne v_e 
\j .. l:otilşi!rken Sultan Al:i· devlet mcsalilıiı.w ı<i<ldetle tesi· 

1 cdi b ~"tıasında labı meııa- rini isbat eder zann yorum. 
~lttnup bubmmadığını Maamafih. Sultan Haınidin 
() ? E!Qnra der ki: J mlhıevver bır zat olan son haş 
~ <aıııaıı padiı;ahın hal'i mabeyinclııi Nuri Paşanın ~~ 
,.tıaaıı · ettiler! ı rutiyetten sonra bana nakletugı 

ı ltıiz ?" bir fıkrayı da, p.ıw'ı<'hın marazi 
!febır. ada.m ol&u ömer 

1 

olan hale~ ruhiyesini .taY:in hu· 
lıltdı de ~düd: susund:ıkı ehemmıyeti ıtilµriy-
~ da.va vıesilesiyle bir 1 le. zikrcdeceğim: 

h.hm 1 tta t.tU>I>- l A rina.,. var) 

her sene dört bin lira teberrül Tayyare atış rolilnü, bomba- T l . ?erte zırhlan kahnlaıırn•~ olmalı: deki esrar 
eden İzmir pamuk mensucat! siyle ve makineli tüfeğiyle ya. agg QT6 6Tlll la beraber, tayyare bombalarile B;n.,...,.;•" ~ ~-"""' 
§irketi bu sene ayni maksadla l par. zayiata uğramaktadırlar. Tor - -e-ı• __...,..... "'6..., 

(20.000) lira teberrü etti. Bu Bombanın tesir dairesi, infi. ·ı [ • pille mücehhez pike tayyareleri, kuvvetleri, lıu ~ 200 kl]O. 
para doğrudan doğruya fakiri lik madesinin mılrtarına bağ • vazı e erı hatta deniz üslerinde bile, zırh- metre cemıhlZN kadar ind~ 
mekteplilere, çocuklara, hasta lıdıı'. Tahrip, tam ~la iligi- hlan sarsmışlardır. Denizaltı • ve çölün başlangıe nokta'"" 
~3Çilere ve bunların yardıma li gibidir. !ar, su albnda iken de, tayyare geldikten ııoııra durdular. Blıl 
muhtaç ailcıerine sarf edilecek\ lnfilakın hareket geçirdiği ha Semasını koruyamıyan· bomhalarile, su bombalarila .,. çok kimseler bir kaç gUnltik ıe. 
tir . ., va .veya s:u. sütunu hasarda mü· lar hava kuvvetleri torpillerile deni2i boylamalrt:ıı • vak'-·n-.. ııonra ..-_ _. .. _ ,__ 

Yukarı. laki haberi "İunir essır olabilrr. ' • dırlar. -.w.....,. ~"6il0' ~ .. .-
pamuk nıcnsucat şirketi., hcsa·, Yangın bombaları, meskfuı tarafından daıma K1yının, sakatı bomba emniye vetlerlnin Trabluııa doğru yeme 
bına iftiharla kaydedeı-kerı de- mahallerde, ormanlarda, çalılık· tehdit edileceklerdir tini haiz olmıyan top mevkileri den harekete geçeceğini bekleı:-o 
rin derin dfu;ünmekten de ken· ı larda, kuru ekin ve otlarda ve de, tayyarelerin ağır bombalan ken bu ol:nadı. BilAkis harp bu. 
tlinıizi alamadık ve: yanıcı maddelerde müessirdir • ile dövülmektedir. def H "-'• 

lııte, dedik, öyle bir ~irket ki, Jcr. Yazan ; Semasını koruyamıyanlar, ha a Eritre ve a......,;.,t311 cep-
muhta.ı; vatandaşlara muavenet lyi gizlenmiş (tannung) he • va kuvvetleri tarafından daima besinde hararet kesbetti. Trab-
için kanndan her sene bir mik· deflere karşı isabet tesadüfi . Emekli Ge ral tehdid edileceklerdir. Her hangi 1usta harp trir sülı:Uııet devresi· 
tar para ayırmaktadır. Bir kere dir. Oynak hedefler, araziye bir silaha karşı defi ve tanı ter- ne girdi. 
bu hareket ba.~lı başına tekdır serpilmiş ve korunmuş kuvvet- KEMAL KOÇER tibi alamıyanlarm maruz kala- Bir bakıma göre Trablus cep< 
ve tebcile şayan asilane bir di· ler, tesir hududunu daı:altırlar, acklan zarar, ına.ddl ~uğu b.- besindeki İngiliz kuvvetlerinin 
ğerendişliktır. Sonra yine bu Yollar dişına çıkamıyan, ara· ır.•••••m•ICll••-' dar da manevidir. 
§irket bu sene ahvaldeki fev· balı yur·· üyüş kolları, yol boyun- Hava savletleri en büyük deh bu tevakkufıınu izah etme~ 
kaliUeliği, geçimdeki zorluğu na ca anfile eden tayyarelerin ma- h) İhtiyatta. bulıınan kuvvet- ııetini şehirlerde, san'at mües • güçtür. Blngazi cephesindeki 
zan dikkate alınış, bir çok va- Jrineli tüfek ateşlerine karşı !er, seselerinde, hinteriandda göster İtalyan kuvvetlerini imha edeq 
truıda.~lara zorluklar doğuran hassastırlar, i) Takviyeye amade, intizar mektedir. Buna, harp başlayın- İngiliz. leri yo"--- devamdan 
du .. nya. harp vaziyetinin ticaret vaziyetindeki birlikler ve ililh... caya kadar büyük. · ümitler bağ • ...,,.....,, Motörlü ve zırhlı kollar da ahk ~ı..... olabili.rdi' nleminde qu-.ı ttıgı'. fazla teınet· Tayyare her hangi mahdud !ayanlar, hattA bir harbin so • oyan ~,. ne · , dere ve geçit yollanncla aynı· va u... t · ıe ı tüden mahrum ırktaalara her çerçeveli bir hedef üzerine ke- nueunıı hava kuvvetlerinin ala· .ou muammayı•mamıy o· "'"' ziyetle karşılaşırlar. _,_, 
~enekiııdt'n ılalıa g.eniş bir hisse Sulardan, köprülerden geçi1r sac.ifi!ıfr.ateşBirhmııhiizınaresıe·bctevvazıcibi_ny~~ cağını sananlar vardı. Harpte masa. bile kısmen izah etm.,.. 
ayırmak necabetini de göster·' ..,..... hedef, hasmın sinir kuvvetini bugün ar~ .. -''-'-''-dür. !erde yakalanan hedefler, t:ıy - wa. ==wı 
miş, dedik. yareler tarafından hırpalana • ni, çok defa, yakın mübarezeden yıpratmak, maneviyatı baltala,. Bugünkil h telgnülan 

Fakat dü~ündük ki memle- bilirler. sonra ve süngü hücumlyle so • maktır., diyorlardı. Çelik kale!& arp & 
kette '1zmir pamuk mensucat na erdirmek milmkilndür. Ta.y • rin tesia ettiği sedlere dayanan rasında l'ralılus cephesinde ille 
şirketi .. gibi bir çok milesse8eler Tayyarelerde sayısı ve ateş yarenllı bu ııafhad& hiç bir rolll orouların gerilerinden vuruldu • defa olar.\k Alman zırhlı kuv• 
vardir. Yin° dfü>ündük Ye kendi sür'ati artan makineli tüfekler, olamaz. ğunu ve, ruhlar sarsılınca, her vetlerinin görünmüş olduğuna 
kendimize dedik ki: nakibani hedeflere karşı da te- Tayyarenin isabetli ve makul şeyin hitama erdiğini yalaıı ta- dair bir telgrafa tesadüf edır 

- Yarabbi ne olurdu şu in- siri arttırmıştır. Biçici tesır, al· bir ateş açabilmesi için, dost rih ispat etmişti. Filhakika, her ceksini:ı Bunun ifade ettigı-· mA-
sanlık dostu, mabruınlıı.r mu- çak irtifalardan ateş açmak sır ve düşman vaziyetini seçmesi gün, yüzlerce hava ejderinin 

1 hiblıi kıymetli şirketin efendi· yesinde elde edilebilir· Pike uçuş lazungelir. Çok oynak olan ma.- hiç bir kayde bağla.nmadan, w. na., Alınan kuvvetlerinin tal ' 
re hareketi diğer Va!'lıklı mtle&- 1 !arı vuruş ihtimalini çoğaltır. kineılen açılacak olan ateşin bir tün sakinleriyle, şehirleri istih • yanların imdaduııı. koşmak içia 
s 0 •elc,'C bir misal teııkil etse ve Gerçi tayyare, bugünkü yük· ı nizam dahilinde dağılmasını em- daf ettiğine şahittir. Muharip . kısmen, Trablusgarba geçmjş 

. selt karakteristliğiyle korkunç niyet altına almak imkansız o- eın1 ketle · ·mdTlr b 
onl'll' da t.emettülPrindcn fakır bir silahtır. Fakat,, onun ateşi m e rm şı ıı azıma- bulunduklarıdır. 
mekteplilere, muhtaç yavrula- tesirini azaltmak imkanlarını lunca, tayyare, kardeş kuvvet- mırreleri, tarihi abidelerinin yılı: Şu halde Al-nler için Afri• 
ı-.ı, hasla işçi\ere Ye bunların bulanlar, muharebe vazıyetinde !ere zarar vermemek kaygusiy- masnu reva gören hain teşeb • ,__ ···'-· b\ 
yardima muhtaç aileledne kü- yalan muharebe silahlarından le, daima basiretli bulunmalı • bUsler de vanlır. Fakat, muha- kada yeni bir cep= ..._.,,..ş ı-
çük bir hisse ayırsalar... dır. rip gittikçe yükselen iradesiyle Jumnaktadır. Hem öyle bir cep-

'3eş aylık tallın müddetini hiç de korkunç olmadıyğına ka· Arbk yiirüyt1şlerln geceleybı cenkleşınekte ve istikbalin, şid- he ki İngiliı: kuvvetlerine taar-
geçirmek için Türk sınırlarına naat getirnıişlerdir, yapılması ve gündilzün muhare- deti taaavvurlara sığmıyan, mu· ~·~ edebilmek ;,.;" J:ıer defasın· 

Araziden istifade ederek mu • be tertibine g..,.:ı....ı. olması bir · · taze b. ku • - .,,... nöbet~iliğe koşan mü.~talıdem· harebe tertipleri alan birliklere kaidedir. -y........, saraası ıçın, il' vvet ve da 480 kilometrelik l=gın bir 
!erinin yüzüne, işleri baı;m::t diin· ı k •-"' . . k abd d 1 sönmez bir imanla çarpışmaya ~o··ıu·· """"""'k mecbn,.;..,e"--'e bu-
dükleri 7,aman, kapılarını kapı· arşı ..,.,.rınuı ço m u 0 • Muharebenin mnhtelif safha - hazırlanmaktadır. Y .,-,,- --, "'"" 

yan müesseselerin yanı başın- duğunu bilen tayyareci ateş larında her iki tarafın sıkı te - Darbe, kütlenin hayatına ve lunduklan bir cephe. 
da "!zm ir pamuk mensucat şir- bile açmaz. ması, tayyareye, bu bo~ · mahna tevcih ediliyor. Fakat, üstelik bu . ordunun İngiliz 
kM:i., nin mevcı•diyeti bize bir · Müstahzar mevzilere karşı nıa vaziyetlerinde, ancak ..,....;.. gayrı· muharipler sınıfındaki za.. ko-._lü altında '--'--·- • '·-'-
inııirah verdi. makineli ateşleri tesirsizdir. !erde oynama sahası mraın:.-· yiat, akınların sıklaşbrılmala • uwv ""'';"'~""" 
Vakıa bu slitunlııı'lla balıi.$ Hava kuvvetlerinin en değer- Topçu mevzileri, ta.lıkiın edil- rına rağmen, dikkati çeirmeınek nis vasıta.siyle myen 

meınmu etmiş olduğumuz o nan· il hedefleri şunlardır: miş olsalar da, i;yi gizleıııınedik- tedir. Britanyanın hava bom • çoğııltılınası lft.zımdır. Aynca 
kör müesseselerin sayısı par- a) Yüriiyilf kolları, !eri takdirde, tayyare bomb81a- bardımanlan yüzünden uğradı • cephanesiniil ve motörlli klta-
makla sayılacak kıırlar azdır b) İstirahat vaziyetinde ( or- rına heılet teşkil edebilirler. ğı zayfat, asri bir harbin mey- !arına !Uım olau benzinin dot 
amma "fzmir pamuk mensucat dug§.hlarda) kıtalar, Metin ufki hedeflerin tayya- dan muharebelerindelıinin çalı. durmııda.n nakli icap eder. 
$irketi,, inden sonra zikredecek c) Açılış devresinde kollar, re bombalan ile tahribi düşü • diınundadlr. 
ikinci bir firmanın ismmi heııil:ı d) Çekilme durumunda kuv • nülür. Vakıa, "mal canın altındadır" . Almanyamn idame ctme!C 
öğren'l1°~ bulımuyonız. vetler, Deniz hedefleri., tayyareler ta- derler. Ancak, bir ölüm dirim mecburiyetinde bulunduğu bü-

İıışaallah bu necibane hıı.r&- e) Panik halinde kıtalar, rafından emniyetle dövülınekt& savaşında yıkılan mamııreierin tün bu gayretler, lngiltere U.. 
ket bir misal teşkil eder de bu f) Halk kütlelerinin kapat • dirler. Semasını koruyamıyan ruhla."<la tahrip tesirini baiz o- zerindeki yüktt hafifletecek, ln-
sfitmılaroa insana inaan olmak bğı yollardan ilerliyen veya çe- ticaret gemileri tayyarelere knr laeağını, e..asen menfaatini ııe- gilterenin istillsı ihtimalini zıı.. 
zevkini 1;ıtt.mm bu yüksek te- irilen motörlti veya motörsiiz şı çok zayıftırlar. Yüksek siira- refinden üstün sayanlar kabul '""" ""'cai, netice itibarile lıllı'< 
berriilerden sık ınk behsetmek kollar, ti haiz ufak harp gemileri tay· edebilirler. Böyle memleketle • ,,. ~ 
imkaw ha.ıııl olur. g) Saldınıt vaziyetinde tank· yare atışlarından korunabilir- rin cephelerine sürdükleri or _ MURAD SERTOGLU 

A. C. SARAÇOÖLU lar, !er. Büylik harp gemileri, gü • (Son. :;o,yfa 5 .m. 7 <Mı) (Sonu 11try/a 5 su. 7 J1J) 

~~~~~~~~~~--- ~ . ·~ . .. ·. ... .. . _:. .--· . . ,, . . ~ . ~ . .,_ . 
Bu Alman gemil~ vazodan •• • hine çevirmiştir. Türkiyedeki 

kopanlmış çiçeklere benziyor • y H B lngiliz taraftan ve İngilteredc-
lardı. Uzaktan ııcyri güzel am • ki Tüı·k taraftan devlet ricali 
ma, eğer sulan değiştirilemez. bu fırsattan istifade etınelidir-
se çabucak kurumaya, solma • ler. 
ya malıkümdurlar. İngilteredcki dostlarınız ne7.· 

Sonra bunların kömür a!ınA- dinde büyük bir nufuzunw: ol· 
sı fevkalade mühim ve teh'iko· ., ( y E N 1 S A B A H ) iN B 0 y 0 K S İ y A S i T E F R i K A S 1 ·1 duğuna kani bulunarak, bizim 
li bır ameliyedir. Anıirallığl • gayretlerimize müzaharet et • 
mızuı geniş teşki!itı bütün li· menizi ve İngilterede bu dost· 
manlan, bu limanlaro:ı.ki kö • man gemilerine karşı gelebi • Va z a n . landmı. Bütün bu adamlar, luğu uyandırmakta müessir ol 
mür :;toklanw, kömilr gemileri- lecek kuvvetleri bir arada tut • ( ~ memleketle:rinin yeniden doğ • manın rica. ederim. İki mem · 
nin gidip geldikleri yerleıi kon· maınız J8zımdı. Bu ise her gün 

1 

ma.sı ve yeniden teşekkülü için leket arasında ebedi bir ittifak 
trol ediyor, peşlerine i:ıılerine elimizde olan bir iş değildi. Teh v ç • • samimi bir arzu besliyorlardı. akdi =anı gelmiş midir? 
avcılar ayırıyordu. likeyi go"ze almak, bütün ihti- o r v k l "'"'" .. killi Böyle bir ittifak hangi esash· 

· ' k • o··n~i:o~~ ,......büyük. ~ mbiuşr 06~ ra ı·stinad edebı·lir•. Alm.::ıı gurularrrnn arşı· mailere k!U'Şl bir müvazene vü· wanı. ~~ 
--------.---- cude getirmek, yahud seferle- 39 pati bağlamaktn.n kendimi ala· Bu mesele hakkındaki 

l eştık l arı bırçok rimizi ve kafilelerin takip et • mamıştım noktai nazarınızı bana yıu-
1 tikle · batı derece kı bazı şiddetli harekata karşı gös- C it B · kt b manızı rica ederim. Bu muta-m01)k lıl or n an son • terdig-ı· mus" amalıalar •-tanbu- av eyın me u u 

-~--- saltınak lazımdı. Tam bir emni- "' lealar, tamantlyle şahsi v.: g&}'· 
Onlar için diger büyük bir yet temin etmek, adeta tam da Almanya lehine mühim is • 1911 senesinde, Türk.iye ltal- ri resınl ohrak müliiliaza olu-

müşkül de bu kömür gemilerine bir felce uğramak gibi bir şey- tifadeler temin etmişti. Diğer ya tarafından hücuma uğrıya,. nacaktır. Fakat resmi teklif · 
d ermektL Alnı ... ko~ dı· taraftan Türkler derin bir sev· rak "'-blwı viJ•yetinı· •·~• ~ !ere bir zemin hazır'-~--ı,. olur-
~~ :ıereve <>idece'kle~ Fakat tıD bütün tehlikeleri ki tabii iıe tarihi v~ mü~ düş- dildi.,il~man c:vid bey;, ; sa kendimi pek bah:f~d<te-

anı nın uhalif ld ta- d..,....;;"'," bir gün sonra nerede buluna • göze alarak işlerimizi yürüt - m arı m 0 .. ugıı . zaman iktidar mevkünde buJu. --.,-
caklarını asla tayin edemezler- miye karar vermiştilc. '.":fia yer ~!mtya mute~~ nan lttihad ve Terakki cemi • Çörçilin cevabı 
di. Vaziyete, havayu, snya gö- • • • • ıdiler. Bu duş~. ~.usya .ıdi. yetindeki dostları namına ya • 
re iıkrini kaybetme'.< _için dai~ Türkıye - ıngıltere Bw:ıa mukab!l B~yük ~tan: zılmış bir mektup aklım; Derhal hariciye ruı.?.m Sir 
.1i bir J:aı-arsızlık teının etmeli ya, otedenbcn ~kiy~ ba CA VlD BEYDEN Edvard Gre}in =rı dikka . 

" ı ·r. Telsiz te~ ve bu kö • 8 lk ı zı korkunç temal'.iillerıne mn • MÖSYÖ ÇöRÇlLE tini bu meseleye celp et:tin:ı. 
nıdr gemileri i;;e Alman kruva· ve a an ar halefctten de hali ka~. 29 İLKTEŞR!N 1911 Fakat -siyaııl ve dahili mü· 
zö, !erinin ihtiyarlariyle t.eırrin İngili.z mat~~atı ve efkarı U· "Türkiyeye karşı samimi !Ahazalarla. İtalyayı kızdirmak 

t ·kı · b '·-- ızı - rta mumıyesı Türkten dauna pek d ti · · tinad ,..~. G et ı · en u ""',,_..,, ıgı o ya .. 1 uı· .. 1 bir lisanla ,_ ,_ os ugunuza ıs en ........, endişesi ile Sir Edvard ·~ 
l · · k asıtıı.la-•· Pck·ı tel · h b 0 ç u 0 mıyan .,....,.. Tür. kler bugun" s· o d rece ba ckt ta f ı b. c~ (,ıraca v. . n.<L • Cavıt Beyle mu a ere- sed Türki ile pek aıninll ıze s n e na ~ m up n aza ır 

sız telgraf ·~:ıretı vermezlerse er, ye s mühim bir meseleden bahset • şey yazmak salAhiydini ver . 
kömlır getclİeri Alm:ın barp ge-lerim. • TUrk harp ge- bir münasebet li~r~. Avam k&- mcmi istediler. medi: 
ırrilerini nasıl balacaklrudi. Pa- milerini mUsaderemizin ınarasın~a ~·ıl!ır b~ tasvıp Türkiyede meşrutiyet hare • MÖSYÖ ÇöRÇlLDEN 
sifikte ancak lıcı, liman varilı • • G" b gormez · u un ara r:ı.g· ketinden sonra İngiltere ile CA VlD BEYE 
·ki Alnlaıılar '-·n.lardan ıs· tıfade tesırlerı . .o en ve men Türkiyed. e lngil. iz nufuzu .mi bir 

C'U kad ki d la Türkiye arasında samı Amirallik 19 ikindte.,rin 1cıı1 
edebılirlerdi. Biz harbi takip e- Breşlav'ın TUrkıyeye ter· 0 ar eı; ve erın .esas . • dostlugun· başlıyacağını zanııe. "Tamamıy· le mlibi·m bı·r m·· 
d ıki arf - ' b · l' • . ra dayanıyorou ve lngıltereııin ~ 

er. ta~v· z ct:lı::""a u oeş 1 • ki. • TCrk • Alman gızh alakas~ harekatı Türk efka • denler, bıı dostluğa bazı anla • hiyeti olan mektubunuzu rnem· 
manıAlm np il ~ a1n tel- muahedesi . Türkiye ile rında öyle bir akis husule geti- şamama:ı:lıkların engel olduğu- nuniyetle okudum. Pek müessif 

an ı;cm erme y ı• k k I . riyordu ki 1914 harbi başına nu esdle gördüler. Burada bu· olan harbi hazıra knrııı, 00: 
siz telgraf kaldı. ~cak telsiz.. harp . • Çana a anın kada'r Tiırkiye, bir İngiliz itti· nun muhtelif sebeplerinden bah- kat'i olarak bitaraflı!imıızı ilan 
le haber v.enr yennı tayın ede- bombardımanı fakını memnuniyetle karşılıya- se l~m g?rmUr~rum .. Yalnız etmiş bulunuyoruz ve bu siya-
bılır ~e komur gemılenru bek: caktı. Türkiyedeki hakıki İngiliz <1:ost· setin ciddi bir tahııvviile uğ . 
liyebılirdi. Fakat bır lPk keli· Şimdi, geçen harbe Türkiye· B .ttif k alnı ki Tür' k lan bu anlaşamamazlıkları ı.za,. ram•sı beklenemez. Binaen . 
melinin climıza g-cçmesi tehli· nin girmesine sebep olan hadi· . u ı •. a y z .. es . • l alış kta b. hali 
k-' ltarşısında bu, kolay kolay seleri izah etmek lazım. lenn. değil. , genç Türklenn de eye ç ma n ır an aleyh ortaya koyduğunuz me-

•a• li ·di kalmamışlardır. Bugünkü vazi. seleye dair cevabım şu olabi . 
kullanılır bir şey değildi. Srrbistandan başka, Yunanis- eme ı · . yet, muvaffak olmak fırsatını lir: Şiındiki halde biz yeni ve 
t;te Alınan amiralı ı, on Spee- tanda ve bütün Balhan devlet· 1909 sencsı yazında İstanbu- ihzar ediyor gibidir. Üçlü itti • siya.si bağlarla bağ~amayız. 

nin vaziyeti... !erinde olduğu gibi, Türkiyede lu ziyaret ettim. Orada genç 
Yalnız '-·-- mukabı·ı b"" de de birbirıne şiddetle muhalif iki Türklerin liderleri ile tanıştım fs.151n (1) azasından bi?ni" top- lstikbalde, iki büyük mti>lü · 

"""" ' ~ · Al taraf b. k gün!. c ·d Taıat ragımıza saldınşı efkarı umu- man hükfunetini alii.kadar eden 
büyük bir tehlike içinde idik Ar fırka vardı. Birisi man • ve ır ço er aV1 ' miyeyi şidctle hu ittifak aley- muazam menfaatler bızı· · tema-
roiral Fon Speenin belki her ·tar tarı, diğeri biz müttefiklerin ta- ve Halil beylerle buluştum. 
rafta bütün imvvetloriyle kar· raftarı. 1910 manevralarında Enver Cl) - ~ya • Avustnr- ~ !?ietireceklerdir. Bizim tcıuen 
şımıza çıkması t.ehlilrnsi .. Blııa- Almanların Türkiyeye harar paııaya da rastgelerek bu zat ya • tt.s.ıy:ı ittllakı ve İtalya - nımız de budur. 
enaleyh her tarafta bütün AJ.. retli iltifatlan ve Türkiyedeki ile pek dostane rabıtala.rla bağ- nın '.l'rablus:ı. sa&dıni!L ( Arf.-a.sı ror) 
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· ·· 'ckliycrel: sırt lli;tü d' ııür • Har tc :ı:aL tıcr geri , ne -
ımeğe ı:alışıyon1u. lfer!er 

0

ilcı:"dc ~'"Oliyordıık. 
lkı pciıliv.aua meyJaıı dar g • "de ı<i.'<. E:a.::cn 

di. Al:alinin ir.inc dQl°;'TU )11rü - cmiz ~ " ri :ıt yoit· 
diller ... Scyi ;• r ayağa kalh, ı. tu ki.. Env~r p:ı.;oı, • a Kc-
.ın ydan ııçı~ orl:ı.rdı. m l ".J r <'11 gll:;il~. en 

.ız mlilk epl , ini11 voley
-bol m ç!arı rıa .c 1 
I~ llsclcr i arasın terti <' 

dilen Yolcybol ı ü.'l:\ba! :ııa-. 
ditlkü .karı;ıla,.<;nıalarua ıııhaye 
lenfü. 

111.: rn "sabalrn.yı Çı:mlıra il 
"ren köy yapu. 

llu maçın neticesi Kız li3cleri 
voJf?'ybol ~r.ı.rn il' .. C!l1~n ll ta~d c 
decckti. Çaruıeı.lhl"ı· neı· zamau· 
Vi ~Uzel oymı!:uı:. ı göstert·re · 
nıaçı 15 . 12, 15 • 8 lraz:ındıls.ı 
\e !HO - 41 I•u li~cri ~::ı.mpt
yoııJuğunu ;llndiy ka ar y:ı.p
tlldan bü~ı.ı r.: larııı h psinde 
iöli,p geleıo ka=dılar. 

Bu m ~ sonraki Kı« 1u· 
:ı.llim - Kandilli l 15 - 10 
15 - 6 Kız Muallim, Cümlıııri
yct lstanbt:l füz liSC"ii ~=!::::-· 
ması da 15 - 11, 8 - 1:5, I5 • !ı 

h ·yetin 1 iue .rıı; · t:l.;u-
di: 

Boylı..'Oe İtalyanın Şarki Af· 
r:ı ası t8Ll b; r kıska<; içindedir. 
:C ı kıskaç her gün sıkl'}ıyor. 

D~ li.ıden iki ucu kapanınca ara 
daki İlalyan kuvvetleri variylc, 
yo,,"iyle lngilizk:rin eli.-ıe dii.:ıe -
cektiı~. 

Ha~ist.ınd.ıki İngiliz ıı.lı:ın., 
bir ·ar t.:>puna benziyor. İleriye 
doğm yuv:ıı·laııdıkça büyüy ıı 

büyüdükçe etrafındaki küçük 
toplan için :-.Jm bir silindir. Sc

bi: 
Hab'?l;Hl cenga\1'r ve hc:pı;4 

siluh lnı.ianmaı;ını bilen i.nsan -
!ardır. ltalycıılarıı. kııcy dalı L 

beş ı;ene cvvcl bütün milletçe 
lıaı betmiş1 rdi. Ta.yyare, tank, 
ve ze:hirli gaz biçareleri mı:ğlup 
etti, sina .. rdi. ll'akat lıu beş se
ne evvc1ki ınajflülıi~ acısı on-
1 ?da eler hal bir ale;r halind.:
parlıyor. İsya11a, silfilılı, silahsız 
rnukaveınete ve karı;ılarıııa çı-
kmı kralliı. ordm;una iltihıı.· 

An) illlliııdcki 
Cemal Rcı;"din 

(Oıkl'!Strııı:yon) ile d"ııl 1 c 
bunu &. samimi nlara.lı: söyle
ıim: zevkrn-cr okluğu kr.<lar da 
ru4nü\= idi! 'l'iy:::tro lıınUL

hinc: dolu idi, ve: lı -.en S<>la
nıın üçte ik;:ınıı geı:ıç'.cr i .;; ct
mi.~-ti. Saz <;.:ı.lı.ııırken bı.nl ııu 

g&tercliği dikkat =rdıuı ka· 1 
ça yac:ık kadar J ~tiz ir he
yanı " · · yi izhar iyordu. 
Temin e ebilirinı wcd ile din· 
!etliler; güriilt\i etme 1'1,.r, hat· 
ti i.>ksi" n(·<lilcr. Bu rla der"ck· 
tir ki, balkın ve 
!ere ka ı cıikkati 

vardır. 

cin iyi _ey
e hikmf>ti 

illa.yet Çakır blr fll'Sat= ; bi r ' erinde t:ı. • ı 
bularak çıı:mı-.Ja.:ıı ~ynldı, t ı en on ıra"l:ırda hem 
it !lll!l altma dii~CTl!k oldu,.,'11 ru o )Ol g lcr~<l"W" , 

A!at- nn 
fü ril mdcte !er ~11 
sı. :adılar: 

ııvıuı ka M:ıli\p ·yor. Il le şimdi, 
ild~ 

Sakıuwı bfr güzclligi de locoı-
4'.rı :"

00 

leyeı.ı (.ıahvn dayi l 
1 

idi. Ga-..el iumunh-, gü ı tuva· 
ı.tleT, mu!lteTcıı.ı bay:ınl (eski 
bir tabirle: hanım •-e be~cfondi-
1 r) Ye ' yıar sakBı1"1"ı süı;J,• -
ren çiçekler gibi lon•ı n<.;"e
leJ><f ·:yorlardı. Şehir '.l'i:vatro· ferde t µhndı. 1 lıcın öııl · e ~ iiş-

1 , der..h:ı.I iW;ıiu ~ullar.· ~ !erini yere sctiyarlar-ı 
mı u. lbtiyarcazgır yeti~r~l dı. 
iki cld ı hald .Milc:ı.hitler :ırasınd:ı. Braasa 

g 'Vll t •- lcrinhı ; viyc 
n,.,...."' ·ylılcri de büyük bir c~ret ve 

r:ımnnlıkla lı:ı.ı:p ediyorlar - 1 

dı. B 111"1 • a \;· an 
1 E " ' . • . b" , ~ .,. · ·n :ı:z.vtye cşey ı 

JW, 12:ıti b'Jlıa yüz dı-

kaıınıa • yordu. llu mıl:.ahit, bır elinde 
<'{ i bır ı:ır.ıp kılıcı ul<1uğu lıal-

!IÜ ·le or • de beyaz h!ıroı ıiyl!8i ieinde bir 
UU; 1 kartııl ı;ibi dÜP tının İ foe atılı• 

- Molla, Pııdi gii:: . yor, hiç <lm"madan s:ığa la 
dı. j !er ya. , her ıırniniayı 

1 · pe · u, alt ~ t =.ı>Jian cim 'riyo u. li:a!yan 
}'llnm t ugrn; • _ Çalu:· • r kaıımi!ruı lapkızıl 1 ·ilen kılı~ı 

türlü Uollamn :lltmdnn .kalka • 
1 .iU:.lıi bir kine gıtıi urmadnn 

llllj. rdtı. 

lla tıır ~ oywılıır &ldığ 

b:ıld ÇııJara b. ~~y ~·'2P'= 
m.ıtmıstı. Uıı. sıralarda biraz ıı.e 
iseleı:.cn follanın bıı.b:ıııı, Caı.
,gıra dfu:.erek: 

- E'anki beni dini . de 
p]a<;J.k7. 

- I:eybaba, ~ bir ;ıe:; kr 
!!ur. 

- flic rur ~r 3'"11.paI71SL. Dtı• 
lıa böyle !lir .kaç saat ~ 
ve sonra da kötüı ., 
o.it.. Deli!teye bile 

Bu laıhrama 11111 bı=n yııru- j 
lıyor, bu !·ad pervasızca 

ıüııı:= sip' !erine ııtılır.:mı:ı.-
.. )'<: .edi _,.ord • l 

"- "fa J('Y' ! · ini koru
r.ı:ı:; =n! ATuı.h ela huna razı 
d~dir.,. diyordum. 

I•'ııli:at o beni kat'iyen . diıılc-I 
ıniy d : 

'' ·- Yr • .Gej. • '. I:·~n lm.t;Lin ha· 
yııurn it\ll::lııı =ettim! Şehit 
olı:nıili · stiyorrut? ., c n bını vc-
riy01"du. , 

1 - Çamlı 18 puvarı 
2 - ~renköy JG ., 
3-l:ı.z all1m 1.5 ., 
4 - '* urivet 15 " 
:i- lnön11 • 1·1 ., 
6 - Kandilli H ., 
7 - İstanbul Kız 12 ., 
8 - Bo~ziçi ız ., 
9 - Şiı,li. Terakki 10 ,. 
ıo-ı~ık 9 ,, 
Bisiklet nıüs bakası 

IBtanbııl ı:;;ıge.<r. Bilıik~t A
j" .. 1ı[.rırı&ın: 

1 - z;::; 1 1 lırlbi. o m ·· -
dif pw:aı: f'ÜlÜ satı:ıhı yapı!
m'lk i,izere t-· t vik müsab~.-
1:.ıH tN lip o1tmrnu•lur. 

2 - Y ıu a tıı.ın 
ıı.ı:ıa ~ k1.ı ~. 

3 - Yarı· yolıı: ~.focdiyaküy 
n~ n:ı .o bayın m=mdaı 
iki defa ı;i<lip gdme ~urctilc 42j 
kilometrcJir. 

Ller 

aki 

tanrare ve tankların karşısınd, 
kendileriniıı dı:hıı ınükcnım'°' 

1 
tayyaro ve tanld.ıırı olduğunu,,. 
bir zamanlar toprakl.ıruıa gi· 
reııkrin ~imdi kıı.çt.ıı·ıarını gii
riiyorlar. 

İng:ilterı:ı Habeş toprağınd:ı, j 
er likte km:ve.U kte V' 

il oa ayır -'ı kuvvetl mı ea 
bi.ıyült kısmını tasaırufa muk -ı 
tedir olma ktailır. Gelen bütiln 
lıal! r~r bıt ciheti teylt clrııel:
tcdir. ıAfrikw oıırkııııdı 1ta~· 
yan mukavemetinin çok zayıi' 
oını:ısıııa, bazı kuvvetlerin saf;· 
<1a, solda teslim olma lannJ. ı-o,{;·-
m lıın-ckiıtın çabucak i~ ' 
ed si buranın çok geni 1 
ve ıııı.rp olma:sınd.: dır. İngiliz- ı 
!er ı olsa bir km; h.'.ıfia ı ·n· 
d ellerine geçecek yerler içhıl' 
fıızl:ı. km-vt•t s:ırfetmc k ve z:ıy' · 
:ı.t veınıek \o ib""tcmiyorlar. 1 

;· di en ciddi tel..:litkıır 

artistleri; müzik ıııcm;

niıı mt-raklüoı-ı; munterenı 

d.:>ktc;rlarnr..:n.l:uı bir k2~1; ycııll 
r.ı. , si ı · li, kırmı11 ı 

üllü. bJ)-şnlarla, rıııwi mıınto-

1.ı.ı ocukUı:ı-, arala.l·ınd ·1 i ya.~ 

.~clıımii:Me ı 1nıcn ı ım 

.ı it , :ı.hCiik yaui .;ctinıli 
ve g\i:rel idiler. ı::;r 1 ' ki bir 
iki c;ocuğun i er istcınm 'CS!le· 

ıcleriııd, hile .o lclıl.oele w :W:ın
ru nrmı.luı t YITT' 
d ki i;i .. .-c cs:ı:alt bi .- 1 ·rtı;ye 
almal.1:aı:l!ı·lar. 

Dün ıJ ' i ı ~f ı;l .:ın-

s ,. bize di.llid ;,:;ı tıa::: ıl" bu 
sözleri siiyietirken, itiraf m
Jiyiz ın · izde bu n 'Vi 

kc.ıııserlere 11001 :ı...cJ:ımız, lı d~"' 

baSt"etiırıiz vardır. 

Ümit ec.criz ki kon·:u v.ı tm ar 
ize biiyl~ 'c lıu k r güzel c

serk'r ' ern' kte ,ı 'ram edece ı, · 
tir. 

___ ..,....__-vv-

Jı '·ct; J..ritH' s:ıhillerln<Jed. , 

l.lur:ı.dn lıaJyanların bir iki tor
l ·:;J.ı, tıılıtelbahir ve de;;troy.,rk
ri de ar; ki bunlar 1'1zıl.oleni:ı.in 
iki .boğazından kaçmak imkan • 
ıı.ada ı lik olmadıkl.an i;in ka- Teneke tevziatına it 
pana dü•ccekkrdir. lta!yan So· Jiste tasdik etli iyor 1 
mıılıai iee tclr, tül<, denizden V'l 1 

ka~mak İtalyan nakliyatının Fi at ınürnka~ konıfayonu, 

mu hale gelecek .. Biz bu 
ilaıılard:ı bımıın gibi neler c;ö -
d"'k ... 

li'Jl'.P büiün ~ıdığı, bütün 
tiyle ınıııilece siinlii. He-

1 
buudan en·clki biı· i tiaıadn, son sahili demektir. Kapanıııak 

,,_ ti.ere olan kı~ icindeki ucro.· Tlcıırct Yel.al tinin tnlin:ıatı da· 

D l&OIU"a, si>'".ı.1oriıı~şun 
rı da i!aft etti: 

-y usta, de aceıru 

imiş · .konuşuyo=?.. da
Jılarııı, bilhassa Kel Ali~·= 

i;ı bı:cıığı bul nmaz :rervd:ı, nıu hilinde tcru:Jı., levzi t tım1.im 
hiruınatı, orduyu malzeırı,yi t'tmi",ti. Blt tevzia ait Fzt 
~PJipl ··in din•' dw ·· cektı.ı-. 1 l:ı.silik ediLoek iiz ıe \' kiı.lcıt.• 

R<.'IM)et SA.F. ,günde:dlmi ir. 

plıniz lt:ılyan :lan lupln-
·ı · .Ur. ·· ·· üzii göre- l 

bilzncl• i kaç defa )oolzrimiZ• • 4 0 ..-,.•1<"1l<U nı - .... _. 
le _,._,_. ıizi silme{;e ııneclna·. San'e.t :nelrü;bıi 
b-~ ====-=================c===:--==-~ J;JıJn:mpı .• , yet yıı.vll!" yavaş! 4. O ,__ısrı:mıımmıımE••••••cı:m:ı:macR;;;;.;.;-

dW u1a.r seyT'Clm • e ı ~- ~"!!-~~-.'"'!!'~-"'!!'!'~"' I 
rn a.nl•d•k hl :firar bütün bulumıyor . Bııgiink:ü hedefi-

bs:ı:iyl. başl ııi.ı. uıb: ce dü 3Jl.l p;:rişan et-

i 'J ı •ııkı"''·çe bir .ri:rlle!l D:=eye llL.I>!< d• ""i, Derucyi z:ı.ptetmehi. 
, ____________ _.! · =n, lı.aıya,ı ~er· Bu aziı.ılc yoh çı!ınıı~tık Onun 

BU AK Ş A 

I PE K 
Sinemasında 

Ve 

HARIKULAD~ 

HEVECA!lLI 
!.IERAKLI 

&Ah NELERLE 

Şe ·r Tiyatrosu 
T ·ueri 

au \KAŞAM .aaaı l!D.so ~" 
E~ALEL EB 

* L<öti!d • caddieı;.iı" 1de 
lusmıııda 

.CU AY.AŞAM saat 20.IO ılıı 

J'JR..,",JK OPALAR 
• • 

lariııin yuva.lanna ılünc.-ıı k:ınıı- i · n aöıı dik .• 
cal gi..bi iki y • ı · n bir · B.x kara= r ııUle kale. 

kaleye doğru ::tıklarım 1 
de bulwıan d ü -man1ı: mafııı • 

gCrdüm da" da s=l.:~ o1ac:ı'k ki tch· 
1311, ım.· ::ı •• = bi:sbu • li.1.:cyi onlıı.r anladıl:xr. V " 

tün arttırdı. Bizde hcmc::ı k· duran 
rine takildı!t. U.z:ıkt:ı öriincn topl;ır . a yeıılden biı -
Demi' kn • gitlikcc büyüyor- · vvotiyle rrüri ba; !:.dl. 

duk. 

EŞHUR PO iS HAFi E 

Ayrrc. 

•e MILLl 

A 
(CASUSLAR PEŞiNDE) 

ır«mk-.kc'timlzin gıiı:tl k• lcrind 

Z0MR0D YALOVA 

• 

ŞEFiMiZiN VALOVA.YI ZIYARETLf:ll. 

ı 

du. Oraya gittılıçe y&.klı!: yor • ı · cl:rZfa geoe 

Kııramıt~ı evvelden ennio var> ~:c=;:;e:3um:::ı:::ı::ıı::mız:ııc:;ıı:=::::;;::::;;;:;;:ı:ııı:;;==::;m11111=::n ı, 
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-39-
YAZAN: TE.RCEME EDEN: 

Barnard Newman J Hüseyin Cahid YAL~1 

Alınanlann onn oı·tad;;;n kalk 
mış gönnekt.en ne ka.lar n::.em
nwı olaca.klan kola) iıkLı. tah
min edilebilir. Ma.am, I"ıh, Ca· 
~tin ölümü İrlanda lıün·i· 
yeti davası için işe yaı-.ıdı. • e· 
ıı.l isyanlar tahrik otmek ve 
aahllde İngiliz te ·· ' üdib:ün tc
meliD i yıkmak için Casclnl'ülin 
adı kullaru.Lırdı. 

Sahilde ıııındalın ke,fooild.lği 
günde, n1.ooe1ıen.. Tralce salıılln
dc Juı.--alrol vıızifeslııi ifa OOiyor
dıı. Ak§llma d~Tu, X;;rwç "b:ıy· 
rağıııı taşıyan bir gc-m i ~ön! ü. 
Bu, A:ıd idi Sihr.ııi 'ı i.cl · 1i, 
Queeıı.stu.ıro Rarbuıır'a clı esi 
için emir verdi. 

Nor"cç gemisi ipiid .. J t et
ti. Fakat birdenbire gemiı:kn 
bir duw:ı.n bul tu yuk:s<-!di ve 
gemi b~.tm,.ğa ba.:,J.adı. :Ayni 

1 
zrunantla, Alman l:ı:ı:yrag1nı 
~ti. TayfR.lar s~nd·,Jl:ıra .ıı:tla
dıLı.r. 

Burılan tutup kampa ukt:
ia». Sonra, Aııd'nıı :ı:;ı.kazı bir 
dalgıç taratından tkik e-ltltli, 
tiif.,k ve cephane ·!ii v1cl:ığu I 
anla;;ıldı ve bu suı tlc İrlanda 
isyanında Almanlann suç or-

1 Uı.klıjını yaptığın hiç _ üplıc 
kalr 'lını~. 

. II 
C..,;enıoot Almaııl. r laraf ·ı· 

dan bir isyan t~ L iisii it;in 
kull, nılan tel: bir cjan de
ğil 1i. ~vrupanm difrr ı Clln -
daı_: e;cloo bir -i iye 1le ._y;_~i 
ele oe e dr.ı:mıitilrtir. Bu v"t1• 

a<l.ı. Alınan ı;a;Tctleri ı.lıim J. al
mnunştlr. 

Milletler ar;u,n d.'l •ui·ua '!'C· 
leıı l•arbln yanısıra, ir kaç ~ne 
milkilcr içinde de ııosy:ıl rurur
lıı.r ara"1llda bir h rp dt'\"anı et
mişti. Bu, askeri m' nada bi 
rnücru:kfo !l"1iliııi atmıı:z. • '· ıı -
mafilı bunlara da ' •rh 1er in · 
dirdilcr, arada tcc:n Ü"kr \'U· 
lcua gt!lir. in.san öltlıi!Jü c ( i'ı1-. 
M=:.afih, bn lı!ll'btn · ulla d~ ı 
TOC'tı)Ular muhasara r. 1Ia .. 
rına te.~bih olun:ı.bıfü•: Am · c . 1 

!ere yol tıel'ilir. yalı .t :ırneleln 
grev yııpıırlar, k ri ha21J gi
bi, bu ru!icad ilenin de -eıttclli· 
jcns caswıl ııervi!l ·ti Y rJ:ır. 
f.'ak:ı.t "~le , !arı., 11 1 

fa.allyell ile m~ " k hizi 
lıu k1tııpta ıneş~ ıl 1d i'.ll'l«'UZ 
mt=mm haricine çıkara ~ · r. 1 

Ia.::ım ıh, bu faali). :n he 
F flı-ı Dizim dild::atL'I!İZ.i be •. 
m ktrn luıli kal :.z. Ç'ür1l"' 
DUPU milli lıupt~ bir Silk!! gibi 
1.1ıllımıyorl&r. Bir , kıma gö-
re<, • ınıf ınil;:ad ci,. 
h dutl rm 'ÜSl:ÜDe .:,ık::r. 

l'' • llı:a sahipl l , '· 
Lüt""n dünyayı .aplımııı tıii: t· 
ler y:ıhut karteller ' limle hir
ı •. .i le.-dir. 

Ameleler.in kollektirizml~ 
ıirtlıı r-0ğu da onların u 

ymn ı.. ları ile if:ıde . · iştir. 
ff" ar:ıftan, bir meınieket ~ 

YC dış miinıız:ıai ll O 
ru<! . tin milli nı:kl lcı: · : · ·n 
ha• J bir menfaati l ' dlr. Bır 
miİlı l;uhran "ZUlll. düş -
r.:ıa: r n w:ıuır. : bir ı ev 
ı. r;;:.sın<l.a k:ılm. ~ı ı;· nnek
t n ha büyük ~Y ı P ümit 
deb "~·! 

F· k:ıt burada, mıral:;y Ulinr
iıı dt:diği gibi, arrıe.kle:,. "1'asl -
daW şıklığın diL")ll1ım tah rı
kabuıı bir neti" i <>lduğımn 
h"Uar:etmcrneli<lir .• üph" yok ki 
İngil :ık Tradc LTııioul· 11!1 

amel<' barelretiı1in ve .kooperf!tif 
ııirkctlcıin hi~ -r.;t ıpcıı:·:ı'lik 
kaı1j1Smdıı bıılwıınrunalıırı Fc-1 
11 ·bi r aaliycli için müsait bir ••. 
miıı ı.rzedjyor değihiir. 

Ji .. al,nt diğer mcmlck er{ .e, 1 

bıı.lkm hakPJ.Zbklardıuı.. n::J,·:- 1 

ı~·rdcn ıııuztn.rip kalllığı ~, l'ler

.sup biı' ailenin genç t»r \ili 
vardı ki Vladinıir 1llytdı 
anov adını tn,'jlyordu. 

Vfadirnir 1llitch hnyr;t 
ricı nıevbıbelcre malil: bır 
dı. O yalnız son derce~. 
jiJ e satı!p bir lider değil 
kın gayrimcş'ur fil;irleıi!IJ 
yec:ınla:nnı bü~ k bir n. 
vırıııh ile anlamağa kadif) 
tı ı bir mütefekkir idi. ' 

İ!l c kı alı.ıu evvelden tabın 
1 

Ye otı.-1 rehberlik e~k 
planlı.nııı yııpmıı,-tı. Ş' •. 
ıbti ·ı :zu1ırr ettigi zırı~ı~ 
rede ııı'ültMi mılunuyordUbı 

R 'yaya dönebil:ırıek .. ı 
lü tili'ıü plıb.ılar dfüıiindi!· 
<, r -lerıı ba.~ 'ın-:ırak 'bir 
pasapvı tıı ele get;irr.:1' 
m \"l'~. li'alrnt ls\'€'.; Jj$3ll 
nu,,ınııı.::ılı. B\ındın bıışlct~ 
m 'n : •· U3 kuya ~Jac!' 

riiyanml:ı mlnŞ("l.il· lert 
C<'lminiz. (Bu:ı:ılaı- b~ 
f..kl<uı· milliy.:Linc men~ 
., i'errur.) B.:.grra bıı.PT 

J l:~·rnıı: ve bütün 
rı• yd:ına \'Ut"aeaksuıı~'·· 
ıilc i!adc cttij:i t 1ılıke 

.c.VWtllilUzdan pel: ı 
gibi ,..lM.iniiyorııa da il _ __. 
· sutlııl: urun11·i le t...~o;.-~ 

ruz. Alman entdıjauS1 

.çİik ilıtiJ5Jcil<T gnıpilC 1,'C, 
idi. lllitrlı'in pı>k telil~~ 
~·lanı <>lrluğmnı takd}r 
O Rw:,·aya soknlal(ll. 
fak oJuı· • S!Jitch yeıı' 

ıln "U!nu. ... ui .;1Lılıı1! 1 

ası~ l.."UY\0ctİ!l 1 

dc ~anayl sabutajc:I;ın <biiyw; I lıa tile 
ünutlt'rle faaliyetç :;i · billı: -
l•·r. 

t;ı:c Çaclık nu.sy· .ı böyle 1 
memleketlerden liri lfli. J!IH 
sencııindcn evvel bib · çtcn i~e 
fesat lı=elı:etlcri) le ı;arsılı) or · i 
du. Ilunlaı· münamp bir rı.ı .t
ta ık bir is}'ıın ı;ı<kliui :ti J • 
ğa har.ır idi. 1917 de .işle tam =1 :ı ııc:ı i:ıc n.e e_,'7. 
bu fırı;at ziihur etli. O uı.maıı. Bi%im tm · teıı 0·:;ııı·"' 
bir ~ı.ık.ı.ab, Ça.ı.ı t_;ıı~cn '.ıı: ~;~·· kiıu~ilı -~ cld' ; 
dıl'll ı ve Kcrensılty ~ı ukı:mcıtim oı;r· ·ııemıycc<·g•ll. ı.l 
ikti'1ar mevitiine g<' ma;. Eu is· dt:ğunu si<yJerle~ · 
y:ına Alm:ı.n ajanla1m'.ltı .clıcı• .\1 ım k!'l:k

1 
al>~ 

kluklsrını söyl • • ti· nıii -ı h kkında au 1 

lfığ ı olur. Fa.l;::rt buııdmı isli· ~«mı röıiiı:nıy~;.,;/ 
faJ, ye çıı lışma k'...a g •. kalma. • ı - :. ' 
1111') ı)lduklan ı;üphczözdrr. , jl• 

I<'aal ibtiliı:lcilerclcn bir t:ıkı-j 0 ,. s OO b1" " 
ıııı haıp ba.':llangı< mi r:.u..y a - n t 'f•r 
dan kaçmışlardı. Hazlar bitar f ihraca ,.. 
lrvitreye iltica etmi 0 bulunu - D''ulı.ü ilırııc:ıl% t tP' 
yorlı.rdı. lııviçrcden R yadaıo . ~ nrııl> ı.-.<I" ./' 
te<lilatlada. muhıD.· tıey,~ de- bin l:nı ol, t tfl 
\c~ ?ttil~r. Zamıın pJaı:ıla.rına Dün de mııu __ ,ıı.ı# 
mu~ •d <>·=~. Rusynya .:!\"de- tat il;r."i CIJI"'" 
te lı:ı7.!rlandılar. nu ihtiWcil!"l' 
içiıYle kiiçil.k Rru< ruı" 'etm "" - tır, 

1 



ly harbe hazır 
değil mi idi ? 

(Baş tıtırnfı 1 inci de) •• u f ! ·~icat! Çünkü İtalya, en sa
'ııı:vetli. adamının ifadesine gö
~ hat1ıe bQZU' değildi. o ltal 
b tıı. altı yıldır, muhariptlr, 
"lb~ ·istan harbine stiril.lUen· 
lııi:ıtir, kaderin cilvesine boyun 

~ Ye mecbur edilmiştir. Adu
't intikamını bile unutmuş o
lıı lta.ıya, uxun bir sefere ÇÜ<· 

Güzel Atina iki Ermeni dokto
run vahşetini anlatıyor 

. • ".A.diı bir sulhun zaferini,, 1 
,_ c ebnek istemede mllZtar 
"'1ııuıı tır ! 
' •tıanyarun kardeş kavgaları-
tıliJı:lalıale, Aı:n&vutluk Lsti

ılııı, bil tün bunlar, h akkıo te

~ısı içindi ve İtalya, harbe 
~ " "1ına.masına. rağmen, mWI 
~ t1;, lı..v;eriyE't uğrunda & mey

nına. atılmıştı 
1. Vrupa topraklarında, ıbas 
~ bır kalesini yıkmak ıçin, 
lil a~ bir memleketin cigerini 

k te haklı, adaletti. Adri-
f 4, kapılarında., ttalyan ı;öitı 

tt ~ •'llaruıda. ye.hancıların yaşa • 
· ıınpan.torlu.,~ hodgA.m

ıtaatıne, mülld taınamlyet.: 
~Yaı:ıazdı. Bu yerler, hayat 
asına ula.şt.ırım köprü be.i-

l idi 
:~ h=rhğı mı? Bıınll rtU
•".rken, nasmın kııdretmı, 
lltıı. muhtemel safha!annı 
&t gC:ıündc bulundın nıa~ 

ge.ıırdi. ı.;bya.y:ı 1937 den 
' gô:ıdcrilen asker, silah V'l 

mıktannı son nu-
~11 öğrooiyonız. 193~ a.e 

1 lt:ı\'\teı umumiye,, yi gu.o.u gu · 
' iŞldıyorduk: B1r Zagliyen 

~ tnl, Karagömlekli alayı, 
iıltaııa Kurtları, Alpinerler, 

11ıı'."'l. Mart, J{anun tıimenleri' 
~ Kanalı idaresi. vapur
'll lıa.. eketi anında da, .. t v~ 

°'•':'ına al:ıcağı rüsumun 
I> ili.! y:ı.pabtlirdi ! 

~""iıırlanmadan h::ıı be kb:ı r 
'il İtalya, Mısır topra \!arı

t~ ınız etmekle, ancak Lib 
,. \ t' eıııniyetini istihsal et.mi~ 
ııll,.,ıt •att.ı Kanala lıiı.kımıyet '#', ~·'•ı lıa~rlık.sız ve zayıf imp.ı-

1 ~~a huzur tcmın edebilil'· 
~. g"ıııill.ü M181r ordusu, tabi-
'•! 

1 :~ koı·kunçtu ! . ı:...ıoııkı, Britanya efkarı ıı
'rıııyt">ni askeri m cburıyele 

~ci:ıi!m.,k ı~in büyük fe-
• ler geçirmek lılzım g_clnıiı; 
•azırJıkta ıhmal, ltaıynds 
•, l:ııitanyada idi. 

lı.liada bulundurulan 36\ '. 
•sıtık kuvvet. mahnlli asa· 

•tııı ise, 1'rablll!!'"..a kuı;aııılan 
İ8lam caınl86illlll müba 

•r hediyesi olrunazdı: 
lj b' .. dir - ı· • llWnayiş u:ın , nıısa ı 
. seyfi hatip,. 
'r li ı-.ııı~ız kuvvetleri. 300 ı 
~ w:akLırdaıı gelerek 
ıııuhasarasında ailah ar-

"lhuiyle omuz omuza savar 

it : Hasının im hası! 
~. gönüllü ordu, bir yan-1 
~ toprular içi11 3 milyon

.. <ırdoı vücuda get.ırmış 
tıı· Yandan da Bay .Mwı-

llıiJ s(;ylediği gibi, bir bu
' Yonıuk bir orduyu, bli

rj \'a.uta ve techizatiyle, 
~!l.ı-• .. harbe lıazırlaııma

aya nürüklenen Fasıst 
~· ~§•~ınn çıkarmış lııe, 
Ilı., iliıtçııık, Litmez tükcn

b,, tılıaııua dayandıktan ~on 
l'"t '.l>ıl i<_:iııde çok tehlikeli bir 
,:ıı, <l.ığurabilir. 

"l.aı;hi bu devamlı ~kil-

(&f tıarafı l İIS<.'İ de) 
bile- ömrü oldukça ıniitecam 
bir erkeğin sürmüş olduğu içti· 
mai bir leke ile yaşamaya mah
k(un edilen iki mağdur kız kar
deŞin ailesi ile doğrudan doğru
ya konuşmayı ve bunu efkirı 
mmuniyeye arzederek bir ibret 
dersi olacak şekilde yaymayı 
dtlştindük. 

Diin bu maksatla gönderdiği
miz bir arkadaşımız bu acıü ve 
acıklı ıı.!leyi bullı:ıuş ve hem an
neler! hem de "bir ölü olaı-ak 
yaşadığını söylemekte olan,, bi
çare, talihsiz Anna ile güriiş
mil>tfir. 

Faciayı yerinde ve asıl kahra
manları ile g~~ı ·teebit e
den bu arkadaşımız. yaptı~ z!. 
yareti şöyle anlatmaktadır: 

Gzun bir araştırmadan sonra 
nihn.yot Aruıa.nın evini bulabil
dim. Burası Yedikulede, tenha 
bir sokakta, mütevazi; hatt:A 
fakirane denecek kadar kliçillc, 
ıüak U>fek bir e\0ceğizdi. Pen
cerede oturan 60 !ık bir ihtiyar 
kadın dalgın gözleri ile benim 
araştırmalarıma baktı ve eoı:ıra 
SCh--du: 

- Bir yPri mi arıyorsunuz? .. 
- Evet madam! .. :\Iadmazel 

Ann ın ~ini arıyorum. Bo
rası ıli,vc tarif ettilc..-di de. 

Jfodınr::ığız birdenbire ııaşırır 
gibi oldu. Sonra: 

- Evet.. blirasıdır. Fakat 
kendisi yok.. Bir arkadaşı.na 
kadar gitti. !:iterseniz gidip <;a
ğı.rayım. 

Ve artık cevap beklemeden 
pcnc eden ayrıldı. Birıız sonra 
sokağa çıkıp kö•eden dö.ne!'
ken bn.na da: 

- Uzak dl'ğil.. Şurada. Şimdi 
get.ıiz berı ·r 

D1) ırdu. Nıtekim çok geç
meden siyah !ar g;yinm~: yaka
sına da bir siyah kordela bağla
mı olan 20, 21 yaşlarında genç. 
güzel bir kızla birlikte dönüp 
geld, Hemen orada, kapının ö-1 
ııunde maksadımı anlattım. Snıı 
ki kendilerine' büyük bir iyilik 
ediyorını.;,şum gibi !M'vindiler be
~• ıu:ele içeriye aldı~ar. für kaçj 
cL>kika sonra ela mütevazı bır 

1 
fakr ile döşenmiş olan loş, lıa-ı 
sık tavanlı bir misafir ojasında 
karşı karşıya otuımwı kontrnu
y !'duk. 

Analı kızlı; her ikisi de son
derecede derili ve götleri sık 
sık ya rm:ı~ müstait bulunu
yordlL Her süz bıı.~ıııda bir iç 
çekmesi veya her cümle sonun; 
da. bir kaç damla göz yaşı.. bu, 
loş ve matemli ocl.ıdaki acılı ve 

acı.!tlı kcınmıınaya daha fa:.ıla bit' 
hüzün ve keder ~cıınisi veriyor
du. 

N .hay et :;Uzel Anna; hem keıı 
dinin hem de ölü kardeşi Katina 
run hazın ma.cerasını bana ya
vaş yırraı; latmaga başladı. 
Ar 'la bir ya Auna ihtiyar aııa-

n.ı, yahut ihtiyar kadın genç 
kızına rumca bazı sözler ~öyliye 1 
rek yekcliğerini ikaz ediyor ve 
unutulmuş, atlanmış kısımlan 
hatırlatarak vak'ayı tamıımlı

yor!ardt. 
Anna tatlı, içli bir sesle ve 

birıız da yarım yamalak bir 
türkçe ile aözlerine şöyle başla
dı 

- Ben Katinad.'Ul iki yaş 
kadıır büyüğüm ... Yirmi bir ya
şı ;ıın. O daha. henüz on do
kuzunda idi. Ailemiz fakir ol
suğunda.n ikimiz de Balıklı Rwn 
ha.ııtahanesinde hasta bakıcılık 
ediyorduk. .Anamıza, ail nııze 
yük nuınıak için c;.-ılı ıyor ve 
ha ·:ı.tımızdan da memnunduk ' 
Fa'rnt bir gün ben roict de 
çoJi fena. bir s:ıncı duydum. Bll \ 
hal devam etti. N~ Uı
h:ıııedeki Ermeni doktorlardan 
birine giderek beni f!luaycno e•
n .:sini ve bir il&ç vermesini is-

. nı. Bcrı i odasını> götürd Ü. 
Muayene edecekti. Her ha::: a 
gibı beıı dı> büyük bi.r emni t
le muayenehanesine girdim Ek-
ni hemen muayene masa.sın 

yatırdı. Ve midemi yoklamak 
i~iıı kanıımı açtı.. Bu &ırada y::ı
nıından aynlru ak birde ıb <•· 
Jektriklcri söndürdüğUn'j ve ke
ııınlıkta nnııı:r.ın üzerime çullan
dığını günfilm. Orada benı 7'.or
hı. berbat edip bırnlro 

rad'l.n günler, haftalar gc.:
ti. Bu ,·aziyetl kimseye söyliye
mıyordum .. Ermeni doktor ise 

lq. d~ bir kere daha ders
i~~: I:lazıl'lıksız harp, fe- aşırı te:ıcbbüsler, deniz hikimi
\ı!°iurur ve bir ordunun yeti sayesinde başarılabilir! Ni
t;,t\~en ziyade ma- hayet, harbin güdümü, harp 

ıaferde inı.ildir ! Deniz 1 meydıı.n.uıda. yeti§eıılerin işidir ... 

bu halden cür'et alarak bana 
her fırsatta taarruz ve tecavü-

1 ze kalkıyorrl.u. Bir gün kendim· 
de bir feTlı:alidelik hiSBettiın ve 
gebe kaldıjımı ; kanıınıda Er
meni doktorun gayri meşru 1 
bir çocuğu olduğunu anladım. 
Hemen kendisine giderek: , 

- Beni mahvettin, berbat et-1 
tin. Şimdi bir de herkesin içinde 
bir piç dol;'UJ'llCa,ğım. , 

Diye ağlayıp sızlandım. O, 
hiç filtur bile etmedi. 

- Sen merak etme.. Kork&-1 
cıık bir şey yok. Tanıdığım bir 
doktor bunu kolayca alıverir. 
Cevabında bulundu. Halbuki 

on\ll'l maksadı fena idi yine. 
Beı:ıi o doktora yolliyarak ev
velce maruz kaldığım tecavüze 
bir de onun tarafından uğra
maklığımı; bu ınıretle bem ame
liyat parasından kurtulıuak. 
hem de b::ına ve kanuna karşı 
bir hak k• rxımak istiyordu. 

Bunu hissedince gitıncm~kta 
ısrar ettim. O zaman beni: 

- Seni ·;ıdürürüm!. 
Diye bir de tahdide kalkmaz 

mı?. Bıı kadar fenalıktan sonra 
şimdi de ölümle tehdit ediyor
du beni bu doktor! .. 

r'akat . 'n ıııı.rpa --dığuıı 

görünce Rum ma.nastmnda ebe 
olan Kırıkçıya.ıı.ın adresini vere
rek bu sefer oraya gönderdi. 

Kırıkçıyıtn beni görünce: 
- Kinısini7., Ne istiyorsu

nuz? 
Diye sordu. O ıaman ismini 

Vet'('rek: 
- Falan doktor tarafından. 

gönderildim. Diye t-evap vcr· ı 
diın. Sizinle evvelce benim hak
kıında görüşmüş. İstediğiniz pa
rayı d\ getirdim. Ameliyat ola
cağım. 

Bu suretle kendimi doktora j 
taıuttıkt.aı.ı ve paı11yı da verdik 
ten ~ra n.ıua.yene • olundwn. 
DC'rhal kilmjı yaptı. Ve b<'tli 
y::ıtıı-are.k: 1 

Yanm ııaat bövlece i»tira
hat et.' Ondan sonra eo1"ine gi - ı 
denrin 

Diye lcnbih<le bulundu. Ru 
sözlerP uydum ve yarım saat 
kadar istirahat ettim. Bütün 
kuvv ti!lll topladıktan soora kal 
kıp eve geldim. l''akat. artık o 
tarihten ıtib::ırerı bir daha Ba
lıklı Rum ha..«t:ah8llesindeki va
zifeme gitmek kabil olamadı. 
Çünkü bütün bu vak'ayı hasta
hau le söyl rim korkusu ile o 
na.mu:; hıN\lD Ermeni doktor ta
raf;nclan işime nihayet verdil'il
mişti. Fakat lııi.ctüıe nıeydMa 
çıkınca beni hanahııne idaretıi-I 
nin tekrar ışe alacaklarını öğ-ı 
rendim. Şı mdi biltüıı enwlim 
bıı haince teca- üzü yapan ırz 
dii."1tıaııı doktorwı tan• bir su
rette ccza!andınldığını görmek
tir. 

Güzel Anne.om hüzünle dolu 
olan gözlerinde birdenbıre kin 
ve i ikamın alevleri tıd.u.'}Illaya 
bal'.:.tmıştı. Kim bilir belki de 
şimıli dalıp giden gözleri y::ı rırn
ayM,e<leki kar:ı.ıılıklarda geçen 
faci.: )~ dil~ünüyoı·, yahut la 
Rum manastırmd.1 yapılan kor
kınıç n n •eliya tta duyduğu acı -
ltn ckrar duya."ak o .a1'nryi 
y~ıyordıı. . 

Onu bu hazin halıralarınd 
ayırarak biraz dn kaı·deşiııin 
lıüz":'.11il h:tt.ıralarına çe\"İrmek 
arı;; 3U ıle sordum: 

Ya. kardeşiniz!. O nasıl 
oldu c!:ı oyn şekilde bir iı;fal0 
ıığM ı ı; crıı yasında kendini 
feda C't tı. 

/Uır.;J. ı·=ıı:ı ir öfke ile başı
nı ~alladı 

O i11ll 0 eli ye cc•ap \'erdi. 
J{0n• Un i fr•l:. eden Kat ina ,le -
;;;ı.. O!!n feda eltiler, mahvetti
ler. Tmkı beni ettikkri gıbi. 
Üstı.-lik onun rnm~.ı da lnydı -
!ar. Z:ı: ı.1 k r im.. Bı 'lN 
Katin .. 

1 
Anıı · kıu ag- ıyorl:ırdı. Bıı 

deri acıva l ünneten su tum 
\ P bekledim. Göz! !'İnin yıı•ı din 
dik hçlnnk a • durdul·tan 
ı:ıorra Anna tatlı \'C' içli g 

de\ıun etti yine: 
- Katina lJcr.im ;ıbı lLğ1 ! H 

O cok güzddı. Duha da ~ i. 
Şendi. Oıııın nasıl olup ta kaııdı
nldı,"tıııı l:ıt.-tı ~onr:ıdan öi!Jcn'1inı. 
K:ıtina nasıl bir f Pnalıi[a uğra
dığını ilk ört'e lıerkcstL11, hepi
mizdrn sa!rl:ınııştı. Benimle o 
kadar yakın bir ~ırdaş oldt:Ç;ıı J 
halde bana bile bu sımnı söy -
lerrcmişti. Sonra hA.mile oldu
ğumı anlayınca bana a~ıldı \'C 

he" •cyı birer birer anlattı. O 
zaman anl::ıJım ki o da trokı ı,. = gıbi ziyan edilmis. 

- Nasıl? 

Bulgaristan ı 
vaziyeti 

( Brış tarafl 1 ind c ~) 
idame eden bir devlettir ve Al
manya bu dostl•ığu ihlil edebi
lecelt hiçbir harekette bulunıtıı

yacaktır"' 
Bugiln Alınan hariciye nezare 

ti, Almanların Bulgaristan d:v 1 
biline sızmakta olduğuna dair 
düşman ı-ropagandasırun neş •

1 rettiği y.ı.!an havadisler hak
kında yukardaki tefsirde bulun-! 
mıL~. 

Bulga: ;>tana Alınanların 'giz-
1 

li gizli girdiklerine dair çıkarı
lan bu şayiaların, ancak umuml 
dikkati, Scfyadaki İngiliz giz
li ajanlaruıı:ı tevkifi hi.diaeein
den uzak tutmak için neşredil -
mekte olduğu ayni Alman mah
fillerince tcknr edilmektedir .1 
Bu şayialar, Alman - Bulgar 
münaf'<!b.ıt !erini bulandırmak 

mal>Sadiy'.8 ortaya atılmakta • ı 
dır. 

Diğer wrafta.n, Alman lıari -
ciye ncz::ıteti, Alman kıtalarının 1 

Bulgar Dobnıcasına girdikleııi -
ne dair çtlea.Mldll diğer bir habe
ri de ıed<lctm!ııtir. Alm:ın hari
ciye nezaretinde ııu cihet teb::ı -
rilz ettirilmektedir ki Alman 
krtalanrun Bulgar ar:ızasine 
girmesi •ı•~' zuu bahis dahi ola-
muz. 

Ha cılı . 
B hisl ri 

Tayy r ı 
vazif J ri 

in 

(~ tarafı 3 Üllt".Ü ı;;oyfada) 
dıılar, daha nıemle~ hara.biye 

Dün Ebedi Şef Ata türkün mu- 1 :zı:tmadaıı yüz geri etmekt&-

vakkat kabrini . ı Kudııl ödevini m drik ve harp 
zı·yaret ettı için yetişkin bir ordu, araziııin 

(Ba§ tarafı 1 ifıci de) 
Muhterem misafirler bunu 

takiben Hariciye Vekiıletinde 
Şükrü Saraçoğlunu, Başvekf.let.

te Başvekil Doktor Refik Say
damı, Büyük lııCillet Meclisi.ıı.de 

Reis Abdülhalik Rendayı ziya
ret eylemişler ve Hariciye Veki
limizle Başvekil ve Büyük Millet 
Meclisi Reisi Ankampalasta ken 
dilerine ia.dci zi:9arette bulun -

şeklini değiqtireıı, arazi örtü • 
ğı görüşmelerin yakın hıidi~ sünden eser bır:ılmuyan harp 
üzerinde süratle müessir olma- meydanlarında, gündüzün yıkı • 
sı mümkündür. Avrupanınl lan siperlerini ı:ec yin dii7.eıı 
cenubu ~arkisiııde, hareki - , vererek, ne büyük bir azıaıle mü 
tın pek sttratle cereyan et- cadele ettiğini, hu nsrııı da me
mesi muhtemeldir. Bunun için deniyet tarihi yumıştı. 
Hitleriıı Bıılgaristandn oyna- Hava kuvvetleri, bıuıdöndl!rü. 
makta olduğu bekletme oywıu- eti terakkileriyle muhıı.re' 
na nihayet venncsi klfidir. Bu- en mtihim bir unsuru mrıısınıı 
nunla ber:ı her harbin bu sahne- goçmi.'.}lcrdir. Fa.kat, şu hakikati 
sinde ve diğer sahnelerde teşeb- uııutmamaL: grrekttr-: l{at'i ne
büslere girişmek hakkıııın yal- ticede en mi.ilıim amfi. elinde 
nı.z mihvere ait olduğu ?A.llne- siliıhiyle Jtaralard ldıran ve 

muşlardır. dihtıemelidir. vuı·andır. 
Bund::ın ııonra Bttyük Britan- Dığer taraftan Tinıt'!! gaı:ete-I Bir ıırkadas. Wa vcl ordusu • 

ya Genel Kurmay Başkanı Sir' sinin diplomatik muh::ıbir! B. nun Trablusa ·'Kadar artık Her • 
1ng 1 

Edenin Ankara ziyaretinin 1 meırt n vaz g~esiilde Bin • John Dill rı:.faks.tiııde ilte- · d • Al 

1 

Türk - Bulgar anlaşmasının im- gıı.zıye ognı uzanan man 
re Büyük Elçisi ve refakatinde zalaıım:ı.sıııdan bir kac gün ev- hava knvvetl<C'rinin rotu olup ol· 
ki zevat ile birlikte Genel Kur- vel hazırlanmrn olduğunu yuz - r.: d•gını soruyurdu. Bu yazıla· 
maya giderek Genel Kurmay I m '·tadır nrnla onJ cC\·ap ve; ebıldi) , 
Başkanı Mar Ofla! Fevzi Çak- ,,.,i muharrir bu yıı.ı.1"'nda bir ştlpheyi gidermiş olm:ı.k ta 

•.. biı zevk ve ın'jrahtır. 
mak'ı ve ikinci Ba:ıkan Orgene- şöyle r mekted ı·: Tralılıısta ıb;;ya 'arın tayya-
ra! Asun Gündüzü ziyaret eyle- B. Ed ı ve General Dili ln- re :zayiatı birıdır. Almanlar, Sı
miş ve bu 2.iyarctleı keudisine 

1
1 gilteredeıı aynlrlıklan zaman bıı ctlya ıssunden bu taarruzi ha-

' kanın muht~l hUl;ilmJeri- rc'""tı '" "-" tacız· edebilir' ı~r. iade olunmuştur. b k "'" """"'' 
ni biliyorlardı. Bundan a.ş a H•rph- gllrlüklcri yenmesini bi-Nazırm refakaüııde bulunanlar ~- · bu h - • 

l 
mgilt.,.... ve Ti.irkıycde usus !enler, muvaffak olurlar tal -

Ank•~ "" (a.•, ,) - İngiltere •- 1ı~L· • umum·ı k•no•te -~ .ou " ı.a. wı.ım o.an -~ ~-aıılıııın yakın üslerind b:ı.şa-
Hariciye Na1.ın Anthony Eden onlar da iştiıttk ediyordu. Bıı ramad•('ı bu il'e Almanların 
ile Genel Kurmay Başkanı Ce- 1 ltanaatni. mezkıit· beyaııamc- den • aşm L la engel ola
neral ::lir John Dille aşağıdaki 1 nin Ba.lka.nl::ırdaki vnzi)·ctte bir caklannı düşünmek, ha\oa kuv· 
zevat refakat etmektedir: 1 ~y değiştirmediği merkezi d'! vet!erin<' biraz da çazla itimad 

ol ıığu maliımdur. 1 olur. D' :C'r tnr:ıftaıı. Bin~ ·-
Tuğgeneral :Uallaby, Hava ! Tinıes şunlan yawıaktadır: malinde dünkli .c;:ırpı=:ılar da 

Visınar!'Ş!lli T. Elmhirst, binba- B. Bdcn ile Grnernl Dill'inı bunun imkansızlıgıııı 1m~ycl na 
_ Evet.. Tıpkı benim gibi. şı Ferf;t18on, F.dcnin husu.">i kil- ziynrelı son dakikada yapıl:ııı koyuvor. Bıı a:ı: ıntiZar. 

Bakın anlatayım siw. tibi R. C. Stevensof, Dixon, \1. anlaıımala.rrlan ziyade hadisele-j - - -~ ----
ôtedecberi Katina böbrekle- Wriglıt. rin doğurrluğu ıırnıımi vııziy, tlc Af • k d h 

rinden sancılı idi, Bir gilıı lıas- aliikadar•lır. n a a arp 
Yabancı matbuatın fıefıılrleri taı..aııedeki Ernıenı doktoı·lar- Askeri sebepkrle ıııalzenıe --•--

dan Hüda\'erdi)C nı r.yene ol- Londra. 26 (a.a.) - Norveç me ·leleri, Türk orduhrıııııı si-
mak istemiş. Bu Ermeni doktor Hollanda ve Belçikada vaki -,J. mal hudut rının ötesinde ta_ - Mogadiscio İm para· 
kendisine: duğu gibi Almanların Balkarı- ha!drnku kilbıl olmıyan hııı·,·ka-1 

1 
, 

- Aletlerim yaı;ınıda değil. !ara da bir kaııırga gibi inrne- • uı ~iri.şmektcnsc hadlsekri ook tc.rlui< l·uvveHcrı 
Bi%Ull eve gd. ~kay". nehanem-ı leri bugün artık mevzuu bahı,; le!Yl<'k suretiyl~ nıütt,.fikl~rir. f d • Al d"ld• 
de ııeııi i ·ice muayene edeyım. değildir. İngiltere b't mınt&ka,in davasmli ıJaha iyi hizmet edee~- tara ın an ışga e 1 1 
Demııı' . K tina da ne bi;sin? d ı • b·ı· ve şarki A.kdeııizde ost annın gi zannını \•ere ı ır. ~ 'aırobi. 26 (a.a.l - .Moga-

Dogru" ca doktonm evınc 1!'1. 'tm. ış, eı:ıf 1 · ·ı b t 1ı. d" K '-'-~ ı hab-lerft nı aat en ı e ızza. eıı ı au..uuuen g<' en ~· ' di> cionuıı d" ı a.kşnm işgal edil-
omdn ınuayendtant'\·e gırmış... menfaatlerini koruyacak tedbir i göre, B. EJ~n· ile Ckneral Dillin 
Biraz Mnra aokl< r nıuaye.nesı- !eri alnuş bulunmaktadır. Yu- görüşmeleri ccık emniyet verici diği resmen bıldi".i!mcldcdir. 
ni yapmu, ve bir tPrtip ila~ :e- Ti. k' 1 i it ı· 1 1 • ' Nairobi. ~Ü (a.a.) - İtalyan 
remk icirmi•. f,,+e 1,, mu takı _ nanistan ve ı ır ıy<' ı l' ngı e-1 ne ıce er < ogunnuş,ur d' J" 

"' "' .,. re artM!lnda co1< mükemmel ted- . . \' ı.·li . . fet' Somalisind~ki Moga ıscio un 
ben Katina kendisinin uyudu- birler kanu·laş ınlmıştır. :Kahi- lfanrı~P . e ı nın ZI)a. ı ak§l!.m bu ınüstemlckede h re-
ğunu '< bu E.lrnda doktorun reden gelen \'e bugün ;;aıetelt>r Aııkarı~,. 2o (!'.a: 1. Bu ak- kltta bubnllll iınparato•hık 
kendisine ~~iizd bul,ınmuş tar.tfından neçedilen haberler şam _Harl<'IY<' \iekılı akru Sa-
olduğunıı sôy!Uyor . b~ı arla büyiik bir tesir yap- racog!u tarafından Ank!lra pa- kuvvetlc'ine n-.en.~up ş rki ve 
Katına bu mua~ene tarıhın- nuştır. Buiı,lan ba•ka bumda, la" otelinde İngiltere lrnriciye ı garb'. Afrika kıtah'"l tarafın • 

den smırn tn.mamıl d gişti. ili B. Edenin Türkiye, gitreesiniıı naı:ın ile imp· ratorluk ı;eııel dan ı:;gal edilmi~tir, 
yet sesııiz. kederli bıı kız oldu. yeni inkişaflara başlau ç fr<ı·J kurmay li::ışkanı ge ral Sir Nairobide neşredilen reşmi 
Ben 0 kadar şiiph,.\enrliğim hal rd J lı O"' r· b. k · 

k de hl edt'Ceği hissi va ır. o n ı.ı şere ıııe ır !' şanı zı- ·~blitde de blldiril:ligı' · vftch. ile de .ııamile olu:ıf::uııu <'lıdisi bu h r · ·ı · t' "' .. 
k . f h k' Daily Express, u.;usta ya ~ıı ven nııs ır. lfoJ!"dı· ,.1-_,_n l"n kilomelro 

a.•layıncaya ana. ccı 11 1 • k ı B · f tı b · · k b ı "" """' vu 
. 'zd . 'ed So şunları yazma t.ıM ır: 1 ıı zıyıı e ır resmı 8 u m"'<'.•l'ede lıulunan ··e bir sahil kati hepımı en ~ız • nra B. FJdcnin Aııkıı.rada ya.paca- takib eyi misfar. ~- • 

gebe kaldığını anlayınca het ~e- _ _:._ ________ ..:.....:...-----'----------- ı 
yi anl:ı.tti bana. 

Katina bu lıal•leıı kurtulmak 
için öne< kendiligincle gidip 
doktor • eraınc.syana mürac.aat 
etti. Fakat dc•ktt>r. 

- Kıwn ben bö~ le ey yapıt 
mam. Sen Hüdawrdiye !.':t bir 
r«resinc lı:ılmr dlıet. 
· CE\'abını wrmı<· Katin~ o za
man mecburen k·ndini iğfal ve 
brrbat eden dok' or Hüdavcrdi
yc mür:ıcııata bur_ oldu. :ı;ıu 
nun Üz/·tine t.iQktt.1r bız.'7..a.t kur· 1 
ta~· ktndi y:ıpr.::ıı~' \"e c:nliba a· 
nıeliyatta birıız ıl~ a milik ·t
miş o!•cak l;:i kız karo im n:üt
lıiş bir lıtırnma ile yatağa düş
tü 

Y" yil\( doktorun kendi te
ı;ebLilsıi 't pm :ıca } ;ır<lımı il" 
Ort&köy Şifa )"l!rdı a kıı.ldırıl
dı. 

Yurda kaldırı!rlı ';ır..ın ertesi 
g11ıı·; zavallı h1Z lmrd~in tıı
dı gün., ii!IT< .,dik M(' ·er bar
sa l:la.ı ı Vt' l:t. .. ınıi par\ alannıtı 
Pritonit o!muı;. F ı, • b.i haıu
kati biz bilıru:.ordnk. Om lı • .
maduıı öld" diye cen ze mera
simini vapıp Ba!ıldıdak; mtzar
IıiYa oröİrrli.ik . 2ff fiin ~onr a ınüd .... ~ . 
<leiu~U!..:iiiğc benın1 ~,-aptıgım 
ihbar üz~rinc me-ı::r açıldı. C<'
sed (·ık~rıldı. ::>.forga k ılihnl<lı. 
Orı:da yapı•· " ctop i etic...sin
ıie verilen rapr • ile kr nl...şıcniıı 
b:ırsaldanntn ve ı1'hminin de
linm'ş olduı,'unu \'< bu yüzden 
Prıtoııil yaptığını. o urtıiinıJ ı 
de unuı tesble nılma gelJi
ğ· öğr ı:: ik Z allı k, t;l• im 
bo>le<>e T.iva,. olm ıtti irt('. 
F&ı:at im;li unun · «n i muh k 
!:ak alal •t alacıır Eı:: hunu lnk 
Iı · ·rck t st"Jli bu 1\ fJı ıt ancak. 

Sovyet - Japon 

Ademi tecavüz paktı 
imza edileceği 

kuvvetle· söyleniyor 
Londra, 26 (a..a. ı - Milstakil 1 

Fransız a.jan:ı;ı bildiriyoı. 
Şanglıaydaki Japon mahfili<~ 

rinde mart ayı bidayetinde Sov
yetıeı· birliği ile Ja~.nya ara
sında bir adeını tcca,·uz pakU 
aktecileceği yan r=nl bir li
sanla söylenmektedır. 

Japonyanııı yeni Almanya lııi. 
yt:k elçisi B. Oşima son gü:t!erde 
B~rlinc gitmek ~e • .!oskova
daıı geçtiği sırada bazı ov yet 
arzularının Japon hükümetı t.a
ı afından kabul edildiğini Krem
line hildirnıi tir 

Bıı paktla b~ralıer yapılacak 
i.Jcinci bir anlaşma ile So\·yet -
Mancuko lıuiiut nııntakasının 
idaresme :ıit işlerle mer.küı· hu
dudun So,·yetler birlığı lehinA 
taıılıilıi mesel i de h~lkdilecek- 1 
tir. Kezalik avnı anla.ı,ma i!e 
Portr.mr.uth mualıedl"sinin Saka· 
!in a.dasınr.la J ponlıınn S '''Yet 1 
ularında balık avlamak hrtkla-

1 ca ~it bazı hUkümlerde tadfüt 
yapık.caktır. 
.ır Jaf'on lı~~ i Bt,rıw ı;idi~or 

J'! •rl!·ı, 26 ı a.a. l - Bit· ı u 0 .ı
si r •bir bıldiıivor: 

Bahri:,'C, 1-arbiye -çe lıarı<·ıye 
mümessillerinden n:ür0 kkep bir 
.Taron l;oıni•yo:ıu. &ıı·sclomı g'i 
rıişth'. Bu k,ı ti.,yon, B"nıclon
dan &dine hareket edecektir. 
l~o.:nisyoııun öııürnüz,leki hafta ı 
B··rliııc muvıı..salatı beklenmek
tedır. 

-~-------.-----

Ar:a kı-- vine ~ "'mayu b~
lanıı ıT.ıı Bu clu·u; kııtlınl ı·ı 
rt:ıh fıızla ckrtlf'1lı rmnıf·k 
iç yt·ı·irı•ılen kalktım T< n · rı
r, li!C'dim. Onfa,. ı. b:ına 

Ifayfr .. rahatsız olnmdık. Yenı" Rumen safiri 
B'laki. memnun ..,, uk. B,mJan 
n\~~ıı vazın da. bü•\in kızlara Biikreş. 26 (a.a. \ - Telema
'• .ı , ıa:m HıIT~ obın K."ndi!Pri- que, Ruma.nyamn Arkaru clı~-

bC't~e>ıe teslım etml'S"ln.le~. Bu Jiğine tayin edilmiştir. Tclcm~
hıler_ın de cr:za.,:ırı venlsııı. ı d ha . 1 d nıl k tiııi 

ıy" yana yakıla söylesiyor- que, a e\Ve e me e e 
' Türkiyede teın.sil eyi~. 

• 

Rumanyada 
General Anto esko
nun halka mühim 

beyannamesi 
Bükre~. 26 (a..a. l - Gene

ral Aııtone>-ko meınlel;et<: hit.ı

ııoo~ıı bir beyaıınaıncauıde ;on 
aylarda c.:>ı-eyan eden hadwdc
rin bir tarilıc.!Ei:ıi vap~tan 
sonra milletten hu nazik dakika-' 
da hükümetiıı siya.*lı hakkında 
ki kararını oildırme.,iJı, ıstcmek-
tedir, 

"Memleket iş\e.rinin !uare.sini 
bir ytis v~ Jlt:Vmid:. sa.atinde e
le aldım. HassaLeıı vahım ulan 
altı imtihan a;;ı zaıtında i~lcrin I 
agı..ıı~ını yalnız başıma. taşıdım. 

lluıncn mil!~tinin m .. ikaddcratı
ıu duha u"'-id!lTl\ se,·k irin ıti-

ınaduıızııı cıeliliııc ihli}ac:m 

\'arrlır. Yaptığım luı'b'r RC)' 

m~chulünür. <l'""ğildir. Bnna bi
ııal·n heı-§''YC \'ikıf olarak ka
raı· vt:rl't>llirsıüi::. Hilkmüııüziin 

enıniyet.lc yc•r!lc(•eg!ııe itimadım 

'1'9.rdır. Bt!nıın içindıı· ki ,·eyini
zi bildirn1e-ıizi · -::_ C'11n1. ):a

şru;ııı Rııınanya, yaşasııı kral. 

Havam harabeleri 
Londra. 26 ( a.a. J - Hava ve 

dahili emniyet neıardiniıı bul 
sabah nesredilen teb'ıği: 

Salıyı <ıırş;:mbava bağlı .ın 
gt-..,:c dü~nHının hava faaliyeti 
her yc.....ıc r..;; olmuş 'e en zlya~ 

~elıri d.:ıı Branda Emanınm 

gıırbi Afr•«n lw.alıı.rı tarafından 
ancak pa~tes. gilnü işgal edil 
dı~i hatırlardadır. 

U!ı~ aıla Almau lmr.,.,tleri 
mi Yar'? 

Lo11<lnı. 26 ı a.a.) - Müsta
ki, F'r=z ajıuıı:ı bildiriyor· 

Alır. n w 1tııfyan resmi teb
liği.en tnrafınrlan bildir'' ·;n 
veçhile Libyada Alman kıtnla -
nnın bulunuşu, Londr:ı.da çok 
büyük .niaka uyandırn'ı. tır. F\ı
kat Londradıı bu Jıuınısla lıcı.üz 

hiçbir !ıabl:r \'E'Y'l tufsilit mev
c'llt dl'ğiJ.Jir. 

ş· mdilik bu k dar ! 
-~ 

Trab!us cephesin
deki esrar 

(Ba tarafı 3 ünOO M) f::ıda) 

bi Almanyanın dnha zi) '.1.-

lcylıine Çc\iı·e<:ektir. 

lngilter anc-::ık ana vatanla 
iıt'r tüı lü irtibatı kcsilrnı' olan 
Rabeşi'1taııdaıti ltalyan lr r:vet
lenni t maıniyle imha cltıktrn 
sc·nra j'e<ıideıı 'l'rablu5a döne -
cektir. Bu dE'fa çok munr.za ı 

bir ordu .ıe ve bir çok cephel!'r
d~n yıqıacağı hücum orada Al
manl::ınn ıı:ylarca yapaca{\1 lı.1-
?Jrlığ:. yığacağı lttın~ ve mal
zcmeyı az ı:amnn z-ı1'ır.da yok 
edecektir Binaenaleyh, şimdiiik 
Trablus ıizeriue bir hare .el IJ<.k
l~emek 15zımdır. 

MURAD SERTOGLU 
ı;arki !·•:;illere üz,.rinde görül- ifjlEl~~m•••••••~ 
mii.•tlir. ' ınıntakacla bazı ver- lT,; BE 
ıere b;~ıbalar atılnıış olduihıl ., 
gibi cli~er baı.ı ıncvkill"ı' de toın 
ba!an'llıAır. T lefat ve hasar 1 

azdır. llir dü~man bombardıman 
tııyyareı;i gece keşif vap:ın tay-ı 
yarelerinıiz tarafınıl:uı tahıip e

AR ANI YOR 
Y· hane ı~ ini 'Çe\-irebil~k. 

D.ıktı'o bn,.... bir kitibc·.-e ihti
yaç \ardır Almanca ,·eya Fı-an
... ızc-ı.ı. bıli'1'1esı şarttır. I_,osta ku
twu <>~Ol a nıcktupla mtiracımt. 

dilmiştir. 
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YIKICILARA 

alnız bırakmam 
Yazan: SUheyia UVTUN 

Artık kan ltoea ne yapacak - Tahir bey o gün yazıhane.ıin-
.lııımı fa!lll'DUŞ\ardı. Gece de - den dönüııte ihtiyar kor.a kanyı 
ınjyor, gündüz demiyor, fırtına gördü. ''Taşnmışsız oğul, ne za
"' karlı havalara alWrmıyor ge- mandanberi yeni evinizi aradım, 
lıor' geliyordu. bulamadım. Sonra gelmeğe ka· 

Tlkcar Tabir bey ve kansı rar vermiııtim hani .. Ne ise ta
ba eve ~alı ancak iki ay ol- libim yardım etti. Hiç olnıa.">Sa. 
muetu. B.lyle şehırden =ak ve yorulmadım." diyordu. Blı evi 
tenha bir muhite muhakak ki de bu auretle öğrendi. 
yine o kadın yüztinden aec;ınİi- Artık karı koca daha çok ta
)ardi. Bu ihtiyar kadın boş soh- hammül edemiyorlardı. Tahir 
bet biri olsa yiue gevezeli,,ölne Bey gıdip gelme.ı hususundaki 
tahammül edecekler, lıilınecbu - güçlükleri dtıııtinlıtryerek ~hir 
rl3'll ııes çıkarmıyacaklardı. Far içinden uzaklaşmak içın kare.r 
kat ne söylediği dinleniyor ve .enliler. 
ue de ~abiliyordu. Kendi Ve tam eşyalarını topluyor-
.konuşuyor, kendiıı\ işitiyordu. ı..rdı ki, mahud koca karı çıka 

Karı koca onun geldiği her geldi. "Bu defa her zamankin • 
a.n karşı karıııya geçer esnerler den daha çok kalacıığım, Anlı
ve bu esnemeyle harap ve bi • yorum. Siz böyle uzak yerleri 

. tap düşerlerdi. Ekseri zaman - benim burada Jralmam için in • 
1ar ihtiyar gittikten sonra has- tihap ediyOl"BWlUZ." diyordu. 
talandıkları dahi vaki idi. Ka.ldığı müddet :W-fında gene; 

Bir çok defalar birbirleriyle lı:adın müthlş kriz geçiriyor; za. 
müna.kaşa yapıyorlar. Hatta bir vaJh Tahir bey ne yapaca.ğını 
lı:aç gün dargın durdukları bile p.şınyordıl. Kansı etinden gi • 
görülüyordu. decekti. Ve hastalığı günden gü 
Hanım evde olmedığı günler ne artıyordu. Doktor, illç ar • 

lrimıetçilere: " Hanjıı evde tık ~ fayda vermiyordu. Ya • 
yol<sa ben, gelene kadar oturu- taktan kalkamıyordu. 

8.00 Program 
8.03 H•berler 
8.ı8 ~iütlk 

8.45 Ev ka<hn 

* 

18. ıo 
19.10 
19.30 

1\iüzik, 
Konuşma 

Haberler 
19.45 'Müzik 
20.15 Rırlyo 

12.30 Program g<.ıı...:L«.--si 

12.33 Müz:k f 20.45 Müzik 
12.50 
l!.C~ 

U.20 

Haberler 
M(lzlk 

MCkdk 

* 
1 

21.00 Müzik 
21 .30 Konuşma 

21.45 Müzik 

i
l 22.30 Haberler 

18.00 Program 22.45 Mü7!lc 
18.03 Müzik !3.25 Program 
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Bir Singer Saati 
LAZIMDm. 

Çok ZM'tf ..,.. -Olam muhteUf 
renkterd4!: yeni modeli: 

No. 400 B!YAZ MINEt.I 5 IW• 
• 

T1ışradan ~ vulruunda posla 

ittin bıılundujıJ mahalde m.:ıanta 
baf)anacaiı için ahşap bir kah· 
ve dOkkJm yıkılıp enkazı !.atı

lacalı:tır. ltlrf'ttlit, camlar, tah
ta kapılar ve çerçevettt- ye
nj den kw.J.lenmaya mÜ&ıtittir. 

Bir miktar tuila da va<dır. ls
t.cklilerin "YENi ~ABAH •• ida· 
re mernur41iuoa her sabah 
saat ondan on ikiye bdıar mii
raaeaaUan. 

9 
eeıımlenberi :t..viçrede 

ba4ı tntan: 

MARVI rt 
mes.-ı olarak saatin bedclüe be-1 
n1>er 26 kUNt pderilmelıdir. Bwı SaatiKad.uı.Cep- -~..'.::, .. ~ -11..- tedl:relı gönderilemez. 1 ~ uzauı. 

=·=· ı.ta=N=Gn=~=R =~=~=""=··=M~=:··=~·=· ·a=,.,:.:::ı Osman Şakar ve Şk 
ZAYİ 

1zm.i r Sulbı.nisinin yedinci 111- 6 
ll1leeeesesinde 

TAKSiTTE 
mbndan a1nuş olduğum 1334 - aatılır. 
nesine ait taııdilmameyi ZAJD et-

llo.LDAN SA<lA: tim. Yenisini çıkaracatımdan Galata: Bankalar <::ad. 
1-MemltıUtinıize gtien b r nADr. zayi olan ııilshanın hOkmtl '11'6 47159 Tel: -i1378 

27 ŞUBAT 19'1 d 

"YLAR GEÇTiK 
nım. Ben de bu eTin bir büyük Kocakan gider gitmez derhal 
hanımıyım . ., der bef köşeye ge- hazırlık beşlııdı Ve hemen bu • 
çer ayak ayak üstllne atar, si- raya bu tnhae kasa.b.-ı.ya taşm
ganuıını yakar ve yine kendi dJlar. J;'akat iki ay olduzu ha.ide 
ltendine sôylcnmeğe lı8şlardı. genç lı:adm iyileşemiyor, bili : 

Bir harfin okunuşu. lı:ıymcti yoktur. Beyazıt: Oıınıemlte cad. 28 

2-Tarilıie bir devir. Yedinci sınıf talebcsinderı Kadıklly: İskele cad. 38/2 r-----------1941 IKR•Mı'ıınCRİ 
3 - Keder • Soouna .ı ... gol.o<· suda ===~S~a~d~ık~og~·~ıu~M~ehm~~et~N~un:~~~~~~~~~~~~~~ il l CLL 

O kadar ki kendi çıkardıği gü- kie, haatalığı artıyordu. Tedavı 1 
rültüde:n ıçcnye girl!llleri da.hi etmiyen bıç bir doktor knlma • 
gözınezdi ve ayak 8CBİ.Uİ iııit • mıştı. !Jlçlaı- hiç bir tesir icra 
mezd.i. etmiyor, doktorlar hiç bir çare I 

._:.,,.~. ~ 

1 
T. 1ş· Bankası ! a:a: U:ahk = ;:;:: 

5-~ IU. • 1 u Müd""-1.. - d 1 > 754l > - 1500·-, 

e -Ktmıa§ _Memba. ısar ar • unuğun en: 1941 Ku" çu·· k : ; :;~ : : =:::' 
7 - Bir nota • Tersi bir ifarct cdab. ~"" - ' 

O varken bir misafir gelse, bulamıyorlardı. 
en iyi yeri intihap ederek otu • Gariptir ki genç kadın da 
rur, ev sıtrubıne, misafire sıra hummalı hastalığıuın arasında 
v"rmoouı mııtcnııı.diyen konu- konuşmağıı. başladı. Her saat, 
§lmiu. Arttk tüccar Tahiı· be.)'- her da dakika konuşuyor, kriz 
lere miıllfir tie gelmez olmuş - gddiğö 7,aınanlar a.azı ç•ktığı 
tu. kadar bağırarak ııarkılar söylü-

lifi > 100 > - ,,.,,,.,. 
8-Arabalnrcia •artlar. •e.....uun.nın 80 > 50 > _ 4000 ...... , 

9- z..ma.ı:ı - Budala. cıno1 Miktarı fekıı ıonu a..u Tasarruf Hesabları soo • 20 • _ (j()(to ..... 

YUKARIDJ..'l" AŞAôIYA: Yaldız 130 Jt&. ~ S/Ul/Hl 1•.ıo j IKRAMiYE PLANI Ke<0deler: 4 Şubatı Mayıs. 11>P'.. 
ı Y · T · ~--· 1 Llkar nuıai•m J00.000 adet > 10/lll/"'l ~ •~ 3 lk -~·-~ •-.,. - eıs - Oı-sıni _,..an ar Y«. ~ - -. in<:il<Şrın ıa~ .n= • 
2 - Dobndırıcllık. P'ıçı > 200.000 > > lO/ill/941 15.30 - '2 

Radyonun gtinl!tilsll ile ih • yor bır na.niye bile ııusmuyor
tıyarın konuşmasından hasıl o- du. 
la,n naho~ havaya artık tahaın· K'll"!sının bu m~ ha.Hta • 
mili e<1 ·nc<lıklenndcn onu da lı61ııdan ii:<ülen, ıstırap duy.ın 
ııattıla. lu~ c•lmazsa sbzleri ken 1 Tahir bey _bir çok g~lerini uy. 
dilerine eçcr ve biraz rahat e- • kusuz geçınyor, netıceyı bek • 
derlerdi. liyorJu. Ka:-ısını bu mahut hP•· 

Talımınlcrinde yantlm slardı. talığın pençesine atan koca~rı
Radyonun oı·tadaJı kalktığmı ya bedd~alar savuruyor, li · ı 
gören kadın: netler ediyordu. 

- Bizim aınıaıı::"""°a böyle Nföayet bir ~· !;ıazin v~ sar I 
perili ı;eyler yoktu. • n oır ıiOD.~r gunu ııev~ ~-

•)ivcr~k avazı cıktıgı kadar nsını ebedi maktıerreın~ göz 
bağırıyor, şarkılar söylüyor, yaşlan arasında yerlc.ıtirirken 
kBiz böyle eğlenirdik." diyor - yine ihtiyara beddua s&VUl'-1 
du. Ve h•ttii. oyun bile oynadı- ma.kt.-ı.n geri kalınıyorou. 
ğJ zamanlar oluyordu. * 1 

Artık T~ir lı<'yin . kans~a Tahir bey yıwhancsinden çık 
ırinir hastalığı gı;lmışti. Ba;; ag- nıış, evine gideceği sırada omu
nsi yle ~~her vucudune bir t.ıt~ zuııda bir elin dola.ştığıın his • 
reme h.akını oluyor ve kendini setti. 
kaybcdıyordu. Doktorlar sükfı- _ .. Oğul nerelerdesiniz? Ay
nct t.avsiy< ediyorlardı. 1''aka1 lardanbcri sizi aramaktan ayak-
nerede? ! . . !anma kara ııu indi." 

3 _ Yw.an • Akıl. I - Niismsne ve şartnameftri mudlıinoe yakanda .,._ "" miktarı yozı-
h S kalem malzeme pazar!Jkla sabn alıcacaktır. 

4 Kllr - ~k. p 
5 _ Gemi. Il - .....ı.ıt ldzalarında _.ıı llfln ""' ııaati<ırde Xabırtafla Levıwm 1 

Ye Mübayaat "1beoirı<ltıki •lım Jı.oır..._.ıa yaptla-. 
6 F..ı.J bir -V-'$. A..kOTlerin bu- Ill _ Nllmuıı. ve pP!ılame .a.ıu _., 111ı..ı.. _.a.m alınablhr. 

lundutu 7ec. IV - lııt&lilmn peıuırlı!< ·~in !a7ia olunan gilD ve -a...ıe leldlt ed .... 
7 - ıkametgAh oatin alan • Hane. colt!eıi fiyat ilıeriıııden '4 7.5 ıı;vonMe paralal'ile biı1llde rıoslı:Ur k~ 1 

8 - BJr ipret edatı - '.l'ers bir reıılı:. ınaracao tıarı. ( 1M2) 
9 - Bir içki - Bir nota. 

İstanbul el~ktrik, tramvay ve tünel 
işletmeleri umum müdürlüğünden 

ı - Muhtelif eb'adda adi. beyaz ve ma'\'i. renkte cam satın alınacaktır. 
2 - EUiltme -4/3/!Kl Snlı gjlDÜ saat 15 de Metro baıımuı 5 inCi kabn

da l"'P'Jacal<tır. 

lt - Muval<Jı:r.t ternlıHrt 127,liO lirarur. 
4 - isteklllcrin pa.raau. olarak. veri.lınekt.e olan prtnamE""leri J.evazırn

dmı alıaalan ve kanuni vesıkaları v~ muvakkat Uım.ınatia:rı il~ HJn edilen 
lliin ve saatte komisyonda ha&ır bcılunmalaı:ı. (13?'1) 

1 İstanbul Be!~diyesi İlinları 1 
Düşündüler, taşındılar, niha - Genç adam hiddetle cevap ver-

yet karar vrdikr; bir ~e bu- di, ve kansının öldüğilrrii söyle. r .. -----------
radan kaçacaklar Beyoglu sem- yince: l 
tiııde bir e\0 tutacaklardı. Ve de- _ "Ah oğul ben seni yalnız 
dikleıini yaptılar. Fakat .... On mrakır mıyım lıiç. Ben sana ka-. 
ııee. yirmi gün rahat ve sakin nrığınm yolı:hığunu çektirmem. 
bir hayat sürdükt.en sonra, ka- Bu hususta müstreih ol. Yav • ı 

Kadıkl>ydnde tnhısarlaJ- lclareointn tahh Uıtlcannda bulunan binanın 1 
tamiri işi temdiden açık eksiltmeye k.ooulmuşla.r. K._ıf bedeli 5111? 'bro 581 
kuruş ve ilk t.cnıinat miktarı. 7& llradlr. Ke~:if ve sartname zabıt ve muame· 
1*t Mll<Nr!üiü kaleminde görülebl.ıtr.thaie ı0ıl3/Kl Puarlıeai cllnü saat 
14 de Doıinı! encümende yupılaoaktır. Tabp!erin ıllı: teminat ma1<buzu veya 
mektuplarU., ihale günü muayyen saatte daimi eı:ıcdmende bulunmaları ıa. 

ORSA 
26 Şubat 941 DIJldır. (:Meı) 

Açılıı .,. 
lca :ı1111 dm, hastalığının tam nekah.at nısu öldilyse annesi aağ. Değil TASHİH İLANI "'\ 

devrinde iken kapı çalındı. Hız-1 mi oğul?!. BAKia. vo·· y "Yenı" Sabah•,n,, 
metçiler: "İhtiyar geldi." de • Diye ııöyleniyor ve Tahir b&- "'' 

ıliler. Artık burayı da uğrcn • y; takip ediyordu. Bez ·fabrikası ı"laAn fı'yatları mi~tL Üstelik evi buraya ruoak --· - . =-======== 
olduğu içın bir kaç gün kaldığı z A y 1 Mesuliyeti mahdudeli Kr 
oluy0rdu. Zavallı genç kadının • 
0 mahud hastalığı tekrar baş - 006 aenesinde Selimiyede top- memur ve~ :n.pk maktu cılıırak 750 - tr d" Kocası ne uo.nAM>mn• ,,., alayından •'-•n olduguro· Kooperatif Şirketinden: goe e ı. r•r•·......,- ,... ..........., Birinci .. ..._ ..... •ptimi 500 
pşırmıştı. terhis tezkeremi ZlQ'i ettim. Ye- Serlevhalı ilanda 194-0 hesap - -

Bu sefa· kolayca taşıııabil - nisini alacağımdan eskisinin yılı münasebetile alelAde heyet ikinci " ,, S50 
mek için güç taşınacak eşya • hükmil yoktur. toplantuıının güntt 14/3/~ 1 ol- Uçüncll ,. ,. 300 
lan satarak Kurtuhııı tarafına Hasköy AskerHk şubesinde, Esham ve Tahvlllt dnğu halde sehven 14,12/941 o- Dördüacil ,. ,. 100 

Londnı 1 Sterlin 5.24 
N<>vyork Dolar 132.20 

Cenevre lsY:içre Frc 2U8 
Atina Drahmi G.91175 
Scfya Leva 1.6225 
MiılıC.~rid Pezeta 12.0375 
Belgrad Dinar 3.175 
Yokohama Yen 31.lJ75 
St.okholm tsvicre kror 31.005 

Kuleli Askeri lisesi müdiirlüğünden 
xuıaı Asked ı..e....e Ci:t ıııece iııt<"kli olup ta teı;nııa.de ill1ıeı•;, 

tanbu.J.da da doiruca ~ müracaat et.mıe olanlardan sıru rıarırı 
nıekliti olıwyan bfitUn gi_rm~ ~1ı1.rtlarını h&V bulunan ve ayni zanı:.ırıdıı 
evrakını tekemmül ettinni& olan u;teıdi1enn imU.hanlan yupılına.k 
7 Mart ~l cuma r.ünü Mat P r! ;ı Kuleli U•csinde bulunmalarl ve bU 1,..S 
mektepte bulw:ıamayanlartn baklana kaybedecekleri ilin olunUT· ( 

TÜRKiYE CÜMHURİYETI 

ZİRAAT BANKASI 
Kuruıuıı tarihi: 1888. - Sermayeoi: 100.000.000 Tür!< lirası. 

Ajans adedi: 265 

Zir af ve Tlcarf her nevi banka .m uamelelerl. 
Para biriktirenlere 28800 ııra lkram.Jye vwtyor. 

. d•' 
ZirM.t Bankasında kumbaralı ve ibbarsı:ı: ta. ·uTuf hcsablArı.Jl, 

az 50 l1rası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile a~ 
pl.Ana eöre ikramiye daV,ıi. .'QcaJı:tır: 

4 aded 1.000 Llr•hk 4.000 Lira 100 aded 60 Lll"lılık 

4 » 500 » 2.000 » 120 » 4-0 » 
4 • 

40 • 
21i0 

100 
• 
• 

1.000 
4.000 

• 
• 

180 • 20 

,;I 
DiKKAT: Hesaplarmdaki paralar bir sene ıçınde 50 lir•~ıil 

dil$miyenlere ikramiye çıkbğl takdirde 3 20 fıızlasiyle verıl 1' 
Kur'alar senede 4 defa 1 Eylôl, 1 Birincikiimın, 1 )(ati 

1 Ha.zimıı t.arilılerinde çekilecektir. 

gittı1er. Yine kan koca. rahattı- mu.ltayyed Çemberlita.~t&, Şırketi Hayriye !arak tahrir ve ilıln edilmiş oldu! Beşinci ,. • 75 
.tar. Hastalığı da ııekahat devri- lmaret sokağında No. 14 hi:<se oenedı 21- ğu bittetkik anla!jllmakla tashi- a• S&hibl: A. Cemaleddln Saraç<>ölu 
•A ,,.;..;.,.,,..t.,_ M-1-·t •z,· Y:-•ı...P hen ı·1a·n olunur. ıutıncı " " 50 B ld"" (H e ki G.. ı c 

~~~;.,,.~..,~~~~~::--::~~~~~~~~:;:~""~"~~~,..~~~~~~~~==~:=;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~~~~~~~iiiii::i:::i:~~~~====~~:::==:::=~==~~~~~a=s~ı=ı~
6

·~Y~•r~:~~-~e~r~~u~rso~y~a~r~v~e~e~m~a~le:d~d~ln~~~~ ~ - Herif daha epeyce söyle • - Nereye gidiyorsun? Dedi. \ # tarmak için böyle söyleyiver - ı için sırtımdaki palto.Y,ıı JI 
:ııecelrti. Ben buna me)l'dan ver - - Napoliye ! ı miştim. Beş dakika sonra evden ti. Evden. çıktığım -~~ 
medim. - Sebep? • h t • dışarı çıkmıştım. Cenova şiJn • I derece soguk bir ~-:.. "ti 

_ Telılş etmeyiniz mös,CS, - Ben W}aklık edemem. r ça gıcının seya a 1 diye kadar gördUğüm şehirlerini Uzun köhne palton~ Jıi!!,,, 
ben si1jn uşağınız Mğilim. - İnsan böyledir, rahatı bul- en büyüğü idi. Dört ay za.rfi.nda i kaldırdım, sekiz düğıll.,; PJ'jı 

Dedim. Kibirli madma.-el son dukça burnu kabarır. Seni bu · vakit buldukça sokaklarını, ğe • kiyesi olan iki düğılle'ıiıı' 
derece hiddetlendi, hemen otur- rada döven, söven mi vardi? 1€9 lence yerlerini gemıi§, her tara- 1 dim. Şapkayı kulakla! il'. fl"",J 
dDğu sandalyeden kalkarak iki Herif benim gibi bcdahvacıyı 1 fını öğrenmiştim. ! dar çektim, iri adıJJlıaı;,ı?~: 
adım yanıma yaklqtıkatn son- buldu ya! Galiba sall\"crmek fik bu gidişle senin de kocaya va- 1 sin yaşı, kocaya varıp varma - tiniz, benim eski esvaplarını En ziyade nhtıma gider, de • yolunu tuttum. _.\tJ ıJ/l".4 
ıa: rinde değildi. Halbı.:.ki iple Jıağ- racağın yok. Tevekkli değil! 35 ması senin nene Ui.zıın? duruyorsa onları verip bu köh- nizin üzerinde duran bir çok iri- kunduralann müte&d"' _, 

_ Uşak değilsin de nesin? la evinde durmamağa karar ver ya~ına kadar evde kalmışsın.. Dedi. Ben: ne şeyleri sırtımdan alal:ıilirsi - Ji ufaklı gemileri seyrederdim. !erinden giren suıar a'f 
Bml sokak ortasında bulup bu- miştim: Bundan sonra da kısmet ara • - Böyle adamiara böyle mu- niz. Zaten bana da hiç ya.kış • Bunların içinde at.esle gideıileri Meta banyo ediyordu~ 
raya böyle terbiyesi~Jderde bu- 1 - Nafile. mös~ö çenenizi ~or- ı ma.. amele yakışır. Şimdilik adiyö mıyor. Saniyen üstümü, başımı de vardı. Kendi kendine suyun Mösyönün pa.ltosU -~;.ti pi 
tnnasın diye mı getirdık? 

1
. mayını. Gıdecegım vesselam.. Dedim. Bu 18.kırdım mösyö • Diyerek merdivenlerden aşa- ceplerimi arayınız. üzerinde yüzüyor. Baca dedik· ısıtmağa kl.fi gelJJ1<"""~.~ 

_ Yok madmazel Hele. sen Sen beni aç mı kalır 7.annediyor den ziy:ıdc karısiyle kızının hid- ğı inmeğe ba.sladım. Yan yolda Dedim. Mösyönün sabahki hid- !eri kalın borulardan duman çı- kunduralan da ayaJı:~"-"-' 
hiç acele etme. Ben terbiyesiz 1 sun" Üç ay bakkal çır,kılğı ~t- dPtini mucip oldu. Kadın: mösyönün yanı.na çıkmaktaki deli kalmamıştı. Bana: karıyorlardı. Hepsinden ziyade tün bütün üşütüyordU·. /. 
değilim. Ben de mösyöyüm. Siz sem karnımı doyurduktan ma- - Halt etmişsin çapkııı! Kı- maksadım hatırıma geldi, yani - ~en ne garip adamsın be? yelkenli gemilere dikkat ediyor- lık caddeleri takip • .~ 
den daha zengin, gtizel şato sa· ada elime beş on para da geçer, zım neden 35 yaşında olsun? evden bir şey aşırmadığımı söy- Dedi. duru. Bu koca ağaç tekııeleri J Vakit erkence oıduğUI' Fııil 
hibesi bir kızın nişanlısına ya • çobanlıktan anlarım, keman ça- Den yirmi yaşında iken kocaya liyecektim. Tekrar yukan çık • - Olat>ilir mösyö. VaktiJn rüzgarın nasıl itip götürdüğüne kaklarda işleri ba~9 
lı:ın bir şeyim. Sizin on üç odalı !ar, şarkı söylerim. Şimdilik var.hın, bir Hene sonra kızını tını. Mösyönün odasına girdim. yok. Lütien ceplerimi aravınız, hala şaşıyorum. çiler, satıcılardan ·" 
eviniz kaç kuruş eder? Bir kaç adiyö! Bir dahıı yolda arabnıuz-1 dünyaya !'eldi. >;ınıdi henüz 17 Madam beni gtirünce: gideceğim. M.<isyönün evinden çıktıktan yoktu. ~rill 
kuruş paranızla kendinizi mil • la bana rast gelirseniz sakın ça· ı· ya;;ındadır. Çık odadan dışan. - Bak çapkın hfil& burada! Mösyö beni aran:ıağa lüzum sonra dotı·uca liJnana gitmek Rıhbm üzerine ge ~ 
yoner mi sanıyorsunuz? Madına ğırmağa kalkışmayınız, tenez • Kızı da: Madmazel: olınadığını, dört ay zarfında hatınma geldi. Buradan hergün dar epeyce ıs~'bi 
ııel mikaella şatosunun yanında zili edip gelmem. - Allah cezanı versin salak - El' an evimizden defolup hırsızlık gibi mezmum bir hare- bir çok gemiler denize açılıyor- tüm. Her vakit~. g\eşli 4 
llizin eviniz adeta bir tavuk kü- Dedim. Maclmazel: \ herif! Daha on yediye de bar,a.lı gitmedin mi? kette bııluıımadıffeımı, hakikaten du. Bunların içerisinde Napo -ı yelkclnli, bir ikısı !rojJet. 
mesi gibi kalır. Lalordıyı uzat- - Baba! Şu budalayı hala bir hafta oluyor. Haydi defol. Dedi ise de ben hiç birine ku- namuslu bir adam olduğumu,, tiye uğrıyanları da vardır. Va • üzere müteaddid g';UııJ1'ııf1 
mayınız. Ben bugün evinizi terk karşında tutup duruyorsun, de- ı Dedi. Benim i~in de artık o- lak vermedim, hane sahibine: maa.mafih burada duracak olur- kıa yanımda beş para yoksa da yordu. Bazı ~ ~ 1ı 
ediyorum. Sabahleyin de bu fi. folsun, nereye gidel"!'ü gilııin. I daıla durmak olınıyacaktı. Ka- - Mösyö ben odanıza uğra • eam pek iyi olacağını oöyledi. vapurcuya yalvararak kendimi yönün arabacısı ile.! ~J. 
kir üzerine pederinizin odasına llt'mt'z mi• Şu azgın, şunıınk, pıd:ın dışarı çıkıverdim. Hiz- madan savuşup gidecektim. Fa- Baktım herif beni hala evinde bedava kabul etirecek, yahud meğe gelirdik. ~erı....., ı:"ıı 
gelmiştim. Yoba benim orqcia kızın terbiyesini vermek üz.e · , metçi Lora kapının dışında beni 1 kat Frederib giderken bir şeyi- alıkoymak fikrinde .. Mösyöye: parasını N:qıolide vereceğimi vapurların ötekiler::""." r'J;. 
ne ifim vardı? re: 'j dinliyormuş. Kapıdan çıkıu· çık-\ mizi a.'}lrı~ diye sonra atiamı 1 - Biraz düşüneyim de c~vap söyliyctc!<tim. rüdüğiinü söyle~~fel..ı, ı 
Kız öfkesinden ayaklannı yer - Ban:ı bak madmazel! Ken- maz bana: hırsız çıkarırsınız. Hoş evinizde vereyim. . • Ha' bir ı;ey unuttum. Şimdı için de bir kaç_~di'f!e PY/ 

re vurup duruyordu. Bir mild- dini yvrın-ı. Zaten ben kendim - Aman sen ne. yaptın? Ma -1 aşırılacak bir şey yok ya .. Ne Dedim, odadan çıktım. Dfultl- ıı.rtık mevsinı yaz değil. Fenaj !iye yetişmek üıxıı . . 
det eükilt ile geçtikten eo~, gidiyorum. Giıya beni kovuldu damı, mııdma.7,eli kızdırdın. Hiç I ise üzeriJndeki palto ile poı!lt:ı- 1 neceği taşınacağı yoktu. Bcda • bir kıştı. Mö~yönün evinde iken li vapura binecek(~~ 
mösyö: yerine mi koyacaksın? l"ak t öyle şevler söylenir mi? Herke - lonlan ve potinleri siz vermiş., vacı herifin elinden yakayı k:ır- kıs basmış, hatta herif onun 


