
2 ŞUBAT 1941 

[ 'p AZAR j 
.8-..Co Yd -tlo. 980 

az -EL z 

iki taraf 
-rasında bir 
lhukayese 
bi.., eımtııMdir ili Jlitirıl ili 1 
~ ............. gök 
~ w 111d• hnmdıuı 
~ Oburdülfüı valwr \le c:=· u••r ,~ laılblfı' 

daha ~· teılİr y• 
..... \ie ~ biiytik ... 

~ kaa.ea&t bak
~ k- Si~ ...... 

__ _J 

Her zerde ti kuruş 

Milli Şefin Elen Kralı 
ve milletine taziyeti 
Başvekil ve Hariciye Vekilimiz de K ori
zis 'e birer telgraf çekerek Yunan mi/
etinin büyük kederine iştirak eden Türk 

milletinin 
hislerine 
tercüman 
oldular 
--o--

ı...: Biuıezia Oabkl YALÇIN 

b itlerin nutkuna cevab 
~ şeldinde d~.ğH iı;c dC:, her 
-.e Mı·. ChurclıUJ ile lngilit.: 
~ tebirlerinden bir;nde kısa 
...,. lllltuk söyledi. Beriki hukiı-
~ adamınm sözleri iki milletin Ankara, 1 ta.a) - Yunan 
'-iki. hilkfunet reısi general Metak-
~ ferdin §&haiyetleri arabln- sasın öUbnü miinll!3Cbetile Reı· 
ıııı.._ derin farkı pek gimel teba- sicümhur İsmet İnönü ile Yu-
~ ettinnektedir Führer biraz nan kralı- ikrnci Jorj arasında 
~- biraz makuJ sr. eöykl'Mt', aşağıdaki telgraflar teati olun-
.:_~ g<k.terişe, görültii w muştur: 
Sa, müracaat etmeııt;e ken Jlajıellte ilritWi Jorj 

~ ~üğünden kaybedecegi- R1ettkr Kra11 ATINA 
..._~iyor denilebilir. l~g1.~ız Büyük devıet adamı Metak-
~ekili 1Be dünyanın en bı yuk _.... öltbnü ile dost ve müt • 
~ olan bugünkü harbden y.._ Kralı Jorj (S-u sayfa !i ıo.ii 2 de) 

..,_ 88k.in bir lisanla bahsede .. ~!'Rml!ll .. --.-.:ı-tm _____ FI 

~bir kotn yahud bir at ya- ------·-------~-----
~ netieesinde g&Jebe ç. 1- ı 
' ~ tanin ~ gibi .nikbin~ 
~. 

itiraf etmelidir ki ltiüerin 
~ aJkmalsrından gök gü-
a...~ ~ yıldınmlanndan zıyade 
~ vakur ve ciddi sciz-
11.... Zllıfnler ve kalbleır ÖM· 
. ...._ daha. çok telliı' yapıyor ve 

•P111etııı-:-.· büytik demokrasilerde 

~--.ı.~~f~·i,. , lana.at 
endiriyor . 

...._~ııya bugün bt1tiln Avru-ı 
~ lı&kim bir vaziy•tte bulu 

'Tepedelen 

zabtedildl 
Yunanlılar bazJ mü
him mevkilericle ele 

I ıeçirdiler 

ltalJanlann tank hUcu· 
mu pUekilrtUldO 

• 
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Sigorta Sosyetesi 
llapt -Yllll -IMliflt ·llzl 
Siimerbank ....._, GaJUa. .._ 
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(Yakın tarihin ibret verici -

halyan hUcun.una karşı talihsiz Trablu t1 MUrl~f~:;:;:ı 
NO. 5 koşan kumandanlar arasında o zaman Kurmay Binbatı 

olan Atatürk de vardı . (DeYamı yaı1nki sayımızda) 

Ttirkli:j!ijn !fe...n.i lmrtannllk ._ nHidafaul I mal tw.~ ( I' hedi ~ Atatürk) ı .. ~iıw. u zaman 
imkinsa görimen Tnlllut«aa.rbe baJadan haha- _ . . • . 

k .. ~ ~ .... k··--..:a..-ı...- nd hNMiz pau;alıga 'nk~ olaa lunumı barhm SiB& OŞ8il ,T '"Jltlll • unlo ... ___. UIMil al Q • 

..... fB'kiaıharb billha!tJMH .... ••""'" x.- ~-=thn wıkili lt~n\er PiM:-& ~ vanb. 

Hitler Petain'e 
bir ülthnatom 

• 
vermış 

F ransanın yakında 
tamamen İfgali 

muhtemel 

Ankara Radyo Gauteai 

Albay Donovan 
Ankarad -

Yüksek misafir, Ebedi 
Şefin Kabrini ziyaret etti 

.&~· tecavüz \'e l('şebbüs he' 
~Yadan gelirken neden ' -
.:_Jaeticede maglfıb o~ağıı a. Arnawdloktan son geleA ha- Almanyanın Akdenizde giriş-
~yoruz? Şimdiye Jıad r berlere gire lt.aıyanlar Tepede- tiği teşebbüsler (.-t.ndında bir 
tı..ı.. - Yaya karşı bir te'Y yap - Düa.,,._ "1 llÖl"di • • lmnetal avea _,....... olllll ha&iliz leni tahliye etmiş ve Yunan ~ çok yeni ifadeler göze çarpmak- mİilllftllılili Aliııa.) Doao"'an MI .-.Jı A.nkan..,va plmif 'r. ~-
~ ınuva.ffak olamıyan İngil- DeflMlı tanwall taab mezkfır ft'lhre gırmitJtir. tadır. Gartııt: Akdenbdeki vazi- mi Wr ....U. ~. Ytu<sek llli8afiırimiz ..U il ele 

~ neden bundan sonra gar • t ı s ı· • !:::h:;kd~ıı!:; m: yet ve teşebbüsler daima Vişi i- Ebedi Şef AtatW. llalM'iai üyarP-t flden-k lııl)>iik imrfarH"IR111 

l...-..ltBi.icab etsiJaf Şimdiye w·ıık• 1 ayan oma ısına le alakadar gözükmektedir. Vi-ı ...._,, buznnı..ta tuimle ~mit,tir. 
~ bQ bahis çok kere tetkik 1 ıe llİ iğtinam etmişler \'e 150 yi 
~Ye etrafile muhakeme o- den·ızden ·ıhraç mütecaviz esır almışlardu. Şi-fb şın·. inAlnmuvafbaakrekatı .... ~~~n lkat't 1 Alba) Doaaun bwtdaa *••ra Harif'i,e Vf'ıkilptİlli zl)~t et-

~ ~y&enlt hyem~ ~~~~~ diuor ki : yapıldı mal mmtakasmda da Yunan kı- ~:mak~r. Son ~u~~l
1

~ mişdr. Bu ...... Buiciye IUDUllÜ katibi Numan MellelDl'lllıtiot{-
~-- ,..., DöUJ-.- ~ ~=~~ Yeni mevziler ierderı Almanyanın Vişi Ü?,eı ın- hı t.=frnd== A•adolu klubömle AJhay Dona,, au ~ref'Jllf' bir 
~~ biltün. bo müteleala- • deki t.uvikinin daha xiyaQ.e art- 1 zi)'lılf~ verilm~. ~..ı" _..lılii bir IULn if'lnd4-: ~ vakt.-
,~eme.ine imlıin yok- •istlllya tetebbUa ede- • , ~0 Oueteet tJğı anlaşılmakta.dır. İsviçre ga- luM1lu- de\lam .,._..,_ 

41...._. cek bir Almanm yerinde Motörlü lngiliz kuv· -w- HU' ea yiiUek WNldleri zetelerinden buılan arbk bii-
--~ öyle bir mwldde idi bulunmak istemezdim.,. vetleri bura da da 80 iMlll eder tün Fransanın iıplinin ictina.b Ak)· »oaı.vwa ııfttrimlm• daha ~ ~ ~ meç-
~e kadar ne~- kilometre ı·ıerledi)er Atina, 1 (La.) - Yunan baş- edilemiyecek bir zaruret haline huldör . ._firill lıup diAN° .._, ziy~ bulumnas1 

ve işi bitiJ'meli idL Dil- kumandanlığı tArafından dün geldigıw. mütaleasındadırlar. Pe- muht.Modıtlr. Jll......llPyh Ankaredan Suri~e ~·e FiliHta tariki."· 

~ Londra. 1 (a. a.) - Ruzvelt • - ... 1. .... - 97 ~ ·• ki Almanya. senelerden- --...uı neşredilen numaralı tenin Hitlere go'"ndet'diai bir teb- ,._ ~. -~- ...;..ı......ı.~-. 
.. tarafından mağlfib edilmiş o- H b · t d k. ia reem1 tebliğw: -· _. ~ .. ~ ,.._,..,..,.... 

ıı..: "trniYor. içmiyor, birilrtiri- a ., •• an • 1 yan nk telgrafına Fübl"e.r'iD verdiği·---------------------:T. laıı ReisicUmhur namzedi Wan- Kıtaıarımız bu""'h- 1900 -..J. • 
~hııi harb için hamianı- gittikçe bUyUyor (;OM& .u~ cevab bir ültimatum mahiyetin-
.. ~ del Willkie bu aralık Douvres'da (SollU M)'fa 5 Mi 5 te) 
~ ı._ Geceli gtindllidii çalışa- bı••• ., ktadır. Mumaileb • Şarki Afrikada, İtalyanlara dedir. Patenin bu vaziyetlere 
~ ~ §eyi ihmal ederek ve miltir ki: karii Jıat't taamıa huarhklan ---------- kal'll ne şekilde hareket edeceği 
~harbi ve harbde galebeyi (Sami aayfa 6 BÖ 4 te) (8ollll •yfa5eti 6 ela) HA RB henüz meçhul bulunmaktadır. 
~it yqedı. Batti en aon --------------------- r 1

- ...... , Yalnız, Fransa işgal edilirse 
~ ~ bütln eeadni, muisi- Lavalın riyaseti albnda bir hü-

~:.:=: Valinin beyanatı vAzıveTı :::ık:.:·~.~~ 
L~ ~ Britanyaya )::arşı -v· --

~~Ancak buna muvaf- d b d bava taarruzlan 
~ "":~ Dr. Lolfi Kır ar o çe ·ve şehir yeniden başladı 
~~ıa1ıarrır~ ~': işleri etrafında izahat verdi 
~~ verdiği beyanatta s bir harb ~ meebus:.. ~ bunun akıl ve 
,, &ebnedik derecede mat. 
~ ~ ve dÜllD&Dlannı 
" ... ~ temin etmi§ti. ı,.. 
'btN~ bütün huırJıkla. ~ ~~ve a.ınanmı ken-
,.. -.&~ ettikten 80Dl'8dır ki 

- ... llŞ harbi açtı. 

~ ~ lngHnı. hemen 
)\..~·men haarbbuı itti
,,.~~ise tam.,en pi 

~ idiler. Bita-~ .. llW&rmdan kendlle'rinı 

~ ~---~· Almanya haki
~~ ortabğa~t 

bir llddetle hlcumJara 
~ ~ muvaffak oklu. 
.....,, .. Cüia Y.&LÇIN 
._ ..... mi 1 de) 

Vali ve Belediye Reisi Dok
tor Lutfi Kırdar dün viliyette 
kendisini ziyaret eden bir mu
harririmi7.e muhtelif eehir me
seleleri hakkında. iıabetta bu
hmmU§tur. 

Vali ve Belediye Reisi Dok
tor Lfıtfi Kırdar viliyet ve be. 
Jediyemmn yeni sene bütçeııine 
tA!lnas ederek demiftir ki: 

"- Viliyet ve belediyenm 
yeni aene bütçesini uzun tetkik 
ve phşmalardan sonra tamam. 
1amış bulunuyoruz. Her sene ya
pıldığı gibi bu aene de milteYa
ziıı bütçe tanzim ettik. 

Hali hazır vaziyeti dolayısile 
bütçenin masarifat kısmı nor
mal aene bü~lerine nuaraıı 
biraz fazlalık arzetmektedir. 

Buiıa mukabil bUtçenin diğer 
famllanuda tasarruflar yapa
rak bu fazlalığı tellfi ettik 

(Soalı CJJfa • aütWI 7 de) 

YAZAN: 
· E••lıli G•,..,.I · 

K. M. 

Ubyacm. 
Deme et:nıfındaki ufak çar

pl§Dlalar, oyalama mahiyetin
den öteye geçmedi. Müstah
kem bir mevzide olmayan bu 
fe)ıre büyük kuvvetlerin ka
panmam, esir düşmesi bekle
nemeali. İtalyanların yeni ko
mutanı, hiç değilse kuvvetle
rini kapbrmama.k usullerini 
bildiğini filiyaila iabat ediyor. 
Deme ile Bingazi arasındaki 

arazi hafif dalgalıdır. Hare
kAb, kara gözetlemelerine 
karşı gizler. Kesik arazide na • 
zar ve at.etten konınmaya 
imkAn verir, zırhlı kuvvetlere 
karp da güçlillder çıkanr. 
ttaıyanJann bu vaziyetten 1 
iyi istifade edeb8eceklerine 

(Soma _,.. ş .. 7 dıe) 1 

Alman tayyare 
imalatı azaldı 

Almanyanan 35 bin barb 
tayyaresi varır lf 

Son birkaç ay 7.&rfmda Alman 
tayyare imalatının azaldığı hak
kında deveran eden şayialar do
layısile Amerika Bahriye Nazın 
Albay Knox demiştir ki: 

"Filhakika Alman tayyare 
imalatında bir azalma okluğu 
anlaşılmaktadır Bw1un sebebi 
de Almanların yeni tayyare t ·p
leri araşbnJmalıdıı .,. 

J,.ondra radyosJ.nda bir hava 
miltehassısının söylediğine göre 
Almanların 35 bin ha.rb tayya
releri vardır. Fakat bunların 6 
bini birinc1 sınıf, yani derhal 
havalanabilecek tiptedir. Alman 
1ar en ziyade sessız. yani gürül
tü çıkarmadan ve çok yüksek -
ilklerde uçabilen tipler yapınıya 
uğraşmaktadırlar . 

Radyo nnıta' 

SABAHTAN SABAHA; 

Hey gidi günler ! 
Bu ~ içinde barb olan yerlerin çofu 

otuz sene evvel bizimdi . 

Ota llNle evvelki Türk t'lpraklan ve bu t.opnJdıuw o --i 
moı.atm 

Tepedelen, Elbasan. Deme,] çen bu ısimleri Türklerin unut-
Bingazi, Fizan... ması milmkün mü? Otuz sene 

Bugün harb haberlerinde ge- (Sollu sayfa f • 4 •• 
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R BE 1 l li m Köşesi !)!EH 
ed'den çıktı ımı.z ~·- · y A7.AN , 1 ti;i;:.:::Sii:i~iii~Ciiii=~iiiiiiiiiiiiiiiiiiii!:!ii!iiie~iliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiS:~iiiiii!!iiiiliir~ii!!~!.:ii!ii•I 

ı otom oilde zıhnım ~ · ı 
Pr:f. s ' urıj Uzdllık 

Koli ile, dd~a do!): HALİDE EDiB r:OKUYucu_ "\ •• . . . - 11.E===:= 

u onun temaıl ettığı D I y o R K I. u . . t 1. ı . dl . Keşifler' ihtiralar 
-

siyaklarımızla meş- No. 54- Tavşanlı Belediye Dok·• nıversı e ı er erı 
gut oldu_. 1! Platformun öbür tarafı kur- toru bir iİkayete Sabunculukdak\ 

"ali hakkında Hindular bir baıı yeriydi. Herke;ıın kolt.ı·;un- cevap veriyor terakki 
·u felsefe ynparlar Tahribi da sıyah bır keçi yavrusu ora- T l b l d H R kt •• H .J 
imha hilkate tekaJdüm e- ya sc~rtiyor. taşlar k,ın kınde :?!l 9tı larıhliinti.. reden .'. J a e e er un e orun c, ayınua 

ve müt .. madiyen keçi }'"d\TU!an gazetenizin (Ültuyucu uıyor 
bir merhaledir erler. Her k · ı b ı - ltı d b" k · 

Hayvan yağlarının mühim hir 
gıda maddesi ulması ve ter~y-4 
yerine geçmesi yüzünden bu 
madde için taldı ~oğ·ılmışlır. 

Bmacnaleyh sabunculukta Hiıı
distan cevizi yazı, Zt·ytınyağı. 

Hindyağı, pamuk tohuır.u yagı. 
gibi nebati ynglar ha}"·ani yail"· 
!arın y(•rine geçnıt·ğı> ba~1:ı nıı:r 

tır. Jlindsitan cl•,izi yağı ba;;h~ 
palmitik asidi verdiği halde di
ğer yağlar ba~hca uleik asid ile 

acı a.·ı mel<•yurdu. Hu :ııiyardimi 1 aş lh'l a n a ır ı a- I d dl • • l l 
Jde hala bu~ün Calcutta'da yet, n~ı,ru<lilmiRtir. t t a T 
li'yc tapınanlar vardır. yalnız Mahatm.~ Gandhi'ye anlattı~ım Bu şikiıyet ,,ahıstan fazla e s a s l e r e T l n l a n a ( 

b. zaman .• esinde d<.>rın bir ıztırab- Yazife,·i ,.e memuri_vet ıfatını an yerıne l>tmek>ıiz ·iyah ır , 
la. "etıni yem<>k çiıı harvon ol- miit,-eı:i;ır ettığiud·n. cevap • .i yavrusu kurban etmekle 

Ünivcısic.c •E·ktıiri.ı C'·nıil Bil-
sel, her fakılll.: sun ıııu ta ı.,bt:-

dürmedeki saiki anlıyorum, fa- wrmeği hadi. ·nın kısa · be-
ifa ediyorlar. f ·d ı· · ·· kat bir ilahı hoı;.ıu:i etm~k 11;ın yamnı aı e ı ve zarurı gor

cagını izah etıni~ ''
J,~rdl~rini st;yıem~ğ ... , 
m•cı.tir. 

t~ı .. bcyi 
<L, \'Cl et-

tırn1i~ vt.~ tnivet·site gen~liği i
çin bazı t~mcnııilerde bulun -
ınu.,ıardır. Kali mabedini ziyarete gider- 1 

n Hinduların hepsini sulh ve 
habbet adamları diye düııün- • 

enin ne kadaı· batıl olduğunu 
"şündüm. fünıiunun da her 
san gibı kanlı ve vahşi tarafı 
r. Yalnız. Hindu - hatta öl- ! 
irmek ve soymak için - mut
k dini bır müenidı>ye ihtıyaç 
~r~diyor. 

Kali mabedinin civan Şarkın 
atta Garbın hPr hangı eski. bir 
·rbesini hatırlatıyor. Mu<'he 
klenilen yerler düuy!Ulln her 
rn fında dilenci yatağıdır. Ka

"nin ma.bedi elrafuıdakiler di
nriliği bır san"at dı>reoesine çı
arml>!lardır. hatti bir güzel 
·ın'a.t derf'<"esıne. Kör, topal, 
a.rı ~ıplak adamlar yırtıcı ku~
ıır gibı ziyaretcileri ~arıyor. Fa
at bunların elcıi<erisiııin körlü-

ve topallığı uydunnadır ... 
er hangi dünya sahnesinde kı
afol şube.<inin ağzının suyunu 
kılacak bir maharet ve kudret-

e yakası a<·U...adık salıalhklar 

ydurmuı;lardır. 

Bunlaı·ın bir• yabancı göı'iir 

örmez el.rafını "aı-ınaları, vazi
etleri, şamataları bılınem ne -
len bana bir Borsı< havasını ha
tıı-latlı. Hakikat hald ikıılın.in a
rasında münasebet yok değildi, 
"kisi de insanların safdilliği ile 
oynuyordu, Borsa ~m..ksiz para 
ka.zanma.k İ•tiyenleri. dılenciler, 

be~ on para vermek! k....tırme 

yoldan rennete gitmek istiyen
leri istismar ediyordu. 

Koli mabedi, etrafı parmak
lıklı listü açık büyük bir taş av
ludadır. Avlunun etrafında çi -
<:ek v-. yem;_. satan secgiler var. 
Anlaıµlan Koli kanlılığına rağ

men kadın olduı;unu unutmuyor, 
ci~ek ve yemiş seviyor. Avlunun 
ortasında üstü kapalı. etrafı a
çık müstatil bir mermer plli.t
form vardı. Üstünde Hindu fı

lema•ı oturmu:; dini kitaplarını 
okuyor yahud mürakalıeye va
rıyordu. Bu plltformla asıl ma
bed arasında dar, mermer bir 
koridor vardı. Mabedin demir 
parma.klıklı penceresinin arka -
sınıla ü~ başlı Koli çiçeklere bü
rünmüş oturuyordu. Tüyleri ür
pertecek kadar çirkindi. Hindu
ların kanlı ve ha.in insanlann iğ
ren~ vP ç;rkin olduğunu bu sem
bol ile göstPrmelerini takdir et
tim. 

lbadet~iler demir parmaklığa 
yapı~mış gö&leri Koli'de ibadet 
et!iyorlardı. Bir tanesi, bir Hiıı
<lu kadın koridora yatını~ kar
nının iistünde tıbkı bir yılan gi

!bi kıHanarak, kıvıldıyarak bir l 

1 
başlan bir ba~a girlip geliyor, a-1 

• caib ~esler çıkarıyordu. 1 
1

Yenı Sabah ! 

8.11 
A kpm 

12.00 
18.!lU 

13.28 
Yota. 

1.34 
19.08 5.30 

DİKKA T 

Eunl 
Vautf 

•Y•n1 Sabah> • g 6nderlttn_;)'~tıf ır 
~Q• ovr•k neıred11sln edllft'\ea1n iade 
cılu"maı: v• bunlel"1n l<aybolma farın. 

dan dol ayı h(& bir meeuııyat kaltaf 
··dfl•~ 

düm: 
kan dökmek .... t~t<' bu bizim yü- Tavsanlı merkez ka...alıa.>ın-
yiımüzün kar;ısı !., da ıh her cumartesi, paraz 

\fabedden ~ıktığımız zaman kurulmakta köylü. kasabalı 
otomobilde zihnim hep Koli ile, istihı<:ılatını miiiikhliklcn> arz 
daha d0<Jrusu onun temsil etti~ı "tmektedir. Pv.ara getirilen 

f ·· da uğramı.ş sebu-. meyva, 
in.oiyaklarımı::Ja meşgul olılu. L•m•lmuş. kokmuş mevaddı 
Yanımda iyi yüzlü, halim gözlü ;:ıll01iye usulüne tev!ikan im-
bir Riııdu bana mütemadiyen bu lıa cdilm!'ktedir. 
dişi - ilahın remzi manasını an- Bu maksadla bır pazar gü
latmağa ~alıı;ıyor," İmhanın dai- nii icra kıhn&.n teftişte bir 
ıua hilkatta.n evvel gelen elum ka~ pazarcı elınde topak ha
bir hareket olduğuııu izah edi- linıle kaplarda bulunan yağın 

rengi aslisini kaybetmis, ağır 
yor.:lu. Bu adamın ceı;ur hatta kokulu pis kaplaı-a koumu~ 
müııfık gözlerine lMlkarken, bir boılunrluğu görülerek keyfiy~t 

sine verdiği çaylara hu sen tıb 

~on sınıf talebe.sl <;·:ıyı i ~ b.ı~la 

mL~tır. 

Üniversitt> ı·ektöni ~aya işti
rak eden talebeye kı~a biı· h ita
bede bulunarak demiHtir ki: 
"- Bu güT.el günde, sizin i

çin başka yerler de gidip eğlen-
mek varken buraya gelmiş ol
manızdan dolayı hepinize te~d:- 1 

kür ederim. Üniveroiteye yazı
lan her ~enç t!zim için bir l\IY· 

mettir. Üniversit~ye girerken 
hepinizle ayrı :ı.yrı görü.~mü~ · 
tüm. Bundan maksadım, Üniv~r-

Sıiz alan talebelt>r bi:iı:ı....;~;a ~u 

lllL'"belele-rc ten1H~ el: tı.~:Jprdir. 
Bund~n bir müddl't en·d l 1ni-

~1üteakibcıı toplantı dağılmıı;-

1 
tır. 
-~--

Yeşilköy Tayyare 
meydanı inşaah bitti 

Ce.:en senedcnbcri yapılmak_! 
ta olan Ye~ilköy tayyare meyda
nının in:-;ıaatı tamamlanmış ve 
Balkanlaıın en modem hava sa
hası haline ifrağ olunınuşlur. 

Y esil köy ha va meydanıııa 

~imdiye kadaı 850 bin lira sar
fedilınistiı-. tıvaat masrafı 1 mil 
yon lirayı gc~cceklir. 

gliserin verirler. J~unlaı\lan ole
ik a..">icl 4 derecUe t'rillığinden ciet
layı bundan ı;ulb sabun imal edi
lemez. Binaenaleyh bu yağlar 

sabun imaline yarayacak bir 
ııekle sokulmak için hidrojenllil"' 
yon usuliyle sertle~liriürler. 
Başka memlekellerde kull" ııı

lan sa bunların çoğu rosin sabu

nunu havidir. Bu ı"" sabunun e
rime \'C köpiirme kabitlyetinİ 
arttırır. Rosin çam reçiue.t0indeo 

pili<: kı:ııemiyecek kad..r r.ı.hlnı rapor \'e zabıtla tesbıt olun
oldu~una emindim. Halbu _ dııktan sonra, polis ve beledı
ki onun da Koii'ye zaman za _ y• zabıta memurları hazır ol

duğu halde tesbit olunduktan 
man bir kecı yavrusu kurb,uı sonra, Jl<'lis ve belediy<ı zabı
ettiğıne emindmı. Fakat hılkat- ta memurları hazır olduğu hal 
taıı evvel imha ameliyesinin fel- de, yağlar belediye ılairesine 
~efesıni anlalnıağa çalışırk~n gönderilmiş ve imha zaptile 

~iyete yazılan heı- gence kendi
sine burada bir kıymet nazariy· 
le bakıldığını duyurmaktı. 

7 sene. evvel ~ayıma gelen 1 
Tıbbiye mezunları 9~ di. Ilır ka~ 
seaedir kı bu rabm li~ yüzJcıı 

vet:::;ıtet.J.c BurH u:-;ulU ilıd:ı-.. o
lwımu~tu. Bu yo.nlıııın ın1thl:w 

lalebeler ic;iJı büyük. bit nıüjd~ 

idi. Fakat henüz ;;eni~ 'lir ~e
kilde ve talebeyi tatnıiı. ,•clecek 
dereı•ede tatbik olunamamıştır. 
Üniversite Ledrisatincfa rnlılah

lar bir yaradır. Istılahlaı· ara
sında hi°' bir vahdet yoklıır. Ü
niversitede iki tedris sistemi, J 

Fransız ve Alınan trorı~ sis - ı 

temleri çarpısmaktadır. Bu ta- ı 

!ebeyi mii~kül vaziyette bırak

maktadır. 

Bır talebe me<:muası veya 1;a
zete..;i yoktur. Üniversite ci,·arı 
nıcyhanel~rle dolmu~tur. Bun
larla mücadele edilmelidir. Tıb 

çıkarılır. Tuvolet ""bunları. yil· 
l 1 zen sabunlaı Hindiı;tan cevizi 

'-------------~ 1 ya~ından yapılır. YiiTxn sabun-
Şehir meclisi yarın !ar püskürtülen ha.va ik doırtu· 

BELEDiYEDE 

toplanıyor rulur. Havalandınlan ve hav:ı.-
kalbı hiç merhamet duyma _ imha cttirilmiııtir. 
nııs gibi konuşuyordu. Dü- Yanlış kanaat besliyenlerin 

' aşağı dü~müyor. Bir Ünıvcrsi
le için her scnp 300 tle:ı fazh 
tloktoru memlekete vernwk ifti-1 
har veren bit• işlir. 

son sınıf talebe;ıindeu Cafer 
lstanbul ~ehir meclisi yarın habbecikleriyle liolu olan •abUJI 

vali \'e belediye reisi doktor su yüziinde yüzer. 
siindüm ki Koli, kalbi cıkanl _ kanaatlerini ta.ııhih eylemeleri 

icin mektubuma, gazetenizin 
mı~ hır climai{ı. clinı;;ığın kalble ayni sütununda yer vttilerek 
münasebeti kesildiği anlardaki ne~ni rica eder, say~ılar su- Rektörün bu Ju,;a hita hesin -

deıı ~unt'..L Bay Cemil Bil;;el Lı- 1 

!ebeye, Üniversiteden aynlırk~n 
söyliy~ek bazı sözleri buluna-

Yıldır, bilhaBsa demistir ki; 
"- Yurd talebesini sabahları 

erkenı.len yurdu terk<'lmeğe mcc 
bur ediyorlar. Çah•mak meo
buriyetinde kalan talebeler kü
tüphanelere akın ediyorlar. Fa
kat buro.larda da yer bulmak 1 
imkılru yoktur. 

LiltCi Kırdar'ın bir nutkiyle a- Sabunları cazib kılmak içdl 
eılarak ~ubat devresi içtiınaları- icine çiçekler veye. nebatıarda9 
na başlıyac,.k!ır. çıkarılan ve kimyevi sent<'z 1.1-

Vali ve belediye reisi açış ııut- 1 suliyle ha~ırlanan kokulu mad
kunda meclise arzolunacak ye- deler ilave edilir. Ayni kokular 
ni bütçe hakkında izahat vere- şekercilikte de kullanılır. Şaff f 
cek ve bütçenin ana hatlarını sabunlar adi sabunu sıcak al

yetı rnhşete sürilkliyeu şey işte T<w~ılı B . 1'. ı 
ruh halt>tinın ifadesidir. 1wıanı- narım. ı 

ı Dr. F. Te:»:ıılar 
hep kalbin dimağla hiç teHril<i 1-------------·ı , 
me:.wı.ı etmediği zamıl!llarda olu- -----------------

yor. Allaınh 'hDef:pRimABiziAkDalbııiz bır 1• N M .
1 

f fikir' hakimiyetind<'n muhafaza 
etsin! 

Bu şehı·e girerken Sarajmi 1 

Naidu 'yıı çqk andını. Bana kıı k 
sene evvel bu şehirde fil lllrtımla 
mektebe gitliğıııi anlatm1'jlı. 

Şimdi burası modern bir şehir, [ 
halk. fil yerine taksiye biniyor, • 
sokaklar hep asfalt ve trafik 
üiıiformalı polisler tıırafınılan i

Ci 

dare ediliyor. 

Açıkgöz bir hırsız, damından girdiği 
bir evi soyup soğana ç virdi 

E-.velki geoe yapılan p,.,;if ko- 1 

runma lecrübeleri esn~ ga- \ 
yet garib, aklın ve mantığın ka
bul etmiyeeeği bir hırsızlık vak'- ı 

ao;ı kaydedilıni~tir. J 

'Qrdaki asılı iki •LV tulegini de 
aynı delikten harice ta•ımıstır. 

Da..'l!da bu işleri ba.sarırkPn ev 
hıılkını kıymetli uyku<undan 
mahrum etmemege muvaffak o
lan. hırsız eşyalarla beraber sır 
olup gitmıııtir. Ertesi sabah uya
nan ev balkı davetsiz biT mh•a
finn azızliğine uğradıklarını an
lanu~lar ve derhal polisi vaziyet
ten haberdar etmişlerdir. Aeık
göz hırsız aranma.ktadır. 
~ 

Şilep nakliyatı tanzim 
edilecek 

Bu vaziyet kar~ısında kalan 
talebeler kahvehanelere giderek 
ders çalısmak mecburiyetinde 
kalıyorlar. Bir Üniversile bir
liği teşkil olunacaktır deniliyor. 
Henüz böyle bir şey görmfü; de-, 
ğiliz.,, 

Bunu mütea.kib diğ,'r bazı ta-. 
!ebeler de derdlerini lebwüz et-· 

Anadoluda 13 Yerli 
mallar pazarı açıldı 

Süınerbaıık Aııadolunun Şark 

ve Orta vilayetlerinde Y"' •iıJen 
13 Yerli mallar pazarı acmağa 
kaTar vcrmt .t.ir Bu pa..:.u·lar· 
da mili' fabrikalarımızın mamu-
13.tı mutavas:>ıtl:ıra lüzun1 k~!ı -
madun ucuz fiyatlarla ,. ılar. -
daslara satılacaktır. lleride bu 
pazarlardan vurdııu bütün vila-, 
yellerinde birer t:ınc tesis edi

tebariiz ettirecektir. 
Meclisin yarınki acılış ruzna

mesinde bütçe müzakerelerinden' 
baska telkiki hesabat müzake-
releıi olaeak ve vefat eden iki 
azanın isimleri de okunacaktır. 

--•oc--
Kam)'on çarparak 
ayagından yaralam ış 
Kaşımpaşada oturan 16 ya 

~ındaki Sezai Görgüner Okçu
musa caddesinden gecerken şo
för bmail Hakkının idare;ıinde-
ki 174 pliıkah kamyon çarparak 
ayağından yat alanmış ve suçlu 
yakalanmı~tır. 

ÜtUden çıkan yangın 
Yef!ildirekte Sandal hanında l 

terzilik eden Ta.tyos Agop ütü-, 
sünU na~ılsa kumaş üzerinde 
unutarak bir yangın başlanğı-

cına scbebıyet vermiş is de der 1 
hal yefo;eıı ıtfaiye tevsie mey
dan vermeden ate~i söndürmüş-1 

' leceklir. 1 tür. 

-----------------~----! 1 

kolde erit.erek yapılır. ~fahlal 
kalıblara diikülür. Çubuk halİJi 
deki sabun zımbalat· altında ıiJ 

tenilen ryekle sokulur. Sabun k• 
lıplarındaki alkol yavas yavaı 
tebahhur edip geri kalan sabtd 
şaffa olur. 

Tra..~ sabunları hu~usi re<,: ~ 
!ere göre yapılır. İyi tras i~iıl 
kılların yumu~ması lazı mdı«\ 

Bunun için de suyun deriye nl 
fuz etmeHi İcab eder. Deridelıi 
yağ sU)'Un git·mesine mini oldU 
ğundan bu yağ çıkıı.rılmalıdır

Fır~a ile sürterek yağ emulflll 
yon bale 8okulup çıkarılır. Bı 
naenaleyh yalnız sabun köpiiğ4 
sikmek k:ifi gelmez. 'l'raıı sa 
bunu için en münasib m.a1-1i 
potas, sert yağlar v" Hindist.a' 
ce\'İzi yağıdır. 

İstikhalde donyağı, nebat 
yağlaı- ve baline yağtnın hidr" 
jene edilmiş petrolün ili\•esiylı 
sabıın yapılması ihtimal dahiliJlo 
dedir. 

Ev sahibim Sir Akbe.r Hydcri 
idi. Şimdi bu yerli hükümetin 
Baııvekili olan bu adam o · za -
man Maliye Vekili idi. Kendisi 
ni doktor Ensarinin evinde tanı
mıştım ve ·bana merhum uzun 
uzun onun maliyeci olarak ha
rikulide lrir kabıliyeti olduğunu 
söylemiRti. Hyderabad bütün 
Hindi>ıtanda büdçesi sadece da
ima müvazeneli bir memleket 
dt>ğil hattii. kıt zamanı için büt
çesınden taBarrtıf ederek bır 

tahsiı;at koymuş memleketti. 

(Arkaııı vu) 

l>ııkların karutılrnasmdıın is
tifade eden açıkgözün biri bü
yük bir çeviklik ve maharet gös
tererek yanında taşıdığı ali.t ve 
cdevatiyle Yakacıkta eski Gala
ta yolcu salonu müdürü Enve
rin köskünün daınma tırmanrnuı 
hırsız ilk olarak damın kiremid
l~rinı bir taraftan alıp diğer ta
rafa aktararak sığabileceği ka
dar bir yer açmı.ş, bilıUı:;.re çatı 1 
tahtalarını testere ile keserek 

bir delık açm1" ve buradan içe-

11 
riyc süzülmili;tür. Açıkgfu: hır-

M AAR/ F DE gızın ilk işi evde emniyet terti-

Mınlaka liman reisi Refik A
yantur Münakalat VekH.lelıyle 

temaslarda bulunmak üzere An
karaya gitmiştir. Mıırnaileyhiıı 

Ankarada bulundugu müddet 
zarfında ticaret semılerin1izin' 
bir elden idaresiyıc Tıırk vapur- , 
!arının hariç sulara ·'•fer yapa
bilmeleri için hazırlanan karar-

-B~hçeye gömülen kad ın ·: -,/ ~!~i~!~, ~i~!~~~~ 
Yeni bütçede ima.r ve tezyini vf 

~------------' Eğitmen okulları batı almak olmuştur. Bütün 
odaların kapısına ayn ayn ku-

Aiti Sene evvel l' şlenen bı'r teri tamamen denecek ı;ekıl~ 
kaldırdık. Yalnız istimlak i~Jc" 
normal şek.ilde devam edecc1' · 

İstanbul vilayeti dahilinde bu
lunan kiiylerde eğitmen okulla
rı tesisi düşünüldüğünü yazmııı
tık. Öğrendiğimize göre :\-fa
arif Müdürlüğü bu hwııL~ta hır 
liste hazırlamaktadır. 

Eğitmen okulları tesis oluna
cak köylerin isimlerini h:ı.vi bıı 1 

lıst.e. Vek&lete gönderilecek \'e 

Vekaletin tasvibinde11 sı>nra bu 
tarz okullar tesisi için derhal fa
aliyete gecileeektır. 

lak ''ermiş ve ev halkuıın ta-

n'amen uyuduğuna kanat ge
tirdikten sonra ne olur ne ol -

Cinayet meydana çıktı tir. Yol programımızın da teıı.~ 
hursuz tatbiki için zaruri göf'll 

name hakkında alakadarlarla ~• 
ınaz diye düşünerek odaların Ev,·elki gün poli"e miihim Zeki bir akı;am metresi ı.a.-

d k ık b • görüşecek ve deniz naklıyat ta- bir cinayet ihbarı olmu~ ve dün didcyi e\·e gctirmi~ ve içip eğ-
kapısını dı~arı an sı ı s ı ag- rı"felerı· hakkın""a mu··tal .. alaı·ını u. ' yapı.lan ta.!ıkikat .:eticp,dntle Jendiklcrı sonra bir biçimine 
lamıstır. 1 bildirecektir. bu ihbarın tamamiyle a ı bir getiı erek bir ipi~ boğmu~. son-

1 
Bu i~leri başardıktan sonra ____ hakıkatı meydana çıkarmakta rı> boğduğu metresini çuvala 

emııivctle salonıJa. işine yaraya- olduğu anla~ılmışlır. "ararak balı~cde hazırladığı bir 
cak ~e kadar hab, kilim ve yükte 1 İngiliz müstemlekele- \'erilen malümata ve polisin çukura. koymu~ ve üzerini de 

~ plığı tahkikat ncticcsiı1e gö- büyük bir dikkatle örtmüştür. 
h;ıfif pahada ağır eşya varsa. • '"h" "kt d ıe Lu k<-ıılı rnk':ı.nın üzerinden Aratlan çok geçm~den; bak-
hepsini derleyip toplamı<> ve du- rıne mu ım mı ar a ~ tam altı sene geçmiR bulunmak- kal Z<·ki de çektiği ıztırab ve 

mal sipariş edildi ta ve hem katilin. hem de mak- kederle olacak; pek çok zaşıf-

A nadoludan mal 
gelmesi güçleşti 

A k d 
. 1 •r·· k tuliiıı her ikisinin kemikleri de lamıs hastalanm1~ ve nihayet 

n ara a ımza anan ur - tabıri mahsusla - :;ürme ol - bir gün de ölüp gitmi~tir. 
İngiliz mali anlaşması tatbik >mı.• bulunmaktadır. İ~te altı fien<' e\·vel is1enen 
mevkiine konulduğundan itha - Bu hazin ve tüyler ürperten bu cinayet e\•velki gün polise 

Son günlerde Anadolunun ba- latçılarınuz İngiliz müstemleke- ,.ıırnyetin Kasınıpa.-;ada Bahri ihbar edilmiş ve bu hadi:;c ile 
zı mıntal<alarında şiddetli kar terine mühim mikdarda mal si- y<' caddesinde 225 sayılı evd~ alakauar oldukları anlaşılan şa 
fırtınaları hüküm sürmekte ol- parişinde bulunrnu;;lardır. 'l'a- Uran bakkal Zeki tarafındn.n lııslar da bulunarak htp birlik-

. 1 . b işlendiği ı;abit olmll4 n· ıu nıe tı> Zekinin bahccsinde araştır-
dug.· undan yollar ve tren hat-

1 
cır erırniz u malların teklifinde 1 f b . 1 se e etra ında !<()yle ir main- ma yapı mı, tır. Hakikaten 

larında nakliyat güçleşmiştir., bulunurken Merkez Bankasına mat toplarunı~tır. bah<:cniıı bir kö!)esinde birkac 
Bu ,;ebeble üç dört gündenberi L da akreditif açılması için mü- Bakkal Zeki evli, barklı bir sene enrel gömülmüş olan bir 
Anadoludan bir çok malların' racaat etmişlerdir. Yeni anlar;- gençtir. Ayni zamanda bir de cesede aidiyeti anlaşılan insan 
gelmesi durmuş ve bu JMWi mal- ma ile tediye güçlükleri ortadan metresi bulunmaktadır. Zeki - kemikleri bulunmuştur. Bu ke
ların fiyatları yüksehni..';tir. I kalkmış olduğundan sipariş edi· nin karısı bundan haberdar ol- miklerin hep.ıi toplanmış >re 

rlugu• ı·~ın· kocasını her gun·· her morga gönderilmi•tir. 
Pirinçlerde cinHlcrine göre 20 - len malların çok la.sa bir zaman- ' ' ~ 

saat bizar etmekte ve ensesin- Cinayetle ilgili oldtıklan söy-
-iO par~ ve arpalarda da. 1~ -. 15 da idhali mümkün olacaktır. J de boza pi~irmektedir. Zeki Jenilen bazı kimselerin ifadele
para yükseklik kaydedilmiştir. Sipariş edilen mallar meya • bundan son ılerecc azap duy - ri alınarak hepsi nezaret altın

Kar temızliyen ekipleri her nında ayakkabı imalatında kut-1 duğn hal•le nedense metre~i Na- da bulundurulmıya başlanmış
tarafta faaliyete başladJğından tanılan deri, kösele, nebati yağ I dideden de ayrılamamaktadır. tır. Tahkikatı işkil etmemek 

Nihayet cıı•ı öldüm·C'ğe k.irar irin vak'a ile alakadar olanla
yolların bir ilı:i gün içinde tem~ ima1ı\tııla. yara.yan ham madde-[ verıni~ va bu fikrinı de filiyat rın isim ve lıiiviyetlerini sim-
leneceği alakadarlaraL ııö)ien- !er. teneke, li.ııtik, vesaire var- sahasına şöyle döknıfuıtür. dilik yazmam.aktayız. . 

mektedir. dır. "-- ---- ---- - - --------' 

len maaarifat ayrılmıştır. .. i 
Yeni bütçe pazartesi gi.ill 

toplanacak şehir mecllliine ,c-t 
kolunacak ve '!Ubat d • .vresi i<'.'1 

de meclisden ~ıkarılmasın.ı ç~· 
hşılacaktır. 

Pasif k or unm a 
tecrübeler i 

Pasif korunma esn:uııııda \'>' 
zife gören hakemlerin rapoı ,,,. 

b .. .. l ,, ır 
rı c;ar~am a gunu )'::tpı aca.,.. ;,: 
lan bir toplantıda tetkik olıı1# 
caktır. Hakem raporlarında t ~ 
bil edilen hata ve noksa11ınr;1• 
derhal teliı.fisi için tedbirl~r ~ 
nacaktır. . 

0
, 

Pcr~embe günü yapılan ıf· 1.,.ı 
diiz ve gece alarmları umunı•~ S' 
ilibarile muvaffakiyetli oh"'

1 

tur. 
Mecidiye köyll 

hastahanesi 
Mecidiye köyünde yapıı:ı".! 

olan büyük sehir hastalıancs.10,ı~ 
inşası için geçen iki sene ~çıll ~ 
sekiz yüz bin 1i ra bloke edıl~~ıl 
ti. Bu ,-,ene bütçesinde rlc ';ı" 
yüz bin lira tahsi•at ayrılh~' 
tır. Bu suretle ilk fırsattJl ,el 
tahanenin in ası için bir nıil~ı 
iki yüz bin liralık talısis:ıi1 ~ıı 
hazır olacaktır. 1000 Y~~1ır 
hastahanenin inııası için bı~ ,.!' 
çuk milyon liraya lürunı ol• ' 
hesaplanmıştır. 

Be 
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Alman Casusluğun~un E'rarıj 
---·---

HER SABAI-I 

Balkanlı Kös 
dinlemiştir 

ve edebiyat 
- --- s 

Şiındilik bu kadar 

Balkanlılar çetin 
insanlardır 

14 - Fühııırin Balkanları ve lıu 
meyanda bizleri tehdi<l eden 
sözleri karşısında bilıl ihtiyar 
hocanın meşhur fıkrasını hatır-! 
ladık. 

•• islam ve Türk Ansiklopedisi 
sebetile milli medeniyet ve 

edebiyat tarihimize temas 

Bugünkü dünya lıa.rbi.ııiıı _. 
ticesinde iiroil olacak en b1bftk ı 
kuvvet Balkanlı milletlertll tıı
tacaklan yoia, takib edeoetleri 

YAZAN: 

Bernard Newman 

;'Jnıanya yalıud Rusya için c.a- 1 

'"ııtHk İngiliz ve Fransız va-ı 
t-,ıı<laşhm ıcıu göriHmemi.ş bir 
"Y lmammtıı. Bu farkına 
"3 rıJnıadan · da yapılpbilir vel 
~-uhak1tuk ki mukabilinde hi1;j :·r para alıınnaz. (,,'iinkü bunu 
~~ı•au\nr büyük ahliıki ı,'11.yelere 
"'ıııtet ettikkıini zannede•leı-. 

l!aı b çıkRr ~ıkına~. bitara 
tıır g':t~ehx.:i<.lt'O Ptırisi terkut~ 
hı-- i n<'z<'.lt,·tle ı-ica edilmişti. 
8 !ulh bir adanı sıfatile o hiç 
hıı su,ı! irnd ı>U:ııe<li, gitti. 
Aleıısub o!du~ıı ga%eteyc şika
Yette bıılmımak fikrini hi~ wl- 1 kın Hınedi. Çünkii Frnıuuzların 
~·el'(<:<i"i -=<·vah 'oiı~ok 'jCyleri 
~§a edec<.>ktı. Gazeteci fa~ist 
"?laatıeri besliyordu, Alınan 

d.\\ ~sıru i!...-i sürmek husnsun-
1 d:ı mutabık kalmı~tı. Harbin 

•lk b'İinleriııde. haberleı kıt ol
<hıihı ••ımanlard>ı. ortalığa şayı· 
al•r °''-'il'edebilmek icin gtı)d 
ıtıti,aid bir mevkide bulunu
Y0rdu. Bu dedikoduları mensub 
Olduğu bit:ıraf memleketten çı
k•r gibi tasvil' •.Wyoı·du. Hal
buki h,lcrinden ~oğıı kendisinin 
f'lltl clinıaÇ;ıncl•n çıkmı~tı. Mii
t .. lıakisi de kendi memleketi 1 
h>iki!e Almnny«ılan geliyordu. 
llaJıa ilk giinl1>rde dikkal bu 1 
C~tıtılnıc11c t .. ,·cilı edildi. Haki
kott.e aylardanbcri t~rassud aı- 1 1•»d<1 lıulunnyordu. Koııuı;mil
l•ı·ınd0 h•rbiıı miithi$ ahvaliıw 1 
<tıir pek 5erbe6t bit· ~urette li
l!Un kullanmış, etrafıııdaki\eri 
Cereyan etmekte olan ahvaldan 
dan:ı i.)'i bir şey olamıyacağııı<ı 
1'.iUJıdırmağa çalışnu~tı. Bu tur
hı ::.özler ka:ıonaklıırıuı yiiksek 
alılılki prensipleı-den de alabi
lır!er. Böyle fikir sıı.hibi bir 1 
~<'k lı:iınsekr vardır. Fııkat e
lf 'r Fransız hükumeti iktidaı 
ıııevkiinden çeki!ir8" müca<ltle
ııtn derhfı] duracağı kanaatmi 
ı!eı·i sürdilğü zaman, ne.şrettıği . 
~ayiaların altınıla ueleı gizlen-! 
dığl açıkc:a göze çarptı. 
. _3azı müttefik gazeteleri, kendi 
Urut ve mllablagaları y\izünde. n ı 
Alınanların oyununa kapıldılar. 
General Gıımelin ilk stratejisıni j 
fJek-.ıağla.m ve ~ u idi: İki ga
ye taltib ediyodu. A lmau toprak
ları üzerit:Je ihtiyatkarauc bir j 
ıleıi!eyişle Lchiııtıı.na bir derece
ye kadaı· yımiunda bulunmuş o
lııyordu. Diğer mrattan da Hit- j 
leri M:ı.ginot hattına bir hücum 
Yapına.ğa tahrik ediyordu: ·nuı- ı 
Yaffak olroa idi harbi kazanacak· ! 
tı. Fakat hazı mliltefik gazete- ı 
i•rinin ııe•riya tına b.-.ı.k.ılırsa, bir 1 
'llikJııı· Fnnsı.z kuvv .. tleriııin 
bu mahdud i!erilemesi bir bü
;>ük mnznffı:riy,·t teliıkki oluna-ı 
bi!iı-di. 

Halla Frantilr.laruı Siegfried J 

hattını bir nokt.:ı.sınd:ın yar
dıklanna dair yaftalar bile ya-ı 
pıştırıldı. Halbıılti hakikatte Al
ınan hatlarının •adece en dış I 
mUdafaıılnna yakla.'.jmaktan baş 
ka biı· şey yaproaını~ln rdı. Bu 
heyecan uyandıı,cı havadis ver
nıek merakı tehlikeli bir şcy
•lir. Sonı-a egas,,ız olduğu sıLbit 
olan büyük memnuniyetle,. ve 
lllln lik.ler kRdtır manevi kuvveti 
kıran bir şey olamaz. Almanla
tın bu usulü Lehistaııda ne lw
d.ou· çok kull.anmış olduklarını 
~ağıda anlıyacağız. Almanlar 
ıçin böylıı tiibiyclert• müraca
at etmek ıne~ru yahud gayri 
ı;ıeşı-u olabilir. Fakat nıüttdik 
ınemlekeUeI"de mebttl gazeteci- 1 
l~r için Almanlara yardım ve 
hızmet etmek bir çılguılıktır. 1 

Aııı('rik8ll gawtderi de tama
lııen mualıa.zeden masun kala- I 
cak bir vaziyetle ıleğilditer. 
Çiınlüi ileri gelen Amerik~ ıı ga 1 
>.ııtel_eri, bittabi, Anup~da pe_k 
tıddı surette letkık edılırler. Bır 
ı:azete<:i Aınerikaya haı·hin bos.ı 
<'ıkmı~ olduJunu. cünkü gene -
ı dl Ganıcliuiu ortlusunu Sieg· 
fı-ıed lıatluun kuvvet.ine ç:ırp
ıoaktan imtina elliğini elgraDa 
lıildirdiği zaman vaziyc·ti etraflı 
~urette görmüyor demekti. Müt 
1efik yüksek kumandanlığının 
:<ayesi kuwellerini israf etmek 
<leğil. imıan bayatını t:ı.ı;arruf 
1·llnek olmalıdır. 

Bülüıı ha.rb böyle he
Ytıcan uyaudırmıyacak tarzda 
!:<'<;enıe gerçekten bahtiyar ola
r.ağız. Harb gazeteleıin gii.ıÜllÜ 
\·e patırdıya meyyal kısmına 
heye· n uyandıracak hava -
dıs\er temin etmeden belki ka
'ada, denizde yo.hııd havada bıi
Ytik ve pahalı bir zafer olmndan 
nıhayete erebilir. Böyle olursa 
ne illa. 

VIII 
. ~ü;l'.iik bir sabırla vücud•? ge

t!rılınış easu•,luk h·~kilatı •lu
~unüliin~e, Alnıaıılarıu kütle ha-, 

TERCEME EDEN: 

Derebeyi hocaya yakl:ı.<;mış, J 

!indeki caı, ı.'-lardan aldıkları gözlerini gözlerine dikmiş de: 1 
- Hoca, hoca! Sen beni bi-' neticenin yıu<sek caSUh\Uk iile· ı' 

Hüseyin Cahid YALÇIN 

ıninde bu kadar az olmasına lir misin? Seni sakalından ya
hayret edilir. Alman casusları 1 kalar, alimallah dağ tepe dol•.ş-

tınrım tehdidini savnnnus. Ne tuhaf tesadüf! 
R.'!llğı den'<'elerde pek verimli 1 Zarif hoca bu kurn sıkİ tch-
çıktılar. J<'alral İngiliz, Fransız Ben Ömer Hayyam ve Türk e-
yıı.hud Amerikan gizli Hcl'Viı.le - . didi yill:ü kıpırdıımadıııı dinle- debi} atı! ... diye bir makale ha-

··stad, miş sonra ince biı· t,be:;siinık: 1 
rinin parlak feıdiyetı:i u / _ İyi amma, cevabını vu- zırlamıya niyet etmiştim. Pla-

r .... --- Yaza ri : ---·~ 

1 Ruhi Naci SAGDIÇ 
casımlarile mukayesP edilebile- nıiş, St:n de benimle da" ı,.11el nım 'Jöyleydi; Şarkta din taas-
cek pek a:t adam yetı~l.iım.ifiler- I dl k 00 il - 1 le Garb şöyle dursun.. Biz bile 
dır. (Biıfosik Ameriı;a Cihan '.''!"':' t.:ı n t<'pec.-k ey;i j sııbuna. karşı isyan eden rin te-
Harbiıie adeta bir eııtelijansl mırın:... zilli nakarat [Refrain] halinde insanlık namına, medeniyet ve 
ber.ise malik olına<laıı ginni~- * 1 _ u"anç verinceye kadar _ irfan yolunda asırlarca ve kıt'-
t . F kat "ki · · d d'" Bııll<•1nlıhırı Balk•ı ' l.ıııı iıı- 'ı alarca harcanan gayretlerimiz-ır. a ı · sene ,çın ~ un-

1 
ıekrorhyan bir şaır· ı·n ruhunu . 

nıekle t.dıdid biraz yeı ~izdiı. • yada en Yerimli bir serl'is teı<- 1 • tahlil etmek. den; o gayretlerin kih yüksek 
kiline muvaffak oldıı). , Zira Balkanlı karsısında ınii.,;-\ ve düz, kalı çlıkur ve çapraııık 
Şüphe yok ki iman mekleb-1 tevliyi göncektir ammn mii.<ı-, Bu münMt:betie Türk ruhiyat 

krinden mezun olan C.'\suslar tevli de karsıı;ında Balkıllllıvıl ve içtimairatının fyiıni psikoloji mahsullerinden hayli gafil kal 
daiiua o müeııseııelııre iflıhur bulac.ıktıı · . - 1 ve SObyolojisinin) ls!iim mede- mışız. 
imkanları temin etmemişler - Balkanlılanıı ise tekin kişile!" 1 niyetinde yaptığı rollere, pek ta- Medeniyet tarihindeki kendi 
diı. 1htimalki bu muv<1ffakiyet- olmadtıklaborı'l! son 1ta!.Ya - 1Yıı- bii olarak, dokunacaktım. Bu izlerimizi biz de, yabancılar gibi 
sizliğin ~bebi talebt- toplamıık I nanıb an gusması goslerı i. hakkiyle seçip tanıyamıyoruz. 
için kull.,~ı!au usuldediı. Marks Balkanların Türkü de. Yu- bahiste Türk medeuiy<-t tarihi-

~· 1 ·"' y ı d · · · d h tikte ılın Üstündeki yaftaya, yabancılarla isminde bir c~nlilolen ııantaj nan ı~ı =· ugos avı a. ıun ıçın e, aı; çe n yap a 
yapılmak Huı·etile mektebe kay- Bıılgarı da icabında ölmeyi çok bit kılıç gibi, 1rau dilini kullan- 1 birlikte bakıyoruz. A.lil.kalar 
dedilıni~ti. Ona tam bir tahsil iyi bilen kimselerdir ve tabiat 

1 ıı~ olmak ve halta 0 dıl vası- gözlerle sadece (Arap dini! ... ), 
verildi, (Sekiz haftad&: ı ,.!' onlan dah11 çocukllık cağ1ııd.ı ta.anı işleyip bezeyip bir (mcdc- (Acem haı·sı ! ... ) diye clrnynıı 
lııgiltereye gönıledldi. 'l.'eydi e- asker ;-etiştiııniştir. 1 geçiyoruz. 

lı'"I' B \k nl k" di ı ı uiyel rabıtası) y~ıım;ık mcsele-dilen •·ıız.fo, ~ade!iği içinde u aııa. a a ' os ıı e-
ınu!ıaJ.-kak ki pek kurnazca idi nı;şlir ve bilir ki geleııin daima 1 si de vaı'. İşte ben bu zeminde düşünür
Yanında ecnebi pullaıınd.ı.n mü bir göreceği vardır. 1 Bu ha~nıetli hakikati; tarih ken ... bu haşmetli mevzuu, ta
ı-ekkeb bir kolleksiyon bulunu- A. C. SARACOGLU \ kitııplat'ı, bir fasıl halinde şim- rihin derin ve bulanık kuyusun
yordu. Ve beyin»iz bir at ıne- -----=====-----, diye kadar ayırıp anlatmamJşl dan nasıl çıkaracağınu tasarlar-
raklı"-1 gibi göriinüyc.t'du. !n- Kaldırılacak tramvay ı b 1 b k ken ... elime (İslam _ Türk An-
gilteredı• lı:ıhri limanlar pek durakları ohalaı· i e ... Bir zincir gi i e - siltlepedisi") nin şimdiye kadar 
çoktur. Portemoııthda po~ - Ttanıvay irlaresi trnmvay RC· ı leııip sürünen hadiseleti ve bun-
taya F"lemenktekı· bır' pul me- f l•ıııı ebediyeti çıulataıı ahenk- çıkan 6 forması geçti. Bunları 

~ - -crlcı·indc •fü"::.t temin etmek i-. ~ 
raklıRı arkada~ı i~in bir mektub Jerini, onları ayakta tutan şür bana, dostluğu Şair Mehmed A-
vcrıı· . de ı"cın· .. mu""kerr~r pullar - çın yeni tecibirlec ı.lmaktadır. Bu ı k"f . kala E f Ed"b ' ~ ~ da . f lı 1 abidelerini duyup göımemek ve- 1 ten mıras n, ,şre j 

dan birkaç tane, mesclil üç Mar ara ııeyrlıse er al arı üzerin· ı "a tınutup yıkmak kabil değil. Bey göndermiş. Kendi~ine teşek-
tiniqııe, iki Peru. dört Şili ve ü~ de bulunan duraklardan baztla- ı , 
Koloınbiya pulu koyaısa bunun ı'llıın lcalclırılması kararlaştu·ıl-ı Bu veı;ile ile de .. Acem dedi- kür ederim. 
Jıanası mektubun postaya veril- mışlır. Kaldırılacak duraklar sık ğimiz - Basra körfezi kıy1811>· Ansiklopediyi görünce: 
eliği giin Portsmouthda üç ge- --··• li d kl daki - küçi\cük Fars eyalcti-
mi. iki harb kruva.zörll. döıt m-=ue ura ardır. Bunların - Eh i~te! Dedim; benim 

mikd 35 k d rdı ,,._ niD dilini, dünyanın dört buca-
ha.fif kruvazöı, Ut; nıııhıib buiu- arı a a r. ı nuııvay maksad ediııdiğinı tetkiki, daha 
nııyor demekti. idaresi bu hususta hazırladığl ğına tarutmı~ olan büy!ik dede- esıtslı ve daha şumullü kavrıya-

Bu, san~rün gözünden ka- teklifi belediye riyasetine gön- !erimizin medeniyet Ü.lemindeki cak bir esere başlanmış! .. Ar-
çabilecelc çok iyi bir yoldu. Fa- tlerınir,tir. Teklif dairul eııclbnen hizmetlerini anacaktını. tık; orta çağı, son medeniyete 
kat bu usulü tatbik edenler d t''-l 1 .. t Mc"zııuınun istidadı kadar i- ı hEıS!lbına lll'latleessüf, ~arks cu g.ıç ı,; en sonra <at ıye aklarına eden sliı.m aleminde, 
hiç bir zaman postaya bir mek- kcsbede~ilktir. zahat: hayli geıli.s bir sahayı Türk içtimaiyatını sarih bir vu-
tub vermedi. tngiltereye vasıl Beladive fidanlıqı kaplıyacaktı. Olsun var~ın! öte- zuhla [net olarakJ görebilme-

mu na-
· ! hattı harekele bağlıdır. Tlirki

~. Yunanistan, Yugslavya ve 
Bul!l"arietandan mürekkeb olan 
bu blok, Jıaııgi taı"afı tutacak 

!erinde okutulup belletileıı ilmi
hal r yini dini bilgiler l çeşnisi 

var. Oıım.anlı devletinin Şeyhü
lislam dairt»ıinden, ehli sünnet 
velcemaat mezhebi nimına, ve
ı'ileu fetvalan andırıyor. 

Eset'e esasen böyle bir niyet
le başlandığını bizzat niişir, da
ha ilk sahifede haber veriyor; 
Şii 1slı1m - Türk Ansiklopedisi, 
keneli özümüze müteallik bilgi
lerde alemdarlık mevkiinden 
dü(jmemek arzusunun mahsu!U 
imiş. 

Bundaki mana; muğlak [ yin.i 
kapalı l değil, fakat mutlak J ya
ni çok şumullü] dür ... İslllm ta
rihini, boylu boyunca, mezheb 
[yani fırlı:a J kavgaları kapla -
mıştır. Bu itişip kakışınalarda 

kalem ve kılıç sil8.hlan kullanıl
mıştır. Her boğuşmada galebe 
çalan hükümdar, hemen kendi 
namına hutbe okutmuş ve der
hal bayrak açmıştır. Osman o
ğtılları, Anadoluda o bayrağı 

elinde en çok tutan ve ehli sün
net velcemaat fırkası ni\m.ına 

en uzun hüklımet sürendiı'. 
Lakin .. tı;ıam. tarihini yarı ya

rıya işgal eden Osmanlı saltana
tının kendi bünyesinde bile res
mi mezhebden [yani hükümet 
fırkasından) ayn ve hatta ona 
zıd bir qok mezhebler [fırka
lar 1 yaşamak ta ve yer yer, za
man zaman birbirleriyle çarpı§
makta idi. Mesela hocalarlıı. der
vişlerin mücadelesi, saltanatın 

sonuna kadar sürüp gelmiştir. 

(Sonu yıı.nııa) 

olursa, o tarafın harbi kamn
mak şanAını fevkalade kuvvet
lendirir. lı;te bilhasea Alman
yanın Balkan devletl.,rine verdi
ği büyiik kıymetin sebebi bu
dur. 

Fakat Balkanlılı>.r ~etin in
sanlardır. Öyle pek güriiltüy"' 
papuç bırakma•lar. r<:iüusları
nın fazla kalabalık olmama>ı 
hiç bir zaman bımlaı ın bii~iik 
bir devlet tarafından kolayta 
yub.ılabileceklerine dellllet et
mez. Bunun en parhk misali 
son ArnavuUtık harbınde mey
dana çıkmıştır. Bülün hazırlık
larmı tamamlamış olan 40 m.il
yonllık İtalya, 7 milyonluk Yu
naııistana hücum etmiş, fakat 
_neticede mağlilb ve münhezim 
olmuştur. Ve Balkanlılar bu !je

kilde sürprizleı·i her zaman ya
ratınağa muktedirler. Hele Tür
kiye - Yunanistan • Yugoslavya
Bulgarietandan mürekkeb 83-
keri bir blok, milyonllık istila 
ordulannı yerinde ınıhlamağıı. 
ve bunlan nıağlilb ve perişıın et• 
meğe muvaffak olabilirler. 

Ba !kanlıların ne Ç<!tin ve nt 
anud insanlar olduklannı şüp. 
hesiz ki Almanlar da. takdir et
mektcdit'ler. E38seu Alrnanlann 
Balkanlarda asla cebeı ut siya
setine sapm:ıyıp, onl:ırı hile il~ 
yahud tllrlü müstakbel menfa
atler göstererek elde etmeğe 
çalışması bu sebeb yüzündendir 

olur olmaz, Hinil'leri govo;edi ve İatanbul belediye..i ~bir da- denberi içimi sızlatan bir haki- mlz için yetti bir l!llk çakıyor, 
kendidiııi polise teslim etti. hilind.ı tesis olunacak bulvarla- kat ~u itli: Garbın fyiini Avrıı· demek!... Vekaletinin bir Dahiliye 

Fakat bugünkü Balkanlar, 
umumi harbde büyük devletlere 
oyuncak olan Balkanlar değildir 
Balkanlılar, en büyük menfaat
lerinin sulbü muhafazada oldu
ğunu biliyorlaı. Ayni şekilde 
Yunanistan misalinde olduğu 

gibi kendilerine çatacak kuvvet· 
!ere bütün varlıklarile nıııkabcle 
edecekleri de bütün dünya tara 
fından anlaşılmıştır. Balkanlaı 
arasında ilerliyecek işbir!iğ. 
dünyanın bu kısmından harl 
tehlikesini ebediyen uzaklaştıra· 
caktır. 

Casus mekteplemin neden ra konulacak ağa~lu.n yetiştire· panuı] irfan fi.lemi, ııimdiye ka· Tabii çok sevindim. Heyhat!.. tamimi 
bir muvıı.ffakiyet temin edeme- k b. fld lık t . tın - k ı ılar ("'.ırk) ile (İslim kültürü) Sevın· cı·m çok <·Urmeili. Ansı"klo- Dahiliye Vekalet.inden bütün dikleri ihtinıalki kolayca akıl c, ır an esıs e ege a- ., g 

MURAD SERTOGLU erdirilebilecek bir iştir. Talebe- rar vermişti. Belediye yeni sene n~. (Tüt:k) ile (Milcilüınan) ı 1 pedidP. galib ve hakim olan zih- vilayetlern yeni bir tamim gön
lere muayyen vaziyetlere karşı bütçesinden bu fidanlığın tesisi (Asya medeniyeti) ile (İslim ve niyette bariz bir tarafgirlik sez- deıilıniştir. VekUet bu tamimin
ne sııretle hareket edecekleri jçin beıı lıin liralık tahsi:-ıat a- Türk zihniyet }'e an'aneleri) rıi ; dim. Bundan mahzun oldum de Halkevlerinjn faaliyetlerini liııdeki Halkevlerinin ihtiyaçla· 
öğretiliyor. Onlar bir vaziyete yırnuştır-. Fidanlık Yıldızda te- pus.;uz ve püriiY.süz f yani -net o-

1 
doğrusu. Ansiklopedinin üslü- genişletebilmeleri için valilerin riyle geniş mikyasta alakadaı 

tesadüf edince, kendilerine ög- sis olıınacaktıı. larakJ seçmi~ değildi. buuda, vaktiyle stbyan mektep- kendi vilayet hudııdlan dahi - olmalarını istemektedir. 
relldiği tarzda aksülamel gös- ------------------------·---------------------------------------
teriyorlaı· ve mn hallf mlıkabil 
casusluk zabitlerine vücudlcriai 
belli ediyorlar. Çünkü mukabil 
casuslar Alman casusluk mek
tebinin programını ,.e ca;;us!., -
rının hattı hareketini biliyorlaı-. 
Ta biidiı· ki lıi~ bir tasusllık 
muallirninin ewelden lahmin e
denıiy<:eeği bir ~ok vaziyetler, 
vardır. Bunlara küti ! 7.ihnivcb ı 
ıL•mlile çare bulunamaz. Ferd0 

te'ı"hbüs ve parlak nni bnlı..~· 
!ar iı;ter. 

Bu kit..ıbın mevzuı•nıı "\ima!• 
casuslaıı teııkil ettiği i~in 011-
ların faaliyetleri demokrasi da
va~ı için pek miithi~ bir tehdi 
diye lelfıkki e-.!ilmege bir tc•nıa
yül hasıl olı.biliı·. c~sııııluğuu 
-ve bilhassa gizliden ı;iıll
ye yilpılan ifsaılilt şekli altında 
ca$Uslıığıın. teskl! ettiği tehdi
di istihfaf <:tmeden su noktn 
iizeriııde ır.rar edehililinı ki Al
nuı.n cıumsiuk ı.isleıni tabiat ÜA
linıde yahud kadiı·i mutlak bir 
şey değildir. Okııyucular başka 
bir ra~ılda Almanyanuı en ınt-ş
hur caaus ınekleplerinden biri
nin gayretleri naı;ı! oyun oynı
yruı bir Beltikah ~octık tarafın
dan tamamile akim bırakılmıs 
oldui(ıııııı göre.:··kleriliı·. 

Alnınn e~su..ıa11 fanti~·•·tl•' 

l 
A nup:ıdaki l'tıtelijmıs "ı.bit-1 

!eri n:ızilcrin cnsusluğıı bir 1 
!ek halinden ~ıkar:ırak kıyme- ı 
tini ntağılattıklarındaıı ~ika- ı 
yet ederleı'. Bu mütalea fili bir 
temele müsteniddir. Ahlak mü
J.abazalan hi~bir zaman casus- J 

!arın kaınkteıinde kuvvetli Oiı .. 
1 vaaıt t~ kil etme.>.di. Fakat mu

hakkak ki casnslugun ahlaki 
seviycsı hiçbir zaman bugünkü 
kadar alça!ma:ıııştı. Neticeleri 
elde c'tmek ic;in hiçbir \'asıta a
di Ye menfur görünmez. Bigü
nah kimselerin felaketine sebeb 
olmak hiç alclın 0 e--lile.miyen bir 
harekettir. Cebir ve ~iddet, hır
ı;ızlık, sa.ı.taj, talırik -hattit ka
til- bir c.asıısu . takviminde her 
giinkü w·kayi ru-"s:ndadır. 

Cinayet için şantaj ne ise eıı
tdij,ws i<:in ıle casuslu!• odur. 
Gerek hiikimleı gerek polisler 
suçlu bir şantajcının mabkü
miyt~tP u~amasından me111nun 
olurl<1r. Bir katil hakkında ~ok 
kere C'~f r.~yaı-ınr 

!Arkası wr) 

Sıı.at rltıya doğru Amiralliğe am • vusturyayı Başbaşa bırakarak 
döndüm. Dernhdc ettiğim vazi- bu harbe seyirci kalamazlar mı 
fe de bana seııelerce yartlım et B idi? 
mi~ olaıı do..ıtlaruna mf'Sley i aç- o zaman belki bir fırsat bu-
tını ve hakiki bir tehlike kar- !ur, Hariciye Nazın Sir 'Edvard 
şısında buluııduğumu"u bu no· G 
tavı biı' muharebenin takib e· rey, geçen sene Balkan ihti-
debikcğiııi söyleJiın. •l . lafında yaptığı gibi, iki tarafı 

Y EN ı· SABAH) iN Bu'\ Y 0 K Sİ V ASİ T E F R İ K AS 1 l da uzlaşmıya davet edebilirdi. Gi;z önllrd9 bulundu- ( Bu dUşüncelerle kuvv<?t bu-
rulacak 17 mesele ---------------------------------- !arak o gece rahatça uyudum 

yorlardı ~ Yazan . Verdiğim cevabta ısrar et- ve o gecenin sükfuıunu hiç bir 
Bğ,·ı· i~ler fena gidecek oıw·- Bu iki filu Poı·Uanıi iimanın- iv . '\ tim: Yıi.ni İngilterenin çıkacak ses ve davet ihlal etmedi. 

s:ı. göz0nünde bulundıırıı lnıak i- da pazaı1.ehi günü sal yediye l hadiseleri bekliyerek kararını Ertesi giin sabah, Balııiye 
cab eden bir ~ürü noktalar var- kadar kalınağa mecbur i"di. v ç • • · ı ondan sonra vereceğini ve bu birinci Lordunu telefona çağır-
dı ki buı.Jan ev\·elil zihnimde O..ada birinci filo muhtelif ta- • rçı hadiselere karşı asla bigane dım. Bana Avuaturyaııın ülti-
cizdikkn ""ııı" bir kağıda yaz- !imler için kısımlara ayrtlıu:ak; I kalamıyacağını bir ken"e daha matumunu Sırhistanın kabul 
dım. Bu yazdıgım ı;eykri erte- ikinci filonun gemileri mütcın- 14 ---- bildirdim. etmesinden roemnW1 olmadığı-
si günler dosllaıım bir muhta- mim efradı çıkarmak için mer- • . . .. . B:ı.l!in ile geçen bu konuşma- nı, fakat buna rağmen vaziyet-
ra ola.r:ı.k saklaaılar ve bu me- bul oldukları limanlara gide _ patlak. ""!'~ct~ıııı _soyleıruş. yı H:ıriciye Nazırımız Sir Ed- te değişiklik görmedığinl söy-
~!eler bireı· birer hallolundlık- cekkrdi. Binaenaleyh paıarte- Ballııı ıl_ave ettı: . . vard Grey'e söylemiştim. On- ledi. 
ca üzerlerine biı"er çizgi çekti· si sabaluna kadar lron Duke - Bu fıkır dogru olabilir. dan sonraki kabine içtimaında öğleyin bana tekrar telefon 
!er. Yazdığım notlar şunlardı: Amiral zırlılıs. tarafından tel- F•~ııt her ~Y Çarın kararına da anlattım. etıncsinı rica ettim ve plaja 

1 - Birinci ve ikinci filo. Ta- siz telgrafla verilecek bir ke- bııg!ıdır. Eger Avusturya Sır- ilıayet Berlinden de resmen giderek çocuklarla eğlenmeğe 
lil ve hazıı lık. 2 - Üçüncü ltme tek bir emir kuvvetlerimizi bıstana taarruz ederse acaba ve telgrafla şu bildirildi. başladım. Öğleyin Bahrıye bi
filo. Kömiir ve erzak. 3 - Ak- toplu bir halde bulundıımııya Çar ne yap.ıcak? Bır k~ç s~ne .Almanya Fransadan bir rinci Lordu, telefonda bana 
denizde huekitt. 4 - Çindeki kiüi gelecekti. evvel tehlike yokl1:'. Çunkü o karış arazi almıyacak. Olsa ol- muhtelif merkezlerden gelmiş 
hazırlık. 5 - Kruvazörlerin ec- Gfilniler dağtldıklan ilk yir- zaman Çar kendi _tahtından sa tazminat malramındu. müs- bir sürü telgrat1ardan hahsct
nebi ınemleketleı e gitmesi. 6 - mi dört saat içinde ~ene böy- k~r~uyord~. Fukat şı~dı mev- lenılel<elerinden bir kısmını is- ti. Bunlardan hiç bıri kat'i dc
'l'ic-ırel gemilel'iniıı mildafawı le bit· emirle yeniden toplana- kiım _enıı~ıyette hı>,sedıyor, tiyecektir. Ballin'in bana ih- ğildi. J<'akat hepsi siyasi t>aro
iı;in mühimmat. 7 - Karakol caklardı. Rus nıılleti, s_ırbl~ra karşı ya- svs ettiği fikir de bu itli. metrenin yükseldiğıni gösteri
filotillası. Hazırlık, tatiller. 8 - Fakat bu emir kırk .-;ekız sa- pılr.n lı_aksızlıga lanet etmekte- Fakat böyle bir teklif tara- yordu. 1htiyat efradın geri giın
Siir'atle ihtiyat. 9 - Eski ge- at zarfında verilmiyecek olursa d'.~" .. Eger Ru:>ya Avusturyaya fıınızdan derhal reddolıındu ve dcrilip gönderılmE:<l.igım sor • 
ıniler. lO - Tehlikeli zaman • ikinci filo da miitemrııim efradı yuruyecek ~!ursa bız _de. hare- füı.!lin'in bir ha.rb çıkınca İn- duru. Uonderildiği cevabım al
hırdaki gemiler, C'Cncbi mcmle- ııı muhtelif limanlara çıkara - kete :~et'i'CCL'1Z. Bız y~z:uyecek gilterenin müdahale etmemesi clım ve derhal Londraya avde
ketler hesabına inşa olunan caktı. Eğer bundan sonra bir olul'sak .Fı·~nt~a)la yuruy-:Cek. için doğrı.ıdan doğruya Alman te kaı-ar verdim. 
gemiler. 11 - Sahillerin mu- kırk sekiz saat daha gececek Bu ;akdıı de .ıı,,ılteıc ne ~apa- 1ınparatoru tarafından memur Prens Lui beni Bahnye Nc
hafazruıı. 12 - Petrol depola- olursa zırhlılardan bir çoğu ""k · . - . edildiğine bence hiç şüplı.ı zaretinde bekliyordu. Vaziyet 
rıııda hava hücumlarına karsı lıa\"uzlara tamire girec('kti. ·~lm::ııı d~plomatı.ıı3 lngılte- kalmadı. karışıktı. 
toplar. 13 - Shernesr'iu hava Bu suretle filo en :ı..~ağı dört ıenın c~resız hıç bır sey y:p- Bırinci Lord, kendisiyle gö-
işleri. kabili sevk bH.:oıtlaı. H - giiıı için climizd<> buluuııyorJıı. n:ıyacagını farz.etmek .. bu:l'.uk Vaziyet ka ışık rüşmemiz üzerine filoya dağıl-
Casusllık işleri. 15 - Depolar . . bır bata olacııgıııı ı;oyledını. mamak emıı verd.ıgını bı.ldııdi. 
vı.: diğer h·ı.sara uğrıyabil~cek Alman dıpiomatıle Ba~ka bir fi"Y söyliyecf'k vazi- Pa~ar tatil gününü ailemle 
nokt.:.lar. 16 - lrlaucla _gemile- bir konu"-ma yet~e dPı;i!di!!!.. Çünkü ~ng~!te- beı·abC'r Cromer'de gcı:irmeğe c.b ... e suln iı.tiyor 
ri. 17 - Tahlelbahirkre karsı v renın ~ıkacak hadiRelen mute- ve p!anluunda hiç lıir deği~ik- Hariciye Nazırı sı;:I,;dvaıd 
alınacak tedbirler. O günlerde bir akşam ye- akib birdenbire kararını Ye- Hl. yapmamıya karar verdım. Greye gıderek wonuıı tahaı;şiıd 

Ertesi giin vaziyeti bahriye meğinde Her Ballin'c rast'gd- r~eğini Liliyorduro. Cumartesi günü öğleden sonra etmiş bir halde bulunduğunu 
birinci Lordu ile görüştüm. dim. O. Almaııyadan yeni gel- Bunun üzerine Eallin !.ıaııo Sırbist:ın:n Avusturya tarafın- söyledim. Nazır vaziyetin çok 
Doğrusu, şimdilik yapılacak mişti. Sofrada yaııyana otur- şunlaı~ söyledi. dnn verilen ültimatıımu kabul nazik olduğunu anlattı: 
bir şey yoktu \'C zaten g;,çen nıuştuk. Kendisine vaziyet hak- - Faı zediniz ki lıiz Alnı an- ettiği habeıi gelmi~ti. O gece F'ilomuzun tahruışüd etmiş 
dünya harbine tak><.<lılüm eden kında ne düşündüğünü sor - !ar Rusya ile d<> Fransa ile de müşkülatın izale edilebileceği biı· halde olduğunu dünyaya i
üç senenin hiç bir anında da ta- dt•m. Sualime ceveb verirken harlıe tÜt~·ılım. Diger tnrftan limidiyle yatıruştırıı. Görünüşe lü.n etmeli mi, etmemeli mi? 
manıiyle hazır değildik. söylediği ille kelimelerden İn- Fransayı nıağliip eltiğinıizi. bu- göl'e harb tehlikesinden çok u- Bunu Hariciye Nazırına sor-

Yalnız seferberlik tecrübesi giltereye eğlenmek iGin gelme- na mukabil Avrupada hi•· ka- zakta idik. t•te Sırb;stan da ül- duro. Yanında Vilyam Tyırel 
ık.mal olunmuştu. Derhal lü- diğini anladım. B~na vaziye- rış yer alınadığıınızı, yalnız timatumu kabul etmiş. Artık vardı. İkisi de muvafık gör • 
zumu olan ihtiyatlar müstesna tin ağır olduğunu siiyk'Cli ve belki Fı-aıısız müstemlekeleriıı- Avusturya dalıa fazlaaını isti- diller. Böyle yapilacak olursa, 
olmak üzere diğerl~ri11in hepsi- dedi ki: den bazılarını elde ettiğim.izi yebilir ıni idi? Hatta bir mu- bu merkezi Avrupa devletleri 
ne izin verilmi&. bunlar evleri- - İhtiyar Bi.sınark ölümün- farzediniz. Bu hal İngilterenın harebe olacağını kabul etsek için bır ihtar yerine geçecek, 
ne gönderilmişti. Fa.kat birin- den bir ııene evvel, büyük Av- vaziyetinde bir değişiklik vii- bile Avrupanın Şarkına münha- Avrupaıun sükünu için iyi bir 
ci ve ikin~i filolar lıc>r noktadan nıpa harbiniıı bir gün Balkan cude gttirir mi? Hele evvele;, sır kalamaz mı idi? Faraza Al- te.;ir yapacaktır; diyorlardı . 
harbe hazır v2ziyelte bulunu - larda çıkacak bir hadise<kn size teminat ta verirsek... manya ile Fransa, Rusya ile A- (Arkası var) 
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- Usta, Hayrabolulu, Künte
ci Kamil, Çatalc:ılı Osman peh
liv:ı.nlar geldi mi! 

İhtiyar güldii ve: 
- Ne o, bunlaı-la kozunu mu 

pay etmek istiyorsun? 

- Eh, hakkın. . Künteci ile, 
Ba:yTabolulu geldi.. Daha Ka· 
iDİi gelmedı . Belld gelir .. 

Onlru başa gi.ıreııeeekler 

ş:aıma ... 
- ..... 
- İster en E('n de b:ı.,'":l <;ık! .. 

Yok usta .. 
- Neden?. 

Ben h3'} altına güreşirim. 
- İyi aınm. , baş altma. hep 

Be!lin yendi~.-Jn pehlivanlar gü
re7ecelt.ler .. 

- Olsun .. 
·- İyi anıma, bakalım onlar 

..e in ba>< a !tına giirP•meni is· 
terler mP. 

Neden? .. 
-. Eh ... Sen baş altına giire

'11 en zall'n bu ad~ı yen
diğin ic;in ooUl kolaylıkla sana 
kalır... Bu pehlivanlar istemez· 
!er senin baı< altuın güreştiğini. 

3 
- Şaşılacak r;ey dedim ya ... 
Yolla, ses.•izrn. Ki.ıns<> ile ko· 

DU,."muyordu. Han k~'1ve:ıinin 
bir Jıi1ııes1ııc b\lzlilmiiş beyaz 
sanğı başında.. Cilblıc&i sırtın

da te9ekkül ile oturuyordu. O, 

~ dinliyo~du. Bir şey sö:r· I 
lemi:l'ordtJ. Y almz, canı gibi 
parlak, göz!ciyle et.rafı S\izÜ·' 
yor -ve tetkik ediyordu. 

l.rııderriıı ef.cndi de Cazgırla 
kcmışıımııtı.ı. fsmail a&';ı birer, 
birer U:üdercis Plıındiye rnesleyi 
anlmpıştı, Jı[olJ.uıın baııa gü
reşmesi icab ettiğini söylemiş· 
ti. lıllideris efendi ve, diğer Mol> 
1a1:ar heyer.an içinde idiler. Uf 
değil, Col.•k )falla, lxıııa ı;i<.ı·c
şecdrti. 

Nihayet, sabah oldu.. Güreş
ler ltunıldu. Başa, bilyülı: pchli· 
wnıman ki11 • nkler gelme:miş 
ti. Kllnteei Kamil gec gelmiııti. 

BllylDı: gl!reşlcrin şöyle olo.ca
ğı •nh§l'ıyordu: 

Baş altıııa yinm altın l '~ 
vardı. 

Büyill o ya on allın lira\ ar 
dı. Peııfüanlar oo<ilc göre gilre.ş 
t11tuyorlıı.rdı. 

Baş altı giin'.şi ba~ladı. Lan
g~..alılar, Helvacılar filan mey
d a çıktılar. 'Molh yoktu. Her
kes kararını vermişti. Molla, ba
ti• giircşccE kti. Her haldP bas 
gilre§i ı;ok ç tin olacaktı. 

Büyüle orta güreşleri bitti. 
Helvacı ile, Langazalı finale kal
dılar .• 0.ı.zgır, baş pehlivanları 

ça~ırıycrdu '. 
- Baş , lıvıınlar eı mı- ·dı -

nın:ı! .. 
En önce kazan dibine Ç'.obk 

:Mıılla geleli. Gömleği arka.su.da 
1 

idi. Sinirli ol<luı';'ll göriiliiyordu. 
Rengi sararn.ıştı. 

İhtiyar Cazgır ya•uıuı solruls
ı-. k: 

SA 

SABAHA 

H y gidi giinler! 
(B<ıf ta nfı 1 inci 81ı';fiada) 

evvel bunların her~i Tıi•k ida
rc~.:tıde idi. Hepsinin tarihi hatı
raları muh::.faza ecliyornz. 
Deme, bııgün on bin italyruıla 
bir i'.<i gün bile müdafaa edile· 
ınemL5 en otuz s ne evvel biı 
avnç Tı' k buraı>ını c, İtalyanfo· 

ra karşı !:Qk dalın uzun müc.1-
-il m l afa?.a ctmiştL ı 

Bosnadan Fizıına kadar bu 
milyonlarca kilon~trelik arazi, 
Rumelisı, Arn:ıvudluğu, Make • 
dony::.sı, SLriye, Filistin, Irak, 
Arabistan, H caz, Yt>men \'J 

Garb Trablu. d ile bizim id~re
mmle idi. 

1911 de, ı:lmdı bu toı,r: \ları 

bırer birer lm·akıp kaçanlar, bi
ze ansı n bir bahane ;ıerdine bi· 
l:· lüzUM gönneksizin hücum et
mişler, donanmı..Jarınııı t.;,pları 

himayecinüe yfö binlerce askeı • 
!erini Trablusa çıkarrnışlrdı. Şiı'l 
di top sesini i~itince kaçanların - Mcılla, ne , neden <mirli· 

sin? karsı0ınd<ı o zaman üç beş yüz 
Diye sordu. Türk askeri vardı ve onlar kaç-
Molla, covab verdi: maınıştı. Hatta, eger gene o ay-

Başa: - Bilmem usta .• Bugün çok !arda b:lŞlmlZ:ı. Balkan Harbini 
Irmtıeci KAmil, sinirliyim ... Hemen meydana çı- çıkarmasalardı, Trablus harbi 
Hayrabolulu Vehmed, kıb kap;§mak istiyorum.. çok uzun sürecek ve kimbilir, 
Çakır Osııuın, H h bcllı:i biisbiitün ı.ftnka türlü bite· - a, ızJ.ısın da oudan ?. ,,.,.,, 
Çolak :Mollıı, - Bilmem,. Hiç böyle olma· ce!cti. 

- Doğrusu budur .. Sen Çin- Bıııı altına: ını~m.. Bosna Hersek'in Avusturya 
geneyi, Kanbur Hal.idi, Helva· Behıacı, - Tam, idmanında ve hızın- tarafında ilhakı, Trablusgarb, 
eıyı, LA.ngazalıyı llfilı. .• mağ- TAngnz:ılı, dusın oğlunı.. Allah kolaylık Balkan harbleri, onun arkasın· 
lfıb et~. Bunlar da ya, büyllk Çillgcoe Alırued, versin.. dan Cihan Harbi elimizden bıı 
ortaya ve, ya baş altına dağı- Dtli Ahmed. Dedi. koca ülkeleri aldı. 
Iacak ve güreş tutacaklar. Bu Biiyllk ortaya da buna. mü- Küntcci, Hayrabolulu, Çatal- BunJan kay\ıedi.şlıımde bizim 
111retle &lUlU lrnrtarmağa ~- ııııaıi1 pehlivanlar .. Daha ziyıı.de calı da kazan dibine geldiler.. fena taliinıtz kadar fena idare • 
IUC"khır.. Sen, güreııirsen bu a- lr:iiçlik ortanın ileri gelen seçil· Yan, yan .Mollaya bakıyorlardı. miz de anın olmuştur. Evvelki 
ılam1ara bir şey kalmaz.. ııllş pehlivııııları. Molla, yağlamyordu. Her tara- gi!n Da.bili)e Vekilhniz jandar-

Deyince. Molla· Başa, yinni. beş lira. alUıı var- fı bir çelik yay gibi idi. maııın halka karşı muamelesine 
- Doğru. dı. lm!;ilk gUreşlıer bitti. Cu.gır, Diğeı pehlivanlar da yağlan- ne kadar uheınıniyet verildiğini 
Diye, cevab verdi. _ ~ Üllyü ort:ı. pehlmuılarıııı· mey- dılar .. Şimdi iı-; ı-ş tutmnı:;-a gel- Röylerken bundan otuz sene ev-
İhtiyar Cazgınn royledilderi dam. çağırdı. dl. Bu, çok mühim bir !!!ti. Caz- vclki jandarma aklımıza g~ 

doğru idi. Molla, eğer bttyilk. ~ ne Helvacı, ne Lan- gır, kimi kiminle tutuşturaca.ğı. ti. Abdülhamid.in jandarması, A· 
ortaya ~eşir.ıe ödlilü alırdı. . gazU ve ne de Çingene filin nı biliyordu. Fp.kat, bir kere nadolnnun zavallı köy!Uııü için 
Pehliva.nJar b<ı!!una ~Üleşmiş o- çıktı!ar .. Anlaşıldı ki, bu, peh·ı de pehlivıınlara sordu: olduğu gibi idareıni?.deki bütün 
lacali!:>rdı. livanl:a- baş ııltuıa gikeşecclr. • - Ki.mil, seıı kiminle tutuş- um;urlar için de korkunç ve ZOI' 

' Caı:gıı-. BOll soı olarak Hol- .IErdi. ~ • mak istersin? ( krkası var) ha mir mahlilktu ve bu Türk idıı 
\:ıya: reainden o ınısarları soğutmıyt\ 

- Dur balı:a.lım .. Daha. yarı-1 s o R 1 sebeb olmu~tıı. Bu yiiı<d u elimi1 
ua kadar bclki 

00 
ba§a gelecek- ====il den çıkan yederin halkı otuz se· 

'- ı o .. d" ilıı" .. "-------------------··---......: ne evvel ve daha sonra toprak•ur o ar.. n... goı e uş uruz .. 
Dedi. u· K M !arına giren yabancıları birer 
Çakır Osman, Hayrıılıolnlu ç R münci gibi karşılıdılar. 

.Mehmede 
0 

güne kadar Mollayı Otuz senelik, yi..-mi beş sene· 
görmemişlerdi. ı.ı:oııamn Hel- -·. lik tecrilbeler bizim o kötil ida· 

vııcıları, Li.ngasa!ı.yt, Çingeneyi ugun·· u· f 1 m 1 !erimize rağmen bi7.i bütün bu 
bir çırpıda ~ıkardığıııı işitmiş • aç ar na r lııprakların ycrlıleriııc araitı. 
lerdi. Merak ediyorludı. Şımdi hepsi T' k idaresini oon.'1. 

Qlkırla, HayraboJ.ulu nihayet i Sta da a devam e •ıe k nıiurıet bili "' Dıı da bizim iriıı. 
~hı; '·"'- --'-·' • bir tl'f>ellifür., 
P""'"'van ,.;..,v ..... iu.ue Mollayı gör 
müş!erdi. Sarı cübbenin içinde 
M:ollıı küçücük: bir ı<eydi. 

Çakırla, Hayn.bolulu Kollayıı 
biç te laymP.t vermemWerdi. Bü· 
tün medhü sena ettikleri Molla, 
bu mu idi? .. 

Çakır Hayrabolulu) a: 
- Çolak :Mollayı iyice gör 

dil:o mü?. 
- Gördüm_ .. 
- Bu, Molla nasıl 

bunları be?. 
Bir avuç adam .. 
Şaşıl&cak RC)' ... 

Eh ... Molla bas mı güre-
~C('k yarın?. 

öyle ola.cak ... 
- Hir gözüm tııtmı.clı 

Mollayı benim .• 
- Benim d· ... 

bu, 

- Bu, bize f\'Üres u 'dlll"ltmıu: 
be! .. 

- Bilmem .. 
- Cazgır İsmail ağa ve, gü-

re~ıni görenler çok m<'dhediyor .. 
-- Öyle ... 
- Amma, !lfoll da ne eruc 

var, ne kol!. 

1 TiYATROLAR i .__ ___ ,~ 

Şehir 
tiyatroau 

temsilleri 
Tepeı...ında. Dram lusmruda 
BUGt!N GO'NDtt'.G saat lb.30 •d" 

ÇOCUK OYU, U 

Bugünkü miiı;ahekalar puvaıı 
cedwli üzerinde ha.kiki biı· de
ğiŞlrr Jr yapmıyacağına görelik 
maı;lan heyecan b:ukımmdan 

zevlı:ııiz bir şekilde devam ede
Ct'k demektir. 

Yalmz İstanbul dördiıncülii· ı 
ğiiııii Jrazanmak suretiyle milli 
Jdlmeye girmeyi temin tde<:ck O· 1 
lan lsbmbuJ.;por • Vefa maçı 1 
hal:lamu en önroıli mü .. alw kll$1-
d.u-. 1"; 

Vefalılar bu ruaı;ı galib veya! 
beralıere bıı.irSt"ler bile 1.t:ınbul-' 
sponı puvantaj<lıı gerıni" »b -
caldaniır. 

Her iki. k1iip tc tıılumlarıııd:ı ı 

:ıslı bir tadilat yapıııazlarııa j' 

~'CD lıa!tn Galııt:ısaraya kar· 
>;ı c;ok güzel bir oyun P,ılr..ııraıı 1 

ye§il beya:ılıl nn bu mncta :..a
zanmalan lx!klenir .. 

Diğer müsahal<alara geli:ıcc. 
Kachköyüntle yapılac k olan, 

Beyko:< - Sül~ymaniyc karşıla . ı 
ması da az enl.ereıınn dci;ildfr. 
Şayal Siileymaniye berabere knl 
mak iınkiııınıı ka\'UBursa ikiııri 

ühim bir karar 

l 
Askerle r s ivil kulüblerde 

spor yapamıyacaklar 
Genel kurrn; ydtt.n b~·ün bol

gelere gönderilen bir cr.ıiı 1 aı.· 

kerlerin sivil kı.ılüplertlc ;y r 
yapmaları ruencdilmi. iı· ]:;:; e
mir muvaı.zaf ve ycık k rnb; y
lara ı.la !Jirnildir. 

kümeye Topkapıyı 
göndernıi~ olacaktır. 

acwıı kıllı 

Bu garantiyi elde etmek için 
çalıııacakla ına göre Beykozla 
bcralx:re kahnaları m•ıht!':mel • 
dir dcı ebilı . 

!kinci oyun; l<'cııerbalıçe -
'l'opkapı :ıı·ıı«ında<tır. Fenerin 
bu maçı fark:ı kazanacağına mu 
hakkak nazariyle balnlabiliı'. 

Şeref statlıudu: İsla nbulspor 
· Vefadan bOnra, Galat:ı..qar ... y 
Kasııııpalj8 mili ·ıbtl<aı;ı vardıı·. 
Cıılatasarayın tfa Fener gibi bu 
rn il'·-bak« \1 bariz biı hi!kimiyet-1 
ten sonra kaz..~n~cn.ğı. göze gö-ı 
riiııür yegüne kildiı. Avni 
~ladcla y. pıl:ı.cak olan B~~iktas I 
- Bcyoğ'lu"por nı~cı ~ok mühL.11 
ol:naııwkln bcr:ıbeı· her iki tuı, -
fın partizanla ını < 1'1ka<lar etlen 
bir hal göstermeklcdiı. Siyn h 
beyazlıLıı·ııı hasımlarına yrnH -
ınelerine lıiılcn Lir sebeb '>lma -
•llğu.ıa göt·c n,Uoa.bak3y1 go lib 

1 1>ilirm•~1eri ll'l' ına.W;ı·. 

Oı';n• Giinı•\· 

Meklebler a'"asmda~i l 
fudbol maçları 

Dün mekt f.l(:ı ~dslllJil. ltl'· 
tilı cuilen h;dl•·ı nı.isabok:ılaıı-1 
na Sc··ef «dına:ı ckv~•n e-lildi.1 
ilk ıınw•lı:ık Ha)ı.ı:ırp~ a ile 
Jı.;tanbul liR i araru da idi. Jji-1 
ı·in<:i ılevr yi 3 - O •,alilı bit·~. :ı 

IIayWırııaşahlar il:ıoeı ' ıe 

•le iki gol ~ıknı~rıık rnc•: , ıl 

lrnzandıbr. 

&h~t SAf'A 

POLİSDE 
Bir hırsız tevkif edildi 

Fatihw iki ev<kn eyya V<' ça
maşır çalmaU~. ı;uçlu Şemsed • 
din oğlu HaBan diin Sult.:.nah -ı 
mc<l birinci sulh ceza mahkem~-
ine vo.:rilmiş ve tutulan zabıt • 

l:ırla dinlenilen şahidlE:rin ifııde- ı 
!eri, ayni z.'lmanda su~lunun ka-ı 
çamaklı bil' 4ekildeki itirafı Ü· 
zerine teYkıfıne llizmn görül -
müştür. Ha...;ao tlün akşam tev
kiClıaneye gön lerilmL0tır, 
Dik~atı: nalartlen bir 

1 

nüm ·· ne daha ı 
va,JıköyündP Kurbağalıleı.~~ l 

de oturan kala)cı Alıınedin k?
rrnı Mürüvvetin evde bıraktığı 
ihi buçuk yaı:ındaki kızları E
mme mangala diiı<mii~ ve mulı
t~lü yeıkrinden yanmıştıL Kü
r.·iı..- Emint• Nümune ha~icthfln~
~ını~ kaluınlmıstır. 

Arabcıden bir top kumaş 
çalarke n ya kalan••• 
Dün ahmudp~~adu Çorapcı 

hanı önünde bİı' toptancı ma;ia· 
;r..a.ya manifatura lf"'t·a~ınu gctiı ~ 
mi~ olan arabarlan bir top pi
janıalık kıuna~ ı;alma kta iken 
. :;ıklanan sabıkııhl:ırchın Diya
ınandi cürıniimeııhud kanunıuı~ 
tevfikan müddeiumumiliğe tes
lim edilmiştir. Yapılan nıuha
k<'mesinde nok ·an b:>zı e;ıakj 
ve !;(!lmiyeıı ıı:ı.hidl<'r bulunduğıı · 
için muhakeınc&iııin ;ı!ıl;iımı u
mumiycy" göre mevkufen gö • 
ı ülnıesinc karar vcrihn~ \re Di
yıımaııdi tevkif t!dihniştiı. 

PJlangala düş!lrUlen 7 1 
aylık çccuk 

Bcy-.,,,und:t Aşıklar tı! Hl ıın 1 

Ua 111311mnınth ,.,·r(" <f.• ı11n 

1 Ştıı 
2 

Hergün bir röportaj 

s i hanı 
yeni ha 

m e 
• ye -YAZAN: 

cai S rıay 
''Eı:ı'k~ h ruam, C I~i tas,. a;yc 1 

iürkç<' veciz t:r sö~ varan ya, 
bir titl'lii ye, ilcşı;miycu, e:ıki ~k 
liııckn, maddi man vi ı.:~ki ha· 
limlen kurtu uuıyaıı, hep e<Ki, 
l:qı o halde, b'cinıde k.ıı n lıer 

olur: rla d•1ğı ıı. Lıs ıı b.ılc-1 
~c kc.ıdt.. mıı, e- nı konu•ıınu 

pek aramaz .. ey hakkında. <lJ.lmiziıı ucuna 
f elivei ı:.n bu &\iz, ba.YJa; lstan .. 
bulun ııu eski; mah..:d lıanı.ı.ın

lariyle belcdiyeı:in "Halk ha· 
m.ıınlan,, nı hat ttı. V ~ .. zih
n mde ııöyle hır sual c· :.landı: 

Eski hamam mı? Yeni ha
ıuam mı? .. 

İşte, bir miiddct evvel, g=
tc!cr, belediyenin mo<l ·n tarz
da yapılmış yeni "Halk hamam 
lan,, açlıb'111ı bildirirken, kafam· 
da çengellencn bu iki sorguya 
kısa bir düşünmeden sonra şöy
le kestirme bir cevab verdim: 

Elbotte yeni hamam! Çünkü 
y;,ni olm·,sı, ihtiyacı karşılıya

cak J:ıil' çok yenilikleri cam; ol
ınnsın<lan ilet·i gelmez mi?.. Bu 
yeııi ham.1mlar, eskilerden daha 
temiz, daha elverişli, daha pra· 
tik ve daha rahat. olunca, bit· 
tabi, "('Ski humanılann,, • tabir 
caizse - rubucu dama atılıp gi
der .• 

* Bir gün yolum diışüp "Balata. 
gitmi~. Bir "semt kahv.ısi"' 
nde otardum; bir yorgunluk ça
yı içıyordum. Kahve ol,JukÇ>ı 

kalabalık. Naaıln, oyun oynu· 
yanlar az. konu.~an\ar, çene ça· 
lanlar daha ~ok. "Masa mal}! 
kahramnları,, arası.ııda kısmi biı 

mütareke akdedilmiş ;!ibi.. 
Beşer, onar kişilik grupJ.u· aı·a 

sında konuşuluyor, gülUşülüyor 
lfi.f lafı açıyor, lif lafı söküyoı.. 

Bir aralık, ya.lmıında otul'du· 
ğum gruptan birin(', yanımdıı o
turan kara yağız, kaytan bıyık· 
lı bir delikanlıya Lordum : 

- Delikanlım, bııı ada bir 
"Halk hamamı,, varını~ .. Nerede 
oldugunu bil.iyot' mu~ıııı? 

Delikanlı, bitd nbirn yıdııı,~
dığı bu ya banr·ı dcsiıı t;c!Jigi ta
rafa, yiuıi baııa doğru b .. ~ıın ('P.· 

virdi. O g1 uııa dahil diğer hı ~
lar da ınıhııııiki bir lıat'ek~fü 

be.na döndü. 
Delikanlı w.dimc 

kaı·~ılık wrdi. 
- ~u hcloo:ycNıı 

nıaru dehH mi? 

bir sualle 

Daha genç, kaf tra•lı, yiiz" -
de ne sa'-al ne hıy k, kara, ku
nı, llcri önden c bli pantalcınu
nun c blcrınde, ay.cklal'ını m:ı.· 

ı;arun altın&n bır ~andalycnln 

kenarına yerleştirmiş, dizle.im 
yukarıya doğru kaldıraı ,.;;: otur· 
duğu sandalye ile geriye sark • 
mı.ş, afili bir delikanlı daha <li· 
ğerinden sözii aldı. 

- Canım, insan ş.i~'1ü yan ge
lip adam ~kıllı yıkr .. 1~madıktaıı 
sonra, hayocdeıuniş, boş wr .. 
Bi kere de ben gltmi~'tim ... tı:cri 
girdim, doğru dürllst soyunup 
giyinecek yeri bile yok b.ı ... Or· ı 
ela taşların iistüııde soyunduk fi
liln .. hir yer var crnya ~lbisc· 

1eıi zula ettik .. Yallah daldık ;. 
çeriye.. Bir de htLlıtım, bizim 
bildiğiımz hamamlar gibi değil. 
Ne göbrk taşı n<) kurnası var .. 
Uptızmı b',r yer. BölUk bölük yer 
!er var .. Hani bazı asri hcl.9.lar 
da var ya.. İki yanı kapalı su 
dökme yerleri... İşte on:> ben
zer bir şey... Onlardan birine 
"gir,, dediler girdim. ön tırafı 
açık ... Kar~ıda yıkananlzr dikiz 
ediyorlar. Belimdeki pe!)tenıalı 

fora ettim, şuraya takayını du. 
bari kapansın dcd,;m, amınn, ne 
ge1.eı· .. Ptlljiemal, peştemal değil, 
~im evdeki yüz bavltı.5U kadar 
bir ~ey! .. Hem de benim evdeki 
yüz hıtvlusu Jıi.ç olmazsa bir ~e
ye benzer ... Ilıı hrunamın peşte

malı ne havluya be.llZiyor, n • d~ 
pcştemı:la! .. Ne ise iyi küfü i· 
li5tirdik ... İyi amma clinıd~ sa
bun şimdi tle nasıl yılcamıca.ğnnı j 
dü~ünmcğc ba~ladıru. yaklarım 
cıını hul cumbul ı;lrkcf suyu iç:n-
dc ... Delik tıkıı.nmm sıılıır birik· [ 
mL< ... Bir de baktım ~Jd"·' sol-
rlaıı baÇıraııl<tr vnr: '·Yahu. 
ki1>1 yok nıu be .. su dol<lıı bu-
Tt-'"'·· i) lik t1kt.tun!Ş ... Ge~·-1 ~U
nu aeınl,. &n d' hanırdıın .. Bi 
moruk g-elcli elinde bir •eyle .. 
"-clı ddiği .. ~ular aktı. Kenar
d"n bir de ınıduk cevirdi. Te
l ınıleki su a kınaı;a ba-•ladı. A
man alıic'm lıir su ki, titı'C tit· 

- Evet, ev .. t.~. 
1 

ı euJez ır?;~in... ~ablınU vi;c.:tıdH.

- Hl<~ gitti'" iııl ~:o!< :w-an·•, l'r'e siiı iiyoı. uuı, ;.ı~·riiyoıum ıcti

n,rcd< oldu.;;ıınu biliyoruııı .. Si- plimıiiyor .. Böyk durnwdan a
zc tarif edeyim... . ıı altıııdu sobun köpüniı· 

R zır. buraya b J::.ı· ı; lnılı)- nHi be ... Henı de Ustclik buz P'i
Jam, belediytnin fütlat ve ı·ivn· hi... Neyse h, n ba:")ım fil·l" yı

t 1 
? • • 

ıımağa çııhşırk.en ,, ya' 
vaş ısınmağa haıı~ l 11~1 

dı, gitgıde öyle ısındı k', lıell 
arıı.lık ):endin i dl ;;ırı aar 
Accruı kardemm, biraz d. ~' 

tutrnm. 

* Gıttim. Gör ıin. 

Dlljl milkcmın l yapı.J.wti. ~ 
~ti. t.ınıir edil uş ı;ill.e ;/ 
bir bin.1 ..• Bizim e '<:ı iı "ti 
gibi kııb i ve kubbeaiıı~.ıl' 
m~y:ı. 'lr,ılmış l.ıir c;ok p.ıt!Jk ~ 
lak göl.lcri Y<'k. Modern kW" 
bir biıı.:ı.. .. ,Fakat, iı te ııel"' 
k~ ar.. Ü t tarafı, · ;:ı ~ 
b"zinı "'<,l ınl::um. ıl:ı'ıı:ı fjfT 

Ben, diğer scru'i~rd· . .ki.ıerıt 
medim, bilmem or.l·ı d:~ 

lemi?.. , 
Bu hoınanıın, ~itıldi, ıın ~ 

batının v • <ligcr noksanıııı"' 
ikm< li kin tanm- eililmeJ,te ' 
hcnUz ~ika yenitleıı ~o~ 
ol'lu;;iuııu i'Jllliyoı-um. A•; ~ 
zaıaruı b .-i vi1ıc "eski hoı.JP'"' 

eski ta.ıı., nl~ ! .. Ve "yeol' 
uıaml:ır .. "eski lı:uııa. ııımı .. ti 
nıet okntnıa::ıa!.. J 
-- -- ~-"'·~~~ 

Yıırdda Sab 
rı halkı it;iu <.:tığı l!an1anıı <la -
bir gi'reyinı, ıliye dÜtjÜnınü~tüm. 
Delikanlı h•mıaının yolunu bana 
tadf etti. .alatuı Ayvan.:.truy 

tlog ·u biıaz yiirlimekjf(ültür siya$efinıizde büyiij cihetin· 
kafi ... 

Kara 's~ıt d ·lik•nlı lıwı ı-Ö· • • • 

z~ü tıit~i .. jrkcıı, biziıu :;-ruııt.ın hızmefleri gorü/en Türk 
dıger hırı, <ırtıl hu~lu. tıknaz, J 

ablak kır•~ZI yiizlü. kdlf: ıcu1ak 1M aarif C e111 iye ti 13 gas1,.,Jt 
yerınae, gozltz:ı y~t[t!crı okuyan ; ili:-

bir b1t:kın '-:iıZt"' koı ıştı: ' 
- Anıarı ka1·de~hn, 1hıs \'t.ll' 

1 
.:\,"k'.'ltudan bildiriliyot" 

bu halk hamamına ... l!:.;;t'I' bll.ı.<1· Ebt:dı ~dimi.: Atatür!' ün eıııiı·
ya yıKanmağa gidiyornan v:ı:ı- !eriyle ku•·ulan w colt H•ıfoıli 
gec ... Ben bi ılefa gitmir;tinı .. Bu ~alısm .. lanna ~ahicl ol<lılgunıuz 
kadHl' ayna•ız hanıaın f;Öl'm~ • Türk ~fanıif Ccıniypli 13 üııcii 
diın l.l'~ ... Hauıan'uı öyle lıir su-i Y"'ın<ı b:ısnıı~.tır. Bu~ünc kı<dal' 
yu vaı ki. insaıu bazı imirili gi- l:emiycl nı.cn ·nb1. ı ını lı\·Urıclü -
lıi titl'cliyor. baı.t ıl ı tnkoz rece!< escrleriyl büyüı{ nıır. f
gibi liaı,!ıyor'. 'l'cpe•k'n biı ;;liz- ı 1ckıy<-tieı· ha0ttıdı. C...nıiyd<' 
g~G. u,. ıcıı.k, soğıık boy11ıın al!l-ı kn ı cllcıindcn gelen y;µdımlıı.rı ı 
yor .. Bira;1, ı:ıucak ~·apayıın tll'~en ~sirgcnıiycn nıiişfik duygulu l1a
yapaın:ızsın .. Bi,.az oıığııtayıın 1 yusevc:ı .'·ntaııda~b_ı: ytı~ımh· j 
dfl-..SC'JI. oln1az. 'ft.·ped.Pn ne akarsn .ı ıntn bo~ gılmOOı_gını goı <:rek 

ou~ l ar.ı '~'Jn~~~n! .Oda. bi .k~r~r I 8"\·~·lÇ d~}:uyorlar. Ceudyctiu 
n.l"" lıHtı. Ne ,,_zeı ... Dedım .,ı, 1 tokıb ettıgı gnycl~tde:ı başlıcası 
-,ımdı fokur fokul' k~yııar. beş • z,·ki '" lakir Tlirk cocıı'<bı 1111 

dAkika ·onra D',LZ g·ibi. .. 8onra, hirnayc etm"'k ,.e )'eti;lirnH~ktiı·. i 
;ab,ınlvııacuk. su ılıtacak kur- Bu \'<-sile ile lzınirde kız c el'-
ııası, taBı bil<' yok! Tepeden in- ı'~k ."ıırılları "'' ç ., f~ , onım, 

C.mıiyet bugüıw lwllaı· "" 
a IJiıı Tlll'k c,ocııJuııwı o~ 
imkfuılanuı temin ctnli'l iı 

Bugün cemiyetin Auhaı~ 
1:i büyüle kok·ji mcveU(lduı-11· 
li cıla.n bu kol<:j ıııües'lJ 

nkor.c ıun ınühiın bir )htil*' 
ııı ı.nrı;ılauıaktadll'. 

Türk Maaıif G.!ıni}dıııiı' 
l'UCU \'C kowyucusıı Millı ~ 
ıniz lsınet inöııil'nliıı yiiP
lıiınayc;i \'C ylikf'<k yuı<i~ 
lıiı; esirgememi~ c•lan B· "'-fY' 
ıniı1 doktor Refik ~ ~·aaııı!IJ f 
mıııni ba•konlı~ı ile kült\ır; 
yatımıza daha ~-ok wı ·nıi• 
cagı ınuhak 1{t1 l.:tır. 

Sp r b:>yr nıı 
BO AKAŞ { ı::ıat 20..'IO 

EMlLlA GALO'JTİ 
tstnııaı cadd "nıle komedi 

lmmmda 
JIUGON GONDUZ ;ıı.ıt l.!i.30 d 

ÇOCL"R OYUNU 
RTJ AKAŞAM saat 20.CJO da 

J(JRA! • O AUR 

1 Şubat 911 1 rihiıııl~u ıtil>a· 
ren lıu emrin yı..orinc: < tiı ·;, , 
sıyle lnılüplerimiz bıı c •• iny
m' tli c:lrmanl~r1nı kn,,i). tnıi 

1 n, mm t dıı im 

i i: ti r.ıfü;:ıb h. 
,~!" a ,:rn Jl1 la '..\ ı ıi 

he,. i c.. 'ı c ınd· Je 
(ıJ~rrB' 

l· .. ' ! ' 1 

2H 1~ı· lll 

() ' n 1 Fahriyrniıı yedi aylı!· " ·l!fo 
kazıı.en ma.1gala d;i'lT.ıb ve· 11n-l 
Jjsc vcril0n rnnllım t fi?(\ ·in" 
~işli Cncuk h al ıı • i ı k ı_ 
dn ıLnır~ -u 

.., . ıl 
' 

ntc u ile in. sa tcrnill ı1·r r: i I~onya, .ı:\th .. na H llayda crkt:l' 
be! Azı belli cl!'ğil, çoğu lı t,ılt·lıe yıırdb. ı ı·çıla ·ok "·n<-1,. 
dtgil, bi kel'c aı:lm mı musltı· n i;lıı büliin ilıt.yaçl~rı t~miı '" 
alrnr <la ak · ... Amma diyec -ı,- ı ıliLniş \'e yurda faydalı olma-
~in hrıyh(lclcıı h:..ım!ltn hn katlar Jarı y<ılunda uğı·a~ılm;F>tu. ı 

, 



Bu < P"' 

beık rnuv.ı fah.i 
F' k 1 P k bu;. iik , r n. 
b at Uifc·rı' rm dı. Aluı 
d 6ti.u b1ıı h k 

nb 
o. 1 <:l'k ynzum 
lı~<'nH• · · 

d j ını. blı a.m ' \ tın-
b r. Onun bütün hnzıı lıkl rı, 

n :Phınl 11, biittin "a\'rl.!tlnı c.es ,.., . 
1% ka• lı. .Alınaııva .·ulh 

f'rinde hiitün k<;vııakl rı 
al ın ette calı"1rkP~, büt im 

Ylıklcır<lan istif·ıd cdcı·k<.'n 
n ı ·· nuctcıet snrf Nlil1>11 g ıyret 

11~ ına eriştiği i.istünlLi -

ı: ı: .ra~ınen bir buçuk -
ıkıl) nıhaı zaferi elde edemezse 

c • ık harb csnm:ındn gösterC'
hazı faYret, l<:min edeceği ha! b 
l~bc ı- lld:trı ile mi İngilizlere g.ı-ı 

, Çaiac~k? 
l•ı-a 

dıı r ~r mi?cadel1:den cekil-
la11n~ıOnlaı-ın pek büyük yardım 
J\.lııı an rn, hrum knlnn ve zaten 
\· q,~~'tıııın da teslim ettik! ti 
1 11 

1 
e tam.lmcn hazıl'lıks.ız bu-

11ı ı. n İngilizler bir bucuk senc-
•· <ıa ·b . 

tıı Ilı 1 <le Alıırnularn mıığlCıb ol-
k l ~·k linkiı nını buldular. Fa

ır trıraftan lıaztrlanmağ. 
l!ı'l'l' clrlaı-• .Amf'rilmd:ın da ym·-
b t gQtii ·orL'll'. Bu yardıııun 
lıııt ~e nra ne müthi. bir nis
lıı i lK!Yd.ı ede• ·ğini biliyoruz. 
rıı:1~~n hazırhklan akla gcl
drv 

1 
bir sürat ve gen· liklc 

~tr> ediyor. Bunun nihayl!t 
bır anYanınkiııden dalın üstün 
kıtı'?· ~eviyeye vasıl olacaÇ,'lnda j 

.:
111 fiİİphcsi ,ııa bilir? 

tı:ı.· l 
ll'ıııa.lır ıksız \'e Fransız yardı-
bu k un mahrum bir vaziyette 
lıı adar hayut eseri göf;tcrmi~ 
kih~-· . 

Ilı rla_ - "'11ın Amcrıkan yardımı-

ha~ teınuı ettikten ve kendi 
dcıh "lıktannı bitinliklt•n sonra 
g ~ Yük "k muvaffakivetler 
\ar- ~l"Jnesinden tabii biı: r:.ey 
l llııclır? 

r • le zaman lngilterenin lehinde 
·~ıy 

~ı 0ı-d m nin mnnası budur. 
tı!~~alı.·ın.:., semerelerini göster
~ ~afiranııştır. halya oıdu

tıtıı ;~ kasırga gibi silip siipü
iı~ a rıt1~yi.. Habcşistanı isti-
ıtı kalkan lrıc,.iltcre demek ki 
'i:liv b 

l) e knıt:ır boş dunnamıstır. 
trı"dı~ t ır t ''. ~ınnı delili de talya) ı 

r 11 a .llt<liıınesilc sabittir. Bina
k ~:h b:ınn bakarak Ilitler ne 
l ~ t . bagırırsa bni!ırsın. İııgi
~ ~n ıniithiş bir iistünliiklc 
r 11ı:ticc-lcıidinnC'öc muvaf-1 

tı!acakı · 
0 

b·ı· · ' <ırına ıuaııa ı ırız. 

' ... ~\'iR C11hiıl y \I ('I T 

~'·· 

Yardım 
11,..0 j esi 

'~ ~ 
li~ Amerikan mec-

'flde görilşUlecak 
4Qı . 

~~::!kanın yaı:rlımına mütc
;:~~t. __ un ıırojesi, .Meclisin ilk 
-..ı~t-l'e '""''~da müst.:acelyetlc mii-
li;ı~ edılecektir. 

~ıı a1ıb~ \"eıildiğinc göre, projc
l'llıt bgı son şekil şöyle hilla
l c ılit" ......... . . 
~ ~ Ciiınburreisi, miidafaa-
4 Q~IE!J< ~ıka i<..!in bayati olan 
~~· etler hesabına, hizuınlu 

tcı.;~ l olunan bütün müdafaa 
2 ~~ini inşa ettirebilir. 

~r~lıl-°ab~ .:malzemeyi salabilir, 
"~ \r ılır, devrc<lcbilir veya 
., erebir "'......._ .. ır. 

ıtı ha 1iudafaela.rı Amerika 
~1~ tnu~ati olan memleketlere 
~~ ara~ vn.sıtalaı ını Aıne-

' 1 ......._ ~ır ettirebilir. ı 
~il ~Udafaa hakkında ıü
.ıt vegoı düğü devletlere malfı-ı 

jl s reoiJiı-. 
ıı~ ......._ 11'" ı 
~trn lıc afaa vasıtalarmın 

~ l:l~ k."' tniisaade ''erebilir. 
r,~. : 11un kabul edildiği tak
'tııı ~r~ıu!ı Amerikanın bil-
~li oı gı~nnesi k.ıd:ır eh.em

ncagı :ıüph izdir. 
.\~~ l<ad) o Gu..etesi 

ablökaya istiralnn i 
l--0~ c•ıdecek ? 

~ tıı,, ~ 1 (a. n..) - Burada 
{ç IJiı tıo1t~ akaşa edilen en mü-
1 tııırı A.J• • artık kat'i surette 
.P.a_ '-"ılrn · 
Ilı l.ırd 1 bulunan Ameri -

1
1 k~nı~j.ı değildiı·. Faknt A-

1 t'1 ~hl lThvere karf;ı tatbik 
'1~ IUhak Ukada Ingiltereyc na

, İqit edeceğini bilmek mc
~ . 

'-Yot':k Tinıes gazetesinin 

(&tş foraj• I i,u i sa1ıjadtı) 
tefik • hraın.ı.n Elen ınilletinın 
ugı a ğı acı 'a~ı en derin bır 
t tirle hah r aldım. Derin 
ta.7.ıyelerimın ifade.sini kabul 
bııyuınıamzı ve m.ı.Jestcleı ile 
ıtıılletımn bu münı:ıs<•belle duy- ' 
dugu acıya bütiiı! Tü. k mille
tinın i~tirak etmekt..: olduğuna 
itimad buyurulmasını riccL ede-

rim. ı · i 11ı<?t 1 ııonil 
Eks l<ins I ~m< t l ıt.iiııi~ , 

T1i rkiyc Jfrı sidıtıı ıı ıı rıı 
.ll\'I\ARA 

MUmtaz iş aı·k. el:' ım hüku
met rdsi Jan Mclnks:;ısın hnk
kında Yunaı-ıistanın uğradığı e
lim zıva nıün ~ ~"'tıb :nuhab -
bPtic ~lohı . özlcrinizden son 
derece mütehl"') yiç olarak zatı 
cie' !etinize te8ekkür ederuu. 
Biivük acımızıı zatı d"\ letiniz
le do t ve müttefik :ısil Türk 
milletinin gösterdiği şiddetli a· 
laka gerek beni gerek milletimi 
derın bir surette müteha.m;is 
etm kte \'e iki memleketimizi 
sıkı sıkıya birleştiren do tlu
ğu:ı kuvvetini biı· kere daha 
.:teyid cylern ktedir. 

11.:rnci J o-rj 
Ank r 1 (a. a.) - B. Metak

s • ın ölümü münaseh<ıliylc Baş-1 
vekil Dr. Refik Saydam'Jı:ı. Yu -j 
nan Rat,yekili R. Korızis .tsağı
daki telgı.:afl ı·ı teati etmi,;lcr -
diı: . • 1 

l~ks !in,,; H. Koriz~ 
Bıu;v\:ki 

.Atina 
Dost ve müttefik asil Yunan 

millc>tiuin acı y:u hnberi Cümhu
riy hiikümetini ve beni fevka
laclc ınüteellim etti. En samimi 
ve milt••ht!yyi<; taziyeleriınizin 

kabulünU ve Kraliyet hükiım.cti
ne iblağını zatıillmizden rıca ede
rim. 

Dr. Refik S ydanı 
Ek =-lam; Dr. R.-fik ~aydam 

Ba3vekil 
nkara 

Büyiik Şefıııin :ıtthsıııtin Yu
nanıst.anın ugraclığ1 mmn.zam zi
ya munasebctıylc gerek S<thsı -
ııız gerek Ciimhuı iyet hükumeti 
namına vaki muhabbetkiir söz-, 
lerden son Jercce müteheyyiç o
Jarak !;;len millulinin uğr:ıdıi.b 1 
son dereci:! acı yas, <lo~t ve müt
tefik asil Türk millPtinin i~tira
kinden dolayı en deı'in şükranla.
rımwn ifadesini kabul buyur - ı 
manızı Kraliyet hükumeti ve 
kendi namıma zatıalinizden riça 
ederinı. 

Majcı:;te Kralın itim.adiyle çağ- l 
rıldığım ağu· vazifeyi ÜZ\!riıne a
lırken siz şunu temin etmek 
isterim ki1 Jan Metaksas'a reh
beı olmuş olan yiiksek prensip· 1 

It!rden miilhcnı olmaktan fariğ 
olınıyıteağuu. Ve> iki memleketi-

askeri muharriri binba~ı F'ilding 
Eliot, yazdıgı biı' makalede bom
bardıman ve ablukanın Alman 
muh.tsarasına dahil unsurlardan 
bulunduğu ve bunun için İngil
tereye tayyare verileceğini kay· 
delmekte, Alman silah fabrika
larına kar~ı bombardımanların 

artacağım ve Almanyarıın mağ-t 
l(ıbbycti gününe kadaı· Avrupa 
haricinuc dc\•am edecek olan ti
cari işlerde İngilizlerle Amerika
lılar tarafından tatbiki elzem i:r
birliği plaıııııı ıniinakf,sa etmek
tedir. Londranın noktni naz:ırı
na göre bu Jıu.,usta Amcrikaıtıu 
yapa.cağı şey Almany,tya sevke-ı 
deceğinden şiiphc cdecegi bir, 
millete her ti.irlü ihrac:ıtı ı eddet
ınektir. Bilhassa bazı ihracatın j 
knt'i surette men'i Almnnynnııı 

bunlardan istifadesini m ·nede - 1 

cek en emin garantidiı. Uzak f 
Şark piyasaları çift ablukaya 
tabi tut.ul1!cakt ır. Bugiinkii ın_I 
giliz - Amerikan münasebetleri 1 
muharebe b~ındaki vaziyetleri
ne gör bas döndiirücü bir ileri 
lıarck ti kaydetmekle ve Al -
man)a için dünya hakimiyeti sa.
hasında tam bir inhitat ifa.de et
mektedir. Şimdi Almanlar diiıı
yanın diğer lnsıınlarına nüfuz 
etmiye <;alı. an, etrafı daima 
mahsur hır millet hıılind görill
mektedic 

r 
• 

mızi .>ıkı ı:;ıl,ı biıfostiı en <'ÖZiil· 

mez clostluga ayni imanı bc;;l<"- 1 MotÖrİÜ kuvvetler 80 
yet..:k b~tün ga}lrctlerimı onun kilometre mesafede l 
escnııin ııluıncsıne hasredece -
ğiıu. 

A. Ko;izis 1 
Anka1 1 ta. rı.) - Hariciye 

Vt'kili Şükrü Sarn<,:oğlu ile Yu
n n BaŞ\"Ckili ve Hariciye X·ızı
rı B. Korizis aşağıdal':ı telgı af
lcm teati etmişlerdir: 

l~kselfıııs B. l\:orizi~ 
Bas\·ek:l ve Haı iciyc 'Nazın 

Atma 
General Metaksas'ın ölilmii ile 

do t ve nıiittefik asil Yunan mil
letinin uğrndı!lı büyUk kayıp ha
beri beni fevkalade mliteellim et-j 
mistir. Hususiyle ki büyük va - • 
tanperver ve devlet adamını te-I 
mayüz ettiren yüksek vasıfları-' 
nı nıüteaddid defalar :iahsen 
takcliı· etmek \'C haymn kalmak 
fırsatını bulmuştum. 

Çok amimi tecı;sürlerım in i
fıutesin. itımad buyurmanızı za
tıalinizdc;n rica <'derim. 

~iUcrü Sm-a<;oğlu 

Ekl'K.'lins Şükrü Saraçuğlu 
H ilriciye Vekili 

Ankaı·ıı 

Borda zabdedlldi 1 

1ngıliz kıtaatı, Derııenin zap
tınd n sonra. sahil volunu taki
ben Binga7.iye doğriı ıleri hare
kata devam etmistir. 

Bu kıtaat, Deme\·i 1 ıo ki -1 
lomctrc get;en•k Baı"ce l Bars -
El - Merd) kasabasına vatınıs
dır. Burası mühim bır demu 
yolu merkeı.i olduğundan. SC\'

kulccvsi ehl•mmiveti de biivük-
tiir. · • · 

Bingaziu ~. yalnız , O kilo
metrelik bir mesafe avır:makta-
du. · 

1 ngilizler ı:jimaluen \"e ce· 
ınıbdan olmı.ık iizen-. ıki koldan 
ilerilı:>mcktedİl'leı·. Bu kollarııı 
Bingazi önünde birlc.~ı·ek. bu 
şf"hn• beraber girmeh•ri cok 
muhtemeldir. 

Sahra usulile tahkim edil
miş olan Riııgazide pek az i. -ı 
tihkam vardır . 

Binaenaleyh, Bingnzinin niha
yet 15 giin içinde, kolay<'a dü
ccği muhakkaktır. 

l>t•rnen.in sukutmtdaa sot1ra 
Londnı 1 (a. a. ı - Derne za

feri Llby ada ki İngiliz hareke -
tinde miihim biı· adımdır. Fa· 
kat lngiliz askeri mutahıı.ssısıa: 1 
n Hing:.uide ltalyanların elinde 
buhm:ı.n lopl'akların coğrafi va· I 
ziyl'lli clolayisiyle Nil ordw;u. 
mııı bug-iine kadar elde ettiği 1 

siir'atlı ileri hareketine müşabih 
hır ileri han•ket beklememek 1 
lazım geldiğini kaydetmektedir-! 

!er. 1 
Derne'de bol su vardır. F'akat 

1 
bu !imamı aı!cak orta hacimdeki 

Bliyiik Şefinin şahsında Yu
n nishmııı uğn1dı w ı biiyiik ku -
yıp clolayisiyl.:~ <.lost ve miiltcfik 
a~il Tüı·k milletinin de duygu
larınıı lcrdiman ojrrak göster· 
di.~ini1. mllhabhd nisanesi bPni 
fcdcalade nıiitehassi~ etıniı;:tir. 

Jan Metaksas'ın lıütün kuvveti
ni hasr ve talmis ettiği ağw \"a
zifeyt- ıtaje::;te Kralın ilinıadiy

le <:.ağrıldığnn şu aıida. Türki -
yc'yi Yu nanistan'a b~ğlıy:m çok 
sıkı dost 1 uk h:ıkkmdu a vni ı 

gemiler girC'bilir. im:m besleyerek onun l'~erini i-
1 

dame ctliınıek yolunda hiç bir wı·lkı·e dı·yorkı· ·. 
gayr~lı ihıııal etm yereğimi l'.n-
tıa liııizc temin etmek i'..;t t•dm. 

A. Koriziı; 
Metak~'>ln cc·uazt> nwra ... iıııi 
Atiıı:ı 1 tu. a.ı -Atina ajırn- 1 

sı tebliğ ediyor: 
Ked rini güçliiklt• saklayan 

fakat heyecanım gizleyemeyen 
Yumınist.aıı haştan ha~a. biiyiik 
evladı, zafeı· babası \'P Yunan 
milli hirliğini tcmın eden Jean 
Mctaksas'ııı cenaze merasimi ni 
takib etmiştiı. Hu merasime aid 
maliınıat -radyo ile nc~redildiği 
için Yunan millet ve ordusu A
tiııa Katedı alin'de man""n hnzır 
bulun:.ıhilmişlerdir. Dün saat 
l 5,30 d:ı. Kral, V cliahd Pı ens ve 
prenseslet• Ba~vckil. ~azırlar, 

Sen-Siııod azaları, aı-ıked ve si
yasi yüksek memurlaı yabanc•ı 

sefareUeı t·rkanı, lngiliz ordula
ıı mıırahhas hcyı•ti kili~eyt• gl•l
mi,..;lerdir. .Merasime Atina ba!1 
piskoposu ıiyasel elnıiştir. Bu 

1 

m~rasinı yapılırken miibalftğ~-' 
sı;: biitün Yunanistan Hğlamak-, 
ta idi. Kral prens w: pr\.'nsesler 
B::ıyan Mct.-ık~as ve biiyiik ölii- 1 

nün nile::;i efradı ve merasimde 
hazır bulunanlar cfo; cökmiişlcr
.di. 

Cenazenin geçliği yollar bo -
yunca biriken Atina halkı ebe
diyete giı·\'11 biiyiik şefin cenaze
si "eçcrkcn yaşlı gözlerle son I 
ihtiram vazifc:,;ini yapmıı:;laı dıı· ı 
C'Pllöl:l'A' nıf'r:ı-.imiıuk• 'l'üddyt',\·i j 

IK.i3 ük el<'imiz tenı ... il t•t.ti I 
Atina 1 (n. a.) -Atina ajan

sı tebliğ ediyor: 
'I'ürk hiikfüneli Metakı:ıas'ın 

ccn.tze nıeı a.<ıimine i~tirak ı•lmek 
üzer<:, hususi bir heyet gönd 'r -
mek arzus11ııu izlıaı· \·tmiştir, l•'a 
kat vaktin müsaadesizt:~i dola
yisiyle '.İ'ürk hükumetini kmsıle 
ve Ciimhuı· Heisi ile hükumet 
nıimına çelenk vaz'ına Atiııu.da
ki Türkiye büyiik ek,isini me -
mur ctmiştiı'. 

Dig-eı· t.ıraftan Yugosla\' bii
yiiı: elçisi naib Prens Pol \'e 
Ba vekil Sv tkoviç nfunlanna 
çelenkler koynıu~tur. 

Kral, Veliahd, Kral ailesi cı·

kanı, Yunan ve yabırncı hükiı -
metler taı·afındau gönderilen çe
lenkkrd ıı 'ba,fka çelenk kulml c-

Rütün istihkamları, biitün as
keri ve bahri hazırlıkları gör -
düm. Ru adayı istilaya teS<"b
büs eden bir Alınanın yer-inde 
bulunmak istemezdim. Almanlar 
eğer böyle bir teşebbüse. kıılka
cak olurlarsa ağır bir İf5le kar
~ılaşmı::ş olacn klardır. 

Dün akşam yapılan 
Boks müsabakaları

nın neticeleri 
Bok~ ajanlığının tertib ettiği 1 

bok~ teşvik müsabakaları dün 
Beyıığlu Halke,·i salonlarınu:ı 
yajıılmıR ve askeri mektepler 
boh şampiyonu Deniz lisesinin 
de i tfrak ettiği bu müsabakalar 
alaka ile takib \:dilmiştır. 1 

Neticeler: M kiloda Rl•\'ki De 
niz liı;e:;i - Receb Alemdara sayı 
lıesabile. 61 kiloda :ervet Deniz 
~otiri Alemdarıı ::rayı ile 60 kilo· 
ıl:ı Nihad Beşiktaş Nusret Gn
latasara.va sayı ile. 60 kiloda 
~emih l;aıatasaray Pari Gala
ta nenc;Jcre sayı ile 66 kilod<ı 
8Prif Alemdaı· Beti Galata Gene 
ıeı·(' sayı ile, 66 kiloda !::'eyfi ne: 
niz Cevdet gUre~i beraberi..', bu 
macların hcpı>İ dört ravund ve 1 
ikışer dakikadan yapılmıştır. 
61 kiloda beş ravund iki daki -
kadan Hiiı->eyin Be!]tkta.şı Mu -
zaff cr Galata r:cnçlerı.' dördiiııeü 
ra \'Undda galib. 6 kiloda 6 ra- 1 
\'und ikiscr <lakika Abdi Gala
tasaray Hasan gü~se sayı he
sabilt• SO kiloda 6 ra.vund ikişer 
dakikaclaıı Galatcı CeııPlcnlcıı 1 
Hamid Galatas:ıraydan Fcvzıyc 
galib gelmişlcrdll'. Müsabakalar 
kalabalık bir seyirci kütlesi ta
r.ıfıııdnıı al[Lka ill' tı 1 kib e<lil -
mişlir. 

dilmemi~ı·. .Muhtelif teşekkül-! 
ler ve müesses lı>r ve bir çok hu-
susi sa.hı;:,lar çelenk yel'ine mıı
haribleı·e yardım cemiyetine>, 
harb yaralıları kurumuna, hava 
t:ıal'l'uzlurıııın sivil kurbanları 

ailelerine mühim meblağlar te -
bcrrü etmişlerdir. 

Bu suretle 20 - 30 milyon 
drahmi loplannustır. 

Cenaze alayı, Atina sokakla
rıııdan gecerken Yunanistan ve 
yab:rncı memleketlerdeki Yunan 
kiliselerinde ve bütün Arnavud-
ltık cephesi üzerinde ayinler ya
pılmıştır: 

Tepede/en 
za tedildi 
(B((f> torafı 1 ·ı ci saııfada) 

ıe ntifa.;ndn da•Jık bir nuııta-' 
kada mm affaliiyetle neticelenen 
muh tr ht'ler v ıımı !ardır. Düş
maıı eJiı dP.ki mi hını bazı nıev
zilerı znpt<'ttik ı.:c 150 esir ldık. 

Cepheııın diğer bir nokt:!sın
clıı dfümıa.nın tanklarl.ı yaptığı 
bir hücum ~ d ha baslangıçta' 
kırılmışUl'. 

Yunan Euıui~ d l\'t"7.:.U'(•fi iehliği 

Atiıı.ı 1 {o.n. l - DUn ak -
sam umumi emııivet nezareti 
tarafınd· n ne. redilen rcsmt 
tebliğ: 

M"'mlekl-t dahilinde süküı.t 
vardır. Kıtalarımız tarafınd.aıı 
işgal edilnıi~ buiunan arazide 
ılfü:imarı tayyarderinin bom
bardımanı neticesinde, sığınak 
olarak kullanılan bir Amavud 
evi yıkılmıştır. Enkaz altından 
4 erkek. 3 ka.dın. 6 - 12 \"asla.mı 
da 9 kız\'\! biı· rılt'nıe ~"cuğunun 
Ct>~"'<lleri cıka rılını~tır. 

--•o«--

De Gaulle Fransa
ya hitab ediyor 
Lonılra, ı ta.a.) - Radyoda 

1',ransız milletine hitaben bir 
tuk irad crleıı general De Caulle 
ezcümle şuııl:.ın ŞÖ) lt·ır.istil': 
İtalyan imparatorluğu, Frıul

sız kıtalarının da vardımı ile 
lngıliz mütteiikleri~niz tarufın
dan indirilen d::ırbekr altnıtia 
yıkılmaktadır. Birleşik Amerika 
devletleri de murur.znm memba
larını hareket getirmıs bulun
maktadır. Fransa \ı'e l•,ransız 
imparatorluğu artık yeisd~n kur 
tulmuf' bulwıuyorlar. .Avrupa.
da esaret altına düşen bütUn 
milletler yaptıkları hataları nn
Iamışlaı·dır. Diişman. zevahire 
rağmen kendine olan itimudı 
kaybetmekde ve bu emnivet 
yerine bÜyük hir· eııdifie k~im 
ol maktadır. Bununla bc:rı.1bcr 
son koz henüz oynanmıs değildir 
Düşman ne bal1a.nıuı olursa ol
sun büyük bir n.vantnj elrlc et-1 
mek için çalışmaktadır. Akueni7. 
deki büyük muharebenin, bir 
barut deposuıııı a.Letı vcı ilmesi 
kabilinden birdenbire genişliye
ceğini ht:ı·ke:,; anla nı ış hulıınıı
yor.r)·an:--;anın mukaclcleıııtı doğ
nıdan doğruya Akdenizdeki bÜ
yiik harbin nctkl..'-.ine ba~hdır. 
Eğer bu lıarb kaybedilecl'k olur 
:,;a Fransa. uzuo :r..anıanlc.r için 
iı: tiklaliııi kaybedeceği gibi mı
paı:atorluğa da veda etmek mt:c 
buri \'et inde kalm:a ktır. J<'n.kcit 
bu iıa!·b kazaıııldıgı lrtkdirde 
<li!~manların mukaddt!ıatı kat'i 
surette taayyiin etıni~ olacak
tır. Çliııkiı ;r,afel', Anupaya ve 
Fransa.ySJ. doğru havalanıp in
mek için Latin dPnizinin malik 
olduğu ha re ket lisleıinden isti -
fade etmek zaruretindedir. Ak
deniz haı·hınde, hüı F'ransı7 
kuvvetlerin de kendileıine 
dii!ien hisseyi Rra.nsaııın is-
tihlası uğrunda Sliretmek -
tedirlcı. Askerlerimizin Tob
ruk. Mı•rzuk ve Kas alada ~Öi:ı
terdiklcri kahramanlıklarl:ı. Naı· 
val harb gemimizin mm·nffa.kı
yctli haı eka tı ve ta V\":l re!erinıi
zin. Tı ablus~arb vew Hatw:)istan 
simalinde gösterdik!eri faalivct 
tarihimiz öyle fjan:ı sayfı;lac 
ilave etmiştir ki bunları torun
larımız ileride iftiharla y5.dclle
~c·klerdir. Tı'aka t . unu teb<:iı· e
debilirim ki bu ıw'nkibeleri da
ha ehemmiyetli ve ııiiınullü h:>
reketlcr takib ede<'cktir. Büvük 
bir disiplin, heye<'aıı ve tcı::k,ilat 
gayreti sayesinde ht.g-ün gemi
lere, askeri kıtnlara ve tnyyare 
filolnruıa sahih buluııuyomz. 
Y,ıkıııda bu kuvvetlPı·<ll·n batıst::
dildiğini duyacaksınız.. 

F'ransız Afrikasındaki gPT;e
ral, subay ,.e. er nrknrfa-=:lanm. 

Fransamn ve Franı-;ı,,( inıpanı· 
tor:luğuııun mukadd ·ı-at.ı sılalı
larınızın yanı başında taayyfüı 
ederken. siz silah 0 lu•• takat ii
midsiz 'e haysıyetı kırıln '· bir· 
halde ı::eyırci mi kal.ıcak:::ıııız":' 
Bir taraftan g\;neral '~alroux· 
un askeri •ri 'fobruka gırcr, di
ğer tarafd:ın Lnrmiııanııı kU\'

vctlcri .Mcı·zuk'u zaptederken. 
1talyru1 Tnblusunun fethmı U>.
manrlnnıanııı ..,ızın clinizd'-' oldu
[,'1.lnun farkında değil m;sımz. 
ı<'ransaya hizmet etmeJ>: -.e sı
lihlarımızın şeı('fini l:urtarmak 
için bizim yaptığımız gibi, siz ele 
bu utandırıcı atalet :~incirim kı
ramaz mısınız'! Hep berah •r hıı
:rek~t edelim V(' harl.llerin en 
adilini, yeni şeref ve hün·iyct 
harbini birlikte kazanalım. 

(Ba.; l<ıı ıfı 1 iııd :say/atla) 
'devam etmektedir. 

1ta1y n :;:omalisiııc karşı ya -
pılmakta ol;..n h::ırcket muvaffa
kiyetle inkısa• ctmC'ktedir. ln
gilizler burada hududdan 80 ki
lometre ilerıl.:miş.lcrdir. 

Diğer taıafdaıı. İtalyan so
malisi sahilkdne, hm b gemileri 
mm lasile bıı· mik l ı lugiliz kı-, 
ta.atı ihraç edildiği l1 ~her veril
mekte Ye bunları te.<ıkil eden 
askerlerin ı 'ıcerya yerlileıi ol -
cluğu tasrih edilmektedir. 

Habeı· ver ilclığine görC' Habe-
şistanda is. yan b~lanuştır. 1 

R ·l~ o Ga1.etöi 
lu~iliz tebUJ:;i 

l\ahirc. l (a.a.) - fngiliz u
mumi karargiı.hıımı t..!bliği: 

'l'rabluscl.ı D ·menin gurbiuClt• 
ıHişnıanla t('ına;,; idame ediımek 
tC'dir. Eritn·dP Agnlak \'C Ba
rento mıntakala.rındaki ltalyru1 
km ,·eUeı • üwrlnde tazyikimi~ 
~iddetlenıniştir. , 

DiğN· Pcphelenle v ziy~u.e hk 1 
bir değişiklık yoktur. 1 

--»<>•--
D ünya buğday 

· istihsalatı 
Ntvyurk, 1 (a.a.) - Ziraat 

nezaretinin tahminlcı ine gfü·~ 
dünya buğday istilısalatı faz11lsı. 
geL:en senenin stokları da dahil 
olduJıı halde, ;JOIJ milyon kil<'
<lı r. Bıı ~·uı>nin fazlnsı G mil
von kile olacaktır. lst.ihsul bil-1 
hassa Avustralva. birleşik A -' 
mcrlka ve Brezhyacla t•ok fazla 
olmııştm. Bilakis Almarıya 
lmşkalarıııdaıı alailcceği iie gı>
çinmek mecburiyetindedir. 

--•o«--
lngiliz hava kuvvet-

1 
leri artıyor 

I..ondra 1 ta. a.) - Daily 
Skcl~h. gazetesinin Ycrdigi mu- 1 lumata goı·e lngilt<'r·e tayyare, 
kunı.ı.nd:ınlığı gece bombardı -
man layyarclerinden biiyük bir 
n•ikdar hazıriamıştıı·. Bu tn~·ya
rch•rin muharebe kabiliyeti ge
çen aylaı a nisbetcn daha yük-
ektiı. lngilteredc tamanıiyle 

Ll'1.:hız edilmi~ ve moUirksliril

miş kıtatttın sayısı 1 milyondur. 'ı 
İlk s::ıftaki a~kerlcrin ınikdarı 
700 bindiı·. 8i\'il nrnlıafızl:ır bü
tiin scrdslel'de yetistidlmİ1i bu
lunnıaktaclırlnr. İllgiltet'e geçen 
eylüldeki vaziyetine nazarnn 
('Ok daha kuvvetlidir. Londra -
nın salahiyettar mah feJlerinde. 
istila haı eketi çok kU\'\"Ctli ola
rak göriilmekte \'e böyle bir 
tt.>&ebbii,;üıı surt-ti knt'iycde fı.

kim bırakılacağı kanaati iz-
har olunmaktadıı·. 1 

1 "' ı · ı . . . . 1 1 nxı ız uuıc· ı 1ı<'art>lı ~u.a maılı 

Londıa 1 (a. a.) - 1940 se-' 
ncsı ilkkfinun ayındaki lugiliz it
halatında te.1 iııi::;ani ayına ııa

~""wan 644 .34!' İngiliz liralık hır 
fuzhılık vardır. İhracat mikdu
rında da 2 milyon 730 hın ı ı 

İngiliz liı·~lık bir fazlalık kayde
dilmiştiı·. 

1940 senesı içindeki umum hı
giliz ith.ılfıtı bir milyar İngiliz 
lirasıııdan fazladır. Bu rakam 
192 danben lrnydedilen en yük- 1 

sek ra kum olup 193!.J senesine 1 
nazaran 214 milyon İngiliz lira
lık biı fazlalık gösteı mektt>dır. 

Bu rakamlaı 1940 Henesinde Al
nıaıı deniznltı harbinin lngili~ it
hal:lt ve ihracatını durdurmak 
Ş<iyle clunmu yiikselıncsiııc ma
ni olaınadığmı gösteı mekt.edir. 

Oet>e taarnıztarllUI karı:-ı 

miie sir 1.t•tHıirif'r al~ııd~ ı 
Otta\a, ı (a.a.) - 'Yem Ze

lanJ::ı umumi valisi h:ı.\'a mare-1

1 
.• ıli CyriJ va:dfcsi ba.c:ma git -
mek üzere buradan geccrkcn <le 
mi~tiı· ki: 

Cec · bombardıman tayyar·--lc
ı ine karşı muvaffakiyetle mü
c.ıdele ·tmck imkfi.nıuı Yeren 
hır u~ul bulunmuş gıbidir. Da
h ı simdideıı kullandığımız usul' 
Alman tnj yaı\~cilermin g~clr
viıı ın ·mlekt>timiz üzerine yap
iıklnrı ziyal'etlerdc, keyiflerini 
k:ıçıı1.acak bir mahiyet almış 
bulunu ·oı·. 
EğN: Hitler bir istila tccrU

besi11dc· bulunw'Sn, geçen sene 
olduğu gibi bu sene de mağlub 
e' lilecektir. 

Sayf2' : 5 

(B tarafı 1 i sayfada) 

inam uyo uz· mukemmcl cchk 
manzuınE>lerin plünlı atcşlenla 
i. görcmiyenl rın, oynak bıt' 
mu ı ·bemıı <'etınlıklerıne lm
kinı olacaklaı ı zannedi1emez. 

1n iliz hareket ordusu lm
mancfanının. yük ek hareket k 
bıliyeline dayanarak, çekilen 
kuvvetleri de önlemek üzere. 
Bingnzı islikametinde sürotıo 
ilerilem~ye ealısacağıııı tahmin 
ediyoruz. 

ltnlynnlarııı, ana yurddan 
besleııer<>k, taarruz ordmıile 
kat'i muharebelere giıişmelen 
irukam da kalmadığı ıiıcydau
da~lır. Bu \'aziyete gore, Bar
diye oyalıyarak rekilnıek, İngi
liz ordmmnu üı,;lerindeıı uzakfa_q... 
Urmak ve kendi ordusun v.l-
kit k!!:ı:andırnrnl· km•vetıen -
mek<li"'n baskn <>a\'e voklur. ln
gilı7. Pniusııııa g~li~ce. hasmı
nı yak:ıhyarnk muharebeye mec
bur etmekle meseleyi kökün~ .. 
halletmeyi dil. iinecektir. Mühtm 
tebliğlerin mcıııası da hudur. 

A rıuw11 tlıı,7: t-<.ı: 
"Tepedelen.. in Yuııanular 

tarafından işgal edildi~İn" dair 
~den habt>rler, heni.iz teeyyüıt 

etıneıni~tir. İtalyan cephe.ı i gi~ 
bi. Yunun cephesi de. şimdiki 
vaziyctlerile bir emniyetsizlik 
if, <le ediyorl~r. lt:alyanların. 
merkezin müsaid durumundu 
i.,;tifadc etmek üzere, günler
den beri yaptıkları taamıilar, 
mukabil htir.umla.r, ağır 7.ayiat
la geri atılmışür. Yunanhlıu:, 
Her jki kanadlarile, ltalyaol&n 
sıkıştınnakta bcrdevamdtrb.r. 
~()fi nıevzii ınüsademelerdc, ber
nmtad, ltalyanlardun esiri r a.
lmmıstır. 

İtalyanlar, kuvvetli topçu a
teşlerile ve tayyare filolaruun· 
faaliyetı~rile cephelerini destek 
leme~ i dii~ünnıektedirler. Ni.s
beteıı uzun 1.amandanberi Yu
nanlıların ela nıtı\'&ffakiyetlcri 
mp,·ziidir. Bir cephede. derin
JiklN·e. topcu hatlarının (ilele
rine kadar uzanamıyan taar
ruzlar, büvük bir nıaM ifade 
edemezler." Yunımlılaı-, mevzii 
düz ·itmeler yaptıkları halele, 
hal ·an hücum dalgaları aralık 
arazide kırılmı.·lır. Alev mnki
ıwleri, büyiik harbin de bildiğt, 
ate.· fışkıran ıt.let.lerdir. İt.Alyau
la.r. piyade mmtakasmda t.ulun
nnya imkan ha?.ırlaruak ıçın 
de. bu silahlardan bol miktardll.' 
kullnnrnakladıl'lal'. Ancak, t:e
sir daire i mahdu~ı. adetli sün
gii mübareze sahaı;ında, kaia.rı 
bu ateıı makinesinin kul!arulma 
sı da, gcıw, maneviyat rn sele
sidir. Dağlık n ra~dde kiitle ha
linde kullanılan ağır sili.hla.r. 
ınevzıını muha~aır.a edemiyee 
piyade yüzünden, 7.iya.a uğnıya
bilirlel'. 

llabc~i.1t<.0ı ~tmfoula: 

İtalyan somalieine gireu İn
giliz koloni mlifrcze..'ii bir koy, 
i~gal etmi~tır. Agordat b:;tika.
mctindc cereyan eden müf~ 
tc.'><'bhiislcrinin muvaffakiyet
le inkişaf Pttiği bildiriliyor. 

Libya toprnklarına sa.ldırw..ın 
hür f<'raıı:-;ız kuvvetlerinden ye 
ni biı· malümat alınanıamışttr. 

Krallar kralının hinter:landda 
giristiği teşebbü!4l~rden mühiııı 
semereler beklenebilir. 

l/llt){t[m·{hı 1;e dtmizlenk : 
Britanya.yn karşı ufak hav<ı 

akınları başlamıştır. 
Hava ordulanrun yeni teda

füi ve t.aaı ı uzi harekat planla
rının istihdaf cttiğ'i gay lt-ri 
çok geçmez, öğrcnebiliri7k iki 
tarafın. vaziyetin muhtenıet 
inkişaflıırına gön:>, tertibat al
makla uğra~tıklnrı anl.a..cµlınak
tadır. Çekilme, hız almak için
dir. Fakat İtalyanlarda iş ak
sidir 

ltnlvada ve Sicilvadııki Al
nıan hava kuv,.eUPrlnin, Akdc
nizdC' donanma ve kc!·van faali
yetlerim gözde bulundurdukla
rı muhakkaktır. Arnavutlukta 
ve T..ibyadaki harekat ise, bu 
denb~lel'dc faaliveti ınccbuıi kıl 
maktadır. -

İtalyan donaıımll.<>Jnın bir 
mf•veudiyet goste-rebileceğin; 
hfıla düşUnemiyoruz. 

-·----·~ 
Devrilen tencere 

çocukları ha, ıamıt 

Ti'enerde oturan Raına?.an Gü
nayın kızlan 4 yn ındaki Emine 
ile 2 ) aşındaki Cahide odadaki 
mangalda kayıııynıı tencere ile 
oynarlarken bhdcnbıre devir -
mişler \"e her ikisi de bacakla
rını haşlaını !ardır. İki yaralı 
kı7. derhal Balat hastahııaesine 

kaldırılarak tedavi allına abn • 
mışlnrdır. 
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l - Bir ınmıleket. 
J-7.ıınmı - Kı:ın Yl!iar. 
1 ·Bir ot 
6 - Bır uıektıı>_p. 
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A- Jlbbıe - Btr ....,. markML 

·- iş yapılır 
'I y üzfı Juzann1lk. 
ı~ tlhe • Sonuna cR> ~ :tay. 

la oynanır - Gtıo. 
9 Çabuk - Bir nota. 

'VUKARIDAN AfA~l'tA" 

1-Yal ııı ~~lcmrk - Genlş\1lr. 
2 - içinden oııı .akar. 

1 -Tuhnfhl; 
•-&- ha,YV:Uı - Bayat değıl. 
5 Çok değil - Bir meyva, 
e llir yemiş. 
'I ıı:. \ tı - 1''!\• yıkılı111.'a kalır 

1- il r ııdm - Ate$. 
t - Eri.ek - Vcmlek - Bir nat.ıı. 

( Evvclloa blknecemıı:ln hal ... 

Sarhoşluk, alacak 
ve kadın yüzündea 

cinayet 
lmıırdc çıkan Anadolu refi

tiıniz yazıyor 

Jtmelki gece saat 22 de Pcpc
dkte Kağıthane caddesinde ka
sap Mehmed oğlu 30 ya.'?lllda 
Hayri Salahnddin, sarhoşluk ve 
kadın yüzün.den elekthl çı 4-0 ya 
pntla Tevfik) tabanca kurşunile 
göğsiinden yaralıyarak ôldur -ı 
müştür. 

Haber ıtldıgnnıza göre Tcvi:ık, 1 
anmmha.nede bulunan kadınlar
dan Fatmannı dostudur. Ha) rı 
SaliluvJ.din :ıse aynı kadıwn da
ha (,"VVelki dOtrt.udw· V<' SalfUıad

dinc 150 lı~ borcu. varmış Sala
haddin, bu par.ı.yı almak ıçın 
müte.adı1id defalar münı.caat et
miŞ8C c.lt· parHvı alan :unıı:j. ni 
hayet. ayda 20 lır-.ı. vermek su
retiyle paramn ödt!nmf>flınde mu
tabakat hfisıl olınuçi.nr. b.'vvcl
ki ~Salahaddin. kadınJn bu
hmduğü umumı 1..ve gidcr·ek 
kendisine para liizım oldugunu 
eöylenıiş ve lf>O liraıuı~ tama
mım istemiştıı. Tevfik. 

Bu parayı s.ı.na dctatcn '..: -
remcm. Her ay jiımi lira al. 
Demiş, bu yüzd<-'n aralarında 

bir müııak~a çıkmıştır. Halbuki 
kadıu, panı.ruu tamamını vt:r
mck taraftarı ımiş. Tevfik, mü-

FINEReAHÇE: Tnmvay cadde -
lllııMle 1 ı metle ~ olan tekiz o
dılh konforlu vOJI 10.000 ıtnya satı
blrttr. Do:!ya No. 3'11. 
Gal&truıaray ~ brşı.smda No. 184 
T~ldon: 40010 • (2) 

BiN LiRAYA : KurtuJufdn bcs bu
çuk metre cephesi ulaıı !l4 mctrr. mu
rabbaı arsa 1000 Jiraya satılıktır. 

Dosya No, 366 
Galnüıs:ıray Lhıeai knl"$1.1>ındo No. 184 
Telefon: 40010 (2) 

8UL TANAHMED: Uç laıtlı bctmı m
saath kUr;ük bir apartman \7.000 H
nryn satılıktır. Doıtya No. 36ti 
Galatasanıy 1..besi knrşu;ııııla Nu. 184 
Telf!fon· 49010 (l) 

VILAYt:T KONAC::.l: Ankara l.'l;tid i 
clvnnnda ltfırgir dokuz od;ılı ev 
3000 lira}n snblıktır. Dosya No. llaJ 
Galnt:ıımray Liseı;i karşısınd:ı No. 184 
Telf!fol: 49010 (2) 

Beya:r.ıdda: Çarşıkapı~ tıı.ım\U)"a 

nazır kArgir on ik! odalı konak 
12.000 liraya satılıktır. Dosy:ı No. 361 
Gnlııtasaray LL~ı karş?Sındtı No. 184 
Tclcfnn· 49010 (2) 

AKSARAYDA: tyı bir mevkıdc altı 
odalı kı\rı!ır hır ev fl.!iOO liraya sa
tıblrtır. D-0.-;yo No.': ... ı 
Gııl:ıtasarey Lisesi karşısu1d:ı No. lS!4 
Telefon i9010 (2) 

AKSARAYDA: GU7.el bir semtte se
ki?. ooıılı nhşab bahçdi b.r ev 5.500 
liraya atıWrtır. Dosya No, 359 
Galau•saray Liaesı kr.r:.;ı rnd~ No, 184 
Tel foı 49010 (2) . 
KURTULUŞTA: Tr..ınıv .. y caddesinde 
gayet iY• L r ıradı ulan ap:ı.~ııan ve 
dükl·nnıar •ıs.ooo lirayu S<ıblıktu. 

Randı anı % 5 dir. Dosyn No. 358 
GnlııtJsaray Lisesi 1carb,1'1nd:ı No. 184 
Tt>lefon 49010 (ı!) 

FINDIKl.IDA· Tramvay caddesinde 
dı,ıl.z t ru!ında 300 metre murabbaı 
depo olmıığa ve apartman inşasına 

elverı,11 bir arsa-17.000 llraYa satı
lıktır. Do..<;)tı No. 369 
Gnlatns: rn~ Lisesi k:- mda No. 184 
Telefon 49010 (2) 

CiHANGiRDE: D<>ruze nazır 107 met

re n ur:ı.bbaı arsa 1.200 lıraya satılık
tır. Ar run cephesi yc<iı buçuk met 
rf' dcrtnlığı on be ın~. Dosya 
No. 370 
Galatı: sa y Lıl!C::il kaı ısında No. 184 
Tel f 49010 <2) 

nalrnr.adan sonra çıkıp gıtmış, 

Sala.haddin evde kalmış, taban
casını çekerek kadını tJ>hdide 
başlamıştır. 

Kadın. 

Ben senin paranı tamamen 
vermek istiyorum, fak at Tev • fık bırakmıyor. 

Dem.istir. BllDflan hiddetle -
nen Salahaddin: 

Ben şimdi ona göstennnı. 
Diyerek sokağa fırlamış, Tcv 

fik.'e yetişmi.<1. 

Paramı Ycrdirmıyen Hf~ı-
•• 1 

mışsııı. 

Diyeı ek tabancasını ~ekmış, 

Tevfik'in göğsüne kurşunlar1 

sıkmışttt. 

Ağır yu.ralaıuw 'l'evfık <leı 

hal iilmüştür. Salahaddin taban· 
ca ile biı'li.ktc tutulmuş, hadis 
tahkıkatma Müddiumumilikf·~ 

c) koıunuştur. Suçlu, tahkikat 
evrakı ve suç delilleri ile birlik
te bugün Ağır ceza mahkeme
sine vcl'iJccek ve ıncşhııd cUrüm
ler kanununa göre muhakeme
si göı ıilecektir. 

Dcyivennclı Bak dolaplaı Aı tık kimsev.n \'('r<'sıyc 

Maliye Vekaletinden· 
Dantelsiz bir kunışluklann tedavülden 

kaldınlması hakkında il:-in 
n..-ı.:a bir kuruşlukların yerine dantelli bir kuruDlukJar 4larp ve 

piJaeaya klfi miktarda çıkanlmış olduiundan dantelsiz. bir Jrurueluklarm 
. 31/Jılar:ı/Hl tarihinden aıonra tedavül:fen kaldırılmruıı kararlaetırılmıştır. 
Dant.els.iz bJr kun-şluklar 1/Nisan/Sil tarihinden itibaren art.ık tedavül cı
mly~ ve bu turıhtt>.n itibaren ancak bir sene muddeUe yalnız mal san
dıklarifo Cil"n.Mırlyet V.crkez Bankası şubelerince ve Cümhuriyet Merkt'% 
Bankası ~besi t-uhuıma,yan yerlerde Ziraat Bankası şubelerince kabul f'di
lebilecektir. 

Elinde dant('l~iz bir lruruşluk bnlunanJann bunları malsandıklarilr. 
Cümhuriyet Merkez ve Ziraat Baul~aları subelerine tebdll ettirmelerı ilAn 
olunur. c9035> tl2523> 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden :I 
Clnel Nil<. Mulı. B. % 7.6 Tc. El<ıiltme Q, Saati 

Lira t(r. Lır• Kr. 

Kiilçe kurşun 7000 Kg, Pa:z..,rlık 7/Jl/941 Hl 
Dizel motörli ı adcd 4200 350 ;ıcık ek. 14./11/941 15 

J - Şartnameleri mucilnncc yukarıda cins ve miktarları yazılı iki ka
lem malzeme hizalarında gostcrilen usullerle satın alınacaktır. 

11 - Dizel motöı:ii muhammen bedeli muvakkat tt'minatı hiz.'IS·nda 
.vazılıdır. 

nı - Eksiltme hiZ&blnda yazılı gün ve saatte Kabırtaşda Levazım ve 
Mübayaat 1Ubesindcki nlım komisyonunda yapılacaktır. 

ıv. - Şartname sözü geçen şubeden parasız ı:ılınabilir. 
V, fsteklılertn eksiltme ve pazarlık için tayin Qlunan gün ve saatte 

% 7.5 güvenme parnsilc birl:kt< mezkur komisyona murataatları. ·c65b 

l 
' 1 

• 

' t'Orıo etekt'f'=tlC Bu radyo her 

cereyan-ona jtabulc ed ... 

~-~~~~~!?~~~~-~~~: ~E~Ei[f§7§9id§l 
i • t • n b u ı li. n k a r a &. :r ır: ı .r 

r ' I l "Yeni Sabahın,, f · 
ilan fiyatları 

iSTANBUL ·ANKARA . - ı Z M İ R 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
tdare ihtıyacı ıçın ~30 kılo kul::ıy alımı a~k cksıltmcyc konubnuııtur. 

Eksiltme 19/2/941 tarihınde çarı;r.mba günu saat 15 de Buylik POhiahanc 
bmusı l<nı""ı ındı Valde haru içinde ikinci k;ıt.tt• Z3 No. da itlı:ırcmız umumi 

1 
9.00 

depo muha blı oda,ı;ında topl::ımwaı< mudiirl•JI ohm s: bm komısyoruı•ıcl..ı 

1 

9 OS 
yapılaraktıı 9.18 

Muhammen bcciel 1237 hm nıuvakk.lt teminat 96 hrn 53 kuru:ıtu , Q.45 
'l'.ıllbkrtıı şartn:nnelerlnı gôrınC"k ve muvakkat tc minaUarıru yatırmak iız -
ı·e c;alı mn guııl•'ı ıııde BıiyUkpoı.t.ıhane binası b rincj kotta idari kulem 1 12.30 
levazım kısmına eksiltme gün ve saatinde de 940 mııli senesi için mııte-ı 12·33 
bcr Ticaret Odası ve muvokk:ıt tcminnt makbuzu ılc bırlikte kom.lsyona 12.50 
müracaatları. (687• 13.05 

• _, 13.25 

Sahıbi: A. Cer:ıa leddın Saraçoğlu Neşriy:ıt. Iudüru. Macid Çetin 1 
Basıldıgı yer: (H. Bekir GUreoylar ve Cemaleddin Saraçoğlu matb;ıası) 18.ııı 

Ki'. 

Pı"ogram 118 Muz..!, 
Hab<'rlf'T 18.50 Mü21J, 
Muzı~ 19,30 Habc iP 
l"\: k,ıdmı llJ 45 Mtıl"I 

* 2U.1'> Muzık 

Proı:rarn 20.lM Milı.ık 

j 
Mu2ık 20.45 Mul:tl 
il. bt:rler 21.Hi Konuşma 
Mtızık 21.30 Mil;-Jk 
Mu?.ık 22.311 Habc:rle. 

* 22. fi Muiil 1 
Pru~rıuıı 23 . .iı Knpaııı 

222_ 

İktısad Vekaletinden 
Vck:Al~lmizec ı:aını \;C ödeı.ıu9-U· y-.ıı tırılmakta olnn c22S!h dae4 

el dokumu t.t>'~lumıı aınballıJ U: k c.ki>ili. ey«.• kon ll ı u.~tur. 
''"litl aded •J dokl:nın ı.cz~ hııun tahmin ed;Jeı b :ın bt.~ 

4501 lıı, 1.1.luı ı m l <at l.ı.!ıııııı t ~337,5:r> tiradı-

1L.."llt• J0/2/!141 pazartesı •ür :.ı t 15 dtı An.lt.Jr .. d V ·K.tı. L•l"' 
na ııw..ı topl.u-~l. ıh. k ruısyond ı y.ıoı' gUn '' 
saau k d 1" • ·ı:ı I· ·mı y· tır 11 l r 1 tzı d •. 

4 - llu hususa ınutcallık rtrı:ıme v~ re ım veidUet 1 vl::ırr, nııl .. 
dul'lugu ılc ıstanbul Ve ıunır ıruntt'kJ k Uoc!d ınudürlliklerınden po1·~ 

olnrnk ıılınabilır. (~911 -472) 
. ...... , 

") ~ Onlar do 
~ MARVI M bıllaNrc1ı 

= -

1850 5ENESİNDE 151/İÇREDE KURULAH MA.RVUıl 
FABRİl<AS\ 90 SENEOENBER.\ TEl<AMÜL EJ>EREI< 
NİHAYET 1941 MOOEU •ANTI MANYETiK. ı 
MARVIN SAATiNi VARb.iTl. 

iÇKtSIZ orsa rç ıraathanesi 
Nıv.tıh bir ıılc S:: fonu olorı kıra;.;U13Dl'mizdC' her pnz:uı sa:ıt 2 drn 6 :J' 

kad.ıı ı mle cctımızln tanınmış bay 'c ooyon san'otkiıı 1 ırın<.I.:ıo nllıte"' 
:ıc-.kkil rnu!t ı • :tı: hcyet.iııı dlnlemı.:k fıl'Slllını kaçı.· 9ınız. Ayıae' 

h:ıH türkfüc-ri tanınmı san'atkdr 

Mal atyalı Tanburi FAHI' İ'yi dlnliyeceliılnlz. 

Huseyni ve Hicnz Fnsıllıırı 

nını vı•nyonmı. 

bomboş,halbuk ı peşııı paralı vermiyoruz. 
bir müşteri gcldı mi hemen bı- Dersin. bal·kallık bun<Jan t· l B • ı · h t 8 
ziın kanya haber veı. O ıçeıi- baıet d~ffeH. DgJıa ~enin oilme- ır ça gıcın· ın seya a ı 
den ist.enilcıı scyı çıkanı. Bu diğin n mc.!likleri vnı , hepsini 
de teraziye dıkknt t-t. Bir ~y öğrenm •lism. Bazı müşter,ile i-

• - Pckfilfi ! Onu da. bır kkğ1dn 
ı-ıaı·. Soğan. 

- Dön kilo nıu? 
Ut:>t.-ımm küllivetli ulaı ak so

ğan ile patatesten başka bakka
liye i yoktu. Onun için mösyö tartılacağı \•akit terazınin gö- mi.z de v rdıı· ki ; bunlar veresi- 11••••••••••••1!111•••• 148 

süne hızlıca. atıver, bu epeyce ye mal alJrlar, takat parasını an-
farkcder. Beş on gram kfı.r et- cak dokuz on ayda verirler. 
miı-, oluruz. Dmrua kalın kiğıcl- Bunları ben taıunm Bunların 
laı1 kullanmalı. Bazı mü.,.c;ıeriler besab pusulalanu aı a qn a· 
de para verec:ekmh; gıbı ellerini çıktan birkaç kuruş ilave tm k 
ccplerme sokarak dükkandan i- te bır heis yol~tıır. ÇiiQkü pa-
~ girerleı. ran bunJ0 rda battal olup kalı-

- Şunu \7eı, hunu veı yor. Ben b:ışk~ ycı den fuızı• 
Derle' , malı aldıktan som ı · para nlmaga rnecbuı oluyı1rum. 

Parn. hn.ftayn ! Bu zıy ıı kimden çıkaracağım., 
Divl·rek savıısurlar. Bu mü · Dllkk n belli başlı üç miişte

teri biı· şey ıste<lı mı partt ve rısi \ · ı ı . Bu nim daima 'ere
rib vermıyeceıbnı nlamak ıçın: sıye mnl alırlar Onlan sa.na 

Mösyö u&k para mı vere- göstennm. Bir k ç güne kad(;X 
ccksiniz? bıriyl• hesabı kcscceğ1z. Artık 

Yahud • vcresıye yapdos! On iır h"llll ol-
0 1 Mosyo ·ızın sütahınızı du elli mark borcunu verme d . 

tecrübe ettik. Pek iyıdiı. Bugün Bak halın bu uzun nutk knn 
daha kimseden bl!s pnra alma - bilir daha kaç saat sürecekti 
dık Bereket versin u?.aktnn docru 

Demeli. Bu halde muştcn a- bir adam geliyordu·, bakk, 1 bll
Jenen yalan söylem eğe cesaret e- nu gorünce: 
clıemez. - 1ı te üc. mtlstcrıdeı bın, 

- Y anım.d para yok. ı dedi. Bu müşterinin de pek tu
Der o mman muamele ma - haf bır tabıatı var. Eline üç 0eşj 

lôm: • kuı geçti mi getirip bana ve-
- Usta bunda yok rec ~ yerde gidip peşin para i-
Yahud: le başka yeı'den alış veriş edi-

vakit nlC'ydanda bakalım ne o
lacak. 

- Bnak c:ınm ! Sen de bo
yuna parasızlıktan dem vurur 

1 
durw sun. Neyse şuradan bir 
bardak sıyah şaraı:: ver. 

Mösy'a' (Tofcn) in müştenı;ı 
sarhusun biri imiş. Bir saat zar
fında sekiz on bardak şarap yu
varladı , iki bardak ta bizim us
taya içırdi. En nihayet : 

- Şu bizim puslayı çıkar ba
kalım . 

Dedı. Bc1kkal ıstemiye istemi
ye çekmeceyi çekti. 

- Hangi pusla}'l? 
Diye sordu. AnJaşıldığma gö

re mösyö Sak bir kaç pusla dol
durmuştu 

- Canım dedi. tştc pru-.nı1.csi 
günü parasını verecek olduğum 
pusla~ ı Ötekiler bir kaç haft.a 
daha dursun. 

Mösyö Sak puslayı ehnc> al
dı. Ustama.. 

- Zeytinyağ var mı? dedi. 
:.J kadar :istersiniz? 

- Bir kilo kadar. 
- Ne gezer? Dün çocuklar 

zeytin yağlı fasuJye pişirecek
lerdi komı:ıudan üç yilz gram ka- 1 
dar ödiinç aldık, isterseniz yıırı
sını size vereyim 

- Pcldila! BugtlnlUk kifayet 
eder. Yarın yağ getıreccksin ya? 

- Hic iimid etmem. para ne
rede? 

- Paı a ı:ıenın gıbı tüccaı d:. 
bulwıma?.sa kimde bulunur? 

- Ti.iccaı· .kim? Onu siz söy 
lüyorsunuz. 

- Haycli öyle ol.,un, kahve 
var mı? 1 

- Ne kadar? · 1 
- Yarım kilo. 
Usta (TOfen) içcrısmde pek· 

az mikdarda kahve bulunan bir 
kavanosu elini! aldıktan sonra: 

- Olanra. kohve bu.ıı.dau ibs.-
ret. 

Declı. Mi syö Sak~ 
- Çok şey! Orada vfö~ gram 

bile kr-hve yok. I 
Ne yapayım Mazim' Ola- , 

~ak: ı 
- .. oğan. 
Deı df'mez dorl kiloyu kon
- Ama ptmahay mm-sel 

dnrmuşt11. Mösyö Sak: 
Ama yaptm ha? Yalnız so

ğan ik k<ırnımızı doyurnc:ık de
ğiliz. .Asıl hizumlu olan şeyler- 1 

den ılfı.<'. gibi heşer, onar gram
dan fazla \ ermiyorsun. Bir ki
lo ver. Bıraz dn. şeker lazım. 

- Affrdc.,.riniz. şeker hi<' kal-
111adı. 

- Ey U<' yapacağız? 
- Vallahi bilmem. 
Mösyö (Sak) ile usta Tofen 

bu gnrib ı:ılıEı veriş ile epeyce 
mesgul ol<lular. Ayyaş Sak bir 
taraftan bardak bardak şal'ap 
yuvarlıyoıdu . Alış veriş hitam 
buldu. Doğrusu bu kadar çene 
çalinnğa göre sarhoş (Sak) ln 
alını~ olduğu eşya hiç kabilin
den idi. Köş.xie oturduğum müd- 1 

~tçc. ..ıı\i.'}tcıiuin eJdığı ~yle· ı' 
Mil ~raınkrma dıkkat ~ttirr_ 
Hep<rl Lıi:· ıeto ı:....ğan, cl_u ~ar_n 1 
knl].v~. ' "·'· ~ ••• n. ~yb_r~ğ. bır 

1 


