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1 ltavagazı mecra- Kijşifklr -ih iralar 
ları · yi kapatılacak ' . Bir pzino uhibkıin 

m w jdidiğıai. kızlar lsteOi 
Lady LıdıF•la 1ı1ı:ıwJwi ıd- pişiriyor, çamqı•lannı kızlar 1 - Sır' '--'-'-'!..! ___ .... .,......_ f tmda bir ha]llllrıııaııl'• r ınıml -ım·or, -"''""'-'--'-' .. __ .__ di- ~....,... .. -_ _.. ...__....._ ,._.le la- 3 -v ....,..__..., ""........,.. noJıır -t on birde Jaı.patJJdı-

.... "'- ...,..... re 1ri;cıdar ııff ıiıt biri Müs- ğı halde Beyoğlu, Yernxspı ve ca ... ta,..fı 1 ınoldo) 
glliz nıdtepllırilllD~jdt veı .lfimıml.;. içiıı, biri Rlndn'ar ıçin Saınatya , Kadıköyde bl1tün ııeti altında. toplanarak şubat 
tııJebe .lllllılllmaıı, Blndıı. Jm:ı.. lkt oıt'alı:. vardı. Bu aynlllı: saz yerisriıı.in saat bire kadar dııvnı11Uçtlmalanna he9Jaml§t:ır. 

'nnda.n llııınıtti. ftıbt,ıı:...dy .lır -: bira& 'b geldi. Çönk" açılmasındaki srr ""' hik- İçtimada, meclis &mlarmdıı.n 
min"ııin al&kpdıır oldııftı 'bir _ ·-"' --~--'-- _._. ='~ met nedir? beçka. ı.,at-'<- reis mııavinleri, 

--'" vaıdl .ld ~ ı. - _.. .......,..,...... _ lllD' 2-M:ü:r cin tarifesi il- ............,.v 
yetim .T~Yw dııllır- dr. et yey. w +r•I• idi- çlineü ıamt okluğu halde kU- mııh99ebe mildUd ve diğer de-
mlltew.zt mıektelt Hind mfill6. ı.r. a ııad ı:...m, pazar mllsaadeai, va:ir müdürleri hazır bulunmuş, 
manian ~ > 1 hını v eh wleee ııa Blpm!wrm saz ~ bre~ ve Parti lıfüfetti!li Reşad Mimar -
Jıı.n mile ı: a 

1 

• "" en eairve•ıı:•ıertm lııiriDci sımf ~ ""'" .....ı.ı- --"~ ı'"''-"'"' ~ r 1*-111'iW t c h ~ ~ ~ ~ ':fWM.IQoLLl..lo ovr 

t!iydalııııydı ve Bir w PPii fa,. ~ ""flnllll*mi ...n.ı ~~'.:'.:..-ıa;.~...2.., aebeb w milıı locasından talı:ib et.ınişt:ir. 
'ki k 1 

_... ...._ ,__ • • lmı l GV.Jti . _..ay- ........., ._..,., 
r t1i&\Y.,.. - - ... :_· ntwlıadadaotmoıtm:--lııı.>nndan 3 _ Sımflmm,...,, tatifıemin Vali ve Belediye.Reisi Doktor 

lardan ideal lıtr Ilı: nyıLI•• ..... ....._. -"-du. .._._. _.. L"'""' ..,.__, __ ---"~ açarken .-.ıQ ~- yök....4;ilnw'Bi baklnp~ m... uu..ı .n.ıı.Uö.l· ~' 

ceği idi. 0 sq.n fN Mlıi"'-Vle bu 1 race•tmı. -eııız ve ~ . verdiği nutukta yeni belediye 
Talebe •-0ı'J ıtt ..,ka.kta mf e çi ~,.,.,_kap et- :;fy,:1"C:.d~:;:.; Jıl!t~ hakkında. isahat vererek 

,!'~h~d oırınanlank habmznq tik. öğ-.,Jı: iıı! lijjiMı but 1 m~ tarihim 8/B/9CD dı. demi!jtir ld: 
Pıcimsesiz V'& uııetr& çnmlftıır • nolrt b qrdı,, 4 _ BaJotJludna bll:ftn.ara "- Üçıtneö i;ntihe'>-dııwıeailıin 
'dan mütefekkildlr. Kız ve eriteiı: , __ ............... lıah-; 7" 10 ,. üçüocll yıl !lllbat +noJ.nt:Jsıııı. .... Tedrlmt ..-. dıllrt-liııanda .......,~ • ...,. ,., -....... 
taro.flan aynydı. 15 kıu14ian eetm•lrtachr. sır- çqorum.. 

Erkek tarafı beıı ile on bet ~= ?bıı , 1 ·--.. _,. Ji.. , kecide aalı yerler bile it*- Bu toplantı de\ınısilıoo meııai-
yaşında. çoeukla.rda.ıı. terek.kilp a.n ·'-- ~·...._.-.a. ._._ ...._j yi lO kw ...., :falaya sata- ıaWn mühim bir ıa.muu 9il 

-• 'Wl Uru&._ W- ""' m...,...H tıdar. SirJmci n4W ed' K di ileri le ğu -- ..- . !J!t.,,.; .......,.., edecektir. Vilfr :yor. en e Y eıımu oemwtlırinia !lwnnr lılb lar.i kalahalıkft ~ blrlleJill. .........- ...,.,....... 
eğrilmiş, ~ dokuıımuf ku • Jhnndı. tc bGtlıı saz yıırtaiDln 3 nııtl yet va beıediye dalro ve miieıı-
ma ctan ~- gı.'vlu--'•-, '-~~ --·~ta lnnlnlmARl w..O>ra.. bir --ı....n· _,._...._.~-~ '----'- • 

"""" .._ .... -r pJl.IUl!K u.tM.w. Neden Blndıa U. ızp ''• 0 en. :suıu. ---- ..- m::aır;m;:: JıMAl.uı.u;::ı;-ı.um. ~ 

esval)ı bir mualliın idaresinde b'!!ı ! ibsi et.. et ıriJl'IJ. cins- hahıw!Afan batka bir.aey d&- Wğı. bütı;e fuıerine daiıni eneii-

kendileri biçip dikiyorlar. Ayak tsı. oluraa. lıeıaıı.~ ;yıemi- 1 ~ati .. ~ e-::"': mence m~en fxıdldkatta 
kaplarının derisini kıınd!leti da- yod.ar! :ırjm- ffW!n,.Wlııl!!ms- yazmwı i *m!sre neşre- balutıduk. Bunlardan vili\yet 

b.:ığhyor, kendileri Jruıııdura ha- nm pişintiğini )iWIİ)Waa 0 JW. =~;· ~d~Derlm~gi~Ne; . 8 varidat ve masraf ve belcdiye-lin~ sokuyor. ÖrilcWDk, lruıııago ı Si w • :Vmlr çılı Din de val'idat kısmı yektlııları-
de yemeği Blııdıı. * 1 . ıı:. 

çılık, ~. dabağtık, '-------~w~·~,e:!~~~.)~_i~':-:-:-:"~~~~~::::::::~: nı tamamen teııbit ve m. kunduracılık, sepet yapmalı:,J. - 4 taı; etmiş bulımuyonız. Belediye 

~~n~::~:: ~. umi;=. =·Dış t•ıcareti·m izd ::;: = OOi~re~ı· 
olruı herhangı el san'atinı her • -·- mateakib celsede tab ve te'\'zil 

:r:~~t!:rh.~~~~ hau·...ıı ·ınkkuaf ==~~~~= 
dıııine bir iş bıılabillr. Bu mües- , ft 1 ...,,.. dlm ettiği bütçenin viliyet kıs-
reaenin bütUn eşyam talebe ta- mı varidatı (5.677.908) ve b&-

rafından yapılmışb.r. Bu küçük- J'llAO • J •d'l. J ""f/ •h- }edlye kısmı varidatı da. 
leri Çengelistana atsıınrz muhit- ,...,. senesın.ae l na a a l 6.869.476) lira oiank t.c..bit e-! 

t'erlndeki ham mn.ddeleden basit, d [ l,~- • l dilıniıı bulmınıa.ktadır. ı 
fakat medeni bir hayat.seviyesi racaf arasın a en:unıze o a- 94-0 b~esi varidatına naza. 
l;:in 18.zım olan ~ yapabile-

1 
~ıı ~ 178 1. j 1_ zan Tlll}yet kısmında 123.000 . 

den bu fıızlalık pek de az ehem
miyetli değildir. 

Vilftyet masraf bütçesine gıe

lince; havayici zarın-iye fiyatıa
rmda zarurl ol.arak lıasu1e ge
len mahsil.s tıereffl1iln neticesi 
marak bütçe masraflarını art
tırmak mecbı 1 ~ıatiul.e kaldık. 
Diğer kwıınleia. ille müıııkiln 
olduğıı. kadar taasaı:uf'a. riayet -
kiz' bnlunduk; Enmümence pek 
zaruri ve mübrem ihtiyaçlardan 
ba.ılke. hiçbir W.Ve ve zam der
pijiııe im.kin bulamadık. 
Şn veMiğim kıaa. halıatımıa, 

vi!A.yut ft belediye varidatiyle 
vilAyet masraf lı:ıemının ana 
hstiarım çizm1u bulmıuyonım. 
Yeni. ;vJI. blttvmts; Yttlruflu ted
kflı: nazarlaı:ıuıua ar.zederken 
hepiııiu' devamlı ıımvaffakıyetr 
!er temenni ederim. ,, 

Valinin a!D.ka ile dinlenen nut 
lmnu mtttealrjb zaptı sabık o
lrurımuıı ve biltçenin tedk.iki büt.. 
çe eııcömenine havale olunmuş
tur. 
Samytıunıu ci-..armdaki Çam

lığın poligon yepılnıak iizere 
beden terbiyesi geııel direktör
llij'lhıc verllmesi ve Prens Ha-
11m tarafından belediye harası
na verilecek aygırisrın kabulft : 
hakkındaki tcldifl.er a.liikalı en· l 

' cümenlere havale olunmuştur. : 
Müteatnlıen general Rcfilt ' 

Münirin ölfımü dolayısiyle mOO: 
na. bir dalıjlre ayakta stlkı'.ıt ~- · 
mlştir. ' 

Meclis, cuma ve salı günleri 
toplantılarına devanı edecek
tir. 

Parti Müfettişi 
Ankaraya gidiyor 

;:1!~~eti iş,=.:. ~=~ırak 42,_..1. .J, - ıra ~rK. var ~ ~~ nı:::::ll v! 
•e h~tti ancık ruhlarını okşı- Dış ticaret:imia ha!dmıda ve- mukabil Ul40 ilıraeatımız le-

1 

dır. An.ettiğim bu varidat ka
yan ~ yapmak bu ormandan rilen resmi rakıpıdara nazaran hindeki fark 42.523:lf8 li'l'adır. ı nuna ve biitı;e formüllerine 
t.ıpln unış çocukları nonnal ve' 1940 yılı içinde yuıdumuza 1.91-0 yılma &it dış ~j uygun bit ııekı1de yani 939 se-j Pıırtl Müfetti~, Reııad 'Miı • 
ıdhatli yapm!l!tır. 1939 un WJl95.868 Jinı1ık ıtha rle ılıracatmrnıria 17.951.321 lım; ııeısi t:ahsilfıtını esas tutarak maroğlu Parti Genel Sekrct.'tlü 

!Atına. mu!raMı 68.922:'lı08 lira- ile İtalya, lli milyon 738.738 ıı-.ı ayni zamanda 940 senesi altı· ile teınru!lıı.rda bulunmak üzere 
Miles.>esenin tahsil ta.rafı da !ık ı"tlı•I&!!= brılunntnmıı ve ra ile™-'-"" .Amerika, l1 mil· hk ._.__,,. ...-..;;;.; k bugün Ankaraya gidecektir. 

!Lıy!i amelidir. Tedrisat dört 1939 ~ lZl388Nl lfmlık ih· yon ıı87b:İ72 lira ile Rtısya,I ay t.UUOUW.tının ·~·.....,; anar' 
1n a.tıer de nazarı itibara alınarak 

1

: T ranıvaylarda tek muhtelif lehgede yapılıyor. ÇeA- ra.catm&-WıA l.1l.MM86 li- ıı.r>00.931S lira ilegittere, 
gt.'.istarıdan gelen çocuklarm ralık 1brscat yapıhıı:tl)tll. 1ll39 H.686.531 lira ile Almaııya tanzim olıınınuştur. ve aktarma bile'l r 
hangi Jiı:;ana. menaub bir cema- da. ihracatmm lebkııe kaydııdi.1- başta gelmekte ve bunlanj Bütc;e muhammeııatırun isti·' Şchrimi1.de bulunan Nafia 
atin evlA.dı oldıığnmı nasıl tayin mi& olan t.U0.068 !irahk farka 6.613.274 lira ile Fransa, 6 mil-. nad ettiği 939 secesi. hesabı: Müsteşarı Hü~nü Knrter bir 
ettiklerini sordum. Terbdilmiıı yon 474 l:ıhı :163 lira ile Mlsviaca-ı kafiai el& bütııe ile birlikte muh- kaç güne kadar Ankaraya gi-

San-1 .__...., aenetik riırtan, 11.009.295 lira ile ·ç- terem"~-:..... ta.kdmı· ed"-'" decektir. 
ı;o~'llk.larm llst:lerinde daima bu -ı """"_. re, 4.6'5.102 lira ile Çekosl.o- """"'~"""' =-

T-'-nb '--'--"' ... -dır B h b k t" Müsteşar burada bazı na.-! mesele,.,.; L-•'-'- ..,_ ";_,,.,. .._ .._, at vak"" 4. .,.,. """' lira ile ""'""""'"""'"" . u esa ı a ı- ' 
J• ~o.,,,._,,_..,.,..... •~ .....,....,.. 1 fia mese!clerile tramvay idare-

lundıığunu ııöy!ediler • ?ılilli~ birtiCi. wrıumj he' Yunaniııtım taldb e,laııektedir. ye ve daimi encümence tedklluı.- sinin tek ve aktarma bilet ih - · 
..- top•----- '--"- Ticaret o- 1 İ'"' ....... tt:a iae 11.224.310 lira tı ikmal olıınarak bugün huzu-,,,,. .,....... .-..~ ...,..... daa tekliflcrile meşgul olarak.; 
dall1 MlonJannda yapılacaktır. ile İtalya, l0.ı805.l!m llia ile Ru- runuza :ırzolwıan 938 senesi h&- telebi makul bulmuştur. Bu hu· 
'l'oplantıd& bir ._...wı: ~ ve manya. ~ lira ile hıgil- sahı kat' isine göre 938 srneo;i ,. swıda yakında karar vcıileci)k-. 
l:ıemb..ra,.,.._ o!nınarak yeni tere, 8.083.286 lira. ile .Mmau. - tahsilat \aziyetimis 938 senesine tir. 
'-e heyeti~ l"'(lılacak- · ya, 7.44a.932 lira ile Birleşik I 
br j Amerika ba9ta yııır almakta '" "" 940 ~de.u de • ~dıye ı Tramvay bandajı 

• bunu takDıen 2 müyoıı. :S.435 11- kadar yaptıgunız ta.ballat oa sa-' • d"I b"l k • ı 
600 kilo çay geldi ra ile Mııı:ariBtan. ı.92fi.145 lira bıkma göre milhlm inkişaf ve teının e ı e ı ece · mı 

ile de Fransa gelmektedir. teza.yill kaydetmiştir. Bilhz'3a İstanbul belediyesi tramvay, 

C..a buharile tütbİll 
Şehir .dalıilinde 84IWı çukW: bman!v takat membw ol~ 

!ardan, mtlşar eden hua. gaz>- _, """'-enlerind h vaaaıı. 
ıı!n o civarda otııraıı. ....taod ı ~ r" ~.,~~· e a 
tarın toprak altında:ıı ,. meua: su değirmenlerinde sudan, sor 
aralanndan ıwlerine mzanı.k lıll radan bnhar ınaltinelerinde -
vatıwda.şlann Olilniftne ııebııb buharından daha r.onra gs.J 
olduğu gö~. Bu. hu- ~de gaz veya. bewldl 
susda ooledıye ve vlliyet -* ...-....,,, .... .. larınd · tifadf 
tedbirler almak u- tetkDder ,...,..~ uuuar a.n. ıs 

yapmaktadırlar. Şiıı:ıdl:Je bdıı.r eıtmiş.ler. Şimdi de ma bubaıt' 
yapılan tetkikat hıdrtmda ı. Dl~· lnaanlar as#' 
lediyenin ııalihiyettar bir aa111 lardalıberi düşen veya. akan sıt' 
bize şu beyanatta buhmınaştur. dan iııtlfad.ıı et.miljlenlir. Şe!All 

" Şimdiye kadar yapı •l!ınıııı irtifaı arttıkça şeWeden. elde 8' 
tahkikat bu h&diseleriıı. !111 ,. dilen ta1catin °arltığıru öğren ' 
kilde cerey&n ettiğhri göııb- • mietir 
mektedlr · . lll · 1 t.ıt' 

Topm.lı: altuıda bulunan muJı.. Niya.gara şel esıyle ça ~ . 
teli! mecari bonılaımı tamir lan ilk değirmenler 50 metre il' 
etmek üzere açılan çukurlar çok tlfamdaki şelilenin kllçük ııtıı 
defa fenni bir şekilde kapatıt- 1ı:ısmını kuUanmalıı.rı itibıu-iyle 
~kta.dır. Bu ~e utllJı pek ra.Rdımanlı değil idiler. 
bır tazyik ha vaga.zı borul.anaı .. _,. 
çatlatmakt.adır. Bu çatlalrtBn . Buguıı çalış&n su çarkları~ 
sızan hava. gazi meearl ~uğa irtifam hemen yrmu mıslı ırtı' 
nu takib ederek ha.zan o civar- fadaki ı,,e!Alelerle çalıştırıimak' 
da bulunan bir evin bozuk IB.- tadır. Su deniz >ı&viyesinden ~ 
ğlm tesisatı içine nüfuz etmek- şağı düııÜrwemiyeccğinden dP' 
te ve oradan da eve çıkarak, 1 ·· h d' ı yük' ek '_.1. 
evde bulunan balkın gaftıeti ytl.- ayı, mu en ıs er .s . .-
zündcn müessif hadiselere - !ardan akan sulartlan ıstıfadejl 
bebiyet vermektedir. düşünmüşlerdir. Bir çok cc 

Bu gibi hadiseler, şelırimlıı- yanlarda müteakib şelıüclerdf' 
de zaman zaman vnkua gelmek· ki surlan ayn ayrı istifade eiJ' 
tedir. Bunun için alınaeak asa.s- · lir. 
lı tedbir mecarinin kapatılması 1 İki bin sene kadar evvel 
işini iyi bir organizasyona bağ-· kcnderiyeli Hero, au bulıariYJI 
lamaktır. 1 .,,a 
Belediye bu hususta faaliyete' çalıştırılan ilk buhar makine&~ 

geçmiştir. Şimdiden sonra şchir ı bulmuştu. Bu makinede eucrr 
dahilin·l~ acılan bütün mecarl! membaı hararettir. Bwıdan r/t 
bu isi üzerine alacak bir müt&-ı asır evvel, hattft Watt'm buhıı' 
ahhid tarafındtı?J. kapa.t.llacal<-. makınesinde tıı.<liller yapbğı " 
tır. rada hararete :ı.id "''....;'eriıııİ' 

--»OC-- "'"'fıU 

Umumi teftitler 
tstanbul belediyesi dünden ı 

itibare ı Ş<'hiruc umumi teftiş-1 
!ere bıu;bm•ştır. Dün ayrılan 

teft~ mıntakası Üsltüd:ırdı. Ya 
pılan tcftisler esnasında birçok 
kinlsclrre ceza zabıtları tutul-
mıL~tur. 

Rektörün çayı 
Üniversite Rektörü Cemil j 

Bil sel dün ak9MJ, tizeri Hukuk, 
FakülteRi talebesine çay ziya
feti vernıi§tİ!'. Çaydan sonra' 
yapılan toplantı esnwrula. i 

Rektör Cemil Bil"el talebelere 1 

hitııb ederek demiştir ki: ' 
"-..:! l"enuüni nlt slekt.aşlaıım ı 

ara"'nrla bulmakt:ı.n samimi biri 
sc~·in<; duydum. Heoinizi bu se-: 
via~le ı<elimlanm. Hukuk Fa
kli!tesi sınıflarını dörtle ibla
ğımızdan beri siz ikinci mezun 1 

fin11tin1 t~.şkil Miyorsnnuz. Şim .. ; 
diye kadar yaptığımız müşahe
deler bu hususda <;ok iyi hare- i 
ket etti;;imizi göstl'~mektedir. i 

Ben hukuktan doğruluğu ve. 
iyiliği anlıyorum. Hukukçu! 
iyiyi, Joğrııyu arayan, bulan, 
ve söyl(·ycn inscl.ndır.,, 

bugünkülerdP.n farklı idi. nar-' 
rctin kalorik faraziyesi cvvcıe' 
Kont Rumford !aııtfından ~ 
talanmı.ı, sonra da genç ~~ 
mühend!.slerinden Sodi <.;arı..,. 

tarfındıı.n redd<"dilmiı;ti. C:ı.ı·not. 
hararete aid dfu;üncelerini ıı.
raretin muharrik enerji oldu~ 
na dair yazdığ1 bir etüdde ~ 
termişti. Bütün hararet matct' 
nelerinin esasını teşkil eden il' 
ke~if yirmi altı sene sonrıı ı..oı' 
Kcivin ta.rafından tefsir eanill' 
ciye kadar kavranılmamı."<t1· 

Hıuaretin yüksek seviycD~ 
(Yani &ühunettw) alçnk ııe'"' 
yeye dılşmcsiyle ınihanlki iş ~ 
pabilcccğlni Cnrnot gösterr.ıit 
tir. İ"akııt münru;ib bir v"sat il' 
hususi m~kani?ına kuUa~ 
şart. Su kolay ve ucuzca tedııv 
edilen bir vasıt:ı. olup kazıııı19' 
ve makineler vasrt.ısiyle mlitı,. 
sib surette kullanılabilir. .~ 
kat eski su değirmenleri gibi 
buhar makineleri de pek ı ali~ 
manlı değildi. Bu randun&I"" 
namı arttı rıldığım yarın y;iil' 
ce,,a;z. 

Hu miiesseseniıı Jo&.tarafı da 1 

iyi idare ediilyordu. Kn1v aşçı. 
hizmetçi, terzi ot.ak yatiştirili
yor. Ev idanıııi ilmlııiıı her 
besini pratik bfr-, ..... i6ril. • 
yorlar. Hyderabad'lılar aşçı V& 

hizmetçilerini haradan alıyoria.r. 
Burulan baııka h-1-agi IDodıa 

ve ya.hud .Müıı!Onıan -·at sa.-

eğer iyi bir ev .kadmı almaJc iıı-
bibi bir itoi V'&>yP ... d •' da, j 

Verin tarikile :-dün ııeiırimi-1 
,., 800 ldlo çay goıılmiııtir. Bu! 
91-ylamı maliyet fiyatı teslıit .... 
dDdilı:tm. eom:a pzy_,.., çıkan
lllcalı: ve ııtrtik -taıımle tevzi 1 
edilecelıtir. Halen. şehrimiWekl1 
st:oklar asım ınMdet ihtiyaca 
ki fa yet edııeelttir. 

ithalat ve ihracat m•d"ele - üzerinde memnuniyetle durarak elektrik, tünel idareleri tram
rinde de ithalatımızda 10 mil- arza layık gördüğüm cıhet ci- vay buhranını önlemek Uı~re 
von 539 bin 360 lira ile ınahnı- - Rumanyndan bandaj getiı rııek 
kat ve ztiyuii. madeniye, 8 mil· han vaziyetin.in iyiye dogru in- için tarıebbilslere girişmişti. Öğ-, 
yon 916 bin 075 lira ile makine- kişaf etmemesine rağmen verdi- rcndiğimizc göre idare bu hu
ler, 7.023.890 lira ile her nO'l7i ğim direktifler dairesinde her snsda Milnakalô.t Vckiıfoti için 
çelik""' dmı.ir, 5.337.4115 lira ile aaıe tahsilatımızın ve bütce mu malzeme temin etmek üzere 
pamuk ınenacat, 3.737.265 liı:a hammenabmızın mühim teza.- Rumauyada bulunan heyetle an 
ile klğJd ve tatbikatı. 3.400.4M ytidler kayde!mesinin temin &- la.ı;mı~tır. Bandaj işini bu id:ıre 

ltektör müte.-ıkıben eski hu-' 
l;u;< zihniyeti ile bugünkü hu-. 
kıık ziııniyeti arasındaki derin• 
farkı telını ".! ettirmiı;;tir.,, 

Rcktördan SOl'~a ·öz alan ta-1 
!ebelerden bazıları geçen sene-j' 
ki ve bu seıır·ki oa;•lar<la teba
rüz ettirilen bazı talep! 'rde bu-, 
lunmu.-Jr.rdır. Çay geç vakte 
kadar el v m etır>''jtir. 

Peynir fiyatlarına ·;;: 
~l 

terse bu müesseseye mtlracaat 
ediyor. ldaxe he,.eti, adamın ah- . 
!Akı ve bayatı hakkında tahki
kat yap&yor, ... km eıırlendi:rdik
ten sonra da üq, dlirt seııe koea-
8lilUl kıza mıwm J • ı\ yani CT 

haya.tını yakındım taldb ediyor. 
Hizmetçi. obıı:ak v1!l'dlldm kıa
ların da hayatmı &J'lli dlttaUıı 
takib ediyorlar. 
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edllln& 

1 

~rlikter unMtmi kAtlbt 1 
' 

gefdl 
Birii.kleırin faa.llY'llfui daha iyi 

bir şekilde tanzim abııek için 
vcM-AJetJ.-~ ftW"e An
karaya gitmig olan birlikler u
m.unıt kMilıi Salih Pankooğlu 
şehrimim d1ilım1ltııtür. 

Yepur tamirat malze· 
mul dahilden tendn 

edH&eett 
Vapmla.rımmn tamiratını ha 

ri.çteıı. ma,_,.. getirtmeden 
dahilde temin etmek için tetkik 
ler ~· Deuizyollat'I 
Urmıın JıCıJdl'«ft 'bw.bhn Kemal 
Baybura bııı m•lyemeden bir 
kısmmm K'!r8tıftkte yapıhp ya.
phı"'lJ'MS#nn bıtkilı: etmek ü-
211re Anhnc\en Karahüke git
miltlr. Mahallinde allkadariar· j 
la yapılacak gttriiıırnelerden . 
JllDııbet bit: netiee çıbraa tm 
kulill m.,_ dedısl sipariş. 

Rumany•ya satılan 
JMimuklar 

Dlbı. Jbaıruıny""° )"elliden 30\l 
:.ııİJı. Bııııl* pamuk !K'Vkedil -
m'l!ıt!r. Buııdmı. ba8ka diğer 
un+« m ~ o r o 800 bin 
Uı:ıQık flırıeeet OM o • kay• 
6-r 's1. 1 

~~ 

lira ile .kimyevi ve tılıbt madd&- dilmiş olmasıdır. or~~ ~ecektir. ___ _ 
!er, 1.5783.883 lira ile caınlar, 
1.257.854 Ura ile pamuk ipliği 
basJta gelmektedir. 

za~!.,~.~~~~~~~~~·d•' ~ 
peynirlere zam yapılm&$1~ 
tabii görülmi4;tUr. Vek.Uetııı -Bulundu.,"umus ahval ve şe-

rait altında kat'i eeaslars istina-
lhraeat maddelerimizde de ----====-----

baJ)ta, U.233.831 lira ile tiituıı. 
17.453.642 lira ile meyvalar, 
13.019.473 lira ile zahire hu
bubat mbtabsilAtı, 10.361.072 
lira ile pamuk, 6.624.227 lira ile 
nebat! yağlar, 6.528.036 lira ile 
mlistahsilltı nebatiye, 2648619 ı 
lira ile bahktar, 2.28'.4.al lira 
ile tohuml&r ve 2.050.282 lira 
ile de yağlar gelmelttedir. 

ıa• 

Şilep nakliyatının 
tanzimi 

Miinahllt Vekiletile temas
la.rd>ı. bulumııa.k ilııere geçen 
hafta içinde .Anbraya giden 
:t.hntaka Uman Rehıi Refik A· 
yantur dfiıı eehrimia döooıllt
tür. j\(mn•ileyh, Tilrk vapur -
larll1Dl lıart; ııalara ser etmeııl 
ve Şilep natllyatımn vekllet ell 
ile idare edilmeııi etrafında aıa.. 
kadarlarla görüşmiiş ve denli 
nakliye tarife! hakkında :ııok 
tai nazarını i: : tı:ıiştir. Tlldı: 
.:apurlarııım bazı kayıdlıır a1tm 
da harlg şu]ara eder otıncledı:e 
mUuede edileceii ~ 
t11' 

Lisans işleri hak
kında vekaletin 

bir tamimi 
\'ekiiletteıı taleb edilen ıhra- . 

cat lisanslarının cevabı gecik
mekte olduğundan veluilet mer 
kezde tcşeltkill eden lliıruıs 
börosunu yeni memurlarla. tak
viye etmiş ve lil.zuın görüldilğU 
takdirde büroya. daha fazla me
mur tayinini kara.rlaşbrmıştır. 

\' ekilet lisnns muameleleri· 
nin gecikmesine sebeb c · .ı di
ğer bazı amilleri de bertaraf ~t
mek için dün şehrimizd ki all
kadarlara yenklen bir t·~~m 
yapmıştır. Bu tamimde ! ,•·~ ~ 
le muamele yaptığımız c 1 -
lrot.lerd(lll fazla alacağımı.ı .. 'k 
mlıı olanlar için fa.zJa. lisans tl· 
1ei> edilmemesi blldlrllmektc ve 
talelwıameleriıı +.Jtmahıame !~il 
1dlmhırlmı tıymıuıı ıc:tıı telgr- f 

:ıııertn& mettııp!ıı yapılm:ısı 1 • 
dhilmelctdr. 

ETi
-·-- fiyatları kabul edip etmi .,,. 

m~huldür. Komisyonun kıı:;, 
'\ rına göre bunrı:ı.n sonra toıı<:, 

Altı senelik cinayetin suç ortak
ları dün tevkif edildiler 

satışlar 45 ve perakende ~ 
!ar da 5ö kur>.ış üzerinden • 
lacaktır. 

K:ısabl:ırın dileği fi 
Dün k:.uıa bl arla topdan Jl 

yapan koyuncular milrakabtıı". 
misyonuna müracaat edcre!C ~ 
zı temennilerde bulunmuşL'JI' ;/. 
tenbit edilen fiyatların d?, 
rilmesini i~temi:Jlerdir. I\'. ııtt 
yon bunlardan hesablarilC:....ıt 
liktı- birer rapor iırteJ!llll~..,. 

Kat'i fiyat perşembe gUııO.~ 
pılacak toplantıda tesbit e'P 
celrtir. 

Mildddurmuniliğe yapılaıı 
bir ilıhar üzcrıne Kasırr.,:ış:ıcıa 
bir evin bahç ındo ~ra.ştırnm 
yapılarak bir takım in.'18.ı• ke
mikleri bulwıdugunu ve bı.11"
ların morga kaldmldı;iını y.nc 
bu sütunlarda yazını.~tık. 

ll!üddeiıunurnilik ve polıs 
tarafıcdan yapıle.n tahkikatta 
bu kemikleıin KBBımp~ da 
oturan Fatma Nadid·e l~mi:ıde 
gene >'e güzel bir k:ıclıııa a idi· 
yeti anlrşılJnı~tır. 

Nad'.dcyi öklürercl< evinin 
balwesine gömcnin Ka.mmpa
ııada bakkal Zeki olduğu ve 
onun da bundan bir müddet 
sonra ecelilc ölmuş bulunduğu 
tesbit ııdilrnL,tir. 

Ancak yapılan ilıbaııı göre 
bu kanlı <'inayeti"' alakadar 
bazı ki'1'1selcrin de bulundı\ğu 
'calta .• uç ortağı oldukları ileri 

' 

süı ülmUş H· tahkıkııt lıu ba
kı"'1dnn da dıırınleqtirilmiştir. 

MUd ı · ~ uımilik bu talıki
kat ıı.eticeı;41Jt: "W zannı al
tında bulunan'arı birer birer 
yablıyarak ilk ifadPlerini al
nı: ve buniarda.'l lüzum gör
.• üğü iki taııcsini dün birinci 
1'0rgu hiıkimligıne vcrml@tir. 

Bunlar ö!U bakkal Zekinin 
ağebeğisi Kem al Jlc eniştesi 
bulunan İbrahimdir. 

Kema 1 ile Zeki dün birinci 
srgu hakimliğinde birer birer 
sorguya çekilmişler ve hlldm
liğin gördU[iii lüzum fu.erine 
tevkif karan almışlardır. 

Mevkuflar evrakları ile bir
likte müdrlciumumiliğe iade 
e<lildikteıı ~onra dün akşam 
tcvkifhıı.n~yc gönderilmişler
dir. Tahkikata ve takibata 
devam olunmaktadır. 

Kaşar peyıoirlcri ortadııl' 
"'1' oluyor 1 

Son zamanlarda beyaS f.'.jr 
nirlerdaıı sonra kaşu pe'f":~ 
rinin do yaVBi ya.veıı piyPS"""~ 
Qekildiği görillmektedir. ~ 
eebebden muhtekirler fif'~JI 
tedrict bir surette vük...elttP" 
tedirler. . ..'. 

Eskiden 60 - 70 kuru§& ." il 
aıı.tılaıı kaşar Jlll1Dirlerl .il 
Mıo Beyoğlundakl bilylik ~ 
ııalarda 100 • 105 kuruşa ~ 
aıı.tılmalrtadı r. MUralı:abe 1""' ...1 
suna. bu huausda bası iblı'1"° 
yaptlmıştır. 
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~iman Casusluğunun Esrarı 
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ı YAZAN: TERCEME EDEN: 

....... ~rnard Newman ~ Hüseyin Cahid YALÇIN 

ı _!Ja.Ylndan izin alarak hemen ölmllgtü_ Brautscb dul bir ana 
kl;~Yu geldi ve hayretle hi- ile kalmıştı. Kadıncağızın ihti-rkJi öğreııd;, yarlık zamanında bütün ümid 
kııt . gün sonra, ikisi birlikte ve tesellisi oğlunun aile an'ane
s·· aJcının ziyaretine gittiler. lerini babal&rıııa lfi.yık surette 
li,;lıdetıer hava!Jsi hakkında. lngi muhafaza ve idame ettirmekte 
Ilı ncııttai na.zan mooelesi biç olmasından ibaretti. Brautseh 
~~llbahs olmadı. Zabit ka- bütün bunları düşündü, red ce
~ kilitledikten sonra iptida vabı vereceği takdirde vukua 
ı._ııı. gelen mu:uneleyi ya.ptı. I gelecek hali de muhakeme etti. 
ı;;:ıu bitirince, ef!ki re&a1etten Çek ordusunda ahlak seviye
dUıı kelline duyul&ca.k olursa si pek yüksekti. Bir rezalet çı
~lııı .Yanın öbür ucuna kadar karsa askerlikte kıı.lacağını ü
aı elt icab etse bile bunn göze rnid edemezdi. Fakat metresinin 
ııııp . kc~disin:i bulacağını ve ca.- gartlannı kabul ederse !ı..iç ol
'te:ı~cagı.ııı. şantapya anlattı. mazsa suçu gizli kalabilirdi. 
p~ .. ~d o kadar kat'iyetle ya- A1nıan1ann istihkii.mla.ra da:
~""ltı ki §a.ntajcı bıma inan· ir ~ye kadar bütün mali'ıma
l!ıık· ta tereddüd etmedi Te artık tı elde etmiıı olacaklarmı da 
İtin\L~e. te dair bir kelime bile muhakkak telakki etti. Bu gibi 
~ ahvalde insanın kendi kendisini 

kiliz ..,~aç hafta sonra, bir In- kandıral>iimesi kolaydÜ'. Muka
;oı · ~':""'ÜSilnden Çekoslovakya,. vemetten vazgeçti. Fakat fela
lııı ~b meselesinde Almanla- . ketten sonra yaşayamadı. Al
lıir el'.!! met~an ~~ manlar Çekoslovakya içiıı.de 
iıııt~lagatla şikayet edildiğini ilerledikleı.i zaman intihar etti. 
caııı nı. Bu şiklyet kadının ko- Birleşik Amerika devletlerin 
ı!ıı. ~~ vuku& geliyor- de yııpbğı sabotaj işi Dünya 
otıııı;adın, dinleyıciler arasında Harbi esnasında casusluğun en 
'eti)! \IŞ, kocasını biltlln kuv- yüksek muvaffakıyetini teşkil 

e alkışlıyordu. 

1 
etmiş olan. y\lzba§I Von Rln-

ıı· m . teien bir adama karşı yapılan 
ı·•ıe ır ~ok garib casusluk. hiki\- bir şantajdan bahseder ki onu 
ılır ~ arkasında şantaj va.r- dalı& iyi bir surette bilmek lli
~q;. ""'ltaj bir çok şekilltır al&- znndır. Dr. Scheel0 isminde bir 
~ · Bazan., easua eıılı:1 bir ku- adam Von Ritenlen'ln yanında. 
~ ı-11 hatadan istifadeye kal- hizmet etmişti. Fakat bir gün, 
~ li'akat çolı: kere kıı.edl tu- birden~ büyUk bir para lste-
la lrurulur. Bu ~ bflhas- di. 
~!~~ ve kolay tellir altında. Artık. kendisine itimad caiz 
~~ di ilir zabitler, polittkacı(sr olmadığı açıkça göriilUyordu. 
t(!ıı· !>lomatlar hakkında tatbik Maamafih von Rintelen'ln !l&-
~r. riklerinden biri bu işde nasıl ha-
~ ~. yüzb8ş Brau~ch i&- reket etmek !bun geleceğini 
l:"alcıv bııhseclea;ğı,mb .hır Ç&: kararlaştırdı. Scheele'nln bir 
ıl<Joiin .~. zabitinin .~yesmı zayıf tarafı olduğunu keşfetti. 
ııııeti ünuz. Bu zabit ıııtihklm Bu adam lradınl•ra pek düşkün
~llde mütehıı.ssuı idi ve Çek dil Kadın güzel ve cazib olursa 
~ ot hattının sırlanndan ço- uğrunda her türlü çılgınhğı ya-
19•sv8.kıf. ~uyordn. pardı. 

e, ~ eylülu buhranındıı.n çok Do" tipde b. ıu h' ti 
a.:v~ bu kaleler ~detli müna.- . g:ru . . ır zın ızmc 
ıı~ mevzu teşkil ediyordu. temın e;dildi· Bu ~ Dr. 
"'' t~ aftan b kalelerin b. _ Scheele ile tanışması ıçın bir 

ld n Y vea:ila hazırlandı. Çok geçmeden 
lıırı · .~ '•trta;ı. ~aı;m on- Scheele bu kadını kırda bir o
n.. Çıgııaycb.ilooeklerı ldı:lıa olu- t bil · ,._. - -'-·· t 
ı,.'.'YCl!-du. Diğt>r ta.raftan, zapt.. o~o gezm':"'ı yap~ıı. wı.ve 
"rı inıkansız bultın<'u,,"unu te- etti. Otomobiline bindil~. Açık 
llıı~ ed'nler varclı kırlara çıktılar. Hali bır yerde 
b' J..Jın~ bir w.ua için plan 1 yolun kenarında bir ıı.dam duru
QJtlııınaı:ıan evvel hıı!ı:ikati öğ- yordu. Ara.ha: bu adama Y~-
~elt zaruretinde idil&r. Ta- ıımea, kız birdenbire bagınp, 
ı::~ ki Alınan casusları kale-1 çağınna,,O:ı başbı.dı ve lrollannı 
~ inşaları hakkında tıhki· havaya kaldırdı. Hayrette kıı.-

HER SABAH 1 

Müstahsile yapılan 
yardım 

Hlkfunet bir sene evvel çift
# ikaz et:ıni§ti. Kendisine 
lldlmltün olduğu kadar fazla 
!Mılday, ekmesini, buğday flyat
ı.nrun yükseleceğlıti ve elinde 
a&tJlmaınış mahsul kalmıyacağı
m ~ etmişti. Nitekim ha
dı.t bükfunetin haklı olduğu
nu gösterdi. Buğday flyatlan J 

y;ikseldi ve hükfuneti dinliyerek 
çek mahsul yetiştiren ~iftçinin 
y1izU güldü. 

Ayni ııey tütün için de varid 
olııtu. HUkumet müstahsile bol 
tutün yetiştirmesini tavsiye ve 
oüıan harbine rağmen bunların 
iyi fiyatlarla satılabileceğini te
min elti. Bugün E,,ae tütün pi
yaı;ıasındaki hararetli satışlar 

..,. miisaid fiyatlar hükumetin 
mlistahsile yaptığı tavsiyenin 
doğruluğunu ve kıymetini ifade 
etıi. 

Hiikfunetin bu şekilde yaptığı 
direktiflerin memleket çiftçisi
~ son derece faydalı olduğu gö
n.üyor. Şimdiye kadar bizde 
k.llylU ve müstahsil sınıf tama
mirle gözleri kapalı hareket e
<Wrdi. Yetiştirdiği mahsulün pa
ra edip otmiyeceğini bilmezdi 
1- Allaha kalınıştı. Ve bilhassa 
._ açıkgöz muhtekir mütavas
a:ıt:ların elinde oyuncak mesabe
sinde bulunuyordu. Bu yüzden 
ıaehdud bir komisyoncu kütle

· i!İlle ietismıı.r ediliyor, neticede 
dalına. zararlı çıkıyordu. 

işte Cümhııriyf;t devrinin 
~iftçiye temin ettiği en bilyilk 
iktısadl menfaatlerden biri de 
im son lka.zla.r olmuştur. Ziraat 
~ İktısad Vck&letlerinin bu 
yelda in lıişaf edecek faaliyetleri 
ve müstahsil blDıfı daimi olarak 
tı.lir etmesi memlekete çok 
bii;Jfilc menfaatler temin edecek
tir. 

A. C. SARAÇOGLU 

Davet 
CÜ"n.hv,riyet ~füıideiw;ı.um<ıi

~n. 
İstanbulda bulunduğu a.nlaşı

lıı.a Keşan ceza lıiktmi Osman 
&tıri U.zıınhıwa.n oğlunun me
muriyetımize müracaatinin ga.. 
ıııetenizle ililnmı dilerim. 

YF.Nf SA.BAR 

Tenki e edebiya 
islam ve Türk Ansiklopedisi müna

sebetile millt medeniyet v 
edebiyat tarihimize temas 

Oraya ufak bir iş i~in Sü
leyman Nazif bey geldi. Ha:zır 

bulunan Rasadhane müdürti 
Fatin beyin teklifi ve mecmua 
sahibi Eşref Edib beyin ısrarı 
üzerine oturdu. İkram edilen 
çayı içerken, münasebet açılın
ca, o kalemi gibi dili de kökre
yip gürleyen Nazif bey, kö
pükler püskürerek soyli\yOl'dıı: 

- Beıı, Hazreti Muhamme
din hak peygamber olduğuna. 

Kur'andan başka. mucize iste
mem. İşte ot bitıniyen Ara.lıi.s
taıı çölil orada .. Arıı.blar da ora
da.. Su.kulukkaz edebiyat ser
gisinden on dört asırlık 
beşeri tekll.milller de inzimam 
ettiği halde, ne diye, Kur'an gi
bi bütün insanlığın ruhunu sa
ran bir mucizei edebiye meyda
na getiremiyorlar! ! Demek ki 
Hazr~ Muhammedin bu yıı.şı
yan mucizesi ebedi bir ha.yata. 
mazhardır. 

Hiç unutmam .. Rahmetli Na
zif o gün orada bana, yeni yaz
dığı bir makaleyi de okubnuştu. 
Resimli Hafta veya Resiml1 
Perııembe adlı bir mecmuada 
çıkan o makale, Ayaşlı Şakir 
merhumun şu kıtası ile bağJn... 
nıyordu: 

BornlmtL5 bezıui 31em; ı;aşiııil 
mey değlşrnj,..tir, 

'.l.'arabgiJı1 cihana. ııağmei bey 
hey değlşmişür. 

Bodur beooe hii.18s&; lnblei 
nıhum Muhammedi& 

Hnds:l'i lemy~ldm maada her 
~ değişmiştir. 

Bahsimize devam edelim.. ls
lAm dininin kitabı olan Kur'an 
herşeyden önoe edebi bir muci· 
7.ed.ir. Onun bellğat bakımından 
ahenk ve san'at bakımından bir 
çakışta. ruhları ŞİIII!lek gibi ka
maştıran tesiri olma.%ydı; dal 
kılıç Muhammed Hazretlerinin 
kellesini uçnrmıyıı. giden MUşrilı: 
ömcr, çılgın yalazı gibi harla-

YAZAN: 

Ruhi Naci SAGDIÇ 
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yıp parlayan gayz ve ltiııini, 

yolde ikicik il.yet dinlemekle 
hemen söndürüp eriterek Mü
min oluverir miydi?!. 

O Kur'an ki Ömere yaptığını, 
kısa bir zamanda muhttlne ve 
muhitini taııarak daha gellİj 

sahalara yapmış ve ictimııi ha
yata yeni bir mihver ta.km~. 
O ilAlıi eserde dürüst ve sı1rih 
bir mantıkilik olduğu kadar, 
ince işaretlerle esrarlı bir ş;Jri. 

yet olduğunda. şübhe yok. Hatta 
herkese faşedilınesi caiz olını

ynn ha.kikatler için bazı şifreli 
Hadeler bile var. 

Peygamber hakkında. tarihin 
en sağlam rivayetlerinden ç:ıkan 
bir J:ı.altikat: ki, Muhammed 
Hazretlerinin dör tane cancl
ğer dostu varmış. 

Birincisi - Ebübelrir; zengin
lerin mümeııııili imiş. Sadakati 
sebebiyie Suldık diye amJrnı~. 

İkincisi - ömcr; hallan mft.. 
messili imiş. Halle arasında hakr 
kani.yet ve adaleti tefrike ya
rayan bir miyar Wnndığı. :için 
(Fanı.k) denilıniş. 

Üçilncllsü- Oımıa.n; aile hasını 
olan Enwvilerin mıırahham sa
yılırmış. Peygamber hasımbğı 

hıeunlığa çevirmek için bu. yu
IllU§a.k huylu zatı, kendlıııe iki 
defa damıı.d yapmış, bundaıı 

dolayı oo.a (Zilııure)lD = iki 
nurlu) adı verilmiş. 

Dördilncilstı. olan amcazadesi. 
Aliyi ise; irfan timıiali olarak 
bizzat kendisi yetiştirmiş ayni 
zamanda lrondlne damad edine
rek büsbütün aile mahremiyet 
ve şerefine almıştır. Peygambe-

rin ahfadı bıı. nesöden gelmekte
dir. Riva.yetlef'e göre Muhıı.m
med Hazretleri, Kur'andaki o
lanca illihl ınrlıı.n yalnız Aliye 
emanet et.mi§. 
Şu halde, Kur'anın hakikatini 

anlamak ve is!fimiyetin ahJd,. 

mmı kaTnlUlak için Aliden ge
len izah ve rivayetleri yalrı.ız 
ihmal· elmemek yetigmeıı. Bil
has onian büyük bir ehemmi • 
yetle nazan itibara. almak ger&
kir. Sa.dece tarih balı:ımından 

bile olsa Kur'anı anlamak isti
yen her kimse !IU lilzumdan 
müstağni kalamaz. 

14 asırlık bir ömrü olıı.n V& 

medeni bir kardeşlikle mağrıb
la maşnlu birbirine bağ1ıyan fs.. 
Ulıniyet tarihinin öyle şaşaalı 
devirleri ve yerleri var ki bütün 
beşeriyet cihanı, da.lll.let ve ce
halet karanlıkları içinde yalpar 
!arken.. !alil.mi:yet., insanlığa hi
dayet nurlan fı§kıran bir me
şale halinde yanıyordu. O ışığın 
içinde; faziletli ahla.kiyle, ada
letli iınlruklyle, feyizli irfaniyle 
yeni ve zinde bir il.lem meydana. 
gelmişti. 

Fakat dıştan yekpAre görü
len o ilemin içinde, ayni zaman
da, öyle kuvvetli mezheb (fırka.) 
kavgaları olmuştu ki şimdi öte
sinden beriye geçemezsiniz. 

Mesela Peygambere menırub 
dostlardan ilk t1ç t.ıam hilküm
dıırının devirlerindeki dini an'a
neye baş vererek ve (Silnııt) • 

lilı: namı altmda yegane meşru 
ve makul bir (içtimai sistem) 
olarak tanıtılan tarza; yıllarca. 
ve yıllarca. Osmanlı devletinin 
kılıcı, avuk:ı±lılt etmiş, etmiş 

:ınıma, sözünü kendi muhitinde 
bile zorla gcçirmcğe nğraş

nnştır. 

Halbuki.. (İalAm - Türk) me
deniyeti, bize o adeseden göste
rildiği gibi mi ve o kadarcık lll1 

idi? (Sonu sayfa 6 aüturı ı de) 
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Şimdilik bu kadar 
Bu, mağtebiyet deOll, 
eşsiz bir fehamet 

destanıdır 
Bundan otuz sene MWI ul 

bir lıileuma uğra.dıpma ~ 
lwıgarbı terke mecbur cMı*. 
Asırlarca hllrim ok1JıPmıı1 
Akdenizin bu kıyılarında .,... 
ca süren bir harb oldu. Doom
mamıs yoktu. Abdlllhamidia 
otuz sene süren müııtebld ida
resi Osmanlı donanmasını Ha
liçde çürütmil3t1i. Oraya imdad 
gönderemedik. Buna rağmen o
ra.da buluna mücahidler lıayı>.t
Ia.n pahasına sonuna kadar ÇRJ'o 

pıııtııar. Daha bu harb bitm&
den b&şımıza 'Balkan harbi be
llsı çattı. Neticede Trablus
garbı mUtearrız diişmana tıerk 
etmek emri vakii k!lnllsında 
kaldık. 

Tarihi kör bir gozle karıı,lı· 
rıı.nlıı.r belki o harbde İtalyan
lanıı Türkleri mağlfıb ettiklçıi 
vehmine kapılabilirler. Fakat 
hakikat as1l böyle değildir. Bu 
acı ve bir milletin hakiki karalı: 
terini gösteren tecavüz ha· 
reketini bitaraf bir gözle tetkik 
edecek ollll'l!Rk, çok gayri mil· 
said şartlar Jı:arşısında harb eo 
den Türklerin ne muazzam şe
bamet abideleri yarattıklannı 
kolayhkla görebiliriz. 

Bütün tafsilattan sarfınazar 
sadece İtalya.nla.rın bu istill 
hareketine 120.000 kişilik bir 
ordu tahsis ettiklerini, bun& 
mukabil orada ancak 2..000 ki· 
şilik bir Türk kuvveti bulun • 
duğunu bilmek klfidir. Hem bu 
rakamlan bitaraf, hatta İta!· 
yan ta.rafdarı olduğu muhak
kak olan Fransız tarihleri ver• 
ınektedlr.Demek oluyor ki Tiirlt 
!er ana vatanla. hiç bir rabıtaa 
olına.dan, hiç bir yerden imdad 
kuvveti, sillilı ve cephane al • 
madan, eski, modam geçmiıı el· 
I&lılarla. !taıyanlaca lı:arşı alt
mışa karşı bir nisbetmde h&rli 
ebn4'1erdlr. Yani 1taıyıınlar bir 
Tilrk neferine mukabil a.ltmlŞ 
nefer kullıı.nınışlal'dır. 

Buna rağmen harb aylarca 
devam etmiş, bir avuç mücahid 
mucizeler yara.tarak mUstevliyi 
ancak dona.nınıuıının top men -
zili dahilinde aylarca sahilde 
mıhlı bırakmıştır. Ve çarlık 
Rusya.sile kapitalist büytilı: Av
rupa. milletlerinin Balkan mil
letlerini teslih ederek üserimize 
saldırtmala.n bizi bu harbi 
tasfiyeye mecbur bımkmıştır. 

Hayır, bin defa hayır .. Bu bir 
mağlilbiyet, bir hezimet değil, 
büyük, eşsiz ve Türkden bıı.şk_ıı. 
hiçbir mllletin yaratamıya.cagı 
bir 7.afer, bir şebe.met !bidesi· 
dir. 

MURAD SERTOGLU 

t. Yapmıslardı. Fakat onların lan Dr. scııe:ıe arabayı durdur
~~kleri. ma1fıma.t bizzat is- du. Ne olduğunu kızdan sıırdu. ı ıg~---Wlllıjlllfldi-.ıl~ı-..AııAl'il="dll_,.W_,_,.llla.ı~~------dı~"1ı!lııı.ı~-.ı-.~~lllllııl~6'11ı,ııııdlllldl__.bflWltdı-.ı~t111ııAılllıl'_,.WllW"~9'111 
d h!{~an ve teslih:ıtlann- Yoluıı ken:ı.rındıı.kl. adam araba-'~ 
~ .ııek az bahis bulunnyonlu. nın Y~ geldi. Bu sırada. ka- Alınanların Fransaya ser-

rl 'l'.ilzbaşı Braııtsch pek mukte- dıı: bağırmakta devam ediyor bestçe geçirilmesi için Bel-
~c!bir topçu zabiti idi. llesie. v~ ~d~.lri~~~ak:'t~: çika ile Almanya arasında 
oı.ı ~ Çok -~ri -~decek bir genç aınğııııııe öyl~.... pıs":'.'.'.:"' haber belki gizli bir anlaşma bile vv-

!Iğu gor\lnuyordu. s .. ~'~.~u. o......, <lı. Böyle olmasa biltüıı Belçika 

•• 
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razı oldu. Seferberliğini son 
dakikaya bırakınııltla bizzat 
kendi emniyetini bile tehlike
ye koydu. 

Muharebeyi kabul ı 
ıı., .\llıirleri onun hakkında 0 ka- vermek ıçın bır telefon anyor- hududu boyunca mevcud or -
ıı.ı~İyi fikir besliyor!.~ l;d duYa.baneı adam kendisinin bir dıısu, millerce mesafeye uzanım .,------------------------------------- Nihayet Almanya doğrudan 
lııh:«at ı surette daha yiilrııek bir .... oid - bildirdi trkab rıhtımları, örümcek ağı- l ( Y E N İ S A B A H ) iN B 0 Y 0 K S i Y A S T T E F R ı· K A S ı ı· doğruya Fran.saya muahede-
ı..:'.•e Verilecek bazı işler on.a po ... memuru ugunn I nıı benziyen deıniryollan kar- sini yırtmasını, yani Rus -
~~'ili olunuyordu. Maatteessüf Ve_Dr. ~·e ~evkuf ~un- şısında Alman hazırlığı nasıl yayı tcrketmesini istedi. Bu 
~l~dalııız muktedir bir zabit de- dıığundnoltebli~ ~tti. Bazıesel~art-, inluşıı.f edebilirdi! .. Belçikaıwı butta bi1tün kabine razı olsa. y 1906 dıı.n beri Fransa ile an- istek karşısında Fransa muha-
ııı. ·ı, pek ateşli ve kadm1ara zalar aJllllY e m eyı o ı tavn, hareketi her şeyi en İn· bıle Avam Kamarası reddede- -- azan: -- Io•mamız,· askeri ve bahrl mü- rebeyi kabul etti. Eğet' Fran-
'"'lltı;_ bir ad dı da bas etmege razı oldu. Fakat, ee teferrüatıııa kadar düşünen eekti. o -~an Harı·cı- Na- _, sa. Almanyanın dediğini yap-1! "" am Rintelen'in ~ ·•- ~e.relerimiz bizi faydası ol-
tn~!ı' aka•~ Prağda, i,u. diplo- biraz sonra Von a- Alına.ııların gözünden ka.çabi. - zırı istifa etnıeğe mecbur ola- v. ço•• rçı• ı II'ayan bir ittifakın mecburı·- saydı bile bu esnada hepimizce 
."'1!1• ,......... • D Seheele'e bu gezintinin lir mi ı'di •. ınıılüm oldıığu gibi' Franeız bi· Ilı ' baloda, Brautach bir ka- :ıanı r. _ cak, henüz tatbikine başlan • riyetlerine katlanmak mevkii-
,,~ tanıdı, derhal ona mecli'ıb duyıı.lın':"' ol~ııgunu ve bundaıı Pazar ve pazartesi günleri madnn bu politika şiddetle ne d~nliştil. taraflığuıın tenıinatı maka-

ıı. sonra bir tacizde buhınursa her ve o hafta zarfında Belçikada reddedilecekti. 16 mında Tul ve Verdun istih-
l.ı ,....., __ , edilebiiecegmı"' . .. __ , """'--Ier oldu ki biz bu Fransa, anlaşmak yolun- kii.mlarını Almaıı asken' ···gal 

,~ llaaUardo.d:i mahud :ı..mraı zaına.n "'Ulll2U ~ """"""" Bu red, üçlü itılllf için devam y 

b;~ llsa bunun kadar benzemell' bildirdi. O da. dilini tutt~: Bun- hMiselerin evvelce asla far • eden ve müdafıı.a esası üzerine son derece bağlı idi. da her şeyi yaptı edecek, bınıa. daır bir illtima-
~·ı icadın tasavvur etmek kar da şaşılacak nokta. tecrübe sa- kında olınanııştık. Ben, Bel- yapılan gizli' mlizıı.kerelere de · Bununla beraber Almanya- tom Frıı.nsaya da verilecekti. 
1 ,d""ildir. hibi bir adamın_ bu_ kadar__ es.ki ikayı Mrikadaki Kongo müs- tesir ,·cra edecek, 0 zaman nın gözü önünde, İngiliz do- Kavgıı:ıız, gürültüsüz, çıı. Bundan dolayı böyle bir hattı 

ıı; :.ta:ia orta boylııdan fada, ve malfun bir tuzağa duşmı.lş ternlekesi ile diğer bazı mese- bunların hepsi birden suya dü- nanmasının tahılşşüdü gibi buk, ı;erJ:ıestçe yapılan bir iW- hareketi tecrübe etmek, Fmn-
~aıı saçlı bir kadındı. Nefis olmasıdır. 1 leler yüzünden aramnila ilıti şecekti. Bunun neticesi olarak !ngilterenin kuvvetli bir ihta- fak Almaıı zihniyetine ağırlıı.ş- sa için bir kurtuluş yolu teş-
•e endamı vardı. Gayet zarif IV lıiflar mevcud bir devlet olar • Hariciye Nazırı Sir Edvard rı vardı. Bu ihtar sessiz idi; tırır ~ibi bir tesir yapacak; kil etmiyordu. Fransa alçak-
"-~caı.;lıdi, Fakat sakin, göze Caswıiaı· yalnız şantaja değil, ak biliyordum. Grey Bliyük Britanyayı mef- amma ciİk!i bir ihtardı. Bu ih- kyah_u~ hiç 1oımazsad~:~nn :;:- lık \'e namussuzlukla da ken· 
~~~Ptıı~ bir b.al arzedtyordu. I katle de teşebbüs ederler. Dost-

1 
Bazı lhtimeller !Uç bir halde bulunduramk; tarın sevki ile Alınan impara- en ıceap anm ,.,..,..ıree - disiııi kurl:ı.ra.ın&2.ı. Alınan-

ı..~ 'nd ı •4'-•- dik !arını ,,. __ ,_'emeg" e hazır bir Fı·ansayı kondisindcıı uzaklaş- toru pazartesi ı;iinU Berline ti. !ar bir muharebe olur olmaz, 
."'ti en evev _....,, - """"""' " 1 d H . . N det ttikte Ute la. te aimdi kendimizi Fran- 'lk . . Fr yı ·ş 1 tm k ~aıı,,,~bedcrdi. Brautseh ile çap kuvvet rejimi muarızlarına kar- Şimdi bir e arıcıye a- t.ıraea.k; buna mukabil Alınan- av e n sonra, m a- ,, ~ ı · ışın ansa ı ga c e 
ı.;"'<, arairaında müşterek o.ok- şı hiç de hassasiyet ve merha- zırı Sir Edvard Grey tarafın- yanın kuvvetini artırmış ola _ kıb günlerde Avu:;turya.yı akıl sa.ya yardım etmeğe manen ve parçalamak olduğuna karar 
."'il buı Alm dan da.ha evvel yanı, lacak kat'i ak \•e mantık yoluna davete, bu bor~ln görüyrduk. Bu bizim \"ermi•lerdi. 
t~ tı· dular. Bu danstan son- met eseri g<>stermez. an · c tı --r ti. · · ... ·di B ' 
~ ır 1. • ı - · tind A hareketlerin lıarbin zuhurunu j · d h suretle harbin önüne geç.n""e m..uaa mız lCl'..uı ı · unını- Alınan --•·en· Mno~ı· bu ı.şa· _ .,..,_ .. aç hafta içinde Mana, casus ugunun zımme e - ·ıı a 1 ..., ı L be Alnı ı """ ,,.....~ ll.'.'. ~bitinin metresi olmuştu. vıısturyada Dollfuss'tan, Ru-ı önleyip önleyemiyeceı;ini ret- ngı ere a OV'/8 çok çalıştı. Fakat h&d.iselc.-in a .. d'~':'1ı r. . ban ar fbizim reti vennek için can atıyor-
-~\!•· h ada C !tik edelim: ve harb fikirlerinin airayetirıc mu a,,,. emızı, ir ıtti aktan !ardı. Neticeden çk -m· idi-

tn."~· w;c , bütün serbest za· many a.lineecuya vanncıya karar verseydi... h uı ı ek L da ~· ıı;ılarını onımla beraber geçi- kadar uzun bir katil listesi var-ı Daha evvel ... Yani ne za.- mani olarrutrlı. us e g-e ec .. a r kuvvetli !er. Frıuısa. boş yere onlara 
<!i~"t, Rpartımanına sık sık gi- dır. man? Farzedelim ki böyle bir Böyle bir hareketin Avus- Ne olurtıa olsun, ben şuna \'C kat'i addctmiyorl!U'dı. Şıı.- yalvaracaktı. Fakat li'ransa 
~ ~ttlu. Şahsiyeti 0 kada cazip- Rus _ Alman misakı Japon· hareket Alınan deniz kanunu- turya. Sırbistaruı ültimatom kanüın ki ıııı.yed hariciye nazı. yed Fransa. tecaviiz~ar bir bunu yapın.a.dı. 
)oı:! Pek büyük bir tesir ya.pı- yayı hayal sukutuna uğrattık _ 1ı nun kabulünden sonra olsun. verdikten wnra yapıldığını rı, Sir Edvard Grey yukanda maksad takib eder~e onun ha- Düşündük<:.e daha zıyaıle ka 
~ ·"ıı }3· • · ti · ik !ar Edvard Gı'ey o za.ma.n Fransa farzedclinı. Sir Edvard Grey söyledigım"' gibı· bir illtı'matom ıeketine muı:Jihltll<' bir tarzda ni oluyorum ki tuttu!!-·~uz ., ,_ · 1r akş:mı. iişıkının kolla- tan sonra, gız nazı entr a ı- te · · b kk ı ,,~~ 
bit,j11sıncta iken apartımanda nın bu memlekette nasıl şümul ve Rusyaya. biı· ittifak etklif kabineye ~öyle bir teklif yap- göııde]'eeydi kabine sukut edP- sır ırmsına a ınıız 0 mı- yol, gerek bizim ve gerek biz· 
\ıı.._eııbire hir koca meydana peyda ettiği tedrici surette ifş. al etseydi, bu ittifakı askeri bir mış olsun: Eğer vaziyet Al- cektli. Keza brniın kanaatime yacaktı. ı~ğer lıöyl< bir teca- den 80nrR gelecek kabbı.elerhı 
k°""tııa Çe Başlı anlaşma takib etseydi, diinya manyanın Fransaya veya Bel- göre Avam IUımarası onun vüzl<ılr fil:ir ve kasdın netkesı kabul edebilecekleri bir h•k 
;,"•~.,_ k zabitinin ne kadar olunmaktadlr. ca hedefi h b k oo ve saved b • ",..., d" - !n dab kil ük ahvali üze.rinde ynadığımız rol çikaya bir taarruz yapması hareketini ca~aınoa ''e per- ar e r.ı ·nr~ · •L çıkar yoldu. 
'<J.il'lı. . ıışecegini tahmin ede- gilteı-eyi ve a ç nıs- . 1 b' ord k'I t ~ d k' af ed k 1 bu harbdcn uzak kalırsak ". oı~ lıı!z. Brnutsch, kadının ev- bette olmak üzere, Birleşik A- dolayısiy e ır u teş ı e • lin e in ış ece o ursa ııenıbe giiııüne ka.d.ır redde- Hazır bulununuz! 
'' """'' mek ı·çın· m~cbun" --'·e ıı·gı"' ka giltere ••---yaya harb ı'Ja'n decektı·. Fransayı yalnız b:rakmakla 
~1ı. ı.4<>•LllU bilmiyordu. Maama- merikayı milşkillata düşürmek- ~ """' - Aıu~ ·tı edil ktil o inh •cıc bul etmiş olııa.ydı ve fanedc- etmelidir. Fakat kabhe böyle lngı'llz mme•miıı iı""he b,,;. 1 ı:ı.m ec~ L nun i- Pazartesı· gu"nü kabinede vu-, :ısından baheetıneyişinin tir. Demokrasilerle elbirliği yap-1 " '" ·ı k d' · · büyük' .. bir 
''Qı cılınadığmı çarçabuk an- mağa taraftarlık eden her po- lim ki bu ittifakı teşkil eden bir teklifi kabul edecek mi np girmıyeceğini yalnız Al- zaını c en ıınızı ku bııla.n müzakereleri dinle-

l.İ litika adamı korkutuluyor. Ya- devletler müttehid bir devlet idi? Ben buna da icıı.namıyo- manynnın harekuti tr.~in ede- tehlikeye :ırzctmi.'} olacaktık. dikten ve gelen tclgraflan tet-
k,rı,. llQaıu bu hususda tamanıen hud "bertaraf., ediliyoı'du. A- halinde olsaydı ne olacaktı• rum. bilirdi. Almnnlann harekctiıı· Fransa hiikümeti, bu kor - kik ettikte.n sonra, gece bütün 
lıa~iıı~· Kocasını da gayet janlar Japon idiler. Fakat icab Bu takdirde harbe marn ola- Edvard Grey tarafından harb doo evvel il'nıata. gecmP.ınız bi kunç vaziyet karoısınd& aldı- kuıuanrlanlara. aşağıdaki çok 
~i~ b· bulunuyordu. Susması eden para ve tahrik umumiyetle bile•:ek mi idik? Bilii.kis böyle- den evvel, şayed Fru.nsıı. ve zi çok fena ti kir ihtillifları tdı ğı tavır ve hareketle aslii. hata ın11.hrem haberi gönderdim: 
~ ~r bedel !Azımdı. Yoksa ta- Almany:ıdan geliyordu. 1 ce harbin zuhurunu teşvik Belçika ta:ırruza uğrarsa tn- likesine di\.~ürcbilirıli. Aldığı- işbmedi. Bunu açıkça izah 27 TEMMUZ 1911 
'4~ \' Va.sı açılacaktı. Buna. mey- Jıı.ponyada "Siyah ejderha,, etmiyeceğimizi kim iddia ede· gilterenin luırbe gireceğinin mız tedbirleri~ ha~bin b:ı"IO:dı- ~ <'0< ô.1iliınc olur. !atta ııul Bu telgraf tam nu:.nasile 
~~li~l'tneınek üzere istenen diye meşhur bir teşkilat vardır. bilir? bildiri!nıePi felaketi bertaraf :;~ ana kadar miitt•:hid bir mil· lıu mvhaf etmek için der- bir ikaz telgrafı değildir. Bel-
" '- ~• n old - bildir'ldi Fa kat böyle bir ittifakın a· edebil.,c<'k mi idi? Jet olarak kendimizi muhafaza h:ıl kabil olıu hı>r teklifi kalıul ki de A \TUpada.ki sıy· nal vazi-,,~~ " e ugu ı : Bunun tamamen vatanpervera- . 
""~b "'Uginot hattının tafsilatı ne sebeblerle faaliyette buhın- kıbeti rıe olabilir? Bir kere o Bu ınell('Je mılna.kışa olu· ettik. Çarsanıba ve pcrşemlıo etti. Hnı.. ı&l,,.k' askerlerini, yetin üçlü itilıifla üçlü ittıfıık 
I:ıraedıliyordu. 

1 

duğu muhakkatır. Böyle ol- zaman kabine bu işe asla razı nebilir. Fak~t Berlindeki ha- den sonra iııc artık ı:ok gcı<:ti. gittik~" •• rtaıı bir kuvvetle ta- arasında bir harbe çıka.uı;'Pnın 
ti tıiı ııtsc~ eski bir Slovak ai- mak lii.zımdır. Çünkü hiç bir olınıyacaktı. Kabinede belki di..oelerden anladığımıza göre Kai'l akrarımızı ilan etme· lııışşüd elıııi.ş . ün1· n kuvwt- tama.mile miimkün ok!,.ığmıu · /~ ~•h ~vladı idi. Babası, bü- teşkililt bu kadar sert ve h~':'n <lört' kişi buna razı olacaktı, Alman hilkfımeti hatta o es- den evvel söz saati artık biz- !eri k:ır:ıısPıda olduke;a mühim bildiren bir telgraftır. 

"<!p .,.,a."' ve daha büyük babası 1 olamaz. Bir çok katiller irtikal' diye düsiinüyorum. Fakat, na".!'\ bile evvelki kararlarına den gecıui.'jti. bir mesafede geri çekme;ğe (Arl<ası var) 
·<e,. ı<liler. ~imdi habast

1 
etmiştir. <Arkası rnrl ~l~-..,-.ıı-.ıııı.'#l.~liııll=-.~l;~~l!:t:~~~·P!Jı!!!~~~---~.--ıA~'S~~~~ld:~~~~~~~&t~~;ı~~~~~~~~~~~~R~~t.1~frJ 
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Ense, 
lD-

bir ild 
mJlı8• --... 
be el 

Hayı .. 

• JA 'lrl'lll4h.. 

ppıeek .. 
- .. 

bal-
aeJedik-. 
paçuı-

ıera 

binim-

boyun-
cW-

olaa bu 

--
Wen 

Ve. 
~ 
oldu -

ela ---..... 
ve 

.,,... ~ bir .. 

' :;: _:~;turan -mna-
"1Glılp41allil.., .. re..,. ..... 
.. petlğtni. •ııı xmi lfi. 

aaı.. tıe1aar - ....,... ... 
WI. ııoııa. eekiaL gibi. bw111w 

il . .., 901d= ense .ile ı.ği·
lr'1•nı ..uı,or.. yOsiD.i 
aaa Mı büıJ'ariu. Biç 
.... ptmdlJWda. KAmlJ 

pr1 
Jaaa.. 

, tek-
• Mat-_. bir tkl .. c1ıellet:trdi 

gir • .... ı.ı ... de molla.ya 
.,;+i QDnlrii. Kolla,~ 

idaı .... JAmfl, .. dfiiatiı ........... .....,.. ....... lir-.. 
gırer-Kimt.eci, daha cap.rua 

.... birdnlme Jıudandığnu 
Mr el --tırpuüJle rtlkta ""' ..r--

lılımlk'4'1-
Ba ~ ıeat'! :.ona, pte-...... ilk ft ti"•k clll lıir pdill 

ta ~r JDblCMiı ...,. -4'?or 
la: 

ı. 

~ 
- Bu go1ak, yaman telak 
Gme göne haelaih. Gene 

la onlarda değildi. Dimdik ... 
yor-~. n111m, hak;madan gllnll3 

la. JCDvteci dayenemadJ, birk&-
karar • ._x '"'NP ıığe 

.-dl. :antenbire MSJDDIMJ .... 

..-- hKU. 
da 

cloladl. 
Vq aeıı misin men? JııicıUa 

Mntenmre bufmıduruğu 
laft8l Qmilm pumaklaa 
11Jzra wcnnda lm•np, 

pa-

J .. 
J'8lli 

:MoD-m-'a ..... 1N 
Jlllllı DJW)• l4t .... 
JllnD&kh idi. Bl'r daha J84 
,.._,,,.. 1ç1ıı haemma 

~ 

büytt -

TI1."'ll SABAH 
as zaze z &s: 

55 
Cugırm. -. -- ihtiya -
amda idi. UoJla, - clbi herif 
ı.te ~eı:da.. Ve, gllreijo -
elkai. 
~ -. Jıe,,ecanda idi . 

MoDaım bu peblivanlaruı ara.
.... DMıl çıI~ cfüşünü 
,..... Da ., Aka 4eğUdj 

... mbellle, ~ Cazgn-, 
.... ~ ),ibıtıd ile Molla
.~ Cup-, molbwn 
~ 'rıeGllfti. 

:&.it. klıltednilı lltu iiste 
b ;w laol bnhtnm di_yıe hü-
9'11Jl edip ters~ gô
rlnee dflrkatini dUa ziyade art

~ 
Dala& arta.da lıir w yok gibi 
~ l'ü8t, aıılayu 
....... tok ...,. Glıluğu {IÖrÜ-----. 

ıır.on.. -- JDr .w. Jwmunı 
/dılDatrl vıe w '"'' ga..nmn 
1* .._Maile- ,..ıanna m.. 
-·· .. s ... ,.... .._, _. C Hu istifade 

... IM'8lini .... " üeiinen 

...._ Kimi.... rb. Kol-

layı bir dörduneü defa oln.t ak 
çapraza girdi. 

Bu sefer, Ximil çaprazı bul
mll§ ve doldurmtlftu. Lô.kin 
Mollayı ancak beş adml kadar 
sürebildi. • 

Molla, bır yıu:ı. bqla çaprazı 

söküp a.tmıştı. Kim.il de hızını 
alamıyarak beş altı &dmı öteye 
fırlamı§tı 

Bu, oyundan 110ıara., Molla çır
pınarak bir ııAra attı. 

-Haydat. 
Kolla, daha .h4li gilre§e gır 

mcınijti. Beo dakikadır1 aade 
Kilııteci &aldınyordu. Fakat, 
Kfint.ecimn iki ~. iki dalgı-
111 boga git.mitti. yediği boyun 
duruk ta üste caba idi. 

Cugıı, Maıllamn 90U ~p azı 
eökil§Unil fevkalade bulmuatu •• 
Kimil gibi bir pehlivana kartp 
böyle ça.pru. eökmek Jrıolay de
ğildi. GQre§in Kola lehine ~ 
vam edeceğine hülmıetmişti. 

MU<ler.rhJ efendi, çaprudan 
aonra, eabll'SJZlaDarak sordu : 

- Usta, D.8811 göriyorsun ? . 

(Arkaal Qlt') 

I •Spor Anketimiz•) 
Profesyonellik mi? 
Ainatörlük mii? 

Sporca ve idarecilerimizin 
ce'D111J.11rını neşrediyoruz 

Topl!Y•n: ocıuz eONEY 
Enllll ı ' ' t* .. ymıtli: ................ 

Qlııllil pı«emisbı llp01' &D.Mti-

- --wnyar: 
1 - IDWk tııllM)Je amatör

a. w..--. ..,..nmm 
• a' ı w>sı ldc 'bir para 
b=u-aek P1'11i gütmeden, 
banlen J&hııa 8llalıat Ye vüeu.
._, ,~ -t..m~ 2 : a k Wle z WI mtbr
-*; a mır• 111Jwma w 
ı•• -. -- fqdah olmak 
IGba ,.an '98 1& JllPbraıı teo-
kill&a Mlen Wnftr. 

~--.ban
- .,an bir m ! dık. bir san'at 
.... kQyank. .. ilder> para 

·- P1enbr. 

6 - T• ••la pnııle9. 
)'ODll ~ (mmea antre-
nörlere) yer ••aaeğe ıeJiuce; 
ecnebi oyuıacularm tabmlan. 
mır.da yer aJmyı filvaki apro
nnnnznn bJJrmmesı iP fayda .. 
daıı ..... deitHir· ıam. ...,... 
ichrumeı yamnda gayesi para 
almak olan; ve kendine bu i§i 
1181ıefr edinen ahdall"'O. dil
llbıce tanı -. mmmdaki man
aıd mukay-- JllPbğı •ınan. 
nefsini du,ünerek: Niçin ben 
ele bu yolda istifa.deLmmek için 
aylli l8'Yİ J8PDl1YOl"Umı diyebi
lir. 

Filvaki, ama.törün gayesı yat.ı 
nız 8POI" yapmak ve maçı kazan
maktır. 

... ,_. .u ı libi bizde Llkin ,oyıe ae 80yleyebilir .. 
de pnıleıqoıael llir 'llkilAt tu- Mademki antrenör takımı diri· 
nıh? • w 1ılu. bs llıl?de faJdalı je ediyor ve biz kendlgjnden bu 
-... branşta lbmı pjen 1l8U1 ve ta. .. 
.. - t1e ~ ile btyeyi ~yara, o halde o 

SABANTAN - -·. ... ·-SABAHA 

Zafer yolu 
havalarda 

(Btı,g tarajt 1 met &JY/4da) 
mıza g&-8, bu istiU çok güç
tür Siyasi muharriı:lerimize 

göre imlinsızdır. Avrupa ve A
meı1ka askeri miitehuSJSlan 
da imkinsızhğında mütt.efiktir • 
Yalnız Jııglllzler istilanın imkln
sız olduğuna hükmedip yan gel.
mek istmnedlkleri için bir kere 
daha böyle bir te3ebbU5ü bekli
yorlar. 

Nasıl, M yold 
Vikıa Bitler, son nutkunda. 

tııgiltereye vurulacak darbeden 
bahsetti. l'akat bu darbenin ye
rini bu defa göstermeırıilt:. 

Halbuki geçen eyUllde sarahaterı 
söylemie, İngiltereyi lngDiz A:
daJarında. wracağmı bildiımift

tl 
Kaldı ki bir ay evvel A iman 

amiralı Reder deJ ~ 
~ıkacak1anııı nan etmiştir 7 

lugilterc hava yoliyle mi iBti
lft. edilecek? Bir lngiliz gazetesi. 
ne göre AlmanJarın fimdi 4'> 
bin tçyarcsı vardır. Fa.kat &u 
debletli yekimun hepsi birden 
kullamlaınaz. lagiliz ganteatne 
göre ıAJmau,,a.mn bugün lngG
tereye bl1l bu 40 bin t&JJV&' 
den a~ mıkt.ar. 6.000 -
deıı ibarettir. 

Bava Jolu fie dil§DieD ihıerin• 
de kat1 faikiyet fçin 7a ta_yya
re a4Mhıin bir ~ misli fazla 
.,ası. ııaJıud tayyarelerin cmv 
mail ~ kaljtesjndm pek 

J6bek olması 1bım ~ 
fngiUs. hayalannden 1.ngjJis tq. 
yaNJermi nı-aklafbrdığı llJı', 
lngillz JDÜdafea•nı., dafi tcpJa.. 
naı naturduğu zaman havalara 
lll.kim oJaNlir. 

~ ya. A!manymım. Jıa.. 

va hüimlJeti Ye f&ilciyeti ~ 
fazla idi. J'rausa harbini yarıya 
y&km. ... taildyete medymı

clur. i'akat o süPdeaberi bu fai. 

kQıK -- attmilffr. Şimdi hl
~ aded olarak A.Jmo.ıı tanare-
leıi fazla olu. ı.ıe bu. fazl.'.llık 
havalana. ~ i~ 
lifi dfjiktir. Bele bir istiliyı 
temila ecJeeelr' hava. hAkiıııiJıeti
nin eD. ktiQük tWIJi ~ 
Ur • 

&18t' paea -~ zufm
... JJlllllz ~ Alman,.. .... ;. ~ 
do11tarma, ta~ llıleı ~ d&
- ve.... JGllan muwıaala 
1IOktalenm binlefte defa ldl-
cuın yapımelardır. Yabıız tay
yare Usleıiııe ya.plan hücamla
mı sayısı 1,128 dir. Biz Ahan 

ta~~tala
ribatmı cUal gbWıe ve taMa.
tiyle taldb edehllctik. Fakat ln
gilia tayyarelerinin l>a imleri 
gegen akmlan resmi AJroan 
teb1iğlerine göı"e sadece "bas 
kiigilk basarlan DWcib <+ne
t...,, 
~ Jreuısu: harbin

_....... ~ ----

l)arUıacezeden Röp 

Aceze imalithane 
San 'atkirlar )Cetiştiren bir hayır mOessesemfz • a 
remacıhk tezgahlat-ı - zengin bir terzihane • •''*" 

demir imalilhanaleri • buralar kimler için çaua11• 
Ne.Jmdar ZGi.lll.O..?l t'ar keııdi 

Urıdlme merak eder dur.t.ırdum. 
Bu merolı: gün geçtikçe benim 
lir fikri J.bitim oldu. 

- Acaba. Da.rillacez..~eki 

YAZAN. 

Daniş Remzi 
KOR OK ~ giyjırıi, ku-

pım Yiyip içeceği bütün le- ----------·p 
1ILZDll nasıl temin ediliyor? 

Diye içime bir kurt diişro.üıy 
ta. Birkaç ki§iye sordum. Malfi
aıatfunq bir eda takınarak : 

- Bunu bilmiyecek .ne va.r .. 
Killetin ve belediyenin verdJği 
para ile. Darül ~ cezcnin bütçe 
ili ne. 
~abıru verdı h p ı de. Fa 

bt bu kadarini ben de biliyor 
dunl. Asıl sorup ö anmck iste 
eliğim teY bUtün b1.lllla.rln namı 
hazırlandığı; na.mı y~ğı idi. 

.Aldığım cevaplarda iae benim 
bo mera.kmıı giderec , sadra 
oif a olacak bır cihet göre:n 
diğbnden ekseriya yapt!ğım gj.
lli gidip yerjnden öğremneyi ve 
bmiııı gibi birçok .meraklılara 
bu ha.yır miiessesexrıiJ.iv nasıl 
badi yağı ile kendisuıin kav
ralmakta olduğunu blld.iıme 
istedim. 

Her zaman ııerı ve miilb!ıfit 
buhmaıı DarlllioeBe 10.üdf1ri1 
~Bekir Zafir; beni gayet 
bi ka.rsılaclı. Hele maksadımı 
w meıakımı öğrendikten san .. 
ra. bu alii.ka ve sevinci büsbli
ttin arttı. 

Sewıfıld dİ.JWUD'l. Evet ya.n-
111 değil. ÇUnldl clolttor Bekir 
Zaftr'; her kim ve her hangi 
1ıtr l1eSile ile olursa .oJjı.ın Dıı-
:rUlicezeye bir ~a~ :4..g_~ 
mi, oraya bir ufak muı:JlllK iz.. 
b&Tmda. bulundu mu; ldeta bir 
puk gibi seviniyor. Y'&bud ea
hane yaptığı Bir eseri öıiibtde 
alika ve takdir gören bir usta 
an'ntka.r tevazuu ile haz du
yuyor. 

l'nat diilmtif ikıeu ilav e
deJim ki doktor Bekil> Zafir~ 
bıglnkü 9tklini verelllldiği Da 
rliliceııeai ile övün 11e iftih" 
.cJuymakta. yerden b .,e l dat' 
heJrlıd.Lı·. 

Ben bu hakkı, onun alieri -
Die verdiği cevabları dinlerken 
w biWıarc ba.bset:tiğ'. imaltt
haneleri gezip gdruriıılıiı tama· 
mile teslim ettim Şlın bu sa· 
tıriara hayret ve takci e göı 
gezdiren ok yu alal'lll &. a -
Di llakJn teGJ.im ed d 
kat'iyet ('!!)Jn ·re. 

.. " . 
Doktol'&. s ·rnyorum. 
- Bütün eralwn ~ sin 

tlıatli, baeı ve diğe · levammının 
ne mretle temin eeilAiğiair. 
Bmıla.n. ııe1I r<k y :pt:J ~ 
nm? •• 

DokiAlr' uı.ri.f m tcbeEüml 
benim meraklı sualimi minliyo 
du. Nazik bir tavırla koıtu w 

dan .eğildi ve ~ •yıma· 
ak: 

- Tabii dedi •• Bizim • ken
dimim gore ofak: tefek pal.fit· 
hanelerimiz ve.r. 

askeri cihetin de fabrikaları 
va.rn:uş. 

- Bu atölye ve imalitlıan&
lerin" nerededir dolı:t.or? •• 

- Burada . lılüesaeseırlıı 
içinde. 

- Yok canım. 
.ıcüdür gttldü gene. 
- Neye hayret ettiwz dedj, 

Ta:bli burada bulunan DarülA
cez.enin içinde ne san'atki.rlar, 
ne eli ayagı ~ şahsiyetler 
var. Bunları atıl bırakmak hem 
doğru değjl, hem de kend.Herı
niA ve miieweesmin maddi m n 
faatleri icelwncfenihr, 

Yine .m:ünil .kctıtim · 
- iyi amma. Onl çalıştı 

racak at.ölyeler Iazun değil mi 
doktor7 .. Bunları Dnrilliceze., 
nin i~de Wmhı etmek, tesis 
e lmıe.k bir .meeeledlı doğrueu. 

- Hakkmız "far. Pakat insan 
ze;cMuluı ~ ıvmmin elinden 
ne knrt11!.a Ur ki.. Bu basit ii 
kurtU'RU ., Bır kaç sete sebat 
ile çalı~ sayetlnde b~ 
Daıillfıceaemitdn imalithaoeler 
pavyonunda W!men hemen as 
rf diyebileoejimis kadar zeqiD. 
bir doirama imalA.thaneAi, ~ 
tane marangoduk tA!zg hı bu 
hınmaktadır. 

Burada en ·yı "erectden Wltn 
ma.rangaale.r ça.lJ.elyor. Yanlar 
rmda da: genç, ce1ıval işden an 
Ja.r kalfalar ve yeni yetişen ve 
yeti§mii olan çırak · var. 

JUnng<wJıanemiz Darill ce
zenin her türlü ahfab işlernri 
y pmayı üzerine a.lmıebr· Yu 
kandaki biitiin ~aııeler bu 
atölyenin maMs • Garckopl~n· 
mız. ~ ve Jr.oltuklarmnz 
yeınek masaları ve !ar hep 
bu küçük tezgi.hların imalfı.tı 
dır. Biz bu lwswııd hlç bı z:ı 
man ha.rice d:ıi mı.ıh 
taç ollruım~ 

- Ya ai etY.a -:ı. 

- aır eşymıru; d 
cılil erı il m~gr, • o 
ancak bu seoo :ms edeb <!l" 
a, m r ane ile temirı un 
dır. B radan §lmd.i ka 
tüa g yet az ohr or 
ga.luımz n bandı F'a.k ~ımdi 
öyle d ğildir. Karyolru :,t,r 
he burada yeniden dokiillip, 
dö üp ya.pılabilecE>.lr kadar ile
ri gitmiştir Diyebil rnn ki ufak 
b r karyo a fahri s hulinae 

yo -

Nası:! ki Kızılayıu yeLcr: ~ ı 

eek bir ders ve ihtaı' ftl'IDio ... W ilk anım trtt; bt1 ve bizim için )'ahws OJ'IDC'l cieğit; 
lııais fU'k1v dUııa ...,,...h bir ayni samanda hocadır da .. 

_.-.. tezahür ettfrlbnit olar~ l'akat ne olursa oJaaıı bu ee
Ve 1P0111 bir 0 nDQ ve ~ kil bence mahzmtadw. Antre
erJdilodYle yapmak zorunda o- nörlerden daha fazla gayret 
am.- da, bu aıekJ'lde en .kestir- bekliJor, ekiplerimize bir tarz 
me JQk1u. fayöt•nml§ ohırlar. aokm...., istiyorsak, OD3ardan 

den eonra ea ~k gtivendiği Dd ----------

silihtu. biri AeıriMJtila.rdır. Bu Vefahların itiraza ,..mı. 

KA- taamı& silihmın haı:bia başın-

1111tu - danberi ~ gemilerin-
Jlolla, fena halle boğdu 

mlJl.. Btr kaç dakAg boğı 

~ __.., Jteımımı aabverdi. 
l'ab.t, btı m.. moııamn • 

den ylate_üçiinii batırdığı ce- Maçm tekrarlatdı meı-
~ resmen ilia edtlii. smı istiyorlar 2 - Balen lDde tam mina· ancak antremnanlarda. bu işi 

-- oldulmm iJiden iyiye 
aladl .. Artık, yan ,_ dmmağa 

lliJle 111 lllBJOnellik yoktur. istemeliyiz. .ceisin1er ara.mır.da ..AJmaqyanın tayyare sili.'hma ' --+--

.. .,adı. 
Kolla, daha Micuma PGID8 • 

mlltl. O hasmını tıietwnekle, 
........ wnnekle meeguldft. Mol
la, h9!!J'MD cJerecesiM Te ~ 
taktik .,. tebfljııf ~ 
....ıa ..... ,_ ~ 

Cugır, kuan ........ Mret, 
llreı' moDayı tak11> ediJoıdli. (). 

.. .. manevralar yaptlğmı -
-oırdu. 
ın 1 ıl• efedi, beımutad 

--~ yanma etur.....,,,. lc.tnda GDl!an c:ıen ala· 
..W.. llele. - .ta- ki gilrefta 

ıc-. beyetlertDde, vazifem arzuladıklan gibi oynasınlarJ 

hınbt)Je 1ıir idllreciBk alama- bizi çalıştırsm.Ja;.. 
dıimı :lain, 1xı illn ctz1i yapıhp 6 - Kemdııse guvenen ve 
71phedıiJnı da lıümiyonım. • teeldW:tan hiç bir yardım bek-

a 119 ' - Spor yapm. Jdltle, lemejen klilblerimiz varsa, on
mm•ılpt itibariyle mutav88Blt lann profesyonel olmalar.ma. 
Mut biraz da fakir olduğn için, mi•seede etmeliyiz. Bir arabk 
bm phea oyneuJua bir mık- Fenerbahçe Jdtlhft profesyonel 
t.r ,.ı paraa 9lırilmesi taraf- oluyor diye duyduk. Zanneder .. 
~ sem müsaade edilmemie .. 

- lıh =f=Jle ilah etmek Dealk ba 1diibftıniiz kendine' 
1

11 , :ı itima.d edebillyol' 1d; bn kadar 
"lfeı1Dn '! 58 WJ& lanye.rde o- bfiyü bir ili b:ı3umak için, ko-

tum.lılır Mime '• maça :ye.. laylıkla bu cereyanın lideri ol-
~ lctn llllpd iki vesait omak istedi. 

kal'fl da lngiliz bava nazırı gu 
8Ölderi aöyledi: 

,. Gecen senema ka:raıılık ay
lamıda bu' memleketi. kat 'i btr 
i&tilidam ve pek ıv a h ı m bir 
hezimetin tehlikesiırden kurta
ruı lngniB hava kuvv Ue.r.i ol
'Cbağma& fllbbe yektw'. Almaıı:ra
mn ~ ltalyamn hap'ti nokta.
lanna hava lmvvedemnizin git 
tfkçe ağır darbQ er in 'recegin
den ve bu sene bJr.e zafer yo
lwMI açacejawla.a bt yen emi 
nim.,, 

d~ icab eder. Buna <m Onun gı"bi da.ha bir taç klübü-

Bnnden: anl.,myor 1ti ln
giltere bu 8eDe havaların hlki
miyetiııi ele almak azmın4edir. 

~SAFA Tl YA TR LAft ı DÜI .,. öğle yemeli masra.flan ,...miiz varsa. profesyonel bir lig 
...... ---~~---..... da .il&9e ediline epey bir yek.Un taekil edıebDm mlll!ll..,..~!1!11!!!~ .... ~~~!!11111·1 

Şehir tlltlır. Amma, yabm bunlar araam- hak1nnc1a bir talimatnam ~-
~. -'-- bu -,~- ~ı haber aldım 

ti• tr ..,~ ~~ M.UAWV" da müsabakalar tertip edersek, "~&&üa 
ya on l2ll wrümesi merkezınd dir bu karşdaşmalar taraftarlanm Bu talimatname kaç zaman-
lemsi leri Yoba tnt nam alunda; muay- bıktırır. Takyidat için bazı eey- dır hazırlandığına gö e her hal-

~ Dnm lnsmneda J'm bir para ftrmek doğru ol- ler aöylemeği zaici görüyorum. de eash bir şey olacaktır. 
au A.KAŞ saa 20.30 dB madığı gibi. gizli prof esyonclli- Zıra Y da beden terbiyesi Bu lj8l"tlara göre har 1 3t ed.il-

EMİf .f A G - dıııt yo açılm olur b h IDetJ mu a.flk k ...................... u ..., 

Paı gunü 
ya.pilim ve netie yl 



~akat.._ ..,,_, 

~1-. ......... cümlesi itte bu dm
rr·11111-a4Saa bir iml11 ihtift • 

İtalyan rady08Ullun 
~lltııltm:lll 80Dunda bir fıkra 

il ba sözlerindeki saçmalığı 
~~ı..·:yıor. ÇUnk11, Bari rad-

dlJor ki: 
~ Türkiyede İt bqm

"Mmleketi macera siyaseti
lllrWdemektm QMineıı ve 
....... nenler ftl"dlr. " 
.. tükür....,.......! Bu 

TUrkiyeniııa it ....... bu
llllallllar ve, Milwa m de itirafı 

iyid ......... ft-
macera ...,..._ llirilk-

~tt.en çeidlllDlel' bahnmn 
.-lektin 

dellliryolları 
HNlaki dava 

Serb9st aütun ------SON .. H·ABERLER " Yalancı Kit b ,, 
hangisi? . ...__,__.. . , . - . ·, .. : . ... . . . . . . .. 

Viıi mühim l lnglllzler Ramangada Amerikan ~~..,: ~ 
k l B t sükunet d Mlthat Cemal bir~ •Y evvel arar ar a ren uyu yar ımı =e et!~~~r.r :u:: r 

r I . d da aldılar (Baf t:umft 1 '"°' aayfada) Londra, 3 (a;a.) - Re.~: rHıerine mensO.r bir ka - ta r 
G 6 e S 1 R 6 Memleketin dahili vaziyeti Daily TeJcraph gazetw'ntn &de BUllDluştur. Deger l e-

(llaş tarafl 1 tnoi 1Ja11fad.a) hakkında neşredilen resmi rapo Nevyork muhabirinin bDdlrdi- dib yuMllllda eeerden bn-(Baf f4ro/t 1 Moi my/OIMJJ 

- ~ti, aübınlrmin imza.. 
Jaadlğı wmgmw •r="•beri çok 
~ .... o .... Alman.ya, 
~ brla plııuti a. 
Jreri huek.lUa .. x=ın ce
n•b üslerinden ft dounmastp

dan iatifade etmeJe lOsum hie
aetwemio ve mt\tuelme şartlan 
JDe)'UBDda böyle bir f8Y ileri 
~- , 

Pabt harbin ..... 80ll .... 

ltalyua Atdeaimdeld mağlthi
yeti ve Amerlllaa yardmwua 
att*ilrçe bttytbnelll basla .Al
JDU7& nuarmda ~ 
cmubunıdald tlıl ! ,. ft ~ 

- dcws_ı_ lajlii8tiai ~ 
dinci y"wettn•iltil'. Ba itibar
la Almanya, 1ngUt.ere,e karta 
~i harekltta 1lu öıllere 
ve donanmaya son denee muh
taçtır. 

Almanya limdi bunl&ra ~ 
lik olmak için Vidly aı ı tiııde 
liddetli bir diplomatik taamıza. 
geçmiştir. Almanya Laval saye
Billde bum. mallt olabüeeeilnıl 
taıunin ettiğinden Lavalin ka • 
biaeye P"mesi huausuııda :wrar 
etmette Ve Pariate bir nui par
t-... kwu1- ...... ~ 
dlr. 

Fakat Mareşal Petain ~ 
relı:e şartlanna dayanarak şiın
diye kadar bütUa Alman tazyik
Je'l'ine mukavemet etmefa mu
ftftak olıaUlftllr. lılsretaI, Fraıı 
sanın harbin !Onuna kadar bir 
ilıtizar devresi geçirml9İne t. 
raftardır. Fakat son za.manlıv
da~~•>. 
ta..,m ODU ya Almanlara mu
tavaat ederek ona istediklerini 
-..ermek, böylelikle İngiltereye 
klmJı lsarb vaziyetine girmek, 
yahud da Şimatt Afribya l'IQ
Blıek ~de bırakmak
tadır. 

Difer taraftan mareşalin A
.-ibJa Fransn donanması ile 
u.riai Allnanpya vermiyece
ğilli tımdn ._olduğu dama-
1611l Wlunm&ktadır. 

Bu ftZiyet karşısında Fran
sa mühim kararlann arif esinde 
bulmımaktadır. Son dakikada 
Lavalin de Amiral Darlan ile 
bir1i1rte Vichyye gclditi 6ğre • 
nilmiştir. 

Macar Meclisinin 
toplan tası 

Bud&pette, 3 (a.a.) - Macar 
telgraf •J-. bildiriyor: 

BMJ9*il B. Teield .... 
mıeelWnin hariciye enebimilt
de beyanatta bulunarak müte
veffa Koat Cakmin haatalıtı 
dolayı8ile aktedildıii encümene 
habll' ftl'rlmiyen lıfaear - Yu
goela• cbltJak nmahecl ı rl 1 
eallala muctbeıli "ülnndt ize.. 
hat vermiş ve Macaristanla Yu
..,.ıa.vya arasındaki dostluğwı 
çat eald olduğuna işaret etmie
tir. 
Beyaatı araeında B. Teleki 

demiştir ki: 
- iki kaltralBan millet ara

andaki IM'llDpMi Aillleri devam 
etdektedir Mili~ ekse -
rly& yuyua Jılarbetmilludir. 
Bıribirlerile harbettıkTerl za -
IBlll1 WJe da.ima mötekabilen bi
ribirlerini takdir etJDitlerdjr. 
Geçe. Cihan harbi neticmınde 
tfılekköi edea Srepcl kükiBneU 
yüua dnletler arumca yal
nız YugoalaVJIMIM waıp&ti g6r 
müıft;tlr. 

Bundan soma ~ Bll-
gra il ir iki • m'rlıvia buiciye 
......ı.ı tanlı-+re JaıClldile 
1926 senesinde knl mllrildii 
JılGlı•ı•r söylMllii m.._, DR
Jaı ~- iti memle -
ı.t ..,..... dlılma ...... .., 1* 
tanda inldp_f ........ .... 

Binde İtalyan hududu dahiline ra göre, son 24 saat mrfında ğiııe göre, havacılık deniz tlca,. zı parçalar naklebnemilj, bir 
üf. akta ..:ı- --ıı- tam bir sUkfuı n..... kaç aahife No. su da yamıamı 

n usumuz yayılın ve YiV" her Yc:nw m~· ret nduının reisi albay .M>uett o'- ı"di bunu, kıtab içı·n d ıl 
rinJeşmekted.ir. hede edilmiştir. Hiç bir yerde -

il•'--•~._..- - ....... '-- ..... ....ıı h rh · b" tahri dün ak'8Dl söylediği nWUkta mttellifle kendisi ve İstiklhl 
~---- DDCUaa..,..,p• e angı ır çarpışına, - ·.ı.... 100 v bo bu.imala -·- mlbdfi arasında dediko-Hartum, a (LL) - Reuter bat Ye7& yağma göriUmanit- yemuÇJA agır m _,. 

ajan•nıa Habeıtiıltan Ol'dusu tir. ı:.- I tayyareeiniıı hiç bir ar~ & ~~- ::O~ ::n~~~= 
nezdinde bulunan hU8U81 muha.- Btıkrette 21 28 ikincika.uun nurıadan Atlintiği aştığıı - bine dehalet ile ~ 
biri bildiriyor: bidiselerine ~ e!Jn~e d.irmlitir. uzun dargınlık yıllanııdaa 90Q· 

mazııua 2868 Jdeinin tevkif edil- Albay Jouett, Amerikı ' in- ra yeni ~yan dostlqk i~. 
Bir çok tabü anzaları yenmek digi de &Jnca bildirilmektedir. §8.&t programı l9ü de tam ran- kitabl okuma.dan yazdığına htık 

zaruretine rağmen habei va - Bunlardan bir kısmı serbest dmıaa verfnci tadar ._, ... _ mederdim. Çünkü kitabın t. 
tanperverlerinin kendi memleket bıralnlmıştır. Halen mevkuf ye ..,._ ,.... 

•• L t ~ğl .. _ı..a~-- A milli bile ya.nhıl yumqtır. - .. -lerindeki ileri hareketi memnwıi- olanlar 2257 kiı)idir. re ml.lAawmc e .. w ~ kar-
yet verici bir şekilde devam et- Vilayetlerde te"kif edilenle- meri.kanm tayyare imrJAtınm :.ı:i ~u!:!~~ çaTU.rk 

rin mikdan 2776 kiliye baliğ :bem Amerikamn müdafaa.ama aadraaamlan,, d.-.:1 "Osmanlı 
mektedir. Bu azimkir lnsanlan, olmuştur. Asiler nezdinde bu - hem ..:ı- t-....:'tereye yet......;w .. .ı .,.u 
1•·""-- müatevlnertııi Ha...,_,_ rda u "'° .\.l&5U ....,~ devrinde lfolJ. aadraamlar,, dar. 
_...,au ...,.._ }UD\IP da, ÜK &ra.!Jtırmala m.. -"-'=--- D-- bu ~aL.-n -rdf- ~ tandan hovmaJct h" bir _,,ı_ edilen silahlardan .m&a • _,,._...,._. DUi& llUIUDU """ •"° un· 

aıı ıç '8Y da~sonre güııl" erde ......... az slllh Bu programa göre, 19'2 dm 8ebeb daha var. Bay Mithat 
mennetmiyecektir. ı-- Cemal bir ay kadar evvel ••ü-
Habeş vatanperverleri dtlf.. !!el!!!!ell!!!!geçi!!!!!rilmittir!!!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!e!I!!! :=.ı:. 30 

bla tan-- pm,, da çıkan öç yaza• ile Jci-
manla Ç&rJJllılacak zamanı ha- CenuW Ba•e"9tlıaa da tMMös ~ Jouett ~ IUll tablıı eiallklerini ve yaıWelanm == ~~r.:'°k.."::C: edDc1ı lan ilive etmi§tir: w'!h:..S ~;ı;1'-= 

Nairobi, S (LL) - Ha~ Ameriiuua tanan """ta- dlfl ae.Jerdtr. Deferll ed b 
müteşekkil tabi bir kalede ben tandaki cenubi Afrika kuvvet - mn hılpei lqiltıere,e verilae, kıymetli Ulme mtlellifin ordu-
bu telgrafı yazarken Habeş la- leri D9linde bulunan Reuter İagiltere -- gok mtuma o- ıar bozmak kudretini hais olan 
taatımn yaktığı ateşler fundahk muhabiri bildiriyor: 1 __ 1_ .......... 18 6 ve- 8 .... ......._ dilinden taıaatfu için makale -
Y .. ..ı .. - -.1.-ı..tarak bir No- .ı.aa _,,. J- - ..,...... !erine devanı et.memesini uırar-
am-..-• a:,,.- Kenyamn bUtUn mmtakala - de Mihver cleYtetleriniD imal&\:!- ıa rica etmiş, uateterı mi yoka 

el ağacı pwmaraaı vermekte • nndan İtalyanlann tard edil - nı fuluiyle geçebilir. Ameri- veklleten mi yapıJdıfnıdan ln& 
dir. meainden sonra cenubi Afrika k&n fabrlkat.ör1.eırbıin halen tfl. Kımatım olmıyan bu rica a.. 

Kafilemjz ba Habet kaleılbae ırun-etleri ilk defa olarak dtlf- ettikleri ea btifük himaet bir rine kendisinden buna dair llÖZ 
varıncıya kadar çorak aruidm muı topnjuıa lirmiflerdir. tarafta ima'itma genilllörkea bile almıştır. 
ve kuru derelerin kullllu yatalı- ŞiddMli ve boğuctl bir aaeağa ~ taraftaa 1ngilWeJe ajaı' Anlaşahyor ki dehalet -.,. 
!arından güaieroe ve ahmetıe altı -..- liode möellüin korkunç diün-...ıı.~~-. lln hAuuı. • .n •• n..n. alqlJr o.lan bu ubrler ay· bombadımaıı ta1)'8Nieri wr- den kurtalaıı pir buauala ildi-
ıııu --..ua· .,,..,,. .... ..,._ .. ,,... .J ... --.-: -~-ı· •-1 eden __ ,_.-z.a:-. 
şümü.tl yaptağımız gün, gün uauu~u _,,....._m ....,..... 1UCPM-11U11- f& eıtJDete rua olm..,.., ayal 

hedefe varmıt balunmakta- Z amanda k•dillini pob.po'tla• 
batmadan ymıeğimill yemek dırlar. Rodolpbe gölthıllıı 181"- Alman oldufu wıneclilen bit" yanlan göklere çaJtarmak ..,. 
için 10 saatt:e ancak 20 kilamet- kandaki çölde :mitralyöderle mil- ~ tayyaresinin blemlu- nmdan olan müellifin bu bule
re ilerleyebüdik. na utramıl vapura ia!Mıt ol- tiadea i9tif• etmek fınatmı 

8l8'll SU'blı cMomoblller ileri yü- m•• ve bul buarlara uira· Şafakla blktlğınuz zeean tectir- WJI' da kaçırmak istememiştir. 
efftinliklerimizi sökerken ao- '°'"'lerine devw ebDelıt mıttır. Kıymetli edib maksadına er-
.x... ,_ __ .ı. ler. İtalyan hant "8irleri anma- mek için iatedlği gibi hareket 
6 .ktan titriyorduk. Haluwa Habeşiatanın bu mm'tatası da bir çoğu öHl olmakla btrçok edebilir. Buna kanpaağ& ne 
glndüz ilerlerken amansız Af. yoı..:ı-- mahruın bulunmaktadır. -~&t verdır' b• .. '-, ne de hl•kuuıın hakki 
rilla g6neli bizi terletiyordu. Zır';° otomobiUıerin mitralyöz- hglls IMıa ~ v;d;. Yallm birine huıı. ça-

Btr akşam mlllrMmnel 1:ıAr ak- t...... lloot fMlyMI ka.rkell cl&jeriDe tiris eanenia 
,_ yemeği JWk• UJ:aktua leli -,,.anlana ic1anli ft • Kahire, 3 (a.a.) - İıılilfs c1ojru bir 18Y olmempu, ~her-
BeUiz aecenia içillde bir dUdWt roftl altında barelret eden ,.erti hava kunetıeri kanqlhnwı kea stbi Bay ıothat Cemalm. de 
ıeei i.şittlk. Bu düdük, bütün kıtalara karşı ber an atq pUs- te~: pek iyi btlditinden şüphe etmt-

künneğe amade bir halde bu- İngiliz av ve bomba tayya • yorum. Öyle oldugu halde kam-
giuı yüzbaşı Grant'ın kumanda- lwı<lurulmaktadıı·. Eyibo mu- relerinin faaliyeti dünkü pazar denin başına "aahici kita.b, b t-
amda devriye aaısül olan bir ha.rebesine iştirak: etmit olan pi- giınü de Trablusgarb ve bHba&- lıjıDı koymağ:ı ve ı inde de ay
Habet devriye kolwwn avdet aa Deme ile Bıngui arasında- Jli teyf tekraH1waayı n...ı dof
etmekte oldutwm bildiriyordu. yade kıtalan bu arızalı sahraya Jd ylırl• u.ıinde devam etnWf- ru Hldu? 

lMtker nakliDe ..-. üç tonluk tir Doıııtlarmdan butlarının an-
Seri bir afer beldeeml19r kamyonlar ~de g~miljlerdir. Apploniaııın kırk kilometre nettiği gibi. benim, o kitabdan 

Londra, 3 (a.a.) - Askeri Çok neş'eh olan kerl r lıarba cenubu garbişinde Lantada altı ay evvel ~kan "son sadra-
mahfiller, Agordat'ın 7.aptı üze- tarkı söyleyerek gitmektedir _ dilşmanın askeri kıtalan ve ıamlar ve başvekiller., adlı kt
riDe buraya bir demiryolu ile ler. Bu neşenin artık 3im~ kamyonları mitn.ıyöz ateline tablma "Yalancı kitab, demek 
bağlı olduğu için Musavvanm hududunu geçerek Habeş top- tutulmuşblr. Kamyonlardan 13 illtiyorm davuıtıı isbat etmek 
d~ Jlzım geleceglni iddia 1 d n tahn"l> edilmit ve asker kıta· mevkime dUtmftt dem ktir. 

raklaı ına girmiş 0 malann an larında ağır za.yiat verdiril- Kıymetli ecHb ve Şii.irin neza-
etmenin mevsimsiz olduguna. ileri geldijine şübhe yoktur. mııttır. kettnden beklemediğim b6yle 
işaret ediyorlar. Musavva, Acor ttalyu J'MDd t.eltUğl Marrua ile Kftba aruuıdakt bir hareketin etti tefehhlimden 
dat'dan 280 kilometre m af&- Roma, 3 (a.L) _ İtalyan yolda nakliye VD8ltalan berine ba$ka bir tttJY obnadıfını bt ~ 
dedir ve iki şehir arasmdakl ord\llan umumi kwgihmın bomba ve mitralyöz ateıP il~ sa.tnia izah~ itiınadm\ 

tak d bdır ı.... k ca ... ____ _.ar yapıl- "-'--m-'LS'- w tiunu iıtemf!k mnı a son erece arıza . 2tl mımaralı tellliği: JT.o a uww-~ ·~- - u.::.~. l'&IUlı-
Agordatdan bqlıyan demiryolu ....... _,~ -2-....:..-ı..... br. şttpheatz ld hakkımdır. 

Ywıan ce--..uıı:ı ucvn,,._. Appolonyada avcılarımız tay •eMMd Zekt Paı.ı... 
Rampa ~kmaktadır. Bu demir- rimizin ve her iki tarafın topçu yare meydanına hücum ederek --------=:-----
10lu ile o. müvui olan yol ile kuvvetlerinin faaliyeti görOt- Gaıbbeia tipinde Uç ve g. r 310 ı •ı 
lıu mmtakımn Ye0ne yollan • mü.~ür. Tayyarelerimiz, düş- tipınde de bir düşman tayyaresi Dgt tereye 
dır. kaı,anıar Wi derecede ce- man kıtaatının temerkQB ma - ' tabıib etmieltrcllr .. 

... UnJret ettikleri takdir· halleriai bomtMt.rdmıan e~if - l~c~~~:r :ı~ı11~n1 ~:ı yapılan bava 
.ıe bilytik bir mukavemet göl- }erdir. ralyöz &teşine tutarat bir' çok h J 
termeJeri imklm olduğu 96ylen- Şbnall Afrikada hava müf· :ııa.yiat verdirmfflerdlr. ücum arı 
mekt.edir. Binaenaleyh Rri bir rezelerimi.z tngilizlerin motör Appolonyaıım 1 kilometre 
hıgiUs hareketi olacljlm tah- ıu kıtaabw muvaffakıyetle cenubu garbtatnde g. r 24 tiptn-
min etmek tedblnidt olur. bombwdımaıı etmifıle"diı:. de bir düşman tayyaresi avcı· 

Bareata'da nuktan dofru o- Şarki Afrikada dün Agordat ~z tarafından d~-
larak bilimni)'9D mübım bir t- ve Banntu mmtakalarmda '1d- Şark! Afrikada, cenubi Afri· 
talyan kunetl buhmmalrtadır. detli muharebeler obnuttur. ka tayyareleri dtlimannı mtı -
Bu pnWııon fena bir ftSiyet- TayyareciJerimiz. hayr&llbğa ta· teaddid noktalarmı bmbanb
tedır. Çünkü bir ihraç hareketi- yan gayret ve fedakarlık gös- man etmişlerdir. 

~-.... -..:ıı...1 Ordunun Ba.rentu Üllllline ne mUsaid yalnız iki yol var- termekte devam e1o1.m::a...u.ıner. aptığı taarnazu takviye eden 
dsr. Bu yollar da Jataabmıs ta- G&rlMJan gelen diı~ ~y- i:iliz tayyareleri istibkimları 
rat'mdan itgaJ edilmi§tir. ttaı • yarelerl, Sardenya adası üııerin· ve binalar iilleriDe ~taa pi
yanlann kaçmağa tqebbüs ede- de uçmuşlar, Tiros bendine bom- ke turruJ:an yapml41ardır. Bu 
bileceği belki patikalar vardır. balar ve iki torpil atmışlarsa da istihkamlar v binalara ~ok 
Faka.t ganUmonun mtııbn bt!' bir gfuıa tesiri olmamıştır. Bun· boıa'ba isabet ~tmi! tir. 
1--·n --'-rdan •-rek dan ı- .. ı... :tırlara da bir takım Nakliye vuıtala.n. tecemmU-
"..,...uı uunua 0-Y- .,,~... }erine de bom1ıae.lar ıaabet et • 
kaçabilmeei çok rüçtür. bombalar atıbnıştır. Fakat za- mlş vem aşağı 50 araba taar-

Tarafmuıdaıı itpl edilmiş yiat ve telefat yoktur. Tayyare nır neticeeincle kullanal•H blt 
bulunan Biaeımdi, Eritrenin i· dafi bataryaı..rımızın endabt- hale f! lmiştir. 
çeriıRnde ve Barentu'nun so kilo ları neticesinde bir düşman tay- Aaıaranın p.rbinde anba
metre cenubundadır. BuraGaki yanltne U.bet vaki olmuş ve lanl milrekkeb d' bir na'k· 

ta d"..n-"JmUştür MUıet ı;ye.va8ltası teeemm" üne de ta.-
kuvvetlerimiz billhara yapala- yyare . U9loU :" • • • ama yola tam isabetler by 
cali Beri harekethniaia Ağ ce- tebatı csır edilmiştir. dol nmttur Agordatta a~ı 
nUmlı himay. edeeektir. Spitfire tipinde bir İnpis taımız 11• 72 tipblde bir tanı• 

Biacundi He J3ventu anam • avcı tayyaıwıi, Viaregaio yakı- N;Yi le Jer ~-- do.ik 
da m-..ı yollar -...a-. D-'L.- ıımcla ~tiftür. Püota e- nı8'lndi? • 

UYaz.& ... ~ .DAUt7- • • BUtiin lm Mrek~ b 1 

şistanda Volkait nuntalluııa - sır edllmittir· _ tJtyy relerimiz blrı mfisteana ol 
da mün•blitın ~ ı.. İı.IJa alrlrırl ...._ .. ..,W mak üze " Jo.Amilen dömni~!Pr· 

Loııdra, 3 (a.a.) - Bahriye dir. 
her 'Wrilmelrtedfr. Bana sebeb neareti bqlkı 8'Lfıdaki tetıU- ,._"'....,. aı....,.Mi 
demiryolu bahmmamaaı w meY- ii ~- -3 

cud yollar çok az ve fena olma- Akdeniafm blldirildiilne _. llllylplul 
sım Binaaaleyh D8lll1Jatum- re j.JmanJarm veya ltalyan)u-m Nairobi, 3 (a.a.) - Bu •~tem 
zı kamyonlarla J91>1Mk ft ıttı. tevlll8il eWji '* baıebt ..,. DllNdileıı bir tebliie ırön. ee 
tr bu mufı11nbml ~ lds ticeainde pek çok İtalyan Mıft mıbi Afrika lmHetleri aaı ... -ı 

Londra, 3 (a.a.) - İngiliz ha
va ve dahili emniyet nearetle -
riııiıı tebliği: 

Bagiln öğleden enıel ve ~· 
leden bir• 9Dlll'& '8rk ft ce
nubu prrd ~ ftzertnde 
milnferiden uçan düşman tayya
releri taratmdan bazı akllllar 
yapılmıştır. 

Loadrada ve civar mmtaka
larda şarki Anglia ve Kent ~ 
yaletlerinde müte&ddit yerilre 
bomb&lv atıımıp. Bazı ıı.. 
sar vardır. Kent sahtliDde al 
mıktarda ölü vardır. Dl yeır
lerde hasar az o~r. Öllll
leria sayısı da ytlkaek deifldir. 
~r ...,._ bombudmıan 

tayanai 'bagön öğleden sonra 
EMell sahili açıklannda avcdan-
11UZ tarafından düşürillmüfltr, 

bay ile 43 yerli aaker öWllrWıo 
müt ve üç aub&y ile 50 )'eril 
asker ellir plmmlfbr. 

DQptaa mitral7ömri. ~ 
)eri dljer ailiJa w •••elll"k 
ni terke mealJar .oJauttuı'. Bi· 
sim ayi&bms l8e çok hatif. 
tir. 

.,... ..UWraWI AZIPl'ti Aiııleri
Jle W iyi lrcı 1 1 dM ="naee.hmtr 
ı..me W.1 'bir tteldl ven&naif 
w iki ·m1elreb lııirftıiıtaw :ft 
1tn c·.•ı.ıı.rue bir 
pııı NI•• w dMtw _.. ~ -

nlmlil.t ili',. ..... için ... ea. .. 
rdpn dalla _,.... WıriJe • 
Qt1r. 

metleri "'"rlha mot&IU nakit- sirl ilmüftlr. t.an hudadun• oa bet .kilomet-
-- ıı ScınWnua llnt1 ~- ı-. daln'bade IJpmu ile Gani 

ye kump&DJ81umdmı 19titade _,. Trallltla whD'ılrfn il it»- ="~ kuako8mal ilPl 
etmek icabedecektfr .YaR e9irferiol alan bir • ltalJUllardan Od IU• 

Bu m\lftlfüiyettea 10Dra 
...... 10 kilGmetre ..... 
de Ye Ooraintn garbında bam
aan Odokda ba§ka bir ıtaı,.. 
karakolu daha ~"· 

DIPI" mmtelre1tNa cıem,. 
faaltyeU devam etmelr.tedJr. 



Tenkid ve edebiyat 
illin'- ı.. ,........ -- ......... ! ıııl ...... 80ll 
~ •r.;:·• , •••) I .. o.. ...... , - AıUca Kf... 

.......... lt:lbat~ ... tılll- anıanhabılar olmtalduğu '" 
l9llr .,....... aJ1Jmm kl bo eaeıden imtihan '9'8l'ebUmek A 
'ıD n dnJeti, 8timıf .,,.._ nb dili * -. merhaleai ad
•• ~ bekçilik etmil ft edildiği halde omm dtn hakkın
.... Mum lhtlruı uğrunda da cWilrlerl ,medre8e eFğindm 
~ Jilam - TUrk hanıbtlertDe igeri ıolmJnwnıp. N"ıçiıı? 
'faırla Anadolu ftrlderini, caba Çünldl llevllna Cami vah· 
alarak, laareayıp durmalttır. deti vücud denilen felsefi mea-

tnkin mttmldtn obmyuı h.. lektendi ~ o, &arkta.ki ia
ltbtlsdendlı- ki bu mezbeb llm killt8:ri1 olan mistik zevkle
(yani fırka) kavgaJarma onlu, ri, dinin l5stı olan SIJ'lan şiirle 
ordu '1'lrk kanı dökWüp aJabl- terennDm etmlf bir haklın (file
lllJlbr. Değeri bu kanlardan mc sof) idi. 
ti lllaıiı olmıy&n 'l'Urk trfmD, Çüıı.kl Cimi, gene prktan ge
..._ JWde ne kadar esHtp giğ• Jlp I{~ yerleeen ve islim 
M"'41tf:r" Yam.ki.. Sebeb: mistisizmini altı eildllk :U:esnevi
llrlderin. adakat ft samhni· de toplaJllD 1119 e.ıı bQyilk islim 
~ ea babuma da oJaa, q- 'l'Urkü diJ'8 flSbreti ayyuka çı
mmam•lan.. Jcaıı MevlAna CeWeddin Rumi 

falAm dbll, kardeattk teUdn h&kkıııda (ben, o yüksek fazıl 
8Clm ft böylelDde kabOe tefli- için ne diyeyim. Peygamber de
lıaJanm vahdet. (bh1fk) denfziıı- ğil amma, kit&b sahibi) demiş 
• blrltıft:INo bir örgeç (tebeke) ve 1ılesne9iyi (Kur'anın özü) 
1111. .Artlk ırk davası giltmek • diye övmilettb'. 
J1PU, değil mi? Tamam.. lşt.e Osmaab tarihinin bela diye 
lll benim asil, temiz ırkım bu gösterdiği Timurlenk, Anadolu-
91J!bla lekelenmemek için ken- ya akın ederken ordusundaki 
• benliğinden ~ JM.- TUrk kahramaıılarını mezhebi 
.. faıAmiyet namına ve hak ne idi? Gme lalim tarihin.in fe
meslıeb diye tamtdan hilkfımet ei hidiaeka ioden olan Safevi 
flrkasa heeatane eriyip eriyip ve Uzun Duan vlk.ıa1armda her 
aktı. Şimdi buna ne yazık mı iki taraftaıı akıtılan kanlar han
dflmell ! Yoksa ne yOksek neca- gi ırkın damarlanndan dökü-
l« mi dsDeli? !. itip boşalbhyordu. 

Tarihin fehadetine dayaııaralr 
mnhatm iddia edilebilir ki: 
ftrkler tsılmiyeti, rehbeten 
(1ani korkarak) değil, rağbeten 
bad 118Verek) benimsemiştir. 

Ba baJı:ikati, aiyasl ih~ 
.. dqplUl!lll hAdiaelere rağmen 
aıleblyatJa ifade edip durmue
tllr. Jsllmiyetin Boruan Ye 
Baltara TOrklerinde aldığı mis
& mvld; bıem saraylara men
mab ~ phnelerde, hem 
Wbı ...... hayatuıda yedi 
.ım 88lftllr terennUm edip ya.
.-tan geniş edebiya.bmımı ka
rakteri. bundan başka, acaba 
..,m ifadesidir?!. 

BaJBbn en aeminıi in'ikisı, • 
dBbt.1at deill mi? öyle Uıe blltiln 
Jsılm - TOrk lleminin t!debiya
tma bahlnn.. Arab edebiyab 
ıturan muclzei edebiyesinin ö
lllnde kamaftıktan sonra ~ 
b bir renk ve nur ile tv..elenir-
km prkta da yeni baitan. 
hl'8 dili Be, haşmetli bir tsıAm 
ecWıbt&D kunılduğunu görü~ 
ıa. O Jml tsıim edebiyatının 
~yerler neresidir? Bu-
lıllll'a. Horasan, Belh, Tos, Tab&-
rlıııbm. Muandaran ve ( Pnıdl-
)ıt lrımm yarımnı kaplıyan) 

~ ııamı altında - muh-
W pnum111da medeni)'et te-
....,ntgtm olan - kıtalar ve şe-
tıldm- defil mi idi? 

(J 1'!rlerin umumiyetle s&

t:llıılılll ial ve o llir Abidelerini 
.JÇ8ll bOyftk ve meşhur adam· 
"" tedkfk edersek, TUrldhı yal
ms edebiyabnı değll. ayni za.. 
.. ncta milli medeniyet tarihini 
• aydmlatacak ne mWıte§em 
'etfke*'er görürüz. 

Şarkta büyük bir hakanlık 
aman ve SUitan Mahmud Gaz
aevi namını taşıyan Türk 90 
eutumm arayındaki li1r ak&
dmı wtnde kimler vardı? Gene 
IU'kta islim medeniyetine şe
:efler btaıı Alp Aalan WI OllUD 

wdri meflhur NiamülmWk ... , 
Alp Mlanm tonıııu 8aıtan 

1tDcana aarayındaki Mehiad 
... bn.gösltı TUrk dilbel'i o
lan Jm pir ve omm lcpkı ve 
lllltanm nedimi bnhmeo ömer 
Hayyam neyi tem8i1 ediyordu T 

O devirlenn hayat! usaresini, 
~ üstiliıden taşırıp 881-
l'llll edebiyat&, Fars dili ile işlen
dill için, 1raıı edebiyatı dem.il 
,.. mazimizin. oerefli :medeniye
tinden ve binnatice eerefli ta.ri
ldnd-t Adeta fenpt etmifiz. 
Bu. reva mı? 

'mrk edebiyatının bq piri ..... 
J'lla.ıı AJl Şirnevai, en çok hangi 
cllll lm'hDdı? Onun hocası olaiı 

• 'ftt samamndak1 eô'hreti şarkı 

... pı1a tatan ?e hattA padip.h 
tarafmden tma 
.... edllln )ı(.evl.&,. 

~ 

aJmue.. 

Şarkda mücerred din kültürU 
namına kurulan htlldimctlere 
(Mülhidler -.ltanab) namı ve
riliyor, (Karamlta) adı takılı
yor. o memebde olanla.ra ba
bni deniliyor, rifızi deniliyor. 
Ve hepsi de yerlere ha.tınlıyor. 
Şimdi, bu miina~tle ri.fızili
fi müdafaa eden Acemce meş
hur bir be7t:I hatırladım; diyw 
ki: 

- Aliyi 889diğim için bana 
rifızf diyorlar. Madmıki Aliyi 
sevmek rltmllilrtir, IU halde 
Allah da, Cebrail de, Jıluham
med de rlfuıidir. ÇDnkfi Atiyi 
onlar da serip övmtı§lerdir . 

Ben 1U misalleri ve bu ~ 
leleri, tarihin bazı §ipin yer • 
)erinden çıkanp buraya getir
dim. Tertlb ve tasnif yapmaya 
~ Çün1d1 asırlar do
lusu Jslim - TUrk içtimaiyatını 
böyle -gazete siltununda çıka
cak- kfiçtldik makalelere sığdır
mak elbette kabil olmaz. 

Kütahya Vilbeti Defterdarhğmdan : 
...,. 11117"1 Teıuwln ..,.,. · ~;::.... .a..tdl 

eetlei lu,11Mti 
L ire K_... L1nı Ku"'8f Ciltli 

- 00 
8GGO 00 cUn fabrika- 1J08 All:M.& Sajı: Yol, ... 

a> •2 valalı ı ~ IU baiEa 
elekli 8U w .a.: Selim9 
kabuıda 46 ollu llınıblm, O-
be)rgir ku.- Dil:,..&lle~ 
vetinde bu -
barla müt.e -
hurlk loko -
mobil ile ma.. 

cehhez ve 7fN-
miye vaaad 

80 çuval muh-
telif dm -t:ıkanr.> 

Kıymeti Ar 

.., --hofı « ... 
W r e. Almlıl .-ı 

o.111 a· s ,. 

1 tJ AURW lOPOll DlllJLlll 

eo oo eo oo Bahçe 30 Abu w Şarbtı Seıtmm s.rsy _.....,,,. ..._ •· l 
7.ntce oğlu !brahim ·- mk cCun.nndılıı Mlaed 

la bahçesi, fi• allu CelAl A'tcn'•• 
malen~ gar-

ben ve ~ben: 4C7 -

Tepe ile çe'Vrlli. 

Emvali umamiyeye olan bı:ırcuııa &lmıiyen Yulcanda adı :J&zılı mOkeıw.ftn l*7T'J ~ melı ' O O' ko
miayonu kararflıe satıhta çıkarılmlfbr. 

ı - tha.le mQddeti ~b gQndilr. Bldoci ihale 21/2/1941 cuma giınti aaat 14 de ~ tdlıır9 ............ 
yapılacaktır. 

2 - lsteklUer ihale 111U1tinden _.,. ., 15 nisbetinde dipoz!to ılmühabertlrilıe birlür3ıe 1116.wt edecek
lerdir. 

3 - lldnci ihale 4/3/941 günü J'8P'laat\: ve birinci ıhalefi müteruob bedıe1l l>ellD olMak mal ..,,,.. 
78iınlacaktır. 

4 - Telllliye vesaır_m_::ıs:rn_!lar_mll==ter=il'.:;c:::ait::' =tir=.===~=M>================= 

Üniversite Rektcrlüğünden : 

il R ADYO ( 
l 8UGtnnro PROGRAM r 

LOO Program 
8.03 Baberlıllr 

L1I lıltlr.lk 
MI Ev ...._.

1 lf 1 
n..IO ~gram j 
1UI Küat& 
IUO Bmıbedım 
ll.05 Jııabik 
ıa.JO lllidk 

* 

18.JO x,.,,.... 
18A6 llGzik 
19.00 llQıdk 

ıea lllıberw 
} 9. 4.'1 Jıılb1 k 
•.ll :Rac170 

s Şubat 941 
A9'l11 .. 

-~ ~ ......... 
Neden bu kadar ucuz ? 

. '*4'4till ..... aareUe ı.mrt.ırwuı ~.-cA ooıtMk 
5

1 2 pımeMI 
dDln temin ettlli kolaybıiı, lalmcbaiı ........ - "le c ::.J 
..._I lcudııeönı mubtawll .. can1 s' ı a tm t Mk ' ı111e--. 

JçSndtr, BüyOk INık...,.. lfl4 1--- •al' 3W'. 

TORKIYE COMHURWETI 
ZiRAAT BA N K A SI 
..._..,& Wibi: 1181. - Serma,-: ıoo.ooo.• ftrk lilıML flllae • 

A,)am lldedıi• -

::ıtrai ve Tleerf ~ -ı ı..11ka _._...._,, 

.,.,._ btrltrtlf'eft'-e 19.oo .... H&.....,,e v•rltııer. 

Zirat ftaakasnıda lcwnbarah ve ihbarBız t8ı!anuf ---· 
a • ..._ f ' •dara Benflde 4 et.fa 

~ -.. A:NasıtJE mirtılecaıı:Qr. 

4 9ded ..._. Llnlık 4.000 Lıra 10G acfed IO Lftlltc 

4 • ·- • t.oOO • - • 40 • • 
4 • .. • 1.000 • 1ılO • • • a.aıoo • 

40 • ,. • 4ıılOO • 

DMlKNI': Hesap}ermdaki paralar bir sesıe ICk* 18 ıtnıdan ...ıı 

clDşmjyeaiıse k lıe çıktığı takdirde "!. 20 tazıuiyle wırileeektir. 

Km'alar MMıle 4 defa l E)lôl, 1 Biriadlliaa, 1 llut ve 

1 llazUoaıJ tarihlerinde (lf'kiieb*tlr. 
/ 

Ceza Hukuku, Mcdent Hukuk, Devletler Umumi Hukuku, Devletler 
Hususi Hukuku, Umumi Felsefe ve Mantık, Türk Edebiyatı Tarihi, Al
man Filolojisi, Umumi tlrt.ısad ve lkbsad Teon.i, Mall,ye ve Maliye Ka
nunları, tktuad ve lktısadl Doktrinler Tarihi, Ana1omi, lfa7BU ve Tıbbl 
K.lmya doçenLkleri açıktır. Namzcdlarin 5 Nisan cuman.ı eünü yabancı 
dU lmtibanı ve 15 Nisanda esas imtihan 7apılacaktır. Doçentlik imUhan ta- ,.. BiR ÇiFT GAYET BEYAZ VE NADiDE 
Umau hükmünce tezlerin 5 Nis::ında verllmi:ı olması lAzımdır. !ateklilerin ~ Ş p 1 R L A N T A K O p E sıhhat rnporu, 5 fotoğraf, nüfus tezkeresi 11'1! Um1 hOvlyetini g&ıtererı fislcri T A 
He (ti:ler tetb-i.a işleri kaleminden iateneeektir). "1 Mart lMl tarihhıe 19'1 Perşembe günü saat 14 de Sandal RecMsıin.• 
kadar Rck1ilrl~e mür:ıcaaUarı. (786) de Müzayede salonunda sabl..ll:~~L?a~tır~. !!!!"!!~==-=~ 

!!~~-~~·-~:;;~;;:;:n;;;'."1~-~:::::::::::::::::::::;:;;::iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiil:::::::=:~iiiii==~ii~~;~~ ~ "i!!!' FW,ulye, zannedersem bir ilci - - pürge sopası arar iken aoeı' 
kilodan ziyade değildi. Mösyö deıı birkaç bot gu ~ 

::;~~7i:tı~~~~' Bir· çalgıcının seyahati ~~~J 
Diz. MaatteessUf fasulyemiz bu .. ••••••••••••••• 150 artmamnı muclb oimuftu. ~ 
kadar. tamdan ...n .... ı .. ,. bir dayak_.:~ 

- PekfLli. Biraz da patates. caktı. yor. S&rhot mu oldun? iki adını yamma ,aklaşb: eeğimi .:;:;;;; ise de ben~~;: 
- Bir çuval patates var. la- Cömerd mösyö Sak bana bir Dedi. Şarabın vermiş olduğu - Kime attın, pualar nıere-ı ona mukabele edeceğim ~ 

terseniz yansını vereyim. iki bardak daha şarab içirdik- sersemlik tamamile zail olma- de, mMaına baber "Yerdin mi! haJrbk ~-..ı...-
11
• ;:;,_..:,.., 

- Hayır, beş kilo kadar, dur ten sonra: mıştı. Ustamı pürhiddet görün- dedi. cek idi. '&:m~ ~~~ 
evvela birer bardak şarap iÇ& - Ey şimdi bunlan eve kim ce bütün bütiln eersemleştim. - Hayır. Madamın ili 1Vdı. fırlayıp JraornfMm '8lka 17-
ı'iın. götür:cck? Bir adam bula.mu' - Hayır usta biraz uykum] 1lÖIJyÖ Saka atbm.. yok idi. u.tam: __,.fll 

- Teşekkür ederim mösyö mıyız~ gelmişti. Şuraya yaslandım, - Budala mısın be adam? _ KZfr oll8I aopayı neıw ..... 
Sak. Ustamın şarapları d:ı ne Ben epeyce sarhav olmuş, dalıvermİ§İin. M"'osyö Sak (500) marklık bak- soktular! Allah hepinhsin ~ 
kadar lezzetli. imiş. yaptığımı bilmiyecck bir hale Dedim. kaliyeyi pecJin para ile alabilir BID1 wnin. 

(Mösyö Sa\<) şeker çuvalını gelmiştim. Derhal mösyö Saka: - Haydi kalk, bana yardım mi? Paralar nerede? Diyerek paslı tenekenin ıtJ' 
gözden geçireli, bomboştu. Pa· Evinize kadar çuvalı beo et. Sen nafile bakkal olamıya- - Bilmem. risinden. flUne --:-u.ı;.c ~ 
ta ten da d ··rt '-- k'I go-türebilirim' , caksın. Ya sen uyurken biri ge- - Nasıl bilmem. &"".w&&<Mli• ~~~ tes maa o UT ,ş ·ı o limonlan mrabma, ~-
siyah ekmek, 2 kilo :ı:eytln, 3 Dedim. O da muW:a.kat .etti lip mallan aş~ idi. - Mösyö Sak para '9'8l"eCe- tırıa.-.. .. .11.. bealadı. beı!.ı-
buçuk kilo mı, camekan dahi- Çuvalı sırtıma yüklendim, evi - Onun için merak: ebne us- ğini söylemiş idi; aorıradan vaz tezg~ altında' Bllpftrgeyi ~ 
lindeki peynir ve pru iırma kı- pek umkta değilmiş. Beş daki- ta. geçti ise ~tmem. maz mı! Müthiş bir sopa. '9-
nntılarnu, ufak tefek daha ka sonra ben dilkkAna avdet et- - Merak etme ha.!.. Hayvan Ustamın hiddetini görmeli dam bakblm 111 kavganın lSOcl' 
bazı şeyleri tarttıktan sonra mtş, bir köşeye sızıp kalmıf)- gibi uyuyorsun. Dükkana gir- idi. Öfkesinden omuzmna indir- nft almamna intizar ettim ise 
hcp ... ini büyücek bir ·;uvala yer- tım. Bu halde ne kadar va.kit dim, o kadar patırdı, giirültü diği kuvvetli bir yumnık ile pek boş "-im kaduı da· ~ 
leştirdi. Zaten dilkkanda mev- geçtiğini tahmin edemem. Kim ettim de hali. duymadın. kanaat etmiyerek: _ oh~~ Bir tak~~ 
cud bakkaliye de bundan ib&- bilir kaç saat sızmışbm? Omu- - Canım dükkanda mal kal- - Sen beni mahvedip batır- neaU bellisiz adanılan duP"" 
retti. Mösyö Sak hepsini satın zuma. doğru kuvvetli bir el do- dı mı ya? mağa mı geldin! Haytiz herif! ahr mısm ! C-ezandır çek. ~ 
almıştı. tundu, gözlerimi açınca ustamı - Ayağak alk ö.ldiz. Nasıl Şu stıpilrge eopası ııert'de? ( Armas _.._, 
Akşam ftzıeri ustam pazardan brşımda bördüm, surabnı ek- mal kaldı mı' O kadar fasulye, Dedi. l)Qkklnm ic;eristni ara- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!İ!!!!!!!!!!!!:C!!!!!!P.' 

avdet ettiği vakit kimbılır nel litmiışti: pirinç, yağ bilmem ue var. mağa başladı. Bu patırdıye. ma- Sabibi: An C-•leddln ~oOfll 
kadar sevinecek, bir saat mi"- - Burada ne halt ediyor- - Ben OıDl&n bugün peşin pa dam bakkal da meydana çıktı, NetriY&t lımd8rCl: MllOld ç.cı11 
tında bu kadar alış veriş etti- mn tembel çapkın! Bu ne uy- ra ile satbm. kocumdan ili anlayınca o da Blllalıdıtı ,...: (H. Bekir oo,..o1~ 
ibne ziyadesf>e memnun ola- mm! Bak eğm da prap koku- Ustam Pler.ini dört açarak .pana plımJl möyledi. Bakkal d w Cem......., Sançotlu .......,........ 


