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Rumanyanm · " . ingilizler. ( Yak
0

ın tarıhin ibret verici sahneleri l 0Ynayabileceği rol V~rgiden muaf Siren'i d~ .... ----·--·~---·· ~ - ~ .!> __ _ 

tutulan. küçük aldilar -------. sanat erbabı Bir günde 2 İngiliz 
tayyaresine mukabil 
24 İtalyan tayyaresi 

tahrib edildi 

• ... . 

.. 

E' velkı glin. 'J'ürli tt>prağı Ü· 
Zt:?ifülc bir 'Tıiı•li c t>Jıiu k ı ben, 
bum:nJ. lxthı:.u d,"iwrli olufiun'fa 
hie iJir w1hı1•J.~n en ufai!: bir 
tc:reddiiıJü lma<W::rın.a, olamıya

c~~ına inrunyo! um. 
S•..ıf~a, 5 (a.a.) - Ziraat na- Bu hadi:le, vatan •lı~ıııd?.. lrnl-

zın Baı,'l·iyanofuıı istifru;ı mli - mamn azabını :virmi yıl c;cllmJş 
nas<:~Hylc sabık nazırın Al- n~ yirmi ~ yv1o;m1hığun en 
manyayı ,.c ltalyayı ziya.ret et- gaddar i~kenceJC'r1ne tahrunrııül 
tifi ve Hiıle•lc ve Mussolini ileı=============== 

(Sonu~~ l'a 5 1!6Ü 6 tla) 

i 

Türkiyenin 
siyaseti 
---·---

Bir Yugoslav gazetesi· 
nin neşrettil)i makala 

--t•--
Bel~ra(l. 5 fa.a.) - PolitJka 

ga:ı..ciesi, Moskova ile Ankcıra a-
1 aımıda gizH bir an~aşma bı_ı: 1 
lundub'lt bakkındaJ,ı habcrlcrı 1 

(Sonu. sayfa 5 siUun 2 d.c) 

Müşteriyi soyan
1 

garsonlar 

• l••ThU!ı lnira! y ~'ltltk 

<•tmek kudretiııi f/stu nhılmiş 
bir iıumnm vatana. km; uşınnk 
saad('tinılen doğan biı· ht~yct'a-

u. anr<ili yimı · <laJnkt <'<•Y~· m
bılnu:ı olnrnı..ıdı . 

h'vot ... M<'~ruti imrı:ır.ıtorklf 

'I'il'rkiJıt'EJrun 15 yulık mncc>rruıı 

ı• inılc, ı,;ok ılf·f· 11atalı \ l' nıutl.ı.
kı. h ... r zaman antipatik b r rol 
Qyn;unış g__öır.iılıı•n "Hiırn' et \~O 
ihlitf,, :ıdlı pulitJka p .. l'tıı:iruu 
me~imr Jıdcrı mır:1hıy :-·a· lıJr h<'y, 
~l~2 inci )'llılanben hm1uulan 
ıcmoc ya.,:ım. k hakkını ı a;ybct· 
miR hulundugu m••mkkclinc der 
no· <fonıtıCi' aımüı-:t Ur. 

Yalnız im hatliı:K", "Hiırriyct 

ve ltila , ı1ru tisi ne lıdt rlıl t t
mel! t. lıhm liğine ugrnrr: ı~ olan 
bn Türk ~oc.uğunun ve eski hır 

Tüık OlUllHl rni•al:ı~ının, . iyasi 
maceralar dışında ne temı:~ bir 
hıs: n lmlmıli oldugunu \ c • n·gi
lerin en asılı olnn mcrnlcltf' sev· 
gjsini ne şiddeth bir im It. ndık· 

Hmnı. ·"'<ı'!Jfa :; triilu.ı ~ <l"' J . 
SABAHTAN SABAHA: 

Evdeki pazar 
çarşıya uynıadı 

Fransız üsleri, 
filostt isteniyor 

---o-- l'r.uısa. ilo AfrJm. mibtcnı.J~~tııtlffii <foniz ii-.k:ri n~ hir rr,.ın ız 

Hatay lokantasmda car6· 1 ....... ~ ............... ·.a .. rr .. ınl•!a.I .. '1•)•ı•c~.u.v911.ooııiıü•.r•ü_.,... _____ _ 

yan (eden vak'a failleri,,, 
örfi idare mahkemesine 

verildiler 
-o--

Biı miidılct evvel Bcyoğlunua 
İ6tiklal caddesindeki Hatay içki 
li \"C sazlı lokantasına gelen mü.:ı 
terilerden birinin; lok~ata m iis
tedr ve miistahdcml~ri turafın
<.lan dövülerek üzerir..dc l~1ı11n:ın 
paradan 500 lira:mıı:l ~lıııdığııu 
şikayet etmesi üzerine l'il h.ı.ı~i- 1 
seye c>lkoyan polis ve miid<l ·i u- ı 

munıilikçe yapılan talıkikatln. •ı 
mezkur paralaraan bir k;..,rnı, 

· mdt&.avizl~r ÜZt"'rind~, buluna. •
1 rak istirdat eililmi§tir. 

(Sollu.S... :t , 8ü !j de) 1 

. ;ı· .n~ ı. g~ ... n h~ }'.:r. ıın I 
Fraırn:ı He bır mii~tt kc. ınum~~-. 
tlı. Bu mi.ıta1\.1kc ile Almmıya 1 
t il'<lF ı ·erk>rdc sul ak c "iin-

('~ ,.c Jrr. n ' 1,aJ.acak, d:4hn. ileri· 
~ e gıtmiyee~k; Fransa. toprağı· 
~ı n (: ~irı.<lt• >caJan beşte ık isi iiı.e-

~110 - 1'a 4 sti .ı te) 

-

> 



Bombay kadınları
nın her sınıfı ile hem 
ferd hem de kalaba-
1 ık halinde temas 

ettim 
Bu da bir çadlr allın

da idı ve saz şairlerinin ipek as
kılar altında şiir yarışı yaptık

Jan günlerin bir hayali gibiy
di. Gerçi şairler burada saz 
çalmıyor, ve ~iirleritıi irticalen 
söylemiyorlar, hattiı. eserlerini 
yazılmış getiriyorlardı, fakat ne 
de ols.-ı b;r ı;iir müsabakasıydı. 

Çadınıı içi o kadar kalabalık
tı ki bir çoğu ayakta duruyor
du. Kapının yanında kırmızı at
las, fu;tü klapl<ın iolcmeli bir se
dir önüntle bir nargile vardı. Ve 
o sene lwnüz Hyd~abad'da Baş
vekıl olan ihtiy:ır bir Hindu me
rasııııe huracl cıı ı iyasct ediyor
du. Ifrııdisı ordu lisanında çok 
kU\\ltli bir sairmi~. Sedirin üs-

·~·. tüne bagJaş kurdu, nargı.esını 

içti 'e ı;aHeı i dinledi. 

iL YAZAN: ( OKUYUCU "\J 

~ALiDE N:.~~ ı~.~::.~:d:i~iş< 
mek müşküldür. Her halde yüz· 
de doksan doku..-u fıkaradır. Er-

1 
kekler rengarenk s:ınk sarar, 
bere giyer, kadm•.ariyle beraber 
seyahat ederler, istnsyona ~ok 

erken gelir, ba.zan saatlerce otu
rurlar. Fıkara kütlenin bilhassa 
kadınları Hindistanda "Yeni!":
me,, nin çok vasi bir sahaya ya
yıldlğını gösterir. Sari giyenler 

, ekseriyettedir. Beyaz bir kefe
ne benziyen, yalnız gözlerüıde I 
birer delik olan baştan geçip a- ; 
ya)<!ara kadar uzun örtüler a- J 

:<almıştır. Bunlar sari kalaba
!ığt arasında insana ölmüş bir 
mazinin hortlakları gibi gelir. 

Sıcak dalgası · ba.5lamııı ,.c 
Bombay'a yaklaştıkça kendini 
olanca kuvvetiyle hissettiriyor -
du. Toz, toz .. toz. .. lnsıının bur
nu ağzı, ciğerleri toz içinde, şı

cak, nefes aldımııyacak bir de
recede. Gerçi elektrik yelpazele
ri mütemadiyen dönüyor, falr.tt 
verdikleri hava insanın burnunu 
yakıyor. Bu elektrik yclp:ıze!e- 1 

ri bana bir şey habrlattı. Eski 

Posta, Telgraf ve Telefon 
umum müdürlüğünden aşığı
daki tavzihnameyi aklık: 

Gazetenizin 27ı12/940 ta
rihli nüshasında münteşir 
"'l'rıı.bzon postahatıesinden 
bir rica,, başlıklı y:ızı üzerine 
yapılan tahkikat neticesinde: 

'.frabzon (Yeni Sabah) ga
zetesi bayiinin fazla meşguli
yeli ve ihtiyarlığı hasebiyle 
da;ına gazetelerini JJialettayin 
kimselerle postahaııeden al
dırd1ğ1, 

Kaybolduğu iddia edilen iki 
gazete tomannııı esasen kay
da tabi olmadığınaan menfa
at kasdiyle bayiin postahane
ye gönderdiği ltirnseler tara
fından alınarak kendisine ve
cilmediğine ihtimal verildiği 
ve ahiren gazetelerin itiınat
nnmcyi hiim.il olanlara toııclli
mi cihetinin temin edildiği an
l:ıı;ılm1.ştır. Malfunaten bildi 
ririnı. 

Umumi müdür 
Yeni Sabah - Posta, tel

graf ve Telefon umum mü -
d ürlüğiinün bu meselede ı::ös· 
tcrdiği hassasiyeti takdirle 
!{'lJldcderiz. 

yelpazcci Hindu ucaba nerede? l]fakabe konli~yo 
Garbin m:ı.kineleştirme tesiri al- _ 1-
tınd:ı bıı adanıııı zcn.,"'1.ıı sıwfla- • 

r.ı yelpaze sallrunaktan, kurtul· nunun hır raporunu 
dıığuııa insan memnun olmak ıs-, . 
tıyor, fakat bu adamın i. izler mah eme reddettı 
ve a .Iaı· kafi!e:;ıne iltihak etme- 1 1 
miş ol luğuna kani olmak şar-ı 
~ıv'1.' 

·B· · b • ,_ 1 ..... F . ;' omisycn kaşer peyr:ir-•>m ay..... ı;u-.un aız 

Ty ·bg .. hı misafiri oldum. Garb' lı;rinc hem 90 kuruş 
mP ıı.ycti bir kaç n-sn cnd narh koymuş, hem de 
cv',•mc G]rm:-, mukalli>Jtil, .le·•- 110 kuruşa satılabilir 

ı ıcri .,. emiş, bu yeni m ni-ı ciiya rapcır vermiş 
Y~ctc kl)kleştııiş insaı:hrın FŞ' · 
clı~ı bır ev! Her h:ı!de bu smıf 1 
Tiir!( nilesi o kadar ~oktur ki ı 

•• 
Univeı si ç yl 1 Türk İngiliz mali 

t nlaşması ee 1 ee 

nın aora. •• , 
c s 

lktısat Fakültesi ve diş tababeti 
okulu talebesiı1in d ·-rtleri 

Dün İstanbul gllmrUkle
rine tebliğ edildi _.,_..___ 

1ngHizler!e gc~en ay içinde 
Anlrnrada im:mlanr.ıı mali an
la§ma dün seJ1rim izdeki alaka
darlara tebliğ edilnıi~tir. Bu iti-

Üniversite Rektörü c~mil 13il-ı 
sel dün Üniversite fakiiltelerinin 
son sınıf talebesine verdiği çay 
ziyafetlerinden dilrdünciisünü 
İktısad faküllC!li ve cllı; tababeti 
okulu son sınıf talebesine vcr
ntiı;tir. 

Çayı müteıJcib takbcye kua 
bir hitabOOe bulunıuı Üıı!ver ,ite 
Rektörü talebeyi fakült~lcı-ine 

aid derd ve ihtıy~çlarını ~öyle -, 
mcğe davet etmiştir. İktısad 
fakültesi son suııfından ınııhte
lif talebelerin tebarüz ettirdik -
!eri taleb!cr bilhassa şunlardır: 

1 - Üniversite profesörlerin-• den çoğu Türkçe bilmiyor. Do-
~.entıerin yaptığı tercemelera~n j 
istifade etmek çok güçtür. 

2 _ Tiirkçcyi öğren:p te ko- barla İstanbul gümrüklerindeki 
nll!amelcler \·eni anlasma hü-

ııuşabilcn ecnebi profcsöderin kür.ılerine gJıe cer<>yrıİı etmck-
şh·eleri çok boZ11ktur. Bunlon tedir. 
:,nJ,mıak güçtür. . Y<'ni anls.şma karşılıklı tica-

3 - Profesörler deı·3d(." mü-1 ret \'C tcdive i:;\erinrlc mühim 
temadiyen ccn. elıi ruPmlekeller-

1 

kolaylıkları; ilıti,·a etmekte ol-j 
lı du~«ından lııgifü:re ve sterling den misaller veriyvrlar. Bıı ma - " 

ı;rupuna dahil m ~mlekel1.2rC 
zurlııdıır. Çıirrkü bu yabancı mühim miki.arJ:ı mal sipariş ve 
mcmlekctle·je 1,;;u, kendi yıır· rilmi:;tir. Şehriınizdcl<i h~zı 
dıımuzd:ı çalı"o.ea'hz. bankalar •akreditif i~lerinde 

4·- Me!lli.ıketin iktı.:ıadi ha- mühim kolayıık!aı ya;;makla-
• • -

1 ·1 ı f dırlar. yat \'i! vaZJyetını e;n.:;il-,..,Ci(t t c 
tedkik için h" -:ıtiİ bı büro !!:~- ~ 

rulm:ı.~ı ıazırıı<Lr. Havagazinden 
Diş Talııtl>l'ti Okulu talclıesi 

ne ı.~t•yor·~ ZP.hirlen~no 
Di§ Ta bal>: i Okulıı talebesi ":J. 1 ı I u 

de okııluıı bir fakUl<~ Jıııli ' if- l.ad"ıs~nt.ııri 
rağını 'ktiirdetı iste:ı.ı.ı:;lerc...r. '! u i 'O ! 

f ürk havcı. _ urumuna İngiliz yakınşark 
ticaret birliği rei.:;İ 1 yapılan teberrcler l 
İngilizlerin yaJ:ın P 

1< ' ' T" rk lI • xı r-: t ı ı u lstaııııııl. 

Belediye şir~eiler· her 
CJ'f rapor vvl"mak 

mecburiy tinde tut cak 
Balkanlar ticaret lıırllğ-. rci..,ı ,:: uL 
Lord Glinconner bir l\a :!;Üne 

ı-... Hlv-·JiJı"t?th \""at r:J rtTı1lZli1 
kadar şekimizc gelerek ,,ı:;r~- ra·•a ı- ınını;ına; t wnül ri 
dan Londraya gidccc·ktir. Lor •. :ı 
vekıilet edecek olan I..onl ~t- glinde'ı g Ln» 

1 . · k ni ·atura, 1 -ıı 
ıniııgaıın :ıc ırunızc '.': ·'1 tüc, ~riar yaz 
har:ıya gjtmiştir. AnkPt ıı~ m ·i c:t\'th kn 
z;ıkcrelere yeniden bı,:.;.a l.k· rulu i brname 
tır. Diğer tarafd b t r aldı- El'! , lı ~ın, 
gım ıza. göre t ngilitl: x i 11 r-. ~ ..... A i 
ketim ozden alacakh·ı 4') bın 
balyc tiftik nisan soü .ıı k:ı · 
dar pc,<in para ile te ı m i 
cektir. 

--»01:-

Ilc.ı."~- o:> ~1 J • , .. ·l .:ı ... lı~-

<li: ' ri ü: •. me 1 to.ııb:.ıl b lc.Ji-1 
y -~~ 1 im ;oi c'. mnL:i· ti t ı.-ı 
kı!:' lıa. l"'~hğını y~r~rr ı:'flıl". t...'· 

. ' 1 1, J dıu ,. t··rn .. ;u h \• gazı! 
f ·-r:c l,::.rin. ı 9""' ..z L 1 

ı. . ıtl'rı: 

lüz~nta.P hiss~t,.... i 
r'\k alın ıı tr:d'1;r h 
ket' ·ini c:(•lJCkeniI} \T 

Cıva buharilc türbin 
m 

Civa ile suyun hassaL= ara
sında mühim farklar var. Civa. 
sudan on üç buçuk defa ajjır
clır. Civa kazanların yapı!nıak· 
ta oldugu çeliği ıslatnıa~; n1aB" 

raf!ıdır; buhan zehirlidir, k,,ı;ıy 
okzide olur. 

Ci\'adan gayri mayiler ÜN ' 

rinde araşürmalar yapılmuı L·:e 
de civaclau iyisi bulunanıamı~· 
tır. Kömürden elde C<li!en ener· 
jiye yardım edebilecek btdci!C 
nıayiin civa olduğu bir çok te<'' 
rübclcr neticesi olarak ~ııla.;;ıl· 
nııştu·. 

13u netice ile bunun lotlı'k ~:ı
]ınsma çıkarılınas1 arJ.rıu· la ıJ .. 

zun zamn!ar gecmi~ ve E'nıekicr 
s.,rfe:J.ilmiştir. Bir çvk tPcriibE)
l~rden s::ura Anı rik«d· ·i G·'" 
neral Elt:ktrik fGlıt'ikası 1!l15 ... 
le 1~•1 T seneleri arasın ·. <; !ı .. 
~vn i~ 't.Ui·hin y::ıpı!nıı. tır. 

Civa. ;,.;n iJ i bir J· znıı y:ıp• 

mal: lwlay olamaın.ıştır. Civıı· 

ı ·a k yn·un.. ~ar J:.ırı st ·utl 
l...ıyP" rna f". ı tim mdun fdr dı · 
<llr. Iluıı:m frli.ıc id n "lriy-· 

r c.ım liibltr i•:inrl s kı~tıl"ll· 
- ~ I: va :&y ki altın ' civ fi 
devre tc l'Ck ;•o mı..ht:lif kıl· 

l\!r•Jı;;ki cam tUl~rcl' k:ıyıı~t:a
r~K tc !~i..i{tt:n geç',.ilmh~wr. 

itimr la. şa~·aıı bir cin ıoz:ı· 
rı ya,1'dt 1 t n r.: nr,- 1 .. ')'!c.::n 

Mıl b:ıl:aya dahil olan şair
ler scJ.:ıiıı etrafındaydılar. Ev
vela dh·an ;a.irb'inin tarzında
hı fii· 1 r okund 11. Bunları ~aı·kı 

~öykr g!\ıi c kuytırlardı ve her 
haıı2i rr.ı aı lı:ılk bcğ nip al
k~ l;rsa § ir k !kıp bir tem .n
na ~akı:ı, or, tekrar oturup oku
yor _ Buz~n ı;:ıırin kC'ndi ~llo-ı 
sa d g b r mısra okuduguna 
ka.1. clu 'Sa etıLl'ına, "lı:uıi yinı:
alkı., t.L.' }c..rsı1tıllz.,,, der r,ibi 
b ı.,_y• 'du. \' c her z.ıro.ın 

ha ... ~u-· ı:y >r ve air sık sık et- ı 

rafa l•ı:ı.cnn C'-' yordu. Eu tski l 
u:;u.. • erın ıarı~i 1'liı;dcri ba
na yal: n~ı g lnıdi, saki, ~ülbül, 1 
n in , ül, nbül ve saıre ve 
ııairc.. F~ t . rlerin ok11nw~ 

tarıu b a r.ok y:ı.baucı geleli. 
Yeni t ı . rler ba<lawgı 7.a· 
man 1 ~ Jl n kc1imel-.rc1c!1 pek 
azın, 3nJıyc d mı. Her halde tek 

jn 
faıbi k, ı r1cl n tek klı .,, 
~ okt11. ~ !: t bilıncm neden o
L."llll ış t rz• bana dalı<ı. fı.oiııa 

geldi. Artı!• şark! siiylcr gibi 
okumıy. rlardı, Alkır, daha ijİd

det~ 'c daha Pık oldu. c ... dır
dan g,rc ya~ısında çıktık. Mü
f13.ar•~ bah~ k Jar sürecekti, 
fakat t ·rı crt ı sahalı karanlık-

n J·en<lini burada hiç te ya-

I! . .ı .. u aj· k~c:ır .ınııın h r sı

nıfı ile hem :ılıcnk lıcı::ı de kala-

Bım.hn bir müd<let evvel İs· 
t.mı ... ı belediyesi Bey0ğlundaki 
OL ra n rnücssc. esinin 00 kıiru; 
lu'c ı.~~:ı.r peyııirkrini 110 !m
m " ttığını tcsbit ederek ınü
~'SScsc hakkında cezn zabtı tı1t
ı-· l:ır ve mahkemeye tevdi et
m· '!erdi. Mahkemenin dev;uru 
c cısınd:ı. nıüc.ss=nin avukatı 

fyat ınürakabc komisyonıına: 
mi:raeaat ederek. 115 kuruşa 

fl',: • ı!ecck kaş. r peynirinin J 

c.' c,\•cull oldıı:O:ıına dair bit· ra
r.or a' ".~tır. Fakat mabken:e 
bu poru doJnı ve mantıki L11l
mzy.ıruk rcddetıiıü;tir. Bunun 
tizC'riue orman müessesesi 25 

laviçreyo 120 bin 
arpa satddı 

ı:rd,I: 
1 
1 

ndl bcled'yc· h 

~ , t tfor<l f'! kt k ı.:ı nı 

})~") s ~ 1l. c: .... -\1! su bulı rla .. 
rı'\t rı.::-. kı'' e:a 11 tu!':"i'"ı.· r lı'npıl" 
ınkt • m ·n, cıv. ı .ı ıy· 

1' , L ı ilk t.trl.ımdir. T ııJl 

il. l · t ' ; • ıl .n i.ıt ı' J · t~ · 
ı ı.b ' ı· bu t"r ' • - i , .b:ıJı· 
:n' 1 P ... l 1~ l;:u .u"ı ı· ( ~ J.Jterı • 

b r l por ve. ·ll .J"" yo '. 
mckt~ lir. hcı tl" .. ;· ' r<le:ı ı·· .,,,.., -.ı11 ı 

Bu .,ure ,~ kl ıı;,' ~"k ,'-1 H.ırt ı l ,, l tr : k • r- •Y·~ .• 
yi ua.n>a bı. 1tr tr ı•. •n l ı .:r _ l' l ı ·i \e el l.ı ı:, 1 t. ıır· 
luıı :ıııacJ.1.< \' L rl' ı l::'ı . ], ' ~ nlmı :u·. Bu t.ıro.nıcr 

ta )·ol c ak~ ım. 

De. ken kvprüııün iistünde ı 
dur .-. ş bre baktık. Uzaktan 
~i:ıl c r < !er ' inde pırıl pırıl 
yanı~ , n.:;f it okaklard:uı o
tomob· co,leri geliyor ve bir 
vcrd ç- ır altıııd:ı miişaare 

dev=. diy'lr ! ı 
Bcmbay , 

\\'3r v 'J n Eomha'ya gelir
ken u. uı üren ş!ıııcndifer se
yah " her gördüğüm ,,eyin 
maı - nı bura\ rd n ilk :;<'Cti- ı 
gim r, 1 n f zl:ı hır dikkatle 
an 1 ı,.., ~ı ı. ~ ' 

t t'IS;, oniarda İngiliz azdır. 
Bua in- zahı , liı· geçer. b:ı

z.a.n (' lı~ı l;ac cıvıl gorür~ünüı:. 
Fal. n ifö - y 'i münasebeti 
eok d r ı , İn iliz artık hii.-
klrrı c l ti f roi okluğu-
uu g) teı --' ·1ı-. 

t~aı la - ngin, fakir 
v1' c { n~ıı r "ırdır. Zenginler 
kü~ıL l: · ek.ı'. y t, umumiyetle 
hizn' • il iyle ~ryııhat cd~rler. 
Orta n· fık ra sınıfı ayırd et-

Yeni Sa ah 
AnONE IlEDELl 

&ENELIK 
1 AVL 1K 
1 AYLIK 
1 AYLIK 

Ti.lrklye 

1400 Krt-
750 • 
400 • 
150 • 

Ecn•bl 
2700 Krf. 
1450 > 

100 • 
100 • 

ô Şubat 1941 PERŞEMBE 
9 r..1 Uh3rr~m 1360 

z.ı lklncikJnun 1351 
G ün 36 Ay 2 Yıl: 941 .. Kaaı,,._ 11 

Güncı 

1.10 
8,1:' 

Ak,.m 
12.00 

18." 

ooıo 

'i .59 
13.28 
Yataı 

1.83 
~0.03 

ikindi 
9.42 

16.12 
lm•ık 

11.58 
6.27 

DİKKAT 

F..zani 
Vasatı 

E7.onl 
V:ı.~1ti 

cVe"I labah> ı gSnderllen yazılar 
ve evrak neıredll•ln edllmeıln iade 
olunmaz ve bunların kaybolmafırın. 

dın dcı!ıyı hic bir meıullvet kılJul 

bl'l: hal:nde l ıu:ıs ettim. Arfu-
tokr t ~l' ve r=giıılerin k~lll -
büııdcki 'koııferı:.ıısa valinin ka
ıısı r'vaFet etti: Genç ve güzel 
ı;,. ı i<iy'yd;. Ve ı:ufübiln b. h
CC!.iu<t~ \ ~rdil:!cri çay Z:y:ıf • 
Lou lr:ı ve Ncwyol:'tı vcri1on l:>u 
ne\J - y-.ı..fetlerdeu yalnız ~erli 

kc tıim !erin ihli~ammdan dola
yı ba '· ydı. Unity yaıı.ı ' d ... 
kuliibünde konuştuklarım he< 1 
c.ns,en \'C sınıftruı ksdınl:ı.rdı. 

Hayatım içtimai ve milli ma.k-ı 
ı:tadlara vakfetmişler aruırıda. 

l,r J. p· ,.a cezasına 
mu tur. 

mahkfun o!-

milyoner de var orta sınıf t t. -------.,...,.ı::;-----., 
Her I.aldc i~ kadaıları burada <:k M AAR/ r- DE 
scriyette idi. Nutukları atlıyo

rum. lki kabartma resim gibi 
h, f: .ımda kalan iki tabloyıı lıi 

Yabancı dıl okulu tala-
1.ıesi maaş alamıyormuş 

ıını;tamıyorum. {\ıivcrsile yabancı dil okulu 

Dün mulıtclif m,"'- ''- ••< 
250 bin liralık ihr:ıeıat 
ve bu meyanda 1svi 
bın liralık arpa satılını 
g ristanin A.Z ta i 
dcrilccck bu mail r .u 
bugLlnicrdc- bn lruı~. ''< ' 
Diğer t.arafoo.n c 

,. liic Irakdan rıeft, 

~lcnıi .- boru, d h· 
gelmiştir. 

1 \ 

.r' 
• 1 

Çuva: ve !·ar., tiç t..' ' 
ğinin s nelik top,an .. sı 

<:ı.ıval ve kan av, •e 
bıdiği umumi 1ı~yet t 
ı!l.ı.ı öroc; Ahid Iı' l 
1; k merkezinde ic--a c • 1 

'l'opla.>ttıda bir seıwı; 
meni raporları oku'\'., 

i h 

} \' ... 
\> 

yeni idare heyetı iutı"--"- yu
pı!.!nu;tır. 

BGyazıd poEtahan~~i 
ihtiyaca kl:ifi dağ:l.niş 

Konkrans ma~ıısının ııaittada tılelıe!•ri dıin rektörlüğüe mu-
uzıın, yassı 'Uc11dlu, ~nk lıa ı r-'.lt ederek tahsisatlarının Üni\·ersitc gençleri, il · 'r '-
$,vah llil sarili bir kadıu atımı- Fimui;c kadar wrilınem%inin te ın11hltindc buhın•ıı B<' ı 
'~nlu. Konferans devam ctt · e'Jelılcrini sormu~lar<lır. Talc- post:Jıa.>ıCS:nln l · -~- · 
· · d ı •ta ' · 1 k · ı ve ml'hiLln ihti•·am:.ı 1 ' Y mi.Lldet~e elın e.:i sı r' } ı b~ her ay te ~n-ıir eden ve kcnd , 
Hindiotana mahsus bir t.c,Ji ~u- ı, i ıuü~kü\ mevkide bırakan etmcllığini ve bunun t ':· 1 

zı parıuaklariyle ok~adl dı d~. bu va.z;yet devanı ettiği takdirde ı aliiJ:adar makamlar~. nı ~ , 
Ellerini bu teller üstiliıde ::.s ~ı- talısllc d~\·am iı;".kiı.nmı_,bulamı- clanm:ı:;ını Ün" eı ·· ~-.: ı, < r-

1 .. -·· d ri tnıHcı •r R <lo• kna.rıdan dolaşırken ~cyrettim, . c,.kl .. rmı ihi.-e etmişlerdir. ııgun en ca e • . 
bana muhayyel bir ağ ören ö- --•••-- bu ı icaları mu~~·afıA b1 ı .. l..&t 

rümceklcri hatırlattı. Yanal:lıırı 1 posla ve telgrtı.f ıdJr.sı.ı J1u · 
cökiik, çen~i sivri, gözleri alC!}· I Y nrclımcİ Öğretmen• mcaı.t eLm;ştir. . j 
li bir Hindu kru:lırujJı. l~ı- neden maaş Manrif şOai'ası yenıdesı 

Kvcleraru; biter bitmez, H;ıı. toplımac r.k J 

dul:ırın marşını çalıp sö:,·Ie.me~c alamıyorlar llıi sene evvel toı;i:ıunı. ela" 
b::ı~lad:. Dcrln ve azıcık bo:,'lık İstanbul okullarında vazife Maarif ~ürası Maarif IM'ı:t. ı.ı · 
bir kontralto sesi vardı. Eanc1e güren yardlmcı öğretmenlerin da ı..;lalıat yapmak n'_k$~cliv'~ 
matcr:ım d.?rken d harfini öy- ınaa~la": ~enüz ver_ileme~i.~ti:· ı bir çok tedbirler alnu .. tı. ıı 
le uzun bir <:ekişi vardı ki ne- 13ir çok ogretmenlenn şikayet.- tedbirlerden bir kısmı ı;imdtye ı 
karatı söylerken halk hıu;u için- HA sebeb olan bu hadiseyi talı- kadar tatbik olunmu~. diger ı,ir 
de dinledi. Ve kalab:Uığın bu kik ettik. Vr.ziyct şudur: Yar- kısmı henüz tatbik olun;;ınaııı~
m:midar scssizljğin derin lıwıuu, dııucı öğretmen maa§ları için tıı;. 
içimi alt üst etti. Bu marşın her ay vekillctten vilayet maa- Bu itibarla 
güftesi mana itib:ıriyle hariku- ı rif müdürlüğüne bir havale gel
lii.de sayılmaz, fakat bir milleti mcktedir. Bu sene havale gelmis 
alt üst eden bir marş güftesinin ve kifayet etmemi.~tir. Bu iti
mutlak harikulade olması lil.zım bcrla yeni bir havali.) gönderil
değildir. Uyandırdıkları heyecan m~sı ıçın aarif müdürlüğü ve
clinliyenlerin içlerindeki idealin kalete mürcaat etmiştir. 

Maarif Ve:Cii.leti, 
Şiırayı bir defa da evvelki top-ı 
Jantı da verilen karariarın ta tbi
katını tedkik etmek W:ern yeni 
bir toplantıya davet etm~ği dıl
şünmektedir. 

sesi olmasından ileri gelir. Ve 
Banda materam'ın Hindistanda- Çocuklar için yeni 
ki sözle ifade edilıniyen hayati bir kre, 
mllnasını bıı kadın Bande geli- Belediye Süleymaniyedcki 
mesinin d sini diıllerinin arasın- medreselerden birini süt çocuk
da kalbini çekip koparıyol'lllU) lan için bir kreş haline ifrağ et,. 
gibi cektiği zaman sezdim. meğe karar vermiştir. Bu hu

uzta tahkikat yapılmaktadır. 

Milli piyango çekilişi 
E1ı•iııöııii Halkedıı.d.rn: 
Milli Piyangonun 5 inci ter-

1 
tib 1 inci çekilişi 7 2.11941 tu
rna giinü saat (17.30) da Evi
m.iz salonunda yapılacaktır. 

Bu kcııidedc buluwnak isli 
yenlerin giriş kartını büromuz
dan almala.rı rica olunur. 

• • 

..... u bur-
r J;J. 

--:1oc-

r, .. . ~ 

1 ~ ~ ,. .... ~ Vl -"'r Jı .,.,y •. n. 
r 

( 

<. • ~ zclıur ırl lı<: n - 7 r'.lt. :J ı -u btılı:ırı; _ılı· 
;ıi :~t\ .. ı i r:.1 .. ·"J 1 ı :ıc ı~t. ... ı r! ıı tuıbi~nl '' r ndıo1an ıı 1 

.. 1 • f" 1!) ' 1 ~ 'L" l -- ••• .......- \.' ı·ı ~ ~ .. , . .l.$. u .. 1; )."' 

·ı 'k • 1 ı " trı: ·i cdı!e•ı c· ı L "ıtt hlii ar.a ~nuc:rıe il ti'• il kın'a t T •ıJ' 
·ıı r ' ···r. 

"ficare! v~:.ili va.: .d-ş
lm·,,:ı dJ ,9rı v . reieri P. c 

i. t eti 
~ 

Dı.;!, o duğunu i! ·sil· 
Y"' C. !' 

< 1• rerck m lı a.m d 
f' ı )-{'>-1 '-Jar~ t k~-. m~ ( is~ad 

---o-

!• • • · 1 m·' d . ',-,1.I 

' r. 1;'1 Fi . t n,·· l~ "' lı' re ıı1c 
"n l t' n ·ırl mm ı iy ~ı.1ı ) rı" i. .~ • 

t . .., . e- J·,,n .. ıt 11._ • n tı. sıı1d... ) ,, el~" 

lLÜ .. 

b~zı .nt ı-:r ı;ucıu: :ı n i li\l' 

r~ı. li: t ' ..,, ""j \, ir. 
Bı. uıw:ıtcl . : - :ı muh:ık rr.c

~i ~ · : b:"' l nını ve "li' ıh · \· 
ı • rı c ur ı. 'll ..., bıı' ,._ it 

['Jrıb lı'r 1 ıüud: 0 da . ..;.."l.Il~ 
ı niıl·1. ~~ı bu ~,, ;.· ·nl te ... - l':.1r. 

1.it t. :~ir.r· '·" · t ed:
1
""n ı.tcdir. 17.:) kuru"·a. eıllltna(" ic l ~ 

J tt t'..!l"'lft'm. hal~' \'C tUl:ll- <li>n pillere :3!:! Jı.:u 'US f ::ı .. tılı 
ı ı· t. çından yaı·ıl "k cürmii v . . • d c;O 
m d v k' •.. ında ilıhar• ~· _ eden ,,en po.t ıı1nc ca <ı" ı 

J • l \.._. pan~ı n..,, l:ıtl rin!ı1 ;ayi ol· ı~ ,~a .. · \- · 'ı· q -~ .., ı ı rada l~<"Ol k •ra'o·ı.J.:-ıl ·ıJ~-
Y,t ille ı b ! ı.. ı~ :ır:'a ·ı ·;f" mi.:·~ı:tUJ.t3. ufiranı~-ı tıı:ıhkenıcde ci.a.aJc bulun'l!l J' 
\Ü ·el r lıa\kP 1 \'J. ı~~rıı t. icin 1~evc1.:1. k::n~ni lı~- Ic:-i F;ki•:azi irrı:'H'ic }ltrin;~ 
d: r •t .'! ir ! ,.J, an•a.n ':ı vu- 1 u;ukrcL b~ .. ı l.ıc!ılat ıc, "- cd• • ı . satı:ı ahkmıt 'e hunun le ni! 
l~u..ı g.:h .. :- ••ntl " ., r 1ıiı~ l rd~-" mi4ti.r. E..ı ta..:il;j,ta gör~ c'.· rıii ı· ile b.'.lhalı~a rnaloldu. un~ı i·\d:·~ 
, •• 1 ,1 ,_.,l\.~e:-, .:i,~'l .., tı _z r... ~ ı . . nıeşhud eSIUE1T!ı1a muLlek "Jer~ t , . .. l b ·ar t~" ,.ıl' 

~ 11 
... .;:.ıLı \·ı:~rilt·n p;ıralar mah To.mc·nin 11p e P11~ 18_ O"' u 1 .'. 1 ;~.ını .. ~t:t-

ca.L b bul:.ız:ıdu~ 1 ' ~ va \iti_., i.ı hC'- tice.sine ltatlar cm·ı".l!·tPıı alıko- cdcıncmı~ \'t' bu muı,;;ül 'JZJ.Y ll'' 
men n~ın;:ı l .. kanLı. n1ijstecir nıılm:ı.y~ro.k d11rhal salıibir..1'> ten ktu1u1mak için c.:Uindc·ı 9' 

\'c r.ı'i··Lılıd~11eıi t~r-ı.fıntlan in.de ı:di'eccktir. <l~.; :r-..ıporu ç:1ki..ırar1k n1d.h\~t!1" 

mi: teri;~ k rsı i!;a c ·ıJi;~·i ne- GUmrUklardeki Fransız ye ~unlatı soylcmi~tir: cı" 
tice.,:!lt' \yaı ı1 r ': !ok:ıv..!:lrun l-..a- 1 1 ' Beni lül· hit suıct1c te 

. f J' . ö r· .d malları çıkarılıyor _ kl. kl Çiil" patı,.iı:;ı v · l 1~n'' ue r ı ı a ye etme;;e im - nruz yo ur. . 
1 Gümriik!<'rde lmluııan Fran- ı re malıkcr.ı~3ın~ t.:v li 'llıınduk-, kii l>cn dt:liyim. Pillere faı '' .. 
1 sız eşyalnının ~ıkarılnınsına ti- . ı• .... 

J ,n ve bunda'1 bö:l bu gilıi di- caret vekaletinPe müsııade edil- yal t.alcb ctli8im de bir ~ıııı 11 
;;~r yeri rrl d? bu k ,biJ hadi:c-, mi-;tir. B•ı ilib:ırb m:Jiuı'ın pey nrnvakkale bu!ır nı cmı.ı-'tJI 
!erin zııhur• t:ı .ı nııL;teriler t:ı- 1 dcrpcy <;ekilmesine b,ışlauıııış- kazaen (>lruu~1.ur.,, • 
rafıncbn ik,ı ~ lilıııı.ı olsa <lalıi tir. Muhakeme bunun iiz<'ri~~ 
müs bbıbl,·ri h::ıkkında ayııı ,;u. Yardım cemiyetinin Mazhar Q.;manılau aluwıı ır 
r<'tle Örfi i'l;.r";.. mıı•ııı ohk!ımı- toplantısı raııorlan teılkik etmiş w s•ıç~ 
n;ı te·..-fıkail m• ·ırru.·lt• y~pıJm~sı· ()ğrctmcuie-rc yarılını cemiye- ııun mü. ... ahed tlllına aLnPıasI 
mıı karar!u.;lırıidı.;ı wiaf,ı.lmış- 1 ti (!Ün Maaı'if Müdürlliğündc biı· karar vcı mi~Lir. ~ ıl' 
tır. toplantı yapmı~tır. Toplantıda Diğer tar:ıftaıı Jı.falın»" 'f' 

·r l.uı kongre hazırlıkları gbrü::?lilmü<?, sada 153 num'.lrada nıa.ıu a .fi' BinaenaJ,.lyh n1Ü.-"S$i!"'P .:;ahib
lcrile h.ılkırı bu h>c•:uta ~ok dik
katli n:ii•Q:·akinz hassas \'e ted
birli bulun.ırak cro;ıiy ... ·L, ~ayi~ 
\'e iıııibatı mahalliyı ilılal edici 
bu gibi lı 11,•rden .,,val!ki c:y
len1ı:'-l:ri icn.b ctru~k ... eJü:. 

· .1 ·ıcit~ 
kongrede okunacak raporlar cı Zare Parlak. lrn.dıfo ı ıt" · c'' 
te~bit olunnıu~tur. DiğPr taraf- dan. Sııltanhruıııım 2- 2 nun1-' ıı 
tan muhlaı; olan cemiyet aza- <la manifaturacı Tiınur t>ı;,, 
laı·ıııa faizle p -ra wrebilmek Haj,m Avarnnyan patiska 

1
:r 

it:in bir y:mlım s.1nt.lı:h tesiı;i de lı:ı1!s~ ilıtikaruıdaıı mi.idJcı•J·' 
kllrada.;tırılıııı.~lıt·. ıniliğc t.c~liıu eJilnıiş!crd.ir-
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Alman Casusluğunun Esrarı ıı 
_ __ ... J 

18-
TERCEME EDEN: 1 

, __ e_a_r_n_a_rd_ N_e_w_m_a_n_TI HUseyin Cahict- YALCIN 

YAZAN: 

HER SABAI-I 

,. .... .... ıım l[!lH . 1 
Fraııs~h~:u:o7,~:~k günkr ~ ava cı ı bahisleri~, 

ya <atlığı malümdur. Acaba Pc- ::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;j 
tain 'ıükümt>ti Alınan tnyiklc- • 
l'İıı~ dayanamayıp eski mütte· 
fik P i:yük Bl'itanva aleyhine 1903 te 16 beygir kuvvetinde TAYYARE man son sür'atleriyle seyretmi-
silah ç<'cekek mi? bir motörle 12 saniye gibi kısa yecekleri gibi tayyareler de soııı 

Şimdilik bu kadar 

Güzel bir 
hareket 

Bir kaç gün e"'11, Aa""all 
bir tt1ccann, lı:ııımın nllanlan; 

!ht iy:ır mareşP !in h'ıan:,anın bir zaman içinde ve 250 metre· D sür'atleriyle uçmazlar, hıma P-
Baillie Stewart'e ] · arşı kulla· gdır. Fakat Alma nlar sivil kı· IW.!llUfülllU lekeliy~c~k böyle bir lik mesafe üzerinde uçmak müın onanmanın re 30 mil üzerinden ııeyredeD bir 

nılınış olan usul yeni cir "-"Y de· yafttte yahud Fransız ünifor- dönekliğe tenezzül edebileceğini 

m& mMlılfl oWı 1500 !m" 
Ha.va Kıırunuına • a11f!hıi. ga. 
aıt0! erde ok•n° 3 -ımlar. 

Memlekette haJu1ı bir .mı. 
uyandıran bu harebt hUlmıdıW 
okııyucuJanmdan t ~ 
~dığım bir nwtiu!ıda _,,.. ~ 
nıyar : 

ğildı. Bu kadın onu daha evvel maf;iyle adamlar indirirlerse kabul e tmek müşhüld;ir. kün olalı 38 sene oluyor. Go"" zu"' du"" r gemiye göre 400 kilometre tize. 
de ımllanmıştı. (Sonra da bu iŞ- bunlar casus demektirler. Harb hviçrede Bale şehrinde Al· Tayyareler 914 Cihan Harbin- rinden uçan bir tayyarenin y .. 
de ııu istimal etmişti. Fak9t bir zamanında casuslar için de yal· ınan dilile inti•ar eden (Basler de esaslı bir surette ordu itiz· p."\Cağı keşif haberlerin teJsigJe 
miiı1•ı , l ıçin artık bundan istifa· ruz bir akıbet m"kad<lerdir. N~ ini hten) gaY.tesi de bu me- metine girmiş ve mühim vazi- Bu Sİ iah bu günün bildirileceğine göre se1ı:iz defa 
de edcmıye<:cktir. Çünkü daha Ldıistan seferinin ilk gün · -·•- lıakkn.ı~a bı'zı'm :?:t'bı· · 'ı'ı'<u .. n· f 1 1 1 dı D · k t h bl dah d ~•~o-•-· 
b 1 k ahk• . ti 1 . de • d .. " I • . .. ""'" " - u ~ e er a lllJŞ ar . eruz uvve . ve yarın ı n ar e- a az zaman a ya,..~ ....... it koç sene ı m umıye 1 erın ' :ı.~agı a goru ecegı w.cre m kcc ve Viclıydeki muhabiri· 
vardır.) Baille Stewart lilç ka· ger1;k üniformalı, gereh tinifol"- nin tetkiku:rine daya.norıık de- leri arasında yer almaları bun- (Telııizlerin işlemesi mahzurlu i
b'<hati almadan münasebet!liz maıuz paraşi\liii c ..ınu;, mulıarc mekwlir ki: "Dün olduğu gibi dan daha ~onra olmakla beraber rinde daima Ustün se bundan hasıl olacak gecikme.. 
bir \'ıtıiyete ·dfuıtü ve bundan .benin id•resinde mür4n bir rol bıı ı;im de Petain Fransız şere- bugünkü yüksek vasıflariyle roller İfa edecektir de bu nisbete göre olur) 50 km. 

' 'Bu banılıııııt, n:+ • • M 1 oj.;' 
de her tiirtl1 ~ ,,. ~ 
duygudan uzak )'llil)Wl ~ 
zmginlerlmhe verl1ea temiıı: bW 
örnektir. Kızla.rmt, ~ 
8'ieııdlrirkm, g&rferlf olBıııf 
diye binlerce tlralanııı iıınf .ı 
deıo bir çok ,,..ı.mqıer da Vlll'I 
dır. Ne olur, bunlar da bo ÖN 

nekten göml bir den alsalar ~ 
vara yoğa iııraf ettikleri P8lal 
hının böyle hayırlı ~ 
sarfetaeıer! .. 

dolayı ,,anta3a ntilJ'W: kaldı. Ma· ifa ctmü,tir. Harb Lehistanın fin'i itılıil edebilecek he!' hangi donawnanın da ayrılmaz bir içinde bir vazife gemi için bir 
att,.eı.;stif bu ı;an!aja goğiın ıre: Şark hutludun<la ir.kişaf etmiş bı·ı· • ., •. 1._,e bıılunınayı 'ıi ita· ·· , .... •=k'l edi !ar YAZAN ·--- t, t · · _,, --"-'- d 
rer•ek yerde - ki böyle yapaa ıdi olsaydı (hır Ruslar i çin bir a.ı- ~ · "" cuz unu ~., 1 yor · ('" : ' saa ayyare ıçın Y""-' """"' a-
a.~kerlik mesl_.,.-·ııi kaybedecek· ken tenezziilıden i"-ret olaca- b:.ıl <'tmiyecektit-. Vichy 1J1üta· Deniz harekatı; coğrafi duru· ı ı kikalık bir zamanda yapıl•hllb-_,,. v,. rehruı.me alıkii.nunı:ı hiç birisi- "ıa, ınuhasırn devletlerı'n kara Emekl ı· H. Bnb. 1 Bundan '-• 0 "'· hava g~--.... ti . daha kolay gibi görünen ; o- ğı aşikar idi. Çünkli filiyatta her j . " .........,. .....,.....,. 
lu tercı.h ettı· . Onun bır· za" fa ka· Len· f ·-kac" A!ınaıılara k•'"" ne riayetsizlik göstermedigi ' h ah ......._ ~ -~· ük. • su.arına; deniz, kara ve ava- CE 1 melerinin görüş s asının g~......-
pılrııış olması kabul ,>dilmek la· lıarbcdiyordu) Sovyet ordul~ n- için vııziyotin inkişafını s ul • dan h8.kimi,·eti derecesine,· de- Bedr i LAS N ligı"' daha gerilerin ve tertiblerin 
zım<lıt. Büyük askerı bir an'ane· nıı, paraşüt.,,ü askerlerini kulla· neile h<'l:lcmektedir. Fransız ar ' " 
si olan bir ailenin şerefini ihlal nacakları muhakkaktı. Bir donanmalarıııı ve ıniistemleke nizlerle alaka ve münasebetine ------ ---- -- tetkiki ba.kmıından avantajı var
etmek diişiincesi son derecede kaç sene evvelki manevralarda, imparatoıiuklarını h erhangi bir ve nihayet deniz yolları vasıta.- Diğer taraf donaruııaııı yel- dır. Sun'i sis ve dumanlar& 
elinı olmak icab eder. Marie !ki bin kişilik bir kuvvet "düş- miit.earrıza kar,-,ı şiddetle m~- siyle dünya ile tesis ve idanıeye kenli devirlerindeki limanlara. karşı da yanlardan tarassud im-
Louı.setl».n para aldıih zaman man,, hatları ark•sında yuz" mil dafaa ctıneğc karar vermiş 0 • b J·' ıkla .. beti k. dah • ı - ~ dukl . b t tt'l G mec ur o ut rı munase ere hiç te benzeınıy' en muht~~ ÜS· aw a sen o ur. bu onun için biiyük bir acı tcş· öteye para.şiltle sağ salim indi- annı ıs a e ı er. eçen .,,...... 

Muhtenm ~ haJİ 
vennlyecek bir Tftrk V&l' IDli 
dır ! llevcnd men'i iıraf kanıaıı 
nıma rağmen imde çnctılr!an. 

nın milrilvvetleri için binlercıl 
lira sarfeden pek çok zengiıl 
vatandaş meYCUddar. Veril~ 
paralar birkaç salon sahilıiniıı 

cebine, bir kucak konfeti vı 

serpantine, cırlar scİıler çıka· 
ran bir iki caz müzisyenine vı 
nihayet bir kazan dolusu bolı 
gitmektedir. İki saa.t sonra da 
her şey bitmiş ve ortada daM 
etmekten hara.b olmuş, caz din. 
!emekten kulakları ' sağıriaıf' 
mış. bol iGmekten mideleri 00. 
zulmuş, yorgun, bezgin ve ha. 
rab lark elli kişi vatanda.ştu 
başka sa.rfedilen avuç doluac 
no ada.il hiç bir iz lte.lmıunakta. 
dır. 

1 d · h• ·ı· randa maı·e"al Peta.in do- göre degı"'şecegı·· tabiidir. nuyük !ere çeı.a~:.,.;~, fırsat buid""'n• Yarının den'• harblerinde· ......_ kil etmek icab eder. çine il~- rilmişti. Böyle bir kuvvetin mü- ~ • ..., ~~ ....,... ~ · ....,.,,.. 
tüğü muhitler ona casusluktan nakale hatları boyunca ne ka- nann1P.yı fedaya rıza göstermiş deniz kuvvetlerine sahih devlet- çıkarak karakol gemilerine ge- niz!ere luUtim olmak için çarp!§· 
ihtimalki daha adi gdmi>ıtir. dar kargaşalığa sebeb olacağını olsaydı hiç şüphe yok ki daha ler bu yııkarıdaki hal ve şart- mi kafilelerine zayıf bulduğu madıın çekinmiyecek yüzen ka· 

(İstitr-.ı.d kabilınden söyleye- izaha hıu:el yoktur. Ayni zaman mü.said müt.u-ekc şartları elde lann tesiri altında bir faaliyet cüzütamlara ba.skın yapmalı: is- lelerin karşılaşması lıava keşif-
l·ım kı· bu \•ak'a İngiliz mukabil da, pek bedihi ı'dı' ki bo"yle bir edebilirdi. Halbuki o, Fransız h k · t · b 

k tc ih tti ve are et sıs emı seçer ve u- tiyccegı"' gı'bi deniz üstti abluka· lerin<len sonra. bomba, torpil ta-
casusluihınun hiirikulade kabili- kuvvet ancak geniş ve gayri namusunu orumayı re e · 

"' Fra de' Jet re·s· mu"•- -e1t~ nu zaman zaman vaziyetlere gö- sına denız· altı faaliyetiyle mu· şıy•n veya pike borba.rdıman yetini isbat etrııiştir. Maamdfih mcskfın havalide yel'e indirilebi- n;;a ' 1 1 """ ~ -
bövlc bir isbatıı lüzum da yok· ı lir ve istismar olunabilirdi. Gar· nrune sarUarıuı civaıımerdane re değiştirerek takib ederler. kabele etmektedir. Bu halde: tayyareleriyle bir taraf ilk bas-

- tur. Cereyan eden ahvalin tef er- bi Aı.TUpa devletlerbıin lll1lhdud ~ir ,nıu.tavaatla . yerine geti~e- Bu deniz kuvvetlerinin bu ha· Kuvvetli te.re.fın hava faali- kına teşebbüs edecek, karşı. ta-
rüatı ne reüildiği ve.kit şidd.;Ui ülkelerinde bunun sürb<>stçe tat- ı ge Karar vennış bulunuyor ış· reket tarzına göre karadan, de- yeti açık denizlerde yakalayama- raf tedafüi sililılariyle avcı tay-
ınünakaşalaı· oldu. İngilterede bikine imkan olamazdı. te 0 kadar ve ancak bu çeı-ç~".e niz üslerinden ve ana gemilerin- • don .. 
binlerce ki.ııi Baillic Stewart'ın Parnsütili casus 19H . 18 içinde Almanya ile anlaŞ;lbilır dıgı düşman anma.sına muıı- yareleriyle kendini müdafaa. et-
suçlu olduğuna inanmıyorlar· harbiniıi. malfım l:ı'r sirn=dır. Ye bir İ.§ birliğine razı olabilir .. ,, den uçurulacak tayyarelerin do- tahkem üslerinde havadan ta.ar- mel<le iktifa etmeyip ayni suret
dı. Maamafih arkadaşları zabit· Bunu umumiyetle Fransızlar * nannıaya yardım ve onunla bir- ruz. Muhtemel çıkışlannı keşf le mukabele crlecek ve bu suret-
li!rden mürekkcb bir divanı he.rb • kullanıyorlardı. Caausluk bakı • Yu1<nııdaki aatırlııl' viı.kııı t.s- likte hareket etmeleri de deği- ve deniz altılarını aramak sure- le deniz çarı•ıımıaları da hava-
meşhur bir alayın şerefini ihl.81 I mır.dan, Fransızlar Alman hut- '\'içrede ı::ıkan ehemmiyetli bir ııeceğinden hava faaliyetini bazı tiyle deniz harekıl.tına iştirak- dan baş~ olacaktır. 
etmemeyi pek ar..ru ettikleri şüb- !arı arkasında kendi milliyetle- gaz..'lenin şahsi mütaıeasıdır vaziyetler içinde tetkik ve mü- tir. Filhakika deniz altıluı ara.-
hesiz almakla beraber, onu suç- rine mcnsub milyonlarca muh- amma. bu müta.ıeaların o gaz&- talea etmek daha doğru ve müın Ç'arpışmalar astl deniz kuvvet-
lu buldu. Binaeruıleyh mücrimli· temel casuaa malik olmak gibi tenin Vicbyde bulunan muha· mak, görmek ye onlara t....,-ruz !eri arasında başladığı zaman 
ği hakkında hiç şubhe caiz ol· bir üstünlük elde etınu, sayılır· birinin kaleminden çıktığı dii.<>ii· kün olabilir. etmek için tayyare en iyi bir tayyareler S-'yirci kalmıyacaklar 
madığıru teslim etmek doğru o- lardı. Onun için, Fransız ajan· nülC<:ek olursa Fransanın bu· Bugün muhasım iki deniz deT· vasıta ve silahbr. anlara da mi\bim i;ıler ve fırsat
lur. Şübhcleri tatmin etmek için !arı bir tayyareden atlıyabilir- günkü idare merkezinde hakim !etinden birisi kuvvetli dowın - Donanması zayıf olan taraf i- la.r dü.<ecekt r ki bu iş ve fırsat
verilecek cevab delillerin bir Jerdi ve mahalli köylülerin olan Jıkir ve kanaatin donan· masiyle denizlere hakimdir, ha.s-
kı~ınırun gizli celsede dermeyan kendilerini yalnız himaye ve pa manın te;Jiminiu hatır ve ha· mını sevkulceyşi muhasara (ah- se; çıkış fırsatları aramak için lar bir denıZ harbinin kazanıl
edilmiş olına.:;ından ibarettir. ı·a.ı;ütçülerini ve indiklerine datt yaldeıı bile geçirilmediği _vı; hava kuvvetlerine keşif vıı.zife- masıwı iımil ole.bilir. Her iki ta-

Hamiyetli Adanalı tüccarı• 
bu güzel hareketinin diğer zen• 
gin vatandaşlarunızın da tıtki ' 
etmeğe ba{ılıyacaklarını ümii 
ederiz. 

MURAD SERTOGL 'J 
Deliller tedkik edilirse, bunun sair izleri imha ile kalrnıyarak Franoonuı n:ımusunu. şerefiıu 1uka) altına ahnıştır. Onun si vereceği gibi ha.sım karakol rafın hava üssü ve saffı harb

en müessir tarafı bu olduğu gö- ice.b eden rnalfunatı toplamak lckel iyebilecek her hangi bir muhtemel çıkış hareketlerini gemilerine himayeli kafilelere ve ten oldukça gerilerde kalacak 0 • 

rülür . Bu deliller ecnebi memle- hususunda da yardım edecekle· hareketin. a><IA bah!s mevzuu~ konrtol altında bulundurmak is- donanma.ya, üslerine denizden lan t:ıyyare gemilerine taarr...z 
kctlerJc çalı~an lngılız mukabil rine gUvenebilirlerdi. Tekrar lamıyacagı merkezmde oldugu ter. 
casusları tarafından elde etli!-· Fransa.ya dönmeleri üıe bu kıı.- aulaşılır. yapacağı t&arru.m hava yoliyle bütün filoyu hava m üzaheretin · sele çıkmaktadır. Bu sililı! ı 
ıni~tL Bu muka~l ~janla~ Marıe dar kolay bir iş değildi. Çlinkü Demek oluyor ki son günler- nız namus kurtuldu cümlesi yapmağa çalıŞ>r. den mahrum bırakabjleceği g>- zırhlanabilir. F akat oynaklığın 
Louısc Schule ısmındeki kadını Fransızlar muayyen bir nokta.· de bazı propaganda. kaynaklan· Siir'e.tlerin mukayesesi: Yu- bi c'.ei1iz çarpışmasında h:11•a kaybederler. 

pek iyi tanıyorlar<lı. Hakikatte, ya iniş yapacak cür'etkfır bil" mu Franııan~ her t_ürlü iste_ğe m~~ı:~Fransuva Fransız hii- kandaki hallerde ve gerek iki defi sil&hları susmuş bir harb Hülaaa:, 
füıJllıe Rtewart 0 kadınla tanış- pilot göndermek mecburiye?n • boyun c~ dair neşretti_k· kümdarı idi. Vakıa bugün Fran donanma arasında vukua gele- gemisinin tayyarelerden atıla· Tayyareler donawnaya onıa 
tıgındon ıtıb>ırl'n , taral'ımd c- de idiler. Meşhur bir Amerıkım lerı habcd<>J'l ıhtiyat ka.ydile sada hükümdarhk tarzı idare-
diliyol'dli. pilotu harbin bir çok tehl!k:;:li ka.rr,ılamak _IAzımdır. cek deniz muharebelerinde keşif cak i>ir kaç hava torpiliyle saf gözü ve ;ilahı olarak katılmıı 

\"ll ve ferdiyetçi tarzında buyuk B!_llyük hır meydan_ muh~- si deği.şmi.~ir amma Fransanın ve emniyet vuifelerinin tayy&- barie.i blrakılması da tnümkUn- bulunmaktadır. Bugün ve yarı· 
'----'-~ ha b ~- uahil ld - şeref ve namus tel.Akkisi her afından ılm Şimdiki harlı başlı)-:ılı Uç bir şöhret lta:ıanrnuıtı. L=mue " . '".' o ugu halde değişm:iş olmasa gerek- reler tar yap ası daha olabilır ve bu hale göre de ge- nın deniz muharebelerinde rlo-

hafta olmuştu ki iki Fransız as- Almanlar da bu usulü kul· h~lde _her ~y~nı. kaybeden ve t' çabuk ve daha emniyetli olarak milerdeki defi siliihlannın mu- nanma hakimi:tetini tam anılı) a· 
keri, eylül akşamının serin ha- landılar Fakat ayni derecede esır du.şen bınncı Fransuvanın· ır. A . c. SARAÇOÔLU yapılacaktır. Gemiler her za. hafazası gibi ortaya yeni bir me- caklardır. 
vası içinde Nancy'nin civarında muvaffak olamıyorlardı. Adam __ _:I::i::er:_:.!le::}c..' ...=k=ay::.b::o::l::d::u::., ..::..ya=l:..·------------ ---------------:---------,----...:..- - - ----- ----:
kırlarda dola.\;ırken , başlan.qın !arından ~oğu Naney'deki üç 
üzerinde beyaz bir ~y görmek- ce.sus gibi, inmeğe teşebbüs et- 1 
ten hayretlere düştüler. Bunıın tiklerı sırada ya. öldilrülüyorrlu 
ne olduğunu anlayabilmek ka- ye. tutuluyordu. Maama!~ bir i 
bil olnuyordu. İptida, bir taras- Alman pilotu casus degıl Lor
sud balonun parçalanmııı olması rainede hoı.ı bir çiitlikte yaşı- , 
alcıilarına geldi. Maamafih bir yan bir ajan için güvercinler 
kaç dakika sonra, bu beyaz şey ta.şımakta ihtısas JA'Yda etti. 
istikametinde ko~a ko~a gidin· Alman hava kuvvetleri i~inde 1

1 ce, bir adamın paraşütle yere en mütehaMıs bomlıa.cılardsn 
h ızlı bir surette indiği • biri olarak bu casus bir mü-

1 ni gJrdüler. Fransız as- hinı iş için bilhassa vukuf ı:e 1 kerleri bwıu pek tabii olarak ihtısas kesbetmiş bulunuyordu. 
kendi tayyare<'ilerinden biri Yeniden ~ başlamak ve ma
zannettiler. Kazaya uğraıİ:uş bir sıım şekildeki bombasını atmak 
tayyareden mecburi bir iniıı tekniğini haftalarca talim et
yapnıı~ olacaktı. !nen adamın mek mecburiyetinde kalınıştı. 
onlara Fransızca seoılenmesi de sıkleti az olduğu için bu I 
bu zannı takviye etti. Fakat, o- teknik bira>: değişiyordu. Çok 

1 nun hesabına maattee&>üf iti, geçmeden güvercin sepetini 
F'ransızcası bozuk bir aksan arz.. arzu edilen noktanın iki yüz 
diyordu. Askerlere Almanların yarıla mesafesi dahilinde bir 

hatlar arkasına asker indirme- yere atabilmek iktidarını ikti
leri ihtimalinden bahsolunınuır sab etti. Güvercinlerden ~oğu 
tu. Fransız neferleri silih.sızdı-- mühim malfunat ile salimen 
lar. Fakat nagihi.ni bir atılma.- d" dil. Fakat bmıl 1 
•lln muvaffakıyet temin edebi- geri on · arın 
leceğini düşündüler. Adamın içinde bir haylisi Fraruıız hat
yanına koştular. Üzerine sıçra- !arı üzerinden uçarken vurııl- ı 
yacakları sırada. arkasında si- muştu. Harb zamanmda bi~ 
vil esvab bıılundıığunu hayretle güvercin büyük süphe uyaııtlı--
gördlller. ran bir mahltlktur. I 

Bittabi onu orada hemen lev- vırı 
kif ettiler. Bütün havaliye u- AlınanU.r sınai casnıılukta 
muıni bir tebliğ yapıldı. Bir saat ötedenberi faaliyet göstermiş- · 
içinde iki para.;ıüt~ü casus da· !erdir. Gizliden gizliye yapılan 
ha kcşfolundu. Bunlar y"re in- bazı faaliyet ııekillerinin hilafı
meğe muvaffak alamamı.jbrdı. na olarak bu alika Hitlerin ik
Çüukü daha henüz havada bu- tirlar mevküne gelmesinden son 
lwıdukları sırada makineli lü· ra hasıl obnuş dcğiklir. Bunun 
fek ate~iyle vurulmuşlardı. !n- asıl baıılangıcı sruıayi inkiııafı- 1 
meğe muvaffak olan adam ıli- nm ba.şlangıç devresine !carlar 
varuharb tarafından muhakeme çıkar. Bu husu&ela Japonlarla 
edildi. m;işterektirler. Onlar da rallib 

Bu lıuı;uı;taki beynelmilel ka- milletlerin ı<aııayle aid sırlarım 
nun henüz kaleme alınmamıı;tır. keHfetmek için gayet zihin yor
Çlinkü, tayyare casuııluk har· yomıuşlar ve kurn..zlıklar:ı baş 
binde henüz yeni bir siliıhlır. vurrn •.ıHlardı•. İsveç kibrit geh
Fakat bazı prensipl"r kıifi do- ri olan· Yon Köpinge müracaat 
recede sarih bulunmaktadır. ederek gayet çok miktarda kib
Alınanlar için. tayyarelere mü- rıt istilısal e<len muazzam fab
racaat ederek I<'ransız hatları rikalard:ı.n birini ziyaret etmek 
arasında resmi üniformalariyle kabil olup olmıyaca.ğını soıınuş 
askerler indirmek tamamen ttım. Şimdi kibrit fabrikalarıııı 
meşru bir harekettir: Bu a.~ker· gezmenin bir silah "fabrikasını 
ler derhal köp<ük-ri ve demir- ziyaret kadar zol' oldu~u ö-ı 
yollarını hav ya u~urmlığa ya- ziir di!iy!'l-ek La.na süyleffiler. 
hud başlıca yollara hakim ruev- Vakli!e ziyaret~i!eı·e pek iyi 
kilere tüfekler ycrlemirnıe-Je muamele edilirdi. Fakat 1svec 
teşebbiiH edebilirler. kibrit sanayıinih refah ve ,;ııa-

Muhtemel o'.duğu üzere ya- de• ı garbin gizli tutulan bazı 
kalanacak ol• ; rlıırsa lıarb e•iri ameliyelerden ileri geliyordu. 
gibi mu~ınele l!'i;rmeleri ı, z•!ll, ( ArT..-,,.n 1-ar) 
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Onun için bu tehlikeye mey- •• • reket etmekle kabin~yi kuşku-

dan verıncmeği kararlaştırdım. D u y A H A R B 1 !andırmaktan da korkuyordum. 31 'l'emmazda bu zırhbya kifi Çünkü bu hareketin sulh i~in 
mikdarda. muhafız gönderildi. yapılan son gayretleri suya dü 
Türklerin hiç bir suretle kabul şürnıcsi te'ılikcsi vardı. Bu-
edilmcmesi hususunda yazı ile nunla beraher filonun kara su-
t;lEmat verdim. .,--------------------------------------• larımızda bir limandan diğer 

Dundan dolayı beni mua- 1 ( Y E N 1· S A B A H ) iN BÜ Y 0 K S 1' Y AS i T E F R 1· K AS 1 1 limana gitmesi için kabineye 
haze edenler vardır. Bu zırh- • damı:mal< ~det değildi ve sa-
lının bizm tarafmıızda.n müsa· • deee Ra«veki!P hah:retınekle He-

dere olunması Türkiyeyi üç !arın efradı tamamdır. Yeni Yaza ":a· lamndı. Zamanı gelmişti. tifa ettlnı. (1 da bu işe razı 
ay sonra harbe sevlteden s&- efrad mektepleri açı.lınamıııtır. Bir kaç zün sonra De.hiliye :>ldu. 
beblerden biri olduğunu iddia :tkinei ve üçüncü filoların ge- Nazırına bh iki kelime söyle· Bir aevinç ve bir protesto 
ediyorlar. Fa.kat Almanlarla mileri kömürlerini, mühimmat v. ço•• rçı• ı dim vebahayda bir kaç1 1nkgıtle·liz _li: Emirler Amiral Callonhana 
"İttihad ve Terakki,, şefleri a- ve erzaklannı tamam olare.k al· msı r.sınR mcm e -e rını gönd ilmişti' . Birdenb' 
rasında Alınan · Türk ittifakı lduklar h ide .. 1 · d sııtmııı oian bUti!u bu küçük er : . . ıre ona 
için müzakereler cereyan etti· mış 0 ı a ua erın e- 18 hainler har-sedilılıler.. filoyıı muavınının _kum~nd• 1ı 
ğı ve bu ittifakın 2 ağustos- dir . İhtiyatların talim ve ter • Alınanlar bu suretle şebeke altın~8: J:ıare~e.~ ettir~esıııi ve 
ta imzalandığı şiıntli malumu· ~: ~=:tl~uğu ~~;>ıı: mirler nereden gelirse gelsin !erini kaybctt'kla i ıçin derhal kendis_ıııın goruşmek ıız;re ~a: 
muzdur. dah buk teslim edilm . netice aynidir.,, yeni bir şeh•kc kucınak onlar rabildyrdoliyle V1:-"ndraya geanesını 

8 ça. esı ve Bı' r casus c:.Abekesı·ne · · k ı ı :ı 1 mı. e ŞUn.U Yazdım· 
az talim görmüş efrııd ile takvi- v- ıçın ° ay 0 ma ı. 28 TEMMUZ iııu Almanların bildik leri 
yesi muhtemeldir. Tayınis ga.· karfı yapılan oyun lngili:ı f ilosunu gizlice "Yarınki çarşamba günü- fi. 

O günlerde, bizim hazırlığı- zetesi bunun 48 saatte tamam· • I d . . . k la Scapa • Flav'a gitmek üzere 
mız hakkında. Alnıruılann neler !anacağım iddia ediyor. Dest- Şu halde Alınan ata,'jena.va- şıma emzm e JJ&Çırme Portland limanından harek<t 
öğrcnmi§ oldııHarını Alınan royerlerle karakol gemileri ve linin o zaman çok iyi malfımat Aldığmı•z bir tedbir daha ebndidir. Yalnız bazı subayl.ır
resmi tarihinde okumak eni:& denizaltı filotillaları bu filotil- aldığı anlaşılıyor. Bazi kimse- vardı ki oıı•:lan da bahsetmeli- la kumandanlardan lıaı;k~ hiç 
resanclır. 28 Temmuz öğleden lalıı.ra. itihak etmiş veya ilti- !erin mektuplannın a.ÇJlıp O· vim. ~8 Tammuz salı sabahın· kimse Nonun giıl.ıceği yeri b5 1-
sonra saat 6 yı 20 geçe lııgil- hak etmek üzere yola çıkın.ı,'l- kunması hakkında alınan ted- dan itibaren filoyu muharebe memelidir. Siz bahriye ııe.a.-e
tcredeki Alınan ataJjenavalının lıırdır. Erlere izin verilmıyor, birler, harb limanlarımızda. hatt•na g•.1n'1Nmek ıaıcırn oldu- tine ça.,ün~ldığmız için ikinci fi. 
şu telgrafı Berline varmıştı: izinli olan subay ve erler geri Almanlar hesa_bına çalışan ve ğu r:lmnde idim. Filo derhal ve !onun Vis Amirali filo;.ıın 

"ingiliz Bahriye Nezareti çağınlmı.ılardır. çoğu İngiliz olan bir casus şe- gi?.li olarak gitmeli idi. Filonun kunıandanlığını y:ı.pacak. " 
zırhlıların hareketi hakkında. "Bahri üslerde ve bgıi.lılarda bekesini meydana çıkarını§tır. Şimale doğru, Alman kara ve Portland'dan hareket editt"e 
hi~ bir ilim yapmıyor. İkinci büyük faaliyet vardır. Bundan Eğer bunları hemen tevkif deni~ makamlarının bizimle Cenuba doğru gidilecek, ondan. 
filo lam kuvvetiyie kalıyor. ~ka bütün tezgahlarda, depo- etseyuik, onların yerine geçe- rarpışmaktan mümkün mer- sonra Maı;uıa ve Padokaleye dö
Bahri üslerde yeni efrad rnek· !arda, petrol depolarında hu- ce~ : olan diğerlerini bulamaz • tebe çekiııdikll'n sırada gitmesi n~r~klerdır. Fılonun gccele; in, 
tepleri kap.?nmıştır: Bu ihti· susl tedbirler alınmış, bunlar dık. Onun için bu casus şebe- lazımdı. Eğer tam bu sırada, bulun ~şıkları söndürülmüş ola
yatların terhisini kaltlırrnak i- neZ!lret altına -~~~ulmuştur. keı;ini .ke~fettikten sonra hare· yiın i vakit varken giderse lr· cak, Şımale doğru çok de !n 
çin alın:ını.ş illt tedbirdir. Teey- Ters:ınelerde büyuk zırhlıla- ketlcrınde serbest bırakmayı landa kanalından ve Şimııl sa- su!, rın dı•ında F>eyredilecek r. 
vüd etmiyen haberlere göre bi- rın ta.rnırleri tacil olunuyor ve tercih ı:tmiştik. hillc,·ımizi dolaşarak geçmesi- Agaıneınno_n zıhlısı Jkinci fil<•· 
nn«i filo hı:nliz Portllı.nd'dadır. gece servisleri arttırılıyor. Bunların muntazaman ve ne lüzum kalıruyacaktı. Padii- nwı t.liı..ı < ud cde<.-egı Parti- d 
Deniz altılardan mürekkep di- "Gazetelerin yazdığına •göre dikkatle takib ettiğimiz muha· kaleden ve Şimal denizinden da kalacakbr . ., 
ğeı bir filotilla Postınut'dan Akdeniz filosu !skendcriycyi berelcrlııi , Berliue y=hkl'.'u geçebilirdi. .. 30. te~uz perşembe s~ı 
hareket etıııiştir. Bahriye Ne- terketınu,tir. Bu filonun Malta· mektuplan ı;enelerce eliını~ Bu suretle ada bir gün bile ~il\.'~tımaı1fı _ yapan e~ J{a-
zaretiniıı sükfın ile seferberliğe da kal~ağı söyleniyor. almı.;;, Alınanların neler .ıg· emniyetini kaybetıniyeeekti 1~

1k ar 1.Y~ !I'ec _ı~ınde Amıra.l· 
'"--· ı- -~ · ı nabil' "Büt" fil ..., · 1mı diki · · ... · ik ş· · 1 gemısınm ış arı okundu ...,,..r ....._,ıgı zanno u ır.,, un o uenıze açı ya ren erını ogrenınışt . ım Bundan ba.~J..a filo daha kısa Fi'ouun h' b ' • · 

Alınan ateşeııavalı evvelden hazır bulunmaktadır. Filonun di sıra.qı g~lince, bunları >ıasıl yolu takib ed~ek fazla kö· kalınad •ı- ':ı a~zay~ manız 
bir ara sonı-a. ~ Berline şu böyle . hazırlandırılmasından tevkif edeceğimizi biliym·duk. rnür 'lllrfetmivecekti. Salı günü sında b~ -~m. ~.1~1 ~~tn-
telgrafı çekmişti: . ~nın kuşkula~~anul:5' Hülfısa 0 ana kadar hükiı • saat onda bu tedbiri !3ahriye Vakıau ~~n~~-~rı~-- : 

. '.'Evvelki tel~ı~da bıldir • ıç_l;ll zahirde tam bir sükün hu- meti~izin ,bütün filoda almış birinci Lordur.a .ve erkanı har- bu filoya karşıandeniz '~uı\~ 
di.~ _gıbı hıgilli filosu her k~erm~. . . ol_dugu ted.,irlcrin A~man hü- bıye reısını> tl'klif ettim. Der- le bir tuzak kurması için 0 r-J. 
tiirlü ıhtiınale karsı hazırlan· Her gun Bahriye Nezareti kümeti taranndan ögrenilme- hııl kabul ettııer, ayın 29 uncu da mun" as'b b' b:ıh kt 
--'·tadır B h lık. • tarafından ilan edilmes' mutad , b h • k d r · ı 1 ır ane yo u 
W<>A • u azır. aııaıp _yu: ~ sıne ses çıkarmadık. Doğrusu· sa a ı ~, . en en 1 onun Port- Diğer taraftan biz de bö ·le bi; 
karı şu mer~eroedir: .:Sırmcı :=J :ı~=~keti ondan nu ııöyl'7."ek lıizıın gelir!?e ba· la;ıd'ı terkede_rek gece Padöka- harekete zaman bıraknı!ı.uşlık 
fil.o !'ortian~.da ~.ud et • "Bütiln b yuk ~ dı. zı teferruattan sarfınazar, cıd- le den geçmesıne karar verdik. ve hab~r s ~ınruıına da imkii.n 
mUJtır. Cebeluttarik a gıtme~te u a yaz !?1" di ta.sa.vvurlarımızdan Alman Bu suları son sür'atle ve ışık· vermemistik amma ne de olsa 
oJı:n Bellerofon_ zı:hlısı gerır.e mız h::-U.~ J0ğru~ dog ~ h~etinin ha~rdar o~~ : tarı S!!ndürülmü.\; olarak büyük donanmanın Şimal denizin~ 
~-~ filo~ıın bu- ~ı;: e. :S1rta~~ em ması ıstenecek hır ~y degıldi ~ır .~ın:'.atle geçip Scapa • Flov cıkması bizi sevinrurmi. ti. 
yük zırhlıları üslerındedir. Bıın rry Y P · at e- ve artık bu perdeyı kapamak ussumuze varacaktı. Böyle ha· ( Arl~a81 var) 
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DALDAN DALA7-

• • •• 'Evdeki Pazar 
Çarşıya Uymadı 

y Dö u 
- Aferin Mollaya!.. 57 l r,ak gerisin geriye 5lrt üstü ye-
Kttderr:is efeudi, küçük,d>ü - re getirebilirdi. 

yt1k mllderisler çılgın hale gçl- çüdlk lıfolla.nın elinden bir ı:;o.k 1 Fa.kat, ~k çevik ve, oldukça 
ıpl§~. Korku ve se~ 1>m- kilntesi sökemcııııi§ti. 

1 
mahir olan ırnnteci manevrası

,rme girm,i~ti. Kilnteci, çlslıa hJz1ı hamleler- ' nı fevkalade olarak yapmı.'.}tı. 
)loila, ha:ımın. peşinden, k9Ş:- le .Y.mtcyi aö1anek için koca 1 Hakikaten, Mollanın ~ künte

ınuştu. Fakat, çok çevik oJan ~vdesiyle yere aürünürcc....<ıine . sini sökmüştü. 
Xüntetjyi yakalamıştı. ileri hahklanıycrdu. l Künte nasıl sökülmemiş ola-

~ünteci a~ğa kalk r ıkş.lY. - Nihayet, bu suretle künteyi bilirdi? Yüz okkalık bir gövde 
maz bir nara attı: sökemiyeceı;rini anlaymca. vazi- olaru::a hı.~yle Mollanın kolu üs-

- Haydi Molla he!.. ~- -e""tJ tüne oturmuş bulunuyor, ayni .~ .n...rtcıtirdi. Künteci l\endi· ı 
lf<llla da. mukabele etti: ni Jrmtarmalda. uira§ırken bir zamanda da kasnakta bulunan 
- ;Haydi K~ll be!.. ~ da Molla, hasmını hav.a- ~ ellerini de l.ıiiyük bir tazyikle it-

~ünteci }{amil. H~m i- ~ve, 1JPrIP mağliıb ıniş oluyordu. 
:Ji tarttığı halde r.Çlk ve serbest ~ çalı§IYordu. Xüntoci, bin müşküla tia şak 
güreşiyordu. Molla. da, hasmının )ı(Ucadele mµthi§ti. {',ok hızlı küntcsini sökebilmişti. Bir da
~ suretle güreşipd~n memnun ve .cesur olan Kilnteci ha:ınınıın ha, Mofüuıın şak küntesine gir-
kli. §akından l..ıırtıı!mak jçin orta:- mcmeğe karar vermişti. 

Kilirteci, bi.,. kaç hamlede ha& JJğı darına. 4ağm ediyordu. Küntecl, kıçın:m il?.erine oi:uı-
11Wl1Il ne olduf:'UDu anlamıştı... lWrtWamıyaeağmı anlaymca, mu.ş vaziyette kaldı. Ellerini pa
~ softruıın pek mahir ve, birderıbire kıç üstü.ne oturdu. calarnıak9ymuştu. Molla, kema
ayle kolay kolay ele geçmez ta- Ve, otururken .de.sağ eliyle has- nede bekliyordu. 
'1nundan bir pehlivan olduğu.na. mısmın ön Nlsnakta kilitli olan' Molla, kemanede bekliyen t.a-
'L_ _ ~ı:-; ~ ....... x.0 .... ı-+.. ' ı !IWlaat getirmiGti. ~ ~"'6 ~.... kımda.n değildi. Çok sürmedi, 
· Molla, Adeti oldv.ğu ~e.nn KQnUııcinin yap~ bu hareket derhal ~na g~ti. Künt.cciyi da· 
iakikadan sonra., el ense iç 1;1-:._ çok t.ehlikcli idi. Öyle birdenbi--

1 ğıtmağa başladı. 
pan h3mlelerino b~. Molla, re )aç tiatü:ne oturması kendisi· Molla, Künteciyi pa~nnclan 
bu el ense iq tırpanları ga- ni ~a mağl(lbıiyete sü:riik- yoldu.Yor, ters kem;e alnı.ağa ça
;,et hafif ve, ~-'SSzce yapardı. ~t. lı§ıyor, wça ,kasnağa getirmek 
Basnnlan ayak değiştirirken )lQlla, hızla.b; tistüne oturan için uğı'&.<jıyordu. 
)"1 elense iç tırpanları gayet ha- basmm1 birdenbire gutlaklıya .. (Arkası var) 

ırıttvuenelerini bozmak için u- ~ 

1 
fak bir dokunuşla ka.rŞlSlD.daki- ı s p o R 
lıerin müvazenesi.ui bozar ve, da-
irtmb· .. J 1 

~=~Fv~~Ei-Mektebi erde Spor 
ti Müderris efendiye dönerek: ------.....-.....-

-ııruderris efendi, gözUn ay- Bog--aziçi Lisesinde Gördüklerim 
jlın?. 

- Ne oldu usta? ........ i 

- :Molla1 güreşe ba§ladr. 
-Evet.: bin 
- Bakalım ne olacak?. 

) So.ııızırı.• (Baç tarafı 1 inci aayfada -rinde serbest çalışacak; asker-
likle alakası olnuyacaktı. Al- • 
manya, Fraıısanın müstelnleke- s 1 ne a • 

•• soz, içmiyec:eğiz.. fakal 
\ 

ndan d ıkdık-a: lerini ve donanmasıı~ istcmiye- !' 
cekti. Fakat bu ç~icl imza.lar',.n ÜçU de üç gün evvel bir .daha ,..&Mil5-- Yazan - V.allahi sen i~~ rıf 
:lkıbctiui bilen İngiltere bu söz- ağızlarına bir dirhem bile koy- W ' tUn içtıklcrim ~r z,em~~ 
ıere kanmadı. Limanla"rllldn. bu- mamağa p;:unu!t ipl:ği lrndar Re<:.ad ı· LER6 ı olacak .. Seni; bizi ms:hÇCLJ~ 
lunan, yalıud Fransız müstemle· sağlam söz vermialer. ~ 1 sin diye buraya getirm ki-
kelerinde kalan Fransız donan- Günlerden tatil.. Bul ... darda mı arka<laıj:aı-

ll-~ masma el attı.Geriye, Fransız Cımları sıkılıyor: yok? 
hUkfunetinin elemde bir iki saffı' - Nereye gidelim? - Benden ım:;o, garf"cn ba.naı Crne bir'ncisi: 
ha.l'b kruvazörü ve alİllllt'W- ya- - Sinemaya. b"ra, " - Arkatla!jlığı bir tar-aı-z• 
kın tahtelbahir, l'S.Z1 kuvvetli ve - Sinema sineı-na bık.tık -ya- * ra.k.. O ·tada erkeklik var... .,, 
zayıf gemiler kaklı. hu, iki geeedir üst i.•ste gidiyo- - $ .. ;efe. kek ohmn da ra:kfl.W.n - ti' o zaman Asyada İngiltere· ruz. - Hangi şerefe? vir8in. 
nin bu hareketini f ı:>nı;ı. bulanlar · - Peki ne yapalım? ~ lçkiye telır.ar ~l mamn üçüne üs\:' nilıı artık ~ t'lı 
çoktu. MüUıreke alık.amma gö- - Bir bara filan gitsek. ~eı-efine .. Birinci l.adch yırtar, kcniı : 
ıe Fransız dona.nması .Almruıya _ Hani içmiyecektik? ikincisi yaknr, üçlineüsü i::ml _ Yuhu içkiyi sadece ~-
Uı,ra.fmdan a.'3la kullamlmaya- - İçmeden otlll'f:ak? gibi nkar.. ' Jer mi kullanır, 3:0llı.~ı 
cak iken. sabık mtitteflkine karşı _Kaçırdın mı yoksa .. iGI-isiz Şi§e temize, yeni~i gar· O> a; nıak,.l~ t:üccn.rının karı- ... 
İngilterenin silAh qekme~i doğru · bar, susuz ka.r.. havale edilir.. tınba.§ı nasıl yuvar1adığE:ıı ~ 
!!ÖrÜlmÜyordu. - E .. Ne y~ı-pacağ'lZ bu ge- - Bir ·kere rnkıyn. başladık.. nuttunuz galıba.. Sıwuz ~ 
ı:. Son zamanlarda harwn man- ce? Malüm ya mübareki karJştırma bir ncfesdc ark~ arkaya b:fd 
zarasında müthiş bir değif!ikelik - Saz falan diıılt;meğe git- ğa gelmez:. Mecburi ralu i "CCC· içeri boci.. meze filan hm• 
var. Teşebbüs İngilizlere g~- sek.. ı ğiz.. · tiı c •. Bir dil ya1:ımnası, bk"~ 
mi.;, mihver karada ve denjroe - Şimdi de scıı kaçırdın gali- İkinci şi!}e de sabunlamrı.ış, d,ık şaPıı:daırıuası kafi .. 
ağır darbelere maruz Jcalniıştır. ba... İçkisiz !'lnz, diniiycn kn.z; çividlenmiş yani a.5ağ1 yukarı _ I)(ımek bıı a~ .r..ın -aı <r 
Aftik&dan 1talyan12.I'a. yol görU- demişler.. teınizlenmiş. Sözünde dıırma.- nun kadar da. olanuva~ 
nüyor. Binaenaleyh altı ay ev- _ o .halde.. yan ıınmerd, birazcık ela olsa _ Camm bana ~:un~ 
~·el Fr"""~'"' donruıınasına ve ' ~ ·tl r·ıA t duran az merd diyen ikündil'Jü-~ ' ~ • •• .. r - Bir kahYC c J an o ura· - i<:irtmek istiyorsamz içeri;n.. 
müstemlekeleı:ınc karşı mustag- lmı ne <:llnşırfar: _ N: 00 bilirsin ki iı;:kida.,, 
ni bulunan Almanyarun ~ ' ·· . . - Yahu biz ha babam yutu- _,--=za 
mareşal Petaiııdeu bunlan iste- - Y8:-'.lı .. yı_~c yar~~ p~rças~a Y. oruz, senin bir gcy yuvarladı- lamak bcrı..inı ad~tim ~ 
digı-· ,....1-,.ya çılrnncrh... tavla, biitünun_ e P.l~1pmk.. 11.U- Al:katlaşlığnuızı kal1ul ~ 

v.ı......, "'"'"~~ b ğın yok .. Allah aşkına bırak Şll • te: . 
u-.....aalin eleinde kalan Fran· mar az o~ct.:'1n ıs~.. . 1 ıs m~sen ıf;me .. .ltl.i:lo........ y ,.~H"'" mı d yo'r'Cwı birayı .. Hamal mımn y~sa.. _,,, b"A b .. _ ,_ ,, __ .ıs.-. 

sız donanması, artık İtalyan ve - . ~ ı~ ı . ~,., :· Biz buraya yü!c alm~::ı. değil 1 ; .ı.a ll u. 13ozc c.u\aıı SlUOK .,., 
Alman donanmalarile iş birliği V~ahı bılmcm, istersenı.z gı- kcd" yükünü bo~ltma:ğa gel- rur; arkadaşlık da ~ 
etse bile faikiycti asl:ı. tem.in e- delim; ben de yemek ycrım. an.p~lre:n durur. 
demezken Almanyaya bu dnaıı- - Darıı.ı:ıa.yın amma b::rı .. z,,. di1kmcisi: • . ' - Iıla.tı:rınız için.i~iyo 
maya muhtaç olmuştur. Eğer ~ı bHc atmanı.. Sozum - Garson bit' kadelı gutir .. 1 - Ha ~öjlc .. 
tngUWer bu donanmayı tama- s&... Mezeleri tazcle, şişeyi Y&ııle; ÜG lmclch. birden ha.~~ 
mile serbest bıraksal&rdı Al- - Binlen parlama canını, gi- Sonm biribirlerile öpü~tiirillt 
manlann hırsı çok daha büytu: Clen kim lti.. Ben l~f olsun diy,e sular~un:·~vvclc~ içın..t·:rn koklaştı:rılır .. Ü<: aded ~flit 
olacaktı. söyledim. demedim mi? rev: 

Ahnanya, Ak_denizdc lngil~- * -Amma da iııadcmın yalın? - Eı:l~eklik ~efinc .. 
reyi tamamile serbest bırakma- Bir müdde;t daya ~yasa Sen j~memeye mi söz Yc.!'dil,1, - Arlr.ıdaşlık ınulıab~ 
m:ık, lt3:1Y3.ll;l.D. her ~af~ ~- 1 caddesinde piyasa ederlc.r .• Tek voksa inad içmeye mi? - Olimremizin sıhh~~if 
kilmesi üzenne İngılizl~~n bu rar nıevzua. avdet.. • Tekrar ikincisi: l:C$t<l ~ 
denizı b::ı.şdan başo, :~<mne al· - Ne yapacaksak bir knraı• =:=========::::::===============================:::::::;;. 
magma mani olmak ıçıll: ~!rçı)l~ verelim. 
çarelere b:ı.ij vuruyor: Sıc,.lytıda _Ben verdim. 
mü!llm. ~hava fuısü vücude _Neye? 

:..-H_A_L:._K_E_V_L_E_R_I ~I 1 BELEDiYEDE. f 

Dedi. 
lfolla, bir kaç dakika hasmı-! 

~ dağıtmak için kolposuna. de
vam etti. Güreşin on beşinci da
):ilramnda birdenbire Mollanın 
)lolo. dizgin ~praza girdiği gö
rWdti. 

•Pransipim bir rekortmen yerine 
· sağlam edam yetiştirmektir" 

Yazan: OGUZ GÜNEY 
getırmı:C'}tir· Burada bazı ~talar _ Evlenmeğe ... 

~topladığı da anlaşılıyor. Bır ay- "i' . 
danber:i bu üssün ve toplanan - Alayı ~ırak.. .bvlc·~;ı·sc:ıı 

Konferans Havamhk konferanslfall' 
&--umfüı\i Uıillu'' iı•dcn: 
6.2.19-11 pe~mbe günU saat 

t18) de Ev.imiz salon.unda üni
versite Doçentlerinden Bay R '
fi Şitkı ü tarafuulan Harp ik
tısadiy.atı) mevzuwıda bir ksn
fc:Faııs vcl'ileccktir. 

Hava l{uı:m1m tarafııı~ it 
lcbeyi Jıavacılığa teşvik 

Molla, hasmına sıkı bir çapraz 
~Jamıştı. Künteci, çaprazdan 
'brt;ulm.ağa. çalıştı. Fakat, mu.-
watfak olamadı. 

Kolla basnuru ~ok sürmedi, 
rec1i sekiz adımdan sonra koca 
Kiinteciyi büküp çengelliyerek 
ıaltma aldı. 

Künteci, Mollanın altına~ 
metle beraber kendini toplama.
la lilzmn görmedi. Hatta Molla
yı hafif bularak alttan kalkın.a
ğa bile çalıştı. 

Kftntecl, sağ ayağını dikmiş, 

tol ayağı üzerine cliilemiş duru
yordu.. 'ram şak küntelik vazi. 
yette idi. 

)ı{o1la hasmı alta düşer düş.. 
mez usulen kemaneye geçti. KUn 
teci hasmı kema.neye geçer geç· 
-,ııc.z ters dönüp bir kol bM
bdyle 'kalkmak istedi. 

Fakat, daha kol baskısına 
4a'vramrken Molla, Şak künte
llD.e takıldı. 

Künteci, Mollimın §ak künte
ldııe girince olanca. lııziyle ileri 
atıldı. Ayni zamanda da sağ e
liyle de Mollanın kruınnktaki e
.lini sökmeğc yeltendi. 
Şak künte3i tam yerinde idi. 

Jı[ollanın çolak kolu kuyu çen
geli gibi Künteciyi alttan sar -
aıştı. r 

Künteci, ileriye bir ka.ç kE>,re 
atıldı. Bir türlU şakı sökemedi. 
~Künteci içerliyordu. Koca göv-

~ lisesfnin loş ve bU-ı 
yük ..ıonunda t.mefftis zilinin 
çaJ:mrnı bekli,_am. 1ki daki
ka '911.l" •• Şimdi bir ıabed sWdl
neti tqıy.an bu. heybetli bina ı 
bira aonra eeıı. Ye p.krak ço
cuk ..ıeriyle çmhyacak .. 

Tlıiebe bir gimlDJl ~ 
,.argmıluğunu bu 1IZUJl akşam 
teneffüsüııde spor ..e muhtelü 
oyunlar oynıyarak dinlendire

cek.... 
.Kaim bir zil 8Clli 1fobıkla.rım

da ~ .. Dem bitti. Bunu 
ıgocuk 9e8lerinin takib etmesi ıa.
zmı dttfl mi? .. Bayır. Heybetli 
biDa ayni sükıinetini nwha.f aza 
ediyor. Talebüler' muntazam sı
ralar halinde mcktelrln büyük 
bahçesine doğru ilerliyorlar .. 

* Boğaziçi lisesinin apoı· saha
amda.ymı. Elliye yakın talebe 
mımbpm bir §cldlde hocaları
nın etrafına toptanmısJar jim
nastik yapıyorlar. 'l'am bir in
.ti~ ve ciddiyet. nr .. Çocukla
rın yüzlerinden sıhhat ve enerji 
fı.~r .. 
Yamı:ıda benimle beraber ha

'reketleıi takib eden spor yuva
Bl ida.~ heyeti azalarından ~ .. fa. 
birle konUijtlyorum. 

- Bunların hepsi fudbolcu 
mu?. 

- Bayır. Bu gördilccTiinüz ar
kadaşlar mc!üebin fudflol, vo
leybol, basketbol, ve a.U~tizm e
kıöini teşkil ed..lyorlar. Fakat 
bütün spor şubelerinde çal~
lar için jimnastik ve atletizm 
mecburidir. 

desiyle hamle yapbğı halde kii- Hoşuma gidiyor. Sporun ma-

i 
'J 

hiyetini iyi bilen değerli jim-
- Ti YAT O LA : ıW1tik muallimleri saye.sinde bu ._ ____ _. _____ , gmÇler her zaman genç, dinr. ,-e 

n Şe.hir • wwu kalacaklar .. 
tiyatroau Hamdi Saver üzerinde kalın 

temsilleri bir eşofman ya.')1 kırkı gcçmesi-
~cla. Dram kısmmda ne rağmen bütün hareketler de 

BU AKAŞAM saat 20.so da eocuJ;Vırmdan geri kalm1yor .. 
EM:t:IH GALOTl't - Seaindo çekici ve itaat.a dn.vct * Eden bir kudret ve kuvvet var .. 

Jdlıli.I caddesinde lromedi Kftttür fizik hareketinden scn-
kısr.uıula rn. talebeler ,..ahştıkları spor 

BU AKAŞAM saat 20.30 da branşlarına ayrılıyorlar. 

ÇOCUK OYUNU Ve Hamdi Saverle konuşmak * fırsaDiıı buluyorum. 
K.&ŞtD RIZA TİYATROSU .,:_Mektebim le en fazla h"lll-

Balttrkoy Miltiyadide ği spora: ehemmiyet veriyors"· 
Yann akşam: Cuma 

B E N 1 Ö P {j N t" Z nuz?. 
(S) p !'ti" Düsünın n revab verı) or: 

- Tabii atletizme. Atletizm 
bütün -sporların ~1angıcı ve 
mütemmimidir. Atletiznısiz y,a.
pıla.n sporlarda. yükselme ve ne
tice alma imkan.sızdır. 

-Talebe en fazla hftngi spo-
nı seviyor. 1 

- Fudbolü. Bu sporu ben de 
severim. 

Sufl, refleks, enerji vel'en 
ve 2'.ekanın inki6afına yardım e
den fudbol a.tletizmle beraber 
yapıldığı zaman çok faydalıdır • 

- Sporeulannız jçerisinde re
korbnen var mı? 

kuvvetlerin faaliyeti, bir İngiliz ~ o~ak kı saıı~ı.. ~~~ı 
kafilesine Süveyş ve İsmailiye ıöı:nıü~·o::- musun hiç .. ÇıvıcJllın 
il ..... _,ta ı.-. h··cuınlann- pilıç gıbı kızını aldı da ne ol-e JllUJ.l ya .ıuı.va u d ., ,,,,_.. di ~. . hafta 1 
dan, nihayet evvelki gün §imali .;u •· ~vıen gınuı .~ı 5? u-
Afrlkadaki 1t1lvan rica.tini ııa.- gu dogru meyhane koşesmde 
vadan himaye etmekten ibaret al.dl. 'Hem sen bu akşaı;n::ı. b~l~. 
kaldı. Yani Akdenizde bu teşcb- Biz bu ak~aını n~l g~ı~ecegı~. 
blis az geli~r. Yeni yeni üslere - ~nı decU~;ın gıbı_yap~
kuvvetlere ihtiyaç görülüyor. lmı. Biz r~k~ya to1:·~e c~.?Jt· Bı
Bundan dolayı Fransaya ba.s vu- :ra, ~p ıçm bir ~ey soylcnıe
rulmu.,ıtır. Umuluyor ki Fra.nınz dik ki.. ~ 
donanması ve Fraİısız Akdeniz - Dognı.. 
üsleri, bozulmaya başltyan Ak- - Gidelim mi? 
deniz miivazene~ini ye1ine geti- . - Bilmem .. 
recek! - Oyun hoı.anlık etnıo .~llah. ı 

Bu hesa.b doğru mudur".' O ai}kma .. Gel otur, sen içıne .. 
nyrı mesele. :Yalnız altı ny cv- 1 ~em şimdi palamutun ta-ın vak
ve!ki hesab yan11ı:ı çıkmış, evde- 1 ti .. Kerata bo'l'l.turas t:ı.vasım 

- Yjrmi senelik spor hocn.<;ı- ki pa.za.r çarı::ıya uyınanmmr! yapar m1 yapar ha .. 
yun. Gayem talebelerimi istikba- nt-Jıcet SAFA - Sen de tavını .. 
le sıhhatli, azimli, mücadeleci -----====-=----- - Demek kabalı ut gene biz. 

yetiştirmektir. Bizde rekortmen M"" h• b• 1.. de .. 
yok.. Fakat gu gördüğiinüz U ım lf l\arar Öyle ise sen hir ver . öyle de 

oraya. gidelim .. 
gençler saydığım vasıfların hep Sporcu ahm sahmına _ 1Ialdıı;ın .• 
sini taşırlar.. nihayet ver.ildi - o Iıald~? 

- 'l'alebelerinizin mezun ol • ı - No yapalım gidelim bari.. 
Dün beden terbiyesi genel Fak t ı · k k ı duktan sonra spor yaptıkJarım a ra n ır,me yo ııı. .. 

direktörlüğUnden bölgelere gön _ Kabnl.: 
görüyor musunuz?. derilen bir tanı.imle sporculara - BencJeıı de .• 

- Büyük emekler ve gayret- ceza müddeti beklemeden ku - Giderler. 
lor sarfedc.rek yetistirdiğiını.z lüp değiştirme fırsatı veren ınu- * 

vakkat sicil talimatnamesinin 
gençlerin faaliyetleri mekteple 5121941 tarihinueıı itibaren Meyhaııcri kıı k yıllık mü~te-
beraber bitiyor. Buna. sebeb Üni :Periyetten kaldırıldığı hild.iıil· rilcriuc: 
versitede bir ;.ıpor yuvasuun bu- ıni~. Bu karardan sonra bli- - Ne keccksiniı; diyo so -
lunmrunamdır. J3ıı işe a§ık biı· tün sporcular halen buluııdukla- racak <le~ .. i.l ya .. Hemen hUfoyc ı 

·· seslenir: ı adam olduğum için yüksem talı- rı kulüplerin malı<lır ve mute- 1 
sil gencliQinde bu tc..'Jkilitı çok adilid kulüb değiştirenler el~ - Beyle~o düziko .. 

~ · · ıktıkl k lübl nre karHı - H:ıni rak1 İGnıiyccck ik. 
arzu edi,·oı-uın. AYrupa. mecmu- gırıp ç arı u c • 

" müsabak~ yapamıyaeaklardır. - Gelmiı:: bir kere .. Biz istc-
alarmı göraükce üzülüyorum. YENİ SABAH _ Futbolcü nıedik amnia k! metimize ge'-
Her şey yapmağa muktedir olan alım satımının önüne geçen bu miş .. Kendi gcicne git dc.nilme"ı: 
biiler böyle bir teşkilatı kura- , karaıın çok isabetli ve yerinde ki. Hera ayıp oiur. Herkese :t.ar

olduğu mulıakk<ıktır. Fakat <li- 1 sı maı:;amn şerE-fini kurtazınal\: 
ger kulüplere y:ırdıın m::ıksadile :liwm. Siz bira filan icjn, ra

nıaz nııyız ? .. 

Hamdi Saver büylik bir nezn.
ketle mfü:aadc istiyerck dtL"}a gi
diyor. Etrafımı talebeler alıyor. 

lmlüblerindcn cıkan futbolcii - kıyı bana. bıral ııı .. 
Iere bu kararla beraber tekrar - Öyle §t~y olur n.u, aıu.a 

Giriş serbesttir. 

Resim sergisi 
Si~;li IIall.:e' inden: ,f 
:Ha1kevimiz sulonund<:. 1'..ırkek 

<>ğrctmcn okulu tafobesiııin e
~e:rlcrinden miiteşekkil l.ıir !'C

sim sergisi a<;tıı.ı§bı-. lforltes 
gezellilir. 

Konferans 
Eminüııü Halkcvinik •ı: 
7· Şubat cuma günü Doçent 

Reii Sükri.i tarafından verile
celt oİaıi ~Ha1·b iktisa.diynti) 
w 10 şubat pazartesi günii Dı, 
CelUl Tahsin Eoraıı tarafınd.nn 
verilecek olan tBalk ve 'Tem:ı
.sa) mevzulu konferansların kon 
i'eı aı:ı.· ·c,ıların rahatsız bulnnmn. 
larımı. binaen tehir e<lilcliği 
ilfuı olunur. 

diylc_ V"ı ilmesi kara.rl~ 
havacılık konfer:-11slarınm ~ 
netice nrmcdiği görülmilşait: 

Dundan sonrıı bu ko~ 
ltu;ın her okulda Hava K~ 
·tıımfm.dan ınekteblere ti~ 
lecck biı brasiirde teı;bit ~ 

esaslar dairesinde öğ-rel~ 
iarafmılan talebeye Yt:rr~ 
kara.rlu~tıı'ilmı.~ur. 

l{ömllr Uyatları 
yl ksvltilnıiyecak 
Bulgaristand:ı kömür ~

Jannın ylikselmesi üzerine; 
rinıizdr>ld kömi.ir tQccaı J~ ~ 
bclod') ;/C Tr1i.i.rn.cfu"lt 

Bulgari L ·ı körrıiir pi~·~ 
piyas:muza tcpiı iai ilcl'i sünrıit' 
ler ve. kömür fiyatların:ı z:tJI 
istem.islerdir. 

Bclc<liycuin ya.p!.ığı l~ 
nı;tiecs·nae bıma .lüzum oLd 
ğı kamt[L'İ:İUC \-arılmıştu. 

MUTHiŞ HADiSE_LEft V•~ MÜTHİŞ HEYECANL/\R ı:iL~ 

TA~ __, 

A 
WALLACE BERRY-DOLORES'DELR)O 

Bıı Akşanı 
İ P E ~--Sinemasında eski kulüplerine dönm ·k fırsah I beraber lrn.P~a b~ralıer .. füık1yal 

verilseydi çok yerind<: bil' iş yal ben de 011.."'gım .. 
__ ınlınıs_ oınnurtlu. _ 1 __ t_)c_.tıı_· ı_e_u_sı._i _m_u_ta_as_sı_b_: ____ R_'w~~-z_•~--11....,.a_rt._•_•_•_m_•~-•-•_•!_•.~~~~~~~~~;raısr;jj~ ..... ~-...,,..~,,.,,~ '!J,.,., a~ • .... ";j-r.J._•_•_,,,,.~, 

sckkil taJnm1mız ı~ok rnuv.ıffak ~••mau••n1m•mnıraıımııı•••m••••!111•1f1EHEE'!Bli!l!!S115'.iiam11tı;•,_1 

İ<;lerinden biri ile konu uyo-
rum. 

- Fudbol takımınız kuv\•etli 
mi? Ve hangi kadro ile cıkıyor-
sunuz? 

- Geçen sene mektepler şam
piyonluğu için Galatasara&· ile 1 
cok cekistik. Ve ancak son da
kikaİa.rJ~ mağlub olduk.. Bul 
sene de neticeden üınitvarız .. •ra
kımımızın kadrosu şudW': 

Tahir, Celal, Nusret, Enli;, Ay
tekin, Tevfik Gazanfer, tınıet, 
Te:;'id, Feıidtin, Turhan. 

- Voleybol takımınız kuvvet-· 
li mi? 

- Bu c ek .. mektep maçla -
n d. Ş'imdiye kadaı· yaptJğmıız 

1 r l' h<m'tının hcps•ııde ga-
C'.clfıJ. 1c- • Tahir, 

lı s l rnütc-

oluyor.. MlıHTEREM ISTANBUL HALKlNIN NA:ZARI DİKKATiNE: 

_ Ba."\ketbolde nasılsıniz'?. HERGOr:T 
- Basketbolde de iyiyiz. Fa

kr,t bu sene henüz hat'içln tema
sa geçmedik. 

Ekibimiz: Selçuk, Semih, Or
lıı.mEııis, Sulhiden mitrckkept:ir'. 

* Boğaziçi li:ce:tiiııdcn aynhyoı -
rum. Bu sıcak ynvada spo_nı kül
ti.ir kadar ebemm·yet w.riliyor. 
Hıfzı Tevfik gibi sporun humi- 1 
si bir müdür ve değerli lı<: cala'ı 11 
Hamdi Saverin kıymetli ellerin- 'ı 
de beden terbiyelerini iiıkişaf et.
tiren Boğaziçlilcr istikba.llcrin -
d n ne kaclnr em'n olsalar azdır. 

O 'hız G(WEV 

l..tanbu:..ın 2 lıllyük sineı.ı8flıtıda biı ue~ 

TUR ZAK'ta 
Oky,ı ıu::un 1250 mil a~ıöıııcl:ı ıasız bir .:H :ı<ia Robcnson nilesi ıin uijra• 
dıuı tı.ivler i:rpert.i i maocraları,.. (TUc.;rr :-ıorn) danberi' lıen,iz bir 

cııi ,>aµılm:ımıı;: \'e oııd::ın ela a 1,1Ukcmr11cl bi,· film: 

~ Adasın 
söz 1 Ü 

.Ayrıca: Her 2 ctııeuacla ilave ola. k: 

AZ AK' da TUR .4. N' da 
Holyvvood Revü~ü "' D G ŞA {(l..;l 

,, ı. re.ti iilml (. Arlry • l'l;, .... t füını 

6 
~ 

1 
oyn: 



Rumanyanın 
0Ynay bileca "i ro. 

.. ( Brt.jmakaleden c:ıevam} 

(ll..ı~ \a.r;:ı1ı 1 · 'ld~) 

J;t göuliinde saklamış bulı: .• ..;u -
ğunu isb~.t etler. 

HARB VAZiYETi , __ _ 
Sonra Umumi Hıırb ba§l"-dı. \ Bıınu, !ıU ancl:ı Fruıısayı iniet- sm~ii::c~-~;;:::~3;~f:i!i~~~~:ii:aii:~2~:;iii::ii:iimiiiiiiiimiiiiiiiiiliiiiiiii:im İtalya hangi hatta mu 

~enebilir. Vakıa general Aıı
b . a_co hüktimetine roen.sub bir 
llricıye nazırı Enlkan ittifakı 

l Yhincıe söz ı:;öylcmietir. Ge
n raı Antonesco Rumanyıınm 
~ınetini Alruunya. ile işbirli
\;.., e gcrdügünü il'in etmiştir., 
'""at "Yeni Nizanı., m üstün-j 
~iti parlak. örtüye ald:ınarak 

1

, 
}ıver Devletleri ile mes:ıi bıı·-

tiğini glirdüğılr1üz eiım ş;ırtla ı S d f b ·ıe k 
ile bir mülarekc ve ic,gaı dev- amsun tütün Almanya Sof a ı aa yapa 

1 
ce ; lliı:alay Sadık bey, "Hürriyet resi tlkib etti. İşte miralay Sa· Y Y _ (B~ trırufı 1 inci l!ayfcda) 

YC İtalaf,, ın lideri o!m;,zdım ün· dık beyin, politika m~y<lanın<lal piyasası a 1 ı:ı_jJ ' 1 'k d' Uı,'1·ataıak, Doğuya doğru a' 
cc bu politika partisinin an'ane- ikinci Jcfa ohrak boy gösterişi·ı· ÇI ::;or I J! ·ıazyt e tyOr ~~r. Barent~ kaçan 700ı 
Yİ dü~mam lttilıad ı·e Terakki· ne bıı devrctle şahid olcluk. Ankara, 5 (a.a.} - Ticaret ı (Bcış taro.fı 1 i·ıci sa•ıfada) (Baş taraf• 1 inci 11(1.yfa:la) kı~ılik kuwctin dağ patika!an 
nin en mütcccllid b:ışlarınd~n Mi.ral:ıy SadJt Bey müt.ırekc Vcıkiıletmden teıılığ edilıniştır: ı itil ır.ıutakasmda ela mwı;ro bir görü.5tüğü hatırlatılmaktadır . nı takib ettiğine bakılırsa, 1tal 
biri itli. EYct, İttıhacl \'e Terak- ile birlikte mcmlel<elc döndü ve Ege mıntakası tüciln piyasa- ı:.!evkii ele gcçirmişleıdir. ltaı- Bnlgar:stana avdetinden sonra 1 yanlar bütün. ağır mulzemeleri 
kinin henüz bit parti halini al-ı d;;ndügJ. ıın<l:ı. "Hürriyet ve sı müstah0 i! için merr:n'1nıyet -j y~nlarcla.n 800 es;rle külliyetli Bagriya~of_ milli me.c~te bir I ni akm?ı or~unun falifades!r4 

madıgı' , biltün münevverleri si- 1tiJ"lf ·d - bahş bir ı,ehilde inkL~af ecler<>k harb mal.::cmcsi abnınıştır. nutuk soyliyerek milli ıkbsadi- lcrketmı~lcnlir . 
nesinde toı:>layan bir i:ıkılalı cc- gorll!lıU. sonuna ermek üzeredir. Her Alınan i~.ı!Y"" esirlcriı•in sayı.."• yatın faşist prensiplere göre ıs-ı ltaly:ı.ulaı~n esas müdafaa}\ . -. · .. ,',' .. m ycnı en carıland!f,'11 - -

1 Yar;manın kabil o:aeagın:ı 
ı ·u ınaı Yenııck b ~kadır, bu 
'ılrligi Bulgaristan, Türkiye Ye 
2:'.goslavya ile Yunanistan a
~1hın-Jc bir harbe iştirak :ıck
. lde rliiı,Urunek gene ba.ı,ıkadır. 

mi.yeti o\.iuğu dc;"irde, adı henüz Du sefer an'anevi düşman, sene nıutad o:duğu üz~re Ege- Londra, 5 (a..a.) - Times g:ı- lfüı edilmesini istemiştir. iki nımtakada yarmaları rıwbte 
''Ter.ıkhi \'C ittihad., iken, yani yaru İttilıad \'e Terakki yere se- de satışların büyük bir kı~rrıı zeW:;iniıı Atina muhabiri yazı- Dün mat~uat:ı. beyanatta bı.!- 1 meldir: 
imparator ikinci Atdülha...-nid rllmiş bulunuyor ve siyasi bir• yapıldıkbn ve vaziyet tavazzuh 1 yor: ltman Bagrıyanof tekiitlerinin a) Adisabab etrafında. 
hanı Seliıniğe sürüp umumi mcı·- acze dii~ınüş obıı İstanbul, u.1 ettikten sonra Samsun piyasa-1 Alınan i~alyan esirlerinin ye- kab:oe tarafından ~dedilmC'Si b) Eritre ve Somalide . 

le bhtün Alınan doslluğuna. 
'i. 

kezini 1stanbula naklett~kten ınumi Harb m<'.s'ıı!ü sayd:ğı lt- j sında di~i dengi piyasası ~çıl- kunu 18.500 idşiye yani !talya- üzeriı:e istifa ettiğini bildirmiş- Ifabe~irtanın muhtelif bülgo 
sonra memuriyet dağıtan ve tihad ve Tcıakk.inin e::eli di.i~m::ı· mal<ta ~ e bu şekilde ıcab.ara ııın harbteıı evvel azami tahmınc tir. B:ıgriyanofun çekilıı!ıe'i Bul !erinde :;:ırnizoolar tesis etm :ı 
seı:vet c::ıhibi ede~ bir l!aşmc~liı nmd;.n bir siyasi deh::ı bekliyor- uy~u bıı·. an'ane teessüs etmiş ı göre Arnavndlukta bıılıındurdu- garistanda heyecan doğurmuş- olan ve memleketin hazarda da 
!ttılıad ve Terakla p:ırtisı halim <lu. Mirııhı.y Sadık bey böyl~ pek bnıunm~Uadır, j ğu kuvvetin yüzde yedi buçu- tur. emniyeti ile mükellef bulHnan 
almasıııdan evv~! miral:ıy Sdlk yüksek bir hadbe için ruıla ha-ı Bu ıtıbarla alınan hazırlık ğıına baliğ olm:ıktadır. Lon<lra, 5 (a.a.) - Times ga- ordunun, şimdi de toprağı eld~o 
~y bu te8ckklün ile;-i gelenle- zırlanmaıruş bı:Iunduğımu, saray- t~bi11ie.'.'iııi.'.1 .~kmal edilmiş oı-J 1tn.Iyanlar, cumartesi günü zetesinin S~fya mnhabiri de şu 

1 

çıkarmamak i~in, aı.lım :ırlım 

ı:. ırn(:n . general _A~tonescodan 
kıe'1ırııyecck çırkın hareket 

O!ıdur. 

rmdcndi ve :Manastır merl<~z da imparator Vahdedcılnin reis-1 dugu goz onwıde bnlnndurula- Klisura ile Berat ara::ııııda iki haberi vermektedir: müdafaa ed~rck, merkeze doğru 
heyetinin reisi idi. liğinde toplanan 

0 
nnhuJ salta- ı rak S.mısun _Pi_Yusasm;u 17 şn-1 mukabil taarruza gl'r,mişlerse ";'imdi Almanya tazyik.im ~ekilmesi \'e lruvetlerini topla • 

Alınanlar gen~ral Antone::-
ca". B be .... ' le•~ olbın'ılarla har surıı.c· 

. :)"ı-.nt~zlt.:tSC Il1ımen ordU5U11U 

ın~ilid ettirebilirler mi? Rumen 
~r. u· .ı b. t o:.Unu m!i.h,·cuecck ıı· e- hfesrı'tijtı..tin ilU.nıı.ı.llaıı soıı-

~bbüs \'Uk'l'.1. gelmedı d~Jild!r. ra ımparaturluk '.N.rkiyesinin iç 
-Jıyorıcrlcrin müfrit kısınıları- politika meydanında boy göstc

~ın son yc>ptıkları isyan muvaf- renler, 1S08 cl<>n 1!>13 e kadar 
tk ob:aydı iiylc görünüyordu ki politika ><damlarına lıii.kmcctcn 

ile gcııer;ıl Antonesco ka!ac::ı.ktı, talihin bir çok dlvclcrine şahid 
~e İltımen ordus11. Gencı-al An- veya kurban oldu!ar. Bunfar ara 
ı:e.,co T.cjiyoıı~r hareketinin şında Harbiye N:ı~ın NiLzım 
, 'llı•da old·ı-'::il ve nıtmleketi:ı paşa gibi sadaıct clairc~i:ıclc 
Q~'.ııtıd<>ratın·~ hakim buluı ·Iu - kur~unhn:ıolar, Sa<lrazai!ı Nah
~ halue onun aleyh;ndc bir is- mııd ::;'c·:kct Pru;ıı. ı;ibi otomolıi
) n tenib cıiiliaesi her hal<le a- !inde ~lıid eclilenh· yeya Da
Uerı halli; im niyetle bu i•e gi· Dı:ıd s.:lih Pa.«a gibi Deya.zıd 

'lııın.iş olm~<11!.Jnrı kanaatini meydanınd:ı sall:ı•ı<lırılanlar ol-
lktn etl ·. l·i' k .. t Rıunanv:ı lıc- du. Bu nl•")-1ln'1a mir~!a~l Snd~:i 

~~ıııa ~ok .kür l<i im. fes:d bey git. g. hi bit· di·;:ımharb 
ı:ı:;ı~n lıtreketi mmaffak ola- hillaniinu impara >rluk hudı:d

~•1ı. Cer. ;.ıı Anlon&<co l\u- !arına kr 1 r eı:'cr\nclc'l. l:ostıı
~ aoy:ı J F" J ı:n l::,. O'."l U b:·' 'l! r nl.ır C.l ['OTÜl ;i. 
re bu !'d ya t..:ı d c.J rcl· k:ı- __ --:.-:.-::.-_---
~ ': -:,·~ bula •ık ~ vı;ctl ri d ,_ 

0 
fı.ROı • 

nlabıı. mıı ffak oldu. ı=~ l ı1' ~ _ı n 1 

tiln!c n G ., r, 1 Ant ncsco - " 
~:\ıı.nufuz ·e L tinın arttı,;ı- J~as 1 

a.lllolıluk. . 113irYu_o_!av gazetesi in 
)), nıck olu; ·r 1 ı A!m•:ı!·1", t•' ~· k ı 
ıın 

1 1 . 1 
. - ,. r.e9·e .. cıı ma .:ı.e 

ny .... <:.. ~"k-1~~,rıcı1.1t ~ .. 
Uz \e r ~ ~11 , mcm' ,_I (E , fı 1 ı~ w.ıf.ı<7u) 

·~ İlıt 1 , i k lo.r J<ık";r o· tckz. '> ' n • aJ ölDl!1 te!:ı-
nuy "· 

1 
. rf:ini n = . .ı b~. is ecl·~rck Ji. il 

lı; _or r \C r.u n:;-a. : • J ki: 
,, ç.ye, F ~r ,\..; "-.:ı. n.n lıc ..... "T, • n· ;,C 1.: ··Tın k U:l'l'i 

·ı rna.. vede \ rl· r. Bu r:.u-llıaıı i tem.; ·~ . Tı..- 1uyc ı" biiyıllc ,, 
, l-11 \ 1C h r ıl AntOllCSCI) 1 '"'-, a~·.·I·· _. l» r~ ~ t e • . lldn ' l • • \..· ..... .... .... .., .,4 rı~·lll 

• K, ~ • 'C k ·• l bir I' tı· ~· ı:ıahiyc,, .. ylooir kı, !lrt3ya ıh-ı 
ır, 
'! tlb.tl..o.r ,. "'", bı1 i re J\1...' 

,_ :' ın. ~.nyaıım Il.•·.- 1ryad1 _. -"' but in 1 L r.tı rnı \ , lı rbin lı-
'11 Zını •n ;aJu r t, şıııcla J, - ak ve bü:, 1 r" si~ 

tı, Hak "' n ma E ı •nl:ı
~ Yapın :ı 'iC, · b:Jec k ta:ı.ı:·

ıı b ,_yiil: zor! ıkl:ır.ı uğı t • 
\.c.. ··le aı...:u. 

nh bi'ıvük tir i!1!:hnal u -
lı:ı·ııtl-ıHr. F hat bu il ,;. .ıl 

r.11 nlıt1rı ha::i et ,-c t~)·ak
~l-:'" u :...~2r · ~,... ıc,a sevk 
lh e ~1t • •r iım'J ', lakki olun'l-

'll> ö .. . d . 1. 1 1 b num , hl ı ... ı .ıı.Y 'U ı::ır-

ctııı. 1.,, b hl!l'.dan Pil lıulın"·ı 
,. idiı-. B "fin <lünya, Iıatt 1 
ilıver ın::ıh:..fih b;I~. Alnıanyn.-

'ı.l.ll. Q • '>ıı I:,ızmrı nyr,anıakta ol-
h lığ';, in•~baıı:a t.z._-ıyor. H:ı"ı 
~'.~ıklnrd~ •·uulıran,, 1_1'1L • 

.~ı~:sıc..'r. Almanların so:: tc
b~ı ·ni ynpm mm·affa!n

·taizli e uğ -ılan pek m"lı
tıı~ı "r ki fo izmi mi\teaJ.'lı 

'l:>s 
lh. ~)nal ... ,.: .li :nin de yıkıl· 
""lll:J! int· • rt0 in .. 

'--!his<'~ ı C:ılıiJ YAT..( •. 'l' 

l()td Loyd vefat etti 
{lııı.~ tcırafı I i ıci sa;ıfada) 

ı.,t ıı·ct Lloyd, 10 ka~unusaniı.le 
ita d llalifaıt'ın y.erbc Lordl3t> 
til:a•· ~ınıla lıühi'ınıct sözciilü-

c t,etiriln1i~li. 
18~ 

r '>~ '9 da do{,aıı Lor,l L'oycl. 
tı" L·n1!lrnıfi b!ı· bang<>r aı!c.~i
~M~0nsuptn. Lord Llo:•d, lhın
~ g.,_'dc talı~ilini yaptık ~an 
~ap'a aarJ:t.ı bh- çok seyahallcr 

1 
ıqeıı nııç ve bilahare haririvl' 
~a/~ğiııe girmiştir. Ul15-19i8 
~. f•nrte, Mısırda. Ça'la!<kal:-d"j 
tj, Btııkta hi:.ınıct etmiştir. rnıq: 
'l•n °:r.bay valiliğin<> tayin o-· 
f,~u~ Ye 1923 e kad:ır bu vazi-1 
Y-aııı k.aJmı~tır. Du ta!·ı;1t" Avam· 
~•n ~r_a!llna a?.a olmu• 1!>25 de 
'ni <lısıne asakt Unvanı veril -
lı0~ Ye ııyni sene Mızır yci kcıek 
Bı~~rliğine tayin cdilmıı;tir. 

l..,,td1 L~!1 Coııııeil reisi oioı.'.l 
~ loyd, g~en ma~"'l"Sta mü~ 
IQ~lee\(~e!' nazırı olarak bükü
\ B ?;irtniş ve bütün enrcjisi
°'to/ı':."-!"fa mit~temlcke impa
Y~i 1~.~~ inhU...._;.fı ve takvi- 1 

~ buyük t!:!ne h~rctmiştir. 
~~:ı.t~d~·il., 5 (a.a.) - !ztihbaı·at 

t,Q:'!ı bildi.-iyor: 
·J Lloy,l, ı:ece yarısına 

}Lr l<ı.. t ! \ C d ~ ... { l 

lxtlcriıl_n c.ml ir,ı:ı· ··ı 
i;U\"\. , ç1.~·mn l..ta~r. 11 

- -
Ve! giden n uaf 
tutu'an k ·· çük 
sanat erbabı 
(8!J.1 t • /• 1 i ıci sayfa·I-ı) 

re. İ<tv.'1t.ı1 1a bu tıakd<tu ic
tıf~ h ·k ı' k' kimseler 
YarJır. Bwı!ar arasında Jıi- 1 
Ji'u 1 ~!j J.ı ı ycı, dı! irc!, C'ôlc 
ıııt:ci, bak.1 r··ı, n1usluk({V, n1ü~ 
c·cllit, r nkograf, h:ık.,i:Jt, J.ıı-
~ ,ımc•ı, t••nelre i, riliug-iı-, t. ·· ı 
\'i { ci, toma('ı, n.arW! ";..., ı 

d::iğroır.:ıcı, kuturu sanr.'.1.k ı. 
parma - •kc . l-iırt'kçi, lmfcs, 
kon:..11 V"" uytıucak ı:;tbi kii .. 
r.l.lt tahtı i eri Yll;>a a . 
cokum el, çcrapcı, kunf. '
yoncu. t. rzi, c:ınla ,·e sara
<'1yc &ı:ı!l!eri. knndu.rncı Yı:' 
bilciinı~ tan irci'cr ve buıı -
!ara mlım:ı.sil b;Jüırum ima
li•tl•anc, ztölyc il'letenkr Yaı
dır. 

Bu i ~eri İ$<'.i kltll:ınn1~ k· 
sızın Yeya hic ın tö,· kı.:n·c
ti cLn istifade etml'ksizin 
yapanlıır dahi mi:r:ıc:ıat c ;,p 
n1uafi\·ct ka1,ıesi alınal{ mec 
b<ıriy~tincledir. 2012 9 n ak
ı:-.amın:l k dar mıiraca:ıt ct
lJIİY n lcr bu hal:<lan isti hı!~ 
ederıiyecek \'C wı·giye tiı.bi 
tutui:..cal<l nlır. 1 ıber a.111-
ğımız:ı. göre Lt:ıı.bal Deftcr
dar1ıGı YaL:uıdaBl:ırınılza bir 
kolaylık olmak üzere verile
cek arzuhali t:ıbe• tiııni~ ye 
:Muamele ve 1stih15.k Yergile
ri Talı:tkkıık Şefliği Yaıntıı. • 
sile a!lkadarlara te,,;i ettir
meğe baslamıştır. 

dof,ru ıztırabsız bir suretle son 
nefesini vcrmi~tir. 

Müsıeınl~ke na.zırı ve LorJ!ar 
Kaınar:ı.sırda. hüküınetin söz
cii:>ti olan Lord Lloyd 61 y;:<>ın
do idi. Kendisi, ür baft.ıı eYvcl 
şiJdelli bir soğuk algınlıi;ınd:ı.11 
yata.ğa düşmüş, fal:at bilahare 
iyile~ir gibi olnıu.~lu 

• d .. ld • j bat 1941 tarıhine t 0 "adu··r ed "ı de tes_cbbüslcri muvaffakıyet· Bulgaristan üzerine "apmakta-
1 dı.ktan son_ra kat'i muh·r~h'l"r~ n:ın şura&ın a soz a 1

6
11 ı:aman, ~. . .. .. ~ 1..:. J _ Cl ... ._ \:.. v 

yani "Hürriyet ve İtiliif., parti- ı pazar•CSI gunu açılması karar- !iğe uğramı~tıc. Bu harekat, dır. Öyleye benziyor iri, Tuna i giri~me~i beklenebilir. Bu, has-
s:nin COO şubesini temsil etliğini ı I::ştmhnıştır. Yunanlıların il~ri mevzilerini ıs- boyunca tahruışüd etmL'! olan mını oyalamasını, yıpratmamm 
lıi!direrek lwnııştuğu zaman a- . ı;:vv::c~ Ege _Piyasası dolayı- lah etmelerine medar olmuştur. Alman ordusu Bulgar toprak- bil~n bir ordunun i~idit. ltaly.m 
çıkça gösterdi. i~te Miralay Sa-1 ~ıyıe tutiinlerımızin müsni<l sa-

1 
Mütehassısların mülaleaları- !arından geçmek emrini alma-I 0rdusu Habesistnnda da bir kıı.· 

dık Be 
ne •artlarına defatla 1·ş2 rC't c na göre önümüzdeki haft~. <lan evvel Alman·,·a Bulgaı·btıt-ı lıiliyet zösteremedi. Yerlı· ha'ık, 

y·n siyıIBa iilaıı:ımzda ' • · •· · "tekmilı cnfaıı.ı hayat,, eyle<liji 1 dilmiş v~ müs~hsil. teyakkuza I dü•manın ınüd3faa hatları için nın Mihver paktını imza etme- ltalyanl .. mn (<lüşmaıu can .. ı.Jır, 
gün 

0 
giiııdür. da\'et _edılmiştı. A~ııı suretle bol icl.ılikeli olac:ıktıı-. sini i~temektedir. ,, Co~rafya ve iklim şart'1rı lıu 

Ondan zonm kah Sai<l '>l:oJfo .1 ve nefo; bır rekolte yefü:tirnıiş Yunan resmi fublli;i - se\·ilmez misafirlere "ruvii ç-.•f ı.,, 
larh kdh ş b· ağalarla adı ol~u K~ra:leniz müstabsilleri Atina, 5 (1.a.) - Dün a:.~aın W"llk" d'" . gi~>ceı-miyor. Harekat, nih:ty .. t,-ıcın ımhanlar me\'etıttur ve-· ne rcdilen 101 numaralı t~biıı:: 1 ıe onuyor iki ay daha de\·am edebilir. o.ı-
yanyanı zikredilen Hürriyet \'e ' . . 'u~- ·· 1tilfıf partisi rei~i bir müstehase Iını ellnı.lcn . bıran evvel çıkar- Mc~ud ncticel~r vcrC'n muha- (E"-? l<trafı 1 iııci sayfada) \ dan sonra zcmi..,e, lı!l.\'ava ''" 

den ba~_k" -
0

,·r 
0 

•• ·y degı"ldi· ... Kı' mal·: ıçm ıstıcale hiç scbeb yok- rebclerden sonra Yu:ıan kııv-1 bir saat de kendisiyle yalnız nziycte Ihbcşl<!r lıihım elacak _ ~ .,.. kal<lını. Mıılıatabımla serbestce 

bı·r .,.,-1,·ı •• 
11 

lıı·,- baok". sı·,,-,,cı" tıır. v_ct_leri :ınühı.·m dilşm:ııı. mevzii<:> .• 1 . fartlır. b' • ~ .... :....., ı·e a~ı!ı:c1 konuştum ·\.'e istedi-' 
rlezgfır onu td\nı.r wı3 de ğöç- Dünyanın en iyi tütünUnü ye-. rı ısgul etmı~lercla-. Dır ~ok cs-r ğim m:ılümatı aldım. 1rhnd:ı Erit re ,.e S.omaliyc ç~kilm "'• 
tü}ü diyara ı.:~urmm,lu. Ora.ıan 1 t.iştiren bıı mıntakanm gayret- aln1mı~tıl'. Düşman kiil!iyetli lnb.ııezi azalannclan bir ~·>ğ11• lııır '"rda Liı· ağırltk r. r ,.1.; 

ancak Milli ı:"Cin :ı.sil cli~katı h ve bilgili ~iftçi!crine kıynıelii siliıh, mlihimnıat ,.., yiyecek bı- nu da <iğrendim. yapm k k<ıhy değildir.1n01 t.\'t 
kcndislne tewcci.i.h etti!:i anda mahsullerinin değerini elde erle ıakınıı;tır. ln;iltcre seyahatinden aldığı a' ,; manda Eritrrnhı b r k• mı-
avdet. C'lmck cesaretini kendındc bilmeleri i~in itidal ve teenni il rydunna hir h~l.>!'r r~i~c~~~~~~r lı~:ı:teden B. \Yil- ıu i ', 1 ttı'~" .• fUS:.'."\'a, t h· 
bı '~biL.. ile har? ket etmeleri trtvoiye 0 • . Atinb~; 

1
5. (u.a.) - Ati.na a-

1 
_ B~ı adalar sakinleri ·in b"- '."" P lı' 1c'<l.dir. D?ııi~. z n :cııı 

1l~nur J1llt>l uc ıi. (y"Gt: .ı·r-ı,·~~ .... kınr '"'esir.de ta ~"U'- ,,,._ 
u " . ytlk 0>ıısları olduğunu <l'i. u;ıü- ' · -

* Ne nı"s'u(l u:t Ti" ı;!v ... '1\~1;;: 

çocuğun yok iJ St.: !il k. vmcsin 
,-e tek ~oeu~n yol: ki hı.:du "'a
rın lan uz~!{ ı._~lm3y1 en k rı. 

h., hi /"Jı1r,. en L yük J8l"'ııe ve 

1 n1aLl>.Ül11iyct ;Jllynıct uı.. 

arııl !" !' ı L i 
en fiid etli 3iy. ,i lır~uım.r•n d ı 
dJhi! o!Jtı~u h. ldC', •ubııtııL n 
b. ı'?da b: !rmeu.-. tt t ı.•.ı. -
Inrd•r .. r-i 1 ,. S dık b y .. Ah;ı
hın rnhıneti Uzerin·~ o!..wı. 

* Tabı tun ha ın ı'l 1 tır nı t 

mL.. 

ngilizler Siren'; 
ald!lar 

1 :..ı. 

.rea

Bü-

de 

(B:tş 't~r.'\f: 1 irt~i n<l • .''.ld<ıl 

ılı tler ol."\!!.' ve Eenın ıda lıü
... ·~c bir ~- ıngııı ~1Kı ı .tır . .t\vc1 
<levrty·cleri.ıııiı. ,.. büytik b!;,: f~ı
nliyct gfütern" -1 r ve er. ı·n ti
pin<le bir ve er. ·l:.! tiı mdc d~ 
diğ''" bir lt !yan tayyare·i <lli
- ,ırrr,ü•,Jeniir. Btmd.ııı b:ı ;ı 
'l'olmetta n~ıkl::ırında ti ~n1irli 
lıul unun bir dü~m .. .ı1 •len iz t:ı.y
-•nresi tahıib C<hnıi• V·' bic 
düe.ınan bo. lın bLYVill"'>lllin d~ 
Apoiloniı h yerd~ par alan-! 
mı'" olar..ı.k :yattık,~ go:-t.iL.ıü:;- ı 
ı:·ı. 1 

I~ri' rı.;de. ordunun { ı.rrıızu
na rıii.w her '\. eden \- · •ıı t"olt 
l' m ~ flakiyctler <'ld~ l'tmı" lııı- ı 
lun:.uı bir cenub AJrlkn tayvare 
r;ı!'\ 1 li.-JO?.a civarındr bit ·t:av-

1 

)'a!'C' ırt.!ydanına tarruz ctn1i:.; ~·e 1 

yerd bombal:ırı yüklü oL ralc 
uur~ ı er. 133 ti.)ind,:: beş İt..'"\l
)'J.:ı. tayyaresine ateş vcri'nıis
tir. Bu taY)~areleı·ı.1~1:i b'luıb~!"r 
patl=ı~tır. 

Asm:ı. a civar111C.Q.. bil' l1a ·a 
mulıarnbesindc ayni 'tıyyarc f;. 
lo ·1 dt!~man avcıl:ırı!lı ~;alt.:ı!ı- 1 
~'arak bir t.nnesini di.lşürrı1Ü:?· 
tilr. S. S L tipinde bir tayyare 
Tcrı-aniıle yerde tahrib o:ur..mı>~ 
\'C s. 6!) tipind~ dört tayyarenin 
de yanmış cl:ırak i. i.ş mı>yda - · 
n!nrla )'tl.ltığı giirüln1ü tür. Cr. 
133 tipinde biı· ve er. 4:! lipin-1 
d;, iki tayyare d<' ham hücum -
!arı neticesinde kt\llaaılm:ız bir 
Iı:ılc gclmış olarak B reııtud:ı C· 
Iimize ~e<;ıniştir. • 

Buııdan başk:ı. bmb:ırdıman 
tayyarelerimiz Eritrede bir çol< 
askeri hedeflere taarruzia..rcla 
bulwımu~lardır. Metenınıa.-Gon
dar yolu üzerinde :ınotörlü nak
liye arabaları at.eşe verilı:ıi~ 
\'e Asmaca ile Keren :.:rasınd'1 
motörlü bir nakliye koluna dn 
taarruz edilmiııtir. 

Guru tayyare meyılnnınıı ta
arruz edilmiş ve lıanımrlara üç 

f :ransanın 
t 

ıunarı~lruıa A,,,.,tr,ılya kı- ycırımı. Güzel i::;timal etli!' ne d:u.u:;ı b s!_ıt•bilir ,.c bir" ıı;: 
aatı ihnı~ cdildi •. ıne dafr 0Ia- .. 

1 
- ı n°z r b • ı t:ı. b" u ~ e· C'ln1ck, ~.,.m'-· rl ,,, ·-

ra c ynb:ıncı b'r aj'.l ~s tarafın- u oa an u fl<l.llS ac ~ · ır mn- '-" 
dan verilen ,.e zor:ı iSi.inJ..;ltı ciı~dir. İngiliz ha1!~ının rai.i. t . 1 l -• l. i'ıyl.ıstır-ıbilir: İt ... 1 y~ n-
Bulgar g1zcteainde inti~al' c· Iıid o;madı~nı '~'1.nnedcnkr ıü- ı~ ırı l'a'ı lıarabt:r. "A .ıL ız b.t
den ta.h!iktlmiz ha;J, rı 11 ko.L'i ~· gö. tiyorlar. Tarihte B. Ch1

·.. fjln c"'z ·ıt a)·ak çc,·" !, • • 
vazıyetı 

(f'.a~ ta.afı l fod sa,ıfad<ı) 
A. ra Rı.ıho (.;3•et ini11 

surette tckzib ederiz. 1 ehil! k~dar \'arifesini iyi i'a · TI . 
c en bir ş~f buJuntn;11 .. hğ1nı <.iU.si.i... ... a tan i;Iı.:-rlcriııc ci::.:..uı 

e:.liği.Malfun,t 1 Aiman aua hava 
Alınaul .. rın kon'roli'nde im- J ;ı. 

tıü~,rl"r1?m. B. C]lurclıill ilh:-ı nı· r.ıiifre~ h r h .. rck:ıtının n-ı:ılı l"°" 
ııı i i ~nlayış kabiliy"'tind . za 11 ı:..·.ı ıyi öJren ,1'. li'J 
pC'n ıı ccsaretıoden \'C bü: ;• • • tc ıy.~. ~ baııcı ırk:::ır;ı :ı-

~·nnıı _w Faıis<lc_ ~ık~n. yeııi h=iırıııunları başladı t+..;t:ı ;ibt:lcrinden n.ımaktaclı!~. ti;U'J 1-L\V\o;.:tlcrin ~/~n <·i ..... n."'e ıs 

,.,., p.:. gı .,.,...t,.. ... ın n nı..~ı-.ıyatıiP Çl.l~I Ya. dıın projc•.i lıalckm<l.ı ,.,, b.r giln bütün orJımun ,. 
b · lıva~ A'm:ıoyanı Vi.hy ri;
J .unı ı uM in ckr t:ı yi!< ;:;-it
tikçe 0 id eti· nmekt air. M~:"
r iy~tte 1 sonra Fr. n ·,ınm ta
kın ı;&'C-CC'<i ıki yol ,.ardı. Biri 
Avruıadn Alman a i ~ r.ıkı ' 

LondrJ. G ı ı ~.) - Ha··:ı ne n1ü'l!llit•re er z !lle!•J lx;l lo.:;;ııc-bilirl n, J Oı~ 

zarctinin tcb!i;,i: \ V -ington, 5 (a.a.) - Mel.ıı- deri ı ı. h.<rh kaJ r en :ı 

İn ~1iz h va jtu~."'\'l't!eri, lün 
gece, dl 'm·na k ıı ·ı lıi! unıla-

san meclisi logiltcrcye yndır oın<' ,' <o'anuyı:.c:ığmı h ·•un 
i ı:u:ıunu mü.z3.lccre ederken, le ı ı ·· k' ı·· n ıııe : mum ~ w-. 

. rına ~cı..:<'ıı -t5 gun .... :ıasııt i-
iın r ı;ı di · ri lıı:.ıt c ti ccdr.-, 
m•i-•r r b " da·ı m . ~ <liycn krclen clah:ı 'Pn s bır nıınt ; 1-

r1 .. at ~j' . !. tar ı } ci.ain dJ. ,.e ~· !1a büyük lir ttl9b 
şımuiy.,·ı ·d~r i' -~cıvı u t·'·ib dahilin-le y nicl n b Jam;._t r. 
etrr · tir Halbn'.i 1 &' •"•~Y' J3ulutl:1r, sa;;:ı·1ı .rı<-nııı.;ni~ t o-
1t~r~ı o:_, n taarruz ı·~re]~ tine lar<..k t.ıv.E~f edil~ b"le· ek n·-~ıc--
g,ç,n r hnzıı!•n::ıı A lm •w -
!!,., ,.,rırısnnı'ı hu r·v Ü.1.C Ift... lcr;n taman1e., mU ı:ı( lv,..: ~ 
ka~·d kalmak i nı ı i·Yi ,." rn .. ni oln1ı.: tur. • ı 
Frı:.ns~yı tutacağı lı t'ı har~ke-1 1J'1~'\";ıı:ıiını:ın sen - ·I r ' 
tı ac·ıltca t1_;:;rih r·tmrğc· dn..Yct. lii ·nsub bir tJy~ lr tt: ekkL::·. 
ettiğ~ anla!'Ur;_ıakla.dır Di' ıse!d.-ofa hiıcum ct"lC~ ,.~ 

Lıı:;· r t ·ra1: '1.'1 Jı ... 1 nıan taz - l . d , , . 1 
: .. ·ıkl;ri nct!,:ocsintl0 Lnvnli!1 4ı:; ':.'; ._._ .. a ~Mngı;, 11111 rı ~~l .ı go-
finat 7Jtrl'ınJoı ı~nbin(yP tt lı::rar rua .. 1L?.Ştur. Cı .ı~Ja bır trt~lı" 
~ıreccgi si.·yll'nn:ck c-d•'. Lava- de ı, abet k"y.Jılm ı w hu 1 
li11 hı teft:r d:ı.hili." n· ztrı ol - trı " y· nma ,a :xı. lamı t ı. 
mak isb.di~i ve b=r C"lı. rclithi-
yrtler taleb ettiğı n1(' rzuu balı- J· ~--~---, 
soJorı~ kl dır. 

Bazı mah;ı.fill' cür<' 1t '"nt'l 
Afrikodaki ma'!liıbh·d". Alman 
:va11ın Fr.ıEsa il<• ·ar;!J.Fr.nn~;.;1n1 
kolall" hı·'' tır. Zirn !taıya • 
nıa artı le 'J.'unıı. ıı al:ua' he\'C· 
sini k .. ,.betti~i. l•atttı. e ... 1,1 t0rı. 
ı·ak1arını a mnk bile :~cndi.~j i ·in 
b. nimet oldu~ !l'P\'dand dır. 

b·.mbanın tam i•ca be-ti k:ıydo-
1unnıustur. P(:k ht!.8ar yapıl 
mıc;tır. Eagea motiirlü nakliye 
arabaları \C binr.J, bomb~r
,dırn·n euilmiştir. Makakdc tav- -
yarelcrP v" motCrlü ni;1 kiivc kÜJ 

I•.,otoğr·...... saıı:bLuin kıs..'\ f)İ j 
Zl~;nc-ında El\:k;rı~, 'i':·atn\·ay vcı 
Tünel tşletın•ıerı t.:mıını lllil· 
düıliiğü Hat ckct Daircs;,-ıe mü
racaat clnıcs i. 

f :an hariciye cncü:ıncni <l' m·:-
1 

talınssıslnrın miitalealar..nı cı n-
lcnı , c devam etıuclitcd ·. 

l3:Uba•1 Eliiat, İııgiller ) 
de~ k g mi knfilclcriııe, A • 
kan harlı g nıileıiniıı r1.:r \at:
ııı neden a11k'1ma itir"z r,
Mı tir. 

J\)'3n fi~..l.Smd n Ciiır,ıuri.Ycı.. 

cıi C. rrors. ingilt~,.eye ) a ııc 
kanununa itiraz eclen parti n ·
l:aı:ı..ı.şlarııu te·ıkit etıni.<ı ve 1 · -
yük lıiı· heyecan uyandımc :;tır. 
Gil~ors da ~öyle ı:;öylemi.; tir: 1 

- İngiJterenin onu~ ,, 
i i ay i nde mulıt ç ola.c _,ı \ ~ 
b'~im Yerebilt)ceğimiz !ıa, :ı 

m.llzemç~i sevkiyatını ltim '~ 
etınasi için Btiyük Erit n) y, 
claha fazla torpido ve d;;; - kü
C'ÜK lı rb gemileri vcıildi • • 
gôrmek islerim. 

So'lyet Rusyada mah
kOm olanlar 

Mo"lrnv:ı, 5 (a.a.) - D.N.B. 
bi!dırıyor: 

Tacıkistııud..1. Stalin:.:bad 
rinde Sovyet ıı!cylıdarhgı 
p:ııı bir hizbe mensub 16 k _i 
m;\hkemeye verilmi~tir. Bu 16 
ki :itlen bir müşevvikle diğır b 0

-

zı1arı ölün1 cez::ı.sıno. çarpllmı. -
lardtr. Diğer maznunlar ::: s•n • 
den on seneye kadar hapis ceza
siyle tcczi.fe edilmi~lerdir. 

l· rina taarlu;:Iar '--rtpıhn.ıs "" 
yerd<' r.. 79 tipinde ür ta~;yarc 1 
tahrib eılilmi~ \'e ı.liğ~l' birçok 
tay)":i.re hasara uğra.t1irrı.ı;?tır. 
Dü~man aYcıları bomba tayya-1 
delcrimizi önlemek istcmi~le1· • 
sc de akın mm·affakiy<·tle ya
pılmı~tır. Zayiata Ja nğranıa . ~ ====-===---'::...:.-'====~===-========== 

:~~~~~~~~~~:t~~1~~~l;Y~en~~'.I 1 Devlet De_n._ıiryolları İlanları l ı 
zcıhert't ctnıeyl' dcYam eyl~rnis-1 -
krdir. Dıto ci\'arınd:ı bir ha,;a 1/3/tn·'i tJr"·lnden i. • .. en ı.ı 1l:tklinde kull;ınılan nrnb:ıhiilaiın bos 

İt'dt.• r·H, 1! ·n n;:,k1e<lilmelcri iı;in vcriln !>.t-'? 
~)-!·e.. Tıcr J t>t nıuddctleri dört ay:ı t;ıko.ı.ııt-

muharebesnıde tel' b.:.r cenubi/ olar~'\: ınt•!:rc 1
. ı.nc ct 

J,.friknlı pilot er. _133 V.rinde ür. ol;m iade pcı·- · ı.x:ı ı 
dıısman tayyaresı dfü;ürınü} - nıı•tır 
ili~ • . Du mün;.ı.; beti~ tad 1 c-.:ı: rn .ı:r·1 tarifesi hak.kında fnzla t.::" :ilUt ... çıra 

l(ahirc. 5 (a.a.) - Reutrr a- ist:ı~ıc:!·onl:u;ı ın :1::ıca:ıt c..~\JC'l.1.i..r. (G05 - 332) 
jansının hususi muhabiri bildiri-
yor: 

Derneden garba doğru ilerle-,Deniz Fabrikaları Umum Müdürlüğünden 
n1ekle bulunan İng~Liz impara.- ı A1.o::tnü b~l' t;<'nc roG.dde:tlc ç:ıll• ·ı! 1i..;. YC askerlikle ili~h.ü olınnrn:ık fu"ı-~ 
torluk kU\'\.'etleri Sirene lima- inılo..at işlerindf' htıs sı bu 1 un.ırı ı den an..\:ı.r ı:..m'atk.5.ı·Iar ile le\h c·t, 
nını .ıapletmişlerdir. Bu suretle pcrçincı, kala! tçı, .~ yectı cl k· " e -o:ts:ıjen k~ıyna.kçı usl::ı.ları ı 'lıl-

1 gil
. ·ı k cakiır. n · ız ı eri u\'Vet!C'ri Bingazi· Nüfus l.;!'ıuıl.!Jrı, ı;ols \'CSik;ıl .. rı \·e bonscrvl lerilc m~arifi kcndilerıne 

ye 210 kilometre )·aklaşmış bu- ait olmak Lizcr<" \·c itnuh:ın erl!lcr li. rıııvü.Ual.t oldukları tal~dirde hcıne11 
1unuyorlarş ic;e b~la!ıl:l\~k iiZC'•e Gölcük den17. Cı..bı iitalı.rtna müracaat edilmesi. (818 

ı:ı: 

~ , l k::.r1""r a'"., ·· • J ••• 

s ' >ıl<'rdPn dolayı, 

ı 1 i,1! .. L l'ını l,, .. lıJw·rr!f'k 

d ·- l ber:ıbe Cr ı· 

:ı 

ı r 
ı-; r u 

I' ·r ık 
d Iclıine ç 
ı';.iln 1 nJ 

• dndC' ka•'i 
lıq b ~ ~ g, 

0

'1.ı...'\.k h '' L .. 

tU.wh .. 1 r .. iai zaıınrdc 11 ı:~ 

<1 . O J , a:>olyon r •• 
4., Diu •· bibi, ili c bı• 

''c · o r .... r-.i~t~r. \;ıL n !~ v-
' < r'ııi ı yeni h:u: le "i lı 

·' r :ı .i.l malınde-n >." ~:ı. !\) 
nı -':r. ı ordunun, V 1t: ic1 

l l 1 ... ıi~r·1, uğr:ıd 1 aLl.f, ık 

!er n e) dandadır. !ug'";;J r -. 
r. 1m utınast!ll lıı n 
kr 1i • 8on ıberlcr, ı, r .l'.'t r 
c ·ı ··n n u:r·atlc ır 1. \ ;ı. 

n • -"' ti'ıiirm(·kL:cl'ı. ,:. · 
Li:ıy:ı ·! • ııdelıi 1t ı) n kuv 

\"'e 1
• .ı nkıbctı !1cn · ~ r .c i 

dL .• Ut: zıık ve Ccr .. ıl ~ , \. i: 
ti y kında ink i ~ t..J :cek m. 
Arn:n·uıllu!;la.: 

De,•amlı ltıl:;an n. ·ka'rl "· 
ciinı!ar:, mevzii cü:;cltı» re ıı 

k' ;nü.La \'Crınecti. Aj- br 'T•l 
ı1cdc 1cn" i:ı y=:ıkta olduğu" ı 
vr> Bcrat'a gvtüren yola J;itl.iıı 

bıılunan Tep-, 'lini 'ılin Yı• •a.;h! 1 

ı 1n eline dÜfitÜğünü biicliri\·cr'a? 
ltalyanların tııtnnmaları~ıdıı u 
ra~i YE' havanııı büyiık yardım 

o!muHur. Bu yaziyctin bir mli<' 
<lc·t d!l.I'.a dcrnnu muhtcm~!Jıı 
''Tcpedclen., nıevkiinin i gali 
Yunau cephesinin kuy,·ctknma 
ı;ini kmin edebilir. Ancak. Yu 
nan ord.U1'U için gaye, HBerat; 
ııı bir an ('\'Yel ele ge~iı·i!nw~i ol 
ınalrtl!r. 

iki 1t.al.}·an nakli}·c genıi.:;;iniı 
l:ıabrılması bir kazaııctır. De 
nizlerde <:ok daha. büyük faali 
yet bekl.,ncbilır. İtalyanla11n bi 
zaafı dn ötedenberi bc:nim · lik 
!eri denizlerdedir!. 

Sahiti: A. Ce:-naleddin So:.raç.oğlu 

Neşriyat :r-.rüc;ürü; Macid Çetin 
ll;..•.::ıldığ! yer: (H. Bekir G.ür,oyt~r 
ve Cemaleddin S:ıraıoo51u matb.ıı11) 



YENl SAlL\ıt liijırr-t~ 
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MEVSiMiN EN GÜZEL ÇORBASİ __ _ 
_.!I __ _ 

Ağlarsa~ an~·l:D ağl_~r~ 
YAZAN: HUsameltin Nuri 

Zekai E:vlcndiği gi.imlenberi 1 ban giimiş olması iclL. Anne:~i
blr sene geçtiği h:ılde eski arlra- nin ağlamaktan gö2lel'i bir şey 
da.j}arının hi~ birini ar.ıyıP. sor- görmUyordu. · 
mamışo. . · K:ır.u::ı karakol lmrnkol ge.zc-

Haydi hepsi tJ()yle dursun.. rek kocaamın hayat ve mr-mn.tı 
Onlara na~l ol~a bh'er mazeret hakkında malfımat cJck etmt~ğc: 
uydurıır. ü1in i~in<len yiuc alnı- ~:ıhşıyordu. 
mn :ıkıylc sıyrılırdı ... Fakat Sa- Dör<llincü gün bütün. ev h~lkı 
di .. Om! ne diyecekti .. R\•kn.n.ıe· artık ümidi keşmişlerdi. Tee· 

( 1~=~VAT 
Kalya . 

J::eoa Tolatov'mı hu es~l·i 
Mi Rami A.k)·üz~ tar.ı.i.rnd~m di-
1;!ni7..c' ~cvrilmi~ ye, Hilmi ~ita1> 1 
vı t:ıra fmd-;:n güz('} bir 5'Ckihk 
basılarak satılı~n. <.:)J.::ı.nltnı~
t.lr . .MilleUerara;~ı ı;;öh,·etıc-l'hı e· 
sed<:ı-!:10 ıfüııl:üıı obıı okuın·ı 
~~v~r kr.•·i!cl'imige l~ v:;iye erlc- I 
""l'ız. ı --- Sar"y ve ötesi ~. 

Üstad lfalid Ziw. U ·:.ıklı~Hi·~ 
im sih·Uklcyid 1,a:~ıı·e.i: '-:cı: i~inin 
biriı~ci eildi Hi!nıi K.ila~j+J\·i m
rafıııda!L r.~l·~ı!mi 7tie. 1..:ı~ı:m
miyet ve h;.ı ı•a,ı·ctlc t.n "ive e-
<kı iz. • 

Zamammızm bir 
kahramam 

. l 
l 
t 

l 
' 

den ·-vvel hemen bütlin günleri- rübe aı:hk sona crmiıjli.. Şimdi , 
ni t<'.ı .Lbercc ge<;iı d.iği bu ıaa<lık E!ırn netice hlm.1ya. gdmişt.i .. Zc- Le.·ıııc,ııtofım hn eseri Avni ı:. 

tmel tar~ fınrlan ü•,!'dimc edil·~ 
arlmda#]n:l bır ma.z(!ret uydur- kai merakJn. soıdu: mi~ ve UiJmi I<itabc\'i lurafıtt· 
mak öyle kolay biı· !3ey d~ğik1L - Ş~ili u~\ olat!ak?.. dan 11C!1rcclilmiı:;lir. 'l'a.Y~iye e-l 

Uzun uzun uii~iindü. Kar:ı- - Eger berum anne:me \'C ka- d{;d7. ~ 
nnı verdi.. O gün karisiyle an- nma. ıtimad edc·ı~en ~izin ~ve ı - - ==-:--- ~ ---::: :. 
nesir.den· ınr """" i~in i-.in a!o- gider]~,., olanı biteni "nimiaı-..1,']j L · 1 
rak Satluıın Çaırılı1.:stdfJii cvled- ~o~ra g~~lerini Ye !şit.tikJc- 1 ~~ . MAC ~:'tf. 11 

1'c gitti.. rım buraila. b17..e anlalıuaı·.. · ~ 1~. 
O ~cceyı bü~ ül. bir nef"e iı,;inrle ~ Mükemm~J. Haydi gitsi~- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

gC'"~irdılcr .. Bırbırlerir..e f.-?ÖyJcne- ! lcr .. ~rü sabnm tükenıh .. Da-
cek o k:ıdar ı,;ok ~Pyleıi Nrik ha fMla bekliyciruycu:ğim.. 1 ~. 
ın.i~ti ki ı:.et baha kadar uyuma- !;rnJinin aue~iylc karısı kazır-ı 2 ~ . 
dılar. hmdılar .. Doğruca. Zekain;n evi- 3 r-

Erte~i giın Sadi ıı.:rar ec}i •or- fü" gitt1tcr.. * j 4 t
1 ~; 5 

- Ne •Jlııı:- !l.elrai bu gt:ce de lkiFi de ı;ör<liiklerini ve; i~it- 6 !· 
kat. tJldoiı:;j anlatJymfanli: 7 .1. 

- Mfüıılı:ün de-Jil kru'ım iJe - lfüyi1k hammın hali çolr a-

) 
/ 

1 

\ 

8 1 

~':~mdeıı bir ghe i~m ayrıl ~ıi;;~~:cı~e~~~~~~;/'k:t~~~:.~- 9 fl·ÇA PA M·AR. KA 
- Ey .. Nt-- cılur? Y<"ılraı;ıru, go~i.inü yırtm~k • SOLOAN SAGA: 

ÇO RB 'ALIK 
Kompriı:Pelerl 

- Ne oluı· da <;Öz mü.. Me- tan giyeeek sağlam bir en.t.uriı,;i Hi · nt:hiı-. 
rak eılc-ı-lcr. bilı) ka1manıış.. Hat;larını yola 1 :! i:;in _ Sırt. 

Sadi bir kahkaha attı: yola ba.flmda saç kalmamış. ( ~fü:- 3 --- Y~tni') rn\;;r _ K ·~ın ~·;ıta··· · 
- KoHkoc:ı erkek tc. merak Jt>rı sanki yerinden oymmıış .. Ağ 4 Day:m:ın. 

edilir m;-: z.ı Jdlitifmmiş .. Ne yiyi)ı', ne. İl,'.İ· 5 - .A frik<.dn bir 11elıiL· - Btal..ı!;.:. 

- Sen bilme1.ı;in .. K:mm b.1- yor. Mflrha.ınetli-.kom:"ular bie 6 - Tdılihli bir h;ıywn ~ ıı.w.ı; 6J 
'" • ~ E\'t·t 4

• 

na col{ diişl.iindiir .. :=:onrn. me- l<fı.«e cl)rbayı, bir barılak limo- · 
raktan aklıııı oynatır.. nnta:,.ı zürla ağıma tJkhlflMJ::t.· 

- AHk olıwn Zekai.. Dı:m,.k far kın s<'lğma bir lokma. ~<'Y g-ir·

"; - Bir ıtıiııt ed•~lı Yo~·:>r. 

8 - Isıtır - l~ul~H paı,-. ı, 

9 -A•l. k 
YUKARIDAN AŞAGlYA: scn kadınlnra bn kadar inanı - miyc·i'..:k. 

yı>rsun :.. ·Kadın &'\'brisinio bil' T~bih 'ie'kcn sofuhw gfüi "ev~ ı - 011 - Mcs• u.ı_ 
:z"- Hıclılt<l. 

giil ">ınrt k:..<lar kısa olduı;unu JaduYı, cvJfulım, <'dadım., dan 
bilmiyor murnıı ?.. başka ağzından tek bfr kt:fü11c 

- Belki tloğnı söylüyorsmı.. !ıiıkmıyor .. Ne tfı::elli dinliyor ne 
J.i'akaL benim karırn :::r>nin bildi- de kinıseyi tanıyor .. 
ğin kadmlrra hcnzernez. Öyle acıdık üyfb f<:na (•ltluk ki 

- Niçin hcın.7.emesin .. J{adm beş dakika.dan faz!n. yanmda ka-
değil mi'? .. Hepsi birdir. lamadık .. 

- Sen oylc zannedersin am- Zehiıi biınları dinlerkfü ylu'cği 
m:ı, benim Jmrım banıb~~ka - c-z:iHyor, koocdnden kn:rmı kı\·
du·. Bvvela; heni ~ok sever, snn- rını kıvraıuyordu.. Biı' tarnf-

a - 1Ctiy l.ız1.wu". ın !,, rıı .ık lan 

nı da delışctli ınerakl!dır.. tan ı :ı bu tecrübt-nin. tı<?k paha• 
Sadi yine uzun uzun güldli.. lıya mal olduğunu · anlamaktan 1 RtE C I E iPl8ıYIAlY 

-- Zekai .. Ne toy ~ocuksı.m.. do:'f.ın bi~ ned:ımı tJc Sn<liyc i- 2 ~z IAiıttalp iAl~!A 
Hiç kadın Irn~ınmıiı muhabbeti- çini in ki.ifürlc-r s.wuruyordu. 3 MiA ~Ki i ıNlE llllAI L 
ne gilwm nıur mu-:.. ıfam.m1.1 ne halde oldıığuııu 4 A 1 z ·A ıK r• is A • i 1 

/.';ek8i hii.lfi. ı~rar cd'yorrlu. SN'Tı1at~a b:ır tül'lü C:eı;arct ede- 5 z ,. 1 L • !Al T l 1 lK .8 
_ fhç t'.' 0yle dtğil:. Benim rr.i~oıdu. Biç !)Üphcsiz hCVgili 6 A- ç 1I!Kl•I1 'L IA IN 

lrnnm onlara benrerr.(z.. Baruı. karısı da ayni acmac-ak biı· hal- -
'jC'k dUşliündür .. Biı· ge<e eYe de idi. Ept:~ ~e bir terroıliittl'n 7 N E. ! ili U i Z 1 L 1 EıTı11 
gitmezcı<>m n.ğhıınaktan gözleri· sonrn sordu: 8(= NlA~LLE : ll ,• l İ IS 
kan çamı.~na döner.. - Ya karım! .. Jfa~1 nasıldı .. · 9 _F \~ iN:E ·Rl•!A t i 

J<~n iyi cins l<vt'· ııı..>b~.e \'I' lwbub~fa «ıvuk , ~u..vumJ:ı.n m<ır.;1 11 Oıll"onsı · ı 
it.ib:ıl'i!e çul-S yukıek htth:ı i . e i~l.lh. iıvf'.r lt::17.e11 .·an>ımr. 13J.ı: tecrübe 

...... • ı•l,Ji:ır.ıı71•1 dı·aıı·ı.ll»l::ıı11u i;~ıı ki'.ııi geieı·el(ı,i.·, • \ ..c~ . . .,... ~ 

·ı- Büyük Bakkaliye Ma.ğazalarinda Bulunur. 1 

- _.:_ ~=-- -L __ . ~--------- ..:::::::::~==:::'.\::~=:-=:' :==':=:=-;:,--. 

l(;Jll'ftŞ 1-i!I ;lll: 1) 
Ziıfı ,mmm.i, Sarıı.ca, K~uük 

, .. ,. 
\~nhr. 

Sadi bh· r,cy si.)ylemcui.. Bir :Ne yapıyordu. O da. tabji ~ğlı- _!!'. ;..:=::=:==.==-==::;_:::::::~ 
an uüşi.indii .. Sonra \ictcıı gel(!n yordu Jeğll mi?.. V;;h zava.Jlı ~anki onun yerinde sen ol- • 
bir isyanla: • karıeığım.. mn:'i ol::mydm başka Uirlü mH 

TORKIVE CÜMHURIYETI 

·Zi RA A·T BANKAS.l 
lNl'1 - $e>\mf}~e:'IJ . ll.lfM)OfUIOO Tlrrk }jyfae). 

.Aj.1ns nd"d;. :41}5 

: f:ir<ıi v~ Tic°';rı ~,-r rı~vı bank• 4'11U\me,elerJ.'· 

F'ar<ı biriktire11lerc 28&00 tira ikramiye v~ri,)'or. 

'· . 
) . 

. . ;; 

.. 

:7.iraat tia.ut<:.:ımda l·umharalı ve ibbanaz tasanuf hesablarmıla en 
az 5u Jır.ı.;n bulunan1nrn ııenedc 4 defa ~ekilt>l'ek. kur'a i1e a!i:-ıtldald 

plıin;-ı Joi~İTC' 1Io:m1ı~·· daiptıJ:ıc:ık1ı,: 

4. a<fed 1.00G · l.irnlılc. 4..000 100 ~ed 50 Liralık rt.04ıO Llta 

4 ' • • 1: 1 ,60Q •"· ,a 1 • 2.000 
4 .. 250 • 1.000 

120 :ıt 40 • 
1to ~ ~o a 

4.800 • 
3.200 Jt 

40 • 100 • 4.060 . 
...... ' ~ • .il......_ 

D1 K~A~: lJ( .;iJ • iV.,Oll'İ:ıhi J'l:l>1.ılar hır .si'fl!'! ıçi.r.ctc 50 lirCfl.•l\ :ı~:-ığı 

dii.<:tnJjf'Uicrc ,J 1:~ı.,İ,y C' çı!itığı i~ııuıı'l" % 20 fa:.rJ.1:.:;iylc verll('lc-Jıt.ır. 
. ! 

Kura.bu ~.Jlıı"d0 4c d~fa 1 E~Jill, ı Birinc.~1~ ı Mart \'e 

BORSA RAD.YO 
e şub~ı . e41 BUGONKö' PROGRAM 

-· Aıılıı • • 
"·~·ş 

Lmıdrt - .,... ,.. l Sterli.rı --u; 
New - York 100 J>clia.t 132 2ll 
C-.ıevre ıoo ıav1e. l'rc. 2lHill/!ı 

AtiDa 106 Drahmi U 9'7C 
Sôfs'a 100 .l.t\'a . ıme 

llıiadnd 100 P91,eta 12..937~ 

Be}grod 100 Dinıu· t .1'15 
Yokoh:ıma 100 Yen 11.1376 
Stoı.hulm 100 · j~v.; • tt,oiiü 31.0(!~ 

t .... 8.00 P.r(Jgrıını 

1 
18.03 M.ıizik 

8.83 Babe~ler 18.40 Mı1dl.: 

8.18 Müzil 19.15 .r onıı')Ilı:Jf 
8.45 Ev ktıdını 19..31) lfabo-Jeı: . 

* 
ı~.45 MU2.ik 

12 . ..30 Pıofram 
20.16 'R.ı<lyo ; 

12.~;l Mii7.ik. 
g.-ı1ctcsi 

1250 H'>ıt·• ..-l•'r 
20.4fı Miizilr. 

13.05 Pesrı v ·ve ::n.Qıı MıızH-

f.i1:: sem•,1lt rj 
21.30 ..-.-.mışı:ııı 

13.:!0 Muzık 
21.45 l'.'fi'ızıl~ 

22.30 Jlobr.ı h't. 

* 22.45 Mı.izi~ J 

18.00 T'> ı1er:ı"l1 :!..1.2:i Knı;ı:ıtıl~ 

-7 

İktısad · Vekaletinden 
l - Vtl.iı1•·lı .. ı·~ ·-~ ı. ... ı.ıir 'ıiC I.; ı 1 c-n1ı1ıte :y:ıpiJrılıı ul.i.n ()1, n "'225'h ~a· 

el d }:Uıı-;\ U-2gi<h:!ı .. n ;ırnbalfıJ ll';ı a,t:ık c•k<'i)1111f'yC knııulrıııı,;tur. 

1 
::ı - ... ?.2~0~ ~.d••d ('l <illltı.ma tc· ... L:tıhmııı talır.rnn edilen aı-.ıbt'liıj JJctl<''1 

«4(;0(1 ~ lfr:ı oJup mı.n.ı••"-J.ial tcrni.,:,tı ..:337,5~ l.ir::.tlır. 

3 - lh::ılc 10/2/941 raz.:rık:.ı gü.ni'ı ~a<.ıt lfi de .'\nkaı·nıl.1 Vd.ıkt 111~ 
nas;nı1t• tr.pl<1n<ıc.ıl{ lff;Hu:;yond:l ~ :ıuılnı·:ıktır. 'f:ılıblcrin ~.. ı;ıj; 1 >1' 
saate k:ıd;.r t~r.,ln:ıili~Jr•l }:li.ı· • ı'.llnıı J:"ıdrGjlır. 

4 - Bı1 lmoıı ·.ı mlitc:ı1lik. ııarl,.,an;ıc 'li•' r .. sim vı•kiılct 1c :ı; ı , mii' 
diirhı~ii ile lst'lrıi ıııl 'Je Lm'll • nı··ııl:ıl· ;ı iktm.ıcl n-.tıcluı hıl:lt. md• ;ı pur~'' 

.11~.r: k ~l·n..ıbilw. (39ı1 -4'72) 
- • .\zi.zim ıJeui .. Sana bir ~y - T~bii tığ'lamm~ ohıı· mu? .. ı han~k<•t ederdin?. Haydi kalk 

aöyliyeyim mi?. Ben onu bunu Onnn da iki gözü ihi Çl'ŞffiL' &n ~nğ ,,1uukça. kaımm seni se- ~=====::;l;==::====:::.:::=:=-~--===============:::::::.:::::...:=:==::::::-::::-
bilm.cm .. Bak atalarmuz bile idi. n~cyğiHde şüphen olmasm.. Fa-l tur. stanbul P • T • T · Müdürlüğünden : 
"Ağlarsa aııaın ağl:ır, Jrnl;ını ya- _ zu.valh karıoğım .. ME-rha- kat sfo-:lcrimi dinlemez de bu 1d<trıJ ih~ıyr,tı ,~i;1 3$0 lul·ı 1';,J.ıy •. ıımı ;:ıçık eksiltnıeye J.ı.or.u~rn-ıtur-
lan ağlar., <lPmişler.. rn~tli kanoğım .. Hılmez miyim tecı-ühNit~n :-;onı·a karnın karşı 1 ' Ek&Htmc 19/2"/9

4
1 t:wihfofl<' ~nıı;aıııb:ı ..:ünü s;:ıat 15 de Buyuk po~ıa1ıoı1ıı 

· F b L bb t• k ·ı· · t 1 l.>iıırı~ı k1.u~ı,.;;nd 1 VaMe'n:ını i~inılr.! iklnı'i k;ıtt:l 23 N'o. da ı'd.~•.•nı·,ıı·.,,. uınuıııf 
- Oiabi!ır.. • akat uııuıı ka- hj(' beni n~ kaclnr Se\'ı'r.. murıa c. m e Si 11 se iŞ c o 7.a- n •. 

b 
• h l S depo nuıh:ısib1i~ı orl, •:ıml;ı toı));pı;ı»:ııt ı.ııütlu.rlül, nhn ~atım komı• y~nuııdJ 

rımla zeııe kadar münasebeti - ValJa~i si:t.i se:vdi,:;ini ,.c b,ı n:an ctocı t o urstın ... en yin•: yapılar;ıJ..hr. ' 

yoktur.. sc-bcb<lcn ağladığını ~öykrsek l:ar;nı eı;kifii gibi bütün ·varlığın· . Muh:ımm<'n b<'•lr.l l21l7~ fü;; rııtı'.a~.~;ıt tclı)i,1• t 9G Ilı';\ 53 :Huı U'::tıır· 
_ Ben :ıJc~ini idd.icı. cdeı im. yalan söylemiş oim·uz.. Jc::Vd o la ~e,·, yalnız "ağlarsa anam ağ-ı Talibkr.in ~:ırtnamE'l1:1 İllı göl'I)wk \ c muv<ıhkat tenı.n..ıtlal'ıııı y:ıtıınını~ oıc' 
_ YamJ.r ... m.. da ağbyoı'tlu tımma sfain ölümü- lar, Irn.Janı yalan ağ!ar., atalar 1·c çahsm.ı gunlı.:riııde Blıytikpo$t.:ıh'lı·f', binası hiliııl!i katta icl:'ll'i ırnıeıı

1 

İki arkadaş atl,ını alu!ı bir nüzfüı bu şckilde oldu6'lma ağ-ı söziirıi.i de yabana atma.. le\:ı.:rnn klsnumı ckı::ıltme gtin vı~ ı.;ımt.indf' lk 940 ı"lııli senc,,i ıı:ın ınute' 
H

.. ldi "- . ber Ti~:wet Ocl.:ısı ve ınuvakl<:ıt t-voir.:ıt ı·ı:>kbu ... u ile birlikte kı,nıı·syr,rı41 
""'t·ın· akru_:ıya tutu~m11ş'ıar·1ı. Bı· - , l'~ ur•lu.. wsaınet n ~"on 
u• - u ~ --~--llm!'----tmı:l--'!""""!'!~!!!!!~-----""!'!"'~--~----~--11111!!!19 .... -..ıl!~~!"'!"!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!'~l!!!!!~~!"'!!~~n~1i~ir~a~ca~ı~ıt~Jr~·ı·~ı.~~~·;63~7~~~~~~,~~!"'-~~~~~~~~~'""""~ 
ıisi lrn.rısı11111 sevgi ve muhabbc- - Anlıyamau.m. _ --·- _ 
tinden son derece emin

1 
diğeri - ÖlhmiiniizUn t:clılini te:--ıbjt })iyı.:n·k kocasını bütün bfüii- - --

ise bu darbımcf:ı;lin mana ve Ye· ı t <leml'yhıtc hakime baş vurmuş.. ne kl~aırıvrdu. Bir aralık usta Ş:.ıraplo.rı;•11:ıı unuttııI~ bııyuı'll: 
~::;ı~~,;:d:~<lma ~Wıı•ı ola- ~::,i~~re~:~u!~~.~ ~~= ::0:Y.~~t7E~;1~· ~imdi seııir Bir çalgıcının se' Y- ahatı0 ~~i:::~:.~.: ı~:n~~ j

1

:ı~~~11~~d~; 
Nihayh r11iınaksf3:ı biW. Bi;,· eeneh·r kO<'aya Vc.'!-famıyacağı i- Diye:rek karısım oda kapısın· . ,. 

tecrübe yapnuya. karar ve:rmiıs- _çiıı "kÖi· ola~ı llerif burada ı·a· dan ic:<·ı·iye itli. Sopa ile üzeli- ••••111!1!1••••••••••••&11• 151 - Beş lulo papatı::t. 
lerdi .. Çiınkü Zekai arkadaşının l1at dö~ekte canın ı'ıkAAyUı da me hiicun1a danandı. Ben keiı- aa · zu;rw 'M!W - Dir buGuk mmk 

d' · r Ut". artık pek ,r;aym~ııJık. ediyQr- ·""' • cı.1;;,:r ·ı "to'' · b al. t b . ~ · - Ne miinascbct.? B1r nıar1' 
Jmv°"' li lrnna.ı.ti karşısında pek benim· de. gen<,:Ji~-imi 1,ehirlcmc· ı Y.:On< rnw: b- .-:w.u. ~· ı paçavra ı e o ,y"I e- ~ ır o§a}tmaz .ken<li1ig'l11<len i- yiuni fenik. , " 
sinh'leıtmişti.. • rn'-•ilin ne olurdu., diye hüngür -- Ustanım elinden sopa~·ı a- lar! Fakat ~imdiden sonra se- riyi silmeğ~ başladı. Camekan- kincileri doldurclu. Çelfme~eden H a· d 

J Jıp ı-;avuı;mnktan ba~ka çare yok nin de bana lilzumun yok. Ta- l~n •. yağ·~~elerini gözden ge- bo~,- fakat kh'Ji bir ıulğı<l par- - ay 
1 0 

a <.iyle <ıh.ıun. 
K::.rı~mm ke.ndbini s~vdiğin<; hüngür ağlıyor.. dıvordum. smı, tarağını topla bugün dük· çırdı, arn sr.ra can sıkıntısını i· <'"'"t "k ..J·kt ın - Beş kilo ekmeli . . h 

1 
J ,...., ~ı arw an sonra sapı - _İki bu,..uk m"ı·'~ .• 

zerre kR<iar .<;iıp esi o mnmakla 7~kfö artık alt tarafını ı:linli- Tam bu sırada bar.ı.ıma bu hal kandan clefol gı't. ma eder bir htvır ile baı.:ıını sallı· rık r·cn· · k b ın b' k ı · " ... 
/ 

• 'J - ~ • ' . gı ay o 1W'J Jr a eDn - İiı.i kilo zeytin. 
berabc·r hıma. mecbur. ulmuşlu.. yemr·di. Takati kesilmi§ti.. Bu lrrin g'i"'lmesine sebeb olan mö!'"- . Dedi. Mösyö {Sakı ustamın yordu: ' eline aldı. Azal<l1J{ 4~a ı:;u kahhl . ., 1 }( 
Bu tecrübe :::onunda henı kan-, ac>ı tı"l.·nibe netic~inôc b~ıhsı yü ıSak) ın bizim dükkana doğ- pek öfke ile söyledigi • sözleri Möı:;~ ö (Salt): katıla. adda beyaz bit' hale g~l- · - Sizin ıatırmız İl ir.ı. bir p1:.ll' 

smm kendiHini ne kadar sevdi- k .• ylx:tmj~. Büyük bir ltcdcrlc ru g<:ldiğini görnıiycyim. mi? He- dinledikten sonra:- ' - Hele bir bardak şarap ver: miı? mül'ckkebc k:-ıJenıi batm.h. altık fenik yazıyorurn. 
"" men u~tama: - Bana baksana usta (To- Bir de sen iç te öfken ge~sin. Ka.!!1·1 ·~ kalem ı"lc hı'"•c"m ·~· lecek- TeşckJ[ür edeı i"' 

gı-·,ıi ~.ı.ııhyacak, hem de arkada- :-Sadiye sordu: ff 1 f ) b"J..:J t" ki '? ~di !ı: ... u... u ~ ··~ ·- Aman usta a. edersin! Ş· en füuC nı me · ~ · • Dedi. Ustam: miş gibi bir vaziyet aldıktan - Üç buçuk kilo ı;iriııç. 
fitlDJ rn.ihcub edec<·kti.. - ~imdi. ne olacak?.. te mfü;ylı (Sak) da geliyor. Şüp- - Kime olacak? . - Öyle değil mi ya, mösyö ı sonra: - İki buçuk maJ·k. * Sadi bahsi kazanmaktan hcsi.z aklığı er:ıakın paı·asını ve- - Hayır bi anlıyahm. Sak? Zaten diikkllnda beş on - Buyurunuz mfü;yö (Sak) . - İki bucuk kilo un 

O gün 7.Rkfli evden ~ıktı.. duyduğu bir gururla: l'Ct.:l~kLir. -Anlıyacak bir sey yok! Bü- par~a eŞya vardt. Onu da. veı·e- Dedi. - İki mark on fenıl~. 
Tecrübe ba~c;hyordu .. Her zariıan- _ Basit .. Dedi .. Şimdi uoğru Dedim. Ustam başını arkasına tiin dükkiı.n boşalmış, ç

1
ekmcce· siye verdikten sonra biz ne ye- _Bir buçuk kilo fasulye. - Camekanın i~Cliı;i~clcJri Jı:1: 

, h . d 
1 

tık A .w.. 
1 
.. GCviıdi.-: mösyö (Sak} ın dük- de beş para yok. Hay az çap- yipneiçeceği?.:?Çaplnnavcrcsi- .--Pcka·ıa! Bu'•bu•'ukkı'lo ··a- rmtıpcyniı·,ı>~ıımrılaı·adaPıl 

ki gıbi :vnzı :mesın e c;:ı ı.-; tan e''e gidersin.. nnecıgıron e ın " ·ro ~ k "" · kül' ~ti ı · ~ ., 
1 

kandan i<;el'i gı igini gördü, so- ın ı.•cm et . ye vcl'ınemesi içın sıln sıkıya da suJye bir mark. . z ra verilecek mi? 
1'30nra. kinıf'eyc görüruncdcn doğ- ijnenıin .. Karıcıgıw nı da. sevgi fü pa'-" "Jı'rıd"n bıraktı •·sc de bana _ tv1· amm"' dill' ,-ka·nı kim t"'ııbı"h ettı·n1·. oı - ~ A .. ·· (.::,.~'·) ı """1' r .t• ... " · • .. -- .; "' " - • peşın }lal'a vereccgim, - maıı mosY,o •::m-" • v·~ 
nı Çamlıı•aya Sadilerc gitti.. kucaklarsın .. Bunlar hayatta O· hitaben! boş~ltmış? Sakın benim aldığını - Fakat ben aldığını şeylerin' 9 katlar olur mu ya? lar en ala peyniı-, })astırroa<ll~; 
Saklandı.. lağaıı işlerdir .. Ölen ile ölünm,., - Beni batırmağa rnı geldin? bir kar. parça şey için hld~et· par.ısını vereceğim. Hele şarap- - Affedersiniz malfrm. ya fa. Pazarda f:bıı uefa da aradım, IJJ f. 

Bir gece, iki gece.. . ya... I Dukl.an<.la bir <lirh<:m mal bırak- etme, parasını verrıı<'ğe gel - larımı:zı içelim. Ondan sonra kit- sulye palıaWa11dı. ~ürlü bu amadım. Neyse onlil. 
Zekainin eve dönmcdiğini.gö- _ Dem<."k karım beni scvmi mamışsın·! Ben ::ınıııı. böyle mi dim. ;;ıd kalemi eline al. Aldıklarımı . - Yeık! Sckr:ıen fenik yaz. ıç;fo de bir buçuk ~n~rJc y~ 1 

knlıih ettim? J\;•~Jrı..hat sende Ustam p._~_. lakırdısnn.ı d~l-''. t:v.'11 söyliyeyim sen yaz. ._:_ Haydi dokı:ıan olsun. rım. Aldığınız bakkaHy.c bıınd~ 
ren karısiylc rumc:sl bi.iyii}t bir yordu .. Dört günlük yokluğl~ de değil ben dib~h:.m<l:ı yokken yun~a biraz yelkenleri ::ıuya iıı- 1 • Dedl. Usta.m mösyö Sakın pa- · - Beş para fazla kabul~~t- .• i~aret dcğ'i' mi? . 
tela~a 4J.ü~rniişleıJi. İlk akılla- ~rinc hemen koca.~ia varma.ğ: 15 ... ni kandırıp u.ılla•·ıını veresi- dirdi. Tezgahın öniin(• gider(>1<'l m ,-~reccğirre kanaat getirdi. j mem. · · - Evet! Y~Ffmu? 
rına gdcn fic·y bır kn.zava kur- düşünmüş.. ~ve almağn. kalkHjan mUşteriler- • gelmişti. Birinci bardakları bo-· ı l r.,tamın•rek 1~abuk keyfi·ycı·ine 1 ·- lldü c::ınm1 dı:diğin.i&·olsun., (Aika~ı vsır) ,, 


