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Z Sayfa 

Hergün 
Uzakşark adalar 
İmparatorluğu 

._ ____ Muhittin Birgen 

T ıpkı Avrupada olduğu gi
bi. Asy<lnında bir köıesin

de, bir adalar imparatorluğu vatdır 
ki adına J apooya diyoruz. Ada sa
kinleri için tarihte daima ayni hare
ket mukadder gibi görünür: Ada 
milletleri, kıt"a milletlerine nisbetle, 
eskiden çok daha emin ve mahfuz 
bir hayat yaşamı~lar ve nisbcten yeni 
zamanlarda da bunların inkişaflan 
çok seri olmuıtur. ingiltere ile Ja
ponya, tarihin bütün devirlerinde, 
kendi topraklan üzerinde en az ra
hatsız edilmiş milletlerdir~ Bunun 
için, bir taraftn da, öteki tarafta da 
daima eski şeyler kolaylıkla muha
faza, tecdid ve ihya edilebilmiştir. 
Gene ayni sebebden, İngiltere ile 
Japonyayı, dahilen kuvvetle muha
fazakar görürüz. Hatta, ayni siya
set, haricde de ayni rubu muhafaza 
eder. 

Ada milletlerinin ikinc! bir tarih 
hususiyetleri de, bunların kolay fo
ki .. af edebilmeleddir. Sahil halkı, 
daima daha açıkgözlü. daha cevval 
ve hareketli olurl:ır. Bilhassa deniz 
seyahatlerinin lcolayla .. tığı devirler
de ada milletlerİ:lin inki~afları seri 
oldu. lnr:iltere ile Japonyanın bu
r;iinkü terakki dereceleri meydan
dadır. Avni sebeb, deniz se~bi, 
analı milletlerin daima, birer impa
ratorluk tesisine doğru hamle yap
malannı foab edivor. fngiliz impa
ratorluğu bu hamlelı-ri vaktile yap
mı!<I ve dünyanın en ~zel impara. 
torluğıınu kurmaya mecbur Olmuş
tur. Japonvaya ıtclince, o, bu İ§e 
vrni t~ııebbiis etmiş bulunuyor. 

lngiltere, büyük İmparatorluğunu 
kurmak hususunda Jl\ponyadan 
çnl· daha talihli oldu. Onun inkisaf 
drvrind~ dünyanın en geniş sahala
rı sahib!i7di; Janonvanı"l vavılma 
ihtivacını duvduğu zamanlarda ise. 
ctiinva tonraklıırının talcsi"lli icıi olup 
h:t'T'İ". Japonya için i !er güçlesmi .... 
ti. Bunun i..-indir k! .Taoonva. lnml. 
tı-renin ahine olarak, hem denizde 
bir donanma, hem de karndı. bir 
ord• kudreti vÜf"ıırle getirdi. ~imdi, 
hr .. iki hıvvete icıtinad ederrk, tak
rib"'"l J..ı?k ııenedenbe-ri, Janonva 
vn•r.J ....... ak ve bir uzak Awa impara
torlu ~u kurmak 1çin ~alı ıyor. 

* Jnponyanın böyle bir imparator-
luk kurmaya ihtiyacı olduğu da mu. 
hakkaktır. Bir asırda bir misli artan 
Japon nüfusu için Japon adaları 
dardır. Bunları genişletmek laz:m
dır. Fakat. nasıl~ Bütün parçaları 
taksim edilmiş olan dünya içinde 
yeniden üzerine ibayrak dikilN:ek 
toprak sahası bulmak çok ~uçtür. 
Bundan dolayı, bu memleketin, va
rım asrrdanbeıi, emelden emelt'I, 
plandan plana, uihac:tığmı ve pek 
vavas ileri ~idebildiğini !'.!Örüyoruz. 
Bu uğmmıalar, hazan silüh ı uvveô
le, ba7an da dünvR kombinezonları 
nrıısmdıı Tol oynamak şeklinde te. 
celli cdivor. Japonyayı gah bir yol
da, gah diğerinde yürürken görii
yoru7. 

Bıı bakımdan. Japonya. bir ara
lık, fn2iltere ile dost ve miittefik 
oldu. $imdi de İnı::iltereye karş-ı a.. 
çıktan açığa bir siynset peşindedir. 
Ayni Japonyayı, bir tarihte Rusya 
ile lüzumsuz bir harbe tutuşmu o
larak tanıdık. Çok yakın senelere 
kadar da iki memleket arasında, :Şi
mali Cinde ve merkezi Asyaya doğ. 
ru "iddetli ihtilaflara şahid olduk 
1 Tatta. pek yakın hir 7aınenda iki 
memleket arasmdn fiilen bir harb 
bile vukııa gelmi ti. Simdi de, Ja. 
pon ve Rus dinlomRLlcırının gittikçe 
daha dostane konu;;tuklannı r.örii
voruz. Hatta, son ı:ünlerde Mol?tof. 
Jnoonyrının emelJ .. ri halen Cenubi 
Asvavn doğru tevecciih etmi!ll bu
lunduPtı kin kendi!!ile anlaşmak ka
bil olahiles:e~ini söy liyordu. 

Buviin. Jnoonyn için, vavılmn te. 
.şebbüsleri sahasında imkanlnrın en 
çok olduuu bir devirdir. Fransa 
maiZliıb. fngiltere çok me gul, A~ 
rnerika ha7ırlıkSJz ve gözlerini Av
rupaya do~nı dört açmış, Almanya 
ile ltalva da J..endisinin uzı"ktan yar
dımcıları ve müttefilcleridirJ,.r. Ja_ 
ponya. eğer, başladığı vayılma işle
rinde bu defa muvaf fnk olamazsa. 
kendisi icin bundan daha müsaid 
bir vn7İveti uzun zaman bulamaz, 
diyebiliriz. 

* Hıılen, Japonya ne yapmak İsti-
yor) f5tedi;;inin ne olduğunu vukn
rıda sövledik: Ytıvılmak ve bir im. 
paratorluk kurmak. Fakat, bunu na
sıl yapacak) Cevabı güç olan me
sele budur ve zannediyoruz ki. bu 
sualin cevabını vermek bizzat bu 
hareketi idare edenler İçin bile rnüş
küldiir. Onun Cinde giriştiği fütu.. 
hat hareketi, dünyanın en Ş?enic: 
mikyasta bir skeri nüfuz hnrelceti
dir. Avrupa kadar geniş ve kalaba
lık bir mcml'!kP.tte kolay olmıyan 
bövle geniı bir aakert hllreketin için
den cıhnnk için, .Tl\penyaııın büyük 
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İhtiyarlık insan ve ren kuvvetinin henüz önüne geçmek imkanını bula_ 
madığı bir hastalıktır. Herkes için rr. kad<lerdir. Fakat bu lwıtaıığın bir 
gün gelip çatmasının önüne gcı,:c. mekliğimize mukabil acıaını azalt _ 
mak elimizdedı:r. Hiç olmazsa b.r dertceye kadar. 

Huzur ve sükun içinde ihtiyarlık yormadan, acı vermeaen ôl\ım kapısı
na lıkan bir yoldur. Kolaylıkla 9J}ılabilir, takat iztırab, hele sefalet iç'.nde 
ihtiyarlık dayanılması güç bir faciadır, acı ile doludur. Bu acının önüne 
geçmek için bugünden yarını düşünmek, biriktirmek ID.zundır. 
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Garib keşif 
ve icad 
iddiaları 

• 
TABIB 

Bir İngiliz, bulutlan 
kahlaşhrarak üstle
rine top koymanın 
çaresini bulduğu11u 

bildirdi 

Lisanımızda sarf ve 
nabvin mukayesesi 

Defterdar Kara 
Bürhanettin Efendi 

Y Cl%Cl1I: Re,aJ Ekrem 
Hicri 1004 yılında, o.mıanlı İmpa_ 

ratorluğu hazinesi Defterda.r Kara 
Bürhanettin Efendinin eline verilmiş. 

ti. Pad>şah Üçüncü Mehmed, İstan • 
bulda değildi. Orduyu hümayıınu ile 

Yazan : Halid Ziya Uşakhgil 
-17-

Sarfının o derece sade ve kolay 
olmasına mukabil türkçenin nahvi 
pek zor, ve ona idareye alışık ol -
mıyanlar jçin pek dolapktır. Bunu 
asıl mütercimler bilirler. Garb li -
sanlarının nahiv teşkilatı türkçenin 
tamamile tenine olduğu ve mesela 
franstz<".ada bir ibarenin nakli lazım 
gelince onu terkib eden kelimelerin 
hep yerlerini deği~tirerek aşağıda -
kilerin yukarıya ve yukarıdakilerin 
aşağıya alınması İcab edeceği düşüF eyjcalade zam~~ıl~_rın ha~ nülünce tercüme işinin ne kadar zor 

. . . muhnkemele: ust~nde ~k~ ı olduğu ve bu zorluğun iki lisan ara. 
tesın :mı oluyor, nedır; hırçok aıvn l sında mevcud nahiv farkından ileri 
~iki~lerin, akla vve mantığa n:uga.yir geldiği anlaşılır. Hele tercüme edi
ıddıaların doguşları da eKserıya I k f k b ·t b. .. lede iba 
b .. ) d 1 d·'f d. ece ı ra ası ır cum n -

oyBire e~rel erci teska .. u e ıyor. ret olmayıp da araya giren türlü is-
mısa o ma uzere geçen ve . dl ·• · • ·f• ·· l 

b h b d k. .b k .f 'd tıtra ar, ı tımzı ve tavsı ı cum e-
u ar esnasın n ı gan C11 ı - I 1 ··cehh b' ·b J 

d~ ı 1 ı bT · ı 9 14 1918 ere mu ez uzun ır ı are o up 

h i<lbi":ndıu e e a 8 ı ~rıbz. - . b. da bunu gene öyle tek bir ibare 
ar n e tayyare nıs eten yenı ır 1 1i d ki k l 
·ı·h 'd' a· '- k'" 'fi . l ~k n e na etme arzu o unuraa 

sı a ı ı. ırçoıı; aşı er umumıyet e h k li · h .. ı · ka b ·· · d d 1 d H er e menın, er curn cnın mu _ 
u vasıta uzenn e urmuş ar ı. er 1 bil mahallini ~ijrkçede tayin ederek 

gün, tayyarenin ~eke:nmüli.ine .. dair ı ona göre 111ralamak öyle mii~k\il bir 
ordu başkumandanlıklanna, yuksek i tir ki bu tecrübede muvaffak ola
fen kurumlarına türlü müraca:atlar bilen mütercimler pek nadirdir. Za
yapılıy.ordu. Bazıları, tayyareyi ha- ten aksi takdirde de böyledir. Türk
vada ~en. dur~ura:ak, son~a onu çe uzun mikyasta yazı!mış bir tez -
kuvvetli bır cazıb~ ıl'!, a!a~ag~ e~e- lcereyi, bir mazbatayı Fransızcaya, 
cek aletler keşfettıklerını ılen su • yahud herhangi bir garb lisanına ce. 
rüyorlardı. Bunların hemen daima virmektedir, nahivlerin farkı sebe
ortaya attıkları fikirler, Lüyiik çap- bile. avni zorluklara tesadiif olunur. 
ta miknatislerdcn istifade esasına is
tinad ediyordu. Gene bu arada fi
kirleri meşgul eden bir mesele, mah_ 
dud mikdarda benzin alabilen tay
yareleri daha geniş sahalara isal e
debilmek çareleri idi. 

O zaman, motörlerin kudreti 
mahduddu. Tayyarenin alabileceği 
benzin hamule.si de fazla bir mik -
dara yükselemiyordu. Bunu gören 
alim taslakları ortaya cıdaimi ha -
reket» hayalini çıkardılar. l\falfım 
olduğu üzere bir cisim, haricden bir 
tesir görmezse yuvıış yavaş hare -
ketini yavaşlatır, nihayet ve tabii 
olan atalet kaidesine tebaan durur. 
Bunlar, öyle bir mekanizma icad 
ettiklerini iddia ettiler ki bu !'oyede 
tayyarenin motörü durrnıyacak, ilk 
hareket hızile ve bu hız yııvaşlatılın
cıya kadar tayyare uçmıya devam 
edebilecekti. Avrupadnki bir hayli 
mümessili göze çarpan bu batıl na
zariyeyi, bizde de «Con Ahmed ıı 
namında bir zat temsil etmek daiye. 
sine koyuldu. Hatta bazı safdil in
sanları tecrübe tahtası başına celbe
decek kadar cür' etini ileri götürdü 
ve bittabi netice tam bir fiyasko ol
du. 

Eski devirlerde tercüme 
müskUlall 

' 

tiştirmek için yıllarca çalışılmakta- Nemçe iline sefere gibnişti. Kara Biır-
dır. han Efendi, eşi dostu arasında elinin 

Bir mütercimin tercüme· sıkılığae me§hurdu .. neftcr~ar 01u -
şu hazinei funireyı keınıren bazı 

de buldUQU ameli bir USUi ku'.rcuarı endişeye düşürdü. Kork • 
tukları da ba,şlarına geldi. 

İşte bu kağıdlardan birini ter - 1004 yılı Kurban bayramı oldu. es_ 
cüme ederken maiyetimde bulunan manlı padişahları her yıl 3000 koç 
mütercimlerden biri ameli bir usul kestirirlerdi. Etini medreselerdeki fa. 
keşfetmişti ki kağıdın her ~kra~ını, kir talebelere, tekkelerdeki dervişle. 
her ?arçasını kurşu~ kalcr~ııle. çıze- re. imaret.ıerdeki hkaraya dağıtırlar. 
rak ı~aret etmekten ıbaretti. Bır ke- dı. Bayram sabahı, sarayi Hümayun. 
re iş bu suretle yoluna konduktan 

t k h 1 k da et tepsileri, bıçaklar, satırlar, n'a-sonra ar ı er parçayı a ıp mu a- . 
b·ı· · b l kt ·ı · k b' satıar havlular, ~kı.rler, pe.ştemal_ ı ıru u ma a yenı mıyece ır • _ . 
zorluk kalmazdı. Türkçede höyle lar hazırlandı. Kasabl.nr, goıle:ı yol. 

bir kağıdı tercüme etmekten ziyade da, Defterdar Efendinın ruıp sonde • 
daha zor bir İş bir ıı:arb lisanından 1receği ko~la~ .~ekliy~rlardı. F~kat 
türkçeye terclime yapılırken zuhur tek koç bil~ gorunıned~ Kara . Bur • 
eder. Bu, yalnız iki lislln arasındaki han Efendıye ada?1. conderildı. Del. 
nahiv teşkilatı farkındnn ileri gelen terdar gayet temkınlı, şu cevabı ver_ 
bir zorluk değil, türkçe nnhviı:ıin e- di: 
sasında mevcud olan kaıışıklıktan - Padişahımız orduyu hümayunla 
tevellüd eden bir mü!lküldir. seferdedir. Kurbanlarını ·orduyu hü. 

Tercümede ra-stlanan mayunda kestirirler ve asker kulla _ 
nna dağıtırlar... BiZim burada koç 

zorluklar kesmemiz haddimiz değ:ldir!! ... 
Bir kıyamettir koptu. Medreselerde, 

Mütrcimler her neviden yazının tekkelerde et bekleşen softalar, der. 
karşısında bu müşküllerin üzerin - vişler ve fakır fıkarn Kara Bürhan 
den atlamak mecburiyetindedirler; Efendiye at~ püskürdü, ili.net etti _ 
bir siyasi makale, yahud edebi, il- ,ler. 
mi bir eser olsun, hele aynen har - Bir gün bir hiri.stiyan Müslüman 
firen, a~ni i~:ıre bölrı:1el~rile nakle. olmağa karar verdi. Defterdar Efen. 
dılmek ıstenılırse, bu ış, adeta cenk ldiye müracaat ederek padişahların 
halinde bulunan iki ha!nm füanın a- Mfrslürna.n o.ıacak hir~an1ara ve. 
rasın~ ~ul~ak demek .?lur _ki bu ve-lregelmekte oldukları: «Bir sarık, bir 
satetı uzenne alRn mutercıme acı - kavuk ve 50 akçe sünnet ve merhem 
mak }~zım g~lir. Bu işi başa~~i~ - paras11> nı i.stedi. Kara Bürban Efen_ 
mek ıçın en once gelen şart ıl.:ı Ü - , d. gene kaşlarını çattı: 
sanın ikisine de, bütün gavaınızile 

1 
B n... .. · h hs bir 'hs 

f k . lb f k b - u •auiŞa a ma us ı :ın. tasarru etme tır, c ette; a at u Pad' hım b d d ~ild. B' k. f' d v·ıd· B ·ı· d'I k dır. .şa ız ura a e6 ı:r. ı-
. abı degı b1 ~: •• kunb~ ı avbe e 

1 me zİID bu ihsanda bulunmak haddimiz 
ıca e en uyu ır sa ır sermay~ . _ 
· d J'k 1 ı d Ek · t değildir. Varsun camide Musliiınan sıne e ma ı o ma ı ır. senve 

üzeTe tercüme zorluklarına gal~be olsun .. Cemaatten akçe toplasın! .. 
etmek için çareler bulunur; Ya ay- Dedi. 
nen tercüme etmekten~e mealen ter. Padişahlar, her hafta ~malara ve 
cüme yapılır, vahud bir uzun ibare yetimlere 3000 akçe sadaka "Werirlerdi. 
kırık kırık parç:ılara ayrılır, hatta 1 Bürhan Efendi, memuriyetinin ilk 
zorca kısımlar atlıınır, ve netice o- haftası bu sadakayı kestirdi. Scbe • 
larak sadık bir tercümeye mukabil bini .soranlara ayni cevabı verdi: 
bir tercüme taslağı meydana çıka- - Padişahımız seferdedir. 3000 ak. 
nlır. Hele dar saatler içinde çalış- çe sadaka vermek bizim haddimiz de. 
mağa ve yazı yetiştirmeğe mecbur ğüdirl .. 
olanlar için bunu mazur görmek in. Defterdar Kara Bürhan Elendi, 
safa muvafık olur, yetişir ki ltaJya- makamını bir ay bile muhn!~za cde
nın meşhur traduttore tradittore, medi. Dini işlerde lllübalUik.lc suçlan. 
va nı ı<bir mütercim bir haindirn dı. Hakaretle azledildi. 
dedirtecek kndar aslının mü' edda -
s.ınd>1.n avkırı bir ma'na çıkmac:ın. 

Uzun ibare yerine kısa 
SokeJkta ölen müzisyen 

ibare tarzı 

Şubat 1 

1 
Sözün kısası 

Giden bü~·ilk dost 
~ E. Ekrem Ta..u 

.A. ziz komşu, dost ve mütte. 
fik, kahraman Elen milleti

nin beklenmedik bir .ında kaybet
mek musibetine uğradığı büyük 
devlet adamını ilk defa Belgradda 
tanıdım. Balkan İtilafı orada sene
lik toplantısını yapıyordu ve Türk 
gazetecilerinden bir zümre de, hem 
konferans mCAisini yakından takib 
etmek, hem de Balkan Basın Birliği
nin temellerini atmnk mnksndile 
Belgrada gitmişti. 

İlk gece, Türkiye Cümhuriyetinin 
güzide elçisi Bny Haydar Aktayın 
misafirler şerefine verdiği süvarede 
ben ve arkadnslanm ornda mevcud 
11ahsiyetlerin içerisind'! en enteresan 
bulduğumuz Yunan başvekilinden 
bir mülakat istedik. Sefirimizin IU
tufkir delaletile Bay Metaksas bizi 
kabul etti; konuştuk. 

Biz onun, Yunanistanı bugünkü 
maddi ve manevi tekamüle erişti
ren başarılarından bahis açtıkça bu 
yiğit asker ve büyük aiyasi, fıtri te
vazuuna rnünafi bulduğu bu bahlİ 

kapatıyor ve bize gene bizden bah • 
setmeyi muvafık görüyordu. Ata
türkün ve onu:ı ideoloji nrkadaşları 
olan ricalimizin hayranı idi. Hepsi-
nin mahiyetini, yabancı şahsiyetlerin 
içinde, onun kadar iyi anlamış, iyi 
anladığı için de onun kadar takdir 
eylemiş ve sevmiş bir kimse ola
mazdı. 

- Memleketiniz daha büyük 
mukadderata namzeddirl Türkiye. 
nin azamet devri asıl §İmdi açıl
mıştır! 

Dediği zaman, gözlerinde, gÖ%
lüklerinin derinliğini örtemediği ba
kışlarında hepimiz nnk bir samimi. 
yetin ifadesini okuyorduk. Son sö
zü: 

- Balkan İtilafı, bir gün olur, 
zafa uğrayabilir. Fakat bizim iki 
milletimiz biribirine, tarihin kuca
ğında, bundan böyle çözülemez bir 
tekilde bağlıdır; çünkü ruhlanmıza 
varıncaya kadar her şeyimizin bir 
olduğunu anlamış bulunuyoruz! 

Olmuştu. 

Aradan bir iki yıl geçti, geçme
di.. Elen mill~tinin büyiik kurtarıcı
llnı, Türk milletinin hüyiik halas
karı Atatürkün tabutu arkasında 
ağlıyorken gördüm. 

Tıpkı bizim gibi nıatemzede, bi
zim kpdar muztnrib ve perişan idi. 
Alayın içinde, dünyndan tecerrüd 
etmİ§ gibi yürüyordu. Akşam üstÜ 
kendisini Ankampnla~ın holünde i..
ticvaba yeltendim: 

- Ekselans! Gazetem için .. bir 
kaç kelime ile intıbalannızı .. 

Gamlı nazarlannı yüzüme dikti.. 
- Gazetenize kendi intıbalannı.. 

zı, kendi duyduğunuzu yazacaksı
nız, değil mi? 

- Evet, ekselans! 
- işte, benimkileri de heraber 

ifade etmiş olursunuz. 
Bu !!Özleri biliyorum ki samimi 

idi: hakikatti. Dost devlet adamı 

o anda herhangi bir Türkiye vatan· 
daşının duyabileceği kadar elem 
duyuyordu .• 

General Yani Metaksas, yurduna 
göz koyan düşman mümessilinin bir 
gece sabaha karşı vermekten utan
madığı ültimatomu tereddüdsiiı: 
reddetmekle, bizzat kurduğu eserin 
azametine ne derecel~rde l?Üvcndi
ğini de isbat etmiş oldu. 

Hakiki büyük adamlara, kahra.o 
man ruhlu vntanperverlere pek ya• 
kışan bu hareketi ile Türk efkarı 
umumiyesini bir kat daha teshir e
den bu şanlı dostun mnternini Ele11 
kard~lerimizle ve ayni şekilde paY• 
laşıyoruz. 

Onlar gibi bizi de müteselli eden 
bir cihet varsa, o dn Yunanistnnın 
- rahmetli başvekilin bizim hakkı• 

mızda vaktile dediği gibi - daha biİ• 
yük mukadderata namzed bulund11-
ğuna iman ettiğimizdir! 

C. Chel!m ~alu 
····················-······························ 

TAKViM 
Bu harbde de buna benzer bir ta. 

kım fikri dalalet hadiseleri ile kar
(Devamı 6 trli:ı sayfada) 

Resmi hayalımın hir devresinde 
maiyetimde çaİı§an bir tercüme ka
leminde bu neviden müşkülat için
de bocalıyan mütercimlerin terlere 
bunalmış hali ~özlerimin önüne ge
liyor: Şfırayi Devlet Tanzimat dai -
resinin, maliye mecli inin bir maz: -
batası, yahud sadaret mektubi ka
leminin bir tezkeresi terciime edil
mek lazım gelirdi. Bu, iki, yahud 
daha fazla sahifelik, başından sonu. 
na kadar bir durak yeri olmıyan, 
birer sec'le, yahud ayni cinsten bi
rer ff ile muhtelif cüzüleri birbirin
den tefrik edilmek lazım gelen, tür
lü muhakemeler yürütülerek; mü • 
selsil, mürtabit sabrlarla uzanıp gi
den bir kağıd olurdu ki onu tercü
me etmek için ayıklamak, çözmek, 
her parçayı bir cınbızla çıkarıp yer
leştirmek İcab ederdi. Derhal söy_ 
!emelidir ki türkçenin nahvi Ye he
yeti umumiycsiııin mantığı itibarile 
birer şaheser olan bu kağıdlar on -
ların müsevvidleri lehine kayde
dilmek lazım gelen büyük bir me.. 
haret gösterirdi. Bugüniin tahrir 
tarzında ne böyle k&ğıdlar yazıl -
makta, ne de öyle müsevvidler ye-

Lisan inkıliibından sonra türkçe
nin şu nahiv zorlukbrını bir tarafa 

(Devamı 4 üncü sayfada) 

M'ırtat ~c;minde bir müzisyen, dün 
Beyoğlu caddesinden geçerken, bir • 
denbire üstüne bir fenalık aelmiş ve 
dü.~üp ölmü~tiir. Cesedi m•Jaycne e. 
den adliye tabibi Enver Karan, der _ ŞUBAT 
nine ruhsat vermiştir. ıı-----..------.-----ıı 

Rumi ııcııc ı Arabi ııc,e 

l STER i NAN, 
Orta.şark İngiliz orduları ııezdirn' ti Reuter muhabiri. 
Henüz işgal edilmiş olan Derne ı· sabasın::ı girdiği zaman burada dai_ 

mI mahiyette hiç bir istihkfım göır diğini bildlı'miş. 

Bu müşahedenin kaydedilmiş o1r sına rağmen İngaız muhabirı hayre
te düşürmüş olduğu sanılamaz. Der. e Mısır hududundan a§ağı yukarı 
200 kilometre uzaktadır. 

İtalya ordusunun genel kurmayı Abnanlara karşı Brennerde, Fransız. 
lara kar~ı AJp geçidlerınde be onlu zırhlı istihkdm hatlıı.n vücude ge • 
t&rmeJi diifünebilirdı, lüzumlu görebllirdi. Fakat Afrikada, yii.zlerce kilo. 

STER INANMAl 
metrelik bir çöl sahasını tıEtıktan sonra Demeye kadar gclinebileceJıni 
hatıra bile getiremezdi, müm"kün göremezdi. Yalnız şu var ki, bu muha
rebe her ~eyden evvel bir sürpriz kaynağına benzcmiŞt.ir, eskiden hakıkat 
sandığımız şeyleri hayal yapmış, az evvel hayal olarak tcla.tk.i ettiğimiz 

düşünceleri ise nz .sonra maddl hir hnkikııt haline getirmiştir. 
Bu bakımdan İtalyanların Derneyi istihkamsız olarak bırnkmış olmn • 

Iarınd.a biz ~ılacak bir şey bulunmadığına wanıyoruz, fakat ey oku • 
fU.CQ sen: 
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Telgraf Tele Ve Telsiz Haberleri 
Makineye 1 Jrer derece terfi eden hariciye ı.~.efr~I 

memurlannm isimleri • Her Hitkrin yeni., verilirken 
Çirçillll 
nutka 

nutku münasehetile 
Ank a 31 (Hususi)- Altıncı derecellkınci katibi Pertev, Şe•ki Kal\dem.rr, Yazan: Selim Ragıp Emeç 

~;ardan Berlin btiyük elçiliği Atina büyük elçüiği !kıncı katibi Is. . 
~tu N'"'"ettin Ferruh Alkend mail U§aklı, Merkezde Abdullah Mah A mel'ikaıwn İngiltereye azami 
mllS eşarı ... . f Tata ö L. 1 M yardım vlidıni aleni t:r ta 
be . . dereceye yedınci acrece me • uz rgası, mer ut ı ıyman, ahlı d har d fi • 

ftRCı • . ba kM!b' Ek sekizınei dereceye u lll e d nyaya illin eden 
' murlardan Sofya elçiliğı ş. . 1 

' M~t.er Roosevelt'in son nutkunu dın-

Denizaltı 
harbi 

Alman Devlet Reisi 
lngiltere ile her 
yerde mücadele 

edileceğini söylüyor 

Çiirçil 
halktan 
sorda 

" - Sarsılmış bir halde 
miyiz? Cevab - Hayır!.,, 

re:ın Arar, Boma büy~k el~fliğı b~A. Onuncu derece memurlardan mer. Uyenler Mihverin bu nutka tabıatae 

''L•b -y . =~f~turil~: ı::ı::~~· B~~ld:or:~~~~ ::~:!~h:a::.idFe:nö;d:~~~. r:a~ =~ ~~:ğllli ummuşlardı. HatU. Ankara 31 CA.A.) - HıUerın dün ~~ç~;ab~l5~A.A.) - Reuter: 
l ya Ve Unanıstan Fethi Denli alt&ncı derece. Tunalı Tahran bfiyük elçiliği ll k bel . <kıvlet reı&nın bu mu. soylemı§ olduğu nutkun mabadi: rın ' bah South:ımpton feh-

h konsolosu ' _ _ ' • . ' • a eyı yapması beklenmişti. Fakat. Müteakıben Hıiler mılleUer arasın. 1 zıyaret etmıştır. Başvekile bu zı. 
adiselerİ dÜfID nla- ye. ç~~ katibı 5emı~ Baran, Stokholm aradan epey bir zaman geçtığı halde da muharebeye nıhayet vermek uzere yaretınde bayan Çorçıil ıle Hopkıru 

Seki inci derece m~11rlardan Me~- e~gı uçuncu katıbi Şlnası Oyman ~ıhverın her iki ucunun sakit kalmaBJ yapılan ~ebbüslerden bahsetmı.ş ve refakat eylemıştir. Şehırde ve doklar. 
rlmJZID zaflarlnl kezde Sadi Kavur, Bülend Uşaklıgil, dolmzuncu dereceye terfi etmi§ler • Italya iÇin anlaşılmakla beraber Al • demiştir ki: d:h bır gezınti yapılın~ ve başvekılın 

• • • fteŞ3d Erhan, Rıfat Baraz, Cemil Vafi, dir. manya hesabına bir manaya attolu.. Harb cereyan ederken bile anla.ş ş ırde bulunduğu haberi yay.ıldık -
göster-... ı,, Settar Iksel, Şakir Emin Dengutaş, K~enhag elçiliği u.çuncü ka.tiblıtı namanuştı. İtalya hesabına bu stiku- mak imkanı vardı Polonya harbin,; ~l fazlalaşan halk tarafından ımsa 

b Southampton f (AA. )-B. B. C: Nuri Birgi, Nurettın ~ergin, Rıfkı, ne Hamburg başkonsolosluğu kançı. tun anlaşır birşey olma.cıı, bu devletin akabınde bir defa. daha elımı uzat ' er şıddetıe ve içten gelen heye : 
oa.~velcil Çörçil, dün şehri ziyaretı Rüştü zo~u, Tevfık Kazım K~vılcım, ları Necmettın Tuncel, Hamburg r.ıu başında kavak Y~~ı~.rınin esmekte bu_ tım. Ne Fraruıadan, ne de İngiltere: :~~ı alko~la~mıştır. Bılhassa dok a. 
etna.sında belediye binasında bir nu Cemal Gönen yedıncı dereceye, avin konsolosluğuna LAhey eJç liğ" . lurunasından oturu idi. Fakat bay den bırşey istemedim. Bu teşcbbusıim k 'b ç Çıl e çok hararetli bır hüs.. 
tıılc söylemiştir. Çörçil, kendisine Dokuzuncu dertce memurla:d.an . . . . ' ' '- HitJer, nihayet bu sükütu ihlAl etti. boşa çıktı. nu . a ul göstermı.şt.ir, 
tefakat etmekte olan Ruzveltin hu- Buenos Ayreı:. elçiliği ıkinci klltıbı .ıd.: kıncı kAt.ibı .Rıza Rıfat Aktımur dere. Ve, cevabını verdi. Garb hezımetini takiben de İngil - ÇorçıJ çOk zınde ve SJhh::ıUı gozu • 
"-•i elçisi HopL.:ins'ı göstererek, ris Sabih aezınen, Budapeşte elçılığı, celerilt! taylll edilmi.flerdır. Nutuk, umumiyet itıbarile venı ola. tereye tekrar elımi uzattım. Sözlerırn :gyor ve o derece çevik bir •arzda yü 
detnohaai ve hürriyet aııkı büyük -- rak hiçbir şeyi ihtiva etmıyor dense kahkahalarla hakaretlerle ve "llrill ::;du kı yanında bulunan beledı'ye 
~~let adamı Ruzveltin doetu " 15 B 'gar meb'usu l Amerı"k2lı albay muballğalı sayılamaz. HattA İngılte. tühi .se&erle 'karşılandı. Bmae;aleyh yu k memurları çok defa hnd1&le 
lllurneaaiü olduğunu ıöylemiftir. U w reye yardım ıçin eşya getiren Ame _ herşey boştu. :~· tempoda ılerlemekte glıçluk çe • 

Baıvekil, bilahare, bAlktan Ruz.. o A k d rikan vapurlarının torpilleneceklerini Müstefid olacak küçük bır zumre ıyorla~dı. 
~itin alkışlanmasını ietemiytir. Halk soruyor onavan n ara a büdırmes. dahi yeni bır karar addedi.. nin parası için milletıerın kanı yen~ Çörç • başı açık belediye bınasının 
~ arzuyu büyük bir hararetle ye - lemec.. Çünkü Almanya, muhtelif Ye. den dökülecektir. merdıvenlerınden halka gur bır seale 
llne getirmiştir. Çörçil nutkunda (h t..n ı inci aay~ada) (Baftaı'alı 1 inci sayfada) Bllelerle bu hususta Amerikayı daima Harbin akıbeti şu sualı sormuştur? 
eıcu~le ~emiştir ki: . . hakkında hükumetten vazıyet so- Ankaraya hareket etmiştir. ikaz e~iş. hattl bazı Amerıkan teba. Fakat bir kere daha gözl.erımi ge. -; Sarsılmış bır halde mıYıZ? 
t:L Bırlqık Amerikanın bıze gıt - rulmaktadır: asının Ingıltereden ayrılmaları mü. riye doğru çevıreceğım Oe""n sene e binlerce ağızdan şu cevab çık_ 
~ d · • · b:.. - _J Albay Donavanın hayatı b · ,,.... mıştır· ~ çe artan yar ımı ceear~mnızı .. 1 _ Kral Borisin Berchtesgauen nase e~ıle bıneeekleri vapurları dahi §imdiden harbin akıbetini tayın et _ _ · 
y t da?a artırmaktadır. Lıbya?a. ve ziyareti ve HitJerle yaptığı görii~~e. ~arantı etmekten istinkM eylem., _ miştir. Hayı_r. ______ _ 
l una.n~tanda cer.eya~~ ede~ .had.19&- 2 _ Bulgaristanın ..stiltlt\l ve hur. Birlct-ik Amerikil Cümhurr~iai tir. ,Şu halde, bu noktada da bir ye_ Almanyanın .şimalden ınaden tecta. E d .. .. 
ler Fasıst ve Nazı reııml~nnın zaf - riyetinin tehlikede olup olmadığı ve Rdu~l e~t talrafından A~r~paya gon.. nilik göze çarpmıyor. rik etmesine mani olmak için yapılan ge e tutun satışı 
ltını g·· t · t' k ta 1 en mış o an albay Wıllıam J osepb t bbüsl . . F 05 ermı' ır. Bulgaristandan yabancı ı at geQ - D B" 1 'k Anı 'k 1 Her ne kadar sozlerinin tam metni eşe e §ımalı garbi Almanyada . 
~ ff aşistler, Atina ve Kahireye m~ rilmesini ve memleketin yabancı kuv. belr•ı:nı ırhe?ı l . ı;[' al;.n .. en lbu yazı yazılırken elde mevcud d~il Almanyaya karşı bir taarruz ussu el.. Izmir 31 (A.A.) Dün ııt.,ama 
~a erane bir vürüvii' yapRraklım vetıer tarafından ;~galini men i~ın lı88Jf ı fil sı~et dı".. en ırıdır. se de verilen hfillısaların ihtiva eyle- de etı:ook üzedre yapılan tcşebbus kadar yapılan tütun satışı 3C.OOO 000 
lt:r~~j ~in_ı~i Nazilerdı-n ~a~..ıı'TI l vb ne gibi tedbirler ahndJlı, k k t b .~~~n j r~m.uştur. Hu- dikleri fasıllar umumi heyeti h~kkın: birkaç hafta içinde ortadan kaldırıl. kiloyu bulmuştur. 
t)l rı ı e?nı .ıdare etmelerını ta e. 3 - ıtazTelt'ın Auupaya gönderditı u .a aı ı m~ ey emıJ ~e mem- da .sarih bir fikir edinmeye imkO.n mıştır. ---------
. ecbunyetınd~ kalmı•IRrdır. Bu. bı- usi - il albay Donavan'la lek.etınde muhtelıf memurıyetl~rde . . «Kat'i d~)) General Metaksasa dü 
~ lıekliyen uzun tecriibelere göğüs hu.s - .. m~:~ bulunmuştur. ba~t.rn.iştır. Demek kı nutkun bilin. Holanda ve Belçıkadan geçerek R 
Rerrnemiz için c:eMrı-t vermr.ktedir. ne gorafu tü cenubu şarkiısinde 1914-1918 Umumi Harbi sıra. medik bir tarafı olmadığını soylerken Ruhr havzasına gırmek teşebbusu milli Cenaze 
~f:ri kazanacağız. Nı-rede v,. ne 4 

- .. ATl'~_;ınharb çıkması ve di.. sında Birleşik Amerika harbe dahil ~z bir iddia ortaya atmadığımı • nün de birkaç gün lçınde önüne ge: mera ' • ld 
"-lt1t olduğunu sövlivemem. Fakat uzun sunıc IJllek tierin'n bu har- olur olmaz kurmay yüzbaJ!aı olarak zı isbat etmiş olduğumuz gibi bu mü. çılmiştir. İngiltere kıt'adan kovulmuş. Simi yapı 1 
lrıla~ göreceklerdir ki, galebe ça - ~r ~El;!:n m~I tıeh~~n~ karşı Bul Fransaya Amerikan ordusile gelmq na.sebeUe şu birkaç noktaya ı~aret et.. tur. Bazan İngilizlerın bir yerden CBaştllıl'&fı l inci sayfada> 
•ca~ız. be ~uro nmes t akfr"ı ve çok faal bir adam olduğundan meyi de lii'ıumlu görüyoruz: tekrar büyUk bir taarruza geçmek ıı bildiriyor: 

H l·t '· "J.f •t' 
gariSt.anın ne vazıre e ' k d . . d le 1 k . 1 H Hitı . b"t·· Elenlerin yası kar•ısında Tu'"rkı'-

5 - So_. haricıye kom~Ji&i u. urmay aı. resı_n_ e .a ma tan. ıae - er erın " un nutukla. niyetinde olduğunu okuyorum. Böy • .. 
•:t"'v l!!t h t - h yenin gösterdiği tesanüd tezahuıle.. a ı aj\s: •• ı .er mllml katıbı Soblef'ın Bulg~r~-;tanı ~ cd~? eyel gı megı tercı etıruf ve rı, faşmaz bir sadakat.le harbin men.. le bir hareket ba.,lamadan önce İn _ · · y fk• 

ti 
uşman 8 çarpı~an askerlere ku- şeinden sebeb ve mtisebblblerinden gUizlerin beni bu u·ıyetlerınden ha rını, unan e arı umumiyesi bu-

yare . d J • • \lb D • yük heyecanla karşılamıştır. Bütün 

daha f ~z'a Listede SovyeUer Birliğıni l Avrupa 69n a e~,,tmıştırk t. j olavan bahseder ki bu defa da öyle olmuş - berdar etmel~rini çok istıyorum. Bu gazeteler, Anadolu ajansının Tür-
~ ' da bitaraf kalan yegane l>tlyük dev - . uncu. i ;vy~r oıya e a ayına tur. . yeri bilirsem Ingilizlerin taarruz ede. kiyedeki tezahürlerin tafsilatını ve beki• .t• ıet oldutu Bulgaristanm Sovyet yar. tayın edıl.mış ıdı. • 2 - ideolojik tezadlar üzerinde ~ği mıntakanın derhal tahlıye edil. Türk basınının Yunani!tan ve Me-. l yemez CI ,,'Or ldırema. sulhun muhafazaJı ve Bul.. ccAlteş\69 :ncu:klaka?ını lcazan- durma~. da mutad>dır. Nitekim bu de. me.sini emrederim. Çijiıkıi İngil~eri taksas hakkındaki yazılarının geniş 

Va . '7 garistııanla Balk.an yarım adasınin mış o an .. ".: merı an pıya~e ala~ fa da oyle yapmıştır. bir ihraç hareketinde maruz kalacak. hülasalarını veren telgraflarını ilk 
lord Hn~~r°n 1 ~~·t) .- B'. B._ C. yeniden bir harabe,.e dönmemesi itin harı:..e .:tuyb~k v.~h•;lılclk şrostermıf S - Fransanın istikbalde her türlü ları müşkü!Attan korumak .,terım. aayfalarında tebarüz ettirerek net-
ti(i11 t abba..~8 •• d_?n· ngılterenın ıs - Sovyet Birlilioe ıu•enildlği izar. edil- c:.t:~- old}

0 f !.ıc ,.adzanmııhr. İngiliz tesirlllden masun kalması Şımdi bu kıt'a üzerinde biz bulunu - retmektedir. 
•ı ihr *ı· usunun çok yakın olma. mektedir 1f 1t. 'J d a d j cesaret matsadile de Almanyayı dinleme yoruz. Bulunduğumuz yerlerden iSe Cenaze meraaimi 
t)li•tı ı~~ ındcn bahıetmi, ve de - , Yakınd·a hükumetten yap.lacak llu v~. mduva lba 'Yı'"! ert ef~ C: ~,vı. ser. mif, tekliflerine kulak aamamıı ol - bizi kimse çıkaramıyacaktır U.sler te.. Atina, 31 ( A.A) - General 

... r KJ. V19ın en a a}· ıga er ı ettın mıt ve - · k k ı k 'l be · M H · istizah SofJada bilyük 0ır allka u 69 1 k d • masımn mahzurlarını tekrar eder ki ı.s etti ve va tı ge ınce at dar yı etakaaı öğled,.n sonra Akropol 
<;u k itler dah!L fazh bekliyemez. d ' ktadır • dil u~~ • ayın uman anı tayın bunu bu aefer de ihmal etmema§t.ir indirecetıZ. Büt.un seneyı bu kat1 kartıaındaki metfenine gömülmüt-
AI n lİ ftalyada, BalkRnlarda, ve yan ır~--- e Aib"tı. w-ır J h D 4 - İngiltere Ye İngiliZ dmet ~ - darbeyı hazırlamakla geçirdlğimaı bu tür. Cenaze merasiminde kral. yeni 
lri~knyanın içinde vaziyet gittik~ 1·1... 1· 1 "lihlar b" le a~ f ı' ıamk Jse!' ·ı M~~an damlarının sa.miml~taif41ıklerin· id baylar anlıyacaklardır. hapek:il, hükumet azası. yüksek ı bir mahiyet ulm3ktadır. Hatec .nır .ayan Si 1 .._~rço h'~ a ar ak" ık'"' erı ı eü rdı fte clia ve te•.,.;h etmek hus·· ... ze-· duy· "'---"--d --~ ? d ı t ı k d - T k I' L.. oı7.zat ucumR "' mı!!lır. ç e a ..... ..... .... • . «.l"UilerllUI an YIU'Ulln mı )) ev e memur arı, or iplomatik, 

Yen 1• Yu" -.ın u •. an·yo~ r&r a~ır •urette yaralanmı•tır. dutu bir meşgaledir. Ayni hattı ha - Ingilizler ne ümid ediyorlar? Ha - Yunanistandaki lnstiliz hava kuvvet-
c.ı (Bıttı L,r11• 1 ı .ı•ci sayfada) RiJh,,a Lan~r·~ mtllıArebelerin- reteti bu defaki nutukta da müta _ ricden bir ya.rdım mı? Amerıkadan leri ve yardımcı kuvvetler lcuman-

mümesaili ve Midillide doimut bir de temayi.i7 evlemi.-tir. Bundan do- hade ve tesbıt etmek mümkiln ol • mı bir yardım? Yalnız şı•rıu söyllye. danı hazır bflunmuttur. 

taarruz'"'rl Yunanlı t•för de bulunmaktadır. lavı Amı-tikan kongresi tarafından mu,tur. yim kı biz bütün bu imkflnları hesab. ngı1terede 
'-' Habeş harbinin kaluamanlarından altın madalva ile tRlıif edilmiştir. 5 - Nihayet 1941 senesine ald ta. la.mış bulunuyoruz. Herkesın ı:ok iyi Londra, 3l CA.A.) - Bugün general 

- Diri ~e 32 ya~ında bir lnsiliz tei- Ourcq mı-vdan muhareh,...sinin en savvur ~ hareket p!Anı ı.se daha ev. gördüğü gıbi Alman milletinin Ame. Metak.sas ın Atlnada yapılmakta ohan 

m t • t'f d k" m•nı' oltıp ı'-anlarınd<An bir kelime· ret;n bir ııafha'lında ®"manın yağ- vel bilinen, beklenen ve bu ''adide rıkan milletine karşı hiçbır fena ni _milli ce.na~ meras.'mi dolayısile Lon.. e re ır aı.:ı a ! .. u:r dradak bUtü ı 

d 
"") .. . d hil~ anJamadıi.ı 200 Habeş vatan. mıır f!';bi vairan ate4İ ıltında Ourcq birçok tahminler yapılan bır mukad. yeti yoktur. Bunu herkes biliyor. Ye. 1 n. re.mı daireler, bayrak.. 

ag ar ust..ın e pecverine kumanda etmektedir. n .. h .. ini vlizerı-lc veçmiş vı- ırDistirı. der vakıadır ki bütun dunya bunun ter ki hakikat tahrıf ve aksi iddia e. l~rını ma~m. ışareti olarak yarıya in, 
tnuhare be 1 er O' U'-·or Bunlar bizim kafilenin izlerini takib guis~ed Service Croıs. niııanını al- neticesini derin bir alaka ve pek bil dilmek ıstennmesin. Almanya şlındl • d.ımılflerdır. Ingilterede devlet reisle. 

. l 1 ~derek lnsifüler tarafından bura- m•otır. yük bir end.şe ile bekliyor. ye kadar Amerıkan kıt'ası uzerınde rınden ba4Jcası için ikinci defa olarak 
atı• Atına 1 (A.A.) _ B. B. C. Res· ı }ar.fa ya)Mln.al:ta 0 Jan ilk yolun tee- F!ir müddet ııonra da Argonne f;imdilik, bu bahis üzerinde sbyle _ hiç bır menfaat ıddiasında bulunma_ mar~ ~h'un ölümünde oayraklar 

1

2tebliğ: viJıeeini ya,..c"'1hta:l-1r. Bıı yeitl dü~ v,. M-u,~ taamı:zlaTtnda nele büvük nebilecek şey kısa olmak şartile bun m14tır. Almanya yalnız, Amerıka kıt. yarıya indırilmlşti. 
tirıd OOo metre irtifada dailar ~ze : mana, heyeti. ;:"'\erkcrin~en hücum v11.rarhkla .. 0Ö!ıtf'rm"' ,.e bur.dan do- !ardan ibaret sayılabilir. Sözü uzat: asının hürriyeti içın Amerık::ı ile yan. Metakaaa ~ ft'hrirnizde dini 
t)l he cereyan eden muvaffakıyeHi ennemm teMm l!decekhr. 11'V1 da «Di-.tin~h,.d Service Me- mattan birşey çıkmıyacağına gore yana harbetmiştir. Bu klL'ada bulu - mera~ yapılacak 
\' u arebeler sonunda Yunan kuv - Kafil-.r;- rit:l.ıl.t-ı arasın'1a AL d•l' madalya,..ını almı,hr. Bu hi7. beklemek ve görmeyi tereıh eAılek nan bazı devletler ~imdı Avrupa mü. Yunan baş~ekilı g~neral Meta!.tsas'111 
~~ri ba.21 çok .nühim İtalyan mev- rnl'n m~• 'iı-tın.l"n makitıeli tüfek- metlerinden dolayı Franııa htikö- daha makul bir hattı harekettir. cadelesine karışmata kalkışırlarsa 0 cena.ze me~ıml _munasebetile, dün 
~ rıni İşgal etmişlerdir. t 50 esir a. lnr • ,,l!!r(iuru n;b; halvaalardan iğ- meti tarafından L~n d'honnf'ur: zaman gaye hemen değl§ecek ve Av. tehrımlzdekı bütun resmi binaların 
l.rırnıştır. eephenin diğer rnıntalca - ti: ;;n" df .. n mitrelyözler de vardır. Croix de Guerre ni.-nlarını almıştır. .5-tim t!/( a'l"t' e,.,,,._9 rupa kendini müdafaa etmek nıcc _ ba~akları yarıya indidilrilmiŞtcr. 
~ nda yapılan Jıalvım mukabil ta- - - --- ftalyan hü\tmt"tİ dahı ona burıyetinde kalacaktır. Müteveffa başvekilin istirahati ru_ 

~~ları da püsıcürıülmü,tür. ~. ~". ar~ı de Gol «Croce eli Guerra t .. liana» harb uBiz istemedijimiz bir harbi hu l~n yarın öğleden evvel Tat&'m 
ına 1 (A.A ) - B :e C. ~"' R ~ 9 'JI uıadalva11nı vMmiftir. R d yapıyoruz,, kili.sesinde bir dini Ayin yapılacaktır. 

' Yunanıııar tarafından yapüan Harbi Umumi •ıraMn<IR Frıu~•ız oman ya a Yanılmamahdır. İngııtereye yardım Bu lyi?de Vali ve Beledıye Reıal 
nı taarruzlar n~ire indf!, İt.al - beyanatta bu.'undu rt-ohesinde !PÖ91erm;. olduğu fevka- edeceğini zannedenler herhalde şunu Dr. Lutfi Kırdarla vilayet erkirnı 
':rın gerı mevztlere cekilmderiniJl ticle ceııaret v .. verarfıklar ona Bir- bin: erce asi bilmelidirler kı, torpu kovanlarımızın da hazır bulunacaklardır. 

eniIJnette oklıı~u bik:lir~r. - le,.ik Amı-rik11"8 pn ltimik bir .<;h. kar.ıısına çıkacak her gemi .ister in 
tkez cep~ınde fena hava. Yu • ., Akdeniztleki ret temin evletni.tir. 811 şt;hr .. th t ' •t d"ld• giltereye birşey getirsin ıster getırme: 
nıııarın ilerleylfjni miişkülleşiir - derecf'!Sİ h.ltlunda bir fikir Vf'rt-bil- 0YKI e 1 1 ain torpillenecektir. Biz istemedığımız 
ktedır Falı:at karanık ba.nakian mu&areD~ çok "lele idn ııunu sövliyelim ki, Amf'- bir harbi yapıyoruz. Bentlll gıbi hıÇ 

a Yunan PiYMNI lrewdı Mühim- rikanın en l>iiviik film kumoenyala- Bukret 31 (A.A.) - D. N. B.: kimse sulhperverane bir t.1rzda bu 
;:re aı;::~~~r::..:;:\:!:ı;:t gerişliyecektir,, nnO.n biri "Th"' fiv.htin.- 69 th" a ... ~~abiyet.t.ar mehafillerden bildiril_ kadar elini uzatmaDUftır Fakat tar. 

ıurtur. oı_ B 8 c ,.. - dtnela büviik mr harb filmi çevinniş ._;..e gore, Biiltreşt.e te•klf edilen 100 f111lızdakiler harb i&tiYorlar ve Alman 
-1 Londra 1 (A.A.) - · · '.._.. Jba Do •a•-d neral Dö Gol dün Afrikadaki Fraa. ve a v navııının ceaar~t ve fe- _.. a t.evkıf edilen 392 ki~n ma.,mılle.tıni mah•etmeği kaaecllyorlarsa 

i d k J _ dakirlılcfa .. ını h"lka valcı"""" tar.ıt- ada pol~ Bükreş ve taşrada 2.022 kifi o uman hotlanna gitmi.....,. .. k hal 
V•ık• "lte-e .:z kuvvetlerine hitab e ere ac - n l!I d b ~~~ • l 1 e 1' g& .. mittir ki: trrmı"ltır. au ri md~ alhıııv Donavan a a tevkif et.ııı.ştir. Bun1ardan 28'1 !erle karşılaşacaklardır. Bu -ıefa kar. 

• _ İtal,.an impar.torluiu hür rolünü Am,.rilı:an Nn 'atklrlarından 

1 

lti.fC f"ıilen isyana i.§tırak et.miŞ oln•at ıılarında geçen Umumi Haı bdekı gıbı 
sahille ... i?"i gıa7.1•ror Franaız lnıVYetlerinın yardım ettiii Jarn .. rı C'a~ney e>yDamışbr. unnı altındadır. bıikin bir Almanya bulunmuyor. 

Douver f (A.A.) _ Wilkie dün ınüttefikimR Ja.iherenin darbeleri Harbden snnra arbl\v Donavan Diğer taraftan poli.Sten Jgrenıldi _ ftalya 
"ltcrenin cenubu şarki sahilini :ô- akında çölr.mektediT. Akdenizdeki telı:rar avukatlık m~ılekine avdet ~me gore, lejyonerlerden prctesör Fakat başka ümidler vaı-SK bunları 

llreı etmit ve bu münaeebet·le· ~e muharebe. çok geoit bir mahiyet a- f'yl~"'i~r. Nevvork buoıunun en .antacuz&no da ı.evkif edil'lliş ve e • anlıyamadığımı soyJ.;yecejt.m. iİltal 
D .._ L __ ı..tlr. Franaaın mukadderatı btl "arhalr_ en mMhur avu~athrından v~de asilere haber verme~e mahısu.<; yanın ayrılacağı söylendıj?ı zaman· 

d ouver' e «Cehennem ~o~» JBÇ&ll;. l d A b' · •· b r ''"ls z Al i b 1 t ı muLarebeoin neticeeine bağı ır. r m...... ' .,..,- 1 a e 1 u unmu' ur. derim ki bu baylar Milano'da 15• yatı nın verildiinni anlamıştır. n B , d w·ı _ '-adaşlar, ltalyan Libya,ının i.şga • t Q 14 •""'"sinde evlenmi, ve iki 380 kiıi öldü c;ıktığıru uydurma.~nla.r ve kend, 
u seri gezin isi eınasın a ı ~ if · v h"b 1 tıt Bükreş 31 (AA ) •• kk t k Al k li . tamamlamak \•az· esi sızan ,uu- çocuga !la • o mu ur.

0 
T v la • be ... uva a en memle etlerınde isyan Ç!'·mnmnsına 

tary ~an akıncılarıfnaf lcali~şı ara nı un uyanmumn hağlıdır. . u@mll yapı n resmı yanata gbre, demır dıklı:at etsinler. Almanya ılc İtalya a 
~ .. a arının iki de a aa yete geç runaz _ ~uhafızlar tarafından yapılan son rasmdakı mi.ınasebet.l~r bu devletle; 
~ RÖrmü~tijr. • • • t • f tl • 1 l'b d h'I ıS)'an hareket, esnasında ~t"Çen Pa tarafmdnn alışık olduk! 

~ . ~llcie, Dower şatosunu gezrnit Irak kabınesı ıs 1 a e 1 ngiHzler 1 ya a sa 1 zartesıye kadar Bükreş de dahil ol: gorillmektedlr. Bır deın~~:a:~\'ı:V~d:~ 

ltalyada vaziyet 
<Bq•arafı 1 inci sayfada) 

mel olarak idaresizliğinden dolayı 
azl~dilmiıtir. 
Belcradda Am~rikan muhabirlmne 

kartı tedbirler almmlf 
Be~rad, 31 (A.A.) - Stefani. 
Torıno, Verone ve Milanoda ka

rıtıklıklar Qtktığına d:air son gün 
lerde yalan hab .. rJ .. r veren Am ·• en-
kalı gazeteciler alı!yh:ne tedbirler 
alınmıştır. 

Colombia Rildio Corporationun 
muhabiri v.. New-Y or'c Tim • 

h b 
.. 7 eıın 

mu a ırı gün mt;ddetl• telef 
d . "f d on. 

an ıstı a e etmemeğe davet olun-
muşlardır Amer;ka ile muhabere. 
!çi~ Belr,rad ~arlvo<;u istn11vonundan 
ıstıfade edı-n rolombia Hadio Cor
poration muhsbirinA bu i~tl'~""ndan 
;·r ... fta i!ltifnde edı-miyecr·i bildi. 
rilmiııtir . 

.;ı:ıe Yemeğini şatoda yemi1tir. 1 (AA) B. B. C. t C "le I' O Ja dutu haldf' b ıtun memleket dahilın. b r demokrasiye yardım ettiıı-, v~kıt 
tıeınekte~ sonra Wilkie. istilaya Bağ.dad . k~b~nesl istifa etmiştir. oyun a 1 r ıy r .. de 380 kısı olmU., ve 444 ltış yaralan. yardımına mukabıl her "aman bır K ızılava teberrü 

Yerleştırılmış olan topları sey. Reşid Alı . k tııu.şuna kadar na. (Bq tarft~ 1 ind sayf,.da) mıştır. ekda~ış.klık ister. J.~escla derhal ı "Dl Ankara 31 (AA.> Anlmrada Iıa. 
ı.ştır. Bu topların nasıl işlediği Yeni kablnenın .ur ~receltlerdlr İtalyan Somalisine gırerek düşmıı • • • 'en usler gibi. It::ılynn hav:ı. f lru u yırscver kadınlarımızdan Sumer ma.. 
dıaine gösterilmiş ve bh kaç o- zırlar vazifel~l'ı go B. B. c. . nın tşga.l et.tiğı Kiambonı iroyilnu tah- Seferıhısard ~ zelze. 8 At!nnti_k sahilıne gcldığı zam:m İngı -ı hallCSı Kıcı~turk sokağında 17 nu 
,,. -~~~ıtuftır. Kendisini bilhassa Londra 1 ( l. n haberle~ gtire, nb etmi.şlerdir. İ 31 <AA) Sef lh • llzler Itelyanların Alman kumcncfa:ı m:ırııda H:ıcı .Muharrem kız! Fatm~ 
: ı n emri üzerine oraya ko - Ba.ğdadd.an a ına ö.c;terilen mu- Kıt'a:larmıızm muvasalatmda~ ev. zmır . . :--- er ısarda or.,Iığmın işleri:-ıe müdahale etmek ıs • Oral tıı.rarınct:m Kızıl:l:;<ı., 26 aded 
,,. "e hatvelcik izafeten Winnie kabine, parIAınent~~f g ect-urıve - vel bütün düşman asker1-ri koyden ta tıdde e 2 sanı ye devam eden bir ı tediklerini ve ilerıde AUantıkte bır us,jı .M:ıh:nuc!iyc \"C 4. tar.e de H::ıtnid" 
. erilen muazum lop 11öateril - balefetten dolayı iatı a. aı . ~e~ilmiştl. zelzele olmU.§tur. Huu 10ttur. ı (Dev.mı 7 iDci sayfada) Jiynet. altını teberrü ~tir •Y• 

~ kalm..,Lır. 
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[ ehir abe eri J Lisan isleri , 
Dü~ birçok Evvelki unn yapılan havaL .. ~ ).. 

muhtekır yakalana- d . . 1. . : ~-- ~ 
rak adli~e Verildi enemesının ne ıcesı M~,ğYJ:,~Rl ıl 

(Baıtarah 2 inci sayfada) değildir. Bunlara karşı vaziyet ili • 
abvermek çare:si aranmağa başladı: mak bu zorluğa uğramamak b1 ' 
Kısa mı uzun mu} Meselesi çıkarı.. gusundan ileri gdiyor diye bük:rnO
larak türkçede ibarelerin uzun ol - lunabilir. Heb edebi eserlerin te1" 
maması.ve mümkün mertebe kısa - cümesinde eğer onların asılların• 
lığına dikkat edilmesi usulü iltizam aid meziyetleri türkçede de aynile 
edilmeğe haşlandı. "Hô'\kikaten res - gÖ8termek endişesi rehber olunc' 
mi muhaberat ve muharreratta hem I m ı~ Ch t b · d d La-"r• 

Mürakabe biiTosu uKayruklu 
ticaret)) adı verilen yeni bir 
ihtikar tekli tesbit etti. Bu §ek
le göre, müıteriye birbirinin 

miitemmimi olan iki mal 
zorla Batılıyormuş 

Fiat Mürakabe Bürosunun piya
sadaki geniş kontrolları neticesinde, 
dün birçok muhtekir yakalanarak 
adliyeye verilmiştir. Muhtelif ıuç.. 
lardan dolayı adliyeye tevdi edilen 
muhtekirler şunlardır: 

1 00 kuruşa satılması lazım gelen 
bir kilo teli 5 70 kuruşa sa.tan An
dranik, 18 kuruşa satılması lazım 
gelen makarayı 25 kuru~a satan ço
rapçı Leon, yüzde yüz fahi§ karla 
pil satmaktan suçlu Beyoğlunda Tü
nel pasajında 8 numarada Bohor 
oğlu Aiber, Kadıköy Söğüdlüçeşme 
l 66/ l 6 numarada yün vesaire tica
reti yapan Darıyel, karartma terti. 
babnda kullanılan kağıdları kar 
haddinden fazlava '!attığm<lan do
layı Kumkapıda Kutluk sokak 5 nu• 
marada P. Mıu·diro' ve Mardirosa 
ka~c'lan fıı~· .. asız satarak kanuna 
muhalif harekette bulunan Tahta
kalede kağıdcı ve kırtasiyeci Rafael 
Aluf. 

Mürakabe Bürosu bunlardan baş
ka çok garib ~ekilde ihtikar yapan 
di~er 5 kiı:ıivi de adliyeye vermiştir. 
Bunların suçlan da ,udur: 

Toprak Mahsulleri Ofisi, fırıncı. 
lara sathğı unu harice 'attığı fiattan 
uağıya vermektedir. Bundan istifa
de eden bazı fmnlıtr aldıklan unu 
. daha fazla para ile muhtelif kimse
lere satmakta ve bu yüzden sebeb
siz ekmek buhranınıı sebebivet ver
mektedirler. i3esiktaş kaymakamh. 
~nın ve Mürakab~ Bürosunun B&o 
tıiktaıota yaDtıih sıkı kontrollar ne
ticesinde, bu !!Uretl~ ihtikar yaoan 
3 f•nncı vakalımarak adliyf'Ve ve
rilmi•ti,.. R11nh ... B~ıoikta'! Ha•frn"l 
carlde'Iİ ,.1 .. tctnldi f ... ,., !'lahihi H•i .. nü 
C?.lra ... n .... i~ta<ı Kö··i,.i u.,,..n'h .. lc.
kaI solnıK: numsıra l 4 Solo H. Be. 
!'ikta,. Hıı•Anoa~a fırını sahibi Ha_ 
san Calc:auirr. 

Di~erleri de son zamanlarda pi
yasada «kuyruklu ticaretı> tabir o
lunan hir şekilde ihtiki\r yapan bir 
fotoğrafhane <1ahibid:r. Ru şekil ti
car .. tte miic:t ... riy~ bir.birinin mütem. 
nıimi olan ilri fl"?l da zorla satılmak 
i••..-nmektedir. Bu c:ekilde fotoğraf 
kaV?dırıı ram a.. bidi1<te safmak is
tiyen s;~ı.,..,.1de M .. lı-k fotn~afha

nesi ı1a'-ihi Saniv~ il~ bu cliikl.anflnn 
il-.nvar•nrla n fa.,.la ml\1 alma~'l tal;b 
olan Nurettin de adliyeye veril
mic:J,.,.,J:. 

fnvi117.ler tiftikleT'imi
zin fiahnı artır~'ılar 
Bir müddet evvel Ankaray'i gi

den tiftik ihracatçı lan birliği heyeti 
tema~larmı bitirmiştir. 

İngilizler evvelce verm!~ olduk
la"J 50 bin balyalık tiftik siparişin
deki fiatlan % 1 O nisbetinde artır
mışlardır. r ... ~ilizler evvelce tiftilcçi
lerin verdikleri fiatı dünya borsala
rındaki fia.tla,.,;ıan yukarı görerek 
bir miktar indirilmesini istemişlerdi. 
Tiftikçiler ise bu flatın bugünkü pi
yasaya göre, indirilmesi mümkün 
olamıyaca~nı iddia etmekte idilf'r. 
Simdi fn.,.jlizler, fiah artırmı~ ol
duldarından, ftevkiyat başlıyacaktır. 

Dün vilayette 45 kişilik hakem heyeti bir 
toplanh yaptı. Raporlar Çarşamba günü 
kaymakam ve ekib şeflerile birlikte müta
lea edilerek, noksanlar tesbit olunacak 

işaret duyulmıyan yerlere yeniden düdük konuyor 
Evvelki gün ve gece yapıhm ha-ı vazife gören ekiplerin ııeflerile kay

va taarruzuna karşı pasif korunma makamlar da hazır bulunacaklardır, 
tecrübelerini takib eden kurmay sü- Hakemler tarafından tesbit olunan 
baylardan müteşekkil 45 lci~ilik ha- mühim noksanlar ekiplerin bağlı 
kem heyeti, dün öğleden sonra, kUT. bulundukları daire amirlerine bildi,. 
may albay Cemil Ulusayın riyasetin- rilecektir. 
de, vilayette bir toplantı }·apmıştır. 
Bu toplantıda hnkemlerin hazırla
dıkları raporlar tetkik olunmu!!tur. 
Ancak 45 hakemin ayrı ayn yazdığı 
mufassal raporun bir iki saatte o
kunması mümkün olmadığından bu 
raporların Seferberlik Müdürlüğü 
tarafından tetkik ve hülanlarını:-ı 
ve esaslı noksanların çık.arılması 
muvafık görülmü<ıtÜr. 

Bu raporlar, Seferberlik Müdür. 
lüğü tarafından °'t'l!amba gününe 
kadar tetkik olunacak ve Carşamba 
ı;rünü saat l 5 te vilayette yapılacak 
bir toplanhda görü~Hlecektir. 

T oplanhda, tecrübe esnasında 

inhisarlar Vekili 
Ankaraya döndü 

On gündenberi şehrimizde bulu
nan Gümrük ve lnhisarlar Vekili 
Raif Karadeniz dün de Vekalete 
bağlı müesseıe1erde tetkiklerine de
vam etmiştir. 

Vekil, inhisarlar Umum Miidür
lüğüne giderek idareye aid mesele
ler üzerinde geç vakte kadar meş.
g~ olmuştur. 

Raif Karadeniz dün ak~am An
karaya avclı-t etmi,.tir. 

Et ve ayakkabı meseleleri 
Uzerind 3 tetkikler 

Fiat Mürakabe Bürosu. dün piya
sada bilhassa et ve ayakk:\bı me.se
lelerile m~gul olmuştur. Yapılan 
kontroUar üzerine bazı toptancı ka
aablarınt perakendecilere kiloda on 
kuruş bırakacak şekilde et satma.la. 
n lazım gelirken bu fiattan fa:rlaya 
sattıkları görülerek haklarında za
b•t tutulmu!!tur. Bunlar M~hmed 
Sabri, Mii.al Soso oğlu ve Hüseyin 
Hüsniidür. Su<;lular azami toptan 
satı' fiatına riayet etmedikleri için 
adJ;v .. ve verileceklerdir. 

Diii:er taraftan, ııvakkabılar etra
fmıla biironun pivaııarla yaptığı tet
kikler devam etmektedir. Dün a. 
yakkabıcılar cemiyetinden d.- bir 
rapor gelmiştir. Mürakabe Bürosu 
tetkiklerine dahil bir müddet devam 
,.<:Jerek elde ettiği neticeleri Fiat 
Mürakabe Komisyonuna havale e
d"cektir. 

ln1"ilteTden gelen eıya 
İngUtereden gelen ithallt e.rYasm

dan mühim bir parti dün gümrük • 
!erimize çıkarı~ır. 

Gelen eşyal&r e.rssında makine ak.. 
&&mı matbaa makineleri ve aksa.mı, 
çelik' levha, saç levha, manda deri.si, 
boya, 00., şişe, pil, buharat, grnmo. 
fon iğnesi. pamuk ipli~i. muhtelif ec.. 
zalar ve mukavva bulunmaktadır. 

Bu toplanhdan sonra, Dahiliye 
Vekaleti Seferberlik Müdürü Hiisa
mettin Tug:ıç tecrübeler hakkında 
umumi bir konferans verecektir. 

Evvelki gün yapılan tecrübeler. 
de şehrin bazı uzak semtlerinde a
larm düdüklerinin duvulmadığı ala-
kadarlarca tesbit olunmuştur. Se
ferberlik Müdürlüğii bu uzak semt. 
lere yeniden canavar düdiikleri 
koyduracalt.tır. 

Pasif korunma ekiplerini? yekne
sak e[biseler temini İçin alakadarlar 
faaliyete geçmicılerdir. Bu "lbiseler 
kısa bir zamanda hazırlanacaktır. 

Üniversite çayları 
bugün başlıyor 

Üniversite Rektörü tarafından, 
fakültelerin son sınıf taJebelerile, 
pek iyi derece alan ve liselerde pek 
iyi derecede mezun olarak Ünıver. 
siteye giren talebelere, ırıutad sene
lik çayların verilmeııine bugünden 
itibaren başlanacaktır. 

llk çay bugün saat 17 de Tıb Fa
kültesi son sınıf talebelerine verile
cektir. Bütiin fakültelerde pek iyi 
dereci" ile sınıf ~eçen talebder ya_ 

Tın, Hukuk Fakültesi son sınıf tale
beleri de Pazartesi günü çaya davet 
olunmuşlardır. Di~er fakülte tale
belerine de hafta içinde çaylar veri
lecektir. 

Maarif Vekili Ha!>an Ali Yücel 
df! bu talebe çaylarındnn birinde 
bu1unmak üzere vapılan daveti ka. 
bul etmi«tİl'. Vekil gelecek Pazar 
1;ttinkü liselerde pek iyi derece ile 
"""'lt'n taleb .. l•rin çavındll hazır b11-
lnnara~ttr. Tal,.be çay]a,.ında fakül
te dekanl11'1 da hazır bulıınııra1< ve 
talebı-ler Üniversiteye aid iııler et
ra ı:,~ -la fikirlerini <ıJöv)iy,.o•k J,.Tdir. 

Üniversitenin bütün fakültelerin
de ııömestr tatili 1 O Şubatta ba~lı
vacak ve Subat sonuna kadar de
vam ej,.c,.ktiı·. 

Eminönü Ha1kevinde 
Karagöz müsameresi 

Dün aham saat l 8 de Eminönü 
Halkevin<le, Edebiyat Fakültesi ta-
lebeleri tarafından, yÜksek tahsil 
gençliği için bir Kara.göz toplantısı 

tertib edilmiştir. Evvela, Halkevi 
Dil, Edebiyat şubc,i reisi doçent 
Sabri Eaad Siyavuşgil, Karagözijn 
Türk temaşasındaki yerini ve ehem. 
miyetini anlatmış. bi1ahare, İrfan 
Açıkgöz tarafından « Kanlıniglrıı 
faslı oy-natılmı,tır. 

Knragöz toplanhsında kalabalık 
bir gençlik kütlesi hazır bulunmuş

tur. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor ki: 

- Ne o Ha.san ;..ey .. 
Bu ne hal? _ 

.. . Hava. tecxübe3i. dün 
bitti. •• 

Halbuki sen gaz 
maske.sile hAla sokaklar_ 
da dola.şıyoewın... Teb1-
Jııe mi var? ·" 

Hasan bey - Evet bıık
sana, hergün bir hava • 
gazi boru.su patlayıp biri,. 
si zehirleniyor .. , 

. . . . 

~ahvelerin içinden 
kurd mu çıkıyor? 

Kahveci H. Şenkaya imzasile 
aldığımız bir mektubda f(iyle 
yazılmaktadır: 

((Ben fakir bir kafıveciyim, 
Hergün bir kilo kahve sarfedi • 
yorum. Fakat hergÜn aldığım 
bir kilo lcahvenlıı yansını atmak 
mecburiyetinde kalmaktayım. 
Çünkü, kahvenin içinde kurdlar 
kaynamaktadır. Müşteriye te -
miz bir kahve pi~irenıemek aza
bı. bir taraftan, hergün yarım 
kilo kahveyi dökmek mecbu -
riyetinde kalmak <liğer ta raftan 
bizi cidden müskül mevkilerde 
bırakmaktadır. Kuru kahve sa
tan l<ı.r acaba kontroldan muaf 
mıdırlar? Alakadarların nazarı 
dikkatini celhctmeniz1 rica e -
derim.• 

Bozuk üç sokak 
GediıJ>afa Esimi Kemalt"ttİn 

mahallesi, Cami sokak t 2 nu -
marada oturan okuyucularımı~
dan Ali Ertürtc yazıyor: 

«Mahallemİ7.deki sokaklar 
pek bozuktur. Yaihnur ve kar 
yağdığı zaman burnlardan geç. 
mek imkansızdır. Cf'rtikpaşada, 
f~ba.sı, Çeşme ve Molla.bey ıo -
kakları çamur içinde bulun -
maktadır. Bu sokaklar ufak bir 
himmetle geçilebilir bir hale ko
nulur zannediyoruz. Belediye • 
nin sokaklarımızı medeni bir 
hale getireceğini umuyoruz.>> 

~-............................................... ,, 
Tramvaylarda 
mesafe farkı 
kaldırıhyor 

Nafia Vekaleti Müsteşarı Hüsnü. 
nün bugün Ankaradan şehrimize 
gelmesi beklenmektedir. 

Vekalet Müstcşdrı burada Nafia 
Şirketler Komiseri Mustafa Arif ile 
Tramvay İdaresinin hazırladığı yeni 
bilet tarifelerini de tetkik edecektir. 
Tramvay idaresinin hazırladığı ye
ni tarifelere göre bütün arnbalarda 
mesafe farkı gözetilmeksizin tek bi
let usulü tatbik edilecekti?. Aktar. 
ma biletler bir saat İçin muteber o

lacak ve tramvay biletçileri yolcu
ların bindikleri yeri ve saati zım
balayacaklardır. Yeni tarifeler ka. 
bul edildikten sonra tramvay şebe
kesinde mesafeden kazanılmak au
retile seferlerini çoğaltmak mümkün 
olacaktır. 

Galib E.fgani beraet 
etti, şimdi üç kartsr 

mahkemede 

(NANETTE) 

. . h k . . b' k ese a a eaıı rıan • an, ..... 
~u1an1_~~ın, e?1 ° uyan ıçın ırço l ! tine-den, Daudet-den, Gide-dertı 
ILO ay u.lara luzmet eden bu usu Lotı·-de b. h"f •-ı f k n o. 

lb k d ~ d B .. k' n ır ~ ı e naıı; o unur e 
e ette pe ogru ur. ugun e1 ı ·· ·· d v tm k lııı' 

hk il• . nun eczaııım çozup agı a as 
m~ eme amlan, yahud resmı de.. karşı hiyanet mesabesindedir. 
vaır mazbataları tarzında başından . , ,. 
sonuna kadar nefe'i alacak bir yeri Bu sahı!ele.rde;ı çıkacak ma na • 
bulunamıyan münsecim, müteııel - deta ~~vaı ~:r fı~ekte~, -~~~ım teıırık 
ajl uzun yaZJfo.r görülmüyor: pek kım, avnek avnek suzu)up T 

de iyi oluyor. Fakat her şeyde if- renk, nazan na zan inen kandille~ 
rata bfr meylan bulunduğundan bu gibi birbirini takib ederek umuıtl, 
usulü ilıui, felsefi, daha ziyade ede- görünişile gözleri taltif egnclirlir ~1 

bi yazılara da tc11rnil etmek, hele bu matlub olan rii'yet zevki husule ge
neviden yazılara te.>adiif olundukça, lebilsin. 
sanki afv olunmaz bir hata kar-
şmnda kalınmı~~asına kirpilenmek 
hiç doğru değildir. Lisanda uzun 

H. Z. Uşak1ıgil 

-SON-

olsun, yahud lwıa olsun diye daima lsfa b 1 
tatbik edilmek lazım p;e)en bir kaide , n u 
yoktur. Bir ibarenin kısalımnı, u -
zunluğunu tayin edecek olan C'lnun 
nev'i, ma'naın, tarzıdrr; ve bunun 
mi'yan yazanın hususi, şahsi zevki
dir. 

Öyle bir ibare olur ki bütün ec -
zası, fıkaratı bir kiil, bir mecmu' 
halinde esas cümlenin etrafında top_ 
lanmak İcab eder. Rn muhtelif çi -
çeklerden mütesekkil bir demet gi-
bidir lci nasıl bağlanmı"sa öylece 
kalmak laz1mdır. Güzelli1< onun u
mumt manzarasındadrr. Onun ba -
ğım çözmeğe, her çiçeğini ayumağa 
eelmez.. 

Bazı eserlerin Pyne!1 f"rcu
mesinde düsüf ecek hatalar 

' Böyle bütün teferrüatile bir top· 
luluk halinde bulunacak olan bir 
ibareyi bir nahiv ttakatına. uğratma
dan vücude getirebilmek hiç kolay 

,., MARMARA: 1 

Bayanlar Haftası 
devam ediyor. 

SALTANAT 
KURBANLARI 

· ( MayerJing) 

Mümeasili: JON LODGE 
ve 

Dl .A. D .A. Dl 
ve 

ŞOFÖR it 
Mümessill: 

LKONSTANCE BENETT 
ı • atll 

1 Türk San'atının Zafer 
günlerini yaşıyor! 

Yüzbinlerce halk 

ALEMDAR ve 

Milli de 

Türkiyenin en 
büyük filmi : 

HAHUECI 
G 
Ü 
z 
E 
L 
• 
1 

ni allıışlıgor ! 
Reji: 

MUHSiN ERTUGRUL 

İzdihamdan dolayı seanslar. 
da fazla bilet kesilemiyeceği 
için kalabalık ailelertn tam 
seans saatlerinde gelmeleri 

rica olunur. 

İstanbul Gençliğine... Talebesine... Üniversitelilerine. •• 
Velhasıl bütün seven ve sevişenlerine ithaf edilen: 

l 

Haftanın en güzel ve emsalsiz fılm.i olan 

EL VEDA GENÇLiK 
( GOODBY Mr. CHIPS) 
Şa.hesertni görmek üzere bugün mutlaka. 

SARAY Sinemasırra 
koşunuz. Bütün genç İngiltere nefts bir filmde 

Ba§ rollerde: 

ROBERT DONAT ve GREER GARSON 
Bugün saa.t 12,30 da tenzilatlı matine 

Bugün SUMER Sinemasında 
Barların ve içkinin baş döndürücü ihtirasları .sai.kasile sukut eden bit 

kadının hayatım tasvir eden ... 

SARIŞIN ŞEYTAN 
Emsalsiz aşk ve ihtiras filmini görünüz. 

SEFALETTEN ... AŞKA ..• ve NİHAYET ÖLUME ... 

Baş Rollerde : Marlene Dietrich 
JAMES STEWART ve MISHA AUER 

İlaveten: En son şarkıkarib harb hMi.Seleri 
Bardiyanın sukutu, İngiliz hücwnu, Mısırda zafer şen.likleri . 

... ••••••• Bugün saat ı de tenzilatlı matine ------~ ~ -~ 

~-------•DÜNYANIN 8 NCİ HARİKASI---~-----.. 
İnanılmlyacak derecede müthiş 

AŞK MACERASI, 

ND H 
.. 
1 

ve muazzam sahneler arasında en neiıs bir 
FEDA.KARLIK MlİCADELESİ 

RüYASI 
Baş rollerde: TYRONE POWER - MYRNA LOY - GEORGE BRENT 

ve on binlerce figürcm 

T 0 R K Ç E S Ö Z L O nüshası F R A N S l Z C A S Ö Z L O niiıhasa 

• / P E K Sinemasında MEL EK Sinemasında 
Ayrıca: En son FOX dünya haberleri. Bugün ıaat. 1 de tenzilltıı m.a~e •••••-..,. 
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Şundan bundan 
Tekrarlanan lıavaJia 

( )1 H 1 K A Y _E: 

Peynirden 
1 t~n beş kasab daha tesbit edilnüş -

le Güzel karikatürler ) Havadisi dünkü gazetelerden tır.»1 b ld k" .. 
1 _ kopye ediyorum: « stan u a ı yuz erce kaıab a. 

b • ı e t •Bazı ekalliyet mekteblerinin rasında muayyen fiattıın fazlaya et 

Faydalı bilgiler 

1 Y a Ş 1 -------------- muallim maaşlarını vaktinde ver - satan kasablardan ancak beş tane -
~edi~leri ve bazılarının da mual - sini tesbit edebilmek ıııümkün ola-
l~ml~n maaş almak üzere mütevel- bilmiştir.» 

f ayaah zelzele 

Bileytaşı omuzunda ıokak sokak: ı 
_ Bıçaklar biüyorum. 
Diye bağırarak dolaşan b~eyci ı 

bakkalın dükkanı önünden geçıyor
du. 8akkalın pastırma . doğr~dı~ 
bıçak da körle.nmi~t~ .. Bılenmeaı la
zımdı. Bileycinın ıesını duyunca he- ı 

1 
men onu çaiJrdı: 

_ Bileteceğim bir bıçak var. 
Bileyci bilcytaşı;u omuzundan 

indirdi. Bakkal pastırma doğradıiı 
bıçağı gösterdi. 

_ Bunu kaça bilerıin? 

- Ben sana bir oyun oynıyayım 
da görürsün. 

Bileyci bıçağa baktı: Dedi. 

lılerm ayaklarına gönderdikleri an- Denilseydi, havadis daha doğru 
laşılmıştır. Bu hususta mekteblere olmaz mıydı? 
kat'i tebligat yapılmıştır.» 

- Dünkü gazetede mi okudun 
ben bu havadisi altı ay evvel oku.'. 
duğumu hatırlanuıtım. 

:::_· "i,i~ ·;Ü~~~~b;;. ~~·~;~: ·N;d.en, 

... 
Bir miıli nohud 

Bir gazetedeki yazının aerlevhan 
~= 

«Cekilmiı kahveye bir misli no
nud karıştıranlar.» 

. Serlevhayı okuyunca töyie de -
dım: 

- insaflı hareket ettikleri için 
mükiilata layıktırlcır. 

_ Bu bıçak büyük, on beş ku -
ruş alırım. 

Bileyci bağırdı: 
- Haniya yok mu müşteri, bı • 

çaklar biliyorum. 
- Neye ağlıyorsun çocuğum~ 
- Oyuncağım kırıldı baha. 

ne altı ay evvel, ne de bir acne ~v
vel. İki sene evvel okuduğumu çok 
iyi hatırladım. 

Diyecekler bulunacaktır. Onlar 
da haklıdırlar. Ben de haklıyım; on
lar, altı ay. bir ~rne. iki sene evvel 
avni havadisi okumuş olabilirler. 
Fakat ben daha dün okudum. Çün
kü ayni havadis dünkü gazetelerde 
de c;.ıkh. 

* Peynir meıeleıi 
Faydalı zelzele de olur muymuş. 
Her zaman insanlara zararı doku

nan bu tabiat hlidise.si bir kere fay -
dalı olmuştur. 

Alaska buzlu bir arazidir. Şehir 
Yoktur. Köy yoktur. Yalnız oralarda 
altın arayıcılan bulunurdu. 
iMuthiş bir zelzele olmuş, buz dnğ. 

lannı yıkmıştı. Altın arayıcıları zel. 
&ek mıntnkasına geldikleıi zaman 
birdenbire f&§ırm11 kalmışlardı. Zel
lele buz dağlarını yıkml.§, içinde al. 
tın madeni bulunan ora parçaları -
ııı meydana çıkarmıştı. 

Alt.ın arayıcılarına da gün doğmuş 
oldu. 

Eğlenceler 

- Fazla değil mi, on kuruş ver-
sem? 

Bileyci hiddetli bir adamdı. Hele 
birinin pazarlık ~tnıesi onu büsbü
tün hiddetlendirirdi. 

Civardaki evlerden birinin ita -
pısı açıldı. Bir kadın bileyciyi ça -
ğırdı. Bileyci o \arafd gitmişti. 

Bak.kal: 
-~eh~L d~L~m~ h~ 

yapacağımı bilirim. 
Hemen dükkanına lco~tu. T elı:er

lek kaşarlardan birini yakaladı. Çı. 
rağile beraber bileycir.in bileyt~'J
nın yanına gittiler. Ta~ı çıkardılar, 
yerine tekerlek kdşar peynirini koy
dular. 

Sif evci elinde bir hlç3lcla geldi. 
Bilevtaııı zannettiği kaııarpeyniri te
kerl~~ni çevirdi. Ve elincle tuttuğu 

-~ peş k•ıru~ dedim, on beş bıcaqı bilemek için slirdii 
kuruş. Aşağı bilemem. Kaşarpeyniri tekerleği keııiliver • 

_ Ben de fazla vermem. mişti. Bileyci işir: farkına varamadı. 

- Oyuncağın kırıldıysa, ağla-
makla yerine ~clecck değil yn ••• 
Ağlıyacağına Son Postanın bil -
mecesini hallet. Ne güzel hedi • 
yeleri var. Birinden biri sana çı
karsa, kınlan oyuncağından çok 
kıymetli bir şeye 11ahib olursun, * hte bunn şattım 

Gazetelerden: 
«Boğazın imar planı.» 
Havadisi okuvan1ardan bin: 
- işte bunl'I ~n~tım, dedi, ne lü

zum vardı ... Boğazdaki h]nıılar e -
ıasen lı:endililclerinden yıkılıyorlar. 

* Fazla liata et •atanlar 
Gazetelerden: 
«Muayyen fiattan f&z1aya et aa· 

Bir gazeteden: 
ıcHükumet peynir işine el koy • 

malı.» 

ccBuzhanedeki peynirlere kim:e 
sahı"'b çıkmadığından alakadar bazı 
makamlar zam yapmnktan başka 
çııre görmüyorlar.» 

G~ne peynir meselesi.n 
Bu bahse iki defa daha temas et

miştim. 

Ve her ikisinde de lafla peynir 
~emisi yürümiyeceğini aöylı-.mittin:. 
işte ay geçti, belki de aylar geçti. 
Peynir gemisi vürümü:1, yürümüı, me 
ğer ancak bir ığne boyu yer yürü. 
müş. 

Bakkal dükkiinına dönüyordu. - Bilevtaşım kesildı ha .•. Bu o-
Sağ elinize bir kurşun kalem alı- Bileyci, bakkala bir tekme vurdu: lur sey değil. 

rıız. Bir murabba çiziniz. Kolay de- _ Mademki pazarlık edecektin, Diyerek havrct1c birlcsc; ıtdr:n ~e-
iil mi) ne diye beni durdurup omuzumdan riye atladı. Bakkal ve çuağı dük • 

Sonradan sol elinize de bir kur- bilevtaşunı indirttin. kanın camekanı arkasındftrı onun 
Dun kale malımı:. Bu ıefer de bir Ônun bu hareketi bakkalın hiç bu haline kahkahayla gülüyorlardı. 
daire çiziniz. Bu dQ lcolay. ho~na gitmemişti. içinden: * * 

Öğretmen - Burun neye ya
rar) 

Simdi sağ ve ol ellerinize birer - -------------------
ltıırırun kalem alınız. Sağ elinizle 
rrıurabbaı çizerken ayni zanıanda da 
sol elinizle daıreyİ çiziniz Hele tec
tübe edin bakalım, kolay mı, güç 

Okur - Kolcu almıya, ba7.an 
da .~örmiye. Hem güzel, hem de zengin olmıyan kız 

rnü~ .• 

* Sağ elinizle havada ıoldan sağa 
daireler çiziniz, kolay dc!ğil mi? 

Sağ ayağınızı yerden kaldırınız, 
<>nunla da havada sağdan aola dai
reler çiz.iniz. Bu dıı kolay. 

Simdi her iki hareketi ayni za -
~anda yapınız. Hele bir tecrübe e
~bakalım. Ko!a.t mı, güç mü? 

Tilki tavuğu kııvalı. 

yordu. Neredeyse ya -
kalıyacak, boğacak -
tı. 

Tavuk 'tir bahçe ko-
vası gord!i' içine gir _ 
di. Tilki de ona yetiş -
mişti. 

Oğretmen - Görmiye mi? 
Okur - Evet l:>ay, öğretmen 

sizinki gibi. Burnunuz olmasaydı, 
gözlü,Jc takamaz, gözlük tak1t.ma
yınca da göremczdmiz. 

İç memleketin bir köşesinden mek.. Mut.lak güzeJlik olmaz, gönül kimi 
tub gönderen aF. C.• pek hoşuma .severse güzel odur, deriz. Knideye U.. 
gitti. yup mes'ud olmuş bir çot ~acri de 

Hakikat.leri görmeyi ve soğuk kanla hatırlarız. Fakat: 
.................................................... dlişünmeyi pek iyi büen bir genç kız İki esas direği arasında müvazene 

Geçen bilmecemizde olduğu anlaşılıyor. Yazdığı şu satır • ve nisbet olmıyı-n bir yuvanın ilk 

kazananlar ıara bakınız: sadmede yıkılacağını iddia edenler de 
. 1m dıx.. ""' ek bulunur. 

T k fıu- d Ailem zengın o a 6• gM P l\'" k" d" f k t b nt 1 avu g uyor u: , d ğa K 00. gelince vücu ,.um un ur, a a u mu a eaya 
- .Şımdı bakalım ne Geçen bilmecemizde kazananla- asa de e · e ınıe • f k t karşı cbir günlük beyliğini beylik.. aa.. 

yapabileceks•n kur • nn isimleri Pazartesi günü çıkacak d~de herhangi bir Arıza yok, 3 a yanların mevcud oldutunu da hatır. 
naz tilki? tayımızda ilii.n edilecektir. hiç de güzel ~etwm. . lıyalım. 

C Yeni bilmecemiz ::ı 
1"'ııll"llı~~~;,...;;~~~;.;;iiiıı;;;iii~~~~,.._.-ııııllıll""'ıı.ııı.;i~~~~fA-"'---,,.. -.-ıııı-1ıııı-.~"'~ll\ Bu cümlelerı yazmak ce.5aret."nı ı&. Beylik cevabdan sonra cromantit. 

term~ olan bir genç k1Jr:d8 ~olı: sat • kata sahibinin .dfişilncesi de nrdır: 
lam bir karakter ne derın bir nzinl • Mes'ud edemlyeceıtini, nihayet mea.. 
kArlık olmak llzım. Fakat mesele af- ud da olamıyııcağmı düşünen ve 8f 
ka dayanınca his zA!ı acaba p.le~ kını içinde saklamakta devam ede~ 
etmiyecek mi? ~nü:ı hüküm Teremı.. gem; kıza daha taraftar olanlann 

Atatflrk Çocuklar-

(, 

Biz ba ülkenin yoğu ~CD'ıya, 
B "z lıi Atatür/&. çocuklaTıyı%. 
Biziz ipeği dokuyan böcek 
Biz altın petek yapan arıya. 
T enıileTiz> ki, çalrıır dikeT, 
Rençberleriz ki durmadan ekeT, 
O insanız ki hak edip te yer, 
Biz, yer yüziiniin pah.it "yanyız. 
Kuıla, rüzgarla e~enz ~aTlf, 
Sevgimiz hüTlük alkemız barq, 
Can verİT, yuTddan vermeyiz lıarq 
Elin ne çoban, ne ~a_varıyız. ... 
Bizimdir bu gök, b~ bu ... daglar, 
Bu mavi deniz, bu yqıl bağlar, 

yeceğiz. mütalealan.. 
Bayan F. C. hfillsaten diyor ki: Bana öyle geliyor ki, ihtimaller deh 
- Uzak akrabamdan, hem genç, lizinde taraf almamak müreccah ola,, 

hem de zengin bir erke!e karşı iç:m_ cak. 
de şiddetli bir sevgi var. Fakat bu Bununla beraber tüçüt bir tavai 
sevgiyi hiç bir zam.an ona belli etme. yede bulunayım: • 
diın. Daima bir kız kardeo gibi dav - - Ümidinizin tahakkuku h ı- d 
randun. Ondan da hep bir erkek kar_ eter tız kard~ maskesini mu::.~ 
d~ muamelw gördüm. Yıı.lnıı bu • etmekten vazgeçmemi§ · · h ' bir 
günlerde bana matuf ihtimamlan i_ naz ve :..+~a harek ti ~~~z, ıÇ. 
imd b . A-·.o d dı ... _.. e g ...... ı.crmeyuııs. 

ç e ır l&UUU uyan ır · Mademki açık söylemeyi biliyorsunus. 

Y t · • d"k.. ve bize gönderjniz. Doğru bilen -
ukandaki mur~bb~ ara 1r1 ı · 1 ıerden bir kiıiye dört liralık k.itab, 

kat edenler herkesm bılmesı ıcab e-, lo 

B "zi belıliyor yepyeni ~lar 
Devrin en öndl'! kof'Jlllarıyu. 
Bilmeyü lıullulı, b~me~iz tapmalı 
Türemiz yalnız dtJll"! ıf Y"!pmak, 
Sevmemiz ödev. .evilmemız hak 
Biz insanlığın ilkbalıarıyu. 
Durmadan akan bir sudur hayal 
Her zerreıinde b•ılmalıyı:z tat, 

Acaba giinün birinde aşktan bah - VUiyeti bfitün çıplakllfı De tahlil e. 
aederse ne yapmalıyım? Derhal mu • dini%; Bundan sonra karan ona bıra,, 
tavaat mı, yoksa biraz nazlanmak kınız. Karar mtbbet çıkııtı halde ile 
mı? Sonra hiç bir zaman evıenmiye_ iJk i§ olmak üzere derhal nı"klh mu.. 
cellni bir ~ defalar söylemi§ bir a. amele.sinin Jntacına ba.şlayınız. ve bu 
damdır, ihnidiın tahakkulı: ett.ıli tak. ya.pılıncıya kadar da •adece bir don 
dlrde belediyenin niklh daireaı"ne ka. kalınız. 
dar gidebaır mi, bu takdirde de mes. 

den ı_. h• ı-·k t" okuya<"aklardır. bir ki§iye büyüle bir ıuluboya ta mı, 
•.. uır a.r.ı a ı lb .. d. w 

ıvıurabbalar içindeki reıimler, ;'e, bir kişiye bir Sirley a ümu:. ıger 
harfler aynen ya:zı g:bidir. Yazı &''~ı otuz kişiye de ayn ayn guzcl ve 
0kunacak_tır. t:"3kat biraz. güçç:_ hır kıymetli hediyeler verece~iz. 
Yau. Reaımlenn ne resmı oldu1ıunu B"l ye ceviı.b verme müdde-
a 1 • . 1 . . d ı mece 

n amak, onların ısım ennı e . b .. d""r Bı"lmcce cevabını h fi A ti on eı gun u • 
llr ere eklemek lazımdır. . . .. d"w· ·ı zarfın üzerine 

Bu bilmeceyi hallederseniz resnu baze gonder 1~ • • b"lmecenin 
tllzeteden keacniniz.. Bir kağıda ya- cıBilmece» lc.el~mesı~ı .ve 1 

l>ıııtınnız. Hallinı bu kağıda yazını7 gazetede çıktıgı tanhı yazınız. 

Bize _. verir, gül"r kainat, 
Biz ki. A frtfü.rk " cuklaTıyı.z. 

ud olm.atlılımm iht.inıali nr mıh Bay K ••• ı 
İşte bir seri sual ki, ancak riilşün • İzdivacdan ıonra aranızda anla-

meyi bilen bir kafadan ~abi1ir. Yal. pmamazlık çıkml'lıını iltemiyorıu _ 
nız cevablannı bulma~. biraz sordur, nuz. Hakiki hüviyetinizi oııa timdi
hem arqtınna meTlı:iinde ulanın den bildirmelisnıiz. Hem eizin kuaur 
fahsına göre detişecet mahiyettedir. saydığınız hali do v dü - b" 

Evet, ne yapmalı? • ıını ıunen ır 
kimse kusur addedemez. A11I hı • 

Ha~ırıma beylik bir cevab geliyor,j aur onu aaklan.anızdır. 
tesellı verici mahiyeti de vardır: TEYZE 

eSon Posta• aın tefrikau: 8 yelere taıırurken kapanıp ıehirde 
de oturamam. Adaya gidilecek» di
ye ferman çıktı. Fakat gene ıinir • 
!erini öne sürerek ev gailw, piıe • 
cek, yenecek delj6li olmadan başını 
dinlemek istediğini IÖ.> ledi ve yazı 
otelde geçirmeğj diledi. Hekime da
nışıldı. O da denız ve çam havası -
nın - o vakte kadıır her tavsiyesine 
gülmüı, tedaviııine yan çi7.mİş olan 
hastaya - pek iyi ·geleceğini söyle -
di. 

ye, "'8tklübden. pahalı birkaç o
telden adeta guler yüzle vazgeçti. 
Nazım Bey, bahçesi denize inmiyen, 

meğe başlamıştı. Belki aru~ Büyük- ı Biri öğleden ıonra, biri akpm, Ü _ 

adada rahat ~dec~kler, b~rkaç ay çüncüsü de bftloda aiyilecek daha 
olsun «ohıı dıyehıleceklerdı. Son - aüalü, tüy gibi hafi' uçucu bir ' ydi. 

N A\<.LE.DEN: .ME13RlJRE 

. . k dı mı f 3hire Ha..! - Sabret yavrum, derdime bir 
Artık bırıne ızv 'ı· . K • de sen derd katmo. Fahire bu aralık 

nını d 1· "b" bagırm4 arı. tc en O 
d" ın e 1 gı ı b k re yok I» ne yaptığını bilmiyor, hasta .• · nu 

1nıi öldürmeli, a' a ça b L1r hoı tutmak, ıuyıınca g"tmek lazım, 
Veya «Üstüme vara vara ana. . b"r yandan da tedavi ettiririz ..• Gö-
l c·· ksınız ı 
b~y Yaptıracaksınız. orece d" ' ··nün iyile§ece1'. o vakit de yap -

1 
İr gün canıma kıyncağım» lye rukl en evvel kendi piıman o. 

11 l b tı arına • /Ykırmaları tutuyordu. Ak ı. a~ın~ l k dedi. 
• a~ giden, hemen velken!erı suya aca ' F bire Hanım tedavi edil
•tıdıren kocası da türlü yemınler, ok- Fa~at .

8 
ordu. Bromürleri. fos -

~ll'ıalarla onu yatıştırmaktan başka mek ııtenuY h eye döküyor ve 
ır ~ey düşünmez oluyordu. fatları abdest a~ d zayıflatıcı ilaç-
0 vakit Mine evden gitmek, mü. gizlice gene nıa.ıu 

;:~~İye, katibe veyn herhangı bir larını içiyordu. sonlarında, kendini 
1 tide olursa olsun, bir yere kapı- O yılın Mart . bulduğu jçin, 
Ntıınak için izın iıt~di, yalvardı... halsiz ve pek. ren~sıİdukça düzel • 
ha aınusuna li.f getirmeden çalışır, kocasının ~a Bış~_er:\ 0 

d ıevdasıdır 
~l•tını kazanır ve serbest olurdu... diğinden hır uyu il 

8 

ı-_"~rn Bey bunu kat'iyetle redcietti, tutturde. . h k Yrııı Ay-
ı~. kınlmış, üziilmüş göründü. aSintlef1!11 pek ehurk yfi • 

uyük bir hüzünle: valıkta geçıre!llem, e es sa 

- Hem artık kendinize bakma. 
nın zamanı, geldi de. geçti bile ha -
nımefendi ..• Hiç olmazsa çocukla -
rınızm menfaati namına .. hhatinizi 
korumalısınız... Bilir misiniz, sinir 
hastalığı, nazik çocuk bünyeleri için 
adeta aari bir nıahiyet arzeder, de
di. 

Böylece tle baharı ve yazı Bü • 
yükadada geçirme _fikri Mğlama 
bağlanmış oldu. Fahırf' Hanım, ken
dine has, o umulmadık, adeta mu
cize nevinden değişiklikler yaratan 

j fıuy ve Rhlalı: tahnvüllerinden 
an l ··ı b 0 

b'rine uğrıyarak, ö çu mc.. :ror ır 
z:man için uysal ve nazik oldu. • 

Kocasına fazla vıkım olmuın dı-

fakat manzarası güzel, ferah bir baş 
ka otelden bahsetti. Burada, öteki
lerin ikinci, hatta üçüncü derece o
dalarına verilecek para He en güzel 
daireyi tutabileceklerini - sözün Hk 
kısmını biraz üstü kapalı geçerek • 
anlattı. 

Zaten Fahire Hanım, ıehirde 
ikinci olmaktansa, kasabada biıinci 
gelmeği zevkli bulan takımdandı. 
ccMimoza Palaı;,1 ı hemen memnu
niyetle benim,edi ve erteıi günü ko
casını yollayıp odalar tutturdu. On_ 
dan sonra Büyükadad.:ı giyeceği el
biselerle, plaj kıyafetlerinin, geniı 
deniz p.pkalannın ae~ilip hazır !an
ma işine daldı. 

Mineye gelince, 4'gcçen yaz ya -
pılan entarileri vardı ya. aapasağ • 
lam duruyorlardı, pekala giyebilir
di!» 

Kızcağız da: 
- Pekala ı dedi. 
Hem gülümsüyordu da. Geçen 

yazın elbiselerini l'İymekten ne çı
lı:ardı 1 Babaaı gibi, o da ümidlen -

rasına da, Allah kerimdi! Büy"u"kad .' • _.,_ c 
K. b"l· b Ik" • · ) · - a gıyım ırnşam yeri-ım ı ır e ı sınır erı yatı,ır, dir derJCI Senin i t · 

kalbi yumuşar da üvey ltmnın tek- lı: h • b. . . c c aır ına geçıre-
rar mektebe dönmesine mani ol - Cİh· i~a. ır ıkı ,eyin olmalı. Eıld 
rnazdı. Büyük beyaz dershanelC"r:in e. de dı;ını sabahhn sciycr, eskitir • 
cennetine, okoııar gibi hareketlerle ıın e 1• 

hep U!!Ul usul konuşan ıörlerin yanı- Bu.nu s~ylerlcen müofik, cana ya
na dönmek!.. Ah ncgili mektebi! kın ~ır seaı vardı. Min~ öyle mes'ud 
Ah r .•. Minenirı en stüzel hiilya ve du kı, alışık olmadığı bu ftlaka içini 
rüyaları bundan 'ötelere llsmıynrdu. heyccanlandır..!."or, «gözümün yaıı-

0 vakte kadar her ,eye npekilıı nı tutayım dcr!tenıı burnu sız.lıyor. 
derneğe razı idi ... Elbette, geçen du. Eski güzel günleri hatırllldı, dai
•~rıı-ki elbicı~lerini ttpckiliı> giye - ma meşgul ve dalgın olmakla hera
bilirdi. Fakat habasının nedf'..nse, her, küçük kız.ının sık sık gönlünil 
baslca türlü bir karar ver~ği tuttu. hatırını hoş etmcği unutmıyan eski, 
Fahire Hanımı neş'eli ve h,.r sözüne duygulu babayı düıiindü. 
razı nlur bir uysallık iı;..inde sı:ördiik- (Arkası var) 
çe adamcağızın içine bir ~ınniyet. 
~eliti de biraz pişmanlık geldi, iyi
lık ve cömerdHği kabardı. 

Fahire Hanım bütün gün bir sü. 
YÜ prova ve alış verit peşinde ko -
fUp duruyordu. Nazım Bey de Mi
neyi aldı. Beyoğlunda bir terziha -
neye götürdü, aad". ıririn, tam v• • 
flDa llYBUn, üç kat elbise •marladı. 

r· ··································-·······, 
~ 30 sene evve~ Tob~uk - i 
; Derne - Sır gazı İ 
i T efrikamı:ıı bugün 7 inci ı 
! eayfamızda bulacakaınız. 1 

\.--·-····-··-···--.. J 



6 Sa,.ta SOR P-0 S'T :A: 

(Memleket Haberleri·) Garib keşif ve 
icad iddiaları 

iz mirde 
Kadın ve para 
yüzünden işlenen 
cinayetin tafsil atı 

ı Adana ovasına yeniden ı 
4500 kOprn yapılacak 

Dilekler 
ihtiyaçlar 

(Bqtarah 2 inci sayfada) 

şı kar11ya bulunmaktayız. Alman -
yada huna dair neşriyat yapılmadığı 
için Alman fenni keşif v e ara§tınna 
bürolanna bu hususta ne gibi tek -
lifler yapıldığından haberoar de • 
ğiliz. Fakat İngiliz makamatının bir 
müddettenberj bu hususta adeta bir 
fenni teklif çembrei içine alındığını 
ifitiyor ve okuyoruz. İmı.ir (Hu118l) - BTveiki gece saat 

22 de Ttıpeclkte bir cinayet oldutunu 
telgratıa maca bildlmıiftılm. Aldığım 
m.tltemmim mal1llnata ~ hAdi9e 
f6yle obuftar: ~te KAtıdbane 
cadde.tjnde bsab Mehmed oilu 30 
~ Hayri eaıt.hattttı, .sarbothtk 
ve tadın yüzünden elektrikçi 4ıO ya • 
fmda Terl'ik'i tabanca kurşunile göl. 
ıtinden y&rahyan.k öldtirmtt.ştör. 

.. 
Ovadaki sulama işleri için üç buçuk 

milyonluk bir tahsisat kondu, Mersin ile 
Adana arasında bir kanal projesi de hazırlandı 

20 lıöy halin Münakalat 
Vekilimizden küçük bir 

utcuyon utiyor 
Gazetemi?.e gönderilmt.ştir: 

Arif.ye ile Doğançay istaa • 
;JOllları araaında bulunan Adliye 
duralı ao parça köye, 4000 nil • 
fuA malik bulunmat~dır. Ö -
nUnde açık yolcu sundurması 
yapılan ve bir fener konnıuo bu. 
lunan bu durakta trenlerin bi -
rer dakika durması evvelce te • 
mı'n edilmiş, fakat ne gişesi, ne 
de bqkaca bir şeyi olmadığı i.. 
çin buradan alelı\cele binen 
yolcular ya bilet alamayıp iste -
dikleri yere git.miŞ, yahud da bi.r 
takım mü.şküla.t.la Btk sık karşı. 
laşml.flardır. Vaziyet ayni şekil • 
de devam edip durmaktadır. 

Size hunlardan birkaç misal zik -
redelim: 

Bir gün Con Smit namında bir 
ut bu büroya bir istida veriyor ve 
diyor kJ: 

Tevfık umwnhımede bulunan ka • 
dmlard~ Fatmanm dostudur. Hayri 
Ballhattln ise ayni kadının ·laha ev
velki doeWdur ve Ballba.ttine 150 lira 
borcu varmı.ş. SalA.hattin, bu parayı 
almak iQin möteaddid defalar müra. 
~aat etmipe de parayı alamann4, n\.. 
b&yet aJ"lk 20 lira vermek suretae 
paranın &denmeainde mutabakat ha. 
mı olmuısWr. Evvelki gece Balt.h&tıln, 
bdının batondutu umumi eve gide'* kendisine para JAzım okiutunu 
'WJemif "Ye 150 1lra.nm tamamını 

Ben, hususi bir tertib ile bulutlan 
sulblaştırmanın çaresmı buldum. 
Mukavim ve sert bir hale konacak 
olan bulut tabakalarının iizerine 
hava dafi bataryaları yerlettirilecek 
olursa bunların hem mesafesi arttı
nlmış olacak, hem de bulutların 
tayyareh:ri görmek için husule Şte -
tirdiği mania bertarıtf edilmi, ola -
caktır. Zira uçan biT tayyarevi ar
tık yerden görmiy~ lüzum kalmı -
yacaktrr. Sertle!!en bulut takabaın -
nın üstündeki topçular onu gÖTebi
lecelı: ve güzelce !lvl•yacalclardrr. 

~iftlr. 'FeTfik: Ad-dan bir söriinit 

20 ye yakın köyün yolcuları 

gerek kendi aeyahatleri, gerek 
baga.J ve.salı' efyaları iÇin sene -
lerdenberi, btı burunları ttibin • 
den gec}en trenden istifade ede. 
memettedirler. 

Bir Mistr Brown da şu dahiyane 
icadı bildinni~ : Alman tnvareleri
nin İngiltere ilzerine ''&ptıklan a -
lcınler ekeeriyetle a~lı: havalarda ve 
tercihan ay ııp~ bulunduğu zaman 
yapılmaktadır. Saved ayın zİyaM ka
rartılacak oluna bu akınlar önlene. 
hilecektİT. Ve ilRve ~: Ben a -
vın zİyasmı karartllca'lr: lrivah bir şu11. 
buldum. Buvurun teerübeeine. 

_ Bu parayı .sana def'a&en V«e • Adana {Huealf)- Naf"ıa Vekflleti l 172 metre tulunda sondaj )'&pılmı.t. 
eaez. Her AF )'irmi 1tra al. )'m'dun b6tftn akar salarından illti • tır. 

Demif ba 7Ülld8ll aralarutda bir t..ıe etmek iÇln projeler hazırlamak- Bu muamaın Seyhan barajından 
mihı ' oatnuttır Halbuki lr&dm, tadır. Buırlanmış projeler ara&nda ayrılan sol isale kanalının saniyede 

Halbuki köylerimiz lbol mik 
t.arda odun, kömür, her nevi hu.. 
bubat, pancar, muhtelif me)'ft 
ye~ektedir. Fakat bu du • 
rakda bir istasyon bulunmaması 
)"Qzilnden ellerindeki her türlü 
mahsul çürümekte, köyler inki • 
şaftıtn mahrum kalmaktadır. 

MttnakalM Vekilimizden bu 20 
köy halkı alA.ka beklemektedir. 

a~- · k ~-ra-..ft- Adana ovasının sat taranannm su. 48 met.re mikA.bı sarfiyatı vardır. 16,5 Plll'&nm _.araını verme ... ~~ . a& 1 k 
laltf. Teırfik, mttnatafadan sOMa çı. Jama tebek:eai de btılunmaktadır. kilo~etre uz~nluktadır. 8""& ı.sa e a-
Q> 'tin' Sallhattin evde kalımf AldtlDDıs malömata göre üç bu.. ı nalı ıse 40 kilometre 300 metre uzun_ Hususi top mermilerinin İçine ze

hirli yılanlar, akreb ve çiyanlar ko
yarak bunlan düşman arazisine en
daht etmek teklif eyliyenler, zırhlı
lann üzerine gayet kuvvetll emıcı 
cihazlaT yerleştirip tayyarelerin at-

tAııbe.~ çıelı:erelt kadını tehd~ c;uk milyon sarfedilmek suretile ana, luğundadır. Saniyede sarfıyat.ı 28 
batlanupw yedek arklan mecmt1u 4QO ti geçen metre ınikM>ıdır. 
Kadın: · bilyuk ilde 500 kösur bin metre Bu isale kanalları in~a~tı ve .~Yrı-

milr:A.b toprak hatri,atı ile ıo aded ca bir esas kanal, 25 büyuk koprtl, 
- Ben senin paranı tamamen ver. _ . . 9 geç.ıidli sifon, 10 geçid.siz sifon, 6 

mek .-.~m fakat Tevfılı: bırak - deYer8ua.r, 5 k~ük afon, 20 tahlı - t 5 üt 8 . 21 ızı · köp lzmİ r elektrik tarifesi tı1ı::ıarı bombalan bu cihazlar vaaı-· ' J"e sanlı, 35 tüt, iti buçyk nM-tre me~ ez, ş , pr~, pr . ı . • 
myor-, ık"'5· kad 50 ..&... bil - .... k.. rü ınpatı tamamen ıkmal ectamıştir. taaiıe bel' ettirdikten sonra hunlan Demil*ü'. Bandaıı hiddetlenen sa • ac; ·- ar a--~. yu .. ac;ı 
J&hMtin: lıkta 950 ki cem'an yelı:fin 1070 köprü, 

_ Ben fimdi ona pteririm. -t500 bös, 592 Mehaz i ll§&M mevcud-
Dtyeret aokala tırla.DUIJ, Terliğe dur. 

Jetipnif: Aynea Mana..Mer.stn demiryolu... 
_ Paramı verdirm>Jen senmifsjnf ıum filnallnde dağ sellerinin ovaya 
Diyerek tab&ncaauu çeknb4, Tev • ginneaini önleyici •dağ selleri detar

fllin göls6ne kurfunlan sıkm].ftır. jb ~amı eltı.nda bir itan.al pr<>jesi 
Ağır J18r&lanan Tevfik derhal öl • de tanzim edilmlftir. 

me.tür. Salt.hattın tabanca ile bir _ Seyhan nehrinin ıslahı, taşkın • 
Htte tutubnuş, htıdise tahkikatına lıtların önlen~, Seyhan sol ~bil 
-4Lıd · a·k el k •tur Suç .sulama şebeteat mevzuları üztmnde 
_ _, eıu•nım ' çe onmuy · de etüdler yapılmaktadır. 
ıu. tahtika.t evrakı ve suç delilleri ile 
birlikte atrreeza mahkemesine ve. 
rDecek ve me,hud cttrttmler kanu -
ouna göre muhakemesi görülecek • 
Ur. 

Bigada halk pamuk ek:m·ne 
teşvik edil yor 

değiştirilmedi denize fırlatmak imUmndan balı • 
Karab k f"~-·kasından eeyliyenıer. huh gemi1mnnı mık • 

İzmir (Husus1> - Elektrik kilovat natisli madenden )'apılarak bu ea -
Adanaya araba tekerleği tarife&i, Nafıa Komiser Vekili Mubid.. yede denizalhlan, bh miknatisle d~ 

din Erkutun reisliğinde Nafia Komi - teme tfstünden k~ fğne toph • 
demiri gönderildi serliğınde t.oplanmış, yeni kilon.t ta.. yan tem yamaklan gibi birer birer 
. • rifesıni tesbit etmiştir. Hayat pah& • yakalamayı akla ~renler ise hacl-

lzmır {Hususa) - Araba teker- lılıtı karşısında İzmir tramvay ve e.. siz heeabstzdtT. İşia garibi todur lc1 
le~. imalatında ku.~1~.nılan Si9a de - lektrik şirketi müdürlülQ, kilovat tıe- millet müdafaMrm he!- fC'Ytlen 6atiin 
mrn y sık~n~ıeı, ~u~un mem!eket~e retine sam istememiŞ, kamiSyon da bir it edmtm. olan ha an,hrma bü
oldugo .gıbı 11Chnmı~dı: ?e ~ıssedıl- son altı aylık ücreti, yeni altı aylık rolan, ba M 1r:ll ibi fmallde za -
mektedn. Memlekebmızm Sına de.. gun _._Ki L _ kl'it! 

· · k t · ı t k · · K devre için tekrar kabul etmiştir. Tram manlanla ,.avı-n aer- te m nann 
mırı eı )O ıeını JZa e eme ıçın a- • }m-L af; 'l '1.... n f 

b -L d · liL f b .,_ ı mız ny Qcretlerine de zam yapılmaDWJ • diklr:ate a a& va~ e naü&:e e • ra u&: emır ve çe &: a nıı;;a an - ..._1_ Ç"-1...ıı '-•- b' 
d b' "kt r Sina demiri vaptırıl- tır. Yeni tarile taadik için Nafıa Ve. UTl'CT• uru.Q gm mlracaattan rr 

a ır mı a · .. 1 1 ltlletine ganderümiftir. tanem t.e )'ara!' çaha, mem1elr:et b. 
mıttır. Bunlar, erkıntıeı olan bo ge e.. L b' '- d Sa -~ '--J 

· d 'I Y• d İk · d y LA 811 Tarifesi: llaDtna ır &:nane "'· yea DO un-re tevzı e ı ecegın en tıııa ea.a- d'i ohm le An ilk bale 
Jeti Adana vilayetinin ihtiyacını tel- Su tarıfe komisyonu da toplanıruf, dulu id tdr: a z1 an la eslab .

1 
'j 

grafla sormuotur. Vekaletin bu tel-,senellk tarıfe üzerinde müzakerelerde ta man C 111k 1; tn.,: ;J,.SC.d';'~ e 
grafı üzeı;ine, Vilayet, kaza kayma.. bulunmuştur. Su Şirketi Müdürl1itil, Y~ta_T~ Mr cB a, R'1 h 1 lü 18 r, 
lr:amlarına ve nah:ye müdürlerin~ bası aebebler ileri sürerek tarifeye rbif :iM k' ""Sh mft b:: 7 
telgrafla keyfiyeti bildirerek ihtiyaç- zam istemittir. Faka..t koml.!fOD er f , ço kb I dcf:tiği ra, h 
lannı telefonla vilayete bildirmeleri- bu teklifi kabul etmeml.ştir. ve e!'nm

1 
med -~~-L~t . .ı A~ 

· · · · nazanye eTC ay~ aalT. &:sa-
nı ıstemıştır. Şirket Müdürlütünün mütaleası a. van taraf, ekeeTty-a neticedfT. O ne-

c Sivasta keyak sporları 
lınarak Nafıa VekAletine gönderile - ticeye Tannalc için de çok defa, gfin 
cek, •su tarifesi hakkında aon kararı t .. tte ve bann aylarca rilıi tecril • 
Vekllet verecektir. heleT peşinden kotmfuvm', çolc lr:tv. 

fl;bl~~~~ 
Elimde olmıyarak çolr:. açık ko

nuştum, ber oeyi IÖylecüm ve siziD 
misafir olduğunuzu unuttum. 

Carrieonun açmış olduğu kapıya 
doğru yaklaıtı; Gurison lakayd bir 
tavırla: 

- Berg ismindeki adam da ta • 
toyu eatan almak mı istiyordu) 

Genç kız durdu, Carrisona doi
ru döndü ve debtel dolu bir mırıltı 
ile : 

- Ne istediğini bilmiyorum, fa
kat babam onu kabul etmeie ka -
ra r vermit görünüyor, dedi. 

Milyoner: 
- Bunlann hiç biri doğrudan 

doğruya beni alakada? etmez. dedi. 
Fakat ortada hall~ilmMi lbnn p. 
len bir it var ve v erity veya ben. 
imkia niebetinde .ize yarcbm ed .. 

Yasan: V alentin Willianu 
bilelim ... Do.tum pratik. bakımda. 
çok ite yarar bir adamdır. 

Flora kederli kederli bapnı sal -
ladı ve c:evab verdi: 

- Biz kendi eıkıntılıı.rımızı eize 
yüldemiyeceiiz. dedi. 

Bu söaeri bitirirken ışığa doinı 
döndü ve Stepben onun bedbabt ol
duğunu bir kere daha a:ılam1t oldu. 

- Kederli o1D'\ayı hiç ıevm~m, 
diye baiırdı. Fa.kat siz kederlieiDiz, 
dejil mi) 

Flora cevab vermedi, fakat kü • 
çük bir ~ıniı duyuldu. 

Carrieon tekrar eordu: 
- Bu Bersr a.:bodak.i adamnı ha

taeı ıru) 

Cenç kız biddetli bir tavırla dan 
dll: 

- Siz neler bnttmJoraanu) 

Bigada bol kömür istihsal 
eden bir köy 

metli zamanlar ka...hedffjyoıo. - S. 

Havagazinden iki genç 
daha zehirlendi 

Askeri 
vaziyet 

(Ba.ştarafı l inci Aylada) 

Gelen h aberlerden anlaşılıyor ki 
Derne, lngiliz kuvvetleri tarafındaıa 
sanlmamıı ve mu~sara edilm&
miştir. Zaten bu liman müstahkem 
bir mevki de değildi. Onun takri.. 
ben bir fırkalık ( 10.000 kişilik) 
gamizonile İngiliz yancı kuvvetlen 
arasında bir günlük şiddetli bir açık 
mevzi muharebesi olmuı ve netico
de İtalyanların çoğu Bingazi istika
metinde savuştuklarından, Dern• 
limanı da ertet1İ sabahı elde edilrr.i.
tir. Bu sebeble Dernede fazla esir 
alınamamıııtır. 

Bundan sonra, arazi gerek sahil 
boyunca ve gerek dahilde dağlık 
olduğundan, ~iiohe yok ki, f ngiliz 
motörlü ve zırhlı kıt'alanna ka111 
halyanlann müdafaası bu bölgıode, 
düzlük araziye nazaran çok daha 
kolay olacaktır. FıJkat ftalvanlarda. 
bunu yapabilecek, vani İngilizleri 
Bingazi önlerinde mağlub edebile. 
cek ne maddi ve ne dr. manevi kafi 
bir kuvvetin mevcud oldu~u farzo
lunamaz. Bununla beraber lrı~liz le
rin Bingazive kartı daha bir ihtiyat 
ve teenni ile hareket etmeleri pek 
tabiidir. 

Ancak bu ihtiyat ve teenninin 
lngilizlerin harekatını herhangi bir 
tereddüde sevlcedebilmesi düşünü
lemez. Çünkü yall\IZ Bin~ziyi de. 
ğil. bütün Sirenaikayı sahil boyun
ca tl Züveyt:Hıeye kadar zftptetmek 
ve Adjedabyayı ve hattl Riseam " 
Aucilayı da ~gal ederek battya 
karşı bir cephe vücude getinneleri 
zaruridir. 

Eğer lngilizler Bingaziyi almaw
larsa, bu mevkiden ib'baren İta)yan
lann, Alman yardımile, Sirenaika. 
yı hetehar İşgal etmelerine imle&. 
vardır. Fakat Bingazi. 7.üve.,rlne. 
Adjedabya Vf" ilh.. ln~lizl~rce not 
ve ~I edildiiii takdnde, ftalvanlaT 
için SirenaHr:avı istirdad etmek İlft
lr:an lan artık kalmaz. Çünkü Bin
gazi, Carbtrablum cihet;n~~n cJ~~1. 
11.,cak Alcdenizden 711ntnlunabilir. 
Ooiu Alcdenizde ise lntı:ilizl~r t.\
lr:im olduklanndan bu da balti9 
~u olamaz. · 

Dola AlrilıtJJa: 
Ebemmiyetfi bir değişiklik oL 

mamı~ır. lngilizlerin ve Habetlile
rin harelcltı devam etmektedir. 

Yanan • ltalyan harbi: 
İtalyanlar, cephenin §İmal .. 

merkezinde bet gündenberi yaptık
ları mukabil taarruzlardan hiçbir 
istifade edeınemitler ve bilakie bl> 
yük zayiat vermitlerdir. Hatta had 
yerler kaybettikleri bile haber ve. 
riJiyor. 

Buna mukabil Yunanlılar cephe
nin cenubunda yani eahil bölgem1e 
KIUuranın şimal batısında mütem.,. 
diyen ilerlemektedirler. O suretle ld 
aahil bölgeaude Avlonyaya, '' 
Km. ye kadar yaklattlmıt bulunul. 
maktadır. Yunanlılann §imald• 
müdafaa ve cenubda taarruz etme
leri ne kadar doğru ve neticede ltal
vanlar için mühlik olabilecek -., 
İtalyanların fimalde mukabil taatıo 
ruza kalkışarak cenubu hafif bnalr.. 
malan o kadar }ranlı, ve Yunısnhhıl 
için aadece faydalı olacaktır. Siınel-
den ve merkezden yapılan yeni m~ 
kabil taarruzlar ltalyan harb s~ 
ve idaresinin ne kadar zayıf old• 
iunu bir daha göst~,.m,.lct,.~ir. 

H. E. Erkilet 

( Yeni neşriyat ) 
Tirk UroloJi ldlnili - Doktor ' 

ztref Gürael •e profesör doktor !'t ' 
ad Kbıil Beksan tarafından nett' • 
dUen bu tıbbi mecmuanın a nca Jll. 
ı inci aayısı dolgun mündericatı• ıııı
t~ etmışttr. 

fı IYATROLARJ 

İ.st.iklll 

Şehir~· 

Tepebaşında dram -
mında. Akşam aad 

20,30 da 

EMİLİA GALOT'l'I 

caddesinde Komedı tıs.ııııo" 
Gündüz saat 14 de 

ÇOCUK OYUNU 
Akşam saat 20,30 da 
ltİRALIJt ODALAR 

Hersün Çocuk titatrosu ıçın 
Dilet verilir. 
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Malzeme getirlile- Amerikanın 
(Ba.ştarnfı 3 üncü sayfada) 5 Al 

Denizaltı harbi --·~·-·-·-·-·-- 30 -~-..-·-·--·· ---· ... --·---·-

eroe ·Bin JobrnB • 

7.000 İtalyan askerinin inihasile 
neticelenen mu are e 

Bir başka ltalyan müfrezesi de ısrataya gitmek 
isterken batakhğa saplanmış vs mahvolmuştu 

Yazan: Emekli General H. Emir Erki/et 

istiyeceklerinl iddia. ettiler, §imdi Al. mezse ay sonra manyaya cevabı 
man hava filoları Sicilya'da bulun • 

maktadır. İngilizler §ÜphesiZ Alman_ şehı"rde tramvay (Da, tarafı 1 inci sayfada) 
yanın Sicilyayı işgal edeceğini ic.!aia neşredilmekte idi. Bu garanti Bit 
edeceklerdir. - 1 k lerin nutku üzerinde mfi~ır 'olma • 

<1~ her yerde mücadele iŞ emiyece ~ası içm he.,redilme.miştt Ruzvelt~ 
edeceğiz.ı> soylediği sözler şunlardır: 

Bu baylar emin olsunlnr. Bu ma. CBaşt&rafı ı inci sayfada> •Amerikanın git tikçe genişlıycn en. 
nevralar, ne Alınanyada, ne de İtal- ldar~, son günlerde lngilteTeye düstri müesseselerinden arkası ke 
yada kimseye tesir etmez. Bu nıanev. muhtelıf ~eni .siparişlerde bulunmut- silmez dnlgalar halinde çıkan cepııa: 
ralar, bunların harbin manasını an. tur. Bu sıparışlerin mühim bir Jm. ne ve harb malzemesini İugiltcrenin 
lamadıklnrı, bizim ise blldkıs çok iyi mını tramvay bandajı ve ray teşkil emrine ft.made bulundnrnıak suretile 
anladığımızı göstermektedir. Karşı - etmektedir. İngiltereye SOO tram- Y~Ptığunn yardıma &itt.kçe dnha 
lnşabileceğimiz her yerde İngilizlerle vay bandajı, 100 dingil, tramvay bfiyfiJı: bir lllikyıına devam edeceği _ 
mücadele edeceğiz. FaJı:a.t İngilizler yayı ve havai tel sipari~i verilmi§tir. ~izi size bir kere daha temb etmek 
§inıdj müttefiklerin uğradığı hezimet. Ayrıca Romanynyn da 800 kadar isterim. Amerikanın yıırdımı sizin ol. 
te galibiyet.lerinin delilini görüyorlarsa bandaj siparişi verilecektır. Bu ban- duğu kadar bizim i~n de mukaddes 
hakikaten İngilizleri anlıyamıyaca • dajlar geldikten sonra, bandajsız- ol~n bir davanın kazanıimnsını tc • 
ğım. Şimdıye kadar İngilizler !:ıer zn- lık yüzünden depolara çekilmiş olan nıın~ edecektir, 
man hezimete uğrayınca bu hezimet. 30 kadar araba sefere konulabilc. . Führerin tehdidlerine derhal mu • K - 5 - ıte büyük muEaf!eriYeUerinin deliliru cektir. kabele edenler arasında fıyand:ın Car asr Buhadi muharebesinin gördüler. Bu baylar knnnat getirsinler ı "lt d b" . k •• ter Glass da bulunrna.ktndır 

ltalyanlar aleyhındeki oatbr. Ve he' noktası ve h°' k;Jo • de mü•het b;, ••fhaya R;•mek Ü>e- - Zan'nede m ~-":' d~',"'<1" .. : 
lJ ,, --

\ :::: 
ki bu hesab umumi bir hcs:ıb ola • ngı ere en oto ua getırtme ışı Bu znt vnş· gto , ·. . . 

metre murabbaı harbin sonunda t<:s redir. Londra hiivük elçimiz icah e- cak en iyj iş ~emt ı:,zım ·~'.n :Yapıla. muthl•~ nef."celerı' • den te«ebbüsJerİ •apmaktadır. "·.D ' a rpil gondermek. y fiye edilecektir. Şunu da bilmeleri la. "'"' 
Ramazan Ştev:i, İtalyan mirala • zımdır. Mussolıni ve ben ne yahud1, Halen şebekede işliyen arahala- Amerikanın eski Berl"n sef . J 

Yının karargahile topçularını ve ka- ne de murabahacıyız. Birbirimize el rın k~andai~alıl nşılnbd~k15ab!omh a1 
edil. me.s Garard, 'yan mcc;isiııin ~'ıar~: 

ıtargaha bağlı süvarilerini yalandan uzattığımız zaman, uzanan eller na_ me e ve u anı n ı ır ır a e ge- ye encümeninde nazi.lere kn • ilfun 
Ve arkadan vurduktan sonra. cep- musıu adamların elidir. Bu bayların ~ril;e~tedir. AFbnkatdbir tramvayın ~nrb edilmesi taraftarı oldu;~nu sa; 
hede veya cephe gerisindeki Er.itre bu .sene içinde bunun farkına vara • ~n aıı azamı eş efa torna edile- emiştir. Mumaileyh, müzakere yoli. 
Ve Berzagliyeri ftaJyan kuvvetleri. caklarını Ünıid ederim. bılmekte, bunda n sonra ,, araba se- le sulhe varmak imkanının nrtık me 
ne de ateş ettinni~ ve bu suretle bü- Balkanlar ıerddn' çekidl~ekt <'dir1• Bu ~retle cueld olmadığını ildve otm~ iC Ru~ ~ün ftalyan mühezcsini darmada - Bu baylar belkı hfilfı B:Uknnlar hnk an aı ''e ıge r ma zcme temın e. v t projesi hakkında son karllflll 
gın eder~ bozrouştu. kında ümidler besliyorlar. Ornda da dilemediği takdirde öniimüzdeki Ni- vera:ııesıne şiddetJe israr ~tmi~tir. İtalyan müfrezesinin en t1<>londa kendileri için bir ümid &örmüyorum. !lan avında 1 1, Evlul ayında da 36 Munıessmer meclisinin haricıve en 
bulunan TerlıonelileT. Ramazan Çünk_fı muhakkak olan bir şey var. ~rn~anın dahn ı:eferden çekilmesi cilmenf tnrafından knnun layihası • Ştevinin bu tertib ve tasanndan ha- dır, Ingilterenin görünecesi her yer. ıcab edecektir. B·ı va1jyet münaka- nın kabulü üzerine bu Jflyiha Pazar • 
heri olmadıklanndan ona kızmış • de biz ona hücum edeceğiz ve bu lıü. !atı bü--bi•ıiin güd,.ııtirer!'~i için ida- t.e:Ji günü meclise sevkedilccektir. M~ lardı. Fakat Ramazan, bllyatma cumu yapmak için lazım gelen va.sı. re ~imdi her. çareve ... hnş vurarak füin 4 haf.taya kadar bu llıyihnyı ka. 
lllalolahilccek obn nrüthiı taswvvu- talara da malikiz. malzeme temın ı-tmege çalışmak. bul etme.;ı kuvvetJc muhtemeldir. 
tunu daha evvel hiç bir kim.eye a- Bu baylar belki bo.şkn devletleri tadır. Radyolar Hitlerin nutkunu 
çarnıyacağı gibi Terh\&Ddileıe de 7000 uker kuvvetinde buhsnan Terlnme İtalyan müf~ vadi harbe sürükliyeceklerınl ümid ediyor- Mütehassıslar, tramvay arabalorı n~tmediler 

,aöy]iyemezdi. Bununla 'beıaber on- içinde nasıl imha edildiğini gösterir harita lar. Ben ancak şu teminatı vcrebm • bugünkü şekilde hic durmndan se- Londra, 31 (AA.) __ Daily 1-ır Ramazanı lcancıldık etmekle it.. • 1 bu ciheti yani deniz kenarındaki rim. Ta.savvur edilebilecek lmk1inlarm f~r yaptıkları v~ malzeme temin e- Telegraphın Nevyork muhabiri şun. hanı tt"I ya öldünnüt veyahud esir etmış eT- ' heps· Al a dü - fil .. tü dilemedi~ takdı'rdc "'~~mAı be• altı fan yazmaktadır: e 
1 

er. 1 dı". Bı"tta-bi her ~ylerini de tnlcln ey. kumluğa çıkan bataklık (Sibha) yo- 1 m nyaca şun muş r. .,. <&6,,Q ., u 

Boynundan vurulan tahran mi • ..,. 1 k lunu açık bıraLmı•tı. Fakat bu yo • ı Ha. rb .Alman muzafferiyetile bitecek,. ay sonra arabaların hemen hepsini rıitler, Birleşik Amt-rika rlev)et· tal k 1- .. .. "kli"'. leJDJ· •lercli. Yalnız atlı olan ar açıp ıı; v ~·- f leri 1 h' d k. hd 1 
ay anca §O orunun ntı gı Ye " ) k I 1 d · fı d k' ... .. , ..... se erden ç,.km .. k icah t-deceğini .a ey ın e ı te id erile Ameri-""eharetı· ""y--'- ..le ~·~e do··n-'-ı·ı • (takrı·ben ~no ila. 5. oo.ki~~ ıırtu a- un en1z tara n a 1 agzını mu na. Do•'rt ·-eJ!'- p'~- 1 kan p "k r .... L. J 

.,, .... c:ıM:KJ JIT( "

0 

JV b b k J L O ...... w aan i eri sürrnekteditler. . 51 o OJıııını nıc te an amad
1
;n. tnişti. Kezalik • atlı ftalvanlann ya- bilmişti. Netice !tıbarıle, takr~n .'!İ ir uvvct e Kapatmıştı . !U - İd . L k b nı ısbat etmiştir. F;Jhakika Hitler ~·e 

t ı · I L 7000 kı·.nJik bir İtalyan kuvvetinın retle ki, eğer ftalynnlar Mısrataya Diğer milletler belki hfila Alman arenın narc et şu esi müte- b" J h d 
a anmıvonları da Sirt ka esine 1':8.. ,.. f b 11 · k · l b ki v j millet.inin açlıktan öleceğ·n· .~ "d ha!lsıslan b~ şerait daires:nde ileri. zam~n . oy e i det alametleri gös. Çabı"hnı·ııl•rdı". ~~er En.tren, ftal - ım· hasına sebcb olduğu jçin ev - u yo a gıtme ıster erse ata ıga . ı ı umı e - tcl'.mt• s A . ._ · ıı 

~ ,_,~ l k · b"I ki f k b. ..ı h k d yorlar Harb zam•" ında b 11 k l de sefarlerı"n tamamen kaldırıln~"'- " 1 e mt'rı01:on mı eti de Al-Yan v•yahud yerl"ı knvve~'er·ın ef _ kalaAde bit ehemmiyeti haiz o ~n .ço. gıre ı ece er, a at ır oa a çı a- 1 ğın. ~ı O u o. L ....... m "'JAb• 
"' n b-d ki d mıyaca ı evvelden ibil"yo d k """ ~nı bildirerek tramvaylann müm- ~nyan.ın maı: u ıyetini temin k.in tadı darmadağınık fimr ettiklerin- kanlı ve müthiş Terhııne a ıtıesı mıyaca ar ı. ı r u · ~ ... ..,. elinden gelen her şevi vapmnk ha-

di en bunların da çoğu Sirte dönmü,_ veya muharebsei işte bu suretle o- İtalyanlar tıpkı, Ramazanın iste- kat Al~:n mü~ti ~çbir vakit nç knl. kiin mertebe ömrünü artırmak üze- susundaki azim ve J..arnrını bir kat 
"rdi. lup bitmişti. diğini yaptılar ve neticede onun pu. mıyaca ır. Bil kis Ingiliz milleti ipti. re, günün az yolcu tl!~ınan saati... daha kuvvetlendirmistir Hitler, bu 
Terhunede 7000 'talyan Tavurgada ' t.afy~n müfreze- :!Usuna dü~rek tamamile bataklığa daJ mnddeler noksanını h~<;edecek - rinde seferlerin tatil edilmesini tek- büyiik milletin iiçüncii derecede biT 

"~ saplandılar. tir. Bunu da evvelinden d~iindük. l'f d ki · · .. ı k d' ı d ı ı · 
ı e ece ennı ı.oy eme ·te ır er. ,.v et munnı,. eııı ıtörmei!i ı11•vmf"di-askerinin bir vadide İmhası Sinin bir batak 1kta İmhası $öyle ki: ltalyanlar .bir gece Ta- Ve bunun içindir ki 4 senelik planı Umum Müdürlü:C hıma mahal ka1- ğini unutur gibi göriinmektedir. Son 

vur~ayı terkedere!~ Sıhhıı. yolunu tatbik mevkiine geçirdik. mamak üzere hPr ~evden ~vvel ban- nutku hicbir radvo kumpanyası neş.. Bo'"'undan yaralı olan ltalyan Yukarıda tarif ettiğimiz Kasr Bu 

1 

takı"b etmi«lerdi. Önde asker ve ar- Alman muhacirler tarafından ya. d . . d k t k ı·· h. l'tı' J" aı temın e ece tir. r .. m e uzumıınu uısetmemi tiT. ~~layı, hem yammnın ve hem de Hadi marelı::esinden sonra, bu mu • kada ağırlık kafilesi olmak üzere pılan İngiliz propngandasüe istihza Colombia radvo~u nutku oynen (Uthiş mağlubiyetinin acılannı çı - harebenin kahramanı Ramazan $te· tek ve dar bir yüriiyüş kolılr ilerli- ettikten sonra Hitler söilcrine şöyle =============== kaydetmiş, fakat neşretmemistiT. 
"""ak ve ke9diMne hiyanet eden vi lle M;•rata taburn, Mmatanm 40 yoda>dL Bi<kaç snnt yürlidükten devam etmişi~: ofuükle<liğ; takdi,de hunun Yahu.. Yaln<> NaHonal R,o doaotin• rad· ~~dHeoden intikam almok ;çJn, s;,te Km. kodu oenuhunda bulunan Ta- soma, van; Sibha yolunun aonun• Şayed muhasımıru-, evet amma ya d;t;1"n Avruoadakô mlüne knt'i ,.. ,

0
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,Jn nutkun hı. hG. 

}" on~ükten sonra, bütün şeyhleri ve vurga mıntakasına gelmi, lerdi. Kasr varılmak üzıore iken, kolun ba,ı an. Almanların işlediği hatalar ne ola • rette nihavet vercce~ini knydeyle- ]asasını vermeh1 ~ iktifa etmistir . 
.. e~lılerin ileri g elenlerini astırdı ve Bu Hadi muharebesi esnasında 0 _ sızın ~ddetli bir ateş vaibnunına cak derlerse onlara §U cevabı vcrirını : rniştim. Belki bu sözlere de güle- Aksül.irnel 
Jllnud 

0

"ld" ·· f~ k b 1 d ld B .. · f 1 k Y ·· - d h • bul ceklerdir. Önümiizddcı aylar Vl' vıl· hı· . . o urttu. a at un ar an nun Mısrata isfikametine sevkettiği tutu u . unun uzenne rıı vnn o- er yuzun e a.ası unmıynn kim Nevyork, 31 (AA.) __ Ekser tısı Yaralı olarak Terhuneye kaç- takriben bin develik İtalyan ağır - lunda karışıklık o?du. ltaly:anlar, a- g&t.erilebllir lar bu tahminimde de haklı olduğu- Amerikan radyolan. Hitlerin nut-l?·ııya muvaffak oldu. lıklarile merkezde ltalyanlsrdan a- teşten sakınmak için yoldan s.ığa "'-e Bir İngilizin 1940 senesinde yedi ha. mu isbat e-decektir. kunun, Amerika BirlPşik devletle.. 
1 Terhune ve Cebel Terhunc Trab- lınan ganaim. sılah vesaire hep l!ola acılma~a ve kaçışm~ğn baqla- ta işledağimi hesab cttiğinı bu sabah Irk hakkındaki fikirler rinc karşı yeni tehdidlerin bnl'.icin-
~sun takriba 65 Km. cenub duğu • Tavurğa bölgesınde toplanmıştı. dılar. Yoldan -;.ıkan insanlar ve okudum. Bu adam aldanmıştır. Ben Irk hakkındaki fikirlerimizin di- de, hep eski sözlerin ve eski masal-
«! ~da ve Aziziyenin 58 Kn-ı. kadar Ramazan, hu suretle çok kuvvetlen- havvanlar rı~rhal hata\!a sanlnnı - hesabı tekrar yaptım. Gôrdüm ki ycdı ğer milletl<'.'r ·nezdinde nasıl kök sal. Jnrın tekrarı olduğu kanaatini jzhar 
t 

0

RUsunda olup merl;e.zi Buveyrat- diği :için Tavurganın merkezinde yorlardı. Neticede bütün ltalyan değil, 724 hata işlcmişım. Faknt he • dağını şimdiden görüyoruz ''e hnleııı etmektedir. t· Burası sahilden 35 Km. içeri • (Suvarikte) bulunan 700 illi 800 müfrezesi ya ölmü!'I vevahııd l>at - saha devam ederek şu neticeye var. henüz bize muhasım olan milletle- Nevyork Timea ve Nevyork He
h !!<lir. Terhuneyc gelen yaralı ı,ey- kişilik İtalyan miifrezesini hemen mı,tı. &tesi ~lin Sibha yolunun dım. Muhasımlnrım 4.385,00-0 hnta ;.,. rin de bir ı:i.in dahil!Ninde bulunan mld Tribune ~nzetelcri de bu fikir. 
b c .tn~iidir ki Kasr Buhadi muhare. sardı ve bunun lıer tarafla muva - ~av ve solundaki hRtaklıl!ın sathını lemişlerdlı". Bu sene sonundn görür - en büyiik dii~mıını tanıvarak bizim- dedirler ve nutkun Amerikan hatb 
1 ~ının bütün tafsilntım Terhuneli - salasını kesti. halyan askerinin birkaç yüz. hem - sek kt 1940 senesinden fazla hata yap le birlikte cephe alacaklarını iimid hareketini daha ziyade sertleştire-~te anlattığı gibi İttalyanlann Sirtte Ramazan $tevi Tavurganın yal • bevaz, geniş ve mantarlı şanlcala~ madık. O zaman bundnn fazla h:ıta etmekteyim. Beynelm.ilrl Yahudi ceğini söylemektedirler. 
l c,:J.ıunenin şeyhlerini ve ileri gelen- nız şark cihetini açık bırakmıştı. sliııli.iyordu . C\5nkü bu şapkaları f"ı- işlemediğim için diz çökerek Allaha istismarcılarına karsı Ari insanlığın ((Üç aya kadarJ> 
.~rıni nnsıl asın kestikle•ini, adlarile Çankü bu cihett,.n, Mısratadan iti- yenl~rin a'i'ırlıklnn onları batağın tqckkür edeceğim. Şnyet. bu sene cephesi. Vtı§iugton 31 (A.A.) - Rcuter: 
"e h" B ... d ... b""t" dennliklerine çekmt, idi. Geniş ve içinde d~nlar benim geçen sene Amerika bah :.. Alb tı Utün tafsj]itile hlknye etti. u- baren cenub doguva ogru 11 un • Geçen yıl bü,,.ük muvaffakiyet- l\,e nnzırı ay Knox ılın.. Üzerine kadınlar ag"'la.-arak sahil boyunca tnkriba 100 Km. u - hafif mantar sapkalar i!e, ~ıva in. i.şlediğim hataların adedi kadar nıa. l f k . d 1 bunu ilyan meclisinin hariciye enen. 
oa.. l o 15 K · d sanların battıg"'ı yrrleri ~östernt,.k kul harekette bulunurlar.sa o za • er, n at aynı ;t .. nman a 0 Ü ve ya- .' d ö l 

... ırı .. tılar. zunluğunda ve - ın. enın e l I d d" d"'" h bl . menın e s Yemiştir. Amcrıka bahri. B t L b b ı . ı k d k' b 1·~n hatamn sathında kalmı .. lardı. man da memnun olacaır;,ım. :ra ı arın n e ı ıger ar ere nıs. ye nazırı de kr il d l*' ,. u hal bütün Tcrhunelilerin ta miithiş ir ata• ı var ı ı unun · • .,. ti b 
1 

ek k" " k 
1 

... mo ası ere ynr ım u 

:anlar aleyhı"nde yeniden silahlanıp içinden ancnk pek mahdud vollar Bu halvan müfrezesinden hiç bir Yeni sene b~t ~kpf d ·ku~ul klo maslına lTngmen yüıasmın kabulünü istemiş •bazı t~ 
"l'"kl d B il d k ra kimse kurtulmamı,h . u~u e a :_ar ı . nr yı ı o mut:~tu~. did edici inkişaf'lnr~ old""unu söy • ttı" anmalarına sebeb oldu. O za- ~eçiyor u. u yo arı a anca 0 • ) Buna binaen bu yeni seneye AI. _ _ • • ue> 

,,,.an Bı.iveyratta 4~00 kadar 1t.a.1 - lannı ivi bill'!n yerli mahir kılavuz- (D,.vnm edivtlr manyada şimdiye kadar hiçbir za- Felak~.te.. ~.grıvnnların fedak.~~I~~ lemi.ş iki, üç aya kadar e:çok vnhiın 
i .. 

11 
askeri varmış. işte T<'.'rhundıler lar bilirlerdi. Ramazan, i;ıte yalnız H. E. Er'kilet man mevcud olmamış bir askeri çok _buyu~htu.r. Bulkuıbanlahrn butun bir bnhro.n11 husule geleceğine işn • 

jJUnların etrafmı sardılnr '\'c Trablus kuvvetler giriyoruz. Karada fırka- j.e~gı B~ ~ tım1İ ah~ı~zı nhsre
1
tmde- ret etmiş ve aşağıdaki iki n oKt!l ü • 

e llı 1 ) 
1

- ·1 f k k "' b k ların adedi pek ziyade arttınlmıtıtır. ıyız. ut.un mı et ulun sa a ıır a zerine encümenin nnzan dikkatini 
da UV~sa narını r;;estı er. !I o . :ı. - 15 gu··n.•u··k yavrusunu so aga ıra an ana çıılısmı .... ır. Afmnn t:ndını Alman çekmiştir.· ~ r cıddil<'şti ki, 4000 kışılık ~ Şefler ve adamlarımız harbden der• ır• 
, 

11
Vv<'tli ltnlyan müfrezesi muha • aldılar ve tecrübe edindiler. Müt- erkeğini istihlaf B••retile büyük bir l - Alman ha.vn kuvvetleri tab!ye. arayı Yarıp çıkamamıştır. d his bir gayret yapıldı Vl" yapılmak. gayret göst~rmiştir. Yüksrk hir İş- lerini değiştirm~erdir. İngıliZ mıuıe.. ı Bunun üzerine Trablust.an 3000 {BAştalralı 1 inei s:ıyf:.ıOa) Peşi sıra takib ettiğim bu n am tadır. Techizut ıslah edildi. Muha- tirak fik ri Alman milletinde hakim- viyatını kırmak için Londrada ya.p_ 

"'ilci t d F k t karakoldan çıkıncnyn kndnr kendi. r ""·kl 
h• at tnlyan n"keri imdnda geldi. raltmniia karar ver im. a ·a ne sım arımız bu salahın derecesini dir. Bu fikrin bu yıl da bütün kuv- ı..ı nrı hedefsiz bombardımanlardan Q~ 1 .. k lb" t m sini bekledim ve çocuğu ne yapa- ı b"I ki d k .ı nar dışandan \"c ö tekiler jr~ri • de olsa bir ana a 

1 
a§Jyoru • D ı· an ıye ı ece er ir. vetile baki kalmasını dilerim. vıızgeçere şimdi endüstri mıntaka • -ı ,.... k k t caklar diye ııordum. Bana ıırii n-

t ~n olmak üzere T e rhunelilc,rf" ilci I Kışta ldıyamettc so .la· or ası~.n cezeye götiireceklerini söyledi. Denizaltı rnuharebcşi Parolamız ~ olacaktır: \..amia lannı b<>mbardımıann ba§Jamı.şlnr • ~alan, taarruz ederek muhal!arnvı terkeder.eğim minimiı:i yavrumu k~- Bedbaht çocuğum, şefkat göre- Denizde ilkbaharda bir denizaltı için çalışmak. dır. . 
l ı" dıracnklarına, yeni gelen 3000 şümesin, donmasın dıye gazete a. cek bir kucak buldu arbk diye sc. muhaıebesi b~lıyacaktır. O zaman inan ve kanaatimiz bu camia i. 2 - lngilizler, .Almnn deniZ fan • 
r ~~van a kerine Terhunelile.r tnra - ğıdlarına sıkıca sard~ım :t gK~ ~kç vinirken yııkalandım.ı> JııgilizJer vakıjmizi uykuda geçir- çin zafeıri kazanacn~ı7. merke- liyetlnl durdurmak üzere trunamile ~ · . l\n vo] verildi v e bunlar da 4000 vakit kimseye sez ırme ~n uçuh - mediğimizi anLyacaklardu. zindedir. · m~uniyet verici bir kafile U.'iulün ı~._. (' ilııhak "'.~ilc1'. pazarda Hisardibi cacldesındc ten a Genç kadının bu çolc acı ve o Hava kuvvetlerimiz de ' 'azifele- - - - • rumuz bularnnmı.şlnrdır. 

Bu suretle Buv~yratta 7000 ftal- bir kö!!eve usulca bıraktnn. nisbctte de samimi itirafı dinleyici- rini ifaya devam edeceklerdir: Si. Duamız, OT'lunıuzdeki yıl uırfın- Albay Knox mfü:akerel bir s Ih ~n :ısibker!I ıobp_} .;"lmTı~ıı.h Bu ~uvvet, Belhl -kimse görme7, Yüksel ora- leri mütee!!!!İr etmişti. liihlı kuvvetlerimizin heyeti umu- daki .ınü~da_de]y""dr. AllnAhıln bizi terk Avrup:ıya istiİtrar temi~ ed~;:: 
"'\.·ı ıtı an e utun er uneyı altüst d b h k d =a]nız başına kalır Müteakıben zabıtanın tanzim et- miyesi şu veya bu tarzda nihai ne- etmemesı ır. aşasın manya. zanneylemenin bir çılgınJUı:: olar,nğı • tQ b

0

] • ' d " d ftalyanlnrd b
0 

a sa a a a aT .,- il .;~1• zabıt varakası okunmu•tur. Bun- f--'1t ed -'-' J 
"" " ı ır ı ıse e, o ır v v kt d ar Jcorkusilc, e i ....., .. ticevi zorlıyacaklardır. •Jfj;u er e U&ll er nı söyledikten sonra demiştir ki : ..,,lıh 'b · · lazım olım ne o ruh ve e sogu an on d · da Makbulcnin mahkemedeki itiraf. L 31 tı an ıçın · k k metre ileride bir sokak başın a gız· Keza istihsalatımız dn bütün ıa- ondra, ( A.A.) - Miistakil Yeni tayyareler 
t t de o manevi lrndret. yanı ara • lene~k vazi eti özlemeğe başla.. ları hilafına çocuğunu sokağa terke- halarda müthiş surette artmıştır. Fransız ajansı bildiriyor: Alman tayyare imal&tında s 
tt Yoktu. G erçi Jtalyanlar TeThu - dım Y g derek kartıg'"ı ve hilahare yakalan- Ba::kalar•nın halen tasavvur e~L H"tl . tk b h b" .. d b. ··ktı. on 

lltden h b ederek çıkmağa · .. ~ ıu&... ı erın nu unu mevzuu a s e- ır ay ıçm e ır su unet devresi ~ mu nre e k .. h"d On dakjka sonra bu soknktan ge- dığı yazılmakta idi. leri bizde şimdiden başarılmış bu. den bu sabahki gn7eteler, Almnn mü~hede edilmiş ve bu müddet 1-

I l.ıvaffak oldular. Fa at mfııca ı-,1 • çen bir adam a~lıyan Yüksdin se- Duruşma, 2'abtı tutan memurların lunmaktadır. Alman milletinin hü- devlet reisinin bundan evvel mü.. çinde İngiliz ve Amerikan fnbrjka-
t b\ 1 • • v e etra ını I • k klı dı"nlenmeleri için ba!lka bir enine b:- ı.. A · d • · ..ı 1 Alın 1 d lrıL · ın ann peşını .• .... • sini duydu ve yav!'umu uca ya· .,.. ırnmetıne ve or usuna Jtimaoı var- kerreren söylediği eyleri, umumiyet arı an ar an fozla tayyare ynp. t"~_rrı:ıd,Jn r ve a!ıağıcl a gorecegımtz ralı: pÇ>]~ karakoluna götürdü. Takılmıştır. dır ve mukadderatın kendisinden itibarile, bir kere daha telmır et. mıştır. Alman tayyare imalatındaki 1 1 

cürnfesmi imhıı ettiler. ---------.-----------.......... ------------ istediği fedakarlığı yapmakta nmL mekten başka bir şey ynpmamış ol- bu ağırlayış Almanların mevcud bü-
t 1' erhune bölgesi yüksek bir plB.. 1 1 • Ç h R • dedir. duğunu kaydetmektedirler. Bunun- tün tayyareleri eskitecek yeni bir ,:.?ıdu~ iç.in b nradon sahile doğru, Devlet Orman ş etmesı oru evır 1941 > .. ,, ıa beraber bütün gazeteler nutkun tayyare tipi bulmak için &midsizce 
l)ı Rlnurların yumuşak toprakta aç- ,. d 194' yılının Avrupa da tarihi bü- bazı noktnlannı ehemmiyetle mü. ara~bnnalar yapmnlanndan ileri 
... ~· otduiru derin ve kenarları du - Amirliğin en: yiik bir yeni nizam vııı olacağına taıea etmek hu; usunda müttefiktir- getme~te~ir .. ıngilizler de keza böy-.ı r E>ib" d'k u k 1 kl t orman işleYııesi Çornh reviri Bor{)kn bölgesi B::ılıklı orman kani bulunuyorum. Program ancak lcr. Bu noktalar, Hı" tler'ın dog"'rudan ile yenı hır tip tayyare araştırıyor • 
'llt 1 

1 

ı Dl?ÇO se yarı arı var- 1 - oevle sahiline cl9D kılometre mesafede şose kennnnda !stifli herkese aid bir dünyada birlik . hu- d ... s· J ik A .,__ ar. ••k; ~talyan müfmes; T erhuncden Joıtiyotındon ııo:ı· ,450, desimeUe mik'• P• muoda . .... aded kabuktu ""' avnntajlnnn ve haZ> mm etler ogruya " " • men~ devleti&- z ıwı; '? bi~ ~an sonra işte bu "adilerdt>n c165ı> metre mık a.p, nr .. ırnıa ile .satılacaktır. mezaliminin nihayet bulması olabi- rini tehdid eden sözlerinden iba- V . t e 31 ga(l ,:U) - A tl ı. rı. nı Rec;mek m"cburiyı-tinde kal. tomruğu açık ~ 14 d Bo ka : .. ""t e 
1 1 1 

rettir aşıng on, · • me-
llU b b kızılağaç 941 çarşnınba günü saat e rç 'Y'" m lir. Nihavet bu yı mi let er arasında ·. rikan bahriye nazın albay Knox, &. 

ti,}:' k se e le vadinin iç.İne ~rmiş- 2 _ Arttırma 12/
2
/ nnln .. manın temellerini ve bu suret. Daıly Telegraph bu hususta §Un. ynn hariciye encümeninde yaptığı 

>_, ı: ~t ka.., '"'•f vükeek o;, du- ~es;nde y•pıl•cakbr. •·--en bedeli .ıı. lira "°"' kuruştu,, le millet!" nmmnda banşo ôh~vo e- lnn yazmaktad,,, be-natıa Almanların lngilie•eyi öı.. I~ alınde oldui!un<Ian vadinin Ö· ""'0 t m'k'abın mu™"' ...... ' J-

ll~ ... rı: R'P<; emedi. Miicahidler df' bun 3 - Beher me re .' t44.\l li:rn 69 kuruştur. . decektir. Hitler bizi ikaz etti. O, fimdj Us- tilayn t~ebbüsleri :ihtimali hakkın-
q "" 13fE 4 _ Muvakkat temına~ « .. dürJüğünde, Istanbul ve Tra.b&on !;orasını da sövlemeden J?t>çemem ler hazırlamaktadır ve zamanı ge- <la demiştir ki: 4ıi 

1 

ade etmesini bildiler v~ va_ 5 _ Şartname orman umum ~u lmirliğinde görülebilir. ki. daha 1 Evlıil 19 39 da Rayçtnk- lince son hir harekete geçecektir. «Almanların geni~ bir nisbet da-~l'İ 
11 

ieinde bulunan haTvanların Ü- çevirge müdüriiiklerile çoruh :evır 
1
,..,tte Borçkada bulunmalan ildn tan nutkumdıı Yahudilik öbür dnn- Bi:z bu saatin huhllüoü emniyetle hilinde zehirli gazler kuDN>mN.a. l:_tı~e h,.r tRraftan atıldılar. Ru sıı- 6 _ +AtetLlerin muayyen gwı le ..... yayı hakikat&n wuumt bir 1'arf>e Wli:yonız. daa ~ora.. "lllij 7000 ftaJva., nskı-rinin hemen ., 

rı Piyadelerini va<linin içind,. omnar. 1482» 



8 Sayfa 

Mevsimin En Güzel Çorbası 

ÇORBALIK 
OMPRİMELERİ 

'"i:n iyi cins te.ze sebze ve hubube.tla tavuk suyundan mamul olma.'lı 
itibartle 90k yüksek kalöri ve iŞtihe.aver lezzeti camidir. Bi.r tecrübe iddi. 
amwn dotrulutunu iSbata kAti gelecektir. 

Büyük bakkaliy• maiualannda bulunur • ............................. _. ..... I, 
Her nokta! nazardan itiraz ka.ba.l etmez bir mükemmeliyette 

12 ua 2000 metre - 5 ve 7 ıambah 
1941 modeli yeni 

L R Z ·TEF 6 
RADYOLARINI YALNIZ 

RADYO TEKNiK 
Müessesesinde bulaca.ksınu:. 

RA YO 
P. PERRİN ve V. KORNFILT 

MÜHENDiS 

• 
1 

Satış nıataıı:uı n her neYi radyo tam.iri ve tebeddil.atına mahsu 
son sisten\ aletlerle mücehhez yea-ane a.telye: 

Beyoğlu, İstiklfıl caddesi No. 285, Kurtuluıı han (Geçidinde) 
(Aznavur pasajı karşısında). Telefon: 41264 

Satılan ve tamir edilen bLciimle ra.dyola.r için 

Bir sene garanti verilir 

LOBENZ TEFAG 
Türkiye içffi umumi acentaları: 

SADETTiN SONMEZ-MIHAL LOGOTETIS 
Sirkeci, Horasancıyan han No. 7/ 25 

o 
Yeni Çıkan Plaklar 

Milli Anadolu şarkıları -
Düğün havaları 

Derleyen: SADi YAVER ATAMAN 
Okuyanlar: VASFiYE, SULHi VE, ZÜBIDE 

270417 No. 
270418 No. 

Züriyemin Gütümleri Kalaylı 
K.!BENİN DALLARI 

San Kızın Ayatında Yemeni 

Ben Yi.rime Kale AltmdA KaVWjtum 

SON POSTA Şubat r 

SPOR DECCR CAnTA RADYOLARI 
Bu akşam yapı~acak 

boks maçları Gf LmiSTiR 
İstanbul boks ajanl.ığı tarafından 

hazırlanan maçlar bu akgaro Beyoğ. 
lu Halkevi salonunda yapılacaktır. 

Muhtelif sikletler üzerinden on maç 
olarak yapılacak bu akşamki müsa • 
bakalar içinde bir ka9 tanesi bilhaasiı. 
şayanı dikkattir. 

Ringin en güzel maçı Galatasaray. 
lı Feyzi ile Galataıençlerden İlyas a. 
rasında olace.lctır. Bu maç 2 dakika. 
dan 8 ravunddur. 

Kadıköy Halkevinin 
sok~k koşusu 

Kadıköy Halkevi Spor Şubesi tara_ 
tından tertib edilen senelik sokak ko.. 
şu.su Pazar sabahı saat 9.30 da Ka • 
dıköyde yapılacaktır. 

Müsabaka Fenerba.hçe stadından 

başlıye.cak ve Kadıköy içillde yapıla. 
calt bir turdan sonra gene sladyomda 
bitecektir. 

Müsabakada birinci gelen at.ıete 
eşofman, iklnci ve üçüncüye yün fa. 
nüa, dördüncü ve beşinci gelen at _ 
ıetıere de atlet pantaıonae fanila 
verilecektir. 

Mektebler şampiyonası 
İst&nba.l Mektebleri Futbol ve Vo _ 

:eybol Lig Hey'etinden: 
1/ 2/ 1941 Cumartesi günü Beşildaş 

Şeref stadında yapılacak maçlar : 
Haydarpaşa L .• İst. Etkek L. Saat 

13.30, Hakem: Ş. Tezcan. 
Boğaziçi L. _ Vefa L. Bae.t a.4.5, 

Hakem: Ş. Tezcan. 
3/ 2/ 1941 Pazartesi günü Eminönü 

Halkevi salonunda yapılacak ma~lar: 
Boğaziçi L. - Ş~i Terakki L. Saat 

14 Hakem: S. Açıköney. 
Cümhuriyet L. • Kandilli L. Saat 

14.30 Hakem: S. AQlköney. 

Mekteb veloy~ ol maçları 
Erkek mektebleıi araınndalti voley _ 

bol maçlarına dün Eminönü Halkevi 
salonunda devam edilmi.şt.ir. 

Bu radyo her tOrlO 
cereyanına 

M~r vesilede en iyi arkadaştır 

eder 

MUtemadf, M Utenavtp 
cereyanlar 11 e çafışbğl 
gibi çantası içinde bulu• 

nen yalnız bir batarya ile işler. 
l<ısa, orta ve uzun dalgalara 
mükemmelen alan 5 14mbalı 

- re k a be ts t z yegane portatif 
modelidir. 

Birinci maçı Vefa üe Ticaret takım
ları yapmı.şl.ar, neticede Vefa takımı, 
15.1, 15_2 galib gelmlştir. 

BUR LA E~~~~~~BfRADERLER~~~~~~~ 
İkinci maç Pertevniyal • Ş~li Te •

1 

rakki arasında idi. İki takını arasın _ 
daki maç bir ihtilU yüzünden geri 
kalmıştır. 

ı • t • n bu• - Anka r • - lz na u 

..................................................... 
Hergün Ankara borsası 

( Battara!ı 2 inci sayfada) 
gayretler sarfetmesi, büyük feda. 
karlıklara katlanması lazımdır. Bü
tün bunlar da '"de Çin toprak.lann

31/1/ 941 açılış ve kapanış fiatları 

ÇEKLER 

Açıl14 ..-e ltananış 

da ve Çine kar~ı değil, gittikçe bü- Londra ı Sterlin 5.24 

tün dünya sahalarına doğru genil?le.. New.York: 100 Dolar 
yen enternasyonal bir sahada teza- Cenevre 100 İsviç. Fr. 
hür edecektir. Japonya, bu tarzda Atina 100 Drahml 
bir hareketin içinden, ancak müte- Sofya 100 Leva 
madi manevralarla çıkabilir. Son on Madrid 100 Peçe~a 
senedenberi de bu memleketin geÜp Belgrad 100 Dinar 
geçen bütün hükumetlerini bu ma- Yokohama 100 Yen 
nevralar arasındrl. adeta cambazca stokholm 100 İsveç rr. 
hareketler yaparak, bir daldan öte. Altın 

132.20 
30.80 
0.9975 
1.6'Z25 

12.9375 
3.175 

31.1375 
31.0050 

23.45 
kine atlar g-örürii7.. O kadar ki biz- -------------
7at Cin<Ieki aııkeri hareketleri bile Eabam ve Tabvilit 

·bu karakteri muhafaza eder: Gah Erganı 
, .. imale, gah merkeze, gah cenuba 

20.-

teveccüh eden bu askeri hareketler. 

mütemadiyen de~şen istikametleri- R AD Y O 1 
ayni zamanda Japon siyasetinin [ 

ni "'österir birer ibTedirl _ _ 
Bu manevrRlar, bu bocalamalar L--------------' 

arasında. bugün, Japonya dünyanın CUMARTESİ 1/ 211941 
'fivasi kombine7.onlarını takib ede-. 8: Saa.t ayarı. 8.03: Ajans haber .. 
rt"lc viirüm,.kle mesafe kazanmaya Ieri. tU8: Hafif parçalar (Pl.) 8.4.5.9: 
çalıAıvor. Netice ne nla.cak> .Tapon- :Ev kadını. 13.SO: Saat ayarı. 13 33: 
Vll. bi;tiin diinva ~ulannı bulandır- Tiirkçe plA.klar. 13.50: Ajans haber ... 
mıe olan bugünkü entcmasyonal ri 14 05 . Tü lı: lA.klar 14 20· R 
f,rtına idnde, ivi avlanabileeek mn le . t· Ü h ~ ~ / 15·· ~~et ... 
Rıı 'IUl'lle cevab vnmrğl Jıadisel,.re ya.se(:l ;x' 1;~. ~·· ~k~· K 187 
h,,.,.lc:!llım ve valn11: bugilnkil vazi- ler · · · uzı · onser. · 
Vt"ti not edelim: .J aoonva. h alen her Saa.t ayarı. 18.03: Radyo Caz Orkes. 
rifr.,.ara 11:öre dönen hir sivRset ma- trası. 18.40: Müzik: Mızrablı sazlar~ 
nevraı1ı İ<"İnd,.rlir l\Iuhittin Bil"f.'ı-n dan saz eserleri. 19: Konuşma. 19.15: 

A.~kerlih işleri: 
Halk Türküleri. 19.30: Saat ayarı, ve 

Ajans haberleri. 19.45: Büyük Fasıl 
Heyeti. 20.15: Radyo Gazetesi. 20.45: 

Şubeye çağırılanlar Karı.şık şarkılar. 21.15: Konuşma 
Eminönü Askelrllk ŞubesJnden: (Biblioğrafya) 21.30: Radyo Salon 
Yd. nakliye teğ,ıneni Avni oğlu Hil. Orkeatrası. 22.30: Sa.at ayarı, Ajans 

mi 329 (50906) haberleri, Borsa. 22.50: Konuşma. 

Emeldi piyade binbaşı Vasıf otlu 22.50: Da.ns müziği. 
ş ük.rü ( 3'Z2 - 34.6) 

Yd. t.opçu asteğmen Ha.yrullah oğ- ,JJJ•••••••••••llllllııı. 

rı========...ı:::::::== 1941 iKRAMiYELERi 
T. İş Bankası 

1941. Küçük 

1 adet 2000 liralık - 2000.- lit• 
3 • 1000 , - 3000.- , 
2 ' 750 ' - 1500.- , 
4 ' 500 • - 2000.- , 
8 • 250 • - 2000.- • 

~--••••••••••••••••••••••- lu EniS Cahid 328 (44655) Yd. '7. S. me.klni.St Salih oğlu Rüs. Tasarruf Hesapları 
35 • 100 • - 3500.- , 
80 • 50 , - 4.000.- , 

Taksim Belediye Gazinosu 

Ga.zinomuzun denize na.zır teraaı çamla sarılarak güzel 
bir KIŞ BAHÇESİNE çevrilmiftir. Sabah kahv~ öğle 
yemeği. çay, aperitiv ve ak§8Dl yemekleri için hergün 
sabahtan gece _yan.sına kadar sayın rnütterilerimize açık
br. Çf GAN MUZİKASINI dinleyerek, kıt ortasında, Bo-

tazlçini ve etrafının giizelliğini seyrederek vakit geçirmek 
için İıtanbulun biricik yeridir. 

tem He.yrabolu 321 (10187 • 18731) 
Kayıdla.rı tetkik edUmek üzere ace. 

le şubeye mliraeaatları. • Fa.tlh Askea.ik Şubesinden: 
322 doğumlu marangoz Er. Mehmed 

oğlu İbrahimin çok acele şubeye mti
racaati. 

* Eminönü Askdrlik Şu.besinden: 

' Yd. Lv. Tğm. Mehmed Nebih oğlu 
Ali Fuad 312 İstanbul. 

Yd. 7. 8. tüfekçi ustası Halil oğlu 
Gönenli Ali 303 (312 • 27) 

Yd. P . T~. İsllm oğlu Said Ku. 
tay 314 Eski.Şehir (16840) 

Ke.yıdları tetkik edilmek: Uaere ace .. 
le ~ubeye miiracaatlan. 

idrar yolları iltihabı, had V!! 
müzmin belsoğukluğu, idrar 
zorlukları, mesane ve prostat 
iltihabı ve böbrek hastalıkları
nın tedavisinde tesiri çabuk ve 
kat'lclir. Eczanelerden ısrarla 
BELSAMİTOL arayınız. 

1 Uı:numi satış yeri: 
Anadolu Ecza Deposu, İstanbul 

" t' . .................................................. . 
lsoo Posta Ma.tbaaaı: 

Neşrirat Müdürü: Selim Ra.gtp Emeo 

s4JlillLBBi: s. Ragıp EMKQ 
._ Btrem UŞAKLIGl:L 

İKRAMİYE 
PLAN 1 

300 , 2Q » - t'OOO.- • 
Keşideler: <l Şubat, 2 J\[ayıs, 1 A• 
tustos, 3 İkinctteşrJn tat'İhlerind• 

yapur. 

Devlet demiryolları va lim3n~arı J 
işletmesi umum idara~i ilanları 

Muhammen bedeli <294-0) lira. olan muhtelif eb'atta 1470 Kg. b~ 
çıplak tel (17.2.1941) Pazartesi günü saat (11) on birde Haydarpa,ş&. ~ 
gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık eksil tme usulile sa 
alınacaktır. ,t 

Bu i.Şe girmek '8tiyenlerin (220) lira (50) kuruşluk muvakkat tem1:,, 
ve kanunun tayin ettiği ve.saikle birlikte eksütme günü saatine ıta 
lr:omiSyona milracaatları llzımdır. "" 

Bu i§e aid prbıameler kosniSYond~ parasız olıı.ra.lı: dalıtılmalı:.tadıt·< 


