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Fnerika'nın Bütün Libyanın 
~be karışma•ı İngiliz ordusu 

Arnavutlukta 
ltalyan muka
vemeti tama-ihtimali 

(.llıerilıanın önümiiula
ı 1 Yaz aylan içintlc har
~ müdahale etmai 
~aten beklenebilir 
ltıi oc ba müda.Jıale ne 
~cula olar?. 

: ETEM İZZET BENiCE 
~ 
,~•rlıa tayareciler klübüıı-
~· etııı:i bir ııutukta 1'.dılie: 
'llıin:ı.i kanaatime ıöre 1941 

ıı._' Birleşik AmcJ:i.ka totali-
llılckctlcre harp ilin ede-

' 
•• \> ·1· d" 4ı. _ e. ı ave c ıyor: 

gıitert 1941 yllıUla kaolar 
tlerin mua.ız:.ım taar.rula

~ııkavemet c.ı,,biJecektir. 
•ıı Eddie'nin bu nutku ne 
beııe verdiğ,ui ve bu ka

.; bir bilgiye ıııi, yok•a bir 
• l>ıi istinat ctıirdiğıni bil

~· lierh~lde resmi bır bil
lanın~ olsa ı dı, ilşa edil

~~lemezdi. li.ı itibarla tah
ıJı Ul etmek doğru olur. 
, ~re, Akdeniide vaziyelinı 
~,'.'.ıncktedir. 1939 ile 1940 
· "' fark bariLdir. Akdeniz

ı,t•t böyle olduj:u kadar İn
:'-atorluğuııun umumi dıı
l da Ingilterenin harbe 

0 .~•.rnuzafferiyeti ""ası üze
ij}uk bir ta!>avvül vardır. 

"1 llliistemlekelcr birer harp 
.l"'i fabrikası haliAe getiril
''· 

~~'_al)a, Yelli Zelaıad., Kana
' ı.stan, Ceııu.ıi Afrika tay-
4 lllt, top, molıir fabrikaları 
~. d~rnıadan ~alışınıya baş
pı ll•bi, hattıİ t'ilistinde da

lı ••nayii ba lamak üzere-
tı.~a Amerikan sanayji d.a

~:un biraz dalıa imal.iıtını 
lt'Jt· sure tile lngilt.e.r~nin ~i
l ~1 mebzuleıı yerine getir
i," l§!lulktadır. lngilteren.in 
l. L__ 

•ld • . .....-p ba<ırlıgı bu mer-
Uı:u kadai •azi)>eti har

~~ı.. lehine iııkiıaflar Jı.ay
'lt~~. ve miılver Eddie'nw 

41 •ı:ı •büyuk taarruzlar• 
tıt·, tun e-eç!ıkçe kaybet -.. 
lt;,Q) • 
·~ anın Jngiltereye taar -
ıq:~k cınhavli ile tekrar Jn
'•q ••ını bamdan tahrıp tc
ÔQ~al~nde tc·cf'lli edebilir. 
· ı llııye mu!.tedir olduğu
tıı •den inı:'iltue için de ye
•li~•takb"! ha'~ taarruzları 
~I · c leşkıl etııuyeceltir. 
,;u~ar ki 1941 de muharip 

lltd "I.• 
1<1Jd . 1•J sayıya ve prtlara 
'•a 1~ 1 takdirde, bilakis mu
k truz ve in1ha \azi,yctinc 
lııg·~•cbııriy<tinde kalacak 
._1

1 t'<cdir. Jngiltere bö) le 
'ıı;l ~tc e-cçeccgine nazarın 

..,tı !aldirtle Amerikanın 
~Ilı Udahalcsiue lüzum hasıl 
l~dır?. Bizce Jüzbaşı Edılie 
ı,,knini işte bu noktadau 
~I. mütalea eylemek ve 
ı,,:•~ ?~rbe hangi prtlarla 
"ııı 1:1111 ızah etmek gerektir . 

\ •rika ıu şartlar içinde 
J Udılıale eoler-

4t~ltiltereııin °mığlubiyete 
· 'iıı"'' takdirinde 
''b 

1 ı.t Rusya , .• Japonya
\ ~~· ~rmcleri takdirinde 
ı,Q 1•hter rojinıleriJl imhası 
~ hnın yeniden iaali ve 

~li hı"si ameliyesiae iştirak 
jlt lnkdirinde .. 

\:• '"ııı b,. üç ilııtimaldea lııi
l'll(ı~.•r kalnıamııtır. İn&ilte

t ;:ı'~t ihtimali devrini at
lı;~.1bıyet deni merhalesi
'lı~ "· SovJ~t Rusya ve Ja
\ ·~ii harbe girmesi Alman • 
ı,ı,0n•.~ıdeki haftalar içinde 
~lııı •ı:ı hattı harekete bai

\· •n3a veya Japonya Sov
~:Ya teca\•Üzde bulunnıaz

\ •. 'Yctler harbe girmezler 
1 ..... t\ • 
"~ lh. totaliter rejimlerin 
l,ı:aha~kiimüntlen kurtul
<\ıııı'Yetıne e-elince İnıilte
~<şı llııyaJa kaqı kara luır
~. ~adan önce İtalyayı 
l;.~1 cıne atmak istiyeceii 
·"~tı . ''d r. ltalya mağlfıp ve 

'ıı,,• huzur temin ed'ldik -
1~~d lngiltcrcnin hanı:ı i<lı· 

• •n Almanya ile harbe 

tarafından işgali 
bekleniyor 

Roma kaynakları 
bu ihtimali itiraf 

etmektedir 

Kral F aruh" İn
giliz kumandan· 
/arını tebrik etti 

Roma 14 (A. A.) - Rad
yoda .öz aöyliyen im askeri 
mütwkkit, LibytJJUR lngilUler 

(Dewomı 3 iiAcü sahifede) 

• 

• 

mile kırıldı 
Tepede len mıntaka
sındaki taarruzları 

püıkürtüldü 
Ati.na 14 ( A. A.) - iyi 

ltalıer alan mahafildc ba
yan edildiğine göre, Ta
pet/~en mmtakannda 1-
talyan taarruzları püakiir
tülmüıtiir. ltalyan muka
vemeti tamamiyle Jurıl
mtftlr. 

(De- ve Jiier tel-
11Fallar 3 üncü aahileJe) 

t 
• 

Mısır .. phesinole İDciliz!eriıa ltir tank ılati topu faalişette 
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Facia kurbanlarının cesetlerini çı
karmak için dalgıçlar gönder ·ıdi 

Bulgarlar Belg- Kurtarılanların şehrimizde nereye 
rat paktından yerleştirilecekleri bu sabah Vil "' -

çok memnun " " .. 
Gazeteler, bu mcmnu
aiyeti iıhar ediyorlar 

Loııclra 1' ( A.A. )- Röyter ajan-
• bildiriyor: 

Y-eodavya ile Macaristan ara
..,..ı. bir dostluk paktının akte -
411mif olma&J ha beri Bulgaristan
tla Mlyük bir memnuniyetle kar
p'·omqtır. Bu miinasebctle, bu 
pektııı Balkanlarda tuIIıun muha
fmsma hadim olduğu ır.ilcredil -

yette yapılan toplantıda göruşulda 
lngiliz Konsoloshanesi vize 
vermiyor, Hariciye Vekiletinin 
kararına göre hareket edilecek 

~~:!:; ıazetesi diyor ki: •Ya- Facia mahallinde muharririmizin yaptığ1 tahkikat_ 
22 k l• ı o kahve saklı yan ııeslavya ile Macaristamn sıılha Silivri civarında vukua e-elıliğini 

arzu ettikleri muhakkaktır.. dün haber verdiğimiz müthiş de-

B k kö 1 O b • b k k 1 Eski nazırlardan Stanof da •Mir• niz faciası hakkında tahkikat yap· 

ılapmız iııtıbalanıu fU ııuretle 11.R

latmaktadır: 
ta.kalanlar da sıraların aralarına 
511ııştırılıuış küçük hasır iskemle
lere büzülmüş bir \ '&Zi) ette duru
yorlar. a 1 r y 1 r a a pzetesinde ayni fikri iıhar et • m.ak üzere ıııuharririmiz Haluk 

mektedir. Cemal dün Siliniye ve knza ma-

fevk 1., ed ı· ı d •. halline giderek 230 kişi nin öliimü 
ile neticcltnen bu ınüellim laza 

M k f k f b 
. k .. .. · ı b" M i l I i S e f \ hakkında tnfsiliıt almıştır. Arka-

e v u umaş a rı atoru ı e ır h ... tt Bir tel muhtekiri 
kira muhtekiri de muhakeme edildi ~!:a ·

14
8 Rris~mhur~- bu sabah Adliye-

Paııdeli l\<lısırlıojilu isminde bir «-Ben burasını •mesken• ola- \ mel in-Onu dün ııece saat 23 de An- ı• d•td• 
apartıınan sahibi ihtikar suçile..... rak kullaııılmak iizere vermiştim . kara civarında l:ısa bir scvahate ye tes 1 m e ı ı 
tiye 6 ıncı ceza mahkemesine ve- Halbuki lstavri fotoğrafhane yap- cıkmwar ve ııarda mümtaz zevat 
rilmiştir. Pandeli Galat.da sahibi tı. Bunıın için tle su tesisatı ile bir tarafından uj;urlanmıslardır. 
olduğu ap~rtımanın en üst kalını oda ilUve edip fiah arttırdını. Sa~ Leon 50 kuruşluk teli 

150 ye satmış 
fotoğrafçı İstavriye 1( liraya ki- hitlerim var- drıniştir. Dava ~-
ralarkcn 18 liraya çıkar~tır. Pan- lıitlnin rclhinP kalmıştır 
deli dün mahkemede: (Devamı 3 üncü sahife~) 

Futbolcu Boduri 
tatanostan 

··ıd .. 7 o u. 
mı 

Üç günde vücudu ıiıe
rek humma içinde ölen 
gencin cesedi morga 

kaldırıldı 
Galatasaray kulübünün eıı ma

rul fu\"bolcülerınden Boduri üç 
ııün evvel hastalanmıs ve hasta -

(Devamı 3 üncü ıahifede) 

KISACA 

Müteveffa yıldırım 
harbi! 

Bir İıı&iliz diplomatı, söyleol.ifi 
nııtukta ~ö~·le diJor: 

.._ 1941 yılı, Hitler içia çok çe
tiıa olacak ve en geç, l!M2 de ailııal 
zafer İııf:ilterenin olacaktır .• 

Şö:rle bir diqündük. Harp 1139 
eylulünde başladı. 1942 de nihayet 
bıılacağıaa ır;öre, yiJJe dört seme 
sürecek. demektir. 

Bizim mahut, bir kö ede otur
mnrı, kı ku pltiyorcla: 

Mendres ve 
Gediz nehir-
leri de taıtı 

I
Tire, Bayındır, Torbalı 

ovaları su altında 
İzmir H (Hususi) - Gediz ve 

Küçük Menderes nehirlerı de son 
vaiian yai(murlardan vükselmıstir. 
İlk ııelen haberlere ııöre. Tire. Ba
yındır. Torbalı ovaları tama.men 
sular altında kalmıştır. Azıziye tü
neli kısmen vıkılmıstır Trenler an
cak aktarma ile isli\'ebilmelctedir. 
Bu yü?.den Ankara. Karakuvu eks
presi se-kız saat rotarla ııelmistir. 

ASKER. 6özıi.e : 
C,· E· P .H E l:·E°TR 

. • ~· A • 

Mısır taarruzu
nun altıncı günü 
Mısırda ııaııbi cöldc. İneilderın 

yapt~ı yıldırım harbinin bul(iln 
altıncı ıtijnü ... lnı!iliz kuYvetlerı 

Başvekilin 
gazetecilerle 

hasbi hali 

Karakövde Mahmudiye cadde -
sinde 42 numarada nalburluk ya -
pan Leon kiloou 50 lrnrus olan bir 
teli Faik isminde birisıne 150 ku
rus:. satarak ihtikar vaptıl!ından 

Basvekil Refik Saydam dün An- bu sahalı müddeiumumili.i!e tes -
karada partı merkez!nde İstanbul. tim edilmiştir. 
İzmır. Adana <!a7elclerı sahip ve \ ----<oo----

basmuharrirlerını kabul etmistir. G k"' .., d 
Bu ictimada Dalıilıye Vekili Faik azete agı JDa 
öztrak. Parti ~enci sekreteri Fikri k 
Tüzel. matbuat umum müdürü sarılmış bir iZ 
Selim Saroer, İstanbul Valisi Lutfi 
kırdar da hazır butunmustur. çocuğu bulundu 

Münakalat 
Vekili gelecek 
Hususi surette öj!ı:endii?imize l!ii· 

re Münakalat Vekilı Cevdet Kerim 
İncedavı önümüzdeki hafta içinde 
İstanbula eelecektir. 

Vekil. Silivri limanı inşaatı ~. 
Havdarnas.adakı tahmil ve tahliye 
tesisatını ve devlet deniz vollarına 
ait bazı meselelerı mahalle-rinde 
tetkik edecektır. 

--------1 

Bu sabah bir 
Generalimizin 

geçirdiği 
•• • 

Vefada Iıılak aoksi"ında kemer -
!erin altında diin .ızazete ık.a~tla -
rına sarılm1$ 2 avlık ıbir kız co -
cu~ bulınmıustur. Coc:uık Da
rülacezeye ~önderilmi$. Tahkika\a 
başlanılmı$hr. 

Tahdit saatini 
dinlemiyen 

bir foför 
Çift numaralı taksilerin çaht

ması icap ettiği dün; §iifor hmail 
idaresindeki 2401 plakah .ıomolti

lini ça~tırdığı '9rülerek ııe)?'iiae
fer memıırlan tarafından ytıb • 
lanmış ve bu sabah adliyeye t.
linı olunmuftur. 

Ayrıca 7 ı&för h~~ mnh~ 

İçinde 28 kişinin zor sğınabile -
ceği bir Lüleburgaz - İstanbul oto
büsünde tıklı111 tıklım dolu olduğu 
halde tam :.r, kişiyiz.. Yokıılarııı 

bir kısmı dar kanapelerde zor o
hrabil;,.orlar, nizami lııadden ar-

Arabanız dıırmadan çi•cliyen yağ. 
mtırUn altında ,.simsiyah bir kay1ş 
sibi uzanan asfalt üzerinde bo -

( Devamı 3 üncü sahifede l 
----------

ÇERÇEVE 
Aksiyon serisinden: 

Dil buhranımız 
2-

SARF VE NAHiV 

Mutlakiyet, hükümran 
!ık prenıip]erine, ıneıruti
yet (Kanunu Eaaai) ye ve 
Cumburiyet (T qkili.t-ı E
aaaiye ka,nunu) na malik; 
fakat dilimiz ana yasasın
dan mahrum. .. 

Toprağın ,suyun ve ba
yanın ayrı ayrı kanunları 

olsun da, tıpkısı bpkıaına 
kainata bedel bir lisanın 
kanunu olmasın; bu, insan 
kafasını çatlatacak bir hi
diae ..• 

Maarif Vekaletinin iıa
ZJrlattıiı yeni Türk ırameri 
tezine, Hau.n Ali Yücel ta
rafından kaleme alınmlf 
bir takdim yazıaını oku • 
dum. En çetin inkkılilp iti 
olarak ve ilk defa yeni Türk 
maarifinin mimarbğı liya
katini bana ve her -ricdan 
sahibine tasdik ettirmi§ o
lan Hasan Ali Yücel, bu 
takdim yazısında eıı derin 
yaramızı, samimiyetle, ce-

1... •aretlc, ihtisasla dCfDlckte.~ 
Türk sarf Te nahvi hiç

bir :zaman Te mekaııda ör
ııülqtirilmemiıtir. T anzi • 
mattan e-n>el Arap ve Acıem 

NECIP F AZiL K.JSAKVREK 

tip edilen ilk Osmanlı sarf 
ve nahiv kanunları manzu
meai, ta Cumhuriyet içleri
ne kadar, Fransız grameri
nin dilimize üstünkörü tat
biki i§i olarak devir devir 
istihaleaini yürütmü,tür. 

Şahıiyet ve istiklal ifade 
eden usullerle, türkçenin 
kanunlarını türkçe içinden 
aüzmek ıuurıı, hiçbir zamaıı 
ve mekanda bize h~kim o
lamadı. Üstelik Tanzimat. 
tan baılıyan Franıız taklidi 
üstünkörü Osmanlı sarf ve 
nahiv esaslarının, yerine 
hiçbir fey konmadan Cum
huriyet içinde mektepler -
den kaldırılmıt olması, Al
lahtan batka kimseden kay. 
ıııı• olmıyan bence nedir 
biliyor muıunuz?. 

Cinayet! ! ! . 
Şimdi Maarif V eki.leti bu 

ilk ve en büyük borcu, hem 
de bu zamana kadar ıuur
lattırılmamıf bir ıahıiyel 
ve iıtikli.l uauliyle yerine 
getirmek hamlesinde ... Şu
uru alkıtlarız; eseri de an
cak meydana geldikten ve 
gerçek meydana geldiğini 
gördükten aonra atkı,lıya· 



,. 
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No: 25 Yazan: .RAR!Yıİ YA( il. Ekalliyet 
~akılları 

Makarna 
ihtikarı Deniz Fedailer· 

4-0_ÇEŞlT 

TUR.ş_l!_ 

Beyoğlu, Beşiktaş vt. 
Büyükderedeki vakıf· 
ları idare için imti

han açıldı 

İhtiyaçlarımız artınca 
tasarruf ne olacak ? 

Fiat)arın sebepsiz: yük· 
aelmesi üzerine aarh 

konmak için tetkiklere 
geçildi 

OSMANLI - iT AL YA HARBiNDE TRABLUS
GARB ve ADALAR MUHAREBESi 

Dostum Osman Cemal, bir 
yazısında §oyle diyor: 

<:- Tur§unun 40 çeşidi var
dır. Bu 40 <,. it tur§unun ya
pılma tekline gelince .. ilah.» 

Ekallivet vakıflarına tek müte
velli tayini lcin Beyoj.!lu mınta • 
ka.:.ında <la imtihanlar acılmıstır. 
Bunlardan Rum evkafına a.ıt olan 
imtihan avın ıs inci çarşamba J?Ü
nü yapılocaktır. 

Tasarruln riayet tevsiyesi, dün
kü ın•nasından bambaşka olmak 
lwm. Her sene terti;ı ett.ğuniz 
bu güzel lıaftalar dolayısilc, top
lantı yerlerinde halka ,·erwğimiz 
konferanalarda, hu mühim mana 
farkını iyice tebarüz ettirmek ge
rek. 

Buğday füı.tlanna yap,Jan zam
dan sonra makarna !.atları da art
mıstır. İktısat Vekaleti bu artısı 
dom bulınıyarak bir müelıassu 
memurunu şehrimizde tetkikat 
yapmai!a memur etmi.stir. 

Donanma Beyrut'tan ayrılmıştı 

Osman emal ,tur~uları ha
:ıırla, bir de bol etli, bol yağlı 
kuru fasulye pişir, yarın ak
§a:n, sıze yer.ıeğe gelelim. 

MÜHİM BiR ŞEY ---------
DECIL, AZiZiM 

Dostum Seli.mi İzzet brr 
yazısında Edirnede vukua ge
len f eye.:<anın gazetelere ak
aedi~ şeklinden tikayetçi, aan· 
ki, cl.emmiyeuiz bir hadise • 
den bı:.hsediyormuş gibi, fÖY• 
le diycrdu: 

«- Edirnede ne olmUf?. 
anlamadım, gitti .. » 

Yok, hayır ,o kadar mü • 
him bir~ey değil .. 500 ev yı
kıkiı, 1000 ev hasara uğradı; 
1800 ev tahliye edildi. Hepsi 
o kadar." 

HERGUN 
REKLAM 

Geçen ıün arkada§ımız 
Reşat Feyzinin bir yazıaı bi
rinci sahifede reklam edili • 
yordu. Bu küçük ilanı ıören 
Necip Fazıl: 

«- Yahu, C:emiş, birinci 
sahifeden kendini reklam et
meğe ne lüzum var?.» 

Bunu Rejat F eyziye aöy • 
!edik. Şu cevabı verdi: 

«- Bu reklamı senede bir 
defa yapmıtım.. Her ıün 
kendini reklam edenlere DO 

d. ı· ? ıye ım •• 

BAKKA!.. 

DOKKANINVA 
Beyoğlunda, bir bakkal 

dökkanıı:ıa 80 ilk mektep ço
cuğu dolmuı, den yapmıılar. 
Böyle ,ne dersi yapıyorlar, &n• 

hyamadım .. Her ne İMi.. Bir 
ıazeteci arkadat, bu hadise
nin röportajını yapıyor .. Yaz
dığı uzun yazıda: 

«- Bugünkü ilk tedrisat 
teklinin dünkü iptidai tahsil 
ile alakası yoktur, diyor. 

Doğrudur; eskiler, yanht
ıız imla yazabilirler, .ağlam 
cümleler tertip ederlerdi. 

AHMET RAUF 

Tasarruf hafiaınaa 
dair .• 

1'cu i. rru( haftası OOla~'!.=lle. tch
rın h<v.ı meydan ve cndde:lt~rine 
osılmı; ~ckl.im bantları var. Bun
lardan. 6iri gozümüze ilisti. Çift -
çiye hitap ediyordu. Evvela. İs -
taı:ıbuJ.cl~, cadde ortasında çiftçi 
muhatap ner•de?. Bu ,bir .. 

İkincis~ bu bandın üzerindeki 
yazı bir imla yan~ı ile malül bu
lunuyordu; bu iki. 

Ufak tefek şı.yler amma, dikkat 
etsek ... 

BORHANCEVAT 

Daha ziyade kilise ve mezwrlık 
g bi vakıfların idaresine talipler 
coktur. Ve bu imtihanda kaıana -
cak olanlar a<ai!ıdaki vakıflara ta
vın olunacak1ardır: 

Münhal Va uflar 
Beyoğlu Aya\iry1da kılisesi ve ilk 

[.nas mektebi, Beyoğlu Metemorfosi.a 
kilise.si ve Zoğrafyoa erkek lisesi, Ga
latada Ayayani kilı~=-i ve ınubtelit or
ta mektebl, Ga1atada Panaiya ve Hırı.. 
to:; kiliseleri, Feriköy Ayapostolon kili

sesi. ve mektebi, Galatada Ayanikola kl
Usesl, Kurtuluş Ayadimitrl, A:yatanaı, 
Ayalefter kiliseleri, mezarlık ve mek- 1 

tcbi Beşiktaşta Panaiya kilisesi; ayaz
ma; mek:ep ve mezarlıgı, Ycnişehlr 

Vangillstira kilisesi ve mektebi, Or • 
taköy Ayafoka, Ayayorgi kiliseleri, me. 
zarlık ve mektebi, Arnavutköy Taksi • 
arhi kilh:e, mezarlık ve mektebi, Be -
bek Ayaharalaınbos kilise ,.., mezar. 
lıj'J., Boyacıköy Vangili:tira kilise, me
zarlık ve mektebi, Yen<köy Panaiya, 
Aya.nikola kiliseleri, mezarlık. ve mek
tebi Tarabya Ayapare•kevi, Ayayorcl, 
kilis°eleri, ayazma, mez:ırlık ve mekte

bi, Yenimahalle Ayayani kilisesl, me. 

7..arhk ve mektebi, Kuruçeşme Ayadi· 
mitri, Ayayani kiliseleri ve mez.arlıtı, 
Beyoğlu Zapyon liı;esi, İstirıye Taksiar
hi kilisesi ve mezarlığı, Beyoğlu ~"-Ya

kostantin kilisesi ve 3 üncü inas mek
tebi. Bl'yoğlu Rum cemaatine bağlı me-

zarltk ve 2 .inci ilk erkek mektebi, Be
yoğlu merkez kız orta mektebi, Beşik
taş pa,a mahallesi Panaiya kilisesi. 

Yeni ve kısa mesafeli otobüs 
hatları açılacak 

Taksim - Eminönü ve Besiktaş
Karaköv arasında miistakil otobüs 
seferleri tertibi beledivece karar
Jaştırılıruştır. Bu veni ve kısa me
safeli hatlar sayesinde tramvay -
]ardaki izdihamın biraz önlemnis 
olacaii:ı ümit edilmektedir. 

Yüzüklerini Hava Ku~nmuna 

veren hamiyetli yııvrul11r 
Körpe kalplerinde bile büyüklerine 

örnek olacak bir şekilde yurt sevgisi 
taşıyan Antalya anb~rı sııh:pl<:ri.nden 

altı yaşlarında Bayan Cüler Slpahioğlu 
ile, Eoğaziçi ll.sesi talebesinden on iki 
yaşlarında Ncı·:ınan Sipahioğlu ve U
niveı'S'ite P. S. N. talebesinden Bayan 
Mcs·ud~ Seıtoğlu b..ıbalarının kendile
ri.'1.e birer arınab'Un ol::ıralc evvelce al
dıklan taşlı altın yüzi.tl..lerini Türk ha
va kurumuna vennek suretile yurdu
muzun birer kuçük yardımcıJan olduiı::
larını gOst.ermişlerdJ. 

nt)I: .. taraftan nişan yüzüklerini ba
vo kuruır...;.na hediye edm vatanda-ilal"'J. 
kuıumca bi~·cr h:ı.hra olilrnk yaptırılan 
yii.z.ükleı·in tevzii~e başl.:ınılmLŞlır, 

-o--

Açık i' ve memuriyetler 
S:-tn'ot ın~ktehi veya lıs:r. ·n~ ınla -

rından olup askcrlikleı ini y<.pmış bu
lunanlar arasından ölı;ü Ye ayarlar 
teşkiliıtıno. •n1tihanla memı ~lar alına
caktır. Talipler a;}'Ll. 23 uncü &ünil clk
şamına kadar istida ve vesikalarile İs
tanbul ticaret müdürh.ığtine müracaat 
etnH~lid irler. 

Trabzon belediyesinin 75 lira aylık 
ürrC'tll n1erkn belediye ayar menıur
luğu münhaldir. Ayar memurluğu eh
liyetnarne.:iini haiz olan talipler Trab
zon ayar müdürlüğüne mür:ıcaat et -
melidirler. 
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ne ettirmek istiyordun? 
- Hayır, ·başkasını. 

• • 

BilmiY..eruın, nasıl yapıyorlar?. 
Klisik tasarrufa riayet tnvsi • 

yesi, halk üzcdıı<!e şu intı~aı bı
rak.ıyor: Sarfetme sakla, elbette 
zamanı gelir. 

l'ek.i aınmat sarfctrrıeyincet oıem
leket piya,a>ın<la ,dolayısile, bey
nelmilel rayiçle, para dediğimiz 
miıbadele vasıtası eksilir. Herkes, 
parasını saklarsa, ortada dOncn ra
yiç akçenin noksanlığı hissedilir. 
Bu da, memleket iktısndi)·atına bir 
darbe demektir. 

Tasarruftan maksat, ölçülü ve 
bütçeli sarfiyattır. Yapacağıllll% 
tckonominin hesabını, toprağa gö
meceğimiz küpte değil, banka def
terleri arasında salkıyacağu:. Çü.n· 
kü, ancak bu suretledir IJ, ser -
maye, kendisine hareket zemlııi 
bı.Imuş olacaktır. 

Bir dilim ekmek, bir hırka deT
ri çoktan geçmiştir. Bugün mede
niyetin ölçüsü, milletlerin ıhti -
yaçlnrı ve islihHik hacimlerile ifa
de ediliyor. İhtiyacı çoğaltan me
deni, ettir. O halde, ç<>k kazan • 
maJ:n mecburuz ki, bizi saran ibti
yaçlarınuzı defedelim ve fazla is
tihlak yapalım. 

Bu bayat h:ldisesinin genişliği 
nisbetinde, o memlekette rayiç 
para artacak ,kazanç ço~alııcak, ~ 
hacmi büyüyecektir. Hepsi, bir -
birlerine bnslı 'eyler. 

Devletin kazancı ve refahı da, 
cok istihlaktedir. Her medeni ve 
iktısodi hareket, devlet hazinesi
ne bir vergi bırakır . 

Ta•arruf haftasında, iş bilm<' -
nin, iş yapmanın. ihtiyac ternkki
sinin mütemadi tekamülünil de 
propaganda etmeliyiz. 

REŞAT FEYZi 

Küçük çekmecede 
Kücükcekmece köprüsünün he

lecli vece tam'rine ııccilmistir. ·t;. 
cükrrkm~crde l!ilzel bir park d:ı 
vaı:ıı:acaktır. 

[BüçüK HABERLER Jı 
* Yedi .eneı;ı, idadi mezunlarının 1 

menuırıyette li.:,,;e mezunlarının haltta .. 
rından istifade etmeleri kararlaştırıl • 
mı.ştır. * Cağ:1loğlu hamamı sahibi l\leh .. 
met E.rnin, g~en gece hamamı civa -
nnd:ı~ geçerken 5 - 6 genç tarafından 
ct>ketf başına geçirilmek auretile dö -
vülm.ı9tür. Bunlardan hhııafter yülc

sel yakalıtnmış diterleri kaçmıştır. "'tu
za "!er dün 20 lira para cezasına ma.b
kUm olunmuştur. * Yerli fabrikalar mamulı1tınL., sa
lış Cint~artnı te~bit etmek üzere mUte
has:-ıSia~·drın mi.iı·ekkep b!r heyet teş
kil ol•ıllmu_ştur. * t nivero;ile-de kurulacak talebe bir .. 
lı,;:; L ijmatnamC!:i :.\fa3rit \·ekileUnce 
ta!-.cLk edtlC!-ek rekt?rl:ığc ,&önderil -
miştir. * P ~Jediye ne.,riyat VP iJtatistik şefi 
Kcnıat l\Tutluay terfian takip bürosu 
mUdür'üıtüne tayin olunmuştur. * Diş toblb•t mektebinin bir fa. 
kü.lte haline konulması için tetki.kler 
yapılmaktadır. * En1nlyet müdürlüğü 2 inci şube 
müdürü Zeki Akalın Hilvan k:~yma -
kamlığına tayin olunmu~tur. Yerine 
eski ikinci ıillbe müdürlerinden ve Po
lis mektebi mll~tirü Demirin tayin o
lunması muhtemeldi,r. * Baro um Jrr:f heyeti 
14 de topla!lat'aktır. 

bugün sa.at 

A ~Tıca İstanbul iktısat müdür
lüğü de fiallıırı tetkik etmektedir. 

Gerek makarnacıların ellerinde 
ve ı?erek bakkallarda ıniihim mik
darda~amul ve stok makarna bu
lundui!u anlas,lmıstır. Ve bu ma
karnalar buğdayların ucuz olduğu 
zamanlarda yapılmış olduiundan 
simdi pahalı satıhnasr doğru bu • 
l~runamaktadır. Stok makynalar 
tcsbit edildikten sonra makarna fi. 
atlarına fiat mürakabe komisyonu 
tarafından narh Jtonulınası colt 
muhtemeldir. 

Ayda 4 bin liradan fazla 
varidatı olan vatanda§lar 
Askere giden vatandaşların aile-

lere vardım icin müessese ve ev
lerden alınan paraların ilk partisi 
olarak 45 bin lira toplanını.ş ve dün 
beledi yeye ı?önderilmiştir. 

Bu para vatandasların avlık ka
Zlnclarımn yüzde biri nisbetinde 
alınmaktadır. 

Diğer taraftan tahakkuk cetvel
lerine eöre sehkrimizde emlak, a
kar sahibi, tüccar, müteahhit ı?ibi 
380 vatandasın avda 4 biner !iradın 
fazla varidatı oldui?u anlasılınıstır. 
Bunlar her a'i. 42 ser buçuk lira 
vereceklerdir. 

POLİ~ 
\( 

MAHKEME~ER 

Bir 
iki 

yangın ve 
zehirlenme 

Aksarayda Tikvaş Villi dokuma 
fabrikasındaki makinelerden bi -
rınde bulunan vünler tutusarak 
yangın cı:,armıssa da ate$ başlan· 
ecında söndürülmiistür. 

RanUde yol inşaat silindirinde 
muavin olarak calışan 21 yaşında 
Ramazan snbahlevin çadırında ölü 
olarak bulunmustur. 
Yapılan tahkikatta çadırdaki 

man~alında kok kömürü yaktığı 
ve uvuyunca zehirlenip öldüJhi, an
lasılmıştır. 

Taksimde Ankara ı:arahnd~ Hü
seyin isminde bir bekçi de yaktığı 
mangalı otomobillerden birinin 
i<:ıne alarak uvu.mustur. 

Hüsevin biraz sonra zehirleruniş 
ve bayg:n bir ahide hastaneye kal
dırılır.~tır. 

Esrar ve eroin müptelaları 
tevkifhanede tecrid edildi 
Esrar ve beyaz zehir müvtela -

ları ve satıcılıktan suçlu olanlar 
icin tevkifhanede avrı bir koğus 
avırtılmıstır. Bu suretle es:rarcı ve 
eroinciler dii.!er m<:vkuflarla temas\ 
etmivecekleri ı?ibi bunlardan krizi 
olanlar d~ doii:ruca hastaneye sevk 
edileceklerdir. 

Ankara torpitosu ise Fraıısız ti
pi dcstroyerlerdendi. Bu clıı 97 ton 
hacminde, 27 mil sür'ati lıniz, bir 
tane Nordenfild topu ve üç torpito 
kovalllJlJ banıil bulunuyordu. G&
rek sür at, gerekse silah itibarile 
müşterek bir dj;ğüş safhasını ba
şarmağa muktedir olnuyan bu se
iinelerin Be)rut limanına terk&
dili~inin sebebi ise ancak buna 
karar verenlerin bildiği b.r key
fiyetli. 

Donanma Beyruttan ayıılınca, 
açık deııiz talimleri ve harp tatbi
katı yaparak rotasını tagibe koyul
du. 

İleri çıkarılaa Samsun ve Taşo:ıı 
muhripleri keşif servisi tatbikatı 
yapıyor, nsati on iki mil sür'atle 
ilcrleniliyordu. 

Üç günlük bir seyri müteakip 
1 teşrinievel 1911 pazar günü, sa
bahleyin Sakız açıklarına varıldı. 

Saat 5,40 geçe, Sakız limanına 
doğru iltrliyen donanmanın ami
ral gemisi vardiyaları limandan 
çıkan donanmayı bümayu a men
sup (İhsaniye) yatının: 

- Durunuz! 
İşareti verrrek üzerleri11e gel -

diğini rapor ettiler. Dona::ıma siir
atini azalttL İhsaniye yatıaın yak
lasmasını bekledi. 

Bütün gemi sünrileri İhsani -
yenin donanmaya ge).~,ni gürmüş
lcr, buna nas,ıJ bir nlana verecek
lerini kararlaştıramıyarak yatıa 
harekatını takip ediyorlardı. 

İhsanİ) e Amiral gemisi Barbo
rosa sokuldu .. Süvari gcmıye çık
tı, kumandan Tahir beı. c bir zarf 
bıraktı ,acele Sakıza döndü. 

Tahir !:.ey zarfı alınca donanma-
ya: 

- Yarım yol!. 
Emrini verdL Prova nizamında 

ilerliyen filo yol kesti.. Arkasın
dan amiral gemisinin işaret sere
ninde: 

- Dikkat!. 
İşareti göründü, bunu diğer e

mirler takip elli: 
- Samsun ve Taşoz torpitoları· 

n:ı: Sefineyi harbe hazırla) ınız!. 
Daha sonra Yadigarnnilletteki 

filotilla komodoru Hakkı k&ptana 
emir verildi: 

- İtalya hükumeti iL'inı barbet
miş.. lo'ilotilla on be§ mil sür'atle 
Çanakkaleye giderek boğaz met
balini donnnnıanın avdetine açık 
bulunduracak .. 

Filotilla bu işaret. .... ~ekibnuin
dcn sekiz dakika sonra (saat 5,54J 
harekete geçti .. K.onı-0dor bereket 
sırasında şu işareti vernd~ti: 

- Torpitolarınızı endalıta mü
heyya bulundurunuz. Gemilerd• 
harbe hazırlık tamaml•nsın .. 

İhsaniye yatının getirdiği ha • 
herle bir gecedenberi Italya ile 
harp halinde bulunulduğunu öğ -
renen donanmada bu hah.-r bir 
bomba tesiı·i meydana getirdi.. 

Sefinelerde harp hazırlıkları 
başladı. Cephanelikler açılıyor, 
toplar do!aurulnyor ,eşya!ı:r to -
parlanıyordu. 

AVRUPA HARBİNiN 

YENi MESELELERİ 

* Balkopan hanında pamukçuluöc 
yapan Hasan arkadaşı. diğer Hasarun 
bir çuval pamHğunu çaldığı iddiasile 
Sultanahmet birinci sulh ceza mahke
mesine verilmiiÖUr. Hasan mahker.ıede: 

,_ &n pamukları çalmadım. Bır çu- Çinlileri tanımak 
vala doldurup gece kcndıme yastık 

yaptım. Esasen Bolkapanındakl 100 ka- . di kt k"l · · b . . Çın yarı uza a ı er ıçın er 
dor pamukçu diktlklerı yorgan ve yas- ki k dile t ·· l .. 
tıkları cilk gece> hakkı olarak evveli va t me.ra e .. ..0 ~r ~ meç • 
kendileri kullanırlar. Sonra mU,teriye l.ullerle dolu buyuk hır ülke .ol -

ta ıar bu maruf bir Adettir> demiş ye ınuş. Eski masallardan en yenı se-
sa r yahatnamelere kadar hep söyle -beı·aet etn1lştir. 

nenJer ve yazılanlar bu wnumi 

Ka!"ıs;nın iki elini tuttu, ok 0 adL 1 
Jale onu düşüni.i"or. onu tedavi et
tirmek istiyordu. Buna kıunaii:a 
hakkı yoktu. Maclemki doktor Kilii
yi cağ·rıruşt, ,c.oklor Şükrü ile be-, 
rııber ı?idip doktor Kiıfıvi ı?Öre -
cekti. 

başbasa oturmak ne büvük zevk, 
ne bi.i "Ük saadet!. 

- Yazık ki geç kaldım; biraz da
ha evvel gehnis olsaydım .. 

Ja:C i>ütün bir ı<ün. bütün bir \ 
aece 1-eklcmis, cok mera:- etm.iı;tL 
insan kazaya ui!fıyabilirdi. 

Cah;t bu sözlere mukabele et· 
r.ıecıı. n sordu: 

- ,'ı,ndi o ihtiyar aciıun. neden 
tc, .. '11' ediyordu? 

' Cahit işi sakaya bozmak istedi, 
fakat bu Kıl.fi adı asa.hını ııermiştL 

- Bana doktoru çağırtacajiıru 
söylemem istin? 

Fakat bu mesele üstünde fazla 
durmadı. Jale kocasının üstüne ba
sına bakıyordu. Cahit toz topralı: 
içindeydi. 

- Cok ınu yürüdün? 
- Evet cok vı.:rüdüm. 
- Yorulmadın mı? 
- Hava iyi geldi. 

Cahit bu anda her derdini unut
mustu. İcinde hastalık korkusu 
yoktu. Ümit etmedii!i bir sükfuı v~ 
huzur icinde derin bir haz duvu -
yordu. Fincanlardan tüten bu "u. 
oınzuoa dayanan kumral bas. bu 
sessizlik, bu sessizlik ortasında fı
sıldayan ince ses. tatlı bakıslar ona 
dünvavı unutturuyordu. Onun öm
rü sanki hep böyle sakin ve makul 
ııecivordu. Havatında anonnal bıç 
bir SE'.Y yoktu. Yervüzünde doitru 
olan bir tek şey vardı: Bu hayat. 

- Bilivor mlmln Jale en ırüzel 
resimlerimi ne zaman yapıY'Ol'WD 1 

- Ne zaman canını? 

merakı tatmin içindir. Çinde bir 
znmanlar her dediği olan, bir sö
zünün üstüne söz dinlemek iste -
miycn mandarenler vardı. Bir iki 
asır evvel Çine giden hakikaten pek 
çok yorgunlukları, tehlik~le~i gi
ze alarak o dirarı gezen C1"Tıt pa· 
pasları Çiıı ye Çinliler içiıı çok 
malumat toplamış, yazmış, mer -
kederine bildirmişlerdir. Cizvit -
ler oranın eıı nüfuzlu kimsele -
rine, astığı astık, kestiği lı:estik 
ınandarenlerine hulul etmeği bil
dikleri için ötedenberi bir takım 
imtiyazlara da nail <'!muşlardır, 
Onların seyahat hatıralarından Çi
ne dair Avrupalılar az ııey öjirea· 
mcdifer. 

- O adımı ihtivar deRil. saçları 
vaktinden evvel beyazlaşmış. cioJr,. 
lor Kirli Uiı. 

Cahit Vefalardaki ziyafeti hatır
ladı. ha;Telle Jalenin vüzüne bak· 
tı: 

- Doktor Kafi'nin burada ne 
iei var? 

- Kendisile görüsmck istedim. 
Evine kimseyi kabul etmedıi!ini 
iblldilfunden vazdun. ııcldi. 

- Peki amma~ den Vll7.dın• Ne-, 
den c. :-mlın?. K ndıni ıru muave-

- Evvela kendisile ııörüsüP ı?Ö
rfüıemiveceğiimzi anlamak i>te -
dim. Beni doktora doktor Şükril 
tavsiye etti. 

- Ben de bütün bunları tesa
düfen haber aldım! .. Eve habersiz 
geldim, atölyeye çıktım ve tc.>a
düfen seni, merdiven baş;ndan 
doktorla konusurken ııördÜJn ... 
Tam bir vodvil veya dram kol -
Posu!_ Koca evine ııelivor ve iki 
g• lı,. gor;.., .ır. Tah.<ıncnsın. çek.ıp 
rıte5 livor. '" ya.; ut k<lrı.<::ndan 
"Hılnor. 

İzahat vermekten, anlatmak -
tan kacı.şıyordu. çünkü bir şey an
latamıvacağını biliyordu. Kendisi 
ne vavtıi?ını nerelere ıtittikini ·bil
miyordu ki, sövlivebilsin. Birsev 
hatırlamıyordu ki. anlatsın. O ı?C
ce. ı?e<: vakte kadar, vanvana. ~ 
basa oturdular. 

- Karnın aç mı? 
Karnı ac dei'ild1, fakat bir CllT 

icerd. cay Ylll>lılar. ictiler. Cahit 
mcs'uttu: 

. H 'r"ün calıstıktan o;onra. l>•r 
e:ece bövle senin mm ; a, ~nninle • 

- Böyle senin vanında oturdu-
i!um. elime fırça almadan seni din
ledii!im zamanlar. ı?ordüiiüm ve 
ıınuhavvelemde yaşattılun. can -
landırdıih:m en l!ÜZel manz~ralar 
senin gözlerinin icinde gör<lii'!!.i.m 
manzaralardır. Bı. manzara! ırı hiıe 
bir zaman musanıbava renklerile 
tesbit edemiveceilim. Amma zarar 
yok, Bu manzaralar vall!Dl3 oldu
l'um resimlerin en "üzeli. 

Jale tatlı tatlı ııiilümsOO.i: 
ıJJe\•amı \'ar) 

M'•yonerlerin de Cini lteyda• 
boya dolaştıldan görüldü. Daha 
sonra prote,fant vak.it vakit bWl
larlJl başlaruıa neler geldiği tel
gr<lf haberleri arasında gazete sii
tunlanııda gize çarpar. Li.kiıı Çi· 
nin pek başka hususiyetleri clııha 
var. Heln şu sen japon iııtil!\sı ü
zerine Çin iillresi ve Çinliler her 
sunıtle dünyanın me•ahım tazele
mis oldular. Bn itibarin Çine dolr 
yııulan ~eni 'eyahatnamelerdcki 

Donanma kumandanı Talıır bey 
elindeki zarfı uzun uzun gözdea 
geçirişlerle tekrar tekrar okurken 
kapısı vuruldu. İçeriye donanma 
erkiımharb.ye reisliğiı'ıi yapa" in
giliz !alını heyetinı.ı seyir müte
hassısı miralay l''ut bey girdi. Fı
lotilliya verilıniı olan ijar~Ueri 
g~rt•rek heyecaaa kapılan İngil.is 
dcniz,·jsi ~ordu: 

- Jtal)a ile Osmanlı devleti harp 
haliuc p.irıiiler demek? 

- 1\1aalr.lcf C\'ct. 
- Şu an•la ne yapmak fikrinde-

.a:illz? 
- İlk tedbir olarak filotillayı 

Çnnakknleye gönderdim. Biz ııe· 
lindye J..adar onlar Boğaz metha· 
li11i muhaf:ı,za edecekler. italyaa 
donanmu~.ının Çanakkale)~ taar
ruzu mev•uu bahistir. Bu lakılir
de anavatan denizlerinin kilidi 
nıevkiinde bulunan boğaz sula
rını douaıunasız mtıruıak f~c.:i ne
tıceler vcr.rıo:•ır •• 

!\lirala;; Fnl yine sordu· 
- Pekfila Ya düşman donaa -

ma~ı bizim vaziyetiınizden ve 
111e\·1<ıunizdeıı haberdar ise? 

- Bof;nıa hiicum edecek yeıde 
bizi ara~tır1tral:'ını nıı zannedi) or
~unuz? 

-- Z:ııt deL.;J, kwvveU. t.hmin 
ediyorum .. 

- Bu takdird~~ 
- Bu ta~ dirde zaten zayıf olan 

liloyu ,filo\illayı da ayırmakla 
çok müşkül bir vaziyete solı:ıoq 
louj'oruz. 

'fahir ı ~y çaresizlik i-;,inde ka
Lın insanların tavrile iki eliai ya
nına açtı, boyıınnu bir tarafa çar• 
pıtlı ,mukabele etti: 

- Mo.kadderattan kaçınmanıa 
imk5ru yok. Biz düşmanla karşılat
mayı lıes:ıplamadan evvel boğaa 
ııaethalini temin etmek mecburi
yetindeyiz. İtalyan donanması • 
p. bizi yakalamak kararını veı-
mi~ v~ hunu tatbike kalkqnuşsı.. 
filotill~nın beraber bulunup ltu • 
lunmama.sının bir kıymeti yoldur. 
<;'ünkü bn takdirde düşman; bü • 
tün t1t""niz kuvvetlerini bir noktıula 
teksif etmiş olacak, altı zarlllı fır 
kadan mürekkep bu lı:uv...~lerle 
çarpııı111ak. kahramanca bir döiüf 
!ahnesi ve tekmil Osmanlı donan
masııun denize gömülmesile ne -
tirrlenecek bir faciadan ibaret ,._ 
larnktır. 

!Ju konuşma yirmi dakika sür
dü. Tahir beyle mütehassıs Fut, 
vaziyetin iyice münakaşasından 
sonra sür'atle bof:aza girmek ka· 
rarını verdiler. 

Fakat iki denizciyi de düşündü
ren nokta, şimdi bulundukları 
mevki ile Hellas bumu arasındaki 
108 millik mesafeyi tehlikesizce 
n•'11 aşahilerel:lerinden ibaretti. 

<De\'amı var) 

Çı!tçi: 

Çok mahsul, çok para, çok çocuk. 
ULUSAL EKONOlllİ VJI 

ARTTIRMA KURUMU 

41a)ıimat istifade ile olı:unuyor. 
Bunları yazanlar nzun ve külfetli 
yolculuklara kat.lanan kimselerfu 
ki yazılarından edHen başlıca is
tifade şu oluyor: Çin artık masal 
memleketi değildir. O katlar geri 
farzedilen Çinli ise dostlarını se
vindirent düşnıanlarını düşiindü • 
ren büyük kabiliyeti ile bu asır
da neler öğrenmek liizınısa hepsi
ni öğrenmektedir. Bu kabiliyeti
llİn filiyattaki semerelerini görün
ce taiJi~fü ki kendine olan itimadı 
da artmıstır. 400 kiisur milyon -
luk bir kütle oldnğunu düşündiik
çe ıle kendinin öyle hariçten ge -
!enlerin hükmü altına giremiye
ce~iJJi her hareketi ile anlatmak • 
ıatlır. Onun için bugüolı:ü Çin -
japon harbinin anlattığı bu dcria 
manayı hiç hatırdan çıkarmamak 
lazım. Çinli kendisinin japondan 
aşağı oldujlunu bir türlü kabul et
miyor ki japonun hükmü altıaa 
girmeyi de bazmedcbilsin . 

Milli kumandan Çan Kay Şek 
kendlıine hariçten edilecek iter 
yardımı kabul etmekte, fakat yar
dımlara mukabil Çinin haysiyeti 
ve istiklilinden birşey feda etınc
ie asla razı olmamaktadır. D09t
larla dost, düşmanlarla düşman. 

Milli kumandanın etrafında bu· 
güıı pek çok yabancı yardımı var
dır .Bunların en şayanı dikkat ..
!anları tlıı İn~liz, Fransız, Ameri-
1.ah, Holandalı, Ru.s ve hatta ls
viçnli tayyar•ilrrdir. Bunlar Üc· 
ret mukabili l!elerek Çinli ta:vya -
recileri yetiştiriyorlar. Fakat haş-
1 umandan hu mnhteJlf yab~ncı -
!arı biç harhe sokmamaktadır. .. . 

İki bak:kat.. !( 

Yazan: Ali Kemal SUN~ı\ 
o•• Bn harpte yanlış tabmiol•.1 lır 

\ı 

açan bir keyfiyet Amerika ılc i • 
giltere arasındaki teşriki nı~i • 
nin nerelere kadar varabılc~:~ 
nin başlangıçta bcr taraf!• ı~. btr 
le keşfcdiltmcıniş olnıasıdır oJı!llJ' 
ki. Zira oöylemeğe lüzuın ) 

1
1;1 

ki harbin ilk a)-l:ıruıda Anıcı~ lkt: 
efkarında İngiltereye I<ar~ı dl< 
göze çarpan bir çel..ingenli~ '~v. 
O zaman bundan etraflı bır. 1 .,ı1 rette babsrdcn İngiliz muhabır 
aşağı yukarı "Ö) le diyorlardı: r'" 

c 

- Burada !ı•r.p.tc.ıı b~b.~c(ll ;1.,. kalkışan· bir Ingılızın sozu aı ,c) 
da kalıyor. Onu kimse dini.en~ 
istemiyor. Çünki_i İngilizlerın;sİr 
merikayı h>rbe süriikleınck 
diklerinden endişe ediliyor. sol' 

Bir bu noktayı hatırlamak'. .(111 
ra da şunu diişünmek icap ed;~,, 

938 de Çekoslovakyanın 1
1 

,,~ 
istila emellerine kmba:l 0 11 ,cı 
karşısında Amerika ınatbu•tı. U) .\tı 

' t ' ' k bu 1'U( "4.,. acı nerşıya a gırışere ··.11' 
memleketin neden dolıyı 1111!_., n 'i 
faa edilmediğini, onu mııh"'~ıt' ·· ~t 
için verilmiş sözlerin ne.' "' V ~niıı 
tulmadığıııı soruşturuyordu. rJ 'ıı 

kin söyleıncğc hacet ~·ok .Jı.i tf,. ~dar 
ııı " ~aııd Çekoslovakyayı korumak ·~ tı.ıf ~ 

rupada 938 sonbaharında bır .,ıJ- . 'V 

çıksaydı Amerikalılar bun\ ';ı,- ~ 
rak etmekte hiç acele ede~•1 riıı' ·r 
ğillerdi. 938 de Avrupa ış e ··ı"' 

··rıı" 
karşı işte_ böyle bir infial go p•" 
yordu. Ay·ni zamanda eski du İo' 
daki kavgalara karışınakU11 (ıP' 
derece çekinmek. 939 sonbab"i~,. 
da aI~1k kavga çıkınca .AJO'~,ır 
War da1uı dikkatli olmuşlar· ;;J 
ldilerinin de buna sürültl•? Jıl' 
endişesile uyanık bulunnlllg• 
rar vermişl~rdir. t' 

İşte bu hallere bakılınca ~ııı 
rikanın İngiltereye yar.ı!ıJ>ıl~ ~ 1 
gitgide bugünkü şekle gıretf,ı' .. t 
tahmin etmekte güçliik çek•11;.ı!P; " V 
muştur. Halbuki Amerika efk ~ ~ ~a 
da mühim bir değişiklik ~·r rjpl '•ı ta 
gösteriyordu. Bunun da anııl en' 4) • 
ararken şnnu ihmal etmek il' ~t 
kün değildi: ,r n 

İngilizler her türlü yardıJll~ • •!ııı 
velfı. kendi kendilerinden b~J' ~ ~: 
ınişlerdir. Kendini soııuna . f 1.01 . 
müdafaa etmek hususunda~ııf "'ıı 1 

rarı, azmi ve sebatı bütün dU el'• ıııı 5 

ca anlaşıldıktan senra Lı:iH,11' • ~ıı 
Din mağlup olmaması A.nıer• ti' 'tı 
nın istikbali için ne kadar e)ı 1,.- 1n,a 
ıni;yetli olacağı daha ziyade Vıl l)ıld 
dir edilmiştir. Son ııltı ayd•t 1~ it;~ 
dünya<la o kadar deği,µkli_k. 0ı1 1'.li\. 
ki Amerikan - İngiliz t~il'.' ,ıJ> ~· 
ulsi tanı bir emrivaki balını 1: •'~ 
Bu netieeden şu büküm çıliJY.0,1 ~ıın 

'Bu harp de her zamanki b0
• ı \,re 

küçük kavgalarda görülıniiŞ. il. :~td 
bit olmuş bir Jıakikati bir ke:ı~. I j 'h 
ha teyit ve tekrar etmiş ol Jil 1~ı 
hakikat ,udnr: Müdafaa b•~ , bı 
blllunaıı ltir memleket beli"·~ ~
evvel kendisinin maddi ve JllD~ j' 1 
kuvvet menbalarına istin•~;;,.ı' '
de bariçtelı:i dostların ya 1 ~ ~ 
temin i~in uğraşırsa o dostlııtıPO • ~l 
zerinde a~sülimel uyandır1.r;J'. >otı 
nıın için Ingili.:.der bu halci• o' ltı 
~ c~ i gözönünden uzaklaştırıı~Jr. ~/' 
!ardır. Geçen aylarda dauua tıll. ·
teren.in tehlike ve tehdit • ~,I lot 
olduğnnu s<iylerlerken de ıP' 

mukavemet ve seba tlarııu •1,ı 
mayı ıla düşünüyorlardı. 1'\f 
İngiltere kendi kendine y•P', f. 
ceğini yapsıu, diyorlardı, ~\~ 
rih huzurunda dünyanın ıst•.,ıl 
ve sulh n emniyeti için ıi~,ıı 
va•ifenin ehemmiyeti her t ;;.t 
anlaşılaraktır. İşte o zaman. 'jl 
tereye yardım keyfiyeti ye~(JI· 
yada müessir ııeklini bulnc• ~ 

Bugün bu böyle oldu. ~~f 
lılarıo e~seriyeti artık düŞI' ~ 
yor ki lngiltuenin sağlanı P";/. 
bil>ı esi Amerikaıwı da '" (1 
ve müdafaası için elze~dit·~~ 
t>dilecek yardım dolayısile ııl'.1 
rik~ için demektir: 9~ b•~r, 
şimdiye kadar olan ınkiş~fıJI~• ~ 
terdiği diğer bir hakikatı d' U ~ 
ve etmek la:ı.ım gelirse şııtl <l'J 
!emek iktiza edecek: Gcç~~,ıfl'. 
denberi görüldü. Kendinı •·d~ 
kalnl etmeğe hazır bulll~e ~ 
memleketler var; bili.ki• ';.ırj 
hasına olursa olsan nıuka".• ~ 
yılmamış olanlardan hiç ı.ır ~_.
leket kendini istilaya J11' 
ıı;Jmemeli. 

Yeıilköyde yarınki ko~: l 
Yarın saat 14 de yeşilko ,ıı tı 

partisi salonunda Çoruh. ~ ~ 
B· Rıza tarafından cvaz•'/ ~ 
zıra• hakkında mühi:m Jıif 
rans verilecektir. 

işı;i: " 
. l 'h •' Her ınakıne. her e-~a; &{ı: 

çal~ım iktwıt ce~csın"' 
ciğidir. -1, 

ı::LUSAL EKO~I 
ARTTIR~U fC 



lCepheden yeni 
~lberlere intizar 

-\•ina 14 (A.A.) - Rövter mu
' ım .. 1 itımada dcl!er bir kav -

1 'Lan öğrendiiline !!Öre, Yunan 
-· mandanlıi1ı bir><ac tıiine ka

r. ~ok iyi haberler verecek mev
. buıunmaktad,r. 

Yunan tebliöi 
ı\ •na 14 (A.A ) - Yunan baskır 
·Odanlıi;;ının 48 numaralı tcb-
: : Cephenin .muhtelif noktala -

· ~a kıtaatımı.zın canlı iaaliveti 
~~tur. Bu harc'd'ıtın neticesi 
~ıın için müsaittir. 

ltalyan maneviyatı 
çok· bozuk 

.\t,.,a 14 (A.A.) - Propaııanda 
~reti, Arnavutluktaki hareki -;,v unanlı~ar lehi_ne. in~iş~f et -
~\c oldu ~unu bildır=tir. Cep. , .. 
·.ın muhtelif noktalarında. 1taı

lll lnuharip!erinin maneviyatı o 
~ılar bozuktur ki, İtalyan basku
.:'Jdanlıih bu mıntakalara veni 
~etler ı?Öndermek lüzumunu 
~u tınlı;tir. 

ilan 

Tancanın idareıi 
~anca 14 (A.A.) - Beynelmilı!l 
~-enin ilgası münascbetile, ö~
~ 1l<liğinç ııöre, İspanya hükCı -
.,.~ı sıvil valinin verine, askeri ::ıir 
""'tayin etmiştir. 

Grazianinin 
mukabil bir 

taarruzu mu? 
Londra H (A.A.>- Mı.sırda el

de edilen ıuuvnffakiyetler, bütüa 
memlek~tte büyük bir memnuni
yet uyandırnuştır. Herkes bu mu· 
vaffakiyelin ehemmiyetinin bü -
yük olduğunu, çünkü bundan son
ra :\!ısırın artık emniyet altına 
girdiğini ve İtalyan ordusuna cid .. 
eli bir darbe ind.irildiğini söyle • 
mektedir. 

Bununla beraber bu hareketi bü
yiik bir taarruzun ba~langıcı ad
detmek doğru olamaz. Muharebo
nin pek geniş bir plan dahilinde 
cereyan ettiğini unutm:ını~k li.
zımdır. Şimdiki cephe takriben 
SQO kilometre murabbaı gen1şli -
ğinde bir sobayı kaplamaktadır. 
İngilizler. şimdi temizleme ha -
reketile meşguldür. 

Bundan başka ihtiyat kuvvet -
!eri bulunan Grazianinin bir mu
kabil taarruza geçmesi ihtimalini 
de gözönünde bulunı!urınak la -
zınıdu. 

Bir lııgiliz gemisi 
torpillendi 

Londra 14 (A.A.) - Amiralliğln 
tebMi: Forfar ismindeki müselliıh 
ticaret ~isi torpillenmiş ve bat
mıstır. 

1 Bütüu Libyanın 
İşgali bekleniyo 

( 1 inci sahifeden devam } 
taralındmı İfgalinin reddedi· 
lemiyecek bir ihtimal olduğu
nu aöylemiftir. 

1 ıgiliz zayiatı 
Kahire 14 (A.A.) - İnııilizlcritl 

garp çölündeki zayıatı çok hafiftir. 

Mısırda sevinç 
Kahire 14 (A.A.) - Itövter a

jansının muhabiri yazıyor: İngi
lizlerin garp çölünde elde ettik -
!eri muvaffakiyetlerd(·n <kılayı. Lü
tün Mısırdaki sevinci tarif etmek 
mümkün değildir. 

cElınukattam• ııazetesi yazıyor: 
<İtalyanlar Yunanistanda ma~

!Cıp edildikleri zanıan, hazır olma
dıklarını iddia ettiler. Fakat ay -
!ardanberi hazırlıklanııı yapm .. kta 
olan Graziyani, .bu hazırlıkları bi
tirmisti. Si.mdi ordusunun bezi • 
meti karsısında mazereti ne ola -
cak~ 

İnıtiliz donanması. Libyad,,ki İ
talyan kuvvetlerini durmaksmn 
bombardıman ediyor. Fakat ııörü
nürde hi<;'bir İtalvan zırhlısı Yok
tur. Buna da İtalyanlar ne diye
cek?• 

İngiliz tar.rruzu inki
şaf ediyor 

Silivri faciası 
Kahire 14 (A.A.) - Garo çö -

lünden ııelen haberlere göre, ha.. 
rekat memnuniyeti mucip bir 51! -
kilde terakki etmektedir. 

İngiliz İmparatorluk kuvvetle -
rin:n taarruzu. hic <lurmıvan bir 
s cidetle deyam etmiştir. İngiliz -
Jer, İtalyanları Libyaya doğru piı.
kürtmcktedir. 

~ ( l inci sahifeden deı:.ım J 
1\lı.tdanarak koşark~n içı.!ridek:i 
~ve top!~ ınil_kaleıncyi _·~ilini 
~ ~ı le§kıl edıyor. l!q;mız da
~) aLahleyin oradan geldiğini söy
) trı şoför muaviuini dikkatle din
~tuz: 

ı; '-- Kaza; Silivrinin 4 mil ileri· 
,~deki Canbaz burnu ~-akiuinde 

•" .. Çarşamba ;;ecesi saat üç-
~ llı_üt:ıi~ fırtınaya tutulan y.:l -
~ nı,, i kurtarmak emeliyle kap
lın Sn hile diimcu kırmış, fakat az- 1 

._n dalgalarla çabucak pnr~ala - 1 
~ ~ &:cın'•·i hu acı akıbetinden kur

~ .:~ıak ,;';ümküo olm'.'1.°ış .• vak'a 
il~ ıu;•k sabaha karı. Sılıvrıde du-
lı' lf· dQ ve derhal yardıma gidildi •• 
ı" ~.,kları 40-50 kiş'den ibaret olan 
~ ~ı.,-r; :\Iusevileri de doğrusu ya; 
ıP ti ta<ede ınilletıaşlarına yardıııı i:.. ı: tonla, başla çalıştılar.. Hatta 
)~ \; "lardan bir genç tam 17 kişiyi 
I ~er birer sırtında taşıyarak çı-
11. it dı .. Facia mahallinden knsa -
. ' c~a ı;eı;rilenler çırılrıpla!<tılar ve 
"jl ~,•nadan nğlaşıyurlardı .. Bunlara 

'ltııse, yiyecek \"erildi. Hepsi eski 
~ ttıahreı. hinasına alına~ak man

j' 1~r yu .. ılıp ı>ıtıldı. Dun ak:;am 
ıı_ ltınhfelden, t~p~deki ~lusevi 
~rn ·ına nakledildıler. 
~en sabahleyin I lanbula dö -
>ttl.en sahilden hala eeset toplu· 

~· 11 lar, dalgaların getirdiği ölüleri 
',/., ~ 1Yoriardı. Bir yandan ıla ce'°t -

jl ,~ l<aınyonla Silivriye naklcdi!lp 
tı• J: l, u~e,·i mez~rlığı. na giiıuülü -
ır tdu! .• 
r'~ !Si.LtvRİDE VE HAVRADA 
ı·;,_ ~tnç şohir mua,iniııin anlat -

1 ~ _nrı otobii>teki yolcuların heıı' 1 li;lti derin bir iecs>ıire düşiu oüiş
~ ~ iti On kanapede otnran t'hki hır 
~ 'ı 1 kçı; bir müddet nazarlarıııı ya

'.• ,i ~11lda uzanan ına\"i denizde do
~ ~,1

1•rarak sakin s~kin oynaşan 
OF ialara bakıp nurıldaııdı: 
P'j ıı;- Kadın gıbidir şu nıiiharek .• 
ti'. ~ belli olmaz hırsı!.• 

~t~•ıiz kazaları, denizciliı:e ait 
~ ~~:·•ler üzerinde konuşa konuşa ,l 41ı.'Vri)·e gelmiştik.. Otobtislcn in

"r/. ltı 1•n sonra kazanuı kıy metli 
·,,I. ll dciunıunıi~i Necatiniıı detti -
;il. 'i 1 • •Muse\"İ havrası. na gittik.. 

{ ı;•di, ~amurlu ve dik yolu:ıla -
~ ~ ~ lıla~tırd ığı bir tepcd~ki hav -
b I ~ ~· dar saloIHıııda, felaketzede
"~ ı;' e karşı kar~ıJaJ·ız. Çocuk, ka
. d~ ~'.erkek, :;en_ç ihtiy<>t muztar ip 
ıd'I, 1~1 •nsau kütle•i birbirleriııe so • 

f. ~ ~'luş hıçkıra hıçkıra ağloşıyor
ı;;'1 ~Hepsinin yüzlerinde, geçirdik
;% -~ korkunç vak'anın deh~eti daha 
~;f ~t hakışta gürü1üyor. Bır kısmı 

• -, 1aniyelere sarılmış önlerindeki 
~ ~~gaJdan taşan sıcak hararete 
>at•nen hiı.l tirtir titriyor ve üı;ü -
·~r .. tı/"ddeiuınumi bıı pcr_lıan ka-
den bir ihiyarı gö. tercrek: 

Ilı'- Zavallı adam di~ or . .5 çocu
~~u, \·e kansını kaznva kurban 
\ .... ,,, şiındi 'UUISUZ lıir halde f dövünüyor!.• 
~·ltscriyctini genç erkeklerle kız
'tıı te~kil eden kazazede! r 1tra -
\~da genç Lıir Musevi gnzctedsi de 
1ıır· l!ıı ıııc~Iekdaş iad- yı ·öyle 

~lı) or: 
\.... Bindiğimiz yelkcnlıy ı l b n 

levaya aldık. Ancak 80 Vi~i ul.•bi
len bu harap teknede JJ:> 1\ • .şı ıUı1i.. 
İçinJe ne kamara, ne giivcı-tc, ne 
pusla \C ne de ıuotör vardı. Sade
ce yelken ile hareket ediyorıiu. 
Silivriyi geçtikten >oııra gece az
gııı dalgalar bizi sardı. Gemide pa
nik ~ıktı. Rus kaptan evvela ge
miyi tcrkiçin soyunup denize atla
dı ve kaçtı. Kadınlat, çocuklar kor
kudan soyunamadılar. liaranlık 
içinde boğulup gi ıtiler. Türk hü· 
nıetiuden ve balinadan Allah razı 
olsım .. Bize şefl..atle muamele o-

diyor:~~TAN NE DİYOR.' 
Havrad:ın derin bir teessürle ay

rıldık .Ağır ağır aşağıya inerken 
kamyonlar mütemadiyen ceset ta
şıyor ve bunlar mezarlığa gömü
lüyordu. Tevkif edilmiş olan kap· 
tan Viktoru da gördük. 230 kişinin 
ölünıünt:en mes'ul tutulan ve bu 
azapla titriyen za\a\lı kapt:ın hep 
öı~ünc bakarak tlü~üaüyor ve mü
temadiyen: 
•- Ben vazifemi ynplım. Bn 

kalabalıı. llulr:arislanda alma!c is
temedim .. Fakat zorla bindiler!.• 
diyordu. 

BALÜK CEMAL 
BU SABAHKİ VAZİYET 

Yelkenlinin denizde batık kal -
mış olan teknesinin içinde veya 
altında kaldığı tahmin edilen ce
setlerin çıkarılması için bu sabah 
lin,aııımızdan Silivrive Dursun Ali 
isminde bir dalıııc gönderilmiştir. 
Öl?leden sonra baska dalgıçlar da 
ııidecektir. 
Bazı gazetelerin kazazede yel • 

kenlive sefer müsaadesi verdiğin
den oolavı İs tan bu 1 Ilınan reislıiti 
de suclu gibi gösterilmektedir. 

Halbuki yaptıitıınız tahkikata l!Ö· 
re. transit vizesi bulunan vesait 
için liman reisliğinin hicbir mü
dahaleye hakkı voktur. Yalnız bun
larla polis besinci su be alakadar 
olmaktadır. Kazazede yelkenli de 
transit vizesini hfimildir. 
VİLAYETTEKİ TOPLANTI 
Bul!ün saat 11,30 da vilayette 

Vali muavini Ahm~ Kınık, POiis 
müdürü Muzaffer Akalm ve ian
darma kumandanı Ziya Demirin 
istiı"akile bir toplantı yapılmış, Si
livrideki kazazede Musevi mülte
cilerinin şehrimize nakli ve bu -
rada verlestiri!meleri hakkında 
alınacak tedbirler görüsülmüstür . 
Verilen kararlar Ankaradaki ala
kadarlara bildirilecek ve tasvip e
dildiktensonra faaliyete ı!ecile -
cektir. 

Sehrimizdeki Musevi cemaati 
aliikadar kazazedeleri yerlestirme
leri için birkaç yer teklif ctmis -
!erdir. 

Kazazedeler verilecek karara l!Ö· 
re bunlardan birine yerlestirile -
ccktir. Silivriden sehril!'!ze nakil 
isi otobüslerle yapılacaktır 

Dilkr tarafta'l şehrimizdeki İn-
11llı~ konsoloslui!u. kaza-zede Mu -
ı;.e\lkrın filist '<' ı?itme'rri icin 
v:ze vcrmivcl'E!~ni vfühcte b•ldir-

i t r. Vnzh·ct Haricıvc Vl'kale
tine •e<ı 1ırist r :<I ric·ve Veki-
l •ırdcn ı?clec ' harek~ 

l • tır Bu 1 ana • da 
delP~ n · • r 'ı t t m n <'l• • 

Şimdiye kadar esir olmak tehli
kesini atlatan fırkalar. son d rece 
müşkül bir vaziyette bu!u~.ınak -
tadır. Bunlann ric'ati arazi müs -
külatından dolavı maniaya uiita
maktadır. 

Kral Faruk lng\liz ku-
mandanını tebrik etti 

Kahire 14 (A.A.) - Mısır Baş
vekili Hüseyin S:rrı Paşa İngiliz 
umumi kararl!ahırıa giderek, Krai 
Faruk namı!"la İngiliz kıt'al::.rının 
garp çölünde elde ettikleri mu -
vaffakiyetlerden dd:;vı General 
Vavel'i tebrik elmislir. 

Kahire 14 (A.A.) - Mısır Baş
vekili General Vavel'den hı.oka, 
Kral Faruk namına Aktlenizdeki 
İngiliz filosu kumandanı Amiral 
Andre Runi.gan ile Hava mare -
sali Lonıımor'u da tebrik etmistir. 

Asker gözile 
( l inci sahifeden deııam J 

yorl:ır. 
Vaziyete bir l!ÖZ utalım: İtalyan

ların 10 haziranda Libva cephe -
sinde ikisi motörlii olmak üzere al
tı kolor:luları vardı. Tümen adedi 
yirmi iki idi. 

İngili• A\-ustralva, Yenizelilnda. 
-··~ı \"!' hiir Fransız kuvvetlerin -
den 111ürekkep İngiliz ordusu ke
mivet itibaı-ile <lüsmnn kuvvetinin 
varısı kadar tahmin edili yordu. 

İtalyanlar adeke faikiyetlerine 
güvenerek. İntıiliz ordusunun böy
le bir yıldırım harbine ııecmel!e 
cesaret edeceğine ihtimal vermi -
yorlardı. 

Fakat İngiliz ordusunda keyfi • 
vet, kemiyetten daha büyük bir 
kıymet ifade etti>!i içindir ki, 1n-
11ilizler kendilerine güvenerek, har
bin en pisikoloiik zamanını intihap 
etm~sini bil misler ve Maresal Graz
vaniyi her halde aklına hic ııclrni
ven b;r akı-betle knrşılastmmıs -
!ardır. 
İmha ve esir edilen İtalyan kuv

vetleri haric. şimdi İtalvanların 
ric'at halinde üc kolorduları bu -
lundui!unu kabul etmek lazımdır. 
Bunlar da dai"rınık bir halde do • 
kuz, on tümen olmak gerektir. 

Vaziyete bakılacak olursa, İngi
lizlerin İtalyan hava kuvvetlerinin 
faaliyetini daima önlemel!e. ric'at 
eden kuvvetleri yorarak, teması 
, _ , betmemci!e ve bunların tak -
vive kuvvetleri almalarına mani 
olmağa çalıştıkları anlasılmakta -
dır .. Gelen haberler de bunu teyit 
etmektedir. 

İtalı•anların bu cephede 600-700 
kadar tayyareleri bulunduğu mu
hakk:rktır. Fakat donanmanın da 
yardunından istifade eden, İngiliz. 
!erin ha\•ada da faikiveti ellerin
de tuttuklarına şüphe Yoktur. 

C'eklkn İtalyan ordusunun ne • 
relerde tutunabilec~ıti sorulacak 
·bir sualdir. Çün'.:i.t Ingiliz kuman
dan'ı'r 'l&n d'i:;mandan alınan mal
rıal:r. rr •'r de vardırı1 ilr g;ri -
sı :ı t K i durrl ·ra ~:!ı . ar::'! ~di-

SON24SAATf 1 · Amerika~nın 
içindeki harbe karışmaaı 

1 H .. d" l ihtimalı ae ıs er ,~ ~ .... ı 
(Bu yazının metinleri Ana. 
dolu Ajana bültenlerinden 
alınmıstır.) 

Telhis eden: MUAPrIMEB AI.ATUB 
Mıardu.k! iıalJ'lUllan.n llindJl<l&n 

l>bü.k 111'1lliıbl7etıa. İnılllerecle tah· 
mla edlldlflne ıiro. h>.rbln .. yrl i>-
Rrlade b men hemen kafi tadri oll
caklır. Bu tesir sl.)'asi balwoda.n 4ıı, 

yalnı.ı A\·rupada defll, bölün. Ya.k.ıa

p.rkta lleudfsiul cös~M.eek.ür. , ... zı -
yet Bal.Unlara çok cesaret ,·erecektir. 

Londra mahal'lll Turklyenln Uldp 
eltiil aly ;;scUıı ne kad.u l<b'-•li oL 
dutunu tllkdir etmek.Ledll". Yac0bla.v-
7a daha 001< lnıvveUi bir vıı.zlyeı.ıe 1>11· 
lunmakiad.!.r. 
Almanyanuı İlalya:ra 7ardımı ha.lo-

kında ylDe I.ondrad:ın ,.elen haberlere 
l'Öre, Alman.Ta aacak İLal7anm iKali 
m.ukabilhıde b11 ıaemldi.ete 7ardım. o
<Ubilecelı:llr. Fakat İlaly:uı.uı böyle bir 
7ardınıa razı olm.ıyat"atı tla ili.ve edil· 
meh\edlr. 

KİTLER MUSOLİNİ İLE 
GÖRÜi;jl\IİlYOR 

~rlindcn l'elcn hatulere röre, Bi~ 
!erle Musollni a=ımda yakıııd& bir 
ıöroişme ola.c:ıtma dalr Berllnde -
liima.t yoktur. A..lman.Haricll'e ncu.
retinin bir . özcüsü, dJi'er pbancı de'f'· 
Jet adamJ;ırıuın da Berllııi Waret ede.. 
oek.lerlne dair verilen haber hakkında 
da aynı bey:ına.tt:ı bulunı:m.ktadır. 

LİBYA C:EllESİNDE İTA! .. YA.'ILARIN 
\'.\ZİYETİ 

İnl'illz umumi .karar,aıwwı tebllit
ne C'Öre, İngiliz kuvvetleri C'aı'P cötUJı.. 
de çeldlnıekte olan İt.aban. kuvvetle
ri ile leına.. halindodlr. Esir milı:lan-
nm 20 bini ceçLji mu.hakkak olmak· 
lı. beraber, henu.z sarih rakamlar ver .. 
mek lmk&usızdır. Bir çok, iaD.k, top ve 
her tiirlü harp malsemesl lfllnam edil· 
mi'it.lr. Yt.izleree subaydan başka, esir 
eti.*ldiklcri dün haber verilen ıiO C'eıte· 
ralde.n sonra, diler 1k.i !ırka ku.ma.n.. 
danı GenPral de İnciJbJerin eline 4iiıt
mü.}t.i.ı.r. Esırlerio mlktan binlerce a.ri-
mak&a.dır. 

İtalya rle'atı umu.mi bir şekilde 

de-t'a mctmekt.ecllr. Sid.1 - Barranl'U 
esir edilen renerallerln 15imleri fUD. .. 
!ardır: General SeUa.stiuo Gall!na, Qe .. 
neral Pı~katore, General ~ıeaarL L 
talyan zırhlı ot.omobillcri kolu.nan pa
zartesi cunlı Ehası CSitMlllda. ölen i
taısaıı Ger.eraunuı de Maleüi oldu.ta 
a.uI.ıı;ılnu;tır. 

Çoi..de h•reket halinde bullill:::ı.n İn-
&'iliz h:ı\'ıı. kuv,·etıcri hiç zayiatsız de-
nih.:lıilccck b ·r ~l'~ildcJ hava. hikimi
yet:ni ellcriııde tutmaktadırlar. İnı'L 
Uz pllotl:ırı aatten ~ate Gr:ııiy;ıni or
dusunun imlıa.suıa devam etmektedir .. 

it:.~)' a,:.1'arın .llısırı ~ti.I.i. lri..1 !Ulu 
etUld<Ti butü.n iaşı~ levazımı ve petrol 

sfok •. ırı da. iitiıum cdilmJ~tir Bunla.r 
ilerlrm.:kte olan İn&iliz kuvvetıerl.a.• 
ç0k yaramaktadır. 

Bu b.arek:i.tU. H.:!nt kıt.'alarlD.Dl oo:ı 

mühim rol oyna.dıklan resmen bildi.. 
rilmtkicdl:r. 
.A.11.NAVUTLUKTAKİ VAZİYETLERİ 

Resmi Yunaıı tebllflne ı-öre, maiı-

t.eJU n-0kt:ılarda menli ba.r~kit devam. 
etmcktcdlr. KeşU kolları içlııerlncle 

bir ka.ç subay olm:l.k ü.zeı·e 150 kadar 

uir almış.tr: At.ina n.dyosu. Tepedeleu. { 
şimalinde, lkılyanlar ta.:ra.fmda.n yapa.
la.n ikl muk&bı:.l bücu.mu.u püslı::ilrtüldli
iLinu bildTin~tir. İUya.nJ:r.r aiır u.71-
at vcrn~lerdir. 

Kl~ura. ve TepedeJenln Yunanhla -
nn eline dlı~i.ü.iü hakkında henüz ı. ... 
draya malUmaL gelmem.it ise de~ bu. ild 
şehrin daşme.si Lond.rada kısa bir za... 
JnlLll ınesclesi tela.kili ed!:tmekt.edlr. 
JIABJ,;oİSTANDA İSYAN GEl\'İŞLllOR 

Bır İn&'iliz asktri sözeüsü Habeı!a
tan da d&hll olmak üere, prki itaı.. 
yan Atrikasında. 15yan faaliyetinin hl
len &iWkçe r.:ılalqmakta oldufuna 
dair, Londraya haberler plmeale oi
dufunu b!ldl~lr. 
TANCADA.Kİ İTALTAN TABTEL

BAHİRLERİ 
Tancada tamir edllmelde olan Od i

la!,-an dcnlzalll &cmlsl dön u.balı Tan· 
cayı terket.mlıjtlr. Bu llLl denir.altı in.. 
c!Jfz fUostı tarafından kovalanarak ~ 
mir itin Ta.nca7a UUca etmiş bulua9-

ı y-0rlardı. 

Bir amele ÖiÜ olarak 
bulundu 

Kartal Çimento fabrikasında çalı

~an J.Iahmut isminde birisi dün ça .. 
lıştığı mahalde ölü olarak bulunmtlf
tur Ölüm şüpheli görüldüğünden o.
set morga kaldırılmış~. Tahkikat de--. 
vam etmektedir. 

lem ez. 
YUNAN CEPHE.5İNDE 

Mevsim dolayısi!e harekat aıtır 
inkisaf ııöstermekle beraber, Yu • 
nan başkumandanlıiiının kat'i dar
bevi hazırlamakta olduğunu gös
teren emareler vardır. Şimalde 
mukabil taarruzları kırılan İta! • 
yanların Mokra daiilarında muka
vemeti devam etmektedir. Fakat 
merkezde Yunanlıların Klisurna
va hakim vaziyete geçmekte ol -
dukları da görülüyor. Bu mıntn -
kadaki Yunan hiikimiveti, Tepe -
dek,ıin de İtalyanlar tarafından 
tahliyesini icahcttlı-ecektir. 

ceplıeden hiMum edilıneR ihtimali 
vardır .Bu cephelerin iki, hatti 
üçiillüa cenuptaa olllUlsı. ihtimali 
knvetlidir. Zira Akdeniz In:ilıe
renin ihraç kuvvetlerini aı ziyade 
faydalanduacnk yoldur. Süveyt 
mesafeleri çok lmalttığı kadar, 
düıayanı.n her tarafından İıı.gifü. 
wtlularma takviye kıtaatı, harp 
mal:ııemcsi, gıda maddesi yet~li
rilmesine yegane müsait geçittir. 
Bu itibarla İtalyanın sol böğrün· 
den, cenubi Fransadan, batta Tir
yestc, Venedikten bile Almanya -
ya karşı birer cephe açılması çok 
mümt .. ücdür. Yine bir cephenin 
de ~imali garbidcn açılması çok 
muhtemeldir. 

İngilterenin Avrupa kıt'asına 
ihras edeceii kuvvetler Alınan or
dusunu huluntlnğu me,..kilerdea 
sökiip atınıya kafi gelecek midir?. 
Almanya en çok sıkışlığı vakit 
8 milyon süngü çıkarabilir. Fakat, 
hunun ancak 4-5 miJyonunu n1uh
telü cep::elere sürebilir. 
. Bu 4-5 milyon süngiiye karşı 
lngilizlerin de ası:-ari 6·7 aıily~n 
süngü ile mukabelede ve hatta 
tefev\-ukta bulunmaları liizundır. 
İngilizler Avrupaya bu kadar as
ker nakledeb'lirler mi?. Naklede
mezlerse ne olur?. Avrupada ne 
ıı-ibi fiili miiu.beretler görebilir- • 
ler, teslih edip cepheye sürebile
cekleri işgal altında veya dışında 
milletler var mıdır?. 

Bütün bunlar vaziyet o safhaya 
girmeden all:'aşılaınaz. Ancak işte 
bu devrede lngilizler Alnıanlara 
karşı zayıf vaziyette kalırlarsa 
başlanaru bitirmek üzere Ameri
kanın harbe mydahalesi bahis 
mevzuu olur ki o takdirde de Ja
ponya, Macaristan, Slovakyanın 

da altı başlı pakt mucibince har
be karışması iktiza eder. Biı.im 
şahsi kanaatimize gö•e, İngiltere
nin asker ve insan ihtiyacı yok -
tur. İnsan kaynakları Almanya -
nınkinden daha fazladır ve harbi 
~vrupa kıt'ası dışına taşırmak da 
lngiltercnin arzusu dahilinde de
ğildir, İoı:-iltere herhalde ı;..7 mil
yonluk tir taarruz ordusunu Av· 
rupaya çıkarabilecoi;i kadar, Av· 
rupa kıt'ası üzerinde de teslib ede
bildiği takdirde yekunu 6-7 mil
yonu bulabilecek yardımcı ordu
lar temin edebilecektir. 

Bu itibarla İngiltere Amerika
nıa asktri yardımından ziyade ge· 
nıi, hıırp malzemesi, taYYare, tank, 
top ve p:ıra yardımına µıuhtaçtır. 
Bu yardımları mebzulen aldıktan 
ve alabildikten sonra da tecaviiz 
dışardan v~ totalHerlerden gelme
dikçe Amerika filen harbe karış
mıyacaktır ve karışm.ıısıaa da lü
zum basıl olmıyacaktır. Binaen
aleyh yiizba:p Eddie'nin sözü an
cak tecavüz ihtimali hrşısınıla 
söylenmiş olabilir ki, zaten harbin 
diinya harbi mahiyetini alıp almı
yacnğı da en nihayet l!Ml yazında 
belli olacaktır. 

ETEM İZZET BENİCE 

Dil buhranı 
( 1 inci sahifeden devam ) 

Şu an için vaziyet, bu; ! 
Türk sarf ve nahvi yoktur. ' 
Hiç yapılmamıf, hiçbir 
zaman olmamış, bir aralık . 
maymunca taklit ocağı Tan- ı 
ziınat devresi içinde yaban
cı dillerden tiirkçeye ya -
manmak istennıif, bu feci 
yama hünerine Cumhuri -
yet içlerine kadar tevekkül 
göaterilmif, Cumhuriyet 
içinde bu yamalı örtü de ü
zerimizden atılını§, dil çır
çıplak bırakılmıt ve zatür
reeye uğratılmııtır. 

Ölçü: 
Kendi lisan mütefekki -

rinin eliyle kendi bünye -
sinden süzülme ana yasa
lar manzumesine sahip ol
mıyan bir dil, (Muvazenet-i 
mayiat) kanunu bilinmiyen 
denize benzer ki, bu denİ%
de insanlar değil, ancak ba· 
lıklar ııezinebilir. 

---<><>--

Bu sabah bir Geaera· 
Jimizin geçirdiği kaza 

Buaün saat 11 de Maslak l'Olun
da müessif bir kaza olınustur. Şişli 
istikametinden ııelen Tümııe -
neral Yiimnünün otomobiline 
karsı cihetten ı;ıelen bir kam -
yon çarpmış ve neticede General 
.ııöl!sünden hafif surette yaralan -
mıştır. Sarıver müddeiumumisi Ka. j 
mil tahl<ikata el kovmustur. Ya -
rası ehemmlvetsiz olan Generale 
ııecmis olsun deriz. 

~SON' TILGıtA 1 ln~i K NTJN l'Mll 

Bu hafta: Her ""8llsta Sa'°- ılolduraa halk 
Sinaaanııı en gfu;el delıııklr iki artisti: 

.10AM CB.AWFORD - CLABK GABLE'yi 
(lleş'ııa ka4.m) ,.. (.A.şDD rolleri•j yarattıkları 

MAHK OMLAR GE~AiSI 
Mlıkemmel aşk ve ihtirM iilmıni takdir nuarlarlle 

seyretmek ve ıına.ıamalı: için 

SARAY Sinemasına 
ft010yor. llll..-etcn: FOX JURNAL sen Larp ve dünya haberleri. 

Bugün saat 1 de ten<ilatl. matine 

Bn hafta: Bütöoı fl'blı balkı .. 
SUMER Sinemasına 

Ko~uyor ve MİREİLLLE BALİN ile 3rk:uk•lar. 
ı\DIE CLARİOND ve GİNETTE I.ECLI:;RK 

TARAFINDAN fe»kalade hir tarzda ~ eratılan 

AŞKIN ZA ERİ 
Fraaııızca sözlü müste&na ve muh~ıu filmini alkı•lı) or. 

Menuu: Bir kadının b;r erkl'kfı n n~er beklediğini ... intika- ' 
mın ne olduj;'11Jlu .. Ayni kadını se\>"n iiı.i erJ..eğin ölümii.. !J 
İlaveten: YUNAN . İTl\.LYAN HARBİ mauzaralarını bütün \:j 

tafailatile gktercn film -
SÜMER ve TAKSİM 

Sinemaları 

Yunanistanın Harbe Girişini 
Gösteren sin-• gazetesi cösterilm ·kl. wr. 

Harbin iliını . <..eneral Metal< sasuı Llcn rııill•ıinc ııllttcu -
Kralın huzurunda rt>Smi geç.it ve Yuııan nıi1h. t~nin t.i.rli~int sös· 
t"ren l'!D ~on filmi. 

BU GtlN A 8 r. i Sİ!\""E)fAD.'\ 

iLK UYANIŞ 
DBANNA DURRİN'bı. 

MBLVYN DOUGLAS. 
JAKIE COOPER 

ile beraber yarattıklan pyanı 
J1ayrt.·t dram filmi 

Her gün saat 2,30 da ve cunıart-. 

Tl KÇE 

ALl BABANIN 
MİRASI 

E D D IE it \"iTOll 
ıararındaıı ...,,.u rumL 

pıaıar 11 de uUttinc. 

BUGÜN 

-MELEK 
Sinema dtiuya>ın.ı:ı en parlak 

2 Yıldızı 

CLAUDETTE COLilEP.T 

Sinemasında J AMES STEWART 

tarafından temsil edilen 

HAY T GÜZ LDiR 
Fransızca sö'1ii nefis bir lllk ve ciizcllik filmi. 

Seanslar: 1 (Tenzilatlı), 2.30 - 4.30 • 6.30 suare 9 da. 
DiKKA"I': Gece!er için numaralı biletlerin e"'elıka aldı· 

rılması rica olunur. 
i•-mıim-•ıızıımıısm Telefon: 40868 ---ICllil!Cl_ .. _ıal 
Haydarpaşa lisesi mezunları cemiyetinden: '!\ 

15/lZ/940 Pazar günü saat 1 8 da Cemiyetimizin senelik ~<10;:
resi Şehzade başı Letafet apartıın anında yapılacağından m<"2 ~ 

nlunu r 

Şehzade başı 

TURAN ~İ;\EMA 
ve TİYATROSUNDA: Bu 

akşaın: • 

San'atkar f.JASJT 
• 

ve arkadaşları. oJ..-uyucu SU • 
ZAN ve J·eni "\' ARYETE nu -
maraları 

~OCUK fABRIKASI 
Komedi 3 perde 

Sinema: Güııdii~leri 11 den i
tibaren devamlı matineler. 

2 büyük film birden. 
!-BARBAROS 

de"riode VENEDİK 
Türkçe sö2lü ve şarkılı 

2-ÖLÜM SELİ 
KEN MAYNART 

Bü~ ük !i'crgüzeşt filıni 
.\lt,:ım >İnema 19.30 da baş
lar, 2l.36 da biter, tiyatro !1.35 
de başlar. 

Sinema - Tiyatroya bir bi
letle "irllir. 

Futbclcu Boduri 
öldü 

( l inri sahifeden deı•am J 
neye naklolunmuştur. Vücudü şiş

roeite baslıvan Boduri hımı.ına ha
linde bir ateşle kıvranmab bu
la.dığından tatanosa vak.alandıb 

kuvvetle tahmlıı edilmiş ve derhal 
tatanos asısı ile i<:abeden müda • 
vat ve.pılmıstır. Fakat zavallı gene 
bütün tedavilere raimen ikurtu -
lamamıs ve dün sabah saat 6,5 da 
hastanede ölmüstür. Hadseye ta
bH>i adil B. Enver Karan el kov
muş ve ölüm ıııebebinlıı kat'ivetl.e 
tesbiti için cesedin mor.ııa kaldırıl
masına lüıum ııöstennistir. Ceset 
morııa kaldınlmıstır. Kıymetli bir 
solic olan Boduri daha ııeçen haf
taki m~ta cıvnamı.s ve takdirler 
topla:mıstı. Zavallı gencin Tata -
nostan öltllii?ü lruvveUe tahmin e
c. lmckt~r:llr. 

Vindsor Dük:i 
Reis Ruzvelt 

ile görüşlü 
Vaşington 14 (A.A.) - Be\ an e

dildii!ine ııöre, Vinclsör Dilim J'up. 
kaloza kruvaıöründe CumhurrelsJ 
Ruzvelti resmen ziyaret etmiştir, 
Bahama adalan valisi olan Dük dl 
Vinctwr 1!iami'ye ö"dü~ü za~ an 
yapılan mülakat hakk•ndl bir teb
li~ neşredilmesi muhtemel 1ir. 

----<>O- - -· 

22 kilo kahve saklı-
yan bakkal 
( 1 inci sahifede" devam J 

Tevkif odildiı:ini evvelki güa 
yazdığıma Atlas İpekli Kwnııt 
fabrikası sahibi Refaelin muhake
mesine dr dün asliye 2 inci ce•
da başlanılmı tır. 

Mu maile)· h evvelce 105 kuru~a 
~atlığı siyah renk!~ sun'l ipeklca 
nıanıul jorjctleri ltS kuru~a çı .. 
kaı makt.~11 ıuaznundur. 

Rcfail t.<: nevi kumaş çıkardığı
nı ,.~ l!ı:i lcuruş fiatın 15 ay evveli
ne ait olduğunu ,;;Jlemiştir. Daça 
tahkikata kalını~, Refail tevkif -
haneye göndetiloıi~lir. 
Diğer tarafıau kahve ilııikı\rt 

yapmaktan &uçlu BakrköyüııPe 
bakkal Yordan da ılün fi ıııcı ce
:uda muhak611le edilıniştir: 

Kadir isminde biri Yordan• 
kahve istemiş, o da: 
•- Ben devamlı miişterilerin>41 

kahve sabırdım• diye \1ern1cıni~ 

tir. Kadirin ihbarı üzerine dü.kkaa 
aranmış ve yarım çuval dolusu 21 
kilo kahve bulunmu tur. 

Neticede Yordamn kahve sak
lamak •uçile tevkifi kararlaşlırıl· 
mış ve ımıhe.keme•lne mevkufea 
devam edil111ek üzere te\·kifhan.,. 
ye gönderilmiştir. 

ZAYİ - İ.taııbul Ga!ota nuru. 
ircsinden almıs oldt: "h:~ nef· s tel:ke-ı 

remi kaybettim. 'Yenislr alacağmıd~ 

es.'ds!nin h~'<mil voktur 
B yram Alı 
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Birleşik Amerikanın mamulatıdır 
.. , .. rw\,; 

c. GENERAL ELECTRIC MA~AZASI .9.IY04Lu, lııs•lllLAL c•nnesı - ae•n.' •™• r> 
:ııı: Birlqik Amerikanın mamulitıdır 

Devlet Demiryolları ve Limanları İJletme 
U. İdaresi İlan lan J 

Muhammen bedeli 15.690 (on beş bin altı yüz doksan) llra olan 50 (elli) 

ton be=in 24/12/1940 salı gunü saat ış de kapal1 zar! usulü ile Anltarada ıdare 
binasında sabn alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1176,75 (bin yüz yetmiş altı lira :J"e'bn.İI beş ku
ruşluk) liralılt muvakkat teminat ile kanunun 1.ayın ettiği vesikaları ve ıeklit

lııerini ayni ~ saat 14 de kadar komisyon rei:sliğıne vermeleri lilzınıdır . 

Şartnameler parasız olarak Ankarada maheme daire.:>inden, Haydarpapda 
jıooelhim ve ııevk i<!!litınden dağıblacakur. (11558) 

• •• 
Muhammen bedeli 60.000 lira oloıı 15000 adet bunj, 1()()(10 adet topnılı: kaz-

a.ası 28/1/1941 salı &ünü saat 15,30 da kapalı zart usulü ile Ankarada idare bi
aa mda satın alınacaktır. 

Bu işe cirmek ist.iyen1erin ( 425(f) lirahk muvAkkat tem.inat ile kanunun ta-
7lfl ettiği vesikaları ve tek.lıflerini ayni etin saat 1.f..,30 a kadar komisyon reis· 
Jii;ne vermeleri lh:mdır. 

Şartnameler (300) Jru~a Ankara " Haydarpaşa. vm:nelerinde satılmakta_ 

ılır. (11765) 

r--inhisarlar U. Müdürliifündeft: j 
1 - Evsaf listesi, resmi mucibince 6 dan 50 m / m kadar 45 şer adet detill: 

)Da.Star müteahhidi nam ve hesabına pauırh.kla satın alınacaktır. 

Il - Pazarlık 30/ Xll/940 p azartesi glınu saat 14 de Kabataşta lenzım ve 
ımübayaat şubesindek i alım komisyonunda yapılacaktır. 

nı - -Liste &özü geçen $Ubeden parasız u lı11abilcceği tibi resim de gönilebilir. 
IV - İsteklilerin pazarlık için tayi.ıolunan gı.in ve saatte tekli! edecekleri 

tlat ıiz.erinden yüzde 7,5 güvenme paralanle birlikte mezkı'.ir komh!yona mUra-
matian. 11810 

Hayvan 
m~ktebi 

sağlık hastalıkları 

müciürlüğünden : 
ve naıbar.t 

Malı:ı cın.si Miktarı 

kilo 
Tahmin bedeli 

Kr. San. 
Tutarı il~ teminatı 

Li. Kr. Li. Kr. 
D:m•k (birinci) 6500 - 7POO 12 25 Narh 857 50 84 31 

Mektcbın 941 m:-tyı..« t><>n -.ın: ı kadar ekmek ih\Jyo:ıcı a('ık t"k si iln ~ e usulUe te
darJk edileceg;indt'n 30/ 12/ 940 )'<'Ur16i günü r.aat ı-t de vt"rıcı lerın Dıtaloğlun

da yüksek mf"J<tf'pler m :.ı h~ı-:ebec;JiPnde toplanan koı o i.syona geln~el<"r i . Ve ~artna
meyı ~k iı-Uyenleruı Selım iyede mektep ın uh01sebcsine başvurrnolar . 11534 

Maliye Vekaletinden : 
1 - Bir sene müddetle hesap mülehossslcırı refokatinde sitaj ynptıktan son

ra İstnnbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, ltltrsin, 5a ınsun gibi vi13yet merkeı.
lerine tayın edilmek üzere müsabaka İJe hesap mütcha!'sıs muavi.ni alınacaktır. 

2 - Mütehassıs muavinle:inin aylıic ücr('t1eri ıuo - 120 lira olup imtihanda 
auvaifak olanlara 3656 sayılı kanun h:ikumi. (·ı·i daırC.!llnde ücreUeri verHecektir. 

3 - MUsabaka im1ihanına gırebilint.'k i(ın memurin kanununun beşinci mad. 
desinde ,-azılı şartlardan .maada huku.M: veya i.k. tıı:: oıt fakWtelerinden veya siyual 

btJgiler ok.ı.o1 undan veyah'J.!. ticaret mektebınin yuk"'l'k klsmından wya bunlara 
muJdil ecnebi mekteplerden mezun O..ılunmak ve fllll ask&rhk hizmetıni bitir
m.ış olmak şarttır. 

4 - r.ıüsabaka imtihanı 25.1 12/1940 Uırihınde İstanbul deflerdar4tında miila
fd:.kil imtıhan heyeti tarafından yapılacaktır. 

5 - İmtihana g irmek istiyenltt yukarkl şartlan haiz olduklarına dair olan 
yeeıka.lannı ve 4,5 X 6 eb'adında fotoj:raflannı ve ~mdiye kadar bulunduk.lan va

aitel<'r)e ayrılış sebeplerini gösterir kendi el yazılarJle yazılm1' terctimeJ ha11er.ıni 

,.ptetmek suretHe bir istida !le İıtanbol defterdarhifına. 20/12/1940 giınu mesai 
-.atının hitamına kadar müracaat e-bn~eri icabeder. 

e - İmhhan a~ajıdaki meV%ulardau ,.apılacak.t.ır: 

ı - Hesap: Ke:ı.ri adi ve aŞ<irl, faiz, tenasüp, iskonto, tak.sun mütenasip 

2 - J{endese: Satıh ve hacUJl meaoı ilaldn 
3 - Vergi hakkında umumt malômat 
4 - Ticari usulü de(terı 11787 

Ha lif el~r Diyarında 
No. 71 Yaz.an : M SAMI KARA YEL 

~irdenbire elinde yalın kılıç bir akıncı ... 
Avlunun bir kö.esm<te s rmah 

cek<.>tli koca küliıhL. ırı yarı akın
cılar büyük bir ateş yaırn;ı~lar. ka
nnlıkta gıdip geliyorlar ve kay
boluyorlardı. BunlarJarı oauları 
a~te et kızartıyorlardı. 

Dikkat ettim, bu ak.ncılarıo yü
sti. bayraktar ağa)'a beNeonıYQr -
du. Bunlar, daha ziyade t~taıa ben
ziyorlardı. Sonradan ~rlarim ki, 
bunlar, Kırım akmcıhrı ı mış .. 

Salona gitmek içın d ' ğ<lı hırka
pıdan girmek Hitıyordı.;m. Bırden
bıre elınde yalınkıl:ç b'~ akıncı: 

- Buradan geçilmez, yasak!. 
Dive bağırdı. Şa~ırd:.m. nL'ıayet 

.,v biıımdi. Bu akıncıya da ne o-
luyordt:?. 

Hemen cevap Yerdim: 
- Ben, bu evdenim ağ"am!. 
O, sert bir mukabele ile: 
- O bana ait değıı, ncıeuen o

lursan ol!. Ya:-ak' 
Sonra<ia'l hayatımu.ı bu ) asak 

kelımesıni ne l<a<lar kdlanm.ştım. 
Llkn .o anı;a bu ke'.mcıı.n ne 

Fakat Sotlri kolumdan tı:llu ve 
gerı çekti. 

Bunun üzerine iki a·~iıncı daha 
peyda olarak bizi talti:be başladı. 

Sotıri .yavll§ sesle bana dedi ki: 
- Nöbetri koydular. Ağabeyi-

··· ist<><liler ,bulan" dılar. 
Hemen Sotiriye sordırm: 
A~abevim nerede? 
- Bağa kaçtı, saklandı. Şimdi 

onun yerine seni alacaklar. 
- X eden alıyorlar? 
- Yeniçeri olmak için muhak -

kak bey oğlu olmak lazımdır. Öy
le her öntine geleni yenı.çerı yap
mazlar. Muhakkak asılzade ola
caktır . 

Sotiriye gizlice şunları söyl"'1.iın: 
_ Sotiri, ağabeyıme söyle, dur

masın kaçsın. Onun yerine ben ye
niçeri olacağım. 

Ateşin aydınlığına geliyordum. 
Kapının içerisinde bab;un:n bay
raktarın şerefine yaktırdığı u;ılı.Jar 
gOrt..nüyordu_ 

Wç korkum yoktu. Bılfıkis içiın-

Çabuk ve iyi cimemeden vemek yiyenler. 
fazla baharatlı ve biberli viYen]er, bilhassa 
içki içenler midelerini tahria ederler. 

EKŞiLiK, HAZIMSIZLIK, 
AGIRLIK ve Baı dönmeleri 

ve yemekten sonra bütün vücutte ve mided• 
akırlık hissederler. 
Yemeklerden bir saat 90nra birer tatlı kaşığı 

MAZON alı HAZIM~l.Z-
nına LICI 

MiDE, EKŞiLiK ve YANMA
LAR•NI ve BARSAKLARI 

va.kan zehirleri ı\ıierir. 
Saba.hl= aç .lcarnına alınırsa İNKIBAZ! defeder. Seker hastalılb 

olAnlar bile korkusuz alabilırler. 

, 
Mazon isim ve Horos markasına dik.kat. 

SA T 
Btıl'bıl. Wlln'- ~ tanluulaa •lm•Mt SQet 

lr:ola,- .,.e mlealr blr aist&laurdır. 

BARSAK SOLUCANLARINA 
ıı:a,... .. ~ -rlldlr. llanü oelııeaalannm bü:riiklenle .. 
Küçüklerde sebep e!acalı leltll keler ırös laline almıorak oelıı

ean hasf•hklarımia lrmıa b1I ~n f.aJ'dab.dlJ'. 

BeiLl.bllerimlse •• k•tk- lawi7e edilen bol aöotaıaur bor 
-1ıuede bulwuır. Beoele ile ııaillır. 

Kutusu 25 Kurut. 

ALI MUHiDDİN ~C/ BEKiR 
Ticarethaneainin 

KIRK KA TLl SARAY BAKLAVASI 
Hak.iki bir lezzet abidesidir 

1. GENÇLİK 
2. GÜZELLiK 
3. SIHHAT 
ftıe J1lksd bir -
......,. ba ~·11-

••..ınJ •• 
KREM PERTEV 

temin edebilir. 
)- KREM PERTEV: ~ 

tuvalet müstalızan

dır. İnce bir itina ıe 
,..pı!1'mdakl busu.si-

7et ltltı.ı.ril• yjlzdeld 
ç.iz&i ve l>urufuklukı.
rın lelckldllilne minı 

olur. Dui7I - w 
ıerıin tutar. 

ı- KREM PERTEV: Uir 
Gtaellık vuıluldır. 

Geııiflem.11 m_,,..tı 

ıııa,tıraralı: elitteki 
pürtük ve kabarcık

ları ıider!r. cıı ve !•
keleri izale eder. Toıi 
mat v• ,..rfaf bir hole 
ıetıru. 

ı- KREM PERTEV: Bir 
Deniz Gedikli Erbaş Okulu Müdürlüğüı:den: .ııı ııev•••dır. Deri 

ıuddelerinin ıtruatı-
Okulumll3B iicrUi bi.r ıvıW1e "" bir gemicilik öÇetmeni olmacak:W. nı düulttr. Sivilce ve 
Şartlar: ııi:fah noktaların teza-
1 _ Riyaziye öğretmenlij(i için üni versi\e mezwlU olmak veya ünivers.itt- bürüne mlni olur. 

den öğretmenlik vesikası almış bulunmak, Cilt adalHinl beıl.IJo'e-

2 _ Gemıcılik öğretmenlıgi için meslek okullanndan mezun ve bu vailleyi relt lruvvetlend.lrir. 

yapabilecei:ine dair elinde bonservis tı.ılunmak, ' I l 1 Kuru ciltler için yağlı ve yağlı ci tler için ya);Jız 
A - Askerlikle ilişlç:i bulunmamak. 1 

hususi tüp ve vazoları vardır. B - ücret miktarı barem kanUDuna göre MHH Mudalaa Vek3.letince tayın 

edHecektir. ~~=~~~;;~~~~~~~~~~~~~-;;·~-~~~~-~~~;;;.~~;;;;;;~,I 
Bu vaz.i.felere taliplerin acele Kasım papdaki Deniz gedikli okulu müdürlü. 

ğüne müracaatları. •11759• 

Eskişehir Daimi Encümeninden 
ı _ İdarei hususiye aküratmdan asri sinema binası ve büfesi üç sene ınüd

detle icara verileceğinden 2490 sayılı kanun hükmüne tevfikan krıpah :ıar! usu

lile 16/12/940 tarihinden itibaren arU1rmaya vazedilmiş olup yevmj .ına.ıe 6/1/94-l 
tarih.ine mü$3di! pazartesi &ünü saat 15 dedir. 

2 - Senelik muhammen jcar bedeli 1850 lira\ır. 
3 - Tem.inalı muvakkate 416 lira 2$ kuru~tur. 

4 - Şartname daiml encümen kaleminde her gün okunabilir. 

5 - Mektuplar ihale saatınden en a:.: bir saat evveline kadaı· makbuz ..wta

bJlind~ encümen riyasetine veril.miş olacaktır. 

6 - PosUııda vaki gecikmeler kabul ediJmez:. 

7 _ Posta ile gönderilecek mektuplar iadeU taahhüilü. olacak ve kırmızı 

mumla mübtirlenecektir. 
e _ 'l'aLiplerin ihale et.ı.nü vilAyette nıLU-şekkil daimi enctimenc müracaôlt ey_ 

lemeleri iliın olunur. tll 780> 

danlar yanıyorc~ . Babamın otur
duj!u yere doğru yürıimeğe baş -
ladun. 

Babam, bayraktara dönerek: 
- Bu küçük oğlum, ismi Yor

gldir. dedi. 
Bey cevap verdi: 
- Evet, ben onu bugün gör -

düın, beğendim. 

Ba.,, Di,, Nezle, Grip, Boma.tizma. 
Nevralji. Kınklık ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 
icabında i'Üf>de 3 kaıe abnabilir. TAKLITI.ERINDEN SAKINlNIZ 

HER YERDE PULLU KUTULAR! ISRARLA iSTEYiNiZ. 

!Sahip ve netriyatı idare eden Baımuharriri 
ETEM iZZET BENİCE 

Basıldığıyer: SON TELGRAF Matbaaaı 

ııamile Sur-yede bu ceır.iyetin ku
rulduğu Pabıiıliye bildiriliyordu. 

Bu cer.,iyc'tin reisleri, idare he
yetleri ıardı. Fakat, hiçbiri belli 
değildi. 

Bir Pün. ayni cemiyetin mührile 
Ar .. olık alemine hitaben ve arap
C' olarak çok be lig ve ku \•etli bir 
bevanname dağıtıldığı haber alın
dı. 

Dedikten sonra : 
- Gel Yorgı, şöyle yanıma otur 

bakayım. 
Bayraktara doğru yürüdüm ve 

elini öpti,lm. Beni sol taraf.na o
turttu. Sonra babama dönerek: 

- Maşallah, çok zeki ve çok 
güzel. işte asker dediğın boyle 
olur. dedi. 

Yazan: lııkender F. SERTELLi 

Bir cemiyeti :ı kurulduğu 
No.67 

haber veriliyorda 

Bu beyannameyi hükumet ele 
~eçirmekte ııü!;]ük çekmedi. Zira, 
rle,,rut valisi, bir sa:bah vilayet ko
ıoağrndaki mesai odasına girdiğı 
t:aman, bu beyannameden bir ta
nesini de kendi yazı rnasa.s\ üze -
Pinde buldu. 

Zavallı babamın yüzü sa]l6an 
olmuştu. Bayraktara şunları söy -
ledi: 

- Beyefendi hazretleri, mesele 
bunun üzerıne değıl, ağabeyisi i
çın değil mı? 

Bey. sert sert şu cevahı verdi: 
- Hepsi bır çorbacun. S;z padi

şaha bir devşirme borçlu <icğil mi
misınız? Büyük meydanda yok. 
Küçüğü de tam ça.:;:nda on beş 
yaşında. Bunu alırım, 

Biçare babam, sarardı ve gözlen 
ya.sardı. Ne yapabılırdı?. 

Bey devam ettı: 
- Herhalde bu evden Turnacı

başıya bir asker göndermeğe me<:
burum. Bu benim vazifen~. Alcsı 
takdirde Turnac.başı~·a oğulları -
nızın verine başınızı Jıe."'ip ı;ötiır-

,. • _J ' 

Zira, buna benzer miislıimanlık 
ve Araplı~ duygu~unıı, daha once 
iı1gilizler Mısırda uyandırmış!;. 
Mısır eliınizden bu suretle git -
miı;ti. 

Aradan az çok bir zaman geç
tiklen sonra, Türk ordularının 
Makedonyada uğradığı hezimetler, 
böyle l>ir ateşin Surıyede çıkma
sına en büyük saik oldu. 

O sırada Mısır Hidivinin bu 
maksada hizmet iQin Mekiı:eye 
kadar gittiği ve biraderinin Suri -
yedeki seyahati herkesin malü -
mudur. 

O Pünlcrde bir Arap hatibinin: 
.Hilafet biziın hakkımızdır. İs

tiklalimızle beraber, hilftfetı de 
isteriz!.> 

Demek cür'etıni göstermesi. bu 
i~ır. ucunda hır de_ hil5fet mese
lesı bağ!. olduğunu açıkça göste
riYordu. Zira. bu Arap hatibi ayni 
zamanda ingilizcc ve fransızcayı 
da iyi b'1diP,-ı ıçın. ecnebi memle -
ketJt.rde neşriyat yapmağa dn baş
l:t..,,• t 

tık başlı başına bir Arap davası ma
hiyetini arzediyordu. O zaman 
(1ttilıat ve Terakki) rüesası bu 
davada Araplar lehine olarak fe
ragal göstermiş olsalardı, belki de 
birçok feliikellerin önüne geçil
miş ve anavatan daha emin bir 
müdafaa çemberi içine alı~ o
lurdu. 

Halbuki, İttihatçılar İstanbulda 
bulunan Aralparı bile göz hapsine 
alarak, onların 1x>plantılarında ne
ler konustuklarını dahi öğrenmelı. 
istiyordu. 

Türk camiası içinde Arapların 
lehinde feragat gösterecek, yani 
onlara: 

- Buyurunuz hila.fetini>.i. Sizin 
olsun!. 

Diyecek kimseler y<>k değildi. 

Fakat, İttihat ve TerKkinin ek -
seriyetini teşkil edeo komitacı un
surlar, bu ~ de M:>kedonya zavi
yesinden görmeğP ve kuru unvan
lardan istifade etm<!k yollaruu a
raştırmağa alı;;mışlardı. 

Beyanname şu cümlelerle baı;-
lıyordu: 

.Ey beni Kahtan! Ey sülalei 
Adnan! 
Uyuyor musunuz? Ve ne za
mana kadar uyuyacaksınız?. 
Etrafımızdaki milletlerin is -
tikliıl seslerini duymuyor mu
sunuz?. Her tarafınızdan yük
selen bu feryadı neden işit -
miyorsunuz?. Siz ,yoksa: U -
yuyanın öleceği ve ölenin kay
bolacağı bir zamanda yaşadı
ğınızı bilmiyor musunuz?. Gö
zünüzü ne zaman açacak, ve 
etrafınızı ihata eden süngüle
rin de~etini ne zaman hisse
deceksiniz?" 

Beyrut valisi derhal tercüme .. t
tirdijı bu satırların manaSJnı öğ
nince titremeğe başlamı~t.ı. 

- Bu ne cür'et? Bu ne küstah
lık• bunu benim masama kim bı,. 
raktı! 

O MEGA 
Saatlerin lUalı ve Kralların 

saatidir. 
Çok sağlam ve fevkaı&.de 

has· as olan O M E G A kol \'C 

cep >aatıerinin her nen tak
sitle de satılır. 

Yeni VALDE HANI N'o. 4i--

-
Istanbul üçüncii 
icra memurlu .. 
ğundan: 

Evvelce Eeyoğlunda Ka • 
merh:ıtun mahallesinde Ari· 
lan soka~ında 23 numaı·aua 
mukim iken halen ikamet • 
gahı meçhul bulunan Mehmet 
Rasih'e 

Milli l'>mliık müdürlüi!üne izafe
ten İstanbul malive muhakcınat 
müdürlüi?ünün alevhinize istan • 
bul aslive beşınci hukuk mahke
mesinden istihsal ve temvizen ıas~ 
di>k edilmek suretile kesbi kat'ive 
eden ve dairemize tevdi kılınan 
13/3/939 tarih ve 37 /141 ve 39/2fJ7 
ve 39/200 numaraları muka,·vet 
hükmü iliım mucibince Bcvoi!lun
da Kamerhatun mahallesinde Ar>• 
lan sokai!ında 23 numarada mu • 
rakkam haneyi füzulen isııal et • 
mel<le oldu~unıızdan mezkur ha • 
nenin tahliyesile hazineye tesliın3i ve masarifi muhakeme olan 108 
kuruşun ve takdir edilen 15 lira 
ücreti vekaletin temyiz masrafile 
birlikte tarafınızdan tahsili takar· 
rür etmis olmasına ve bu husu;ta 
tarafınıza ıı:önderilen icra c'."Ô11 
ikametıı.'.ı!ıı hazırınızın mechulı' e 
hasebilc tebli ii kılmamı varak ıne7· 
kür teblii!den bir av müddetle il•· 
nen tl'>blii!ine icra hiıkiın lieiııce 
karar verilmiş o1du f! unda n mtid Ô 
deti mezküre zarfında , . ., 40/1;;2 
dosya numarasilc mahklıınün ıJih 
borcunuzu verm diğiniz ve tahliye
si mu·karrer hanevi lahlivc c\·Ie-
medi{!iniz ve yine bu müddet zar· 
fında icranın tehirini müstelzifl' 
tetkik merciindcn \'eva te!T".viZ 
mahkemesinden vevahu~ iadcl pıll" 
hakeme yolile ait old ,:fl' m•' ke
medcn bir karar gctirmedi i"!init 
takdirde mezkür müddetin h l3 • 
rnını ,rniiteakıp cebrj icra sureti1e 
Jaz ımeelen kanuni nluaıneleve ı~: 
vessül kılınacai!ı nı allımunı.JZ ~ 
mak ve bu baptaki icra emrinın 
tarafınıza teblii!i makamına kaiJ'll 
bulunmak üzere kevfr. pt iliır y 

lunur. 40'15~ 

• K~iM 
Alaturka J...ı~ınında - hl·r ak~a111 

20 ki,ilik SAZ 
SAFİYE Bü~ük \"aryctc 

YllEAŞI GECESİ 
s.fİlC - Saz - o gec~~·c ınah
~l...~ ~-eni \'ar) ete - (Jla' a:·_ 
Adalarında bir grrc) 30 ki,ilık 
biiyiik l"C\.'iİ DHU' - Caı - sn
baha hadnr ei:ll'nt:c ve siirp .. 
rizler - ~Tasaların şin1didell 

1 
tuıı'ni - Telefon 4263~ 

1 2ı/12/940 Pazar gündüz •a•1. 
14 te Okuyuru Al! ·nıar ii.ıbilrsı 

Bii.•iik n1oıtine ~ - . 
1 Beyoğlu birincı 
1 sulh hukuk ha" 
kimliğinden: 

Hazinenin Bevoitlunda toıııtllı:tJ. 
mahallesınde Bostan sokai!ırıd9 J' 
74 cedıt evde İsta\'çO İzvano"8 , 

levhıne açtıi!ı davanın muhalc~o~ 
mesi sonunda 276 lira bir kur~ 
tahsiline dair verilen 18/1.1 I i~I' 
tarihli kararın müddeia!Pyh"\ıııe 
meLııiıhının meçhuliyetı ha•• J<W 

ilanen tebliitlne karar ,·erilm1s" • 
l(undan müddeti kanuni,·esı 28\ı 
fında itira1 veva tem,·iz etm~\,~ 
huliısai hüküm makamına ka1ı 1 31~ mak üzerP ilan olunur. 940 ~ 

,. Erenköyde s .. tılık _.. 

Müfrez Arsalar 
et re 

Tramvay caddesınt> ıoo 111 sa.~ 
mesafede denizı görur arsala! JJS! 
tılıktır Saray Sınemasındıt 
llayali)·f' müracaat. 

Halkevlerinde :::ı 
Konferan8 ve Konser 

Şişlı HaU<cvinden: ııııl' 
Yarınki paz~ır günü sacıt 15 d~1,1 aıılf 

ke\'uni:td(• B. Melihtı Avni t~r:ı 1 

(Jtfillf birlik) mevzulu }<.onfcı;~ rt<
Bayan li.lı. <.tı ı., f tara'ından d. 'eJI" 
)·ano kon cı.1' .ı~ll:ı..t:k.tır ııcrı..es 

1 
\ 
) 


