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BALK An -- Sovyet Rusya 
lbeselelerinde ı R u m a n y a y ı Egede seylib 
bir Türk tezi p r ot e s t o e t t i 

-3-
-, 

'l'iirkiytı bir Be._ Wrliii 
~ ·~ Jlelk=h ı 
~ let.wtn ki.ff "8i M;ia Da) ati 1 

elHırntniyeti llaia ~ 1 
--- tııtntelde k=hn--•• Bal- 1 
'-alılar k.:ia buMM .___ hir 
IQu.ıuıUtJ \f! bir iaü;af _..... 
elanaı~ a~ llat'i n d 
ltıtirm.-.. 

1 
l-..: • ..,,. ()alaW l' ALÇIN 

~ ürk siyueti şu iki haki-! 
1 kat ıle karııJaşıyordu. 1 

l&tanbulu ve Boğazlan 
"'llhaf aaa. edebilmdt ve Türk 
'-taııının masuniyetini temm , 
t)lenıt:k Ça BıJkanlan. ınull-

Moakova Rumanyadaki 
muzır lejiyoner hareket 
lerine nihayet verilmesi ! 

talebinde bulundu 

Belgrad, 22 C a.a.) - Reutt!ı': 

Belgrada gelen bir habere na
aran Sovyetler BirliğUıin Biik· 
ret elçiBi Lavrentieff, Rumanya 
.harieiye nezareti neminde bir te 
eebbiilde bulunarak Rumanya

da tevkif edilen lriJDAclerin, ko-ı 
münist hareketi ile hiçbir müna-
sebetleri olmadığı halde komü-1 
nist olar&k gösterilmelerini pro
testo etmiştir. 

amuk mahsulümü
ün fazla zarar gör
düğü anlaşıldı 

ire ve Bergama ovaları 
ular altında bulunuyo 
lzmır, 22 ta.a.) Alınan habeı ere ~uı'. Torbalı, OJe-

mış. Baymdn ve Kuşada.~ı kazalarında sc ~ l.tbdaıı hicbir za
rar olmamıştır. Tirede Kiıçük M<'n<l<•ıc tc ısalı mütcahhkl
ıcrinc aid bir bina çökmü1?"thr Ger c: K 'l'u (' 'c ~erckse Hcı a
mada ovayı baRan sular ht-rıu.z C'ekılmN?ıı~tıl'. 

1-çL. Jo""~kat Balkanları bakimi- .. ~ ...._ -.a..a-- .__.._ ......... .,...._ .. ..._ 1 ._ ..... 
)tt 1 ~-.ı..-- ....- -· - -..,ırı a sııalı 'urbtıl 

i ...ıuna aJınağa iakin yok -

\!"w::aı:ı::.::~:::.~.ı B AR D 1 A P.olonya orduları Y U n A n 

Elçi, ayni zamanda Rumen 1 
matbuabnİn Sovyel aleyhtarı 
he§riyatını dat protesto etmiş -
tir. 

Elçi, ayni zamanda Rumen 

lejiyonunun tah11k edici hare-ı 
ketlerini gizıemege ıaatuf bir 
hattı hareket te.(fkil ettiğini söy
lemı.ş w lejiyonerlf'nn mtlllll' 

Mn•ıisanın Muradıyesmden İzmrt<' dt gııı uzanan arazide 
elan su \'ardır. Şost- w· demiı yolu üzermdl'n ı;ular çekilmekte
rur. Fu<.!ada, tArbtlarda bulunan pamuklı;ır t.j>ey zarar görmiiş
tür. Seylab yüzünden Mt>.n~men Vf' Foça knza1armdaki h.ly -
V$Dlar yUksek tepelere çtkarılmışlardı. Sulu c•ekiJmekk ol
duğundan h:ıyvanlann ovaya mdirılmeten mıımkün olal'aklJl'. ~la.yarak aıfuıtakil .,e ku'".;t- baekumandanı 

bir h~yeti. aeeuu1a \'ÜCUda ge- y 
"-~1c Tiirkiyeyi tatmin ede- ç e m be r i R d k kuwetlerl 
.._.miydi! Böyle bir heyeti umanya an açtı 
lllecnrna vücuda geünnek diğer 

hareketlerine nihayet Yerilme- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

;&f #;;~~E: Doretmenlerine maaş vermeyen ~anlı devletler için de ayni g i t t i k ç e 
.,.)'a.ü ehemmiyeti .bıüz olabilir 
~Balkanlar böyle bir bir
~n ne~ elde ederJe&"-
4İ! Balkuahlar bu Jikumu tak· 

daralıyor 
' et.eler de gerek kendi ~-
~ =:.:.:ı ingiliz tayyareleri 
liılterüeeek muhalefetlere ga-, bh d bU Dk ~ çalmanın iınkinı var 811)'· ce 8 8 y 
• t .Balkanların bir heyeti mec- • 

:'1:.=a-::r;:. :: f aahyet gösteriyor 
~ lnın bil) ük bir ku\' eti t.-- -

ı...wr miydi., ı . .. e· 
Tiirltiyt! b~ suallerin hepsi- ngı,.ız taar.ruzu ... 

'e •Usbet ~ab v~rdi. Balkanlı gaziye doğru devam 
~tler bir~ olurlarsa edecek 
'I' Ü r k i y e keodimiıai cok 

• "-1.a emniyet altında pjRbilir-
~~umanya da da.bil olduğu Kud&, 22 (a.a.> '- Sidi-Bafl. 

bütün Balkanların nüfu· rani mubarelM9iade .eeir _._ 
"' altmıı milyonu ge<..'İyordu. iki bin ltatyan dtin ırttbltine ge
'u büyük bir de*1 nüfusu idi. tirünHftjr. İtalyan ve müeıem

'l'lirki- ~ Balkan bi~ôdi lek~ lntalanna mensup olan bU 
~- -~ '~· eeirieır eıneli. ffayf&J"R çakanl-

Maretal Rumanyan1n her 
tarafında şldddetle 

aramyor 
• 

Blkret, 22 (LL )- 'Bemn• 
lAllrildiğine P.n, 1989 eyl61tm 
de Romarıyaya Utkıa etm~ ve 
iki aydan beri Romen hilkiimeti 
taniır.dan Campuhnn civarında 
Dragosla \'eli şa.toeunda nezaret 
altma alınmış olan Polonya or
duları baafkuoıandam Rids-Sımig 
ly iki pn f'\-veJ bu şato.ian fi
rar etlltilftir. Mareşal her uNJ> 
RQrDen polı.,.. .-..-..ı. 
Unda bir gezinti yapnak ali
myeüni haiz bulunuyordu. Çar
..... gUnü bir oıbllnobil kendi
iline yak,lafmış ,.. poli8ler mü-
8h·ı. .imki.nı ~ evvd 
mareual otomoDiıle •t.111liik tun 
llÜl'ade maldaşıruştır. Cifti' po-
Hs karakollan vaziyettaı hi.ber 
dar edilmiş ve ia1tibat '-tl•ml§· 
• da otômobili btr daha gör -
Mek kabil oJunamlfbr. Jılarep-

(8onu •l'f• 6 ..._ 1 tle) 

ltcude getirmenin Bal.kah mışlar oradan da iki bU8U8i trea 

~~~:tiır!!es~d~:-= ıe kamplara ~r. İngiliz tar:releri 
..... _. ...__ t.ehlii 1v d. 
-.cue11)c kalmamış, Balkanlılar Kahire, 22 (a.a.) - Orta IM'k ene ık hr hav 
~n bundan başka bir kurtuluş İngiliz umumi karat-gibmın teb ' 
"' liği: ... ~::.7:"!~:~!:~:.c:: ki~~~~~ ·.:ı::=: zasını bombaladı 
~lann böyle bir birleşmeden ıarı gelmektedir. • 
~in edecekleri en biiyülr fayda Son günlerde itgal ~ 
lltilrlil ve hürriyetlerini kat'i 1 düşman kudnt karakolla.nada '1 
'urette temin etmek, ecne'"bi nü- top iğtinam edilmiştir. 
fUz ve nıııiklalaaleaİer. tama. Diier cephelerde vam,ıette de-
'1eıa maaun kalmak suretinde j ğişik:lik yoktur. 
}(endisini gösterecellti. Bulıdan ı Kahire, 22 (a.a.) - İngiliz 
.... _ ... u •)'f• 6 ~ • .a.} 
""Ufka kendi aralannda rahat-------

Loildra, 22 (a.a.) - Haya De· 

wetiııin teböli: 
Cumartesi - Puaı- gecesi Al

manyada pek çok bedeller ve 1-
t&IJada Venedill eivanndaki Por 
t.o n Margbeft petrol tasfiye-

, ..., .. ,.. 1 •iMUft 2 •> 

)!lşamak için de bundan daha iyi 
bir çare diişünülemesdi. Çünkü 
'Balkanlar yalnız hariçten taar-
1\aaa uğramak tehlikesine manaz f 
huıunmuyoıiarcb. Birbirleriyle 1 
~ ıçin de ortaya bir ta
kılb 8ebebler ve ibtilillar çaka
bilirdi. Bir Balkan ittibadmdall 
ba.,ka biç bir vasıta bu 11e

beb1eı i ortadan lraldıramudı. 

Fener, G. Sarayı 
dün 2-0 yendi 

Bütün bu faydalara rağmen, 
~ba Balkan ıWhadı teıeblülü 
laiazat Ballraablann · mı...._, .. 
tına maraz kalmu mıydı! Bal
kanlılar bu zorlulrlan rr•'er 
biıe büyük devletler bu ite ıd
llaade ederler miydi? 

'BalkaıılıJaruı bUıim düföndii -
iümüz tanda bir Ba"an Bir
liği vücuda getirmek için dahil
"en uğrayacağı llOl'hıJdan istih· 
faf etmemelidir. Bunlar türlü 
türttıdtlr ve pek lcuYvetti '*er' • 
nın olduk:Jan teslim edilmek sa
"-lidir. 

ft~eli. bötön Balkan ~ 
!erindeki siyaset aclamlannuı, 
4efleriıı ve nOfuxlu ~ 
lıalkanlılar arasındaki münaka-
11.lan. mliuf eretleri, hınıcah· 

HÜleyill o.bid y ALÇIN 
, ......... 1 .... 1 ..., 

5000 metrelik Kır koşusuna 

62 atlet iştirak etti 

I'-.. • GalatMeraJ; F'p;f•n bir IÔl'lllÜI ... · 
. [Yuun Sa. 2 Sli. li dej 

Şimaraya 

yaklaştı 

italyu kuvvetleri 
denize doğrı 

suruloyor 
• t 

Yunanlılar cebheye 
yeni seri ateıli 

toplar getirdiler 
• 

Jromönist oJdukbln ileri sürülen 
bir çok kimeenin tevkif edılmit 
imasıdır . 

Ekalliyet mektebleri 
Cuıa glnü 20 yah8di Mmü-

ni9tin tevkif edlldiği ı.ildirilmek· Maarif 
teöil'. Din ~ 28 Rums ve 13 

Müdürlüğü 

lıakkında 
hükümler tatbik 

bu mek
kanuni 
edecek 

yabudi tahrik edlc• faaliyette b 
IWnnmak eürmü le tevkif edil- t e le r 
mi§tiı'. 

Şehriniisde buluaan eludhyet 
ıne1rt.etJleriadm ........... 
nıekteb öğretmenlenne mWlta
zamaıı m&.8§ verememeler; üze-

ANTONESKO 
Balraş Buyuk 

Elçimizle gllrtlŞtO 

nue maanf müdürlüğü ha ·ekeie 
~ı. &>n giie._. ita il!" 
kilde YAP.lan IJlki~ o"'al
ması uzcnnc yapılan ~kikler, 
b&ı mektı bl rın öğTetmenler1118 

ingihereje takasla ~:~ia~:;ı~~:~~ ıu!:1Jt 
Bülı:Tetf, 22 Ca a..) - Ra.dor a.- uh• •kd d mUdürJügt.ı, n~kteb öğrMm<:-n· 

Atin&, 22 ~a.a.) - Dü.n ak- jansı bildiriyor: m ım fnl ar a l lerinı çok muKkül vazivette bı· 
~. ~ 56 numaralı teb- Başvekil general AntQneeko ralian bu dt-rdi süt':ıtlc • önJemek 
-. dün t 15 de TDrir w..na1ı: 1 ·• ıçın tedbirler almaktadır. 

Y-cual•l.-- _,,~-ı·n muhteHf saa. ıye VM:l!O ma gt yor ı .. ~ --~ ..,...r•ICU el · · S h" T ·· · ı.. ......... I t 1 -aaş reroedikleıi h bıt o-
ı..·--1annda muva.ffakı'yetle ı'- <;ısı up 1 annoven aauu e - •·--- k • ••muu !Diştir. }(ülakatta ikUat nazın _, • aıliyet mekteble.ri mü-
leri hareketine de\am etmişler- da b 1 Gümrük ve İııhisarlar Veka- eeai8 ve direkt.öneri Maarif mü· 
dir. Yeni eeir alınmıı ve harp u unmuıetur. leUnden alikadarJara bildirildi- dürlüğü tarafı11dan d:t\'et ohı-
ma'U.emeei iğtinam edilmiştir. ğine göre İngiliz ~ korpo- (Sonu uyfa 3 s tun a) 

Cuma v~ ~i günleri tay- A •k A / rasyonu tarafından memleketı- -----=:::=:==-=-----
yare dafi bataryalanml% cephe- merı a - - mizden 5000 ton kuru incir, beşi 12 adada se-
de altı dGflman tayyareaı ~r- bin ton kuru üzüm, on iki bin 
miilJlerdir ton küspe, on ~ ton kunı kay-
....,__ ....... driliyor manga arasın- 81 satın abnacak ve mukabilin- f l t b l d 

Aöna, 22 ta.a.) - Atina rad- de İngiliz lirası sahasına dahil Q e QŞ Q l 
-~w· b ' habere " d k • • ı •k nıemleketlerden ithalat emleası 

re,Y08Ullıtal°!1_.:;:::·gışimaraır L..6.1 .... ~ a ıger·aın ı :fGUMW ._&&____ 6 ithal oluna.caktlr. Takas euretı-
tinde rieate dün de devam etmiş le ihraç ve ith-1 edilecek bu nıal Halkın dağlarda ol ye-

---~--

hriir. Dütıman yeniden ağıra- ---o--- lann muamellt.ı takas limited mekte oldugu btldirlllyor 
........... .ıı.....tılmaft;ır Mevzilerini Amerlk d k " ı şirketi tarafından yapılacağın • __., __ _ ,,_ uea • · 8 • 1 Y apur arm dan ı · thal ih , .... __ · ı muhafua etmek ve denme doğ· I . . w ma ı ve racı 1nıı.c.uı - A 2., . 
n mukadder rica.tini geciktirme ngıllereye devrı Alman- , digi zaman bu şirketten taliriri tina., .. \a.a.) - Ne§redı 

( ..... •Jf• 6 ailtutı 4 •> d dl d d 1 müsaade istenmesi bildirilmiş - )tn bir resmi beyanatta 12 ada,.. 
ya a en t• uyan lr ı tir. 1 c scunı u 1 ta i • ., .. 1 •> 

-o--

H ar b Londn, 22 (a.a.) - Ameri •

1
1 SABAHTAN sAeAHA 

kadarı gelen haberlerden anlaşıl- 'YVVV'VVV 

Vaziyeti 1 =~a~i~~~ı~t:: Amerika Borca mal 
lngiltere - Almanya 

mücadelesi 
Yasan 

HiKMET ILGAZ 

Bu llutJia şa~ dikkat el
............. hgilt.ere ... 
••·•ya are·•"""kl ı·hfalan 
a.r. thWiflaa faydalumak 
~ buı P.) ...... r bir 
beher ile -..eeraya dahil •>
lllyor. Fakat bu lk muharibin 
ytilulek llut> ~ ayak ı 
~ lkddanaı göstere-
medl!derllldftı buhnuulNı 
tıahnna llirüldeaiyor ve ni
laayet fllillp tiahnedfın «,'ll"kili
yorlu'. 

ltalyama bu~in maruz kal
_... mÖljkÖlk ha8it hlr Mf'Ykh 
illaı'e laatumdan v~ya nıh 
~ :rJyad .. , harh 
wl.rrhmasuıı aann tekniği
• llJlldle uydunnadaa lngit
flll'e ~ıllda yahu& ı.ı,ma 
mıııı9Wld ............... t.ewllid ,... 
dlJer. Çiiıllkii baPM kadar 

(S.nw Ayfa 4 eütun 4de) 

raştırmaktadır. Amerika. Ame- b h bel 
rikan limanlarında bulunan ge- u ar e 
miler üzerindeki haklarmdan 

istifade .etme~ istemelrtedir . ne uapıuor? 
Amenkan lımanlarında halen J1 ~ 

• 
vermenın 

manası 
Alman, İtalyan ve Alman işgali 1 . . 

ıtltındaki memlckPtlcre aid ba- •erı~~~i~:;~~;;;~~~i~fll zı gt'miler bulunmaktadır. Alı- İNGİl.TEQENİN 
nan raporlaraJôre, muhtelif A.·ı AMEQl~AYA 
medk:uı limanlannda bu \'azi- 80 RCU 
yett,.. bulunan 37 Drulimnrka ge
misi ile 100 l<a<la.r ecnebi gemisi 
\'nrdır. 

Amerikan makfımlarmın e>ner
jık tcdbir!er almauan evvel dos
tnnC' mfull hereleı l' girişn1eJcrı 

muhtemeldir. Mesela Danimarka 
\'&purlarının Amerika hüküm~ 
tı ÜH afmd,..~ sn tın alınması ihti-
maiı dı.> \ ardn. 1 

Di~er cihetten Roosevclt, dün 
pek mühim olan Anıcrıkan ve 
İngiliz silahlanma pr(!gramının 
tntbikatından me• ul bir komis
yc::ı t.c5ki.l edileceğ:r.ı bıldırmis

tir. Mi!dafaa komı~yonu eskh:i 
gibi vazifesme devam edecek 

{Sonu ayfa 5 eUtun 5 de) 

UllCDQl.f T~H
TEtMHIQ Üssu 

tii.inde c1okuz mHyon lnf•iliz ı 
liras.nı harlı irin ha e1yan ı. ·ı
terc, Aruerik:ıo.ın uaıı.ı b• l ne 
h?~~ ctmc:ksi2i;ı ı 11 \'eri. . p.1-
bılır. Fakat rngilterı.: l' ı ve 
1M4 seneleri için bile h 01-

1 mak nh•e\indooir, Onun ıç10 A.· ı 

mt>rikayR bit istikraz mtiracaa. ı 
l'n ı~ buıuou:uşt •ı·. lt,akat Ame
ı·;Jcada bu Con<>OD kanunu \'ar., 
n 1 k il ' r.Ö! ~ g~Çcn harbde 

• 1 ~ ' olan dev1 
!etler oorçlltruu ödemedik:ge lıei\ 

($onu•>"• 4 ailtul'l 2 •) 



Bu meclisi bana vek
tile bir Hindli ahbabım 

11Bir Kukla meclisi .. 
diye tarif etmişti. 

--o-

Hint parl~mentosu binasının 1 

ne içi ne de dışı İngiliz parli
mcntosunn benzer. 

Westmi,nister tl) dört kö;Je,, 
karanlık bir binadır. Toplantı ı 

sal mı must.ıkildir. 1.§ığı sönük
tur. Mebusların kıyafeti hep bir
birıne benzer. Umumiyetle her
kt: ın ı i sıkılıyor zannedersiniz. 
Az rın birçoğu ~yaklannı, c
g r b ·e, karşısındaki sıraya 
d.) ar. Aksi aksi sesler çıkarır
lar, nz k nu urlar fakat muha
lı lt>nn umumiyetle terbiyeli 
d 'ı nnırlar. Hulasa erkek 
bit meclistir , ve asırlarla 

y, 'a ) 'aş tekemmül etmiş 

)eıl• bir müessesedir. 
H nt p::ırliımentosu yuvarlak 

bıı bın meclis salonu da öylP. 
İçi ydınlık, kıyafetler reuga
ı cnk. hiçbir yeri fWcstminis-
1.er) • benzemez. Buna rağmen 
bana bum~ı. giı er girmez. İngi
liz p ı ı· mento unu hatırlattı. 

B iki ı isin ba ındaki ııeruk, 
hiik "ımc>t parti inin kıyafeti, 

be i miizakere tan.ı ve kul
lıkl rı t ıbirler. Mütemadi-

ı ıiir ediyor. 
B ı meclisi b na vaktıle bit· 

Ir l ' balJUn 'bir kukla mec
e tarif etmişti. Bana o 
m <li. Yeı li ve milli fır

k:ıl rın 1üphc.,iz lngiliz, parla
mcnt . u mi.ıukere tarzını taklit 
~ttıklerı hissediliyordu. Duna 
-agmen mecli ·ı bertlmsenıisler. 

Burada içinden rahatsız oldu
ğunu hissetti~riniz adamlar 
H nklı kı) af etlerle yerliler de
ği •. Anupai ko&tümlerilc hüku
mı•t partisi idi. Onlar.da her ih
ti) ır ırnparatorluğuıı, sayısı faz
la ) abancı biı halka hükmeder
ken duyduğu emniyetsizliği bis
s diyordunuz. fJcrhalde Hin-

• dıstanın ılk muasır "demoltrasi,, 
sının harici bir a)ılmeti sıfatilc 
bu nıccfü; bir yabancıyı alaka
dar edebihrdı. 

Mıs.ıfiı localarından aşağı 

bakarken karŞısı kongre parti
sinin sıralar·ı, ortası ekalliyetle
riı\ sıralan. Bir meclisten ziya
de R ca sarayına yaraşacak ih
tişamın giyinmiş kırmızı setreli, 
beyaz sarıklı, süslü hademeler, 
su·alara kağıt bırakıp geri geri 
gidiyodar. İngiliz pa~ento
·sunda olduğu gibi burada da 
meclis reisine arkalarını çevir
rni) orlar. 

Bugün !ngilterenin Hindist a
na teklif ettiği (Esas kanun) a 
kon0 rc partisi namına reisleri 
Bulabay cevap verecekti. Bir sü
rU kliçük nutuklardan sonra 
kaı fiıdaki sırnda oturan Bula
bay kalktı. Bir saatten fazla sü
ren bir nutuk söyledi. Meclisin 
biraz evvelki hafif suni havası 
deği 1ti. Herkes dişlerini sıkmış 
gibi dinledi. 

Bu nutuk Hindistanın iç siya
setine· taalluk ettiği içjn tekra
rı kim yi alakadar etmez. Fa
kat burada Hint davasını teşrih 
eden Bulabayla sofrada, salon-

( 1) Bir lngili:: parlamentos ı 

r ' Yeni Sabahl 
ABONE BEDEIJ 

TOrklye Ecnebi 
SENELiK 1400 Krf. 2700 Krı. 

8 AYLIK 760 • 1450 • 
8 AVLIK 400 • 100 • 
1 AVLIK 1110 > 800 • 

YAZAN: 

HALİDE EDiB 
;------No. 26 

da kunuştuğumuz adam rrra
sındaki buyük farkı derhal sez
dim. 
Konuşmak üslubu hep o ıdı; 

fakat mevzuunun tanzimi eok 
dikkate şayandı. Hindistan da
vasının ana hatlarını birer lm
lın. :;alabctli sütun gibi gözuııü
zün önünde çizdi. Üstlerıni iş
lemedi. Olanca çıplaklığı ile bı
raktı. Ne bir avukatın mantık 
oyunlarını, ne de halk politika-! 
cılanmn· kullandığı mübalağa, 

tumturak ve hilelerini kullandı. 
Vakalar ve ıstatistıkler üzerine 
kurulan bu davanın can nokta
lan ehemmiyetlerine göre bu 
nutukta yer tuttular. İngiliz 
edebiyatı profesörlüğü yapmış 

olan bu adam o edebiyattan hiç I 
bir niisal almadı. Hindistanda 
Mahatma Gandhinin en çok mo
da yaptığı sade hitabet üslübu
nun zannedersem Bulabay en 
ıyi ııümunelerinden biridir. 1 

Üç muhtekir 1 
1 daha tutuldu 

-------
KömUrU 7 kuruşa 

veren kömUrcU adli
yeye verild; 

• 
Belediye iktlsad müdürlüğü 

tarafından yapılmakta olan 
kontroller son günlerde bilhassa 1 
odun ve kömürcülere de geniş 1 
bir şiimul peyda etmiştir. Bu 
tertipten olarak Firuzab'Uda Ha
mam caddesinde 81 numarada 
kömürcü Ömer Y1lmazın man
gal kömürünü7 kuruş gibi çok 
yüksek bir fiyata sattığı tesbit 
edilerek adliyeye verilmiştir. 

Bundan ba.5ka. Kadıköyünde Al-ı 
tıyol ağzında 166 numarada tu
hafiyeci Rupcn ile Sultanhama-ı 
mında Rıza paşa yokuşunda Ma
nifaturacı David Aydarın da ih
tikfı.r suçu ile hakla-rındn kanu-

ni t~ ı 

•• c • ır OKUYUCU 
DIYQRKI: 

Mücadelenin teşdidi için 
Hükumetin geni bir tami1ni 
Bazı koy ve kasabalarda ldi

çük sa'y mükellefiyeti ile i?..ı.le
si mümkün su birikiııtilerınden 
hasıl olan bataklıklar hakkında 
verilmiş emirlerin c mevcud 
nizamatın tatbık edilmemesi yü 
zünden buraların tekrar sıvı·i -
sineklere yuva olacak hale gel
diği ve sıtma ' kalarının hafı 
gösteı'diği görulm • edir. 

Bu hususa dair D .... hiliye Ve
kaletinden vilayete mühim bir 
tamim gelmiştir. 

tevzi ederek un.zarı dıkkatlerini 
bu esaslı sıhhat vazifesine cel
beyliyeceklerdir. 

Vekalet, elde edilecek netice
lerden peyderpey malümat ve -
rilmesioi de emrebnekledir. 

Biribirine giren 
sarhoşlar 

Belediyeyi alakadar 
eden Uç mühim 

şikayet 

Gedikpa. ada Mimar Hay -
reddin mahallesi, Hattat so
kağında otumn "Remzi,. ismi 
ile aldığımız biı· okuyucumu
zun mektubunu aynen neşre
diyoruz. Bu okuyucu şöyle di
yor: 

"Size üç mühim meseleden 
bah.,edeceğim. İşte biri: 

1 Mürakabe komisyonu 
'i kuruşa kömür satan bir tek 
kömürcüyü mahhemeye ver -
miş? •. Acaba Gedik paşada 
ve bütün şehirdeki mahalle 
kömürciilerinin 7 kuruştan a
rığı kömi.ir satmadıklarını 

hala komisyon bilmiyor da 
yenı mı ışitiyor? 

Alıu size ikindsini de vere
yiın: 

• __ ı 

ud y; zan: 

\ Prnf. Sal ı .ara -
Keşifler, ihtiralar 

Elektrik kablolarında 
tekaınül 

-·-Elektriğıu fabrikalarda, ofis· 
lerde ve evlerdeki tatbikatınııı 
artması şehır ve kasabaJ9rııı 
!,>ittikçe' büyümesi elcktri,,~~ bll~ 
yük mikynstn istihsaline Juzllll 
göstermi!3tir. Büyük mıkvıı::;U& 
elektrik enerjisi iEtas) on r~l·~ 
istıhsal edılır. .Bu i tas~ on ~
yn hidro elektrikdir; yanı sıı 
ııerjisiudcn ıstifadc ed r veY l 
mahrukat ıle suyu kol y bul~r 
(yani buhaı·ı ucuza mal c ıeruı~ 
Enerji membaı ne olursa o~ b
clektrik cereyanı tellcl' n' ı~a 
lolarla naklolunur. ırb 

~ehirlerc su ısalc ınri. t ıı 
arttıkça kullanılan borula~ıe
kııturları buvür vc su\ u sc\ k 

.J • • ti • 
de.n kuvvetler artar. Ayııı s . 
retle, elektrıgiıı naklinde y·ıı~ı'I 
ıin kalınlaşması ve elektı ık d r 
\'t:tinin arttırılması icab c c: 

Yanımda oturan, ve eski ro
me ntik hitabetinin kuvvetli ôr
neklerinden olan bir Hindu ba
na: 

"Davamızı zayıf gösterdi., 
dedi. 

Türkkuşu Samsun- ı 

da da bir şube açtı 

Köy, belediye, sıtma müca -
delesi ve tapu kannnlarile tali
matnaı:nclcrinin müteaddid mad 
deleri, bu gibi küçük su birinkin 
tilerini kurtarnııya aıt cahşma
larda halkın .Yapmağıı mecbur j 
bulundukları miıkelelfiyetlerle 

bunları takib ''e temin ile mü -
kellef teşekkülleri \'e teyid kuv 
vetlerini, kurutulan yerlere aıd 1 
hakları sarahatle tayin ve tcs-j 
bit etmiştir. Köy kanunumm 43 
47 ve 4 inci maddeleri de her 
şeye tercıhan çalısına program 
larında başa alınması mecburi 
sağlık iŞicrinin g ri bıra.ktlma7 
sı halinde veya işbirliği yapıl -
masında köyler arasındald ihti
Uifın hallinde idarenin müda -
hale hak ve salfilıiyetlerinı gös

E.'vvelki gece Beyoğlunda çok 
kanlı bir netice vermesi muhte
mel olan büyük bir kavganın ö
nü polis tarafından sür'atle a
lınmış ve suçlular hakkında ta
kibata ba.<Jlanmıştır. Öğrendi

b'"İmize göre İmam sokağındaki 
ki bir içkıli gazinoda ıki masa 
müşterileri birbirile laf atarak 
kavga çıkarmışlar ve Znrif Öz-
1n-al isminde bir genç. Kemal a
dındaki nıasn komşusunu muh • 
telif yerlerinden bıçakla yara -
lamıştır. Suçlu yakalanmış ve 
yaralı hastahaueye götürülUı·

kcn yapılan üst ba.ıı arama..,ıııda 
ceblcrinden iki tabanca. çıkıp.ış

tu·. Dikkati calib giiri.tlen bu ci
het üzerinde polis makamatı 

1 
hassasiyeti ayrıca takibat yap
ma.kt dır. 

ll. Mahalle aralaı:tnda 8 den 
CV\'el satıcı geçmesi ve ba
ğırması yasaktır. Fakat evle
rinde kunduracılık, helvacılık 
imalatilc ugraşanların rahat
sız ettikleri sokak ve mahal
leleı o k,ıdar c·oktur ki. Bun
!:ır her ı>abah saat altıdan 
ba~lar ve her Al1alıın sabahı 
bu böyle d '\'am eder! .. Buna 
polis \:e belediye bir şey de
mez mi acaba? .. 

Su borularındaki tazyik~ tel~o
bill etmek üzcre elekt rık k 1 ı· 
lannda (voltaj) terıııi kul!rıO 
1~ ~ 

Elektriğin biı· saııtraldan P 
uzaktaki şE-hiılere, ka ıbılt t 
nakHnde mtihendisler lı y.n 
dedigimil'! üsulc ıniir ar t 

1
" 

!el'. KuvvcW dırrldeı ar .'j, • 

~rilcn tefü ı ın herkesin aı: h· 
mivecefri. iı tıfada bulunma 1 

1 •• Ben kc>ndi hesabıma ilk defa 
Hint istiklal davasının kudreti
ni, ar.kasındaki faciayı anladım. 
Şimdiye kadar Hintliler dava., 
larını hep mübalağa ile teşrih 

ederler, kelime tumturağı ark!!.· 
sında ruhunu boğarlardı. Bula
bay bu acı hakikatin yuzunu 
kalın bir peçe gibi faten üslup 
<.'ephe;;ini söktii attı. 

Bulabay ayni zamanda bu va
kur ~e sade üslfıbile, hitap ct.ı 
tiği adamtarın ruhiyatını tıını

dığmı da isbat etti. Yerlere eğı
len, h~kkını hak diye değil, sa
daka dilenir gibi yalvararak is· 
tiyen eski Hintliye İngiliz bir 
dilenci muamelesi eaer. Halbıı
ki zavafü adama tiu fazla t<:va
zu aldıh'l eski terbiyeden gelir. 
Hakkını i::ıterken sövüp sayan, 
gülüng tehditlerle İngiliz yüzü
ne tüküren , yahud yum -
ruk sallıynn yeni Hintli, yeni el
de ebnlyc başladığı kudrete he
nüz alı.cşmadığı için böyle bağı
ıır. Fakat İııgiliz bunu zaaf te
lakki eder. 
1ngiliz, biiyi.ik şiir yaratmış bir 

milletin ferdidir. Fakat şiirleıi
ni ocak başında okur. Onun için 
siyasiyat her şeyden evvel bir 
(is) ö r . İş realist temeller ü:ıtil
ne kurulur. 

(Arkası var) 

Birlikler Umumi 
K.atibi istifa etti 

• 
Geçen hafta Ankaraya giden 

Ticaret Birlikleri umumi katibi 
Salih Bankooğlu dün şehrimize 
dönmUştiir. Haber aldığımıza 

göre Salih Bankooğlu birlikler 
umumi kfıtibliğinden istifa et -
mi.'] ve Takas Limited Şirketi 

müdürlü~<iine asaleten tayin e-1 
dilmiştir. Kendisi ayni zamanda 
birlikler umumi katıöliği vazüe
sini de vekaleten idare edecek -

Samsunda da bir Türkuşu şu
bcsı uçmak üzere bir müddettcn
bcri yapılan hazırlıklar netice
lenmiş ve faaliyete geç.ilmiştir. 

Bu cümleden ulınak üze.re Ha
v cılık genel direktörü ile Türk 
ku~u pilotlarından bazıları Sam
suna gitmişlerdir. 

İlk olarak tedrisata mektep
lerde başlanacaktır. tlkmekteb
lcrin dördüncü sınıfından iti
baren orta ve lise talebeleri ders 
""Öl'\eceklcrdir. Tedrisata Şimdi
fil(yalnız modelcilik üzerinde ola 
cak ve ilkbahardan sonra ·pıa • 
ntircülük tedrisatına. başlanacak 
tır. -o«-

İşte bir i.içüncüsi.i: 

term iştiı". 
Az çok sulak olup da zenya

ta mUsaid olmıyan arazinin vc
yb yeııı ameliyelere rağmen ta
mamen sızıltıları ve sulaklıklar.ı 
giderilmiyen yerl~in. kökler\ 
çok su emen okaliptüs, sö_ğüd, 
kavak vesaire gibi fidanlar ile 
ağaÇ1andirıİması ve buraları 
sivrisinek ürcmiyecek halde mu 

- Bekdlerin maaşı hala 
bir illet halinde. Hele Gedik
paşada. Her evden asgari GO, 
70 kuruş alma)) istiyorlar. 
Şikayet edılse d(' aldırah, ol
muyor. Acabn bu hususla kim 
alakadardn· ki gidip t şika
yet edelim. 

iste şimdilik bu kadar hep· 
Gıda maddelerinin si. Baki sa~gılarım efC'ndim.,, 1 

fiyatları ucuzlayacak j Ahnanyaya 6 00 bin 
Gıda maddeleri satışlarında. liralık palamut sahlıyor 

hafazası köy, b 1 diye \'e or - ihtikitra mani .olmak için bugün 
man kanunları icabm&"!.Jldır. esaslı faaliyete geçilecektir. l 

Umumi sağlığı bozabılcl'ck, TMooiyc ikt1sad mUdür'lüğü • ı 
bınnctic<! vat.aııdf!§larm çalısına nUıı yaptığı tedkikleıe göre pa
kabiliyetını ve istih. l kudcrtini 
sarsabilecek maluyctte bulunan zı gıda maddelerinin hnlen top-
bu duı umlann izale ve imht\sı tan satıııları 'Şu ::;ekilde teshil c-

Almanya ileimzalanan 22 mil
yon iiralık anlafima hükümleıi
ne güre 600 bin liralık Palamu
tun ihracına müsaade edilmiş -
tir. Bu. ınallann RC\ kine yakın-

,,_ 
Hava Kurumuna için ymdun heı tarnflnda bele- dilmiştir: 

diye. ve köy idnn•Jerinm devlet 1 · 23 24 de satıslarda i<>e hu mıktnra yüz , sağlık tc::;kil3.tile işbirliği ya _ Kuru çalı fnsu yesı · - , . 

d 
parak lüzumlu yerlerde na.fın fasulye'sırıı. Ötdıı 1 !I - 21, b~\l'- de ~O nısbctindc zam yapıldığı 

Yar ım ar.tıyor memurlaıımwn teknik mesai· bunya, 20 - 21, mercimek HJ,10 aulaşılınakt:ıdır. Bu itibarla gı-
lerin<icn de isHfade cdiletek ta- _ 19.20 bakla dökme 6,20' _ 6,30, ela maddelerihe k<mulacak azami 

,Ankara, 22 (a.a.) - Son gün
! 'l' içinde Hava Kurumuna ya
oılmıs olan yariiımlara dair al
dığım~z haberlere göre, bir kı
sım Balıkesir halkı ve . esnafı

mamen bedeni mesaı;:" dayanan . 
bu mükellefiyetleri 911 yılı i~ susam 25,2-D - 26,10, mısır 7.10 - satı~ fiyatla"rında bugünkü fi-

. · b "'t, JI'>, r·avdat• 6,2.r:) - 6,3,r:ı nır" ı"nD 3~ ~ vatl"rln bı·r })arca dt""t"'CC"g~ı. h>h-program ve takvimlennın a- u ~ r :ı.; - .J .. • "i \.. '!"' 

şına almaları zaruri gqriilı'n .. r-ı- -~34 kurııŞ ·arasındadır. Perakcn ıµ~ CClilnie~ cdn, ' 

tür. -------------~----=----·~--~-------,--------------------

· ::. kd. d '· ,ru,. zımdır. Aksi t ı ır e pc' 00• 
sek völtajda ola.n bu teller ra· 
kmıa.nı yııkı:ır. Bu d!rck~c~ a 

11
• 

sına qekılcn üçer telın b rıbırı • 
den epe~· açıkta bulunma 1 1 

zıındır. ıarda 
Schirletc gelince, bura • 11 

yUksek direkler veya; kulde:\. 
wasma gerilen -.ve yUk ~k ,. f . 
tajdaki elektl,'ığ~ nald"c;ten tc rıi 
ler pek tehlik.eli o~uı. ~·~ . a) de 
zııınanda tatbık 'kabılıyetı bC" 
yoktur. Bunun 1çln şehir ıı:~er
kelerinde ycrnltı kabloları ulı 
eıılı coııır. Hu kablolardakı ~ıı
telif teller arasımlıı. clek.tı:ilt ·zo· 
çağının önüne geçmek ıc.;ın 'ı~· 
Ja.c;yonları yüksek olmalıdır: ıer 
tc bundan uolayı miihendtSbtl' 
birtakım ro. erş yapmak ınec 
riyetinde kalmışlardır. el 33 

Bundan birkaç sene e\'V 
bin volta kadar yüksek volt.~ 
da elektrik ceıeyaıu _ııaklcd1 • 

kabloların yapılması bır ~~rt et< 
ı~t olmuşl\t. Bu kadar yukSblO 
voltajda cereyan taş yan kn 1 "' '7olasvonu meselesi J>Ck k

1
° t·r 

hlılledilnfenıiştit. Bu. kab 0 ~r 
kı: .... m· ı ·ıkhı.rı volta ıların 

nın yeniden k uruma 853 lira,J,..y 1darc amirlerinin bu nıe!>d.i
dının G~rmcncik nahiyesine bağ yi biır.zat devamlı surette takib 
h Hıdır köyü halkının 221, ~m-J cl.,l'iıele:ri lazımdır. Bu hususta 
kırıda 1marct camii ımamı Kur- gezici sağlık memur ve köy ko
ra .Mehmet Dilek 21, Ovacık kö- rucularından azami f.aaliyet ıs
yii balkı 31, Kavukc;uoğlu :Mus- tcnccektfr. Bunlaı, su bir ikfo -
tnfa karısı Fatma da 25 lira ver tilcpnin kurutulmasında.. hclfı, 
mışlerdir. Ankarada merkez lağım ve çukurlarile çeşme, ku
müftülüğünde Sadullah Seyhan yu, pınar, hark, değirmen yolu. 
da yiiz lira vermiştir. bulaşık suyu bırıkinti ve akın-

kaç misli voltaj altında ,nuıı~ 

r----O 
0 
.. r ı.. M , neye tabi tululdukdan bac;.~3 ıc· 

ll~ ~ ~ a m u r ---.... C',ak ve, soğuk muhit tecrube . 
w; ~ ~ ı \ rin~ de einnı_ve~w gC(!irmı:.; oıırı:ıı 

Karamürscldc yapılnn bir top tılarının ta.nıimınde, .::.üp'rüntü 
ıruıtıda manifaturacı Cemal Gi- v~ gübreliklerlc .bunla.un yerıe -
ı id, tüc<'.ardan Ahmet Gökçe, rinin tesbit, temın \'C ııaklmdc. 
Mehmet Şükrü ve manifaturacı sazlıkların temizleltu ılme::s.mde 
Arif ikişer yüz, şekerci Mustafa ziraat ve orman meurları da bu 
Şekeröz ile bakkal İbrahim Ati- işe yarar tohum ve çclikteu fi
la yetmiş beşer lira,.Ha1id Ati-' dan yetiştirme ve agaçlandır -
la, Hüsnü Bayrak, Hasan Ter- ma ışlerinde: sıhhi ve fenni di
can. Tevfik Demir ve Ha.san Bül rektifier vererek bfazat rehber
biil ellişer lira, 1brahim Önal 40 lik edecek ve bu suretle vatan
liro, Yusuf Ziya, Mustafa Gök- daş zaman ve emeğinin bedre -
çcn otuzar lira tebcrrü eylemiş- dilmemesine itina eyliyeceklcr
lcrdir. Yine bu toplantıya işti- dir. 
rak eylemiş olan 46 vatandaş da Bu ça1ışrnalarda belediye ve 
kuntma 596 lira vermiı;lerdir. köy ıdarelcrile sıtma mücadele 

l{ütahyada AJaçköy un fab- heyetleri dnha muvafık bir ne-
rikası .?Uhibi Rif~t Şc.kerci?.ğhı ticeye ulasabilmeleri icin kanun 
100, Süleyman Diler 7~, Husı:-ı talimat, tebliğleri alılkadarlnrn 
yin Bobik, Muslaf a Esın, Akıf _ 
Alkış, İsmail Çalı~lar vo ismini .. •• • •• •• 
vermiyen diğer ~i~ vatandaş el: f utun pıyasası onu-

---------...::'*--------- lıdırlar. Bu me&eleler ~a~ı~Il er 
kablo tabrikalarııuı buyuk ı~l 

111 Arkadaş davetine gitmek mi; diyordu. 
Bir daha mı? Bin tövbe, yüz bin tövbe ! 

Geçenlerde · slirımimeşhut 
halinde adliyeye intikal eden 
bir f:nrlıoşluk vak'asma şaiııt 
olduk; duruşmada bütfuı bir 
a laka ile c•creyan c<lcıı safa
hatı dinfodik. \•ak'a çok ko
mik ve komik oldugu kadar 
da ibret alına\!ak bir v~ho 
[osterdiğin<len vak'ayı hi.i
lasa ederek hikaye cyliyoı uz: 

Zengin ve iyi bir ailenin 
oğlu olan Rüşdü Aral. arka
daşları arasında hornrdalığı 
ile şöhret bulmuştur. Evvd
ki akşam Necati Sungur, Atıf 
Araç ve Buı han namlı ısmin
de iiç ark!\daşı Ri.t du Aralı: 
- Hu ak!'!am bizdesin. Dört 

başı mamur eğlenecegız. Hay
c.ti gel. 

dfü::müs oltıvordu. Rıınun hal 1 

yarına bırakıyoruz. 

---·····----
TOKATTA 

Köycülük kursları 
Tl)kat, 22 (a.a.) - Köy ı<ıı· 

nunun tam olarak tatbikini t~· 
ınin etmek ve böylece ltoy1crı· 
mizdc 

0

iclare, imar ve sıhhat iŞ· 
lPrinin yerine getirilmesini kO • 
laylaştırmak maksadiyle buı11" 
dn köy ihtiyar heyetlerine ınnh· 
sus bir kurs açılmıştır. 

lişer. Mehmet Çını 40 ve yedı •• k• f I 1 

\' tandaş da 125 lira vermişler- muzde ı ha ta açı ıyor 
dir. ---o--

tir. 
--»0c-

Diyerek çalışmakta olduğu 
:yazıhanesinden almıs. Beyoglu
na çıkarmışlardır. 

ilk önce yıkım olmasın diy 
şurada, burada kafaları bıt• 
hayli tt.itsüledıkten onra ma
ruf sazlı gazmolardan birı:sine 
yanlamı$l ... rdır. Mük nmel hır 
mw;a düziılmüş 'e d rkm ~ a
rım kiloluklar bir s a ıçinde 
üçüzlenmistir . 

Bu kursa iştirak eden ıtöY 
ihtiyar heyetleri merasimle A.· 
ta.türk anıtına hir çelenk koY· 
mu. lar ve muhtarlar bu müıııı· 
aebctle so) 1 dikleri mıtukıa.rd 
Milli Şef tsmet İnönüye k rŞI 
"oınn sarsılmaz ba~lılık ve se\'ı;ı 

. d ' ı . ı <l11 .. duygularını ıfa e ey emı tı 

Bu töı eni takiben de v li U 1 n 
fından çocuk esirgeme kurnfl1° Tekirdağında Namık 

Kemal gUnU 
Tekirdağ. 22 (a.n.) - Dün 

Tekirdağ halkı büyük hcmşehrı
leri vatanperver şair Namık 

Kem~in doğwnı nun yüzüncü 
yıldönıimü münasebetiyle yur-

Orhangazinin Görcleicedid kö
yü halkı 99, Gemiç köyi:i halkt 
53 lira, Tarsusuıı Balıkçı köyii 
halkı da 25 lira vermişlerdir. 1 

Ege mıntakası tütün pıyasa
sının önümüzdekı haft içınde 
açılması takarruı etmiITT.ır. 

·ııll binasının temel alma m ra 1 

yapılınışfıl'. _ ..... .._. 

2S B r ne klinun 1940 PAZARTESi 
23. Zilkade 1359 

10 Birlncikanun 1S56 
G n 358 ay 12 yıl: il40 - Kasım 48 

1 dun her yanında olduğu gibi bü
yük bir tören yapmışlardır. 

Nazillide manifaturacı Hakkı 1 
Peynirci ile Süleyman Uyduk o
tuzar, Ayşe Bezdik 25, Hü&"yin 
Bakır, Ahmet Saı ı Kahyaoğlu, 1 
Ali Ozırmak, Ayşe Bilgin yirm-i 
şer lira diğer yedi vatandaş da 
70 lira vermişlerdir. 1 

Oğrendiğimıze gore tüt" pi
yasası için bütün kumpanyalar 
ve tütün taciri ri hazırlıklarım 
tamaınlamı lardır. Amerikan 
tütün kumpanyaları, tütün mın
tnkalannda denk haline gelen 
tütünlcrın tesbıt muamele. ini 
bitirmi lerdir. Dı r alıcılar, 
zaten daha evvel bitinnis bulu
nuyorlardı. Amerikalıların al -
dıkları tütünler B ra yolil sev 
kedilecek ve Mtlnak tat V kil.
Jeti bunwı ıçin cld l azır v gon 
bulııduracakt:Jr. 

Bu filern arasında. bir aralık 
Atıf Arac aı adan kayb, nıuı:ı 'e 
bir miiddet sonra Rı ı Aralın 
pek gözdesi olan.Be}o ı )OS

maJarmdan bıı ini p ı taka
rak dönn iı lir. 

Askerlerimize 
kışhk hediyeler 

Gün et ~lo lklıull 

2 39 7.28 9,49 Eunl 
8 23 13.18 15.33 Va~tf 

Alqan\ Ye1ılı lm•k 
1.39 12.51 Ezani 

7.45 19,23 6.35 Vasati 

DİKKAT 
cVu:I Sabah• • alSndorllen yuıler 

ve evrak neıredllıln edllmuln !ad• 
ılunmaz: ve bunların k•ybolmaların
••n dolayı h19 bir rneeullyet kabııl 
.MIU•u. 

Namık Kemalin doğduğu evin 
önündmeki abide etrafındn yapı
lnn ve vilayet erkanı He bütün 
hemsehrilerinin iştirak eyledik
leri bu merasime İstiklal Marşı 
ile başlanmış ve e. siz vatanseve
rin hayntı ve eseri ri hakkında 
bir hitabe irad edilmiştir. Bu 
hitabeyi büyük airin mektep
liler tarafından okunan milli 
şiirleri tnkib etmiştir. 

Alucrada tüccardan Temel Çı
tır 80, Divriki Demir madenle
ri işlebnesi memurin ve 1UÜs
tahdimlcri 500 ve Gediz mt'rkez 
ve köyleri halkı da kuruma 1.300 
lira teberrüde bulunmu~lardır. 
Diğer taraftan lmroz beledi

ye reisi Za.firaki Mumongo, D - --~----~==:2911111?!:~~ 
re köyil muhtarı Y nı 1 bur-
o ~lu, Tepcköy h ı 
Yanarudi ve v r · 
san Ozdcmir, R 
muhasebe mem u 

- Al b k RU dii can! .. S nn 
kimi de gctirdım ?.. D melik 
mi ya? ... Do ba8ı mamuı ola
cak bu g CC' l)C. 

\ otu l . Bir v 
ve Ptar t ınde H 
mi , kı m tn. 

ona ~ 
<; kalk 

lc> bır t 1 if tayu • 
:m.. Rti dil can .. 

Ankara, 22 (a.a.) - A k<'rlC: 
rimize kl lık hediyesi olarak ,rıı.I< 
tandaşlar'lmızı.n yo.pm kta ol~ll. 
ları leberniat etrafınd rrldıgı ,

1 
mız haber! r, Akhi aı hallcırl1 

.011· şimdiye ka r 2153 p rca ) 1• 
lü esya topl dıklannı, ordu l1~r 
kının simdıy kadar Kı ılay ı~1~ kezine 1 f)O ift yün çorap,. 

0 
pamuklu, 136 ift ylin ldl'" ıu 
ve 66 pare; d muht<:Iıf ):'111 r
e!'lyo. te lim ylediklerini bıJdi 
mcktedir. 
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T ~kn 1: t 1ı1anwıı 193') üe !-ul-
1 ınıl ın t ·kmjııı ıynı idi. Alman 
{ ı lıısu k Jhıyt·a varılnW3t kabil l 

tslı ::ıtr,ıt ·jik n ,ı,tcıhı ara">ın-

ı ı gizlice eıcrh....ı edilmekle i-ı 
di. ı~r ihLmHıl hr,,ab,ı kutılı -
y ıt du. !:.u ıhtimall 'rin her birini 
"' ,ıhyJrttk :; ırette planlar ter
tib ~Jilıni ~tı. Hıtlcr, beklediği 

mİ.ı-"tÜd uh eti ve ,.crait fiil~ c.ık
nııva" \!\ >lUı":;a 'yliıl irtimamı 

pabil · ·k \ e erut'lleı iııin nrn -
,•ımiyefııi idd' ı cdcbii~·cckti. Bu 
.urt talı tkkuk eder ;.~. A\ nıpayı \ 
al ı ·r içinde hırak'wak kıvılcı-ı 
mı w: olur~n ol:=ıun icacl ede
bilmek onıın kin cok kolay bir 1 

~ i. Ruhram lcvlid kin D ı ıızig ı 

naı ·una serbC'RL -;;ehrin .Al -, 
m.ıın ıya illuıkmı ila·ı etmek 
(•m1 i.ııi ~ l'rtn~:>i k"ıfi g ·lırc.li. Ya_! 
zıı1 tıı·ı dakika b•mu y.ıpabilfr _ I 
dı. '·•l ,n:.ı.mış olmnsı y.ı trred -
ıu hi.niin y t hnzıt !ıl<::;ız h tlıın - 1 

ı. l l11 l Jt'liii irli. 
O taı ihtc ~\.lnı.ı 1ıynd!l. iiı p.ı.r ti· 

q rd!. :Iit~eı in L fnıl 'hiLrlleıı 

'.lk u;ı;.:!.l: ... 1 b •l m n ,·e lı:ı!kın 

.iı ı ıııi tcm3il e<lcıı biriı1•'i p~ı c 
• 1 rıın uıır-ıı sulh tm ;.ıftarı idı 

• v · haH Ilıtl"'r'i•ı h :ıit-etiıun I:e•ı- · 
·tlrninı h ırrıe n~i,rı- .. ıal el?·ıc !1'~1 1 

lwdeflı ·rirıi ı·iuc etnıe·~c le ttlit 
kıhıl'a,...,'1ncı i:ınnwordu. İki:wi 
p:ırti n" p~ıha.,ına olıın::a ılrmnl 
luırb tanıflnrı idı. Bunlar Al -
nııııı. (H ıJu,ımun ~e\ ket ve .·ntve
tinf! ve lıtı va kıtV\' 1 iıw t•nıin iıli, 1 

•• ,., gnı·hık-n c;elecek tıiJ· hfü ınııım ı 

hi~bir tesir yapamıyaca~ııı,. nlll 

hakkak ı;uıette knni buhnu~·ot·
lar dı. Ilu. Hi1 lt>r ile pek y.::.kmrh 
tenıa ·t<.' bulıuı.:m partl idi. Nc
tic• le i 'iü<ı"in•ııed"'n İl"ı·i gılın<- -ı 
'.li için Httlt·ri mullaRtl :,ıl..ıt-jlıt"

vo. • ı H.•r h<1ld~ İngifö.;reııin y 
h t mc k h;lemiyc ~eğin i '• l ı 

ctıg-ini iddin Hiip tlt: ıı -
. ı .. Bır i.i Trwi.i. parti daha 
,. m.lı kı uıt,ılterenhı a r ·rl ha-
7.ırlıkl.u ınııı bir viıki !· ,rt. :~n -
.• ·sile yapılnı tl~m bıı 1 • ıctu~una 
gerçekten k.mi 0~.-ünüyordu. 
.Binat!ııtı.leyh 1939 da bir har-

• bin Almanya i<;in 1940 d~ ya -
hud daha sonraki bir harbdeıı 

• iyi olrlu~{lınu .söyltlyoı du. Bitler· 
l<' yalnndan münasebetleri olan· 

· laı onun da .bu noktai nazara iş
ti tak l.'ltiğıni nliıkert't•rcıı baı1a 
c;öylcmi:şlcrdit'. Adi ve ha:-ıh; : -
mill('er tebeiyyet edenler başka
t,ı ı 111ıı bu kabil ın.ıksadları al -
f ·derlt!ı. Bu meı;t·lede Hitleri or
rlusvmm liderleriu.e İrıgiltert'nin 
v ıki bir harb için hazırlaııdığı
"'U stiylemeğe sevk eden şey vic
<l.wi k rnuati değıldi. "rnıpi -
rıque,, olması idi. Ouları İngil
tf'l eye karşı derhal bir harb aç
nıı\·a hkbir delil ve nıütalea bu 
kadar k~lbdcn taraftıır yapn -
mazdı. tlitler o sırcıda, ve ihti
f' al ki ÇCJktanberi, bu harbin lü
~umnna hükmetmil'] bulunuyor
du. 

Almaı1 prııp.ıg:ıııdtısl bütün 
yctz csn. · mda bu ~o·ı Hri pHrti -
nin zıtl fikir w• miitnlcalarına 
mıs:ıllcr :ırz· tti. H.csnıi mathıı -
· tta büt.un Almanb.rın, 11-' k:ı -
d.ı ı· :sulh tucaftnrı o.:.ırb 1-Scl )} -
ı-.unlı:ı.ı, miizaher.:tleriııi temin 
mnksadlle hes~b C!lHmis o rt'm· 
b rlcme f'ı .,,.,.0 t1 ııo.~icinde, hiı· 
taraftan lngilterenin hi<'bfr za- 1 

man Dan~~g iqin harb etıniyc~e-ı 
gine ve dıgcr taı aftan Almanya 
siyasi ve iktı-~adi ~-.ıkıb sıfatile ı 
pek müdhi~ bir vazıyet alına'.Jan 
onu ezmek maksailile ilk müna· 
sib telakki edeceği fırsatta Al -

mnyaya harb ilan edeceğine 
dair ecnebi mcmle,kctlere mut -
t, sıl birtakım ıiyayetler !şac e-

1 dil:yordu. Bu nvayetlerın her 
ikisı de Hitleıin maksadıııa lüz
mct etmek üı;ı:•re maharetle ter
tıl:ı cdılnıh~lerdi. Birinci şayia- 1 dan ümict cdılen g·1yc Lchlılerm 
ıtımadmı vık.1nık. Birieşik Ame
rika devlet.leriniı ve ktic~ük de\'-
1dlcrin 1ngiltercnin yeni bir ta
aruz::?. kar~ koyınağa azmetmi~ 
olmasına itimadlarım sarsaı-ak 
.ııı'i bir menfaat elde etmek
ti. İk!nci şayia yalnız a.skcri JCf
lerJc harb tehlikeleri hakkıııda
kı tet eddütlcri izaleve hizmet et 
nıeklc ka:lmı}:ıcak, luırh patlak 
verdiği zamnıı Alnıan kavmini 
Hitleı in mesul olmadı~'1na, ha· 
süd bir İııgiltercnin Hitleri haı'
be mecbur ettiğine inandırmak 
için kulhımlacaklı. Nasıl ki kul
laıulnw;tır da. Hitlerin e1a"1tiki
)1Clini bu m ne\•ralcır kadal' gös 

t 'r '' _;>: b..ı.~ · l .ulli ~.l··~· l.ul1 "1<1 -

maz. BJl' şey 0

) ı .,,1.',.:.:ı~~~ lıiz · j 
r.:!:!t c:Ltmy .n .ı, J.rm~ h ::'11 ;: c· 
debit-:"e~i ~ tşl~. b!r mak~cı1 b:..
lun.ı bilın:lı fl _. ı'1lımul~ hırı:ı 
biı hul ç,ııcsi dü. unlilın~~ v·· 
hn ztrhmmıf:)tı. 

Harb hu.vn::ıı !'-Hl İt·tic iııtisaı 
ediyordu. ~ir1 ıdi l<'nıı1sad:ı ·:;p
fcrhı-ırlil<: yupıyo•ctu. ı~fomlcb~I: l 
M. D:ıladier ni.ı ark tBın<la müt
t lıltl bıılunuyoıdu. İn61ltete dı.: 
büyült bir ,., yı"t ~arfına hazıı
üınıyordıı.'!' •mm uz ortannda it::v 
kalade don ınhı<ı talimleri ilan 
edilııüşti. 1"·1zl,1 gemiler vazifeye 
çıkarılmı$tı. Mıınyyen bahri ih
tiyat cln:ı.rlı. da askere c.ağırıl -
mışLl. Bunlartlaki makı:;ad harhe j 
h::ı.z.ır olduğu01w:a cfait Hitlere I 
k·ı.ıı:ı,at ve nıekti H"'l h:ılclc. Rib 
benlrop'ıı J1,n,ı.u mııv~ffak ola - j 
ınadıklnn goziiktiyor. O ııihoye
tc kadar İngiltcrenirı hiqbir za- I 
man haı b etmiye ... <•ğ.ini hldiad·t 
şcbat eld. Burcııia mıılı.,;us "gö
zrıküyor,, dedim. Çuı.kii Ribbm
trop'lın hile tn~illcrenin \•ecibe· [ 
fenne ria.yettC' kmmr edı:<"eğiııe j 
ciddi r;urette kani olac·~k ka -
d<.ır nrnnnnidanc bir çılgın tık giis ı 
terı·eeğini zamıetmiyornm. Ge- 1 
r<'k fJ i 1 lere gerek hlll'ke:,;e hep 
bnyle ,,ıivlediğincte ~NTe kadar' 
~itbhe yoktnr. Soylı>dikleı ine i -
nanmak1a olııı·~~ı· h:nce k•ıbıl 
değddir. j 

19::\ll da, Bit h;.r ken<li lı,.nıliBi
ııin na7.ımnda o kadar bil} ıimfü~-1 
W ki Haridyt- Nazırını ikiııı:i 
Biı::ımnn•k diye 1 ıvsif cdebilmis
tir. Hunu b~k.al:ırına çok kere 
söyk-mi~tir. F'cı kat hiç kimse bıı 1 
sbi.:lere hiz~;.ı.t RUJbentrop kad.u· ı 
inrı nıı ı:ınuf?l.ır Hcrlıaldc dünya 
hıı Jı. kik.ık ikn • cılilmeğe muh- j 
tu<: lm uııuy~._r: !u. Buııun icindh· 
Jıj bir h ·elıc lfü:mnı v.u·dı. Harbi 
r,ı!rnrnı;ık iç.u tı~r vastta me7ru 
idi. ikna cuilıue~ pc•k 'l/. ihti
Y"CI olan Hitl .. n Lıc,ilt reyi h .. rh 
den kol'kuyoı gibı ~o5tererek 
son h~u1de kadm· {itmeJc '{an • 
dn nıa~ ı ırıuvaffalr olurna, ne 
il.la. Bi!-imarC'k 1870 harbini Ems 1 

telgrtı fıuıl ı :-ıahtckiirlık yapa -
rak 'lcvlid e1.mi~li· Ribbentro -
pun Bism,ır ck';1 Yt•ti,_;mck hak
krndaki fikrı Füht"t·r ine ve ınenı
leketine tngill.ereniıı niyetleri 
h;.ıkkınua :,,ahte hrl' tnhmin ver-1 
mek suretilc teccllı edecekti. .ı\.
;:ıağıda lıikuye edile~cği veqhile, 
en son ılakılcııda b<ı:rn Danzig 
ve koridor ıll.!~~elcsmin h:ılli için 

Alnıau tekliflel'inin metnini VP!'- 1 

mekteıı imtina göstermesi Bis- ~

1 marek tarL:ında h~ıreket diye te
fükki cttığı E?CY füerin<le mi.i~:ı
bih bir mu nevr.ı değH miydi? Bu 1 

teklif! r uırldi ı-ıuıette müzakere 
~ılilt)cek olurs,1 harbe imk;ln k.ıl· 
mıyacnğ1 rniil:lhazasile korkma-! 
yor n\nydu? Muhakkak ve kat'i 
bir şey<lerı bahs •delim. ·çünkii 
delil ya.lrıız ahva.I ve fıer.oitin arz 
ettiği bir ihtiınaldeu ibare1 tir. 
Fakat; bu clediğım gibi olması 1 

pek nıuhtı.:melilir. Bu ihtimal 1 
kn bul edilmiyecek olurs!l kendi 
fikir ve miıtalemmıdan başka bir 
fikir ve mifüılcavı kntiyen ka. -
bul etınt!diğiue l1ükmolunmak i-
' a.J eder. (Aı·ka.cn var) 

MACERA 
ROMANI 

' , 
, 

-· Biı ı1z li.} lı'.'. Ziru Jak ölı..lü- 1 

ri.ilınektcıı knı kuyonin. 1 

11hd::ı.m Şavye!' cınuzforınt 1 

~ilkti'. 
- Ortnh~ı kan:ıtırmtı~ınız. 
- öyle olsun. 1.i'akat cinavst 

ı;ıabahı ıxwu tcıcfoıı etti. Buııu 
dn P. T. T. \'f!Slt'ı81l~ tetkik et
tirebifaiın. 

- 8ize neler" ınlattı '? 
- Endişelerinden bahsetti. 
- Bakın bunu bılmiyordum. 
- Belki s•zi kor1rnt111anıağı 

iRtiJıordu. Sen M ırtt>ne ~f'lif!iın, 
kocanızı müdafaa ve korumak 
içindi. Tn.yy ırcye binchilmek 
icin ger; rnldıın. 

- mm rruırıı oldu i:-ımize" 
- Si7. ! 'Tıibi.m yrınında beni 

,tlıkovdunuz. 
Jhilcn ..;esim ıkarunıaaı. 
- Reni iyı ,-ıınleyıı1, vaziyeti, 

vanı cin<ıy.,tten evvelki vaziyeti 
Şüpheden iirı hır surette hülasa 
edeceğim. {o..,anızı öldürmekle 
itham erliiebılecek yegftnc ~ahıs 
Blignidir. Sı.:;ın yiiztlnüzden bir
birlerine müthiş bir kin besli
yorlaruı. Müsabakadan ikı ~ 

e\·vel tayyar(' mt yd::ı.ıı mna kn vgn 
etmil'!ler, Blıgnı tedbir:::iz bir ha
reketle "derim yüzeceğim., dc
mL?, şahit olup olmama3ının ben
ce ehemmiyeti yok. Şavyeı bana 
bunlan atllattı . .Mad1i delil yoı<- l 

Hava t{urumuna yeni 
bir' gc....rir manbca 

Diiı~iin \'(' ceıı:ı...7.c mcr:ısin•u.· 

dt• ,\lalwlı aiieniu ı:.:ıad.•4 ini ~·<ı-1 
lnıt. mab•ınini · p1•yhı<;tıJ~"lmPt 
~i)!'"tt'rmf''~ için cvlt>nıtwlc•rtlu 

''Bul.d .. kd.föıl,•t·df'\ ek ''Çf'· 
lcnk,, güııdf>mw,:i,i adC't <'din-\ 
itik 1 

Öıı.iıı·l+•d ıııı· ı'k hir k~w ~iiıh' ı 
iııhi ~ıtr eden bu '! ı l'i ( ':i<:ı-1; ~ ı- r 
~ınfo.rmm· ı Nfo!i ~fülikl"UIİ•l V(> 1 

~önı.b·a nin i<:Hmai tV<'\·ltil ı lle 1 

mii "aahİ\t olar·:ıl< (;o~.ıhr, ı...~ft· 

hr. ! . .J.ltin mutaHı.s:,,ıt hir .e1cuk 
1 

foin öden~ıı mchfüfhn iıi(• de is-' • .... • 1 
ıı,..gar dltmamıya:·ak hir yd•fm 
oldu;.iu ım.ılıahlmlctır. \ 

Ailelere ba.,~Nığmım .i.shat sa
dedindt• ödenen c,:j~k bedelleri
ne, .rddô~ıimıü ~ıhi ra.·-1imeleri tı>
.,id için t't•rdler veya birliklerin 
Jıazırlattıldaı·ı ~lcnl,; tutarım 

da ili\·~ edecek oluı.-ı:ık her yd 
"Buket,, Ye "Ç'elt•nk., l>f:•c.lı·li ola
rak sarfl'dikn para nıiktnrının 
oldukça ehem•nıiyetli biı· mkam 
t-t'~kil e.df'c?~i ~iiııtı.-siz<lir. 

Şimdi ai'aba çiç•·k demetleri 
1 

için htır<·:ıtlı~-mıız hu parayı, 

bayram kurlıanlanuı ve hntt.a 
ni;:<~n yüziiklt'ı ini bil~ seYe SC\'C ı 

ihdu. ettiğinıiz hava kurumuna ı 
~ '\'.l\ f'hf'mnıiy•·tli bir ~elir 
nıfflri~}3.I olara.k tah ... iı-; ... ,ıın:ı.nm 
imkQııı hulonumaz mı'? 

ı\ieı-wfö. ccnct:t.t~ ala,\ lal'ınila 
~füıderilet'cl .. c..·~·Jenk bedellerini 
hava i .. nruıouna, <lhğün rasime
lcrine tı-tlasis PC.Hlcn hulıct hıtar
famu lla fakir ve kim . .scsi:1. yıl\'· 
rula.rı -;;evindim1ı-~e, kiı~e::;iz 

ydlm kızhtrm ..-eyklm·ini ted.ıı i
kf' pel.:aıa fahsıs cdehill..-iz ,.e 
bunu :yaıunakla lıem ~özden çı- j 
kara.ca.J.,'1nıız panı ni·dıt•tiııdl' iç
timai ve medeni vazifenıizi ha.-) 
&armıl?, hem d~ :ra. ) nrd müda
faasına i~tiraı, yahut da boynu 1 

bükiık bir öksüz ya.nu ilt• yok- 1 

:sul bir ;ı,en~ kızı se\'iııdiı·m~~ 

J?;İhi manevi bir zt'\ lı i de tahm!? 
'tılı hmtlA.~~ıı;. 

Tfü·k Hava kurumunu l'e ('o
•·uk ı::...,:ı~euw cemiyt•ti 1!,İhi ha· 
yır te~ekkiilleı ini bu menn Hze
rindtıı dtll'lnli) a d:u·et ecliyornz. 

A. C. SARAÇOGLU 

Öğretmenler T a}ebe . 
pansıyonu aça-

mıyacak 
İzmir, (Hu::;uı-:;si) - Yııb,mcı ı 

okul öğretmenlcrincfon b.l:z.tlc1 rı
nın tatil ıylarında, ikamc•l ettik
lel ı sayfiyeleri k~ndi talcbC'kri 
veya diğer falebt ... lcr için p..ı.nsi
yoıı haline g('tirdiklcri vı.• tak.·· 
bed.cn ı ıa ra a ldıkl:1 rı anla:)ı ı mıF}
tır. Daımi yntılı tılcbe müstes
mı olmak üzere diğ.:r ta:cbeııin 
pansiyoner olarak bu .:ıayfiyde
rc kabullerinin mcncdilnıesi Ma
arif Vekaletinden ~ ,hrımizdcki 
alakadarl.ıra bi!dirilmist.ir. 

ŞiMDiLiK 
BU KADAR 

Hind .. st 11 ıol 
can damarid 
~laUta, d n 

~ gül ere ı·care inin 
ll Bu yol Cebel ütta k, 
iGe işare edilmiştir. 

· Az kazançh vatan
'daşlara refah temin 

edecek bir çare 
BugUnkü cihan h.aıtinin do· 

ğmduğu zaruretler yüzünden 
gıttıkçe yükselen hayat palıall
lı~·ı karşısında bilhassa orta sı
mf halkın ıztırablanıu milm· 
kiiıı mertebe tahfif edecek 111 .. \
ttk çareler bulmab.YJ.7~ Bu ıu

Slı~ta '·pratik,. tabirini bilıltizarn 
kullawlıın. Çünkü bir takım u
zun nar.:n·iy~Ua fiyatları tesLit, 
hunlnrtn t, tbildni kontrol ve 
mıht,ıılı. 1'ını tenzile calısmuk 
her ?1•"' kndar iyi niyetle yapıl· 
mı~ ob·l dn luı yat p:iliablıc;ı se
ı ivNmıi süıatıc indiremez. Ve 
iıı· ı: .·se bile kafi derecede iıı tlir
rli~ ol::ı.mnz. Kazancı mahdud 
olan wıtnndaşlar için ekmeğin 
fiyatını on para, etin fiyatım 

iki kuı u.:; intliı•mek mühim biC" 
ş0y iiade etnıcz. Bt!Dlar sayc-
3ind ıyda yap:ıc.ığı iklısa•l 

bir lir ıyı ge~emey_ Halbukı ah· 
nacak tcdbır1erin, ka.6ancı •tz 
olan ıılelPre temin edeceğı fay. 
da lıtç olmazsa ayda on lirn cı

varıııda olma1ıdLr ki o ailey~ 

'usmen ol- un refah temin ede
hil~iıı ! 

İııgilız joııanma~ı t}öfrıd(; ıb ·· 
ri Brltırnya impamtorlugımını 

mü hı.in·, mın en emin y·ısttd l.ı
rmdan biri olnıu~tur. Asırlıırın 1 
seynndeki değis·uıycıı vazıfe.-ıı. ! 

1 
metropol toprakl.ırıııın tama · ı 
miyeti ıülkıycsini garanli et -
mck ve bahri rnuvasalıı yollarmı 
hirnaye etmektir. p.,, miilrnmm<.:l 
bir müdafaa vazifesidir; hu sc
bebdendir ki İngiltere Avrupa 
ihtiluflarmrı <lahil olduJu za. -
man, daima. kıtad,t bil' lrnm :.tll
keri aramıstır. 

'Üı~lC':r ve Mevkiler •• 
Brilcı nya adalarınııı d,>~rz·u • ı 

dan doğruya himayesi, domın .. 
ma için, sevkulceyşi mevkiler 1 

ve tamır ve techizat üskrini 
mecbuı i ınlnr: ve ekı-ıerivn. üs 
ile ;;ıevkı11cey"'i µıf'ı:lnlcr birle . 
şfr. 

Mam~ılakı Fr.1nsız ,n ıılı kar· 
şısında bulunan, İııgiltcr·•nın l:e· 
ntıb sahili 17 ııci ve 18 mcı ~mr· 
hırda Fran.:ıa ve İngıltereyi k;ır
şı karşıya koyan harlıl 'ı esna -
sında hu::ıusi bir ehemnuyet.i 
haiz oldu; bu nunta.kllorda, (n
giliz bahriyesinin en faal mer · 
kezi eski tersn.neleri bulunul· • 
Devonport. Portlant•J, Ports
mouth .. 

Şimal ienizi 'kenarı ııfa hulu· 
nan şark -ııı.hili ve c >ğrafi vazı
yeti itibarile, mumtaz bir ının -
taka haline geldi. Goııi»meL:-ik 
istasyonlar, Alman g•!mil~ı inm 
<leniz'3 a~ılmalarıuı dPrhal ı:ıü -
ratle ve 3ıhhalla haoer verıyoı·
lardı. Home Fleut, en şayanı 

dikkat safha~ı Jutland rnuha.- ı 
rebesi lan mücadıı.leye giriR,mek 
için muarız domrnma.yı S··op:ı -
Flow - Rosyth mevkilı•tımk bel<
ledi, cenub kısnıırıda, Tayın(~ 
membaını kontrol eden, La Nore 
ve Slı<>erne.\:ls tisletı, ve da1\a şi
malde, İskoqy~nın mzalı sa -
hillerfod~ Rosyth terı;a.nesı vır
clır . 

On iki .:ıene miiddetl•>, l 022 
den 1934 tarihoe kadar, mıilet
ler cemiyetin~ ve bahri tesliha-ı 
tın tahdidine dair pıı.ktlul'a Atı· 
glo S<1ksonların ıtimaılıııdan do
layı, lngillere, Rosytli ve Pem~ 
broke tersaneleri bıraktı. 

Bugun malüm oian Brıtaııya 
teslih:ıtı, halihazırda, donanrna · 
nın tamirat tezgahlarmı tekrar 
açroağa mecburiyet hasıl edi -
yor .. 

Bütün Denizler Ü'.l.ertrıdı> .• ~ 

·ıiq,,.mı.odu~un bahri mu -
va ·~ılıı •ollarmın emıııy lıı•ı te
nin m ıır;:;adı ve lotı ı ınnnın, 1 

' Atzm bilumum denizi ~n tlzerııı · 
tlc tr·chı7af ve t .. ımn ıt ~let ıni 

pürtizsiiz tanzim için iı.;! ·r \'U-
cıırlc :.::ctirm.-k liı.zımgeldı. , 

Mıılta, ı\ıleu.. l 
Akdeııizden ge~Pn Hiudı:-ıt uı I 

yolu, Bı ittmya tic.treti için e •

1 
HHR!ı hir t!lt'iktir, bu t.u·ik, Ce
bcliittcıı·~k. Maltn, Adcu He : )1-

re1 "thlmi1?tı1. 

li'uka t ..-lı.:\ ı imiz· 1e İt:ı.lycı, V>
Vl'S ;i.ı .,iy:ı..,di takib edt'r"k, _\k
deııiz k,Jridoruuu tdıdid cJh·ln· 
M ~ l lv, lı.:ı.smı t:ı yy ~ reier ınm 
topları ve b·>mb:ıları tchdim aı-. 
tmd.ıdır; Habc~ fethinı ortaya 
koyan l 1fıilİ'l - İt•ılyan g •tgmli
ği su:asmda Akılenizdeki tngılı;: 
donıı nmaı:ıt. Tukenrleriyeyc ılti

ca etı.i, ve Kıbı'lsı. bu d ma ı n -
nın bir kısmuu k-1b11l ıl'in '$l<t-

lathın iır.ılılt. 

Hind Okyanu~unıl.lki İtalyil ı 
iısıeı-irıin ~ösı;eruigı "nkisaf. JU· · 

gun Aıleııi ıe tehdıd ediyor V. 
Üııııd :>oga7.uıdan o·c~en •:;;ti yd 
keulıler yolu, tckrJr ~~~·kub .. •y
@i ve tı~·ı:H't dıemmiy •tmı eldı} 

edıyor. 

&mıutfü•r 

Atl:.uıl.ik nnıvtı ,;.ıl L yıHlar·ı. 

Bermud u:-;Jeri, m rk ?.de, Ta -

Fak ıt ~on scuı'l€rin h ıı;lı •a 
.ı. 1lı~•cti garbi Paı;ifiktE' cı·a. ·lı 

bır dl d mahiyetinde olar. $en
gar>ıır iit:erindc Y>kasiif c. l •" 

~•'\'Kiılcı·y~i VPzıycti, Atl,ı.ntik 

le .\ deniz ilti::ıakında v~ C' lı,• - 1 

'iitı Tltt.'.ıkiıw le1rnbül ed r. ~S.O 
lik b· y11laı-J:ı \'C ltth\ ili D.ı 
A. C. eqkilatının se p.:di ~:mü ' 
L.hk "'U :ıd.!ll!~klarh " 11·tı o· .. .ı! 

u". 50üCO tonluk bir ytit; 'll ılo· 
k malLtir. j 

r ~ rukat. r.:ii: ıP "n"t viyc -
CP!, na 1cldeı i, nıü:1~ .. 1 zni1ı .. f. r -

J& t'lk ~di'•ni-;t:r. 

h. e deım: t Y.>'..ı.h:i· ı·ı,ıin 

c1 'CCği l!'!' Jı H 
• ıcydaırn Koıımu,,_nır. 1 M.a ra · ~O milyon 1ngıliz lira· 

mı t g·~icn Sengap·ır ÜS:>Ü. 
Ho g - Kong, AYu:-;turalyıı. ve 

Y ''tL Zelanda, bunlara ıstir ak 
('-! " ıı: } H.esnıen 1 l ·ub ı.t 

l ~)?8 :ı~ lni:Rya konmtı J.uı . 
S..:?ngnpurıu. Pasifi~in hakıki 

bir kıl •::;i yaparak l.ıgillcrc. nn 
1 

:fr ıtor luğunun miidaf ıa.tlı zını 
ıındı:ıkı doktıi.niniıı devunıı.ıı i
aıı ·tıni'!tİl'. 

Ekalligei 
nıe.ktebleri 

mauikde Kingstoı.-; ve AtttıltP.r, <Baş tarafı ı • cı e) 

cenubda da, Patııgouyamu •n 1 t.n·l1• kenı.iilerind n iz.ıh lt ı;;-

i F ık . .1 'l 1 1 te·mıistir. ucunca, n tnnu~ aı n ~eı pil -
:\tP;<tf'P idareleri mı.ı.zer •t )[tı

miştir. F~\klarıdlar 1i)14 h ırJ;:ıi n c, nıekl •plerine tah::ıs lan 1 

hid~yetirnlf! kllt'i bir roi ıyna • kıfüu ın iyi idare olunamaması 
mışlardt. yih:ün<lı•n, büt<:f'lerinin falebe i.: ı 

Vt?: i&tc hüyr.ik Japon ~ert;li toıılannrak "tah,.,il ücıctl'ti,. ıı_ 
resti, 11zak ~:u·kta lıal<iki hır As- lnh i~ıı· 0tti~ini Vl! bu fü retlcriıı 

m l;tı•b öğretmenil'ı ınin nı.ıa.."
va impıırııtnı luğunıın te~kili, farım m•ıntıızaman Vl''t'('l' ·k mık 
Pltllifiğı> beyn.., ırkın ohenınıiyPl tarda <ılmadığ'ını ~ilylemektc . 
verrncsı Frr.ııugPl~:u bir nıahıj•'t uirler. Maat"if müdürliiÇ:ii. vazi
:.ıt·y.eJıyot'. , Y<'ti v.ıh:ıflar İı-;lanbul meı !:l!-

~env,a.pnr ... 
Avusttw..ılyıı ile rrıi Zdfuı hl ı 

endı~eleri ~zlt'mi:ı.·nd::ıı·. :\1 ı li 
mfülafaa hfülceleri bu htt<ıthl.J . 

beliğ bir misaldir! Bütün lıın m 
lar nuhtc nel üc:;lenlir . .!\.vu:::ıtu -1 
nılyaıfa: ~·lclbtırıı. Si :iney, Au"" 
Iaid .. ve ~imaldeki çıblak ,.,ahit -
!erde 1letacele Port - O:ı:wm 

z.iııı• ve nka ra utkıfl.ır ba::;-
111tidl.irlü~tin(' bildinnı~tır. 

Diğl'ı tarattım. ek.ılli).·f·I nıt~k
tt'bi 1uıin ıııckteb iı,.:-r.'t•tnıcn!t'
t·in•'. k·rhal maaş w·ı nıesi i~iıı 
'r"n iil-.> ·iıw l.lllla \T"ll bir ·mı.ııi
<lı•t ''enlı'ııi,.;ıir. Eİı lııii J ld z•r
_nwa mel{Le:b!et· of!! c ıı. l nıa- . 
.,_ :l ıt·u11 ~.ı:ı:~oıc11 ··:? ··ıned' Id0.-ı 
t.ıkrli? de nw::ı.rif mti llidüğü n 'k· · 
teblt!r hu!•'.~ıildn kam:ni hü'~'.l n. 

bahri iısı:ıü vi'teu.ı:ie ~~ı irılnı •k - h:·t i • athik b.!ecel-:tit· 
tı>dir. Vaziyetleri bu <ıe!dlue .ılan 

mektebi 'riu maa .. ;f miifürlü~ü 
r:ıı.,,;,;ruanytld,ı: Holi~wt, yeni t;u-aiından k:ı.pattlm ı-:ıı .ı · alı 

Zelilndada, Okland, WeHin ·t m, ~ lc.ı k •• nuni hükümler tatbik o
unduğu takdirde meh."tçbl•·r le n 

Tlirk"' n kiiltür t!"slerı o:!-

ı 
i',.tnı~nleıi vaziyellet i dah,ı nu-

hı~ 1 ~ 
,{t!tıund o an diger ekalliv •t nı~k 

Çin denizinde, Kantonun · ını 
bafimda, (bugün .Japon .~n) 

Hong - Kong ı1.ak şarktakı 

giliz fıln~unu sı1ldac. L~l>lerme na klolunaca ktır. 

Buııun iqin akla. ilk gel ·n•tl.!d
bir bu vatanda~lar:ın ınaaı:JJaı ı
na bu nıı!<ıar zam yapmaktır. 

Çok tenıeıuıi etmekle bcmber 
hu da pralik bir tedbir dcgtl fü. 
Zaten hJ.rb dolayıaiyle isleri çok 
.l.7.alını:;; olan hir çok mÜ('-..:ıe:ıc 

"fl.hibleri işı.:ilerinin :m.aa..qfanıı·l 

on lira ~ıbi bir mıktarı kol.ıy 

'rnl.ıy ır1medeme?Jer. Hük(ıme -
-~ ,.;.•!ine·.:: .• tz nıaaş alan memur-
1,u m,, bıt z::mıını yapmak h •r 

"eyd 'n evv<>I millıim bir büt<'.-P. 
uıe.~l:!l»:ıidiı-. Hruı.ineden çıkarı 

hN· klll'UŞU büyük bir ihtımlını 
v • tlikk.ltlf' ::ııırfetmeğe mecbur 
olaıı htiki'ımetin böyle nıühım 

hh de\'t't.' le hu derece büyiık hır 
feda karlığı k0!,ıy kolay gfü:e ü
nı ı:::ı güçtüı. Göze alsa bilet ıt~ 
bik m •vkıiıu.: koyması zanMn.t 
ımitevıkkıftır. Halbnla bulu
n ıc ık ~<mmin hem icifon tatbık 
M~vkiine konabilmesi, h"m dı• 
mnuıı hükü nete yük olmanı L;,t 

· .... ah cdıar. 

B ~nim kluna bu !l ü;tim J 'r -
d • bit• ~rd hal olmak iizel'' pm
tık bir usul geliyor. K ızancı 
nıahd ıd olan vatandaslara ay a 
v .... s ıti on lira k3.dar bir kar te
nuu ed~t:ek olan bu u.~uı, lıiıkü
ınt:tin bir karariyle bunların 

. ÜTÇÜNÜN. ' 1 l ı-======ı , 

\ eı nıt.:kte oldukları C\' kiralaı ın

uuıı bu ııisbette bir tenzilat yap
ma.ki ı rnümkimdür. ~sen ka
z<ı ııc.ı nisbetlc dünyanın hiç bir 
yel'in il' ev kiraları bizd~ oldu •u 
kaıhıı yüksek değildir. A'\Tupa
<la bir adamın gelirinden e\' ki
ı t:il i~ın ayırdığı mebliğ v.tsa
ti ol u ık onda birdir. Yani ayda 
net 100 lira ,·aridab olan bir 
kiın • .;enın c\· kirası olarak öd•· -
diği parıı 10 hradır. Halbuki biz 
de bu nııktar. hele Ankara gıhi 

bazı büyuk şchirlerimüde yuz
d ~ 50 ye ya1daşn·. wı <hı ku\•ı·ctli l'IÜJıheleı var. ı 

Sort tnbiat.l~ıı korK •n Ş.1t·ye1· ı 
!)~- .ıP 1 gelmcdıği 1i f;Ol'i.ıncc, 
l<t-mdLini lrnrLarmak kin bele
diye refoi ile mtı:ıvi~lcrinl de 
fayrırcye binmeğc d:ı.vet ettiği 1 
nmhakkak. Bu fona bir akıl de
~]fc.lı. Fa 'rnt huııa rağm»n cina-
yet iı;ılcndi'... 1 

- Öyle ioc ı .. Higniyi itham 
ediyorsunuz. 1 

- Evet. Onu müdafaa ettiği- 1 

ııiz için... 1 
- Ben mi ... 
- Evet, siz,, ınahsu.:>. ı ~mız"' 

gelebilerck bir faraziye uzattım. 
Deı-hıll bmrn clört elle snrıldmız. 
Size pilottnn şiiphe eclilemiyece
ğin~ .-ıoylcyince asabi halıniz <;ok 1 

azaldı .. Ve ölmezden evvel her 
ikı tnyvci.reci ile de ~ılal. tda.r idi
ııiz. İçlerınden nn fazla muvaf
fakiyet 1rnzananı seçtiniz ... 

Madam Şaryer her ttiılu ih
tiyatı bırakarnk: 

· - Demek ki kati olarak Blig
niyi itham ediyoı unuz. 

- BPlki! .. 
- Sıze göre, evvdci n düşü-

nerek .. 
- Ortnda cinay t silahı var. 

Bli~ni bu fırsatı an istifade et
mc"'i istij'or. 'e yv.;:•haııc 

Uzerınde ..;ılillu göror"'k tay - , 
vareve bmmeden nı ıhilir. 1 • ' 1 

- Ve ne vakıt öld.ü1 ebilil'ai? ı 
Vcrano ı:-.ustu. Bir milddet ses 1 

siz durduktan sonra· 
- İşte ayctmlatmak h>t~dığim 

nokta burası. Herhaldı> hu çok 
müşkiil olacak. 

- Ortada d.elii bulamıyı ,tk· 
sıuız ki.. 

- DikKnt ~din. Neşeni?: ~tıb
hclerh,ıizi takviye e·lebilir. Çn
buk .~eviıın!eyiniz. Egcr bıı kfı.
ğ'ıd keseceği tayyare inın ·ıldığt-ı 
nı isbat edersem ... 

- Jakı lııçakl:ıdtğ ru ncıs.1 or· 
taya cıkarahilirsin z. Ne VJl{it 
yaı)ubilir hunu? 

- Tayyarenin dahıli va'Zlwtı· 
ni tedkik ettim. J'ılot. lrka t~
rafta bulunanla m gôrünm ·den 
eiWehihr ve bir elile liroJ,siyonıı 
ttıtarktn, öteki elilı~ l • ... 

- Suşunuz. Fena oluy )mm 
- Arlık mü:rnadc edin. Sm 

boyle bir zaınand·ı rahatsız et -
tiğimclcn drılayı tckt"u· affoıızı 
dilecım .. 

- Bunu daha cvv0 l y.ıpahilir 
dıniz. Vaziyet bu Irndaı· konu~
nıam12,1 mtisuid degıldi.. l-)en de 
sizin gıbi kocamın ıntikamını al
mak isterim .. Fakat tahkir ed;. 
ci sözleriniz, ba'IJ biçinısiz trJJı
minleriniz ... 

Polis hafiyesi saf bit tavırla: 
- Laktrdılarımı hu kudm· cii-

r""tkciranı> v~ terbiy ye yal ıs - ' 
ınıyacak Rekılcie huldu~ıı ıuz '1al
cle neden benitnlP bu kadar' s at 
konuştı~.nu~_? 1 

- Cunku ... 
- Çiinkü E?Übheleri.nı m.u -

dan kaldırnrnk istivordıııııız. 
Y.ılnız kulmca gımc kaclın il· 

zıın ıızun ağladı. Nılıa.yPt kını • 
,enin kcn:hsiıli gözetll'med·~iııe 
knni olduktaıı sonra l •lı..•fonla 
birisiııı aradı \·e har ı tli hır 
,;ı ırette konu.~tu. 

nı 

''nin idi 

Buıı t uı <'ık:rn netice biz<lt.: ev 
kiralaı ıııııı hakikaten fahış de
rcı"de yük<>ek olduğudur. Bir 
k<.tııuııla iııdirtlecek kiralar, hem 
bınl•'l cc vatandaşın mute~nzl 

blil~ :;in ... büyiik bir }laroını te
min •kt'. hem de lıüklını tm 
htit • •nden. hiç biı' fed ka lı < 
y ı ı ııu i~tilzam etmez. 

1i1 'al'aı· görcc.ck olanlaı 
" ·v :;ahıblcridir. Fakat e
b ıla ın karlan çok fahı • 

;unu ı neticede lııç h r 
... maslı { yapılmı,ş o'nıaz. 

MURAD SERTOGLU 

MÜTEFERRiK 

Mehmed Akifin 
yıldönümü 

zden 

' 11.Jo h-. 
' J\'• t h.t ıt.PSt pı'()fc..~r. do

.tı:l e ta "belerinden bir grup 
nıerhnmun E lirn.eka.pıdakı me-
"'rını z yrıret edeookleroır. 



sk. ı: 
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Çı.Jal· .. I -
cık r ı .e) dan 

~ "' ---

s BAHTA 
SABAH 

Aınerika bu harbde 
ne yapıyor? 

lngi!tere mc:•· k el lfü:. h. 
biı k.H: dohn ek ık ı 'dugu icih 
lı rbi l aybetnıesınc meyd n \"er 
nı iyccPgiz. 

~iınd ı i:ngilteı ed bir sıkıntı 
bab~ö tcrnıi. tir. .ı. r ltliye gemisi 
1ıcılrnanı. 

Alm m tahtelbahirleri rnk ge
i b tırdtlar. Duha gcccnlcı de 

• ~r günde Pasifil te 19 nrkryo.; 
geı.n i birden batmlıklarını ilan 
ettiler. Tahtelbahir hücuml ... nna 
kaTŞı ,ılınan tecıbir"cr zayıf cılu
voı. Ruruın sebebi Alman tah -
telb.t.h'rl nniıı Fransız lımanın
cl n i tifode ederek acık deniz
dn uz k i.ı"r mesafeye kadar nü
fuz ı: debilmeleridır. lngiltcr biı 
tııı. ftnn bun çare rarkcıı bir 
tarafttlll da \.rapur hnlmaktrclır. 1 
Amı:ı ikadaki 29 Dn imarka ge
r ı. · satm lı)or, F'el"ınenk 
Hıııdi tanıı:~a vak ılc iltica et.mi~ 
- lm n gemılcri de eli ıe acdyor: ı 

Cazgır. ıki Moll.ıyı bir ibirinc 
tuttm madı. ~ ~e ol n ikisi de 
me 1 . li ıdı. Kambur Halid 
Ifozpın. rlıvı vcı dı. Çolaü Mol
laya da Çıılıyı .. 

Bu, ki rıft ~mdi (ddmi fin -
le) çarpısac klardı. Hangi!';i :ıs 
nu mr ~l(ıb 1;;der c finale kala -
caktı. 

nli.isab.1ka p('k miihimdi. Or -
t, dan en nzılıhn ı çıkmakla be -
ra ber Kozpı ..ırlı Vt Cilli de !>, -
hwa ıtıl C" ık p hl vaıılardan tlC'
ğildi. 

Cr.zgıı, e leri tuttu! tın son
ra, pcl lıv~nıaı1 eslcrile bı aber 
h Jka u s ,. tle ılan etti: 

- K b f m: naılı 
ı .. Çol M lla. Cıllı ile kozu-
n y e k .. g · !i kıran, kı
ranadır ... H içlen l.ım. e kaı ıP.-

A. ne ıka. 60 gemlyi tngılter he-
sabına. inşa ettire tir. • 

Göri.ı.Iüyor ki, mcı ıka bu 
harb;n dısında, bir c y·rci ve 
be·•ı :n \lazİY ıde k lm 
ür. 

ngin ·ere · Aln1anya 
mücadelesi 

1 

1 
1 
1 

1 

23 

( 6ar tarafı 1 lncıdc) ı 
t't'rt'.': ı t'l n ıı:idisder it~'' a - 5 
nın. tlPni~ılt>, t.ar .. <i.a n• h"l'\ Hl·1 
lıı~ıltt re~-e lal ık hir rakib ola
l'. k tit•H-.~-d • hazırlıklı tllın"'dı

~·ııı ~üstf'rnıi ... tir. Cger hurb 
suratı ııiiı ~ e1lense~t1i it: ~ a
nın hu :r.fıfı iw>Hi nlmıu:ch. \'fl) 
uza<Jıkrn diu~ili kırık araha ile 
cı. , rilllemi.-ı inıl .. w~ziıı;'l daha. 
Zİ) adP me~ dana çıkıyor. 

Kır koşu una 62 etreli 
birden 

Rngimc kadar ihtilafa fiileu 
dahil oiırn <lt etlt>rin nıulı:ıı~hc 
ı-;ahııelcrinde ~östntliği fnali,et 
n • ~t-ldlde olnrsu oJ,on alın~n 
n.l'tieE>lf'r harb;n giclish 1 tlc-ği' -
t r~·e; anahı~ette d~~ldir. Ilu 
harhin ııetiee•.ini ar. .k Jne:Htcrc 
ile A hn m a araı-.ındaki mika -
cMehin akiheti ta~ in edt>('ı•ktir. 
Ilinaenale.' h Lugün ~ ma~lül> 
hir Polon~ a w~ ne tle ~alib bir 
Ahı :ınya nıe' zuu bahistir. 

Rü cihet! dikkatle ht":S;ll;h' an 
İnı:ilterP ~·e Almanya hütüıı 'ba-j 
"J ırlıklarını hirihirile mücadele'~ 
1.tlı-.t-. etnı.•kt~lirlf'r. İngiliz (;r-
tluları. ana \atan filo-.u, impn
ratorflı.k hu a ku\\ etleri Rrit:uı 
~a adabrımJatlır. Afrikada, Yn
ntıni..:tanda, AkdPnizde ltarh t·- 1 
tl1>n ln~iliz kunetkri, esas.; otan 
:ul Jurın mfülafaasmı ı.»nflaf -
ıııanıak ~artilc it frik edil~11is ta
li kısımlardır. Bunların dul~ 1 -
faiy:ı ii7Rrimlt'ld tesirin•ıı ııe ö1-
dii.riit•ii olıluğunu her ~iin i~it -
nıeldt :\ lı. 

Ingif~..-re ,.e Alman) anın bi
rihirne miitt·,·e<·cilı ohnt't un ha
reketleri harhi niha:n·tİeıuliN• -
c·Pk lıir tt dbir olamai Harhi sii
ı-..ıih: hitfrnıck 7..anıretimlf' ulun 
:nraf t~lihini hir kere tc•c iibt' 
.-frıwğe 1t>':'('hbiis f'tlecel tir. İtal
yanın ,ı'iyük hnhranl:ır ~t>,•irdi
a \ f' hatta ha rbilen N!kilec.-;::_in
ılt!n bnhseditdi;;i im an arcla Al
man~ anın c!a:ma sakin \ e al,1Im
sı.~ ~öriirmu~~i hu dt•,·Jctt> !?;at' ,.,. -
ı.ariığımlaıc dei;ilse herh.tl it• 
~ol, cidcli bir ~~le ıne..:.;.,ıı.ıl huhm
ı ı.ı~mdnndır. :\bnanlaı·m ilktı:.ı
h':rılu. İngİlt.-J't'~ ,. fan ruz kin 
hummalı bir M:kihlc ('ti.lı,;.tıklaı ı 

t) ıt•nhor. Ahnau erl.fı.nıhr.rhi
~ı 'iİ kıstan <'R 1J~ad(• istifade e
dt :ı bir ordu oldıı~ımu iılt İfl. P.di-
. o". "Riz J?:eten kı ı h. zırhl\la 
~··· ;rrlık H' hu haZ1rlık l .-... in
di' ii•· a;\ ıla h\ifün ~n.rhi A \Tllpıı
:. ı i tıla t>ftik., di~ orltll'. ı~ilte
re dt• bii~ in bir t:ı.urruzu ;!.t'c,-.;n 

suıffi<'n da.ha lriiviil;; h:r kudrPI 
Jp l..u~:lam<tAa hazırdır. Fakat 
ııt· ':.zıl ... ı i itah anın hie olm:17.
"a ~ ...... , İP'İ o'• r::İk hil 1arihf P a
~ ul f· · bulmmıı huhuınıı. a<'aA1 
artı Jlek sütıheli hir Jllf::'Pll· ha-\ 
lini ulnu'!'fır. 

1 

a 

o-

Şehir 
tiyatrosu 

temsilleri 
i ... tiklftl (;addf''-İ kon.ellı 

kısmındtt 
- 'l '~ ~·O Pa""' !c • ı.ıumı a ,.:ıını 

S;ıaı 211.30 d.• 
l'A~A HA1.Rl' .. 1'LERl 

e iştirak etti 
~----------------·-----------------

D tiıı Fc:neı L h~ c. ,.c Ş~rcf sıtasjyle: ikinci goUcriııi d" :ı, aııtı-ı 
st-ıdl:ırı_ tla lig n <>çlarmın ikin- hır. 

ci den -ine ~a ı ıı lı. Hr ftanın Saıılici:verdliler galılJiyed ı;.::!

cn mühim maçı F'rnHle Gala- ranti ettildet"i için biraz <la mü
tn.o.ııra' arnımıda Şen:f stadın- drf<.1.ada. oynamak lüzumunu 
da JÜ O kadnl' hir ~.c~ irci küllcsi hissedcıclt. geri ~.:kilmler. :~3-
önündc oynandı. üncü dnkikada Cemil.- k. den 

' 
Oyunun hakemi Ahrned A-

denı ani o!arnk lıa"t.alandıoın-
"' Jan heı iki tal afın H1'7.tı~iyJc ma-

Clll ıdaıesi ·?•:zi Tezc:ına. bnnliıl

uı. 

TAhldL..U:.: 

Cih. d, Lctib, Nad, E"ad, l"ilc
ret. Ömer. Re1>ii, Naci. Niyazi, 1 
Basri. K. Fıkı-et. • 

fr 1atu$ar-.t.) : , 

Osman. Adnan, Faruk, Es.fak, 
Em•er. Musa, S.ıı alim, ~ala had
din, Cemil, Gündüz, Barbaros. 

Oyuna Galalaı;aray b:ı~ludı. 

Cihada. tehlike 1 i bir saıj 
yaptığın n hakem tarafmdan 
cıkar ıldı.. Cihad eh ~akatlandı. 

ğı. i~in 3 dakika kadar kalesinin 
müdafaasını F'ikrete hıraktı . 
Bundan sonra her iki l::u: f m 
bütün <.;alı§malanna ı ai;m<!.11 
gol ~·· pı!amadı ve macı 2 - O Fe
nerbahc;eJiler kazcınlılar. 

Biilenıl 't'uraulı 

Askeri liseler 
boks maçları 
~~keri liseler arasınJa tc:rlib j 

c<lılen boks ına~larına dl.in Bey
oğlu Halkcvind" dc\'aın edi!Ji . 
Miisabakalarda Ot-gen ı al l!'uh
reJdiıı Altay da lıuhıııdu. 

Nf•t.i Ier: 
Uirind miisalr.dm: 
Z ki· (Kuleli). Ş1•vki ı D~niz), 

horoz siklet. ~e\'ki sayı hesabilı.!, 
gnlih. 

Sakaı ya. Denize 15 - 5. 15 - 1 
g lib geldi. ,., 

1l<lnci müsabaka Şi§li Halk· 
evi ile Beyoğ•ı ~por aı asında v .... 
pıla •. Beyoğhıspor bu mar,-5 .. 
3, 15 • 7 kazandı. 

Beyoğlu Halkevi Kır 
koşusu 

Dün fü•:rcğiu HalkC\'İn n vedi 
ya"- na ~irnıe~i müna:>ehl'tıle Şi:;l 
ı, s.ı tl:uıooa biı· kır Ji:o,.,usu ya
pılm.~tıı·. Mfü::abakalar ı 62 t
ld iştirak etmhıtfr. 1 ekn k ne
tıceler ştınlardır: 

rıoo Metre : 
Bırinci: Hü:,ıeyiıı lt>.16.l. Ar

laıı, Habip. 
Uınumı puYan ta ·11iiind1,; 'J'. 

Y. kliibli birind gelnıi tir. 1 

Mektebler arasındaki 
Kroslar 

lt.ff..ktebliJcr arasınd , tı:ıtib 

euilt:'n kroslar dün ~i::-li lr Ol• 

rny depoou ile Tu~·ı ı bı:ı. ruvn· 
lal'l arasında y:::.pıldı. 

Bu müscabakay.ı l ı ıı IH ·ktı.:b't 
iı;tin1k etti. I 

Bfrinci İstanbul Ii.· ın<ien 
Etıref, jkinci Haydd.rp . an 
Ha.hl, Üciincü KahatJ.,,Wcı .Me 
lih geldi. 

Ve hemen Fener kalcı=iııe indi
ler. Bir tiıı :ii ı:;üt pozisyc1rnna 
girenıiyen Sat l - kırmızı forvet
ler fuzuli pashıla hasım kalt!si 1 
önlerınde dola.~t.ılar, <lıı rdulat. 
Salfthaüdinin ffrikikt ·n ) aptığı 
sıkı bıı .., urufi k • .J"' dire~inin 

hemen ya1mmıd:ın uısaı 1 rıkb. 

Galatasaınynı kısa pa.t:J:ırla iıı

ınclcrjnı> mııknhil F<!ncdiler de 1 
ıin p:ıslarla nmka bil akınlar ya
ınyorl. r. Em·erin .} e>riııılc c ıkıfi- 1 
laı ı Gnlataı:-ar•nyı, Cıhadmkıler 

d • H\.::neri gol t .... J likclcriııcicn u
;ı:akla..-..;lırıym u. Oyunda ynvnı:; 

y~was ni::;bi biı· hnldmiy"t tr-·i• 
crlcn r,~ıatac:nınyl lar. Fcnı:r 

müdaf le iı in giiçltikle muk Yc

met edecf ği ~km\ r . apıy rlar
dı. H ttfı b·ı· ar: lık (' mil topu 
aya,,.;mdun f zla . c• ~ ·• ),h ~ol 

bile olacaktı. 

ikinci nıüsahaka: f-
Özde.mir (:Maltepe), ŞP.fik YURDDA SABAH 1 

(Kul li) tüy siklet. Ö;:~h mir ::-:a- ..._!Si.!it ;;ggaw 

Mıc zamnn il rlc ııı· c Gala
taı:h ay h.:hine inki!•a( c>lti. 

f!. Rri:ıiıı W! Nı. -, r.iniıı ımhd 1 
::ı yı c: leri) le s iirii. lt dil ı i lop-
laı , '\ ıtl ne:lİC('I<' .ı:. 1 

İkinci !c • e ''C l•"ı tı<'I lill'r ba!';
lac\ılaı. ~ıksıl· G:ıl..tasaı cıy ka
l sini tchd; l eltilc · F rııkun rok 
ll\Üskül nl,u d< ~ eı ndc l .. ıf.ı nı
ruslaıı gel tchlikelo.: 1 ini uı. kh•t-i· 
t ıı ırl<C'n ücüncü <I. ı ikud, l~ı -
h ıuin c k l lii: · ·, bir oı L" ına 

Niyazi _tize! bir rnlc ya pr tıra
ı·ak topu a..:;lcır:t ı:.,öıı l ·rıii: L1ı>l.. 

Ji'ener: 1 - G:ıl 1 ~ •• r· y: rı. 

ı-..:ıı ~·ı~ ;-; .r,['1 h r ı·tlikri hız-

landu dı. He l• i ion ı.i. «a!n
tn ,ır ~· ıntit1at&.: ıı•ı ıülr-tnl'ığa 

nıınaff k olduhı. !3· h. i bir 
Galat. ray akımı d.ı Ceınıl ka
leci ıl ) alım· k:ılnu. ın. ra:!m ıı 

yelisemedi \'t• böylı c c dt· ıı iihiın 

hır gol fır,; ıtı k:•cıı rrı.ı<: oldu. 

Bır z sonra S ,. tim d p ·k 
yakından topu h~wnlaııdıı clı. 

1 

yı hcs, biyie galib. 1 Ad k 
1'c;iincü Jnibalraka: ~ ana mınta ası 
Sı rrued (Deniz). Necmi ( !Cu-

lcli)' ~afif si.klt:t. s~ıme<l say1 ! zirai vaziye i 
hesabı) le. ga.lib. 

Dördilrıcü miisahal\,ı: 

AJıf (Denizi, B rlri l"faltc-1 
ı>c \ Prta. siklet. ~\fı .· yı Jı~ :ı-

biylc galib. 1 

Heıo.inci müsah.ı ı~a: 

~:ıbi fKulelil. Ar (:J: ' _pc) 
yaı ı ağır. Sabri sayı hesa.biy!e 
galib. 

Şeret stadmda yapılan 
diğer maçlar 

Ser cf staJında il'· ııı t~ V cra 
ile •ı opfi: pı arasında y,11 lic.lı. 

ll 1i dC\'Tt.')İ 4: - 2 ~;,.lib bifo~n 
VcfoMnr 'kinci devı .~ :u?tli1'1eri 
bir gcılc kar!2ı 5 gol atarak maçı 
9 - 3 lmz.andılal'. 

lltlnci macı Beı:--iU la Allııı

tu.., ) aptı. Birinci d,.\ ı ~ i :; - O 
galii.ı bitiren Bc-.ikta. War ikinci 
dcvıedc gol a':led.ini aı llıraınaıd
lar. Altıntıığuıı o Lt•ğı gııle mu
kabele ederek maçı 1 - 1 kaznn
d l ır. 

Fener stadında 
Feı r r stadında ilk maı• Bcy

o~lusılorlar Sülcym::ıniyc ::ıra -
sındn idi. İkinci devre lig m. ç
laı ııı::ı L'lkımlarını tn it\' iye ede
' ek i:tirak ed<;n Siileym.ıniydi
kr kuvvetli ra.kiblerinı 1 - 2 
nıaf;lfıb ettiler. 

yni stmlda ikinci ınar Bey -
koıla - lc;tanbulspor arasında 
yapıl,11. l!,'vveldf>nbı>ri birbirl<•ı-i

at: rakib ola11 )Ju iki takım bir 
hayli çcki~cı·. Nclicrdc ıtıacı 

istaııbulspor 5 - 4. kaz,rndı. 

Voleybol maçları 1 

Ad:ıııa, ı Hususi ı - Bul"" >mi;,, 
ikrnd tc~rin ayı zirai u~ı eti 
hakkında izahat şunuı: 

Ziraat işleri: GUz ekim rı" 11?. 
verilmis ve ~ağan ~a~ıurlar't 
ıai;;ınen ekime dc\am .'.'d ım·. tir. 

.. c1P..ldorler \'asıtasılc bu ıydn 
267.513 kilo buğday 84210 kilo 
:'l.rpa ve 4000 kilo vul.ıf kı t:ın· 
an 355783 kilo hububat temiz
lcnrciştir. Bazı kôvl r f r z.ıı 
lıuı ettigı haber alınmı 
h:ıl mii,.adele~1e gec:;ıcr-ek 
l•'ı tlınmıştır. 

Bir kilo kömi"r 
15 kuruş 

hmır, (Huı-n3İ) - B 
!erde de el!cı inde bir n ı 
mUr bıılunanla1 ın fır ;:ı 
fade ed 1 ek köm;'ri.iıı ) um 
1:.!-10 kuruş ara-ıında ... : .. ı .Jar 
göc i.ilırwkle<lir. 

'Moll ..... nih a~ıııı ~ tul,taıı ~ -r;-_ 
la, 1 ı 1p )ı~rak ı ac;;nuııın u ... ermc 
) ilı üJü. \ c yı n .. ı::·u ak coi· k İ·<> 
rıec l a !lunın " . e mi ka vrn r ı. 
bir il i ·nk t mpo• 11 vlcln son -
ı a, ~I<...!In, ha~muı ı sa:;ıı soll.ı 
birer el c:• '"C ta·p.ın < ı>kti. Ve 
uir az f\ \·el yapltgı gibi Çilliyi 
\,tprız:ı. nl.nak ı:ıiirmt.'tlen cıltıu-ı 
~u YE' d bastıı ıp ultına :• ldı. ~-------------·· 

Salalımluiniıı sıı~ı bir ''m u~u 
d.ı Cihadın blcJke:;iylı' bc•rtarnf 
edildi. Hakimiyctlnini :ıı'ltmın 

·11'cncrlilcr hcl' zamnı. rakib k;ı-
leye iııerel~ ciJdi ~el<lldc h.ı::.ım- ı 
lannı tchdıJ ctınegc ba"ladıkla

rı anla rd:ı Far ıık'un Rebi iyi hıı -1 
talı bir sekildc dil -ürrne. inden ı 

bir firikik k. zanmak Niy. zi \'al 

Klüpler arasınJa t ı lib ıxlilen 
voleybol müs:ı.baknlanna. dün 

Havaların soğudu hı u ·ın 
lerde bilhassa fı.ı kir t ılkın hı 
ricik vasıtası odun kömur · d ı -< 

ibaret olduğu için bU!u ure a l!!\i 
rnıımaktadır. \ 

BPlediyemız ve <lie r lü.hi .. c·ııi, dinı> Jf ;er tlii ınez lıiı· 

az "' l )a},tığı gibi l.emancyi 
sö ·üp !~almak bte i. 

Kumaz :Molla ha:,ır:unn y. r -
dım E.tti. Kema:ıC'yi soklii. Çilli 
kı rtuldum zaıme<lerel: dağınık 
bir ı.,. de kalkıp k:ı.carl<to·n oır 
şimse'~ üratile y.,ti ti. D rh·ıl 
f.ak künteı:'ni gec:irdi. 

Ve, l ızl zaten havalannus 
olan h.ısmı ı bir hamleci eıı · .!
sini b.1saı ak sııt aı:ıağı yeı c 
''urdu. 

Çilli, ma~llıb olmuı:ıt ıı. Tam 
C:kiz rlal "k:ıdn ... Zavallı Çilli, ne 

old ığunu ~ mnış biı· h ıld' bir 
tlt:n ka.lh.n. H. ı il<' kucrıJ.;l, tı. 

lhti. · az ın parm. ğı ağ-
zında k tJ. 1'. dam -ız iki-
de b'rd ::. ( ·· 1 niyordu: 

- A bu cocuk 

BORSA 
22 Birincik3nun 940 

Açılış ue 
kapamş 

Loııdra 1 Stı rlin 5.24 
N w - York 100 Dol.::ır 132.20 
Cene\'It:! 100 ls111ç. Frc. 29.! 875 
Atımı ltıll Drahmi O.!Jı:75 

Sof ya 100 Lcv:ı 1.6225 
l\fodr.tl l 00 Pt.>çetu ı:HJO 

Budcıpe .e HiO P ngu 

Bukı-e · 100 Lcy 
Bl•lgrad lllO Dınar 
Yı koh m:ı ı O Yen 

::>to h iT' lüO İfit:C kr. 

ESHAM \C 1 AHVILAT 

5 

BugUn matine
lerden itibaren 

MELEK 'te 

Beyoğlu Halkevi :-;alonluı mda ı' 
de\·nm edildi. 

İlk müsabaka D niz ile Sa
kaı ya ara~mda yapıldı. 

Yas itibariyle küçük, f: knt 

kıymeti büyult bir yılJızıu ha-

rikalarla dolu nefis filmi: 

y >tli makamlar, ilıt1y::ı ·ı.k ·ılı 
yn~ak miktarda <ıdun kömüri s 
bulunmadığını letkık l'd••[ek i 
cnp eden tedbirleri J.lmaktadır, 

Malatyada imar ~ 
Malatya, 21 (Husu..,i) - ~fa, t 

latya şehrinin i~arı yolı.uıd;., '4P' 

calıı:jrnalara devam edilmekte. r 

~ir. Şehri, istasyona baJlıJ alj ~ 
lsmctpaşa bulvarmd:ı bez f bri. \!' 

HIRLE TEMPLE' ns Yarattığı 
ın ·tamamen renkli 

ı knsıııa katlar gide e ' y llun in . .:, 
•• sı da. dün müt"nhh. ie ihale C• ~ 

• ı dilmi Lir. E 
Yerinde bir taberrü 





YEI\1: SA.RAB 
• 

Yurdumuzun güzel- 1 

tiklerini tanıyalım 

Alman - Yugoslav 
ticaret anlaşması 
Eelgrnd, 22 (a.a.) - Stefani: 

Diin Yugoslavya haricıye nazırı 
Markoviç ile Almanya sefiri j 
Vorı Hurcnhet ve Alman mu
rahha.., heyeti reisi Bucher ara
ıoanda Alman - Yugosl:ıv hudud 
münakalatı ve buna aid baytaıi 
tedbirler hakkında iki anla*ma 
ile kaçak,ıhğın men'i hakkında. 
bir anlaşma imza edilmiı;.i:ir. 

TÜRKiYE ------. 

K;zılay Cemiyeti 
UMUMİ MERKEZINCEN : 

Dünya haritasın.da bir çelik ı 
salabetile metin duran Türk 

Afyonkarahisar maden su.yu ~işele~inin ağızları ıçin kap::;ül · 
siparis verileceğinden aliLkacar!arıu nümwıesiııi görmek \'e 

izaha.l almak üzeıe lstanbuMa Miınal' Vedad caddesind(• 
(Kızılay) hanında. Kı?.ıla:> dtpoSll diı e>ktörlii;,iıne mü.raca.at 
dmelcri w teklif ııwktuplıı.rını 2 ... , 12 ·910 <'tım:ı. giinü saat 
on bire ka<iar bu diı l:'ktörliiğe tevd" etmiş bnluumalaıı 
lüzumu ilan olunur. Anadolusu çok güzeldir 

Rumanya ile de yeni bir tica
ret anla~ması akdolunmuştur • YAZAN: Bahri OZDENİZ 
Bu anlaşma mucibince bazı Yu- ·--m::m .. - T O R K 1 Y E •EE ____ _ 

Balıkeôr Mcmlekctimız ucı
hıJinde dolaıımağı heıkes ,;cv
melidir. Bu cevelan ~ok i::>tifa· 
delidir. 

Yurdumuzun kalkınma c.lere
ccsinın ve ımar faalıyetimizin 
Adet.~ aynasıdır. 

Bütün Ana<lolu şı: hideı imı7 .. 
kasabalarımız ve köylerimi1.tlc 
lr.ışarılmış :.;ayam iftihar i:-ıh'r" 
t<'sadüf edildiği gibi ir:timai ba
zı kusurlaı ımız da. göze c arp
ın ktadır. Ve kalplerde onlaı ı 
t; Iıl ve ikmal edecek arzulaı 
Vt> temenniler uyaıınrn,ktadll'. 1 

l>üııya haritasınd bir ı: lik 
ı;;ı.labclile nıetin <lm an bır Tiiı·ı.
Anadolusu mm; cuttur ki a.nın 
yfüc ruhuna nüfuz için kağıt 
liz.·riııdeki tP.tkikleriıı kıvmcı i 
yoktur. Ancak ((izmcleri ·('ekip 
bu kuv,·etl i \'atanın her ld:>~esi
m gezmek ve yakrneıı görmek 
l~mdır __ .....,=-.. -
Anavatammızda, kuruugumuz 

oy le güzel ve mıınis ym alan
ınız v:ınlıı· ki il:"ılıi bfr kudreti" 
yanı.blmış tabıat gü1..elliklt>ri dP 
yardım cder;,:k fenni tt-ıt;ımde 
olduğu gibi C8CI'l"rm izt (f( n) 
clenileıı gölgeyi, saycyi vcrmi:
oıılan bir kat daha giiwlle~t iı -
miştir. 

Kısmet olursa bir gün K<lı :ı
deıüw çıkarsamz :zıhinlerde ye1 
leşi ıği iizerc bu denizin ı lk se
yahat edenler:c korku vcr"n si
yaha yakın kuyu maxi sulal'l-1 
nın 'ofikuııluğu llisbetinde ı;ahıl
Jerimizin letaleti ve kemıt" l<a
yn.Jar ii:t.erinde bıı·cr ı-ahm yuva 
lan gibi kw ulmmı §ehirlcrimız, 
koykrim iz mctlll, vak ur \: c m ii 
tev:ı.zi bfr neslın ülkE>si oldugtıtıa 
ımnn ederek i ten gelen hiı) ik 
.sevgi ve tatlılıkla seyıedcr iniz.. 

Bu hayı ruılığınız gecmcdcn 
(8amsuıı) , ı:,ddi~ınizd<:' I{ ıra
dcniz tinhıl -chiı leriıı1 izin tnl~im 
olduğunu gi . i.ır; .iftihaı ınız ar
tar .. 

Her hal \ e \ aı::iyelte her z -
man jşe yarı). L'llk demir • gl. rı
mızla; bu medeniyat Şt-qtleı ıJP 
yurdumuzun miint••ha noktHl ıı ı
oa; Sark' ilayctleıiınizde 'e hu
,iutlarımıza gidersiniz. Sh aı; VP 

Er:zurumda nafıa işlerimızi; bil
hassa Siva:.1.a. yeni biiyük ~ı
mendif ercilik eserlerimizi göriir
stinü.ı. 

volnnuuı. devaml:?. bu mcvı:;imd" 
Akdeııizin beyaz köpük!enlt? 
kamc.ılachğı (~l Mersin) kı
) ıların:ı vannıınız. Ve gönliinüz 

1 deıı doğan bir temenni ile dnhn 
fazla ıslah ve tceeddüde muh
ta limanını da tetkik tttıkten 
sonr-cl ba ·ını.zı yukaı'l kaldırır 
Türk kazmasının e imaı kud
retinin _viikSP.k timsali ( Ankanı J I 
nın cazibeli Yenişchrini. gcniR 
caddelerini ve Bakımlıkların mo 
dem binalarını Vt' su barn.jını ı 
ilahir gordükten soma Eskiı:ıc . ı 
hir \ c Milli Mücadelcd<' l'?iıhn~t 
almıı:; Afyon yoli1e mah:sd<laı· 
ve zengin <Ege) hnvahmi?.e de
niz maln-eei veren gii.wl ve temiz! 
( lzmiı) sehnni vP çok muvaf
fak olm\rn t'2Crlerinden (fuar) ı 
zıyarct edPrsıniz. Şimdilik bıı 
ziyan•t U\iiltiirpark) sah:uunı 
görmekle jktifa roilir. 

gosla\' mRddelcrine mukabil Ru- K J Z J L A V C E M 1. Y E T 1. manya petrol verecektir. Bu ye- l 
ni anl8.Şma ile eski Yugoslav · 
Rumen klcring hcsabları baki
yesinin tasfiyesi rr. ı>eJcsi de haJ. 
ledilmi bulunmaktadır. 

--»oc--

Tunada seyrüsefer 
durdu 

Bukrc.-., 22 (a.a.) D.N.B.: 
ibnıilde termometre sıfırdan 

aşağı 14 dereceye düşmüştür • 
Bu scbeble Tunan üzerinde sey
rüsefer tamamiyle durmuştur. 

Gemi mücchhizleri gemilerini 
kış limanlarına göndermi!i!erdir. 
Tuna Uzerinde pek çok sabih 
buz parçaları yü?..mektedir. Şid
detli soğuklar devam etmekte 
olup Tunanın yakında tamamen 
donm~sı beklenmektedir. 

UMU Mi MERKEZİNDEN : 
Maskelere mahsı s bugulanmaz leohaların muhafazası için 

100,000 A O E T Z A R F 
Siparis veııl~ı.d tır Alakadarların :t,.ırf numunesini gör

mek üzere tstcuıbul'ı ,t 1ı'imaı Ve<iat caddesinde (KlZTI.,AY) 
hanında J{ızılny dNosu Dirckti)rlüğüne müracaat etmeleri ve 
teklif mektublannı 27 12 NO Cuma günü saat ona kadar bu 
Direktörlüğe tevdi ehili., bulunmaları !uzumu ilan olunur. 

Devlet limanları lşletrne· umum 
Miidürlüğünden 

Cankurt:ır n mm eit b ı ı ı 1 nümunesine gore p:ız::ırlıkl:ı ve y, lııı 
kuma:;;ı ıd· rcdcıı verilm(k ıız(;ı C' nümunesıne göre 180 - 200 fakım kış\ıl{ 
elbise diktirıl '<ektir. 

tsteklilel'iıı pazarlıga ı"itı ·ak <.imek tize1·e 26/12/940 peı-ı;embc guı\iı •,ı::ıt 
on beşte ôaı •• tn rıhbmmdakı un•uın müduı hik binasında toplanacak nl:ııı 
satın alma komısyonuna nıul"a • :ı11:ırı. Şnrtnnme ve numune sözü gcı·cn 

komh;yonda gorülebilir. (1ı999) 

l jjnfü; :,•oleuJuğum başlarF.ı

nız. Umumi harptentwri <'ok ma
murrye{c mazhar ohnuı- (Bal~e
sir) \'l' y~m bınalarla stislt•nmi.; 
(Baııuırma) kıs.1. ~·olıle asn la- --•0

•--

rın üıhribatı karfjı~md l tvihi · Bulgar sahillerinde 
İstanbul C. Müddei Umumiliğinden 

minaı Cl<'rilc, abidı•lcnl" loyınet 
w a7 .. 'lmetmı muhafaza eden ls- seyrüsefer durdu 
t.anbula h;u-cket noktmııza avuet Sofya, 22 (a.a.) - Reuter 
ooersiniz. Sabih bıı~ parçalarının arzet-

DtvlcL D<..-nizyolhırill' bağlan- tiği tehlike dolayısiylc Bulgar 

İstanbul adliye ve m lü ınderi için lüzumu ula11 600 <ıded evrn.ıt :m
dığı açık ek,.ıltmeyc kontılm:ıştur. Mub:ıınmcn be<lel IABO ve ınuvakJ., t 
tcrnınat 126 lınıdır. Eksiltı \t J/J/~l cuma gunü aa1 ı4 clt• Sirkecıde ad
'jy,,. Jcva;'.11 ı r!aircsinde :ıapıl:ıc.'1\..lır. ıstt·klilel" li••rtnamc ve ııiinıuneyi tatil 
b'linıerinden m; da her guıı ( ılışma s:ıntl,,ı i iı inde mczkCı~ clııin de giiıe-

mı ulunan sahil v~ dahil r,e-
bılirler. ( ! 1904) 

hirl~rimizue v c.ıvarların<lalci makamları, Bulgar sahilleri bo-

- Dadı aranıyor köylcriııd~ seyahat em dt>ln<fa gö yunca seyı ~fer edibnesıni dur 
rıilı:n ıııanıar:ı. ve alınan intıba-ı durmuı-Jardır. Ayni 'f!cbeb yü-
lıııtiaıı u kana.ate varılmaktiı- zünden Tunada ~yrüsefor ke- 9 _ ıo :ıylık bir <;oeuga lı.ıı. bı-

! .... MEŞHUR 
1 1 

HACI BEKiR on. t.İ~ntazam muvasala yolla- sıJmıstir. 1 focck, çalı~tıgı yerden hı bcr-

ıına. tıcarct mahr<.-çfoı ıne ve ıs-! !!!!~~!'!!!!!!!!'!~~!!!!!!'!~!!!il~~ visı ol::ın bir d:ıdıya ıhtıyaç ,·ar-
kelclenne malik şebırlerımiz ol- -- dır. 
dukça. mim•fföh ha)atıı mnlik, me.i;e· l!lill~ tas.:nuf haft:ıhrma 
bulunmakta ve mulıtelıf halk ta- ve y<>rlı mamulatımızı Anupa Maçka. Tcllvıkıyt· camii k:ır -
bak. ı. ı ı tıcaret V<' geçım kolay- ı eşya.sandan ustün goı mcğe artık şısında Dılck :ıp:ırlıllam No. 'o 
lıklnı ına. mazhaı olmaktadır. bşmnlıyız. llıml•ıe.rgıimın•öııiıg•levae•k•'"•ııilrm;miillı•rrıii:ic:~·ı:Jrıllt ili 

Bu münasebetle burada zikri- 1 Bumda erı zıyad" dikkat \t.:' 
~eü:a ı c layık görültm cihet lröy
lilleı imı7..dir. Bu frdakar müı:;
tah::.ıllerc.lir. Topt ak mah ulerı 
haklnnrln.kı son Wbiıler dahi 
kt.ylulc>rimızm refah], una ma
tuftur. 

ni çok yerin<lc bulduğum bir zamankı gıbı şayanı şültran tt. ... 
hadiseyi misal olarak arzedı>ce- ı:ıcbbüslerindcn doğan bir davc
ğim. tc halkımıı;ııı yiğitlerimize kı1-5-

\ akliı Avıupa hükümdat:la - lık hedive tedaıikinde ılk ünce 
rından bin yurdunun en güzel akla tebadür eden kıymetli e.ş- ı 
yau'Ufar:ını görmek a.ızusuııu İ7.- J• dan kalu.\ manlarn. ynk-
har etnfr ve bu ev~afta evlat srı !arını mııha "t ~ eden () ıln c:o-1 
hıbi nnnckı·e biı: resmi kabul rap) gelm l h:dir. I 
tertip ettirmiştir. tste hır b r nıiJlele nasib olmı-j' 

Ticarethanelerinde 
1 

Kaymaklı lokum 130, ke-t.t -
Df' ~keri 120, tahin beh a...ı 
;")(), Şam baklavası 90, kırk 

luı.Uı sara) baklavası 110 
'WIMAim&mm.-.aa .. !llU-.rl' 
koşan kö) y::ıvrıılarına acıya -
lım. ' 

Bu vavrucuklur, masum na• 
zarlaı ~le biraz da. pejmürde ba 1 
Icı ı c ve \ ıp!~k ayc.d .. a. ıle razln 
rikkat ve mcrh:uncti cclhetmek
te<lirler . 

E'ilv:.ıkı köyli.ilerimiz, meı:;guJi, 
)Cticri ıcabı her gun yenl eltıi
s gj inıııelerin imkan yoktur. 
Lakin haftanın bir tatil günün
de diger va.tan<laşl:ır gibi bir ta-

23 Biriııcikiwun l!M~ 

Lira 

1 2000 !000.-

8 1000 -
2 750 -

' D04J = 
8 2ftO - %000.-

S6 100 8500.-
80 .GO - 4000.-

300 20 = 6000.- -

Keşıd.eler~ 4 Şub •• t, 2 Ma· ı Kuıı\bcwah ~e kunıbarasız 
yıs, 1 Agustos, 3 lkinciteş- hesaplarında en a;ı: elli li-

rin tarihlerinde yapılır r:m bulun.onlar kuraya 
dahil cdılirlcr. 

..--SUMER BANK--
Deri ve kundura sanayii müessesesinden : 

Tannı" l'I 15 - 20 ton kc:-mıkh :..ıg11· İl•)ynıız .ıtılıktır. T .. liblerin m.lh 
fü:; wzdn fabrık.ıfüı gorıluhtcn sonra tt'klıllerıle :J.5/12/194-0 tarihinde 
Aşırefendı c:ıddesı, Haker H:m Dt•ri \ e Kuııduı .ı S:ın;ıyıi. ıniitı5S<'SCSİ 

'ric.ıı C'l ~eni ıne wıır.ıuı:ı lrırı. •••••••1111 
İslanbul Defterdarlığı Muamele ve İstihlak 

vergileri Merkez Tahakkuk Şefliğinden 
Adı ve Sc:-y;;ıdı l~i A d ı- c • 1 

Snn uel Bcns:• oıı KolOJlJ:.ıcı ~ıı l..ccı l\1ıın;ır KNn ~in nh•h. llcsl. 
\ cıııhrı.ı. 

'lukilrJd; isim 'l:e adrc ılP işı yazılı ıııukelld .) pıl:ııı ;ır:ıştırınafarda 

bulw1amaını:; 11.., yeni adrcsını de ;-u b, ye bılriırılıl'"ıı:, nhlugundan 93'1 t.'lk' 
vim .rılı (ıkim·ı te!irİıı ve hıı iııeı kfüıuıı "-> ı., ıııa :ııd) hrn:ıbatının 1.<'dki~ 
kine jmkfııı hulu ıam:ımı.;:tıı. 

Bu h~.ıbat. .ııd delt"r \ , . "' ı ;ı"ı ııııısbılf"leı ını hAmılen ı 5 guıı zn -., 
fmda mıı.ımeıı \ e ı lılılıık \ eı gıl~ı ı he:,ah ıııiıfl'h .... o;ıslıgımı mlir:w.mt lıi• 

ı.uınu 36!12 rıuıu,ıralı ı,anııııun ıo \' l l ıı4cı nı .. dclcleriııe rstın. den t-ObJi~ 
yeııı:ıc· i('~'Tııek iızen• ılaıı olunur. (11911~) 

Maden diya ı ı Diyarba kırdaki 
biıyük hami lere de ~·ahıt ol
dukt-1.n soma Akdcnizin bugun
kü ~anlı ımı eı a ve. vı iv 1 t> ine 
rağmen tatlı brı huzur 'ı.: t•ırıni
yct jçimle bulunan (Hatay) ı
nuzm lskendcrun limanını uzun 
hır iftırak hasretinden :> ıır a 
ana sinesiı1e dönen ~avı us nu 
kucaklıyan hir anne ~efk<1t1Je 
kal'Şllarsınız. Ve ciğeı-Jeı·c taz•' 
hayat veren ılık havasrnı :mluil-

Bunlar, büyük r>mekleı le v<' 
gayretlerle elde etbkleri ve kü- ı 
c;ük mahsulJerini, köylü anne \'C' 
hemı;;irelerımizin göz nurleri fiar 
federe~ biraz kaba olsa da göz
lepmize iyi ve latif görünmcl~ 
ıi lazımgelcn elişlcrini billrn.s~a 
gen<; köylü kızlarımızın ve hcm
şi relcrimi1jn kınalı milf~fik el-, 
Jerilc ördükleri yiin "oraplarıuı, 
topladık1an yumurta ve yağları
nı; b. h~e ve tarla mahı-ıullcrini 
her F.•'hrimı?.dc mu:ı.yyen gün
lerde kurulan ve yegilne sürüm 
ve r vaç ) eri olan pazarlar da 
teşhir ed !J'eJi paraya tahvil et
meleri kendilenn" meşru kııl' . .anı 
\'C naınu8ldiranc ya~ayış ~ ılla
ı·ını temin t><let'lt•r. 

.iju meyanda bir Arap anne yan Mchmett ıklerin ~ ·n·at!i nn
,Jc :i avrusunu saraya götürmüş. nelerf ~un ularına hediye edile
Mabeyinciler, yfı.ver.ler zenci ka- ceğini dı ydukları bu coraplan 
thnın kralın huzuruna girmesi- daho ıtin·ı 'ı' muhabbetle örınci{ 
ne müı,;aacle etmemişler. Lakiıı tc ve 6 e .1 ve az bir kaznncla 
kadının tc:ımllümünü u-ıiten hü- satmaktadıdt r. 
kümdar kabul etmiştir .. 

Pp.zar yerlrrindc görülen bu 
manzar: çok ulvidir. Thftkar dü 1 
şünceleriııdcn aridir. 

vuk yiyebilmeli; bir kat yeni .===========::::::=--==--=--=-=-=================;:::=:;:::========:;! 

ça tcncfü):; ed •rsiniz... 1 
c>nup vilayetlerimize doğrıı 

Burada (Kaba ış) tabiri mil
li bakımdan güz<•l İH dtmcktir. 
~ira yc,rli ına.llanmı:ıa rağbet tt-1 

Kadın; hiıkıirndara hitaben : 
lşt<ı jmp:ıratorluğunuzun en gü
?,m ÇOl·ufrunıJ getirdim diyerek 
kucağındaki küc;i.ik zencıyi u
zatmıştır. Çünkü (kcndı evladım 
ve ciğerparcmdir) demıştir. 

Yı•rli mallar da k('ndi öz mal
larımı.?.clır. Ve bizce en güzeli dl> 
budur. 

Ev(!t, bu kış mevsiminde \le 
a..-:;kcrleı imizin hudutlarda silah 
altımla bulunmalarından mubtP 
rem (l{ıırJlay) teşkilatımızın her 

Bu hareket, Türk kövlii ı · 
dmının namus ve ahl:il~ diist• 
nıdur. 

Bu güzel şiarı ve saf hisf'i tak/ 
dir edelim. Ve biz de bu hassa-• 
siyete şefkatle mukabele ede-, 
Hm. Bu soğuk havalarda istas
yonlarda iiç, beş yumurta, bir 
kac bardak ayran satabilmeır :. 
için gece ve gündüz yalın ~ı,y, ı ' 

kostüm '"" bir ç.ift ayakkabıy~ 
malik olmalıdır. Onlara-. da btt 
hayatı ı.-c lezıeti temin ctm.?li· 
dir. Bu iGtimai hakkı w'rrneli
·hr. 

Bı; bilvük vatan toıırakların 
da s • iı li v' kövlü clcle 11.·c1'iıı 
Gelik bir blok halinde ve herke:: 
halirdcn ıw'mnun ol1:·rak yaşa -
dıkc.:: ''T~H.ıit sağlamlığın-
r1 

1 '1' • · 'lS'nl d:ı kimse )'€'· 

rinden kıınıldatamıyacağına i-
lı<I 1 I". 

- Adiyo mösyö. ~~ımı? ı 
Dıyerek dışarı <;ıktılar. Rızim I)ı>dilcr herif yerdeı kalkmış 

yuzümüze bile bakmadılar. Ka- ıse d<.' tren ilerlediğinden bana Bı·. r çalgıcının seyahatı• rı kocanın bu muamelec;inc ca- bir şey yapamayacaı,'lnı anlamış 
n m ı:;ıkıldı, hemen cebimden iki ve yalnız uzaktan bru:ıt1Jnu h:wn
mark <;ıkanlım. Peııceı edeıı lıa- ya sallamak ile ıktif.ı eyk mbti. 
~ımı mmltıktan sonra paral:ııı j Bu mıınzaraya. avukat bile gül- •••••••••••••••••- 113 &!ifti 
kadının kafasına atıverdim. mcckn kendini alamamı.~tı. Hele 
Kadın bit' defa: Frcdl'ih: 
- Aman başım. - Aman ne ıyi oldu! Keşki 
l edikten ı;onrcı arkasına bak- ben de kanyn dilimi çıkar .• 

tı. Yüksek f.cı;lc: idim. dıvortlu. 
~abahlcyiıı arkadaı:jım ile istasyondan bulunduğumuz. 

bana satmış olduğımuz p(\ynir 1 arabaya kimse hinmmniş. Kasap 
t•kmek parasını veriyorum' Va- zaıım·ttiğim ve hizmeti, isi güc>iJ 
kın ıki marklık bir ~eymizi ye- neden ibaret olduğunu claı nn
medik amma epeyce aç gazili lay::ımadığım avukat ile yalnız 
adamlara ben?iyorsunuz. S()nııt kald.k. ~imendifer siiratmi git
arkamızd:ı ölPkiııe beı ikinc tık artırıyordu. Arabada rcfi 1 
mösy«> Alfrcd Müller ih ı efiki kimiz avukat ilf' yine lakırdıyı · 
bcdcvn ekm cinıi'>i yedi d rsi- dalclık. 
niz. Avukat diyordu ki: 

Dedim. Ista yonda bulunan - Ey siz nereye gidiyürsu -
halk gül eden kırıhyodardı. nuz?. 
Elleri ile karı kocayı gö lcre- - Naroliyc mci~yci. 
rck: - Ooo ! .. J<;pcy u ... ak. 

ı~tc bunlar! lşte buıılar! - Öyle amma ı.:imendifer .t· 
dıyorlardı. Karının kocası elin- rnbası ile az zamaıı Zôrfmd, mu 
deki ırı hastonu hııvayP kaldı- vasalat edebileceğız. 
rarak purhi':ltle fü;erimt> yürü- - Öyle amma yine ~:ıa!t d"-l 
dü' Bastonu kafama iııdırr-ccfH mektir. 
sm:vla ben "'eri ccki!dim. Has- --Siz Napolide l>11lur ::.mı · 
ton ı>enoeı enin kenarına geldi. mu? 
Herif müva;:Pnesini muhafaza - rnı·kac defa. 1 
edcmiyerek vımırlandı. Bu sıra- - Büyük bır .•Plııı mi? 
ıla simendifrr de harekete IJaş- - Koc.L bir nıemleket. ı 
lamı~ idi. - Demek bizim köyd~n 'bli-
Şun ndifeı r.ıler de k.uının ko- yük. 

ca.c;ını ba<"n k'Hrın i n tutup ge- - Canım si:-Jn ko.} ün Iakır-
riye ~oğ-ru suruklediler. dı.<\l mı olur? Yarım milyondan 

- Ne oluyoı sun be ndnm? ziyntle nüfusu vm-. 
Tekcrldtleriıı ıı it mda mı ~zile- f:lclırin bu kadar büyük ve 

kalabalık olduğunu anlaymca 
Mikaellnyı bulmak için pek çok 
müşkiilfı.t çekeceğimi anladım. 
Vakıa Viyanada biı·k:ı~ liramızı 
dolandıran herif Napolidc mad -
mazeli herkesin tanıdığını, kime 
~orsam haber vereceğini söyle -
miş ise de o herifın soziıne de 
pek inanılamazdı. 

Alelhusus isminin tMayer) ol
duğunu söytiyen biı· seı-seri ile 
Mikacllanın arasmda ne gibi bir 
münasebet roevcud olabilirdi? 
Ben d ne kadar budala imi -
şim! Herifin ısözlcriııe derhal i
nanwermi§tim. Amma serseri 
(Maycı·) de Mikaellnnın i::;mini 
hilivoı dtI Hatta madmnzelm is-

~ i•• (M) harfile başladı-
h l' \"(; j l ti. 

Bio ll'naicyh şu avukat biı -
lwe <kfn Napolide bulunmuş, c
ğet scı ı;~ri Mayerin dccliğı gibi 
Mudmazeli Napoli<le herkesin 
tnmdığı sahih i::;e tabii a\ ııkul 1 
<la hilccckti. 1 

_ı-\yLıkat düşünceye daldıcııııı 
gı ırmll: e: 

- Ne sükut ediyorsunuz mö::.
~ ô .Alfred Müller? dedi. 

ı don mösyö! Sizden bir. 
şey soracaktım. 

-- Nedir? 
~ Nnpoliyc birkaç defa git -

f 

miş olduğunuzu söylüyorsunuz. 
- Evet. 
- Orada kimleri tanıdınız? 

Napoli muteberanmdan, 
birc:;oklarını tanıı.lım. 

- Hay Allah razı olsun! Ben 
de sizden zengin ve ~ato sahi
besi bir kadını soracaktım. 

- İsmi? 
- Mikaella! 
- Mikaella, Mikaella. Hiç ha-

tırıma gelrni) oı·. 
Birkac dcf a 1' .. apolıde bulun -

duğuııu ;·e m ıteberanından p~k 
<;ok ki~ileri tanıdığın~ söylediği 
halde Mik~ella isminde biı ka
dını hatııhyamamaı:;ı bir müna
sc'bewızlikti. Avukata: 

- O tnkdııtlc azızim siz Na
poliyc hiı gitnıem~tisiniz, yok,,,a 
Mikaell ... vı tanııııMda.k kabil de
ğil .. ıkdi'm A\uk:ıt güldü: 

- Olabılit y,, bı..1~tin 1\upo!i 
ahalisin tanımak kolay mı zan-ı 
edi)m>sun? dedi. 

- h.ol:-..; 1 ı rırıınıa ıi o -
mazsa maclııı<m•li tanımalıy -
dınız. 

- Peki, peki bir daha Napo
liye giderı:;em ma<lnıazeli arar, 
bulur. kim olduğunu öğrenirim. 

Bu ana kadar sükfıt eden 
Fridrih avukata: 
___. Mer.si mösyö. Bundan son-

i\ 

re\. sizın nıua\·cnetinize ihtiyacı
mız yok. Çimkii biz şimdi Napo
Jiyı' gidiyonız. Elbet Mikaell. yı 
da bulurıız. Hi:ı:ınetçi Bertayı da 
tanımıyoı· musunu:r.? 

D<>di. Fridrih budalası da Mi
k:ıellr:-ı ı tanımı) an avukata tut
muş da bir hizrnetri kızı soru -1 
yordu. Aı kaÔafün.a: 

- Fl'i<ldlı bu.dalahğ·ın li.ızıı -
mu yok! 13u mö:,;yö henüz 11ika
eifayı tanımıyor, hizmetGiyi ne 
bilsin ? Jed.i.m. 

Avukat baua Mikaeila. hak -
kii:~da bazı şeyler daha sormak 
iatcdi i~e de ben: 

- Ar tık sual ccv:ıba haccl 
yuk. Çiinl:ü 1anımaJığ1nız bir 
kadın J.aklrnıcla uzun nzc.dıva 
izahat wı m~k wceburivı:tır.:lc 
ue~ilinı .. dedim aYukat gi.iklü :· 1 

- Öy .~ amm&.. Siz bana yal- 1 
ıuz had.nın ismini haber verdi -
nb~. 01 u du,:ll sokagı, ~vin nu -
ınarası.·ı söylemiş oı~aydınız 
belki tamrdım. 

Bu < nılrnt ela tıbkı bızıın 
Fridtih a~arınJa biı adam oisa 
gerek. y<;k<>a l\1iknellarun otuı - 1 
duğtı ::;akağı. l vi bilsem kendisı
nin maliımatına müracaat ede -
cek derecede budala olmadığı -
mı bilm<'Si Iazımgelirdi. 

Fridrihc: 

İstanbul elektrik, tramvay ve tünel 
İşletmeleri umum müdürlüğünden 

~ 

ı - l:lt•ynı.ıt şube ıııııı l.cmin khtııııl:ı 

konmuştur. 

1 
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- Ey aı·kada.'Ş, bu mooyöden 
de Mıkacllunın bulunduğu yeri 
habel' alamadık. Art.ık iş bize 
nüştü. Napoliye ınuvaRRlat eder 
e:tmez sehrin en kalabalık bir 
mahallinde durur, önümüze ge
lene : 

.1'ikaella ncl'cde oturuyor'{ ı 
der, elbet oradan bir malümat. 
elde edebiliriz. 

Dedim. Budala arkadaşım bu 
~Cize k:•rsı az çok beyanı müta
l~a t-dN•c>ği yt>rdc beş dakika ka
dnr düı-ıiııdükten som·a: 

- Acaba Berta elan Mikacl
lanın yanmıia mı? Yoksa sonra 
ben de S<'n in gibi Bert:ıyı bul -
mak için seyahat mi edeceğim? 

Demez mi? Fridrihe bu anda 
pek çok hiddet: etmekle beraber 
kendimi gülmekten alamauım: 

- F'ridrih düşündüğün şeye j 
bak.. dedim. 

- · ,Jbet. Sen .Mikaellayı dii -
şünüj >1r,mn ya? Bertayı da dü
şünme. benim vazifem. 

- Nden vazifen oluyor? 
- Öyle ya! Mikaella senin Ha-

nn olacak değil mi? 
- Evet. 
- O hnlrle Rert.'l da benim 

karım. 
Fridı ıh in sözünü kestim: 
- Caıpm uzatma, Hertayı da j 

sana alacağımı vadettim. Şimdi 
evvel pınıı·de Mikaellavı n·\sıl 
bular ~mızı düşünelim: 

De m. Fridrih söz anlamı -
yor. Mu tta:-.ıl: 1 

- F.ı et, evet. Sen Mikaella 
do ısma<lık memleket bırak 1 

nıadığ1n halde ben Bert.ayı ;;;:: , 
mıyaeak mıyım? deyip duruyor
du. 

Yol arhadaşımız avukut bizim 
nmhaveremi:r..c iyice kulak veri -
yordu. En nihayet! 

- Ha şimdi ::ınladım. Mika -
efüı ı izin, I3rrnt dediğiniz de 
aı kaıl~ınızııı nişanlısı değil mi? 

Dt-di. Ben: 
- Rvet. 
C'ı:-vabile mukabele ettim. He

rif yine devam etti! 
- Bil'ibirinh .. kayıb mı etti

niz? 
- Öylt! bir şey oldu. 
- Canım hic adam nbanlı~mı ... 

'kaybcrler mi? 
- Ah Mösyö avukat! Başıma 

gelenleri sorma. Bana kalım M1-
kae11ayı kay~tmek değil ~·a di
z i•1 dibinden ayrılmazdım. La
kin hep birlikte şatodan müfa- • 
rakat ettik. Onlar arabada, ben 
beygirde idim. Fakat mösyö bey 
girdcn pek korkarım. Oı man - ~ 
dan geçerken beygir benim ha- • 
kikdten acemi bir adam oldu - ı~ 
ğumu anlayıp da beni ycı·c atı- ~ 
vermez mi? Düşerken başım bir (. 
ağaca ı"'arpıp sersem oldum. Ak .., 
hm ba~ınıa gelinciye kadaı· Mi
kaella ile arabası mey,landan 
kaybolmuştu. 

( A rlia.M "ar) 
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