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Bunun Avrupada kudretle 
hakim olduğu ~n orta devir
di. Çöl başlanbaşa dünyadan ve 
insanlardan kaçmış, fertlerle 
dolu ıdı. Bunlar kendi akidele
rine göre, ahrette ruhlanna se
lamet temin için hatır ve haya
le ıgnıaz acayip taı:zlarda ya
şardı. 

Hindistan menfi sırrillğin eu
çok ve en uzun hikim olduğu 
bir memleketti. Orada halkın 
hP ye.ta model telakki -ettiği a
da:n lar mUr.zeviler, f;lkirlerdi. 
Bunun ıçın Hindistan uzun müd
det l ilkınamadı. Iiin~tandalci 
·kalkının· 1 hareketinin teki.mülü
nil kitapta ve hayatta tetkik e
den bir yabancı bunwı menfi 
<lc:ğıl, rnüsbet sırrilikten doğdu-
ğ ınu görür. 

Bunu 1W5 te kuvvetle sezdim 
·, b ı:ıa şu kanaat geldi: Menfi 
•. rılık Hindi.standa a.rtık hakim 
ci~ 'rliı t;erçi Hintli halk, ha-I 
ı:. 111 ı.-vt, h&ıi umdesi dine da-1 
: ~ · hareketleıc da.ha i:olay
lılda taraftar oJuyor fakat bu
t;tm magaı-.da., yahud Cengelis
t._• nda çıplak yaşıyan ahrette t.e
:::\~S arayan adama değil, kendi 
< a ında yaşayan, Hindlinin 
"':inyasııu da tanzim etmek isti
~ cın liderlerin arkasından gi~ 
yor. Bununla beraber menfi sır
rılik, Hindistandan tamamen 
kalkmı:;; değildir. Bunun mevcu· 
diyeli ne birkaç va.ka ile şahid ol
dum. Bun18.rda'n birini ıikrede
ci°gim. Bu, Delhiden har.eket et-
u- ....:,_.~ ~ . - . ı 

m._...,u, UH nd. &"11 ffle1 aldıgım 
bir mektubdur. nk cümlelerini 
nnklediyorum. 

,, Aziz Ma.tlaın, 

~klemediğbüs bir ft1fJIDb8daa 
bÖ\ le biı· nıektub alınca ha) ret.e 
diişcveksiniz. Size ben, '"Allah 1 
aşkile sermest, eseli kudretle te
masta.,, olan bir nılıdan hahS&
deoeğim. Ru nah Htrişvağ civa
rında Ha.rduva.rda otanır. Onu 
t.etkik eden bazı büyiik Hindu 
mm.oflar, böyle hir rokua dört 
beş a&-ırdır bu memlır!k~ ~
madJKrru söylüyorlar. ~'üpü.-1. .. 

Mektubun aşağıSı, bu ruhun 
bir kadın vücudünde doğduğunu 
söyledikten son,ra. marifetlerini 
'sayıyor ve beni onu ziyarete da
vet ediyoı:. Hatti adres veriyor, 
bir dP otomobil temin ediyor. 

\ielrtub imzalıydı. Oldukça 
mühim hUkfunet memuru bir 

)imdu, Uslübtlndan ve ingilizce
sinden ta.hail görm~ bir adam 
olduğu anlaşılıyor. Belki samHnt 
idi, her halde Hiııdistanı ziyaret 
ve tetkik eden bir yapancı mu
harrire mutlak kendin~ hariku
lade olan bu "Allah aş1rile ser
mest~, kadını göstermek istiyor· 
du. 
Gitmedım. Çünkü bu tabirleri! 

Ameıikada ve lngilterede çok 
işittim. Garbde mübalağa edil -
miş bir materyalimıin aksülime 
li olarak menfi, hattl acayib 
sırri hareketlere çok tesadüf e
diliyor. 

Bunun için Hindistanı tetkik 

Yeni Sabah 
.&BONE BED0J 

TDrtdye ...... 
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1 A ,'1 IK 400 • 800 • 
1 AYLIK 1IO • IOO • 

harrtr l: 

dan bahseder. Çüpkü garblılar 

• 
posta toma 

·arada gelen 
..1saba 

bunu çok okur. Hatta İngiltere· "Fethiyedc kitab ve gaze
nin yeni filozoflanndan olduğu teler bayiı Mehmed Akdeniz,, 
iddia edilen G{!rald Heard ismin- imzası ile aliliğımız çok dik-

kate şayd.Il bir şikayet mek-
de biradam felsefe.sini Hindu tubunu aynen yazıyortU. Pek 
sırriliğine istinat ettirir. Fakat haklı olan bu şikayet mektu-
garbde bunların pek ehemmiyeti bunda denilmektedir ki: 

"Cüm.huıiyet hükfunetimi· yoktur. Çünkü nihayet harekct-
zin postayı tayyare ile temin 

(e kendini ifade etmiyen · her fi- etmek gibi büyük bir ideal 
kir mutlak zevale mahkumdur, güttüğü şu sür'at asrında bi· 
çünkü go.rblı, en evvel bir hare- zim kasabamıza son gelen 
ket adamıdır. Fakat şarkta bu posta ile bir evvelki arasın-
hareket muzırdır. Halk, esasen dan tam yirmi bir gün geç-

miş bulunmaktadır. Günlük 
rnvaUıdır, harekete mecali yok- gazetelerin yirmi günlöğü bir 
tur. Yerli' ve ecnebi bütjin ida- arada ve tomar halinde gel-
reler onun sırtına bi.ıımiş, kanı- mekte; diğer mektub paket 
nt e.mer, iradesini kullanmıya ve emsali de ayni şelriJde bu 
mecal bırakmaz. Onun için ;-Jarklı lunmaktadır. Şu ciheti de ya-

d .. ad akl zayım ki kru;abamır.da. posta 
ııny a.ki lı arından çabuk nak.liyatıwn hayvanla yapıl • 

vu.geçer ve zihnini ahrete gö- ması için bit' münakasa bile a-
türen her fikre dört el ile sarı· çılmıştır. Buna da sebeb mın-
lır. Hindistanda halkın bu men-

1 

takamızdaki yollarla köprtile-
fi sırnlikten kP.ndini yavaş ya- rin bozuk olması ve yağışlı 
vaş kurtarması bana 0 memle- havalarda her türlü nakliya.-n 

tı hemen kim.ilen durmasıdır. 
ket içın ı:n hayırlı bir alamet Bu mühim ve mühim olduğu 
gibi geJnıi.~ti. Bu nihayet halkın kadar da hazin olan cihetin 
irndesi harekete geldiğini, diin- gazetenizde okuyucu diyor ki 
yadt.ki haklarını da elde elmek başlığı altında neşredilerek 
için çalışmıya hazır olduğuım büyüklerimizin, allka.dar ma

kamlann dikkatlerini çekm • 
gösteriyordu. · · · ed · emzı nca enm.1, 

Bu mektubda bana fena tesir ._ _____ lml!' _____ _.
1 

eden başka bir nokta vardı. Bu- K .. 1.. 1· d k 
günkü dtinyanın başı.na bela o-1 oy uya e o uma 
lan hastalık derecesine gelmiş tezgah 1 arı tevzi 
bir şöhret avcılığı. Vtlcudile ye-

1 
d . I" O 

ni biçim taklak atan bir adanı e 1 1 y r 
mı,.~ seyirci aral'8a, nıhile ma- Memieketimi7..de el d o k u-
rifet yapan bu hatun da adeta macılığını ihya etıiıek ve bu 
seyirci ~nyordu. .suretle C ü m h u r i y e t köy-

Bütün ~unla~ bana bu~ünkfu, !tişünü ş~a~ =aıiiwm~ı:ftl'l 

dünya cereyanlarının lfrct.ıan~ vaziyete getirmek için lktısad 
nın insaniyetin başına ördUğü Vekiletinin hazırladığı projenin 
çorapları düşündürdü. tatbikatına geçilmiştir. Köylüye 

Bugünkü Hindistanın garbli 1 ilk parti olarak tevzi edilecek 
münekkitlerinden bazıları beni I 4000 el tezgilıından bir kısmının 
l:İindistaru bir gatblı kafasile tevziine başlan~ıştır. Vekalet, 
tetkik etmekle ve oradaki hu 1 bu tezgahlar meya.nıpdiı. köyle
gizli kuvvetlere kafi derecede re pamuk gücü, yün gücü, pa
ebemmiyet vermemekle tenkid muk tarağı, yün tarağı, çıkınk, 
ediyor. Fakat, bu münakkitıer I yün tarama tarağı da gönder -
de Yeni şarkı hiç bilmiyorlar, eli- mektedir. Bunların ikmalinden 
yeceğim. sonra her vilayete Vekalet~ 

(Arkası var) gönderilecek muallimlerle tez • 
gahlar'ln. işleme ve kullanılması 

lsviçredan gelecek hakkında muhtelif mınta.kalar
. da kurr.lar açılacaktır.; 

ticaret heyeti -•oc-

tsvi~ ile bugünÜn icablarına 
göre yeni bir ticaret anlaşma
sı imza.1amak mere bir ticaret 
heyetinin bugünlerde şehrimi-

7.e gelme.si beklenmektedir. 
Heyetin lsvic;reden hareket 

-ettiği öğrenilmiştir. lsviçrede 
klering hesab1annda 1 milyon li
ra ~ birikıniştir.1 Bu 
hesahlann tasfiyesinden sonra 
İsviçre ile daha geniş m.ıkyasta 
işler yapılabileceği ümid edil -
mektedir. 

Amonyak buhr•nma 
karşı çareler 

Almanyaya bundan bir müd
det evvel mayi amonyak. doldu
rulmak Uzere gönderilen çelik 
amonyak tüplerini Alman hü
kfuııeti selik ve demir ihracatı 
hakkında çıkardığı bir karar
nameye istinaden memleketimi
ze iade etmekten istinkaf etmek
tedir. 

Belediye iktısad müdürlüğü 

bugüa mevcud amonyak buhra
nının önlenmesinde mühim bir 
i.mil olacak olan bu tüplerin 
memleketimize iadesi hususun
Ticaret Vek8letinin nazan dik· 
katini celbetmiştit. 

Ftrsat düşkünü 
şöferler 

Limanımıza gelen yolculardan 
bir grup dün belediyeye müra
caat ederek vapur nhtlma ya
naştı.ktan sonra. nhtım üzerinde 
taksi hı)manın imkinı' olmadı -
ğını söyleyerek şikayette bulun
muşlulardır. 

Yolcuların iddiasına göre tak
siler yolcuların bulunduğu ye
re kıısden teker teker ~lıttelrt.e 
ve sür'aUe yerlerine gitmek 
mecburiyetinde olan yok:ularm 
vaziyetinden istifade ederek 
pazarlıkla taksilerin yaza.cağı 

mıkta.rdaıı bir kaç misli fazla 
para istemektedirler. Muztar va
ziyette kalan yolcular da bu pa· 
rayı vermek mecburiyetinde kal
maktadırlar. Belediye bu şika -
yetleri nazarı itibara alarak a
lakadar makamlann nazan dik
katini celbetmiştir. 

-»o•--

Yeni vali muavini 
işe başladı 

1 lkıncıklnun ,MO ÇARfAMBA Parasız gazete atan 
2 zııhıcc 1a69 devair, mUeaseseler 

Kars valiliğine tayin olunan 
vali muavini Hüdai Karataban 
yerine 1.stanbul vali muavinliği
ne tayin olunan Raşid Demirtaş 
dünden itibaren yeni vazifesine 
başlamıştır. Yeni valim vinine 
vazifesinde be.şanlar tem nni e
deriz. 

19 Blrhıclklnun 1S&e mutemedlarine 
Gun 367 Ay 1 Yıl: 941 _ Kaatın 155 İdaremizden parasız gazete 
G n111 öAl• ikindi alan devair ve müessesat için 
2.36 7.27 vermekte olduğumuz kart-
U6 13.17 vaaa lann müddeti 31/12 940 gi.i-

Ak .. m Yataı lmaa nü bitmekte olduğundan bu 
12,00 1.39 ı2 49 ~zanf ı dcvair ve müesscsat gazetcle-
17 O ı9.28 6 38 vıııtt riw· ~abilıneleri için 1 1 911 

• akşar. Tta. kadar mutemed-
D 1 K K A T lerin i~4 remıze müracaat 

«Yen Sabah> a gönderilen yaz far et · · !rl~r. Bu tarihden 

olunmaz va bunlar.,, kaybolmaların. göste;: mu~edle~ ~a: 
dan dolayı hlo bir meaullyet kabul rasız gat. :e ~:rmıyec~gımızı 
•d ımoz. ehemmiy .. ilan ed.er:_ı_z. __ _ 

Davet 
Yeşilay Kunımuadao: 
Cemiyetimizin yirminci yıllık 

kongresi 1911 •senesi ikincikiı.
nunun be§inci pazar günü 
5.1.194.l öğleden evvel saat on 
buçukta Ça.ğaloğlunda Eminönü 
Halkevi salonunda yapılacaktır. 

YENi SABAH 1 

Anadoluya yapıla
cak p~trol tevziatı 

Uim Kö es~ 
Prnl. ~ ıı; .. ;·d ud 

Bir kaptan kama- K ·:fi -1 .. htı·ralar 
· d ··ıu b 1 d eşı er' rasın ao u un u --o--

T evziafın daha sür'atli bir surette 
yapılması kararlaşhrıldı 

Odalarında ölU ve yarah 
bulunanlar çoğehyor 

. 
Öğreud\ğimize göre muhtelif 

yerlerde iki kişi kendi odaların
da ölil olarak ve bir kişi de ağır 
surette yaralı bir halde bulun
muştur. Şehrimizdeki petrol kumpan -

yalan salahiyettar mümessilleri 
dün ınıntaka ticaret mildürü Av
ni Sakınan ve birlikler umumi 
katibi Salih iştira.kile bir top
lantı yapmışlardır. Bu toplan
tıda Anadolunun muhtelif mın
takalanndaki ihtiyacın en kısa 

Gazi bulvarı üze
rinde bulunan abi
delerin vaziyetleri 
Bunlardan bir kısmı ye
rini muhafaza edecek 

diğer bir kısmı 
naklolunacak 

• 
Vali ve Belediye~ Doktor 

Lutfi Kırdar, Un.kapanından 

Yenikapıya. kadar imtidad eden 
Gazi bulvarının mümkün olan 
süratle açılması için .alakadarla
ra lizım gelen direktifleri ver
miştir. Belediye istimlak. mua
roelerini sür'atle ikmal etmek 
ii?.ere faaliyete. geçmiştir. İstim
ıa.k muamelatı Unkapanından 
başlama.le üaere Jnsnnlara ayrıl-

... 4.ı..- • • .. ı·:.. .... ~ ~ .. 
mıştır. llk istimlak edilecek kı-
sım Unkapanından şehzadeba -
§llla kadar u2anan mıntakadır. 

Diğer taraftan bulvar 'Üzeri
ne düşen tarihi cami. çeşme ve 
su bendlerinln vaziyetleri hak
kında belediye ·riyaseti mtızeler 
f daresiyle t'tnta.slara başlamış -
br .. 

Dün belediye heyeti fenniye 
müdürü bi~t müzeler idaresi
le temas ederek bulvar üzerine 
isabet eden tarihi kıymeti haiz 
binaların va.ziyeUerini tesbit et
miştir. 

Bulvar üzerine isabet eden 
Süleymansubaş1 camii bugün ol-] 
duğu yerde kalacaktır. "Buna 
mukabil Elvanzade camıi, A
iaplar hamamı ve bir kısım 
tarihi çeşmeler yolun kenarına · 
alınacaktır. Yolun Unkapanı 1 
cihetinde bulunan Bizantin du-ı 
varlarla sahildeki .surun çok 
harab olduğu ve muhafaza olu
nacak kabiliyette olmadığı ıtesbit 
olunarak bunların yıkılması ka
rarlaştınlmJştı:r. Bımdan başka 

Papazzade camiide ~acaktır . 
--H--• 

Pamuk kon~resi 
toplanıyor 

bir şekilde temiııi için alınması ı' 
gereken tedbirler görüşülmüş
tür. Yapılan göıiişmeler neti -
cesinde son günlerde gelmiş o
lan ve yakında. Rumanyadan ye
niden. gelecek olan petrol par
tilerile meınlekf:t ihtiyacının u-

1 
zun bir müddet için temin edil
miş olduğu anlaşılmıştır. Yalnız 
bu petrolün tevzii için kafi mik
tarda varil ve teneke mcvcud i 
değildir. Şehrimizdeki teneke 
fabrikaları son olarak İngiltere
den gelen 7000 tenekelik saç 
levhanın bir an evvel işlenerek 
gaz ve benzin tenekesi haline 
kalbedi:.ınesi için gece ve gün
düz Uç ekib halinde çalışmak
tadırJar. Evvelce Anadolwmn 1 

Bunlardan birincisi lğneada 
liman reisliğinden limanımız 
reisliğine verilen me.lilmata gö
re Tilrkan vapunınun kaptanı 
Osman Habib oğludur. Rurn31l
yadan kereste yükile gelmekte 
olan Tiirkfm vapuru lğneadaya 
vasıl olduğu sırada gemi süva
risi kamaı-asında ölü olarak 
bul unın uştur. 

Kaptanın mevud eceli ile veya 
bir cinayet neticesi olup olma
dığı hakkında hiçbir malfunat 
yoktur. Bu husus ancak <gemi
nin limanımıza geldikten sonra 
meydana ~:ıkacağı söylenilmek
tediı·. 

yakın mıntakalarına gönderilen 1 Diğer ölüye gelince: 
tenekelerin tekrar İstanbula ge-
tirilmesi de düşünülmektedir. j Bu da Galatada bir kahvede 

yatıp kaJkan İzzet isminde bir 
ı şahıstır. Diin sabah odasındA 

ölü olarak bulunm~ ve zabıta 
işe el koyarak müddeiumumili
ğe de malumat verilmiştir. Ad
liye doktorluğunca muayen~..si 1 
yap1lan cesed 1norga kaldırılmış
tır. Tahkikata devam olunrn1k
tadır. 

Çürük 
yumurtalar 

• 
2 bin aandık çOrUk 

yumurta halka mı 
sattlacak 

· Üçüncü vak'a da mütekaid 
bir muallimin Aksarayda otur
makta olduğu evinin y::ı.tak oda

Bu sene, iki a.ya yakın bir sında ifade veremiyecek bir şe-
zamandan berfdit yumurta; ;:,a- kilde yaralı .bulunmasıdır. Adı 
tışları artmıştır. Fakat, bilhassa Necmeddiıı Özer olan muallimin 
bakkallardan alınan yumurta- ne suretle y{lralandı~ı hakkında 
1,. - " ..__. ' .. , ... _ ... ı , e . .. •"" - ...... • .......... J .... "9 V!11"r'Ol] 
.um ~ .u~n· ıtııpJ:licn<::.~ :.rnco maıu!!i1!4• ~~ .'1 l'ıt ..... 1 

eski ?l~uğu nazan dikkati cel· Cerrahpaşa hastahanesine kal-! 
betımıştır. dırılarak t r.davi altına alınmış. 

Yapılan tetkiklere göre bu ve polis tarı! fın<lan ehemmiyeti~ j 
sene yumurta tacirleri, yazıı,ı tahkikata b:i!?lanmıştır. 
aldıkları yumurta sandıklarını. --»<>«--
aktarma yaptırmadan o duğn 
gibi buzhaneye koymuslardır. 

Bu yumurtaların dura dura, bo· 
zuldukları ve ha1len bt zhanedo 
bekliyen yumurtalardan 2 bin 
sandığının ben~kli r,anayi yu
murtası haline geldiği anla.<Jıl
ı:nıştır. 

Halen, piyasaya "Ürüle~ı ve 
tabut yumurtas.ı denilen yunıur· 
talar işte bu cins yumurtalar -
dandır. Ve eskidir. Yumuı ttl. 
standardizasyon nizamnamesi 
mucibince sanayide kullanılma-ı 
sı icab eden bu· yumurtalar ma
halle bakkalları ile btızı sütrüler 
de (günlük! r Yıtmutta diy~ sa
tılmakta.dır. Bu eski, benekli 

1 
yumurtaları bilhassa pastacılar 
ve höbrekciler ve makarna.cı)ar 
almaktadır. :aelediyc ı,;ıhhat 
müdürlüğü işe el koymazsa hal- f 
kın sıhhati gittikçe muhtel 
olacaktır.Denize dökülmekt.e.'l 
başka hiçbir işe yaranuyan as
gari 2 bin büyük sandık yumur
tanın maliyet fiyatı ise 50 - 61.1 
bin liradır. 

1941 yıhntn 
Büyük Türk Milletine ve dün

yaya huzur ve rcf ah verici iyi 
günlerle geçmesini dilerim. 

J.(. Nııri Çava 

Üniversitede so
mesti r tatilj 

İstanbul üniversitesi rektör -
liiğii i.iniversitede sömester ta-

1;nin 11 l]Ubatta baı::lamasını ve 
ay sonuna kadar devam etmesi· 
ni karadafjtırmıştır. 

Üniversite çayları 
Üniversite rektörü Cemil 

Bilsel üniversite son sınıf tale
belerine· ve sınıfları pek iyi de
reeede geçen talebelece verooe
ğı çay ziyafetlerine 1 şuba.ttan 

itibaren başlayacaktır . 

Çaylar, her fakülte son sınıf 
için ayrı ayn olacaktır. Çay ta~ 
rihleri tesbit olunmuştur. 

Ankaraya gidecek 
UniversiteHter 

Üniverı:;ite hukuk fakültesi 
talebesinden 100 kız ve 50 erkek 
talebeden teşekkül edecek bir 
grup kurban bayramı tatilin -
de Ankarayı ziyaret edecektir. 
Kafile Ankarada 3 gün kala -
caktır. 

Memleketimizde ilk büyük pa
muk kongresi yann Ankarada 
toplanacaktır. Kongreye .iştirak r 
ede<:ek olan pamuk muıtakala

rmdaki murahhaslar Aıikara

Muhtekir manifaturacılar--. 
ya hareket etme~ iba6lamışlar
dır. Ege ınıntakası murahhas -
Janmn kongreden şu temenniler-
de bulunacakları öğvenilmiştir. 

Ege pamuk salıaJ&rında su tah
ribatniın önüne geçilmesi :ııe su
lama tertibatının ikmaliyle pa
muk randımanuun arttırılması 

imkanlarının temini, pamuk sa· 
halarının fenni vesaitle sürülüp 
ekilmesi, Ege pamuk mıntaka
sına traktörler temini Adana 
mıntakaeı murahhasları da kon
grede ileri sürecekleri temenni· 
]eri h~ırlamışlardır. 

Vapurdan-~
0

:niza düştü~ 
Diın sabah Beykozdan İStan- . 

bula hareket eden Şirketi Hay
riyenin 73 numaralı vapurun -
dan Mehnıed Tıknaz isminde bi
ri müvazenesıni kaybederek de
nize diişmüş, fakat elraftan 
yetişen sandallar taraünd kt r 
tarılmı§tır. 

Dün mah1<:emede hapis ile para 
cezasına mahkum oldular 

Fincancılar caddczınde 5 
numarada manifaturacılık e
den Ra.fael Eli ve ortakları 
Hayim Pa){er ve Muiz Pakerin 
yorgancı Kfı.mil Kartat'a yı:ıp
tıklal'l satı · la ihtikftr bulun· 
duğu ve adliyeye verilerek tev
kif edildikleri yazılmıstı. 

Muhakeme: yapılan cürmii 
meşhudda satılan ve bilahare 
müsadere edilen malların fi • 
yatlarını tesbit etmek üzere 
bir vukuf ehline hav~lesi için 
evvelki güne bırakı\n,ıs bulu· 
nuyordu. 

Bu du,·uşmada yapılan liste 
okundu. Bu Hsteye cıı c mani
faturac1ların Kamil Kartal'a 
28 top 1 nifatura mal sattık· 
lar \ c• ınür·ıkalw komisyonu-
nıın te • i ettiğ normal fiyat 
ile Kan Tp satılaı fi" atların 
f d lıırı tebellür .etti iliyordu. 

"--- , 

Bundan sonra mütalea.sını 
yapan ve suçluların cezalan
dınlmalarıru istiyen müddeiu
mumi muavininden sonra ıruç
lulanıı avukatı UZUI\ bir müda
faa yaptı ye yapılan ıisnaQın 
sırf lıir bugz ve adavet netice.. 
si olduğunu iferi sürerek mü
vekkillerinin beraet.ini ve tah
liyelerini istedi. 

O gün riyaset tetkıkde bu· 
iunnıak \'e karar vermek ;j%ere 
muhakemeyi düne tallk ederek 

" seyi l.:1.til .etmişti. Dünkfi. du
ru..~acla h,e~. 8uçluJarın suçu 
sabit goruJ ı:ok " beraber mü. 
daf·ıa şek , .:J.,. Ukkatc alınarak 
mevkı·fıyet tarihleı indE>.n beri 
gecen günlP.rin mahbu$iyet ka
rarına tc\· fuku dolayısı ile 
tahliyclerinf' ve her biriı1in 
yüzer lira ağır para cezasına 
mahkumiyetlerine karar ve -
rildi. · 

Beton arme 
Beton ıırmc inşaatın ilk müda.. 

filerinden biri Amerıkah Hyott· 
tıır. 1816 da N'~ Jersey'de doğ
muş olıuı Hyott'uı. girdiği mes
lek avukatlık idi. Mesleğinde 
pek ileri giden ve bu yüzden çok 
para kazanmış olan Hoytt yazı
hanesini başkalarına bırakarak 
alakadar olduğu diğer sahalar
da çalışmağa başladı. 

Onun zihnini t.ırmalıyan mü
him meselelerden biri yangına 

karşı koyan binaların inşaı,ıı idi. 
1877 senesinde hususi bir bro · 
3ür neşretmişti. Bu broşürün 

başlığt "Portland çimentosun -
dan yapılan betonu demirle bir
leştirerek inşaat malzemesi ya
pıln::sa hem yangına karşı kon
muş ve hem de tasarruf edilmiş 
olur. Bu broşür çatılarm. dof?C
melerin, kaldu1ınların bu mal7.e
me ile yapılnıa~ına aid kcriibe
leri havidir , 

Bu eser beton armc in~W.. 
gerek ıııetaııet ve gerekse yangı
na karşı muka\·emeti bakımın

dan muvafık olduğ·unu iddia e
dP.n ilk ci-:idi eserdiı'. 

Hyott tecrübelerini kendi e · 
vinde yaptıktan sonra Londraya 
gidib orada tekrar etmi~tir. 

Londrada iken tecrübeleri ma· 
ruf mühendislerden Kirkoldy ile 
beraber yapmıştır. 

Bu tecrübelerde muhtelif ~c
kilde yirmi altı beton kiriş ya
pılmıştır. Bu kirişlerde muhtelif 
ta}fvive us11lleri l- " --·~~ır-.... , --- -· ~ ~ 
Bazılarında gerilme ve tazyik 
mukavemeti göst~ren tulani de
mir çubuklar, bazılarında arzani 
nukavemeti artırmak "için eğil

miş çubuklar kullanılmıştır. Ki
rişlerin uzunluıtları 1.5 metre. 
genişlikleri 30 ı,;antimetrc ve de
rinlikleri 20 ila 30 santim(!tre 
idi. 

Kirişler üzerinde yapılan mal
zeme tecriibelerinden maada be
tonun hararet inbisat emsali, e
lastikiyet emsali de bulunmuş 
ve yangına karşı mukavemeti ü
zerinde de tecrübeler yapılmıştı. 
Uzun süren bu tecrübelerin ne
licesini yarın vereceğiz. Bundan 
anlaşıldığına göre Hyott'un bul
duğu neticelez· bugün kabul edi
len hakikatlerden yalnız birine 
uygun düşmüyor·. 

Bu tecrübelerden sonra beton 
arme inşaat dev adımlariyle ile
ri gitmişti. Bugün dünyanın her 
tarafında tatbik edilmektediı 

Betoıı arme yalnız bina in.'?aa· 
tında değil köprülerde, limanlar
da ve daha bir çok yerlerde tat
bik edilmektedir. Hatta betoz• 
anne mavunalar w..erinde bile 
çalışıldığını hepiniz işitmişsiniz
dir. Her halde betonarme i~· 
at binaların in~a masratuıı çok 
düşürmüş ve bu yüzden binala
rın çoğalmasına hizmet etmiştir. 
Bu usul bulunmasaydı, arsa kıy

metleri yüksek olan şehirlerde. 

dar ccbheli arsalar üzerine altı, 
yedi katlı binalar yapmak im 
karuuzdı . .Aşağıdaki katlarda ka
lınlıkları yarım metreyi bulnu 
yan beton arme korka.:olı duvar 
!ar yerine çok kalın tuğla du 
ıvarlar yaptlacak ve bu da za. 
ten dar olan arsayı hüsbütüı 

darlaştıracaktı . 

El tezgAhlarıntt1 ÇOğG~
ttlmaeı için ted' · ·,. 
Köylerde buluna ' ~~ ~ -~ ·:-.naı. 

rının çoğaJmasıw tcr.--..:.1. :'·':.::.~! 

üzere vilayetin bwrt-~it "nü· 
mune el tta:g:i.hh.r• .. --;•fıyet da 
bilindeki k; •• ır.:cl.o dolaştırıla 
ı·a.tı reşhır olunmaktadır. 

DUnkU ihracat 
Dün muhtelif memleketlert 

200 bin liralık ihracat muamele 
si kaydedilmiştir. Bu mallar 
meyanında Rumanyaya porta -
kal, mandaline, Macaristana 
Yugoslavyaya iç fındık, İsviçre 
ye tiftik, İsveçe deri, İtalyayt 
deri, yuamrt.a gönderilmiştir. 
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A :ı.:ırmda ı:ıu ko şma oldu: 
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Bağlara irız olan ha
şaratla mücadele 

•' Uı ~ n~ Fc:ke lM
ll~ k11o ee; jrge itlaf e-

t1ilmıl3tir. 

Nh.reh ;ıye ağa~Janna nrusal
lat chtn ~Terle sıkı müca-1 

ıcum. dele: ynp~ ve Adnna: merl·ez l 
leritt... 1[ lili~ 'ne h dirıni"tir. Bu raporda! ile Oamamye ve Roz:?n kazasın-i 

_ ...•. 1910' yı - mtrfln a A an meı::- d:. 4,739 aded ağaç ve h:ıl!.talıklı 
~ tier i Dlic h:e:ı ile A ana kazaiırmda fare, t 2630 dalar mt' iliçlanmı~r. ......... Ne., eyenğlm bil- domuz, c J .ıI~(' ile \"C l'8ffiultt l'&,,[ ~''""'-"'/VVVV'VVVV"V-..ı'VVVV'VV 

...,.._ Hafid devatnta.: na \;n ye ~aclamu>.. bağlara • Nu • n -"' t • · l 
_ ~ Bu. almı8 yü- r.ız olaa Jı.;u;nrat ve hMtalıklarhı 1! .DOSUa., UD. a };l!tl j 

..__ • bİZlDl babel'imiz yok. yapıla~ mü ~ler f:traflıca tasdik edildi 
- I>felıeden ° l' nmiff bu gü-ı i2ahed!ımeıttedir. Adana m.erke- E ak.em Samınm ceza hereti 

-.? zs, Ce}h~ Oımwıiye, Kadirli t ~ &.G :esalandırılmasmı 
- Nil olacn.kı! Seneleree w oKzan 1 ~ 901405 kendi \ azife ve .alKhiy.etlerine 

._.. moıllailarla iti'8 kakışa lilo llal~"ll& U"Sesiyat pııepa.• nıüdnlıale adaederek fudbol a
~~ .S ....., c Va!' köy. dü- nıtı lruıU. anJt 7.U5S hclltar - janllğn2ü.:m ç_ekilen Haaan Ili-
jiinıetiiae pıierea dur.ma6n lak pamuk tQrlam ilaç.lalmııştır. milın yeımo Nuri Bosud'un bul 
~ lihm1PJc istidadı da \•tı'- Famul~lua aJ!m • aıı haı::ıCTe• n-aksı.m;ı getirilmesi için genel 
• olmmJ. · tıe!. Jcr e yapıl w esaalı müe:ıd~ direk örltlğt! inha edildiğinı yu,1 

- aLÇolak kolu.. lelerden siizde yil7- muvaf fakı- mlŞ k H&;aıı. Kamilin il!tii'asmı 
_ .Mil: ~ t.uatı, 0 tardı ~tli neti~r Mınm»Jtir. 1 

iegil mı? 
J3C gemi ildimimn müsait ot- icab etL eı. ceza talimatnarne-

- IllC9n? 
nıasmdan. 419ıa,ı h yıl ~u- sin lPk W:w maddelerin değisti-ı 
at sahalarında o-fu: iüen tarla fa- rılmes: ı~ ne e ki ajanın tek-

- ~jR mt, - Rlft ~ 1 'heah -re ermin tevud-ettiklcri za.ııarlıw ı. I ·~ esme ~ yacagmı ve 1 
• ~ oturttu mu ta• oldu~ t; ~tli pülme.k- Nur:ı. E.:ısudun. da hakem komi-
man ? tedi~. Ad na. Ceybnn; 091mmi- teminde 'rı-W.~nı haber aldığ1-

- E\ gö üm. Fakat W\ Kaun, Feke ve Bah.,,.,:ı... S83' JllJZ :::;.nıaı 1'art:aııbul fudbolti ifn 
1ittl ile- olur 1"ı UJ~ ~- ~ 1. r .:ı.-1. l .. M • .;;. d -

- YmlnB bu rım? Ermee 
1 

hektar fareli arazı teebit:. yapı- '!Oı. "-·"!IUAU o,_,...,..nı um ug11 - . 
lan mUca eleler neiie~ bu muz Nnn BMudun fudbol ajan· 

'WpllDlaıtı... Sonra ç.l&k: ltGl\ıl'- torıralllarda 'kvman tal'lar fare- ~ genel dlrektörllikçc tas-
lc tie~ ~pru. t.elı ~QPI, deg-- ..2:1. _ _, •• ülm" ~a. J,,.,.., kam· en >ırıha ec: "lmi .... ir. uut ~-...wmcmesme u.. uş .. UJll. 
ı...-ı tieğruya çapl'Ulan .. Hep ..... ~ tl" 

._.._. _ ı.ıt JM> 1mın yanını· :aiitUn. l azal•nrıJZcıa. ve bil - Dii1l aıil§&lll geııel dl.relttörlük-

41115ba • taCblk et'mltf ofdwju e- hasza d&ğ k mm kalaltda ya.. ten. " Bosudiul fudhol aja.~-ı 
...__ w.yan domuzların mi'kdarı biiyıük IJiıgm tasdi edüdiji telgraf yun r e-.r" ... 

bir ycküna b:ılığ olmaktadll'. !stanbu bolgeaıne b.ldirilmiı;ıtir. 
-Aıw, ~· .. Ce&&lllNıeı 't:1.. .... ~,, ... ~ .... 1..a.. t 

lir.iiJta..... nves· e b:ıi Jieı.le-! ~en bir yıl ~ında bu ee- ı.o ~ ~ a.r---e.. ııesmen ally-
muzlardan 3,380 tanesi öldürül- yun edım:ı Nun Bo uda mm af-

- Hoeam~ ~r b ı moltanıa 
.... ak lm ..ı..~ -J müştür. faluyetllU" temt""nni ederiz. 
ft9 ço o asa uecugını o-
yunt-...n tam ma y!c ta11>ik e- iki çocuk zehirlendt EHnr makiaye kaptırrmş 
tlemez. hep çala.it kolu ona. yar~ lstanbul Babkpazarında Li- Fatthae. Bil!ıara.lö sokağnıda 
dmı ediyor ... Cü e ıcaeı böyle mon caddesi 73 nwnaralı evde 'Z1 numaröl;ı. IAeYWr ve seb.ae bk
·~ • oturan ,.c limoncultık eden tsta- lik kooperatifinde ~alışaıı ve 

_ Pe.kj a.Mma! Oldlaaıs~ çe- matın iki bw:uk Y31!1ldaki kızı Ze~'lek raddetunde.oturan 28 ya-
Maıi ile bir bw;uk yaşındaki A- :Şındak 1bFahim oğlu Hamili 

llmsiZ.. 'idil Jruneti de ona gö- oo~ anın zehir1emne aüımeti göe,. FeneF· 801 elini bı~ makine
termeleri Wrıerilıe Şişli Çocuk sine karıtn'arak 1'ir parmağını 
hasta.haAesine kalcnlmışlardır. kel-..~ ve beayi teda\'i Cer
Tahkikata devam olunma.Jcta. 1 raq.a.ı;a bast.ahanesiae kaldı -

:re •.• 
- Bura.da yanıhyeaunu.z • 

BiMidll demir Cilııi avvet.ö, çe-
8 giM y.,tt ... 

- Ne-myomnı HtLM'? 
- Vallahi hocam.. tuttuğu 

yer, nıengeneye girmiş gilııiıdir •• 

--~ -.atta - Ol'IDUn felce 
.. uMlim lliuettim.. Gördiln 
y boyunAu ... Bqka bir 
yehllvaıı a bayıbnb. Halbuki 
WB pdı cm&'. 

- O r y 
ezerek !e 

.U.a.lll<&AAo o neler yaptı 
apanıwdın k&-

dır. ~-

Büyükler ve kilçtlkler; Yılbalfı tatilini.ı• 

Taksim • 
sın em asına 

gı nız vem azza.m mace!'ala.r a tlo.lu ,.ıayuıt h _ t 

Robenson Adası 
~un;ıı~ kıM1u gorüiea T'ORK.ÇS SÖZL'Ü 1!.iımler.in en. gu

~: FREDDY BAdfJHO QJılES 

• 

1 lldlJCikinua ı 

SABAHA 

Yeni yılın 
ilk günü 

r · .-ESNAFLA KONUŞI ALAR~----....... 

.ı Topda~g;ı kö~ü;· füccarlan per;endecllere 
( E § t, •·t'ı 1 lr:cl El'ô} f-d;} 

r;ın yıllP.rı dolaurması şa~ılncak 

bir şcycrr. 1939 da. harb: gör -
diik. 1940 hnrb içinde gE'çti 
H 191:1 iı. ha be son ~eremi~e-
ccğini göst,,re sonsuz oeımer j 
Yar. 

• • 
Geçen se11e bugün Alrr.fınya. 

_·nlnız Po!oll) ayı mağlfıb ~
ti. Harb bir ay içinde de lir 
sükuna dalmıım. Geçen sene ne 
tnyyare hablerı vardı; ne de şid· 
detti tahte!bahir harlrl.. Geç.en 
sene ilkkfı.nunun ortasında AI
manyanın ortaya attığı mil.'n&.· 
tıslı meyinler de suya düşmüş 

gibi idi Ye 1940 sanki sulh için-
de d1Jğdu. ı 

narh üzerinden kömür vermiyorlarmış! 
t'struıbull nun ı" 'nde: ' !zt ... n

bulun lmıı yaza .barşıaır,. diye 
me~h r ve hemen e~seriyetle 
uoğru cılduğu görülen. bir, söz 
' udır, amma, bu seııc fstanbul
lunun in~. 'aktinden evvel de
nt>mezse de, tam ''aktin c ~Q-
1 .... dı. 

'Bt."i:\ım. "kış.. kelimeslle bern
ber 4iilimin ucuna bir kel mc da- 1 
ha gelir: "Mabrullat!11 ; yani, °'" I 
dun kömtir rneseıesı ... 

Yazan: 

RECAi SANAY 

ki yerler htmbeyaz olmuş ... Ya 
fırtına 7 _ DID akşam bizim ev 
zangır 7.DOI' sallandı! .. 

- Bu .._ kış ne de erhen 
başladı. .• 

- Eğe:ı 'tJayJe devam ederıre 
halim.izhaab! 

- KönA Eere gUn doğdu! 
- Baklaw.yı yediler! .. 
- ADall fınat vermesin! 
- OnJaıa b.lırEa fakir fılta 

rayı dit- ıder; bir de bnk
mışsnı lö. Hmftr 8 - 10 kuruşa 
fırlayıva ·a! 

- Ne~ düşkiiniidür on
lar! .• 

- Allalıa ı..Jimiz(" a ·ısın ..• 
• • • 

<;en gün 1300 kilo kömür alm 
ı\z re bu depoya giderek Unka 
panı polis merkezi vası~il 

cürmümeşliud yapbrdim. Ön 
benden 5. 75 kuruştan pe.rnı;: 
aldığı halde 4.5 kuruştan yazdı -
deft.erbd gti 11 eıeL in1iiu- etti 
Fakat, ben cürmOmeşhudu, · 
bat edebileceğim şekilde y:ı.ptı • 
ğun iç.in tahkikat; esnasında iti
raf etmek mecburiyetinde kaldll 
şimdi bu meeeJe mahkemededir• 
Bu vaziyet öt.edenberi böylo d.,. 
vam: edl)'UI", ve za.....Uı: pernkell" 
dPcilerin bu yüzden çekmedıkle
ri .lmlmıyor. Tüeau-a kömilr al
mağa gidin perakendeci, tücca· 
ı·m dediği fiyata almağa razl o
ltırsa ne ali, yoksa, diikkalnına 
eli böğrilnc'lit dömaeğe mecbur • 
dur. Fakat, biz perakendeci.Jet. 
narhdan. metelik fazlaya sata• 
mayız. Görüyorsunuz ya. ne ka .. 
dar mWJlriil vaziyett.e bulunu) o-

Fakat bu !"ükün martın fli nu
n:ı kadar devrun etti. Nisandan 
sonra No•, eç sefm başladı. Bu 
sefer bir ay iç:inde neticesini · 
verdi. N :ı.·eçte Almanla.re nru
kabele-için tngiJtereıün \"C Franp 
sanın gönderd ği seferi k\t·rvet
ler acele geri alındı. Çünki.i tn
gilizler, Alman başkumandanı

nın çok mühim bır harekate 
ha.zırl&lldığını öğrenmi§lerdi. 

Bu yaaın ortasında, buram 
b uram ter döktilğ-ümüz. me-miır.
de odununu. köınüriinü tt-darik 
e;dt-nler için belki lfa "mesel~ 
değlldir. Fakat, tam "yumurta 
kapı~'u gelinee,, yani d9ftdurucu 
so6uk.iar başlayıb dn, paıtomu

zuıı yakaı:mı burnumuzun ucu
na kadar kaldırdığımız mevsim
<.e böyle bir "tedarik., mecburi• 
yetimle olanlar. için bir mesele· 
dir. hem de muazzam bir mese-

1 le! .. 
KıFj geldi, soğuklar kendini 

göstcr.di, korkun<;. ısliklarile kı
'1.Jl "alarm,, ım çalan rüzglr, 
"mütekaid e,·ıerin!,, peugereleri
ni zangır zangır tit:i't!tmeğe ve 
kar .. buram bur:ım kar yağma.
fa.. btısladff;rı zaman klDı.Urilnü 

henüz tedarik etmemit, ynhud 
dana acıklısı, biltün Kış denımın 
ta kilo ldlo tedar.jke mecbur o
fa.nları derin derin bir d~ünce 
alır. 

Bu sene latanblll beMdf~;esi 
kömür ffjiidluma tam vaktind& 
narb kOJlll"2* kimsenin bö}ie 1 
bir meralr Ye endf~ye düı;mesi... ruz.,, 
ne meydaa bırakmamakl:ı çok · - Odun işlerinde buna beu2.er 

Bu hareket hC'Jllanda ve BelÇi
kanrn istfüisiylc maynrta kendini 
gös~,tir. Holanda, kinden 
kemiren kurtlarla, besinci kol 
ile döııt beş gün içinde yıkildL 
Belt}ika on sekiz gün kadar muı
ka'\"emet etti. Sıra Fransaya gel
mişti Ye Alman oroul:ırı lt'ran
sanın müdafaası ~in kurulmuş J 
olan Majin<> hattına: baş vurma· 
yarak Belçikamn şim~ılinden ! 
Fransaya geçtiler; Bu macem 1 
tla yirmi ıki gün siinnili:, hru(-ı 
rnnur onunda ltaly&\IMırbe ınrııo 
miş ve Fransa teııllin olmuştur. 

yerinde liir if yapm1ş ve İstan• bir \•&Ziyet var mı? 

bul ha•-. "JMık makbule gp- ~öyle bir an düşündü Ye: 
çer,, bir b3 wtte bulunmuş ol- _Bunun gibi değil, ama, orı .. 
d'U. Şimdi tılı{ııtan ve peraken6 da da yq. kuru odun mc.scl 
kömür fiyadlııırı kömürcillerin de ı:.r...ı..dtt.a hı ·· · k var .•• -~ :aar uzerıne o-
lıalkın da ..ılmudur. Kimsenin ru Rumeli meşesini çekisi 135, 
kimseden tllıbesi Ye şikiyeti yaşjnı 380 kmıJşa. kilosunu 2 kll" 
olmatnalr gmelr. Fakat, iatc bu- ru.'}tıin satacağız. Onu da birbiri• 
~ püriılılll lıir nokta kalmış ~ ne kllr!§tu"arak dörtte ikisi yat 
gibi... j, birı .llUm olarak 435 k~uştd 

• • • a ~· vermiyorıar ! .. 1ster.Jc:n aı ... Bu düşünce, her gün, üç ek
mekle dört Jölo kömtfrı' tedarilrt
ne mecbur dört ~cWWı baba il 
~ !'!BQ mangn.llnın. Da.şmtla 
kah't"~iııi tokmd&t.ırıten zayıf 
parmakları a.rQSlndaı bl11 "hanım 
eli., ısigarnsı tiittürebilen yaşı 
ge91Uıı. dul kadının liafasında. 
Rt> ayni noktada birleşir. Ve.. 
tek bir ifade halinde dudakl..ı..rı 
hm-ekete get iı :iıı: 

Gec.e- ..;a;,. •"bizim kömürcü,, .. ~ Aman beyim şunu bir yar..n •. BY 
ile lronu~ ta söz bu v:t- ~ bu toptancı zuJmundan kur _. 
diye ~- adi: 

- SOtWJlll bu narh meseJıe-
Faıta.t Almanya galib gelmedi. sini, beyefmdi... 

- Memnn değil mü;ini:..? .. 
- Yoa... memnunuz... Ç~k 

taı"lrsa aııcak belediyemiz k:ırtaıı 
nr ... 

• • • 
Ben. bu şikayetin haksız.: tarıv 

fi.nı g~;m; bilmem belediye 

Bunun için İngiltercnin de yool
ması 13zıındı. fngiltcre ancak a
dalan.nın iFgali~Je yenilebilirdi. 
Almanya. bu i~ itin~ ay razı -
landı. Pi.laıt mgi:ltcrenin hP.ıu -
lığı daha bt1~ iilt oldu Ye Alman 
il"g-al te~ bbUeü ej J&l ve illtt~
rlııde İngiliz ha\.'n ta&.ıTtızlariyJe 

mt11am• • iktisad müdiiriüğü bu lıusuat.a 
- O liıaJdııt?_ ne ~•-;ı..- ahud d · ··ne-
~~.. t ··--~ ı .. ~. y uşu - r:r--.,,....- opwuwı ar- cck 7 

- Kıs ı::iddetlendi .... 
- Aman Allah ne soğuk, ne 

dan... ı 
- Yini m pcrakenıiccilruin =====-==================::::::•ı 

soğuk •.• 
- Sabahleyin bit de bakbm: 

kömür •' J i • büyük kön ür 
depola.rmıillııa ma? 

-EN: 
akim bırakıldı. 

Bundan sonnto ita~ an Sü
veyı,l eıac etmek için h8t'eket.et======================= - Nedm.? neden Belediye on-
ger:ti. Siddi B'~r-rnnide mıhlru1d1. 
}J'kasmd, n .Mrdenize inmek, 
~aı ki Akdenfa yolunu lngiltere
ye kapamzk ıimidiyle- Yull; nh:
tana sald rdı. ~"'2.kat Yum:Jı!ılı r, 
tta.ı 1anl n münhezım ettik!ı·. 

Milı't"er ic"n, 1940 yılma aıd 

bir kar ' c zm"ar hesabı anıl a 
lroel\ be~ memfoketin irgaline 
rağmen hesabnr zara.la k~p. ı ı

ğı görülür. 
• • 

Belediye ce:zasr \1er&n 
şöterler 

Bel~ti31e tafünatnamc6in.e ınu 
h:t.lif harcllet t:de~i· istlediklcri 
suclarından clola''l nt şoföre 'e 
1 Ötobüs föletçi. "ine ceza zabit
Jv. ı l!esilmi6 \:e mı lfel'f semt
)~ de 7 dilenci a.kalaııaı·~ k 
h:--kiı..rmoa kanuni mua.mt•c ya-ı 
pılmıı;tır. 

ıar~n satJtma da narlı koyclu: a· 
ranl.2lda lııİıJ bir dava olmaması 
13.?Jm. 

- Ola •-• tazun, aınnrn. o
luyor itte... Çünkü narh yüzün· j 
<len fiya.B Wfedikleri- kadar yi.ik
selturıiyen lıu tüccarlar bı· cf4:'r 
b~ peraiamcieeilere d .yr.nıyc.r -
lar? 

-:~a-"1i"!' 

hnrt.fer ririm, YJ>M •W:k hör ürilrr. 

E'k&ik ekmek salan 

1 

-Şufiyalıaabı"San kön fü ~ır-

Memleket mıze gelince 1940 Yaµıhu1 tc .. ··.zer sn-~ncıı • yotue deyiit işiR iqinden ç;ıkrve-
senesini cot ~r sı.lh kinde Kocamuıst: fn}Ja a cmıde · le riyorlar! 

3'i'S nunw lt Jr.J e'1 Mc jfl-11 w;-a. ı ? 
ge~irdik. Harbin tiizim üzerimiz- f:mnınd.a ?{):! ve. AksJJ yd:ı 3761 - NI• -s-- ~ apyoı cı . 
deki tes;ri füıyat1n paha!ılaınml!'! numıu:aiı Tc\ fik 'l'ogn~ ın. ftr:.- - NiPı; ~? fazla ka7..an-
olmasından ibP.rett;r. Bu ı ahab• nınoa S3 kilo t<'..rtıları noksan mak ieJn;.. 
lığın sebebi ~dadır. Bir ekmek ~öıiileüği.' n('en miit&cte-; - BU flt>tWıla.r, oolediye~ 
<-.ok maddeler gtiç ve gec ithal ı re edilmiş' e .ı.mnm"ar nsJfkı:ıa · 1 ko~duğıa, ~ mıwibiaıce size 

1 ;..ı::r c-eza zabıt varnkaJ&ır keıe.il1 ıi~·-ediliyor. Kendf ma.uııelerinı;zue kömürü'....._., n:rmek meciıu--
ihtiya.tlı haı efrete meebur oluyo- tir. riyetiD.~ 
ruıı:. ~~ 4N.mak, hazw t -rnrATROt.A:lf - Anaıtokı kömürünll 4.5 ku-
...... ı .. --ak _...;ı::--: c mü tah-:t 1 R 1 li ' 
u .. nunn ~ l5IJ, -------iiliııııil!lmııiııim--..a~ı: ru~tan bim' Yereeekler- 1Ds müş-
kollan alialhyoı.• ve- b"r takım n Şehir tcriye perakende olanx 5.5 ıtu-
maddelerin pahalı elde edilmesi • ruşte.11 ~ ., "mendiiftr,, 
dahilde ~ıkan maddelel'.in ~e kıy- fiyatro~u . kömüı:üai sıamınan alıb 6 ku-
metini yüksel(;fyor. Bir hf.Saba temsıllerı ru~. BuJgariya kömürünit 5".5 
göre hayat Türkiyede yüzde o- '.1'8P"~J Dram llmınnda k·uru13tan allli8.5 kuruşn,.satacm-
tmı nisbetinde pöalılaşnu~tır. 1/-lRil ç.,ı:şrn ea ::tır • k.. 1 ğu: .. •ropt·mahr Ye. p!Jl'ahndeci-

Fa.Kat t>rta ve Garb Avrupa- sa~t' 20.'38 eb ler .i~ia belediyeıia koyduğu 
auıda değil, yambaşmuzd8.iü A a o..- A ıı. narh: böyle. Balbwa toptancılar 

1-k tl ..... .1,. bile bu · be Yiızan: D~toyMd<I mem- e CJ.uc nıs tten bu narha nayet"etmiyorlar. Bu 
çok :yükseJttir n bizi bu tesem l5tikW c~ lhıamij yüzden. .. tı.esini g~en: giln 
etmelidir. lmıomlda ben "c1 C e§huda,, •erdim. 

ŞEHZADEBAŞ! 

FERAK 
Slneına4ia. 'lelefoa: 21359 

Bü~ iilt fedaiArlitda:rla yaı -
ruz smemamıma 

l- iKİ GOU IİR l.UNCA 
Danielt Darieux 
Jeatt Kiep•ra 
nın emsal8iz filmi 

2- ŞANŞRAY YAltYOR 
( BQR!S KARL.Q 

ı 1/1941 Ç~nıbg ' ilz Bakın 'lllllllta7Jlll bunu size: Ge-
s::ıat a de 

ç.ocuK OVl:JNU çcn güıt. Jilli ayın yirmi altıs~n-
1/-1941 ~mlıa giınu. .ımı da, Unaımında, her zaman 

Saat 20.30 da alı.' - verit ettiğim biı- tüccardan 
PAŞAt HAZRETLERi kömür tığa gittim. Bu tüc-

A& EV L U T car, Römiıe narh konduktan 
...- sonra, ne zaman gidib 'kömürı is-j 

Sevgili babamız Bolu mebusu tcseın, mpadl; Bulgarya kömü
F.miı:&. Cemal Sutla'nın vefatının rüaü _ .aım. diğer cins k'"mi.ır-
ı :i Jr.ınm ~ü mfuıasebetile 3 k&- ..ı~ ~ ı 
nmıusani l!M:'t cuma günü öğJE! ler g~---P •-.•n pek bu unmu-
mı.mazmı ıuliteaJllb merhumun yor - 4,.5 RruPtUO verme i fa
~l);una ıt.liaf o1umnal'f Uzere zım gelirken 5,75 den aElnğı ver-
Tepılti~e eamıfndb m vlfıd şe- miyordtL aa ırom· rü d'U :;.ıu -
r f ı raat ettiri&cefinden bii-f nnzda 5..5.& kuru tan a 
tim n.k • ~ d"Olitlb; fıllZlll te§- tann:-; cağu•a n"'re i.. 1 -
• • ıw r e<leria. den -~ ....... . ~ı; ... • ? B • ~ mun ln ..,, n antnU" ,.-.-- ız .• una 

r da, Net rlc • ,c:ı, an , t t rn. ild ett·m. nihayet be- J 

Yeni yılınız 
açık olsun 

(Bat tarafı 1 inci do, 

tence yerieri sabaha ka<lar hal~' 
la dolup taşmştıı-. 

Belediye, halkın gece, r>ğler\"' 
{ e yerlerinde ald&tılmasn a ma
ni olmak izere bütüır t'e1 
k.-ıdrosnu Barekete getirmi.ş 
tir. D.ijec tuafdan kaza July '6 

raalrnmlıklan, emniyet mtldiir '6 

lüğü de ı:;ehir d!ıhilinde sa btı 
kadar geniş mikyasta t.'c · l 
yapımfJliırcbr. :Bu baliyet esn 
smda. 1lol'ııdiye tarafın<!, n rı ll: 
sadti1' t:Mifelerin<lm dalın. n;'. 

la. fü.rct istiyen, tarifelerıni kAıB"' 
d<. n fulirif eden bazı eğlt>ncc ,1 
yerleri hakkında Ceza' 7.abıtlaJ' 
tnWHnu.,ıtır. 

Diğen taırafdan Deleiliyo ıJ!.t1 
f;Cd müdüriüğüne bazı eğJen 
~cı.·teriniıı konstlma.ii~on i.: 1 re ' 
tinden maada. ~artlsı otu.,..an 
Hırdan a.ynca 5 lira mMn p~ ~ 
sı aJdıldan ihbu ~-
Beıedi~ l':trıi· MüuilrJüJ 

huıwa- r . e derhal haı::ekc 

aqmf!f,. liatkm bu şekilde. alda 
W-. ... 'llTia m3.ni olmak üzere te<l 
birle!.' a.lınıştu'. Bryes111 ka.ym~ 
kamlığma t*leııla ~ arıı!nn ş 
falli bir teblip.tla, }mık.tan b 
~.kilde fümuli oıaraı· 5 lira f : 
la. iıc~~ alan müesscseı r. ı ::ı~ 
ı~uıd::ı derhal takibnt yı:.rn.rı : • 
smı \'e bu (fekllde alincm pnra.a 
rın iadesiailt temm cıfüme:d• 
emretmftt1r. 
~için dün.-ali~ bütü 

ehlcnce mahallerinin goze c1 
hnl ca..~Jt yerle_ ine'' .. v:.-ı 
ca Ma.h1J. parası almo.m~..z, . cı 
rnde ıbareler asılıntştu:. En el 
ce mı şeküdıtt- &tınan JJ&l'al .. n 
da ko~ üc~ ,, "ndc 
teıı::il edilmesi kararlaştırı!mı 
ve. bu. karar tatbik olunmur .u-. 

Vesaiti nakliye l'ruimrni 
Dün aluıam otcmobil, tr::ı 

vay ve atebü8 blil !"anı oim" ' 
masır.ı temin etme! ma.ks:ı .16 
alftl :.adar makamlar l::c:.zı • ... r. r
ler r lr.aışlardır. Tı-anı·.-ay d • ..:
si lindG bulunan bi fün tr~ n -
\ arabalnrını scfe:.-e eık - k 

ı.ı;tır ve bu arnbalıı 1n ..., <' 
re ka<iu' seyı ·· sefer. ya! 

lar temin olu~ıı..~t Ol b 
spı·'la.J.o;..-.u1i de ayui ,q 
~L<! •·'"'c kul:ı. uz 



1 .. 

(Ba makaleden de m) 
yanın harbe i t ki ve 
ruıı münf erid sulh y pmak m c
bunyctinde kalın ı 1 il '! 

iideta tehlikeli bır m vkıe dü ür
dü. Eğer bu günler zarflnda 
l:ngiltc:re bir Alman tıüısma 
maruz kalmamı a bun\ı mtiıı
hasıran donanmasının azamet 
ve kudretine borcluclur. Çiinkli 
Almanlar ordu ve tayyaı e kuv
veti itibal'.iyle müttefiklerin 
çok üstiinde oldUklar.ını göster
mi lenli. 

İ le bu dakık lan ıtibarcn 
İngilız mili tinin bi"tun kabiliyet 
Ye kudretı dünyamn .goz· ne 
cıırpmağa başlamıştıı. 'Bu agır 
daı be zayıf kalbli herhangi hır 
milleti yere sernıege .ı.;Lfi İ<.iı. Fa
kat 1ngiltorede bilitkis .bitmez 
tükenmez hır encrjı ve fedakar
lık kaynağı hizm tini gördü ln- ' 
gilizleı· o lar.ilıte:n tam ~a-
nasıyle h.ızır1ann1 b slodılnr. 
Ve lngiliz azinı ve rnctanctinm 
ne mucizeler Yaratabıl egini 
do:-it.a \•c duımıana gösterdileı. 

Almanların, lngilterenm za-
yıf nuklasım g menu nn-
clan istifade arz n URme-

mi. olmal ırı :iJnklhı hanicmde -
<lir. l<'nkat ~ dcmanması 
la:ndilcrini sabile mıhl ı. 1ngi
lizl_e~ ilk hiir.ikuyı, hnva .kuvv t
Jeı mm haı·ikulitd~iude meyda
na koydular. lngıliz tayy ci
lerı tnyyaı olerinin .mükemıncli • 
yetı kadar kahramanlıklari~~ 
<le tcmeyyiiz ettıler. A.dedce cok 
iaık bir düşman kar§lSinda \:a
tanuı gUklerini miıdnfaa,ya ka
~ir ~lduklan ba k Almanya 
uzeı,ndc tahr.ibk&r akınlar -da 
Yt.ıptılar. Ve ibilh . lngiıte
reye karşı istili ıı u olarak kul
lanı I.ıcn k lirnaıüart\&ki hazırlık-

J arı İ1m·~ya uçurauİar. İngılız 
tayyaı·eciliği İı\giliz donanma
<ına layık bir silin arkadaşı ol-
.luğ unu isbat etti. 

İngilizler hem haı.·a kU'\~ 
h • 
t.•rrı ordu hususunda t at ruw 

~~< mek kabltiyetıni elde etmek 
ıcın harikulade bir gayretle. ça
hııu kcn İtalya Al • • ınanyanın 

Ru~lanyadaki muvaffakıyeti-n: ımıencrek, Yunanistan üze
:ındc uc11z bir zafer kazanmak 
ı:;tc>d~. ".~ liyatromsu bir hareket
le kuçuk Yunauistana harb 
ac.tı. Bu dakikadan itibaren 
Mih\"er Devletlerinin askeri . , . . ~e 

sı_yası ~talihleri 'hep tepetaklak' 
gıtmege başlanııştır. ç·· k · T .. 1 unu 

ur { dostlarının sadakatin • .. .. e \e 
s~zune güvenen 'Y1ınanlılar bü-
tun kuvvetleriyle mUtcarrıza 
karsı koymakta teredd .d ..... d"l _ u -c1.me-

1 er. Kulblcri vatan a8Jtivle 
çarpan Yunanlı müttefikleri~iz 
şanh ıına.zileııine 11akHllr b" f . ır e-
ragat \Te fedakarlıkla Üfrtün knv-
ve~lere karşı döVti§erek mütear
rızı topraklarından kovdukl 

"b· anı arı gı ı an denize dökmek .. 
Ad . tik uzere 

rıya sahillerine doğru Ar-
na\'.U tluk içinde ilerlemeğc bas
ladılar. lııgiliz Yardımı Yunanis
t~~ .. mtieSBir dldu ve İngıliz 
~ozu~un loymetini gösterdi. ı 

n&' 

snı zamaMa, İııgilizlerin 1fiı
sırdnn İtalyanlara karşı yaptık
lan tec:wüziJıareket, Pliıntn k ,_ 
kaladeliği, icran tın mükenım' 
liy ·ti sayesinde pek parlak b~~ 1 

n~ice verdi ve İtalyan pcrestiji
nı. sıfma indirdi. Akdeniz haki
rn~·etini hülya eden İtah•an 
donanın.ası bugün küçük Y.u
nan tarpidolarının kar~ısında bi
le Adriyatiği müdafaa edenıi 
yor. 

mı 

ır. 

. lşt: il 940 senesinin objektif 
bır blançosu. Bu müddet zarfın-! 
da Türkiye en basiretli bir siya
S<!tle askeri tedbirlerini alaı~ 
hud~cllarını muhafaza hususun
dakı kat'i n-.-.: . d". . -.-.unı unyaya gös-
terdı ve harbin cenubu şarki 
A nupaya yayılmuına n1'ni 
oldu. Ayni zamanda da ittifak-
larına sadakatini muhaf .ed 

k . aza e-
re· sıyasette dUrUst . . . h ve metin 
oıı· attı hareket n\hrıunes· te 
}dl etti. 1 ş-

l 910 senesi biterken Amerika 
Cürnhurreisi M. Roı"lscveltin nut
ku bu karanlık mi.lcadalc saf

- hası üzerine gtine§li bir istik
a! ufku RÇDılfJtır. lşte yeni se
eye böyle parlak Umidlerle 

lfiyOrllZ· 1 
· Jiüseyin Calıid l' AJ,çı · 

YEl\"1 SABAH 

Te v a 1 
o 

b d 
harab 

Hitler bir 
beyanname 
neşretti 

1 Roosevelt'in 
nutku nasil 
karşılandı 

ı Milli piyangoda ka- !Yeni Yunan 
muvaffalQ 

zanan numaralar kıyetlerl 

Londra, 31 (a:a.) - Reuter~ 
Başvekil B. Churcbill, evv ki 

gece City)'e yangın bombalan 
ile yapılan hücomdan sonra an
cak kara.rmiŞ duva.rlan kalan 
Londra belediyesinin meşhur 
Guild Hall sarayını ziyaret et
miştir. Londra halkı, B. Chur
chill'i görür görmez del'hal -a\ -
kışlanıağa. başlamış ve birçok 
Lon dralı başveküi bu 'tefti1 
gezin tisin e takib eylem ·ur. Ça
tılar üzerindeki itfaiye efradı 53 
tam faaliyet halinde bulunan 
enkazı temizleme ~e yıkma e
kipleri de halkın başvekile 'y'ı\p• 
tığl alkıştan caftda.n iştirak et
mişlerdir. 

( Bai 'tarafı 1 nclde) 

1939 senesinde İngiltere VP. 
.Fransa ile 'harbe mlniolmak 
için yaptığım teşebbüs yalnız 
demokrat ~m bular kadar 
soğuk bir :red cevabı ıle karş1-
1a:nm-P'b kalmam, aynı zaman
da o.lıa.rm .arasında .şiddetli bir 
ınfıaJ de ıternd etti. Bu harbin 
milycmlarea masmmm hayat ve 
fl)hhatine ma1 olması ve en ma
mur mıntakaları bir harabezarR. 
çevırmesi onlar için ehemmiyeti 
haiz bir me: değil idi. Onlar 
yalnız iharlJ sa:nayündc yatır -
dıkla.n paraya ve siparişler aza
lırsa lki.rduı ~ca.kları zara
ra ba.lrtılar. Gu.etclcriuin yalan~· 
cı ueşnyatile, asıl hakiki mak
sadla.rmı be.rkesden saklamaya. 
çalıştılar. kü ~ milletleri 
bu. lharbin pelWi içt.'ina.b edilebi
lir 'tlir şey ~duğuna '\~ ne İn -
&il'aaüa F.raıısanm hiç bir 
ıta:rtaıel>e kar""!sında bulunmadı-
~ . . 

:a vikıf 01.salarih gözleri aç1-
lan bu milletler, şüphesiz _kcndi
lcr.llıi esir gıbi kullanan bu a
damlardan ~b soracaktı. 

'i birina.~ l.939 tarihinde 
bir defa daha Fransa ve İngil
tereyi Almanya ile beraber silah 
kullknm.akdan vazgeçmeye da
va ettim. :Maksadım Avrupayı 
bir harabh e se' kederek Avrupa 
harici mmleketlerin menfaatle
ri içın ça.\ smaktansa. elbirliği ile 
.makul bir imar siyaseti takibini 
temin etmekti. Bu teşebbüs boşa 
gitti. Demokrat memleketlerin 
'hartı müsebbibleri kendi mil -
letlerine/ Almanya tnrafından 
sulh lehinde yapılacak her te· 
,.._"._Mü bir zif eaPri olarak 
~;..~--- ..... -.. -- , 
tasvir ettiler. Nihayet lıarb baş
lamak üze~ iken, sulbü mahfu~ 
bnlundunnak için yaptığım son 
teşebbüsleri de ayaklar altına 
alarak Almanyamn milselllh ol
madığını ve simdi onu bir daha 
başını kaldırmıyacak 11Ckilde im
ha ihtimali me\·cud bulunduğu
nu muzafferane ilan ettiler. De
mokrat memleketlerin ilk olarak 
ileri sürdüklerı kundakcı yani 
Polonya 18 gün içinde yenildiği 
ve talırib edildiği vakit Alman· 
ya yeniden sulh teklı.f edince 
.A!lmaııyamn kendi zıifından 
korlctq,ğunu ve İngiliz Fransız 
'1nıvvetlerinin garbden yapacak
ları hücumu titriyerek bekledi
ğini söylemekten cekinmediler. 

Fakat tarıh, 1939 \'C J~O 
senelerinde sulh l\\.lıindc yaptı
ğnruz teşebbüslerin korkudan 
mı yoksa bir mesuliyet hissi\ı
den mi doğduğunu <;oktan mu
hakeme etmi§tir. 

1orp senesı, milletlerin tari
hinde emaa.line tesadüf edilme
yecek derecede muazzam ve 3eri 
zaferlere şaltid olmustur. B. 
Churchill'in, bir taarruzla Nor
~ iltili. etmek hakkındaki te
.§ebbüsüne :kendisinin gevezeliği 
sayesinde son dakikada vakıf ol
duğumuz için harb bu memle
kete intikal etti. Askerlerimi?. 
meseleyi bir kac hafta içinde 
hallerive-.rdiler. Fransu. ve İngi
liz istila kuvvetleri, şerait ta -
ınunen aleyhinde olduğu halde, 
her tarafta. ezilerek nihayet 
Norveçi terkctmeye mecbur ol
dular. Halbuki İngiliz propagan
daaı Norveç hareketinin Alman
ya için bir mağlubiyet olduğunu, 
A1maıl askerlerinin fena bir 
tarzda teçhiz edilmiş oldukları
~-~t. ettiğini, Alman teşek
----.ııın ~!n7. hareketlerde 
~1~u. Alman SC\'kulcey
sınm -ux ve Alman manevi
yat;ı~~ ~ın~ olduğunu isbat 
ettiğinı •ddıa etmek cesaretini 
gösterdi. 

Bu suretle vaziyetteo. yanlı§ 
bir şekilde haberdar olan müt
teülder mayıs bidayetinde har
bi Alman topraklarına intikal 
ettirmek için Belçika ve Hollaıı
tayı 18ti1ii hazırlıklarında bulu
nuyoda.ı dı. 10 rnayısda Alman 
ordusu bu teşebbüslere karşı 
koydu. Beş gün sonra Hollanda 
on gün sonra da Belçika ordula~ 
rı teslim oldula.r. Taarruz baş _ 
langıcından altı hafta sonra dn 
mllkavemete muktedir ortada 
bir Fransız ordusu kalmamıştı . 
• Bcw lniiliz propagandacıları
nın .Fraruıayı mecbur olmaksı -
zın harbi terketmiş olmakla ıt
ham etmelerine karşı denilebi
lir ki muharebeyi ilk terkede • 
r~ uzaklaşan kuvvetler, ricat
lennı liollanda. Belçika ve Fran 
sa kuvvetıerme temin ettirerek 
çekilen İngiliz kuvvetleri olmus
tur. Aynı lngılız kuvvetleri Nor
veçde iken Norvec ordusunu' 
nasıl \lir clümdar kuvveti ola -

'('B•ı "tar~fı ı inci sayf.adat 

Nutukla etrafında yapılan tef
si!"lere dair"' Amerikan gazete -
lcri muha'bir.lerinden gelen tel
grafia:r bütün Amerika halkı -
nın :reislerinin arkasında bu
lunduğunu göstermekte ve A
lm'.rika ef:kan umumiyesinin ln
gil~ye geniş mikyaı:;da ,yar -
dımma !;&l"aftar -olduğunu isbat 
etmektedir. 

R.."N ADA 
Londra Sl (a.a..) - Berlin 

B. IRooseH~lü.n nutku hakkında 
.siikütu muhafs.M etmektedir. 

Gıcyri me..sgul Fransada [,yon / 
radvosu., B. Roosevelt'.in nut -
kunu tefsir ~ neşriyatında, 
bu nu&un bıhmin edıldigı kı:ı.
dar ehemmiyetli olduğunu • öy
lemiş ve oom.i~ ki: 

B. Roose\·eltin beyanatında 
kuvvet, resmi üslub hududlannı 
~ok açmıştır. Bu nutuk, he.,. 
lıalae bütün <lunyada. heyecanlı 
tefsirlere yol açacaktır. 

iBEIU.lNDE 
Bellin, 31 (a,a.) - Yarı res

mi bir kavnaktan bildiriliyor: 
Beı·lin "siyasi mahfillerinin 

('Baş ura'fı 1 Jncide) 

masm. Zira verilen paralarla ha
va ordumuz tayyare kazanmak
tadır. Zira. Milli Piyango, hal
:kın ve Milli Müdfaaan1n emrin
de çalışmaktadır. ,, 

Bu kısa nutuktan sonra keşi
deye başlanmıştır. 

100000 lirayı 
159,739 

numara kazandı 

BEŞER LiRA KA'ZA.N AN 
Bİl..~TLER 

5 ve 6 ile nihayetleneıı biitün 
biletler beşer· lira kazandı. ı 

ELUŞER LlRA. l 
K~A...~Aı.~R 

85 ile nihayetlenen bütün bi
letler ellişer lira alacaktır. 

50.000 LİRA K.4.?ANAN' 
NUMARA 

260.936. On binler hancleıinde 1 

bir değişiklik varsa 150 lira te
selli mükafatı alıt'. Yüz binler 
hanesinde olursa 1500 er lira te· 
selli mükafatı alırlar. 

yerinde değişiklik olursa altmı
şar lira teselli mukilatı alaıook
lardır. 

!0.000 LİRA KAZANAN 
NUMARALAR 

333851 126005 
ON AR BİN LİRA 

228755, 350734, 684«>, 
248153, 163377, 112129 

80576, 243H.9, 372895, 
33059. 

Bu numaraların on binler tı.a-
nesinr. kadar tek bir numarada 
değisiklik \'ar.sa '30 ~ira., deği -
şiklik yliz binler hanesinde ise 
150 bra teselli mükafatı a1a -
caklar. 

BE~ER BİN LİRA 
I\AZA ... ~ANLAR 

4343 ile nihayetlenen bütün 
biletler be§er bin lira alacaklar. 
BİNER LİRA KAZANANLAR 

870 ile nihayetlenen biletler 
biner lira kazandı. 

BEŞER Y ( Z l~İRA. 
KAZANANJ~AR 

460. 989 ile nihayetlenen bilet-
ler bcŞer yüz lira kazandı. j 

(Bat tarafı 1 inci aayfatt.~ 

SCla.nik boınba.rdmıaa edileli 
Atina, 31 (a.a.) - Emniyeti 

umwniye nezareti tarafından 
dün akşam ne:ı,<ıredilen tebliğ: 
Düşman ha\'a kuv\'etleri b~u

gün memleket dahilinde aşag1-
daki ~kınları yapmışlardır: 

ı - Selanikteo zayiat ve hasar 
atdır. 

2 - Prevt"-2.ede zayiat yoktur. 
Evler hasara uğra.mı lır. 

3 - Yanyada ayiat azdır 
Hasar ehemmiyetsi7.dir. 

1 - Rozan kırlarında zayia.t 
ve ha::;ar yoktur. 
Yunaahla.r bu.den :&i~'lMle esir 

aldılar 

Atina, 31 (a.a. l - Dün ak
şam neşredilen 65 numaralı teb
liğ: 

Cephenin :muhteli~ nok~la
ruıda mesud bir şekilde nctıce
leneu mahalli harekat olmuştur. 
Binden zivade esir aldık. Bunlar 
arasında kurmayı ile '~ subay
ları ile birlikte bütün bir tabur 
vardır. Dört top, bircok otoma
tik ı-;ilah. havan topları ve meb
~w malzeme iğtinam ettik. 

Bir düşman kayakçı müfreze
si bir hareket t~--ebbüsünde btı
lunmuş~ da müteaddid esir ve 
teçhi1..atını bırakarak dağıtılmış
tır. 

Guild Hali, Londra ~ehrinin 
bilhassa iftıhar ettiği tarihi bir 
bina idi. Bina. kuvvetli bır ruz. 
garın yalnnla.rda ya.nmakbı bu
lunan bir kiliseden :getir~igı kı· 
vılcımlarla tutuşntQŞ \"e ate§ gö
nülliilerin gayretlerine rağmen 
sUr.:ı.tle yayılmıştır. itfaiye 1§8 

başladığl zaman, yangm çok 
genişlemiş bulunuyordu. 

Guıld Hali, bugün büyük bit 
lıarahi manzarası an; bnektc
dir. Birçok ba.~ilin, d\inya .. 
ca tanınmıs birçok de..: let adam· 
lannın \'C dığer birçok meşhur 
zevatın nutuk ~öylemiş oldukla
rı büyük ziyafet saloııunun ta -
vanı rokmuştür. . 

Ye salondan gök ~ üzü gö · 
zükmektedir. Tavanı tutan 
tas kavisler kınlmıştır. Me.,tlur 
adamlar heykellerinin ba:ııst. 
dumandan tantnmıyacak bir ha
le gelmiş 'es ah ut duvarlardan 
ve tavanlardan ikopan swa ve 
lalarla kınlmıştır. 

40.000 LİRA KAZAN.ı\N 
NUIUARA 

fi~rinc göt-c. Roosevelt'in "O
ca:kbaş1 mfü:aha:besi,, nde ~öyle
d.ikleri bir dı~ ·siyaset etrafmda 
şimdiye kadar ileri sürdüğü nlÜ
talealnrdan pek farklı değildir. 
Yalnız şu kadar denilebilir ki bu 
nutukta bariz hatalar ve siyasi 
bitaraflık noksanlığı bu S<'fer 260.849. On binler hanelerin
iu.nı edibniştir. Bitaraflığa ,.ia- de' bir değişiklik olursa 80 lira 
yet etmiyerek B. Roosevelt'~n alır, yüz binlerde olursa 800 li

YÜZER LİRA KAZANANLAR 
392, 085, 794., 474 ile nihayet

lenen bütün bileller yiizer lira 
alacaklar . 

f' çer bin lira ka.zanaıılal' 
0784 ile niha.'·etıenen bütün 

biletler üçer bin lira alacaklar. 

Gediz nehri mec EvYelki gece Londrada City 
üzerine hücuın, orta büyüklüktf' 
bir diişnıan tayyare grupu tara
fından ~ apılmıs, fakat atılan 
yangın bombalarının a?.cdi ha -
kınımdan bu hucum, hucuınla -
rın bclki de en şiddetlisini t~
kil etmiRtir. Almanlar. hücum -
laı·ın (J1>lk; de ~ ~~~~et!~~n\ 

yapt.ığı hareketler burada bı.,. ra teselli mük8.falı aht". 
ne~i ~bedii~·let tkezaht~~rleBri oasalarak 30.000 JJRA KAZi\.NAN J 
telakkı me o...-uır. u • • , 
bivete sebeb de lngıltereııin iein NUMARA. 
"- T'W ' <1111..;_ ' ~ ~ ~1~ ~ " - • .__ :..~ A ~ - ,, - ,,, - - . ~ .... ~~ ı h-

İk~r bin lira ka1.a.nanlv 1 
6918, 8161 ile nihayetlenen 

C..U-LJ,- ••b '-'·~--· ı..; ·---;)..--ı;.,..: 1 ue ouıundugu umıu.o:uu • ~·.rcı:· .~. vn uın er aııesmoc "'-•• 1 
ten mesul olduğwıu Amerikanın !!!ll!!!!!!l!!!!!!!lllllllll~!l--~~~~1111111~1!!!!1!'!!!!!!!!!!11!!!!!!!!!!!!1!!!!!!1!11mıııll .... ~~~~ gittikçe anlamakta bulunması- --

ııut~.,.r ı.ıı:ışer uu1 ı.. c1. aıacaıu ...... 

dır. Cenub Vilayetleri 
IAPONY ADA .f I . d 

Tokio, aı (a.a.l - D. N. B. tren tarı e erın e 
a~ansının hususi muhabiri bil - degı"' • şiklik 
dırıyor: 

Yomiuri Şimbun gazetesi, B. Ankara, 31 (a.a.) - Haber 
Rooseveltin radyo ile neşrolu- aldığımıza göre, şımdiy' Kaaar 
nan nutkunu tefsir etmekte ve Mersin • Adana - İskenderun -

· · Am ·k d vletl i rei-bır~eşık .. eı ı a. e er Fev.ıipa.şa - İslahiye arasında 
sinın bugün tatbık etmekte ol- . . 
duğu siyasetin Amerikan mılle- ışliyen 520 - 521 numaralı ve 
tini gittikce harbe doğru sii- bunların devamı olan trenler 
rüklemekte bulunduğunu yaz - 3.1.1941 tarihınden iqbaren Ma
maktadır. raş ve Antep vilayetlerinin is-

Bu gazeteye göre, B. Rooı:;e • tasyonları olan Eeloğlu ve Nar• 
velt.in birleşik Amerika dev - lıya kadar uzayacaktır. Bu su
ietlerini harbe ımkmak niyetin-
de olmadığı hakkındaki beyana- retle beş vilayetimiz arasında 
tına rağmen, Amerikaltlar, Roo- her gün bir servis tesis ve temin 
se\·elt sivasetinin netkelerindne edilmiştir. Bu trenlerin Top -
mesu1 olacaklardır. rakkale ile İskenderun arasın - ! 
~VVVVVVV' daki sefer müddetinin daha zi
rak telakki etmişlerse FrAnsa yade kısaltılm~ına aid tedbirler 
ve Belçikada ela müttefiklerine de alınmağa ba§lanmuıt.u·. 1 
de ayni gözle bakmışlardır. ~ 

Japon bayrağı taşıyan 
Alman korsanı 

Canberra. 31 ( a.a. l - Avus
tralya bahriye nazırı B. HugheE, 
deniz komisyonundan aldığı ma
liırnata istinaden, pasifik deni
zinde kain manda alt.uıdaki mü-j 
dafa.asız N aunı adasını bom
bardıman eden korsan gemisi
nin, Japon bayrağı altında do
laştığının tahakkuk etmiş bu
lunduğ·un u söylemi:-:tir. Korsan 
gemisi hücum anına kadar Ja
pon ba~Tağını muhaf<!.Za e4miş
tir. GC'minin ta!-jıdığı -Japon ismi 
ise bombardıman esnasında bile 
görülmekte idi. 

B. Hughes. bu suretle, Avus
tralya ile münasebetlerini tak
viye etmek istiyen Japonyanın. 
mil§kül mevkie diiştiiğünü be -
yan etmiş ve Almanla.ı ın .Tapon
lara bil-çok şeyler hakkında iza
hat vermek mecburiyetinrle ol
d\ıklannı ilave eyleru,iştir. 

--»«--
sa hükümeti sulh taleb ettıgı Bayram dolayısıyle Anka
vakit, ortada Fransaz ordusu ra • lstanbul arasında artacak 
diye bir ordu meveud değildi. olan yolcu ihtiyacını ka.T§!lamak 
Fakat bilhassa lngiliz ordusu Antonesko Rumen yoktu. Onlar kendi seli.metlerini ve hal.kır. :ıstir.ahatini temin et-

Dtınkerque yolu ile herkcslt'n 1 mek için 2.1.1941 tarihinden iti- mı·ııeıı·ne b·ır be-
evvel firarda bulmuşlardır. haren on gün müddetle Ankara-

Garb muharebesi Yal - dan sabahleyin 9 da bir giindüz tt • 
mz görmek istiyen herkese de- treni tahrik edilecektir. yannam9 neşre 1 
ğil fakat ayni 7.8.ltlanda Alman 

1 
milletine ve Almn idarecilenne k d b'"t·· k t• 1 1 Bükreş, 31 (a.a.) - Havas : 
yeni Alman kuvvetlerinin kıyme re a ar u un uvve ıy e Vf! y . .. bP.ti le 
tini tamamen isbat etmiştir. Al- cesaretiyle harbe devam ede - ew sene munase - Y ge-ı 
man neferi her vakit haiz oldu- cektir. ıneral Antoneeco, Rumen milleti-
ğu kudrl'te bugün daha ziya - Ahnaa amirallıprun emri · ne bir beyaaname neşretmi§tir. 
desile maliktir. Ordu, donanmıı., ~eYmisi Başvekil, son aylann hidile-
hava. kuvvetleri ve S. S. teşek- Bertin, 31 (a.a.) - D. N. B. : lerini hatırlattt.ıktan sonra, Ru-
külleri biitün muharebelerde Yeni sene mllııasebetiylc Al- manyaya yaptık1an yardımdan 
bütün hareketlerde fazla cesa - man ordusu başkumandanı ma- dolayı Mihver Devictlerine t;e.. 
ret göstermek hususunda yek - reşal Brauchitsch orduya hi-
diğerine rekabet etmişlerdir. taben neşrettiği günlük emirde. şekkür .etmekte Ye şöyle de-ı 
Kumandanlık en büyük vazife- ezcümle demiştir ki: mcktedfr. 
leri hakkile ifa etmiııtır. Alnıa!l Yeni sene başında her zaman- Memleketin ;;a.ziyetini takviye 
aHkerinin cesareti her vakit ol- kinden daha kuvYctli bulun- ettim ve dünyauın üç büyük 1 

duğu gibi bütün sitayişlerin ÜH- makta.yız. Son düşmanımızı mağ imparatorluğunun müzaheretini 
tündedir. Fakat nasyonal sos - lfıb edeceğiz. 

1 
d" 

yalist artisi de bu muazzam m11- Almanya için, Allahla bera- temin eye ım. 
zafferiyetlerden hakkile hisse· ber, ileri. Devleti, şeref v.c ~alışma esaa-
dar olmuŞtur. Partinin bütlin Arkamızda bitmez tükenme?. ları üzerine bina ettik. Ne şere- ı 
teşekkülleri, hükumetin biitim bir harb sanayii olduğunu bili- fhnızı.len ne de milletin istikba
idareler.i vazifelerini tamnmile yonız. Bu sanayide çalışan ame- lindc fednkarlıkta bulunduk. 
ifa etmiş olmakla iftihar edebi- le ,gece, gijpdüz, mütemadiyen Ant.onesco, RumPnle--1 kral 
lirler. Birçok yardımcı kuvı.·et- çalışmaktadır. A. f d ...... ı· - ..J t ....;ı __ ,~ 
ler de bize müzaheret ctmif;ller Mareşal, mücadelenin icab et- e~ı !l ·:ı .n . ı.:ır ı~e. -uave ~ 

1 
ve mesai teşekkülerinin todt te- tirdiği fedakarlıklara Alman sozlFT m b.tinnı,')tır 
şekkülerinin vesaire ve pasif t.a milletinin tabii bir sükut ile ta- • 
müdafaa teşekküllerinin yar(hm ha.mmuı ettiğini söyledikten soı1 Sov} ei .. Rumen ticaretı 
!arından baska kızılhaç ve nas- ,ra, Alman havacılıgına zaf~rler 1 
yonal sosyalist partisinin içti- temennisi suretile emri yevmi ( an aşması 1 
ma1 müzaheret teşekküleri de sini bitirmektedir. Bükref'l, 31 ( a a.) - D.N.B. : 
bu meyanda zikrolunabilir. Goeringin emri yevmifii Mosko\ ada Sovyctler birligi t 

Alman l>aRklıınandanımn Berlin, 31 (a.a.) - D. N. n. ile n.wncn hükfınıe;ti arasında.' 
emri ~evmi81 ajansı bildiriyor:· tc.'H'inisanidc başlıyu.n müzake-

B 1. 31 ( ) D N B Alman hava kuvvetlen bıu;ı reler bitn1iştir. S0\'1t.:t!er birliiiil N' ırı, a.n. - . . . : ·' ,., 
Yeni sene müna ebetiyle Al- kwnandaıu mareşal Cöriııg veni Ruml!ny:ıdan mühim miktarda 

m ... n donannın ·ı baHkumandanı sene münasebetiyle ha\a" orcln-' kereste n.lacak H.um:myaya kurn 
büyük amiral To"dd r Almaıı suna hitaben nesrcttiği hır ~:rn- balık :->atııca.kt..ıl'. Bun1ardan baş.-
deniz 1m "'eti rine Jııtaben ne:::- ri yevmide söyle demektedir: ka, "ptidaı madae t limatı im·f 
rettiği runliik emirde ezcümle Siz, tarihin 'kaydettiği en il· kaııla..-ı da görüÇıJmii tür. Mü-
demiştir ki: retkarane harekat esnasında m'k eler lıa.kkll:ıda '..\akında bir 

Alman donanması nihai zafe-- emsalsiz menkibeler yarattınız. 1 tebliğ neşredilecektir. 

rasını değiştirdi 
kildicri bildirilmektedir. Havai 
acıld~ğından ovalardaki kuleler
• ~ • · • ~ başla.ımşsa 
a ~~.a ı.;ıcıuıJ+.. • • ~ ı 
da simdiye kadar kimseye Lc.Sa
düf edilmemi~tir. Torbalıda da 
bir köprü $CyUı.bdan yıkılıtıllf
tır. Emirilem ve hluradiye ara
sındaki demiryolunu tehdit e
den sular alçaldığından ve yo -
lun temiri ile muayenesi de ik
ınal edilc1iğinden ·normal tren 
seferleri başlamıştır. 

--lHt-

ingiltereye 
yapılan 

hücumlar 

teşkil PtmiRtir. Almanbır, hü -
cumlarım nisbeten ınahdt t bir 
sahaya teksif etmişi.er ve acık 
surette gayri aSkeri mahiyette 
binalann tahribini hedef almlS 
gibi gözükmüşlerdir. 'O~ lm.,--ta
Iıanc hasara uğramıştıı•. Fakat 
bu hastahanelerde t>ek a:z k~ 
ölmüş \'C.yahud yaralanmışbr
Bu hastahanel~rden bir tanesi 
tahliye edilmektedir. 

lman hava kuvvetleıinin 
pazaı tesi günü gündüz İngiltere 
üzerindeki faaliy~i pek ehem
miyetsiz olmuştur. 

Sıhhiye ve Evkaft• 
iki tayin 

Ankara, 31 (Hususi .Mulıabi· 
rimit..den) - Trabzon Vakıflar 

Londra, 31 (a:a.) - 1ngiliz Müdürlüğü.ne eski Kırklareli 
hava nezareti tarafından bu Vakıflar Müdürü Ferid, Siird 

Sıhhiye Müdürlüğüne Karaağa~ 
akşam neşredilen tebliğ·: hükiırnet ta.bibi Nedim tayin e· 

Bugünkü düşman hava faa- dilmişlerdir. 

liyeti rnünferid tayyareler tara- Orman nizamnamesi 
fından Kent ve Essex kontluk- Ankara 31 (Hususi Muhabi-
larında yapılan bir kaç hücuma rimizden) ,_ Orman niır.amna
inhisar etmiştir. Bir kaç ev ha- mesinin tatbik mevkiine konuJ
sara uğratnı§ ve bir kaç kişi ya- ması Heyeti Vekilece kararla.ş -
ralanmıştır. tırılmıştır. Nizamnameye göre 

arınan yokla.ına.ları haziranda 
İngilizlerin Z3) ia.tı yapılacaktır. 

Londra, 31 (a.a.l - 23 Ka - ..:.....:...~~----!'~""'!"''!!!!'"'!~~!'!'--
nunuevvel gece yarısı .biten haf- bir tanesıni, Lockheed - Vega 
ta içinde düşman faaliyeti neti- tayyare fabrikası müdüriyeti ile 
cesiode vuk:ua gelen deniz tica- müstahdiınlerinin lngiltereye 
ret vapuru zayiatı hakkında hediye ettikleri bir Hudson 
bahriye nezareti tarafından neş- bombardıman tayyaresi teşkil 
redilen haftalık tebliğe göre: 1 etmektedir. Bu tayyare, İngil · 
328'9 tonilatoluk ceman 15 tn- tereye gelmiş ve İngiliz ha\ıa 
giliz vapuru, 10451 tonilatoluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. 
ceman 3 bitaraf vapur. İngiliz ha\ a kuvvetleri bu tay-

Yani 43.300 tonilatoluk cem- yarcye, "Lockheed - Vega,, is· 
an 1s· vapur batmıştır. Bu müd- mini vermi · · 
det içinde müttefiklerin vapur AYustratya. bahriyesinin 
zayiatı olmamıştır. ınu\ıLffalnyetleri 

Almanlar ayni hafta içinde Sidney. 31 (a.a.) -Avustral-
38910 tonilatolu.k vapur batır- ya bahriye nazın Hughes, A vu.s 
dıklarını bildirmişlerdir. turalya bahıiyesiııin 1940 sene · 

Bahriye nezareti namına be- sindeki büyük başanlannı bahis 
yanatta bulunmağa mezun şah- mevzuu ederek demiştir ki; 
sirct bugün demiştir ki: Dır tek gemi kaybetmeden 

Z~yiatın azalmasından mem- Avustur.alya bahriyesi, bır dil§ 
nun olmcltla beraber dijı:ınan.ı man kruvazörünü batırmış, bir 
taraf mdan ticaret vapurlanmı- çok düşman tayYaresi düşür • 
za karsı yapılan muhtelif teh- mfü;;, bir cok ticaret vapuru zapt 
didlcrin sarih Ye muntazam bir etmiştir. Bundan başka, AvustJ 
şekilde Cinüne geçildıği netice- ralya bahriyesi, ticaret gemileri 
sini cıkarmışlardır. Maama.fih için yüzlerce topçu ekibi hazır
san iki hafta icinde batan va- lamıştır. 

purln.rm adedinin azalması do - Muntav.a.m itfaiye teşkilitı lie 
nanma tarafından ittihaz edilen yardımcı gruplara mensub olan-

lar ve polislerle yaraJılara ma.h
mukabil tedbirlerin esaslı bir sus otomobilleri sevkeden kadın 
surette bu "açık ~arayn,, tesir §oförler, 0 gece çalışan Lon • 
etti-ini göstermektedir. dralılardan mürekkeb kocaman 
İngiitert'~ e bir ~'llbaşa hediJefli bir orduda bilhassa. t.emayj.iz et-

J ndıa, 31 (a.a.) - Ameıi - mişlerdir. Şehirlerini kurtar -
kan halKının kahraman İngil _ mağa çalışan bll insanlann fe -

dkarlığı olmasaydı bu geceki hU 
tcı 'Ye :kaı şı beslediği ve hürmet cumun neticeleri hiç IÜPııem. 
hislerinin son bürhanlanndan daha vahim olurdu.. 
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İkramiye ikramiye ikramiye 
Adedi Miktarı Tutarı 

Lira Lira 

1 50.000 
3 10.000 
8 5.000 

15 2.000 
120 1.000 
180 500 
300 100 
600 50 

6.000 10 
60.000 4 
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Maliye Vekaletinden 
Dantelsiz bir kuruşlukların tedavülden 

kaldırılması hakkında ilan 
Dantel~i1: bi~ kuru~1uklarJn yeı ine .dantelli bir kurutıl~kl&r darp ve 1 

piyasaya k.,.fı miktarda cıkarılm111 oldugundan dantels4 bır kuruşluklaııo 
31/M:J.rt/94 \urihin<lı~n sonra t1.-davl.ilden kaldırı!ma.sı karur1a~lu·ılını~tır. 

Dantelsiz bır kuruşluklar l/Ni~;;\n/9-41 tarihinden ılibaren artık tedavül l't
miyeeek V( bu taı·ihlt·n ıtibaren i.ltı<'ıık bir sene müddetle yalnlZ rual ~arı
d.ıklarile Cümhuriyet Mcrke~ H<..1nkası !iUbelerince ve Cumhuriyet Mcr;~t-z 
Bankası ·ubesj bulunmayan yerlerde Ziı·c.ıat Bnnka.sı şubelerin-.~ knbul edi

Tramvay Pasoları 
İstanbul elektrik tramvay ve 

işletmeleri müdürlüğünden 

tünel 

19'.l9 -cne.-;inde verilmiş o1on Tramvay ve- Tünel pa~olarının 1/1/1941 
t.,.·ullıindı.:n jtibarf.'n 1.<'bdiline b~.;laııaceğından paso sAhiplcrinin ıki aded ro
fôW-:lO:ırı He bırlikte nihayet 31/1/941 ınrth.ine kadar Elektrik ve Tünel 
isletn1elcrl uınum Müdürli\k 1calrınıne nıur:u·oatln pru:Cılarını tebdil etme ... 
leri rica olunur. (12441) 

Taleblerin t.:\Takları 20 2. k"-
nun 941 d<' okullara gönderilmiş 
oJacaı::.,ndan ı ·teklileriıı \'aki 
gcçirnwdcr müracaatta bulun -
mları. 

k •• t 4,'"'lkt 8, ye1i.l !f klı 
tük 2292, JlStftıı l!if 

;(), 2192 6 M2 50.-1 
Yı;k, ı ıda ~dresı V" h.ıl"ıHıtı y;ı2Jlı ı;:ayı·ı DlC'nkullt.T ac·ık arttırm.1 tısU-

lebilecektir 
Elinde dantelsiz bir kuruşluk b11lw1anlar1n bunları ınals<ındıklarilc ===========:='.::=='-=============== 

Sahibi: A. Cemal,,ddln S•raço~ '~eı;rlyat MUdllril: M•cld Çetin 
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haber verirler - Artık sus! Gevezeliğin ili-
- Sonra yine ceza vermıye- zumu yok. Ben uyuyacağtm. ı 
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dı? Bacaklarım, başım niçin ağ-' Birinci sayfada ı.antirni 500 

)'• kl:ırııal .. r yr.pı (:Uk\Jr, > 
2 337 rl guınluların ılK _yokl. - B ·~NA p p !im? Arkadaşım kalktı, oturdu. •f'- - Hayır' Ha_yır! o cıhetten Ben gözlerimı kapadım. Tamam 

• •. , merak etme. dalacağım sırada şiddetli bir ça-
rıyordu.Kendimi toplamağa va- lkin · or<A 

• • üze!" ~•lr k CI '' " ~ zıyetımi d tmege ,.....şır en j 
yanı başımda bir inilti işittim. l)çüneü " " 300 " 

mal.ırı 7/J/!14 l guı unden ıtıban:ı 

ballfıruı l P' ~.t.·tnbt \'e cuıı1nrtt-.sJ 
fUJolt r , ıh v • t at C1;ı aşağıd:ı l ;ı-
.,..,h l(UJıtf· (" ogledcn f!"\'\(_} Vil• JI,·· 
caktıı. . . ı 

3 ~·t ~ y gelet·t·klc-r t,(_.,. -
l..:·J h.•rJnd~ u cUı:d. n ut ..dı..'fl I 
'\il ~ .. f. to • k. f"t Yt."Slkc 1 
• k r '$J.h l.t ıl<' )i)erfi~ el ~u - l:t 
laı ıı t h; ı .1,c 1 gUn1<' d 1Ubı -

TI'IJ.1'-1 u ... t et 1elerı. 
Yt'kl.. • y ,\maı ınd• ı~ı-

Jlll)\.l f 

dıl>d 

lı..:ıut ın 

\lf llu 1
6 a g<lndC'rnıiJeıc·ı::: 

~( n h k nda k.erlık 

8 " Q4 m.ıdd(Jt i t.ıt-

• • • 
oklama 
Tarı ı 

«.: r 
la 

fl/l/!HI f 
6/1/94 

13/1/94 
15/1/941 
l?/1/941 
20/1/941 
2!!/1/941 
W•/041 

1 olun~. 

ı1e ıı. 

ıb l 

bo 

Yoklama )'aıpı 

lat:ak dogumlar 

312 
313 
Sif 
815 
31C 
317 
318 
319 

-----
27/1/041 
29/1 l\41 
31/11~41 
312/"41 

6/2 !141 
7/2 !f·'l 

I0/2 D41 
12/2, 41 
1412/~U 

P<v.arte~i 

Çvrşaml.Jo 

ı.. •:ın1a 

l'ıııartesı 

Ç.rtrşa.nıb~ı 

Cunuı 
l~l<'S! 
ÇnT1j~ın1b;,\ 

Cuma 
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MUES !:> c.S E 51 Kanapemize uzandık, şimen- tırdıyı müteakip Fredrih: • 
düfer gayet hızlı gidiyor. Artık - Aman ba~ım parça.landı. 

',AYIN DQSTLGRINA VE hiç bir istasyonda durmuyordu. Diye bağırclı. Ben de kendimi " ' ' E Biraz sonra Fredrih: toplamağa vakit bulamadım. 
M LJ Ş T E R 1 LE R 1 N - Alford benim uykum kaç- Bulunduğuın kanapeden yuvar-! 

tı. landım Artık n'e olduğumu bil-
?./~~..,/ AP~ 

1 
Dedi. miyorum. Yalnız bu Rirada va-ı r:---:- --. --<? -~' - Ni<;ın' .gorıun devrilcUğini, kafamın bir 

~ ~ '/_ /_ , ./ - Bak,an a? arabanın içerisi yere çarptığını hissetmiştim. 
te/7'UK ~ karanlık. Gözümii açtığım vakit kendi-

- Ne <>lur? mi ba,;aşağı bir vaziyette bul-

26/2/'14 
28/2/!14 1 

3/3/'•H 
o/3/U4l 
7/3/Dıl 

wn/94: 
12/3/!>I! 
15/3/"ll 
17/3/041 
19/3/941 

21/3/941 
24/3/941 
26/3/94ı 

<:~ırş::ımba 

C'unıa 

r:ııartcs 

Çıu·$:ımlıu 

Cumn 
Pazarte~J 

<;arşarnb 

Cunıa 

Pazarte 
Çar&ruuba 

C...'uma 
Pazurlc ı 
Ço.rsaD'\bıl 

326 
327 
327 
328 
32R 
321J 

3·9 
331• 
~3Li 

331 

3~2 

333. 
134 

- Ayıp değil ya karanlıkta dum Sağ bacağım fena halde 
yatınağa alışmadım. ağrıyor, bü:ün. kemiklerim sız-

- Haydi sen de! Şimdi beni I lıyordu. Bılaıhtıyar; 
söyletecek sın! Viyanada binmiş , - Aman. 
olduğumuz öküz arabalarının i- ~ Demekten keııdiıni ala adım, 
çerisinde lamba "aı mıydı? doğrulup ayağa kalkmak iste-

- Yol ıdı ama o arabaJaıın dim, bu da mümkün ,Qlamadı. 
üzeri a~ık o)ôuğu gibi yaln•z da Bv sırada arkadaşım :/<Jım. gel-
değildik. di Bir iki defa · 

- Yuııımızda kim vw·ctı Fredrih ! ,Frcdrih! 
- C~nını öküzler ı ne <;ııbuk Diye seslepdiro. Hiç bir ce-

unuttun. vap alamadpı. Ne olduğumuzu, 
- Amma yaptın ha? Öküz- neye uğradı&'lmlzı bilemiyordum. 

leci adam yerine mi koyu or- Elimle i,itçyi, beriyi yokladım. 
sun? Elan §imendil.fer arabasında ol-

Arabanın içerisi gayet karanlık Diinlüneii ,, ., 100 
olduğundan hiç bir şey göremi- Beşinci ,. ,. 75 J

1 Yordum. Yine öteyi, beriyi arftc. Altn~ · 50 ..., " .. .. 
tırırken elim bir cisme tesadüf L------------·• 
etti. Bu, bir insan idi. 

Arabada ben ile arkadaşım
dan başka kimse olmadığından 
yanıbaşımdaki cisim Fredrihden 
başka kim olabilirdi? Bir defa 
daha: 

- Fredrih! 
Dedim. 
Zavallı ~ocuk kesik bir sada 

ile: 
~ Ne oldu. çabuk ~öyle? 
Dedi ben ne söyliyebilecıi.k

tim? Ne olduğumuzu b(·n bili
yor muydum? Refikime: 

- ~'redrih ! NP olduğunu hm 
de bilmiyorum. Ben yarı başa a- 1 
ğı vrueiyetı eyim, sen nasılsın" 

Dedim. 
-Ah! sorma!~ 

na ağrıyor. 

1 

pek f~-ı 

Bu esnada dışarıdan bir çok 
"esler, inlemeler, feryatlar işiti
liyordu. Ben olanca sesimle: 

- Hey burada adam var! Bi· , 
zi kurtarın diye bağırdım. Biraz 
sonra pen~ere gıbi bir maha.lden 
bir fener peyda oldu. Bir ses: 

- Burada kimse var mı? 
Dedi. Ben: 

Elbet, şımendUfercı oldu·· 
ğıınuz halde ntrede adam bulun
duğunu daha bilmiyorsunuz! 
Bacaklarımız. başımız kınldı, 
bi•i kurtarın. 

Declim. 
Peki peki oglum merak et

me! Bir ı;ey yok, sen yalnız mı· 
sın? 

'Arka...ı """) 


