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HALK :::----._____~~~~~-' GÜ.'LÜ~ SiVAS! - GAZETESi 
Her yerde 5 kuruş 

• 
1 

u 
de ---, 

~nhar,. l'ad " nı.ıı.aıı 1 
~uht<>rn 1 ı.. Ahmın 
ı.... <Ja imdi}• 
--ıar laUıil. • :lı1k lll!b r 'ı ı 1.aı.-ı;tlııiu 
11iııı llıı la~ . uırml) c.... İ 
~ hltınak i"1. or: J.ır ı 
.ı,. l hııı..k ni ··e.ıı.:...ıı 1 ' ı,.u .. rin. 
ı..Ytı.ı , ın sökfınpik ka ı 

liy.,.~ V~ Si İ1-1Je lll'k· 1 
ı.ut.ımlitlır • ., --aıaıı __ _J 

....,, : Uü,;c,ıin <'a ki \ Al.$-1 

(e:::ı l"Vtılki ak ;anı Ankara 
~ ?'ad. ~ok dikkate 
nka 'layan neoı ıynt vaptl. 
y ,.,, radyosunun h:ırbE ve 1 
"l'tlt tv~2:iyct6 · h vadisi ı 
er•lt b0Plır ve hUI· edP.rkC' 

ker u ınaksadl kullan 
s. lllıelcri ve if de tarzları

"erıı: ~ en ne knd <"td w 

A. 

lılı 
y A 

h daVraodı~'! Wt'l!kkanlı-1 
··asıı hı ııı ın ele! n hır.::kmaLJ-

d ' ınıtuı- B"2.I Anı: a 
ı 0 ınerkı-.zı, nt' n tamaroıyle 

f ftr rt wfrii;J/-.-, __ ;z.-. 

t' 
ile olarak tan 

1 
Ankara rnerkezı 

·,2,,1.~ ı, fakat bot< ve esassız 
'lf:ı n hoşlanma% UndyoJ u 

n vaıııı h 'Yıtı..İt IJ a\ adı!deri halk•. 
ir a Ve halkı aldatmalı ı ·ın 
~.et olarak ku anmağa tt'

hı.. uı etmez. Ankara rııdvc" u-1 
~· ıra • 
I'(> etmek ic t'diği vazıf<. 
lt~~ Ctmelru> olac nılihnı

b:r 0~ v, · sıyası \' k ıılan azamı 
·ntn Jektifl€ T-u: J; dkiın u

fy in bıldi ve , ı . 
bir Türk ruhund uy, dır· 

llJ;ı_ ~.baJan dli' Pfmfl 
atı . ı&.Je~ h ı dyoır. u m rı· 
bili ı~ her zam• ı:c " nun o-

Libgadaki 
• 

ltalgan 
kuvvetleri 
imha edildi 

• 
Tobrukunda 

112 "e bunu llen: l;,,. ıt.-

'-ıle knrşılayabı.ınz. işgalinden sonra 
· llkara radyru:unun Türk 
aıı u . • --

lcıu. mıırı:ııy n~mde t.uz 
r ;:ı bu kıymet dolayıs;yl lngiliz kuvvetleri ye-
a geçen akşa"'ll<ı neşnva. • • k" f l k 
bıı h11s>.u.i bir cht!ınmıyet ·at nı ın ışa ara ar.~" 

~ llızun geklıgını sli~fü- hazır bulundurulac .. h 

'~a · kara raQ.vosu Ruman. 
k~,/apılı:naı.ta · olan Alman 1ngıliz ordusunun Tobrukun 
hııh.~Vki;ıat:ını tedkik ediyor zaptından sonra Tobnıka 170 
"""'il Balk kilomct.re mesafede bulunan Der 

t ~,.li anlaı,Ja bir ıhti· neyi ie.gal etmek üzere yiiriyec(>
Uhaı, d edip edemıyeceğini ği evvelce tahmin edilmişse de 

llu eır.(>ye 'çalış;yor. Fı1haki· hadisatm son zamanlarda aldı-

.. 

~.r lır . ..A r ca.nınaa .Jet1er ıç:nrıe yaı:: kta ahırı ou ıtırxtria 
kendi~iııe !.ayb.,huuş nazarJ<' hakılaıı ltalvanlann !Sar Giorgi" 1 

kıııva7o) il o:ı2 tonluk büyük hir zınılı kruvaziird!l !110 s•ne- 1 

sınde himıete giren brı krııva. ir mazotla.· muteharrik ve 22 mil 
siiratmde idi. 1938 sen sinde yr.,iden ve cok ehaslı bir ta.nır gcir
müştü. Mürettcbati 751 ki~i o•up 4 tane 25, 8 tane Hl .,anti
metrelik topla ınüeehhez w -ıyrıca çok kuvvetlı hava rlafi top
lahle d« techiz cdılmişti. ltalyan filosunun bi.iyilk cüzütanıların
dan birı olan geminin kaybı İtalyanlar i~in büyük bir zarardır., 

- -'l'iııın l'rıanyadaki Alınan asker- ğı tahavvül üzerine bu hareket 

~~ 1::'.~ ilk haddini muha· şüpheli gibidir. Vaziyet üzcrın· Macarı"stan har-
" ~uı; ·de bu tebeddül ün icrasına sebeb 
•ır lali olsayclı, bu ııııktıırın olaraJ< Rumanyadaki Alman talı• b" B 

1
. Wc:a_rifte iki tayin 

it;~ 1:1.'"e terbiye heye~ için şidatı gösterilebilir. Alman or- ıye nazır ı er ı n e, 
ltaııı " olmaııına ragınen, dusunun Balkanlardaki talışida-

~'4i etıneğe mahal görille- tı İngiliz ordusu ba~kumandan· g ,· d 1• y O r 
~ bi,n F'aJıat bu ııevkiyat lığının yeni bir karar almasını 
_ ""'laı- :.~eçince Rumanyada bu ioah ettirmiştir. 
ı ·- 1 Harekiıta daha zayıf kuv- Berlin, 22 (ıı..a.J - D. N. B. 
'••tı ile er toplanmasının lıik- vetlerle devam ederek ordu - bildiri) or: 
·ikan °1acağını araştırmak nun büyük bir kısmının muhte- Alınan orduları başkuman-

1< ltiı !'Q ınıueııer; için bir vazife mel h;u;kınlara ka.rşı serbe><t tu· danlık dairesi şefi mareşal Kei-

Ankara. 22 (Hıı•usi muha
birimizdtn) - Yük•ek tedrisat 
Umum müdürlüğüne talim ve 
terbi}e azasından Re~ad Şem

seddin, Güzel San"atlar mektebi 
müdürJr..ğüne Pertcvniyal lise
si edelJıyat hocası Tevfik A· 
rıırat tayin edilmislerdir. 

"ıı er. tulacağı tahmin edilmektedır. tel'in daveti üzerine, Macaristan 
''·ılle~ara l'ad)·o~u """ Türk Esasen mareşal Graziani ordu- harbiye nazırı Bay Vitez Bart- HA R B 
tı tıe k """"' sundan ortada büyük bir kuwet ha. 23 kiınunusanid" Almanyayı r,.__ ,-- ... , 

llleıt ıstı ~ bu vazifeyi ifa kalmamıştır, 1mlıa edllmiyen ziyaret edecektir. Macar harbi-
~n. buo-;:~?rdu. Bunu yapar·' mikdarın 2 tiimen kadar kaldğ,ı ye nazırı 25 kfulunuo;aniye kadar r~ z .• y ETı· 

ır,,.,,.; .-.."'1J!Ü ha bd bi'·-e tarmin edilmektedir. Bu iki fü. Berlinck kalaraktıı·. • ) '"'Cltetı . r e ... .-.u 
,.lllt_l>i,'_r "'de gcize ı;arpaıı bil- menin de. lngili.zler i_ç_in bir. teh- Macaristandaki yolcu 
"'il.! taflııte lıke tel!ki! etmıyecegı tabııdır. ı 

. ıırıı.:cııd .. temas ediyor. (Rod·10 yıı:rtcsiııdc>) trenleri tekrar 
'letıeıi Uğu Uzere, lfib\'er 

~~k içi Avrupayı mağliıb Amiral Dıırlan Amerika 1 tahdid edildi 
~etmiş~ Csas!ı bir taktik tat- elçiaile görUştU 

1 
Budapeşte 22 ıa.a.) - Bugıin 

anda l'dır.,. Muayyen bir Vichy, 22 (a.a.J - Bahriye gece y~.rısından itibaren bilha.~-
lı.~~ltııeyra'.mZ bir devlet ile nazırı a.nural Darlan Amerıka 1 sa yoku trPıılerinin yenin,,~ 
ı."~tırıten •ııtcrler ve onuııla büyük elç.illi amiral lRahy'y; ka- tahdidıne aid kararname merı
;:"1na f'. • Yarınki kurban- bul etmiştir. J (Sonu ı.a~ l"a 5 sö 5 t") 
ereıc ayet .,.ı;,,, .~... .. t -------------------------

!cıatııık ""'-ı "'~ gos e· 

~~ bit~~=ttikl~ ~~~:~c:~~: Sahte pasa p o rt 1 ar 
'd ~rfne k b~ dost , !arından 
b "-1'1 r Vr bCSU:d ldErinc hüeunı • • • 

~~ ı:cn:~~:g::ıDun dort Slovakyalı yakalandı, .hır, 
ta1ııı~~e tekid etmekten geri İ • d d h İ t I ' 1 b 1 d rl:~ lıi~:· 1kınc. ucvletin do anasın e 8 sa 8 s er ın er u un u 1 
-.ı-er bı..i e •llra bitaraflardan 
~nııı bu,~ &ellı-. İşte bu basit 

1.:ı : ~r c k dar hiç dC"." iş
''lltt4 1 ııurette ıl vam etti. 

bıı d !Ya bile Bertinden al
il ~ AltJ nlz dcvletlerl-

(.lloııu Oabid YALçIN 
Bay/o, li BlillCn ı tie) 

Diin polis taraı.c ... an yaka 1 

!anarak adliyeye .e lım ec.Jen 
9 "1illteci Slovakyalı mUddeıu·' 
miliğc teslim olunmu , ve der· 
hal CVr'.· ki:ırlylc b .iıkte ~ul· 
tanahmecı iklncı sulh ceza nu.h· 
kem ne vcrilını:;lcI"(, r 

Yarılan iddiayı. göre bunla· 
rr:ı k::.'.2:uı<ı:ikl pasaportlar 
sahte olduktan ma.:ıda ıizerle

sahtc sterlin 1.-:ıimeleı:ı 
u örulmııştilr. Dun 

.ııalı -uıd~ bu 
l.Sonu snyfa 2 fili 4 hı) 

Libya harbinin 
net icesi 

-------~~~--·· YAZAN: 
Emekli Genertıl 

K. M . 
• • 
Libyadıı 
Tobruku muhasara eden or

du, kaleye karşı taarnmınu 
tamamlamak üzeredir. Harl-ı... 
kat. inkişaf etmektedir. Mu
kıt\'craetin ınahiyctı Ye de
vam mıiddeti r' lıınnda şim
d•'.ik bir şey dc1>ü0cz. Wil
sc..n 'un yeni muha: ara metod 
!arına neler ilave ettiğini de 
yakında öğreneceğiz. Şimdi 
alınan malllmat, muhasırlarııı 
cephe derinliklerinde ilcrliye
rek bır kısım İngiliz kuvvetle· 
rinııı ~ bre glrdilderini göster 
mektedır 

Grazianiyc düşe1 vazife, 
mühim kuvvcllerlk muJ- ısar ... 
ordusuna yüklenerek kakyı 
kurt.:nnakbr. Bu müınkl1n 

(Sonu )f 5 sü 7 de) 

.Mühiın bir karar 
Devlet pamuk iplik

! /erine el koyuyor 
1 Ellerinde iplik bulunanf ar mevcudları
, n ı bir beyanname ila bildirecekler 
1 -AnJı&ııı., 2'Z ( a.a.) - İktı d 

mlstir: 
tMliğ edil-

t:ndiı .. tri:rnl nııı.muliı.tm msli~·f'I ve fopluu ..atı~ li~·atıarı-
1110 t .... bit VP koıı1mhi hakkınılaki SOOS ~a; ıh kanunun hlriud 
madtlt>..,\nin Vf'nli~i sali.11i~·t't·P i~tm~dt•tı, A:ı..ua ,.(' , lt•r'°\.in l'al,.. 

rikalan ıııamulatı fi~·atıııa llllOCaran ı .. ı,..,bııl r •• hriJ.alrı ıııaıınıla· 
tı olan Jmlllllk i ı> 1 i i; i n i u J~h4•r pa •\, t.i ic:in 2-l !J 910 
ta.rihiıult• U'l . .a.uıi ~irıni kuru-, ohtr-d.Ji. ı. hi! ,.f' il3.n t·(Ült>n 

mm taka li.nlt farkı :!3 1 ~ l tarihinden ltiban·n uwr'i olmak 
UWl"t' a:ı.amı ıı.ı; kum, ..ıatıLk t..-.bit e.dilıııi,,tir. 

Hükumetin mühim bir kaı·arı 

MISlR 

l)i~t'r t.a.raftnıı h»be-r aldığınnıa :zon-, htJklnu.-t 1 ("İr '*'" 
hüknıı ';llhıslar f'lintlt- hulunıuı bileümlt' ımınuk iplil'11'rine 
\"llL.'ı~t·d "lm~I' lrnrıı.r wmılştir. Bunun İ(·iu \ıtkında hir 

1 lalr:ırıı:uııe çıkara••a.i(ı ıoöylNtmı klNlir. ~.llı·rinıl~ pamuk i}'

liıl,i olaulıtr mt'Hııdlanm bir bt-~ annaıı"' ile alilıada.r makam· ı 
lar.ı hildi.......ı.lt>rdir. 

Tobruk'un 
üdafaa 

ti arı 
• 

--< 

Aral nn a bi Ge· 
ner l olm k üzere 

birçok esir alındı 

gilizler Eritrede 130 
kilometre ilerlediler 

- Q -

Tfo ıre 22 ( a.a. ı - ingıliz 
Uu.u .• n11 kara.rg:.. ının bu akşam-/ 
ki IC'bligi. • 

Libyada, dün giint>S batarkel', 
hiıı·unı eden kıtalarıınıı<, 'l'ııh
nık ıniidafaa larına 13 kiloıf.eti·e 
derinlikte gırmiş ve ileri kıta
laı·ımız Tubruk ~ehri üzerine 1 
doğrudan do.,"'rııyrı nezareti olan 
\'e bizzat ~ehre be~ kiloml'tr!'de 
bulunan mevzilere sıkı suı· .. ttc• ı 
yerle.ıır.ıi~ bulunuyordu. Bugün, 

~~~~~~~~~~~·J 

M. ('lıurNıil 

Sovyc f. 
ı Amerikan· 
!münasebetlerı 
1 düzeliyor 
r 
j Amerika Sovyetlere 

tayyare ihracına 
müsaade etti 
---~-

Sovvet Rusya daima 
harb oi,,.mrfa kalacak --

Churchill yeni ' 
bir nutuk 

söyledi 

Amen ka le .Sovyetler E lı.,i 

arasınd kı munt.;;ebetler ı; 'f, • 

de i) ıle m<'kt<'dir. 111 ı ı. Ltr 
ki Rus Fi harbınd onr.ı 

Amerika ·' vy<'tler Bir •I 

tayyare ~ 'nd r:i t: ir_ men<: t
mi. ti, Harbın nctıcd nınış '>l· 

nıasıua ra~mcn Anıtıika , 
borg-oyu kald:rınamı~tı. Bıı a· 
rahk kaldıım:ısı ısc dikkate 
layıktır. Birleşik A•nerikn hü
kumeti mnl!.ırını bıtarııf r cm· 
lt·ketlerc dcF.ıl kenrli siya ... e tıne 

. -
dört İngiliz or lu n 

milyona çıl<. ı 
Loııdra 22 ı a.a.) - Bugün 

A\'am Ka.ıııarasımla Bas\·ekil 
Clıurc·hill muhtelif m('S('!ekr 

harekat, y<."ııiden şayanı mcın- (Sonu ... a~·fa .; sil 3 U,) 1 (Sunu -,ayfa;) 'ii :! dr) 
nuniyet bir tarzda inkU;af et · 
ıruoktedir. - - --

SABAHTAN SABAH ~udanda, Kassala bölgf'"inde 1 

İtalyan kuvvetlerini takibde de-! 
vmn ediyoruz. Bu İtalyan ku\'
vetleri, şimdi, hududun sarkın-

(Ya~ısı 80!Jfa 1 siıftıtı :ıı a,· J 

Rumang ada 
anarşi hüküm 

•• • • surugor 
---· 

Lejiyonerlerle as
keri kuvvetler ara
sında mühim çar-
pışmalar oluyor 

Radyo ı tıısyonu Ant -
neako nutuk söylerken 

işgal ed!ldl 

~on 

nıa 

frind 

c:ır L 
bav; n 

eıcn lıı.lx ınde Hu 
ın h.k 

n l~< J 

• 5 l l tq 

Llbyadan 
başka Ha
beşista da 

B ü y ü k 
i 1 i z • 

ın 

taarruzlar• 

.Afrllmdalıi tt:ılyan milstf'mlel ılerinJ ,.e tan.mJza uğrndıld:u 
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da ( 
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l li m ·Köşesi 
r ...... , 

Gözlerindeki merh.amet YAZAN, Prof. Salih Murad Uzdllık 
r~nd_aki tikiı: ita~esi, HALiDE EDiB r 
ve muhabbet, yüzle- E _ ı 

hıhassa ellerı benı bil- 1 

OKUYUCU 
DiYOR Ki: ,,ı 'Sahte pasaportlar Şs~irde vejetalin 

1 yagı bulunamıyor 
-

Keşifler, ihtiralar 
yüledl diyebilirim. -No. 54-

Kıy• felleri beyaz dokuma göm
lek, paııtalon ve takkeJen ibar 
ret. En önde duran, seyrek sa
kallı. çekik gözlü kL->a burun-· 
lıı, çok vakur yüzlü bir adam. J 

Siya!ı. gözleri yüzümüzü delip 
g<:r:ıyor. Kollarını tutuşundan 

1 
dokumacı oluuğu tahmin edil<> 
bilir. Tıpkı eskı şairleri Kabir 
gibi. Hepı;i mahcup, mütevazi, 
fakat hepsinde ayni zamanda 
vakar-var, belki ktındilerioiu 

tahmin etmediği içten gelen bir 
kiidret var. Bir patrona, yahud 
te.,ekküle bağlı olmılıan, kendi 
marifcüyl.e hayatını kazanan 
küçük &o.af ve sanat sahibi a
damlarda ben bw. vakarı her 
yerde ffedüm. Fraımada işpor
i.ş olur .• Almanlann birinci mı' 
kadın daima bonnıar:;edeki sa
tıcıdan daha vakarlıdır. 

tolara sarılnı~. iki><er ikişer Rar
~ath civanntJa dolaşıyorlartlı, 

Biraz öted<' Japonlarırı :V"Plır
dığı küçük bir BuJi ınalırl :ia
ha var. Sanatkarlar henüz uu-

Havagazından 

şikayet 
1 

Dün dört Si oval yah yakalandı, bir Muhtekirler bu yağların 
t · d d hl f ı· f b 1 ;.,ı 1 kilosunu 120 kuru•a 

Sun'i gübre 
Liebig'iu ento:Uektüel hücıt• 

mu Hm! dli.iünce tarlasınt derin 
sürdii ve nazariyeleri bu tarla
nın !nbat kabiliyetini artırdı. Li 
ebig nazariyelerine göre bir 
sun'i gübre hazırladı ve ihtira 
beratuıı aldı. Fakat bu gübre 
bir muvaffakıyet gösteremdi. 
Bu muvaffakıyetsizlik daha za
yıf bir ilim adamını mahvedebi
lirdi. Liebig nebatlorın kendileri 
gibi karuıık madelelerlo değil ba
sit madeni ·maddelerle be~lendi
ği nazariyesini koymakla mev
zuun kimya cephe.qinden tetki
ke değer olduğunu isbat etmif 
idi. Kimyagerler tuz gibi muay· 
yen ve nh;beten baı>il maôdcle
rin canlı organizmden g<'çiş iz
leri protein"ler gibi dalıa kırı
şık maddelerllı ~işlerinı> naza
ran daha iyi anlayabilirler. 

l."akat bu fakir kalabalıkta 

başka bir şey d~ vardı. Hüzün, 
yalruzlık . Bunlaı· Benares ha
vasına yabancı gibiydiler. Ora
da binbir put, binbir mabet or
tasında, şamatalı bir din pana
yırı içınde heyecanla sarho;ı gö
rünen isterik halk arıunnda yal
nız bu küçilk cemaat, mubak&
mesine salıib ~riinüyordu. Ko
ca Benares'te Ganj'ın sularına 
mukaddes mi.na verııı:iyen, inek 
yavrusundan, filden maymun -
dan imdad dilemiyen bir bun

lardı. Fakat muhakemelerini,) 
hakikat askını bin bu kadar se
ne muhafaza etmek onlara <;ok 
pahalıya oturmuş, onları yalruz
lığa, hüzne mahkum etmişti. On-. 
!ar için hakıkat, ne elle tutulur, 
ne ele gözle görülür bir şeydi. , 
Hindu ruhanilerınin kısmen 

menfaat, klBmen halka tahak
küm ve kısmen de belki ereli bir 
cehalet içinele tutup istismar et

mek için icat ettikleri putlar ve l 
din panayın bu bir a>f1.1Ç fıkara

run zihnini çelenıemiş, onları 

HakiKat yolundan ayıramaım11-
tı. . 

Yalnız Hindistaııın değil baş

ka İı;li.m dünya.sının da tanın
mış münevverlennin bir .. J1ayh· 
ini "ördüm H.t~ biri bana B&

nares ;ı!lit;iumanlaruun yaptığı 

~:uvvetli tesiri yapmadı. bende 
uyandırdığı fikri hürmeti uyan
dırmadı. Hindistanı ziyaret edip 
te Hinduizmin rnystic cereyae
ları içinde muhakemesini kay
bctmiyen Garp münevverlerinin 
ekserisi müslümanlığın Hindis
tanda istikbali büyük olduğunu, 
Müslüman halkın kafası daha 
ölçülü, daha mutedil olduğunu 
söylerler. Bııoun sebebini ilk 
defa olarak Benareıı'te anla -
dım. nıı: defa "symbol,. e değ.il, 
fikre ııadık kalanlaruı kudretini 
hissettim. Çünkü bence fikir ba
ki. ymbol ve şekil geç;ci ve 
fani dır 

Hindu ve Müslüman Benares
ten sonra Budi Benares gelir. 
Bunu ancak bit- harabe etrafın
da göre bildim. 

Sarnath isminde, iki bin kü
sur llt'ne evvel o civarda Budi 
:Manastırı varmcı. Onu · ~imdi 
yeri kazıp buluyorlar. Ayni 
yerele bir dP bMka Budi manas
tıı1 var. P~pazları turuncu man-

Yeril Saba 
&BONE BD>ELl 

Türkiye 

SENElfK 1400 Kl"'f. 

S AYllK 760 • 
3 AYLIK 400 • 

AYLIK 150 • 

Ecnebi 
2700 Kr9. 
1450 • 

800 • 
IOO • 

23 hd nc1tqrln 1941 Per,-mbe 

10 lkincikSnun 1356 

26 Zllhlcee 185t 
Gün 2a A y ı Yıl: 941 - Kasım 77 

GUnet ot•· ikindi 
2.05 7.11 9.45 Ezaal 
8.19 13.24 16.00 V a.alt 

Ak .. m Ylto ı lm•k 
ı2.00 l,33 12.21 Ez.tni 
18.15 !B.49 6.35 Vaaatt 

DİKKAT 
cYertl Sabah» a gC:Sn derllen yazılar 

•e evra k rtqred ifıfn ecıltlmeafn iade 
~lunlnM V• bun l a rın k•ybo lma l•f"ın. 

-.n dolay• hi9 "ir me.uıtyet kabul 
tdltme:ı,. 

,•arlannın rcsimlerinı yapıy<ır

Bunu yapan Japon sanatkarlan 
her h:Utle Fra nsada tahsil et-
mi<; olacak. Mabedin resimleri 
ve havası insana bir ibadet ye-
rinden zi;ı;ade "Monpar1t11.s,. ın 

yeni kahvehanelerinden birini 
hatırlatıyor. 

Harabeden çıkarılan ta.; oy 
maları, statüler ora.cıkt.a yap
tıkları bir miirede toplu. Bura
dan !lr törlü ayrılamadlm. Bir 
çok münekkitler Budi ressamlı
gının ve beylı:eltraşlı~ garbe 
hatta ealti Yanana faik olduğu
nu ı;öyler_ Bugün biraz buna 
ina.ndıın. Çünkü eski Yuna.o. hal
.kının şa.heserlen miııada değil, 

şelı:ilde harikalar yçmışlar. 

<;üztepe Yeniy~~ ıt!aıye caddest 
i5 nuıuaraJJ evde otut<1n ~i-
tı'I 'df'n e-me:Ui :Ubety Y. Mumroo~
lu , nzasılt" bir ıa~ktup aldık. l{:ırl-
u11ız bu ıncktubunda diyor kı; 

< Derdin1lz hava ga .. .tdır. A-
c::ı:Ja b<'lediycmiz bizi bu -ş\.rk.("tin 

~tınden kurtarama7. ınt~ Verdik
lerı gaz fi deglJdfr. Hava Ue ka
ı·ışı k tlr. Şırkel~ ;üderek vaı.ıyeli. 

:ınli:tlıyur~z. Bir isti cönderiyor. 
IKi s.ıat.e bir gö7. atıyor. Ö:.e>ini 
hc>rislni ke.n~tınp oldu diyoı ve 
ı::;ıriıyor. Fakat ocak g~ a.J'ni :;e
kild~ yanıyor. Bu yu:zdm çok 
~arfiyat oluyor Şirk<>te nornıal

d~ f~71:t para "erırıek mf'Cburiye
t.Jndc k.:ılıyoruz. Şirket bi.ı: mUd-
de' cvv~I beledıyerlen zam istedi, 
Bu tckUCi kabul olunm•dt. Bu 
z:-ttn l::oıbul ed;Iirse ~i!·ket hal.kıt 

hava yeri~ gM verebHecıeıini id
diı-1 ediyor. 

B~ı vaziyetin tetkikini kıymet.H 

VaH ve Belediye reisimizdea. riea 
Modem Garp sanatı manaya ._•,;.d·'".'.·z •. _________ _,,1 
daha çok eheıiınıiyeıt vermiş 

fakat ya mübalıl.gaya kaçmış, 

yahud ifade etmek iatedjği his 
ve fi.kir hiç hır zamruı Budi 
devrinin ~ini, yülaıekliği
ni bulamamış. Burada büyük 
Buda heykellerinden 7.iyade kü
çükleri yanında kalı:ıldun .kal -
dım. Gözlerindeki meriıaıııet ve 1 

muhabbet, yüzlerindeki fikir 
ifadeııi, bilh•ssa elleri beni bü
yüledi dıyebılicım. Bilhassa sa
natın heykeltra.şlılc şubelerinde 

olanlara. Sarnath müzesini gör
mek, resim şubelerinde olanlara 
Cenupta.ki Ellora, Ajanta mağa.
ralarındakı tabloları tetkik et-
mek l:i.zımdır zannındayım. A
Bırlar evv<ıline aid olan bu ahi· 
delerin bir çok hayrete değen 
taraflarımlan başka bir de bu
günkü sanatla olan münasebet- ' 
!eridir. J 

HU; -şüphe yok ki güzellik, fi
kir ve insaniyet balnmından 

Hindistandaki ı> • eserler ve 
tarihi dP'"' ıer, Hinduları d11 
Müsllımanları da geçmiştir. Fa
kat Hinduizm, Budizmi bir da
ha ba.ş_ııu kaj,ıirrmıyacaj< adar 
bu memlekette ezmiş, sürmüş . 
çıkarmıştır. Nasıl oluyOf' da Bu
dizm gibi kuvvetli bir cereyan 
ve felııefeyi ezen Hinduizm fs· 
lii.miyeti imha edememiş?. Bu
nun cevabmı bana Alıdülmeci-
din evindeki fıkara, zavallı ka
file verdi. Çünkü Budizm sym
bol içinde boğulmuş, hakikat bir 
kaç kişinin malı olmuş. Fikir 
kudreti; imanı kayoo'lan ister i
deoloji ister din olsun bekasına 
ihtimal yoktuı. Bununla bera-

1 

ber bugün Budi dünyaya da ye-' 
niden fikir ve ruh getirmiye 
çalışan bir iki kuvvetli cereyan 
hem Çiııde. hem de Japonyada 
mevcuttur. Fakat onlardan bu-
rada baluıetmek münasebetsiz o-
lur. (Arkaaı var) 

j MÜTEFERRiK i 
Çocuk esirgeme kuru - 1 
munun yapdığı yardımlar 

Ankur:-tôa Çocuk Et>iı ıcınc 

Kurumu genel lneckczinden h!-
;t.e verilen nı"AlÜınata göre 94-0 yılın
da Batık.esır Çocuk Es.irgent<" mer
kezı 4.813 - k.ollarıutlan Ar. allk 
2.84 - Bigadic 686 - Edremid 754 -
Sındırgı 261 - Su.;urlnk 215 - Zey
tinli 112 Çocuk. 

Eskjşehir merke:1j 560 vr Dıytar
baktr merke1.i 184 kollartnd<UJ. E!

gani 77 - Çınllr 35 - Silvan 81 -
H<:ıni 69 çocuk. 

Çorum merkeı.lnin. Alaca 
3.274 - lski\ip 4,420 çocuk. 

kolu 

Çankırı nıcrkeıl 894 - kollarından 

Çerkcs 184 - Şaban özü 107 çocu.!<:. 
Çanak.kate me1·kezinin koJJ~rın

dan Biga 9,058 - Bozca~d.'.ı 5.401 -
&eabad 5.400 - Gelibolu 9355 -
Çanakkale E...,nktiy kolu 5.651 ç;o-

cuk. 

Mersin merkezi 29 cocufun t.a}u;il 
ücreUerini vererek okumahrını te
nl.İnle beraber ayrıca 9,797 (,·ocuk. 
Ankaranın Kırıkkale kolu ~~İ9 

ettij,l SüJ.damlası \·e Doğum e\'i, 1 

çoeuk ldl.uıij.ile 5.441 çocuğa sıhht 

muayene ve teda\·i, ia~dr ailelerin 
dogumu, kundak, çam~ır, elbi:Je, 
ayakkab"7 sütü- olmayaıı annelerin 
yavruJanna cvcuk sütü, k.itab 31;.1-

mayan oıxttkhı!'aı mekteb 1e~·;ı-,ın11, 

Eğlence yerleri 
tarif clerine zam 

yapılıyor 
--.M--

Zam nisbeti yUzde 
onbeşdir 

Belediye lktısad müdürlüğü 

bir sene evvel hazırlanarak mer-
iyete vazolunan eğlence yerleri 
tarifelerinde yeniden tadilit yap 
mak •üııere tedkikler yapmış ve ı 
bu hususda. hazırladığı bir pro
jeyi daimi encümene tevdi et
n1ü,tlr. 

Bu projeye nazaran vaziyeti 
hazıra nazarı itibara alınarak 

dörl sınıfa ayrılan eğlence yer
leri tarifelerinde v;:- 1 _ ..ııı i..oeı; 

nisbetinde ™: mm y.apdması 

teklif u;unmaktadır. 
z~m, meşrubat ve mekıili.ta 

ı;amil olacaktır. Eğlence yerlP
rı sa.hibleri bu esaslar üzerine 
har,ırlayacikl.arı tarifölerini 
bel~diye iktısad müdürlüğüne 

yeııiden tasdik ettireoe.klerdir. 

Peynir fiyatları 
yükselecek mi? 
Peynir müstahsilleri beledi

ye iktısad müdürlüğüne müra
caat ederek önünıü&deki sene-
nin peynir fiyatlaruuıı şimdi

den tesbit olunmasını istemiı;
lerdir. 

İktısad müdürlüğü bu mü
rııcat üzerine bir müddetten -
beri tedki.kler yapmıştır. Bu 
tedkiklere nazaran süt, b>neke 
ve nakliye fiyatlarında görülen 
fazlalık üzerine peynir fiyatları 
için bir mıktar zam y~ası 
kararlaştırılınıı;tır. Bu zam her 
teneke için bir buçuk lira. ka
dar olacakbr. 

Alarm tecrübeleri 
hazırlıkları 

Ayın 28 i ile 31 arasında ya
pıla ağtru yazdığımu: pasif ve 
aktif hava taarruzlarına kar-
~ı alarm 
hazırlıkları 

zercılir. 

tecrübelerinin 
tamamlanmak 

son 
Ü-

Alarm tecrübeleri esnasında 
halkımıza düşen vazifeleri te
baı·üz ettiren bir çok duvar 
ilanları bir kaç güne k.a.dr cad
delere, umumi mahallere asıla
caktır. 

Diğer taraftan alann tecrü
beleri hakkında halka düşen 

vazifeler sinemalarda da film
lerden evvel ve sonra halka ya
zı ile,ilıl.n olunacakbr. Alamı es
nasında vazifedar olaraJı: so
kaklarda serbestçe doJaşabile -
cek !ere bandlar verilmektedir. 

n~ekteplerdeki ... -e <;Ok çocuklu aile
lere her &ün sıcak eUi, yemek 11ıti 

y.:ı.çlı çocuklara para ya.niımı ıure
tile muhtelif yardımlarda bulwt • 
maktadır. Kw'Um merktt ve .tolla .. 
rınııı 94.1 7ıJında miJleli?nirln yardım 
''e ·efk.aWe kununa vakj yard.uu
ları önemli bir ;ı.Ure1t<." ~rlnc~ı 

4uphe.~izdir. 

anesın e e sa e s er ın er u unuu... satıyorlar 

( Baı taırafı 1 jncide) 

farın dört tanesi başlıırıuelau 

geçen vak'ayı olduğu g:bi hi
kaye etmi~ ve pa.saportlMının 1 
sahte bir şekilde tanwn ~il-
diğini itiraf eylemişlerdir. j 

Suçlulardan Mestan Sandcs.

1 Yakup Vays, Arnos Gutentar, 
Josef Pogeka, Ogekinas isimle
rıni taşımakta olan beş :;a.hsın 

tasıdıkları pasaportların ken- \ 
di hükümetleri tarafından ve 
şa.h1Bları nıuuına verilmiş oldu-ı 
ğu sabit bu, xıduğundan ser
beııt bırakılmalarına karar ve
ıi~tir. 

Aotuvaıı Rop, Alfred Hay
yin Jülyos ve Josef Vayzec Ver
ner adındaki dört şahıs ise 
kendilerinin de itiraf ~ttikleri 
üzere pasaporttlanııın sahte 
olduğu ve başlı:a başka namlara 
çıkarılmll; bulunduğu gorül.ınüş 

tür. Bııodan başka kürk ti
careti yaptığını ve son zaman
lardll İtalya ile de muameleye 
başladığını söylemekte olan Al
fred Hayyinin üzerin<! bu!Wl&ll 
145 iııterlindee bir kısDllDlB 

sahte olduğu anla.'jl!mıştır. 
Alfred Hayyın bu hususda 

şunları SÖ) !emektedir: 
- Be11 daha evvel Bulgarıs

taııla da muamele yapıyordum. 
Oraya kıirk S'.atııııştını. Bu 
kürklerin parası olmak üzere 
bana posta ile ve zarf içinde ııa.
ra göııderiyorl>.rdı. İşl,. sahte 
isterlinler Bulgarislandan gon
derilen paralardır. Ben oıılaım 
~~..:nu olduğunu gii!'diim ve 

bunun için piyasaya siinniye l 
Gümrüklerde kalan 

İtalyan menşeli 
mallar 

kalkmadım. Benim hu hw-uoda 
bir kabahatim yoktur. Fcıkat 

Alman ışgali altındaki nıer.ı!e

ketinıizden çıkabilmek için pa
t.aport. bulamayınca aahte pa
saport t.ed.3.rik ettiğim.izi inkar 
etmiyorum. Bu cihel doğrudur. 
Dördümüzün de pasaportları 

sahtedir, demiştir_ 

Bunun iirerine ikinci sulh ce
za lıikimi Salilıaddin dokuz• 
suçludan beşinin serbest bıra-j 
kılmasın• ve son dördünün de 1 
tevkifme karar vermiştir. Mev
kuf Çekoslovakyalılar adliyeye 
ka.da.r g-elmi.ş ola.n genç ve güzel 
bir çok Sloven kadınının göz 
yaşları ıı.rasında dün aksamı 

tevkifhaneye gönderilmişler -
dir_ 

--oo•--

Balkanlarda bozu
lan tren hatları 
tamir edi ld i 

Mal sevkiyatına birkaç ı 
gOne kadar başlanacak 

Balkanlarda geçen ay zarfın
da vukıia gelen şiddetli kaı- fır

tınaları ve feyezanlar ·yüzünden 
tren ha.Uarının bazı yerleri bo
MmUlj ve ticari nakliyat bu 
ııebeble aksamıştı_ Merkezi 
Avrupa memleketlerine sevke
dilme.k tiz~ evvelce vagonlara 
yerleştirilen mallar bu vaziyet 
kar.;ıaında istasyonlarda kal-

1 
ını.ştı. Haber aldığımıza göre 
bu hatlar tamamen tamir edil
miştir. Demiryollannın ticari 
nalı:liyata bir kaç güne kadar 
aç.ılacağ:ı hakkında şehrimiz

deki al:i.kadarlara malti.ınat gel
miştir. Sevkedilecek mallar 
meyanı.ııda tiftik, fındık, deri 
V4' kitre bulunmaktadıı-. 

Münakalat Vekaleti 
Fuarda bir pavyon 

açacak 

ltalya ile aramıniaki ticaret 
anlaşması sona erdiğinden güm 
rüklerde bulunan bazı lt.aiyan 
mallarının idhalinc müsaadı' e
di!menıiştir. Bu vazi}<et IG.r>a
sınua bazı idhalatçılar \' ekile
te müracaat ederek nla.;ma.nm 
mer'iyetten kalkma~ından ev-' 
ve! sipariş edilip de gümri,ik
lere gelen malların çıkarılma- lzmir, enterna.;;yonal fuarının ı 
sına miiııaade edilmesıni iste-' hmlruıma;;ına ba.~lanmı~tır. 
rnişlerdi. Vekalet bu müracaat- Haber aldığımıza göre Müna
ları tedkik etmiştir_ Haber al- kalii.t Vekaleti bu sene fuarda' 
dığınııza göre bu rıevi mallar hüyük bir paviyon' inşa cttirme

-·-
Vejetalin p ğı imali için ha

riçten iptiJai maddeler idhal 
odikmediğinden ı;ehrinıizde bu 
nevi yağlarııı rnıktarı azalınış, 

ve bu vaziyet perakende satışla
ra da tesir etmiştir. Komisyon 
bu yağlara 80 kuruş azami sa
tış fiyatı tesbit ettiği halde Bey 
oğlunda bazı mağazalar vejeta
lin ya,,Uının kilosunu 120 ku-1 
ruşa kadar satmaktadırlar. 

Şehrimizde bulunan vejeta
lin yağı ioıa.lithanelttinln ba
zılraı ham madde bulamadıkla
rından fuliyetlecini tatil et-I 
mişlerd.ir. ' 

Peynirciler ama-
na dUşdU j 

Bıızhanelerde bulunan pey-, 
nirlere hükİ1Dlet tarafından 

vaz'ıyed ed.ileoPği hakkında pey 
nircilere yapılan ihtardan son
ra dünde bazı toptaııcı.!ar Mın

taka Ticar~t Müdürlüğüne mü
re-caat ederek mallarını piyasa-' 
ya eıkaracakl.anru söyle.nrişler, 1 

fakat bu mail.ar kendilerine pa
halı :iptla mal olduğunuan 

zarar etm('ıneleri ic;in komisyo
nun tcsbit etliği azami satış 

fiyatlarına bir mıktar zam ya
pılırıasım istenıi~lerdir. 

Fakat Ticaret miidürlüğü bu 
teklifleri mürakabe komisyonu-ı 
na havai~ etmi.~tir. Komisyon 
bugün öğleden sonra toplana
rak bu teklifleri tedkik edecek 

1 
ve buzhanelerdeki peynirler 
için de bir karar verecektir. 

HALKEVLERI 

Konferenslar 
Emiııöıııi Hıılkeuindeıı:' 

1 - 23 1 19 J1 perşembe gü-
. nü (Bugün) saat (18J de kü

tüphane "" yayın subcsi komi
temiz reisi Hikmet Turhan DaJ 
lıoğlu tar:ı. rından (Münif Paşa) 
hakkında bir konferans verile-
ccktir. 

• 
2 - 21 1 1911 pazartesi gü-

nü ~aat ( 18} de Evimiz İngilizce 
muallimi Oğuz Oran tarafından 
(Cerııantes \'e Don KişotJ mev
zuunda bir konferan~ Yerile<--ek-

bazı formolit..'ler tahtında idhal yi muvafık görmü~tür. Mü- tir. Davetıye yoktur. 
edilecektir. nakalat Vekili Cevdet Kerim 

Anadolud"'n mühim 

1 

tncedayının lzmire yapuğı 
., son seyahatte bu husıısda alii- ı Kaı rrdeııio li-r•i11drıı ı:ır.oun-

mikdarda zahire kadarlara ieab eden emiı'er ve-1 /ar r-crııiyeti Dinııı Rdsliğiıuleıı: l 
gelmeğe başladı 

1 
!'ilmiştir. Münakalat \-ekaleti 1 Azanın ekseriyetinin bulwı-
paviyonunda bilumum devlet maması SE'lıebiyle 25 l 911 ca-

Davet 

Liebig'in muvaffakıyetsizliği
nin bir kısmı umumi çiftçiliği 
bilmernesi ve diğeri rle nazari~ 
yelerinin bir mil<du za~-.flı~ -
dır. Fakat ooun eseri Obford'
daki tahsilini he<>üz bitiriıı ba
basını çiflliğfoe döuınfu: olan 
Lawer ısmindeki hır gen~e hiz
met etti. J8l 7 de doğıııutj olan 
Lawes Napolyon harbinden c<0n
ra A \TUpanln iktisadi vazıyet i
nin bozukluğu yii7.ündf"n dah:ı 
ilini esaslara göre ~alıştırılma
dığı takdirde çiilliğin bal.ınğını 
takıl ir etmi:;ti. KPmik toziyle 
gübrelediği hırupların iyice bü
yümediğini gördü. K0 mik tozu
nuıı suda eriyemiyen kaLı.iyuın 

fosfnt.ını havi olduğunu anlaya
cak kadar kimya biliyordu. A
ca ha bu muvaffakıyetsizlik tu
"Uı •' •' t"ln kal.siymn fü"fatını ab
sorbe edememesinden ilt>ri gel
n·ı ij Ji'" muydu? Asidleıin btı 

maddeyi suda edyebilen süper 
fosfata tahvil edebilecei(ini dü
şündü w 1839 seıı.,,.inde, ;"i.n~ 
22 yaITTnda ıken, b•ı maıld ... yı 
tarlalara tatbik <'tti. Bu yeni 
gübrenin asid.lt.- muamele eJil -
~i~ kemikten elalıa iyi 11<1tic<I 
verdiği anla~ıldı. 

Kcsfinin madLH muvaffakıyc
tini gören Lawes \843 'll.'n:-<;ind• 
Giiber-t adlı g .. n<; bir kimyagt>· 
rin ortaklığım U.le<ii. Bu kimva
ger Libıeı:"in bir talebe:;i idi. . . ı1 
sene sürPn bu ort:ıklık l!,100 d• 
Lawes'in ölümüne ka.far d<!· 
vam etti. Ertesi sene Gilbert 
öldü. Bu iki arkııdaı;nı Lawe.;'iıl 
Roltranısted'ueki çiftlığinda 
yapmış oldukları sistematik a
nıştırmalar lrnra'1nı dünvanın 
en maruf zirai r&ıenıler eıı-,,-titil· 
sil haline soktu. Bu iki arkaclal 
zitaat alemim.le mühmı hır in· 
kılab y:ıpmış oldular. 

Lawcs'iLl kc~fi fazla kemigt 
lüzum gösterdi ve h~tta muluı
rebe stıhalarında bil<.> araştırma
lar yapıldı. Bıınl:ı.rın kafi gel· 
mediğini görenler yeni yeni fos· 
fat madenleri için jeolo~lars 
başvuruular. Düııyruu!' muhte· 
lif yerlerinde yeni yeni madeD 
ocaklan faaliyete buııL dı. bu<" 
!arın en zenginlerinden biri Ruıı· 
yanın şimalindctlir. 

Kimyevi gübreler iead edil · 
mese idi 1800 '°"'nc:ımdenbcri i.t 
lendiğinclen dolayı iubat kabili 
yeti azalmı~ olan Avrupa me· 
deniyeti bu derce ileri gid"mez· 
di. Bir kaç gündenberi Anadolu-, mı:rtesi 11:ününc bırakılan içtima 

nakliyatı ve po:<ta telgrafcılık ~ -----'====-----dan mühim mıktan.la z.ıhire egl- · j saat 15 de Eminönü Halkevi sa-
hakkında malumat bulunacak- _., · ı kt' A k meğe başlaın.vıtır. Piylifiada fi. !onunda icra .-uı et·c ır. r ·a-

yatlar oldukça yü.ks~.Jı: olduğu 1 tır. 1 daşlaım gelmeleri ilan olunuı-. 
halde gelen mallar derhal satıl- 0 

E~~:~r::~:~~'.1 ~~:~~
1

( SABIKALI YANK~SICI 
fiyatlarında yeniden 40 para l ıK ı "' k • b • k it "' 
kadar yükselme kaydeelılrni3 - u agını aşır gı 1 yapıp o ugu-
:;·k~~:~:.::~d::a:ır::k~ _ı nun alttndan cüzdanı çekmiş ! 
dır_ 

Vali geldi Dün Sultanahwed u<_uncü nin ""ğ t~rafıııa g~çc•·ck uur
sullı ceza mahkemesine bir mu~tur. Nih:ı.yct sol elini kal
yankesicilik gelmiştir. dıı-ıp kulağım !taşır gibi yapa

Vali ve belediye reisi dok
tor Lutfi Kırdar dün sabahki 

Fatihde olan bu vak'a ~.ık rak sağ eli ile sol koltuğu al
eksprcsle Ank:ıradan şehrimi- şık ve aynı zamanda pek de lından ·Alinin ct·ket cebine bir 
ze avdet etmiştir. Vali Ankara- isabetli bir cüriim me,;;lıud ol- ta!an elmi~ w cüzdanı sıyırı-
da al:i.kadar vekillerle viliyct muştur. vermi~liL 

ve belediye işlerine aid temas Eski ve meşhur yankesicil~r- Fnkat hassaıı bir genç olan 
!ar yapmıştır. Bu arada istim- ı den olan sabıkalı Kadri dün Ali gö1sünden clizdanın r.ekil-
lak meseleleri de mevzuu bahse- çok sıkıntı içinde olaca!<mış diğini elerhal duymu~ ve Kad-
dilmiştir. ki .. Kalab.ahk ve mü:ıaitl yerler r inin bileğine yapışmıştır. E

aramaya lüzum görmeden, ya- !inde clizdan ve bileği Alinin 
Mes'ud evlenme hud buna vakit bulamadıgı için avucu i~inde dona kalan Ko.dri 

Fatih belediyesi baş mühenJ olacak; Fatih tramvay durağı hem~ıı or11daki polise teslim e· 
disi Bay Naci Ozerenmanın kızı j önünde tramvay beklemekte dilmi~tir 
Bayan Nerimanla değerli deniz- olan Ali adındaki gencin ala- Şahidler ve tutıılan zabıtlar 
cilerimizden birinci sınıf ba.~ mod ceketini göğils dış ce- bu su~u tamamile sabit göster· 
kaptan Esad Endennanın evl,,n- bindeki cüı:daııını gözüne kes- diğinden; Kadrinin cskl suç ve 
me törenleri 20 sonkii.nun pazar- ı tirerek aşı rnıagı kar.ı.rlMtır- sabıkaları da olduğundan 7 ay 
teei günü Beyoğluııda Tokatlı- nıı.ştır. hapöine ,.e d~rlıal tevkifine 
yan ııalonlarında aile dostları Biraz sonra yanıoo. sokulmuş karar verilmiştir. Bu suretle 
ve gmide bir kalabalık huzuril~ 

1 
ve etr~fın:ı da birka~ _tramvay usta :·ankeı;iri kırdığt hk potla 

tesid edilmiştir . Tarafe\~t~ sa- bckleyıcısı daha gelme~ Ah- hapishaneyi boylaınıştır. 

~detıer dileriL f "-oııı·---·-------------------J 

Bebek - istinye ihtilafı 

Bebek - lstinyc yolunun mu 
kawlede nıevcuu müddet içiıı· 
de lamamlanımıması dolaysil< 
belc<liye ile mt\lt>a hlnd ar:ı -ınJS 
çıkan ihtilaf hakkında her ik1 

1 
taraf noktai na1..:ııfaı1nı Şura)'! 
Devlete bildirmişl~rdit'. Şura)1 

Devlet vaziyeti tedkik edere~ 
bu husu.;da bir karaı vereeclc· 
tir. 

P OLISDE ı, 
'-~~~~-~~~~~~--

Otomobil çar parak 
yaralanmış 

Şa.för Turanın idaresindclO 
2107 sayılı taksi 'l.'ozkoparaııdıll 
ge~erken Ali ismiııelc bir şahSI 
çarpmış ayağından hafifçe y•' 
ralamıştı r. Şoföı· yakalanmış ':!" 
raiı tedavi allına alınnıı~tır. 

Merdivenden dUşen 
yavrucuk ba,ından 

yaralandı 

Beııiklal}da oturan Fcthiıı~'. 
4 yaııındnlci k ı zı Sabahat e~ 
oynarken merdivenden d~nıu1 

ve ba.şından ağır wrettc yatf.' 
lanmıştır. Yaralı Sabahat şiı;ll 
Çocuk hastalıaneıüııe katdirıl' 
mıştır, 
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H E !"' S A B A I-1 ı [ · J -!
1

• Şimdilik bu kadar! Devrim üzerine düşünmeler 
Fransız füosu bir 1 Baharı beklerken 

zafer mi kazandı \ • • İnsanlar her ı.ene baharı ne 

Alman Casusluğunun Esrarı 
' -4 

YAZAN: 

Bernard Newman 

Çünkü hakiki bir faaliyet ph\
nı tertib etmek lüzumu hissolu
Dabilir. Me::;ela askeri sanayiin 
bir ııubesini inhilii.le uğratmak, 
sabotajlar yapmak, propagan • 
da yapmak yahud "Provaca
teur,, ajanlar vasıtasiyle kan· 
§ıkhk çıkarmak gibi geniş malt 
sadların takib olunduğu vaki
dir. 

v 
. Casusluk ajanı yahud ikin· 

cı derecedeki casus için müte- • 
iılll!şıs bilgilerine ihtiyaç yok -1 
tur. Bunlan11 amirleri maiyet-1 
leı-indeki aja.nlann karanlıkta 
~ulı~malarından, ne yaptıkta -1 
Mnın farkına varmamalanndan · 
mb_üs~d olaıırlar. Bu ajan içiıı' 

!.G bır mana ifade etmeyen kü- 1 
çı~k bi_r şey şefl7r naza_rında bü-ı 
yuk hır ehemmıyeti haız olmak 
kabildir. 1 

Bir bahriye zabitinin bir fabri 
k~yı ziyaret etmesi gibi basit 
hır haber büyük ehemmiyeti 
haiz bir casusluk teşebbüsünün f 
meydana çıkarılmasına saik o
labilir. 

Çok kere, ajanların topla
dıkla n malumatın alelade bir 
havadisten başka kıymeti bu
lunmaz. Fakat Alman meto
duna göre, her malfıma.t kıy
metlidir. Toplanan haberlerin 
Yüzde doksanı hiç kullanılınıya
bilir. Fakat bir gün gelebilir ki 
bunlardan bir istifade imkanı 
bulunur. 

Bu çeşid casuslukta roman· 
ti_k yahud heyecan verici bir 
cıhet yoktur. Fakat müsbet ne
ticeler verebilir. Bütün dünyaya 
Yayılmış olan nazi ajanlan u
mumiyetle halis Almaulardır. 
Bunun faydası ve malllurları 
va~dır. Umumiyetle, sadakat
le_rıne emniyet edilebilir. Fakat 
aJanlar faaliyette bulunduktan . 
memlekette bu yüzden şlibhe 
celbederler. Her halde Hitler 
iktidar mevkiine geldikten son
ra bir Alınan ne kadar namuslu 
v~ dürüst görünürse göı-ünııün 
b.,r yerde şübhe uyandırmıştır. 

Bu ajanlar profesyonel casus 1 
değildirlei'. Filiyatta, her birinin 1 
ayn meşguliyetleri vardır. Bir 
parça casusluk yapmaları bir 
vakit geçirme iŞi gibidir. Bazan 
yaptıkları iş mukabilinde hiç pa
ra almazlar. Bazan cüz'! bir 
iicret alırlar. Bazan da temin et
tikleri neticeye göre kendilerine 
para verilir. Göz önünde muay
yen bir hedef mevcud olduğu 
zaman, ajanları faydalı olacak 
mevkilere yerleştirmek Hizını 
gelebilir. Alman sistemi o kadar 
geniş bir casusluk şebekeısi kur
mak taraftarıdır ki alAkayı cel
bedebilecek herhangi bir mevki
de da.ha evvelden yerleştirilmiş 
aıanlar bulmak kabil olur. Bun
ların çoğu binniobe ıuıağı mev
kilerde bulunurlar. Garsonluk 
ve otel müstalıdemliği casusluk 
111e.ıleği için pek rağbet edilen 
b~rer paravana teııkil etmişler • 
dır. 
. Gemi kiihyalığı (Steward) ih

tıınalki daha müsaid bir mevki
dir. Çünkü denizde posta yapan 
nır geminin havasında kolayca 
hasbilıale ve mahrem şeylerden 
bahse bir istidad vardır. Tlcar! 
S•;Yyahlar çok faydalı bir mev
kıdı;dirler. Çünkü hareket ser
tcsti,,ine maliktirler. Ajan sıfa-

Yic . daha kıymetli olanlar, ga
zeteciler Ye matbuat fotoöTafçı-
laı-ıdır. 

0 

h Bu adamlar bir m~mleketin 
er tara.rına serbestçe gidip 

gelebilirler. Matbuatın sihirli 
~<lı bn_nlara. ~ok _!<ere öyle yer
dere gırmek mıka.unu temin e
ber kı aleliide halk için böyle 

1/r 'ley kabil değildir. Bir çok 
t ıın~~ ile tanışırlar. Memleket -

1 
u nüfuz sahibi bir çok kimsele

I ın nezdine tavsiye mektub
arı ıle sokulabilirler. 

Ahiren, casusluğu setre hiz
~et edecek yeni bir meslek 
h eydan aldı. Ticari tayyare 
f ~tları üzerin-ele, bunların tay
~ıtrı havadan tedkikat ve mü
likt~dat yapmak inı1.&nına ma-

ırler . .ı\lmanlann Croydona 
ınutad yollardan uçarken Kent-! 
~n . büyük bir kısmının fotogra-
1 ı ıle istiksafıw yapmış olduk
arı malumdur. 

1~ 1:1ütün bu adamlar mutad iş
k;ını_ hakiki bir Alınan namus-
.a~lı~yle i!a ederler. Kendile

rını_ ıs ~ihdam eden kimselere 
v~rimlı ve sadakatli surette 
~ızınetıerde bulunurlar. Fakat 
f'lk~ bir sadakat daha Ji.zı.m 
~Jul?unu, memleketlerinin ken
lst~de~ .ba.ııka bir iş daha 
ına.zı gını hiç bi:r zaman unut • 

ar. 
Bu,,ların hayatlannda kü

l 

F'ran~ızlu.rın Hava~ telgrafı M L L ' D 1 L kadar büyük bir hasretle betler· 
ajaı1sı bir l•'rau'!l~ Gloauuun Sl: 1 Jerdi. Bahar dediğimllı zama,. 
yamuı bl\tlln d;,ni• kuvvetl""':'ı zihnimizde derhal ~ a- ı 
lmhn. etmiş olıht~unu büyük bır ğaçlar, papa.tyalarla lı:aplanmış 
z:ı.fer ıuüjdeliyormuı; !!ibi cih0-: kırlar, cıvıldaşan kırlangıç sürü. 

TJ:.'RCEME EDEN: 

Hüseyin Cahid YALÇIN 
na ilıln etti. 7900 tonilato h:ı.cmııK k 'T' k k f B h led, kış uykusundan uyanan ta-

c;ük bir dram vardır. Fakat istiabisinde kocaman bir kru-; OY lllQ ey .1 Ür spi . eri. " Q is meVZUU b;.ı.tiu bin bir füsfuıu, biıı bir 
meslek hayatları renksiz ve vazörle dört kuvvetli ganbotı.. . ı güzelliği canlandırdı. Bu ısilr ve 
neş'eııizdir. Muhtemel bir düş- heyeti mecmuası üç dört_ to;--~c· { f J • .... • J • .,.. f aşk mevsiminin bir &n evvel 
manın esrarına dogru' da.n doğ- kerle birkaç_torpidoy~. ınhıs~r , o muş ur,, ıyeceaım ıge ugraşma. gelme.sini ne kadar heyecan ~ 

eden bir deruz kuvvetiıll ezıne- O umı" 'dle ı·s•--'"·. 
nıya hücum etmek, onların işi k S <=-uıA 
deg"ildir. Ha.yatlarına hilkim. sinde hiqbir fevkaladellk yo ·j" 0".glenm :ştz"y ko Ş l şt deyz"ver.f. Ne yazık ki dünyanın değiveıı 
olan fikirden bihaber kalmaları 

1 
tur. Kaldı ki Siyamlıla_r. __ F~··, " 1 n U U m U UY" yüzü, insanların gözünde baban 

icabeder. Alınan esrarı <>enebi j !ılZ r;avl<:tiniıı birkaç kuçuk Rı-1 şimdi korkunç bir ölüm mevıAmi 
memleketlerde bu kadar çok ya:ın teknesini hafif h:ı.s"rlara &ki filo•oflaı ın,;anı "Söy- r- { dilini söylemesi ile doğar. şekline soktu. Bahar, harb ejdo. 
insana if§a edilemez. Karanlık uğratM•l<t~u _!>a-~k~ ~ır netJce leyieı hayvan,, [1] diye tarife- 1 YAZAN: lşte gerek sosyete, gerek ki- rinin canlandığı, binlerce İ.Dlllr' 
içinde çalışmak yorucu ve can vermemi~ oldugonu ıddia ctmek-ı derleı. Henüz sosyal realiteyi H ı·ı N• t il h Qi bakımından dilin BOS''al n~ nın kanını emdifi, hayır.tmı ııôıı-< . ·-edı·rıe~. l'ı. f'll . .-cd bu haber te- .. . . . a 1 ıme u a • , ~- dilrdll,';4\ bı'r m-'~ _,.... ~ 
sıkıcı bir şeydir. Bu sistcmın • ' gorem l b f l fi ı·-- anı ··'· k"b · · -~ v•~ ....... , .. d ederse fevkalil.deliğin asıl eınıf! o an u ı ozo arın Ö .. ıgı a,,...p ta o enının sos- harilculade flisQnk1r me'llllmiıl 
bir çok mahzurları vardır. Bir e8•1:-Yyaı.ı. ~'ı·ıar tarafında ve lchinJe 1 keskin sezişleri, sosyolojinin bu- l Z TÜRK yete oldugu· görüldlikten sonra- ·~"'"'·~ası, ........,,_,eki _.....e 
!erin gayeleri ne olduğunu bil- kaydctlilmiş olduğu anlasııbr. giin ortaya koyduğu apaçık bir L, _________ ..J dır ki her ulusu kendi dilini yi arttırıyor, dudaklardaki rooJıi 
casus kendisini istihdam eden- = 1 J~,,.... .. -~ ........,_ 

mezse, yollayacağı malumat 
1 

Çünkü k::.rı;ı!a.ı,an kuvvetler ara konunun ne kadar eskiden beri "olmakta olan bir olay,, halinde leri solduruyor. 
müsbet surette ve intıanı hataya · sıııdaki nisb<>tsizlik 0 derece\ duyulmuş ve üzerinde düşünül- kuran ki!j.ilerin sosyal varlık· inceleyib filolojik, fonetik gibi Harbin baharda inkişaf etme< 
Sevkedecek hır. mahiyeti haı-z bii•iik ve esa~lıdır ki zayıf tara- .. ld - . . larmd:ı kendi insanlıklarını on- . si muhtemel iııtikametl_.._ b<, , if b 1 1 muş o ugunu g<isterır. bakımlardan dilinin ne olduğu- =uaı ~-
olabilir. İn!!ilterede ikamet eden fm çarpışmadan haC ere ere !ara y~tan etke dildir. Böylece rinln de memleketimizden geçti-< 

- kmış !ınası bile "-·lı '---sıııa Şu kadar ki bu s».nQ dilin yal- nu ne gı'bi kurallara h.n-."ı. bu gını" ·hep blliyo-· Bunu b"_.,,..._ 
bir Alınaııı hatırlıyorum ki bir çı o """ ""' --, dil bir yandan sosyetenin "in- ' """'~ • • - """'~ 
casus idi. Fakat lng:ı"ltere ma- bir muvaffakiyet teşkil eder. uız "insani,, neliğini görmek, ev • • d" . b" lunduğunu aradıktan sonra "ol- mis için de uzun zamandan ben 
kamlannın kendi.sinin casus ol- İşin asıl şa~ılacak ciheti düş- onun oosyal varlığını "şuursuz,, sanı,, varlığını uzmıiş, ö ur ması gereken,, yöne doğru iler- a.na yurdun bu kısmını a,.~ 
duğunu bildiklerinin farkında man savleti karşısında Fransız olarak farketmcktir. İnsanlık yandan da 0 sosyeteden ola.o letmiye koyulmuştur. Bu ideli· ve teslıir edilmez bir çelik kale 
değildi. mukavemeti bir hafta içinde çaf h:ı.yatıııın bu en başlı karııkteri kimselere yine kendi "insani,, le doğru topluluğun gerek ilim haline sokmak ic;in çalıştık. Bu

Bu delikanlı ile arada görilı;- tırdayıp çökerken şimdi ı~f ı asırlarca müddet bütün önemi· vnılıklarını vermiştir. Böyle ol- ve gerek ar ile uğraşan c=kin gün bu iş tamamlanmış bulm'" 
meyi il.det edinmiştim. Çok hol! Siyamlılara rü.stemane sav e er le büyük düşünücülerin dikka- madan, yii.ni dil olmadan reel -~ maktadır. 
ve tatlı bir adamıdı. Ber.im va- yapan Fransız barb gemilerinin bir insan sosyetesi kurulamıya- kişileri, sayılı yazıcılan ulusal Fakat düşmanın, TrakyanıD 
'f ne yapacaklarını şaşırmış bır tini kendi. üzerine çekmiş, ve dili ortaya koymuya çalı:prı.ıya çelik duvarlarından başka kar< 

~~ e:_zı 0~va~;;ını~::;'mt;:1{t~ : lıalde tek bir gülle atmarnl'.i yep- hepsi de bu çok önemli konu ü- cağı gibi, ulusal dili olnııyan başlamışlardır. [2J şılaşacağı ve onu yenmek mec< 
Muhakkak ki söylediklerimin yeni toplarile silii.hdan tccrıd zerinde bir çok yönleıd~n tür. bir kimsede de insani varlık ta Çağdw,ı medeniyette ise bu buriyetinde bulunduihl bir mi• 
hepsine inanıyordu. Çünkü inan edilmeyi kabul etınis olmaları- lü türlü düşünceler, teoriler ile yaratılamaz. sosyal kurum baınba.şka bir ö. nia daha vardır ki bu da Tür-
rnaması için hiç bir sebeb yok- dır. - .. .. 1 rd' Dil .. . Bu balamdan kökeni sosyete kün iman dolu göğsli ve kırıl· 
tu. Kafasına soktuğum fikir • Halbııki o ana baba giinlerin· n surımış e ır. uzerme, olan dilin, sosyeteyi tam anla- nem almıştır. Ulusal varlığın maz azmidir. Şuursuz düŞIDllll 
!erden onda birini Berline ha- de bahis mevzuu olruı bizzat ve söyleme üzerine ı>lan bu düşün- miyle insani varlığa çıkarabil- her yönden dilsizlikten kurtu- sürüleri eğer ana yurda doğnı 
ber Verdi ıse. pek memıııın ola- binnefs Fransız vatauının sel&- meler daha kapsamlı bir durum . lup ta dilli bir hale 2'.elmesi için sarkacak olurlarsa aml <;arpa.· 
cağını. meti ve emniyeti idi. iyam ıar- almaya başlayınca türlü kılık- ilmi bir met.od ile çalışma yo- cakları ve kafalarını kıracaklan S l mek içın, sosyeteyi kuran ki· ı -

binde olsa olsa senelerce esir , !ara gı'rmı·Q, ''e aı·asıra 0 ka- şilerin kendi dilini bilmesi, söy- a~ılmaz mania bu olac.aktır. Bazan bu casusluk oyunu U· ~ 1 luna girilmiştir. Bir ya.odan kalmış mazliım bir milletin fır- d emesi ve o dil ile konuşması ve I Düşman bilmelidir ki. bu ma11 
ztın bir deYre esnasında hüyi.ik sattan istifade ile elinden .ı.l'- ar ilen gitm.İ!itir ki .sözün gök- anlaşması gerekleşir. Ve yı'ne ki~ilerin kendi aralarında ko- leketin topraklarında tutunabi-
bir sabır ile tertib edilir. Bazı sel b' l'k +oo dı' - nıl 1 nan toııraklara tekrar kavuş- ır ne 1 ....,ı gına ma · b nuşup an aşmasını tam bir dü- lecegı·· ve bannabilecegı·- tek yer., 
kere, bu ruhi bir mücadeleden dı • d undan dolayı k~inin sosyal mayı istemeai gibi o millet ba· gı evirler bile olmuştur. Ve zene sokmak "hayata dil ver- mezarlıklarımızdır. 
sonra, hiç bir şey yok gibi gö- varlığı ancak ve ilkönce kendi 
rünürken, sanki tes:ıdüfi gibi knnındm ma';ru sayılması Hl.- yine bundan dolayı sözün tan- =============I mek,, için ulusal metodlu bir MURAD SERTOGLU 
imis olur. Almanlar birinci me- 7.ım gelen bir istihlis hareketi rı~al bir -kökenden geldiği inan- tarzda inceleyip bağmh olduğu 1-----====-----
todu tercih ederler. İki üç şeyi mevzuu babsolmaktadır. cı asırlarca müddet sürmüş mek,, için ulusal dili metodlu bir Almanyaya tUtlln satıldı 
ha.zırlamak. hatta imk&nlar A · C. SARA ÇOGLU durmuştur. kılkta yaratarak dilin dirilğini, Almanya.ya dün yeniden 150 
mevcud olduğuna kaı::aat getir- Fakat, varılan a~ın fikirler, yaşama1'mu, gelişimini sa~lamak bin liralık tütün ve 80 bin li-
mek için hadqiz hesabsız zah - Et fiyatları lro metlere ve masraflara katlanır- o ıyacak düşünmeler bir ya- i~in diksiyonerler, gramerler ya- ralık fmdık göndedlmi~tir. Bu 
lar. Belediy~ et fiyatlarmuı iyi na bırakılu'Sa, bütün bunlar pılmış, kişilerin "söyleme,, ha- kled 

kontrol edilmediği kanaatine ""'- l . .. d • - .. bili 1 mallar Borgaz tarikiyle na i-
Bir kaç ay evvel bunun güzel "''Y emenın yııce egerı uze- · ·yet eri da.ha çok arttırılmış- leeektir. Bundan başka muh· 

bir misaline tesadüf ettim. Bir varmıştır. Bu itibarla kont • rine insauların ne kadar önem tır. Öbür yandan da ulusun fi- telif memleketlere 228 bin Jira. 
ln 'tiz - b' Alın ailesi rollerin teııdidi i~in tedbirler a- d'kl · · .. t · gı gencı, ır an ver ı · ennı gos erır. kir hayatında bulduğu, öne slir- tık ihracat muamelesi kayde-
nezdinde bir tatil zamanını geçi lınması kararlaştırılmı~tır. İnsanlık tacihinde pek tabii d" ... kada · · dilmiş' tir. 
riyordu. Bunu gençlerin müba- Diğer taraftan canlı hayvan 

1 
ugu ne r ycnı, orijınal 

delesı- işinı· deruhde etmiş olan o ~rak insanın en çok kendinin konular varsa bunlar da ulusun Di;;.... taraftan Bur2'.az tari-
fiyatlan hakkında bir kanaat ı ğ b .,.. -teşkilatlardan biri temin etmiş- o arak gördü ii u başlıca sıfat ___ _,_(~S..;:.ayfa 5 siUutı 6 da) kiyle piyasalarunızın muhtaç 

B b 
edinmek maksadiyle belediye ı .. ld • ti. u mü adeleden fikir ve ide· sosyo CJJUllll onun ne o ugunu (1) Hayooııı ndtık. olduğu bazı idhalii.t maddesi 

al bakımından hayırlı neticeler şarktaki hayv~n istihsal mer- meydana koyduktan sonra ye- (ll) Çiinlcii kişi 808!J6l mrlı- gelmiştir. Bu maddeler meya-
umuluyordu. Bu dellkanlı Al- kezlerind'?n geçen eeneki can- ni bir dunınıa !!'~nıı·ş oluyor. gı" m anoa.k kendı' -''!...,, sn..,ıcmbk - • 

d 
ı;u "' ··- "" ' Dil'.da makine aksamı, kae;ıd, 

manya a bir kaç ay kaldı. lı hayvan fiyatiariylc bu sene- Çüı' ıkü toplulug· un "sosyal du". ile yaşttJaNı.ğuıdan sOıtJıetenin O ad d tti • · d t iti d ~igara kağıdı, demir tel, men-
r a pey a e gı yeni os - canlı hayvan fiyatları ara- zeıı,, ı' 0 toplulug"a ı'n"anı· hır' il-ini ki§iııc vern•ck, "hayata 

l d tath b
. 0 a·ı k k bu sucat ~.-_vaı;ı ve vernik bulun • 

ar arasın a ır zaman ge- sındaki farkı sormuştur_ • verme ., anaı yolda ra· 
çirdi. Bir çok şeyler gördü ve ::::-::--=-.:=:--=:--=------'-'ar_ıı_k_~_'e_r_e_n_, _v_e_

0 
__ to_p_ı_ul_u_ğ_u _____________ _:_l:ı::,rt_:n:.:a.l:.:~:.:-la:-...=o:.:lı_:'r.:.. ________ m_a_kt_adı_r_. _____ _::__ 

bunlan takdir etti. Çünkü biz 
Hitleri sevmiyoruz diye Al-
manyada her şeyin fena olma
sı !Azım geleceğini zannetmek, 
güliinç bir şey olur. Tatil 
devresi ufak bir arızaya 
ve münasebetsizliğe bile maruz 
kalmadan geçti. lngiltereye 
dönmek zaınam hültıı edince, İn
giliz gencinin sonra mühim ne
ticeleri olacak ehemmiyetsiz bir 
hii.diseyi şimdi hatırlaması pek 
şübhelidir. 

Bir akl!llm, yemekten sonra, 
aile muhiti içinde muhavere na
hoş bir mevzua, harb ihtimaline 
temas etti. Alma.o delikanlısı 
doslunu tatmin etti: Harb ol
mıyacak, dedi. O ahlaki müli
hazalara değil, ameli delillere is
tinad ederek bu hükmü verdiği
ni söylüyordu. İngiltere Alman· 
yaııın hazırlıklarına nisbetle o 
kadar geı·ide kalmıştı ki hiç 
bir zaman buna yetişebilece.ğiui 
üınid edemezdi. Binaenaleyh, 
harb olnııyacalı:tı. 

İngiliz delikanlı.ımıın gunıl'll 
bittabi zedelenmişti. İngiltere 
ile Almanya arasında bir haı b 
çıkmasını istemediğini söyledi. 
!!'akut Almanlar kendilerini o 
kad::r ileride zannetmekle ha
ta ediyorlardı. Çünkü, havada 
Llle, bir çok aya lıace• kalma
dan İngiltere, Almanyanın se
viyesine yetişecekti. Verdiği 
izahata göre, babası meşhur 
bir tayyare fabrikasında res
sam idi. Binlerce tayyare ma
kinesi i~in .;ipariş verntlşt'. J3u 
siparişler şimdi teslim edilmiş 
bulunuyordu. 

Muhavere, hiç ehemmiyeti 
olnııyan bır bahse taallilk edi
yormuş gibi geçti, gitti. Faknt 
Alman ev sahibi, İngiliz genci
nin sözlerini mahalli p~rti şefi
ne bildirdi. Oradan da alelusul 
Berline haber verildi. Geniş 
casusluk makinesi derhal ha
rekete geçti. Bir çok memleket- . 
lerde bir gencin memleketinin fe ' 
na bir vaziyette buhmduğu hak
kındaki bir mütaleaya cevaben 
tesadüfi surette söylediği bir 
söze büyük bir ehemmiyet ve- 1 
rilmez. Fakat Alına.oyada her 
şey tahkik ve tedkik edilmeğe 
değerli addolunur. Bu mesele
de, tatbik edilen ınetod basit 
idi 

(Arkası var) 

Almanya bilecektir ki bizinı •• 
bu programımız bir blöf de-;;iJ. u A R B 

1
• :'~ı~~! ~[~~~ınııza iki ge-

dir. Çünkü bu programda bir Çok ve.zili olan b\ı esa."lnrın 
P"rti ihtiliifı yoktur. Bu prog- iki o!rliçlügu"·· vardı ki bunlar-
ramı bir liberal hiik.i\met tek· 
lif etse bile buna P.ll muhallt dan çekirunek kabil değildi. 
bir hükilmet te onu şiddetle Evvelii., iki Lord Nelson dirit-
tatbik edecektir. Almanya, !n-

1

. . navtımız vardı ki bunlar asla 
gilizin hazırlayabileceği mu- ( Y E N İ S A B A H ) iN B Ü V 0 K S İ Y A S i T E F R j K AS 1 1 diritn"vt olınadılt!arı halde 
azzam ihtiyat hazinelerini şiın- .. __________________ ~------------------ bir çok noktadan ve bilhassa 
clid it 

-- • zırhlan ve bölmeleri noktasıu
en estirecek ve bunlar te· razinin gözünde ağır basacak- künıür tw;ııyabilen yirmi kru- y a ki yazılarından bir kaç satır da.n biz?.at diritnavtlardan da-

lardır. Bizim böyle kuvvetleri vazör inşa edebilecektik. Lakin ~ a Z n : iıl dehii.sıuın bir delilidir. Harb ha kuvvetli idiler. Sonra, do-
izhardaki tereddüdümüz, Al • Allah imdadımı7.a yetişti de dolayısile inşaatı a.celeleştiri· minyonlsr tarafından yapılan 
man donanmasının yUJjamasına bunlar mayın remisine çevrildi. co·4· rç ı· ı len tahtclbahirlerin bahriye gemilerin de bizim yaptıkları-
ve büyümesine sebeb oldu. Bunuula beraber tonu 10 ln- fen heytimizin acayib görüşü- mıza ilavesi lazıındı . 

"Yeni kanuna göre yapıla • giliz lirasına mal olan küçük ne tam olarak. tetabuku için Yoksa doıninyonların yap -
cak inşaat L.eticesinde İngiliz ticaret gemileri de bunlardan on senenin geçmesi Jil.zım gel- tıklan gemilerin, deniz kuvve· 
tefevvuku yüzde altmı.ş nisbe- <mba iyi iş görür ve tabii da- di. Fakat alınan neticeler bü- tinıizi artırmaması onların ~ev-
tinde oiae.ak ve btınclan sonra ha da ucuza mal c;lurdu. Sir ne verdiğiniz izahat hakikat.en yük Britanya için Amiralin ev- kini, hevesini kıracaktı. Bu e
vuku bulacak her Alman gemi Whit de bir zamanlar County mükemmel olmuştur. Lion'dan velce bildirdiği kadar da mem- sasa göre altı senelik deniz 
inşaatına mukabil İngi-1tere iki sınıfını inşa. ettirmişti. Fakat dönerken Deva.nport'daki ter- nuniyete şayan olmadı. programını şu sur,-tle tesbit 
gemi inşa edecektir_ 12 ye mu- bunların topunu unııtmlli;'. Be· sancnin erzak dolu sandıkları 1912 martında yeni Almıu. ettim: Altı sene zarfında her 
kabil 20 destrüyer, hiç olmaz- reket ,·ersin o zaman da Allah üzerine uzandığımız zaman da Deniz Kanunu henüz ilii.n edil- sene Almanların yapacakları 
sa 1 e lıar~ı 2 zırhlı knıvazör imdadımıza yetişmiş, buular da bana mükemmel izahat ver • mem~ti. Fakat biz büdçemizi iki gemiye mukabil biz 3, 4, 3, 
ve zırnlı, bunlara mümasil nis- 15 santimlik toplarla techiz e- miştiniz. Yazık ki o zaman ya- Avn.ın Kamarasına arzetmiye 4, 3, 4, yapacaktık. Bu rakam. 
bette bir tahtelbahir tefevvu- dilebilmiR, çok kömür alabil - nı.uzda sözlcrin.izi zaptedecek mecburduk. Yeni Alınan De- !ar Avam Kamarası tarfıodan 
ku ki, yüzde altmış en aşağı meleri, iyi sür'atleri sayesinde bir katip yoktu. niz kanununu, ilanınd~.n evvel iyi karşılandı. Berline müza -
nisbeti<lir. Bu fikir benim yeni ticaret geımlerini himaye i~in "İnşasına mecbur olduğu • biliyorduk. Bunu dudaklanm • kereye gönderdiğimiz Haldane
fikriın <'!eğildir. Bahriye Neza- iI;e yarar bir hale sokulmtı~ - muz büyilk talıtclbabirler hak- da.n çıkacak bir kelimecikle i- nııı teklifine tevfik.ı.n Almanla
retine geldiğirndenberi düşünü !ardı. Mauritania gibi bir kaç kında hata yapmayınız. ma edecek olursam Alman lın- rın yeni kanunlarına göre ya
rilıu ve bunun iktıs:ıdi, maddi, vapur bu County sınıfında kru- "Büyük muvaffakıyetler, paratoruna vermiş olduğum pacakları iiç gemiden birini fe. 
manevi bakımdan bize emni • vazörlerin yüzlercesinden da.ha büyük tehlikelerden doğar. Na- ~özü tutmamış olacaktım. 0 _ dn edeceklerini Ye bunun inşa
yet verecek yegane plii.n oldu- kuvvetli olurdu. [Bu cihet şüp· polyon: mın için büdçe görüşülürken sınd.ın vazgeçeceklerini hıç it! 
ğuna hükmediyorum. Tan.ı:im helidir. Ya}'.ılacak ?-fauritaui":'.- "- Kendisini tehliker at- söylediğim nutku tamamiyle mid etmiyordtık. Bununla be • 
edilen p13.nın i!Rnına gelince, la:. ancak_bır kaç lımand_an. ko- nııyan bir ~ey Pide edemez!.. faraziyat üzerine istinad ettir- raber nihayet bu geminin in
bu siyafii bir meseledir. Bahri- mı:; alabılırlerdı. - Çorç~lJ. "Demişti. Tahtelbahirlerin mc;e mecbur oldum ve ı>uula- şasından vazgeçtiler ve bu iş 
ye bükesine konacak ta.hsi:;a- Pr~gramınızın re;ımen ıl1t • deniz üstünde iken sür'atleri- rı söyledim: bir dereceye kadar mösyö Hal-
tın ınikdannı hazine ile Avam ll1D1 rıcadn başka bır şey ya- nin fazla olması her şeyin fe,·- _ İı;te Alın•~-ı fil,ı"unda ye- d:ıne'in başardığı bir i~ oldu. 
Kam>ırası kararlaştırır. Bal>ri ~amam. Bu programın tabia- kinde bir zarurettir. Yandaki ni ilaveler c.im:.ı.dığı takdirde Alman Amiralı Tirpitz bu 
ye Nezarf,li tarfmdan yapıla- tiyle bau kaçamak noktaları torpil kuvanlariyle topların bü- bizim yapmak niyetinde oldu- mesele hakkında kitabında şun 
cak muvafık nisbette bir tefev- bulunacaktır Ye bu program yük olması ba.~lıca iki şartın ğum'1z in.5:ı.at bunlardan iba • ları yazıyor: 
vukun idamesi, evvelden gör- sizin şöhret ve t.?sirinizi ç?~ teminine bağ·lıdır_ Büyiik tuh- rettir. Egcr A!ınanyanın filo- Mösyö Haldane Uç geminin 
mek, ileriyi görmek, teı,bit e- artıra~k ve manevi tesırı tclbahirler ~imdiki · '" destrü- s:..ııu büyüteceği hakkındaki inşası hakkında evvela bazı za. 
dilen hududlnr içinde iş gör . dehşeth olacaktır. yerlerin bütün faydalarını t<!- şayialaı doğru çıkacak olursa man fasılaları teklif etti. Şöy-
mektir . ., "Bu programın başlıca esası nıin cdebiLirler; bir taraftan o zaman meclise yeni bir büd- le demek istiyordu. Acab;c btı 

T hl. k ff k. t bire karşı tarafıınızdan iki in da giindüz lıücunılarır.da deni- dal t - b u"ç geminin insasını on ı'kı' ."e-a ı '3 ve muva a ıye · ze dalabilirler. Uu suretle mu- çe ıa arze mege mer ur o· . " 
. __ ..;_;..;_;_.:...;:_.:.:.:..::..:..==.:::!~ şaat noktasıdır. Zırlılı kruva- lacağmı. neye taksim edemez misiniz7 

Bu ınekluhunı Amiral Fic· zörlerin de bire karşı iki olma- hareb_e tabiyesi alt üst edile • Bu nııtkıımda Cliğcr kabine l\Iö~yö Haldane bizden !ngilte-
her'i teskin etmü,1.i. Bana yaz. ~ı bizim için hayati bir me!*'le· cek. Ingiltercnin kudreti yedi azalarının da muvafakatiyle reyı yalnız §ekil itibariyle mem 
dıg"ı bir mektupta di•~r iti·. wr'· • ıJcğil, yüz kc•-e daha fazla ola- d 1 b h' .tv miit~akib beş sene zarfıııda ya- nun e ece ' ir ıisnü niyet e-

"Mcktnbunuza acele cevab Amiral Jellico'yu ziyaretiniz- ca!ctır. Bwıu icin 6000 milli!< pacağımız inşaatın esaslarını, maresi i~tiyordu. Haldane hu-
Yeriyorum. Çünkü eğer hayra- den hiç bahsetmiyorsunuz. Fa- bir hareket saha;ııııı temin la- deniz kuvvetlerimizin ni~beti- susi tabiriyle "müzakerat 
nı olduğum programınız parla- kat o, bu ziyaretten bahscdi. • zım.. ni açıJ,ça anlattım. Bu nisbet çarklarına yat:· sürülmesi için,. 
mentonun karaıına iktiran et- yor ve p ogram heyeti umumi- Fa.kat Allah aşkına zırhlı şöyle olacaktı: Alınanyanın bi- bahri in~aatıınızın geciktirilme 
mediyse bütün itirazlarım hü· yesi hakkındaki izahatınızdan kruvazödeıi bir tarafa bırakı- ze bildirmiş olduğu program- sini veya hiç olmazsa inşa et
kiim_?en sakıt olur. Vaktiyle, pek müteluıssıa olduğunu söy- ruz, atını~. Tayy~re inşaatını da ne kadar dirilnavtı rnrsa tireceğimiz üç gemiden bir ta-
parlliıne~to bir karar venni~ti. lüyor. Jel!.i,·o bir adamı pek tacil eılinız.... bunlara yüzde altııuş altı faik nesinin hiç yapılmamasını tek-
Bahri mudafaa karan. Buka- nadir olarak medheder. Bun- Bır gemi için · · · olmak, bundan 8onra progra- lif elti. 
rara göre biz ancak 24 saatlik dan dolayı zannederim kendisi- Amiral Ficheı-"in yukarıda- mına ilave edeceği her gemiye (Arkası var) 
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Oğlum, Allah yfu:ünü ak --43 
eylosin! .. 

Diye hayır dua etti. Sırtını. reııı bıttuğunu .göriince bir iki 
cıkı;aı;lı. B-i.tün büJllk ve, küçük mukabil hücumdan sonra, çır • 
molla.lar dua ediyorlardı: pınaı:&k bir nara attı: 

- Allah yUı.ünü ak eylesin! - Haydi usta!. 
Çolak, kazan dibine geldi. Çolağın bu, nllrası çok zcvk-

yağlanmağa başladı. Fcvkallde li, çok ııeııeli, ayni zamanda da 
itina ile yağlandığı göl"iilüyordu. c;ok minalı idi. Molla, ne de
Blltün laobetin iç dikişlerine va- mek istiyordu?. 
nnara kıı.dar bol yağ sürüyor- Bu, Jiııanı ancak gi!reş kuıd-
.ıu. lan ~bilirdi. Her halde Mol-

Helvacı da itina ıle yağlruıı- 1aııuı :ıevki ve, neııesi bir şeye 
yordu. Hasmını hiç hor gör • de1iJet ediyordu. 

SABAHA 

1 ~ihyadan _baŞka_ ·-
Habeşistanda 

• İlıtiyar Cazgır, bağdaş kurdu
ğu ayaklarını değiştirdi. Saka • 
lını kanştırcL. Gözlerini oynat
tı, sonra manidar hir tavırla 1 

tekrar meydanı seyre daldı. J 

' . 

Cazgırın harekatı Müderris e
fendinin gözünden kaçmamıştı. 
H~r halde bu ihtiyar bir şeylere 
şahid olmuştu. 

Müderris efendi, C:.zgıra dö
nerek: 

- Usta, ne o yerinde dura-
mıyorr;un? 

- Eh! .. Öyle oldu. 
- Bir şey ııı i var usta?. 
- Var. Hem de çok mü-

(Baı tarafı 1 incl sayfada) 

harb gemilerinin mğınnıasına 

miisaid olmasınd:mdır. Hatti 
hücum başladığı zaman Tobruk 
liır.anında İtalyan harb gemi
leri de vardı. Bunlardan bir 
kruvazör yanmıştır. 

u kumrun 
çifti 

kilosu O, t 
160 kuruş! 

f iyallarının bıı kadar yükselişin· Balık 
deki sebeb: Lodos f ırlınası ! .... 

Balık eti, nefis Ş('ydir... !adı ... Ü~er beşcr kilo kapanı 
Hattiı bunu, d.ilımize d~rbı y zan : elinJe kaldı'.. 

mesel vecizliğüe yerl~iş bir Beş on dakika sonra ortadıi 
tabir de ne güzel ifade etler: R E C A İ S AN AY ne ınczad kalmıştı, ne bahk-

Meselil., güzel bir kadının n'1I' Brunboş bir balıkhane... YÜI 
müy.mlu. O da, il: dikişlerini ve Amma, Molla ha!tikaten ne- ( 
ıru.bet kasnak diki !erini bolca, ııcii bir nara atımştı. Helvacı, I 
bol yağıı,· u. Mollanın ispenç luı.-ozu gibi hirrı.. 1 

Helvacı, düRUneeli idi. Kar- çırpınıp ince sesiyle nara atma-r - Allah ruıkına hayıl'lı mı 

İngilizler, Afrikanın şimalin
de taarruza kırk gün evvel baş
lamı.~lardı. Kırk günde Sidi 
Barrani ve Sollum gibi vaktiyle 
İtalyanların aldıkları yerleri 
istirdad ettikten ~onra Kapuz
zu, Bardia ve Tobrllk gibi üç 
müstahkem İtalyan mevkiini ve 
limanını ele geçinni:,:lerdir. Kırk 
günliik bir taarruz için bu az 
gibi görünür. Fakat çölde, yol
suz ınıntakalarda taarruzun da
ha çabuk inkişafına imkan yok
tur. Görülüyor ki İngilizler 
kaçan İtalyanları sığındıkları 
mevkilerde iyice sarıyor; gün
lerce bu sanlan mevki etrafuıa 
ağır toplarım, motörlü kuv
vetlerini YJğıyor, sonra taarru
za geçerek bir iki günlük har
be girişiyorlar ve kat'i neticeyi 
almak için bütün hazırlıklar 

tamornlanmııı olduğundan bu 
bir iki günliik hücum kafi geli
yoı·. 

mal topluluktaki tombul tuın- kuru~a satıldığını hayretle kar-
bul vücudüne "balık etinde,, meğ -gclnıcz. Nasıl b, ''de~ ıcıladı.ğun uskumrunun burada. 
derler... güven obnaz., derler. Bu söz o- mczad yerinde seksen bc.ş ku-

ı;ısında cin gibi bir Mola var- ııma ımıkabele etmemişti. Hat- usta?. 1 
dı. Dört saate yakın bir gü- ti, aldınna.nııştı bile... (Arkası var). 

Evet. balık eti nefis şeydir... nun m:ıhaulü için de doğrudur. J ruşa esnaf tarafından alındığı.
Fakat, b:ılık eti ile insan vücu- Ay ıŞ>ğın • giiınüş havlı bir nı ı;öz'J.mle gördüm. Diğer cini 
dü arasında nasıl bir münase- kadife gibi küçük, mini mi."li bahkl.ır da öyle ... H r biri r.tal 

re:, attıktan sonra, Lii.ııgazalı gi- ---------------------
bi bı pclılivınıı cydan lan çı- ı s p o R ~ bet bulmuşlar da Tiirkçeye dalgacıklar.la göz ve gönül alan 1 pahası ... 

kaı'IUL')tı. l:=== "balık etinde,. diye bir tabir deniz, kudurınuıı b'r fırtına a- Bu müşahede baı.a geniş bil 

Sonra, bu küç 'keük MDlla 1.-------------------·--- yerle§miş ? .. Bilmem amma, ba- runda nasat bütün Riirini, par· nufcs aldırdı. 
!ık etinin lezzet ve nefasetine laklığını kaybeder, cimsiyalı bir - Çok şükür, -dedim- uskum 
lil.kayd kalan pek az kimse bu- gayya gibi gözde ve gönülcde runun 100 kuruşa, barbanın 
lunur... kıı.ranr, uçurumla.~ırsa, bir de-ı yanında yüz elli kurırıa satılnıa-

Ltıng~.alıya ne :manevralar •• ı k • 
y.ı.~u;tı ?. AJda, koca göv- o ge orı 
deli ve mahir bir pehlivanı Jjlllr

mağ~ üzerinde oynatmışt.ı. 

orunda Adını bilip bilın('(}iğimiz n~ ni.i: maJIBU!ü olan balığın da za- ~ında, kundura fiyafümnın Be
çeşit çeşit balıklar vardır ki, manı •.ımıanma uymaz... yoğlunda kırk lira.ya kadar yüll
her birinin etinde ayrı bir lea-1 Nitekim, bımdaıı on beş )ir- scimcindeki muğlılk \' müphesa 
zet tadar, b8,'lka bir nefaset bu- mi gün evvel . ictihsal olulll'.JI sebebler yokmu,~! .. Helvacı nasıl dilııünc · olmaz- b k 

~~:ü iı:.ç~~::::ıı::: ;~s: : o s m a ç ı lurıız. ı bahk mikt:e.n pek yüksek bir • • • 
Sonra, mesela, bir "ak.~aın- hadde vardığı ve t.a.mamen sa- 1ıkeltnin üzczinde esna.fdaıı 

eı.. mn sofrasında balık ne el- tıı.masına iınkin bulunmadığı J iki J<işi baş Yemıiıı konu..
zeın bir \.aamdır ... Adeta, o sof- ' için bir kıs."nının denize dökül- yorlardı. Bu konuşmada Dic 
ranın garnitürii... dügünü, (dalca doğrıısu denize '\lerdleşme,, illı.I• vardı. Yanlan-

türlü idi. 
J,'a.lrn.t, Helvan kararı vermiş

ti. E:dci ve, kırıcı bir güreş ya
pacaktı. Mollayı, o, küçücük alt
ını" beş okkalık gövdeyi lıeşlı"k 

simit gibi kıracak, cansız bıra
kacak, hurda edecek ondan son
ra tcpeliyecckti. 

Buna mukabil Molla da ııöyie 
dü.,ünüyordu : Eğer, hasmı Lilıı 
gazlı gibi müdafaa güreşi yap
maz, güreşe girerse çok geç
meden meydan yerinden çılran-
nm .. 

Nihayet, Cazgır iki pehllva • 
ııın dn.ısını yaptı. Ve, meyda
na salıverdi. İki pehlivan çırpı
ıııyorlardı. 

Helvıı.cı da, Kolla da zevkli 
pe~ev yapıyorlardı. Her. ikisi
nin de hızı yerinde oldugu gü-
rülüyordu. • 

cazgır kw:an <libine oturmuş, 
dikkatle meydanı gözliyordu. 
Gözü Mollada idi. 

Cazgırın etraünı, bü;tük kü
çük Mollalar çevinnişti. Herkes 
nefessiz heyecan içinde idi. 

:Müderis efen<li, Cazgıra emin 
olmuştu. O, ne söylerse çıkıyor
du. Llngazalının güre.oinde ü
ınidsizliğe düştüğü zaman Cu
gır onu teselli etmiş ve, gilreşin 
~eticesini söylemişti. 

Müderris efendi, peşrev ohır-
ken Cazgıra sordu: 

- Usta, ne olacak dersin?. 
- Şimdi bir şey söylenemez .. 
- Molladan emin dc,,"'il mi -

.rin? 
- Eroinjm ... 

- Ne olacağını ... 
nısın .. 

kestiremez 

- Güre~. tutuşmadan bir 'IJey 

<öyleneınez .. 
- Doğru .. 
- Aca.ha, Helvacı müdafaa 

~'li mi yapacıı.k? .• 
- Şimdi belli olur .• 
Dedi. 

Cialible ma v lübu ceza 
heyeti tayin e.-.-cek 

Sıra Derne ve Bingazi li
manlarındadır ve böylece İtal

yanın şinıali .Afrikadaki haki
miyetine son çokilmek için bü-

Bir gıda maddesi olmak has iade edildiğini!) bir kuııuının da, na .solrulduın \'e ;;ordum: 
sasile de balık yabana atılır Darülii.eezeye ve hasta.hanelere 1 - Balık fiyatlan neden bu 
bir şey midir? .. Şöyle biraz kan verildiğini gazetclude okumu_ş- , kadar yükseldi nc::.ba? 

Halıer aldığımıza göre geçen 
hafta içinde bir boks ma!:J (or
gani:le edilmedıği_ halde) oynan
mış buhınuyor. 

Doğrusu şu sporcul&r ömür 
adDılıırdı.r veaoeJim . Anlaşı

lan dDşünüp ~; na
sıl ola memlekelimiw!e boks 
faaliyeti noksan .•. 

Bu i§Jerle meşgul ajanlık ta 
boks spporunu şiimııllendirmek 
iı;iıı lizım gelen gayreti göste-

1 

reıııiyor .. Şurada, bamda ara.sı
ra mijsabakalar mtib ediliyor 
amma, bir türlU faaliyet art
mıyor. 

O halde ne yapalım? 

Mektebler a asın
daki fudbol maçları l 
Per vniyal aan'at oku
lunu, muallim ktebi da 
istikl~I lisesini yendiler 

Mektebliler anısında. tertib e
dilen futbol maçlarına dün Be
§iktaş Şeref stadında drvıım 

edildi. 1 
lık maç Pertevniyalle S3nat 1 

okulu arasınad idi. Oyuna Per- ı 
tevniyalliler başladı, tık ham
lede diizgUıı ve isabetli paslar-ı 
la rakiblerini iilloştınnıya ko
yuldular. 

Sanathlar enerjik oynayarak'! 
Pertevniyale gol fırsatı ver • 
memeye ~yorlardı. Niha -
yet l:ıirbirini takib eden akınla- 1 

nnda oynnuıı 18 inci dakikasın
da Pertevniyalliler ilk gollerini 
bwwhlar. 

Eh ! .. bir münakaııa yilıün- tün harekat, sıra.ya konmuş de
den falan klübün mürahhası niektir. 1ngiltcrenin, İtalyanları 
ile falan klübün idarecisi bölge yalnız Mısır topraklarından :ı.t

koridorlannda gırtlak gırtlağa makla iktifa. etmiycrck Libya 
girişirler.. huJudundan bu derece içeri gir-

Aklırna geldi.. Yoksa dedim. mcleri gösteriyor ki maksad 
Arkadaşlar boksun rağbet - yalnız İtalyan kuvvetlerini Sü

ten dfuıtUğUnü görünce Pankrc- veyş hülyasından ebediyen u
asa mı başladılar? zakla.ştırmak değil, şimali Af. 

Ne olursa olsun, ıyı amma t'ikadan söküp atmaktır. 
her spor branşında old~'ıı gi-

1 
Jj'akat on gündür İtalyanın 

bi bunun da yapılmam için ken-, ·şarki Afrikası da sarsılmıya 
dine mahsus bir yeri olması la- ba.şlamıştlr. İngilizler He.beş 
zıın. hududunun şimalinde Kassala-

Yok, bu oyun bundan sonı·a yı aldıktan sonra yürümekte, 
yapılacaksa bu işlerle uğraşne.k taarruroa devam ediyorlar. On
için bir fed<>rasyon başkanına ların buradaki hü~umu yerlilc
ve muhtelif şehirlerde de a- rin yardımiyle çok kolay inki-
janlara ihtiyaç var. şaf edecek gibi görünüyor .. 

Sonra gazetelere bir tebliğ Hartumda bir karargah ku-
göuderilsin de; bölge koridor- ran Habe:ı imparatoru Haileı 

larında klüb mürahhaslaı1 ara- Sclasie kırk dört davulu ile Ha
sında Pankreas vardır. Sahıılıır- beşlileri uykudan uyıı.ndırmış
da birbirini yenemiyen takım - tır. Zaten haftaiardanberi bir 
ların idarecileri, ıırtı.k arıılann- İngiliz sub heyeti Hab~iı;tn

da bir de tekmeli yumruklu bir nın ta içerlkrine girerek !
müsabaka ; pacaklar denilsin, ya aleyhine teııkilat yapruı~lar-

biz de bilelim bari.. dır. 

Törpii Şımdi Lıgilizlffın Kassala -

İstanbul bölgesi Voley- dan cenuba giden yolda kilelik 
bol ajanlığından: kuvvetlerle harelrnt mmelcri 

itaıyanları iki ~te~ arasında 
Beden Terbiyesi İstanbul böl- bıralunıştır. 

gesi voieybol ajanlığı tarafından İtalya, bazı siyası ve askeri 
tertib edilmiş olan voleybol mü- mütehassıslar gibi harbin b!t-
8e.be.kalanna 25 - 1 - 1941 ta-

giinii 
mek üzere olduğunu zanneJe- ı 

lnnıp canla.nmıı.lı:, etlenip but- ımnu.r.dur. Bundan anlaşılıyor ı Birisi üzilntiilü, fak.'1.t, suaJi. 
lıı.nmak için "balık yağı.., içmez- ki balık pıyasa.ııı da tıpkı de- me lakayd bir tavırla dudak iııl
ler mi? Yani, "balık etinde,, ~ niz gibi bir kararda dmmu~·or.. kerck cevap verdi: 
labilnıek için "balılt yağı,, iç- J • - Neden olacak beyim havalar 
mek bire bir çaredir.. Şu son günlerde balık fiyat-j dan ... Lodos fırtınası olunca b:ı-

Dcmelı: oluyor ki balık hem lık çıkmaz, balık çıknıayına 
mükemmel gıda, lıem nefis !arı gene 1..irdenbire ıı.lilı yürü- da elbet pahalı olur ... 
leziz bir yemek. dü. On ~ gün evvel kilosunu ı o;aeri arkadaşının kesip atn-

• • 
Biz İstanbullular denizle ltu-1 

cak kucağa, dutlak dudağa yaşı 
yan mesud insanlarız. Denizle 
alllkalı her şeyi sevmemiz ta
biidir. 

Denizcilik ve her türlü • ~' 
ru ne kadar seversek, deniz 
mahsullerine de o kadar kıymet 
vermemiz gerek. 1 

KıYJlarımııı çeviren sularda, j 
yakıneacık mesafelerde, balık
çılarımızın kayıklarla temin et
tikleri balık istihsalatnnız, im 
vaziyette bile, hem bizi doyu
racak, hem de mühim miktarda 
ihraç edecek kadar bol. 

Bu bolluk hazan o derct-eye 
v:ınr ki, palamutun çiftini y · ı 
buçuğa, uskumrunun kilosunu 
15 - 20 kuruşa alırsınız. Hatta 
daha ucuz almanız da mümkün' 
olur .. 

Fakat, bu bolluğa pek güven 

rck kılıcını çekti. Yoksa deniz
lere hakim olma.dan deniz aşı
rı nıüstemleke6i olanların aki
beti ne olacağını tahmin edebi
lirdi. 

Harbin uzaması, bütün pliin-ı 
:arı ve hülyalan Akdeniuk b<·· 
guyor. 

Bch l SAJ.'A 

yirıni, yirmi beş kuruştan alıp .., 
yediğimiz uskumrunım kilrnm 1 ğı sözün ıı.rkasını g lirdi: 
1 kunışa fırladı. Palamut - Deniz günlerdir lodostaı: 
nadir görfuıiir bir nel'lne old\ . nlliik bullak ... Böyle hava!~ 
Torik dı-nen c;lfti yiız yirmi. yıiT. balık uzaklaşır... Şimdi !;örf~ 

ltm k 1 !ere ve Heybeliada ci \'anna r,cJıi; 
a ış unışdan kapanın elind!' ıııı.iı,tir. Böyle fııtmalarda ad&-
kıı.lıyor! !ara vapur güç bela işler .. B:ı.Jıl: 

Bu \'il.2Iyeti !!'irünce gayı-i ih- , k ~ ·ayıklarilc oralara gidip iş gô<' 
tiyarl §öyle c.ü~ünclüın: 1 nıcl{ ne mümkün ... B.şiktaş örı-

Manüıı.t.u.r.., t.uhafiyo eflY•.o<ı- leriMlc:n fil5.n ne lmclır cık~ 
nın fi~, Uan ~ üzdc lnrk, elli hrsa mtılı:.n b ı'' o ır ... O 
yillrnelcli; ~yoğlundaki kundu- kimya ıbi gidiyor ... Balun şıı
ra ın.-ığazal:m kırk liraya kadar rada iiç tane Yunan balık motö
ayaUkabı ı;atmalÇ:ı. bnş:adı; a~a- rü, iki de Bulga.ritana balık gli· 
ba balıkctlar da. bundan cesaret türecek bizim motörlcrden, i(· 
alarıık bir .ihtikar yarıblna mı Jetinde binlerce kilo buzla b:ı.Jıt. 
ç.ktılrır"I... Yokr.e kucağmda bekliyor... Lodos durmalı ki 
ya~Q.dığım:ız denizlerin malı 'ba- onlar da alsın, biz de alaLrı.~ 
lık da, Avrupa emtiası gibi lıarb • • • 
dm müteessir oldu da piyaı;:l-1 
dan •lini .cğini çekti mi?. Bü- Balık azlığının lodosdan. pa· 

halılığın da bu azlıkdan ilt>r. tün bunl<.r ck,i;il de, güzelim 
lı&yvaıırıklar bize darıldılar <h geldiğini anladım, fakat, gôc 
boylrnt mu yaptılar derainiz •. lüm rahat ohnadı; bil~kis, b< 

Bu dil.« .ce ile ba.lı!Jıanenin 

1 

mühim lı<deki teşkililt.sızlığııııı· 
za bir kere daha içim sızladı' 

.:oluwı tuttum. Reı i &ıııay 
lçeri girer girmez merakla 

etı-u.fa bir göz r.ttım. M,•yd:uıda 1 

balık nsmma lıir RY göreme-, 
dim. Y ;;.ndaki mezat kırunınclıı 
üst iiste yığıluıı~ bir yı:gın se-
~ bom" duruyor ... Beri ta-
rafda m~ da, · ,keJtınin ke-

Ekmek naıhı 
Değişmiyor 

rihine milsadif cumartesi 
Galatasaray spor klübü 
nunda başlanacaktır. 

sa.le- r * W 1:\ 

narında )7irm.i utuz ki~i bir hal
ka <_evirıni~, yanlarına sokul -
dum. Bir kenardan başımı ııza
tarak Lalkanm ortamna bak
tım. MruıY.ara çok enteresandı: 

Bir ubah ga~et~si bugiıu · 
lcrde ekmek fiy r.tlarına 20 p1-
ra zam yapılatağını yazmıştı 

Yaptığımız tahltikata nazaraı· 

böyle hir zamma Rimdilik JıiC, 

lr.r sebeb yoktur. Bors:ıtlııl:

buğday fiyatlarında da bir deği
şiklik görülnıcdiğinden ekmelı 

narh komisyonunun toplantnl 
sına dahi lüzum görülmeıniı; -
tir. 

2. Takımlar: 

Saat 14.30 da Galatasaı·a.y 
Vefa, saat 15.15 de F. B. - Fe
ner Yılımı.z. • 1. Takımlar: 

Saat 16,30 da Beşiktaş B. -

Her men1lekette aylarca gi$&terilen .. Her sinemada alkışlar toplıyan ... 
~rncrma dilnya31n1n müstesna Jahes.eı-i 

FRANSIZCA 

Gel Barışalım 

Beheri ü er, dörder kiloluk ü~ 1 

tane küçül balık sepeti... Bü- ı 
tün bu kala · lık rtııdaki balığa 
talih! Alaraklar, diikk&nlarına 1 

götürüp sa.tac:ıklar, kendileri pa 
ra k=nacak, biz de balık yiye-ı 
ccğiz! 

BELEDiYEDE 
İki pehlıvaıı heıanaşmalarını 

bitiı'diler. Güreş, başlamıştı. 

Fakat, Helvacı dimdik duruyor
du. 

Bu gol Sanatlılan hızlan - Galatasaray B. Saat 17.15 de tRENNE Dlı"NN'J..ln. altın sesinden ate.'} alan CARY GP.ANT'ın ncş·e

s.inden zevk toplıyan ... Güzelliği dillere dcsl.::ın olan ... Şöhrr:ti memle
ketler aşan Süper Film 

İşin .;onunu görmek ve esnııf
tan bir ikisile J ısa bir hasbıhal 
yapmak için orada biraz d:ı.h:ı 
vakit geçirdim. O sepetler içe-. 
riye, mezad mahalline nakledil
di. Biraz sonra, bir kayık da.hıı 
geldi. 

OtobUs meselesi dırdı. Fakat fırııat.lardan istifa- Fener A. Fener B. Saat 18 de 
de edememeleri oyunda netice Gala.ta..."3ray • Beşiktaş A. 
tmrln etmelerine imkan verıni- ..,,.....,..,..,""",,..,.,.......,,,..,,...,,..,,..,,..""" 

Bir iki el ense değiştirdikten 
sonra ilti taraf ta hücuma baıı
la<lı. Denemeler bitıni3ti.. İki 
pehlivan birbirni tartmıştı. 

Helvacı, müdll.faa güreşi de
ğil, bil&kis hücum güreşi ya
pıyordu. Hem de Jı:nıısıya ... 

Molla, hasmının hücum gü-

yoidıı. PertevniYalliler sıığdan 

blkiııaf eden bir akınlannda i
ld:ııci gollerini de knandılar bu
nu lıeınen üçüncü Pertevniyal 
golü taıı:ilı etti. Ve devre bu 
l"lnlde 3 - O Pertevniyalin ga
lebeaiyle neticelendi. 

Jlr:iııci devre başlar başla -

' 

1 maz ıüı bir oyun tµtturan san
Ti YA TROLA R' atlılar hemen beşinci dakikada • .,. _____ .._____ bir gol kazandılar. Fakat gü-

Şehir • zel oynıyan Pertevniyal müda-
tiyatroau faası bu golün artma.ıana fır. 

temsilleri sat yermiyordu. Pertevniyalli
ler oyunun sonlanna doğru bir 

Te~ Dram kısmmda gol daha çıkardılar ve maçı 4 - 1 
Bugün akiıam sa.at 20,30 da kazandılar. 

A P D A L binci maç lstiklfil lisc~i ile 

lıyan İstiklfilliler devrenin 30 
uncu dakikasında beraberliğe ı 
ulaştılar. 

Ve devre bu şekilde niha
yetlendi. 

İkinci devre oyun her iki 
tarafın müsavi akınlıı.riyle ge
çerken falsolu bir vuruş ya
pan İstiklal lisesi kendi ka
lesine attığı golle Muallinı mek- . 
tebini 2 - 1 galib vaziyetine ge
tirdi. 

Bu gol İstiklıll lisesini hız -
!andırdı. Hemen bir gol çı

karnılya muvaffak oldular. 2 -2 
berabere vaziyete gelen her iki 
takım bUtün gayretlerini sarf
ederek galibiyet gollinü atmak 

Bu akşam sinemasında 

DfKKAT: Dünya harbinin en ınühim s~ihaltırını gO.steren arı son ıelen 

PARAMUNT JURNAL 
Nun1aral1 yerlerin evvelden ltapatılmaı-,m1 ric;:ı ederiz. T-elclon: 43595 

Kayık deyince aklınıza büyük 
hir şey gelmesin; aleliide bir ba
lıkçı kayığı, gezinti sandalları
nın ıı.z kaba.ca.sı.. Bari içi dolıı 
olsa; hayır... Baş tarafında üç 

BU AKŞAM 

iPEK 
••••••••••••' ı tane küçük sepet ... .Az önce mey 

daııda duran sepetlerin eşi ... lki 
Sinenoacılık düny- ının 8 inci 1 sepet kadar da ağlara talulı, 

Sinemasında 
HARIKASI ve henüz ağdan rıkarılmaıni§ ba

BUMüne kadar beyaz perdede :ı&U?
rı.ıen EN MUAZZAM • EN MUHTEŞEM ve EN ZENGiN ŞAHESER 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

HİND 0 ASI 
Büyük bir askın ve büyük bir inkıl;lbın romaw. & Rollerde: 

MYRNA • TYRONE B 
LOY POWER 

GEORGE 
BRENT 

lıklar tutarsa, beş sepet ... Bek
leşenler arasından sesler: 

- Haydi barba .. sıya et.. sıyıı. 
et ... 

- Haydi canını önce ver şu , 
se~.eUeri de ağları ımnra temiz- ! 
le... · 

- Elini çabuk tut be barba ... 
Bırak ~ımdi ayıklamayı ... 

Yazan: Doctoyefaki 
8 o N H AF T A Muallim mektebi arasında ya-

Bu filmtn Franr;ııca ··zıu nUdwsı pek bliyük n1uvutfa.kiyetlerle 
için uğraşırken oyunun bitme- M E L e K Sinenınsında göslel-ilmektedir. 
sine 4 Clakil akala Mualliın mek-11------.------------------::il 

İri yarı, palabıyıklı, ınıışam
ba pantalonlu ellilik "barba,~ 
kaYJğı sıya etti. Hemen hemen' 
ayni tipteki arkadaşı durmadan 
ağları temizliyordu. Sepetler el
den ele mezad malııil.line uçurul
du. Bir tarafdan, "barba,, ağda-' 
ki balıkları çıkarıp sepetlere 
l:oya durı:un iç~ıiue m<:zad ba.s-

* pıldı. Oyuna sıkı ba.ı}lıyan Mual-
tstildil caddesinde komedi liın mektebi hemen ilk anlarda 

kısmında attıkla.i'ı golle galibiyete ulaştı-
BU AKAŞAM saat 20.30 da lar. Yavaş yavaş açılarak mu-

ItlltAJ .m ODALAr. allim kalesi i.~ıloştumıya lıaş-

tcbi üçünc\i ve galibiyet golle- Bugu··n İp EK 
rını atmıya muvaffak oldu. 
Ve ma bu şekilde 3 - 2 İstiküı
liıı m~glilbiyeti ile netic~IMtli. 

. ine."Tlasınd.a son defa olarak 2.30 -

4.30 - 6 30 seıınslarmda 

üzeli-.., 

Amerikadan ve miirrıki.iııE' 

Avrupadan getirtilecek otobfi; 
ler için tramvoy idaresi finns· 
!arla temasa başlamak üzeredit 
Tramvay İdaresi daimi encü 
mene müracaat ederek hu h~ 

susda bir ilan vermek için sa1' 
hiyet istemiştir. Daimi encüıne' 
bu talebi kabul etmiştir. 

Hl'iıl büdçesi 
.İstanbul yaıı meyva ve ı;eb 

ze hi'ıliııin 941 mali yılı bütçe" 
belediye daizn.i enciirrıeni tara 
fıııdan tedkik olunı...:ıktaJll' 
Bütçenin tedkiki esnasında hB 
le yeni varidat membaları bll 
ma.k irrıkunları a.ra.';tırılmah-tli 

dır. Diğer taraftan lıil e,.JSI 
şekilde tamir olunacaktır. 

Üç fırın cez.atandırıldt 
lstanbul belediyesi müfettif 

!eri Beyoğlu mmtaka.sında yı: 
tıldarı teftişler eı:maııında i1 
fırının bozuk ekmek çıkar~ 
!arını tesbit ederek hakI:ırıJ'.I 
da ceza zabıtları tutmuşlnrJll' 
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:Balkanlara ~~~~~~~~Elr'~.W~~*"'*~~m~~ııı ... ~•'~"Z~d ~·**~U~· ~/ingiliere · iia qenG-) 
bir tecavüz --- S O B .E R l E R ral d3GauHn ara-

v u k u u s nda anlaşma, 
ta dirı·nde Tobrukun mü-1 Churchill yeni '. Rumanyada Londra, 2:.ı <a.a.ı - tngiliz 

1 lıüklliııeti ile general de Gaulle 

(B~makaleden devam) . da/ QQ hatları bir nutuk söyledi anarşi hü - müdafaa konseyi arasında Ca-
de tatbikt k . 1 meron için hir iktısadi anlasma 
11 e usur etm-edı. Fran- d •• t . ., c ea, tarafı 1 fnci sayfada). . k •• •• ... 
naya harb illin ettiği gün, Yu-

1 
ll Ş U ha kkmda izahatta bulunmuş- ı1 Um S ll Y UY() r yapılmıştır. 

anıstan, Mısır Türki . ilh. . 1 Anlo..şıru. hiikümleri xı:uıci- J 

gibi Ak . ' .j!l..'!1 
• ' I (Ela,. tarafı 1 inei c;ayfada.) tur. (Baş tarafı 1 incide) ı bince İııgiliz hüklınıeti Carne- · 

t demz devletlerıne hlf; da 65 •~•0-~•---'en fazla geri ı Churchill sil3.!:ı!ı kuvvetleı.· ı sinde oldug"unu söylemektedir ı 
aarrıız · ti d lın d - 1 KD' """"""" • • . • ronıın kakao, hurma mahsulü, 

bu . mye n e o a ıgnu çekilmiş b\tiOJnma!rtadır. Deteın- 1 haklnıııisı demıştır ki: Katil kurşuna dizilm.iı;;tir. paim yağı, Amecikan fıstığı 
~t Çenın ağzından ilan ve temin marun şarkında da, düşman de- Ordu me,·cudtına müteallik "Rardoy g:ı..retesL ı· 
'tı Fak t k · 1 d '"""""'kim.iz ltıı:r.3ıs'n '- .. reko!te;;ıniıı tn.mamını, kahve linc. . a endınce sırası ge- vam e en ~P , • - bütfuı meseleler ordunun geniş- lfok"":f rady& ista;;yoım 
·"'- e, Yunani.stana saldırJı.. d:ı,, muntazam surette arazı ter- !iğin.,. da.yamı·. Don.anma ve ha- ve mll'Z nııı.hsuliiııün de Iıe:meıı 
"-ger Yu . , keylemektedır. . . . işgıtl edildi 1 hemen ta111l1!!11ID satın alacak-
se. . . nanıstana . galebe et· ı· 'l'obrok düstü va. kuvvetlerınıı:z bızden adam 1 Ante>nesco milletine asayisin ı 
• lldi. muhakkak ki sıra bı.ze S d 2.) ( ) · Avus istiyor, muazzam yekün tutan temini hususunda bir hitabede 1 
be "Ceku v h . . b' ' . y ney, ~ a.a. - - , l Macar yolcu irenle-
bahan b a unun ıçın. muır 1 tralya ordusu umumi karargil.- ' bir mevcud istiyor. Ordumm ı bululllll"keıı nıii.essif bir b:iidise 

:ıı e ulunacaktı. hına geleli bir, h:ı_lıere nazaran mcvcud\ı meselesi bu sene ba- olmuş ve radyoda konuşurken rinde tahdidat 

1 
. alkan devletle.vi. d-ı ..... ı. ına- ı Tobruk dWirnili;tür. ·. ı şıttıh bir kaç hafta. içinde halle- sesi birdenbire inkıtaa u.ı-ramış-

hı ""'~ r ti b B 0 - (Sat tarafı 1 h:reh~) 
Yeti aııJaşılınıs olan bu. kaba Avustra ya .ar ıye nazırı, . dildi. Kararlarımızı değiştirme- tır. Bu vaziyet hakkında iki 

nyunun k - Speru.ler. Avust.ııa.ı.ya kı.taatın_m _,_,_ ""'~· -' ı va""''"°""'Z "-"'~' 'lt ·' ile . .. .. lın k'-"'- yete grrmektedb!. Bu suretle 
dır? urbam alacaklar mı- hücuma istirak ettiğini bıldır- . UU1. ı~,,aı e . t""',,........... ~.,..,~ ı :tinhu n suru e =· mevcud yulcu ~renlerini.n adedi 
ğu · Almanya yalnız hulfl.u-1 ntişt.ir. lik faııiaıdan on tümen tecbiz Gelen bir halııere • göre Bitlı.- yüzde 12 ı:ıi:sbetmde azalacaktır. 
ha l'C.ıınau.yayL avladıktan. ve H:ııherin ~ heldee.i .,.. etmek o.ldu. Bugiirı sila.Jılı ve reş radyosunu Alnı.anfar işgal Bu kara.ıra sebeb, Macaristana 

t 
zınettıkten sonra Bul'garis- LUDdra 22 (a..a.J _ En. soıı techi.zatlı. dört milyon asli:eri - etııı:ıişle:rdft. Diğer bi'r habere ilhal< olıına:n arazi dole.yısi.l.-

an, s . · 1 • 1 1 ·ı ı k" "'1<omotifleırm arlrlı; kifayet ede-1 · ırbıstanı Yw1anistam dak:ikada Sydneyden Tobrnkun mız var< ır. · · mı yon as <er 1 gÔl'e ise bu işgali yapanlar De- m=n.-•· ve Tıma-m da. dorun"""' 
Ve T'· ' l b . "- -11~1~ ~ .. .a da ... ~·-r~Ra ~ ·"""":>' 

tırkiyeyi de Jın-er birer zaptı hakkında verilen ıa erm1 me .......... ~tin ıuuuouaasın u- nm Muhaifızlaırohır_ olıruı4ıdır_ 1 
Yutll\ağa. kalkacak. ı:c.ıdlı: 7 Londxadan teyid edilıwtsı.geeik- z~ düşen va:zü'eyi başa- "R.ardoy gazetesi,, 

tır_ 

Sayfa : lJ 

" İ 1 i- -D ~ 1 1J1_A_k_~_rf._ik_iş._--l9_r=z:s_i _.J 
(Baş taraf< 1 incide) Beyoğlu Yerli Askerlik. §'>t:b.,.. 

içinde yaşadığı medeniyete bağ- sinden· 
Iı bulun!l.11 öbür uluslara geçme- 935 senesinde Galata Çömlek 
ôinı, yayılmasını "~ğlamak, "il- çi sokak 5 ·7 Bafra otelinde o-

turan piyade asteğmen Hüseyin 
me dil vermek,, için o sosyet.e- oğlu !ınriail HakkL (13479) un 
nin filozofları, bilgiçleri, ar a· hemen şubemize müraeaati. 
damları kendi branşları için ay-t ============= 
rı ayrı diksiyonerler . yazarak 
ulusuıı çağdaş medeniyet içinde 
mcvkiini yükseltmiye koyulmuş
lar dır. 

Bütün bunlar dilin bir yan-
daıı sosyete bakımıııdan, öbür 
yandan da kişi bakınıından na
sıl "onsıız olmaz,. bir Yarlık ol
duğunu gösterir. 

Çağ·da~ medeniyette dile ve
rilen önemin en göze çarpan 
başka bir yönü ise "sahne ha
yatı.. dır. Sahnede kelimelerin 
bütün şahsiyetlerine r 3 J nasıl 1 
say-gı gösterilerek, artistlerin 
ağ·ZJndaı1 kellmenin nasıl bir ö
zen ile çıktığıııı, artistin nasıl 
kelimenin üzerine titrediğini, o
nıı en güzel tarzda söyle
m€11: 14) için nasıl emek çekti-
ğini g·örmek bu önemin 
!iğini anlamıya yeter. 

Bu yönden bakılınea 

engın-

bugün 

lLAN 
S ultan<ıh m.ed Birinci S ııl .~ 

Hıı.'<uk Hc;kimıliğinden: 
941 182 ' 

1'ğer b [ miyeeeimr.. racalför-. , 1 Sofya. 22 (a.a.) - Biilueııte' ;LAN 
ca izlerle "birer bire.ı"., Hatırlarda olduğu veçhile Bar ; Deniz a•.m memleketlere as- _T""'- ·- ... t· S .. "-=·Jımed Bmnc'· Sulh türkcemizin henüz bu di:n·uından 
- rpı~ınağa muva.ffaE ol\ırsa clianın sukutu da Avustralya:daıı ' dün !'rfr .. wu suren asauıye ın ""'"""'~ • ne kadıtr uzak olduğu bütün a-

Davacı lstanbul P. T. T. Mü
dürlüğü vekili anı.kat Cemil ta
rafından davalı Kireçbumu A
lakır sokak 19 sayıda Fevzi a
leyhine alacağı olan 25 liranın 
tahsili hakkında açılan alacak 
davasmda.n. dol:ı.yı davalıya gön 
derilen da va arzu halinin kendi
sinin ikametg-11unı terkettiği ve 
şimdiki adresi de belli olmadığt 
şerhile müvezıı:i tarafindan teb 
liğsfa geri sevrilınesi üzerine 
icra kiluıa.ıı dın:ıışınada. Dava 
arzuhalin.in 15 güıı müddetle 
ü3..ı1en tebliğine ve muhakeme
nin de 10 2 941 pazartesi saat 
14 de bırakılmasına karar veril
miş oldıı,,'°'ıından o giin. ve- saatte 
İstanbul tapu daiı-esinin alt ka.
tında Sultanahmerl l'ıirinci sulh 
hukuk mahkemesinde bizzat ve 
ya biTvekil.Je f,azın: buluurnadıi:1. 
takdirde muhalremeSİnin grya • 
brnda icra blrmıea.ğı. telıfiğ JiC
rine olı:rı;ak ü.:.nıre ilil.ıı. ohmın. 

-= galcıı., e•--•- ihhm~lini , __ ,,,_ 1 Lonrlraya bildirilmiş "lı biraz Jter göndamek işi bazı şartlara başlıea sebeblerindeıı birini l'lııP•uk Hiikiınliğitıden: cılıg-lvle <?Öze e.arpar. Henüz cli-
c """""- ·--·-- ·-· ""'1.1.ULU'" ed · .. ,~ ti · d k" · 1&1 ., ~ Aı!alar Sulh malıkemesırı.tkıı.; e fo,,_ '"dde·'·.-. Fakat Bal- sonra Londradaı1 teyı·d ,. ........ _, ve' uu..u.;ı;;ısa e mız e ı gemı a- dahili·y·e n00·~ ~nn~ar l?etr<>"<'i- - b l<anı""""ıı ~ u= I tıı·. =•...,, 3-"~ ,_.,,,,.,,., ~· .. ~~· D:ı=cı; l?<>St.ııı, Te),grai, Tele- lin l>ffe,,digi kelnnelerin ya· an!"• 94.1} 102 

a b """"""" .,,.,,......... cesco ile Bültreş vilii.yet ida.re-1 fon :o&fuiii.ırliô"""" vekili a.~t 1 ki ~-ı 
garı .r. u hileye aldanmak Bir rreııt"r-.ı.ı...ınredil.di 1 "'~--~·" harb e-·"'-'-rı·sı· nın· . ...,,-

1 
eleman arı ayı aı,amaımı;ı, w Kuduste Şükrü Erhfüreyni v:ı-

etı " '""'w:"""" "'''"'" sinde çaıhşan Eıaııı mesai arlrn- Bi:i banedd. t:ı;r,.rn.rn.n davalı re F H. d'ır Ci 
ka nı göstermezlerse Bal- Kahı.re, 22 ( a.a .. ' -Orta. =?k or"'--- --·'~-~~ ve t~hı"zat r rn · kemli öz- varlığına karnşama- Bri1~!.l'[!_~~:a. 'ce~'.,'.,""-~~--ttlar Alın tvı;t· . . ' ,,.... ~,..~ -""""'~ ~- daşların.ın vazifelerinden uzak- Gala tada NOt'tşa.ra. lıom it bu 171 Cfilimi>z k d. b - 1 - '""" =~ ~,-
h~~ an sa 'r~ın. mu- taki İngiliz ordııiarı umumi: im- imOOi,,... de\.'1111:1. et:tiğtni sôyledik- Iaşnus.ı. t"'!IriI etnıiştir_ sayıd:ı. Plot.ruı.r· Ott0 ~". nuş, en 1 agrnsrz ıgım ırelabirlin, Mehmed Sad.tk VIJ 
Biz 

1 
ak- liir mezar teşlbJ eyler. ı:arg-ahınıır düııo gece ne!i[rettiği telefon fu:retiıTden miivekkilinin henüz elde edememiştir [5J. 

k '<>mli hesabm":ıra yalınz da hususi bir- tebliğ,. N"rl ordusu terı soılra söd~ ş~le de - Binlere.. üniversite-_ talebesi a.laca.ğı oılan. 6!f lira ~ Jmraşun. Os.maniılıkta ulusal varlığr M.e.:.~.:?:;; Hasan Tahsin Ayni, 

d
alsak 'r"na.lcyarlmı ı\fuomr .,,,_ impara.tor1ıık lhtafu.rının dün eğ vam etnü;şt:W: , ile =~ lejiyoneı:leııe mümı.be- fai,, m.:ssariJ5. m'.IIha.Jcemoe ve- ÜC'- ikiye böien büyült uçurum "Ol>- Fahriye Ayda, Mahmud Nedim 
Usunu leden sonra. 'Yobrull.ıı.n harici Btı: ba.riıin da.ha 16 ıncı ayın- rete lmşmus_tur, Loı>JIY·- oneı"ler -~'•"'' '--'ili "" ._, __ ~-s lll'Çirıırey:iz. Türk orciıı.- . ret1 ·~=et fa'""' · """""""'""' a.- man.rr taookası,, ile ~Hafk taba- Sinaplı ve Nabi Köprüli.i ile ~a· 
Unun ~""'" .. ""'- t ,,,,.,,.,., 'lfe datıill ıni.id<ı.f:tahırrna seli:iZ" da ceblııam. ,,,,. tayyare fabrika- askeri müfrezelerfu üzerine a- ~Ilan dava;d:wn dC>layı dııı;ca.hva_.. yı·an m~·---"· ~-'udl>ğım-. " •--==•m · """ erecw.uu. . - ~.. · · - kaın,, arasında en e_ak dil yönün- '-"4 -=n= m.u ~. 

etın ~ - ll:ilometre """'~""' ... rmış lor·--"- '"-nanmakta oldugu· - ·' .. .. .ı... ~-- da -'-lı .. _ ... •ı:lİ;n; --·"" b - .,,.- a ,...,.... .. ., tc:; :ı.<;.ın<:a bunlar mitr .... yoz- gonuw=TI= va ar~u.ua . "-"'>Ul- 1 de 1 ele ılıkh v BüyükadQ Meşrıırti:yıoiı m..-hallesi 
tQ • ıını: ...... a:IO:yelli aşa- ofdıığunu biltl<rmek:tedir. İmpar - . harbin il siniiıı Alma:nya·yııı "!!'itti-Q·i . ..,, e aci- n i ·eri g n ayr . e os- . "ba k __ ,,_ •- ki~.• "" 
,; ca!lllıa. eınıiniz_ Bizim si.arımı:a , ratorluk kıta.kı,ı:mın iU.ri hare - 1

"'""' JŞg1i sayısı geçen lerl,.. ..t.eş ederek ve tankları. "'" t restni:ıı de belli olm::ıdı.~ ,şa-hilıe- , :manlıcannı ulusaf hayat ile hiç yeıu .- yra ~es "" - "" 

dye~· o..ta .. ge'-k, "" ·
0 
.. ,m-'r, \ ketr· devam -'--lctıedir. Aralarm 4S i:rıııri ayında ayni fabrikalarda ri s~ mulı:a.l:ıe[e e~ _ ,..,;,;;......;_ <ı,,; . ,_ ks b k b •1 yeni 5 l numaralı bir a•sa, ay-

- ""'UJ.l u.u" , _ ,, ...., "'-= miiveni tarıllu:ıd:>n. te......;,.,,;.,. _,,.sı ouua ızın· aş a · ir a e- ni mahal ayni sokakta eski 
gıldllr .. ~-. b etti-· '-·d "l da bir "aenem dıı- bulrınm:ı.k üze- kW!an.ılan işçi sayısından bir dir. He.<· ilti taıra.ftan ölenleFin . -'-'- . .. . -.ı Ilı · uıa. gı· ,.... ar o - gerı ~e~n.u.mosı w:erme yıo,,...aııı min, metafizik bir \•arlığın dil- 34 - 38 yeni 5 ve 5 2' numaralı 
ek, falraJ:. belwmehal. galih l'e şimdideız bir eok esir aJ.ın k~ yüz bin fazladır. çok ohl'uğu tahmin . e_dil'meltte. - ı d.ıırııoımn.da: şüncel'erini: anfatan kellmefer _ bahçell a.hşab ev, aym mahal!<! 

geımelı:; tir ""---• b b ııoı,.tıı·. 

1 

Basvekil önümüzdeki altı ay dir. Çarpuımalar leııyoııerlerın Davıı. "'1.'Zlfilal.ini:ı< 15 gün müd ""· .._, - im k ....... bil ve sokakta eski 34 _ 38 yeni 36 
13 ık ' . .o~a era er, f•'-""-'-'"" lıaraka"t .. d "d b k 'l"h f b d l "'"-· hı;.;p; '·· =n ..... eşm:1'j o ası, ew.unı -a a.nıı ""'ttefikJ" 1 b' l'kt -··-.-... ' ıçın e yenı en aş a sı a a Jehiııe netice verıni.ş ve askerfer ete- ll4llen t .. ....._ne ve rnuua- ı mıma.ral.ı. ba.hçeli alışab ev v~ 
~.. ~u ere tr ı e " 

1 
B .k 1 k 1 • .. 1 . k . del& 12 941 ""'""'"t~ miyen ''Ol!manlı edib veya Ira- Kalf . 

·«u~teı-"'- -•,.tam -"-'- 4 aa ~ Kahire-, _ (a.a. - uraya rı ·a arı uru acagını soy emış kı~lala.ırııın ç_ekilmişlerdiı<. lJmır emerınr ' r--'- ayni m.:ı.hallin eski a yenı 
d "" • mumu ,~ E 't ed s· o·~.,,, ~,...._ ~• de bır .. •-'-a tibi .. ne sonsmr bir kıvanç ver- H kaff k • -"• k" 23 811 e"'--k gel'en ıı:..berlece gi;iı:e rı r e ve demiştir ki: mi ,,........,,.;,,,..tsizl'ik kan,ısmda ' .. ~~ ·~"'• ı"' ..,u.u.u - ' as a so ·agın...,. es ı -

""" daha ziyade ~== ! k d' --·-J- sına. kıtr:u verilmiş ~1,,.,,"'ımdı.m 1' di,,ihnden h>.lkın dili, asıl türlfpe · 3ô 1 h b" b -Glurnz tal.yan rreıı.ti de"3im. ..tnıe te ır. İsçi sayısını arttırmak için Antom'sce> llıütifu lejiy0nerlerür ~- ' yem numara ır agır 
Miü.inı lı;,ı bİ<r" ~aı:pMirna G>lına- 1 ilk defa olaı·ak kadınlara mu"hı·m 1 .,,, o gün ve saat~ Waıı.bul. t&pı:r lıo~ görülerek tamamiyie boş- kabili taksim olmadlğmda.rr açık 

A · ,,._ ~-'l. ....... ····-· kuşatı:lmasınr emretmiştir. r a- dairesinin alt ka.tında SnltAA•ıh- tı il Wa -•· - · Plkara. radyosu B..lkanJaı.- mı~ ise w,. ~ ız "'".....-e'""""ı Iaı:ııruşt.tr. Çünkü. dil bakunın- ar rma e sa r..,._ şuyuım ız:ı 
el . <.lü~manı walkı@lıın ko•o-:rfam·rlrta· bir ııı.isbet dahilinde müracaat kat bu. ruueket s;i.c!detli bir rnu- med 1 inci sulh ltukuk ma:hke- lesi hakkında adı <?ec_eu Hasal! 

a muhtemel bir Alınan taar- ' ·- f · d b' bi.__,._._,_ ı dan Osmanlı zihniyetinin ana ~ 
r ve ger!lerinıli mü:tem:ııdfyett lnr- ı edecegiz. Ş'te Be-ri:ı!tm dün yap- I kav;omet.. ba;ırrlan.a.ı'1 Je.'h•"Clner- rnesrn e ızzat veya. '""""""" 

1 
Tahsin Ayııillİu aley.hlnize açtı 

tızu kar~ısında ~imdiye k"""r .... •~~"""~! '-- ,..._,, J'ıa bul d - takd. d ı>ransibir: [ara.pç.a ve fars~a. bil-la ., """ :ı;ı:ılamakta..,1". ~J~ arın.=- t.ı:ğ~ mahilı:ı liıeyaıntı fın iZllili. e- ler arasında b.iii:yük hİl' infial zır uruna ıgı . ır " ma ~ - 1 ğı davanın yapılan cluruşması.n· 
tbik. edilen Mihver taktiğinin t:uddan 130 lı:fü.'l'll"tıre öte<re bir der I Wıkemenm gıyabı:rui'a icra kıh- mezsenı söyliyemem, ya .. mam J da: Taksimi kabil olmıyan mez-

• fayda vermiyeceğini anlat.mak d 2mir yolu ba~ of:ın Ag:m-dat qa ' · • ..........,.,.. dogımnwıtur. nacağ~ tebliğ yerina- olmak üze- formi.ilü olduğundan türkge ke- kfır gayrimeulcullerfa satıla..rak 
ı$ti,··or· B' ta k t tın=· '"-''-"--ı:y.o~ Lejzyonerrerin bu hareketi- re ilan ohaıur. lin ı t·'-·~ k .. d 1 tutarı-ı hı"ss-"'arlara dagı-•r• "l3, . n· arrıız hareketini mu averne c . , .. 1 UE>kU:hl •- • •

1 
b 1 ıe a- a ,,.,....., anca soz e en un = • ,_ 

l 
alk•tn d'evletleriniıı 2frkiinet- Orarla İtalyanlaı· evwld!-rr ha- ["Dil lArtı. G azı ye- nin uzun zamıı.ndıın!ıeri hazır- [ SW:tanalı:m.ed' Biri?ff:i Sıııffı lüzunısruı. bir eleman sayılaı:ak l ması sureti.le şiiyuunun izalesi-

e k zırlanmı~ mevzileri mfu:lafö.a e- U::J UI V U- 1 · · landı.ğ> t.:ı.ıımi:n edil.m.ekteilir. H1tkuk EHokim!:i""-"nn.- ne ve.gayri maıkullerin her biri 
le ar~ıiayacakları ve sükılnet- dec~klerdir. • 't · ı-h Çfu:rJtü karışıklıldar ekse> >;e- 941 185 ,,.~ siizfuı en değel-siz yerler.inde ka- ayrı tapuya bağlı bulunduğu,,. 
". hekliyecekleri şiibhelidir. I<:ahire, 22 ( a.a.) - tnıpara- nı SJnh ar s j a birlerde ayrıı zamantla zühfil'" Dav:ı.cı lista.ıı:bul P.T.T. müdü:r Iabil.ı:ıriştir. Türk zilini yenin ana l dan satışın da ayrı ayrı yapılma 
"

1111kü hadi.seler pasif ha.re- tfırluk kı.taJaııımn T'obrukıru: mii prensi.bi ise: [ :ı.ra.p~a ve farsc,a mna ~e 4360 kuru.ş mahkeıııf 
kQt· . ll l k etmiştir. lüğü velti!i avukat Cemil t:ı.ım.-
>·· ın ne gibi neticeler verdi- dafan. mıevzii hat:Wına gfı;mesı- a 1 na a ffi~ ~a findan d'.avalı Kiiı;ükpazar keres.. yı atmazsam tiiırkGeyi bula- masrafının hisseleri nisbetind( 
öl!ıı ~o"st · tir _,,, le netiQelenırn. hüıilu.ı:ıın; bal<kmd" rn l'U'->IJ 1 --~ t "' --'~k""' ''" N d s 1 [ ülli" .. ld • --'-- taraflara aidiyetine karar .....,il 
zanna'.: ermış "' uıynr. Bu, :ı.'.·aihdu.ki tafsilat öğreniim:i;;- HARB VAZJ"YF.T.. 

1
. ecu"1' """"" · ""' - = - o. a a- mam orm ? uguw.ıa.u miştir.1:; bu dan ne;ı>'inin erleSi 

l 
oc·,•eriz ki tesirli bir ihtar - Jlıib~ Diiren ateyhlı?.e a!ac<>ğI _,_ ı "kendi.'111Y.< bulma., hareketinin. 

''"'·u· • tir· Ian J s ıiTamn tahsil'i hak.kında 1• gününden muteber olmak üzen "" edec kt' B'aTk 1 t · H b • t"h } At ilk ad1ll'II bu ~"CllJa çalıııma ola- [ -"-caı;·- ·c ır. < .an :ıra e- Tobruka lıfu:wn hazırlıkları ar IS 1 Sa a ID'In 1 ac,ıla.u ala.c:ı.k davıı.smdan. OOJ.ayı ı bir ay zarfında temyizi uava c-t 
ict ~edece le herbaı:ıgi bir dev- B:ırdiyaya yapıhn harekatın tt u ı·çı' mu·· Cl:ı. valıya göndeırilenı da\"'a . arzu- cal<t:ır. l 71. mediğiniz takdirde hüküm kes!I 
t LUg<>&llvvya ile B\.llgaristan, awi itina V/l ihtinoamla yapıl- ar ırııması n - Libya harbinin halfili:n kendisinin i:kıı.metğahı Tan yerinden doğan "büyük 1 katiyet edcceğ; tebliğ makamt· 
t,unanistan ve Türkiyeyi müs- muıtır. Tobrukdıı da, impara- h;m tedbirler alınıyor• neiİCSSi m terkettri;ği ve şİllldiki a.dresrde devrim., güne!l'.:n:in. önünııö.ze n.ç- na kai:ın olmak ü.:ere ilan olu. 
,,·tell;e11 ~ndi. ka.rşısında ~- to?lıık krtafü.Fl lng:ilız hava lmv- ' belli ol.ma.mğr şerhile müvezzii tığı aydnılık yoklan yürürken nur. (2201) 
"""-"'ın vctleri, İngfüz: bahriyesi ta.ra.fın- (Eraş tac•f• 1 ;~er sa;.fad•) tarafından teblilrsia geri ı;evri:l- • · 1 d ·ık ·· .. · ~ ı · 

·~ a kat'i olarak ı'nanıı·sa d · b" ·· l t ·· ı - manevıa an a_.ı .. once uzerm ... e ('·) Dı") v''tlaııı~1ı. cdı"n1n·'~ ~ 
~'ı = gem~ fl' m'llza ıere gor- İ N ··h· b" mesi iizerine icra. kılman dun1ş- 1 - "' ~ •• ~ 
''v~eGhule kendisini atmadan müştüı·. Tab.-uka y:ııpılarr hü- Ş azın mu lID Ir olamayınl!ll.,. seyirci: va2iyeti"ıtde nmda: durac;<gını.ız huynk konu, er... baş la.ı !;imse diri en gi.izel bir tar~ 
l<>'·lc'ıııc epeyce düşünür. F'akat cumdan i!vvcl, ttalyaın miistah- nu'-uk .,0··ytedİ kalmaya mı>b.kfımdın. 

1 

Dava ar:zulıa.linin !!;; giin ı ta. g·elen konu hı; olacaktır. Bü· da (tecınd Acceutıw:tio-ıı) sö~ 
' ''"-· k . '""'"'" - ek '-va"--n va L "' H"ı-..-;,,.•-~- son v~ l!ıu:y·· ük yuk devrımın bızde uyandırdı- . '-ın•ııc o"~e"·ı·r. l<r· """'1.'\.ır gibi vadhı:la hiz- j em mev"u s•~ ""' = .· ~-~·-""""""' ' müdde-llle ilan.en tebliğine ve - "' ' - •• 

!>~ tı:c•i.d etmeğe ve hirer birer gerek denm.ııı· kaleleri sarsa- Landra.. 22 (:ı..a.) _İş nazı- fbalr~~~lrat:U!u:~·,, 1'.,~~,-~~0- mub>ılı:emenin de 1~ ' 2/941 PJ- ğı "kendimize gelme., hareketi- (5) B'ugi.im. (Tiirk dil kıını 
'""'it cak de!'ece.de ~iddetli bir bom- rı B. Bevin dün akşam Avam ., ~ = ~J- """" ·- zarte'Si saat 14 de talikma kıı·- nin içimize derin esinler sundu- u•. ı<) bıı yolda çaZ..şmakt<ıdır 

tı•o e tınkan göriirse belki bu ı baır"'·n'"na tfı.bt tut .. ı~ .. 0tıır. _ .. , olur. Kııı:v...-etleriııi mı:ı.lr:uebe-- "~'~ ld - .ı..- ·· 1 i<u ı"dcale dogru· olan '·"'"'u-m~ bu F~._~. ·,·t yc.!ııı::: __ oıııı.11 ç.aZ..şm.all'l ;ı, ~,era "' ·~ ~ JO;amarn;mıda mııda.aa p~ograt- I . .. ,_ 
1 
__ , '· / rar ver........., o· ugtınu ..... o gun ~ _,u.. ~ 

a, U:ıı. Y,t göze almakta bir fay .. I İçinde ya.n.g:ın çıkarılau. San roma dair mühim bir nutuk irad ye Pıır:;'.:_~~akas~~':": '""":"': ve saatte 1staııbul ta.ı;ıo dairesi ol akt I 81 defP •. Fıcr Tıırk y~:::ıcısmm mı· 
ar. 1 Giorgio krııva:ıöı:ü. bida.yette İn- etmistiı-. rın cıu:ı;"""',ne- pı"""...._ aT_'.121}"'.I hirinci katında Sultanabmed bi-, ac ır · dfln fıı.ydrx!mıamk Ttıtfl.anamffı 

A_, giliz bombardımanına toplariJe .Be.. tk ·· 1 '-'-'irmt~ ı elinden. çıltaımamoüc. felfil<et-
1 

rincı· Sı.ıllı. Hukuk mahkemesin- (J) Tıbkı iluıan gibi. kelı'me- heliınel~ı· de keıı.ai diline verJ 
''"ll{ara d kı . vm " 14 unu şoy e ...... ~- !er d~ı;,.,_.~,ll'· "' r~ı- '-•b~r- · .. .. .,_ 1 l "'l 
•liltlı . ra yosunun ya n şiddetli ımılmhdede li>e>lıınnım,- tır: ··ıe-r _-_'":;:-t_~""'em :.'::-:" .• ;;: ~-ı:n. _, dbuelunbiız.ııam~~.;;!,'! .~i1l<wl<di~rda};mhu~~r- 1Ki11 ele medeni dillerde başlı brJ- ccgı olleın '"' "U.3'> "' :ıarat•· 
l'nd. ale aıd bir tahmin şek- tur. Can Giorgio en eski İta!-

1 
b" .. .llet 1 . -= ~ - """"'- ~· =-·~ """' ~ ""' '!""" bi;· şahsiyeti vard>r, ı·e ona faoo.kü,-. Esl.:i "Osma;ılı •·ıli~ 

' •-~- • il' - ·ıe · deıı bı'r· ı'dı· 1908 ·- Bu ıarbde utun ıın ·'ekı' '-·-0~•-r~. '•·t•ı· •~r ı:c.ıı:lı"- · b d · ,.,, l ''"!t" l·u·tı''"' ıe· a"-re .. ,,.,·u• ,ı,·ı •~Yit ."""meyan ettiği bu pas· yan: 5ernı rın ı · ı u ,,,, .. ·~= ' ...,_ w. - kemesinm gıya ın a ıcra. """'- oon ı erece =J!!' gösteriU,.,-ek ke • ~ ' · v .. ., ' ~., • ·• , 

r cı k• , ___ ,_ .... ,_ . de insa edil misti. 93'2 toıülato- ~frf€'1'in ii::ı,zamlması çalışrnağa. rebe vermek üzere. çeki diizen naca!!ı tebl•<T .yeı!ine olıııak üz- foncni" oıııt göre ag-ı:daıı çılc- olm 'ı<lı{p i\'in O«Cu tiirkçe,,;,, 
•a;.,,. · "·•nıaw.<Ln. ffiUJucSl lllU- l"" 1'd0 ı' ve 7?6 .kı'şı'lı'k mu-rette · '" b . . ''-" oid ;;..,nll b'{""- k - ,.., ] . .. . ! t 0 d" .. a·· '-""'- k :g ........... - mcclJurdtrr. Fa.Kat u mes:aının verme&ııoe U5..... r l:.UJ.ru.ı.e - re i..1in olunur. l i1flasi.na pek özen verflir. 11{' o>ıen)t yor u. ıışu·n u r,,r 

P'YJa .!. _ alkan:larda &ı. akisler 1 batı vardı. Çölde dört günden . a,:liHı.ıı.e bir surette yapılmasını 1 tedir. Ordtr ana: Irnvvetiniı~, taz- . . her fikir i('in bildiği 11.-ap('a ve· 
St rf .'"""ek ve üzerinde zihin bımi devam etmekte olan· lnım . . . . - _. . . ı mııu kabll oln;ı:ıyarı. zayrattan T p } ya f1J1-:J<'!HÜm bir kelimeyi u elit 
({ırq ~esine sebeb olacaktır. fırtınası pazartesi günii din - tcnµıı. ı.şı lı..üku~te aıtlır. . 1 sonra, kat'i neticeli bir savaşı r amva y aso arı ]erin kıırıılfarııw _qöre dÜ<;f!r ı>• 
liin;~~~· .. belki bu tlrtimal elti- ırıişti. Maamafih bu kum fırtı· :k;çi:ltt ' hulrnmetin dmretme girlııse de, Libya harbinin ta.l-t-1 . . . onu kullanırdı. .. Tii;-/,çede b-uıw• 
ta r:,uııııtıır bile. Gene Anka- naları, İtalyan müdafaalarının sev~ seve koşacaklardır. Çtin- hinı deği:ştiremi.yec...gi _meyd:an- ELEKTİRİK. TRAMVA ~" VE TÜl\JEL fŞ- bir "1<ydıımıa., olaeaijının iri( 
ıa.ı ""Yosunda, birleşecek •Bal- zayıf noli:talannın araştırilma>ıı kü Bitler fıelii.sıııı Jtökiinden dadır. Kaleler, lrnvvetı:a tas'1r- LETMELERİ~ UMUM MÜDU'" RLU-r_ 'ÜND farkııın vanna:dı .. Çiinh-ii "lrR• 

or,h.ı.. ameliyelerinde- İngilizlere yar- söküp atıııak için ıııilli camiayı rufuna, lıasmm yıpnıtılmasnıa, 1 ü 1 EN. dine şuur,, u yok, rnhuııdrı "ıT~ 
lel'in1· -:-umıa !ugiliz: kuvvet- dım etmı'stir. =u·cuın emrı· -en"I- ı mu·"'saadatta taarruzlar tevcilıi- . . . . . . . . .. vı·ı·d~nı ,·~ l•nııı·,·- ·'og-11··-•'-'f 
a l1 ılfh rn • teskil edeı:ı snııflardaıı hichiri 1 k 1 19~9 oenesı.ndc· veı:ilmoş ola o pos'lla,ın tebdilı mııddetı Jl/1/941 gunüı .. · ·· w ~ • "' · ... " .... , · 

l·l~ı·;;.; l akından da b-'--e- dı'g"ı· •"-·a- fu- <!"'Jı'z •-~aJarı bıı ne Z"man °~n1 ma•ın~ =rar ('') l"a"'ıa· ])ll p·ı·eı'°"b'• •f'""';i \{, l:!Y-ll.\e .. (.t..1..1.;:;; ~ "~ ifiJ. K.rL mılar ]{adar a.zirnkar değildır . G ' ~ . "'-
1
".:'w' t 0 bb"'" .. "'

1 
~ .

1 
· ı cık:·:ımı nihavet bulacagında.n ınezkftr µ~olaı: lıu tarihten sonra muteber ol- v :ı - - ~rı '"' '"" n. ... • 

Jedı'l"-'·· ıınre, Balkanlar zan- noktala.rdruı ~iddetle mt\dafaa- razıanı, rna um ese us erı e k P. 1 . 1 . . ,_.. 'dd 1 tı d .. d .. 1. ledir ki OS?>ıaıılıea keti:rtwle..r f)i. 
~~ Hülciirnete. büyi.ik bir mesuliyet 

1 

b k l t . · d . ~ nııv<-tcı:ı ·tır ;ısa ~a l!p_ erının uu ınu c zar tı .1 uın9'JTI mu ur Uk kalemi-J ke tfi' . 1 -~tı· . 
[k\a t~~~..., 1 kadar kola-y bir lok- lara girmi~H .. ~ ve mi.1stahkem - t:' İka,~a~lÇl arlııiı. ~;nınt e enı1:mış- :ıH~. müı-:ıct!~tla. ptı:;;olarını behe,netı.ar değiştirnıeleri rica olunur. (441) ::z ' .n r,;ı.ıı zor .. ~ St - u-ıyvr ... 
halae'"h~ı el:ıniyecektir. Her mevzjJeri tuta.o dii~rnan kuvvet- teretttiip ..tmeld!edir. Ali:i.Iiine rır. 1 .. a e c; ... ı:: a e.ş ro u oy- -------~ 

1
. lf1esi'/.ti rnktile ··Osmdll'lılı· rtiib 

il.et .... _ tu:-aaa vatan.ıarıru çıg- !erinin mukavemetini kırmı~lar- bir irlarc ile milletm, OOyi'ik ga- namadı. WiJ.aı:ıı;ı. belkı zam"'11la F F k k veNa katibi,. """ türlcçesini k>ı.ılxı 
""'llı.~k ılır L yeml:;;;in tahakkukunu temin e-; da edindiği çok daha üstün kuv- ı • en a üitesi De an lığından 1 bıı.·!~ra'k ı<ydıırdu.ğu "•neı,.,,ı<u 

llı.etın;a . i~iıı boğuşmağa az-. · • _ 

1 

vetlerle- saldın-makta vıe büyük bahis, balıio m.ev~uu .. söcii bı .. 
Ilıil!etı. ll'.ıi.ll~tler vaf'dn! ve böyle Sovyet-Ame,nkan mn- decelt vazife~eri .. YaP.mmıını te~- bir siklet merkezile müdahale: Cam utelyesine sunat mektebleri mezualarırı.dan bi< çırak inTtilıunla giiH bile sanki hiç tiirk.çesö ycl<-
\ı elin n l 1 • MI ecnııek m:ilınküııdu11 • . Mı~tin· ordnlıtıntt bekl'eınektedir. Ka"-1 al.ınaca ;/'ından işlıeklilerin fakülte oo!<ımlıgına mli.ı::ı<:aatları ilan olunur. mu.~ gibi ol<tnca ::orz .. >..;;...,ıı<, 

a ~ " ere kadir oracağı nasebetl'"rı" du.z."' .-.fiyor <-ıosı ~..,,. 
b. uııan 1• t ... ,._ 1 llıat'i ve <tZiei .cev;ı:br yal'rıız dfk- sala,,1• istfrdad eden S"u:darr kuv· ============================:o me1.afizik kıuın;etiııi tmm. '"'T .. Y" ıttiı-. s anın. misaliyle sa- ,- ,-

(Bas nnrf• 1 ;""; sayf'ado) tatörleri hayrette bll'akmaltla vetl.en Geki1en dü~maı:ır takib , , İ Piirlr yazıcıS'I bııımıı tiirl<çesiııi 
llüseyill €'"'-'d '-'""'• "lN uygun bir ı;olitika güdeıı. menı- 11 Ita.lmıyacak" zaferi eli.mi.zi.ı:ı, al- etmektedir-. Habeş topı"ak!arm-, !.stanbut Dokumacı, yazmacı ve şlet- söylemekteH ı>aJıld km-ku1J-07. 

..... •~,. da yum ~r yerliler, k<ımu:tan E fı C . ..ı Korkma ey Tiirlt y{l,Z'lf'I~ ... Kork 
~ili\' leketle:ı::e satma.ktarlır. '{J:ııa.k l tına. getirecekfu_ ve öğretmeın.!erinin idar"5iltde me~j <sna · .emıyefinueh; ma ey Türk _.pikeri: "&ıhi.~ 
l IS"'tf .._ Sark eebh:esi A=i.ka<•ı Sov- ,· Le" ;n,·~ , ~ <n~,· "'·~~. ytld"nu" -r "·rek~ ""a~etı--e ı.n· '-'--r eaı·y,ır-( b' 19 'O ı h b ?»e .. ~·~· -'mı'etwr .. ,. ""y0 -.>;;..,, ırı. v al'{'"" ı-,.. k r - J ~ .. ..h .. - U'l...........,,.. ...,. .i.Ld. t:"l. .I.>.::!_ .. ..... LI:t.a 'l';,ıliı~atnanıe nıucı ınce, .,. Ylw O"tt?s.di ve esa ırı.ı.n tetkikile idare he- ,., V-W~~ Uf,. ...'i Wlı ~ ... O~•"L> 
"ili ( r U un l'e' O -1 v~tıerle lıirlestir. · mektedir. Ia.r .. Eri~ ve Kenyada da ni's· diy,; ıtnrff,_'l'Mll, "<k·n.il~-'""ir .• ilnt~-- .r.,. mü- mün.aselıeüylie OOylecliğ:iı bir - Lr~ yetinin ibrası ve yeniden nısft tt:bd.11 edHec~k: 01.ın heyeti id<.!ı·e intihabı ~· H .. ~ .. 
. M: . ~""'-UUtn sallfıyor 1 Sovyet h:ırid politikası Al- beten kııvvetli: hareketler göze 1 i~in B;ı.bıiü, caddesinde 10 Ne. lu birl•,ik esııal cemlyeUeri binasında s{jy/.e'tı;m~ti1' .. ~l-ı•ırqtur .. ,, 
ı1stih~atı., 2_2 (a.a:.) _ B'u yıl mruıya ile dost oL.luğu halde [ -tıı.lrla Sov-yet Rrnıyımm haıiı t çarpmaktad:rr. Hava k:rrvt<"etreri. 23/t/lD4ı peıııembe günü saat ıo cl1n ıı e kadat" c·enıiyetinıiz mcınsuhla- diyiwır de şehi,-li yıırdda.şııı gi-
0 """' lı cmıuıda kalacağım tekrar etmiş askeri lıedeflere bTşr akınlar ' rrnm ~dıneleti ilan olunur. Oi, "yeni nes-il,, fk, 1fonycm11 
. Olaı:ı ~ ır buçnlt mayon iri- Japonya ile değild.i:ıo. Nı.tekim ve Sovyıot Jı:a.riei politikasının yapmakta berdevamrlırla.r. "Alndağ,, ll<ılıiyesi11de k-Oy;;nfu& 

~ne· li-• .ı nısıt merl.tezinde lln- A.merikaıtın dıostn oldnğu hıı1- bir sebeb yoktur. k<ıhve8i.ıuk rrıd!fO'ltlliYI ~ndn 
ilatııın;,~ 800.000 lı:ilo tütün de Aruerik:ının drıstıı. <Jlıı.ı:ı hı,.. Sovye.t ıueıafaalle~ini gütmek- Arwroı.tr~ııkf<t HcPil'rSever B i ["' Bayan IJel>Iİ di'llliyen lcöyW yurddıa:jf:lı 
l'esi ot- l'. Baıı,ta. üılıisarfar ida-J gilterenm dostu d...;;'\lir. te· olduğmıtı ~liyerek şııınla.- Mevzii çarpışmalar d'.evum. e-f ' • du ne söylediğini aııMlıywe78'n. 
llı.itea:'ua:ıt İi2.ere Turk tüt.ün li- ~,,,. n iJil.ve etmiştir: dfycıı-_ Bın-ad!a mühim hareket· Kims&siz Arab veya Habeş ktz (7) K'*'nin "l'>e-n>m ılilrm,, tfi-
~iya.sa:- ı!e::U. ü.ı:ünier şirketi So"Wyel s-'yaseti "Unutmamak Iazmıd!r ki, ı.ere mtizal'" edebiliriz. Zaman,! çncuQu arıyor - yebil«ceği ,,.,.. clft'ntmı<ı gdtliği 
devanı. lllüesaiıı; rol oynam.a:kta. So et! · Jı: u.. k da: Sovyet memleketleri kapitalist hugiinkti v,.ziyeU!I" ehemmiyeti. -l 't~tkit d!wy<ı.t!;Jijı kıva- "" bJ<. 
l'etı·, ediy,orıaı: .. u"""'-'·u·· '-·-· 1 "Y ernı: a:r~ arşısın - __ ,.,,, .,,..... Ra..yı""""""r bil' IJ<>yan evl3d gibi bakıp büyiituııoık ıçm •M~l· 1 -aıı~.· -....~ """'- ki . "--· k - . 1 ,, r. 1 re]"iınlerliı muhattır. Bundan haizdir. Himer, mtmu•a...;.3 etm.

1
. dıar rull.11. ,,;;..~iMltici o~ Mı> 
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da ka.ın:~n. kısa bir zaman- umun:ı.i katibi §e.mı.ilı;0f ta.ra- g;ire. Yuna.n ordusn Jmmaııdaıoı>, .St:iyuır. İsteklif.erin "Yeni Sa.bııh" idare §!etine heFgüu oı:ıdım (8) Şapl.:s ,.,.,..z l>i2-im '~ 
lıoaktJı,ı:!en satılacağı anlaşıl- fından söylenen bir nutukta clır.. :neye m>!ll olınso. olsnn, bu durum on tk;yı. hdm. .. mili'aeaaf.lan. mı::., • ıi'iize'li'li is~,. dfil. ~ bi,_.;,,. 

tekrar izah edilmiştir. Şernikof, (Radyo ga.7,etesinden) de;, istifade etmeği bilirler. "kafan>'lzı,, diizeltecaktir. 



Sayfa : ti YENi ABAD 13 tk:ıncikanwı 1941 ----
~I Hatay mektu~ları: A 

Z~yn~bün Aşiko ~~tay~n ıktısad 
vAzAN: surhan coLoK bunyesıııde inkişaf 

vnç kadın, yayık di.ğmekten 
yorulan kollannı gokı,"1ınde ka -
vuı;.-tıırdu Ve pen<'erede ucsuz 
bucak .z y stlliklerc d b,,.~ bak
u 

Ak :ını olu~ordu. llftıkda 

gun siınmUş, ov mr golgelen • 
DJJ<ti. Uza.klardaı- koF «nen 
süriilcnn çıngırn.n. sc ~e>rı g J-

ordu .. 
Kadın, bır zaman g1tti e k.-.. 

yulaşaı: bu golgeliklerdrn goz

lerini ayıramadı .. Dalgını:lı alnı. ! 
nn b: tefekkürle ktrı , yu 

un cizgilerinde mup. mı ıfa-
1 

deler ba.~ıl olmuştu. 
Sonra, penqercden ~rı r ık 

c..-.ık lı:t.şına kadar ilerledi .. Ha
rcketleıind tPreddıitden k,ırtu

hıı,, karara 'ar~ olmc.:nın ... d

hatlıgı vardı.. Giiluyoı du .. 
Ocaktaki kurıı o<lunlar, NL'ıyı, 

p·obc ve hoş bır ı·tnkle ışıklan
ılır.ınık \2ruyorlarclı. t:e r ka
tu1, c-,c$n atcş·'.'lı kit.fı "ortı(1 -
miş olma\, ki, bir mikt r al• 
ÇTrJı1 ılc 0t.. .. 1nl'"rın .. tletın· •n.zr-
lııdı .. Ve bLraz ev\'el, ag k • 
w taze ayranla dr. lu ıı I 
lıakra~tan bir maşrap in k, 
yorgıınlugun.ı gıderen b· 
tabla, içti .. 

DL~arıdJ.n, ınsana h.ılı; \ e-
ren, bafıf ,.e kam: kam ' -
gııltular ı! yuluyordu .. Ye genç 
J.adın, acıklı bıt aşk h!ka~c-ı 

ve hır dua turkiJ u gıhı, gır ı

ğır bır köy tiirk~ı;ü m: 1 ı nıyor 
du. 

Birdenbire "Vluda bıı r re" 
ket oldu Mtr v<'nlnrdc. ç !{ 

1 

wı:ıkt.ı. ol " bir- ın a) ak e,1c. 
rı duyuldll' .. \' e gene kadın ıu;

lannı orten uçlf rı oyalı, renkli 
ı;cnb<-re bi lilze \•ere K k -
pıya dogn. y ruclu.. Meı v n 
başında e- mer bir kO) "' 1 
hsı durm ..... na..c;.ı! k I"fi1 re nı 

anlam.ık t r ".lbı, erakla, 
kendıs e hak•ycrc .. . ı:..:· d r c
'1JIÇ mı yokııı· i_;;bırar mı f e 
eltıgı ber · c' y -ı durfUr bır 

ııelc 
- lnza dec. S('nmı " Da-

ha gıtmA{lın mı kı ~ .. 
- Benim Zeyneb, OC!l! • 
Ve y2lvuran bakışlar '.ı k r. · 

ıı.a dogru ~aklaş;ı ık, o. ı o
mıızlnnnc.:.ır lıAl:ıi :ık istedi. O 
aaınan kad,:l, lıuşunt'tll-ı. gen Cl'
kıldl. \'e. 

- lriza diye h ykmı . Ba
dokunma!. Sara o\'led :ıı, 

ben, ııı; kerden kacan bi eı k gc 
lı:arı ola marn ! . 

Böyle deme Zeyneb .. Kaı:
tmısa senın için kaçtır... • -e ide
yın11 scvdaı1 gözleı ımi bürüm Ü!";· 

tiL Her an ııteş tarlası ort~ın
da ölümle ba.> başa kalnıak, be
Di, l<orkutu}ordıı.. Orada bir 1 
bomba ık parçalanmak dah&mı 
JYı olurdu Zeyneb•! B1-ı~m ı~ın 
yalnız sen \'ars.n '.. Senden baş
Jıa, bana, dünya vız gelir!. Ha<li, 
'kahredip durma zt•yneb, bağı~la 
IX'nı ... 

- lstl'miyon ln;a, isknıi
yon' Hak. küyıımüzde ~en.len 
ı:ayrı ka~ak varın ? Birde, Sma 

il µillerdt'n Ahmet il c·gl~n:rdi

nız · i"1:e, o b•lem ı;imdi düsman
la boı;:ızla 'ılyor da, srn. oraya 
donmen:c.k ıç'n, k• ılar gıbi aı;-

güzel parçası her 
bakımdan inkişafa müsaiddir 

Yurdun bu 

lıyar:ı.k ut..runaclar. L ın yalva- Rtiylik lmrbd(·n e\'el cı!dnkça 
ı1yon '. ı canlı bir endii_trı hayatına ma 

l lik olan Hatav, buhran ve re
- G;;.v- ~hık ıtnı•_ Zcyn~b! kabct gıbi ıİ.?lıebleı· tahtında 

fezın ba .. btın)•• w Ayasın sal' • 
dalyalaıını r >1·a.. .... alara RÜrmek 
kabil olacaktır. ~'akat, Halay, 
balıkr,ılığın en mühin1 kı~ınını • 
tatlı su halık'-:ılıgı ve bunun a. 
başlıca cinsini yıl•n balığı lf~-

- Gfnn, ben dc"ılıı • !rıza'· bu mc\ kiin tedricen kaybetmiş 
Cavur JYl, ocnın k r ı JHı., '1 ve ı na va ana sanayi lıareket
kaçtıgın ı!.uşmana rıtrle He-ı1 \eri <'w-gunl'4;ınış olarak iltihak 
artılr b(·nı •.nııt lri7A~. Zr:ı neb, eylemişt ... \'akın, 22 yıl önce ı 
bu üne kadar bııtun kc, deli- de fen:ıi usul ve şaı tlar altın-

da (•an~n büyük Rınai m:..:c,t;.sc
kanl ~. ı gıbi, kö)e "•ı c'.>rak ..eler yoktu. O zaman ela bn 
döne' g~ kurclugu u tlı: u-ı ı;ubclerde <"I i>;çiliği hiıkimdı. 
na, >r.ı, yavuz bir asl.ın sandığı Fakat, bugünkl.ı istihRalatla o ı 
ıcın .,onlunü \•ermırtı; yoksa tarikleki istihsalat arasında 

kil etmektedir. H,ılcn 150.000 
kilo raddesinde olan istihsalatı. 
av şekilleri ıslah ve Amuk kena
rında bir fümeri te1'isatı vucü
de getil'ilmek suretiyle yükselt
mek pPkiiliı mümkiin<liir. 

bilh sa randıman bakımından' 
senın gibi, düşmandan kıu:an, ı büyük farklar vardı. Bununla 
korkak ve karı k ıklı bır erke- bern ber hir taraftan devlPl, di-

Dokumacılık, el tı;zgahlanna 
ıstinad ,.e inlı~ar l'tmekle· h~
ı·aber Ha tayın ~ok eski ve en 
karlı bir endüstri şube.;idir 

ğc Zeyneb, gcinüi veımez!. ger tanınan mahalli teşekkül 
Mamulatın baıılıcaları, sergiler
de biiyük bil' takdir kazanan I 
gayet zarif yiin pPrclelikler, ya.~
tık üstleri. sırmalı ab:ılat, el
biselikler. peşkir, masa ve ya
tak örtiileri Ye hamam takını
ları ile kilim, kıl ÇU\'al, tasir tor
baları \'e döğme ylin ke<;eleri
dir. Halen 82 tezgah faaliyette 
olup bu tezgahlaı·da ~ab~anların 
sayısı da 160 şa baliğ olmakta
dır. 

- 7Rynf·b!. ve iılarder tarafından sar folu
- <~a? .. ıp itıor, itı a?~.. yol 

ynkınken geri dön. Cepheye 
git.. Bnk, ıliismaıı hızım köye 
de yakla~ıyor .. Sen de ko•, ora
ya rrit Rabalanın•zın mezal'la
mu düsm.wlara ~ıgnı·tme. Rir 
kiş hır l<i:,idir .. Harlı. Rıza, g.t .. 
Erk ÇL d<ığüş, V<' köye, gui o
larak dön. O zam:ın. Zeynı·b, ö
hinr )'t... Uek ~niruliı-; P{(f'r, fiı•bit 

olur an. ~ana yr•min Nierim ki, 
ben <- ümiin sonuna kadar hı~ 
l<ı=ı :ye karı olm•nı' .. 

Genr adamın yiızündeki sPıt 
ve is.yankir çızgill·r, y{·rini, ıztı

rab, ben:ı .,., yumu · k fodelere 
terkettıkr .. Ve O 

Hakll"ln 7~yneh, d(·di .. 0-
rııya donmiyc lirrı fı.kat . ya 
kur un rlizer1L·ı1'(" Setl lok .. ve 
· ltıulm• 
gırılı ... 

hır gıina lı kadar, a-

* Zcv, , h, karo.rı;alı komııl ru
nm a kapı-mda, dPrnrnden 
ber ynl ·aro ğı halde ke ını 

kenye bırakmı} ~ r.<.iıetçı} i bi•
hanıled iterek, odaya girdi: O
dada s:ı< ~ bır masa başında bı
ri yıı · C.. eri gl'D<: ikı sııb y 
vardı başbaşa \•ermi~Jer, ı:: j. 

bim hır şey gôrüşüvorlard: .. 
GL.-ultıı, onların, ciddi ve nwm
nun yıizlcrine, hır nıl'mnıını -
) etsızlik 'verdi.. 'e ba.<;larını 

kaldırınca, biiyl" erkl'nden kar
şılarında gördiikkıi binıci kıya

fetli bu gen<;, güzel ve yorgun 
görüm n köylü l<adın, onların 

yüzlerindeıu ek~iliği hayrete 
tahvL' etti Ya.<\11 komutan. me
rakla: 

- ... Tc o kızim diye, 9('ırdu .. 
Ne i~tiyorsun? 

- Arlker olmak b<tiyoıı, ko-

mutan'. 1 
- Asker mi olmak istıyor-

• sun .. 1 
- EYet komutan .. .A;;ker ol

ma~ ,.e lCpheye gitmek i,li • l 
yon .. 

- f'nıin adın ne kızım? 
- ZPyneb .. 
- N~rt·liı:rin? 

- !facı koylü. 

- Anan baban sag mı? 
- Anam sağ .. Babam, Bal-

kan lıol'birnle ~ehid dü~mtiş .. 
Komut ıı, bir dakika dii•ün-

de • 0 &poliye giden en kestirme 

nan gayn·lleı'iıı endüstri haya
tını büyük bir inkişafa doğru 
gotürmekltı ulduğunda şüphe 
y.:ıktıır 

Şııııcl, H1tayın .<ınai mahsul
leri \'e sanayi şubeleri hakkında 
kısaca malfımat verelim; Hatay 
endibtrisinin belkenıığini sabun 
ve kozacılık teşkil eyledigi ci
hetle mınlakada zeylin ve dut 
ağaL:larının ziyadelt'Şme.-ine. da· 
ha ilk dE-virlerde hususi bir e
hemmiyet verılrniştiı. Şüphe -
ı;ız ki. bun<la iklim \'e toprak va
ziyetlerınin ct .. tesir ve.dahli var 
<hr. Buglin Halayda 1.120.000 
zeytin aı;a~ı mr\'!·ud olup ra ndı
manin dii~i.Jk \ c asi tin yük.ticJ~ 

olmasına rağ"men senn<le 12.000 
ton zeytin tam~i ,.e bundan da 
3.[iOO ton zeytinyağı ve 1.200 
ton pamı•k istihsal edilmektedir. 
Z..ytin tesirıne malı.us olmak 
üwm 200 kadar preı;e me\'cut
sa da zeytin vı• -pirınç yağları 
ile sa bun imal edecPk modern 
bir fabrika acıldığı takdirde 
ht>nı kalıte. hem de randıman 
balnml:ı"ıııuıın büy\ik farklar 
kay<lcclilereğı Uı biidir. 

Mobılye ve doğr-.nıa ı~leri Ha- 1 
tayda biiyük bir ınkisaf gö.<- ı 
termekte<lir. Muhtelif sergiler-! 
de te.~hir edilt'n ~esıtli takım
lar ve hassaten kabartma tez- ı 
yinatlı masa ,.e ""hpalar büyük 
bir rağbetle karsılanmı~ ve yük
sek fiyatla bir tok sipari.şlel' 
alınmıstır. Vifoude getirilen 
mefruşatın zerafet ve metaneti 
f,lanbul ve İzmir mamıılatına 
dahi rekabet edebiletek mü
kemmeliyettedir. 

Hatayda gcms mıkya.'lta en- 1 
diifitri miieseselen yoktur. Yal
nız l•kenderunda !138 nisanınd .. I 
(Şark yaglal'ı ~irket; sınaiyesi) 
adı altıııda açılan bir fabrika çe
şitli yağlar ıstihı;al ve tasfiye et
mekte. ayrıca bu yağların bir 1 

kısmı ile sabun imal eylediği 
• gibı kendisine lüzumlu olan te- r 

İpek ko1.;tcılıi;ın:ı gelince u- n<'ke kapları Ja yapabılmekte
munıi h.ırbden önce vasati ol"- dir. 
rak n•ni;(le 1.000.000 kilo yaş Bu fabrikll ılıı cd•• 3 mıi
koza e;ıie edilirken bu m kdar yon 696.214 kilo ıptidai madde 
şimdi 250.000 kiloya düşmüştür kullanmı~. !Jt:i2.43!l kilo muhte-
F'iyallaru1 ,ütemadi surette lif yağ tasfiye ve 167.168sabun1 
tenezzülü ''" su'l.·İ ;pege karıµ imal etmiş ,.e 25.700 teneke yap
gösterilen rağbet halin ılulluk- mıştır. Halbuki ihtiyacı karşı- ı 
!arı tozmıya \'C hunların yennc hyııcak nisbette mevadrlı iptida
mcyvc bahc:l}leri meydana getir- iy<' bulunsa ve oatı" yapmak 
miye St\'ketnııştir. Maamafih, ımkanları elci edilse ayni fab
Hutayın arta\ alana kavu~masın- rika bir yıl i<:indc> 14.000.000 
daııberi fiy~tlarda mahsus dere- kilo iptidai macldeclen yağ iHtih
cede tereffüler kaydedildiği ci- sal ede.bileccğı gibi 3.000.000 
hetle bozıılan dutlul<lar yeni • kılo yagı da tasfıyt: edebılır. A"f· 
den tees•üs elmiye baı;lamış ve nı z~maııda sahur. ımalı 1 nııl-
940 r~kolte.ıi memnuniyete sa- yon. 200.000 kll,.,ya '"·teneke .a
yan bir artış kaydetmistır dedı de 300.000 ne \'UksPl.ebılır: ı 
Senooe 2.000.000 kilo koza isli- lskenderund'!- va kı Sokonı 
yebilecek yüz mancııuklı bio· fİa- Vakum kumµııni. ink i.<imli nıü
tür fabrikası tesisi halinde Ha- essese gaz. benzın \'C motorın 
tay ipek~ilığinin harb öncesin · j depoları ile senede L21?.000 te: 
ıloen rlahn ınes'ud ve daha verim- neke yapan bır ımalathaneyı ı 
li bir deneye girecPğini tered-1 muhte\'idir Gene İskenderun 
dütsüz kabul etmek lazım uelir da Hatayda mebzulen yetısen 

• .. • . . b miyankökünıi balyalayarak A-
Balıkcılık mühım bır ihraç ve I merikaya sevketrnek işiyle u~

g~lir menbaıdır. lskenderun - ra.~an iki maııipülasvun vardi~ .. 
S•ı':'oydıye arasında avlanan \'C Bazıları aynı zamanda buz ŞU
Fihstinle Surıyeye ıhraç oluna.n belerim de havi olmak üzere vi
~ bınleree kılo balıkt":n . bu- layet dahiliııde makine ile mü
yiik ıslifadeler temın edılirdı. İH-J tehanik 13 un de!iirmeni mev-
kenderund:ı kurulacak bir kon- cuddur. ~ 
servc fabrika.qı saye•ınde kör - 'Antakyada tuğla ve kiremid 

dü .. Genç zabite baktı; ikisi de 
de, ne yolda hareket edecekle
rini öğrenmek ister gibi, birbir
lerine baktılar .. Komutan: 

(Sonu yarına) 

imal eden yedi mahal ile sene
de 250.000 ne yakın. portakal 
sandığı imal eyliyeıı makine ile 
müteharrik on hizarla gene mo
törle mütehanik iki mobilye 
kereste hıckısı ve bir çamasır 
sandığı imaliıtham-si \'ardır. 

SAHİBİNİN SESi 
MÜNİR NUREDDİN 
Yuk ek san'atl\.arın !ion dt>ltı Kahveci Guzeli \e Leyla ile Mecoon 

lilnünde kudcı&u \le herkes tuı·.arından hR;yrtınlık.l:ı Uikdir edi.len ef:C'J'-

1eri biiyu!· muvaffaki:vetle plAa:a .geçırılm;ı ve bıa ;,ın.edOrm,t.ir. 
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Tasarruf Hesabları 
1 iKRAMIYE PLANI 

·-------------------------..:.:.--------,-------------·· Deniz 
lığından: 

Harb okulu ·ve Lisesi 

Okulun~:.ı&a 35 lira ücretle bir et ·ı :ılın~,raktır. 

yazılı t\ r.-ı.k. ile He,.·be1iRri;ıdaki OKtıhı. mü .u:o. .. tı ... 11. 
1 - Dilekçe, 

komutan-

l@LMAC~fj 
123456789 

1 
21'-;-t"--;;;;.;;ı---:--r-c 

3 •.•. 
41--"---"--""ı ~- =~=1 

s r• • 
6--.---+--l~.~-.="--'ll 

' 7 • '• s1-=-.~~_;:::'--.~~ 

9 • • 

aotdan aao•: 
Blr c:ıçek. 

J Bu- b<X.-ek - Hediye. 

3 BJr Jt1 - B!r sor&,,"U tdtttı, 

"' H vat yu. 
s - ISor.um "ar,, .-ı ~ce: bf"l'" ~ 

da tıulı;nur - Bliırnınıa vecı. 

G - lllulk. 

1 Ko • Arklı. 

8 Cok dpt;, - ü ..,;.ı 
Y elt.cn h. 

V~kar1dan apgt)l'a= 

l -j:Vi lıır su. 
I Blı· ..,kil "·-ta1-1 ~ "irmt 

bi.r nidoı. 

3- E:tıWl~ 

t-H~ t lar içer. 
5 Hır ıo1a - Hind :pap 
6 - HnıdhY:Ulnda fakir b.alk,;. eııı.. 

' ısnu. 

7 Vakit GH'ri>. 
1 GlJnt e m!bli ol.ut 
9 Heri<"""' batlı olı1utu fopra• 

Dmıkıi bulmaeamu halledil 

- ~kli: 
1 234 56789 
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2 UIL US •AK·I Ş 
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RADYO 
1 BUGÜNKÜ PROGRAM. I· 

8,110 
S.03 

8.18 

Prograın ı 
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~ ... 1uZJk 
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* 1 12 :ııı l'<' am 
12~3 "1 ı ;);. 

12,5L 

13.<'5 
1 .20 
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18 {ı 

H.cıı.'.>erkr 
.hı k 
:Mu 'C 

* l roı; .u1 

k 

l~ 40 

19 ~ 
19.3 
iM 

<!i> '" 

20.4.ı 

21,00 
2ı30 

Mu • 

2~4) ·' zık 
22.3& H bu e 
22.41 
23 >5 

' ık 

ıı-------... 
"Yeni Sabahın., 

ilan fiyatları 

l'r . 

Ba.<;lık maktu olAral< 750 
Birinci sayfada !.:lntiıni 500 
lkinci ,, 1J 350 
~üncü " ,, 300 
Dördiincıi ,, 

Beşinci " 
Albııcı " 

" 
" 
" 

100 
75 
50 

-Kıymetli tek taş 
Sanrl.,J lkdes1enı:ıde ~c hir cdil-

3 - Nfıl'u" ctizdanı veya sureti, 1 ıntkte olan tek t,.ı~ pırlün.ta 
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14 de nle%ad daırt: .dtdt m..1z vı-

Sahibi: A. Cern .. eddin hraç.oğlu -
Basıld1iı yer: (H. Bekir CUrıoylar 

Neşriyat MUdürQ; Macid Çetin 1 de tnıretıle satılacaktır. 
ve Cem•leddin Saraçoğlu matbaas!) ~· 

Diy rek suratlı ad:. !ar ıle 
oaümdeki büyük caddey, takıb·· 
başladım. l'cıdde-ıin nihayet•n
deki ki>:cyi dur.T. ·k üzere •ken 
bir defa arkama baktım • Ba
Jık~ı Ekrcs ıle ogulları eran 
mevkilerinde dtıı uyor1ar, bnna 
ellen ile 

tarıki C>ğrcnnıek kabil olduğunu B ı h 
:2;};~;~~\,ü!t~~~ :i~~m b~:t: ı·r ça gıcının seya atı· 
yortlu. Bacaklarınıa -gayet ktı\'-

- Burn~ı otel değil. Ben ne 1 
bileyını hırsız mısın? yaııkeısid 
misin? Nereden geJiyorı:;un, ne-

1 reye gıdiyorsun? 
Declı. 

-Ar<•rt. 
Diyecek. Hayvan üzerim~ "ııl

dınt(·ak. Baca.klaı1mı köııt•ğin ı
ı'i, keskin dişlerinden mu hafazıt 
etnıd< için pek çok müşkülat "~ 
l<e<·ektinı. Onun için blr tarafıı 
sa\'llfill1aktan iyisı yoktu. ÜII 
tJt.;;, yırmi adım il.erlediktc-n son· 
ra wl kolda bir ıınkak zııhıır c-t 
ti.Sokağa sapıverdim. Sokaga 
sapmazdan evvel bir defn dah'> 
arkama baktım. Köylll a) ara 
kalkmı~ lx'ııi süzüyordu .• 

Allah selamet versin. j 
Ma•mmınd·ı i§arct ediyorlar

dı. 
Gavd u,, n bir ~ol iizerindc:ıı 

gıdiyordıtnl. \r· a ol ~ uk ti 
yahud boş ar b· .ı a tesadüf t 
dıyordum Bu ki;yiin arabacı ~n 
bile gayet ıyı damlar imi~. Yıı
nıınactn geçtiklcrı sırada ınııtla
Jıa ya 

Ugurl.ı • olsun. 
y hııd: 
- Ali h sPla et ver ın ar 

lıad . 
Dıyorlardı. 

. Babı çı Ekcrı· bıiyi;.. caddcyı 
takıô ylcdiğim I! ide ak aı: U· 
r.erı < r bir k v muvasalat e
d e.c ımı \ e e i ·~ alcs-
ııabah yol e,ıktıl;"m t.akd 
ı1olmz buçuk saat onra bı ük 
bir hre gıdcccgımı v. b 1 

vetli oldııgumdan yol yiirümt>k-
ten asla iiscnmem ve ı,ek cok •••••••••m•••••••- 139 
yol yurüdilğüm halde yorgun -
luk ela lı~ tmenı. Atlırıılaıımı 
a~tmı K:ı.ç saat yol yürüdüğü
mi.ı 1\ ıCL' kestirenıerlim İSt 1 de 
bır 'l · k rnımın auktığıııı an· 
la· 0

'1 tınıdaki koca torba yi-
yec,•k, cek ilP dolu idi. Çabuk 
karnımı doyurarak tekı-ar yola 
çlkm " re hemen yul--ı ke
narın.ı >l ~ruverdim. ~ırt1 -rıt.lakı 
torba_ ı lim, >,[adam M~ ıi· 
nın kc--a ı ina ile bağlamı. ol
e. • ı h t< arı cözdüm. Zavallı ka 
dm torbanın çerisini iıde bır 
bakk dükkanına çevırmişti. 
Torlı yı • nıamiyle yere lx. salt 
tım • l tcvıyatını gö~den ge-
çirdim dam Maıi üç, tane 
oJ ·ıyuk !ıs çavdar ekmeğ ile 
koc bır parr pastırma ıki 
k 1 cuk, yanm kilod n 
fa7la peynır, y' mı tan kadar 
p ~ı yumurta, i yı.: 

graın ı~adar ncfi:; tereyağı~ bir f 
çok kuru tıı:dıı bahk, bir cok 
kuru ccvız. fındık meyva yerle§
tirmi.;, bunlardan aada büyü· 
cek bir ljlşc de su !:oymuş idi. 
'l'abii h~psini bir defada yiycmi· 1 
yecck idim. Yanımda çakı ya
bud bıçak bulunı:-'-'ldıgındaıı ek· 
meğin birini iki parçaya ayır • 
dım. t'zeı ine tel'C'yağ ııürel'~k 
bir mıkdar pcynır ilo birlikte ye
dim. (.;üzclce karnımı d yurdum. 
Madam l\1arinın mcklilat torba-' 
sına bır . i e su ilave etıncsinde· 
ki isabeti de şımdi takdir ettim. 
Sabahdanl:ıc-ri yol yürüyerclı: yo
rulmu ve epeyce susuzluk 1 s-
elmiş idım. 

Tııı... pcyn :'i de ) yince bü-
tün b • tim. bir 
nefc:: e~ i y ı ındlrdım. 
Yem t= bulıluktın scnral 

1 
mütebaki yenıeğı tekrar torba-
ya yerleştirdim. Elime balık~ı 
Ekersin hediy~i olan iri bas
tonu sol omuzuma da erzak tor
bamı alarak yola ~ıktım. Akşam 
yaklaşnıı5, güneş gruba yüz tut
muş olduğu halde yürüyordum. 
Elan meydanda bir köy görtil -
müyordn. Bahl<çı Ekers akşam 
üzeri behemalıal küç\ik bir köye 
muvasalat edeceğimi balx.T ver
mış idi. Aeaba yolu mu saşırmış 
idim? 

Kendi !{ ·ndım~ duşıinmckte i
ken yemek yemek için yol üze
rinde epey müddet tevakkuf et
tiğimi hatırladım Bin:ıenalı;yh 
bu teebh-iro.cn dola\ı köy vak
ti zanıanıyle yetişcmiyeceg ~i 
anladım Daha ziyade sıiı 'aı 1 
yUrüıne[c başladım. 

Vakııl yattnl saat o rn uzak-

tan siyah bir kiline göziline iliş- . 
ti. Bunun mabud köy olduğunu 1 

anladıln. Köyden içeri girdiğim 
sırada balıkçı köyıindc olduı'.;"ı 
gibi herkes beni evine kabul e
decek ümidiyle etrafıma bakını
yordum. Halbuki hi~ kimse al
dırmıyor. herkes beni garib ga
rib süzüyor, ıızun n:üddet ar -
kanıdan bakıp duruyoı lardı. An
ladım ki, her köy ahalisi bir de
gil i!Y'i Bu küy digPrinden da
ha k;kuk ve .ıkınt ' idi. Bir P• 

vin kapı ı onıindc otı: makta u
lan yaşlıca bir adama y~kbsa
rak: 

- Mösyö bu alu,aı:ıı h.uıemz
de yatı:> lığının mi.isude ed 
misiniz? 

Dc.dım Herif b:wın Kaldırdı. 
Karş:ısmd bir yabancı olduğu
nu gôrüme sert bir •ada ile 

Herifin liıkırdıları on dt:rc-ce 
canımı sıktı: 

- Sen de ne geveze h.,rif i· 
mi:;sin ! Hır~ız, yankesici senin 
gibi olur. Dört saat ılerideki ba
lıkc:ı köyüne git tc biraz adam-

1 hk öğrl·n. 
DeYi\'erdim. 
Hei1f benden bu yolda bir mu 

kabel(• muııul etmem;~ olmalı 
kı, bi~ !Prbı ı· ne söy\iyecegını 
ııaşıruı, ; ıızume bakn kaldı. Ben 
berifiıı şıt.'lkınlığıııılan bili"(i. 
fadc oradan ıızakla,mı tım. Çüıı 
kü k, ı da ki l<övliı bendeı 
rı. giıcıu kuvve: olmama.kla 
ber<ı1Jrr 1) · !arının dibınde u
yu.kı: n, k'. olan. u·ı bir ki•pek 1 

•Jern.. • e ilişt• Koylıide: 
1 ' 1 ylm•Yl'Ccğim nıuhakkaK 
ı 'ı ·at kendism kar'ŞI k2lıa 
rr euılmesinc tahamn: ~ 

c e ne em.ı:. bulundu · 
gur o.ı aklı başına gelir gelmez 
kopeg no.: 

Anlaşıldığına göre beı•f dilli 
dalgınlıktan kurtıılamamı tıı 
Bahk~ı (Ekers) in köyünılt· gör· 
miış oldugum mL-;afirpen ı>rliğııı 
bır ztorresine bile tesadüf ede .. • 
YL'Ceginı iyice h ükınettig ı 
koyde gcl'eyi nasıl ve nerede ge· 
çırcccğııuı düşüne düşüne vu l· 
ruc•ktc ik"n blrdenbıre onliıı t 
bir duvar çıktı. Sokak gaı. t 
darlaşr.. Başınu kaldıı ıp bak 
lım, kendimi bır çıkmaz r]; ]; 
ta buldu Ya şimdı kc\l ı J; 
ca k~pcgı ık sokaktıu;. ıct 
nvenrse n tar& lrr r ~ 

{.Arkru 


