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tr ::::: 

italya niçin 
harbediyor? 

ingilizler 
Bin gazi 

önlerinde Fa.;izm daha. tok k.~
tir. l' alnız, bbfün kırılıp 00-
lıiilen ııeylerin ~tini zavallı 
ltııı.yaıı millelô ödeye u1r=ı. 

?.azım : Hfu;eyiu Cahid YALÇIN 

a ngiliz naruianııdan Dııff 
O Cooper İtalyan askeri"" 

l lngiliz kuvvetleri Ha• 
beşistan ve Eritrede 
ilerliyerek iki şehir 

zabtettiler 
rinin ni<;iıı barbettilderi · 

tıi bilnıedikJ.enni ~öylernıııt;i. Ro
tııa siyasi mahfilleri bu mütale
ayı kabul etmiyorlarıru~. Faşist 
longr...,inin en son loplantısın-ı 
~ ittihaz edilen kararlar İngi
liz llazırının i~nadm:ı ı;ıısturutu 
bir cevab t.eııkil ediyormu~. 

İtalyan k;ıynakları faşist 
kongresinin bahse mevzu te;kil 
eden kararlacını >;<ivle hilla~ e-
cliyorıar: • 

1 - İtalya, Akctenizde Feı·-' 
best bir rnalırcce ~ahib olmalı-r 
dır ve Akdenizı: ısı.ediği şekil
de girip çıkmalıdır, 

2 - ltaıyanın ötedenheri 
ınevcud mealleri bütün dünya
~ maliımdur. Bunlar herhangi 
lıj,. İtalyan tarih kitabında pek 

, 
Habeş imparatoru da 
Habef topraklarına 

girdi 

Kahire, 24 (a.a.) - lngi!is 
umumi karargahıma tebliği: 

Trablusta, lutalaıınıız garbe 
doğnı ileriemeğe devam etmek. 
t.edir. 

Eritrede İtalyan kuvvetleri 
Keru veAicota.yı tahliye ederek 
rica.ta de\'am ebnektedir. 

Habetjist.anda Ha.beş va.tan • 
perverlerinin son .ııamıınlaı-da 

Tana gölü cenubunda. ve gar
bmdaki faaliyetleri hakkında 

gelen raporlara göre, düşman 
(Sona sa~fa 5 8Ü 2 dfl) 

.l>bolt>: 100 luauştur. GONLOK SIYASJ HALK GAZETESi • 

hıg\m Orta"'<rk Onluları S."!r 
hmaıulıı.ııı Gt>IW!MW Waw>I 

Azledilen 
İtalyan nazırı 

Bu nazır müfrit faşist
lerden F arinaççidir ı 

[ Ankara Radyo Gazeteoi J 
ltaiyan hükfım.ıti devlet na.

sın ve meşhur faııiat liderlerin
den Farinaı;c;iyı azletınl~ ve 
Jıeııdlsini asker oll\l'1lk Ama -

(Sııuu sa.yfa ii ı.;i 7 de) 

Lord 
Halifax 

Amerikada 
Yeni lngiliz Büyük El
çisini Amerikaya en 
yeni İngiliz zırhlısı 
Georges 5 götürdü --

Rooseveıt Lord 

Şili Sefaret Kitibinin 
esrarh kayboluşu 

Bir gece hiç bir iz bırakmadan 
kaybolan milyoner diplomat 

Halifaxı kar,ılamaOa K d ? 
gitti aç ı mı 

--- K ? ı.oodrn, :M ıa.a.ı Remı.eıı açı r ı I d ı mı • 
bildirildigtıw gÖl'C, lngiitef·enin 

1 
•• ı d • • • • ? 

Aınerikıt yeni büyiik d~ısi ile o u mu . 
Lady l:Ia.lifax \"n~inJ;;tona ~it· •• 
ınek üzere bugiuı -"-n1et·ik"n lop- QJd •• •• }d •• ••? 
raklıu-ına ı<yak ba;ımı~lardır. uru u mu. 

Loı-d v~ Lııci\· Hıtlilax AtJaıı
tik dcnizıni "Gwrge 5,. ııırhluıl 1 
ile gc.,mişlerdir.. . 1 

lngılıx ba~\·ekıli B. Churchıll · 
ve eşi Lord ve Lady Halifax'a ı 
İngilteı-ooııı ııimaline kadar r&· 1 
fakat etmişlerdir. Sima! sııhiliıı
de bulun.an bir li~ kendllerile 
vedalapn'!lle rdır, 

"George 5., zırhlısının hizmet
(8cıolu ~a~ fr :; ~ti 6 da.) 

-- · 
[Birkaç &undenlArj lt;Uınbul ~-

btt:as:ı. tıc taı·.ıf.ından tınkıW _... 
rarıuı ı.;üzmeg~ ımk:"ın. huluna
mıı.yqu bir ıniıh1m hfldı~·y1 ;Ay-

teınıtin htL~u::oı stıht>arut wt)ul3-

tı tar;.ı.fında.n \UkUU akabinde OIC
renılnliş olduğu h~}dt: rtu&. ~ırl 

?.abıtaınız.ıu tahkikatını i.gk8I el-

~çık bir surette görülebilir. Bu ---------------------

idealler faşist rejiminden evvel Yen ı Yunan 
ro.eıHelı.:. endi~eE.-de bu meıı:IM.enin 

~eı·ınde dunııcık r-Cettt>mj~tik. 

Fak.at, baL.ı gazetclıerin hır ı.a

bda ronHtnı .-ekline soktukları bu 
tnübiın vak'a nctH-esi ve boıkikati 
bakmıından delilse bıle l~ıddi.ı

Wne \ekaddüm SbJbı:tU.rı bakı

m1ndc1n a;ı çok aydınlanmış bulun 
duğundao d•hh tada bt"kletnegi 
dogru ~rıuedik: B~yb bu
gün ou ırıPM'lf' bakıond& bılınen 

hakikut)ı•rin. bir hohl~ını ne.r 
red1yoruı:: 1 

de ınevcud idi. 

3 - İtalya bugün ıdeallerinin 
~kkulru, hayal ı>alıwıının ıı;e
lllileınetıi ve ı.kt.ıı;adi bakımdan 
kuvvetıemnek için harbetmekie
diı·. Ayni zamanda, bugünkü 
harbde İtalyanın ııerefi de mev
zuu bahsolmakladır_ Binat·na· 
leyh, İtalyan asJ<erleri bugün ui

~n harbettiklerini çok iyi bil
ınekledirler. 

Ya faŞat kongı <'Si dünyayı 
ıtldatıyoı', ya Musolini doğru ol 
tıııyan sözler söylüyor. Çünklı, 

okuyucularımız pek iıla hatır
larlar ki İngiltere başvekili Mr. 
Ciıurchill İtalyanın harbe gir
rııernesi için Mull&Oliniye milra • 
eaat etmiş iıdL Mmı~olini buna 
V<'rdi,ği cevıı bela 1935 de Habe
'liııtanı istilaya kalktığı zaman 
1ngilterenin gösterdiği muhale
fetten dolayı, (.yani eski bir ki
llin intikamını almak iı)in) bu 
teklifi reddettiğini bildirmişti. 
llınaenaıeyh bugün yani bu ve-
81kanın neşrinden ııonra ltalya
ınn harb aebebleri haklanWı. ne 
d' Utıyayı aldatmağa imlt8n var-
~r. ne İtalyan eflıan umumiye
•Uıi. ltaıyanm harbe girmeo.nıi 
llıazur gösteı-ecek hiç bir sebeb 
~ev_~ud değildi. İtalyan milleti 
llgun kanını döküyor, en acı 

llıağlubiyetierle bütün düııya 
lıa.l'!Jlsınd k " "''"'" ..... ~k tıı a n,.~.._,or, .,..,, a. 
d ernıek,.tıer fethetmek şöyle 
;rı;uıı, bir &rahk İtalyanın ol-

zaferleri 
Yeni tepeler ele 

geçti. 200 İtalyan 
askeri esir edildi 

Atina, 24, (a.a. )- Resmi Yu 
nan ııözciisü demiştir ki: 

Arnavutlukta merkez cı>pbe
ırinde Yunanlılar ~on yııptıklttl'l 
taarru7.da aralarınck bı.- ~ok da 
subay olmak üzere yeaideıı iki 
yüz ltalyanı esir etmişleı· ve her 
türlü harb malzemesi ele geçir -
mişlerdir. İtalyanların 1.500 
metreden daha yü.keek V>peler -
deki yeni mevzileri de zaplolun-

1

-------------------------• 

Tiirkiye htiki'ımeti n~aünde, 

Cenubi Amerikadaki Şili hü
kfunetini temsil eden orta elçi
liğin müsteşarı B. S:ı.moon Mi-
ki~in~kı bır hoı.f "' ·~ ıı" < 
at dokuzda., Şili orta elı;iliğiain 

(Soıw ,...rra 5 ..o 5 *"> 

Rumanya azarı Dikkate 
muştur. İtalyanlar ağır zayiııt A / M F h J "[ 
vererek çekiliyorlar. manga a-: es e l en 

Daha şimalde, Yunanlıların j 
ileri hare.keti sayesinde. diişm.a- carı"standan ko··mu·· r made-
nın taarruzu tardedılmıştır. Bıı 
taarruzWı. düşmanın zayiatı bil· • f • k? • • 
hassa ağır olmuştur. ne ıs ıgece . ni ımf ıgazı 

sükunete 
Pasif Korunma tecrübesi 

şuyor esnasında halkın riayete kav 
Bir Yunan gazetesin.in miitale&sl 1 -Atina, 2'lc (a.a.) - Atina a-

General Antonesco va
ziyete h:ikım oldu, müf

jansı bildiriyor: 
Ktımerini gazetesi, ltalyanın 

mağliıbiyetine tahsi• ettiği baş 

makalesinde diyor ki: 
İtalya lizeri:ne ne İl;! aldı ve 

ne yaptı? Cenubi Fransada biç 
bir şey yapmadı. llk İtalyan 
kurşunu sıkılmazdım evvel 
Fransa yıkıldı. 

Akdenizde mutlak bir lLcİ.z 
i<;inde çuıımdı durdu. İngiliz ge
mi kafilelerinin geçmetiine mani 
ola.madı, hiçbir kontrol tesis 
edemedi. 

Macar Harbiye 
Nazırı Almanyaya 

davet edildi 

Ankara. 24 (Hususi) - Kas- rit Alman tarafları 
tamonunıın Soğutozu köyünde Horia Sima ıızledildi 
Mal~ mebusu Mahmud Ne- v 0 k a ç t ı 
dime verilen kömür madeni im-

i 11 
Bükreş, 24 (a.a.J - Havas: 

Anlı.ara Radyo Gantul tiya.zı, mezkür madeni vaktin- General Antonesko. ordunun 
de işletmediğinden imtiyazın müzahereti ile, vaziyete h8.kim

Macar harbiye nazın, Alman feshedilmesi Heyeti Vekilece dir ve asilerin t~bbüsü lama
genel ku~ başkanı mareşal kararlaştırılmıştır. mile kmlmıştır. Bükreşde halkı 
Keitel taraJ'ı.ııdan Alm&n.yaya -----'------- tedhiş eden çeteler silahdan tec-
dant edilmiştir. Bu davet hak- HA R B rid eyliyen ve mukavemet gös -

ad tak ~~-- termek istiyen lejyonerlen tev-
kında or1. a bir ım rivayet- r ' ' kif eden ordunun Madakati \'e 
ler dola.')maktadır. İddiaya. gö- disiplini sayesinde memleketle 
re Almanya, Maı:arista.ndaıı ge- VAZiYETi nizam yeniden tesis edilmişti!. i 
çenlerde dahil olmuş bulunduğu Genera.J Antoncsko, hallı.a hi-

Oçler Paktının icabatma. göre Tobrukta harb- taben bir beya.nname neşret -

mecbur olduğu şartlar 
İstanbul, 24 (a.a. J - İstanbul j 

vilayetinden tebliğ edilmiştir: 
1941 ikiacikanunun 28- 31 tn

(Somı sayfa 5 sii ·1 tt') 

SABAHTAN SABAHA: 

Çörçilin eseri 
Amerikalıların, cı1941 
in adamı,, dedikleri 
~örçil, tefrika ettiği· 
miz kitabında diyor ki: 

llş bazı yerleri bile muhakkak 
buı ette elinden kaçı.nnıılı: ürere 
cud lltıuyor, o kadar emekle vü-
1'1.k a getiriliği donanmanın kı
atıı 0~klar gibi bir kenara 
ti dıgını göı·üyor ve yüz binl"
t-e geçen İtalyan gencinin eı.a
ıı:ı~ hayat.ı ~inde ıstırab ~ek
llı.t ne sıahid oluyor. Çünkü 

Afrikadı;. dayak lislüne da
yak yemekte devam ediyor. 

Yunanistanda, ~imdiye kadar 
general değiştiımekl.en başka 

hareket etmesini istiyecektir. miştir. 
Bu arada Macaristand.a A:lmaıı lerİ n ta h 1 j li General Antonesko, bu boyan· ' 

namesinde, mitralyözlerle ve ı 
tiıplarla hükiımet binaları üre
rine ateli eden 600 asinin tes
lim olmaya icbar edildiklerini 
ve memleketin her tarafında 
devlet otoritesinin hüküm sür
mekte olduğunu bildirmiştir. 
General. bütiin Rumenleri, res
mi makamlar, devlet \'<' onlu ve 
kral etrafında birll'şrneye davet 
etmiştir. 

bir ııey yapmadı. 
(Sonu "a~ fa 5 SÜ 3 İfl) 

. askerlerinin toplanınaeını, hat· 
ta Macaristanın hilfiil harbe iş
tira.kini bile taleb edebilir. 

1 

tııl""'-e" . . -•-·~ -----------------------bir "" w avucu ıçme .....,.... tek • 

~ adanu:ı kin ve ibünwı böyle M •• k ı A t v k • ı • • 
biııı llı.i~r. Çünkü o adam yüz- una a a e 1 1n1 n 

eree İtalyanın kanını döke-

• 
YAZAN: 

E••lcli Gener•l 
K. M. 

• • 

r ra'!.":"::,~...::.~~, seyahat intıbaları 
Ata nasıl ''Vatandaşlarımız vatanseverlik şuuru ! 
Çalışırdı? içinde gayretle çalışmaktadırlar,, 

"Tobruk., da. siliılılariyl.e 

miirettebatiyle teslim oldu. 
Şimdi yirmi bin e<ıir, belki de 

j deniz yoliyle, muhayyel hart>
ket hedefi. İ6tİkamPtinde yol
dadır. 

Tobrul< muharebeleri de, 
bize, ibret leYheları arzedi -

1 
yor: 

-

Demir muhafız te;;kilatına 
mensub valilerin yerine albay
lar tayin olunmuştur. Bunun ü
zerine vilayetlC'rde bazı hadise
ler vukua gelmiştir. Bu hadise
lerin birinde lejyoner şeflerin -

I den Salagio ölmüştür. 

-

• 
4tatUrk dil ve tarttı 
lllevzutarı Ozerlnde 
rıtsıı çalışır, yeni iz-

1 

1 

a) Üç sınıf ve silah, mü -
kemmel bır iş birliği sayesin-

Son günlerde !stanbulda ve E- bilhaı.ı;a son su taşmalannın de, hattiı metin kalelere kar
ge mıntaksmda geniş. bir tetkik yaptığı tahrıbııt ııahalannda tet- iJ, kolaylıltla ve az zamanda 
seyahatı yapan Münakalat Ve.- kiklerle geçti. zafer yolu açabilirler. Bu c:ok 
kilimiz B. Cevdet Kerim lııceda- Velılı.lete geçtikten sonra gü- çetin i'<in, hazerde askeri rnü
yı Ulus gazetesinin bir muhar- nün icab ettirdiği ibtiyaı:lar nok- kellefiyet kabul etmiyen bir 
ririne seyahat intibalarını anlat- tasından verdiğim emirlerin bu milletin, genç, gürbüz vı- ha
ınıştır: mıntakalardalti ta.tbil tarzına yatla mücadeleye alı~kın ~o-

Hadiselerin mesu Heri büyük 

1 
bir faaliyetle araştınlmaktadır. 

1 

MilJetin me\'CUdiyetini tehlikeye ,._ _________________ ..... ;.:;..~ ..... ..;a.: 

koymuş olan müfrit unsurlara 
kar~ı ağı.r cezai tedbirler alın- -C:n çok yarım saat içi de bUtUn dünya değişebilir! 

•ri nilaıl bulurdu ? 

Cevad Abbıı,; Gtirer'ln b 
ltıtihinı il 
lht...~. y=smı ~a.rı.ıı ~ 
-- bulaooksuıız. 

'------• .ti 

"- Son seyahatim Eskio;eJtir, baktım. İşlerin memnuniyeti mu culılarınca, ba kadar ufak bir 
lst.aııbııl, Bandırma, tznıır, Ay- cib olacak nıerhaloye doğru (Somı sayfa 5 sü i d<') 
dında ve bu aradaki yollarda ve • ( &nn ıı&yf'a Z ııü 4 te) ./ 

ması beklenebilir. 
Kabinede değisiklikler yapıl- A menkalılar Hitlere "1940 

ınası bahsinde muhtelif mahfil- ın adamı., demi•lercli. 
!erdeki kanaat, general Anto - Filhaluka 19-10 dünyanın rn bii
nesconun buhran esnasında ce- yük hadisderine şahid olan ,ene 
saretle kendisine müzaheret " id ve bütün bu hadiselerin ka~
deıı unsurlarılan ayı~lrnıyacağı ramanı Hitlerdi. Fakat 1940 ı 
rnerkezind~'<lır. J sonundan ıtibare.ıı bu JıadıseL r

1 ( Sonıı sayfa 5 sii 3 tt') df: muş, Hötlerm her l.ar, kctı 1 

Çürçilin yıkılmaz mukawnıcli
ne arpmaya baslanıış1Jr Bu 
m kawmet her ->Y artmı. 1941 
ın ,Jk ay rı. Hıtlerin en çok 
guvendığ kara hnrblcnnde uı-
ebb:i ü Çö .. e. alnu lıı. Çiı.-

rı 1 rlıg> ı l; n Amc• kah-
(&>Jt ~la 1 !>U 1 fi') 



yı.;NJ SA.BAi( 
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ŞEHiR BE ERi 
WLB CM&& 1 H&Wlft'* fnaan denffen mahlOkun, 

ruhundaki göze görUn
miyan, hesab• ve mu· 
hak emaye sığmtyan 

mefhumlara ihtiyacı, 

OKUYUCU 
DiYOR Ki: "'!Münakalat Vekilinin Hariçten ham 

kösele geldi 
mid-.ainin vitamine ih- fermanı bu cemiyetin l}.eşriyat 
tiyacı kadar kuv- ve kudretli propagandasının bir 

aksüliunelidir denilebilir. Ram 
vetli oluyor. lloban Roy, bundan sonra 

Ram Mohan Roy, ti on beş Caste :meselesi.ne hücum ctmiş
ya5ında iken muhitinin yaşayış tir. Fakat caste yini sınıf ay
tar·zını ve akidelefini kendisine :nlığı meselesine hücumu nazari 

- yabancı bulmuş, Calcutta'danr kaldı. Hatta kadın erkek müsa
kaçmış, bir hayli dolaştıktan vatını tesis etmeğg çabpıası da 
SOPra Benares'de yerleşmif, ora- büyük bir netice vermedi. Fa.kat 
da Hındu l!lernasından hem San- Hindular arasında. taaddüdü ze\• 
ıkrit lisanını hem de Hinduların catı a.-..a.lttı. Kadımn veraset 
mukaddes kitablannı esa8lı bir meselesinde erk.ekle müsavi ol
surette tetkik ctmisti. Biraz son- masım da. temin edemedi. Fakat 
ra Hindistana yavaş yavaş h&- bu bligün de Hindistanda heniiz 
kim olan İngilizlerin Şarld -Hin- teessüs etmiş değildir". Ram· 
distan ticaret kumpanyasında lııfohan Roy'un en mühim mu -
kendisine bir is bulmuş, biraz vaffakıyet.i tah8il sahasında ol-ı 
para kazanmLc; ve 1814 de Cal- • du. Bugün dünyaca tanınmış o
cutta'ya dönerek orada yerleş- lan, hatti içinde ilim sahasında 

. 
Kayseriden 12 günde 

gelen telgraf 
Ak.saray Muradpaşa Cerr:ı.h Kc· 

mıu sokak 10 numaralı evde otu
ran karilerimizden Muzaffer Er
tenir dun, ruatbaaanza gelerek bize 
şu garib \•ak'nyı auwUı: 

c- 16/1/941 1arlhlnde'istanbul 
Fatih postahanesinden aı(rabala
rımdan biri .Kayseriye ~vablı bir 
telgr.ıf çeldi. Telgnıfda menuu 
bahsedilen iş suralle hallolunma
sı llizım gelen bir mesele idt. Bu 
ıtibarla gelecek cevaba ılMS'akla 
intizar ediyorduk. J'aut bekle
diğımiz ce\•ap ne ertem gün, ne 
de daha ertesı eun gelmedi. lintt.ıi 
bir ~!talık ıntizanmız da hop 
çıktı. Ba artık c.-evabdan ümidi
miz.1 kestik ve telgrafla sordugu
muz. meseleyi menfa cihetinden 
alarak ona core hareket ettı"k.. 

seyahat intıbaları 
"Vatandaşlarımız vatanseverlik şuuru 
jçinde gayretle çalışmaktadırlar,, 

(Ba;t tarafı 1 locı sayfada) l 
varmakta olduğunu ıce. vaZife
darların bu ihtiyaçları telafiye 
matuf tarzda gayretle çahşmak
ta olduklannı gördüm. Daha 
ilerisi için ı&zım gelen yeni ta
limatı mahallerinde verdim.,, 

Atelye ve fe.briblanla 
"Şunu bilhassa kaydederim ki 

esasen iyi kunılm~ olan atel-ı 
yelerimiz yeni tedbirlerle gerek 
hafif ve gerekse yeniden imal 
denecek dereoede ağır tamirleri 

leti ilgilendiren diğeı· işlerin de 
ikmali hususu temin edilmistir.,, 

Telefon i,Aeri ve dem.i~·olu 1 

tesisatı: 1 

Münakalat Vekilimiz telefon 
işlerimiz ve demiryolu vesaiti -
m~ hakkında da demiştir ki: 

• 
Ayakkabı fiyatlar1ntn 
düşmesi bekleniyor 

• 
Bir müddet evvel lngiµz mÜH· 

temlekelerine sipariş edilen ham. 
köaelelerden 39 ton Basra ta
rikiyle şehrimize gelmiştir. Bu 
köselelerin gelmesiyle yerli ku
ru sığır derilerinin fiyatlarında 
yil?..de 5 . 10 mıktarında bir dü
şültlük başlamıştır. 

Bu vaziyetin ayaldtabı fiyat
larına da tesir edeceği tahmin 
edilmektedir. Diğer taraftan 
fiyat mürakabe böroeu ayak
kabı satışları hakkındaki tedki
katıru geni§Ietmektedir. 

miştir. .' bir de Nobel müUfab kazananı 
Brahma • Samaj cemiyetini simaya malik olan Caıeutta ü-

1815 de kurmuştur. Bugün ha~ niversiteeini bu adam t8Iİ8 etti. 
.mevcud ve az çok Hindu ilemin- Ve garbin HiBdiata.na bir realite 
de miiemir olan bu cemiy~ o Olarak girİ4İ bu iiıainnite sa -
r.amandanberi her reis değiştik· yesinde oldu. Sırf bu vak'a Mo
çe hüviyetini de az ~ok değiştir- han Roy'un mumfalo,yet bilin
miştir. çosu içinde batın uyalacak bir 

Fakat cevabı tam 12 gün sonra 
Kayseriden teıcrar gekli. Bu tel
graf mcvwu bahsedilen meselr.
nin müsbet şekilde h.allolunduğu
nu yazıyordu. Bu v~t karşlaln
da ~duk~ buyilk bir zararn ug
rı.ıdık. Vazıyctı fo';ıtih posta mudu
riınden sorduk. Bize tıeıgnf)n ayın 
7 sinde tstaobula aeWif'Pni, fak.al 
bayram dolayısilc bize verilmesi
nin geclktiiiııi söyledi. 

• yapmakta hayli tuslaıııwşlardır. 

"Telefon şebekeai mevcud şe
hirlerdeki telefon servisinin te
kemmülü ve !jehirJer arası mu
haberatının süratle da.ha iyi bir 
şekle getirilmesi ve bu meyan
da İstanbul telefon işinin levsü 
ve tamamen ot.Ql'Jl.atikl~tirilme
si ve daha tekemmülü içi.n her 
tedbire baş vurma.ktayız. Yakın
da semere verici netict-ler elde e
deceğim izi ü.mirl etmekteyim. ı 

Sümer~k. ayakkabıcılar ce
miyeti ve kooperatifinden harb
den evvelki senelere aid satış ve 
maliyet fiyatı raporlarım iste
miştir. 

Cemiyetin birinci safhasına b&şarma te.91<i1 eder. 
Ram Moban Roy h.lkimdir. O- ( A~kaı var) 

• Bu cevab kaf'llS&lldM .pşırmaın~ 
ve ha,Jttt etmemek imkinaıııdı •. 

nun devriDde cemiyete verilen i- ~ Post. müdiırine bay.--.n 12 
gtin devam etse bile bir 1ıelcnfm 
bu kadar ~ribneısioin doir'U 
plup olnladcmı sordum. Bana ~
ne ayni cevaba verdi. Posta ve tel
graf idaremiJin bu prib hareke
tini alfııluıdıarlann nazmın dikkati
ne arzetmeni&i rica ederim. 

kinci isim bu saflıanın hususi- l•aşe teşk!'~tı fa-
yetini tamamiyle ifade eder: na 
•'Dostlar cemiyeti., . Bu devir 
hem bir terkibdir, hem de daha aliycte geçiyor 
sonraki devir.lere .aisbeten çok 
aklidir. Bu terkibin merkezini 
Ram Mohan Roy, yam Hindu
luk teşkil eder, bunun bir tarafı 
.Müslüman bir tarafı da Hıristi
yanhğın tesiri altındadır, ve bu 
suretle Müslümanlık, Hinduluk, 
Hıristiyanhk bir terlrib ic;ine 
girmi§tir. Bu canh mii8elleBin 
Müslüman tarafı vahdaniyetçi
liktir. Allah birdir, Allah hiç bir 
maddi rumuzla ifade edilemez, 
taş, resim~ insan rumuslan ile 
Allahı ifade küfürdür. Ram 
.Mohan Roy'un bundan b&ı}ka, 
Hıristiyanhğı anlayışı ve tefsi
ri de tıpkı bir Müslümanınki gi
bidir. !sa Ali.ahın resulüdürı.lıer 
ha.aki bir peygamber gibidir. Ba
zı.lan Calcutta'da bu devirde 
Unitarian christiaıı church, ya
ni vahdaniyetçi bir Hiristiyan 
:ti!r.Henin teeasüsünU Ram ?do • 
fMı.n Roy'un tesirine atfederler. 
Fakat şurasını söylemek li.zım
dır ki unitarian yani vahda.ııiyet
çi (1) Hiristiyan kiliseleri hem 
İngiltere hem de Amerikada e
sasen mevcuddur. Garib olarak 
mensublart ekseri illin adamları
dır Ye Müslümanlıkla en alaka· 
dar, ve MUslUmanlığa muhabbet 
bcsliyen bir zümredir. 

Ram Mohan Roy cemiyetinin 
Allah mefhumunu Müalilmanh
ğa göre teabit ettikten sonra, 
ahlak mefhumunun bir kısmını 
da Hiristiyanlıktan almıştır. Bu
au müteakib Hindu cemaatinin 
samanındaki kötü bulduğu &det
lerıne karşı kuvvetli bir cebhe 
abnıştır. Dullan ateşte yakmak 
idetıne karşı ilk kudretle müca
dele eden Hindu Ram )!ohan 
Roy'dur. Ve 1828 de dulları yak
mak adetini cinayet telakki e
derek ceza kanununa göre mü
cazat veren İngiliz idaresinin 
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DiKKAT 
•Veni Sabah> a ganılerllen yazılar 

ve evrak nevedUairı edllmM111 l.&İ 
.. unmaz ve bunların kaybolmaların. 

dan dolayı hiç bir m .. ulıyet kabul 
edilmez. 

• 
iaşe teşkilit.mr.-. organize et- YENi &AMH - V.a,ıet. PGN 

.mele üaere lelkil oiunacak i~ te1ar.ar :idaremiA ~ baltika&eo 
umum miidürlfıiü teşkilfıtı ta- cok tee.iir vericidir. Bu kabil hi-
mamlandıkt&n llOm'& İstanbul di9elerin bir daha tekerrür~ 
belediye müraJub "ft mifetti@- mesi kin lümmlu tedbirlerin abn-
leri bu tefldlita 'hağlnacaktır. -..;,ınAll;;;;;;'nı_i.tbor ___ v;,e.;~--· iiııicsuz. ___ ., 
Bu 111ürakıb ve müfettiller ~ 
miidürtüğiintin.emri altıDda fi
yat mürakabe ...-ue meşgul o
lacaklar ve hamilnc&kian ra
porları iaşe tdiıuın müdürlüğü 
ls&uıbul te§1ri1itma verecekler
dir. Raporlann bir .areti de !k
tıwl MüdilrHljiae verilecektir. 

••• 

Limanda vesaiti 
nakliye gllÇlüğD 

yaratıtıyor 
• 

Mot&r sahibteri tacir
lerden Uç misli tiyat 

istiyorlar 
• 

)• 1 
Muhteıü sebeblerle ımanımı7. 

da çalışan motörlerin adedi a-
7.&lmış Ye bu fırsatı ganimet bi
len motör sahipleri füzuli yere 
bir vesaiti nakliye buhranı ya
ratmağa ba§lanuşlardır. Bu mo
törciüer evvelce aldıkları nav
lun ücretlerini arttırarak müşte
rilerden bir.kaç misli fazla fiyat 
taleb etmekte ve aUi halde is 
kabul etmemektedirler. İşinin 
bir an evvel bitmesine bakan ta
cirler bu ta.lehlere ister isteme.,, 
boyun eğmek mecburiyetinde 
kalmaktadırlar. Halbuki Müna
kalat Vekaleti limanda çalışan 
motörterin ücret tarifelerini tes
bit etmiştir. Liman idaresi bu 
vaziyet karşısında tarife harici 
hareket edecek motör aahibleri 
hakkında şiddetli tedbirler alma 
ğa karar vermiş ve tahkikata 
başlamıştır. 

--M--
OUmUş 100 kurutluk

lar için 
1 Şubat 941 den itibaren teda

vülden kaldırılacak Qlan 100 ku
ruşluk gümüş liralann daha 
şimdiden bazı müesseseler, bıl
hassa tramvay idaresi tarafın
dan kabul edilmediği görülmek
tedir. Bu hususta müşkülita dü
çar olanların derhal polise mü
racaat ederek Türk ceza kanu
nunun hükümleri çerçevesinde 
parayı almaktan imtina edenler 
hakkında zabıt tutturmaları ve 
ellerindeki 100 kuruşluk" liralan, 

·bilhassa. tramvaylara, vapur ve 
tren gişelerine vermeleri lazım
dır. 

OUmrUk va İnhisarlar 
Vekilinin tedkikleri 
Şehrimizde bulunan Gümrük 

ve İnhisarlar Vekili Raif Kara
deniz dün İnhisarlar Umum 
Müdürlüğünde :metgUl olmuş -
tur. Vekilin bugün lstanbul 
Gümrükler baş müdürlüğünde 
tetkikler yapmaSı muhtemeld.i,,ı·. 

Karako müessesesi 
ihtikar yapmamış 
Sayui gaattenizill 21.ll/1941 

tarihli niüıh•sında ticarethane
mize atf~ ihtikira. miit~al
lik bir :fıkrayı esefle okuduk .. 

Mevzuu bahis sürahinin gerçi 
mağuallll3dan -~alınmışsa 
da, müşteri tara.fındalı herhangi 
bir fiyatla iba.ra satıımasanQa 
ticarethanemirrin bir gtina dahli 
ve alakası olmadığından, şeref 
ve haysiyeti ticariyemi7.e taal-
1 ıik eden bu hususun ehemmi -
yetle tashihini diler Ye bu vesile 
ile saygılarımızı suna.nz. 
YENİ SABAH - Menuu ba

his ihtikir hi.diııe8i hakkında 
Kara.ko müessesesinin alikMJ ol 
madığı ankfJlmıştır. Muhtekir 
müesaeeeden aldığı cam eşyası
nı iki mi8li fiyatla satan ldeya 
isminde biridir. 

-ııo«-

Yanın milyon liralık 
paçavra depolarda .. .. 

çuruyor 
Harbden sonra :memleketi

mizdeki çorap eskisi stoklan ih
racat yaptJamaması yüzünden 
mühim miktarda artml§lır. De
polatda biriken bµ maddeler 
boş yetre bi~ yer işgal et
mekte ve çürüyüp gitmektedir. 
Her sene memlekete yarım mil
y$>n lira getiren bu :aıa.ddeleıin 
ihracatına müsaade edilmesi 
için bazı tacirler Vekiletc mü
racaatta bulunmuşlardır. Da
hildeki mensucat fabrikaları
mızın hiç birisi bu maddeleri is
timal etmediklerinden ihracata 
müsaade edileceği ümid edilmek 
tedir. 

MAARIFDE 

Tabiat bilgisi kitap
ları değiştiriliy.or 
Maarif Vekaleti ilk okullarda 

okutulan tabiat bilgisi ders ki· 
taplarmı yeniden yazdırmak ka
rarını vermişti. 

Bu husu.ada bir müddet evvel 
açılan müsabaka tamamlanmış 
ve muhtelü kimseler tarafından 
hazırlanan kitaplar Maarif Ve
kaletine gönderilmiştir. Veki.let 
bu kitapları tetkik etmek ve için 
den en muvafık görülenim inti
hab etmek üzere bir komisyon 
teşkil etmeğe karar vermiftir. 

Komisyon her vilayetten bu 
husuS<ia gönderilecek bir müte
hassısdan müteşekkil bir ko
misyon tarafından leiekkiil ~ 
cektir. Şehrimizde bu komis
yona gönderilecek mümesil bu
giinlerdc seçilecektir. 

Az zaman sonra atelyderimiz 
normal tamir üfleriyle meşgul o-
1.aeak bir hale enni;; olacaklar
dır. Mühendislerimiz, ustaları
mız, işçilerimiz üstün bir vatan
severlik şuuru ~e ve göz ya
şartıcı bir gayretle çah§makta
dırtar. 

Denizyollan at.el ye ve f abri
kalanm.ız da her zorluğu :yene
rek çok memnun cdi<:i bir ham
le ile çalışmaktadır. Bu iş yerle
rindeki geceli gündüzlü çahşan 
işçilerimizin iyi randıman vere
bilmeleri için eebabl istirahatle
rini daha iyi bir hale koyacak 
tedbirleri de alnuş ve almakta 
bulunmaktayız.,, 

S..su~~ 
Münakalat Vekilimiz bu tet • 

kik seyahatinde, bilhassa son 
haftalar içinde yer yer tahribat 
yapmış olan aeylib mıntakaları 
hakkında .da şunlan söylemiş -
tir: 

"Son su taşqıaları en ziyade 
Trakyadat Bahkesirle Alaşehir 
arasmdaki IDUltakada ve Aydın 
civarmdaki Asia:v.e tıln~lleri de-
nen kısımlarda olmuştu. Bu 
mıtitakadaki tahribatın birinci 
safhası süratle ikmal edilerek 
münakale tesis edilmiş ve şim
di bu tahribatın blrakttğı esaslı 
tamir safhasına geçilmiş bulun-

maktadır.,, 1 
Tahmil \'e tahliye işleri 
İstanbul limanında kesafet 

peyda etmiş olan tahmil ve tah 
1 

liye işlerini ayni zamanda ma- 1 

kine ile görmek hususunda aldı
ğmuz k&rarlar kısmen ikmal. e
dihniş ve kısmen de jkmal edil
mek üzere bulunmuşttlr. Bu sa
hada vesaitin tezyidi tedbiri de 

Bugüne kadar harice ~i pariş 

vermiş olduğu.muz demiryolu ve-. 
saiti peyderpe}' gelmekte ve ser
vise girmektedir. Yeniden, g~ 
ni~e ve kt:>a zamanda t-cslim a
labileceğimiz siparişler vermek 
üzereyiz. Bunlar ve ate1yeleri
mizin artan istihsali.tı naznn 
dikkate alınınca alelumum nak
liyat hususunda evvelahır bir 1 

sıkıntıya düşmemiz mev7.uubaha 
değildir . 

Demir ve dP,nizyoll.an atelye
lerim.ize. aynı .zamanda orta tah
sil derecesinde ta.hsi.l &lınış iŞt:i 
yetiştirmek için kurulmuş olan 
çırak mekteplerimiz, bu husus
ta esaslı ve kıymetli birer nüve
dirler. Maarü Vekitetiyle de te
masa gelerek bunları daha ve
rimli ve tevsi edici saflıaya koy
mak tedbirlerini almak üzere -
yiz.,, 

--»OC--
' Mühim mikdarda 
idhalat eşyası geldi 

Dün limanımıza yeniden mü· 
him miktarda ithalat eşyası gel
miştir. Bu meyanda iplikçilik 
makinesi, sellüloz, kiı.ğıd, asid 
sulf dk, analin boya, sargılık 
kağıd. sun'i ipek ipliği. ka,rton, 
mukavva, karpid, vernik, yazı 
makinesi ve aksamı, dökme de
mir tel. sigara kağıdı, tuzlanmış 
gamadris ~uriyeden trenle 
kara biber, Hindistan cevızı. 
çay gelmiştir. Buna mukabil 
950 bin liralık ihracat yapılmı~ 
ve bu meyanda Alrnanyaya 350 
bin liralık tütün ve MacariEıtana 
da tiftik gönderilmiştir·. 

Yapılacak kontroller netice
sinde ayakkabı sa.tışlarınm nor 
mal vaziyete avdet edeceği ümid 
edilmektedir. -----·-
Genişletilecek 

caddeler 
• 

Münakalat Vekaleti paket 
postahanesi ve Sirkeci gar mey 
danı civarında münakale işle

rini kolayl~tırmak mak8adiyle 
buradaki köşeyi istimlak ede-:
rek yıkmak üzere faaliyete geç
ıni~ti. 

Öğrendiğimize göre vekalet 
bu işi tramvay idaresine bırak
mak kararındadır. Veki.let bu 
hüsusd~ki karannı Tramvay 
ldareşlrıe bildirmiştir. Bu karar 
derhal tatbik olunarak burada 
da istimlakler yapılacak güzel 
bir meydan haline getirilecek • 
tir. 

Diğer tı!raftan Beşir Kemal 
Eczahanesi karşısındaki istim
lakler tamamlanırıaktadır. Bu
rası derhal açılacaktır. 

Galatasaray karakolunun 
yikılması için de faaliyete g~il
miştir. Karakol yıkıldıktan son 
ra yolun genişletilmesi için bir 
proje hazırlanmıştır. Diğer ta
raftan karakolun karşısına isa
bet eden kısımda da binalar 
caddeyı daraltacak şekildedir. 

Burada kısmi istimlakler yapı

\p.rak cadde genişletilecektir. 

semerelerini vermeğe b·tşlamış- ---------------------------

br Günün ve ahvalin icabatından r--Güzel Kati na--, .... 
olarak ehemmiyet kesbetmiş o-
lan bazı istasyonlann tahmil ve 
tahliyenin siiratle yapılması ve 
münakalenin intizamla temini i
çin tevsii işlerine aid emirler ve
rilmiş ve tatbikata geçilmiştir. 

Yeai pli.n \'e projeler 
B. Cevdet Kerim 1ncedayı, 

Deniz ve Demıryolları münaka
le ihtiyaçları bakımından bü
yük ehemmiyeti haiz olan liman ! 
tesisatı ve işletme işleri üzerin-, 
de de şunları söyleıpiştir: 

"Bantbnna ve lzmir limanla- ı 
rında uzak istikbalde gôz önün
de tutularak gerek denizyolla
rı, gerek liman işletmesi ve ge
rekse demiryolları noktasından 
ahenkli, kolay ve verimli tesis
ler :vücude getirilmesi ;.aruridir. 
.Beraberimizdeki arkadaslarla 
bu hususta tebellür ettirdiğimiz 
umumi noktai nazarları planla-
mak ve projelemek için icab e
den fen heyetini yakında mahal
lerine gönderccğim. Bu etüdle
rin sonunda imkan nisbetinde 
buralara yeni şekıllerini verme
ğe başlıyacağız. 

Aydııı istasyonu gittikçe bu
radaki faaliyete kiıfi gelmiyecek 
halde olduğundan bıJ: istasyon
da icab eden tadil ve tevsi ted
birlerinin alınması emri de ve· 
rümiştir. 

Bundan başka seyahatim için 
de bulunan mıntakalarda veka-

Kız oğlan kız imiş amma 
yedi aylık gebe çıkmış!. 
Dün polise ve Cümhuriyet 

Müddeiumumiliğine gayet hay
ret ve merhamet verici bir ih
bar vaki olmuş, müddeıwnu

milik ve Eınni~et Mudilrlu~rü 

vak'uya ehemmiyetle el koya
rak tahkikata başlamır:ılardır. 
Haber aldığımıza göre \•uk'ıı

nın seyri şöyle olınuş~ur. 
:::)amatyada lmrahoı· ma

halesinden 15 sayılı evd" otu
ran Kostantin kızı 2 yaşın

da ıµ.tina muhitin o-uz-.ı \'C 

fettan kızlarından biridir. Fa
kat geçenlerde birdenbire orta
dan kaybolmuş ve ha t.d oldu
ğu nihayet on gün evvel de öl

düğti şayi olmuştur. Tanıdık· 
lar büyiik bir m tteınle }{ üi
nanın cenaze mera. iminde bu

lunmuşlar ve Balıklı mezarlı

ğında tedfin mc.raı;imi yapıl

mıştır. 

Aradan çok geçmeden, ;}ani 
dün müddeiumumiliğe bir ilı· 
bar vaki olmuR bu mescıedc es
rarlı cihetleriıı bulunduğu bıl

dırilmiştir . 

Bu ihbara göre Katina, he
nüz ha.kire imiş. Fakat nasılsa 
ve nedense Meryem ana gibi 
kendi kendine karnı büyüyüp 
şişnıiyE! ba.']lamıştır. Bunun ü
zerine cmlifıeye düşen ailesi 
Katinayı doktora muayene et
tirip gebe olduğlınu anlrunış

!nrdır. 

Bir aile ve haysıyct mesele
si addedilen bu şekilsiz vazi
yetten kurtulmak için bir dok
tora kiirtaj yaptırılmış ve zn
' allı kürtaj esnasında ölmüş
tür. 

Müddeiumumilik bu ihbarı 
ehemmiyet c telakki ~tmiş ve 
muavinlerden Edip tahkikata 
baslıınııştır. Dün muavin E
dib ve Tıbbıadli doktorlanndan 
Nuti, ve emniyet müdürlüğün
den göndcrnen memurlar Ba
lıklı mezarlığına giderek Kati
nanın cesedini çıkarmışlar ve 
morga kaldırmışlardır. 

Morg; yapılacak otopsi ne
tic ini bir raporla müddeiumu
m~iJc bildirecek ve buna göre 
adli takibata başlanacaktır. 

ilim KöŞesi 

Prof. Salih "1urad Uzdllık 
- -

Keşifler, ihtiralar 
Nebatlar ve azot . 

muvazenesı 

1877 senesinde Paris belediye
si Schloesing ite Muntz'u mecra
ların tasfiyesi kimyasiyle tav
ı:if cbnisti. Bunlar araştırmala
nnda ameliyenin nitratlar te
şekküliyle alakadar olduğunu 
görmüşlerdi. Mecralar hava 
muvacehesinde tc~ir üzerin · 
den bati sür'atle aktığı zaman 
bir kaç gün dçğişmedikleri, 
bundan sonra nitratlann tera· 
kilm ettiği ve ondan sonra da 
mecra sulannın tasfiye edildiği • 
göriilmüştür. Gerçi bu hadise 
eski kiiherçile fabrikalarmda da 
görülüyor iaise de hiç kimse 
neden amelivenin bir kaç güa 
dinlemeğe ·ihtiyaç gösterdi • 
ğini anlıyarnamıştı. Schloe
sing ile Muntz küherçile teşek
külünü biyolojik sebeblere atf~ 
diyorlardı, çünkü kimyevi te
beddill için böyle günlerce sii
ren vakte lüzum olmayıp bir 
kaç dakika kafi geliyordv. Bun
dan sonra tebeşir üzerine klor-
fornı serpnu:k suretiyle tecrübe 
yaptılar. Tasfiyenin durduğu 
görüldü. BundaR sonra klor
formu kaldırıp tebetir Uzerine 
toprak döktüler. Bir müddet 
sonra a.zotlaşma faslı yeniden 
başladı. Tebeşir klorformla ba
vıltılmış bir hayvana benziyor
du. Bu bavılma esnasında oksi
jen alıyor" ve karbon di oksidi 
dışarı veriyordu. Bunu gören 
Schloesing tebeşir üzerinde canlı 
mayaların ya.5adığına hükmetti. 
işe .karışan ba.ktriyologlaı t. p
ı·alcla azotlu maddeleri dekom
f)()ze eden bir takım organizm
leri keşfetmislerse de nitratlan 
hasıl eden organü:mleri keşfede
mem.Utlerdi. Baktriyologların 
çoğ"unun faliyetleri muvaffakı
yetle neticelenmedi. Nihayet Pa
riste çalışan Winogiodsky is
mindeki genç bir Rus 'kimyage-
ri kalasik usullerden çıkarak 
mühim kesifte bulundu. Çiftlik 
gübresinden nitrat hasıl edeo 
organ~m artık keşf edilrni$l ol
du. Hellriegel il Wiıtart'ın 
1888 de yapmış olduğu tecni
beler havadan azot zaptederl or
ganizmlerin keşfine sebeb oldu. 
A,zotun pek atıl bir eleman ol
masından dolayı bu keı;fin e
hemmiyeti pek büyüktü. Bu ke
şif şöyle olmuştur. Arpa gibi 
hububat azot mürekkebatıru 
havi olmıyan kumda öldükleri 
halde bezelye, fasulye, bakla ,.e 
yonca gibileri büyüyebiliyorlar. 
Bu tecrübe bu nebatlann azot 
toplamak hususunda birer hu
susiyetleri olduğunu göstennes 
mi? 

Lawes ile Giibert 1860 da bu
na benzer tecrübeler yapmış
lardı, kumla yoncalan azot top 
layan organizmleri tamamiyle 
öldürmek suretiyle sterli?.e et
tikleri zaman yoncalann da kum 
içinde nebatlar gibi öldükleri gö
rülmüştü. Basiller azotsuz kalıp 
zayıf düşünce yonca köklerinin 
ince tellerine nüfuz ediyorlar. 
Köklerde nodül (küme) halinde 
bir kolonu teşkil etmek üzere 
çoğalıp nebatın sapiyle geçini -
yorlar. Fakat bunlar ayni za
manda topraktaki havadan azot 
çaldıkları gibi toprağın ic·inck 
karışık mahiyetteki azotlu mai! 
deleri de terkib ederek nebatı 
beslerler. Bu halde nebatı zayıf 
düşüren azotsuzluk bir taraftan 
azot husulüne ve nebatı takvi· 
yeye sebeb oluyor. 

1 BELEDiYEDE 

Grib salgını azalıyor 
On be§ yirmi gündenberi şeh-

. rimizde salgın halinde devam e
den grip son günlerde azalmak 
üzeredir. Diğer tarafdan gene 
az nıikyasda görülen kızamık ve 
kızıl vak'alan da mahsus dere
cede azalmıştır. 

Dahiliye Veklleti ae· 
ferberlik umum mUdürU 

Dahiliye Vekileti Seferberlik 
Umum Müdürü ayın 28 inci gU
nü r;ehrimize gelecektir. Sefer
berlik müdürü şehrimizde yapı
lacak alarm tecrübeleri için ve
kaletin bazı talimatını getirecek 
ve alarm tecrübeleri esnasında 
şehrimizde yapılacak tecrübeleri 
yakından takib edecektir. 

Şehir dahilinde surlar 
Şehir dahilinde bulunan surla

rın ne şekilde muhafaza oluna
cağına dair ~ehircilik mütehas
sı Prost bir proje hazırlamakta.• 
dır. 
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man Casuslugv unun Esrarı I~ İt~lyaniar !'için kUtle ı~· DE iZCiLİK 
Şimdilik bu kadar! 

______ ,, Altı haft~.danberi devam cıdoo S • F donanmasında hizmet görecelı:-

Goapodine açık mektub 
Azizim Gospodin; 
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.1 1halınde teslım oluyorlar? 

'·· Afrika harek!itı esnasıııda İngi
'!l.zler 3;",() kiloınetre ilerlemiş
ler ve Tobrulm za.ptetmişlerdir. 
~-On ltalyan tcb'igleri İngiliz ma.
kincıt kuvvetlerinin şimdi Bin
ga~i önlerinde bulunduğunu im· 
bul etmektedir. Bu suretle Af
rika hardtntının yıldırım sürati
le inkişafının devam etmekte 

1 'f İltincikanun günü (La
motte Piquet) kruva.zörü ve 
döıt avizodan mürekkeb bir 
Fransız ince filosiyle Siyam de
niz kuvveUeri arasında bir car-

z gam- ransız ıerdir. 

D 
. H b . Muhribler ve avizol•r 

e ll l Z Q T l Siyam bahriyesi muhrib ve 
denizaltı b&kımından bir hayli 

Baharın yaklaştığı bil demı 
!erde seninle iki çift lif atma.IQ 
isterim. Henüz Ballı:anlar ltllid 
altında., geçidler kapalı İkAllll( 
henüz Balkaııların bıılutlu ~ 
lan ordulara geçid ~ 
&eninle rahat rahat kom.ıabiac 
riz. Hareketini ka.t'i ve değil' 
mez bir §eltilde ka.rariaştırmaı 
dan, artık döıııemiyeceğiıı bil 
yola sapmadN> evvel dostane bi1 
şekilde konuşulabüir, aıılaş&~ 
liriz. 

YAZANı TERCEME EDEN: 1 

_•e_rn_a_rd_N_ew_m_a_n_rı Hüseyin Cahid YALÇIN I pı~ma oldu. -
Fı-ansızlar zırhlı iki S<ılıil mu

hafız ganbotu ile üç yeni torpi
dcxlan ibaret Siyam deniz kuv
vetinin tamamiyle imha edilmiş 
olduğunu iddia etmektedirler. 
Siyamlılar ise Fransız baskını -
nın bir kaç küçük geminin ha
fifçe hasara uğramış olmasın -
dan baska bir netire vermediği
ni söylüyorlar. 

N l O l d ? zengindir. Evvela 1035 tanilito 
Q S l U • mai ınahrecindeki (Fra-Rnruıg) 

muhribi sür'ati ııa.&tte (35) mile ,iliz hava limanı memur
~ndisine nazikane bir ilı
- bulundular. Fakat o hiç 
oını:yet vermedi. Bunun ü
:e! Ingillz hava hattı direk-
1"111den biri Almanyada ken
.ln mevkıinde bulunan me
~ müracaat etti. Orada..'l 
k· t beyan edildi. Fakat. 
' ı hafta sonra, Alman pi
tekrar eskisi gibi harekete 

•dı. 
:ı:itiz makamları bu rilotun ;t listeye kaydedileceğini ve 

ereye uçmasına müsaade 
•tnıyacağını tebliğ etmek 
~ bulunuyorlardı. Fakat bu 
•da, mukabil casusluk ser
, meseleye el koyarak askeri 
,1tıerıe birlikte çalışınağa 
'adı. O havali tayyareler için 

-'.111U mıntaka olarak göste
•ı 13u - . · na ragmen Alman pı-
J arada gene bu nııntaka ü
~cn uçtu. 
~.~eri makamlar şöyle dii

~~.u: "Pekalll., bur_:ısının tel~
. ı mıntaka oldugu kendı

: söylenmiştir. Eğer bir telı
Ye. uğrayacak olursa bu o-

;ı bıleceği bir şeydir. Yeni bir 
'Yare mermimiz vardır. Bunu 
·~n 13ee tayyarelerine kar
i ~rUbe ettik. Fakat ha -

• ?ır tayyare üzerinde ya
l!aıp tesiri tecrübe etmek lıos 
"'aktır. Bir defa daha bı.İ 
llltaka üzerinden uçtuğu za
ln bu mermiyi tecrübeye kal
•l'sak bi::e kabahat bulamaz.,. 
Ganb bir "tesadüf" eseri o-
1'8.k, Alman pilotun memnu 
~~a üz.ırinden bundan son-1 
:t~-. uçuşunda tayyare dafi 
·-yalan bu husw;i mermi 

.· t~rübe yapmakta idiler. Bir 
ernıi Almaııın makinesinin bir 
.ıç YÜZ m~tre altında patlaJı. 
,akat infilak o kadar şiddetli 
.ın~ştu ki tayyare tamamen 
.'~ Us~ döndü ve ancak fevka
- e bır maharet sayesinde pi
•t onu mecburi bir illİ!l ile 
ere. ll:ldir bildi. Artık ona ye-
1 bır ihtarda bıılunmağa hacet 
.ıılmnmL~tı. Almanların pek gü
•ıl anladıkları bu cins lisanı 
)l('k iyi takdir etmişti 

' Birkaç ~e eı'Vel beıı An
"rrada idim. Bu, Pirene dağla
Jnda küçüctik bir sözde cümbu
'Yettir. Bu küı;ük memlekette 
~alden cenuba doğru yeni bir 
oı aı;ılına~ı münasebetile ora
;~gitmi~tim. Otel s:ı.hibi tesa-

ı surette ~öyle dedi: 
- Pek garib bir şey. Dağla

~llır.a her zaman lngilteredcn 
:;l">un~rikadnn çok ziyaretı;i 
~ 1rdı. Almn.nyadan gelenler 
'e .~ok na•lirdi. Halbuki şimdi 

1 
nıın kütjirük otelimde SO'l 

::k sekiz saat içinde üç Alman 
.ıı '-~te fotoğr:ıf~ısı kaldı. Al
ı anya ned~n birdenbire An
nor_:ayn l-ıu kaJar alaka göster
. ~ge ba"ladı? B . 
;ait Una. verilecek cevab kolaydı. 
·~ !\.ltatıı tenezzühü için Andor
lee-,_knıa.nyayı hiç ~~ a!ikadar e
"i · bır· y ,r değildir. Fakat 
reneıe .. . 'ak . r uz~rınden geçen an-

~iııa~anııı düzine yol vardır. 
~t a~na1~/l' yedinci bir yolun 
•.i . .1~ lıakımınd:ın chemmiye
~·ıhı;.kar idi. İspanyada ileride 
\llıııa ed<-eek vukuat bakı
lıa lı an bellİ:rıı şUph~lerimin ~k 
~.ayi l{oldu.g-a •abit oldu. Ve 
ete . •tl<·tın arzu ettiği tarzda 
tanı~ :ın e•m;~ olsa idi Andor
~id v bu YEni büyiik yoluna 
lıid r~~aınilc veR,tike müste
kıııııa,ıd gra ~ h.a~ıı·aları Alman 
'ıtıyn1 ,tı .anJıi{l ıçııı son derecede 

c ·1 r>labilirdi. 

vu 
Casu ·J -

!lıelt be~ "K!ı uıazur göster-
l:ilı.lir ~ı;ıı l.t7.imdc ıiahil d"-
ha tı 'ıı ak«t hen casusların 
lllcı;,,,kfr,'<etini musib göster
~ı·,.tıe .beraber hiç olmazsa 
Cizı;d enni tasdik edece<Tim. 
lı en ~· r " 1 ~•ıııa . bız ıye yapılan ve tek 

tırmış olan bir Alman casuaunu 
yakalamağa muvaffak olmu~- 1 
lardı. Tabiidir il!. l'..lmanlar bu 
meseleden dolayı hiçbir mesuli· 'ı 
yet kabul etmediler. 

- Bu adam, mı? dediler. Ou11 
hiç tanımayız? Ona ne isterse
ıı iz yapınız, hatta caııınız istcl"- ı 
se idam bile ediniz. Bizimle ala-1 

kası yoktur. 

olduğu anlaşılıyor. 
Afrika harekatının en şayanı 

dikkat noktası İtalyan askerle-ı 
rinin esir olmak hususunda gös· 
t~rnıekte oldukları istieal ve 
arzudur. Altı hafta z'.lrfında çar 
pışmalarda ölen veya yaralauan 
ltaJy,uı l:ı.rln henüz ele geçmeyip 
~uratla buı·ada perakende kalan 
ve herhangi bir yere kaçıp kur
tulmaları imkanı bulunmadığın
dan erge~ yakalanaeak olan as
kerleri de hesap edecek olursak, 
ltalyanın bir bu~uk ayda yüz 1 

yirmi bin aflkerini ve bunlarını 
Mısırı istilıi.ya kafi bütün ağır
lıklarını kaybettiği neticesine 

Siyam Bahriyesi zan ve 
tahmin edildiğinden 

hızla kuvvetlidir 

dil olması çok muhtemeldir. Zi
ra Hiudi Çini hakkındaki Japon 
isteklerini yakından öğrenmiş o
lan Fransızlann bir Siyıı.m aksü
lfunelini de göz önünde bulun
durarak Siyam sularına en yeni 
avizolarını göndenni~ olınalan 
lazım gelir. 

Siyam bahriyesi 

varan güzel bir clestroyerdir. 
Hele beheri ( 430t tonluk (9) 

tane yepyeni torpidobot vardır 
ki bunlar saatte (31) mile va
ran sür'atleriyle ve bilhassa. ta
şıdıkları altışar tane torpido ko
vaniyle modern ve denizci tek
nelerdir. Hepsi 1935 senesi ile 
1937 yılı arasında inşa edilmi~ 
!erdir ve binaenaleyh çok yeni 
gemilerdir. Ayrıca ikişer bacah 
ve yine 1937 yılında hizmete gir 
miş (110) tonluk üç küçük tor
pidobotln nisbeten eski iki bU.. 
yük torpidobot daha vardır. 

Fakat hC'men hemm ayni za
manda, A!!lunlar bir Lehli casus 
tuttular. Şimdi Je Lclılile• böyle · 
bir adamı hiÇ bilınedildeıfoi te-1 
ınin edivorlardı. Tabiidir ki her 
iki mı;.nllekd de karŞ1sındakiniıı 
yalan ~öylediğiııe emin idi. Ma
kul Leh ve Alman zabitleri karııı \ 
karşıya g<'lip de tevkif edilmiş 
ajanların müb:ıdelesi hususunda\ 
mutabık kaldıkları zaman bu vaıırız. 

Hangi taraf iddiasımla haklı i 
olursa olsun bu <kııiz rengi hak
kında malılnı olan bir nokh var
s~ o da Siyam h:ırl:ı gemilerinin 
"Hoslıochnig,, liınaınnda demir 
üzerinde yatarken l~ransız bas
kınına uğrıunı>ı oldukları•lır. Yi
ne ajans haberlerinden öğreni
yoruz ki bu limanla açık deniz a
rasında birçok resifler (su sathı 
na kadar yükselmi~ kaynlıklar) 
vardır ve bu itibarla Siyam harb 
gemileri kendilerini emniyet al
tında hissedip dil.~man baskını
na karşı kô.fi derecede emniyet 
tertibatı almam1'jlar ve karakol 
gemilerle daimi tarassudlarda 
bulwmıayı ihmal etmişlerdir. 

Siyam bahriyei harbiyesine 
gelince pek çoğumuzun tahmin 
bile edemiyeceğimlz bir kuvvet 
ve kudrette olan bu donanma 
hatırı sayılır bir varlıktır. 

Denizaltı gemisi bakımından 
Siyam bahriyesi dört. yeni vahi
di harbe maliktir. Bunlar da Ja
ponyada inşa edilmiş ve 1937 yı 
lında hizmete girmişlerdir. Be
heri (370) tonilato mai ma!ır&-

1 cinde bulnn:ın bu denizaltı ge
mileri su sathında (14,5) ve su 
içinde de (8) mil sür'atle sey
redebilen. birer tane (7.5) santi
metrelik top, birer mitralyöz ve 
beşer tane (533) çapında torpi
do kovaııiyle mücehhez kullanı§
lı gemilerdir. 

Bugün Balkanlarda işgal et> 
mekt:e olduğun coğraft meYki, 
sana Balka.nhı.rda çok b&yati bü 
rol oynıyabilmelı: imkanını ver< 
~ bulunmaktadır. Sulh tara. 
fını tutacak olursan, kat't bite. 
raflıktan ayrıtmaz ve memleo 
lı:etinden zorla geçmeğe kalkı• 
şacak müstevli kuvvete karşı 
koymak yiğitliğini göstereceği. 
ni ilan edersen harb Balkanlara 
ebediyen gelmez ve Arnavutlu• 
ğun temizlenmMini müwakıb 
Balkanlar yine ebediyen Bal• 
kanlıların kalır. Dobriçeyi aldın. 
Balkanlar için diğer Balkanlı 
milletlerle birlikte müşterek 
sulh gayesi için calışırsan eı. 
bette Balkanlı komşuların da 
sana harbdeıı sonra iktısadi in• 
kişafın için icab eden müsaade
karlıklarda da bulunurlar. Bu 
suretle sulbü kurtanr. diğer Bal 
kanlı milletlerle anında mevcu>J 
olan n&lıoş anlaşmazlık ebedi
yen ortadan kalkar. 

komedya nihayete <'rdi. 1 Harb tarihinde eşiM ~ok ender 
Vatanının sıralarını para mukaj teoodii( edilebile~-ek olan bu he-~i 

bilinde ifşa. eden vntan haini ca- ıneti akıl güç kabul c<liyor.Onun 
suslardan burad:ı pek az bahse-, için zihinlere gayri ihtiyari şu 
deceğiz. Bunları istihdam eden sual geliyor: 

Harb halinde bulunan bir de
niz kuvvetinin, hele demir üze
rinde yatarken. emniyet tertiba
tı almayı ihmal ederse behema
hal bunun cezasını göreceğini 
bir defa daha isbat eden bu de
niz baskım Avrupayı ve Afrika
yı kana boyayan büyük boğuş -
malaıın tarrakalan arasıııda ka 
fi de!'ecede nazan dikkati celbe
deınedi. 

. Tarafeyn kuvvetleri 

memleketler bile kehdilerine ne Sakın bu İtalyan lıe-.ı.imeti bir 
hürmet ederler, ne emniyet. Ma- oyun olmasın? Sakın İtalyanlar 
cera sever casu~lar, masal !citab İngilizlere milyonlarea esir ve
larında mühim bir mevki işgal rip kendilerine bu esirleri besle
ederlerse Je lıakilci caswıluk il· mek ı.alımctini ylikletmek, bu 
leminde büyük bir kıymetleri sayede İngilizlerin er•akını tii
yoktur. Maamafih, ileride göre- ketmek ve terkedecek!eri mil
teğimiz veçhile, bu türlü casus- yonlarca ton harb malzemesini 
!ar da elan mevcuddur. Bugün gene !ııgilizlere naklettiıınek 
asıl cas~sluk işlerini. Yatanp~r- 1 surctile onları yormak ve bu sa
verleri ifa etmektedırler. Gör-, yede ltıgiliz imparatorluğunu bi
dükleri işden dolayı bittabi bir tab <lüı;ürüp yenmek plfınını güt. 
ücret alırlar. Çünkü bir casus ın.esinler? 
bile yaşamak mecburiyetinden Ne dersiniz? (Lamotte Piquet) kruvazörü 

Beheri (2265) tonilato mai 
mahrecinde ve dörder tane 
(20.3) santimetrelik ağır ve 
dörder tane de (8) santimetre
lik hava dafli U..pla mücehhez 
iki zırhh sahil muhafızı vahidi 
harb 1938 yılında hizmete gir
miş yepyeni teknelerdir. 

Bclıeri (1000) tonilato mai 
mahrecinde ve ikişer tane (15) 
santimetrelik topla bir çok ha
va dafii top taşıyan (Sukhoda
ya) sınıfı iki zırhlı sahil muha
fızı daha vardır ki bunlar da İn
gilterede inı;a edilmi~ sağlam ve 
kudretli teknelerdir. 

Avizo, yardımcı gemi, mayın 
dökücü gemi, petrol sarwcı, 1 

nakliye gemisi bakımından da 
Siyam bahriyesi: 

2 Avizoya, 
2 Mayin gemisine, 
3 Balıkçı karakol gemisine, 
1 Petrol sarnıcıne ve 

· Aksi tarafı da tutabilirsin. 
Bu takdirde bütün Balkanlar ka 
na boyanacaktır. Kendisini kalı
ramanca müdafaa ve müstevli 
kuvveti perişan eden Yıınnnis
tanın yanıba.şında Türkiye ve 
Yugoslavya da harbe girecek
tir. Afrikada bugünden itibaren 

azade kalamaz. A. C. SARAÇOGLU Fransızların 1924 yılında servi-
Maaınaruı, casus lıikıiyelcrin - I se soktukları (7250) tonilato 

Bu dört gemiden maada Si -
yam hükiimeti beheri ( 4600) to
nilato mai mahrecinde iki hafif 
kruvazörü İtalyan tezgll.hlarına 
sipariş etmişti. 1938 yılı sonun
da tezgii.lıa. konulmuş olan bu 
kruvazörler Avrupa harbi ve İ
talyanın harbe duhulü dolayisile 
ikmalden sonra belki de İtalyan 

2 Nakliye gemisine maliktir. 
Bu uzak devlet bahriyesinin scrbet kalmış sayılabilen yanm. 

milyonluk muzaffer ordu müte
madiyen takviye edilmek şa.rtile 
Türk - Yunan - Yugoslav kuv
vetlerinin yaııında yer alacaktır. 
Bu suretle Balkanlarda milyon-

de bahsi geçen muazz:lm para-, HALK EV LE R/ mai ınalırecinde üç es kruvazör-
l:ır tamamen yanlıştır. Son harb '------------' den biridir. 8 tane (15.5), 4 tane j 
esnasında, .Alınanlar ajanları- İngilizce dersleri (7,5) santimetrelik topla bir 

400 deniz zabiti ve (5000) de~ 1 

eri vardır. Bir rivayete göre yu
karıda zikri geçen dört denizal
tı gemisinden ba.~ka diğer dört · 
denizaltısı Japonyada inşa edil
mektedir. 

na haftada altı lira tediye cdi- I Beşikta§ Hallcevindeıı: düzine torpido kovanı taşıyan 
yorla.rdı. - · E-limizde pazartei, perşembe bu gemiler saalte (34J mile va-

Hayutı tehlikeye alan bir günleri saat 17 den 20 ye kadar ran sür'at!t,ıiyıe modern kruva
meslek için bu hariknlide bir devam etmek üzere İngilizce zörlerdir. (15,cr) santimetrelik 
para sayılamaz! Ücretle istib- dersi verileceğinden kayde - topları (55) çapmdadır ve bu 
daı::ı. edilen cru."USlann verdiği dilmek istiyen lıeveskarlann toplar mermilerini (26000) met
?.Orluk, umumiyetle getirdikk>.ri her gün idare memurlu.ğı.ımuza reye kadar süt'ebile<:ek bir kud-
lıaberlere inamlamam:ısında- müracaatları. ı·ettedirler. Bundan bll-'jlı:a bu 

NOT: 
Dün bu sütunlarda çıkan 

"Modern korsan harbi nedir?,, 
yazısının ikinci kımıru bugün 
neşredece<Jimi..zi v&detmiştik. Si- . 
yam lıidlııelerinin inkişafı, bizi 
bu vadimizi tehir etmek ve yu
kanda okuyacağınız Siyam do
nanma.sı hakkındaki aktüalite 
yazıyı neşretmek mecburiyetin
de bırakmıştır. 

Görülyor ki Siyam donanması 
hiç te ktiçilk görülemiyecek bir 
varlıktır. Şu kadar var 'ki heye
ti umumiyesi itibariyle vazifele
ri sahilleri korumaktan ibaret o
lan yolsuz vahidi harblerle yeni, 
seri fakat küçük torpidobotlar
dan terekküb eden bu kuvvetin 
(Lamotte Piquet) ~bi kocaman 
bir seri kruvazöre karşı galibane 
harbetmesi beklenemezdi. Şa -
yed Fransız baskınından hafif 
hasarlarla kurtula.bi.l.m.işlerse bir 
muvaffakıyet kazanmış kadar 
Siyam bahriyesi övünebilir. 

larca kuvvetler çarpışacak ,.o 
harb sahnesini senin toprakla
rın teşkil edecektir. 

Bu hal memleketinin harab 
olmasını intaç edecek, milyon• 
larca evladım kaybedeceksin.. 
Bugünkü hayat - memat harbi
nin neticesi İtalyan hezimetin
den sonra esasen belirmeğe ba.ş
lanuştır. Maamafih bu mukad
der akıbet bertaraf farzı muhal 
Almanlar bile galib gels;, gene 
Bulgaristan mahı·olmuş denile
bilecek derecede ezilecek ve talı-

dır. Bu malftmat doğra diye konferans ve temsiller üç kruvazör 1937 yılında esaslı 
kabul olumno.d.an evvel esaı<lı, Vakii.dar Hall:evindctı: bir tamire tabi tutulmuşlardı. 
bir tahkik ve tedkike ihtiyaç 1 - 26 İkincilı:ll.nun 1941 pa- "Hoslıochnig., harbinde Fran· 
gösterir. Vatanperver casus 1,ar günü saat 15 te Evimiz sa- sız kruvazörüne refakat eden 
işin malt cilıetlerinP alılkadar !onunda (Feyzi Selen) tarafın- dört avizomın isimlerini ve bina
olm:ız. Yanlııı ma!Umatın vata- dan "Çocuk terbiyesi,, mevzulu enaleyh sınıf ve kuvvetlerini bil
nına hiç malumatsız bulunmak bir konferans verilecektir. ıniyorsak ta bunların beheri 
tan ziyade zarar vereoeğiui o 2 _ IConferansı müteakıb (2000) tonilato mai ınahrecinde 
pekala bilir. temsil kolu tarafından iki per- (Bougainvllle) sınıfı kuvvetli MURAD SERTOGLU 

(&m .. 8<1.lffa 5 ıtü. 1 de) Cihan harbinden soıır:ı, ya- dclik konı"'Cl.i temsil edilecektir. müstemleke avizolarından dör -
bancı milletlerden profesyonel --------------------------------------------·--------------------
casusların bir çoğu Rus "1\lu-
lıncirleri., arasından tedarik 
edilmiştir. lnkılab zamanında, 
Rusyadan bir milyondan ziyade 
insan kaçtı. Bunların araamda 
on binlerce zabıta da var<lı. 
Bunlar bir maişet çaresi bul
ınağa me<:bur idiler. Halbuki 

1 
yalnız bir meslek sahibi bulu
nuyorlardı. Hiç bir memlekete ı 
karşı sadakate borçlu değildiler. 
Mutedil bir ücret, sağlam bir 
pasaport. ve kıymeti! bir tabü
yet mukabilinde hizmetlerini 

1 arza hazırlanmış demelt!iler. lç-
1 !erinden pekazı bütün vakitleri- ! 

ni casusluğa hasretnıiştirler.

1 Çoğuna casuslııklannı örtmeğe 
yarayacak nrünaııib i~ler bulun
muştur. Pariste taksi şoförle-' 
rinden çoğu Ru~tur. Bunların 
bir haylisi asil aile çocuklarıdır. 
Ekseri.si bir casusluk ajanıdır, 
yahud bu işi yapmıstır. 1919 da ı 
sulh konferanıu toplaııdıi;;-ı za
man, bir çok devletler, bunların ı 
gaye:t kıymettar kimseler ol
duklarını takdir etmişlerdir., 
Çünkü ale!ade bir taksi şoförü, I 
lisan bitirse, son derece ehem
miyeti haiz küçük bir sözü ya
kalayabilirdi. 

Milliyetten ve ümidden mah· j 
rum bir halde yaşnyan bu Rus
lardan bazıları en aşağı cins 
casusluğa dökillınüşlerdi. Adi 
casırnlar arasında onlardan sa
botajcılar, "Pro•'SC&teur,, ajan 
!ar bulabilininiz. Bu son ne\"İ 
işler için hususi tipte bir zihni
yete ihtiyaç vardır. htidrad ka: 
bilinden söylemek icab eder kı 
1919 da Alınan ordusundan 
terhis edildiği zaman Hitıe-ıin 
ilk süluk ettiği iş bu idi. 

VIII 
İngiliz giztl ~erYisi bu bey

nelmilel yalıuıi hain casuslar ; 
dan birinin maceraJaı·ını h8.la 

1 hatırlar. B;ı adamdan burada 
Selıiller adı ile bahsedeceğim • I 
Onun asıl ismini ifşa etmek, 

1 
hatta şimdi bile, kurbanı olan 
bir çok şeyleri meydana vur- 1 
mak olur. Bu casus bir Alman, 
ve bir zabitti,halia Prusya a
laylarından birine mensub ,!ıir 
zabit. Çok kıymetli bir erkanı 
harb idi. Fakat Yüksek bir Al
man askeri otori~inin genç ka
rısının cazibesine mukavemet 

"Sizin reyinizle ve s.ı.lfilıiyet- •• • manlarla görüşürken nıüzake-

tar deniz makamlarınızla yap- D u YA H A R B 1 re yaparken hürmetkar bir li-tığımız bir anla.'.lfl1a mucibince san kullanıyorlarsa .bu, vaziye-
Sinıal sahillerimizi müdafaasız tin ciddiyetini, bir buhrana se-
bıı-..kbk,· biz!nı için =anm- beb olmak me>:'uliyetini dii;ıün

dükleri i~indi. da oraya yetişmek imkansız • ~ 
dır.,, .,---------------------·------------~----• Ben Bahriye Nezaretine gel-
Eğer şimdiden böyle bir şeyi 1. ( y E N j S A B A H ) iN B 0 y O K s j y A 5 J T E F R j K A S 1 1 meden evvel, zırhlılarda 30.5 

muahede ile karar altına alır - luk topların yerine 34.2 mili-
sak ihtimal ileride bir emrivaki metrelik toplar kullanılmaı;ı 

karşısında kalacağız. Faydası B • f · ı N ı • o ı ? temin edilınh;ti. Ben o zamau 
olmıyan ve bilhassa kat'i tarı:. 1 r 1 o 1 "'ası 1 n şa unu r . bu suretle yapılan büyük hiz-
fi bulunm\yan bir ittifakın mec metlerin kıymetini takdir ede-
buriyet!crine tabi bulunduğu • Bu müzakerelen ve yukarı _ y her çekiç darbesi Almanyaya memiştim. Halbuki 34..2 mili-

olsalar gerektir.,, katine arzederim: Alman Bah- nu mağlup etnıeğe mecbur o- atabiliyordu. Bu toplar, sonra-
muzu bilenler de ayni fikirde daki vesikayı Almanların dik- iv azan : ~ karşı mukavemete, nihayet o- metrelik top 1250 librelik obüs 

İnatçı p r us yalı riye nazırmın bir muzafferiyet v. co·6· rçı· ı lan milletleri birleştirmek için !arı HOO libre atabilmişlerdi. 
diye ilan ettiği hadise 0 zaına- bir ihtar mahiyetinde bulunu- Çaplarda yapılan bu 37 mili-

Mi.i.şkiilat tahakkuk etti. De- na kadar birbirine rakib olan yordu. Almanya Fransa ile iti- metrelik artış 850 librelik 1n-
niz işlerine aid fenni müzakere- Fransız ve İngiliz filola.nnın lafımızın bünyesini sarsmak i- giliz obüslerini 1400 libreye çı-
ler yalnız aşağıda gösterilen Almanyaya karı;ı müşterek bir çin yaptığı her hareketle bu i- karmaya kfı.fi geldi. 
esas üzerinde cereyan edebili- ınudafa ıçin bırleşmelerini mu- kişafına kaı"§I İngilterede gös- tilftfı daha çok sağlamlaştırı- O sırada İngiliz kızakların-
yordu: cib olmuştur. terilen şiddetli aleyhtarlığuı yordu. da dünyada eşi bulunmayan 

Fransız filosu AJ(denizde ta- Almanyaya kan;ı hazırlanan sonra ya~ yavaş her iki dev- Tirpitz şöyle diyordu: 12 zırhlı vardı. Bu zırhlılar, 
hHşşüd edecekti. İngiltere ile bu kuvvet birliİ(ini bir türlü Jetin siikfın ve nezaketi saye- - lngiliz devlet :ı...Jaınlan, bi- Alman filosunun attığı en bü-
Frımsanın iştirak edeceği bir hoş görıniyen Britanya Nazır- sinde karı:ılıklı in.~aat yaptıkla ziınle müzakcı ede bulunrken yük merminin jki misli büyük
muharebe çıktığı zaman Fran- !arı serbestli hareketlerini mu- rı bir devirde nisbeten teskin hemen tamamiyle Şimal deni- lüğünde mermi atabileceklerdi. 
sanın Şimal ve Garbini müda- hafnza endişesile Avmpada bir edilmiş olduğunu da yazıyor. zinde bulunan ve bir İngiliz hü- Fakat ben Balıriye Nezareti
faa Ptmek İngiliz filosuna <fıi- taahhü<le giri.şmeğe muhalif i- Şayed buna benzer bir iki ha- cumu ihtimalini azaltan filo - ne geldikten sonra hemen. bu~ . 
şecckti. diler. Hakikatte Almanya biz- rekete geçecek olursa nihayet muzun mevcudiyetinden dolayı dan daha büyük ~aplarda top-

Vaziycti evvelce takdir et- 7.at kendisi aleyhinde böyle bir muvaffak olacağını ümid edi- bize karşı hürmetkar bir lisan !ar yapmak ~arelerini araştır
miş olduğum gibi, şayed İngil- ittifakı zorla tahrik ediyor ve yordu. Hakikatte ise İngiltere- kullandıklarını elbet itiraf e- dım. Amiral Fişer~ bahsettim. 
tere muharebeye girilj!niyecek İngiltere AJmanyanın bu basi- de şiddetli bir aleyhtarlık var- derler. Onlar bu yumuşaklığın Bıı fikrimi fevkn.lılde buldu: 
olursa Fransızlar kendi şimal retsizliği akıbetlerinden onu dı. Bu aleyhtarlık Alman teh- sebebini sulh temayüllerine at- _ Yeni programda, dedi. 
va garb sahillerinin dli!lman kurtarınağa çalı~ıyordu. Ek- didinin ciddi olup olmadığı hak fcdiyorlar ve tabii bu temayül- Derpiş edilen bütün sarfı lıarb 
hücumuna tam.a.ıniyle maruz scriya hadiselerin esası bu ka- kınd:ıki şüpheden, bu tehdide !erin hangi kuVYetin icbariyle gemileri ile muharebe kruva
bulunacağıw nihayet kabul et- dar vazih bir surette gösterile- karş• lazım gelen tedbirleri alıp vücud bulduğundan pek te bah zörlerinin 38 lik toplardan b~
tirnıege muvaffak olmuşlardı. mez. Fakat böyle şeylerin Al- almadığımız hususıındal<i ihti- setıniyorlar... ka toplarla teçhiz edilmesi 

Fakııt biz bütün bu mü5kü- man Amiralı Tirpitz için lıiG e- laflardan doğuyordu. Fakat Nihayet şu satırları ilav.ı e- tecviz edilemez. Filomuzu bu 
lali bildiğimiz için Fransu.lara. Iıemmiyeti yoktu. bu ihtilafi r yerine ywaş ya- diyor: toplarla teçhiz etmek demek, 
<leoiz aıılaşınalariyle ve siya- Samimi, inad<;ı. uzağı göre- va.ş bütiiu partiler arasında "-Tarafımızdan yapılan on büyük bir muzafferiyet kazan
sete bağlı bulunmayı şekil iti- miyen bu ihtiyar Pnısyalı, Al- itilaflar, anlaı;malar gc~ti. Ga- yeui senelik bahri infıaatın ln- nıak demektir. Bu fikirden vaz 
bariyle reddettik: man bahriyesinin biiyümesi leyan sükun IF_ıldu. Matbuatın giltere ile P;:amızda kabul etli- gr~mek de İngiliz imparatorlu-

Mulıt.emel olarak bir deniz Britanyalılarda gittikçe artan ve pariamentonuıı tereddüdü, lebilecek bir sullıü yaklaştır - ğuna ihan<'t etmektir. 
tehdidi karşıle'ında her iki hü- bir lıarb korkusu ııyaı:ıdıraca- itad edilen nutuklar, bunlara mış olduğuna şüphe yoktur.,, Lord Fişer'i taıııyanlardan 
kfunet, yani Fransa ve ingil- ğını kuvvetle üınid ediyordu. 'verilen cevablar cenebi mcınle- Halbuki İngilterenin Alınan- ba.~ka hiç kimse bu ihtiyar ars
tere birbirleriyle aııla.şacaklar, Halbuki bu korku deniz mu- ketler için değildi. Yıi.ni İngil- yaya karşı bir hücuma kalk - lanı:ıı ihtirasını ve belagatini 
müşterek hareket ettikleri tak- kabeleleriyle, aksülamclleriyle tere Almanya üzerine bu ~u - nıasma imkan ve ihtimal mev- tasavvur edemez. 
dirde ve lüzum görürlerse ha- Fransa ve İngiltere arasındaki retle bir tetiir yapmak niyetin- cud de"'ildi. Biz oıılardan da-
nokta.da itilAf edeceklerdi. b:ı.ğlan sağlamlaştırdı. den uzaktı .• o~lam ve kat'i ne- ha çok, onlardan daha sür'atli Topların 38 lik olması için 

Fransızlar bu kayıdları ka- Alman Amiralı Tirpitz'in ha- ticclere varı ,ıı;.tan sonra lngil- ve oıılarda.ıı daha ucuza mal ol- yapıla.ak mücadelede muzaf-
bule me<:bur oldulı:Il' ve deniz tıratında. 1912, 1913 ve ı 914 terede sükiıı tee"süs etti. Fakat muş gemiler yaptığımız halde fer olmak i<:in delı~etli bir gay
müza.kerelerinin her iki tarafı senelerinde Alman • İngiliz mü- bu sükiın ta bir uyku sükunu bahri inşattan dolayı Alman- ret sarfetmeğe karar verdim. 
da mutlaka müşterek harekete nasebetlerinin Alman deniz değildi. Alınan Amiralı Fon yaya neden hücum edecektik? Müşkülat ve tehlike pek bü
bağb bulundurmadığını itiraf kuvvetleri büyüdüğü için sağ- Ttl'pitz'in her harb .;-emi~ine Ortada lıöylecıı çok kolay bir yüktü. Maziye bakarak, böyle 
ettiler.. Jaınlaştığı yazılıdır. Bu bunak- qaktığı bir çivi Britanya efkan tedbir varken neden lıarb mes' mücadelelerde icab eden azmi 

~a yazıları okumak zevklidir. umumiyesıni birleştiriyordu. uliyetine, masrafına, ağırlığına göstererek muvaffakiyetin bıı.-Ge"ek kendimiz için, 
onlar için yapılacak en 
bu idi. 

geı ... .k 
iyi ııey Bu Amiral 1904 de ve tekrar Kiel ve Villıelmlıafen liman- katlanacaktık?.. şarılabileceğini anlıyordum. 

1908 de Alman bahriyesinin in- lanndaki tezgahlarda vurulan İngiliz devlet adamları AI- (Arkam var) 

l~k bü ı~c edilen bu lıarb için 
te ihr.1 bir azim ve metane-
1; ıktıı· ıyaç olduğu muhak
~tk ıı1." Muharebede, bir a<lam 
lır. 0 "ji

1arından kuvvet bulabi
bi oıs~1~r <I~ kendisi kadar asa
CtJ<liyetı r ~ıle sadece orada mev 
~ir İlir erı insana cesaret ve-
1•ter tıa c.asus i.ster vatan aşkile 
~er ak;U hırfille bir işi yapsın, 
~ına Çal 1 ı,.. daiına yalnız ba
cak kad1;,r· Kendisini yakalata-ı 
llu illı: S('rsem davranırsa o
l!<ı istn:-: ve inkar edecek kim
Bu herk ~ eden hükılmet olur. 
lııatik b.esııı: !><'.kala bildiği diploi 
ne cvvet hilelışeriy!'dir: İki se
bıt kııid cereyan eden bir vak'a 
ı.!Udiğ;u?nın ne suretle tatbik e
lııeydan ı PekA.lıi bir kere daha 1 

4hli!era kk0Y';luş~ur. O tarihde, 
et:ıdılerıni pek uğraş-, 

etmekten aciz bulumıyordu. 
(Arkası yar) 



Httıa.sa, tam yarım saat ka
j:iaı· altta. müthiş bir boğu§llla 
oJ<lu. Oyundan oyuna geçileli. 

Fakat, bütün bu yarım saat
lik aman içinde me.5lıur Helva
cı artık boyunduruğun aclSllll 
wıutmU§ hücumdan müdafaa -
ya geçmiş yalnız hasmına oyun 
bptmruımak için ~balamyor
ılu. 

Helvacı, yarım saatlik bir alt 
güreşinde küçücük bir hamam 
bolıl.'..asına. dönmüştü. Üstte bu
lunan Molla, dipdiri duruyordu. 

Helvacı, kü üldilkge, küçül -
mü~tii. Mollanın altmış beş ok
kalık vticudün yüz okkalık bir 
pehlivan gibi 8i.5IJÜŞ ve genişle
mişti. 

Helvacı, bir çok tehlikeli nn
la.r geçirdi. Hatta, bir keresin
de paça krunıjk oyuniyle az kal
am yeniliyordu. 

Nihayet, cnwnı clişiııe takan 
ve, nasılsa bir fırsatını bulnn 
Helvacı, hasmının atından bir 
ters kol bacıkıciyle dönüp aya
ğa lmlkabilui. 

45 ---
- Bırak hoca efendi, ~imdi 

fena il.;te •• 
-lNcden'f 
- ı\tollu için d~. Helvacı 

miidafaaya. gc ti. Güreş uzaya
cak ta onaan .. 

- N"ıhayet ne olacak?. 
- Helvacı, mağlüp olacak .. 

.Falmt, güreş uz:ı~acak .• 
DedJ. 
M~ye dönen softalar, 

Osküp gilrefii için Çolak Molla
yı hazırbyorln.J'dı. Üsküpte bü
yük bir panayır güregi vardı. 
Her halde oraya büyük pelıli· I 
vaıılar gelecekti. Molla müte
madiyen idman ediyor, kcmünc 
bakıyordu. 

Bir aralık Molla, babasını 

görmek için Gümülciineye gel
di • .Bir hafta kadar bahasının 

yanın<!a kalacaktı. 

'.Mollanın büyük ağabeyisl ö
teki kardeşi 'Çiftlikte idiler. Peh
tivan ~yic;i Helvacı gibi 
yarma bir (ICydi. O, öyle ufak 
tefek gUre.~lere gitmezdi. Bü
yük gilrejlerde boy gösteP.irdi. 

Mollanın ne -yapbğındo.n ha-

beri olmıyan baba.El ona soru-, 
yordu: 

- Molla, nanıl deı c lcı ine ça
lışıyor mu"lım? 

- Of, babn ..• 
- Haydi bakalıl!'l .. Y ctiş 

bir so t ol görelim .•• 
- ..... 
- Ha)lazlı.k etme ha? .. 
Diyordu. Mol!amn ders folan 

yaptığı yoktu. Güre~ pe'Jinde 
idi. Büyiik ağabeyisi de: 

- 'ilini:ı, gene pehlirnnlık 
merakı var mı? 

- Kiip kaldırıyor musun "! •• 
- Yok ağabey... j 
- Hele, hele .. Pehlivanlık se-

nin drunnrların:ı işlemiştir? 
- .... 
- Mutlak gene 

yapıyorsundur? .• 
Diyordu. 

Molla neler yapmJyordu. A
.ğnbeyisiııin baaaramadığı ve 
yenemediği pehlivanlnn Manas
tırda birer birer mağlfıb etmiş
ti. Sıra !kendisine gclmi6ti de 
haberi yoktu. 

(Arkası \-ar) 

'Helvacı, ayağa kalktığı tl'za -
man derin bir ııefes n1dı. Ve, 
hemen kazan dibine doğ>-u :YÜ- ----------------------------rl~~e ba§ladı. Maksadı, vU- ı 
cudune su VUl".ınaktı. ..: ---- s 

Jı.,aknt, Molla, hasmının pe- ,.,. __ _ 

find ıı koştu. Ve, kısbetinin ar-ı•-------------------

~~: kasnağından tutamk bağır- ş i k e 
- Usta, nereye gidiyorsun? 
Helvacı, cevab rve.rdi: ------------
- Su vuracai:rım be! 
-- Y oo .. Güreş kıran, kıramı.· 

dır ... Olamaz .. 
Dedi. 
Helvacı, dinlemedi. Yürüyor

du. Onu, yarını saatlik alt gü
reşi berbad etmişti. Bayılacak

b. Eğer, suJ vurmazsa hali pe
rişandı. 

Molla, derhal hasmını öııledi 

ve, ensesinden yapı§h. Giire&e 
başladı. Fakat, Belvacı güreş 

tutmuyor.. ve, bağınyor.du. 
-. Birnk be!.. Su vuraca-

- ' gım... . 
Edirneliler bağırıyorlardı: 
- Brak be!. Su, vuracak a

dam!. 
Molla taraftarları bağırıyor -

du: 
- Olamnz... Güre§ kıran kı-

~anadır ... 
Ağalar, beyler sesleniyordu: 
- Nefeslenme yok .. 
Nihayet, ~ yerinden fır

ladı. Meydana yürüdü. Helva
tıyı tutarak; 

- Pehlivan, güreş kıran kıra
ııa<.lır. Olamaz .. Tut güıı?3i.. 

Neyse, böylelikle .zavallı Hel
V&.C.l, vücudüne su vuramamış
tı amma, hiç olmazsa bir kaç 
dakika nefeslenmi§... Mollanm. 
sülüklüğtinden kuttulmll§t.u. 

Molla, hasmının, eıaeesiııden.. 
yaııışou§ meydana çekiyordu. 
Güreş tekrar ba5lamı§tı. 

Görülyordu .ki, meşhur Hel
t'acı otuz beş dakikalık bir gü
~ zarfmda fosianııstı. 
Helvacı, hücumdan v~ -

mi!jti. Hasmının karşısında top
laıımıg öyle gilretiyordu. 

Molla, mütemadiyen güreşe gi 
tiyordu. Hclvacı müdafaaya 
geçmişti. İhtiyar Cazgır söylen
meğe bqlamıştı: 

- Bay '§ek hay! .. Şimdi mi 
akhn ba4ma geldi? 

Müderris efendi sordu: 
-- Ne söyleıtjyoıının usta! 

Th J s 
..&:-

HER GÜN BİR RÖPORTAJ 
1:3 .. 
ımız 

et zihn · yetile • 
iZ e, 

ar 1 yapılıyor? 
Bir inşaat . alı~asl 'lln şayanı dikkat sözleri 

İstnııbul, mimar Prost'un Jıa- ============ 
zu ladığı plaru:ır.u göre b;_r ta:raf
tan belediye tarafından ın r c
dılirken, clii,;er tarnftan hususi 

ellc ... io gayretiyle yeni y"'ni bi- ============ 
nalar kazanı3or: İrili ufaklı ev-
ler, irili ufaldı ııpartım..rınlar... 

1 

l·alı gorimce tam bir derd ort:a- ı 
Gerçi, son gün!eı·Ue, bir ta- ğı bulmuş gibi açıldı: 

- .Ah .• - dedi - .bilmezsiniz iz 
kım malzemenin yokluğu, yuhud 
azlıği yıi7.ündeıı bu gibi iııgaatm ı .bu insaat i§lcrini ..• 
hızı kesildi ve oldukça yavaş- 1 - Neyini bilelim? Şehir glin-

den güne bir takını yeni, modern 
ladl Gamyorum. Fclmt, Eehrin 
bir çok yerlerinde ilevam ctrne'k- ve kübik binalnr k&.zanıyor vo 
te olan bina inşaatına rn"Uanr:k bunlar~ gitgide g.üzelle-tiri-
mümkün. yor ... 

Ötetlcnbe.ri, gözüme iliscn bi- - Evet., mce .. yle ... Siı ba-
na in§Uatı fa.aliyetinden, bu F.eh- ı nim gibi işin içinde olmadu,"i:ıım 

için iŞi y..,lmz dış-t:.rafınd:ın gö· ı 
ri bir an ~rvcl imar olgunluğuna riirsünüz. Bir de bize sars.anız 
eriştirecegi ve güzelleştireceği i-
çin, her İstanbUllu gibi derin bir dı:ı size .çyü.-:ünü anlatsak .. , 

ılllemnuuiyet duyardım. Gene ue 
öyledir. 1 

Bugün için bazı zaruretler talı 
tmda inşaat tı.ıhdid edilmiş ola· / 
bilir. Fnkat, yarın, bu 7.aıııre't
ler b'>...rta.raI edilerek, lılııa. inşa
atı, eskisinden .kat kat faz
la, baı~döndür.ücü 1'ir -hızla tek
rar baŞ'la.yabllir ve devnnı edebi
lir de... ı 

Bah3imiz bu dej;ril ... 
Şehrimiziıı imar faaliyeti etra

fmda teknik bir e1.üd ynpm3.'k :ni
yetinde olmadığımı ela elbet tak
dir edersiniz: çUnkU, bu benim 
1lC imınşnn, ne de ihtıs:.sır.cı da
hilinde ... 

13.ir 1Sumbttll t olar..ık, bu R.Ül
rin imarını, bu y.Oldaki harekat 
ve faaliyeti aüika ile tn.kib .et-

' meme ,.e bu g:ı.yC'y.e ula::;ı1ınasmı 
gönülfüm. istiyerilcroen o1nımn:. 
r~öınen, eğer bir tt!sadüf hem 
zorlamas:ı,yd', bu y37.ıy1 ~·azmak 
~klımdan bile geçmcz.ıl... 

I 

* 

- L. 
- Bina inşaatı fiinıcli bir ticn

ı·ct vaz:ı..ası olmuştur. Bu va ı

yı eTuıde iyi l.ull.annnı..-u.· var, kö
tü kullan::ı.nlar :var. lyj kulla -
:nanla.ra EÖz \Yok. Fakat.. kötü 1 
kullanaıılara gclince, onla.11, biz, i 
üaima bu işin içinde bulwıan 

1:.1.lfalar '.hiç bir zo.mruı bo~ gö
remeyiz. Ba.kiki~ .şnın c1 li ihcl· 
.falnr, her scyden .ziyade keneli 1 
san'ati:ci sever ve bir :takım nok-
san, 'kusurlu j""leı-e...göz yummaz-ı 
'lar. Bu yüzden de gitgic'i ... iş::;iz 

.kalm~~~kfım bıralulıyoruz ! 

1 -.N.tgin ulae!ak .. .ıyi bir :ru.f:ı 

im'Jnin temiz Jmlımısını ister de 
.ımun fo:i:n... Bu i§i bir ticaret 
mcnhm olJn.1.. kullana.ulardan 
hazıları · :ıi o hadar ~leri götür
müş, rı.zanmak, daha f:azla., .U.

a ziynôe kaz..'!Ilmclr hlı-.sı He 
goz1cri o lmdar Xaınaşmışbr 'ki, 
azamı har tem:nindeıı 'bm?ka bir 
§ey tlü.5llnınez :\~ görmezler. Ycl 
mz bir tek ~yeleni ~ardır: Ka
zanır._ .• ! &tmak ıUzerc _r:ıptır

dık'inrı oma sağlam olmnıı, ;ç1i
rü1· ()]JJrıl kimin umunında ! ~
lan ıU.lJJ:UllIBÜU ! Ufak lbir :pııra ile 
breü tJc~e (la ;lı\y1p, be!': on 
sene ı_ ôe bi.ıyiili servet ynpu.n
br v&rdır •• Bu yüzaen, ibir kaç 
s~e igjn&' zengin olınlar az-dt.'
{,>j]d.r •• 'lfahll, kimsen:in ticarc'ti
:!f! ~ namaz ... Mesele o

•-a ıdeğil... ''. .netice ıitibariylc 
~mı mclı olan binalnrın hak
kiyle y,;.ınlma.masmdadır .. 

Muh::üabıılli'"Jl bu sözleri beni 
bir d~iindürdü. 

- ~ah._ ibiz r!ıda -:madde
Jerlnde ve giyim, kuşam ilıtıiyaç
fa.rm.nzda. gördüğümüz ihtikarla 
mücadele cdefli:cn -Oa§ımıza bir 
ıtle •:;Ji.na ihtikfu!ı., mı çıkıyor? .. 

niye ~ğim hopladı. Kalfa 
~ikamın m•ttıgııu 11.isscderek 
:sözüne devam etti: 

u~ gun olmak üzere 50 Elan • a .. 
la ile korunası li'ı.zlmdır. na, 
1.5 metre &ra ile koyuyorm. 
Gene, lıarca ü(}te bir kireç 
ms..81 icab ederken, bu mikdnı 
s!ll,izde, oııda bire kn.dar iııd!ri
yorlar ! .. Bu s::ı.rtlar dalı 

yükselen bir binnnııı ne knd:ır 
mukavemeti olur?... Bı nu • 
iW-..en ruılamıyanlar d t: 'tdi"' e
debilir. Fa.kat, bina ya lıp bit
tild:en sonra, b u n'at ten cl
mıyan birisi nercdcrı nnla 
Mlikemmel, dışı y 1 .ız s, 
lıer1 ... afı gıcı .. gıcır, parıl p:cl. 
Sekil, cigim, t4ksimnt y rinde... 
Amma, içi, yfuıi biruı.nm kendi· 
si, ;gövdesi ne hnlde? .. ~ 
!kimse som.az: .. Or .. -:mnı bir bi
lir.iz; içirniz yanar. t;te hmnı 
bilôiği içindir 'ki, iyi faııınmış, 
is.im yapmıs, işin clıli bir kalfa· 
-ya, böyle bina tacirle i inş."..."Ül"· 

.rinde !iş :v.erm~cr. Zıra bu ka.· 
dar kaTaf .işine mrsup !aha W 
etmemiz kabil değildir. Lakin 
onla.r, bil- takım derme çatma 
.kalfal:ua da bu i~ yapb.rn±:x, 
;işleri ger:i knlınaz, tıkırmcfa gı
der ! 

- P.eki bu i ler belecl"ye .. -
1ıendialer:nin kontrofüıı:1cn geç
mez mi? 

- Şliplıesu, eescr. Bi ın 

JAMES STEWARD ve ~1iSHA AUER 

- J3ır bir.a.nın ha1ikiyle yapıl
ması için, ~b -eden malzemenin 
eksiksız lmllanihnası Jizımfur. 

Eunt: -ynpmca da kısa 7.amand:ı 
tiiyük 'biiyiik ka.zaııç1ar temin 
<Ctmeğe m.ıkin 'kalmaz .• 

tasdik edilmi§ plana, Ye .nu.ıı.y
yen §artlara. UJ".gU!l. ohrak y:ı
pıhp ynpılımıdığr.u .kontr.Jl etrer
'ler. :Amma, oturup binanın ba.
fT:"lda, in~ basmd, '1 so u
na kr.dar bokleyemczl.er }"1! 

KcmtıoLc;üz za.mnal"'ıı:fa, l·ontrol 
Sa:\'U§turuld ·~ sınıra, bu .ijin 
kurdu o1ımlar, gene yapa.cağı
m yapar ... Sh:c 1bu.-nun bir misa
lini de söyliycbilirlliı: İnşa ha
linde b~r bin:ıdu, usule ınm'Sfık 
ınikdarlıı.rda kum, tirec;, <;ınıen
to ve "Sn.ire.ile ;yapılrrmı lınrç bu
lınıur. Kontro1 otl. ~d.f;;'"i zaman bu 
hr.rca diyecek süz )•oktur. Kontr 
r.ol savı.ı[}turulduktan sonra, 
d -hal birer araba, birer ara 
gctirilciı malze...ıne ile 'Cliğer hi
Je1i haııc yapılır ve bimLya 
nıüt:cmndiyen o kUllamlır!.. De
diın ya, nıerrunuı elinden bir ~ 
kurtulmaz. l.nsau hileli bır it 
yapmak isteyince türlU çarelere 
baş vurur ... Halbuki her ya.pılan 
bina sahibinin malı olma.klıı. be

ırnber sehrin malı ve inşa edi
len binalar topyekfın selıir hal
kının hayatı ile alakadar demek
tir. Bu ifi kör bir ticarete \'nSl..

ta. ıdlmaktn.n lmrtrrr.ılınalı, mü
teha.ssısmrlan clıil ellerc1en baş
ka kimseye verilmemelidir. E
ğer, bir takım sermaye sahiblc
rinc bu hususta bir rol ''eri!ir
se de ıkontrol en azmni haddine 
çıkarılmalıôır. Yirnıi senelik 
'kalfalık 'h~atım '\'al'.. 1'_tanbul
da. in~ant 'f naliyeti hızlandıktan 
sonra, şimdiye kadar, bir tek 
l>!na:nın, kontrol neticesinde çü
>rük olduğu tesbit edilerek yı
kı1mnsına kar.aı· verildiğini ve 
yıktırlldığ1w görmedim. Bir kaç 
kişiye usuh;üz ve kagamaklı in
§nat yaptıkları igin böyle bir ib
ırct .dersi verihnesı ıielerin doğnı 
yo1a :girmesini bir hay1i t.emin 
edor karuı.tindeyim .. Bina yaptı· 
.rıp mtmakla yükünü tutmuş Di
celerini tanıyorum ki, .halk ara
sında adı "mimar,, a ~. 
Mimar alan, mimar filin ... Ne 
mimarı? ... Bu kadar mühim ve 
hattii. hayati bir iste "ihtısas,, 
bu kadar ucuz nıııdur? .. Bu gi
ıbi .mimaı!lar türeyeli, bu işte çe
kiııöekt.en yetişmiş bizleı'in pa
bucu :hemen hemen dama abl -
ıdı. 4lcr böyle de-..rrun cdcnıe, 
büs'bUtün de atılacak Hakiki 
"ihtıısr.s,, a ve bu 1lısısasın tam 
ve büsııüniyetle ktillan1lmasına 
söziimtz yo1c, fakat, bu dizgin.-

ile bcı aueı· ym:aitıklıın 

SARIŞIN ŞEYTAN - "? •• 

(.'lomt SJ.!ifa 6 siifttn 1 tf~) 
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kendisine Şahsi bir ,au ve L 

l!f aramıştır 
. • t &mı;;resini: e"--- · n Kurarlan-
..._, sebebi baııtlar 

le~akıa beraber, İtulyan 
1 

'.nı ve dünya efkan umu
ıni bu adar yelerm ne <k e-

. tatnua """"" ................ 
~ dUşün~lim -u~~_.... 
•denilde · 

ol · ~erbest bir mahreı:e 
gibi tııamn ve Akd~nıze te- [ 

lr' l girip • ı 
tal'·a C bel" y l ' e uttarıkta ve 

ş e lni!ilt" · .. · 
• . b çrenın verını mı 

ter .. tıyor? Ceıı.,ıuİ.tarıktıın 
, "1 l';llQr da. İapıuıya yer-
. t.:ılya k d · · be aılı\ı:...ı en r~ını ser sl 
•ueı:ekt' · ı .. ır? lngiltcre Mı

n but-
e, i:>" un kuvveUeriııi ı;e-

ııvey , ____ .... _ ~.•-

r hük· ...........,, u;,,er......., 
haıunı'.:metinin tam ve mut
''de Ye · _llalyanları tal-

a' b
. : r ve 
,,. d' • 

c"''ab lll:iag bu ~uaflert" e
ey" ını veremez. BugWı 

'. ve C-Lt"tt '-
tenin ~ ı:ı: anlıta .,.. 

ınu, . mevcucfiyetr 1t~lya -
.ıı ıse 

eı-;n 1 . Yauı. ka. dev-
•1 ngılterenin yerini tut
' '°aıi . ı lik ıevttte h:ı.kiki hır de-
h~t ıd etmez. On.lan an -

Yanııı ...,,,~, 1 
e ~ ltaı _,.ll'l'llyeti a tına 
lyq, ~ ıra ı.emnmı. olabilir. 1 

. il ı.ıga~tarık ve - ~ • 
., aal ~ 

k ~ ve rııemnun ede
~, haı ç~sı g·.ı~teri -

l<iyıe· ~ 
<lün İtalyan projain-
1 ı Yanın fıatıen yoktur 
(f! 1tı ., 
r gitsa Ya ne iı;tiyor? ln-ı 
! ı:ı ın, Yerlerine ben ge
. 1 u lltaksadla hal'b ilan 
~! • 

Yada bıle ak b<r 
ı ı llıarerapere,;tl•'r ve yarı 

~r .. 
llliUe goze alabilirler. ltal-

ksı eı..ıerıyeti böy
z taarruzla?a ve lıa.ııı. 

linc· taraftar cılanuu 
. ı llladde pek ziynd~ dik-
~ayanctır. Bu f 
~İni ltalyan mi ti ~zm 

• tniztcınck istiyor ~e b·· 
, n ·ıı ıze 

, .~'· etinin fasızıa mace
.... raftar 

ıvı ouna. mi.,ru ta,. 
". 

0 anlatıyor • 
. '~l . . 

'i«fleri, şühb ·~ız ki 1-
. · tarafı ac.,.. 

h. tltl~ itlı ur ldi:k14!ri-
,orıar- R . 
l\kıf : ~ma ımparator
n ! <>nız hakiıniyetı dava
~~an ef.karı unııımi-

tla ltaı bih ttigını ve bıı 
ıı... • ..:·Yan vata.ıurun tehli
~ dol.ayı hük.iı

..ıun ğunu 

nı~v r. O ıı;iıı. evvel-
• ~ıı.ı İt.al 
"'lxı~ y:ın, ıde-.ıl.leri-
~k ba~ka bir. ı;ey yap

liYet ıar_ t etm k 
Y~ni 1~ kafıyı,rf ı·. Mem. 

get;,.,_ ıı· hayat, yeni bir re 
'' ·'"ek · d ~ ·1.ıııı 1 ıfiasımfa btılu-
Cın Yık"_ kt'ndisini ıuikla
k;h .• " tıg:ı eski rcJ"imin isi-

1 """n b · ıl{•nı il ira a~ka bir şey yap-
r kiiçuı f ve kabul edecek 
kahuı llte.;i baska türlü 

etnıe F <:ok k" .. z. akat faşİDıı 
Un k u~uıec kt' • 
, ltılıp · .. ~. "" ) almz, 
lini <:a dokıilen şeylerın 

'kti;~ıtı ltaıyan milleti 
il " 

'• ~: Ca.ıu.ı YAI.\IN 

lllldiJik h 
u ka r 

angilizler 1 
Bingazi 

önlerinde 
(Ba1 brafı 1 inci aayfada) 

kuvvetlerine zayiat verdinlmiş
tir. 

Kenya<la büyük bir sahada, 
hududa katlar ve hududun öte
sinde şiddetli devriye hareket
leri olmuştur. Pekaz düşmana 

tes üf erlılmiştir. 1 
Hind" nda ~ kamplan 1 
Yeni Delhi. 24 (a.a.) - Hin

distauda 3'1.000 İtalyan harb 
esirinin kabulü ıçın icabeden 
tedbirlerin almmış olduğu bildi- 1 

rilmektedn-. 
Amerikadaki kanaat 

Nevyork, 24 (a.a.) - "Nev
york Sun .. ga.2eleııi. Tra laır

bin in göCe:tliği inkişaflar halt
kında diyor kı: 

Öyle göıriiJcüyor iri. N'ıI ordll- 1 

su m~I Gruiaıoi ontuaunu 
blitün ~ Afri.hdaa Ç1bnp 
atacaktır. AvustmıdyaWara di
ğer lnciliz kuvYet.leri ve hür 
Fran"1Z Jıatalan da yantım et
miştir. 

Fakat vazife Avuırt 

ra.Iy:ılılanı ~ve Tob -
ruluı o ıperefi 

ra aiddir. 
Bir haly- ..ı.tiy~ .. ,,.._,,ııi 

Uındra. 2-1 (a.a.) - Aminıl

lık daıreeinin tebliği: 

Akdenizde deniz altılarımız, t.1/ 
talyaııın Afrikadaki ordmıu ile 
dcnız 111ünakalesiııı kesmek va· 
zileltti.nı muvaffakıyetle ifada. 
de\·:ını etmelrtedir. 

Akdeniz baskumandanı, Part 
hiam denizaltısının ftafyanııı 
Cermbunı!a eemaıı 1000 to · il
tokık ağır suretle yükfü bir 1-
talyaıı iaşr aesismi batJrdıtmı 
bil.l[nonff:tedir. 

~ri bÜl'e ft 

Rll ·. tana dJ'j&r 
Kal'ııı-e. 2-t ı a.a.) - Eritre 
-lannJa .,,.. Habeııi>;tamn va

tanperver Goeeam eyaletindeki 
tepderJe '"yerli mnhariblerin 
davulları.. her gece. !ngilizlenn 
Eritrcde süratli ilerle<likleri ha
b<!rini yaymaktadır. Davullar 
İt&lyanl:ınn sür'atle ncatini ve 
Eru ile A.ik..taıun lırirbiıi ardın-

cıı ~ab ak d üşmii.~ 
hildirmektedır. 

okiuğ'unu 

Bu nk~am Kahirede öğrenil

diğine göre. Keru ve Aikota. İ
talyanların iştihasız yaptıl<ları 

bazı mukavemet te.;ebbiislerin
clen sonra İngiliz kuvvellrri ta
rafından :ıaptet.Wın;,; ve bir mık
t-ır Jtalyan cıciir alınnu.ııUr. 

Kahirede lıildirildiğiııe göre. 
Habeş vatanperverleri, İngiliz 
il rı it· rt' etiyle bliyük ce.; ret 
almaktadırlar. 

I<ahireye Kenyadan gelen son 
haberler, lngilız kmn.·etlerinin 
Habe" hudı:ıdunu Rodolf gölü 
ıaıntaka.sınd.a da bir cok ııokta
lanlan g u; olduklarını bi!Jir
mektedir. 

İ talyanl&nn itinı.fları 

lt.alyada bir mahal. 24 (a. 
a. ı - İtalyan ordulu.rı umumi 
karargahının ~31 numaralı teb
liği.: 

Yun= cephesinde kll';if kolla· 
rı !~rekatı esnasınJa bir ınıktar 
esir ve otomatik sfüilı alınmıe
tıı-. Tayyareler· iz kü ilk apta 
bnınlxı.Lırla dü.şroan kıtalarını 
bonıharclıman etmislc:Iilir. 

Bingazide tayyarelerimiz dilş 
maııııı nw kın eli Y~ ıu.~~ ufa..li 
~pta bomb:ı.I rla bo barılıman 
etmiş e kesif blr roitr:ı.lyöz a
trşı al! na nlını'tır 
Düşman hava kuvwtleri DerJ 

neyi bom bardmıan etmi~lerdıı·. 
Tobrulc müstahkem m:evl-iinin 

garb mıntakasında ınüfrczeleri
miz <liin bütıin gün anı.dane bir 
muka\ emet güstermisic!'Jir 

!)arki Afrıkada Sudan ceph~
sincle \"c Somalide Kenya cephe
min <' ctiziitaır.lanmızla dü<ma
nın n1akincli kuY\'Ctlcri ::ıra.ı::ıın· 
da muharebeler cercy:ın etmek
tedir. 

• Eğe m.ırtakasında 2·~ ~3 eon
kinuıı gecesi dili;ıııaıı layyarele
rı bar_ nmha!, fin Uzerindeıı uça
rak bırkaç infilaklı ho a at-_ 
m_u;Iardır. Bır ev hafifçe ha.sara 
ugranuştır. fnsanea zavfat ol
rnanıı.-.. tır. 

Yeni Yunan 
zaferleri 

(Bat tarafı 1 incide) 

h1:e ~imdi de İtalya avucunu 
armış müttefikinden sadaka is
tiyor. İtalyanın ailı artık İta! -
ya değildir. Onun adı Mihver 
olmuştur. Artık kenJisindeu 
bahsetmez olmuııtur. 
' Artık b il y ü k sözle
re elveda. O büyük meydanlar
daki nutuklara, balkonlardan 
yapılan o parlak hıtabelere hep 
elveda .. "Bız ltalyaıılar,. sözü 1 

yerine''aman yardım,,sözii kaim 
oldu. Fakat ne yardımı? Asker , . 
mi? Italyanın sekiz milyon as-
keri vardır. Gemi mi? lcabmdan 1 

fazla gemiye maliktir? Kiifi de
rece de tayyarem yok derse İ
talya yalan söylemiş olur. 

Her ha.ide İtalya, yardım ola
rak kendisinde olmıyan cesa
reti müttefilcinden btiyor. 

Bu istediği y&r'dımın Akde
nizdeki vazıyetini düzeltip dü
zeltmeyeceğini bilmiyoruz. Fa-

1 lı.at. zaman geçmeden h&dieeye . 
bir tarih koyup tesbit etmjş ol
ınalc için şunu kaydedelim ki, 
bugünden itibaren İtalya Al
manyadan yardım istiyor. İtal
ya kat'i ve mutlak olarak: mağ
rub olmuştur. --

Rumanya sükünete 
kavuşuyor 

(Bat tarafı 1 incide) 

Macaristanl& telefon muhare-I 
betıi, bu sababdan beri yeniden 
tesis edilmiştir. 

Anton8!i00 vaziyete hiikim 
1 Bükreş, 24 (a.a.) - General 

Antoneslı:o, hakiki lejyoner tes
kilatının bundan böyle Ruman
yada kendi şahsi idaresi altında 
teessüs edeceğini bildınniştir. 

Horla • ima uledilıli 

Bükreıı. 24 (a.a.) - Havas: 
B. Horıa, lejyoned teskiliitı 

ııefliği vazifesinden azledilmis
tir. Lejyoner hareketi sefliğini 1 

bizzat general Antonesko deruh-
de eylemiştir. ı 

Alman haya kuvvetleri Malt~ 
Wısündeki h.-deflere yeniden ta
arruz etmişlerdır. 

.Hartum, 2-i ıa.a.) - Reuter 1 
a;ıansrnın Habeş - Sudan hu
dudunda bulunan hususi muha
biri bildiriyor: 

İmparator Haile Sel:isiyenin 
15 kanunusanide Habeşistana I 
geçtiğini şimdi ifşa edebiliriz. 

İmparator Hartumda bir İn
giliz bombardıman tayyaresine 1 
binmiş ve avcı tayyarelerinin 
refakatiyle Habeş - Sudan hu
dudunda dinamitler atılmak su
retiyle ve kazmalarla çalılık bir 
erazide hazırlanan bir tayyare 
meydanına inmil!tir. 

İmparator burada iki oğlu, 
velihadi ve HaıTar dükü ile Su
dandaki lngiliz kuvvetleri ku
mandanının bır mümessili tara-
fından kurşılaıımıştır. 1 

"Yuda Ar"laııı.. tayyareden 
inerken uzun boylu, OOljl sanklı 
Sudan müdafaa ordusuna men-r 
stıl:; bir kıta tarafından selam , 
lanmı~tır. • 

lııı p..ır:.ı.tor hududu otomı>
bill~ gt..:c;ınıc~tir. İngiliz ~uba;· -
lanrun kumanda Jnda buıunan 

Habc., k n·velleri yol boyunca 
tlizüm , bulunv}"orlaı<lı. Suyu 
I;;tırır..uş bir W~Pnin yat~ğına 

rt:r'atle inen i pa:ratm- buraıla 

biı· 'rah;b tarafıntlaıı tak.lis e
dildik len sour:ı ha..">'lrlanan di
re;; keııJı Eliyi~ Hab-os bayıa
ğnn c;ekmiştir. Bu m~ asirıı es
na •nda borular ç:ılınmı,. erler 
sel&m ch:?"ınuştur. Bu wıkurnnc 
ve ı::;atlc ınt ra1amden sonra im
p::ırntor Habeşistan dahiline 
doğru s~ynhntine devam etmi.· 
tir. 

Jl!pon harb masrafları 
Tol<io. 21 (a.>t.) - Japon hü

l<ıinıeti bugiin parlamentoya fev
kaiiıdı: asker~ bir biit~c tevd.i et~ 
mı,ıir Hükumet, iki ay. >ıubat 
VC' ınurt i<:in bir milyar yen tah
s :ü ~temektedir. 

f'~ı- ·• rncnto ge~en i..;tiına dev
re · ~~ Çin işleri iı;iıi dört mil
yar 160 milyon fevkaliule aske
ri tahtiisat kabul etmiştir. 

Nazarı dikkate 
(Baı tarafı 1 lnelde) 

rihleri arasında tayyare tehlike
sfne karşı İslanbulda pasif ko • 
runma denemeleri yapılacaktır. 

Bu denemelerde nasıl hareket 
edileceğini bildiriyoruz. Aşağı
daki hususlara riayet etmiyen
ler cezaya çarpılacaklardır. 
HııJ~,u ria)·Ptf' m!'<'bur olduğu 

har~ket tarzı 

1 - Alarm, yani tayyare hli
cumunun başlangıcı canavar dli
düklerile haber verilecektir. 
"Canavar düdükleri kuvvetle
nip azalan seslerle ü~ dakika de
vam eder.,, 

2 - Alarm işareti olan cana
var düdükleri işitilir işitilmez 
halk, tel:iııa kapılmadan hemen 
evlerine girmek üzere hareketi 
edecektir. 

·Alarm başladığı zaman evle-! 
rinden uzak bulunanlar. en ya
kın umumi korunma yerlerine 
gireceklerdir. 

Alarm düdükleri çalındıktan 
sonra halkın tayyareleri görmek 
merakile pencerelerden sarkma
sı veya korunma yerlerinden çık 
ması makineli tüfek ateşine he
def t.,şkil edileceğinden tehlike
lidir. Bilhassa buna çok dikkat 
edilmesi iii.2.lmdır. 
Motörlü ve motörsüz ııakil Ya8l-1 

talarının ha reket tarzı 1 
3 - Arabalar, otomobiller) 

bilc!lınle motörlü ve motörsüz. 
nakil vasıtaları alarm işaretin· 
den tıı.yyareler şehrin ü:r.erine gf' 
!inceye kadar ge<;ecek müddet 
zarfında şehirden mümkün ol • 
duğu kadar uzaklaşmağa çalı -
şırlar. 

Bu mümkün olmadığı takdir-
1 de, yani alarm verildiği zaman 

nakil vasıtaları şehirden uzakla
şacak vaziyette bulunmıyorlar
sa, yol ağızlanru kapatmamak 
ve yangın musluklannın üstün-ı 
de durmamak şartile münasih 
bir yerde durup halkı boşaltır
lar. 

Arabaların hayvanları çözil
Jür. Hayvanlar bir ağaca nya 
arabaya sıkıca bağlanıp torba
ları başlarına takılır. Böyle dur
muş nakil vasıtalarından çıkan 
halk en yakın umumi veya hu· ı 
susi korunma yerlerine veyahud I 
siperlere girer. 

4 - Tramvaylar da aıarmla 
beraber halkı boşaltır ve müna
sib bir yerde dururlar. 

\' apurların hareket tarzı 1 
5 - Aliırm duyulduğu vakit 

vapurlar iskelede ise halk o is
keleye bcsaltılır. Yolda ise halk 
en yakın iskeleye uğrayarak 1 

boo;altır. 

Trenlerin battk"t tarzı 
6 - Alli.rın verildiği vakit 

trenler, istasyonlarda ,·eya gar
larda ise, yolcular hemen tren
den inerler, istasyonun konın -
ma yerine veya civardaki u
mumi korunma yerlerine girer
ler. • 

Alarm verildiği zaman istas
yonlarda fakat harekete hazır 
bulunan trenler olursa ve yol 
açıksa bu gibi trenler, yolları
na devam edeceklerdir. 

ll!lklann söndüriilml'Si w• 
maskelt'nm~i taı-.ıı 

7 - Deneme yapıldıiı günü" 
akşamı ve gecesi resmi ve hu
suai binalarla evler ve biliı.ınuın 
mağazalar. dükkanlar ve· mües
seseler ışıklarını maskelemek 
mecburiyetindedirler. 

Isık maskelenme~i ge<;enki tec 
rübelerdeki sartlar dairesind" 
yapı laca ktı r. 

Vitrin, cephe tt>nviratı ve di
ğer g-öriinür bir halde açıktaki 
ampullerin yakılmnf'ı veya am
puller üzerine mavi. kırmızı, ye
sil kiığıdlar koyarak mk sızma
sına sebeb ol, ~ak ··kilde hare-

1 
ket et..mek yasaktır. --··--
Genç Fransız 
Ressamlarının 
Resim sergisi 
"Muasır genç Fransıı re,;aam 

lan .. nın eserkriııdl.'ll müleş;,k
kil rcsım sergısi bugiin saat 16 
d:ı. !~tıkla.! caddcsiı1dc Anadolu 
hanımla hazırlanan lıususi bir 
pavyonda açılmıştır. 

Sergide teşhir olunan eserler 
Fransa mütareke yapmadan ev
vel Parisdeıı Sufyaya getirilmi~ 
Ye orada 6 ay kaldıktan sonr 
!)ehrimize getirilmistir. 

Sergide gene- ;·e amatör res
samların 50 kadar C6f.'Ti te,hir 
olunmaktadır. Sergi 15 gün ta
dar açık kalacak ve bu esnad• 
halkın ve san"atkarlarımızın zi. 
yaretine arzolunacaktır. 

Sergi buradan Bıı<lapeııteye ı 
götürülerek orada da teşhi~ olıı
nncaktır, 

• • • 
i ını 

esrarlı kaybo uşu 
(B•ı t>ralı 1 ıncTde) • Hektor !Juka'nın beyanatın& gö

Ayaspaşada bır liik" apartmıa.- re Mikıçıııskı'nın bu seyahatle
nın ikinci katında ı gal etmek- rine Runıanyah muhacirlere 
te bulunduğu daireden çıkmış, yardım "etmek gayesi hakim 01-
ve bır daha sefarete dönmediği makta imi~. Anne•inin zengin
gıbi nerede bulundıığunu da ne Jiğindcn ve sefaretten aldığı bol 
sefırc. ne de herhangi bir dostu- maa.ı;tan manJ,1 İsviçre ve ln
na bildiı memiı;tir. Y~ni, cebhe- giltere bankalarında da bir 
den bakılınca ı;aı{ tarafında Al· hayli mühim hir Rhlİ ~ervete 
man sefarl'ti \'e "°' tarafında sahib olan bıı zat muhacirlere 

1 

Polouya konsolosluğu bulunan 
Şilı sefaretin" ai.i laireden çık
tıktan sonra B. Mikieınski ka
yıblara karL'JUUŞtır. 

Reddedilen bir ziyafet 
Miisteı;arııı sefaret binasın

<Lı ı eıı son görüldüğü gece, 
Şili sefiri !:l. E. Hektor Luka, 

1 
bazı mühim davetlileri için ve 
bu meyanda sabık Rumanya J 

kralı Karolun sarayında miihiın 

1 
bir vazife görnıü~ olan bir zat 
için debdebeli bır ziyafet ter-
t1b etm;ş bulunuyordu. Orta l 
elçi, kendisine hususi bir dikkat 
göstermekte olduğu, yani e
hemmiyet verdiği müsteşarına 

da bu ziyafette bulunmasını söy 
lemisti. 

Fakat Bay !>fıkic;inski Parkı>-1 
telde mühim bir randevusu ol
duğundan ve oraya gitmeden 
Polonya konsolosunu da ziyare
te mecbur bulunduğundan bah
sederek mazur görülmesini ri· 
c& etmiş ve tam saat dokuzda 
Bay Hektor Lukaya veda ede
rek sokağa çıkıyor. 

Sefirin müracaatı 
Ertesi sabah ~aat on buçuk

ta İstanbul valisı Doktor Liıtii 

hem para veriyormuş, hem de 
onlara pasu.port temin etmek gi-

1 
bı kolaylıklar gooteriyormuş. 

Hususi hayatı 1 
:Müsteşarın husu,;i hayatı ted

kik edilince .-u neticelere ula.şıl
mıııtır: 

1 - Mü,,arünileyh pek hovar
dadırlar. Kadınlara karsı me-\ 
yilleri pek fazladır. Hemen her 
akşam barlarda. eğlence yer
lerinde dolaşmaktadır. J 

2 - 'Müşarünileyh kumara 
pek merakhdırtar. Bakarada ı 
500 liraya banko demekten çe
kinmemektedirler. / 

- Müşarünileyh hemen her 
gece çok geç saatlere kadar ö- , 
tede beride dolaşmaktan zevk j 
almaktadırlar. 

Bu vaziyete göre, tabiatiyle 
tahkikatı şu iki sual üzet'inden 1 
yürütmek, lazım geliyor: 

1 - Acaba Mikiçiruıki bu çok 
faal si;va.ı;i hayatı ylizündf'n mi 1 
bir macera geçirmiştir·~ 1 

2 - Acaba mü•teşar pek ası
rı derecede gürültülü olan hu
susi hayau yüzünden mi bir 
teca\'üze uğramı~tır. 

Park otelindeki dave tl i 
Kırdaıın odasındaki telefon ça- kim ? 
lıyor. Vali ile konuşmak istiyen Yapılan tahkikat neticesinde\ 
bizu.t Şili sefiridir ve sefir, müste;arın sefir tarafından ye
müsteşarııun sefarete gelmek- meğe alıkonulmak istendiği ge
te gecikmiş olmasını neya haınl- ce Parkotelinde randevu ver
edeceğini bilemediğini, çok mun- diğini söylediği zatıu bir Fran
taz:ı.m bir memur olan müsteşa- [ sız olduğu ve hür Fraruıanın şe
rın gelmemesinden •übhelendi- fi general de Gaulle'iin lstan
ğini. kendisirun zabıta marife- buldaki eski mümesı;ıli bulun
tiyle aranmasını rica ettiğini 1 duğu anlaşılrruoıtır. 
söylüyor. Bittabi meoele der- Sarışın bir kadın var mı?ı 
hal polise intikal ediyor. Zabıta ed .. 
işe el koyduktan bır çeyrek sa- Yapılan t kikıtt musteşarı~ 

t 
.. t 1 • sarısın hır kadınla rok lıususı ı a sonra mus eşarın lW:ılW a- · _ 

b T k 
. d b" . ı ve devamlı temaslan olduguna 

ra a.c:ıını a sım e ır gazıno t 1 'd 1 _,_ h ·· 
önünde beş olarak buluyor. dair yapı an ı dia 3r1 ua enuz 

W\'sıl< etmi~ değlidir. 

MUsteşar nasıl bir Otomobilde bir 
adamdır? 1 şey 

Şili sefaretinin bu mühim me-
muru Şilili değildır. O güzel bir 
Çarlık subayı ile e\•leıuni.ş olan 
zengin bir Amerikalı kadının 

eı;ki Rusyada doğurdu.,au bir 
çocuktur ki tahsilini Çarlık f 
Harb AkademiyMında gördük· [ 
ten sonra hassa ordm;unda al- ı 

baylığa kadar yiik.i;elmi~ ve 
1917 ihtilıllini müte-akib Çar 
taraftarlarından olup da sağ 

kalabilmiş olanlar gibi meml .. -
kelinden kaçıp Lehistana iltica 
etmiştir. Burada, bır müddet 
sonra Mikiçinskiyi Peru hii
kümetinın Varşova baıt kon,;o
losu olarak görüyoruz. Ne yap
ını~. yapnuş, bir çaresiııi bolmuş 
ve bu Amerika hükumclinin hiz. l 
metine girebilmiştir. 

Mikiçinski'nin babaı;ı ı:rken 

ölmü~tür. Zengin v;ı genç bir 
dul olduğu içın aruıeı;i ikinci de
fa evlenmek fırsatını bulmu~ 

ve Amerıkalı Misteı Lewton ile 
hayatını birleştinnL~ Her 
halde bu zengin cfftin Şimali 

Amt•nkaclai<..i teşebbiLlcri neti
ce.;inde olacakUr kı az 'oma 
;-;abı.k :ılbayı \"ıtrşovnda Leh -
Amerika Tical"'-'t Oı l.LHJ reisi o-
larak <la göı·üyoruz. ı 

Bu \'aziyet ikı '11 eV\·elin.o ka
d:ır de\'am ediyor. O zaman llıli

kiçimıkı Peru hükümeti hı=e
tinden cekilip Şı'ı hfürllnı ti hiz
metine geçıyor ve kendisı baş 
katip İ>laıak tayin çdildiı ı Is
tanbul sefaretin atle yük
selip mü,teo'ar o. ıı criyur. 

Bu sırada Leh;stau parı; !a
nıyor "'' Rum nya ııeh-rleri 
Leh muhacirlerı i! d luyor. 
Şili hiikumeti. ken ı 

lizerine lstımbu~ 1 ki mi" 

bulundu mu? 
Zabıta. bir ht'yct marifetı ile 

miiste,arın hususi otom(>bilini 
tedkik ettirmişse de arabada 
bu ha.lisenin sırrını rözebilecek 
hic bir şey bulunamamı . .tır. 

* Kaybolan şahsın diplomatik 
hüviyetinden ~ok, maceralarla 
dolu olan şah~i hayalı dikkati ı 
calib olduğu cihetle kafalarda 
bir çok ihtimalleı in i•tiflıuını be 
lirmekledir. Bu aJam nP olmu'-
tııı,.? J'acnu~ mıdır? Kaldırıl

mı~ mıdır? Ölmü• müdür~ öl-
dıirillmliş müdür? 

Zabıtamııın bu hadiseyi cok 
kıı-ı bıı· zamanda aydınlataca 
i!;mı ınıılıakkak adde-Jeı iz. 

--»oc-

Halifax 
Amerikada 
te bulunduğu ilk defa olarak bu 
s•~retlc resmen bil<li!·ilıniş olu
yor. Rıı gemi aynı mnıfn men
sub, dünyanın en büyiik, en kuv 
vetli sil:ihlarile mücehhez v en 
ıyi hımaye edilmi~ beEJ zırhlısın
dan biri lir. 

Genr::;t' zırlıh mın c\·~fı 
Londro, 24 (a.:ı. ı - İnı;-ilt<.>

rcnin Amerika biivlik elcısi Lt>rı:i 
Halifax ile refikasını bu~;n A
men aya getiren "George !l .. 
zırhlı~ı hakkımfa beyan olundu
ğuna göre, bu 7.ıhlı l939 ~uba
tındn denizı:> ındirilmiş ı·e bu sı
nıftan y~pılan n> 193!1 da d nize 
indiı ilen be~ zırhlının illıidir. 11i-ı 
~lt" zırblıl:ır "pıin~e of,, \\'aJcs, 
"llukP cıf York., "Yclliı·oe., ve 
"Bcatty .. dir. Bu zırhlılar ctu7 
1-ı er hin tonilatolu!· ılup ha lı
ca gon model 1 ~ pusluk on top
la 1 hız edilmi>-tir. Bıı topların 
nımzili dahıı cvvrlki zırlılılar.1a 
buhınan 15 pu~lult tupl;1r1n rncn· 
zilin.l"n d:ıha fazlatlır. Bu yeni 

;sayta : s 

HARB AZiYETi 
Tobrukta harble. 

rin tahlili 
(Baı tar .. fı 1 inci sayfada) 

müddet içinde kavranma-
sı. hayretlere ve takdirlere şa 
yandır: Yurd müdafaası içiı 

yeti~itrme fikri daha baba oca. 
ğında. batta ana kuca,,"ında, b~ 
!ar ~e muhitte tenemmuv ed<.>r 

b) Kaleler, yorruı ve yıprataı 
manzume1enlir. Libyaıun heı 

ü~ müstahkem me\•kii etrafında 
ve derinliklerinde cereyan ed"" 
muharebeler, o bilinen kaidelo>rj 
alt üst edebilerek bir mahiycl 
arzediyorlar Bir kere daha inaıı 
mak lazım geliyor: Ne silih, n1 

çelik t.eı;i ler ve sayı ÜHtün!üğü 
mukavemet ruhunu besliyemez; 
zaferde en mühim iı.ınil, yüks<>k 
maneviyatır. 

c) Hele bir kale musaraalana 
da hücum eden taraf, büyük za
yiatı, malzeme ve mühimmat 
sarfiyatını göze almak mecburi
yetindedir. Libya kalelerinde bu 
düşüncenin de yeri yoktur. Bu
nun sebebini. ateş tefevvukuntb 
aramak icab ediyor. Fransıa 

generali Her: "Silahın zafı, ma
ne\'iyatı üzerinde elemli tesır

ler bırakır. O sebeble, her ufalı: 
teşebbüı;te ateıı desteğine da
yanmalıdır.. demiştir. İngilıx 
hücum dalgalan hızını. kara va 
deniz topçularından ve hava ej
derlerinden aldılar. Zırhlı mu· 
harib ise, süngüye yliriinür yoı 
!ar açtı. Tobruk çenbcrindea 
kurtulabilen ve yer yer be<lenen 
kuvvetlerin surada. burada gös
terecekleri mukavemet te kınl
mıya mahkfundur. Gelen haber
ler, Batıda debrenmeler de bil
diriyorlar. Ancak, Deme öıılen
ne kadar ookulan cessur zırhlı 
Ye motorlu birliklerin mukavt>
mete imkı\.n bırakm.ıyacaklan 

şüphesizdir. 

Bundan sonraki harekii.t, de
niz yollariyle ve Tobruk iislcnn
den desteklenebilecektir ve, her 
neye de mal olsa, ileriye gölüru
lecektir. 

Yerli tümenlerin ağır zayiata 
uğramaları \'e esir düşm~len, 

LibyaWar üttrinde elemli te.ıır 

bıraka bilir. Diğer taraftaıı, bu 
günahsız kütlenin okşayıcı mu
amelelere tabi kalacakları da 
tahmin edilehilir. Taarrnz onlu
su. pisikolojiye yer ve kıymet 

vermt'Sini bıbr. Muhtelif milli -
yctlere meruıub kütlelerin büyiık 
bir ahenk ve intizamla am3ca 
koşması bu m iitaleaya hak ve
rebilir. 

Arna' ıııllukta: 
Adriy-.tiğin ııuk iskelekım& 

de çıkarılan İtalyan takviye kı
taları nıüdafııa ceph~ini lıedlc
mekte ve mu kabil taarruzlaı· te
vali et ınc-ktedir. Libya hezimeti
nin crkfm umımıiyede bıra.ktığı 
heyecan ve infiali gözde bulun 
duran Kavallero. hiç değilse tu
tunmak tarelerini arayacaktır. 

.A rnavudluğuıı iklim ve ar.v..i 
ı;iiçlüklerile de sava.<pnak mec -
buriyetlerine dilsen ordunun. şu 
günlerde mühim tesebbiisleı'6 
koyulması kuvvetle muhtemt4-
dir. 

lrı~iliz - Alrruuı muharebe t~ 
ına~ları: 

Ruhr'ın san'at n1e:r·kPzi muıı 
tazamn dövülmektedir D' · ıkü 
değerli hedef. Dü.•<'ldrof'du 
Rheinmetall ve Maunsmann fab
rikaları münh:ısıran ordu hcs ı· 
bına çah' rlar ve ı;ehrm mutenJ 
yer!f'r indedirler. 

Azledilen İtalyan 
nazırı 

(Baş tıuafı 1 i>ıci ı /(J(la) 
( B(Jf tarafı ı inci sayfada) 

vutluğa göndermiştır. 

Bu azil keyfiyeti çok şay-ı nı • dikkat bir hart'lrcttir. Zır.ı Fa-
ıinaçei İtalyayı bu :ıkibetc sü
rükleınckten mesul ~<ıhsiyeller
den biridir. Aınavudlııktakı ilk 
muvaffakıyetsizlikler üzerine 
maresal Badoglinyu ağır suret
te itham el..mış idi. 

rına Biıkrc"te ıe t"J' vazıfe ve
rıyor ve }!ikiçinsl<i haft".<la bir 
BükrCŞi' 0ridip ~ eğe lıaslı

zırh ıl rın sürııti de ::O mild~n _______ ...,.,,_ _____ _ 

yor. 

Rumanyada ne 
yc;p:yormuş? 

Bizzat Şili s?fırı S. E. Bay l 

faz!•rbr 
'.' ı ·in:;tc•n, 21 (a.n ) - Reu-1 

er· 
lwnsc\'clt, bu akşam otomo

b'!!e 'aı;in~tond•n har<'!< t et
n1iştir. Rı.!isin ner~ye gittigı bil-} 

rlirilmemiştir. Fakat pek muhte
mel olarak sıınıldığına göre Ro· 
oscvell, İngilterenin yeni bü· 
yük elçisi Lord Halifaks ile bu
luşmak üzere Anııapolise git
miştir. 

, 
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YENİ SABAH 

1 R A D y o f 1,•. -YE-"-' N-E-ŞR-IV_A_T _.. 

1 BUGÜNKÜ PROGRAM 1 

EREGLİ KÔI\IÜRLERİ 
işletmesinden : 

"° Procı"= ı.&.03 Mtn.llı: 

ua Haberler 18,40 Mıi-ıık 

t.ıa •Uzlk 19.00 Mmllt 
M6 Ev kadını 19.00 Konnşma 

* 19.30 Haberler 
•.acı Pro&ram 

19.45 Mtızık 1U3 -,ıuo Habet"Jer :.W.15 Radyo - Müzik gaze~ 

lt.20 Mllllk 20.45 Müı.ik 

JUO MUz:k 21.15 Konuşma 

)5.30 MUzık 21.30 Muzık 

* 22.30 Habt.•rler 

ıa.oo Proar&ın 23.26 KapilnL~. 

Fudbol ve voleybol 
maçları 

İstanbul Erkek :l{ektepleri 
:t'lıtbol Lik Heyeti ~ımlığın
ılıuı: 

:?Ji ,J 941 Cumartesi günü Şe
fe[ Stadında yapılacak maçlar: 

Saha komi...,ri · H. Y. Yalını. 
Kabataş L. - Darü.ıışefakat L. 

Saat 18.31) d•. Hakem Hii~ııli. 1 
Galatasaray - Vefa L. 14.45 !ı~ -
hm Hüsnü. 

27 1/1941 Pu.•artet;i günii E-J 
Jll)nönü H:ılkevi ssJonuntia )·~pı-

lacak volcyool mıu:;lım: 

Sah:ı koıoi;;eı" : JalC' 'llltyJ •. n. 

Kız öğret.u<>n - İnönü L. saat 
1-l te. Hakem B. A~ıltöney. !~ık 
Lisesi - K:ınclilli L. saat 14,30 
da. Hakem :;. Açılıön~y. 

--ıtO•--

inşaat işlerimiz 
(Ba.} tam/• 4 ii11,.u .\"llyitıdıt) 

ııiz, bu zararlı ticaret hır"uıın ö

n üne - her nasıl icab <'Je";c -

Jıat'i bir "ı;ed., çekmek zamanı 
gelmiş, hatta ge~mi~Ll ,. bile ... 

- Sizce b'..1 nat.ıl mümkün er 
lur? 

Erzincanda yazdım 
Dol C.'lr Emekli Albay Abdu i

lah Ahi Tunçer tarafından ya
zılan bu güzel kitap Kızılaya, 
Knılaylılara ve K:ızılayı seven
lere ithaf edilmiştir. Tavsiye 
ederiz. 

iL AN 
Kırklareli Stılh, HukN.k Hı1.

Kimliğiıu/.en. (Sayı 225) 
Akviran köyünden Mehm"' 

oğlu Hamdi Oğan tarafından 
Kırklareli hazinei maliyesine 
izafeten vekili avukat Na.il H,,. 

3780 numaralı kanuna müsteniden '1e§ttdilen 2/12899 
num:ıralı kararTJamenin 3 Hayıh karanna. göre teşekkül eden 
Ereğli havzası kömürleri sabş birliğı, 3867 numaralı kanun ,.e 
2 14547 sayı lı kararnamenin t.atbık i neticesi olarak 1. Kiır.u· 
nusani J 9-ll tarihinden itibaren tasfiye haline konmuş ol
masına binaen sözü geı;en birlikle tasfiye tarihine kadar ak
tedilmiş olan mukavelelerin kömür teslimi vecibeleri ve isbu 
vecibelerden doğacak haklar işletmemiz tarafından devren 
ve naklen kabul edilmıştir. Binaenaleyh 1 Kanunusanı 1941 
tar.hinden itibaren kömür teslimine müteallik talebler iç:in 
Zonauldakta mahdud mesuliyetli Ereğli kömürleri işletmesi o 

müessesesıne müracaat edilmesi ilİln olunur. 

kiınoğ1u aıeyhine a~tığ:ı tescil Ereğli Havzası kömürleri satış birliğinden-
davasının yapılmakta olan du- 3780 numarıı.lı kanuna ınlistenıden neşredilen 2112899 
nısmasında: i _ Şarkan Kara Ali, Etheın ı numaralı kararmunenin 3 sayılı ka.rarınıı. göre teşekkül eden 
Çavuş, Garben kısmen yol kıs- Ereğli havzası kömürleri satı§ birliği, ahiren mevlrii ınenyete 
men avukat M:ehmed Besen konulan 3867 numaralı kanun ve 2/14547 sayılı kararname 
bahçesi, şimalen terzi Vch- hükümlerınin tatbilti neticesi olarak 1 kanunusani 9-ll tari-
bi ve kısmen yol, cenuben hinden itibaren ta.ıfıye haline 11:.onmnştur. 
yol ve kısmen Kara Ali evi kted ·ı · ı ııkıw 
ile ~evrili tahtani ıld o<la bir so l Sabs birliği!.> ııimdiye kadar a 1 mı~ 0 aıı m elele· 
fa ve bir ahır ve bir kile" ile bu nn kömür t""limine m üteallik vecibeleri ve işbu 1>eeibeler-
hudut dahilindeki arııa. den doğacak hakları Ereğlı kcmürlerı isletmesi tarafından 

2 - Bu köy arsa"' dahilindr kabul olunarıık komür teslmıetı işbu mukaveleler hüklimlerine 
güvemlı Göruük nwvki'ir>:l<': 1 göre y~pılaca,ı!;ından bu husus için a!Akade.rların Ereğli kö-
Şarkan çatak ve lusme;• terY.1 mıir!Ptı ışletmesuı:ı "" tıısfıye tarihinden evvelki muameleler 
Veh bı tari .. sı Garben orman ve . . . . hal. - - . 
k t · 'v bb ta -lnaı Şı- ı ıçın da.hı merke.r.ı Zoüg.ıldakta hulunan, ı tasfıyede Ereglı 
ısıncn ~r.61 e ı t ""° • .. .. . . . _. ı"'n 

nı;:.i~n Yorük oğlu Emin \eı·e- havzası komurlen "'u.ş bırlıgıne_ müracaat etmeleri .,. 
selen tnrlalo.n, ccnub<>n teni olunur. 
len orman cenuben kısmen or- - -===========--=== 
mau ve Naim ağa tarlam ;ır iÇKiSİZ SAZ Borsa Kıraathanesi 
çevrili 20 dönüm tarla. 

3 - Aynı mevkide: Şr.rkan 
Naim a'a tarlası ve ke"lrli tarla 
sı, Garben orman '' yol Şin.a
lcn orman Ccnubcn orınan \'{' 
Nain1 ::1.ğa tarlat::ı ile· c(•,·t--ıli 20 1 

dönüm tatla. 

Nezih hi r ailP salonu olan kıraathanemizde her paz.ar saat 2 den fi ya 
kadar men1lekelın1vın taruıunı, bay ve bayan san'atklrlarından rntit~ 

jelrkil ınukemmel ı.az heyıetini dinlemek fı~attnı kaçırmayınız:. Ayrıca 
haJk tilrküleıi tanınmış san'atkAr 

Malatyalı Tanburi FAHRİ ' y i dl n llı;ecck•inlz. 

4 - Pınar tarla mevkiirdc: ;.....;;.__ __ 
Şarkan Hacı Muhsin oğlu Ah
rn',t Ye orm?.n, Garben Ü'sküplü 
Sadık ve Raşit tarlaları, Cenu
ben Ahmet Hayri ve Hafız .Ha
san tarlaları, ı;imalen yol ve 
Muharrem t.~rlası ile çevrili !\ 

Hıı;~yni "'e Hic lZ i'as;.ılları 

döııiim ı .. ·ı,, .• 
5 - Düz tarla mevkiüıde: ı 

Şı:rkan orman; Garbeıı Kara 
Ali t.arluoı, ~malen çatak ve 
orman, Cenubcn orrn9J1 ile Çe\·
,;li 7 dönüm tarla. 

Deniz 
lığından: 

Harb okulu ve Lisesi komutan-

Okuluınuza 3'5 lrra ucreUt• bir a:tÇı ;,d&:naaktu-; 
yazılı t'\'r<ık ile Hcybehadadakl o&uhı. mtiracaatlRrı. 

1 . - Dılekçe, 

2 Po1i.ıı;t;c uıUSiddak hu~nu hH-l varakJ-.1. 
3 - 1'iufus cı.17.daııı Ve)'a ısure\.ı, 

4 - Sıhhat raporu ve a:;;ı kfıg1d1 

Şimalen yol ve orman, Ceııu -
ben ornıa.n ve ~tak ile ~evı;li 
2 dö. 2. e\"lek tarla . 

1LA1' 
T. 9i0 26 
Kadtk;jy Biriıui Sıtllı H1>kıık 

H tikinıliğindetı: 

~DECCA RADYOLARI GEl..MIŞTIR. BU TIP, AL TERNA'T1f'', KONTtN0İ 1 

_ ,, 

( CEREYANLAR i LE VE AYFt'fCA 
w . 

BATARYA ILlt l Şt..Efıj • 

t! E G A N E R A O Y O O U R . B U A L A • 1 R A O E R L S :ı 

[M A ~AZA L A RINO A T EŞ H ı 'ılı 
. ........ 
&!:01 M>$T i R . 

~ - - _,....,.ı )( DllCCA_.....,.....,...,.. 
.... - ıtiı : 

DECCA 8~ .....dı ~ ,_.d, ........ .. ...... 
auca. ııA .....-ı;: noıno 11011 •f• 
""-":le- .. - ~ 
;,. -· ......, •. o,.- .... k 

- Bilnıeuı.. . Yalnız. ihlJ~~ı..s.~ 

..aygı ve .. beiedıye heyeti fenni

yelerinin bina in aatı i~lenne ala 
kasını ve tam kontrollerıni aza
mi hadde çıkarmak m•ıtloka liı

ııım! 

ö - Kokarpınar meYkiincle· 
Şarkao orman, Garben Kaynar
ca volu "" Çavu,5?ğlu tarlası. 
Ş.imalcn gürgcnlik ve yol. Cc·
nube.•ı Kokarpınar al~ğı ve yol 
ile çevrili 5 dönüm tarla. 

!I - Köy içınde harmanlık 
mevkiincte: Şarkan klHmt"ıı Mu
harrem ve krnmen Salih da.yı oğ 
lu evi, Garben Şerif Ahmet ve 
Sadık, ş:malen A\•ııkat M~hmct 
Besen, C.enub<>n Haiız Hasan 
verese.si ile çevrili 3 buçuk ev- J 
lek harman yeri. i 

D. Demiryollarının Haydarpa
şadıı 13 No. lı ambarında bulu- l .111_.••••• 81.R HAKi.KAT' Sayın mu,terilerimizln 

• nazarı dikkatine : 

* Kalfanın sö7lerine ilave l'de-
cek tek kelime bulamadım. Br· 
bablllln ve aliikadıtrlımn dikkat 
nazarlanna arzediyorum. 

Re<-ai SA .. AY 

7 - Eski bağlar mevki inde. 
ı<arka ıı ı;tirgcnlilı . ve • lu • 
barr<>m kışlası , garben or - 1 
man ve yol, Şimalen gürgenlik, 
Cmuben orman ile ~e ·rili 1. <lii
nüm, 2 ••vlek tarla. 

8 - bmailpımır mevkiı111k: 
şarirnn orman ve lslfı.mbeyli 
yolu, Gar~n orman ve <;atak, 

1 istanbul Belediyesi İlanları 1 .._ ___ ..;...___, 

Beykoz .ı.:,z<;la a rdaruıi;.'"Jild<ı ı h 1:\1 ın;., ın ;ılınacak 7500 kilo lTOfl 

we 7500 kilo saman t;ık eksı ltrneyc konulmuştu~. Atecnıuunun t hın ın. 

bedeli 1312 ltr.ı '30 kı.: u.., \"C i lk t.c-m in ... tı 98 lıı·a '44. ku:-u~tuı- Ş;_;.rtuaıı ı C" 

Zabıt ve ~1'uarnCl:l lı.turlıirlu~u l;. ale:ninde gOrUlec.:ektir. 1ho.ılt· 4/ :!/1941 1 
salı gUnti snat 1-l de Da.unı Enctımt!ııdc y;:ıpıla t'a Kt..ır, T< l:blcrin ilk tcını ... ı 

nat makbuı. \· ay.1 nıcklupt;:ı e 1940 yıh11.;.ı aid Tic<ırct Odu:aı \ t' "'İk ılaı· le 
ihale gunu muoyyen c:ıotte Ilaımı Encumendc bulunmal:ı:·ı. 1193) 

Maliye Vekaletinden 
Gümüş Yüz kuruşlukların tedavülden 

kaldırılması hakkında ilan 
Gü.mu ~ 1'. urtı. l·~~la:·ın '.\"('· ıne ı:umu .. b;r lır.·lıklar dı.ırp V(• piy;ı.~'l-

J'a kAfi ıkiarda çıkarılnu olclu~undan gümUi- Ylİ"- kuruşlukL.ırın 31 1~:ınc·i 

Jı;inun 1941 tarıhınden t>onı t.ıJ~ı. Üd~n k;.ıldırılması kararla~brılını~tır. 

Gumus .1 üz l:uruşhıklar 1 ~ub;,,,t 1941 turihinden Jtıbiren artık teda
wl etmiyt:cek ve ancu.k yalnız rr.aı s:ındıkla:-Hc Ctimhur~yet Mt·rkcz Ban
krua şu.:>e-lerincc kabul cdılt>bila.·"ktir. 

Elinde gun1üş yüz kuru,luk bul1 ınanlaı-1n bunları mal ~andıklar;le 
('Umhuriyet l.1erkez Bo,ınk:ı: .... ı tubf>Jt>.,.ine t.eb<Lı etlirmelt"Ji ilin olunur 

t:38U • 

10 l\ö)r i~ind~: .:arkan kı&-
meıı Camı avlusu kısmen yol. 
Garben Hafız Ha><aıı veresesi 
bı;.ğçesi, Şımalen Çavııı; oğlu 
Hasan veresesi bağçe,;i, Cenu
ben yol it. çevrili bir evlek bağ
çe. 

nan Hacı Mustafa ı;ürekasırotı 
aid 170 çuval içinde bulunan 
beher çuvalı 72 kilo miktarıııda· ı 
ki 'r 25 ila 30 nisbetinde yağ
mur suyu ile ıslanarak avaryaya 
maruz kaldığı beyan edilen kc·
pekler açık arttırn;a ile satışa 
konulmuştur. Avar~"tlı \ aziyeti 
ile beher çuval kep<t,- 250 ku
ruş kıymet takdir edilmiştir. 
Arttırmaya ıet ırak edecek o

lanlann muhammen •atıs bede-

Pı,.ıanUılt ve etma&lı saat demek b ir k elime ile S t N G E R S A A T 1 dMnekti ~. Çünkü: 

Pırl;.ı ntah ve elm~1sh ~aaO.erin biıtün hakikı evsa:h meşhuru aıem oL.ın SI NGER saatltll'iJlde toplanmı~ 
Bunun ıC'Jn saat ala<'9gınız. i.an)au, 1ereddud..,U:r. SI NG ER S<.1ı<.1ti c.ümaıtsınız . Ve Nıı.tlın U2.erındek.i 8tHGı 
rnark<ısırıa , müOl*-l>$emiı..irı adı'esinc dik.k_at etmeniz lhımdır. . . . ~ 

Jı.100ayı takıb eden her ~ısrı kadın u:in kıymetli taş1arilc· ''e r.eh.· ışltınestle hakıka~ nR2aJ'ı dikkau 
bedc·n boyle b ir harikuliıde S i NGER ,.-.aatioe ~ahıp olmak ~riet;ı bir sa3dCUı r. 

SINGER Saati m~:::, g~:e~~k g~~el Hediyelikti 
No. 82 - A. 200 Elmas ve. 11 P I RL ANTA LI 500 LiRA, EMSALL ERi G I Bf 15 SENE G ARANTi L i D i R. 
Dikkat Sınget· ~aatleri İ!~ınbuld~ yalnız &11 iı1<.ını.; rnerkezıııdeliı JY)ttı.:<tıuınızda sHtıhr - islanb uldi:I vube•~ 

yoktur. Adre.a: 5' NG ER SAAT ,da(lazaları, ıst.anbul, Eminonü No. 8 

11 - Eska baglar ınevkiio- linin baliğ bulunan ·125 liranın 
de: Şarkan Hafız Ha.'ian ve or- 1 % 7.5 nisbetinde pey akçel'i 
man mesaha M. ru Rıfat. Gar- vermeleri veya milli bir banka
ben yol v~ çalılık, Şimalen A - nın teminat mektubunu gösler
nıkat Mehmet Bet;en bağı, Ce- melen lazımdır . Birinci arık 
nuben Hafız Hasan ve Kadir bn artırma 3 2, 1941 pazartesi i;i
ğı ve yol ile çevrili 3 evlek bağ' nü saat 14 den 16 ya kadar Hay- \ 
yeri. darpa.şada D. D. yollarına aid ı 

12 - Deve ahııfa"ı mevkiin-1 yeni iskelede 13 No. lu ı;aç anı- 1 -------------·------------------------------
de: Şarkan çalılık ve Kahvcc-i barda yapı lacakbr. Artırmad• , ___________ "\ 

Ethem vereseleri, Garben Ka-ı m uhammen kıymetın '' 75 ini ' y • s b h 1 
ııık~ı İbrahim, Şimalen <;alılık bulmadığı takctir de .en ~ok artı- ' enı a a ın ' ' 
ve kuru dere bağlıkları , Ceııu _ · ranın taahhüdü baki kalmak ii-

beıı Palas Hüseyin bağ yen ilP zere 10 gün daha uzablarak ı"laAn fı"yatları 
çevrili 1 dönüm bağ yeri. ik inci artırmanın 13 . ., '941 pcr- ı 

11 - Eski bağlar mevkiin- ııembe saat 14 den 16 ya kadar 
Jıan Yaşar bağı , Garıı..n Hasan yapılacaktır. Ve en cok artıraua 

1 
Sergen bağı, Şimalen yol ve Sa- kal'i ihal;ısi icra edilecektir. 
ka oğlu Mahmut, Cenuben yol Keyfiyet bilinmek ü.7.ere ilan o-
ve Abdullah Mehmet ve B uzak- -luniiiıiiuiör;... _________ _ 

r.ı Süleyman ile ~..vrili iki evlek 
bağ yeri. 

Olan bu gayri menkuller üze
r ine iddiayı is tihkak edenler 
m..veut olup olmadığının mev 
cut ise ıtt.ılalarını temlnen key-

fiyeti davanın usu len ilanına j 
muhakemece karar Yerilmış ve 
durwıma 14 21941 saat 10 a 
talik olunmuştur. Keyfiyet ka· ı 
rarı mah keme daireııinde usulen 
ilün olunur. 

Kr. 

Başlık maktu olarak 750 
Blrinci ıııoyfada ı;ıuıtimj 500 
lkind " ,, 350 
lJfUDCü " .. 800 
Dördüncü ,, 

Beşinci " 
Altıncı " 

" .. .. 
100 

75 
50 

Bursa ziraat mektebi müdürlüğünden: 
1-leı- l'.n(. olctugu gıbi bu 9t"ne de J/l/941 t.'lrihindcn inbaren ~r 

ciN;"leri yaZJh fıd a.nl· rı ı ınuhı.elıi nev ıleri mektebim.iz fxlanbgınd~ Y 
t.'1 k:arılını~tı r. 

l<'id~:ıı oılmak ıl!Tllyl· ııJNin Burs.:ıda m ektep m Ud ü.rlügüne 
1..-1 1 rıc;.ı vlunur. 

~ektf'tırıııvte !rahln1<.ıkta ol~oı cinsler şunJardır: 

Şeftalı Mu~lıula 

Kay~ı Top ve adi akasya 

üik M aklora 
Kır;;z Glad1c;-ya 
Vı~ne Gül ibrişnn 

Eln1;1 Mazı 

Annut 
;1-ıuhıehf ~ı-ıh \.'C nşıo.;ız Amerikan bat ~ubuklerı. 

- Pek illa: mötiyö i~eri gıd- ı 
nız .. 

yaklaştı, ev sahibi bahçeden av-1 , 
det etti_ 

-~~;;·:::::::'·"- Bir çalgıcının seycıhati 
bir ziyafet evınde yemiı;ı olduğu. 
nuz ~orbadan mı bnh~ediyorsu
mız. 

versin karı hiddetle ba~~ 
- Canını ne yapıyorsU11 · 

safire ikram etmek yo){ P 
dedi de mıı.ydanos yaprağı 

De<l.i. 
Ev sahıbi bahçivaa in11'*, ka

nsından baı;ka kimsesi yok. Ka
l'!. kcc•. Ualıç€dc sabaht.aıı akı.ı.- ı 
m:ı. kadar çalışırlarnuş. 

Balıçe CP"YCC bilyC.k ise de tv 
biç!msizdi. Adeta tır katlı ahır
dan hic farkı yok. &ki, mente
"'1eri bozuk. bır tara~ı kırı~ ka
pıdan içeri gidncc kcndımı ge
niş bir havlud.ı buldum. Havlu
nwı bir tarafı:ıa tahta bir kere
vet konmu!itu. Bir köşede taze 
soğan, sannu::;ak Vt.: _bir <'ok • :h
~ yığılrru~tı. Ba~!~ı.-_ tı~n '* i~t ı 
beniınl' beraber ır.erı gırdı. He
rif bal~çcdeki i. ini b!ti':'n~k ü
:ure tekrar b:.ıh~ey~ ıııt~ .. l'i<' t<>· ı 
rafa oturaca!!ımı du ;ıcıııyor -
dum. Kadın:~ 

- Buyurunuz! ıni ;yö ;;uraya 
oturunuz. 

Diyerek eliyle kereveti gö..
tcrdi. 

l';ab:ıhta.nbcri yol yürümekte 
olduğumdan b3.C'aklarun istira
lı:ı.te muhtaç idi. Hemen kcrı:
t'etin üzerine çöktivertlir.ı, md
ruşat bir ot minder ile iki yas
bkt.an, bir kırık d Ll, bir tnp
rak kupa, bir ş:ıından ve b kJ.ç 
pnak çömlekten ıbarctl.i 
Akşam oldu, yemek za."Ilanı 

Cevabıı;u verdi ise de meydan- ••••••••••••••••• 141 da yeme<.;e benzer bir ııey aör-
mediğımden karı kvcanın n: )':İ· 
ycceklerini dii>,1lııüyorduru . Hal- \ 
buki •.hınn kar..nhkça blr köııe
sin<lc bulun&n ocağın üzeC:nde 
kayııama.l~a olan toprak lence- 1 

r\! o zamana kadar gfizümc ilif.}
menn "1.i. Kadın oc:aj;'l:ı bagına 
gitti. 7'=-~~c:e:nin ka.pa~ını kal
d!1"th. ı;:oc.ı bir t.:ı. :.a kaşıkla 
kar!';ft11·mağa bd..Şlad1. 

I~·:t.lı PiV;.!.l.1. 

.- ... .r\k~u:ıuar na.yır t)!.::.un a.ı:
k.aı !;J.3' 

l>ıy~rl'k k:ıpıdaı, i~eri ginlı. 
Bcn:ın oturmakta oidllb>ılnı kl· 
re'.'c~in bir kenaı·ına uza.nclı. 

O!ı . He kadar yoruldum. 
Heı'!f]n rloredcn tep<!dcıı bir;ı;• 

konuetuk. 
Kııuın tencercdckı yt:ın<i\i tü

yücek bir toprak çan:ı;'iın içuı
sine boşaltıp öniinıüzc kr•ydu 
Ban,ı: 

Aff ~lcr ıııız mc y~ ! F 
ka.t \'Cllıck içm Jı- ~nca tıı 
'kaı; parn venııcııb. lazım ı;• hr 
D<:ili 

Hiç le böyle aç gözlii adamla
ra tesadüf etrnemi1tim. Ne ka
dar par:ı. canlısı şeyler! Beni 
adeta. soymak ıstiyorlar. Zaıme
derscm cebimdeki üç buçuk lira 
da >;u meşhur ve rnilkemmd o
teıcıe tlürt beş gece kalmak için 
ıufayc~ etıniyecek?. 
_ · N~ •le .Yemek! Toprak çaııa- I 
gın ıc:t'rıqınde sıcak bir su dolu 
idi. 

Aca ha çorba mı ıdi? Fllkat 
pirince, y ~a benzet· hiç bir ;;ey 
görülmüyordu. 

Kadının kocası: 
\'all"1ıi müsyö! Sızden be:; 

p:tra da alm:ıd:ı..n evıınize kabul 
eler, ye.Jinp içirirdik. Fakat ){Ö
ıiiyon;unuz ki fakir adamlarız. 
Onun i< in kusura balona. Zev
~emin M.iyludı;;i gibi tjtl lezız ye
ıneğe Liı ka~ P"' ra. verıncn~iııiz. 

Dedi. 1 

Koca.&ı tla k<u·ısırulan zıv.ıde 
aç ('.Öz!ü ıdi. Beıı svı dun 

P kala kaç par.ı verece 
gız 

Karı söze atıldı ~ 
- Bir mark mösyö. 
- Tekmil tencereye mi? 
- Al Ne münasebet! Onda 

bizim hakkımız da var. Bu ye
mek bize tam dört marka mal 
oldu. 

- Ooo ! Kim •,iJir ne kadar 
tatlı yemektir 7 Evwlcmirde su 
lezzetli yemeğin cinsini oğren~
bilir miyim 7 

- Gorınüyor ruusun, mükem
mel sebze corbası. kerisinde 
hayli et te vardır. . 

- Affeclcrainiz! Tencerenin ı
çcrisind~ buln,şık suyu renginde 
bir mayiden baı;ka bir ""'Y gör
mediğim. 
Kadın slıziiınü k.,,;ti. Öfke ılc · 
- L.akin mösyu kcmlı elcegi

zı8!}e ozene. bezene pışlrmış ol
dnı.,"'Um yen1cği begt·nnı~ınek ! 

_- H;yıı· madam! Onun içın 
deJ;il. Neyse yemek yiyelim. 

. Kadın, gayet bayat, sımsıya'ı 
bir ekmek getirdi. Herif ekmegı 
elivle par~alıyarak t.ıık~ınt elti. 

İri tahta kaşıklardan birine 'ı 
sarıldım. Daha ilk kaşıkta ye
meğin lt-zretıni anladım. Tuz· ı 
dan sarfınazar edildiği halde i
çerisınde bir şey yoktu. Kadın 
tuzu eHırgememişti . 

Bir ı;ehze yahud et ]lar~a.;ı 
bulm.ık kin kaşığı tencerenin i
çerisinde epeyce gezdirdim. 

Ronm sıcak suyu içmeğc m~· 
bur uldum. Bahçivan her lokma· 
yı yutıı~unda: 

- Oh, havu<; koyduğtLIDuz nc:
kadar iyı olmuş? 

Ya!ıud: 
• - Aman: E1. çorbnıı:.n lezetını 
ne kadar artınıuş! Karı~ın9. .. 

- Eliıı~ ımğlık kn rıeığım. 
:Ma.ydanos kökleri ~or\;;ıy;ı ne 
güzel lezzet vermi~. 

Yalıud: 

- Ka•'ı, ~u dom.ıtcs pan ;.J :.. 
nnı ye.:ene. Deyip duruyord u 
Fakat tcnrerenin iı;erisind~ seh· 
zeye benzer bir !-;ey göremedi -
ğimcten en nihayet kiırı.ya · 

Ri<>.a ederim! Geçen hııitn 

Dedim. Kadın: r 

- Ne ı;öylüyorsumız mösyö? 
önünüzdeki çorbayı görmüyor- · 
musunuz 7 dedi. • 

Evet madam, tenceredeki 
sıcak suyu iki saattenberi ara.ıı
tırdığım halde hic bir şey bula
maımş idim de .. 

Ben size bulurum .. 
Kadın kaşığı ile tencereyi alt 

üst etmeğe başladı. Bazan çor
banın lizerinde görünen siyah 
~eyi yaklamak için kaşığı ora
dan oraya gezdiriyor. Adeta o 
kovalıyor. o da kaçıyordu. Ara
sır;ı buna da: 

Aıııan mösyö ıı;te mayda· 
noa meydana ~ıkb. Çabuk yaka
lavınız. 

·Yahud: 
~lösyü bir taraftan iliz de 

a.r-a;.;tırsantz~ı. 

Diyoı·ctıı. 

Kahkab:ı il<' gülınenıek i~in 
<'C·i)rinel s ediyordum. En niha- 1 

y('t k~rı. kocasını da niuavcm~ ' 
t<' cağırdı be~ on dııkika 'som1' 
ı< r.n koc'l ıriec oir maydaneız 
ya kalııma,,ü:ı. mU\'affak ~ldula.r. 
Pis ooğaz herif az kaldı may
dmıosu aı!zınn ato.rakb. Berı>kıct 

kısmet oldu. ·~ 
Kan koca tencerenin iccrı 

de adeta. yüzme yansısınıı ' 
mışlar idi. Kimi et, kimi :rrı~, 
noz yahud havuç parçası s ; 
duruyordu. Bana gelince, ,;,.ıı 
çorbası namiyle önüme geı.v 
bir tuzlu sıcak bula!jı k suyuı~~ 
hiç farkı olılllyan yemekte•~ 
şey anlayamadığım gibi 1' 
vanın karısının: 

- Aman mösyö kenıli eliıl'. 
ekmek yapmasını pek ı;e\'e~ 
Rica ederim yiyiniz. Liıkirı 
mek il)in de aynca yarını , ıF 
vermeniz lii:ıım gelir. Dolı', 
ekmeği pek nefis pişiririn1 • 
edeıim. Fazlaca yiyiniz. !' 

Diye medh ede ede biti• rl 
diği ekmekten iki Iokmad311 

la yiyemedim. Sade hıımu.1\ 
ten c:orba da midemi alt U ~~ 
meğ:e ba.şlamı"İJ. Sofrad;ı.ıı "' 
mağa mechur oldum. Karı) ,ı 

( \rka.~ı ;!/'. 
Sahihı A. Ce.~ale-dd.in Sanıqo;' 
Nt."",jt"l.: öl MildıırU: Mac'd çtt ıt 

B:ısıldıg. ,Y<r. (H. Beki' Gut••~ 
V<' Ce.mal.-deiia Sara~oglu rnııü'' 
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