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60NL0K SiYASi HALK GAZETESi 
Her yerde 5 kuruş 

lürkiyenin
Alrnanyayı 
tehdidi 

efik Saydam hükôme
tinin ikinci yıldönümü 
Türk milleti bugünkü dünya buhra
nı karşısında memleketi basiretle 
·idare eden hükümetine minnettardır 

-------
Dilm Dr. 1Wlk ~ hti

kUın..tinın ikincı yıldOO~ü idi. 
İki eene evvel dünya butuıı.nı 

arıfesinde ilıbdar mevkime !(e
len Dr. u.etık s..ydıtm btlkünıe
ti, !nffnlPketi muv&ffakiyetle 
ide...., e01ı;~ ve hııltlı olandı: bjl

tün memleketıa rnınoettarlııtuıı 
kazanmıştır. 

'FUhRkikR bit' 00~'.llk ııt'n<' tW~ 

ftl patlak wren dllnve. bRrl>i, o 
..amand.uı beri mllteauuliyen ge
ni~lemış ve dliny& nlıfusunwı )'A 

n~ındıuı fAY11181 harlı cidaline 
kanı;mlt'br. Harbe k&rı.şrnayarı 
bil'çrık memleketler de bugiiıı iı!

tiklallerıı» y&rı yarıya kavbct
miş hır vıı.ziyettedi•lf'r. Dıg~r ta
raf dan fttı bır iktJsadi b11iıran 
bitaraf memleketleri ıztırabı al
t.ınrla in letm<'ktedıı'. 

Jşte Türkiye diinyıuıın bu 
bazın ve fet·ı vaziye-tiıı.. mı:;-ılll'll 
müs\1'$\na olarak diinyı.ı.ııı. en 
rahat ,.e mesud bir memk>keti 

olmnkta dl'v&m euniştrr. 

• 

Dlhıldi faphr' t• lıri intlb& 
[Yazısı Ddm ııaşfMn.JZda l 

' ' 

A~ 
~ mtisademder devam 

etmektedir. İtalyanların mer 
ke?Aie teşkil ettikleri çıkıntı, 
kuvvetlerine güvendikleri 
halde, mühim bir taarruz çı
Joş yeri olabilir. Fakat bu
radan tevcih ettilderi muka
bil hücumlar ptlaltilrtllldüğU 
gibi Yunanhlar Şımalden 
yaptıklar:ı bır tu.rruzla da 
ltalyıın teeebböslln Ü akam& 
uğratmışlardır. 

Yunanlılar, ildim ve arazi
nin c;ılrardığl gilçlilkl'i'ri yen
mekte de viik..ek kabiliyet 
ve enerji ~ii~termE-ktl'djrler. 
Bugünkü aja~ı·•laı · , 1500 met. 
:re viik'4<'kl.ğind• sırtlar
da c·c-;"ty.ın eden muh~ 

bono ıııı.,yfa 5 ııti 7 de) 

Balkanlar
da Alman , 
tehlikesi 

Almanların Balkan
lara doğru sarknıası 
iktısaden çok aleyh-

le rinde d i r 

I AM.aı-a Radyo Gaaeteıd 
1 

İlktıabarda yapılacağı Al - I' 
msnlar tara:fmdaıı illl:n edilen ı 1 
bU)ıilk ileri harekeıtı için bu -
gtin Öl} saha :ıne9'%U» bıı.hsolıaak 
tadır. 

ı - hıgil!ıı:.aı:lııtamıa. ~ ta
ltl'rUll. A imanlar IJO!lbahıırda bul 
ıııe teee'tbils etno:şler w ılk ola
mk bıgiliz adalarına mnı.'"'1"..ırn 
hava filoları göııdeımısleroı . 1''a 
x~t t.e.scbhüs (l aman akaıpete 
ıığl'hlııtŞtı. Şimdi baharda ~ 1 

manlım11 heıJJ hava., hem de de
nız l< u\ Y t!cl ıle bir taaJTuza 
gt-''Iı":e!er-i nltıf.te-:r~eldir. Alman 

P•' J•;-,:g.anl . na..ırının haber ~r· 
dıgi w tı-- ·l<IJiis ğ<•r bıı sekılde 
tec<'i!Jj t-<İE.-<,'>·t< o ur>'l!, Alma.nla
run bunda mutlak surette mn-

(Soon "8)'la 5 eiı. 6 da) 

Atatürkün Hayatından 
Yazılmamış Hatıralar 

-
Ata nasıl çalışırdı? 
Merhum Atatürk Uç gün uyumadan, 
hattA yerini terketmeden okur ve ya
zardı. Bu sırada gıdasını kahveden, 
portakal suyu veya ayrandan alırdı. 

1 ., E Yazan: Cevad Abbas Gürer J 
' • 
·ı 

iarilı kongı'fflintll' 

(Ya.:Mı :1 utıcıı sayfam.ı.:;ıfo) 1 Rumangada 
sükun tees
süs ediyor Derd yanan ilko

kul öğretmenleri 

Jzroir, 25 Ca.a.) - Tütün sa
~ın umıııni yclıfmu buı: ın 
y~rmi Ü\ milyo~ kiJuyu ~ec;:ı~ıiş
tir. F'iyatl&.ı· ı;aglam ve. danna 
J.~f>C'lır.cğc müte.ma.y~ldıı MJti
t.ahııil diııd• nefis ı·ın~ten "z 
tütün kalını~ olduğundan l:cı
lar ar .... ındıı rek~t ha.'l! .. nıı~
tır. Gelt"Cek hafta ,.,..,unda tü
tün rekoltesinin hl"mc·n karni -
len ııatılacaği ta hmın «huını ak
ladır. ·Bugünkü dünyu unnınıi 
ııartıarı dahilinde Lil kıymetti 
ihrs.ı: mııhsultimiiztin görtilıne
ıı:;.iş bir süra.tll' eatılinası parlak 
bir muvaffe.ki yet addedllmelı: • 
tedir. Bu müsbet neticıe da, hil
kü:metlmizln zarnanmdıı. aldığı 
isabetli tedbirler ve tedbirlere 
karıP milstalısi lın itimadı !'\! 
bıışhc:& mU\·affakıyet Amili oJ. 
muştnr, 

J edakô.r yurddaşlara 
insaf la muamele etmek 

vakti gelmiştir 
(Yazıaı 6ıncı sahifemizde) 

Ankara, ~ (Hususi) - Bük 

reı; eic;iliği konsolosluk işlenıu 

tedvlre memur İzzet Medeni 

merkezi> alınarak yenne mer· 

SABAHTAN SABAHA: 

Bir eksiğin faydası 
Tramvayda yer bulamamaktan şikayet 
ederken şimdi memnun olanlar da var !.. 

Şlşmıuıı - Allah ıw.ı olııun tnımu.~ lanlan... Yer bulama
yuıca lüriimiye haşhubm, on ~ günd~ iki kilo ka.,vbelmi~lnı. 

Zayıfı - Evet amma ben de kaybettim.. 

Tramvaylann düzelmesinden j 
\lmidi kestik. Fakat havaların 
b02.mamamnı temenni edelim. , 

Bir kaç gündür yağmur, kar ve 
çamur görmlyen t<ıt.anbul so • 

(!'lomı sayfa 4. sü 4 te) 



Evvelce sırf müzakere 
edilen ve tatta kalan 
bir takım maksadlar 
birer realfle olm•ğa 

batladı. 
• 

Ram Mohan ~un 1833 
ölümiyle beraber Brahma -
SamaJ'ın bu birinci safhası ka
panır. 

Cemiyetin ikinci wfha•m i
kinci reis Debendra Nath Ta-

~ göre açar. Burada bMiiB. ._. 
lara şilmil olan bir nokta ~ 
çarpar: O da insalllann man 
nıücWet. ve büyiik (dm) da ak
lilik ve liberallik mefhumJannı 
hayud kıymetlerini ba.ZllM. lnllk
tedir olamamalarıdır. İnsanların 
.kafasını ,.c ruhunu yaba bu iki 
kıymetle be8iemek illti,,_ıer u
zun bir müddet içia aınıaffa.k o
lanuyorlar. Bunlar Adeta swı'i 
gıdalar gibi görünöyor, insan 

denilen mahlUlaln plwwlalri 

göze görünmiyen, beaaba ve um
bakcmeye s&ğm.ıyuı meflıumla
ra ihtiyacı, midesinin vitamine 

ihtiyacı kadar lm....W ~ 
Ram Mohan Roy ~ i-
tikad kısmını w,jlem 

1mğlamış f.a.t biçlliı- i.yiD.. IUç 
bir m~eri ibadet teldi ortlıp. 
atmamıştı. Kenıl" . = -...C: 
tarzı sadece ferdi llir miln.lm.tııe-<t 
(leı ibaretti ft , .. ~ 
nin her jn•Dda "'mflllt ~ 
Pıe manmapı. Bi ı ' ,.. 
Brahma - Sam&J .. • llıe,.an 

unsuru Mohaa ~ clewiıııdıe hiç 
yok gibiydi. Bu lıllM1W1I Deileed
re Nath Taaore ili.ve etti. Bul 
ayinler tesbit etti, bu cemiyet 
müntesiblerine bir dıe tahldid 
yahud yemin list.esi yaptı. Bu ce
miyet müntesiblel'i hafı.la lrir 
toplaıur benıber ibadet edenti. 
Yeminleri Mohan Roy'un kurdu
P esaslardaa fada aynJmı,yor
du. En·mllaia ,....ri, ~ 
&e\l'tnek, Allah inainde makbat 
olacak şekilde amel etmek, w 
bütün ~ .kat'ı .... 
rette içtlnab ıetmek 

güdUyo!'du. Debendra Nadi Ta
gore'ua 1N oemi)ete Yellllii mı. 
d isim de bu safhayı tamamiy 
ifade eder .a NrWtilrt• W. 
ayrılan bir heyecan devrine işa
ret eder. Bu )irim "behik-t ....... 

yanJar., dır. Bu mv·-· ,yafta 
altında cemiyet menaubları bi--

,ronalizm,, inin ba•ngscmı ban
lar kurar. Bu dna6:ı, ..,_.._ 
lan Hiristiyanlığın ahWô kıy

' ıetlerini muhafua etmekle be
n.her, bir tvaftmı .... BiıWti-
,, anlığa ve cWaJiaiJ6e amti -
y. anlara k&r11 oebhe alııMar. O.. 
dıler ki, Hiriılti)Wliu' Bj ...... 

,l.Ul müstevlileridir, Hm C' ... A 
1Jindistanı Hlrlstiyanlaşmalttan 
uuhafaza etmek lizımdır. 

üc::üncü safha Ke.ı.•lt Chud
~ L Sen isminde bir adwm«a cemi
y :tc intisabiyle başlar. Keehab 
e\ veli izi llfatiyJe gi.rmie, f&.. 
kt t çok geçmede. .,.,...lr 
re1s olduğu bu cemiyete yeni 
ve~heler vermiştir. Bunlar.dım 

biı incisi ''nM}'onalizm., mu
nu şiddetlendirmek, .biri de he
yeı an Ye iman unsurunu ideta 
sir ·i bir şekilde akli unsura ga
lebe -çaldırmak oldu. Keshalıı'm 
J"iyasetinde cemıyetisı ikinci il-

' Yeni Saba 
ABONEB">Dt 

Türkiye E-eltl 
SENELi K 1400 iKJ"I. UQO « ... 
6 AYLIK 760 » 1450 a 
3 AYLIK 400 > ... a 
1 AYLIK 160 :t IOO • 
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LE 1 ilim KöŞesi 
. , 
YAZAN: 

HALiDE. EDiB ır ~f./10~u';Y, 
No. 57-ı y v k 

Prof. Satıh -Mtırıd UzdHn 
1
. T r a m vay d e r d i Yükse~ tahsil yur-ı Keşifler -ihtiralar 

• - du tesısalunan11yor ---c'>--->--

wazaw 

· aphgı azayı an-
mi de bu t.emaytilleri tamamen •• / dare umum müdürü An- • Topr•k.~th•!1!_•19 .. ya,ar., 
if:ade .-: Jırwninler cemiyeti. latan şof or Bu hususta yeni tahsi- ··- An\ 

Keshab evveli ayin ve ibadet 
şekiller.ine ilivder yapb, bu
nu vahdaniyetçilik ı;:crçeve

,sindea barioe Çlb.nnadı. Fakat 
iınamn fikirle bi~ıesi her 
..ua7ıe eea:4yetıe _,. bir faali
yet verdi, E\rvelce snf müzake-I 
re ed.ilm .e Wla blan bir 
takım maksadlar birer realite 
olmağa bqladı. Bunlar evvela a
~ cmte'i tamaııaeıa kal

dırdılar. Çok faal ve 'kudretli ' 
<bir B.nUma - Samaj 'lllisyoner 
~ -.iiarde~iterve bun· 
Jar ---p akir:teriwi Hiadis
taD.rıı .her kfı ine yaymağa, 
her yerde l'8is etmep bqladı
lar. B ' a fır l;)ıılll 1111&. :erıir 

le ~ .e lllıdnııo'cla .... 
tüil w ...... BırUma - Sa

c:Ahmod Karaman> imırukle al-
dıgımız iJir mW(upda deWJmeide
dır ki: 

c12/l/941 tarihinde zabıta vu-
kuabndan ğazeteıere verllen ma
lümata ıı*re (Şıle yolunda üç 
çocu~ 'babalannı 'ÇltniYm l&-
1ör .Ali kaçtı) ııeklinde birer ha
vacfıs çıkmıştır. Fakat banun ha
kikaU börte liel'Wir. Ben Alinin 
lı:ardeşiyım ve o gün ben de ara
bada idim.~ ar1lbacınut dik
katsizliğinden ileri ıeımt1 ve biz 
yaıund311 ~ iken arabayı 
yakı.-. •ak ..ı kapalmuı hdt 
oar,pmMlle k..ılisi ':l«e diilmlil 
ve hafilea .7aralamn1stır. 'Oc co
ruk arnbaıda ~w. Olsalar da 
hır şey ciı..dmtı. Bii yara:Qı 

hastaban.-e baıdl.miz ~ 
Doktor ,.. • bile lüzum gör
tnl)'erek uf.ılk 'b\r pıınsmnandan 
90ııra bualrtı. Bu au.wua ~ 

karaya gidigor.. Buhran aat Wunma•ı llzım 
gelmekt.dlr 

önlenebilecek mi ? 

Nebat kimyası üzerinde ~ 
pllan mühim araştırmalar tor' 
rağııı oqp.nizmlerin mtivazeoel 
bir cemiyetine sahne olduğullll 

İstanbul belediy.i ellektrik, 
tramvay ve tiiael ıişletmeleri • 
mum müdürii Bay Mustafa Hul
ki bir kaç gine kadar Na& Ve
k.ileti 1stanbul işletme komiseri 
Mustafa ile birlikt.e temaaılania 
bulwımak üzere Ankaraya gi
decektir. 

man ka.rariqtırılan .otobüsler 
içhı !Belediy. clabDi macümeai bir 
:münakasa ..;aca.ktır. Münaka
aya IWr kaç .Aıwt •Mı ılirme.
sının gireceği söylenmektedir. 
OtıobiBimiıı .ımm.• şeJUr :acii
nakale derdini bir mikdar tah
fJf edılıoektir. 

Bay Halki Allbrada bundaa B1ı1i:i -b 1 

bir maddet enel tramvay ic!a- ~ iidaNılllıW Ölpe'la -
resi tarafmllÜa Nafia Vekiw-.i- rw1a L 1 • ellki r 3 mm 
ne teldlf .... tıek \ile küau - ...... • ll-r -- - ----- ...ı..sc•• ,._. 
rateız 1ııi11et • ' '!i i ha1r'kmü ~ idılnırri 181 • d beie-
isahat ffftJGllik ~ bu ·swt-.e-a~ öv · *= lru h ı -ıu...._.. -ır - o ·~ 

• 
İJil-anhul Ü.niveaı.ite8i rektör- meydıma koymuştur. NetJllS 

Iüğü Parti ıi.le birlikte Üaiverai- • köklerim -seviren kir zerreteıft 
tc l\l'e 7ieek mektep talebellri tesadüf fi.züncten gev§ekçe ir 
iç.in bir yurd tesis etmeğe karal' tif edilmiş kökler de, pek kü~ 
ver.mifti. Yıwdua t.İllİ. iQia del'- aebitt ve 'hayvani ma'hlü1datl 
bal faaliyete geçilmiş ve hatta birer mağara teşkil ediyol'• 
bina olar.ak LA\eliıdıeki ffaribe- bakterilerle protozolu kidt' 
degan apartımanlan sec;;ilmifti yevi ~tide çalışµıaktadlt' 
Fakat öğrendiğiınil:e göre bu lar. Bu YUllanlmi Oıiriecie ~ 
hu.ata Parti '16 Güeı'8ite ta- . -"' mevzuu o1an 1ngilterenin m~ 
rafından wırüeo tahsisatlar Rotba~ .ziraat ernıtmiBUDd' 
gayri lifi ~ ywd 
tesM fikrBıden DIÜAİd talıılri-

sat butwacıya kadar vugegi1 -

miftir"-

1922 -esinde yapılaa ıaratt"' 
malann neticem toprakta y&ŞW 
yan küçik maJılüJdar nüfusuır' 
aid 1U istati8tiki \•edyor: -

maj JllS'tıc:ıdcci te •eti. l'a- 'Ç'e 111~ ws ka w-
rllmeırıMli için 'baDt sütıg.1m111111-• 

kat bu fuliJ'll elki w ,..ıı l- mektutnunua DeP'lni cllJ«la.> 

tatbiJd;,le elcle edilecek kolay • iıılti)«ıelıtir. 
lıldarı Deh edecatir. Aktuma ------====-----J 
bilet =a etııi ctıe m teklifte'*'- U-IL--1--=..-

ÜDiv&Wite rekt.aırii Carıil Bil
sel .aaa vaziyeti Maarif Vekileö
ne bildirerek Vekiletia tN h•· 
suşta yardımuı.ı il-tmıiftir. 

Topn.ğın beher .gınunına isr 
bet ~D büterileriıı adedi 2fl 

..ı.rmı pek tıe ~- ebuecli. -----------llfl4 ti~. Na&: Vekileffne ~il- ~llRI genç-
mişti. Bu itBIUte. tra.w.y -·- u--· '*'.:..; art ._ ~ teredıılMe taraf-. E k ada 

tar ......... ~"-- ge mıntlasl -
Mıh t,arıe#- ılea lrııwpden t.apo-

.resi umum ıniıliriiuiin Nafia gıı IUlll 
Vekiletjne ,..,.i imhattu Değirnıenciler 

- (;ala 911"* .......... ta- ki tllftll ~fJI~ .. 
..ı.n. - t ...... kadar, ~ 1 =il .. -==.~ lır111ak için • 

Ek...ek tiyate. 111• zena 
isffJcn1ar .,. da l*wk-

-.ı• • ılacirde Jıelıiile · ell:i 
bumın bbbirlerinden ayrıl~b 
binlr ..,. f'..ePil etmelidir. 
"Gideceğimiz~ bir, laka.t adını 
UJIC"'mıaJr imk@nımıs bb da.,, 
der pa iki tmrb dıe ayn ay
rı~ 'tıe"9dı. 

(Adimi ftr) 

Talebe birliği 
hazırhldarı 

Blrfik için yeni bir 
w.. , ...... k 

• 
.ı.tanbil n. --- . de tesiS 

'1» oak taW1a-4ııirti1111ianıııa
mıllii. tllMılk 8ijnmeJr tliıere De;. 

ı.m,. :Veki1ethıe gönderilmişti. 

V'*91!t ıwi -eyi 11ıttö1r et
ökten --- -lıldiğiw teai8i için 
t.a14 P 

0

.-ı;I ul 111'. 

'Oııi• "te ~ birlik i
gin mll • w lııiu arecwllsta 
idi. Bu hıwu+e d'LP n o Mar
mara aineması alt kısmı için si-

-1ICıllilli --- .... ~ milli. o-, .... ~ 
fala 4 o 4 - •• ril''-liir bi
na bylıııp 'QıwJep o~ 

Jl!:ktildtiiil lO ilin lira .myıe 
OniYelsite llboratavan civarın
daki arsada bir bina yapmayı 

bakkald:lr. • 
:-. =•alr=mdaJri t11tln. -- Ba wııı6tııilıtin.~1118- E•ii &lG b .. a .. ade bir 

tışian .... .. ..... ,_ .... beke&i ---m pwb fliıtda- ...... sb ,... •• 
mat ıc > ıilfiı". Yi=*Me-n bu. n ka.JıdlniluÜ tek bmıll • 
)'il 34 -me,. ldlo olma. nbMıe .ihdu o'nzr a11H1r. Btu ' ı :yaa. Rı . 7 - H, . ~ ıidaıe 
sindoı 25 mitJıoıı kilom ...uı - dığım.m Pli • tek bilet m.i Nilli~ ...... : dil1l c.n.r
nışb!'. n,.aıu- c..- 1IJIMa . JDM?kide Mr C•b icia 5 w 
nazaran y6rrde 8 - 10 ailııılanD- birinci wwwcldıle 7 q, dw ..... 
da yD f · Ur, Qkaoa bıcllFI' A~ ) B lkıle 11\ıt,jlk '9-
ytiksek .... .:--~sa- ııilen tl'laMQf 

1 

b fi xı- lrir 
!hlh... ... nı._ ~ ........ _ böetle w ........ wetiJlt; • -.. ~. ...... c-..... k t ,. 
tara rağbet~- &111!81\ her Rn =-=?- r- 1 

sene bu lfMt mallua mtiııferid olacakbr. 
ve k~ t&:carlar mleteri <JI- 11b «~ w mır dni !:., ~. 

lstallllld tıunay iıluwi ..... - aı_._ .. 
makDdııır. Bul aeıae iıllüarluılf n · ., ~--

daJ. wıı1ıı--.. J-E , ,._ ~ "" •*= ,..,..,._ 
idanMlirıııirl de hu tUtüehre .,.._ .,--..- • .. - ~- ~ 1r ·..,w 
keil!sbtr #J!l5 1 nıeııi :mtiitahsÜi &efem.. _..a trul.ay ...._ • ..ı-u - ...... 2 

miite • eDıııiş va bul .a1ra ...... _ 1'811Ula _.. ela 38 .. t- •~ 
!il--.,-- w-... ~ri :içiıı 'ban_ Yavuz Abadaıı Halke.vinin 

!ere cle )Ol 89"11Dr. BükiDmt ...,~ .._~ ,....... ~ nf 
UJ. bulmak 1bere hareket.e ..,_._ ~o e .. """. ao eran.slardan 

bu. meU--. ..... gı iç!n ae ~· ,,~ 

İatanbul deiirmeıacileri baie
diyeye mür.acat ederek, borsada 
buğday· fiy.atlarııÜn bir yUksel-

me arzettiğini iddia ve elemek ı 
fiyatlarına on para ıam yapü
masını ntemiŞl.erdir. DCiı mea
cilerln iddiasına göre son giin
lerde verilen bupjtid-da fazla 
mevaddı ecnebiye bulunmakta
dır. Aynca ~~de 
son.~ ..... ~ 
ler kaydettı4ür. 

Belediye bu 'iddiayı borsa ve 
diğer nsml maki&mlar "llelldiıi
de. tAııtkik ~k ve bu tetkike 
tın ~ .....,.t iirıeriae ka
.ranw verecektir. 

--•oc--
Jnilti. brdmiedti lcaı bu konfet mıslara. 

ni tahpjpptfar avır-....... ~-- ·· .1 _;a....~· f lıf-11f• .. -• -.... .....- '.Bu ......_ bir t--a:- finına-
1 
gösterı en ~~~ın maalese "-" • , 

mıntak__,,, bu yll filWDlerl - .. .ua. · b" d Kadı--. _._. 1 ._ • 
..,.;.,.. -. L.l...m..-.: ~.:a.: miW.,:.. siyle anlaşma yapılmış ,.e s1pa- şayanı memnunıyet ır ereotl(İe ·~- ·-
... __, _. --~ _ _.,__ lınadı- ı.._ ded k 27 - 1 - 941 Pamrtesi Saat 

t---= rif )"PIM'•..,..r. &m'a.jYnıı sür- o gml -.y ere : 
ı.r ~ R ~·· ..... · atle te8elfiha ediılırwı:lıi .,.._, ida- "- Maa:aafih bu saha.ita lüç 18,30 da Bayan iffet Oruz ta.-

lnpiı'eır nlnypa yerti tacir- .._.. f d (D - -~~tis· fkl 0
) 

're ve firma -biitiin -gayretlerini bir zamaa -çok fena mevıAe dit- ra ın an ogum ıı:.--. ı en 
ler -~ bulunmaktadır. .....-~~ı..ı.-..a:-, medik. ıı.. :az ......ı... • ..:A.: ._.....__ mevzulu bir konf eranB verilecek-
.Aınerikaa ...._ır ...... :..ı.eti ise ._-... ~- ._.,. ...... ~ ...... -.:r-

..... .,.,..... p&A : Bt.Jadaj tmtin ohmlhktan kanferar ..... tii'le .uc-t 30 tir, llııricJfJ5 ceı 1.,. • 
dojradeırı ~a pi,..a)llL it-- :.u-... .:..:1.-- ...--ı-. .- kiRi sayalriklik. Bea ~ ilıesa.- ~-...,.----9!111~ıml!l!!!I tirak .....,... -....-~ -.c...- ....... ~· 

Bet- -.ıra~ 
Va•..-.. W 1-eate miilteft
ler bu}mymlırtadır. A.lmaa_,.-
bıiliha• ' Elıf iair ·e ...... ile 
tacirm• ~ bche
cajı .... 2 

1 

Yzr. Sahih• -
şekü• --- e&tiği tekdirde x.. 
~ - M • ·=-= 1..:.. miid• ıs-~ - Hfl--- -
det ..... b meu: Jiıeta ...... 
bildirilmektarliır. .. 

bslunan otU& liBdar aral>aYi der-, bmıa, Halire;ie:ıiıe nııilil Gb dan konferans, jimnastik, temsil sa
lıal servise -alacak bu '9t%rıetle evvel bw-ada verdiljat lriir kon- lanumuı -var. ~da gıenç1iğin 
'tn.mvay buhranı önlenmiş ola- feıransta bir tek -- ealar.ak her ihtiyacını kaqU&yacak bü. 
eaktır. konferansımı1 veıımkten \~ J tün w&lilltalar mevcuddur. Yal-

'Trwvq ıwyı ~ ~ tilimi hatall3ıwıt\im.,, ,I nız bıi.ae Üniven;ıite gençliğinin 
1 rağbeti ıo:.--dır. Biz bu g"'-....ıİ-n llam.~.tinaaluile ya- .Bwm mıiıt•kib Yam Ailıa -' ~u ~ 

pılaa ~ maawef ~ dan Jh? . ·n <ıek -- d~ ği da.hamütekiımil bir hale ge
bir naöce vıeınııııeni!Jiir. Bu miia bir orMı8tıit1Sı olı)qjıııcuı 1'mran 1 tirmek ıistjyor:uz. O g~e 
ikenıieı' aetbahlde Amedkaciall I bazı akşamla.r mika ~serler 1 maa'lesef memleketimime lıe
~ ~ .uılaı•hn~- verdiğini fakat bu konserlere 1 nüz bir tarif yapılmamıştır.,, 
tır. tdue ray buhruılDl öaJ.emek 1 Oniverllitıe . ~ia nıjbel Y.avuz Abadan Eminönü Hal-

ili. 500 milyon, protoZGlann r 
dedi yar.un ili bir milyon ~ 
fuııg:ileriıı adedi .ise 0.75 ili 1J 
ınilyoruiur. Beher 00.üme il# 
ıbet -eden canlı 07.pnimderin r 
ğırlıklar.ıaa · ,gelince baiterileri' 
ağırJıJdar.ı 3 .ili 6 lrilog-ram, pı1" 
tOl!Glaruı .-ırbğ:ı 27 ili 55 kilO' 
gram ve fımgileria ağırbğı dl 
100 ili 200 .kilograınfiır. Bu tıaJ
de Kotbemste(f .ziırat eutitüail' 
ne .aid t:opr.a.ğıD. beAaer- d._ii -
miinde 150 .. 300 lcil.;ğraJ' 

kiiçük ..aliıklar )1All)'or dr 
mektir. 

W.iııograd..ctlci toprakta ;y~ 
yan <:ır~leıi doğnadaa dol' 
ruya prebılmek 0 lçin bir aJ. 
bulmuştur. Bu zat topraja mtJ" 
ayyen bir boya ile boyuyor. Tar 
ralı:tan bu boya.ya kOfUl caoll 
mahlıiklar mikroskop aitat4' 
görülebiliyor. Bu suretıe top -
rakta yap.yan milyarlarca ıcaoll 
mah!Uldarı. ~ taldll er 
<lilebiliyor. 

Şehrimizde açal 
R.anlMyaya bir resi• sergileri 
milyoa lirahk 

k~- . ibere ÜSküd&r tramv-.,v iW.1 etmediğini kayaetmıştir. kevine gençl@n r~bctini top-! 
sinin Bostancı cihetindeki ray- il Yavuz Abaciaa demiştir ki: lamak J~ ne yapmak lizun 
lan 'SÖkerek fM.anbuta getirt _ "- 'ilnrllıönii lla1keWtii. bli- geldiğı hususunda gençlerin fi-
me'k karannı t:atb1k etmeğe ka~ i:ün Türkiyede nümune bir Hal- kir.letini sormuştur. Gençler bu 
rar verm~. Bastanct llattı- ı kevi kliae ...........,. 9,... ~Jllim- hususta lbiT çok şeyler Heri sür-..-.. -&.............. .._.. mü~'l". "l'~luı'tlı neşe içinde 
na Devlet daaııiiyıolannclaa alı- '1ie her :vasata vardır. GYılel _. devam ederek sona enrıi&tir. 

Caıılı ve ·cansız efD'*lll fr 
aliyetlerinde olduğu -gılri ~ 
orgaıni2mİerinin f.aaıiyetleri ~ 
enerji te1rıedöu»eriyle .nitera -
fiktir. Y ıücanda ismi geQea _..., 
ac enstiti.isüride zyi ıslalı editolİf 
tarlalannm. dGrt dönümünde ça
lışan ~ malıHıklar eoeı:Ji1ı'i
nirı .altı insuı :enerjisine :rMla

dil olduğu hesab eclilriftir. ~ 
le bir tarlada yetişen malasu1 bit 
iIGı.ru bütiin sene ~ 
ki.ildir. Gu~lemnemiş maa4i 
ar.uide yeti§eın mahsul :i9e ba -
n11n ancak ~ 'iirini v~ 
liyor. B!Daenaleyh aruiyi P1" 
ıreleJDe inil8na aid ma1-lii d&t 
defa, f.a.ka.t topr.alc sekeDeBi. içi' 
mahsulü on altı defa arttJmall 
aluyor. Bu halde iyi çiftçiler i1t' 
sandan. ziyade bakterilerle pre
tozoları daha çok besliyott.t. 
Binaerialeyh insan ~ 
mutedil bir artırma için ~ 
mahlf.ıklara daha çok pay fi." 
karmış oluyoruz. Yer yümadl 
insan nüfusunu artırmak iste .. 
mdde toprak .iclıı.de yaşayan nil
fusu büsbütün .artırmış olaca .. pamnk sabldı 

Rumanyaya dün 1 milyon li-1 
ralık p&aH satılmıştır. Deniz 1 
tarikiyle MMııedilecck olan bu 
pamuklara. •qilrebil Romanya -
dan kiilÇetli mikdarda sellüloz 
ithal .ıliecektir. Diğa- taraf
tan diin muatclif memleketlere 
400 iııiııa Jılnbk daha ihracat ya-

• pılDB§ '\ile iN .meyanda Macaris
tan& tiftik, Yugoslavya.ya. fın

dık, 1amıoe deri, Ameril.."!lya 
ma.i ih....,.. satılmıştır. 

na ~Jar konulacaktır. Bu hu
sataki bnr Nafia Vekilellae 

rimizde .illi wülııjm resim eer
gisi aoılnrllhr~ &qideo biri 
Güzel Saıı'atler A kpdemiainde 

bildirilmiştir. r Elmasm mahklimiyati: 
diğeri lstiJrW caddesinde Alla
dolu hanwda açalıııı§tu-. 

•o,. &r•u sergisi 

~ almatiüecek mi? 
Diğer taraftan şehir seyrise

ferinde ~ak üzeı·e ra!m-

YENI NEŞR!VAT "D,, grubu nim.ı altmda bir
leşmiş bulunan. ressam ve hey- •••••••••••• 
keltr&Şlar dün akşam saat lB de 
Gimel San'.ıler .Akademüriacle 

Arkite4d (Mfm•r) 
Bu derginin 115 - 116 cı sayıları' 

bir arada zensin bir şekilde intişlrr 

ctmistir. ı 
lçindıe: lılimar Bebu G bo un bir 

ap;artnıanı, llıliaıar iHıılil FeırJtln nUı 

sıpar binası., ~ Xellcjı baka
sı projeleri, .küçült Halk c-..lerj 'J)ro.;ie

lcri ile 181anbulda eski ~lzelc tnbrf-

"Şimdi hep;shane penceresin 
den kim1ere bağ.ıracak bakalım 7,, 

ASliye birinci oea.da bir ika- duğu teibeyy.i.in ~ti. Bu kayıd
dın .ka\•gası.ndan Ç1Jta.n baka- b.r sa:hıb.smı ~ eWğiDdell 
ret davası nihayet 'lcticdendi ]%nasın derha.I tevkifi ile iki 
ve suçlu ~de ~- ay yirmi gün hçlS yatma:sma 
yet b.nı:nına bağia;ndı. -e 56 tirJI. da ~ru· para -oeY.ası-

Yıine lbu ~-da ·a .:i ~ - na ma.bkimıiyetine ikarar ve -
mız bu da'\°'.a:n:ın ~ Edim 1m :rn1di. 

ğız. 

lnsaıı yer yüzünde yeti8Cn ntl" 
batlarla havyarlara hakim otw' 
bilmiştir. Şimdi toprak altmdl 
yaşayan küçtlk mahllıldarıl' 
kontrol altına getirilmesi ve ot" 

ganize edilmesi meselesi çıkı -
yor. Toprak hayabnda sosyal 
ve endüstriyel reformlar yaY 
mak işi de 'kimyagerlere düşU .. 
yor. 

Makaralarda ihtikar 

28 Zılhicce U69 
13 1 klnclklnuft '1166 Bir ihtiyw ya.-rak öldO 

dokuzuncu J'e!Iİm ve heykeltraş 
sergilerini ~lanhr. Sergi
nin açılma merasiminde giisi
de san'atkirtar ve gazeteciler 
ha:zır bulunmuşlardır. Seqi, 
hazır bukmaalar tarafından bü
yük bir alika ile gezilmiş ve tak
dir olwunupr. 

batı, müstldcil rıessaml.rm sergileri, 
modern ~ ıın otı teroslarm 
izolBiyanu yazılan ile, Nunari haber
ler, malzeme fiyntıan, cetveli vardır. 

pı tandlarında otunı. 'Mediha- "11erldf miU:e'kk.eresi yuıı. 
ya ~aka.re~ ~an ' .klıl- ma'kts. olduğu SU'ada paılis ııe
tak.,, ded~gı ~ddıa ed:i ~. El- ~ne girerek koridorda beK 
mas; .lher ınahk-eme il.mu d.:: .'kı!ı~ olan Elmas kömür ye
t~nc:.ereye ~'kı~ kom. ara da nU!-1 ateş ıpüsküı'tlıiyoıdu. Bu se-

Son .zamanlarda piyasada 1'fJf 
kur.uşa satılan bazı yerli D'6" 
kar.alar göriilmUitür. Fzyat ~ 
rakabe memwia.n bu makara " 
lamı 35 metre uzunhlğu.Dda rJ
d$nu tesbit etımatentir. B .... 
buki müra.kabe icomisyonu -JJJP 
metrelik .A:vrupa makara.laı111' 
8.5 kuruş fiyat .koymupur. So 
itibarla bu yerli .maka.raıaııci' 
mühim mikdarda iılttiki.r y~ 
dığı ıa.nlaillm1şbr. 

Gi.ın 2& Ay 1 Yıl: 941 - tc-- 81 

Güneı at•• 1 .... 
2.02 7.10 us .._, 
8.18 13.26 18.01 V...at 

,\k .. m Yauı lmnk 
.'2.00 1.35 12.11 Esanl 
18.17 19.51 U4 V-.tf 

DİKKAT 
cYınr Sabah• a g!Sftderlle" yudar 

•• evrak •9'N4ll•lt1 """'•" iade 
~t11nwıaz ve lıuftların ec.~ı.,... 
d•(I doleyı lilç bW ftleRlb-et kabtll 
~dilmez 

Arnavuclköyünde oturan 63 
yaşmda .Ali Kahya :üıminde bir 
ihtiyar dün ~eci bir surette ya
na yana ölmüş ve her ne kadar 
imdadına yetişilmiş ise de kur
tamrak mllı:i.nı olmQUŞbr. ö
nünde daran mangaldan ısınır
ken içine dlşerı Ali Kihya bir 
miiddet soara ölmliitlir. Adliye 
doktoru Enwr Karan yanık ce
sedi lllllFQW. etini§ ve defnine 
nıhsat Wf'DIİltİI'. 

Sergi dünden itibaren sedaest 
o'hı.ra!t balke. açtl.mıştır. 

Franstz reasamları 
sergisi 

"Muastr genç Fransız ressam
ları,, uın eserlerinden müteaek -
kil olan~ de dün saat l.8 
açılmıştır. &qi şehrimiadıa 
gün açik Alacak ve eserler mi
ka arz0bmacakb.r. Sergi Wta
dıtn Badapefteye nnklohm 
orada da açılacnl:t r 

Tavsiye ederi&. 

• • • 
Çocuk 1 

Çoculc: ıı:slrgeme derneğı tarafın -ı 
dan neşredilen bu giızel çocuk mec
muasının 217 lnc:i sayısı inti,.ar C!'l
miatir. bvsiye ederb.. 

• • • 
Ana 

uı:;ı t.tire 11. re· . . !fer 4e llcdiha uzalttua 'kıs kas 
- ~l: eye '~~ ız d ~1mcl."'tc id. 

ıı:ıC' -oldu ssııki'?. t~e 't.ıeb-.ar oe- rgu 1
• 

ıdiyorun:ı. B ~ d lk~Uıksı- Biraz .soıaıra :tevkif aaiilıeldte-
m.ı, ya:nn ıdiıı. resi ile !birilik.re bp aJtlna il-

Di~, bJt.'ğumaktı ıimiş. mas ~im.1 edildi. BlitUn bm-
Y.a·:T1an son d1"ril.1~a.da El- fan 'takıı"b eden Mediha ile ret

ma~~ l oo'. .ay;ı. ıta..J.ı'Jt°r <Ettiği nıfi.u~ bdu:ılar.o aman ko-. 
sabit .. ·ı u~r. A~'ni u.a- ım ~v~ 'başıa.d'1ar. :Me<liha 
ımanda e~kid-'n de yin\; bir t:ıh- gü,~ gö1 'diyordu ki: 
lk~r s~<:tı~dun d~layı i.ıir ay n:ı~h - Bakalım şimdi gidip ha
lcumıyetı ve agır pa.111 cez..lSl ~~ penoeıre&inden kimlere .. b,.neıll1 aile ~ 

~ !aideli mündcı cc tı 

eaniştir. Tavsiye eden . 
r j ödemesinoe karar ven!m&s ot - ba~racak ?. 

Komisy• bu. nevi nıa~ 
pahalı fiyatlarla ~uaya eil .. 
renler hakkıada talakikat y• " 
maktadır. 
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HER s A 8 A H--1 AtatUrkün Hayatından Yazılmamış Hatıralar ! Hava Kurumuna . ' Alman Casusluğunun Esrarı j 
- ı-

TERCEME EDEN: 

~Hüseyin Cahid YALÇIN ! l'AZAN: 

_ Bernard New.ııan 

Yakalandı. Emsali gibi, or- Her ne kadar b:J.ıılıca insan 
dudan kovuldu ve bir geçinme tiplerinin en aşağılan arasında 
Yolu bulmak mecburiyetinde bulunuyorlarsa da nadiren cina-
kaldı. yet işlerler. Diğer tarafdan, ca-

Maıunafih, onun erkiı.m niler sınıfı, ne kadar mahir :ı-a-
harbiycdckl tecrübc'leri hala hud zeki olurlarııa ol~unlar, na
kıymetiri mnhafaza ediyorlar- C::,"Cll muvaffakiyetli bir c:ı.rns
dı. 13azı bilgilerinden dolayı luk işi görebilirler, yalıud h;ç 
başka memlek~Uerde haZJr bir göremezler. Sefarethanenin ka
piyıu;a buldu. Ecnebi memleket-· salannı ve mtistalıkem odaları
lcrde en çok para verene bun- nı açmak için mUtehasıs bir hlr-
1.arı sattı. Hatti, kendi bildik- sız wtihdam eden casuslara dair 
leri kamilen satıldıktan ~onra heyecan verici masallar yazan 
da vatanının askeri sırlarından muharrirlerin sözleri kısmı aza
baıılarını öğrenmeğe muvaffak mı itibarile, uydurmadır. 
'luyordu. Almanya içinde bir IX 
h"'n ke ;ildi. Mukabil casusluk Cihan Harbini takib eden 
'"nkilat•na dahil memurlar onu yirmi sene içinde büyük bir ca
lev\.;i[ idn talimat almıslardı. susluk edebiyatı peyclı>. oldu. Hiç 
RlıineLı;.d'u i~gal için o zaman· tereddüdsüz diyebil.irim ki bu- . 
:•r gayet mahrem bulunan f'lÔ.- mm yüzde doksanı masaldır. Be-
1ın küı;ük ve hayati bir parça- nim bu sözlerim yalnız uydurma 
"•n "attıkbn sonra Gestapo ta- hikaye diye neşredilen eserler 
<ıfınılan tutulrnu<tu. hakkında değildir. Bunlardan 
Kıiğı<llar onun üzerinde çık- bazılarının hiç olmazsa doğru 

ı. "akal kendisini tevkif eden- bir esası vardır. Casus ha.tırala
•·ıi lııınların bir "phitostat., rından terekküb eden kitablar
toııycsi yapıJmış ve hududtlan dan çoğu bol bol romanımsı hale 
ual'İ(;e ı;ı!:arılmış oldıığuna ikna sokulmuştur. Bazıl.annın zerre 
etti. Yalnız Geııtapo'ya karşı kadar asıl ve esası yoktur. Kat'i 
deği.ı, bizzat Alman hariciye ne- surette doğru olan casusluk hi
zareliııc kıır~ı da a~ıkça şantai kayelerinin sayısını iki elin pıır
Yapmağa kalkU. Fakat eğer maklarile hesab edebilmek ka
scrb~..,l bırakılırsa ve muay- bildir. 

Güzel bir örnek 11 yapılan tebsrrüler 
İzdiv~ ve tedfJn ra.ııinıelerin- Ata s 1 çalış 1 d ? Ankara - Türk Hava Kuru.-de göndermeyi adet ettiğimiz n a 1 !makta olan tebel'-

çiçek buketleıi ve çelenk bedel· - · muna yapı 
!erinin ya Kızılny, Çocuk Esir· B ~~t etra ga.;:aa, ~.=~~ 
geme Kurumu gibi hayır cemi- wu~ ~v ,,_...... 
yetlerine yahud da Hava Kurıı- nahiyesi halla kuruma tilO li-

mu gibi yurd mildafaasil.e ala- Merhum Atatu""rk U
00 Ç gu-n uyumadan, hatta ra, Muğlaııın Ula naı.tr"'M 

kadar vatani teşckkilllere hibe Kolı:ıı.bat köyü halin S12, Kmı. 
edilmesinin mUnasib olacağını k J B 1J ,,.,,.., 
bu sütunlarda temeruii etmiş, gerini terketmeden o ur ve gaz ar ı. u yanııı Titllye ııahiyeet ve -
bu suretle ömrü nihayet bir iki ytt halkı 290 Tekh:dııP& B_ .. 
giiue inhisar eden çiçek yığın- •• J J t f J J k h J lı nahiyesinin Karakılaftll Jı6. 
lan arma,,"'anı stırctilc bılğWığı- m U e Z Q r l n a g l Q S l n l a 'V, e en 1 yü hal.lı:ı 52, ElAzı;fıa Za' W 
mızı iabata sava;;1.ıirm:z yakın- J köyünden Hıııııın Se..tno ıoo. O.. 
larmuz.ı ihmal etmemekle be.ra- portakal suyundan veya ayrandan alır le vad Eröz 25, Adanede V•h il 
ber içtimai bir yardımı da ba-
şarmış olmak gibi muzaaf bir\ Şaşmaz ve Cebbar J:ı?jhnm • 
zevke eriı,ıileceğinı tebarüz et- CEVAD ABBAS GÜRER lieer lira, Keııkiniıı ~ -tirmiştik. yazan : hiyesinden Taki Pehllvanll :iO. 

Dün Kızılay Fminönü kaza
sından şu mektubu aldık 

"İktısad V ekiileti ;;ı;.bık Arşiv 
mütehassısı Lütfi Atasoy'un zev 
cesi ve '.Ncaret Vekaleti müfet
tişlerinden Reşid Atasoy'un va
lidesi Bayıı.n S&biha Atasoyun 
cenazesine gönderilecek çelenk 
yerine lstanbulda bulunan Tica
ret Vekaleti müfettişleri, Baş 
müfettiş -Liltfi Aral ve arkadaş
ları ta.rafından kazamıza 30 lira 
teslim ve teberrü olunmuştur. 
Bu hayırsever zatlara, Kl7.ılaya 
karşı gösterdikleri alakadan do
layı teşekkürlerimizin arzına de
liilctinizi dil.eriz.., 

* Yukarıdaki necib nıısalin bü
tün memlekette taammümünil 
biz de candan diler, bu hayırlı 
işde önayak olan sayın başmü
fettişle arka~lo.rını tebrik! bir 
bo~ sayarım. 

A. C. SARAÇOGLU 

Ne bir tarihçi, ve ne de biri 
filoloğ olmadığım maliiındur. I 
Ben de vatandaşların bir kııımı ( 
gilıi bu iki ilmin yakın ii.şinası 
ve dostuyum. 
Şu kadar ki Dil.hi büyük inh

labcının her yönde olduğu gibi 
tarih ve dil uğurundaki hüm -
malı mesaisinin yakıııdan şahidi 
olmuş bulunmak dileğime ce
saret veı-d.i. 

Dünya fanilerini; bütünlükle
riyle ebedi yaşatan yalnız tarih
tir. 

Bu amansız eser notlarını; is4 

ter maksadı hisse feda eder ka
biliyette tuunuş olsun, isterse 
hakikatın üstünde kıymet vere
rek mübalii.ğalı yazmış bulun -
sun, üzerinden birçok asırlar ge
çen vak'alan nihayet bir gün bi
taraf olarak inceliyen beşer di
mağı iııin hakikatine nüfuz edi
yor ve kat'i hükmiinü veriyor. 

yor. Beşer gö:derı önüne konulu
yor. 

Bu ilimden istifade eden ii.lim
lerin bir kısmı da her hangi bir 
hissin veya bir taas~ubun çer
çevesinden baY.:ın çıkamadıkları 
da görülüyor. Ben yal.mı< birin
den b:ıhscdeceğim. 

ömre bedel olmasa bile öm
rün çok zamanını al.an dört cilt
lik (Mu) eserini telif eden mü
teveffa Amerikalı miralay "J. 
Curchward,, Çörçvard; çok es
ki zamanlarda Büyiik Okyanu
sun ortasında Asya ile Amerika 
kıt' al.arı arasında büyük bir Mlı l 
kıt'ası mevcud olduğu, ve dün
ya medeniyetinin buradan doğ
mul} ve yayılmış bulunduğu te
zini esas tuttu. 

nca buna benzer bir kıt"a mı 
yarattı? .. 

Hayır... Bence muharir da
yandığı ilmi kaynaklar itılıa
riyle hakikati bulmuş ve gör -
müştür. 1 

Fakat hiıısi veya. taassubu do- · 
layisiyle medeniyet menşei oldu
ğu bugün cil.ıan tarihinde teza
hur etmiş bıılunan bu kıdem 
kıymet ve asaleti büyük ecdadı
mıza çok görmüş ve bir Mu kıt
ası yaratmak gülünç hayaliyle 
hakikati inkar et~ ve cidden 
çok yüksek etüdlü eserini ken
di eliyle kıymetten düşürmüş
tür. 

* Atatürk; yarattığı Türkiyeai-

lsmaii Ak~ 10 lira vcrml:ı. .Aa. 
kara Atatiirlı; Erkek llııeei sı

nıf a - 1 talebeleri de azaların• 
<la topladıkları 82:1 kunşı. ku
ruma tevdi eylemişlerdir. 

lnegölün Tahta kôprü nahi • 
yesine bağlı köyler halkı 25 bq 
canlı kurban ile 45 lira kurba.q 
bedelini kunıma vermişlerdir. 

Tatyan Tatar köyiinden de 
kuruma 6 canlı, Kar:ıcasu'nuıı # 

çiftlik, Yenice, Karapınar, Ba
yasın, Dikmen, Seki ve Emir 
köyleri de 41 baş canlı kurban 
verıniçlerdir. 

Yeıı b;r par'> verilirso, "Photos- Tecrübeli bir okuyucu için ya
~t ... k.ıpye tekrar elde edi}e- lanı doğrudan ayırmak nadir 
?•lıı-,ii ! Gestapo onun bu soı- bir şey değildir. lngilterede e
•Crini t:ı.hkik etti. Diğer kopye- saslı bir imtihan vardır ki bu 
nin ar<u edilıniyen ellere doğru re:mıi Slrlar kanunudur. Birçok 
gıtınekte olyuğuna, buna yalnız casuslulc hikô.yeleri doğru olsa- ----~====----
L'1lı:usuıı mani olabileceğine ka- lı!rdı hiç bir zaman neşroluna- Bir peynir muhtekiri 
n.ıat getirdi. maz!ardı. Fakat resmi sırlar kar 

Asrımızda arkeolojinin ilerle
mesi neticesi olarak tarihin bir 
çok noksanını ve karanlıldarını 
aydınlanmış bulunuyor. 

Bu zat; bu kıdemli medeniyet 
kaynağı olan Mu kıt'ası batma
dan eve! üzerinde sakin halkı
nın Asya kıt'aııuıa geçtikleri da
vasını; Hindistanda, Çin diyar
larında Orta Asya sahralannda
ki kazılardan çıka.n arkeolojik e-

1 
serlerle isbat etmektedir. 

nin inkılablarını tarih ve dil ile 
tamamlamak istemişti. Bu uğur
da kurduğu ku.-umlar; bu yük
sek hedefe ul'.lşruak için çetin 
milcadeleye atılmış tt>ehizatsız 
bir ordumuı karargihlanydı. 

Kendis bizzat düı:ya tarihlerini 
tetkike koyuldu. Ve bütünlüğiy
le tarihimiz ÜZ<>rinl' düştü. 

Adanada vatanda.:ılardan bir 
kısmı kurban bedeli ol:ırak ku
ruma 188 lira, Eskiııehir nahiye 
ve köyleri halkının bazıları 440, 
Bozdoğan'ın Yenipt.zar nahiye
sine bağlı 12 köy adına da 71 
kilo zeytin ile 159 1.iı a, Gire•u
nun Yavuzkemal nahi" esi l'oy
lüleri 29, Tekirdağmd::ı. Hayri 
Pekyalçın 25 ve Elıi.7~ı:;;·cıan da. 
33 lira veı ilm~iir. 

Paz.ı.r!ık neticelenmişti; Schil- nunu masallara karışmaz. Bun- yeniden nıuhakeme 
l<ı· bunun iyi bir surette yapıl- lar hakikat diye ııeşredilselcr 
nı:ışını temin edecek kadar zeki bile kanun onlara bir şey yap- edilecek 
İlli. Çünkli Felemenk toprağına maz. Bir çok ahvalde hikdyele
t;cc:ip emniyet altına girdikten rin şekli malıiyetlerini meydaua 
soıı,.a vesikalp.n geri vermedi. vurdu. Bu hikayeler muayyen 
SrJıiHerin Avrupanın bir çok ve sabit bir örnek kabul etmiş
h~t.inde yıı.ptığı pazarlıkların bu !erdir, mahud zabıta ve polis 
ıı·ıncisi idi, sonuncusu değil. romanları tarzında cereyan eder 

, ~ihayet, baııka bir ad altında ler. Bundan başka daıma işi ro
tı:iltc " geldi. Zahiren bir mana dökmek yolunda bir te
>ı;;ilız Alınan dostluk sa.mimi- mayill vardır. Halbuki bir casu

~ctiıılıı nıeıml müme"8il.i gibi sun pe hayatında ne mesaisinde 
0; v,rıımy<:>rdu. lngiıterede radyo roman& çok kere tesadüf edil
~J ıdarc edilen tayyarelere aid mez! 
ı.: te<-ıiilıe!eri muhtevi bazı Gustav Stünhaver namında 
PJa.nları çaldı. Bu tecrübelere bir Alman centilmeni tarafından 
l<.lınac.lcn sonra Queen Bee tay- yazılmı.ıı bir kitabı hatırlıyonnn 
; areieri imal olunmuştur. Pek ki kendisini .büylik bir tevazıl 
tür'ctkar bir adam olan ile ''Kayserin baş casusu,, diye 
hırsız bir takım tecrübe takdim eder. Eserinde kendisi· 
,.,, ha\'a zabitlerinin ina- nin isminden dünya harbi esna· 

Peynir ilıtikirıııdan mahkeme 
ye verilen Bursa ,ııazarı sahibi 
Jak Bensazor dün akşam lıera.
et etmiş fakat Müddeiumumilik 
suçlunun yeniden muhakemesi
ni taleb e.tmi~tir. 

Gümrük ve inhisarlar 
Vekilinin tedkikleri 
Şehrimizde bulu.nan Gümrük 

ve İnhisarlar Vekili Raif Kara
dexm dün İstanbul gümrükler 
baş müdürlüğünde tetkiklerde 
bulunmuş tur. Vekilin salı gü
nü akşamı Ankaraya avdet et
mesi muhtemeldir. 

Arkeoloji; üzerinden binlerce 
seneler geçmiş, hatıralardan si
linmiş, kaybolmuş nice saltanat
ların, nice İmparatorluklann, 
nice bliyük kü<;i.ik içtimai he
yetleı·in mevcudiyetlerini bütün 
genişliğiyle meydana çıkardı . Ve 
bu mevcudiyetlerin ayrı ayrı i
lim ve medeniyetlerinin i.zlerin.i, 
kaynaklanru, faaliyetlerini bu
gün gözle görl\rlür, elle tutulur 
hale getirdi. Daha da getirecek· 
tir. 

Bu ilim sayesinde bir toprak 
'l'l!ZOnun, bir kiremit veya bir 
tablet parçasının, bir mezarın, 
bir ehramın tetkikiyle gömül -
müıı ve unutulmuş veya kaadi 
ihmal ohmmuş hakikatler tek -
rar bütün vuzuhiyle meydana 
çıkıyQr. Tarih kitaplarına geçi-

Fakat batbğını haber verdiği I 
bu koca aı-azi parç~nın batma
dan evvel batacağı ne ile mallım 1 

olınuştu ki; ilzerındo yaşayan 
insanlar Asyaya daha evvelce 
hicret etmişler ve Jteberiye ser
pismişlerdir. Bunu izaha yana~-, 
maınıştır. Esasen bu zattan 
başka şimdiye kadar ne ciddi ve 
bitaraf tarih 8.limlerinden ve ne 
de hisse veya taassuba kaptlan 
arkeoloji bilginlerinden hlç biri 
böyle bir iddiada olmadıkları 
gibi; hatta böyle bir faraziyede 
b~undukları isitilmiş ve göı'ill
müş te değildir. 

Acaba Mu muharriri Avrupa 
ile Amerika arasında böyle bir 1 
kıt'arun vaktiyle çöktiiğündeu 
mülhem olarak, Asya ile Ameri-1 
ka arasında muhayyilesinde ay-

Dünya tarih ı11eınasının Orta 
Asy:ı için ve oradan yayılanlar 
lı:ıJ;k111clakı yazılaı·ım ve kana.at
leri..1i dehasında izabe ederek 1 
Tiirk cevherini, kıdem ve a"a
ktini ortaya koyabildi. 

İki satıra sığdırdığım bu cüm-
1.ele:-imin talıakkııku onu ve ka
rargahını yıllarca -yordu, hatta 
yıprattı. 

Çok zamanlar üç gü:ı üç ge
ca nuu;ıısı başındau :ıyrıi:rnıııeı
na mini olan lıün1uıalı çalışımı-' 
5iyle meydana getirilm TUrk ta
rihinin ikmali; Türk dilinin bü
tün iehçeleriyle ort:ı;-a. ç:km:ısı. 
ile ve iatiJt?arlyle olac•aı;ı tered
diidsü.z kanaatidir kı o Büyük 
Ad= bUtün pnraoıru tıırih ve 
dil kurumlarına l::asrelmi~ ve o- ı 

( Som.ı ı.ır.yfa 5 !>ii 6 d•\) ı 

Askere kışlık hediyesi 
Ankara - Aşkerlerimize ynr· 

pılan kışlık he<liyc tebcrrıilcrııı., 
dair aldığımız ha beri.er, (, faıı!iş 
Hacı köyli halkının ikinci parti 
olarak 1111 parr.a nuıhl ·l f )'Lll 

,.e pamu!ilu e&yn. ile _yınC' 1- tli
ye tedariki mak8.ı<lı ilt• JOıl ,,_ 
nı verdiklerini. Tok~d'ın Kıl. •r 
ka.-.:a ;ı h~lıunın da 1 J~.:1 <· · ft ' ~ rı 

eldiven ile 191 parç~1 .. ya , " l ~5 
lira teberru ettiklerini bıld,r -
rnci<lcdir. 
Muş vilayeti halkı tla Slı ı-~ 

c:ift yiin çurap İlE' 1!'3 ri fı el •• 
\'E'D 98 p:lrÇa eşya ve hcc" . .,,_ 
lik tedaı iki için ] 23 lir·ı veı • 
mişlerclir. 

ılmıyacak derecede ihmal sında Entelijans direktörleri o-
ı·c liı.kaydilerinden büyük bir lan iki zabite bahsettiğimi yazı- R'"'lıllll--~Aı:~~ı::ıfi--illll:ı~ıllllıd=_, __ lllltılll'.-ıliıall'°~Aı:fll:lıfitsl~R:~~"~~~~~~~~~'Qlllt;löl~W~~Aııfl~-.ı~,_~~~~~~~tll~~~-fj 
yıudım görüyorclu. Arabalarda yor. Bunlardan biri Steinhıı.verin 
•nulıim ve~ikalar a kadar çok adını hiçbir zaman işitmemişti. 
unutulur ki okuyuculnr b>.ınu a- Dğeri onu ehemmiyetsiz br ajan 
kıllarına bile getirmezler. olarak mühim surette hatır-
Hu~u8i Aube bu eausu tev- lıyordu. Steinhaver, bir çok şey

kif için hiÇ bir teşebbüsde bu- !er ara.ııında, hik@.ye ettiğine 
huunadı. Bir gemiye binip Al- göre 1914 temmıizunda Scapa 
m:ıd, ny:ıya gitmesine mUsaade e- Flow'a pek hcyecanh bir seya- 1 
ildi. Bu onu hayrette bırakmı~ ha.t yapmı§tır. Burası İngiltere

~· 9ih1kü tevkif edilmek ihtiroa.- nln büyilk. donanmasına tl.s oln· 
ını hesaptamıştı. Böyle bir f;<!Y cakb. Burad& kendi icad ettiği 

blursa yalnız kendisince malilm mahirane bir usul ile sondaj 
,;ır n«ah:ılle bırakılmış mahud yaptı. Küc;ük bir sandal ile ba- 1 
Photostat,, kopye hikayesini lık tuttu. İki üç yardada bir oı- ı 

oı-aya atarak bir pazarlığa giri- talarına birer düğüm yapb. A· : 
Şecekti. Halbuki tevkif bile edil· vuçlarında. ağır bir madde var-1 
nıeınieU. İngil.İ?lerin budalalık- dı ki bunları denizin dibine ya
~r!. darbı mesel haline g~ tınyordu. Bu suretle derinlik 
q:;ıl nıiydi? kolayca ölçülüyordu. Romalılar 
.. Fakat bu defa lngili7ler ona iki bin &ene evvel bu usulü kul

gli!uyorlardı. Radyo ile idare !anıyorlardı. Binaenaleyh bu 
ed.ı!~n tayyarelere aid pJ.anlar pek yeni bir usul addedilemezdi. 

ltSalıte idil.er. Sebiller lngil.terede Maa.ınafih, yine Steinhaverin 
ı " ah düğüm].. ü balık oltalarile sonda i i• ·ba~ey ate ba..~ladığı dakikadan • 

~ '1 ren İngiliz gizli servisi ve yapmış olmasını kabul edebili
~1sıısi şube bundan haber al· m Fakat bunda çok geç kal
"' l:ırdı. İııgil.tereye kolayca nıış olduklarına ihtimal veril.e
• ırdı. Hatta evrakı ~almak hu- bilir. Çünkü Alınanlar iki sene
~\ 1Untla kentlisine gizlice yar- denberi Scapa Flow.ın İngiliz l1 
.,' 1u bile edilmişti. Alınanyaya üssü olacağını bilmeleri iktiza 
;;~r.d~ü vakit, yanlış malilmat ederdi. Halbuki Steinhaver iki 

1 tdi;~ış olduğu görüldü. Tevkif şilin verince remi bir harita a-

1 <tit ı Akıbetinin ne olduğunu l.arak arzu ettiği bütün malfıma
.u;1-e bilmiyor. Fakat biz bunu tı istihsal edebilirken ve nıalil
lıili~ın edebiliriz. (İstitrad ka- mat herhalde kendisinin elde et
Srrold~.n ııöyliyelim ki onun ser- tiği neticelerden daha doğru 
lan ı;;ı .ı1ütehassıs casus ile a- bulunurken, niçin tehlikeli bir I 
it!' J.Ulıttd maceraperest, yalıud işi göze alnuştır! 
~ı'~ 1 ihtisası dairesi haricine Stcinhaver insanın kondisiue: 
~an nı;ıtehassıs bir casus ara· nasıl bir şöhret ter.in edebile
il~Rlr.ı farkı bize gösterir. Bir ceğine dair bize bir misal arze-1 

~\5. ıa'hasaıs hi~bir zaman sahte diyor. Onun hikayesi harbden 1 B ı-,. aldanmazdı ! ) sonra intişar eden ilk casusluk' 
. •ı beynelmilel. tufeyli!er ken- "Hatıraları., idi. On gün sonı-a-' 

oa!rini o kadar münasebetsiz ki muharrirler, kendilerinin söz- 1 

d f Yetle;e sokarlar ki birço~ !eri mevsuk olduğunu isbat içi:'
buna!laraar hır nı'.!!ll!eket rakiblennı onun escrındcn fıkralar nal~.ledi-. 
lJt karşı ikaz etmek yolunu yorlardı. Daha sonra, lngıltere 

Pnıuştur. ve Amerikada casusluk edebiyatı' 
1 r :ı'll uğrunda çalışan casus- sahasında şerh ve tefsir müte- \ 
İrin ıpı ço~ kere hakilô malllınat hassısları peyda oluııca tenkid 
gi;8tJ>~k Yüksek fiyata !Uzum melekesi inkişaf etti. Bunların 
rın re.bilirler. Maamaflh, onla.- nazarında Stelnhaver bir kah
Çeki~ıyetleri icabı olarak buna kaha ve istihza mevzundur. Fa
ın~n _ış hı: hudud vardır. He- kat binlerce kişi hiila onun Kı;y
Yett ~ffesı pek sıkışık bir vazi- sere baş casusluk etmiş oldugu
ı·oı e ı-ler. Zaman hayati bir na inaruyor. Al}ağıda, sahte şoh
! ın ~Y!!ar: Verecekleri malfuna- ret sahibi ba-•ka bir casusdan do. 
niu egen hakkında kendileri- ha bahsedeceğiz ki bu Mata 
r.· kı1aptıklan tahminden pek u- Baridir. 

:ışanıa,lor. (Arka.~• var) 

Fabrikanın eksperlerile iç 
sıkıcı müzakerelerde bulun
dum. Şüphe yok ki onların il
mine ben tamamile yabancı 
idim. Fakat bu adamların ne 
kıratta mütehassıslar olduğu
nu, bu yeni top hakkında ne 
düııündüklerini anlamak j.sti
yordum. Fabrikanın adamları 
hep birden yeni topa taraftar 
görünüyorlardı. Vakıa 38 lik 
topa tarafdar olmak için de 
endaht fenninde miitehassıs ol
maya lüzum da yoktu. 

Zaten bahriye topçuluğu mü 
dürü de bu iş için bütün mes
lekt varlığını tehlikeye koy
maya bile hazırdı. Fakat bütün 
müzakereler sonunda mutlak 
bir katiyetle muvaffakiyeti 
temin edemiyordu. 

342 lik topları iyice tanıyor
duk. Buna nazaran 38 lik top
Jann inşası yolunda gidebilir
di. 

Fakat tezgiilıda olan beş zırh 
Jıya. tecrübesi yapılmadan bu 
toplan yerleştirmek neticesi 
malfım olmayan bir tehlikeyi 

• e .. ın ver ~ği netice 
göze almak demekti. Amma bir Va a Diy~ gczte~iyordu. Mu alfa-
tecrube İÇİD daha bir Sene kay- ( z n : ~ Kı~·~t parlak oldu. 
betmek lazımdı. Bu bir sene 1 l B;.ı top 1920 librelik bir obü-
içinde ise OOş zırhlıııın inşaatı v. ço·· rç ı· ı SÜ s;; bin yarJaya atıyordu. Btı 
devam edeceğinden onlar, iste- obüs o kadar u.i:ağ't gittiği 
diğiınizden daha aşağıda bir 1 halde süra~iııi kaybetmiyor, 
kuvvetle harb safına girmiş 7 yorgunıuk alaimi güstermi -
olacaklardı. Birçok mütehas- yordu. Şaşılacak bir katiyetlc 
sısların fikrini sorduk: Bir str mesuliyeti benim üz.,ıinıde idi. hedefine varıyordu. Ben İti _ 
ne tecrübe yapmalı, bu bir se- Herkes: ter istemez endişeli idim. 
ne kaybetmek daha makul.dür. - İşte bu tecrübc;;iz adam... Fakat bir sene sonra topun 
çünkü eğer yeni toplar istenilen - Kendinden bir :t) evvel- ilk defa atılısım gördü~ünı ve 
neticeyi vermezse yapılan zırh- kilerin projelerini tieği~tircn her ş~yiıı iyi gittiğini öğreııd.l-
lılar bu toplarla korkunç bir zi- adam... ğim zaman büyük lıir tehlik.:-
yana maruz kalacaklardır. - Korkunç bir zu.: elen yakayı sıyırdığımı hie5C't-

Verdlğim karar arasında - Bir senelik biitün inşaatı tim. 
bunun kadar içi sıkan bir ka- felce uğratan adam... J.fulıarebf:tleıı bir ~ene e\ mi 
rar hatırlaınıyorum. Diyecekti. Ya ben bunlara 1913 de b,r roman okıımu.';cum. 

Amiral Fişer'i gördüm. A- ne cevab verecektim?.. Amma Rtı hayal romnıılardaıı biri idi. 
zimli, hatta şiddetli idi. Ben karar bir kere verildikten Eon- B· nda bir muharebe hikaycşi 
de onun gibi a~imli ve şiddetli ra geri alıııanıazdı. Zaten neti- varıl! ki büyük darbelere nıa
oldum. Kararımı verdim. Bü- cenin iyiden iyiye anla.ııılması rıv kalan lngi!iz filo3lıının hay 
tün topçu tesisatına emrettim. için de on dört, on beş ay mu- retle karşıladı~ bir A1rııaıı 
Bu toplardan bir tanesi diğer- hakkak lazımdı. zırhlısı o znıınn" kadar maliım 
!erinden dört ay evvel hazırla- Bununla beraber bütün kor- olmayan 330 milimetrelik bir 
nacak, bunu te:ın.in için müs - kularımı gi:d,dim. Bahriye bi- torıı,. ateş acıyvrdıı. Bu hil·a
tesna bir faaliyet sarfedilecek rinci lorduna ~azcbJım bir yeyi ok•td"'<tan Foııra, artık 
bu bir tek topun takati endaht mektubda harb zamanıuda ol- bu hevaJi topu bizim fi _ 
sıhhati, endaht netic.el~ri t~~in duğu kadal'. sulh 7.aınaııınd~ da !om '2Un kullanacağıııı clil~ün _ 
olunacak, ınesafelen ve dıger tehlıkeyı goze :ilmanın 1 um ıcek benim icin hakik; bir ~v· 
muğlak hesabları yapılacak: o- olduğunu, plfı.nl.aıda tııdilat yap c;idu. -· .r 
na göre hareket edil~ekti. mak surelile gösterdiğimiz cc- . 

Bu emir üzerine kendimizi saretin az zaman i~ind~ mu - Bı:- sam h rb gemisiTıin 
artık geri dönülmiyecek lıir vaffak olarağını bildirJını. ---.1,., I 
halde sililılanmaya veroik. • P' "'' _!!!'..! 
Tezgahta olan gemilerin bu top Fakat bütiinbu tccriibeleruı O zamanlarda bir saffı lıarb 
!arla. teçhiz edilmeleri üzerine sonu iyi oldu. İngiliz end-ıht zırhıısı yapmak için icab eden 
geçirecekleri nı;suz bucaksız ilmi, doğru tetkiklere istinad tertibat ve te-<isat ~ıuılardaıı 
değişiklikler bir kere d'.lha g(iz eden İngiliz tc<jebbilsü tam ve ibaretti. (Bun'an miimklin ol
den geçirildi. kat'i neticeler el.de etti. Yapı- duğu kadar eade tabirleri<'. (en 
Düşününüz bir kere eğer bu lan ilk top Elsvik iczgfilıların- ni tab;rlerden ıızalthşarak ~n

top, muvaffak olmazsa ne bil- da esrarlı top i"mi altında ta- htıyorum.) 
yük bir felaket olacak, ne müt- nınyordu. Bütiin resmi vesika- Gc.'Ylide topların c:n ınükem-
hi• bir rezalet kopacaktı. Bu !arda ise: mc ınden mümkün mertebe çok 
hususda hiç bir mazeret din- - Tecrübeye konmu• 355 bulundurmak liizıın. Bunlar 
lenmiyecekti. Bütün bunların mi,!IIletrelik bir top... buradan bir tek batar)-a halin-

Burundan yapılıııı:a ld~dll · 
rin vaz.iyeti ve hunlar 1n bıri~ 
birinden LCyn!ı~ mtsaf !e;i 
tayin olw1acr..k. bu :-;Hrcıtl+• ha
zırlanan t>retlerin v·,zıwli et
rafın~ bir çizgi çL~..ilct.cl{. bu ct.a 
genıinin güvertf'.'sini güslcı c 
cektir. ~onra bu gü\•t·.::tPyi ya· 
hud loplarla dolu büy~k >niıan
lığı, p!;lt formu ta~ıınak iç:ıı 
bir tekne i.n.şa edikcd<lir. a .. 
teknenin içinde mal;iııekr ch
iı·csirıi11 yeri göstcrilr:':ek, b ... 
tekneden \'e uzunluğundan sii
rati t.arhl'dec,'ksinİ7. ,.~ nii-ınyct 
zırhlıları tesbit Nl celtsını.z. 

Bir zırhlının 380 mııL'lletr • . 
lik ou topu, en aı;ağı 1&2 melru 
uzunluğu 21 mil sü~at veren 
makineleri için d?.hili tertibatı, 
her tarafında ve billıas~a ıa • 
1·etkrindeki zırhların t ,,;ilv. 
bahri}·esinde 330 muir11 ~trt.-lıı\ 
topların taretleriudeki zırhlnı
d"•ı d~a kalın oldugu gö iil -
dü. Eğer zırhlar bundan C:~lıa 
az kalın olw·3a süratlen 1'a; r.
ınış olursunuz. Slir, tteıı ic l:ı 
cders~niz zırhları kalınlaştırn 
bil.:ı·siniz. 

Fnl:at iı;te yeııi bir fikır dön
meye başladı. 3~0 mil 'll'tr lik 
.sckiı top bir bord~ ateıoile hep 
binlcn takrilJ<'n 160()() i 'lırclik 
gülle a•ıy rdu. 

Halbuki 3!2 mili-"let elık aıı 
top ayni atc<le 1 '.000 librclık 
gti~e atıyor. Bina.nc.lcyh 380 
ıı:ı'ınıetrclik ~ekiz top, 31.2 mi
lımetre'ik on iopılan daha faz
la km·vet idi. Bu t•)plırın kuv
Yeti bununla da k:tlınıyur ·u. 
.hlıkları obüslcruı b~·~ \\kliiğii 
dolayisiyle ir;indcl:i ınüşt:ıil 
m:ı.ı.ldcler de dalıa fazla i•li. 
DeJme lnıı,.·ycUeri ha1-ku1J i ... c 
hiç bir şüp:ıe yoktu. 

(Arkn.<ı ur) 



• 

'.tMI ilı: 
Dün!:ü tef cikamızıia bir ter

lib ı~ ol'llıu§ ve, blr kı8ım 
<f/lEZl koıwbr.aınıştır. Dü11l~ tef
rik< .. meln iki>.ıei ırütuııtınun o
ııııncıı satırından sonraki yazı-

ne.,.mtilm.emiş farzctmenı;i 
w bMgüıWii tqriJaı.mım olduğu 
gi!n Mı.ıam etmenizi rioa cdenz. 

Hel-tacı, zor ve ustalığı gör -
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lieJvaeı, künteyi de atlattı. 

Ifülisa.; bir oywıdan diğer oyu
na tam yanın saat Helvacı, has
mının elinden yakasım kurt'.lra
ı:wlı. 

Bir ııralılr, MeDa, Heh·acıyı 

!remcne'=iş bekliyordu. Bu 

y L 
sırada Helvacı bir biçimine gi
rerek kol baskısı ile dönüp a
yağa kalktı. 

Helvacı, yine derin bir nefes 
alaraJs, ayağa kalkabilmişti. Bu, 
sefer ayağa kalkan Molla, has
mından biç bir oyun almama <-a 
karar verdi: 

(Arkası var) 

meğe başlayınca kirpi gibi bü - ;:======================;j 
zlilmeğe b:ışlamıştı. Evvelce has 1 s p o ~ 
mın:ı alabP.diğine hücum eder-

ken şimdi çaruna ot tıkanmış, L-------------------·-
88.da veremiyordu. Bug··nku·· lı· l Mollanın eı rden yakasını güç maç arı 
hal ile kurtaran Helvacı, tekrar 
kendini lm.ptınnanıak için elin-

:ı~~~ği kadar ken<lini ko- Fen rbahçe ile yoğlu-

9nM::o::U~~~s:1ğ~ spor Beşik aşl da is
:~C::au~ ense iç tırpanlar vu- tanbulşpor karş laşıyor 

Mollanın el ense ve tırpanlan 
gayet hafif ve, ustalıklı idi. Oy
le ho;Tatçasına ve can yakarca-
sına değildi. ~ 

Fakat, her vurduğu el ense 
ve tırpan mu.hakkak hasmını 
yerinden oynatıyordu. Güreş 

bir müddet böyle ayakta devam 
etti. 

Helvacı, Mollayı boyunduruk
la, ve, kapanla ezip yeneyim der 
ken §imdi kendisi boyunduruğa 
düşmemek için korunuyordu. 

Bir daha Mollanın paçaların& 
hı-. miydi? Daha haıfı yediği 

1 boyunduruğıın acısı Wmda.n 
gitmemişti. 

, Bir a.rıılık, Helvacının hare
kete geldiği görüldü. Mollayı a.. 
,çık bulmuştu. Çapraza girmiş
ti. Bu, Helvacı için bir kozdu. 
Hazır ~ buldu.,au ve eline diiş
t'"Jğü çaprazı bırakmak avaııa.k
hlı: olurdu. 

Bugün Kadıköy ve Şeref stad
lannda lik maçlannııı 15 inci 
haftası müsabııkalarma devam 
ediJerelr .• 

Bu oymılarda.n en.. miihjmmi 

'Reıjittaıı - lstanbulapor ve Ga
latasaray • Vefa karfılaşmala
rıdır. 
~paşa 4 l!llHeymaniye 
tık mllsabaka Kammpaşa ile 

Süle:pnaniye arasmda yapıla

caktır. Lik maçlannm birinci 
deneshıde d.llzgiln eyunlariyle 
taraftarlannın nazarı dikkatle -
riııi. celbec!en Kasımpaşalılar' 
ııon .lıaftıılard.a oyımcula.rından 
lwnlumm tecziye edilmesi bir 
kı@ıımıo da sakatlanması hare
blyle iyi neticeler alamadılar. 

Siileymaniyeyc gelince: 

farkla mağlup olan Beykozlula.
nn bazan da çok kuvvetli ve 
büyük takımları da yendiği va
kidir. 

Nitekim Fenerhnhçeyi on ki
şi ile mağlup etmeleri buna gü
zel bir delildir. Geçen pazar 
İstanbulspor an aldığı iki oyun
cu ile talmnını takviye eden 
Topkapılıların bu oyunda galip 
çıkmak istiyecekleri muhakkak
tır. Zira bu maçı mağlı1p bitirir
lerse birinci kümede yerlerini 
muhafaza etmeleri bir şans ese
ri olacaktır. 
Bqiktaş - ı.ı.nbuJspor 

YEJ\"t f'IABAII 

SBA 

SABAHA 

"r eksi"'in fa da"'ı 
(Baş tarafı 1 inci eayfa~~) 

kaklannda, cadelerinde yürii -
yenler çofjaldığı için tı·amvay -
dan şikayet edenler azaldı. 
'l.'raınvayla yarım -saatlik lıir yo
la gidecek ol:ınlar, saat sekizde 
veya dokuzda işinin b~ında bu
lunacak olanla!"ln ç~ğu artık 

tramvayı beklemiyor! r, Çanta
sını, bastonuntı alan yola ~ıkı

yor. Yarım saatte g;decekleri 
yere bir saatte varmadıklarını 
da görüyorlar. Vakıa tram
v0yla yarım saatlik yol bir sa
at sürer. Fak:ıt z::ıhınt tini bir 
tarafa bırakınız; ya tramvay 
beklemek için geçen zaman? 
Bunu da hesaba katınca sabah 
erken işe gitmiye mecbur olan
larla ~ beşten, altıdan son 
ra geri dönmek istiyenler yaya 
yürümekle pek bir şey kaybet
mediklerini anlıyorlar. 

Bu anlayış tramvay idarcsi
llin aleyhine oluyor. İster misi
niz herkes yaya yürümenin va
kit noktasından bir kayıb olma
dığını, fakat keseler için karlı 
olduğıınu :ı.nlasın, alışsın ve 
tramvaya binmez olsun? .. 

Hele bir de yaya yürümenin 
sıhhi faydalan da bu gidişle 

tecrübe edilmiş olacak ! . . Ma
l Um. ya, Selim Sırrı üstadımızla 
beraber bütün dünya sporcuları 
ve sıhhi nasihatlerde bulunan 
miitehass•slar dalına yayan yü
rümenin faziletlerinden bahse
der dururlar. 

- Her gün bir iki saat yü
rümek kadar vücude, kafaya, 
hazma faydalı hiç bir (ley yok
tur. Hele .1işınanlar, yalıud !li;>
maıılığa müsta.id olanlar için 
yürümek birebirdir. 

Helvacı, çaprazı aldı ve, has
mını sürdü. Molla, küçük göv
desiyle uçuyor gibiydi. 

b.i;ııci ldlmeye dilemek tehli -
kesini önlemek için ekibini tak
"riye eden siyah beyazlılar bu 
mfmNbyt kanmrJarsa, bi .. 
rinci kil:mede yeı lethıi garanti 
4tıııi!ı olacaklardır. Geçen hafta 
yan m!rajan Topkatıı - Ka.sıın

pqa maçının hadiseli saflıntı, 
b..1gece tetkik edilmektedir. Şa
yed Kaıımıpaşa htıkmen galib 
sayılır w Süleymaniyelilcr de 
bu maı;ı kazanı.dana Topkapı 
dmnı 8C8111llda otmı•tikmao i
klnıci kllme şamplyauu ile yer 
Geğiştimıek mooburiyetinde ka- 1 

.lacaktlr. 

Bugün aşağı yukarı en mü -
him müsabaka Beşiktaş - lstan
bulspor karşılaşmasıdır. İstan
bulsporı.ın Beyoğlusporu yene
rek milli kümeye namzed alına
sı bu oynun laymetini arttır -
maktadır. Şayed san siyahlılar 
bu kuvvetli tehlikeyi kolaylıkla 
aaVU§lurabilirlerse gayelerine 
bir adım dah:ı yaklaşmış bulu
nacaklardır. Fakat birinci lik 
devresindenberi mağlup alını -
yan. ve en kuvvetli rakiplerini 
bariz farklırla yenen Bcşiktaş

Warın bu oyunda mağlup ola
caklarına ihtimal vermiyoruz. 

Bunu senelerdenberi işitip de 
bir türlü tatbik edemiyenlere 
tram ~ay idaresi zorla tatbik et
tirdi. Bu suretle tramvay ara-

, balarının eksihliği zararlı değil, 
faydalı olımya başladı. Allah ra-

1 Fakat, birdenbire Helvacının 
Mollanın önünden uçarak alta. 
düştüğü gürüldü. Molla, hasmı
na bir yanbaş atmıştı. 

Koca Helvacı yediği bir yan
baş oyuniyle uçua.k hasmının 
altına düşmüştü. Helvacı alta 
düşer düşmez Molla üzerine çul

landı. 
Helvaeı Yollaya oyıın kap

tırmamak için büzülmüştü. Hele, 
ııak küntesine geçmemek için 
çalışıyordu. 

Helvacı, ııak küntesini ver
memek için; ay:ıklarnıı bir öne 
atıyor, bir altına ahyordu. 

İki pehlivanın altta boğuşma
m miihimdi. Helvacı oyıın ver
meıneğe çalışıyor, Molla ise bir 
oyunu bırakıyor diğer oyuna 
eeçiyordu. 

Nihayet, Helvacı sarmaya gir 
eli. Küçücük Molla, koca Helva.. 
eıya sai-ma taJmıı§tı.

Helvacı, Mollanın ha fifliı";-iu
.aen istifade ederek sarmadan 
ters dönüp kalkmak istedi. 

Fakat döndüğüne de döı:ıece
ğlııe de pişman oldu. Çi.inkil, 
azk alsın aırtı yere vuruyordu. 
Ye derhal ken.lini toparladı. 

Lakin, Molla bir türlü rahat 
vermiyordu. Bu sefer de sar
ınadao kilnteye geçmişti. Koca 
yiiz okkahlı: Helvacıyı aşırmıya 
çalışıyordu. 

Bereket versin Helvacının alt
olığı fevkaUlde iyi idi. )ı[ollınm 
manevralarıııa karliı tedbirler 
alabiliyordu. 

v ul:yetiıı ciddiyetini göz ö -
iıfinde tutarak Süleyma;ııiyenin 
bu CJ)'UDda muhpJdrak kazanmak 

ist:iyecekleı:ini ve bun.fa muvaf
fak o!anıklarını rmnediyoruz. 
F-'ıahçe - Beyoğfas:.>or 
Fa&-bahçe, lstanbul !ikin

den naklaştıktan ııoııra bu ma
çın nt:tayici ancak Beyoğluspo
ru ilgilendiren bir §ekil alınış -
br. 

Bir kaç hafta evvel lstanbul
ııpora ymlJerek mi1ıt kümeden 
nzakhpn Beyoğlusporun kuv -
vatli hasmın1 yenDMWi bir hayli 
ğfıı; lıattf, imki ln-. Her ilti 
tamımı dk oyun ta= aşağı yu
tan birbirine bememekle bera
ber, sarı Jaci9'!rllilerin daha 
tıeknik elemaolanııdan mürek -
Jaıb bir takıma malik olmaları 

Beyoğhıaporıın bu maçta galib 
çıkmak imkiinlarım azaltmak
tadır. Şurasnı.ı da tebarüz ettir- I 
mel< !Azımdır ki Beyoğlusporlu
lar ilk ilıevrede Gt!atasaray gibi 
brrnıtll rakipleriyle berabere 
kıılı:ıak muvaffa.lo;retüıe de ma
Hk n!nmglardı. 

l'akat bu maçta. Fenerba!ıçe-

1 t 1 
Din pftl avlanmJ;yacağı ve her 

T YATROLAR ne !ıeba•Da o1uraa oısUn, kaza-

'------------- MMğm• tahmin etmek yerinde 

n Şehir l:ıir hnnt olur. 

tiyatroıu BeJ110a - Topbp 

temsilleri Bir batta evvel, Vefa gibi e-
Jıell rakibine 1 - ll lik büyük bir 

Tepebepada Dr.ıı kı-mda 
BUGllN GtıNDOZ aut ı5.30 da 

Hakkının sevk ve idare etti
ği enerjik siyah beyaz takım bil
hassa son çıkardığı oyunlardan 
sonra kolay yenilir bir l;:uvvet 
olmadığını isbat etmiştir. 

Gal:ıtas:ı.ray - Vefa 
Şeref stadında son ve hafta

nın mühim maçlarından biri de 
Galatasaray - Vefa müsabaka
sıdır. Şampiyona üzerinde sarı 
kırmızılılar için bir lnymet ifa
de etmiycn bu oyunun Vefalılar 
ea büyük bir hususiyeti vardır. 

Milli lrünıe yolunda lstanbul
spor gibi eski bir hasımlariyle 
başb:ı.şa kalan yeşil beyazlıların) 
bu kuvvetli engeli bertaraf e-

1 
debilmeleri için büyük bir gay ı 
ret sarfedcrek btı müsabakayı 
kazanmak lstiyecekleri tabiidir. 
Fakat şunu <la söylemeden geç- ' 
miyelim ki VefaWar Galat:ısa

rayı en z.ı.yıf yakladıkları 

zamanlarda bile yenememişler
dir. 

Gtı.latasaraylıların bugün bil
hassa merkezden yapacakları 

hücuma pek kuvvetli olmıyan 
Vefa müd:ı.f:ısıum dayanması 
hemen hemen imldinsı•dır. 

Bununla beraber Vefalılar bu 
:maçlannı kazanırlarsa milli kü
meyi garanti etmiş olacakların
dan ellerinden geldiği kadar ça
lışacakları muhakkaktır. 

İsteğimiz takımlarımızın bize 
heyecanlı ve tatlı, kavgasız, gü
rültüsüz fudbol maçlarını sey
reltinneleridir. Takımlarımızın 

hepsine muvaffaktyetler temen-ı 
ni ederiz. Oğuz Gün~y 

DONYANIN .e iNCi HARIKASI 

zı olsun!.. Beh..,et SAJ:'A 

ikramiye yüzünden 
"Ulus., refikiraizde okuduk: 
Yılbaş1 piyangosunda 5000 

lfra isabet eden 643<1.3 numarlı 
bilet yüzünden şehrimizde ente
resan bir hadise olmucıtur. Po
lise akseden ve tahkik atına de
vam olunan b:idise ııöyledir: 1 

6-1343 numaralı yılbaşı bileti-! 
nin bır parçasını :ılan Rasim a
dında birisi yılbaıµndaıı 4 - 5 
gün evvel bir evde beraber otw·
dukları eski tapu nıüdürlüğiin -
den maltilen mütekait Tevfik a
dında birine bilet için ortaklık 

teklif ediyor. Tevfik bu teklifi 
kabul ederek 125 kuruşu veriyor 
ve ortak oluyorlar. Bilete her 
ikisi imza ettikten sonra Tevfik 
komşusuna bilet sende kalsın 

diyor. Ve bilet Rasimde kalıyor. 
Yılbaşı gecesi bilete 5000 lira 
isabet ediyor. Rasim ııaranın ı 
y:ırısın.ı komşusuna Yermemek 
için çareler a.nyor ve nihayet o-, 
fort tedarik ederek imzayı kaldı 
rıyor ve orta mektepte okuyan 
oğlu Rasime ayni yere imza at- 1 

tu·arak parayı alıyor, oğlu adı
~ bankaya yatırıyor. B. Tevfi
ğin iddmsı budur. Talıkik:ıt ne
ticesinde hakikat meydana çıka
caktır. Polis müdürlüğü ofort 
ku11:ınılıp kullanılmadığını anla
mak için bu bileti yipango mü
dürlüğünden istemiştir. Halen 

şahitlerin ifadeleri alıumaktaiır. 

VEFAT 
İstanbul umumi mc."< üsi aza

sından avukat Ahmed Arif İyi
cil'in validesi Bn. Nefise Kan
dilli rıhtım sokak No 29 da ve
fat. etmiştir. 26 - 1 - 911 Pa:~a.r 
günü Kandilli camiinde öğle na
mazını müteakib Kandilli kab
ristanına deftedilecektir. 

APDAL 
lJug\ln akşam ııa.at ?.()~ da 

APDAL 
tnarulmJ.yacak derecede fnüthiş ve M.UU7.am salın~ler ır nda en nd'!s bir 

AŞK MACERASI, FEDA.KA.RLIK MÜCADELESi 

Yazan: Dostoycfski 
8 ON HAFTA 

* 1stikW caddesinde komedi 
lı:ısınmda 

ııuatm G1'NDOZ saat 15.30 da 
K1RA.LIK ODAL.ın 

ı;ıu AKAŞAlll soat 20.30 da 

K1RALIK ODALAR 
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TVRONE POW~R - MVRNA LOY • GEORGE BRENT 

Ve on binlerı: figüran 
TtlRKÇE -WZLÜ" nüshaıı FRANSIZCA 80ZL0 nüshası 

1 P E K Sinemasında M E L E K Sinemasında 
llı!mmı•mı:m• Ayrıca: En son FOX dürıya tıavadisl~rl, Bugün s.,:ıt 11 de ten~IJSth matine ~aıı:::mm!l!lll 

woe:u: 

GÜNLÜK HAYA TlMIZDAı --

m na 
• 

rı . • 
Şapka dc•T'..k .• 
Gözler yayılc. 
Ayal<l:ır dalı; ya tutulmuş bi

rer kayık.. 
Salliı:ıuyor ma Slillaruyor .. 
Salla 2n s:ıdc o nm ya ·ı Düm

diiz Beyoğlu caddesi de milıvc-! 
rinden çıl<m~ gibi ıı..lı üıotünc, 

üstü altına geliyor .. 
Başın dumanı, ayaHıı.rın har

manı ı;.1idcyi de isli.lil et\i. Ak
şamd:ınlıcri lı zmeclen mide 
mukabil :ı.rruza g< ,'llliş: 

- Ööö ; içim şıma çık:ı.calr, 

Bir daha mı 7 _ • e dcı:ıll~lcr Lir I 
cins i~ki bın;ıık, ikisi karışık .. I 
Ööö .. Ah bir kerJ) s:ıfra çıksa. .. 

Safra, sofra hepsi birden mi
deden hüruç eylemekte.. Hor
tum gibi müzahrt!fat yollan be
lediyeden evvel yıkamakta .. 

- Ööö .. Horoz ötüyor .• 

* Bar kapısından yeni çıkıyor .• 
Halbuki barlar çcktan paydos / 
etti. Geç kalınış .. Kimbilir hesa- 1 

ba dalmış da, saati· unutıımş o-ı 
lacak .. 

E\"vcli sıı.mııı, sonra sızdırıl
mış.. Ke.ıe darlnt;ınca sızı da 
fırlamış, ta cigerine tebdili me
kan etmiş .. 

Kendi ken~ konuJUyors.ı. 

da deli değil .. Tam bir veli: 
- Bir daha mı? Hesab başı

na gt:lince arkad~lan koydun
sa bul.. Bir . bafra ile gözümü 
boyadılar. 

Ayaklar çapari.. Zihin işlek .• 
Saııki tramvay tarifesi: 

- Bir dah:ı mı arkadaş .. Ka
fasına taş.. Burulan soıırn bir 

* :,,.. 
Bar kapısı, ar kapısı mı? Hll

şi... Elbette kar kapısı .• Mürn
kabe komisyonu mıi ! O da. nesi.. 
Bt.· kere kasap dükkanl:uına: 

"Ce,, demi,ti de. ne oldn .. E3f 
kiden altını.<;a biz ınzlBnıyor -
du!<, şimdi scks~ne onlar naz 
lanıyorlar .. Hem barlar paraya 
o kadar hırlar cinsinden değil 
bi fırıldak şu b:ır kızını, !:olunda 
ki .. öyle olsaydı kamçı topııc;ı gi
ki bodıır adam geee wVii.lılamnk 
için tediyesi vacib pul par 
lıcs..-ıp pu.slasm:ı. yapıştı rlı .. 

Bel kola, kol bele kalb almuo,, 
kalb!crsc ça<riar birer innak .. 
Hele kız bil lıiittin sakız ... GıCll'ı 
f!12la gelmiıı -ki boyuna gıcıı· da 
gıcır ediyor: 

- Allah canını aima<lı, 11 lma.
dı .. 

Bir iki defa. ayni hatim .• F.r
kek boyuna amin sevdasnıdn. 

Nasılsa farkında oluyor: 
- Benlm canın:ıı mı? 
- Ne müna:ıebet .. Benım ca-

nıını .. 
- Sus şimdi ağzın:ı vun:ruın .• 

Vuramazsın .. 
Su.s diy..trnm. ::ı benim 

en .. 
Ben de V!ll"amazsın dıyo-

rum. 
- Vururum .. 
- Ne ile vururs:m. 
Biç::ı.re hovarı:k n:hayet malı

sadı anlıyor: 

- Dudaklarımla · ııdakları 
na ... 

- A .. Vallahi 'lt?'aD:.la.2.Sın, 

i,.<te dudaklarım.. 

--
da h 

• • 
yer 

YAZA 

REŞAD iLE 1 

lf>lana.ıı d:ıdai"ınılıuı 

l'z"' t hir ldraz ~\y~em. 

* 
- Ben <l.ı;k bildiğiniz kadınlar 

il ın değilim .. Evliyim. Vapuru 
kaçırdım da.. j 

- Bız de kaçırdık.. 1 

- A .. Başıma !uç böylesi gel-
memi~Li .. 

- Uzun etme .. Vapuru kaçır
ıiınsa kısmetini l<açuTı.,a.. Ne 
kadar istiyorsun.. .. .. J 

-- Burada olnnz .. Gorurlcr .. 
Korkuyorum .. 

- Ne ıl.! çifte kavrulmuş -
sun .• 

-A .. Namnsum. iizeı'ine söy
lüyorum ki y:ı.lan değil.. Şöyle. 
tenhaya gel baıi .. 
- .... - .... 
- Peşin on beş liranı alırım. 

'Aklına bir f'ey g~hnesin şimdi
ye kadar çok can.un yruıdı da .. 

- Kabul .. Amma ~ aruı akı;a-
ma. kadar .. 

- Olsun .• 
- Evin nerede? .• 
- Her zaman Boğazl~iıı.de, 

şimdi de u sokak içinde., 

-Ben 
* . 

aranın en kabadayı-! 
ı;ıuıu canına okurum. 

- Ilıma nu tliyoı, .. ur. .. 
- Seilln [!lbi elti kab ayıy .. 
- öyre iz·' iliyle biraz yürü .. 
- Sen yürü ulan .. 
- Ulan deme ulıı.n .. 
- ötme ulan .. 
- Ötüyorum işte .. 
Arkr..dan bir dihlük öter .. 
lJirinci -dii.dük geliyorum, 

ikhıci kısa düdük geldim .. Polis 
vazife baı;tnda: 

_ Dün_ -uyı mı pay cdemiyor- ı 
unuz yolralı,. İkisi c payları

nı ıUnıak için ka:m:·ml yolun
da.. 

* Sıi.l ~~ı kahveleri y&ni nsri 
Acem kahveleri güı-illtü ile ke
peııltlerini örtüyorlar .. Çi;ek sa
tan ilıtiy r kadın. çöp tenekelı;
eşeli;en F.llm.llı iltiııi de bir hal
li.. 

- Bu akgam da .alarga .. Bnh
§iş deneki .. 

!~mi öyle .. :Yoksa ic.,ride her 
şcyi tııstnnının .. Ama gclgele -
linı herkes nesi amuş bakalım 
iliycrek · eriye berel:et yağmu
ru gibi damlıyor .. 

Damla <lamla gi:il olur.. Göl
ler büyür .. ..Oerya olur.. Gönül 
sevdasız, derya da bal.ık.sız ol
maz .. Kimi dip tarafa dalmış, ki-

ahve
e in .. 

r;u s:ılhı züccaciyeye yıı.kııı.. 
sı dumanlar i~ınde puyan. Bi
zim caddenin tanılan ba.lı;~ı.
n da bn bahri leyldc 
yutılakta .. 

* Kepenkli kapı açılı.il. 

ley ,den lıhxl.cn karaya vwrdııılr.P-
Bereket Tomruğa ba:ıtıuı i9' 

ra vuran amiralin akıbetine 
r:unadılar .. Uğıaınadılar 

büliln gece z'.\ten bir c;ok 
re uğ?-amı:).ardı. 

Car. ları hftlii tla içmek: 
yordu: 

-lçelim. 
- nerede. 
- Ormanda. 
- Balta$ız gidilmez .. 
- Ner<,ye yahu, Bel~ 

maruna mı gideceğiz .. 
- Yok birader Orman 

hanesine.. 
- Bu v-.ı.kit açık mıdır. 
- Kinıbilir .. 
- Boşuna zahmet.. O. 

dedi mi tirin k lmpaıuyor
- D<mek i~ niye~ 
- Neye i~emiye - · 

Bak birisi i~iyor .. 
- Gürdüm .. Aktmın öıı:· 

Acaba i!;l<i bulnur mu? .• 
- Beyoğlu dükkiı.larmd&İt 

kitlen bıuıka ne bulıımir lıL 

* - Bah~e mi, Fertck mL 
- İncir olmasın da .. 
- B:ı.şüstü.-ıe pasımı. 

- Nasıl içeceğiz .. 
- Basbayağı .. Ağ~ 
- Şu sallarıan ayyaş gibi ,,,J.. 
yyaııın üstü yırtık, 

t ·· dili havı:.da .. Elinct~ki 
ş· · balla.'"!dı1'ça ballanıyor_ 

Bir yudum daha .. 
- Oh kendime afi ret o 

ie içemem .. 
- ~ıwnbeciye gidelim._ 

sirkeli çorbaıun yanında 
asına du:;um olmaz m~ ' 

ğ.iıı •. 
- Bende para k:ıln.adı, 

gorc.. 
- Dogru mu sö) füyo. 
- Ala.yı bırak .. 
- Harb tebli,;leri bı.. 
- Namuaıuzum yok .• 
- Bende de yok.. 
- Namus nnı? 
- Hayır vara .. 
- Şişeleri geri mi ve~ 
- Bilmem .. 
Şi:;e ballanır, ayyaı; sa!bd• 

Bir yudum daha .. 
- Gittiği yer gam görmefİI" 

illiyet §eker ofauu .. 
Sonra çatla.k, yayvan, ~ 

ve yaptak bi•· .ses zurnadan 111!" 
zaına bir ö tü~.. Sab'.tlun Bejtıf 
!una geli~i selamlanıyor .. 

Bindim d laha, çıktını ~ 
Paralan wrdim ra.kı ~ 

Reşad~ 

RAY Sinema ında 
eu HAFTA: Tamamen renkli muazzam ve muhte;e,,-. f 

i o 
filsinin gösterild.W. her seansta salonu nm.an\en doldurmakta ve 

yer bulıım1yanlar ger.i dö1ın1<"ktcdirler. Baş Rollerde: 

Claudette Colbert - Hanry Fonda 
Cepheye ncfyedileı;. İtalyan - iLAVETEN: FOX Jurnal son dünya ve horb h•berlcrl. 

Jara, nİŞanlıi&rllll Öpmek için İS- rır.--m•••B·ug-ün·s·o·a·t ·!·l·d·e·tcn:z.il·····a·il·L·ID-ati.·n·c·. -----~ ta.-;yonlartla bahşeclılen müsaa-
de .. Yfuı.i tam sekız Rroıiye ·ru
ren bir öpüşme f.asl:ı..fi ~----• s O M E R Smeması 

Vaı'da, alaband , sancak ııı- İ 
kele.. Arkadan bir bindirme, 
daha arkasından dudak ındirme 
Diğer bir çift .. Gözleri mı karar
mış, ağızlannı mı .a mı" . Ha
yır .. hayır .. Hayreı onların d:ı 
ağızları kilidli, Bl.tp3zarı çilin -
biri bile açamaz .. 
Meslckdaş kızların del.Ueü ile 

eıkckler de can ciğer oluyorlar, 
hep bir ağızdan incc~i k.ılınlı ıi-
tüyorlar.. ' 

.~di . ~~ SC\gt 
tç gönül ınnaı,"'mdaıı 

MU.Wr-lyeü: İzdi-bama ınuTuz kalm::ımalarını tem.inen sayın ~ 
]erinin • Uliin t::ım senns zruwınlarında t~rifierini rica cıdcr 

Mireille Balin - Erle . Stroheim 
taraiıııdan 

T 
!Iı::istesna filn'l her seansta !"ialonWlu Laşlan lıafJQ tloldurmrıktadlr ... 

lllveter.: FEVKALADE HARS HABERLERi: Arn<>vu1luk ı-iıW' 
1-.. uı ı~n ordusunun ilerlc.mcsi... Göric nin zuptı... lWyun ~ 

Atinada zafer şenlikleri. 

;ean&lar: 11 • 1 • 2.30 • 4.30 - 6.30 ve 9 d• 

Bug~n saat 11 de tenzilatlı matine 

n:ı 

i'!i 
ne 
ğe. 

itti 
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• e v e z 
Türiy 

im 
te 

( Ba ııtıakaled-en devam) 

~cih edilmiş . buluıınıı_ya a.k bu 1 

• 
lngilizler 1 Rumangada 1 Lord Halifax Yunan muvaf-

Rı>eketin iKmcı neıiıalesini 
'riirk vatanı t<'Şkil ede~-egıni dü- ı 
ııiinın~ı. ._,_ ,_ . . b'. '-'- 1 

atlı. uu.ıü l 1 .en l Il .w .r 

'leydir. Binaenal»yh. Bulgaristan 
v_ Yugosla,·va çig-ııenırken Tür
~,Ye de miıdafaaya4~urak .etmek d • . . ' 
aıı,, mtın;L,ib olup nuyara.,"'mı 

l<>tkik '"' teeınnıiil e bilir. Tiirk h • tıkurneti bunu yapmaZı;a vata· 
n;ı karRı kusur etn~i~ olur. Bu 
ıııı ne gizli ya.pnrığa rnecburuz, 

- ~· c\e düsıhıfilildı,,·nmızi gizlcme
ge. liattit lı~r {;l')._; c, .. ·elden ı·e 
açıkça bildirmeyi faydalı ve lli
~Uıxtlu göriirüz. Türk hıı:ttı Jıare-
"li hakkında yanlı~ bir z81ıab 

~lınanya} ı b s bir ümide ve bi
n ıı leylı yanlı~ bir harekete 
11"'•.keııcbilir. · hım meydan 
:-"lo'k is.emjyonız. ""Balkanl!lra 

-'hangi bir ecnebi d~,·let rı 
llltrinıuı.'<ını. yerle'1TI!eı;iııi clnğru 
~n dogruya Türk vatanı a1ey
lıallııle bir .harekt"l Sll..!'aNZ· .Biz 
h . h_attı etin ılıüı ün ıne<iU· 
i~tın; kabul ediyoruz. 

'.t\irkiyenin bu politikası .hiç 
~r devlet aleyhine müteveccih 
'<!' htııd d • · uir. '.rtılıdid. al-
1'.ınıarı i~Lilfıyu kalkuc&k ile\·

~ gelec ttir. Bız d~ böyle 
ır lccavıizli do•h'Udaıı do;;-ruya ,... o ~ 

lll'k vat.anı aleylıinJ~ tel:i.kki 
:,i'iiınizdcıı dulayıuıı ki. ken-

llıi m aya r .·a~. 
lıınu a~ıkç;ı biltlırınektc biz ne 
IQahzur göruruz, ne bir korku 
iııyınız, ne d : bunu her hangi 
- cı.-v1et karşı •nwydan oku -

ni;>ol:i · ,.. w.. nk.ıttdı-
Qılli; .il. di lwd.udlaı'UlllZ il'.inde 
eın.;n ve müstakil yasamaktır 
~ he.yat ı;ıılıumız da kiıruıeııin 

cavilz et eı.ıııe ' ·at et.-
~tir. 

Bir devlet en iııtida i .bir va.zife 
olan hu . 'Wttı.t.i akil> <'1ımeC: . mn 
kımseden teo•" k .. - . : .. la _. . ,.. <ırmeg-,. muı.-

ç degılclir. Macaı- radyo;;u bi
tını lng "" y-:ımnd Juı.rbe .gir
llleğe kat'i sur ·tle !kurar vermi5 
Olduğumuzdan, ln,ı:ilızlerin bizi 
harbe sürükleme~e mın-affıi.it 
Old .., 

Uklarından da anasız bir 
s~ı·ett.e bahsediyor. '13iz harbe 
8
lll'üklenirsek süriikliy~nler 1n
giliıler değil milı ver devletleri 
olaca'-'--du t--"'·' . -.w.r ·~ ...u.ıguuJ_eı:uı yn.nın-

<I.~ harbe ""irm..Ue biz at'i sıı-
t•tt b .... 
h e kararı mızı Ankara mua -
edenamesini imza edt>rkeıı ver· 
~k, ~İmdi değil. fakat bu karar 1 

h_lılkanlaı·da veya Akdenızde 
il' h" di . Ucuma maruz .kalmak itak· 

ı..;1nde file çıkacaktır. Binaena
h h ll'ıibver devletleri bızi mec- \ 

Ur e•- dik · h" t "'"e çe, yaııı ucuma 
;%ecı.ikrı· "Türkiyenin harbe 
e::eııi akla getiıllnıemek icab 
t; .' Tür.k mnt.huatı u akika
~1 hın k~r<! ilan etti. Fakat kar-
llıızd ı · tmi iti · a an ıı.mamııga a.."'l?le ş 

1ıt llıııeıer cıkanm kaba1ıa t bizmı 
1<lir > . . 

:::--..-_ llüS('yin Cahid 1: ALÇ 

il erligor 
(Baı t'rafı 1 inci sayfada) 

malzemesi de tasnif edilmekte-

1 
dir. 

Eritre 'de, .Kcnı ve Aikota'nın 
kmda harakat ~aya.nı mem· 

J1uniyot ir tars.ıa .truıı.klı:i et-
1 

mektedir. Şimdiye kadar, ara
larında bir liva kumandanı Ge
neral da bulunmak üzere, altı. 

vüz kadar esir alınıDH/bl'. İki 1 

top ve bir cok ta otomobil iğti
nam o\unnıu ·tur. , 

iH!lbef<ist.anda, Mırtemma"nın 

"3rkında, dü~ıııun üzerine tazyik 
artmaktadır. lemleketin da· 
ha ziyade içlerinde, Habeş va· 1 
"tmıperverleır.inin ııvafiıı.kıyet- j 
kri bililirilmPklP<lir. Bır çok j 
!ta!yan kara kolları terkedilmiş 

1 bulnnmaktadır. 

i::cnyu'da, hududun bızim ta- J 
rafın il bulunan diişınım m~ 
z~lerı kovularak terakkiler kay- ! 
dına denun edilmektedir. Bir ı 
çWı: mıııtaknda. keşif kollarımız, 

hududun epey öte>ıinde düşman 
arazu;inde faaliyettedirler. 

B~rliıı. 25 ı a.a.) - Alınan or· 
duları ba~kumandanlıihnın teb· 
Jıği: -

i\.lman ..eri hücumbotları, fe
na havaya rağmen, :lngfüz sa
ıhillm:i oovuncıı 'll'luvıı.ffakiyetli 
hareketle;· ynpmı~lardır. Bu 
cwnbotlırrı, bırçok dl'fn düşman. 
la 'tema.sa ı:etm uılerdir. Hilcum
boClar.rmwn hepsı fu;lcriııe döıı
müRtür. 

Fena hnı:a dolayısıle, Almım 
hava kuvvetleri, 24 kanım usa - , 
nide. fnuliyetını müsellalı keşif 
uçu~larınn inhisar ettimıiştir. 

Akdenızde Ciridin garbiııde, J 

Alman muharebe tayyareleri, ti
caret vapurlarından tmürekkeb 
bir kafileye hü ·um etmiştir. 
Kafileye refakat eden üç ağır 
İngiliz cüzütamma bir çok tam 
isabetler kaydolunmwıtur. Bir 
düşman Lnyynr~Aı düsürülmüş
tür. 

İtalyan hartı t<'ltliği 

!t.alyada bir mahal, 25 ( a.1 
a.) - İtalyaıı orduları umumi 
karargiilıının 232 numaralı teb· 
liği: 

Tobrukun garb mınlakasındR 
düşman tnarruzlarıııa nevmida
ne mukavemet eden son müfre
zeler de dün te:<lrm olmuşlardır. 

Tobruk müstahkem mevkiin
deki kıtalar bir pıyade fırkası, 
bir orman muhafızları taburu. 
bir siyah gömlekliler taburu, 
bahriye ve topçu müfrezelerin
den ibaret idi. Bunlar eeman 
20.000 kışilik bir kuvvet teşl<il 
ediyordu. Bu kıtalar 19 gün mü 
temadiyen karadan. denizden 
ve havadan yapılan bombardı • 
manlara mukavem"t etmişler 
ve dört gün nihai hücuma karşı 
durmuşlıtrdır. Topçularımız son 
mermilerine kadar en dalı t et -
mişler ve Avuslırulya müfreze
leri arasıııda derın ralıneler ac:
mışlardrr. insanca ve malzeme
ce zayi:rtımız da büyüktiir. 

Verem e mücadele 
15 Şehrimizde 

dispans~ri 

• 
genı verem 

~ l~tanbul Verem ~Iüc:ıdele ' 
:yı:1 Yeti mı:ımlek'etimizcıe bü
la1ı • lahribat ylijlan ' rel?\.haS
llt._ı;ıyıe daha c,;aslı ' kilde 1 

t~~-adelc etmek i~in geni~ hır 
"· 'Yet raporu lııızır.lınnıştır. 
cıır kıt 
ltu!( ç sene zarfında ta.hak-
~~ 1ettırileeek bu programa gö
de 

1
;tnnbulun fakir semtlerin-! 

tıı.; • dıspanser açılacaktır. Ce- ı 
Yet bu d' l . . !" ıu panser er ıçın u-

hi~lu varidatı temin maksadile 

~ar almı~ bu-

~a!iına demir düşmüş 
llid ankalar cnddcsinde Aliye 
Bundbuıunan demir çelik depo -
ıı. e a Usta başı dün ,·azifesin
~alıııırken ayağına büyük bir 
Ut ~ Jlarçaaı dü.şmüı; ve ~
!'ti~~ hastahaneye kaldı -

kurulacak 
lunm.ktadır. Eyüp dispanse· 
rinden dbnra ·~rnc.ıdele Cemiye
ti önümüzdeki nylay zarfıııda 1 

Kasımpaşada d:ı bir '"' rem dıs
pan.~en açmak icin faaliyete 
ge~miF:tiı\ Haber aldığımıza gö4 

rP vilayet ve bclediyc 941 yılı 

bütçelerine • cemiyetin hayırlı 

faaliyetini genişletmek için mü
him mıktarda tahsisat ayırmış
tır. Cemiyet bu ayın 15 şinde 

büyük bir balo vt·rccektir. 
Bu balo hasılatiyle Erenkö -

yündeki •anatoryoma ilave edi· 
lecek paviyomııı intjaatına geçi

lecektir. Diğer taraftan şehri

mizdeki ~anayiciler de salı gü
nü Sanayi Birliği ı-ebi Halil Se
zerin baııkanlığı altıııda topla-

1 
nıı.rllk cemiyete daha s-eniEı mık
yasta 'Yardmı yıqulması etrafın- 1 
da bazı. iı:ıırıırlar v re<'eklerdir. ~ 

sükiin tees- Vaşingtonda fakiyeti 
•• sus 

{Bat tarafı ı inci &ayfada) (6111 tarafı 1 hıc;..M) e d İy o r Roosel'elt İngiliz büyôk elçisine '11}& ratmeıı ü.n ceıahenin mer
ve Bayan Halifax'a ;yı geceler kez kısmında aarruzlarma de -
diledikten sonra ayrılmış , •• bu vam ederek yeniden müstahkem' 
suretle .Anıerikan tarihinde eıı - ıne\·kiler -:e tepeler işgal ettik
ternasyonal bir dostluğun en 

(B::ı~ t.ırafı 1 incide) 

bakımdan gerek idare bakımın
dan her ere eyiemişt.ir. A.n
tonesco - Horia Sıma .anlqma.z
lığı her gün vahim bir hal alı

yordu. General Antorıeaea, i<an 
akm:ısının önüne geçmek isti· 
yoJ: falı.at demir muhafızların 
cebir ve ~ıldet hart'ketleri yü
ı:iindeıa nıemlelı:eıtte hol(lllutsuz· 
hık her -giia ıı:rtmal< idi. Su ;·a
ziyet son günlerde mıılı1m h&
diselere -sebebıyet vermi.~ ve bu 
da bugün miifrid unsl.ll'lann or
tadan kaldınlmasını · taç eyle
mı 

I' nhı"'•.ıır 
Mo"klWll '.!5 (il. a.) - Reu

ter: 
'l'as aJaıısı. Bulgar l!:ora ga

:otıtesinin verdiği bir ha.beııi yay-
maktadır. Bıı bore.gö!ıe, De-
mi~ Muhafız azası, PIÖllti -
Bi\~ petrol borula-rmı kes
mi~lerdir. 

\"ine Tas ajaııtiuun Bükresten ' , 
aldığı bir lıa:bere göre, kıtalar 

ÜJı.i'l'ersiteJe aı-n;ıtmmıılıı.r yap -
nıışlardır. Üniversite etrafında 
tank kıtulıı.na .k:Qrd 
tesis edihrriş bııhınmaktadır. 

Bükre:; 25 (a. a.) - D. N. B. 
Devlet, Rıımanyanın her tara

fın<.lıı »aziyete lı.i.lriındir. İsyan 1 
hareketi tenkil olunmuş ve .hıii
kümetin aliiııımltiDla.rı, lıı.a:fta Bl>

nuJida ııbı.'lri ;k8.t'!I' keymıığa de
vam arznsımda bulundukları mu 
kavemeti her tarafta. t.erketmiş j 
ve teo;linı olmuştur. Nizam, Rıı· 
man ·ocdUIDI ını:s.fınd.ıı.n ;iı1a:me o-
ıamnn111taaır. lbı...... ctrclU5tl:Illl 

men;;u'9 ~üller. -.ıırlılı <>i<>
mobiilerle okalı'larda devriye 
gezmektedir. Resmi binıı.1ar ve 
Ba.şwkıi.lei dairesi önündeki 
meydan Bsker muhafazası al -
Lındadır. 1 

Ncmmal ~ t, '71l"~' -yıı''til 1 
a«iet. ebn<ik1;edrr. 'l.&-1e -g" -

lük çekilmemi8tir. Bükreş'te te
ldon mulmvere1eri, telleri ko • 
pan bölgeler .hariç, yeniden bas
lamıslır. Tramvay ve 0t00üsler
de eskisi gibi i~lemektedir. Mek ı 

1:u1' ''e paket tevziamuı tla nor-ı 
mal tarzda yeniden başlanmış
tır. Devlet dairelerinde, müesse· ı 
se1erinde ve ticaret hayatında 

~alı;;ma ~·~miden normal şeraite 1 
dönmiiiıtıür. Yalnız Ya.lııuGli .llUL

hıı!llerincle diikkinlar ii li. kıı. -1 
palıdır. En büyük hasar bu ma
hallelerdedir. 

Eyaletierde de sükun iade o
lunmu~tur. Asilerin silihlaıru:ı.ı. 

bırakması, her- t.a.rnfta kan a.k
mqıilan neticele'IUllİfltir. 

General Antonetico'nun. ka
binede deb'1siklik1er yapacağı 

ööylenmcktedir. 

Lejyoner teıık.iliıtmuı !f;a8e-

teleri inti~ar eict.(,dir. 
General Antonesco, .......ıleke

te hita •n ıe~rettiği 1;ir be -j 
yannamerle, son günlerin hadi- 1 
;-;elerinin bir tarih<·esini ..)·apmıa 

ve isyanın ,,abık Da.lıiliye l 'azı. 

rı Ye umumi cnmiyel aı.iirl.3rü 
ta raJından .hnzıı·Jarumş oldugu
ııu söylemi ·t:r. J.: ~ ızama .1avet 
hakkında yapılan hütüıı hitap
ların cevabsız kalmusı ü:..ei'ine, 

1 

Cener-ıl. orJıLva müracaat .nwc
buriyetindc kahııı··tır. Fakat 
urdu. hil' lıir ·erde ille cılara.k 

ates a~mamıştır. dsya n zi
mamdaı lan, c·a şıd etli ~.ııia
rn miista aktırlıır. 

General, b:.;nda..'l .-;cnıra, cıla-

hilde nizamı yeniden t is en 
orduyu tdbcil tmiş ı:?! Rum~n
yanın, mihverden alman misal
ler iizerine milli istikbalini ku
racağını bildiı miştir. General 
A.ntoııcı;co, nizamı garanti et
mek ·:in en iddetli tedbirler a
lındığını kayı:lctmiş ve bütün 
Rumen1eti bırliğe davet cyliye
rek sözlerine nihayet \'ermiştir. 

Bükre .25 (a.. a.) - Hük"
ınctte tebeddıilat i iyle uğraş:ıl· 
mağa bıui titJr. Maamafih 
yeni kabinenin bir kaç gün da-

heyecanh sahnesi kapanmı..;tır. ı !erini bildirmişti~. :Merkez cep-
Lord 11alifax'ın ziyaretlt>ri ı hesinin diger bir kısmın,ıa 1-
Va..,ington, 25 {a.a.) - Lord talyanlar mukabil taarruzlarda 

Halifax. bugün ilk resmi ziyare-1 bulunmuşlar i;e de Yunan ileri 
tini yapmış ve B. Cordell Hull Jota.Jarı tar·afmd.an püokiirtW -
ile görii{;ınüştür. İngiliz büyük müşlerdir. Düşmana ağır zayiat 1 
elçisi, B. Rooseveltle itimatname 

verdirilmiHtir. sini pazartesi günü takdim ede-
cektir. Manastır, 25 (a.a.) - Reuter 

Lor.ı Hulifax'ın o.özleri ajansının Arnavutluk hududun-
Annapolis 25 (a. ıı.) - İngil- daki muhabiri bildirıyor: 

Arnavutluk cepheiılııin tıimaJ 
tere büyük elçisi Lord Halifax, mıntakasında dünkü hareketieı· 
Reisieüııthurun yatı ıPotomad'- devriye faaliyetlerine inbi$llr.et· ı 
dan inemen gazetecilere demiş· miştir. Buna mukabil merk.ız 
tir ki: mıntakasıııda Develi vadisinde 

- Buraya İngiliz harb kabi- Yunanlılar lt.a.lyanların JOiddetli 
nesınin 'bir azası ve İngiltere mukabil ta.ıı.rruzlanııı rüıokürt-

1 
müşlerdir. 

Kraiının büyük elçisi ~ıfatiyle Skumbi vadisinde Ywıanlılar 
gPliyorum. Amerika ıbüklımeti· ı taarruzda bulunmuşlarsa da biri 
ne ve milletine muhta~ olduğu- ilerleyiş kaydetmemiı;lerdi. 
muz yar.(bmı isterlerse bize na- Hava faaliyetleri gen.İli olına-

1 sıl yapabileceklerini bildirece - ınıstır. Maaınafih İngiliz ve Yu 
nan tayyareleri Kuks - Elbaean \ 

ğim. Alicenab yardımınız ne ve Kuks _ Lin yollan boywı.ca 
kadar fazla tesirli olursa, Av- !tııJyım m"Vziıerini boınb&rdı -
rupayı ve dünyayı esaret altına \ man etmi erdir. 
almak istiyeıı ·Nazi idaresini de- ı ııaa ··n..na ~ 
"irmek Jııudretimiz de o kadar 

1 

Atina. 25 (a.a.) - E~ ga-
fazla olur. zet-esi:niıı edeki hal'b mtıh&

biri :rın:ıynr: 
Lord Halifax, ölen büyük el- Uüfrıızelerimiı: ileri hareket-

çi Lotd Lothian'dan bahsetmiş !erme de,·.am et.ınei<tedir. 
ve sonra demiştir ki : 1 iDün ılağlıı.nıı. t.epesinoe vııkua 
önümü~de çetin mfü;kül ve gelen ıi1ti mu arebey<> ı;allit oıl-

d. k 1 dum. - arebeler, eri a 
belki e ~o · uzun bir yo var. karla 1ir1filü dağ pa±ikalıın 'ijzo.. 

Fakat İngiliz ve Amerikan mil- rinlle ve~ud dağl.aruı sarp .,_ 
!etleri ta.rihlerlnın hiç bir anın· 1 teklerinde yııpı.lıı:ıaktadır. Asker 
da görillmedik derecede birleş- !er.imiz fevkalbeşer 1<uwetle VP 

miş buioouyorlar ve hi~ şüphem cesaretle çarpışıyor. Bir tek ta
yok ki sizin yardımınızla gale- bur.nmuz, bugün lam bir diiş-

maıı a.Lıı.yın.ı k:t.çı.rmıştır. 0.\ğP.r 
be çalaG'llğız ve sizin ve bizim bir Yunan ta.buru, gece, ıBICYJ.ti 
medeniyetimizin dayandığı esas ahnıı;; bıtlundu,,.~ bir <lağ tepe -1 
!arı kurtaracağız. siııdczı gt>t;·erek cüretii bir <:evir-

Lurd Halifax. Reisicümhur B. me .lıa.relı:tt".i ya.ı-ış ve ~ak -..ıa
Ruzvelt.'ın bizzat gelerek 1ngil- ı ğı.dıı buhmıı.n bir yol ii.z.ermıil.~ 

bir lt.:ı.ıva.n ciiziitaırunı kacn
tere büyük elçisini kıı.r~ılamak mıtttır. Bozguna uğny~ t1ı -
suretiyle Büyük_ Britanyaya y.anla.r, ıbıırada mr o« a.rb 
verdiği şerefi de ehemmiyetle ma.lzeı:ııe&i b.ıra.kını.ıılardır. 
kaydeylemiştir. Dılıı alııw> esirler :ıraaırula 

iloi \rol••a.ıı bin"·•~M <la va.riır, 
Amerikanın eski Fransa ._.. ._...._ 

Bu iki esirle görüştüm '';' _er J 
elçisinin sözleri i.kıisinıUı de cepherıın dı,ı:er hlr 

VaH111gton, 25 (a.a.) - A- kısmıncla.n yakınlarda bunıya 1 
me.-ika birleşik devletlerinin ;;ıı- geti.l'ilmiıo ol.an bir fırkaya. mcn
bık Fransa biiyük elçisi B. sub olıiulda.rmı öğrencfun. :Su 
William Bulitt. bugün mebu- i.k,i b.iııhaşı., fırkala.rlllın dağıl • 
san meclisinin hariciy(' encü· dığını ve askerlerinin çok çet.ı.ıı 
ıneni hınıurunda yardım kaı.un •aziyetie'e düşt.üğünıi ve .. 
projesi hokkında fikirlerini &n- gün )~yooek&iz kaldığmı aiiylE'<li-
latmıştır. ler. 

:a. Bullitt, ezcümle demıstir J Bu iki esir, meo;lıur "Toecana 
ki: ı KıırGllan., firkasııun da ta:mıa. -

- Amcrıka birieşık devletlc· l mile dağılmış ve lrumand:Jnmnı 
rinin ingilter~ye yarıbmının iki değiıo;tirilmis oldu,,ö-w:ıu t.:yid ey
lıududu ·yardır. Amerika birle- lcmıiştir. ltalyanlar, -".rnavutluk 
~ik devletleri lıarb ilıi.n etnıiye- cep!ıesin bulunan - tııly· n 
cek ve aElkeri ve bahri muhasa- j fil'kR da.ıı yedisinin Unı:ımile 
mata t~bbüs ('ylemiyecektir. bllZllldıığuıı.u kabul etmektedir. 
F~kat Amerika bırle~ik dev- Muha.re.beler devanı <' ·Jemck-

letleri bugün o derece tehlikede- J te ve .lutalarımız dwıo•d•n i -
dir kı müdafaa ıasılaları ve"-· _ıe_r_lem __ e_k_t_enı_·r_·...,.-=---
letlerinin müessir surette kulla- ıstilisı heınceıı hemen muhakkak 
ııılması bahsinde alınacak karar · olacaktır. Amerika birleşik Jev 
!ar. halen Aınenka hücuma ma· .letlerinin bahriyesi, bugün hü . 
ruz bulumımş olsaydı ne kıul• r cuma kar>;ı koymak için lw>:!'' 
hayati hır ınalııyet alacak ıcliy- değildir. Amerika birle$ik dev • 
se, o kadar ıı,ıyatidir. !etlerinin ha::ırlanmak i()in .za-

Aınerikanın bizzat 'kendisinin man kazanmat;ı lıi.zımdır. 
müdafaası ad1t1" lngiltereyc J B. Bullrtt, hınca.h11ıç dolu" oo . 
vardım lazımdır. Demokrasiler• !onda. lngilterenin m~ğlübiyt!ti 
yardım kanunu proJe~iııin k:ı· takmrinde Amerika Birl 'k 
bulü. birim, ecdadımız gibi, Al- Deı:lei.leri itjn bundan gayt t a
lalı tan başka lıiç bir efendiye 
boyun eğmiyeceğimizi isbat e· ğır neticeler çıka.cağını bi1dir
decektir. miş ,.e sözl<>rini söyl<' bit::-mis-
Eğer -lngiliz bahriye~i 9ıta - tir: 

dan kalkllr:.;;ı \'e Amerika bir-ı f\1a~ ~bi\1etin önüne geçnıck 
Jesik devletleı·iniıı 'ki Okyanus kin e'\ ıem.in are. Amerika bir-
clonanmıısıııın h"zır olmasın- !eşil~ devletlerinin harb<' girme· 
dan e\Tel Allantik \'Cyalıııd pr.- si oluıcdu. Fakat memkk<>t. hr,,·
sifikte hakimi)•1ct t c<tqliterlere be süriiklenmemeğe nzm~tmi~ 
gcl:crne, garb y.ırım küresinin bulonmal;tadır. 

ha ilan eililcmiyeceği ~anılmak
tadır. Çünkü, askerler teknrnı

ycııler, e~ki n'jim ınen"ıb şalı 

siyetler ~·e General luıtoncsco'
ya itaat et.mis muleJil l<'jyoner- J 

ler arasında. i8 O iği "lemin et· 
mek bahıH mel'zuudur. Bö)·le i 
bir kombinezon ise kolayca teri~ 
edılecek mahiyette tlPğildir. ı 

Çok genis mahiyette polis 
tedbirleri alınını~tır. 'Bütün ti
yatrolar, sinemalar ve rlığcr u
mumi yerler saat 21 d<' kapa
nacaktır. Saat 22 de sokaklar
da kimsenin bulunmııması la
zımdır. Diğer taraftan lıudud -
!arda, demiryollarında, liman -
]arda ve tayyare meydanlarında 

po1is, askeri rle ta d5 edil -
mıstir. Bütün bu tedbirl rin • ·
lırbi "d:ıletten kncma'ğıı teşeb

bus "eden .• ~ı>helı unsurlar•' t·ıll) 
surüt kontrolüdür. Len·owr 
rejimi 'ııdan ·led.il i ..,. 
lan ı.mrumi emn~et ) i - k me
murla rı yemden vaı<ifelerine baş 
lamrnl r. 

Bükre' 'in Yahudi mnhallele -
ı·inde 'lıasurın çok miihiın olı111~u 
teyid dil mekt.eclir. Bu mıımwc 
lerin >en iilıimmini 
:\1aCJl.risti'd~ mağazaların 

iri ya yağma edilmiıı ~-a 
mı:<tıır. Ş~hir civarında kııtl 

.miş olan 1 O Yabudinın ccesa; 
orga na klolunmu.ştur. 

{Baş tarafı 1 İ1"tcide) 

vaffak olmaları iktıza eder. Ak
sı hal bu teşebbüsde muY...f
fak .ola.m.ıı.nıak nazi rejiminin 
mabı:olnıa.sı demektir. 

2 - Akdenizde İngiltereyi' 
karşı taarruz. Almanya bunda 
muvaffak olabilme ·i em Fran8a 
ve !İ6Jllllll'Yaııtn iş birliğine muh
taotır. iKulonıbiya ra.dyoı;una gö 
re Almanlar *ımdiden bunu der
p.iş ec.le.f'ek FranHadan ba7.I Akde
nız üslerini istemiı;lerdir. Amiral 
Darlan .A:lman taıeblerine tar&f
laT, Hariciye ·=ın iFlwıdcm u 
a:r:ız aref>ll.l etıı.iıı iııe henüz 
müteredrlid imi>;. Sou Hitler -
:MuseoJin; miiliıkatincla ela bu i~ 
mevzıwbahs ooilmis \'e ~ı:usso1i
ni Hitleri bu Sl'.'l<llrle h!'.l'ekrle 
teHvik ~diyormuş. 

3 - Balkanları iı;ı:al. ınnan
yadıt i Alması talı<ndıı.tl ve ııı:a
ca:r !lia:rbive 'azırınnı Berhn<' 
davet eclibneııi bu iıü2 al8.karlar 
ı;öriilnıek.tedir Fa.kat .Alınanla· 
rın bu tarz hareketi kendilerine 
çok bahahya mal olabilir. Ev
vellemit'de bu takdirde Rumen 
petrol mıntakası ye.lo.Je.cıı.ktır. 
Kuı•ulıı.r t.amınn..iyle t.a.hrib edıle-' 
meo:ı;e bik demir:volu iltiAakları
nın bombalanması münal<alli.tı 
çok oel<tt-_ye uğratır v~ buradan 
Almımyırya ya,.ı1ım 'f 1 ı ıl n 
lıİy.ll tıırı at 1D! yım·ı \'11 azal
tır. · • ta.raftan diı;e Balkan 
de•·letleri Almanya ile birlikte 
de hareket. e~lcr, vahud brt.araf 
kalıvor. A'!ıııım kıl'lllanmn g~ 
mea'me miisaaıi!P 1<-r. h&tt.İ. 

man:-·awıı kann k emet 
""' arlı -dıı et.ileler nl'l.İt'fdP Bol
kıınlardlıki .iktisadi =zlyet oka
dar 1ıozuhu· ki. Almanların um
dukları fayda kat' iyyyen bcı.:>tl 
C•1nıaz. bilakis Almanya müşkül 
bir ı ktisadi bıfrıranıı '&iftaT &

cı .. lrır. \'e lngil'.:ereye ~arEll ırr 
bimclf' -claha 7.iyatlr .cayıflam.ı<ı 
bulunur. 
~-

~ tıınfı 3 .. 
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JIUn ı.;eı:glli mı.:hterenı peyki 
~filli Şef lıı.önii e u k um-1 
!arı yük"ck himayelerine ala • 
ral< kartı.eşinin 'hızına 'l:ı.ı.z k:.i
JIID)tır. 

E\'l<t Türk dili; Tür.k tarihini 
ikmal edece,ği gibi Türk ı..salet 
kıdem ve ınedeni;yt!tini i · 
e.dtııek ~'e a:na dil ı:asfa:ı.ı bihak 
kın ibrııız edecektir. 

Bu ikmal devresinııı 'hizmet 
ve •azife şerefi b ,._.. ·· inkı
liıbçı eı;lin ahnalırlır . .Su y9ru
eu işin endilerine büyük bir e- ı 

m i3't Dlduğınıu ilenlerln nu in
kı!abın ikmalinden en büyük 
.:e-çrk uya.cakJarh1dan emininı. 
Çünkü en nihayet büyfık nıil· 
ltıtinuz.e ' "'Lı ı;alı<öIDalari:ile .,,_ 
riyet dünyası ·ccı·~ısında 'bir 
mevcudiyet vereceklerini benim 
kadar bilirler. 

Sırası gelmisken arzedeyün.e 
Ata,ih·k ta.rihinıızde kıdeme

mizi \'e medniyetimizi ifade e
dPbilet-ek lehçc1erimizde bir ke
lime bıJlduğu znm.ın St:,inir <.:ok 

neo;<>lenirdi. 
{'~ gün uyumadan, hatta ye

rinı t.crkctmedcn okur ve \'nzar
dı. :Bıı müddet zarfında ;, dası
ııı kahveden, portakal !'uyun -
dan. veya ayrandan lllırdı. 

Bu kabil çalı nıaları sık .ı;ık 
vo ki olurdu. Büyük Dahınin 
k;.~rsı~ında. bu taha.1nn1ülsuz nıe
HD.İsi içinde kaldı.gım gerc1er; l~
ra ıra kendimden gPçer fr rl('m 
harıcwde oturdugum yerıle uy
hıya dalurdım. 

Mcıhtım bol kahve '"'YE ay
ran .krnmi) le 1ıvkumu gidcı·ir 
fakat çıraklııtıııd •n uzakla.•tır
nı.:ızdı Böyle bir gecenin yarı· 
ınndan sonra idi ; meslıur Rus 
alimi Pl·ka.skinin yakut liıgat.ini 
tl'lkik eden Atatürk; {eınerik) 
ke · · e giiz'.i · ti. 

Durdu. Ve kendı kendine gül· 
mege 'başladı. Derin oır haz \'e 
n~ 'e i nde göz ~ünü (~.k ·dı. 

.h-er 'sıigara ve ka'lrve -ice1lın. 
Emnni ~·erdi. 

Mc.i\'er bulduğu (cıııerik) ke
lim si Türk yakut dilinde deniz· 
le avrı!mış arazi parçıısıru ifa
"" ooen manaya gc.iyoıınuş. 

Haz ·e neş"e;;ıni ·aratan mü· 
ta . nı iı.cı:zden esirgerne
'ii. 'Emerik k~llmesinın Ameri· 
kanın kiı.şifleriniıı tarihiyle, :va· 
kut Türklerinın kıd!'l'flıeri tari-

r inin 
art 

(Bi.ıf U.rafı 1 ind sayfııda) 

!erde İtalyanların .zayiat.la g.!ri· 
ye itildikleri 8ildirilmektedir. 
Her gün alınan esirler ve ::;ani· 
metler, ufak 'teşd:ıl>iislerde bile 
kazan~lar elde edildiğine, İtal
yan kuvvetler.inin b,rnarı göstere 
ınediklcrine i'8.rett.ir. 

Bugünkü Yuna - İtalyan cq'
lıesi. Vunanlıar için taarruz 
planlarını t ·e 111üsıı.iddi.r. 
Zaman, iıWiik .s-ıııaiyeti. ha
i:<dir. 1 tııly a.nla.r. .Ama rndlllk 
oepholerini. her ü·hlikeyi göı:e 
alarak, takviye etmektedirler. 
Ancak bu cephelerrle sayı ii3 -
tünlüğüniin, malzeme be>luğu -

un da Jituh lrat'i 1161..i-
cede müessir obnadımı ii.&bat 
E'tmi~tir. • 

Dcııi::ıl<-rdc: 

İngiliz Akdeniz armadalan. 
büyük bir peri aıü i~inde Batı
ya doğru yol almakta buhmaa 
1talya.n u~itı ikın&Ufo. 
r.mi imkansız hİr' dııruıaa o;ıolı:
mak için .mntad fll.llliyet.lericııi 
artırmışlardır. Bir fngiliz Jo.. 
nizaltısı, ağır _yüklii 7000 ton -
luk bir ia~e gemisini batırmış
tır. 'Mııll8ur <bir m-1 ·etin ar
tık acil ,......mıoııua mil:ftabr 
ordusuna, yıı.rdmı etmek ~ 
ya,ptığı teşebbüslerin baltalaa
masının. Libya miidafaalarında 
elemli tesiri vardır. 

H"ı'a/.tı.rda: 
'Malta, yakın üsler/len diivül

mt'lnedi r. En t&plıı ~ eğerti 
.hedef, .her <l.ı<rloeyi brşıı.a.-Jı:
tadır. !)11,alta.mıı :so..- ı....ur 
ayni selıatı afuıt.ec~ 
süphe edilemez. Bn suretle, ea 
kın•YeUı 1ıava filolarıııın da baı 
Jı başına muhare - filmi sona 
erdiremıyooeklEri -l••!aak • 
Ur-

1.İı:ıgi.fu: - A lmıı,ıı .nutlaa.rebe te
masları, mühlm hadlı;eler kay
detmedi. Alman ha.va muhare
beleri ağırbk merlı:eziı:ıin Ce
nuba düşüriil.düğüzıe dair h -
btır1Cl1" i.mmıla:maz.. Bu -
ktc.l'i netioesm.iıı i.ki bilyii.k Of'dll 
arasında ve .Batıda alın,c•ğl 
hakkındaki kanaatleri değişti
ren bir vaziyet yoktur ve düşii
nülemez de. 

frikt· içlerimle: 
ı.ırtsız ynr ;ıGktt! -

törenle "İren .Krallar kmlı., Ha
il Sel&ei_yen.in, İta.l.yaı:Liar 
bir haile kesileceği talıınin odı
kbilir. Genli;, arp, _,'\-rupalı
lar icm yabancı a.razüri:ııin meş
ru ruı.bi.bleri, Gaırilia -~ 
1t aıilm'a :m" · m pi1el« c;,s -
karabiımler. 

lıı..afüz ku\'\>etleri Sı:ıı:laııdaı>, 
KeI\yıı.dan .beslenerek, lı int.er -
landa dalmak üzere, ilerlemek
tedirler. Tsnna gölü c.eı:ıubuna 
kadar umnım akınlar ;o mi.
nahibr. ugünıkü Habeş ...... 
SU kar~ - ~ değil. U· 
rj J&i.lillılar.Ja ımüceb1-dir. Hitl -
heıı ,·atanperverleri muharebe 
esııslannı beninısiyen subaylar 
ta-rıı.fından giiıilillm~er. 
H~liiian ~ ,m9hs.11r -

dur. Harekatı önümüzdeki iki 
aya kıiıb-r.ma.k nıec8ı.ırid:lr. V• 
ziyct, urada da lt:ilyııı.nlen 
mu\'.affa ki yet v.ii.dedPmez 

Libyada: 
'Muzafer Nil ordusu. yer yeı. 

beliren ufak mukavemetleri kı
rarak, lıüyiik bir ,;ür'atle Doğu
ya doğru ilerlemektedir. İngi
lizlerin zırhlı '\'e bindirilınil 
birlikleri öncülerinin Rmgazi İll
tikamE!l..lenirıe tel'6Ccii.h .eıtikl.«i 
tee-Y. ·üd odarse, y&lrnı.da Kirte 
körfezine ,kadar bütün bölgmıin 
iB;:o:al edileceği iııbiidir. 
Li~·a felılkct:iııi, PsaseIJ :tt.al

:vanlar da gizleıııemeırted·~ 
F.ırkırt. talya ne ıbek±i:ym-' 

Sub...bl. A. Cemaledcitn S.araçoğhı 

N iycıt M:ıdürü: Macid Çetin 

Dnslldıgı yer; (H. Bekir Guraoy1ar 
\'e Cem•ıeddin Sıtra-:o6lu matbaa .. ) 

- hini muk!\yese ederek -,-, Ameri
kanın adını büyük L'Cdaıl koy -
muı:tw· .. dedi. 

- ı:vet.; "nstof !Kolombdaa 
sanı a Amerik~·a muhtelif za
manlarda dört defa s . ahat e
den Flora.nsalı mici ( Americ 
\"cpu."~l adına izafe edilen A
merika .lut'aşıııa A•Tu_pa kaşif
krinden l:o'k evı-el Asyadan ge
~enkrin yeni tetk!ltlerle kıdem 
lcriııı biliyoruz tıuyııl' r. 

Jltatür.kün tıir keLmeden 
bile Türke! Türklüğe kazandır
mak istediği tarih kıdemin.de 

hi$e. 
1~teıı dilerim ki; gazetelerde 

memnuniyetle okudağum fnö. 
nii ansiklopedi~ini tertib ve 
tanzim edecek muhret.em ta
rih ve dı1 bilginlerimız, ta
rihe ve coğrafyaya !lıidim ola· 
cak kabiil_yette Türk leh<:.ele -
rinde b aklan il< · !eri de 

!ar. 
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Bayt• 6 

Derd yanan ilko-, l!L~A~ 
kul - öğt;e ~menleri -. 

1 
1 2345678 9 

• T 

Bu f etlakar· - giırddaşlara 
insaf la muamele etmek 

v akti gelmiştir 

s •I• ı -, • 
61---E.=-;=~.--l-.~....!.--'=I 

7 ı i•, ı m ı I• l-_..._--'.;;:;;.l-..J--'::=.'--..ı=::.ı..--11 

8 1 ı • 
lsim ve ıı.dresleri b~ mah

ru ilıi ille okul öğretmeninden 
almııı olduğumuz aoağıdaki · 

' JDl'ktubu dere ve sayın Mouırif \ 
Vekilinin nıuısırı dikkatini celbe-! 
C>yoruz: 

Hundan tam dört yıl önce ma- j 
qımız yımıi liraya çıktı. Ye.ıı:i 

Barem tatbık ooilince me..leke o 
9el'le gjrenleı· <le yrrmi oldu. Bız 
bir talisi.ılik net.ı<:eı;i bu paraya 
nııalıildik. Şunu hemen iliıve 
edt'liın iti, bw. btınu ç<>k j!'i\rmü
yor, hiç bır zaman kıı;kanmak 
.blçüklüğüne dfuımüyor \'C hattii. 
ııeviniyonız. 

Bu defa kanuni miiddetimızi 

.iyi raporlı<rlıı. doldurduğumuzu 

)ııceleyen Vekflletımiz bır kll\.ay 
ll""e mRIUjllil!Zl yirmi be<;< lir:ıya 
çıkardı ve bu zamnun da eylül
den olması icab ederken, ıliinci
teş:rindP verilrnemni ta.H<lik edt._ 

rek cetvehmizi yolladı. Bu zıı.m
lara aid t:ai:uıiı<a1mıız bütçeye ı 
Jr:ondu, kabul edıiJi. D<lhılıye 1 

Vı>kaletince bu büdçe de tasdik 
edildi Maaşımızı yeni dert"t.•e -
ınızdcn almak için formalite i<•a
bı bir { D) cetvelinin Vekiller 
Heyetim·e tAAdiki lazımdı. Bu 
cetvel de bura.ca yapılarak Da
hiliye Vl'ki<letine "unuldu. Ara
dan on gün ka<lıtr bır zaman 
geçince :;öyle hır cevabin karfiı
laştık · Kanıınoın bılmem hangi 
maddesi mu<·ıbince> teşkılat kad
J'OSU boıulanuyacağuıdan td.\'e-; 
tiniz yiıkaek ~dika sunulmuğa 
!üzüm görülmemiştir 1 Ş('klınde ı 

bir yazı ile geri geldi. !sin bu-1 
raya kadar olan kısmını bu şe
Iilde bildirdikten Honra aklımı- 1

1 cı. gelen bır ikı suali wmıaklığı
mıza yükııek milııaade}eı-ıni ıica 

ediyoruz. 
1 - Müddetimizi dolduı·m~

mıza rağmen z.ammımuın \"erıl· J 

metıine imkan yoksa Vekalelı -
ıniz bizi niçin terli ettirdı? 

2 - Kıdem zammı alamıya

calısak. bi:dçeye tahsi.%1:.ırnızın 

konma><ına ve ôğn·tmenlerin 1 

ııam farkları diye gösterilen bir 
büdçeyi Dahiliye Vekitlet.ınce 

tasdika IUzıun ,·ar mıydı• 
3 - Kıdem zammımız wı il-

mıytcekse bıımn fa~kı ına.: ırın

ı.a aid büd~eye konmuı; bn para, 
ı;ımdi nasıl ve nc.·eye sarfedlle

C'1k '. 

el - Böyle hır kaı:un \'anıa: 

Bı.ındaıı sonra bir öğretmenm 1 
m(:l;}eke girişind"" tekııfül olun
eay" kadar yü.r,de eek.,.,n inm 1 
Jll83ill aşnl ola.cak demektir ki, ı 
bu ılk hrsatta muallimlıkt.en scy
n ln1;, Ç8J"el!ıne bak değil. - midir! ı 

5 Teşkil&t kadrosu dolayi-
ı:ııyle dört senede bır kanuni ı 
zm:ıımıınw bile ııhımıyacakı<ak 

pek iyi derecede çalıı;nıamızla 

orta veya zayıf <;!J.lışmamız ara
><mdıı ne fark kalır? 

6 - - Teşkilat kadrosu bozula
mıyacagırut göre: yeni mektep 
ih tiyacıyle kıvra.ıınn hır vilayet 
t.aOOisalını bularak kadrostıua 

5 - 11\ mwı.llim ılitve cl>ıc bu dıı. 

mı kabııl edılıniyecektir? 

' 

7 - Yenı kanun ilk okul öğ
retmf"nlerınin terflini dört tiene 
o iare k kabul ederken ilk terfiler 
eskisı glbi üç senede yap!hlrak \ 
dcnıf"lrtedir. Bundan da :ınln.şı
hyor ki bizim şu teriiimY..'ın ye
ni kanunla da alaka.'" yoktur 

Nııı söz olarak "3),n büylik-
leıımizden rica ediyor ve diyo-

rıız kı dimize gec:en 48 liranın bu· I 
kısmını da asker aileleriyle ev 
kira.~ına. ı;ıkaracak olursak bize 
anca~- 3& lira kalıyor. Bu para, 
M biıe bakan fü; beş nüfuslu bir 
aıl~~~ pek zor ger,mdinyenm. 
H~k ıı;ınde bulunduğumuz buh
ran· bu 38 lira), çoktan 2(1 ye 
indirdi demektir. Hiç olmazsa 
bu durumu gözününde tutarak 
kanuni hakkımızı vermek bıi -

9 m , 1 1• 1 
Sofdlııin ~a: 

1 Bir kadın is.;r. 1 - Vt: .. ı'l1<'k 

2 - Bir oı ):;.ıni - lLı.Ju,;. 

3-- ı-:ı ıle yapll.an iş - Kur. 
4 - GOztin üstünde buluntt 

ıbadet .ekH. 
5 l..ekeh. 

- Bı.ı 

ti - Gu.:el bir &o.:un \ .ı.~fJ - ıJfı'ı't-

<.ıtunwı. 

'1 - Ayağın Yt'r(!~ b1r.:tt...twı 

ıŞiekin.hk. 
8 - \r01ru~llti k.Dnıür - .K.nib. 

9- Fikir - BU- nota. 
Vukerıdan apgıy•: 

ı - 4fık ve·ır. 

2 - Duvr.rcı iileti - Gü(.·. 
3.. K omi.k - Bir nota. 
4 - C'~ed - Bir hayvan 
5 Bir _o;;.ı11.ıyi ~ehrL 

6 - 8an'at - A~ıl. 

7 - Bi"r ııt•hn" 

8- St-yrptnıek - Konak 
9 - Tfayt ıı·ı( - Dolu. 

DtıNK! BULMACANIN HALL 

1 23 4 56789 

1 M.A L IA T YA B I• 
2 A S j . L l• ·A ID IA iM 
3 S j R IK ElllA Zil 
4 A • Aı t ıLIE •ıAIŞ 
5 L Al8 B E'Z İ IKIB 6 •N• i MIA'R,•!• 
7 A TIAY•ıN!A.S ~• 
8 KEllJA.ii··· N.EI• 
9 llB·A'T nıM•NI• 

iLAN 
T:ı..köprıı İenı Mı-nıurlııgıın

dıtn: 

Ta.şköprünün Mu,;alla mahal
leffinden 1 bacı) Eski oğlu Azız 
kızı Elif eye Taşköprü ıu;liv<' hu
kuk mahkemesinin 11 nisan 927 
tarih ve 144 numaralı ilamile • 
mahiye on iki lira. nafaka itası
na borçlu aynı mahalleden 1 ba
cı) Eski oğlu Ali Yaşarın ika

yüklüğli.nü gösterir ve buna bir me~IUunın moc;hul bulunm8"1 
<;aN' bulurlarsa bir.az olsun aç- hasebile 940/1314 sayılı icra em 
bj;mızı g;dermi~. bizi daha iyi rinin r.atine tebliğ edilmemesi i
c:ııli~mıya sevketmiş ve nihayet tibarile keyfiyetin gazele ile iliı.
m~lekten ııoğutınaınıı; olurlar. nına kıı.rar verilmiş olmakla il.an 

::::. tanhinden itibaren yedi gün i-
.--- -----------.... ·1 <;ind~ borcun ödenmesi aksi tak-

R A D Y ~ 
dirde ilanı havi gazetenin icra 
emri makamına kainı olacağı ve 
borçlunun gıyabında bacız mu

BUGONKO PROGRAM amelesine devam olıınll<'ağ'ı ıliı.n 
olunur. 

9 (l() Pr-am 18.03 MuL!k 1 1 
~.~ ::=:: ~!:~ :.::·"' Askerl ik işleri * 19.30 Hal>crl...- Eminönü A'-~:ı. Struh>n. 
12.30 Program 19.45 Mu,.k Sınıf 6 adli m~avirYusuf oğ-

IYURDDA SABAH 1 12.~3 M:Wık 20.15 Müıık Ju Ziya 311 Bolu 
• 12Ji(ı ııa-ler 20.30 M.li1"k 1 Rınıf 6 Adli Müııanr Azız oğ-" d ıJ.O.> Mu,_,k 20•46 Muı:!l.. hı Mustafa 315 lqtanbul 

ızmir e Atatürk 1
14

·

3

" ;=k ~~;~ :~~~·"· re1~;~:a~ü~yetk:k c:~:~~ .. :: . h 
1 

.., I 22.50 Aluuk 

müzesı azı r 1g1 =---=:-===2=-3 __ 2s_x"~'='~"= ,,.b-·k_ıe_~_ube_)_·e_m_ür_a_caa_u_arı_. __ 

Anadolu refikim izde okuduk: 
Killtürpıu·kta vücuda getiri -

len nebatat bah~esi, balkın ve 
talebenın pek çok alakasını c;ek
mektedir. Yurdumıızun her ta
rafında yeti.'jen muhtelif nı;bat
ların nümunelerini burada gör
mek mümkündüı·. Hatta göl ve 
batakhklard"- yetişen nebatlac 
aa dıkilını~ ve yetiştirilmiı;tir. 

Kültürpark, daha güzel tezyin 
edilınektedır. Bu sene Fuara 
iatiraJr edecek ve Fuan ziyaret 
eyliyeeeklere Münakalat Veka -
Jeti v"8ltalarında her yıl olduğu 
~bı bu •tnc de tenzilat ya.pı-

1 

KENDİR ve KETEN 
Sanayii T. A. Şirketi ı 
Meclisi idaresinden: 
Jdarı.. mec:h~ırun 17/1/941 tJrıhli 

i1,:tınıaınrla şırketimiz ort.'lklarının se
nelık Hnıumi hey('t.Jnin !<Ur<>tı vdi~·e

d(' u;hm..ıa diı\.e\, k;ırar .ıJtırın •• ıırı

mı~tır. 

Tu.·c-.Jf"t k&tnununun 361 Hıt:..ı. \'C da

hıli nı.wmn.menin 49 uncu m:ıdde
sın(" tf'l\:Oki:ln 17 şubat 1941 tarihine 
ınus-.dıt J)d.l.iirU$i gunu IM:t<:ı.t ı ol de 
G~lo-ıLidak.i Manha)m hanııun 3 uncu 
krıbıufaki §.irket. mPrkez.inde .:ıı;agı

tlakı ruın&ınıf>yi n1ul.Clken.: etnu.'..: U
l(·fE> Jı;tını:::~cı da\'(•t olunur. 

BORSA 
25 İkkıcikanun 941 

A,ılıı ve 
lcaponıı 

---'-· ---"-
Londr• 1 Sterlin 5.24 
New - York 100 Dolar 132.20 
Cenevre 
Atın• 
So.(yo 

Madrıd 

Beiarad 

100 l sviç. Frc. 2.!l.6875 
100 DrahırJ 0.9975 
100 Leva 1.8225 
100 Peçeta 
100 Dinar 

Yokobam• 100 Yon 

2.9375 
3.175 

31.1375 
Jl 097~ 3tokholm 100 IJ;veç IO' 

ESH A M V E TAHVl.LAT 

Sıvi!ıs • Erzurum 7 19.50 

Jacaırtn·. Ayrıca Fuar mevsimin
de Fuardaki pavıyonlarda çalı-1 
p.nlardan vergi aranmaması, 

rekJimlardan rflf'im iAtemneme
ai hususunda bir kanun kabulü 
için de Ankarada alakadar ma
laı.mlar nezdinde teşebbiIBIPrde 

buhınulmuştur. 

Eu "' (5) b<-ş h=•ye mahk 11 •>..'<:-ı Za.) İ - S.D.T.? Marka 182 fıçı 
darl;ırın ıctnna gUnundt-n b.i hatta I t.. 

Yaş deriye rud .,,tanbul Ticaret 
f'vvelı04.• kadar şırkf't merkt!Llnt: veya 
Mı1h H•nkalardan turJtl(' hi~~t:lcrlni ve Sanayi odasından aldığımız 
te\·d, «lorek mukab•lin<l< dunulıye 5-11-1940 tarih 5638 sayılı .İsveç 
'ôtl:\Knları aımaıarı '\e tor,Jcıntıd.1 bu-! men~ şahadetna.mesi gaib oldu
lıın.ınuyııcıık hissedarların da tıızam- ğundan yenisini cıkanvornz eski 
n;ınıt nııı:ın 59 uncu madde~ınt 1~01e - hülun' .. k.l · ' 
dıı!<•ı oıtaklardan klml vekil t"d<.-cek- sının u yo ur. 
lC'T""'f' hıldirml"leri ıuzumu il8n olu- Şark. Dt-ri T. A. Ş.. 

nu~tıZNAMEl MÜZAKERAT: (''Yeni Sabahın " At.at.ürk lllti,,....,;: 
Bırinei kordonda Atatürk 

köşkiinıin "Atatürk müzesi., ha-" 
tine ifrağı için belediyece satın 
alındığını ve bazırliklaı-a baıılan
cbğını yazmıştık. :ıı 

Buraya korun&k ÜZl're pek 
çok taribi ve Juyuıetli eserler 
bnlunmUJ11.ur. Bunların tasnifi 
devam etmektedir. 
_ tiç 1mıir ıuüze..;i : 

Kültilrparlrtaki "Üç İzmir 
müzesi,. yeni eserler ilavesıyle 
pık zt'.ılgin baJC getirİhnİRUr 

ı - M<.>ehsi ıdarl" ve mUrak ıb tôıı.- 11 

~ . .,.ımmın okunar•k 1940 sen<'Si bi- ,~,a~n fı' yatları 
H\tu:o ve be83 blarmın tefltfk e ta.s-
W k ı ıl"' ıcf:lre mec"ll~i vr murnkıbm 
ibr.-.~ı. 

2 --
Temetttiatın t,e...,ni. 
N"uaınnaDX'flin 27 trıci ml\d-

d~ı mu<·iblnce vaıitesı hit.,_'Ull bulan 

tM; .ıdare JOecllsi azasının yerJeri:ıı.a 

yeniden aza iııtiluıbile idare moclisi 
azalarına vorilecc-k huzur bnklunm 
t;ıytni. 

4 - UKl - ıçin muralob lnli
h•b ıle verilecek öcretln tayini. 

Kr. 

Baljlık ınütu olanJı 750 
Birinei sa.yfada santimi 500 
l1dnci ,, ,, S50 
Uçüncii ,, ,, 300 
Dördüncü ,, 

Beşinci " 
Altın.et " 

. it 

" 
" .. 

100 
75 
00 . 

YENi SABAH 26 lkhteikii.nan l Sil 
!!!I 

İstanbul Defterdarlığından: YENİ KAZANÇ VEBGıst KANUNLAKINA. OOB.E 

Lira 
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Xırllı: Allılı bilezlk 
;Kol saati 
fııee kord""" bağlı ann- tek laı-
pa'kh .... ı ve çııkı 

..... u ço-Kar ve Zarar-Beyanname tao:ı· · 
•• 

ı · ,_: Şlrketter Hatdunda T - -
- - ' 

'.Adlı -- ---· -- lı:llııpclda bııdımoır. 
Adre« ._ H~ Afpr - - Y• V"'"ll! -· 

tncıli tak1ıdi 
GiınıüŞ beş JruruşlıU: wcsre bağlı 
Elmas taşlı bir yü1.llk 

l~ ............ Ke •• ~···•·d<İİİllGml\:ıeliiİİİmlMınİİİİımlk!i""'iiiiımkaıtİİll ........ _,j~ 

Kolye ve madalyon 
Çift kapaklı gilmil• "8nt 

Sarı kol saati 
14 ayar cerçevelı myah 
donlu kadm saab 

llıstlk kw--

tn<:t> ~incire balh ıstav:raz 
Mn~llah yazıh bilezik 
Siyah t.a;Jlı altın yuzük 
Nıkel kadın !<Ol saati 
Ortası kırmızı etra{J elmesh iki tn$I 

noksan yüzük. 
Dört~ eksik elmas ~ altın yılıUk 
Loıı,jin altın cep &aotı e1ınaıo tek k\ı

pc adi Jw:rşun kalern ve Jaravat iğnesi.! 
Kordonlu ,-ıtt k•P'lkh gtmnı. -

Adi kol ı;aau. 

. 

IÇKISlZ SAZ Borsa 
- bn aile - olan laraethanemttde h<ır -· -d don e ,. 

- memlelc.elımızin ı..:wu..ıo bQ ..., bo;raı> oao'atkarlaımdıın mOllD' 
ııeldclJ u:n1.kıerrmııel W heyeUnj d.i:aılMnek tıraatmı bçnu•>W w. ~ 

1 

bollk tUrldllell --.. --
Malatyalı Tanburl FAHRl')i ....,"' ı •' ı. 

Btıııeyol "" - ._, 

DERİZ LEVAZIM UTIH Al.llA KOMtSYOIU İlUI 

ımtılıar:ıl.o - ~ - lllmııcaktır. 
Talibletn liWm olan ~ birlikte Gdldlkle 

""""" -~ ~- .;o§3> 

l 
MustaW e<"kbnd< bu- kulplu kırık 
bilezik, altın kol !<4U.ıti [=========================. ==::;~ _, 
Bcyfı imz.1lı Ritm nişan Y\ttaiü• ~ ] 

~:.rure:; :::,, ... ~ıı """nr' ltftfes~ ~~sarlar U. Müdürlüğün4.en• 1 

12 ayar altın yüzilk - • 
Arat m41r)I& kadın kol saatJ 

BiJt"zfk)i }h~on markrı kol tt.1ati 

S.-ıat 

Elmas kupe 
Mürekkepli kalem 
Mavi ıa.Jı &}Un yOrtık 
Bilezik mnvi taslı 
Dokuz elmcu taşb nışan b:allt.atJı bir 
d< çıı;ekli kırmızı taşlı yüzilk 

Mustabl klınde alun kapaklı bile-
zikli caııu kuık kadın kol saati 
M:.vi t.-ı.-.;h ad~ yüzi.ik 
İVP) tnark~. n-nklı b.ıleziklj 

kol .saati 

2069 sayılı altın <:ep tıaatı 

Jc:~dın 

Güuıu;; koşt('k)i ~en.eh.tur re:,imli 

adi cep saaı.ı 
Tek kapaklı ıruka mabfa2'>Şı ıçınde. 

blı· s.aaUc :i.Jnl:.lı ı 
Allısı duşmuş re· ta$lı ve kzymctıoz 

Cinsi-. Mikdarı . &ksittıma ,ekli &aa~ 
.Kzyıın bıç<ı*1 892 Aded Pa.zarhk om11tea1>1'18:ı n-> 14 
Kalıp .,p., eoo • • • • ıs 
:r- Şartname ve nilnnmclerı mucıbiı><:e y-.wta cim ve ıtdDDn 7*l 

zıh 2 kalem ll!lfYa mtl1ıeahbltleri nam ve betlabt.na ı•••ıJ&Ja _. 

alınacaktır. 

il - Pazarlık 29/1/1941 çaqamba IÖilü luu>lamıda J'8Zıll Uqale ~ 
bataşta levazım n ~t :ıubesltıdeki olmı kıauı:lıı;:r411111ldıı 7Sf1>" 
lacaldır. ' 

ID-Jtalıp etea; nıınııme8i 8ÖEÖ seçen şubede a-önl~ llibl'~ 
bıçağı şartnamt!ffj ~ parasız alınab1)ir. -of 

iV -ı.teldilerm pauırlık için ~in olunan gtın ve saatle,- .ıeceıt-.1 
leri fiya! üzerınden % 7$ guyenme paralarlle birlikte .....ırAı- kO".J 
mıs,yona nıUracaatları. (19"1) 

Şakir Zümre Türk sanayii harbiye 
ve madeniye fabrikasından: 

Tecriilıcli ~.., ehliyetli bir sıhhiyt' memnnı · şluıaaJıhr, , 
Eıvııafı lli:ıiDl.4\) i haiz oJan!ann vesaikiyle birlikte fabrika-

• 

____ _ .. __ ya. mül'!MWdlan. ____ ____ , 
goğ\Js ,gn..,ı 1 
57737 •ayılı adi .,,., k.oaleldı saat 
Seı luzof marka çift kapaklı saot 

Çili kııpı.klı bır erkek hır kaduı S-'.ı:ı.t.ı !!""!!!!!!!!!!!!!!!!!""''"'!!!!!!!!!!!!!!!!!""'""'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!" _ ___ !!!!!'!!!"~!!"l!!!"I!!!!!!!""'!!!!!~ 
Alt.mış sanomlik bir Fel<'nıenk elrrh.,; 

tas 
(ÇH1 kapakl '< •ki elınus ıaııJı bo
--~ ufak altır. ısaeı diğeri tek ka
uıaı<1ı ve Nus markalı :ılbn kol uatt 
(ile on <>bnas ve bır tiruze taşı bula
(nan altın yuzilk vt- diğeri llti- elmas 

(1iru:1.k' ıau buluDBn ytıı;Uk 

( 16 ign<:' J*1rt·,ıl,ıırile bır .'Klt-•I ıntMleni 

lr:o1 ~;ıatı 

Çıft kap.aklı nı.-ıderu t><ı.<ıt 

ZA."rut markalı OsmHnlı berri :1.ab)ü.tnı 
t.u·~tındao .kull.;aulan v~ saat 
Mf'mh1u· ("<:ın1ı kırık kueW.. koJ ti<-'l<ıli 

&>.rkizof markoılJ c.;ı(t. kapalclı ı>~at 

.Aleksi m;:ırk•• eamı kınk k.ol 8a:lit 

Bıroya mnrka tıdi ~an 

:Elma..qh .-ltıı ıgnf> 

Kol L<tat1 

14 ayar 14f>Cl(ı4 ııuır•aıalı )..ad1n kol 

aaal.ı 

Loue~ mt.rk;.. J\:~ıci.n k.ol &ı;ıti 

Altıı-. bilezıJ.: uzerınf' H. Rcm:.t.iye 
h<.ırfleri var. 
11642 ~ayılı c-.lun k<ıdtn ko1 saati 

Adi 1.."Qtıı "L.ışlı bır yuzuk alt.Jn 
Kıllhır<' ınc- "ko1yt? Vt" altı ra}JtiyC' 

ebn<ı!'llı 

Altın saat kanC'~~ı 

44733fı ru1n<:ı.ralı LonJ1n J(lımü.ı ('{!p 

saati 
Lonjın <·cp sa:.11 
BiJez.iklı VE' trı<ırkalı ltol f.U&1.i altın 

Yurek ~·klındt~ altın S. markn :1.in-
cirh ko)y(' .. 

Ufflk l.ek pırlanta \&Şlı alt.Jn yuzıik 

Sıya.h t;ı~lı alun ytızük 
T•l 1:ı\1ı knpe (Top) 
Güınuı;; fınc.An zar!ı 

.&>- taı;lı altın yuıuk 

23 ı hı.J .;ahte ınl"i 

lkı~i h:ıkk;'iı;;: 1?Urni.i!' ve birisi u)f;o 

yuzulı 

G ı unu-:lu kehrıbar ~ıgu.lılıı 

Madeni nazarlık 
Bir muskadanbk 
9 W::th o.lt.ın yuzuk elmab 
lkı parça yuzuk VC' kupe par<:rua 
Bır kuçUk pırlanta t.."tc;ı 

Bır altın kol , at 

Altın yüı.i.ık 

Altın yuziık (ruev1E:rvi) 
Bir çift klrmızı t:ı.şlı küJJ(' ve mevı~vı 
tt'k altın kuPt· 

Bırer aded guınW;, kaşık çetaı 
Gnmuş kaplanHı tC'.l tepıti 

14 ayanndti ültlrı ,...ı.ıı .kıati 

tYstu mineli ytır{'k şekhnde g'o>.:Us 

18 ay&trıoda b'.v""' c..ıını yuvarlak k.1 -

dın kol saati · 

18 ~ıyarınd!' niş.;ın yuzugu 

K afe,:;Ji üz!"rinde büyuk Rus t:l:-Jlı 
erk.ek yuzü k 

C9mı kırık Zemt m.ırka ŞJmt.·ndııcr 
Mali 

(Oc.,• beyzi l<INih ikisi pırl-.ınta bUyüı.'ii 
canı V<· 18 »ytırında aJtu..ı yüzük 
Yarımlık o~m~nb altuu 
Bıri Mahmudıy(' biri tstanbul yi:nnt
lık ve ut;·ti b<>şhk ziynet alb'n1 
ttc;: gram a~ır1ıgında dökillmUş alun· 
(.MmanJı albnı adl zincire bağlı ' 
Slng~r ceıp saati 
Elmas tek taşlı küpe degil İğnedir 

Albn bilezik Ura çeyreği mavi na
zarlık vır tek k'Oı:ır 'ktıfe.<ti to~~ı.z 

Ura Kr. 

ıe oo 

2 00 
11 oc 

8 00 

li6 00 

• 00 

4 00 

a oo 

o 50 
2 00 

' 00 
2 00 

180 00 

23 00 

llO 00 

1 00 

20 00 

14 00 
1 00 
1 50 

4 00 
5 00 
1 00 
1 00 
7 

1 

l 

5 
6 

5 
1 

7 

1 

4 

5 

00 

00 

00 

00 
00 
so 
00 
50 

00 

~o 

00 

00 

00 

fi O 

00 

• 

Aded 

o 
tı 

" 
'l 
,2 
(1 

(1 

1 

(1 

u 
(l 

tl 
(1 

(1 
(1 

(1 

1 
l 
] 

1 

l 

(1 
( 1 

(1 

1 

1 
(1 
(1 
(1 

1 
1 

( 1 

(1 
l 
1 
1 
1 
1 

1 

(l 

(1 
(1 
( 1 

(] 
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Maden bt1':ı<ıkli kol -
Altın tlzerine ~i pırlaııta ikisi ~ 
ınu.ı erkek yüzuk 

K. 18 ı:nad<a1ı ıu.d•n kol .... ı; 
Alun yüzük ve pırlanlalı altuı y;;ı.iıl 
9f.7 NYJlı cep &ıdti 
K ol tU-tati 

Ortasında bbyük bir puJ;una kcr,;• 
narında { ff) elmas taşlı -l!ili!il• ;,ın-' 
50 ı:wntını U2.Unlu.gunda sarı unnı· 

lvi marka kol saati 
TnŞiaZ n \tın ytı:zUk 
l.sL.ıvroz)u tesbih 

C"ritğU" ıgnesi 

Lonjin kol sa.ati 
lt•1.ıı ı enk lı çift kapeldı kadın kll 
saati 
("apre:. nıaı·ka bilez:ilcaız kol·saaU 

Tepo ın;:ırkah cep 5-aatj 
AJtıu yuzük 
Memhu.r kol saat1 

Adi l'CP ~aati 

Orta:-.ı pıN.D.ta etrafı t'lmtı~u gc:iığ\11 
Jgııe;,; 

Eln1~15 ~.::ih W,an balk8Q 
1'.U'tın nışan halkası 

Ortası k1rnu2.1 yak.ut a>ıı pırlan ta 
değil elmas taşh yüzük ' 
Pl!ltın üz.eri.ne gümfiş karış.ık eirlll.I 
roza pırlanta ta..~ı bi)ezik. 

Kron markalı kadın koJ seati 
'.A.lı>aka gtlmuş örme kadın eı ~,.nu•ll 
Adi yuzdk 

AU.rn elmas taslı yüzok 

Meınhur alım yfullk lallllZ 
Men1hur saat 
Kadın ko1 saati 
Kadın kol Sfteti 

Loner marlaı!ı kol saati 
OmegA S&Ht camı kırık 
Zoı7..o markalı erJıcek. kol 88tlii. 
Sa•t 
Elmıu. taşlı tek kıJpe deııll ri11'1 

J,PftTÇ0);1 

Dolı n. ı koılcnı \·t .::...w.t 

Zinı:: ı r kıymetsiz 

Kaı.hn ol saati 
A dJ na1 jjekli gO&;Us iAnesi 
Kırmızı adi 111adalya 

H. O marka beyilZ nik"1 Jnıdnı ~ 
~d ·' 

ı - Alton kaplama knduı lı.oı saab 
1 Depvt..a marka aJbn "kol saati 
l Diliı marka kol SA;ıtı 
1 '.AJi.ın yuzük 

( l Kronome-t.re cep sa.-ti 
'1 Ftdcır nuıırkalı cep s&ati 
1 Dıyamanda adına alyans yüzük 

• · ( 1 Kadın kol saati 
(1 Dolma kalem 
1 Arlon mB:!"kalı saat 

(1 K oi "8ati 
(J Anur ınarkah lloı sııati 

( 1 194972 sayılı kad1n saati 
(1 t. markalı koJ saati 
(1 Lotan mark~ kol s:\&U 
( 1 Adi y\izük 
ı 20164 !':ayılı kol sa.<.tti k.adınlef icd 

(1 Araş marka cep saati 
2 00 (1 Ağız!Q< 

1 00 1 Attm yfü.uk 

Yukartda ;yaul.ı müce~t """"" • ıstanbul Belediyesi ı:nuasyocle ,,.ı~ 
numkı teşhir edilmekte Mııı bilınüza;yed• sal>lacakbr. Arttımıa ıof2/'J'' 

1 

pazıırtesı ve ll/~~1141 sah glln]en saat 14 de ıxıcı:kCır ıntiZayede saloJl~ ., 
~- Teşhirlye ve 1lfilAli;ye gibi ması:aflar a11cıy8 ıı.ltür. TııJjbl.,ıJll 
mu:ınen «l!Dlerd~ "8lond:ı hozıı· bulurunal:'lJ:ı. '1178\ 
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