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ltaıyanların . 
riyakar ve 
hlünafık bir 
manevrası 

Ru anya-
da s·ükunet 
General Antonesko 

yeni kabineyi 
kurd u 

Blıkr('Ş 27 (a. a.) - 'ntss: l 
Romanyadaki hfı.diselcı· neti

cesındC', s, bık Dahiliye Nazın 
B. p tıo\lc scu, sabık matbuat 
ve propaganda mustcşan B. 
Con l'tnt, sabık Sıhhiye, 1ş ve 
Sosyal Yardım Nazın B. İas
cıı , sn ı poli umum dire ·

B Yhrkıt, tevkif crtilm 
tiı. B. Horıa Sıma'nın t.e\ kıfi 
hakkındakı , yinlar, resmi şaıı_. 
sıyetl tarafından yalı>nlanmı&
tır. 
Bükreş 27 (a. a.) - General

lerden 'e mutahassıslardan mü
rekkeb int1kal kabinesinde, Ge
neral Antonesco, ayni zaman
da Hariciye Nezaretini de uhde. 
sin<' almışbr. Buna mukabil 
Harbine Nezaretini bırakmış \le 
Harbiye Nazırlığına General 
Jacobici tayin edilmiştir. Harbi
ye Nezaretinin teslihat mUsteşa.
n General Panta.zi ve havacılık 
müskşan albay Jienezco yerle
rinde kahnışla.rdır. 

Gl· Wavel 
Atinaya gele
rek temaslar 

yaptı 

GONLOK SiYASi HALK BAZETESt 

idare Yeri 
Nunıosmaniyo, No. 84 :lstanbul 

rcıgraf. YENJ SABAH lstaııbul 

TELEFON:IO'Jll 

Her yerde 5 kuruş 

~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!l!!!!!l!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!lll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

orio Sima 

1 Ankara Radyo Gar.etui 1 

Hori a Sima kur
şun dizildi 
-~ 

Romsnyada. vaziyet sO.kfuıa 
doğru gitmektedir. HenUz 
kat'i 6ekilde reeyyüd etmi -
yen bir habere göre Horla Si
ma lrur~una dizilmiştir. Son 
:ilıtiUU esnasında bir çok Ya
hudini.n o1dürilldiiğü Ye 70 
knmyon dolusu kıymetli eş
yanın çalındığı öğrenilmiştir. 
Son Rumanya hfu:liaatı Maca.
ristanda bilhassa memmıni -
yet1e takib edilmiştir. 

Willkie'nin 
beyan.atı . 

.. 

Yeni ingiliz 
zaferleri 

İngiliz kuvvetleri 
Demenin 3 kilometre 

yakınında 

Kahire 'Zi ( a. a.) - hıglltz 
hava kuvvetlermin teblığı: 

Milanoda -
karışıklık 

Dün. Pamr günb, Libyada 
Barce tayyare me) dannıa lııgi.
liz bombardıman tayyarelerı tn.
rafınd!ill hi.ıcumlar yap~t.ır. 
Bombalar, b.angarl!i.r ve y rde 
serpili duran tay •ar ler arası
nıı üşn( Ui T a:.ı mey -
nı bınalarına da tam isabeti r 1 
kaydedilıni§tir. Yerde bulunan Ankarıs Radyo Ga:ı.t-lcsi 
bir mikdar duşman tayyaresi ı ''-· -----------

de hasara uğraru.uıur. 1 Mııntşal Grnzinni 
Derne'deki tayyare yere inme 

sahasına da bir hücum yapıl- azledildi 
mıştıı. 

Avcı tayyarelerımız, bili.ün 
gün, ke.şif uçuşlarını idame et
tirmi§lerdir. Dil§man ı:ıvcılaıı İtalyanın AfnkaclıJn ınıv
ile bir çarpışma olmuştur. Düş.1 vetlcıi başkuınnndanı Mnn-.şal 
manın Cr. 4.2 tipinde üç tayya,. Grazzıani'nin .:..zledildiğı ve 
~i. Demenin cenubunda Mec- yerine Habes.ıstan harekabna 
hile civarında yere düşiıııihıruş-t iştirak etmiş olan General Ba
tUr. Derne civarında kıtaları- zi'nin tayin edıldıgı öğrcnıl -
nuzı:ı hücum eden iki G. 50 tay-1 miştir. H.alen Dogu İtalyan Ai 
ya.resi de, bJr mikdrır dü.şınnn rikasında ve Habc:11St:anda 
avCJsının bu bombardıman tay-

1 
mevcud İtalyan kuvvetlennin 

yarelerini hlmayc etmekte ol-1 J.20.000 olduğu tahmin edil -
mnsına rağmen. alevler içinde mektcdir. Bu kuvvetler her 
dilşürlilmtiştür. :Mecbile eiva - cephede geri çekilmektedir. 

nndaki tayyare yere inme sa· \..._111ııııı---------·' 
hasında S. 79 tipinde bir düş- -----------
man tayyaresi, yerde tahrib e
dilmiştir. Tayyarelerimizden bir 
tanesi kayıptır 

İbılyan şark1 Afriknsında, E
(Sonu sayfa 5 sü. 6 da) 

Japonyanın 
tehdidi 
---·----

Fransanın 
Reddettiği bir 
A 1 ın an teklifi 

- <>---

Şimali Afrikadaki Fransız 
kuvvetleri terhis 

edilmiyecek 

[ Ankara Radyo Gazetesi l 
Vıehy'den gelen bir habere 

göre Alınan elçısı Adetz Fransız 
htikwnet ıne muracaat ederek 
Şimali Fransız Afrikasındaki 
askerlerin terhisini istemiştir. 
Mareşal Petaın bunu reddetmiş-
tır. Almanlar böylelikle şimdiki 
halde Tunus cebhesinde atıl ka

ltalyan tümenınin serbest 
nı temin etmek istemiş-

YATANDAS DiKKAT 

-
&~ bt'..n ya.ınbn hav·.ı Iıiicmnu nm.nevra:lraınıtıl 

biımde alırunı8 bir resim 

Bu sabahtan ıtibaren 31 ka
nunusani gtlnu akşamuın kadar 
ije}ırıroi roe V( giındü Ol· 
mak üzere alarm tecrubcleri ya-

pılacağını yazmışbk. 

.Alarınlar bu müddet csn n .. 
da ve gayn muayyen z.tmt.l.Illar.. 

(Sonu sayfa 2 sü da.) 

afıa Vekili Ali F d 
Çebesoy İsta a 
Vekil Trakgada gol inşaatı
nı tedkik ve teftiş edecek 

Şehrimizde 'bulunan Nafıa Vr:
kilımiz Alı Fund • Cebt.-so;> diin 
oğlcdcn sonnı yanındıı 1Atanbul 
Nafia müdüriı Bay Bedri bcle
dıyedc vnli ve bclcdJye reı. ı 
Lfıtii Kırdan ziya.ret etmistfr. 
Nafia Vekilimiz kendisuıı bcle-

diyed garın bır muharrınmıze 
şu beyanatta bulunmuşl .ırdır. 

" - Bu sabah (dün sabah) 
yüksek mühendıs mektebı ve 
Nafia tclmık okulwıu zıya.ret 
ettim. Her ikı mektepte de ted 

(Sonu sayfa 2 SÜ 3 te) 

ECZACILAR HAKKINDA EKSİK 
BİR KARAR VE SIHHATİ İZ 

-·-
Yalnız müstahzarları değil, yapılav 

reçeteleri de sık sık kontrol lazım 

...4. 
_ llayrola Minas, terzi ~.ra.klığını hırn.h-tm mı? 

_ No yaparsınız J)3Salll, eczalıa.ne.niıı sahibi beş lir<ı fu.7# 
la \!erdi .•• 

ıhhat Vek!i.leti, hazır i· tecrübe neticesinde bu kanun~ 
laçlara aid kanunu dc-1 görülen eksikler tamnlanmakta. 

ğiştiriyor. On iki senelik bir l ($onu sayfa 4 t.ii 4 te> 



Sayfa : ' 

illik:~ ŞEHiR HABE 
Cem~tln mOeaalsi YAZAN: 
Keshab'dan daha faal · 
birrol oynamıştır. HALiDE EDİB r...9KUYuou_ 
Kesb&b 1881 de, bütün mis- · ı D I Y O R K I · 

rJOtıerleıi etrafında, elinde üstü ------No. 59- lzmitte içki buhranı 
"Naha Bidban,, yasalı bir bay- yüzünde oolaşUğını gönııü.=>, fn-
.rakla büyük bir t.oplantıda yerıi relerin yüzlinıde dolaşma.sına mı var ? 

1 Maarif 
mühim 

V ekiletinin 
bir kararı 

dinini ilan etti. u .. ,.._.;;......~ üs-...,..,, .. ~ mini olaııuyacak bir putun ka- 1mıitt.e fnlıisarlar idaretrlnde 
t:linde Müslüman, Hıristiyan ve diri mutlak bir kudreti temsil her zaman Jikor, rakı kanyak 
Hindu a.limetleri, önündeki ma- etmesine artık tahammül ate- şarap ve bira bulmak kabil 
Sada İncil, Kur'an, Budi ve Hin- miyeceğini hfSsetmiştir. değildir. Bayilere mal vermek 
du mukaddes kitabla.n bulunu- Gençllği daima okumakla gc- hususunda ~k zorluk göstc..--r-

d B · d. d k d" · ilmektedir. li'le v:wn bira 
yor u. u yenı ın e en ını ~n bu adam 1848 de, yani yır- bulmak adeta bir nıes:!ledir. 

Vekalet teşkilatı içinde vazife ga
renler muallimlik yapamıyacaklar 

vahdaniyetçi ve putperesUi.k a- mi bir yquıda iken aruwının ve nıtikar ile vurdun her tara
lıeyhtan olarak ilin etti. Fakat babasının kendisini evlendirmek fında ciddi mücadele baHntfo 
Xeshab kendisi yavaş yavaş Hin için ısrarlarından kaçmak icin bulunulduğu şu anda, ve res-
duluğun putperestliğini tefsir evini terketmiştir: Ve adını Da- men memleketin her köŞtSi.-
etmeğe bu muhtelif ilih tem- nde yirmi kuruşa satılması 

yananda Saraevot:iye tahvil et- iliın edilen bira bazı bauilcrdc 
.llillerinin remzi mahiyette oldu- · b. • ::.-·k· dün ı " mış ve ır ....., ı ı - ya 0 a- :n, 22.5 ve 25 ku.ru.şa kadaı· 
'ğlmu iddia etmeğe başladı. rak y•rnağa karar vermiştir. &ı.t.llmaktadır. Bundan Koca
• Bu noktada biraz durub Hin- Hindista.nı sekiz sene d.ola,şar. eli inhisarlar başmüdürlUğü
distarun, her hangi din, siyaset bu genç memleketinin başlıca nün mahnnatl yokmudur. 
ve sair11 cereyanlarındaki, hatti tariki _ dünyalan ile tE:nı:.ı..qa, Bu hususta a.iikadar m&ka-
bütün tarihindeki bu hususivete mm nazar dikkatini celbet-
!. ;r gelmiştir. menizi rica ederim. 
ııışaret etmek faydalı olur. Hin- Dayananda da Hindistanı::ı e!l 

!aulann bütün tarihi tekimülle- kudretli vahdaniyetçi, din mü- &.itli bir ok11J ~a.s 

Maarif Vckileti sem günlerde 
çok mühim bir karar \'ermiE? vo 
<ierhal bu kararın tatbikine baş-

1 
lanuştır. 

Vekalet, veWet teşkilatı için
de va!:ife gören memurlarm, im
kanlarını bularak bulundukları 
tehir okullarında öğretmenlik 

1
. 

aldıklanru gönnlif3 ve bunun me· 
muriyet vazifesini ihmale vesile 
Te ayni zamanda tayin bekle- ı 
yen bir çok öğretmenlerin tayin 
olun.anuunasına &mil olduğunu 

Gazi Terbiye Enstitüsünde 1 
öğretmenlik yapan ilk tedrisat 
umum müdürü Hıfzırrahman 

Raşid Öymen, ve ilk tedrisat u- 1 
mum müdür muavini Fuad Ba
yur öğretmenliği tercih ederek [ 
vekalctteki vazifelerinden ayrlı
mışlardır. Yerlerine başkaları 
tayin olunaeaktır. 

8llmr0k ve lnhiaariar 
Vekilinin tedklkleri 

;ri~~~:i~:=i·~~~O:.~;: ;:1~::;~e:~~ 8:ı:da~~~I Peynir satışları nuan itibara alarak bunu men- Şehrimir.de bulunan Gümrük 

nız!,, Bu insanın kulağına duğunu iddia ebnesioo, ve haki- h d 
1 

ak etmiştir. ve İnhisarlar Vekili Raif Kara-

v k =-•-t bu .. - l"k deniz dün İnhisarlar Umum 
askeri yürüyüşte itidilen "sağ, kat halde Vedalarda vahdani- orsa a yapı ac I 
lsoı, sağ, sol,, kmnand&nm in- yetçi bir esas bulunmasına 
tizamı ile çarpar. 1884 e kadar rağmen Dayananda bu noktada 1 

Brahma • Samaj, "birleşinis,, müalümanlığa. QOk yaklaşır ve' Ticaret odası bu hu· 
kumandası altında ilerledi, ve bu e.sasr Dayananda bdar ateş austa kat't tedbit'ter 

e asıc • ~tme.n ı ya- ~ müdürlüğünde meşgul olmu§ ve 
~ mem~ birer. bu-er teM- İstanbul Güınıilkler başmUdü-
bıt ederek öğretmenlik ve ya- .. 1 ı..:- 1 "d k k"ll 

k
il . . ru nmL1ar ara gı ere ve ı e 

hud da ve et memurıyetın - .. .. .. t·· R if K d · · 
d bi . . •---=1-· h d gorUŞJUuş ur. a ara enızın 1 

en rının l,Ç&""'ı ususun a "'bU gU .,,,,._ A k d"" 

,Keshab'ın yeni dinini ilan etti- le ve müsamaha kabul etmez, 1 ahyor 
ı......-dile · · ..ı..... h k o r n allW9CU.. n arava on-
.M:ll nnı aeı~t ıra mıç- . . · 
tı Vili~ et .f .. d .. 1 . d mesı muhtemeldır. 

ği zaman bu birlegme llOD had- tefsire aığmaz bir b.t'iyetle Yeni sene rekoltesine aid pey-
dine vasıl ohnuş bulunuyordu. halka talim için vbeden ikin- nirlerin tamamen borsada satıl
Bunu, bu terkibin yavaş yavaş ci bir Hindu din m~i bul- 1 ması için şehrimizdeki alikaliar 
bozulması, vahdailiyetçiliğin ya- mak müşküldür. Biç '6bhe yok makamlar pmdiden tedbirler al
va.ş yavaş dağılmasl takib etti. ki Hinduizmin ü1emuı ve bil- maktadır. Şimdiye kadar borsa 
Kt-shab son senelerinde remzi yük ruhanileri bu masa hep intikal menuuna dahil olan mal 
bit· şekilde esasen bu terkibi boz- inanml§lar, fakat mtisna ile lar gibi peynirlerin de yüade 80i 

r. Y' maan ınu ur erı e 
bu karardan istisna. odilmemiıt- Amerikay• 750 bin ' 
tir. firahk afyon aatddı 1 

BELEDiYEDE 

Büdçe faaliyeti 
mağa ba§lamış, bu cematte hat- halka "Bir Allah., mefhumunu borsa haricinde satılmakta ve Vali ve belediye reisi doktor 
ta bütün Hindistanda "ayrılı _ öğretmek istememiliıerdir. Ma- bu sebeble muhtelif fiyatlar ü- Lfıtfi Kırdar dün sabah ve ı 
ruz,, kumandasının aksi uzak- amafih dinlerin teklmtBünde az urinden yapılan aatatlara ihti- ağleden sonra muhasebe müdür
tan uzağa işidilmeğe be§Jaml§- 90k nıhanileri halkta hakika- kir kanştırıhnakta idi Ttca- lüğünde belediye mesarifat biit
br. Ve bu "ayrılınız,, kuman- ti Joüanmak ve aklamak ret Odası ve Mmtalra 'ncaret çesinin tedkikiyle meşgul olmuş 

kuvvetli bir tema•.ar oianı.'k mev Müdürla~ zahire bonıuı ile tur dası altında ilerliyen, ve ayrıl- ~"" uı;u · 
maİun son haddini bulan hare- cuttur. Bu ruhanilet"e tabit o- temasa geçerek haricdeki sa.- Mesarifat bütgesinin umu -
ket Arya • Samaj teşkili.tiyle larak bilylik bir kudret vermiş- tı~lann önüne geçecek tedbir- mumi hatlan tamamlanmıŞtır. 
başlamıştır. Arya _ Samaj ma- tir. Arya - Sam&j bir teşekkill leri ka.rariaştımıı.şlardır. Bir kaç güne kadar daimi encü-
na itibariyle Aryen cinsinden 

0
_ ve ınezbeb olarak Dayananda - Buzhanelerde bulunan 17 bin mene tevdi olunacaktır. 

Mühim bir tamim Janlann cemiyeti demektir. Fa- nın Caleuttayı ı:iyuıetinden ve teneke peynir için belediye ve 
kat bu cemiyet te öteki Hindu Keshabla temasmdlla sonra zahire bbnwn bir~r rapor ha-

başlar. Bu ziyarettıen aonra Da- ı zırlayarak komisyona ve. rmiş- Belediye tehir <iahilinde açı-
ccmiyetler:.i gibi dini esaslar ü- danı .... __ erdi lan mecariDin iyi kapatılmama-
.zerine kurulmuştur. yanan n vaTAaeı muayyen t l r. 

bir istikamet ahn•p. Artık, Fiyat mürakabe komisyonu 81 yüzünden bul müessif kv.a-
Arya - Samaj ilhamını kıs- lara sebebiyet verildiğini teba-

men "Keshab,, ın eon senelerin- müeeddid, halka AB.:hın bir ı Ticaret od.asının raporuna aldık-
olduğunu söylemekle :iktifa et- tan sonra buolann kat'i aatll riiz ettirerek bütün kazalara a-

deki faaliyetinden, kısmen de ı - · - k t ı · · miyor, Hindular içia yeni ve fiyatlarını tesbit edecektir. çı ıın mecannın apa ı ma.<:ıı ışı-
Brahma - SamaJ"'dan almı..+tto. j eh · et _.,ç tm l · · bil 

9"'& dinf bir cemiyet ricada getir- Belediye raporunda, komisyo- ne emımy aue e ennı • 
Fakat bu cemiyet Brahma - d"-tt,..; .. diğini, bu cemiyetin Hinduların nun tesbit ettiği fiyaUann mu- 1

• ..... ~ • 
Samaj'da:n çok ayn bir yolda müstakW cem1,- lflldiain · vafık olduğu .. ve _pe~_·ıenn Çamura k•r•• tedbirler 1 ~~gı··· ·O"İ:r:~~:: e~;:.~.1:~ bir ...... ~ iddia edi- zam tleblennın dognı göritlme- Be'-.»: --..:_.: .. ı·~ l 

e• ·~.....,.. yordu. d.~. kafdedilm lrtedir ıeuıye .DaUllllOnU ve ı ıger 
değil birbirinden ayırma esasına Brahma _ Samaj da ayni e- ıgı e · mühim bUl meydanlann yağ-
istinad eder. melle teeaaüs ebni§. ayni iddia- I murtu günlerde çamurlu bir 

Cemiyetin müessesi Keshab' - Nafia Vek1·1,· 1 hale gelmelerinin sebebini tet-da bulunmuş olmakla beraber, kik eh-ö..+-ö •. 
dan daha faal bir rol oyııaınıt- :Arya • Samaj'dan bambaşka • u.u..ur ..... 

hr. Keadisinin asal adı Mula bir istikamette yürümüştü. Bu 1 S ta ft b U 1 da Bu yerlerde bulunan su ıska

.ralannın iyi konulınamış ve çok 
defa çöplerle örtülü bulunmuş 
olmasmın bu hale sebeb olduğu 
aıılaşl.lmıştır. Bu hususda te
mizlik illeri müdürlüğünün na
zarı dikkati celbolunmuştur. 

Sankara'dır ve Auba Sankara iki cemiyetin anmndaki başlıca 
isminde bir Brabınan'm oğludur. fark şudur: 
Fakat onu Arya - Samaj mües- Brahma _ Samaj bütün Hint-
sisi olarak Dayananda Sarasvati lileri mezbeb ve cins ayırmak- ! 
adı altında tanırlar. Aileai ewn birleştirmek istemişti, 
Sivaya tapardı ve büyüdü- Brahma • Sama.j'm milliyet e-
ğil muhit en koyu bir Hindu an- saslan daha fazla garbe tevec
aneaine bağlıydı. Fakat Daya- cüh ediyordu; Arya. Samaj bil
nanda on dört yaşından itibaren akis Hindlileri birbirinden ayır
Hindu an'anelerini tenldd etme- mak istemiş, daha dcğnısu ki
ğe ve be.aılanna isyan etmeğe min Hindli milliyeti çerçevesi
kadar varan bir fikir illtikWi ne girebileceğini. kimin gire
göetennişti. Bir gece. mabedde miyeceğini tesbit etmek salıihi

( ... tarafı 1 lrtc:I .. yfada) 

rlsat daha müteki.mil bir şe
kilde devam etmektedir. Mek -
teplerin kendi sa.haları dahilin
de her sene biraz daha terakki 
etmekte olduklarını memnuni -
yelle gördüm. Yarın sabah (bu 
sabah) Silivriye giderek yol in
şaatımm tetkik edeceğim. Siliv
riden sonra Trakyadaki büyük 
yol faaliyetimizi de tetkik ede
rek bir kaç gün sonra lstanbu
la dönerek Ankaraya avdet ede
ceğim, 

Yeni istimllkler 
Unkapanı mıntakasında son 

günlerde 10 binanın istimlalı: 
muamelesi tamamlanmış ve bi
naların yıkılma.sına derhal baş
lanmıştır. 

Dün mevsimin en hararetli 1 
ihracat günü olarak geçmiş ve 
bir günde 1 milyon .f60 bin lira
lık ihracat muamelesi kaydedil-! 
miştir. Bu meyanda Amerikaya , 
750 bin liralık ham afyon, Ajl- f 
manyaya 180 bin Ii.ri.fık yaprak 
tütün İsviçreye 100 bın Jiratlk 1 
tiftik, Rumanya, Bulgal"i•tan, 
Yunanistan ve Slovakyaya da j 
balık gönderilmiştir. 

MÜTEFERRiK J 1 

DUn geceki yangm 
bat;langıçlart 

Dün gece biri Yedi.kulede, di
ğerleri Beşiktaş ve K2..dt,köy,ün
de olmak üzere üç yangın baş

langıcı görülmüş ve itfaiye ta
rafından sür'atle yctişilerek 

tevsiine meydan verilmeden 
söndürülmüştür. 

I - lık yangın. Y edikulede 
Ermeni hastahanesindeki oda-
ha.rdan birinde bir mangal dev
rilmiş ve tahta aralıklarındaıı 

kaplamalar içine ateş dÖküJe .. ek 
yangın çıkmıştır. Bu odanın 
döşemesi kısmen yandıktan son 
ra söndürülmüştür. 

II _.i İkinci yangın ise Be
şiktaşta Muradiyede olmuştur. 
Henüz anla.şılamıyan bir sebeb
den evdeki yatak ve yorganlar 
tutuşmuş ise de sür'atle itfaiye 
gelerek söndürmüştür. 

III - Üçüncü yangın da Ka
dıköyünde Mühürdar caddesin
de bir evin baca kurumlarının 
tutuşması ile başlamış ve baca
ya çuval tıkanmak ve itfaiye 
tarafından yapılan müdahale ne j 
ticesinde söndürülmüştiir. 

Vatandaş 
dikkat 

( Ba, tarafı 1 incide) 
yapılacağından şehrimiz halkı

ıun bu hususda. haZll"lıklı olma
sı lizım gelmektedir. 

Alarmlar şimdiye kadar ya
pılan tecrübelerden daha ehem
miyetli olacaktlr. Çünkü şeh
rimizde ilk defa olarak alarm 
esnasında aktif müdafaa terti
batı da harekete ~rek şehri
mizin üzerinden uçacak olan 
tayyarelere manewa mermileri, 
ve tayyare dafi mitralyözlerile 
at(";!) edeceklerdir. Diğer taraf -
tan geceleri yapılacak alarm 
tecrübeleri esnasında "hava ta
an'UZlanna karşı ışıklan mas
keleme ve karartma,, nizamna
mesi de tatbik ohınacağmdan 

alarmın devam ettiği müddet
çe sokaklarda, vitrinlerde, hu
susi ve resmi binalardaki bü
tün u;ıklar söndürülecek 'le ya
hud da maskelenecekt\r. 

Bu hususlarda halkı ikaz et
mek üzere vili.y~t caddelere ve 
halkın toplu olarak bulunduğu 
yerlere bir çok ilanlar asmış

tır. 
Dün yapılan toplanfJ 

Vilayet scf eı-berlik müdürlü
ğiinde dün alarm tecrübeleri 
hazıdıklarını tedkik etmek ü
zere bir toplantı yapılmıştır. 

Bu toplantı da alarm esn!U3ın
da ~-if müdf aa teşkilitınin fa
liyetini tedkik edecek olan 4-0 
ki.r-:ilik hakem heyeti de hazar 
bulunrntıt=5tur. 

Hakem heyetlerinin ifayı 

,·azif e edecekleri • • mıntakalar 
tcsbit olunarak' kendilerine teb
liğ olunmuştur. Diğer taraftan 
vilayet ı-;eferberlik müdürlti
ğü tarafından hazırlanan (ko
runma mahalleri) levhaları ka
zalara gönderilmiştir. 

Bu levhalar korunma mahalli 
olarak intibah olunan yerlere ta 

Jik olunacaktır. Alai·m esnasın
da sokaklarda ve vesaiti nakli- , 
yede bulunan ha.Ik bu (Korun
ma mahalleri) ne iltica edecek
tir. Alarm da vazif~ görecek j 
ekiplere de renkli filamalar ve
rilmiştir. 

Ekipler bu flamalarla ser- l 
bes~ vazifeleri başına gide
Cekl~ir. Gece alarmları esnaı-

1ttnda renkli !ilimalar yerine 
renkli fenerler kullanılacaktır. 

Uüa yapılan teftifier 
Dün, seferberlik müdürlüğü 

taraf ın<lan Kadıköy ve Üs)cüdar 
mıntakasında vazife görecek o
lan itfaiye, enkaz kaldırma, gaz 
arama. teknik onarma, imdadı 
sıhhi ve polis yardımcısı ekip
leri tefti~ ohınn1uştur. 

Diğer mıntaka ekipleri de bu 
su balı teftis olunacaktır. 
]):ı.f;iliye ~·eka.leti ' sef••rherlik 

miidürü 
Dahiliye vekaleti seferberlik 

umum müdüri.i Bay Hüsamed
dinin bu sabah şehrimize gel
mesi ?>eklenmektedir. 

Siva mabudunun önünde nöbet yetini üstüne a.lmı§tı. 
beklerken, gece yaruundan son- Brahma • Samaj'm teceddüd
ra, mabudun önüne konulan ye- leri dini ve içtimai ve siyasi na.q
meklere fareler ;ı •• a...-,;;on.u ve 

Se)'talt feliketiae karşı 
almwak tedbirler 

Su siyasetinde hükfımetin mu
azzam bir programı -vardır. Bu 
programın bir kısmı tamamlan
mıştır. Diğer kısmının tamam -
Janmasma da ehemmiyetle dE'
vnm olunmaktadır. Programın 
henüz tatbik edilemediği mınta
kalaı· için yeni.den bir progra
mın bu mınt.'l.kalara tatbik olu
nacağı tarihe kadar devam ede
cek acil tedbirler alıyoruz. Bu 
hususta halkı da ikaz ediyoruz. 
Edirnede (Bosnaköy) civarında 
son yaptığımız sedlerin son 
seylab esnasında büyük faydası 
görüldü. Bu ınıntakadaki faa
liyetimi7ıe bu sene daha ehemmi
yetle devam edeceğiz. 

İhtikar. 
ları 

suçlu
arttı 

r-Sevab iş 1 e·m iş 1 1 
._..._""6..... yonalizmi nisbeten ikinci safta 

bu iğreng mahltikluın mabudun kalmL~tı. Fakat Arya - Samaj'ın 
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DİKKAT 
cv ... ı Sabah• a glnderllen yuılar 

ve evrak n .. redllaln edHm..ın iade 
ılunmaz ve bunların kaybol1NılaP1n. 

dan dolayı hl9 bir 1Reeull7~ kü•I 
ec1ıım-. 

siyasi cebhesi, ve bilhassa nas
yonalizmi dini oebhesi kadar 
kudretli ve ehemmiyetli idi. 

(Arkası va») 

MAARIFDE 
Akaliiyet mekteblerine 

dair bir tamim 
Maarif Veka.Ieti ecnebi ve e

kalliyet mekteblerinde milli ve 
resmi günlerde muhakkak resmi 
maarif mekteblerinde yapıldığı 
şekilde toplantılar yaplınası hu
susunda alikadarlara bir tamim 
göndermiştir. 

Bu toplantılara mektebin bü
tiin öğretmenleri iştirak edecek
lerdir. Mektcbde ders veren 
ve diğer mekteblcrde de 
vazifeleri olan öğretmc.nlcr ta..4 -

cihan ecnebi ekalliyet mekteble
rindeki merasimde bulunacak -
l&rdır. 

Elektrik meselesi 

Elektrikl~tirme sahasında 
yaıtt-ığımız etüdler kıamen bit -
miştir. Bu suretle büyiik mik
yasta ve ucuz olarak istihsal 
olunacak elektriğin sanayi saha
sına arzı temin olunacaktır. 

Kömür havzasında kunıla.cak 
büyük santrala aid etüdler tkU
sad V eki.letine tevdi ol~ -
tur. Bundan başka Polatlı, Kü
tahya ve Ged.izde de büyük sant
nı lla.r te8İS olunacaktır. 

• 
"Biz. açız karnımızı doyurn diye Pipi. 

Komisyon dUn Beyker 
mamulltmı tedkik etti 

naya gelmişler, ne yapsın 
O da çahştırmış ! • 

?. 

Fiyat rnürakabe komisyonu 
diln vali muavini Ahmed Kını
ğın reisliği altında toplanaı ak 
bazı ihtikar vak'alannı tedkik 
etmiştir. Komisyon dün Beyker 
mağazalasında tesbit edilen ih
tiklr hadisesi ile de meşgul ol
muş ve bu mağazanın rnamu
latını diğer mağazalarda satı -
lan ayni evsaf daki mallarla 
karşıla.ştırmıştr. Beyker mü
essesesi mallannın daima moda

Dün Sultaııaruned ikjnci sulh 
ceza mahkemC'sine bir fuh. a 
te.5vik cürmü mc. hudu gclmıs 
ve Pipina isminde oı ta yaşlı 
bir kadın suclu olarak mahke
meye sevkedılmiştir. 

İddiaya 0 öre Bcyoğlunda 
Yenicarşıdaki evinde gene kız
ları fuhşa teşvik ederek, ran
devücülük yaptığı Pipina. ile 

' 

evi göz hapsine alınmıs \"C ev
velki gün yapılan ani bir a
r~tırmada Emine, Şaziye ve 
Perihan adında il<; genç; hatta 
küçücük kadırrtar yabancı er
keklerle birlikte yakalruunış
lardır. Bu kadınlardan biri 
on bir, diğeri on dört. üçün
cüsü de yirmi yaşlarındadır. 

ya ti.bi olduğunu ve bunlardan 
mevsimi geçmit olanların kıy-, 
metleı:inden yan yanya kaybet
tiklerini ileri sürerek diğer 

mallara iltve edilen fiyat farkı 
bıından ileri geldiğini iddia et
:migtir. Komisyon bu hususta 
gelecek hafta karar verocektir. \. 

Dün muhakemesi yapılan Pi
pinanın bu suçu; tutulan zabıt 
ve dinlenilen fillhidlerin ifade-

-

leri ile anlaşılmıştır. Hakim 
Salahaddin suçlu Pipinaya: 

- On bir yaşındaki kıza bu 
fenalıf. yaptırılır mı?. Sizde 
hiç insaf yok mu? .. 

Dediği ırada Pipina ellerini 
y ... nlanııa açaı ak: 

- Ben ne yapayım? Kendile 
ri geldiler .. İki gözleri iki çeş
me a~!ayıp yalvardılar: "Biz a
çız .. Ustiimüz başımız yok. Ne 
olur bizi çalıştır,, diye yalvar
dılar. Bep de bir sevab olswı, 
fakirlerin karınları doyswı di
ye çalıştırdım. !yilik ettik fe
naJık buluyoruz .. Ne yapalım .. 
Şimdi biz fena olduk. 

Diye ccvab vermiştir. Hakim 
bu suçlunun tevkifine lüzum 
görerek müzekkeresini kes
m iş ve tevkifine karar venni§-

tir. )~ 

l li m .K~şesi 

Prof. StlJh Murad Uzdl--
Keşifler, ihtiralar 

ince maden kdları 
Sodyum, potasyum, rubicl • 

yum'u ihtiva eden kalevi madel' 
ler arasında ince filmler yıl 
mağa en müsaid olan rubidytıJO' 
dur. Bu maden hali.da 3.di suhıt 
netlerde, kolayca ve kısa f# 
manda taba.hhur, hulul ve terel' 
süb eder. 

Hadise üzerinde ara.'jbr:maa.I 
yapmak fu:ıere büyük bir ati' 
pul yapılmıtır. Bunwı içilll 
konmuş olan kafi mikdarda rt1' 
bidya.m tababhur ctmi@ ve od' 
suhunetindc müvazenete gclnı" 
iiY.ere ampulün iç ~athına de/J 
küçük bir sivah cam levha t 
zerine de ~~süb etmişti.~ 
levhaya kaynatllmış olan platit 
t.eller madenle teması temin r 
diyordu. Cam levhanın aJtınd' 
tutu1an bir twıgstteu tPli~ 
ge<;irilen cereyanın histi Cl~~ 
hararetle cam levha üzerind' 
mad~ tevezzüü idare ediliyot' 
du. Foto elektı-ik cereyanı ~ 
levha ziyv..nın girmesine müsl' 
ade etmek lir.ere ampulün it 
sathının küçük bir kısmı tenıif' 
Jenmişti. 

Film kalmhğıla foto elektri• 
cereyan arasındaki müna.sebed' 
tayini için iki takım v:ı nmak ı• 
cab ediyordu. Bunlardan biri'i 
kalın maden tabakası tabahh-' 
ederek müvazenet kıymetine r 
nerken ve diğeri de temiz cat' 
levhaya maden teressüb edel" 
ken yapılmıştır. Biri müvaze • 
net vaziyetinden uzaklaşırk~ 
ve diğeri yakınla§ırken yapıl-' 
bu iki tecrübe ayni neticeyi vtıt' 
mi.ştir. Şimdi lll mesle karii' 
sında kalıyoruz. Acaba mü"" 
zenet vv.iyetinde filı:n ka.lınlll 
ne kadardır? 

Bu mühim mesele yeni bit 
öl<;ü usulünü çıkarmıştır. Sil 
usul en kuvvetli mikroskop hat• 
ta interferametre usulünü bil' 
geride btrakmıştır. Rontkcı' 
dalgaları ziya dalgalanna ı1". 
zara.o. on bin defa kısadır. yao' 
bu şualar rüiyet k.abiliyetİDI~ 
on bin defa artırmıştır, 

Filmin kahnhğı bir atom kut' 
runa yakındır. Rubidyum ato' 
munun kutru iee bir milim~ 
nin milyonda yar1aı kada.rdl" 
Bu iş için kullanılan aya <iaJP 
ları ise bundan bin defa kadl' 
büyüktür. 

Binaenaleyh burada ziyaııı' 
polari?.aSyon esası kabul edil' 
miştir. Müstevi polari7.e bir P" 
filmden geçirildiği uman Po~ 
rizasyon müstevismin devre~ 
ği görülür. Bu devir zaviY"" 
filmin kalınlığı, ziya dalga 11' 
zunluğu ve geliş zaviyesiyle -
lakadardır. 

Tek renkli ziya (tayıfta t11 
civa yeşil hattı ı kullanarak 'il 
geliş zaviyesini değiştirerek fiJ' 
min kalınlığı pek sıhhatle ölı;~ 
lebilmiştir. Yanız müv~~~ 
vaziyetinde deği filmin kah;İıl 
büyürken veya küçülürken .,. 
ölçü yapılabilmiştir. Bıırad" 
filmin teressüb etme sür'ati 11" 
sab edilmiştir. 

Bu usul laboratuvarda ~ti 
metrenin yüz milyonda biri ~ 
celiğindeki filmlerin ölçülebil ' 
mesi imkanını \'ermiştir. 

Almanya ile mal 
mübadelesi 
(~ taraft 1 foci ,'Ç(Jyf ad") 

rcynn eden müzakereler ncticl 
sinde ihmcat için bir mikdl' 
lisans verilmesi kabul edilfll: 
tir. Bu meyanda Almanyaya 
4 bin ton zahire satılması ~ 
şünülmektedir. Bu haber <P"' 

piyasada derhal tesirini gösıe' 
miş ve kuş yemi, keten ve flll 
sam fiyatları kilo başına 40 P' 
ra kadar artmıştır. Diğer ti 
raftan Almanyaya fındık il>!' 
catı da artarak 16 milyon 1<11' 
yu bulmuştur. 
Diğer taraftan Almanya ~ 

aramızdaki 22 milyon Iitıaıs' 
anlaşma resmen mer'iyete gi1_ 
memiş olma.kla beraber iki ı8J' 
fın arzusiyle bu anla§IDa. hük~ 
leri dairesinde mal mübade1.., 
devam etmekte ve Almany~ 
sanayimizin şiddetle muhtaç.~ 
duğu makine aksamı ve yfl!"' 
parçaları gelmektedir. Bugii' 
Jerde Al.nıa.nyadan yeniden 4 !: 
komotif de geleceği bildiıilıtJO'"' 
t.edir.. 
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Alman Casusluğunun Esrarı 
HER SABA 1-1 

Büyük lokma 
ve büyük söz 0Askerlik bahisler·is.._.ı•ı 

Şimdilik bu kadarf 

Fransa harbe 
devam ediJor 

-9 
YAZAN: 

Bernard Newman 

llaşkalarmı da bilirim ki baş 
~dan ~ ıııacera.lar en 
tıınb uydurma hikayeleri çok 
geride bU'akır. 

Bu hususda, uydurma hikay&-
1~ hakiki vekayie tekaddüm. et
llliştir, bir nesil evvel, casus 
hikayeleri hep bir "beynelmilel 
~te,. etrafından toplanıyorlar -
~;. B~ işler harilml&de bir tef}-J 
Allat idi. Hikayenin ka.hramım1 
ıı_ınuıniyetJe bir entellijens za.bi
~. Yahud mukabil casus -0lurdu 
"" lnenıJeket memleket dolaşır
dı. Fakat nereye giderse gitsin 
~ketenin menhus iı?.asından biri 
Ctıdisine refakat ederdi. 
, O tarihlerde bu türlü teşki
~~tlar yalnız dimağlan pek mün
I ıt. casus hikayecilerinin haya}
erındc mevcud idi. Bugiin fili

Yat sahMına ginnişlerdir. Bun
ların mevcudiyetlerinden dolayı 
U,Ydurma hikayeler muhanirle
rıne teşekküre borcluyuz ! 

. Bu çetelerden üçü büyük 
~.'.1". Ş~hret kazanmışlarthr. Bir 
""'CSıni dört sene evvel Fran-
88tı zabıtası meydana çıkardı. 
ekiz muhtelif milliyete men-

8llb azası vardı. İçlerinde lngi
~z ve Amerikalı da bulunuyor

u. 
_Bu Amerikalılar yeni evlen -

ınış kaı:ı koca idiler. Öyle görü
nuyor ki casusluğa bir balayı 
~eyahau yaparken süluk etmiş.
~reli. Diğer iki teşkilattan biri 
"OlertJamda faaHyet gösteri
Yordu. Kısmı azamı itibariyle 
.\lmanıa:·dan mlirekkebti. Di
ğeri Milletler Cemiyetinin ka
!"U'gahı olan Cenevreyi merkez 
lltiha.z etmek yüzsüzlüğünü gös
termişti. Liderleri burasının ga
Y~t iyi bir merkez olduğımu id
dıa ediyorlardı. Çünkü kPnf&
ran.ı delegeleriyle iyi işler gör
ınek imkanı vardı. 

Teklif ettikleri esrar için is
ledikleri fiyat yüksek değildi . 
Cıı.aus hikayelerindeki masal
ları andıran paralardan çok u
zn ktı. Yeni bir gizli topa ald 
tarb .. •ilii.tı iki yüz liraya sa.tın ala-
ılfr<iiniz. Fa.kat, tabiidir ki çete 

iYJti esran otuz kırk müşteriye 
d~ha satacaktı ve bu suretle 
Y_Uksek bir yekün elde edecek
ti. Çeteler oldukça mühim 
muvaffakıyetler kazanmışlardı. 
Büyük devletlerden birinin tek
nik zabitleri yeni bir tank bul
dular. Bu tank ıı.çıiı: bir sahrada 
altmıti mil sür'atle gidebiliyor -
~~- Bu kabiliyeti dolayısiyle, 

utü!l topçulann itiraf edeceği 
Ye<;bıJe, yeni tankı durdurabil
tnek çok zor bir iş olacaktı 
Tankın resmi tecrübeleri ya.. 

Pılacağı gün geldi. Generaller 
Ye Yiiksek erkanı harbiye zabit
ler; seyre toplandılar. Bütün sa
~a zabıta ve asker Jruvvetleri:vle 
t 0~.oıı albııa alındı. Tan' ar 
ecrübeyi bayrakları dalga. la 

dalgalana geçirdiler. He· es 
IOn derece memnun bir h de 
Yerine döndü. Hazır buhm:- .a
'1n hepsine rütbeleri DO k. .ar 
[Uksek olursa ohıun, işin izli 
lltuJınası lüzumu tenbil o
~uştu. İçlerinden hiç bir bir 
elıme bil& söylemedL 7 · a bu
~ Vakit yoktu. T• . u tecrü· 
oe. edlidği gi" · ferdasında, 
lllanıarı PL .... isteyenlere sa
tılıyordu. Beynelmilel çete fi
Yat. tesbit etmek için tecrilbenin 
~~~~~len alınmasını bekliyordu. 
""UJ..Lan bir kaç hafta evvel ell
"e geçirmişti. 

"'Diğer bir vak'a da, yeni bir 
'!'ansız otomatik tüfeği gayri 
~lllad ahval ve :ıerstt dairesiıı
~le Ça!ındi. Asıl nilmune gU
h e tecrübe edildikten sonra 
arbiye nezaretinde muhafaza 
~tı~ti. Bir fabrikaya da ima
l q. _sıparişi. verllı:nişti. Teftiş 

1 <;in ıcab eden ııuktar hazır o-
1~ca:. teknik zııbitler bn yapı
llı Lüfeklerle asıl nümuneyi 
kk~Yese için nümuneyi alma
ler gıt.tiler. Halbuki yerinde yel
l ~ııyordu ! Fransııı zab.ıtası, 
'il tüfeğin lı.a.rblye ıı=tretin
d~n bir ka .. _ _._ .. _ ,_._ 
<-t ç yuz Y~ ~= 
~ tlınaktıl, olduğunu gördü! 

xm 
u Caııusluğım ınnıımi hatlarını 
rııuıni surette tedkik ettikten 

Ronra · . 
ei~t •. ş~mdi Alınan casusluk 
Ye ~~ tete:rttatiyle tahlil 
tir vır ebnege sıra gelmiş
bi ,: . Alma~ casn.s faaliyetinden 
çUn~0.k ?"•saller göstereceğim . 
bııuu u ~•r. mev~uu tenvir için 
A.Iııı-an ıyı çare yoktur. Sonra, 
zıı,-~ııların son derece muhafa-

ıı.r olduklannı göreceğiz . 

IU\3 l ·mumi harbdc tatbik edil
• rasu.ı;Juk metodlanndaıı 

TERCEME EDEN: 

Hüseyin Cahid YALÇIN 

çoğunun şimdi tekrar diriltilmiş 
olması pek melhuzdur. 

Almanlar, "kütle halinde teş
kilat,, prensipini kabul ettikleri 
için tafsilii.tmu?.ı geniş bir daire 
ye teşmil etmek mecburiyetinde 
kalacağız. 

İptida Alman casuslarının na
sıl tedarik ve ter-biye edildik
lerini, m:ü.ıınatlarını nasıl elde 
ettiklerini ve bilhassa bunlan 
nasıl tebliğ ve ihbar eyledik!~ 
ni anlatacağız. Şimdiki harbe 
tekaddüm eden senelerde gös
terdikleri faaliyetleri tedkik et
memiz ve gayretlerinin nıı ka
dar ~ bir sahaya şamil ol
duğımu görmemiz Jazımdlr. On
ların Lchistanda, Çekoslovak
ya.da, İspanyada ve Avrupanın 
kanşık herhangi bir merkezin
de nasıl çalıştıklannı öğrenmeli
yiz. 

Modern casusluğım bazı hu
susi manzaralarına, meselii sa
botaj ve mukabil casusluk işle
rine bir gö= gezdirmeliyiz. ka
dın casuslarla da biraz !Ih?Şgul 
olacağız. 

Ufacık bir ihtar: 1914 de, tn. 
giltere casus korkusundan der
de uğradı. A vrupada binlerce 
Alman casusu faaliyet halinde
dirleı-. Bizim bütün dikkat ve 
teyakkuzlanmıza rağmen, ln
gilterede de bir mıktar Alman 
casusu bulımması tabiidir. Fa
kat telişa düşmek gı hiç bir 
sebeb yoktur. 

lngiliz gizli servisinden bah
sefmek benim mevzuum dahilin 
de değildir. Kabil olsa da bun
dan bahsetmiyeceğim. Yalnız 
şu kadar söyleyebilirim ki: İn
giliz mukabil casusluk servisi 
son derece veriınl i sure.tte ~.alış
maktadır. 

.<Uımııı ~ mektebe 
ciderler 

1 

Faşist gazetecisi ve hatibi 
Bay Ansaldo, baliıpervazlığiyle 
şöhret ka1.aıınıuı bir şahsiyettir. 
Meslektaşı Sinyor Gayda gibi 
daima en üst perdeden konu _ ı 
şan bu İtalyan mütefekkiri biz' 
Türklerin : 

Büyük lokma yemeli, 
Büyük söz söylememeli! 
Atalar söziinün hilafına 

memleketi bilyük lokmalar yu
tarken bile daima büyük söyle- 1 
mek illetine tutulmuştu. 1 

Halbuki son radyo konuşına
eında İtalyan sözcüsü askerıe- 1\ 
re hitaben bakıruıı ne diyor: 

- Şeref ve gurur hisleri bize 
sonuna kadar dayanmayı emret 1 
mektedir. Eğer İngiltere harbi 
b.zanırsa İtalya minyatür bir 
devlet, kapıcı ve nı.ıak bir millet 
haline getirilecektir . ., 

Bu sözlerde baliıpenrazane bir 
edadan ziyade sert realite kar
şısında ayağı suya ermenin do
ğurduğıı bir hayal sukutunun 
izleri sezilmektedir. 

Görillüyor ki Bay Ansaldo 
yukandaki Türk ata sözünün 
hakikatini nihayet anlamış TO 
"büyük söze., tövbe ~tir. 

* Bu vesile ile bir noktaya da
ha işaret etmek isteriz: 

İtalyan sözcüsü lngi!terenin 
harbi kazandığı takdirde İtal
yanın minyatür bir devlet, ka
pıcı ve uşak bir millet haline 
getirileceğinden bahsediyor. 

Halbuki İtalya 1914 cihan 
harbinde muzaffer çıkmış, bol 
bol tamirat bedelleri &lruış kuy· 
vetli bir donanmaya ve kudreUi 
bir orduya sahib bir büyük dev
lettir. 

Geçen gün düşen Tobrulı:, Lib
yanm müst&hkem bir ü.ssll, ba
rındıran güzel limanı olmak ve 
bir çok yolların kavuşağındıı. bu 
hınmak itibariyle, büyük ehem
miyeti haizdi. 

İtalyan istila ordusu, 911 de 
"Tobruk., şehri önüne bir filoti
ıa ile yanaşmış, açık şehre ateQ 
açmıştı. Şehrin bir avuç müda.
fileri, top ateşlerinin kamçıladı
ğı bir hatta kadar çek.ilmiş, di
ğer kıyılarda yapıldığı gibi, ge
mi ateşlerine dayanarak tutu -

DERnE 
önlerinde 

Afrika hinterlandın
daki vaziyet çekilen 
ltalyan ordusunun 
akibetine bağ ıdır 

fün~~,: z::~r-ır-1 --ıl 
K. M. 

nan fatihlerle, merkezin ııon em 
rine kadar, karşı karşıya kal -
nıışlardı. Bu macera, hatırlar- f 
dan silinmem.iştir, Bıılkıı.n badi
resi, İtalyanların adım adım 
hinter!andda yayılmasına yol 
açmıştı. Tarih, gerçek, bir teker 
rürdür. Şu anda "Tobnılt,, sula
nnda yanan gemilerin belki is
keletleri intiba nazarlarını çeki
yor: "Elbette olur, ev yıkarım 
hanesi viran,, 

kemmülü e-... yesinde, deniz altın.
dan, üstünden ve havalardan 
tehdid edilebilirdi. Bu sayede, 
İngiliz Akdeniz armadaları ikiye 
bölilnli.r ve biribıi ardınca t&
pelenebilirdi. Denizaltılar gö • 
rü:nmez bir tehlikedirler, ~
!arsa bıra.kacaklan yanın ton -
Iuk bombalariyle diritnavtları 
da. ademe sUrilldiyebileceklerdi. 

Akdenizin englnltırine doğru 
fırlıyan yaran adanın sakinleri, 
haritaya göıı attıkça, Sicilya Te 
Pantelerya adalarının Bo.n baro 
nıından kopmuş parçalar oldıık
Jıı.ruıı, tabakatülarz iılimlerinin 
de tetkiklerini ileri sürerek, 
iddia edebilirlerdi. Malta da çl• 
menin, tabiatiıı gaddarlığı yü
zlinden uzak düşen, ayrılmU 
bir mütemmimi idi. 

Havalar, İtalyanlar gibi san' -
atin kemal zirvesine erişen bir 
millete de işlek yollar a.çmıetı.. 
Lindberg'in çizdiği izden Balbo 
da, 24 parçadan ibaret bir filo 
ile, bir hamlede, Okyanusları ag
mıştı. 

Acaba, İWyada: 

Şimdi Bay AnBal.do'nun da i- "JlnkMd diy-k loo~p giıkrkoı 
tinı.fi veçhile bir lngiii:ı zafe- NaglA, ~ M Ç6Virıü relıuıı.., 

Bu parlak miltaleilar, hattiı 
ağır ~ muharrilerin de ma· 
hdir. O tatlı emollerle plAıı!ar da 
t.ertib edildi, yılda bir kaç defa 
meyd8Jl oltuyanlar oldu. 1935 te 
fiiliyata geçildi Yabancı mem -
leketlere siWıla nizam verildi. 
Nihayet, bu harl:ıde, İtalya, bü
tün o eski hesabları tasfiye et
mek ilzere, Avrupa feth ordosu
mın saflannda, çoğu Britaııya 
topraklarında kalan, uçaklariy
le yer aldı . 

İtalyan tarihi, eylU!derıberi, 
yalnız elemli hAdiseler kaydet -
miştir. Fak.at bu hMlselerin en 
acısıııı, Tobruk mahsurları dün
kü harb cerideleriıı.e geçirıni§
lerdir. 

rinde - ki vekıı.yl ve hadiseler de 
bunun nihayet taha.ltlruk edece
ğini göstermektedir - Bu kadar 
büyük bir devletin minyatür bir 
hale, bu derecede kudretli bir 
milletin de kapıcı ve uşak bir 
cemaat haline gelmesi mukad -
derae 1914 cihan harbinden 
mağıtıp ve perişan çıkmış para
sız, eilliheı2 ve menbasız mil
letlerin ne hale geleceklerini 
kestirmek miişkilldUr. 

Bunlar bellt:i de cim kanımda 
bir nokta bile olamıyacaklar, 
mevcudiyetlerinden eser dahi 
kalını~. 

Her ves!le ile mihvere bağlı
lıklarından, yeni nlzamm fay -
dalarından bahsi &det edinmi!l 
Balkanlı bir ilti devletin kula -

Diyen de bulunabilir mi idi. Si 
cil;ya bir üstür. şu denizlerin Jru
cıığmda nfacık bir nokta teşkil 
eden Malta, genç lmparatorlu
ğun zinde ve her endişeden aza
de deniz ve hava fllolarmın piş
ga.Jıma dikileıniyece.kti. Sicilya 
boğazı vasıtanın bugünkü t&-

ğında Bay Ane&ldo'nuu sözlcırl 
küpe olmalıdır. 

Büyük lokma yenıcli 
HU!lsa gerçekten: · 

1 
Ulı::in asla blJyilk slSz söyle -

meınlldir. Kaldı iti büyük sözler 
bazım yutulan büyük Jokmıılen 
bile burundan fitil fltn g&
tinnektedir. 

A. C. SARAÇOGLU 

İW:yan hava ve detın filolan, 
her tarafta büyülı: güçliikleri 
yenmek kaV!?USUD.a dilşen İngi
lizlere karşı, Fr:ınsıa donanma
sı da mübareze ııahasından çe
Jn1iıve, büy11k darbeler indire
bilirdi. Ancak, İtalya:n do.nanma 
mensublan arasında bir "A
jab kahramanı... buhmamanıış.. 
t:ır. O denis kıırdıı, Jıj si!Ahının 

Graf Spee zırhını delemiycceği
ni aıılaymea. tesir menziline 
kadar sokulmuştu.. İngiliz tay
yarecllerinin müstahkem liman
lardaki arnındalan bomlıalıun:ı.-

sı ve torpillemesi, İngiliz hava
cılık tarihine şeref Teren vak'a• 
lardır. İtalyan gayepreetıeri, 
memleketin mıı.ll istitaatım da 
düşünmeden, yarını hazırlamıya 
memur edecekleri ordu için, her 
fedakarlığı vaptıldarıııa şüphe 
edilemezdi. Yazık iti pislkolojiyi 
Kadorna kadar tahlil edenler ol
nıaınışbr. Fevkalade vaziyetler
de yalnız silih. vasıta, m3lzenıe, 
hatta para değil, bir Ol'dunun, 1 
bugünde, bütün bir nülletin miı
neviyab ve iradesi hil.ki.ınd•r.1 
Bir kale, son kurşununu attıltt&n 
ve son lokmasını tükettikten 
sonra txıyun eğer. Tarih, bu şa
ha.met misalleri:ı-ie doludur. E
vet asri siliıhlar, cehennenıler ·ya 
ratbillr. Fakat, bir kalenin son 
manzumesi yaşadıkça, kalbiga· 
hının beyaz bayrak. çekmemesi · 
de son mtlrettebatının mukad -1 
des ödevidir. Anadolumuzım 
son tııııını da miida.faaya azme
denler, bugünkü büyiiklcrimlz, 
Türk illerini kurtarmııı!ardı. 

ltalyanlar, telqıik sahadq iler
lemişlerdir. İtalyan ordusunu 
güdenler, askerlik san'atine va-ı 
kıftırlar. Kalelerin, asri ihtiyaç
lar gözde bulundurularak. vücu
de getiri~ olduklarına da i-

1 
timad edilebilir. Henüz düşen 
manzumelerin tertibat ve meta
neti hakkında sarih bir fikrimiz 'ı 
yoktur. Ancak, bit sahra mev
ziinin de en ııiddctli ateşler kar
şısında uzun müddet sebat im -
kAnı vereceğine her asker kani
dir. Bir kale mürettebatının se
bat, vazi.fepenrerlik, disiplin öı- 1 çüsünü tayin eden, heı· halde e-1 
sir sayısı değildir. 

Evet, Fn-"9 .. q enet 
Almanlar tanıfmdla ........ 
hep biliyons. l!'r .__, &

zerine sulb talelıi• lınhmdıa 
ve gerek Ahnnelrh. ptekw 
lta.ıyanlarla mlltıınıb imsala· 
dı. Fransa için ıı. -- gönle
rin akabinde göder ~ 
çevrildi. Miitte&ı+ı b1an t. 
giltereye tefteeilh edııeıılı Al
man hücuma bektwdi.. Hattl 
bu hücum hava alı:mlariyie bir 
ara başladı bile. Fabl sonra 
bizim için ~ 811W>le.Uen 
doiayı tehir edildL Şilıııl de bu 
teııebbüsiiıı illı:baharda yapıla

cağı söyleniyor. 
Bu esnada A!m~a tarafın

dan Fransa ilzerlne miitemadi
yen tesirler yapılı ğ plıoıldL 

Fr:msaya, bn sırada Ahnanya
nın yanında fıııııiltenı1a karga 
harbet.mesi için pek~ vad-' 
!arda bulunııldap :nııılıakkak

tır. Bu tesirlere bal FranııllJ 

devlet aılnmları da ib:aheret: 
ettiler. Fakat bu~ para' 
etmedi. Mareşal Petala mütare
ke ahkamınm haricine çıkmıya 
kat'iyen yanaşmadı. 
~çeıı altı ay zarfında Fr:lnsa 

işgal edilmemiş topraklarında 

bulunan bütün askeriıü, bütün 
!ıaı b malzemesini Şimali Afri
ka.ya geçirmiş VO mareşal P<\
tain'in en yalan adamı general 
Weygand'ın idaresinde bu or
dular tensik edilıni!I wı mükl'm
mel biı hale ifrağ edilmişVr. 

Afrikada İtalyan l.3Ur.etinin 
bas döndürücü bir ha inkişafı 
burada ki Fransız kuTWtlerinin 
ehemmiyetini fevkalide arttır
mıştır. Bu yüzden İtalyatılar 
Tunus cebhesinde k..ıtisi irin 
~k kıymetli olan bi\yük ~ker 
kütlelerini abl bir YU!yette bu-

MURA D SERTOJT.U 

(Sonu sayfa ö ı;ii G ıla) 

Şimdi, Llbyanın başkumanda-1 
nı, Avustralyalıların silngüsün
den arta kalan kuvvetle yine a
raziyi elden çıkarmak kaydında 
değilse, oynak bir tabiyeye mec
burdur. Bu dinamizm de mare
şala belki biraz vakit kazandı
rabilir. Fakat, deniz a,q,ın t,e.<ıel>
büsler, donanmanın kU'llnıaz 
kuvvetine dayanll'. İtalyan dı;>
nanması, belki müstakil İrupa
ratorltığıın siyas6tini derpiş ile, 
çekingen durumunu muhafaza 
ettikçe ikmal, mulıaldir. Bu gi-
dişle netice ise hüsraudır. _te_rm_es-in_iiaa_r_ı_i...,,--ib-JA._ı_b_i_r_)-.e-r-

A!rika hinterliındmdaki va- de!., 
ziyet te, çekilen istila ordusunun Wewel'in ya.kın hedefinin 
Akıbetine baf;lıdır. Sudandan ve "Derne,, olduğu ka.t'lle.,mi"
Kenyadaıı ilerlemekte olan ln- tir. Ve galib bir mtimalle Nil 
giliz kuvvetlerinin keınmiyetini 1 ordusu, mudil, sıcaldar basıııaz
bilmiyoruz. Hadiselerin seyri, dan evvel, A!rikanın mnfa.<$al 
zannediyoruz, kıyılardaki hare- meselesini halletmeyi dü<ün -
kflttan milteesirdir. "Hüda gfu.. I mektedir. 

Merak uyandırıcı bu casushık 
mevzuu üzerinde ilk yazı ya.z
ınağa baş!ı;,dığun za.mandaoberi, 
casus olmağa heves eden deli
kanlılardan, hatta kadınlardan, 
bir çok mektublar alıyorum. 
Heveslerini kıracak surette na
sihat verdiğimi görünce hayre
te dttşllyorlar. Halbuki onların 
hayır ve menfaatleri nıunııı& 
böyle olması iyidir. Çünkti. iç-lerinden pek azında bu kadar~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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(Şunu da ilave edeyim ki isti
dadı olanlara bile casusluk işi 
tekli! edebilecek mevkide deği
lim.) Almanya.da ise casusluğa 
heves edenlere yol açıktır. Na
ziler kütle halinde adam kullan
mak prensipine tebaiyet ettikl&
ri için ne kadar casus bulsalar 
kiıfi güremezler. Hatta kullan
dı.klan ajanlar baza.o casusluk 
yapbkla.nndan bile haberdar 0-
hınmazlar. Bazan casns1ann 
muvafakati bile alınmaz. Alın.an 
ya.da casusluğa hevesi olan her 
adam Gestaponun m•halll şube
sine mllraca&t edebilir. 

Bu müra.caat neticesinde be
hemehal bir vazifeye tayin &
dilmesi liızııngelmez. Kütle ha,. 
!inde kullunılacak casuslaz- bi
le oldukça bir akıl ve zeki se
viyesine malik bulunmalıdırlar. 
Amatörler kat'i surette casus
luğa kabul edilmeden evvel bir 
takım imtihanlardan geçirilir. 
:lıJı: imtihanı mahalli Gestapo 
zabiti yapar. Talib bulunduğu 
havalide öteyi beriyi biraz do
laşır, arkadaşlarının muhavere
lerine kulak verir, biraz hayal 
yardııniyle "muzır., addedilebi
lecek muhavere parçalannı jur
nal eder. Bu ilk imtihanı mu
vaffakıyetle geçirirse daha ge
niş havaliyi ihtiva eden bir teş
ki!At dairesi llll'lrk.ezine gön
derilir. Almanya.da böyle beş 
altı merkez vardır. Bunlarm 
teşki!Atlan ve kontrolleri ku
maııdanın şahsiyetine ve fikirle
rine göre değişir. Fakat imtihan 
ve talimlerin umumi preıısiple.-i 
her yerde aynidir. 

Bir Lehli bana bu mekteb • 
!erden biri ha.klanda pek a!Aka
yıı. şayan tafsi!At verdi. Bu Leh
li, Alman tabiiyetinde bulunu
yordu. (Hakikatte, Almanlar o
nun Leh aslından geldiğini bil
miyorlardı. Aile adı Alman!aştı
n!mıştı. Yoksa ouu hiç bir za
man casus mektebine kabul et
mezlerdi.) Bu Lehlinin casus 
mektebine giderken düı:ündü
ğti ı::ey ild yüzlü bir casusluk 
yapmakb. Lelıistandan Al
manya.ya ufak tefek haberler 
getirecekti, Almanyııdan Lehis
tana ise daha mühim malfı:mat 
taşıyacaktı. 

( Arkaaı var) 

Gemimiz Portland limanın- lllB B rakmak, onun yerine uzak 
da idi. Etrafımızda büyük zırlı m~mlcketlerden petrol almak. 
hlar vardı. Limanda biiyüklü u y böylece bahriyemizin temellcri-
k:Uçiiklü gemller ve sandallar ni değiştirmek son dtfttt mii-
gidip geliyorlardı. Gece olunca him karar vermek dmı~kti. 
deniz üzerinde ve sahilde, di- Hem böyle bir karar biiyük 
rekler üzerinde binlerce lam- ·-------------------------....,.---------• masraflar ihtiyar etmemizi nt
balann ışıklan panldayordu. t ( y E N 1· S A B A H ) iN B 0 y 0 K S 1· y A S T T E F R 1· K A S 1 1 mucib olacak, bir 9ilril !urışık 

Düşündüm: Bahriye gibi mesleler kanusmda lat.IMslrtık. 
§erefli bir i§i kim reddedel>- - • Evvela Büyük Britanyrıd.a mn-
ilirdi? Mttdhiş bir muharebe- sisteminin, Töton hakimiyeti- y kalır ve pe:trol gemileri tara· azzam petrol ihtiyatı, depola ı 
nin tehdidini sinesinde saklar nin pençesin" dii.seceJcti. o 2'.&- -- azan~· fından verilen petrolü alabilir. bulundurmak liızımdı. Bir har· 
gibi görünen bn karanlıktan man Atiantik denizinin öbür 1 Bu suretle efradından dörtte be girmek için bu petrol <.!e-
ltim kaçabilirdi? tarafında ai!!lbıq. '1831l'hlı:sız, _v. ç~·· rçı· ı birini mütemadiyen limana poları, dışarıdan lng)ltereye 

Hakikaten, hu çok büyük, talim ve terbiye görmüş or - göndermek ve oraya gidip ge- petrol yüklü tek bir Tapıır gel-
~ zırh!ılann, deniz üstünde duya malik olmıyan Amerika- lirken kömür snrfetmek der- meden bizj aylarca idatt ebne-
bir nokta gibi küçüklüğünü ve dan ba.şka, insanlat' arasında dinden kurtulur. Kömür alıp li idi. 
ıı:özden bir anda kaybolup bat- kanunu ve hürriyeti müdafaa Bunun--"' elde ech.>eektik? Heı" vermek tayfa.lan çok yoruyor- Bu ihtiyatlnpeu-olleri ihtiva 
tıklarını d~ününüz. Onların edecek devlet kalmıyacaktı. ......, ve muharebe zamaıunda onla - etmek üzere glltcreniıt muh · 
vazifelerini yapmak için şimdi- Bu gemileri iyi mvhafııza &- mil gitti.kı,-e büyiiyen bir kuv • ra veriien kısa. teneffüsten, i- ieJJ[ askeri limanlarında bli -
lik kafi geleceklerini sanıyor- den ey cesur ve deuız kurdtı a- ğ~ıi~i,,:~·:J0!~ ~.: zinden de onlal'l mahrum edi- yük petrol depola:ı, tıesisıltı 
duk. Fakat bu zırhlılar hE;men mira.ller, ka

1 
ptanıa:.Onl·... BU~ de idiler. Binaenaleyh 25 veya yor, halbuki bil" gemi petro- vücudo gel_lrmek gerekti. Fa · 

hemen yirmi taneden ibaretti bahriye er en an ı:yı !ünü sahilden vcpa petrol ge - kat bu t_esı;;:ıt t~ tııh:ı"!' _olun -
ve i!lte bu saatte mali.Jc oldu- muhafaza edin -~e ıloğnı idare : ~ kapabti~~ iç: ~ tin misinden bir hortum vaısıt •siy- ınıya rnıua.ıd degıl :nı ıdi! On-
ğuınuz esaslı kuvvet ancak bu edin ygır vve llZIIll • n le ve yalnız bir Jciı;inin paı - !arı muhafa7.a etmek kabil mi i-
kadardı. lmparatorluk kuvveti ··· beygir kuvveti için bir çok makl.ıı.rını oynatmasiylc temin di? Onları gizlemek mliınlrlin 
nin, bwılara dayandığım da. 25Mil nasıl elde edilebilir kazanlar koymalı: icab ediyor- edebiliyor. olacak mı idi• Soma, uzak 
bilıy· orduk. Asırlarca silrcıı. u- B" · t~akfiin· k laşbrdı du. Bunlar ' geminin neresine Petrol ban büyük 7.Irhlı.lara memleketıerdeıı petrol getir-

~ ızmıfil ""'slir'atıı . ~~il rd • konabilirdi 7 Bunlar ""phe yok b' ı · · zun tarihimiz, bütün d!iııyaya gımız 0 ı g e en ,,.. tabiyevi maks:ulla.r iı:in Lauai! tı> ılme' ıçın petrol filobn da 
Ut :, ... kil•di. B f'lodaki .. r' ki kaldırılacak olan beşinci ta- ~· · bn k · b cdi .._ yayılmış men!aatlorirniz, hü - m C."= u ı , su - ti . . k bili di 380 ehemmiyeti h.iiz olan ııfa'ati uışa e e ıca }"Jr...._ 

tün bayat ve emniyet vasrta- at mÜaYYen bU: faikiyet temin :m==e to~!ın r delme de temin ediyor ve bütiln bu E!n-el:i masr.ı.I: Tabi oldu -
Ia.nmız, resur. sanayici, faal ~~~ edveecektibu fükio. od.suretle re. kabiliyeti fazlalaştığı için bu fayJala.r kazanlarda kömür ye· ğumuz !llali sislem lıi7.e istfk-
olan millC!tiI.ıizin varlığı onla- ~~ uşmanın ı- beııin . Uı.t ı· tas ruf etleb" rine petrol ~akmnk snyesinde ruza mürac:ı.at hakkını, hatta 
ra bağlı, onları. tiıbi idi. im:! hakkındaki g~e.re _aç_a- lirdik~' ·e 1 ar ı elde cdiliyor<lıı. bir defalık masraflar içiıı lıi-
Batırma musluklarını açıp cagımız_ateıı kuvvetı .. ilti ıniıı.Jı o- Petrol va kömür Ben, Bahdyc N,-zaretine gel- le istikraz yapmak imklnın.ı 

bu gemill\.•i suyun dibine giin- la.cak, bınaenaleyh duşmanı ıhıı.- iliğim zaın:ı.;1 ge•(k eYvclce fn- wrmiyordu. !steycceğima bir 
deriniz. NL"1l k1 ayni şeyi baş- ta edebilecek, sıkıştıracak ve Gelgelelim, bu da kil.fi değil- 'ôaatı bitmiş ve gerek hcnüE para için her S('Jle parlimcıı. 
Jı:a bir milletin filosu Britan- dairevi bir hareket yapmağa ie di. Mayi rııahruknt kullanılma- tezgahta 56 dcs,roycı·inıiz \"Ur- toya b:ıevurınamız Lİ.2:ımdı. 
yanın şima!indeki bir limanda bar ederek, bükii!nıiye sevkede- dan bu zırhlıları 25 mil sür'at- dı iti bunlar petrol yakıy<'rclu. Petrol için yapacağuım mas -
yapmıştı. (1918 de Alınan fi- cekti. Nihayet kurtuluş ilini- le sevrettirnıck içhı lazım olan 74 tahtclb:ıhiriml<ı ise yalmz rBflar :r.aten vliklii olan ri-
loeu lngiiiz!eıJ t..:ıt-linı olmuş di olmıyan bitkin bir hale ko- kudriti elde C"•kmiyec~ktlk. petrolle i iyonlu. ye biilç~miz;" dahi\ fazla J;.;ı-
ve Skıı.paflovda kondni ba- yacakb. Mayi malP .ıkat ile elde edi- Petrol ynkan gemiler inşa et- bllrtacnktı. 
ve Skapıı.flov'da kendini batır- O zaman lıarb akademi;;inin lecek menfaatler tak:lir edile- m(·k demek, b·ıhri faikiyüimi- Zaten petrolü bütün dliııyıı . 
mıştır.] tabiye dersiu', bu sür'atli g&- miyecclt k 0 Jar çok idi. Evvela zi p.otrol üz·:rine bina elme:k ya, kontrolü e..--.ıebi meaıe.ke . 

Bu suretle bir kaç dakikada milerdon mi'·rekkep filonıııı sür'at meslesi buna tabiydi. d.-mckti. l"akat su rnr ki lngi- tcr<lc olau bilı ük tröstler satı
ve nihayet yanın saat içinde silr'at faikiyeti için IBtenilen Sonra toııiltıtoları miisavi oh. .. n fö arlalannda ıniihinı m:kW.r- yol'du. Biı daha geriye alın _ 
bütün dünyanın l.'ll!L.'lzarası de- mil adedini tayın etmeğe davet iki gemiden biri kömür, ötek: ı.l.ı. petrol yoktu. hıtiyacımıı.ı nıası kabil olınıyacak kfll'arlar
ğişebilirdi. O zamaıa 'Britanyıı. ettik: öyle bir mil ki bununla petrol yakacak olsa petrolü gerek :;ulh •.ar'1.ınıııda ger~k ıa petrol yüziL'lden bir çok 
lmparatorluğu bir rüyaya dö- - 1914 de ve 1915 de olduğu yakanın .;lir'ati ötekini ge~i - lıarb haıinJe m.ıık yt•ıfordrn. r.>üşküller<! manız k<Wı.:aktık. 
nerdi. Merkezi birli~n bütün gibi - Alman filosu etrafında yordu. Hiilil.:ıa P'trol lııı süı·'- deniz tarikiyle teırinc mecbur- Faknl lı!r de bu rot.,lriılleri 
kuvveti kınlaeak, müstemlek&- manevra yapmak mümkün ol - ati temin c'<icbilirdi. Diğer ta- duk. b1: taraf eder ve teh .. 1<cl<ıri at
lerimiz kendi kendilerine bi- sun. raftM könıilr yaktığı zaman - Halbuki buna nıukabil cliin- latırsak filonnızuıı kuvvet Ye 
rer lmparatorluk tesis edecek- Jfarb akademisi v;ırdiği cc- kinden yüzd~ kırk daha hzla y~nı" en iyi ('insi:ıclcn madrn tesiri çoi;alac;ıktı. 
!erdi. O zaman onlarda bizim vapta teşkil olunacak sür'atli hareket sahasına malik bulu - kiimürümliı \'~rılı ve bnnl:ı.ı· <'- • 1912. lf113, 1914 senelerinin 
kontrolümüzden, himayemiz - filonun 25 mil veya daha fazla ııuyordu. Petrol yakan gemi. liıniıin .ıltında idi. h~hr•yc proı::u.>nları o zamana 
den eser kalmıyaeak ve hepsi yapacak olursa istenilen evsafı dı>niz üzerinde _ mahrukabm içinden çıkılması gUç kadar 1uı;nt~ı« hahriyeıtlnin 
yabancıların eline düşecekti. cami olacağı bildiriliyordu. Bi- daha kolay tcmın '."lebiliror - meseleler karşısınd- a$l;ı bilnte<liği. ;;örmediği bii· 

Avrupa ansızın bir sarsıntı- naenaleyh bizim 4. veye. 5 mil du. Petrol yakan hır gcnu. d0· 0 yük mauafları ve kuvvetl€ri 
ya maruz bulunacak; Töton fazla sUr'ate ihtiyacunız vardı. niz sakin iken deniz üzerine!· 1nı,iltercdc cıkan k'imürü bı- ihtim ediyordu. (Arı.:am ,,0 r) 

- . . . . ..... .• . 
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•Jı:ıyet, 1dnblr :mfl§lr1!1Atla 

~v:ı.cı ça.pı:ır.::ı ıeyırvalt Jıas. 

'ı!Wlln allına y.ı.labildi. J'ıık:.t, 

Sıvallı Helv cı epcy.ce terlem.ie· 
ti. 

olla, hasmını a!tma alır al
ıı:ı.ız derhal harekete geçti. M·ll· 

1 
bu seferki brelretlcri biç 

do es ııe beııa!IUiyQl'du. Mu· 
hal:w hamxı.ıııı:. bir 1ııır Y3ı."" 

a.zr:ı:u. e lJi. 
ili: hıımlede hamını 

fak lrılntesiJ1i taktı . 
'li,'\"J.CJ, fak kijnteşjne takıhr 
t:ıi'" . boğ~.lar gil:ıi. kök riye
re' bil' iltrl bir geri atıımata 1 

• ı;aK1 ı;ıyınnai:ı ec.br•ladı, 

ako.t, olla !f.\kı çola.k ve\ 
en"" ; !una epeyce go;lıınl.ş· ı 

ti. I y kolay kurtulacak gılıi 
1 de ildi. 

üc le UZllD sürdU. H~ 'vacı 
'olanca ağırlı,;1, o!&ııca kuvvet 
ve maharetiyle ~ ... n yakası
m s•yı. mağa çai.ıeıyordu. 

'iicilk moll:ılar sabı.rsız!ıkla 
bağnyordu: 

- Ha, Molla.. 
Etıaft2J1. m Hayı &e11aıılfll" de 

b:ıgnyonlu: 1 
- Afcrın molla!.. ı 
- Haycli a§ll' görelim!. ' 
Mildıı. iı; efendi de sabırsızlık 1 

!~inde idi. Cübbesinin etekleri· 
nl to ' ~· aya<-a kalkmL'l mey 
ıl ~ lıalnyordu. Başiyle de 

ollaya işaretler veriyormuş 
c·b; hım:ketler yıı.pzyoroıı. 

Cazgır da yerind n k3.lkmıştı. 
H lıahle Helvıı.cı gidiyordu • 
Bir aralık Müderris b ç&-
\irdi. Ca·•!!n 

- Usta, bu 
ılı molla... 

görfüıce: 

fer iyi ya.kalu-

48--
- Amrua, y'l.ptın ha! .. 
- Gorcceksiniz ! dvacı ser· 

8eI!lkdl.. Alta düı:med.n e , cl
lı::i g.ihi değil... 

- l •rao<ero gölü.rur Helvacı. 

bu işi... 1 
- .ötilı emez.. Siz Molla ne· 

dir bllı..ı.z,,xı...;.. Onu bana, so-
runuz .• 

Dedi. 
Cazgır ümidi ke.stif;i için Mü

derri ~ soıtl·•;';u suale kısaca 
şu cC'\-:ı. ı veı · : 

- ıındi f ro! .. Berabere gi· 
decek bu iş. .. 

Fakıı t, en doğTu Çingeue Ah
m~J<n ckJiği çıkmıştı. H:ıkika· 
ten Molla, on ılakika geçmP.den 
lı:ı.smın.ı. tekrar bir çapraz top
ladı ... 

Helvacı, ene uçuyordu. Bu 
sefcrlfı uc;u.a çok.sürmedi. Mol· I 
la, biikerek altına alıverdi. ı 

Helvacı, bu S(lfo;,r de Mollanın 
elinden kurtulmak icin türlü ı 
manPvrelerc kalktı. Mucadelc 
müdhiş oluyord·ı. 1Jri vücudcın 
bir kaya pıı.r~ası gibi birbirleri· 
le tokn:tüb'u görU!üyordu. 1 

Molla, oyun alnıak için bir 
yaı:ıdan bir yana salıyordu. 

Nihayet. Molla şak künt~i

ni el~ geçirdi. İyicr, acelesiz yer
• · dl. H · vaeı kıvranıyordu. 

Fakat, Mollanın bu seferki tu· 
tuşu çetin idi. 

Helvacı, ~ok geçmeden hava
landı. Gidiyord.ı. Nitekim, bi· 
raz ilaha h:ıvıılanClıhtı n sonra, 
gitMesiıı. ram:ık kıı lmış il· en 
Hcl:varuun «:'liyle ?ı~ollarun bal· 
dınna vuraral.: 

d~ ı:vk p;u-ıı. U:ııı dı. Bclld yir
mi ııltın lıra kadar toplamıştı. 

CJ.Zglr, mollaılllı yanına ge
krck oııu ııluında.ıı öpmüştU. 

Molla içiıı artık b!\yük orta gü.I 
rc~i kalın:unı.:;ıtı. Hasmılarını 
y~nmi i. 

Cıı.zg!r, Mollaya ııu.-ılıın eö:y
ledi: 

- Molla, Ü ,küp güreşine 
ha:arlan?. 

Molla da: 
- Üsküp giirG~i ut:: va.l:it ~

ta! .. 
- Gelecek :ıy .. 
- Büyük pelıliva.nlar g<>lecek 

mi? 
- Gelecek.. Amma, sen ar

tık INıi«lbna tutacaksın? , 
- !nııanllah usta!. 
- Haydi seni göreyim,, Bir 

aya kadnr bir iki kilo daha koy 
üste! dedi. 

Mollayı iki ır.inliik çetin gü· ı 
rcşlcr yormuştu. Şaka değil, 

Langazalı da, helvacı da çetin 
adamlardı. 

Sonra Molla, iki gün içjnde 
sı:kiz dokuz sa:ıt durmadan bo-
ğu:pnuştu. .-

Hele, helvacı ona daha milziç 
ve çetin gclmişti. Hakikaten 
Helvacı çetin idi. 

* :t.ı:edr&i.eye dönen softalar, 
ÜSküp ~ i.ı;iıı Çolak mollayı 
hazırlıyorlardı. Ü•hiibde büyük 
bir paruıyır güreşi vardı. Her 
halde oraya. büyük pehlivanlar 
gelecekti. Molla, mütemadiyen 
hlman ediyor, kendine balay~r-
du. 

Bir ar:ı.lik Molla, babasır.ı 

gör.nek için Giiınülcüneye gel.· 
Dedi. - Pee !.. di. Bir hafta kadar b:ı.basllllll 

~ır gülerek: Ett :Yi ge.rüldü. H.-lvacı nih:ı.- yaruuda kalacaktı. 
_ Helvacı gidiyor hu ııefer.. yet sı!"tüstü ·ere ı!ü~üp ı·ez.il Mollanın büyük ağnbeyfai ö-

l> 1~ gıbi iyi yakaladı. o!ınamnk için hasnıın.ı. pes et- teki krcrdeşi (ftlikte idiler. Peh-
Caz.,ırt:ı lafı yarı bitn'.:i;j ya-ı mişti.. livan ai;abeyisi Helvacı gibi yar-

l'l bitmemişti. Birdenbire Hch-a- llfoll:ı, hasmını bıraktı. GaH· ma bir şrydi. O, öyle ufak tefek 
cının ç!izülerek ayağa kalkbğı biyet tcnıemıa ı ~n.kb. Helvacı g'ireıılere gitmezdi.. ( Büy\ik gtt-
görüldü. 1 o krukr ııinlrlenıniı;ti ki, ha • NŞ!erde boy gösterırili. • 

Hc,;vacı nasılsa c:ıninı dişine miyle kucaklaşm3.dı. Meydanı Mollımın ne yaptığındaı:: ha-
takara:{ şakı sökmüştil. Üste bırakıp kaçtı. beri ol:ıııy;m :ıbası cııa eoru-
dc fırl:ı.y:ı.r:ık ayağa k:alk:mıı;tı. Molla, allw;lar içiude mcyda.· yor<lu: 

Çola.k molla, bu hal karı<ıımı· nı tcrkctti. Doğru mü<lcrrlıı c· - Molla, nasıl derslo:rine ça· 
da ııükünetinJ muhafaza ediyor· fendinin y:ınıııa geldi. E!'ni öp- lı~yormusun? 
du. Hı\l ~inirlerunemi.<;ti. tti. - Evet, baba .. 

~ükfu: e haımuııa ya.ııaştı . Küçiik mollalar, mollayı O· - Haydi baka.l!ın .. Sen de bir ı 
cu;ıo bağladı. mınlanna alarak çadıra götür- softa ol ı;örelim .. 

~'uka.t, bu hal karşıs:.ııda d;ıJer .. 'folla, Manaııtır güreşin· (Arkası \·er) 
büyilk küçük mollaların, mü· ;;:;;;;;;;;;;;;;;;:;:;;;;;;-s;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;c;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;-ıı ' 
dcmı<in ağzı açtk kalmıştı. f==== 
Mollayı sc ·en seyirciler sinir· 
lenmi~ti. 

nC:r~~le ~= b:: Bu hafta ya ılacak 
yordu: 

=~::~:~~::;.be!.. oks müsabakaları 
- Gürcı;e gir Helvacı?. 

,tırc ~ ıı.yağıı. ka!kmca işin u
.t.ıy:ıc.i., diiştincesiyle he.rkedn 
l]1:iha..1 kaçmıştı. Herkes bir 
daha moUanın helvacıyı bir 
punduna getirerek yaltal:ı.yamı· 

yacıı.ğıan kani idi. 
Hattil., müderris efendi de 

liın.idi k=iştL Zaten güreş 
durdür.cü. ııaatı bulmuştu. Daha 
110 kad:ı.r ~klerdi. 

Cazgtnn da canı sıkıldı. O 
d11. Mrllanın bu güreş; bitirme
sini ıı;tiyordu. Fakat, helvacı 

pehlivan adamdı. l4a.hil'di. öy
le kolay koL:ıy ortadan çıkacaJt 
takımdan değildi. 

Mollanın güre3i bıtireceğine 

l e k bir ~ iııı.an etmişti O da 
Çingene idi. Çingene, Mollanın 
Jıa.sıııını tekrar kapacağını aöy-
luyordu. ' 

Ç..nwnenin yanında bulmıan
lar oı:ıa sordu: 

- Ahmed, ne olacak dersin? 
- M ll.a, §imdi gene tapacak 

, u .• 

Bo ajanlığının t.ertib ettiı;-i 
teş\ik müsalıakaları onumuz. 
deki cumartesi akşamı Beyoğ
lu Halkevi salonunda. yapıla

caktır. 

Müsabakalara bu sene askeri 
liseler arasında tertib edilen 
bok.'! §alllpiyonasında her kiloda 1 

rakiblerine üstünlük göstere • 
rek Askeri liseler boks §am· 

piyonluğunu kazanan deniz li· 
sesi boksörlerinin ü,1:irak etmesi 
bu temasların ehemmiyetini art
tırmıştır. 

Senelerdcnbcri bir köşeye 

bıl'akıla.rak unutulan biı spor 
yeni ajan Enverin gayreti ve e· 
neıjik çalımı:ısiyle tekrar can
lanmıya ba.şlım:ştır. Bölge sa
lonunda haftanın muayyen gün
lerinde yeni boks antrenö:iiııüıı 
nezareti altında çalL"1n genç
lerde günden güne bir t ekamül ! 
göze çarpamaktadır. 

Bu haftaki karşıla.,"IllJl.]ann 

bizi tatmin edici mahiyette ola-

1 T l y AT ı ca:ğını tahmin eyleriz. 
___________ , Müsabaklann programı: 

" ... 

"' 
-~ 

Şehir şevki (Deniz), Rcceb <A· 

tiyatrosu lemdar) · 
temsilleri Semih (Galatasary), Gari 

(B. IL E.), Sermed (Deniz), 
Tepeb . Dram -Kısmınıh Sotiri (Alemı;lar), Seyfi (De· 

B ı AKAŞAM saat 20.ao da niz), Cevdet (Gün ), Hirfa.J·ct 
:l G 1 (Gal•t:ı. Gençler), Hüscyın 

J 

(Beşiktaş) Beni (B.H.E.1, Ş&

rif (Al~mdar), Nihad (Beşik· 

ta~), Nüzhet (Galııtasaray) , 
Abdi öncll (Galatasaray), Har 
san (Güneş), Afif (Deniz;), Ah
med (Güneş). 

Müsabakalara saat 20.30 da 
başlanacak ve ·dörder ravuıı,d 

yapılacaktır. 

İzzet Muhiddin Apakın 
ölUaıU yıldönllmU 

Dün beden terbiyesi müdürlü· 
ğiinde toplanan gazeteci, hıikinı 
ve eski sporcular spor ve ga
zetecilik muhitinde çok sevilen 
İzzet Muhiddiıı Apak'ın ölümü· 
nün yıl dönüınü olması itibariy
le arkadajjlannın hatırasını an
mışlardır. 

Kız mekteblerinin vo
leybol müsabakaları 
• Dün Eminönü Ha!kevinin kız 

mektebleri arasında tertib edi· 
len voleybol müsabakalarına 

devam edildi. İlk müsabaka Kız 
öğret.menle İnönü arasında ya
pıldı. üstün oynayan 1nönüli1-
ler hlriııci septi 15 - 9 kazan. 
clılar. 

lkinci s ı pt Ç<ık çetin vo heye
c:ıı:ılı oldu. Rakiblerine nazaran 
daha enerjik ve atak oynayan 
tnönülüler bıı seplı 16 - 14 !ehle 
rine neticelendirerek galibiyeti 
elde ettiler . 

İkinci mi!salıak::.yı Kandilli 

2 llıineı.ıicmı. l!l1! 

r ı5ABAHTAM \· GONLtJ DAN: , 

asıl KO uşuyoruz ? 
' SABAHA ~, .", 

~ 

Eczacılar hakkında 
eksile: bir karar ve 

' 
" sıh atimiz 

(Bq _, f 1Jıcfcl•)' 

maktadır. Gıda~ o
lan mllstahz:War-.. bcıı ııabuıı.-

Dillerini unutup; fırçalama, haciyoadvari, 
burundan ve nilıag dudakdan konuşanlar 

lar t:Ibbi madde olm•kbılı ~ O, Jrarııısındakinin sözünü cftıı. ===========~ 
rılınJ3, ııerom ve aıımu daha sıkı !emekle değil, üst baş ~ n: b · kontrol Ulıi tıwıtması, melde meşgul .• 
ır e ~- Yaka çeker, paça diizeltir, Qo R E ı:z A.D 1 t. E R 1 

li miistahmrlar ll;hıde anhhata JIWZ fiskeler, caket sı~ Y' 
muzır ohı.nları ywpmlal'IJı ceza. Mübarek sanki hayrına te • ;;;;::;;;;;:;;;;;;;;;;:;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
landınbnası ~. m!zllk mütehas.sısı.. -~ 

Bu titiz sUpürücülerin 1Jlr. de _. Bmta J;tıı :Aııadoluya fi. 
Bu tadiller iyi. fakat elı:silrttr. 

Ee>.:ılıanclerin t.ıhdidinderı vr 
yerli naçlar teşvik edildlğindeı
bP..ri eczacılar çok bmnmııı, fa
kat halkm sıhhatini ihmal etmit 
!erdir. Birçoklan A.vrupa mfts.. 
tahzarlannın ka1tte8in1 değil, ia
mini ve şckliııi ta.klld edyorlar. 
Seram ve al}ıları. iberlerlnde ta 
rihleri yazlı olmasına ~ • 
belkı iyi muhafaza. edilemedilt • 
!eri içiıı bayatlıyor. Bir arltada· 
§ll!UZ bir difteri ııeroı:mmun işe 
yaramadığını acı &CJ. ~ 
tUr. 

yalıı.ı.z "kendine müslliman,, e>- • gttU' 'I' di, doğru mu? 
)anları VIU' ki daha ömür.. Gııaıe gS' t ..af.sin? 

Kar§lsındakinlıı elindon enet - ~ 
kendi ceketinin eteğine yapıısır.. - Setıııı. Yoksa i§ umduğun 
Çeker, çekiştirir.. . ~ ~ mı.1 

Tamam.. Oyla 
Sıra gırtlakta.. - &ıa!. '"11ftnceli görüyorum, 
Konuşmak için değil.. JOkaa '1Cli• ilbı m· mı var? 
Ceviz yutturulan hlmll gibi - sır.. 

bir iki defa yutkunur. Kravatın - O Ml(la tekrar görUşınek 
düzgünlüğü ııartı.anır.. Varsa prüyle ~bm. Bana bir ad.
mendil cebi, yokııa arka cep reıı filin lıorak bari .. 
yoklama edilir .. Ondan ııaııra -Allıılı&-.ladık .. 
reisin pa.rmak tarakla bir br- * . 
çalama.. Y•ld s , .. glllmeğe başlar .. 

Sözlerinin askıya havale edil- Konnc i> lıaıilamadan evvel 
diğini. gören karşısındaki da du- bh]ı:a b• .tar.. 
rur mıı ya! Hemen veda um- 8oora lıer dlmlenin nibayetin-

Bu ve buna karııt ]llC11i tadiller halını toka eder: de bir hbhha . 

belki kafi bir tedbil." olacalı:. Fa· Berikisi pişkin: Ona da ~ .. Her keliıııe-
kat eczahanelerin bl1t1ln verdik- - Böyle görüşüp kon~ nm ııonıında llahka11adan bir 
!eri iJiçlAnn da.imt bir lı:oııtrole muza ne kadar memnun ol<bım lı:ııy"1lt.. 
tilbi tutuıması IAmndır. bllııeJ:ı .. Tekrar görii§~im.. Bu da JlllPrf kiifi .. Kelimele • * rtn btr ılt 1-ıma biı'er aded 
~çlarm h~ ~ ' Hayaliye hacet yok .. Eeııdi bhka!w t ııttı. 

eksik yapıldıgına emiııbı. Ucw: kendine oynuyor .. Pardon konu- Kılı d 1 
M: "Bir şey anlı-

ve bayat malzeme tercih edili.- §Uyor.. 7oreıt.m A.rU olayını.,, der gibi 

1 
yor. Pıı.halı olan ilAçtaıı. hasta· Uzakt:ı.n gören dilsiz saııtr- durgun .,. lllP1n • 
nın ıııhha.ti ahyhiııe tasarruf Bu ne bitip cii.kenmez lııuet.- - Arı- kumrusu gibi ne 
yapılıyor. Bunu yapanlar da. ay- Bel kırma .. eller yelpa.?.e.. ayak düofmll:jvsaw. Yoksıı. Afrika 
rı mesele. Ecmbrıaer ftkıa değiatiıip baş saıııuna .. yerinde ç151lerinc» ı...nıtorıuk hulya
diplomalı eczacı1anıı eılindedir. yaylanıp birden ~atıa.ı:ııı:ıa-. m mı b.1' Uhı? Arkasından 
Fakat hiçbir ecr.abane bu mese- ~ğer kar§ısı.p~~ de. dili, ~-- ııörekll tılır '8feııks) kahkahası 
lenin idaresinde değil, acemi çı- d~ı meı:ama kili . gorn;ııycı cm- daha.. 
r:ıkların kontrolündedir. Reçete- sın~~ ıse P_erdesı ~ bir U.. * 

. b··-'-- iJA- b r:ıgoz • hacı\·ad se.hneııı.. - Eh-** bana mils:ıade .. 
len ~ yapar, ...,.la.rı. un: Kim deıniş k:ıragöz rağbetten - GMe gtllıe.. 
ıa: v~er. Eczahane sahiblerı d!işmüş, bilakis rağbetin bollu- - Dur •ktrma bir l!CY geldi. 
e~serıya, akşam~~ dUk ğundan yollara dÜ3JllÜ/i.. Şey .. 
kanl:ırma §Öykı bir U.,"I'&yıve • * ~ i;iıı tekrar el uza. 
rirler Bu çıraklar, ayda. yinni Etraflarına kala.balık toplan- fır.. Tam llll'tlarını birbirine 
otuz liraya ç:ı.lışa.n ilk veya orta mili kulaktan kulai!ıı. fısı!danı.. döneri~: 
tahsil erbabından, eczacıbğa na.- yor; - Hay .Allah bcl!l.smı ver • 
sılsa girn:.iş olanlardır. Fakat - Adam alacağını: U.'tiyor bes ilin.. Buııaı!1k mı ne.. Az kalsın 

• çırak, bir ustanın yanında, o- belli .. Baksana yakasına nasıl 11nutuytcdum. Şey .. 
na yardmı eden demek olduğu yapışmış, amma da bağırıyor Uçünel defa olarak ayrılır • 
halde onlar serbesttir, kendi!&- ha.. • lar. Hattl bu sefer üç adJm 

h•mam hohca•mı mıutınaş .. Bi' 
den ııoklm geri.. 

- :oı.- umııı. dur.. En mit' 
hlm IOYi umıtmuşuın.. Ka!& ksl
mıyor k1 bu c1ünya. derdind~ 

Bu _,.Jaıırııa ve kareı karat' 
ya. hjzala9po9l;mn adedi, ya.rıl1!'" 
l.ıkla esir ola:n. İtalyan general· 
leri.Wıı milı:danna ya.kla.,qr .. 

E.ı. Dibcyet ten yüz olımı.ktaı' 
içi dışına 411kııı.L~ olan diğeri kıt' 
la.klarıııı vordum duymaz ı;.ı.ğıl' 
yapar. Acele ile bir sokağa Jrıf" 
nlır. Orada. tabana lruvnt bıı#" 
ka bir ııokağa btlldilü~ .. JJd 
yıldınm ı:ieatlııde de muvaffıı.J 
olamazm boo bir taksinin geJJ' 
mesine candan duacı.. Eğer ~ 
gün tek numaralı taksiler ~ 
yonıa hacetinin kabulü §Üphe~ 

o halde.. 
fmaı:n feneri gibi ha.bir~ d6-

ner dunır zavallı .. 

* Nasıl Jronııştuğunıuıı bııradl 
bitti mi dersinia. Daha· niceleti 
var iti hepsini aıılatmağıı. ge
llİfJ yürek ister .. 

Herkeeiıı lı;iııde bağırarak k<" 
nuşup ta tenha. sokaklarda kı.Y 
!ağa iğilenler, bunu da kilfi gör 
meyip elini siperi ııada yapııD" 
lar .. 
Kapı aralığında, kafes arktY 

sın da, pencere cumbasında ( 06' 
beis) in nutku kadar uzun k<Y 
nuş..ınlar .. 

Keııdi kendlııe veya kedisiyl• 
konuaaolar.~ 

Evde kariıqyle başka, traJIY 
vayda biletçi ile da.ha baŞV 
makamdaıı. konıışa.nlar .. 

Boyuna beykoz işareti vero' 
rck konnıanlar .. 

Boyunun kısalığına bakını?. ' 
daıı heceleri dört elif mikdarı "' 
zatanlar .. 

K8.fi nun kabilesinden şecertY 
li imiş gibi hep burundan kir 
I'llŞanlar .. 

Kibar teliffıızlarına arası!* 
konfet serpilJl;iriveren tatlı ~ 
çiçekleri .. 

Ve bütün bunların topuna bir' 
denyııf bonııru çekip tcohab~ 
dudaklariyle konuşanlar .. 

Beşod 1LER1 
rine nezaret ed<m kimse yo~. Biraz sonra lta.labnhk dağı - mikdan mabwttf istikamette de 
Sıhhatimiz ve batta hayatımız lır.. llerlerlft'_ Llkfıı berikisi sanki 
bu §.cizlerin elindedir. Onların Meğer sesi da~, .tavrı ıur- --------------------·-----
ceWi ve aczi yüziindeıı halkın sıh sızy~ıı.lıy~bek~ıvarıa~IA- Değerıı· bı·r Askere k ş-ha•inin h:ı.yuWıın neler kaybet- fını ıyıce dinletebılmek ıçın, A-

~~~= ::: d:~ :~~kl~cıJı!e::~~!i= kaymakam lık hediyes~ 
yanlış yapılması b.ir hastanın ta 3 armış .. 
geç iyileşmesine, batta hiç iyi
leşmemesine eebeb olsa bile bu
nu nasıl isbat edersiniz? 

Sıhhat V eklleti, yalnız müs. 
talızarlıı.rı değil, eczııh•nelerin 

bütün mamfilM:ını ve bunları 
yapanları sıkı ve daimi bir kont
le tabi tutarsa memleket sıh
hatinin ne tehlikehr geçirdiği
ni görür. 

Bf:h.çet SAFA 

C. H. P. Genel sek
reterliğinin faaliyeti 

Beden terbiyeai ve si
porun inkişafı için bü
yük 11ayret sarfedfüyor 

Ankara (Husust) Zl C. R 
P. Genel ıwkreterliği yurdda be· 
den terbiyesi ve sporun kökleş
mesi uğrunda hiç bir fedakarlı
ğı esirgememektedir. Y aruıın 
büyükleri olanık. gençliğin fi· 
zile ve moral terbiyesini inkişaf 
ettirecek beden terbiyesi kanunu 
gençliğin bu sahadaki ç:ı.lı3ma· 
lanru daima teşvik ve himaye et. 
mektedir. 

C. H. P. genel sekreterliği al
dığı esaslı tedbirlerle bize genç
liğin istifadesini temin eden ba
şarıların kaydı fırsatım ver
mektedir. Bu faallyetiıı teminin
de Halkevleri hiç eüphesiz ki 
kendilerine diişeıı vıı.zifel.eri be
nimseyerek yapmışlardır. 

Basri Fen erden 
istifa etti 

Fenerbahçeli Basri klübün 
den istifa ederek 1zmire gitmiş 
ve eski takımı Altayın geçen 
haftaki maçında yer almış

tır. 

ile Işık liseleri yaptılar. Kan
dillililer basımlarma karşı çok 
üs tün oyun c;ıkarara.k birinci 
septı 15 · 1 ve il::inci scptı da 
15 • 2 gi i mühim fö.rkla ka
zandılat'. 

* Sıkar. gevşetir ; tekrar ıııkar, 
tekı ar boşanclırır .. Fakat bırak· 
mal< .. ne milmküıı .. 

Onun haritasında el sıkm:ık 
değil, el bırakm:mıak yv.ılı .. 

Her kelime bıupnda, her cüm
le scnunda baz:ın can acıtıııağa 
kıı.dar varan bir sıkış .. Kel8.ına 
tompo tutmakta .. 

O, bu minval üzerine konuş
makta berde,·am iken ht.l'!l181Jl· 
dakinin elinden ba.5lta; yavaş 
yavaş içi l!lkılır .. 

Şöyle firar etmeyi bir dene
yeyim der .. 

Sen misin firara kalk:ı.n .. Öy· 
ie ~ir sıkış ki .. kcmilıler;n çatır
dı<U, can acısında sıkılan diş· 
lerlıl ta.lnrdısına karıAır .. Fakat 
berikisi hilfı. emin değildir. Bir 
iki tlefa dı.ha sıkar ve sallar .. 
Nihayet avucundan kuçırmadı -
ıfuıa güç bela kanaat getirir .. 
Baslar tekrar konuşma~ .. 

K8.!'1!1ıSındaki bir defa el ver
miş ya!.. Saatler, d~Vika.lar 
onun konuşmasına bir türlü Pl· 
vermez .. 

* Eller cepte .. 
Ayaklar biraz açık, mübareze 

vaziyetinde .. 
Sanki yol kesmiş bir haydud.. 
Ne münasebet .. İşte kesik te 

olsa karşısındakine cevab veri
yor, demek bir can ciğeriyle 
konuRuyor: 

- Yahu kaç zamandır llere
lerde idin, görünmez oldun .. 

Elltri cebinde olandan kısa 
bir cevab: 

Bir glinde hava kuru~ 
muna 500 lira top!adı 

Bozkır (Hususi) - Kazıımı· 

zın ka:pııwamlığ:ma. tay;n o
lnnaralı: Y&llifeııine buşlıya.ıı ye
ni k:ıyına!rwm1m1z Kemal Ay
giln gelir kazayı 'Ç'6 ka
zaya ~ lrıöyleri gezerek mın
takannı bliıtfln ihtiyaçlarını der
hal tesbit ctmiıı ve bunların faa.
lesi için Jiiııımılu tedbirler alııı

ması h1 n•tda alilcadarlara 
emirler~. Yeni \'C de
ğerli ka}'lmlı:amımızın kaza ih· 
tiyaçl&nDıL karşı g6stcrdiği bu 
derin alib.lıalk ara.,ında l:üyWı: 
bir memmıııiş'et ve ~cıııpııti U· j 
ya.ııdırmılbr. 

Bay Kemal Aygün Türk Ha
va kuruımımm Bozkır şubesine 
karşı da lıOyllk: bir alfı.ka gös· 
term.iş w Kuruma daha fazla . 
varidat teılıln etmek için halkı 1 
~ tepilı: edecek tedbirler 

almıştır. 1 
Bu sunıtle kaza dahilinde 

derhal 50lı lira toplanarak ku· 1 
nıına tefti& ohmmuştur. Halkın j 
Türk 8- Kurumuna rağbe· 
ti gündea (Üne artmaktadır. 

Ka.zaııw: l:ııruın namına topla· 
nacak p&rlUllll gittikçe artacağr 
muhaklQlktır. 

İngiltere ~liğinin ha.yatma aid bir sqf&.. Gen~ler ııasıl 
ya.51yorlar? Nasıl se\Ş,__1' 

Bir hayatın tarihçesi... Büyük bir Aekm Ronrn.ıı.ı ... 
Bütün bunl:ı.r; ROBERT DONA ve GREE Glı.RSON 

tarafından fevkalade bir tarzda. :raratılan 

Elveda Ge 
u rıo şem 

bo akş· mı 

çli 

Sineması da 

Ankara Zl (a. a.) - Askct'' 
. leı imize yapılan kı~lık hedi)' 

teberriileri etrafında alilı~ 
telgraflar, dün Hat:ı.yda yaP1' 

lan Mehmetçik günü müuasC" 
beti ile Kırıkhan kaz:ısı bail" 
aynen vıırdikle.ri yünlü ve rl}' 
muldu eşyalardan maada yit16 

hediye tedariki maksadlylc ııJ 
bin lira teberrilde bulunınııl' 
tur. 

Çoruh'un Ard=uç nahiY~ 
h:ılkı askerlerimize kı~lık ııed~ 
ye olal:'ak ~ye kadar ıoS· 
parça, Merzifon halin da jJ1' 
parti olarak 1726 parca m11Jıte" 
lif cııya vermişlerdir. Şıı.rki ı>;~ 
ralıisarın bugüne kadar va·dW 
0§ya mikdarı 5363 parçayı bııl' 
muştur. Kayseri halla da diJJ' 
Kızılaya altıncı put! oıar# 
1070 çift yün çorap ile 209 k~ 
zak, 379 çift yün el.dh·en. 1R' 
parça muhtelif eşya vermi~lef' 
dir. 

Kayseri Sümer bez fabrilcıı" 
memur ve işçileri de as!cel" 
!erimiz için Kızılaya 2.800 pi' 
muklu tevd.i eylemişlerdir. 

ömerköy nah.iyesi halkı tjfl• 
Susurlu halkı 2671, Kı~ 
halkı 850, Söğüd halkı 2554, JJil 
leburgaz halkı 1 n8, İskilip )lııl' 
kı da 954. pan:a ~ya tebcr!il' 
ünde buluıımuşlardır. ,./ 

Hamiyetli yavrulııJ' 
lstanbıa Hava Kurunıwıı:/11 

Cümhuriyet idaresiniıı gııyıf, 
ve fedakarlığına. yaraşan '~"' 
duygu ile çalışan Şişli Te~., 
liseEinin kıymetli müdürü ~ 
tedris heyetinin irşa.d ve t;ı'Ş 4 
kiyle, talebelerden: 341 .ı\YQ 
111 o can, 306 Sedad Doğan 3) ıJJ• 
ilti yiiz elli, 41 Neriman Sol.::,,, 
291 Emel ffiuda.ğ', 177 sel~ 
Güı·el, 360 Korukçu da ıı.~ ·! 
yüzer kuruş vcrmck surctı} 4 
E va, ılık derneJo;ine aza h~ 
ollnuşlardır, Hfı.mivetli yıı ı;
Jıı.: mı= bu yarclımlannıı ı:;; 
kili: olunur. 
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italyanlar ;ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ı H-RB VAZiYETi 
riyakar ve Te gra Telef v Te s·z· a erler· . 
hlünafıkbi 
rnanevrası 

İk (Ba.Jmakaleden devam) 

ı devleti idare etmek mecbu
riYetindP bulunuyor. Bu endise-1 - • 
er i~inde 1940 ><'nesinin Eden-
ler, Türklerin ıttıfakına talib ol
llıak, hatta lüzumu takdird~ ou
a.l'ı münci ve hal.i;;kar olara 
~ağ' t ınak llere-t·P:·>İn • Yarmıslar
dır 

\!ulıarrir Yuınnlıların Tür
kıy .. ile ittıfaklarına bu suretle 
toınas ettikten.s~nra. bizi~ hak- I 
kınıızdakı du.~uncelel'ını de 
Ş{iyı,. ifa.de ediyor: 

· ;arih ve fikir bakımından 
ne miidhı~ bır deği~iklik ! Yu
D•ıı Haçı, Hiliılı çağınyor ve 
kuC'a yor. Türk, Rumdan yar
dımını •'sirgemedi. O Rumdan 1 
ki dört asır müddet onu istih
kar ile görmilı; ve ayakları altın
da c:iğnemiştiı. l\faamafih. de
ltı<ıkt-atik de\'letleriıı a~hırıııa 
düstüğü ve bu de,•letlerin pek 
d~ ınebzul olnuyan altını ile ha
rekete getirildiği i~in. muayyen 
hır ihtimal tehaddii.\; ettiği tak
dirde kılıcını Elen ka\·minin hiz
ltıetine verdi. daha doğrusu ve
~~eğ-ini viıdelli. Yürütülen 
llıuhakeme şııdur: Türkiye Elen 
arazisini kendi emniyet mınta
ka-. tdakki ed ıyor ve yakın 
llıazideki demokratik nikbinlik 1 
devrinde :ı.kdedilmi~ İngiliz -
'l'ürk misakı mucıbince, kendi 
lopraklarına yahud "Tüıkiyc
nin emniyet sahaaına., kar.;ı 
taal'ruza kalkacak rlevlet aley-ı 
hinde silaha sarılmak taahhüdü
ne giriyor. Garb cebhesinddd 

l!on vekayii . hen üz bilmiyoruz. ! 
Demokratik devletlerin yıkıl
tnaları alelade pek ihliyath o
lan l'ürk zimamdarlarını hal ve 

1 
ta\,rlarını değiştirmeğe ve ka
rarıarıru mutedillcştirmeğe sevk 
cyl~di. Evet, biiyle görünüyor! J 

Maumafih '<Unu sövlemeliviz ki 
. • J 1 

reı;ıni kefil olarak İngiliz ve 
F'ı•n;;ızların yanında Türkiye
tıin bu tek tara fh garanti.sin • 

den Yunanistan, hükümranlık ı 
hakkını haiz bir devlet sıfati
le, büyük bir bir şeref Ye ifti·' 
har hissesi elde etmemektedir: 
l'unanistan lıim,ıyc altında bir 
devlet oluyor, hatta Türkiyenin 
hiınayesi altına giriyor. 

"Yunanistan demokratik dev-
1~llerden ziyade Türkiyenin 
Yardımına güvendigi i~in, acaba 1 
hakikaten bu Türk himayesinin 
tahakkukunu mu göreceğiz? 
13ıı himaye Türkleri tekrar Av
rupaya mı getirecek? 111iislüman 
"'•yaya Rum salibi olsa bile her 
baıde bir Hıristiyan salibi üze
rinde nüfuz ve kudret bahşede-
: ·k bir himaye mi? Rumlar al
~·~lıyorlar. 1htimalki hareket
"rinin şuuruna malik değiller . ., 

Geçenlerde Stefani ajansı 
1'iirklerin neden dolayı !talya 

"' ~Yhinde bulunduklarına hay-
r~t eden bir İtalvan muharriri
~n makalesinden. bahsediyordu. 

t ~ Faşist politikasına inzimam 
~l il ve onun ruhunu meydana 
~JYn.n bu türlü yazılardan do-j 
ı/,: ~talyanlar Yunanistanı 
•ı:nıaga kalkmadan evvel onu 

~iittefiklerinden a),rıp yalnız 
ır<ıkmağa çalışıyorlardı. Bu 

llıUna.,ebctle ill'ri sürdükleri 
llıüt;ııealal' o çirkin Ye menfur 
llıüsiümıuılık • luristiyanlık ta
'l<l:<ııplarını tekrar diriltmeğe 1 

k'Uı.ıyorlar ve Tüı·klerle ittifa
~~ bir hrristiyan millet için u-

1 

, llılacak bir hnr ket tc~kil erle-.. ~ ... 
'la.~ını ıhtar ediyorlar. İtalya-
li ~ laşan bu sahte taassub ve ı 
~akarlık hisleri en nefret ile 

ı\ tııılanac:ı.k bir m'lnevradır. 
l'tık Yakı.ruıarktaki kavimler 

~·;ı,;ıncı.a bilhassa Türkler iıe 
,. 1ırıııar arMında bu hilrkfırane 
•\\zı tıı ere aldanacak kimse kalma-
lt 1Hır. Ynkınşarkta Türklerle 
~ UınJar uzun bir mücadele dev
~31ni11 tasfiye muamelesini yap 

llıışııı,. \'e . . . ı·t 
~i )'lrmıncı aı-.nn rea ı e-
~' n gözlerini açmışlardir Lü
~- tıııınu takdir ettikleri müte-
•bıı 'ti 

~t·· ı nıad ve dostluk hisleri 
"'kce kU\'Vet bulmuş, sulh 

n !erinde imtihandan geçtiği l 

Willkie'nin 
beyanatı 

(Saf tarafı 1 tncl ıayf•d•, J 

tinin proğramını açık kalblilik· 
le anlatmış ve demıştir ki: 

- Amerikanın basit bir va
taııdası sıfatiyle İngiltereye 
geldim. Pasaportumda avukat 
diye kayıtlıyım. ~!enıleketinizin 

yülrnek rıya.sct auanılariyle, na
ı.ırlanyle, yük8ek endüstricile
nyl.e ve bilhassa orta halli İn
gilı?.ler ve halk tabakası ile işte 
böyle lıaıııt bir Amerikan va
tandaşı sıfatiyle görü:ıeceğim. 1 

Geldikten bir kaı; saat sonra 
halk tabakası ile temasa gel
mek fırsatını bulrlum. Bu te
ma,,;ım, Ameı'ikadan avrılmadan 

evvelki duygulannu teyid etti. 
lngilterenin maneviyatı mükem
meldir. Şu ana kadar da tek 
bir adam görmedim ki mlı.nevi
yatı bozuk oL<;un, Dün gece ka
rartmanın ne olduğu hakkında 
bir fikir edinmek için sokağa 

c:ıktım. Kendimi bir mezarlık

ta ~ .. ndım. 
Bugün basvckili ziyaret ede

rek Rooı;eveltin bir mektubunu 
vereceğim. 

1 
Gazeteciler başka mektnblar 

da vermeğe memur edilip edil
mediğini Willkieden sormuşlar
dır. Willkie gülerek demıştir ki: 1 

- Arnerikada bana berke.; 
İngiltere i~in mektup vermek 
istiyordu. Bittabi intibtılanm -
dan bahsetmek şimdilik mev
simsiz olur. Fakat dünyanın 

hür matbuatının mümessilleri
nın toplanmı~ bulunduğıı bu 
salona bakarken büyük bir te
ijir altında kalıyorum. Çünkü şu 
nu müııahede ediyorum ki böy
le bir toplantı, hava hücumla
rına rağmen lngilterede vukua 1 

gelmektedir. Sizler ve ben, bir
leşebiliyor ve serlıes~e müna -
kaşa edebiliyoruz. 

!~te, bence, demokrasi budur. 
Bu demokrasiyi devam ettirece
ğinizı ümid e-diyorum. Demokra
si, yaşamakta devam etmelidir. 
Sizler, İngi!Wer de yaşamakta 
devam etmelisiniz. 1 

B. WiUkie, Amerika Birleşik 
De\•letleri dahili siy~seti bak -
kında kendişine sorulan suallere 
cf'va~ennekten naı:ikline bir 
sur<:tte imtina ve şunu söyle -
melde iktifa eylemiştir: 

- Şunu hiç bir =an unut
muyorum ki, B. RU%Velt, benim 
reisimdir ve memleketimin hü
kfunetinin şefidir. 

lngiltereye Amerikan torpito 
muhripleri verilmesi hakkında 
B. Willkie. bunu tamamiyle tıu;. 
vib ediyorum. demiştir. 

B. Wlllkie. General de Gaulle 
ile ve mütlefik devletler şefleri 
ile de görügmek arzusunda ol
duğunu söylemiş ve sözlerine 
şöyle devam etmiştir: 

1 
- İngiliz istihsal usullerini 

tetkik için bilha&ıa Mancbester 
gibi endüstri merkezlerini gezip 
görmek istiyorum. 

B. Willkie, Amerika Birleııik 1 
devletlerinin İngillereye yardı
mı hakkında kısaca dentiştir ki· 

- Fikirlerim malumdur. Ha
len memleketinizde bulunmakla, 
İngiltereye ka~ı duyduğum de
rin alakayı lüzumu kadar gii«
termiş oluvorum. 

Bu toplantıdan sonra B. 
Willkie. Hariciye Ne>.aretine gi
derek B. Edf'n ile görüs;müştiir. 

WiUkienin intibe lan 

Londra, 27 ( a.a.) - Willkie, 
bu akşam". Londrada geçirdiği 
ilk gün hakkındaki intibalarını 

gazetecilere ~öyle anlatnuştir: 

- Bugün öğle yemeğini bay 
ve bayan Churchill ile beraber 
yedim. Bu. B. Churclıill ile ilk 
buluşmam oldıı. Bir saat üç çey
rek, enternasyonal vaziyet, harb 
Amerika Ut• İngiltere arasında
ki münasebetler hakkında gö-

gibi bir buçuk senelik bir harb 
devresinde de her türlü ümidleri 
takviye edeeek bir netice ver
miştir. Bugün• Türk ve Elen 
milletleri bt: İtalyan entrikala
nnı ve buna benzer ynboncı tab· 
rikleri istihfaf ile karşılayacak 
kadar tecrübeli \'e muhakemeli-
dirler ve birbirl.:rine c·n derin 
dostluk biı !eriyle bağlıdırlar. 

Rü..,...yin Oahid Y.\LÇIN 

Mil iinoda ı1 ~aponyanın ı 
karışıklık 

(Bıt tarafı 1 lncôde) 1 t eh d i d i 

Gl. Vave/ 
A.tinada 

• 1 
tehassıslan !talyun ordusunda 
h'<:hızat ve iaı;e işleriyle de ya
kınd= al&kadar olacaklardır. 

"İtalya iktba<li ~mmiuıı.o 
ma.bkün1Ju r,, 

Atiııa 27 ( a. a. ı - .\ti na a
jan c:ı bildiriyor: 

Eski Parıs elçiliği matbuat 
direktörii, eski mebus ve müs· 
ter;.~rlardan Lron Maccas'ın, 1 
"!talya, iktisadi teseınmüme 1 
mahkünıdur.,, lsmi altında yaz-

1 diğı makale radyo ile neflredil
mis\ir. 

iıuhaıTir, lngiliz ve Yunan 1 
ordularının darbeleriyle askeri 
bır hezimete uğrayan İtalya'nın 
nihayet iktisadi iflasa. sürükle • 
oeceğini yazmaktadır. İtalya -
nın Akdeniz ortasındaki coğra
fi \'aziyeti bu memleketin ikti
sadiyattnı deniz yollarına bağla
maktadır. Hal böyle iken İtalya 
denizlere ve bu arada Akdenize 
hakim olan İngiltere'ye ilanı -
)ıarb etmek cinnetini gö~termis
tir. Hesab müva7,enesi altüst ol
mlli!ilır. Karadan ihraç ettiği, 
ınikdardan <;ok fazla eşya ithal 
etmeğe mecbur kalmıştır. İtal
yanın deniz nakliyatından, tu
rizm endüstrilerinden elde et
tiği hasılat ile bütün dünyaya 
yayılmış olan milyonlarca İta!· 
yanın sent>de memlekete gönder-

1 diği yarım milyar, bugün artık 
kurumuş membalardir. İtalya• 
mn miistemleke siyaseti iktisa
•li bakımdan muvaffakıyet.sizli
ğe uğramıştır. Libyada hayva
natın yüzde 80 i mahvolmuştur. 
Bu havali milyarlar yemiştir. 

Libyada yerleşen 35.000 ltaı.I 
yandan onda dokuzunun devlet
tım maddi yarılım görmedikleri 
için iflas ettikleri söylenmekte
dir. Libya İtalya ic;in bir yük
tür. Ayni şeyler, Habeşistan i
çin de söylenebilir. İtalyanın 
bu memleket ile ancak hava yo
liyle irtibatı var<iır. İtalyanın 
otar~; ~iya.seti. buğday mücade
lesi işi gibi akim kalmıştır. En
düstrisi iptidai maddeler bakı
mından c:nehi memleketlere 
bağlıdır.,. 

l\.Iacca.s delillerini istalistıkle
re istinad ettirmekte ,-e tezini 
isbat için maruf iktuıadiyatçılar 
dan Amrmmi. Regensburg. Hum 
mel. Siewert. Monroe ve Joan 
Despois'nın tetkiklerini zik • 
reylemckteilir. 

İtalyanın bir senelik ithalatı
nı teşkil eden iptidai madde stok 
!arı ile harbe girdiği kabul edil
ııe bile bu stoklar tecdid edil
miyeceği için gelecek lııı.ziranda 
tükeneeektir. E.sasen ltalyanın 
şimdi çekmekte olduğu petrol 
ve kömür sıkmtisı bu yoksuz
luğun illı: alametleridir. İtalya
nın gıda maddeleri tedarilıi için 
Danimarka'ya.1sv~'e, , loval<yıt 
ya ve Bulgaristan'a ihtiyac var
dir. 

• rüştük. Bu bususda daha fazlıt 
bir şey söyleyemem. 

öğleden sonra milli sen'i:;ler 
naı.ın Bevin il& bir saat gö
rüştüm. Bevın, mükemmel bir 
adamdır. Karşılıklı olarak bir
birimizden o derece bo~landik 

ki Bevinin kabine toplanlıı;ına 

ge<; kalmaı>ına :;cbeb oldum. Gö
rii.şınemiz esnasın.ti, lngiltere
de çalışma şartlarını, lngiltere 
de islihsal miiessesdeıini, ne 
yapıldığı ve neler yapılacağını 

bahis mevzuu ettik. 
Eden ve Duff Cooper ile de 

görü~eğim ve ba.ill.n tonlantı

sında bütün gaıclecıl~l'l~ konu
şacağım. 

Y ngınlı.; kararnrn, . ılyde 
bir gezinti yaptım ve hasara 
1ığ1,amı~ {iuilclhallı 7.iyaA"et et
tim. Butün tarihi h::.ıinele · i:c 
bu müthi~ bir manzara ar..cdi
yordu. 

Willkie. görüşnesın<l . ihtı

yatkal'. bitaraf ve diplomattır. 
Fakat Saint • Paul Katec'.rali ct
tarfındaki harebeyc son bir n:ı
zar atfettikten sonrıı RÖy!ediği 

sözler çok acı olnııı.ştur. 
Tabiler mahallesinde üç mil

yon kitabın yanını.ş olduğunu 

hatırladıktan sonra ~öyle de
mistir: 

- Pıı.temoster Rowun at.eş. 

le tahribi. d;ıha ı.ıyade sembolik 
bir mahiyet göstermiştir: Bıı, 

hakikatin söylendiği mahallin 
tahribi olmuştur 

1 

(Saf tarafı 1 ınclde) 

de beyanatta bulunarak, Japon
ya tarafından Mançuride giri
şilen hareketin medeniyet aı.,.. 

mi esaslanııın tahribine bir baş
langıç olduğuna dair Amerika 
hariciye nazın Hull'un sözleri
ne cevab vermiştir: 

- Hullun beyanatı vakıaları 
tersine çevirmiştir. Mançuri hi
disesi bir müsebbib değil bilakis 
enternasyonal vaziyeti'! göster
diği inkişafın bir neticesidir. 

Mat.ıuoka Üçlü Pakt dev-
!etlerinin hudutsuz fütuhat 
programı tanzim etmış olduğu 

hakkındaki şübheleri reddet -
mü; ve demiştir ki: 

- Üç mihver devletınin y"J
gane hedefi daha adilane bir 
·lem kurmaktır. Eğer Amerika 
milleti başka türlü davranırsa. 1 

esasen fena olan enternasyonal 
vaziyeti bir kat daha fenalaşhr 
mazsa ve nihayet Ehlisalib zih
niyetinden vazgeçerse dünya 
sulhuna daha ziyade faydalı o
lur. 1 

Matımoka sözlerine şöyle de-
t . .,.. 1 

vam e mı-ııı..ır: I 
Amerikanın Avusturalya ve 

Yeni Zelandayı da Amerika için 

1 
ilk müdafaa hatti telakki etmek 
ve Monroe nazariyesini tahrif 
eylemektir. Japonya Amerika
dan bu hattı hareketini değiştir 
mesini istemek mecburiyetinde
dir. ÇUnkü aksi takdirde iki dev
let arasında dostluk münase -
betleri tesisi ihtimalleri pek za
yıftır. 

Dünya medeniyetinin ilerle
mesi veya gerilemesi Amerika
nın alacağı vaziyete bağlıdır . 
Amerikanın bunu anlaması için 
elimden geleni yapacağını. Fa
şunu söyleyeyim ki, bunda mu
vaffak olabilmenin yegane ça
resi dalkavukluk değil azimkir 
bir vaziyet almaktır. 

Mat.ııuoka şunu ela söylemiş-

tir: 1 

~ (Bat tarafı 1 incide) 

mı.,;tır. Dü,ıman a\'cılan, ta.yya-I 
lerimi.zin önüne çıkmışlarsa da 
tayyarelerimizin hepsi üslerine 1 
dönmüştür. ı 

l'uruuı ,..,.,mi t.t-hllği 

Atina 27 (a. a.) - Dün ak· 
şam Yunan orduları bafıkuman
daıılığı tarafından neşredilen 
92 numaralı tebliğ: 

Tam muvaffakıyetle neticele
nen mabdud hareketler olmwı
ur. Bir kaç eııir aldik. 
Wa,el Atlnada uıiizaJ..erelerde 

bulundu 
Londı'R. 27 ( a.a.) - Reuter; 

Orta Şarktıı.kı lngiliz kuvYetlerl 
başkumandanı general Wave
lin İngilterenin Y unanistana ha
len yapmakta olduğu ve istik
balde yapacağı hava yardım· 
lan hakkında son günlerde A
tinada görüşmelerde bulundu • 
ğu bugün Londrada teyid edil
miştir. 

Kont Ciano da ArnavuUuğa 
göııderildi 

Roma, 27 (a.a.) - D.N.B.: 
Resmen bildirildiğuıe göre, 

İtalyan hava kuvvetlerinde yar
bay rütbesini haiz olan hariciye 
nazırı konl Ciano bir bombardı
man tayyare filosu kumandan
lığını deruhde etmiştir. 

Kont Cianonun kumanda et
tiği filo muharebe mıntaka.sıııda 
faaliyettedir. 

--~--..~-............... --~~~-

İngiliz tayyare- ! 
leri Hanovru 1 

bombaladılar 
Londra 27 (a. a.) - lngiliz 

Hava Nezaretinin tebliği: 
İngiliz bava kuvvetlerine men 

sub küçük bir bombardıman tay
yare teııekkülü, bugünün ilk 1 
saatlerinde Hanovre'de endüst
ri hedeflerine muvaffakıyetli 
hücum etmştir. İki büyük vP 
bir çok küçük yangın çıkarıl • 
mıştır. 

Tayyareleri.ınizin hepsi üs
lerine dönmüştür. 

Londra 27 (a. a.) - llıgiliı 
hava ve dahili emniyet nezaret

- Amerika, eğer Avrupa har! !erinin :>u akşamki t<:bliği: 
bine karışacak olursa, Alman- Bu sabah erken, bir düşman 
yanın ilkönce Amerika kıtasına 1 tayyaresi, Şimali şarki sabilin
taa!"Mlz etmek teşebbüsü müs _ de bir şehir üzerine bir çok bom
tesna olmak şartiyle, Üçlü Pak- ba atmıştır. Bu bombalar, a~ 

hasarı mucib olmuıı, fakat bir 
tın üçüncü maddesi ileri sürfile- kaç kişı ağır yaralanmıştir. 
bilir. Bunun manası şudur ki Bugün öğleden sonra, diğer 
Japonya mukadderatını oyna . bir düşman bombardıman tay- ı 
ma~r ve binaenaleyh ibti- yaresi, Şark sahilini g~miş 
yatlı hareket etmek lazımdır. ve bombalarını atmıştır. 

Bu bombalar, müteaddid klm
Şunu herkes bilsin ki Japonya senin ölümüne sebebiyet vermis
taahhüdlerinden kaçınmıyacak- tir. Bir kaç bina hasara uğra
tır. mıştır. Bu düşman bombardı -
Japonlarla So~')·etkr anu;mdaki man tayyareısi düşürülmüştür. 

möaa~bat Londradıı. hiieumsuz g~ıı 
ilk haft.a 

Tokyo, 27 ( a.a. l - 111ebusan L eli 27 ( ) Re . . . . on ·a a. a. - uterin 
meclisınde ~arıcıye nazın Mat- . havacılık muharibi bildiriyor: 
suokadan bır mebus ~unu sor- :Gondra teşrinievveldenberi ilk 
mustur: 1 hücumsuz haftasını yaşamıştır. 

- SovyeUer Bırliginı dünva. 1 Almanların İngiltere üzerindeki 
da yeni nızaıuın kurulm~du [ faaliyetinin son azalışı hakkın-

ı da üç muhtemel sebeb ileri sii
işbirliğine ikna iGin Japonya 1 rülmektedir. BL sebebler, ehem-
RW>yaya bir nüfuz mıııtakası J miyet sırasiyle Hunlardır: 
teklii etmis midir? 1 - Kıtada fena hava. 

Matsuoka şu cevabı verrni.;-j 2 - Alman hava kU\'Vetleri-
tir: nin balen iki cephede faaliyetle 

- Sovyet - Japon münase
betlerini tanzim icin bütün gay
retler yapılmaktadır. Eğer bu 
münasebetler iyileşecek olursa 
iki rr.emleket ara~ıııriaki m üza-
l:~tr t·ler dünya. zaviyeı::;i bakı -
ınından ve daJıa geniş bir nis
bette cereyan ede<·ektir. 

Diğer bir mebus da şunu ı::;or
mu~tur: 

- Ecnebi de\·lellerin marc>jal 
Çankayşe~;e yardım etmelerine 
mani o!ınak için Japon hiikiı

met muhariblik haklarını ileri 
s!2rmck r.iyetir<ie midir? l 

Mnt,uoka rlcıni,,tir ki: 
- Bu mesel tcdkik edilmek 1 

tı;iır?. 

Csakynin cenaze . . 
merası mı 

Bükreş 27 fa. a.l - Kunt 
Cııaky'ye milli cenaze merasimi 
yapılacaktır. 1 

Kont Csaky'nin halefi tayin 
edilinceye kadar Hariciye işle-ı 
riyle Ba.!ıvekil meşgul olacaktir. 

bulunması, 
3 - Almanlar, malzeme de

ği0'tirmektedir. 
Geçen hafta. Manşın öle ta

rafında, 1940 başlangıcındanbr
ri ur,u~ i~in en fena hava hüküm 
ı<ünnü$tür. Şimali Avrupa üze
rinde lngiliz ha va kuvvetleri -
nin harekatı da ayni sebebten 
dolayı tahdid edilmi$tir. Bır çok 
defa, meteoroloji tahminlerı, i 
sabetli bombardınıanlann cok 
gfü· olabile<-e"°i hakkında ktı -
m~ndanlık makamlarına itmi • 
nan vermiştir. 

İngiliz \'e Alman hava kuvvet 
!erinin bile bilr istirahat ı~ın 
bu haftayı sectıklı•ı·i her t ürlii 
lalıminleı~ redcİedilm('kt-'C!ir. 

fki tur:ı.fın hic birisi, arı.usu 
İl<' muhasım tarafa kııvvctltıini 
ycnih mek için höyp bir fırsat 
verınez. 

Ifozırlıkarı biter bilmez. Al
man ;ıvn ku\'\'~tl~rini, diğer 
yerlerdeki taahhüdlerinin ve 
İngiliz hava kun• t!erinin taar
ruz faaliyetinin kendisin mü
saade • dec·eği nish •tc fngi'tere 
iizerir.dl' harekiıtım ilk fırsattq 
y<'niden ba.~lıyacağı muhakkak 
addolunmaktadır 

Yeni ingiliz· 
zaferleri 

( B3ı§. tarafl 1- inci ıa:ıfada) 

ı·itrede ordunun ileri hareketine 
daimi müzaherette bulwtulmuş-' 
tur Rodezia tayyarell'ri tarafın
dan Tellina'da bir köpru civan
na bombalar atılmış ve Barentıı.
da bir motörlü nakliye kolu mit
ralyöz ateşine tutulmwıtur, Yi
ne Rodezya ha\'a kuvvetlerine 
mensııb ba.~ka tayyareler, han
gar eivannda bir mntörlü nak
liye kafileı<ine bücıım t'tıniş ve 
tam isabetler kaydcylemiştir, 
Barentu • Tellina mıntakasında 
bir tayyare yere yere inme sa-1 
hası da bombardıman ediltniıı 
ve bir motörlü nakliye kolu mit
ralyöz ateı>ine lutulmust.ur. 
Tobrukda alınan '-'Sir mıktan 

Kahire, 27 (a.a.) - İngiliz u

mumi karargilbın1n tebliği: 

Libyada Derne mınta.ltasında 
harekat şayanı memnunıyet bir 

tarzda inkişaf etmektedir. 
Tobnıkda alıruı.n esirlerin 

nuktarı 25 bini tecavüz etmek-! 
tedir. Aynca, 22 orta ve 28 ha
fif tank iğtinam eyledik. Alınan 
topların sayımına dev m olı.ın

makt.adır. 

Erit.rede kuvvetlerimiz, Agor
dat ve Barektu civarındaki 

mevzileri tutan düşmanın et
rafında tazyiki arttırmaktadır. 

Bu esnada düşman dün Ha
garı tahliye etıni. tir. Bu İtalyan 
kolu da ricatında yakından ta
kib olunınaktadir. Bu ha.rekat 1 
neticesinde elimize g~miş bu
lunan esirlerin mık tarı. simdı 1 
hın yüzden fazladır. 

Habeşistanda, harekat Me
temma mıntakasında terakk:i
ler kaydederken, dahilden de 
Halıe>ı vatanperverlerinin yeni 
mu•·affakıyetleri bildirilm<'kte • 
dir. 

Bir Sovyet gıu,r~lniw 

miİtafffl..~I l 
Moskova 27 (a. a.) - Reuter: 
Kızıllordunun gawtesi olaıı 

Krasnaya Svesda gazeteı>inin 
askeri muharriri diyor ki: 

Kuvvetli Alman harb makine
si, İngiliz fi!otiıınıın kontrolü 
altında bıılunan Mam; denimi 
geçecek derecede henüz kudret
li değildir. İngiltere ananevi 
müdafaa siyasetini bırakara.k 
düşmana taarruz etmek sureti-

1 
k LPşelıbüsü ele almıştır. ı 

Askeri muharrir, Kari Marx
ın arkada.'!! Angls'in "Büyük 
Britanya denilen bu gıcırtılı 
makine bir kere harekete geçti 
mi daima iyi neticeler alır., sö
zünü hatırlatiyor ve YllZ2Sllla 

~yle devam edivor: [ 
İngiliz barb mitk.ioesi. muha

fazakiirlağın leıjkil ettiği ağır 
yüke rağmen, Norve.;:, Somali 1 

ve Dunkerk'in acı tecrübele · j 
rinden ders alarak kısa bir za 
manda yeni bir siya,,.,t kullan 
mağa ba$laııııı; ve ta.a?rnz te • 
ı;ebbü~ünü ele almrntır. lngiliz
ler Sidi Barrani'd taarruza 
ge<:tikleri vakit bu taarruza 
askeri müşahidlerin ekserisi bü
yiik bir ehemmiyel vermiyor . 
dn. Fakat İngiliz generalleri iyi 
birer öğrenci olduklannı iabat 
etmişler ve mod.:!rn usullere 
dayana-rak muvaffakıyetli bir i
lerleyis yapmı:;lardır. KU\'\·etli 
İtalya istihkamları İngilizlere 

ş imparato
runun tekrar tah
t.na oturacağı gün 

uzak değildir 
( a .. , t•rafı 1 inci sayfada) 

Wavel'iıı, bindirilmiş ve zırtı 
lı kuvvetlerıyle, çekilen düşma. 
nı önlemeyi uüşüneceğini za& 
nediyoruz. Hava kuvvetleri. 
~irenaikıı.'uın c;ıplak çöllerinde\ 
vahalarında kurtuluş imkiinlar1 
arayan kuvvetleri tesbit ile ta· 
arruz ordusunu hedefine tevcih 
edebilır. Ancak, Libya yakala. 
rında ufak kuvvetlerin, artılı 
rol oynamıyacak bir duruma 
düştlikten sonra, mühim düş • 
man kuvvetlerini oyalayamıya
cakfarını, şimdiye kadar örnelı 
itti hazına şayan plwariyle t& 
bariiı: eden, Nil ordusu baııbuğn 
herkesten iyi bilir. Ordunun 
gayeye tevcihi unutnJmıyacak • 
tır. y., yapılacak daha mühint 
işler dl' Vllrd.ır. 

Habe.<ri,~taıı.da: 
Muhtelif istikametlerde ha • 

rekat devam ediyor. İtalyanlar 
da sınırlarda gözetleme ve bel
ki def ve tanı vazifesini ver
dikleri kuVYetlerini sınırlanı 
doğru kaydırıyorlar. Fakat. 
toprak ta, !:alemleri de, hattl 
iklim de İtalyanlara dlismandır. 
Aduva ve Adis-Ab&ba'nın Ha
be~ ruhlan üzerinde tatlı veya 
acı hatiraları vardrr. Habeşleri, 
gaz atııılan ve bomba yağmunı 
kargılarını teslime mecbur et
mİŞti. Bııgünkü Habeş cenga
verleri tepeden tirnağa müceh
hezdirler ve iyi sevk ve idare 
edilmektedirler. araziye, iklime 
a]J!!kındırlar. Hatta iki ay SOll

ra da Guerilla'ya devam edebi
lirler. Yarının İtalyanlara bü
yük ödevler yüklediğini anlıyo.. 
nız. Diğer taraftan, İtalyanlar, 
Halıesıstanda tamamen mahsur 
ve ha.rb i~in lüzumlu bir çok 
şeylenlen de malınmıdurlar. E
ğer Habe.şislana tevveccüh &

den kuvvetler, işin kat'i tesvi
yesiyle tavzif edilmişlerse, bu 
ödevlerini, çok sürmeden baııa
rabilecelderdir. Son felaketlerin 
ruhlarda uyandirdığı öldürücü 
tesirin de kat'i neticeyi almak
ta büyük yardımı olacaktır. 
Krallar Kralının Süleyma.nın 
tahtina geçmesi günü uzak ol
masa gerek! 

A rrıa wdiukta: 
Mevzii teı;ebbüsler, günlük 

verimini temin ediyor: Dün de 
esi r!er, ganimetler elde eclilmiıt
tir. Ancak. her iki taraf ta bu 
vazi.y.,tten sıyrılmak mecbııri • 
yetindedir. Çünkü, zaman, her 
ikisi için de, kıymetlidir. 

t talyanlarıu adalarında.ki va
ziyetleri de sevinç uyandiracak 
değildir. Buralardaki garnizon
lar da beslenemiyor. İtalyan 
donanması yerinde saymakta
dir. 

Ankara belediye mec
lisinin toplantısı 

Ankara 27 (Hususi) - An
kara Belediye Meclisi ay başın
da toplantıya çağmlmıştır. 

İaşe vek~leti kurulaca!)ı 
doğru değil 

Ankara, '27 (Hususi) - 1aşıı 

Vekıildi hakkındaki haberler 
doğru değildir. Yalnız, biri mü
rakebe, diğeri iaşe işleri hakkın
da tedbirler almak üzere Tı
caret \'ek aletine merbut iki u
mumi müdürlük teşkil edileceğı
Röylenivor. 

--><>•-

dayanamamıştır. Siyam ile Hindiçini 
Şimdilik bu kadar 1 

Fransa harbe arasında müzake-
devam ediyor reler başlıyor 
(Ba~ tar-.ın 3 iinrii o;ayfadıı.) 

lundurmak mecburiyetinde kal
nuştır. Yani bugii.'l FrlUl.3& .e
zilmemiş olsaydı bilfiil harb 
de dahil bııluruıaydı .\fnka ha
rekatında yapacağı hizm te ya
kın bır hizmeti bu \'aziyette de 
ifa etmektedir Onun i~in hiç 
çekinmeden İngilizl.erin Afrika 
zaferlerinde Fraru;ızların ı;ok 

büyük bir hisseleri olduğunu 

söyleyebı u;z. Binaenaleyh bu
gün Afrika harekatiyle bera
ber Fransa yeniden harbe gir
nı.:; ..ayılabilir. 

Bugüıı Hitler ve Mussolıni 

Frnnı;anın mütareke talebini 
kabul etmekle çok büyük bir 
hata ışlemiş olduklarını her 
halıle anlamışlardır. 1911 müta
rekesıoın imzalandi;:ı vagonun 
ayni yere getirilınesı. 1910 mü
tarekesinin 25 seM evvelki de
kur içinde imz:ı.laııınası çok gii-

' 

'T'okvo 27 ı a. a.) - Tasa 
Domci. :ı.Jaıısının bildirdiğirı.c gÖ· 
re, ''ic hy ve Bangkok hiikü . 
metleri Hindi~ini - T:ıvland hıı
dud ihtilıifında Japon. tava.S:ıu· 
tıınıı kabul .:tınjş olduğundan, 
Fransız Hindiçinisi ile Tayland 
arasında mütareke aorüşmelen 
29 Kanunu"' nile başlıyacaktır. 

zcl üsünülmıiş tiyatm sahne
leridir. Fııkat mak..<md, kat'i ne
tirenin l'ld~ edilmesi, mütare-. 
kenin değil, sulh muahedesinin 
imza! nnıa.;ıdır. Talihin ne ga· 
rib bir cilvesidir ki Fransayı 
tahkir etmek nıaksadiyle teıtib 
edilen bu sa hııe, Fransanın ye
nid n dirilmesine. kuvvet. ve 
loym t peyda etmesine, ona bu 
acı mütarekeyi imzalatan düı;

manlanna bilvasıta olsa da 
ağır ve oldürüeü darbeler vur
masına eebeb olmuştur. 

MURAD SERTOGLU 



Sayfa : 8 1'l'Sl SABAA 

~!fR AD Y o 1 1Ad~na Vilayet umu-
ı BUGüNKü PROGRAM 1 

ı. .• 0 ;"""'~», mi meclisi toplantısı Va anco aa ay 
8.00 
8.03 
8.lR 

Yazan : o<luz OZDEŞ 
8.45 

12.30 
12.33 
12.$0 
ı3.05 

l'ı o,;r..ıın 

Hob<'ı·l...-

l\1Uıik 

l':v .kad1nı 

* Proııram 

Mü~·ık 

1-lo-lberıer 

Mti7ıık. 

18.45 
19.:10 
19 45 
20.lö 
!?0.4.l 
21.30 
21.45 

Mu;.-.ik. 

11aberh~r 

Müzik 
Radyo 
Müzik 

Konu~Tn<• 

~]Ü.il k 

1 Vali Faik Üstün meclisin bir 
!senede yaptığı işleri an/affı 

28 lklnclkilnun 190 

KIZILAY CEMİYE'fİ 
Umumi Merkezinden: 

At* ......... -
12.000 ADET YON KAZAK 

SJPQn!l verilooeğinden ımüe talip ohuılann nttmuııeyl 
görmek bere İ.stanbulda M.iınar Vedat Caddesinde "Kızılay,, 
hanında Kızılay Deposu Direktörlüğüne müracaatları ve iha
le günü olan 3/2/941 Pazartesi günü saat onda bu Direk
tör!Uk Dairesinde hazır bulıınınalan illl.n olunur. 

Bıın :.pallı bir gencim! Ta ı Sevgimi duyamıyacak kadar 
atedenberi. dar ve karanlık so-j lıendimden geçmiş bir halci" pen 
bkların birinde, ~ücük bir ceremin önünde bekletiyordum. 

hılilbede oturunım.. Ay, vaadinde daima sadık ka-
ı3.20 

18.00 
Müzık 22.45 

Program 23.00 
]\.Jüz lk 
Müzik 

Adts.n01da c.:ıkan "Bugün,. re
fikimiz .·=yor; 

veke vaYAldilmi~ ola.n 16 bin li- '-••••••••••••••••••••••••• ra yHınc bu d~fa 20 bin lira · 
18.03 r.füzik 23.25 Kapo.nHş Fakir olduğum halde, ışık lıyordu. Her gekliginde bana bir 

J'O]oıulluğunda yaşıyamam. ~--""!"!!'"!'!!"'"!'!!"'"!'!!"'"!'!!"'"!'!!"'!!'!!!'""!!!'!~ Çünlıü, bütün damların üzerin- gece t>vvel, gördüklerini anlatı- ~ _ _ _ 
yordu. Güzel yüzünü bana ilk de I ·~.,,,,.,.,._..,._---------,.,__.. , 

de bubınan bır çatı altında, o fa gösterir göstermez da.ima . , . .)! LWAC A.l~ 
bdar yükHekte oturur\ıın ki, "Bu a.nlatuklarımı yaz .. Sonunda · ~ -.ı.- ;'f?' 
lrernfüni her zaman Allaha yak- güzel bir eaerin ola.c&ktır,. der- l 2 3 4 S 6 7 8 9 
Jaşmış hhısederim. di. &>llde oo.uıı dediklerini tutar-

Bu odaya ~ınd.ığım ilk giin- dı 1 
*'1beri, yalnızlıktan ııı.kılıyor, m. 
lıatti kendimi biraz da, garib Genç kız gene balkona çık • 2 
lılssediyordum. kımde bir sı- 1 mıııtı. Bana hiç bakmadan par- 3 
·bntı . beni ne>;'e -denen yalancı 1 ~klık.~anl.~ tııtdu . Ne fe~ct.: 4 
ilemden uzaklaştırıyordu. uzunu goremiyordum.. Çünlri 5 

Ay İl<' aramıza bir kaç parça bu- 6 
Artık yemyeşil çam orman· hıt gırmışti. 

larmın yerine, şimdi kirli ve 7 
siyah ocak baı:·aları bana ufuk Bir müddet öyle, kendimin S 
olmuştu . Bıırada hiGbir dost olınıyarak Ayın doğmasını bek-

1 1 1 1 I• . 
1 l• I 1 1 1 

1 1 1 1 l•ı 1 ı • 
ı •, l• ı 1 1 • 
1 1 1 l•I 1 ı•ı• 
1 1 •:• ı 1 ' ., 1•1 \ •ı 1 1 

• 1 1 1 
. 
1 

1 • 1 1 1 1 
yoktu. Ve burada oturduğum l ledim. Dalmııııın.. . . . I 9 
müddette bcnı hiçbir tanıdık Bınl<'n, bır hıçkırık sesıyle sıl- Soldan Sağa: 
ııclfu:ıılaınadı.. rkindim. Balkona bakbm .. Ah!. I 

Bir akşam , pek kederli olarak ı Ne fplaket! . O, genç kızı ağlı • 

pencerenııı önünde otııruyor- ı yordu ... 
dwn. Sessiz ve ~akindinı. Gök- Ay doğnıuHtu.. i 
te, bır kaç bulut partası pek ı Evet onun ağladığını görmüş-
iilgün dolaşıyordu. tüm .. Zannettimki. onun asla 

1 - Bır nakil vasıtası. 
2 - Valide, tefeciye bıralolır. 
3 - Yalvarmak, bir gıda. 
4 - E11 büyük. 
5 - Bir memlekel öz t.llr-kı.;e •·;şa ... 

re~ .. 
6 - Sonuna "D., g~e &ill'boc; o .. 

lur, pa.rH. 
7 - l.ı;im, buswô gcm.i. 
8 - Söl:ınalama. 

Vilayet umwni me.:lıRi dıin 

saat 15 de vilayet meclis salo
nunda ilk t.oplantıı;ını yapmış

tır. Parti müfetti~imız B. Hasan 
Menemendoğlu ile Mebusumuz 
B. Sinan Tekelıoğlıı il'tımada ha
zır bıılurunu"1.ardır. 

Toplaııuyı bir hitabeyle açan 
valimiz B. Faik ÜHtİin demı.~tir 
ki: 

"- 1'€ynan vilayH.inin muh
terem mümeıısıllenylc, bugün i
kinci dt·fa olarak. umumi meclis 
ic;timaı münru;ebdiyle bir arada 
bulunuyorum. Değerli arkadaş
larımı S<'\·gi ve ,;aygı ile selam
lar, \~liı.yet iı;lenndE>kı bıu;anlıv 

nnın t.emadisıni dilenm. 

Geçen ""ne huzwı.ınu7.da, ma
halli ıdareler hızmt-tlennde mu
vaffa kıydin sırnnı anlabrken, 
büd<;t>nin ı>mırlu tertip edilmesi, 
doğnı , ~anı imi ve denk ohnası 
lüzumundan bahı;etmiı<tiın. Yük- 1 
sek metliıiınizin bu <,;aslardan 
ne kadar kUvvet ald:ı!P. ge<;en 
yıl büt~Cl'ının ne kadar ~ıı.slı 

Ah, Ne sa.adet! .. Bir yüz, bir 
yüz kü ,rüyalarıma bile girmi
~ güzel hır yi1z gördüm. Bir 
yüz kü, onu her zaman gördü
ğüm halde, güzelliğini o ana ka
dar bil,.meillğinı bir tşnıdık ... j 
YuvarWt ve dost bir çehre .•. 

Bu çehre. çok u:ı.aklarda ka-r 
.lan yurdumun guzd bağlarını, 
yemyeşil kırlarını, saadet saçan 
toprağım gi>rilyor ve bana ora
dan .. eıamlar getırıyordu.. Bu 
dostlarımın en güzel olanıydı .. ! 
Biç değışmemişti.. Tamamiyle 
iüyüınde s0gütlerin arasından 

gömwdiğim ve tıı.hayyül ettiğim 
koyu mavı gözlerinin ilzerine 1 
kiiçiik bir gözyaı;ı damlası kon
du .. Ve bana öylP geldiki ment>k· ı 
ııe üzerinP, bir cil' damlası dfüı
tü. 

Gözlcnm nıçııı k.u-arıyordu ?. 
Ve niGin ben o ağlapğı halde 

1 

ben ağlıyamıyordıım • .. 

Baı;ımı önüm<' e.ğdim ve bir 
müddel düşündüm.. · İ 

9 - Tatlı bir mndde, büyük: 
Tür hük ımdarı. 

Yukat"ıdan apgıya: 

1 - Bi r cıı1s kt:·bnlı . 

2 - Bircl enbıre, bir heJ1k. 
3 Yayık, bir wuv. 
4 - Bir s por. 

5 - tstek, biı· muııoki 6leU. 
6 - Bir nota, (lfL r no4ı. 

bir tanzim olunduğu elde edilen mu
vaffakıyetle sabit 1>1du. Bu Se" 

ııenı.n ilk altı ayı zarfındaki tah
ııili.tımızm bütün rakaın.larında 1 
yillu;!'klık vardır. 85 bin !ıra rııd· 
desinde bir fazlalık olınJLqtur. 

Bu sayede. uhdPnire te9di edil· 
mİI! olan bütUn hizmetler vak
tinde ifa edilnıiı;, sene sonuna 

6ana baktığı zamanki gibi idi. Bu 
yilz, ayın yüzü idi. 
Ona clımle öpücükler göııder

ılim. 
••• 

Kaç akşamdır, onu böyle ı<ğ
larkcn hiç görmcrnistim. Ay si· 
yıı.lı. ı;açlılrına vurmuş, onu si • 1 
yahlar gıymiş bir r.ıel~n gfüge
si gibı gösteriyordu .. 
Başımı kaldırdım' Gem· kızın 

yanında bir erkek Yardı .. V<> o
na bin;c·yler söylüyo.rdu .. Ne ya
aılı: .. Ben o sözlerı duymuyor ve 

7 Lüzurr 
.e - v ('.mek, ısı...oouıun Ot senı.ti. 

9 Doğ.i.ar<la gı"llt'"nll.f'n yer, ~ 

OONKlı llULMACANIN HALLI 

1 

hiç bir bırakılmamışur., 

YL'<iınci ayda borçların tasfi· 
Y<' ooildiğinı söylo:ycn valimiz 
büt<;enin bundan sonra da aynı 
ııekild~ yuksckleceğıııi beyan et 
mis ve "gPlecek aylar içinde da 
ha fa.yda lı işler ba.-;a.nlacağını 

' 1 
-
-

. umuyorum., demistir. 

konduğunu, elde bulunan bütçe 
ile bu mabzurlann kaldırılmıya. 

çalışılw:ağuıı beyan etınıştir. 

On dakıkahk hır tatili m\ıt& 
akib encümenler seçimi yapıl

m.ı.şt.ıı . Enciimenleı- ı,u suretle ı 
~uı etmıştir. 

Maliy~ encümeni· F-evzi Du- ı 
raıı, Tevf"ik Yıldırun . Hilıni Ça
murdan, 8illeymım Oğuz, Tiraej 
Yüregir. 

Dahılıye encümenı . lsmııil 
Dallı , Sabri Dinçer, Ahmed Yar
pıı.zl" Mehmed Keçi.oğlu, Dede 
Güvt>n . 

Zırıı.at ve baytar: Nun Kaya. 
Leman Sepıcı. Hamdi Keekin. 
Leman Dınçel. 

.Ma.ı.nf ve sıhhat : Doktor Sa· 
hm Serçe. Nevzat Güven, OS
man Altı.lı:uW:. Dede Güvel, 
doktor ' Ali Naim. 

N afü• encüıneıu Ali Rıza 

İnan , Osmıı:ıı Burga3', Nun Şim
şek, Sabn Gül, Mehmed Eren. 

En.C\ılJl(".nlerin seçimıni miit& 
alrib ızahruı.menın maliye eııc\ı

meninP tevdiine kanır veriJ.miır 
tir. Daııru encilınen miitaleana- ı 

ıııeııi olrunmıı.ş. maliye encimıe-1 
nine verilmesi kararlaştır.ılmış

tır. 

Bil8.hare, umumi meclisin top
lantım münasebetiyle büyükleri
ınlııe Wim tel.gra.fJan QekilmE>l'i 
tasvip olunmuştur. 

Meclis, haftanın pazartesi ve 

Jl<'r.ıcmbt> günlen saat 15 de t.op-1 
!anmayı kanı.r altına alarak ic-
timaa son vermiştir. 

BO RSA 
1 
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• T. iş Bankası 

1941 Küçük 
Tasarruf Hesabları 

1941 İKRAMiYELERİ 
ı adet 2000 Liralık - 2000.-Lira 
3 , 1000 , - 3000.- , 
2 > 750 > - 1500.- > 
4 > ~00 • - 2000.- > 
8 • 250 > - 2000.- • 

35 > 100 > - 3500.- > 
80 , 50 > - 4000.-

300 > 20 • - 6000,- > 

Bır gür. ışıoıden g<'lıniş gene 
pencerenın onünde oturuyor -
lwn. Kar~ıkı evin balkonunun 
bpı•ı ağlr ağır açıldı. Ve bal
konda geç bir kız peydah. oldu. 

işitm,yordıım ki! ı 

Ay, t.t>krar bir bulutun tiille
ri ara"ına gWerıdi. Ortalık ka -
raımı tı. Ve onlar birbirltrıne 

sarıldılar .. 

-
Y enı butçenin mecliEe daha 

yük&·k bır varidatla an.olundu 
ğunu tebarüz ettiren B. Faik 
Üstün, bli bütçede bilhassa yo 
ve mt-kleı ışleıinın ı:ıozönıindP 
tutııldu~'lın- i.şa ret oy lem iş, ccl· 

Açılıı ve 
kopa••ı 

Londn l Sterlin 5.24 
, ı iKRAMiYE PLANe Kcşid 

1 
tos, 3 

eler: 4 Şubat 2 Mayıs, ı Ağus

ik.inciteşrin. tarihlerinde yapılır -
Uı.akdan saı;ları ıyah gözü

küyordu. 
Ona b:ıkarken, birden odama 

o gilzel yüzlli Ay girdi. Ve bana 
uzun uzun baktı. Sonra her ak
ISIIl uğru)'lltııgtnı vaad etti .. Bi-ı 
raz sonrada benı BeHimlıyarak 

aza.klaştı .. 

Yarabbi!. Ben ne büyük ve ne 
muazzam bir dekorun içindey • 
diın .. Göge baktım .• Ay bana 
kiIBmüş gibi geldi.. Bendr ona 
darılmak ııitedim .. V-, bai;ırdım . ; 

Ay!. AyL Yalancı Ay!. 
Sevgılımi b.-uıa göııter .. 

Hi~ kimse cevab veımedi . 
Balkandaki genç kı:ıa baktım.. Kalktım .. Pen~-ereyi kapata • 

Başını balkonun demirlerine da.- rak y•t.ağa yattım .• 
yamış ağlıyormu , yoksa d~ünü
:yormu ?. Anlıyaınadım .. 

••••••••• &O •• 

(Sonıı yarına) 

lçerı ~rerken beni g<)rdü ve 1 
lıa.ktJ . . -

O günden sonra her akşa.ml••••••••••••r 
YENi NEŞRİYAT 

penceremin önünde c.turuyor, ve İsl:lım - Türk ansik-
genç kızın balkona çıkmasını lopedisi 
bekliyordum .. 

Ama niçin?. Nedeıı onu her 
gün gönnek istiyordum? Veni
çin onu her akşam, penceremin 
önünde 1*kliyordum ?. 1 

-

Yedinci sayısı intişar eUniş • 
tir. Bu sayıdakiler: l - Meşhur 

hadis ravisi Adem: Ömer Nasu
hi. 2 - Adet, kadınların ıJ.y ha
li: Ömer Nasuhi, Cemal Zeki. 

1
"Veni Sabahın,, 

ilan fiyatları 
Kr. 

~lık maktu olaralr 750 
Birinci sayfada saııtinıi 500 
1kinc.i '' ,, S50 
tJçıincü " ,, 300 
Dördüncü " " 100 
Be.,Jnci .. .. 76 
Altmcı .. .. 50 

3 - Adil, Eyyubi hWı:Umdarlan, 
Türk Kölemenleri, Abbas oğul
ları; Ömer Rıza Doğrul. ve ııair 
bir çok yazılar vardır. Tavsiye 
ederiz. 

· -

l 
' 1 

eeyi açmıştır. 
Valimızın hitabesini muteak1p 

ruznanwnın müzakeresine ge<;ıl
mi.~, bi r reıs vekıliylc iki katil' 
intihabı yapılını tır. İkinci reıs 
vekilhğin'-' 19 reyle B. Feyzi 01-
daç, klı.hpbklere B. Ha..'WI Çan
ka, Zeki Akçalı ~eçıhnişlerdir. 

Vefat t'<len azadan B. Fahri 
Uğurlu ıle B. Siileyınan Çeliğin 
hatır.ılannıı. hıirmctcn bir daki
ka ımsıılmuş, milteakıben i.zah
namc nkunmuştw·. 

i 
' 

1 

' 

1 

lzalma.men.in kıra.atından son
ra müzakereye başlanılnıı~tıı·. 

Azadan B. Sabri Gül, Karataş yo 1 
!unun altıncı kilometresinden 
itibaren olan lmnının çok ber· 
bat bir vaziyette bulwıduğıınu 

New - York 100 Dolar 132.20 
~vro 100 İsvi~. !TI>. 29.6875 
AUno 100 Drahmi 0.Q975 
Sob• 100 Leva 1.0225 
Madr:ı o 100 J'ec.:eı.a ı2 . 9375 

DeJerad ıoo Dinu a.ı75 
Yokoh;ıma ıOO Ym 11.1375 
Stokholm ıoo :tsveı· Kronu 31.00c 

ESHAM VE TAHViLAT 

ı 938 % 5 ıkramiyeli 19.R& 

anlatını~. mümkün mf'rtebe ta- ====== ====--:: 
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mirini istemiştir. 
Valimiz, verdiği izahatta, bu 

yolun yapılması lıu~usunda ev-1 

--
. 

1 

-

1 İstanbul Bclcdiy esi İlanları 1 --7 .... 'lbH.a.ı belediye talimatn.anesının 33 
d.ı:ı.ı:ı, <.:~dde ve &o~ ·.~kları ıle nakil vasıtaları 

urı.cu maddesıne (ı,elırın mey
umuml ve hususi isti.rahat ve 

resim, &ekjl, yazı, ifade, renk 
e şehrin umumt manzarasına 

ak iliı.n ve afişlerin t.e"'hır ve 
mi M.ecli<tin 2/12/940 tar.hl! iç. 

eğlence mahalleri gibi umuma ait yerlerine 
v'- taluı. mahalleri mil1 I hal ve zevklere v 
uygun obnadıkları belC'diycc.:e tesbit olunac 
ılMakı memnudur) :fıkrasının il;lvesıne Umu 
üınaınd.."l karar ve:rildigi ilftn oluuur (603) 

-
Denizlide yangın Yeni yapılan 

1 

Elektrik fabrikası yandı mektebler 
Ceyhan - Kaza kö\ 1c. i rruz. 

Denizli - Belediyenin elek - · 
1 trik ı:notörü binası henilz sebebi den 15 şine yenideu mektep yar 

tesbit edilemiyen bir yangın n~ pılması kararJaııtırılmış bunlar· 
ticesınde yanındaki Zeyrek un dan bir kısmının da inşasına baı 
fabrikası. ile birlikte yanmış- _1an __ ını,...;.ştır __ .,,... __ ...,.,,_ ___ _ 

tır. Şehir ihtiyacına kfıfi kud • re rağmen yangına karşı müda· 
rette brllıınmadığı geçen sene faa vasıtalanınızın ıslah edil • 
yanan binada tecrübe edilmiş o- memiş olması efkarı wnumiyc-
lan beleriyenin yangın mo - \U.erinde derin tesir yapmışur. 
töril diğer vesaitle birlikte ça- Fırtına ve rüzgarın olmaması 
baladı durdu. Uzun tecrübe!~ yangının sirayetine ın8.ni oldU· 

- -- _· --
Bu patırdıda karı yahud he- • 

rifden hangisinin dayak yiyece
ğini keetircnıel.S<'m de karının, 
ocağın ba.şındakı iri bir kazma 
sapını eline alarak ıuuha.cima

ne bır vaziyet alma.;ından kav- I 
gada zcvc:mden aşağı olaırııya
eağı aniuııılıyordu. 

Öyle anıma karıcığım çar
ı;ıya ınmek için elim de.ğdi mi? 
Bilirbin ki seni asla. giicendir -
mek istemem. 

Dedi. 
&on işi çoktan •nlamışt..ım. 

Karı ko•'a kavgasının uydurma 
olduğuna şüphe yoktu. Çünkü 
benim sucuk vermL-ğe muvafa
kat edişimi işidir iRitmez kavga 
bertaraf olmuştu. 

Bir çalgıcının seyahati 
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Madam niçin böyle yapı· 
yorsunuz? 

- Karyolanın dar olduğunu 
görüyorsunuz. Gece bir ta
raftan diğer tarafa dönerken• 
yere dilşmeniz ihtimalı mevcud. 

- Nasıl karyoladan bah~edi
yorsunuz? Bu adi bir minder. 

- Acele etmeyiniz mösyö! 

bir yastık haline getirdikten 
sonra baş tarafa yerleştirdi. 
Geriye kalan iki çuval da yor• 
gan vazifetıini ifa edecekmiş. 

Herif: 
- Ey karıcığım mösyönün 

yatağı tamam oldu. Başka bil 
noksanı var mı? 

Bir lokma past.ırma ı;ucuk yü 
zünden vııkua gelen bir muha
verenin kazına kürek sapı dar
beleriyl~ ıuhayet ~ına son 
derece tanccüb etmekle beraber 
bu kavga Cl'ıııı.sın<la karı koca • 
nın kavgasına benim sebebi -
yet verdiğimi ,ıfu;ünerek sopa 
darbelerinin batın tevcilı edil
mek ihtimalınj de nazarı dikka
te alarak derhal ortava aW • 
dım. • 

Canım yapmayınız! Ben 
sızı.rıle Jatife ettim, sucuk pastır· 
manın n chcınmiyeti olur? İs
tediğiniz kadar alıp yiyebilirsi· 
niz. 
Dedım. 
Şu teınınatın pek çabuk te

.. ri görüldil. Kan elindeki kaz
ma sapını bir tarafa attıktan 
ııonra koca.sına : 

- Gördün mü !111 mösyö sen
den daha anlayışlı, canını sucuk 
istediğini anladı. Sana üc; giin
denbcri söylediğim halde hiç 
kulak aamadın. Dedi. 

Ne çare, fakat bunun da acı
sını ~ıkara.cağım, hele sabah ol
sun. 

fü.rı tl'krar sofra bQııına gel
di: 

H nkikaten pek lfıtüfkiir
sınız. 

Derneğe başladı. 
Toı bamdan bir kangal su -

cukla bıraz pa.Gtırma çıkarıp 
kadına verdim. 

Derken herif kadının yanına 1 
yakla~tı. Galiba onun .da ağzı 
sulanrnıııtı. Kadın kocasının 
sucuğa, pa.ırt.ırınıya te<'avüz ede· 
ceğini anladı. 

lkı ellerini koca.~ına doğru u
zatarak: 

- Yook! Bunda senin hak • 
kın yok, zaten de ŞU alicemıb 
mosyönıin sırf benim hatmm 
için venııiş olduğu sucuk pas
brma da ancak bana göre. Bi
cıare çocuk bütün torbayı bo-

şaitacak değil ya. 
Dedi. 
Herif le karısından pis boğaz

mış. Bir parça sucuk için su
ratsız kanya dökt\ığü dilleri gör 
dükçe gülmekten kendimi a
lamıyordum . 

En nihayet kadın bır mikdar 
sucuk ta kocasına verdi~ Yarım 
dakika zarfında koca kangal su
cukla pastırmayı ınıdelcrinc in
dir<lilcr, 

Ben: 
- Fakat sizin ik inizın de iş-

tihası yerinde imiş. 
Dedim. 
Herif . 
- Elbet mösyö. Fakat bizim 

iştilıanuzı artıran şey o nefis 
çorbadan başka. bir şey değil -
dir. Hatta sizin bile i.~tlhanızı 
açtı. Torbaru2daki sucukları, 
pastırmaları da yemeğe kalkış· 
tınız_ 

Dedi. 
Kadın: 
- Ona §üphe mi var? O et-

li çorba 1 Mümkün değil kimse 
bu kadar iştihaaver bir çorba 
pişiremez. 

Ben kadının sözünü kestim: 
- Pardon madam. Çorba bi

Wı:is benim midemi bulandırıp 
iştihaını kapadığından ancak aç 
kalmamak için torbama· müra
caate mecbur oldum. 

Dedim. 
Pis boğaz karı koca elan etli 

çorba namını verdiklerı mayda
nos ha.şlamwunı mededip duru
yorlardı . 

Gece olmuştu. Yatacak za
man geldı . Karı koca. sabahları 
erkenden bah~ede çalışmağa 
mecbur bulunduklarından daima. 
karanlıkta yataktan kalkar, bi
naenaleyh akşamlan da pek er- 1 
ken yatarlarmış. Ben de pek 

1 
,,.,..., yorı:,un idim. Uykum gel -
mtşti Bir taraftan karı koca 
diğer taraftan da ben esneme
ğe başladık. 

Herif karısıııa: 
- Misa.firimize ırayet mükem 

mel bir yatak hazırla, uykusu 
gelmiştir. Hem ilk geceden ra· 
hatsız olursa. bir daha evimize 
ayak basmaz. 

Dedi. Kansı: 
- Hiç merak etme kocacığim . 

Misafirlere nasıl ikram edilece
ğini pekfilA bilirim. Hatta mös
yö gerek nefis yemeklerden, ge
rek ala temiz kaba döşekleri -
mizden hazzedecek, tamam altı 
a.y burada kalacak. 

Diyerek ayağa kalktı. 
Mahud çorbaya elan nefis ye

mek demekten kendini alamı -
yan kadının ala kaha döşeğınin 
ne olduğunu anlamakta gecik -
mcdimse de neticeye bakıyor -
dıım. 
Kadın: 
- Mösyö lutfcn şu tarafa. 
Cünı e•iyle beni minderden 

ındirtlikten şonra uzıın ot yas
tığı yct'inden kaldırdı. Jl<Iinde • 
rin ön tarafına uzunluğuna koy
du. 

Ben sordum: p 

, 

Şimdi göreceksiniz. 
Kendi kendime: 
- Dur bakalım ne olacak? 

Bu akı;am burada yatacağım 
muhakkak, altıma kuru bir tah
ta da verseler nıuvafakattan 
başka L:are yok. 

Dedim. 
Esasen kırlarda, bayırlarda, 

dağ boşla111ıda yata kalka bü
yüdüğümden öyle kaba döşck
lerden ve ii.la yataklardan bir 
~ey anlamazsanı da karının ot 
ınind c'ri karyola derecesine çı
karmasına pek caııım sıkılıyor
du. 
Kadın bir köşede yığılı duran 

kuru otlardan bir kucak a lıp 
minderin üzerine güzelce yay
dı .. Bu i~c kocal!ı ·da yardım et
ti. Herif koca anbarın kapağı
nı açtı. Kadın anbardan dört 
beş çuval çıkardı. Bunlardan bir 
k:ıçını minderin üzerine yaydı . 
Birini de katlıyarak mükemmel 

Dedi. Kadın etrafa bir göz 
gezdirip iyi elleriyle ot yatağın 
ötesini berisini düu>lttiktcll 
sonra· 

- Hayır, her ııey tamam. Gii• 
le güle yatınız mösyö. 

Dedi. Hakikaten de güle güle 
hattiı. katıla kanla yatılacak bit 
yatak idi. 

Elbisemle ot minderin üzeri• 
ne uzandım. Doğrusu topral' 
bile bu kadar sert değildir. Bit 
de utarunadan bu kadarcık bir. 
şey için bir avu~ para istiyL>I"' 
lar. Hele sabah olsun bak beli 
ı;u münasebetsiz karı kocaYıı 
beş para verir miyim? ArtJ1' 
aaYuşmağı ısureti kat'iyede fi!C• 
rimc koydwn. Öyle y:ı karnı4 
doyınad.ıktan marula altımdıı.l< 

, yatak \a beş para eder soyun· 
dan de. ti. Hepsinin üzerine b; 
nim pastırma.mı ve sucuğu <>11 

yemek. 
f ArkMı var) 
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