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Her yerde 5 kuruş SiVAS ~ HALK BAZETESI 
~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!Bll!!!m!!!!!!!l!!!l!lllt 

Alman 
şeflerinin 
nutukları 

llitleriıı ı...y~ ~ ..... 
Allah ~ aln~ mıı hvotma.ı.,"'ıı 
nazı1:t.00 olaaları kor y ıı.pm>lk· 
la iktifa tlıui) or, baı.an iııti· 
lıa~l'rdt»;i olan i~ıları km
di arzularının bitti l"vfoind~ 
lu\lan ı:a~ eıe..., dö;);ru IM>dt·f 
f.ayirıine mecbur hıhı)or. 

Dost lngiliz i 

başvekilinin 1 

MJ. <JhnrchlU 

-
lı'a:wı: RW..yin Cahid YAU,.'I ı -- -ı 
~ ııııa_., n üıı;u;ebt>tıyll Al , --~
l( man ııefleu nutuklar -------------

,,;;ylajıler, Aın<·nka H ,·y LER• 
Clinıbun eısinın bey ana tının a-
kisleri kulaklarda çınlarkton Al
man~ adan gden scslcrın )J<.'1' ao 
nük kaim~' oldugunu terAım et· 

-
mek ikUı.a ~der. 

yılbaşı -.M:aamafib, ~it lcrın D!.'Yaııatı 1 • 
aJ ı . her zaman alika ve dikka• ılel m e 

~.;n ö~ünııc t.ııtulmal<;;ı :ıayarı- _ 
dır. l''ühn·r Nasyon;ti ı;osyı. • • • 
lıııtıere hıt.<ıb ediyor. oıı · ırın 'Alman de •lel reısının 
Alnıanya tarafındr~ takıh <dı· mühim nutkunun 
len sıyawti pek iyi dlllayan a-
dıklanndan emin olduı,;umı ı;o•
teren biı· i~ı ... ttir ki Hıu.,,. ha-1 

son kısımları 

Türkiyeye 
• 

mesajı 

Churchill Türk matbu
vasıtasile Türk mille-
1941 senesi için re/ alı 

ve -saadet diledi 

Mr. 
atı 

tine 

Ankara, ı (a..a.) - )ngilt.ere Ba!fVeldll Olnırclıll.I, AJl8llolU 
Ajansı \lasıta.ıiyle Türlı. matbu~ aeağıda.IQ -jı giiaıJer. 
ınillür: 

diselerin beı;eriyetin miiııUlk • Berlın. 1 f& a ) - B Hıtkr 
bel inki•ıırı busuaundnkı mkı- yılba.\a mtilld,,.·l.,tlJe ııo;n·tuğl 
lapkiir miıı;"1arı an<">tk miı ·t.ak bcyaıınan:H'• " · uır.ı• utmııştir 

bel ne~illen:e tamamtn anl&.Şl- ı.;: :~==~===================~=~~ labileceği temınatiyle ııozıııw. ··- G. rl S(J~ Lıttığ zan.an. 
başiıyoı, y ıu Alnıan Onon tul• haddı zatlJHfa n.rna" olmıya.r; 

Yeni yıl mlina,Y"OOtty•· Türk milletini' Ttırk matııuatı "Va

ıırta..~i)°L> •·n ııar..tt Hl'tr.mlanrnı ı;iınderiı H 1!»1 yılı ıı,;uı r4r 
1'alı w klUMlet ıem.,nni ederim. (Svıtu 1111yfu ' :n•. 8 te) 

~· bu harİıl' de>tıal mhayl't vt ı ınek 
luğu yold.ın bır nıiln~ , ıkarıuı:ıı· vo A nupn •ı:.lJ.ını h<•yl~ b r 
;yorsanız, korkmayınız, bu ma- harbın arı arJru1· 'küı~umak ar
llaYl istikbal ke~fede ktır do. zuswrn ız.ıar eH•m V<' hu >'{·fer 
mek ısli~ür. Realitenin telkın lnı;iltereyı mu.-,. ant ettım. Al·· 

dığım et:\. b hu Cf·v:ıPı 'f"rt:n-ettiği bin ttiı·lıi Jstırab, endi lf": n menı ı.ıer,n tet.al.ıı>k t<lı-

ugosla yada 
kıtlık tehlikesi 
baş gösterdi 

--~-

Fransız - Alman 
münasebetle

rinde inkıta mı? 
l!Übbc ve kc,rku idnı!e ht-dt crd B •t 11 r· bı 
lığıru hi,.....,tmı ge başlnmış olan pıtalist hart m •p :..I· Beigrad ;.: ıı. a. - Bl1 Rf'-ne Lızbon l ta.a - Burada öğ-
Alnıan mili tını bu mubh~n , man müth:• k ·d•1 • Kı ıl mahsulfüıiu: ııltJ mılyon l<ffltal rerııldıgin gött Vıchy lıükfım<ı-
mıatik s<>ıılr·rın ne der eyr: k. • h rb "' P llğı • . Fm:la ırul·tardı il1 t ıle Almanya; a Hındaki mu-
·•-- t "K

0 

la n Uc ~ 'rası ıd« t b dd0 Je "--~-dA ":' atmin edcc gini bilmı·yı• ' ' '• rııı:a ve a ma ~ r uz.c.<ıu ,~ zakercler kesilınıştir. Bu haber 
Fakat bıt,ırat mü- at.e~l<·l--~ uır aıılı:ı:şma fikn, uılnn o Ot'· ihtıkılr yapılması memleketin tedir 
Füb " ıh'<' kızdırı kı en llhıhim İı.gi· dahili b'Ükfmun ilıl&I edebile- kaydı ihtıyatta verilmek . 

. rerin Alman halkır: tatmır. lız hatip!"" harb< nılıa)•et VN· (&mu ı<ay/a [o ıtü. J de) (llOl'lıt sayfa 5 sı•tım 1 de) 
ı:dchilccck >.arih bP) anat yap, . mek fikriııı kınle "<' bu kız. -----------------..:..---------
hılmeklen ~u u-ada iieiz k•l- gınlıkla ,.. dıietllı!'r. Bu flkır 
<lığı intıbaını , erı} or. ~<'n malı vecılenn her zamar. 

H 1 ru)dp(nıi> OJdu: Dır fı,;ırı.lit it~r bc-uınn;.m~·ı,< bıı • 
J ~ Çıiııkü bu fılnr. c.nların bu tlün· 

devlet reiHi sıfati:I<' <1 .. ı:_.,ı rıı- yada malik oldukian en n.ıılwd
hani bir murşıd sıfatı~·lc devam des mala, yııni 8'·rm;.yelı·rının 
<·denek bugünkü hadi<ı kre ba- menfaatlerin• dokumrıal<tndır 
kıbııca yalmz Allahın kudreu • Eğer bonlar l:.utun (-r .. lısev( ha>, 

lı}an milletlenm harbder. son~~ 1l.~rdlerin azınıne daım. te- hl bir ne\"i halkçı ıe.m&a kur -
a (Um e(rne);(p olduğ\ı nPtı(< lrıağa Ve se.fı kiltJeJennır. akl· 

~ınin <:ıkanlabılet:eğinı temın e- btotini temin etml'ğe mutemayil 
<Hyor. Allahın \'arhğına ıtıka•l (&mı. smıfo .~ .'<ıı 4 t~) 
rden kim"t-ler ıçin ~'ühr~nn bu -----,==="'--·--.:...-
•ozlcri tamamen lüzum~ıız ·e y u n a n 
fazla biı sc·y gibi gori.mmck 

ıcab edeı·. Çünkü <onların kıılbin· ı· t a l y a n 
deki iman kendilerin Allahın 
emir \'e takdiri karŞJsında f crd-
lerin arzularmın aciz Vl' l<tın ız m uhare hesi 
kaldığım <;<ıktan öğretmı:,1.u. 

Bitlerin btyanatına göre, Al
lah yalnız mahvolmaga namzed 
olanları krir yapmakla ıkbfa 
etmıyor, hazan int.ihaogerdtsı 
olan Jn~anları kendi ar.r.ula.r-ınuı 
bile harıcinde kalan !".«~eler·· 
ılo{;Tu hedet tayinine llll'Cbur tu
tuyor. 

Cebhenin her noktasın
da Yunan zaferleri 

tevali ediyor 
. - . 

Edenin Yunanistana 
mesajı 

Mekteblerde kıza
mık vak aları çoğaldı 
Bu yüzden il1' okulların muvak
katen tatil edilmesi düşünülüyor 

Son gün;erde ııehnmı?.de bu
lunan okullarda, bılhasııa ilk 
okullarda nazarı dıkkatı celbede
cek derecede kızamık ve kızıl 
vak'alarının görülmesı üzerine 
Maarif Müdürlüğü Jiızumlu ted· 
btrlerm alınması ıçın harekete 
g~. 

Bu hususda vılayet Sıhhat 
MhdUrlüğil de vaziyetten haber
dar edilmış ve alınacak tedbirler 
hususmıda müdıinyetin noktai 
nazarı almmıştiT. 

öğrendiğimiM' gore hastalık 
buı mekteblerde sür'atle yüzde 

(.SO- sayfa B Bıihfft 7 tltı) 

İstanbulda 681 
mekteb mevcud Führcl"lıı zıhniyet.i ve Alman 

Nazilerinin oti'denberi talub et
tıkl<ri danı malum oın.ıı.z..,a bu 
bulutlu ve kabank scwJ.,rden 
bır mana ~ık"-mıak ka bıl olmaz 
Hitıerin kanaatince zayıfla; 
kuvvelliier tarafından , tulma
ğa mahkiımdurlar. Onl~rı zayıf 
yapan Allah ınahv .. ıır ... larını 
lrade etmi. demektu. Hınaııı 
l<·yh, zayıflar kendi 3• ızknnı 
takdiı· ed<-n·k kuvvNwt rın ft r
manıııa b0yun eğnıelı ve t'Sart- . 
tı kabul Nı.ı lıdır. Bunu vaı•m.. 1 
yanlar olu ~a Ali lı onı:ırın g 
!erini kor 'tmı oemelctu On~ • , 
l"ll acıın~k ırıanasızdır 1 

Atina 1 f a.a) - İyi malumat 
alan mllhfillf'.rden oğrrnildiğirıe 
go"'!' ltalyanJıu biı kııınıı mer· 

~~ ~~:~1:ılari!n ,ra~~: Maarif Müdürlüğü açık hava okulları 
yapmak!~- meşgııı bulunuyt>ı Jar. • k • • h ı k 

. Hitlenn bu zler; nnıın du. 1 
çımme tan.ına gor,. Cekkr 
Leblileı ılh. gibi eztlı nuıı, t
ler hakkın<ladır. Hıtler Allahı 
ırad ini yeryıızünde icrı:ı eım . 
ge memur lı bir resiıldıır. Ilır 
takım milleti nn hilrny tıenne 

il İib(•yin Cahid Y AJ..çıN ı 
(S ıı say/• ş ı.tl 1 IW) 

::;. ~~r:~~,~0ın~,.1g~)~!~~ tesıs etme ıçın azır ı yapıyor 
"'tinin basıl olatağıw anlamış- Maarif müdürlilğiınun yaptığı 
!ardır. Bu mı:vzılcrdt ddeıı gı- bır' istatistiğe nazaran ııehri • 
derse Yunanlılar TepedeJen • mızde 528 resmi, 53 hususi, 89 
Klıssıır~ ve Avlorı) .ıyı ıı;g-al ede- !ık 29 ah cı okulu olmak 
t·~klerdır. az • Y an 

İtalyanlanrı bu yer.ı ınu. \17.Cre 681 mekteb vardıı. 
dafaa hatlan Avlt•nyıonın Biıtün bu mekteplere devam 
cenubunda bır ycrdt>n Oaı>· eden talebelenn yekünu 134886· 
lamakta, merl<cZtl 13<> tın ar-
kında Tomor d· glanrı. da~an . dır Bu tal<-belerın 1257 tanesi 
makd::ı 'e oradan I 'lba ar.ı ar- anıı. mckteblenne 88783 tanesi 
kına uzandıkt.ar 1« ·nru ş al i!kokullaı a, 200 tanesı dershane 
Yugoslavya hududun k c ı,'1t Vl• yıırdlaı "• 3614 tanesi san • 
mckt dir. Bu mtıda a hattına ,,1 okııllarmı., 26700 tanesi orta 
İtal}an tnkHy< kıt ;,L Vt h::ırb 
malzemesi G<;Vk hu r, aı tadır. okullara 785 tanem muallim 
Yt'!li mevzıl rın vazı} ,1 ve bıı mckteblennc 11574 tanesi lıse
ınevzılErin b · lıca lt.alyaıı mli- !ere 125 tanesı de çocukları kur
dalaa noktaları daha dıi~ ·d~n tarnıa yurduna devam etınekt.e
vucud' getırilmcuı 1U. lyan baş dir 
kumandanhg>ıun umıt.t;ı~ bıı 
halde bulundu,,"'lıuıı gustcrır. Mevt ud 681 mcktel.ıtlerı 7 sı 

(So"u sayfa li 81< J ) J (S<>nu snyfa 4 ıriituıı 6 ı/;J,) 
İstaııbol Maarif M.iidü.rü 

Tevfik KıU 

İf8lyaıı &V<ll ta.,vya.relfırindn biri ~ hazırlanırken. 

İngiliz - İtalÇan ID • 
harbi enız Mahsullerin-

ı~~~~~~~~~~ 
İngiliz tayyareleri son 
harekAtta 200 ltalyan 
tayyaresi düşürdüler 

Kahire, l (a.a.) - Bardia 
mıntaka.ı;ındaki İngiliz karar
yıillı lıeulindt: bulunan Reuter 
&j.'l.Dwnın hususi muhabiri bil· 
dınyor: 

Bütlin gcw gurl<:ycn a,,.Tır top· 
Jaı , bu toplardan çıkarak gök 
yiızwıü aydınla.tan ııımı;ekler, 

devriye kolları arasındaki şid

detli çarpışmalaı , hep bwılar 

Banlia muharebesinin günlük 

roıml tebliğlerdeki kıaa cümleler 
o unıır1uın zann ldigınden çok 
dıı.ba harareUı bir muharebe ol
duğunu gösterir. 

Bardiada bulunan 20.000 1-
talyan tamamen muhasara edil· 
mı~ bir baldedu·, Çünkü ileri kol
Janm.ız sahil ınıntakasını tama
mıyle ele geçırıniş bulunuyor • 
Bu mıntaka Bardianın otuz ki
l<>metre kadar şamili g'arbisinde 
Mcrsaluka civarında Tobruk is
tılıametinde uzayıp gıtmektedir. 

lngıliz devriye kolları Tobrukıın 
eenub mıntaluısında muntazam 
harekat yapmlıktadır. Bu yer 
Tı-ablus topraklannda 120 ki
lometre kadar içerlerdedir. 

Bardia şiddetle bombardıman 
edilmektedir. Aynca tayyare • 
lerimiz ve barb gemilerimiz ta
rafından da bombalanan Bar
dia şehrine bugün toplarımız 

(Say/o. 6 autmı 6 da) 

Bayram için ilave 
seferler 

Ankara, l (a.a.) - Haber al
dığımıza görei bayram dola:ırı
aile Ankara - etanbul arasmda 
artacak olan yolcu ihtiyacını 
karşılamak ve halkın istirahati· 
ni temin ebnek için 2. 1/9U ta
ribınden itibaren on gün müd • 
deile Ankaradan sabahlan saat 
8/20 de ve Haydarpa.şadan ge- ı 
ne ııabahlan ııaat 9 da birer 
gündüz treni tahrik edilecek - ! 
tir. 1 

1 Veni ihale olunan l 
· yollar 

İstanbul vilflyeti, 940 "ene;i 
bütçesine, yapıla(·ak yollar içın 
834.509 lira tahsı,;at koymus -
tlL Bu tahsisatla eksiltmeye ko· 
nularak bir kısmı ihale olunan 1 

yollar şunlardır' 1 

Halkalı, Nalbanclçeşme , Ha· 
dınıköyü yolu, Suacliyl' Lıkelc 

den daha geniş suret· 

te istifade edilecek 
Miinakalat . Vekaleti 
bir proje hazırlıyor 

Birçok sahil mıntakalarında konserve fabri

afa ı urulaç k, d niz mahsulleri sanayiimiz 
şimdikine nisbetle çok inkışaf edecek 

.. ·-+-· 
-----~ 

Denia mahsullerimizden da- ' 
ha eeaelı bir surette ıstifade 

1 
e t m e k ıçin Miinalrn.lat Ve
kaleti tarafından bir pro.ıe 

hazırlanmaktadır. Bu prolf'- de 
!stihsalll.ti arttırmaktan Y•yade 
sıı mahsullerimizden daha W· 

nmli bir surette istifade etmek 
t;areleri ararunıııtır. Sahilı~rimiı.
de yetişen her nevi balıkların 

konaerve haline getirilm<""1 ve 
dahili ıstihlılk ile ihracatta 
memleket hesabına daha karlı 
neticeler elde edilmesi diıeuniil
mWıtür. 

Bunun için memleketin muh
telif mıntakalannda konserve 
fabrikaları açılması derpi edil· 
miştir. 

Hfilen balık ihracatından 

memleketiınıre senevi 2 milyon 
lira kadar bir döviz temın edil· 

mektt.dlı PrOJt>nin taın oır u
rette t.atbıkiyle bu mıl<tnııı J 

az bır k;.<, mi"li arlala;ı an 
Rı1mı!::\tır. 

Djtft.•r 1 nraft.an s;ıhillc ll!:JZlU 

tabıi tt. ·kküllerine güre talık 
mahAJJuuun l·jns)crine gore a\-

ları.n~~ T?lC\'~İn)lerinı ve m1r.trtk -
laı·ını tesbıt ve bunların d.ıb.ı 

ziyaJe urctılmesı i~in be~ ndnu
lcl e~a"'ar. gorc tedbi•'leı al.ıı· 
makt;ııbr. Bundan başka lıut ıı 

denızlenmı2de mf'b2ul hiı ~u -
rette bulunmakta olan \"unu~ 

balıldannılan lemin edilmekte o· 
lan istifadenin arttırılması dii

şünülmektedir. Bunun i~ın bir 
kaç mıntnkada balıkyağı f.,bı·i

kalan açılması da projenin e
saslı maddeleri içine alınmıs bu
lunmaktadır. 

SABAHTAN SABAHA: 

Mihvere 
şiddetli 

bir ihtar 

Amerika 
bu harbin 
içindedir 

yolu, Topçu atış ıııcl;tebı - Da- 1 - t.ı;er İn<:ılter.ı ı«ilin.e b.'"zJ.'r, alnmın.a bir l&bantaııırı 
vutpaşa yolu, Üsküdar - Şile na.n.rJu,u ılayaııum, bir lral<lı· y. 'R) acağa. 
yolunun tamirı, Mezbaha • Si· (Ciimhurı<' Roosevelt.in >On nutkundan) 
13.htarağa Kü~ukı<öy yolunun , 
tamiri, Sclamkc le • Maltep 
asfalt yolu, Topkapı • Küçük • 

rso11u sayfa :ıJ Bı•tıı ı 7 de) 1 

Avrll ,t 'l< ~rnerika aras.ınd:ı 
en kı volıtan rıuoo kılometre
lik ıne c var. Bu mı saıeyı en 
hızlı gcmıler dört gıinJe alabı- 1 

ltvodar Ynlnız Birle ık Am , 
k nın ııuı usu 125 mılyond 
ladır. Donanması bugün ) ın 

( 8oııu sayfa ) siltu ı., tk) 



:l IkftınfkDmın LlJ'll 

' 

Yıızcnı ı 

Mektebe giderken E YAZAN: 

ıssız yerlerden, yıkık HALiDE 
duvarlı kale harabe· • 

l d .1. . ----No. 36 

Prof. Salih :urad U~;~~ j 
oKu v ucu "'IS t M ·· d 1 · Bayramda hava K .11 -:h · 1 oıvoR Ki= ı ma uca e esı k 

1 
b .. eşı er, ı tıra ar . .. urumuna e erru 

Bırkoyhalkınımuz- 'D h"I' V k"I t• "I" ti bu d'I k d ·ı Betonarme inşaatı 
EDiB 

erın en geçı ıyor 

Şimali Hindistanın bir çok şe
hirlerini gezdim. Bu ııeyabat 

Delhiden sonra Aligarda başla
d.L Fakat oraya şehri görmek 
ıc n değil, üniversitesi için git
tım. Bu seyahatlerde sıra ile 
bır cainıa profesörü bana reh- ı 

berlık etti. 
.Mektebe giderken ıssız yerler

Jen, yıkık duvarlı · le harabe
lerinden geçiliyor. Arkadaı;ını 

hır harab hisar göstererek de
di ki: 

- Burası tekin değildir, der
ler. 

- Nasıl tekin ıleğil? 
- Burada her gece sesler işi-

tilir. Bu muhakkak. Bunun il
mi ve akli sebebini bulmak için 
şimdi burada bir ilim heyeti tet
kikler yapıyor. 

Alın size bugünkü Hindista
nın yeni bir alô.metini daha! Es
kiden bu hadiseleri cinlere, peri
lere atfeder ve kimsenin bunu 
ilim bakımından tetkik ~esi 
hatınna gelmezdi. 

Mektebe girer t.rmez evvela 
oranın müessisi Seyid Ahmedin 
mezarını ziyaret ettim. Beyaz 
badanalı, duvarlarına pembe gül 
ler sa nlmış hır türbe... KüçUk, 
mütevazi. 

Seyid Ahmed, bu mektebi te
sıs edeli yarım asrı hayli geçti. 
Fakat muasır MiLılüman Hindis
tan orada doğdu. Bugiinkü Müs 
lümanla r arasındaki harekeUeri 
anlamak istiyen Seyid Ahmedin 
kim olduğıınu, ne yapmak iste, 
diğıni bilmesi la;;ıındır. Münev
verler arasında bugün, onun 
mlınekkidleri, takdirkarlaruıdan 

Jaha fazladır. Fakat bu bile, o
nun tesifj_ biiJa ne ks.dar derin 
,.e canlı olduğunu gösterir. Çün 
kü hayatımızda tesiri kalınıyan 
~eyleri biç bir vakit tenkid et-
cneyiz. 

Seyid Ahmed hareketinin dı
;ıardan görünüşü ~udur: 

İngilizler Hinclistan.ı Müslü -
manlardan almışlardır. Müslü
man hakimiyetinden bizar olan 
bir kısım Hindulardan da tabii 
olarak muavenet görmüşlerdir. 

lngllız idaresinin ilk devri Mils
lümanları ezmiştir. lngilizleriu 
ilk devirlerde müslümıuılara kar 
ı aldıkları sıkı ve şiddetli vazi

yetin sebebleri arasında Müslü
manlann daha canlı ve eli si-
18.b tutar bir cemaatten olması 
vardır. Fazla olarak Müslüman 
ilk defa olarak mahkfun bir va
ziyete düştüğü için İngilizlere 
tabıi olarak uzun müddet kafa 
tutmuştur. İngiliz düşmanlığı 
bir taraftan da Müslümanları 

garb hars ve ilmine muarız bu
lundarmuştur. 

Dünya Müslümanlan° araaın -
da ilk muasır fikir hareketi 19 
uncu asırda başlar, bütiln Müs
lüman dünyasındaki Ratianolist 
cereyanı Hindistaııda da olmuş
tur. Yani Seyid Ahmed, Hindis
tanın "Şeyh Abdu,, su yahut 
"Ceınalettini Efgani,, si addedi
lebilir. w.Fkat Seyid Ahmedin 
hart'keti daha şamil, daha çok 

r ' Yeni Sabah 

karışık ve yerli selıeblcre daya
nıyordu. Seyid Aluncdin etrafın
da fikir, edebiyat, felsefe hatta 
siyasiyat itibariyle Hindistanda 
çok bUyiik addedilen bir çok si
ma vardı. Esas ve membaları 

başka olmakla beraber çok bü
yük adam yetiştirmek sıfatiyle 
bu cereyan bizim t.anzimatı ha
tırlatmaz değil. 

tarip eden muamele a 1 ıye e a e 1 vı aye ere e 1 ece erı er u 

h t b• f ' •• d d' --<>- Betonarme insaat usulünüt 

Seyid Ahmedin cereyanın en 
iimiyane üı.rif etmek için, Hind \ 
Müslümanlığının garb dünyasi
le anlaşmak ve beraber çalışmak 
için attığı ilk adını demek ki
fayet eder.,. 

Seyid Ahmed 1817 de Delhi
de doğmuştur. · Ailesi son Mo
gol idaresinde mevki sahibi a
damlardı. yani Seyid Ahmed, 
Mogol idaresinin ne kadar çü
rük olduğıınu bilir bir adamdı. 
Bu idareye halef olan ilk İngi
liz idaresi "Şark Hindistan kum
panyası,. ismlıii taşıyan bir ti- , 
caret evidir. Yani Hindistan, 
İngiliz imparatorluğuna veren
ler evvela tüccarlardır. Bu ida
re de Mogol idaresinden çok 
farklı değildi. Ne kadar fena ol
duğunu Seyid Ahmed herkes
ten iyi biliyordu. Bıraktığı ya- 1 

zılarda bun un en acı tenkitleri 
vardır. Buna rağmen Hindis
tan, İngilizlerin "Şark Hindis
tan kumpanyası,, na karşı bü
yük isyanı yaptığı vakit Seyit 
Ahmed İngilizlerin tarafını tut
muştur. 

İngilizler 18Ş7 ihtilalini bas
' tırdıktan sonra "Ticaret kum
panyası,, idaresini kaldırnuş, 

Hindislanı doğrudan doğruya 
İı:ıgiliz imparatorluğıına bağla -
ınışlardır. Bazı İngiliz muharrir-! 
leri hu ihtilalin netice itibariyle 
bayırlı olduğıınu iddia eder. 
Smith Oxford, Hindiatan tari -
hinde, ihtiJ.8.lden sonraki idare
nin tüccar ve sergüzeşt adamla
rının elinden asıl resmi lngiltc
reye nasıl geçtiğini anlattıktan 
sonra diyor ki: 

Tav§alllı kazası Moymul 
köyü halkından Mazlfun oğlu 
Ahmed ve hemşebrileri im
za.sile bir. mektup aldık. Bütün 
bir köyün haksa bir muame
le karşısında duyduğu ıztırabı 
belirten bu mektub şudur: 

Beyefendi; bizler Ta vganlı 
kazasına bağlı Maymııl köyü 
sakinleriyiz. Köy ziraf ba
kımdan çok zayıf ve dar ol
ğıından (300) haneli çiftçi 
ve esııafıınwn hemen hepsi 
maişetinin yüzde ellisini yağ, 
süt ve yoğıırtçulukla temine 
çalışına.ktadır. Bu da hafta
nın muayyen günlerinde Tav
şanlı pazanna götürülerek 
satılmalrtadır. _ 

Bundan iki hafta evvel pa.
zar yerine kazanın bükfunet 
tabibi gelerek köylülerimize 
yağ fiyatını soruyor. Mevsi
min fazla kış yapbğından te
reyağı fiyatıannda birkaç ku
ruş fazlalık görünce yağ al
mıyor. Memleketin eınniyeli
le alakadar bulunan bir polis 
memuruna şifahi emrile köy
lünün yağlannın tamamını 
değil de tesadüfen önüne rast
geldiği bir kaç fakirin yağla
rını ellerinden müsadere edip 
belediye dairesine götürerek 
orada yağlan flbi§ fiyattan 
sattıklarından bahisle imha.
sına rapor verildiğini bu va
ziyeti yalandan gören mem
leketin birkaç münevveri dok
tora yaptığı işin yolsuz ve 
kanunsuz olduğıınu icab edi
yorsa yağların tahlile gönde
rilmesini söylüyorlarsa da bü
kfunet tabibi "imha edilecek
tir,, cümlesile sözünü tamam
lıyor. 

Biz köyliller bu vak'adan 
çok müteessiriz! .. 

Çünkü: Hangi. rejimde ya
şadığımızı bilen fakir bir va
tandaııız. Yapılan icraattan 
evveJ.8. Belediyenin haberi ol
madığı gibi sonradan da yağ
larımızın tahlile gönderilmek
sizin imhası da gene belediye 
tarafından yapıldığını tees -
sürle öğrendik. 

Yanm kilogram tereyağile 
haftalık ia.şesini temine uğra
şan bizleıitı haklarını tepen 
doktorun ve elimizden yağı 

"Yalım menfaat düşünen bir satın alacağım diye toplayan 
ticaret zihniyeti kallınu.~, yerine polis memurunun haklannda 
liberal blr hüki!met tees.süs et- takibatı kanuniye yapılına.sı
miştir.,, Dedikten sonra bu iht.i- nın Sıhhat ve Dahiliye Veka
lilin lllndhrtanda eslcinin yeniye !etlerinin yüksek alakalarının 

celbedilmeslni bizler sayın 
karşı son isyam oı•uğunu da (Yeni Sabah) gazetesinden 
kaydeder. rica ederis. 

Bu bir İngilmn göriişüdür. Bu Tııv(ltlııU 1.ıazııBı MM{mul 
ibtilil tetkik edilinıe altında bir loöyünaen Mazlum oğlu 
istikli( davası sarahatle görülü- Ahmed ve ~erileri 
yor. Fakat bu davada Hindliler YENİ SABAH - Dercet-
başka başka emeller peşinde git- tiğimiz mektup hadiseyi açık
mi5tir. Hindııla.r yalnız İngiliz- ça göstermektedir. Vaziyetin 

tahkiki Tavşanlı kaza kayma
lere 1m.rşı değil, Miisliimıı.olıara kanuna ve dig" er al&kadarlara 
karşı da harlı etmi<;Ur. Müslü- terettüb etmektedir. Bütün 
maıılar yalnız İngilizlere karşı bir köyü muztarib eden bu hiı
değil, Hindularla da döviişnıü<;-- disenin aydınlatılmasuıı bek-
tür. Fakat bu davayı yalnız li- 1..:l~iy~o.:.;ruz:;;;,.· _______ _ 

USUS a yen İ 1 r a m 1 m QOn er 1 Kurum, bunlar için keşfi mübendişlik aleminde mü-
him bir inkılabdır. Başlı başına 

Dahiliye Vekaleti, bazı mınta
kalarda küçük say mükellefiyeti 
ile izale.si mümkün su blrikintile-
:riniıı ihmal edilmesi üzerine, 
bu nımtakalarda sıkı bir milca
dele tatbiki için vilayetlere ye
ni bir tamim göndermiştir. 

Bu tamime göre, köy, be
lediye, sıtma mücadelesi ve ta-

. J?U kanunlariyle talimatname -
!erinin müteaddid maddeleri, bu 
gibi küçük su birikintilerini ku
rutmağa aid çalışmalarda hal
kın yapmağa mecbur bulunduk
ları mükellefiyetleri, kurutıılan 
yerlere aid haklan sarahatle 
taytn ve tesbit etmi§tir. Köy 
kanununun 43, 47 ve 48 inci 
maddeleri de her şeye tercihan 
çalışma programlarında başa 

alınması mecburi sağlık işlerinin 
geri bırakılması halinde veya iş 
birliği yapılmasında köyler a
rasındaki ihtilafın hallinde ida
renin mildabale bak ve salahi-
yetlerini göstermiştir. 

Az çok sulıd<: olup da zerlya-

Memleketimizde 
yeniden on beş 

lise açılacak 

ta müsaid olmıyan arazinin ve
ya yeni ameliyelere rağmen 

tamamen sızıntılan ve sulaklık
ları giderilmiyen yerlerin, kök
leri çok su emen okaliptüs, sö -
ğilt, kavak ve ~ire gibi fidan
lar ile ağaçlandırılması ve bur-.. -
ların sivrisinek üremiyecek 
halde muhafazası köy, beledi
ye ve orman kanunları icabın • 
dandır. 1 

Umumi sağlığı bozabilecek, 
binnetice vatandaşların çalış

ma kabiliyetini ve istihsal kud
retini sarsabilecek mahiyette 
bıılunan bu durumların izale ve 
imhası için yurdun her tara -
fuıda belediye ve köy idareleri
nin devlet sağlık teşkilatı ile iş 

1 
birliği yaparak lüzumulu yer
lerde nafına memurlarımızın I 
teknik mesailerinden de istifade ~ 
edilmesi ve tamamen bedeni 
mesaiye dayanan bu mükellefi
yetleri 941 yılı iş programı ve 
takvimlerinin başına almaları 

zaruri görülmüştür. 
İdare ıi.mirlerinin bu .mesai

yi bizzat devamlı surette takip 
etmeleri 18.zımdır. Bu hususda 1 
gezici sağlık memur ve köy 
korucıılarından azami faaliyet 
istenecektir. 
Bunlar) su birikintilerinin ku
rııtulmasında, bela; lağım ve ı;u-

.--- kurlariyle çeşme, kuyu, pınar, 
Maarif Vekileti bu bark, değirmen y<;>lu, bulaşık 
hususta tedkikat suyu birikinti ve akıntılarının 

yapıyor tanziminde, süprüntü ve ;;libre-
--•••- liklerle bunların yerlerinin tes-

Maarif Vekhleti muhtelif vi- bit, temin ve naklinde, sazlıkla- ı 
!ayetlerin lise ihtiyaçları bak- rın temizlettirilmesinde, ziraat 

ve orman memurlaf:ı da bu İ!1c.' kında tedkikler yapmaktadır . 
Vekillet her vilayet maarif mü- yarar tohum ve çelikten fidan 
dürlüğüne birer taminı göndere- yetiştirme ve ağaçlandırma i~le- ı 
rek zaruri görülen lise ihtiya- rinde sıhhi rehberlik edecek ve 
cını ve bu hususta müdüriyetin bu suretle vatandaş zaman ve ı 
düştincelerini sormuştur. Vekii.- emeğinin heder edilmemesine i
letin bu tamimine peyderpey ce- tina eyliyecektir. 
vab gelmektedir. Vekalet daha Bu çalı~malarda JM,le.Jiye ve 
şimdiden önümüzdeki sene muit- köy idareleriyle sıtma, müca
telif vilayetlerde 15 lise aç- dele heyetleri daha mm·afık bir 
mağı kararlaştırmıştır. Bu lise- neticeye ulaşabilmeleri için ka· 
ıerden ikisi bü'.Vilk bir ihtimalle illin, talimat, tebliğleri ajiıka -1 

ııehrimizde tesis olunacaktır. darlara tevzi ederek ııa-.an C!ık-
Diğer taraftan vekalet vilii- katlerini bu esaslı sıhhat vazi- ı 

yetlerde bulunan orta okullar - fesine. celbeyliyeceklcıuir. . 
dan bazılarına üç senede birer Vekalet. elde edılec~k ı;ctice-
ınıf ilavesiyle bunların lise ha- ı Jerden peyderpey pıalun:at ve
~e ifrağını da tasavvur etmek- rilmesini de emretmektedır. 

tedbirler alıyor yeni bir mühen<lislik ~ııbesi o-
-<>-- lan betonarme miiheııdislik alc· 

Kurban Bayramının yaklaş- minin bir bab başıdır. Bunu lm~· 
fettiğinden dolayı Thadde:ı• 

ınası üzerine, Hava Kurumu, Hyott adını hiirmetle anm~k i
kuruma teberrü edilecek kur - cab eder. 
ban derilerinin ve barsaklarının Hyott'uıı Londrada yapmış 
sür'atle toplayabilecek bir te~- olduğu . tecrübelerd.~n dün bulı
kilat kurmak üzere faaliyete geç · setmış.t~k. Bu tec~ubeler~en el-

. . ele cttıgr netıcelerın hulasasını 
mıştir. verelim. 

Geçen sene, bazı şehir ve ka- (1) Ateşe mukavim inşaatta 
sahalarımızda hususi eşhasın beton demir kirişlerin ateı;e kar-
kurban derileri ve barsaklarının şı koyan malzeme ile kaplanmış 
kuruma teberrii edilmesine ma- alınası lii.zımdır. . 

• (2) Portland çımentosundan 
ni olmak ve .bu suretle h~usı yapılan beton ateşe mukavimdir. 
menfaatlerıru temın etmek uze- (3) Beton ile demir çubuklar 
re ev ev dola.şarak kesilecek kur- arasındaki bağlamalar demirin 
ban derilerinin ve barsaklannın metanetini arttırmağa kafi gel
kendilerine satılması için peşi- mekte .olduğu gibi diger in.'jaat 

d"kl . . ... im .. t.. usııllerıne nazaran daha ekono
nen pey ver ı en goru uş u. miktir. 

Kurum,, bu çirkin halin bu ( 4) Demir ile betonun inbisat 
senede tekerrür etmemesi için emsalleri hemen hemen birbiri-
tedbirler almaktadır. · nin aynidir. . . 

ı::on zamanlarda deri ve bar- 15) Beton ile dövme demırın 
" '.. . ·· elasitikiyet emsalleri beyninde· 

sak fiyatlarının yukselmeııı u- ki nisbct t1) in (20) ye nisbeb 
zerine bu seneki deri ve .~arsak gibidir. .. . 
teberrülerinin kuruma dıger se- (61 Demir çıkıntılar uzcrıne 
nelerden daha fazla varidat te- gerilmiş olan demir çenberlerle 
min cdece"i zanııolunmaktadıı-. yapıllan yüksek bacaların adi 

·· • " · b k"h bacalardan daha ucuza mal ve 
Htikumet, derı ve arsa .1

. - onlardan daha hafif ve sağlam 
racatı hususunda İtalya ıçın olduğu anlaşılmıştır. 
300 bin, İsveç ve Norveç için de ( 7) Beton arme yalnız binala· 
200 biner liralık kontenjan a- ra değil köprülere de ta.tbik. e· 
yırmıştır. 

' Bu suretle Hava Kurumunun 
temin edccegi deri ve barsakla
rın ihracı gayet kolay olacaktır. 

~•otw:--

Ziraat Bankasının 939 
senesindeki karı 
Ziraat Ban!casının 1939 sene

si blançolurı devlet iktısadi te
şekkiilleri umumi heyeti tarafın 
dan tedkik edilmiştir. Bu blan
çolara göre Ziraat Bankası 939 
senesinde 51 senelik faaliyeti 
müddetince en ziyade kar temin 
elmiş hulıınmaktadır. Temin 
edilen safi kar 2.274,215 lıradır. 

Bu mıktar geçen 1938 yılına na
zaran ylizde 19,93 nisbetinde ve 
5~3,'131 liralık bir fazlalık ar
zetmekteclir. Elde edilen bu 
safi karın, bankanın tediye e· 
dilmiş sermayesine nisbe.ti yüz
de 6,23 ve sermaye ile ihtiyatı
nın yekünuna nisbeti de· yüıde 
5,53 tür. Bu fazlalığın 148.946 

· lirası ma~ra ftan 301.485 lira,;ı 
da gelirden temin edilmiştir. 

dilebilir. Beton arme kopriiler 
hnva Partlarma karşı daha mu
kavimdir. Boyanmak isuP.mez. 
Tamirleri daha ucuz olur. 

Bu neticelerden (5) incisi is
tisna edilirse diğerleri .bugün ay
nen· kabul edilmektedir. 

Bu müşahedeler ve neticelere 
P<'k bağlanmış olan Hyott Lond
rada Farrington sokağında be
ton arme bir bina yapmakla kal
mamış, bu binanın yangına mu
kavim olduğ"unu göstermek için 
evde yangın çıkarmıştır. 

Hyott ayni zamanda esaretı< 
karı;ı mücadele etmiş bir. id 
list idi. Bu yüzden hapsedilmiş
tir. 

1901 senesinde seksen beş ya 
şında ölen Hyott beton arme
nin bina. köprii ve diğer inşa
atta kullanıldığını görmekle se
vinç duymuştu .. ..... ..... 
Mekteplerde 
kızamık vakaları 

(Baı tarafı 1 inci ıayfıda) 

elli nisbetinde yayılmıştır. 

tedir. Bu"suretle bir çok vilii- ==. ===---==========--=========== 

Maarif heyeti sıbhiycsi, bir 
kaç gündcnberi hastalığın gö· 
rüldüğü mektebleri sıkı biı 

kontrol altına almı§tır. Hasta
lanıp da evlerinde yatan veya
hud da şehır hastanelerine sevk
olunan çocuk !arın vaziyetleri d, 
birer birer tedkik olunmaktadir 
Hastalığın zuhur ettiği okulla
rın dezenfekte edilmesi karar
laştırılmıştır. 

yetıerin lise ihtiyaçları telafi o- --Hırsız Kıbtı• Jer 1.-... lunacağı tahmin olunmaktadır. --···-- ' ,, 

derler anlamış, halk tabakası 1 
sarahatle görmemiştir. Halk 
şa.rlaa malıud zihniyeti ile aya
ğa lı:aldınlmıştu: "Din eldPn 
gidiyor.,, 

Bir İtalyanca harita Ba bas ı bakka l ı meşgul ederken 

nın memlekete ~o: 1 becerikli kızı süpürgeleri aşırm ış .. j 
Bir talebenin n ecib k 1 d ld 

hareketi u ması mene 1 1 Üçüncli sulh ceza mahkeme- tram:-ay cmlt!esind.eki bakkal 

Bu vaziyet üzerine Maarif 
heyeti sıhhiyesinin kadrosunı 

takviye etmek lüzumu hissedil 
mektedir. Maarif Heyeti sıhhi 

yesinin bugünkü 7 kişilik kadro· 
su şehrimizde bulunan 70 bitı 
ilk okul talebesinin sıhhi vazi · 
yetlerini kontrole müsaid bu 
ıunmamaktadır. Çünkü bu şe 
kilde her doktora kontrol edil· 
mek üzere 1 O bin talebe isabet el 
mektcdir. 

Hindu, ilalılannı Müslümana 
da, İngilizc de karşı müdafaa e
diyor, Müslüman, putperest Hin
duyu da, lngilizi de din düşmanı 
diye boğazlıyordu. Tabii olarak 
bu vaziyette İngilizler galebe 
çaldı. 

Bu badirede İngiliz tarafını 
tutan Müslümanların haı!ında 

1 

Kadıköy birinci orta oltulu n Ankara, 1 (Hususi) - lstitu- sine gelen bir hırsızlık cürmü dükkanlarını tctkık . ede ede 
• · to geografı·co de agostini - No- meehudu kısa bir duruşma Aksaraya kadar gelmışler ~e B. talebesinden ve mali vazıye- ., b d b kk ı Ahm dın 

varo müessesesi tarafından l- ile neticdenerek süratle karara tam ura a a a e . 
ti iyi olmıyan bir aileden 724 bağlandı. Bu sürat rökorunu dükkanın~ münasib bularak •. ı-
Baba Şenseı;li yolda bulduğu talyan matbaasında basılmış bu- kıran muhakeme cidden ente- ~erı gırmı.;, Hatıce de hemen 
kıymetli bir çantayı içinde ne lunan "İpaesi del Medi terraneo,, resan oldu. kapının yanında demetle du-
olduğıınu tedkike bile lüzum adlı İtalyanca haritaların mem- Muhakeme safahatına ve tu- ran süpürgelerin önünde kal-

lis k · lekete sokulması lcra Vekilleri tıılan zapta; dinlenilen ~ahid- mıştır. Rasim bak.kal Ahmede: 
görmeden hemen po mer ezı- im. . !erin ifadesine göre bu hırsız- _ Ben bır haylı fasııl;ye ala-
ne teslim etmiştir. Heyetince yasak .edi ıı;tır. lık tamamile sabit göhilüyor- cağım. Ne cıns fasulye~ız var:. 

Maarl"f mu·' dür muavİ· Yemek pişirme ders· ı du. K<as"n suclu da uz bir Paraları kıu;? ... bana bırer bı
nazlanmadan sonra valt'ayı ta- rer göster .. 

ni taltif edildi leri azaltıldı mamen olduğu gibi anlatmış- Diyerek onu meşgul etmeye 
Seyid Ahmed bulunuyordu. 

ABONJ'< BEDEJ.J İngilizleri pek açık tenkid e-
TUrkly• Ro111 ebl 

lstanbııl Maarif müdür mu
avini Muvaffak Uyanığın 938 -
denberi bu vazifeyi muvaffa -
kıyetle ifa ettiği büro muame
latında öğretmenlerin yetiştiril

mesi işlerinde iyi çalıştığı tesbit 
edildiğinden takdirname ile tal
tif edilmiştir. 

Cu·' tı. ve oyalamaya başlamıştır. 
Ankara, 1 (Hususi) - Bu itirafa naz:ı.ran hadiseyi Bakkal Ahme•l fasulyeleri gös-

martesi günleri saat 1 den son- hülasa ediyoruz: terip fiyatlarını saya dursun 

Maarif Müdürlüğü ve Sıhha 
müdürlüğü şu bir kaç gün için 
de vaziyeti yakından tedkik ede 
ccklcrdir. Lüzum görillİİrS< 

ilk okıılların muayyen bir müd
det tatil edilmesi düşünülmek· 

tedir. 

ıl!Ni!LIK 1400 Krf. 2700 K.,. den Seyid Ahmed neden onlara 
1 AYLIK 750 • 100 • taraftar olmuştur? Birinci bü-
1 AVLIK 400 • ıoo • yük sebeb isyan muvaffak olur-

l-1-A.:.Y.:.L:.:ı_K __ ,_'° _ _ •_""'."""aoo ___ .-I' sa Hindulann idare başına geç-
meleri ihtimali idi. 20 Birfnclk4nun 1S~I 

. 

2 lklnclkJnun 1940 PERŞEMB! 
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Oılneı 00•· ikindi 
2.35 7:/.7 9.47 Ezani 
8.26 13.17 15.38 Vasati 

Akpm Yataı lmaak 
12.00 1.38 12.48 Ennt 
17.51 !9.28 6.39 v ... u 

' 

DİKKAT 
cYenl Sabah• a gönderllen ya.ı:ılarj 

"o evrak neıred\laln edilmealn lad•ı 
ılunmaz ve bunların kaybolmararın· 
dan dolayı hiç bir meauıty~ }<ıbul 
,4,rmer, 

O her zaman "İngiliz idaresi, 
Hindu idaresinden iyi,, olduğu
nu iddia etmişti. İhtimal isyan 
muvaffak olursa Müslümanların 
en mürteci unsuru kuvvet ala
cağını da düşünüyor ve korku
yordu. 

1357 isyanından, Hindistan 
münevverlerinin aldığı ders şu
dur: Eğer Müslüman ve Hindu 
müşterek çalıJ!Saydı mutlak İn
gilizleri çıkarır, müstakil lıir 

Hindistaiı teessüs ederdi. 
(Arkası var) 

--H--
Bir motor Salacık önün

de kayalara oturdu 
Silivri limanına bağlı ve Re

ceb kaptanın idaresinde bıılu
nan 11 tonluk Korkmaz Çınar
cık môtörü evvelki gece saat 2 
de limanımıza gelirken Salacık 
önünde kayalara oturmuş ve 
imdad düdüğil çalarak etrafdan 
yetişen yardım kuvvetleri motö
re yaneşaınamış ise de demir 
atmam için tenbihatta bulwı -
muşlardır~ ~ 

raya kalmamak üzere kız ena- "Rasim ismindeki bir kıpti "becerikli Hatice kaşla göz ara -
titülerinin dördüncü ve beşinci sacayağı, mangal borusu, m.a- ~ınd~ süpiır~eierı~ toı_ıuna h.•r: 
sınıflarında yemek pişirme ders şa ve83ire satmakta oldugu den kalk g'ıdelır:ı .,, dıyıp duk 
)erinden birer saat indirilmesi\ müşterilerinin ikisinden birer kandan dışarı ugraınıştır .. 

süpürge siparişi almış, fakat Fak.at gel gelelım .. Vazıyet-
uygun görülmüştür. kendisinin böyle bir san'atı ten şupltclenmış olan bakkal 

olmama~ına rağmen: Ahmed faka. bas~am:ş ve tam Çay zeriyatının 
inkişafı için 

Çay ziraatinin inkişafını te
min etmek için bükiımet mev
cud on bin dekarlık çay fidan
lıklannın genişletilmesini temin , 
için faaliyete geçmiştir. Sovyet ' 
Rusyadan getirtilmiş olan to
humluklardan memleketimizde 
gayet iyi neticeler alındığından 
zeriyatın bu tohumlardan yapıl
ması kararlaştırılmıştır. 

_ Ak anıa süpürgderiniz zamanında o da dukkandan fır-
hazırdır. lıyarak HatiC('yi yakalayıp ~u 

Diyivermiş. Demi<, vadet- hırsız .baba kızı polıse teslım 
miş amma.. sonradan süpürge etm~ştır. . . .. 
tedariki .bir hayli i.~ olmuş. Pa- Du11 mahkemeler ıçınde. su.: 
rası yok ki alsın da götlirüp rat rokımı y:>pan bır cu;ınu 
sonra karile satsııı. Elıhhhh... meşhud ıluruı;ı;ıa.sı n~tıccsınde 
Ne olacak şimdi•.. Fakat Ra- mahkeme Rasım!n bır S.ok da 
sim fazla düşünmenıis, ıe;enç sabıkaları oldugun.u aıkkate 
kızı Haticeyi yanın<> çağırıp alnrak .bir ny 22 gun hapsıne 
ufak bir ders wrdikteıı sonra ve flatıcenın sabıkasız .ve yaşı 
ikisi birden yola c;ıkınışlardı.r. küçük olrluğund:ın 14 gun hap
Topkapıdan itibaren. bütün sine karar verdi. 

Yeni ihale olunan 
yollar 

( Baf tilırafı 1 inci u.;ıfada) 

çekmece yolunun tamiri, Akba
ba - Poyrazköyü - Fener köylı 
şosesi, Sarıyer - Kilyos yolu ta
miri, Bebek - İslinye yolu, Pa
şsbahçe - Beykoz yolu, Topka· 
pı - Maltepe - Halkalı yolu ta
miri, Caddebostan - Çifte ha· 
vuzlar - Selamiçeşme yolu ta
mırı, Florya - Küçükçekmcce 
yolu tamiri ve Küçüksu, Göksu 
yollan. 
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BOŞA 6iDEN GAYRETLER 
·~·-.o"··• HER SABAH VA2AM:fHGIUZ BUVUK ELÇiSi SlR HEYILE Mt:HDERSON 

TÜRKÇEYE ÇEVıREN 
' ı ...._ ________ ........ __ , 

= Hüseyin Cahid YALÇIN =J 
-81- ., 

Kaptan Paşanın de
düğü, dedüktür! .. 

İki ~mdıı, fLulyun lıiik<mıeti 1 

.zıyetı kurtarmak i~in son bir 
'\yret sarfediyordu. Italyan se
.ri, hariciye nczaret:iae gider.! 
6 n bana uğra.nu:;tı. Sinyor ı 
. ttolico bir şeyi Jerhal anla
'."k istediğini b<!tıa wyicdi: Bir 
.tşam evvel Ii~rr Ribbenlrnba 
oıpugım tebligot bir ültm:.tomj 
.u id<, değil miydi~ EkzclaM:ı. 
1.{<'r bana sormuş oL~avdı _ haL 
'..!kı surınanıı~tı - hactciye n~-r 
t.r1n1 bunu_n hir ültim~.t01Jl de
.ıl b•ı ıtıt:.ııı· olduğunu st•} !emek 
~in. tali"!'at tlmı•ı bultınLhg U'll •I \ 
,ı\dırırdım._ Sinyor Atto!ico'ya 1 

talyan hukuınetiııın mu1':•.&ı-ı 
~atın terki ve aliıkada_r devlet-
.r arasında <lcrhal bır Jwnfo
~,~sın akı..li i<Jin "Jir fikir ileri 
;:ırdüğünü .. rluydu:~unm soyle
-•m: Bu munas~tx,ue, bdylc bır' 
eklıfın aynı zamanda lıiıtıin 1 
\lman kuvvetl~ri Lehistan top-
. klarından ;:;eri ~ekilmedtkçc 
ııçbn· zaman kabul oluıt.l'lUya
.ağı miitaleusında btılunthğumıı 
la anlattım ~e bu lıu,m.>•la gay
et sarfetmege kendisini tL·>wik 
•ytedim. Sefir cevaben htiki.m<>
~_ım n~mına bu yo!d:ı. bir.,;;~ 'ÖY
•ıyemıyeeeğimi haurlattı. Bunu 
'.e3li.m ettim. I•'ak~t btındaıı ıh
""' hafif bir şartı; bızim ""' ;)il
.ı~>sa Lehfd(lrin ra>J. olabilme _ 
aııze inıkin ı:;örmeıli\Tirıı\ t··ruin 
~yledlın. ·' 

Hakikatte Hıt!eı· içm i' bir 
tlllllan şu iki hal yolundan ba~
'uı bir çare mevcud olm'.\tnı~tı · 
fa kuvvet fatima\i yahud kuv
··~1 gösterişi ı-ıayesinde cmelleri-
• lm temini. "Gayelcri.nize kuv~ 
"et ile vasıl o.lınak L,tcrseniz 
~-u~el.\i olmak ~ecbunyelinJe-ı 
.ınız. Bunları muzakerc volile 

.stihsal etmek ister niz 
0 

daha I 
'rnvvetli olroağa mecbur,;unuz.,. I 
3u, o seııe kendisini ziy<.ın.:t e-' 
icn ecnebi bır tlevlet aılaınına 

1 
J~nne~an ettığı miıtalea iili ki 
•iıtlenn tekniğini azami bir ve
-1~lik ile ifade eyler. 1 
, • :938 de tatbik tmi,; old.,ığu I 
d.nık tam:uniyl bu idi. O :a
·~n <Lı. ı M<ı ,ı~ yo.ptu;ı rnorteıı l 
, a fazla bır blöf yapmıyur
;~:. Muhasım bulunaıı y;ıhwl ue
~.';e t~~t olınıyan bıı Uu.;y:ı ;ı,. 

1 CE;. ~de lıv.ı·b yapmu.h. ~,•)r
~us~. ıhbmal~i fütı~n ve :ıske-
1 mu.:ıavırlcrıni Lehi-ıtana karşı 1 
.aarrıızdan alıkoyabiiirdi 1 <139 
•,o on~ ter~"<ldüd,, sevkeıl~bıle _ 
ek bır $ark eeblıctii yoktu. ı 

O tarlhd·~ Çeko.-;tovakyayı 
'arpar5;aJam:ık yoluııdaki men-ı 
,us plan\anrıa, gerL'k Mrtearla
ı.n ge.rek Leblilcrııı müzahere
me guvenebilfrdi. :Münıh oln'a
..ay~~- lı.~ç şübhe yoktur ki 1938 
ylülunuı~ 29 unda Çckoslovak
•ayı ıı;tıla edecektı. 

, Nasıl. ki 1939 <la eylülün birin
e Leı1:1stan~ . Lıti!a eylem.iştir. 
iaı:_:b hızım ıçın on bir ay evvel 
uı~ı etmış olacaktı. Her iki 
'.~ ıı:da .da lmllanılan metodlar 
ınbınnın ayni idi: Aylarca •ii
en ba· müddet eımasın<la Al
ıan ordusunun tedrici seferber-! 
•ıh ve kararlıu,ıtırılmış nokt.Ja 

1 

•a gizli_ce tahı;idi. Sonra bura~ 
·drda.n ılerıleme hareketi birkac 
''la~ içinde her an vukua gelebi~ 
·rdı. 

ne§e kar~ı ne yap:lmı~sa ııimcli 
Beckr'e karııı da öyle oluyorJıı. 
Hitler daima ona maı-Lta yapmı~ 
olduğu "alicenabane,. talebleri 
redcletm~kle Lehliledn !<imdi tc
lak!ci~lnce, gösterdikleri adi nan 1 
kör!liktc·n dolavı bir der8 \'Cr -
mek arzusunu beslemi~ti. O ta-

1 rihılcnberi Hitlerin yegane m:ı- 1 
nen-ası plinlnr1n1 u;ygun ahvaI 
ve hf<·li;;('lcr yar-ılmak ~·alıud • 
lngilwre ile Fr:ııısayı T..e1'1i müt
tefiklerini ıcrkcd ~re!; k~nc!iG!ci 
orta _\ \'rupn.da \'e ~urVi A \'1'11-

padn ~crbest hırakm3!':a scvkey-1 
!emek heJefiııe lıi7.ınet ediyor
du. Ribbentropun te,ıvildle. mut..\ 
tası! bu gayeyi teıııiı•e çahştı. ı 
Hitlerin en büyü!< noks~nlann- 1 dan biri, ltalyaya y:ı.ptıilı iki 
resmi ziyaret istirna edili~~e. I 
c.·nebi memleketlerd~ hi~bir z:ı-j 
= seyahat etnı~mi.1 olnusı 1 
idi. Bi.:a~:ıal.:ylı, İııgiliz z;hni
yctı lıa.kkın.:!aki ,·utmfu Alrıaıı- ! 
yanın lngilterede ya.o;\ı sefiri 
buluu:ııı, hem I•'r .. ı~sızca hem tu. 
gıliz~e konuşa.::ı, 10.nadada bir 
k_~<; "".~e kalan ve tar;ıfıııdını bü
tun dunyayı bilir bir ud~nı ıli
yc tehikki edilen Ribbentrooun 
süzleriııe istiııar]~ttiriyordu. Fa
kat Ribbcııt,opun İııgiltcN hak
kmua kında verruı:ii ıw;ıilı:ıtler 
edaslı !'>lirette yanluıtı. 

föı .1ıutlak bir dikt:ılör bile 
etrufındakill!l'iu nüfuz ve t.•si- . 
rm~ maruzdur. Maamafih, Hit- 1 

lern~. k;uaı"iarı, he&:ıpları ve o-1 
JlOrtunıznıi tamamen kendisinin 
nıahdı~._ Bir kere Goeringin ba-1 
na dedıg-ı gibi "bir karar ittihaz 
cdılecegı zaman, içimizden hic 
blriniıı şu üzerinı..l,,. durduğu~ 
mıız t:ı.'.'., hn faz!J bir kıymeti 
olma~. "\atar v~ren y.tlıuz Fiih-1 
reı·•iır .. Eğer hir ~eı·in kıyn1eti 1 

va.r~ '? da ~-ke-ı-i 1n1U~vir!eri-I 
nın fıkır \'C mutalealad<lır. Za:ı-, 
neôE"rim ki HiU.ır~ daha fazla 
t-:ıelıhürüıı mcş'•un nlacağını,, 
çunku L~hiatunda nıe ı.•5iJn eseri 
ol:ın f'cııa haval:ırı çabuk bir· 
muvaffakiy<"t 1"• kkınJaki he-! 
~blaı'l :ılt üst edebil ceğini söy- · 
lıypnJ.i;!! oaı..., <>l.nu'I ur. ı 

Iütta O!,Ju '.l5 Ağu~ - . 

Avrupada kurulmak istenen 
"yeni nizam., hakkında dünkü 
nüshamızda intişar eden fıkra
ya müteallik ~ıı mektubu alılık: 

('·Yeni nizam .. ı tasvir eden 
fıkramız güzel. Maaha.ıa şair 
"muamma.. sına benziyen yeni ı 
nizamı canlandu acak bir fıkm 1 

daha vardır. 're ''muamma,, nııı_, 
yeni bir safhasını aydınlatma31 \ 
itibarile nakledilıneğe değ~r: O 
zamanın şim:ırık zenginlerinden 
biriııe mılıib Hlc~da~ı: ı 

- Dişi balıitııı lezzeti, erkek 1 

balığın lezzeli11den iisliindür ! 
diyormuş, safdil zengin de ha~-.! 
lamış dişi balık aramaya, lakin 
balığın dişisini erkeğinden na
sıl ayırd etmeli? ... Balıkhaneye 
ba.~ vurmuş. bilememişler· 

- Bunu bilse, bilse Kaptaıı 
Pa O.'\nın a~~ıb:ışısı bilir, demiş
l~r. Beriki nefe3 almadan aşçı
baıııya baş var~nuş. Aşçıbaı 
yağını lıaladığı pilav kazaııırun 
kapağını kapamış. bir miiddet 
bal'<ını kaşıyarak düşiiıımıiş. son-
ı-.ı. 

- Vallahi balığın dişisini er
keğiııden :tyırd etmeyi ben de 
bilmiyorum. Bımu bilse. bilse 
pa~anın kahya~ı bilir! cevabım 
veımi.ş. 

Bizimki bu sefer kahyaya baş 
vurmıL~: ona da balıkların cin
siyetini tayin husııscındaki müş
külünü anlatmış. 

Bu müşkül sual karşısında 
l:&hya 'efendiyi de bir düşünce j 
dir almış, dü~Unmü~. düşünmüş; 1 
nihayet: 

- Sualine ben de eevab ve - ı 
r;,miyeceğim. İstersen bir kere 
de paşadan sor! .. demiş. 
Artık sabrı tükeu~n le'>'..zetli 

balık meraklısı: 

- Peki ağa. acabn kaptan pa
şa dişi balıkla erkek balığı bl
ribirinden ayırd etmeyi bilir 
mi? diye sormaktan kendini a
lamanıı~- Bu sl'al kar~ısın<la 
kaşları çatılan kiı.hya: 

O da biJıno.,.; biln1oz amma 
omın dedüğü dedüktiir! .. hük· 
münü baatırnnş ... ) 

* 
fos ıle 1 cyliil ur«sındaki !ıaf _ I 
tanın k.ı,,·b..·dilm~.:.;ıu,un dolayı 
b~k .mı•ı!JanrıHştır. İngiİiz' Bize öyle geliyor ki bu kap
hıf;ar-.Ulı0ııı ~min ir,in yap- 1 tan paşııım deJüğü ded;Uctür 
~1~1 ~0~ı tc.._'{Cbbü~ oııa böy!e lıillınıü kat'altuşisi "yr-nı ni
,Jır hattaya 11111 olmu3tu. z;ıın,. ı çiroz fıi:rasından daha 

k
. Suna rağmen a~k>'rl 'rinin fi- veciz bir surette tasvir etnıek
_ır ve nıi1t:ıleası .htını:ılki Hıtle- tedir. Muhayyel okuyucumuza 1 

rın kendi pl&ıılarını tatbik ve ı teşekkürler e<leriz. ı 
ıc~ı hu~u.~ıınJasaılccc IJirörtül A. C. SARAÇOCLU 
te~ln! ctınesi de mulıtemeldir. -----====----
Agu~t.nıın son güııümlcki sabır
sı~lgı v\. aculinc hareketi an _ 
cak k:ı~ctı ohbilir. Ritün yar. es
n~-ı<la, !•~ndi lehine çevlrebıle
ce~ı lıa~ rntı gi>zet!enıekle mlrit 
ge-,mc~u. Fıı-soıt 2ıılıur cJ~r et-1 

nıe7 btillU :;:ıkJ.l3mak lizcrc h!lzır 
ltlchr y,ı !~ıştı. Rlli'._va misakı o
n~ ~ra~'ı faikiyeti ba!ı"'Cder 
gcırunJü. Le!ıi8b.nın müttefikle
rıne ç·unurım d'.l inzimam et
nı~ı ıs,_enmi}·or~a. artı !c han
dan :;oııra kaybc li!erek \'akit 
k~l~aını~tı. Binııenall•yn Leh 
hu7u~ıetı Bel'!ine ~artları iste
me~ uzere ınuralıhamnı gönder
~\ tc ·18 saat teelıhiir ediıı-

F '' 0 =an bile yalnız tam 
sa ,ahıy~tı haiz bu!uıınıayan bir 
ııeııı· 'on_J~rincc. Bitler. Lehio
tamn doın;.tdun doğruya müzn
k~rata_ ~mşmck yolundaki 3Şi-
kar nınsaraatına rağmen. nllıa
Y<'t orJueunu artık daha fnzh 
bt,kJı>tnı~mek kanrıııı verdi. 

Altın filf atları 
yükseldi 

Altm. fiyatları dünd~ yeniden 
be.' kuruş yükselmiştir. Dün I>-"· 
rakende altın 23 lira 15 kuruş
tan muamele görmüştür 

==============--:==--
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tık çarp~ IFransız-ltalyan harbi 
Alp dağlannda haziran ayın-

harb ederiz! dedi ve adamları
na: 

da ~f~k üç buçukta sö'.cer. asıl başladı 
Gunun bu erken saatınde ta-

- Haydi çocuklar, :ı.vcıya da
ğılın emrini verdikten sonra düş
man kurşunlan altında ilk önce 
kendisi dışarıya fırladı. Müstah
kem mevkide kalan İtalyan e
sirleri 

biatin süklınetini münfcrid bir 
kaç tüfek sesi ihliıl etmektedir. 

Demek ki düşman bugün de 
hücum etmiyecek ve Alman is
tilası altında bir arı lwvanı u
ğultusu ile inliyen istilaya uğra
mış Fransanın bu köşesinde si-
15.h elde düşmanı daha günler
ce beklemek lii.zun gelecek. Alp
taki askerlerin memleketten al
dıkları biricik haber vatanın ça· 
tırdıyarak her giin biraz daha 
çökmekte olduğudur. Halbuln 
Alplardaki bir avuç vat'1?l evla-1 
dı yeni bir düşmanı bekledikleri,\ 
oun hücunmuu gözledikleri için f 
yurdun yardımına koşam,ımak
tadırlar. Bu bir avuç vatan mü
dafii: 

- Hıç olmazsa bu Cepheyi bir 
kaç gün daha muhafaza edelim! 
Diye her tehlilrnye göğüs veri
yorlar ve nihayete kadar sebat 
etmeğe azmetmiş bulunuyorlar. 
Kıt'alada erzak getiren kafile
lerle beraber, karargahın radyo 
ahizesinden alına;ı fena haber
ler de gelmektedir: Dü~man kıt' -
aları tarafından Loire'in geçili~i, 
biitün şimali Fraruaııın kesü bir 
muhacir kafilesi halinıle yollara 
dökülii.:ıü ve nihayet bir rejimin 
yıkılışı, saire ve saire ... 

İşte uzıın, asırlar kad:ır uzun 
ı;;üren altı, ateşli intizar günü 
böyle geçiyor. Sanki İtalyanın 
ilii.nı harb etmesi Alp dağların
da hiç bir değişiklik husule ge
tirmiş değildir. Her iki tarafın 
nöbetçileri, ileri karalwllan dev
riye gezerlerken ara sıra uzalt
tan birbirlerini görüyorlar ve 
hatta nadiren se!imlaşıyuriar. 

Ateş teatisi pek nadiren vu
kua gelmektedir. Tıpkı geçen 
mayıstan birinci eyliil sonuna 
Jcadar Fransız - Alm!ln cı"bheHin~ 
de olduğu gibi .. 

Haziranın 16 ıncı gWıü düş
man nihayet ateş açıyor: (A) ve 
(R) markalı sivr; tepelere ltar
şı bir müfrezeyi hücuma sev
kecliyor; ferdası günü ayni ha
reketi büyük Chan:ia'ya karşı 

tekrar eyliyor; daha crietıi gü
nü Funıier tepesindeki CIOO.a 
blokhavzına ka!'~ı hücuml.ır ya
pıyor. 

Hiç şüph~ yok ki lıütiin bu te
masa gelme teşebbüijloJi li'ran
sız tabiye te0kilatını ve ileri ka
rakollara verilmiş olan emirlerin 
mahiyetini yoklarmık için yapıl
maktadır. Hemen lıer tarafta 
ya bir mukabil taarruz yalıud 

da isabetli bir to~ıı ~teşi düş
manı çekfüneğe m~'<!bur etmiş -
tir. 

18 Hazirandan 21 hazirana 
kadar yeni bir lıarb saflıruıı baş

lıyor ve mahalli münferid hare
kat sayı ve vüs'at ttibariyle lcc
safet peyda ediyor. !talyan kuv-

vetleri Fransız ileri mevzilerim c 
le geçiı·erck eınn;yet lnt'aların: 
hududun gerisinde vücude geti
rilmiş mukavemet mevzıkriue 

n aS I 1 bitti? 
Eski şövalyeler devrine 
ait civanmerdane silah
şorluk sahnelerine Fran
sız - İtalyan cephesin~e 

teaadllf mliml<UndU 

-3-

- Gelin, gelin! Biz sık~ınz . 
Diye çırpınıyorlardı. 

!oıte İtalyan - Fransız ceblıe

sinde bu civanmertlik ve düş
manın cesaret ve kahramanlığı
nı takdir hislerine dayanan mü
tekabil bir fedakarlık yanşı ha-
vası vardı. 

Hiicum b~~byor kadar sürmek istiyorla,._ I 
Dağda yapılan modern harb-

1 

Haziranın 21 inci günü nilı.a-
lerde sevkulceyş inceliklerini yet beklenen umumi hücum baş
tatbik hemen hemen imkansız- ladı ve düşman bütün cebhe bo· 

d yunca taarruza geçti. Lakin ev
ır. 

Arazi manialan müstebidane vclki günler zarfında ileri mev-
Iıüküınlerini muhariblere cebren zide bulunan Fransız klt'aları -
kabul ettirdikten başka zaten nın sebatı sayesinde harb ilk 
sayıları mahdud olan geçidlerin . hatlar boyunca devam etti, mer
hepsi de sıkı bir kontı'Ol ve mu- \ lcezin harbe müdahalesine lüzwn 
hafaza altında bulundurulurlar görülmeru. Hatta Fransız muka
ve bütün bunlar vadi başlarını vemet mevkilerine, esaslı istilı
ele geçirmek için birer birer sö- kamlanna düşman erişemedi 
killüp atılma~< lazım gelen kilit· bile ... 
!erdir. Beaufortin'de İtalyanlar Sc-

İsviçre hududundan denize ka igue buğazından saldırdılar ve I 
dar bu hayret verici harb sahne-! ağır zayiat bahasına Selge'deki 
si aşılmaz tepelerin içlerinde bir 1 ileri mevzideki mevkilere kadar! 
takım boğaz ve geçidlerin bu- ilerleyebildilerse de bu noktada 1 

lunduğu yarların ve bayırlarm j tevakkuf nıe_cburiyetın.dc kaldı- 1 

reakub ettiği çok fırızalı bir sa-ılar. Enclave cıvarına nüfuz te';Cb 
hadır. büsleri ise akim kaldı. Taren- ı 

Fransız ileri kolları kayaklı 1 taiı>e'de hava bombardımanları- , 
keşşaf askerlerinden mürc:<kcb· nın yardınıiyle İtalyanlar büyük' 
di ve bir hücum vukuunda her- lruvvetlerle küçük Sen - Bcrnard 
çebadabad mukavemet etmek i- daki ileri mevzilerimize hücum 
çin emir alnıaıruşlardı. Yini fa- ettilerse de Franmz piyade top· 
ik kuvvetler karşısında bulun- cusu ate;;i altında "Kızılkaya,. 

dukları vakit inad etmiyccekler dan cc "Pigcux,. dan ileri geçe
musaid mevzilere çekileceklerdi. mcdiler. 
Bundan da anlaşılıyor iti, başlı- Maurienne'de İtalyanlar bü
ca vazifeleri düş'Tla.n ileri hare- tün cebhe imtidadınca lı ücuma 
kctini sadece geciktirmekten i- gcı;tiler. Bn mıntakadalti tek bir 
baretti. HAibuki kayaklı keş - Fransız taburu ile bir topçu gru
şa.flar İtalyanlara lmr~ı vazife- bu İtalyanları çekilmeğe mecbur 
!erinden fazlasını da yaptılar, etli. 
anudane mukavemet gösterdi - Bi:r radyo ı,.heri 

!er, hatta mukabil taarruzlarda 
bile bulundular. Yağmur ve bo
ra arasında çete muharebesi ya
parak beş misli faik bir düş
manı hırpalıyorlar ve on·!:ı !mv
veili ve azimkiır bir ordu kar
şuınıda bulunuyormuş hissini u
yandırıyorlardı. 

Oivannıerdlik s:ı.yfal:ın 

E.;ki şövalyeler devrine aid 
civa.ımerdane siıah~orluk sahne
lerine Fr:ınsız - ltalyau cebhc
sinde tesadüf mümkündü. Yağ
murlu bir havada Fransızlar bir 
hiicum yapmışlar ve bit· kaç esir 
almL~lardı. 

- Silahsız bir esıı mukaddes 
bir varlıktır. Esirleri müstah -
kem mevkilere sokunuz ... 

Halbuki e;;ırlerin 3okulduğıı 
müstahkem mevki minimini ve 
dar bir yerdir. Esirler orada 
medde girince bu sefer muha
rebe eden askere lnpırılayacal, 
yer kalmamıştı. Bu:ıun ü:~riııe 

mfürezeye kumanda eden Fran
sız zabiti: 

- Zarar yok, biz dışarıda 

Haziranın 22 inci giinü saat 
17 yi 35 geçe Olry ordusunun 
bir telsiz operatörü Romadaıı 

italyau kıt'alarma telsiz vasıta
siyle yapılan şifresiz bir emir al
dı. Alınanlar da şifresiz telsiz 
haberleri veriyorlal'dı. Zira her 
şifreli haberin behemehal çözü
leceğini muhakkak sayıyorlardı. 
Bu emirde deniliyordu ki: "Hii
kümet reisi her ne bahasına o
lursa olsun düşman toprağına 

nüfuz edilmesi için ileri harekil.
tına ııiddetle devam edilmesini 
emretmektedir. Tekrar ecliyo
rwn: Her ne bahaı:ına olursa ol-
sun ve ihtiyar edilecek fcdakfır
J:kları nazarı cllkkatP aJmadgn 
ilerlemek lazımdır.,, 
Hücumların şiddeti bu emrin 

anlaşılmı~ olduğunu isbat cdi· 
yordu. Mont Blanc'dan denize 
kadar bütün cebhede topçu ate
şi şiddetlendi. Haziranın 22 sin
den 24 üne kadar şiddetli mu
harebeler oldu. Bir hayli Fran
sız istihkamları ve müstahkem 

(Sonıı sayfa 4 sütu•ı 1 de) 

iMDiLiK 
BU KADAR 

·Küçük ihmaller 

Dün Beyazıdla Çaqpb.pı a· 
rasmdan geçerken göıdirn yol
lardaki elektrik fenedtıriııe ta
kıldı Saat 12 yi geçrnil, yani 
tam günün ortllSI olıluğu halde 
fenerler yanıyordu. Yohmı Çar
şıdan geçtiği için bu ymmn sır 

kak lambalanmn hangi mınta • 
kaya kadar uza.ndığıın tesbit e. 
demedim. 

Esasen bu müşahedem birin
ci defa oluyor değildir. Sık sık 

1stanbulun muhtelif aemtlerinde 
elektrik lambalarmııı güpegün
düz yandıkları görül:ilr. Yani 
o lambalan söndürmekle mü -
kellef olan el, her nedense bir 
düğmeyi çevirmekteııı. ibaret o
lan basit vazifesini ihmal eder. 
Ve lambalar böylace saatler
ce beyhude yere yanar. 

Bu küçük ihmalin verdiği za· 
rarları tedkik edelim: 

1 - Söndürülmesi unııtulm~ 
lambalar on tane olsa bile bun
ların bir günde yakacakları e
lektrik. lilmbaların voltajı yük
sek olılıığundan pek nriilıim bir 
mılttara baHğ olur. Bu sureti& 
belediyeıni.zin fakir bütçesin -
denden beyhude yere para çık

ını~ bulunur. 
2 - Elektrik lambalarının 

tah:ı.mnıül saati muayyendir. 
Bir elektrik lambası ancak bir 
kaç hin saat yanabilir. Ondan 
sonra bozulur. Bu suretle bey
hude yere yamın Jiimbalar, ay
ni zamanda elektrik limbaları
nın yanabilme müddetini de a
zallır. Bundan başka elektrik 
kablolarında da .eskime ve yıp
ranma olur. Bunların yenilen -
mesi ueu.zcıı. yapılacak ııeyler

den dej°;'İldir. 

3 - Memleketimizde :ı.mpul 
ve kablo yapan fabrika olma
dığından bu maddeleri hariçten 
idhal ediyoruz. Harb dolayısiyl~ 
hem bunların tedarikleri güç· 
lt'E)miş, hem de fiya.tlan yüksel
miştir. Binae.."laleyh biz, elektrik 
lıimbalarının tahammül müdde
tini uzatmak için bunlann hat
ta normal olarak yanmaları 

icab cdeıı milddeti kıııalt:ıııak ~a
relerini araştırmak mecburiye
tindeyiz. 

İşte kiiçük bir düğmenin çev· 
rilmesi hususunda gösterilen 
ihmalin ufak bir ta.blıli. 

MUR.4.D SERTOÔLU 

Bir motör kaza 
geçirdi 

Maınıııradun !imamınıza gel
mekte olan 20 tonluk Toprak Çı
nar motörü evvelki gece Hay -
darpaşa açıltlannda iken maki
neııine arız olan bir sakatlık yü
ziindı:m kazaya uğramııı ve bir 
mü<ldet sularııı tesiriyle sürilk
lenilikten sonra karaya düşer

ken kaza mahalline yetişen De
nizyollarınm Emel motörü tara
fından kurtarılarak yedekte 
limanımıza getirilmi~. 

y. ·? 
ır===='ll 

Tefrika No. 
ı==ı -6 • 

1:1i~er hedeflerini kuvvet gös
ıı:ıııı say~sınde temin edebil
~ olsa ıdi ihtimal ki 0 sırada 
•ıger. kansı~ biı· ınuvaffakiyetin 
·endi kavmı nezdinde kendis' 
debileceği muvaffakiyet ile i~;; 1 
a eder ve memnun olurdu. Fa
.at, dünya bu dnrbcden kendi
·ıne gelince, hatta Alman kavmi 
,u mükerrer buh.-anlarchu yo _ 
ulmağa başlayınca, gene faali
rete geçecekti. Milyonlarca Al
'tll artık <!aha sulperverane bir 
·•!!:Yata _mutehassir bir hale gel
".11~!erdi. . Tercy:ı.ğı yerine top
•?n~ ncsıller ietisna edilirse 
:ıtbkçe ra~bet~n tlııüyordu'. 
:Iıtler naz\ ınkılabının ilı>rılem.,. 
''e ":tıl~nlık Iıeve•iııın durması: 
.~~ ımkıuı ':'criHı:se vukua gele-

EyJfı~Jn ikinci günü öğleden 
sonra ~ ..... : vakit mü..qt.eşara Al
::, ~ii!<umetin'in. nıallımat~ ol
Avam'~"· başvekılın o tarihd~ 

tk 
_aınarasında irad ettiği 

ROMANI il ' 
~ ~ ~=======================================-==' 

1"".ek lıi\.dıselerı endişe ve hay
'Ct ıle d\işünmı;" olmak . b 
·der B d "" ıca 
'Jn · 11;!1 an ba.şka Alr.ıanya-
aıd!'~ ve iktısadi vaziyeti 0 '.· .ni\ ! ki dahili yalıud ·harici 
ır ı ı iilr vukua gelm d . 1 
in bu suretle d e en ış e
·>eta · k" evıun edebılmesi __, ım ansız bulunu 
. Onun ve yanındaki 1~~[du;,.. 

• ıkçe artım hırsıcahları n b~~: 
:nmdan ila şıkdan en ~a "b· 
ı b 'eli O " · ' zı 1 . ar ı . nun ıçın ışte o d 
1arbi tercih ettı. a 

. Hi~ler yahud Ribbcntrop, kan. 
~z bır zaferden ziyade kanlı 
"r harbi kendileri için en mü _ 
'asib bir ııekil teUUcki etmiş ol
:1asaıardı muhakkak ki böyle 
areket etme>.lerıli. Vaktile Be-

nu ıın arfi 1ı r· b' 
tıni teblig· t . ar ıne. ır sure-

e tım. Bu n t ·kt Mr. Clıamberı . .u u a, 
hükumeti lt.."lly~n hi~~aum)estt~nın 
b 1 nf "' e ının ır .ıo cran~ aıcct; hakkındaki 
teklıfıne Lelııstan bir ı'st·ı·· 

b 
_ • ı uya 

maruz ulundugu müdd<:'tçe 
muvafakat edcnı~~e de Aim:ın 
kuv:vetıeri Leh topraklannclan 
ı;elnldık!erı takdirde ı·a?.iycti 
kuvvet_le: lıududları gcçıneden ı 
evvelk.~':! ayni gibi telıikki ede
bılceegını bıldiriyordu. Bu en 
son dakıka~a büyük harb f~la
ketın<le~ ı.;tınab etmenin en son 
şan~ı ıdı. Fakat Alman hüku
meti sakit kaldı . 

Eylillün üçiin~u günü erken-
den. (sabahleyin saat dörtte) 
MaJestenin hükumeti tarafından 
sabahleyin saat dokuzda harici _ i:. naziri!e bir mülükat karar-

• tırınak i~in blinıat almış-

temastım_ O 1'".a!l.~te haricıye nazırı ile 

1 k 
1 tesıs etmekte biraz zor

u vardı. 

(. kası var) , 

Diğeri miisteh~i bir gü\!l~l,,: j 
- Benimle beraber gelin, dedi. 

-Asla! ... Ve bunu der demez 
1 

de şiddetli bir hareketle Anton- I 
yonun elinden lmrlularak ileri 
fırladı. Sokağın lıuz gibi havası 1 
aklını başına getirdi. Takib e
dilmekten korkarak evine doğru 1 
koştu. Merdivenleri kuvvetinin 1 
yettiği kadar hızla çıktı. Kapısı
nı kilitledi. Ve hıçkırıklarla ağ
Iıyarak kendisini karyolaıun ü
zerine attı. 

• • • 
Ertesi sabah erkenden kapıcı 

kadın geldi. Ve merdiven başın- ı 
dan bağırdı: - Madmazel ! Mad- ı 
nıazel! ... 

Jisel sıçrayarak: - Ne var? 
Diye cevab verdi. 

- Çabuk açınız ... 
Genç kız, gözlerıni uğu~tura

rak kapıyı açtı. 
Kapıcı kadın: - Olanı .duy

dunuz mu? diye bağırdı. Ne 
müdhiş Yarabbi, ah, zavallı mös
yö PoL 

- Ne diyoraunuz? Allah rıza· 
1 

sı ıçın söyl"yiniı. Pola bir ı;ey 
mi oldu? 
Kadın bır gazete uzatarak: 

- Alınız da okuyun. Bende söy
liyecek kuvvet yok. 

Ve Jisel titı-iyerck bır gün ev
vel Polün trende ui;<ra<lığı esra
rengiz taarrıızu okudu. Ve acık
lı bir foryad ile yere serildi. Ka
pıcı kaclın Jiseli ayıltmağıı. uğ- ' 
raşırken, bir taraftan da 

- Ağla! Zavallı çocuk güz -
yaşları iyidir. Açılırsın. Diyordu. 
Fakat .Jisel son bir gayretle k~n 
dini topladı ve derhal elbisesini 
giyerek merdivenlerden aşağı, 
fırladı gitti. 

v 
TıUIKlKAT 

Başmüfettiş Rive, Poissi'ye 
f,'elince, doğruca emniyet komi
serine giderek, sabahloyin Aşer' -
de bulunan adam hakkında iza
hat istedi ve: 

- Cesed nerede, morgıla mı? 
diye sordu. 

- Hayır, adam ölü değil ki. 
Müfettiş işittiği havadisten 

memnun olarak rahat bir nefes 
aldı. 

- lşittiğiniz havadis sizi 
memnun etti gibi! .. 

- Tabii, zira bulduğı:n:ız a
damın. dün esrarengiz b!r suı-et
te kaybolan ıneslekda~l:ırımız· 
dan birisi olması ihtimali çok • 
kuvvetli, bu ~ahsı g-örebilir mi- 1 
yun? 

- Tabii ııiın<li. Dr. Dupoıı'un 
hastahanesinde!. 

Her iki zabıta mPmuru, has
t-ı haneye gelerek beyaz bir oda
ya girdiler. Yatağın içerisind 
ılzanan adam ölü gibı duruyor
du. Fakat yatağın yanına yak
laşınca yaşadığın farkettikr. Ri
ve, bu adamı ölüm sarlhı ı·engi
ne rağmen tanıdı. Karşılarında 
hareketsiz yatan, Meral idi. 

Dr. Dupon, hastasının zehirli 
bir mayiin enjeksiyonu va.sıta
siyle, öldürülmek istendiğini Ye 
bu mayiin kuvvetli bir allmloid 
olabileceğini söyledi. 

Meralin sol kolunun bilek kıs
mında bir iğne yarası görülü -

' 

yoıuu. 
- Doktor, tahmininize göre 

bu z~hir ı~e olabilir? 
- Size söylediğim gibi kuv

vetli bir alkaloid. Fakat hasta
ııın vazi~.retinden buııun amiyane 
tabiriyle kokain olmak ihtimali 
cok k,ıvvetll. 1 
· Aklına bırdenbire bir fiktr ge
len Rivc: 

- Ya, diye baı;ı.rılı ve ilave 
etti. 

- UmUJ'..ıi va~iyeti tehlikeli 
mi:' 

- Evet. pek t('h!ikeli ! .. Buna 
r:ığmcn, kendisini kurtarmak ı
çnı elinıdeıı geleni yapacui{ıın.ı 
emin olabilirsiniz'. 

Dr. Dupon'dan ayrıldılıu" Ve 
Meralin bulunduğu malıalle git
tiler. Komiser onun ne şekilde 
yerde yattığını güsterdi ve lfı
zım gelen izahatı verdi. Rive, 
çalıları araştırdıktan sonra şcı
saııın kenaruıa eğildi. 

- Garib şey! Dedı . Bakınız; 
tekcl'lck izleri. Kurumuş çamur 
içinde mi.ikemmelen görünüyor. 

Merali getiren araba buradan 
dönmiycrck köprü istiJrametin -
den gitmiş ... 

- Filhnkıka, buna dikkat et
n1croişt.iın. 

Oı:omobillerini kulana.ıı polis 
memuru süze karıştı: 

- Bu gece saat ona doğru 
ya!imur yağılı. O saatte ben 
devriye idim. Bunun içiııdir ki 
hatırlıyonım ... 

- Demek ki arkadaııım saat 
ondan evvel veya tam o sıra bu
raya bımkıtmı~ ve sonradan ~ı
kan ayaz. katillerin arahalarının 
l•:kcrle derini kabla<;tırmış. 
!.feralın buhıııduğu yerde veya 
civarında şayanı dikkat hiç bir 
şey bulunmadı mı? 

- föıyır! .. 
- Biraz durur musunıız, ba-

kın bir ~eyin üzerine hıslyorsu· 
nuz . 

Hakikaten, şiddetle oen ı·üz. 
giı.rın tesiriyle bir kağıd ~arçaşı 
ur.muş komiserin ayakbbısııun 
kennnna ilişmişti. 

(An.- var) 
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r1ihvere şiddetli 
bir ihtar 

r·"""""------ --· .. ·----
- Ne valtit olsun bu iş?. 

lt;tcnıcn.iz bug\ın ?,. ı 
- Yo •• 

PeOOif., sız n(l ıı:.ıut ister
. ? 

&l-'UlZ .. ·• 

- Sen, l'anbur Halicli tekrar 
Y"O(,'Ceğillil'n emiJJ mfain? 

- ALalı, Jru;met etti ise ... 
- Afenn oğlum! •.• fşte, böyl~ 

l<onuemalı Büyü!: goylem(me-
lı ... 

- Hf" ı 1 Bi;; ıdlı;ük adr,m-
1: «W • , :ı büyul; Jronuşabili-

rı:;, • 

- E.'Vv , Allabma rabtı kalt 
P.yledı ı ıon ~<'ni ıl:ıh: ~ok ı:eY-

.. 
crıayn bır ödill tie 

)H)): 

- 1yı olıl! .•• 
- Mc.Jwar ar< a ın a 

to·phıd· • bır koç a.ırız. 

25 
dan sonra kc rıstıkı.r ... 

Haliclin Ç<'l,ingcn t !clııı;,'U gC.
rülüyordu. Halbuki, Ç ·..ı:, yılaıı 

gibi haı!mır.ı ~arnıı~ te:tikte du
nıyordu. 

Çolak, her güref!inde ~-aptığı 
gibi, Çolak eliyle hasınmın eru:e· 
~ini dola.mı'), ell'..niyet altına al
mış, kafasını yfug ri etmiş, sol 
kolunu sallıyordu. }!urr.ına ):ı<;k
mıyordu bile.. Onun 1::.u b:ı1ru 
görenler, bir ton:;ayz. <l<l~cbi:ı:- ! 
ceğine kani olurlaı c.iı. 

Fakat, K"1lbur Halid, Çola -
ğııı çok lnırnll2. "c, tctlk bir gü
rc.ı;çi olduğunu f! dr keı:disiyle 
güreştiği zaman Vl', gert!{SC Çin- l 
gene ile olan güuş:eıinJcı: an
lamıı;tı. Hele, bu yolda duruşu
nuıı tabiyesiııi de ptk g!izel kav
ramış bulunuyorJu. Bu, ,·ebcble, 
Kanbur Hnlid has:r .. ına h::mlc 

l<anl ı.ır :ı-;.ilid, n,ütemailiycn yapmıyordu. 

~· ,ırlir·e J)cır, idm, n yapıyor- Hatta, bazı ihtiyur l:ocal:ır, 
ılu cu· uı: id an iizcrinde idi. aklı crn..-edcn yanında~i r.ık~.daş 
Nı!Hı;ı.ct, ı;iırc ı, i;nü aı arla)-tı-! lariyle ~öyle konıı§Uyo~':ı.rtlı: 
nld;. - Bu Halidde a!rıl yok ... Tam 

Halı , ~ok besle Jş l-elki, ı sırası iste!. 
yı.ız t•J. "~ . vanm;tı. İdmanı da - Şimru dal:;:ı, Çolak gt;rmc-

ıi:<Rrmılc ıili Çol'41!, yine o Ço-1-...,~~ 
laktı. Sınm gıbi... Yay gibi ... 
Ceylan gıbı ki:. 

du, ı.,lru bitfre e-:. 
- Ha)pili da1 be' .. 

Gur~ ba.~lıy:ılı ancak üç da
kiım olmu,,tu. ÇcL!ı, boyuna, en! 
se de;ıı~·crdı, ufak tefek hare
ketle. yaparah ha.mımı deniyor
du. 

Çoln~: tfoli h""J'ı•ınm ne de
recede c.!Uuğunu ii<- dürt dakika
da anlani:ışb . .AJ. dıt güreşe g;r
melı. la:::ınıdı. 

E:irdenbıre, Çol«ğın hasımın 

bırakanı it meyoıı.nda çırpınd• .;: ı 
gorüldü. Bir iki r ı.rpınJıktaıı 
~c,nra hır nara attı: 

- Haydi usta be!. 
Çolı.ğın bu, nar:u.ı man:ı.ı:.r 

ile dolu idi. Fia!i"t: 
- Gdiyorum, holla kmdini, 

ckııı<'k istiyordu. 
Halld de bunu ~nlar.ı.ıştı. 01-

d;;ğu yeruc rükCa \·arını~ gibı 

bilziilmüş bo.r;ınmı bc'diyordu. 
Çolalı, ba3mıım girdi. Eknı:e 

bağl::ı.r vaziyete g ... iir gelmez, a
yal d~ğiştircli, el cııce tıı·p:ınıru 
<;<.lili. 

İllı el ense rn p~rJy:e Halid, 
· ;zleyıb y:ı.ııı.= rncylelrılhti. 

Moil;, yanma gıt.m(.Ji. 
(Arkası \ar) 

Softalıı.r, ırn:d~c-scnin geni~ 1 
t.ar.~~nı tlc.clurın·. ıı. 1!."traf -\~ 

~l~~:ı~!::~d::~:r i:ic~.::~ f~EMLEKET --PORCULU y·u~ Ut~ ı 
nuwtu flui ay oy1ın lıaptırma-

H••ıt~ ç ı~:;.tak •. Onu fırııat bul- l 1 1 

ct.ılıça. y \;.ş, yavaş ezc{:ek.. GEÇ 1 8 H 
l<W'ı>C c d'kıısız viicudünü da- _ J 1 
y,ıtaaılı, c.r,t?;.n sc.nr:. yrnecekti. 

1 
Hnlıilln kuı duğu t<·biye mü • Fütbol m:.ı;la.ı ın.m ~ k sık. Hmfın <lo~masın;ı vcı;ile olac:ıl·· ı 

lu:ıomC'Jıli ..• Çolak anrak bu, t:ı.- bel<lcmediğimiz n.ctict:lcrle kar-ı tır. Bır ~ok ıncıulekcllcrde cı- 1 lııye ık m:ıglüp cüJcbihJi.. l ııılG~ıyorıız. Ligin ı;;çnluıncfa clt.ı;;'u gıbi bl' ·m sporumuza Ô?. / 

l•'aJ•at, Çolaıt Mollamn tab:ye- bulunan ikinci laiıT;'·ye dü5mo. mwıbH hır i~tihırıct verilmiş 
ııi lotJs~·iıti:n ba.~lı ı<lı. Halidi, tehlikesi gcçirC'n t:ıtır..k.r ikin-' olacak, her iki mı:.ıf sııoı· ~uüe
OC'!l on llalıı><a 1 • .ıc ne~e ·siz, ci devrede vazı_ycCerinl lıtaııbu- lerıncıı: de bugünküniın çol: fev
ı•oiutuıuz maglüp etmekti. Jun en ku\'\'t~li talmnlannı yt- kinıı~ bı :-and:ıman alabilece~-U. 

ll·1 m 1 ooyunııJ oı aya ~ıl:- ııcrek takviye ecliyct]ar. 
tııur ~c, pE: .n·, hel"1!a~ıııalar - POLISDE 

Fran~ız - ltl!Byan 
~ c:ırhı3 nasın başlaıchs, 

ınıaıscl bitti ? 
( &-~ ıa ! S u.wu ~mı/< lı.) 

m<:vhiler ilşman taratından i
:ıala vlullllU ıse de mukavcn:ct· 
re dtı.'am ettiler vo butün ccb- 1 

l ooc İtd.ıı· nlar !*k zayıf ·c 'ı 
lıafıf mov:.flakıyetleı· e!Je etti
ltı 

U.aıy , ddc cıtı!(i za~·ıf rıııı 1 
,.nH:ılnytlcrı J uvvc.lcndirmfk 1 
u.;h1 M (1().ne) · ar~:!c.i:tn \rurmak ı 

1 
J t-cl 1 

ıı; inci ı.oı .. rtlnda 1 
Y uı k Alpiardı.' bu hadfaclcr 1 

C"reyan ederken Vtwubıe Ye Ti
"'"''dc şiarlttll harclcr cereyan e 
<hyonlıı. füıl;ı.-ariliırm sc~ree b>r 
ıu,ıonluları 0 ·n 15 in<i Cenece 
J<ol rduıar,na kar;;ı, tuhaf bir 
tı~adiıf "!ı olmak Ü2c>re Fran
sızlann ıla 15 iI!ti koloruusu 
.lıarb et 'l° '<!u. Bu mıntakada 
kJlC'lPr ltaly~n tcpraklarınd:ı 
bulunu ordu ve ll:l .. ~·arJar bu 
tepelerde ool mııhkoıı surette 
ycrlt ~mı~lE:rdı. Fraıı' ız krılordu
su nıev<·utl ıtibariyle hayli zayıf-1 
t.ı. Buna raı;•men şayam kayd bir 
ıle1leyj~ lmydedemcdller. Hazi· 
raııın ~4 üncü günü fjafak vak· 
ti St ne{'.'alliier mukabil bir bü -
cum ynptıler ve İtalyanların üç 
gunı.le c tle ctmı!') oldukları dar 
ar=ıyı Lir !'.aç ııaat i~;ndc istir-
4Jatl IO<l>Vtil diler. 

* 

Biriııci dn'l'<.'<lcki n:..~l.:ıımııı 
ph eri:.:.ini mağlUbiyetle g~ıen. 

bir takımın bırd nbire rı.r mac 
ve ligde mühim bir ku\ ·et cl
duğıınu ikinci clevı·c m&~larının 

ilk haflJSın•lan itibarc·n ı·üster

ınesinin amili mltlıal<J.ak ki ayn 
elemımiarının ikinri de\"fC n.aç-

1 

Jarmıl ki mü.~abal,a k<blli~ctle-
ıinin artması değil<lir. 

Bir kaç aydruıbcıi tati:.il! c.-di-
•len yeni sicil talimatn:um:sinin 

ftıtbolcü karakteri üzerin<lclıl 

menfi te.'irkrini göı üy •ruz. Bu 
talimatname zayıf takırnl:ırm 

yegane cankurtaranı olc!u. 
Lig maçlarının fCU J,:ı. tal2 •• 1 

nııdayız. tsı.anbulG ıı b< ı:r u- 1 
Hı hangi klüb olarnl>lır? Bugün-' 
kü ~erait dahilinue banıı Llımin 
t:lmek hemen heTL,n irııkuo.'llZ 
v~ziyettedir. En za~cıf takırııla- 1 

nn bile bir iki gün zaı fınd:ı. bir 
varlılı olduklarıııa şahld oluyo-

Ev "lıibini yaralıyan 
kiracı 

Ga~&.1'1.Ja J{araotlan ~okağı 
21 ntJrı..ı.rnda ütuı\•!l 1t \clımed 
Dal ılc kiracu·ı Ya•<·r Yılmaz 1 
kira bedeli yfu;Wıcl.n kn.vga. et
mişler ve Y~ Yılmaz Lı~JJt)aı 
Mehmcd Dal'ı alnından y:ırala
mıştır. Yaralı teılavi a:tır.:ı a-1 
lınmıı;ı u suclı yak:ılaıırııışt;r. 

B'·ir sl!lr lı mangal<:ı 

1 düşerek yandı 

F'elJ<.•ıde Mumnarı~ caddosın~ l 
Ul' 20 nııırM'U'adıı oıuran ,.e sam-\ 
" bulııntlıığu wl:ı.ı;:lan Ömer 
Uysal c ·vdkı g,,,_e ntkr:ında - 1 
tunu+ en Lırdentıırc s.'l•'ası tut- l 
nıuı, ·c oııilndc duran mangalın 'ı 
iizerıne dü.~mU.etür. Di§er oda
lardur.ı gi~ri.•tüye ko§~ıılar ö
mCI Uyı:<ılın muhtelif yerlerin
drn ;. andıktan ıx.nra imdadına 

yctıııebilmişlerdir. Yaratı gene 
Cerr-ahp<JJ,!a hapt;.Jı;;.nesine irnl-

ruz. dırılmıştır. 

Ayni futbokünün her hafta baş· ı 

1 ııa lıir ktüb namın<\ ı:nerji ~ - TIY A TROLAR fetmesi klüb se •gi'.linin menfa-t._ _____________ , 

at hisleri karşısında pek ~niik Şehir 
kaldığının bir delilidir. ti yalroau 

Memleket futbolü b;r ı,e~me- temsilleri 
keş geçiriyor. Dün:,•anın her tn
rafında büyük rağbet gören, 
bi2im memleketimizde cie ~ok 

sevilen futbolün gün<len giine 
gerilc:mesi taraftarlar.ı:ı az,J. 
tıyo,-. 

Zevkle Feyr~<kceğimizi tah
min ettiğimiz maçların bile za
man zaman futbol ze\·ki ver-

k lıl - .ı mekten ço uza o uııg. nu g<J-
rüyorıız. 

'11 Jı94l PerşcıntıC' cünü ak~ülW 
Snat 20.SO do .... ABDAL 

Y<~::W:.. Doatc.ye:f5ki 

İııtiJdal Cadd<>si komedi 
kısmında 

2ı lt94.l Per~cır.be gı.inü •kı~nıı 
at ~o 30 .ıa 

P.AŞA HJ ZRE.TLERI 

Baç tar;.'lfı 1 incide) 

d · .ya,uın en ı..-uvvctli donruuna
sı o:ac~kllr. Saffılıarb gemileri 
gih.ercnin iki misli demektir. 

Böyle 'bir devletin Alınanya
otuz bire cıkm:ı.k üzeredir ki tn
dan korlnl.~u olur mu? ln::;iltere
ye yardım etıııP.siııin manası ne
d r? Teıt bir adamın kaprisin-

en arzt.15•ı.1uan il::aret değil mi· 
ur'' Bu Y• ı·dını şimdiye kadar 
pt§ın pa• n ile sa.1Jlnuı, barb mal
zerc.esinc irıhiaar ettiğine gö-.-c 
l:ol:il<rı.1t<' bir menfaat temini 
g;ıye.~in giitmüyor mu? 

Anı erib ya AlınarıyaI-..ın ab
hr ~ıkarmaeı ilk bnkı.~ta gü
lünç bir lıayal gibi görünüyorsa 
da Avrı.ıpacla fcrmanefernıe. bir 
devletin ;:>nıında !ngLiz, ttaly~.n 
J.'ransız cknanıııalarına sal:ıib ol
r.ıası, Janonyanın da yardımiy
le Amorilm. donannımu11a mcy
cl~n okumam, İspanya va~.tasi
Je cenu\'.i .Amerika Lfltin devlet
lerim'e nüfuz s:ıhnları lıulınam 
".c bu 3·t;ld::ın Amerikaya ~'lrme
si pek lıayal dc,,,öildir. 

. An:• riluı. altın, petrol ve bıığ· 
d .. y<.lan tutu.'luz da her tiirlü ilk 
madd"yc ~ahfö. her türlü san:i· 
yie sa.hı lı, her türlü servete sa
hib tdc dünya kıt'asıdır. Baş
ka moı:ı' ehte muhtaç olnmJafl. 
yaşıyabilccel: tek memleket bıı· [ 
'."Mldır. Yalrıız fazla istllısalleri 
için dış..ı.ndan mili;teri a=ya 
mecburu ı•. Bu mecburıyet te 
çok para. jr.,znnmak hırm.na da
yanıyor, yoksa. orta bir gcı·ir,
rfa•yi kabııl etse Ameı·ika ona 
da muhtaç değildir. f 

lı.werilı:ıda 10 milvon Alm'lr.r 
\'t bir ka~ milyon ttalynn ''ar-ı 
dır. Bun;ur nıültcmnıel b11 pro
pa"a:;~ tcşt.ila~:ıı:;<) Alnısnya- ı 
l)lll Anı.,. ıl:a<l'ln nır, liır sey ıs
ttme.nıı>< ui•lııtunu isLab r•lış-1 
m~Jar ve Amer5.kada, iki tlç ay 
cvvellıi iııtihai:ıdan evvel İngiliz 
aleylıdarı bir cereyan vtlcuıle ge
lirn.ıışlcrdır. !ılı.kat Cüı:nlıuı· 1 
Reıs' Ruzv~lt üçündi d·•f;.>. Cüm-ı 
hm Rci~lığıne seçilince kur11c.z r 
hü ı;iyaı;ctlc tfüı;ınanlaıwm hü
tiln i<klıala~nı a~ır ağır çürüt
tiı ve nilınvet bütun bu Ameri
ka abnd~r;~e sözünü ı;ecirıli. 

.e-,-vı;lkd•.l.lJJ. nutlrund:ın ~ıkıın 
tek nH•J'-D..'§udm·: Artık Amerika 1 

bru·ııır ılı~uıda değil ;~indedir. ı 
Eğeı henüz ııilii.h Rat.maı..ıa ik
tifa cdib Rılfill at.mıyorra bunun ı· 
sebebi k ın<ii"mden biiyk bi!' şey 
U:..tc-.nrrıcmiş {•!tJU~H.lır \T"' "R ı'.'ZVelt 
te rıeniız buna lüzum ol:ıırn.dığı. 
r:a, lngilt~n·nin bu h;i yalnız ba- ı 
'ltna baııara.;ağınıı. emmcJiı·. Fil
hakika frıgiltereye, tıbkı harbe 
ıştıralc eılıl orınus gibi,, y;ınlım 
eurıJvc nzTı etr.01ş ı.Jan ve bunn 
gıttliır·f. artır.m R11>.vclt: 

- Eğ,-r ll'gılterı· czilır•ı, bı:;:
lu, aL,ırruza bi tnoonQlllm 
n:ın.ıiu~u dnya.nın1!; bıı· lı~ıJ<lc ya-
4ayacağ;z. 

L .. ı~ <ı.. ·c 1-1giltcre.nL zafcl' ln-ı 
<io tJal~ı. terPddüılü n1:ınJaJ'u ·:un· 
Jarı lıayl rıyor: 

- Son aldığJ m:ı.lfurnı.ta ı~· 
tiıılıı:ıı ~l>ylüyorurn kı mılıvcr 
dı;'l'•etlerı l>•l harbi k>ız •. nrunıya
e;akhı.rdır. 

Fakat mmHr devleUeri hal'· 
kı.ı.dakı hı.kn.ıünü en kat'; !<ali 
m-..-:er1e ıfa<1eden çekınnUycn, 1 

i:ıaıtr onla.1·1 ta~iıkirc f{aJ;,ı,. ilcf'i ı 
g>1e". Ii uzvcltin rur.roı nutu1\t:..n 
ıc:\1-c>t ~.ılmo.:n~ı.-·tadır. <?:ıün1üz.-f 
<leki t:u.mı:ı ~unu Am(~rıkt! par .. , 
ta.:neut<'::ı'ı Cümhur Reı.4inirı bü- l 
ti\n • Pı.! ıllLrini mü? ... '\kC"'·:' edecek 
ve onuan ~c.nra btı dü,•üncckr 
tir vıidıT;m süı'atiyle 1:ı1 tıılr ~··
hr.sına <:1j, acak\..11. 

. Konfsr~ns 
El :ıı<·~fiv. IJ<.11'~cv1rı.d< ,~: 

F' rınftr. C.$ !ıstcmizde ya::ıll 
ve Ha!J·.«vımizde 2/1/J 941 per· 
~· ·mbe ı•üni.ı Kmıya me ımıu Dr. 
0-..man Swki tnuua(; tarafın -
claı> ''İdanbul<la Tlırl' bastaha-ı 
nekrı,, mevwwıda \'N·ilecek o
lan konft:rrıns, konferaıı~r·ının 
m:.teıeiın<. Uma€n tC'J ir ecllrn.ıir.• 
ti:. 

Mütar~ke illl2alandığı zaman 
1tal:, nn ve Fransız kuv\·ctkri 
ı'"' 'Jl karôlya ve zc<ldcumcmiş 
lıiı- t.. ti birbirleı·iylc boy ölçiiı;
ıoc•'c h=r bir halde bulunuyı;r
hcnb 

Memleket sporıına bir şelı.ll ,,.sıı•mnıem:ıım•mcıaııa B it 
nrıııek zaruridir. :Mahiyetini bul U i'l şam 
gün bilmediğimiz sponımuza: A y Sinemasında 
genel direktörlük taı afır.ıfon ha
zırlanmakta olan profc::ı:ıwn•I 

ve amatör niZ""'umnomc :i lir ıı::·, 
t!l<amet vuuek mi? ı 

Spo!'u Yücuclurılln in1tiı;tıit 

BUtü:ı beşeriye:t 
jrıe.manın ~imd3ye kadar \'İ'<:l:de ge11ro·fi e;-. buyük 

içtinıaı fıln: 

Tü r d"I" ha "kın a eli kalert 
salahi· 
1 dır 

tu anı değil, di i ler~m de 
yeti ola-nlar yazı yaz!Tı 

'\ Yazan: 
-------------------Yıllcrca edebiyat öğ. ctmenli

ği c:ı.miş, hatta o:mııar için e· 
debiyat kitabı yazmış olan Mu
h;ddin Birgen, ikide bir (Son 
Poııtıı) da dil daval:ırı yazıyor. 

kendinde salahiyet görmiyen bir 
adam, bu meseleleri elemeğe 

kalkı§amı:z. Muhiddin Birgen 
kendinde böyle bu· salahiyet bu· 
luyor. 

Khtm Nami 
illi U· 

lerine tmiııı. etmeh b1!' ·•rızıfe 1 
olacaktır_ 

Son fıkra da b'U: · DJruu:u 
arapçamıı tahaklrnmünden ta· 
maı:ııen kmtarmış dr;'Ju: Bu L.• 

ğurda daha çok çal.işmal:. aıılen 
T'ürk olan kelimelerin • · doğıı1·· I 
gaıılıklarmı., arttırmak "C Onl:ı.· 

Lakin bir müddet cutblyat 
üğretmcnli ği ctmi:> vt: ooebiyat 
kıtabı yazını~ ohııak dil bilgisin
•.le salahiyet için klfi m•ılir? E
•lt·biyatc;ı olmadığı halde dil ali
mi olanlar vardır; bu davanın 

aksi <ic sahih lınalr li:.zıındır. 

· rın üremeıler:i sayesinde, yav~ . 
yavıı.~ dterdlerin ortııdaıı kil)" 

bobnalarmı temin etmek 'azif<~ 

Muhiddin Birgen imlfülan bah .. 
s~diyor ve yazısının bir yerinde: 
"imlfısız bir dil ic;ind0 imlii.h bir 
gazete yapmak lmbi değildir,, 
diyoi·. Bu iddfa doğn1 mudur? 
Latin w!ındıın gelen TiJlt harf
lerini kabul ettiğimız zaman, . 
(dil encüıner.d) aclin<la bır heyet 
kuruldu ve o, bir imlfı. ıiıgat.ı neş
retti. Bu heyeLl.n l~iııdckı arka
da;Jların hemen hep.sini taınrım; 
~oğıınmı <lil işlerinde s:ı.liıhiyet· 
!erini de t~.sdik e<lel'lııı. 1928 de 
çıkan bu imla lügatinin on iki 
buçuk sahife kadar intan baş 
tııraftalci J=yı Mubi<ldin Bir
f;Cn okumuş mudur? Zaruıetıni
yorunı; okumuş olsııydı, oradıı 

türkçe imla lm.ıdelerinin gayet 
mazbut olııral; ynzılrru~ bulun -
ılıığunu görürdu. 

İnılo. l ı;nti tıkt.au sc.ııra, 
anık ferdlerin >13hr;i ictilıaclları 

mizdir.ı, 

Bu iki fıkra baıın müieııakı' 
gibi göriiııdü. Hem ~!'ap<;a kdi 
meleri yav:ış yavaş dilimizden 
at;ınağa çahşacağ1Z, lıem de o
kullarda aıııp kai<k•ltrmi öğl'ek 
ccğiz. 

Seliınikte zuhur ed ı:; (Yelli li· 
ean) cıiaı- bir tı•kıııı esaslı ki.i
deler koynmı.ılanlı. Her diT, b:.'
ka dilletden keEme alır w on
larda tas:u:rof eder; fakat kaıdt• 
almaz. Arapça ve farsça ıznfet 
ve sıfat te.-kibleri, tcrkıb1 va
sıfiar, arapça tarifler, arapçrı ve 
farsça cemiler ... Bunları, vdev 
en ba~it §ekil.lcrinde olsuıı. oğrc~ 
teceğiz, sonra da ar:ıp ve far>: 
kelimelerini atac"ğız? 

Biz, araptan ve farsdan lH·~ok ı 
kelimeler abnışı:ı. Bunlanı tiirk .. 
c;cdc karşılıkları olanları kullan
makta ınıizıa. yok (Ell, (ağız), 
'(kulalı) v.s. varken (yed), 
(d<'stl, ·(fem), (fuınl keliwckri 
ni kullan.amayız; faka;: (1-ıJr,b), 

carı olmımıak l:.um gclin'll. Hal- (kalem), (m:ıhalle 1, , muht.1r) 
bulıi en önte ı;ruıeteteriıniz şahsi v.s gibi lıelimelcr c.rtık hi>.ım 
ıçtil;adlara kalk1•tılar. Mesela malımız olmu§tur Onlar; at.ıı• da 
inıla lügatin. ·ı ci.i~ımyct ga- yerlerine başka '!'ürk leh(elcriı,. 
tede cumhur.yet; val•ıtı vakıt ol- r den veya arkaik türitçeden ke
du. Bır t;oltl:ınınız tlr b.ı yolu limelcr de almak taraftarı <le*i
tı;ttıık imiıiyı k~rı,ıku{a uı:;7at· !iz. Bazı muhtaç oldu.ğumıız ~ı
t.ılı. rap ve fars kelimelerini alaca.k· 

Muhiôilin Biı guı " ... kaideleri sıı.k, onları kcnt!ı tecYıdimi.z~ 
1'.oy<-nlruın veya koyacak olan· pyıll.trın.aJıı Jl).Oeburiyetindeyiz. 

Aı·ap ve far:s kaidelcril 
( na::aı:ı dikkat) ·(muk 
hukuk) •ememıze !Uzun 
(Hukuk mektebi) her bal 
zhn iı:in daha tabii ve dahV 
J wlur, Fakat (nok-tai n 
(nazarı diltkat) (muka 
misil) (1) gı'bi terkı'bler• 

klişe olarak kullanabiliriz. 
( Jakimlcr) varken 'büJ<~ 
1 melı toplar) varken ( me 
diyemeyiz. 

Dılinıizdc anarşi varsa 
yapım biziz; halk değil. H 
k1UJunla hal ve ta.ltyid edil 
;~lima.l diaıplin veya nizanı 
ıen bır çcy vardır, ona t.ll' 
mağa mecbnruz. Onun nı 
desi, balkın, en aşağı, omu1 
mcr.ı ve uıtihfaf etmeı;ıdir 
mai ı.lisiplin gibi dilin de ' 
&ıplini olmak Uız:ımdır. Y 
zr.ı1l:ırın bu disipline ıia 
ıneJcrı şarttır. Yok$a bu ı" 
tından kul!nlmaz; 

Bu ııözlerimle Mubıdiliıl 
genin yazısını teııkit ed 
butlin zati iı;tibadlıırdıı bul 
laı'lmız:ı da tenkit ctm.iş 1:i' 
yorınn. Türk knV\·eı'i, bli 
böyle ık.ı v ve iki r ile kuJi 
fakat evvel dediği gibi <' 
dediği vardır. Her halde Ji 
Jruı'et ve hürrıyet, hüriyeu 
ık . Hele tenrin yeriııe te; 
t:ıyin yerine tağyin yaw'lııl 
laıı:ıadığım bir şeydir. 

1mlit ve gı·amer kaidelC 
uzerındc işlememeli miyiı. • 
le bir iddiada da bulunm 
rncın . fakat bunu her eli )' 
i utana değil, dil işlerın<lc 
l!J. ~u: herk~~ t;lnınm.ıı-:~ 
ra luınlıınak lüzumuna k 

KiWm Nıınıi 

ı J ) Bn türlü kli!)elero 
zum yol• ya. (Bakım), {tıl 
rıa7<.r) ı, (dikkat), (naz:ı.ı' 

lm1) ;, (.ırusillenıe), (mul 

bıimi~ıl) i pek gu::el ıfaık 
lht>n, bu i~i yal'lal'k~n, heı· şey •. =========================~ 
dtn evvel, <l.i!in t:ı.rıh1 gcliEine 
ıgel~:i.ınine ob. <;<'rel•.) en uy· 
g-ıın ol.m tiı ,,Hul lnı!J:ınmaları 

ic·abcdc-. 

. Eğer kaıliHcr, bôyle bir n- . 
~ul JçltJde t<'~bıt rt;tlulitl bu!un
IlJ3..ZSU, tlilin tcl;:ürr,iiliuıe U)JIU

~ ı te~ 7 ı-: iere Jıa1· .. r; ıı.ulıalcfetler 
peyda clur, yrnı ımlı.ı ı·ıüçt .. hid- ı 

leı'i zuh~ır cd{'ll ve t.u curcUe, \ 
~mar~iyı ortatl~ rı lf:ılcLı;-Jnıya im: 
l•it.TJ. bultmır.ı.a~ .. nı)·Or. TJemclr kı 
imli'. lüı,:ıtmı ertib Nicn arkn
d(l.~lor" ilin Uıı-ılıl ge1l.·jim1ne e!ı 
ııygı.ın olan i:ıil'Ue.ul , 1 ulJ:ınma
rrn~lar. Bi>yle bıı ıdılwda bulıın· 
malr ıc;,n dilin L'.l~ıhi f eıi~iınini, 
dala iyi biJır,tJ~ ,c;ıl t•kr. Ben
L'(' unla IÜ!!:ıtine ırıulı. Jdct, bi
zım müneV\ tcuwı.;ı.le .otedon
bcn gfo•.e ~Oli'pıaı kentimi, kmdı 
,çtibadını b<·i!'·ıdı bı.~k,ılaııııı, 

aalilıiyetkri ti~ <•l:<a, lce-Jcnme
nıeh:ten ileri gt-lcyl"' ~;al:lhiyetll'
ri herk~çe l-al•ul cdıkbileo..k 
Uıtlardan yeni h er,cumen te.5-
hl edi1"e ik imliL TI'ıvtı ona yap
tmlea, bu. ıüg:ıt dnlu ı.ıayed bt.· 
kanunla tr.J{~'l(l eclilt11c~se, yine 
herkes zati lı t.ıfıı'tdmı t.o.kib et
ııırtrten kene· ını ~l:.n-ııa7 .. 

Muhiddin Bı:t;• n~ focld.t•b ya
zan of;<retmc·n btı .lıu.lüJ•ati bilme
dıf;:. ve t;owku.~n ıuılıl. öğret

nıelıie gil~liil vl< i •i;L ı·;in i'nla-
• 1ıtırat·.*~:.l~ıL a;ıı.:let e-

~~or: 

• • 
Muh;d ·n Bırtı.."n, yme ·(Son 

r, ra) da "Tilrk dıh ~e arap~a .. 
tı;:< ıt!ı bir m:ıl ıe )< ,ıyor. Bu 
ycı.4l.nln b~~lL( "1tl '1C EGDUn<lt.ı.n 

uir Jrnç satıı·ı 1'urny:ı n:ı!Jtcliy· .. 
rum: ··plzir·ı <Llıml:t.a iyi truumnl:. 
j ill. ._r .... pçaya tı.:~r- lıtı' L'\1 ·ım bil-

• 

' a 
e e 
(Laf b,·af• 1 ne1 ı.: . .r;:ııJ~) 

.ana mckıcbi, !l2C ı:;ı lL•: oJ\tıl, 

12 ei derıılıanc ve yun' J2 o;i 
sa."ı"at oknlu, 5J ri orta oi.ı , 2 sı 
Oğ"rc:tmen. okulu, 'i,,. Lb neıt:. lj~t ·, 

1 taııcııi de çoc arı l:.urtru wv 
yurdudur' 

l' eni a~ ve tamir • ı,ınaı:ı 
ol<ullıı.r 

f.on ık.i sene .7.arffü•Jr !.\?, .1r11 
Mudürlüğil ııclu·ı>nizdc r... ev 
ill• olıııllil.r'.ın tarııir ve ıs ,ıJ11yJt> 
bcrr,ber yeniden lıır ~ c Jı ' ı cıi ıü· 

laı açm;ııtu" 

Yc.ııi açılan ı:rH:kt.(:bı~r l)jr'sj 
Kartaldıı olmal< iliıt·re 3 ~· hı i 
4 kız ve bir ınuJıtdıt or,a ınıJı- ı 
tebiyle beraber bın r <Jt< •tJ.lıa -
netle. diğeri :t.ı:ıltO'pccle <>inı~.I: 

ÜZM'C :ı yatı nıdrtcbı a .ıımı> -
tır. 

Yf'nl açılan illt mektwkruı 
adedi 7 dir_ Bunlardan bo•-1'.a 
2 küçük sanat okulu aolmı't ıı 

Yeniden iıı:ıa olunan 5 ille O· 

kulun ~tı tamamlanmır;:Jr 

Bunlardan başl<a yeni oJqıJ yr;. 
pılma.k üzere :Ko&,s.c1a, Al<~.~· 
rayda, Ywıufpaı;ado., -efa yar· 

• gın yerinde, Rüçill<pazaı'<.l.t, Fr· 
rikoytinde, Ay:ı!>p:umda, l-larhi· 
ye ve Nişantruıı caıitltlermde, Pc 
~ılıt?.ı.tıta, Rnmclilrnv~ğ,nu", Yn
lovada :ı;apılaca.k illr 01üllıı.r i· 'ı 
aJ"'-;a istim.likine lı;ısJ::.nr:·~PJtır. 

ti.uy yatı oaul! n 

'1 

D•i;P• 23 kü;y ol dıo ıım 
mal ettirilmeı, ır_min c·ll ı 

A•;"' ha.va okull~.rt ~aııJ• 
Jll!narif mtldürlL.di n1ıl 

fAlflticrtle a.çıli. b~\:A. f\.-'r1tt 

"'~ ıçııı lıazır!ıl ı:.r • a['I 
<lır. Bu bususd:ı m ~tehu 
u::.n müteşekkil bir Jcr.ı 

bır ı;rojı:> hazırl.ımaı. t .c , .• 
_i<' :ıi- mnhnden }:C•rı .,. Maa! 
J: ~iC1.1!lt gUndenıfM"C l\t.Ir. 

A_ ı hava olm lı .. 
tcdr;ı a1 yrıpacaVi: r ' 1.,' 

),l.J"Cr ıkınircili1, m::..1'::.ı:;, 

ZU'r.aı. lıoy i'?lcri, Jı:uy\111 

&:>a;ç.1udw1 korunrr.ti.bt JÇtn 
crJr tec'blı-1er, ~'llrd bıJ .. 
~,el, l: _:;,ı:zln.r ot-! !erj \fe? 

\.II'". 

HAL/>(!EVl ,:: 

~tor.ferarı s 
l~·rrrııı.o,tıi. HalkCitnudc•:: 
1 - !.1/İkinı:iiı.fı.ııun/1 

rj('.'r~bo gunii saat (l.S) ,ıe 
l•'nl<ıılf <'•" profesi.rle?md< 
YJü. fi::ıdi J.rnıah t:~~."ıfıoı :W 
JC'i lr..ı anısında üstünlük ' 
~ı ı nıp•zunnda bir l:oııİ• 
ven•eLPl<tir. 

2 - <ı IL kiıııun 941 r~ 
ı;l\n ıJ !::ı.at 18 de edebiyat 
te.!l.i pnıf<"-SÖrlcı-indcn •nyı1' 
tara Şel<ib Tunç tar. ' 
ıHalk n<>dir•) r••C''f:llWl 

!fu-.ıfer•ı1• vcrilecf'ktir. , 
Bt" ıJ.d kon!e: ans Wirı '' 

Daıu;t 
l''rr r, ,zıar pek lnDa sii.rcn 

li'ıaw::ı~ . İtalyan harbiı:de 700 
k!lJi >11y1n verdılcr, 1200 c&:r 
a_lı.lhar 

FıunSLJr. rJtıya lıarşı Lir nı~
tınde Jı.ırb etnıı~ler buna rag

•u<ın f Ik il ı~ıoanrı lı :ırşı bir a-

için yapanla aynı şe~ i kttanr 
vasıtası yapımı ayrı cyıı, ınnı -

' mn.k ir.ıkarıını Jraznnr bı1 c k rrı1-

yiz? 

GÜNAHKARlA.I t ıkrı , <lcr<'{G. •I ı t~ü, 1 ilde- . 
.~ m ··~ud olı"a: ı ?anın ~ Jdiı;jnc 
ij c:c.- J..::ıniırn l· ı ı< d.., 1 t:fi d1.>Üil. 

l un1tizlıı.;ki • c·r;,f'ı~."l dC' LıJ bıJgi· 

l °V, gTraner' d .. fu"! ,d.fS~U~'l, 

J1.ıuJ1 rJif ni ·11• . .\J{:,'l' t .. tısil r!...r:.c .. I 

Ç:ıı ı\!il., Büyük•;ehmc-,c E ,
ko4 Rnzfuınc vt · ı.; :c . trc~ ,., J"oy
lcj; 1 tl? birer ya.U v.k~llı.. ~~ıı.,1 ~ 

tır. E,mdan lıaşha \ •iuY<" d:ılıı· 
lind~'ri köylerı.lc nı1'htclıt d< ı · 
hnıı lı 23 okul yapılmış vı '" 
mı -tır. 

Y f , ı..· ~.i/ ı...t'7tııyr.li~a;:,c l: 

<·1·lntyclamizi11 .. jrmı 
yıtlık Jımıgresi 1Ml smc
c•P.~ıııı'ıun Jxııinci puzar 
, ot ıo ~O d3 Ca":Llo• lu" 
r*ın .ıı !I3.lkr.v1 r?1tn·UH 
ı'ıı~:ı; lıı'. Azamızın tel!' 
\!lıcı1uiJiycUc rica o!unıır~ 

tluu yf'. ~ terkelmf'mişl r<li 
SON 

Şı;Llıesi:ı!ıi bu ı,i:;.;.:ıın:u:ııeler 

EıJ rurrıuzt,a birturıt.tdtr ayrı .ı... ı. 
ı 
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muharebesi 

(Bafmakaleden devam) 

ve canlanna kasdetmı,_.,c sebe
b~ Allahın iradesini yerine ge
tirmek lüzumundan ibarettir.! 
Yirminci asırda taanuzları bu 
tarzda ika etmenin ne dereceye 
kadar tervic ve kabul edileceği 
malu·m d "ildi Füh .. (Bat tarafı 1 incide) eg r. · rer ha7.ı 

küçük devletlerin viieudla.-ının . Maaınatıh İtalyanların daha 
kaldırılma..ı mesuliyetini Alla,__ ~ımalde mukavemete hazırlandık 

....,_ lan haberi şimdiki İtalyan mev
alf ettikte~ sonra, lakırdıyı Al· j zilerinin yıkılmak üzere olduğu
manlara ıntıkal ettirıyor. Al- nu ifade etmez. Yunanlılar mü
manlann Allahın güzide ve sev- temadi olarak İtalyanlara karşı 
gili kulu oldukları hakkındaki 1 tabiye muvaffakiyetleri kazan
malü ı makta ve şimdiki hat boyunca 

m ma.~a 1 tekrar ediyor ,-~ İtalyan mevzılerine hakim ol • 
D.ıw:ıg ve Koridor dava.siyle yo makta bulunuyorlar. Yunanlı· 
la çıktıktan yani harbe haşla . lann vaziyeti çok daha müsait- 1 

ılıktan sonra buralariyle iktifa tir. Fakat müttefiklerin en a . 
e~miyerek bütün Avrupayı isti· mansız düşmanı fena havalar • 
laya kalkmasını da Allahın e\·· dır.t 

. talyanlar pazartesi gunu 
velı.len malüm olmıyan emir ve Hımaranın şimalinden ve'şar • 
irade;;ını verine =tı'rm ·k : kından mukabil taarruzdıı. bu , • b'- c ı~1n 1 sonradan hissettiği hır lüzuın unmuşlardır. İtalyan mukabil 
neticesi olarak göstermek isti- taarruzu kırılmış ve sahil mın • 

H l takasında ağır zayiata ugr" atıl-
yor. il er böyle geniş fiitt:- mıştır. 
hat İöleınemiş amın:ı. sübhesiz Mıntakanın garb müntehasın· 
bazı vahıyler gclmi~. onhra leb; da yani Tepedelenin şimalinde 
iyl"t ederek bi<la~"t"tte ar.ı:ııla.rı-1 Yunanlılar yeni bir hamle yap-

h ~lıır ve İtalyanları mevzile . 
ru~ aricinde bulunan gayelere nnden atmışlardır. Bu suretle 
doı::rıı sonradan slirükk:ımıs : Yunanlılar "'!'epedelen • Berat 

. Uzun senclerdenbcti aza.mi yolun:ı yaklaşmışlardır. 
bır gayret jı~ <:.alısmakta olsn • Merkez mıntakasının bir nok-
Fü.h •· tasında Yunanlılar bir baskın 

fer ın zihnen c.ok _\·or2·un .··• " ~ hareketile mühim bir dağı ele 
istırahatc gerçekten muh.tac· bir geçirmişlerdir. 
hail' geldiği bu ifade la.rzmd~ \'c Peogradetz mıntakasında da 
bu tefekkür Şeklinde gavet acık Y~~lar keza mevzilerini iyi· 
su tt 1 • · ~eştirmışler ve pazartesi tebli· 

I'!." e ccndisini göHt~riyor gıncle zikredilen 1000 esirin bir 
M~r.~~ Goerıng"in emri ye\'· kaç yüzünü burada yakalamıs

mıs ouyuk bfr mana ifade etmı- !ardır. , 
yor. Alman sanayünin harikulil- Bu son günlerde cok şiddetli 
de bır surette çal;;;lı9.ı lıakkın- muhllrebeler olmuştur. Bu mu
d k' - lıarebeler Obri göiüne hakim 
a -, teminat giit öniinde ola.n bulunan tepeler boyunca Peoga

bır hwkikalin iliı.nıncl:ın ba.Hk-t radetz . Elbaean yolunıın Skum
bır 'i<:Y değildir. Yalnız A~an b_i \'adisine tekrar girmek üzere 

·· şımali garbi.ve dogru" büku"'ld'u'gu"'· san yıı ne kadar çalış...,~ dıiıı-
d noktada cereyan eylemi§tir. 

ya a riyaziye kanunlaıını ilga Mokra da/rlarında muharebc-
edccı>k bir kudret al'ZC(Jemez. !er devam ediyor. 
Almanya sanayiine ınukabil İıı· Bu muharebeler hem lepeler
gilttrenin ve dominyonların •. • de hem ele vadilerde yapılmak • 

bd.. En. :u rt., kulla.u.ılan ~l -
""ll""d•n ~ ca l>ir Bir ·- !ahlar dağ l 1 ·ı 't 1 .. 1 şık Amerika <la mı··ıltefikJnr • op arı c mı ra yoz-

L lw- !erdir. Maaınafih Yunanlılar 
sabın~ çalışıyor .• '< tict•nin n Pogradetz "imalinde Karş te· 
ola<agını keslirm<'k küç1\K hır pesine birkac ağır top ~ıkar . 
cem ameliyesine b •·Ildır. İaya muvaffak olmuşlardır. 

Baş kumandan nıarl'şı1i Braıı- lalyan!arın Ahibani mevzıine 
schıtsch askerlerine hnr . . kal"ljl bu toplardan büyük bir 
ki ' zan.an- muvaffakiyetle istifade cdiyor-
n~en_ ı.laha kuv\'etli olduklarını lar. 

t~mın ıle iktifa <'tml.~tiı'. Bunun ı .. Y~an ve İngiliz tnyyarelcri 
böyle olduğunda sübhc yoktur buyuk bir faaliyet göstererek 
Yalnıı., _her zamankinden dah~ 1 ~tal)'.aııları Lin . Elbasan yolu 
kıın·etlı olmak kat" 1 •. u~rınde ve civar mevzilerinde 
gilterede d h 1 'egddır. ln- agır zayiata uğratmışlardır. 1 
la n. a a kuv,·etlı olma ;c .. . Yunanlılar ga}Tetlerini Lin 

z'.m(\ır kı buna da ll<!k imkan ı''°~~e teksif ederken İtalyanlar 
yoktur. Lının şımali garbisinde kain Si-

ll ü.'>t'v i ıı Cahid \' >\L''I'' benik dağındaki mevzilerinde 
• · ~ •' toplanıyorlar. Yunanlılar, İta! • 

Yugoslavyada kıtlık 
tehlikesi başgösterdi 

. . (Baı tarafı 1 incide) 

ceJ; mil\ıkilJ bir ..-a.ziyet 00 -muştur. _Bazı mtıar un ~~;;I 
~~ . vazıyeti istismar ederek 
urun Yugos!a\"Yada nümayiş . 

ler tertıb etmi~lerdiı·. Hük. t 
ı;a..b. ve ihtikara n<ı. şid':~. 
ledb,riar alınaya k•..:. . ı 
tir. - 0 r \'ttnııs-

lhtikar ya f 
k.f. b pan ırıncılaıın tev 

ı ı u tedbirin "-- d 
ınc):ted· D'" .,,.,,ın a gel • 

, ır. ıg\'r lıtt"D.fdan ba 
gıda_.maddeleri hakkın.la vesik~ 
usulu tatbik edilecektir. ı-::ı,;,,.,k 
~·ı:sıkaJannın 15 kiinunusanidcn 
ıtibaren meriyete gireceği \'e 

adam başına günde 500 gra nı 
f.~"~ek verileceği ve Vesika usu
'.1".un Yakında şekere, tuza .ve 
~ag:ı. da teşmil edileceği s<iylen
~~~~d~r .. Bazı mınl.akal:ırda 
bP. b 

1 
salışı eıı.'\sen vesikay·ı ta-, 

.ı u unmaktad.ır. ı -··-
: Fransız - Alman 
münasebetlerinde 

inkıta mı ? 
... (Baş taraf 1 rıcide) 

\ ıchy, ı (a.a.} - Bahriye 
nazırı amiral D 1 .. ar&.'! yeni yıl 
mwınsebetiyle Fraıısı.z do 
DlliSına gönd _nan • 

l ul<iugu bı 
mesajda ezcUmle §u <ıözı . . 
!emiştir: ı, soy. 

Mareşal Petainin yüksek ot • 
ritcsi altında Fran. a g~ ·ıuel:
te olduğu bill · m 'sküli.tı r.a· 
mus ve vakar d~ir ,,in le , ve
dbe!erine riayet!: r c.lar·ık r,11• 
lıy CCklir, 

yanların yukarı Skumhi vadi . 
sindeki son mevzilerini zapt et . 
".'-iıılerdir. !talyanlnr burada a· 
gır zayiat vermişlerdir. Pa7;ır
tcsi günü 150 İtalyan soğuklara 
davanaınıyarak teslim olmuş • 
tur. 

~ı gecesi bütün şimal cep
hesınde şiddetli bir topçu düel· 
l~u ve Skurnbi nehri etraiında 
~illıııssa ıı<ık şiddetli muharebe
. ~ olmuştur. Kalın bir sis her 
ıki tarafın yapmakta olduğu 
hava hücumlarını ılurdurmwı
tur. öyıe .. ~hmin ediliyor ki pa
~ı gunu İtalyanlar Görice
nın ı:arbinde kain Moskopolis ile 
Ohrı gölünün garb sahillerinP 
~sınrlakı Yunan mevzilerini 
bır tondan fazla bomba atmıs • 
!ardır. ' 

da~Phenin merkez ı~ntakasın
de d ~ktpolısın şımalı garbisin
muka'hll talyanlar bir kuvvetli 

taarruzda bulunmuş 
lar~r. y~-~nlılar bunu bekli • 1 
Y?~u vl e kuş~ana ağır zayiat 
v'!<uırı ~re puskürtülmü.ştür. 

---bın en kanlı çarpışma . 
!arından biri dün gece Klissura. 
~ın,!&kasında olmuştur. Gün _ 
<!uzun Y_ı:nan başkumandanlığı. 
nın verdigı \'llzifeleri yapan Yu. 
n~n !'ıtaları geceleyin bir sün
~ ~ücurnunda bulunmuşlardır. 
But~. gC\.-e muharebt' devam 
etmıştir. Havanın açık ve par· 
lak _olu.şu Yunanlılnra yardım 
etınış ve İtalyan me\'zileri zap
tohınınu.ştur. Gün ağardığı 7,,.. 

man çok kıymetli mevziler Yu
nanlıların eline geçmiş bulunu
yordu. 

Buna benı.er ve ~ıuhtelif 
şa~ altında ileri hareketleri
nhe daır cephenin her tarafından 
alıerler gelmektedir. 
Sahi! ve merkez mıntakala . 

~a;ında bu son dört, beş gün 
ıçınde yapılan müşter<>k lıare
ket,Jer İtalvanlann Tepedelen "" 

' Tel fon ve Te 
.. 
1 

ccıııenin Yu
nan m·ııet -

Dost lngillz 
Türkiyeye 

Başvekilinin 
. mesajf 

1 ingillzlerin 
Adriyatikde 
ki faaliyeM 

Afrika da 
• 
ltalgan 
harbi 

ne mesajı 
Londra, ı (a.a.) - Dün ~ 

şanı :tbgiJtA rad,yoauıwn rumca' 
neşri.yat yaptJğı saatte Eda 
Yunau milletine hitaben. bir -
saj göndererek ezcümle şwıla
n aöylemiııtir: 

(Baş tar•fı 1 inci sayfada) 

Geçen sene zarfında İngiliz milleti bir 90k elim ie<'rübeler 
ı:~irdi ve öyle anlar oldu ki en iJi dostJar bile muvaffakı

yetiınnden şübhe etti. Şimdi bö~ le şiibhe eden pekaz kimse 
vardır. Fakat İngiliz h:ılJa arasında bir tek kimse bile nihai 
zaferılen şüblıe etmiyor. • 

Y f'ni yılın eşiğinde bulunurken karşüa...,ae:a.ğınuz zorhıklara 

ve mücadeleye itimrulla bakıyoruz. Biliyoruz ki harb vasıtaıa.
mnız her gün biraz daha. artıyor ve Birlt><:>ik Amerikanın mu
azzam L~tih;;afiltı bize y8l'dırn eı.liyor. Akdenizde son za.rı:ıruı

larda kazanılan zaferlt>r öniimüzdeki yılın bi1,e newr göst.ere
ceı"!;ine bir alamet sayılabilir. 

Felilkııtli zamanlarda iyi dostlara malik olınak bir fil. 
mettir. Gec;"ıı müşkül aylar zarfında Tiirk hül..ilınctinin 

ve Tiirk uıillt>tiııin deği!>mez dostluğuna nıa.zlıar olmak sa
ad.-tint' nail olduk. nu dostluk bütün bağların en kuV\·eUi· 
sine. ;;ani mütekabil a.ıılaşma ve !-aygı)a, bir~.ok mü~tı>rek ga.
ye ve mentaatlel"t' i~tinad etmektedir. 

İki milletin dostlui{tı feliketli zamanlann iıııtihıınından 
nıu\affakıyetle çıkmı~hr, ve ben eminim ki gelmt'kt.e olan iyi 
güıılc-rde lıu dostluk dünyanın istikbali w bütün hilr millet
lt>rin .ooınireti, saadet rn refalu i~in ııek büyük bir ehmımiyeti 
haiz olacaktır. 

ha-ingiliz 
vacılığ ı nın 
ink işaf ı 

il 

Hitlerin 
yılba şı 
mesajı 

(Baş tarafı 1 incide) 

Ncvyork, 1 (a.a.) - Hava- bulunduklarını vii.dediyorlarsa, 
cılık işlerile uğraşanlar tara · bu da bu harpçu demokrasilerin 
fından pek tanınmış olan Flying vicdan üzüntüsünden mahrum 
And Popular Aviation mecmua- olduklarını isbat eder. Mazido 
sı, bu sene İngiliz hava kuvvet- bilmek istemediklerini istikbal 
!erinin müthiş bir taarruza ge-
çeceklerini tahınin etmektedir. için vadediyorlar. Fakat bunlar 

Bu mecmuanın ikincik1inun halden o derece nefret eyle
nlishasında şu satırlar okun • mektedirler ki bu sebeb ile Al-
maktadır: manyaya harb ilan etmişlerdir. 

"lngiltereııin 19.U senesinde, Avrupa sulhünün yeniden te-
sis olıınması için bu işkenceyi 

hava kuV\·etlerinin başhyacağı · 
b-iı t.ao.rrur.: nclicc"iodc- Jıu.r-J..ı i ıcraya kat'i surette azmetmi~ 
kazanması bizi hayrete düşür- bıılu~aktayız. Bu hedefe var
miyee, '·t\r. İngiliz hava kuv-ı ma~ ıçın Alman_ya, her halde, 
vetleriıı '1<bahard~ veya ge· h b~tun tedbırlerı. alacaktır. Bıı 
lecek kL'l yapacağı taarruzun e efe ~ıı':"'ak ıç':" Almanya her 1 

ehemmiyetini takdir edenler pek 1 halde butun tedbırlerı al,:ı-caktrı. 
azdır. Halihazırda lngilterenin • bu demokrasılerden d?.gan her 
harb tayyareleri imalatı Ame- kuvvet bu tedbırlerle olecektır. 
rikan imalatı ile mukayese edil· Eğer Clıurchill ve oııun enter
diği takdirde bile pek büyük • nasyonal cürüm şerikleri, bu • 
tür... gün kendi dünyalarını müdafaa 

Kanadada ve Amcrikada an- ettiklerini ve kendi dünyaları
trcnman yapan on binlerce pi- nın bizim dünyamız~n yan~. ~?.· 
!ottan bahsettikten sonra bu şında yaşıyamıyaeagını soyıu· 
mecmua Hunları yazmaktadır: yorlarsa, bunu artık onlar dü-

"Gelecek yaz İngilterenin ibti- şünsün. 
yatta binlerce sınıf askeri tay- I 1940 senesinin haziran bitia· 
yaresi bulunacaktır. Bunların yetindenberi. faşist İlalya, ya· 
arasında en yeni modelde bir nımızda yer almış bulunuyor. 

İtalya da mahdud düşünceli zi· 
ka(' bin Amerikan tayyaresi bu mamdar bir demokrat sınıfının 
lunacaktır. İngiliz hava kuv • İtalyan milletine başka bir tarz· 
vetleri o zaman İngiltere sema· da anlattığı bu harbe devama 
sında henüz bulunabilecek Al· bizim kadar azmetıni~ bulun . 
man tayyarelerini temizleıneğe maktadır. İtalyan milletinin mii. 
kafi gelecek mıktard~ tayyare- cadelesı de bizim mücadelenıiz
ye malik bulunacaktır. dir. Ümidleri ümidlerimizdir. 

Harb müsebbibleri, ayrı hare , j 
Bu teknik mecmua uçan ka- ketler vasıtasile bu mücadele • 

leler vaıııtasiyle hususi ehem· nin neticesini değiştirebilecekle
miyeti haiz neticeler elde edile- riui sanıyorlarsa, bu çocukça 
ceğini tahmin etmektedir. Jiros· bir ümittir. 
kopik nişangahlarla mücehhe~ İngiliz zaferinin büyük ,;ırrı 
bulunacak olan bu tip dev tay- olarak hududsuz hava harbini 
yareler Alman sanayiine taar- icad eden B. Churchill olmu.ştu. 

Bu cani, gece hücuml•rı esnasın 
ruz edeceklerdir. Bu laarruzlar da Alman şehirleri Üzerine üç 
takriben 12.000 metre yiiksek · buçuk ay gelişi güzel bombaiar 
likten yapılacaktır. Bu irtifad" ve köyler üzerine yangın pla • 
Alman tayyare defi toplarının kaları attırınış ve hedef olarak 
menzili haricine çıkmış olacak· bilhassa askeri hastahaneleri, 
JarJır. gösterınıştir. Buna, Berlin halkı ı 

Alınan avcı tayyareleri, bu şahittir. Üç buçuk ay, bu adam
ların askerlik bakımından bir 

dev bombardıman tayyareleri 
budalalık teşkil eden gaddarlı· 

talırib vazifelerini bitirip dö · ğına mü>ıahede ettinı, fakat bir 1 

nerkcn bu yüksekliğe çıkabile -, gün mukabelci bilmisil yapıla
t:cklcr<lir. cağını bildirerek ihtarda bulun· 

Neticede Alman \'e İtalyan maktan hiç hali kalmadım. 
endüstrileri gece ve giindüz talı İngiltere, mayısta Friburg'a 
rilı edici ukınlaro maruz lıala· müteveccih hücumla bu işe ba~
cnklardır. lamışlı. Ve İngilterede, Alman· 

yanın buna müşabih bir şey 

Klissuradaki mevzilerini çok 
fena bir \'aziyete düşürmüştür. 
Klissura . Avlonya yolunun bır 
k!smı Yunan topçusunun ateşi 
altına girmiştir. Şimdi şimal 
ınıntakasında yeni dağların zap
tı, cepheden ;ı:ekn raporlarda 
bir menkıbe olarak ta\'sif edil • 
mektedir. Piyade ekfleriya uır 
metreden fazla kalınlı kda kai'la 
örtülü arazide ilerlemiştir. Top
ları. ili~ilınez zannedilen tepe
lere biı J:ere daha askerler sırt
larında çıkamıu;lardır. Bu tepe
lerden topcu ateşine uğrıyan 
ltalynnlar ~.ı~kınlığa uğramı~ • 
!ardır. 

yapmaktan fıciz olduğu istih • 
fafla ve aylarca müddet iddia. 
edildi. Halbuki, Churchill'in ca-1 
niyane hareketlerine insaniyet . . 
hissi ile mukabele etmediğimid 
eyluldcnberi anlamış bulunu . 
yorlar. Artık, bu harbe, son ne
ticelerine kadar, yani mesul 
harbcıların ortadan kaldırılma· 
sına kadar devam olunacaktır. 
Atılan her bombaya on veyahud 
lüzumunda yüz bomba ile cevab 
vereceğimizi temin e<lerken 8iiy
lcdiğimiz söz, boş bir cümle 
değildir? Bu en enerjik azmimi
zin ifadesidir. 

Nasvonal - Sosyalist Alman-

Bclgrad, 1 (• .. a.) - Belgrad 
gazetelerinden çıkan haberler& 
göre İngi'iz harb gemileri bu 
eabah Adriyatikde dört iaşe 
vapuru batırmışlardır. Bu va· 
purların ağır toplar ve kanzyon
lar nakletmekele olduğu ııliy • 
lenmekledir. lııgiliz gemileriııiıı 
hücumu Arnavutluk ve Yugııe
lav hududu ı,izasında vuku bUl
muştur. Batan vapurların mü
retebatı salimen karaya c;ıkar:ıl· 
mışur. --···--
İngiliz hava 
kuvvetlerinin 

faa liyeti 

Kalıire, 1 (a.a.} - Orta şark 
t.aki İngiliz pilolları, Graziani· ı 
Din tayyarecilerini şimali .Alri
kada süralle mağlüb etmekte
dirler. Noel münasebetlle 24 
saat süren bir tevakkufdan son
ra İngiliz hava kuvvetleri, garb 
çölündeki t.aarruzla.rına yeniden 
ve da.ha büyük bir azimle baş
lamış bulunuyorlar. Bu hücum· 
lar neticesinde bava meydan • 
!arına büyiik hasarlar yapllınış 
ve sema, düşman tayyarelerin -· 
den temizlenmiştir. 

(Bıt torafı 1 inci .. yfıdı) Büyük Britaıcya Hariciye ,.. 
taınamiyle hakim buluıunaktar zareti mevkline gec;tiğim zamq 
dır. İtalyanlar bizim ateııimir.e hayatlanmızdan daha kıymdr 
mukabele için cenub müdafaa li olan gayeleri 'müdafaa etmek 
mıntakasına 28 lik bir top yw- için mütbilik mıımleketlerimisia 
leşti.rmişlerdir . 1 harbetmelı:te olduğunu görmelc 

AAkerlerimiz kendi aralarında kadar beni hiç bir fteY seviııdlr· 
bu topa "Bardiaıun giil" ü,. adını ~•"""~ rr.e.......,~. 

vernlişlerdir. ·Dostlukta, mütekabil hlir • 
İleri İngiliz postalarının gör- mette, azimle ve miiı;terek ga· 

düğü işler hayret vericidir. Zırh· yede iki milletin hu kadar bir
lı bir devriye kolumuz Noel gü- leışmiş olmasııu, t.arib nadiren 
nünü Tobrukun cenubunda bir kaydetmiştir. Böyle bir ittıhad 
İtalyan tayyare meydanında ge-1 büyük bir kuvvet teşkil eder. 
çirmiştir. Bu meydan evvelce 

1 
Parlak generalinizin kuman· 

İtalyanların Mısın bombardı- dası altıncia yapılmış olan kah • 
man için kullandıkları bruılıea ramanca taarruzun , maddiyet 
tayyare meydanı idi. ve cebir kuvvetine karşı yapı-

İtalyanfar burada muntaza • lan mücadelede kat'i bir dönüm 
man 50 bombardıman tayyaresi noktası teşkil edeceğim ümiıl 
bulunduruyorlardı. etmekteyim. Sene, iki memle • 

En ileri hatlarda _bulunan .~ı-j ket ordularının zaferler kazan 
taların ıaşesını temın eden muf- makta oldukları bir sırada ni
rezelerın faaliyeti de her türlüj hayet buluyor. Girccegimiz ye
takdir'.n üstündedir .. Yollar~a ni sene zarfında bütün kalbimle 
uzun kamyon kafılelerını geçtık. cesur Yunan milletine_ gittikçıı 

İta !yanların kamyon ve top artan muvaffakıy.·tler temenni 
gibi terkettikleri harb malze • ederim. 
mesinin rnplaoması hala devam r 
ediyor. Öyle anlaşılıyor ki, Trab 
!usun ileride mü<lafaası i~in 0 Hava sahasında, ltalyanların 
kadar lüzum. lu olan bu yığınla 1 
malzeme esrarlı bir tarzda Gra· 
zianinin elinden çıkmı~tır. Ga· 
nimellerin ancak küçük bir kıs
mıııın lislesiııi tedkik edebildim. 
Bıı listede 1000 kamyon, 120 
top, 70 tank, 600 mitralyöz var· 
dır. 

Üç hafta evvel başlıyan bü • 
yük taarruzdanberi İngiliz ha· 
va kuvvetlerinin elde ettiği re- I 
kor dikkate değer bir mahiyet· 
tedir. Bu mliddet zarfında. en 

1 

aşağı 200 dfü;maıı tayyaresi 1 Grazianinin Ban.Haya her-
muhakkak surette dUşürülmtiş· hanı:i bir yardım teseblıüsünde 
tür. Bu vasati olarak günde do· bulunmasına mani olmak için 
kuz tayyare demektir. Tayyare 1 icab eden bütün hazırlıklar ya

başlıca havıı faaliyetlerinin he
defi olan Solluınun son bombar
dımanı büyük filolar tarafın· 

dan yapılmıştır. İtalyan tayya
yarcleri İngiliz gemilerinin bu· 
raya erzak çıkarmalarına miini 
olmaya çalışmışlardır. !talyaıı 

tayyare filolarının bu kadar ka
labalık oluşu. İngiliz tayyarele
rindeıı ve tayyarecilerinden ne 
kadar korktuklarına bir delil • 

meydanlannda ve hangarlarda pılnıı~tır. 
tahrib edilen veya hasara uğ • ı Z·.rhlı kuvvetlerı·n b d -
ratılan tayareler bu rakamdan aşar ıgı 
harictir. 1 işleri bütün ~limulli ile anlaya. 

Bir subay pilot neuter apan- 1 bilmek için cebhedeki sartları 
sı muhabirine .ı;unları anlat • Lgözönüne getirmek lazımdır.,· 
mışlır: İtalyan rlcatının sümtli ve ge· 
G~düzleri .~ı~akdan uçarak ni~. mıkyasta ohı~u tanklara ve 1 

yaptıgımız_hucnmlarda yerde diğ"er arabalara ~ok ağır bir m-t 
tahrıb ettıgımız tn)-yareler ha- . .. . . 
vada tahrib ctliği.mizden fazla- zıfc yuklemıştır. Bu arabaları 
dır. 1 ekseriya ateş altında tanıır et· 

Gündüzleri tııgiliz hava kuv- mek icab etmi~tir. 
vetleri Trablusgarb semalann-1 Son üç hafta içİ(lde 7.Irhlı kı· 
da mütemadiyen dPvriye gez..! taların subayları ve erleri çok 
mektedirler. Son mms.nlardıı İ-, <:etin vaziyetlere göğüs ger . 
talyanlar tarafından İskenderi· 
yeye ha\•a akını yapılınam.uı 01• mişlcr, konserve etler, gaktalar 

dir. Filhakika Sollum üzerine 
gelen her İtalyan hava filosu 
altı bomba ve H de R\' tayyare· 
sinden mürckkphiic. 

ıtaı~·aır resmi t~hliği 
İtalyada bir mahal, 1 (a 

a.} - İtalyan orduları umumi 
karargahının 208 numaralı teb
liği: 

Bingazi hudud ınıntakasıııd!l 
faaliyette bulunan topçulanmız 
düşmanın otomobil kollarını 

müessir surette ate~ altına al
mıslardır. Rardia cebhesinde 
düşmanın il<ri karakollanmız · 
dan birine yaptığı bir hücum, 
tardedilmi~lir. Giarabub mın • ması İtalyan tayyareciliğinin 1 yemi leı· ve havaların o feııalı

fena bir vaziyette bulunduğunu ğıııa rağmen arabalarının altın- 1 takasınrla cereyan eden diğer 
.vazıhan göstermektPdir. da yatınışlar<lır. bir muharebe neticesinde kıta-

• · . \ Hiç yolsuz böyle bir çölde 
ya, faşist ltalyn ve bunları'!] yolunu bulabilmek cidden müş
müttefiki olan Japonya şunu bi· kül bır işdir. Bizzat. kenJim• 
liyor ki bu harbin hedefi, bir !(e<'ele)in bir kum fırtınası es
rejim meselesi veyahud herhan- nasında yolumu kaybederek bir 
gi müstakbel bir enternasyonal' araba i~inde kaldım. 
teşkilat değildir. Bu harbin mak 1rntemadiycn gt•lcn takviye 
sadı, yalnız bu dünyanın bazıJa. kuvvelleri ileri müfrezelerimizi 
rına. mahsus bazıları için mem-
nu olup olmadığının tayinidir. lc~vik etmi~tir. Muvasala hat-

Bir Amerikalı politikacı, niik I ları uzadıkça Tralıluedaki ileri 
teli bir ifade ile bugünkü müca- hareketlerimizin devam et.:.~ek
delenin nihayet varlığı olmıyan- le beraber ağırlasması beklene
lann bir şeyler alabilmek için lıilir . Bardia muhasarası bir 
yaptığı bir te~cbbüsü teşkil et- yıld.ınm muhasarası değilı.lir. 

!arımız, zırhlı otomobillerle tak 
viye edilıniş bir dilşman müfre
zesinı firara icbar etmişlerdir. 

Hücum ve avcı tayyare te
şekküllerimiz, düşmanın makı

ncli vesaitinin bulunduğu ma -
hallere karşı bir kaQ kere hare
kete geçerek mah~Cıs zayiat ver
dirmişlerdi~ . 

Y un~n eebbcsiuıle keijif kol· 
!arı, faaliyeti olmuş ve bazı mın
takalarda ileri unsurlar arasın
da ~arpıı;malar vukua gelmi~· 
tir. 

tiğini söylemiştir. Bu hususta , - --------- ---------------
tamamiyle mutabıkız. Bütün D ) D }} ı·} ) 1 
dünya varlıksız insanların sahih ev et emiryo arı an arı 
oldukları 13..'lCY mesabesindeki • 
birkac; pa.tça şeyi de ellerinden J\.luhamn1cn bcdeh 23000 (yıııni Ü·_ bin) hra olan IOCJ ton' karpıt 
almağa hazırlanırken biz, her I 1~/1/19-11 pazartesi günol sa.ot ıs de k"pah zor! ,,.ulu ile AnkaJ'aıi.ı idare 
şeye malik oldukları halde doy-ı b:n:ısındJ satın alınuc.11'-tır 
mıyan bu gibi insanlara ktı.r~ı Bu lşc girmek tstiy<'nleriı: 172!'.i bin yedi yüz yir. i bcs ı; alık muvak. 
en küçiik hiSSt.--deıı bile mahrum ı<'at tem111at ile hununun tnyin cttiai vesikaları ve tekilli ;ıni nynt gün 

SJat 14. de kad..ır koıı l-;yon rci.aliw;inc vermell'rl ı;!.ıındı.r 
olanları müdafaa için mücadele Şartnameler p~ırasız olo:ırak Ankarada Mal.ıeme Dairc.sı.nden Haydar-
ye atıldık. Tabii, nasyonal SOS· paşada Tesellüm VO Sevk Şcfüjındcn dağ,ıtılacaklır. (12074) 
yalizmden evvel Yaziyet bizde 
de ayni idi. Biz, işte bu bahset
tiğim zavallıların beşeri hak • 
!arını müdafaa ediyor ve bu hak 
namına onların da hayatın zen-ı 
ginliklednden istifade· etıneleri 
i~in çal1Ş1yoruz. 

Bu mücadele, diğer milletlerin j 
hukukuna bir tecavüz değildir. 
Bu, ancak kü~iik bir kapitalist 
zü resinin küstahlıi";ıııa ve :ıc: 
gözlülüğüne l<arııı açılmil! bir 
mücadele<lir. Bız. milletlerin sa
addi için lıarb eJt: kuı Allalım 
lutfu ve inayetine müstahak ol
duğumuuı. da kaniiz. Bugüne 
kadar Allah mücadelemizi tas· 
vib c•tli, vazifemi?.İ "adakat VP 
ce.xıreli<' yaptığımız takdirde 
istikbalde de bizden :ıyrılmıya-
cakt.ır.,. 

Bayra mda yalnız . 

KI ZILAY G AZ ETESİ 
Çıkacaktır 

f':ınlarınızı veı.mckle hem k-.mdinizc ve hem de Kızııay•a yardım etmiş 
olnc;.ıksınız. 

1 LAN 
FİATLARI 

İlan sayfalarında santimi 50krş. 
Diğer aayfalarda .. 100 ,. 
3 Unc u sayfada .. 200 .. 
2 nci aııyfada ,. 250 .. 
1 nci sayfada .. 500 ,. 

Müracaat yeri : 
1 t ıbbulda, Po.tabane karşısında Kızılay Satış bürosu. Tel: 22663 
ts nbul, P?Stah:uıc urkastnda tlAncılık Şirketi. Telefon: 20094--85 
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HIKAYE---------------lzo~guldakta 
----

RA DY O 
Bir aşk rüyas Şeker var, buna rağ

men şeker sıkıntıs ı 
_I ___ :11/1941 PcRŞEM BE 

8.00 Prog.ı:am 

da Var !,. 8.03 Haberler 

Zo 
, 8.18 Müzik Yazan: OGUZ OZDEŞ nguldak, (Hususı) - Zon- 8 45 E,- karlını 

guldakta hemen hemen bir haf-113.20 M~.ik 
Gete... 1 ra ıslak gözlerini ablasına çevi· tadanberi bir şeker yokluğu de- · 

gı1ri yuvarlanan yağmur, pence- kı~larla onu süzdü ve belki de bir kaç gün zarfında artık şe-
12

:
33 

Program 

1

18.'10 
19,1'5 

l 1M5 
•20.15 

2t'.45 
21.00 
21.45 

Yü·ük: 
Mü;dk 
Müzik 
Radyo 
zete~i 

Müzik 
Müzik 
Müzik 

ga-

1._A_.s_fuıı_rı •_k i_şıe_ri_, ı, Sıhhatini sevenler 
ihtiyat eratın mutat senelik ve 337 

doQumluhı rın da ilk yokl•ma la rı 

Yabancı Kad ı köy Aıkerllk ıube~ 

elnden: 

1 - Kadıköy - UskUdar ve Bey
koz kazaları mınt.akasında ıkar.1ct 
eden yabancı 337 do[!uınlu milkellc.t
lerin ılk yoklamolnrile beraber 312 
UA 335 doğumlu nıhsatlı ve ihlıyat 

Namlı Kayserili ( APIKOGLU ) Türk 
sucuklarını her yerde arayınız. 

T aklidlerden sakınınız. Taşra 
• • • 

sıparışı muntazaman Rüzgarın avucunda, bır topl rı·rek çok zavallı ve bitkin ba- vam etmektedir. Bilhassa son 
12 30 

* 
n camlanna hızla ı;arparak ge- emmek istedi. ker bulmak imkanı tamamile 

12 50 
Muzık 

cenin bu korkunç fj(OjSizlığınde' - Dinle abla, dedı Sana bir ortadan kalkmıştır. Zonguldak 13·05 ~~ı;_:ıer 
tuhaf -e~ı_.,. ı;ıkarıyor Anuura aı;k niyasmı anlatacağım .. Bun- halkı bu yüzden büyük bir sı-ı · 

21.30 Konuşma 

22.30 Haberler 
• erat.ın d~ her sene ruhsrıth ve ihtiyat 
yoklamal::ırı yapılacaktır. gönderilir. 

lk!deth bir gök güriiltu~ü orta- dan bir ay kadar evvel, Nadide- kıntı içindedi. 
18 00 

* 
lığa adetn bir korkur>tlıık katı- ye gitmiştim. Nadide ve bir kaç . ~snafa gidildiği 1.aman şu 18:03 :;:~·m 

22.45 MuzHt 
23.30 Kapanış 

yordu. arkadaşla birlikte kırlara doğru şıkayettc bulunuyorlar; !-
Böyle bıı ı:~t~de, nızgıi.rın a- gitmiştik .. Rüzgar öyle bayıltı- Şeker var fakat gunlerden- mizdcndır de .. Fakat halk ala-

vucunrla ı;allanıı' ıluran küçük ~· hır koku ile esiyordu ki!. A- beri limanda ~kliyor. Belediye 1 kasızlıktan doğan mahrumiyet-\ 
bfr yalı vardı. Gokte bulut de- deta insan, hafifliyor ve göke acenteler nez<linde teşebbus J,u- Icre kntJanmnk zaruretinde bı
nlzinin arkaı<ma saklanan yıldız yiıksclmek iııtiyordu. Çök ~~ı;e- lunarnk limandaki şekeri çıkart- 1 rakılamaz. Hiçbir sebebe istinarl 1 

tarlalanııı şımdı gor·ebılmek ne lıydı~ı a,.bla .. Ne~en -~e~dııpm ı tırmıyor. . •. . etmeksizin ve elde mevcut oldu- '
1 ııaadcl!. l'eruelerın arasından sı-ı bır ttirlu.bil!!!"edigın;ı bıı •.evınç, Esnafın naklettıgı bu haltı - ğu hald<> balkın bu gibi mühim 

ıı:aıı hafit bir zıya, 1>1ığa haıırel ba;;ımın uzennden gokc yükseh- katı havsala alınıyor. Liman- maddelere olan ihtiyacını tah-1 
lıalmış bır ınsanın bütün zııvke· yor ve benı zorla, "aaılet denızı- 'da bekliycn şeker neden kara- did ederek günlerce devam e
rini tatmin <'d<'bılecek kadar ma- n<' clnğru çekiyordu. Epey ilerle-

1 

ya çıkarılarak halkın ihtiyacına den bir mahrumiyet haline koy-
nfilıclır.. dık Yorulduğumuz zaman, an- arzedllnıiyor? B,ında imkansız- mak hakkı hirbir belcdiveye 

Odada bu wııuk elektrık :d.- ak b. k daş ·k"yeti 1 b' • ~ c ır ar a ın şı a Ye ır !ık d<?gura~ bir m~şkülat ol- verilmemietir. Değil alakasızlık 
yasının hafif toz pembe bulutu soğüdüu gölgesine olunnııya f madıgına gorc şu va~ıyet mese- icabında fedakarlıklarda dahi 
andıran rengının arasında, hır mecbur olduk. Ba.~mıııı üzerin-t lenin bir alakastzlıktan ibaret bulunarak imkan nisbetinrle hal
genç kız pıyanonun ba~ında deki bir dalda durmadan <iten ' (llduğunu aşikar kılmaktadır. kın her ihtiyacını temine sarfı 

Cakları tuşlann uzermde, b k şu bile L·-kan•c-" kada ır u ""' " . ..,, •,. Çaresizlik karşısında mahru- mesai etmek ön sırada yer alan 
dmindcn gf!<;miş bi halde hır kendimi mesud his.~cdiyordum. miyete katlanm!lk zaruri olmak- ' başlıca vazifelerimizden biridir. 

şeyler çalıyı.rdu Güneş epey yükselmı~ti. Sıcak 

1 

la beraber b:ışhca meziyetleri- T. Y. 
GOzleıi hafif ıslalı . vt· par - arttı!<Ca Huya olan hasretimiz de 

=~~1° karlar miinidaı tıtrı- ~~;;u~1~?~~f:a:ü~~~ra~~~~~k~~ DON YANIN MEŞhUR ŞEK~RCİSİ --·~ 
Birıleııbm ı.ıarmakları tuı;la - •usamanın verdiği ıstırabı ifade ALJ• ll! LJHı"ODı;N HACI BEK~R nn üzerındt n kalkarak notaya edi}ordu. Suya karşı olan arzu- t\ IJI i 

doğru uzandı Janmız çoğalmca:telii.şa dilşerek 
Notayı aldı .. Bir ..ahılı ~~vir- suvu bulmak çarekrını nradık . 

di. Bır resim . Ve şöyle bir karar verdik.. Aı-a-
Merkezi Bahçekapı, şubeleri: Beyoğlu, 

Mısır (Elkahire) 
Karaköy, Kadıköy 

Resmi aldı ve yıizunc dojnı mızda bir kura çekilecek. Kura 

g•tırdı .. lnleı· gibı kendi ken kıme isabet ederse, (\ biraz iler- ı '1.----• MEYYALi NUGA KLOSU 13 O 
bir şeyler söylendı S-Onra deki eve gidib, bir testi su ı6ti- ı ----------------------·------

I ~~~i:a.~~~~~a~; .. , 1~~ı:~~ ye<·ekti. Kura -:ekıldi Talih .. Ba-ı İnhisarlar Umum Müdürliig~ ünden : 
,... na çıktı .. Evt; gıltım .. Kapıd;ı, 

l\Caip bir takım sesler onun ku· beru genç bir erkek karşıladı. Taı,ra teşkiliıtımızda münhal ti.ittin ziraat tahrir ve kontrol memur- 1 
IUlarıııda bık• sınmedı Gözle- Bana 0 kadar iltifat ettı ki Ab- luklanna orta cmeı;lek. zu·nat mektebi mezunlarından matlub evşafı haiz 
tinden akan y~Jar. pa.rına.klan la .. Fakat nedense, ~Hona kar-ı olanların tayinleri y<.ıpılıacaktır. 
ıra..c:undaki rtsrnin ~nndc ufa:k şı tuhaf bir hisle tıtriyor, f;iH]'fl- Talib olanların \·E>Sik:lhırilc birlikte umum mıidurlüğümüz men1urin 

•fak lekedkler bırakıyordu Jıyor, söylerken dılirn dolaşıy<!r- ı •uüesme müracaatları 1!511 olunur. .ı2530> 
Biraz oc.nıa, odanın kapısı a- du .. Ama niçin• .. Burıu bilmi - _ __ ._ _____ ,.;,;,..u.....;.;.;..-. ______ ..;~;,;;,;., __ _ 

ğır ağır acılarıık içeriye genı; bir yordum. J(endisinc ricamı ~o-y-ı me büyüle bir ceza vereyım .. Sev pençereye çorptı. Ve bir çığlık
lıız girdı- Kapıyı bıiyük bit ıtin !ediğim zaman heyecanım 8 on miyeyim .. Fakat .. bu .. o kadar la beraber, Leman odadan dısa
ile kapattıktan "onr· bira?- yü- haddini bulmuştu. O, güler yüz- zor ki .. A~kım çok büyük abla.. nya fırladı. 
rildü ve duruu. le· ~Hayhay, dcdı w iliive etti.! Cahide soluk y Tıaklarında Ablasının yatak odasının ka-

Dehı;<·llı bır gok gılrult.ü.~uyk "Zanııederııenı soguk suyumuz 1 hafif parıldayan gözyaşlarını sil- pısım açarak içeriye bir rüzgar 
birlikte, ~ıod< tli bıı yağın ur sağ- bitti. Eğer arzu ~derı;eııı" benı- dı Ve kardeşinin başını göksü- gibi girdi. 
nağı JJCil«'r• •·amlurına hızl:t her, bizim biraz ilenlekı soğuk n<' dayıyarak fısıldadı. Calıide, karyolanın üstünde, 
ı:arptı. Odanın içı bırdcn aydın- çeşmeye gideı·, arzu ettiğiııız bir - Niçin ağlıyorsun Leman?. f yatıyordu.. Göksünden akan 
landı. &.nr f(okraı ~skı vaziye- testi Huyu doldururuz., Teklifi- Den sevmesem de olur. Anlıyo- kanlar, yataı,'a kırmızıya boya-1 
tinı aklı. nı kabul etmek mccburiyetindey- rum kı sen büyüle bir ruıka bağ- mı.ştı .. 

, .. , L N dı"m. Berabeı gittik Suyu dol- lanmı!ji'ın .. Mesut olmanı iste - Koştu ve ablasının üzenne ka-- J.A:Iu ... n • t:ı:ı1an .. u.;ıu ag- · d 
lıyorsun •. durduk .. Alı!. Sana nasıl anla- rını. pan 1

• 

Tu~lanı iızcmıdekı b· ağır tayım bilmem ki abla I<albim- ı Titrıycn parmakların aras;n • . - Alıl_a._. abla .. ııe yaptın? Ni· [ 
'1ğır doğnıldıı. Ve yalnıı de bir şeyler kaynadı Soııru bu daki re.;ım .. Onu hiç sormayın.. çın kendını vurdun? .. 

_Abla.. hal bıitun vücudıiml• sırayl"l et- Yağınunın altında ıs lanan bır tı CahiS 
1
"dkedgödzle

1
n
1 

ni adağır nd~ıkı;,a1 ç-

1 

Dıyl·bıldi tı.. Ayrılırken dimi ~ıklığı "'1- kağ:ul ııarca.ııl ıribL .. o u u a e arın n o u en 
m""· 0 kadaı heyecanlı idim ki. C:ıhidc ayai;'a kalktı. Gözleri • kclım_eler. harb m<>yôanıııoa, bir-

Cahıtl•• bıı az dal,a yaklaştı. h-ı • ı k ·d· b ustune yata c ti b n bana; "Ni,.;~ titn'··orsuııuz ?. n a ıpıs ıı ı ı.. ırı - · n c se erın a-

2 - 337 doğumlulrırın ilk yokla- l!ıı••••••llllİİiill•••••••••••• ... •••••• 
maları 7/1/941 gününden itibaren T p 
haftanın salı, perşembe ve cumartesi ramva as lar 
~~:'ı~~;~~:a~~~=~~~ d:~:ııı~:p:ı:= y o 1 
C•klır. İstanbul elektrik tramvay ve tünel 

3 - Yoklamaya gelecekler b..•rct
bc1 lPrinde nüfus ctızdaru, iki aded 1 

ves:k::ı lotogra!ı, ikamet vesikası ve 
askeri vesiknlarile beraber doğum
larına tahsis edilP.n günlerde şube
mize nıüraca!ll etmeleri. 

işletmeleri müdürlüğünden 

1939 senesinde verilmiş olan Tramvay ve TUnel pa5olanmn 1/1/19411 
tarihinden itibaren tebdiline baŞ]o.nacağından peso aahlplerJnhı iki aded fo
toğrafları ile birlikte nihııyet 31/1/941 tarlhlne kadar Elek:trık ve Tllnell 
işletmeleri umum Müdürlük k~emint müracaatla pasolarıw tebd:Q ~· 

4 - Yoklamaya zamanında gel- leri ri<'a olunur, (12442) 

mt)~;ılcr ve LunlaTı göndermiycrek ===========================:::;;:; 
istihdam edenler hakkında askerlik İnhisarlar İstanbul Baş Miidiirliigv ünden 
kanununun 18 ve 94. maddeleri tat-

bik edileceği ilan olunur. Güherçileye ihtiyacı olanlara 
Yoklama Yoklama yapı· 

Tarihi Günü lacak doöumlar 

6/1/941 Pazartesi 312 
8/1/941 Çarşamba 313 
ı3/l/941 Pazartesi 314 
15/1/941 Çarşanıba 315 
17/ 1/941 Cuma 316 
20/1/941 Pazartesi 317 
22/1/941 Çarşamba 318 
24/1/941 Cuma 319 
27/ı/941 Pazartesi 320 
29/1/941 Çarşamb• 320 
31/1/941 Cuma 321 
3/2/ 941 Pazartesi s2ı 

5/ 2/941 ÇllJ'§'lmba 322 
7/ 2/941 Cuma 322 

10/ 2/ 941 Pazartesi 323 
12/2/941 Çarşamba 323 
14/2/941 Cuma 324 
17/2/941 Pazarlcsi 324 
19/2/9'11 Çarşıı.mba 325 

. 21/2/941 Cuma 325 
24/2/941 Pazartesi 326 
26/2/941 Çarşamba 326 
28/2/941 Cuma 327 
3/3/941 Pazartesi 327 
5/3/ 941 Çarşamba 328 
7/3/041 Cuma 328 

10/3/941 Pa7artesi 329 
ı2/3/941 Çarşaınba 329 
15/3/941 Cuma 330 
17/3/9 1 PazJrtesi 330 
19/3/941 Çarşan1ba 331 

21/3/941 Cun1a 332 
24/3/941 Pazartesi 333 
26/3/9•· l Çarşamba 334 

idaremizce· tedarik edilen eı:;naf potas gUhreçilesi, kilosu 65 kuruff-. 
ve beher pakette 6 kilo b ulunmak Uzert satışa çıkarblıruştır . 

Bu maddeye ihtiyaca olan vn.QyJ erbablll.ln 
l - Ail ve soyadı 
2 - Adr .. i 
S - ter• ettlğj san •at 
4. - . ···- Mi.iddet zarfında ihtJyacı olduğu gühcrçııe nukıan '.nn.ıt~ 

kında ınall.ımatı havi talebnanttılerl<' Mıntaka iktıı::.ad MüdUrlüjüne mtl~ 
raaı.atl:ı bu ihtlaçlannı '8sdık ettırdıktPn S-Onra bu vesika ile Topb;lne<t.' 
Barut satış mağazamıza müracaat eyle-ıneleTi cl2516t 

Galatasaray lisesi arbrma ve 

Mlkdarı 

aded 

10.000 
22.000 

8.000 

komisyonundan: 
Ftyatı 

K. s 

6 75 
4 ; 

2 o 

.tk temi na'b 

Lı ra 

13920 

eksiltme 

Portakol 64 lıllt 
> 80 Jlk 
> 100 hlk 

5.000 4 mandalina 
GaJa1aı:ıaruy lı~esinın :yuk;.1rıcJ;.ı ynzıh mcyvaıarmın 20/l/IHl salı ıUn~ 

aet J 1 <i< lisE>ler satın alnıa koını<;.yonu bınasınde açık eksiilmesi yapı .. 
.ı:ıcağındau J~U·kU ) rrın kn uuni V4 ıkaloırllt' bırlıkte aeJme>lcri, sartnntn4 
llsededfr. (12452) 1 

İmtihanla Memur alınacak 
İnhis~rlar umum müdürlüğünden 

A - TeşKılat.ınuıın taşradakı munhaJ JJll'n1uriyeUcri it;in j~1.nnbulrll 

22/l/ı941 '"ışaııilia ğUnü mUS.Otıka ontıhanı .ııapılacaktır. 
n l ı n\ü'Uıntı gir m k hıti •o\ rh 

olınaları lazımd1r. 

l - En az orta tah.iıli bitirnıiıJ ·ılınak, 

2 - Af:k(_•rhgini yapmış o1nı:ık vrJ ;ı ırıütt·eel bulunınaK, b 1lh981ôa hO 
Kardt»<i>ıııı kırmızı ...açla11nı ok- ,_. ' A. lı 1 zısınd çık bo" k 1 • . .,... Yoksa benden mi korlmyon;u- yrı rcen · an an gıı ses en an- r ----------·, 
eıııdlktan ""nra, yanına oturdu ? d ek b t" 1 V ··ın L ded. o dırıyordu. • b h 

Nitın 'Rğlı)'C'rı;Un L<'nı. il? i ~~ştı ... rg b'llll:~~· u~~~;."' ~ aş~z ;,~ y~~~:~nFakatı~;;I~~ - Onsu7 ya~ıyarna.zdJm Le - ·ı·ı '~ Yenı Sa a ın 

iki h;;ı]d(; riE snu yoklanıalJrın1 flufus ı·ıı:1.daııınn kaydettırnli ::ıo t..•lrr.rık, 
3 - 21 yaşından aşo.ğ1 ve 30 v .. nıdaı yukarı olrnaınak. 

A~~: l~·mamlamadan gozle· gence kaç defa yolda rastladım. sevmeın liı"1m. Onun icin göz-ı man .. Lılyık olmadığım ar.kıma, " 
Selamla~tık. Halta bir defasın- ya~larmı akıtma., Olmaz mı'.. ancak be suretle veda edelıilir- "ı laA n f "ıyatları n , Lemanın parmakları arMın- di B .. l ı· d · · · da durup elimi sıktı Vl hatırımı Ağır ve olvün adımlarla yürü- m.. oy e azım ı ve en ıyısı 

daln resmP ıli•tı • Baktı Bu Ca- sordu.. k d ,.. • de Löylcdır Leman .. Sen mesut 
bidenın sev •ılisı HuliıHinın resmı yere ı>.:ırıya çı"Lı. olduk~a, ben•m kalbim demem-
Mli- Onu SCVlyordum alıla Aınn Leman ba~ını pcııçereye çe- nun ve mıist~rih uyuyacaktır .. 

Başını l'tııc~rnye ~·mrdı Yıl- hıç bir ıı{ıy dlıı;ünmeden, bilme- vırd~ Yağınurun pencere cam- Büyük askına layık olınıya ça· 
daları s••yretmek, mehtabı duy- den \'e belki de istemeden sev- larındu bıraktığı lekecikler kay-ı lı 

b l - ~· mak arzusunu hissetti Bir müd miştim .. Haftalar geçtı . Bıı gün ° muç,u. Cahi<le •on ,«izlerini söyledık-
det oyl<', kendirun olmıyarak ö~rendim ki bu erkek Hul(ısı i- Tekrar parmaklarını tınıların ten sonm <<izleri ağır ağır ka-
durdu .. \'e dıi~ündiı. mis ve onunla ı;enin aranda ö-1 üzerinde gezdirmeye başladı. r-andı. Ve iuşı, kardeşinin gök-

Bu resım, kardeşirun parmak- tedenberi gizli bir ruık mevcut Ah l, Şımdr .. l"'ntırabın ne mu- süne düşerek ebedi uykusuna 
llln arasında ne arıyordu•, Bu imi~. İşte abla .. Bır rüya ka- aaaın bir ıfadesi vardı .. Piya- . daldı 
gözyaşlan kımin içindı • dar güzel ve fakat, netweı<ı ha- n~nun .. se~i.:. :!'.:1ğmurun azameti, Gök tekrar gürledi .. B ir yağ-

Birden ~anıılır gıbi oldu. Hi~ yal olacak ruıkım l>Çiylı· ba§ladı gol- gu.rultusu, _şahe:ı;r hır d~- mur sağnağı pencere camlarını 
lıır şey söylry~medi. Gözleri ha- ve bir gün, yıldızlı bir gecede, korun ıfade deıpl mı... Ve nı- yayı larak geçti .. Ve bu hafif ay
ıa, yağmur tanecikleriyle süsle- ona aşkımı ıtiraf ettim O gün- hayct ınleyen bu kafü. fısılda - dınlık odadan yükselen bir fer· 

Kr. 

Başlık maktu olarak '750 
Birinci sayfada santimJ 500 
lldııci ,, ,, S50 
Ü~iiucü ,, ,, 300 
Dördüncü ,, 
Reşinci ,, 

AJtuı('ı ,, 

" 
" 
" 

100 
75 

4 - HC'r iklimde vazjre gor<.'bıh:<:f"k rlC'r<'<·e<lc ~hbatli olmak, 
6 - Akr.ıhasından oln1ayan ıkı zaL J(•l(•ı ın! olnı·ak gost~r1ııcıt,, 

6 ~- Turk olmak \'e ecnebı k;..ı.JınlıırLı ı·\ li buhınn1:::ıl)1Jk, 

'1 - Mektebe devam t..'Cler t:ılPI ı dC'n uln1.ıın;1k, 

C Talıt, olanlar bir dılekt;c "t.' t·vr<tkı ıni.Jsbite 'Ve \iç ıotv!rarla'· 
birlikte «(~ahı•ada Rıhtım 4_•addt'Suıch· \'<·11 Alt: ınôar hanında umum Mıı..

dürltiğümu2 ·uh~ine 18/1/1941 t.:ııınaıll.-sı ı;untinc kadar nulıacaat <'tnıe-

lidjrleı·. 

lmhhan m<•v:.ı:uu şunlard1r1:· 
1 - Hesab ve hendese 
2. - Ynı.ı 

3 - Umumi Jllnlômat •hayat bilı?i~i. rografya> 
4 - I .. ısan •konuşma ve yazına• cıhtıyar1 dir, 

• 

... 
.• 

Ecneb.i lısnnına vftkıf buJunanhır ha11g1 lıstlnı bJldiklerıni clılekı:eJt:rine 

yazmrılıdırlar. 

NOT· 
1 - tınhhnn netiC<'~indc a}'ni dC're<'(~le rnuvafftık olanlar ara.cıında yn• 

hancı lı8ana vftk ı f bulunanl.nr teıcih ediJır 
2. - Jmtihanda kazaı,~lrl;-ıı·ın muv:ıffnkıyet ve tahsil vaziyf'Uf'riJlC g~ nen pencPn·rıın camlarında idi. kü gözyaşlanmı hala unutmam. yan dudaklar... y t bu mua..zam tabiat dekoru- j 

Birden kulaklannı hıçkınğa Emin ol abla, aşkım ne kadar Birden .. bir tabanca "esi du- nun arasına sıkıştı kaldı.. Sohib.: A. Cemaleddi n Soraç~ ıu ro sırn•ll~ 1ayinleri yapılıl'. 
lıanııan i~lı bir s...,; tırmalad büyük olursa olsun senı dü~ün- yuldu. Cahidenin büyük aşkını "Bir 1 Neşriyat Müdürü: Maci d Çet in ı 3 - T"Y'" edild i ği mahol ve vaı•1<yı teblıg tarihinden itibaren Oll 

- Abl.'l beni affet.. dük~e ıstırabın benı feliikete sü- Gök şıtldetle gürledi. Piyano aşk rüyası., ebediliğe götürü - Basıldığı yer: ( H . Bekir GUrsoylor beş gun 1.arlmda knbuJ ile vazfe<i başınn ~ıtmienlerin tayin bııkları iptal 
Dıye bır kaç kere inledı. ı:lon- niklüyor. istiyorum ki 1 Sevgi- sustu. Yağmur taneleri hızla yordu... ve Cemaleddrn Sa raçoğl u matbaaoo) ediliı- (12556) 

..-:•N;;:e~m:iı:r:ıa:s:t'~be:t!~;B~i~ı~a~r~k~a=-T~d:e~li=k:a:nı~ı~. - --- - - - ... -~, ;;;;;;;;;;;:;;;;~;;;;;;;::;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;ii:i;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~Fı2!!~.,.--_~B~u~-d~e~I~ik;a::n lıları11 cerihalan ı cagına eminim. 
d;ışım dah~ var. İkımiz .de baş - Merak etıne içerıde. ı hiç kabilinden Yarın yola çıka- Cevabını verdi. Yarım saat ka 

ıuıağ1 dunıyoruı. Zavallı ı-efikim İstasyonun büyük fialonunda Bı·r ç· a gıcın· ... n seyahatı• bilirler. Bu akşamlık müııasib dar araba ile kat'ı mesafe ettik• 
t:anının a<'sından ses bıle ~ıka· bu· çok yaralı adamlar vardı. "" bir mahalle yerleştiriniz. 

1 
ten sonra beygirler durdu. Me-

raınıyor, tıedim. Fmedn ziyaı;1 Kimi feryad ediyor, kimi ağlı- f'ı<li. nıur: 
ile arabanın yan tarafına dev- yor, bağınyordu. Bu halden o Ben istasyondan savusmak 1 - İşte geldik. 
nldığini, •ol taraftakı kapı ilt> kadar müteessir oldum ki tarif 122 fikrinde idim. Diyerek arabanın kapıııını aç• 
pencercnın yukarı geldiğini, ka- j edemem. Ben yalnız bizım bu- pek çok ıztırap hi,ııediyorduk. Meğer bu adam doktor in•iş. sonra: - Oğlum daha sizin gideceği- ı tı. İnmek üzere bana ve refiki· 
napelcrin l'"r<alandığını fakı>t- 1 lunduğumuz araba rlevrild ı zan-j Fakat diğer yolculardan ekse- Bir şimendüferci ziyadar bir fe- _ Çok şükür oğlum . Baca- niz yer pek uzak. Şimendüfer- me m uavenette bulundu, Araba 
lim. ııediyordum. Halbuki bu ne ka- sinin koll arı, bacakları kırılmış, ner getireli. Doktor evvelemirde ğında bir şey yok. Biraz ınc in- siz olmaz. gayet büyük bir evin kapısı Ö• 

Çok zarıı.m gt:çmemi~ti kı ıi-1 daı· araba varsa hep.~i parçalan- üstleri, başları kaıı içerisinde başımı iyıce muayene ettııcten miş, şimdi saracağım. Lakin bit D0dı. Fredrih cevab verdı: nünde durmuştu. 
ıenmizdekı kapı açıldı ~imerı- mı~ ve yolcuların çoğu yaralan- kalmıştı. Ronra: kaç gün deknek ile gezmelis in. h!Z de şimendüfer dediği· Memur kapının ~ıngırağını 
düfercik-r u ,.., kalınca bir ip u- ınıştı. Bacağım ı;ağlam olııaydı şu _Ceriha ese.ı·ı yok. yalnız ba- Dedi. Ben: ınz o «evrili<·ı arabalara asla bi· <· c·ktiği sırada ben: 
zat.aralı. 11eııi bir kanapenin üzerını: o- dakikada istasyondan savuşa- şırunsai;tar:ıfı biraz berelemııiş. Aman mösyö doktor bizde! nem<') ı Burası hastahane mi?. 

- Buıııı bdımz<! baglayınız. turuttular, bir de baktım ~·relı ı cnktım. Başka bir şey yok. bir değnek yok. H ülıi.sa doktora lakırdı anla- Dedim. Memur. 
U.,..lileı·. Fre<lrihin kımıldama- rih de yanıbaşımda idi Arkada- Halbuki henüz ayak üzerinde Dedi. Yanındaki adamın elin- Dedim. Doktor giild ü: tamadık. - Hayır. Gayet iyi bir ada• 

ğa mecalı kalmamı~tı. şım kanapcye y:ıslanmı~ hiı; ses duramıyordum. Bu sırada yam- de tuttuğu kutunun içerisil'den - Zararı yok! Ben size birl Memurlardan biri: mm evi. 1 
Ben ipııı uı·unu güzelce Fred- cıkarmıyordu. mıza iki kişi geldi. Bunlardan bi- bir merhem alarak başıma sür- değnek veririm. - Beni takib ediniz. Cevabını verdi. 

rihin beline bağladım. Herifler 1 Zannedersem E'redrıhin ben- ri gayet uzun boylu, güler yüzlü dü. Kar ı.,ibı temiz bir bez ile Bacağımın 3aıılması epey u - 1 Dedi. O adamın arkasına ta- Hen taaccüb ediyordum. A• 
arkadaşımı yukarı "ektiler. S1- dc-ıı ziyade cam yanmıştı. bir adamdı. güzelce sardı: zun sürdii, sıra Fredribe geldi. j kıldık. Değnek ile garib bir va- yaklnı1muı, kafalanmızı şimen~ 
ra bıına geldr. Fakat elan başa- Şimeudüfcrcilerden biri yanı- Bana. - lki gün sonra bu ~a!'gıyı Fredrihin başında küçük bir cc- zıyet almısum. Hele yürürken i- dÜfcrtiler kınlıklurı halele ba:>--
~ı vazıyelte bulunduğumdan mıza gelerek: Oğlum ismin nedir? başından çıkarabilirsın, ne ağrı riha hasıl olmuştu. Doktor bir ki taraf, yatıb kalkıyordum. İs- ka bir zatın hanesinde yalar-ak• 
•pi belimr baglanıak mümkün Merak etmcyınız! Arka- 1 - MÖ•YÖ Alferd Müller. kalır, ne sızı. $imdi sıra bacağı- takım kokulu sular ile yarayı te- tasyon kapısından çıktıktan soıı-I tıJ< lllemnrdan bir ikı st·\· soı··· 
dei:ıldı. Bunun için ipı sağlam ıla~h.r şimdi doktor gelecek, ya- - Nerelisiniz•. nııı muayenesine gddi. Kanape- mizledi. Bir ustura ile etrafında- ra ml•mur bır arabacı çağırdı. makt.ıı ik<'n kapı açıldı . 'ifemur: 
kalan sol l:ıııcapma bağladım. ralarınızı tedavi edecek. - Almanyalı. ııın üzerine yat. ki sacl~rı tra.~ etli, iğne ile dik- Ben , kapıyı açan adama: 
Şimcndüfcruler bcnı yukarı :ıl- Dedi. Benim yalnız b:u;ıınla ı Nı•rcye gidiyordunuz? Deı.li. L'uktor beni ınuayene et- ti, sardı. - Lakın mösyö, bizim araba- ı - Mösyö (oKlmar) yukandıı 
dılar, arabamn devrildiği mahal sağ bacağım agnyordu. l<'akat · - Napoliye. tıği sırada Fredrih de kanaı•t:nin Bu da oldu oğlum! Lakın ya verecek paramız yok. mı• Dedi. 
hiı ıstasyun ırni~. Ahali ve bır yaradan eser yoktu Arkadaşı- Pekala oğlum. 1Iüsadc·me üzeıinde doğrulnıu•tu. Doktor sen başındaki sargıyı bir hafta Dedim&; de sözümüze aldır- - Evet. 
~ol< polisk:r toplanmışlar ellerin- ma: oldugu vakit çok korktun mu? arkadaşımı bir snndalyenin üze- ıcadaı· muhafaza edeceksin. Bir madı apısını açtığı arabaya t·ndiHine söyley ıruz kazaze-
de fcııcrkr olılılğu halde aşağı - Fredrih ne haklcHin • - Korkmağa zaman kal ı.lı rıne ycrk,tirdi. haftadan sonra çıkar, zararı Fredrilı ıle beni bindirdikten son delerden iki kişi getirdik. Bil 
yuknrı koşuşuyorlardı. Dedim. mösyö. Ben ne oldu;'.iuııu d .;ü- Ben kanapeye uzandım. Dok- yok Ba~ka bir yerinde ;ığn var ra o da karşımıza olurdu. Ara- aksanı burada kalacaklar. 

Fı·edrıhı bır tahta iızcı·ıııe ya- • O kadar fena değil' Yal- nüııccye kauar bayılmıştım! Yal l<H· pantalonumun }•anısını ta mı? Dedi. Fredrih ba h:ıreket dti. Beygirler dört Bı•:; dakika sonra uşak bizi i-
lJmıışlardı. &n de ayakta dıı- ıuz biraz başım ağrıyor 

1 

nız gözlerimi açtım, kendimi arıı. yııkaııya kadar ''!\'adı. elleriyle; Sol kolumda ciiz'ı bir ıstı- nala ko~nyorlardı. l l:<'n aldı. Merdivenleri topal ba-
racak lıir halde dcğıldinı Herif- Dedi. bar.ın içerisinde ba~aşa<>ı bir va- j basa basa tekmil vlicndıimi.ı mu· rab hissediyorum Frcdrilı iki elleri ile m·abanın r11kla pek güc: çıkıyordum. Evin 
l<'r bmı uzun lıır tahtuıın üze- lstasyon dahili gayet k,tiaba- ziyette buldum. .ıyene etti. Bana' - PPki, peki. ~ımdi onu da }!('n~C're~inı sıkı sıkı yakalamış- içeıisi gayet kalabalık, bir çok u· 
nnc yatırac klaıı sırada Iıktı. Bir takım çoluk çocuk ağ- P ki! Bir yerin ağrıyor - Buı·a:;ı acıyor mu" muayene edeceğim. tı. ı ~ak ve hizmetçi vardı. 

Anı< n arkadaşım k ybol- laşıyorl,[nlı. Müddeti ömriinıdcl mu• Yahud: Doktorun yaıundaki adam Mcmuı İkinci katta bir ~alondan içeri 
m:ısın d.edım. bu kadar acıklı bir manzara kar- Evet 1 Başım ve sağ \ıaca- - Burada ağrı vaı mı• ~'redrihin caketini, gömleğini çı- Ni~ııı penç< reyi tutuyoı gırdiğimiz sırada pek büyill< 

lstasy;.ıı memurlarından biri şısın<la bulunmadım. ğım. Diyordu. kardı. Doktor bir bakışta: sun• mahcubiyet hissettim. Çünkü i-
- Ark da "kini? F'redrih ile benim ıztırabım di. Çok ağrıyor ıııu ~ B~n de ccvablarını vcrıyor • - Kolda. hiçbir P.cy yok. Dedı. Arkadaşım: kı arkada§ kapıdan iç!'ıi girer 
Dedi gcrler~nP nisbctle hiç kabilinden Ayak üstiimlc ı.lu ıımıvo - cıum. Doktor yanındakı arkada- Deoil..-ten ~onra v··nındaki ıtd Bu da devrilirse bu defa giım<z kadınlar, ukckkr: 
- Şiın , •ahta ıle taşı<' ğınız ıdı Çünkü biz ne ağlıyor n de rum. şı ile bir !«lylo~ konuştuktan adamdan birine: · eaı).lam bir tarafünız kalmıya- (Arka~i var) 

' 


