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3 IKllGIK.(NUM 1041 

1 CUMA 1 
Oçib.cü Yıl - No. 962 

Adilane 
su 1 n i 

/Nı.. Mer!kada, ileri gelen 
~ 2atlanbı.n bm, adı· 

Bir ltalyan ı 

gazetesi 

çatıyor 

hruyanlar hattı ha· 
r~ketimizi dikkatle 
takib ediyorlarmış 

Roma, 2 (a.a.) - SWımi .,.. 
JIWı!ı lıildinyor : , 

"Giornale di'ltalia,, gazet.esl, 
bu harbin başmdanberi Türki-

lAn<ı bır 81llh yapılması 
arzusunu izhar cJ.ı~"t>r. Adli.ime 
sulh, U{: iyi bir şey,. Fıık:tt ada
let n<:dic? Banu hcı·keı. aynın.· - . 

yenin Almanyaya ve h!Ihpepa nacın mı a.ıılıyur ? Her gün en İtalyaya karşı takib ettiği ıı-
büyük riyı:k&riılrlann, en hans 

mane ve ekseriya teca:vüzkAza,. ve insafsız emellenn hak ve a,-
dalet perdesi altında gfalendıF.- ne hattı hareketi elı.emıniyetJ& 

kaydederek diyor ki: !erini gi>rroü ~oı mu~•· 4 Onun 
~ ""' - Milli Türk hareketine A.1-ıçin, adilane sulh temennıslnde 

auNLOK SIYASl HALK OAZETt:SI 

• .: · . .[ 

idare VGri 

Pamuk kongre-
-----· ---

açıldı 
. -

• 
Si- dün 

/ stihsali arttırma ve keg-
f iyeli iyileştirme çare

leri aranacak 

Ziraat Vekili mühim 
bir nutuk söyledi 

bulunmak hl<; bir aıneli ınlna manyanın yımfun etmiı; olduğu 
ifad~ et.r.ıez. Bu .ıulhun ne ı;elctl- ve galib devletler ara.smda, :hı-
d ol • gili.ere Filistini, "'~riayı ve ha- .__..._ -......... ., 

e P<:>ıgını göat.ermelkLr ki "" Sca Afdb ....,..tıpıa lııttııılıı .... -..•- .........., "=? •" 
herkes kendı zihnmdeki adal.-.t j _ ___:(~&:::-:...:*4Y~Ja::_:f:_:.U::"t.:un::_:7..,:de::.:::)__:_ ___________ I B A R D ı• A 

Ankara, 2 ıa.a.) - Ziraat V ~
.kilet.ı tarafından tertıp olunan 
pamuk kongresi bugun ..aat 
1D de Ziraat V elrili B. Mııhlıs 
Erlııııeıı 'in hir nutku ile ~ -
mı.ştır. Mevzu ile al!kadar v_e \ 
ziraatçi mebuslarla memleketı

mir pamuk bölgelermden gelen 1 
murahhasların ve vektılel mü- ı 

tehaı;sııılannın iştirak l0ltiklrı:1 
bu kongre mesaisine, Thtı><.'ld 
Vek&let.inin toplaııt.ı anlonunda 
başlamıştır. Ziraat Vekilimizin 
nutkmıu milteakıb kongre riya. 
setine lzmD' mebusu B. Rahrni" 
Köken reis vekilliklerine d" Adıı. 
na murahbaBların<fan Kaı<ını E. 

( ~uııu 8(J!ljfa ! ,.;)!mı 7 d< ) 

mefhumuna bunun uyup uy- y 
1 1 madı[,"lnı rnuka.r- edebilsin. u n an 1 ar 

Me.;ela, bıı Amenkalı ..atın d u• • Ş rİ1 e k 
tavsiye ettiği adilane sulhu bi-

zim zihnimiz pek kabul etmedi. yeni uerler .. Gıda maddeleri fiyatı 
ha·ıa tesbit edilemedi Amerikalı zatın tav~iye etti~i 1 u z e r e 

ldilane 8Ullı ~uduı . " . 

1 
d 

1 Almanya ı:ı.;)<l hududlanna a 1 a r 
çekilecek. 

Tazminat hiç ıotvıruu bahsol- Her ccbhede cereyan 
mıyacak .. 

Çekoslovakya ile Lehist.ana eden harbl&r Yunanlıla-
muhtariyel verilecek. rın lehinde inkişaf ediyor 

Norvec;, Danimarka, ilh .. de · _ . . 
Jetler eski hallerine dcinecck . 

s Manastır, 2 ( a.a.) - Arn• -'iıveyş kanalı beynelmil<I vutltık hududundaki Reuter nıu-
haJ" sokuıa,1;("ıuı..- hnl • • bıldirıyor 

Almanyayıı mustemlelıelerı Şimal cephesınde her ı ı tar 
geri verilecek. rafta da ~on muharebeleri nıü -
.~u §artlarla sulh yapılamaz, teakıb dün nısbi fakat gjı!detli 

Böyle bir oulh ancak bir mUta- muharebeleri ha:ıırlıvan bir sü
reke sayılabilir, Alınanyayı ayni kiınet miıŞalıede ediİmtlıtir. Ha
harbe tekrar haşlamaktan hi•· I valar da değişmiştir. Don<lunıcu 

' poyraz yerine yağmuru getiren 
bir kuvvet menedemez. Abnan- sıcak lodos esmeğe b~la.mış -
ya beş on sene sonra gene mu- tır. Ancak bulutlar çok alçak 
3:.""am kuvvetlerle ortalığı i8 ti- olduğu i~in ha,·a faaliyl'tlerine 
laya kalkabilir. Fakat 0 zaman imkan yoktur . 
1n Her iki tarafın menzil teşk i-

gil tere hükiımeti dominyon- Jatı . hatta sonunda vukun bck-
lanndan bulduğu şiındi.k; tam Ienı>n bu mıntakndaki kat'i mu
ve kat'i miizaheı·eti temin ede- harabeyi hazırlamakla meşgul 
mez. dUr C'.erek Yıınnnlılar, ge-

Tavsiye edilen bu adilane sulh rek lta!yanlar geoe ka -
ak taraf! ranlığtndan istifade ederek top 

anc . aı·dan birinin mağ- mevzilerini deği~tirmiş olduk -
lüb edılemenıesi takdirinde mii- Jaı·ından dilnkti harekat hemen 
racaat olunacak muvakkat bir hemen topçu düellosuna inhisar 
tedbirdır. Sarf edilen bu kadar etmistir. lWyanlar Kamija yay 
gayretenn, yı;.pılan ledakarlık- la•ınlt ağır torlar yerle~tinnifı: 
ların bo~a gitmemesi lazımdır. !erdir. Fakat bu topls.rm atcşı 

o kadar t.-Eirli olın:ınıaktadır. 
Taraflar kat'i ııuı·ette l(alib gel- Yunanlılar da M:okra dağlarına 
mek mecburiyetindedirler. Al- bir çok bataryalar getinniııler -
manya galib geldiği takdinle dir 

öyle bir ijUJh teessüs edecektn ___ ııo_'"'......:"".;;h,;;<~fc;.;5-=sı;;;·:..:ıt:..:uıı::.._:4:,_de_:):_ I 
ki bunun en az bin sene hüküm 
süreceğin; Hit!er tı>min ediyor. 

Almanlarda bir illet vardıT. 
Onlar lDL'<ieniyet tarihini ken
di bildiklert gibi yazarken. 
medeniyetleri biner senelık dev
relere ayırırlar ve bittabi hep
sini de Şimal kavimlerinin <:vıı.ııi 
bugünkü tabir ile Almanlanı, ı 
eseri addederler. işte Hitler da 
ihraz edeceği galebe ile veni bir 
bin Sı<:ndik mL'<.leniyet -drvreı<i 
kurıu.aktır. Almanyanın hiikimı
Yetı altına girecek dünyanın bin 
sene !°Pırdayamada.n bu boyun
durugu taşıma.aı ıçin kolu ı.::uıa. 
dı ,?e kadar kırılmak iktıza cd~ ! 
cegı pek kolay t.ıhmiv. oluna- ' 
bilir. j 

Milı ver devletlerinin galehcııi 
takıdırinde bizı bekleyen bu ye-

Rıi!leyin Oaiııd V ALÇIN 
(Bo,,u 11ayfa ~"" 1 ık) 

MAREŞALiN 
TEŞEKKÜRÜ"\ 

- Ankanı.. 2 (a.a.) - Genel 
l:i:unııay Bruık:uı: Maı·Lııaı 
p,..,'Zi Çı.lrnıak. yeni yıl mu 
na."'lıetia. alnıış oldı .klan 
tcl·rik \.clgrııflanna V6 bu v,._ 
sil<> ile ordu ve ij3}ısı hat,. 
kıuda bilclirilen ıyi tearnn • 
nılere karşı lftlekkürlcrinin 

:.ğına Anadolu Ajansu;ı 
•sit buyı.rıııu~lardır. ............................ __ _, 

Belediyenin 
bir kazancı 

Frangın dUşmeai terkoa 
taksitlerinin ödenmesin

de bUyUk k:Srlar 
temin ediyor 

lstanbuı belediye>ıi sular ida· 
resi eski terk06 şiı·ketine, satın 
alma borcunun sekizinci taksiti
ni vermiştir. TakRit tutarı oıan 
bir milyon üç yüz bin frank dün 
şirket namına Oımıao!ı Baııka
sına yatınlmı~tw. 

l<'rıuısanın mağlübiyetinden 
&ıunı. frankın mühim miktarda 
düşmesi belediyeye bu bOl'cun
da 80 bin lira ka~.andırını.ştır, 
Çünkü geçen ı<eieler ve -
rilen bir milyon üç y\iı< 
bm franklık tksit yliz se
kiz bin lira tutmakta idi. Halbu
ld frankın bugünkü kıymeti 
ancak otuz sekiz bin lira ka -
dar tutmuştur. Bu suretle mu
kaveledeki taksit borçlarının 
frank hesabile ödenmesi şartı 
belediyeye 80 bin lira kazan -
dırnuutır. 

Be.ıedı.. ...... te."lros eirketine 0-
bın btır,,m,., 195!1 Ren~~inde ta
wamı:n 61em!3 buhmncakur. Bu 
itibvl.a d&hıı H ta.kııil venn~si 
ıt.Zun gel.ıııoCtedlr, 

lngillz kıtatarı Bardtadan 
100 kllometre öteye 

kadar uzandılar Fi!Jal Murakabe Komisgonu'nun yavaş 
Rarure, 2 ıa.a.> _ tngiliz hareketi piyasada durgunluk tevlid etti 

amıımt kıtrıırgtlımııı tebliği : l 
Libya, Bardiadaki ttaıyan Yeni meb'uslar 

pınİBı>lıU biq bir faallyet eseri 

B~ ~rı.~e ~~':::\ dün seçi diler 
IDllla ve tahşidatmuaıı devam et 1 
ıxıek!itimize mllı;aade eyleınelı: • Amerikanın 

gardımı 

lngiltereye ödünç 
harb malzemesi 
vermenin şekli 

Vqtngt,on, 2 (a.a.) - D. N. 
B. : Rooeevelt, ga?.etecilerie yap
tığı görilumede, lngiltereye her 
türlü barb ı:naJ.zıımıesin vermek 
hakkuıdalıi pltnı ile aWtadar 
olarak kongreden aşağıdaki tarz 
da bir kanun projesinin Iı:abulii-

tedir. 
ııo- -vfa 5 ..... 5 de) 

Alman 
tayyareci le· 
ri italyada 
Bu tayyareler Akdeniz 
harekatına iştirak 

edecekler _.,. -
nü isiteyeceğini söylemiştir. Londnı, 2 ıa.a.) - Reuter: 

İngiltere ile anlagmalar, harlı- , Roıemt İtalyan ajıuısı tebliğ 
ten sonra lngilterenin A:merlka ediyor, 
Birle;ıik Devletlerine, laındleiruı Alman hava lnıvvetıeriıı.e 
öd\iıı9 ola:ra.lı: -1len mallan ay- mensub bazı krtaJanıı İtalyaya 
nen icab edeceğfnl blerheryeda 1 
~ ,_ .... etmesi lcab e-"-,.eğl gelmesi mlhwıebetiyle talyan 

Ankara, 2 l&.a..) - Cilnıhnri

)oet Halk Partisı gen.el eekreter
liğtndıon tebl1ğ E!dihnil\'tlr: 

Boş olllT. Afyon mebuıshığuna 
umumi mnraı.<'.be heyeti basın- 1 

dan Siyasal B\Jgiler okulu, ikb
ead profeeörii Şevket Raşid 

Hattpoğ!n, Antalya mebu.ahığu
na Stimerbank tıl&Dlı. ınnum mü
dlirti Nurullah Esad Sümer, 
Bolu mebusluğuna Maöye V&
k8.leti Nakit ışltri umum müdil
rü Ce!A.! Saıd 8ıren, Çankın 

mebneluğun~ Sıınısun vallsi Av
ni Doğan, Dıyıı.rt.akı.r mebuslu -
ğıına CerrahJ"•'la hastahanesi 
emrıı.zı nkby~ ve a.sabıye mü -
teh a.ssısı Dr. A.bm<'d Şlikrü 

Emet, ve Kanı mebusluğuna da 
Son Telgraf gazetesi salıihi E
tem İzzet Bc·nll"e 2.1. 941 per -
gembe günü yapılan intihabda 
parti ru.ımedi olarak seçilmiş -
tir. 

~ >MJ0C '3UJ-V bava kunnaşı reisi genecal 1 
ni g&teren bir formüle rabto- • 

-
Bu yüzden buhran 
doğması muhtemel 

Fiyat mllnıDbe komisyonu toplanlı baTnule 

-~BoıM4=-=aa::ı.l.f::?..:e:....:':_:'"="-~·-=de~)~_...:..<&---;--80-:-11f._n -' -81
'-· ı_de_) I cra vekilleri ____ S_A_B_A_H_T_A_N_S_A_B_A_H_A_: __ 

Seylab mıntakasin- toplantısı 

Fiyat mılrakalıe lı:oınıaywww ı:a ~ bir durgunluk bı13 
gıda mııddelerlıriıı fi,at t.-.m gilıotmııqtir. BilhllSBB zahlrG 
işi içı.n faalcyete ıı;eı.;tıırtmı ..,_ (llow myfa ! ritııoc • .f teJ. 

daki sular çekiliyor 
Seylab felaketinin İzmir 

mühim hasarat yaphğı 
ha valisinde 

anlaşılıyor 

·--------- ........._-.---

lznıir, 2 C a.a.) - Havaların ei devam 
rnUsait gitmesi üzerine seylab j çelrjlmesi 
ınıntakamndaki suların çekilme-

etmektedir. ı:iuların 

1 gayet süratll oldu -
(Smıfa 5 siıturı 6 da) 

1 

Ankara 2 (a a.) - İcra Ve
killeri heyeti bugün başveka· 

Jette saat 16 da Bru>Veki!i Dok
tor Refik Saydamın riyasetin • 
de mutad Uıplantısını yapmış

tır. 
-~----.-.----~ 

BULGAR 
Başvekilinin 

nutku 
Soıya, 2 ıa.a) - D. N. B.: 
Başvekili Filof, yenı yıl müna

sebetiyle dürı ~ulgar mılletıne 1 
&»"' aalıife 5 ııütun 4 <te) ı 

Mekteblerdeki 
kızamık 

Dün intişar eden mektebl~r 
deki kıza.mık vak'aları hakkııı -
dakı yaw.n.ı;.; tizt>rin~ vilayı>t 
sıhhiye uıüdürliiğ.lııdeu kızıl ı·e 
kı.!.alnık vak'ala.nnın nornıal. 
haddi geçmediği Vl' m~ktcbkrtn 
tatili hl\kkmda bır karar me-: -1 
cuJ olnıadığı bildirilmıştiı·. l 

Mihverin iki 
ümidinden 
biri de •. 

Britanya 
adalarını 

abluka 

19-10 yılıu a.ı.t bir lıilfm~u: İı>giltt.-uy~ J?;İrt>n ~ıkıuı 
ö:"HDi!.,rin ve ı. HHann kı~ 1JMıti ... 

F raıoı;a j"lrılchlıtan vv 'n-
1 gııı.,.e yıltılrnwlılct.an 

tı..rt ruıhvm·,, kJilıuı üıı.ıd' :rc:lcn ı 
biri de lnglllereyi &hıukı. o.lı>.rek 

açlıi'a mahkiım "'.Pek, Ameri
k ·ıd ın vn.nı ı y-.,uınların onu .. 

c g<:çl?ıP1{ttr. 

(S<u, ı svyfı ; . .Utım 4 ık) 
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YAZAN: 

HALiDE EDiB 
OKUYUCU 
DiYOR Ki: 

Y.t:Nl SABAH 

A 

3 lkinciWUıwı mil 

·Pamuk kongresi 
dün · açıldı 

(Bat tarafı 1 inci aayfı a) 

ner ve Ege murahhası B. ' c~zı 
Lütfi Kara Osman intihab edil· 
mişlerdir. 

Heir halde MOslUman, 
garbla şarkı, zihniyet 
ihbarlyla birleştiren, 

tariht halkadır ... 
Seyid Ahmedin siyasi bakım- '------No. 37 

dan İngiliz idaresini tutmasını! 
Milıılümanlan İngiliz taraftan 
yaptı diye göstermek doğru de
ğildir. Müslüman tarafından is
tiklal davasında en ileri giden
ler arasında onun mektebinden . 
yetı'>-ıniş çok adam vardır. En 
azgın istikl&l taraftarı diye ta-, 
nın;ı.n "Hasret .. Müslümandır. 1 

Almanca bilmediöi için 
bir Türk berberinin 
işine nasıl nihayet 

verilir? .•• 

Asker ailelerine 
yapılacak yardım 

Vali gol/arı 
teftiş etti 

--·-<>--

Kongre seçimleri yapıldıktan 
sonra delegeler arzu ve ihtisas
larına göre iki encümene a vrıl
ınışlardır. Bundan sonra unİunıt 
heyet cumartesi günü saat 10 da 
tekrar toplanmak üzere iç tim::.ı-

Malıatma Gandhi, ondan bah 
sederken: "Hasretle konuştu -

- 1 

gum zaman gece uykum kaçı-. 

yor,. der. i 

Seyid Ahmedin Ingilizlcri tut- 1 

masında ki tarihi sebebler arasın 
da lıir de psikoloji meselesi var-

1 

dır. Müslüman, eski Şark felse- ! 

fcsındcn ziyade Garb felsefesine 
yakındır. Bunun sebebi belki de i 
Müslüman dünyasında felsefe 
Yunan ilmi ve felsefesiyle te-: 
mastan doğmuş olmasındandır. 

Her hnlde Müslüman, garbla, ı 

şarkı. zihniyet itibariyle birleş-· 
tir~n . tarihi halka.dır. Garbı, or- 1 
ta de,·irden muasır devre ~ - ' 
ren fikir iımillerinin arasında ı 
:Müslümanın rolü ba.~tadır. Garb 
lı. :\fü lümanla karşı karşıya ge
lince kendini başka hissedebilir, 
fakat Uzak Şarka yahud Hindu 
alemine girince birdenbire Müs
lümanı kendine daha yakın bu-1 
luyor, Bununla garbin yahud 

1 Müslümanın felı;efesi Hindunun
kunkinden yüksek olduğunu id
dia etmiyorum. Bence yüksek, ı 
al~ak bir zihniyet yoktur, yal
nız birbirlerinden başka zihni -
yetler van!ır. Bir İngiliz müte
f ekkiri bana Hindistanda dedi 
ki: 

"İ~lii.miyet garbın dini olma
lı)·dı, -.a.rldılar onu bu bale sok
tu. Hınstiyaıırlık ,,ari<a yam-. 

nlı, garplılar oaa bu gsrib şek- 1 

li ..erdiler. ,, 1 
Seyid Ahmedin siyasetini bı-1 

rakır da tahsildeki fikrine dö- t 
nersek orada onu daha kuvvetle 1 
garbe dönmüş buluyoruz. Hint 
Müslümanlarını garpldaştmnak 

için çok uğra.ııtı. Nihayet "Ali
gar,. mektebini tesis etti. 

Müslüman bir münevver bana 
dedi ki: 

- &yit Ahmedin lsliııUyeti 
garbe göre, yani akli bir ııekilde 
tefsire çalışması biraz da yaşa
dığı zamanın tesiriyle olmuştur. 
Çünkıi dünyada o vakit Ratio
nalist bir hava esiyordu. Fa- · 
kat muhafuaürlara karıp li
zım geldiği kadar kafa tutmadı
Onlara bir taviz yaptı. Aliga
rın din tedrisabnı softalara bl
raktı. Kendisi reformlarında 
Mfuılümanlan kafalariyle değil, 
hareketleriyle, harici görünüşle- • 
riyle garba benzetmiye çalıştı. 

Bi"" asıl litzun olan garb zibni- l 
yeti, garb ilmi idi, biz muasır 
dünyada mevki alacak bir Hind 
Müslümanlığı istiyorduk. Onun l 
terbiye ve tahsilinin yetiştirdi-ı 
ği Aliga r mezunu örnek bize 
~öyle tarif edilebilir: "Zevahiri 
muasır, dimağı uyuşuk ve müte
assıb. Din bile onun için zahiri
dir. sırf politika oyunlarına alet 
rylan cansız bir şeydir.,, 

- İçtimai teceddütleri? 
1 

ı l 

Yeni Sabah 
ABONEBmELI 

TQrtdye E-1 
UNELIK 1400 K,.._ 2700 K,.._ 

1 AYLIK 7&0 • 1460 • 
1 AYLIK 400 • -• 
1 AYLIK 1&0 • - • 

21 BirlnclkSnun 1356 

3 lklncik.t.nun 1940 CUMA . 
5 Zlhicce 1351 

Gün 3 Ay 1 Yıl: 941 • Ka•ım 67 

Güneı 06•• ikini! 
2.3~ 7.27 9.47 Eı:ant 

8.26 13.17 15.38 Vasati 

Aktam Vataı lm•k 
12.00 1.38 12.48 Ezant 
17.51 19.28 6.311 Vau.tf 

İ K KAT 
•Yent aha a gCJnderHen yazılar 

ve evrak netrff laln ed1lmealn iade 

olunmaz ve bunların kaybolmaların-ı 
Jın dolayı hiç bir meaulfyet k•bul 
ıdılmez. 

- Yalnız kağıd üzerinde kal 
dı. Hulasa Aligar tahsilinin te
siri haricidir. Bir pratik tarafı 
olduğunu inkar etmiyorum. hk 
defa Müslümanlar arasuıda ida
re adamı yetlıjtiren bu müessese
dir. Bence en büyük muvaffa
kıyeti (1) ordu lisanını tahsil 
lisanı yapmaması .. 

- Bununla muasır bir tahsil 
yapılabilir miydi? 

- Fen tabirlerini hariçten al
mak şartiyle evet. 

- İngilizler o zaman müsaade 
ederler miydi? 

- Bilmem. Yalnız bugün A· 
ligar terbiyesinin iki kısım mü- ı 
nevver yaptığını söyliyeceğim: 

Birincisi kaba sofu, din onlarca 
ahlak ni.zıını değil, halkın gözü
nü politikada boyamak için kul
lanılan bir filet. · Bizi ebediyen 
Kurunu Vustada bırakan bir 
zümre; ikincisi yeni vücude ge
liyor ve eskiye isyanla doğdu. 
Onlar yeni bir cemiyet ve ahla
kiyat kurmak istiyorlar. Teknik 
ve metod, garbden alınıyor, ah
liik esası kendi felsefemizden. 

Meslekim kadın berberliği
dir. Beyoğlunun en lüks salo
nunda çalıştım. Bunu her za
man isbat edebilirinı. Son za
manlarda Beyoğlunda bir be~
salonunda kendisinin arzusu 
ile iki ay çahştıın. Sene başı 
akşamı beni yanına çağınp 

işine yaramadığımı beyanla 
hizmetime nihayet verildi 

Kendisnden sebebini sor
dum. "Almanca bilmediğim 

için çalıştıramıyacağını söy
ledi.,, Memleketimde Türk 
olmam, Almanca bilmediğim 
için beni Şmden atıp sefalet 
içine yuvarlanma!tlığımı in
taç edecek. Muhterem gaze
tenizle bunu o berber dükka
nının sahibinden sorarım. 
Beyoğlu, A!JIWıçeşme Duraç 
sokak No. 3: Ahmed Kvbak 

Belediyenin yeni 
yıl hodçesi 
hazırlandı 

BOııçe Şubat devresin
de şehir meclisine 

aevkolunacak 
İstanbul belediyesi muhaselıe

Seyid Ahmedin teceddütleri- müdürlüğü 94.1 mali şenesi be-
lediye ve viliyet bütçesini ta -

ne nereden bakatııanız bakınız, mamen hazırlıyarak dün ma _ 
ister beğeniniz, ister beğenme- kamı riyasete tevdi etmiştir. 
yiııiz, bir neticeye vanyonıunuz. Yeni bütçe geçen sene lıütçe
Seyid Ahmed Hind mUsaiiman sine tamamen muadildir. Yalnı?. 
dünyasının durgun sularına alı- devaire ait fasıllarda, bazı d~-

Hulıi.sa Seyid Ahmed, bize ya
rım asra yakın bir zaman kay- ' 
bettirdi. Bana kalırsa Hind 
Müsfüıııanlarma Seyid Ahmed o 
zaman vazih bir ideoloji vere i
di, biz şinıdi çok ilerde bulun
muş olacaktık. 

vairin lehine ve bazılarının a
lan muazzam bir kaya parçası- leyhine küçük tadiller yapıl
na benziyor, h1i.la dalgaları de- mıştır. 
vam ediyor, bitli. uyandır'.lığı Bütçe, makamı riyasetin tas
hayat kudretli bir nabız gibi a- dikinden sonra bu ay içinde be
tıyor. Bunu Hindistan seyalıa- lediye daimi encümeni tarafın-

dan tetkik olunacak ve şubatta 
tinde ic;inden gördüm ve hisset- toplanacak şehir meclisinin tet-
tim. [ kikine arzedilecektir. 

llrektebin kendinden başlıya- Harice ipek kozası 
rum: Bina, bahçe, ta1iın heyeti satılıyor 
ve talebe insana herhangi eski İı;viçreye son günlerde mii 
bir İngiliz kolejini hatırlatıyor. him miktarda ipek kozası sa • 
Bilhassa bahçe ... Yeşil çayırlar, trlmağa başlanmıştır. Bu sebel>-

Bir senede yapılacak gardım 
1,5 milyon lirayı bulacak 
Muhtacı muavenet asker aile

lerine yapılacak yardımla mükel 
lef vatandaşlar hakkında kaza
lar tarafından yapılan tahakku-

kat şimdiye kadar 867 .534 liraya 
baliğ olmuştur. Bu talıakkukatın 

bir buçuk milyon liraya baliğ 
olacağı belediye muhasebe mü
dürlüğü tarafından tahmin olun 
maktadır. 
Yapılan tahakkukattan şimdi

ye kadar 8000 lira tahsil olun
muştur. Tahsilata peyderpey 
devam edilmektedir. 

Kanunuevvel iptidasında tes -
bit edilmiş olan üç bin muhtacı 
muavenet asker ailesine 55 bin 
lira tevı:i olunmuştu. Kanunuev
vel ayı içinde yardı.m taıeb eden 

asker ailelerinin miktarı dört 
bini aşmıştır. Bu itibarla bu ay 
içinde tevzi edilecek para tutarı 
yetmiş bin lira olarak hesab o
lunmaktadır. 

Belediye yardım taleb edecek 
asker ailelerinin beş bine kadar 
çıkacağını tahmin etmektedir. 

Tahakkuklara itiraz olueur 
Kaza idare heyetleri tarafın -

dan muhtacı muavenet asker 
ailelerine yardım için tahakkuk 
ettirilen senelik tahakkuk mik
tarına bazı mükellefler itiraz 
etmektedirler. Mevcud kanunda 
bu şekilde bir itirazın kabul e
~emiyeceği tasrih olunduğuna 
gore beledıye bu talebleri red
detmektedir. 

Gıda maddeleri 
fiya~ı hala tes

bit edilemedi 
(Bat tarafı 1 incide) 1 

üzerine gerek toptan ve gerek
se perakende üzerine az iş ya
pılmaktadır. 

Fiyatların ne mıktar üzerin
den kararlaştırılacağını bilnıi
yen tacirler Anadoludan taleb
lerini de azaltmışlardır. 

Müvaredatta geniş bir nok
sanlık görülınüştür. Bu itibarla 
fiyat miirakabe ko~oı:ıu fi

yatı tesbit işini daha ziyade ge-I 
ciktirdiği takdirde piyasada gı- , 
da maddeleri satışlarında anor
mal bir vaziyet baş göstermesı 

muhtemeldir. Komisyonun fi-' 
yatları bir an evvel tcsbit etme- . 
si beklenmektedir,. 

Canlı hayvan fiyatları rad -
yodan başka her gün yevmi ga
zetelerle ilan edilecek ve halk 
bu fiyatlara göre kasablardan · 
etini bir misli ücret ödiyerek 
alacaktır. 

Bu vaziyet tahtında yapılan 

satışlarda halk zarara uğramı
yacağı gibi alakadar makamh1r 
da münhasıran canlı hayrnn fi
yatlarını kontrol ederek et i!iin. 
deki mürakabegini sıkı bir su- I 
rette yapabilecektir, 

Mahk('meye wrilen muhkkirler 1 

Komısyon cürmümeşhud ha
linde yakalanan üç muhtekil'i 
dün müddeiumumiliğe teslim et
miştir. 

Şehrin dahilinde inşa 
olunan yoll•r suratla 

. kmal olunacak 
--0-

na ni11ayet vermiş ve enriim-'nler 
derhal çalışmalarına ba~lamLq
lardır. · • 

Vali ve belediye reisi doktor 
Lütfi Kırdaı· dün sabah şehir 

haricindeki yolların vaziyetini 
tedkik etmiştir. Vali ve beledi
ye reisi bilhassa Şişli - Kağıt

hane yolu üzerinde ehemmiyetle 1 

durarak yolun sür'atle ikmali 
için alakadarlara direktifler 
vermiştir. Vali ve belediye reisi 
doktor Llıtfi Kırdar, ı,ıehir ha
ricinde bozulan ana yolların da 
sür'atle tamiri hususunda ala -
kadarlarla temas etmiştir. 

--»o«---

Limandaki elek
trikli vinçler işle
meğe başlıyor 

Umandaki tahmil ve tahliye 
işlerinin daha "eri bir surette 
ba~arılması için vekaletin ver- ! 
digı dırektıfler dahılınde faali
yete geçilmiştir. Mevcud vcsaı
tin takviyesi için tamire muhtaç 
nakliye vasıtalarının eksikleri 
tamamlanmış ve lüzumlu tami, 
ralı da ikmal edilerek hizmete I 
alınmıştır. 

Kongre Çukurova bölge,;in· 
de Akala Klevl:ı.nd üt.erine ya
pılan denemelerin mukayesPSi 
ve bu bölgeye Akalanın te~mili 

işi ile pamuk istihsalini arttır -
ma ve keyfiyetini iyileı<tirme 

için alınması gereken tedbirleri, 
saf tohum temini ve tevzii, Çu
kurova ve Ege bölgelerinde su
la.ma islerile muvazi olarak pa
muk ziraatiııde alınması !(ere . 
ken tedbirleri tetkik eyliye 
cektir. 

--------
Hükümetin satın ala

cağı yapağılar 
Hükümetin son ne>ırettiği lca· 

rarnamcye göre ellerinde y:ıpaı;ı 
bulunanlar bunların nuktariyle 
cins ,·e evsafını gösteren lx-yan· 
nameleri vilayet maknmına ver· 
rn ektedirlcr. Beyannameler hu 
ak. ama kadar kabul c.iil••cek -
tir. 

Alakadarla rın söyledi klerine 
göre şehrimizde hükl:mcti ıı sa
tın alacağı c\·safta 600 ton kı
dar yapağı vardır. Bu meyan
da yüz ton kadar rl.ı kaR:ıbba."11 

ve kırkım nıııl bıılunm:ıktadır. 

Hükümet 15 gibı zarfında tes . 
bit edeceği fiya tlar dahilinde bu 
malları mühaya;ı ecito<'ek ve 
standardizasyon nizamn:ııne~i 

hüklimlcrine göre tiplere ayıra· 

rak tasnif etmek üz~rc Sümer· 
bank müesseselerine göndere 
ccktir. Halen bu yapakla r tacir 
ve bank !arın d p.ll • n 
lunmaktadır. 

Taırurata bütün atölyelerde 
devam edilmektedir. Bundan ba>; 
ka lıaricdcrı ele getirilen vesait- ı 
ten istifad~ edilmeğe baslanmı~

tır. Diğer taraftan rıhtımda 

montajları bitmiş olan elektrik-, 
le müteharrik be~er tonluk vinç-· 
!ere bu hafta ic; inde cereyan ve
r iterrktir. Bu s uretle nhtıma 

yanaHan vapuılar bu vinçlerin 
hu ısi ter lihatiylc kıaa bir za
man<la . bo~altılacaktır. Alınan 1 
bu tcdbırler sayesinde liman- ,-------'====-----

daki tahmil ve tahliye işleri i r·· 'k . · ı · 
b_ir haftayakıdar normaı bir va j ur ·- lngı iZ te-
z•ycte gırınış bulunacaktır. , 

Polis bir muhtekiri 1 diye anlaşmaSI 
adliyeye verdi 

Bunlardan Galatada Mühür- Çakmakçılarda Çakmakçılar Ankara, 2 (Hususi\ - Tür· 
yoku~ıuıda 65 numarada kun -

Fiyat mürakabe komiHyonu hane ~okağında 9 numarada dura levazımı satan Muiz Sal - kiye . İngiltere tt>•liyc anla~ . 

Et i~i halledildi 

dün toplanarak et işi üzerindeki Miltiyadi ve Teohari renkli ka- mak: Mercanda Mercan banın • ması meclisde tasdik edil<'cek· 
tedkikleri ikmal etmiştir. Ya _ ğıd ve manifatura ihtikarınaaı;ı da 15 numarada terlikçi Hüse • tir:bAnlaşmaya göre Loııdrada 

suçludurlar. yiıı oğlu İsmail Hızal'a 00 kuru- mu ayaa fi.yatında, altın fiya· 

le evvelce ehemmiyetli surette 
gölgeli mılazzam ağaçlar, oyun artmış olan stoklar erimeğe 
yerleri, meydanlan ... Hepsi pek 1 ba.~laınıştır. Fiyatlar 290 - 350 
bakımlı. Kütüphanesi çok zen- kuruş arasında, kozalar peşin 
gin. ı olarak satılmaktadır. Buna 

Edebiyat ve felııde an'anesi mukabil İsviçreden memleketi- . 
mize demir eşya teklifleri ya • 

olan bir itina ile ~a•yor. Yal ~ ... ~~ pılmakta ve nümuneler göste -

pılan tedkiklcrde canlı hayvan ~ aid kartonları 110 kuru- tında değişiklik "oluncaya kadaı 
fiyatlarına göre perakende et İsfıklal caddesinde yüncü Mo~ şa satarak ınilli korunma ka _ Merkez Bankası bu anlaşina 
satışlarının tam bir misli arttı- lokoto ismindeki . satıcı ' da fi- nununa muhalif hareketinden do m~cibinc~ İngiliz lirasını bı::ş 
ğı görülmüştür. yat mürakabe komisyonunun 25 layı hakkında polisçe tahkikat yuz yırmı kuru~tan tutacaktır 

F 1 h
"ld 1 kurus on para fiyat bi~. t 1·g· 1• ma- yapılmağa baı;lanmıştır. Bu sıı-l --•••--nıs lngil~ kolejindeki Yunaıı, rilmektedir. 

Litin lisan ve ilimleri yerine'•·-----------""'fl 

burada Acem, Arab, hillasa' 
Şark harsının doğurduğu mev
zular, fakat hocaların metodu 
yine İngiliz kolejini takib edi
yor. 

Kurban bayramı 
araza can ı, a e kilosu ' ı 1 karaları 35 kuruşa sati~a arzet- ret e ihtikar yaptığı iddia edi- D h · ı · v k 1 • 

26 kuruş olan Karaman koyu- mekten sucludur. len Muiz_ Salmak evr~kı_ il~ bir- a 1 ıye e aA etı-
nu keııüdikten sonra mezbaha, lıkte adlıyeye verılmı~tır. 

7 İkiıııcikiaun 1941 tarihine 
müsadif ııa1t günü Zllhiooenlo 
dokuzu oldo~dan arife, 
<:af'!811lha günii de ıı..ynım ol
tluğu ilin olonıır. 

nakliye, buzhane ücrelleriyle - • nı'n bı'r tamı'mı· 
deri ve sairesi masrafları hesab 

Fen ve teknik tarafı vaktiyle 
biraz hafif inıiş. Seyid Alınıe
din torunu merhum R.os Mesud 
burada müdürlük ettiği zaman 
bu şubeye yeni bir hayat ver
miş. Laboratuvarlar mükemmel 
bir hale sokulmuş, bu kısım da
ha ziyade Alman profesörleri 
ve Almanyada tahsil etmi~ yerli' 
muallimler ve doktorların elin
dedir. Ros Mesudu bir noktadan 

İstanbul müftüsü 
1''. Ulgeser 

Bayram namazı: Sa. 8, da.6 

Bugün bütün milletler sa
'lUŞ sahasında büyük tesirleri 
görülmekte olan hava kuv
vetlerini durmaksızın arttir-

edilerek perakende satışların r-Suçlu oı·yor kı· 
52 kuruşa saWması muvafık 

görülınllştür. Bu kıstas hiç bir 
zaman değişmiyecek ve et satış- , 
!arı canlı hayvan fiyatlarının te 
zayüd ve tenakusuna göre de
ğişecektir. 

Ben kendimi idare edemiyordum,' 
bu halde direksiyon kullanılır mı? 

M AAR/ F DE 1 , Bundan bir müddet e\·vel de ağır surette yaralanmışlar 
'-------------' Maslak yolunda bir otomobil ve bıraz sonra Jirayir hastaha-
Mekteblerde konfe- kazası olmuş ve bu kaza bir neye kaldırılırken ölmüştür. 

kişinin ölümü ve iki kişinin de "Tedbirsizlik ve dikkatsiz -
yaralanmasile neticelcnmi~li. Jikle ölüme sebebiyet,. suçun-ranslar verilecek 

tenkit ediyorlardı, o da Arabça makta ve servetlerinin mü. 
tedrisatını bir Almana vermesi. him bir kıSmını bu hususa Maarif VekrueÜ mektepleıde 

Bu hadisenin suçluları dün darı ikinci ağır cezaya verilmiş 
ikinci ağır ct>za mahkeme~indc olan ~lahmud ile Manol dün 
muhakeme edilmiyc başlanJt- mahkenıcdc kendilerini şu şe
lar. Bunlardan biri kazaya ıığ. kilde mlid,.faa etmişlerdir: 
rıyan otomobilin şoförü Mah- Bilhassa Manol demiştir ki: 
mud, dığeri de kaza esnasında - Ben o gece o kadar sar
dircksiyonu idare ettiği iddia hoştum ki.. değil otomobili 
olunan Manol idi. kendimi bile idare edecek va

Hindistanda, herhangi bir· Al- sarfü feda etmektedirler. talebelere her 15 günde veya-
man arapça mütehassısından 1 . , . · ı · hud her ay başında konferans 

k 
•ı. h 

1 
• . Hammıyetli ve çok f .zıletlı ' verilmesi için yeni bir karar 

ço a mı oca ar oldugunu rd- 1 ·ıı t· · · · b b 1 · · B k d. ed. 
1 

o an mı e ımızın ıse u ava vermıştır. u arara nazaran 
ıa ıyor ar. kuvvetinin lüzum ve ehemmi- her okul bu hususda bir prog-
Bu mektebe merbut fakat yetini pek güzel takdir ederek ram h'azırlıyacak ;e derhal bu 

hayli uzakta bir kız lisesi v .. r. 
Fakat kızlar hep "perde,, , yiıni 
erkeklerle ihtilat etmiyor. Mü
dürleri lngilterede tahsil et.niş 
genç yerli bir bayan. Yemekler
de Aligara geldi. Her halde o 
"penle., den çıkmuıw. Tedrisat 
burada da ingilizce. 

(Arkası var) 
----

• • . programın tatbıkıne başhya-
bu ugurda layıkı veçhile ça- caktır. Konferans mevzuları üc 
lışmakta ve kendi büyüklüğü esasda toplanmıştır. Bu esıuılar 
ile mütenasib bir bava kuvve- sıhhi, inkılitbi ve muhtelif ders 
tine malik olmağa azmü gay· mevzuları etrafında olacaktır. 

ret etmektedir. Oöretman lerin kıdem 1ı Bu husu2da Türk Hav Ku- zamları veriliyor 
rumunun pek feyizli ve kı~

metli hizmetleri görülmekte
olduğıı malümdıır. 

Binaenaleyh bu gayeye bir 
hi.zmet olmak için - Diyanet 
riyasetinden evvelce verilıniş-

f 

938 senesi esnasında birer 
derece zam gören üç yüz ilk 
tedrisat öğretmeninin kıdem 
zamlarının dünden itiliaren tev
ziine başlanmıştır. 

Kıymetli bir kataloğ 

Yapılan tahkikata ve malı- ziyette değildim. Bu lı"aldeki 
kemeye intikal ediş şekline bir adam na"ıl direksiyon kul-
göre hadise ~öyle olmuştur: !anabilir?. 

'"Şoför Mahmud ile arka - Şoför Mahmud ise diyor ki: 
- Direksiyonu ben kendim 

dıışları Manol ve Jiravir bir k ıı d 
gece bir hay·li içtikte.; s· oılra u anıyor um. Ve pek" sliratli · de gitmiyorduk. Fakat önü -
Maslak yolile bir Büyükdere miize ~ıkan otobüsü geçtikten 
gezinti~• yapmağa karar ver- sonra önümü7e birdenbire bir 
mişler ve yola çıkmışlardır. su arabası çıktı. Ve muhakkak 

Bir hayli sarhoş olan Manol; ki çarpacaktık. Buna mani ol
Mahmuda ısrar ederek direk- mak için siiratle ve kuvvetle 
siyona geçmiş ve otomobili o direksiyonu kırdım. Arabaya 
idare etmeye başlaıfııştır. Fa- çarpmadık . Fakat direksiyon 
kat bu sırada bir otobüs ile kırıldığı i_çin bir daha istika
kar§1la.5mı~lar, onu bin miiş- meti düzı•ltnwk imkanı da ol

(1) "Ordu lisanı Müslüman · 
istilası!ldan sonra Hindistanda · 
doğmuıı ve tekemmül etmiştir. 
Şimalde en ziyade konuşulur. 

Sarf ve nahvi sanskrittir. yani 
bünye itibariyle İndo - Europan 
bir lisandır. J<~n çok Acem ve 
Arap kelimeleri vardır. Biraz 
da türkçe vardır. 

olnn fetva mucibince - Kur
ban bayramında kesilecek 
kurban derileriyle barsaklan
nın Türk Hava Kurumu em
rin<: verilmesi muhterem aha

Maarif Vekaleti, mıizelerımiz- kiilat i inde atlatan Manol madı. Ve ıı.ğar·a bütün ~idcleti-
dc bulunan kıymetli eserlerin fazla direksiyon kırarak a..a - nıizle çarptık . 

limize arzolunur. 

bir kataloğunu hazırlamağa ka- bayı kenar ağaçlardan bir;şinc ~!o hakcnıe · bu ifacklcıi tcs-
rar vermiştir. Bu hususda :\!üze- bin• li rivermiştir. bi t ettıktPn sonra bazı sahid-
ler Umum Miidürlüğü ıle temas- ı· Biıtün hızı ile ağaca ~arpan !erin celbi ,.e dinlenmE:le;i için 
!ara başlanmıştır. Kataloğ re- otomobilin içindekilerin üçü başka güne bırakıldı, 
simli ve izahatlı olacaktır. j ...,. ___ , ____________________ J 

Ankara 2 (Husuei) -- Mer'i 
gümrük tarifesinde muvakkat 
mahiyette değişiklikler yapıl 
nıası ve yabancı memleketlerle 
yapılması ve ticari anlaşmaları 
yapılması \'e ticari anlaşmalar 
akdine yanaşmayan devletler 
müvaridatına karşı tedbirler a
lınması hususunda hükı"ımcte sa
lahiyet verilmesi hakkındaki la
yiha meclis ruznanıcsine alın 
mıştir. 

--»oc--

Türk parasını ko 
ruma kanunu 

Ankara 2 (Hususi) - Türk pa 
rasının kıymetinini koruma ka
nuıııınun müddeti bituı~kte oldu 
ğundan, mezkür kanunun ye -
niden 3 sene uzatılma ı hak -
kındaki layiha encümenden 
çıkmıştır; yarın mecliste müza
keresi muhtemeldir. 

Yeni bir layiha 
Ankara, 2 (Hususi) - Dahi· 

!iye Vekaleti tarafından vila -
yetlere yapılan bir t amimde. 
köylerde bir nevi vergi olan 
salınanın en son çare olarak 
ele alınması ve salmalar tertib 
edilerek asıl müstahsil unsurun 
tazyik olunması bildirmiş 
tir. 

Meclis tatil yapıyor 
Ankara, 2 (Hususi) -~ Büyük 

MiUet Meclisinin p:ı.zartesi günü 
kış tatili yapacağı sövlcıwıek
tedir. 
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Hüseyin Cahid YALÇIN il 
1 

ilmin terakkisine 
-82-

~akat __ nilıayct elcseliı!lSa yapa· ı 
b.lccegını herhangi bir tebliği ı 
Dr. Schmidtin onun namına ka
bul etnıeğe salllıiyet iktiEab et
mış olduğunu haber aklım. Bu
nun uzerinc, tam s:ı.:ı.t dokuz
d~ Dr. Schmidt'e majestenin Jıü
kuıneti tarafındıuı nihai ültima- ı 
~·lmu tevdi ettinı. Bu ültim to ı 
1 eyiül tarihindeki ihtar te~liğ~ 
ınıze derhal 1.ıir cevab verilmesi
nı. ta_leb ettiğim andanberi yir
mı dort saatten fazla bir müd
det gcçnıi~ olduğunu ve 0 zaman 
dan sonra Lehi>;tan· üzerine hü
cumların ~iddetlendiğini işaret 
~erek Majestenin hükfuneti tn- 1 

g ı>. yaz saatile saat 11 den' 
~vvel ~histıına karşı bütün/ 
~~rnızı hareketlerin tatil edil 

nin telefon hatları !~!emekte de
vam ediyordu. Fakat öğleden 
sonra saat dörde doğrıı bütün 
telefon hatları kesilmişti. Ge -
rek Adlon otelindeki gerel< asıl 
s~.f:ırethancdeki sefaret heyeti 
butun harici temaslardan tcc
rid edilmişti. Maamafih se(arct 
heyetine mensub kimseler azi
metimize aid muameleleri tan
zim için ~aat on birde teHrifat 
dairesiw ziyaret etmişl~r. 
Bunlara Pt!k nazikane ve lıiir
metkaranc muamPle edildi. 
Ertesi sabah emrimize lıusu~i 
bir t:en tahsis olunacağı ken
dılenne bildirildi. Bundan son
r~ bizim harici dünya ile ye
gane temasımız Amerikan se
fareti vasıtasiyle vukua _geldi . 
<?mın yardımı fevkalade kıyınet
lı oldu. Mr. Aleksander Kirk ve 
maiyetindeki zatlar hiç bir zah
metten çekinmiyorlardı. Son 
yirmi dört saatlik zamanın bü
tün zorluklarım izale için ellerin 
den gelım şeylerin hepııini yaptı
lar. Bızını bu feci zamanlara aid 
yegane hoş hatıralarunız Ame
ri.~a':1 sefaretinden gördügümüz 
buyiik sempeti ve yardım arzu
ları hakkında duyduğumuz tak· 
dir hislerinden ibarettir, 

Deliler arasındaki 
akıllılar 

Bakır!:öydeki akıl \wst:ı.lıanc
sinden bir çok hastalar tab!ırcu j 
edilmiş. 

sebeb olan imiller 

< ıgıııe ,.c oradan Alı k -
vetı · . nan uv _ 

crının geri ""k.ldi" . t...a.i:.nl' . 'X"'- ı gıne daıc 
matlı ı;ı e<lki t!'minatlar al
barengım takdirde o saatten iti
lıarb h tmleketıerimiz arasında 1 
dir' a 1 mevcud olacağını bil
lii')YOrdu. Dr. Schmidt bu teb-

,,.ı aldı ve onu derlı:ıl şefi.ne tev
dıe te:ıebbi.ıs eyledi. Alman hü
kilm~ti tarafından saat on bir
de hı~ b;r cevab gelmediği için 1 
Londradaki Alman .. . . • 
o saatte Britan . mıınıessılıııe 1 
orasında b' ya ile Almanya, 

P - ır harb h~li mevcu·' o.uu<>u usul" ı . . u 
. "'. U C aırn8ındc habe ON ÜÇÜNCü BAB 

Buraya !carlar mc3Clede bir ••,========= YAZAN 
fo•ıkaJ.\delik yoktur. Hastalıa
neye giren hasta iyi olmak i<:in 
girer ve bir kere iyi olduktan 
sonra da taburcu edilerek haB
tahaneden çıkınasmdan tabii bir 
.:3cy olamaz. 

Şu kadar var ki bir giin içinde 
taburcu cdilcıı hastaların sayısı 
,;amam (5'l2) dir. 

Bu rakam kar~ısında zihinler 
biraz dur~klıyor. 

Lakin taburcu edilen hasta
lardan bir çoğunun hakikaten 
hasta, yani aklından az çok zoru 
olan talihsiz beninev'imizden ol
mayıp Bakırköy akıl hastahane
sine yani timarbaneye yiyip 
ic;mek ve istirahat etmek için 
girmiş kimseler olduğunu söyli
yecek olursak bu zihin durakla
masının engin bir hayrete inkı
Jab edeceği muhakkaktır. 

* Bu hadise hakkında mütalea 
yürüten "Son Posta .. arkadaşı
mız diyor ki: "Teftişlerde has
tah~ned~ı> ~ıkarılan hastalardan 
bir <:oğıınun hasta olmadıkları 
halde uzun müddettenberi has
tahanede kaldıkları ve burada 
yiyip, içip istirahat ettikleri 
anıa,.ılmı.-:tır. Bu suretle basta 

Evvelki y::ı.z1J1ıızda ilmin te 1 
rakkisini körükliyen bazı amıl

lerden bahsetmiş idik. Zanıanı- 1 
mızda ilimdeki terakki sür'atıni 
fevkalide artının daha başka 
.i.miller var. İIIni neşriyatın art
ması bu amilleı'in ba~ıuda ge
lir. Bundan dolayı okuyanların, 
ilimle alakası olanların adedı 

artar; bir ilim adamı diğerle

rinin yaptığı işleri öğrenir. Bun 
!ar arasında kendi işleriyle ya
kından münasebeti olanları bu
lur ve bu suretle başkasının e
serlerini kendi isinde kullanır. 

Diğer mühim bir amil terbiye 
sistmninin ilmi tenbih edecek 
surette organize edilmiş olma
sıdır. Bu asrın başındanberı 

üniversite fakülteleri arasında 
fen fakülteleri mülıim bir yer 
almıştır. 1890 senesinden evvel 
büyük üniversitelerde edebiyat 

verıldı. o11u 0~ r 
clak b .. ·· · g '· Alm;ıuy:ı.-

... 
1 utıın lngiliz l:onool~luk 

meı;ı.u~ların:ı. Bcı·Hılde:.Oi majes
teıun sefaretinm h"yeti tarafın;ttn vaziyetin bu şekli bi!dirJ 

Th-riindcııı lıarel<et 

Dram ictinabı inıkiiıısız olan 
en yüksek zirveRine eri~ınişti. 
Ey!ülün üçüncü pazar günü sa
bahleyin saat on birde harbin 
iliını ile son perde kapandı. Öğ
leyin Ribbentrob ile vuku bu
lan mülılkatınıdan avdet ettık
ten sonra, Mr. Kirk ertesi sa
b~h .. arab:ısiylc beni istasyona 
goturmek için son bir hizmette 
buJununcıya kadar sefaretJ::ıne
dcn çıkmadım. Bu son yırmi 
dört s:ıate gclinciyc kadar Ber
lin sokaklıırın'.la yayan yahuJ. 
İngiliz bayrağım ta.~ıyan ara
bamla serbest bir surectc do
la.5mıştım. Bu veı.;ileden istifa
de ederek bu endişderle dolu 
haftalar esnasında ta nihayete 
kad::ır, bizim Alman hududun
dan çıkıncıya kadar ne benim 
ne sefarethane heyetinden bir 
kimsenin nezaketsiz bir muamc 
leye hatta sadece basınane bir 
jeste maruz kalmamış oldui;u
muza ~ahadet etmekl<> bahti -
yarlık duyarım. Bu, 1914 a;;;'US
tosundaki harb arifesinden ta
mamiyle b~ka türlü bir sey
di. 

, olmadıkları halde yatak mevcu
dunu dolduran hu kimseler ha
kiki hastaların hastahaneye a
lınmalarına bir miiıli teşkil et

ve fen ka vgalan görillüyordu. 
Edebiyatçılar daha doğrusu 

humanizm'ciler ilmin edebiyatla 
müsavi seviyede telakkisini hoş 
görmüyorlardı. Oksford gibi en 
eski üni\·ersiteler, pek yakın za
manlara gelinciye kadar, bu fı
kirden ~aşmıyorlardı. F'akat 
bugün ilmi mahsul itibariyle fa
kir olan üniversiteler pek geri I 
addedilm ktedir. Yeni i.inivcrsi-, 
telerin, pel< masraflı olan labo
ratu··arları kurmak ve isletmek 

R'Saat on birden biraz s0nra 
ıbbentrop b<raJınd:tn nihai bir 

~e~a_j aklım. Bwıda clerh;l ken- 1 
dısııu aramaklı"ll!l bild. ·w·· du. " u yor -

11.30 da onu gördüm B .. 1 
nasebetle bana okutma·, u. mu
uzu b. : ıt uzere 

n ır vesıka vermek lıu.s _ 1 

s.und:ı :vakit kaybetmedi. Ves~-1 
J.a İngiliz hükiımeti tırafından ' 
yapılmış ültimatom malı· t· 
de lı~rh · ıye ın -
k c. _angı bir t41ebi Alman 
avı:n~ııın almaktan imtina et -

~ı;.sını dıle başlıyor, İngilt~re ta-
• an ya • ._ taarr .. b. paaca.ı:\. herlıanrii 

ıızı ır harekete · T 1 ve ayn; şek'! .1 aynı sı u ı 
ğini söyr· ı ı e cı:vab verilece
kısımıarı uy~ırrftlu. \" cP.ikarun aair 1 
. propago --'-d 
ıb:ıretti c·· " .. --- an 
hiü ve bita orunuşe nazaran, da- 1 
tihlftk' raf memleketlerin i::ı-
Almaı:n:a mab~:us bir n,eta idi. 
dünyaya ~:ve ı~mumiyet!e 
!erin kiıff . d gelnuş olan Şey. 
kavın· · esın <'n yalnız İngiliz 

ının mıı.aheze edi'-··-· 1. 
zım ge'ece - . . . u.u.,.;ı a
du. • gını ısbata çalışıyor -

Vekayiin tamami 1 1 
rette takdirind ., Y e sahte su-, 
tar ua en ıoaret olan bu 
et/ .... t.ı ol~~yunca dermeyan 
du ~~.~ yehgane müt:ılea şu ol-

. ua ezenin hakikaten ki 
~\~evcihi icab ettiği hakkına~ 
n~c;~vermek tarihe terkolu -

. " 
"O'bbe 

O zamanlar 1ıag1rıb çağıran 
bir halk kalabalığı sefaretin kar
ııısına dolmuş, camları kırılmış 
ve Büyü!< Britanya al.eyhinue 
şütümlerde bulunmuştu. 

Aldığır.1 üıtib~a göre, Alınan 1 
kavminin büyük kütlesi - ki bu 
başka bir Alma;ıyadır - bu su
retle üzerine celbedilen harb 
fikrinden nefret ve dehşet du
yuyordu. 

tarih: _ntr~b verdiği cevabda 
i b n şımdıye kadaı· vakıaları i Vakıa ben yalnız Berlinc gö-
8. at etınış bulundu - . re bir hüküm veriyorum. Alman 
k~1ınscnin sulh uğrun~~~ tıç gençliği yahud Leh cebhcsine 
gı tere ıle iyi münasebeti ben- hareket etmek üzere bulunan 
lemek - er s- k r! 
1 

gayesi ugrunda Herr Hit- as e kolları üzerinde hasıl o-
er kadar azim ve gayretle ça- lan tesiri gözlerimle görebilecek 
~~mamış olduğunu söyledi. 0 _ ı bir vaziyette bulunmadım. Tec
m:~an~ dermeyan ettiği son rübe için yapılan ı~ılt söndürme, 
ıncnnii:r ~~_'.lldta şahsan iyi te- ekmek vesikalan daha o zaman 
lnı t ~ e mekten ibaret tatbika konmuş olan kal'i vesi-
~olu~~~j ~~~ti buna yalnız sulh ka sistemi bir harbin ncıı'eli 
bo . . n gayrctledmin bir ba.~langıcı sayılamazdı. Pa-

mekte idiler . .,, 
Bizim kanaatimizce refikimiz 

yanılmaktadır. Çiinkü hiçbir 
akıllının deliler arasında bo
ğaz tokluğuna yaşamaya razı o
lacağıııa ihtimal veremeyiz. Bu
na razı olmak akıliı bir kimôe
n!n karı değildir. Şu halde ta- için ke3enin ağzını açmaları, cö
burcu edilen lıastaıa,· lıakika- mer<i davranmaları .;ayesinde 
ten deiidirler. '··ıt· ' • l 

Yahud da akıllı bir siirü va-,====:-----
tanda.~ın deliler arasında yaşa· 7 İkinci Kanundaki 
~~~~~J:'c~.~~~ ~~~~~rı~~~ny~: Pı"yango çekı·ı·ış"ınde 
kıllal'ında>ı ııüphe etmek icab e-
<lıyo.r. . 50 000 Lirayı 
Nılnyet bu timarhaııe nam - ' 

zt'<.lleri hastahaneye, hiç şüphe ı Yılbaşına nazaran beş 
yok ki, bir muayeneden geçtik- liralık biletle değil 4 
ten sonra ahnmı&lardır. Sadece· 
"ben deliyim! .. dernekle ha~ta- liralık bir biletle kazan-
haneye !rnbul edilmez. manız mUmkUndllr 

Amma bir akıl hastalıkları 
miitehassm nihayet in:;andır 
yanılabilir diyeceksiniz değil! 
mi? Kabul. Lakin (2675) deli\ 
arasından (562) si tefti~ netice
sinde akıllı çıkarsa yanılma nis
bcti yüzde (21 \ e yük~elir V'? 1 
bu ni~bet de aklın ve akıllıların 
kabul edemiyeccği bir nisbettir 

A .C. SARAÇOÖLU 

Yeni oda meclisinin 
toplantısı 

Ticaret Odası yeni idare mec. 
lisi ilk toplantısını birk:ı.ç gü
ne kadar yapacak ve riyaset 
divanı ile heyeti idare se<;ile -
cektir. Oda mccliı;inin ilk top
lantısına vali Li'ıtfi Kırdar da 1 

iştirak ederek bir hitabede bulıı 
nacaktır. 

Dalgıç motoru kurtuldu 
Bir kaç gün evvel Ça.'!akkale 

civarında batmış olan dalgıç 
motörü kendi kendini kurtar -
mıştır. Motör birkaç güne kn
dar limanımıza gelecektir. 

Yılba~ı ~;yaııgosunda kaz:ııı
madınız mı? Yüz bın lirayı mı 
kazaıunak istiyorsunuz'? Fakat 
belki de biletiniz de yarımdı. O
nun içın yılbaşı piyangosunda 
büyük ikramiyeyi kazansanız 
bile onun ancak yarısını yani 
50.000 lira alabilirdiniz. Falmt 
bu 50.000 lirayı kazaıuııak dai
ma mümkündür. Önünüzde bir 
fırsat daha var. 7 ıkincikanun
daki Liçilncü çekili~te büyük ik
ramiye 30.000 liradır. Hem bu
nu yılbaı;;.nda olduğu gibi 5 li
ralık bir biletle değil, 4 liralık 
biletle kazanmanız nıümkwı
dür. Yanı tahhı satın alil'ken bir 
lira d:ı eksik vermiş olacakBı -
nız. 

Bundan ba~ka bu ~ekili'> rlör
düncü ~rtibin sonuncusu oldu
j;'ll ir,iıı. orta büyüklükteki ikra
miyelerin miktarı da çok fazla
Iaştırılnııştır. Bayi.inizden bir 
plan alıp tetkik ediniz. Geçe:ı 
çekili~Jere göre ikr~ miyclerln 
hem aded;e hem de mikdarca neı 
kadar faz!alaştırıldığııu göre -
ceksiniz. 

Prof. Salih Mur ad UZDILEK 

bir ~ok ilim adamları kendileri- Lir kalemle yazabiliyordu. Hat
ni bu mi.iess<'selere bağlamışlar- ta on dokuzuncu asrın sonlann
dır. Bundan maada terakki se- da bir fizik~i bir kaç cildlik 
ven hükfımetler röşer5 müesses fizik kitabı çıkarabiliyordu. 

sclerine layık olduğu chenımiye- Fakat bugiin her biri dört yüz 
ti vermişlerdir. sahifeyi bul:oın yirmi dört citd-

Amerika Birleşik Cümlıuriye- lik Handbuch der Plıysik bile 
tinde Bureau, Of Standaıırds, yüzden fazla fizikçinin kalemin
bahriye nezareti röşers labbora- den çıkmı.~tır. İsminden de anla
tuvarları, !ngilterede milli fizik lacağı veçhile bu eserde fiziğin 
laboratuvarı, Almanyada fizik- muhtelif şubelerini kısaca bil
teknik enstitüsü gibi mües~ese- diren bir eserdir. Böyle olmakla 
!er ilim ile halkın refahına aid beraber bunu yazanların herbiri 
vasıtalar arasında köprü kur - yazdığı bahis üzerinde kafi de
muşlardır. recede ihtisas sahibi addedile-

Bundan maada, Amerika ve bilir. 1hti.3asın bu kadar kökles
'\vnıpada hususi büyük fahri- tiği ve dal, budak saldığı, il
kalarıı1 röşerş laboratuvarları min bu kadar genişlediği bir 
da bir c:ok ilmi mahsul vermek· devirde fizik gibi kimya, taba
tedir. Hasılı bu röşerş enstitü- bet ve diğer ilim şubelerinde bir 
!eri sayesinde ilim, h<'rkesin ilim adamına fazla ylik yükle· 
ko,ktuğu kuru bir heyula ol - mek onu yıpratmak olacağı gı
maktan r,ıkıb halkın refahı, mü- bi ilmi nıetodlarııı haricine d~ 

dafaası için icab eden Yasıtalar çıkılmış olur. 
ve meseleler üzerinde çalışını.~ Ger<;i keşiflerin sür'ati ke~il: 
ve bu suretle bir taraftan da adediyle mütenasib olaııık art
ilmin terakkisine hizmet etmiı;- makl& ise de bu da ilelehed lıöy
tir. Çoğalan bu müesseseler ilim le gidemez, meğer ki insan di
adamlarının adedini artırmakta- ınağının si'ası bugünkilııdcn 
dır. Bu laboratuvarların bu sür'atle ileri ı;itmiş olsun. Bil
harbde oynadığı rolleri görüyo-I ginin artması büyük ihtisasa lü
ruz. Bu vadide geri k ln:aş olan zum gösteriyor. Bir ferd bır 

Fransa bu büyük macadelede mevzu üzerinde muayyen sene
evvel ve pek çabuk paydos et- !er çalışıb muayyen sabayı kav
miştir. 1934 senesinde Londra- ramadıktan sonra hu ihtisa.ıı 
da toplanmış olan milletler ara- kazanamaz. Bu halde fazlnsıaa 
sı fizik kongre:;inde 1nı;ilte- insan zekası ve yaı;ı müsaid de
redeki laboratuvarların zengin- ğildir. Binaenaleylı ke~iflcrdeki 
!iğini gören, büyük bir Fransız terakki nıilı1hanisinin bir nokta
~izikçi~i bana (maalesef F:t·aıı- ya kadar sür'atle çıktıktıın 3on
sa lı!ikümeti laboratuvarlaıın ra müstakar bir hal abeağını ü- I 
lüzumunu ancak anlıyabilmiş ·;c mid edebiliriz. Bunda ıx·sareti- 1 'lımdi para vcrmeğe başlamıştır. miz kırılmı~. çünkü bilgimiz bu
Biz bu işte maalesef çok g"ri- günkü gibi tacilli sür'atle 
yiz) demişti. Bu harb, bu alimin değiltie de s:lbit bir sür'atle yi-1 
ne kadar haklı olduğunu göste- ne artmakta devam edecek de- 1 

~or. 1\faaleksefbahbu 1 yanlış 1 
yo

1
1 

1 
melctir. 

1 
ı 

ı• ansaya ço a ıya ma o -
1 

K h b I 
mu~tur .Unutmamalı ki bu sır ISD a er Sr 
ilmi röşerıı asrıdır, hem sulh Ye lngilizler pıımuk yağı 
hem de harlı işleri için. 

Fakat ilmin büyüdükçe bii- alıyorlar 
yümesi başka meseleler çıkan- İngilizler ilk defa olarak nıem 

leketimizden pamuk yağı alnu~
yor. Eski alimler bir çok vadi- !ardır. Mersinden ihrar edilen 
lerde otorite addedilirlerdi. Şim- bu yağların ilk partH lııgilt~
dı buna imkan yoktur. Bir ilim r~ye gitıııiştir. 

adamının, kim olursa olsıın, il- Tiftik piyasaları 
min her tarafını kavraması hararetlondi 1 
şöyle durnwı kendi ilmi!1e aid !ııgilizle?·iıı piya•'l.!arımızdan 
her hangi bir mesleye bir and<t fazia mikdaro.la tiftik alacak -
ccvab vernıesi beklenemez. Bn- laı.ı !ıakkınchki haberlerin du
gün yalruz fizikte rö~erş yolları yulması üzerine piya:ıada lıaıa
bıni bulur. Bil' adamın ilmin her retli isler yapılmağa b:ışlan-

mıştır, Bu hafta içinde nalürel 
cebhesi üzerinde söz söyliycbil- mallarc:Wn 50.000 kilo tiftik .>a
ınc~i on beşinci aıardan cvvelkl 1 tışı yapılmıştır. 
zamanlarda mümkündü. Hatta il Fiyatlar 170 - 180 kuruş :ıra-
1800 sene.;;inde bile kalorik na- • ınn?~dır. • 1 
:rariyesinin babası :ıddedilen i lngılız !ıralarının bedel-
Black tıb aleminde bir lider, iyi leri ödeniyor 
bir kimyager, \'e mükemmel bir Biı· müddet evvel Mer1'~7. 
fizikçi idi. B.rnkası tarafınd.ı.n topbıır.n 

Bundan kırk sene evvel bir lngiliz liralarının bedelleri Ü -
fizikçi bu sahaya giren her denmeğe başlanmıştır. 'J'ediyatl 

bir haftaya kadar >itirilcctk
hangi bir bahis ü.ıerine otoriter tir. 

ŞiMDiLiK 
BU KADAR 

Bir aile reisinin 
mühim sözleri 

Bir müddet evvel g:a-tenıi:ı. 
de bir havadis İJ1§ar d Vi Bir 
sinemada iki genç lım rahat
sız etmeğe kalkan iki bbadayt
ya sinama sahibi ihtaıda bn· 
lunmaş, bundan muğber olan 
gençler a~ sinema sahilıini döv- 1 

mü~ler, neticede iıı mııhlı:emeyo 

düşmüş ve iki müteca'ria mah
kum olınu~tu. 

Bu havadis üzerine bir oku
yucum:l.an şayanı dilı:b.t bir 
mektub aldım. Eh~ ü
zerinde durulması icah eaen bir 
'.lkıayı işaret eden bıı mektubu 
aynen neşrediyorum: 

"Bugünkü vaziyette. lıir aile 
sahibi için kansını, kmlB veya
hud lıeın-siresini alıp bir 6inema
ya gitmek, çok düşünülecek bir 
mesele olmuştur. 

Gazelcnizde yazılan tipten, 
ekserisi H ile 20 y>ış1an arasın
da bazı gençler, sinemad.ıki ka .. 
ranhktan iııtifade ederek, yanla
rında ve yahud ön sırasında 

oturmak mecburiyetinde bulu
nan kız ve kadınlan çot çirkin 
bir tarzda iz'aç etmektedirler. 

Namuslu bir kız~ kadının, 
ya !ruz başına sinemaya gibnesi 
bu serait tahtında çok büyük 
bir kahramanlık şekfuıi al.mak
tadır ve pek çoktan iç.in. imkan
sız bulunmaktadır • 

Sözü geç.en delikanhlar, ter
cihan arndıkları yalnız olan ba
yanları bulmadıkça, terki silah 
etmiyorlar. 

Herhangi bir dişiye musallat 
obnaktan ~t;ltinnıeyip, zevci ve 
yalıud bRbası ve yahud kardeşi 
ile de gelmiş olan bir ı.:nnı da
hi mnhud muamelelerine tabi 
tutmağa baı;larlar. 

Ayaklcırı ile ayaklara dokun -
nıak, elleriyle vücudun herhan
gi b!r tarafını sıkışbnnak, o
turdukları kt•ltukta güya sut 
üstü yayılarak dizleriyle ön aı
rada oturan bayanı taciıı etmek, 
onlar i~in bu işin alfalıesi ve 
hemen hemen me!jnl safahatı 

sayılır. 

Bu vaziyet karşısında na
muslu bir bayaıı, ekseri iskanda! 
çıkarmadan çeki lerclt, imkanı 

varsa yanındaki erkeği tahrik 
etm~len, yerini değiııtirmenin 

çaresini arar. Şayet bıı.na da 
imkan olmayıp, refakatinde bu· 
lunan erkek, vaziyete muttz.li 
olursa, mecburiyet tahtında 

evvela ihtarla başlıyan ve gitgi 
de ağız kavgası ve annunda 
yumruk ve bıçak safluılamıa, gi
rebilecek feliı.ketli bir durumla 
karşılasır. 

İ~te bu yüzden bir çok aile 
sahibleri efradı ailesini sinema
ya götürmekt~n içtinab ederler . 

Bazı yeni yapılan si.nemalar
da koltuklarısı sırtı tamanıiyle 

kapanmak sınetiyle arkadan 
g'lecek iz:ıcın öniinü almak is-

MURAD SERToGLU 
(Lfıtfen ..aylayı trririniz) 

şa gıtmesınden dolayı d . 1 kat ben şurasını söyleyebili -
ıurette müteessif bulundu - erın rim ki Berlinde umumi hava 
fakat _:'\lm:ın !mvmine ka;~~ son derece keder ve terssür ha
bır şıkayetim olmadığını söyle- vası idi. 
ınekle ıktıfa ettim. Bundan son- .H!lr memleket layık oMuğtı ı 
ra artık baska hiç bir Alman hı:kumete maliktir. Alman kav·! 
memuru görmedim. Yalnız, teş-ı mı bugünkü harbin mes'uliyeti- ı 
rıfat memuru Roterdama ka- ne otorı~lerine o kadar kolayca 1 

~~n ~~i!'ıize. refakat etti. Aı-i v~ arzu ıle miiııkad oldukları• 
(ja' . umetıne son resmi leb- ı' kımsclerlc birlikte islirnk etme· 
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,,ım hır notadan ibaret olmus- ğ? .mecbur~ur: 1''a.k~t 1938 ey
tur. Bunu maJ·0"·tenın· h"k" · ı ıül d hük ı· ~ u ume- un e urn:;Uz bıral:ılmı-; 
z~ t.arafmd3:n aldığım t1limat ü- olan nazi harb partisi 1939 a
h~e ve.rdım. ~ota.cl.:1 Alman 1 gustosunda Almanya<la g.ılib 
gazl umctının zehır!i ve boğucu g"ldiği ve lıir adam Alman kav
bakt~r •. Yfh~d başka gazl:ı r ve minin Birleı;ik saad tini Büyük 
etme r.ıyo 0Jı usulleriyle harlı Frederick'in hürmetten de biiyiik 
nevr;ı meneden _1925 tarihli C.~- olan kendi askeri şan ve ~eref 
clmiyec P!otokolilne rıayet edip hırsını tabnin için feda eylediği 
hükuın etgı soruluyordu. Alman cihetle ıstırab çekmeğc m:ıİı-

e ı bu notayı 1 h k' kal 1 • ren Londradaki Isa. mua ı a- ~ ~.ı.~ .. o anlara karşı duy-
elçisi vasıta.;; 1 vıçre orta d~~ buyük merhametten de 
majestenin ~ill:u cev:ı~ yolladı: 1 bır hı.ı;ııı;si vaı·dır. 
n_i veçhile protor::,!tıı~~~e ay- Lehistana hücumdan sonra 
rıayet etmesi şartiyle ist~il a 1 halkın tavır ve halini bizzat gör
tenıinatı verdi. ' n en l mek i~in. Bcrlinde geçirdiğim 

Fransız sefiri, öğleden sonra 

1 

son cumartesi günü öğhdcn son
Al?Jan .h~W:netine saat beşd~ ra, 13erlinin en esaslı caddesi 
müddeti hitam bulacak mü$a- olan Unter der Linden'de biraz 
bih b' ül' t' to · 1 dolruıtım. Pek az kL~i alakadar ır ıma m verdi Sabah ·· ·· ·· · 
leyin saat on birde h' . . - goru.nuyordu. ~er kes tamarni-ı 
majestenin Berlin~~kı_raz fsonı~, le lakayd ve atıl duruyordu. 

ı se arctı-,, (Arka.~ı var) 

~=====~ '==========================================~'' ~ =rl1 
füve eğilerek kağıd parçasmı J 

aldı ve tetkik etti. 
Bu yırtılmış bir mektub par

casıvdı. Üzerind<>ki kelimel•'r 
yağİnurdan bozulmuş idi. Bu ki
gıd üzerinde ancak yaııyaııa üç 
harf okunuyordu: 

Gas ... 
Rive nıektub parçasllll dikkat-

le cüzdanına yerleştirdi. ı 
- Peki şimdi fikı·iniz nedir? 
- Bakın. Düşündüklerim su 

merkezde: Meral, dün akşam 
saat 18 e doğru, kendisini öl
dUrınek istiyenier tarafındnn 
yeğeninin uğradığı tecavüzden 
haberdar edilince derhal, evin
den çıkarak karşısında rastla
dığı ilk boş tahsiye atlamış, bu 
suretle kurulan tu:r.ağa düşmüş 
tür. Her halde, bu taksi evinin 
iinilnde bekliyordu, ve lıeuüz bi-

1 lemcdiğimiz bir vasıtasiylc, ken
dini tanıyan ve intika.m almak 
istiyen şahıslar ta.raündan. biz
zat otomobilin i~iı:ıde taarruza 
uğramı:ıtır. Benim fi:;:rim bu 
nıerkczd~ dcı(Tui3'.ı. 

- Demek ki size göre burada dönerek tahkikata devam cdece-
bir intikım işi mevzu balıiti. ğiıı:. Yeğenine yapılan tecavüz, 

- öyle z'ınnediyornm, fam- ya amcamıu tuzağa düşürmek ;. 
ziyemı kuvvetlendiren ci)lel M<'- çin bir vesile idi veyahut ta... I 
ralin kendisini öldürmesi lazım Rive bir knç saniye ciikiıttJn j 
gelen bir mayile ~ehirlenmiş ol- sonra: 
masıdır. Sıhhati ve viicu<lünün - D:ıha bir çok faraziyeler 
mukavemeti ölümü tevlid ctıne- de HO-dndilebilir ve hep te nı~
miş, yoksa onun yerinde b3')lm- kiıl ol.;bilir. Biz şimdilik bir ta
sı olsa idi, şimdiye kadar t>!ınÜ'J nesiyle me~ğul olalım. Ötesini 
buiunurdu. Hem unutınnyımz ki sonra düşilııiirüz. Rive. komiser
Meral son zamanlarda beya" ""° den a:rnlarak Parise giden bir 
hir tieareli yapan bir çete il'! t.-cne atladı. 
uğnır;mış ve bunlardan üç l.!lne
~ini tevkif ettirmeğe muvaf~ak j 
olmuştu. Arkadaşlarının da, ya- ! 
kalan:ı.nların intikanuııı almak 
için bu şekilde hareket et.mi~ ol-ı 
maları pe:t muhtemeldir ... 

- Filhakika söylediklerinizin 1 

hepsi ımakiıl. 1 

_ Fakat izah edemediğim ci-J 
het Poliin duçar olduğu taarııız. 
ile amcasının uğradığı bu kalıt j 
teşebbüsü arasındaki münase-j 
bettir. Muhakkak ki burada bır 
is vnr Onun için şimdi Parir.e 1 

• • • 
Ga.:on odasmda i.Ji. 
Sabahleyin Jisel, erlıendcn, 

gözleri ağlanıal{tan ~!~iş bir 
halde gelerek kendioiue Polüıı 
yaralandığını lı:ıber vermişti. 
Bunun üzerine arzusu hilafına. 
gen~ kıza hastah:D>ev~ kadar re· ı 
fakat etmiş, Jiscl yııxarı ~ıktı
gı vakit, ktmdisi a,,-;;ağıda ziya· 
retc,llı-re mahsus odada bekle - ı 
mişti. J<'akat Jisel az sonra ya-, 
nıtıa gelmiş, büü;ıı gayretine j 
r:ı.gm~ henüz arneliy::.t olan lıas 

tanın yanına gircme111i~ti. 1 
Ha.tita!ıaııeden çıktıktan som .ı 

Gastoııdan ayrılarak ne yaptığı-/ 
nı bilmez bir halde Polim anne
c.ine gitıniş her ikisi de birbir
leri11h1 boynuna sarılarak ağıa
mı0lardı. Sonra geııP, kız Pa.-ioe 
dönnıü~tü. 1 

Antonyoya rastlam k ve gör
mek korkusu, ken<lisini odasına 
ginnel't~~ıı m"netrni~. Gastona 
~iderek b;ı az lronuşrrıak ve kuv
vet bnlm:ık istemişti. Castonun 
oturduğu otele gelince kapıcı 
yukarı çıkmasına ruılni olmuH: 

- xı. Gaslon'un odasında bir 
ziyaret~i var. Biraz bekleyin., 
A~ağı in~cekler demişti. 

Jisel otelin bürosunda yarım 
saat bekledikten sonra merdi -1 
vcıılerJen Gustonun omuzları! 
düşük. yüzünü saklaı:ıak istiyen 
bir t:ıvırla yanında bir yabancı 
adam oiduğu halde iııJiğiui gör
dü 

Otel sahibi: 
- Saba.bki genı: kız sizi hiJ.a 

bilı'O<.la bekli~'l'O d.ıdi. Ve sonra 
geri çekilerek: - Affedcrsiııiz, 
eiye ilave elti. 

Miifottiş Rivenin y<.l!mcla gi
den Gaatonun cılerinin kekp:;J 
ile bağlı olduğunu görmüştü. 

Zabıta memuru, otelsah;bine. 
- Beni gene; ltızın yanını ~·· -

türür müsünüz, diye ric:ı r-tJ. 
!çeri girmerlen evvel Rive, kelep
çeyi cözcrek: 

- Rahat dur, ve kı;çm:ığıı 
yeltenme, yoksa! .... dedi. Jisd, 
Gastonu görür görmez ileri :ıt ıl
dı. 

Rive gene kızı iterek: 
- Biraz durun madmıırcJ sıı n· 

dalyenizde oturunuz. Diye cm· 
retti. Sizinle konuşmam lazım. 
Bu.raya niçin geldin.İli! 

- Bana ne vakit cenp vere
ceksiniz? Diye sualini wkrarla
dı. 

- Hangi halda işime b;;ı;ı:
yor ve sual :ııocıı.yorsomıs? 

(Arkası TIU') 
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Mih.. in iki ümidin
den biri de .. · 

( 80 tarafı 1 ınoldc) 

·er d l 
. 

'k3yetçiı.· 
sin cok t"tik oldugu icin dört 
elli dü rck l edi gib · emekliye
rek ka b kurtulmu,.,cttu. 

B:r ıl~i en c d 0ı~irdikt n 
sonr , t ı rar ı·oı olanı a başl::ı.
'dı. Sağlı ollu el enselerini çc

·y:ordu. 
Çola ll . c "' kollu) o ·-

' Bu ic.; cin üs korsan gen: isi 
Okwınuskı.rda dolaşıyor. Frar.
sarun büyük deniz fuılerindeu sa- \,, 
yısı me hul Uı.litclbahır1cr isti- ..._ ___ ...,., ______ 03_• 

fade etmekte ve t~giltercden fanifatur~l ve . t'ıılıafJyeci ... 
Yazan: 

RECAi SAN.ıla Y 
lirnya alalım. Fakat, iş bunun.uı 
bitm(~ ın; tüccar, bizden pru asJ 
ıs liradan al<}$ malın fatura· 
Rlnı 12 - 13 lira üzerinden ve
ı·ir. 

Ç du u y ·rdcn bir lıam du. Kaı bur Hnlide, caprazın na- açılaıı, yahud !ngilter"yc yalda- Bu iki cmaf aramnda. lıüyüı: 
ı oo lu arak hasmının ~c;in
dcn !i~tu. Fakat, o vakte kadar 
Eali.01 J.. dini tc arla~ b yak.ı.-

ıl çek· dirini g·· tcrınek istiyor
du. Bu da oldu. Çok gccmede.:ı 
birdenb" c Çol" ~ çapraza g'ir
diğ" g dü. 

P,n.!l gemil I'İ evırm ye :ılı bir meslek fal'lo oh gerek. 
maktarur. !kisinin de e.1.üğJ m tal ara-
Vakıa 1ngıl enin zirai ve , b. - Ah. bilmeZ2.iniz bayım .. 

iktısadi v ~·yeti Avrupaıun hiçi sında bir ''kru.abc " m gı 1 
•• diye derdini dökmcğc başladı; t 

iye-
cek.. 

tukr('. 
Gürcs tekrar ay. lıta bıc./amı. 

Koca Kn.nbur l ;ılıd, QA>lağm 
kollan arasında uru~ ordu. Bu, 
p~ hıç tc Halidin çaprazı~ 

na ben zem· •ordu. 
Hulid. caprnzdan kurtulmak 

ı in çnbalı!.dı. Fakat, ayaktan, 
zar ::ca bu, ~o~rundan lrurtul:
manın kabil olmndığıuı gördü. 
Bin mtiekillatJa dönub hasmının 
al na ~tu. 

li · d, basınının altına dü~r 
du :mcı; tfjzü dü. Maksadı, bas-
mmn. oyun k mamk idi. 

bır. m"ml· .1•etin~ benzem"'"'· 1t- Bu itibarla her iliisı J birden - -~- b" k T .... -"' "' '""" bizim el~ ır ~ey yo .. a-
halat ve ihracatı yalnız deniz- bir 11hasbıhW.;, yap:u,agı esas:ı matrıP.Jl. 'Ve daima büyi.ik tüccru-
lere b~hdır. Halbuki bilfarz daha uygun buMum. lara ~-- Onlar bize insaflı 
Alr.ıanya ıtlıclat ve itirncatının 'I'uhafiye<.:;ı0. rfo ne k~nııc;acak- . fiy".tl"...1.-. mal verirse, bizinl in-
yarısını kar yollnrilc temin M 1., c• aı:· ... 
ediyoru l· sınız? deme:> ın. e!!" a, ım, ıJ?· sa.f ı cldt!D bırakmamız hemen 

_ liğind~n. dah;-ı ~) ·acle uz Y1P &1- ' 1 -z-ı..·· d -·ıd· ç·· k"" Fakat: bütün gayretlere ı'ng- ., . 1 ıemen u.uw.u.un egı ır. un u 
JJ ı .1,.A den maltar~ metelesıu bı C't b" . ı:-...~ f 1 "<l f men deniz yo arı ngı ....,reye . ızım CJ.l.al..VAle az a çe"'t , a.-

'·"p"tılamamış oldugu- halde b:ıslı öaşına, l.'<ıylt. ı lı.onuş - 1 I . 1 bul 
h.a ... • .• 1~· d b. c:ıt 1er çeşitten az nıa ınıur. 
Aimanyn ithn.Jat ve ihracatının manııı mev.zu1 ıın l<"'<WJ e c ı - . 
ynrısını trun::ı.mile kaybetmiştir. lir Elim.izde fazla mal bulunma7. kı 

l!M.0 senesine :ıid istatü.'tik- -Sonra.. \":l mnnıfahır:aolar. Ü- ihtil~~~ ~Iı~ .• E~al~u:i ~~-
lcre g<.ire bu bir ı:ene irinde zerimize ğiydiğ:ınıız t>ır çok ~y- ~r o,,..c mı ya··· ' erın. ~ • 
•ı""ilız ilimc:ıt ve itli:ı.lfltl gc- leı·ı· a.c onl:u'ilim tcdarllic mecbu: yük •toklar bulundurabılirlcr . 

,.., e senc.-d rr fazladır. Ya.tıi azal- Ve bunlar.:. malın c.n yiikscl1 ... değil miyiz? ''!':ı.ti~ko
0

', "Amc-
mak şoy dW'Sllllt artmıştır. 1 ~ il fi'-...,1-~ S"hbnasmı eözloucrek1 rikan , , "P· zen,, - oş gun .t•'-4 - ~ .J 

Hele ithn.lfi~ on ny ı;arfında hele p:w.-n.: _ lütillnl:uımlZ! yün~ elle ·indeki stoku damla. d:ımlaı 
400 milyon fruılıı. i ·. Bu fazl~ lüsünden, paıııulilu~umlaıı, lte- vercbiliiicı-- Bakrn, r.ı~e.Ui, eli-
lngilterı::nin münaJtalesini tcmı- mi:de bazı ,.~idleıl bulundura-
ne memm: 2( 00 varım· kafilesi teninden iı.·eklisiııe Jı~ i!ar teda- "Y'"ff 

tarafından yapllınıştır. J!er ka- rikine mecbm· olduğumuz ~ey- ma.ma.mımı bir mi.Hum sebebi d~ 

-Nı.çin böyle yapar~ 
- Nıçin olacak, kendini kur-' 

tarmclı: için! Bir kontrol esna· 
sında kendini temyize çıkaı:mak 
kin!.. Tabii, biz de bu şart u:ı· 

hHinde tüccardan mal alam yıı. 
Çünkü, o malıı. yüzde 15 - 20 
de kendi kirıınızı koyaroh <l{il{· 
kanımızda satarken bizi kontı o· 
le gclirıcr de "çıkar b:ıkclın:: l w 
luranı,, derlerse, elim:zdcln fa· 
tura bizi suçln çıkarır. Y nm bu .. 
~ ük tii car "küpünü dolduı"lrr

hm ! ,, zavalli ki1çük esnaf crı.a· 
rın nanna yanar! t~te bu yı.ı,..· 
deneli. ki: dilkkanımızd· en 
lüzumlu ~eşidlcri bulundur.:mı· 
yonız. 

n, b. Hcl"d, bir dalıu oyun alma-!a 
tfü be et::ıı:i ·. ÇoL*-. yine eski. 

F • .lt~.. Ço' k . !follanın oyun 
almakta mahareti fışikfırdı. Der 
hal ::wmına girdi. Sağ eliyle, 
sağ nyr.ğının: altından lııtlu. Sal 
cliy!o de kısbct kasnağının iç 
cıiki<ıler:mdtin tutarak hnrunını 

h:ı.vnlmıdirdı, dat,11t:tı. Y c, bu da
•!ı.Imn anındı.>.. dtn:hal Kanlıura. 
b 

fllell vasati oinraJ. 20 ticaret ler ... Bunlarıı fiyatl~rmda zam ha vardır ki, bunu kim ·c bilmez;! 
gemiffi. vardır ve bun ara beş oıı yüZdesinde yUltselen rnlrnmlar yalnız. bizim ic:imizi yalrnr: 'file-\ 
destroyer. ınuhr.ib, torpido ve kimin içjni sızJat:m:ız ki? Hele cara gideriz; falanca. malın topu 
tayyar refaliat ctrockt.cclir. 

Buı, d2·sobbctimiz biı":'z t'hı• 

h., do,·nm etti, amma, i. in c,.'\JJ 
noidns.ı yalnız bu kadar! 

• • • 
ai ı(bi ' ve, ' il güreşiyor- ı 
du. 

ışnk küJıt.atiru: talrtı. 
(Arlrnsı 'ar) 

~-• 

Orta mel:tcr.ı t.'11.ebde:.ri ~im-
d ~ ı· .. d:ır temsili müsabakala
ra iştirak edebiliyorlardı. Maa
rif Vf'kfüetinin Beden Terbiyem 
g~u!'l diroktörlUğünc gönderd.ibrij 
bir ti.' zlıcrc i!e badema orta 
mel tep t3lcbclcrinin hicbir spor 
mıirnb:.ı.lraya i&tirak ettirilme
mt :i bıldirilnı~tir. 
Aticümı ve denizcilik şube

leri ı:;jmdiyc k dar temsili mi.i~ 

t::abakalnrda ~ok istifade ettiği 
mel•tcp u lebe'crinin mfümba -
Jıalar:ı istir~ k<len mencclilm03ile 
bil'.<' lt: luy,motli elemanlarını 
lmyh tmiş demektir. 

Harb g<'milerl, t::ı.yyarclcr ü.ı.r~a.- önümliz bay,r:ım olunca:. 18 lh-a, dıer. Mesela hu vaktiyle. 
fıuda.n aro..<runlfl.n taJitelb.:1.hır- EvV'elld f;\in Be_ azıddan ~ar- dokuz dokuz buc;uk liraya alill
leri Jınber :ıJır allnaz yerini ta- şıya doğru gclirlkn tı ı "ahba.- ğımw. bir. maldır. Haydi, müşte
yiıı ediyr:;r ve omya. ~u b~~~: ba,. rastı: dım. Elli rmd ralt t- rimize f"ıyat yliksekli~ini anl:tt -

rn or veya acınyor~ar. ~ .. .. ..... _ 

~imdi bir tuhafiyeci clül l~i~· 
mndayım. 

Tiıhafiyeci ahbab, piya.s"' \ · 
r.iyeti, l:ia.halılık, ucuzluk, hal<: • 

(Sc.yfa 5 süiuıı 6 r .a) lc.rı atıy.o ... ktalıtcl~ırlcrı ı lerle J3eyaYJ<la clo·";nı tebşlı tc-- mağa çahş:ırak bunu simdi 18, 
• - 1n .

1 
· la.slı yıu: U' ordtı. bu 1.1oı;.tık ha-

Ge"" bir sene içinde aı tc-1 • - -
~ . k bu <Jnoo ka::·f'·'e valarda ytizii Ji:ıpkmmu kızar- ~~~:fll~~~Fı:ıf~~i'f!f:~Tl~,~~~~~~l revc gu p ı an ""'' ....... .:ı • lal ile t.am 4 .000 ticaret gemisi ıruş, ~akaklamıJan to < ·u · a· 

m:ıl ta~mı~ \'e mal ~ıkarmı§tır. rı sıztlığını boı'i.ince Jmyretle 
Bunların l"ıyrneti dil giind~ "- sordum : 
milyon st ·linge varmıştır. _Yahu bt• m füıJ7 U::.1 n bir Ocak baş1nda. Tarikler de· 

Alm:uı t:ıhtclbabit-kri t~ra- yolculuktan-rnı: gclıym~ım yok-
fıı1dnn bau lıaftalnr ve ayrn.r. sa?. "lEZe 
hıgiliz ti :ıretine vı!rul3:11 _ "Ahb. b b; 'Yll ıwliım \ <•rıp ' dökülüyor,. Rüyalar. 
darbeler _on clliL"e(' agıı: ich. '' 
Yüz bin t ncl. n fazla gemi b:ı- dıırmadn:t yoliln;ı de' a edere . 
tırcbkla:L hn.ftalnr v:ırdır. Fa - cm•n.b n:ı cfü 
kat Cihan H:ı.rbiu<lcki tahtı•! - - Uzak vol • fi fuJ:ın değ;J, 
ba.h!~ f flJi. '':tini henüz bula - çarından g1:ii~ orum Malum ya, 
maaılar ,,;e bır c;ok h:ıftalar da önümüz bayram. Fa1mt ı arş.-
bu mi 3 • 35 bin tondan . · · ' · . 
ib::ı.ret Im.lmışt.:r; Geren hafta ya bır ını:oı Lır. Jc gırım~cn pış-
olduğu gib:... man .. İnsan tcrlcme<len dı8af.l 

A!manymun, İngiltereyi yıl.- ~ıkannyorL 
rn:ık icin ıtulJ::ı.1101·~ iki va - "Ahba.b,, m, bu lJ rl :ı lwlime 
ratadan biri bu t.ahtclbalıir sil8- ile pahulıliln1an . il il 'tci •ıJ<lu-
hıdır. Diğ< l'i thyynrele.r. ğu anlu~llyor u. 

E,·Jfıl ve tcşrtnicvvcldc son Ahbabı teılch·n 

Tut ve korkma .. 

Ocak başı sohbe :i 
Kış günü, tlı.'.";"'l'lda buram bu

raıu kar :y3.biarhcıı ocak, man
gal vey.ı 80bs ba.Jında topl::ımb 
hosbeş etmektc11 kim zevk al
maz! .• Bu zevki cvvclld gUn A
merika Cüm.hur Reisi Ruz,·clt 
te tatrolştır. 

Evvelki gün İslrtnbul •! ~ 
da SO bin torik tııtulmw., fd f4t 
bımI rın 40 liini satıla.bilm · , dı· 
ğerlcrinin bir kısmını balıkçılı t 
darfıJ~yc hibe etmi~ler; miı
t ba 'h;i denize dökülecekmi~ . 

İtDlya.dn. haftada be.3 glin d 
~ol l.ır. İsviçredc bir kilo l't z: O 
J·uruc... İstanbulda. ela et ı 7 
<leneı.m.z. Bu halde, binlerce hr
Jığı denize döken memleketi Av
rııı)ahJarın nasıl tavsif e<lccekl<>
rini tuhmin edebilirsiniz. 

w lı::!.' aJıı..mn ış 
bi: h:Jd ı c · gibi ko- 1 BIELEDIYIEDE!. G atasar.ay iyi bir 

fudbolcu kazandı 

haddine varan ta.Y. urc hücum
lnrı :tı..Hli riı.waın ediyor. B.ı hü
cuı~ıfar :.::rtlk r:a..1:gt le yapıldığı 
hi~bir b<!def göretınerliB için 
çok def· u.rihi, mılli lnynıcti o
lan tngili" miıcsseselcrini. bina
Jarım :-akıp yıkıyor_ lı.,akat ge
çen 1940 tencsirrd Almnnya~ 
<la 3.500 ta~ vnr.cye m::ı.l olmuş
tur. Yalulıp Yııoıan bin~'l" ~k 
serisi in;,. llz!t~ (!ol- mut CSl;!r 

ctmek.c bf .. iı~ muJ-:ı.vemetfuıı 
mahrum <tmiyor. Çiinkü askeri 
ma hiyett n uzak truırruzlann 

ııiz ?. 

Pn.z:artesi güııkü nuU·u büy
lc bir ocak b3Ş1 sohbetinde irnd 
e<1ilmi.şti. Fakat ınang·ıl. ocak 
Yeya. ı:;oba ba.şı sohbeti clcyiı.cc 
bir araya top!anmrn ka~ 
kişi aklımıza selir? Böyle öir 
sohbette söylenen sözleti lmc; 
kişi dinliyebilir'.' On ldşi, yirmi J 
kisi, bilm!e/".tiniz yiiz ki i ... De
ğil ı•ıi~. 

Brezilyada ınilyonlar~a- J , o 
ka.lnrcnin ya.kıldığı vakidir. F:ı .... • 
la if.tihsal yüzünden fi:v: t arı 
ttıf:mn.k için alınan bn tcdbı?"Jl) 
lktisaı1ı mfuınsı ,·ar. Frı ı.at 110)1" 
J öi,., devirde ~atılaıuıyn.n l h.-
1 rı ueın?.e dônm~k?!. 

1 
., .Belediye tahsilatı da u ... .Ankara Demirspor tnkımının 

Ye J n.kar:. muhtelitinin en iyi 

Bın-nm niehctrn uf; J bir tliilt- Halbuki RuZ\·eltin cr.nl:b:ı~ı 
2ohbt•t:iiıi tam 80 milvon Aınc
ril:· lJ dinlemiş Ye nutku 50.0-rı. t
yo ist&."YOftU dünya~•:ı Yeımir;i'ı..i. 

temi r d . tam bir carei lıal 
buı~mamı dır. 

Bl gib: har ketlerin ne kn.dru.· 
çirkin olup. mede, f b.ir mfl1etin 
billm. a 0 en erme ~ nkışnınz ol 
duğunu, bj.- m2..kale ile muhte -
rem gazetenble tebarüz. ettire
rel , hem sozu geçen. gençlere 
],al"i ihtar rnahisetinde lir nn
sfü t varme 1 ,. hem de Maarif 
reıt:ıeti marıfetiyle, mekteble.r· 

de lazım ola SJkI ve tedbirli ten
bıhatt.-. buhınulınası ve akd 
takdiroe. bu gib: hallerin tcsbi
tındc · 1.le tecziye yoluna 
cidilmcs" gercJt bu gıbi gençlerin 
lnhı .. hl l. vea kRe ailelcıin 

li. kı o.an b f'ir · n iza l:ırdru\ 
cllemıni~etlc 

nca 

}ıı tmJ 01 Jm. 
J. UR..A D SERTOGL U 

fazlalık 
İs anbul belediyesi n•ulı "''·h o mncularmd. n Arif lstanbula 

mildliı 'f <::rü bu y:lm ilk • Ilı , =' geJezel GaI. tn.snray kulübüne 
7.aı-.f m 6.073.546 liralık ta:ı- mtisab etmiştir. Bu baft.a<lan 
sıltıt yaltıpmı~~;-Gece~- senenin itibaren Arif Galatasaray takı-
a:ı ili n nyuıM- .• plli4ll tahsi.- /";. . .. d 
Jut 5.9W.418 lira olaµğuna ıınzz- mının sat- ıç: mc.•vkıın e oynıya-
ı~n bcl ıliyenin illt nltı ayı zac-, caM.ır. 
fmda _139.128 lirn. fozla 1ahsilit

1 Süfey,maniyeye giren 
ynptıh'l ruıl ı nııstır. 1 . f _1b l l r timlald r için yeni JClll: Uu O CU ar 

tahsi~at ayrılacak Fı ncrbat-.ceden Semih \"e Ala· 

&eri .it"~ 
1lkbalıaı ',Jdaşıyor \ c fngii_

tcrcclen !! c! · n haberler bu ilk 
bahar va. yaz Ahr:ıanlauı Iı~va -
larda bu ltruliı.r rahat dolru;amı
yacaltlnrı"lu v lten<li ba\'nl: rı -
iıın «!Ok bul:m:-> :a·~'llll giisteı i
yor. 

kandı. 1füsc rj ':ıtaım::ıljl<.nn, 

ekseri.ı .• tlc~.rct 1tJ :rdn pcl in
ceden in-.cyc • J:..ıl <'r • • -·tült
lcrini bilt.'iigim .t\;ın r.irnz ~ hl!· t ı 

edelim, uiye i c ~rdim. 1 

- Daha ne · •tc.cltğımi hğTcn~ 

ı..ıcdeıı "bıırd: ·• aı·!., ık.mene ü:ı
kılırı;a, galib::.. ır.al ve ı· ! ıtü.!rı 
y:ı.na sılnntı c c Jmıi)i< rf;un ah
babını'!, 

- Eh.. işte, cı•h( !ZÖt· ola.o, 
lml<luğumuzn •)<'lt.ı o a.. Ne Bel di eler B. kasından İ"'· edd"n lhılüblcrindc!l istifa <'.de- ------=====------·ı 

tikr.!Z edilen 5 mıl~·on lira ile rclt Süleymruıi.,re kulü!Jüne gir- • yıqıarsın ... 
yapılan s~rımı.yei mütedavileU mi lcrdir. Bu iki futbokü bu n ~~h·m ffiJ• .Jlar- Piyasa.dtL 'D!'2 1 

·• l.ı u nnıa-

--lD<ic--

istimlnkler haricinde beledıye ha.ftn Gaintasaray:ı karşı Süley- 11 u- Cli dlğmı işinni;;ın; ı:mn yım, d · 
diğer bazı sahnlard:?. da i. tim - maniye t ı.ımınd:ı yer alacaklar- }d dim: 
~at~leıı··ykalpm~~n~onr. ul~~ tietkahsi!d~ dlr. da maı... ge i - Pazen isu~ ı , ııTı 'ar mı?. 
ıs un a er ı ı J'. ....,, ·- _ İşt or u Jıol:ıy kol y bul:ı-
sat bitmif'tir. Bu yüz.den istim- Da·ıet Piyasr.nın mulıt:-. o,duğn it-, mazsınız ... B nıl~ top. topu üç ı· 
laMeri :veni tamamlanan hak lstonlml , poı' Kı•liibii Btt-.,- h ı· ld , · ·c mührn 
sarunlerlne para verilememek - " a at .mı.t eıeıın~· 1~ • ' buçulı: metre }{:- ıh On ı:.a.ttıJ,. 

l'.' 1ı'4ıttlıfjı.tıikn: mikta-oa mnl gc.-Jmıştir. Bıınınr-
tcdir. Belediye vatm:Idaşla.r::n dan bı"•· 10,,....,1 Bül•omrfüta.n, H.ı:ı. _ 1 tan sonra ocn dt· '"ye : s,11 aca-
} kı öd. k · · l f ı 4ı 1 941 cumartesi günü saat .. .,. ..... 
ıa. arını c~e .. ıçm ~ n...:;.:1.ı ımınve " bir kıı:ımı d11 Ea::mı ğım !.,, 

"d 100 b ı .-.11 1• b r mu J1.30 ela. Ji'..minöııü hamevinde .J - •• Y~1 en ın '• .. "' • · yolilc gclmistir. Bu ma.ll:ır me- - Ni'!in '? Aşagma, tılıoc ,,.-ı3r-
nakale yapacaktır. senelik kongıemiz yapılacak- )anında; cam ~ra, kendir. ip- d:ı bulamıyorsunu:-.? 

Ur. Ekseriyet olmadığı takdirde liği, soda. fayr.uın eşya, salam, _ Bularruyr,ruz, 'be:~ dendı; 
Roınanyaya lOOO ton iltinci i~tinııı 11 1 941 tarihinde peynjr, tıı.pa.lı mantır. aııeEıı bu!SP.k da. fi:-; atı rnlt ;yükt:ei;tir. 

.ra:gılncaktır. haya, an hn tüzu, asıd ltlorik, 80 kuruşa metıl'Si p~. r. alırsak 
Susam satılacak R ubbi ve kimy"'Vi ~?.a. çay, ıta-

u:mamc: lay. \'e ueri gelmiştir. Bun:.ı. mu- biz bur.ada l :ıça R~1'.anz. Çanp.. 
Yer.i Türk • Rumen ticaret Yeni idnre heyetinin intihabı kabil şclıriıniroen 320 b:n lira- mii.şterlı::i bizden fiyrıtlara mn.l 

anlasmnsı hükümlerine göııc f Tl"ATROL 6 R j lık ilır.acat ynpıl~1:ır. Gönde- almaz. O J\ike mu!1azalann har-
Ru.m'nn raya 1000 tonluk bir SU· 9 ,., "' ! rilen mailm araro.nd:ı İ:.;\~ v~ cıdır ... 
sam kontenjanı ayrılmıştır. Gün ·-~----------.rı:.ı fsviçreye deri, R;umrın~al a po.~- · Biz bunları kfıuıı1'!UJ"ken, yruı· 
dcrilecck susam partileri icin Şehir ~I:al, fm<lil:, FinUındiyay::. tu- claki manifö.tur:ı tlw i.Dlllln ~ _ 
piya!ınd:ı. hazırlıklar yapılmak - t• t tun 'ardır. • _ . • -· ,,. 
tadır Bu itibnrla fiyatlar mü - ıya FO U hlbi oluugııım cıgı; nı «ım uır 
hiın mikyasda yüJ,..lC.lmiştir. Ev- temsilleri HALKEltl:..cRI zat da gC'ld!. Sohtı·tımı?.O ıştir::tk 
\;elee 22 kuruş olan susam fi- C'tti. Dcrdli d · llli Tuınr.ı iJ,j ya-
yatları 9 kuruş nrtaıak 31 ku- Tepeb21-11 Oı-am K smmda [(01 .ferans 

Yeni dünyanın rakamları, es
ki dünyanın bir l:füıe$inde yer
lcı:?mh; olan biz 'l'i.irlder iQin de· 
ğil., tngilteresinden Utlya"ın.a 
itada bütün csl<i dünya sakin· 
ıcri için havsalnuın alumadı••ı 
ı;;cylcrdir. Şimili bu rnl:aml:u;\ 
A \'ruı1a h:rrbinc kru.-ı<ıyor ... 

•• o 1 

Sadık rüya j 
Dildrat ettiniz mi? Son r;iin· 

leı d<>, muharrirler yeryüzünden 
bıkmış gibi rüy ya ve öteki <lür.
ya ile taı:naı:a daidılar .. 

Çalı: sene ev,·el: 
Mtdhii &cı1a kaplarmı ı·c,-ıni, 

F'a::l lw.layrr, 
Ontl-w d1Mı b< k1cyenlcr tıvu~ 

cımıı yal<ıytı. 

n;ve Fazıl Ahmed aı:tık dlin-l 
yad~ medhü senaya lüzum lml
madığı için şimdi ahrettekileıfo 
meHguJ._ 

lfakat maliım yn, rüyaları iki.
Y'' ayırırlar: Yalancı rüyalnr. 
sahici ve sadılr rüyalar .. Gl:.ZC

tclcr. igjnde yalnız O:man Cema .. 
Jin gördüğü rüya sadık olncak 
ki Son Telgrafın sahibi mebus 
oluyor.-

• • • 
Torikler denize 

dökülüy r 
Gazc.4.cl'ere a.lrnctmemiş olsn 

ım haberi başka nu>mlcketler"j 
dııy:ur.mamak foin yu?lTlamayı 
1 eıcih P.ifmlinı: ı 

ru~n eılrrnı hr. . lll!J41 Cum:ı ı;unu .1: .. mı 

Asılsız b · haber s · t 20
·· 
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A B O A L 
1, Ocstoyefski 

4 1 1! H cunı_a_rtc., al 
snat t20) d ruın.Lırımı;Jdan <Dr.
haıı Kutbay (MıUi Birlik) m , .• 
zuunda bir~ nforan verecek v•• 
Tcmsıl şub mız (Hisrei f'ayıa) 
piy sini tem l ccfocektir. 

Giri', m.1-:tlnnnm biiromın dan 

iu, Haıfcikt BUyOk Fılml 

a.lınmabl rıc:! olunur. "~:mm~~~iiiE'.a~C:I;;?::ı;;~~l:ii~!Dmm&~ml~Cf::711i~ 

Tut ve kor!una 
Giin geçmiyor ki. lınl&ın 'e 

~:· z.e!eicrin dılindc tramya,, , ı· 
mıza ai<.i §ikayet olmaC' n. fo,,. 
ı e <·rllfuundan bir dostumu · 

- Yaliu, dedi. Neden yrln1t 
b':ım~ "ylan dilinize do1<..cfı111z" 
Ba .. J:a ~ikayet mevzuu mu ,·ok~ 
Ifitai•Jaı-a, gaze~ekrc, clılıa~t~: ';' 
J,a s:ı hr lara bil· gU:ı~ uJsruuz : .. 
Şu fıkra ilfl ce:r; nb vcrdiJ.: 
- Y."'iravım, H::ızreti ?ıfu~ 'ıı 

pc~ g. ml.er o!duğunu isb<. ; ' 
rnı"":ni !.'Üylediği zuman C t • Jl 
~ lmil': Hazıcti 1.ını....;:ı.ıun ) u: 
~1mt: "Elin<l'"'lli i!sayı mey<~ .a 
ıaU., < emi~, ~usa asasın1 ~e:C 
f ırlt!.illlC~ bt• fisa- T"' ~idJıjŞ }JI,. 

. ıılı 1 olinuı:;. Faknt yılını < rı 
~ ura da Jmrklu~n için gene 
t;ctrail gel rnk Kur'm ı Re:.: • 
min dHiyle. 

- Jfn7 .. Ye ıateluıf ıYi ., 
tut Ye torF.ma). 

Bemis. Bunun üzerine Miı•.:ı 
~·ılaııı tutmuş Ye yılan tek a,. fı· 
rn haline gelmiş. İşte bu m ı."i' 
ze_ye rud sureyi b:r ll!l.ma da ()'" 
kumakt:ı olan imam te.m Hu1 
YO l~lı:ha.f diyeceği sırada mm
lwrin 1 cnarından koca bir J la:ı1 
gcirün dili tutulmuş, korJ~u , 
rlan alt tarafını gclircnı mi"· 
Yılanın farlonda olmıynn c"'ma· 
attt>.n biri ise ima.mırı ~.aşrclı 
;:rını zanned~rek imama Em C) · 
n:ıtlrlttrmık icin: 

- Ruz, huz ... (Vnni lut, tu1) 
D~r unn.ınnuş. İrnron d~ vının,, 

mıvnrak iki tm:-afınıı: "'clfun ,•er· 
mis ve arl:-a.,mn dönerek o za
tn, ·bir eliyle yılımı r,-östcrmi ı · 

- P...addin \arsa; d mi ..• G 1 
(le sen t'ut bakalım ... 

azıt~ e?tiınizin c si..kleıin· b'· 
Jivo~ız.. rn k ha: y"n (' 
"kj<:>Q rk• (1° wi bi • Z1!l" mlll 
lıa a cl h iyi · i .i· 
yaı>.ı 

Selim IJJıa ,ıt 
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~ . 
a .. e YURD GEZiLERi s E 
(B04m a'edcn dev•mı l armaranın incisi 

ni Alman meJeniyetiıı nıuk.:ıbıl • l B d y 1 1 demokra!ıilerin [:nlebc i t.1kdi gdze an ırma unan 1 ar 
rinde kuru!ınası tavsiye edilen 

"adilane,, sulh cidden giilüııç B . k yeni yerler 
kalıyor. Amerlkadan akseden U şehir harbden•• SODra 

0

Ç0
0 

zabdett•ııer 
tarn:Ia bir teklif ,antaja, ma- • • 

ceraya, taarruza prim vermek ınkışaf etmiş ve guzelleşmıştır ı (Bat tarafı 1 incide) 

Harb hakl.-ıııda t&fsilit 
olur. Almanya $enelerce slinn 

Bardia düşmek 
üzere 
(Daı;ı tararı 1 incide) 

Seylab mın-lingilizler Bremeni 
takasında bombaladılar 

Diğer ccbhelerde vaziyette 1 k• ld •.Almanlar sessiz tayya 
hiçbir değişiklik olmamıııtır. su ar çe 1 1 . . d t • 1 ' 

L .b d k' · ulıa-'- re mı ıca e mış er. 
ı ya a ·ı genıı, nı l"'ÇUÇ 

lı d b harebed 
(B•ı tarafı ı inci .. ,ıada) Loııdra 2 (a.a) - Resmea sa asın a ve u mu en 1 

• 
ğundaıı. kısa bir zamanda nor- bildirildiğine göre, havanın fe-hazırlığı netıeesinde dünyanın l 

ba•ına bugünkü bcl:lyı açtı. Bir 
çok memleketleri yaktı, yıktı. 

YAZAN : Bahri ÖZDENİZ Atina, 2 (a.a.) - Yunan res
mi sözcüsü, askeri vaziyet hal:-ı 
kında aşağıdaki tafsilatı ver
miştir: 

sonr:ı ele gedrilerek şimdi sa
yılan topların adedi 329 a baliğ 
olmaktadır. Buııla.nıı 20 si ağır, 
48 i hafif hava dafi toplandır. 

mal \~azi}'.etin avdeti .muh~k - na olıııasın:ı ragmen İngiliz tay
kak gıbıdır. Menemenın mun - I · · d" a ek 1 ket 
hat yerinde bulunan sular çe - yare erının un bet· ı ıare -

Mağlüb oldu 8onra? 11Ukiı.f;ıt 1 Bandırma (Humısi) - \&llı- 'i 
ohr.ık müı;temlekelerini geri a- kesirden ayrıldıktan sonra ge
larak ve gene avni macerava a- ni~ ve bereketli Balıkesir ova
tılmak için ıste.İiği askeri ~·esi- sını yararak Yeniköy, Ömerköy, 
yasi terübleri hazıt'lamıı kta ı;er- ~ Suı;urluk; Kemalpaşa, Okcugöl, 
bcst bulunacak. Fakat kendisi Aksakal ve Sığırcı iı;tasyonları
gallb gelirse• Bütün dünyaya nı geçerek sahile ilerliyen kata
bin sene hakim olacak! Bir tc- rımız bu kış senesinin elim ha
ııebbüsün karı ile zararı ara- liyle karşılaşmı~lır. 
sında bu k:ı.dar muazzam bir Mütemadiyen yağan yağrnur
fark olur~a. h:l!'btlen so:ıra Hit- !anlan Kespüt ve Tepedk Çay
le~ın rahat oturması geıcekteıı !arı ta.~tığından (Bal!keHir) in 
manasız bir hata olur. B ndırma ile motörlü ve motör-

~!emleketlerin yakılıp yıkıl- siiz kara nakil y:ı.sıtaları dur -ı 
masından bahsederken bu felft- muş ve telgraf b:ı.tları bozul -
k~tl~re maru, olmamış insanlar n:w;tuı·. Sular demiryolu güzer-ı 
galıba hakıkau zihinlerinde 18.- gahına kadar dayamıştır 
yıkiylc tasavvur edemiyorlar . (Manyas) civarıııdaki (Yeni
Londrada yapılan üıhribat tüy- sed l dahi fazla suların tazyikiy
lerı urpertiyor: açık İngiliz sc-1 le yıkılmı~ \'e (Karadere) de 
hırl~·rinin hornbardımanı ve o~a-1 taşmış olduğundan Balıkesir ve 
dnkı c.oluk cocuğun katli vicdaıı-1 Manyas ovaları kiı.milen sular 
lan tJt ti re yor. Bunlar cezasız alunda kalmıştır. 
mı. kalacak? İtalyanları v:ıtan 1 Sahile yakl~madan sakin bir 
topr2kla11n<laıı ve Aı·ııa\·ulluk- deniz manzara ve benzeyişiyle 
t~n kovmak için bu müdhi~ mey. görünen büyük ('.\fanyas gölii) 
sımde dünyanın en miidhiş ıs- heyecanlı kalblere aldatıcı biri 
tırablarına göğüs gererek çar- ferahlık vermektedir. Gayri ih
pı:;n:ı Yunanlılar sadece, va- ti yari bir sevin de aman! deniz-ı 
ta•ıJannı · kuıtnrmak şartiylc de fır?na Ye dalga yok diyen
kollarıııı sallıyalıık memlekete ler i~i·.lilmektedir. Heyhat! Bu 
elılıos dönec~k1eı· mı~ Fakat bti t bir kıi.zib serabdır... 1 

şartlar dahilinde baxlnyaca k Bu münasebetle (Manyas) 
sulh Yu:ıanistan i<;in harbclcn göliindi'T! bir nebze bahsedelim: 
kol'kunç biı· hayat sahnesi al'z,,. Bu göl. sazan. yayııı ve bra 
de.erktir. Adedce küçük bıı balıklariyle meşhurdur. Bu se-

1 mıllet katlaniığı mali fedakar- nenin (balık avlama hakkı) 

1 
lıklan nasıl telafi edecek? Ölen- 15000 liraya satılmı~tır. 
lerin ailesine nereden tahsisat lh gölün etrafınd" efoki Çar
\'~recek? Harab olmus binalarını ı lık Rusya zr.nıanında Türk iyeye 
na_~ı l<:kra vt\cuda "elİre.:ek? iltica ve harlı e:;irlcrin<len geri 
~ger dünyada bir adalet varşa dönmiyerek burada tavattun et-
unanıstana taarruz ·ürm.. .. mis (Don kazakları l mın kur-

i~liyen ltaı , · ' unu 
) an fn lStll"'t·ı yakıp 

)nktıkları binalar y il k.. ..
1 

, o arı \'il 

orru_ eri tamır için bizzat (',\: 
lışmaga me"bur tutulmalıdırl~r 

Fakat bütün bu Lazminatla
nıı .. L .. 

. Ilı< unde medt'lliyct "" bcse-
rı,y<'tın mütearrızlardan istediö·i 
hır temin t ~ . a meselesi vardır. Ar-
tık dıktalörlükler dünyayı atc-
~e \"cremıyet·ck hale sok 1 1 
d uma ı-
ırlar Bir kae k · · . · "' ıHıye zaraı· \'f.'-

ıcbılecck hastaların kollan baö. 
lan~yor, Dünyayı ateşe veı·ec;k 1 
rcJımlerc, kar~ı ıyni ihtiyat ted. 
bırı fazla mı r.lur? 

Adilane sulh har'-- b' d · . , ~ ır aha 
ımkan bırakmıyacak ve müteaı-
~ızı~ sebeb olduğu ın:ıddi ve nı:ı.-
evı zarartan Lımanıen telô.J'i e

decek bır sulhtan ba<k b" · s a ır şev 
olamaz. Her mıllet istedı· .. • gı• ve 
!~yık olduğu idare ı;eklini tel'-
cılı .ve intibah edebilir. Fakat 
?u ıdarc şekli h•ska milletler 
ıçın bir tehlike kaynağı olmama
lıdır. 

IIü.'leyin (':thid Y.U.('Th' 

Alman tayyareleri . . 
ltalyada 

, (Bq taı;"afı 1 lnci sayfada) 

dukları iki Rus köyü vardır. 

Bunlar münhasıran hnlık sıycli
le \'e ziraatle nı «guldürler. 

f Don kazaklnrı ı bu üç nevi 
balıklordan kırmızı havyar imal 
etmektedirlC'r. Bu havyarlar da
hilde istilılıtk edildiği gibi Yu
nanistan, Bulgaristan ve Ro -
manyaya ihraç edilmektetlir. 

(Don kazakları), meşhur u
zun sakallariyle w ayrılmadık~ 

!arı eski an'atieleriyle çok ori
jinal bir huı;u.~iyctl' maliktirıer. 
Ve hemen umumiyetle tiU içmez
ler. Kolaylıkla Rus içkisi ( vot
ka) dahi bulamadıklarından şa
rab \'e kıvas i~mekte<lirler. 

Yirmi dört dakika sonra sim-
siyah ve oldukça uzun bir lü· 
nelolen sanki bir balinenin ka-ı 
ranlık kamından çıkar gibi kur
tulan katarımızı sert \'C soıj;'lık 
bir rüzgar, ıslıklari;ı-lc kamçıla
maktadır. Birbirini deli eden 
beyaz köpiiklü biiyük dalgalar 
mC11direğe şiddetle çarpmakta 
ev Üzerind n a~maktadırlar. İş
te burası kı~ mevsiminde hemen 
hcr rüzgiı~ maruz Bandırma 
sahil §clıridir. 

Bir çok ııoktal:ırda.ıı ehemm-i 
Yeti haiz ve tarihi vak'aları bil
f"l 11 Yaş:tmış \'C harbi umumi 
sonlann ,_ k · · <w. amılcn denecek de-

İrkab ve tahliye işleri çok' 
tehlikeli ve üzücü bir §ekilde 
cereyan etmektedir. 

Klisura mıntakasıııda yapı-, 
ian mühim bir hareket esnasın
<la, Yunan lntaları, bir çok İtal
yan mevzilerini, süngü hücumu 
ile alınışiardır. Fena havaya 
rağmen icra edilen bu hareket 
neticesinde Ynnanlılar, hatları-

1 nı mühim surette ilerletmişler· 
dir. 

İngiliz kunctlrrinin hareketi 

kilrnekle beraber Bergama şo- len ~ok genıg mahıyette olmuş. 
sesinin 36 ıncı kilometresindeki tur. 

Evet, öbür tarafta büyük, 
muntazam ve bir müddet sonra 
her türlii ihtiyacı rahatça karşı· 
lıyacak bir iskele mevcud ise de 
bu kış ve kıyamette tamiri ik
mal edilememiş vaziyettedir. Bu 
büyÜk iskelenın açılma ~a~erİ 1 
yolculara. bir :ıevinç gununu 
müjdeliyecektir· 

Kahir 2 ( ) Bardia suların irtifaı motörlü vesaitin e, a.a. - I 
mıntakasında, İngiliz ileri u- seyrüseterine mani olacak nis

bettedirler. Menemenle Emir&
mumi kararg~hı nezdiııdeki Re· lem deıniryolu şosesi üzerindeki 
uter ajansı muhabirinden: sular çekilmiştir. Bergama ,;o-

1 lnigiliz devriyeleri, iki gün - sesinin 39 uncu kilomeu·esinde 
denberi, Trablusgarb hududun- suların alıb götiirdüğil şose 60 
dan J 10 kilometre içeriye ~a- metredir. Menemenin su seddi
dar uzanan bir saha dahilinde nin yıkılan kısmı civarına geti-Elde edilen blı lta!yan mev

zileri, müdafaa için iyi organize 1 
edilmiş bulunuyordu. Mevzilerin 
önünde iki hat tel örgü ve tel 

c°Bandırma) da lıicab ve sı
kıntıdan kurtulmuş olacaktır. 
Zira limana giren yolcu vapur
ları ve postalar fırtınadan ya
naşaına.yıb açıkta demirlemek

tedirler. 

'örgülerin arkasında mitralyöz 
yuvaları, top me\'Zilen, derin 
siperler ve aralarında milnakal~ 
siperleri bulunan sığınaklar var-

dı~ 1 

Yolcular. liagajlar; posta çan
taları ve tiicc:ı.r e~yası hep ak
tarma yoliyle kara.ya çıkarıl -
maktadır. Bu vazifeyi de küçük 
bir ara vapuru görmektedir. 

Yeni Bandırma iskele~i. esi<i 
vaziyette 100 metre mevcut u-ı 
zun~lu.,"1ına yeniden t7 metre ı
lavesiyle 147 metreye iblağ ve 
iskeleyi amudi kateden 70 met
re tülünde bir dılı dahi ilavesi
le ıatince ( L ı harfi ııeklinde as
ri; ayni zamanda müteadd,id va
purlar yana.~abilecek kabılıyı:t
tc bir (beton iskele) halıne ıf- ı 
rağ edilmektedir. 1 

Burada (Bandırma) belediye
sinin aüzel ve takdir edilecek e· 
serlcri'ndcn (hamal teşkilatı) 
cidden muntazam ve billı:<ssa 
emniyeUidir. Yekıuı.sak elbise 
taşıyan hammalların kasketle -
rindeki numaraları kaydetmek 
veya hafızanızda tutmak vapur
da, trende, otelde ve ikametga
hınızda çantanızı bavulunuzu ve 1 
bagajın11.ı tamam olarak yanı
nızda lıulmağa kafidir. Bu cı

het. Türkiyemizin daha büyük 
~ehiderinde bile henüz temın e
dilen1emiştir. 

(Dalgakıran) yoliyle şehre 1 
çıktığınız rama'.ıı karşı tepede 
beyaz boyalı büyük bir (ilk 
mek'teb ı, şehirde ba.I;kaea ıkı 

1 
ilk mekteb dahi mevcuddur) ; \ 
Yalı caddesinde' bir (orta mtk- · 
teb ı, liman reisliği binaları, ;;a-' 
at sütunu. (büyiik Bandırma
palas oteli) ~ehriıı en büyük 
(H&ydarçavuş) camii: ortasın

da (Şehidler abidesi) dikili 
Cürnlıuriyet meydanı, çoğu ye
ni tarzda dükkanlardan nııite
şekkil temiz çarşı, Y:ı.lı boyun· 
da büyük gazinolar, müteaddid 
mali ve bahri a.centalıklar, nak
liye an barları, her çesid miles-, 
seseler ilah. Yeni modern inşa
attan beş büyiik bina da apartı
man tarzında lrnllanılmaktadır. 

Esas iskelenin sahıl kısmı ba
şında kurulmuş, koıfoz ,.e şeh
rin nazımı vaziyetinde bulunan 
bina ua (Belediye reisliği) bi
na~ıdır. \'e biraz ileride devlet 
deıniryollan tesisatı me,·cud

dur. 

Arnavutluk cephesinin mer -
kez bölgesindeki bu ınmtakada 
elde edilen ganaim arasında 1?. 
de top mevcuddur. Aynca 15 
mitralyöz ile bir rok havan to
pu da alınmıştır. 1 

İtalyanlar, sahil mıntakasın
da sah günü Yuiıan hatlarına 
girıneğe teşebbüs maksadiyle 
tanklar kullandığı zaman ~ok\ 
ağır zayiat vermislerdir. İta! -

1 
yanlar. ilk hücumları tardedit -
dikten sonra, ciaha bir<;ok hü -
'cumlar yapmışlar. fakat hiç bi
risinde muvaffak olamamışlar
dır. İtalyanlar, tankların- 1 
dan bir kaçtnı terketıni~lerdir. 
Yunanlılar. bir mikdar esir de 
almıslardır. 

--H--

Amerikanın 
gardım ı 

(8af tara'· 1 incide) 1 
lunmalıdır. Yani ödünç verilen 
malzeme, aynen t.am olarak vc
yahud tam· edilmiı; bir vazi
yette iade edilecek, istimale ya
ramaz bir hale gelen malın ye
rine de ayni maldan bir yenisi 
geri verilecektir'. 

Roosevelt, bu prcıasipı, cliğer 

techizat maddelerine, belki de 
hatta kalaya ,·e kaucuğa teşmil 
arzusunda olchığıın·; da ilave et-
miştir. --··--1 

Bul~ar Başvekilinin 
nutku 

r 
(8.1' tarafı 1 inci sayfada) 

radyoda bir nutuk siiylemiş ve 
demiştir ki: 

- Gec;en sene ı~inde bükü -
met memleketi harb dı~ında 

tutmağa muvaffak olmuştur · ı 
Bundan başka 19·!0 yılı Alman 
yanın ve İtalyanın büyük şef

leri sayesinde Bulgaristana Ce
nubi Dobrucamn R\'detini temin 
etmiştir. Fakat nıhayet, Tanrı 
azimli olana yardım eder. 1 

İşte bunun içindir ki Bulgar 

- . 
veccilı bulunan (hüklımet bina-' 
sı) cürnlıuriyetimizin umran te
şebbüslerinden doğınuş yeni biP 1 

binadır 

rilen kayık ''asıtası ile bir müd-
hart!ket halindedirler. det için haber alınmıyan Ça -

Diger taraftan, U ilkkiınuıı - vuş. Musabey ve Kesik köyleri 
danberi Bardiadan Tobruka gi- arasında muvasala temin olun
den yol üzerinde de sahil boyun- muştur. Ancak Gediz nehrinin 
ca de\Tiye hareketleri yaptlıruş- tekrar eski meerasına doğru ak
tır. Bardianın muhasarası de makta olduğundan Menemenin 

ova köylerinden bazılariyle he -
vam etmektedir. nüz irtibat lemin edilememislir. 

ta~iliz hm·a ttbliği Bilhassa Maltepe, Sulh<'~· \'C 

!~ahire. 2 (a.a.) - İngiliz hıı.- Tuzçullu köyü tamamen su!arla 
va kuvvetleri umumi karargii- mahsur vaziyetle olduğundan 
hının tebliği: dört gündenberi hiçbir haber 

31 birincikaııunu 1 ikincikıl - alınamamıştır. Tuzla şosesinin 
nununa bağlıyan gece lngiliz eski Gediz mecrasına isabet e
bombardıman tayyareleri Tmi- der. 75 metrelik kısmını sular 1 
mi ve Galazclaki hava meydan - götilrdüğil için bu kısmın iize
larını bombardıman etmU,lerdir. rindcki köylede ve bilhassa 
Ü~ diişrnan tayyaresi tahrib e- Kaklı~ köyü ile muvasalayı. bir ı 
dilmi~. bir miktar da has&rıL kayık temin eylcmekte•Jir. 'l'or
uğTaU!mışlır, Tınimide bütün halıda Arapt~ı ile Subaşı arasın
bombalar hedef tutulan bölgede daki büyük köprünün bir ayağı 
patlamış ve yangınl&r çıkarıl- inhiraf C'ttiğinden icab eden lc'C!-ı 
mı~tır. Yerde, d.ığınık biı· halde bit !er alınmıstır. 
bulunan tayyareler hasara uğ - İ.T,mir yolcularına 
rarnı~tır. k 1 1 k 1 

Dün Derne bombardıman e - O ay l 
dilmiştir. Bir tayyareye tam ısa- Ankara, 2 (~ .. a.) _ Devlet 
bet ka~·dcdilmiş, bir miktar t&y- demiryolları umum müdürlü-
yare de hasara uğratılıruştır. ğünden bildirilmiştir: 

Bardiaııııı iinüodr Ankara • İzmir arasında haf-
Londra. 2 (a.a.) - Müstakil tada ü~ gün müteakiben isliyen 

Fransız ajansı bildiriyor: yataklı ve yemekli vagon 8Pr\'i-
lngiliz matbuatının n!"!lriyatıj si gördüt'ü rağbete karsı yol -

Bardianın sukut l"tm.-k üzere ol- culara bir kolaylık olmak üzere 
dugunu gösteriyor. Faka.t sala - , 3 ı 1911 tarihinden itibarM 
lıiyetli İng\1iz mahfillerinde bu- yeni bir sefer ilfıvesil<' lı:ı.flada 
nun oöyle olduğunu teyid ede - dört güne çıkarılacaktır. 
cek bir haber ycı&tıır. Bu mah- Bu munzam sefer Ankara· 
fillerde şu cihete ısaret ediliyor dan cuma günleri. ve lnnirılen 
ki, İtalyanlar bu mevkii sene - cumartesi günleri yapılacaktır. 
!erden beri tahkim ctmisler ve _ _,,, _____ _ 
müdafaasını lıazırlamıslardır. 
Cephane Vt' yıyecek doldurmuş
lar \'C her ne pahasına olursa 
olsun mukavemet emrrni a.lmış
larclır. Binaenalevh B:ırdiada 
çevrilmiş olan ita.iyanların ya -
pacağı şey teslim olm:ığa mec
bur kalacağı ana kadaı· otur -
maktad:r. 

rhlbuki İngilizler henüz kale
Y~ taarruz etınemıslerdir. Ge -
neral Wa.,-el ancak büliiıı ter -
tibatı bitirdikten sonra kat'i ta-ı 
arruzda bulunmağa knrar ver
mistir. ~imdiye kadar milııha -
sır.ın iptidai harekat cereyan 
etmi•tir. Bıı harekat iyi netice
ler ''ermişse de kaleyi cebren 1 

zaptetmek t""""bbü...U mahiyeti
ni almamıştır. 

milleti, hiikümctfn · ve kralııı 
idares.i altJnda sımsıkı toplan -
malı \'C davasının doğruluğuna 

iman ederek vazifeRini yapmıya I 
h?"'.ll' bn1 unm:ılıdır. 

mis şayanı şükran c,;erlerclen
dir. 

Yolculara büyük kolaylıgı mu 
cib (Şehir istasyonu) denilen 
demiryolu son iltisak garı bu 
tarihte nhtıµı üzerinde tesis e
dilıni~1:İl'. 

Esnafla 
::= Konuşınalar ! 

1 
(Baş taraf• 4 UncÜd9) 

kındaki borgularıın Uz,•rine tu· 
haf tuhaf yüzüme bokarak: 

- Babalandı, dedi, lıer>;ey ba
balandı.. Gömlek fiyatlarında 

yüzde elli; filıi.fil, poplin gibi 
gömleklik kumaşlar la yüzd~ 

yiiz; yünlülerde yiizde 40. 50, 
75 kadar mühim bir yiik
seh~ var!.. Yalnız ipekli ku
nıaşlania az: Yüzde 10 - :;o ka
daı· bir şey ... pahalılık, daha zi
yade mevsimlık şeylerde; me
şe la simdi kı~lık her şey pa· 
halı .. 

Dükanın bir köşesinde du -
ran ~emsiycleri güstı•·t·l·rck: 

İ;;gal altında buluı;.an toprak
lardaki istila limanlarına, deni%
alU gemileri üslerine ·e ıli~cc 

hedeflere müteaddid taarruzlu 
yapılmışbr. Fakat dün r;ccenın 
en şiddetli taarru•u Brcmen ii-
7,erine yapılmıxtır. llk raporla
ra ı;öre bu taarruz feYkaliide 
muvaffak olmu~tur. \'e bilh..
büyük yangınlar tesbit edilm~ 
tir . 

Alma.nlann itirafları 
Berlin, 2 (a.a.ı - D.N.B. a· 

jansı bildiriyor: 
İngiliz bomba tayyareleri l>u 

gece Almanyarun ~imali gar .. 
bisi iizerınde uçarak bir çok 
yerlerde ınfilak \'e yangın bom
baları atmışlardır. A;;keri hil
saı· yoktur. Fakat lı<: fabrika i~ 
mliteaddid bina lıarnb olmWjtur. 

S.-ssiz tanıı.re mi ? 
Nevvork, 2 (a.a.ı - l\fc~huı 

lıa\•acı"lık mütehassısı binlıaş 
8everskv, Almanların se&ila 
tayyareİer yaptıkları hakkında
ki haber münasebeti!(' ~unl.an 
sövlemiştir: 

Almanlar eğer sessiz bir tay
yare icad etmişlerse. bu ha.va -
cılıkta yeni bir icad demek d<'
ğildir. Bunu tayyarecilikte bır 
inkılab telakki etmek çok mu
baliığah olur. Tayyarenin çı -
kardığı gürilltiiniin yüzde yel -
mi~ini pervane 'ıkarmaktadır. 
Bu nisbet pervanenin şekli \'C 

eb'adı ile değişebilecl'ği gilıı 
sürat t1erece~i ile de ~la.kadar 
bulunmaktadır. Binaenaleyh ses 
"" bir ıuotör. :ı.leliıJe bir tay -
)·arl' motör·ünün <:ıka d1 ~1 gü -
rilltüyü yani yiizue 3tl n<slıe -
tindeki giirültiiyü kol:ıyca iu-

le eJebilir. 

Bir İtalyan gaze· 
tesı Tür~ iyeye 

çatıyor 
t B.lt tıırafı 1 inci ııayfad-.11) 

kı. Franı-:a ~uriye ve L\ibnanr 
aldıktan halde, İtalyanın Tür
kiredeıı. lıi~b,r şey almıyaıı y~

gane devlC't olduğu ka:4tCn unıt· 
tutuyor. 

Türk - lııgiliz a;;keri ittifakı· 
nı:ı akdinden Ye bunu takib eden 
İngiliz islikrazından sonra yan 
re"nıi Ulus gazetesi biru .. nbire 
Türkiyeııin 12 Ada iiY.erindrki 
haklarını hatırladı. Sonralan da 
Türk ba.~ıııı İngilterenin ed' faal 
dostları ar.ısında yer aldı, ln
gilterenin bütün mancvralariylı
Mihver de\•letleri aleyhindeki 
mutt.arid iftiralarına i~tir:ı.k et
ti. Bir kaı; haftaılanberi ise Türk 
basınının dili İtalya aleyhino 
<'Ok sıddeth bir mahiyet aldı. 

Acaba bu hareketin saiki İn
giltere ile olan ittifak davasıııı 
gütmek acusu n1u<lur, yoksa 
daha ba•ka karanlık ~l'hebler 

mi vardır? Türkiy"n n hıı \"ı".t
yeti İtalyada dikkatle tak··ı r> 

Junmaktadır. 
t>rıcolo neşrettiği hır emri yev
mıde diyor ki: 

4lman hava müfrezeleri, dü.,. 
manın kuvvetlerini tal ~id tın 
old • Ak e ı 3 , ııgu denizde hava. ve dc-
nız muharebelerıne i~tırnk ede
ceklerdir. Bu ruüfrezele< b··-

,,k ı u 
yu _ bir talyan cüzütamı olarak 
telakki edilecektir, 

recede yanmış iken bugün plan
lı ımar sayesinde yeşil· filizleri-1 
le, yenı kurulmuş binalariyle ve 
muntazam granit parke cadde
leriyle taze hayat bulm:ı.kta olan 
(Bandırma) şchı ini tetkik ede-' 
!im: 

Belediye binasının önünden 
ba;;lıyan ve Cünıhuriyet meyda
nına giden 20 metre genişliğin
deki (Atatürk l caddesidir. Bu
nu müteakib yine 20 metre ar
zında ( !smet İnönü) caddesi 
gelmektedir. 

Diğl"r başlıca yollardan (Şc: I 
hid SüJ,•yıııan ı, (General Alı 
Hikmetı, <Geııt"ral Şükrii Naili) 
ve (Park) c~ 1 1 <'c• 05) şer 

metre geuişliktedirler. 

İn><ası kuvvei karıbeye gelmiş 
bulunan muaddel ıskele, eski 
halinde dahi çok verımli bir is
kele olmak husıobiyle üç, dört 
sene evvel bclcdiyete tahsil e
dilmekte bulunan lıafiıl:ı.tı (75 
bin) lira mikdarına lıalığ olmak
ta ımis . Elyevm Münr,kalat Ve
kaleti emrine intikal etmiştir. 

(Bandırma Dalgakır~nı l bcl
barınmaları H;ın düşünülmüş 
ki kuçük nı<;rakibi bahriyenin 
yahud büdçenin müsadesi ni~
betinde hareket edilmi. olduğun 
dan bıraz küçük çapd.ı in.5a kı
hnmıştıı·. Bu (mendirek! Fı.ın

sız mühendıs (~fr O,ie) nin ..ıse
ridir. 

Şehrin başlıca caddeleri kiı.-, 

milen Kapıdağı yarım adasının 
1 

granit tası parkeleri~·ıe dö:ıeıı-, 

miştir. 1 

Yalnız kenar ın:ı.hallelcrdeki' 

eski Bandırmadan kalma küçük 
evler hep ahşab muııhat bina
lardan iharettır. Dünya sulh ve 
sükiınet kavu uı:;u anda şelı'r 
planına n:ızaran ilk inı:ır göre-1 
cek <;11halar da buıılarclır. 

--:- Hic: ürnid ctnıczsiııiz. 0u 
seınsiyelerin düzüne,ini c\'\'el
ce on beş liraya alırdık. Şimdi 
yirmi bes lira. Pahalı olmıya her 
şey pahalı .. Sebebine gelince, 
onu bilmem! Biz tüccardan ka
ça alın;ak ona göre fiyat koyup 
satmaga mecburuz, Amma, tüc
carda mal neye bu kadar paha
lı diyecekııiniz? Orasını biz an
layamayız! 

Dilimin ucuna. "nhb!!h,, ın bıı 
son cümlesini tamamlayan hır 

sliz geliverdi: 
Arif olan anlar! .. 

Remi SANA\' 

Bulgar B şvekm 
Viyımaya gitti 

Sofya, 2 ta.a.) - Stcfani: 
Bulgar Başvek .. ı Fiıof, 

gün Viyanaya ~tmi -:t • Oı-.ı
da mütclıa.~sıs dokt 1rl r ı

yene olacaktır. J3a.c\'Ch i b•r Kaç 
gün sonra Sofyaya ı:!on cr-k • 
tir. 

ile Müşterek mücadele, İtalva 
k d,_\lm~nya arasııı• laki silah ~-

a lıguu 'ül Uı ın ı ·leyeccktır 
Almanyıo.ıaki İtal~ aıı tap·ö:__ 

('İl() • " 'J-~ 
· rı <le dondiil~r 

Londra, 2 tn.a ı ''t f . · A · ,, c anı a-
Jansı iman tayyareteriyle b' . 
likde lngiltereye karııı harek!~ · 
ta .bulunan İtalyan hava f'la -

1 o -
sunun geri çağnla.ğını bildiren 1 

diğer bir telgraf daha neşret _ 
mi"tir. Yalnız bir ııvcı grupu 
Alınan ve İtalyan hava kuvvet-! 
lerı arasındaki tesanüdün deva
ınına delil olmak ~re Alman
~·ada kal:ıeaktır. 

(Bandırma.), evvelemırde <'

hemmiy,'tli ve vc-rimli bır iske
letlir. :Mükemmel bir deniz fene
r;ne dahı maliktir. Çanakkale 
boğazı haricindeki zengin (E

ge) nıahsıılerimizi icabında da.
ha emin kara sula rınıız:ı. kara 
yolile getirmek vası laı;ıııa, kı
><a ve mükemmel bir denıiryolu 
muva•ala hattına maliktir. 

. Bu derece haizi elıenuniyet 
h ı· mevki ve pek islek ve ikti
sadi bir malırc•.\. ve yolcu (De
barcad re) i olan (Bandırma.) 
bugün münakalat h:ıkımınd:U: 
maalesef yolcuları bizar ve muz
ta.rifı kılllll\ktad r 

(Park ca.Jde!:ıJ müntehasın

da çok ın•.mt= belediye 
(llfeml•kct hastahanesi) var-
dır. 

Bu "1fıı y;,ırdunun hüsnü ted
viri idıı l"'i:~iyc biidc;esindcn 
se:ıc~:i .ı.1 v l• Jir;ı •:c \•ilfıyet mu
ha~·r·h~ l u ;y inacn dahi 
350J l , ~ ı ı ' ,iılnıektcdir. 

(Ii ) dl\"C \v 

kı.gnın t ~ .J( 

) <'amiiniıı ~ark 
n sathi mail 

ÜZt'ri . • h ı tamamen 
bu güzel ı!)ıı.<l thanemize mütc-

Bandırma. lıC'ledıyc•; ~ı - 320 
senlerinde meydana g<'len bu in
şaat için altın para 08000) liı'n 
sarfetmiştir. 

Yalı caddesindeki rıhtım in
şası dahi Bandırma belediyeHİ• 
nin gayri kabilı inkar b lıınan 
qiınınet ve ga)TCtiyle vt" 22,000 
altın lira sarfiyle Bal.kan har
binin bidayetinde \'ÜC'ude r:etiril- j 

8elırin içme w t rkosu la 
ş~hre borularla (Kapıdağı) n-ı 

•dan isale edilınis m bzul ve te
miz sudur, 

Körfezin palamud balığı meş
hur olub Yunanlılar \'h İtalyan
larca aranılmaktaıiı.r. 

Bahar ınn·s·n·i latif: etraf
taki bağ ve balıçeıerı yaz sıc1k
larına yelpaze te kıl eden ''e 
son bahan kış ı--ızı-lıklarivle ça· 
buk geçen güzel ı B ndınna ı;ch-
ri) Marmara tacının bir kıy
meltı t:ı.sıdır. ı 

' 

Sovyetleı hazıı-la· 
nıyo:rlar 

Mosko,·o, 2 (a.a.) - General 
Kobclef, Pasif müdnfaa leskila
tın.ı dah.l bulun·ııı 13 nıilyoıı 
kisiye lııtalıen neşrctligı bır be
yannamede diyor ki: 

- Enternesyonal vaziyet çok\ 
karısık bulundugtı bir anda 
1911 <en esine giriyoruz. Bu va-

1 

"'yet bıze ;:\talinin şu sözlerini 
hatırda tut.ın:ı.klığımızı i'ımir • 
dir _; ıı!in demiştır k': 

Memleketi seferi bir hnzırlık 
bulwıdurrn:ı.lıyız.,, 

Japon Başvekilinin 
sözleri 

Tokyo, 2 (a.a. l - Japonya 
Basvekili Prens Konoye, yılb:ışı 
ınlınast·betiyle millete hitaben 
IW'•rettigi beyannamede diyor 
kı: 

- Bu sene enterıı syonal 
vaziyetin da ha ziyad!' gergin -
!eşmesi ihtınıali \ardır. Milletin 
miişkülatını karşılaır~ak üzera 
fedakarlıklara katlanmalıyız ve 
emsalsiz bir sebat göstemıcli· 

yiz. 



Askert k isi 
l~ eratın mutat •nelik 

1 Devlet Demiıyollan hanları 1 

Keskin zeki ... 
J - K;ıdJkoy - Uııküdar \'e Bey

koz kazaları mıntakasında ıkamet 
eden yabancı 337 doğumlu mukellef-

)(~ bedeli 2'130 lira olan :ıG aded ~ portıllll ~ 
14/J/1941 sah gunü Nat db on binle Ha;,dar11qada pr blMa ~ 
creltı komnyon tarafından ~k eksiltme 'U8Ulile l8bn ahnacakDP. 

Bu ife girmek i~ndOO Ura c'l5> blnlfluk muvübt ~ 
\'e kanunun ta7in ettiii veııaıkJe blrlilde ebDlme günü saatiıa.;.~ 
komisyona müracaaUan lbırndır. / 

Bu işe ait prtnameler komie)ondan param olarak daiıtalmalltadar
(J2H3) Yazan : HÜSAMEDDiN NURi lenn ıllı: yoklwnalanıe beraber 312 P RE 51 Z YON ~AA Tİ 

Abditt dayının iki oğlu da as
hre gitmitlerdı .. Kendi gibi ih
tiJarJJia yüz tutmuş kansından 
llmPa kimsecığı olmadığından 

o 11m1e tarlalanndan istediğı is
tif"adeyi temın edememişti.. Çün 
til bepeinı sürmek, ekmek ve 
-bnl toplamak ihtiyar yaşı
• göre oldukça zor bir işti. 

:llltttıı bır yaz çalışmış, fakat 
ancak üç beş kuruş kuanmıt
tL Asıl dü§Undüğü ve korktuğu 
vergi idi .. T&bsildarlann gelme-
81 ele aten bir gün ı.ti idi .• 
• O .,,,anlar vergiyi köylerde 
•nar tabm1darlar toplarlardı .• 
Ber köyde bir kaç gun kalırlar, 
ftl'elllerden alm~la savulub 
cıtmezıerdi. Asıl iş veremiyen
lerle uğraşmaktı .. Bunun için de 
J.epaini çanak c;omleğine varm
aya kadar toplayıb hıç merha
met göstermeden mezada çıka
nrlardı. 

Bir gündü .. Abdüş dayı kork
tujana uğradı.. Tahsildarlar 
köylerine de gelmişlerdi., ., 
A~ dayıyı derin bir dtiştin

ee aldı •• Bır Osmanlı lirası ~rgi 
bct'CU vardı .. Ne yapacaktı .. Bu
ll1l ödeyebilecek bir tek kurutU 
llİle yoktu.. 

Böyle zamaıalarda konu kom
pdan da muavenet beklenemez
di. Cllnkü herkes kendi bqını 
kurtarmak ıçm uğraşıyorlardı .. 

O gece karısıyle UZUD uzadJya 
dillftndüler. Bir şey satarak bu 
ilten yakalarını kurtarmaktan 
bqka bir çare bulamadılar. 

Bir yatak bir de yorganlan 
ftl'dı.. Bunu satamazlardı .. Es
iri bir iki tencere de zaten kaç 
para edecekti. Geriye bır inekle 
bir de eteklen kalıyonhı. 

Çaresiz bunlardan Binni feda 
etmek lizı udün en yoğurt 
ve yağlar nı temın ettikleri i
neklerim saklayıb eşegı satma
yı miinasıb gordüler . 

Ertesi sabah Abduş dayı er .. 
bnden İzmınn yo1unu tuttu .. 
Doğruca at pazarına mdi.. Ya
hudi bir dellllın yardımıyle ~ 
teikıi bir albna sattı.. Yular 
ve yem torbasını omuzlıyarak 
köye doodü.. Akşam olmuştu .• 
Gecenin karanlıgı ıle etrafı sa
ran derin bır sükfınet ıhtiyar 

tan kocan n zayıf merhamet 
damarlannı kurcalamış onJan 
90IUlllZ bir kedere uğratmıştı. 

nnekdar eşeklennın araların
dan böyle zorla ayrılması onla
ra çok dokunmuştu . Ya~kları
na çekildiler.. Fakat bir türtil 
gözlerine uyku gırmiyordu .. Sa
baha kadar ikisi de sessiz ses
llİS ağladılar .. Göz yaş1annı bir
lıirleriııe göstermekten utanıyor 
Janh. 

Sabah olur olmu yatağından 
fırbyaıı Abdüş dayının karısı 

hemen koynunu kanştırdı. Aua
mıdan babasından ka.Jma dünya 
yüzünde bır tanecık malı olan 
aıtmmı çıkardı .. Kocuma ae.. 
)merek: 

- Vatı. Vah! Bu delikanlılar 
iDi" geçmış olsun! Bir teY yok! 

Bir Da':"J:k ! batla•ıelardı. Ev sa-
lııilli ....., •• ......,uım, 'dm'lıııme ....... ~ ..... 
... oldbt• tilr adam bis.e: 
n.:.~çomlrlv? 

iyiyiz. 
Ben ele. 

z.ran yok! Çok agn duy-

-m-~-=-hibi likırdıyı .1ııı11U 
k Wurdı de-

1BtiıraJııa·ta muktaçsum. 

korktu• 

- Al bwW .. dedi.. bana ete
jimi geri getir.. Ben ODSUZ ya
şayamam. 

Abdüş dayının kansımn bu 
altınını bilmiyor değildi-. FU&t 
istemiye bir türlü cesaret ede
miyordu. 

İkisı de pdı ferahlamışlar
dı. Altını geri verib eşeği ala
caklardı. 

Abdüş dayı erkenden yine İz. 
miıin yolunu tuttu.. Aradı, ta
radı nıhayet Yahudi dellalı bul
du. 

- Al altmım .. Eşeği satmak
tan yazgeçtim.. Dedi.. Yahudi 
kurnaz ve m1Wb bir adamdı. 

Abdüş dayının yana yakıla eşe
ğinin hasretinden bahsettiğini 
görünce zavallı köylü ile güzel 
bir alay etmek istedi .. 

- Sen dedı.. Sakı9 buralar
da bir daha görünme.. Hemen 
köyüne Jıaç.. İhtiyar köylü şa
şırmıştı. 

- N~in kaçayım .. dedi.. Ne 
var ki.. 

- Senin •ttığın ~ değitr 
miş.. Ktif:ük iken an~a baba
sına isilik etm~. onun i~in de 
böyle eşek olmuş. 

- Ey.. Sonra? .. 

- Ne olacak, Allahın gaza-
bına ugnunış .. Fakat 'sen onu 
satınca artık cezası affedilmiş. 

- Şimdi nerede?. 

- İnsan olduktan sonra mı?. 
Nerede olacak ulemadan bir a
dam imiş meter .. HJc; açıkta ka
lır mı.. Şadi Rildeye kadı ol
du.. Oraya gideli beş on saat 
oluyor. Onun ıc;in sen buralar
da hıc gösükme.. Çiinkü eşeği 
satın alan adam altını geri is
tiyor .. 

Zavalh ve af Abdüe dayı i
nanmıfltı .. Hatti eşeğinin tekrar 
in.san oJub Niğdeyc kadı gitme-
8llle o kadar eevınmifti ki ka
n8llla bu müJdeyi vakit geçir
meden verebilmek için derhal 
köyüne döndü .• 

Karısına vak'ayı oldugu gıbi 
anlatb.. O da Abdl\t dayr gibi 
eŞeğin Niğdeye kadı olduğuna 

inanmıştı. 

O geeeyı lleVlllÇ içındc g~ir

diler .. Kadı efendiden ne suret
le menfaat görebileceklerini 
mümkun mertebe kararlaştırdı
lar .. 

Karısı: 

- Hıç vakit geçirmeden Niğ-

ili 335 doiumlu ruhsaUı ve ıhtiyat • • • 
erabn da her sene ruhsaüı \e ıhtiyat Başhc• Villyetlerde Acente Aranıyor 
;,olllamalan yapılacakbr. 

Tiırkıye, "Yunamatan ve Bullar ı:Jenrir.JoUan anamda mer'ı fiç tarafllı 

ırıuşterek ene tartt.ılndeki Bulgar denir,JoDarma ait olup 16 tonluk YIH 
lonlarla nakledilf'Celı: eşya uer.tlenne 1 1Ubat lMl den itibaren yüzde bel 

2 337 dogumlularm ılk yokla- M •• h J H • ı • k 
maları 7/J/941 gunünden ıtibaren un a emşıre 1 um yapıııru,tır. «7~ 

:~:~"l::y ~;:.ı ~a,: cu::ı;: asli :::r~! ~J;ke:;;eı!:'~0=:~m - 8enatorycmda yırmı lira I İstanbul Belediyesi ilanları 
zıh gunlerde oğlede ev\ el yapıla- ==t=st=e=kl=ıı=er=ıı=ı =m=u=C'sseJle=='="="d=ı=ır=lı.ıgune==b=aıs=vurrnaJar===ı.===(2=9=)=== _ 
caktır. 

3 - Yokla ı ayıı gelecekler bera

bcrlerı de ı ru ıı d nı ıkı aded 

ves k fotoğrnfı, ik met v ika ı ve 

4 Y o la ay zamanında ~l-
mıyenlf e bunlıın ginde mıyerek 
istıhd m edenltt hakkınd a kertik 

kanununun 18 ve 94. maddelerı tat
bik edilecegı ıl n olunur. 

Yoklama YolUema yapı-

Tarlhı Gunu lacak doğumlar 

6/1/941 Pauırt ı 312 
8/1/941 Çarşamba 313 

13/1/941 Pa artcı;ı 314 
15/J/941 Çıır amba 315 
l'l/1/941 Cuına 316 
20/1/941 Pazartesı 31'1 
22/1/941 Çuı~mba 318 
24/1/941 Cuma 319 

2'1/l/941 320 
29/1/941 320 
31/1/941 921 
3/2 941 321 

5/2/941 322 
'1/2/941 Cuma 322 

10/2/941 Pazartes 323 
12/2/941 Ç r mba 123 
H/2/941 Cuma 324 

1'1/2/941 324 
19/2/941 325 
21/2/941 Cum:ı 325 
24/2/941 P. zartesı 326 
38/2/IM ı Çarşamba 326 
28/2/941 Cuma 327 

3/3/941 p 327 
5/3/941 328 
'1/3 941 328 

1013/941 329 

12/3/941 S29 
15/3 04 330 
17/3/ 41 3IO 
19/ 941 331 

21/3 941 332 
333 

Çar amb 334 

• • 

321 

l~ nu cu d nl 

mura aatla ı. 

Hota 
Bir 

gidecek an makbul 
SINGER 

hadiye: 
saatidir 

Mathur SINOER aaallarl hiçbir zam 
görmeksizin aakl fiatlarla satllmaktadır 

SINOER ••atinin kalitesi yllkaak, 
mubayaa ••ralli l•ydalıdır. 

Alıbey derai üzerindekı abpb lloprunun tamiri açılı elralbne7e k(k\ 
nulmuştur, Keti! bedeli 5171 lira 47 kuruş ve ilk teminatı S8'7 lira 8CI :ıaa-.1 
:ruştur. Keşif ve 1&rtname Zabıt ve Muamellt llOdürlfitü kalernJnde g6.. 
rülebilir. thale 20/1/941 ımzariesı gunu ııaat 14 de daimi encümende 7apl-4 
lacnktır. Taliblcrın ılJı: teminat makbuz veya mektuplan ihale ıarihiodell 
8 gıın evvel vilAyeı Datia ınüdürlülüne müı-aaaU& ~ 1enai ~ 
~t \e 940 yılına ait Ticaret Odasa vemkalarile ihale l&nü muayyen saattıt 
datnı enröımerıde buJun11uılı1r1 (27) 

Cep &aatı Kromdan arkası fantazi 22 Ura 

, > Celilden l> , 28 > lstanbul elektrik, tramvay ve tünel 
J > KJ"omdan > > "'<lk ~ 25 > 
, > Gumuş , , ao > işletmeleri umum müdürlüğünden: 

Ucuz saa1leı hakiki tasarrufu temin etmez Saatin 1 - 450 kilo beyaz sabun ve 1100 Jrilo arab .sabanu pazarlıkla ~1-
kal.itesı yılkeell mi,ibayaa ~raıh faydalı olmalıdır, alınacakUr. 
Türkıyedt; eVB&fmın yuk&ekliiile ııohret bulıın 
8 1 N G E R Saaüeri bütün faydaları camidir. 2 - .Pazarlık 15/1/941 ~tam"- et.ınu saat 16 de Meııo banmm ~ JD .. 

CünltD dıger marka saatlerden unJ2dur. Ta arrufu ti kat nda :Japılacaırtır. 
temm eder 3 - Muvakkat teminat 150,75 liradır 
Çunku H~atuw.da sızı baPa saate muhUlll: etmea 
Çünkıv on beş sene zarfında tamır parası veaneısı~ 4 - ~bJenn paracu. oJanık verılmekte olan tartnamelftl levnz.ım.~ 

Bu lıttattan 1 ufade etmek isti1'en taşra mUşterilenmız bedelinı ~ dan almaları ve kanuni veAikalan ve muvakkat taninatlan ile DOn edllm 

vasıtasıle peşın gonderdiJrJe.rmde posta ucretı tarafımıza ıud obnak 1.17.e~ =8Ün=="e=ııaa=Ue=k=oın:ı=ay=on=<t=a=baiır==h=ul=u=nm=a=Jan::::·====4=1=*==")===:::::sı 
saat gönderiliyo • 

Dl,KKAT: Sm.aer saııtıen. tstanbulda yalnu. l:nıinöD6 merk&ıAddd 
majazamızda atılır. te&anbulthı !iUbemiz yoktur. 

SINGıER &AML&Rt Maiıwtsı, ktanbul, ElilinDnü, rıaddeııi No, 8 

Karadeniz Postası 
2/1/1941 JM!JteDabe güaku Karadeoı• yolu ....-.ııı J&pdmamışb.ı\ 

6/l/941 pazar gunu saat 18 da Hm .. deniz yola podanna lrallıata11 (Gil~ 

İLlN il.AN nevııu vapuru il~ ve dönUtte Jlltvf'ten JMW1811lbe pcı«tası lslleJeleriııe 
de ugnyacaktır. (31) 

No.90 Niğdenin Yenıce mabalJe.. ======================:=.:====================== 
.,.:;:~ .. Aal.ye Bubk HakWı- :ı:;ın =~ 01~~~vc?:: Bursa ziraat mektebi müdürlüğünden: 

111 Adniye ve nıfekaeı aJeyhle- Her sent: oklugu tııbı IJu ı;ene de l / l/941 tarihİDllell Mibarea ~ 
Davacı Erdegm Marmara na- rmde ikame eyledıgı Nığdenm cinsleri yazalı fidanların muhtelif nevı1erı mektebimız fidarıhtmda saııa. 

biyesine bağlı Poyru)ı köyün- Yenıce mabaHesınde k&in hane çıkarılnuşt.ır. 
den Karam.usta.fa .kızı Emme maabahçıenın ızaleı şuyu da- Fıdan almak ı tıy('nlerm Buı!llula mektep müdürlQiüne bat wnrlaıa.. 
Maviş tarafından ayn köyden 1 vasınm ıcra kılınan mubakf".m&- n nca olunur. 
müddeialeyh kocası Höseyın Bl 80nunda: Mektebımime satılmakta olan cınüer pmludua 4'a 
TıJ.lit oğlu CeWeddin aleyhine .Uüddeabihin aynen taksmu Şeftali MwpnuJa 
açmış olduğu boşanma davası- kabıl olamıyae.agı ketten samı .1tay1SJ Top ve ad1 aaaııJ'fo 
nın asliye hukuk mahkemesınde olduğundan kanunu medeıunin t:rık Maklorsı 
yapılmakta olan muhakemesın- 628 ıncı maddesı mucibınce bıl- Kiraz Gladl~y. 
de: İkametgahı m~hul bulun- muza.yede saUlarak bedelmın Vışne Gulibı .,ı .. 
duğu anlaşılan müddeialeyh Ce- hissedarlar arasında ve hisseleri "Elma M 
Weddinin gıyabında muhakeme msbetınde tevziı suretile ~un Armut 

nin icrasına dair venlen .kara- ızalesme '6/ 11/ 940 tanhınde ka- ===='M==uh=ıe=l=ıf=;ı=~=I=ı :::vt::-:::ı:-:ı::ı:::. -===========b=u=kları.========~:::!:==::: 
nn ilanen t.ebhgine karar verıl- biJi temyız olmak uzere gıyaben 
miştir. Muddeialeyhm mubake· karar verildiği 11iD olunur 
menin bırakıldıgı 5/2 941 çar- .. ------------. 
şamba saat 10 da mahkemede 
biaat hazır bulunmadığı veya 
'f>ir vekıl gondermedığı takdırd 
duruşmanın gıyaben ıcra edı
leceği gıyab kararı makamma 
kaim olmak Ur.ere ılln olunur. 

1 r . 
"Y enı Sabah,, ın 

ilan fiyatları 
Kr. 

'1laşlık maktu olarak 750 
Blriaci sayfada •=timi 500 
DdDcl ,, ,, S&O 
1JçiiDcü ,, ,, S08 
Dördüllcii " ,, 100 

80 A 
2 İkincikAnun 941 

Ac:ılıı 11• 
lca,,.aıı 

Londra 1 SterliJr, 
New - York 100 Dola,r 
Cenevre lOO lııviç Frc. 
Atina JOO Drahmi 
Soba 100 Leva 
Madııd 100 Peçete 

Belgrad 100 Dinar 
Y okobama ıoo Yen 

Stokbolhi 100 hve9ıkr. 

5M 
132.20 

29 6875 
o 9975 
1.6225 

12 37 
3.1'15 

31.1375 
31006 

EaHAM ve TAHViLAT 

Eııf.aru J9 '78 
Sıvatı - F.rzonun 1 19-

Maliye e den 
Gümüş yüz kuruşluklann tedawlden 

kaldırılması hakkında ilan 
G muş yüz kuruşluk} rm -y ıı e gumu l ır lirabkJar darp ve p yasa .. 

ya kafı miktarda çıkarıbru oldııatuııd n gumu y&a kurut1ukJann il ktn~ 
cddnun llMl tanhindeı onra tedavülden kaldınhnası kararlaştınlmı tır. 

Gilmı IJ yıız kuru luk l l şuL. t 1941 t. ı hınden itibaren artık tedavül 
etmıye<.-ek ve amak yalru:ı mal • d !arı <' Cumbunyet Merkez Bankası 
;,;ubelermce bhul edilebılt'Celrtıı ElınCtt gumuz yüz kurutluk bulunanların 
bunları mal ı;andlldarHe Cümhurıyct ,Merke:'.t Bankası şubelerine tebdil et .. 
tirmelen ılAn olunur l 025) - 10216) 

lstanbut Fiyat murakabe komisyonundan: 

44 No. lu ilan 
Badema kasabl rda koyun etlen «Karaman, daih k Vll'CJk> aşagı .. 

dakı esftSa aore satılacaktır 
Hayvan borsasının bir &ün evvelki canlı hayvan lıyaUannın azami 

Sahibı. A. Cemaleddln Sara9o0ıu 
deye gıderain • Kendini kadı e- Neşrıyat lludurü Macid Çetin 

hır mısli, 

Meseliı Beyaz karaman borsa& canlı 26 kuruş B!lllaei ,, " 75 RADYO Altalıeı " " 50 
azamı sau 52 kuruşu geçmıyecelriir, cU.. fendıye tamttlnrsın .. Bunca ee- BuJlcblı yer: C H, Bekir Gli1'90ylar 

nedir az samaDIDllZJ yemedi. ve Cemaleddln Bareçothı matbaaaı) 
Şimdi ınaan olduysa bu iyilik- ~~;;:;:;:.:;;:;;;;.;:;;;;~~;;;;::;:;::;:::;;;:~::;::= 
Jerimızi ()e unutmamıştır ya.. Dl da heybeye yerleştirmiş ve: 1 

1/1/1941 CUMA 
TÜRKiYE KIZILAY --. yah cübbeli, ıişmanca bir adam- 8.00 Pne-am l 8.30 lılüı.ik 

- Elbette unutmaması ıazım. - Ne olur ne olmaz, eşekli-
1 

Bir gün bile timannı ilmıa. et- ğini inkar ederse bunları kokla-
medik. tırsın. demişti. 

dı bu .. Azametle kunılduğu kol- 8.03 Haberler l90Q Muz!k 

tuğunda davacılarmı dinliyor - 8.J8 Müzik 1930 Haberler 
8.46 Ev kadını 1945 Jlü.aik 

du. lılahkeme bitib de berJres da- * :I0.15 Rad)'o 
- Temia temiz suyunu ve!- * jılınca kadı elendı de odamna 12.30 Procram ~ 

dik.. Abdüş dayı yayan olarak ni-
Niğde, köylerine oldukça u - bayet Niğdeye 'arabildi. O ge

zaktı .. Buna rağJnen Abdtiş da- ceyi bır handa g~irdikten son
yı heybesinı omuzuna vurarak ra ertesi gün hemen kadı efen-
yola düdldti.. diyi buldu. 

Kan• yular ıle yem torbası- Yeşil sarıklı, uzun sakallı, si-

~i§ti.. AbdölJ dayı olduğu 
yerden bir tUrltt kımıldayann-

yordu .• Onun bu halilii gören o-
dacı yanına ~b sordu: 

(Sonu yarın) 

12.33 llüalk 
12.50 Haberler 
11.06 MOzlk 
13.20 Müzik 

* 18.00 Pxqp-am 
18.08 Müzik 

2045 Temaaı 
21.30 Konupna 
2145 :Müzık 

3230 Haberler 
22.45 Muzık 

23.00 Müzik 
2S.3G Kapanış 

yorl&rdı. Belki bizim ıçin uyku-

~ ~~ Bir çalgıcınin seyahati 
- o ...... Wmdı? Biz daimat91____________ 123 

:her1ıeee ..-_awmet etmek uzu -
amadaya. Aıellıusua böyle müd
hilJ bir kaa vUlaıunda. 

Dedi. KUa Jüırdllll 4h rn di· 
arabasmm devrilmesini hatır
lattı. Ev 88ldbine. 

- Alfecleniııiz bir şey sora-
cağını. 

Dedim. 
lft'dir oğlum' 
JJia lbnendUfer arabası ni

çın devrildl? 
- Müaadıeme oklu da onun 

Jar nereden geçsin? 
Bedi, odada 1umr bahınanlat 

&l'UIDda Jlaf"lf bir gtilibJme pey
da oldu, ev sahibi. 

- Hayır oyle değil! Karpdan 
gelen arabalar ı ın de yol var
dlr. Lüin makasçı yanlı bır ha
rekette bulunmu . 

Dedi ben sordum 
- JW> arabala lanldı mı? 
- EWt ıkı saat eV\ ben de 

orada idim. 
- Aman mos len fil n var 

mı? 
- Tabıı doku kı ı. 
- 4Ca p m eıla ne ol-

du'> 
- Nasal pas acıl 
Frednh kolumu dUrttu Kula

guna · 
AJf ercl bur 

~~:= mqduı=~~ 

81 mı? 
Dedi. llv sahibi ~ -

den birini ç8ğlrarak kuiajına 
IBJ' şey soyledilrten sonra yanın
daki kadın ve erkeklerle öteden 
beriden konuşmaja başladı., biz 
de iki arkadaş alçak sesle dert
leşiyorduk. lPredrih: 

- Alferd bizim başıJDUJa ne
ler geldı? 

Dedi 
Evet Fredrih ama <;ogu gıt

ti azı kaldı: 
- Burada yıne şjmendilfer a

rabasına m 'bıneceğiz? 
- Hı nıl'et m yok. EVvele -

milde Napol.lnm yakın olub ol
madığını aonnz. 

- Uzak ise yiae o devrı na
rabalara mı bibleeğiz? 

-Bilmem. 
-. Yok .AJahl Ben oyle halt 

elı•em.Asckba ... bıvııma 

parçalanacaktı. 

- Vakii dojru 
- ıc.vetclehberi ne old•gunu 

anlıyamamğımız bu kazah ara -
balar ile mi gezıyonluk '> Ayak
lanmız var. 

- Demek yaya ~deceğiz 
- Hay hay Yorulacak degiliz 

ya, yalnız yolu kaybetmemek li 
zım. 

- l)ur, Frednh benim akbma 
bir şey 'dı 

_.Ne? 
Şiınendüf 

dognıca Napolı 
ğil mıydi'> 

Evet 
Bıade onw 

lu bırakmazsak 1 k 
yız. 

- Hay hay! tyı kı aklın 
di. 

Cemiyeti umumi Merkezinden: 
Mimmle ve ~ ~ (1885) adet demir porta-

üf kary. bpalı ...na Daale edileceğiwM .........,,.. 
möhürlii ·M •"31 görmek üzere Is ......... Yelll Postane 
avarmda Mimar Veclacl ....... wle 1'lllRJ.AY,. hnnvla 
Kızılay Deposu ~ mttnc.at efmeleri ve lııapalı 
wfla.rm yüzde OD bef lli9tıf6llleki .......... 7.1.Ml .... «ti-
DÜ saat - bire kMaı' mezkir ~ -- i&n olu-
nar. 

miryolunu bulur. Boyuna yürü
meğe başlarız. 

- Fakat ya arkadan timen • 
düfer ..... geline. 

- Adam aen ele! Yolml bir 
kenarına çekiliveıi.nL 

- Doğıv AJfenl lıina bir de· 
fa gözüm Jrorttu. Göriiyol'BUDt 
btmlar öktiz anbalanna beme
miyor. Sık 8lk devriliyor. Ya ti
zerimize yılal•cak oluna? 

- Ne münasebet! 
- Uzaga gitmeğe lüzum yok 

bu akşapı ntimuneaini gördOk 
Lakırdıya daldığımız 8l1'&da 

hizmetçi kızlardan biri içeri gir
di ev sahibinin kulağına bir teY
Jer söyledi. 

Ev sahibi -a.yaga kalkarak· 
Bizi takip ediiıiz. 

Dedi Yine değneğime daya 
nar k ayağa k8llfüm. 

Kadınlara. 
- Şimdilik adiye> madamlar. 
Dedim. 

r"b· 

etik. Bu hanenin dabili Künih
deki (Yuhan Brommerm) evin
den daha muntaa.m, daha süıidtl 
ıdi. ~ vanncıya ka
dar her. ,. kıymetli bablarla 
tefr11 edilmişti. Hhlmetçi ile fff 
aabibi bir oda kapl8lndaıı ıgeri 
girdiler. Bis ele gb meje mecbur 
olduk. Orta ........ tmertne 
b8yük bir IAmba. vuedılnnş ikl 
karyola hulrlanmıştJ, 

EV saJu"bi: 
- Kai'Jımız aç ise hizmetçiye 

llO)'İeyiniz siF.e istedijlnlsi geti
nr. Uykunuz gelirse yatarsınız. 
Lizım olur-. yme hizm~i k,ızı 
çagınl'BIDJL Haydi Allah rahat· 
lık versm! 

Dedi. Ben: 
Sabebleyin pek erken gi· 

deCek olursak belkı görüşeme
yız: Evvelemitde s11re telekkür 
edenz. 

))edimse de ev eahil>ı iki a, 
dım ileri gelerek. 

Qyle.şey mı olur? Dedi. Ya. 
rın gıtmek bbil değil Bir ka( 
gün b~ misafirainlı. 

Fredıih sGze atıldı: -<..-.. .. t 


