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Her yerde 5 kuruş 

··· rk • ingiliz 
dostluğu r Silah altında 

bulunan Eratın 
muvazzaflıklacl 
bir sene uzatıldı ~I 

1Jzun bir devrei tarlhiye l!:in 
- İngiliz menf•t'eriui 

ralıilt'l('ek müliUıaza.bn ıa

•vvıır f'<l~miyonız. İngiltere 

" zaman Yakınşark1a de-
kra.<;i ~e lilllh ideallerine 

"nnet eden mUtteCık bir mll-
ı;...j olarak Türlü.veyi lıamr 
ıı~ 

ıın lllaeaktu. 

r 
aD ngiliz başvekili ·Mr. 

Churchill, yılbaşı mü
nasebetiyle, Türk mil. 

ne Türk matbuatı mıinasebe
ılc bir mesaj gönderdi Dost 

müttefik İngiliz milletinin 
e~linden doğrudan doğru. 
Türk milletine hitab eden 

1 beyanat memleketimizde ga-
iyi bir teHir bırakmıştır . Mr. 

lUJ"(•hill ge<;en ve bazan pek 
ve müşkül bir mahiyet alan 

ır~ devresi esnasında Türk 
.unıetinin ve Türk milletinin 
tereye karşı gösterdiği sar-

dosUuğu ve itimadı 
tnınuniyetle tebarüz ettiriyor. 
llıakika İngiltereııin ve umu· 
l.Yetic büyük demokrasilerin 

ı Türk matbuatı ve 
b-k milleti ilk dakıkalardanbe
bütün azamet ve ehemmiyeti 
kavramış ve bu davııyı tama-

1,Yle benimseml§· tir !!' . . 
~k matbuatı, vaziyet ve 
"' ahvnı icabı, harb barid 
ış bir memlekete mensub 

akla beraber, ınücadelenin 
• ' VP gayesini teşkil eden 
;llın cihan iimul m!i.nasını 
k <'tJ:n< kten ikn g bır 
aret " h yec n 11 ·vu l 

ıi iirk matbuatı oır buçuk oc 
rJ yak bir ıamandan\K-rı 
0 t yorulm·1:.ıc 8 ..,,. da 

k · n ve 
. lır tcıMdıia dakıkaaı blll' 
;ırnıcd n lıı kal'lp:ınywııruıa 
am debı ,.. h kal k 

1 mını Tiırk mı ı t..nın rut...n. 1 
ve kalbındcn almıştır. , 

iz buraı.1 dcmokrn ·Jeıin n'
galelıcs.ndcn hır dakıka bile 
he etmed:k. Ba ka dostla-

! belkı anııldık\arı 'e Çok j 
a l>k.eli bıılclukları \aziyetlerdei 

Turk matbuatı nıuaafaa et-; 
lı. ıdealt' \ıetıJ,.lib'i aııkuı Ye 1 

lız mıllctınin eebat, mı.lanet 
Vatan~ıeı verlik gibi meziyet

nne g&t.erdiği ıtimadw te.;'-
ple hiç yolundan §l!Şmadı. Mııt. 

Unı_ız silfıh ile h:ırlıc iştirak 
etnıştir. I<'ııkat ideal aaha

dcmokras; ınilletleri ile 
ll § t e ı e k bir m"-w;udeleye 

•lın. olmaktan mi.ftclbıcdir . 
ilnkıı "'tada filiın veya f-alan 

·l ' 1 ar ında maham veya 
lı<l 1 bir ncUce <lr~abile
bır harb yoktur. Göklerde, 
alaılL-ı ve deni7llerde b'"t'· • u un 

~vanı !ilw.ckte ol~n 
harbı.lc biitün """" . ti .,,,.,.,nyc n 

• lllkruldcratı mevzuu balısolu-
bı. Dunya hakikaten bir dü

i noktaı,ına gelmiştir. Ya 
r un ınilletler bir iki devletin 
e ır \'t lııbaltkümü altında e 
i arctJc.nn en korkuncuna d.. -

"ekler. büt"' • u~-
ıın ınanevı nimet v 

tynıetlcr<1 n ınah k e . · rıım alacak-
e r • a.lı11d artık toialite 

ton<., ı·a r ve 
u:r •·J•ınlerin teşkil ettiği 

zı lbustan medeniyet kurt·-' 
... "'acak-

Böyle bır davada 'l'lirk .. 
. • . CUin-

. nyetmın yı:ri açık sıırett 

elli ıdi. O il1ıamıru millı:tt.en 8: 

deı'in görfuılü ve çelik gibi 
lın Milli Şefinin ve hilldlınet 
Bınlarınu:ı tııltib ettikleri akı

JlOlitika netiooeinde garb 
0lrraııilenyle ittifak etti.! 
llıise) ia (Jahid y ALÇIN 

(Ronıı 'IG/l/o. S sitıın 1 tk) l 

• 

BYA 

Yunanlılar 5 
kilometre 
iler e er 

• 

BREMErt 

~ı 1 
Ay ıca ·-•""i r • n en 

irçok top aeçti d ha şiddet bom-
! bardıman edıl ı I 

Muııa.stu·, 8 (a .. ) Rcut ~ <>--

- ... 

muhab,.-uıın Arnavutluk bııdu
ll"unduki hususl muhabiri bil
uırıyor. 

Son 24 · t ıçitı<W, Yunıı.nlı-
lar, ŞlınaU ve Merkezi .Arnavut
luk cebhesinde M skopolis ile 

r ·"·"'"1a dd ili 1 ta.lyan 
ıı::.ukabil htlcum!anm tardet • 
tnişl<!rdır, Uıı.ın 1ıim:ı.linde, Ohri 
g(lfü mınt.akasında karakol çar
PJŞiııaları, d iın tiRfaktan biraz 

ııonra b~laını§ ve bazı nokfalu 1 

da şiddetli muharebeler vulı:ua 
gelmiştir. 1 tal yanlar Linin ce
nubunda Tlııkupatıye hUcum et
mişler, fakat Yunanlılar, iki sa-

(Sonn ııaşfa 5 &il j de) 

Lonctr&, 3 (a.rı.) • Öİ?runil· 
diğine göre, evw!lkı gc<e lngi!iz 
hava kuvvetleri tatafınciıın 
,.Bremeıı.'c te\ .;.., u' len şiddetli 
hücum esnasın<la. deniz inşaat 
Uızgihlan ta bcımbardıomr.a 
maruz tutubı!,ıştur', lkl nıuna- 1 ralı liman civarındaki biitün 
depolar yanmağa lı:>.ıılamıştır. 
Bir pilot i'ockewulf IAyyare fu b 
rikaaı ilzerine geliliği zaıruııı, 
fabrikanın yanl'.IlAkta oldıılunu 
göımüştilr. Bu tayyarenin attı
ğı bombalar, alevler içine dUıı
miiş ve biraz sonra alevler ara
sında allı infllAk vukua gelmiş
tir. Deutaclıe WacnUJn 011 pet, 
rol ta.ııflyehane.si çok hasara 
uğratılmı3 ve Breaıendeki de- 'ı 

(Sonn ~ 5 SÜ 8 te) 

A a.n lı ı1 oaıı.ırı P.fareşal 
C.eoriııı: 

Alman hava 
Filoları 
ita/yada 

Roma, 3 (a.a.) - Swfani a
jancı bildiriy0t·: 

(Sonu Myfa 5 ıtii 4 te) 

vazife başına dav~tj 

IBARDiAı 

müdafaası 

arıldı 
"'• ,,...,u•nj j 

iıalyan tahtelba· 
hırini ba ırdı 

•· l 
Kahıre, 3 ( a.a.) - İngilız ks.- ı 

rargahının tebliği: 
Libyada bu sabah ~fakla 

beraber Avııstıal)alı kuvveti r 
tanklaıın da yardımiyl< Bardın 
mlid fan hatlarını bir mm . k1<· 
da yaı mıslardll'. Haı ekat devam 
c·diyor. 

Diğ r tehclerde kaydedilecek 
bir sey voktur. 

Uarılia miıılafo""ı 

I..on< a. 3 (a a. ) ~ Daily Hr
ralcl gazetesinin Kahire muha -
biri yazıyor: 

Bardiadaki İtalyan ga.nıizo -
nunurı ümidtiiz bir ,·aziycttc bu-

1 lunduğı.unı anlıyarak vakit ge -
~irmedeıı teslim olmaEı ınüm -1 
kiindilr. Grazian\nin evwla Bar
diayı tahliye ederek TcX.ıııkta 
bir mukavemet hattı teei" el · 

(Sonu sayfa 5 sii il 1~) 

Ankara--~ 
telgrafları 

D. D. Y. ve lirnanları 
büdçesine munzam 

tahsisat 
Ankara, 3 (Husu8İ) - Dev

J..,t Dcmiryolları ve limanları 

bUt~esine 3 milyon 590 lira mun
zam tahsisat vedlme8i hakkın -
daki layiha meclis ruznameı;ine 
alınmı:;tır , 

Bu tahsisatın 156 bin lirası 
verilecek tazminatları, 60 bin li
rası memur Ye miistahdimlcı"n 
elbise bedeline yapılacak \ iizol<· 
elli yardıma ve diğer m~htclif 
kısımlara aiddir. 

Bundan batka gene ayni daı-1 
reye 3 milyon iki yüz bin liralık 
fevkalade tah;;isat verilmc·sire 1 
dair layiha da ruznameye ıolın· 

mıştır. 

ı 
Ayni liı.yıha, demiryollan, 

posta. telgraf, hava yollarına ı 
. gele<:ek yıllara tKlrfcdilecek t:ıh-

~'<•r-...~.ıi~<{ sisat ile 6 milyon lira için ru;- • 
• , ll'eDN" - Galıı12m '19 maça _ _.. •lgynl§ lıılr foto&nl 

• {Yazı81 4 UncO •a~eDeJ 

• 

nakalat vekiline mezuniyet vu·
mektedir. 3 milyon, 200 bin lira 
bu yekfına dahildir. 

Bu husustaki k?nun layihası 
Meclis ruznamesine alındı 

A111'a,ra., 8 (Hu~usı) - Biı~ıik Mill .. t M~ .. p;Pl<'n hir 
Jayihadıı. hfıleın silah ıı.lhnda hulıııı.aıı 3:l!'i w dalla "',-piki 
doğumlıılanlan mu-1 hisnl<'tlı·re tabi ..... ım ı.ınıflarıoıı 

nııı.lı.'>U .. nıunu.zaflık nıiiddt'tlı-ri hln>r "'"'' watılmaktadır. , 
Bu l&Jiha nıt·eli'-in pa.za.rt~·ı..i ruznanu .. .Jup alı11mı .. Ur. 

Dün ~iec iste kabul 
edilen kanunlar 

-- --- -
Türkiye - İngiltere 
anlaşması tasdik 

tediye 
edildi 

-·-
Ankara. 3 (a.a.ı - B. M. 

M··<.'lıfü bııg~n Rdct Canıtezın 
başkanlığında loplaıı.ıral< ba
ziı·an - agıı,tos 1940 aylRrına 

afd divanı mtıhaS<;b"t rar'\•nl· 
nun sunulduğuna dair mazbata 
ile milli koı unma k:mumın.ın 

36 ıncı ıııadciesiııe ti~ fıkra ila· 
vesi hakkın<ı ıkı > •mın liıyıha· 
sını ve di'"' ~ muha•<'hatın u, 
aylık rapodaıı Ü7.erine ı•tıhaz 1 

f'<l~.mektP ,,ı;~n kaıa.rlarııı ıne1 ı.. .. 

·( _ umulunUn tayiniıır nlu .. 
teoa.ır ıı : . ıi ... /l n,üzakeı e \'e 
knhul ••yıen11~1ır. 

Devlet ııwmnrları aylıkları

nııı tcvhi<l \'f' ıe:ı.dillilne dair kıt
n1.1L~1 1. k hguur a)-iha."iının ikinci 
nııi::..ıkt=-rt"f::l yupl..ı.t:'.'·ş ve kabu] 
, lmı. tır. J')lJT":<i'an Hvnra n1cc .. 

!ıs m~SJ< ~ <·.JJUııa ınüze)yel 

( Sonıı toay f.ı 5 .. ii l de) 

Vekaletterı 
lisfes "ni 

bildirilen ter/ i 
neşrediyoruz 

939 • to yıhnda hır n ı 

tnfı etm ge hak 1 nuL 1 • 
tun bul Yılı) e ır 

allimler..nın tf fi 1 
!etten nıaar lin<' bıl-

dirihl!i:·.t.r. T<rfi eden o,>~t · 
nıt·nH·rin ı~ımleri s- nlardır: 

2tı liratlan !!'> ]İM\\ a •~·rfi t+o 

ııt · c~r: 

Ta!Iıt !\! ı ek • '·ı mııı ı ,c -
k : a, ll:.. C< Arca. Halet A~ -
[',< ]{erin . ~- .d),n. Mübc cd 
Kı:ı::akiirek, K'·rıd.ll Fazıl Sc~":ı, 

(Sonu -.ayla 2 SÜ 2 cif") 

s AHTAN ABA HA: 

A 

meselesi e m 
--~-·~ 

"Ronjur, Bonsuvar .. değil, fakat Günaydın, 
Tünaydın mı '/ Yoksa merhaba mı ? 

/ 

t -Tlll i,\ l fın ili~ ,:.unl\·ı tııdt• - \ e ak~)-kitınıo;elllnı t"ft>n,.1i b 
Junı; anuıı:ı alf<'Al<'r ;iıı, tnnı~:ıı adıı ı. Bir y•·rtlt•n ıı.hha.blık, f:ıJao 

\Uf 1111 İth~ . 
(rr (Ki ).'.ı lıno· mLJ.il:'"'m] 

l.1..ız1 b<~zet.·ll·ı, 'n..! .Jl:m ... ·u 11\. dJnl7ı: f Akşamı Fclam den;i ve
cmcmcli ? .. diye dıl Ye ımla c,l·ı- r.y•Jt . 

si kıırıııJi;'ri i.<tılar. Bu nır\an~ia (~c;vıı,ıs11~fa ~ .~üiı;11 4 .J.c> 
' 
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EH 1 l li m Köşesi 

YAZAN: H M 'ffi, e Praf, Sıllh Murad Uz Hak Taleb-eye nutuk veren 
her hangi bir misafir 
kUraUye çakar çıkmaz 
tepesine çiçek yağ· 

HALİDE EDİB ıır ~ı~~~u~~ 
-tto. as- Berber dükkanı 

bul etmemiştir. Bun:da.:l b:t.'2ka 

"\[Yirmi iki senelik Bele~iyeme'!'u~la- Keşifler~htil-alar 
b . t b b .. rı ıçın yenı hır mıya başhyor 

da Scyid Ahmed hareketiyle sahibi cevab veriyo 1 r eşe us nizamname 
• 

Bakın sertleştirmek 
Beyoğhı İstiklil • 

Bir balı~c eğlencesi verdikleri 
zaman bir kısım kadın erkek
lerle beraber oturdu,. bir kısım 
ayn oturdu. 

İngiliz müesseselerini hatır:n
tan b bir noktası da an~a
neye istiııad edes merasime w:r
dikleri ehemmiyet. Merasim ta
bii kendi haJailanDdalı &>ğ
ma. 

muasır olan "T:m:ıim:ıt,.,. da. pek 
bŞa bir idco!oji ile baı lanıış-

tır. Türklerin tanzimatır.ı Fran
sız. iht.il!ilinin diinyay:ı yaydığı 
fikirler doğurdu. Y a.ai esasın -
dan Iiiikdir. O halde TUrklerin 

kadın berberi Veli Acar.,_ 
2asile su mektubu aJdlk: 

"GuetCniziıı 3 l/9il ta
rihli '\"e Jaalk §iliyet -.. 
nundôi J'Uly& ceftlllbr-

Şehrimizde nihayet modern 
bir teştidhane kuruluyor 

Nizamnamede latanbul 
ve Ankara belediyeleri 
için hususi hOkllm

ler bulunuyor 

Piyasada tavlanmış bakır dl' 
ye satılan bakırın sertlik de~ 

· cesi Brinell makinesine göre " 
ila 50 dir. Saf bakır soğuk işır 
nirse sertlik derecesi 120 yi a
labilir. Bakınn diğ\,;;r maden 1/f 

Talebe birliği kendi binasında. 
bir toplantı yatı. Birçok ru&t.uk
lar verdifer. Tabir c.-'beriyeti 
ordu lisanında. Bana o güa \lr
du lisanı ~ gazel geldi. Allen-
gi biraz aFrisiyi hatJrlatwek!.a 
beraber dah• nvvetli. 

Talf!beye nutuk Tttm lw!r lııaa 
gı bir mısafir kürsüye çıkar: 
çıkmaz tepesine~ yağ'lllıya 

başlıyor. O kadar ki. insan gt>2-
lerini kapaımya mecbur oluyor. 
Bu ~rif merasiıni yapmak içit) 
toplantı saloa.ımun tepe pmcere-. 
sine yığuılarla. ciçek çıkarıyor
lar, oradan aşağı atıyorla.t. E
sasen Hindistan her .nıaririni 
çiçekle karşılıyor, boynuna üst 
üste çiçek ~elenkler takar. 

Talebe toplandığı bir oda.ya 
da beni davet etti, uzun müna
kasla.r yaptı. Yabanet obnak 
münasebetiyle pek kanşmat is
temedim. Dikkat ettiğim şey şu
dur: 

o zaman giydiği Ce8 ni~ inti
hab ebniştir! Da -li ~orUDca 
insan ister istemez .. psikolojik,, 
bir hidise karşısında olduğunu J 
derhal hissediyor. 1 

Seyicl Alunedin cereyaıu ı:a •
1 mumda mütecam prlün ta

mamen i.stisnar etme<liği.. ede
~~ lııir •..L. :t.r." - ..,. __ - ·ı 
~ u:-. -·~'illl mı-

let. yakın prit Türilieriydi. Ef
pniM•ndan "R lnrn en Aeemis-

ta.a- ha§b bemea bepR müs
temlAe ~~De
mek ki, yallın tuk Türkleri, 
arb. kemiği ea sağı.. ırusıü-
IMn millet Otarat Seyid Ahme
din muhayyilesinde yer. brtmuş
tm'- Yani yaba - 11-rk Ttirkie

rirıin inkılablan, ten.J'dileri ha
~ gelen bir zorla değil ken-

di iradcleıiyle o~r. A. 
Toynbce bir eserinde yakın ijark 
Türklerinin, başka şark millet-

leri, bt1hasa MieliimanJar için 
bir ~ ışığı olduğwıu söylü
yor. Yani Seyid A.hmedUı cerc-

Bu münakaşalara hakim olan yanı hiitün ellemiyetiae rağmen 
mevzu Hindu - Müslüman mese- yine bir limonl'* e&eridir, ba

ranti, JŞlğı sun'idir. Yabııt şark lcsıdir. Bana Aligarlı gencin 
zıhniyeti, tutturduğu "te.ı,, için Türl'ü kendi :müstakil hansın
tchlikeli göründü. "Tez,, leri tc;. da, ikliminde teceddiid yapmış, 
lam harsını muhafaza etmek. fs.. iyi kötü nesi varsa tendi ira
lam camiasını Hindula.ştırmak- desiyle vücud balmuştur. 

Kaıdm laheri namı dJD
dak.i şilı:aJıetci bana' il_._ 
bir ~ ay mukaildpw ]imi 
Şark ..... alon-- ~
mış bmııiıll yanımda ;A ı 
sını -- etmiş o1tbığwdıaı 
ben k9diliai Te _.aüai 
tecrübe edip benim·••-
da su'at ibüuile çmiata-
bilecelc blıııiliyette - da
imi cıllank ~ alw eğlMI 
söyledim. Bir ay tca& h 
sonra m"at n ile - Lı:iıa 
o!ınaıılli.-ı göriUerek • s 

şekilde \a-Jisinin iMe --
yet ft!nfia.. Şikiyetö ,.. 
Şark bert.er alonunıılllll lliÇia 
çıkl!llllfbr. Acaba onillw. ela 
Almanca 1ıiJmediği ~ mi 
işine nihayet 1'et ilwöpir! 
Benim clütiımmda ~...-k
ta olu mu İ§Çİnin :-.
Ti.irk ft lraslüman a• Ha 
hiç lıiırili Almanca lıjlwczfrr. 
Ben trpdjsine böyle lıir 1fszn 
sa.rfetwdiğim gibi._. flijy
lemeP lıile lizmn güı:aııi;J~ 
rum. JJMlamda 'imaııl eılillm 
bu çirtiııa aiirderi gueteWw 
telaı1> et-mm rica eda~ 

YENi SABAH - Dillll ay
ni ı:iit-1a müşar edm ..,.._ 
zuu lıahis şiliyete ~ o
lan kimıelia bu zat d! ğıa
nu bydet_...iştlk. Mad -. 
ki bumm l&disi olöıtğ iti
raf ediyor, arzusuna tevfikan 
müdafaasını yukarıya derce
diyoru.z. Dükkanında "AI
ma.aca bilmP.Jr,. gibi ~a.1ııir 
mecbmi~ koymuş .-ıam:a:ııı. 
tabiatMe '9J1UU w:mmaı:iy~
tir. 

t.t..ı..t lleledl~. şehrimiz-\ 
de lıir 1,.ı;dhaw tesis etmek 
için ......_n yinm iki sene evvel l 
t.rşdıUwlere girişmişti. 

Tmni iki eme en-el gır~ı
ıe. bu ,......,...._ lııu uzıın müd-
det cm ·-da .._. eden bir 
~ .wiıtlülit yüaiuden ancak 
1ııagiiıı*n1e tatlıik mevkiine 
~- ŞeJair meclisi, 
tep- - m deneli toplantılann-
da ........ taıillii hakkında 

......... projeyi tedkik et-
i mi§ 'ft 1ııa ln....ta llelediye ri

yaetille salihiyet venni.cru. 
2Z ame evvel Almanyaya si

puif olanarak 13 eeDe evvel g~ 
im ~ bugüne bdar muattal 
blaa makinelerle tesiS oluna -
c:ak leldidhaae için belediye ile 
mjjtehhid aı »ki mukave-ı .,_we hagünlettc1e imzalana -
caktır. 

Büyük su depolan 
tesis olunuyor 

tan kurtarmak. Bu zihniyet bir (Arm.a ıııar) 
ekalliyet Uhniyeti. kendini aşa- ------~~~~~:!..~===========~! 

Bdediye Sular İdaresi, §eh -
rimizin muhtelif yerlerinde bü
)"ük su depolan te.a.is: etmek üze
.aerc faaliyete haP:!Ufbr. Bu de 
pola.rın teüsi [ 1'Uda mevcua 
tarihi araaç Ye mahzenlerden 
de istil'ade oh ....... kbr. 

ğı göı:cnlerin gürültü ile müda- T f • 
fna ettiği bir zaaftır. OR asır er 1 Kasapl•m lııir itirazı 

Hazlrlanan mukavelenameye • 
nazaran. mukavelenin imza.sin • Bir müddettalleri Ankara-
dan sonra müteahh~ me~-cud (la, bulunan belediye ~ tef'
makinelerle mezbahanın kar- tŞye müdürü ve memurin mtı
şısmda belediye tarafından ken- düriyetini vekilet.ea idare edetı 

disine verilen arsa ÜRrinde mo- Samih dün. Antaradllll ~
dern bir tefıldithane kuracaktır. ıe gehni.ştir. 
Teşdidbue 6 ay soma faaliyete Heyeti teftişiye aiidiirii Aıt-
geçebilecektir. karada Dahiliye Vetileti tara-

.Müteahhid, tesis m rifatı findan buırlaoan ve belediye 
olarak teşdithımenin 15 senelik urlarının vuifttr _.Wiyet. 
işletme müsaadelllini almakta - veeı"be ve ha.klarma taal1ük eda 
dır. Bu müddet eenumda bele- niumnaJ!Ml!lin hamiaamlıa --
diyeye hiçbir kir ve temettü ve
rilmiyecektir. Fakat 10 senenin 

fıitamında teşdithaneyi bılibedel 

belediyeye terkedecektir. 

Teşdithane, hayvan lişelerin
den, makine yağı, boya. kemik 

düğme ve plaklarda kullanılan 

bir madde de istihsal eclecektir. 

MAARiF DE 

Çatalcada açılacak 
okullar 

Çatalcada açılacak ilk ve or
ta okul binalarının vaziyetlerini 
tedkik etmek üzere maarif mü
rü Tevfik Kut dün ÇataL:aya 
gitmiştir. Maarif müdürü bu
gün şehrimize dönecektir. 

Ortaokul müdürleri· 
nin toplanhsı 

na.<tında bu işle meşgul olan ko

misyoniıa mesaisine :iştirak et
miştir. Huırlanan niamname 
bütün Türkiye belediyelrrine 
şamil olmakla beraber latanbul 
ve .Ankara belediyeleri için hu
susi mahiyette bazı ahkimı 

ihtiva etmektedir. N"ızamname 

belediyelere bağlı mfwsseee&eri 
de sahası dahiline almalrtadır. 

Hazırlanan ni7-amname ya
kınd.ı. Şürayı Devlete Terilıecek
tir. -

T eşkilitlandırma 
müdürlüğü 

l.,tanbııJ mıntkn ticaret mü
dürü Avni Sakınanın teşkilatlan 
dırma umum müdiirlüğüııe ta-

yin edildiği öı:'Tenu.iştir. Yapı 

lan le:bliğata göre Avni Sakman 
Kurban bayranmıdan sonra 
yt'ni \•azifesine balJhy:ıcaktır. 

-JK'--

ya madenlerle yapüan halitaı.-l 
nn sertlik derecesi 250 vi fi 
pek nadir hallerd" 300 ü~b~ 

Binell sertlik derecesıni anJJ 
tabilmek için misal olarak d6 
miri alalım. Saf demirin bu mit 
yasa göre sertliği 80 ve sofra bl' 
çakları çakılar gibi keskin mai 
deler için kullanılan çehğin 
Jiği 420 dir. 

Bazı kimseler ömürlenni ô1 
müş addedilen san'at.lann v'f!flr 
den keşfine sarfederlıer. Burırst 
dan biri de sert bakırdır.~ 
yapılan sert hakır - bazı husaı' 
teri bulamaclı~ndan dolayı ks' 
hassalara malik oldukça - roiif 
lanıJan bunca zahmetler ve onı1' 
boşa gitmiş olur. 

Sert çekilmiş ba.lrır telin tiJ' 
maya karşı gösterdiği mu.k L"'
met santimetre murabbaına 
ton kadardır. Bu eı:mailil lcl 
.zunluğunun yii7.de l i lcadat ıı7~ 
ve elektriği nakliyeti d~ yü 
97 kadardır. Bakırın sertl~tı 
mesi meselesinde bn ncıktavı 
sas alabiliriz. Bilfarz, haJnr;"' 
maya karşı göStenJıği mu_ka~ 
met yukanda bildirilen h30l" 
geçmek üzere arttınlabilir \·e t1 
ni zamanda nak.liyeti düzünJill: 
mek üzere seıt bakır yapn~ 
Dlilmkün olursa, böyle bir kclJI" 
çok mühim olur. 

Bahn diğer madenlerle bit'. 
!eştirmek yoluyJe sertleştir1114' 
hususunda buhman yeni umlD' 
rin verdikleri neticeler tavlat1 
mış bakınnkin.e pek yakındı' 
Bu işte en mühim maden sili' 
dir. Çünkü silis diğer madcııl' 
rin silisidlerini teşkif eder. Be# 
lar da bakırın iltelrtik hali~ 
nı meydana getirirler. 

kendimi Hindu ilem.indıe •uha
faza etmi.'.} bir harsın bugüa mağ 
liıti olmasından niçin korkuyor
lar? füslüm.an haı'Sı orada HiD..
dularınki kadar ili.itin mentle

eden ilkokul 
öğret menleri 

kta.Bbal bsa~n. fiyat mü-ı 
T.ab.be ~ tarafından 
e komllaa na.ıfıJ u buldukla -
rıDdar.ı, '-eledi tısad m't 
dürlüğüne münıaat etmişler -

dir. ~ iktıe&d müdlirü 
kasa.blann kı milnoat.uu dün 
gec ~ nJDt dinlemfp:ir. Ka-

Şehrimizde buluaan orta okul 
direktörleri ba~mdan sonra 
$enelik mutad toplantılarına 

başhyacaklardır. Bu toplantılar
da Maarif Müdürü Tedik. Kut 
da hazır bulunacaktır. 

-
Alarm ecrü esi 

hazırhklan 

Bu bakır halita~n hararet t~ 
r· tihi ..WbWJ~nak eti r .aL 

aza mamak uzere muka~ 

kete şflmil değil mi~ Bilhassa T T k A 'ette, .. 
bu memleketin tarihini tetkik r e Qıı , .. bildirilen ter/ i 

neşrediyoruz 
-ııc-

Bayramdan sonra yapılacak 

alarm tecrübeleri lluırbklarmın 
tamamlanması hususunda vi
layet kaymakamlıklara bir ta
limatname göndermiştir. Bu ta
limatnamede alarm ftPD•sıMa 
seyriiBefer işleri ve pUif konm
ma ekiplerinin faaliyet. Şekilleri 
izah olunmaktadır. 

eden g:ı.roli w yerli mtlh&rrirf~
ı in vasıl olduğu bir netice, sor
duğu bir sual var. Hillduizm [ 
kendi arasına ~ ile!' ıae<Je-l 
niyet ve harsı kendine m:ılet

miş, yutın~ w tek t:emessii1 
edemediği Müs!ttrnan hars ol
muştur. Niçia? Bu meseleye 
başka yerde tekra.ı· temas ede
ceğimiz i~in burada kesiyorum. 

Aligar Wiyük koferam .ıo
nundan bia iki yiıa t&Wleye bir 
arada bakan iDSan Seyid Ahme
d in kıyafet hn••ındalri xwki
ııi kabul eder. 'lalebenia arka
sından dizlerine kadar inen ya-

• kadan qağı illi düğı•li tlar. 
siyall setreler var. A~ 
beyaz pantalon, siy~ nap.a is
karpinler. 

Beni en çok başları diişiin

dürdü. KırDWD f• giyiJmiar. 
Acaba. bunu sırf ı·engi için mi 
seçmişler? Bma herkes mbi
lir, çünkü Sey.id Ahmed, ilqka 
Müslüman ffindliler gıDi ftrti
yc sultanına Jıliistiiman Hindli
yi bağlıyan diai tıir rabıtayı b-

Yeni Saba 
ABONBBEDD.I 

Tiirtdye ECllelıl 

SENELiK 1 .... lt'f- 2700 Kra. 
6 AVLIK 7M » M5ıl > 
3 AVL.IK 490 :t - > 
1 AVLIK 118 :t 300 :t 

4 lk nclkA11- 1941 c~ 

& Zllblcce 13" 
2:! airhte Unun 1SS. 

Glin 4 Ay 1 Vll: 941 . K.-... 5a 

Gwrıet Ölle lldnctt 
2.34 7.21 &.47 Ezani 
8.H 13.18 ?5'.39 Vıısatr 

Akfanl v.- lmaak 

12.00 1.38 U.M Eartt 
1 'l .52 19.29 6.39 Vautr 

DİKKAT 
tıYen1 S.bah:t a gonderılen yazıru 

vı •vrak -.redi&ain etl•lmeaı• i e 
olunmaz ve bunların kaybolmaların· 
dan dolayı hiç bir rrıesulıyet kabul 
edıhn-. 

listesini 
• • ... bnıf• 1 iwci•) 

saW.. icJdielen tedkik oluna -
cal:tır-~ 

Beledıyece, sinımnrlann cumar

Hüdai Karataban 
bugün gidiyor 

Kars valiliğine tayin olunan 
vali muavini Hüdai Karataban 
bugün öğleden aoara Karsa 
müteveccihen hareket edecektir. 

Mwtafa Doyrangöl, Te\i'ik 'l'el, 1 
?&aann .Kaya,anoy, Yıııilaf Gü
ven, Vedi& Xökçül. Hikmet Po
lat, Mürsel Köymen, Ziyı. Onay, 
lt,etlaiye Saravhı. Fikriye Altuğ, 
Sabiha Öıqu. 1Ufa.t Salin.a, Peri
han Oogan, Jıılefiha Koç, Himid 
Pa.ks~ Muza!f'er Dura, S<.?rvet 
Göker, Nadire, Aktürk, Sabite 
Alpag. Sırrı Ertaa, Sezai Gün
düz, Sabr1ıa. Tamer, Sadiy~ Tü
remc.'l, Enver Araççı. 

Fıtnat ldrmm, Cemile ~ 
Mediha ~ FibİJ'! O.
akıncı, Kadri'ye Aktulga, Nai
be Erp.. Pik.be Tuıa~ :i'lılad 
İbrişim, Medı1ıa ~ Md?u tesi ve pazar gfuıleri hadden :az- -------------------------

la seyi:ni aklaklan göriilmüşlül'. KERAMET LAZIMMIŞ ' Abud, Şakire Deı - Gaibe 
Kamm, llüaddea A)'lllıa, Ziya 
Sezen, A-yşe öaiel, Remııi Gillay 
dın, 'l'ahir Ataoğlu, MeBlıt Ba
tunoğta. Mviye Ba}'ft', lle!n

~::;1:~~~:ı:rıc:;e:~!az:i~~~ 1 -

.mimle bu vaziyetin önüne geçil- K h k 1 mesi istenmiştir. apısız ma zende i demir erin 
duh Oge. sen Zeki ra ...... Ad- Bir kısım surlar yıkıhyor 
"?'e &dwaeli. N~ ~~I Şehrimizde buhman tarihi 
Sureyya Tma, Nellİllıi G~. surlat· hakkında beiediye ve mü
KBmi tı- Zehra C!.....:ııı Nec: -

sahibi olduğunu ne bileceklermiş. 

2i Uradma » maya t.fi e.. 
.... r: 

.1.J15-. ~ zeler idaresi arasında devam e- Dün Sufüınahmcd birinci 
sulh ceza mahkemesinde hır

sızlık suçlusu olan iki genç hak
kında tevkif karan verildi. Bir 
cürmümcşhud vak'ası olarak 
mahkemeye intikal eden bu 
h.idise tutulan zabıtlara göre 
Hüseyin ve Mahmud adındaki 

meddin n..M~ • ~... den müzakereler neticelenmiş -
ı aıı.ıı.n Güzel, Darünnisa, 3t liriıw'lla S5 liraya terfi tir. Bu raüzake.reler esnasında ........ 

Ncınad Arabongun, il"wdıevs 

Ul, Behi~ Başaran. Satıına. Ko
g.an, Rıza Anı~ Şükri~ Der -
kut, Hüsnü Meriç, Tevfik Tan, 
İhsan A~ P a ki z e Serl
oğlu, Zeynelabidin Kun.n. 
escnd Ennan, Nafıa Oz
m:uı, lsmet Hunfar, )(ebrure 
Elbürz, Ay§e Başeski, Doğan 
Çağlıyan, Turban Yanımş. 

&dri Öymen. 
S5 liraclıua 44) liraya 

terfi -..r 
Rahmi Kaydkan, Naci Tansa

nıi, Fahri Güler, Tevfik Köker, 
Abdülkadir Özdil, Halil :!bnhim 
KöksaJ, Zekeriya Gü~. 

48 lira.daa 50 lin.ya 
terfi edeıaler 

.ı. Teşet Delikanlı, Zühtü Kan
su, Sabri Tırpan, Lut.fi Çetin, 
Şevket Demirkurd. 

00 laıdan 60 liraya 
terfi edeR 

Cennanka.ya, Fıtlıat ldemen, 
Cemile Gökçe, Medika Gümü.'] 
oğlu, Fikri~ ~Kadriye 
Aktolgar, Nesibe Erkid, Pakize 
Tanaydm, Fuad lbriıim, Meli -
ha Abut. Şakire Derman, Sabiye 
Kam. Jılukaddm Aydın. Sezai 
EallSu Mukaddes Aydın. Sezai 
Saim, Ayşe öaelJ Rami Gün
a~ Tahir Ataoğ!u, ?ıılcdiba 

Batuooğhı, Mcmda.h öye, S:ılih 
Zeki Karsan, Advıye Buduneli, 
Naciye Yılda, ~ Tuna, 
NeziJli Güner, Kimi llpz.. Zeh
ra Sevil, Necmeddin DoğUy Ce
mile Altog, Hadiye Gökçe,. Mar
zuje Ayer, Remziye Kırgcç, 

Fahriye Somer, Aliye Akın, Mus 
tafa uri F..rtener, smryya Yu
cel, Semiha Eltr.n. lııl.öne:vvcr 
Saysan, Nezihe Argun, Yuht~ 
rem Çulpan, Kemal Kmgcr, Mc
lılıa Tosım, Sabit F.rdem, Mu
kadder Tınay, Naziye T cldnay. 
Zekiye Erman, Bclıice .Akhun, 
Saudet Eğitmen, Zehra Tarın, 1 
Sabri Bilsel, Avni Kurtca, Ali- Lutfi Oktay. 
ye öneı Hi_lmi Ençer Mehpare l, ..... K.urbula ___ ruaız&n ____ 4e_rile __ ri_o_i ,., 

T~ Na?.ımc Cuda, Sıllılcn rn:~..ı- ı•-· K _ 
Ş . "'I ı ·ı t G'" 1':. ı· ıu.ı. ... -VL 1U1Ullllaa va cnyuva., L~" ıa uş, ~~ye ekle, kimsesiz • vıWan 
Tunagıray, Riişdü Dik, Nuh Na- ı m_illi ...... ı.n..!_a --'-~ 

• ,..:;ı.y ~ 1 • 111 wM!ı--&-ıza :J~ 
cı Abav6 .... , Salilı:r Kafi , I• :ın t . ~ ama: 
Ers:rn, 7.J("hra Kayra, r...~an Gti- ~ mıt __.....,nıu w P.-

Dü 
.. H ?::.. .un. 

~y. • rru nas al' :ı'b-Y~ ...,., __________ _. 

surların harab w gayri kabili ta
mir bulunan kısunlannın tama.
miylc kaldırılması kararla.~tırıl

ınıştır. Sw:larlll biiyük kapı

lan tamame.a ve iyi bir şekilde 
muhafaza olumcak ve bunlar 
keneli tanı mimarilıeriyle uygun 
bir tanda tamir olu.nacaktır. 

Muhtek~ llnaplar 
Kachköyde lloda caddesinde 

kasab Yorgi, &ı.-a ve Abbasın 
et fir.ltıan.nda ilıtilir yaptık -
ları göriilerek lılllannda taki
bat yapdmağa t-şbnmıştır. 

Rumenlere yapılan 
yapağı taahhüdü 
yerine getirildi 

bu iki gencin Sultanahmedde 
San'atlar Mektebi deposundan 
150 kilo kadaı- demir ve kuf'1iun 
mahlutu ça(dıklan V" kaçar-

larken yakalandıkları iddia o
lunuyordu. 

Suçlular diin hakinı Reşidin 

suallerine şu şekilde cevab ve
riyorlardı: 

- Biz ikimiz de öteden, beri
den ve evlerden demir, kursun 
ve buna benzer hurda şeyler 

toplarız. Sonra banları ufak 
bir ki.rla satanz. 

Dün de Sultanahmed tara-
Türk - Rumen ticaret anla§- fmda dolaşıyorduk. Orada Yİ· 

ması hiiküıDleriDe göre Ruman- rane gibi bir yer gördük. Ne 
yaya vermek nıecb.ıriyetinde ol- kapısı var, ne bacası Yar.. Ne 
duğuııırm yapaJd'ann son parti- de penceresi ... izbe bir yer. 
si yarın vapura. ytikleoecektir. Merak edip şöyle bir bakmdık. 
150 ba.Iya ımktarmda olan bu İçeride toz, toprak, hatta küller 
mallar din Ziraat Bankası de- vardı. Biraz eşeleyerek k~nş
pofarmdaıı çıkarılarak standar- tınnca oradan bir takım demir 
dizasyoa nizamnzmeai büküm- çubuk parçalannın ve dökme 
leri.ne göre ta.anif ve tedkik e- levhala.nn, kurşun eziklerinin 
dilmiştir. Bu suretle Rumenlere çıktığını gördük .. Bu :ıpaçık 

olan yapağı taahhüdü nihayet- yerin bir mekteb mahzeni oldu-
Jennıiş ofaeaktlr. ~ 

ğunu biz ne bHcHm ?.. Bunları 

buraya lüzumsuz şeyter diye 
atmışlar zannettik. Tabii hoşu
muza gitti. Toplamağa başla

dık .. tkimi..in de tor.-balanmı.z 

doldu .. Adeta taşıyamaz bir 
hale geldı'k. Bir kere gidip bo
§altıp bir daha gelmeyi dii§ü
nerek bu kadarla iktifa ettik. 
Fakat yükümüz cok a.~-uu~ı 

Kolay kolay taşınmıyordu. Bi
ribirimize kolaylık gösterirken 
birdenbire etrafımızı sardılar 

ve torbalarımw alarak bizi 
yükten kurtardılar. Meğer on
lar hırsızlık ediyoruz diye bizi 
yakalamışlar .. Fakat ne güna
h.?mız var bizim a reis bey. Dört 
bir tarrlı açık. kapwz. pence
resiz bir izbenin sahibi oldu
ğıınu nereden bileceJrtik? Ade
ta keramet sahibi olmak Ji... 
zım .. , , 

H:ikiı:ı Reşid, buniann mü
dafaiılar:ıru kısmen haklı gör
mekle beraber neticede: 

- lyi amma, dedL Her ta
ralı açıksa size ne? .. Her gö
rülen şey ahnır mı hiç? )fa. 
demki aldığınw itiraf ediyor
sunıu .. Bunun için ben de sizi 
serbest bu-akamıyacağım işte. 

İki suçlu hakkında tevkif 
kararı verdi. Derhal kesilen 
müzekkcreleriyle birlikte tev
kifhaneye gönderildiler. 

• 

artar. Gerçi nakiliyet bir mi~ 
auıl.rsa da hem muka.\·emet ~ 
hem de nakiliyet bakımın~ 
azalmanın o kadar ettem 
yoktur. Bakırın kadmiyum ~ 
talarına gelince, nakiliye.ti ffl' 

nakiliyetinin ayni olan balitall' 
nn mukavemetleri silis h~~ 
lanmn mukavemetinden CUI"'" 
büyüktür. 

Şark memleket· 
lerile ticaret 

Mıntaka ticaret moctaf 
IOIUnd• mDhlm bi' 

toplantı yaptld• 
-0--

Bura tuikiyle '81'k ~ 
kctl«ile olan tica~ 
daha geniş mık.yasta. i~ 
temin etmek maksadiyle / 
riişmelerde bulunmak men: ~ 
Mmtaka Tic&Rt Miıd~ 
de bir toplantı yap11mqtır. il 
tima bir çok ihr.wttçı taciı ~ 
tanınmr§ nakliyat amoorP" 
murahbaalan hazır bulun~ 
lnrdır-

Yapılazı gfüiişmeler rreti~t 
sinde Devlet ~ry :ili -rttl 
bu hatta kullanıfma:k uzere ! 
mıktar vagon tafmıs etmesi r 
zım geldiği ve gönderilec-e:ıt ~ 
lann cinsleri mevzuu fJabso ~ 
ve bazı dilekler ileri sü~ 

• tür. Mmtaka Ticaret Mrıof 
lüğü M:timada bazı esaslara fi 
bu dilekleri tesbit etmiştir. 

Vaziyet bir raporla MünaJf 
lit ve Ticaret Vekilctinc biti 
rilecek ve lüzumlu tedbirleritl 
lınması temenni edilecektir . 

Kurban bayramı 
7 İJdnc.ikioun 19<11 tarituo" 

müsadif 981ı günü ZllhicceııJ• 
doktmf olduğuadan arif6 
çarŞUDba ~ü de bavram ol-' 
doğa ilin oloaur. - • 

fstanbul müftusü 

F. Ulgener 

Bayram namazı: Sa. 8, da,ı& 
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BOŞA GID N GAYRE LER ı .BAHAR 

'I 

VA'ZAll:İ!IGİLİZ BÜYÜK Elçisi SİR.NEVİLE HEHDE.RSON HER s ABA H 
TÜRKÇEYE ÇEVıREN CiELiRKEN "\ 

Hüseyin Cahid YALÇIN ~ 
-83-

Güzel 
bir örnek 

Codein denilen bir ilaca ihti- tesi akşamı kli~ük Rheiue iıı _ Hududlanmızı:lıı. Türk vata-
yacım vardı. Bunu almak için tasyonuna vasıl olduğumuz va- =n emniyetini, şe~fini bekli
bir dükilna girdim. Eezacı bir kit, yeni emirlere iııtizarcıı ora- yen kahraman Mehmedcikleri
doktonın reçetesi olmadan bunu da kalmak mecburiyetinde bu- mize kışlık hediye t<":lariki için 
bana veremiyeceğini müteessi- lunduğumuzu bize haber ver- bütün yurd hummalı bir faali
~ane söyledi. İngiliz sefiri oldu- diler. Görünüşe nazaran Pa- yetle çalışıyor. Her aile elinin 
gumu anlattım. Pek mütecsaif risden Alınan .scfaretı memur _ erdiği, gücün Un yetti~'i kadar 1 
olduğunu tekrar ederek bu bab-1 !arının hareketleri münasebeti- sınırlardaki evlad1'ırına bir viin 
dak.' memnuiyetin kat'! olduğu- le bazı ·:orluklar çıkmıştı. Bi - kazak, bir çüt yün çorap Yeya. ı 

1Harh ne şekil
de inkişaf 
edecek? 

nu ızah eyledi Dedim ki: naenaleyh, bizim öni\rnüzdeki hiç olmazsa ellerini sıeak tutıı · 
"Aııia~ıaUnıız zannediyorum. Fransa ~~farct heyetinin Alman cak bir yün el4iven armağanı 

~n ~gılız sefiriyiın. Verece- sefaret heyetini hamil olarak için &'lllki fedakarlık müsabaka- ' 
ı;ınız ıfaç ıle beni zehirliyecek Parisdcn gelen tren bitaraf bir sına çıkmıştır. 
Oll!l'Sanlz doktor Goehbelsini7~ memlekette emniyet altın -
den güz2l bir nişan alırsınız.,. da bulununcaya kadar, Alman Dün öğrendik ki Ankara Kı- ı 
Bu ehemmiyetsiz şaka üzerine hududunu geç=esine nıü:saade ~ılay teşkilatı :ı.skei'l~rimize ln'!-1 
~'.'."a,cının kederli yüzü hafifçe edilmiyordu. Arızanın menşei lık lıediy<' işinde hediye veren
ı;u.lum&:.<dı. l'ZU ettiğim Co- bu idi zannediyorum. Alman !eri hem büsbütün gayrete ge
~eını bana t~ınanıen verdi. Fa- j şüpheleri ve mütekabil muame- tirecek, hem de hediyelerini 1 
•<at bun~a çok acıklı bir ,,ey ıe illeti sayesinde biz de olt.lu- te>.;lim husu;;unda kendilerine bir 
vardı .. I<ıı-k ıle birlikte sefaret-! ğumuz yerde duruyorduk. kolııylık teRkil edecek çok amc
lıaneyı terkettiğim zaman da / Alman sefaret heyetini hfunll 11 bir usul bulmuş: Ev ev dola
ayni ~htisası duydum. Sefaret- olan geminin I<'eleınenk kara su- şıp hediyeleri toplamak; dışarı
Iı:ınenın kapıBından takriben !arına muvasalatı bekleniyor - da iş sahibi olan yahud d:ı. 
YllZ Yarda mesafede Wilhelms- du. Bınaenaleyh p;ıvı.ıtesi ak - herhangi bir sebeble armağan
~ra::ı:ı,. nin Unter der Linden şaınuıJan salı günü öğleden son la•ını el cıneğile vücude getir& 
ıle .biı kştiği noktada dııima bir ra bir bu~ui'l kadar Rheit~ı>de mivecck vatandaalara bu hroi- \ 
T>~lıs memuru nöbet beklerdi. ! kaldık. Bıı n1\lna;>ebetl.e bir ra- yel eri hazır bir halde ve aldan
Hımmıerin ,Çestaposunun azası ı hatsızlık çekmedik. Bir ncza - madan satın alabilecekleri mü
olmayıp çogu belediye zabıta ket.ıızlik de gormedik Çok şü-
kuvvetı es.oAJseler göstermek. enne mensub eski asker- kür, trenimize bir yemd< vago-
ılcrdben terckküb eden bu polis- nıı bağl.mrnıı;tı. Tı·cuinıiz bir Ankara Kızılay te>;kiliıtın·n 
~r u:<1dan geçtiğim zamıın be- kenarda, meraklılardıın ma.{un bu güzel buluşunu başda İsbın
nı seliımlarla_rdı. o sabah, b~ bir mevTddc bekledi. Y.ınımda bul olmak üzere yurdun büyük 
n~. ya~laşt.ıgımı görünce, bası- briç kiiğıdları getirmi~ oldu- !)ehir!erinde hemen tatbik et -
n~ otek~. sokağa itina ile çevir- ;;um i~in rahat vakit geçirebilı- m<'k liL'lmdır. 
dı ve dıger tarafdan gelen yol- yo.-duk. Fakat hadisenin pek Erzincan hareketir.rzınııı vu 1 
cula_ı:la me~gul gibi davrandı. müessif bir neticesi oldu. Alr'lan ku bulduğu kaıa günlerde fela· 
Tabı.ı, bcnı scllimlıy:ımıyordLı. hüki1nıeti.ıe bizim kcnııolostiık ketzedelere nakden veya ayneu I 
Ayn.ı zamanda, beni tanımaz memurlanm.ı zdan bir çoğunu yardımda bulunmak istiyen va- j 
gorunmck te istemiyordu. Gerek biitün dünyadakı İıı~iliz top - ı tandu.~lıır Kızılay merkezi ü
kend~~inin gerek bütün Berliniıı r:tlı:la.rında bulunan bütün Al- nünde kesE bir küt!~ teş.1<il et
bıldıgı gibi, sulh uğurunda.so- man konsolosluk memurları .

1 

mişlerdi. 
nuna kadar uğraşnııı; bir nda- ıncıuleketlerine salimen ııvdet Herkes vereceğini vermek, 
ma karşı hiç bir fcn;ı nıyeti edinceye kadar rehine olarak bir an evvel veı-mek için sabır-
yoktu. tutmak için bir m:ızeret temin sızlanıyordu. 

Pazartesi sabahı, b'u'tu"n ""fa- etti. Bu İngiliz me.."Uurları an - ., . k . h . .. ~ k ,'ür mılletinin amıyet mu-
ret heyetinin -otıız eı·kek yedi ca noeld~ nihayet .haı·eket eJe- aabakaaınd:ıki bu tehalükü üze- 1 
kadın ve iki köpek- topl~nmı~ bµnıek mu.saadesmı ~ct:Jar:. Bı rine te<lbirler alınmış ve ıaneler \ 
olduğu scfnretlıancyi hep bir: 1 '.'ım ıçın :ş sadece üzuniud.en Kızılay ~ubelerinde de kabule 
den terketliğimiz zaına dı. ıbaret kııluı. Alınan gazetelerın- I 
nda ufak bir kalabalık ~~i~~~ de~ İngiliz hava kuvvetlerinin başlanmıı;1.ı. Ve gösterilen bu 
ti. Eşyalarımızın ailkeri ıırab; Wıllıelnıshavene ııkın ya~tıkla- kolaylıktan hiç şüphe yok ki fe- 1 
Jara yüklenmelerini seyrediyor. "?ı ve ılk beyanmı.ııı lerıı~ Al- laketzedeler azami istifadeyi te-/ 
!ardı. Bu hiç sesi çıkmıyan bir manyaya atıldıklarıııı Rheıncde nıin etınis oldular. 
halktı Kalbi · d k' h d haber aldık. Bu beyanna.nıelerın Yavm Mehmedciklcrinıize he-! 
d · crın e ın ya u · b..-ızıları bulundugı· ımuz mevki diye toplama hususıında h 0 ika ·ı ~manhk varsa bile buna dair do k . , 1 d' .. . .· - ~ 
hıo bir eser "'Öst dil ş·· ~n pe ilZa.ı: ara u~menıışıer- gösterilecek kolaylıkların meb-
h . ., erme er. up.. eli t ··t 'b ı 
e~ız ki aralannda sivil kıyafet · . .. .. .. • :;ıu en mu enası semere er ve- ı 

le hırçok C'..estapo a. d la Nılıayet, salı gwm ogleden receklcrinde şüphe yoktur. Bu 
c:ıktı. Hıı.iifÇ(' bir •;~ıı a 0 

• sonra ikiye doğru Alman hu- gibi işlerde istemeyi bilmenin/ 
cıler,, ' "lıarb tarofta.'.fberla~: dudunu geçtilr ve akşam saati büyük rolti vo.rdır. Ko.ldı ki :ı.ziz 
şifahi bir tecavü; ef' ~~" ~ı. 1 yedide Rotterdaına vasıl olduk. 'l'ürk milleti gibi hamiyet ve 
boşuna gitmesi P k en ıherının Burada Majestenin Lfilıeydeki se fedakilı lık işlerinde daima ön 1 
iken halk gene hiçe ses%~ ~~~~ j fbi.?- .~kirbı:-~vık·ıe Bl~lndktarafl ınddanl safda gelmiş ve yurd işlerind~ 
mıyordu. Berlindel< ı · uyu u· ı ram 1 e arşı an 1 r. I yalnız varını yoğunu değil, lıa-ı 
sanlar, Goebbelsin ~~;ı ı ı~ - Forb.:ıa ile ben o geceyi cl~ilik yatını bile asla esirgemem.iş bir 
S!na aldanmamışlardı &fan tia- bine.sında geçirdik. Heyetin 1 camia Ankııra teşkil&.tıııın bul
sulhu muhafaza . . : are n müt:Pbaki imanı birkaç mil öte- j 
reti sarfebnis ol~~.ı.ng_unazamb .. 1

1
.gay- de, Sclıeveningeııe yerlcştırll- dıığıı kolaylıklarla karşılaııırsa 

!ardı. ' u ı ıyor- mişlerdi. sırtındaki tek fanilasını bile se-1 

Almanya İngiltereyi 
istilaya teşebbüs 

edecek mi? 
--·--

boab:ıh~r ibtidasında, Roman 
j"!l ... \1.'l'l:ın!;~rlJ\ istilR.~~na uğra

dığı sıralarda Alman ilcrleyi:ıi-ı 
nin büLün Balkanlara ~imyet e
deooği ve Almanyanın tıı.arruz 1 
heJefieri arasında Türkiyenin 1 
de oıılunduğu yolıında dolaşan 
rivayetler üzerine vaziyeti tah
lil eden bir kaç yazı yazmış ve 
Almanyanın bahardan evvel 
bôyle bir te,,ebbüse g; ri~mesiııin 
imkandızlığını belirtmistinı. 

Hadisatın inkişafı b.ına yanıl

m:ıdığı iabat etti. AL.nanhr SJ

dece Romanyayı işgal etmekle 
iktifa ettiler. Ve bir tevakkuf 
devreai geçirmeğe ba>ıladılar. E
sasen bu ileri harekata devam 
et~elerdi, yani Yugoslavya, Yu
nanistan ve Türkiyeye de taar
rnz teşebbii.dünde bulunsalardı, 

bıç bir muvaffakıyet kazanaını
yacaklardi. Nitekim !taJy3nın 
giri~miş olduğu Arnavutluk ha
rekatı bunun en parlak misali
dir. İtalyanlardan daha iyi as
ker oldukları şüphesiz bulunan 
Almanlar, bu vaziyeti dalı:ı o 
giin müşahede etmiş oldukları 

için böyle bir şey yapmadılar. j 
Soııbah:ır geçti. Şimdi lmıın' 

ikinci ayında bulıınyoruz. Bahar 1 
yaklaşıyor. Evvelce insanların 

1 
dört gözle bekledikleri bu şiir ve 
hayat nıcvaimi yakla~tıkça, bu- . 
gün ufuklardaki lıarb alevleri-! 
!un bir cehennem g•.bi dılrt ta
rafı birden sarması ihtimalini 
düşünüyor ve baharın hiç gel
memesini istiyoruz. F:ıkat insan-, 
!arın kudreti, hiç bir zam:ın ba
harın gelmesine nııl.ni olamıyor.

1 

İn ve seve verir. j 
Wiliıelmstrasaed • Yapılacalı: şey bizi giltere 

nin bizi bekledi.. en hı~.1ıusı tre- ye götürmek için bitaraf bir ge- Ankaradaki calışma tarzımn 
fotasyonuna kıfa.aCh;J'?.ctenburg nıi bulmaktan ibaretti. Bu zan- birkaç gün içinde bütün yurda 

Acaba baharda ne olacak? 
Kışın h'mlen uyuşmuş olan 

hru-b taunu, ağaçllirın yeşerdiği 
çı:;eklerin uyandığı bu harikula
de nıevsim<le birden her tarafa 
yayılacak nu? Ve bilhassa bizim 
sunrlannııza kadar uzanarak 
mı? Şimdi de bu noktnyı tahlil 
edelim: 1 

vunca geçtiğimiz r k klatün yol bo nolunduğu kadar kolay deı';ildi. sirayet ettiğini görmdı: zevkine 
az inııan görül.. 50 a :da Pek Fakat perşembe sabahı şafakla erişmeliyiz. 
pan intiba rchuy~rd~. Goze çar-/ ~raber, Londraya mütevecei- A .C. SARAÇOGLU 
niyet~izlik yah~r ~e meınn~ .-

1 

hen Rotterdamdan hareket ede- -;::===========:=;-
Üç ay evvel ata Tayre~ ıdı. cek olan Felemenk Batavier V. M(İTEFERR/ K 
Mason _ Macra~faı::ı ıter sıfatile ı 33 gemisi ile seyahat etmckliği-
gelmi~ olan mı'raia sınD yerDıne 1 miz için tertibat alınmıştı. Bir Davet 
ı . n cnıs a- ı · b' dik H t• aynın bıuıa dediği gibi "bu bir gece evve geınıye ın •. ey c ı 
tuhaf harlı, idi. Hakikate d _ / mız azalmıştı. Bakırköy Halkevinden' 
ru: Alman' kavnıinı'n tan og- Çünkü Holman ile he - 5-1-941 pazar gun" u·· cnnt 15 tP._ ı 
h l. vır vel t' eli" b' T "" d 1. ~ 1 :ı ın~ bakarak biç kimse bizim ye .ın ... ger ır azası ı.dlley ~ cı evimiz salonunda Çoruh nıebu-
kendılerine harb ilan etti.. . ~ elçılıgın memurlarını takvıyc 
ih~imaı veremez yalıud =~, etmek üzere arkadıı kalınışlar _ su Ali Rıza Erem tarafından ah
~ucadele etmek i&tcd'kl . . ı dı. Ertesı sabah guverteye çık-1 vali hazıra hakkında siyasj bir 
h~"seyijyemez idi. Bu int·ı:~~ı I tığımız vakit, iki tarafımızda konferruıs verileceğiwfon bfü.üıı 
tun. Almanya hakkında ~ d ~-, ve önümüzde birer tane olmak partili ve halkevlilcrin teşrifleri 
ru ıdı. l 914 de, İngiliz ve a og- üzere, üç İngiliz muhribinin rica olunur. 

Almanya temmuz OPlasında / 
bitirdiği Fransa harbinden ~on-: 
ra ayni darbe ile İngiltereyi ye- · 
ı· vuramadı. Bu işi yapmak için 
önünde dört ay vardı. Fakat 
bundan istü3de edeme:k Bu ay
ların en müsaidi, şüplıesiz ki 
Manş deııizıni daimi kt:sif bir sis 1 

tabakası altında örten birinci- · 
teşrin ayı idi. Almanya bundan 
ı.stifade ederek bir gece med
v,ıkti on bfnleree gemi v:ısıtaai- 1 
le 1ngilterenin muhtelif ııuktala- 1 
rına ayni zamanda asker çıkar-1 
mnğa teşebbfu; edebilir ve Nor-

Almau G<'n<>I I\.urnıay Rei~l 

i.Uar<l!!l!J • ei 

veç harbinde eldl• etmiş olduğu j 
tecrübeler i•tinaden bunları 1 
mi\teakib gecelerde yine ayni 
vasıta ile denizd~n ve havadan 
takviye kıt'alan göndermek su
retiyle besliy.-rck belki bu isti
la teşebbüsünü muvaffakıyetle 

3oııa erdirebilirdi. 

Fakat Almanya bunu yapa -
nıaıiı. Her halde muvaffak ol -
m:ıJığı takdirde kendisi için 
nıüdlıiş bir darb~ olacak olan 
bu teı;ebbüse gim;mek için ha
zıı·lıl<Jarını tamam bulmadı ve 
teşcbbiisiinü tehir etti. 

Fakat acaba bu tohir onun 
mu, yoksa İngiliderin mi dııha 
ziyade lehinedir? Bu suale hiç 
tereddüd etmeden "lngifüleriu!., 
cevabını verebiliriz. İngilizler 
yeni kahul ettikleri mecburi as
kerlik kanununa tevfikan asker 
toplamak, bunlaru lıer nevi harb 
si.iahlnnnı öğretmek, Kanada
daıı v<ı İmparatorluğun diğer 
muazzam köşelerinden mümkün 
mertebe fazla asker celb etmek. 
harb sanayini dev adımlariyle 
inkiRaf etLirınek,, Amerikad:ın. 

mebzul harb malzemesi, cepha
ne cclbetmek, denizden gelecek 
telılikelt'ri bir kat daha akinı bı
rakacak harb gemileri inşa et
mek, Amerikadan sat.ı:n aldığı 
harb gemilerini techiz etm<:'k, 
hava kuvvetlerini artırmak, Lin
lerce tayyare yapmak ve on bin
lerce tayyareci yetiştirmek ve ı 
nihayet adalarını müdhiş bir 
surette hhkim etmek için f,•v
kıı.lade kıymetli vakitler bulm~~
lardır. Yalnız Londra mıntaka
sında 4000 hava dafi bataryası 
yerleştirildiğini nazarı itibara a
lırsak İngiltere sahillerinde vü
cude getirilen nıiidhiş tahkima
tın azametini düşünebiliriz. Ve 
önümüzde!.; bahora kadar geçe
cıok zaman zarfında bu tahkima
tın daha ne dereceye kadar ile
ri götürüleceğini tasavvur edo
biliriz. 

Bu hakikat gfü öuiiude tutıı
laco.k olursa, Abı:ınyanın ken
disine ;;övenemiycrek tehir etti
ği istila teşebbüsünün İngiltere
nin ue kadar işine yaradığını, 

hatta !ngilt~reyi belki de teshir 
edilemez bir hale koyduğunu an
lıyabiliriz. Almanya da bu müd
det zarfında ne k<ıdar çalışmış 
olursa ol.sun, muvaffakıyet sırrı
nı gecen sene yazında olduğu 

radd~ye getiremez. Çünkü hü
cıım ile müd'l.faa kuvvetleri ara
sında bir müı.·u.zt.:>nçnin tesis e· 

YAZAN: 

Murad Sertoğlu 

dilebilmesi icin en az 1 re karşı 
5 ıiliıbetinin tesisi icab eder. Yfı.
ni ıniitearrı~ Alınanyanın, İngil
tcrenin iktisab ettiği kuvvetin 
be'! mislini elde etmiş olın:ısı lô.
zımdır. Bu ise imkansızdır. Bu
nun inıkiınsız olduğunu isbat e
den CD bliyük amil İngiltere ba
\'a kuvvetlerinin müdhiş kalkın
masıtlır. Bu hakikat İngiliz harb 
sanayünlıı Alınanhrdan hiç de 
aş3ğı lmadığını iHbat etnıekte
tedir. 

Ufak bir muhakeme ile bn ne-
ticeyi elde ettikten sonra şimdi 
şu sua iç ce\'ab verebiliriz: 

- Almanya ilkbaharda İngil
tereye karşı bir istila teşebbüsü 
yapacak mıdır? 

Burs ada 
Sular kısmen çekil .. 

mek üzeredir 
-<>-

Bursa, Kemalpaşa ve Karaca· 
b3yde sular tedrici bir surette 
azahnağa baı;lamı~ır. 

Bu dcfaki sey!Abda alınan 
tedbirler sayesinde inııanca zayi
at olmamı.')tır. Hayvan zayiatı 
da pekaz olmuştur. Mahsur köy 
!ünün her türlü yiyecek ve isti
rahatlan temin edilmiştir. Sula
rın tahribatına uğrıyan ınuabat 

ve Kemalpaşa şosesinin bozulan 
kl.8ımlan ve menfezler alınan 

tedbirlerle yeniden 13Jab edil
mekte, vesaitin kolaylıkla g~

mcsine çalışıhnaktaclır. Halen 
~eylah nııntalcasında bulunan su 
ü;leri baş miihendisi Şuayib 'iıı 

aldığı tedbirlerle tııhribe uğrı -
- Hayır ... Zira geçen sene ya- yan bendlerin tamir işi ile uğra

zınJa muvaffakıyet :htimali da- şılmakta ve açılan gedii.:ler ka
ha kuvvetli olduğu halde buna patılmaktadır. Bu seneki su 
ccsar<:'t cdemiyerek •cınkinli lıa- btıslruu sarahaten i~bat etmiş

reket eti.iğini isbat &i?n Alnıan- tir ki, Nafia Vekületince Kara
ya, sartlar aleyhinde çok inki- cabey ve Kemalpaşa, Susurluk 
şaf <:tmiş olduğu bir zamanda üzerinde yaptırılmakta ohn k:ı
ayni t,.,~•bblliıe giri~em}z. !'lallar ve sedler i~i en biiyük i-

0 h:ı!de ne olacak? Bu harb nıar hareketlerinden biri olımıır 
ne ~ekililc iııki;;af ed ·bilecek• 1 tur. Bu kanal ve sed.ler im;aatı te 

Biz Almanları iyi tamrız. Ge- k>"T.l''ül ettikten sonra buglin i
çen harbde onlarla silılh :ırka - çin ii.ı'~t şllitlini alan sular bu fe
da.3ı idik. :.\1üteha,1~ı~hırı ordu- yızli ovalan llilfilı edecek en ko
m\ızJa ç~b. Harhiycu , hr..rlı ruyucu nlırıetlerden biri olacak
akadeınisiııde lrncaiılt yaplıl::ır. 1 tır. 
Yanıl·· onL-ırı. çok yakınJ_~n. öğ- ı· Seylab sahnelerinden 
renc.ıı< ve biliyoruz. Butuıı bu 1z . G 1 h '-·· 1 ö-

.. b ı ı l·' , · ld - mır - e en aucr ı>re g tccru ~ 0rt ene uC e,mı.~ O ugu-, . d. l d 1 ltı da . . 1 . . : .

1 

re, $tın ıye c.a :ır su ar a n 
muz netı<. e e, ~ ıstmaJen onlar 

1 1 b - d 1 d Çe 
h k " _, d - , hük. .. . , . ta an ag am arın ıın ve r-

a. nwua ogru um vere~ı- 1 0 . V . ·ı y · 
lir' B h .. l ·· . 1 . <es, sm:ı.nıye, ezırog u, enı-

ız. u u.cunı ŞU·. ur· köy halkından bir çok kadın ve 
Almanlar hiç bir zaman nıa- çocuklar kayık ve tombazlarla 

kül olmıyacak ~kilde hareket kurtanlrnışlardır. Nüfusça hiç 
etnıczlcr. 'İmkans.z,, bildikleri\ bir zayiat olmadığı gibi hayva
Şcyc t~şebbüa etmezler. Muvaf· natta da telefat yoktur. 
fal:ıyct ümidini Allaha bırak -
mazlar. En maki\! .;ckilde har~~ Askere kışlık hediye 
kel ederler. Nitcldm Fr~nsa har
binde de böyle ya >tılar. :Majino 
h.:ı.ttına tecavüz etnıiyerek &!
çıka üzerinden Fı·pnsaJ'a g·iı·cri· 

IC'r. Bu ''n mcı:<ul ve mantıki ha
rci<et tarzı idi. Yine ayni dfüılin
ce ile İngiltereyi i:;tilfcya tc;;ıelr 
biliı etmediler. Bu mantıki bir ' 
h3rcketti. Sonbclrn rda Roman· 
yayı ele geçirdikten , sonra t<'
vakkuf ettiler. Bu do~'!'U bir ka
rardı. Zira bütiin Balkanları is
tilaya kalksalardı ademi muvaf
fakıyete düçar olacaldardı. Har
bin bidayetiııdenberi Sovyet 
Rusyo.ya kar§ı münknd ve uysal 
bir siyaset güttill•'r. Bu en m .. -
kfıl hareket tarzı iJi. 

Şimdiye kadar askeri teşeb
büslerinde bu kadar nıakfıl hn
rcket eden Alınaııyadan elbette 
bundan şonra da ayni basir>ti 
beklemek doğru olur. Bu b.ısiı et 
tin ise onu İngiltereyi istilfı tc
şebbüsüııdcn uza le tutması icab 
eder. 

Binaenaleyh bahar yaklaşıı·

ken Almanyanm bundan sonra
ki harekC't i3tikamctiı1i Garl){l:ı 

aramak h:ıbl!dır. Yarın da Al
m:ı.ny:ı.nın bu ünıidsiz 'aziyet 
karşısında ne yapması ıcab etti
ğini tahlile devam edeceğim. 

MURAD SERTOGLU 

Ankara - Askerlerimiz için 
yapılan kışlık hediyeler hakkın· 
da bugünkü aldığımız haberler 
Sandıklı kazası halkının yünlü 
ve pamuklu olarak 3503 parça, 
Akçaabad halkının da ilk parti 
olmak i\zere 382 pamuklu, 380 
yün çorap teberrii eylediklerini 
bildirmektedir. 

Kocaeli vilayeti ilk okul tııle

bc!eri de orduya yılbaşı hediyesi 
ohrak 1019 parça muhtelif cins 
yünlü eşya ve Erbaada Taşova 
okulu talebeleri 51 çift yün ço-
rap \'ermi~lerdir. 

l'V1illi Piyango 
idaresinden: 

Milli piyangonun dör
dilncU tertib Cçllncll 
çekilişine ait devamlı 
biletlerin harici;ıde dR
vamsız biletlerin Milli 
Piyango istanbul bU
rozunıJ~ dörJUncll va
kıfhanı ltıı daki gişe
lerinde (Uzerinde ya
zılı fiat arla) satışa 
çıkaı·ılciığırıı sayın hal 

~ kımıza bildir1riz. 
1 ! :;:;ı sefaret heyetleri için ~'aı:_ı- vatana dönerken bize refakat 

ılen trenh•tin ııerd<'leri b .. s.1.8 etmek için gönderilmiş olduğu- -------------:-J.-.;,=--=-=-=-.;=-=-=-=-=-=-=-=-=-==================================:rtı. 
seyah.at esnasında kapalı t u~u~ nu ve Felemenk sularından çı- rı ~· fi!.===='--
mak ıcab etmişti. Bu defa~ u · kar çıkmaz gemimize tesadiif MACERA c • 
lar bir iki münasebellc lia uıı- ettiklerini gi:li'di.lk. Heyetin1i~e U===::: 1 
re gibi büyüle istasyonl~rda n~".- ~cnsub zevatın hepsi de, be- ROMANI [ı! 111 E 

• Tefrika 
l==I -8 

:az. fazla durduğumuz zıuna~~ nım gibi, bu sakit fakat müba- ı 
~n.dmlmişti. Fakat kondüktörün rek İngiliz harb gemilerinin ~=====ı!!! '=======================================:# 
ıt.ız.ar için söylediği gibi, bu ted- manzaraeile mütehıssis olmuş
bınn sebebi sadece bir takım ~rdı. Bu güzel güne;)li son ba
me.raklı seyircilerin tecessüs- ar g~ünde, harb gemileri 
lcrınden rahatsız olmaktan be . b~scttıgım tertibi mulrnfazıı. 
vikaye etmekten ib:ıretti A~'. e~tıler. M":'llnafih içlerinden bi
rmı.nyada sokaktaki ya.ş!ı ~dam r~ ~d.; bırdenbire bfüün süra
har~ fiknnin telkin etti - . deh- t:ıe ılerıyı; ?-o!(ru gidiyor ve ma
şet ıçınd~ idi. Fal'at b gıl· d vılıkler ıçıııde kayboluyordu. 
b . · · • ' un .ır an B ı y başk b' mnın bana dediği !(b' .. t k' L a · a ıı- gemiyi taras-
ler ~ok kuvvetlidirler Bı ~· 0 e ı- sud etmek mak:ır.dınilan yaecud 

b·1· . . ız ne ya- den· ltı' Jel P~ ı ırız. "Biz çok azlığız H' ıza .arın ya a,,'mlasını lıa-
bır şey yapamayız, . Afın ıç ber .veı·cn cıhazda şüpheli bir 
gençliği şevk ve heye~ du:~ ses ı~ıtmekten ileri gelmiş ola-
muş olabilir. Fakat y lılard bılınlı. 
~~uh:ıkkak ki bundan t.:r yok~ Fakat yeg~~ lı:ıkiki heye -

. can, maattecs:;uf, yemek zama-
F'ransız r nı hepimiz aşağıda olduğumuz 

nnda Couı':;;,J;ct hey5!ti, başla- ve.kıt vukua geldi. Batavier v 
pazartesi eııba~ı oldugu halde, birdenbire biribirini müteakıb 
lıizden takriben .,saat dokuzda üç derin infilük ile başdan a~a
evvel, Berlini rk~t!1:'ç~k saat ğıya kadar sarsıldı. Bu endalıtı 
ıuenk yolıle ayni tar~ t..rı~~e- önümüzde giden muhrib gemi
edıyordu. Felemenk hududuna den tanı üç mil uzakta yapnıış
bırkaç ~il mesafe kalıncaya ka- tı. Bıraz sonra, küçük topların 
ı.ar, b!zım hareketimız hakkmda kısa bir ateşini işitiyoruz gıbi 
yapılmış olan tertibat hiç &rıza. bir ümide kapıldık. Fakat ne 
sız tatbik olundu. Fakat ·!>aza~ vukua geldiğjni bir türlil anlı-

- ' :yamadık. {Al'kası var) 

- Bir cinayet mesele.siyle 
meşgul oluyorum. Bu vıık'anm 
zavallı lmhramanı da alaka 
gö:>tedigiuiz bir şahıs da ondan. 
Bunun içindir ki suallerime a
çıkça ve hiç bir şeyi saklama
dan cevab vermenizi isterim. 
Gaston da hafif bir sesle: 

- Söyleyin.iz Jisel, beliti bu 
suretle bf'ni kurcarır.;unz, bakı
nız beni tevkif ettiler, diye yal
vardı. 

Genç kız, şaşırmış \'e kork - ı 
muş bir vaziyette ne söyliyece
.ğini bilemiyordu. Gaston devam 
etti: 

- Beni katil suçu ile itham 
ediyorlar, fakat yemin ederim· 
ki böyle bir şey yapmadım. Hal-ı 
buki bütün delıller aleyhimde. 

Jisel, heyecanının tesiriyle e-1 
!indeki mendili a{;<zına götürmüş 
ısınb duruyordu. 1 

Müfettiş, Gastonun sözlerini 
kesti: 

- Bunu sonradan görüşilrilz, 
ııimdilik size burada rastlamam
dan istifade etmeyi bilmeli. Bu-

raya ne için geldiğinizi muiıak- ı 
kak öğrenmem lfızım. 

- l<'akat bir ~ebeb yok ki.. 
- Böyle cev.ıb oluı3z, bu ıoa- I 

bah geldiğinizi hastahaneye be. 
rabcr giltiJirıizi l.ıiLciyor d~gi -
lim, bunların mRnası ncı.lir i ıalı 
etmeli.ı!niz ?. 

- .Mııuı çok basit ve ~~ıktır 1 
MüfoLti.~ bey, Pulün b.ışıım ge- 1 
leuleri duyunca, koocrinı arasın-! 
d:ı Gastonun bana bazı izahat 
ve;tıbileceğini gayri ihtiyari ola-
r;ı.lr düşündünı. • 

- Ya, bunu düşündünüz de-' 
nıek? Peki Caston size ne gibi 
izahat verebilirdi? 

...,..- Bir gün evvel vaziyetini 
göz önüne getirdim de ondan. 

- Ne gibi vaziyet? Daha a
çık söyler misiniz madmazel? 

- Dün akşam, saat ona doğ
ru, odamda, Polü beklerken Gas 
ton geldi, ve sokıığa çıkarak 
kahvede soğuk bir şey içmeği 
teklif etti 

Ve durmadan bütün olup bi
teni, Antonyo'nun ye.ptıklarını 

1 

anlattı. 1 
Rivc: 1 
·- 'l'eşekl<ür ederim nıadma-

zel, bu adamın n~rede oturdu : u
nu biliyor mıı.sunıız? Di;·e sor
du. 

- Hayır! Bil iyorum. 
- Fakat iyi tam<lıklarınızdan 

de~ mi idi? 
- Onunla daima tlışanda bu-

luşur Ye konuşurduk. 
- Adı·e,;inizi ı;öyler misiniz? 

1 
- Lepik sokağı 179 numara ... 
- Mükemmel teşekkür edt.~ 

rim, şimdi evinize gidib istirahat 
edin. 

YI 
1Z CZERlr."DE 

Pol, ha;;tahr.mede. yavaş ya
vaş iyileşiyor, yaralan kapan -
mağa baı;lıyordu. Bir kaç gün
denbcıi nıUfettiş Meral de, evi
ne nakledilmişti. Gaston tevkif
hanede, masumiyetini isbat için 
beklerken, Lepik sokağındaki o
dasında Jisel durınooan ağlıyor
du ... 

Düçar olduğu tmırrıız hakkın- ı 

da Rive'nin sorduğu suallere 

1 
Meral müsbet bir cevab veremi
yordu. Çünkü hafo::ısını yoklu· ı 
yor, hiç bir şey hatırlayamadı
gını görüyordu. Yalnız bildiği 
şey, kapIBının önüııd., bir taksi
ye bind;ği ve clerhal, mukave-' 
met etm<•ğe iuı:<ıi.n olmadan de- I 
riıı bir uykuya daldığı idi. ı 

He1 halde, arabanın içerisine ı 
uyutucu bir gaz sıknıışlar ve 
kendisinden geçince de mutaıır
rızlar iğne ile vücud üne mayi 
halindeki o zehiri akıtmışlardı. 
Bunu müteakib haydudlar ölüm 
halinde telakki ettilcleri müfet
tişi A.5er ormanına götürerek 
bıralnnışlardı. 

Fakat müfettie,in kavi bünye
si bu zahirli nıayie galebe c:ala
rak, hnydudlann umduğu boşa 
çıkmış, ölmemişti. 

Ayni şekilde Poliin de genç
liği, başına sıkılan iki kurşıınun 
tehlikeli yaralarına ra3men 
gen<: adamın hayııtını korumuş- j 
tu. Her iki yaralı da, lıaydud- ı 
lann muhtemel bir taarruzuna. 

karşı zabıta tarafından dalına 
nezaret altında bulunduruluyor
du. 

Gazetelerde, \'erilen emre te
baan fazla bir şey yazmamışlar, 
A~erde bulurum yaralı atlamm 
hüviyetini ifşa etmemişlerdi. 

Bu şekilde günler geçnıiöli. 
Bir akşam Meral, bekleııilnıe

diği halde müdiriyette gürüno.ü. 
Bir gölge gibi koridorlarda ar
kada.o;larının yanısıra dolaştı ve 
konuştu. Nihayet Rive'nin büro
suna girdi. 

Arkadaşı, Merali görünce aya 
ğa kalkarak: 

- Ne kadar ihtiyatsızlık Me
ral, canına nıı kıymak istiyor
sun diye muahaze etti. 

- Merak etme, ölmeğe niye
tim yok! ... 

- Öyle ise, yatağında istira· 
hat edeceğin bir zamanda bura· 
!arda işin ne ? 

- Başımıza gelen işi ayd·• 
!atmak istiyorum. Oç hafta olu· 
yor, daha. şu kaili taslakları bllo 
luruımadı gitti. (Arkası var) 



• 1 pehlivan karşı kar ya he· 
ğıı'iJllağa ir.ıı l.:.dılar .. Fal;m IL:.· 
Jıd f :ı. halde korku ki.-:ıde idi. 

Hele, son ıruınevrele~lcu son· 
ra, I~bur büsbü1ilıı hrcmının 
karşı :"l:td.n. bi.c:..:.!meıb'C · c:Jamı • 
tı. 

l>Ua r -·nı yen c~1ne 1 

yuz,. e yuz l'J?',.ım!. MııJ-ıa.klro k 1 
yer.ecekti. r'al·at ç:ı.ı:..;c."uk yen· 
mclc it-t.iyord>.. H:ılidiu talihi ) a. 
ve"'W .. Birk:ıc defa hasmının ~,_ 
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üstü damdan ôıi')er gibi y,., c l 
diliıecekti. 

Halid, p:u:a kı=alrtan kıı.: - ı 
tulmak için ıığra.'!b. Fakat. b i~ 
türlü kulpunu bulamadı . ı.rtıı-, 
bir tıamlcde, Eırl.iistii yı.;n.·la -
nıyordu. 

1 
Tam bu snado Halidin, lı;\"

ınının baldırınr. nırduğu görül-

ılü. Bu i·ıar~t pes e-t.mlkti. 
J ~·"ı:iıu, 11:-ı~mının Laldırıııu. o 

J..:.o.dar acele YUr'U~'ordu ki. ıır. 
üstü dil';üp kl'paze olmamuk 1 

it:ın 5.ı...lcti.: 
- B.ral·! 
Dı) bağırnc~ı. gilıi iı i. lıl< 1- , 

Jn, l:r-... -:.mının p "2 1µrct1,li h t'
dr-- rt.n e:.. dt·rh~ı pnr~ J;[.~natı 
sc...ktü . 

f l.rka~ı 'a,.) 1 

-SABAHTAN - ABA HA 

Selam mGselasi •• 
(Baş tıırafı 1 in: ide) 

"Bonjur demem.!'. katına gö. 
re me;--~ab~, merhaba efendim ı 

demeli . ., diyor. "------------· 
Bf'njur, bonsuvrr ne kadnr d:- t 

limize yabancı ise, mtrhaba da\ 
o k:ıdar ynbancııLr, Hatta bun
dr.. ndolayıUır, ki ~::rmi lJC'r:;, otuz 
sene evYe!, lıenliz A:. < b Ye Acem 1 

- ' d!llcrine sıkı sıkıy. baglı oldu- , 

Atatürk "yurdumuzu ı:;iizel
Je~tireceğ;z" demişti ve 110., 
ilk defa Ankoraya :ı.y:ı.ğını bru;
t!ğ1 zaman; Aar]\, gn.rb, ı;:iınal 
ve cenub rü.zg:i.rlarınuı ~.r:ı.sında 
yalçm kaielei ıyle, temiz havn.
siyle yuğı ulan bıı diy:ı.ı-ı çok 
scvrnif} ,.e bura~a bi!" gün ''gi.i· 

Yazan: 

oauz özoEş 

- Ankara Türkiyenin kalbi
dir ... 

• • • 
zel,. den· cceğiui işuret ctmi~ti. Ea.ı;ardığımız i~lerin bliyüklü-
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ara 
bütçemizo, her arzusunıl ~ 
getiren dürüst ve sulhçii stJııı-. 
tlınize bakarak hemen anL"Jll -
biliriz. 

lı den Jrurtulmu.,tu. İ -":;:~!i'N 
hıtiyar ınüden"i~ y;ını .. dakı 

aı·bda.şile ~yle konu. ·uyordu; 
-- Bu, Halid lı<.ı.kıkatcn kalp 

-. --==-ı 
gun1uz günlerde bile ne mer
haba. ne saliımıale:Lüın diye 
ınhat ::elam ver,n1crr~re b..ı:.şla

m!Ptıl~ Ye 'l'l~ı·J;: ote:ığında Ham
d:ıllah SuLlıi Günaydın ve Tün-

YıJJ:ır, b?r'.:tn ve :ı1.:ımci:ie g"ç~ ğiinü, yın:-d1tmU7ll saran çelik 
ti. 'J'm·ilıiıı ddıw d~.llarıiyle >ıfa 1 k:ı.n dı,ınarlarır..D, hiç du:m:ı
lediği ı:ı.forlçr birhiri:ıı tak.ipi dan yerden fı.7kıran beton :ınıt
etti. Cürııhuriy~t ilan olundu. !anınıza, alnı yUkr.eld:e hir nesil 1 
inkıllı.blar Liribır. m dıııca Si· ) otiştiren kilittir müer.:;c&'oleri
ralanU.ı. m.ize, nizamlı ve intizamlı devlet 

Yiirüdüğilmüz yolda, hl~ -
a.ksa:may:ı. uğramadan, 8*" 
bayrağını bir taraf dan öbilr ... 
rafa koşturan rejim.imi.a, a,,a. 
ziınle yürüyü§üne devam eılı:ı -
cektir. Yeni neslin omuzl5n, 'S 
kiye Ciimhuriyctini lıer zaınm
:ı.yakta dimdik tutac:ı.k ve ....._ 
ra gibi nice şehirlerimizi gilllt 
leştirecek kadar sağl:undır. 

im~. ı..:::~t!':,)LJ:.,,,...:::::!::.~.:::~~....:::::::.~.:::~::;~.:E:!:~~ - Şa.~tım kaldım her. de. Gör 

1

.• 
muyor musun nasıl hüzü!üyor•. 

- Hiç bir IJE'Y yaparnndı l\fol· 

uydını tef:ls etr.ıeğe 

tı. 

Bir mü<l<let bu tau Jc!iım e
peyce yayıldı. Y miler , . ., Türk 
ocakçı tar birbirlerin; bu yeni ve j 
Tüikçe kclimeleric eelanılamı· 

y:ı b:ı«ladılar. Fakat geride he-\ 
niiz milyonlarca insan kah "mer. 
baba,, diyor, kalı scliimıuley· 

ki.:111, aleykiim selam,, diye se
Hlm veriyordu. Bunlaı·daıı başka 
bir ile sabahlar ha.yrolsun, ak-, 
~anılar ha.yrolsun, hatta, sabah 
~erifler hayrolsun, akşrun şe· 

rifler bayrolsun, vardı. Yani 
tam bir selam anar;;isi.. Hangi· 
sini i3terseniz onu kullanınız . 
Bıı sonuncular uzun olduğu için 
Türkler gene arabca selamları 1 
tercih ettikleri halde Türkçe j 
selam vermek istiyen diğer Os
manlı ruıasırı "sabahlar hayr .. 
"a krnmlar hayr., deyip çıkıyor
lardı. 

Ogtı.z ôalof 
Simdi ,._,,J;.,,ı· .. yı gôr.ıı.ıüş olan 1-------------·------"----------

laı~ geçm.i:, :,.1ı1ann a~amctini\ k v • ı A 

layc... 
- Af<'rin ! Küriik Mo'laya'. 
- Ne diyol"S'.ın? Hın keı e 

if"'rın!. 
- Küçük 'olla, ~ıı R=bunı 

yenr;in vallahi ona mü!ieınmel 
ve mükellef zıyafet n:reccğiın. 

- Yalnız ziyafet <ieğil.. Onu 
medl'\.'SC naı:mıı:ı. bcsliyec·eğiz .. 

- Elbettı- bunda!' sonra pelı
livanımız o olacak .. 

Kü<;iik Mollalar da bıriı:ıirile 
'l<'Yfo kontL~uyorlardı • 

- Şimdi, şimdi görilı sün Ha
lid efendi ? . 

- Hele, hele b:ıl; ne olacak 
ı;ı:ımdi!. 

H;ı.kikaten, qok ~ürmfdi .. Mol
la~"n birdenbi"e harekete geldi· 
ğ"i görüldü. Kaınhu · Halid gene 
4):1.p~...za ı:;innL,ti. Yi.lz okkalık 
Halid bir çocuk ;?bi küı;ıil: Mol • 
J:ı.nın elinde ucuyoniu. 

Bu ,efer on adını ya, ~itti ... 
Ya gitn:edi. Molla, hafi' bir 
çengelle döudüriip h· ffrrıını altı· 
na :ı.ldı. 

K&.."llbur Halid, bib.ülınü~tii, 
de.'1:op olmust:ı. H:ı.snıının ~aı
künd~sine !'irmemek içh1 r.c ya. 
p:ı.cağını bilmiyordu. 

Fakat Ço!al: Molla. I':ımburu 
namı dağıta.cağım biliyordu. Gc 
ne zağ elile hasmı un Mğ aya
ğının altını bulmağn c;alı~tı. La
kin Halid ayağını kaydırmamak 
için altına çekiyor ve, ii7..erine 
oturuyordu. Molla, bırakmıyor
du. Sülük gibi y3pışmı~ arıyor
du. 

Nihayet mü~adcle epeyce sür
dü. Halid, ayağuıı kurta.ramıya
cağım anlayınca bıı sere.· het 1 
iki ayağını d'l. önüne uzatarak 
öyle bir oturma ,":'.ziyeu aldı. 
E!lerile de pa~alarını tutarak 
kaldı. 

Çel.ak. hasmını bu vaziyete 
ginnif; görünce, kcmaneye geç
ti. 
Çünkü Ha!idin bıı \'aziyetinde, 

art!k ~ak kündesi alına azılı. 
Her halde başka oyuna g~.,md;; 
lll.zımdı. 

Btra!da bulunan se~ ircıler m2 
rak içinde idiler. Eüyül. Molla-
1:.r konuşuyorlardı .. 

- Bakalım, bu rn2iy~tte Mol
la, ne yapıı.eak •. 

- Elbette bir kulpunu b~hır. 
- Kolay buln.maz... T~~,. d~-.r ı 

altındaki yüz cklrelıl;: ;;damdır. 
- Bulur Çok!: kolnyını di

yorum .. 
Haki.katım Molla, kiır.reni" ı 

aklına ge!miy•n bir ha;•elat yapı 
tı. Ha.<ımmdc.n b:ı..'Ilba~ka bir o
yun aldı. Sal! elini h~mının 1 

kisbet kıu;,,ağ:.ndım '<:oktu .. Di
kişleri eline geçirdi. Parmakla· 
nnı taktı. Sol elile de hasının 
ııol ayak paçasını yakalrul.ı. Tıp
kı paça kasnak oyunu alınır gi
bi ... 

Bunda.-:ı sonra, birdenbire yüz 
1 

okkalık basınını silkuek olduğu 1 
yerden kaldırdı. 

Hem de pekmez klipü gibi ha
valandırmıştı. Halid lıavalanın-

1 ca oyım tam paça k::ı.snak oyu
nu lıaline gelmişti. 

Riiyülc Mollalar hayretler için 
~ kaldı. Biribirleı ine soruyor
lardı: 

- man nıısıl kaldırdı be?. 
- Hayret... 
- Hi~ bu \'aziyette pehlivan. 

havalandırabilir mi? 1 

- Altmış okkalık Molla, bak 
ne yapıyor?. 

- Vallahi bu Mollamn gürc•
de en ziyad" işe yarıyıın y.:ri 
çolak koludur .. 

- Muhakluık görmüyor mu -
ıııın? Çolak kolunu kıısnn • a ge
çirince hasmını bir c'[!cr g!bi 
çengele asmıs hale getiro;. 

Küqük cnollalr.r, gü!U•iiyor
larılı Halid bu scler gidıyoı·~ıı. \ 
JlPn:ı de yaW,wrdan lrııc:ı.rkc:ı 
o<";ya tutı:ılr.mşt.ı. 

Hı:.lid, paı::ı. kasnak ye~iTe -
cekti. Şak k- d'2S.i V'E'oınlyeu 
deırken lxu,ka o~rur.a girr.1i~ti. 

Molla, pa~a kasnak oyurı1Q 
hasmını iyice a<ıd1. , •rt aşağı 
gidiyordu. 

Bu, paı;:ı. kasnal· <JYUn·le yf!
mlmek çok fcıa \"e hiC!'bil.vcr 
bir ~6ydi. 

Çi:ı kU, pehhv:ın hav d: rı eırt 

kalenin mağrur duruşu ile, mo- n a r a 1 a y 
dern hiı;.aların güzc!Hği~ le, pek 
kolaylıkl:ı. anlıyabilirler. 

Yerden fışkı an milli fıbidele- hal rının t ber-~;. .. K.H.---... ri.mize, göze do~TU uz.anan. mo- ı & ILQ 
dem yapıların:•ı.:«'l baktıgımız 

Atılgan, Mu,;ta fa E, lap 

Büyük kulüblerimizin, hasıla.tı Mehmedçik'e 
hediye alıamağa sarf eci}mek üzere 

karşılaşµıalannı teklif ediyoruz 

zaman, göğsümüz luıbarmıyor 
mu? Türk kudretı iyiyi gii7.el 1 
yapmıı;tır. Ya.nn da güzeli e~Riz 
yapacaktır. 

• • 
Ankara, Anacloluııun en esld 

selıirlerindendir. Denizden irti
faı 810 metredir. Ilundan 53!) se
ne evvel 1402 seneıı.inde yıldırım 
Beyazıdla Timurun çarpıştıkları 
bu şehir 0 zaman kalenin etm· ı 
fında c:evrileıı Euların içeri6!n -
deki birkaç yilı ııancden ıba· 
relti. Şimdi: l5U bmden faı.!a 
nüfusa ve on b.inlcrc,c modcrr. 
binaya sahib elan Anlmrn, Bal
kanların en güzel şebn·Jerindcn 

Aukara - Türk Hava Kuru- ı 

mıma yapılan tcberriilere dair 
aldığımız halJ<ırler, Kayseri ve 
cihar köyleri balkıwn ~on gün
ler i~inde yaptıkları yardımın 
4574 liraya vardıf;-ını, Anta.kya
da, tüccardan Ali Ökten, Yusuf 
Koyuncu, Mürte::a, İbrahim Ce
mal, Ali Nuınan ve mobilye ~ir
kctinin yüzer lira'. tüccar~a.-:ı ı 
Sulkı ve Sami Aseliıı 300 lira, 
Ornıa.n H:ı.cı :ı.ııstığın 250 ı;er li-1 
ra, Ali Hocaoğlunun 200 lira, ! 
MuEa. Urfalı ve Zeki Hancının 1 

da elli,1cr Jôra verdiklerini bildir· 
nıckte idi. 

lira, Hü:ıeyin Tüı·k, J .. bdıtlt.alz 
rik, ).fenmetl Çul!rn. Mcl.ıEmt 

özrop, Ahmed Ke'ciı. Rıza & 
kalp, l\Iulıarreır. Tabak ve D 
mil Dinçer de otuzar lira ._,. 
mişlerdir. 

Aylardanberl dımyanıc lıuzur ı 
ve rahatını kı.çır:ın harb niha
yet Ballranl• ra da sirayet etti. 

Türk milletiıtin velin:meti 
Mehmcdcik tunç çehresiyle ~ı -
nır!.ıırmmı. bekliyor. Hnrbin 
toprakl:ırıınızıı çok yakınlaşma· 
sına rağmen bir nebze, olsun 
düşüımıiyoruz. 

An& yıırda göı: dikenlerin göğ
sünde bir h:ı..'llledc bir milyon 
Türk süngüsünün parlayacağı
na eminiz.. 

Mehmedcili nı:<ifeainin kı:d -
siyetini biliyo;-. Biz rahat uyu-

Acµır~aa i~..jrrılcri yau1ı hakenı 

arlıadıu;laıın s:ıat 10 da teı;rif· 

leci rica olunıır. 
Aılil Giray, Hikmet Barları, 

ELrem Rüştü, Fr Uzan N. Tekil, 
Fuat, H. Glireli, Zeki, Abbas Sa
karya, Fethi Dincer, Naınıi, İ.;

kender, Mufabbam Elemen, Re· 
ceb Ogan, !. Bakır, C. Ba~aran, 
Ya.<~unıiJ.is, akalak, Agop, JI. 
Kfızım, Muhiddin, Fethi. 

Beden Terbiyesi 
ls~anbul Bölgesi 
Başkanlığından ; 

Giınaydın, Tünaydın selamı 

yerleşemedi. Onun yerine daha 
münasib Türkçe seıam da bula
madığımız için sahalı, akı,aın 
ve gece selamlarını birlc~tirip 

sel;i.m.ıaleyküm veya ıuerlıa

ba diyenler kadar Fransızca. se
lam verenler de , ·ar. Fakat bu 

birisidir. 
Ankaraya istrı.nbul yolu ile ı 

yaklaşanlnr::n, gözl•·•·ıni ~rak 
bir ovadan sonro, t.~trafı agaçlı 
yemyeşil tarl:.1 ar ''e bah~eler 
ok"ar. 

Ak~-0kide bir ku;ın1 ,·ut:ındaş
lar kuruma G9 liro., Tckirdağm
da tcr>.i Naki Sircr 25, İskemle
runda Pirinçlek YeFartıaa.lı kö· 

İzmir elektrik ve traınvay'llir
lıeii de Ha.va Kurum.uııa 
lira Anadolu inkişaf ı,irkeü til: 
lira tebcrrii eylemişlerdir. 

--•O<---
Şarab rekoll.esi 

Miirefte - 194.0 yılı 

kampaııyasında elde edilen 
kolte 1.600.000 kilodur. l939 
koltesi ise 2.270.tıtJı• <lı. B -
ne rekoltesınd<"kı ı· ks;~Jllılı: 911 
raplık b_:..~iiral~rin has~ 

müteessir oluşundandır. 

yü, ıo.ı lira, Mersinde !çpak fab , ~:El!IDll:i::..:::ıii!IZ!Di!ıı::li:ll!ll!i:BllJ\. 

yorux. 15.1.1!)41 tarihinden itibaren Fransızca selfım çeyrek asır ev-

Uza.kt:uı gi'rüler. iJ.!lk-.ra ka
leleri ilk ı,cli.mı nıüjdclerkcn. 
"'Özlerimizi nc l!a<'ıı:.r kendisine 
Çekerse, Hs.ğımızda, t>olumu?.da 
uı:ayıp giden baL'<,(:l de, öylece 
cekcr durur. Iilleı:cin üzerinde 
dal"alamın Tür;; bD~=.ğı, hür 
ve ::ıesut Türlüye Cümhuriyeti
nin Ear~ılmıı.z azmim ne kadar 

rilmsı memurları ve müstahdem' 
leri 114 lira, Emird:ı.ğd.• Piri
beyli köyünden Mehmed Onbaşı 
da evvelce verdiği 100 liraya i-' 
lavctcn yeniden 90 lira vermio,- j 

Yalnız döıt gün kılılı 

Sinema dünyasııun en yüJi. 
sek san'atk5..rlnrı 

Tür!ı: milleti hududlarını iıf:k· bölgemizde yeni bir futbol ha- Yelki zübbe mahiyetini kaybet • 
!eyen kahramnnuıa, Tür!: ~o- keı::ı kursu a~ılacakiır. Aşağı · mi~tiJ-. Ek5eriyet merhabayı ne 
cuı,'uruı. kışlık hediye gijnder- <l<' yazılı w·rııiti h:ıiz obn he . kadar babayani ve sdamıalcy
mek için seferber oldu. Türk w·s,ı:iirhrın yul:arıda yazılı ta - ki.imli ne kr.dar medrc:oıe nelılmı 
kadım, genç kızla."'lllllZ kendi el- rihc l<rıdar bölge spor scrvi&i· olarak bize yabancı buluyorsa 
!eriyle, ördükleri, diktikleri kı~· ne nıiirııreatları tebliğ olunul'. bolıjur ve bonsuvarı da o k:ıdar 

güzel eaıılauJn·ır. . 
Balkanlanıı eo moJon ıstas

yonu olan Anbır:ı istasyon_un - ı 
dan inip de, c~r7tic~ P. çılrt.ıgınız 
zaman, uzaktı! gcirec0ğiniz yega. 
ne "ey, ı:.t Ü?.uir:CP. Eb<>dl Şef .. 

krdir. 
Beypazarı ka~aba halin d:ı 1 

kuruma 1038 liralık bir teberrü
de bulunnıu~ ve bu arada Os- l 
ma.n Topbaııı 100 lirn, Mehmed 

CIIARLF-8 BOYER -
CLAUDETTE COLBl'.:R 

en son ~e,·irdikleri 

DOŞES 
PETROVNA 
( TO AR Ç) 

hk çamaşırl:ırı Mehmeclcığin A - Türk Yat:ıııdaıµ olmak. yabancı ve abes addettiği için 
ihtiyacını karş;iayaı:ak !:adar B - Orta t:ıhsil!ni ikmal et· tekrar etmekte trreddlid etmi -
hazırladılar. mi5 bulunmak. . yor. Fakat çaresiz, kullanıyor. 

Bir ·tarafta. Büyül'. MilJ<'t Mee- 11-mm:m:mmmall!l!!lll~llSI-~ Ünlvenıite gençliğin;n d.: C -- Ya51 25 tlcn a~aj;1 ve 45 Hülasa biz ne dc"ck nafile ... !isi, Divanı Mııhaı" bat Dığcr 
tıı ·afta r~ Ye Su'G('l' Bnnke.lan .. gönderdiği hediyelerden scnro. dcıı ,•J•prı ol•:ıamtk. Halkın dil.ine ve zevkine uyan 

Türk erinin ruru.ı.·lanmlZ<l .. ıı gc· D - Birinci küme lig nıa~ları- kısa bir selam ifadesi bulunuya 'en&ehire ı;ia"l" a<.J'nit yol, 
eski Aİıkara)'l 'tır::.tmrak, yeni 
Ankaraya doğru ·ol ıı.lır. Eıı 
yol, nereye krr..ı-.r W"1llll' bilir 
misiniz? Tiirkiyenır.ı h.lb. Can
ka)'aya, ~fiili ~imı:ı..ir o~kü

BUGÜN 
len gür sesinin işittik: n n birinci takımhmndP. oynnmış kadar bıı çeııidli scliu.alar kulla· 

L Biz rahatız.. Bududlan °11 lıul;ınmıık \'e ha.len fatbo!u ter- ııılacak. 
beklemek ı;er.:ü goğüskrimizı l<etnıiı olmnk. 

Sbıemcomd.ı 

Türk~~ 
kabartıyor. Sağoiun .. Denkr:- :.=--========================== 
nizec:aJıııın... Y"urdda Sabah 

Ti.irk sporcu.sunun da Mciı· 

mcdciğe olan ""zıfesiniıı zıın'anı 
gelmiştir. 

İstanbula ı;l ·k iç;n tekli'" 
lerde bulunan Avnıp2.11111 ı•:O

fcsyonel futbol t:ıkımlarma en 
az SOOO lira vercrek ~<·iır ;mı.ze 
getirtmenin ~i dilik :ıc~nı":ıı' 

dcüildir. Bilhrusa son gür,! ~<'c 
tstanbula gelmesi mevzuu b:ıl:
solan Rumrn Yı:ventüs takı

mı Rumanyanıı~ Almanlar lara· 
fından istil.U:ndıın sonra en 
müh;m olan !.{acar eleman!a· 
nnı k:ı.ybetınış vaziyettedir. Bu 
talumın futboliiınüze fa~dalı 

1 
ols.cağl d:ı b<:i-:lenemez. 

Birinci ligin ileri gelen Re· 1 

şikta.s, Fencrbah~e. Galat:ı. a· 1 
ray, Beyoğluspor Vefa t .ık un
larının Kurban Bayramından 

karşılaşmalarıncJan elde edile -
cek lıasılii.tla Mchmedci;;c Ti:rk 
sporcusu tarafmdaıı hediye a· 
lınm:ıııını teklif ediyoruz. 

Davetiyelerin azami t~nkis 

edilmesi suretiyle temin edile
cek hasılatın Türk sporcusu - , 
nun vazifesini ifaya ycıcccği 

muhakkaktır. 

Ana yurd.ın he?" yerinde ayni 
gaye için yapılmasını arzu etti
ğinm; bu maçlar için 1stanbııl ı 

~!°~un ön almasını arzu C· ı 

iileut Tu "'1Jlh 

Atletizm Ajaınlığı·ıdan 
1 lniinü ko0 u•n 5.1.941 pazar , 

ı;ünü saat ll ,30 d:ı. baıılıy:ıc:ığın-
1 <hn iştirak cr..!'cek atl!'ticrin s~- 1 

at 9, 15 de n"mar a!m;.ıt ilz · 1 
re Şİ!jli Tr::unvay ıl<•pr , ''<lr f 
atl~tizm AjurJ.'*1na miıra • .ıt':.-
n •:ırttır. j 

Vaktinde mı.rııcaat HmcyC'n
lor mfo:ah:ıkaya gımıek 1: ' ın·) 
dan mahnu-'l i rla:' 

Körnürde ihtikar 
Zir~.at---() f leti yeni yapanla I 

tedbirler aldı \ Tevki: edilôilEir. Bir · ay-
-o- yor gazcı adl:yeye verildi 

L::uir - Mcreldret sıi;ır yeli~- ı --o--
t·,~~cj~iğlı1dc ihti.yacımız olan d?..-

1 
. E .k. .. ı · · 

1mzlıl: boi·ula.rı yetiştirmek, yav znur - n-e~ ·ı gun zmırm 
" ,.. . . . . muhtelif semtlerındc depoların-

ruluı-ı dana ve ouvelcrı ıyı bır 1 da kömür buıunduğu halde sat-
surctlc bcelcı:ıKk için bugünkü maktan imtina eden 5 kir,i ihli· 
te~kilütın teksif etlilınesini zan•-, kar suçundan adliyeye sevkedil
ri :;ört·n ':iı·n:1t vckiilı;ti bu '."~k: j mişlerdir. 
s::ıdın hu>-.:tılu l{!ll ryu tcdbırıerı Bun1ar Remzı oğlu lsn1ail öz-1 
almıo;tır: ı güler, Rü"tem oğlu Bekir Ccn- ı 

ne kadar .. 
Yollar Hı c.tı-- .e.ı., 1ar.ı1dmtn en 

modern bin:ıltı.rla l·t.•zenırıiı-;tir. 
!ste b;r üu :ıft'1. Mcrnez, Ziraı:.t 
Eli ve O=,.;ı Banl.:ılRrı.. Di
aer etrafta Emliık V" Eylam \'e l 
Beledi:>'eleı· Baı~.ka_m .. Sıı'.':!1 :Jer
gicvi, İsınet İnor.u EnM'luı:U W' 
Ankara üııh·ersitf'si .. Hcpsı en; 
ı:ıcd~nı .yapılar. P~H<i Ealkan-\ 
l:ırrıa er.ı yek.. 1 

HoJe Yeni'J"hir . ~;:;nki ye.ıi ı 
bir Ankara orrnya r·ılmnş. Gü
VPn ~ıutı .. Görü!<>e~; bır ııahe- 1 ser .. Dibi bl'mbeyaz mernıcı" 
!erle m"ll, pırıl I- rıldaya.n lı:ı-1 
vuzun i<:iııe vuran Ju,:ykelin gü
z~.lliğin:.ııayr"'11 olnıaro:ı.k miim-

1
· 

l~lül dcbiil.. _ 
Geliı1 bir de Ç~it:ıuJ hı neline' 

' • • - 1 
aiclelim. Ankaraclsr u~ _ BStat u-ı 
~kta bulunan •c ılti ılağuı :ı·, 
rasınd::ı. büyük bfr •;ed cekile. · l · 
rek dağ·lar<lan iner bU]arl~. g<.'.·· ı 
zün a!ab;1d;ı!:ine b<'i"oı:c ~bi Uz?.
yıp gidiyor. 

j '. Ayrıca: 'i.'iirke,<' PARAMllN'!'; 
• JURNAL. Bugün saı:.t 1 dr. i': 

tcPziliıtlı mıı.tinelcr. 

1 Her aen" el~ dolu ~· 

1 
• 

olan ~ 

ıuzıu 1 ŞARK S' emasmda';. 
(Ea!·d !lider) 

----=~ ı BMOA D ARMı· 
li'ifo: iııi ;ıı, qiireıı ' 

b-iiyiıldet-imbn fil.:irleı-i: 
l - .Memlel;etinılıde :apı

lım en güz.el film. 
2 - ~.r-.ilu1· Ye teltril;e de· 

~C".i.' bir <"":~l'. 

PEK YAI:INDA 

!PEI< v SARAY 
Sincıt.:ılr.ı"lnda 

r· ·; .iııdo 

POLA NE ;::e· 
Heı- g ın da'm h::ı!a f, 
re.e-ti,l!fr!rıp::ır.;a 1 
amr . t 

Bugün ruat 1 d~ ( 
tan::i!tC!ı rna;!n3llıllllr 

1 - \'i!iıyl'tlerin sığırcılığa J giz, Eşrefpaşa<la bakkal Ali oğlu 
en ınii~aid l:öylerinde hem da- ı 1\Iustafa Ta~b:ı.ka.n, Hatay eııd· I 
rıu~lık köy boğru.;ı yeti~tirmek ü- de"inde bal:kal İslam oğlu T::ı~-
zere bi!·er kaynak ve hem de i-1 ban, Cemi' oitlu "'u"krü T 0 0_.L,0 ban k "·Jl ı #J ' ~ "' ~ " Ankar~ .. ~ar m ·e = <an a- w - ~ 
!eri ve u.oullli hayvan ı.;;lah ve dır. Bu şahısların dükk>.n ve rın erı morle~n ~eh~· . Meşhı~r ~ B U G Ü N A N N 1 E O U C A U X 

• •• 

ycti~tirmcsiyle muhitine örnek depolarında 5000 den aşağı ol· biı· Fransız ~lu'fil Tıırl.ıye)'.e aıı·J. fıu·ffl Cıı..,. l E K ·c V STR0Hr::'İR1 At-'"'RE t 
dil k .. \ o 000 ,·-.t'·halarını ~ .... • kısa cun'le ıle ne ER( · ~ " - · \U . olmak üzere, tesis e ece or- mamak suretiyle 1 . kilo k;- " • "" 

nek köyler, örnek çiftliklı.>r ve ı !o kadar kömür lltoku bulundu· ı:,'iizel h:ılı eıle-r. Sinemcısmda LUOUET nin nefis bir surett ,, 
.. k .... 'cil k cr'mti' • .. "lın" t" H . d ·r d "Türki,.enin ne i:nck.r büyiik ya-rattıklc:-·",' ,' _ orne ye.ı .•• ırı or ço - v ı . gu .,aoru uş ur. epsı e ı a e· 0 , _ 

\ ve b:ı~oırılınası zer h: mleleı l" 
neticeler verecek ve bütiin zirn· !eri ntınd!ktan sonra tevkif cciil· ilerledi~;i ve yiikBelniı'ir.i ank·, Senenin en büyük Fran~ız Filmi f.,· 
at ve .veteı~i~e: te~l:.'.lü.tırıuzla. i-ı mişlerdir. mak iç;n Ankarr.~rı römıek U - ~ 
r,ine gırecegımız bu orııek yetıı;- Kemerde Mustafa oı~lu seyy:ır fülir . ., l!tı. I' 

O l ·1 18 k j _•nka1·a kc,'~ "-.r c1".ıp + ~.ii- ' ~ tirme merkezleri bu ileri lı::ı.mle-

1 
gazcı sman, " osu uru~a. "' - - t 

b 1 ·ı tün Ankor~r·. :c~)T~c hı <•c_-JI: ~~tar 1 ~·· .. ,,,iltlıtes,::-n1 a"<k - ihtiras ,.e lliacc·r-.ı. ~ı~ıe eri. İ 1 ilYc Cilarali! ; mizdc muvaffak birer öncü ola· satması llı.T~m gelen ir n o pct· , 
'" dır rolü 20 kuruşa sata~·::ı.k ihtfüiir sanız, fabrikaı, ... Lı.E,c ı.gt-.tulnro, j' K'.\ so:r FO!iS DÜNYA •XA VADİSLE:ıt Bugün sa:ıl 

ca;<ı:ır · . ı kuşların şu C"' :Lb".l nu!aJ.ları-
1 

de teıuil4tlı ınntiıre. '. 
B 1 ...... d yaptığından adliyeye verilmiş 1-ı~u~za~~a~r~~a~<~:ı.l~·=:..ı~~~·----=-----~~-~~~~=·~··:•.::a.ıo~~,,.~~~~,\'.l~:--;;~~;~~;~~~--~~~~~~~' 2 - u esas 3.r goz onun c ı . 
1 b. 1• tır. R 

tutuınra' ır p"cgram ve ıı an I --.. -- ...tıl' ...._2 Bü. ,..k saht_ ı>er hl·:<.:.n ,- sineınasznrla 
dahitmde v<; riner Ye ziraat tc- Ç l d b' h • k' W' :r ~ · 

gekl:wleıin<n seferber edilerek' or u a ır mu ıl".: .J.r 1 • DEt.ıJJ~\!ft Dl!RBtl~ • in ·~ 2 • PiEı RE BLANC!IAR!J ve 
lıo' ·;:n ıs!n!ıı n! yetiı;tirnıe~i i~· mahk('.m cldu 0 

• ff · ı· ·· REr f: ccı. C\'R lcn)le ''bil~ -::ı. daırJ>lık bci:"ll. Çorlu (Hususi) - }{aw.JY,!~rl;ı, Elfl UÜ}'!lt. rr.uza ıCrıyc 1 

·.~. . yrtiştin!lck gı<ia, bezleme \"e milli korıınmıı J·ar.um:na ~yhırı Bip 'ı ş G• r-f"E ~.I 
bakım i krinin hususi l:ıir ihti- hırekcti görillw. Yu.'e! imda- ii R !'_• r:.: .# .fR:.. ~ n .Q n ıı - - ..., 
n•rımlıı t-.tlıiki, icao eden terti- ki şahıs ı'?ahkemeye ıı<.vl:.dil- U l!z_ t ;.~, J~c_-::-- ~ ~ 
iKıt:m o.!mmı:eı ı te··l: l<l.ile- ıni~ü. Muh~kemcsi ııoııwıd.1 Ya-

cck csı>r progr:ınıının 1rn:en
1 

sef iki sene Ba.baeakiye ctir;:;ltu J Semulur: ı:;;.30 • .:.3J _ c.:w v" 9 c.'.ı Seanslar: 2 • 5 v:: 6 de 
ı:iraat v~kılletıne gun e• r esi ee=.na ve 5L'O lira dn. ~ d: ~"'.~=--=-,,..~....,~n--~~-;r~r-=~-. .,-~.,--..,,,il'-""'!>~ô"'l'"""'.~<"'."'"'.':""''1'.?'"-:-7""...,.rr:"'··...,'.:":~~~ 
bıld l' ct.r l 7~a malıkfım e<iı.lnıi~: . . ......... ~-=~J~- :;;...:;,:,',;1.;.:...:.;a.af>...,..,.,"-'....,,_.· · .-

Fi iminde 



4 
~·~~~~~~~~-~~~~~ ..... .,,_..,.~~ ...... --·~~~~""""-..~ ..... ~----~~~~~;;,;;;;.;,;....,:;:;.;;:.;,:,:_...,~...,.._~~~~--~----...:.--.~ ..... -~.-=~"™---~~-~..-...~-.....~~~~~·u~•~a ...... Sayıa: S 

r··r 
d S ... ıı .- v el • 

1 e 1 
İngilizler lif .. 
tik alzgorlar 

(B•lmak "den devam) 'iiiiiiiiİiİiiİiiiiiiİiİiii:İiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiiİ'.=Ji!ji~ii(~i:iii=:ijii;:;iii::iiiii:!iiİiiİİi::iii:;;:=i:İiz:iiİiiİ~iiiİiiCİiiSİiiiİiİiiİİİİiiiiii:iİiİİİİİİl:iEHiİİİİİİİiİiCİİİiiiiiİİİİİİİiBİİiEi;i~iliilBiiii~--i~iiİmİiiii 
1 Türkiye i 'n yolunu sa>jırtabıle- ' ' İngiliz yakın şark ve Balkllll· 

!ar ticaret bırliği reisi Lord 
Glenconner tiftik ve yapağı ih· 
racat birliğıne murac:ıatla 57 
bın balya mikt.ınnda tıftik ala
cağını bilclirmıstir. fogilixk'I' 
alaeakları malların cİn81 \'C ev
~"'fına goru ,.~kl.,ri fıyııt -
lan gö,ter_er. bir liste de ya~ 
mışlard.ır. lng-ilizlerın teklif etti
ği fiyatlar btıgünkü ihracat fi
yatlarının çok dununda oldn!(ıı 
i~in piyasada tereddüd uyaıı
lıımL~tır. Yımaıllılar 145 - 100 
arasındadır. !falbuki İs\'~ ve 
hviçreye 240 Jrun:ııa kadar mat 
satılmakta.dır. 

cek bir çok ı·azilı ı·e aldatı .. ı ıı -
ya.ller mevcuu la.lı ttlı. Flı.ka. 
ne Türk milleti, ne Türk hüku
meti bunlaı·a kapılnı..u!ı. ~Ievzııu 
ba.bsolan büyUk davanın mü
dafaası uğrunda kticıik dü•ün-

Yunan 'zlar 5 
kilometre 

r men 
hara b. 
o l·d u 

i Alman hava filo-·ı B RDiA 

ilerlenierl 
celere arkasını döndU. . 

İngiliz dostlarımızın en sıkın- (Ba1 tarafı 1 ine• sayfada) (Bas tarafı 1 ınci sayf::"da) ! 
Wı zamanlarında bile Türk taleb at Mmra te.-;ebbW;ii elde etmiş- mir~'<ıllarma da birçok ııoiüaun. · 
ve lıt ··~'·-· ler Ye bütiin İtalyan kazan~ - 1 i"' bt'tler ka vdcdilmi<tıı' Bir üe ' •Y-- yetişebiJmek mır_\. •lu ri,·:innda bt;lunan fal>-
huswıunda leniütleri lannı gen almıslardır. 
te Tur. k'' g-ayre- Daha şimali vıtrbide dağlarda. ri":al~,-. tamamen yakılmıı<tır. 

· un •ıo .. e in.a.ıı.ıııuık hu- "' ., P""p'lrlardan bır tanetii, bu 
SU..'!Unda ibraz etillüeri iuıdud- Yımanlılar. bır İtalyan ıleri ınev- hüwmun lllannheim'a yapılan! 
suz itıınada 111.İİ\.qeJıkiriz. Bil- :ıiİllc muvaffakıyetle hücum et- lıücunı<lan ~ok dalı" siddeUi 
ha.a, İngiliz; . • ~ .. a; ·!erdir. Fakıtt bu mahalli ol<l>ığu'lu bildirmektedir. Alman 
ru··su·· •·· '"'~ au· a\"antaı·, b<.ı ool,,.~-'C'kı' umıtnıi ha\·:ı .Jafi oataryaiarının baraj 

ugu ..... i ......_ ınüt""-• ~· t- "'" "'" ....- ""-"' e · t· d • · · · · ... te.-;i çok siddelli olnmstur. 
Dllqur. Çiinlcü İngiliz dostla;n- yazıye ı ~·tırmemışt.ır. Bombardıman tayyarelerinıiz-
mız d Moskopoli8in oima!inuc, ltal- · . · ara a IBeVCUrl ıttifılkta.::ı hiç ~ den bir tanesi, dönerken, Ingi-
bır :zaman ,dolam!ııaçlı vOllarl yanlar, Karsın·adan Tresgiı:a !iz ,;alı ili a<·ı kların<la düşmanın 
ıs';ifacte etme.ğ• ~şiar~ b.d:ar Yunan hatlarına, müte - bir Junkerı< - 88 tayyaresınc 
Türkıyeyi ına.cetıalara .. .. _ a.ddid dalga ha.linci(, hücll!l1 rast!anıı,.ıır. Junke'ı"R. 1,1)0 met-

1< etmişlerdir. Yunanlılar, şimal reden ateş armış. İngılıı bom -
ıne arzuımnu ih,;as bile etme- bardıman tayyareı;iniıı arka • .ın-
m'0'er"· ı cenahı üzerinde m&lıirane bir ..,. "ır. ngiliz pohtikasıııın c!~ki top i:ıu ::tc'jC c~Yab Yc•mi~. 
bu hali" · . manevra ile tazyiki azaltıııaıfa ~e b. di.' + ~ .. "· : mıını ve acık vaı;fı - • ır:ı~ so"~ ı~r,;an ~~n d 

Türk efkarı umilttıiyesı.nin ln- muvaffak olmadan evvel, şid- · resmin, du:::ııın çık,.·:aral: rn 
gılterevc kar,

1 
h·u·rmet detti muharebeler vermek mec· 1 zikznk vcıparak voluna ıle\'am 

. . • ~ ve em- ettig· i .,.;örülmüştür. nıyelmi tak · riyetin kalmış! r ve büyük 
et 

_ t· ny.,. çok yardam ı Bremen'e yapılan bü,•iik bü -
mı' '-Y1}llar kaydetmi 0 lerdir. ' .; il'. _,. ~ cumda esas hedefleri, her türlü 

. Mr. Churchill'in i>aret et~i Son ~ler zarfında İtalyan harb 'gemisi ,.e bilhassa deni7 
gıbı, gelmekte olan iyi ,..,. 

1 
d lar bu merkezi bölgede büyük aluların inija edilmekle olduğu 

bu dostluk dün . ".m er e faa.liyette bulunmuşlaı· ve Yu- deniz inşaat tezgiıhları, Deu-
b .. l.. .. yanın ıstıkbali ve · k'l • b tsche Vacuum Oil tasfiyehane-u un hur milk!t!<nn . . nanJıları gen çe ı mege mec ur 
saa.cl t enmıyetı, edebilmek ve Yunan sağ cena - teri. deıniryolu münakalatı. li-

b
. c ve l':'fahı i~in PE'k büyük manlar civarındaki depolar, fat'-
ır ehemmıy<·ti haiz oi • hını Skumbi ı~ağı. üz~~e rikalar ve diğer muhtelif endüs-
b~im rle rı" ştibhemiza';'!"n:';~ durdurabilmek ı<)ln şıddetli hu- ri noktaları teı;kil etmiştir. 1 
Türk -. Jngiliı do..Uuk bag-laı·ı cumlar yapmıelardır. ' Pilotlann bazıları, bir Geb
tı Karlaruı erim.esi üzerine dag· _ I • rüdt-r Nielson Amidon ve pirinr, 
.ama_mıylc müttclıı ı meı.ıfaaU•r 

' fardan Skuınbi ve Develi vadile- fabrikasını baştan basa o !iere-
uze~ıne '-'tiwı.ct etW<ten baska ri.ııe bü ·ük nııktarda su inmek-1 ce şiddetle yruıa~ bir halde mü
lakıb edilen g>J.}'('lfiin temii:İ-<Ti • . Y . şahede t-tnuşlerdır kı esa~en en
ve yüluıeklig'i d b. ı:g te "" ıkı tarafın arkalarında bir kaz haline gelmis. olan bu yeri ı e il' kat daha k k.. .. .. · b ular .. .. 
lakviy~ cdilmi~ b 1 • <?<> • oprunun u s yuzıın - daha fazla tahrib etmeği Iü-

"' u unuyor U- . d 1 · 1 ·"· ero· ı ıun bir denei ta .
1 

. . . · .• den harıtb olması o ayısıy e her zurnsu~ te'lıu.ki eylemiş! ır. 1 
_ lngiiız mm! rUı tıye ı~ın 'i'ürk iki orduuun nakliyatı cok güç- Bu fabrikaya taarruz eyliyen\ 

a:a ermı ayırtlbı- 1 • b 1 kt d pilotlar. burada sekiz büyük 
!etek müliihar.alan tasavvur e· E'.\llllı~. u ıınm~ a ır. 

1 
_ yangın çıkardıklarını ve niha · 

deıniyoruz hı ·ıt h Yunanıs>truıdal<i ha.\'a ıarekatı.I yet bütün bu yangınların mu . ı 
·· gı <-re ~r zam. n Atin& 3 ( ) y . 

Yakmııarkta ..ı . · a.a. - unanıs- a?.zam bir tek ateş ha.tini alınış 
"'' 1 • .. emoknı.sı ve sulh tandakJ lngiliz hava kuvvetleri 1 oldug' unu bildirmişlerdir. Pilot-
"'eaJcrıne huımet ede "tl [ ı fik bı ili 1a n .. m_u e: umumi karargiihıııdan bildiri!- !ar bu yangını, dönerken Hol - ' 
h r m et o rak Türkı}'t'yı ınişlir. landa hududunu aşbkları halde 
aıır luJl.ı.taktır Bu .. yu"k ın"· . gPn- ""'rmekte d. tm• li · · .,ı- ln"iliz bombardıman U.yy~re- - ' "- cvam e ış -
z demokra.süıinin Yakınşarhta lerl dw, Arnavutlukta.iti Elbe- lerdir. 

ul.'.<iernize düşen ~alışmalard1 Rirt;ok deniz ~aat tezgahı- 1 
Turk sanı çok büyük bir muvaffakı - na, doklara ve binalara bircok 
ret rnill<ttıııe_ daima müzaııe - yctle bombardıman etmişler - ı defa yüksek infilak kudretinde 

· . gosteı'e<'egı n de biz c- dir. Yük. sek infilik kudretli bombalar isabet etmiş ve b:ı 
lnll\lz .. lnı:iliz ınlllet· İn . l 
tiz Jevlet adamlar ıne ve_ gı- bombalarla yangın bombaları ~ezgahlardan bomikisbi üzedri!'e .. bktin -

Yi lebrı·k -'ürk ına .. yenı sene- '--"--·'-'° b b balar ~ı. 1 erce yangın ası uı;tü en 
=~ en nı t ıı.w.ıaıu......, ve u om ,,....- sonra bütün bu saha o derece 

allerimizin 'ha• u~ erek ide- rin merkezine dü.şmüştür. Üç şiddetli ve o derece parlak bir 
lun"-L· nı 1 

galebesi hak - büyük yangın "'"-ıştır. Şeh- alev deryası haline gelmiştir ki 
"-1 sarsılmaz Ümidi . - b .,...... 

kere daha . h mı.zı ır rin merkezinde büyük bir bi- bu alevlerin içinde yüksek infi-• 

ıt .. 12. aı· ederiz. lak bombaliı.nnın patlamaları 
u"" o.u.ı.ı naya isabet kaydedilmiş ve bi-

. Ylll · Y "' r ''IN al 1 .. d k ldıg·ı - mü.şahede edilememiştir. 
....,.,. nanın ev er ıçın e a go- !!'!"!'!!!"'-~!'!!!"'!'!!!"'!'!!'!'!'!!!"'!'!"'!'!!!"'!'!!!"'!'!!!"'!'!!!"' 

eclisin dünkü 
toplantısı 

k 
8•t l.ar•fı 1 'TICuie) 

anunun ·· ~·· .. 
. u~ıtncu macldemin 

tatlılı, mer'i güm .. k . . 
de ınu ru tarifesın-

. . vakkat ll'lahıyette .ı -· 
§iklikler yapılmaşı ve egı-
m e m 1 e k l yabancı 
ı· t e r l e muvakkat 
ıcaret anl:1411>ası a k d . 

Ve ti - 1 can a.nlal!Jna.tar • ·~. 1 n· ~ume ya-
""ilnıyan devletler müvarida -

tına karşı tedbirler ıttiha.zı hu
sus~a.-ında hükumete salahiyet 
verılme:oıne aid kanun layiha.la
~~· Turkiye - İngiltere arasııı 

a . bınncikiinunun 1940 d 
ak.ted,Ien tedı a 
tasdik . . Ye anlaşmru;ının 

ınc aıt kan ~ . 
birinci mÜ7.ake un. '.ayıHasının 

rel<-nnı yapnu~ 
tır. 

--H-

Pey~ir fiyatları 
$_on gunlerde şehrımizde hie

Scdilen peynir darlığının sebeb
lerı hakkında izahat almak üze
re ı>eynır i•il ,,.,._ 
d.. ' e "6' aşan tacirler 
-~ Mıntaka Ticaret Müdürlü
gune davet edilmislerd' 

Fıyat müraka · ır. 
be komısyonu 

nun peynir fiyatlarının -. 
satış mikdannı tesb~ et=~ 1 
ııonra topdan · , . . ve yarı topJa.ncı 
ı>eynırcıler fiyatıan az .. , 
piyasaya k gorer.ıı< 
mi ı · :çı annaktan çeıtin
dü~ı~~.'r. Mıntaka Ticaret Mü
gatta gub 1 bu peynırrilere tebli-

u unarak ·va · . 
§<:kllde devam h r zıyetin bıı 
nınnıa kan u 1 ~ mde milli ka
re buzhan .. nu hukümlerine ;:ii
nirtere ·--·ve depolardaki ""'V-

·~ 1Yed ed'J ""· 
ı;ıat fiyatlarla. satı~,~~ e_k nor -
gıııı bıldirmiştir. l>i .rzedilece
tan buzhane ve crepoia;;r 

1
taraf

"-- .. d . n ıer on ~" gun e bır meYcud Pe . 
stoklarının birer be"anno - Y".1

1
• 

k · , ·~e ı e 
omısyona bildhmeleri i<;tn de 

bu depo ve buzhanelıre iıldııere
ler vazılmı br. 

Bu suretle şehrimWleki 
lllrle_rin nereye \'e kimlere !:fı: 
l:ıcagı kontrol edil~ektir. 

rülmüştür . Bütün tayyareleri
nıiz bu bombardımandan sali-

yetin malik olduğu en kıymetli 
şeylenn müdafaası için bizi seç-

ınen dönmüşlerdır. tigı .. nden dolayı da Allaha cükre-
Adriyatiğ-e yapdaA ikiaci akm ' 

delım. Hepiniz benimle beraber 
Londra, 3 (a.a.) - İngiliz yeni senenin Yunanistanunız 1 

matbuatı, 4 İtalyan gemııımın için muzafferiyet getinnesiıµ 
Adriyatik denızinde ne suretle 

, ordumu•un müzaffer, milletimi-ı 
batırıldıgı h:ıkkmda maliımat 

k d
-

0 
-
1 

. H ld d' ııin mesud olma!llnı temenni e
verme te ır. aı ~ era ı- d. . 

ki 

1 

ınız. 

yo~~uz, Arnavutluk ve Yu- Yunanlı lar ;; kilometre ilerlediler 
goslav hududlarının birleştiği _Londra, 3 (a.a.y- Lo_ndr~nm 
noktada vuku bulmuştur. Bunu 1 salahıyettar asken mahfillennde 
müteakib İngiliz gemileri Av- bildirildiğine göre, cenubi Arna
lonya iizerine yüzlerce ton a- vutbk mıntaka~ında Yunanlı
ğır!tğında mermiler atmıştır. !ar Bence Irmagını geçerek beş 

Y.-ı ttSmi oobliği 1 kilometre kadar ilerlemişlerdir., 
Atina, 1 (a.a.) _ (Geçikmiş- Yuııa.nlılar bu .harek~t esnasın- ı 

tir) : Atiııa ajansı bildiriyor: sında cıdden buyük bir rneharet 
Yunan orduları başkuman- göstermişlerdir. Çünkü 12 top, 

danJığı tarafından 31 ilkinun 1 20 mitralyöz ve 500 esir alınış
akşaını nesredilen 66 numaralı l:ırdır. Bu ileri hareket muvaf
reıımi tebliğ: ı fakıyetle de\'am ettiği takdirde 

1 Muvaffakıyetli mevzii hare- Yunanlılar Tepedelenden A ı•
kat yapılmıstır. Taraüınızmdan ı lorıyaya k~ar uzanan yolu 
esir alınmış ·ve bir çok malzeme tehdidleri altma alınış olacak -
iğtiuanı ed.ilmistir. Bunlann a- !ardır. 1 
r:ısmda 8 top vardır, düşmanmı Bütün istikametlerde Yunan-ı 
hır tank taarruzu tardedilıniş _ lılar ileri doğru yol açmağa de
tir. Bir tank iğtinam edilmiştir. vam ediyorlar. , 

30 ilk.ki.nun günü iki düşman Cenub mıntakasındaki ileri-l 
tayyaresi düııürüimüştür. lemeden ba$a. Yunanlılar Be-' 

General Metaksıu.m mesajı ratın 19 kilometı-e cenubu şar -1 
Atina, 3 (a.a. 1 - (Geçikmiş· kisinde kiin Dob:enje köyünü 

tir): de işgal etmişlerdir. ı 
Atina ajansı bildiriyor: Hıı.valarda.ki vwyet 
Başvekil Metaksas, yılbaşı ge- Loııdra, 3 ( a.a.) - Times 

ce yaru;ı Atiııa radvosu ile Yu- gazetesinin Atina muhabiri ya
nan milletint- hita~n aşağıdaki zıyor: 
mesajı neı;retmıştir: İtalyanJarın Hinıaraııın su-

Doğrulalım, hepimiz ayağa kutundan sonra sahil mmtaka
kalkalım. Hepimiz ruhumuzu sında ilk defa olarak toplarını 
ve gözlerimizi karlarla örtülti kullanmlJj olmalan, bunJarın 
daglarda, soğuk denizlerde, buz mukavemete karar verdiklerini 
gibi havada milletimizin şeref göstermektedir. Bu itibarla bu 
V1' mevcudiyetini hayatlan ba- mıntakada şiddetli muhaı-ebeler 
hasına müdafaa eden sevgili - beklenebilir. Şarkta İtalyanlar. 
lerinıize çevir !im. Aoos oehrinin her iki sahilinde 

Şimdi yeni seneye girerken, ve bu nehirle deniz arasmdaki 
bizden yardımını esirgememe - dağlık ıruntakada rieata 
siıü Allahdan dileyelim. İnsani- etmektedirler. 

ları italyada j müda 
(Baı t'.lrafı 1 inci uyfada) f 

Akşam gazeteleri, bir Manş 

hava limanında bulunan İngil
tereye tevcih edilen hücumlara 
iştirak eden İtalyan hava ku\'
veUerinin İtalyaya dönınetiin -
den ve müşterek dü~mana k:ır-1 
şı Akdenizde harlıetmek üzere 
İtalyaya gelen Alınan hava kuv' 
vetlerinden bahsed.iyorlar. 

Bu askeri işbirliği hakkında 

mütalea yürüten gazeteler 1n
giltereye yapılan hava büeum
l:trıııa i~tirak eden İtalyan tay -
yarecilerine karşı Feld mareşal 
Keserlingin kullandığı sitayiş. 

kar lisana iştim k etmektedir 
\er. 

Alman tayyarecilerı Akde -
nizde dö\·ilşürken İtalyan avcı 
tayyarelerinden bir grupu Maaş 
sahillerinde kalarak Şimal I 
Denizi hava harbinde İtalyay? 

temsil etmesi bu işbirliğinin :ıe 

kadar manidar olduğunu gös -
ternııye kafidir. 1 

Londra, 3 ( a.a. ı - Bura mah- l 
fillerine göre Alınan tayyarele
rinin İtalyanların manevıyatını 
yükseltmek için geldiği aşikar

dır. Böyle bir şeye hedef olınak j 
ise asla hoş bir şey değildir: 

Siyasi bakırudan bu hildise l 
Mussoliniyi Hitlere daha ziyade 
tabi kılacak mahiyettedir. Ha
va yardımını, hiç olmazsa Du
çeyi iktidar mevkiinde tutmak 
için askeri 'ya.rdımın takib et- ı 
mesi asla imkansız değildir. · 
Almanyanın İtalyaya yar

dımının müsbet kıymeti ne o- I 
!ursa olsun Almanlann kendi 
vatanlarındaki kaynaklarının 

zaruri olarak zayıflaması de
mektir. Alınan yardımı tesirli 
olabilmek ıçin ~ok büyük mık
yasta olması icab eder. Alınan 1 
hava teşkilatının kudretine rağ
men. İtalya.da_ bütün muav'in 
hizmetleriyle diğer bir kuwetli 1 
teşkilatın idamesi ancak bir yıp- ı 

raııma sebebi teşkil edebilir . 
Keza bu sevkıyat Hitler için 

daima bir kabus teşkil etmiş o
lan iki cebhede harbe doğru 

ilk adımdır. ı 
Kayda layık olan bir vakıa

da Almanyanırı YunanistanJa 
harb halinde olmadığı ve Ati- ı 

nadaki elçiliğini muhafaza et
mekte bulundugudur. Buna bi
naen nazari olarak Alınan pi
lotlaı·ı Arnavutluk harbinde iş

tirak etmiyeceklerdir. 
Roma, 3 (a.a.) - D. N. B. 

bildiriyor: 
İtalyan matbuatı, bir kısım 

Alman tayyare kuv\·etlerinin 1-
talyaya göoderilmesi meselesini 
mufassal bir şekilde tetkik v~ 
tefair etmektedir. Esasen, İtal
yan hava kuvvetleri genel kur -
may reisi genera 1 Pricolo da 
ne~rettiği bir emri yevmide bu 
husu.sun ehemmiyetini işaret et 
miştir-

Gazeteler bı• Ycsile ile mih
ver devletleri arasındaki tesa
nüdü te.ba_rüz ettirmekte vel 
mihverin duşmana her gün da
ha ağır darbeler indirmekte ol
duğunu yazmaktadırlar Ayni 
gazetelere göre, 1941 senesi 
nihru bir ~er senesi olacaktır. 1 

İtalyan gazeteleri Alman tay
yarecilerini İtalyan milleti na· 
mına birer arkadaş gibi :ıelanı
lamakta ve iki memleket kar -
deşliğinin miişlerek düsınaıu 
mah\·edeceffeini kaydetmektedir. 
!er. 

Regimr. Fıscista diyor ki: 
İtalya.o muharebelerinden Al-, 

manya da hısse nlmak istiyor. 
Alman silih arkadaşlııb valnız 
zaferi. çab:ıklatacak değii ayni! 
zamanda Loııdradıı.ki münıileri 
de bir kere daha lurpalıyacak -
tır. Bunlar daima Aiman - tıaı-1 
yan dostluğu lıakkınclıı Jiinya 
efkarı umum iyesi ne •al""' • ba
bPrl<:ı· i.~aasına <-ahsıyoriar. j 
Harbcle her cephe mü<terektir. 
lta!yanın her düşmanı da AJ -
nınnyanın düı;:r.anıdıı-. ----
Fransız Başvekaleti 
müsteşan İstifa etti 

Ceneyre, 3 (a.a.) - Vichy • 
den resmen bildirildiğine göre, 
başvekalet müsteşarı eski dahi
liye nazırı Baudoin istifasını 

\'ermi~tir. 

ya 
nt'!'~ 

1 
fı • i~ P'J'f.ı.:.a) 

a bul ıtğıına 
e •r mevcudJ.ur. 

F:ık::ıt • !ıl!fP yn.pılırken Roma 
orchıtı ırı Bardiada tutunması ''e 
her a.. ııah:ısına !ursa olsuıı 
mukav""""'t ı,me,;i ~ emir 
vermi~tir. 

Jk!IÜ2 miüeınmim maı· t 

gtJJ.ıne.Ji 

Loodra.. 3 la.a..ı - Avustral
ya kıtalarıııııı Bardıya müdafaa
sını vardıkları hakkm•ia Kahi -
redcl.:i İııgihz wnumi kararga • 
hının tebliğimle \'l'rilen haberin 
tafsiliıt.ı bu ak~anıa · kadar Loıı
draya gelmemh;t1r. Maamafih 
Bardi'ı-a hakkımı tide me..-cud 
umwı!i mallı:mata gött bu ha
beün büyük mıkyuda bır t.a.ar
rıızun miibesşirı olması muhte
meldir. 
Taarnızun vüsatı ~imdi cere

yan etmekte <>I n hüı•ıımwı ilk 
terakki safhaları n · ine bağ 
lı olacağuıa ~ret edilmektedir. 
Fakat uzak bir bölg~e bir ke· ı 
şıf har.,keti pıahıyetınde b1Jc 
olsa bu hareket muhasara altın-ı 
a .. bulunan limana ka~ yapıla
cak hül'um tıa:urhğuım iyi iltt· 

1 

lemi~ olduğunu ifade e<lı>r. + 
Bardia.va n1üı.1.ıfaa~1nııı a.:;ıl 

kakden ·s kilom~IH' derinli;';<' 
kadaı ,-ardığını tahmin ettire -
cek sebebler vardır Bu müd:ı
faa hattında agır topların b.ima 
yesinde bulunan mitralyöz ytı· 
vaları silsilesile tanklara karşı 
hendeklerden müteşekkil bir ka
le bulunması muhtemeldir. 

Bardiyanın bir k defa. tn -
giliz donanması ve hava. kuv -
vetleri tarafından bombardıman 
edildiği hatırlatılmakla.dır. 

Muhasara altında bulunan l
talyan km'\-etlerinin 2- binden 
fazla olduğu son günlttde tah
min edilmektedir. 1 

Bıı.cdiıı m üdaiaa ~&teıni 

Londra. 3 (a.:ı.I - Reuterin 
Bardiya önündeki hususi mu -
habiri bildiriyor. 

ltalya.n yorgunluğu m3.ftza -
zarası ve Bardiva etrafı.ndaki 
İngiliz ıleri kolİUı tarafından 
yeni esirler rJ.ınııusı muba.sa -
ranın te~irini gösteren beliğ bir 
rlclildır. Bardiva dış müdafaa 
tertibatının teferrüatı, Bardi -
yannı sekiz kilometre kadar şi
malinde sahilde bir nokta olan 
Vadi - Rahisden Bardiyanın 

1 
altı kilometre kadar cenubımda 
gene sahitde bir nokta olan Va
di - Matrede kadar uza.nan genj~ 
bir müdafaa si&-teıni mevzuu ba
his olduğunu göstermektedir. 
Bu sistem karada altı kilometre 
derinliğe varan bir yanın daire 
tersim etmektedir. Takriben 
kırk karakoln ihtiva eden bu 
dış çevre dahilinde diğer ınü -· 
dafaa hatlannı ıhtiva eylemek
tedir. Her kani.kol :ıo - O ka
dar asker tarafmdan müdafaa 
edilir ve mücavir karakola diken 
Ji tellerle ınerbuttur. Müdafaa 
hattının büyük bir kısmı boyun- 1 ca beş metr~ ı;ı;ı,ıişliğinde v~ [ 
iıç metre derınlıgınde tank tu -

1 
zakları kazılmıştır. 

İtalyan re.mi teııli~ 
ltalyada bir mahal 3.(:ı..a.) -

İtalyan orduları umumi karar
gibının 210 numaralı tebliği: 

Bingazi hududu mıntakasında 
topçu kuvvetlerimiz, düşmanın 1 

makineli teşekküllerini v" deni• 
vasıtalarını ates altına almıs -
!ardır. 
Bombardıman tayyattleri -

miz, düşmanın ileri ü.slerinden 
birine ve sahildeki gemilere bir ı 
kaç kere taarruz ederek bir kru 
vazöre isabet kaydetıniıılerdir. 
Diğer bombardıman tayyare

leri.ın.iz Bardia cephesinde VP 

çölde makineli te~ekkülleri bom
bardıman etmişler \'e mitralyöz 
ateşine tutmuşlardJr. 

Bütün tayyarelerimiz döıımiiş 
tür. 

Yunan cepbe»inde bazı mınta
kalarda yapılan mevzii mahi -
yette t:ıarruzlar sarahaten geri 
püskürtülmüştür. 

Tar;ıfımıWaıı ce,;areUe yapı
lan bir baskın neticesinde düş
man gerilemiş ve elimize esirler 
bırakmıştır. 
Dü.~man tayy:neleri Elbasaru 

bombarJJman ctmişleır ve sivil 
ahali arasında bi ı·k ç kişinin 
ölümüne sebeb olmu.~lardır. 

Şarki A frihıdn kayde değer 
bir şev o!maııuşur. 

lnr;illı lıa,·a tebliii;i 
Kahire, 3 ı a.a.) - İngili7 

ha\-a kU\~ct-tleri umııml karar -
giıhıuın to.:bliı?l • 

1 2 kinunw ı esi İngiliz 
tavyarel•ıi Tr:ıblu•garp lima-

Muamele 
vergisine 
aid layiha 
Ankara, 3 IHususiı - Mua· 

mele '-ergi8ine ek la}iha mecli
sin pazartesi günkü müzakerat 
ruznamesine alınmıştır. 

Thki \'erginin 27 inci madde«i ı 

haklarında götürü yergi usulü~ 
tatbiki kabul edilmemiş, muhar
rik kuvveti iki beygiri ve işç' 

sayısı müessese sahibi ile 10 ıı 
g~meyl'tl trikotaj, pli.4ik eııya, 
kundura kıı.l.ıbı, ökçe. kese kağı
dı. terazi ve ba.;kül yapan ı;ınai 
miiesseseler ve nüfusu 30 bi.ne 
kadar r.lan yerlerd~ bulunup 
muharrik kuvveti bu!unmı~-.n 

Vfk ~i !>ayısı <ınu gc\ıneyen bo· 
yahaneleri, iste,likleri takdirde 
:Maliye Vekfileti kötürü \'ergiye 
bağlar demektedir. ve riiğer mad 
deler tadil edilmel<t:OOir. 

Telgraflara konulac ak 
i şaretler 

Ankara, 3 (Hususi\ - Müs
taceliyet d<>ı-ec.,Jet·i göı;terilen a
~ık ve şifreli telgrafhrın üzeri
ne keşide sıralarını bildirmek 
üzer.. ha.zeı· ve seferde reı;mi 

maka.nılarea konacak işaretlere 
aıd talimatname kat'ilt- ·miştir. 

Maama fih birlik İngi.lizleri.n 
teklinerıni kabul ederek tetkike 
baslanııştır. İngilizlerden düıır 
piyııs sı iızerindeu alınan nı lb 
ra mu.kabil satılacak tiflikler d.ı
diinya pıyasası iizerinden verile
cektir. Satıla<·&k olan bu malla
rın bedelleri ml'mleketimizde pe
şin Tiirk lira olarak öd.•·neNk
tir. 
Di~er ~dan Lord Gloneoıı

ner birliğe göilderdiği biı mek
tupda Almanyaı:m nüfuzu altın
da bulunan ba:u memleketi tt 
tiftik gönderen tacirknl"n mal 
alamıyacağını ,.,, b•ınııı i~in 
bir kara liste h•.-ır'~aı. ıue<'
buriyetinde kalacağını bildir -
mistir. Bu kara listede şehri -
mizde ihracat işlerile uğraı;an 
Türk olına yan bazı tacir •·• 
miiessese iSin1leri olduğu ögrc • 
ııilmistir. 

--»«--

Mısıra zeytinya!)ı 

göndeı-ildi 

Dün Mısıra bir parti zeytin 
yağı gönderilmiştir. ı:;erbest d"
vizle muamele gören bu yağlar 
d"ğer fiyatlarla satılınıı;tır . 

Bundan başka muhtt-lif menı· 
leketlere 250 bin lira kıymetin-

Bir Çin taarruzu 
Tokyo, 3 (a.a.) - ~lareşalı 

Çankayşek kuvvetleri cenubu 
~arkide Şansi eyaletinde bir 
taarruza teşebbüs etmiştir. Bu 1 
taarruz Japon kıtaları tara -
fından tardedilmiştir. 1 de mal satılmıştır . 

!!!!!!!'!!!!'!!'!!!!'!!'!!!!'!!'!!!!'!!'!!!!'!- . ---. --!I F r an s ı z 1 ar tU t U n i s t i y o r 
nında bulunan gemılere şıddetle Fransız tütün müeı;.~eselerın-
akın yapmışlardır. . . . . : . 

tık hücum esnasında atılan den bazıları ı;ehrımizdekı aliı.lc:a-
bombalar dalga kıranla rıhtıma darlara müracaat ederek :<er -
bağlı beş kruvazörün bulunuuğıı ı best dövizlP mühim nukta.rda 
sahaya düşmü.~tür. Deniz tay- tütün almak istediklerini bildır· 
yarelerine mahsuw hangarlar ci- ıni.ıılerdir. l<'ransızlann teklıfı 
.varında bir harb gemi8ine isa-
bet etmiştir. Miiteaddid infilak - tedkik edilınektedir. 
!ardan sonra deniz tayyare Tramvayı hasara uğra-
hangarları yanmaya başlamış - tan arabac ı 
tır. 

İkinci akında giimriik dalg<ı 
kıranına tam isabetler kaydedil 
miş ,.e rıhtıma ba~lı harh ge -
milerinde olduğu tahmin edilen 
beş yangının çıktığı ve üç infi
lak vuku bulduğu görül -ı 
müştür. İki büyük motöre 
isabet ''aki olmus ve bunlarda" 
kesif duman tabakası yüksel -
miştir. Çıkan yangınlar 100 ki
lometre uzaktan görülebilmiş -
tir. 

Eminönü - Bebek hattıııa i ı ..... 
mekte olan 219 sayılı tranı vay 
36 sayılı yük arabası ~arııııu.1 
ve tramvay hafifçe hasara ug -
ratmıştır . Arabacıdan bu dik
katsiıJiği dolayısile tuminat 
lınmıştır. 

Bu seneki incir 
rekoltesi 

İzmir - Bu Siineki incir ri"

koltesi 25. hurda incir d<' 
12.000 tondur. İncir mahsur·. 

Batı çölünde Bardiyaya kar"lı 
yeniden müteaddid hava akın -
İan yapılmıştır. 1 2 kinunusa- niin yüzde kırkını tanın satış 
ni gecesi bombardımanları mu- kooperatifleri birliği almıştır. 0-
t<"'lkıb malzeme dt-polarında ve 
binalarda büyük yangınlar çık- züm piyasası da hararetlidir. Bu 
mıştır. seneki rekolte 25 bin ton tahıniu 

Dün başka hücumlar da ya- edilmektedir. Ege bölgesmd~ 

ı>ılmıştır. Bilhassa ııehrin gar - şimdiye kadar bu derece u re
hinde toplu halde bulunan nak- kolte görülınemiştir. Geçen 91'
liye vasıtaları ile askeri karar -
giıhlara hücum edilmiş ve bom- neden H bin ton kadar stok 
bardıman neticelerinin \'Ü&'ati kalınuıtı. Şimdiye kadar iizüm· 
fotoğraflarla teabit ve teyit e- !erden iki partide 20 bin ton ü-
dilmiştir. züm satılınlı;tır. 

İtalyan doğu Afrikası üzerin- !!!'~!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!~"!"'...,.,...-"!-~ 
de müteaddid keşif u~wılan ya- ğını bildiımemek hususundaki 
pılmı~sa da kayda değer bir hl- mutad usule riayet etmeğe Jü -
dise cereyan etmemi•tir. zwn yoktur. Çünkü düşman 

Bir İngiliz taht .. lbahiriAiıı denizaltısına refakat eden ge -
muvaffakıyt-ti miler hiidiseye bi=at ııahit ole-

Londra, 3 (a.a.) - Bahriye muşlardir. 
nezareti bugün a ·ağıdaki teb _ Hür FraJL~ızlar da hıu·..,kete 
!iği neşretmiştir: g...,.li 

Denizaltı gemil~rimizclen biri.
1 

Lonclra. 3 (a.a.) - Fransız 
Tlıunderbolt, düşmanm işgali hattı üstüva Afrikasında kaıu 
altmda bulunan arazideki üsler- Brazzavil\ecleki Daily Exeres..~ 
den birinde muhafaza altında gazetesinin muhabiri şöyle ya
giden bir İtalyan denizaltısını zıyor: 
batırmıştır. "General De Gaulle'üıı hare -

Thunderbolt'un kumandanı, ketine iltihak eden hür Fraıısıı 
bir torpil attıktan sonra, ltal - Afrikası, bu muazzam ülke, 
yan denizaltısından bir •u sü- şimdi Almanyada ve lt;ılyaya 
tununun yükaeldiğıni görmüş - karşı ııçılan harbe filen istirak 
tür. Müthiş bir infilfık duyul - etmektedir ... 
muş ve dumanlarla küpülr.ler Muhabir, Fra.ıu;ı.ziann kuman 
kaybolunca İtalyan' denizaltı ge- dasıoda yerli kıtaJarın lıarb 
misinden yegfıne gözüken şey, cephelerinden birine hareket et· 
suyun üzerinde ı;akuli bir vazi- tiklerini en açılı: bir lisanla ha· 
yette duran küçük bir parçadan ber vermek i~in hür Fransız 
ibaretti. Nihayet bu parça da Afrikasmda yüksek komiser ~>e· 
süratle kaybolmuştur. neral Larminat'daıı müsaad<ı 

Denizaltıya refakat eden .ı•- aldığını tasrih etmekt~'C!ir. Tcş
lahh üç balıkçı gemisi, taarru. kil edilınekte olan diğer tabur
zun vukııunu aıı.lar anlamaz he- lar. bu kıtaları takib Ptmekte 
men ateş açmışlardır. gecikmiyeceklerdir. Bu kıtaıarın 

Atılan torpilin ıpatladığı gö • teçhizatı mükemmeldir. Ve ge
rülınüş ve duyulnıw; olduğun - niş harekata iştirak etmek i~in 
dan ve İtalyan deııizaltw, re - lazım olan her türlü malzeme -
fakat gemileri su altı bomba - leri vardır. Bu lataları teşkil e
lan atarken bu civarda dalını- den askerler Çad gölü mıntakn· 
yacağından, bu düşman .remi • sının en muharib kabilelerinden 
sinin kat'i olarü battığına hillt alınmışbr. Gerek zabitlerin, ge
medilınektedir- Bu vaka.da., dilş- rekse efradın manevi kuvvetleri 
man denizaltılarıııın batırıldı -1 pek yüksektir. 



yfn. : t) 

Keskin zeka. • 
Yazan : HÜSAMEDDİN NURi 

- Dünden devam -
- Ne bekliyorsun baba •• Bir 

davan mı var? .. 
- Hayır oğul .. Kadı efendiyi 

göreceğim .. 
- Kadı ef cndi görillmez.. E

ğer bir diyeceğin varsa. bana 
söy1e.. 1 

- Olamaz .. Mutlaka kendisi
ni görecC'ğim.. O zaten benim 
yabancım değildir.. Sen haber 
ver .• 

Ha<lemc, bir köylünün kendi
siyle konuşmak istediğini kadı 1 
efendiye haber ver<li.. Şimdi 

Abdilş dayı huzurda idi... 1 

Sevinçten n yapacağını şa-

şırmıştı .. Tıtrek sesiyle: 

- Beni.. dedi.. Tanıyamadm 
galiba.. Hele bır iyi bak .. Kadı 
§3.§lrmıştı .. 

Şayecl sözümü dinlemez de 
başka türlü hareket edersen 
bindiğin bu eşek tc insan olu
verir.. Sonra memlekete kadar 
yayan gidersin.. Bu da tekin 
değildir •. 

ihtiyar köyünün yolunu tut
tuktan sonra kadı efendı rahat 
bir nı>fes almıştı .. Dernal evine 
dönüb bir arzuhal ya1.arak babı 1 
meşihattan başka biı vilayete 1 
naklini rica etti.. 1 

- ÇiinkU.. diyorclu.. Başka 

türlü çan' yok .• Bu sefer de ka
nsı eski eşeğini görmiyc gelir
se, blitiin şehir halkına kepaze 
olacağım. 

ADL iYEDE 

Adliye mutemedterinin 
muhakemesi 

anisa i a et 
Parti kon gres r 
Manisa - Manisa vilfi.yet par 

ti kongı esinın toplandığını tele
fonla kısaca haooı· bermiştim. 

Çok alakalı geçen kongreyi, va
li B. Faik Türel, parti müfettişi 
Giresun mebusu doktor Vasıf' 
Somyürek, belediye reisi A vııi 
Gemicioğlu, jandarma alay ku
mandanı, defterdar daire Ye ban 
ka müdürleıi ve kesif bir dinle
yici hütlesi takib ediyordu. Yok
lamada ekı:ıeıiyet olduğu anlagı
lmca müzakereye gc~ilc)i. ldarc 
heyeti reisi Kenan Çapan mü- ı 
messilleri selamlıya,r ak kısa bir 

1 

nutukla kongreyi açtı. 
Kongre reisliğine Ömer Üıılü 

(Ala~ehir), ikinci reisliğe Cehdi 
Çetin (Salihli), kiHipliklf~ıc-uvu
kat Sabri Aysn.l (Manisa), Nacı 
Tiirkmenoğlu (Salihli) seçildi
ler. 

İlmi konferanslar 
Çorlu (Humısi} BU:, ük 

1 

Hava 
yapılan 

kurumuna 
yardımlar 

Ankara · - Tiirk Hava Kuru
muna. yapılan tchcı•rüleJ" etrafın 1 

dae bugün verilen haberlere na- ı 

zaran Tarsus tüccar ve etınafm
dan 3fl vatanda~ kurban bedeli 
olarak kuruma 275 lira vermiş
lerdir. Mmlanyada Rabancık kö
yünden BüM!yin Başarır da eşi 
ve c:ocukları ndımı. yine kurban 
bedeli olarak elli lira vermiştir·. 

Ankaracla Atatürk erkek lisesi 
birinci b sınıfı namına Güneş 

Atan<: ve Aktay Arsan eliyle 
kuruma l6 lira vermişler, Ba
yan Nuıiyc Aygün uc 10 lira te
beıTü eylemiştir. 

Bcypazarında Cümhuriyet 
mahallt'Riııden Bayan Halice 1-
nözü kunıma 100, Mıhalı~cığnı 

Dinek köyi.i halkı 116, Gürleyik 
köyii halkı 102, Saray köyü hal
kı l58, Ifoyun ağılı köyii halkı 

4 Dcinclkanun 1941 

Y il b a ş ı çek i 1 işi n d e 68465 n u m ara la 

10,000 Li rallk büyUk ikram iyeyi 

MAL TEPE ATIŞ MEKTEBiNDE JANDARMA YÜZBAŞISI 
l:JA Y ZİYA ALTAY VE ZEYTiN BURNU ASKERİ 

HASTANEDE ASKER MEHMET VE ARKA
DAŞ L A R l NA KAZ AN DIRD I 

ncü Çekiliş Biletleri gelmiştir. Yılba
şında kazanamad:anızsa 4 g ün sonra 

Bayramiyelik 50,000 - 10,000 
Lira size bakıyor Tek kolu ile 

çahşan Tek Kollu Cen1al 
gişesin i tercih ediniz 

Adres: EminönU tramvay caddesi No. 2 7 
Tek Kollu Cemal gişesi sahibi harp malOIU 

emekli subaylardan CEMAL GÜVEN 

- Hayır .. Tanıyamadım .. 
- Hele bir iyi bak .. Bir iyi 

lta emirlerinde tahrifat ya
parak rakamları fazlalaştırın 
fazla t.1hsi1at yapmakla suçlu 
adlive mutemedlcrinden Emin, 
Necİni, Asım, F'cnni, Hasan, 

askeri haf:tahanc mutncl tıbbi 

müsamerclı>ıinin beşincisi de 
başhf'kım Amm Ttircnin rcisli
Kinde ve sıhhıye müfettişi Pı of. 
Abdillka<lir Noyanın huzul'la -
riylc konferans salonunda ynpıl
mı~tır. Dr. Aıer tarafından kan 
nakli hakkında Dr. Hayri. Aka
rırmak tamfından Ncfroz ma
lari hakkında ve Dr. Cevad ta-1 
rafından serom hastalıkları .hak 

108, Ahu özii halkı 120, Diimrek 1 
köyü halkı 75, Narlı köyii halkı 
85, Kavak kö;:ii halkı 68. Hami-~ 
diye köyü balkı 39, Sekiören ı 

köyü halkı 64, Glireş, Sorkun, 

Idecik w Beyköy ve Çalık küy-
1 -ı Hiç bir 

leri halkı da 98 lira teberrü cy-ı dü.'}iin.. Ben senin eski efendin 
değil miyim ? •• 

- Eskı efendim mi? .. Bu <la 
ne demek .. Sen delirdin mi? .. 

- Canım sen benim csl<i eşe
b'İm değil misin .• 

İsmail, Şerif, Tevfikin muha -
kcmelerine dün de ağırce'l.a.da 
devam olunmuştur. Suçlular a
vukatı Suad Tahsin miidafaası
nı ynpmıs ve muhnkemi' duruş
maya gelemıye.n Tevı ikin mü
daf ansını yapma.<n için başka bir 
güne tehir olunmuştur. 

)emişlerdir. ı A . ı •ı-•••••••• Diğer taraftan Aııkarnda ~-, ___ s_k_e_r_I i_k_ı_ş_l_e_r_i__ I! Madd" 

ı 
ı ve manevi tathlıklan ifstde içın kulJanıJan (ŞEKER 

ruz Kökscıl evlenme yüzüğünü, Beyoglu Yabancı Aakerlk. ,ubc· GİBİ) tabiri tam manayı ha.iz değildir. Bunu 
İstanbuldan Nesime Sipahioğlu 1 •ınden: 
altın bileziğim, Sevim Sipahioğ- ı 

Kadı• efendi ne söyliyeceğini 
~rmıştı .. Evvela köylüyü detı 
zannetti. Fakat halinde divane
liğe bcnzeı bir şey yoktu .. İşin 
içyüzünü sükfıncUe anlamak is
tedi.. 

- Ben ~nın cşeğın nasıl o-ı 
turum. 

1 
- Ben ne bileyim, sen ana-ı 

na babana ıs) an etmişsin.. Al
\nh seni esek kıyafetine sokmuş. ı 
Sonra da bana satılmıssın.. 

1 
Kadı efendi her şeyi anlamış

tJ •• 

Bir ihtikar saçlusu ke
faletle tahliye olundu 1 

Sekizinci asliye cezadn ınev -
kufen muhakemesi göriılmektf' 
olan ihtikar suçlusu aykkabı 
le'\'nzımatı satan l<m abet Tn
puz~anın muhakemesine dün de 
devam olundu ve evrakın tct
k1ki için muhal<emc ba~ka güne 
talık olundu. Ancak yeni neşrc
dılen kanunun 66 mcı muaddel 
mndde>ı>inc tevfikan tahliyesı is
tenen suclu bakkmdv 500 lira 
kefalet vermesi şa:ı tile gpyı ı 
me\kufen muhakcrot-nin dev.ı
mınn kara verildi 'C' uclu tah
lıye olundu. 

POLİSDE 

Muzib hır Y. hudinin bu saf 
köylüyü aldatmasından rnü~ktıl 
bir vnzı~ct<> gnmışti.. Üf' beR 
sencdcnocn Nıgdcdc kadıhl 

yapını bır <'Ok dost ve bir <:ok 
dfümıan k. nmı tı.. Eğer ı ıı 

~lik mc. le ı oı talığa yayılı-
vcrirsc kepaze olacaktı. Belediye talimatına 

Bunu çok ıhtiyatln hallc.tmc>Jı: uymıyanlara ceza 1 
15.zımdı.. Düsi.mdü.. Ta~mdı.. Polıs altın ı şub c(;; v. ı ılan 
Koylüytl lıapscdC>nıczdi.. Ter tcltiı:jler onunda bclcdıyc tnli-
yüzüne mcmlelwtinc gondcnne- matmı.mcsiııe muhalif haı !,t t
ğe <le hakkı yoktu. Çi.ınku bır lerı gurülC'n 8 şofôı". 4 olobus 

kında bireı• konuşma yapılmış lu kol saatini, Nt>vin ~ipahioğlu 
ve mevzuların miinakaşasın.ı 

altın zincirli kolyesini, Nüzhet 
Prof. Abdülkadit· Nuyan Dr. Nu-
ri Ergene, Sami, Hayri Akarır- Özerol da altın yüzüğünii kunı-
mak iştirak etmisleı dir. ma terkeylemi§lerdir. 

İzmire 60 bin liralık IR_A_D_Y--0-/ 
lzı~ı~yaA1!!1~~=1kmuhte- 1 4/1/1941 CUM;:;.;:;SI il 

lif mal getirtmek istiyeıı tncil'-1 8 00 Pro.ı;:ıaın ıa.oo Prl)gı·,ıın 
)erimiz, e\'\'elcc ticaret vekaleti- 8.03 Hnbcrler 118.03 l\hlllk 

ne müı•acnatlıı. getirtmek iste- R.18 Muz.ik ll! 40 'l\1ı.,ık 
8 45 E\ kudınt 19 00 'Vlıızık 

dıkleri ınallnn bildırmişlerdi. · * 10 I.> l\TuııK 
Dün YekalettC'n mıntaka tıcarcl 13 30 Progr.ım 19 30 Huberı. r 
müdürlügiine gı-,len bir yazıda, 13.33 Muz , l IJ.4 > \1 ııık 

Abnaııya ık mtin'nkid 21 mılyon 13.50 H.ıb<' k · 20 l..ı Kın u ır, 

liı alık anıa~nıamn 3 numaralı 14.05 21 .ao l\Iu.:ık 

J!ihiku 111daki 200 lıin lİl .~tık plfı.
fonuıı 6 ınt ı gr ııbunun 2mci 
ma..cld mı te kıl 4'!d('n bO)ıtlarla 
3 üneu m ddeşini tei:ikil eden 
kımyl"'vi m 1ddcle1 den İı.mir t.ı.
cirlcrine t( \ zı,ıtla hH sı: nyrılrlı
ğı, boylec" Jzmir taciı lcıiııin 60 
bın lıı :ılık killlyevi matldt' ve 60 
bin liı <ılı!' lıc yaJI tlC'rhal Alman 
~ay< ıp ri t t ncl ı i l dırılmi1-

tir. 

14.20 22 lO 
15.00 
15 o, 

22 •O 

Şehir 
tiyatrosu 

temsilleri 
Teıteha..~ı llrum Kısınındu bıletçi. ı ile 4 oto sahıbi hak -

kişi ile konu u olsa kafi ıdi.. kında ceza za.lhtları tutulmtı; _ 
Herkesin kul gma birdm ya\1- tur. B.ından baql<a muhtt'lif Ankara 1reni bir çocuğa I 
lıverirdi .. Abdu dayıyı kaı. ısı- semtlerden 11 dilt--ncı yakalan - çarptı 
na oturttu.. Çubuğunu tütünle mı~ \' bunlar adliyeye verıl- Kadıko} t de Feneryolund:ı ls 

4 1/941 cuımırtc ı ıın!ı u){.uını 

s. nt 20.30 da 
A B O A L 

Yıı n Dostcyetski 

Bt>yoglu vt• HL-şıkuı• Jrnaıl .. ıı 
dahılıııde oturımıkt.ı olan v,_, ru;l,i>.r
llk çagınu gırıniş bulunnn 337 do - J 
ğumlu yab;uılllnrın k.ınun mucibin
ce 1/2. Kanun/941 den ,tihnrc n yok
lamaların~ başlanınıı;.ıır. 

2 - Yokl:ım;ısıııı ycıptırncnklaı ıı

li• ı;ıdn ı tenılenleri dt"' beraberııJdc 

ı:ctırc•'t k vcy. güpdc cceklcrdlr. 

A - Jkamclg.Uı scnedt, 

B 4\ı' .k.ı foto~ı. \ı, 

Suretinde tamamlamalı. Çünkü tad denilen mefhum BACI! 
BEKİR adında keınnl mertebesini buldu. 

Ali UHi D HAC BE 
' Mfll"kPzi: Bah~.kapı. ŞııhelPri: &yuğln, Karaköy, Kadikoy, 

MrS1r {l~lkulıire). 

L31-~ıı:m:a;:ı~::n Nefis Mey vah ' u ğa ""'lt:m25!1 .. m:::ıc;;;• BunJ, rdnn b. " oıaırl .. ın .., 
oKuı \ tsrk,1_ , s:ın'utJ,arJ,u ın ~'' t 
bel csı, m.ııuı olanı. rıı. d.ı ra:ı>oı 

g<>1•dl'ımelt ı ı \ t-y::ı gct~rm< lcı i ınN -
hundır. 

3 - Yo,.l.ım .. ~a lUm. ıtc ınd 

h ' .ı her ı un ~ht: ı ll,l')cyc , • 

h .. lı r.111 o ıun.ı Jrnaıır cin .. n t crl -
klc"ındı..n b ı r.ıudde• , rfınd. ı u
kclleflcruı ~el laınul;.ır ı ., .. ptı m. ı. -

n 

l{r. 

8a.5hk maı~u olaraJ, 750 
1 Uirind ı-.a~ fada santimi 500 

lkind ,, ,, 3.50 

evlet em'ryolları İlin arı 1 
Mur.ınmtn nedclı 1'•4U hr. ol,ı ..,( .ıdu lokl•moti! kcıu.nlıır:ını yı. 

};, .ak ıç r ot. \ <. dı c it on ıc ll },ıstık horturu 12XıOX35X53 nçıl( 

t; h:. l tme usulık .ıun ulına .ıku . .Mun. k.ı , 20 l/941 p:ızartes1• gunu ı;r.at 

11 de Sir ,e ıde 9. ı lctmc bır <ı"md. A. F. l!faınıryunu tamundan yapıl. -
cc Hı . 

ı uklık ın aynı guo \C ıutt k nuıı ve ık vc•l45.5 lira tcmın.ıtla 
k<·r ıı yon mu , aatL:ırı lflz mclır &ıı uıaıntl 

d ı "C ı d .ted . 4c;) 

D ' lc·t ~~mir~ otları 
M mhırlııı'.','lindf'n: 

• * * 
A\Mlpı luı.Uı 9 nn<'.o 1şlt•tnıe 

.. r~lıkh olarak Yt.vm ı -

. rrkM santleriııdc 6J1'°9n 

JÇ!O hl.: • ~ cınJ , 1 11•, ',1; t t 11 fil<' 
(34) 

840 
J> 17.50 

doldurub kaJwe ıkram etti. AV.-1 mışleı diı. .• . tasyon rn<.ldcsind 7 nunru da 
şanı üstu kım e ılc görüşme.11- Kuruçeşme onünde gc:ız otuıan 18lllaılin l2 yaşındnki htilditl Caddesı l,oınNti 

kısmında 

ı' 
t)çiincii ., ,, 800 

Dttrcl ii n di ,, 
Hf>'.iinci ,, 
Altım·ı 

100 
kızı Zahjde Acar; parkın hat 

ne imkan ve medrn evine götü- yüklU bir motor bat ı keııarındaki kısmından gider-
nib misafır t tı. j İnebolu lımanına bağlı bulu-. ken Ankcırn treninin s.1.drııesinı:> 

O gece kaJınm gözüne uyku nan 23 tonluk Yıldırım mo öru uğı ıyarat a~r surette yaıahın
ginnemiştı .. ~ bahleyin alıu·dmı kaptan Ahmed Habıbın ıdarC>sin mış ve lüıciık yaralı kız Nüınu
kendi merkebini ~ıkarttı .. Hey· de olarak Kunıçcşrney yana- ne haı:.luhant>sine ~:aldırılmış -\ 

şırkcn hava borusu yanarak tır. 
bclerini gi.ımtlş mccidiyeler, p:ı.tlanm.; \'e molör hrmule i 0 • ::.-=.-=.----~-

4/l/941 Cuınartc ı gu'ldtıL 

a. t 15 ri<' 
ÇOCUK OYUNU 

4 ı/941 c umnrtC:'.ı g ınil nkşaıı ı 
ant 20.30 d 

PAŞA HAZRETLERi 

kıymetıi elbi dik kuma.<jlarla lan Beykoz Şel fabrikasına aid ı f • • 
doldurdu.. lhlı)aıı güzelhkle 3051 teneke gazla bc>rabeı bal- t Ki S Z SAZ Borsa Kıraathanesi 
başından ~ \ m. k lfızımdı. mıştır. Bu tenekeJenn bir kı:;- Ncl h b •• ııe ılonu ol, n k.ıa:ııh .. neınızdf' her puı.ır ı;, ı t 2 ıJen G • ~ 

Al bun], rı .. dedi .. Doğru mı hadi~ yenne yclışen hman kadar mc l<'k<'tımlzın t. nınmı hay ve ba)ıın s n'atkdrlunno::ın muıc
koyüniin yolunu tut .. Hiç kimse kontrol kaptanının gayrett He ,,c.kkil rr ı ~. m<'l 

kurtarılmışur. Kazaya uğı ıyan 
ılc konuşm . Hatta selam biie motörün qıkanlması içın tetki-

&aL hcycl n 1 dınlcırwk fıı .ıtını knçıı ma) ıı ız. Ayı ıca 

halk tiırkiılcıı tanınmış s.dn·. tk.ir 

v rmc.. kat yapılmaktadır. Malatyah Tanburi FAHRi'yi 

1 

,, 

ELAN 
940/908 -

,, 
.. 
,, 

75 
. 50 

Fatıh Sulh 3 uncu Huk111< Hııklm· 

liğrnden: 

Namlı Kayserili APİKOGLU ) 
sucuklarını her yerde arayınu. 

a Hdlerden sa ı nız~ Taşra 
• • • 

Sl arışı un azaman !\l hkell'<.mızi ı 38/70) • yı ı de, -
J. i'0 <'\' E'I• c t n :d le B<>y:ızıt:t 

c r.i \,1. in.n \•cf< t et ne.ı h .• cbıl·• 
K, dıkoy ::\fod.ı lacldc ı ~iv <ıtopı l 
oh .. k 2 nurr>ar.lda oturan hem re ı l;~~~~2!!E~~i:::;~axc~ib2!:E:::!i.;;l!üt;::lt:E?:::;:'!~:!::::.;::mec:~::;;ı;J 

gönde 
H. uıycııın 2G/J2 940 t.ırıhınd 

• cdıldigı ıl.ın o unıı ~ \ c ' ~c.dd.n Sar çoğlu mııtbn:l.!l) 

- Llıkın mosyo, bizım gayet ı - B •lki bir şey i tcrrnıız. 1 .&ılo...i.IO--ı:.::w•a.a..~=~.l.:'-'~•,~ad~~:s::o;;:;i:!IL::~~i!::l~~;;ı:;:aı::;;ı~ı:E;J~:iZ~l!:ll:!:fll!CIE!ıi:~:II:3~>:3~ ge<,:ıneıye kadar beklemek daha 
miiasib olacakt:l. Arkadru)ıma. 

ek deıhdl cornbadak denye düş .. 
tüm müstacel ıı;ımız 'ar. 

- Ne gıbı? 
- Napolı~ C' gid~cebriz. 
- Orad'1. ne ynpacaksmız':' 1 

- Refikım mösyö Alferd Mul-
lerin nışanlısını bul::ı.cağız. Ben ı 
do Bcrta ılc ızdivaç edecei:-im. 

F'rcdrih yine bir münasebet -
sızlikte bulunmu ~tu. İyice azar
lıyacaktım. Lakin ev sahibin· 
den utandım. Yalnız kaşımla Rii.
kfıt cylemc~ini ımn eyledim. Ev 
Mhibi: 

NP zam. n olurs:ı nişanlı
nızı bulursunuz, izdivaç ede;-si
nız Şimdı rahatınıza bakınız. 
Deyıb kapıdan dışaıı çıktı. 

fkı arkadaş odndn yalnız bulun
hığuımızu znnn('cliyordum. 
Refıkime. 

F rC'drih ncaba bu adam ! 
kım1 

Dcclim. 
Arkamdan bir kadın sesi: 
- Bu ış(f\ırın bankerlerinden 

Mosyö "Kolmar,, cevabını ver
Jj 

Basımı C>'\lrdim, hizmetçi kız 
oda kcpısının ününde duruyor
:Jn: 

- Teşekktlı ederim madma 
r..el, burada ne duruyorsunuz? 

Dedim, 

- Şimdilik bayıı. 
- Yok Fredrıh! Dereyı.: atla-Hizmelci kızla U?.Un uı:ı lıya 

çeı1e )arıfi'tırmağn hahm yoktu. 
mza icab ettiği takdird(' gece 
kendisini çağıracağımızı söyh -

gc 
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ey , mıyalım, koprunün kcnanna tu
tunub havayn asılalım. Araba
lar geçtikten f;onra köpniyt• çı-1 
kar· yolumuza devam edenz. di7n. Yalnız evvelemirde abdest- lhc:;;::!:J:a::;;;::;iiii!'i::3!23~=:2;EEi.:L:~S:ma:::J 

hanenin y("rini göstermc,>şmi ri
ca ettim. Çünkü MünihdC" olduğu 

1 gibi fcmı bir yanlışlığa mey
dan vermek istemiyordum. Kı1 
hana lazım gelen yerleri göster
dikten sonra odasına eekildi. 

Biz de ıki arkadaş soyunduk, 
yataklarımıza girdik. 

Eı tesi gün yola çıkmak ıstc
dik. Fakat ev •sahibinin elinden 
biı· türlü kurtulamadık. Mecbu
ren bir kac gün dah::ı kaine.ak
tık. Hakikat halde bu insaniyetli 
adamın evinde tamam bir hafta ı 
yattık, kalktık. 1 

Bir gün akşam üzeri evden 
çıktık. / 

Bizi sokak kapısına kadar teş
yi ~den ev sahibinin elime kü
çük bir kese sıkıştırması bUtün 
bütün hayretimi mueib oldu. 
Tenha bir mahalde keseyi nc:tık. 
İçerisinde otuz lira kadar vardı. 
Doğrusu pek insaniyetli adam i
mi~ Kapıdan <;ıkarken sureti 
kat'iyede şimendüfere binmekli
{;rimizi ihtar etti. Ben evvelemir· 

de muvafakat eder gibi gföiin
dilin iS<' d(' sokakta F'redıihe 
bu işin uyamıyacağını s<iyledim 
o da bana hak veı di. 

İstasyonu bulduk, ucu, buca
ğı görünmı) en demirlerin uzan
dığı tarafa d<\,<'Tru yiiriimeğe bas. 
ladık. 

Bir hafla. z.'trfında ayağımın 
ıstırabı geçmiş, topnllıktan eser 
kalmamıştı. 

O gün aksama kadar dcmiryo
lunun kenarından yUrüdük. Ara 
sıra yanımızdan sür'atle şimeıı
clüfer arabaları geçiyordu. 
. Güne~ guıub etti. ortnlık ka
rardı, biraz dinlendik. Sonra yi
ne yolumuza devama başladık. 
İki saat sonra demiryolu yiik
selmeğe yliı tuttu. Biz de yuka
rı çıktık. 

İki demirin arasına girdik, ö
nümüze bir köprü geldi. İki ta.. 
rafta yliriiyecek yol yok. Fakat 
bu köprü muntazam bir şey de
ğil, ortası kafes gibi idi. Kemali 
ihtiyatla yürüyorduk. Köprli de 

gayet uzundu. Taın oı tasına 
geldiğimiz sırada uzaktan iki 
büyük fener göründü. ı 
Şimcndüfer arabası patırs.lı il~ 

üzerimize geliyoı·du. Kaçacak 1 
yer yok! Çiğnenib mahvolacağı
m1z muhakkak! Ne yapacağımı
zı şaşırdım. Bu sırada 1'1·edrih: 

- Alferd çabuk dereye atlı
yalım. bitiyoruz. 

Dedi. Ben de bundan ba ·ka 
ça,rc olmadığını anlıyordum .• fa
Jfım ya zekavetim pek yolunda-! 
dır. Bir görüşle heı· şeyi anla
rım, bir anda bit· ııeye karar ''e-' 
rir, icra ederim. Bazı kere bela
ya uğradığım da olursa da bu ı 
benim kusurumdan değil, diiıı - ı 
yada ne kadar budala herifler 
var, onlar işi anlamndan insana 1 
çatarlar, iste bu yüzden b('lalar 1 
vuku bulur. Neyse hikiıyeme 1 
devam edeyim: Hiç yfume bil
mediğim cihetle, böyle gözgözü 1 

görmez bir karanlık gecede de
reye atlay}nca dosdoğru öteki 
dünyaya scf er edeceğimi düşlln-

• 

duın. Mikaellayı bulmak 11.:ın bu 
kadar nıe~::ıkkat c;ektiğim, feda
karlık ettiğim halde yaı1 yolda 
iken dünyadan c·ıkmağı bir tür
lü gözüme aldıranuyordum. 

l)oğrusu yn Miknelliı olmasa 
bile ölmek hıç te ho uma gıtmi
yordu! Vakit te·pck dardı. Geri 
dönmek ve lrnçmnk mümkiin 
dPğildi. Şimendüfer arabası ii
zeriımize geJiyor, iki kurd gözü 
gıbı par1ıyau gözler beni kor
kumdan titnyordu. 
Soğuk sudan pek kl)rkanm. 

Gece ''akti, elbiselt•rimle 1t•hli
kelı bir banyo yapmak pek de 
sevilir şeylerden değildi. Ü:ı.cri
mize doğru gelen mii<lhiş ölıiın
le aramızda. anl!ak bir kac d.ı
kikahk mesafe kalmıstı. Hem~n 
bir şeye brar vermek ve dt'l'-
hal icra etmek lazımdı. I 

Nehire aUayıb göz göre göre 
doğrusu karanlıkta görmiye göı 
miye ölmektense köprünün de
mirlerine asılıp dereye arabası 
sallanmak, şimenclüf~r arabaHJ 

Dldım. Bu kararım retılmnin 
l.osuna gıtmiş olmalıdır ki dPr· 
hal mt-\•kıi ıuaya koydu. İki e
liyle köpriiniin kenarlarına tu
tunarak kenuiru aşağıya sallan
<tırdı. Ben ek öyle yapmıştım. 
Bıı dakika sonra şimendiücr a
rabalaı'l iizerimi7.c geleli. Art.ık 
kurtulacağımızı ümid edıyor, 
nehrin üzerinde gayet tehlikelı 
bır halde a:.-111 olduğumuza rağ
men memnun' oluyordum. 

Tnm o sıı ada ondeki :mı.ba 
yüzüme eh ğru kaynar su piıs
k unnesin mı! Şimendüfer rı.ra
bnsının bu muzibliğini hiç bek
lemiyordum. O ne fena bir ara
ha idi? Kaynaı sulardan yüztim 
g<izüm yandığından kasab dük
kanında lroyun gövdesi gibı asılı 
oJduf:'llmu, hattfı. ayaklarımın 
altında ölüm bulunduğunu unu
tarak bağırdım. 

- Hay Allah belanı \'Ol'Hln ı 
Yüzümü gözümü berbad ettin! 

Diyerek yüzümü silmek üzere 
asılı olduğum ;veri bıraktım. Ben l 

• 

Biıtun korktu'klarJm ba~ıma 
gelnııstı. Hll ~\.mediğin soğuk 
suya diısu ouı:;mcz l · ku<' "a .. 
man. <11Yl bn<7ır im . l w u.: de 
soyku ıı:> oldı. un:ı H el :t v iız ... 
ın<'li hilrncdi< İm ıen aı tt c haya
ta \'t da ı>trrn k lazım •l'elJivfoi 

•• •• b h 
goruyordum. Bununln hcnı.ber 
belkı biri tarafından kurtarılı
rım ümidiyle kendimi mümkiln 
olduğu kııdaı suyun üzerinde 
tutmağa çalışıyordum. 

Gece pek'karanlıktı. Sur'atle 
akan su beni sürükJeyib göti.ırü
~ ordu. Gittikçe de Suya cr,jmü
liiyordum. Ölmemek için ;.rfet .. 
tiğim gayret beni bütün biıtün 
kuvvetten düşürdüğünden ba • 
§ım ela suya. gomüldü. 

f stemiye istemi ye biı c:ıok su 
içıyordum. Yine can havliyle 
kurtulmak için cabalıyordum. 
Bımz sonra artık ne olduğumu 
bilmiyorum. 

Güzll'rimı açtığım zaman ken· · 
dimi biı köylü kulubesinde, adi 
bir yatakta buldum. 

Birinci kısmın sonu 
İKİNCi KISlll 

Çalgı~ı Alfred Müllerin ı efiki 
FN'drih şöyle diyor ki: 

. . . 
( Ar:knsı ,.ar~ 
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